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মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথ িং 
মেসিনার রাজপ্রািাদে বাি করত েুই মেদে – মেসিনার গভননর সিওদনদ ার কনযা সিদরা 
ও ভাইসি সবোসিি। 
 
সবোসিি সিি সেশুদক স্বভাদবর। সকন্তু তার মবান সিদরা সিি গম্ভীর প্রকৃসতর মেদে। 
সবোসিি িবিেে তার বুসিেীপ্ত কথাবাতনার োধ্যদে োসতদে রাখত মবানদক। যা সকিু 
ঘ ত, অবধ্াসরতভাদব তাদক িাসির মখারাক কদর তুিত সবোসিি। 
 
মিবার এক যুদির মেদে ঘদর মেরার পদথ মিনাবাসিনীর একেি উচ্চপেস্থ তরুণ মযািা 
মেসিনাে সিওদনদ ার িদে মেখা করদত এদিন। এঁদের েদধ্য সিদিন অযারাগদনর 
রাজকুোর ডন মপদরা, তাঁর বনু্ধ মলাদরদের িডন ক্লসডও এবং পােুোর িডন মবদনসডক। 
এই মেদোক্ত বযসক্তস  সিদিন মযেন বুসিোন, মতেনই উচৃ্ছঙ্খি। 
 
এঁরা িবাই আদগও মেসিনাে এদিসিদিন। অসতসথবৎিি গভননর তাঁর মেদে ও ভাইসির 
িদে পসরচে কসরদে সেদিন তাঁর এই পুরদনা বনু্ধদের। 
 
প্রািাদে মপৌঁদিই মবদনসডক সিওদনদ া ও রাজকুোদরর িদে েেকরা জুদে সেদিন। 
মিাদকর কথার েদধ্য নাক না গসিদে থাকদত পারত না সবোসিি। মি মবদনসডদকর 
কথার োিখাদন বদি বিি, “এ কী সিসনওর মবদনসডক, আপসন মতা বদকই চদিদিন! 
মেখুন, মকউই আপনার কথা শুনদিন না!” সবোসিদির েদতাই প্রতুযৎপন্নেসত মবদনসডক। 
সকন্তু এদিন অসভনব অসভবােন তাঁর ভাি িাগি না। তারঁ ধ্ারণা সিি, এেন বাচািতা 
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ভদ্রনারীর পদে মোভনীে নে। তাঁর েদন পদে মগি, আদগর বার যখন সতসন মেসিনাে 
এদিসিদিন, তখন এই সবোসিি মবদি মবদি তাঁরই সপিদন মিদগসিি। মবদনসডক ও 
সবোসিি ময পসরোণ স্বাধ্ীনতা সনদে রেতাোো করদতন, সিক তত া আর মকউই 
করদত পারদতন না। তাই এই েুই তীক্ষ্মবুসিধ্র বাগদযািার েদধ্য প্রােই িগো মিদগ 
থাকত, যার অবেযম্ভাবী েি িত পরস্পদরর িােসেক েদনাোসিনয ও সবদচ্ছে। 
সবোসিদির উপসস্থসত সতসন এতেণ মখোি কদরনসন। সকন্তু ময েুহুদতন সবোসিি তাঁদক 
কথার োিপদথ থাসেদে মকউ তাঁর কথা শুনদিন না বদি মখাঁ া সেি, অেসন তার 
উপসস্থসত িাদে িাদে উপিসি করদিন মবদনসডক। সতসনও পাি া জবাব সেদিন, “এই 
ময শ্রীেতী অবজ্ঞা মেবী, আপসন এখদনা মবঁদচ আদিন?” বযি! পুরদনা যুি নতুন কদর 
মবদধ্ মগি। িম্বা িম্বা িব যুসক্তর িনিনা মোনা মগি। িাম্প্রসতক যুদি সনদজর কৃসতত্ব 
িম্পদকন বোই করদতন মবদনসডক। সবোসিি মিই কথা জানত। মি বিি, যুদি 
যতজনদক মবদনসডক মেদরদিন, িবাইদক মি একাই মখদে মেিদত পাদর। রাজকুোর 
মবদনসডদকর কথাে েজা পাদচ্ছন মেদখ মি মবদনসডকদক বদি বিি ‘রাজকুোদরর ভাঁে’। 
সবোসিদির অনয কথাগুসির মচদে এই কথাস ই িবদচদে মবসে সবঁধ্ি মবদনসডদকর। সতসন 
ভাবদিন, তাঁর িাদত সনিতদের মখদে মেিার কথা বদি সবোসিি আিদি তাঁদক 
কাপুরুে বদি ইসেত করি। সতসন ভুদিই মগদিন ময, আেদত সতসন একজন বদো 
োদপর মযািা। আিদি, ভাঁোসের অপোদন ময োরুণ বুসিেত্তা িুসকদে থাদক তার মথদক 
োরাত্মক আর সকিুই িে না। কারণ, এই িব মেদি আনীত অসভদযাগগুসির েদধ্য 
িতযতা সবদেে থাদক না। এই জনযই সবোসিি তাঁদক ‘রাজকুোদরর ভােঁ’ বিাে তার 
উপর িাদে চ দিন মবদনসডক। 
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েৃেুস্বভাবা সিদরা অবেয সবসেষ্ট অসতসথদের িােদন চুপ কদরই রইি। মি তখন িুন্দরী 
যুবতী। তার রূপিাবদণয মোসিত িদে মগদিন ক্লসডও। অবেয রাজকুোর তখন মবদনসডক 
ও সবোসিদির েজার বাকযুি শুনদত বযস্ত। সিওদনদ ার কাদনর কাদি সেিসেি কদর 
বিদিন, “এই িোরেেেী তরুণীস  সকন্তু মবদনসডদকর উপযুক্ত স্ত্রী িদব।” সিওদনদ া 
উত্তদর বিদিন, “বদিন কী! এরা মতা সবদের িপ্তা না কা দতই উন্মাে িদে যাদব।” 
সিওদনদ া উভদের িগোদ  স্বভাদবর সেদক ইসেত করদিন বদ , সকন্তু রাজকুোর এই 
েুই েিাবুসিধ্রদক পসরণেিূদি বাঁধ্ার কথা ভুিদত পারদিন না। 
 
ক্লসডওদক সনদে প্রািাদে মেরার িেে রাজকুোর বুিদিন এই মবিা শুধু্ মবদনসডক ও 
সবোসিদির সবদে সেদিই চিদব না। ক্লসডও যখন সিদরার উচ্ছ্বসিত প্রেংিা শুরু করদিন, 
তখন তার অথন বুিদত বাসক রইি না রাজকুোদরর। ক্লসডওদক সজজ্ঞািা করদিন, 
“সিদরাদক মতাোর েদন ধ্দর?” ক্লসডও উত্তদর বিদিন, “প্রভু, মেেবার যখন মেসিনাে 
এদিসিিুে, তখন ওদক মেসখ সিসনদকর েৃসষ্টদত। তখন ভািবািার কথা ভাববার িেে 
সিি না। সকন্তু এখন চাসরসেদক শুধু্ই োসি আর আনন্দ। যুদির সচিা যখন আর মনই, 
তখন মিই েূনযস্থান অসধ্কার করদি নানা েধু্র ভাবনা। এখন মেখসি সিদরার রূপ। 
এখন েদন িদচ্ছ, যুদি যাওোর আদগই ওর মপ্রদে পদেসিিুে আসে।” সনজেুদখ এভাদব 
ক্লসডও সিদরার প্রসত সনদজর ভািবািার কথা স্বীকার করদি ভাসর িন্তুষ্ট িদিন 
রাজকুোর। তেুসন সিওদনদ ার কাদি সগদে ক্লসডওদক জাোই সিদিদব গ্রিণ করার আসজন 
জানাদিন সতসন। সিওদনদ াও রাসজ িদে মগদিন। ক্লসডও সিদিন েুিনভ পেেযনাোর িডন 
তথা রাজকুোদরর অনযতে প্রধ্ান সেি। মকােি স্বভাদবর মেদে সিদরাদক ক্লসডওর প্রসত 
অনুরক্তা কদর তুিদত মবসে িেে িাগি না রাজকুোদরর। এরপর রাজকুোর ও ক্লসডও 
সিওদনদ ার িদে কথা বদি েীঘ্র সববাদির জনয একস  তাসরখ সস্থর কদর মেিদিন। 
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তখনও সবদের কদেকস  সেন মেসর। এই ক’ া সেন ক্লসডওর কাদি অতীব েীঘনতর েদন 
িদত িাগি। িাধ্ারণত, এেন েধু্র অনুষ্ঠাদনর জনয অদপো করদত করদত যুবদকরা 
অধধ্যন িদে ওদি। রাজকুোর তাই ক্লসডওর সবরিযন্ত্রণা কোদনার মচষ্টা করদিন। এবং 
এই িুদযাদগ কীভাদব মবদনসডক ও সবোসিিদক মপ্রেপাদে বি করা যাে, তার িক 
কেদত শুরু করদিন। রাজকুোদরর এই মখিাে ভাসর েজা মপদিন ক্লসডও। সিওদনদ াও 
তাঁদের িািাযয করার প্রসতশ্রুসত সেদিন। এেনসক সিদরাও জানাদিা ময, খুেতুদতা 
মবানস দক উপযুক্ত স্বােী খুঁদজ সেদত মি িবনদতাভাদব িািাযয করদব। 
 
রাজকুোদরর পসরকল্পনা সিি এই রকে: তাঁরা রাজপুরুদেরা সেদি মবদনসডদকর োথাে 
ঢুসকদে মেদবন ময, সবোসিি তাঁর মপ্রদে িাবুডুবু খাদচ্ছ। আর সিদরা সবোসিিদক বুসিদে 
মেদব ময, মবদনসডক তার মপ্রদে পদেদি। 
 
রাজকুোর, সিওদনদ া ও ক্লসডও আদগ নােদিন োদি। একসেন কুঞ্জসবতাদন বই 
পেসিদিন মবদনসডক। রাজকুোর তাঁর িিকারীদের সনদে কুঞ্জসবতাদনর সপিদন এদি 
এেন জােগাে বিদিন যাদত তাঁদের কথা স্পষ্ট মবদনসডদকর কাদন যাে। খাসনক 
সবশ্রম্ভািাদপর পর রাজকুোর বিদিন, “এসেদক এদিা, সিওদনদ া। তখন কী বিসিদি? 
মতাোর ভাইসি সবোসিি নাসক সিসনওর মবদনসডদকর মপ্রদে পদেদি? ও মেদে আবার 
কাদরার মপ্রদে পেদত পাদর নাসক? আশ্চযন িিাে!” “আসেও ভাবদত পাসরসন, প্রভু,” 
সিওদনদ া উত্তর সেদিন। “ওর আচরণ মেদখ মতা েদন িত, মবদনসডকদক ও আদেৌ 
পিন্দ কদর না। অথচ মিই মবদনসডকদকই তার পিন্দ। এ মতা োরুণ বযাপার,” বিদি 
ক্লসডও। মি আরও জানাদিা, সিদরাও তাদক একই কথা বদিদি। সবোসিদির 
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মবদনসডকদক এত পিন্দ ময, মবদনসডক তাদক গ্রিণ না করদি মি েুুঃদখ েদরই যাদব। 
সকন্তু সিওদনদ া ও ক্লসডও েু’জদনই বিি, সবোসিিদক ভািবািা মবদনসডদকর পদে 
অিম্ভব। কারণ, সতসন িেস্ত িুন্দরী মেদেদকই পসরিাি কদরন। সবদেেত, এই 
মেদেস দক সতসন সবদেে অপিন্দ কদরন। 
 
রাজকুোর সবোসিদির প্রসত িিানুভূসত মেখাসচ্ছদিন। সতসন িব শুনদিন। বিদিন, 
“মবদনসডকদক একথা বিদিই ভাি িে।” ক্লসডও বিি, “কী িাভ? মি এ া সনদে েজা 
করদব, মবচাসর মেদে া আরও কষ্ট পাদব।” রাজপুি বিদিন, “অেন করদি ওদক োঁসি 
মেওো িদব! সবোসিি ভাসর ভাি মেদে। অিাধ্ারণ বুসিেতী মেদে। শুধু্ এক াই 
মবাকাসে মি কদরদি মবদনসডকদক ভািদবদি।” এই বদি রাজকুোর তাঁর িিকারীদের 
িদে কথা বিদত বিদত মিখান মথদক চদি মগদিন। িব শুদন ুদন মবদনসডক বিদিন 
ভাবদত। 
 
মবদনসডক কান খাো কদর এই কদথাপকথন শুনসিদিন। সবোসিি তাঁদক ভািবাদি শুদন 
সতসন েদন েদন ভাবদিন, “এও িম্ভব নাসক?” তারপর ভাবদিন, “না, িদেও পাদর। 
িবাই মকেন গম্ভীর িদে সবেে া সনদে আদিাচনা করসিি। ওরা আবার সিদরার মথদক 
বযাপার া মজদনদি। সবোসিদির উপদর ওদের ভারী েরে মেখসি! আোদক ভািবাদি! 
মকন? সনশ্চে প্রসতদোধ্ সনদচ্ছ। আসে মতা মকাদনাসেন সবদের কথা ভাসবইসন। বদিসিিাে, 
আসে আইবদো অবস্থাদতই েরব। তার োদন সনশ্চেই এই নে ময আোদক সবদে কদর 
বাঁচদত িদব। ওরা বিসিি, মেদে া িুন্দরী ও গুণবতী। কথা া সিকই। সকন্তু অেন 
বুসিেতী মেদেদক শুধু্োি আোদক ভািবািার জনয মবাকা বিার কী আদি? এই ময 
সবোসিি এসেদকই আিদি। আজ মতা ওদক ভারী িুন্দর িাগদি! মেসখ চুসপচুসপ, ওর 
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েদধ্য ভািবািার মকাদনা সচহ্ন মেখদত পাই সকনা।” সবোসিি মবদনসডদকর সেদক এসগদে 
এি এবং স্বভাবসিি মখাঁচা সেদে বিি, “আোর ইদচ্ছর সবরুদি আোদক পািাদনা 
িদেদি, আপনাদক সনেদভাদজ আেন্ত্রণ জানাদনা জনয।” মবদনসডক মকাদনাসেন 
সবোসিদির িােদন নরে কথা বদিনসন। সকন্তু মিই েুহুদতন সতসন বদি মেিদিন, “িুন্দরী 
সবোসিি, এত া কষ্ট করার জনয মতাোদক ধ্নযবাে জানাই।” তারপর সবোসিি তাঁদক 
আর েু-সতনদ  কো কথা শুসনদে মিখান মথদক চদি মগি। মবদনসডক ভাবদিন, এই 
অদোভন কথাগুসির েদধ্য অনয মকাদনা মগাপন অথন সনসিত রদেদি। সতসন উচ্চকদে বদি 
উিদিন, “আসে যসে ওদক েো না কসর, তািদি আসে েুষ্ট। আসে যসে ওদক ভাি না 
বাসি, তািদি আসে এক া ইহুসে। যাই, ওর এক া িসব মজাগাে কসর।” 
 
মবদনসডক পাতা োঁদে পা সেদিন। এবার সবোসিিদক োঁদে মেিার পািা সিদরার। মি 
তার েুই িিচরী আরিুিা আর োগনাদর দক মডদক পািাি। োগনাদর দক বিি, “ভাই 
োগনাদর , সবিকখানাে যাও। মিখাদন সবোসিি রাজপুি ও ক্লসডওর িদে কথা বিদি। 
সবোসিদির কাদন তুদি োও, আসে আর আরিুিা বাগাদন ওর িম্পদকন কী মযন বিাবসি 
করসি। মিই মযখাদন িাসনিাকি িতা িূযনাদিাদকর দ্বারা পুষ্ট িদে িূদযনর আদিাদকই 
অকৃতজ্ঞ মগািাদের েদতা ঢুকদত বাধ্া মেে, মিই কুঞ্জসবতাদন আেরা রদেসি। ওদক 
আোদের কথাে আসে পাতদত উিকাসন সেও সকন্তু।” এই িুসিগ্ধ কুঞ্জসবতাদনই 
খাসনকেণ আদগ মবদনসডকদক োঁদে মেিা িদেসিি। সিদরা এখাদনই সবোসিিদক 
পািাদনার কথা বিি োগনাদর দক। 
 
োগনাদর  বিি, “আসে ওদক আনসি ওখাদন। এখুসন যাসচ্ছ।” 
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আরিুিাদক পুষ্পসবতাদন সনদে সগদে সিদরা বিি, “উরিুিা, সবোসিি এদিই আেরা এই 
পদথ এসেক-ওসেক িাঁ দত থাকব। তখন শুধু্ কথা িদব মবদনসডকদক সনদে। আসে ওঁর 
নাে করদিই, তুসে ওঁদক মিরা পুরুেোনুে বদি ওঁর গুণগান শুরু কদর মেদব। আসে 
মতাোদক বিব, মবদনসডক কীভাদব সবোসিিদক ভািবাদিন, মিই কথা। নাও, শুরু 
কদরা। ওই েযাদখা, সবোসিি মকেন িযাপউইং পাসখর েদতা চুসপচুসপ আিদি আোদের 
কথা শুনদত।” তারা কথা শুরু করি। সিদরা মকাদনা কথার উত্তর মেওোর ভসেদত 
উরিুিাদক বিি, “না, িসতয বিসি, আরিুিা, ওর স্বভাব খুব খারাপ। পািাসে বুদনা 
পাসখর েদতা উচৃ্ছঙ্খি।” আরিুিা বিি, “সকন্তু তুসে সিক জাদনা ময, মবদনসডক 
সবোসিিদক ভািবাদি?” সিদরা বিি, “রাজপুি ও আোর ভাবী-স্বােী ক্লসডও তাই 
বিসিদিন। তাঁরা আোদক ওদক িবসকিু খুদি বিদত বদিসিদিন। আসে রাসজ িইসন। 
মবদনসডক ময সবোসিিদক ভািবাদিন, মি কথা া ওদক না জানাদনাই ভাি।” আরিুিা 
বিি, “সিক বদিি, ভািবািার কথা ও কী বুিদব। শুধু্ সবেে া সনদে তাোো করদব।” 
সিদরা বিি, “িসতয বিদত কী, এত বুসিোন, এত েিৎ, তরুণ এবং েুিনভ গুদণর 
অসধ্কারী োনুে আসে আর মেসখসন। আর ও সকনা তাদক অশ্রিা কদর।” আরিুিা বিি, 
“সিক বদিি, এেন েুবনযবিার িিয করা যাে না।” সিদরা বিি, “যাে মতা না-ই। সকন্তু 
ওদক মবািাদব মক? আসে বিদি, আোর কথা মতা তাোো কদর উসেদে মেদব।” 
আরিুিা বিি, “না না, তুসে মতাোর খুেতুদতা মবানদক ভুি বুিি। িসতযকাদরর সবচার 
না কদর মি সিসনওর মবদনসডদকর েদতা এক েুিনভ ভদ্রদিাকদক প্রতযাখযান করদব না।” 
সিদরা বিি, “মকেন নােজাো োনুে বদিা। আোর সপ্রেতে ক্লসডওদক বাে সেদি িারা 
ইতাসি খুঁদজও অেন োনুে সেিদব না।” এইভাদব সিদরা তাঁর িসেনীদক সবেে 
পসরবতনদনর ইসেত করদিন। আরিুিা বিি, “মতাোর সবদে কদব, সেসেেসণ?” সিদরা 
তাদক বিি, পদরর সেনই ক্লসডওর িদে তার সবদে। মিজনয িসেনীদক মি তার নতুন 
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মপাোকগুসি মেসখদে পদরর সেন কী পরদব তা সনদে আদিাচনা করদত চাইি। সবোসিি 
রুিশ্বাদি তাদের কথা শুনসিি। ওরা চদি মযদতই বদি উিি, “আোর কাদন এ কী 
আগুন মঢদি সেদে মগি? এ কী িতয? সবোে, অশ্রিা ও অবজ্ঞা! সবোে, কুোরীর 
মগৌরব! মবদনসডক, ভািবাদিা! মতাোদক আোর েূিয মচাকাদনার িেে এদিদি। আোর 
বুদনা হৃেে মতাোর মপ্রেিদস্ত মবঁদধ্ মেদবা আসে।” 
 
েুই কট্টর েুেেন পসরণত িি প্রাদণর বঁধু্োে। রাজকুোদরর েজাোর কূ বুসির সেকার 
িদে তাঁরা এদক অপদরর মপ্রদে পদে মগদিন। সকন্তু িব া ভাি িি না। এরপর মথদক 
সিদরার েুভনাদগযর িূচনা িি। পরসেন, অথনাৎ তার সবদের সেনই সিদরা ও তার বাবা 
সিওদনদ ার জীবদন ঘসনদে এি এক েিােুুঃখ। 
 
ডন জন নাদে রাজকুোদরর এক িৎ ভাই সিি। চাপা স্বভাদবর সখ সখদ  মিাক সিি মি। 
িবিেে োথাে মখিাত েুষু্টবুসি। ভাই রাজকুোরদক মি ঘৃণা করত। আর রাজকুোদরর 
বনু্ধ বদি ক্লসডওদকও সবদেে অপিন্দ করত। ক্লসডও আর রাজকুোদরর েদন েুুঃখ 
মেওোর জনয মি ক্লসডও ও মিদরার সবদে মভদস্ত মেওোর পসরকল্পনা করি। কারণ মি 
জানত, রাজকুোদরর বদো িাধ্ এই সবদে া মিাক। মিই িদে ক্লসডওরও েদনর একাি 
বািনা এই পসরণে। বেোদেসে করার জনয ডন জন পািাি মবাকাসেও নাদে এক া 
মিাকদক। মবাকাসেও তারই েদতা েেতান। ডন জন আবার তাদক ভাি ইনাদের মিাভ 
মেসখদে উিকাি। মবাকাসেও মিদরার িিচরী োগনাদর দক মপ্রে সনদবেন কদরসিি। ডন 
জন মি া জানত। কী করদত িদব তা মবারাসেওদক সেসখদে সেি মি। োগনাদর দক 
বিদত বিি, রাদত সিদরা যখন ঘুোদব, তখন সিদরার মপাোক পদর োগনাদর  মযন 
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সিদরার েেনকদের জানিাে এদি োেঁাে। তািদিই ক্লসডও সবশ্বাি করদব, ও-ই িি 
সিদরা। আর তািদিই ডন জদনর উদেেয িদব সিি। 
 
এরপর ডন জন মগি রাজপুি ও ক্লসডওর কাদি। সগদে বিি, সিদরা নষ্ট মেদে। 
েধ্যরাদত মি ঘদরর জানিাে োঁসেদে অনয এক পুরুদের িদে কথা বদি। মিসেন 
সববাদির পূবনিন্ধযা। ডন জন তাদের মিই রাদতই িাদত নাদত প্রোণ কদর সেদত চাইি 
তার কথা। তাঁরা রাসজ িদে মগদিন। ক্লসডও বিদিন, “আজ রাদত যসে সকিু মেখদত 
পাই, তািদি আসে তাদক সববাি করব না। কাি আোদের সববাদির সেন। কািই ওর 
চসরি উদ্ঘা ন করব।” রাজপুি বিদিন, “মযদিতু ওদক িাভ করার জনয আসে 
মতাোদক িািাযয কদরসিিাে। তাই ওদক অপোন করার প্রদোজন িদি, মিই কাদজ 
আসেই মতাোদক িািাযয করব।” 
 
মিসেন রাদত ডন জন তাঁদের সিদরার েেনকদের কাদি সনদে মগদিন। তারঁা মেখদিন, 
মবারাসেও জানিার সনদচ আর োগনাদর  সিদরার জানিাে োঁসেদে। োগনাদর  কথা বিদি 
মবারাসেওর িদে। ক্লসডও ও রাজপুি সিদরাদক ময মপাোদক মেদখদিন, োগনাদর দকও 
মিই মপাোক পরদত মেদখ তাদকই সিদরা েদন করদিন। 
 
ক্লসডও িব মেদখ শুদন (অথনাৎ, যা সতসন মেখদিন বদি মভদবসিদিন) মতা মরদগ অসস্থর। 
সনষ্পাপ মিদরার প্রসত তাঁর ভািবািা এক েুহুদতন ঘৃণাে পসরণত িি। সিক করদিন, 
সগজনাে িকদির িােদন িাঁসে ভাঙদবন সতসন। রাজপুিও রাসজ িদিন। ভাবদিন, রাত 
মপািাদি যার িদে ক্লসডওর েদতা এক েিান পুরুদের সবদে, মি যখন েুষ্টা স্ত্রীদিাদকর 
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েদতা রাদতর অন্ধকাদর অনয পুরুদের িদে কথা বদি তখন তার এই রকে োসস্ত 
িওোই উসচত। 
 
পরসেন িবাই এি সবদের উৎিদব। ক্লসডও ও সিদরা োেঁাদিন পাসদ্রর িােদন। পাসদ্র 
অনুষ্ঠান শুরু করদতই ক্লসডও েধু্রভাদেয সনদেনাে সিদরার মোেকীতনন শুরু করদিন। 
সিদরা মতা থ। মি সবনদের িদে বিি, “স্বােী, আপসন সিক আদিন মতা? এেন কথা 
মকন বিদিন?” 
 
সিওদনদ া খুব ভে মপদিন, সতসন রাজপুিদক বিদিন, “প্রভু, আপসন সকিু বিদিন না 
মকন?” রাজপুি বিদিন, “আসে কী বিব? আসে অতযি অিম্মাসনত িদেসি। আোর 
সপ্রে বনু্ধর িদে আসে এক অদযাগযা স্ত্রীদিাদকর সববাি সেদত যাসচ্ছিাে। সিওদনদ া, 
আোর িম্মাদনর নাদে েপথ কদর বিদত পাসর, আসে, আোর ভাই ও ক্লসডও, কাি 
েধ্যরাদত ওর ঘদরর জানিার সনদচ োঁসেদে থাকা একস  পুরুদের িদে ওর কদথাপকথন 
শুদনসি।” 
 
িব শুদন মতা মবদনসডকও িতবাক। সতসন বদি উিদিন, “এ মতা সববািিভা েদন িদচ্ছ 
না।” 
 
“িা ভগবান!” ভগ্নহৃেে সিদরা এই কথা বদিই অজ্ঞান িদে মগদিন। েৃতবৎ পদে 
রইদিন সতসন। রাজপুি ও ক্লসডও সগজনা মিদে চদি এদিন। তাঁদের এত াই কু্রি 
িদেসিদিন ময, সিদরা িুস্থ িওো পযনি অদপোও করদিন না। ভ্রুদেপও করদিন না ময 
কী েদনাদবেনাে সিওদনদ াদক তাঁরা মেদি যাদচ্ছন। 
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মবদনসডক সকন্তু রদে মগদিন। সবোসিি মবাদনর শুশ্রুো করসিি। তাদক িািাযয করদিন 
মবদনসডক। বিদিন, “মকেন আদি ও?” সবোসিি বিি, “েদন িদচ্ছ মযন েদর মগদি।” 
সবোসিি তার মবানদক খুব ভািবািত। তাই খুব েুুঃখ মপদেসিি মি। মি তার মবাদনর 
স্বভাবচসরি জানত। তাই তার সবরুদি আনা মকাদনা অসভদযাগই মি সবশ্বাি কদরসন। 
তদব িতভাগয বাবার অবস্থা তা সিি না। সতসন তাঁর মেদের এই িজ্জাজনক অপরাদধ্র 
কথা সবশ্বাি কদর মেদিসিদিন। তাই মেদেদক েৃত েদন কদর সতসন সবিাপ করদত 
করদত বিদিন, মেদে মযন তাঁর আর মচাখ না মখাদি। 
 
সকন্তু বৃি পাসদ্র সিদিন সবচেণ োনুে। সতসন োনবচসরি গভীরভাদব সনরীেণ 
কদরসিদিন। যখন সিদরাদক মোোদরাপ করা িসচ্ছি, তখন সতসন তার েুদখর অবস্থা 
পযনদবেণ করসিদিন। সতসন তাদক িজ্জাে রাঙা িদত মেদখসিদিন। মেদখসিদিন, 
মেবিুিভ এক পাণু্ডরতা। মিই িদে তার মচাদখ মেদখসিদিন এক আগুন, ময আগুনই 
বদি সেসচ্ছি রাজপুদির আনা অসভদযাগগুসি ভুি। সতসন মবেনাতন বাবাদক বিদিন, 
“আোর সবেযাভযাি, আোর পযনদবেণ েসক্ত, আোর বেি, আোর শ্রিাদবাধ্, আোর বৃসত্ত 
িব সকিুই ভুি প্রোসণত িদব যসে এই সেসষ্ট মেদেস  মোেী প্রোসণত িে। ও সনঘনাত 
মকাদনা সবশ্রী ভুদির সেকার িদেদি।” 
 
জ্ঞান সেরদি সতসন সিদরাদক সজজ্ঞািা করদিন, “বািা, ময মিাকস র িদে কথা বিার 
জনয মতাোর সবরুদি অসভদযাগ আনা িি, মি মক?” সিদরা বিি, “ওঁরাই জাদনন! আসে 
মতা অেন কাউদক সচসন না।” তারপর সিওদনদ ার সেদক তাসকদে বিি, “বাবা, যসে 
প্রোণ করদত পাদরা, মকাদনা মিাক রাদতর অন্ধকাদর আোর িদে কথা বদি, অথবা 
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গতকাি রাদত আসে মকাদনা প্রাণীর িদে বাকযািাপ কদরসি, তািদি যা ইদচ্ছ মকাদরা, 
আোদক তযাগ কদরা, ঘৃণা মকাদরা, যন্ত্রণা সেদে িতযা মকাদরা, যা ইদচ্ছ মকাদরা!” 
 
পাসদ্র বিদিন, “সনশ্চে মকাদনা অতযাশ্চযন ভুি মবািাবুসি িদেদি। রাজপুি ও ক্লসডও ভুি 
বুদিদিন।” সিওদনদ াদক সতসন উপদেে সেদিন ময, সিদরাদক েৃত মঘােণা করদত। তাঁরা 
সিদরার েৃতপ্রাে অবস্থা মেদখই সগদেসিদিন। িুতরাং সিদরাদক েৃত প্রোণ করদত মবগ 
মপদত িদব না। মিই িদে সতসন তাঁদক উপদেে সেদিন মোকপািন করদত, একস  
সৃ্মসতদিৌধ্ সনেনাণ করদত, এবং কবর মেওোর িব আচার-অনুষ্ঠান পািন করদত। 
সিওদনদ া সজজ্ঞািা করদিন, “এিব কদর কী িদব?” পাসদ্র বিদিন, “এিব কদর কী 
িদব? তাঁর েৃতুযিংবাে সনন্দাদক করুণাে পসরণত করদব। এ াই ভাি িদব। তদব আসে 
শুধু্ এ ুকু ভািই আো করসি না। ক্লসডও যখন শুনদবন ময তাঁর কথা শুদন সিদরা োরা 
সগদেদি, তাঁর চসরি িম্পদকন একস  কল্পনা তাঁর েদন প্রদবে করদব। সতসনও মোকাচ্ছন্ন 
িদবন। সতসন েদন কদরন তাঁর আনা অসভদযাগগুসি িসিক। সকন্তু ভািবািা কখনও তাঁর 
েদন আশ্রে সনদে থাকদি, সতসন ভাবদবন সতসন অসভদযাগগুসি না তুিদিই ভাি 
করদতন।” 
 
মবদনসডক তখন বিদিন, “সিওদনদ া, পাসদ্রর উপদেে গ্রিণ করুন। আসে রাজপুি ও 
ক্লসডওদক ভািবাসি। সকন্তু এই মগাপন কথা া আসে তাদের কাদি প্রকাে করব না।” 
 
তাঁরা িবাই সিওদনদ াদক মবািাদিন। সিওদনদ া পরে েুুঃদখ বিদিন, “আোর েন এত 
মভদঙ পেদি ময, িাোনয িুদতাে মবদঁধ্ও আোদক চািনা করা যাদব।” েোিু পাসদ্র 
সিওদনদ া ও সিদরাদক িান্ত্বনা সেদত সেদত মিখান মথদক সনদে চদি মগদিন। সবোসিি ও 
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মবদনসডক রইদিন। তাঁদের বনু্ধরা তাদঁের মপ্রদের োঁদে মেিার পর এই সিি তাঁদের 
প্রথে িাোৎ। মিই বনু্ধদের েন তখন অনযসেদক। মকউ ময আনন্দদক সনবনাসিত 
কদরসিি মিখান মথদক। 
 
কথা শুরু করদিন মবদনসডক। বিদিন, “মিসড সবোসিি, তুসে কী কাঁেি?” সবোসিি 
বিি, “িযাঁ, আরও সকিুেণ কাঁেব।” মবদনসডক বিদিন, “আসে সনসশ্চত ময মতাোর 
মবানদক ভুি মবািা িদচ্ছ।” সবোসিি বিি, “ওদক ময সনদেনাে েদন কদর, মিই মতা 
আোর মযাগয িেী।” মবদনসডক তখন বিদিন, “বনু্ধত্ব প্রেেনদনর কী এেন মকাদনা উপাে 
রদেদি? আসে মতাোর মচদে ভাি আর কাউদকই বাসি না। এ কী অদু্ভত বযাপার নে?” 
সবোসিি বিি, “আসে যসে বসি, আসে মতাোে িাো আর সকিুই ভািবাসি না, তািদি 
িেত সবশ্বাি করদব না। সকন্তু আসে সেদথয বিসি না। আসে মকাদনা স্বীকাদরাসক্ত সেসচ্ছ 
না, আবার সকিু অস্বীকারও করসি না। আোর মবাদনর জনয আোর ভীেণ েুুঃখ িদচ্ছ।” 
মবদনসডক বিদিন, “আোর তরবাসরর েপথ, তুসে আোদক ভািবাদিা, আর আসে েপথ 
কদর বিসি, আসেও মতাোদক ভািবাসি। বদিা, কী করদত িদব। আসে তাই করব।” 
সবোসিি বিি, “ক্লসডওদক িতযা কদরা।” মবদনসডক বিদিন, “না, এই জগদতর 
সবসনেদেও নে।” মবদনসডক তাঁর বনু্ধ ক্লসডওদক ভািবািদতন। সতসন সবশ্বাি করদতন, 
ক্লসডওদক ভুি মবািাদনা িদেদি। সবোসিি বিি, “ক্লসডও কী েেতান নে? মি আোর 
মবানদক বেনাে সেদেদি, ক ুকথা বদিদি, অপোন কদরদি। আিা! আসে যসে পুরুে 
িতাে!” মবদনসডক বিদিন, “মোদনা সবোসিি।” সকন্তু সবোসিি ক্লসডওর িদে মকাদনা 
কথাই শুনদত রাসজ িি না। মি মবদনসডদকর উপর তার মবাদনর অপোদনর প্রসতদোধ্ 
মনওোর জনয চাপ সেদত িাগি। বিি, “জানিাে োঁসেদে অনয পুরুেোনুদের িদে কথা 
বদিদি! িা ভগবান! আোর সেসষ্ট সিদরা! এ কী অনযাে তার প্রসত! কী অপোন! কী 
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অেযনাো! আিা! আসে যসে পুরুে িতাে, বা আোর যসে মকাদনা পুরুে বনু্ধ থাকত! 
মিৌজনয আর েেিকােনার েদধ্য সেদেই বীযন সনুঃদেসেত িদে যাে! আসে একজন 
িসেচ্ছাবান পুরুে িদত পাসর না, তাই আসে মোকাতনা নারী িদেই েরদত চাই!” 
মবদনসডক বিদিন, “োঁোও সবোসিি, আোর এই িাদতর সেসবয আসে মতাোদক 
ভািবাসি।” সবোসিি বিি, “আোদক ভািবািদি ওই িাত া সেসবয কা ার বেদি অনয 
কাদজ িাগান।” মবদনসডক বিদিন, “সনদজর আত্মাদক প্রশ্ন কদরা সবোসিি, ক্লসডও কী 
সিদরাদক ভুি মবাদিসন?” সবোসিি বিি, “িযাঁ, আোর সচিা আদি, আত্মাও আদি।” 
মবদনসডক বিদিন, “যদথষ্ট িদেদি। আসে ওদক দ্বন্দ্বযুদি আহ্বান করব। মতাোর িাত 
চুম্বন কদর সবোে মনদবা। এই িাদতই ক্লসডও আোদক এক সপ্রে বস্তু মেদব! আোর কথা 
শুনদি, যাও। মতাোর মবাদনর শুশ্রুো কদরা।” 
 
সবোসিদির অনুদরাধ্ প্রতযাখযান মবদনসডদকর পদে িম্ভব সিি না। সবোসিি তার 
বাকচাতুদযনর োধ্যদে মবদনসডদকর মক্রাধ্ জাসগদে তুিি। মবদনসডক বনু্ধ ক্লসডওর সবরুদি 
যুদি অবতীণন িদত রাসজ িদিন। এসেদক সিওদনদ া তাঁর কনযার েৃতুযিংবাে রস দে 
সেদিন। মেদের প্রসত কৃত েুবনযবিাদরর জনয সতসন রাজপুি ও ক্লসডওদক অসিযুদি 
আহ্বান জানাদিন। তাঁরা সিওদনদ ার বেিদক িম্মান করদতন। তাঁরা বিদিন, 
“আোদের িদে সববাে করদবন না। আপসন বেস্ক োনুে।” তখন এদিন মবদনসডক। 
সতসনও সিদরাদক অপোন করার জনয ক্লসডওদক অসিযুদি আহ্বান করদিন। ক্লসডও ও 
রাজপুি পরস্পরদক বিদিন, “সবোসিি সনশ্চেই এদক আোদের সপিদন িাসগদেদি।” 
ক্লসডওদক মবদনসডদকর আহ্বান গ্রিণ করদতই িত। কারণ, মিই েুহুদতন সিদরাদক সনদেনাে 
প্রোণ করার জনয মকাদনা স্বগনীে নযাদের অবতারণা িম্ভব সিি না। দ্বন্দ্বযুদির অসনসশ্চত 
েিই সিি একোি ভরিা। 
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মবদনসডদকর আহ্বান িম্পদকন রাজপুি ও ক্লসডও কথা বিদিন, এেন িেে এক 
েযাসজদে  মবারাসেওদক বন্দী কদর ধ্দর আনদিন রাজপুদির িােদন। ডন জদনর 
বেোদেসে সনদে আদরকজদনর কাদি বোই করদত সগদে ধ্রা পদেসিি মি। 
 
ক্লসডওর িােদন মবারাসেও িব স্বীকার করি। জানাি, োগনাদর দক মি-ই সিদরার 
মপাোক পদর জানিাে োঁোদত বদিসিি, যাদত িবাই তাদক সিদরা েদন কদর। ক্লসডও ও 
রাজকুোর তাই-ই মভদবসিদিন। ময ুকু িদন্দি রদে সগদেসিি, মি ুকুও মকদ  মগি ডন 
জদনর পিােদনর িংবাদে। বেোদেসে ধ্রা পদে যাওোে ভাইদের রাদগর িাত মথদক 
বাঁচদত মি মেসিনা মিদে পাসিদে যাে। 
 
ক্লসডও বুিদিন ময, সিদরার সবরুদি আনা তাঁর অসভদযাগগুসি সভসত্তিীন সিি। আর এই 
কো কথাগুসিই সিদরার েৃতুযর কারণ িদেদি মভদব সকন্তু েুুঃদখ কাতর িদে মগদিন। 
তাঁর েদন পেি সিদরার িসব। েদন পেি, তাদক প্রথে ভািবািার কথা। রাজকুোর 
সজজ্ঞািা যখন করদিন, কথাগুসি তাঁর েদন ইস্পাদতর েিার েদতা সবঁদধ্দি সকনা, 
ক্লসডও উত্তদর বিদিন, মবারাসেও কথা শুদন তাঁর েদন িসচ্ছি, সতসন মযন সনদজর গিাে 
সবে ঢািদিন। 
 
অনুতপ্ত ক্লসডও বৃি সিওদনদ ার কাদি তাঁর িিানদক অপোন করার জনয েো 
চাইদিন। বিদিন, সিওদনদ া যা োসস্ত মেদবন, তাই সতসন মেদন মনদবন। সতসন সনদজর 
বাগেত্তার প্রসত সনষু্ঠর আচরণ কদরদিন, তার জনযই তাঁদক োসস্ত িিয করদত িদব। 
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সিওদনদ া তাঁদক োসস্ত সেদিন। োসস্ত িি, পরসেন ক্লসডওদক সিদরার খুেতুদতা মবানদক 
সবদে করদত িদব। কারণ মি-ই এখন সিওদনদ র উত্তরাসধ্কাসরণী এবং মি-ও অদনক া 
সিদরারই েদতা। ক্লসডও সিওদনদ ার কাদি েপথ কদর বিি, এই অপসরসচতা যসে 
ইসথওপও িন, তািদিও সতসন তাঁদক সববাি করদবন। তাঁর হৃেে সবেীণন িদে মগি। িারা 
রাত সতসন কাঁেদিন। সিওদনদ া সিদরার জনয ময িোসধ্দিৌধ্স  বাসনদেসিদিন, মিখাদন 
বদি সবিাপ করদত িাগদিন। 
 
িকািদবিা রাজকুোর ক্লসডওদক সনদে মগদিন সগজনাে। মিখাদন মিই পাসদ্র, সিওদনদ া ও 
তাঁর ভাইসি আদগই উপসস্থত িদেসিদিন সদ্বতীে সববাদিাৎিদব। সিওদনদ া ক্লসডওর িাদত 
িেপনণ করদিন প্রসতশ্রুত বধূ্দক। বধূ্র েুদখ সিি একস  েুদখাে, যাদত ক্লসডও েুখস  
সচনদত না পাদরন। ক্লসডও েুদখাে-পসরসিতা মেদেস দক বিদিন, “এই পসবি পাসদ্রর 
িােদন মতাোর িাত া আোে োও। আসে মতাোর স্বােী িব, যসে আোদক সববাি কর।” 
অপসরসচতা বিি, “যতসেন বাঁসচ, মতাোর স্ত্রী িদেই মযন বাঁসচ।” এই বদি মি েুদখােস  
খুিি। মি প্রোণ করি ময, মি সিওদনদ ার ভাইসি নে, স্বেং তাঁর কনযা মিসড সিদরা। 
আেরা সনসশ্চত ময, তাদক মেদখ ক্লসডও খুব অবাক িদেসিদিন। সতসন সিদরাদক েৃত েদন 
কদরসিদিন। তাই আনদন্দ সনদজর মচাখদকই সবশ্বাি করদত পারসিদিন না। রাজপুিও 
িোন আশ্চযন িদেসিদিন। সতসন বদি উিদিন, “এই কী মিই সিদরা নে, ময সিদরা োরা 
সগদেসিি?” সিওদনদ া বিদিন, “প্রভু, মি মতা োরা সগদেসিি, সকন্তু তার বেনাে া মবঁদচ 
সিি।” পাসদ্র বিদিন, অনুষ্ঠাদনর মেদে সতসন এই আপাত মকরােদতর বযাখযা মেদবন। 
সতসন সববাদির অনুষ্ঠান চাসিদে মগদিন। োিখান মথদক উেে িদিন মবদনসডক। সতসন 
একই িেে সবোসিিদক সবদে করদত চাইদিন। সবোসিি তখন আপসত্ত জানাি। 
মবদনসডক বিদিন, সিদরার কাি মথদক সতসন মজদনসিদিন ময সবোসিি তাঁদক ভািবাদি। 
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এক া েজাোর বযাখযা মেওো িি। মেখা মগি েু’জনদকই মকৌেদি মপ্রদের োঁদে মেিা 
িদেসিি। তাঁরা মকউ কাউদক ভািবািদতন না। সকন্তু সেথযা এক িাট্টার বদে তাঁরা এদক 
অপদরর মপ্রদের পাদে বাঁধ্া পদেসিদিন। সকন্তু এই মপ্রে যতই িাট্টার েিি মিাক না 
মকন, এত াই েসক্তোিী িদে উদিসিি ময মকাদনা গম্ভীর বযাখযাও তাদক  িাদত পারি 
না। মবদনসডক মযদিতু সববাদির প্রস্তাব সেদেসিদিন, মকাদনা সকিুই তাঁদক সববাদির 
সিিাি মথদক  িাদত পারি না। সতসন িাট্টা া বজাে রাখদিন। বিদিন, েো কদরই 
সবোসিিদক সবদে করদিন সতসন। কারণ সতসন শুদনসিদিন, সতসন সবোসিিদক সবদে না 
করদি, মি েুুঃদখই েদর যাদব। সবোসিি বিি, মি মবদনসডদকর প্রাণ বাঁচাদত তাঁদক 
সবদে করদত রাসজ িদেসিি কারণ মি শুদনসিি, তার জনয নাসক মবদনসডক খাওোোওো 
মিদে সেদেদিন। এইভাদব েুই পাগদির চার িাত এক িি ক্লসডও ও সিদরার সববাদির 
পর। বৃত্ত িমূ্পণন করার জনয, িব বেোদেসের োথা ডন জনদক মেসিনাে আবার ধ্দর 
আনা িি। ওই সখ সখদ  মিাক াদক োসস্ত মেওোর জনয মেসিনাে তার বযথন েেযন্ত্র 
এবং মিখানকার আনন্দেে মভাজিভার িােী কদর রাখা িি তাদক। 
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