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দ্য টেম িং অফ দ্য শ্রু 
 
ব্যাপটিস্টা টিন ালা একজ  ধ ী ললাক। ইতাটলর অন্তর্গত পাদুযা শহনরর অটধব্াসী 
টতট । তার লকা ও পুত্র-সন্তা  ল ই, শুধু দুটি লিনয। একজন র  াি কযাথাটর া, 
অপরজ  টব্যা়াংকা। 
 
লিনয দুটি লদখনত পরিাসুন্দরী হনলও এখ ও পর্গন্ত তানদর টব্নয হনয ওনেট , আর খুব্ 
তাড়াতাটড় টব্নয হব্ার সম্ভাব্ াও ল ই। ব্নড়া লিনয কযাথটর ার টব্নয হব্ার পনথ 
অন্তরায তার অটতটরক্ত ব্দনিজাজ। র্খ  তখ  লস লরনর্ ওনে, অকারনে র্াটলর্ালাজ 
লদয, এি টক িারনধারও কনর। শুধু ল ানিারাই  য, ব্নড়ানদরও লরহাই লদয  া লস। 
ধ ী-র্টরব্ কাউনকও লস লকযার কনর  া। এক এক সিয শুধু ব্াইনরর ললাক  য, 
ট নজর ব্াব্ানকও এি  কড়া কথা ব্নল লর্ তা শুন  পা লথনক িাথা পর্গন্ত জ্বনল ওনে। 
এ সব্ লজন  শুন  লকউ আর এটর্নয আনস  া ও লিনযনক টব্নয করনত। লকব্ল 
ট নজনদর শহনরই  য, শহরতটল আর আনশপানশর গ্রানির ল নলরাও লজন  লর্ন  তার 
ব্দনিজানজর কথা। কানজই টব্নযর শখ থাকনলও লকউ আর ওনদর ব্াটড়র ধানরপানশ 
ল েঁনস  া। 
 
কযাথাটর ার ল ানিা লব্া  টব্যা়াংকা টেক তার উলনিা। লস লদখনত লর্ি  সুন্দর লতিট  
টিটি তার স্বভাব্। টকন্তু তার টব্নযর পনথ ব্াধা হনযন  তার ট নজর টদটদ। তার ব্াব্া 
ব্নল  ব্নড়া লিনযর টব্নয  া লদওযা পর্গন্ত ল ানিা লিনযর টব্নয লদনব্   া টতট । 
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টব্যা়াংকার পাটেপ্রাথগী পাদুযা শহনরর রু্ব্কনদর িনধয রনযন  হনিগ টসও আর লগ্রটিও। 
তারা উভনযই ধ ী এব়্াং টব্যা়াংকানক টব্নয করার স্বপ্ন লদনখ, এনক অপরনক প্রটতদ্বন্দ্বী 
ব্নল িন  কনর।  ব্যাপটিস্টার অটভিত জা া সনেও তারা উভনয একসানথ টর্নয লদখা 
করল তার সানথ— স্বতন্ত্র ভানব্ প্রস্তাব্ টদল টব্যা়াংকানক টব্নয করার। 
 
তানদর কথা শুন  দােঁত টখটিনয ব্নল উেল ব্যাপটিস্টা, আটি লতা আনর্ই ব্নলট  ল ানিা 
লিনযর টব্নযর কথা লিানিও ভাব্ট   া। আনর্ ব্নড়া লিনযর টব্নয লদব্, তারপর লস কথা 
ভাটব্ব্। র্টদ সাহস থানক লতা তানক টব্নয কর,  ইনল তার উপরু্ক্ত একিা পাত্র এন  
দাও। তনব্ই ভাটব্ব্ ল ানিা লিনযর টব্নযর কথা। ব্যাপটিস্টা র্খ  এ কথা ব্লট ল, তখ  
আনশ-পানশই  ুর ুর করট ল কযাথটর া। আর টব্যা়াংকা। ব্াব্ার কথা লশা ার পর তানদর 
দুজ নক আচ্ছা কনর দুকথা শুট নয টদল কযাথাটর া। সানথ সানথ টব্যা়াংকাও জাট নয টদল 
এখ  লিানিই টব্নযর ইনচ্ছ ল ই তার। ব্াটড়নত লথনক ললখা-পড়া আর র্া -ব্াজ া কনর 
সিয কািানে লস। টব্যা়াংকার কথা লশা ার পর ব্যাপটিস্টা টসদ্ধান্ত ট নল  লর্ টতট  
ল ানিা লিনযর জ য একজ  রৃ্হটশক্ষক রাখনব্ । টতট  লগ্রটিও আর হনিগ টসওনক 
ব্লনল , ইনচ্ছ করনল তারা একজ  উপরু্ক্ত রৃ্হটশক্ষকনক পাটেনয টদনত পানর। 
 
এভানব্ ব্যাপটিস্টার কা  লথনক প্রতযাখযাত হব্ার পর তারা ট নজনদর িনধয প্রটতদ্বটন্দ্বতা 
আর লরফানরটর্ ল নড় ব্নু্ধর িনতা আনলাি ায ব্সল। হনিগ টসও প্রস্তাব্ টদল দাজ্জাল 
কযাথটর ার জ য একজ  উপরু্ক্ত লপাত্র লখাজা লহাক। প্রথনি রাটজ  া হনলও লশষনিশ 
লগ্রটিও রাটজ হনল  এ প্রস্তানব্ টির হল কযাথটর ার উপরু্ক্ত লপাত্র খুেঁনজ লদব্ার পর 
আব্ার দুজন  প্রটতদ্বটন্দ্বতীয  ািনব্ । টব্যা়াংকার জ য। 
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পাদুযার ট কিব্তী টপসা শহনর ব্াস করনত  টভ নস টসও  ানি একজ  ধ ী ব্যব্সাযী। 
টতট  তার একিাত্র পুত্র লুনস টসওনক পাদুযায পাটেনযট নল  ব্যব্সার দরু  পাও া 
িাকাকটড় আদানযর ব্যাপানর। তার ভূতয অযাট ও ট ল লুনস টসওর সানথ। শুধু ভৃতয  য, 
তানক পরি টহততষী ব্নু্ধর িনতা লদখনত  লুনস টসও। ব্যাপটিস্টা র্খ  লহািগ টসও আর 
লগ্রটিওর সানথ টব্যা়াংকার টব্নযর ব্যাপানর কথাব্াতগা ব্লট নল ,  ি ািনে লুনস টসও লস 
সিয এনস পনড় । লসখান । রূপটস টব্যা়াংকানক লদনখ খুব্ ভানলা ললনর্ র্ায। তার। 
আড়াল লথনক ব্যাপটিস্টার কথা শুন  টতট  টির করনল । টতট  ট নজই টব্যা়াংকার 
টশক্ষক হনব্ । টশক্ষক লসনজ টতট  কীভানব্ টব্নয করার লিিা করনব্ । লস কথা টতট  
জাট নয টদনল  তােঁর ভৃতয ত্রাট ওনক। সব্নশনষ তানক ব্লনল , তুটি আিার  দ্মনব্নশ 
পাদুযার আড়নত ব্নস িাকাকটড় আদানযর ব্যব্িান িা িাটলনয র্াও আর ব্যাপটিস্টার 
সানথ িানে িানে লদখা কনর টব্যা়াংকানক টব্নয করার প্রস্তাব্িাও টদনয র্ানব্। লদখা র্াক 
দুটদক লথনক লিিা িাটলনয র্াব্ার ফল কী হয! 
 
িট নব্র একিাত্র ল নলর টহততষী ব্নু্ধ টহনসনব্ তার কথা লফলনত পারল  া। ব্র্যাট ও। 
দাটি লপাশাক পনর লুনস টসওর  দ্মনব্নশ লস টর্নয ব্সল। পাদুযার আড়নত। এটদনক 
আসল লুনস টসও তখ  কযাটিও  ানি এক র্টরব্ টশক্ষক লসনজ ঢুনক পড়ার লিিা করল 
ব্যাপটিস্টার ব্াটড়নত। লস সাটহতয পড়ানব্ টব্যা়াংকানক। 
 
  
 
ব্াটড় টফনর আসার পর হনিগ টসও লদখনত লপল তার পুনরান া ব্নু্ধ লপত্রুটসও লব্জায 
লপিানচ্ছ তার ট নজর িাকর লগ্রটিওনক। লপেটসও লভনরা ার অটধব্াসী। লস খুব্ 
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ব্দনিজাটজ। সািা য কারনেই লরনর্ ওো তার স্বভাব্। র্াই লহাক হনিগ টসও এনস পড়ায 
এ র্াত্রা িানরর হাত লথনক রক্ষা লপল লগ্রটিও। ব্নু্ধনক লদখনত লপনযই তাড়াতাটড় 
ট নজনক সািনল ট ল লপত্রুটসও। কথা শুন  জা া লর্ল খুব্ সািা যনত লস এি  লরনর্ 
টর্নযট ল লগ্রটিওর উপর লর্ লস ট নজনক আর আযনের িনধয রাখনত পানরট । কথায 
কথায হনিগ টসও জা নত পারল লর্ অল্প টক ুটদ  আনর্ লপত্রুটসওর ব্াব্ার িৃতুয হনযন । 
উেরাটধকার সূনত্র লস আজ ব্নড়ানলাক ব্াব্ার লরনখ র্াওযা ধ সম্পটে, টব্রাি ব্াটড়, 
ফনলর ব্ার্া , লখটত-খািার, র্াটড়-ল াড়া আর দাস-দাসীর িাটলক। এক কথায লস আজ 
লভট নসর লসরা ধ ীনদর একজ । এসব্ সনেও আজ পর্গন্ত টব্নয কনরট  লস। এখ  
ব্ানপর িাকা খরি কনর লস লদশভ্রিনে লব্টরনযন । ইনচ্ছ আন । এই সুনর্ানর্ িন র 
িনতা পাত্রী লপনল টব্নযিাও লস লসনর লফলনব্ লদশভ্রিনের ফােঁনক। প্রথি সুনর্ানর্ই 
পাদুযায পুরন া ব্নু্ধ হনিগ টসওর ব্াটড়নত এনসন  লপত্রুটসও। 
 
হাসনত হাসনত িন্তব্য করল হনিগ টসও, র্াক, তাহনল এতটদন  লতািার টব্নয করার 
সুিটত 
 
হনযন । টকন্তু ভাই, লর্ লস লিনয হনল লতা লতািার িলনব্  া। 
 
অব্াক হনয ব্লল লপত্রুটসও, কী ব্লট  তুটি? লর্ লস লিনয হনল িলনব্  া। তার অথগ 
কী! 
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টেকই ব্নলট  আটি, হাসনত হাসনত িন্তব্য করল হনিগ টসও, তুটি ট নজ লর্ি  ব্দরার্ী 
লতিট  লতািার প্রনযাজ  একিা দজল ের্ড়ানি ব্উ —— অব্শয ব্নড়ানলাক ব্ানপর 
আদুনর লিনয হনলই ভানলা হয। 
 
হনিগ টসওর কথা শুন  লপত্রুটসও ব্লল, কী ব্লনল, ব্নড়ানলাক ব্ানপর আদূনর লিনয! 
তুটি ট শ্চযই োট্টা করট  ব্নু্ধ। তনব্ সটতয সটতয র্টদ লতি  ের্ড়ানি দাজ্জাল লিনয 
হানতর কান  লপনয র্াই, তাহনল তানক টব্নয করনত রাটজ আট  আটি। আসনল িাকার 
উপর প্রিণ্ড ললভ লপেটসওর। অর্াধ সম্পটের িাটলক হনযও লস সন্তুি  য, তার িাই 
আরও িাকা। 
 
অধীর আগ্রনহর সানথ জা নত িাইল হনিগ টসও, তুটি টেক ব্লট  লতা লপত্রুটসও? লদখ! 
ব্নড়ানলানকর লিনয লদখনত সুন্দর, তনব্ স্বভানব্ দজাল, এক  ির ের্ড়ানি–এরূপ লিনয 
হনল তুটি সটতযই তানক টব্নয করনব্? 
 
লক  করব্  া? ব্লল লপত্রুটসও, ওরকি লিনয লপনল আটি এককথায রাটজ। িন  হনচ্ছ 
লতািার হানত আি  লিনয আন । তা ভাই! ব্নড়ানলাক ব্াপ জািাইনক ভানলািনতা 
লদনব্-লথানব্ লতা? 
 
ট শ্চযই লদনব্ ব্নলই ব্যাপটিস্টার ব্নড়া লিনয কযাথটর ার কথা ব্নু্ধনক খুনল ব্লল 
হনিগ টসও। তার কথা শুন  লপত্রুটসও ব্লল, লব্শ! আটি রাটজ আট । ঐ দজাল লিনযনক 
টব্নয করনত। িনলা, এখ ই টর্নয ওর ব্াব্ার সানথ কথা-ব্াতগা ব্নল সব্টক ু পাকা কনর 
আটস। তনব্ আিানক ভানলা লর্ৌতুক টদনত হনব্। ভানলািনতা লর্ৌতুক লপনল কীভানব্ ওই 
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দজল লিনযনক টিি করনত হয তা লদটখনয লদব্ ওর ব্াব্ানক, অব্শয লতািরাও লদখনত 
পানব্। 
 
কযাথাটর ানক টব্নয করনত লপত্রুটসও রাটজ হওযায এব্ার কাযদা কনর ট নজর কথািা 
ব্লল হনিগ টসও। লস টি  টি  কনর ব্লল, লব্শ ভাই, তাহনল আিার একিা উপকার 
কর তুটি। তুটি লতা জাট  কযাথটর ার ল ানিা লব্া  টব্যা়াংকানক আটি টব্নয করনত িাই। 
টকন্তু এ ব্যাপানর। আিার প্রটতদ্বন্দ্বী হনয দােঁটড়নযন  আর এক ব্নু্ধ লগ্রটিও। তাই এখ  
ব্লা র্ানচ্ছ  া লশষনিশ কার ভানর্য টশনক ট ড়নব্। তনব্ একিা িতলব্ লভনব্ট  আটি। 
র্টদ লকা ওভানব্ ঐ বু্নড়ার অন্দরিহনল ঢুনক িানে িানে টব্যা়াংকার সানথ কথা ব্লার 
সুনর্ার্ পাই, তাহনল ট শ্চযই তার ি  আিার টদনক কুেঁকনব্। তাহনল তােঁনক টব্নয 
করািাও আিার পনক্ষ সহজ হনব্। অব্শয এ ব্যাপানর ব্াধা হনয দােঁটড়নযন  টব্যা়াংকার 
ব্াব্া ব্যাপটিস্টাটিন ান লা। বু্নড়া আিায হানড় হানড় লিন । ও আিায টক ুনতই ঢুকনত 
লদনব্  া। অন্দরিহনল। তাই লভনব্ট  টশক্ষনকর লব্নশ এব্ার ঢুনক পড়ব্ ওর 
অন্দরিহনল। তুটি লতা কযাথাটর ার টব্নযর প্রস্তাব্ ট নয র্ান চ্ছ বু্নড়ািার কান । 
কথাব্াতােঁর সুনর্ানর্ তুটি র্টদ রৃ্হটশক্ষক টহসানব্ আিার কথা ব্ল, তাহনল িন  হয লস 
রাটজ  া হনয পারনব্  া। 
 
লপত্রুটসও রাটজ হনয লর্ল হনিগ টসওর প্রস্তানব্। এব্ার দুজন  খাওযা-দাওযা লসনর 
লসনজগুনজ রও া টদল ব্যাপটিস্টার ব্াটড় অটভিুনখ। 
 
পনথ লর্নত লর্নত তানদর লদখা হল লগ্রটিও আর টশক্ষনকর  দ্মনব্শধারী লুনস টসওর 
সানথ। এর সািা য টক ুক্ষে আনর্ রাস্তায লুনস টসওর সানথ লদখা হনযন  লগ্রটিওর। লস 
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লগ্রাটিওনক ব্নলন  রৃ্হটশক্ষনকর একিা কাজ লজার্াড় কনর টদনত।  দ্মনব্শধারী 
লুনস টসওনক তাই ব্যাপটিস্টার কান  ট নয র্ানচ্ছ লগ্রটিও। লর্নত লর্নত  দ্মনব্শী 
লুনস টসওনক তাটলি টদনচ্ছ লগ্রটিও—টব্যা়াংকানক এি  লপ্রনির কাব্য পড়ানত হনব্ র্ানত 
লস আনব্র্ িধুর লিানখ তার টদনক তাকায। প্রটতদ্বন্দ্বী হনিগ টসওনক িােপনথ লদনখ 
অব্াক হনলও লস উচ্ছটসতভানব্ জা ায লর্ অন ক কনি লস একজ  রৃ্হটশক্ষনকর সন্ধা  
লপনযন  আর অন ক অ ুনরাধ-উপনরাধ কনর লস তানক ট নয র্ানচ্ছ ব্যাপটিস্টার কান । 
 
লর্ােঁনফর ফােঁনক িুিটক লহনস ব্লল হনিগ টসও, ব্াাঃ! লগ্রটিও! তুটি লতা লব্শ কানজর ল নল 
লদখট ! এরই িনধয রৃ্হটশক্ষক লজার্াড় কনর লফনলট ? এরপর ইসারায লপত্রুটসওনক 
লদটখনয ব্লল, এনক জা  লতা?ইট  লভনরা ার এক টব্টশি ধ ী,  াি লপেটসও। আিার 
কান  কযাথাটর ার সব্ কথা শুন  ইট  টির কনরন   তানক টব্নয করনব্ । তাই 
কযাথাটর ার ব্াব্ার কান  তানক ট নয র্াটচ্ছ। লস ব্যাপানর কথাব্াতগা ব্লার জ য। 
 
এব্ার িারজন  একসানথ রও া টদল ব্যাপটিস্টার ব্াটড়র টদনক। ব্যাপটিস্টার ব্াটড়র 
কা াকাট  আসনত আসনত লুনস টসও লদখনত লপল তারই দাটি লপাশাক পনর 
ব্যাপটিস্টার ব্াটড়র দরজার কান  এনস দােঁটড়নয রনযন  তােঁর ভৃতয ত্রাট ও আর তার 
লপ ন  রনযন  অপর এক ভূতয ব্ানযনন্দনলা। ব্াযনন্দনলার একহানত রনযন  টক ু ব্ই 
আর অ য হানত লব্হালা। সব্ টক ুই তানক আনর্ লথনক জাট নয রাখা হনযট ল, িইনল 
লস হযনতা  দ্মনব্শধারী লুনস টসওনকই অটভব্াদ  জাট নয ব্সত। লস এি  আিব্ে 
করল র্ানত িন  হনব্ দাটি লপাশাক পরা ত্রাট ওই তার আসল িট ব্। 
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ত্রাট ওর লপাশাক-আসাক আর আিার-আিরনে হনিগ টসও আর লগ্রটিও বু্েনত পারল 
এব্ার টব্যা়াংকার পাটেপ্রাথগী আরও একজ  এনস জুিল। আলানপর শুরুনতই ত্রাট ও 
জাট নয টদল লস টপসান র এক ধ ী ব্যব্সাযীর ল নল- াি লুনস টসও। টব্যা়াংকার রূপ-
গুনের কথা শুন  লস এনসন  তার সানথ টব্নযর সিন্ধ করনত। 
 
লস সিয ব্াটড়নতই ট নল  ব্যাপটিস্টা। টতট  আদনরর সানথ এনদর ট নয  নর ব্সানল । 
 
আত্মপটরিয লদব্ার পর লপত্রুটসও ব্যাপটিস্টানক জা ানল  লর্ টতট  তার ব্নড়া লিনয 
কযাথাটর ানক টব্নয করনত িা  এব়্াং ভাব্ী পত্নীনক ললখাপড়া লশখাব্ার জ য সানথ ট নয 
এনসন   একজ   াটি টশক্ষকনক টর্ট  একাধানর র্টেতজ্ঞ ও স়াংর্ীত টব্শারদ, এই ব্নল 
টতট  ইশারায লদটখনয টদনল  হনিগ টসওনক। 
 
  
 
লপত্রুটসওর ধ ী টপতানক ভানলাভানব্ই জা নত  ব্যাপটিস্টা। তার ভাব্নতই অব্াক 
লাটর্ন  এরূপ  াটি ললানকর একিাত্র ল নল লস্বচ্ছায টব্নয করনত িায। তার ব্দনিজাটজ 
লিনযনক, টতট  তৎক্ষোৎ রাটজ হনয লর্নল  লপত্রুটসওর প্রস্তানব্। লসই সানথ লিনযনক 
ললখাপড়া আর র্া ব্াজ া টশটখনয ভদ্রি করনত টতট  ব্হাল করনল  রৃ্হটশক্ষক টলটসযা 
রূপী  দ্মনব্শধারী হনিগ টসওনক। 
 
এব্ার লগ্রটিও এটর্নয এনস ব্যাপটিস্টানক ব্লল টব্যা়াংকানক কাব্য-সাটহতয পড়ব্ার জ য 
লসও একজ  অটভজ্ঞ টশক্ষকনক ট নয এনসন । লস  দ্মনব্শী লুনস টসওনক লদটখনয 
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ব্লল, এই ভদ্রনলানকর  াি কযাটিও। ইট  টগ্রক-লযাটি সহ অন কগুটল ভাষায সুপটণ্ডত। 
ব্তগিান  টরিস টব্শ্বটব্দযালনয র্নব্ষোরত। এরূপ পাটণ্ডনতযর কথা শুন  ব্যাপটিস্টা আর 
আপটে করনল   া। তানক টব্যা়াংকার রৃ্হটশক্ষক টহনসনব্ রাখনত। এিট নতই তার ি  
খুটশনত ভনরট ল ব্নড়া লিনয কযাথাটর ানক লস্বচ্ছায টব্নয করনত এক সুপাত্র আসায। 
 
ট নজনক লুনস টসও টহসানব্ পটরিয টদনয এব্ার ত্রাট ও এটর্নয এনস প্রস্তাব্ টদল 
টব্যা়াংকানক টব্নয করার। লসই সানথ লিনযনদর টশক্ষার সুটব্ধানথগ ব্ানযনন্দনলার হাত 
লথনক ব্ইগুটল এব়্াং লব্হালা ট নয ব্যাপটিস্টানক উপহার টদল ত্রাট ও। খুব্ই খুটশ িন  
উপহারগুনলা ট নল  ব্যাপটিস্টা। এরপর  দ্মনব্শী হনিগ টসওর হানত লব্হালািা টদনয 
ব্লনল , র্া , এব্ার অন্দরিহনল টর্নয র্ত্ন কনর ব্াজন ািা লশখা  আিার ব্নড়া 
লিনযনক। একইভানব্ ব্ইগুনলা  দ্মনব্শী লুনস টসওর হানত টদনয ব্লনল , আপট ও 
লভতনর টর্নয এই কাব্যসাটহতযগুটল র্ত্ন কনর পড়া  ল ানিা লিনযনক। ত্রাট ও র্খ  
লদখনল  তার িতলব্ হাটসল হনযন , টতট  ব্যাপটিস্টার কা  লথনক টব্দায ট নয িনল 
লর্নল  ব্ানযনন্দনলানক সানথ ট নয। তারা িনল র্াব্ার পর এব্ার ট টশ্চন্ত হনয 
লপত্রুটসওর সানথ কথাব্াতগা ব্লনত লার্নল  ব্যাপটিস্টা। 
 
এি  সিয ব্াপানর! িানর! ব্নল লিেঁিানত লিেঁিানত িনি ব্াইনর এল হনিগ টসও। তার 
িাথায অন কিা জাযর্ায কািা। লসখা  লথনক দরদটর কনর রক্ত লব্র হনচ্ছ। 
 
তার এরূপ অব্িা লদনখ উনেটজত হনয জা নত িাইনল  ব্যাপটিস্টা, কী হল? আপ ার 
এরূপ অব্িা লক করল? 
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লিেঁটিনয ব্লনল  হনিগ টসও, আপ ার ব্নড়া লিনয  াড়া এ কাজ লক আর করনব্? লদখু  
টদটক আিার িাথার অব্িা! 
 
ব্যাপটিস্টা ব্লনল , কী কনরন  আিার ব্নড়া লিনয? 
 
লখেঁটকনয উনে ব্লনল  হনিগ টসও, আব্ার জা নত িাইন   কী কনরন । আপ ার ব্নড়া 
লিনয? লব্হালা ব্াজাব্ার সিয ব্ারব্ার ভুল করট ল কযাথাটর া। আটি লর্ই হাত ধনর 
টশটখনয টদনত টর্নযট  আি ই লরনর্ উেল লস। তারপর লব্হালািা হানত ট নয পরপর 
কব্ার এি  িারল লর্ িাথা লফনি রক্তারটক্ত কাণ্ড। 
 
তানক ব্াধা টদনয ব্লনল  ব্যাপটিস্টা, থাক, আর আপ ানক ব্লনত হনব্  া। আটি সব্ 
বু্েনত লপনরট । লিনযর এই আিরনে খুব্ই দুাঃখ লপনল  টতট । 
 
িন  িন  এই লভনব্ ভয লপনল  ব্যাপটিস্টা লর্ এতটদন  র্টদও ব্া পাত্র জুিল, টকন্তু এ 
সব্ কাণ্ড লদনখ লস আব্ার লভানর্  া পনড়। তাই এই টব্রটক্তকর পটরটিটতিা এটড়নয 
র্াব্ার জ য টতট  ব্লনল , র্াক, আর দরকার ল ই কযাথাটর ানক র্া -ব্াজ া টশটখনয। 
আপট  ব্রঞ্চ আিার ল ানিা লিনযনক ওসব্ লশখা । আপট  লভতনর টর্নয আিার ল ানিা 
লিনয টব্যা়াংকানক ব্লনলই ও পরি র্নত্ন িলি লাটর্নয লদনব্ আপ ার িাথার কািা 
জাযর্াগুটলনত। কথা শুন  তৎক্ষোৎ  ুনি লর্ল অন্দরিহনল। টব্যা়াংকার  নর টর্নয লদখল 
তানক কাব্য পড়ানচ্ছ লুনস টসও আর লশা ার ভা  কনর তার টদনক হােঁ কনর লিনয 
রনযন  টব্যা়াংকা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য টেম িং অফ দ্য শ্রু ।  উইমিয়া  টেকসমিযর । কম মি 

11 

www.bengaliebook.com 
 

 

লিনযর আিরনের জ য লপত্রুটসওর কান  ক্ষিা িাইনল  ব্যাপটিস্টা-কারে তার ভয 
রনযন  পান  লপত্রুটসও আব্ার হাত াড়া হনয  া র্া । টতট  তানক আশ্বাস টদনল  
টব্নযর পর ব্দনিজাটজ। লিনয োন্ডা হনয র্ানব্। লপত্রুটসও লব্শ উপনভার্ করট নল  
ভাব্ী স্ত্রীর কাণ্ড-কারখা া, টকন্তু িুখ ফুনি তা প্রকাশ করনল   া ব্যাপটিস্টার কান । 
ব্রঞ্চ টতট  ব্যাপটিস্টানক ব্লনল  টতট  লর্  র্থা শীঘ্ৰ সম্ভব্ তার সানথ ব্দনিজাটজ 
কযাথাটর ার টব্নযিা লসনর লফনল । টকন্তু লপত্রুটসও ব্লনল কী হয, টক ুক্ষে আনর্ লদখা 
তার শান্ত লিনযর গুেপ ার কথা এখ ও পর্গন্ত ভুলনত পানর ট । ব্যাপটিস্টা! তাই 
লপত্রুটসও ব্ারব্ার ব্লা সনেও তার সত্বর টব্নযর ব্যাপানর লকা ও আশ্বাস টদনত পারনল  
 া ব্যাপটিস্টা। টকন্তু লপত্রুটসও ধুরন্ধর ব্যব্সাযীর ল নল। লস জান  কীভানব্ ললাকনক 
ব্নশ এন  তানক িালানত হয। তাই ধধর্গ ধনর রইল লস। লশষনিশ তারই জয হল। 
টব্নযনত ব্যাপটিস্টা  র্দ কুটড় হাজার িাকা লদনব্  — এ প্রটতশ্রুটতও তার কা  লথনক 
আদায কনর ট নল । লপত্রুটসও। টব্নযর টদ ক্ষেও টেক হনয লর্ল। কথা-ব্াতগা লশষ হনয 
র্াব্ার পর ভাব্ী শ্বশুনরর অ ুিটত ট নয লভতনর টর্নয লদখা করল কযাথাটর ার সানথ। 
লব্হালা টদনয হনিগ টসওর িাথা ফাটিনয লদব্ার পরও রার্ কনিট  কযাথাটর ার। র্ান র 
িাস্টানরর দালাল ব্নল লস র্নথচ্ছ র্ালার্াল টদল লপত্রুটসওনক। িুপিাপ লস সব্ সনয 
লর্ল লপত্রুটসও। তানত আরও রার্ লব্নড় লর্ল কযাথাটর ার। লস দু-িার  া লাটর্নয টদল 
ভাব্ী ব্রনক। হাটসিুনখ লস সব্ সহয কনর র্াব্ার আনর্ লপত্রুটসও ব্লল, আজ আটি 
র্াটচ্ছ। তনব্ আর্ািী রটব্ব্ার লসনজণ্ডনজ আসট । লতািায টব্নয করনত। তুটি টকন্তু ধতটর 
লথক। 
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দীনত দােঁত লিনপ উের টদল কযাথাটর া, ও! তাহনল লতািার এই িতলব্! টেক আন , 
আনর্ লতা আিায টব্নয কর তারপর লদটখনয লদব্ টব্নযর কী িজা। কীভানব্ লতািার 
হাড়িাস আলাদা করনত হয তা খুব্ জা া আন  আিার। 
 
জব্ানব্ টক ু  া ব্নল িুপিাপ লসখা  লথনক িনল এল লপত্রুটসও। লস এব্ার লভট নস 
টব্নযর লপাশাক টক নত র্ানব্ আর লসখা  লথনক ট টদগি সিনয লস এনস র্ানব্ 
কযাথাটর ানক টব্নয করনত — এই কথাগুটল ব্যাপটিস্টানক ব্নল লসটদন র িনতা তার 
কা  লথনক টব্দায ট ল লস। 
 
  
 
এটদনক অন্দরিহনল হনিগ টসও আর লুসা টসওর িনধয লব্জায স়াং ানতর সৃটি হনযন  
টব্যা়াংকানক কাব্য-সাটহতয পড়ান া আর র্া -ব্াজ া লশখান া ট নয। একটদনক িাথাভটতগ 
ব্যানন্ডজ ট নয লব্হালায তার ব্ােঁধন । হনিগ টসও আর অ যটদনক লিািা একিা কটব্তার 
ব্ই খুনল টব্যা়াংকানক পড়ানচ্ছ লুনস টসও– 
 
টহক ইব্াটিগ টসনিানযস, টহক এস টসটর্যা লিলাস, এনস্টটিরাি প্রাযাটি, টরটজযা লসলসা 
লিট স। টকন্তু এসনব্র টক ুই িাথায ঢুকন   া টব্যা়াংকার। লস ব্লল, িাস্টারিশাই! 
এসব্ কটে  শনের অথগ কী? 
 
র্লা  াটিনয লুনস টসও ব্লল, টেক আন । আটি ব্লট , তুটি ি  টদনয লশা । টহক 
ইব্ািগ টসনিানযস অথগাৎ আটি লুনস টসও, টহক এস্ট-এর অথগ টপসান র টভ নস টসও 
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আিার ব্াব্া। টসটর্যা লিলানসর িান  লতািানক টব্নযর আশায টশক্ষক লসনজট  আটি। 
টহক এনস্টাটিরাি প্রাযাটি-এর অথগ হল লতািার ব্াব্ার কান  লর্ ললাকটি ট নজনক 
লুনস টসও ব্নল পটরিয টদনযন  লস আিারই ভৃতয ত্রাট ও। টরটজযা শনের অথগ আিানদর 
পাদুযার আড়নত ব্নস লস আিার পটরিনয ব্যব্সা িাটলনয র্ানচ্ছ। আর সব্নশনষ রইল 
লসলসা লিট স অথগাৎ লতািার বু্নড়া লব্াপনক ধাপ্পা লদব্ার জ যই এসব্ করনত হনযন  
আিানক। িূল লাটত  কটব্তার ি র্ড়া ব্যাখযা কনর ট িু র্লায টব্যা়াংকানক লশা ানচ্ছ 
লস–এককথায কাব্য-সাটহতয পড়ব্ার  ানি লস ধাপ্পা টদনয িনলন  টব্যা়াংকানক। 
 
এব্ার হনিগ টসওর পালা। লস ব্লল, লব্হালার তার ব্াধা হনয লর্ন  আিার! আটি এব্ার 
র্া  লশখাব্ টব্যা়াংকানক? 
 
টব্যা়াংকা ব্নল উেল, একব্ার লশা া  লতা লদটখ লকি  তার লব্েঁনধন   আপট । 
টব্যা়াংকার কথা শুন ই লব্হালায িু়াংিা়াং আওযাজ করল হনিগ টসও। লিানিও টেক হযট  
তার ব্ােঁধা, ব্লল টব্যা়াংকা, আব্ার  তু  কনর ব্েঁধু । হনিগ টসও শুরু করনল   তু  কনর 
তার ব্ােঁধা। 
 
লুনস টসও ব্লনল  টব্যা়াংকানক, এব্ার ব্ল লদটখ এতক্ষে ধনর র্া লশখালাি তার অথগ 
ক৩ঢ়ক বু্নেট  তুটি। 
 
িাটরটদক লদনখ ট নয ব্লল টব্যা়াংকা, লব্শ, তাহনল শু ু । টহক ইব্ািগ টসনিানযস অথগাৎ 
আটি লতািায টিট   া। টহক এস্ট টসটর্যা লিলাস-এর অথগ আটি লতািায এতিুকুও 
টব্শ্বাস কটর  া। টহক এনস্টটিরাি প্রাযাটি অথগাৎ র্ান র িাস্টারিশায লর্  এসব্ শু নত 
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ব্া বু্েনত  া পানর । টরটজযা িান  লব্টশ আশা কনরা  া। আর, লসলসা লিট নসর অথগ 
হল তনব্ এনকব্ানর হাল ল নড় টদও  া। 
 
এব্ার অট চ্ছাসনেও হনিগ টসওর টদনক  ুনর ব্সল টব্যা়াংকা, কারে তানক রাখা দরকার। 
হনিগ টসও খসখস কনর একিা কার্নজ টলনখ টব্যা়াংকার হানত টদনয ব্লল, এই রইল 
স্বরটলটপ। এর উপর লিাখ বু্টলনয লদখ। 
 
টব্যা়াংকা লদখল কার্নজ ললখা রনযন  : 
 
সানরর্া — লতািানক পাব্ার জ য পার্ল হনয লর্ন  লব্িাটর হনিগ টসও। 
 
লরর্ািা–হনিগ টসওনক টব্নয  া করনল লস আর প্রানে ব্ােঁিনব্  া। 
 
র্ািাপা–প্রানের লিনযও লতািায লব্টশ ভানলাব্ানস হনিগ টসও। 
 
পাধাট –একিা প্রাথগ া আন  লতািার কান । 
 
ধাট পা–লহ প্রানেশ্বরী! দযা কটর আিায। এর লব্টশ আটি আর টক ুই িাই  া। 
 
এভানব্ কাব্য-সাটহতয পড়ান া আর র্া -ব্াজ া লশখান ার  ানি টব্যা়াংকানক ধাপ্পা টদনয 
হনিগ টসও আর লুনস টসও — দুজন ই লপ্রি করনত শুরু কনর টদল তার সানথ। 
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লপত্রুটসওর সানথ কযাথাটর ার টব্নয টেক হনয লর্ন । তাই টব্যা়াংকার টব্নযর ব্যাপানর 
আলাপআনলাি া করনত আর লকা ও আপটে রইল  া ব্যাপটিস্টার। টকন্তু িুশটকল হল 
লগ্রাটিও, হনিগ টসও আর লুনস টসও — টত জ ই িাইন  টব্যা়াংকানক টব্নয করনত। 
এটদনক আসল লুনস টসও টশক্ষক লসনজ কটব্তার লিািা লিািা ব্ই ট নয টব্যা়াংকার 
িারপানশ  ুর ুর করন  আর লর্ লুনস টসও টব্যা়াংকানক টব্নয করনত িাইন  লস আসনল 
লুনস টসওর ভৃতয ত্রাট ও। 
 
টব্যা়াংকার টব্নযর উনিদারনদর িনধয কনর কত আটথগক সঙ্গটত লসিা জা ার জ য 
ব্যাপটিস্টা তানদর ব্লনল , আটি কুটড় হাজার লিাহর লর্ৌতুক লদব্ ল াি লিনযর টব্নযনি। 
টকন্তু আটি জা নত িাই লতািানদর িনধয লক কত লর্ৌতুক লদনব্ তার স্ত্রীনক। স্বািী র্টদ 
আনর্ িারা র্ায, তাহনল টক স্বািীর িাব্র-অিাব্র সম্পটের িাটলক হনব্ আিার লিনয? 
সব্ার সািন  টত  রু্ব্কনক এ সব্ প্রশ্ন করনল  ব্যাপটিস্টা। সানথ সানথ এও জাট নয 
টদনল  লর্ লব্টশ লর্ৌতুক লদনব্, তার সানথই টব্যা়াংকার টব্নয লদনব্  টতট । 
 
লগ্রটিওর লিনয অন ক লব্টশ ধ ী হনিগ টসও। তাই ব্যাপটিস্টার টসদ্ধান্ত লজন  ট নজনক 
সটরনয ট ল লগ্রটিও। আব্ার হনিগ টসওর লিনয অন ক লব্টশ ধ ী লুনস টসও। টকন্তু তার 
ব্াব্া এখ ও লব্েঁনি আর সম্পটে দূর টপসা শহনর। ব্যাপটিস্টা ব্লনল , র্টদ লুনস টসওর 
ব্াব্া এখান  এনস ব্নল  লর্ টতট  তার সিস্ত সম্পটে লুনস টসওনক আর তার 
অব্তগিান  আিার লিনযনক টদনত রাটজ হ , তাহনল আটি ল ানিা লিনয টব্যা়াংকার টব্নয 
লদব্ লুনস টসওর সানথ। 
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ব্যাপটিস্টার এই টসদ্ধান্ত শুন  হনিগ টসও টির করল টব্যা়াংকার আশা ল নড় টদনয 
অল্পটদন র িনধযই লস টব্নয কনর লফলনব্ তার পটরটিত এক টব্ধব্া িটহলানক। 
 
লুনস টসওর হনয তােঁর ভৃতয ত্রাট ওই টব্নযর সব্ কথাব্াতগা িালানচ্ছ। িট নব্র আনদনশই 
লস তার দাটি লপাশাক পনর লুনস টসও লসনজন  টব্যা়াংকানক টব্নয করার জ য। 
ব্যাপটিস্টার কথা শুন  লস এব্ার এক কাজ কনর ব্সল। লস ট নজ লর্ি   কল 
লুনস টসও, লতিট  একজ নক লুনস টসওর  কল ব্াব্া সাটজনয হাটজর করল 
ব্যাপটিস্টার সািন । এর িনধয অব্শয লকা ও ব্দ িতলব্ ল ই ত্রাট ওর। িট নব্র কাজ 
হাটসল করনতই লস একজ নক লুনস টসওর  কল ব্াব্া ট নয এনসন । 
 
  
 
লদখনত লদখনত কযাথাটর ার টব্নযর টদ  এনস লর্ল। তার আত্মীয-স্বজ রা সব্াই 
লসনজগুনজ প্রতীক্ষা করন  ব্নরর। টকন্তু র্ার অনপক্ষায রনযন  সব্াই, লসই ব্র 
লপত্রুটসওর লদখা ল ই। এটদনক লব্লা ব্াড়ন । পাটদ্রও টব্নয লদব্ার অনপক্ষায রনযন  । 
 াব্নড় লর্নল  ব্যাপটিস্টা। লশনষ টক কথা টদনযও তার ব্নড়া লিনযনক টব্নয করনত 
আসনব্  া লপত্রুটসও? িন  িন  খুব্ই ভয লপনল  টতট । টব্নয ট নয আত্মীয-স্বজ রা 
োট্টা করনত লার্ল কযাথটর ানক। রানর্-দুাঃনখ লকেঁনদ লফলল লস। 
 
সব্াই র্খ  তার আশা ল নড় টদনযন , লস সিয একিা বু্নড়া ল াড়ায লিনপ শুধুিাত্র 
একজ  ভৃতযনক ট নয হাটজর হনল  লপত্রুটসও। ব্নরর দাটি লপাশাক ল ই তার 
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পটরধান –তাটল লদওযা একিা টকসৃ্তত আকানরর আলখাল্লা পনরন   টতট । সাধারেত 
রাস্তার টভখাটররা লস ধরন র লপাশাক পনর থানক। তার দু-পানয রনযন  দু-রকি জুনতা 
একিা টফনত ব্ােঁধা, অ যিা ব্কলস আেঁিা। 
 
এি  ব্াহাটর সাজ লদনখ িুপ লিনর লর্ন  ব্াটড়র লিনযরা। কযাথাটর া লরনর্নিনর্ র্া তা 
র্াটল-র্ালাজ করনত লাটর্ল লপেটসওনক। 
 
লপত্রুটসও টকন্তু লিানিও রার্ করল  া। কযাথাটর ার কথায। লস ব্লল, তুটি টক আিায 
টব্নয করনব্  া। আিার লপাশাকনক? আনর্ আিানদর টব্নযিা হনয র্াক, তারপর 
লপাশাক টক নত আর কত সিয লার্নব্? 
 
লশষনিশ আত্মীয-স্বজ রা ব্াধয হল লপত্রুটসওর িনত সায টদনত। তারা উভযনক টর্জগায 
ট নয এল টব্নযর অ ুষ্ঠান র জ য। লসখান  লপত্রুটসও র্া শুরু করল তা ট  ক পার্লাটি 
 াড়া আর টক ু  য। 
 
পাটদ্র টজনজ্ঞস করনল  কযাথাটর ানক, তুটি টক রাটজ আ  লপত্রুটসওনক টব্নয করনত? 
কযাথাটর া জব্াব্ লদব্ার আনর্ই লপত্রুটসও লিেঁটিনয ব্নল উেল, হযা, হযা, ও রাটজ আন , 
হাজার ব্ার রাটজ আন । পাটদ্র সানহব্ িিনক উেনল  তার টিৎকার শুন । ব্াইনব্লিা 
তার হাত লথনক ট িনক লিনেনত পনড় লর্ল। লসিা তুনল ল ব্ার জ য পাটদ্র একিু ট িু 
হনতই লপত্রুটসও তানক এি  ধাক্কা লিারল লর্ টতট  িাটিনত পনড় লর্নল । তানক সব্াই 
ধরাধটর কনর লিন  তুলল। লশষনিশ প্রিটলত ট যি অ ুর্াযী তানদর টব্নযিাও হনয 
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লর্ল। টব্নযর পর লিনয-জািাই আর আত্মীযনদর ট নয ব্যাপটিস্টা ব্াটড়নত টফনর এনল । 
এব্ার ব্র-কন নক ট নয একসানথ খাব্ার 
 
পালা। এ ব্যাপানর ব্হু ললাকনক আিন্ত্রে জাট নযন   ব্যাপটিস্টা। 
 
লপত্রুটসও ব্লল তার শ্বশুরনক, আিার পনক্ষ এখ  সম্ভব্  য। টব্নযর লভানজ লর্ার্ 
লদওযা। ব্াটড়নত আিার জরুটর কাজ পনড় আন । তাই এখ ই আিায টফনর লর্নত 
হনব্। তনব্ আটি এক র্াব্  া, আিার সানথ কযাথাটর াও র্ানব্। 
 
লপত্রুটসওর কথা শুন  কযাথাটর া লরনর্ উনে ব্লল, কী ব্লনল তুটি! টব্নযর লভাজ  া 
লখনয লর্নত হনব্? লতািার ইনচ্ছ হয তুটি র্াও, লভাজ  া লখনয আটি লর্নত রাটজ  ই। 
 
ব্যাপটিস্টা লব্াোনত লার্নল  কযাথটর নক,  াাঃ িা! তা হয  া। এখ  লতািার টব্নয 
হনযন । স্বািীর ইচ্ছা ুসা িলনত হনব্ লতািানক। তুটি র্টদ তা লিন   া  াও তাহনল 
সব্াই লদাষ লদনব্ লতািানক। ও র্খ  ব্াটড় লর্নত িাইন , তখ  লতািানকও লর্নত হনব্ 
ওর সানথ। 
 
ব্াব্ার কথা শুন  লভাজ  া লখনযই স্বািীর সানথ িলল কযাথাটর া। টব্নয করনত আসার 
সিয দুনিা হাড়টজরটজনর ল াড়া ট নয এনসন  লপত্রুটসও। ল াড়া দুনিার অব্িা লদখনল 
করুো হয। র্ানযর ললাি উনে টর্নয িানে িানে সাদা িনতা িাক পনড়ন । দুনিা ল াড়ার 
একটিনত উেনল  লপত্রুটসও ও তােঁর ভৃতয আর অ যটিনত সদয পটরেীত স্ত্রী। টক ু সিয 
ভাল িনতাই িলল ল াড়া দুনিা। তারপর লপ   লথনক লপত্রুটসওর তাড়া লখনয ল াড়া 
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এি ভানব্ লদৌড়াল লর্ িাটিনত ট িনক পনড় লর্নল  কযাথাটর া — র্ানযর দাটি লপাশাক 
ধুনলা-কাদায িাখািাটখ হনয উেল। কযাথাটর ানক লফনল টদনয পাটলনয লর্ল তার ল াড়া। 
তখ  ট নজর ল াড়ার টপনে ব্উনক িাটপনয িলনল  লপত্রুটসও। ধুনলা-কাদা িাখা দাটি 
লপাশাক ট নয েুলনত েুলনত শ্বশুর ব্াটড়নত এনস লপৌঁন াল কযাথাটর া। তার িাথা লহােঁি 
হনয লর্লা লজ্জায আর অপিান । কপূনরর িনতা লর্  র্ানযব্ হনয লর্ন  তার দাপি। 
 
ব্াটড়নত লপৌঁন  িাকর-ব্াকরনদর লেনক র্াটল-র্ালাজটদনয তানদর ভূত  াটড়নয টদল 
লপত্রুটসও। তানদর অপরাধ তারা লক  সাটরব্দ্ধ হনয ব্উনক অটভ ন্দ  জা াযট । শুধু 
র্াটল-র্ালাজ টদনযই ক্ষাস্ত হল  া লস–কযাথাটর ার সািন ই িড় লিারল িাকর-ব্াটকরনদর 
র্ানল। স্বািীর হাব্-ভাব্ লদনখ লব্জায ভয লপল কযাথাটর া পান  লস  া লিনর ব্নস 
তানক। শান্ত হব্ার জ য লস টি টত করনত লার্ল। তার স্বািীনক। 
 
ট নজর রার্ লেনড় টদনয লপত্রুটসও ব্লল, র্াও, লতািানদর টর্টি িার জ য ভানলা 
খাব্ারদাব্ার ট নয এস। তাড়াহুড়ার জ য ট নজর টব্নযর লভাজ লখনত পানর ট  উট । 
 
হুকুি লপনযই ভূনতযরা কনযক লেি ভানলা খাব্ার এন  সাটজনয রাখল িট ব্-িট ব্া ীর 
সািন ! লেনি হাত ট নযই লাটফনয উনে ব্লনল  লপত্রুটসও, ট াঃ ট াঃ িা়াংসিা লর্ পুনড় 
কানলা হনয লর্ন ? এ খাব্ার টক লকউ লখনত পানর? ব্টলহাটর লতানদর বু্টদ্ধনক! এ লখনল 
লর্ লতানদর টর্টিিা অসুি হনয পড়নব্ । এ লর্ টব্ষ! ব্নলই খাব্ারগুটলিা  লিনর ব্াইনর 
লফনল টদল লপেটসও। এটদনক কযাথাটর ার অব্িা তখ  লশাি ীয। টখনদয তার লপনির 
 াটড় জুলন । লকা ও িনত কািা লিনপ লস ব্লল, টি াটিট । তুটি  ি করনল 
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খাব্ারগুনলা। িা়াংসিা লতা ভানলাই ট ল। কত র্ত্ন কনর ওরা এসব্ লরানধট ল আর তুটি 
টক া লস সব্  ি কনর লফলনল? 
 
টিটি টিটি কনর কযাথটর ানক লব্াোনত লার্নল  লপত্রুটসও, আটি লব্শ বু্েনত পারট  
লকটি টখনদর সিয খাব্ার  া লপনয কত কি হনচ্ছ লতািার। টকন্তু অখাদয খাব্ার 
খাওযার লিনয ব্রঞ্চ উনপাস করা ভানলা। তানত অন্তত শরীনরর ক্ষটত হনব্  া। তুটি 
লতা ট শ্চযই িা  লর্ শরীনরর কল-কব্জাগুনলারও প্রনযাজ  আন  টব্শ্রানির। লস সব্ 
কথা থাক। পনথ আসনত লতািার খুব্ কি হনযন । িল, এব্ার  ুনিান া র্াক। তুটি িুনখ 
ব্লট   া ব্নি, টকন্তু লতািার লিাখ-িুখ লদনখই লব্াো র্ানচ্ছ ব্যথায লতািার সারা শরীর 
লর্  ট নড় পড়ন । ভানলা কনর এক  ুি টদনয দাও, লদখনব্ ব্যথা লকাথায পাটলনয 
লর্ন । সকানল  ুি লভনে উনে ভানলা কনর লখনয ল নব্। 
 
তখ  আর কথা ব্লার িনতা অব্িায ল ই কযাথটর া। এই পার্নলর হানত তার কী 
দুদগশা হনব্ লস কথা লভনব্ টশউনর উেন  লস। ভয আর উৎকণ্ঠায শুটকনয আসন  তার 
লিাখ-িুখ। 
 
এব্ার লপত্রুটসও লশাব্ার  নর ঢুকান ল  তু  ব্উনক ট নয। লিেঁটিনয ব্নল উেল লস, এ 
টক হাল টব্ া ার? এই টক ব্াটলশ, িাদর আর ললনপর  িু া? এত সাহস লতানদর লর্ 
এই সিস্ত রাস্তার টজট স লতারা আিার ব্উনযর লশাব্ার জ য লপনতট স! কী লভনব্ট স 
লতারা আিায? রাস্তার টভটখটরও এি  ইনির িনতা শক্ত টব্ া ায লশায া। লদখট  
টক ুক্ষে আনর্ আিার হানত িার লখনযও টব্নু্দিাত্র টশক্ষা হযট  লতানদর! আিারই খাটব্, 
পরটব্ আর দু-হানত আিারই িাকা ওড়াটব্? এটদনক কানজর লব্লায টব্লকুল ফােঁটক টদটব্! 
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দােঁড়া লতানদর িজা লদখাটচ্ছ আটি। ভানলায ভানলায কাল টর্টিিা লতানদর সব্ার কাজ-
কিগ বু্নে ট ক, তারপর পরশু সকনল  াড় ধনর সব্াইনক লখটদনয লদব্। িাকরই হও ব্া 
লর্ই লহাক, আিার কথা িনতা  া িলনল সব্াইনক দূর কনর লদব্ আটি, লসিা টকন্তু 
আনর্ই ব্নল রাখট ? — ব্লনত ব্লনত লিালানযি লরশটি িাদনর-িাকা টব্ া া খাি লথনক 
তুনল ট নয ব্াইনর লফনল টদনল  লপত্রুটসও। সারারাত খানির শক্ত কানে লেস টদনয ব্নস 
রইল কযাথটর া। লখনত  া লপনয তার িাথা  ুরন । র্খ ই কযাথাটর া  ুনিাব্ার উপেি 
করন , টেক তখ ই লপত্রুটসও লকা ও  া লকা ও প্রসঙ্গ ট নয লিেঁিানিটি করন  র্ানত 
 ুি র্ানচ্ছ পাটলনয। 
 
এভানব্ই লকনি লর্ল পনরর টদ । লপেটসওর তাড় ায রানত জল  াড়া আর টক ুই 
লজানিট  কযাথাটর ার ভানর্য। টেক আনর্র িনতাই আজ রানতও তানক  ুনিানত টদল  া 
লপত্রুটসও। দুটদ   া লখনয,  া  ুটিনয আধিরা অব্িা কযাথাটর ার। কথায কথায র্খ  
লপত্রুটসও বু্েনত পারল র্খ -তখ  কযাথাটর ার িাথা র্রি করার ভাব্িা কনিন , লস 
রািা  নর টর্নয কনযক িুকনরা লপাড়া রুটি লজার্াড় কনর সুন্দর কনর লেনি সাটজনয 
লশাব্ার  নর কযাথাটর ার সািন  ট নয লর্ল। কযাথাটর া তখ  টব্ া া ল নড় উনে লিানখ-
িুনখ জল টদনযন । লস লেিিা কযাথাটর ার সািন  লরনখ আদর কনর ব্লনত লার্ল, এই 
লদখ লকটি, ট জ হানত লকি  খাব্ার ধতটর কনরট  আটি। এই কদর্গ খাব্ার লদনখ জল 
এনস লর্ল কযাথাটর ার লিানখ। টকন্তু লব্িাটর কীই ব্া আর করনত পানর! কু্ষধার িুনখ ওই 
লপাড়া রুটিনকই রাজনভার্ লভনব্ িপিপ লখনয লফলল। র্তই লহাক, দু-টদন র 
অ াহানরর জ্বালা লতা ব্নিই। 
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লপত্রুটসও এরপর একজ   াটি দটজগনক কযাথাটর ার কান  ট নয এল। কযাথাটর ার জ য 
লস র্াউ  আর িুটপ ধতটর কনর ট নয এনসন । তার খুব্ই প ন্দ হল দাটি কাপনড় ধতটর 
লস সব্ লপাশাক। টকন্তু লস কথা স্বািীনক ব্লনত টর্নযই র্ত টব্পটে।  াক কুেঁিনক িড়া 
র্লায দটজগনক ব্লনত লার্ল লপত্রুটসও, এিা কী কনর  তুটি? এিা টক একিা র্াউ  
আর এর  াি িুটপ? এর লিনয রািার একিা ব্াটি টকন  আিার স্ত্রীর িাথায পটরনয 
টদনলই লতা সব্ কানিলা টিনি লর্ত। ট াঃ ট াঃ তুটি টক লভনব্  আিার স্ত্রী কুটল-কাটিন র 
লিনয আর তাই একিা ব্দখত আলখাল্লা এন  তানক র্াউ  ব্নল র্ াব্ার লিিা কর ? 
 াাঃ লহ, আিার  নর ওসব্ রাটদ িাল িলনব্  া। 
 
দটজগ লতা অব্াক লপত্রুটসওর কথা শুন । লদশ জুনড় তার কত  াি-োক লসরা দটজগ 
টহনসনব্। আটির-ওিরাহ, ব্নড়া  নরর লিনযর ব্উরা সব্াই তাটরফ কনর তার ধতটর 
লপাশানকর। আর এর িনতা একজ  সাধারে ব্যব্সাযী ব্নল টক া আটি ব্ানজ দটজগ! 
 
দটজগর িন র ভাব্ বু্েনত লপনর তানক আড়ানল লেনক ট নয ব্লল লপেটসও, ওনহ! 
লতািার লপাশাকগুটল ট নয এখ ই িনল র্াও। টক ুক্ষে ব্ানদ আটি ওগুটলর দাি পাটেনয 
টদটচ্ছ। 
 
লপাশাকগুটল অপ ন্দ করার লপ ন  লর্ অ য কারে রনযন  লসিা বু্েনত পারল দটজগ। 
তাই লস আর লকা ও কথা  া ব্নল লপাশাকগুটল থটলনত পুনর ট নয িনল লর্ল তার 
লদাকান । 
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কযাথাটর ানক সাস্তু া টদনয ব্লনত লার্ল,  তু  লপাশাক  া হয  াই হল, তার জ য দুাঃখ 
কনরা  া। িনলা, পুরন া লপাশাক পনরই আিরা পাদুযায র্াই। বু্েনল লকাটি, িাকাই 
সব্টক ু। িাকাই আিার জীব্ন র ধযা , জ্ঞা , ঈশ্বর। অথগব্া  ললাক ল াড়া লপাশাক পনর 
লর্নলও ললানকরা তানক িাথায তুনল রানখ। ব্ানপর ব্াটড়র কথা শুন  আ নন্দ ল নি উেল 
কযাথাটর ার ি । ব্লল, িল, আিরা এখ ই লব্টরনয পটড় পাদুযার উনেনশয। 
 
 টড়  া লদনখই লপত্রুটসও ব্লল, এখ  সকাল সাতিা। িন  হয এখ ই লব্টরনয পড়নল 
দুপুনরর খাওযার পাি টিনি র্াব্ার আনর্ই পাদুযায লপৌঁ ানত পারব্ আিরা। 
 
স্বািীর কথায অব্াক হনয ব্লল কযাথাটর , টক ব্লট  তুটি? এখ  সকাল সাতিা?  টড়র 
টদনক লিনয লদখ এখ  লব্লা দুিা ব্ানজ। এ সিয লব্টরনয পড়নল রানতর খাব্ার সিয 
হযনতা লপৌঁ া  র্ানব্। 
 
র্তিুকু ব্া ব্ানর্ এনসট ল লপত্রুটসও, ব্উনযর কথা শুন  ততখাট ই টব্র্নড় লর্ল লস। 
 
লিাখ পাটকনয ব্উনযর টদনক তাটকনয ব্লল লপেটসও, কী ব্লনল এখ  দুপুর দুনিা 
ব্ানজ, সকাল সাতিা  য? সািা য একিা  টড়ও আিার ইনচ্ছিনতা িলনব্  া? টেক 
আন , এই  র ল নড় এক পাও ব্াইনর র্াব্  া আটি। আিার ইনচ্ছিনতা সিয র্তক্ষে 
পর্গন্ত  া আিার  টড় লদনব্, ততক্ষে পর্গন্ত টপসা, টিলা , লভট স–লকাথাও র্াব্  া 
আটি। 
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এতক্ষনে কযাথাটর া বু্েনত লপনরন  িাথা ট িু  া করনল লকা ও কাজই হাটসল হনব্  া। 
এ ব্াটড়নত লঢাকার সানথ সানথই তার রার্, ব্দনিজাজ–সব্ই হাটরনয লর্ল। লস বু্েনত 
লপনরন  তার স্বািী তার লিনয অন ক লব্টশ রার্ী আর ব্দনিজাটজ। এর সানথ িাট নয 
িলনত লর্নল তার লজদ, ব্দনিজাজ–এি টক বু্টদ্ধ টব্নব্ি াও তানক তযার্ করনত হনব্। 
 ইনল পনদ পনদ দুনভগার্ আর অশাটন্ত লভার্ করনত হনব্ তানক। তাই িিজলটদ ট নজনক 
সািটলনয ট নয লস ব্লল, টেকই ব্নল  তুটি। আিারই ভুল হনযন । এখ  লতা সকাল 
সাতিা ব্ানজ। এ সিয লব্টরনয পড়নল দুপুর  ার্াদ ট শ্চযই আিরা লপৌঁন  র্াব্ 
পাদুযায। 
 
লহনস লহনস ব্উনক ব্লল লপত্রুটসও, তাহনল এখ  দুপুর দুনিা  য, সকাল সাতিা ব্ানজ! 
লব্শ, তাহনল আিরা এখ  লব্টরনয পটড়। 
 
পাদুযায পনথ লর্নত লর্নত এক বৃ্দ্ধ ভদ্রনলানকর সানথ আলাপ হল তানদর। কথায 
কথায জা া লর্ল ওই ভদ্রনলাক টপসা  র্রীর ধ ী ব্যব্সাযী টভ নস টসও। টক ুটদ  
আনর্ ব্যব্সা-পনত্রর সানথ ট ল তার টব্শ্বস্ত ভূতয ত্রাট ও। টকন্তু পাদুযায র্াব্ার পর লথনক 
টতট  লকা ও লখােঁজ পানচ্ছ   া তার ল নল এব়্াং ভূনতযর। টভ নস টসও জা ানল  লর্ 
তানদর লখােঁজ ট নত টতট  ট নজই পাদুযায র্ানচ্ছ । 
 
লপত্রুটসও আর কযাথাটর ার কান  লি ানি  লেকান ল দুনিা  ািই –লুনস টসও আর 
ত্রাট ও। লপত্রুটসওর বু্েনত ব্াটক রইল  া লর্ রু্ব্ক তার শযাটলকানক টব্নয করনব্ ব্নল 
ধ ুকভাো পে কনর আন , লস আর লকউ  য, এই বৃ্নদ্ধরই গুেধর পুত্র। লুনস টসও লর্ 
পাদুযার ধ ী ব্যটক্ত ব্যাপটিস্টার ল ানিা লিনযনক টব্নয করার স়াংকল্প কনরন  লস কথা 
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ইনচ্ছ কনরই আনর্-ভানর্ বৃ্দ্ধ টভ নস টসওনক জাট নয রাখল লপেটসও। এি ও ইটঙ্গত 
করনত ভুলল  া লর্ ইটতিনধয হযনতা তানদর টব্নয হনয লর্ন । 
 
আনর্ই ব্লা হনযন  লর্ লুনস টসওর ট নদগশ অ ুর্াযী তােঁর ভৃতয ত্রাট ওই লুনস টসও 
লসনজন । ত্রাট ও লপ্রটরত  কল টভ নস টসও ইটতিনধযই ব্যাপটিস্টার সানথ লদখা কনর 
তানক জাট নয টদনযন  লর্ টব্যা়াংকার সানথ লুনস টসওর টব্নয টদনত রাটজ হনল 
পটত্রপনক্ষর পক্ষ লথনক প্রিুর লর্ৌতুক লদওযা হনব্। ললাভী ব্যাপটিস্টাও িাকার র্ন্ধ লপনয 
রাটজ হনয লর্ন   এই টব্নয টদনত। পান  ল নল হাত াড়া হনয র্ায। এ জ য টতট  
ব্নলন   লর্ লুনস টসওর ব্ার্দান র দটললিা টতট  লস রানত্রই টলনখ লফলনত িা  
পাদুযায টভ নস টসওর আড়নত ব্নস। ব্যাপটিস্টা ব্নল টদনযন   লর্ একজ  কানজর 
ললাকনক সানথ ট নয আনর্ই লসখান  লপৌঁন  র্ানব্ টব্যা়াংকা আর টতট  পনর র্ানব্ । এ 
প্রস্তানব্ িুনখ সায টদনলও ত্রাট ওর ধান ন্দা অ যরকি। লস িতলব্ কনরন  টব্যা়াংকা 
লসখান  লপৌঁ া  িাত্র তার িট ব্ লুনস টসও তানক ট নয লসাজা িনল র্ানব্  টর্জগায। 
লসখান  দুজন  টব্নযিা লসনর লফলনব্। কাজিা র্ানত ট টব্গনে হনয র্ায, লসজ য টর্জগার 
পাদটর আর দটলল ললখনকর সানথ আনর্-ভানর্ই িুটক্ত কনর লরনখন  ত্রাট ও। 
 
টভ নস টসওর আড়নত ব্নস র্খ  ব্যাপটিস্টা আর  কল টভ নস টসও টব্নযর ব্যাপানর 
কথাব্াতগা ব্লন  , টেক লস সিয লসখান  এনস হাটজর হনল  আসল টভ নস টসও। 
এব্ার লব্জায ের্ড়া আর কথা কািাকাটি শুরু হনয লর্ল দু টভ নস টসওর িনধয। এ 
ব্নল আটি আসল, তুটি  কল, আর ও ব্নল তুটি  কল, আটি আসল। লশনষ অব্িা 
এি  দােঁড়াল লর্ আসল টভ নস টসওরই লজনল র্াব্ার লজার্াড়। টেক লস সিয টব্নযর 
লপাশানক লসনজগুনজ লসখান  এল লুনস টসও আর টব্যা়াংকা। টক ুক্ষে আনর্ তারা 
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টর্জগায টর্নয লর্াপন  টব্নয কনরন । এতটদ  পনর ব্াব্ানক সািন  লপনয তার সািন  
হােঁিু লর্নড় ব্নস পড়ল লুনস টসও, আশীব্গাদ িাইল। ধ ী ব্যব্সাযীর সুন্দরী লিনযনক তার 
ল নল টব্নয কনরন  লজন  তানদর উভযনকই আশীব্গাদ করল টভ নস টসও।  কল 
টভ নস টসও র্খ  লদখনত লপল লর্ সব্াই আসলনকই পাো টদনচ্ছ, তখ  ধরা পড়ার 
আনর্ই লসখা  লথনক সনর পড়ল লস। 
 
িট ব্ তার ল নল-ব্াউনক আশীব্গাদ করন   লদনখ এব্ার এটর্নয এল ত্রাট ও। 
লুনস টসওর সানথ টব্নয লদব্ার জ য লস র্া র্া কনরন  সব্ খুনল ব্নল িট নব্র কান  
িাজগ া িাইল লস। ত্রাট ওর কা  লথনক সব্ কথা শুন  হাসনত হাসনত লপনি টখল ধনর 
র্াব্ার লজার্াড় টভ নস টসও আর ব্যাপটিস্টার। ব্যাপটিস্টা ভাব্নত পানরট  তার দুই 
লিনযর টব্নযনক লকন্দ্র কনর এত কাণ্ড  নি লর্ন । এব্ার দুই লব্যাই তানদর ল নলনিনযর 
টব্নযর উৎসব্ করনত সত্বর এক টব্রাি লভাজসভার আনযাজ  করনল । 
 
ট িটন্ত্রত হনয স্ত্রী কযাথাটর ানক সানথ ট নয লসই লভাজসভায এনসন  লপত্রুটসও। 
টব্যা়াংকার আশা ল নড় টদনয অল্পটদ  আনর্ হনিগ টসও টব্নয কনরন  তার পটরটিত এক 
সুন্দরী টব্ধব্া রু্ব্টতনক। লভাজসভায লসও এনসন  স্ত্রীনক ট নয! সব্াই লপি পুনর লভাজ 
খাব্ার পর পটরনব্টশত হল  া া সুস্বাদু পা ীয। সাধারেত লিনযরা ওসব্ খায  া। তাই 
কযাথাটর া। আর টব্যা়াংকা অন্দরিহনল িনল লর্ল হনিগ টসওর ব্উনক সানথ ট নয। 
 
িটদরা পান র সানথ সানথ শুরু হল। োট্টা-তািাশা। টব্নশষ কনর সব্াই ললনর্ন  
লপেটসওর লপ ন –কযাথাটর ার িনতা দজাল লিনযনক টব্নয কনর লস  াটক পস্তানচ্ছ, 
ভটব্ষযনত এর জ য তানক  ানকর জনল লিানখর জনল এক হনত হনব্–এি ই সভার 
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িন াভাব্। টত  ব্উনযর িনধয কযাথাটর াই সব্নিনয খারাপ হনব্ — হাটস-িশকরার িনধয 
টদনয  ুটরনয টফটরনয সব্াই একথা লব্াোনত িাইন  লপেটসওনক। টকন্তু এসব্ কথায 
কা   া টদনয এক িন  িটন্দরা পা  কনর িনলন  লস। লশষনিশ তার শ্বশুর ব্যাপটিস্টা 
র্খ  ব্লনল  লর্ ব্উনযর জ যই সারা জীব্  অশাটন্ত লভার্ করনত হনব্, তখ  লস আর 
প্রটতব্াদ  া কনর পারল  া। সব্ার সািন ই লস ব্নল ব্সল, লুনস টসও আর হনিগ টসওর 
ব্উ-এর লিনয আিার ব্উ কযাথটর  অন ক লব্টশ ব্াধয আর সুশীলা। লস ব্াইনব্নলর 
অ ুশাসন র িনতা িন  কনর স্বািীর কথানক। লস জান  স্বািীর আজ্ঞা পাল   া করনল 
িহাপাতকী হনত হয। লপেটসওর এ কথানক রটসকতা ব্নল উটড়নয টদল সব্াই। 
 
তখ  লপত্রুটসও ব্লল, আিার কথা আপ ানদর টব্শ্বাস হনচ্ছ  া? আিার কথা সটতয  া। 
টিথযা তা র্ািাই করনত িা  আপ ারা? লব্শ লতা, তাহনল ব্াটজ ধরু  — লপত্রুটসওর 
স্বর আত্মটব্শ্বানস ভরা। 
 
কযাথাটর ার স্বভানব্র সানথ ভানলাভানব্ই পটরটিত লুনস টসও আর হনিগ টসও তারা 
ট টশ্চত ব্াটজ লহনর র্ানব্ লপত্রুটসও। তাই উভনয একনশা লিাহর কনর ব্াটজ ধরল। 
সব্াই জান  পুরুষনদর িটন্দরা পান র আসনর লিনযরা থানক  া–আনর্ ভানর্ই িনল 
র্ায। তারা টির করল এই প্রিটলত রীটতর টব্রুনদ্ধ ব্াটজ ধরনব্। টেক হল লপেটসও, 
লুনস টসও আর হনিগ টসও — লর্ র্ার স্ত্রীনক লিটব্নল আসার জ য লেনক পাোনব্। র্ার 
স্ত্রী আসনব্ লসই ব্াটজ টজতনব্। 
 
সব্গপ্রথি লুনস টসও লেনক পাোল তার ব্উ টব্যা়াংকানক। টকন্তু লস া এনস জাট নয টদল 
অ য কানজ ব্যস্ত থাকার দরু  লস আসনত পারনব্  া। 
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এব্ার হনিগ টসও টি টত জাট নয তার লিটব্নল আসার জ য অ ুনরাধ করল স্ত্রীনক। টকন্তু 
লস এল  া। জাট নয টদল, পুরুষনদর িদযপান র আসনর স্ত্রী ললানকর র্াব্ার ট যি ল ই। 
তাই আটি লর্নত পারব্  া। 
 
সব্গনশনষ এল লপেটসওর পালা। লস একজ  ভৃতযনক লেনক ব্লল, র্া, লভতনর টর্নয 
আিার স্ত্রীনক ব্ল লস লর্  সব্ কাজ লফনল এখ ই এখান  িনল আনস। 
 
সব্াই ধনর ট ল ব্দনিজাটজ কযাথাটর া লতা আসনব্ই  া, উলনিা কড়া জব্াব্ পাটেনয 
লদনব্। টকন্তু সব্ার ধারোনক টিনথয প্রিাে কনর কযাথাটর া িনল এল লসখান । এনসই 
ব্লল, কী হনযন , আিায োক  লক ? 
 
লপত্রুটসও ব্লল, লুনস টসও লেনকট ল লতািার লব্া  টব্যা়াংকানক আর হনিগ টসও 
লেনকট ল তার স্ত্রীনক। টকন্তু তারা লকউ আনসট । স্বািী োকনল লর্ সব্ কাজ লফনল  ুনি 
আসনত হয, লস লব্াধ তানদর ল ই। আর লস টশক্ষাও লকউ তানদর লদযট । তুটি এনস 
প্রিাে কনর  লর্ ওনদর লিনয তুটি অন ক সুশীলা। লতািার িা  ওনদর অন ক উপনর। 
র্াও, এব্ার লভতনর টর্নয ওনদর দুজ নক লেনক ট নয এস। লভতনর টর্নয টক ুক্ষে 
ব্ানদ হনিগ টসওর ব্উ আর ল ানিানব্া  টব্যা়াংকানক সানথ কনর ট নয এল কযাথাটর া। 
 
সটতযই ব্াটজিাত কনর টদল লপত্রুটসও। তার শ্বশুর ব্যাপটিস্টাও খুটশ হনল  এই লদনখ 
লর্ তার ব্দনিজাটজ লিনয লকি  শান্ত-টশি হনয লর্ন  লপত্রুটসওর িনতা স্বািীর হানত 
পনড়। সব্ার সািন  টতট  জাট নয টদনল  লিািা পুরস্কার লদনব্  ব্নড়া জািাইনক। 
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