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১. ঔপন্যাজসক লালতমাহন্ গাঙ্গলুী 

েহসয-মো াঞ্চ্ ঔপন্যাচসক্ লালম াহন্্ গাঙু্গলী্ ওেমফ্ জটায়ুে্  মত,্ হগ্ সামহমবে্

বাজামেে্ মতা্বাজাে্ন্াচক্েূ-োেমত্বন্ই।্ াো্জামন্্ন্া্তামেে্জমন্য্বলা্েেকাে্

ব ্হগ্সামহমবে্বাজাে্হল্আ ো্ ামক্চন্উ্ ামকেট্বচল্তােই্আচে্ন্া ।্—চেচি্

ববাম্বাই্ ব াধপুে্ জয়পুে্ চস লা্ কাশী,্ সবই্ বতা্ বেখলু ,্ আে্ আপন্ামেে্ সমঙ্গই্

বেখলু ,্চকন্তু্আন্ডাে্চে্বসা ্রুফ্এ ন্্একটা্বাজাে্বকাোও্বেমখমিন্্চক  

  

এ্বযাপামে্অ্চবচশয্আচ ্আে্বফলুো্দুজমন্ই্লালম াহন্বাবুে্সমঙ্গ্এক ত।্ াম ্

একটা্কো্হম ়েচিল্ব ্এই্ ামকেট্বেমে্বফমল্বসখামন্্একটা্ াচি-মটাচে্সুপাে্

 ামকেট্ততচে্হমব।্বফলুো্বতা্শুমন্ই্ফায়াে।্বলল,্এ্কাজটা্হমল্কলকাতাে্অ্মধেক্

কলকাতাচি্িমল্ ামব্বসটা চ্ক্এো্বু মত্পােমি্ন্া ্ন্গেবাসীমেে্কতেবয্প্রম ়োজমন্্

অ্ন্শন্্কমে্এই্ধ্বংমসে্পে্বে্কো। 

  

আ ো চ্তন্জন্্বলামব্ যাচটচন্মত্এপ্অ্যান্ড্সুপাে্এপ্বেমখ্বাইমে্এমস চ্ন্উ্ ামকেমট্

 াব্বমল্চিে্কমেচি।্লালম াহন্বাবুে্টমিেে্বযাটাচে।্আে্ডট্বপমন্ে্চেচফল্বকন্া্

েেকাে,্আে্ বফলুোও্ বলল্কচল ুচিে্ বোকান্্ বেমক্ডাল ুট্ চন্ম ়ে্ বন্মব ্ বাচড়ে্

ডাল ুট্ চ ইম ়ে্বগমি,্অ্েি্িাম ়েে্সমঙ্গ্ওটা্িাই-ই্িাই।্তা্িাড়া্লালম াহন্বাবুে্

একবাে্ ামকেটটা্ঘুমে্বেখা্েেকাে,্কােণ্কালই্ন্াচক্এই্ ামকেটমক্বসোে্কমে্

একটা্ োল্ েূতুমড়্ গমেে্ প্লট্ ওঁে্  াোয়্ এমসমি।্ োচফক্ বাঁচিম ়ে্ ো্া্ বপচেম ়ে্

প্রাইমেট্গাচড়্ও্টযাচিে্লাইমন্ে্ফাঁক্চেম ়ে্এমগামন্াে্স য়্প্লমটে্খাচন্কটা্আোস্

চেমলন্।্আ ামক—একজন্্ বলাক্োচিমে্ ামকেট্বে্হম ়ে্ াবাে্পমে্ বেমখ্কী,্ বস্

চেতমে্ আটকা্ পমড়্ বগমি।্ বলাকটা্ চেটায়াডে্ জজ—অ্মন্কমক্ ফাঁচসমত্  ুচলম ়েমি।্

ববাম ।্তমপশ–এই চ্বশাল হ্গ্সামহমবে ব্াজাে,্সব ব্োকান্ ব্ে,্সব্বাচত চ্ন্মে ব্গমি,্

শুধু চ্লন্ডমস চ্িমটে চ্েমকে্বকালাপচসবল্বগমটে্চেতে্চেম ়ে্আসা্ো্াে্ক্ষীণ্আমলায়্
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ব টুকু্বেখা্ ায়।্গচলগুমলাে্এ্ াো্বেমক্ও্ াো্খাঁ্খাঁ্কেমি,্আে্তােই্ মধয্

বকবল্একচট াত্র্ বোকান্্ বখালা,্একটা্ চকউচেওে্ বোকান্,্তামত্ চট চটম ্আমলা,্

আে্ তাে্ চেতে্ বেমক্ ববচেম ়ে্এল্একটা্কঙ্কাল,্হামত্ বিাো!!্খুচন্ে্কঙ্কাল,্ ব ্

খুচন্মক্ফাঁচসকামে্বুচলম ়েচিমলন্্ওই্জজ্সামহব।্ব চ্েমকই্পালামত্ ান্,্ব াড়্ঘুমেই্

বেমখন্্সা মন্্বসই্কঙ্কাল,্হামত্বিাো,্চিচপং্উইে্ব্লাড! 

  

আচ ্ ুমখ চ্কিু্ন্া্বলমলও্ মন্্ মন্্বললা ্েদ্রমলাক্বেমবমিন্্োলই,্তমব্বফলুোে্

বহলপ্ ন্া্ চন্মল্ গমেে্ বগাড়ায়্ গলে্ বেমক্  ামব ্ জজ্ সামহমবে্ আটমক্ পড়াে্

চবশ্বাসম াগয্কােণ্খুঁমজ্বাে্কো্জটায়ুে্সামধযে্বাইমে।  

  

সা মন্ই্ব াহন্স-এে্কাপমড়ে্বোকামন্ে্ডান্্পাশ্চেম ়ে্ঢুমক,্বাঁম ়ে্ ঘুমে্গুলামবে্

ঘচড়ে্ বোকান্্ বপচেম ়ে্ ডাইমন্্ একটু্ বগমলই্একটা্ বত াোে্ ব ামড়্ ইমলকচেকযাল্

গুড়ামসে ব্োকান্।্বযাটাচে ব্সইখামন্ই্পাওয়া  ্ামব,্আে্তাে্উলটাচেমকই্পাওয়া্ ামব্

চেচফল।্বে্ইমলকচেকযালমসে্ াচলক্বফলুোে্েক্ত,্বেমখই্একগাল্বহমস্ন্ স্কাে্

কেমলন্। 

  

আ ামেে্ প্রায়্ সমঙ্গ্ সমঙ্গই্ একজন্্ বলাক্ ঢুকমলন্,্ চতচন্্ গমে্একটা্ বড়্ েূচ কা্

বন্মবন্,্তাই্তাঁে্বণেন্া চ্েম ়ে্োচখ।্বিে্িচিশ্বয়স,্ া াচে্হাইট,্ফেসা্েং,্ াোে্

িুল্পাতলা,্োচড়-মগাঁফ্বন্ই,্সাো্বুশ্শাটে,্কামলা্পযাে্আে্হামত্একটা্প্লাচটমকে্

বযাগ। 

  

আপচন্্চ টাে্চ ত্র্ন্া ্েদ্রমলাক্বফলুোে্চেমক্তাচকম ়ে্অ্বাক্বহমস্প্র্নটটা্কেমলন্। 

  

আমজ্ঞ্হযাঁ। 

  

ওই্সা মন্ে্বইম ়েে্বোকামন্ে্বলাক্আ ামক চ্িচন্ম ়ে্চেল।্বলল,্উচন্্হমেন্।্বফ াস্

চডমটকচটে্প্রোষ্চ ত্র।্হাউ্বেঞ্জ!্চেক্আপন্াে্কোই্োবচি্আজ্দু্চেন্্বেমক। 
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বাংলায়্সা ান্য্টান্।্হয়।্ওচেমকে্ বলাক্এচেমক্ বসটুলড়,্ন্া্হয়্ এচেমকে্ বলাক্

ওচেমক। 

  

বকন্্বলুন্্বতা ্বফলুো্প্র্নট্কেল। 

  

েদ্রমলাক্চকিুটা্ন্ােোস্চক ্গলাটা্খাকমে্ চন্ম ়ে্ বলমলন্,্বসটা্আপন্াে্সমঙ্গ্ বেখা্

কমেই্বলব।্আপচন্্কাল্বাচড়্োকমবন্্চক  

  

চবমকল্পাঁিটাে্পমে্োকব। 

  

তা্হমল্আপন্াে্অ্যামিসটা্ চে্একটু— 

  

েদ্রমলাক্পমকট্বেমক্একটা্বন্াটবুক্আে্ফাউন্মটন্্বপন্্বাে্কমে্বফলুোে্হামত্

চেমলন্।্বফলুো্চেকান্া্চলমখ্চেল। 

  

সযচে! 

  

েদ্রমলামকে্সাচে্বলাে্কােণ্আে্ চকিুই্ন্া,্বপন্্বেমক্সা ান্য্ববগুচন্্কাচল্চলক্

কমে্বফলুোে্আেুমল্বলমগমি।্আচ ্জাচন্্বফলুো্পুেমন্া্ধেমন্ে্ফাউন্মটন্্বপন্াই্

পিন্দ্কমে,্বমল্তামত্হামতে্বলখা্আেও্োল্হয়,্ চকন্তু্ াম ্ াম ্চলংক্কমে্

বমল।্ইোন্ীং্ডট্বপচন্ই্বযবহাে্কেমি।  

  

আ াে্ ন্া ্ বাটো,্ বপন্-খাতা্ পমকমট্ পুমে্ বলমলন্্ েদ্রমলাক,্ আ াে্ গ্র্যান্ডফাোে্

কযালকাটায়্বসটুল্কমেচিমলন্্বসমেন্চট্ফাইে্ইয়ােস্আমগ।  

  

আই্চস। 

  

এে্ মধযই্ মেল্জুচটম ়ে্বফলমলন্্ন্াচক  
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েদ্রমলাক্ িমল্  াবাে্ পে ুহূমতেই্ সা মন্ে্ বোকান্্ বেমক্ চেচফল্ চকমন্্ এমন্্ প্র্নট্

কেমলন্।্জটায়ু।্বফলুো্একটা্চন্িঃশব্দ্হাচস্িাড়া্বকান্ও্ ন্তবয্কেল্ন্া।্চতন্জমন্্

েওন্া্চেলা ্ডাল ুমটে্উমিমশ। 

  

লালম াহন্বাবু্পমকট্বেমক্ওঁে্বিাট্ট্লাল্ডায়চেটা্বাে্কমে্বন্াট্চন্মত্শুরু্কেমলন্।্

তাে্ফমল্ াম ্ াম ্একটু্চপচিম ়ে্পড়মিন্,্আবাে্তৎক্ষণাৎ্পা্িাচলম ়ে্আ ামেে্

পাশ্ চন্ম ়ে্ চন্মেন্।্ গচত্ সপ্তামহ্ একবাে্ বলাডমশচডং-এে্  মধয্ এমস্ বেমখচি্ সাো্

 ামকেটটাে্উপমে্ব ন্্ ৃতুযে্িায়া্বন্ম ্এমসমি।্আচজ্আমলা্োকায়্বোল্পালমট্

বগমি।্পমে্পমে্কামন্্আসমি্এ্পাশ্ও্পাশ্বেমক্িুমড়্ াো্কী্িাইমলন্্োো -

আে্ আ ো্ তােই্  মধয্ এমকমবঁমক্ এচগম ়ে্ িমলচি্ চেড়্ বাঁচিম ়ে।্ বফলুোে্ লক্ষয্

একটাই,্চকন্তু্েৃচি্ডাইমন্্বাঁম ়ে্সা মন্্চতন্্চেমক,্ চেও্তাে্জন্য্ঘাড়্বফোমত্হয়্

ন্া,্বিাখ্বফোমলই্হল,্আে্তামতই্ মন্ে্ মধয্অ্চবো ্িাপা্হম ়ে্ ামে্িচব্আে্

কো,্ব গুমলা্পমে্কখন্্বকান্্কামজ্লাগমব্বক্জামন্।্আচ ্জাচন্্লালম াহন্বাবু্অ্ত্

কসেত্কমে্খাতায়্ া্চলখমিন্,্বফলুোে্ াোয়্আমগই্তা্বলখা্হম ়ে্ ামে।্সা মন্্

পুমজা,্তাই্ চেড়্ ববচশ,্ তাড়া্ ববচশ,্ বকন্াে্ তাচেগ্ ববচশ,্ বলামকে্ পমকমট্পয়সাও্

চন্শ্চয়ই্ববচশ। 

  

লালম াহন্বাবু্ববশ্সামহচব্কায়োয়্কসম ামপাচলটান্্কোটা্বলাে্প্রায়্সমঙ্গ্সমঙ্গই্

আ ো্কচল ুচিে্বোকামন্ে্সা মন্্এমস্পড়লা ।্এ্বোকান্ও্বিন্া,্সালা ্বাবু্বমল্

কচল ুচে্ তাে্কামজ্ বলমগ্ বগল।্ চেচবয্লামগ্দু্হামত্ বোো্ধমে্  াঁচকম ়ে্ ব শান্াে্

বযাপােটা।্আে্বসই্সমঙ্গ্টাটুকী,্বন্ান্তা,্চজমে-জল্আন্া্গে। 

  

আচ ্গে ্বোোটা্হামত্চন্ম ়েচি,্এ ন্্স য়্বেচখ্ওয়ামলট্বেমক্টাকা্বাে্কেমত্

চগম ়ে্কী্ব ন্্একটা্বেমখ্বফলুো্এমকবামে্টযািু। 

  

কােণটা্স্পি।্আ ামেে্পাশ চ্েম ়ে্আ ামেে্সমূ্পণে্অ্গ্র্াহয্কমে্ব ্বলাকটা্এই্ ুহূমতে্

 ামকেমটে্আেও্চেতে্চেমক্িমল্বগল,্বস্হল্চ িঃ্বাটোে্েূপচলমকট।  
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টুইন্স,্িাপা্গলায়্ ন্তবয্কেমলন্্জটায়ু। 

  

সচতয,্  জ্িাড়া্এ্েক ্হুবহু্চ ল্কেন্া্কো্ ায়্ন্া।্তফাত্শুধু্শামটেে্েমে।্

এেটা্গাঢ়ে্ন্ীল।্হয়মতা্কাি্বেমক্স য়্চন্ম ়ে্বেখমল্আেও্তফাত্ধো্পড়ত,্চকন্তু্

বসও্চন্শ্চয়ই্খুবই্সূক্ষ্ম।্অ্চবচশয্আমেকটা্তফাত্এই্ব ্ইচন্্বফলুোমক্আেমপই্

বিমন্ন্্ন্া। 

  

এমত্অ্বাক্হবাে্চকিু্বন্ই,্বফোপমে্েওন্া্চেম ়ে্বলল্বফলুো,্চ িঃ্বাটোে্একচট্

  জ্োই্বেমক্োকমল্ হাোেত্অ্শুদ্ধ্হম ়ে্ ামব্ন্া। 
  

  
  

বস্আপন্াে্ন্ীলচগচে,্চবেয,্আোবলী,্ওম ়েটান্ে্ঘাটুস— াই্বলুন্্ন্া্বকন্,্পাহামড়ে্

 াোয়্ চে্বেফ্ন্া্োমক্তামক্আচ ্পাহাড়ই্বলব্ন্া। 

  

এবাে্ পুমজায়্পাহামড়্ াবাে্কোটা্ক্ চেন্্ বেমকই্হচেল।্ন্তুন্্উপন্যাস্ ববচেম ়ে্

বগমি,্বলখাে্তাচগে্বন্ই,্তাই্লালম াহন্বাবু্তাে্বসমকন্ড্হযান্ড্সবুজ্অ্যাম্বযাসাডামে্

বোজই চ্বমকমল্আসমিন্্আচডডা্চেমত।্কাশ্মীেটা্আ ামেে্কারুেই্বেখা্হয়চন্, চ্কন্তু্

ওখান্কাে্ অ্কমটাবমেে্ শীত্ সহয্ হমব্ ন্া্ বসটা্ ববাধহয়্ চন্মজই্ বু মত্ বপমে্

লালম াহন্বাবু্দু-একবাে্কাশ্কাশ্কমে্বেম ্বগমিন্।্একটা্অ্যাটলাস্পমড়্আমি্

সা মন্ে্বটচবমল্িা-ডাল ুমটে্পামশ,্বসটা্খুমল্ববাধহয়্োেতবমষেে্ যাপটা্একবাে্

বেখাে্ইমে্চিল্েদ্রমলামকে,্এ ন্্স য়্কচলং্ববল। 

  

শ্ৰীন্াে্আ ামেে্বাচড়মত্বিাি্বিে্কাজ্কেমি,্তাই চ্ িঃ্বাটো্এমস্বসাে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্

আমেক্বপয়ালা্িা্এমস্বগল। 

  

আপন্াে্চক্বকান্ও্  জ্োই্আমি  

  

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাটো্ কপামলে্ ঘা ্  ুমি্ রু ালটা্ োখাে্ প্রায়্ সমঙ্গ্ সমঙ্গই্ প্র্নটটা্ কেমলন্্

লালম াহন্বাবু। 

  

চ িঃ্বাটোে্েুরু্ব ্কতটা্ওপমে্উেমত্পামে,্আে্তলাে্বোঁট্ব ্কতটা্ন্ীমি্ন্া মত্

পামে্বসটা্এই্এক্প্রম্নটই্ববা া্বগল। 

  

আপন্াো.আপন্াো্কী্কমে…?  

  

আপন্াে্ সমঙ্গ্ বেখা্ হবাে্ চ চন্ট্ পাঁি-সামতে্  মধযই্ চন্উ্  ামকেমটই্ তামক্ বেমখচি্

আ ো,্বলল্বফলুো। 
  

চ টাে্ চ টাো্ –্ বিয়ামে্প্রায়্এক্হাত্এচগম ়ে্এমস্হাতমল্একটা্জবেে্্ িাপড়্

ব মে্বলমলন্্ চ িঃ্বাটো—আই্অ্যা ্চে্ওন্চল্িাইলন্ড্অ্ফ্ াই্বপমেেস।্আ াে্

োইমবান্্চকিু্বন্ই। 

  

তা্হমলা–?  

  

বসজমন্যই্বতা্আপন্াে্কামি্এলা ্চ িঃ্চ টো।্এক্উইচক্হল্এই্বযাপােটা্আেম্ভ্

হম ়েমি।্ ফ্র ্কাে াণু্ড।্আচ ্ কাে াণু্ডে্ একটা্ েযামেল্এমজচিমত্কাজ্ কচে।–সান্্

েযামেলস-আই্অ্যা ্েয্ চপ্আে্ও।্আ ামক্কামজে্জন্য্কযালকাটা্ ববাম্বাই্ চেচি্

ব মত্হয়্ াম ্ াম ।্আ াে্অ্চফমসে্কামি্একটা্োল্বেমটাোি্আমি-ইচন্দো-

বসখামন্ই্লাঞ্চ্কচে্আচ ্এেচে্বড়।্লাট্ যান্মড্বগচি।-ওম ়েটাে্বলমি,্আপচন্্বতা্

আধঘণ্টা্আমগ্লাঞ্চ্কমে্বগমলন্,্আবাে্কী্বযাপাে –বু ুন্।্চ িঃ্চ টো।্আেও্দু-

একজন্্বিন্া্বলাক চ্িল,্তাোও্বলল্আ ামক্বেমখমি।্বেন্।্আই্হযাঁড্টু্বটল্বে -

কী্আচ ্আচসচন্।্তখন্্ওম ়েটাে্বমল্কী,্ওে্সাসচপশন্্হম ়েচিল,্কােণ্ব ্বলাক্

বখমত্এমসচিল,্চহ্হাড়্এ্ফুল্লাঞ্চ,্উইে্োইস্অ্যান্ড্কাচে্অ্যান্ড্এেচেচেং ্আে্

আচ ্খাই্বেফ্সযান্ডউইমিজ্অ্যান্ড্এ্কাপ্অ্ফ্কচফ। 
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চ িঃ্ বাটো্ ে ্ চন্মত্ ো মলন্।্ আ ো্ চতন্জমন্ই্  ামক্ বমল্ উৎকণে্ হম ়ে্ শুন্চি।্

লালম াহন্বাবু্ববচশ্ মন্াম াগ্চেমল্ ুখ্হাঁ্হম ়ে্ ায়,্এখন্ও্বসই্অ্বিা!্চ িঃ্বাটো্

িাম ়ে্একটা্িু ুক্চেম ়ে্আবাে্শুরু্কেমলন্। 

  

আচ ্কলকাতায়্এমসচি।্পেশু,্সান্মড।্কাল্সকমল্বহামটল্বেমক্ববমোচে-আচ ্

আচি্ গ্র্যামন্ড—ফ্রযাঙ্ক্ েমস্  াব্ টু্ বাইসা ্ অ্যাসচপচেন্।্ আপচন্্ জামন্ন্্ ববাধহয়,্

বহামটমলে্চেতমেই্একটা্চকউচেওে্বোকান্্আমি ্বসইমটে্পাশ্চেম ়ে্ াবাে্স য়্

হোৎ্ শুচন্্ চেতে্ বেমক্ আ ায়্ ডা্ চ িঃ্ বাটো,্ চপ্লজ্কা ্ফে্ এ্ ব াম ে!—কীচ ্

বযাপাে ্বগালা ্চেতমে।্বসলস যান্্একটা্একমশা্টাকাে্বন্াট্বাে্কমে্আ ামক্

বেখামে।্বমল-চ িঃ্বাটো,্আপন্াে্এই্বন্াটটা্জাল্বন্ৌট,্বন্া্ওয়াটাে াকে,্ চপ্লজ।্

বিঞ্জ্ইট্—আ াে্বতা্ াোয়্বাজ্পড়ল্চ িঃ চ্ টো!্আচ ্বতা্বোকামন্্িুচকইচন্!্অ্যান্ড্

বে্ইন্চসসমটড,্চক্আচ ্বগচি্আধা্ঘণ্টা্আমগ,্আে্আচ ্ওই্একমশা্টাকাে্বন্াট্

চেম ়েচি্ওমেে,্অ্যান্ড্আই্বট্এ্কুকচে! 

  

কুকচে ্ ামন্,্বন্পাচল্িুচে ্চজমজ্ঞস্কেমলন্্লালম াহন্বাবু।  

  

বু ুন্্কী্বযাপাে।্আচ ্োচক্কাে াণু্ডমত ্কলকাতায়্এমস্গ্র্যান্ড্বহামটমলে্বোকান্্

বেমক্আচ ্বন্পামলে্চজচন্স্চকন্ব্বকন্ ্বন্পামল্বতা্ও্ চজচন্স্আচ ্হাফ্প্রাইমস্

পাব  

  

আপন্ামক্বন্াটটা্বেমল্চেমত্হল ্বফলুো্প্র্নট্কেল।  

  

অ্মন্কবাে্বললা ,্ব ্আই্অ্যা ্ন্ট্েয্বসা ্পােসন্।্বশষকামল্এ ন্্োমব্আ াে্

চেমক্িাইমত্লাগল্ব ন্্আচ ্আইোে্পাগল,্অ্ে্বফাে্বটাম ়েচে ্এ্অ্বিায়্কী্কো্

 ায়,্বলুন্! 

  

হঁু… 
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বফলুো্োবমি।্হাতটা্সাবধামন্্বাচড়ম ়ে্িােচ ন্ামেে্ডগা্বেমক্প্রায়্এক্ইচঞ্চ্লম্বা্

িাইট্অ্যাশমেমত্বফমল্চেম ়ে্বলল,্আপচন্্ববশ্অ্সহায়্ববাধ্কেমিন্্বসটা্ বু মত্

পােচি। 

  

আ াে্বেগুলাে্পযাচন্ক্হমে,্চ িঃ্চ টো।্বস্ব ্কখন্্কী্কেমব্তাে্চেক্কী  

  

খুবই্অ্দু্ভত্বযাপাে,্বলল্বফলুো।্—আপন্াে্কো্আ াে্পমক্ষ্চবশ্বাস্কোই্কচেন্্

হত্ চে্ন্া্আ ো্চন্মজে্বিামখ্বস্বলাকমক্বেখতা ।্চকন্তু্তাও্বলমত্বাধয্হচে,্

আচ ্এ্বযাপামে্আপন্ামক্কীোমব্বহলপ্কেমত্পাচে্বসটা্চেক্বু মত্পােচি্ন্া। 

  

েদ্রমলাকও চ্িচন্ততোমব্ াো্বন্মড়্বলমলন্,্বসটা চ্েক।্এখন্,্আচ ্বতা্কাল্কাে াণু্ড্

চফমে্ াচে।্েেসা্কী্ব ্বস্বলাক্আ াে চ্পমি চ্পমি্ ামব্ন্া,্আে্বসখামন্ও্আ ামক্

হযাঁোস্কেমব্ন্া ্এ্বতা্বু মত্পােচি্ব ্বস্বলাকমক্আচ ্ন্া্বেখমলও,্বস্আ ামক্

বেমখমি,্ আে্ বডচলবামেটচল্ আ াে্ চপিমন্্ বলমগমি।্ চেস্ ইজ্এ্ চন্উ্ টাইপ্অ্ফ্

ক্রাই ,্চ িঃ্চ টো।্এবামে্হামেড্রুচপমজে্উপে্চেম ়ে্ববচেম ়ে্বগমি,্এে্পমে্কী্

হমব্বক্জামন্  

  

বাইমেে্বলামকে্সমঙ্গ্কো্বলাে্স য়্বফলুো্এ চন্মত্পাম ়েে্উপে্পা্তুমল্বমস।্

 খন্্ববাম ্আে্কো্বলাে্বন্ই,্ববচশ্বলমল্স য়্ন্ি্হমব,্তখন্্পা-টা্এ ন্্োমব্

ন্াচ ম ়ে্বন্য়্ব ্তামতই্ববশ্ববা া্ ায়্এবাে্আপচন্্আসুন্।্আজও্তাই্কেল,্আে্

তামত্ফলও্হল।্চ িঃ্বাটো্উমে্পড়মলন্।্বু লা ্কতকটা্েদ্রতাে্খাচতমেই্বফলুো্

বলল,্আশা্কচে্কাে াণু্ডমত্চগম ়ে্বকান্ও্অ্সুচবধায়্পড়মত্হমব্ন্া। 

  

বলট্আস্বহাপ্বসা,্বলমলন্্েদ্রমলাক।্এচন্ওম ়ে,্আপন্াে্সমঙ্গ্আলাপ্হম ়ে্বগল।্

আপন্াে্খুব্প্রশংসা্শুমন্চি্চ িঃ্সমবেশ্বে্সাহাম ়েে্কামি।  

  

সমবেশ্বে্সহায় ব্ফলুোে্এক্ মেল। ব্কাডা চ ়ে্োমকন্। হ্াজাচেবামগ্তাঁে্একটা ব্াংমলা্

প্রায়ই্খাচল্পমড়্োমক ্আ ো্একবাে্বসখামন্্চগম ়ে্চিলা ্চেন্্েমশক। 
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কাে াণু্ডমত্ বকান্ও্ বগাল াল্ বেখমল্ আপচন্্ পুচলমশ্ খবে্ চেম ়ে্ বেমবন্,  ্ বলল্

বফলুো।এসব্বলামকে্েেকাে্বেফ্বধালাই। 

  

চ িঃ্বাটো্িমল্ াবাে্পে্লালম াহন্বাবুই্প্রে ্ ুখ্খুলমলন্।  

  

আশ্চ ে!্ ফমেন্্ কাচি্ বমলই্ ববাধহয়্ এই্ চহল্ বটশমন্ে্ কোটা্ একবােও্  াোয়্

আমসচন্। 
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২. অ্যাডতেঞ্চাতরর শুরু 

পেচেন্্ সকামল্ ব ্ ঘটন্াটা্ ঘটল,্ বলা্ ব মত্ পামে্ বসটা্ বেমকই্ আ ামেে্ এই্

অ্যাডমেঞ্চামেে্শুরু।্অ্চবচশয্বসটাে্চবষম ়ে্বলাে্আমগ্গতকাল্োমত্রে্বটচলমফান্টাে্

কো্বলা্েেকাে। 

  

কলকাতায়্অ্কটাবে্ ামসও্ াম ্ াম ্আকাশ্কামলা-টামলা্কমে্বৃচি্এমস্ ায়।্

কালও্তাই্হল।্লালম াহন্বাবু্সাধােণত্ চবমকমল্এমল্আটটা-সামড়্আটটা্প েন্ত্

োমকন্ ্কাল্সাতটা্ন্াগাে্ব মঘে্গজেন্্শুমন্্হন্তেন্ত্হম ়ে্উমে্পড়মলন্–বেঞ্চ্কাল্

সকামল্আসা্ ামব,্তমপশ।্চন্উ্ ামকেমটে্প্লটটা্আেও্খাচন্কটা্এচগম ়েমি ্বতা াে্

একটা্ও্চপচন্য়ন্্বন্ওয়া্েেকাে। 

  

বৃচি্এল্আটটায়,্আে্বফান্টা্বপৌমন্্ন্টায়।্বফলুো্ওে্ঘমে্এিমটন্শমন্্কো্বলল,্

আে্আচ ্বসবাে্ঘমেে্ব ইন্্বটচলমফামন্্শুন্লা ।  

  

চ টাে্প্রমোষ্চ ত্র ্। 

  

কো্বলচি। 

  

চডমটকচটে্প্রমোষ্চ ত্র  

  

আমজ্ঞ্হযাঁ।্প্রাইমেট্ইন্মেসচটমগটে। 

  

ন্ স্কাে ্আ াে্ন্া ্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ।্আচ ্বলচি্বসন্ট্রাল্বহামটল্বেমক। 

  

বলুন্। 

  

আপন্াে্সমঙ্গ্একটু্েেকাে্চিল।্একটু্বেখা্কো্ ামব্চক  
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বযাপােটা্জরুচে  

  

খুবই।্আজ্বতা্বােলা,্তমব্কাল্সকামল্ চে্একটু্স য়্চেমত্পামেন্।্আচ ্বাইমে্

বেমক্এমসচি,্এবং্আসাে্একটা্প্রধান্্কােণ্হল্আপন্াে্সমঙ্গ্বেখা্কো।্ মন্্হয়্

আপচন্্বযাপােটা্শুন্মল্ইোমেমটড্হমবন্। 

  

বটচলমফামন্্এে্ববচশ্বলা্ ামব্ন্া্ববাধহয়  

  

আমজ্ঞ্ন্া।্বেচে্সযাচে। 

  

অ্যাপাম ়েেম ে্হল্সকাল্ন্টায়।কণ্ঠস্বমে্ববশ্বযচক্তমিে্পচেিয়্পাওয়া্ ায়,্বলল্

বফলুো।্ আ ােও্ অ্চবচশয্ তাই্  মন্্ হম ়েচিল।্  মন্্  মন্্ বললা —সকমল্ বাটো,্

চবমকমল্বসা — মেমলে্চকউ্বলমগ্বগমি। 

  

আজকাল্বফলুোে্সমঙ্গ্আচ ও্ব াগবযায়া ্কচে।্সকাল্আটটাে্ মধয্স্নান্-টান্্বসমে্

দুজমন্ই্সাো্চেমন্ে্জন্য্ ততচে।্সামড়্আটটায়্লালম াহন্বাবু্বফান্্কমে্বলমলন্,্

বসচেন্্ চন্উ ামকেমট্ একটা্ বোকামন্ে্ উইমন্ডগমত্ ন্াচক্ একটা্ লাইট্ চগ্র্ন্্ জাচকেন্্

বেমখমিন্,্বসইমটে্েেটা্বজমন্ই্আ ামেে্বাচড়মত্িমল্আসমবন্।্বু লা ্েদ্রমলাক্

চহল্বটশমন্্ াবাে্বতাড়মজাড়্আেম্ভ্কমে্চেম ়েমিন্। 

  

বপৌমন্্েশটামতও্ খন্্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্এমলন্্ন্া,্তখন্্বফলুোে্হাত্বেমক্খবমেে্

কাগজটা্পামশ ব্ফমল্ াো ন্্াড়াে্োবটা ব্েমখ্বু লা ্বাোচলমেে্পাংিুয়াচলচটে্অ্োব্

চন্ম ়ে্একটা্বতমতা্ ন্তবয্কোে্জন্য্ততচে্হমে। 

  

েশ্চ চন্মটে্ মধযই্বফান্টা্ববমজ্উেল। 

  

 াডোে্চেকচটম ে্বন্াটবুমক্আপন্াে্বফান্্ন্ম্বে্বেখচি্বকন্্ শাই  
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প্র্নটটাে্ মধয্একটা্েড়মক্বেবাে্োব্োকমলও,্আসমল্বসটা্ব ্হালকা্ব জামজই্

কো্হম ়েমি্তা্বু মত্অ্সুচবধা্হয়্ন্া ্প্র্নটকতা্হমে্বজাড়াসাঁমকা্োন্াে্ইিমপ্টরে্

 চহ ্েিগুপ্ত। 

  

বফলুোে্কপামল্খাঁজ। 

  

বক্খুন্্হল  

  

িমল্আসুন্্বসন্ট্রাল্অ্যাচেচন্উ।্বসন্ট্রাল্বহামটল।্বতইশ্ন্ম্বে ঘে।  

  

অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্চক  

  

আপন্াে্বিন্া্ন্াচক  

  

পচেিয়্হবাে্কো্চিল্আজ্সকামলই।্কীোমব্খুন্্হল  

  

িুচেকাঘাত। 

  

কখন্  

  

আচলে্ চন্েং।্এমল্সব্জান্মত্পােমবন্।্আচ ্এমসচি।্এই্চ চন্ট্কুচড়। 

  

আচ ্বিিা্কেচি্আধা্ঘণ্টাে্ মধয্বপৌঁমি্ব মত।  

  

লালম াহন্বাবু্এমলন্্েশ্চ চন্ট্পমেই,্তমব্ঘমে্বঢাকাে্আে্সুম াগ্বপমলন্্ন্া।্

 াডোে!্বমল্লালম াহন্বাবুমক্বেমক্চন্ময়্চগময়্তাঁে্গাচড়মত্তুমল্চেময়্চন্মজ্উমে্

তাঁে্পামশ্বমস্বফলুো্িাইোে্হচেপেবাবুমক্বলল,্বসন্ট্রাল্বহামটমল,্িট-জলচে। 

  

আচপমসে্োচফক,্তাে্ মধযই্ োসম্ভব্চস্পমড্িমলমি্আ ামেে্গাচড়,্আচ ্সা মন্্

বমস্ একবাে্ঘাড়্ ঘুচেময়্ চপিমন্্ বেমখই্ বুম চি্ লালম াহন্বাবুে্অ্বিা্ চবন্া্ ব মঘ্
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বজ্রাঘামতে্ মতা।্এটাও্ চতচন্্জামন্ন্্ ব ্এ্অ্বিায়্ বফলুোমক্ বকান্ও্প্র্নট্কমেই্

বকান্ও্উিে্পামবন্্ন্া। 

  

বহামটমল্বপৌঁমি্ব টা্জান্া্বগল্তা্ব াটা ুচট্এই।্েচববাে্সেযামবলা্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্

এমস্বহামটমল্ওমেন্।্খাতা্বেমক্জান্া্ ামে্চতচন্্োমকন্।্কান্পুমে।্আগা ীকাল্

তাঁে্িমল্ াবাে্কো্চিল।্আজ্বোে্পাঁিটায়্ন্াচক্একজন্্বলাক্এমস্তাঁে্ বখাঁজ্

কমেন্।্তাঁমক্বলা্হয়্বসা ্োমকন্্বতইশ্ন্ম্বে্ঘমে।্বোতলাে্ঘে,্তাই্আগ্তুক্

চলফমট ন্্া্উমে চ্সচড চ্েম ়েই্ওমেন্,্আে চ্ চন্ট্পমন্মো্বামেই ন্্াচক্িমল  ্ান্! ব্িহাোে্

বণেন্া্হল— া াচে্হাইট,্পচেষ্কাে্েং,্োচড়-মগাঁফ্বন্ই,্পেমন্্িাই্েমেে্পযাে্আে্

ন্ীল বু্শ্শাটে। ে্ামোয়ান্্বলল ব্ ্েদ্রমলাক ন্্াচক্একটা্টযাচি্োঁড়্কচেম ়ে ব্েমখচিমলন্। 

  

চ িঃ্বসা ্আটটায়্বেকফাট্বিম ়েচিমলন্,্রু ৰয়্চেক্স ম ়ে্চগম ়ে্েেজাে্ববল্চটমপ্

বকান্ও্সাড়া্পায়চন্।্তােপে্ডুপচলমকট্িাচৰ্চেম ়ে্ঘে্খুমল্বেমখ্েেজাে্সা মন্ই্

পমড়্আমি্ চ িঃ্ বসাম ে্ ৃতমেহ।্অ্ন্ত্রটা্হমে্একটা্ বন্পাচল্ কুকচে।্ বসটা্ ব মেমি্

বুমকে্ব াক্ষ ্জায়গায়,্এবং্বসটামক্আে্বাে্কো্হয়চন্।  

  

বতইশ্ন্ম্বে্ঘমে্পুচলশ্খান্াতিাচস্কেমি,্তমব্চজচন্স্বলমত্ চবমশষ্চকিুই্ বন্ই।্

একচট্ াত্র্বিাট্চে্আই্চপ্বযাগ,্তামত্চেন্-চতমন্মকে্বযবহামেে্জন্য্জা া-কাপড়।্

টাকা-পয়সা্চকিুই্পাওয়া্ ায়চন্,্অ্োৎ্ধমে্বন্ওয়া্ব মত্পামে্বসগুমলা্আততা ়েীই্

সচেম ়েমি।্বফলুো্লাশ্বেমখ্এমস্বলল্েদ্রমলাক্েীচত মতা্সুপুরুষ্ চিমলন্,্বয়স্

চত্রমশে্ববচশ্ন্য় ্রু বম ়েে্সমঙ্গ্কো্বমল্জান্া্বগল্চ িঃ্বসা ্চসগামেট্বখমতন্্ন্া,্

চিংক্কেমতন্্ন্া। চ্েমসপশমন্্বমসন্ চ্ িঃ্লচতফ, চ্তচন্্বলমলন্ চ্ িঃ্বসা ্ন্াচক্গতকাল্

ববচশে্োগ্স য়টাই্বহামটমলে্বাইমে্চিমলন্,্বফমেন্্বৃচি্ন্া াে্ঘণ্টাখামন্ক্আমগ।্

আজ্বোমে্িাড়া্ওঁে্কামি্বকান্ও্চেচজটে্আমসচন্,্বকউ্বটচলমফামন্ও্ওঁে্ বখাঁজ্

কমেচন্।্তমব্হযাঁ,্এই্বহামটমলে্ঘমে্বটচলমফান্্বন্ই,্তাই্চ িঃ্বসা ্ন্াচক্কাল্োমত্র্

চেমসপশন্্বেমক্ চডমে্টরচে্বেমখ্একটা্ন্ম্বে্বাে্কমে্কামক্ব ন্্বটচলমফান্্কমেন্,্

এবং্কোে্পে্চন্মজে্বন্াটবুমক্ন্ম্বেটা্চলমখ্বন্ন্। 
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ব ্ বন্াটবুমক্ বফলুোে্ন্ম্বেটা্ চিল্ বসটা্পাওয়া্ ায়্খাট্এবং্ ববডসাইড্ বটচবমলে্

 া খামন্্ ব ম মত।্ ন্তুন্্ বকন্া্ বন্াটবুক,্ তাে্ প্রে ্ চতন্মট্ পাতামতই্ শুধু্ বলখা।্

এমলাম মলা্টুকমো্টুকমো্কো-বাংলা্ইংমেচজ্ব শামন্া।কী্ মন্্হমে্বল্বতা -একটা্

পাতা্খুমল্আ াে্চেমক্এচগম ়ে্চেম ়ে্বলল্বফলুো। 

  

আচ ্বললা ,্বলখা্ াম ্ াম ্বকঁমপ্বগমি,্চবমশষ্কমে্ঘাঁচট্কোটা্বতা্প্রায়্পড়াই্

 ায়্ন্া। 

  

প্রিণ্ড্ন্াোসে্বটন্শমন্্চলমখমিন্্বমল্ মন্্হয়,্ ন্তবয্কেমলন্্জটায়ু। 

  

অ্েবা্প্রিণ্ড্ববমগ্ধাব ান্্বকান্ও্ ামন্,্বলল্বফলুো,্ধরুন্্ঘণ্টায়্িমশা্ াইল। 

  

ববা াই্ ামে্বফলুো্বপ্লমন্ে্কো্বলমি।্বজেমপ্লমন্ে্চস্পড্গমড়্ঘণ্টায়্িমশা্ াইল্

হমত্পামে। 

  

আ াে্চবশ্বাস্ঘাঁচট্কোটা্বলখাে্স য়্বপ্লন্টা্একটা্এয়াে্পমকমট্পমড়চিল,্বলল্

বফলুো। 

  

ব াক্ষ ্ধমেমিন্,্বলমলন্্জটায়ু,্বসবাে্বমম্ব্ াবাে্স য়্ মন্্আমি্সমব াত্র্কচফমত্

িু ুক্ চেম ়েচি—আে্অ্ চন্্পমকট!্ বস্ শাই্কচফ্অ্ন্নন্ালীমত্ন্া্ চগম ়ে্শ্বাসন্ালীমত্

ঢুমক্চবষ া-চটষ ্বলমগ্এক্বকমলঙ্কাচে্বযাপাে। 

  

বফলুো্বলখাগুমলা্চন্মজে্খাতায়্টুমক্চন্ম ়ে্বন্টবুকটা্ চহ বাবুমক্বফেত্চেম ়ে্চেল। 

  

আ ো্কান্পুমে্জাচন্ম ়ে চ্েচে্বলমলন্্ চহ ্েিগুপ্ত,্লাশ্সন্াক্ত্কোে্একটা্বযাপাে্

আমি্বতা! 

  

বফলুো্বলল,্আ াে্চবশ্বাস্োচিমে্চেচি্বেমক্একটা্ফ্লাইট্আমি্ব টা্কান্পুে্হম ়ে্

আমস ্ গত্ েচববামেে্ফ্রাইমট্ অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্ বসা ্ ন্াম ্ বকান্ও্ পযামসঞ্জাে্ চিল্ চক্ ন্া্
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বসটাও্বখাঁজ্কমে্বেখমত্পামেন্।্তমব্আ াে্ধােণা্বলাকটা্বকান্ও্পাহাচড়্জায়গা্

বেমক্আসমি। 

  

বকান্্বলুন্্বতা?  

  

এক্বজাড়া্ াউমেচন্য়াচেং্বুটস্বেখলা ,্তাে্একটাে্তলায়্এক্টুকমো্ফান্ে্বলমগ্

েম ়েমি,্ব টা্পাহামড়ই্োকা্স্বাোচবক। 

  

 চহ বাবু্বলমলন্্ন্তুন্্ বকান্ও্ তেয্ বপমলই্জাচন্ম ়ে্ বেমবন্,্ চবমশষ্ কমে্কুকচেে্

হাতমল্বকান্ও্চফংগাে্চপ্রট্পাওয়া্বগল্চক্ন্া। 

  

আে্গ্র্যান্ড্বহামটমল্ঢুমকই্পযামসমজে্বাঁচেমক্একটা্চকউচেওে্বোকান্্আমি্বলল্

বফলুো,্বখাঁজ্কমে্বেখমত্পামেন্,্কুকচেটা্ওখান্্বেমকই্বকান্া্হম ়েমি্চক্ন্া। 

  

বফোে্পমে্বন্াটবুমকে্চতন্মট্পাতায়্ব ্বলখাগুমলা্চিল্বসগুমলা্বেখাল্বফলুো। 

  

প্রে ্পাতায়্দু্লাইন্্বলখা–( ১) only L S D কি? (২) ASK C P about methods and past 

cases. 
  

চিতীয়্পাতায়্চতন্্লাইন্-(১)্ঘাঁচট্এখামন্্ন্া।্ওখামন্ ্( ২) ্ A B সম্বন্ধে আন্ধে জানা 

দরিার; (3) Ring up PCM, D. D. C. 
  

তৃতীয়্পাতায়্শুধু্আ ামেে্বাচড়ে্বফান্্ন্ম্বে। 

  

ফমেন্্কমেচি্ঘচটত্বকান্ও্বযাপাে্ন্াচক্ শাই ্প্র্নট্কেমলন্্জটায়ু।্ব মো্িাচড়ম ়ে্

বিৌ াোয়্লাল্বাচতমত্এমস্বেম মি্আ ামেে্গাচড়।  

  

বকন্্বলুন্্বতা  

  

ন্া,্ওই্এল্এস্চড্বেখলা ্চক্ন্া।্পাউন্ড-চশচলং-মপি্বতা  
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বফলুো—এল্এস্চড্হল্এক্েক ্িাগ।্লাইসাোচজক্অ্যাচসড্ডাইম ়েচেলা াইড।্

চহচপমেে্বেৌলমত্এে্খযাচত্এখন্্সাো্চবমশ্ব্িচড়ম ়ে্পমড়মি।্আজকাল্তবজ্ঞাচন্কো্

বমলন্,্  ান্ুমষে্  গমজ।্ বসম াটাচন্ন্্ বমল্ এক্ েক ্ োসায়চন্ক্ পোেে্ আমি্ ব টা্

 ান্ুষমক্সুি্ চ্মষ্ক্ োবমত্ বু মত,্ চিন্তা্কেমত্সাহা য্ কমে ্ এল্এস্ চড্ ন্াচক্

বসমোটাচন্মন্ে্  াত্রা্ সা চ ়েকোমব্ কচ ম ়ে্ চেম ়ে্  চ্মষ্কে্ চবকাে্ ঘচটম ়ে্ বেয়।্

চকিুক্ষমণে্জন্য্ ান্ুষ্তাই্একটা্অ্বা্ব্জগমত্চবিেণ্কমে।্ধরুন্,্এই্বিৌেচঙ্গমক্

 মন্্হমত্পামে্ন্ন্দন্কান্ন্। 

  

ৰূমলন্্কী!্এ্চজচন্স্চকন্মত্পাওয়া্ ায়্ন্াচক  

  

তা্ ায়্বইকী।্তাই্বমল্চক্আে্বেজ্ব চডকযাল্বটামসে্চগম ়ে্িাইমল্পামবন্ ্এসব্

পাওয়া্ ায়্ বগাপন্্আ্ান্ায়।্ বলাব্ চসমন্ াে্ চপিন্্ চেমক্ চহচপমেে্একটা্ বহামটল্

আমি।্বসখামন্্চগম ়ে্তামেে্সমঙ্গ্চ শমল্পমে্এক-আধটা্শুগাে্চকউব্বপমলও্বপমত্

পামেন্। 

  

শুগাে্চকউব  

  

িাে্বিৌমকা্চিচন্ে্বডলা্বেমখন্চন্ ্তাে্ মধয্বপাো্োমক্এক্কণা্এল্এস্চড।্এই্

এক্কণাে্বতজ্আপন্াে্োষায়্ফাইে্োউজযান্ড্হসে্পাওয়াে।্অ্চবচশয্এল্এস্চড্

বসবন্্কমে্সা চ ়েক্স্বগেবাস্ন্েকবাস্দুই-ই্হমত্পামে।্বসটা্বক্খামে্তাে্উপে্

চন্েেে্কমব।্চসঁচড়্ন্া মি্ মন্্কমে্সততলাে্িামতে্কাচন্েমশ্োঁচড়ম ়ে্শূমন্য্পা্বাচড়ম ়ে্

চেম ়েমি্এল্এস্চড-ে্প্রোমব্এও্বশান্া্ ায়। 

  

তাে্ ামন্্পাপাত্ি–?  

  

অ্যান্ড্ া াে্ি।  

  

কী্েয়ঙ্কে। 
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৩. খনু্টা হতয়জিল মঙ্গলবার সকাতল 

খুন্টা্হম ়েচিল্ ঙ্গলবাে্সকামল।্চবষুযেবাে্দুপুমে্বফলুোে্বফান্্এল্ চহ ্েিগুপ্তে্

কাি্বেমক।্খবে্আমি্অ্মন্ক। 

  

অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্কান্পুমেে্আই্আই্চট-মত্অ্ধযাপন্া্কেমতন্।্বসখামন্্তাঁে্বকান্ও্

আত্মীয়্োমক্ন্া।্তমব্তাঁো্খবে্পাোন্্ব ্কলকাতায়্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসাম ে্এক্োই্

োমক।্বস্ন্াচক্বটট্বযামঙ্ক্িাকচে্কমে।্পুচলশ্তাে্হচেশ্বাে্কমে।্েদ্রমলাক্ন্াচক্

খবমেে্কাগমজ্তাঁে্োোে্ ৃতুয-সংবােটা্চ স্কমে্বগচিমলন্।্ াই্হাক,্চতচন্্লাশ্

সন্াক্ত্কমে্ ান্,্এবং্বমলন্্ব ্অ্ন্ীমকন্দ্ৰবাবু্ন্াচক্তাঁে্আত্মীয়-স্বজমন্ে্সমঙ্গ্চবমশষ্

ব াগাম াগ্োখমতন্্ন্া।্কলকাতায়্প্রায়্আসমতন্্ন্া্বলমলই্িমল।্তমব্োো্একটু্

খা মখয়াচল্হমলও,্চন্েীক,্স্বাধীন্মিতা্পুরুষ্চিমলন্্বসটা্োই্স্বীকাে্কমেন্। 

  

দু্ন্ম্বে-কুকচেমত্ বকান্ও্আেুমলে্িাপ্পাওয়া্ ায়চন্।্অ্েোৎ্খুচন্্অ্তযন্ত্সাবধাচন্্

বলাক।্ব ্োমব্ব ্অ্যামঙ্গমল্বিাো্বুমক্ঢুমকমি,্তামত্ মন্্হয়্খু চন্্ন্যাটা্বা্বলফট-

হযামন্ডড।্গ্র্যান্ড্বহামটমলে্চকউচেওে্বোকামন্ে্ াচলক্বিাোটা্বেমখ্চিমন্মিন্্এবং্

বমলমিন্্বসটা্তাঁো্ চবচক্র্কমেন্্বসা বাে্সকামল্ চ িঃ্বাটো্ন্া ক্এক্বযচক্তমক।্

ইচন্্গ্র্যান্ড্ বহামটমলই্ চিমলন্,্এবং্ ব চেন্্খুন্্হয়্ বসচেন্্ইচন্ডয়ান্্এয়াে্ লাইন্মসে্

সকাল্ন্টাে্ফ্লাইমট্িমল্ ান্্কাে াণু্ড। 

  

চতন্্ন্ম্বে-কান্পুে্হম ়ে্আসা্চেচিে্েচববামেে্ফ্লাইমট্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্বমল্বকান্ও্

 াত্রী্ চিমলন্্ ন্া।্ তমব্ েচববামেে্ অ্ন্য্ সব্ ফ্লাইমটে্ পযামসঞ্জাে্ চলট্ বেমখ্ পুচলশ্

বজমন্মি।্ ব ্ বস্ চেন্্ কাে াণু্ড-কযালকাটা্ চবকামলে্ ফ্লাইমট্ অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্ বসা ্ ন্াম ্

একজন্্পযামসঞ্জাে্চিমলন্।্এক্ঘণ্টা্বলট্চিল্ফ্লাইটটা ্বসটা্এমস্ে েম ্বপৌঁিায়্

সামড়্পাঁিটায়। 
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 চহ বাবু্বশষ্কো্বলমলন্্এই্ব ,্খুচন্্ খন্্চবমেমশ্োগলওয়া,্তখন্্এখান্্বেমক্

চকিু্ কোে্ বকান্ও্ বসাজা্ ো্া্ বন্ই।্ বকসটা্ আপাতত্ িমল্  ামে্ চস্ আই্ চড্

বহাচ সাইমডে্হামত।্বসখান্্বেমক্চেচিে্হা ্চডপাটেম মে্জান্ামল্পে্তাো্আবাে্

বন্পাল্সেকামেে্কামি্অ্ন্ুমোধ্জান্ামবন্্এই্খুমন্ে্তেমন্ত্সহায়তাে্জন্য।্বন্পাল্

সেকাে্সম্মচত্জান্ামল্পে্এখান্্বেমক্চস্আই্চড-ে্বলাক্িমল্ ামব্কাে াণু্ড। 

  

বফলুো্বফান্টা্োখাে্স য়্শুধু্একচট্কোই্বলল–  

  

ববট্অ্ফ্লাক্।  

  

  
  

এে্পে্দুমটা্চেন্্বফলুোে্কো্একে ্বে।্তমব্ও্ব ্গেীেোমব্চিন্তা্কেমি্বসটা্

ওে্ঘন্ঘন্্পায়িাচে,্ াম ্ াম ্আেুল্ টকামন্া,্আে্হোৎ্হোৎ্চবিান্ায়্চিত্হম ়ে্

শুম ়ে্পমড়্চসচলং-এে্চেমক্বিম ়ে্োকা্বেমখই্বু মত্পােচিলা । 

  

চিতীয়্ চেন্্ লালম াহন্বাবু্ এমস্ প্রায়্ দু্ ঘণ্টা্ েইমলন্,্ অ্েি্ পুমো্ স য়টা্ বফলুো্

বটটযাচল্ব ৌন্ী।্েদ্রমলাক্বশষটায়্ া্বলাে্আ ামকই্বলমলন্,্এবং্ব ােিঃ্বযাপােটা্

এই্ব ,্উচন্্ন্াচক্গতকাল্এক্আশ্চ ে্পাচ মটে্কামি্চগম ়ে্হাত্বেচখম ়ে্এমসমিন্। 

  

বু মল্োই্ তমপশী,্ েদ্রমলামকে্ন্া ্হমে্ ব ৌচলন্াে্েট্টািা ে।্শুধু্ ব ্ দুধেষে্ হাত-

বেচখম ়ে্তা্ন্য়,্ওচেচজন্াল্চেসািে্আমি।্বমলন্,্ ান্ুমষে্ মতা্বাঁেমেে্হামতও্ন্াচক্

বেখা্োমক,্আে্বস্বেখা্পড়া্ ায়।্আ ামেে্চিচড়য়াখান্ায়্একটা্চশম্পাচজ্আমি।্

ব ৌচলবাবু্ চকউমেটেমক্ বমল্ বস্পশাল্ পােচ শন্্ চন্ম ়ে,্ ব ্ বলাকটা্ চশম্পাচজটাে্

বেখামশান্া্ কমে্ তামক্ সমঙ্গ্ চন্ম ়ে্ ঢুমকচিমলন্্ খাঁিাে্ বেতে।্ বলমলন্্ োেী্ োবয্

জামন্ায়াে।্েশ্চ চন্ট্ধমে্হাত্বাচড়ম ়ে্বমস্চিল,্টু্শব্দচট্কমেচন্।্বকবল্ববমোবাে্

স য়্ন্াচক্েদ্রমলামকে্কািাটা্বটমন্্খুমল্বেয়,্হুইি্ব ্চব্অ্চন্োকৃত।্ াই্হাক,্

বহড্লাইন্,্লাইফ্লাইন্,্হাটে্লাইন্,্বফট্লাইন্-সব্আমি্ওই্বাঁেমেে্হামত ্ওটা্
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 ােমব্এইটচট-চিে্অ্গামট।্অ্যাট্ চে্এজ্অ্ফ্োচট্চি।্আচ ্ডায়চেমত্বন্াট্কমে্

চন্ম ়েচি।্আ াে্বতা্ মন্্হয়।্ফমল্ ামব।্তুচ ্কী্বমলা  

  

আচ ্বললা ,্ফলমল চ্ন্শ্চয়ই্একটা্অ্দু্ভত্বযাপাে্হমব। চ্কন্তু্আপন্ামক্কী্বলমলন্  

  

বস্ বতা্আমেক্  জা।্ বিে্ পাঁমিক্ আমগ্ তকলাস্ ববাস্ চিমট্ এক্ পাচ টমক্ হাত্

বেচখম ়েচিলা ।্চতচন্্বমলচিমলন্্ফমেন্্টয়ুে্বন্ই।্ইচন্্বেচখম ়ে্চেমলন্্স্পি্েম ়েমি।্

ন্া্হম ়ে্ ায়্ন্া। 

  

লালম াহন্বাবু্ হতাশ্হন্চন্।্ পেচেন্ই্সকমল্ িা্ বখমত্ বখমত্ বফলুো্ বলল,্ বু চল্

বতাপম্স,্ ন্্বলমি্অ্ল্বোডস চ্লড্টু্বন্পাল।্আে্তাে্ মধয চ্কিু্ো্া্ববশ্সচপেল।্

অ্তএব্বন্পাল্ াওয়াটা্বফলুচ চিমেে্কতেবয। 

  

ইচন্ডয়ান্্এয়ােলাইন্মস্কাে াণু্ড্ফ্রাইমট চ্তন্জমন্ে চ্টচকট্চকমন্,্লচণ্ড্বেমক্গে ্জা া্

আচন্ম ়ে,্পুষ্পক্েযামেলস-এে্সুেশেন্বাবুমক্চেম ়ে্ওখান্কাে্বহামটল্বুক্কোে্কো্

বমল্চেম ়ে্আ ামেে্েওন্া্হমত্আেও্চতন্্চেন্্বলমগ্বগল।  

  

এেই্ মধয্এক’চেন্্আচ ব্ফলুোমক চ্জমজ্ঞস্কেলা , ব্তা াে চ্ক্ধােণা ন্্কল্বাটোও্

কাে াণু্ড্িমল্বগমি  

  

বফলুো্বলল,্খুন্্কমে্বেমশে্বাইমে্পাচলম ়ে্ব মত্পােমল্একটা্ ্্সুচবমধ্আমি।্

শুচন্চল্বতা্ চহ বাবু্কী্বলমলন্-দুই্বেমশে্সেকামেে্ মধয্স ম াতা্ন্া্হওয়া্প েন্ত্

বতা্ খুচন্্ চন্চশ্চন্তু।্  ুক্তোমে্ খুন্্ কমে্ অ্মন্মক্ সী ান্া্ বপচেম ়ে্ পাচলম ়ে্  ায়্

ব াকচসমকামত,্শুমন্চিস্বতা।্োেত্আে্বন্পালও্বতা্বসই্একই্বযাপাে।  

  

 াবাে্আমগে্ চেন্্সকালমবলা্লালম াহন্বাবু্ এমস্বমল্ বগমলন্্ ব ্ বলচন্ন্্সেচণে্

ব ামড়্ন্কল্বাটোমক্বেমখমিন্।্বস্ন্াচক্একটা্োণ্ডাইম ়েে্বোকামন্ে্সা মন্্োঁচড়ম ়ে্
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লচসয্খাচেল।্বফলুো্িােচ ন্ামে্টান্্চেম ়ে্ চসচলং-এে্ চেমক্ েৃচি্বেমখ্প্র্নট্কেল,্

বগলাসটা্বাঁ্হামত্ধমেচিল্চক্ন্া্বসটা্লক্ষ্কমেচিমলন্  

  

এই্বে! 

  

লালম াহন্বাবু্চজে্বকমট্বুচ ম ়ে্চেমলন্্বসটা্কমেন্চন্।তা্হমল্আপন্াে্বটটম মেে্

বকান্ও্ ূলয্বন্ই,্বলল্বফলুো। 

  

  
  

এয়ােমপামটেে্কাউোমে ব্ফলুোে ব্িন্া ব্লাক চ্িল। চ্তচন্ ব্লমলন্,্আপন্ামেে্ডান্চেমক্

চসট্চেচে,্তা্হমল্োল্চেউ্পামবন্। 

  

োল্চেউটা্ব ্কতটা্োল্বসটা্ব ্ন্া্বেমখমি্তামক্বমল্ববা ামন্া্ ুশচকল।্স্বমনেওও্

চক্োবা্ ায়্ব ্কলকাতাে্ াচট্বিমড়্আকামশ্ওোে্েশ্চ চন্মটে্ মধয্ডান্চেমক্

বিম ়ে্ বেখমত্ পাব্ েূমে্  ল ল্ কেমি্ আ ামেে্ বসই্ বিমলমবলা্ বেমক্ বিন্া্

কাঞ্চন্জঙ্ঘা  

  

আে্তাে্পমেই্অ্চবচশয্শুরু্হল্সাো্ডান্চেকটা্জুমড় চ্েড়্কমে্োঁচড়ময়্োকা্চবখযাত্

সব্পবেতশৃঙ্গ,্ াে্অ্মন্কগুমলাই্বকান্ও-ন্া-মকান্ও্স ম ়ে্বকান্ও-ন্া-মকান্ও্বেমশে্

চবখযাত্ পবেতামোহী্ েলগুমলামক্ িুম্বমকে্  মতা্ বটমন্্ চন্ম ়ে্ বগমি্ বশেপামেে্ বেমশ,্

ব খান্্ বেমক্ তাো্ োড়াই-মকয়াে্ ব জামজ্  েণপমণ্  াঁচপম ়ে্ পমড়মি।্ শৃঙ্গচবজয়্

অ্চে ামন্। 

  

কযামেন্্ ুখাচজে্ব ্এই্বপ্লমন্ে্অ্চধন্ায়ক্বসটা্আমগই্বঘাষণা্কো্হম ়েচিল।্আ ো্

জান্ালা্চেম ়ে্ ন্ত্র ুমেে্ মতা্বেমফে্িূমড়াগুমলাে্চেমক্বেখচি,্এ ন্্স য়্একজন্্

বাোচল্ এয়াে্ হামটস্ এমস্ বফলুোে্ উপে্  ুমক্ পমড়্ বলল,্ কযামেন্্ একবাে্

আপন্ামক্ককচপমট্বডমকমিন্। 
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বফলুো্ওেবাে্জন্য্ ততচে্হম ়ে্ ব ম ়েচটমক্ বলল,্আ াে্পমে্ এঁো্দুজন্ও্একবাে্

ব মত্পামেন্।্চক  

  

এয়াে্হামটস্বহমস্বলল,্আপন্াো্চতন্জমন্ই্আসুন্্ন্া।  

  

ককচপমট্জায়গা্খুবই্ক ,্তমব্বফলুোে্চপিমন্্োঁচড়ম ়ে্ওে্কাঁমধে্দু চ্েক্চেম ়ে্গলা্

বাচড়ম ়ে্আ ো্দুজমন্্ া্বেখলা ।্তাই্ মেি।্বেমখ্ মন্ে্ব ্োবটা্হল্বসটামক্

লালম াহন্বাবু্পমে্বমলচিমলন্্্ব্ধোষা্রুদ্ধশ্বাস্চব ুে্চব ূঢ়ে্চবস্ময়।্পে্পে্িূমড়াে্

লাইন্্ডান্চেক্বেমক্এমস্বাঁম ়ে্ ঘুমে্বপ্লন্্ব চেমক্ ামে্বসচেমক্একটা্প্রািীে্সৃচি্

কমেমি।্েূেি্ তই্কম ্আসমি,্শৃঙ্গগুমলা্ততই্ফুমল্বফঁমপ্িাচঙ্গম ়ে্চিচতম ়ে্উেমি।্

বকা-পাইলমটে্ হামত্ একটা্ হযাঁডচল্ বিমজে্ বই,্ চতচন্্ বসটামক্ বে্ কমে্ পে্ পে্

িূড়াগুমলা্ চিচন্ম ়ে্ চেমলন্।্কাঞ্চন্জঙ্ঘাে্ পেই্ াকালু,্আে্ তাে্ দুমটা্ িূমড়ে্ পমেই্

এোমেট।্বাচকগুমলাে্ মধয্ব ্ন্া গুমলা্আ াে্বিন্া্বসগুমলা্হল্বগৌেীশঙ্কে,্অ্ন্নপূণে্

আে্ধবলচগচে। 

  

চ চন্ট্পাঁমিক্ককচপমট্বেমক্আ ো্চফমে্এলা ।্এক্ঘণ্টা্লামগ্কাে াণু্ড্বপৌঁিমত।্

এয়াে্হামটস্িা্চেম ়েচিল,্বসটা্বশষ্হমত্ন্া্হমত্বু মত্পােলা ্বপ্লন্্ন্ীমি্ন্া মত্

শুরু্কমেমি।্জান্ালা্চেম ়ে্বিম ়ে্বেচখ্ন্ীমি্ঘন্্সবুজ্িাড়া্আে্চকিু্বেখা্ ামে্ন্া।্

এই্বসই্চবখযাত্বতোই ্এে্পমে্ হাোেত্পাহাড়্বপচেম ়েই্কাে াণু্ড্েযাচল! 

  

সা মন্্একটা চ্বশাল্সাো্ব মঘে্কুণ্ডলী,্আ ামেে্বপ্লন্টা্তাে্ মধয্ঢুকমতই্বাইমেে্

েৃশয্ ুমি্বগল,্আে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্একটা্ াঁকুচন্্শুরু্হল। 

  

চ চন্টখামন্ক্এই্অ্বিায়্িলাে্পে্হোৎ্ব ঘ্সমে্বগল,্ াঁকুচন্্বেম ্বগল,্আে্

 ল মল্বোমে্বেখমত্বপলা ্ন্ীমি্চবচিম ়ে্আমি্এক্আশ্চ ে্সুন্দে্উপতযকা। 

  

এ্ব ্ফমেন্্কাচি্বস্আে্বমল্চেমত্হয়্ন্া্ শাই্বঢ়োক্চগমল্কামন্ে্তালা্িচড়ম ়ে্

অ্বাক্বিাখ্কমে্বলমলন্্লালম াহন্বাবু। 
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কোটা্ চেকই।্োেতবমষে্এ ন্্জায়গা্বন্ই!্পাহাড়্ন্েী্ধান্মখত্গািপালা্ঘেবাচড়্

সবই্আমি,্চকন্তু্তাও্ব ন্্এমকবামে্অ্ন্য্েক । 

  

গ্র্াম ে্ বাচড়গুমলা্লক্ষ্কো্বলল্ বফলুো,চিমন্মেে্ ততচে্ইমটে্ বোতলা্বাচড়,্তাে্

উপে্খমড়ে্িাল।্এ্চজচন্স্আ ামেে্বেমশ্বেখমত্পাচব্ন্া। 

  

ওগুমলা্চক্ চন্দে্ন্াচক্ শাই  

  

ববৌদ্ধ চন্দে,্বলল্বফলুো।ন্েীে্এ্পামে,্তাই্ মন্্হয়্ওটা্পাটন্্শহে।্আে্ওইমট্

কাে াণু্ড। 

  

আ ামেে্বপ্লমন্ে্িায়াটা্ চকিুক্ষণ্বেমকই্সমঙ্গ্সমঙ্গ্িলচিল।্লক্ষ্কেচিলা ্বসটাে্

বড়্হওয়াে্চস্পড়্ক্রম ই্বাড়মি ্এবামে্বসটা্ব ন্্হোৎ্তচড়ঘচড়্িুমট্এমস্ চবোট্

হম ়ে্আ ামেে্বপ্লমন্ে্সমঙ্গ্চ মশ্ াওয়াে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্বু মত্পােলা ্আ ো্চত্রেুবন্্

এয়ােমপামটে্লযান্ড্কমেচি। 
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৪. এয়ারতপাতটে ফবশ িন্মতন্ অ্জেজ্ঞতা 

এয়ােমপামটে্ ববশ্ িন্ মন্্ অ্চেজ্ঞতা্ হল।্ এ্ েক ্ চবমেচশ্ টুচেমটে্ চেড়্ এে্ আমগ্

একবােই্বেমখচি,্ববামম্বে্তাজ হল্বহামটমলে্লচবমত।  

  

আমগই্জান্তা ।্ এখামন্্ কাট স-এে্  াম লা্আমি,্ বিচকং-এে্একটু্ বাড়াবাচড়,্

সকমলেই্ সুটমকস্ ন্াচক্ খুমল্ বেমখ।্ আ ামেে্ কামি্ আপচিকে্ চকিুই্ বন্ই,্ তাও্

লালম াহন্বাবু্োঁমত্োঁত্বিমপ্আমিন্্বকন্্চজমজ্ঞস্কোমত্বলমলন্,্একটা্চটচফন্্

বমি্চকিু্আ সত্ত্ব্এচন্চি্োই।্ফমেন্্কাচি,্ চে্সমন্দহ-টমন্দহ্কমে। 

  

বশষ্প েন্ত্কাট স্চকিু্বলল্ন্া্বেমখ্লালম াহন্বাবু্একটা্হাঁপ-িাড়া্হাচস্বহমসই্

হোৎ্আবাে্গেীে্হম ়ে্বগমলন্্বকন্্বসটা্ওঁে্েৃচি্অ্ন্ুসেণ্কমে্বু মত্পােলা । 

  

বফলুো্আমগই্বেমখমি্বলাকটামক।্একজন্্লালমি্োচড়ওয়ালা্বশ্বতাঙ্গ্ঢযাঙ্গাে্সমঙ্গ্

কো্বলমিন্্লাউমঞ্জে্বকামণ্োঁচড়ম ়ে্হয়্ন্কল্ন্া্হয়্আসল্বাটো।  

  

ন্া,্ন্কল্ন্য়,্আসল। 

  

বফলুোে্ সমঙ্গ্ বিাখামে্ ুচখ্ হওয়ামত্ েদ্রমলাক্ সামহবমক্ এিচকউস্ চ ্ বমল্ েুরু্

কপামল্তুমল্বহমস্এচগম ়ে্এমলন্্আ ামেে্চেমক। 

  

ওম ়েলকা ্টু্কাে াণু্ড! 

  

বশষ্প েন্ত্চন্মজমেে্তাচগমেই্এমস্পড়লা ,্বলল্বফলুো। 

  

বেচে্গুড,্বেচে্গুড!্চতন্জমন্ে্সমঙ্গই্হযান্ডমশক্কেমলন্্েদ্রমলাক।্ফেিুমন্চটচল,্বস্

বলাক্ ববাধহয়্ আে্ আ ামক্ ফমলা্ কমেচন্,্ চ িঃ্ চ টো।্ এ্ কী্ চেমন্্ আে্ বকান্ও্

বগাল াল্হয়চন্।্আপন্াো্কী্চেন্্আমিন্  
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চেন্্সমতক  

  

বকাোয়্উেমিন্  

  

বহামটল্লুচম্বন্ীমত্চেজামেেশন্্আমি। 

  

ন্তুন্্বহামটল,্বলমলন্্চ িঃ্বাটো,্অ্যান্ড্বকায়াইট্গুড।্আপন্াে্সাইট-চসইং-এ্ব মত্

িাইমল্আচ ্বমন্দাব্্কমে্চেমত্পাচে ্আ াে্আচপস্আপন্ামেে্বহামটল্বেমক্পাঁি্

চ চন্মটে্হাঁটা্পে। 

  

েযাঙ্ক্ইউ।্ইম ়ে-এ্খবেটা্আপচন্্বেমখমিন্্চক ্কলকাতাে্কাগজ্এখামন্্আমস  

  

বফলুো্ পমকট্ বেমক্একটা্ কাচটং্ বাে্ কমে্ বাটোে্ হামত্ চেল।্ আচ ্জাচন্্ এটা্

অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসাম ে্খুমন্ে্খবে,্বটটস যামন্্ববচেম ়েচিল।্তামত্এটাও্বলা্হম ়েচিল্ব ্

খুন্টা্কো্হম ়েচিল্একটা্বন্পাচল্কুকচেে্সাহাম য।  

  

আপচন্্ব চেন্্এমলন্্বসচেন্কােই্ঘটন্া্এটা। 

  

চ িঃ্বাটো্খবেটা্পমড়্ কাগজটা্ বেমক্ বিাখ্ তুমল্গেীে্সংশম ়েে্ েৃচিমত্ িাইমলন্্

বফলুোে্চেমক।্বফলুো্বলল,্কুকচেটা্গ্র্যান্ড্বহামটমলে্বোকান্্বেমক্বকন্া্হম ়েচিল্

খুমন্ে্ আমগে্ চেন্্ বসটা্ পুচলশ্ বেচেফাই্ কমেমি!্ বোকাচন্্ এটাও্ বমল্ ব ,্ চ চন্্

চকমন্চিমলন্্তাে্ন্া ্বাটো। 

  

হাউ্বটচেবল! 

  

চ িঃ্বাটোে্ ুখ্ফযাকামশ্হম ়ে্বগমি। 

  

আপচন্্ববাধহয়্এই্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসাম ে্ন্া ্বশামন্ন্চন্  

  

বন্োে,্কাচটংটা্বফেত্চেম ়ে্বলমলন্্চ িঃ্বাটো।  
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ইচন্্চকন্তু্একই্বপ্লমন্্এমসচিমলন্।্আপন্াে্সমঙ্গ। 

  

ফ্র ্কাে াণু্ড  

  

আ্তু্হযাঁ। 

  

বন্পাল্এয়ােলাইন্স  

  

হযাঁ। 

  

তা্হমল্বিহাো্বেখমল্হয়মতা্চিন্মত্পােতা ।্একমশা্চত্রশজন্্পযামসঞ্জাে্চিল্ওই্

ফ্লাইমট,্চ িঃ্চ টো। 

  

 াই্হাক,্আপচন্্আে্এে্ মধয্কলকাতা-টলকাতা্ ামবন্্ন্া,্তা্হমল্ বগাল ামল্

পড়মত্পামেন্,্ব াটা ুচট্হালকা্োমবই্বলল্বফলুো। 

  

চকন্তু্আ ামক্ফাঁমে্বফলাে্এ্েক ্বিিা্বকন্,্চ িঃ্চ টাো ্প্রায়্কাঁমো্কাঁমো্হম ়ে্

বলমলন্্চ িঃ্বাটো। 

  

বফলুো্বলল,্একজন্ চ্ক্রচ ন্যাল্ চে্আচবষ্কাে্কমে্ব ্আমেকজন্্বলামকে্সমঙ্গ্তাে্

বিহাোয়্খুব্চ ল,্তা্হমল্তাে্চন্মজে্ক্রাইম ে্ববা াটা্বসই্বলামকে্ঘামড়্বফলাে্

বিিাটা্চক্তাে্পমক্ষ্খুব্অ্স্বাোচবক  

  

বস্বতা্ ান্চি,্চকন্তু্এ্বতা্সাধােণ্ক্রাই ্ন্য়,্এ্ব ্ াডোে।  

  

বফলুো্বলল,্আ াে্ধােণা্খুচন্্কাে াণু্ডমতই্চফমে্আসমব,্এবং্আ াে্সমঙ্গ্তাে্

একটা্ াকাচবলা হ্মবই।্এই্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্সা ্কতকটা্আ াে্সাহা য্িাইমতই্কলকাতায়্

চগম ়েচিমলন্।্কী্কােমণ্বসটা্আে্জান্া্হয়চন্।্তাে্খুচন্্ববকসুে্খালাস্বপম ়ে্ ামব্
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বসটা্আচ ্ ান্মত্পােচি্ন্া,্ চ িঃ্বাটো।্আচ ্অ্ন্ুমোধ্কেব,্আপচন্্বা্আপন্াে্

বকান্ও্বলাক্ চে্তামক্কাে াণু্ডমত্বেমখন্্তা্হমল্আচ ্ব ন্্একটা্খবে্পাই। 

  

বসটা্আচ ্কো্চেচে।্আপন্ামক্বলমলন্্চ িঃ্বাটো।্আচ ্কালমকে্চেন্টা্োকচি।্

ন্া,্ একটা্ অ্যাম চেকান্্ টুচেট্ েমলে্ সমঙ্গ্ বপাখো্ ব মত্ হমে,্ পেশু্ চফমে্ এমস্

আপন্ামক্কন্টযাকচট্কেব। 

  

কাট মসে্ াম লা্িুচকম ়ে্আ ো্টযাচিমত্কমে্েওন্া চ্েলা ।্জাপাচন্্ডাটসুন্্টযাচি,্

ো্ায়্ জাপাচন্্ ও্ চবমেচশ্ গাচড়ে্ িড়ািচড়,্ পচেষ্কাে্ িওড়া্ োজপমেে্ ধামে্

ইউকযাচলপটামসে্সাচে ব্পািায়্পামকেে্ মধয্বাহামেে ব্স্পাটেস ব্টচডয়া , চ্বোট চ্বোট্

চবচলচত্ ধামিে্ চবচডং— াে্ অ্মন্কগুমলাই্ ন্াচক্ আমগ্ োণামেে্ প্রাসাে্ চিল—েূমে্

এখামন্-ওখামন্্  াো্ উচিম ়ে্ আমি্ চহন্দু-মবৌদ্ধ্  চন্দমেে্ িূমড়া—সব্ চ চলম ়ে্ ফমেন্-

ফমেন্্োবটা্ব ্ক্রম ্লালম াহন্বাবুমক্আেও্ববচশ্কমে্বপম ়ে্বসমি্বসটা্তাঁে্হাত্

কিলাচন্্আে্আধ-মবাজা্বিাখ্বেমখই্বু মত্পােচিলা ।্বন্পামলে্োজাই্ব ্পৃচেবীে্

এক াত্র্ চহন্দু্ োজা্ বসটা্ শুমন্্ চতচন্্ ব  ন্্ ই মপ্রসড,্ বত ন্ই্ ই মপ্রসড্ শুমন্্ ব ্

বন্পামলে্লুচম্বন্ী্শহমেই্বুমদ্ধে্জন্ম,্আে্বন্পাল্বেমকই্ববৌদ্ধধ ে্চগম ়েচিল্চিন্্আে্

জাপামন্! 

  

শহমেে্ব ইন্্ো্া্কাচন্ত্পে্চেম ়ে্বাঁম ়ে্ঘুমে্একটা্কারুকা ে্কো্বতােমণে্চেতে্

চেম ়ে্আ ো্এমস্পড়লা ্চন্উ্বোমড।্এই্চন্উ্বোমডই্আ ামেে্বহামটল।্দু্চেমক্

বেমখ্বু লা ্এটা্বোকান্্আে্বহামটমলেই্পাড়া!্বলামকে্চেড়টাও্এখামন্ই্প্রে ্

বিামখ্পড়ল। 

  

একটা্ বিৌ াোে্কািাকাচি্এমস্আ ামেে্টযাচিট্োইট্অ্যাবাউট্টান্ে্কমে্ো্াে্

উলটাচেমক্ একটা্ বাহামেে্ কামেে্ বফ্রম ্ কাি্ বসামন্া্ েেজাে্ সা মন্্ ো ল।্

একচেমকে্পািাে্কামি্বলখা্বহামটল,্অ্ন্য্চেমক্লুচম্বন্ী।  
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বফলুো্এক’চেন্্বলচিল।্ভ্র মণে্বাচতকটা্বাোচলমেে্ মধয্ব  ন্্আমি,্োেতবমষেে্

আে্বকান্ও্জামতে্ মধয্বত ন্্বন্ই ্আে্এই্বাচতকটা্ন্াচক্ ধযচবিমেে্ মধযই্

সবমিম ়ে্ ববচশ্ বেখা্  ায়।্ সবমিম ়ে্ আশ্চ ে্ এই্ ব ,্  াতায়ামতে্ খেি্  ত্ বাড়মি,্

ভ্র মণে্বন্শাও্ন্াচক্বাড়মি্তাে্সমঙ্গ্পািা্চেম ়ে।  

  

কাে াণু্ডমত্এমসও্ াে্সমঙ্গ্প্রে ্আলাপ্হল্চতচন্্একজন্্বাোচল্টুচেট।্বহামটমলে্

চেমশপসমন্্োঁচড়ম ়ে্খাতায়্ন্া ্বলখা্হমে,্এ ন্্স য়্েদ্রমলাক্পামশে্একটা্বসাফা্

বেমক্উমে্এচগম ়ে্এমলন্্আ ামেে্চেমক। 

  

আপন্াো্ আই-এ্ ফ্লাইমট্ এমলন্ ্ লালম াহন্বাবুমক্ বম ়োমজযষ্ঠ্ বেমখ্ তামকই্ প্র্নট্

কেমলন্্েদ্রমলাক। 

  

আমজ্ঞ্হযাঁ।্ইচন্ডয়ান্্এয়ােলাইন্স।্েশ্চ চন্ট্বলট্চিল।  

  

এচেমক্এই্প্রে   

  

আমজ্ঞ্হযাঁ। 

  

পােমল্বপাখোটা্একবাে্ঘুমে্আসমবন্।্ববড়ামত্এমসমিন্্বতা  

  

আমজ্ঞ্হযাঁ।্হচলমড,্বফলুোে্চেমক্একবাে্আড়-মিামখ্বেমখ্বলমলন্্জটায়ু। 

  

আপচন্্এখামন্্োমকন্ ্বফলুো্প্র্নট্কেল।্ববয়াো্এমস্আ ামেে্ ালপত্র্চন্ম ়ে্বগমি্

বোতলায়।্দুমটা্পাশাপাচশ্ঘে্আ ামেে।–দুমশা্িাচিশ,্দুমশা্সাতাশ।  

  

আচ ্ কলকাতাে্ বলাক,্ বলমলন্্ েদ্রমলাক,্ ববড়ামত্ এমসচি।্ ফযাচ চল্ চন্ম ়ে।্ ইচন্্

অ্চবচশয্এখামন্েই্বাচসন্দা। 
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আমেকজন্্ বয়স্ক্েদ্রমলাকও্ ব ্ বসাফাটায়্ বমস্ চিমলন্্ বসটা্ এতক্ষণ্ লক্ষ্কচেচন্।্

বিামখ্কামলা্বফ্রম ে্িশ া,্টকটমক্েং,্ িুল্ধপধামপ্সাো।্সব্ চ চলম ়ে্ েীচত মতা্

বসৌ য্বিহাো। 

  

েদ্রমলাক্এচগম ়ে্এমস্আ ামেে্ন্ স্কাে্কেমলন্। 

  

এন্াো্বন্পামল্আমিন্্প্রায়্চতন্মশা্বিে,্প্রে ্েদ্রমলাকচট্বলমলন্।  

  

বমলন্্কী!্বফলুো্ও্জটায়ু্একসমঙ্গ্বমল্উেল। 

  

বস্এক্ইচতহাস।্শুমন্্বেখমবন্্এঁে্কামি। 

  

তা্িলুন্্ন্া।্আ ামেে্ ঘমে,্ বলল্ বফলুো।্আচ ্ এ চন্মতই্ বন্পামলে্বাোচলমেে্

সম্বমে্একটু্ইন্ফেম শন্্িাচেলা ,্একটা্চবমশষ্েেকামে। 

  

আচ ্জাচন্্বফলুো্কী্েেকামেে্কো্বলমি,্আে্এটাও্জাচন্্ব ্েেকাে্ন্া্োকমল্

বফলুো্িে্কমে্কাউমক্প্রে ্আলামপই্চন্মজে্ঘমে্বডমক্এমন্্গমপা্কমে্ন্া। 

  

দুমশা্ িাচিশ-টা্ ডাবল্রু ,্ অ্েোৎ্আ াে্আে্ বফলুোে্ ঘে।্ বসখামন্ই্ বমস্রু ্

সাচেেসমক্বমল্আন্ামন্া্িা্বখমত্বখমত্কো্হল। 

  

কাে াণু্ডে্ বাচসন্দা্ েদ্রমলাকচটে্ ন্া ্ হচেন্াে্ িক্রবতী।্ চত্রেুবন্্ কমলমজে্ ইংচেচজে্

অ্ধযাপক্চিমলন্,্পাঁি্বিে্হল্চেটায়াে্কমেমিন্।্চতচন্্তাঁমেে্বংমশে্ইচতহাস্ া্

বলমলন্্তা্হল্এই–  

  

প্রায়্চতন্মশা্বিে্আমগ্বন্পামল্ন্াচক্একবাে্প্রিণ্ড্খো্হয়।্এখামন্্তখন্্ িমেে্

োজি।্োজা্জগৎজয়্ ি্এক্চবখযাত্তাচন্ত্রকমক্চন্ম ়ে্আমসন্্বাংলামেশ্বেমক,্ চে্

তাে্তমন্ত্রে্বজামে্চতচন্্খো্েূে্কেমত্পামেন্।্এই্তাচন্ত্রক্চিমলন্্হচেন্ামেে্পূবেপুরুষ্

জয়ো ্িক্রবতেী।্জয়োম ে্পুমজাে্বজামে্ন্াচক্কাে াণু্ড্উপতযকায়্এগামো্চেন্্ধমে্
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একটান্া্ বৃচি্হয়।্জগৎজয়্ ি্জচ জ া্ চেম ়ে্জয়ো মক্সপচেবামে্কাে াণু্ডমতই্

বেমখ্বেন্।্পঁচিশ্বিমে্এক্পুরুমষে্চহমসমব্িক্রবতেীো্কাে াণু্ডমত্েশ-পুরুষ্ধমে্

আমিন্।্ িমেে্পমে্োণামেে্আ মলও্িক্রবতেমেে্খাচতে্কম চন্,্কােণ্োণাোও্

চিমলন্্ বগাঁড়া্ চহন্দু।্ দুই্পুরুষ্আমগ্অ্বচধ্পুমজা-আচ্চাে্কাজই্িাচলম ়ে্ এমসমিন্্

িক্রবতেীো।্ হচেন্ােবাবুে্ এক্ কাকা্ এখন্ও্ পশুপচতন্ামেে্  চন্দমেে্ পূজাচেমেে্

একজন্।্ হচেন্ামেে্ বাবা্ েীন্ন্ােই্ প্রে ্ কলকাতায়্ চগম ়ে্ পড়াশুন্া্ কমেন্।্ চবংশ্

শতাব্দীে্ বগাড়ায়।্ চফমে্ এমস্ চতচন্্ োণামেে্ ফযাচ চলমত্ প্রাইমেট্ চটউশচন্্ কমেন্্

বাহািে্বিে্বয়মস্তাঁে্ ৃতুয্প েন্ত।্হচেন্ােবাবুও্কলকাতায়্বলখাপড়া্কমেন্।্তাঁে্

চিল্ইংমেচজ্সাচহমতযে্চেমক্ব াঁক।্বপ্রচসমডচি্কমলজ্বেমক চ্ব্এ্আে চ্বশ্বচবেযালয়্

বেমক্এ ্এ্ পাশ্কমে্ চতচন্ও্কাে াণু্ড্ চফমে্ এমস্একই্ োণা্পচেবামে্প্রাইমেট্

চটউশচন্্কমেন্।্তাে্পে্ খন্্োণীমেে্প্রচতপচি্িমল্চগম ়ে্ োজা চত্রেুবমন্ে্ন্াম ্

কমলজ্ততচে্হল,্তখন্্হচেন্াে্বসই্কমলমজ্ইংমেচজে্অ্ধযাপক্চহমসমব্ব াগ্বেন্। 

  

অ্চবচশয্আ াে্বিমলো্ ন্ত্রতন্ত্র্বেমক্আেও্েূমে্সমে চ্গম ়েচিল,্তাঁে্কাচহন্ী্বশষ্কমে্

বলমলন্।্হচেন্াে্িক্রবতেী।্বড়চট-ন্ীলাচদ্র্চিল্ াউন্মটচন্য়াচেং্ইন্চটচটউমটে্চশক্ষক। 

  

চিল্ ামন্  

  

বস্বসমেন্চট-চসমি্পাহাড়্বেমক্পমড়ই্ াো্ ায়। 

  

আে্অ্ন্যচট  

  

চহ াচদ্র্কেত্বন্পাল্সেকামেে্িাকচে।্বহচলকপটাে্পাইলট।্বতোই-এে্জঙ্গল্আে্

চহ ালম ়েে্চপকগুমলা্বেচখম ়ে চ্ন্ম ়ে্আসত্টুচেটমেে।্বসও্ফাঁচক চ্েম ়ে্িমল্বগমি্আজ্

চতন্্হপ্তা্হল। 

  

এয়াে্ক্রযাশ  
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েদ্রমলাক্চবষণ্ণোমব্ াো্ন্াড়মলন্। 

  

তা্ হমল্ বতা্ তবু্ এক্ েক ্ বীমেে্  ৃতুয্ হত।্ এক্ বেুমক্ েযাংমবামি্ চন্ম ়ে্  ায়্

বসখান্কাে্ ন্াটচে্বেখামত। চ্ফমে্এমস্বেমখ।্কখন্্ব ন্্হামত্একটা্সা ান্য্ইন্জুচে্

হম ়েমি।্কাউমক্বমলচন্,্বডটল্লাচগম ়ে্ িুপিাপ্চিল।্বশষটায়্ওে্বেুে্বিামখ্পমড়।্

তাে্ধােণা,্একটা্কাঁটাতামেে্ববড়া্বপমোমন্াে্স য়্স্ক্র্যািটা্হম ়েমি,্সুতোং্বকান্ও্

চেস্ক্ন্া্চন্ম ়ে্অ্যাচে-মটটযান্াস্ইন্মজকশন্্বন্ওয়া্উচিত।্বশষটায়্বেুই্ডাক্তাে্বডমক্

এমন্্বজাে্কমে্ইন্মজকশন্্বন্ওয়ায়। 

  

তােপে  

  

েদ্রমলাক্ াো্ন্াড়মলন্। 

  

চকিুই্হল্ন্া।্বসই্বটটযান্ামসই্ েল। 

  

বেচে্হম ়ে্চগম ়েচিল্চক্ইন্মজকশন্্চন্মত  

  

বেচে্আে্কী্কমে্ বচল ্ বেুচটে্ চহমসমব্ চবমকমল্জখ টা্হম ়েমি।্পেচেন্্সকামল্

ইন্মজকশন্্পমড়মি।্চকন্তু্ফল্হল্ন্া।্ইন্মজকশমন্ে চ্কিু্পে্বেমকই্কন্োলশন্্শুরু্

হল।্এক্চেমন্ে্ মধয্সব্বশষ। 

  

ডাক্তাে্চক্আপন্াে্বাচড়ে্ডাক্তাে ্প্র্নট্কেল্বফলুো। 

  

বাচড়ে্ ডাক্তাে্ ন্া্ হমলও,্ ডিঃ্ চেবাকেমক্ আ ো্  মেি্ চিচন্।্ ইোন্ীং্ প্রযাকচটসও্

ববমড়মি্খুব-ন্তুন্্গাচড়,্বাচড়—ববাধহয়্ডিঃ্ ুখাচজে্ াো্ াবাে্পে্বেমকই।্ ুখাচজে্

চিমলন্্আ ামেে্ফযাচ চল্চফচজচশয়ান্। 

  

এবাে্অ্ন্য্বাোচল্েদ্রমলাকচট্একচট্ ন্তবয্কেমলন্। 
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ডাক্তামেে্কো্চজমজ্ঞস্কমে্কী্হমব ্বেং্ওষুমধে্কো্চজমজ্ঞস্করুন্।্ওষুমধ্কাজ্

ন্া্ বেওয়াটা্আে্আজমকে্ চেমন্্ কী্আজব্ বযাপাে্ শাই ্ এ্ বতা্আকিাে্ হমে।্

অ্যা পুমল্জল,্কযাপসুমল্িুণ,্িকখচড়,্এ ন্কী্বেফ্ধুমলা—এ্সব্বশামন্ন্চন্  

  

হচেন্ােবাবু্একটা্শুকমন্া্হাচস্হাসমলন্। 

  

ববচশে্োগ্বলামক্আপন্াে্কোটাই্বলমব।্আজমকে্ ুমগ্সব চ্কিু্ব মন্্বন্ওয়া্িাড়া্

গচত্বন্ই।্আ ামকও্ব মন্্চন্মত্হল! 

  

েদ্রমলাক্উমে্পড়মলন্,্আে্বসই্সমঙ্গ্অ্ন্যচটও,্েয্াে্ন্া ্এখন্ও্জান্া্হয়চন্। 

  

আপন্াে্ অ্মন্কটা্ স য়্ ন্ি্ কমে্ বগলা ,্ বফলুোে্ চেমক্ চফমে্ বলমলন্।্ হচেন্াে্

িক্রবতে,্চকিু্ মন্্কেমবন্্ন্া। 

  

ব ামটই্ন্া,্বলল্বফলুো,্শুধু্একটা্কো্জান্াে্চিল। 

  

বলুন্। 

  

আপন্াে্বিমলে্বেুচট্চক্এখন্্এখামন্  

  

ন্া।্তমব্বকাোয়্তা্বলমত্পােব্ন্া।্েয়ান্ক্শক্বপম ়েচিল্ চহ ুে্ ৃ তুযমত।্তামক্

বললা ,্কপামলে্চলখন্্খণ্ডায়্কাে্সাচধয!্বস্আ াে্সমঙ্গ্কো্বে্কমে্চেল।্আ াে্

বাচড়মতই্চিল।্চেন্্আমেক্হল্এক’চেন্্বেচখ্বকাোয়্ব ন্্িমল্বগমি।্অ্চবচশয্চফমে্

বস্আসমবই।্কােণ্তাে্চকিু্চজচন্সপত্র্এখন্ও্েম ়ে্বগমি্আ াে্বাচড়মত।্েশ্বিে্

এক্ইস্কুমল,্এক্কমলমজ্পমড়মি্দুজমন্। 

  

তাে্ন্া টা  

  

অ্ন্ীক্বমল্ডাচক।্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা । 

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৫. জন্রোন্া ফরতটার যাতলট লাঞ্চ 

আধঘণ্টাে্  মধয্ স্নান্্ বসমে্ চন্ম ়ে্ চতন্জমন্্ একতলায়্ বগলা ্ বহামটমলেই্ চন্েোন্া্

বেমটােয্ামে্লাঞ্চ্বখমত।্কাে াণু্ডমত্আসাে্এত্অ্ে্স ম ়েে্ মধযই্ঘটন্া্একটা্

চবোট্ধাপ্এচগম ়ে্বগমি্োবমত্ মন্ে্ মধয্একটা্িাপা্উমিজন্াে্োব্এমস্বগমি,্

আে্ বসই্ সমঙ্গ্ চখমেটাও্ বপম ়েমি্ জবে।্ কলকাতায়্ অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্ বসা ্ খুন্,্ বন্পামল্

বাোচল্বহচলকপটাে্পাইলমটে্ ৃতুয,্ চ িঃ্বাটোে্ডুপচলমকট—এ্সবই্ব ্এক্সমঙ্গ্

জট-পাকামন্া্তামত্বকান্ও্সমন্দহ্বন্ই।্চ িঃ্বসা ্চক্বিম ়েচিমলন্্বফলুো্ওঁে্বেুে্

 ৃতুযে্বযাপামেই্তেন্ত্করুক ্ইন্মজকশমন্্বেজাল্চিল্বমলই্চক্চহ াচদ্র্িক্রবতীে্

 ৃতুয্হয় ্চকন্তু্এ্বযাপামে্বফলুো্আে্কত্েূে্কী্কেমত্পামে  

  

আ ো্দুজমন্্ ব াটা ুচট্ বিন্ামশান্া্খাবাে্অ্ডোে্ চেম ়েচি,্ চকন্তু্লালম াহন্বাবু্ হোৎ্

বকন্্ব ন্্ব ন্ু্বেমখ্ওম ়েটােমক্চজমজ্ঞস্কমে্বসমলন্,্হায়াট্ইজ্ব াম া  

  

ইটস্চ ট্বলস্ইন্্সস,্সযাে,্বলল্ওম ়েটাে।্তেল্পোমেে্োস ান্্ াংসচপণ্ড,্বলল্

বফলুো।্চতিমতে্খাবাে।্শুমন্চি।্ ন্দ্লামগ্ন্া্বখমত।্ওটা্বখমল্আপচন্্কলকাতায়্

চগম ়ে্বলমত্পামেন্্ব ্েলাই্লা া্ া্খান্,্আপচন্ও্তাই্বখম ়ে্এমসমিন্। 

  

বেন্্ওয়ান্্ব াম া্ফে্চ ,্ইফ্ইউ্চপ্লজ। 

  

এিাড়া্অ্চবচশয্োত্আে্চফশকাচে্অ্ডোে্চেম ়েমিন্।্েদ্রমলাক।্বলমলন্,্ব ম াটা্ফে্

একসচপচেম ়েি। 

  

একটা্হালকা্সবুজ্েংম ়েে্কাডে্হামত্চন্ম ়েই্বেমটােয্ামে্ঢুমকচিমলন্্লালম াহন্বাবু,্

এবাে্ বসটা্ বফলুোে্ চেমক্ এচগম ়ে্ চেম ়ে্ বলমলন্,্ এইমট্ ব ্ ধচেম ়ে্ চেল্ হামত্

বহামটমলে্কাউোমে,্এে্ ামন্টা্চকিু্বু মলন্ ্আচ ্বতা্ শাই্বহড্অ্ে্বটল্চকিুই্

বু চি্ ন্া।্ কযাচসমন্া্ কোটা্ বিন্া্ বিন্া্ লাগমি,্ চকন্তু্ ব্লযাকজযাক,্ পন্ীটুন্,্ রুমলট,্
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জযাকপট—এগুমলা্কী ্আে্বলমি্এই্কামডেে্েযালু্ন্াচক্পাঁি্ডলাে।্তাে্ ামন্্বতা্

িচিশ্টাকা।্বযাপােটা্কী্বলুন্্বতা। 

  

আচ ই্লালম াহন্বাবুমক্ বুচ ম ়ে্ চেমত্ পােতা ,্ চকন্তু্ বফলুো্আেও্ গুচিম ়ে্ বলমত্

পােমব্বমল্ওে্ওপে্বিমড়্চেলা । 

  

এখামন্্একটা চ্বখযাত্বহামটল্আমি্বলল্বফলুো।ন্ান্া্েক ্জুয়া্বখলাে্বযবিা্আমি্

বসখামন্।্জযাকপট,্পান্ীটুন্,্চকমন্া—এ্সবই্এক-এক্েক ্জুয়াে্ন্া ।্আে্বখলাে্

জায়গাটামক্বমল্কযাচসমন্া।্আ ামেে্বেমশ্এ্ধেমন্ে্পাবচলক্গযাম্বচলং্চন্চষদ্ধ,্তাই্

কযাচসমন্া্চজচন্সটা্পামবন্্ন্া।্এই্কাডেটা্চন্ম ়ে্কযাচসমন্ামত্চগম ়ে্আপচন্্পাঁি্ডলাে্

প েন্ত্জুয়া্বখলমত্পামেন্,্চন্মজে্পমকট্বেমক্পয়সা্ন্া্চেম ়ে।  

  

বলমগ্পড়ব্ন্াচক,্তমপশ  

  

আ াে্আপচি্বন্ই। 

  

ন্ামকে্সা মন্্ ুমলাে্বটাপ্ব ালামল্গাধা্চক্আে্ন্া্বখম ়ে্পামে  

  

বখলাে্বশমষ্চন্মজমক্গেেে্গেেে্ মন্্হমত্পামে্বসটা্চকন্তু্আমগ্বেমক্বমল্চেচে,্

বলল্বফলুো।অ্চবচশয্জযাকপমট্এক্টাকা্চেম ়ে্হাতমলে্এক্টামন্্পাঁিমশা্টাকা্বপম ়ে্

বগমি্এ ন্ও্বশান্া্ ায়। 

  

চেক্ হল্ এক’চেন্্ সমেমবলা্ চগম ়ে্ বেমখ্ আসা্  ামব্ কযাচসমন্া্ বযাপােটা।্ বহামটল্

বেমকই্বাে-চতমন্ক্বাস্ ায়।্বসখামন্,্তাে্জন্য্আলাো্পয়সা্লামগ্ন্া। 

  

ব াম া্বখম ়ে্লালম াহন্বাবু্বলমলন্্ব ্এে্পাকপ্রণালীটাচ ্বজমন্্বন্ওয়া্েেকাে।্

ওঁে্োন্নাে্বলাক্বসন্ত্ন্াচক্খুব্এিপাটে—উইমক্এক’ চেন্্কমে্ব াম া্বখমত্পােমল্

 শাই্ি।্ ামসে্ মধয্বিহাোয়্একটা্ধযান্ী্োব্এমস্ ামব।্ো্ায়্ববমোমল্পাড়াে্

বিাঁড়াগুমলা্ব ্ াম ্ াম ্ফযাি্ফযাি্কমে্হামস,্বসটা্বে্হম ়ে্ ামব। 
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 মন্্ মন্্বললা ্ব ্লালম াহন্বাবু্ খন্্ াম ্ াম ্ধযান্ী্োব্আন্াে্বিিা্কমেন্,্

তখন্ই্ওঁমক্বেমখ্সবমিম ়ে্ববচশ্হাচস্পায়। 

  

তমব্কাে াণু্ডমত্বকউ্হাসমব্ন্া্বসটা্চেকই। 

  

দুপুমে্খাওয়াে্পে্চন্উ্বোড্ধমে্েচক্ষণ্চেমক্ব মত্ব মত্ মন্্হল,্বেচশ-চবমেচশ্

এত্জামতে্বলাক—বন্পাচল্চতিচত্পাঞ্জাচব্চসচে্ ামোয়াচড়,্জা ান্্সুইচডশ্ইংচলশ্

আম চেকান্্বফ্রঞ্চ—আে্এত্েক ্ঘে্বাচড়্োলান্্বোকান্্ চন্দে্বহামটমলে্এ্েক ্

সামড়্বচত্রশ্োজা্পৃচেবীে্আে্বকাোও্আমি্চক্ন্া্সমন্দহ।  

  

বফলুো্বলল্আ ো্ব খামন্্ াচে—েেবাে্বস্কায়াে—ব টামক্বলা্িমল্কাে াণু্ডে্ন্ােে্

বসোে,্ব  ন্্বিৌেচঙ্গ্ধ েতলাে্ব াড়্কলকাতাে—বসইখামন্ই্ন্াচক্এখান্কাে্পুচলশ্

ঘাঁচট।্ ওমক্ একবাে্ বসখামন্্ ব মত্ হমব।্ আ ো্ ততক্ষণ্ িােপাশটা্ ঘুমে্ বেখব।্

আধঘণ্টা্পমে্একটা্বািাই্কো্জায়গায়্আ ো্আবাে্চ ট্কেব।  

  

বহামটল্বেমক্ববচেম ়ে্খাচন্কটা চ্গম ়েই্একটা্বিৌ াো্পমড়,্তােপে্বেমক্চন্উ্বোমডে্

ন্া ্হম ়ে্বগমি্গঙ্গা-পে।্তােপে্খাচন্কটা্চগম ়ে্ো্াটা্িওড়া্হম ়ে্বগমি।্এটা্হল্

বসন্তপুে্বস্কায়াে।্ডাইমন্্পুেমন্া্োজাে্পযামলস।্বসটা্িাচড়ম ়ে্ডাইমন্্ঘুেমতই্বুম ্

বগলা ্েেবাে্বস্কায়ামে্এমস্বগচি,্আে্এ ন্্একটা্চবচিত্র্জায়গা্আ ো্এে্আমগ্

কখন্ও্বেচখচন্। 

  

লালম াহন্বাবু্বাে্ চতমন্ক্এ্ বকাোয়্এলা ্ শাই্বলমত্ বফলুো্আে্োকমত্ন্া্

বপমে্বলল,্আপন্াে্প্রম্নটে্ব ্উিেটা্এক্কোয়্হয়,্ব টা্আপচন্্ যাপ্খুমলই্বপমত্

পামেন্,্বসটা্আপচন্্চন্শ্চয়ই্িামেন্্ন্া।্আে্অ্ন্য্ব ্উিে,্বসটা্বসাজা্গমেয্বলাে্

চজচন্স্ন্য়।্আপাতত্আপন্ামক্অ্যাডোইস্ চেচে—বিাখ-কান্্সজাগ্ বেমখ্ ন্প্রাণ্

েমে্বেমখ্চন্ন্।্প্রািীন্্শহমেে্এ ন্্বিহাো।্আপচন্্োেতবমষেে্বকাোও্পামবন্্ন্া।্

এক্বপমত্পামেন্।্কাশীে্েশাশ্বম মধ,্চকন্তু্তাে্ব জাজ্এমকবামে্আলাো। 
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সচতযই,্ব চেমক্িাই্বসচেমকই্ি ক।্োবা্বখলা চ্কিুক্ষণ্িলাে্পে্ব  ন্্িমকে্উপে্

োজা্ ন্ত্রী্বমড়্গজ্ন্ীমকা্সব্িচড়ম ়ে্বমস্োমক,্বত ন্ই্বকান্ও্খা মখয়াচল্োন্ব্

ব ন্্এই্সব্ঘে্বাচড়্প্রাসাে্ চন্দে্ ূচতে্্ ম্ভ্িচড়ম ়ে্বচসম ়ে চ্েম ়েমি।্আে্তােই্ মধয্

িচড়ম ়ে্আমি্অ্সংখয্ ান্ুষ্আে্ ান্বাহন্।্কাশীে্কো্ব ্ মন্্পমড়্ন্া্তা্ন্য়,্চকন্তু্

কাশীে্আসল্ চন্দেগুমলা্সব্গচলে্ মধয্হওয়ামত্বসগুমলা্আে্ েূে্বেমক্বেখাে্

বকান্ও্উপায়।্োমক্ন্া।্এখামন্্চকন্তু্তা্ন্য়।্ো্া্চেচবয্িওড়া।্পুেমন্া্পযামলমসে্

বাোন্দায়্এমস্োজা্েশেন্্চেমতন্্বমল্অ্মন্কখাচন্্বখালা্জায়গা্োখা্আমি। 

  

 যাপ্অ্ন্ু া ়েী্একটু্এচগম ়েই্কালভেেমবে্ ূচতে,্ বলল্ বফলুো।্ওই্ ূচতেে্সা মন্্

আধঘণ্টা্পমে্বতামেে্চ ট্কেচি। 

  

বফলুো্পা্িাচলম ়ে্এচগম ়ে্বগল। 

  

বন্পামলে্কামেে্কাজ্প্রচসদ্ধ্বসটা্আমগই্শুমন্চিলা ,্বসটা্ব ্বকন্,্এখামন্্এমস্

বু মত্পােলা ।্পুেমন্া্বাচড়গুমলাে্জান্ালা্েেজা্বাোন্দা,্িাত,্সবই্কামেে্ততচে,্

আে্তাে্কারুকা ে ব্েখমল্ াো ঘু্মে্ ায়।্এখান্কাে্ চন্দেগুমলাও্কামেে,্আে ব্ত ন্্

 চন্দে্আে্বকাোও্বেচখচন্।্এ চন্মত্োেতবমষেে্ধাঁমিে্ চহন্দু্ চন্দেও্আমি,্চকন্তু্

আসল্হল্ ব গুমলামক্গাইড্ বুমক্ বমল্পযামগাডা।্ বো-িালা,্ চতন্-িালা,্ িাে-িালা্

 চন্দে,্িওড়া্বেমক্ধামপ্ধামপ্ক্রম ্সরু্হম ়ে্উপে্চেমক্উমেমি।  

  

তমব্ েেবাে্ বস্কায়াে্ শুধু্ ধ েিান্্ ন্য়,্ বাজােও্ বমট।্ ো্ায়্ ফুটপামে্ চসঁচড়মত্

বাোন্দায়—সব্জায়গায়্চজচন্স্বফচে্হমে।্শাকসবচজ্ফল ূল্বেমক্ঘচট-বাচট্জা া-

কাপড়্অ্বচধ।্এখান্কাে্বন্পাচলো্ব ্টুচপ্বযবহাে্কমে,্তাে্ মধয্ববশ্বাহাে্আমি।্

এক্জায়গায়্বসই্টুচপ্চবচক্র্হমে্বেমখ্দুজমন্্বসচেমক্এচগম ়ে্বগলা ।্কলকাতাে্

চন্উ্  ামকেট্ বেমক্জটায়ুে্  ন্্ এখন্্ কাে াণু্ডে্ বাজামে্ িমল্ এমসমি,্ বসটা্ বু মত্

পােলা ্েদ্রমলাকমক্তাঁে্লাল্ডায়চেটা্বাে্কেমত্বেমখ। 
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টুচপে্বশপা্সবই্এক ্ চকন্তু্ন্কশা্প্রমতযকটামত্আলাো।্আচ ্চন্মজ্একটা্বািাই্

কমে্েে্কেচি,্এ ন্্স য়্চপিন্্বেমক্িাপা্গলা্বপলা ্জটায়ুে।  

  

তমপশ! 

  

ন্া টা্কামন্্আসমতই্ঘুমে্বেচখ্েদ্রমলাক্কী্ব ন্্বেমখ্তটি্হম ়ে্বগমিন্। 

  

ওঁে্েৃচি্অ্ন্ুসেণ্কমে্ডাইমন্্ ুমখ্বঘাোমতই্বেখলা — 

  

হাত্পঁচিমশক্েূমে্োঁচড়ম ়ে্বাটো্বা্ন্কল্বাটো্আ ামেে্চেমক্পাশ্কমে্চসগামেট্

ধচেম ়ে্হাঁটমত্শুরু্কেল।্ডান্চেমক্একটা্গচল্লক্ষয্কমে। 

  

বতা াে্োোমক্বাঁ্হামত্লাইটাে্ধোমত্বেমখচি্কখন্ও  

  

ন্া। 

  

ইচন্্ধাোমলন্। 

  

বেমখচি।্আে্বাঁ্পমকমট্োখমলন্্লাইটােটা।  

  

ফমলা্কেমব  

  

আপন্ামক্বেমখমি্বলাকটা  

  

 মন্্বতা্হয়্ন্া। 

  

বোখ্বিমপ্বগল।্বফলুোে্সমঙ্গ্অ্যাপম ়েেম মেে্আেও্চবশ্চ চন্ট্বেচে। 

  

দুজমন্্এচগম ়ে্বগলা । 
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সা মন্্একটা্ চন্দমেে্িােপামশ্চেড়।্বলাকটা্হাচেম ়ে্বগমি্চেমড়ে্ মধয।্ চন্দেটা্

বপমোমতই্আবাে্বেখমত্বপলা ্তামক।্বস্এবাে্গচলটাে্ মধয্ঢুমকমি।্প্রায়্চবশ্

হাত্তফাত্বেমখ্আ ো্তামক্অ্ন্ুসেণ্কমে্িললা । 

  

গচলটাে্ দু্ চেমক্ বোকান্,্ বিাট্ বিাট্ বহামটল,্ বেমটােয্াে।্পাই্শপ্কোটা্অ্মন্ক্

বেমটাোমেে্গাম ়েই্বলখা্েম ়েমি।কলকাতায়্পাইস্বহামটল্চিল্এককামল্বমল্জাচন্,্

িাপা্গলায়্ ন্তবয্কেমলন্্লালম াহন্বাবু,্পাই্শপ্বতা্কখন্ও্শুচন্চন্। 

  

আচ ্বললা ,্এ্পাই্টাকা-আন্া-পাই্ন্া ্পাই্একেক ্চবচলচত্খাবাে। 

  

একেল্চহচপ্আসমি।্গচলমত্পাঁিচ শাচল্গে,্তাে্ববচশে্োগটাই্খাবামেে।্কম ়েক্

 ুহূমতেে্জন্য্একটা্ন্তুন্্গে্ব াগ্হল্ খন্ চ্হচপে্েলটা্আ ামেে্পাশ চ্েম ়ে্ববচেম ়ে্

বগল।্গাঁজা,্ঘা ্আে্অ্মন্ক্চেমন্ে্ন্া-মধায়া্জা া-কাপমড়ে্গে। 

  

এই্বে! 

  

কোটা্লালম াহন্বাবু্বমল্উমেমিন্,্কােণ্বলাকটা্ডাইমন্্একটা্বোকামন্ে্ মধয্ঢুমক্

পমড়মি। 

  

কী্কেব।্এবাে ্বলাকটা্আবাে্ববমোমব্চন্শ্চয়ই।্অ্মপক্ষা্কেব ্ চে্বেচে্কমে ্

হামত্ আে্ পমন্মো্ চ চন্ট্ স য়।্ বললা ,্ িলুন্্  াই্ চগম ়ে্ ঢুচক্ বোকামন্।্ বস্ বতা্

আ ামেে্বিমন্্ন্া,্েয়টা্কীমসে  

  

চেক্বমলচি। 

  

চতিচত্হযাচন্ডক্রযাফমটে্বোকান্।্ া াচে্বোকান্,্েেজা্চেময়্ঢুমকই্সা মন্্একটা্

কাউোে।্তাে্পামশ্ফাঁক্চেম ়ে্বোকামন্ে্চপিন্্ চেমক্ াওয়া্ ায়!্চপিমন্্েেজা,্

তােও্চপিমন্্একটা্অ্েকাে্ঘে। 
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বসই্ঘমেই্হয়মতা্চগম ়ে্োকমবন্্ন্কল্বাটো,্কােণ্আে্বকান্ও্ াবাে্জায়গা্বন্ই। 

  

ইম ়েস  

  

কাউোমেে্ চপিমন্্ োঁড়ামন্া্ চতিচত্  চহলা্ হাচস ুমখ্ আ ামেে্ চেমক্ বিম ়ে্ প্র্নটটা্

কেমলন্।্তাে্চপিমন্্একচট্ া বয়চস্চতিচত্পুরুষ,্গামল্অ্সংখয্বচলমেখা,্একটা্

বিাখ্একটু্বিাট,্ববচঞ্চমত্বমস্আমি্চ  ্োব্চন্ম ়ে।  

  

আ ো্ বোকামন্্ ঢুমক্ পমড়চি,্ তাই্  চহলাে্ প্রম্নটে্ উিমে্ চকিু্ বলা্ েেকাে।্ চকিু্

বেখমত্িাইমত্হমব,্ব ন্্চকন্মত্িাই্এ ন্্োব্কমে। চ্জচন্মসে্অ্োব্বন্ই্বোকামন্—

 ুমখাশ,্তাংখা,্জপ্ ন্ত্র,্তা াে্ঘচটবাচট,্ফুলোচন্,্ ুচতে। 

  

আই্লাইক্ব াম া,্হোৎ্কী্কােমণ্ব ন্্বমল্বসমলন্্লালম াহন্বাবু।  

  

ব ম া্ইউ্বগট্ইন্্চটমবটান্্বেমটাোে,্ন্ট্চহয়াে।  

  

ইংমেচজটা্ব াটা ুচট্োলই্বমলন্্ চহলা। 

  

বন্া্বন্া্বন্া,্বলমলন্্লালম াহন্বাবু,্ ামন্,্আই্বডাে্ওয়ে্টু্ইট্ব াম া।্ চহলাে্

েুরু চ্বমশষ্ন্া্োকমলও,্ব টুকু্আমি্বসটুকু্উপে চ্েমক্উমে্বগমি।ইউ্লাইক্ব াম া,্

অ্যান্ড্ইউ্বডাে্ওয়ে্টু্ইট্ব াম া  

  

বন্া্বন্া— মন্,্ন্ট্ন্াউ।্ইন্্বহামটল্আই্এট্ব াম া।্ন্াউ্আই্ওয়ে্টু,্ ামন্,্বন্া্

হাউ— ামন্… 

  

এে্বকান্ও্বশষ্বন্ই,্অ্েি্েদ্রমলাক্কী্বলমত্িাইমিন্্বসটা্ববশ্বু মত্পােচি। 

  

লালম াহন্বাবুে্চপমে্হাত্চেম ়ে্ওঁমক্োচ ম ়ে্চেম ়ে্বললা ,ডু্ইউ্হযাে্এ্চটমবটান্্

কুব-বুক  
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আচ ্জান্তা ।্এ চ্জচন্সটা ব্োকামন্ ে্াকমব ন্্া।্ চহলাও্ াো ব্ন্মড়্সযাচে ব্মল বু্চ ম ়ে্

চেমলন্্বন্ই। 

  

েযাঙ্ক্ইউ্বমল্ববচেম ়ে্এলা ্দুজমন্।্হামত্চ চন্ট্আমিক্স য়।্ন্কল-বাচটো-উধাও্

েহসযটামক্হজ ্কমে্ব ্পমে্চগম ়েচিলা ।্বস্পমে্চফমে্এমস্একজন্্বলামকে্কাি্

বেমক্দুমটা্বন্পাচল্কযাপ্চকমন্্বসগুমলা্ াোয়্িাচপম ়ে্ চকিুটা্এচগম ়ে্ চগম ়েই্ বেচখ্

বপৌঁমি্বগচি।্কালভেেমবে্ ূচতেে্সা মন্। 

  

বাপমে্কী্েয়াবহ্ ূচতে!্চেমন্ে্ববলা্বেমখই্গা্চশউমে্ওমে,্আে্োচিমে্ খন্্বলাক্

োমক্ ন্া্ তখন্্ বেখমল্ ন্া্ জাচন্্ কী্ হমব।্ এে্ কামিই্ বকাোয়্ ব ন্্ আবাে্ একটা্

বশ্বতভেেমবে্ ূচতে্আমি,্বসটাও্এক্স য়্এমস্বেমখ্ব মত্হমব।  

  

বফলুো্এল্চ চন্ট্পাঁমিমকে্ মধযই।্োন্াে্ফটক্ ূচতেে্চেক্সা মন্ই। 

  

আ ো্দুজমন্ই্ন্কল্বাটোে্ঘটন্াটা্বলাে্জন্য্উদগ্্র্ীব,্চকন্তু্বফলুোে্কী্বলাে্

আমি্বসটা্জান্া্েেকাে,্বস্ব ্বকন্্োন্ায়্চগম ়েচিল্বসটাই্জাচন্্ন্া।্বলল,্চেচবয্

বলাক্ও্ চস্ চ িঃ্োজগুরুং।্বলমলন্্ বন্পাল্সেকাে্ চে্োেত্সেকামেে্অ্ন্ুমোধ্

োখমত্োচজ্হয়,্তা্হমল্চ িঃ্বসাম ে্আততা ়েীমক্ধোে্বযাপামে।্এো্সব্েক ্

সাহা য্কেমবন্। 

  

েযাট্ যান্্ইজ্চহয়াে,্বফলুবাবু!্আে্িাপমত্ন্া্বপমে্বমল্বফলমলন্্জটায়ু। 

  

আচ ্বযাপােটা্আমেকটু্খুমল্বললা । 

  

তুই্চেক্বেমখচিস্বাঁ্হামত্লাইটাে্ধোল  

  

আ ো্দুজমন্ই্বেমখচি!্বলমলন্্জটায়ু। 
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বেচে্ গুড,্ বলল্ বফলুো।চ িঃ্ বাটোমক্ কাল্ খবেটা্ চেমত্ হমব।্ ইম ়ে,্ বতাো্ বেং্

বাজাে-টাজাে্একটু্ঘুমে্বেখ,্আ াে্বহামটমল্চগম ়ে্দু-একটা্বফান্্কোে্আমি। 

  

বু লা ্কাে াণু্ডমত্এমস্সাইট-চসইং্বযাপােটা্খুব্ববচশ্হমব্ন্া্বফলুোে। 
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৬. ফহাতটল ফেতক ফবজরতয়ই 

আ ামেে্বহামটল্বেমক্ববচেম ়েই্ব ্বিৌ াোে্কো্বমলচিলা ,্বসটা্চেম ়ে্ডাইমন্্

ঘুেমল্পমড়্শুক্র্পে।্এই্শুক্র্পে্চেম ়ে্চকিু্েূে্বগমলই্এখান্কাে্সুপাে্ ামকেট।্

একটা্ববশ্বড়্িাতওয়ালা্িিমেে্িােচেক্চঘমে্বোকামন্ে্সাচে।্বকান্টা্ব ্কীমসে্

বোকান্্ববা া্ ুশচকল,্কােণ্প্রায়্সবকটামতই্সব্চকিুই্পাওয়া্ ায়।্জা াকাপড়্

ঘচড়্কযাম ো্বেকডাঁে্বেচডম ়ো্কযালকুমলটাে্কল ্বপন্চসল্টচফ্িমকামলট—কী্ন্া্

বন্ই,্আে্সবই্অ্বশয্চবমেচশ্চজচন্স। 

  

ডাক্বিমড়্কাঁেমত্ইমে্কেমি্োই্তমপশী,্একটা্বোকামন্ে্সা মন্্োঁচড়ম ়ে্বলমলন্্

লালম াহন্বাবু। 

  

বকন্  

  

এসব্ বোকান্্ চক্ আে্ আ ামেে্ জমন্য ্ এখামন্্ আসমব্ জন্্ চড্ েকমফলাে,্ চক্

ববাম্বাইম ়েে্চফল্ম্টাে! 

  

বশষ্ প েন্ত্ আে্ বলাে্ সা লামত্ ন্া্ বপমে্ বপৌমন্্ দু্ চ টাে্ জাপাচন্্ বটচেউমলে্

োউজামেে্কাপড়্চকমন্্বফলমলন্্লালম াহন্বাবু।এই্বগরুয়া্টাইমপে্েংটা্লা ামেে্

বেমশ্ ান্ামব্োল,্কী্বমলা্তমপশ  

  

আ ামক্বাধয্হম ়ে্বলমত্হল।্লা ামেে্বেশটা্আসমল্হল চ্তিত,্বন্পামলে্শতকো্

আচশ্োগ্বলাকই্চহন্দু। 

  

োউজােস্আগা ীকাল্ চবমকমল্িােমটয়্ বেচড্ োকমব,্োয়াল্লাগমব্ন্া।্ বলামক্দু্

চেমন্ে্জন্য্এমসও্বকাট-পযাে্কচেম ়ে্ চন্ম ়ে্ ায়্কাে াণু্ড্বেমক,্আে্তাে্ চফচটংও্

হয়্ন্াচক্চেচবয্োল। 
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বহামটমল্ চফমে্এমস্বেচখ,্বফলুো্তাে্খামট্বমস্বন্াটবুকটা্খুমল্কী্ব ন্্চলখমি।্

বলল,্ববাস।্ডাক্তােমক্কল্চেম ়েচি। 

  

ডাক্তাে ্ডাক্তাে্আবাে্বকন্ ্শেীে-টেীে্খাোপ্হল্ন্াচক্বফলুোে  

  

আ ো্দুজমন্্বসাফায়্বমস্বফলুোে্চেমক্বিম ়ে্েইলা ্েহসয্উেঘাটমন্ে্অ্মপক্ষায়। 

  

বফলুো্ আেও্ দু্ চ চন্ট্ স য়্ চন্ল।্ তােপে্ খাতাটামক্ পামশ্ সচেম ়ে্ বেমখ্ একটা্

িােচ ন্াে্ধচেম ়ে্বলল,্হচেন্াে্িক্রবতেী্ শাইম ়েে্বিমলমক্ব ্ইন্মজকশন্ চ্েম ়েচিল,্

বসই্ডািঃ্চেবাকেমক্একটা্কল্চেম ়েচি।্ধ ে্পমে্টাে্চডসমপন্সাচেমত্বমসন্।্তাঁে্

সমঙ্গ্একবাে্কো্বলা্েেকাে।্চকিু্পয়সা্খসমব,্চেচজট্বন্মব,্তা্বস্আে্কী্কো্

 ায়! 

  

আ ামেে্ এই্ তেমন্ত্ ওষুধপমত্রে্ একটা্ বড়্ েূচ কা্ আমি্ বমল্  মন্্ হমে!্

লালম াহন্বাবু্ ন্তবয্কেমলন্। 

  

বফলুো্তাে্কোগুমলাে্ওপে্ববশ্বজাে্চেম ়ে্বলল,্শুধু্েূচ কা্ন্য়,্আ াে্ধােণা্

প্রধান্্েূচ কা। 

  

বসই্ব ্সাচজেকাল্আচসমডে্কো্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসাম ে্বন্াটবুমক্বলখা্চিল,্বসটা্চক–  

  

সাচজেকযাল্ন্য়,্লাইসাচজেক্অ্যাচসড।্এল্এস্চড।্অ্চবচশয— 

  

বফলুো্আবাে্খাতাটা্হামত্তুমল্চন্ম ়েমি,্তাে্কপামল্োঁজ।  

  

এল্এস্ চড্অ্ক্ষেগুমলাে্আমেকটা্ ামন্্হমত্পামে।্বসটা্এই্চকিুক্ষণ্হল্বখয়াল্

হম ়েমি।্এল্এস্চড—লাইফ্বসচেং্িাগস,্অ্েোৎ্ব ্িাগ্বা্ওষুমধে্উপে্ ান্ুমষে্

 েণ-বাঁিন্্ চন্েেে্ কমে।্ ব  ন্্ বটটযান্াস-মোধক্ ইন্মজকশন্।্ বা্ বপচন্চসচলন্,্

বটো াইচসন্,্বেপটা াইচসন্,্চট্চব-ে্ওষুধ,্হামটেে্ওষুধ।্আ াে্বতা্ মন্্হমে— 
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বফলুো্আবাে্খাতাটাে্চেমক্বেখল।্তােপে্বলল— 

  

A-B-ে্চবষয়্জান্া্েেকাে্কোটাও্এই্সব্ওষুমধে্চবষম ়েই্বলা্হম ়েমি।্এ্চব্হমে্

অ্যাচেবাম ়োচটকস।্ চ িঃ্ বসা ্ ববাধহয়—ববাধহয়্ বকন্,্ চন্শ্চয়ই—এই্সব্ িাগ্সম্বমে্

অ্ন্ুসোন্্কেমত্িাচেমলন্।্চেং্আপ্চপ্চস্এ ,্চড্চড্চস—চপ্চস্এ ্বতা্প্রমোষিন্দ্ৰ্

চ ত্র,্আে্চড্চড্চস্চন্ঘাঁত্আ ামেেই্পচশ্চ বঙ্গ্সেকামেে্চডমেকমটামেট্অ্ফ্িাগ।্

কমন্ট্রাল।্বসা ্চন্শ্চয়্বকান্ও্ওষুধ্চন্ম ়ে্চগম ়েচিল্সমঙ্গ,্ব টা্বস্এই্িাগ্কমিালমক্

চেম ়ে্বটট্কোমত্বিম ়েচিল।্আশ্চ ে।্বলাকটা্ব েক ্ব েচডকযাচল্এমগাচেল,্তামত্

বতা্ মন্্হয়্ও্ইমে্কেমল্আই্আই্চট-ে্বপ্রামফসচে্বিমড়্বগাম ়েন্দাচগচেমত্বন্ম ্

পড়মত্পােত। 

  

আে্C P্চন্ম ়ে্ব ্বযাপােটা্চিল  

  

ওটা্সহজ। চ্স্চপ্হল্কযালকাটা্পুচলশ।্আস্ক্চস চ্প্অ্যাবাউট্ব েডস্অ্যান্ড্বকমসস–

অ্েোৎ্পুচলশমক্চজমজ্ঞস্কেমত্হমব্কত্েক ্োমব্ওষুধ্জাল্হয়,্আে্আমগ্এ্

েক ্জামলে্বকস্কী্কী্ধো্পমড়মি। 

  

তা্হমল্বতা্খাতায়্ া্বলখা্চিল্তাে্সবাই–  

  

কচলং্ববল। 

  

আচ ্উমে্চগম ়ে্েেজা্খুললা । 

  

চ চন্্ঢুকমলন্,্তাঁমক্বেখমল্ববশ্হাকিাচকম ়ে্ব মত্হয়,্কােণ্এত্চফটফাট্ডাক্তাে্

এে্আমগ্বেমখচি্বমল্ মন্্পমড়্ন্া।্বয়স্ষামটে্ মধয,্চবচলচত্বপাশাকটা্চন্শ্চয়ই্

কাে াণু্ডে্বসো্বটলামেে্ততচে,্িশ াে্বসান্াে্বফ্র টা্চবচলচত,্হামতে্বসান্াে্ঘচড়টা্

চন্শ্চয়ই্বপমশমেে্কাি্বেমক্পাওয়া। 
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বফলুো্খামট্চিল্বমল্েদ্রমলাক্অ্ন্ু ান্্কমে্চন্মলন্্বসই্রুগী!্আচ ্খামটে্পামশ্

একটা্বিয়াে্চেম ়ে্চেলা !্বফলুো্উমে্োঁচড়ম ়েচিল,্এখন্্খামটই বসল।  

  

কী্বযাপাে  

  

েদ্রমলাক্ বাংলা্ বলমবন্্ আশা্ কচেচন্,্ কােণ্ চেবাকে্ পেচবটা্ হয়মতা্ বাংলা্ ন্য়।্

তােপে্ মন্্হল্এখান্কাে্অ্মন্মকই্বতা্কলকাতায়্চগম ়ে্পড়াশুন্া্কমেমি।্ইচন্ও্

চন্ঘাত্ব চডকযাল্কমলজ্বেমক্পাশ্কো। 

  

এই্চন্ন্। 

  

বফলুো্বাচলমশে্তলা্বেমক্একটা্খা ্বাে্কমে্েদ্রমলাকমক্চেল।্ডাক্তাে্চকচঞ্চৎ্

হতেম্ব। 

  

এটা–  

  

ওটা্আপন্াে্চফ ্আে্এইমট্আ াে্কাডে। 

  

কাডে্ ামন্্বফলুোে্চেচজচটং্কাডে,্ ামত্ন্াম ে্তলায়্ওে্বপশাটা্বলখা্আমি। 

  

েদ্রমলাক্কাডেটাে্চেমক্বেখমত্বেখমত্বিয়ামে্বসমলন্। 

  

আচ ্জাচন্,্আপন্াে্কামি্বযাপােটা্এখন্ও্পচেষ্কাে্হমে্ন্া,্বলল্বফলুো,্চকন্তু্

কম ়েকটা্কো্বলমলই্আপচন্্বু মত্পােমবন্। 

  

ডাক্তামেে্োব্বেমখ্বু লা ,্চতচন্্সচতযই্এখন্ও্অ্েকামে্েম ়েমিন্। 

  

বফলুো্ বলল,্ প্রেম ই্ বচল্ চেই,্ আচ ্ একটা্ খুমন্ে্ তেন্ত্ কেচি।্ খুন্টা্ হম ়েমি্

কলকাতায়,্ চকন্তু্আ াে্ ধােণা্খুচন্্এখামন্্ েম ়েমি।্আচ ্ বসই্বযাপামে্ চকিু্তেয্

সংগ্র্হ্কেচি।্আ াে্চবশ্বাস্আপচন্্আ ামক্চকিুটা্সাহা য্কেমত্পামেন্। 
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খুন্্শুমন্ই্েদ্রমলামকে্তুরুমত্োঁজ্পমড়মি।্বলমলন্,্বক্খুন্্হম ়েমি  

  

বসটা্পমে্বলচি,্বলল্বফলুো,্আমগ্একটা্চজচন্স্একটু্বেচেফাই্কমে্চন্ই-হচেন্াে্

িক্রবতেীে্বিমলমক্বতা্আপচন্্অ্যাচে-চটটযান্াস্ইন্মজকশন্্বেন্  

  

হযাঁ,্আচ ই। 

  

ইন্মজকশন্টা্ববাধ্কচে্আপন্াে্টক্বেমকই্এমসচিল  

  

হযাঁ।্আ াে্চডসমপন্সাচেে্টক। 

  

চকন্তু্তামত্কাজ্বেয়চন্! 

  

তা্বেয়চন্,্চকন্তু্তাে্জন্য্আ ামক্বেসপন্চস-  

  

আপচন্্ বয্্হমবন্্ন্া,্ডিঃ্ চেবাকে।্ োচ ়েমিে্প্র্নট্এখন্ও্আসমি্ন্া।্ইন্মজকশন্্

চেম ়েও্বলামক্বটটযান্ামস্ মেমি্এ ন্্ঘটন্া্ন্তুন্্ন্য়।্সাধােণ্বলাক্বসটা্ব মন্ই্

বন্য়।্ হচেন্ােবাবুও্ তাঁে্ বিমলে্  ৃতুয্ ব মন্ই্ চন্ম ়েমিন্ ্ চকন্তু্ ডাক্তাে্ হম ়ে,্ চহ াচদ্র্

িক্রবতেীে্ ৃতুযে্কী্কােণ,্বস্সম্বমে্হয়মতা্আপন্াে্বকান্ও্ তা ত্োকমত্পামে। 

  

কােণ্একটা্ন্য়,্বলমলন্্ডািঃ চ্েবাকে,্প্রে ত্বস চ্ন্মজই্জান্ত্ন্া্তাে্ইন্জুচে্কখন্্

হম ়েমি।্তাে্বেু্বমলমি।্পমন্মো-মষাল্ঘণ্টা্আমগ।্বসটা্ চে্বষাল্ন্া্হম ়ে্িাচিশ্

হয়,্বেন্্েয্ইন্মজকশন্্ াইট্হযাে্চবন্্ টু্বলট।্চিতীয়ত,্বস্বিমল্আমগ্বকান্ও্

কামল চ্প্রমেন্চটে চ্ন্ম ়েমি চ্ক্ন্া্বসটােও্বকান্ও চ্েক্বন্ই।্বন্ওয়া্োকমল্ইন্মজকশমন্্

কাজ্ বেবাে্ সম্ভাবন্া্ োমক্ ববচশ।্ বিমল্ বলমি্  মন্্ বন্ই,্ বাবা্ বলমি্ চন্ম ়েমি।্

হচেন্ােবাবুে্কো,্খুব্ববচশ্চন্েেে্কো্ ায়্ন্া!্ওঁে্স্ত্রী্আে্বিমল্ াো্ াবাে্পে্

বেমক্আচ ্বেমখচি্েদ্রমলামকে্ াম ্ াম ্ব  চে্বফল্কমে। 
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বফলুো্বলল,্ চহ াচদ্রে্ ৃতুযে্পে্ওে্বেু্চক্আপন্াে্ চডসমপন্সাচে্বেমক্বকান্ও্

ইন্মজকশমন্ে্অ্যা পুল্বন্য়  

  

চন্ম ়েচিল। 

  

অ্যাচে-মটটযান্াস  

  

হযাঁ। 

  

বসটা্আপচন্্জান্মলন্।্কী্কমে ্বস্চক্আপন্াে্সমঙ্গ্বেখা্কমেচিল  

  

বেখা্কমেচিল্বলমল্চেক্বলা্হমব্ন্া।্বস্আ াে্বিম্বামে্ঢুমক্এমস্আ ায়্জাচন্ম ়ে্

চেম ়ে্ ায়্ব ্আচ ই্তাে্বেুে্ ৃতুযে্জন্য্ো ়েী।্আে্বসটা্ব ্বস্খুব্ন্ে ্োমব্

জাচন্ম ়েচিল্তা্ন্য়। 

  

এই্বেুচটই্খুন্্হম ়েমি। 

  

 ামন্  

  

চহ াচদ্র্িক্রবতেীে্বেু।্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা । 

  

ডািঃ্চেবাকে্অ্বাক্হম ়ে্বিম ়ে্আমিন্্বফলুোে্চেমক।্বফলুো্বমল্িলল— 

  

বস্আপন্াে্বোকান্্বেমক্ওষুধ্চন্ম ়ে্কলকাতা্চগম ়েচিল্লযাবমেটচেমত্বটট্কোমব্

বমল।্সম্ভবত্বস-কাজটা্তাে্কো্হম ়ে্ওমেচন্।্তাে্েৃঢ়ে্চবশ্বাস্চিল্ব ্ইন্মজকশমন্্

বেজাল্চিল।্বস্বিম ়েচিল্ব ্আ াে্সাহা য্চন্ম ়ে্এই্জাল্ওষুমধে্িাো্কােবােটা্

একবাে্তচলম ়ে্বেখমব। 

  

আ াে্ চডসমপন্সাচে্ বেমক্ বকান্ও্ জাল্ ওষুধ্ ববমোয়চন্,্ েৃঢ়ে্ স্বমে্ বলমলন্্ ডািঃ্

চেবাকে। 
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আপচন্্চক্ওষুধ্খাঁচট্চক্ন্া্পেীক্ষা্কমে্ইন্মজকশন্্বেন্  

  

েদ্রমলাক্েীচত মতা্উমিচজত্হম ়ে্উেমলন্। 

  

হাউ্ ইজ্ েযাট্ পচসবল ্ এ ােমজচি্ বকস,্ তখন্্ আচ ্ ওষুধ্ পেীক্ষা্ কেব,্ ন্া্

ইন্মজকশন্্বেব  

  

আপন্াে্চডসমপন্সাচেে্ওষুধ্আমস্বকমেমক  

  

হালমসলােমেে্কামি্বেমক।্তামত্বযাি্ন্াম্বাে্োমক,্এিপায়াচে্বডট্োমক— 

  

বস্সবই্ব ্জাল্কো্ ায়্বসটা্আপচন্্জামন্ন্ ্িাপাখান্াে্সমঙ্গ্বমন্দাব্্োমক্বিাো্

কােবাচেমেে্ বসটা্ জামন্ন্ ্ ন্া -কো্ চবচলচত্ বকাম্পাচন্ে্ বলমবল্ প েন্ত্ িাপাখান্াে্

বযাকমডাে্চেম ়ে্িমল্ ায়।্এই্সব্জাচলয়াতমেে্হামত্বসটা্আপচন্্জামন্ন্  

  

ডািঃ চ্েবাকেমক্বেমখ্ববশ্বু মত্পােলা ্ব চ্তচন্্এ্কোে্ ুৎসই্উিে্খুঁমজ্পামেন্্

ন্া। 

  

শুন্ুন্্ডািঃ্ চেবাকে,্ বফলুো্এবাে্ একটু্ন্ে ্সুমে্বলল,্আচ ্গযাোচে্ চেচে্ ব ,্

ঘূণাক্ষমে্ বকউ্ বযাপােটা্ জান্মব্ ন্া।্ আপচন্্ টক্ বেমক্ একটা্ অ্যাচে-মটটযান্ামসে্

অ্যা পুল্চন্ময়্তাে্বেতমেে্পোেেচট্লযাবমেটচেমত্বটট্কমে্তাে্চেমপাটে্আ ামক্

চেন্।্স য়্ববচশ্বন্ই,্বসটা্বু মতই্পােমিন্। 

  

ডািঃ্চেবাকে্ধীমে্ধীমে্উমে্পড়মলন্্বিয়াে্বেমক।কাল্একটা্জরুচে্বকস্আমি—

েেজাে্চেমক্ব মত্ মত্বলমলন্্েদ্রমলাক—আক্ল্সম্ভব্ন্া্হমল্পেশু্জান্াব। 

  

আপন্ামক্অ্জে্ধন্যবাে ্এবং্আপন্ামক্এোমব্উিযক্ত্কোে্জন্য্আচ ্ক্ষ া্িাইচি। 
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আ ো্ ব ্ একটা্ সাংঘাচতক্ বগালম মল্ বযাপামেে্  মধয্ জচড়ম ়ে্ পমড়চি্ বসটা্ ববশ্

বু মত্পােচি।্আে,্ তই্ন্তুন্্ন্তুন্্বযাপাে্শুন্চি,্ততই্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্বলাকটাে্

উপে্শ্ৰদ্ধা্ববমড়্ ামে।্এ ন্্একজন্্বলামকে্এোমব্খুন্্হওয়াটা্ব ্বফলুো চ্কিুমতই্

বেো্্কেমত্পােমব্ন্া্বসটা্খুবই্স্বাোচবক ্কুকচেটাে্জন্য্দু্ন্ম্বে্বাটোমকই্খুচন্্

বমল্ মন্্হয় ্চকন্তু্তা্ন্া্হম ়ে্ চে্অ্ন্য্বকউও্হয়,্বফলুো্তামক্শাম ়ে্া্ন্া্কমে্

িাড়মব্ন্া। 

  

বফলুো্আমগই্বমল্বেমখচিল্ব ্খাবাে্পমে্একবাে্ঘুেমত্ববমোমব,্তমব্বসটা্কী্

উমিমশয ব্সটা্আন্দাজ্কেমত্পাচেচন্।্েেবাে ব্স্কায়ামেে চ্েমক্ াচে। ব্েমখ্ মন্্একটা্

সমন্দহ্উঁচক্চেল,্আে্বসটা্ব ্চেক,্বসটা্বু মত্পােলা ্ খন্্পুেমন্া্পযামলমসে্

সা মন্্ বখালা্ জায়গাটায়্ এমস্ বফলুো্ বলল,্ এবাে্ বল্ বকান্্ গচলটায়্ চগম ়েচিচল্

দুপুমে। 

  

োচক্তমে্ েেবাে্ বস্কায়ামেে্ বিহাো্ এমকবামে্অ্ন্য্েক ।্এখান্্ বেমক্ওখান্্ বেমক্

 চন্দমেে্ ঘণ্টা্ বশান্া্  ামে,্ এেই্  মধয্ বকামেমক্ ব ন্্ চহচন্দ্ চফমল্মে্ গান্্ বেমস্

আসমি।্টুচেটমেে চ্েড়্আে্সাইমকল-চেকশাে্চেড়্কাচটম ়ে্আ ো্গচলটাে্ ুমখ্চগম ়ে্

পড়লা ।্এটাে্ন্া ্আমগ্চিল্ ারু্টাল,্বলল্বফলুো, চ্হচপো্এে্ন্তুন্্ন্া চ্েম ়েমি্

চপগ্অ্যাচল–শুম ়েে্গচল। 

  

পাই্শপগুমলাে্পাশ্চেম ়ে্আ ো্এচগম ়ে্বগলা ।্আ ামেে্বসই্চতিচত্বোকান্টাে্

চেমক। 

  

বোকান্টা্এখন্ও্বখালা্েম ়েমি।্দু-একজন্্খমিেও্েম ়েমি্কাউোমেে্এচেমক,্আে্

চপিমন্্োঁচড়ম ়ে্েম ়েমিন্্সকামলে্বসই্ চহলা।্বসই্পুরুষটা্বন্ই।  

  

বফলুো্বোকামন্ে্বাইমে্বেমকই্বেতেটায়্একবাে্বিাখ্বুচলম ়ে্চন্ল।্বোতলা্বাচড়ে্

এক্তলায়্বোকান্টা।্বোতলায়্ো্াে্ চেমক্দুমটা্পাশাপাচশ্জান্ালা,্দুমটাই্বে।্
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কামেে্পািাগুমলাে্ একটাে্ফাটমলে্ মধয্ চেম ়ে্ঘমেে্ চেতে্একটা্ক্ষীণ্আমলাে্

আোস্পাওয়া্ ামে। 

  

বোকামন্ে্ডান্্পামশ্একটা্সরু্ চিলমত্গচলে্পমেই্একটা্ চতন্তলা্বহামটল,্ন্া ্

বহমেন্স্বগট্লাজ।্স্বগেিাে্বলমত্বিামখে্সা মন্্ব ্েৃশযটা্বেমস্ওমে্তাে্সমঙ্গ্

বকান্ও্সােৃশয্বন্ই। 

  

বফলুো্বহামটলটাে্চেতমে্চগময়্ঢুকল,্চপিমন্্আ ো্দুজন্।  

  

হাউ্ ািে্ডু্ইউ্িাজে্ফে্রু স্চহয়াে  

  

কাউোমে্ একটা্ বোগা তন্্ বলাক্ বমস্ একটা্ বিাট্ট্ পমকট্ কযালকুমলটমেে্ উপে্

বপন্চসামলে্ডগা্চেম ়ে্বটাকা্ব মে্ব মে্চহমসব্কমে্একটা্খাতায়্চলখমি।্বলাকটা্

বন্পাচল্চক্োেতীয়্বসটা্ববা া্বগল্ন্া।্বফলুো্তামক্প্র্নটটা্কমেমি। 

  

চসঙ্গল্বটন্,্ডাবুল্চফফচটন্। 

  

কাউোমেে্সা মন্্বখালা্জায়গাটাে্এক্পামশ্একটা্খাচল্বসাফা,্তাে্উপমে 

  

বেওয়ামল্চতন্মট্পাশাপাচশ্টুচেট্বপাটাে,্ চতন্টামতই্ চহ ালম ়েে্বকান্ও্ন্া্বকান্ও্

চবখযাত্শৃমঙ্গে্িচব। 

  

ঘে্খাচল্আমি ্বফলুো্ইংমেচজমত্চজমজ্ঞস্কেল। 

  

ক’টা্িাই  

  

একটা্চসঙ্গল্একটা্ডাবল।্বোতলাে্পুবচেমক্হমল্োল্হয়।্অ্চবচশয্বন্বাে্আমগ্

একবাে্বেমখ্বন্ওয়া্েেকাে। 
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কাউোমেে্েদ্রমলাক্ ামক ব্মল্স্বেোষী।্ ুমখ চ্কিু ন্্া্বমল্শুধু্একটা ব্বল চ্টপমলন্,্

তাে্ফমল্একচট্বন্পাচল্ববয়াোে্আচবেোব্হল।্েদ্রমলাক্তাে্হামত্একটা্িাচব্চেম ়ে্

আ ামেে্চেমক্একবাে্শুধু্বেচখম ়ে্চেম ়ে্আবাে্চহমসব্কেমত্বলমগ্বগমলন্। 

  

ববয়াোে্ চপিন্্চপিন্্চসঁচড়্উমে্আ ো্বসাজা্িমল্বগলা ্পূব ুমখা্একটা্পযামসজ্

চেম ়ে।্ডাইমন্ে্বশষ্ঘেটা্িাচব্চেম ়ে্খুমল্চেল্ববয়াো। 

  

ঘমেে্বণেন্া্বেবাে্বকান্ও্ ামন্্হয়্ন্া,্কােণ্বফলুো্ব ্ঘে্োড়া্কেমত্আমসচন্্

বসটা্খুব্োল্কমেই্জাচন্। 

  

ব টা্বলা্েেকাে্বসটা্এই্ব ,্ঘেটাে্পুব্বেয়ামল্একটা্জান্ালা্েম ়েমি্ব টা্চেম ়ে্

চতিচত্বোকামন্ে্বোতলাে্একটা্জান্ালা্এক্পাশ্বেমক্বেখা্ ামে। 

  

লালম াহন্বাবু্ তক্ষণ্খামটে্গচে-টচে্চটমপ,্বােরুম ে্বাচত্জ্বচলম ়ে্চেতেটা্বেমখ,্

বটচবমলে্বেোজ্বখালা্চক্ন্া্বেমখ,্আ ো্ব ্সচতযই্ঘে্চন্মত্এমসচি—এ ন্্একটা্

ধােণা্ববয়াোে্ মন্্বঢাকামন্াে্বিিা্কেমিন্,্ততক্ষমণ্আচ ্আে্বফলুো্ া্বেখাে্

বেমখ্চন্লা । 

  

বোকামন্্দুপুমে্ব ্চতিচত্বলাকটামক্বেমখচিলা ,্বস্বমস্আমি্ওই্চট চটম ্বাচত-

জ্বালা্ঘেটাে্বেতে।্তাে্কাঁধ্অ্বচধ্বেখা্ ামে।্তমব্ববশ্ববা া্ ায়।্বস্বকান্ও্

একটা্কামজ্বয্।্তাঁে্চপিমন্্কাডে্বামডেে্পযাচকং্বকমসে্্ূপ্বেমখ্ মন্্হল,্বস্

হয়্বাি্বেমক্চজচন্স্বাে্কেমি্ন্া্হয়্বামিে্ মধয্পুেমি।  

  

আমেকজন্্বলাক্েম ়েমি।্ঘমেে্বেতে,্তমব্তাে্শুধু্িায়াটা্বেখা্ ামে।্বস্ব ্ঘাড়্

চন্িু্কমে্চতিচতটাে্কাজ্বেখমি্বসটা্ববা া্ ায়।  

  

হোৎ্আ াে্বুমকে্চেতেটা্বক ন্্ব ন্্কমে্উেল।  

  

িায়াটা্পমকট্বেমক্চসগামেমটে্পযামকট্বাে্কমেমি।  
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চসগামেট্ ুমখ্বগাঁজাে্পে্আমেকটা্চজচন্স্বাে্কেল্পমকট্িাপচড়ম ়ে।  

  

লাইটাে। 

  

এবাে্লাইটােটা্জ্বালামন্া্হল। 

  

বাঁ্হামত। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৭. সকাতল ফেকোতটর সময় 

বতাো্ দুজন্্ বেখবাে্ জায়গাগুমলাে্ চকিু্ আজ্ সকামলই্ বেমখ্ বন্,্ পেচেন্্ সকামল্

বেকফামটে্স য়্বলল্বফলুো।্—আ াে্আমেকবাে্োন্ায়্ াওয়া্েেকাে।্োিমপাটে্

বতা্সান্্েযামেলস্বেমক্বপম ়ে্ াচব।্আে্চকিু্ন্া্হাক,্স্বয়ম্ভু,্পশুপচতন্াে্ও্পাটন্টা্

ঘুমে্আয়।্এক’চেমন্ে্পমক্ষ্এই্চতন্মটই্ মেি। 

  

বেমটােয্াে্বেমক্ববচেম ়ে্সা মন্ই্বেচখ্চ িঃ্বাটো।্এমকই্বমল্বটচলপযাচে। 

  

েদ্রমলাক্হাচস ুমখ্চতন্জন্মকই্গুড্ চন্েং্জান্ামলন্্বমট,্চকন্তু্বস্হাচস্চটকল্ন্া। 

  

েযাট্ যান্্ইজ্বযাক চ্হয়াে,্গেীেোমব্বলমলন্ চ্ িঃ্বাটো।কাল চ্বমকমল চ্ন্উ্বোমডেই্

এক্জুম ়েলাচে্শপ্বেমক্ওমক্ববমোমত্বেমখমি্আ ামেে্আচপমসে্এক্বিাকো। 

  

বস্বিাকো চ্ক্বেমবচিল্আপচন্্হোৎ্বপাখো্বেমক্চফমে্এমসমিন্ ্বাটো্একটু্বহমস্

বলমলন্্ বসখামন্্ একটা্ সুচবমধ্ আমি।্ আ াে্   জ্ োইচট্ একটু্ উগ্র্্ েং-এে্

জা াকাপড়্পিন্দ্কমে।্কাল্পমেচিল্একটা্শচকং্চপংক্পমুলাোে্আে্একটা্সবুজ্

শাটে।্আ ামক্ াো্বিমন্্তাো্কখন্ও্ওমক্বেমখ্আচ ্বমল্েুল্কেমব: ্ন্া।্ াই্হাক,্

আচ ্আজ্শুমন্ই্পুচলমশ্জাচন্ম ়েচি্বযাপােটা।্ এক্সাব-ইন্মস্পকটে্আমি,্ তামক্

আচ ্োল্কমে্চিচন্। 

  

চতচন্্কী্বলমলন্  

  

 া্বলল্তামত্আচ ্অ্মন্কটা চ্ন্চশ্চন্ত্ববাধ্কেচি।্বলল্পুচলশ্এ্বলাক্সম্বমে্জামন্।্

ওমেে্ সমন্দহ্ বলাকটা্ বকান্ও্ স্মাগচলং্ েয্ামকমটে্ সমঙ্গ্ জচড়ত।্ তমব,্ বকান্ও্

পাওয়ােফুল,্ধন্ী্বলাক্ওে্চপিমন্্োকায়্পুচলশ্ওমক্বামগ্আন্মত্পােমি্ন্া।্তা্
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িাড়া্বলাকটা্অ্তযন্ত্ ধূতে।্ তক্ষণ্প েন্ত্ন্া্একটা্ববিাল্িালমি,্ততক্ষণ্পুচলমশে্

ওত্বপমত্োকা্িাড়া্আে্চকিু্কোে্বন্ই। 

  

চকন্তু্আপন্াে্চন্মজে্ব ্অ্সুচবমধ্হমে্বসটা্বলমলন্্ন্া ্কুকীচেটা্চকন্তু্বস্আপন্াে্

ন্াম ই্চকমন্চিল। 

  

বাটো্বলমলন্,্আপন্াে্কোটা্ মন্্কমেই্ওমেে্চজমজ্ঞস্কেলা ্ব ্বলাকটা্তাে্

ক্রাইম ে্ববা া্আ াে্ঘামড়্িাপামত্পামে্চক্ন্া।্তামত্ওই্সাব-ইন্মস্পকটে্বহমসই্

বফলল।্বলল,্চ িঃ্বাটো,্বডাে্চেংক্েয্বন্পাল্বপাচলস্আে্বস্টুচপড। 

  

 াক,্তা্হমল্আপচন্্এখন্্খাচন্কটা্হালকা্বলুন্। 

  

 াি্চেচলভড্,্চ িঃ্বাটো।্আচ ্বচল্কী,্আপন্াোও্একটু্চেলযাি্করুন্।্প্রে ্বাে্

কাে াণু্ডমত্এমস্বেফ্একটা্চক্রচ ন্যামলে্চপিমন্্ঘুমে্ববড়ামবন্,্বসটা্চক্োল্হমব ্

আপচন্্একটা্ চেন্্ চফ্র্োখুন্।্এই্জমন্য্বলচি্কী,্আ ামেে্বকাম্পাচন্্একটা্ন্তুন্্

ফমেট্বাংমলা্কমেমি্োচপ্ত্েযাচলমত,্ইন্্েয্বতোইজ!্এ্চেম ়েচল্ওয়ান্ডােফুল্স্পট।্

আপচন্্চবমকমল্বলমবন্,্আচ ্পেচেন্্সকামল্আপন্াে্োন্সপাটে্অ্যামেঞ্জ্কমে্বেব।্

িাই্কী,্আচ ্চফ্র্োকমল্আপন্ামেে্সমঙ্গ্িমলই্আসব।্কী্বমলন্  

  

বতোই্শুমন্ই্আ ো্ ন্টা্বন্মি্উমেমি।্লালম াহন্বাবুে্বিাখ্িকিক।্তবু্োল্ব ্

বফলুো্কো্ন্া্চেমলও্বযাপােটা্বাচতল্কমে্চেল্ন্া। 

  

আপচন্্শূকে-সেচণে্ঘটন্াটা্বিমপ্বগমলন্্বকন্ ্েদ্রমলাক্িমল্ াবাে্পে্জটায়ু্প্র্নট্

কেমলন্। 

  

তাে্কােণ,্বলল্ বফলুো,্তেমন্তে্সবে্কো্সিাইম ়েে্কামি্ফাঁস্কমে্ বেওয়াটা্

আপন্াে্বগাম ়েন্দা-চহমো্প্রখে্রুমদ্রে্অ্েযাস্হমলও,্প্রমোষ্চ মত্রে্ন্য় ্চবমশষ্কমে্

ব ্বযচক্তে্সমঙ্গ্সবেসাকুমলয্আড়াই্ঘণ্টাে্আলাপ,্তাে্কামি্বতা্ন্য়ই। 
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বু লা ,্বলমলন্্জটায়ু।্জান্লা  ্চশখলা । 

  

সকামলে্আে্একটা্ঘটন্া্হল-ম -বাোচল্েদ্রমলাকচটে্সমঙ্গ্কাল্এমসই্আলাপ্হল,্

 াঁে্ন্া ্আজ্জান্লা ্চবপুল্বেৌচ ক-তাঁে্সমঙ্গ্বেখা্হল্চ িঃ্বাটোমক্চবোয়্চেম ়ে্

বোতলায়্ওোে্স য়। 

  

এটা্কী্চিন্মত্পােমিন্ ্েচন্ত্ন্া্কমেই্হামতে্একটা্ববাতল্বফলুোে্চেমক্তুমল্

ধমে্প্র্নটটা্কেমলন্্েদ্রমলাক।্ববাতল্আ াে্বিন্া,্চবমশষ্কমে্তাে্চেতমেে্লাল্

েমেে্ওষুধটাে্জন্য।্কাচশে্ওষুধ,্আ ামেে্বাচড়মত্সব্স য়ই্োমক।্ ববন্যাচিল্

একসম্পকমটােয্াে। 

  

চিন্মত্বতা্পােচি,্বলল্বফলুো,্চকন্তু্েংটা্বতা— 

  

আপচন্্ েমে্তফাত্পামেন্ ্ বসটা্ ববাধহয়্আপন্ামেে্ চবমশষ্ক্ষ তা।্আচ ্ পাচে্

গমে। 

  

েদ্রমলাক্কযাপ্খুমল্ববাতলটা্বফলুোে্ন্ামকে্সা মন্্ধেমলন্। 

  

আপন্াে্ঘ্রাণশচক্ত্বতা্খুবই্প্রখে,্ববশ্তাচেমফে্সমঙ্গ্বলল্বফলুো।্—তফাত্আমি,্

তমব্খুবই্সূক্ষ্ম। 

  

অ্ন্তত্একচট্ইচন্দ্ৰয়্বতা্বজােোে্হওয়া্িাই,্বলমলন্্ চবপুলবাবু,্আপচন্্িােচ ন্াে্

বখম ়েমিন্্ন্া্একটু্আমগ ্আচ ্বেচখচন্্বখমত,্চকন্তু্গে্পাচে।্বক ন্,্চেক্বতা  

  

চেক্বতা্বমটই।্চকন্তু্আপচন্্ববাতল্চন্ম ়ে্িলমলন্্বকাোয়  

  

বফেত্বোব।্পয়সা্বফেত্বন্াব,্বলমলন্্চবপুলবাবু,্িাড়ব্ন্া।্এচক্ইয়াচকে্ বপম ়েমি  

  

বকান্্বোকান্  
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আইচডয়াল্ ব চডকযাল্ বটাসে্ ইন্দ্ৰ্ িক।্ আপন্ামক্ বললা ্ ন্া্ বসচেন্,্ ওষুধ্ চন্ম ়ে্

 ামেতাই্কােবাে্হমে ্ চ স্ক্পাউডামে্খচড়্চ চশম ়ে্বেয়,্জামন্ন্ ্চশশুমেে্প েন্ত্

বাঁিমত্বেমব্ন্া্এো। 

  

চ িঃ্বাটোমক্গাচড়ে্কো্বমল্চেম ়েচিলা ,্সামড়্ন্টায়্একটা্জাপাচন্্টম ়োটা্এমস্

হাচজে।্আ ো্ খন্্ববমোচে্তখন্্বফলুো্বটচলমফান্ চ্ডমেকটচে চ্ন্ম ়ে্পমড়মি।্বলল্

এ্অ্ঞ্চমলে্ওষুমধে্বোকান্গুমলাে্ন্া ্বন্াট্কমে্চন্মে।  

  

  
  

একই্শহমে্স্বয়ম্ভুন্ামেে্ মতা্ববৌদ্ধ্ৃপ্আে্পশুপচতন্ামেে্ মতা চ্হন্দু্ চন্দে—এ্এক্

কাে াণু্ডমতই্সম্ভব।্পশুপচতমত্ তমপশ,্ তুচ ্ েৃশয্ বেমখা্বমল্আ ামক্ বফমল্ বেমখ্

 চন্দমে্ঢুমক্পূমজা্চেময়্বফাঁড়া-মটাটা্বকমট্এমলন্্লালম াহন্বাবু।্ চন্দেটা্কামেে্

ততচে,্েেজাগুমলা্রূমপে্আে্িুমড়াটা্বসান্া্চেম ়ে্বাঁধামন্া।্বগট্চেম ়ে্ঢুমক্প্রেম ই্

ব টা্সা মন্্পমড়্বসটা্হল্পােমেে্ববচেমত্বসামন্া্বসান্ায়্ব াড়া চ্বশাল্ন্ন্দীে্ ূচতে।্

িাতাল্ চেম ়ে্এচগম ়ে্বগমল্বেখা্ ায়্ন্ীি্ চেম ়ে্ বাগা তী্ন্েী্বম ়ে্ ামে,্বসখামন্ই্

শ্মশান্।্ন্েীে্ওপামে্পাহাড়। 

  

স্বয়ম্ভুমত্ব মত্হমল্গাচড়্পযাঁিামলা্পাহাচড়্পে্চেম ়ে্উপমে্উমে্একটা্জায়গায়্এমস্

বেম ্ ায়।্বাচক্পে্চসঁচড়্চেম ়ে্উেমত্হয়। 

  

আ ো্গাচড়্বেমক্বন্ম ্বেচখ্চসঁচড়ে্ ুখ্অ্বচধ্ ো্াে্ধামে্চতিচত্ চজচন্স্ চবচক্র্

হমে।্লালম াহন্বাবুে্হোৎ্শাখ্হম ়েমি্একটা্জপ্ ন্ত্র চ্কন্মবন্।্চজচন্সটা্আে্চকিুই্

ন্া—একটা্লাচেে্ াোয়্একটা্বকৌমটা,্তাে্পাশ্বেমক্  ুলমি্একটা্বিমন্ে্ডগায়্

একটা্বমলে্ মতা্চজচন্স।্লাচেটা্হামত্ চন্ম ়ে্বঘাোমল্ াোে্বল্সম ত্বকৌমটাটা্

ঘুেমত্ োমক।্ েদ্রমলাক্ আ ামক্ বুচ ম ়ে্ বলমলন্,্ চলখমত্ চলখমত্  খন্্ আইচডয়াে্

অ্োমব্বেম ্ াই,্বু মল্তমপশ,্তখন্্অ্মন্ক্স য়্ মন্্হম ়েমি্হামত্একটা্চকিু্
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চন্ম ়ে্ বঘাোমত্ পােমল্ হয়মতা্  াোটা্ খুমল্ ব ত।্ বেমখ্  মন্্ হমে্ জপ ন্ত্র্ ইজ্

আইচডয়াল্ফে্েযাট। 

  

িাে্েকম ে্হয়।্চজচন্সটা—কামেে,্তা াে,্রূমপে্আে্হাচতে্োঁমতে।্কামেে্হমলই্

িলত,্ চকন্তু্এখামন্্ টুচেটমেে্জন্য্সব্চজচন্মসে্ো ্িচড়ম ়ে্বেমখমি।্এো ্কােও্

সিে্টাকাে্কম ্হমব্ন্া।্শুমন্্েদ্রমলাক্আে্এমগামলন্্ন্া। 

  

দু্হাজাে্বিে্আমগ্পাহামড়ে্িুমড়ায়্বসান্া্ববৌদ্ধ্ূপ্স্বয়ম্ভুন্ামে্ব চ্জচন্সটা্সবমিম ়ে্

ববচশ্ মন্্োমক্বসটা্হল্্ূমপে্ িূমড়াে্চেক্ন্ীমি্িােমকান্া্্মম্ভে্িােচেমক্আঁকা্

বঢউ্বখলামন্া্েুরুওয়ালা্বজাড়া্বজাড়া্বিাখ–ব ্বিাখ্ মন্্হয়।্বসই্আচেযকাল্বেমকই্

সাো্কাে াণু্ড্উপতযকাে্উপে্সজাগ্েৃচি্বেমখ্আসমি,্বকাোয়্কী্ঘমটমি্সব্জামন্,্

চকন্তু্বকান্ওচেন্্বলমব্ন্া। 

  

্ূপটা্ব ্স তল্িাতামলে্উপে্োঁচড়ম ়ে্আমি,্বসটা্ব  ন্্চগজচগজ্কেমি্বেখবাে্

চজচন্মস,্ বত ন্ই্কেমি্ ান্ুষ্আে্বাঁেমেে্ চেমড়।্লালম াহন্বাবু্ একবাে্ বকা মে্

একটা্বখাঁিা্বখম ়ে্বলমলন্,্বাঁেমেে্বখাঁিা,্চকন্তু্বসটা্ব ্আসমল্তা্ন্য়।্বসটা্পমে্

বজমন্চিলা ।্বসটাে্কো,্ ামক্বমল,্ োিামন্্বলব।  

  

আসল্ঘটন্া্ঘটল্পাটমন্। 

  

পাটন্্শহে,্ াে্প্রািীন্্ন্া ্লচলতপুে,্হল্বাগা তীে্ওপামে,্কাে াণু্ড্বেমক্ াত্র্

চতন্্ াইল।্শহমে ব্ঢাকবাে্ ুমখ্একটা ব্পািায় ব্তােণ, ব্সটা ব্পচেম ়ে্একটা ব্োকামন্ে্

সা মন্্গাচড়্োচ ম ়ে্আম চেকান্্বকাকা-মকালা্বখম ়ে্বতিা্চ চটম ়ে্আ ো্এখান্কাে্

েেবাে্বস্কায়ামে্চগম ়ে্হাচজে্হলা । 

  

বফলুো্এবাে্আ ামক্সাবধান্্কমে্চেম ়েচিল—আ ামেে্কাে াণু্ড্অ্যাডমেঞ্চাে্সম্বমে্

 খন্্চলখচব,্তখন্্বখয়াল্োচখস্ব ্বফলু্চ চিমেে্বগাম ়েন্দা্কা চহন্ী্ব ন্্বন্পামলে্

টুচেট্গাইড়্ন্া্হম ়ে্পমড়। 
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বফলুোে্কো্ মন্্বেমখ্শুধু্এইটুকুই্বলচি্ব ্বেড়্হাজাে্বিে্আমগ চ্লেচব্বংমশে্

োজা্বেমেমবে্পিন্্কো্পাটন্্বা্লচলতপুমেে্ চন্দে,্্ ূপ,্প্রাসাে,্কামেে্কারুকা ে্

স্বণে্মম্ভে্  াোয়্ োজাে্  ূচতে্ ইতযাচেে্ এ-বমল-আ ায়-মেখ্ ও-বমল-আ ায়-মেখ্

অ্বিাে্  মধয্ পমড়্ লালম াহন্বাবু্ অ্চবশ্বাসয,্ অ্োেন্ীয়,্ অ্কেন্ীয়,্ অ্তুলন্ীয়,্

অ্ন্ন্ুকেণীয়,্অ্চবস্মেণীয়্ইতযাচে্িাচিশ্েক চ্বমশষণ্বযবহাে্কমেচিমলন্্গমড় চ্তন্্

চ চন্মট্একটা্ কমে।্আ াে্ চবশ্বাস্ বসই্স য়্ বসই্ চবমশষ্ঘটন্াটা্ন্া্ঘটমল্ চতচন্্

আেও্চ চন্ট্পমন্মো্এই্োমব্িাচলম ়ে্ব মত্পােমতন্। 

  

ঘটন্াটা্ঘটল্েেবাে্বস্কায়াে্বপচেম ়ে্ডাইমন্্ব াড়্চন্ম ়ে্একটা্বাজামে্পড়বাে্পে।্

এই্বাজাে্ব ্ ঙ্গল্বাজাে্ন্াম ্চবখযাত্বসটা্পমে্বজমন্চিলা ।্এখামন্্িােচেমক্

বিাট্বিাট্বোকামন্্বন্পাচল্আে্চতিচত্চজচন্স চ্বচক্র্হমে।্কাে াণু্ডে্বিম ়ে্ো ্ক ,্

আে্চেড়্ক ্বমল্বেখাে্ববচশ্সুচবমধ। 

  

আ ো্চজচন্স্বেখমত্বেখমত্এচগম ়ে্িমলচি।্লালম াহন্বাবুে্েৃচি্জপ্ মন্ত্রে্চেমক,্

বফলুো্ বমল্ চেম ়েমি্ পাটমন্ে্ কামেে্ কাজ্ পৃচেবী-চবখযাত,্ তাই্ ো ্ স্বয়ত্ত্বে্ বিম ়ে্

অ্মন্ক্ক ্হমলও্হাই্ক্লাস্কারুকা ে্ন্য়্বমল্অ্মন্কগুমলাই্হামত চ্ন্ম ়েও্বাচতল্কমে্

চেমেন্।্এ ন্্স য়্বেখলা ্বাজামেে্বশষ্চেমক্একটা্ব াটা ুচট্চন্চেচবচল্অ্ংমশ্

একটা্ ববশ্বড়্পুেমন্া্বাচড়ে্ন্ীমি্একটা্ বোকামন্ে্সা মন্্ বটমম্পামত্ াল্ বতালা্

হমে। 

  

বোকামন্ে্কামি চ্গম ়ে্বেচখ্লালম াহন্বাবু্ া্িাইমিন্্বসই চ্জচন্সই্বাি-মবা াই্হম ়ে্

িালান্্ ামে,্সম্ভবত্কাে াণু্ডে্বাজামে। 

  

এইমখমন্ই্ ববাধহয়্ ততচে্হমে্ চজচন্সগুমলা,্ বু মল্ তমপশ।্ বেমখ্ এমকবামে্ টাটুকা্

বমল্ মন্্হয়।্এটা্ববাধহয়্একটা্ফযাকটচে।  
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বসটাও্অ্সম্ভব্ ন্া।্ বফলুো্ বমলচিল।্ পাটমন্্ ন্াচক্ অ্মন্ক্কাচেগে্ এইসব্ পুেমন্া্

কামলে্চজচন্স্ন্তুন্্কমে্ততচে্কেমি। 

  

সুচবমধে্েমে্পাওয়া্ব মত্পামে।্চজমজ্ঞস্কেব  

  

করুন্্ন্া। 

  

বস্গুমড়্বাচল।্বোকান্োে্বলল্অ্ন্য্বোকামন্্বেমখা,্আ ামেে্টক্ফুচেম ়ে্বগমি।্

 া্ াল্িালান্্ ামে্সব্আডামেে্ াল। 

  

 াচ্চমল,্লাক্ট্াই— 

  

লালম াহন্বাবুে্কো্আটমক্বগমি,্আে্বসই্সমঙ্গ্আ ামেে্দুজমন্েই্েৃচি্িমল্বগমি্

পামশে্গচলটায়। 

  

একটা্ বলাক্গচলে্ডান্চেক্ বেমক্বাঁম ়ে্আসমি।্ চতিচত।্ এমক্আ ো্ চিচন্।্ বসই্

হলমে্টুচপ,্বসই্লাল্বজািা,্বসই্একটা্বিাখ্বড়,্একটা্বিাট।  

  

এ্বসই্শুম ়োে-গচলে্চতিচত্বোকামন্ে্ববচঞ্চমত্বসা্আধঘুম া্বলাকটা।্একটা্বাচড়্

বেমক্ববচেম ়ে্আ ো্ব -বাচড়টাে্সা মন্্োঁচড়ম ়ে্আচি,্তােই্একটা্পামশে্েেজা্

চেম ়ে্ঢুমক্বগল। 

  

ঢুমকমি্চক ্আ ো্ব খামন্্োঁচড়ম ়ে,্বসখান্্বেমক্েেজাটা্েৃচিে্বাইমে।্বসটা্বেখমত্

পাওয়া্ ামব্িাে্পা্সা মন্্চগম ়ে্বাঁম ়েে্গচলটায়্ঢুমক্এচগম ়ে্বগমল। 

  

আবাে্বসই্ফমলা্কোে্বোখ্বিমপমি্আ ামেে্দুজমন্ে্একসমঙ্গ।  

  

বলাকটা্বকাোয়্বগল্বেখা্েেকাে। 
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বগাম ়েন্দা-মগাম ়েন্দা্োবটা্ ো্সম্ভব্বিমপ্বেমখ্দুজমন্্এচগম ়ে্বগলা ্গচলটা্চেম ়ে।্

হাত-চবমশক্ ব মতই্ বাঁম ়ে্ একটা্ েেজা্ পড়ল,্  াে্ পািা্ আে্ বফ্রম ্ কামেে্ কাজ্

বেখমল্তাক্বলমগ্ ায়। 

  

েেজাটা্বে। 

  

বাচড়টাে্এচেমকে্বেওয়ামল্এই্একটাই্েেজা। 

  

এই্েেজা্চেম ়েই্চেতমে্ঢুমকমি্বলাকটা। 

  

আেও্েশ্পা্চগম ়ে্বাচড়টা্বশষ্হম ়েমি ্তাে্পাশ্চেম ়ে্একটা্গচল্বাঁম ়ে্িমল্বগমি।্

একটা্িড়-টান্া্বাজন্াে্শব্দ্আসমি।্ মন্্হল্গচলটা্বেমকই।  

  

এচগম ়ে্বগলা ্গচলটাে্ ুখ্অ্বচধ।্এচেকটা্এমকবামে্চন্জেন্।  

  

গচলে্ ডাইমন্,্ আ ামেে্ বেমক্ েশ-বামো্ হাত্ েূমে,্ একটা্ চেচখচে্ একটা্ বাচড়ে্

বোয়ামক্ বমস্ সাচেন্দা্ বাজামে।্ বলাকটা্ বন্পাচল,্ কােণ্ সাচেন্দা্ বন্পামলে্  ন্ত্র,্

চতিমতে্ন্য়।্অ্চবচশয্এই্েক ই্ ন্ত্র্একই্ন্াম ্পূবেবমঙ্গও্পাওয়া্ ায়। 

  

 তটা্ সম্ভব্ টুচেমটে্ োব্ কমে্ এচগম ়ে্ বগলা ্ গচল্ ধমে।্ বলাকটাে্ সা মন্্ একটা্

 েমি-ধো্চটমন্ে্বকৌমটা।্ব খামন্্বমসমি,্তাে্উলমটাচেমক্একটা্েেজা।্এটা্বসই্

একই্বাচড়ে্েেজা,্ াে্সা মন্ে্চেমক্বোকান্্বেমক্জপ ন্ত্র্িালান্্ ামে্কাে াণু্ড।্

এই্বাচড়মতই্ঢুমকমি্শুম ়োে-গচলে্বসই্চতিচত। 

  

চেচখচে্ এক্  মন্্ বাচজম ়ে্ িমলমি্ তাে্ বন্পাচল্ গৎ,্ আ ামেে্ সম্বমে্ তাে্ বকান্ও্

বকৌতুহল্বন্ই। 

  

লালম াহন্বাবু্ চটমন্ে্ বকৌমটাটায়্ কম ়েকটা্ খুিমো্ পয়সা্ বফমল্ চেম ়ে্ িাপা্ গলায়্

বলমলন্,্ ামব্ন্াচক্বেতমে  
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এ্ েেজাটা্ বখালা।্ এটা্ সাইমজও্ বিাট্ আে্ এটাে্ বাহােও্ ক ,্ কােণ্ এটা্ হল।্

বযাকমডাে,্ ামক্বমল্চখড়চক। 

  

িলুন্। 

  

 চে্চজমজ্ঞস্কমে্বতা্কী্বলমবা  

  

বলব্টুচেট,্বেতমে্কী্আমি্বেখমত্এমসচি। 

  

িমলা। 

  

চেচখচেটাে্চেমক্একটা্আড়পৃচি্চেম ়ে,্গচলমত্আে্বকান্ও্বলাক্বন্ই্বেমখ্আ ো্

দুজমন্্ াো্বহঁট্কমে্েেজাটা্চেম ়ে্বেতমেে্পযামসমজ্ঢুকলা ।  

  

পযামসজটা্ বপচেম ়ে্ডাইমন্্একটা্উমোমন্ে্ এক্ চিলমত্ বেখা্ ামে।্তােও্ডাইমন্্

চন্শ্চয়ই্ঘে্আমি।্বসই্ঘমেে্চেক্বেমকই্শব্দটা্আসমি।  

  

 াচন্ত্রক্শব্দ। 

  

ন্া, চ্েক্ াচন্ত্রক্ন্া।্ চে্বা্একটা্ব চশন্্বগামিে্চকিু্িমল,্তাে্সমঙ্গ্আেও্কম ়েকটা্

শব্দ্চ মশ্আমি।্ব াটা ুচট্বলা্ ায়্ব ্শব্দটাে্ মধয্একটা্তাল্আমি। 

  

আ াে্ে ্বে্কমে্পা্চটমপ্চটমপ্এচগম ়ে্বগলা । 

  

বাঁম ়ে্একটা্েেজাে্চপিমন্্অ্েকাে্ঘে। 

  

একটা্পাম ়েে্শব্দ্পাচে।্ডান্চেক্বেমক্আসমি্বসটা।্শব্দটা্বাড়মি। 

  

হোৎ্বখয়াল্হল্ব ্এে্ মধয্কখন্্জাচন্্সাচেন্দাে্সুে্পালমট্বগমি!্আমগেটা্চিল্

করুণ,্ব ালাম ়ে ,্এটা্ন্ািচন্,্হালকা্সুে। 
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এবামে্ব ্বলাকটা্আসমি্তামক্বেখা্ ামব। 

  

গলা্শুচকম ়ে্বগমি। 

  

বু লা ্বলাকটা্ চে্চকিু্চজমজ্ঞস্কমে্বতা্গলা্চেম ়ে্আওয়াজ্ববমোমব্ন্া। 

  

আে্চিন্তা্ন্া্কমে্এক্ চটকায়্লালম াহন্বাবুমক্বটমন্্চন্ম ়ে্দুজমন্্ঢুমক্পড়লা ্বাঁ্

পামশে্অ্েকাে্ঘেটায়।্ো্াে্চেমকে্একটা্খুপচে্জান্ালা্চেম ়ে্ঘমে্সা ান্য্আমলা্

আসমি,্তামত্বেখা্ ামে্একটা্খাচটয়া,্একটা্তা াে্পাত্র,্েচড়মত্ব ালামন্া্চকিু্

জা া-কাপড়। 

  

আ ো্েেজাে্আড়ামল্োঁচড়ম ়ে্শুন্লা ্পাম ়েে্শব্দটা্বাইমে্পযামসজ্চেম ়ে্ো্াে্

চেমক্িমল্বগল। 

  

সাচেন্দা্বেম মি।্তাে্বেমল্গলাে্আওয়াজ্বপলা ।্বলাকটা্বাইমে চ্গম ়ে্চেচখচেটাে্

সমঙ্গ্কো্বলমি। 

  

আ ামেে্ডাইমন্্আে্একটা্েেজাে্পমে্আে্একটা্ঘে।্এটাও্অ্েকাে।  

  

জটায়ুে্আচ্ন্্ধমে্বটমন্্চন্ম ়ে্বসই্ঘমে্ঢুকলা ।  

  

কাে্ও্কাডেমবামডেে্বামি্ববা াই্ঘেটা।্তা্িাড়া্আমি্চকিু্তা াে্চজচন্স,্চকিু্ ূচতে,্

বগাটা্কুচড়-পঁচিশ্কামেে্িাঁি।্বাঁম ়ে্ঘমেে্বকান্ায়্পমড়্আমি্লালম াহন্বাবুে্শমখে্

চজচন্স-চতন্মট্কামেে্জপ ন্ত্র। 

  

আ ো্ঢুমকই্বাঁম ়ে্ েেজাে্আড়ামল্ লুচকম ়ে্পমড়চি।্ ববশ্ বু মত্পােচি,্ এ্ ঘমেে্

বাইমেই্বাোন্দা্বপচেম ়ে্উমোন্,্আে্উমোমন্ে্ওচেমকে্ঘে্বেমকই্শব্দটা্আসচিল। 

  

এখন্্শব্দ্বন্ই! 
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এবাে্একটা্ন্তুন্্শব্দ। 

  

বলাকটা্বাইমে্বেমক্চফমে্এমসমি। 

  

বস্খুঁজমি্আ ামেে। 

  

পযামসজ্ধমে্পাম ়েে্শব্দ্এচগম ়ে্ চগম ়ে্কাউমক্ন্া্বপম ়ে্আবাে্ চফমে্এল।্ব ্ঘমে্

আচি,্ বস্ঘমেে্ডাইমন্ে্ বেওয়ামল্উমোমন্ে্ চেমক্পে্পে্ চতন্মট্ েেজা।্ েেজাে্

বাইমে্বেমক্আসা্আমলা্চতন্বাে্বাধা্বপল্বসটা্বেখমত্বপলা ।  

  

এবামে্আ ামেে্চেক্পামশে্েেজাে্সা মন্্এমস্পাময়ে্শব্দটা্ো ল। 

  

একটা্আবিা্িায়া্ঢুমক্এল্ঘমেে্চেতমে্বিৌকাে্বপচেম ়ে।  

  

আ াে্ে ্বে!্শেীমেে্সব্শচক্ত্জমড়া্কমে্ততচে্হচে।্ া্কেবাে্আ ামকই্কেমত্

হমব। 

  

বলাকটা্আে্দু্পা্এমগামতই্আ ামেে্বেখমত্বপল। 

  

ওে্প্রে ্হকিকাচন্টা্কাটবাে্আমগই্আচ ্ডাইে্চেম ়ে্পড়লা ্বলাকটাে্উপে।্হাত্

দুমটা্সম ত্বকা ে্জাপমট্ধমে্ঘুচেম ়ে্বেয়াল-োসা্কেব। 

  

চকন্তু্বলাকটা্ষণ্ডী।্এক্ চটকায়্হাত্দুমটামক্িাচড়ম ়ে্ চন্ম ়ে্আ াে্বকামটে্বলমপল্

দুমটা্দু্হামতে্ ুমোয়্ধমে্এক্হাঁচিকায়্ াচট্বেমক্শূমন্য্তুমল্বফলল্আ ায়।্ববাধহয়্

ইমে্ চিল্িুমড়্বফলমব,্চকন্তু্লালম াহন্বাবু্বস্বযাপামে্বাগড়া্ চেমেন্।্আ ামেে্

দুজমন্ে্ া খান্্চেম ়ে্হাত্গচলম ়ে্ চেম ়ে্বলাকটাে্হাত্দুমটামক্আ াে্বকাট্বেমক্

িাড়াবাে্বিিা্কেমিন্। 

  

চকন্তু্পােমলন্্ন্া। 
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বলাকটাে্ কন্ুইময়ে্ ধাো্ লালম াহন্বাবুমক্ চিটম্ক্ বফমল্ চেল্ কাডেমবামডেে্ বামিে্

্ূমপে্ওপে। 

  

আ াে্দু্হামতে্বতমলা্বলাকটাে্েুতচন্ে্তলায়্বেমখ্উপে্চেমক্িাড় চ্েম ়ে্ াোটামক্

চিচতম ়ে্চেম ়েচি, চ্কন্তু্বু মত্পােচি্আচ ্এখন্ও্শূমন্য,্এখন্ও্বলাকটা্আ ামক্ধমে—

।  

  

েকাং! 

  

হাত্দুমটা্আলগা্হম ়ে্বগল।্আ াে্পাম ়েে্তলায়্আবাে্ াচট।্বলাকটা্দু মড়্ ুিমড়্

 াচটমত্পড়ল্অ্জ্ঞান্্হম ়ে। 

  

 াোয়্বাচড়। 

  

জপ্ মন্ত্রে্বাচড়। 

  

পাঁি্বসমকমন্ডে্ মধয্আ ো্দুজমন্্আবাে্ো্ায়,্জপ ন্ত্র্লালম াহন্বাবুে্েচলমত। 
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৮. পুরতন্া অ্যাডতেঞ্চারগুতলা সম্বতে আতলািন্া 

কলকাতায়্আ ামেে্বাচড়মত্বমস্আচ ্আে্বফলুো্অ্মন্ক্স য়্আ ামেে্পুেমন্া্

অ্যাডমেঞ্চােগুমলা্ সম্বমে্ আমলািন্া্ কমেচি,্ চবমশষ্ কমে্ তামেে্ সম্বমে,্  ামেে্

শয়তাচন্্বুচদ্ধ্বফলুোমকও্ াম ্ াম ্পযামি্বফমল্চেম ়েচিল।্লখন্উ-এে্বন্চবহােী্

সেকাে,্তকলামসে্ ূচতে্িাে,্বসান্াে্বকিাে্ব েন্্আে্ ন্দাে্ববাস, চ্ িঃ্বগামে,্কাশীে্

 গন্লাল্ ব ঘোজ—এো্সব্ বকাোয় ্ কী্কেমি ্ বোল্পালমট্সৎপমে্ িলমি,্ন্া্

শয়তাচন্ে্ ওকা্খুঁজমি ্ন্াচক্অ্লমেচড্আেম্ভ্কমে্চেম ়েমি্শয়তাচন্?  

  

এসবগুমলা্এত্চেন্্শুধু্প্র্নটই্ চিল ্বশমষ্কাে াণু্ডমত্এমস্এই্পুেমন্া্আলাপীমেে্

একজমন্ে্সমঙ্গ্ বেখা্হম ়ে্ বন্মগচটে-পচজচটমেে্ বোকােুচকমত্ ব ্ চবমফােমণে্সৃচি্

হমব,্বসটা্বক্জান্ত  

  

  
  

পাটন্্বেমক্চফমে্ইচন্দো্বেমটাোমে্লাঞ্চ্বখম ়ে্(এমেে্ব ন্ুমত্ব াম া্চিল্ন্া)্প্রায়্

চতন্মট্ন্াগাে্বহামটমল্চফমে্বেচখ্বফলুো্খামট্শুম ়ে্সেয-মকান্া্একটা্ইংচেচজ্বই্

পড়মি,্ন্া ্ব্লযাক্ ামকেট্ব চডচসন্।্আ ামেে্চেমক্বিাখ্পড়মতই্বিাখ্কপামল্উমে্

বগল। 

  

বযাপাে্কী ্খুব্ধকল্বগমি্বমল্ মন্্হমে  

  

দুজমন্্োগাোচগ্কমে্পাটমন্ে্পুমো্ঘটন্াটা্বললা ।্জান্তা ্ফাঁমক্ফাঁমক্অ্মন্ক।্

প্র্নট্গঁুমজ্বেমব্বফলুো।্ববশ্বু মত্পােচি্আ ো্দুজমন্্চ মল্আজ্একটা্জবেে্্

কাজ্কমে্এমসচি।্বকন্্তা চ্েক্বলমত্পােব্ন্া,্স ্্বাচড়টাে্ মধয্ব ন্্জাচলয়াচতে্

একটা্গে্িচড়ম ়ে্চিল।্অ্েি্বাইমে্বেমক্বেখমল্প্রািীন্্পাটমন্ে্ই ােচত্আে্কামেে্

কামজে্তাচেফ্কো্িাড়া্আে্চকিুই্কোে্োমক্ন্া। 
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সব্শুমন্-টুমন্্বফলুো্সাবাস্বমল্আ ামেে্দুজমন্েই্চপে্িাপমড়্চেল।  

  

বগাম ়েন্দাচগচেমত্বীেিক্র্োকমল্আচ ্বতামেে্দুজমন্েই্ন্া ্বেকম ন্ড্কেতা ।্চকন্তু্

আপচন্্ব ্চজচন্সটা্চেম ়ে্বাচজ াত্কেমলন্,্বসটা্একবাে্বেখান্! 

  

লালম াহন্বাবু্হালকা্ব জামজ্েচল্বেমক্জপ ন্ত্রটা্তুমল্ধমে্বেখামলন্। 

  

ওে্ মধয্ ন্ত্র্বপাো্আমি্চক্ন্া্বসটা্বেমখমিন্  

  

আমজ্ঞ। 

  

ওম্্ চণ্পমে্হুম্।  

  

ख़ु?  

  

ওম্-্ চণ-পমে-হুম্। চ্তিচত্ হা ন্ত্র।্এই্ ন্ত্রটা্একটা্কাগমজ্হাজাে্বাে্চলমখ্অ্েবা্

বিমপ্প্রমতযকটা্জপ্ মন্ত্র্পুমে্বেবাে্কো। 

  

পুমে্বেমব ্বকাোয়্পুমে্বেমব  

  

ওই্ওপমেে্চজচন্সটা্বতা্একটা্কীমটা।্ওটাে্ াোটা্বতা্ঢাকন্াে্ মতা্খুমল্ াবাে্

কো। 

  

তই্বুচ   

  

লালম াহন্বাবু্একটা্ব ািড়্চেমতই্ াোটা্খুমল্এল।  

  

উঁহু–বন্া্সাইন্্অ্ফ্ ন্ত্র। 

  

বেতমে্চকেু্বন্ই  
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লালম াহন্বাবু্আে্একবাে্বেতেটা্বেখমলন্্আমলাে্কামি্এমন্।  

  

ন্াচেং।্–ন্া্ন্া,্বেয়াে্ইজ্সা চেং।্কীমসে্ব ন্্গঁুমড়া্িক্ি্ক্্কেমি। 

  

কই্বেচখ! 

  

এবাে্বফলুো্োল্কমে্বেখল্বেতেটা।্তােপে্লযামম্পে্পামশ্ববডসাইড্বটচবমলে্

উপে্উপুড়্কমে্ধেল্বকৌমটাটা। 

  

কাি।্কামিে্টুকমো। 

  

একটা্বড়্টুকমো্েম ়েমি্বফলুো  

  

বেমখচি। 

  

 মন্্হয়্একটা্বিাট্ট্পাইপ্জাতীয়্চকিুে্অ্ংশ।্বফলুো্ াো্ন্াড়ল।  

  

পাইপ্ন্য়।্অ্যা পুল।্অ্সাবধামন্্বেমে্বফলামত্এই্পুমো্ চজচন্সটামক্বাচতল্কমে্

চেম ়েমি। 

  

তাে্ ামন্্বলমিন্্এই্জপ্ মন্ত্রে্ মধয্জাল্ওষুধ্িালান্্হত  

  

চকিুই্আশ্চ ে্ন্া।্জপ্ মন্ত্রে্চেতে্পুমে্পযাচকং্বকমস্কমে্জ া্হত্চপগ্অ্যাচলে্

চতিচত্বোকগমন্ে্বোতলায়।্বসখান্্বেমক্চন্শ্চয়ই্িমল্ব ত্হালমসলােমেে্কামি।্

তােপে্ বসখান্্ বেমক্ োওয়াখান্ায়।্ ব ্ বািগুমলা্ কাল্ ওই্ বহামটমলি্ ঘে্ বেমক্

বেমখচিচল,্আে্আজ্বটমম্পামত্ব ্বািগুমলা্তুলচিল—বস্চক্একই্েক   

  

আইমডন্চটকযাল,্উিে্চেমলন্্জটায়ু। 

  

বুম চি—বফলুোে্কপামল্চত্রশূমলে্ মতা্োগ—সাপ্লাইম ়েে্বযাপােটা্তচিে্কেমি্ন্কল্

বাটো।্আে্বযাপােটা্ চে্বড়্বস্কমল্হয়,্তা্হমল্হয়মতা্ববশ্চকিু্ াল্িমল্ ামে্
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সী ান্া্বপচেম ়ে্োেতবমষে।্চবহাে,্ইউ্চপ-ে্বিাট্বিাট্শহমে্কত্বলাক্এই্বেজাল্

ওষুধ্খায়্আে্বেজাল্ইন্মজকশন্্বযবহাে্কমে্তাে্ চহমসব্বক্োখমি ্ডাক্তামেে্

সমন্দহ্হমলও্বস্ব ্বশােমগাল্তুলমব্ন্া।্বস্বতা্বেখাই্বগল।্এই্ ুগটাই্ব ্ওই্

েক ।্িািা্আপন্্প্রাণ্বাঁিা। 

  

বফলুো্খাট্বেমক্উমে্চকিুক্ষণ্ববশ্বতমজে্সমঙ্গ্পায়িাচে্কমে্চন্ল।্লালম াহন্বাবু্

আবাে্জপ্ মন্ত্র্ঢাকন্া্পচেম ়ে্বসটা্হামত্চন্ম ়ে্বঘাোমেন্।্বফলুোে্অ্যাডমেঞ্চামে্

অ্মন্ক্স য়ই্চতচন্্বকবল্েশেমকে্েূচ কা্পালন্্কমেমিন্ ্আজ্চতচন্্ ামক্বমল্স্ব ়েং্

েঙ্গ মঞ্চ্অ্বতীণে। 

  

ঘচড়মত্বেচখ্বপৌমন্্িােমট।্আচ ্লালম াহন্বাবুমক্ মন্্কচেম ়ে্ চেলা ্ব ্এতক্ষমণ্

তাঁে্পযাে্বেচড্হম ়ে্োকাে্কো। 

  

এইিযামখা।্েুমলই্বগসল্া । 

  

েদ্রমলাক্এক্লামফ্বসাফা্বেমক্উমে্পড়মলন্।্আচজ্কযাচসমন্া্ াচে।্বতা্আ ো ্

োউজােটা্চকন্তু্বসই্উমিমশযই্কোমন্া। 

  

বফলুো্পায়িাচে্োচ ম ়ে্একটা্তাচল্ব মে্ ন্্বেমক্ব ন্্স ্্চিন্তা্েূে্কমে্চেম ়ে্

বলল,্ গুড্ আইচডয়া।্ আজমক্ উই্ চডজাডে্ এ্ হচলমড।্ চডন্ামেে্ পমে্ এক্ ঘণ্টা্

কযাচসমন্ায়্ াপন্। 

  

অ্চবচশয্কযাচসমন্া-পবে্এক্ঘণ্টায়্বশষ্হয়চন্।্বকন্্হয়চন্্বসটা্জান্মত্হমল্আে্একটু্

তধ ে্ধেমত্হমব। 
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সামড়্আটটাে্ মধয্চডন্াে্বখম ়ে্ববচেম ়ে্পড়লা ।্কযাচসমন্া্বখালা্োমক্ন্াচক্বোে্

িােমট্অ্বচধ,্আে্আসল চ্েড়টা্হয়্এগামেটাে্পে্বেমক।্এখন্্বগমল্খাচন্কটা্খাচল্

পাওয়া্ ামব। 

  

বহামটলটা্শহে্বেমক্খাচন্কটা্বাইমে।্বামস্ব মত্ব মত্ববশ্বু মত্পােচিলা ্ব ্

আ ো্ বলাকালয়্িচড়ম ়ে্ িমল্ াচে,্কােণ্ ো্াে্আমলা্িাড়া্আে্ চবমশষ্আমলা্

বিামখ্পড়মি্ন্া। 

  

চ চন্ট্পমন্মো্িলাে্পে্খাচন্কটা্িড়াই্উমে্একটা্বগট্পড়ল।্তােপে্ডাইমন্্ববশ্

বড়্একটা্লন্্ও্সুইচ ং্পুল্বপচেম ়ে্আবাে্ডাইমন্্ঘুমে্বাসটা্চগম ়ে্ো ল্বহামটমলে্

বপাচটমকে্ চেক্আমগ্এমকবামে্কযাচসমন্াে্প্রমবশিামেে্সা মন্।্ বপািায়্ বহামটমলে্

এক্পাশটায়্এই্কযাচসমন্া।্ বু লা ্ াো্বাইমে্বেমক্আসমব্তামেে্আে্আসল্

বহামটমল্ঢুকমতই্হমব্ন্া। 

  

আ ামেে্ আজমকে্ চহমো-অ্ন্তত্এখন্্ প েন্ত-হমলন্্ লালম াহন্বাবু।্ চবমেচশ্ চফমল্ম্

বেখা্আেব-কায়োে্বকান্ওটাই্বাে্বেমবন্্ন্া।্এ ন্্একটা্সংকে্চন্ম ়েই্ব ন্্চতচন্্

কযাচসমন্ামত্এমসমিন্।্অ্চবচশয্এসব্আেব-কায়ো্ব চ্তচন্্সব্স য় চ্েকোমব্প্রম ়োগ্

কেমত্বপমেচিমলন্্তা্ন্য়।্ব  ন্,্সুইং্বডাে্চেম ়ে্ঢুমকই্বাঁম ়ে্কাউোমেে চ্পিমন্্ব ্

দুচট্ ববা-টাই্ পো্ েদ্রমলাক্ বমস্ চিমলন্- ামেে্ কামি্ বহামটল্ বেমক্ পাওয়া্ পাঁি্

ডলামেে্কাডেটা্বেচখম ়ে্তমব্কযাচসমন্ায়্ঢুকমত্হয়–তামেে্চেমক্বিম ়ে্েীচত মতা্গলা্

তুমল্বহলামলা্বলাটা্চেক্চবচলচত্বকতাে্ মধয্ববাধহয়্পমড়্ন্া।্তমব্এটা্স্বীকাে্

কেমতই্হমব্ব ্কাে াণু্ডে্বটলাে্েদ্রমলামকে্পযাে্ববশ্োলই্বাচন্ম ়েমি।্তাে্সমঙ্গ্

চন্উ্  ামকেমট্ বকন্া্ হালকা্ সবুজ্ জাচকেন্্ আে্  াোয়্ বন্পাচল্ কযাপ—সব্ চ চলম ়ে্

েদ্রমলামকে্ মধয্ববশ্একটা্স্মাটেমন্মসে্োব্এমসমি্বসটা্স্বীকাে্কেমতই্হমব। 

  

কম ়েক্ ধাপ্ চসঁচড়্ বন্ম ্ চগম ়ে্ তমব্ আসল্ কযাচসমন্া।্ এক্ জাপাচন্্ েদ্র চহলা।্

উেচিমলন্।্চসঁচড়্চেম ়ে্হযান্ডবযাগ্খুমল্টাকা্েেমত্েেমত,্আে্লালম াহন্বাবুে্েৃচি্
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হামতে্ কামডেে্ চেমক ্ ফমল্ দুজমন্ে্  মধয্ একটা্ বকাচলশন্্ লাগত।্  চে্ ন্া্ আচ ্

েদ্রমলামকে্জাচকেমন্ে্আচ্ন্টা্ধমে্ চেক্স ম ়ে্একটা্ টান্্ চেতা ।্লালম াহন্বাবু্

 চহলাে চ্েমক্বিম ়ে্ব োমব্বহামস্বহমহকসচখউজ চ্ চহচহ।্বলমলন্,্বসটাে্ো ও্লাখ্

টাকা। 

  

অ্চবচশয্ তই্কন্চফমডন্স-এে্োব্করুন্্ন্া্বকন্,্বখাে্কযাচসন্ায়্ঢুমক্িাচেচেমকে্

বযাপাে-সযাপাে্বেমখ্েদ্রমলাকমক্বফলুোে্শেণাপন্ন্হমতই্হল।্বফলুোও্ততচে্চিল্

ওঁমক্উদ্ধাে্কোে্জন্য। 

  

হামতে্ কাডেটায়্ বেখুন্।্পাঁি্ েক ্ বখলাে্জন্য্পাঁিটা্কুপন্্েম ়েমি।্আপন্াে্িাো্

জযাকপট ি্াড়া্আে চ্কিু ব্খলা্িলমব ন্্া ্অ্ন্যগুমলাে্তল্পামবন্ ন্্া।্আপচন্্জযাকপমটে্

কুপান্চট্চিঁমড়্ওই্কাউোমে্চেন্।্ওটা্হল্কযাচসমন্াে্বযাঙ্ক।্আপন্ামক্এক্ডলামেে্

চহমসমব্ ত্টাকা্হয়্চেম ়ে্বেমব।্ববাধহয়্এগামো্টাকাে্ মতা্হমব।–বন্পাচল্টাকা।্

তামত্আপচন্্এগামোটা্িাি্পামবন্্জযাকপমট।্তামত্ চে্চকিু্ ূলধন্্হয়,্তা্হমল্

আেও্ বখলমত্পােমবন্।্ চে্ টাকাগুমলা্ ায়,্তমব্আেও্ বখলমত্হমল্ টযাক্ বেমক্

চেমত্হমব।্কখন্্ো মবন্্বসটা্সমূ্পণে্আপন্াে্ চজে।্ববচশ্হােমল্কী্হয়্তাে্একটা্

বড়্ন্চজে্বতা্েম ়েইমি— ুচধচষ্ঠে। 

  

একটা্বড়্হলঘে্আে্তাে্ডান্চেমক্একটা্ া াচে্ঘে্ চ চলময়্কযাচসমন্া।্বড়টায়্

পন্টুন্,্ ব্লযাকজযাক,্ ফ্লাশ্ আে্ আসল্ বখলা্ রুমলট্ িাড়াও্ চকিু্ জযাকপমটে্ ব চশন্্

েম ়েমি,্আে্বিাটটায়্েম ়েমি্চকমন্া্আে্জযাকপট।্বফলুো্বেখলা ্রুমলমটে্চেমক্

এচগম ়ে্বগল্: ্আ ো্চগম ়ে্ঢুকলা ্ডাইমন্ে্ঘমে।্আ ো্দুজমন্ই্কুপন্্োচেম ়ে্টাকা্

চন্ম ়ে্চন্ময়চি। 

  

চতন্চেমকে্বেয়ামলে্সা মন্্পে্পে্োঁচড়ম ়ে্আমি্বামো-মিৌিটা্জযাকপট্ব চশন্। 
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বযাপােটা্খুব্বসাজা,্একটা্ব চশমন্ে্সা মন্্চন্ম ়ে্চগম ়ে্বললা ।্লালম াহন্বাবুমক,্

এই্বেখুন্্ব্লট।্ওম ়েইং্ব চশমন্ে্ মতা্কমে্এে্ মধয্টাকা্গঁুমজ্বেমবন্।্তােপে্এই্

ডাইমন্ে্হাতল্ধমে্টান্।্তােপে্ া্হবাে্আপচন্ই্হমব।  

  

 ামন্। 

  

চজত্হমল্ব চশন্্বেমক্টাকা্ববচেম ়ে্এই্পাত্রটায়্পড়মব,্ব  ন্্ওজমন্্কাডে্পমড়।্

হাে্হমল্চকিুই্ববরুমব্ন্া। 

  

হঁু… 

  

আপচন্্একবাে্বফমল্বেখুন্। 

  

বেখাব  

  

হযাঁ।্গঁুজুন্্টাকা। 

  

গঁুজলা । 

  

একটা্ঘড়ঘড়্শমব্দে্পে্ববা া্বগল্টাকাটা্একটা্জায়গায়্চগম ়ে্পড়ল,্আে্সমঙ্গ্

সমঙ্গ্ব চশমন্ে্গাম ়ে্এক্লাইন্্বলখা্জ্বমল্উচেল—কম ়েন্্অ্যামিপমটড। 

  

এবাে্হাতল্টান্ুন্।্বজামে। 

  

লালম াহন্বাবু্ ােমলন্্টান্। 

  

ব চশমন্ে্সা মন্্একটা্বিৌমকা্কামিে্জান্ালাে্চপিমন্্পাশাপাচশ্চতন্মট্চতন্-েক ্

িচব্ চিল—হলমে্ফল,্লাল্ফল,্ ঘণ্টা।্হাতমল্ টান্্ চেমতই্ ব চশমন্ে্ চেতে্ বেমক্

একটা্ঘড়ঘড়্কমে্বঘাোে্শব্দ্শুরু্হমল্আে্বিামখে্সা মন্্কামিে চ্পিমন্ে্িচবগুমলা্
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বেলামত্বেলামত্বসমকন্ড্পাঁমিক্পমে্ঘট্ঘট্ঘট্শমব্দ্একটা্ন্তুন্্কচম্বমন্শমন্্এমস্

োঁড়াল।্হলমে্ফল,্হলমে্ফল,্ন্ীল্ফুল। 

  

আে্তাে্পে ুহূমতেই্ ন্াৎ্ ন্াৎ্কমে্দুমটা্টাকা্এমস্পড়ল্পামত্রে্ মধয। 

  

চজতলু ্ন্াচক ্বিাখ্বগাল্বগাল্কমে্চজমজ্ঞস্কেমলন্্লালম াহন্বাবু! 

  

চজতমলন্্বইকী।্এমক্দুই।্বস-েক ্োগয্হমল্এমক্একমশাও্হমত্পামে।্এই্বেখুন্্

িাটে।্বকান্্কচম্বমন্শমন্্কত্লাে্হমব্এটা্বেখামলই্বু মত্পােমবন্।্চেক্হযায়  

  

ঔমে! 

  

আচ ্দুমটা্ ব চশন্্পমে্আ াে্ ব চশমন্্ িমল্ বগলা ।্আেও্সাত-আটাটা্ ব চশমন্ে্

সা মন্্বেচশ-চবমেচশ্ব ম ়ে-পুরুষ্োঁচড়ম ়ে্বখমল্ ামে।্ঘমেে্এক্পামশ্কাউোমে্

একজন্্বলাক্বমস্আমি,্তাে্কামি্িাইমলই্একটা্প্লাসচটমকে্বাচট্পাওয়া্ ায়্টাকা্

োখাে্জন্য।্আচ ্দুমটা্বিম ়ে্চন্ম ়ে্একটা্লালম াহন্বাবুমক্চেম ়ে্এলা । 

  

এ ন্্জ াচট্বযাপাে্ব ,্বখলাে্স য়্অ্ন্য্বকান্ও্চেমক্িাওয়া্ ায়্ন্া,্অ্ন্য্চকিু্

োবা্ ায়্ন্া,্ মন্্হয়্ববঁমি্োকাে্এক াত্র্উমিশয্হল্এই্জযাকপট।্তাও্একবাে্

বাঁচেমক্ আড়মিামখ্ বিময়্ বেখলা ্ লালম াহন্বাবু্ বাচটমত্ কমে্ ববশ্ চকিু্ টাকা্

কাউোমে্চন্ময়্চগময়্বসগুমলাে্বেমল্বন্াট্চন্ম ়ে্এমলন্। 

  

আ ােও্চজতই্হচেল,্বোখও্বিমপ্চগম ়েচিল,্এ ন্্স য়্বফলুো্পামশে্ঘে্বেমক্

এমস্হাচজে,্সমঙ্গ্একজন্্বিে্পঁচিমশমকে্ চহলা। 

  

আপাতত্চকিুক্ষমণে্চবেচত,্বলল্বফলুো। 

  

বহায়াই্সযাে  

  

বু লা ্লালম াহন্বাবুে্ব ামটই্োল্লাগল্ন্া্বফলুোে্প্র্াবটা।  

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 73 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

িােমশা্বতচত্রশ্বেমক্ডাক্এমসমি। 

  

 ামন্  

  

েদ্র চহলাই্বুচ ম ়ে্চেমলন্্পচেষ্কাে্বাংলায়। 

  

বফাে্োচটেচিমত্আপন্ামেে্একজন্্বেু্েম ়েমিন্।্চতচন্্চবমশষ্কমে্অ্ন্ুমোধ্কমেমিন্্

একবাে্তাঁে্সমঙ্গ্বেখা্কেমত। 

  

হুইজ্চেস্বফ্রন্ড  

  

লালম াহন্বাবু্এখন্ও্পুমো্কযাচসমন্াে্ব জামজ্েম ়েমিন্।  

  

ন্া ্বলমলন্্ন্া,্তমব্বলমলন্্আপন্াো্চতন্জমন্ই্খুব্োল্কমে্বিমন্ন্  

  

িলুন্্িট্ট্কমে্বেখাটা্বসমে্আচস,্বলল্বফলুো,্বকৌতূহলও্হমে,্তা্িাড়া্চ চন্ট্

েমশামকে্ববচশ্োকাে্বতা্বকান্ও্প্রম ়োজন্্বন্ই।  

  

অ্গতযা্বখলা্োচ ম ়ে্েওন্া চ্েলা ।্এই্অ্জান্া্বেুে্উমিমশ।্েদ্র চহলা্চলফমটে্ ুখ্

অ্বচধ্এমস্ন্ স্কাে্কমে্িমল্বগমলন্। 

  

িাে্তলায় চ্লফট্বেমক্ববচেম ়ে্বাঁম ়ে্কামপট্ব াড়া্পযামসজ্ধমে্এমকবামে্বশষ্প্রামন্ত্

চগম ়ে্ডান্চেমক্৪৩৩্ন্ম্বে্ঘে।্বফলুোই্ববল্চটপল। 

  

কা ্ইন্। 
  

েেজাটা্ লক্ কো্ চিল্ ন্া ্ বেলামতই্ খুমল্ বগল।্ বফলুোমক্ সা মন্্ চন্ম ়ে্ ঢুকলা ্

আ ো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 74 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চবশাল্তবেকখান্ায়্একটা্ াত্র্লযাম্প্জ্বলমি ্ঘমেে্এক্প্রামন্ত্একটা্বসাফায়্চ চন্্

বমস্আমিন্,্তাে্চেক্চপিমন্ই্লযাম্পটা্জুলমি্বমল্েদ্রমলামকে্ ুখ্োল্কমে্ববা া্

 ামে্ ন্া।্ বাইমে্ বেমক্  মন্্ হম ়েচিল।্ ঘমে্ আেও্ বলাক,্ কােণ্ কোবাতো্ শুন্মত্

পাচেলা ।্ এখন্্ বেখলা ্ েদ্রমলামকে্ উলমটাচেমক্ একটা্ বটচলচেশমন্ে্ পামশ্

আমেকটা্ ন্ত্র।্েচেন্্অ্যাম চেকান্্িচব্হমে্ চটচেমত,্ বেমখ্ বু লা ্ চেচডও্ িলমি।্

চফমল্মে্কোবাতাই্বশান্া্ াচেল্বাইমে্বেমক।  

  

আসুন্্চ িঃ্চ িে,্আসুন্্আঙ্কল। 

  

আ াে্ াোটা্বোঁ্বোঁ্কেমি,্গলা্শুচকম ়ে্বগমি,্বপমটে্চেতেটা্খাচল্খাচল্লাগমি। 

  

এ্গলা্ ব ্আ ামেে্খুব্ বিন্া!্ বফলুো্বমলচিল্এে্ মতা্ ধুেেে্প্রচতি্ীে্ সমঙ্গ্

লমড়ও্আন্ন্দ।্পুণযতীেে্কাশীধাম ্এে্সমঙ্গ্ব াকাচবলা্হম ়েচিল্বফলুোে। 

  

 গন্লাল্ব ঘোজ। 

  

 াে্ াইমন্্কো্ন্াইফ্বিায়াে্লালম াহন্বাবুমক্টামগেট্কমে্বখলা্বেচখম ়ে্ওঁে্আয়ু্

কচ ম ়ে্চেম ়েচিল।্অ্ন্তত্চতন্্বিে। 

  

কাে াণু্ডমত্কী্কেমি্এই্সাংঘাচতক্বলাকটা  
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৯. মগন্লাতলর সামতন্ রূতপর ফেতত িাতয়র 

সরঞ্জাম 

আমসন্!্বমসন্। 

  

চটচেে্পামশে্ ন্ত্রটা্ বেমক্একটা্ তাে্ িমল্ বগমি্েদ্রমলামকে্হামত,্ বসটাে্ ডগায়্

একটা্সুইি।্েদ্রমলাক্বসটা্চটপমতই্শব্দ্সম ত্েচেন্্িচব্উমব্বগল।  

  

ওম ়েল,্চ িঃ্চ টাে  

  

আ ো্দুমটা্বসাফায়্োগ্কমে্বমসচি,্আ াে্পামশ্লালম াহন্বাবু।  

  

এতক্ষমণ্েদ্রমলামকে্ ুখটা্খাচন্কটা্স্পি। চ্বমশষ্বেল্হয়চন্্বিহাোয়।্ধুচতটা্এখন্ও্

িামড়ন্চন্,্তমব্বশেওয়াচন্টায়্জাত্কাটামেে্িাপ্েম ়েমি,্আে্ববাতা গুমলা্ চহমেে্

হমলও্হমত্পামে।্সবমিম ়ে্বেল্হম ়েমি্পচেমবমশ ্ববন্ােমসে্গচলে্বাচড়ে্গচে,্আে্

ফাইে-টাে্বহামটমলে্েম ়েল্সুইমট্আকাশ্পাতাল্তফাত। 

  

এবাে্চেম ়েল্হচলমড্বতা  

  

তাে্চক্আে্বজা্আমি,্একমপমশ্হাচস্বহমস্বলল্বফলুো।্বঢঁচক্স্বমগে্বগমলও্ধান্্

েমন্,্জামন্ন্্বতা  

  

এখামন্্কী্ধান্্োন্মবন্্আপচন্্চ িঃ্চ িে  

  

 গন্লামলে্সা মন্্রূমপে্বেমত্িাম ়েে্সেঞ্জা ।্কামপ্বশষ্িু ুক্চেম ়ে্বসটা্ন্াচ ম ়ে্

বেমখ্পামশে্বটচবল্বেমক্বফান্টা্তুমল্চন্মলন্। 
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চট্আে্কচফ ্ববট্োচজেচলং্চট্পামবন্্এই্বহামটমল।  

  

িা-ই্বহাক। 

  

রু ্সাচেেস্ডায়াল্কমে্চতন্মট্িাম ়েে্অ্ডোে্চেম ়ে্বফান্্বেমখ্আবাে্বফলুোে্চেমক্

িাইমলন্্ গন্লাল। 

  

ইচন্ডয়ামত্আপচন্্চহমো-চবগ্চডমটকচটে।্কাে াণু্ড্ইজ্ফমেন্্কাচন্ট্র্চ িঃ্চ িে।্এখামন্্

জান্-মপহিান্্আমি্চক্আপন্াে  

  

এই্বতা্একজন্্পুেমন্া্আলাপী্ববচেম ়ে্বগল! 

  

 গন্লাল্হালকা্হাচস্হাসমলন্।্দুজমন্ে্েৃচি্পেস্পমেে্চেক্বেমক্সেমি্ন্া। 

  

আপচন্্চক্সােপ্রাইজড্্হমলন্্আ ামক্বেমখ  

  

তা্ একটু্ হম ়েচি্ বইকী ্ একটা্ িােচ ন্াে্ ধচেম ়ে্ দুমটা্ চেং্ বিমড়্ জবাব্ চেল্

বফলুো।আপচন্্হাজামতে্বাইমে্বেমখ্ন্য় ্ওটা্আপন্াে্কামি চ্কিুই্ন্া।্অ্বাক্হচে।্

আপন্াে্ক েমক্ষত্র্বেমলমি্বেমখ। 

  

বহায়াই ্ বন্ােস্ হাচল্ বপ্লস,্ কাে াণু্ডচে্ হাচল্ বপ্লস।্ ওখামন্্ চবশ্বন্ােচজ,্ ইখামন্্

পস্পচতন্ােচজ।্একই্ববপাে,্চ িঃ্চ িে।্ব খামন্্ধে ,্বসখামন্ই্আ াে্কে ।্কী্

বমলন্,্আঙ্কল  

  

বহঁিঃ্বহঁিঃ। 

  

বু লা ্হাচস্ফুটমলও,্কো্বফাটাে্অ্বিা্এখন্ও্হয়চন্্জটায়ুে।  

  

কেম ে্কো্ব ্বলমিন্,্বসটা্চক্ওষুধ্সংক্রান্ত্বকান্ও্কাজ  
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আ াে্চশেোঁড়ায়্একটা্চশহেন্্বখমল্বগল।্বামঘে্সা মন্্পমড়্ধেমন্ে্ববমতায়াো্

বযবহাে্এক াত্র্বফলুোে্পমক্ষই্সম্ভব। 

  

ওসূে ্ গন্লাল্ব ন্্আকাশ্বেমক্পড়মলন্।হায়াটে্ওসূে্চ িঃ্চ িে ্সূমেে্কােবাে্

আ াে্একটা্আমি্চেকই,্বলচকন্্ওসূেক্বকয়া্ তলব  

  

তা্হমল্আপচন্্এখামন্্কী্কেমিন্্বসটা্জান্মত্পাচে্চক  

  

সামটেন্চল!্বলচকন্্বফয়াে্এিমিঞ্জ্বহান্া্িাই।  

  

ববশ।্আপচন্্বলুন্।্আচ ও্বলব। 

  

আ াে্ববপাে্বেচে্চসম্পল চ্ িঃ চ্ িে।্আচ ্আমটেে্কােবাচে্বসটা্বতা্আপচন্্জামন্ন্,্

আে্বন্পামল্ব ্আমটেে্চডমপা,্বসটাও্আপচন্্চন্শ্চয়ই্জামন্ন্। 

  

বফলুো্িুপ।্লালম াহন্বাবু্দ্রুত্চন্শ্বাস্বফলমিন্। 

  

এবাে্আপন্াে্ববপাে্বলুন্।্বফয়াে্এিমিঞ্জ। 

  

আপচন্্সব্কো্খুমল্বমলমিন্্বমল্ মন্্হয়্ন্া,্বলল্বফলুো,্তমব্আ াে্কো্আচ ্

খুমলই্বলচি।্আচ ্এমসচি্একটা্খুমন্ে্তেন্ত্কেমত। 

  

খুন্  

  

খুন্। 

  

ইউ্চ ন্্েয্ াডোে্অ্ফ্চ িঃ্বসা   

  

আচ ্ে।্বফলুোও্ে্চক্ন্া্ববা াে্উপায়্বন্ই।্লালম াহন্বাবু্শীত্লাগাে্োব্কমে্

োঁমত্োঁত্িাপমলন্্বসটা্লক্ষ্কেলা ।্বহামটমলে্চেতমেে্বট পামেিােটা্এ চন্মতই্

একটু্কম ে্চেমক।্কযাচসমন্ামত্বলামকে্চেমড়ে্জন্য্বমল্ববাধহয়্োণ্ডা্লামগচন্। 
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আপচন্্চেকই্ধমেমিন্্ গন্লালচজ,্বলল্বফলুো,্চ টাে্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা । 

  

িা্এল।্ গন্লামলে্আমেমশ্ন্তুন্্বে্বেমক্শুধু্চতন্মট্কাপ-চডশ্আে্চট-পট্বেমখ্

পুেমন্াটা্বেমক্চট-পাট্আে্ গন্লামলে্বযবহাে্কো্বপয়ালাটা্তুমল্চন্ম ়ে্িমল্বগল্

ববয়াো। 

  

আ াে্চবশ্বাস,্বফলুো্বমল্িলল,্বসা ্েদ্রমলাকচট্এখান্কাে্বকান্ও্বযচক্তে্চকিুটা্

অ্সুচবধাে্সৃচি্কমেচিল।্তাই্তামক্খত ্কমে্বফলা্হল। 

  

 গন্লাল্িা্ঢালমিন্্আ ামেে্জন্য। 

  

ওয়ান্ ্টু  

  

 গন্লামলে্হামত্চিচন্ে্পাত্র।্চকউব্শুগাে। 

  

ওয়ান্,্আচ ্বললা ,্কােণ্প্র্নটটা্আ ামকই্কো্হম ়েচিল।  

  

ওয়ান্  

  

এবাে্জটায়ুমক্প্র্নট।্আচ ্জাচন্্জটায়ুে্ াোয়্এল্এস্চড্ঘুেমি,্আে্ঘুেমি্বসই্

বলাকটাে্কো,্ ব ্ চসঁচড়্ন্া মি্ বেমব্সাত্তলাে্িামতে্ কাচন্েশ্ বেমক্পা্বাচড়ম ়ে্

চেময়চিল। 

  

টু ্চি  

  

বন্া,্বন্া। 

  

বন্া্শুগাে  

  

বন্া। 
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লালম াহন্বাবু চ্ চিে্েক্ত,্িাম ়েে্দু্িা মিে্ক চ্িচন্্হমল্িমল্ন্া,্তাও্বন্া্বলমিন্। 

  

ই্ বক ন্্কো্হল্ ব াহন্বাবু ্আপন্াে্ েসগুিা্খাওয়া্ বিহাো,্শুগামে্ বন্া্কেমিন্্

বকন্  

  

আচ ্চন্ম ়েচি্বমলই্ববাধহয়্েদ্রমলাক্বশষ্প েন্ত্সাহস্বপমলন্।  

  

ও-মক।্ওয়ান্। 

  

বফলুোেও্একটা।্উমে্চগম ়ে্ব ্ াে্িা্চন্ম ়ে্এমস্আবাে্বসলা । 

  

বফলুো্ িাম ়েে্কাপটা্পামশে্ বটচবমল্ বেমখ্আমগে্কোে্ বজে্ বটমন্্ বলল–আ াে্

চবশ্বাস্ চ িঃ্ বসা ্জান্মত্ বপমেচিমলন্্ ব ্এখামন্্ একটা্গচহেত্ কেবাে্িমলমি।্ বস্

বযাপামে্চতচন্্কলকাতা্চগম ়েচিমলন্।্একটা্উমিশয্চিল্আ াে্সমঙ্গ্বেখা্কো।্তাে্

আমগই্তামক্খুন্্কো্হয়।্আপচন্্ খন্্খুমন্ে্বযাপােটা্জামন্ন্,্তখন্্স্বোবতই্প্র্নট্

জামগ্আপচন্্এ্বযাপামে্জচড়ত্চক্ন্া। 

  

 গন্লাল্োসা্োসা্বিামখ্বোঁমটে্বকামণ্ ৃদু্হাচস চ্ন্ম ়ে্চকিুক্ষণ্বফলুোে্চেমক্বিম ়ে্

েইমলন্।্ আ ামেে্ হামত্ ধো্ বপয়ালা্ বেমক্ েুচেেুে্ কমে্ হাই্ ক্লাস্ িাম ়েে্ গে্

ববমোমে ্আ ু্আিাি াহন্বাবু্এই্অ্বিামতই্িু ুক্ন্া্চেম ়ে্পােলা ্ন্া। 

  

জগেীশ! 

  

 গন্লাল্হোৎ্হাঁকটা্বেওয়ামত্ি মক্উমেচিলা ।্বসবাে্ঘমেে্দু্চেমকই্ব ্আেও্

ঘে্ আমি্ বসটা্ এমসই্ বুম চিলা ।্ এবাে্  গন্লামলে্ চপিমন্ে্ একটা্ েেজা্ খুমল্

একজন্্বলাক্এমস্আ ামেে্ঘমে্ঢুকলা।্সমঙ্গ্সমঙ্গ্চকচড়েং্কমে্ব ্শব্দটা্হল্বসটা্

লালম াহন্বাবুে্হামতে্বপয়ালা্বকঁমপ্চগম ়ে্চপচেমিে্সমঙ্গ্লাগাে্শব্দ। 
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জগেীশ্ন্াম ্ব ্েদ্রমলাকচট্ গন্লামলে্ চপিমন্্এমস্োঁড়ামলন্,্ চতচন্্হমলন্্বাটো্

ন্াম্বাে্টু।্কাি্বেমক্বেমখ্বাটোে্সমঙ্গ্সা ান্য্তফাতটা্বু মত্পােচি।্এন্াে্বিাখ্

একটু্কটা,্কামন্ে্দু্পামশে্িুমল্সা ান্য্পাক্ধমেমি,্হয়মতা্শেীমে্ াংসও্চকিুটা্

ববচশ।্আমেকটা্বড়্তফাত্হল,্এে্িাহচন্মত্চ শুমক্োবটা্বন্ই।  

  

ইন্ামক্চিমন্ন্ ্প্র্নট্কেমলন্্ গন্লাল। 

  

আলাপ্হয়চন্।্বেমখচি,্বলল্বফলুো। 

  

তমব্শুমন্্োখুন্।্বগাম ়েন্দা্বাহাদুে।্ইন্ামক্হযাঁোস্কেমবন্্ন্া।্আচ ্জাচন্্আপন্াো্

ইন্াে্চপিমন্্বলমগমিন্।্উম ়ো্আচ ্বেো্্কেব্ন্া।্জগেীশ্ইজ্ াই্োইট্হযান্ড্

 যান্। 

  

 চেও্উচন্্চন্মজ্ া্কমেন্্তা্বাঁ্হামতই্কমেন্। 

  

বচলহাচে্বফলুো।্এখমন্া্ন্ােে্বটচড,্গলাে্স্বে্একটুও্কাঁপমি্ন্া। 

  

 গন্লাল্আে্চকিু্বলাে্আমগ্বফলুো্একটা্প্র্নট্কেল। 

  

ওন্াে্বিহাোে্সমঙ্গ্প্রায়্হুবহু্চ মল্ ায়,্এ ন্্একজন্্বলাক্কাে াণু্ডমত্আমি্বসটা্

আপচন্্জামন্ন্্চক  

  

 গন্লামলে্ ুখ্আেও্ে েম ্হম ়ে্উেল। 

  

ইম ়েস্চ িঃ্চ িে।্আই্বন্া্েযাট।্বস্বলাক্ চে্আপন্াে্ো্্হয়্তা্হমল্চহ ্টু্চব্

বেচে্ বকয়ােফুল।্ বস্ ব ন্্ বুম -সুম ্কা ্ কমে।্আপচন্্ বতা্আজ্পস্পচতন্ােচজে্

শ্মশান্্বেমখ্এমসমিন্,্ব াহন্বাবু  

  

লালম াহন্বাবু্প্রিণ্ড্ মন্ে্বজামে্ গন্লামলে্কো্ব ন্্শুন্মত্পান্চন্্এ ন্্োব ্কমে্

বাচক্িা-টা্ঢাকা্কমে্বখম ়ে্বপয়ালাটা্েং্শমব্দ্পামশে্বটচবমল্বেমখ্চেমলন্। 

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

 গন্লামলে্েৃচি্আবাে্বফলুোে্চেমক্ঘুেল। 

  

বাটো্ চে্ মন্্কমে্বস্তাে চ্ন্মজে্গলচত্কা ্জগেীমশে্কান্মে্ডালমব,্তমব্তামক্

বমল্চেমবন্,্চ িঃ্চ িে,্চক্ওই্শ্মশামন্্তাে্বডডবচডে্সৎকাে্হমব্উইচেন্্টু্বডজ। 

  

চন্শ্চয়ই্বলব। 

  

বফলুোও্তাে্িা্বশষ্কমে্কাপটা্হাত্বেমক্ন্াচ ম ়ে্োখল।  

  

 গন্লামলে্কো্বশষ্হয়চন্্এখন্ও। 

  

আেও্একটা্কো্বমল্চেই্চ িঃ্চ িে।্আপচন্্োওয়াইম ়েে্কো্বলচিমলন্।্আপচন্্

জামন্ন্্ আ ামেে্ বেমশে্  ান্ুমষে্ সবমস্ বড়া্ দুষ ন্্ বক ্ অ্যামলাপযাে্ ডাকটেস!্

 াইচসন্্জামন্ন্্বতা ্চসন্্ ামন্্কী ্চসন্্ ামন্্পাপ!্পাচকট্বফঁমড়্পয়সা্বন্মব,্হাে্

বকঁমড়্ব্লাড্বন্মব,্বপট্বফমড়্চপো্বফমড়্বুক্বফাঁমড়্এটা্বন্মব্বসটা্বন্মব।্ওয়াসে্

েযান্্এচন্্স্মাগচলং্েয্ামকট।্বপচন্চসচলন্মস্পাসপচতন্ামেে্িেণা ৃত্ইজ্হােূড্টাই স্

ববটাে!্বেমশে্বলাক্ চে্অ্যামলাপযাচে্বিমড়্দুসে্া্োওয়াই্খামব্বতা্আমখমে্বেমশে্

 ঙ্গল্হমব—এ্আপচন্্বজমন্্োখমবন্! 

  

শুন্লা ্ আপন্াে্ কো—বফলুো্ উমে্ োঁচড়ম ়েমি—চকন্তু্ আপচন্্ বেখচি্ চন্মজ্ এখন্ও্

অ্যামলাপযাচে্িাড়মত্পামেন্চন্।্আপন্াে্বটচলমফামন্ে্পামশ্োখা্ওই্চশচশটা্চন্শ্চয়ই্

িেণা ৃমতে্চশচশ্ন্য়। 

  

চশচশটা্এ ন্োমব্আড়ামল্েম ়েমি্ব ্প্রায়্বিামখই্পমড়্ন্া।  

  

কোটা্ ব ্ গন্লামলে্ ব ামটই্পিন্দ্হল্ন্া্ বসটা্তাে্ ুমখে্উপে্ ব ামড়া্োবটা্

বন্ম ্আসা্বেমকই্বুম চি। 

  

আচস,্ গন্লালচজ।্িা-টা্সচতযই্োল্চিল। 
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 গন্লাল্তাে্জায়গা্বেমক্ন্ড়মলন্্ন্া। 

  

 খন্্িােমশা্বতচত্রশ্ন্ম্বে্সুইট্বেমক্ববমোচে,্তখন্্একটা্সুইমিে্শমব্দে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্

শুন্লা ্ াচকেন্্িচবে্সংলাপ্আবাে্শুরু্হম ়েমি। 
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১০. মগন্লালপতবের পতর 

 গন্লালপমবেে্পমেও্একই্োমত্র ব্ ্আেও চ্কিু্ঘটমত্পামে ব্সটা্আচ ্স্বমনেওও্োবমত্

পাচেচন্।্অ্েি্ লুচম্বন্ী্বহামটমল্বফোে্পে্আেও্দুমটা্এ ন্্ঘটন্া্ঘটল,্ াে্ফমল্

এই্চবমশষ্চেন্টা্আ াে্জীবমন্্চিেকামলে্ মতা্একটা্লাল-তাচেখ্ াক্চেন্্হম ়ে্

েইল।  

  

বহামটমল চ্ফমে্চেমসপশমন্ে্ববচঞ্চমত্হচেন্াে্িক্রবতেীমক্বমস্োকমত্বেমখ্েীচত মতা্

অ্বাক্হলা ।্এত্োমত্র্কী্বযাপাে ্বলমলন্্প্রায়্এক্ঘণ্টা,্ ামন্্সামড়্েশটা্বেমক,্

েদ্রমলাক্অ্মপক্ষা্কেমিন্্আ ামেে্জন্য,্চবমশষ্েেকাে।  

  

আসুন্্আ ামেে্ঘমে,্বলল্বফলুো। 

  

োণ্ডা্ ান্ুষটাে্ মধয্ববশ্একটা্িাপা্উমিমগে্োব্লক্ষ্কেচিলা । 

  

কী্ বযাপাে্ বলুন্্ বতা ্ ঘমে্ এমস্ েদ্রমলাকমক্ বসাফায়্ বচসম ়ে্ প্র্নট্ কেল্ বফলুো।্

েদ্রমলাক্একটুক্ষণ্স য় চ্ন্ম ়ে্ব ন্্তাঁে চ্িন্তাগুমলামক্গুচিম ়ে চ্ন্মলন্।্তােপে্বলমলন্,্

চহ াচদ্র।্এইোমব্িমল্ াওয়ামত্সব্ব ন্্বক ন্্গণ্ডমগাল্হম ়ে্চগম ়েচিল।্আে্সচতয্

বলমত্কী,্এও্ মন্্হচেল্ব ,্তামক্ খন্্আে্চফচেম ়ে্আন্া্ ামব্ন্া,্তখন্্এত্

কো্বমলই্বা্লাে্কী  

  

কীমসে্কো্বলমিন্্আপচন্  

  

বিে্চতমন্ক্আমগ,্একটু্ে ্চন্ম ়ে্বলমলন্্হচেন্ােবাবু,্ চহ াচদ্র্এখামন্্একটা্িাো্

কােবামেে্বযাপাে্ধচেম ়ে্চেম ়েচিল।্গাঁজা্িেস্ইতযাচে্বগাপমন্্িালান্্ াচেল্এখান্্

বেমক। চ্হ াচদ্র চ্িল্েয়ান্ক্বেকমলস্অ্যাডমেঞ্চাে-চপ্রয়্বিমল। চ্ন্মজে্জীবমন্ে্বকান্ও্

বতায়াো্কেত্ন্া।্স্মাগচলং্ব ্হমে্বসটা্বশান্া্ াচেল,্চকন্তু্ঘাঁচটটা্বকাোয়্জান্া্
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 াচেল্ন্া।্আপন্ামক্আমগই্বমলচি্ব চ্হ াচদ্রমক্বহচলকপটমে্বন্পামলে্উিে-েচক্ষণ্

দুচেমকই্ব মত্হত।্একবাে্উিমে্চগম ়ে্বস্চন্মজই্অ্ন্ুসোন্্কমে্জান্মত্পামে্ব ্

ঘাঁচটটা্হমে্বহলাম্বুে্কামি্একটা্বশেপামেে্গ্র্াম ।্বস্পুচলশমক্খবে্বেয়।্ফমল্

েলটা্ধো্পমড়। 

  

েদ্রমলাক্একটু্ো মলন্।্বফলুো্বলল,্আপন্াে্চক্ধােণা্ইোন্ীং্বস্এই্ধেমন্ে্

আমেকটা্বিাো্কােবামেে্সোন্্বপম ়েচিল  

  

আ ামক্বস্চকিু্বমলচন্ ্বলমলন্।্হচেন্ােবাবু,্তমব্ও্ াো্ াবাে্চেন্্পাঁমিক্আমগ্

বেমক্দুই্বেুমত্উমিচজত্হম ়ে্আমলািন্া্কেমত্বেমখচি।্তাে্চকিু্চকিু্কো্আ াে্

কামন্ও্এমসচিল।্আচ ্ওমক্বমলচিলা ,্তুই্এসব্বগাল ামলে্ মধয্আে্ াস্ন্া।্

এসব্গযাে্বড়্সাংঘাচতক্হয় ্এমেে্েয়া ায়া্বমল্চকিু্বন্ই।্ও্আ াে্কোয়্কান্্

বেয়চন্। 

  

বফলুো্গেীেোমব্ াো্ন্াড়ল। 

  

ওো্ব ্চন্ ে ্হয়্বসটা্বতা্অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসাম ে্খুন্্বেমকই্বু মত্পােচি। 

  

আ াে্চবশ্বাস্চহ ু্বটটযান্ামস্ন্া্ েমল্ওমকও্হয়মতা্এোই্ব মে্বফলত। 

  

এটা্বকন্্বলমিন্  

  

েদ্রমলাক্পমকট্ বেমক্এক্ টুকমো্কাগজ্বাে্কমে্ বফলুোে্হামত্ চেমলন্।্খাতাে্

পাতা্বেমক্বিঁড়া্কাগজ।্তামত্লাল্কাচল্চেম ়ে্বেবন্াগেীমত্বলখা্এক্লাইন্্কো। 

  

এটা চ্িল চ্হ ুে্একটা্পযামেে্পমকমট।্ও্ াো্ াবাে্পে্আ াে্িাকে্বপম ়ে্আ ামক্

বেয়। 

  

বন্পাচল্োষা্বমল্ মন্্হমে ্বফলুো্বলল। 
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হযাঁ।্ওে্ব াটা ুচট্বাংলা্হমে—বতা াে্বাড়্বড্ড্ববমড়মি। 

  

বফলুো্ কাগজটা্ বফেত্ চেম ়ে্ একটা্ শুকমন্া্ হাচস্ বহমস্ বলল,্ সবমিম ়ে্ আশ্চম েে্

বযাপাে্এই্ব ,্জাল্ওষুমধে্িাো্কােবাে্বে্কেমত্চগম ়ে্আপন্াে্পুত্রমক্বসই্জাল্

ওষুমধে্ইন্মজকশমন্ই্ েমত্হল! 

  

আপচন্্তা্হমল্চবশ্বাস্কমেন্্ব ্ইন্মজকশমন্্বেজাল্চিল  

  

আ াে্বতা্তাই্চবশ্বাস।্বসটা্চেক্চক্ন্া্বসটা্কাল্জান্মত্পােব্বমল্আশা্কেচি। 

  

ডািঃ্চেবাকেমক্ব ্ওষুধ্বটট্কেমত্বলা্হম ়েমি্বসটা্বফলুো্হচেন্ােবাবুমক্বলল।্

েদ্রমলাক্উমে্পড়মলন্। 

  

জাচন্্ন্া।্এসব্তেয্বজমন্্আপন্াে্বকান্ও্লাে্হল চ্ক্ন্া,্েেজাে চ্েমক্এচগম ়ে্চগম ়ে্

বলমলন্্হচেন্াে্িক্রবতেী। 

  

আ াে্ মন্ে্চকিু্অ্স্পি্ধােণা্খাচন্কটা্স্পি্হল।্বলল্বফলুো।তেমন্তে্বযাপামে্

বসটা্একটা্ ্্লাে। 

  

হচেন্ােবাবু্ াবাে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্লালম াহন্বাবুও্গুডন্াইট্কমে্িমল্বগমলন্্তাঁে্ঘমে। 

  

আচ ্শুম ়ে্পড়লা ,  ্চেও ব্ফলুোে হ্াবোমব্ মন্ হ্মে ব্বড-সাইড্লযাম্প্এখন্্জ্বলমব্

চকিুক্ষণ। 

  

আজমকে্োতটা্কী্অ্দু্ভত্োমব্বগল,্চহ াচদ্রবাবুে্বিাো্কােবাচেমেে্ধচেয়া্বেওয়া,্

 গন্লাল্ কী্ সাংঘাচতক্ বলাক,্ কী্ ববপমোয়াোমব্ বফলুোমক্ শাচসম ়ে্ চেল-এইসব্

োবমত্োবমত্ বিামখে ্ পাতা্ দুমটা্ বুমজ্ এমসমি,্ এ ন্্ স য়্ হোৎ্ েেজাে্ ববলটা্

ববমজ্উেল। 

  

বসায়া্বামো।্এই্স য়্আধাে্বক্এল  
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উমে্চগম ়ে্েেজা্খুমল্বেচখ্তাজ্জব্বযাপাে। 

  

লালম াহন্বাবু।্বাঁ হ্ামত্এক টু্কমো্কাগজ,্ডান্ হ্ামত্জপ ন্ত্র।্ ুমখে হ্াচসটামক্লা া-

স্মাইল্িাড়া্আে্চকিু্বলা্ ায়্ন্া।্এেক ্অ্ াচ ়েক,্চস্নে্হাচস্আজমকে্চেমন্্িট্

কমে্বকান্ও্বসয়ান্া্শহুমে্বলামকে্ ুমখ্বেখা্ ায়্ন্া।  

  

হু ,্হু ,্হু ! 

  

চতন্বাে্হু ্শব্দটা্উচ্চােণ্কমে্জপ ন্ত্র্বঘাোমত্বঘাোমত্েদ্রমলাক্ঢুমক্এমলন্্ঘমেে্

বেতে। 

  

বফলুো্ খামট্ উমে্ বমসমি।্ আচ ্ েদ্রমলামকে্ হাত্ বেমক্ কাগমজে্ টুকমোটা্ চন্ম ়ে্

চন্ম ়েচি।্ তামত্ লাল্ কাচল্ চেম ়ে্ ইংোচজমত্ বলখা—ইউ্ হযাে্ চবন্্ ওয়ান্েড।্ অ্েোৎ্

বতা ামেে্সাবধান্্কমে্ বেওয়া্হমে।্ চেক্এই্লাল্কাচলই্ বেমখচি।্একটু্আমগ্

একটা্বন্পাচল্োষায়্বলখা্হু চকমত। 

  

বকাোয় চ্িল্এটা ্বফলুোে্হামত্কাগজটা্িালান্ চ্েম ়ে চ্জমজ্ঞস্কেলা ্েদ্রমলাকমক।্

লালম াহন্বাবু্ তাঁে্ জহেমকমটে্ ডান্্ পমকমট্ দুমটা্ িাপড়্ ব মে্ বুচ ম ়ে্ চেমলন্।্

েদ্রমলাক্এই্বকটটা্পমেই্ববচেম ়েচিমলন্্সকামল।্ মন্্পড়ল্স্বয়ম্ভুন্ামে্বমলচিমলন্্

বাঁেমে্ওঁে্পমকট্ধমে্টান্্চেম ়েচিল। 

  

ও—ম্ম্্ম্্ম্্!  

  

বটমন্্ ে ্ চন্ম ়ে্ পুমো্ ে টা্ বিমড়্ শব্দটা্ উচ্চােণ্ কেমলন্্ েদ্রমলাক্ বিয়ামে্ বসমত্

বসমত। 

  

ও— ্ চণ্পমে্হু -হু -হু চক। 
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হু চক্ বতা্বমটই,্ চকন্তু্এ্কী্েশা্ লালম াহন্বাবুে!্অ্েি্ ুমখ্ বসই্হাচসটা্েম ়েই্

বগমি। 

  

আচ ্বফলুোে্চেমক্িাইলা  ্ও্বোঁট্বন্মড়্বুচ ম ়ে্চেল—পাউন্ড-চশচলং-মপি। 

  

এল্এস্চড। 

  

শুগাে্চকউব! 

  

 গন্লাল্চন্মজে্হামতই্চিচন্্চেম ়েচিল্আ ামেে্িাম ়ে।্আ ামেে্দুজমন্ে্ খন্্চকিুই্

হমে্ ন্া,্ তখন্্ শুধু্ লালম াহন্বাবুে্ িাম ়েই্ চেম ়েচিল্ ওই্ চবমশষ্ একচট্ চকউব।্

আঙ্কলমক্ চন্ম ়ে্ েচসকতা্ কোটা্ বেখচি্  গন্লাল্ িচেমত্রে্ একটা্ চবমশষ্ চেক।্ কী্

শয়তান্্বলাকটা! 

  

ওঁ—ম্ম্্ম্্ম্্মচণপমে হ্ুম্চ্ক।্আবাে্বলমলন্্েদ্রমলাক।্পে ুহূমতেই হ্োৎ হ্াচসটা্িমল চ্গম ়ে্

একটা্চবেচক্তে্োব্বেখা্চেল্িাহচন্মত।্ েৃচি্বফলুোে্চেমক।্বফলুো্একেৃচি্লক্ষ্

কমে্ ামে্েদ্রমলাকমক। 

  

খুচলটা্খুমল্বফলুন্!্ধ মকে্সুমে্বলমলন্্েদ্রমলাক—বলমি্খুচল,্অ্েি্বখালাে্ন্া চট্

বন্ই।্হযািঃ! 

  

বফলুো্িাপা্গলায়্বলল,্স্কাউণু্ডল।্বু লা ্বসটা্ গন্লালমক্উমিশ্কমে্বলা্হমে। 

  

জপ ন্ত্র্এখন্্বেম ্আমি।্আম্্আম্ চ্বেক্ত্োবটা্িমল্চগম ়ে,্লালম াহন্বাবুে্বিাখ্

বফলুোে্উপে্বেমক্সমে্চগম ়ে্িমল্বগমি্খামটে্পামশ্জলেো্বগলাসটাে্চেমক। 

  

িামখে্েৃচি্ক্র শ্তীক্ষ্ণ্বেমক্তীক্ষিে্হম ়ে্এল। 
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আ াে্ ে ্বে্হম ়ে্আসমি।্ঘমে্ চপন্্িপ্সাইমলি।্লালম াহন্বাবু্ বিম ়ে্আমিন্্

বগলাসটাে্চেমক ্ মন্্হমে্বগলাসটা্হয়মতা্বা্ওঁে্ মন্ত্রে্বজামে্বটচবল্বেমক্শূমন্য্

উমে্পড়মব। 

  

আহাহা!্বলমলন্্লালম াহন্বাবু।্তীক্ষতা্িমল্চগম ়ে্একটা্ঢুলু্ঢুলু্েগব্বিামখ,্বসই্

সমঙ্গ্তাচেমফে্হাচস।আহাহা্চেবচজওে।্আমহ।্আহা!—তমপশী,্বেমখচি্েং  

  

আচ ্ েত ত্ বখম ়ে্ চকিু্ বলাে্ খুঁমজ্ পাচে্ ন্া।্ অ্েি্ লালম াহন্বাবু্ িাড়মবন্্ ন্া।্

চেবচজওে্  ামন্্ হমে্ োম ়োমলট,্ ইচন্ডমগা,্ বু,্ গ্র্ীন্,্ ইম ়েমলা,্ অ্মেঞ্জ,্ বেড।্ অ্েোৎ্

বগলামসে্জমল্ো ধন্ুে্েং্বেখমিন্্চতচন্। 

  

তমপশ্োই,্বেমখচি্েং ্চেবচজওে্োইমেট্কেমি,্বেমখি  

  

কোে্ াম ্ াম ্ খন্্ফাঁক্পড়মি্আে্লালম াহন্বাবু্শুধু্ িুপ্কমে্বিম ়ে্আমিন্্

সা মন্ে চ্েমক,্বসই্স য়টা্আ াে্তন্দ্ৰাে্ মতা্আসমি।্আবাে্কো্শুরু্হমলই্ঘু টা্

বেমে্ ামে।্একবাে্তন্দ্ৰাে্অ্বিা্ বেমক্ াইস ্ বমল্একটা্ চিৎকামে্লাচফম ়ে্উমে্

বেচখ্লালম াহন্বাবু্েীষণ্বসাজা্হম ়ে্বমস্ওঁে্সা মন্্ব ম ে্চেমক্বিম ়ে্আমিন্। 

  

 াইস।্আবাে্বলমলন্্েদ্রমলাক।্তােপে্ চবড়চবড়াচন্্শুরু্হল্চকিুক্ষণ—বটো াইস,্

বটো াইস,্সুবা াইস,্বক্লামো াইস,্ক মপ্রা াইস.চকলচবল্কমে্ঘুমে্ববড়ামে্সব!—

আ াে্সমঙ্গ্ইয়াচকে  

  

বশমষে্কোটা ব্বে ব্জামে্বমল।্লালম াহন্বাবু হ্োৎ ব্সাফা ব্িমড়্উমে্কামপমট ব্ াড়া্

ব ম মত্পাম ়েে্বগাড়াচল্চেম ়ে্ঘা্ চেমত্শুরু্কেমলন্—ব ন্্প্রমতযকটা্ইঁদুেমক্ চপমষ্

চপমষ্ ােমিন্।্—আবাে্বপখ ্ধো্হম ়েমি!্এচেক্বন্ই।্ওচেক্আমি! 

  

এইোমব্িলল্চ চন্ট্চতমন্ক।্এক্জায়গায়্োঁচড়ম ়ে্ন্া—সাো্ঘে্ঘুমে্ঘুমে্এই্কাণ্ড।্

আশা্কচে্আ ামেে্চেক্ন্ীমিে্ঘমে্বকান্ও্বগট্বন্ই! 
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বযস,্খত । 

  

লালম াহন্বাবু্বমস্পড়মলন্। 

  

 যাক্আবাে্বলমলন্্েদ্রমলাক।্—অ্ল্চটকচটচকজ্খত । 

  

বকান্্ফাঁমক্ব ্ইঁদুে্চটকচটচক্হম ়ে্বগল্বসটা্ববা া্বগল্ন্া।  

  

খত !্অ্যাচেবাম ়োচটকচটচকজ—খত ।  

  

এতটা্এন্াচজে্খেি্কোে্ফমলই্ববাধহয়্লালম াহন্বাবুে্ মধয্এবাে্একটা্চ  ধো্

োব্এমস্বগল।্তাে্সমঙ্গ্বসই্আলামোলা্হাচস। 

  

ও   ,্ব াম াম াম াম া—ও   !  

  

এে্পমে্কখন্্ব ্ঘুচ ম ়ে্পমড়চি্জাচন্্ন্া।্ খন্্উেলা ,্তখন্্পুমবে্জান্ালা্চেম ়ে্

বোে্এমস্ঘে্এমকবামে্আমলায়্আমলা।্বফলুো্িান্টান্্কমে্োচড়টাচড্কচ ম ়ে্বেচড,্

সমব াত্র্কামক্ব ন্্বফান্্কমে্চেচসোেটা্ন্াচ ম ়ে্োখল।  

  

উমে্ পমড়্ বতাপম্স,্ কাজ্ আমি।্ আজ্ সকামলই্ বাটোে্ সমঙ্গ্ একবাে্ বেখা্ কো্

েেকাে।্তাে্অ্বিাটা্ব ্খুব্চন্োপে্ন্য়্বসটা্তামক্জান্ামন্া্েেকাে। 

  

বফান্টা্কামক্কেমল  

  

পুচলশ্বটশন্।্বেচে্গুড্চন্উজ।্দুই্সেকামে্স ম াতা্হম ়ে্বগমি।  

  

এ্বতা্োরুণ্খবে! 

  

হযাঁ।্চকন্তু্তাে্আমগ্আচ ্চন্মজ্একটা্বফান্্কমেচিলা ,্বসটাে্খবেটা্খুব্োল্ন্া। 

  

বকন্ ্কামক্কমেচিমল্বফান্  
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ডািঃ্ চেবাকে।্উচন্্ন্াচক্আজ্ বোমে্একটা্জরুচে্কল্ বপম ়ে্ িমল্ বগমিন্,্এখন্ও্

বফমেন্চন্।্বযাপােটা্ব ামটই্োল্লাগমি্ন্া।  

  

বকন্্বফলুো  

  

 মন্্হয়্উচন্্আ ামেে্হম ়ে্ওষুধ্পেীক্ষণ্কমে্বেখচিমলন্,্বসটা্বিাোকােবাচে্েল্

পিন্দ্কমেচন্।্অ্চবচশয্এটা্আ াে্অ্ন্ু ান্ ্বেচখ,্ঘণ্টাখামন্ক্পমে্আমেকটা্ বফান্্

কমে্বেখব।্তামতও্ন্া্হমল্চডসমপন্সাচেমত্িমল্ াব। 

  

লালম াহন্বাবুে্বযাপােটা্কতক্ষণ্িমলচিল্বসটা্ন্া্চজমজ্ঞস্কমে্পােলা ্ন্া। 

  

উচন্্ বগমিন্্ ঘণ্টা্ খামন্ক্ হল,্ বলল্ বফলুো,্ পমেে্ চেকটা্ এমকবামে্  হাচন্বামণে্

অ্বিা!্বকান্ও্উৎপাত্কমেন্চন্।্আসমল্এল্এস্চড-ে্প্রোব্সাত-আট্ঘণ্টাে্কম ্

 ায়্ন্া। 

  

তুচ ্অ্ল্অ্যালং্বজমগ্চিমল  

  

উপায়্কী ্কখন্্কী্কমে্বমস্তাে্বতা্চেক্বন্ই।্োগয্োল্সুেদ্রমলামকে্বকান্ও্

খাোপ্এমফ্টর্হয়চন্। 

  

এখন্্একে ্ন্ে যাল  

  

পুমোপুচে্ন্য়।্ াবাে্স য়্বমল্বগমলন্্আ াে্ গমজে্ন্াচক্চতন্্োগ্িল,্একোগ্

জল।্বসটা্ক চপ্লম ে্হল চ্ক্ন্া চ্েক্বু লা ্ন্া।্তমব্বখাশ্ব জামজ্আমিন্।্বকান্ও্

বডঞ্জাে্বন্ই। 
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১১. ফহাতটল লুমুম্বা 

আচ ্ আধা্ ঘণ্টাে্  মধয্ ততচে্ হম ়ে্ চন্লা ।্ বফলুো্ বমলচিল্ ন্ীমি্ োকমব,্  ামত্

বটচলমফান্্এমল্তৎক্ষণাৎ্চেমসপশন্্বেমকই্কো্বলমত্পামে।্চগম ়ে্বেচখ্ও্পায়িাচে্

কেমি।্বলল,্এখন্ও্বফমেচন্।্ডািঃ্চেবাকে।্ ুশচকল্হমে্কী,্বকাোয়্ব ্বগমিন্,্

বসটাও্বাচড়ে্বলামক্জামন্্ন্া। 

  

অ্চে্বাটো  

  

বাটোে্লাইন্টা্পাচে্ন্া।্আেও্বাে-দুম ়েক্বেচখ।্ন্া্হমল্বেকফামটে্পে্বসাজা্

িমল্ াব্ওে্আচপমস।্এ চন্মতও্একটা্গাচড়ে্বযবিা্কেমত্হমব।  

  

চ চন্ট্চতমন্মকে্ মধযই্লালম াহন্বাবু্এমস্হাচজে।্বকান্ও্তাপ-উিাপ্বন্ই,্ব ন্্

অ্স্বাোচবক্চকিুই্ঘমটচন্।্তমব্আ াে্সমঙ্গ্ব ্সা ান্য্কোবাতা্হল্তামত্বু লা ্

ব ্চিচন্্এখন্ও্সমূ্পণে্হজ ্হয়চন্। 

  

চেমসপশমন্ে্বেওয়ামল্টাোমন্া্একটা্বন্পাচল্ ুমখামসে্ন্ামকে্উপে্বাে্চতমন্ক্হাত্

বুচলম ়ে্বলমলন্,্ইংলমন্ডে্োজপ্রাসামেে্ন্া টা্কী্ব ন্্োই্তমপশ  

  

বাচকেংহা ্পযামলস  

  

ইম ়েস,্বলমলন্্লালম াহন্বাবু,্তমব্এে্সমঙ্গ্ববাধহয়্ক পযাচেজন্্হয়্ন্া। 

  

কাে্সমঙ্গ  

  

আ ামেে্এই্বহামটল্লু ুম্বা। 

  

লুচম্বন্ী। 
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লুচম্বন্ী। 

  

তােপে্একটুক্ষণ্িুপ্বেমক্বলমলন্,্এইখামন্ই্বতা্জমন্মচিমলন্,্তাই্ন্া  

  

বক  

  

বগৌত ্বুদ্ধ  

  

এই্বহামটমল্ন্য়্চন্শ্চয়ই।  

  

বকন্,্চবমফাে্ক্রাইট্বহামটল্চিল্ন্া্বলি  

  

এই্অ্দু্ভত্আমলািন্া্আে্ ববচশক্ষণ্িলল্ন্া,্কােণ্ বফলুো্ এমস্বলল্ ব ্িটপট্

বেকফাট্ বসমে্ বাটোে্আচপস্সান্্েযামেলামস্  াওয়া্ েেকাে,্ ওমেে্ বটচলমফামন্্

পাওয়া্ ামে্ন্া। 

  

বফলুোে্বেখামেচখ্আ োও্শুধু্কচফমত্বেকফাট্সােলা ।্ ন্্বলমি্আজ্অ্মন্ক্

চকিু্ঘটমব,্চকন্তু্কী্ঘটমব্বসটা্বু মত্পােচি্ন্া। 

  

আ ামেে্ বহামটল্ বেমক্পাঁি্ চ চন্মটে্হাঁটা্পে্ চ িঃ্বাটোে্আচপস।্ ববচশ্ বড়্ন্া।্

হমলও,্ববশ্চি িা ্আচপস,্বেমখই্ববা া্ ায়্বয়স্বিে-চতমন্মকে্ববচশ্ন্া।্এক্

বেওয়ামল্বন্পামলে্োজা-োচন্ে্িচব,্আে্অ্ন্য্বেওয়ামল্ াে্িচব-কু লা ্বস-ই্এই্

অ্যাচপমসে্ াচলক্চ িঃ্োণা। 

  

আচপমস্এমস্ব ্খবেটা্বপলা ্বসটামক্একটা্বা মশল্বলমলও্বাচড়ম ়ে্বলা্হমব। 

  

বাটোে্ঘমে্চগম ়ে্বেচখ্চতচন্্বন্ই,্েম ়েমিন্্তাঁে্বসমক্রটাচে্চ িঃ্প্রধান্।্তাঁে্কামিই্

জান্লা ্ব ্চ িঃ্বাটোমক্হোৎ্ববচেম ়ে্ব মত্হম ়েমি।  
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এ্বেচে্ইম্পটযাে্পােসন্্আজ্সকামল্বফান্্কেমলন্।্চ িঃ্বাটোমক,্বলমলন্্চ িঃ্

প্রধান্!্বলমলন্্বতোইমত্আ ামেে্ন্তুন্্বাংমলাটা্বেখাে্খুব্ইো।্তাই চ্ িঃ্বাটোমক্

ওঁে্সমঙ্গ্িমল্ ব মত্হল।্অ্চবচশয্উচন্্ইন্চিাকশন্্ চেম ়ে্ বগমিন্্ ব ্আপন্াে্ গাচড়্

লাগমল্ব ন্্তাে্বযবিা্আ ো্কমে্চেই।্তাে্বকান্ও্চডচফকাচি্হমব্ন্া। 

  

এই্ইম্পটযাে্পােসন্চটে্ন্া ্জান্মত্পাচে্চক ্বফলুো্চজমজ্ঞস কেল।  

  

সামটেন্চল।্চ িঃ্ব ঘোজ ্ওমবেয়্বহামটমল্আমিন্।্বেচে্চবগ্আটে্চডলাে। 

  

লালম াহন্বাবু্আ াে্হাতটা্খপ্কমে্ধেমলন্।্বু লা ্ব ঘোমজে্ন্াম ই্ওে্বন্শা্

িুমট্বগমি।্সচতযই,্ব খামন্্বামঘে্েয়্বসখামন্ই্সমে্হয়। চ্ িঃ্বাটো্ব ্এত্সহমজই্

 গন্লামলে্ফাঁমে্পমড়্ ামবন্্বসটা্োবমত্পাচেচন্।  

  

এখান্্বেমক্আপন্ামেে্বাংমলায়্ব মত্কতক্ষণ্লামগ ্বফলুো্চজমজ্ঞস কেল।  

  

আপন্ামক্ব মত্হমব্ চত্রেুবন্্বোড্চেম ়ে্বহতাওো-১৫০্চকমলাচ টাে।্বহতাওো্ইজ্

এ্টাউন্-ওখামন্্আপচন্্লাঞ্চ্কমে চ্ন্মত্পামেন্।্কােণ্আ ামেে্বাংমলা্ন্তুন্,্বসখামন্্

চকমিন্্ িালু্ হয়চন্্ এখন্ও।্ টাউন্্ বেমক্ ডাইমন্্ ঘুমে্ োচপ্ত্ ন্েীে্ পাশ্ চেম ়ে্ চতন্্

চকমলাচ টাে্ চগম ়ে্আেও্ডাইমন্্দু্ফাচলেং্ চগম ়েই্বাংমলা।্জঙ্গমলে্ মধয-চবউচটফুল্

স্পট। 

  

বফলুো্আধঘণ্টা্পমে্বহামটমল্গাচড়্পাোমত্বমল্চেল।্ওমক্একবাে্ন্াচক্িট্কমে্

েেবাে্বস্কায়ামেে্চেমক্ঘুমে্আসমত্হমব।্বলল,্বতাো্বহামটমল্চফমে্চগম ়ে্আ াে্

জন্য্অ্মপক্ষা্কে।্আ াে্চবশ-পাঁচিশ্চ চন্মটে্ববচশ্লাগমব্ন্া। 

  

গাচড়্এল্কুচড়্চ চন্মটে্ মধয,্আে্বফলুো্পঁচিমশ।্বলল,্ওমক্ন্াচক্একবাে্চফ্রক্

চিট্ব মত্হম ়েচিল।্বসটা্আবাে্বকাোয় ্আচ ্চজমজ্ঞস্কেলা ।  

  

কামিই্বলল্বফলুো,্বলা্ব মত্পামে্চহচপ-পাড়া। 
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পাঁি্চ চন্মটে্ মধয্শহে্িাচড়ম ়ে্চত্রেুবন্্বোড্ধেল।্আ ামেে্টযাচি।্বফলুোে্হামত্

খাতা,্বিামখ্ভ্রূকুচট,্বাইমেে্েৃশয্সম্বমে্সমূ্পণে্উোসীন্।্লালম াহন্বাবুে্বন্শা্িুমট্

বগমলও,্একটা্আশ্চ ে্ব ালাম ়ে ্োব্লক্ষ্কেচি্ওঁে্ মধয্ব টা্আমগ্কখন্ও্বেচখচন্।্

 মন্্হয়্ব ন্্এ্সব্সা চ ়েক্উমিজন্াে্অ্মন্ক্উমধেবে্উমে্বগমিন্ চ্তচন্।্জান্ালা চ্েম ়ে্

বাইমেে্েৃশয্বেমখ্শুধু্একটা্ াত্র্ ন্তবয্কেমলন্–  

  

কাল্সব্ডবল্বেখচিলা ,্আজ্চসঙ্গল। 

  

বফলুো্ কোটা্ শুমন্্ খাতা্ বেমক্  ুখ্ তুমল্ লালম াহন্বাবুে্ চেমক্ বক ন্্ ব ন্্

অ্ন্য ন্স্কোমব্বিম ়ে্বেমক্বলল,্এটাও্ব  ন্্চেক,্বত ন্্এে্উলমটাটাও্চেক। 

  

কোটা্আ াে্কামি্েীষণ্েহসযজন্ক্বমল্ মন্্হল।  

  

কাে াণু্ডে্িাে্হাজাে্ ফুট্ বেমক্আেও্অ্মন্ক্উপমে্উমে্এমসচি।্ চতন্্পাশ্ চঘমে্

বেমফে্িূমড়া্বেখা্ ামে।্আমগই্জান্তা ্ব ্সামড়্সাত্হাজাে্ ফুট্অ্বচধ্উেমত্

হমব্তাই্ ব ালামত্কমে্গে ্ াফলাে্ চন্ম ়ে্ চন্ম ়েচিলা  ্ঘণ্টা্ বেমড়ক্ িলাে্পে্

বসগুমলাে্প্রম ়োজন্্হম ়ে্পড়ল।্সমঙ্গ্ফ্লামস্ক্কচফ্চিল,্গাচড়্িালু্অ্বিামতই্চতন্জন্্

বখম ়ে্চন্লা । 

  

অ্েক্ষমণে্ মধযই্ন্া া্শুরু্হম ়ে্বগল।্ন্াড়া্ হাোেত্পবেতমশ্ৰণী্িচড়ম ়ে্আ ো্এখন্্

ঘন্্সবুমজ্ঢাকা্চশবাচলক্পবেতমশ্ৰণীে্চেমক্িমলচি।্অ্ত্েূে্ব মত্হমব্ন্া্আ ামেে,্

কােণ্ া পমেই্পড়মব্োচপ্ত্উপতযকায়্ন্েীে্পামশ্বহতাওো্শহে।্বসইখান্্বেমক্

চত্রেুবন্্োজপে্বিমড়্ডান্চেমক্ঘুেব্আ ো। 

  

বতাপম্স—বাটোে্পুমো্ন্া টা্জচন্স  

  

হামতে্খাতচট্বে্কমে্হোৎ্প্র্নট্কেল্বফলুো। 
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আচ ্বললা ,্ন্া্বতা,্উচন্্বতা্বকান্ওচেন্্বমলন্চন্। 

  

ন্া্বলমলও্বতাে্জান্া্উচিত্ চিল,্বলল্বফলুো,্ওে্আচপমসে্ঘমে্ওে্বটচবমলে্

উপে্একটা্প্লাচটমকে্ফলমক্বলখা্চিল্পুমো্ন্া টা।্অ্ন্ন্তলাল্বাটো। 

  

বহতাওো্ খন্্বপৌঁিলা ।্তখন্্দুমটা্ববমজ্বগমি।্ চখমে্পাবাে্কো,্ চকন্তু্পায়চন্।্

এমককটা্ অ্বিায়্ পড়মল্  ান্ুষ্ চখমে-মতিা্ েুমল্  ায়,্ এটা্ বসই্ অ্বিা।্

লালম াহন্বাবুমক্চজমজ্ঞস্কোমত্বলমলন্,্ফুড্ইজ্ন্াচেং। 

  

িাইোে্ো্া্জামন্,্বস্চত্রেুবন্্বোড্বিমড়্ডান্চেমক্ঘুেল।্একটা্সাইন্্ববাডে্বেমখ্

বু লা ্ব ,্এই্ো্া্চেম ়েই্ চে্টপস্বহামটমল্ ায়,্ব খামন্্গামিে্ াোয়্বসামন্া্

বহামটমলে্ বাোন্দায়্ বমস্ বতোই-এে্ বন্য্ জামন্ায়াে্ বেখা্  ায়।্ আ ামেে্ বাংমলা্

অ্চবচশয্পড়মব্তাে্অ্মন্ক্আমগই। 

  

বাঁচেক্চেম ়ে্োচপ্ত্ন্েী্িুমট্িমলমি্পােে্বেমে্দু্ চেমকে্ঘন্্জঙ্গমলে্ মধয্ চেম ়ে।্

আ ামেে্ো্ােও্ডান্চেমক্ঘন্্শালবন্।্ ন্্বাে্বাে্বলমি,্এই্হল্বসই্বতোই,্

বসই্গাম ়ে্কাটা্ বেওয়া্অ্েণযেূচ ,্ চহংে্জামন্ায়ামেে্ বডো্ চহমসমব্  াে্আে্জুচড়্

বন্ই। চ্সপাচহ চ্বমদ্রামহে্পে্ন্ান্াসামহব্তাে্েলবল চ্ন্ম ়ে্োেতবষে্বেমক্পাচলম ়ে্এমস্

এই্বতোইম ়েেই্এক্অ্ংমশ্গা্ঢাকা্চেম ়ে্চিল। 

  

ো্া্আবাে্ডাইমন্্ব াড়্চন্ল।্এটা্কাঁিা,্হামল্ততচে্হম ়েমি। 

  

এই্ো্া্ধমে্চ চন্ট্ চতমন্ক্িামলই্লাল্টাচলে্িাতওয়ালা্কামলা্কামেে্বাংমলাটা্

বিামখ্পড়ল!্বমন্ে্গাি্বকমট্ববশ্চকিুটা্জায়গা্সাফ্কমে্কম্পাউমন্ড্বঘো্বাংমলাটা্

ততচে্হম ়েমি। 
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ডাইমন্্ঘুমে্বাংমলাে্বগট্চেম ়ে্ঢুমক্ন্ুচড়্বফলা্পমেে্উপে্চেম ়ে্শব্দ্তুমল্আ ামেে্

গাচড়্বাংমলাে্বাোন্দাে্সা মন্্চগম ়ে্োঁড়াল।্বাঁম ়ে্চকিুটা্েূমে্কম্পাউমন্ডেই্বেতে্

দুমটা্পাশাপাচশ্গাোমজে্সা মন্্আে্একটা্গাচড়্োঁচড়ম ়ে্আমি।  

  

গাচড়্ো াে্সমঙ্গ্সমঙ্গ্জায়গাটাে্আশ্চ ে্চন্্ব্ধতাে্একটা্আন্দাজ্বপম ়েচি।্চবচবে্

শব্দ ি্াড়া্আে ব্কান্ও্শব্দ ব্ন্ই। ন্্া, ব্সটা চ্েক ন্্া।্একটা্সা ান্য খ্ুঁচটখাট্শব্দ ব্কামেমক্

আসমি্বসটা্বু মত্পােচি্ন্া। 

  

আ ামেে্গাচড়ে্িাইোে্অ্ন্য্গাচড়টাে্ চেমক্িমল্ বগল,্আ ো্ চতন্জন্্ চতন্্ধাপ্

চসঁচড়্বেমে্জাল্বেওয়া্েেজাটা্খুমল্বাোন্দায়্চগম ়ে্ঢুকলা । 

  

চেতমে্আসুন্্চ িঃ্চ িে! 

  

সা মন্ে্ঘেটাই্ তবেকখান্া,্তাে্ চেতে্বেমকই্ডাকটা্এমসমি।্ গন্লামলে্পাচলশ্

কো্গেীে্গলাটা্চিন্মত্অ্সুচবধা্হয়্ন্া। 

  

আ ো্চতন্জন্্চগম ়ে্তবেকখান্ায়্ঢুকলা । 

  

ঘমেে্ চতন্্ চেমক্ বসাফা,্  া খামন্্ একটা্ বড়্ বগাল্ বটচবল,্ বেওয়ামল্ বাঁধামন্া্

বন্পামলে্েৃশয,্ব ম মত্চতিচত্কমপেট।্এ্িাড়া্পামশ্একটা্বটচবমলে্উপে্একটা্

বেচডম ়ো্েম ়েমি।্আে্এক্বকামণ্একটা্বুক্বশলমফ্চকিু্বই্আে্পচত্রকা। 

  

আ ামেে্চেক্সা মন্ে্বসাফাটায়্এক্ধামে্বমস্ গন্লাল্একটা্চটচফন্্কযাচেয়াে্

বেমক্পুচে্আে্তেকাচে্খামে।্একজন্্িাকে্পামশ্োঁচড়ম ়ে্আমি্জমলে্জাগ্আে্

গা লা্হামত্চন্ম ়ে। 

  

এ্িাড়া্আে্বকান্ও্তৃতীয়্বযচক্ত্বন্ই। 
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আচ ্জান্তা ।্আপচন্্আসমবন্,্খাওয়া্ বশষ্কমে্ বেজা্ বতায়ামল্ চেম ়ে্ ুখ্ ুমি্

বলমলন্্ গন্লাল।্আ ো্চতন্জমন্্ইচত মধয্বমস্পমড়চি। 

  

আপচন্্কী্বযাপামে্এমসমিন্,্বসটা্আচ ্জাচন্্চ িঃ্চ িে।্বট্চেস্টাই ্ইট্ইজ্ াই্

টান্ে!্ঘুঘুমত্বাে্বাে্খামব্ন্া্োন্া,্খামব্চক  

  

বফলুো্চন্বোক। 

  

ববন্ােমস্আপচন্্ব ্ববইচজত্কেমলন্্আ ামক্বলমলন্্ গন্লাল,্বস্বতা্আচ ্েুচলচন্্

চ িঃ্চ িে।্বেলা্বন্বাে্ ওকা্ চে্আপচন্্চেম ়ে্বেন্,্বেলা্আচ ্বন্ব্ন্া  

  

একটা্ধাপ্ধাপ্আওয়াজ্শুন্মত্পাচে্ াম ্ াম ্এই্বাংমলােই্বকান্ও্অ্ংশ্বেমক।্

 মন্্হমে,্ডান্চেমকে্বকান্ও্ঘে্বেমক্আসমি।্কীমসে্শব্দ্ববা া্ ুশচকল। 

  

চ িঃ্বাটো্বকাোয়্বসটা্জান্মত্পাচে্চক  

  

 গন্লামলে্হু চক্অ্গ্র্াহয্কমে্শান্তোমব্চজমজ্ঞস্কেল্বফলুো।  

  

 গন্লাল্আপমসামসে্েচঙ্গমত্িুকৃ্িুক্কমে্শব্দ্কমে্বলমলন্,্বেচে্সাড়,্চ িঃ্চ িে।্

আচ ্বতা্কাল্বললা ।্আপন্ামক-জগেীশ্আ াে্োইট্হযান্ড্ যান্।্োইট্হযান্ড্বতা্

একটাই্োমক্ ান্ুমষে-মোমন্া্চক্বকয়া্জরুেত  

  

আপচন্্চকন্তু্আ াে্কোে্জবাব্চেমলন্্ন্া।্আচ ্জান্মত্িাই্বস্েদ্রমলাক্বকাোয়  

  

বাটো্চজন্দা্আমি্চ িঃ্চ িে,্বশেওয়াচন্ে্পমকট্বেমক্পামন্ে্চডমব্বাে্কমে্দুমটা্

পান্্  ুমখ্ পুমে্ চেম ়ে্ বলমলন্্  গন্লাল—বড্ টাইম ্ চহ্ উইল্ চব্ বসফ।্ বতোই-এে্

ববপাে্বতা।্আপচন্্জামন্ন্।্গেচ ে্ল্আমি্কী্এখামন্্ওয়াইলড্লাইফ্ াো্িলমব্

ন্া,্বলচকন্্ওয়াইলন্ড্লাইফ্ চে্ ান্ুষ্ ামে,্বেন্্হায়াট ্বসটাে্এগমন্মট্বকান্ও্ল্

আমি্চক  
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আপচন্্ব ্এখামন্্িমল্এমলন্,্কাে াণু্ডমত্আচজ্কী্হমে্বসটা্আপচন্্জামন্ন্  

  

কী্হমে্চ িঃ্চ িে  

  

আপন্াে্ পাটমন্ে্ কােখান্া্ আে্ কাে াণু্ডে্ শুম ়োে-গচলে্ গুমো ্ আজ্ তিন্ি্ হম ়ে্

 ামে। 

  

 গন্লাল্স ্্বেহ্দুচলম ়ে্অ্ট্টহাচস্কমে্উেমলন্। 

  

আপচন্ চ্ক্োমবন্্আচ ্এত্বুদ্ধ চ্ িঃ চ্ িে ্বপাচলস্উইল্ফাইন্ড্ন্াচেং,্ন্াচেং।্পাটমন্্

বেখমব্হযাঁচন্ডক্রাফট্ততয়াে্হমে,্আউে্শুয়াে-গচলমত্বেখমব্গুো ্খাচল!্সব্ াল্

লচেমত্কমে্আচ ্সমঙ্গ্ চন্ম ়ে্এমসচি্ চ িঃ্ চ িে।্ বহতাওো্ চেম ়ে্ লচেমত্ াল্ ায়্

ইচন্ডয়া।্ চটম্বাে।্ বসই্লচেমত্কমে্সব্োওয়াই্ িমল্ ামব্ চবহাে,্ইউ্ চপ।্ওষুমধে্

অ্মন্ক্কা ্বতা্আ াে্ইচন্ডয়ামতই্হয়।্বলমবল,্কযাপসুল,্অ্যা পুল,্কযাপ,্ফায়াল,্

সবই্বতা্ইচন্ডয়া্বেমক্আমস।্বাচক্কা ্হয়্এখামন্,্চবকজ্এখামন্ে্বলাক্ইচন্ডয়াে্

বলামকে্বিম ়ে্কা ্কমে্ববচশ।্অ্যান্ড্ববটাে। 

  

আ াে্কান্টা্খুব্োল্বমলই্ববাধহয়্চ ঁচ ে্ডাক্িাচপময়্আমেকটা্আওয়াজ্শুন্মত্

বপলা ।্ বফলুোে্ ঘাড়টা্এক্ ুহূমতেে্জন্য্একবাে্সা ান্য্বাঁচেমক্ ঘুেমত্ বু লা ্

বসও্আওয়াজটা্বপম ়েমি। 

  

জগেীশ। 

  

বু লা ্ গন্লাল্কো্বশষ্কমে্কামজ্িমল্এমসমিন্। 

  

ডান্্পামশে্ঘে্বেমক্ফুলকাচে্কো্পে্ফাঁক্কমে্চ চন্্আ ামেে্ঘমে্এমস্ঢুকমলন্,্

তাে্বাঁ্হামত্ধো্চেেলোেটা্বসাজা্বফলুোে্চেমক্তাগ্কো্েম ়েমি। 

  

উেুন্্আপন্াো্চতন্জন্!্ গন্লাল্হাঁচকম ়ে্হুকু ্চেমলন্। 
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আ ো্উেলা । 

  

হাত্তুলুন্্ াোে্উপমে। 

  

তুললা । 

  

গঙ্গা!্বকসেী  

  

আেও্দুজন্্বলাক—তামেে্ চেক্েদ্র্বলা্ ায়্ন্া—চপিমন্ে্েেজা্ চেম ়ে্ঢুমক্বসাজা্

আ ামেে চ্তন্জন্মক্সািে্কমে্বফলুোে্পমকট্বেমক্ওে্বকাি চ্েেলোেটা্বাে্কমে্

 গন্লামলে্কামি্চেম ়ে্চেল। 

  

চেেলোেধােী্ জগেীশ্ েদ্রমলাকচটমক্ চেমন্ে্ আমলামত্ বেমখও্ বাটোে্ সমঙ্গ্ ব ্

তফাতটুকু্বপম ়েচিলা ,্তাে্বিম ়ে্ববচশ্পাওয়া্ ামে্ন্া। 

  

ডান্চেক্বেমক্আবাে্বসই্ধুপ্ধুপ্শব্দটা্বশান্া্বগল।্এবাে্ গন্লাল্বসচেমক্একটা্

চবেক্ত্ েৃচি্ চেম ়ে্ বলমলন্,্ বেচে্সযাচে্ চ িঃ্ চ িে,্আপন্াে্আে্একজন্্ বফ্রন্ডমকও্

এখামন্ চ্ন্ম ়ে্এমসচি্আচ ।্উচন্্আ ামেে্ওষুধ্চন্ম ়ে্লযাবমেটচেমত্বটট্কমে্ াম লা্

কেচিমলন্।্ন্যািামেচল্ওন্ামক্বোমক্চেমত্হল। 

  

উচন্ও্চক্বামঘে্বপমট্ ামবন্  

  

বন্া্ বন্া্ চ িঃ্ চ িে,্ বহমস্বলমলন্্ গন্লাল,্ওন্ামক্ চেম ়ে্আ াে্অ্ন্য্কা ্ হমব।্

একজন্্ডাকটে্হামত্োখমল্সুচবধা্হমব্আ াে,্চ িঃ্চ িে।্আ াে্চন্মজে্হাটে্খুব্

োল্বন্ই,্বসটা্আপচন্্ববাধহয়্জামন্ন্্ন্া। 

  

তা্হমল্িেণা ৃতমত্কাজ্চেল্ন্া?  

  

 গন্লাল্এ্কোে্বকান্ও্উিে্বেবাে্আমগই্গঙ্গা্ও্বকশেী্ন্াম ্দুমটা্ষণ্ডা্ াকো্

বলাক্লম্বা্লম্বা্েচড়্চন্ম ়ে্ঘমে্ঢুমক্বসাজা্আ ামেে্চেমক্এচগম ়ে্আসমতই্পাে্পে্
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এ ন্্কতকগুমলা্ঘটন্া্ঘমট্বগল্ব ্বসগুমলা্চলমখ্ববা ামন্া্খুবই্কচেন্।্তাও্আচ ্

বিিা্কেচি— 

  

প্রেম ্বাইমে্একটা্গাচড়ে্শব্দমত্জগেীশ্েদ্রমলাক্খিু্শমব্দ্চেেলোেটাে্বসফচট্

কযািুটা্খুমল্বফলুোে্চেমক্টান্্কমে্বাড়ামতই্চকিু্বা াে্আমগই্বেখলা ্বফলুোে্

ডান্্পা-টা্একটা্হাই্চকক্্কমে্চেেলোেটামক্েদ্রমলামকে্হাত্বেমক্চিটমক্বাে্

কমে চ্েল, চ্কন্তু্তাে্আমগ্চেগামেে্িাপ্পমড়্ াওয়ামত্তাে্বেমক্সশমব্দ্একটা্গুচল্

ববচেম ়ে্বে্চসচলং্ফযামন্ে্বেমডে্চকন্ামে্বলমগ্বসটামক্বঘাোমত্আেম্ভ্কমে্চেল। 

  

এেই্ মধয্কখন্্ব ্ঘমে্এত্বলাক্ঢুমক্পমড়মি্জাচন্্ন্া।্এমেে্কাউমকই্চিচন্্ন্া,্

চকন্তু্বু মত্পােচি্এো্সবাই্পুচলমশে্বলাক।্আে্তাে্ মধয্চকিু্বন্পামলে্আে চ্কিু্

আ ামেে্পচশ্চ বাংলাে ্এমেেই্একজন্্খপ্কমে্ধমে্বফলমলন্্জগেীশমক,্চ চন্্

চপিমন্ে্েেজা্চেম ়ে্পালামত্চগম ়েচিমলন্। 

  

 গন্লাল্বসাফা্বিমড়্উমে্োঁচড়ম ়েমি,্তাে্বিাখ্চেম ়ে্আগুন্্চেকমে্ববমোমে। 

  

খবেোে!্আ াে্গাম ়ে্বকউই্হাত্চেমবন্্ন্া!্খবেোয়! 

  

আপন্াে্বযাপামে্পমে্আসচি।্ গন্লালচজ,্বলল্বফলুো,্আমগ্এন্ােটা্ফয়সালা্

হম ়ে্ াক। 

  

বফলুোে্েৃচি্ঘুমে্বগমি্পুচলমশে্হামত্বচন্দ্জগেীমশে্চেমক।  

  

আপন্াে্বাঁ্হামতে্তজেন্ীটা্এতক্ষণ্চেেলোমেে্চেগামে্চিল্বমল্বেখমত্পাইচন্,্

বলল্বফলুো,্এখন্্বেখচি্তজেন্ীমত্ববগুচন্্কাচলে্োগ।্আপচন্ চ্ক্এখন্ও্বসই চ্লক-

কো্কলা টাই্বযবহাে্কেমিন্,্চ িঃ্বাটো  

  

আপচন্্ ুখ্সা মল্কো্বলমবন্্চ িঃ্চ িে,্ষাঁমড়ে্ মতা্বিঁচিম ়ে্উেমলন্্ গন্লাল,্

জগেীশ্ইজ্ াই–  
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জগেীশ্ন্া,্কাটো–অ্ন্ন্তলাল্বাটো–ইজ্ইওে্োইট্হযান্ড্ যান্।্জগেীশ্বমল্বকউ্

বন্ই,্ন্কল্বাটো্ বন্ই,্ বলাক্একজন্ই।্একটু্িাপ্ চেমলই্উচন্্ বিামখে্কন্টযাকট্

বলন্াস্দুমটা্খুমল্বফলমবন্,্তা্হমলই্কটা্োবটা্িমল্ ামব।্আে্চ িঃ্বাটো্ববাধহয়্

জামন্ন্্ন্া্ব চ্তচন্্আজ্বোমে্িমল্আসাে্পে্তাে্বাচড়মত্সািে্হম ়েচিল,্এবং্একচট্

বিাো্কুেচে্বেমক্ববশ্চকিু্জাল্একমশা্টাকাে্বন্াট্পাওয়া্বগমি—ব গুমলা্আপন্াে্

ওই্জাল্ওষুমধে্কােখান্ামতই্িাপামন্া্হত। 

  

বন্পাল্পুচলমশে্একজন্্অ্চফসাে্এক্বাচণ্ডল্একমশা্টাকাে্বন্াট্বাে্কমে্ধেমলন্্

আ ামেে্সা মন্।্বাটোে্ ুখ্ব্লচটং্বপপাে।্বফলুো্বলল–  

  

আপচন্্একটা্কাঁিা্কাজ্কমে্বফমলচিমলন্।্কলকাতায়,্চ িঃ্বাটো।্আপচন্্ব ্জাল্

বন্াটটা্চেম ়েচিমলন্্বসই্কুকচেে্বোকামন্,্বসটা্আে্বফেত্বন্ন্চন্।্কােণ্একবাে্

 খন্্বমলমিন্্বসটা্আপচন্্বেন্চন্,্তখন্্আে্বসটা্বফেত্বন্ওয়া্ ায়্ন্া ্ফমল্বসটা্

বোকান্্বেমক্পুচলমশে্হামত্িমল্আমস।্এখন্্বেখা্ ামে্বস্বন্ামটে্ন্ম্বে্আে্আজ্

আপন্াে্বাচড়মত্পাওয়া্বন্ামটে্ন্ম্বে্এক। 

  

বাটোে্বশষ্অ্বিা,্চকন্তু্ গন্লাল্এখন্ও্তচম্ব্কমে্িমলমি! 

  

আচ ্বফে্বলচি্চ টাে্চ িে,্আচ -  

  

আপচন্্বড়্ববচশ্বকমিন্,্বাধা চ্েম ়ে্বলল্বফলুো,্আপন্াে্বুকচন্টা্বে্কো্েেকাে।্

বতাপম্স,্বতাো্দুজমন্্বিমপ্ধে্বতা্বলাকটামক। 

  

আচ ্বতা্এ্সব্পাচেই,্ চকন্তু্লালম াহন্বাবুে্ মধযও্ব ্হোৎ্এতটা্এন্াচজে্এমস্

 ামব্বসটা্োবমত্পাচেচন্।্দুই্োমজযে্পুচলশ্হল্েশেক,্আে্তাে্ মধয্আ ামেে্

এই্ন্াটক। 
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দুজমন্ে্কম্বাইন্ড্বেলা্আে্িামপ্ গন্লাল্বসাফাে্সমঙ্গ্চসঁচধম ়ে্বগমলন্।্বফলুো্এে্

 মধয্ওে্পমকট্বেমক্দুমটা্চজচন্স্বাে্কমেমি,্তাে্একটা্েদ্রমলামকে্হাঁসফাঁসাচন্ে্

ফাঁমক্তাে্ ুমখে্বেতে্িাল্বগল।্এটা্হল্একটা্শুগাে্চকউব।্বু লা ্এটা্আজই্

সকামল্ চফ্রক্ চিমেে্ চহচপমেে্ কাি্ বেমক্ বজাগাড়্ কমে্ এমন্মি্ বফলুো।্ চিতীয়্

চজচন্সটা্হল্একটা্স্কি্বটপ,্ব টা্বেমক্িড়াৎ্কমে্খাচন্কটা্অ্ংশ চ্িঁমড়্বফলুো্বসটা্

চেম ়ে্ গন্লামলে্বোঁট্দুমটা্চসল্কমে্চেল। 

  

সব্ বশমষ্ একটা্ চসগামেট্ বকমসে্  মতা্ বেখমত্ চজচন্স্ বাে্ কমে্ বন্পাল্ পুচলশ্

অ্চফসামেে্হামত্চেম ়ে্বফলুো্বলল,্এই্চ চন্-কযামসট্বেকডোেটা্এই্ঘমে্ঢুকবাে্

আমগই্ আচ ্ পমকমট্ িালু্ কমে্ চেম ়েচিলা ।্ এমত্ আপন্াো্ এই্ েদ্রমলামকে্ জাল্

ওষুমধে্কােবাে্সম্বমে্ওঁেুে্চন্মজেই্বলা্অ্মন্ক্তেয্পামবন্।  
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১২. ফলিুড় জহতসতব জতন্তট খবর 

বফলুো্ বলল,্ আ াে্ ধােণা্ তাে্ আচপমসে্ জন্সংম ামগে্ কামজে্  ধয্ চেম ়েই্

 গন্লামলে্সমঙ্গ্বাটোে্পচেিয়্হয়। 

  

আ ো্চফেচত্পমে্কাে াণু্ডে্আচশ্চকমলাচ টাে্আমগ্সামড়্সাত্হাজাে্ফুট্হাইমট্

ো ান্্ চেউ্টাওয়াে্লমজে্িামত্বমস্কচফ্আে্সযান্ডউইি্খাচে।্আ ো্ চতন্জন্্

িাড়া্ আমিন্্ ডািঃ্ চেবাকে,্ বন্পাল্ পুচলমশে্ সাব-ইিমপ্টরে্ শ ে,্ আে্ কলকাতাে্

হাচ সাইড্ চডপাটেম মেে্ ইিমপ্টরে্ বজায়ােোে।্ ডািঃ্ চেবাকেমক্ হাত-পা- ুখ্ বাঁধা্

অ্বিায়্পাওয়া্চগম ়েচিল্বাংমলাে্তবেকখান্াে্দুমটা্ঘে্পমে্েচক্ষমণ্একটা্ববডরুম ।্

হাত-পা্বাঁধা্অ্বিামতই্পা্চেম ়ে্ব ম মত্লাচে্ব মে্উচন্ই্ধপধপ্শব্দ্কেচিমলন্।্

চতচন্ ব্ ব্ফলুোে্ফে ামশ্তাঁে ব্োকামন্ে্ওষুধ ব্টট্কেমিন্ ব্স খ্বে্তাে্িে্ ােফত্

বপৌঁিায়্ গন্লামলে্ কামি।্ তাে্োইট্হযান্ড্ যান্্ বাটো্আজই্ বোমে্ একটা্কুচগ্

বেখমত্ চন্ম ়ে্  াবাে্ অ্চিলায়্ ডািঃ্ চেবাকেমক্ তাে্ বাচড়্ বেমক্ তুমল্ চন্ম ়ে,্

 গন্লালমকও্ তুমল,্ এখামন্্ িমল্ আমস।্  গন্লামলে্ েলমক্ চন্ম ়ে্  াওয়া্ হম ়েমি্

কাে াণু্ড।্এল্এস্চড্বখম ়ে্তাে্কী্প্রচতচক্রয়া্হয়্বসটা্কালমকে্আমগ্জান্া্ ামব্

ন্া।্ ঘচড়মত্ বলমি্ পাঁিটা্ পাঁি।্ ববশ্ বু মত্ পােচি্ আ ামেে্ িাচেচেমক্ চঘমে্ োকা্

চহ ালম ়েে্চবখযাত্িুমড়াগুমলামত্একটু্পমেই্বসান্াে্েং্ধেমত্শুরু্কেমব। 

  

বফলুো্বমল্িলল-বাটো্িতুে্বলাক, চ্শচক্ষত্আে্েদ্র্বমল্তাে্োেতবমষেও্ াতায়াত্

আমি,্এই্সব্বজমন্্ গন্লাল্বাটোমক্তাে্বিাো্কােবামেে্ মধয্জড়ায়। 

  

অ্ন্ীমকন্দ্ৰ্বসা ্জাল্ওষুমধে্চপিমন্্উমে্পমড়্বলমগমি্শুমন্্ গন্লাল্বাটোমক্চেম ়ে্

তামক্হাঁটাবাে্ তলব্কমে।্ চ িঃ্ বসা ্কলকাতায়্  ামে্ বজমন্্বাটোমক্তাে্সমঙ্গ্

পাোয়।্হয়্এয়ােমপামটে্ন্া্হয়্বপ্লমন্,্বাটো্বসাম ে্সমঙ্গ্আলাপ্কমে,্ চেও্বাটো্

আ াে্কামি্এটা্অ্স্বীকাে্কমে।্বসাম ে্বন্টবুমক্একটা্কো্বলখা্চিল—এ্ চব-ে্
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চবষয়্আেও্জান্া্েেকাে।্আচ ্প্রেম ্ বেমবচিলা ।্এ্ চব্হল্অ্যাচেবাম ়োচটকস,্

চকন্তু্ খন্্জান্লা ্বাটোে্প্রে ্ন্া ্অ্ন্ন্তলাল,্তখন্্বু মত্পােলা ্বসা ্আসমল্

বাটোে্ চবষম ়েই্আেও্জাচন্বাে্কো্ চলমখচিল।্হয়মতা্আলাপ্কমে্ বাটো্সম্বমে্

বসাম ে্ মন্্বকান্ওেক ্সমন্দহ্বেখা্চেম ়েচিল। 

  

আ াে্ চবশ্বাস্কোেমল্বসা ্বাটোমক্বমলচিল।্বস্কলকাতায়্এমস্আ াে্সমঙ্গ্

বেখা্কেমব।্চবিো্আ ামক্ন্াম ্জান্ত।্তাে্তখন্্চবশ্বাস্হয়্ব ্বস্ চে্বসা মক্

খুন্্কমে,্তা্হমল্বস-খুমন্ে্তেন্ত্আচ ই্কেব। 

  

চন্উ্ ামকেমট্তেবাৎ্আ াে্সমঙ্গ্বেখা্হম ়ে্ াবাে্ফমল্একটা্ন্কল্বাটো্ততচে্কোে্

আশ্চ ে্ফচন্দটা্বাটোে্ াোয়্আমস।্ ামকেমট্তাে্হামত্প্লাচটমকে্বযামগ্ন্তুন্্বকন্া্

একটা্ন্ীল্েংম ়েে্শাটে্চিল।্আ াে্সমঙ্গ্আলাপ্হবাে্পে ুহূমতেই্বস্বকান্ও্একচট্

কাপমড়ে্বোকামন্্ঢুমক্তামেে্োয়াল্রুম ্চগম ়ে্পুেমন্াে্জায়গায়্ন্তুন্্শাটেটা্পমে্

চন্ম ়ে,্পুেমন্াটা্আমেকটা্পযামকমট্েমে্আ ামেে্সা মন্্চেম ়ে্বহঁমট্িমল্ ায়,্এবং্

বুচ ম ়ে্বেয়্বস্আ ামেে্আমেৌ্বিমন্্ন্া।  

  

পেচেন্্চবমকমল্আ াে্বাচড়মত্এমস্বস্ন্কল্বাটোে্ধােণাটা্আ াে্ মন্্আেও্

বদ্ধ ূল্কোে্বিিা্কমে।্তাে্পেচেন্্সকমল্ন্টায়্তাে্কাে াণু্ডে্ফ্লাইট।্ ালপত্র্

চন্ম ়ে্টযাচি্কমে্বোমে্বহামটল্বেমক্ববমোয়,্পাঁিটায়্বসন্ট্রাল্বহামটমল চ্গম ়ে্বসা মক্

খুন্্কমে্িমল্ ায়্এয়ােমপামটে।্িুচেটা্বস্বেমখই্ ায়,্ব ন্্আচ ্ মন্্কচে্ব ্গ্র্যান্ড্

বহামটল্বেমক্ব ্বলাক্িুচেটা্চকমন্চিল্অ্োৎ্ন্কল্বাটো,্বস-ই্খুন্টা্কমেমি। 

  

চকন্তু্আপন্াে্প্রে ্সমন্দহটা্হয়্কখন্ ্প্র্নট্কেমলন্্ইিমপ্টরে্বজায়ােোে। 

  

বন্াটবুমক্আ াে্চেকান্াটা্চলমখ্চেই।্বস্আ ামক্চেম ়ে্বলখাল,্কােণ্চন্মজ্চলখমল্

চলখমত্হত্বাঁ্হামত।্বস্প্র াণ্কেমত্বিম ়েচিল্ব ্ন্কল্বাটোই্বলফট-হযামন্ডড।্

চকন্তু্বযাপাে্হমে্কী,্ াো্ন্যাটা্হয়,্তাো্এক্কল ্চেম ়ে্ববচশ্চেন্্চলখমল্বসই্
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কলম ে্চন্ব্একটা্চবমশষ্অ্যামঙ্গমল্ক্ষম ়ে্ ায়,্ফমল্োইট-হযামন্ডড্বলামকমেে্বস্

কল চ্েম ়ে চ্লখমত্একটু্অ্সুচবমধ্হয়।্এই্সা ান্য্অ্সুচবধাটা্তখন্্ববাধ্কমেচিলা ।্

চকন্তু্গা্কচেচন্।্পমে্ খন্্জান্লা ্চ চন্্খুন্্কমেমিন্্চতচন্্বলফট-হযামন্ডড,্তখন্ই্

প্রে ্খটকাটা্লামগ,্আে্তখন্ই্চিে্কচে্ব ্কাে াণু্ড্চগম ়ে্বযাপােটা্একটু্তচলম ়ে্

বেখমত্হমব।্অ্চবচশয্এমস্ব ্বেখব্খুন্্একটা্ন্য়,্দুমটা-মসটা্োবমতই্পাচেচন্। 

  

ডাবল ্ েুরু্ তুমল্ প্র্নট্ কেমলন্্ লালম াহন্বাবু।্ আ ো্ সকমলই্ অ্বাক,্ সকমলই্

চজজ্ঞাসু্েৃচিমত্বেখচি্বফলুোে্চেমক।্চিতীয়্বকান্্খুমন্ে্কো্বলমি্বফলুো  

  

বশষ্প েন্ত্ ুখ্খুলমলন্্ডািঃ্চেবাকে। 

  

উচন্্চেকই্বমলমিন্।্বটটযান্ামসে্ওষুধ্আ াে্বটট্কো্হম ়ে্ চগম ়ে চিল।্খবেটা্চ িঃ্

চ ত্রমক্বেবাে্আে্সুম াগ্হয়চন্।্ওটা্সচতযই্চিল্জাল।্কামজই্এই্ইন্মজকশমন্ে্

পে্বটটযান্াস্হম ়ে্ েয্াটা্এক্েক ্খুন্্বইকী!্ াো্জাল্ওষুধ্িালু্কমে্তাো্বতা্

এক্েক ্খুচন্ই। 

  

আচ ্চকন্তু্জাল্ওষুমধে্কো্বলচি্ন্া। 

  

এবাে্চেবাকেও্অ্বাক্হম ়ে্িাইমলন্্বফলুোে্চেমক।্পাহামড়ে্িূমড়াগুমলামত্বসান্াচল্

ব্লং্বলমগমি্বমলই্ববাধহয়্সকমলে্ ুখ্এত্হলমে্বেখামে।  

  

তা্হমল্কীমসে্কো্বলমিন্ ্োিঃ্চেবাকে্প্র্নট্কেমলন্।  

  

বসটা্বলাে্আমগ্আচ ্একটা্কো্বলমত্িাই।্চহ াচদ্র্িক্রবতেী্বিে্চতমন্ক্আমগ্

একটা্ বিাো-কােবামেে্ বযাপাে্ ফাঁস্ কমে্ চেম ়েচিল।্ এই্ ন্তুন্্ বিাো-কােবােটা্

সম্বমেও্তাে্ মন্্সমন্দহ্বজমগ্োকমত্পামে্বস্খবে্হচেন্ােবাবু্আ ামেে্চেম ়েমিন্।্

সুতোং্  গন্লামলে্ চেক্ বেমক্ তামক্ হাঁটাবাে্ একটা্ বড়্ কােণ্ পাওয়া্  ামে।্

 গন্লাল্বস্বযাপামে্বপি-পা্হবাে্পাত্র্ন্য়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সতযজিৎ রায়  । যত কাণ্ড কাঠমাণু্ডতত ।  ফেলুদা সমগ্র 

 106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকন্তু্হটামব্বস্কীোমব  

  

ো্া্আমি,্বলল্বফলুো,্ চে্একজন্্ডাক্তাে্তাে্হামত্োমক।  

  

ডাক্তাে  

  

ডাক্তাে। 

  

বকান্্ডাক্তামেে্কো্বলমিন্।্আপচন্  

  

এ ন্্ডাক্তাে্ াে্অ্বিাে্উন্নচত্বেখা্বগমি্সম্প্রচত- ন্তুন্্গাচড়,্ন্তুন্্বাচড়,্বসান্াে্

ঘচড়,্বসান্াে্কল –  

  

আপচন্্এসব্কী্ন্ন্মসি-  

  

–ব ্ ডাক্তাে্ সা ান্য্ একটা্স্ক্র্যাি্ বেমখ্ বটটযান্ামসে্ বকান্ও্ সম্ভাবন্া্ বন্ই্ বুম ও্

ইন্মজকশন্্বেয়।্আজ্আপন্ামক্হাত-পা্ববঁমধ্বফমল্োখাটা্ব ্বেফ্োওতা্বসটা্

চক্আচ ্বুচ চন্,্ডািঃ্চেবাকে ্আপচন্ও্ব ্বাটোে্ মতাই্ গন্লামলে্একজন্্োইট্

হযান্ড্ যান্,্বসটা্চক্আচ ্জাচন্্ন্া  

  

চকন্তু্জল্চেম ়ে্চক্খুন্্কো্ ায় ্কাঁপমত্কাঁপমত্তােস্বমে্প্র্নট্কেমলন্্ডািঃ্চেবাকে। 

  

ন্া,্জল্চেম ়ে্ ায়্ন্া,্ ায়্চবষ্চেম ়ে।্কপামলে্চশো্ফুমল্উমেমি্বফলুোে—চবষ,্ডিঃ্

চেবাকে, চ্বষ! চ্িকচন্ন্!্ াে্প্রচতচক্রয়াে্সমঙ্গ্বটটযান্ামসে্প্রচতচক্রয়াে্বকান্ও্পােেকয্

ধো্ ায়্ন্া।্চেক্চক্ন্া,্চ িঃ্বজায়ােোে  

  

ইিমপ্টরে্বজায়ােোে্গেীেোমব্ াো্বন্মড়্সায়্চেমলন্।  

  

ডািঃ্ চেবাকে্ বিয়াে্ বিমড়্উমে্ োঁচড়ম ়েচিমলন্,্এবাে্আবাে্ধাপ্কমে্ বমস্ বিয়াে্

বেমক্গচড়ম ়ে্ ুখ্েুবমড়্ াচটমত্পমড়্বগমলন্। 
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আসমল্গে্এখামন্ই্বশষ,্তবু্বলজুড়্চহমসমব্চতন্মট্খবে্বেওয়া্ব মত্পামে। 

  

এক–এল্এস্চড্বখম ়ে্ গন্লামলে্প্রচতচক্রয়া্ন্াচক্ব ামটই্োল্হয়চন্,্একটান্া্চতন্্

ঘণ্টা্ধমে্হাজামতে্বেয়াল্ন্খ্চেম ়ে্ আঁিড়ামন্াে্পে্ঘমেে্বটচবল্ক্লেটামক্কাশীে্

কমিৌচে্গচলে্োবচড়্ মন্্কমে্চিচবম ়ে্ফালা্ফালা্কমে্বেয়।  

  

দুই–ওষুমধে্ বিাো্কােবাে,্আে্ বসই্সমঙ্গ্জাল্ বন্ামটে্কােবাে–ধমে্ বেবাে্জন্য্

বন্পাল্সেকাে্ বফলুোমক্পুেস্কাে্ বেয়,্ ামত্কাে াণু্ডে্পুমো্খেিটা্উমে্আসাে্

পমেও্হামত্ববশ্চকিুটা্োমক। 

  

চতন্–লালম াহন্বাবুে্েীষণ্ইমে্চিল্ব ্আ ামেে্কাে াণু্ডে্অ্যাডমেঞ্চাে্উপন্যামসে্

ন্া ্বহাক্ওম্্ চণ্পমে্হুচ সাইড।্ খন্্বললা ্বসটা্একটু্বাড়াবাচড়্হম ়ে্ ামব,্

েদ্রমলাক্শুধু্হুম্ম্্্বমল্ব ন্্একটু্োগত্োমবই্আ ামেে্ঘমেে্বসাফায়্বমস্জপ ন্ত্র্

বঘাোমত্লাগমলন্। 
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