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মেজার ফর মেজার 
 
যথেষ্ট বয়স হওয়়া সথে এখনও পযযন্ত অববব়াবহত রথয় গেথেন বিথয়ন়ার শ়াসক বিউক 
বিনথসনবসও। দয়়ালুস্বি়াথবর ম়ানুষ হব়ার দরুন গুরুতর অপর়াধ করথলও গক়ানও 
প্রজ়াথক বতবন কথ ়ার শ়াবি বদথত প়াথরন ন়া। ত়ার এই ম়ানবসক দুবযলত়া গয 
র়াজযশ়াসথনর সহ়ায়ক নয়, ত়া গবশ ি়াথল়াই জ়াথনন বিউক। অথনক গিথব-বিথন্ত বতবন 
বির করথলন গক়ানও িবরত্রব়ান গয়ােয সহক়ারীর হ়াথত র়াথজযর শ়াসন ি়ার গেথ়ে বদথয় 
বকেুবদন বতবন লুবকথয় ে়াকথবন গদথশর বিতথর, গসখ়ান গেথক সন্ন্য়াসীর েদ্মথবথশ নজর 
র়াখথবন র়াজযশ়াসন বযবি়ার উপর। বিউক ত়ার বয়স্ক সি়াসদ এসথকল়াথসর স়াথে 
পর়ামশয কথর র়াথজযর পুথর়া শ়াসনি়ার তুথল বদথলন ত়ার সুথয়ােয সহক়ারী অয়াথেথল়ার 
হ়াথত। ত়ারপর গে়াপথন বতবন বকেুবদথনর জনয আশ্রয় বনথলন নেরীর প্র়াথন্ত অববিত 
স়াধু টম়াথসর মথ । গক়াে়ায় য়াথেন য়াব়ার আথে ত়া ক়াউথক বথলনবন। বিউক, এমন 
বক নতুন শ়াসক অয়াথেথল়াথকও নয়। গদথশর সব়াই জ়ানল বকেুবদথনর জনয গপ়ালয়াথে 
য়াথেন। বিউক। য়াব়ার সময় বিউক বিনথসনবসও অয়াথে়াল়াথক আশ্ব়াস বদথয় গেথলন গয 
ম়াথে ম়াথে বতবন বিব  বলথখ প্রজ়াথদর গখ়াোঁজ-খবর গনথবন। 
 
  
 
র়াজয গেথ়ে বিউক িথল য়াব়ার স়াম়ানয বকেুবদন ব়াথদ বিথয়ন়ায় এক বয়স্ক ন়ােবরক এথস 
অয়াথেথল়ার ক়াথে অবিথয়াে জ়ান়াল গয ক্লবিও ন়াথম এক সন্ত্ৰ়ান্ত বংথশর গেথল ত়ার 
গমথয় জুবলথয়টথক ফুসবলথয় বনথয় বেথয় একথত্র বসব়াস করথে। ফথল েিযবতী হথয় 
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পথ়েথে জুবলথয়ট। ক্লবিওর এই অপর়াথধর দরুন ত়ার কব ন স়াজ়ার দ়াবব জ়ান়াথলন 
জুবলথয়থটর ব়াব়া। বিথয়ন়ার প্রিবলত আইন অনুয়ায়ী এ জ়াতীয় অপর়াথধর একম়াত্র শ়াবি 
মৃতুযদণ্ড। অবিথয়াে গশ়ান়ার পর ক্লবিওথক গেপ্ত়াথরর আথদশ বদথলন অয়াথেথল়া; রক্ষীর়া 
ক্লবিওথক গেপ্ত়ার কথর বনথয় এল। প্র়াস়াথদ। বযবিি়াথরর অপর়াথধ ক্লবিওথক প্র়াণদথণ্ড 
দবণ্ডত করথলন অয়াথেথল়া। শ়াবি গ ়াষণ়ার পর রক্ষীর়া ক়ার়াে়াথর বনথয় গে়াল ক্লবিওথক। 
 
এবদথক র়াজয প্রবতবনবধ অয়াথেথল়া ত়ার অন্তরঙ্গ বনু্ধ ক্লবিওথক প্র়াণদণ্ড়াথদশ বদথয়থেন 
শুথন ক়ার়াে়াথর বেথয় ত়ার স়াথত গদখ়া করল লুবসও। গস ক্লবিওর ক়াথে জ়ানথত ি়াইল 
এমন কী অপর়াধ গস কথরথে য়ার দরুন অয়াথেথল়া ত়াথক মৃতুযদণ্ড বদথয়থেন। ক্লবিও 
জ়ান়াল গস গম়াথটও ত়ার়া ব়াব়া-ম়ার ক়াে গেথক ফুসবলথয় আথনবন জুবলথয়টথক। বরঞ্চ 
ত়াথদর ববথয় আথে গেথকই ব ক হথয়বেল। ববথয়র দরুন গস বকেু গযৌতুক দ়াবব কথরবেল 
জুবলথয়থটর ব়াব়া-ম়ার ক়াথে। বকন্তু ত়ার দ়াবব মথত়া গযৌতুক বদথত র়াবজ হনবন 
জুবলথয়থটর ম়া-ব়াব়া। এরপর গস জুবলথয়টথক বেজয়ায় বনথয় বেথয় গে়াপথন ত়াথক ববথয় 
কথর স্ব়ামী-স্ত্রীর মথত়া বসব়াস করথত ে়াথক। ত়ারই ফলস্বরূপ েিযবতী হথয় পথ়ে 
জুবলথয়ট। এ খবর জ়ান়াজ়াবন হথতই জুবলথয়থটর ব়াব়া অয়াথেথল়ার ক়াথে বেথয় অবিথয়াে 
কথরন গয ত়ার গমথয়থক কুোঁসবলথয় বনথয় গেথে ক্লবিও। অবিথয়াথের সতযত়া য়াি়াই ন়া। 
কথরই ক্লবিওথক ধথর এথন ত়াোঁর়া প্র়াণদথণ্ডর আথদশ গদন। 
 
আসল  টন়া হল এই ক্লবিও বলল লুবসওথক, বনু্ধ! আম়ার একট়া উপক়ার করথব? 
 
বল, আম়ায় কী করথত হথব, বলল লুবসও। 
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ইস়াথবল়াথক। সন্ন্য়াবসনী হব়ার আশ়ায় বকেুবদন আথে গস গয়াে বদথয়থে গমথয়থদর একট়া 
মথ । এখন ওর বশক্ষ়া-দীক্ষ়া িলথে। এ সময়ট়া ব কমথত ক়াবটথয় বদথত প়ারথলই গস 
একজন পুথর়াপুবর সন্ন্য়াবসনী হথত প়ারথব। তুবম গসই মথ  বেথয় ইস়াথবল়ার স়াথে গদখ়া 
কথর আম়ার সব কে়া ত়াথক খুথল বলথব। ওথক বথল়া, ও গযন অয়াথেথল়ার স়াথে গদখ়া 
কথর আম়ার প্র়াণ বিক্ষ়া ি়ায়। যুবি সহক়াথর গব়াে়াব়ার ক্ষমত়া আথেইস়াথবল়ার। আম়ার 
ববশ্ব়াস ওই প়ারথব এ ক়াজ করথত। 
 
  
 
বনু্ধর অনুথর়াথধ গসই মথ  এথসইস়াথবল়াথক সব কে়া জ়াথন়াল লুবসও। সব গশ়ান়ার পর 
মথ র অধযক্ষ়ার অনুমবত বনথয় ইস়াথবল়া গেল র়াজ-প্রবতবনবধ অয়াথেথল়ার ক়াথে। ত়ার 
স়ামথন নতজ়ানু হথয় ি়াইথয়র প্র়াণবিক্ষ়া ি়াইল গস। 
 
ইস়াথবল়ার আথবদন শুথন অয়াথেথল়া বলথলন, আবম খুব দুুঃবখত। এ বয়াপ়াথর আম়ার 
পথক্ষ বকেু কর়া সম্ভব নয়। আে়ামীক়ালই ক্লবিওর প্র়াণদণ্ড হথব। 
 
বশউথর উথ  ইস়াথবল়া বলল, আে়ামীক়ালই প্র়াণদণ্ড হথব? 
 
েম্ভীর স্বথর বলথলন অয়াথেথল়া, হয়া, আে়ামীক়ালই প্র়াণদণ্ড়াথদশ ক়াযযকর হথব। 
 
ক়াতরকথে বলথলন ইস়াথবল়া, ম়াননীয় র়াজ-প্রবতবনবধ, গয অপর়াথধ আপবন আম়ার 
ি়াইথয়র মৃতুযদণ্ড বদথয়থেন, গস অপর়াধ এর আথেও অথনথক কথরথে, বকন্তু ক়ারও 
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প্র়াণদণ্ড হয়বন। আবম বমনবত করবে আপবন একব়ার গিথয় গদখুন বনথজর মথনর বদথক। 
আম়ার ি়াইথয়র অপর়াথধর গক়ানও বীজ যবদ গসখ়াথন লুবকথয় ে়াথক, ত়াহথল 
প্র়াণদণ্ড়াথদশ ক়াযযকর কর়ার আথে অন্তত ত়ার কে়া একব়ার ববথবিন়া কথর গদখথবন। 
ইস়াথবল়ার এই যুবিপূণয কে়াগুথল়া শুথন মথন মথন ত়ার প্রবত দুবযল হথয় প়েথলন 
অয়াথেথল়া। 
 
শুনুন ত়াহথল, বলথলন অয়াথেথল়া, শুধু একবট ম়াত্র শথতয আবম মুবি বদথত প়াবর আপন়ার 
ি়াইথক আর ত়া হল, আপন়ার ি়াই গযমন এক ন়ারীর গকৌম়াযয হরণ কথরথে, গতমবন 
আপবনও যবদ একর়াথ ত আম়ার স়াথে শুথয় বনথজর গকৌম়াযয ববসজযন বদথত প়াথরন, 
তথবই ে়া়ে়া প়াথব ক্লবিও। আজ র়াথত িথল আসুন আম়ার  থর, আবম অথপক্ষ়া করব 
আপন়ার জনয। 
 
ইস়াথবল়া গবজ়ায় িথট গেল অয়াথেথল়ার প্রি়াব শুথন, কথ ়ার স্বথর গস ত়াথক বলল, 
আপবন গয কীরূপ জ নয িবরথত্রর গল়াক ত়া আপন়ার প্রি়াব শুথনই গব়াে়া গেল র়াজ-
প্রবতবনবধ। হয় এখনই আপবন আম়ার ি়াইথয়র মুবিপথত্র সই কথর বদন, নইথল আবম 
গিোঁবিথয় সব়াইথক বথল গদব আপন়ার কু-প্রি়াথবর কে়া। তখন সব়াই বুেথত প়ারথব 
আপন়ার আসল রূপ। 
 
এয়াথেথল়া বলথলন, বকন্তু ইস়াথবল়া, গকউ ববশ্ব়াস করথব ন়া। আপন়ার কে়া। আবম 
কতদূর সংযমী, বনষ্কলঙ্ক িবরথত্রর গল়াক ত়া জ়াথন সব়াই। ত়ার়া সব়াই ধথর গন়াথব 
আপন়ার ি়াইথয়র প্র়াণ দণ্ড়াথদশ বদথয়বে বথলই আপবন আম়ার ন়াথম বমথেয কুৎস়া 
রট়াথেন। তথব এখনই বল়ার প্রথয়়াজন গনই। আপবন আম়ার প্রি়াথব র়াবজ বক ন়া; 
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আে়ামীক়াল অবশযই উত্তর ি়াই আম়ার; মথন র়াখথবন। আপন়ার জব়াথবর উপরই বনিযর 
করথে ক্লবিওর জীবন। 
 
আর বকেু বল়ার ন়া গপথয় ধীথর ধীথর প্র়াস়াদ গেথক গববরথয় এল ইস়াথবল়া। 
 
  
 
এবদথক বিউক বিনথসনবসওর ক়াথনও গপৌঁথে গেথে ক্লবিওর প্র়াণদণ্ড়াথদথশর খবর। 
সন্ন্য়াসীর েদ্মথবথশ বিথয়ন়ায় বফথর এথলন বিউক। এথসই ক্লবিওর ধমযগুরু পবরিথয় 
ক়ার়াে়াথর বেথয় গদখ়া করথলন ত়ার স়াথে। গস সময় ইস়াথবল়াও এথস গেথলন। গসখ়াথন। 
ক়ার়ারক্ষকথক বনথজর পবরিয় জ়াবনথয় বতবন গদখ়া করথত ি়াইথলন। ক্লবিওর স়াথে। 
ক়ার়ারক্ষক ত়াথক বনথয় এথলন ক্লবিওর ক়াথে। েদ্মথবশী বিউকও িথল গেথলন প়াথশর 
 থর। ি়াই-গব়াথনর কে়া-ব়াতয়া শুনথত বতবন ক়ান প়াতথলন  থরর গদওয়়াথল। 
 
ইস়াথবল বলল, এব়ার তুবম মৃতুযর জনয ততবর হওক্লবিও। ক়ারণ ক়ালই গত়াম়ার 
মৃতুযদণ্ড়াথদশ ক়াযযকর হথব। 
 
তথব বক ব়াোঁি়ার গক়ানও আশ়া গনই আম়ার? হত়াশ়ার সুর গববরথয় এল ক্লবিওর মুখ 
গেথক। উপ়ায় অবশয একট়া আথে বলল ইস়াথবল়া, অয়াথেথল়ার ক়াথে আবম গত়াম়ার 
জীবনবিক্ষ়া গিথয়বেল়াম। অয়াথেথল়া বলথলন, আবম যবদ আজ র়াথত ত়ার ক়াথে গকৌম়াযয 
ববসজযন গদই, তথবই বতবন গেথ়ে গদথবন। গত়াম়াথক। ত়ার শথতয র়াবজ হথল আজ র়াতট়া 
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আম়ায় ত়ার স়াথে ক়াট়াথত হথব। ত়ার প্রি়াথব র়াবজ হওয়়ার গিথয় মৃতুযই আম়ার ক়াথে 
গশ্রয়। 
 
উথত্তবজত হথয় ক্লবিও বথল উ থলন, বধক অয়াথেথল়াথক! ম়ানুষ এমন জ নয প্রি়াব বদথত 
প়াথর! ন়াুঃ ন়াুঃ ইস়াথবল়া, এি়াথব ব়াোঁিথত ি়াই ন়া আবম! 
 
ত়াহথল মৃতুযর জনয ততবর হও ক্লবিও, েিীর স্বথর বলথলন ইস়াথবল়া। ত়ার কে়া গশ়ান়ার 
স়াথে স়াথে আব়ার নতুন কথর মৃতুযিয় গপথয় বসল ক্লবিওথক। ক়াতরস্বথর গস বলল, 
আে়া! ইস়াথবল়া, এমনও গত়া হথত প়াথর অয়াথেথল়া গত়াম়ার তধযয পরীক্ষ়ার জনয এই 
শথতযর কে়া বথলথেন! যবদ ত়া ন়াও হয়, ত়াহথল গত়াম়ার গকৌম়াযয ববসজযন বদথত ব়াধ়া 
গক়াে়ায়? 
 
র়ােতস্বথর বললইস়াথবল়া, বেুঃ ক্লবিও, তুবম এত স্ব়ােযপর! গত়াম়ার গব়ান, গয বকন়া 
সন্ন্য়াবসনী হব়ার সংকল্প বনথয়থে, তুবম বকন়া ত়াথক বলবে গকৌম়াযয ববসজযন বদথত? মৃতুযই 
গত়াম়ার মথত়া প়াবপথের একম়াত্র শ়াবি। 
 
এ কে়া শুথন ক়ান্ন়্ায় গিথে প়েল ক্লবিও। ব ক গস সময় গসখ়াথন এথস হ়াবজর হথলন 
সন্ন্য়াসীথবশী বিউক বিনথসনবসও। 
 
বতবন ইস়াথবল়াথক বলথলন, আবম ক্লবিওর ধমযগুরু। প়াথশর  থর বথস গত়াম়াথদর সব 
কে়া শুথনবে। আবম গত়াম়াথদর গিথয় ি়াথল়াি়াথব বিবন অয়াথেথল়াথক। আম়ার ববশ্ব়াস 
গত়াম়ার তধযয আর িবরত্র পরীক্ষ়ার জনযই বতবন গকৌম়াযয ববসজযন গদব়ার কে়া বথলথেন 
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গত়াম়াথক। গত়াম়ার িবরথত্র ক়াবল ম়াখ়াব়ার গক়ানও ইথে গনই ত়ার। ত়ার শথতয র়াবজ ন়া 
হওয়়ায় উবন মথন মথন খুবশই হথবন। গত়াম়ার উপর। 
 
বিউক বলথলন, তথব গত়াম়ার প্র়াণদণ্ড়াথদশ রদ হব়ার গক়ানও আশ়া গনই ক্লবিও। এব়ার 
মৃতুযর জনয ততবর হও তুবম। ত়ার কে়া গশষ হথতই ক়ার়ারক্ষক ক্লবিওথক বনথয় গেথলন 
অনযবদথক। এব়ার ইস়াথবল়াথক বিউক বলথলন, গশ়ান়া ইস়াথবল়া, গত়াম়ার স়াথে দরক়াবর 
কে়া আথে আম়ার। এরপর ি়ারথপ়াশ একব়ার গদথখ বনথয় বতবন বলথলন, তুবম বক 
সবতযই গত়াম়ার ি়াইথয়র প্র়াণ ব়াোঁি়াথত ি়াও ইস়াথবল়া? 
 
বনশ্চয়ই ি়াই ফ়াদ়ার, বলল ইস়াথবল়া, তথব আপবন অয়াথেথল়াথক গয সৎ এবং ধমযপ্র়াণ 
বলথলন, আবম ত়া গমথন বনথত র়াবজ নই। বিউক বফথর এথল আবম ত়ার ববরুথে 
অবিথয়াে জন়াব। 
 
গস গত়া ি়াথল়া কে়া, বলথলন েদ্মথবশী বিউক, আবম গত়া শুথনবে। বিউক সম্প্রবত গদথশ 
বফথর আসথেন! য়াইথহ়াক, এ মুহূথতয ি়াইথক ব়াোঁি়াথত হথল অনয পথে এগুথত হথব 
গত়াম়াথক। এব়ার মন বদথয় গশ়ান আম়ার কে়া। আম়ার কে়া মথত়া িলথল একবদথক 
ধমযপ্র়াণ ন়ারীর যথেষ্ট উপক়ার হথব। এমনবক গকৌম়াযয ববসজযন ন়া বদথয়ও তুবম গত়াম়ার 
ি়াইথয়র প্র়াণ বোঁি়াথত প়ারথব। গসই স়াথে একজন বনরপর়াধ যুববতরও যথেষ্ট উপক়ার 
হথব। এব়ার বল তুবম আম়ার প্রি়াথব র়াবজ বকন়া? 
 
বনশ্চয়ই র়াবজ, বলল ইস়াথবল়া, এব়ার বলুন কী করথত হথব আম়ায়? 
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বিউক বলথলন, তুবম বনশ্চয়ই বীর গয়াে়া গেি়াবরথকর ন়াম শুথনে? 
 
গসই গেিবরক, ম়াথন বযবন জ়াহ়াজ িুবব হথয় ম়ার়া য়ান? বলল ইস়াথবল়া। 
 
বিউক বলথলন, হয়া, গসই গেিবরক। ত়ারই গে়াথটেথব়ান ম়াবরয়়ান়ার স়াথে ববথয় ব ক 
হথয়বেল অয়াথেথল়ার। জ়াহ়াথজ কথর গব়াথনর ববথয়র গযৌতুক স়ামেী বনথয় বফথর 
আসবেথলন গেিবরক। বকন্তু ম়ােসমুথে জ়াহ়াজ িুথব য়াওয়়ায় শুধু বজবনসপত্রই নয়, িুথব 
ম়ার়া গেথলন গেিবরকও। ফথল বনু্ধ হথয় গেল অয়াথেথল়ার়া স়াথে ম়াবরয়়ান়ার ববথয়। 
আজও দুজথন অববব়াবহত রথয়থে। আবম জ়াবন ম়াবরয়়ান়া এখনও ি়াথল়াব়াথস 
অয়াথেথল়াথক। এব়ার গত়াম়ার য়া করথত হথব ত়া মন বদথয় গশ়ান ইস়াথবল়া। তুবম 
অয়াথেথল়ার স়াথে গদখ়া কথর বলথব তুবম ত়ার শথতয র়াবজ। আজ র়াথত ত়ার স়াথে 
ে়াকথব তুবম। 
 
বিউথকর কে়া শুথন কু্ষব্ধ কথে বলল ইস়াথবল়া, বেুঃ বেুঃ! এ সব কী কে়া বলথেন 
আপবন? 
 
বিউক বলথলন, তুবম বমথেই আম়ায় িুল বুেেইস়াথবল়া। আথে আম়ার কে়া গশ়ান, 
ত়ারপর য়া বল়ার বথল়া। অয়াথেথল়া আজথকর র়াতট়া ব কই ক়াট়াথব এক ন়ারীর স়াথে। 
তথব গস তুবম নও, ম়াবরয়়ান়া, য়ার স়াথে একসময় অয়াথেথল়ার ববথয় ব ক হথয়বেল। তুবম 
গে়াপথন ম়াবরয়়াথক বনথয় অয়াথেথল়ার ক়াথে বেথয় ত়াথক গসখ়াথন গরথখ বফথর আসথব। 
অয়াথেথল়া ি়াবথব র়াথত তুবমই ত়ার ক়াথে বেথল়া। এট়া করথল উিথয়র মথধয বমলন 
 টথব। ত়াে়া়ে়া ওথদর ববথয় আথেই ব ক হথয়বেল আর ম়াবরয়়ান়া আজও ি়াথল়াব়াথস 
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অয়াথেথল়াথক–ক়াথজই এক়াজ করথল গক়ানও প়াপ হথব ন়া, গত়াম়ার ি়াই ক্লবিও ে়া়ে়া 
গপথয় য়াথব। 
 
সব শুথন ইস়াথবল়া বলল, গবশ! আপন়ার কে়ামথতই ক়াজ হথব। আবম এখনই য়াব 
অয়াথেথল়ার ক়াথে। 
 
বিউক বলথলন, গত়াম়ায় অজস্র ধনযব়াদ জ়ান়াই ইস়াথবল়া। আবম এখনই ম়াবরয়়ান়ার 
ক়াথে য়াব। গে়াট়া পবরকল্পন়াট়া ত়াথক ি়াথল়াি়াথব বুবেথয় গসই মথত়া ততবর করথত হথব 
ত়াথক। আে়া! ইস়াথবল়া! তুবম গত়া গিন গসন্ট লুক-এর জবমদ়ারথদর পুরথন়া 
গে়ালব়াব়েট়া! গসখ়াথনই ে়াথক ম়াবরয়়ান়া। তুবম অয়াথেথল়ার স়াথে কে়া-ব়াতয়া গসথর 
গসখ়াথন িথল য়াথব। আমর়া গত়াম়ার জনয অথপক্ষ়া করব গসখ়াথন। 
 
অয়াথেথল়ার স়াথে গদখ়া কথর ইস়াথবল়া জ়ান়াল গয গস ত়ার শথতয র়াবজ। ত়ারপর গস িথল 
এল ম়াবরয়়ান়ার ব়াব়েথত। গসখ়াথন েদ্মথবশী বিউক ত়ার জনয অথপক্ষ়া করবেথলন। বতবন 
ম়াবরয়়ান়ার স়াথে ইস়াথবল়ার পবরিয় কবরথয় বদথলন। ইস়াথবল়া জ়ান়াল ক়াল র়াথত গস 
ম়াবরয়়ান়াথক বনথয় গে়াপথন য়াথব অয়াথেথল়ার প্র়াস়াথদর ল়াথে়ায়়া ব়াে়াথন। বতবন কে়া 
বদথয়থেন গসখ়াথন ত়ার জনয অথপক্ষ়া করথবন। 
 
ম়াবরয়়ান়াথক হ়াোঁবশয়়ার কথর বদথয় বিউক বলথলন, কখনও গববশ কে়া বলথব ন়া। 
অয়াথেথল়ার স়াথে। গদখথব, ও গযন গত়াম়ায় বিনথত ন়া প়াথর। আর িথল আস়ার সময় 
ক্লবিওর প্র়াণদণ্ড মকুব কর়ার কে়াট়া অবশযই মথন কবরথয় গদথব। 
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ম়াবরয়়ান়াথক বনথয় ইস়াথবল়া িথল য়াব়ার পর বিউক এথলন। ক়ার়াে়াথর। ক়ার়াধযথক্ষর 
ক়াথে শুনথলন আে়ামীক়াল সক়াথলই ন়াবক ক্লবিওর ক়াট়ামুণু্ড গদখথত গিথয়থেন 
অয়াথেথল়া। ব়ারন়ার ি়াইন ন়াথম আরও এক কথয়বদরও গসবদন প্র়াণদণ্ড হব়ার কে়া। 
বিউক ক়ার়ারক্ষকথক অনুথর়াধ করথলন বতবন গযন ক্লবিওর পবরবথতয ব়ারন়ারি়াইথনর 
ক়াট়া মুণু্ডট়াই প়াব থয় গদন। অয়াথেথল়ার ক়াথে। 
 
অব়াক হথয় ক়ার়াধযক্ষ বলথলন, কী কথর ত়া সম্ভব হথব? ক়ারণ ওথদর দুজনথকই গিথনন 
অয়াথেথল়া। এব়ার েদ্মথবশী বিউক বিনথসনবসওর বসলথম়াহর আর প়াে়া গবর কথর 
ক়ার়াধযক্ষথক গদবখথয় বলথলন, গস যবদ ত়ার কে়া মথত়া ক়াজ কথর ত়াহথল ত়ার মঙ্গল 
হত। ত়াথক এও বলথলন, বিউক বফথর এথস এ ক়াথজর জনয ত়াথক যথে়াবিত পুরস্ক়ার 
গদথবন। েদ্মথবশী সন্ন্য়াসী গয বিউথকর খুব ক়াথের গল়াক, গসট়া বুেথত গপথর ক়ার়াধযক্ষ 
বলথলন, এই ক়ার়াে়াথরর এক ববি, জলদসুু্যু যয়াথে়াজ়াইন, অথনক বদন ধথর অসুথখ 
িুথে িুথে আজ সক়াথল ম়ার়া গেথে। অথনকট়া ক্লবিওর মথত়া গদখথত গস। 
 
ত়াহথল গত়া ি়াথল়াই হল, বলথলন বিউক, ক়াল সক়াথলই ত়ার মুণু্ডট়া গকথট বনথয় প়াব থয় 
গদথবন। অয়াথেথল়ার ক়াথে। আর বিউক বফথর ন়া আস়া পযযন্ত আপবন ক্লবিও আর 
ব়ারন়ারি়াইনথক এমন ি়াথব লুবকথয় র়াখথবন য়াথত অয়াথেথল়া গটর ন়া প়ায়। এটুকু বথল 
বিউক িথল য়াথবন এমন সময় গসখ়াথন হ়াবজর হথলন ইস়াথবল়া। বতবন বিউকথক 
জ়ান়াথলন আজ র়াথত অয়াথেথল়ার স়াথেই প্র়াস়াথদ র়াত ক়াট়াথে ম়াবরয়়ান়া। এব়ার বতবন 
জ়ানথত ি়াইথলন। ক্লবিওর প্র়াণদণ্ড রদ কর়া হথয়থে। হথয়থে বক? উত্তথর বিউক 
বলথলন, ন়া যে়াযে ত়ার প্র়াণদণ্ড বহ়াল আথে। ইে়া কথরই বমথে কে়া বলথলন েদ্মথবশী 
বিউক। ক্লবিওর মৃতুযর কে়া শুথন ক়ান্ন়্ায় গিথে প়েল ইস়াথবল়া। 
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ইস়াথবল়াথক স়াস্তুন়া বদথয় বিউক বলথলন, য়া হব়ার ত়া হথয় গেথে। বমথেবমবে। আথক্ষপ 
কথর ল়াি কী! কবদন ব়াথদই গত়া বফথর আসথেন। বিউক। বতবন গদথশ বফথর এথল 
এখ়াথন য়া  থটথে ত়ার পুথর়া বববরণ বলথখ বদথয় অয়াথেথল়ার ববরুথে অবিথয়াে জ়ান়াথব 
ত়ার ক়াথে। 
 
  
 
কথব গদথশ বফথর আসথেন ত়া জ়াবনথয় প্রবতবনবধ অয়াথেথল়াথক বিব  বদথলন বিউক 
বিনথসনবসও। বনবদযষ্ট বদথন সন্ন্য়াসীর েদ্মথবশ গেথ়ে বিথয়ন়ায় বফথর এথলন বতবন। ত়াথক 
অিযেযন়া জ়াবনথয় নেরীর গিতথর বনথয় এথলন অয়াথেথল়া। গসখ়াথন অথপক্ষম়াণ ইস়াথবল়া 
ত়ার অবিথয়ােপত্র তুথল বদথলন বিউথকর হ়াথত। গসই স়াথে সব়ার স়ামথন গিোঁবিথয় বলথত 
ল়ােথলন, এক র়াত ত়ার স়াথে ক়াট়াথত হথব এই শথতয ত়ার ি়াইক্লবিওর প্র়াণদণ্ড মকুব 
কর়ার প্রবতশ্রুবত বদথয়বেথলন অয়াথেথল়া। বকন্তু ত়া কর়া সথেও ত়ার ি়াইথয়র প্র়াণদণ্ড 
ক়াযযকর কথরথেন বতবন। বিউক বলথলন অয়াথেথল়ার মথত়া সৎিবরথত্রর গল়াথকর পথক্ষ 
ইস়াথবল়াথক এমন জ নয শতয গদওয়়া গম়াথটই সম্ভব নয়। তখন ম়াবরয়়ান়া এবেথয় এথস 
বলল, ইস়াথবল়ার স়াথে নয়, অয়াথেথল়া র়াত ক়াবটথয়থেন ত়ারই স়াথে। ম়াবরয়়ান়াথক 
সমেযন কথর ইস়াথবল়াও বলল অয়াথেথল়া ত়াথক ওই শতয বদথয়বেথলন ব কই, তথব বতবন 
র়াত ক়াবটথয়থেন ম়াবরয়়ান়ার স়াথেই। এক বয়স্ক সন্ন্য়াসীর বনথদযথশ বতবন গয ম়াবরয়়ান়াথক 
অয়াথেথল়ার প্র়াস়াথদ গপৌঁথে বদথয়বেথলন, গস কে়াও কবুল করথলন বতবন। তখন সন্ন্য়াসীর 
গপ়াশ়াক পথর বনথয় বিউক গদখ়াথলন গয বতবনই গসই সন্ন্য়াসী। এব়ার বিউথকর বনথদযথশ 

http://www.bengaliebook.com/


 মেজার ফর মেজার ।  উইলিযাে মেকসলিযর । কমেলি 

12 

www.bengaliebook.com 
 

 

ক়ার়াধযক্ষ এথন হ়াবজর করথলন ক্লবিওথক। ি়াইথক জীববত গদথখ আনথি উৎফুল্ল হথয় 
উ ল ইস়াথবল়া। 
 
এব়ার এল সব়ার ববদ়াথয়র প়াল়া; বিউথকর আথদথশ ম়াবরয়়ান়াথক স্ত্রী বথল েহণ করথলন 
অয়াথেথল়া, আর ক্লবিও বফথর গেথলন জুবলথয়থটর ক়াথে। সব গশথষ বিউক জ়ান়াথলন, 
ইস়াথবল়ার স্বি়াথব মুগ্ধ হথয়থেন বতবন, ত়াই স্ত্রী-রূথপ েহণ করথত ি়ান ত়াথক। গযথহতু 
তখনও পুথর়াপুবর সন্ন্য়াবসনী হনবন, ত়াই ইস়াথবল়াও স়ানথি েহণ করথলন বিউথকর 
প্রি়াব! 
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