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দ্য কমেডি অব এররস 
 
বহুকাল ধরেই ঝগড়া-ঝাটি ললরগ আরে দুটি পাশাপাটশ োজ্য টিোটকউজ্ আে 
এটিিারিে মরধয। তদুপটে তারদে মরন্ামাটলন্য আেও চেরম লপৌঁরেরে িাম্প্রটতক চালু 
কো একিা আইন্ টন্রে। একিা ন্তুন্ আইন্ চালু করেরেন্ এটিিারিে টিউক, যা হল 
টিোটকউরজ্ে লকান্ও ন্াগটেক এটিিারি ঢুরক পড়রল তাে িব িাকা-কটড় লকরড় টন্রে 
প্রাণদণ্ড লদওো হরব তারক। তরব লিই প্রাণদরণ্ড দটণ্ডত বযটিে পরে এটিিারিে লকান্ও 
ন্াগটেক যটদ এক হাজ্াে মাকক জ্টেমান্া লদে, তাহরল মকুব করে লদওো হরব লিই 
বযটিে প্রাণদণ্ড। 
 
ঘিন্াচরে টিোটকউরজ্ে এক বৃদ্ধ িওদাগে, ইটজ্োন্ এরি লপৌঁোরলন্ এটিিারি। ন্তুন্ 
আইন্ িম্পরকক জ্ান্া টেল ন্া তাে। স্বাভাটবকভারবই টন্রজ্ে পটেচে টদরত টগরে টতটন্ 
টন্রজ্রক টিোটকউরজ্ে অটধবািী বরল উরেখ কেরলন্। িারে িারেই প্রহেীো তাে 
িাকা-কটড় ও অন্যান্য টজ্টন্ি-পত্ৰ লকরড় টন্রে লেিতাে কেল তারক। তাে হাত-পা 
লবেঁরধ প্রহেীো তারক হাটজ্ে কেল এটিিারিে টিউক লিাটলন্ারিে িামরন্। প্রহেীরদে 
কারে িব কো শুরন্ ইটজ্েন্রক প্রাণদরণ্ড দটণ্ডত কেরলন্ টিউক। টতটন্ আেও বলরলন্ 
িূযকারেে আরগ যটদ লকান্ও ন্াগটেকতাে জ্টেমান্া স্বরূপ এক হাজ্াে মাকক টমটিরে লদে, 
তরবই মকুব হরব ইটজ্েরন্ে প্রাণদণ্ড। বৃদ্ধ ইটজ্েন্ লভরব লপরলন্ ন্া। এমন্ লকারন্া 
িহৃদে ন্াগটেক আরে লয তাে জ্টেমান্াে িাকা টমটিরে লদরব। এবাে টিউক জ্ান্রত 
চাইরলন্ লকন্ এটিিারি এরিরে ইটজ্েন্। টিউরকে প্ররেে জ্বারবইটজ্েন্, তাে 
জ্ীবরন্ে করুণ কাটহটন্ লশান্ারত লাগরলন্ টিউকরক। 
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ইটজ্োন্ বলরত লাগরলন্, আটম টিোটকউরজ্ জ্রেটে। বরড়া হরে আমাে লপশা টহরিরব 
লবরে টন্রেটে বযবিা-বাটণজ্যরক। টববাটহত জ্ীবন্ িুরখই লকরিরে। এটপিযামন্ারম আমাে 
বযবিাে লদখ-ভাল কেত এক টবশ্বে কমকচােী। লি মাো যাবাে পে অন্য কাউরক দাটেত্ব 
ন্া টদরে আটম টন্রজ্ই চরল এলাম এটপিামন্ারম। লিখারন্ এরি বযবিাে ন্ান্া কারজ্ 
জ্টড়রে পড়লাম। আটম। লি িব কাজ্ টমটিরে তাড়াতাটড় বাটড় লিো লগল ন্া –। 
এমন্টক েমারিও লশষ হল ন্া লি িব কাজ্কমক। আটম বাটড় ন্া লিোে স্বভাবতই অটিে 
হরে উঠল। স্ত্রী এটমটলো। আটম চরল যাবাে িমে স্ত্রী এটমটলো টেল গভকবতী-আমাে 
জ্ন্য লি বযাকুল হরে উঠল। লশরষ োকরত ন্া লপরে অন্য এক জ্াহারজ্ লচরপ হাটজ্ে 
হল আমাে কারে এটপিযামন্ারম। লিখারন্ আিাে অল্পটদন্ বারদই আমাে স্ত্রী যমজ্ 
লেরলে জ্ে টদরলন্। লেরল দুটি লদখরত হুবহু এক েকম। — লকান্ও তিাত লন্ই 
তারদে। আমো উভরেে ন্ামকেণ কেলাম অযাটিরিালাি — একজ্ন্ বরড়া 
অযাটিরিালাি আে অন্যজ্ন্ লোরিা অযাটিরিালাি। এক এক িমে আমোই বুরঝ উঠরত 
পােতাম ন্া ওরদে মরধয লক বরড়া, লক লোরিা। 
 
আমাে প্রটতরবটশন্ী টেরলন্ এক দটেদ্র মটহলা। টতটন্ ও আমাে স্ত্রী, উভরে একই টদরন্ 
িন্তান্ প্রিব করেন্। আশ্চরযকে কো, ওই মটহলাও আমাে স্ত্রীে মরতা যমজ্ িন্তারন্ে 
জ্ে লদন্। দুভকাগযবশত যমজ্ িন্তান্ প্রিব করেই ওই মটহলা মাো যান্। ওই বাপ-মা 
হাো লেরল দুটিরক আটম তখন্ টন্জ্ বাটড়রত টন্রে আটি। লভরবটেলাম বরড়া হরে ওই 
টশশু দুটি আমাে দুই লেরলে চাকরেে কাজ্ কেরব। মহামান্য টিউক! আপটন্ টবশ্বাি 
কেরবন্। টকন্া জ্াটন্ ন্া, আমাে যমজ্ লেরলদুটিে মরতা ওই টশশু দুটিও টেল হুবহু 
একই েকম। আটম তারদে ন্াম টদলাম বরড়া লরাটমও আে লোরিা লরাটমও। 
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এটপিযামন্ারম করেক বেে বাি কোে পে আমাে স্ত্রী তাগাদ টদরত লাগরলন্ লদরশ 
লিোে জ্ন্য। লোজ্ লোজ্ তাগাদা শুরন্ আটমও টিদ্ধান্ত টন্লাম লদরশ লিোে। একটদন্ 
স্ত্রী এটমটলো, বরড়া অযাটিরিালাি, লোরিা অযাটিরিালাি, বরড়া লরাটমও আে লোরিা 
লরাটমওরক টন্রে জ্াহারজ্ লচরপ েওন্া টদলাম লদরশে উরেরশ। দুটদন্ দু োত টন্টবকরে 
লকরি লগল জ্াহারজ্। তৃতীে টদন্ দুপুে লেরকই জ্টিল হরত লাগল পটেটিটত। একিাটল 
ঘন্ কারলা লমঘ লদখা টদল আকারশে এক লকারণ। টকেুেরণে মরধযই লিই একিুকরো 
লমঘ লেরে লিলল। িাো আকাশরক, িারে িারে শুরু হল ঝড়-বৃটিে দাপি। 
প্রটতমুহূরতকই আমারদে মরন্ হটিল জ্াহাজ্িা লযন্ লভরে িুকরো িুকরো হরে যারব। 
প্রকৃটতে তাণ্ডরবে হাত লেরক েো লপরত জ্াহারজ্ে কযারেন্ আে মাটঝ-মাোো লোরিা 
লোরিা, লন্ৌক জ্রল ন্াটমরে লয লযটদরক পারে পাটলরে লগল। এক মুহুরতকে জ্ন্যও লকউ 
ভাবল ন্া। আমারদে কো। কী কেব লভরব পাটিলাম ন্া, এমন্ িমে লচারখ পড়ল 
পািাতরন্ে এক লকারণ োখা জ্াহারজ্ে একটি বাড়টত মাস্তুরলে উপে। আমটন্ মাোে 
এক বুটদ্ধ এরি লগল। ওই মাস্তুরলে একটদরক শি করে বােঁধলাম স্ত্রী এটমটলো, লোরিা 
অযাটিরিালাি আে লোরিা লরাটমওরক, আে অন্যটদরক বােঁধলাম বরড়া অযাটিরিালাি, 
বরড়া লরাটমও আে টন্রজ্রক। এেপে যা হে লহাক লভরব টন্রে বােঁটপরে পড়লাম িমুরদ্রে 
জ্রল। জ্রল লভরি োকরত লকান্ও অিুটবধা হল ন্া। উরেশযহীন্ভারব আমো লভরি 
চললাম। উত্তাল িমুরদ্রে বুরক। ঝড়িা যখন্ িরব টেটমত হরে আিরে, লি িমে ঘরি 
লগল এক অদূ্ভত ঘিন্া। িুরবাপাহারড় ধাক্কা লখরে মাস্তুলিা লভরে দু-িুকরো হরে লগল। 
মুহুরতকে মরধয আমো টবটিন্ন হরে লগলাম স্ত্রী এটমটলো, লোরিা অযাটিরিালাি ও লোরিা 
লরাটমওে কাে লেরক। অিহােভারব লচরে লদখলাম ভাো মাস্তুলিা তারদে টন্রে চরলরে। 
আমারদে উরটাটদরক। টকেুেণ বারদ দূে লেরক লদখলাম একিা লোরিা লন্ৌকা এরি 
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তারদে তুরল টন্ল লিই জ্াহারজ্। টকেুিা আশ্বে হলাম। এই লদরখ লয তাো জ্াহারজ্ 
আশ্রে লপরেরে। দূে লেরক লদরখ মরন্ হল লিিা কটেরিেই লকান্ও জ্াহাজ্। এেপে 
পাল তুরল যাত্ৰা কেল লিই জ্াহাজ্টি, ধীরে ধীরে তা টমটলরে লগল টদগরন্তে ওপারে। 
 
পেম করুণামে ঈশ্বরেে অিীম কৃপাে আমারদেও আে লবটশেণ জ্রল লভরি োকরত 
হল ন্া। ভািরত ভািরত টকেুেণ পে আমো এক জ্াহারজ্ে িামরন্ এরি লপৌঁোলাম। 
আমারদে লদখরত লপরে জ্াহারজ্ে মাটঝ-মাোো লন্ৌকা ন্াটমরে আমারদে তুরল টন্ল। 
ঝড়-বৃটি লেরম যাবাে পে তাো আমারদে লপৌঁরে টদল টিোটকউজ্ বন্দরে। লহ মহামান্য 
টিউক! লিই লেরক আটম খুেঁরজ্ লবড়াটি স্ত্রী এটমটলো ও লিই টশশু দুটিরক। টকন্তু আজ্ 
পযকন্ত তারদে লদখা পাইটন্। এভারব টদন্ লকরি লযরত লাগল। আজ্ বরড়া অযাটিরিালাি 
আে বরড়া লরাটমও- উভরেই পা টদরেরে আঠারোে। এখন্ তাো বলরে লয তাো বরড়া 
হরেরে, এবাে খুেঁজ্রত লবরুরব মা-ভাইরদে 1 তাো লযখারন্ই োক ন্া লকন্, আমাে 
টবশ্বাি এটমটলো, লোরিা অযাটিরিালাি আে লোরিা লরাটমও িবাই জ্ীটবত আরে। 
বেরিে ভারে আমাে লদহ-মন্ খুবই ক্লান্ত, তাই ইরি িরেও তারদে িঙ্গী হরত পােটে 
ন্া। আটম। এমটন্রতই টপ্রেজ্ন্রদে হাটেরে আমাে মন্ লভরে লগরে। তাে উপে লয 
দুজ্ন্ আরে, তাোও যটদ হাটেরে যাে লিই ভরে আটম শুরুরত োটজ্ টেলাম ন্া তারদে 
প্রোরব। টকন্তু অটভযারন্ে লন্শাে তারদে েি গেম, তাই আমো বােণ িরেও লপেু 
হঠল ন্া তাো। লশষরমশ অরন্ক বুটঝরে তাো আমারক োটজ্ কোল। এক শুভটদরন্ 
লবটেরে পড়ল তাো। 
 
ওো চরল যাবাে পে টপ্রেজ্ন্রক টিরে পাবাে আশাে টদন্ কািরত লাগল আমাে। 
লদখরত লদখরত পুরো এক বেে লকরি লগল তবুও ওো টিরে এল ন্া। এভারব একবেে 
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লকরি যাওোে পে আমাে আে ধধযকার িইল ন্া। মরন্ হল, ওরদে অনু্মটত টদরে টঠক 
কাজ্ কটেটন্। আটম। লবপরোো হরে আটম তারদে খুেঁজ্রত লবেলাম জ্াহারজ্ লচরপ। 
পাগরলে মরতা আটম ওরদে খুেঁরজ্ লবড়ালাম এটশো-ইউরোরপে লদরশ-লদরশ, বন্দরে-
বন্দরে, টকন্তু লকাোও তারদে হটদি লপলাম ন্া। হতাশ হরে একিমে লদরশ লিোে জ্ন্য 
লচরপ বিলাম জ্াহারজ্। মাঝপরে লকন্ লয হঠাৎ এটিিাি বন্দরে লন্রমটে তা আটম 
লভরব উঠরত পােটে ন্া। এরদরশ লয এমন্ অদূ্ভত আইন্ চালু হরেরে তা আমাে জ্ান্া 
টেল ন্া। শহরে ঢুকরতই েেীরদে লচারখ পরড় লগলাম আটম। তাো আমাে বটন্দ করে 
হাতকড়া পটেরে টন্রে এল আপন্াে দেবারে। তােপে যা ঘরিরে তা লতা অজ্ান্া লন্ই 
আপন্াে, মহামান্য টিউক। 
 
ইটজ্েরন্ে লবদন্াভো জ্ীবন্-কাটহটন্ শুরন্ খুবই বযো লপরলন্ টিউক। টতটন্ বলরলন্, 
লদখ, িওদাগে ইটজ্েন্! লতামাে জ্ন্য আটম িটতযই খুব দুুঃটখত। টকন্তু লদরশে প্রচটলত 
আইন্ লভরে লতামারক মুটি লদওো আমাে েমতাে বাইরে। তরব লতামাে মান্টিক 
অবিা টবরবচন্া করে পুরো একটদন্ িমে টদলাম। হেরতা এই এটিিাি ন্গরে লতামাে 
এমন্ লকান্ও আত্মীে-বনু্ধ আরে লয জ্টেমান্াে িাকা জ্মা টদরে লতামাে খালাি করে 
টদরত পারে–এই বরল কাোধযেরক লিরক টিউক আরদশ টদরলন্, এরক কাোগারে টন্রে 
যাও আে শহরেে ন্াগটেকরদে জ্াটন্রে দাও এে প্রাণদরণ্ডে কো। যটদ লকান্ও িহৃদে 
ন্াগটেক এে জ্টেমান্াে িাকা টদরত োটজ্ হে, তাহরল এরক লেরড় টদরত আমাে লকান্ও 
আপটত্ত লন্ই। টিউকরক অটভবাদন্ জ্াটন্রে কাোধযে ইটজ্েন্রক টন্রে লগরলন্। 
কাোগারে। 
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আিুন্! এবাে আমো টিরে লতাকই অতীরতে টদরক। আঠারো বেে আরগ ঝড়-বৃটিে 
িমে লয মাটঝ-মাোো এটমটলো, লোরিা অযাটিরিালাি আে লোরিা লরাটমওরক জ্াহারজ্ 
তুরল টন্রেটেল তাো িবাইটেল আদরত জ্লদিুু্য। জ্াহাজ্ এটিিাি বন্দরে টভড়রতই 
তাো তাটড়রে টদল এটমটলোরক। তােপে তাো লোরিা অযাটিরিালাি আে লোরিা 
লরাটমওরক চড়া দারম টবটে করে টদরল এক ধন্ী লযাদ্ধাে কারে। লিই লযাদ্ধা টেরলন্। 
এটিিারিে টিউরকে ঘটন্ষ্ঠ আত্মীে। একটদন্ আত্মীরেে বাটড়রত লবড়ারত এরি টিউরকে 
ন্জ্ে পড়ল লিই টশশু দুটিে টদরক। প্রেম লদখারতই তাে মাো জ্রে লগল টশশু দুটিে 
উপে। আত্মীেটি লয দারম টশশু দুটিরক টকরন্টেরলন্, তাে লচরে অরন্ক দাম টদরে টতটন্ 
তারদে টন্রে এরলন্ োজ্প্রািারদা-লিখারন্ই তাো মানু্ষ হরত লাগল। ললখাপড়াে িারে 
িারে তাো মেটবদযাও টশখরত লাগল। ওো একিু বরড়া হবাে পে টিউক তারদে 
যুদ্ধটবদযাও লশখারলন্। অল্পটদরন্ে মরধযই যুদ্ধটবদযাে পােদটশকতা লদখারলন্ লোরিা 
অযাটিরিালাি। তখন্ টিউক তাে লিন্াবাটহন্ীরত ধিটন্রকে পরদ টন্রোগ কেরলন্ 
তারক। অল্পটদরন্ে মরধযই লোরিা অযাটিরিালাি তাে অিাধােণ দেতা লদটখরে টিউরকে 
োজ্িভাে িােী আিন্ অজ্কন্ কেল। েরম েরম লি টিউরকে টপ্রেপাত্ৰ হরে উঠল। 
এেপে টিউক লোরিা অযাটিরিালারিে টবরে টদরলন্ শহরেে িম্রার ন্ত ধন্ীে লমরে 
আটরোন্াে িারে। আটরোন্া লযমন্ িুন্দে লদখরত লতমটন্ গুণবতী। টবরেে িমে তাে 
শ্বশুে লোরিা অযাটিরিালািরক একটি িুন্দে বাটড়ও লযৌতুক টহরিরব টদরলন্। আটরোন্া 
তাে টন্রজ্ে অটববাটহতা লোরিা লবান্ লুটিোরক এরন্ োখল টন্রজ্ে কারে। কারজ্ে 
দরুন্ লোরিা অযাটিরিালাি যখন্ বাইরে োরক, লি িমেিা বরড়া লবান্ আটরোন্ারক িঙ্গ 
লদে লুটিো ন্া িাহাযয করে ঘে-লদে লগাোরত। বরড়া লবান্ আটরোন্াে মরতা লুটিোও 
অিাধােণ রূপটি। 
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রূপবতী স্ত্রী আে শযাটলকারক টন্রে িুরখ-স্বিরন্দ টদন্ কিারলও মরন্ শাটন্ত লন্ই লোরিা 
অযাটিরিালারিে। মাে কো মরন্ পড়রলই লি লযন্ লকমন্ আন্মন্া হরে যাে, িব িমে 
লকেঁরদ ওরঠ তাে মন্। কী অদু্ভত এই টন্েটতে লখলা! মৃতুযদরণ্ড দটণ্ডত বটন্দ ইটজ্োন্ 
জ্ারন্ন্ ন্া লয তাে লেরল লোরিা অযাটিরিালাি আে পাটলত পুত্ৰ লোরিা লরাটমও োজ্াে 
হারল টদন্ কািারি এই শহরে বরি। 
 
  
 
কী টবটচত্ৰ এই টন্েটতে লীলারখলা। বৃদ্ধ িওদাগোইটজ্েন্রক কাোগারে টন্রে যাবাে 
টকেুেণ বারদ একটি জ্াহাজ্ এরি টভড়ল এটিিাি বন্দরে। লিই জ্াহারজ্ টেল 
ইটজ্েরন্ে লেরল বরড়া অযাটিরিালাি আে বরড়া লরাটমও। জ্াহাজ্ লেরক ন্ামাে আরগ 
এক িহৃদে বযটি বরড়া অযাটিরিালািরক জ্ান্াল এটিিারিে ন্তুন্ আইরন্ে কো এবং 
লি এও বলল েেীরদে প্ররেে জ্বারব বরড়া অযাটিরিালাি লযন্ ন্া বরল লয লি 
টিোটকউজ্ লেরক এরিরে। এটিিারিে ন্তুন্ আইন্ অনু্যােী লকান্ও টিোটকউজ্বািী 
লিখারন্ এরলই তাে প্রাণদণ্ড হরব – এ কো লি প্রেম জ্ান্রত পােল লিই যাত্ৰীে কারে 
লেরক। এবাে মাল-পত্ৰ টন্রে তাো লন্রম পড়ল িাোে। েেীরদে প্ররেে জ্বারব উভরে 
জ্ান্াল লয এটপিযামন্াম লেরক আিরে তাো। বন্দে লেরক লবটেরে এরি তাো শুন্রত 
লপল লিইটদন্ই শুধু টিোটকউরজ্ে অটধবািী এই অপোরধ একজ্ন্ বৃদ্ধ িওদাগেরক 
প্রাণদরণ্ড দটণ্ডত কো হরেরে। টকন্তু তাো লকউই জ্ান্রত পােল ন্া লয লিই বৃদ্ধ 
িওদাগেই ইটজ্েন্। 
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িম্পরকক মটন্ব আে চাকে হরলও মারঝ মারঝ িমবেস্ক বনু্ধে মরতা এরক অপরেে িারে 
কো-বাতকা বরল। কখন্ও মাটন্রবে মন্ খাোপ হরল বরড়া লরাটমও লচিা করে হাটি-ঠাট্টাে 
মাধযরম তারক চাঙ্গা করে তুলরত। 
 
কটদন্ এ শহরে োকরত হরব তাে টঠক লন্ই। কারজ্ই োকা— খাওোে একিা টন্টশ্চন্ত 
বযবিা কেরত বযাকুল হরে উঠল বরড়া অযাটিরিালাি। জ্াহারজ্ োকাকালীন্ এক যাত্ৰীে 
মুরখ লি শুরন্টেল এই শহরেে িবরচরে ভারলা লহারিরলে ন্াম লিিাে লহারিল। লিই 
লহারিরল োকা-খাওোে বযবিা কোে জ্ন্য লি বরড়া লরাটমওরক লিরক পাটঠরে তাে 
হারত প্ররোজ্ন্ীে িাকা-কটড় টদরে টদল। লহারিরল োকা-খাওোে বযবিা কোে জ্ন্য 
বরড়া লরাটমও লবটেরে লযরতই মা-ভাইরেে লখােঁরজ্ আশপারশে করেকিা োোে ঘুরে 
লবড়াল বরড়া অযাটিরিালাি। টকন্তু তারদে লকারন্া হটদি ন্া। লপরে মন্ খাোপ হরে লগল 
তাে। লি ভাবরত লাটগল লদরশ টিরে টগরে বাবারক কী জ্বাব লদরব। টঠক লি িমে লি 
লদখরত লপল লরাটমওরক। অবাক হরে বরড়া অযাটিরিালাি বলল, কীরে! এত তাড়াতাটড় 
টিরে এটল? লহারিরলে খাতাে আমারদে ন্াম-ধাম টলটখরে িাকা-পেিা জ্মা টদরেটেি 
লতা? আমো লয এটপিামন্াম লেরক এরিটে লি কো বরলটেি লতা? 
 
লরাটমও জ্বাব টদল, এ িব আপটন্ কী বলরেন্? আপন্াে আিরত লদটে লদরখই লতা 
টগটন্নমা আপন্াে লখােঁরজ্ আমাে পাঠারলন্। তাড়াতাটড় চলুন্, ন্েরতা খাবাে-দাবাে জু্টড়রে 
জ্ল হরে যারব। 
 
ধমরক উরঠ বলল বরড়া অযাটিরিালাি, পাগরলে মরতা টক যা-তা বকটেি? টগটঘমা! লি 
আবাে লক! এই টক লতাে ঠাট্টা কোে িমে? 
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বাুঃ! লবশ বরলরেন্ লতা! বলল লরাটমও, আমারদে টগটন্নমা মারন্ আপন্াে স্ত্রী আে িুন্দেী 
শযাটলকা আপন্াে িারে খারব বরল লিই কখন্ লেরক অরপো করে বরি আরে। 
তারদেও লতা েুধা-তৃষ্ণা আরে লি কো লকন্ ভুরল যারিন্? 
 
ধমরক উরঠ বলল বরড়া অযাটিরিালাি, এখারন্ এরি লতাে খুব বাড় লবরড়রে, তাই ন্া? 
আরে আটম টবরে কেলাম করব লয আমাে বউ আে শযাটলকা অরপো করে বরি 
োকরব? আে দযাখ! দুপুে হরত চলল, এখন্ এিব েটিকতা আে ভারলা লাগরে ন্া। 
এখন্ বল, লহারিরল ঘে ভাড়া টন্রেটেি লতা? ঘরে আরলা-হাওো লঢারক লতা? িাকা-
পেিা জ্মা টদরেটেি? 
 
উভরেে চড়া গলাে কো-বাতকা শুরন্ টকেু লকৌতূহলী মানু্রষে টভড় জ্রম উঠল তারদে 
চােপারশ। তারদে টদরক এক পলক তাটকরে আপন্ মরন্ বরল উঠল। লরাটমও, এ আবাে 
কী িযািারদ পড়া লগল! মটন্রবে টক মাো খাোপ হরে লগল? লি মটন্রবে দু-হাত ধরে 
বলল, টবশ্বাি করুন্, আটম আপন্াে িারে ঠাট্টা-তামাশা কেটে ন্া। মরন্ হরি আপটন্ই 
বেং আমাে িারে ঠাট্টা-তামাশা কেরেন্। লি যাই লহাক, আপটন্ খাওো-দাওোে পািিা 
আরগ টমটিরে লিলুন্, ন্ইরল বাটড়ে কােও খাওো হরব ন্া। এ কোিা লকন্ আপটন্ 
বুঝরত পােরেন্ ন্া? লদাহাই আপন্াে! এবাে বাটড় চলুন্। টগটন্নমা আপন্াে জ্ন্য….। 
 
আবাে বলটেি টগটন্নমা! হতভাগা, আমাে িারেইোটকক হরি? বরলই িবাে িামরন্ 
লরাটমওরক লবশ করেক ঘা লাটগরে টদল বরড়া অযাটিরিালাি। মাে লখরে একটি কোও 
ন্া বরল লচার খ মুেরত মুেরত লরাটমও টিরে লগল টগটন্নমাে কারে। 
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লকেঁরদ লকেঁরদ টগটন্নমারক লশান্াল লরাটমও কীভারব িবাে িামরন্ োোে মারঝ লি মাে 
লখরেরে মটন্রবে হারত। িব শুরন্ লবজ্াে লেরগ লগল আটরোন্া। লি ধরে টন্ল তাে 
স্বামী অন্য লকান্ও লমরেে লপ্ররম পরড়রে। 
 
চাকেরক িাস্তুন্া টদরে বলল, আটরোন্া, টমটন্রবে হারত মাে খাবাে জ্ন্য তুই দুুঃখ 
কটেি ন্া লরাটমও। আটম কো টদটি। উটন্ টিরে এরলই এে একিা লহেরন্ে করে তরব 
োড়ব। 
 
পাশ লেরক আটরোন্াে লোরিা লবান্ লুটিোন্া বরল উঠল, লদখরত পাটি শুধু লতাে বে 
ন্ে, লতােও মাো খাোপ হরেরে। আিা, লতাে বে যটদ িটতযই অন্য কােও লপ্ররম পরড় 
োরকন্, তাহরল টক টতটন্ লি কো স্বীকাে কেরবন্? দযাখ, ওভারব কাজ্ হরব ন্া। এবাে 
আটম যা বটল তা মন্ টদরে লশান্। চল, ওরদে হারত-ন্ারত ধেরত আমো এখন্ই লবটেরে 
পটড় — ঘাড় ধরে টন্রে আটি লতাে বেরক। যটদ লদটখ লি লকান্ও িবকন্াশীে িারে 
িটি-ন্টি কেরে, তাহরল িবাে িামরন্ তাে চুরলে মুটঠ ধরে লবশ করেক ঘা লাটগরে 
টদটব যারত অরন্যে িারে লপ্রম কোে শখ টচেটদরন্ে মরতা টমরি যাে। 
 
আটরোন্াে মরন্ ধেল। লোরিা লবারন্ে কো। লি তখন্ই তাে িারে লবটেরে লগল স্বামীে 
লখােঁরজ্। 
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িবাে িামরন্ লরাটমওরক মাে-ধে কোে জ্ন্য মন্িা লবশ খাোপ লাগরে 
অযাটিরিালারিে। লি লিাজ্া চরল এল লিিে লহারিরল। লদখল তাে অরপোে দােঁটড়রে 
আরে লরাটমও। লি বলল মটন্রবে কোমরতা ঘে ভাড়াে িাকা লি আগাম জ্মা টদরেরে। 
 
এই লতা আমাে কো মরতা কাজ্ করেটেি, বলল অযাটিরিালাি, তাহরল টকেুেণ আরগ 
লকন্ বলটেটল। টগটন্নমা অরপো কেরে, তাড়াতাটড় বাটড় ন্া লগরল খাবাে ঠান্ড হরে 
যারব। — এইিব আরজ্-বারজ্ কো? লরাটমও আশ্চযক হরে লগল এিব কো শুরন্। এ 
ধেরন্ে আরজ্-বারজ্ কো লি লমারিও বরলটন্। িাকা জ্মা লদবাে পে লহারিল লেরক লি 
একদম বাইরে লবে হেটন্। টঠক লি িমে লুটিোন্ারক িারে টন্রে আটরোন্াও এরি 
হাটজ্ে লিখারন্। োোে ললাকজ্ন্রক টজ্রেি করে লি লজ্রন্রে চাকেরক মােধে কোে 
খাটন্ক বারদই তাে স্বামী লিাজ্া এই লহারিরল এরি ঢুরকরে। 
 
িবাইরক শুটন্রে আটরোন্া লজ্াে গলাে বলল তাে স্বামীরক, কী করেে তুটম? লকন্ 
োোে মারঝ িবাে িামরন্ লরাটমওরক মােধে করেে? তারক ন্াটক বরলে লতামাে 
টবরেই হেটন্। আে লহারিরল োকরব বরল িাকা জ্মা টদরেে? আমাে েুরে বল লতা 
এিব িটতয টকন্া! আটম এমন্ কী লদাষ করেটে। যাে জ্ন্য তুটম আমাে তযাগ করে বাটড় 
লেরড় চরল লযরত চাইে? বলরত বলরত আটরোন্াে দু-লচাখ জ্রল ভরে ওরঠ। 
 
আটরোন্াে অটভরযাগ শুরন্ লবশ ঘাবরড় লগল অযাটিরিালাি। লি লভরব লপল ন্া। 
কীভারব এই অস্বটেকে পটেটিটত লেরক মুটি পারব। লি ঠান্ডা মাোে আটরোন্ারক 
লবাঝারত চাইল লয লি তাে স্বামী ন্ে, একজ্ন্ পযকিক মাত্ৰ। একিা টবরশষ প্ররোজ্রন্ 
লি এরিরে এটিিারি। তাে এখন্ও টবরেই হেটন্। 
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টন্রজ্ে কপাল চাপরড় আরেরপে িুরে বলল আটরোন্া, এই লিটদন্ও টবরেে পে তুটম 
আমাে কত ভারলাবািরত, আদে-লিাহাগ কেরত – এগুরলা লতা িামান্য কটদন্ আরগে 
ঘিন্া। আে এখন্ তুটম বলটে টকন্া লতামাে টবরেই হেটন্! টন্শ্চেই লকান্ও লমরেরেরলে 
ন্জ্ে পরড়রে লতামাে উপে, তাই আটজ্ ন্া লচন্াে ভান্ কেটে। পুরুষগুরলাে স্বভাবই 
এমন্, কখন্ কারক মরন্ ধরে তাে টঠক লন্ই। এেপে লোরিা লবারন্ে টদরক তাটকরে 
আটরোন্া বলল, আমাে অবিািা একবাে লভরব দযাখ লুটি, লয লমরেমানু্ষ স্বামীে 
ভারলাবািা পাে ন্া, তাে মরতা অভাগী আে লকউ লন্ই–বলরত বলরত কান্নাে লভরে 
পড়ল আটরোন্া। এবাে িটতযই মুশটকরল পরড় লগল অযাটিরিালাি। লি আটরোন্ারক 
যতই বরল লয লি ভুল করেরে, ততই কান্না লবরড় যাে আটরোন্াে। 
 
এবাে চাপা স্বরে অযাটিরিালািরক ধমরক বরল উঠল লুটিোন্া, আিা! আপটন্ কী 
ধেরন্ে ললাক বলুন্ লতা! লিই তখন্ লেরক কীিব লেরলমানু্টয শুরু করেরেন্? ন্া হে 
মান্টে আপন্াে টবরে হেটন্, আে টবরেও আপন্ারক কেরত হরব ন্া। দো করে এবাে 
বাটড় চলুন্। লিই কখন্ লেরক আপন্াে খাবাে িাটজ্রে বরি আরে টদটদ। আমারদেও 
লতা েুধা-তৃষ্ণা পাে ন্া টক, আমো েি-মাংরিে মানু্ষ ন্ই? 
 
লুটিোন্াে টদরক তাটকরে অযাটিরিালাি বলল, লতামাে টদটদ? তাহরল তুটম লক? 
 
ভটিপটতে কোে এই প্রেম ধাক্কা লখল। লুটিোন্া। লি অবাক হরে বলল, কী বলরেন্ 
আপটন্? তাে মরন্ প্রে জ্াগল, িটতযই টক আটরোন্াে মরতা তারকও টচন্রত পারেন্টন্। 
অযাটিরিালাি? 
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লি লহরি জ্বাব টদল, আটম আপন্াে আদরেে শযাটলকা লুটিোন্া। 
 
আমাে শযাটলকা? বলরলই হল আে কী? লুটিোন্াে টদরক তাটকরে গলা চটড়রে বলল 
অযাটিরিালাি, আরো আমাে বরল এখন্ও পযকন্ত টবরেই হেটন্! 
 
ঠান্ডা মাোে তারক লবাঝারত লাগল। লুটিোন্া, লবশ, লমরন্ টন্লাম আপন্াে টবরে হেটন্। 
টকন্তু তাে আরগ দো করে একবাে বাটড় চলুন্। এত লবলা পযকন্ত িবাই ন্া লখরে 
আপন্াে জ্ন্য অরপো করে আরে। োন্না খাবাে-দাবােও পরচ ন্ি হবাে লজ্াগাড়। 
আপটন্ই বলুন্ ন্া লকন্ এিব টক টঠক হরি? 
 
লুটিোন্াে প্রোরব িাে টদরে বলল লরাটমও, কতকা, তাই চলুন্। ওো যখন্ এত করে 
বলরেন্ তখন্ ওরদে বাটড় টগরে োন্না কো খাবােগুরলা লখরে লন্ওো যাক। 
 
লেরগ টগরে লরাটমওে টদরক তাটকরে অযাটিরিালাি বলল, ও! তুইও ওরদে দরল 
টভরড়টেি! 
 
মরতা এমন্ একিা আকষকণ টেল যা শুরুরতই আকৃি করেরে তারক। অরন্ক লচিা করেও 
লিই চুম্বরকে আকষকণ লেরক টন্রজ্রক মুি কেরত পােরে ন্া অযাটিরিালাি। 
 
লবশ! তরব চরলা—বরল উরঠ দােঁড়াল অযাটিরিালাি। পেীেরণই কী মরন্ করে 
আটরোন্াে 
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একিা শতক আরে। বাটড় টগরে তুটম মুখ িুরি কাউরক বলরব ন্া লয আটম লতামাে স্বামী। 
ও িব আরদখলাপন্া আমাে লমারিই পেন্দ ন্ে তা টকন্তু আরগই বরল টদটি।। 
 
তাহরল কী কেরত হরব? জ্ান্রত চাইল লুটিোন্া। 
 
তুটম চুপ কে। লতামাে িারে কো বলটে ন্া বরল এক ধমরক তারক োটমরে টদল 
অযাটিরিালাি! তােপে আটরোন্াে টদরক টিরে বলল, িবাে িামরন্ তুটম এমন্ ভাব 
লদখারব লযন্ আটম লতামাে লকউ ন্ই। — লকান্ও িম্পকক লন্ই লতামাে িারে। 
 
কারন্ কারন্ লুটিোন্ারক বলল আটরোন্া, বুঝটল, এই ভেিাই আটম করেটেলাম। এ 
টন্শ্চেই লিই িবকন্াশীে কাজ্। ও চাইরে আমাে কাে লেরক স্বামীরক টেটন্রে টন্রত। 
 
আুঃ টদটদ! এখন্ মাো গেম কটেি ন্া— বরল অযাটিরিালারিে টদরক তাটকরে লহরি 
বলল, শুধু এইিুকুই আপন্াে শতক? টঠক আরে, আমো লমরন্ টন্লাম আপন্াে শতক। 
এবাে দো করে আমারদে িারে বাটড় চলুন্। 
 
যতিুকু োগ তাে মাোে জ্রেটেল, বরড়া বা টিোটকউরজ্ে অযাটিরিালাি লদখল কখন্ 
তা লযন্ আপন্া লেরকই উধাও হরে লগরে, তাে পটেবরতক স্বরেে একিা লঘাে তারক 
আিন্ন করে লেরখরে। টকন্তু লি িব ভাবাে িমে এখন্ লন্ই। বাধয হরে লি লরাটমওরক 
িারে টন্রে এটগরে চলল আটরোন্া ও লুটিোন্াে লপেু লপেু। এই লরাটমও অবশয তােই 
মরতা বরড়া বা টিোটকউরজ্ে লরাটমও। 
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বাটড়রত এরি পাহাো লদবাে দাটেত্ব টদরে বরড়া লরাটমওরক একতলাে িদে দেজ্াে 
িামরন্ দােঁড় কটেরে, টদল আটরোন্া। তারক টন্রদকশ টদল লি লযন্ কাউরক লভতরে ঢুকরত 
ন্া লদে। আে লকউ অযাটিরিালারিে িারে লদখা কেরত চাইরল লযন্ বরল, উটন্ এখন্ 
খারিন্, তাই তাে িারে লদখা হরব ন্া। এেপে অযাটিরিালাি আে লুটিোন্ারক টন্রে 
খাওো-দাওো িােরত টিেঁটড় টদরে উপরে উঠল আটরোন্া। িবাে আরগ লরাটমওরক লিরক 
আটরোন্া বলল, দযাখ। লরাটমও! আমো এখন্ লখরত যাটি। লদখটব বাইরেে ললাক লযন্ 
ঘরে ন্া লঢারক। তাহরল টকন্তু লতাে মাো িাটিরে লদব — এ কো লযন্ মরন্ োরক। 
 
লখরত বরি ইরি করেই অযাটিরিালারিে শতক ভােল আটরোন্া। িবাে িামরন্ বােবাে 
স্বামী বরল লিরক লি তারক অটিে করে তুলল। ওটদরক তাে মরতা একই ভুল করে 
বিল। আটরোন্াে পটেচাটেকা লন্ল। কারজ্ে মারঝ িমে লপরল এতটদন্ লি লোরিা 
লরাটমওে িারে িটি-ন্টি কেত। তারক টবরে করে ঘে-িংিাে বােঁটধরব বরল কোও 
টদরেটেল লি। অযাটিরিালারিে িারে বরড়া লরাটমওরক লদরখ লি ধরে টন্ল। এই তাে 
পুেরন্া লপ্রটমক। লি লযরচ টগরে তারক লপ্রম-ভারলাবািাে কো লশান্ারত লাগল। লন্রলে 
ভাব-িাব লদরখ তাে মটন্রবে মরতা লরাটমও লবশ ঘাবরড় লগল। বরড়া লরাটমও ধরে টন্ল 
মটন্রবে মরতা লিও এক স্বরেে লঘারেে মারঝ েরেরে। ততেরণ খাওো লশষ হরেরে 
আটরোন্া আে অযাটিরিালারিে। খাবাে িারক লুটিোন্াে িারে লবশ জ্টমরে গল্প 
করেরে অযাটিরিালাি। লুটিোন্ারক তাে খুব পেন্দ হরেরে – তারক টন্রে েটেন্ স্বরেে 
জ্াল বুন্রত শুরু করেরে। টকন্তু লুটিোন্াে িারে এই লমলারমশা লমারিও পেন্দ ন্ে। 
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আটরোন্াে। লুটিোন্া লয আদরত এটিিািবািী তাে লোরিা ভাই লোরিা 
অযাটিরিালারিে শযাটলকা, লি কো টকন্তু জ্ারন্ ন্া। অযাটিরিালাি বা আটরোন্া। 
 
টকেুেণ বারদ লোরিা লরাটমওরক িারে টন্রে বাটড় টিরে এল লোরিা অযাটিরিালাি। 
তাে ভীষণ অবাক লাগরে লোরিা লরাটমওে কো শুরন্। লোরিা লরাটমওে মূল বিবয হল 
টকেুেণ আরগ লি তারক তাড়াতাটড় বাটড় টিরে আিাে কো বরলরে। িারে এও বরলরে 
লয তাে স্ত্রী ও শযাটলকা খাবাে টন্রে তাে জ্ন্য অরপো করে আরে। লি কো শুরন্ 
অযাটিরিালাি ন্াটক তারক োোে মারঝ লবধড়ক মােরত শুরু করে লদে। আে মােরত 
মােরত আটম লতা টবরেই কটেটন্, বউ আে শযাটলকা আবাে লকাো লেরক এল এ জ্াতীে 
কোও বরলরে তারক। 
 
লরাটমওে মুরখ এিব অটভরযাগ শুরন্ লেরগ উরঠ বরলটেল লোরিা অযাটিরিালাি, এই 
হতভাগা! আটম লতারক এিব কো বরলটে? তুই আেও বরলটেি আটম লতারক লমরেটে, 
বরলটে আমাে স্ত্রী লন্ই, আটম লহারিরল োকব, খাব? আটম আবােও বলটে। এতিব কো 
লতারক বটলটন্ আে মােধেও কটেটন্। তােপরেও যটদ বটলি। আটম এিব করেটে, 
তাহরল বলব লবশ করেটে। লতাে মরতা বদমাশরক লমরে লিলাই উটচত। 
 
লোরিা লরাটমওরক লবশ করে ধমটকরে বাটড় টিরে লগল লোরিা অযাটিরিালাি। টগরে 
লদখল লভতে লেরক বন্ধ েরেরে বাটড়ে িদে দেজ্া। লি বােবাে দেজ্াে ধাক্কা টদল, 
লচেঁটচরে িাকরত লাগল স্ত্রী আে শযাটলকারক, এেপে লজ্ারে কড়া ন্াড়ল। টকন্তু লভতে 
লেরক লকউ দেজ্া খুরল টদল ন্া। লশষরমশ লোরিা লরাটমও তাে লপ্রটমক, আটরোন্াে 
িহচেী লন্ল-এে ন্াম ধরে িাকািাটক কেল। টকন্তু তারতও লকউ দেজ্া খুরল টদল ন্া। 
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এিব কাণ্ড-কােখান্া লদরখ বরড়া অযাটিরিালাি আে বরড়া লরাটমওে মরন্ এতুিুকুও 
িরন্দহ েইল ন্া লয তাে এক আজ্ব লদরশ এরি লপৌঁরেরে। তাো উভরেই হােঁটিরে 
উরঠরে। এ বাটড়ে পটেরবশ ও তাে অটধবািীরদে হাব-ভাব লদরখ। িুরযাগ লপরতই তাো 
আটরোন্া আে লুটিোন্াে লচারখ ধুরলা টদরে পাটলরে লগল বাটড় লেরক। ওটদরক আবাে 
লচচারমটচ করেও বাটড়ে দেজ্া লখালারত ন্া লপরে লেরগ লবাম হরে আরে লোরিা 
অযাটিরিালাি। খাওো-দাওো িাোরত লি তখন্ই চরল লগল তাে এক বনু্ধে বাটড়রত। 
পরে তাে িারে লদখা হল িযাকোন্ অযারেরলাে িারে। এে আরগ আটরোন্াে জ্ন্য বহু 
গেন্া ধতটে করেরে অযারেরলা। এই কটদন্ আরগও আটরোন্াে জ্ন্য টহরে-জ্হেত 
বিারন্া একিা লিান্াে ধতটেে গেন্া টদরেরে অযাটিরিালাি। লদখা হরতই অযারেরলা 
জ্ান্াল লয হােখান্া ধতটে হরে লগরে। এমটন্রতই আটরোন্াে উপে লবজ্াে লেরগ টেরলন্ 
অযাটিরিালাি। টতটন্ টিে কেরলন্ হােখান্া আটরোন্ারক ন্া টদরে বেং তাে বনু্ধরক 
উপহাে লদরবন্। টতটন্ িযাকোরক বলরলন্ লি লযন্ হােখান্া বনু্ধে বাটড়রত টদরে আরি। 
তাে কো শুরন্ িযাকো তখন্ই েুটিল টন্রজ্ে বাটড়ে টদরক। 
 
বাটড় লেরক হাে টন্রে এরি টকেুদূে যাবাে পে অযারেরলাে িারে লদখা হরে লগল বরড়া 
অযাটিরিালারিে। লি একেকম লজ্াে করেই হােিা বরড়া অযাটিরিালারিে হারত গুরজ্ 
টদরে বলল, এই েইল আপন্াে হাে। আপটন্ লযমন্ বরলরেন্ লতমটন্ই করেটে। আশা 
কটে এিা আপন্াে পেন্দ হরব। 
 
অযারেরলাে টদরক তাটকরে বলরলন্ বরড়া অযাটিরিালাি, এ টক, হােিা আমাে টদরিন্ 
লকন্? মরন্ হে আপটন্ ভুল কেরেন্। আটম লতা আপন্ারক টচটন্ই ন্া। 
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এ িব কী বলরেন্ আপটন্, বলল অযারেরলা, আরে মশাে! আপন্াে িারে টক আজ্রকে 
িম্পকক ন্াটক আপটন্ ভাবরেন্ দারমে কো। লি আপটন্ পরে টদরে লদরবন্- আটম 
আপন্াে বাটড় টগরে টন্রে আিবা–বরল অন্যটদরক চরল লগল অযারেরলা। এত তাড়াতাটড় 
ঘিরন্ািা ঘরি লগল লয অযারেরলারক টকেু বলা বা বাধা লদবাে িমে লপরলন্ ন্া বরড়া 
অযাটিরিালাি। হােিা হারতে মুরঠাে টন্রে লি মরন্ মরন্ বলল, এ লয িটতযই একিা 
আজ্ব লদশ তারত লকান্ও িরন্দহ লন্ই। এখান্কাে বরড়া ঘরেে বউ-টঝো অরচন্া 
পুরুষরক বাটড় টন্রে টগরে পারশ বটিরে খাওোে, স্বামী স্বামী বরল আদে-লিাহাগ করে। 
আে এখান্কাে স্বণককােোও লতমটন্! অরচন্া টবরদটশে হারত দাটম জ্রড়াোে হাে গুরজ্ 
টদরে দাম ন্া টন্রে চরল যাে। আজ্ব লদরশে িব আজ্ব ঘিন্া। 
 
বরড়া লরাটমও টন্রজ্ও ভাবটেল লিই একই কো। টকেুেণ আরগ লয বাটড়ে বউ তাে 
মটন্বরক খাওোরত টন্রে লগল, লি বাটড়ে কারজ্ে লমরে লন্ল। তাে িারে এমন্ বযবহাে 
কেল লয মরন্ হল পেস্পে পেস্পেরক কত ভারলাবারি। লি টন্জ্ মুরখই লরাটমওরক 
বলল লয লি তারক টবরে কেরত োটজ্ আরে। 
 
বরড়া অযাটিরিালাি বলল, আে ন্ে লরাটমও, ল়েে হরেরে। ন্তুন্ টকেু ঘিাে আরগই চল 
এখান্ লেরক পাটলরে যাই। তুই এখন্ই জ্াহাজ্ঘািাে চরল যা। িবরচরে আরগ লয 
জ্াহাজ্িা োড়রব, তা লয টদরকই যাক ন্া লকন্, লিিারত আমারদে যাবাে বযবিা করে 
আে। তুই টিরে এরল লহারিল লেরক আমারদে মাল-পত্ৰ, িাকা-কটড় িব তুরল টন্রে 
জ্াহারজ্ চাপরত হরব। লবটশটদন্ এরদরশ োকরল হেরতা আমারদে লজ্রলই লযরত হরব। 
তাে লচরে চল, প্রাণ টন্রে পালাই। 
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বাটড় টিরে অযারেরলা লদখল তাে কাে লেরক পাওন্া িাকা আদারেে আশাে অরপো 
করে আরে এক পাওন্াদাে। টকেুেণ আরগ অযাটিরিালািরক লয হােখান্া লি টদরেরে 
তাে দাম লন্ওো হেটন্। লি টিে কেল ওই িাকািা আদাে করে পাওন্া টমটিরে লদরব। 
পাওন্াদােরক অরপো কেরত বরল লি চরল লগল অযাটিরিালারিে বাটড়ে টদরক। 
 
বাটড় লেরক লবটেরে টকেুদূে যাবাে পে োোরতই অযারেরলাে িারে লদখা হরে লগল 
লোরিা অযাটিরিালারিে। লি তখন্ বনু্ধে বাটড় লেরক খাওো-দাওো করে টিেটেল। 
লোরিা অযাটিরিালািরক লদরখই অযারেরলা বলল, এই লয মশাই! আপন্াে কারে 
যাটিলাম। 
 
আমাে কারে? লকন্? বযাপােিা আেঁচ কেরত ন্া লপরে বলল অযাটিরিালাি। 
 
অযারেরলা বলল, বাটড় টিরে লদটখ এক পাওন্াদাে বরি আরে। লি আবাে পাওন্া িাকা 
ন্া টন্রে এক পাও ন্ড়রব ন্া। বলটে কী, লয হােিা আপটন্ আমাে বান্ারত টদরেটেরলন্, 
অনু্েহ করে যটদ তাে দামিা টদরে লদন্ তাহরল পাওন্ািা টমটিরে টদরত পাটে। 
 
টন্শ্চেই পারব, বলল অযাটিরিালাি, আরগ লতা হােিা আমাে লদরব। তরব লতা দাম 
লদব। টজ্টন্িিা ন্া টদরেই তুটম তাে দাম চাইে? কী করে ভাবরল টজ্টন্িিা ন্া লপরে 
আটম তাে দাম লদব? 
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লি কী কো! অবাক হরে দু-লচাখ কপারল তুরল বলল অযারেরলা, এই লতা টকেুেণ আরগ 
োোে মারঝ হােিা তুরল টদলাম। আপন্াে হারত। 
 
লেরগ টগরে দু-লচাখ কপারল তুরল বলল লোরিা অযাটিরিালাি, কী বলরল, হােিা আমাে 
হারত টদরেে আে তাও আবাে োোে মাঝখারন্! আটম লতামাে বরলটে হােিা টন্রে বনু্ধে 
বাটড়রত লযরত। টকন্তু তুটম লিখারন্ যাওটন্। তােপে লতামাে িারে এই লদখা। তুটম 
টমরেয কো বলটে অযারেরলা। হােিা তুটম লমারিও দাওটন্–ন্া টদরেই দাম চাইে। 
 
এবাে লেরগ লগল অযারেরলা। লোরিা অযাটিরিালািরক ধমরক উরঠ বলল, কী বলরলন্, 
আটম টমরে কো বলটে? আপন্াে মরতা একজ্ন্ ধন্ী ললাক লয টমরে কো বরল এভারব 
গেন্ািা হাটতরে লন্রবন্ তা আমাে জ্ান্া টেল ন্া। জ্ান্রল কারজ্ে আরগই পুরো দামিা 
আগাম টন্রে টন্তাম। 
 
ধমরক উরঠ বলল লোরিা অযাটিরিালাি, মুখ িামরল কো বলরব অযারেরলা। োোে 
মারঝ যা-তা বরল অপমান্ কোে িল টকন্তু হারড় হারড় লিে পারব। 
 
আপটন্ োমুন্ মশাই, পালিা ধমক টদল অযারেরলা, আপন্াে মরতা লচাে-লজ্ারচােরক 
আটম লোড়াই লকোে কটে। এখন্ও বলটে হারেে দামিা টমটিরে টদন্, ন্ইরল লঘাল 
খাইরে োড়ব আপন্ারক। 
 
এরদে ঝগড়া-ঝােঁটিে মারঝই এরি পড়ল আদালরতে লপোদা। তারক লদরখই লোরিা 
অযাটিরিলািরক ইশাোে লদটখরে অযারেরলা বলল, এে িেমারেি মরতা আটম একিা 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য কমেডি অব এররস ।  উইডিয়াে শেকসডিযর । কমেডি 

21 

www.bengaliebook.com 
 

 

হাে ধতটে করে টকেুেণ আরগই এে হারত টদরেটে। টকন্তু ও তাে দাম টদরত চাইরে ন্া। 
তুটম ওরক লেপ্তাে করে টিউরকে আদালরত টন্রে যাও। খাটন্ক বারদ আটমও যাটি। 
লিখারন্। 
 
লি িমে অটভরযাগকােীে কাে লেরক টন্টদকি িেকাটে দটেণা টন্রে লয লকান্ও ললাকরক 
লেপ্তাে কেরত পােত আদালরতে লপোদা। অযারেরলাে কাে লেরক যোর টচত দটেণা 
টন্রে লি িারে িারে লেপ্তাে কেল লোরিা অযাটিরিালািরক, লোরিা অযাটিরিালাি 
লদখল পটেটিটত লমারিও তাে অনু্কূল ন্ে–কারজ্ে মানু্ষ টহরিরব যটদও লি টিউরকে 
কারেে ললাক, টকন্তু আিামী টহরিরব আদালরত হাটজ্ে হরল টিউরকে িারে তাে লি 
িম্পকক োকরব ন্া। তাোড়া অযারেরলাে অটভরযাগ প্রমাটণত হরল তাে মান্-িম্মান্- 
প্রটতপটত্ত এমন্টক পদি লিন্াটন্ে চাকটেিাও হেরতা তারক লখাোরত হরব। এতেণ ধরে 
অবাক হরে তাে মটন্রবে িারে অযারেরলাে কো কািাকাটি শুন্টেল লোরিা লরাটমও। 
এবাে অযাটিরিালাি তারক বলল লি লযন্ আটরোন্াে কাে লেরক স্বণককাে অযারেরলাে 
পাওন্া িাকািা টন্রে আরি। িারে িারেই মটন্রবে বাটড়রত েুরি লগল লোরিা লরাটমও। 
টগটন্নমা আটরোন্ারক িব কো বলরতই লি তাড়াতাটড় টিনু্দক খুরল িাকািা লবে করে 
টদরে টদল লোরিা লরাটমওে হারত। িাকািা টন্রে লবটেরে লগল লোরিা লরাটমও। টকেুদূে 
লযরতই তাে িারে লদখা হল বরড়া অযাটিরিালারিে। লোরিা লরাটমও টকেুরতই বুঝরত 
পােল ন্া। িাকা োড়া কীভারব তাে মটন্ব খালাি লপরলন্। ভটবষযরত কারজ্ লাগরত 
পারে এই লভরব লি পুরো িাকািাই মটন্রবে হারত তুরল টদরে বলল, এ িাকা টগটন্নমা 
পাটঠরে টদরেরেন্। বরড়া অযাটিরিালারিে বুঝরত বাটক েইল ন্া লয অরচন্া মটহলা তারক 
বাটড়রত টন্রে টগরে পারশ বটিরে খাইরেরেন্, স্বামী বরল আদে-লিাহাগ করেরেন্- টতটন্ই 
পাটঠরেরেন্ এ িাকািা। লি একবাে ভাবল িাকািা মটহলারক টিটেরে লদরব, টকন্তু 
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পেীেরণই মরন্ হল িাকািা লিেত টদরত টগরে যটদ আবাে লকান্ও ঝারমলা লবরধ যাে 
— এই লভরব িাকাে েটলিা লি পরকরি পুরে টন্ল। এেপে লোরিা লরাটমওরক বলল, 
দযাখ! হারত আে লবটশ িমে লন্ই। এই লবলা লিিাে লহারিরল চরল যা। লিখারন্ োকা-
খাওোে জ্ন্য লয িাকািা জ্মা টদরেটেি তা তুরল টন্রে আে। আে মাল-পত্ৰ যা েরেরে 
তা টন্রে জ্াহাজ্ঘািাে চরল যাটব। একিু বারদই জ্াহাজ্ োড়রব। 
 
আবাে লিই লহারিল! লিখান্ লেরক মালপত্ৰ টন্রে জ্াহারজ্ লযরত হরব? –মটন্রবে 
কোগুরলা শুরন্ লোরিা লরাটমওে বুঝরত বাটক েইলন্া িটতযই তাে মটন্রবে মাো খাোপ 
হরে লগরে। লহারিরল যাবাে ন্ারম লি তখটন্ েুরি লগল মটন্বটগটন্ন আটরোন্াে কারে। 
িব কো খুরল বলল তারক। তাে স্বামীে লয িটতযই মাো খাোপ হরেরে, লি কো লোরিা 
লরাটমওে মরতা আটরোন্া ও লুটিোন্াে বুঝরত বাটক েইল ন্া। লুটিোন্ারক িারে টন্রে 
আটরোন্া তখন্ই লবটেরে পড়রলন্ স্বামীে লখােঁরজ্। 
 
টকেুদূে যাবাে পে আটরোন্াে লচারখ পড়ল আদালরতে লপোদা লবেঁরধ টন্রে যারি তাে 
স্বামীরক। স্বামীে ওই অবিা লদরখ লচারখ জ্ল এরি লগল। আটরোন্াে। লি তখন্ই েুরি 
লগাল স্বামীে কারে। তারক লদরখই লতরল-লবগুরন্ জ্বরল উঠল। লোরিা অযাটিরিালাি। যা 
মুরখ আরি তাই বরল গালাগাল টদরে বলল, েুধাে জু্লাে যখন্ আমাে লপি জ্বরল 
যাটিল, লি িমে বােবাে িাকািাটক কো িরেও তুটম বাটড়রত ঢুকরত দাওটন্ আমাে। 
এমন্ টক লেপ্তারেে খবে লপরেও তুটম আমাে োড়ারত িাকা পাঠাওটন্। এিরবে পরেও 
তুটম টক করে আমাে স্ত্রী বরল টন্রজ্রক দাটব করো? মেরলও ন্েরক ঠাই হরব ন্া 
লতামাে। টিউকরক বরল এবাে লতামাে শাটেে বযবিা কেটে। 
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আটরোন্া বুরঝ উঠরত পােল ন্া টন্রজ্ে পারশ বটিরে খাওোবাে পেও লকন্ তাে স্বামী 
এই অটভরযাগ কেরেন্। আে জ্টেমান্াে িাকা! লি লতা টন্রজ্ই টকেুেণ আরগ আলমাটে 
খুরল লবে করে টদরেরে লোরিা লরাটমওে হারত তাহরল টতটন্ টক করে এিব কো 
বলরেন্? স্বামীে মাো লয টঠক লন্ই লি বযাপারে লকান্ও িরন্দহ েইল ন্া আটরোন্া আে 
লুটিোন্াে মরন্। 
 
এবাে লপোদাে হাত লেরক োটড়রে টন্রে স্বামীরক বাটড় টন্রে যাওো দেকাে। আটরোন্া 
লপোদারক কো টদল স্বামীরক বাটড় লপৌঁরে টদরলই লি তাে জ্টেমান্াে িাকা টদরে লদরব। 
লপোদাে কারে লি এও শুন্ল টকেুেণ আরগ স্বণককাে অযারেরলা তাে স্বামীরক একখান্া 
হাে টদরেরে। টকন্তু তাে স্বামী লি হারেে দাম টদরত চাইরেন্ ন্া, বলরেন্ স্বণককাে 
আদীর  তারক লকান্ও হাে লদেটন্।। তােপে তাো উভরে এরক অন্যরক গালাগাল টদরত 
শুরু করে। লি িমে িেকাটে লপোদা লিখান্ টদরে যাটিল। অযারেরলা তারক লিরক 
িবটকেু জ্াটন্রে বরল লয লি লযন্ তাে কাে লেরক িেকাটে দটেণা টন্রে লোরিা 
অযাটিরিালািরক লেপ্তাে করে। লিইমরতা অযারেরলাে কাে লেরক যোযে দটেণা টন্রে 
লি লেপ্তাে করে লোরিা অযাটিরিালািরক। লোরিা অযাটিরিালািরক বাটড়রত লপৌঁরে টদরে 
আটরোন্াে কারে লেরক িাকা টন্রে চরল লগল লপোদা। এবাে লচেঁটচরে োো লেরক 
ললাকজ্ন্ লিরক আন্ল আটরোন্া। তাে কোমরতা ললাকজ্ন্ দটড় টদরে লবেঁরধ োখল 
লোরিা অযাটিরিালািরক। তােপে পাগলাটমে টচটকৎিাে জ্ন্য লিরক টন্রে এল এক 
োময ওঝারক। লি িমে পাগলাটমে টচটকৎিাে জ্ন্য ললারকো ওঝােই শেণাপন্ন হত।। 
ওঝাে হারত স্বামীরক লেরড় টদরে, বাটড়ে দেজ্া ভারলাভারব বন্ধ করে টদরে এবাে 
আটরোন্া েওন্া টদল অযারেরলাে বাটড়রত টগরে হারেে দাম পটেরশাধ কেরত। টকেুদূে 
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যাবাে পে তাে িারে লদখা হরে লগল বরড়া অযাটিরিালারিে। তারক লদরখই আটরোন্া 
ধরে টন্ল ওঝাে হাত োটড়রে পাটলরে এরিরে তাে স্বামী। 
 
িটতয িটতযই বরড়া অযাটিরিালািরক তখন্ লদরখ মরন্ হটিল লি পাগল হরে লগরে। 
তাে মাোে চুল উশরকাখুশরকা, হারত লখালা তরলাোে আে দু-লচারখ পাগরলে মরতা 
টহংস্ৰ চাহটন্ আে তারক তাড়া করে চরলরে শত শত ললাক। আিরল তখন্ চােটদরক 
খবে েটড়রে পরড়রে লয অযাটিরিালাি পাগল হরে লগরে। তাই তারক ধোে জ্ন্য 
লপেরন্ ললাক েুরিরে। আটরোন্া লদখরত লপল। বরড়া লরাটমওে হারতও তরলাোে-
তরলাোে উটচরে লি তাে মটন্বরক পাহাো টদরে যারি যারত লকউ তাে মটন্রবে কারে 
টভড়রত ন্া পারে। এ দৃশয লদরখ আটরোন্া জ্ন্তাে কারে করুণ টমন্টত জ্ান্ারত লাগল 
তাো লযন্ তাে স্বামীরক লবেঁরধ লিরল। এটদরক অযাটিরিালািও লবশ বুঝরত পােল 
এভারব তরলাোরেে ভে লদটখরে লবটশেণ আিরক োখা যারব ন্া জ্ন্তারক। টকেুেণ 
বারদই ললারকো তাে চােপাশ টঘরে ধরে আটরোন্াে কোমরতা দটড় টদরে লবেঁরধ লিলরব 
তারক। এমন্ িমে িামরন্ একিা বাটড় লদখরত লপল অযাটিরিালাি। লকান্ও উপাে 
লদখরত ন্া লপরে লি আে বরড়া লরাটমও দ্রুত লিই বাটড়রত ঢুরক পড়ল আশ্ররেে 
আশাে। 
 
লি বাটড়িা আিরল একিা মঠ, এক বৃদ্ধ িন্নযাটিন্ী লিই মরঠে কত্ৰকী। ললাকজ্রন্ে 
টচৎকােরচচারমটচ শুরন্ টতটন্ বাইরে লবটেরে এরলন্। িব লশান্াে পে টতটন্ আটরোন্ারক 
বলরলন্, দযাখ, এই মরঠ লকউ আশ্রে টন্রল তারক লজ্াে করে ধরে টন্রে যাবাে অটধকাে 
কােও লন্ই। এই মুহূরতক লতামো চরল যাও এখান্ লেরক। 
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িন্নযাটিন্ীে কো শুরন্ আটরোন্া লেরগরমরগ বলল, টকন্তু যারদে মাো খাোপ হরেরে 
তারদে লবলা এ টন্েম খারি ন্া। আমাে স্বামীে মাো খাোপ হরেরে। বাটড়রত টন্রে টগরে 
আটম তাে টচটকৎিা কেরব। লিখারন্ ওঝা অরপো করে আরে। 
 
মরঠে কত্ৰকী টকন্তু মান্রত চাইরলন্ ন্া আটরোন্াে কো। তাে টিে টবশ্বাি, আশ্ররেে জ্ন্য 
যাো মারঠ ঢুরকরে। তারদে লকউ পাগল ন্ে। লমরেটি বলরে বরি তাে স্বামীে মাো 
খাোপ হরে লগরে, টকন্তু লকাোে লযন্ একিা ভুল হরি বরল মরন্ কেরেন্ িন্নযাটিন্ী। 
তাই টতটন্ টকেুরতই োটজ্ হরলন্ ন্া। আটরোন্াে হারত বরড়া অযাটিরিালািরক তুরল 
টদরত। 
 
এটদরক িরন্ধ হরে আিরে। বৃদ্ধ িওদাগোইটজ্েন্রক তাে জ্টেমান্াে িাকা জ্মা 
লদওোে লয িমে টদরেটেরলন্ টিউক, তাে লমোদও িুটেরে আিরে। িূযক লিাবাে আরগ 
িাকা টদরত ন্া পােরল প্রাণদণ্ড হরব ইটজ্েরন্ে। প্রাণদণ্ড লদবাে জ্ন্য েেীো ইটজ্েন্রক 
কাোগাে লেরক লবে করে। মরঠে টদরক টন্রে আিরে। লয জ্ােগািাে তাে প্রাণদণ্ড হরব 
তা মরঠে টঠক পারশই। 
 
প্রাণদণ্ড লদবাে জ্ন্য ইটজ্েন্রক টন্রে চরলরে জ্োদ। আে তাে লপেরন্ লপেরন্ টিউক 
চরলরেন্ একদল প্রহেী আে কমকচােী টন্রে। লি িমে মঠ লেরক লবটেরে এল 
আটরোন্া। মরঠে কাট ন্ত্ৰী তাে পাগল স্বামীরক আিরক লেরখরেন্ বরল লি অটভরযাগ 
জ্ান্াল টিউরকে কারে। 
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টিউক খুব দুুঃখ লপরলন্ আটরোন্াে কো শুরন্। কােণ তাে স্বামী অযাটিরিালাি 
লিন্াদরলে এক পদি লিন্াটন্, োজ্িভাে টন্েটমত িভািদ। একটদন্ টতটন্ টন্রজ্ই 
অযাটিরিালারিে িারে আটরোন্াে টবরে টদরেটেরলন্। টতটন্ মরঠে কত্ৰকীরক লিরক 
বলরলন্, অযাটিরিালাি ন্ারম লয বযটিটি আপন্াে মরঠ আশ্রে টন্রেরে তারক লিরক 
আনু্ন্। টিউরকে হুকুম শুরন্ মরঠে কত্ৰকী লভতরে লগরলন্ তাে আটশ্রতরদে আন্রত। টঠক 
লি িমে লোরিা লরাটমওরক িারে টন্রে লোরিা অযাটিরিালািও হাটজ্ে হরলন্ লিখারন্। 
ওঝাে হাত লেরক লকান্ও মরত টন্রজ্রক োটড়রে টন্রে আটরোন্াে িারে একিা িেিালা 
কেরত এরিরেন্ টতটন্। তাো আিাে িারে িারেই বরড়া অযাটিরিালাি আে বরড়া 
লরাটমওরক টন্রে বাইরে এরলন্ মরঠে কত্ৰকী। 
 
এবাে িবাই টন্শাচুপ। অবাক হরে আটরোন্া লদখল তাে িামরন্ পাশাপাটশ দােঁটড়রে 
আরে দুজ্ন্ স্বামী। বরড়া ও লোরিা লরাটমও আশ্চযক হরে লদখল তারদে দুজ্ন্ মটন্বই 
হুবহু একেকম লদখরত। বরড়া ও লোরিা অযাটিরিালািও লদখরলন্ তারদে দুজ্ন্ 
চাকরেে মারঝ এক আশ্চযক টমল। আে ইটজ্োন্ লযন্ টন্রজ্ে লচাখরকই টবশ্বাি কেরত 
পােল ন্া লয িটতযই তাে িামরন্ দােঁটড়রে আরে দুই হাোরন্া লেরল আে দুই পাটলত 
পুত্ৰ। লি লিরক উঠল তাে দুই লেরলরক। িাক শুরন্ ঘাড় লঘাোরলা বরড়া ও লোরিা 
অযাটিরিালাি। বটন্দ অবিাে বাবারক লদরখ অবাক হরে লগল তাো। লোরিা 
অযাটিরিালািরক লিরক টন্রজ্ে পটেচে টদলাইটজ্োন্। এতটদন্ পে হাোরন্া বাবারক 
লপরে লবজ্াে খুটশ হল লোরিা অযাটিরিালাি। এবাে চমরক উঠরলন্। মরঠে কত্ৰকী — 
টতটন্ স্বরেও ভারবন্টন্ এতটদন্ বারদ আবাে টিরে পারবন্ স্বামী ইটজ্েন্রক। আে শুধু 
স্বামী ন্ে, দুই হাোরন্া লেরল আে দুই পাটলত পুত্ৰরকও টিরে লপরলন্ ইটজ্েরন্ে স্ত্রী 
এটমটলো। 
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এমন্ আন্রন্দে টদরন্ টিউক খুটশ হরে প্রাণদণ্ড মকুব করে মুটি টদরলন্ ইটজ্েন্রক। 
স্বামীে িারে ভুল লবাঝাবুটঝ টমরি লগল আটরোন্াে। টিউরকে িামরন্ আটরোন্া 
প্রটতশ্রুটত টদরলন্ টতটন্ তাে লবান্ লুটিোন্াে টবরে লদরবন্ ভািুে বরড়া অযাটিরিালারিে 
িারে। 
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