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টমথুড়ো।

ব্রিটিশ ভূমিতে পরম প্রীতি ভাজন বয়স্য পরিবৃত হ

ইয়া যে সকল বালক বালিকাগণ প্রিয়তম জনকজননী সম-

ভিব্যাহারে সুখ স্বচ্ছন্দে সুরম্যহর্ম্ম্যে নিবসতি করেন তাঁ

হারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অধ্যয়ন করুন। অধুনা বঙ্গ-
বাসী আবাল বৃদ্ধাগণকেও বিশেষ অনুরোধ করিতেছি
তাঁহারাও যেন এই পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করেন, তা-

হা হইলে নিঃস্বকৃষ্ণকায়কাফ্রিকুল সম্ভূত জনবৃন্দের ক্রয় বি-
ক্রয় নিবন্ধন যে দুঃখোৎপাদিকা আখ্যাযিকা জনৈক সুশীল।

মহিলা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা সম্যগরূপে অবগত হ
ইতে পারিবেন ।

হারি, নামক বালকের বিক্রয়
দুরবর্ত্তী আমেরিকা প্রদেশস্থ এক নগরীতে ধনাদ্য

ব্যক্তিদ্বয় বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সুবিস্তার ভূমি স-
স্পত্তি থাকাতে কৃুষিকাৰ্য্য সম্পাদনার্থে কতকণ্ডলিন ক্রীত
দাসদাসী রাখিয়া ছিলেন যে হেতুক তৎপ্রদেশে এবম্বিধ
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সাধুবিগর্হিত পদ্ধতি অর্থাৎ দাসদাসী ক্রয় বিক্রয় প্রথা ব-

হুকালাবধি প্রচলিত আছে, যাহা হউক তদীয় জনৈক দা-

সীর উদরে একটী সন্তান জন্মিয়াছিল, যাহার নাম হারি,

তাহার মস্তকের কেশ সকল বিকুঞ্চিত চক্ষুঃ নীলোজ্ঞল ও

মূর্ত্তি এমনি প্রশান্ত যে সহসা সন্দর্শন করিলে উত্তরকালে

জ্ঞানবান হইবার বিশেষ চিহ্ন বিলোকন হইত।

তাহার বয়ঃক্রম অল্প বটে, তথাচ বিবিধ কৌতুক প্রদ-
র্শন করাইয়া জননীচয়ের সন্তোষ সম্বর্দ্ধন করিতে পারি
তেন তন্নিমিত্তে ঐ ধনাদ্য ব্যক্তির প্রাসাদের চতুম্পাশ্বের

লোক সকল তাহার নিকটে কৌতুক দর্শ নার্থে কখন কখন
আগমন করিত, এবং সকলেই তাহাকে সাতিশয় তাল
বাসিত। তিনি এইরূপ সকলের স্নেহের ভাজন হইয়া চ-
ন্দ্র-কলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে লাগিলেন কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে তাহার এরূপ সুখের অবস্থা অধিক
দিন রহিল না। যে হেতুক একদিন শীতকালে জনৈক নৃ-

শংস ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ঐ ধনি ব্যক্তির ভবনে উপস্থিত

হইল, এবং হারির ক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ পুরঃসর উভয়ে
একত্র হইয়া সূরা পানে প্রবর্ত্ত হইল তৎকালে হারি কি-

ঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী প্রত্যাশায় তথায় গমন করত তাহাদের
অভিমুখে নানা নৰ্ত্তক নৰ্ত্তকীর ও বৃদ্ধ কডজোর চলনের

অভিনয় দর্শানতে তাহারা প্রীত হইয়া সহাস্য বদনে ঐ

শিশুকে আহারার্থে কতিপয় আঙ্গুর প্রদান করিলেন ।

পরে তাহারা পূৰ্ব্ববৎ হারির বিক্রয় বিষয়ে অনেক কথা



বাৰ্ত্তা কহিতে লাগিলেন, বালক তাহার মর্ম্ম কিছুই বু-
ঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু তদীয় মাতা ইলাইজা। সমস্ত

তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ও বিষণ বদনে

উদ্ঘাটিত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া সবিলাপ বচনে

আপনতনয়ের প্রতি কহিতেলোগিলেন বৎস! আমাদিগের

নিষ্ঠুর প্রভু কর্ত্তৃক তুমি অদ্য বিক্রীত হইলে এবং ঐ নি-
করুণ দাস ক্রেতা কর্ত্তৃক যে দেশে তুলা জন্মায় এমত দূর-
দেশে নীত হইবে, এবং ঐ ব্যক্তি অর্থলোভ পরতন্ত্র হইয়া

বিক্রয় করিলে ইহাপেক্ষা অধিকতর নৃশংস হস্তে পতিত

হইলেও হইতে পারে। ..
ক -

সন্তানের বিক্রয় জন্য ইলাইজার খেদ
২৯

বৎস। ঈদৃশ দশা সম্পন্ন হইলে তোমার দুঃখের আর

পরিসীমা থাকিবে না, আমি কি অভাগিনী কঠিন হৃদয়া

যে আমি জীবিতা থাকিয়া তোমার এই দুর্ব্বিষহ দুঃখ দে-

খিলাম, তুমি কেন এতাদৃশী দুর্ভাগা কামিনীর উদরে

জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলে, হায় ;তোমার দুঃসহ যন্ত্রণার

সময়ই বা কে যন্ত্রণাপনোদনে যত্নশীল হইবে; প্রয়োজনীয়

দ্রব্য সমূহের প্রয়োজন হইলেই বা কে প্রদান করিবে ?

পীড়ায় অভিভূত হইলে কে তোমাকে ভেষজ সেবন করা
ইয়া সুস্থ করিবে ) এবং কোন দুঃখে আকুল হইলে কাহাকে
মা বলিয়া ডাকিবে ) কে তোমার মুখপানে চাহিয়া আহার
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প্রদান করিবে) আমি আর তোমার প্রদোষকালীন শ্রো-
ত্ৰসুখদ মধুরময় ঈশ্বরোপাসনা শুনিতে পাইব না। তোমার
বদন চন্দ্রিমা আর কস্মিনকালে দেখিতে পাইব না। তো-

মার কমলাস্য বিনির্গত পীযুষ মাথা মা বোল শব্দে শ্রুতি-

পাত করিব না। এই সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিয়া আমার

হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । অসু দেহপরিহারে একান্ত স-

মুৎসুক হইতেছে, জীবন তৃষ্ণা বলবতী বলিয়াই পরিত্যাগ

করিতেছে না। হে বড; তুমি ধরাতলে পতিত হইয়া নি-
র্দ্দোষি মহীরুহ কদম্বকে দগ্ধ ও বিনষ্ট কর, পরন্ত আমার

মস্তকে কেন বিনিপাতিত হওনা ? হে বসুন্ধরে; তুমি দ্বিধা
হও, তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, আর এদাসত্ব শৃংখলের

দুঃখ সহ্য হয় না।
হে জগদীশ্বর। তোমার কাছে কত অপরাধিনী হই

য়াছি তন্নিবন্ধন আমাকে আজন্মাবধি দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ

রাখিয়াছ। এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা কি বলিব, নয়ননীরে

ভাসমান হইয়া দিন যামিনী অতিবাহন করিতে হয়। আ-

বার একি বিডম্বনা, যে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া সকল

দুঃখ নিবারণ করি, সেই হৃদয় সর্ব্বস্ব বাছাধনকে অপহরণ

করিয়া লইয়া যাইবে, হা বিধাতঃ ; তোমার মনে কি এই

ছিল, দিনাবশেষে বাছাকে অঙ্কে ধারণপূৰ্ব্বক শ্রমাপনো-

দন করি, এবং মুখ চুম্বন করিয়া তাপিত শরীর জূড়াই
একবার ভাবি, হলাহল পান করিয়া তনু ত্যাগ করি, আর-

বার মনে করি, ইহকালে ঈদৃশী দশা সম্পন্না হইয়াছি,
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আবার আত্মঘাতিনী হইয়া কেন পারলৌকিক সুখে ব-

ঞ্চিত হইব, যে হেতুক আত্মঘাতি ব্যক্তিরা অবশেষে নিরয

গামী হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তামসী বিভাবরী
সমুপস্থিতা চতুর্দ্দিগ অন্ধকারে আবৃত এবং গগনমণ্ডল তা

রকাস্তবকে বিমণ্ডিত হইল । পরে নিবিড কুজঝন্টিকা ও

তুষারে পথ ঘাট আচ্ছন করিলে নিঃশব্দ রজনীতে স্বীয় স-
ন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান করিয়া যেরূপে পলায়ন
করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ ক্রমশঃ নিস্নস্থ ইতিহাস

পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ।

হারিকেলইয়া ইলাইজার পলায়নের

উদ্যোগ।

ইলাইজা এইরূপ পলায়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে
কাগজ ও পেনশীল লইয়া কৃতজ্ঞতা সুচক একখানি পত্র
লিখিয়া ঐ বাটীর কত্রীর নামে শিরোনামা দিয়া গৃহ
মধ্যে রাখিলেন। যে হেতুক ঐ কত্রী হারির বিক্রয় নি-

বারণে জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য

হন নাই। ঐ পত্রের তাৎপর্য এই, যে হে কৃপাময়ী কত্রী ।
এরূপ পলায়ন করাতে আমাকে কৃতযু বা নিষ্ঠুর বোধ
করিবেন না। আমার তনয়কে উদ্ধার করণ হেতু এরূপে
পলায়ন করিতেছি, ভবদীয় দয়ার্দ্র চিত্ত নিবন্ধন জগদীশ্বর
তোমাকে ইহকালে সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন, এবং পরকালেও



৬

পুরস্কার করুন, পরে ইলাইজা আপন সন্তান জন্য ম-

ঞ্জুষা হইতে কতকণ্ডলিন বসন সংগ্রহ করত স্বীয় কক্ষ

দেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। হায় ! বাৎসল্য স্নেহের

কি প্রভাব, এরূপ ভয়ানক সময়েও তদীয় বালকের কয়ে-
কটি মনোরম্য পুত্তলিকা লইতে বিস্মরণ হয়েন নাই। হারি

তৎকালে নিদ্রাবস্থায় তাহার কেশ সকল লোলিত হইয়া

বদনে পতিত এবং আস্য অর্দ্ধ বিকসিত প্রায় ক্ষুদ্র কর

দ্বয়, শয্যার বহির্ভাগে রহিয়াছিল, এমত সময়ে তদীয়

জননী বলিতে লাগিলেন, হে বৎস্য! তোমাকে বিক্রয়

করিয়াছে, অনতি বিলম্বেই লইয়া যাইবে, কিন্তু এ অভা-

গিনী, তোমার উদ্ধার জন্য উদ্যোগ পাইবে। এবম্বিধ

কৃতস্থির অধ্যবসায় স্বীয় সুষ প্তি শৈশব সন্তানকে জাগ-

রিত করিলেন, এবং আপনি আপন বসন পরিধান ক 

রিয়া তাহাকেও জামা ও টুপি পরিতে কহিলেন, মাতার
এইরূপ আহ্বানে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তৎক্ষ-

ণাৎ গাত্রোথান করত বাল স্বভাব বশতঃ কতিপয় কাষ্ঠ

নির্ম্মিত পক্ষী লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল, এবং

খেলিতে খেলিতে বলিলেন, হে মাত। কোথায গমন ক 
রিতে হইবে, ) বালকের আস্যবিগলিত এই শব্দটি শ্রবণ

করিবামাত্র ইলাইজা শিশু সমীপে যাইয়া, ক্ষণেককাল

তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, রে বাছা।
চুপ কর, এরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না, যদ্যপি পার্শ্ব

বর্ত্তী গৃহের লোকেরা আমাদিগের কথাবাৰ্ত্তা শ্রবণ করে,
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তাহা হইলে তোমার উদ্ধার বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত জ-
ম্মাইবে, এবং সেই নৃশংস তোমার অভাগিনী মাতার

কোল শূন্য করিয়া লইয়া যাইবে। তজ্জন্য আমি তোমাকে

অগ্রে লইয়া পলায়ন করিব, তখন সজল নয়নে জগদীশ্ব-

রের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে সৰ্ব্বকরুণাকর জগং

পিত। আমি যেন হারির উদ্ধার বিষয়ে কৃতকার্য্য হই।

হারিকে লইয়া ইলাইজার

পলায়ন।

তৎকালে রজনী অতীব ঘোরা এবং কুজঝটিকা ও তু

যারে পথ ঘাট প্রচ্ছন্ন, নভোমণ্ডলে তারাগণের আলো ব্য-

তীত আর কোন আলোর সম্ভাবনা ছিল না, এমত সময়ে

ইলাইজা আপন সন্তানের গাত্রে বসনাবৃত করত বক্ষঃ

স্থলে ধারণ পূৰ্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নিঃশব্দ পদস-

ঞ্চারে বাটীর বাহির হইলেন, এবং দ্রাত গমনে পাছে

কোন ব্যাঘাত জন্মে তন্নিমিত্তে ঐ বস্ত্রখানি আপন গল

দেশে দৃচ়রূপে বন্ধন করিলেন, পরে কিমর্দ্দুর গমন পর্য্যন্ত

হারি শঙ্কা প্রযুক্ত জাগরিত ছিল, অবশেষে নিদ্রা সমাগত

দেখিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, মাত । নিদ্রার প্রভাবে

আমার কলেবর অবসন্ন হইতেছে, আপনি অনুমতি ক
রিলে ক্ষণেককালের নিমিত্তে নিদ্রা যাই। তাহাতে তদীয়

মাতা বলিলেন, যদ্যপি নিদ্রায় কাতর হইয়া থাক, তবে
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স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও, তচ্ছু বণে সজল নয়নে বালকটি বলি.

লেন, আমি নিদ্রা যাইব বটে, কিন্তু দেখ যেন আমার

সষু প্াবস্থায় সেই কাল সম দাস ব্যবসায়ি আসিয়া ধৃত

করিয়া লইয়া না যায়, তনয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া

ইলাইজার কপোলদেশ নয়ননীরে ভাসমান হইল, এবং

গদগদ বচনে বলিলেন, হে বৎস! নানাশার্দ্দূলে পরিবে-
ষ্টিত অরণ্য মধ্যে নবপ্রসুত হরিণ শাবককে এবং ফণীময়

সরসীতে ভেক নীচয়কে যিনি রক্ষা করিতেছেন, সেই

সৰ্ব্বকারুণিক জগদীশ্বর তোমাকেও রক্ষা করিবেন চিন্তা

কি, তুমি অনায়াসে নিদ্রা যাও, আমার প্রাণ থাকিতে

তোমাকে ছাড়িব না পরে মাতার স্কন্ধদেশে মস্তকটি

রাখিয়া বালকটি সুখে নিদ্রা গেল, ক্ষণেককাল পরে রজনী

প্রভাতা হইল দিবাকরের আগমনে পূৰ্ব্বদিগ আরক্তিমা

বর্ণ দ্বিজকুল নিজ নিজ কুলায় পরিহার করত শাবকদিগের

জন্য আহার অন্বেষণার্থে গমন করিতেছে, এমত সময়ে
অনাথ বালক নিদ্রা হইতে গাত্রোথান করত বুভক্ষু হইয়া

৶
আপন মাতাকে কহিলেন, মাত। আমার অতিশয় ক্ষুধা

হইয়াছে, আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করুন, তাহাতে

তাহার মাতা ভুধরের অন্তরালে অধ্যাসীন হইয়া বস্ত্র হ

ইতে কিছু খাদ্য বাহির করত তনয়কে প্রদান করিলেন,

তিনিও হস্ত পাতিয়া গ্রহণ করত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ

করিলেন কিন্তু মাতাকে কিছু ভোজন করিতে না দেখিয়া

সাতিশয় কাতর হইলেন, এবং স্বীয় কর দ্বয় দ্বারা মাতার
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গলদেশ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মাত। আপনি
কিঞ্চিৎ আহার করুন, এই কথা বারম্বার বলাতে মাতা ক- 

হিলেন, বাছা। আমার আহারের জন্য কেন উদ্বিগ্ন হই

তেছ, যে অবধি নৃশংস দাসব্যবসায়ির হস্ত হইতে ত্রাগ
না পাও তদবধি আমি জল গ্রহণ করিব না। যাহাহউক

এক্ষণে চল দ্রুত গতি হইয়া নদীতীরে গমন করি, এই ব-

লিয়া রাজবৰ্ত্ম দিয়া অতিমাত্র বেগে নদ্যাভিমুখে গমন
করিলেন।

হারিকে ধৃত করিতে বণিকের যাত্রা ।

ইদানীং ঐ ধনাচ্য ব্যক্তির বাটীতে যাহা ঘাটয়া ছিল

তাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, প্রাতঃকালে দাস ক্রেত, শয্যা

হইতে গাত্রোখান করিয়া ক্রীত বালককে আপন ভবনে
লইয়া যাইবার উদ্যোগে আছেন, এমত সময়ে দেখিলেন,

যে ইলাইজা আপন তনয় হারিকে লইয়া বাটী হইতে প

লায়ন করিয়াছে তজ্জন্য রোষ পরবশ হওত অরুণ লোচনে

বাটীর কৰ্ত্তাকে বলিলেন, আপনি ত্বরায় করিয়া হারিকে

আনাইয়া দিউন, তাহাতে তিনি সাম এবং আনডি নামক

কাফ্কিদাস দ্বয়কে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, যে তোমরা

ত্বরায় দুইটি দ্রুতবেগি অশ্ব লইয়া ইলাইজার অনুগামী

হও, এবং হারিকে ধৃত করিয়া এই বণিককে প্রদান কর।

প্রভুর এরূপ আজ্ঞায় অগত্যা সম্মত হইয়া অশ্বালয়ে গমন



করিল, কি দু তাহাদের মনে এমত ইচ্ছা ছিল না যে অশ্ব
লইয়া ইলাইজার পশ্চাদগামী হয়, যে হেতুক তাহারা উ-

ভয়ে ক্রীতদাস, দাসত্ব শৃংখলের অসহ্য দুঃখ বিলক্ষণ অব-

গত আছে কিন্তু কি করেন প্রভু আজ্ঞা লংঘন করিতে পা-
রেন না, পরে অশ্বালয়ে যাইয়া ছলে অম্বদিগকে ভয় প্রদ-

্শুন করাতে তাহারা বন্ধন পাশ ছিন্ন করত একদিগে প

লায়ন করিল, তাহারাও উভয়়ে ঘোটক ধারণ জন্য সেই

দিগে ধাবমান হইল, সুতরাং অশ্বানয়নে বিস্তর বিলম্ব হ

ইল, তাহাতে বণিক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। কিন্তু

কি করেন কোন উপায় নাই, পরে মধ্যাহ্ন ভোজন কাল
সমাগত দেখিয়া লু নাম্নী পাচিকাকে রন্ধন করিতে আ-

দেশ দিলেন। পরম্ত পাক করিতে ইচ্ছা মত বিলম্ব ক-

রাতে ভোজন করিতে প্রায় বেলাবসান হইল । পরে সাম

ও আনভি অশ্ব লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়াতে বণিক তা-

হাদিগের সহিত ইলাইজার ও হারির অন্বেষণার্থে যাত্রা

করিলেন।

ইলাইজার নদী পার হওন।

এই ক্ষণে ইলাইজা হারিকে লইয়া অনেক দুর গমন

করিয়াছে, কিন্তু দিনযামিনী পদব্রজে চলিয়া যাওয়াতে

দুই জনেই অতিশর শ্রান্ত হইয়াছিল, তজজন্য হারি নি-
দ্রায় অচেতন হইয়া তুষারোপরি শয়ন করিতে আগ্রহ হ
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ইল। পরে দিনকর অস্তাচল গমন কালে তাহারাও হিও
নাম্নী নদী তীরে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঐ নদীতে পারা

পার জন্য কোন সেতু না থাকাতে নিদাঘ সময়ে সকলেই

নৌকাযোগে পারাপার হইত। শীতকালে বরফরাশিতে
পরিপূর্ণ থাকাতে সকলে তাহার উপর দিয়া গমনাগমন

করিত। অধুনা ফাল গুন মাস বরফরাশী একেবারে দ্রবী-

ভৃত প্রায় হইয়াছিল, জল প্রবাহ এতাদৃশ বেগবতী যে,

কোন নাবিক সহসা নৌকা লইয়া পার করিতে সাহস

করিত না। তন্নিমিত্ত ইলাইজা সম্ভানকে লইয়া ক্ষণেক

কাল বিশ্রাম করেন, এই প্রত্যাশায় নদীর নিকটবর্ত্তী

একটী বিপণিতে গমন করিলেন। তখার় কিঞ্চিৎ কাল অ-

বস্থিতি করণান্তর দেখিলেন ঐ ভৃত্যদ্বয় অশ্বারোহণ করত

নিষ্ঠুর বণিকের সহিত অতি বেগে আসিতেছে। তাহাতে

সাতিশয় শঙ্কাকুল হইয়া তথা হইতে গাত্রোখান পূৰ্ব্বক
তনয়টীকে কোলে করিয়া পুনরায় সেই স্রোতবাহিনীর

তীরে উপনীত হইলেন। নদী ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হই
তেছে, কি করিয়া পার হন, এই চিন্তায় অতিশয় চিন্তিত

হইতেছিলেন এবং পাছে তাহারা আসিয়া ধৃত করে,
এই ভয়ে এক একবার পশ্চাদ্ভাগে নেত্রপাত করিতে লা
গিলেন। ক্ষণেককাল পরে দেখিলেন যে, তাহারা প্রায়

নিকটবর্ত্তী হইল আর উপায় নাই, কিন্তু তাহাতে ভ-

গ্নোৎসাহ না হইয়া সাতিশয় সাহস পূৰ্ব্বক সন্তানকে ব-
লিলেন বাছ।। দৃঢ় করিয়া আমার গলদেশ ধারণ কর,
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এক্ষণে অনাথের নাথ দয়াময় ঈশ্বর ব্যতীত আর আমা-
দিগের কোন ভরসা নাই। এই বলিয়া তটিনী তট হইতে

সলিলে ভাসমান বরফের উপরে লস্ফ প্রদান করিলেন,

তাহাতে বরফ রাশী পদভরে জলমগ্ন না হইয়া ঘোরতর

শব্দ করত পূর্ব্বমত ভাসমান রহিল। এইরূপ বারবার

লস্ফ প্রদান করিয়া ভাসমান বরফের উপর দিয়া যত যা-

ইতে লাগিলেন, ততই প্রাণপণে করুণাময় জগদীশ্বরকে

ডাকিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দয়ার লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতী

য়মান হইল। যে হেতুক ইলাইজা যে কয়েক খানি বর-

ফের উপরে পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার একখানিও

জলসাৎ হয় নাই

বণিক এতদ্রূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া

ভৃত্যদ্বয়সহ নদীকুলে দণ্ডায়মান থাকিল । কিন্তু ইলাইজা
ঈশ্বরানুগ্রহে নির্ব্বিঘনে প্রবাহের অন্য কুলে গমন করিল।

এই সমস্ত বিষয় সন্দর্শন করাতে জনৈক সাধু ব্যক্তির অ-

ন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হওয়াতে তাহাদিগকে আশ্রয়

প্রদানে বিস্তর আশ্বাস করিলে ইলাইজা সন্তানটিকে কো

লে করিয়া নিরাপদে তাঁহার নিকট দাড়াইলেন। আহা

পরহিতৈষী দয়াবান্ ব্যক্তিদিগের এইরূপই কার্য্য, তাঁহা

রা যথাসর্ব্বস্ব পরহিতেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। জগদী

শ্বর তাহাদিগের মঙ্গল ককুন। অপিচ তাঁহারা উভয়েই

দয়াশূন্য বণিকের হস্ত হইতে এরূপ ত্রাণ পাওয়াতে সাম

ও আনডির মনে আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না,



কতই হাস্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বণিক রোষ-

পরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি গালি দিয়া তাহাদিগকে
কশাঘাত করিল । পরে রজনী কালে পার হওয়া সুকঠিন

বোধে পর দিন প্রত্যুষে নৌকা আনাইয়া পার হইবেন
এবং হারিকে ধৃত করিবেন এই মনেস্থির করিয়া একটী
সামান্য বিপণিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

বর্ড সাহেবের বাটীতে ইলাইজার গমন।
পরে ঐ সাধু ব্যক্তি ইলাইজাকে কিয়দ্দূরে একটী সুর-

ম্য বাটী দর্শাইয়া বলিলেন যে, তুমি ঐ বাটীতে ত্বরায়
গমন কর, তাহা হইলে তোমার এ বিপদোদ্ধারের উপায়
অবশ্যই হইবে। যে হেতুক ঐ বাটীতে এক জন ভদ্রলোক

ীয় সহ ধর্ম্মিনীর সহিত নিবসতি করেন, তিনি তোমার

এরূপ দুরবস্থা সন্দর্শন করিলে উপাযান্বেষণে অবশ্যই য-
ত্নবান হইবেন। ইলাইজা তদনুসারে আর্দ্র বসনাবৃত ত

নয়টিকে ক্রোড়ে করিয়া অতিকষ্টে গমন করিতে লাগিল,
যেহেতুক তাহার পাদদ্বয়ে পাদুকা না থাকাতে বরফের
উপর দিয়া চলাতে পদক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল, কি করেন

প্রাণের দায় সকলি সহ্য করিতে হয়। একবার যতদূর গ

মন করেন, আরবার ভূমিতে আসীন হন, আর চলিতে পা-

যেন না, এরূপাবস্থায় বাটীর নিকটে উপনীত হইলেন, এবং
খায় যাইয়া দেখিলেন যে আবাস অভ্যন্তরে রন্ধন শা
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লায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, চা পাত্র মেজের উপরে 

স্থাপিত রহিয়াছে, অধুনা বাটীর ভিতরে গমন করিয়া আ-

শ্রয় যাচ্ঞা করা দুরে থাকুক, প্রবেশ মাত্রই মূর্চ্ছাপন্ন হ

ইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এরূপা-

বস্থায় সন্তানটিকে ক্রোড হইতে ছাড়েন নাই। সহসা এই
ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাহার মরণাববোধে আবাসবাসী
লোক সকল একেবারে কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং সক-

লেই সেই স্থানে আসিয়া ইলাইজাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা

করিতে লাগিল, তৎকালে আমেরিকা রাজ্যের পালিয়ামে-
ন্টের একজন সভ্য প্রধান মান্যবর বর্ড সাহেব তদীয় সহ

ধর্ম্মনীর সহিত কি হইল কি হইল শব্দ করিয়া পাকশা-

লায় ধাবমান হইলেন, উক্ত সাহেবটি স্বয়ং ক্রীত দাস

দাসী রাখিতেন, তন্নিমিত্তে দাস রাখাতে কোন হানি নাই

বলিয়া তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, যে হেতুক ইলাই
জার আগমনের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তিনি যখন আপন ভা-

ৰ্য্যার সহিত এই সকল বিষয়ে কথোপকথন করেন, তখন
পলাতকা দাসগণকে আশ্রয় প্রদান নিবারণের জন্য যে নূতন

বিধি সম্প্রতি সংস্থাপন হইয়া ছিল, তাহার বিস্তর পোষ-

কতা করিয়া ছিলেন, কিন্তু সে সকল কথায় বিবিবর্ড শ্রুতি

পাত না করিয়া বলিলেন, দেখুন যে বিধিবিষয়ে আপনি এত
পোষকতা করিতেছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এবিধি
অত্যন্ত লজ্জাকর ও ঘৃণাকর অতএব আমি সুযোগ পাইলে

প্রথমেই এবিধি উল্লংঘনে যত্নবান হইব, এবং আমার অ-
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ত্যন্ত মানস যে একজন দাস বা দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়,
আমি রাজনীতি কিছুই অবগত নহি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম পু-

স্তকে পাঠ করিয়াছি, যে ক্ষুধিত ব্যক্তিকে আহার, ও বস্ত্র

হীনকে বস্ত্র দেওয়া অতিমাত্র কৰ্ত্তব্য, অতএব আমি ধর্ম্ম
পুস্তকের মতানুসারে কার্য্য করিব, আপনি সমস্ত রাত্রি এই
সকল বিষয়ে কথোপকথন করুন, পরন্ত কথায় যেরূপ বলি-

বেন কার্য্যে সেরূপ করিতে পারিবেন না, যদ্যপি কোন প
লাতকা দাস বা দাসী তোমার ভবনে আশ্রয় প্রত্যাশায়

আগমন করে, তাহা হইলে কি তাহাকে দুরীকরণ করিতে
ইচ্ছা কর, বোধ হয় তাহা কখনই পার না, বাস্তবিক বড

সাহেব অতি দয়াবান ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন, তদীয় ভা-

ৰয্যার কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া চূপ করিয়া থা-

কিলেন।
সেই সময়ে ইলাইজার এই ঘটনা উপস্থিত, তাঁহারা

উভয়ে তদ্দর্শনে রন্ধন শালায় ধাবমান হইয়া দেখিলেন

যে ইলাইজা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছে, অপিচ সন্তানটিকে না

দেখিতে পাইয়া ইলাইজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে

লাগিলেন, রে বাছা হারি ! তুমি কোথায গেলে ? সেই

দুষ্ট বণিক কি তোমাকে ধরিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া হারি

তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া আপন মাতার ক্রোডে উপবেশন

করিলেন, পরে ইলাইজা ক্ষণেককাল বিবি বর্ডের মুখের

দিগে চাহিয়া থাকিয়া পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
বলিলেন হে কৃপাময়ী বিবি আমাদিগকে রক্ষা ককুন, মেন
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সেই নৃশংস আমার বাছাকে ধরিয়া লইয়া না যায় তা
হাতে বিবি বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই, নিরাপদ

হইয়াছ, এখানে কেহই তোমাদিগকে ধরিতে পারিবে না ।

এবম্বিধ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করত ইলাইজা অঞ্চলে মুখা-

চ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে ২ পুনরায় বলিলেন, অনাথিনী দীন

দুঃখিনীর প্রতি তোমার এমন দয়া, আহা ; পরমেশ্বর তো-
মার মঙ্গল করুন। তৎকালে হারি আপন মাতাকে ক্রন্দন

করিতে দেখিয়া সান্তনার্থে ধাবমান হইয়া মায়ের কোলে

যাইয়া বসিলেন। বিবি বর্ডের নানা প্রবোধ বাক্যে তিনি

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, পরে ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করণ জন্য
অগ্নির নিকট একটী শয্যা প্রদান করিলেন এবং সমস্ত দিন

ভ্রমণ করাতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য শয়ন করি

বামাত্র উভয়েই অকাতরে নিদ্রা যাইলেন। তখন বড়

সাহেব তদীয় ভাৰ্য্যাকে কহিলেন, এ স্ত্রীলোকটী যে কোথা

হইতে আসিয়াছে কিছুই জানি না। যাহা হউক, কি

ঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যখন পুনরায় গাত্রোখান করিবে,

তখন আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে চল

আমরা বৈঠকখানায় গমন করি, এই বলিয়া উভয়ে বৈঠক

খানাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং তথায় যাইয়া বিবি বর্ড়

মোজা বুনিতে তৎপর হইলেন। এবং সাহেবটি একখানি

সংবাদ পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক কা-

লের পর আপন ভাৰ্য্যার নিকট যাইয়া বলিলেন, ভাল।

আমি যে গৌনট পরিধান করিয়া বৈকালে নিদ্রা যাইয়া



১৭

থাকি, সে গৌনটি কোথায় ; ঐ দরিদ্র কামিনীকে প্রদান

করিলে ভাল হয় না ? যে হেতুক দেখিতেছি তাহার ব-
স্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাতে বিবি বর্ড

ইলাইজার আসিবার পূর্ব্বে রাত্রিযোগে যে অভিপ্রায় সা-
হেব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করত ঈষদ্ধাস্য ক

রিয়া কহিলেন, সে গৌনটি আমি অবশ্য অনুসন্ধান ক

রিব। ঘণ্টাদুই পর ইলাইজা জাগরিত হইলে সাহেব

বিবি দুই জনেই রন্ধনশালায় গমন করিলেন।

বিবি বর্ডের সহিত ইলাইজার
কথোপকথন ।

ইলাইজা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নয়ননীরে ভা-

লিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বিবির অশ্রুপাত হইল এবং

তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, হে দরিদ্রা নারী।
তোমার কোন ভয় নাই, আমাদিগকে তোমার বন্ধু, স্ব-

রূপ জানিও। অতএব বল তুনি কোথা হইতে আসিয়াছ
তোমার অভাবই বা কি এবং কি জন্যই বা পলাইয়া আ-

ইলে ) তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমি কেনটকি

হইতে আসিতেছি, কিন্তু তৎকালে তিনি বিবির মুখ পানে

চাহিয়া দেখিলেন যে তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। তা-
হাতে হঠাৎ বলিলেন, হে মান্যা বিবি ! আপনকার কি

কখন সন্ভান বিয়োগ হইয়াছে ? তচ্ছ্র বণে সাহেব বিবি
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দুই জনেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। যে হেতুক এক
মাস হইল তাঁহাদিগের একটী শৈশব সন্তান অকালে কাল

গ্রাসে পতিত হইয়াছে। বর্ড় সাহেব আপন তনয়ের মৃত্যু

স্মরণ হওয়াতে শোকাতুর হইয়া বাতায়নের নিকটে বেড়া

ইতে লাগিলেন। বিবিও অত্যন্ত বিষাদসাগরে মগ্ন হই
লেন । পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইলাইজাকে বলিলেন,

তুমি আমাকে কেন এরূপ নিদারুণ বাক্য প্রশ্ন করিলে, এক

মাস গত হইল আমার একটী পুত্র মরিয়াছে। আহা ! তা
হার মুখ স্মরণ হইলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। তাহাতে

ইলাইজ বলিলেন, তবে তুমি আমার দুঃখ বিলক্ষণ বোধ

করিতে পারিবে, কারণ আমারও একে একে দুইটী সন্তান

মরিয়াছে, অবশেষে এইটী সবে ধন, ইহার মুখ চাহিয়া

ধরাতলে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। ইহাকে ছাড়িয়া

রাত্রি কালে নিদ্রা যাইতে পারিনা । পরন্ত আমার নিষ্ঠুর

প্রভু ইহাকেও বিক্রয় করিয়াছে, আমার নিকট হইতে
লইয়ায ইবে। সম্ভানকে বিক্রয় করা মা হইয়া কেমনে

সহ্য করিব, তজ্জন্য সেই রাত্রেই বাছাকে লইয়া পলাইয়া

আসিয়াছি, কিন্তু নৃশংস দাসক্রেতা দুই তিন জন লোক

লইয়া আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। তদ্দর্শনে

সাতিশয় ভীতা হইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে একটী নদী

দেখিলাম, যাহার জল বরফরাশীতে আচ্ছাদিত। কি

করি, তাহার উপর বার বার লক্ষ প্রদান করিয়া পার হ

যাছি। কেবল এক ব্যক্তি নদীর তটে আমাকে আশ্রয়
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প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কে তাহা আমি জানি

না। তাহাতে সকলেই একবারে বলিল, কি তুমি বরফের
উপর দিয়া পার হইয়াছিলে ? হাঁ মহাশয় ! তাহারা

পশ্চাতে আসিতেছে, আর কোন পথ নাই, সুতরাং এরূপে

পার না হইয়া আর কি করি। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে

আসিয়াছি, আমার কি সাধ্য ।

ইলাইজার অসংসাহসী কৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া আবাসবাসী

জনগণের মনে সাতিশয় দুঃখোদ্ভাবিত হইল। বর্ড সাহেব

স্বীয় দুঃখ গোপন করিবার মানসে ছলে চস মা পরিষ্কার 

করিতে করিতে নাসিকা ঝাড়িতে লাগিলেন। ক্ষণেক কাল

পরে বিবি বর্ড শোক সম্বরণ করিয়া ইলাইজাকে জি-

জ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাইতে মানস করিয়াছ ?

তাহাতে তিনি কহিলেন আমি কেনেড়া নগরে গমন ক

রিব। যে হেতুক কেনেড়া ব্যতীত আর কোন স্থান আমি

অবগত নহি। ভাল, বিবি সাহেব কেনেড়া এখান হইতে

কত দুর হইবে ) তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, কেনেড়া

অনেক দুর, কিন্তু তুমি এস্থানে অবস্থিতি কর যাহাতে

তোমার ভাল হয়, তাহা করিতে যত্নবান্ হইব । পরে

ডানিয়া নামক ভূত্যকে আহ্বান করত আদেশ করিলেন যে

রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তী আপন গৃহমধ্যে ইহাদিগের শয্যা

পাতিয়া দেও। তখন ইলাইজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

কহিলেন, হে দরিদ্রা নারী ভীতা হইও না, জগদীশ্বরের

প্রতি বিশ্বাস কর, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।



এই বলিয়া সাহেব বিবি উভয়ে বৈঠকখানায় গনন করি

লেন এবং তথায় যাইয়া বিবি বর্ড অগ্নির নিকটে উপ

বেশন করিয়া এই সকল বিষয মনে মনে আন্দোলন করিতে

ছিলেন, সাহেবটী চিন্তান্বিত হওত গৃহের অভ্যন্তরে বেড়াই
তে লাগিলেন। পরে ক্ষণেককাল বিলম্বে তিনি আপন ভা-

ৰ্য্যার নিকটে যাইয়া কহিলেন। দেখ; ইহাদিগকে রজনীতে

এখানেরাখা কোনমতে বিধের নহে কি জানি নৃশংস বণিক

কল্য প্রাতে এস্থানে আসিলেও আসিতে পারে তাহা হই
লে অতিশয বিপদ ঘটীবার সম্ভাবনা, তচ্ছু বণে বিবি কহি

লেন রাত্রিকালে কিরূপে স্থানান্তর করিবে, আর কোথাইবা

লইয়া যাইবে, তাহাতে বর্ড সাহেব পাদুকা পরিধান ক 

রিতে করিতে বলিলেন যেস্থানে গমন করিলে নিরাপদ

হইবে সেইস্থান আমি ভাল জানি, কিন্তু একটী বিষয

অতিশয় কঠিন হইতেছে, রাত্রিকালে আমি ভিন্ন অন

কেহ সেখানে গাড়ি চালাইতে পারে না, এবং পথে দুই

বার খাল পার হইতে হইবে, প্রথম বার যাহাহউক দ্বি-

তীয় বারই অত্যন্ত আপদ । অতএব বিশেষ অবগত না
থাকিলে কেহই যাইতে পারিবে না তন্নিমিত্তে আমি তা-

হাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, যে হেতুক দরিদ্রা
স্ত্রীলোক যে ধৃত হইবে তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব

না, এই কথা শুনিয়া বিবি সাহেবের গাত্রে হস্তার্পণ করত

বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন। তোমার এতা-

দৃশ গুণ না থাকিলেইবা তোমাকে এত ভাল বাসিব কেন;



পরে বর্ড সাহেব শকট অন্বেষণে যাত্রা করিয়া ক্ষণেককাল

দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন পুরঃ-

সর আপন ভাৰ্য্যাকে কহিলেন প্রিয়া মেবি । যদ্যপি কিছু
না মনে কর তাহা হইলে আমি একটী কথা বলি, অর্থাৎ

আমাদিগের মৃত সন্তান হেনেরির দ্রব্যাদিতে দেরাজ পরি-

পূর্ণ রহিয়াছে এই বলিয়া গমন করত দ্বার রুদ্ধ করিলেন,

তখন বিবি বর্ড আপন গৃহের পাশ্ববর্ত্তী শয়নাগারের
দ্বার উদ্ঘাটন পূৰ্ব্বক আলো জ্বালিয়া চাবি কাটী লইয়া

দেরাজ খুলিতে খুলিতে বিমর্ষভাবে ক্ষণেককাল চুপ

করিয়া রহিলেন তৎকালে দুইটী বালক তাঁহার অনুগামী

হইয়া কিঞ্চিৎকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিল

হে মাত । যদ্যপি ভবদীয় আবাসে এবম্বিধ দেরাজ না থা-

কিত তাহা হইলে আপনি অত্যন্ত সুখী হইতেন, যে হে

তুক মৃতসন্তানের দ্রব্যাদি সন্দর্শন করিলে কোন মাতার

অন্তঃকরণে না শোক উপস্থিত হইয়া থাকে ) পরে বিবি

বর্ড ধীরে ধীরে দেরাজ উদ্ঘাটন পূৰ্ব্বক অনেক প্রকার

বস্ত্র মোজা ও পাদুকা ও ক্রীড়া উপযোগী দ্রব্যাদি বাহির

করত দেরাজের সম্নিকটে উপবেশিতা হইয়া বিস্তর ক্র

ন্দন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেককাল পরে শোক সম্বরণ
পুরঃসর গাত্রোথান করিয়া উত্তম উত্তম দ্রব্য গুলিন একত্র

করিতেছেন, এমত সময়ে একটী বালক কহিল, হে মাত
আপনি এ সকল দ্রব্য লইয়া কোথায নিক্ষেপ করিবেন ?
তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, প্রিয় বালকেরা। আমি
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যাহা করিতেছি তাহা যদ্যপি মৃত হেনেরি স্বর্গ হইতে

দৃষ্টিপাত করিত, তাহা হইলে অতিশয় আহ্লাদিত হ

ইত, আমাপেক্ষা অধিকতর কাতরাপন্ন ব্যক্তিকে এই সকল

দ্রব্য প্রদান করিব। তাহাতে জগদীশ্বর যৎপরোনাস্তি

মঙ্গল করিবেন, পরিশেষে বর্ড সাহেব রাত্রি দুই প্রহরের

সময় শকট লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া আপন ভাৰ্য্যা-

কে আহ্বান করত কহিলেন। ইলাইজাকে সন্তান সহ জা-

গরিত কর, আমি শকট আনিয়াছি, তাহাদিকে লইয়া

যাইব, তাহাতে তাহাদিগকে জাগরিত করিতে গাত্রো-

খান করিলেন, এবং তাহার হিতকারিণী বিবি কর্ত্তৃক দত্তা

বস্ত্র ও টুপি পরিধান করত সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া দ্বার

দেশে উপনীত হইল, পরে যখন শকট আরোহণ করিতে

যান, এমত সময়ে বিবি বর্ডের মুখের দিগে একদৃষ্টে চাহিয়া
থাকাতে বোধ হইল যেন কোন কথা বলিবেন, কেবল ওষ্ঠ

কম্পবান হইতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারি
লেন না, তদীয় পরমহিতকারিণী বিবিকে যে কখন বিস্ম

রণ হইবেন না- তাহা তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে বিশেষ প্রতী

য়মান হইল।

হারিকে লইয়া বর্ড় সাহেবের সহিত ইলাইজার গমন
এবং কোয়েকর মতাবলম্বির সহিতসাক্ষাৎ।

পরে বসনে বদন ঢাকিয়া শকটাভ্যন্তরে উপবেশন করি
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লে বর্ডু সাহেব দ্বার রুদ্ধ করিয়া শকট চালাইয়া দিলেন,
তিন চারি ক্রোশ পথ গমন করিয়া একটী গ্রামে উপস্থিত
হইলেন, যথায় কোয়েকর নামক এক প্রকার খুীষ্টান দল

নিবসতি করিতেন, তাহাদিগের সুরম্য হর্ম্ম্য ক্ষেত্র ও ম-
নোহর উদ্যান থাকাতে ঐ গ্রামটির অত্যুৎকুষ্ট শোভা

সন্দর্শন হইত, উক্ত কোয়েকর দল অতি ধর্ম্মপরায়ণ, ব-

দান্য ও শান্ত প্রকৃতি ছিলেন, কিন্তু তাহারা বিশেষ এক
প্রকার বস্ত্র ও টপি পরিধান করাতে অবোধ লোকেরা দে
খিয়া তাহাদিগকে পরিহাস করিত, সকলের প্রতি তাহা

দিগের সমান দয়া ছিল, কিন্তু কাফ্িকুলজাত ব্যক্তিদি-
গের বিশেষ বন্ধু, ও পরমহিতৈষী, তন্নিবন্ধন একজন কো

য়েকর ইলাইজা ও হারিকে দেখিয়া কাফ্কিকুলজাত অব-

বোধে বহু সমাদর পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে আপন বাটীতে

লইয়া গেলেন, তথায় সপরিবারে এমনি দয়া প্রকাশ ক

রিতে লাগিলেন, যে তাহা একাননে বর্ণনা করিতে কোনম

তেই সাধ্য হয় না। পাছে দুষ্ট বণিক তথায় আগমন করে

জ্জন্য অতি সতকরূপে প্রহরি দিতে লাগিলেন।

হারির পিতা জর্জ্জের সহিত

ইলার সাক্ষাৎ ।

অধুনা কি আহ্লাদের বিষয় এক দিবস সন্ধ্যার সময়

কোযেকরকুলজাত ফিনিষাস ফরেচর নামাভিধেয় একজন
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ভ্রমণকারি হারির পিতা দরিদ্র জর্জ্জকে সঙ্গে করিয়া তথায়

উপস্থিত হইল। তাহার নিষ্ঠুর প্রভু তাহাকে বিক্রয় ক-
রাতে তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইতস্ততঃ আপন

ভাৰ্য্যাকে ও সন্ভানকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছি- 

লেন, যে হেতুক তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইং

লণ্ড রাজ্যের অধীনস্থ কেনেড়া প্রদেশে লইয়া মাইবেন,

এক্ষণে তিন জনে একত্র হওয়াতে সকলের আহ্লাদের

আর পরিসীমা রহিল না । পরন্ত নিষ্ঠুর পশ্চাদ্গামী

জনগণেরা তাহাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে পারায়
তাহারা কোয়েকরদিগের কাছে আর অধিক দিন থাকিতে

পারিলেন না। তন্নিমিত্তে নিরাপদে কেনেড়ায় পছিবার

আশয়ে সাহসিক ফিনিষাস ফেচরের সমভিব্যাহারে তিন

জনে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথি মধ্যে নৃশংস পশ্চাদ্গামী

ব্যক্তিরা প্রায় ধৃত করে এই আশযায় শঙ্কাকুল হইয়া
আত্ম রক্ষা জন্য সকলে ভুধরোপরি পলায়ন করিল, কিন্তু
কেনেড়ায় গমন করিলে তাহাদিগের আর কোন ভয় থা

কিত না, যে হেতুক সেই স্থান ইংরাজদিগের অধীন, ত

খায় নৃশংস ক্রীতদাস ব্যবসায়ি বা নিষ্ঠুর প্রভু কখন যা-

ইতে পারিত না, অনায়াসে তাহা সুখ স্বচ্ছন্দে বাস ক
রিতে পারিত, যাহাহউক এক্ষণে জর্জ্জ পিসতল হস্তে

করিয়া পর্ব্বতে দণ্ডাইয়া রহিল।

চৎকালে নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হওয়াতে
ফিনিষাস ফ্রেচর তাহাদিগকে কহিলেন, রে নরাধম ।
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ব্যক্তিরা তোমরা এ স্থানে আসিয়া কি করিবে বল ?
আপন ভার্য্যা ও সন্তানের জন্য জর্জ্জ তোমাদিগের সহিত
যুদ্ধ করিবে তচ্ছ্বণে তাহারা অধিক লোক আনয়ন হেতু

যাত্রা করিলে হারিকে বালিকার বেশ করাইয়া ইলাইজা
বালকের বেশ ধারণ করিলেন । তৎপরে সকলে একত্রিত

হইয়া অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন কতক দুর গ-
মন করিয়া একজন দয়াবান বন্ধুর ভবনে সেই দিবস অ-
বস্থিতি করিয়া পরদিন বাল্পীয যানারোহণ পুরঃসর

কেনেড়ায় পহছিলেন। তথায় নিরাপদে আগমন করিয়া

ছেন, বলিয়া জগদীশরকে বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করি
লেন । এবং সকলেই আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।
জর্জ্জ তাহাদিগের সমীপে অধ্যাসীন হইয়া জগদীশ্বরের
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হে সৰ্ব্বকরুণাকর পরমেশ্বর।
চবদীয় অনুকম্পায় আমরা কেনেড়া ভূমিতে পহুছিয়াছি

এ স্থানে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনত্ব লাভ করিয়াছি, দুষ্ট
বণিকেরা আসিয়া আমাদিগকে আর ধৃত করিতে পা

রিবে না, যদিও এ স্থান আমাদিগের স্বদেশ নহে, তথাচ
এখানে বাস করাতে স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত হইলাম।

এবং এত দিনের পর দাসত্বশৃংখল হইতে মুক্তি লাভ
করিলাম।
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কেনেড়ায় কিছুকাল থাকিয়া সপরিবারে

জর্জ্জের আফিকায় গমন।
তদনন্তর কার্য্যে নিপুণতা থাকাতে জর্জ্জ ঐ স্থানের

একটি কুঠিতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন, অল্পদিনের মধ্যেই

কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একখানি উৎকুষ্ট আবাস ভাডা

লইয়া সপরিবারে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, হারিও

ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া প্রযত্ন

সহকারে বিদ্যোপার্জ্জনে প্রবর্ত্ত হইলেন, কিন্তু দুষ্ট বণিক

হস্ত হইতে জগদীশ্বর যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং

তাহার মাতা তাহাকে আনয়নকালে যে প্রকার ক্লেশসা-

গরে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষণেককালের নিমিত্তেও

বিস্মরণ হয়েন নাই সৰ্ব্বদাই মনে জাগরূক ছিল, হারির

পিতা সন্ধ্যার সময়ে অগ্নির নিকটে উপবেশন করিয়া ধর্ম্ম

পুস্তক সকল পাঠ করিতেন আর আফরিকা প্রদেশের পৌ-

ত্তলিক রাজার বিষয়ে ও কাফ্রিকুলজাত জনগণকে দাস

করণ জন্য ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে সৰ্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কি-

য়দ্দিন পরে জর্জ্জ উত্তমরূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করত মিস-

নারি পদ প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে অর্ণবষানারোহণ ক

রিয়া আফ্রিকায় গমন করিলেন এবং তথায় খুষ্ট ধর্ম্ম প্র-
চারক হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

টমথুড়োর বিষয়।
এক্ষণে যে অনকেলটমের নামে এই পুস্তকের নামকরণ
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হইয়াছে, সেই অনকেলটমের বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবর্ত্ত

হইলাম, তিনি জেট ফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কাফ্চিকুলজাত

ছিলেন, শিলবাই নামক একজন ধনাচ্য ব্যক্তি ছিলেন,

যাঁহার নিকট ইলাইজা ও হারি প্রথমে ছিলেন, টম তা

হারি একজন ক্রীত দাস, ঐ ধনাচ্য ব্যক্তির বিস্তর ভূমি

সম্পত্তি থাকাতে কুষিকার্য্য সম্পাদনার্থে অনেক ক্রীত দাস

রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টম খুষ্ট ধর্ম্ম পরায়ণ এবং অন্যান্য

দাসগণের প্রতি দয়াবান হওয়াতে সকল দাসেরা তাহাকে

টমখুড়ো বলিয়া সম্বোধন করিত। এবং তাহার প্রভু সকল-
কেই সমভাবে দয়া করিতেন, কিন্তু টম তাঁহার সমস্ত বি-

ষয় সাবধান পূৰ্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়া তাহাকে

কিছু বিশেষ স্নেহ করিতেন, তিনি আপন প্রভুর প্রাসা-

দের নিকটে একটী কাষ্ঠের কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস ক 
রিতেন, এবং তৎসম্ম খবর্ত্তী উদ্যানে আসেরিকা দেশ

জাত নানাফল ফুলের ও লতাদির বৃক্ষ থাকাতে সেই
স্থানের অতিশয় মনোহর শোভা সন্দর্শন হইত।

এবং টমের স্বীয় বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একটী সহধর্ম্মিণী ছি-

ল, যাহার নাম ল, । তিনি শিলবাই সাহেবের সুপকা-
রিণী এবং পাঠকগণেরও স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই
সূপকারিণীই ইলাইজার অন্বেষণার্থে বণিকের যাত্রা কা-

লে রন্ধন করিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অ-
নকেলটম দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া ভার্য্যাসহ কু

টিরে সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করেন। এবং তিনি খৃষ্টধর্ম্ম
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পরায়ণ ছিলেন। তন্নিমিত্তে যখন তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও
ধর্ম্ম পুস্তকের গীত সকল গান করিতেন, তখন ঐ স্থানের

দাসনীচয়েরা তচ্ছ্ুবণার্থে তাহার কুটিরে আগমন করি

ত। যে হেতুক দাসগণের অন্য কোন ধর্ম্ম মন্দির ছিল না।
আমেরিকা দেশস্থ ভদ্রলোকেরা দাসগণের সহিত একত্রে

ঈশ্বরোপাসনা করিত না। দাসেরা তাহাদিগের সমীপে
অতি অধম বলিয়া পরিগণিত হইত।

অধুনা শিলবাই সাহেবের একটী গুণবান, সন্তান ছি-
ল, যাঁহার নাম জর্জ শিলবাই। তিনি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা

প্রদান করিয়া বিস্তর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি

অনকেলটমকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। প্রতিদিন স-

দ্যার সময় তিনি কুটীরে আগমন করত টমকে লিখাইতেন

এবং উত্তম উত্তম পুস্তক অধ্যয়ন করাইতেন। টমের অ-
ত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ধর্ম্মপুস্তক উত্তমরূপে পাঠ ক

রিতে পারেন এবং তাহার সহধর্ম্মিণী ল, সুপকারিণী

জর্জশিলবাইয়ের নিমিত্তে অতি সুখাদ্য দ্রব্য সকল রন্ধন

করিয়া দিতেন এবং যখন তিনি টমকে শিক্ষা প্রদানার্থে

তথায় গমন করিতেন, তখন সন্তান গুলিন পরিবেষ্টিতা

হইয়া তাহাকে রন্ধন করিতে দেখিয়া অতিশয় প্রীতি পা-

ইতেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এরূপ সুখের অবস্থা বিস্তর

দিন রহিল না। মে হেতুক শিলবাই সাহেবের ওচুর অর্থ

না থাকাতে এক জন ক্রীতদাস ব্যবসায়ির নিকটে কিছু

টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহার পরিশোধের জন্য পূর্ব্বে
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হারিকে বিক্রয় করেন। পরে অবশিষ্ট টাকা শোধের কা-

রণ টমকে বিক্রয় করিলেন। হায়। যে কুটীরস্থ পরিবার 

সকলকে সন্দর্শন করিলে নেত্র সুশীতল হইত, এক্ষণে কি
বিষাদিত ঘটনা সমুপস্থিত হইল।

টমের বিক্রয় শ্রবণ করিয়া তাহার

ভাৰ্য্যার খেদ।

পরে শীত কালের কৰ্ম্ম সকল সমাধা হইয়াছে, এমত

সময়ে টম শ্রবণ করিলেন, যে তিনি বিক্রীত হইয়াছেন,
এবং তদীয় ভাৰ্য্যার এ বিষয়টি কর্ণগোচর হওয়াতে অতি

শয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে টমের কপোল-

দেশ নয়ননীরে ভাসমান হইল। এইরূপ বিলাপ করিতে
করিতে তাহার ভার্য্যা কহিল, হায় ! এত দিনের পর আ-

মার কি দুর্দ্দশা ঘটিল, অনাথিনী হইয়া এ জগতে কেমন
করিয়া বাস করিব। আহা; সন্তান গুলিন তোমার অদ-

র্শন হেতু কাতর হইলে কি বলিয়া প্রবোধ দিব ? তুমিই

বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে ? জগ-

দীশ্বরের কাছে কতই অপরাধ করিয়াছি, তাহাই তিনি
আমাদিগকে এত দূর্ব্বিষহ দুঃখ দিতেছেন। এতাদৃশ দুর্ঘ
টনার অব্যবহিত পূৰ্ব্বেই এ অভাগিনীর মৃত্যু হইলে ভাল

হইত। তোমার ওমুখ আর কস্মিন কালে দেখিতে পাইব

না, তুমিও আর পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পাইবে না, যে
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হেতুক কল্য প্রভাতে দুষ্ট বণিক তোমাকে দুর দেশে ল

ইয়া যাইবে। যাহা হউক, টমের কুটির ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু

সপরিবারে সাতিশয় প্রণয়ে কাল যাপন করিতেন। তদীয়

গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল

এবং চরিত্র অতি সাধু, সৰ্ব্বদাই ঈশ্বরোপাসনায় তৎপর

থাকিতেন, তথাচ এমন ব্যক্তি দেশাচার বশতঃ বিক্রীত

হইল) যখন তাহার সহধর্ম্মিণী এরূপ বিলাপ করিতে

ছিলেন, তখন তাহার সন্তান গুলিন নিদ্রাবস্থায় ছিল।

টম আপন দুঃখিতা ভার্য্যাকে সান্তনা করণ জন্য বিস্তর

প্রবোধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়া ল। আমি

বিক্রীত হইয়াছি বলিয়া তুমি আর অনুতাপ করিও না।

সন্তানগুলিকে লইয়া নিরাপদে এখানে বাস কর। আমা-

দিগের এ বিচ্ছেদ অতিসামান্য। কিছু দিনের জন্য দুরে

থাকিব বটে, কিন্তু মানবলীলা সম্বরণান্তে স্বর্পে গমন ক 
রিলে পুনরায় আমাদিগের মিলন হইবে। হারিকে লইয়া

ইলাইজা যেরূপ পলায়ন করিয়াছিলেন, টমও সেইরূপ

পলায়ন করিতে পারিতেন । পরন্ত শিলবাই সাহেব ক্রীত

দাস ব্যবসায়ির কতকণ্ডলিন টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন,

কি জানি সেই টাকা পরিশোধের জন্য যদি তদীয় ভার্য্যা
বা সন্তানদিগকে বিক্রয় করে, এই আশঙ্কায় পলায়ন না ক- 

রিয়া চূপ করিয়া রহিলেন। যখন ক্রীতদাস ব্যবসায়ি টমকে

লইয়া যায়, তখন তাহার সহধর্ম্মিণীও সন্তানগুলিন বিস্তর

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য দাসগণেরা তা-
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হার বিচ্ছেদে সাতিশয় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

টমের বিক্রয় শুনিয়া অন্বেষণার্থে জজ্জ

শিলবাইয়ের গমন।

টমের বিক্রীত হইবার সময়ে জর্জ্জ শিলবাই আবাসে

না থাকাতে এ সমস্ত বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, পরে

যে দিন ক্রীতদাস ব্যবসায়ি টমকে লইয়া যায়, সেই দিবসে

বাটীতে প্রত্যাগমন করত সকল বিবরণ অবগত হইলেন।

এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া তাহার অন্বেষণার্থে
যাত্রা করিলেন, পরে কিয়দ্দর গমন করিয়া টম যে শকটা-

রোহণ করিয়া যাইতেছিল, সেই শকট নিকটবর্ত্তী হইলে

তদুপরি লস্ফ প্রদান করত তাহার গলদেশ ধরিয়া বিস্তর

বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল। হায়। মানব হইয়া মা-

নব জাতিকে বিক্রয় করা কি লজ্জাকর, যে যাহাই বলুক,

এ বিষয়টি অতিশয় ঘৃণাকর বলিতে হইবে, তাহাতে টম

কহিলেন, হে প্রিয় জর্জ্জ। দাসেরা মানব বলিয়া পরিগণিত

হয় না, ইহারা পশু অপেক্ষাও অধম, তন্নিবন্ধন এরূপ করি

য়াছে, যাহাহইক এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে

পরম আহ্লাদিত হইলাম, যে হেতুক তোমার সহিত সা-

ক্ষাৎ না করিয়া যাওয়াতে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে-

ছিল, অধুনা বিপুল সন্তোষ লাভ করিলাম । পরে টম এ-

কবার পদ সঞ্চালন করাতে জর্জ্জ শিলবাই দেখিলেন, যে
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তাহার পাদদ্বয় নিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্দর্শনে অ-

তিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হায় ! এ কি লজ্জার বি-

ষয়, অনকেল টমের পাদদ্বয় নিগড়ে বদ্ধ করিয়াছে, ইহা

প্রাণে সহ্য হয়, অতএব আমি ঐ নৃশংস বৃদ্ধ বণিককে প্র-

হার করিব। তাহাতে টম কহিলেন, প্রিয় জর্জ্জ। তুমি

এরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না, এবং বণিককেও প্রহার

করিও না। কি জানি ইহা শ্রবণ করিয়া বণিক ক্রোধ

পরবশ হইয়া আমাকে অধিক পীড়ন করিলে করিতে

পারে, তন্নিমিত্তে নিষেধ করি, আপনি এরূপ করিবেন না,

এবং এরূপ করাতেও আমার কোন বিশেষ সাহায্য করা

হইবে না, এতচ্ছ্ু বণে জর্জ্জ কহিলেন, ভাল, তুমি যাহা

বলিলে তাহাইকেরিব, কিন্তু তোমার যে এ বিষয় ঘটিয়াছে,

তাহা আবাসবাসীগণ কেহই আমাকে অগ্রে বলে নাই

কেবল টম লিনকন কর্ত্তৃক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি,

অতএব তাহাদিগকে অবশ্য প্রহার করিব, তাহা না হ

ইলে আমার মনের দুঃখ নিবারণ হইবে না। তাহাতে

টম পুনরায় কহিলেন, আপনি ইহার কিছুই করিবেন না,

ইহা করাতে আমার পক্ষে কোন উপকার দর্শিবে না,

পরে জর্জ্জ শিলবাই কতকণ্ডলিন ডালর বাহির করিয়া

টমকে কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্তে এই সকল ডালর

আনিয়াছি, ইহা রজ্জতে গ্রন্থিত করিয়া তোমার গলদেশে

প্রদান করিতে অন্টল আদেশ করিয়াছেন। অতএব

আমি সেইরূপ করিব, কিন্তু তুমি অতি প্রযত্ন সহকারে ব-
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স্ত্রাচ্ছাদিত করত গোপন রাখিবে, যেন দুষ্ট বণিক তো-
মার নিকট হইতে কাডিয়া না লইতে পারে, এবং ইহার

প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করিবে তখন আমি যে অর্থ সংগ্রহ

ক রিয়া তোমাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লইয়া যাইব, এই বি-

ষয়টি তোমার স্মৃতিপথে জাগরুক থাকিবে, যৎকালে অ-

নল আমাকে এই সকল কথা বলেন, তখন আমি তাঁ-

হাকে বিস্তর প্রবোধ দিয়াছি, যে যদ্যপি আমার পিতা

পুনরায় ক্রয় করিয়া না লইয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়

জন্য তাহাকে ত তিশয় বিরক্ত করিব, এবং যাহাতে ইহা

করেন বিলক্ষণরূপে তাহার উদ্যোগ পাইব। এই বলিয়া

গ্রন্থিকৃত ডালর সকল টমের গলদেশে প্রদান করিলেন,
তখন টম কহিলেন প্রিয় জর্জ্জ। তোমার পিতার বিষয়ে

এরূপ কথা বার্ত্তা কহিও না, পিতা মাতার নিকট সর্ব্বক্ষণ

উপস্থিত থাকিয়া ও যত্ন সহকারে সেবা করিবে, এবং সাধ্যা-

নুসারে তাহাদিগের আজ্ঞা পালনে যত্নবান হইবে। পিতা
মাতার তুল্য গুরু জগতীতলে আর কেহই নাই। বিশেষ
মাতা সম স্নেহকারিণী কোথায় পাইবে ? যে হেতুক নীতি
শাস্ত্রে কথিত আছে যে মাতা যাহার গৃহে নাই তাহার গৃহ

শূন্য অরণ্য স্বরূপ, আর দেখুন, পরমেশ্বর জগতে অনেক
বস্তু দুই তিনবার প্রদান করিয়া থাকেন, পরন্ত মাতা এক-
বার ব্যতীত আর প্রদান করেন না, সন্তানের বয়চক্রম

শত বৎসর হইলেও মাতা তাহাকে বালকভাবে স্নেহ করিয়া

থাকেন, এমন মাতাকে যে ব্যক্তি প্রতিপালন না করেন,
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তাহার মতন কুসন্তান আর দেখা যায় না। তাই বলি যা

হাতে তাঁহারা সন্তোষ থাকেন, এমত কাৰ্য্য সৰ্ব্বদাই ক

রিবে, এবং তাঁহাদিগের সম খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কাল

যাপন করিবে, এই বলিয়া তাহার প্রতি স্নেহ ভাবে দৃষ্টিপাত

করিয়া কহিলেন, এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম, আপনিও

গৃহে প্রত্যাগমন করুন, জর্জ্জ তখন পুনরায় অশ্বারোহণ

করিয়া আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। টম যে পর্য্যন্ত

ঘোটকের পদের শব্দ শুনিতে পাইলেন, সে পর্য্যন্ত সেই

দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন।

দাসগণকে লইয়া বণিকের নদী
পার হওন।

পরিশেষে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী পলাযিতা হারিকে ধৃত
করণে হতাশ হইয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন পাছে টমও পলায়ন
করে, সে জন্য তাহার হস্ত দ্বয় রজ্জুতে বন্ধন করত সা-

মান্য শকট আরোহণ করাইয়া অপরাপর ক্রীতদাস সং
গ্রহার্থে একটী নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সকল দাস
গণের মধ্যে কতকণ্ডলিন অশি শৈশব সন্তান যাহাদিগকে
তাহাদিগের মাতার ক্রোড়শূন্য করিয়া আনিয়াছে। আর

কতিপয় ব্যক্তিরা তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী পরি
হার করত নীত হইয়াছে এবং ইহাদিগের মধ্যে কেহ

কেহ টমের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেহ বা হারি ও তদীয় মাতার
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ন্যায় শ্বেতবর্ণ ছিল। যাহা হউক, এই সকল দাসগণকে
একত্র করত বাল্পীয় যান আরোহণ করাইয়া আমেরিকা

দেশস্থ মিশিশিপাই নাম্নী প্রধান নদী পার করাইলেন।

পরন্ত পার করণ কালে টমকে অতি ধীর অবরোধে

তাহার করদ্বয়ের বন্ধন পাশ ছেদন করত নাবিকগণকে
সাহায্য করিতে তাহার প্রতি আদেশ দিলেন। তাহাতে

তিনি সকল কর্ম্মে নিপুণতা থাকাতে তাহাদিগকে সাহায্য

করণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বাষ্পীয় যানে কাফি
ক্রীতদাস ব্যতীত আরো অনেকানেক লোক পার হইতে-

ছিল, তন্মধ্যে নব ইংলণ্ডনিবাসী মেষ্টর সেন্টক্লেয়র নামক

এক জন ভদ্রলোক, যিনি তাঁহার আত্ম কুটুম্বের সহিত সা-
ক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনিও

পার হইতেছিলেন। এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে ফি নামা

একটী সম্পর্কীয় ভগ্নী ও ইভা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক

কন্যা ছিল। ঐ কন্যাটী অতি ধর্ম্মপরায়ণা ও সুধীর বলিয়া

সকলেই তাহাকে সাতিশয় ভাল বাসিত এবং তাহার ক

ন্যাটী ব্যতীত আর কোন সন্তান না থাকাতে তিনিও বি-

স্তর স্নেহ করিতেন। যাহা হউক, বাষ্পীয় যানারোহণ ক

রিয়া দিনযামিনী যাইতে হইবে । তন্নিমিত্তে ঐ কন্যাটী

অনেক সময় পাইয়া আনন্দচিত্তে ক্রীড়া করিতে করিতে

টমের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেই সময়ে তথায়

আসীন হইয়া আপন ভাৰ্য্যার ও সন্তানদিগের বিষয়ে
চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ কন্যাটী অনেকক্ষণ তাহার নিকট
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থাকাতে তাহার অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হওয়ায় কন্যা-
টীর নাম জানিতে সমুৎসুক হইলেন এবং তাহার প্রতি

অবলোকন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

তাহাতে বালিকা কহিলেন আমার নাম ইভানজিলাই সে-
ন্টফ্েয়র, কিন্তু আমার পিতা ও অন্যান্য লোক আমাকে
ইভা বলিয়া সম্বোখন করিয়া থাকেন। ভাল, আপনাকে

জিজ্ঞাসা করি, আপনকার নাম কি? আমার নাম টম।

পরস্ত বালক সকলেরা আহ্লাদ করিয়া আমাকে অনকেল

টম বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, আমি কেনটকি হইতে আ-

সিতেছি। তাহাতে ইভা কহিল তুমি আমাকে অতিশয়

ভাল বাস, তন্নিমিত্তে আমি তোমাকে অনকেলটম বলিয়া

সম্বোধন করিব। ভাল, অনকেল টম আপনি কোথায় গমন
করিতেছেন ? হায় ইভা। আনাকে বিক্রয় করিতে লইয়া

যাইতেছে। অতএব কোথায় যাইব আর কেহই বা ক্রয়
করিবে ইহার কিছুই অবগত নহি। তাহাতে ইভা বিস্ম-

য়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কি আপনি বিক্রীত হইবেন ? তবে

আমার পিতা তোমাকে ক্রয় করিতে পারেন এবং তিনি

ক্রয় করিলে তোমার পক্ষে ভাল হয়, অতএব আমার পি-

তাকে অদ্য আমি এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে
টম ইভাকে বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তদনন্তর

যখন কতকণ্ডলিন কাষ্ঠ জাহাজে উত্তোলন করণাতিপ্রায়ে

বাম্পীয় যানের কল বন্ধ করিয়াছিল, তখন ইভা আপন
পিতার স্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন
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এবং টমও গাত্রোথান পুরঃসর কাষ্ঠ তুলিতে নিয়োগ হই-
লেন। ইভা তৎকালে আপন জনকের সহিত জাহাজের

ধারে গরাদের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য নৌ-
কার যাতায়াত দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে বাম্পীয় জা-
হাজে ধাকা লাগাতে ইভা থরমর করিয়া কম্পবান হইয়া

জলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাহার পিতা শঙ্কাকুল
হওত সলিলে বাঁপ দিয়া পড়িলেন। টমও তৎকালে ইভা-
কে এরূপাবস্থায় জলমগ্ন হইতে দেখিয়া কাতরাপন্ন হইয়া

সলিলে লক্ষ প্রদান করত এদিক ওদিক অন্বেষণ পুরঃসর

তাহার হস্ত ধারণ করিয়া জলের উপরিভাগে উত্তোলন

করিলেন এবং কিয়দ্দূর সাঁতার দিয়া জাহাজের নিকট

বর্ত্তী হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরাতে উপর হইতে এক জন

লোক তাহার হস্ত ধরিয়া তদুপরি লইলেন, কিন্তু ইভা

তখন অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। পরে ক্ষণেককাল বিবিলো

কদিগের ঘরে রাখাতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল। তাহার

পিতা টমের এইরূপ ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া অতিশয়
প্রীত হইলেন। এবং তাহার তনয়াকে জলমগ্ন হইতে উ

দ্ধার করত মৃত্যুর গ্রাস হইতে আনয়ন পূৰ্ব্বক তাঁহার

ক্রোড়ে প্রদান করিয়াছিলেন, তন্নিমিতে টমকে বিস্তর

ধন্যবাদ দিলেন এবং অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হই

লেন। ইভাও পূর্ব্বাপেক্ষা টমকে অধিক ভালবাসিতে

লাগিলেন। যে পৰ্য্যন্ত না তাহার পিতা উমকে ক্রয় করি

লেন, সে পর্য্যন্ত তিনি কোন মতেই সুস্থির হইলেন না।

(৪)
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তাহার মনে এমত প্রত্যাশা ছিল, যে তাহার পিতাকে

বলিয়া টমকে স্বাধীন করত দাসত্বশৃংখলের দুঃখ হইতে
একেবারে বিমুক্তি করেন এবং সেই অবধি তাহার সহিত
ইভার অত্যন্ত বন্ধু ত্ব হইয়াছিল।

অধুনা বাষ্পীয় যান নিরাপদে নব অরলিয়ানস্ নগরে

উপনীত হইল এবং জীতদাস ব্যবসায়ী দাসগণকে বিক্রয়
জন্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপিচ সেষ্টরসেন্ট-

ক্লেয়র ক্রীত টমকে লইয়া আপন উৎকুষ্ট ভবনে গেলেন।

যথায় টম ও ইভাকে একত্রে দেখিতে পাইবেন এবং টপসি

নাম্নী ক্ষুদ্র কাফ্ি বালিকার কার্য্যও সন্দর্শন করিবেন।

যাহাকে সেন্টক্লেয়র ক্রয় করিয়া তদীয় ভগ্নী মিশফ্চুিকে

দচপ্রদান করিয়াছিলেন।

--

ইভা টমের গলদেশে পুষ্পের মালা
প্রদান করিলেন।

ইক্ষণে টম আপন ভার্য্যা ও সন্তানগুলিনকে ত্যাগ

করিয়া সমুদ্রবৎ বিস্তার নদী তীরস্থ জনপদে আগমন

করিয়াছে। যথায় কাফি তন্ডুল ও সিডার প্রচুররূপে

উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যথায় মনোমত প্রভু প্রাপ্ত

হইয়াছে, তথাচ তাহার অন্তঃকরণ সন্তোষ না হইয়া আ-

পন কুটীরস্থ পরিবার জন্য সৰ্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন।

ইভাকে জলমগ্ন হইতে রক্ষা করাতে তাহার সহিত টমের
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অতিশয় সৌহৃদ্যতা হইয়াছিল। এবং ইভাও ধাসের উ-

পর উপবেশন করিয়া তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে উত্তম
পুস্তক পাঠে যত্নশীল হইতেন। পুষ্পের মালা গাথিয়া

টমের গলদেশে প্রদান করিতেন। ইভা তাহার সমবয়স্ক

নহে এবং বর্ণের অতিশয় বিভিন্ন বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের

দৃশ্যেতে উভয়েই এক, যে হেতুক উভয়েই পরমেশ্বরের

ত, ফুচ ।কাত;সন্ভীন। .. ....

SR৫৪ কৃদ্রাচাS৮ S।।
ত্রীদ্ধ ॥ মুকুরের নিকট টপসির

চ ভ্ল্রীযচীচী দীবাং 1দ্া চরচ. দণ্ডায়মান
চচ্চী । দরইচ লচী रian IVচী ৷৹ক. চকী

একদা বিবি ফিলি দেরাজের চাবিকাট বিস্মৃতিক্রমে
কোথায় রাখিয়াছিলেন, তল্লাস কযিয়া না পাওয়ায়, সেই
কাটি টপসি হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া দেরাজ উদ্ঘাটন পুরঃসর

সমস্ত উত্তম উত্তম বস্ত্র ও শাল প্রভৃতি বাহির করিয়া আপন
শীরোপরি তুরকিদের ন্যায় উষ্চিক বন্ধন করত শাল গাত্রে
দিয়া হাতির দন্তনির্ম্মিত ব্যজন হস্তে ধারণ করিয়া মুকুরের
নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন অবয়ব সন্দর্শন করিতে

ছিল, এমত সময়ে বিবি ফিলি আসিয়া চাবিকাটি চাহিলেন,
তাহাতে আমার মনে অতিশয় ভয় হইল, পাছে তিনি

রোষপরবশ হইয়া টপসিকে দণ্ড প্রদান করেন।

এক্ষণে সকল পাঠকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন, যে

অপরের দ্রাজ খুলিয়া বস্ত্র সকল পরিধান করা অত্যন্ত
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অবিধেয়, কিন্তু পটসি যে এরূপ করিবে, ইহা কিছু অসম্ভব
নহে, যে হেতুক তাহার মাতা তাহাকে অল্কবয়সেই বি-
ক্রয় করিয়াছে, কেই বা তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবে,

এবং কেহই বা তাহাকে নীতি উপদেশ প্রদানেো যত্নবান
হইচব, যে ব্যক্তি ক্রয় করিয়াছে, তিনি সৰ্ব্বদাই উহাকে

তাড়না করিয়া থাথেন, সুতরাং টপসি যে এমত কদর্য্য আ-
চরণ করিবে তাহা বড় অসম্ভব নহে। আমাদিগের মধ্যে

এমত অনেক বালক ও বালিকা আছে যাহারা প্রশংসার

ভাজন হইবার নিমিত্ত অপরের রচিত প্রবন্ধ লইযা আ-
পনি লিখিয়াছি, বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন,
কিন্তু এরূপ মিথ্যা গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বিস্তর দিন

থাকিতে পারেন না, পরে সকলে তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া

তাহাদিগকে ঘৃণা করে, এবং সেই অমূলক গৌরব একে

বারে বিলপু হয়, যেমত টপসির নিকট চাবিকাটি চাওয়ায়
তাহার জাক জমক একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল।

ফুল লইয়া ইভার নিকট টপসির
গমন।

এক্ষণে টপসি উদ্যান হইতে কতকণ্ডলিন পুষ্প চয়ন

করিয়া ইভার নিকট উপস্থিত হইল তৎকালে ইভা অত্যন্ত
প্রীম্ম প্রযুক্ত এবং পীড়ায় অভিভৃত হইয়া শয্যাগত ত-

দীয় অবয়ব অতি স্নান ও দুর্ব্বল স্বরও অতি মৃদু যেন মৃত্যু
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প্রায় হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মৃত্যুকে অনুমাত্র ভয় করি

তেন না, যে হেতুক তিনি বিশেষ অবগত ছিলেন, যে এই

ক্ষণভঙ্গর কলেবর পরিহারান্তে এমত উত্তম স্থানে গমন

করিবেন, যথায় রোগ, শোক, একেবারে শান্তি হইয়া অ-

নন্ত সুখ  ভোগে কালযাপন হইবে । অপিচ সুস্থাবস্থায় স-

ৰ্ব্বদাই ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন, এবং তাহাতে যাহা যাহা

লিখিত আছে, তাহা সত্য বলিয়া তাহার প্রতীয়মান

হইত। ধরাতলের সকল বস্তু অপেক্ষায় প্রভু যিশুকে সা-

তিশয় ভাল বাসিতেন, আত্মবৎ সকলকেই দেখিতেন, বি-

শেষ টপসির প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিতেন, কিন্তু
অপরাপর লোকে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ঘৃণা করিত, ত-

ন্নিমিত্তে তাহার চরিত্র সংশোধন করণে যত্নবান হইয়া

তাহার নিকট প্রভু খৃষ্ট পৃথিবীতে আগমন করত স্বীয়

শোণিতপাতে যেরূপে পাপি মানবগণকে উদ্ধার করিলেন,

সেই সকল কথা সৰ্ব্বদাই বলিতেন, যদিও টপসি পূর্ব্বে
লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, তথাচ এরূপ উপদেশ প্র-

দান করাতে তিনি তন্মর্ম্মাবরোধে যত্নশীল হইয়াছিলেন

এবং কৃতজ্ঞতা জন্য উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করত ইভার

সমীপে আগমন করিলেন, ইহা ব্যতীত আর সেই বা কি ক 

রিতে পারে ? পরন্ভ ইভার জননী অতি অহঙ্কারিণী টপ-

সিকে তথায় সন্দর্শন করিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া দুর
দর বলিয়া তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, রে পাপিয়সি ।

দুই কেন এ স্থানে আসিয়াছিস ) তাহাতে ইভা কহিলেন,
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হে মাত ; এক্ষণে টপসি আপন চরিত্র সংশোধনে অতি

শয় সচেষ্টিত হইয়াছে, আপনি উহাকে কিছু বলিবেন না,

দেখুন আমার জন্য কেমন পুষ্প আনয়ন করিয়াছে। মাত ।

বোধ করি আমি ত্বরায় এমত স্থানে গমন করিব যথায়

টপসির সহিত আমার কোন ভেদাভেদ রহিবে না, ত্রবং

জগদীশ্বর কৃপা করিয়া সকল পাপ মার্জ্জনা করিবেন। ত-

খন হইতে পারে, সেই অনন্ত সুখধামে আমরা টপসির

কারণ পুষ্পানয়ন করিব।

ইভার মৃতু

অধুনা ইভার বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাচ তাহার

মুখোপরি শান্তির আভা সন্দর্শন হইতেছিল, এবং তাহার

অন্তঃকরণে সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও দয়ার্দ্র অভিসন্ধি সকল

জাগরূক রহিয়াছে, পরে তদীয় পিতা তাহার মরণাব-
বোধে বিস্তর ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তিনি

তাহার পিতার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে পিত।

আপনি ক্রন্দন করিবেন না, স্বর্গেতে পুনরায় তোমার স-

হিত সাক্ষাৎ করিব, এক্ষণে আমার মস্তকের বিকুঞ্চিত কেশ
সকল ছেদন করিয়া দরিদ্র দাস দাসীগণের হস্তে প্রদান

করুন, এবং তাহারা আসিয়া আমার শয্যার চতুম্পাশ্বে

দণ্ডায়মান হউক, যে হেতুক তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত

খেলিবার সময়ে আমার মস্তকের চূলে হস্তার্পণ করত প
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রিষ্কার করিয়া দিয়াছে। অতএব যখন তাহারা এই চুলের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন আমাকে অবশ্যই স্মরণ ক
রিবে, বাস্তবিক ইভা প্রশান্ত মূর্ত্তি ও মিষ্টভাষিণী থাকাতে

দাসগণেরা আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাহাকে সাতিশয় ভাল

বাসিত । অপিচ তাহার একজন প্রাচীন ধাত্রী শয্যার

পার্ম্বে দাড়াইয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল, হায়।
কি দুঃখের বিষয়, জগতীতলে অনেকানেক পাপি লোক

থাকিতে অতি শৈশব উত্তমটি চলিলেন, তাহাতে ইভা তা-

হার দিগে অতি কষ্টে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, হে ধাত্রি।
ুমি এমন করিয়া কেন খেদ করিতেছ, আমি ইহাপেক্ষা

অত্যুৎকৃষ্ট সুখের স্থানে গমন করিব, যথায় রোগ শোক

আর কখন আক্রমণ করিতে পারিবে না, এবং মনেতে এমত
প্রত্যাশা আছে, যে সেই নিত্যানন্দধামে সকলে গমন ক

রিয়া পুনরায় একত্রে মিলিব। অপিচ প্রভু আপনি আমাদি

গকে পাপজনিত মৃত্যু হইতে মুক্ত করিবেন, সকলে এইরূপ

ক্রন্দন করিতেছিলেন, এবং কেশ সকল দাসগণকে জগদী

শ্বরের প্রার্থনান্তর সমভাবে বিতরণ করিলে, টম অগ্রে হস্ত

পাতিয়া লইলেন, অবশেষে টপসিও তদনুরূপ গ্রহণ করিল,
এই সমস্ত ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ইভা মানবলীলা
সম্বরণ পুরঃসর মহানিদ্রা গত হইলেন। তদ্দর্শনে আবাস-
বাসি জনগণেরা হা হাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-

লেন । পরে ইভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া অর্থাও

কবর দিয়া টম আপন শোক সম্বরণ করত সেন্টক্েষরকে
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শান্তনা করিতে লাগিলেন, মহাশয় স্বীয় তনয়ার মৃত্যু

আর শোক করিবেন না। সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে,

অতএব আমাদিগের খেদ করা বৃথা, তিনি অতি দয়াবান,

আপন তনয়ার বাক্য স্মরণ করিয়া টমকে স্বাধীন করিতে

ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে বিলম্ব করাতে ব্যাঘাত

জন্মাইয়াছিল। পরে একদিবস টম কাফি আলয়ে একটী

বিবাদ ভঞ্জন করাইয়া দিতেছিলেন, এমত সময়ে একজন

দুষ্ট লোক তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করিল, অপিচ বিবি

সেন্ট ক্লেষর অতিশয় অহঙ্কারিণী কঠিন হৃদয়া, তিনি কা-

হার কথা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি সকল কাফি, ক্রীতদা-

সগণকে বিক্রয় করিলেন । তন্মধ্যে লিগ্রী নামক একজন

দুষ্ট তুলাকর টমকে ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি টমের প্রতি

যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পাঠকগণ বক্ষ্যমান ইতি

হাস অধ্যয়ন করিলে অবগত হইতে পারিবেন ।

টমের প্রতি লিগ্রীর প্রহার ।

এক্ষণে টমের ভার্য্যা এবং সন্তানগুলিন তাহাকে পুন-

রায় ক্রয় করণ জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে তাহাদিগের আলয়ে
অতিশয় শ্রমসহকারে কর্ম্ম করিতেছেন এবং অনেক দিন

হইল, যে জর্জ টমকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাহার

মনে এমন ইচ্ছা ছিল, তিনি বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তাহার ক্র

যের মূল্য প্রদান করত তাহাকে স্বাধীন করেন। পরম্ত
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ঐ দুষ্ট ব্যক্তি রাগান্ধ হইয়া কিছুই জানেন না যে জগ-
দীশ্বর এক দিবস এবম্বিধ নিষ্ঠুর বাক্যের ও প্রহারের নি-
কাশ লইবেন। অতএব হে প্রিয় বালক বালিকাগণ; যা-
হাতে এতাদৃশ কদৰ্য্য কৰ্ম্ম হইতে ননিবৃত্ত থাক, তন্নিমিত্তে
দিন যামিনী জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। গুক

সচী দদ ১চৎ চর্র্তির দা ।যে।

টমের মৃত্যুকালে অর্থ লইয়া ক্রয় করণ
১ চাদজন্য জর্জ্জ শিলবাইয়ের

দিহীচ চীীংদর ;৪কআগমন
১ম

যৎকালে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন
জর্জ শিলবাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহ পূৰ্ব্বক টমকে
পুনরায় ক্রয় করণ জন্য আগমন করিলেন । কিন্তু অন্যান্য
দাসদিগকে ভয় প্রদর্শন হেতু নিষ্ঠুর প্রভু টমকে এমনি
প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহাতে তিনি মৃত্যুবৎ হইয়া
রক্ষতলে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎকালে আমেরিকা প্র-
দেশে কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসগণকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর
দণ্ডবিধানের কোন বিধি প্রচলিত ছিল না, তন্নিমিত্তে টম
এক জন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস তাহাকে অনায়াসে তাহার নি-
ষুর প্রভু হত্যা করিল। পরে যে স্থানে টম পতিত রহি
য়াছিল, জর্জ শিলবাই সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার

এরূপ দুরবস্থা সন্দর্শন করত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন
এবং তাহার সমীপে উপবেশন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
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হে প্রিয় অনকেল টম। তোমার কি এ সকল দুঃখ সম্ভব
হয়) তচ্ছ্ুবণে টম ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, হে জ্জ।
প্রভু যেশু আপনি মৃত্যুশয্যাকে পক্ষীর পালক দ্বারা নি-
র্ম্মিত উপাধানবৎ কোমল করিবেন । টমের আস্যবিনির্গত

এই কথাটী শ্রবণ করিয়া জর্জের কপোলদেশ নয়ননীরে
ভাসমান হইল এবং নানা বিলাপ করিয়া কহিতে লাগি-

লেন, হে প্রিয় খুড়ো টম। একবার গাত্রোখান কর, আমি

তোমার সেই মেষ্টর জর্জ আসিয়াছি, আমার সহিত এক
বাব কথা কও, অপরিচিতের ন্যায় কেন রহিয়াছ ? তাহা

তে টমের অন্তঃকরণে এমত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অনেক
কথা কহেন। পরন্ত দুর্ব্বলবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন
না। কেবল এই কথা মাত্র ধীরে ধীরে কহিলেন যে, প্রভু

ষিশু আমার সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন এইমাত্র চাহি এবং
তোমরাও আমাকে বিস্মরণ হইবে না। আমি সন্তোষ
পূৰ্ব্বক মরিতেছি। তখন তিনি অতি প্রয়াসে নিঃশ্বাস ফে-
লিতেছেন। সকলি মৃত্যুর লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়াছে বটে,
তথাচ মৃদুঘরে কহিলেন, প্রভু খৃষ্টের প্রেম হইতে আমা-

দিগকে কে পৃথক করিতে পারিবে ) এই বলিয়া প্রাণত্যাগ

করিলেন।
তখন জর্জ যে স্থান অবধি তুলার চাস হইয়া থাকে,

তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে বৃক্ষতলে বাল কাময় স্থানে কবর
খনন করত নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া সমাজ দিতে যান,

এমত সময়ে অন্যান্য দাসেরা কহিলেন, মহাশয় টমের
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গাত্র হইতে কি বস্ত্র খুলিয়া লইব ? তাহাতে তিনি নিষেধ
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, না, বস্ত্রের সহিত কবর
দাও । যে হেতুক ইহা ব্যতীত এ সময়ে খুড়ো টমকে আর
কি প্রদান করিব ? এই বলিয়া টমকে কবরের গর্ত্তভের অ-
ভ্যন্তরে রাখিয়া উপরে মৃত্তিকা দিয়া পূরণ করিলেন। প-
রিশেষে জর্জ কতিপয় ডালর লইয়া প্রত্যেক বালকের
হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তোমরা এ স্থান হইতে

গমন কর। তাহাতে কোন কোন দাস কহিলেন মহাশয় !

যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্রয় করেন,

তাহা হইলে আমরা সাতিশয় বিশ্বাসি হওত আপনকার

সেবা করি। তচ্ছু বণে তিনি উত্তর করিলেন, তোমাদিগকে

ক্রয় করি, এমন সাধ্য আমার নাহি, যে হেতুক এত প্রচুর
অর্থ আমি কোথায় পাইব ? তাহাতে দাসেরা বিষণবদনে

তথা হইতে চলিয়া গেল। তৎকালে জর্জ ভূমিতলে আসীন
হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর। আপনি সাক্ষী
থাকুন, যাহাতে দাস ক্রয় বিক্রয়বিধি এ দেশ হইতে দুরী-

করণ হয়, তাহা আমি করিব। যে স্থানে টমের কবর হ
ইল, সে স্থানে কোন চিহ্ন রহিল না বটে কিন্তু প্রভু ষিশু
সেই স্থান জানেন, তাঁহার মহিমান্বিত শক্তি দ্বারা তথা

ইতে তাহাকে শেষ দিনে গাত্রোখান করাইবেন ।

জগদীশ্বরকে আমাদিগের ধন্যবাদ।

আমাদিগের ব্রিটিসভুমি সংক্রান্ত বাটী, ধর্ম্মমন্দির এবং
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বিদ্যালয় হইতে আমরা পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে অ-

বিশ্রান্ত ধন্যবাদ করিব। কারণ, আমাদিগের নগরস্থ বা

পল্লীগ্রামস্থ পরিশ্রমি মানবগণের মধ্যে পিতা মাতা বা

সন্তান বিক্রয় দোষ প্রচলিত নাই। আমাদিগের মধ্যে

কোন ব্যক্তি ধনহীন বা বিদ্যাহীন থাকিলেও এবং কোন

বর্ণের বৈলক্ষণ্য হইলেও বিক্রীত হইতে পারে না । তন্নি-

মিত্তে এক্ষণে কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের প্রার্থনা করা
সৰ্ব্ববিধায়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য। যে হেতুক এস্থানে কোন

লোক শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ হউক না কেন, তথাচ তাহারা সক-
লে স্বাধীন হইয়া কাল যাপন করিতেছে, কখন ক্রীত বা

বিক্রীত হয় না। ...

হে জগদীশ্বর। আমাদিগের সাহসিক ইংলণ্ডভূমির
এবং তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্র বা নগর সকলের এবং সমুদ্রস্থিত

নাবিকগণের এবং তৎপ্রদেশস্থ মেযপালকগণের মঙ্গল ক

রুন। আর জগদীশ্বর ইহাই করুন, ইংলণ্ডের অধীনস্থ

যে কোন স্থানে ক্রীতদাসেরা পদার্পণ করিবে, তৎক্ষণাৎ
যেন তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া পরম সুখে সংসার

যাত্রা যাপন করে।
সম্পূর্ণ
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