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দ্য মেরি ওয়াইভস অব উইন্ডসি 
 
জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডার আর গ্রামের পাদতর স্যার তিউ ইভানমস্র কথা স্ল ানার পর তিচারপতি 
ফ্যাম া ি ম ন, খুিই অনযায় কমরমেন স্যার জন ফ্ স্টাফ্। িমি িুতি তদময় এর 
স্লোকামি া করমি িমি, আইমনর স্ািামযয নয়। 
 
পাদতর জন ইভানস্ ি ম ন, হুজুর! আোর োথায় একটা ভাম া ফ্তি এমস্মে। োস্টার 
জজজ স্লপমজর স্লেময় অযাতন স্লিস্া আজকা  স্লি  িম াস্ম া িময় উমেমে। ওর েমিা 
সু্িরী স্লেময় আর একতটও তে মি না। আোমদর গ্রামে। েরার আমে ওর োকুদজা 
নািতনর জনয নেদ স্ািম া পাউন্ড টাকা আর একোদা স্লস্ানা-রুমপার েয়না স্লরমখ 
স্লেমেন। স্লস্ স্ি তকেুই অযাতন িার তিময়মি স্লযৌিুক পামি। এখন অযাতনমদর িাত মিই 
রময়মেন স্যার জন ফ্ স্টাফ্। আপতন স্লস্খামন স্লেম ই িামক স্লপময় যামিন। 
 
িই নাতক! িািম  স্লিা একিার স্লযমিই িয় স্লস্খামন িম  জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডার আর পাদতর 
স্যার ইভানস্মক তনময় স্লপমজর িাত মি এম ন তিচারপতি ফ্যাম া। স্লস্ স্েয় ওখামনই 
তেম ন স্যার ফ্ স্টাফ্। তিচারপতি ফ্যাম া িামক ি ম ন, আপতন অনযায়ভামি আোর 
িাত মি ঢুমক আোর পাত ি িতরণটামক স্লেমর স্লফ্ম মেন। 
 
িযা, আতে আোর অপরাধ স্বীকার করতে, ি ম ন স্যার ফ্ স্টাফ্, িমি আতে স্লিা আর 
আপনার দামরায়ামনর স্লেময়র েুমখ চুমো স্লখমি যাইতন? 
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স্লদতখমেন! আপনার অপদাথজ চাকারগুম া কী িা  কমরমে আোর? কামদা কঁমদা স্বমর 
ি ম ন স্লেন্ডার, ওরা আোয় শুত খানায় তনময় তেময় স্লজার কমর েদ তেত ময়মে। িারপর 
স্লন া িম  আোর স্ি টাকা-কত  স্লকম  তনময় পাত ময় স্লেমে। 
 
পাদতর স্যার ইভানস্ ি ম ন, এস্ি ঘটনা আতে আোর ডাইতরমি স্লনাট কমর রাখতে। 
পমর তিচার কমর উপযুক্ত িযিস্থা স্লনওয়া িমি। 
 
  
 
জজজ স্লপমজর যুিতি স্লেময় অযাতন স্লি  ডাের-স্লডাের স্লদখমি। স্লস্ ভাম ািামস্ স্লফ্নটন 
নামে একতট স্লেম মক, আর স্লফ্নটনও ভাম ািামস্ অযাতনমক। তিময়র স্বমে তিমভার দু-
জমন। তকন্তু অযাতনর িািা স্লোমটও রাতজ নন স্লফ্নটমনর স্ামথ িার স্লেময়র তিময় তদমি। 
তিতন চান তিচারপতি ফ্যাম ার জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডামরর স্ামথ অযাতনর তিময় তদমি। স্লপজ 
ভাম াই জামনন স্লেন্ডার অযাতনমক খুি পেি কমর। তকন্তু অযাতন স্লোমটও পেি কমর না 
স্লেন্ডারমক। এতদমক অযাতনর োর পেি আিার স্লকইয়াস্ নামে এর ফ্রাতস্ তচতকৎস্কমক–
িারই স্ামথ তিতন স্লেময়র তিময় তদমি চান। স্লকইয়াস্ও পেি কমর অযাতনমক। 
 
এতদমক অযাতনর ো তেমস্স্ স্লপজ আর িার ঘতনষ্ঠ প্রতিমিত নী তেমস্স্ স্লফ্াডজ–দুজমনর 
স্ামথই স্লোপন স্লপ্রমের স্লখ া স্লখ মেন স্যার জনয ফ্ স্টাফ্। িার আস্  উমে য 
উভময়র স্ামথ স্লপ্রমের অতভনয় কমর স্লোটা টাকা িাতিময় স্লনওয়া। একতদন স্যার 
ফ্ স্টামফ্র কামজর স্ল াক নাইস্ এিং তপস্ত  তে. স্লফ্ামডজর স্ামথ স্লদখা কমর কমর ি   
স্লয িামদর েতনিা স্যার ফ্ স্টাফ্ স্লোপমন তেমস্স্ স্লফ্ামডজর স্ামথ তেত ি িিার ইচ্ছা 
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জাতনময় িামক একতট তচতে ত মখমেন। িারা তচতেখানা স্লদখা  তে. স্লফ্াডজমক। ওতদমক স্যার 
ফ্ স্টাফ্ও স্লয স্লোপমন তেমস্স্ স্লপমজর স্ামথ একই স্লপ্রমের স্লখ া স্লখ মেন, স্লস্ কথা 
জানমি স্লপমর স্লিজায় স্লরমেন স্লেম  তেমস্স্ স্লফ্াডজ। তিতন তস্থর করম ন উতচি ত ক্ষা 
তদমি িমি স্যার ফ্ স্টাফ্মক। তিতন আমে স্লথমকই তেমস্স্ স্লপজমক জাতনময় তদম ন স্লয 
তে. ফ্ স্টাফ্ রামি িাঁর িাত মি আস্মিন। 
 
এস্ি তকেুই জানা স্লনই। তে. ফ্ স্টামফ্র। রামির স্লি া তিতন স্লস্মজগুমজ এম ন তেমস্স্ 
স্লফ্ামডজর িাত মি। িার তকেুক্ষণ পমরই এম ন তেমস্স্ স্লপজ। আ া  স্লথমক িামক 
স্লদখমি স্লপময় ভময় ভময় পাম র ঘমর  ুমকাম ন স্যার ফ্ স্টাফ্। িামক উমে য কমর 
ে া চত ময় তেমস্স্ স্লপজ ি মি  ােম ন স্লয গ্রামের স্ল ামকরা স্লিজায় চমট আমে। 
ফ্ স্টামফ্র উপর। িামক উতচি ত ক্ষা তদমি এতদমকই এতেময় আস্মে িারা। 
 
তেমস্স্ স্লপমজর কথাগুত  শুনমি স্লপময় স্যার ফ্ স্টাফ্ স্লিজায় ঘািম  স্লেম ন। সু্মযাে 
স্লপময় তেমস্স্ স্লফ্াডজ িামক িতস্ময় তদম ন এক িম া ঝুত মি। এেন ভামি েয় া জাো-
কাপ  িুত র উপর চাতপময় তদম ন যামি িাইমর স্লথমক স্লকউ িুঝমি না পামর। এরপর 
তেমস্স্ স্লফ্ামডজর তনমদজম  িার িাত র কামজর স্ল ামকরা স্লস্ই ঝুত  িাইমর তনময় তেময় 
েুম  স্লফ্ম  তদ  নদীর কদজোক্ত জম । স্লস্ই স্লনাংরা জম  োখাোতখ িময় িাত  তফ্মর 
স্লেম ন স্যার ফ্ স্টাফ্। 
 
স্যার ফ্ স্টাফ্মক পুনরায় ত ক্ষা স্লদিার জনয এিার তেমস্স্ স্লফ্াডজ িার কামে পাোম ন 
ড. স্লকইয়ামস্র িাত র কামজর স্লেময় কুইকত মক। তেমস্স্ স্লফ্ামডজর স্ল খামনা অনুযায়ী 
কুইকত  স্যার ড.ফ্ স্টাফ্মক ি   স্লস্ তদন পাতখ ত কামর যামিন তে. স্লফ্াডজ। কামজর 
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স্ল াক ো া িাত মি আর স্লকানও পুরুষ োনুষ থাকমি না। তেমস্স্ স্লফ্াডজ িামক অনুমরাধ 
জাতনময়ময়মেন তিতন স্লযন রাি আটটা স্লথমক দ টার েমধয িার কামে যান। কুইকত  
তফ্মর যািার পর তে. ব্রুক নামে এক তিমদত র েদ্মমিম  স্যার ফ্ স্টামফ্র কামে এম ন 
তে. স্লফ্াডজ! স্যার ফ্ স্টাফ্ িামক তিশ্বাস্ কমর তনমজর স্লোপন স্লপ্রমের স্ি কথা জাতনময় 
তদম ন। এিার েজা স্লদখামনার পা া তে. স্লফ্ামডজর। 
 
রামির স্লি া আিার তেমস্স্ স্লফ্ামডজর কামে এম ন তে. ফ্ স্টাফ্। িামক িামি নামি 
ধরার জনয খাতনক িামদ তে. স্লফ্াডজও এম ন তনমজর িাত মি। ফ্ স্টামফ্র কাকুতি-
তেনতিমি নরে িময় এিারও িামক প্রামণ িঁতচময় তদম ন তেমস্স্ স্লফ্াডজ। স্লেময়মদর েমিা 
স্লঢা া োউন আর টুতপ পত ময় িাত মি পতরচাতরকার োতস্ স্াতজময় চম  স্লযমি ি ম ন 
িামক। িাত র পতরচাতরকার এই োতস্র উপর আমে স্লথমকই স্লরমে তেম ন তে. স্লফ্াডজ। 
তস্ঁত  তদময় োতস্ স্লনমে আস্মিই খপ কমর। িামক ধমর স্লফ্ ম ন তে. স্লফ্াডজ। িারপর 
েমনর সু্মখ কময়কটা তক  িতস্ময় তদম ন িাঁর তপমে। তক  স্লখময় িুত  পাত ময় যািার 
পর িাস্মি িাস্মি তেমস্স্ স্লফ্াডজ িার স্বােীমক ি ম ন, ওই িুত র েদ্মমিম  তেম ন 
স্বয়ং স্যার জন ফ্ স্টাফ্। 
 
এিার স্িাই েি ি আঁটম ন আরও একিার স্যার জনমক স্লডমক িামক উতচি ত ক্ষা 
স্লদিার। িামদর তনমদজ  অনুযায়ী কুইকত  তেময় স্যার ফ্ স্তফ্মক ি  , তিতন স্লযন 
আমডজমনর এক ওক োমের কামে যান। স্লস্ এও ি   স্লয িার স্লপ্রমের আহ্বামন স্া া 
তদময় িার দুই স্লপ্রতেকা তেমস্স্ স্লফ্াডজ আর তেমস্স্ স্লপজ–উভময়ই আস্মিন স্লস্খামন। 
িমি যািার স্েয় তিতন স্লযন িার োথায় এক স্লজা া ত ং এমট িনমদিিা থামনর স্ামজ। 
স্লস্খামন যান। — এই িম  তিদায় তন  কুইকত । 
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োথায় একমজা া ত ং এমট রামির স্লি া জঙ্গম  এম ন স্যার জনয ফ্ স্টাফ্। িামক 
স্লদখমি স্লপময়ই ওক োমের আ া  স্লথমক স্লিতরময় এম ন তেমস্স্ স্লফ্াডজ। স্ামথ স্ামথই 
িামক জত ময় ধমর চুেু স্লখম ন। ফ্ স্টাফ্। স্লস্ই স্েয় স্লিমজ উে । ত ঙ্গা। একদ  
স্লোমটা স্লেম মেময় এমস্ িামদর তঘমর ধর । িামদর স্িাইর িামি রময়মে জু ন্ত 
স্লোেিাতি। িামদর েমধয স্লকউ স্লস্মজমে স্াদা স্লপা ামকর পতর, স্লকউিা ভূি-স্লপ্রতি আর 
রাতন স্লস্মজমে স্বয়ং অযাতন স্লপজ। অযাতনর তনমদজম  স্লস্ই স্লেম মেময়রা জু ন্ত স্লোেিাতির 
েযাক তদমি  াে  স্যার ফ্ স্টামফ্র  রীমর। অমনমক আিার তখেমচ িুম  তন  িার 
োময়র োংস্। 
 
অযাতন িম  উে , োর িদোই মক! আরও স্লিত  কমর োর। তেক স্লস্ স্েয় স্লেন্ডার এমস্ 
িাতজর স্লস্খামন। অযাতন স্লভমি তিতন স্াদা স্লপা াক পরা একতট স্লেময়মক িুম  তনময় 
স্লেম ন। তকেুক্ষণ িামদ স্লস্খামন এম ন ড. স্লকইয়াস্। তিতনও অযাতন েমন কমর স্িুজ 
স্লপা াক পরা একতট স্লেময়মক িুম  তনময় চম  স্লেম ন। এ স্েয় পা ামি যাতচ্ছম ন স্যার 
জনয ফ্ স্টাফ্। তকন্তু পরে িৎপরিার স্ামথ িামক ধমর স্লফ্ম  তে. স্লপজ। ি ম ন, 
পরপর দু-িার আপতন পাত ময় স্লিঁমচমেন। তকন্তু এিার আর রক্ষণ স্লনই। আপনার িামপর 
নাে ভুত ময় তদময় িমি ো ি। 
 
স্লকানওেমি স্ল াক তেম  আেিা আেিা কমর ি ম ন স্যার ফ্ স্টাফ্, আপনারা কী 
করমি চান আোয় তনময়? 
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তিম ষ তকেু নয়, ি ম ন তে. স্লপজ, আজ রামি আোমদর স্ামথ আপনামক তডনার স্লখমি 
িমি। আর স্লস্ স্েয় আোর স্ত্রীর তদমক িাতস্েুমখ িাতকময় িার েন রাখমি তেতি তেতি 
কথা ি মি িমি। 
 
এিক্ষমণ িুঝমি পার াে আতে একটা আস্ত তনমিজাধ, ি ম ন স্যার জন ফ্ স্টাফ্। 
 
স্ামথ স্ামথ তেমস্স্ স্লপজ আর তেমস্স্ স্লফ্াডজ, আপতন শুধু তনমিজাধ নন, স্লোরু-োেম র 
স্লচময়ও তনকৃি জীি আপতন। স্লেময়মদর আপতন কী েমন কমরন? জিাি তদমি না স্লপমর 
েুখ িুমজ রইম ন স্যার জনয ফ্ স্টাফ্। এর োমঝ স্লেন্ডার এমস্ জানা  এযাতন স্লভমি স্লস্ 
যামক িুম  তনময় তেময়তে , তেজজায় স্লপৌঁমে স্লদমখ স্লস্ এখানকার স্লপাস্ট োস্টামরর স্লেম । 
স্লেন্ডামরর স্লপেু স্লপেু ড. স্লকইয়াস্ও িাতজর িম ন স্লস্খামন। তিতনও জানাম ন স্িুজ 
স্লপা াক পরা স্লয স্লেময়তটমক তিতন তনময় তেময়তেম ন, তেজজায় তেময় স্লদমখন স্লস্ও একতট 
স্লেম , স্দয স্লোফ্ েতজময়মে িার। 
 
এিার অযাতন স্লপজ-দম্পতির স্ােমন এতেময় এম ন স্লফ্নটমনর িাি ধমর। িািা-োর 
তদমক িাতকময় ি ম ন, আেরা পরস্পর পরস্পরমক ভাম ািাতস্। স্লিােরা আোমদর 
তিময়র অনুেতি দাও। 
 
িামদর উভয়মক িুমক জত ময় ধমর স্লপজ দম্পতি ি ম ন, আেরা আ ীিজাদ করতে ঈশ্বর 
স্লযন স্লিাোমদর সু্খী রাখুন। 
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