
 
  

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট 
উইমিেোি রেকসমিে  

 



 র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট ।  উইমিেোি রেকসমিে   । ট্রোয়জমি 

1 

www.bengaliebook.com 
 

 

সূমিিত্র  
র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০১ ........................................................................ 2 

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০২ ...................................................................... 10 

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৩ ...................................................................... 13 

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৪ ...................................................................... 19 

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৫ (রেষ) ........................................................... 26 

 

  

http://www.bengaliebook.com/


 র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট ।  উইমিেোি রেকসমিে   । ট্রোয়জমি 

2 

www.bengaliebook.com 
 

 

র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০১ 
 
 
ইতোমি রেয়ে  এক সুন্দ  েহ  রেয় োনো—প্রোচীনত্ব আ  ঐমতহযপূর্ণ।  োজো ছোড়োও 
এয়েয়ে  য়েয়ছ আ ও েুমট অ্মেজোত পম বো , ধন-সম্পমি আ  ক্ষিতো  মেক মেয়ে 
 োজো  রচয়ে তো ো রকোনও অ্ংয়ে কি নে। এ েুমট বংয়ে  একমট কযোপুয়িট, অ্নযমট 
িয়েগু। 
 
বংে েুমট ধনী ও অ্মেজোত হয়িও তোয়ে  িয়ধয  য়েয়ছ মচ কোিীন েত্রুতো। এ েত্রুতো 
রে কয়ব শুরু হয়েমছি তো সবো  অ্জোনো। উেয়ে  সম্পকণটো মিক সোয়প-রনউয়ি  িয়তো। 
উেে পম বোয়   েত্রুতো  প্রেোব তোয়ে  চোক -বোক য়ে  িয়ধযও পয়ড়য়ছ।  োস্তো-ঘোয়ট 
েখনই রেখোয়ন রেখো হে, রকোনও নো রকোনও অ্জুহোয়ত এয়ক অ্পয়   সোয়ে ঝগড়ো 
বোধোে, িো োিোম  কয় —েো  পম সিোমি হে  ক্তপোয়ত। 
 
একমেন সোতসকোয়ি কযোপুয়িট পম বোয়   েুই চোক  সযোিসন আ  রেগম  এয়স হোমজ  
হি েহয়   এক জনবহুি বযস্ত এিোকোে—তোয়ে  উয়েয়েয িয়েগু পম বোয়   চোক য়ে  
সোয়ে ঝগড়ো বোধোয়নো। 
 
মব মক্ত রিেোন স্বয়  রেগম য়ক বিি সযোিসন, ‘আমি রতোয়ক পম ষ্কো  বয়ি মেমি রেগম , 
এেোয়ব প্রমতমেন কেিো  রবোঝো বইয়ত পো ব নো আমি।’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


 র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট ।  উইমিেোি রেকসমিে   । ট্রোয়জমি 

3 

www.bengaliebook.com 
 

 

‘মিকই বয়িমছ,’ বিি রেগম , ‘ও কোজ ক য়ি আি ো সবোই আিোয়ে  কেিোখমন  
কুমি-কোমিন বিয়ব।’ 
 
গিোটো সোিোনয চমড়য়ে বিি সযোিসন, ‘রেখ রেগম ! তুই মকন্তু েুয়ি েোস নো আমি রবজোে 
 োগী।  োগ হয়িই আমি তয়িোেো  রব  কম ।’ 
 
‘েো! েো! রতো  আবো   োগ আয়ছ নোমক’—সযোিসনয়ক ইয়ি কয়  তোমতয়ে বিি রেগম । 
 
‘েযোখ রেগম ! েোয়িো হয়ি নো মকন্তু’—রখেঁমকয়ে বিি সযোিসন। ‘জোমনস! িয়েগুয়ে  
বোমড়  একটো কুকু  আজ আিো  রিজোজ মবগয়ড় মেয়েয়ছ।’ 
 
জবোয়ব কী রেন বিয়ত চোমিি রেগম , এিন সিে তো  রচোয়খ পড়ি িয়েগু বোমড়  
েুজন বেস্ক চোক , আব্রোহোি আ  বোিেোজো  তোয়ে  মেয়কই এমগয়ে আসয়ছ। 
 
‘ওয়  সযোিসন! িয়েগু বোমড়  রধয়ড় চোক  েুমট রে এমেয়কই আসয়ছ। রন! এবো  রতো 
তয়িোেো  রব  ক ’—বিি রেগম । 
 
একমট রেয়ব মনয়ে সযোিসন বিি, ‘নোয় ! আয়গ ওয়ে ই শুরু ক য়ত রে। তোহয়ি আইন 
আিোয়ে  পয়ক্ষ েোকয়ব।’ 
 
‘রবে তোই হয়ি’—বিি রেগম । ‘চি, আি ো ওয়ে  পোে কোমটয়ে চয়ি েোে। রেয়ত 
রেয়ত আমি মকন্তু বো বো  ভ্রু কুেঁচমকেো এক রচোখ বুয়জ ওয়ে  েযোেোব।’ 
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‘উেঁহু, ওয়ত রকোনও কোজ হয়ব নো,’ বিি সযোিসন। ‘ব ঞ্চ ওয়ে  মেয়ক আমি বুয়ড়ো 
আঙুি নোচোব। রেখমব, মিক কোজ হয়ব তোয়ত।’ 
 
তোয়ে  উয়েেয কয়  বুয়ড়ো আঙুি নোচোয়নো রেয়খ িয়েগুয়ে  একজন বেস্ক চোক  
আব্রোহোি এমগয়ে এয়স বিি, ‘ওয়হ রছোক ো! তুমি আিোয়ে  বুয়ড়ো আঙুি রেখোি?’ 
 
‘রবে কয় মছ, রেখোবই রতো’, গিো চমড়য়ে বিি সযোিসন। মিক তখনই তোয়ক রপছন 
রেয়ক মচিমট কোটি রেগম । মচিমট রখয়েই সু  পোিয়ট বিি সযোিসন, ‘নো, মিক 
রতোিোয়ে  নে, আমি এিনই বুয়ড়ো আঙুি নোচোমি।’ 
 
রেগম  জোনয়ত চোইি, রতোি ো মক আিোয়ে  সোয়ে ঝগড়ো বোধোয়ত চোও?’ 
 
‘ঝগড়ো। রতোিোয়ে  সোয়ে?’ অ্বোক হয়ে বিি আব্রোহোি, ‘বিো রনই, কওেো রনই, 
অ্য়হতুক ঝগড়ো ক য়ত রকন েোব?’ 
 
একগুেঁয়ে  িয়তো বিি সযোিসন, ‘ধয় ো, েুিবেতই রতোি ো ঝগড়ো ক য়ত চোইছ 
আিোয়ে  সোয়ে। তোহয়ি মকন্তু রছয়ড় রেব নো রতোিোয়ে । আি োও জোমন কীেোয়ব মববোে 
বোধোয়ত হে।’ 
 
পম হোয়স  সুয়  বিি আব্রোহোি, ‘আিো  িয়তো বিয়ছ রকন, আিো  রচয়ে রবমে জোন নো 
রবোধ হে?’ 
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কোয়ন কোয়ন সযোিসনয়ক বিি রেগম , ‘অ্য়ক বয়ি রে রতোিো  রচয়ে েোয়িো জোমন।’ 
 
‘মিক বয়িমছস’ বয়িই মনয়বণোয়ধ  িয়তো আঙুি নোচোয়ত নোচোয়ত বিি সযোিসন, ‘রতোিো  
রচয়ে েোয়িো জোমন কী কয়  ঝগড়ো বোধোয়ত হে।’ 
 
এতক্ষয়র্ র য়গ মগয়ে বিি আব্রোহোি, ‘ওয়হ মিয়েযবোেী রছোক ো! আিো  সোয়ে ঝগড়ো 
ক ো  িুয় োে রনই রতোিো ।’ 
 
কেো শুয়ন ফুেঁয়স উয়ি বিি সযোিসন, ‘েোেঁড়োও, আিোয়ক মিয়েযবোেী বিো  িজো রেখোমি 
রতোিোে’, বয়িই খোপ রেয়ক তয়িোেো  রব  কয়  ঝোেঁমপয়ে পড়ি আব্রোহোয়ি  উপ । 
আত্ম ক্ষো  জনয আব্রোহোিও বোধয হি তয়িোেো রব  ক য়ত। ওমেয়ক সযোিসয়ন  
রেখোয়েমখ রেগম ও তয়িোেো  হোয়ত ঝোেঁমপয়ে পড়ি বোিেোজোয়   উপ । 
 
ওয়ে  এেোয়ব িড়োই ক য়ত রেয়খ ছুয়ট এয়িন রসন  রবিয়েোমিও। মনয়জ  তয়িোেো  
রব  কয়  ওয়ে  েোিোয়ত েোিোয়ত বিয়িন, ‘ওয়  গোধো  েি! কী ক মছস তো জোমনস 
রতো ো। রফয়ি রে তয়িোেো । েোিো রতোয়ে  িড়োই।’ 
 
মিক রসসিে কযোপুয়িট মগমি  েোইয়পো মটবল্ট এয়স হোমজ  রসখোয়ন। রবনয়েোমিওয়ক 
রেয়খ রস বিি, কী রহ রবনয়েোমিও। এসব রছোয়টোয়িোক চোক -বোক য়ে  বযোপোয়  তুমি 
আবো  নোক গমিয়েছ রকন? িড়ো  ইয়ি হয়ি আিো  সোয়ে িড়। রব  ক  রতোিো  
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তয়িোেো । মচ মেয়ন  িয়তো রতোিো  সোধ মিমটয়ে রেব।’ বয়িই তয়িোেো  হোয়ত মটবল্ট 
ছুয়ট এি রবনয়েোমিও  মেয়ক। 
 
রবনয়েোমিও জবোব মেয়িন, ‘তুমি েুি ক ছ মটবল্ট। আমি ওয়ে  মিটিোয়ট  রচষ্টো 
ক মছ।’ 
 
‘কী বিয়ি, রখোিো তয়িোেো  হোয়ত েোমি ক্ষো?’ রহয়স উয়ি বিয়িন মটবল্ট, ‘শুয়ন  োখ, 
িয়েগু পম বোয়   সবোইয়ক আমি চ ি ঘৃর্ো কম । রতোি ো রেেোি-কুকুয়   রচয়েও 
হীন। নোও, এবো  িৃতুয  জনয প্রস্তুত হও’—বয়িই রখোিো তয়িোেো  হোয়ত রবনয়েোমিও  
উপ  ঝোেঁমপয়ে পড়ি মটবল্ট। এবো  শুরু হয়ে রগি িড়োই। রখোিো  োস্তো  উপ  
কযোপুয়িট আ  িয়েগু পম বোয়   েুই সেসয ও েু-রজোড়ো চোক  মনয়জয়ে  িয়ধয িড়োইয়ে 
রিয়ত উিি। মনয়িয়ষ  িয়ধয  য়ট রগি কযোপুয়িট আ  িয়েগু ো রফ  শুরু কয় য়ছ 
মনয়জয়ে  িয়ধয িড়োই। খব  রপয়ে েোমি ক্ষক তো  কয়েকজন কিণচো ীয়ক সোয়ে মনয়ে 
রসখোয়ন এয়িন। েোঙ্গোবোজয়ে  মন স্ত ক য়ত কয়েকজন স্থোনীে নোগম কও রসখোয়ন রগয়ি 
অ্স্ত্র হোয়ত। 
 
নোগম কয়ে  উয়েেয কয়  েোমি ক্ষক বিয়িন, ‘ধ  বযোটোয়ে । রিয়  রেষ কয়  রে সব 
কটোয়ক। এিন মেক্ষো মেমব েোয়ত মচ কোয়ি  জনয ওয়ে  িো োিোম   েখ মিয়ট েোে।’ 
 
‘িয়েগু আ  কযোপুয়িট, েুপক্ষই মনপোত েোক’—বয়ি সিস্বয়  রচেঁমচয়ে উিি নোগম ক ো। 
েোঙ্গোবোজ েু-পক্ষয়ক রকন্দ্র কয়  ধীয়  ধীয়  জয়ি উিি রিোয়ক  মেড়, হই-হট্টয়গোি আ  
মচৎকো -রচেঁচোয়িমচ। িো োিোম   খব  রপয়ে কযোপুয়িটয়ে  বুয়ড়ো কতণো স্ত্রীয়ক মনয়ে হোমজ  
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হয়িন রসখোয়ন। রগোিিোি রেয়খ স্ত্রীয়ক বিয়িন, ‘েেতোনগুয়িো বুমঝ আবো  িো োিোম  
শুরু কয় য়ছ?’ েোও রতো, কোউয়ক বোমড় পোমিয়ে আিো  তয়িোেো গুমি মনয়ে আসয়ত বি। 
তো প  রেখোমি ওয়ে  িজো। 
 
বুয়ড়োকতণো  স্ত্রী বিয়িন, ‘তুমি বুয়ড়ো িোনুষ। তয়িোেো  মেয়ে কী ক য়ব? তো  রচয়ে ব ং 
রসই রিয়ঙ্গোটো পোমিয়ে রেই েোয়ত েয়  মেয়ে তুমি চিো-রফ ো ক ।’ 
 
‘নোাঃ নোাঃ রিয়ঙ্গোয়ত হয়ব নো, তয়িোেো ই চোই আিো । রেখছ নো, বুয়ড়ো িয়েগু তো  স্ত্রীয়ক 
মনয়ে এয়সয়ছ ও ও হোয়ত  য়েয়ছ তয়িোেো ।’ 
 
কযোপুয়িটয়ে  বুয়ড়ো কতণোয়ক রেখোিোত্রই রহেঁয়ক উিয়িন িয়েগুয়ে  বুয়ড়ো কতণো, ‘অ্যোই 
বেিোস কযোপুয়িট! েমে বোেঁচয়ত চোস রতো ওখোয়নই েোেঁমড়য়ে েোক। রিোয়টই বোধো মেমব নো 
আিো  কোয়জ।’ 
 
স্বোিী  সোয়ে তোি মিমিয়ে িয়েগু মগমিও বয়ি উিয়িন, ‘সোবধোন কয়  মেমি রতোয়ে । 
আ  একপোও এগুমব নো।’ 
 
এবো  ঝগড়ো শুরু হয়ে রগি েু’পয়ক্ষ  বুয়ড়ো-বুমড়য়ে  িোয়ঝ। 
 
রস সিে রেয় োনো   োজো এসয়কিোস তো  সেোসেয়ে  মনয়ে রস পে মেয়েই েোমিয়িন। 
গয়ডোয়গোি আ  মচৎকো -রচেঁচোয়িমচ শুয়ন রঘোড়ো েোমিয়ে মতমন রসখোয়ন েোেঁড়োয়িন। তো প  
েোঙ্গোবোজয়ে  উয়েেয কয়  বিয়িন, ‘আবো  রতোি ো  োস্তোে েোঙ্গো-হোঙ্গোিো বোমধয়েছ? 
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েোয়িো চোও রতো সবো  হোত রেয়ক তয়িোেো  রফয়ি েোও।’  োজো  আয়েয়ে সবোই 
তয়িোেো  রফয়ি মেয়ে িোেো মনচু কয়  েোেঁমড়য়ে  ইি। 
 
এ প  িয়েগু আ  কযোপুয়িট—েুই বুয়ড়ো  মেয়ক রচোখ পোমকয়ে তোমকয়ে  োজো বিয়িন, 
‘আপনো ো েুজয়নই বেস্ক রিোক, রকোেোে আপনো ো েোিোয়বন, তো নে, তয়িোেো  হোয়ত 
েুজয়নই ছুয়ট এয়সয়ছন। এই মনয়ে প প  মতনবো  এরূপ কোড ঘটি েহয় । আমি 
আপনোয়ে  সোবধোন কয়  মেমি েমবষযয়ত এরূপ কোড ঘটয়ি আমি বোধয হব আপনোয়ে  
সবো  প্রোর্েড মেয়ত। েোন! হোয়ত  তয়িোেো  রফয়ি মনজ মনয়জ কোয়জ চয়ি েোন।’ 
এ প  কযোপুয়িটেয়ক উয়েেয কয়  বিয়িন, ‘আপমন চিুন আিো  সোয়ে। আ  হযোেঁ 
িয়েগু, আপমন আজ েুপুয়   মবচো সেোে েোয়বন। আিো  েো বিো  রসখোয়নই বিব’—
বয়িই সঙ্গী-সোেীয়ে  মনয়ে রঘোড়ো ছুমটয়ে চয়ি রগয়িন  োজো। 
 
সবোই চয়ি েোবো  প  িয়েগু পম বোয়   বুয়ড়ো কতণো মজয়েস ক য়িন তো  েোইয়পোয়ক, 
‘আিো, বিয়তো কী হয়েমছি? রক আবো  নতুন কয়  ঝগড়োটো বোধোি?’ 
 
কোকো  প্রয়ে  জবোয়ব রসন  রবনয়েোমিও বিয়িন, ‘রস সিে আমি এপে মেয়েই 
েোমিিোি। হিোৎ রেমখ েু বোমড়  কয়েকজন চোক  তয়িোেো  মনয়ে িড়োই ক য়ছ। আমি 
ওয়ে  ছোড়োয়ত রগমছ এিন সিে রকোেো রেয়ক খব  রপয়ে মটবল্ট এয়স হোমজ  রসখোয়ন। 
মটবয়ল্ট  হোত রেয়ক  ক্ষো পোবো  জনয বোধয হয়ে আিোয়কও তয়িোেো  রব  ক য়ত হে। 
এ প ই শুরু হি রবজোে িড়োই। েোমগযস রস সিে এপে মেয়ে আসমছয়িন  োজোিেোই। 
মতমন সোবধোন কয়  মেয়িন সবোইয়ক। নইয়ি রেখয়ত রপয়তন েু-চো য়ট িোে  োস্তোে 
গড়োগমড় মেয়ি।’ 
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‘ঈশ্ব য়ক ধনযবোে, র োমিও মছি নো রসখোয়ন—’ বিয়িন িয়েগু মগমি, ‘তুমি জোন এখন 
রস রকোেোে?’ 
 
রবনয়েোমিও বিয়িন, ‘আিো  িনটো েো োক্রোি মছি। খুব সকোয়ি সূেণ ওিো  আয়গই 
আমি রবম য়েমছিোি পয়ে। হোেঁটয়ত হোেঁটয়ত রপৌঁয়ছ মগয়েমছিোি েহয়   পমিি অ্ঞ্চয়ি। 
তখন রেখিোি একটো গোয়ছ  মনয়চ পোেচোম  ক য়ছ র োমিও। আিোয়ক রেয়খই পো চোমিয়ে 
জঙ্গয়ি ঢুয়ক পড়ি রস। রসসিে মনয়জ  মচিো-েোবনো মনয়ে মবব্রত মছিোি আমি। আমত 
ওয়ক আ  ডোমকমন। শুনয়ত রপিোি র োমিওয়ক নোমক প্রোেই এই বয়ন রঘো ো-রফ ো ক য়ত 
রেখো েোয়ি।’ 
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র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০২ 
 
 
বৃদ্ধ িয়েগু  একিোত্র রছয়ি র োমিও। রস একজন সুন্দ -সুপুরুষ-স্বোস্থযবোন েুবক। রস 
শুধু সুন্দ ই নে, আচো -আচ য়র্ও খুব েদ্র। তো  িয়তো সোহসী, বী  রস অ্ঞ্চয়ি খুব 
কিই আয়ছ। এক কেোে রস একজন আেেণ তরুর্। 
 
রবে ক’মেন ধয় ই িন খো োপ র োমিও । এ  কো র্ এক রূপমস েুবমত—নোি 
র োজোমিন। র োমিও চোে তোয়ক মবয়ে ক য়ত মকন্তু র োজোমিন রিোয়টও খুমে নে তো  
উপ । রবে মকছুমেন ধয়  র োজোমিন নো আসোে র োমিও  িন এতই খো োপ রে বনু্ধ-
বোন্ধবয়ে  সোয়ে পেণি রেখো ক য়ছ নো রস। পোগয়ি  িয়তো শুধু বয়ন বয়ন ঘুয়  
রবড়োয়ি। তো  েুজন অ্ি ঙ্গ বনু্ধ  িয়ধয একজন িয়েগু কতণো  েোইয়পো রসন  
রবনয়েোমিও, অ্প জন  োজো  আত্মীে িোকুণমিসও। েোঙ্গো বন্ধ হবো  প  র োমিওয়ক 
খুেঁজয়ত খুেঁজয়ত তো ো এয়স হোমজ  হি রসই গেী  জঙ্গয়ি। অ্য়নক রখোেঁজোখুেঁমজ  প  তো ো 
রেখো রপি র োমিও । েো  জনয র োমিও  এ অ্বস্থো, রসই র োজোমিনয়ক মনয়েও হোমস-
িোট্টো ক ি তো ো। মকন্তু তোয়ত েয়ি নো মগয়ে বনু্ধয়ে  অ্নুনে কয়  বিি র োমিও, ‘েোই, 
রে েোয়বই রহোক রতো ো বযবস্থো কয়  রে েোয়ত অ্িত একবো  তো  রেখো পোই।’ 
 
অ্ র্য রেয়ক রবম য়ে এয়স েখন তো ো  োস্তোে কেোবোতণো বিমছি, রস সিে একজন রিোক 
এয়স একটো কোগজ রিয়ি ধ ি তোয়ে  সোিয়ন। কোগজটো আ  মকছু নে একটো 
তোমিকো। তো ো পয়ড় রেখয়ি ওয়ত  য়েয়ছ রেয় োনো  সব সম্ভ্রোি বংয়ে  নো ী-পুরুষয়ে  
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নোি, বোে রগয়ছ শুধু িয়েগু পম বো । রে রিোকটো কোগজ মনয়ে এয়সমছি রস 
কযোপুয়িটয়ে  বোমড়  চোক —সমূ্পর্ণ মন ক্ষ । কোগয়জ কী রিখো তো রস জোয়ননো—
কযোপুয়িট বোমড় কতণো-মগমি ও জোনো রনই রসটো। তো ো ও  হোয়ত কোগজটো ধম য়ে মেয়েই 
বয়িয়ছন—’এয়ত েোয়ে  েোয়ে  নোি রিখো আয়ছ তোয়ে  সবোইয়ক মনিন্ত্রর্ কয়  আসমব। 
তোয়ে  মবনীতেোয়ব বিমব তো ো রেন আজ  োয়ত আিোয়ে  বোমড়য়ত ননেয়েোজয়ন  
আসয়  রেোগ রেন। রসই সোয়ে নোচ-গোয়ন  বযবস্থো  কেোটোও বয়ি আসমব।’ 
 
‘তোই হয়ব কতণো’—বয়ি কোগজখোনো হোয়ত মনয়ে রবম য়ে পয়ড়য়ছ রস। রস রে সমূ্পর্ণ 
মন ক্ষ  একেোটো িজ্জোে জোনোয়ত পোয় মন িমনবয়ক। কোয়জই  োস্তো-ঘোয়ট েোয়ক পোয়ি, 
তোয়ক মেয়েই কোগজটো পমড়য়ে মনয়ি। কযোপুয়িটয়ে  সোয়ে িয়েগুয়ে  মচ কোিীন 
র ষোয় মষ  বযোপো টো জোনত চোক মট। মকন্তু র োমিও ও তো  েু-বনু্ধয়ক জোনয়ত নো রস। 
জোনয়ি কখনই রস কোগজমট তোয়ে  পড়য়ত মেত নো। 
 
তোমিকোে রচোখ বুমিয়ে মনয়ে বয়ি উিি র োমিও, ‘আয় ! এয়ে রেখমছ চোেঁয়ে  হোট 
বসোবো  বযবস্থো হয়েয়ছ। েহয়   সম্ভ্রোি বংেীে স্ত্রী-পুরুষ রকউ বোে রনই এয়ত।’ 
রিোকমটয়ক কোগজটো মফম য়ে মেয়ে র োমিও বিি, তো েোই এয়ে  রকোেোে মনয়ে েোবো  
বযবস্থো হয়েয়ছ?’ 
 
রিোকমট উি  মেি, ‘আয়ে হুজু , উপয় ।’ 
 
‘কী বিয়ি, উপয় ! তো রস জোেগোটো রকোেোে?’ জোনয়ত চোইি র োমিও। 
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‘আয়ে,  োয়ত  রবিো আিোয়ে  বোমড়য়ত খোওেো-েোওেো  মনিন্ত্রর্ ক ো হয়েয়ছ এয়ে  
সবোইয়ক। কতণো বয়িয়ছন নোচ-গোয়ন  বযবস্থোও ক ো হয়েয়ছ’—উি  মেি রিোকমট। 
 
‘তো রতোিো  িমনবমট রক বোপু?’ জোনয়ত চোইি র োমিও। 
 
‘কযোপুয়িটয়ে  বুয়ড়ো কতণোই আিো  িমনব’—বিি রিোকমট, তয়ব আপমন েমে িয়েগুয়ে  
রকউ নো হন, তোহয়ি অ্নোেোয়স রসখোয়ন রেয়ত পোয় ন বনু্ধয়ে  মনয়ে। রসখোয়ন মগয়ে 
 োয়ত খোওেো-েোওেো ক য়বন। আিো হুজু ! তোহয়ি আমস’—বয়ি চয়ি রগি রিোকমট। 
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র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৩ 
 
 
র োজোমিন নোিটোই বো বো  ঘু য়ত িোগি র োমিও  িোেোে। ঐ তোমিকোে র োজোমিয়ন  
নোিও  য়েয়ছ। রস মস্থ  ক ি েো হে রহোক, শুধু র োজোমিনয়ক রেখয়তই কযোপুয়িটয়ে  
ননে রেোয়জ  আসয়  েোয়ব। র োমিও  েোবনো আন্দোজ কয়  তোয়ক িোট্টো কয়  বিি 
রবনয়েোমিও, ‘আয়  এয়  েোববো  কী আয়ছ। র োজোমিয়ন  জনয িন েখন এতই খো োপ, 
তখন ঝুেঁমক মনয়েই কযোপুয়িটয়ে  বোমড় মগয়ে রেয়খ এস তোয়ক।’ 
 
বনু্ধ রে িোট্টো ক য়ছ তো বুঝয়ত নো রপয়  র োমিও বিি, ‘েোবই রতো, মগয়ে প্রোর্ েয়  
রেয়খ আসব তোয়ক।’ 
 
রবনয়েোমিও বিি, ‘রবে রতো, েোও। হেয়তো আজই রতোিো  রেষ মেন। র োজোমিনয়ক 
রেখো  প  একয়কোয়প রতোিো  গেণোন নোমিয়ে রেয়ব কযোপুয়িট ো। 
 
কোকুণমসও বিি, ‘েত ঝুেঁমক আ  মবপয়ে  েে েোকুক নো রকন, রতোিো  মকন্তু রসখোয়ন 
েোওেো উমচত। রেয় োনো  সুন্দ ী ো রসয়জগুয়জ জড় হয়ব রসখোয়ন। তোয়ে  িয়ধয কোউয়ক 
িয়ন ধয়  রগয়ি র োজোমিনয়ক েুয়ি েোয়ব তুমি—রকয়ট েোয়ব রতোিো  রিোহ।’ 
 
র োমিও মস্থ  ক ি রিোহ কোটোয়ত নে, প্রোর্েয়  র োজোমিনয়ক রেখো  জনযই ঝুেঁমক সয়েও 
কযোপুয়িটয়ে  বোমড়  ননেয়েোয়জ  আসয়  েোয়ব রস। তয়ব রস একো েোয়ব নো, সোয়ে 
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েোকয়ব েু-বনু্ধ িোকুণমসও আ  রবনয়েোমিও। মতন বনু্ধ মস্থ  ক ি েত্রু  রচোয়খ-ধুয়িো 
রেবো  জনয তো ো ছদ্ময়বে ধয়  েোয়ব। 
 
ফুি আ  আয়িো  র োেনোইয়ে রসয়জ উয়িয়ছ কযোপুয়িটয়ে  প্রোসোেসি বোমড়টো। 
রেয় োনো  অ্ল্পবেমস রছয়ি-রিয়ে ো নোচ-গোয়ন রিয়ত উয়িয়ছ মেতয়   মবেোি হিঘয় । 
তোয়ে  রেখয়ি িয়ন হয়ব রূপ-রেৌবন রেন উপয়চ পয়ড়য়ছ তোয়ে  রেয়হ—তো ো রেন 
িয়তণ  িোনুষ নে, রূপকেো  কোল্পমনক স্বগণ রেয়ক রেন তো ো রনয়ি এয়সয়ছ। েোমি 
রপোেোক পম ধোন কয়  কযোপুয়িটয়ে  বুয়ড়োকতণো েোেঁমড়য়ে  য়েয়ছন হিঘয়   ে জোে। 
তো  একপোয়ে েোেঁমড়য়ে  য়েয়ছ বোমড়  একজন সুন্দ ী পম চোম কো—তো  হোয়ত  সোমজয়ত 
সোজোয়নো  য়েয়ছ একগুি ফুটি রগোিোপ কুেঁমড়। 
 
মকছুক্ষর্ বোয়ে রসখোয়ন এয়স রপৌঁছোয়িন কোউে পযোম স। তোয়ক আপযোেন ক য়ত বযস্থ 
হয়ে পড়য়িন বুয়ড়োকতণো। কোউে শুধু রেখয়ত সুন্দ  নন, প্রচু  ধন-সম্পমি  িোমিক 
মতমন। তো  সোধ হয়েয়ছ বুয়ড়োকতণো  একিোত্র রিয়ে জুমিয়েটয়ক মবয়ে ক ো । 
 
বহুমেন হি িো ো রগয়ছ বুয়ড়োকতণো  অ্নযোনয রছয়িয়িয়ে ো। রবেঁয়চ আয়ছ শুধু রচোে বছ  
বেমস জুমিয়েট। কোউে পযোম য়স  সোয়ে জুমিয়েয়ট  মবয়েয়ত আপমি রনই বুয়ড়োকতণো , 
মকন্তু মতমন চোন নো এখনই মবয়ে হয়ে েোক এই রছোট্ট রিয়েটো । মতমন কোউেয়ক 
বয়িয়ছন রিয়েটো  রষোয়িো বছ  বয়েস হয়ি মতমন তো  মবয়ে রেয়বন। েু-বছ  েয়েষ্ট 
সিে। কোউে ইয়ি ক য়ি এ সিে জুমিয়েয়ট  সোয়ে রিিোয়িেো ক য়ত পোয় ন। 
বুয়ড়োকতণো  ত য়ফ এ মনয়ে রকোনও আপমি রনই। আ  এ রিিোয়িেো  ফয়ি কোউেয়ক 
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েোবী স্বোিী বয়ি রিয়ন রনবো  জনয িোনমসক মেক মেয়ে নতম  হয়ত পো য়ব। এ কেো 
অ্বেয মিক রে জুমিয়েয়ট  িয়তো বয়েয়স তো  মগমি অ্য়নকগুমি সিোয়ন  িো হয়েমছয়িন। 
 
গোেক-বোেকয়ে  ছদ্ময়বয়ে অ্মতমেয়ে  িয়ধয মিয়ে মগয়ে র োমিও ও তো  েু-বনু্ধ এক 
সিে ঢুয়ক পড়ি কযোপুয়িটয়ে  প্রোসোয়ে  মেতয় । এ ো রকউ কযোপুয়িট পম বোয়   
সেসযয়ে  ধোয় কোয়ছও রেয়ড়মন। বোমড়  রিয়ে ো রেখোয়ন সিয়বত হয়েয়ছ, তোয়ে  
মতনয়জোড়ো রচোখ রসখোয়নই খুেঁয়জ রবড়োয়ি র োজোমিনয়ক। মকন্তু র োজোমিনয়ক খুেঁজয়ত মগয়ে 
এিন ঘটনো ঘয়ট েোয়ব তো কল্পনোও ক য়ত পোয় মন র োমিও আ  তো  েুই বনু্ধ। 
 
তো  েু-বনু্ধ বো বো  তোয়ক সোবধোন কয়  মেয়ে বয়িয়ছ, ‘ওেোয়ব একজোেগোে েোেঁমড়য়ে 
েক নো, সোিয়ন এমগয়ে চি।’ মকন্তু রসমেয়ক রকোনও হুেঁে রনই র োমিও । পিকহীন 
েৃমষ্টয়ত রিয়েটো  মেয়ক রস রচয়ে আয়ছ আ  িোয়ঝ িোয়ঝ বনু্ধয়ে  বিয়ছ, ‘রক-র  েোই 
ওই রিয়েটো? রেোহোই রতোয়ে , ও  নোিটো একবো  রজয়ন আে নো।’ 
 
মকন্তু িন্দ েোগয র োমিও । তোই রিয়েমট  পম চে জোনো  আয়গই কযোপুয়িট ো রজয়ন রগি 
র োমিও  আসি পম চে। তো  পম চেটো রে জোনি রস হি কযোপুয়িট পম বোয়   
সবয়চয়ে েেতোন রিোক মটবল্ট—িয়েগুয়ে  নোি শুনয়ি রে রতয়ি-রবগুয়ি জ্বয়ি ওয়ি। 
রস একটো চোক য়ক রডয়ক বিি, ‘েো রেৌয়ড় মগয়ে, আিো  তয়িোেো টো মনয়ে আে।’ 
 
চোক টো তয়িোেো  আনয়ত েোয়ব এিন সিে রসখোয়ন এয়স রপৌঁছয়িন কযোপুয়িট বোমড়  
বুয়ড়োকতণো। মটবল্ট রে চোক য়ক রডয়ক তয়িোেো  আনয়ত বয়িয়ছ রস কেোটো শুয়নয়ছন 
মতমন আ  তোয়তই বুয়ঝ রগয়ছন রকোনও একটো গুরুত  বযোপো  ঘয়টয়ছ। 
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বুয়ড়ো কতণো মটবল্টয়ক মজয়েস ক য়িন, ‘কী হয়েয়ছ র  রতো ? অ্েেো রকন িোেো গ ি 
ক মছস আজয়ক  মেয়ন?’ 
 
েূ  রেয়ক র োমিওয়ক রেমখয়ে বিি মটবল্ট, ‘আমি অ্েেো িোেো গ ি ক মছ নো। ওই রে 
বোজনোেোয়   রপোেোক প ো রছয়িমটয়ক রেখছ, ও হি িয়েগু বোমড়  র োমিও। মনিেই 
ও  কুিতিব আয়ছ, নইয়ি ছদ্ময়বয়ে আসয়ব রকন। আমি ও  কোন েুয়টো রকয়ট রনব 
তয়িোেো  মেয়ে।’ 
 
মটবয়ল্ট  মেয়ক রচোখ পোমকয়ে তোকোয়িন বুয়ড়োকতণো, তো প  বিয়িন, ‘রতোিো  সোবধোন 
কয়  মেমি আমি।  োজো  ধিক খোবো  প ও রতো  েখ রিয়টমন িড়োই ক ো ? আমি 
রতো মনয়জ রেয়খমছ র োমিওয়ক। কী সুন্দ  ওয়ক রেখয়ত। তোছোড়ো েত্রু হওেো সয়েও রস 
মনয়জ েখন আিোয়ে  বোমড়য়ত এয়সয়ছ তখন রস আিোয়ে  অ্মতমে। তোয়ক সম্মোন নো হে 
নো জোনোমি, তোই বয়ি তো  কোন রকয়ট মনমব? এ রকিন কেো? কযোপুয়িট বোমড়  রছয়ি  
িুয়খ এ কেো সোয়জনো। আিো  সোবধোনবোর্ী সয়েও েমে তুমি ও  গোয়ে হোত রতোি, 
তোহয়ি তো  ফি তুমি একোই রেোগ ক য়ব। মবচোয়   সিে আমি মকন্তু রতোিোয়ক বোেঁচোয়ত 
েোব নো। রস কেো িয়ন র খ।’ বুয়ড়োকতণো  ধিকোমনয়ত রেষয়িষ িোডো হি মটবল্ট। 
 
কযোপুয়িট ো রে র োমিওয়ক মচনয়ত রপয় য়ছ রস কেো মকন্তু তখনও পেণি বুয়ঝ উিয়ত 
পোয় মন রস। তো  িন পয়ড়  য়েয়ছ রসই অ্ল্পবেমস সুন্দ ী রিয়েমট  মেয়ক। রস জোয়ন 
সুন্দ ী রিয়েয়ে  িন জে ক ো  উপোে হি সোহয়স েয়  কয়  তোয়ে  সোয়ে রেয়ত 
আিোপ ক ো। মকছুেূ  মগয়ে বনু্ধয়ে  রচোয়খ  আড়োয়ি পোেঁমচি টপয়ক রস িোমফয়ে পড়ি 
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কযোপুয়িটয়ে  বোগোয়ন। এতসব হই-হট্টয়গোয়ি  িোয়ঝও রস রেয়চ মগয়ে আিোপ ক য়ছ 
রিয়েমট  সোয়ে। রিয়েমট রবে েোয়িোেোয়বই কেোবোতণো বয়িয়ছ তো  সোয়ে। তোই রেয়খ 
র োমিও ধয়  মনি রিয়েমট ও মনিে পছন্দ হয়েয়ছ। মকন্তু অ্সুমবধো এই রিয়েমট  নোি 
পেণি জোয়ন নো রস। রসটোই সবসিে রখোেঁচোয়ত িোগি। মকছুক্ষর্ বোয়ে রিয়েমট  ধোই-িো 
এয়স ‘জুমিয়েট’ বয়ি ডোকি তোয়ক। আ  তখনই র োমিও জোনয়ত পো ি রিয়েমট  নোি 
‘জুমিয়েট’। ধোই-িোয়ক মজয়েস কয়  র োমিও জোনয়ত পো ি জুমিয়েট সয়ব রতয় ো রছয়ড় 
রচোয়ে পো মেয়েয়ছ—আ  কযোপুয়িট কতণো  একিোত্র কনযো রস। 
 
িয়ন িয়ন আয়ক্ষপ কয়  র োমিও বিি, ‘হোে েগবোন। এমক হি? এই প িোসুন্দ ী 
রিয়েমট মকনো আিোয়ে  মচ েত্রু কযোপুয়িট কতণো  একিোত্র রিয়ে?’ মকন্তু েত্রু  রিয়ে 
হয়ি কী হয়ব? প্রেি রেখো রেয়কই র োমিও এত েোয়িোয়বয়স রফয়িয়ছ জুমিয়েটয়ক, রে 
তো  পয়ক্ষ রকোনও িয়তই সম্ভব নে জুমিয়েটয়ক রছয়ড় েোকো। 
 
আবো  একই সিসযো  িোয়ঝ পয়ড়য়ছ জুমিয়েট। র োমিওয়ক রেয়খ, তো  কেোবোতণো শুয়ন 
খুবই েোয়িো রিয়গ রগয়ছ জুমিয়েয়ট । এখন মনয়জ  উপ ই  োগ হয়ি রকন রস সিে 
রছয়িমট  নোি রজয়ন রনেমন। তয়ব রস িক্ষ কয় য়ছ রছয়িমট ধোইিোয়ক আড়োয়ি রডয়ক 
মনয়ে মগয়ে তো  সোয়ে কেো বিমছি। তোই রস ধোইিোয়ক রডয়ক মজয়েস ক ি, ‘আিো 
রছয়িমট  নোি কী?’ 
 
রকোন রছয়িমট  কেো জুমিয়েট জোনয়ত চোইয়ছ রসটো বুঝয়ত রপ্রও িুয়খ বিি ধোইিো, 
‘কো  কেো বিছ রিয়ে? অ্য়নক রছয়িই রতো এয়সমছি। রনয়চ-রগয়ে, রখয়ে-রেয়ে তো ো 
সবোই মবেোে মনি।’ 
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আেুয়  রিয়ে  িয়তো ধোইিো  গিো জমড়য়ে বিি জুমিয়েট, ‘ওই রে রগো ধোইিো, 
 োজপুিুয়   িয়তো রেখয়ত রসই সুন্দ  রছয়িটো—েো  প য়ন মছি বোজনোেোয়   রপোেোক, 
আবো  নোমচয়েয়ে  িয়তো  ংও রিয়খমছি িুয়খ। আমি রসই রছয়িটো  কেো বিমছ েখন 
আিোে ডোকয়ত এয়স তুমি তো  সোয়ে কেো বিমছয়ি।’ 
 
ধোইিো বিি, ‘এত রছয়ি এি রগি, রস সব বোে মেয়ে ওয়কই মকনো রতো  পছন্দ হি’ 
বয়িই মনয়জয়ক সোিমিয়ে মনয়ি রস। তো ও একমেন রূপ-রেৌব মছি। রস জোয়ন 
অ্পম মচত রছয়ি  নোি জোনো  জনয কিবেমস রিয়ে ো কত নো আেহী হে। ধোইিো  িয়ন 
হি আয়গ র োমিও  পম চে জোমনয়ে মেয়ি তো  উপ  রেয়ক জুমিয়েয়ট  আকষণর্ আপনো 
রেয়কই উয়ব েোয়ব। 
 
জুমিয়েয়ট  কোয়ন  কোয়ছ িুখটো মনয়ে ধোইিো বিি, ‘তুমি ওই রছয়িটো  নোি জোনয়ত 
চোইছ? ও হি আিোয়ে  মচ েত্রু িয়েগুয়ে  একিোত্র বংেধ —নোি র োমিও। রতোিোে 
সোবধোন কয়  মেমি এ বোমড়য়ত ও  নোি উচ্চো র্ ক য়ব নো তুমি। তোহয়ি মকন্তু মহয়ত 
মবপ ীত হয়ে েোয়ব। র োমিও এ বোমড়য়ত আসোে ও  কোন রকয়ট মনয়ত রচয়েমছি মটবল্ট। 
অ্য়নক বকোঝকো কয়  তোয়ক িোডো কয় য়ছন বুয়ড়োকতণো। 
 
রেয় োনো  অ্ল্পবেমস রছয়িয়ে  িোয়ঝ র োমিও  িয়তো সুপুরুষ, স্বোস্থযবোন, সুন্দ  েুবক 
আ  রকউ রনই রস কেো জোয়ন জুমিয়েট। তো  িনটো খুব খো োপ হয়ে রগি েখন রস 
জোনয়ত পো ি র োমিও তোয়ে  প ি েত্রু িয়েগু বোমড়  রছয়ি। 
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র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৪ 
 
গেী   োত। েত রচষ্টো কয় ও ঘুয়িোয়ত পো য়ছ নো জুমিয়েট। বো বো ই তো  িয়ন পড়য়ছ 
র োমিও  কেো, রসই সোয়ে রকয়ট েোয়ি ঘুয়ি  র ে। মবছোনোে মকছুক্ষর্ এপোে-ওপোে 
কয়  রেয়ষ মব ক্ত হয়ে উয়ি পড়ি রস। রচয়ে রেখি একপোয়ে কোত হয়ে ঘুয়িোয়ি 
ধোইিো। রস েোয়ত রট  নো পোে এিনেোয়ব খোট রেয়ক রনয়ি এি জুমিয়েট। রিোববোমত  
ক্ষীর্ আয়িোয়ত রিোয়টও রেখো েোয়ি নো রখোিো জোনোিো  মনয়চ মবেোি বোগোন, গোছপোিো, 
ফুি, আ  িতোপোতো। এতক্ষয়র্ র োমিও আ  িয়েগুয়ে  কেো রেয়ব িোেো গ ি হয়ে 
উয়িমছি তো । বোগোয়ন  এক ঝিক িোডো হোওেো  স্পয়েণ জুমড়য়ে রগি তো  িন। 
 
কখন রে তো  অ্জোয়ি আয়ক্ষয়প  সুয়  কেোগুমি রবম য়ে এি জুমিয়েয়ট  িুখ রেয়ক, 
‘র োমিও! রকন তুমি জয়েমছয়ি িয়েগু বংয়ে? তুমি মক জোন নো রসতোই আিোয়ে  
মিিয়ন  পয়ে প্রধোন অ্ি োে? তুমি েমে নোিটো পোিয়ট নোও তোহয়ি এিন কী ক্ষমত হয়ব 
রতোিো ? তুমি মক জোন নো রে নোয়ি মকছু আয়স েোে নো—রগোিোপয়ক রে নোয়িই ডোক, 
তো  সুগন্ধ নষ্ট হে নো?’ 
 
অ্য়নক আয়গই  োয়ত  খোওেো-েোওেো রসয়  কযোপুয়িটয়ে  প্রোসোে রেয়ক রবম য়ে এয়সয়ছ 
র োমিও ও তো  েু-বনু্ধ। মকছুেূ  েোবো  প  বনু্ধয়ে  অ্জোয়ি কযোপুয়িটয়ে  প্রোচী  
টপয়ক বোগোয়ন  রেত  িোমফয়ে পড়ি র োমিও। র োমিওয়ক নো রেয়খ তো  েু-বনু্ধ 
রবনয়েোমিও আ  িোকুণমসও বহুক্ষর্ ডোকোডোমক ক ি তোয়ক। মকন্তু রকোন সোড়ো রপি নো। 
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আ ও মকছুক্ষর্ অ্য়পক্ষো ক ো  প ও র োমিও মফয়  নো আসোে তো ো রে েো  বোমড়য়ত 
চয়ি রগি। 
 
বোগোয়ন রনয়ি ঘু য়ত ঘু য়ত এক সিে রস এয়স রপৌঁছোি জুমিয়েয়ট  ঘয়   জোনোিো  
মনয়চ। এিন সিে উপ  রেয়ক জুমিয়েয়ট  আয়ক্ষপ তো  কোয়ন এি। রস িুখ তুয়ি 
উপ  মেয়ক তোমকয়ে বিি, ‘মিকই বয়িছ। এখন রেয়ক র োমিও নো বয়ি ‘মপ্রেতি’ বয়ি 
রডক আিোয়ক।’ 
 
র োমিও  গিো  আওেোজ রপয়ে চিয়ক উয়ি জুমিয়েট বিি, ‘রক তুমি মনয়চ েোেঁমড়য়ে 
আমড় রপয়ত আিো  কেো শুনছ?’ 
 
র োমিও বিি, ‘মনয়জ  পম চেটো নো হে রগোপনই েোক। কো র্ মনয়জ  নোিটোয়ক রঘিো 
কম —ওটোই আিো  প ি েত্রু।’ 
 
খুমেে ো গিোে বিি জুমিয়েট, ‘তুমি নো বিয়িও আমি মচনয়ত রপয় মছ রতোিোে। তুমি 
মনিেই র োমিও, তোই নো?’ 
 
র োমিও উি  মেি, ‘েমে ও নোিটো রতোিো  পছন্দ নো হে, তোহয়ি ধয়  নোও ওটো আিো  
নোি নে।’ 
 
জুমিয়েট জোনয়ত চোইি, ‘আিোয়ে  বোগোয়ন  এত উেঁচু পোেঁমচি টপয়ক কীেোয়ব রেতয়  
এয়ি তুমি?’ 
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র োমিও বিি, ‘রকোনও বোধোই রপ্রমিকয়ক রিকোয়ত পোয়  নো। সোহস েোকয়ি রপ্রমিক রে 
রকোনও কোজ ক য়ত পোয় ।’ 
 
জুমিয়েট বিি, ‘তুমি রতো জোন আিো  পম বোয়   রিোকয়ে , রতোিোে রপয়ি তো ো খুন 
কয়  রফিয়ব।’ 
 
আয়বগ রিেোয়নো গিোে বিি, ‘রস েে রনই আিো । রতোিোয়ক রেখো  জনয তয়িোেোয়   
আঘোত সইয়তও  োমজ আমি।’ 
 
এিন সিে ঘুি রেয়ঙ রগি ধোইিো । জুমিয়েটয়ক মবছোনোে রেখয়ত নো রপয়ে খুবই 
মচমিত হয়ে পড়ি রস। 
 
জুমিয়েয়ট  নোি কয়  রবে কয়েকবো  ডোকি ধোইিো। রস আওেোজ কোয়ন রেয়ত 
র োমিওয়ক সোবধোন কয়  মেয়ে দ্রুত এয়স মবছোনোে শুয়ে পড়ি জুমিয়েট। মকন্তু শুয়েও 
ছটফট ক য়ত িোগি রস। বো বো  ছুয়ট এি জোনোিো  সোিয়ন। মনয়চ তখনও র োমিও 
েোেঁমড়য়ে। সো ো োত রজয়গ তো  সোয়ে েোয়িোবোসো  অ্য়নক কেো বিি জুমিয়েট। রেো  
হবো  সোয়ে সোয়ে বোগোন রেয়ক রবম য়ে রগি র োমিও। েোবো  আয়গ জুমিয়েয়ট  কোছ 
রেয়ক কেো আেোে কয়  মনি র োমিও রে রস তোয়ক েোয়িোবোয়স, মবয়ে ক য়তও  োমজ 
আয়ছ তোয়ক। জুমিয়েট প্রমতশ্রুমত মেি রবিো হবো  আয়গ রস ধোইিোয়ক পোমিয়ে রেয়ব 
তো  কোয়ছ—র োমিও তো  িো ফত জোমনয়ে রেয়ব কখন রকোেোে তোয়ে  মবয়ে হয়ব। 
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সিে রপয়িই েহয়   বোইয়  রবম য়ে আয়স র োমিও—চয়ি েোে িয় ন্স নোয়ি সংসো  
তযোগী এক সিযোসী  কোয়ছ—নোনো মবষয়ে আয়িোচনো হে তোয়ে  িয়ধয। সিযোসীও খুব 
েোয়িোবোয়সন র োমিওয়ক। রসমেন রেষ োয়ত কযোপুয়িটয়ে  বোগোন রেয়ক রবম য়ে বোমড়য়ত 
নো মফয়  র োমিও মগয়েমছি সিযোসী  কোয়ছ। জুমিয়েটয়ক রস েোয়িোবোয়স এবং মবয়ে 
ক য়ত চোে—রস কেো সিযোসীয়ক বয়িমছি র োমিও। আ  এও বয়িমছি এ বযোপোয়  তো ো 
প স্প য়ক প্রমতশ্রুমতও মেয়েয়ছ। মকন্তু বযোপো টো সো য়ত হয়ব রগোপয়ন। জোনোজোমন হয়ি 
সবণনোে হয়ে েোয়ব—কো র্ কযোপুয়িট আ  িয়েগু, উেে পম বোয়   রিোয়ক োই রচষ্টো 
ক য়ব সবণেমক্ত মেয়ে এ মবয়ে বন্ধ ক ো । হেয়তো েু-চো য়ট িোেও পয়ড় রেয়ত পোয় । 
 
র োমিও সিযোসীয়ক অ্নুয় োধ কয়  বিি, ‘প্রেু! সব কেোই রতো আপনোয়ক খুয়ি বিিোি। 
এবো  আপমন মবয়ে রেবো  েোমেত্ব মনয়ে আিোয়ে  বোেঁচোন। সিযোসী রেয়ব রেখয়িন 
কযোপুয়িট আ  িয়েগু, েুই পম বোয়   িয়ধয আত্মীেতো  সম্পকণ গয়ড় উিয়ি হেয়তো 
অ্বসোন হয়ব তোয়ে  মচ েত্রুতো । রস সম্ভোবনো  কেো িোেোে র য়খ মতমন  োমজ হয়িন 
র োমিও  অ্নুয় োয়ধ। সিযোসী  কেোে আশ্বস্ত হয়ে র োমিও মফয়  রগি বোমড়য়ত। সো ো োত 
রখোিো আকোয়ে  মনয়চ েোেঁমড়য়ে েোকো  েরুন প্রচড ক্লোি তো  ে ী , ঘুয়ি জমড়য়ে 
আসয়ছ রচোখ, বযেোে মছেঁয়ড় রেয়ত বয়সয়ছ তো  ে ী । মকন্তু এত বোধো-মবপমি  িোয়ঝও 
সিযোসী  কোছ রেয়ক তো  ও জুমিয়েয়ট  মবয়ে  আশ্বোস রপয়ে সব মকছুয়ক তুি কয়  
এমগয়ে চয়িয়ছ র োমিও। 
 
রবিো  মেয়ক জুমিয়েট তোই ধোইয়ক পোমিয়ে মেি র োমিও  কোয়ছ। ধোই িো ফত র োমিও 
জোনোি জুমিয়েয়ট  সোয়ে তো  মবয়ে  সব বযবস্থো পোকো হয়ে আয়ছ। মবয়কয়ি  মেয়ক েমে 
সিযোসী িয় য়ন্স  ওখোয়ন েোে, তোহয়ি রসমেনই তোয়ে  মবয়ে হয়ে েোয়ব—সিযোসী মনয়জ 
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েোেঁমড়য়ে রেয়ক তোয়ে  মবয়ে রেয়বন। মফয়  মগয়ে ধোই সবকেো জোনোন জুমিয়েটক। 
মগজণোে েোয়ব বয়ি িো  অ্নুিমত মনয়ে রস মেন বোমড় রেয়ক রবম য়ে এি জুমিয়েট। সবো  
অ্িয়ক্ষ মগয়ে হোমজ  হি সিযোসী িয় য়ন্স  রড োে। মবয়ে  রজোগোড় েিয়   সব বযবস্থো 
আয়গ রেয়কই ক ো হয়েমছি। এবো  সিযোসী িয় ন্স মবয়ে মেয়ে মেয়িন র োমিও-
জুমিয়েয়ট । 
 
মবয়ে  ক’মেন বোয়েই েুেণোগয়ত  ছোেো রনয়ি এি র োমিও  জীবয়ন। রবনয়েোমিও আ  
িোকুণমসও  সোয়ে হিোৎ  োস্তোে রেখো হয়ে রগি মটবয়ল্ট । রসমেন উৎসয়ব   োয়ত 
র োমিওয়ক হোয়ত  কোয়ছ রপয়েও েোয়েস্তো ক য়ত নো পো োে িয়ন িয়ন খুব রক্ষোে মছি 
মটবয়ল্ট । আজ  োস্তোে র োমিও  েু-বনু্ধ রবনয়েোমিও আ  িোকুণমসওয়ক রেখয়ত রপয়ে 
রবজোে গোিোগোমি মেয়ত িোগি মটবল্ট। রস রে সহয়জ তোয়ে  মনষৃ্কমত রেয়ব নো একেো 
বুঝয়ত রপয়ে তো ো রচষ্টো ক য়িন মটবল্টয়ক মন স্ত ক য়ত, মিক রস সিে রসখোয়ন এয়স 
হোমজ  হি র োমিও। তোয়ক রেখয়ত রপয়ে খোপ রেয়ক তয়িোেো  রব  ক ি মটবল্ট। 
 
সব সিে মববোমহত র োমিও  রচোয়খ  সোিয়ন রেয়স রবড়োয়ি স্ত্রী জুমিয়েয়ট  কমচ 
িোবর্যে ো িুখখোমন। মটবল্ট আবো  সম্পয়কণ জুমিয়েয়ট  েোই। তোই তোয়ক রতো আ  চট 
কয়  আঘোত ক ো েোে নো। মটবয়ল্ট  কেোে র য়গ নো মগয়ে রস রচষ্টো ক ি তোয়ক েোি 
ক য়ত, মকন্তু উিয়টো ফি হি তোয়ত। মটবল্ট ধয়  মনি র োমিও একজন কোপুরুষ। তোই 
রস ইয়ি কয় ই িয়েগু বংয়ে  সবো  নোয়ি গোিোগোমি মেয়ত িোগি। 
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মটবল্টয়ক েোয়েস্তো ক ো রিোয়টই েক্ত কোজ নে র োমিও  পয়ক্ষ। মকন্তু মটবল্ট রে 
জুমিয়েয়ট  েোই, রস কেো িয়ন রেয়ব চুপ কয়   ইি রস। মকন্তু িোকুণমসও  কোয়ছ অ্সহয 
িয়ন হি মটবয়ল্ট  বযবহো । রস তয়িোেো  হোয়ত রতয়ড় রগি মটবয়ল্ট  মেয়ক। 
 
এবো  সিসযোে পয়ড় রগয়িন র োমিও—একমেয়ক জুমিয়েয়ট  েোই মটবল্ট, অ্নযমেয়ক তো  
প্রধোন বনু্ধ িোকুণমসও, এয়ে  রে রকউ আহত বো িো ো রগয়ি চ ি ক্ষমত হয়ব তো । 
তোয়ে  বোেঁচোয়ত র োমিও ঝোেঁমপয়ে পড়য়িন উেয়ে  উেযত তয়িোেোয়   িোয়ঝ। সোয়ে সোয়ে 
তো  তয়িোেো  সম য়ে মনি িোকুণমসও, মকন্তু মটবল্ট তো ক ি নো। র োমিওয়ক ঢোয়ি  িত 
বযবহো  কয়  রস সয়জোয়  আঘোত হোনি িোকুণমসও  বুয়ক। িোকুণমসও আহত হয়ে িোমটয়ত 
পয়ড় েোবো  মকছুক্ষর্ বোয়েই িৃতুয হি তো । 
 
এেোয়ব িোকুণমসওয়ক ি য়ত রেয়খ খুন রচয়প রগি র োমিও  িোেোে। তখন জুমিয়েয়ট  
কেো আ  িয়ন  ইি নো র োমিও । রস তয়িোেো  হোয়ত ঝোেঁমপয়ে পড়ি মটবয়ল্ট  উপ । 
তো  তয়িোেো  রসোজো মগয়ে মবেঁধি মটবয়ল্ট  হৃৎমপয়ড। রস আঘোয়ত  োস্তোে পয়ড় মগয়ে 
ছটফট ক য়ত ক য়ত িো ো রগি  ক্তোক্ত মটবল্ট। 
 
মটবয়ল্ট  িৃতুয রেয়খ হুেঁে মফয়  এি র োমিও । রস মনয়জয়ক মধক্কো  মেয়ত িোগি 
উয়িজনো  বয়ে এরূপ কোজ ক ো  জনয। মকন্তু এবো  কী হয়ব? রকোন িুয়খ রস েোেঁড়োয়ব 
জুমিয়েয়ট  সোিয়ন? 
 
 োস্তো  উপ  পোেোপোমে পয়ড়  য়েয়ছ িোকুণমসও আ  মটবয়ল্ট  িৃতয়েহ েুমট। এমেয়ক 
রকৌতূহিী জনতো  মেড়ও ক্রিে রবয়ড় উিয়ছ। অ্য়নক মেনই রেয় োনো   োজো আয়েে 
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মেয়েমছয়িন  োজপয়ে রে েোঙ্গো বোধোয়ব তো  প্রোর্েড হয়ব। কো  এত েুাঃসোহস  োজোয়েে 
িঙ্খন কয়  ে  েুপুয়  এিন কোড বোধোি! খব  রপয়ে  োজো মনয়জই ছুয়ট এয়িন 
ঘটনোস্থয়ি।  োজোয়ক সব কেো খুয়ি বিয়ি রবনয়েোমিও। রস আ ও জোনোন কযোপুয়িট 
বোমড়  মটবল্টই প্রেি আক্রির্ শুরু কয় মছি। িোকুণমসও  হতযোকো ী রস। আত্ম ক্ষো  
খোমতয় ই প্রমত-আক্রির্ ক য়ত হয়েমছি র োমিওয়ক, তো ই ফয়ি িো ো েোে মটবল্ট। রস 
কেো শুয়ন প্রোর্েয়ড  পম বয়তণ র োমিওয়ক মনবণোসন েড মেয়িন  োজো।  োজোয়েে 
তৎক্ষর্োৎ রেয় োনো রছয়ড় িোেুেোে আশ্রে মনয়ত হি র োমিওয়ক। এিনমক জুমিয়েয়ট  
সোয়ে রেখো  ক ো  সিেটুকু পেণি তোয়ক মেয়িন নো  োজো। 
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র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট – ০৫ (রেষ) 
 
 
এই রতো সয়ব মবয়ে হয়েয়ছ র োমিও-জুমিয়েয়ট । এ ই িয়ধয র োমিও  হোয়ত মটবয়ল্ট  
িৃতুয ও তো  পম র্মতয়ত র োমিও  মনবণোসন েয়ড  খব  শুয়ন েো -প -নোই রেয়ঙ পড়ি 
জুমিয়েট। নোওেো-খোওেো রছয়ড় মেয়ে সবণেোই রস কোেঁেয়ত িোগি। বোবো, িো, বোমড়  সবোই 
নোনোেোয়ব রবোঝোয়িন তোয়ক—তো সয়েও জুমিয়েয়ট  রচোয়খ  জি বোেঁধো িোনি নো। 
 
একিোত্র রিয়ে  এরূপ অ্বস্থো রেয়খ বুয়ড়ো কযোপুয়িট বয়ড়োই উমিঘ্ন হয়ে উিয়িন। তো  
িয়ন  েোমি নষ্ট হয়ে রগি,  োয়ত  ঘুি রে রকোেোে পোমিয়ে রগি তো রক জোয়ন। রেষ 
অ্য়নক রেয়বমচয়ি স্ত্রী  সোয়ে আয়িোচনো কয়  একটো উপোে খুেঁয়জ রপয়িন মতমন। মতমন 
রতো কোউে পযোম সয়ক আয়গই কেো মেয়েয়ছন রে জুমিয়েয়ট  মবয়ে রেয়বন। মতমন মস্থ  
ক য়িন অ্েেো কোি-মবিম্ব নো কয়  কোউয়ে  সোয়ে জুমিয়েয়ট  মবয়েটো চুমকয়ে রেয়বন। 
স্বোিী-স্ত্রী ধয়  মনয়িন মবয়ে  আনয়ন্দ মটবয়ল্ট  কেো েুয়ি েোয়ব জুমিয়েট। 
 
এবো  জুমিয়েয়ট  মবয়ে  রজো েো  আয়েোজন শুরু হি। পম বোয়   সবোই বযস্ত হয়ে 
পড়ি। ঘ -রেো  সোজোয়নো,  োতো োমত জুমিয়েয়ট  জনয গহনো গড়োয়নো, এ সবই হয়ে 
রগি। বযোপো -সযোপো  রেয়খ খুবই মচমিত হয়ে পড়ি জুমিয়েট। এ  রতো সয়ব িোত্র মবয়ে 
হয়েয়ছ তো , আ  তোও মকনো মচ েত্রু িয়েগু পম বোয়   র োমিও  সোয়ে—িয়  রগয়িও 
এ খব  মতমন জোনোয়ত পো য়বন নো কোউয়ক। রস মিনমত জোমনয়ে বোবো-িোয়ক বিি তো  
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িনটো বয়ড়োই চঞ্চি হয়ে আয়ছ। এসিে তো  মবয়ে মেয়ি মবয়ে  রকোনও আনন্দই 
উপয়েোগ ক য়ত পো য়ব নো রস। 
 
মকন্তু জুমিয়েয়ট  কোত  মিনমত ও রচোয়খ  জি সয়েও তো  বোবো  িন গিি নো। তো  
অ্নুয় োয়ধ  রকোনও িূিয মেয়িন নো তো  বোবো। মতমন জুমিয়েটয়ক রডয়ক স্পষ্ট েোষোে 
জোমনয়ে মেয়িন রে কোউে পযোম য়স  সোয়েই তো  মবয়ে হয়ব। এয়ত জুমিয়েট  োমজ নো 
হয়ি একবয়স্ত্র তোয়ক রব  কয়  রেয়বন বোমড় রেয়ক। আ  েতমেন রবেঁয়চ েোকয়বন তো  
িুখেেণন ক য়বন নো। 
 
একগুেঁয়ে বোয়প  মসদ্ধোি শুয়ন খুবই িুেমকয়ি পয়ড় রগি জুমিয়েট। রস রেয়ব রপি নো 
কীেোয়ব এই মবপে রেয়ক িুমক্ত পোয়ব। রেষয়িে তো  িয়ন পড়ি সিযোসী িয় য়ন্স  
কেো—মেমন তোয়ে  মবয়ে মেয়েমছয়িন। একমেন সবো  অ্িয়ক্ষয বোমড় রেয়ক রবম য়ে রস 
চয়ি রগি সিযোসী  আস্তোনোে। সিযোসীয়ক সব কেো বয়ি তো  প োিেণ চোউি রস। 
 
সবকেো রেোনো  প  সিযোসী তোয়ক বিয়িন, ‘রেখ, বোবো  অ্বোধয হয়েো নো। কোউে 
পযোম সয়ক মবয়ে ক য়ত  োমজ হয়ে েোও তুমি। ও মনয়ে কোিো-কোমট কয় োনো। ফুয়ি  
নতম  একটো ওষুধ আমি রতোিোে মেমি। তুমি রসটো সোবধোয়ন র য়খ মেও। এটো রেন অ্নয 
কো ও হোয়ত নো পয়ড়। রে মেন রতোিো  মবয়ে হয়ব, তো  আয়গ  মেন  োয়ত এই ওষুধটো 
রখয়ে তুমি শুয়েো। এই ওষুয়ধ  প্রেোয়ব খুব েীঘ্র ঘুমিয়ে পড়য়ব তুমি—তখন িৃয়ত  সিস্ত 
িক্ষর্ রেখো রেয়ব রতোিো  রেয়হ। প মেন সকোয়ি রতোিোয়ক রেয়খ সবোই ধয়  রনয়ব তুমি 
িো ো রগছ। তখন বোধয হয়ে রতোিো  বোবো মবয়ে বন্ধ কয়  রতোিো  িৃতয়েহ মগজণোে 
পোমিয়ে রেয়বন কব  রেেো  জনয। মগজণো  রেত  কযোপুয়িটয়ে  একটো মনজস্ব ঘ  

http://www.bengaliebook.com/


 র োমিও অ্যোন্ড জুমিয়েট ।  উইমিেোি রেকসমিে   । ট্রোয়জমি 

28 

www.bengaliebook.com 
 

 

আয়ছ। পোম বোম ক মনেি অ্নুেোেী রতোিো  িৃতয়েহ কিপয়ক্ষ একমেন  োখো হয়ব 
রসখোয়ন। আমি রে ওষুধটো রতোিোে মেমি তো  রিেোে চমিে ঘণ্টো। এ  অ্েণ  োত 
ফুয় োবো  আয়গই কযোপুয়িটয়ে  রসই কয়ক্ষ ঘুি রেয়ঙ েোয়ব রতোিো । ঘুি রেয়ঙ রগয়িই 
রেখয়ব রতোিো  কোয়ে বয়স আয়ছ র োমিও। রতোিো  েোন মফয়  এয়িই  োতো োমত রতোিোে 
িোেুেোে মনয়ে েোয়ব র োমিও। মনমিয়ি রসখোয়ন ঘ  বোেঁধয়ত পো য়ব রতোি ো। আমি 
এখনই একজন মবশ্বস্ত রিোকয়ক িেুেোে র োমিও  কোয়ছ পোমিয়ে মেমি। র োমিও  েো েো 
ক র্ীে তোয়ক আয়গ রেয়কই বয়ি আসয়ব রস। আেো কম  এবো  তুমি মনমিি হয়ে বোমড় 
মফয়  রেয়ত পো য়ব।’ 
 
সিযোসী  কেোে আশ্বস্ত হয়ে বোমড় মফয়  এি জুমিয়েট। বোবোয়ক রডয়ক রস বিি, ‘বোবো! 
কোউেয়ক মবয়ে ক য়ত  োমজ আমি। তুমি রেমেন বিয়ব রস মেনই মবয়ে হয়ব।’ 
 
বোবো েোবয়িন সম্ভবত বোমড় ছোড়ো  েয়েই জুমিয়েট  োমজ হয়েয়ছ কোউে পযোম সয়ক মবয়ে 
ক য়ত। েোই রহোক, এবো  মতমন মনমিি হয়ে রিয়ে  মবয়ে  মেন-ক্ষর্ মস্থ  ক য়িন। 
 
রস মেন তো  মবয়ে হয়ব তো  আয়গ   োয়ত খোওেো-েোওেো রসয়  তো  ঘয়   জোনোিো  
কোয়ছ এয়স েোেঁড়োি জুমিয়েট। র োমিও  সোয়ে প্রেি পম চয়ে   োয়ত রে গোছটো  মনয়চ 
েোেঁমড়য়ে র োমিও সো ো োত তো  সোয়ে কেো বয়িমছি, রস মেয়ক তোমকয়ে বহুক্ষর্ েীঘণশ্বোস 
রফিি রস। তো প  ধোয় কোয়ছ কোউয়ক রেখয়ত নো রপয়ে সিযোসী প্রেি ওষুধটো রখয়ে 
রফিি রস। একটু বোয়েই মবছোনোে মগয়ে শুয়ে পড়ি। মকছুক্ষর্ বোয়েই গেী  ঘুয়ি 
তমিয়ে রগি রস। 
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প মেন সকোয়ি জুমিয়েটয়ক ডোকয়ত এয়স ধোই রেখয়ত রপি িড়ো  িয়তো মনিুপ হয়ে 
শুয়ে পয়ড় আয়ছ জুমিয়েট। কোয়ছ মগয়ে রস রেখি তো মনশ্বোস-প্রশ্বোস বইয়ছ নো, বুয়ক  
ধুকপুকুমন রনই, রচোয়খ  িমর্ ওপয়  উয়ি রগয়ছ। েে রপয়ে তৎক্ষর্োৎ খব  মেি 
জুমিয়েয়ট  বোবো-িোয়ক। তো ো এয়স রিয়ে  অ্বস্থো রেয়খ রবজোে ঘোবয়ড় রগয়িন। সোয়ে 
সোয়েই জুমিয়েয়ট  বোবো চোক য়ক পোমিয়ে ডোক্তো য়ক রডয়ক আনয়িন। জুমিয়েটয়ক 
েোয়িোেোয়ব প ীক্ষো কয়  ডোক্তো  জোনোয়িন বহু আয়গই িৃতুয হয়েয়ছ। ডোক্তোয়   কেো 
শুয়ন বোমড়িে কোিো  র োি উিি। বোমড়  সবোই বুক চোপয়ড় কোেঁেয়ত িোগি। তো ো 
স্বয়েও েোয়বমন এিন সবণনোে ঘয়ট রেয়ত পোয় । 
 
রিয়ে  েুাঃয়খ কোেঁেয়ত কোেঁেয়ত তো  িৃতয়েহমটক ফুয়ি সোমজয়ে কব  রেবো  জনয মগজণোে 
পোমিয়ে মেয়িন জুমিয়েয়ট  বোবো-িো। পোম বোম ক প্রেো অ্নুেোেী জুমিয়েয়ট  িৃতয়েহমট 
একমেন সিোমধ রক্ষয়ত্র  োখো  বযবস্থো ক ো হি। 
 
সিযোসী িয় ন্সও চুপচোপ বয়স মছয়িন নো। একজন মবশ্বস্ত রিোকয়ক প্রয়েোজনীে মনয়েণে 
মেয়ে তোয়ক পোমিয়েমছয়িন িোেুেোে র োমিও  কোয়ছ। কেো মছি রসই রিোক র োমিওয়ক 
সব মকছু খুয়ি বিয়ব এবং জুমিয়েয়ট  িৃতয়েহ সিোমধকয়ক্ষ  োখো হয়ি রস র োমিওয়ক 
রসখোয়ন মনয়ে আসয়ব। সিযোসী িয় ন্স জোনয়তন জুমিয়েট রে ওষুধ রখয়েয়ছ তো  রিেোে 
কখন রেষ হয়ব। মতমনও  োয়ত  রবিো রসখোয়ন চয়ি আসয়ব েোয়ত ঘুি রেয়ঙ জুমিয়েট 
রেয়খ তোয়ক আ  র োমিওয়ক। এ প  জুমিয়েটয়ক রেয় োনো  সীিোি পো  কম য়ে 
িোেুেোে রপৌঁয়ছ রেবো  েোমেত্ব তো ই। 
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অ্েচ র োমিও  েুেণোগয এিনই রে সিোসী  রিোক রপৌঁছোবো  আয়গই রেয় োনো রফ ত 
অ্নয এক রিোয়ক  িুয়খ জোনয়ত পো ি জুমিয়েট িো ো রগয়ছ। জুমিয়েয়ট  বোবো-িো তো  
মবয়ে মিক কয় মছি কোউে পযোম য়স  সোয়ে। মকন্তু মবে  মনমেণষ্ট মেয়ন রেোয়   আয়িো 
রেখো  সুয়েোগ হয়ে ওয়িমন জুমিয়েয়ট । আয়গ   োয়তই িো ো রগয়ছ রস। জুমিয়েয়ট  
িৃতুয  কেো শুয়ন িন রেয়ঙ রগি তো । রস মস্থ  ক ি আত্মহতযো ক য়ব। এক ওঝো  
কোছ রেয়ক িো োত্মক মবষ সংেহ কয়  রেয় োনোে এয়স রপৌঁছোি রস। অ্য়নক রখোেঁজ 
কয় ও সিযোসী িয় য়ন্স  রিোক রখোেঁজ রপন নো র োমিও । 
 
আবো  র োমিও  িত মিক একই অ্বস্থো হয়েয়ছ কোউে পযোম য়স । জুমিয়েয়ট  অ্পরূপ 
রসৌন্দয়েণ িুগ্ধ হয়ে তোয়ক মবয়ে ক ো  জনয অ্মস্থ  হয়ে উয়িমছি পযোম স। এবো  
জুমিয়েয়ট  িৃতুয-সংবোে শুয়ন রস রেন সমতযই পোগি হয়ে রগি। প মেন সকোয়িই 
জুমিয়েটয়ক সিোমধ রেওেো হয়ব শুয়ন তোয়ক এক ঝিক রেখো  জনয রস  োয়তই কোউে 
এয়স হোমজ  রসই সিোমধয়ক্ষয়ত্র। মকন্তু মনেমত কী মনষু্ঠ ! মতমন আসো  মকছু আয়গই 
র োমিও এয়সয়ছ রসখোয়ন। সিোমধয়ক্ষয়ত্র রঢোকো  আয়গ রস চো পোয়ে খুেঁয়জ রেখমছি 
রসখোয়ন রকউ পোহো ো মেয়ি মকনো। 
 
কোউে পযোম স সিোমধকয়ক্ষ রঢোকো  সিে র োমিওয়ক হিোৎ রসখোয়ন রেয়খ রবজোে চিয়ক 
উিয়িন। মতমন জোয়নন রতোমিও কযোপুয়িটয়ে  মচ েত্রু। মকছুমেন আয়গ কযোপুয়িট 
বংয়ে  মটবল্টয়ক হতযো  েরুন রেয় োনো   োজো  রে র োমিওয়ক িোেুেোে মনবণোসয়ন 
পোমিয়েয়ছন রস কেোও অ্জোনো রনই তো । স্বেোবতই কোউয়ে  িয়ন হি সীিোি রপম য়ে 
এত  োয়ত এখোয়ন রকন এয়সয়ছ র োমিও? মনিেই তো  রকোনও অ্সৎ উয়েেয আয়ছ 
নইয়ি রস এখোয়ন রঘো োঘুম  ক য়ছ রকন। জুমিয়েটয়ক মবয়ে ক য়ত নো পো য়িও কোউে 
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মনয়জয়ক কযোপুয়িটয়ে  আত্মীে বয়িই িয়ন কয় ন। রস কেো িয়ন র য়খ কোউে তখনই 
তয়িোেো  রব  কয়  ঝোেঁমপয়ে পড়য়িন র োমিও  উপ । সোয়ে সোয়ে র োমিও পোিটো 
আক্রির্ ক ি কোউেয়ক। এ ধ য়ন  রচো ো-রগোিো আক্রিয়র্  জনয আয়গ রেয়কই প্রস্তুত 
হয়ে এয়সমছি র োমিও। মকন্তু তয়িোেো বোমজয়ত তো  সোয়ে রিোয়টই পোল্লো মেয়ত পো য়িন 
নো কোউে পযোম স। মকছুক্ষর্ বোয়েই মতমন  ক্তোক্ত রেয়হ িুমটয়ে পড়য়িন সিোমধকয়ক্ষ  
রেো য়গোড়োে। জুমিয়েয়ট  নোিটো রকোনওিয়ত আউয়ড় মচ কোয়ি  িয়তো নী ব হয়ে 
রগয়িন মতমন। 
 
েত্রু মনধয়ন  প  র োমিও প্রয়বে ক য়িন জুমিয়েয়ট  সিোমধকয়ক্ষ। রসখোয়ন ঢুয়ক 
রিোিবোমত  িৃেু আয়িোে রেখয়ত রপয়িন সোিয়নই একটো কমফয়ন শুয়ে আয়ছ জুমিয়েট—
প্রোয়র্  স্পন্দন রনই ে ীয় । সিযোসী  রেওেো ওষুয়ধ  প্রেোব তখনও কোয়টমন। েোন 
মফয়  আসয়ত রেম  আয়ছ। মকন্তু র োমিও রতো জোয়ন নো সিযোসী  রেওেো ওষুয়ধ  কেো। 
তোই রস ধয়  মনি জুমিয়েয়ট  িৃতুয হয়েয়ছ। ওঝো  রেওেো মবয়ষ  মেমেটো রব  কয়  
রেষবোয়   িয়তো জুমিয়েয়ট  রিোেঁয়ট চুিু রখি র োমিও। তো প  মেমে  পুয় ো মবষটো রঢয়ি 
মেি মনয়জ  গিোে। মবয়ষ  জ্বোিোে জ্বিয়ত জ্বিয়ত মকছুক্ষর্ বোয়েই জুমিয়েয়ট  কমফয়ন  
পোয়ে রেষ মনশ্বোস রফিি র োমিও। 
 
ওষুয়ধ  প্রেোব রকয়ট েোবো  প ই রচোখ রিয়ি তোকোি জুমিয়েট। কমফয়ন  বোইয়  
রবম য়ে রস রেখি ব ফ-িোডো রিয়ঝ  উপ  শুয়ে আয়ছ র োমিও। বহুবো  রডয়কও তো  
রকোনও সো ো রপিনো জুমিয়েট। সয়ন্দহ হয়ত র োমিও  নোয়ক  সোিয়ন হোত মনয়ে রেখয়ি 
মনশ্বোস-প্রশ্বোস বইয়ছ নো। মিক রস সিে তো  নজয়  এয়িো রিয়ঝ  উপয়  পয়ড়  য়েয়ছ 
একটো মেমে। মেমেটো কুমড়য়ে মনয়ে শুেঁকয়তই তীব্র গয়ন্ধ তো  নোক জ্বয়ি রেয়ত িোগি। 
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মেমেয়ত রে তীব্র মবষ মছি এ বযোপোয়  মনাঃসয়ন্দহ হি জুমিয়েট। র োমিও  রকোিয়   খোপ 
রেয়ক রছো োটো রব  কয়  সয়জোয়  মনয়জ  বুয়ক বমসয়ে মেি জুমিয়েট। েু-একবো  
ছটফট কয়  মচ কোয়ি  িয়তো মনিি হয়ে রগি তো  রেহ। 
 
সমিক সিয়ে সিযোসী িয় ন্স এয়িন রসখোয়ন। র োমিও-জুমিয়েয়ট  িৃতয়েহ রেয়খ 
আতণনোে কয়  উিয়িন মতমন। 
 
খব  রপয়ে কযোপুয়িট আ  িয়েগু—উেে পম বোয়   রিোয়ক ো রসখোয়ন ছুয়ট এি তোয়ে  
আত্মীে-স্বজনয়ে  মনয়ে। রেয় োনো   োজোও খব  রপয়ে ছুয়ট রগয়িন রসখোয়ন। সিযোসী 
িয় ন্স সবোইয়ক বিয়ত িোগয়িন কীেোয়ব র োমিও-জুমিয়েট ঘ  বোেঁধো  পম কল্পনো 
কয় মছি আ  মনষু্ঠ  মনেমত  প্রেোয়ব কীেোয়ব তো ধ্বংস হয়ে রগি। কীেোয়ব অ্তীয়ত  
সোিোনয েত্রুতো  রজয়  তোয়ে  উেে পম বোয়   জীবয়ন এিন সবণনোে রনয়ি এি রস 
কেো উপিমি কয়  সবো  সোিয়ন রকেঁয়ে রফিয়িন র োমিও ও জুমিয়েয়ট  বোবো। হোয়ত 
হোত মিমিয়ে তো ো রঘোষর্ো ক য়িন আজ রেয়ক সিস্ত নবম তো  অ্বসোন হি—রসই সোয়ে 
েপে মনয়িন রেয় োনো েহয়   িোঝখোয়ন তোেঁ ো র োমিও-জুমিয়েয়ট  িিণ  িূমতণ স্থোপন 
ক য়বন। 
 
(সিোি) 
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