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১. ফশষ পর্যন্ত লালমমাহনবাবুর কথাই রইল 

শেষ্পর্যন্ত্লালম াহনবাবুর্কথাই্রইল।্ভদ্রমলাক্অ্মনকচিন্শথমক্বলমিন,্ োই,্

শসই্শসানার্শকল্লার্অ্যাডমভঞ্চার্শথমক্আচ ্আপনামির্সমে্রইি,্চকন্তু্তার্আমগ্

লখ্মনৌ্আর্গযাাংটমক্আপনামির্শর্্দুমটা্অ্যাডমভঞ্চার্হমর়্ে্শগমি্তখন্শতা্আর্আচ ্

চিলা ্না।্কামজই্ শস্দুমটা্জােগাও্আ ার্ শিখা্ হেচন।্ চবমেষ্কমর্ লখ্মনৌ-এর্

 মতা্একটা্ঐচতহাচসক্েহর।্আপনারা্শতা্শগমিন্শসই্কমব,্িলুন্না।্এবার্পুমজাে্

আমরকবার্র্াওো্র্াক। 

  

শেলুিার্লখ্মনৌ্ভীষণ্ভাল্লামগ্জাচন,্আর্শসই্সমে্আ ারও।্আইচডোটা্ ন্দ্না।্

প্রথ বার্র্খন্র্াই,্আর্আ ামির্বািোহী্আাংচটর্অ্যাডমভঞ্চারটা্হে,্তখন্আচ ্

খুব্িাট।্এখন্শগমল্লখ্মনৌ্আরও্ভাল্লাগমব্শসটা্আচ ্জাচন। 

  

শেলুিা্ বলল,্আ ারও্ লখ্মনৌ-এর্কথা্হমলই্ নটা্িন ান্কমর্ওমে।্আর্অ্ত্

সুন্দর্েহর্ভারতবমষয্ক ই্আমি।্েহমরর্ াঝখান্চিমর়্ে্নিী্বমর়্ে্শগমি।্এ্রক ্

কটা্জােগা্পামবন্আপচন?্চিমজর্একচিমক্েহমরর্অ্মধযক,্বাচক্অ্মধযক্অ্নয্চিমক।্

তা্িাো্নবাচব্আ মলর্গন্ধটা্এখনও্র্ােচন।্িাচরচিমক্তামির্কীচতযর্চি ছড়্িোমনা।্

তার্উপর্শসপাই্চবমদ্রামহর্চি ছড়।্নাাঃ-আপনার্কথাই্চেমরাধার্য।্ক’চিন্শথমক্ভাবচি্

শকাথাে্র্াওো্র্াে্এবার্পূমজাে।্লখ্মনৌই্িলুন। 

  

শেলুিা্আজকাল্ভাল্ শরাজগার্কমর।্ প্রাইমভট্ শগামর়্েন্দামির্ মধয্ ওর্না ডাকই্

সবমিমর়্ে্শবচে।্ ামস্অ্ন্তত্সাত-আটাটা্শকস্আমস,্আর্প্রচত্তিমন্তর্জনয্দু্হাজার্

কমর্পাে।্অ্চবচেয্ শরাজগামরর্ চিক্ চিমর়্ে্লালম াহনবাবুমক্ শটক্কা্ শিওো্ ুেচকল।্

একবার্বমলচিমলন্ওুঁর্বইমর়্ের্শথমক্বাচষযক্আে্নাচক্প্রাে্চতন্লাখ্টাকা।্তার্

উপমর্নতুন্নতুন্বই্প্রচত্বিরই্শবমরামে। 
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আ রা্আর্চিধা্না্কমর্লখ্মনৌ্র্াবার্বযবস্থা্কমর্শেললা ।্দুন্এ্সপমপ্রমস্চতনচট্

প্রথ ্শেণীর্চটচকট-রাত্নষ্টাে্শবমরামনা,্পরচিন্সন্ধযা্সামে্িটাে্শপৌুঁিামনা।্শসই্

সমে্অ্চবচেয্শহামটল্বুচকাংও্শটচলগ্ৰা ্কমর্শেলা্হল!্শেলুিা্বলল,্র্াবই্র্খন্তখন্

আরাম ্থাকব,্নইমল্ক্লাচন্ত্র্ামব্না। 

  

শকান্শহামটমল্উেমবন?্চজমেস্করমলন্জটােু।  

  

শহামটল্ক্লাকযস-আওেধ। 

  

আওেধ?্আওেধ্বযাপারটা্কী? 

  

আওেধ্হল্অ্মর্াধযার্উদুয্না । 

  

লখ্মনৌ্বুচঝ্অ্মর্াধযাে? 

  

শসটাও্জামনন্না?্লখ্মনৌ্না টাও্এমসমি্লক্ষ্মণ্শথমক। 

  

রাম র্ভাই্লক্ষ্মণ? 

  

ইমর়্েস্ সযার।্ আওেধ্ হল।্ লখ্মনৌ-এর্ শসরা্ শহামটল।্ এমকবামর্ গু তীর্ উপমর।্

শহামটমলর্পাে্চিমর়্ে্নিী্বমর়্ে্শগমি। 

  

বাাঃ—আইচডোল।্আওেধ্অ্ন্চি্গুম্তী।্োণ্ডা্শক ন্হমব? 

  

সমন্ধর্জনয্একটা্পুমলাভার্চনমর়্ে্শনমবন।্অ্থবা্আপনার্গর ্জহর্শকাচটট।্আপচন্

সামহব্সাজমবন্না্বাঙাচল্সাজমবন্তার্উপর্চনভযর্করমি।  

  

দুমটাই্শনব। 

  

শভচর্গুড। 
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ওখামন্শতা্বাঙাচল্অ্মনক? 

  

চবস্তর।্ি-সাত্পুরুষ্শথমক্লখ্মনৌমত্প্রবাসী্এ ন্বাঙাচলও্আমি।্শবেচল্ক্লাব্আমি—

শসখামন্পুমজা্হে।্বলা্র্াে্না-আপনার্অ্নুরাগী্পােকও্শসখামন্চকিু্শপমর়্ে্শর্মত্

পামরন। 

  

তা্হমল্আ ার্শলমটস্ট্বই্সাাংঘাইমর়্ে্সাংঘাত।্কমর়্েক্কচপ্সমে্চনমল্শবাধহে্ ন্দ্

হে্না। 

  

কমর়্েক্কচপ্শকন—এক্ভজন্চনমর়্ে্চনন। 

  

৫ই্অ্মটাবর্ েচনবার্আ রা্ শবচরমর়্ে্ পেলা ।্ শস্টেমন্প্রিুর্ চভে।্ চরজামভযেন্ ক্লাকয্

শিখলা ্ শেলুিামক্ শিমখ্ চিনমলন—বলমলন,্িলুন্সযার,্আপনামির্ শবাচগ্ শিচখমর়্ে্

চিচে।্একটা্শোথয-বাথয্কম্পাটযম মে্চতনমট্বাথয-এই্শতা?্এই্শর্্আপনামির্শবাচগ।্

চতন্নম্বর্কা রা্আপনামির্জােগা–একটা্শলাোর,্দুমটা্আপার্বাথয।  

  

আ রা্ চগমর়্ে্ আ ামির্ জােগা্ িখল্করলা ।্ বাচে্ শথমক্ তাোতাচড্ চডনার্ শখমর়্ে্

এমসচি,্তাই্শেমন্খাবার্ঝাম লা্শনই।্একটা্শলাোর্বামথয্আমরকজন্ভদ্রমলাক্বমস্

আমিন,্বির্পঞ্চাে্বেস,্ াঝাচর্হাইট,্শোুঁমটর্উপর্একটা্সরু্শগাুঁে।্আ ামির্

শিমখ্একটু্সমর্বমস্পামে্জােগা্কমর্চিমলন।্শেলুিা্শসখামন্বসল,্আ রা্দুজন্

উলটা্চিমকর্বামথয।্িে্চিন্থাকব।্আ রা্লখ্মনৌ।্ ালপত্র্শবচে্চনইচন;্আ ার্আর্

শেলুিার্চজচনস্একটা্বে্সুটমকমস্আর্লালম াহনবাবুর্চজচনস্তাুঁর্চবখযাত্লাল্

জাপাচন্সুটমকমস।্ বমলন।্ওটা্নাচক্ওুঁর্পাোর্এক্ ধনী্বযবসািার্ বনু্ধ্হৃষীমকে্

শিৌধুরী্জাপান্শথমক্শেোচল্লালম াহনবাবুর্জনয্এমন্চিমর়্েমিন।  

  

আ ামির্সহর্াত্রীচট্বাঙাচল্চক্না্শস্চবষে্একটু্সমন্দহ্চিল।্শসটা্িূর্হল্ভদ্রমলাক্

র্খন্চনমজ্আলাপ্করমলন। 
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আপনারা্কদ্দুর্র্ামবন?্চজমেস্করমলন্ভদ্রমলাক। 

  

লখ্মনৌ,্বলমলন্লালম াহনবাবু।্আপচন? 

  

আচ ও্লখ্মনৌ্র্াচে।্ওখামনই্থাচক।্আ রা্চতন্পুরুষ্ধমর্ওখামনই্আচি।্আপনারা্

চক্শবোমত্র্ামেন? 

  

আমে্হযাুঁ,্বলমলন্লালম াহনবাবু। 

  

এবার্ শেলুিা্বলল,্আপনার্সুটমকমস্ শিখচি্ চতনচট্ ইাংমরচজ্হরে্ শলখা্রমর়্েমি-

এইি.্ শজ.্ চব.।্এরক ্অ্দু্ভত্ ইচনচেোলস্ শতা্বে্ একটা্ শিখা্র্াে্না।্আপনার্

না টা্চজমেস্করমল্আো্কচর্আপচন্চবরক্ত্হমবন্না। 

  

শ ামটই্না।্আ ার্না ্জেন্ত্চবশ্বাস।্এইি-টা্হল্শহটর।্আচ ্চিশ্চান।ান।্আ ামির্

পচরবামরর্সকমলরই্একটা্কমর্চিশ্চান।ান্না ্আমি। 

  

ধনযবাি,্ বলল্ শেলুিা।্ আপনার্ না টা্ র্খন্ বলমলন্ তখন্ আ ামির্ না ও্ বলা্

স ীিীন।্আচ ্প্রমিাষ্চ ত্র,্এচট্আ ার্খুেতুমতা্ভাই্তমপে,্আর্ইচন্আ ামির্বনু্ধ্

লালম াহন্গােুলী। 

  

ভদ্রমলাক্বলমলন,্আ ার্োশুচের্না ্হেমতা্আপনারা্শুমন্থাকমবন।্উচন্সাইমলে্

রু্মগ্চেমে্অ্যাকচটাং্করমতন।্খুব্পপুলার্চিমলন। 

  

কী্না ্বলুন্শতা?্চজমেস্করমলন্লালম াহনবাবু। 

  

েকুন্তলা্শিবী। 

  

আমরব্বাস,্ বলমলন্ লালম াহনবাবু,্ চতচন্ শতা্ র্ামক্ বমল্ তখনকার্ চিমন্ একজন্

চবখযাত্স্টার।্আ ার্এক্প্রচতমবেী্আমিন,্নমরে্শবাস—এখন্বেস্হমর়্েমি,্তমব্রু্বা্

বেমস্চতচন্ চেমের্শপাকা্চিমলন।্তাুঁর্কামি্বাুঁধামনা্বামর়্োমকাপ্পচত্রকা্শিমখচি।্
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তামত্েকুন্তলা্ শিবীর্ চবস্তর্িচব্ রমর়্েমি।্ তাুঁর্সম্বমন্ধ্ শলখাও্ রমর়্েমি্অ্মনক।্ চতচন্

শবাধহে্বাঙাচল্চিমলন্না। 

  

না।্অ্যাাংমলা্ইচন্ডোন্বলমত্পামরন।্আসল্না ্চিল্ভাচজযচনো্শরন্ডসস।্তাুঁর্বাবা্

ট াস্শরন্ডসস্ চিমলন্আচ যমত।্ চতচন্লখ্মনৌমতই্শপামস্টড্চিমলন।্শিাস্ত্উদুয্ বলমত্

পারমতন।্চতচন্একজন্ ুসল ান্বাঈচজমক্চবমর়্ে্কমরন।্তাুঁরই্শ মর়্ে্হমলন্ভাচজযচনো। 

  

হাইচল্ইোমরচস্টাং,্বলমলন্লালম াহনবাবু।্ চকন্তু্ চতচন্ শতা্ শবাধহে্ টচকমত্অ্চভনে্

কমরনচন। 

  

না।্এমিমে্টচক্আসার্আমগই্চতচন্চবমর়্ে্কমর্শেমলন্একজন্বাঙাচল্চিশ্চান।ানমক।্

তারপর্প্রথ ্সন্তান্হবার্পরই্েকুন্তলা্শিবী্িচবর্কাজ্শথমক্অ্বসর্গ্ৰহণ্কমরন।্

তাুঁর্প্রথ ্দুচট্সন্তান্চিল্শ মর়্ে,্ তৃতীেচট্শিমল।্আচ ্ চিতীে্শ মর়্েমক্চবমর়্ে্কচর।্

১৯৬০-এ।্আ ার্বে্োচল্ চবমর়্ে্কমরন্একচট্শগাোনমক।্আ ার্শিাট্োলা্ চবমর়্ে্

কমরনচন। 

  

এতচিন্লখ্মনৌমত্থাকবার্জনযই্শবাধহে্ভদ্রমলামকর্বাাংলাে্একটা্পচশ্চান। া্টান্এমস্

শগমি।্র্চিও্ভাষাে্শকানও্গণ্ডমগাল্শনই। 

  

এবার্শেলুিা্একটা্প্রশ্ন্করল। 

  

শকানও্এক্ হারাজা্েকুন্তলা্শিবীমক্একটা্ ূলযবান্উপহার্চিমর়্েচিমলন,্তাই্না? 

  

আপচন্চেকই্বমলমিন,্বলমলন্জেন্তবাবু।্ াইমসামরর্ হারাজা!্েকুন্তলার্অ্চভনমর়্ে্

 ুগ্ধ্হমর়্ে্চতচন্তাুঁমক্একচট্বহু ূলয্কণ্ঠহার্উপহার্শিন।্তখনকার্চিমনই্িা ্চিল।্

লাখ্খামনমকর্ মতা।্চকন্তু্এটা্আপচন্কী্কমর্জানমলন?্র্দ্দুর্ মন্হে্েকুন্তলা্

অ্চভনে্করমতন।্আপনার্জমের্আমগ। 
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তা্শতা্বমটই,্বলল্শেলুিা।্চকন্তু্বির্পমনমরা্আমগ্আচ ্খবমরর্কাগমজ্একটা্

খবর্পচে।্এই্হার্িুচর্হমর়্েচিল,্তারপর্পুচলে্শসটা্উদ্ধার্কমর।  

  

চেক্কথা।্তখনও্েকুন্তলা্শিবী্শবুঁমি।্ চতচন্ ারা্শগমিন্চতন্বির্আমগ্আটাত্তর্

বির্বেমস।্ ারা্র্াবার্পমরও্এই্হারটার্কথা্কাগমজ্শবচরমর়্েচিল। চকন্তু্আপনার্

শসই্ পমনমরা্ বির্ আমগর্ খবমরর্ কথা্  মন্ আমি—আপনার্ শ  চর্ শতা্ খুব্ োপয্

শিখচি। 

  

িাইম র্খবর্আচ ্বহুচিন্শথমকই্খুব্উৎসাহ্চনমর়্ে্পচে।্আর্পেমল্আ ার্ মনও্

থামক।্আসল্কথাটা্আপনামক্বমলই্শেচল।্আ ার্শপোচটও্হমে্িাইম র্সমে্

জচেত। 

  

শেলুিা্পমকট্শথমক্তার্একটা্কাডয্বার্কমর্জেন্তবাবুর্হামত্চিল।্ভদ্রমলামকর্

শিাখ্কপামল্উমে্শগল। 

  

প্রাইমভট্ইনমভচস্টমগটর!্তাই্বলুন।্আপনার্না টা্শিনা্শিনা্লাচগচিল।্আপনার্শতা্

একটা্ডাকনা ও্আমি। 

  

হযাুঁ।্শেলু। 

  

শেলু।্ইমর়্েস–শেলুিা!্আ ার্শ মর়্ে্আপনার্চবমেষ্ভক্ত।্আপনার্সব্অ্যাডমভঞ্চার্

কাচহনী্তার্পো।্বাাংলা্শস্এ চনমত্এমকবামরই্পমে্না,্ চকন্তু্আপনার্বইগুমলা্

পমে।্র্াক,্আপনার্সমে্আলাপ্হমর়্ে্খুব্ভাল্লাগল। 

  

এবার্শেলুিা্লালম াহনবাবুর্পচরিেটাও্চিমর়্ে্ চিল।্বলল,্এুঁর্না ্লখ্মনৌ্অ্বচধ্

শপৌুঁমিমি্চক্না্জাচন্না,্তমব্ইচন্বাাংলার্একজন্চবমেষ্জনচপ্রে্চিলার্রাইটার।্

জটােু্িদ্মনাম ্এর্উপনযাস্শবমরাে। 
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বাাঃ্ দুজন্ চবখযাত্ শলামকর্ সমে্ শেমনর্ কা রাে্ আলাপ্ হমর়্ে্ শগল্ এ্ শতা্ আশ্চান।র্য্

বযাপার।্লখ্মনৌমত্আপনারা্উেমিন্শকাথাে? 

  

ক্লাকযস-আওেধ। 

  

আচ ্থাচক্নিীর্ওচিমক–বািোবামগ।্আচ ্আপনার্সমে্শর্াগামর্াগ্করব।্একচিন্

আ ামির্বাচেমত্শখমত্আসমত্হমব্আপনামির।্আ ার্স্ত্রী্খুব্ভাল্শ াগলাই্রা্া্

রাুঁমধন।্তা্িাো্আ ার্ শ মর়্ে্ শতা্ শেলুিামক্ শিমখ্ চিলাড্হমর়্ে্ র্ামব।্আপনামির্

চতনজমনরই্আসা্িাই্চকন্তু। 

  

চনশ্চান।েই,্চনশ্চান।েই,্বলল্শেলুিা।্আর্শসই্সমে্আো্কচর্চবখযাত্কণ্ঠহারটাও্একবার্

শিখা্র্ামব। 

  

শস্শতা্খুব্সহজ্বযাপার।্কারণ্হারটা্আ ার্কামিই্আমি।্অ্থযাৎ্আ ার্স্ত্রীর্কামি। 

  

শকন?্শিাট্শ মর়্ের্কামি্শকন?্বে্শ মর়্ের্কামি্নে্শকন? 

  

কারণ্ভাচজযচনোর্তাুঁর্শিাট্শ মর়্ের্উপর্শবচে্টান্চিল।্আর্অ্মনক্গুণ্চিল্এই্

িাট্শ মর়্ের—অ্থযাৎ্আ ার্স্ত্রী্সুনীলার।্অ্চবচেয্শস্সব্গুমণর্সিযবহার্শস্কমরচন।্

চবমর়্ের্পর্পুমরা্গৃচহণী্বমন্চগমর়্েচিল।্চবমর়্ে্না্করমল্হেমতা্চেমে্িান্স্চনত,্কারণ্

তার্অ্চভনে্িক্ষতা্চিল্র্মথষ্ট। 

  

আপনার্স্ত্রীর্না ্সুনীলা্বলমলন।্ওুঁনার্শকানও্চিশ্চান।ন্না ্শনই? 

  

হযাুঁ।্ওর্পুমরা্না ্পযাম লা্সুনীলা। 
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২. লাঞ্চ খাব প্রত্াপগমে 

রামত্র্ িেটার্  মধযই্ ঘুচ মর়্ে্ পচে।্ সকামল্ সামে্ িটাে্ উমে্  ুখ-টুখ্ ধুমর়্ে্ ব্সপামর্

শিকোস্ট্ শখলা ।্ শ াগলসরাই্ আসমব্ শপৌমন্ নটাে।্ লাঞ্চ্ খাব্ প্রতাপগমে্ সামে্

বামরাটার্স ে। 

  

জেন্তবাবু্ শিখলা ্ খুব্ সকামলই্ ওমেন।্ শিকোস্ট্ শখমর়্ে্ বলমলন,্ কামিই্ কুমপমত্

আ ার্এক্শিনা্ভদ্রমলাক্রমর়্েমিন,্তাুঁর্সমে্একবার্শিখা্কমর্আচস। 

  

লালম াহনবাবুও্স্নানটান্কমর্িাচে্কাচ মর়্ে্এমকবামর্চেটেট।্উচন্চবক্শরজার্চিমর়্ে্

িাচে্কা ান।্এগুমলা্বার্চতন-িার্বযবহার্কমর্শেমল্চিমত্হে।্কলকাতাে্পাওো্

র্াে্না।্লালম াহনবাবুর্এক্বনু্ধ্কাে াণু্ড্শথমক্ওুঁর্জনয্িার্পযামকট্অ্থযাৎ্কুচেটা্

এমন্চিমর়্েমিন।্বলমলন,্ভারী্আরাম ্শেভ্করা্র্াে্ োই।  

  

শেলুিা্বলল,্দু্ াস্পমর্শতা্আবার্চিচে্শিমড্চেমর্শর্মত্হমব।  

  

ভদ্রমলাক্একগাল্শহমস্বলমলন,্শনা্সযার।্িাচে্কা ানার্বযাপামর্আচ ্একটু্লা্সপাচর্

পিন্দ্কচর।্আচ ্চনউ্ ামকযট্শথমক্উইলচকনসন্শেড্চকচন। 

  

শস্শতা্অ্মনক্িা । 

  

সাংসার্কচরচন,্টাকা্কার্জমনয্জ াব্বলুন্শতা?্তাই্চনমজর্শপিমনই্খরি্কচর। 

  

আ ামির্ শপিমনও্ক ্খরি্হে্না্আপনার।্আপনার্গাচে্আ রা্প্রােই্ বযবহার্

কচর। 

  

 োই,্চতনজমনর্একজন্ ামকচটোমরর্গাচে্আর্দুজন্িেমব্না—এ্শকউ্শুমনমি্

কখনও?  
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শেলুিা্একটা্িারচ নার্ধচরমর়্ে্বাইমরর্পযামসমজ্পােিাচর্করমত্শগল।্চ চনট্পাুঁমিক্

পমর্ চেমর্এমস্বলল,্এক্নম্বর্কুমপমত্জেন্তবাবু্তাুঁর্আলাপীর্সমে্চিচবয্গমে্

শ মত্আমিন।্ইাংচরচজমত্কথা্হমে,্অ্থযাৎ্ভদ্রমলাক্অ্বাঙাচল।্শিমখ্অ্যাাংমলা্ইচন্ডোন্

বমল্ মন্হল,্র্চিও্রাং্আ ামিরই্ মতা। 

  

কী্কথা্হমে্শুনমত্শপমলন্নাচক?্চজমেস্করমলন্জটােু। 

  

আলাপী্বলমলন,্আই্চগভ্ইউ্জাস্ট্চি্শডজ।্এর্শবচে্আর্চকিু্শুচনচন। 

  

কথাটা্চক্হু চক্বমল্ মন্হল? 

  

শেমনর্েমের্জনয্গলা্তুলমত্হে্বমল্সব্কথাই্হু চকর্ মতা্শোনাে। 

  

একটু্পমরই্জেন্তবাবু্তাুঁর্আলাপীমক্সমে্চনমে্আ ামির্কা রাে্এমস্শেলুিামক্

বলমলন,্ আপনার্ সমে্ আলাপ্ কচরমর়্ে্ চিই।্ চিস্ ইজ্ চ াঃ্ সুচকোস–এ্ ওমর়্েলনান্

চবজমনস যান্অ্ে্লাকনাউ।্তা্িাো্আমটযর্স ঝিারও্বমট।  

  

সুচকোস্ইাংমরচজমত্বলমলন,্আো্কচর্আ ামির্আবার্লখ্মনৌমত্শিখা্হমব।্চ াঃ্

চবসওোস্আ ার্অ্মনকচিমনর্পুরমনা্বনু্ধ। 

  

সুচকোস্ িমল্ শগমলন।্ জেন্তবাবু্ তাুঁর্ বামথযর্ আধখানা্ িখল্ কমর্ বসমলন।্ বাচক্

আধখানাে্র্থারীচত্শেলুিা্বমসমি। 

  

শেলুিা্ জেন্তবাবুমক্ উমদ্দে্ কমর্ বলল,্ আপনার্ োশুচের্ আসল্ না ্ বলচিমলন্

ভাচজযচনো্শরন্ডসস।্এই্শরন্ডসস্পচরবার্কমব্শথমক্আমি্ভারতবমষয? 

  

জেন্তবাবু্ বলমলন,্ ভাচজযচনোর্ োকুরিািা্ জন্ শরন্ডসস্ ভারতবমষয্ আমসন্ ১৮২৭্

চিস্টামে।্তখন্তাুঁর্বেস্উচনে।্চতচন্শবেল্শরচজম মে্শর্াগ্শিন।্১৮৫৭-র্শসপাই্

চবমদ্রামহর্স ে্ চতচন্লখ্মনৌমত্শপামস্টড্ চিমলন।্রু্মদ্ধ্র্মথষ্ট্বীরমবেরর্পচরিে্ চিমর়্ে্
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এমকবামর্শেষচিমক্শসপাইমির্কা ামনর্শগালাে্প্রাণ্শিন।্তাুঁর্শিমল্ট াসও্শবেল্

শরচজম মে্ চিমলন।্ চতচন্উদুয্ চেমখ্একি ্ভারতীে্বমন্চগমর়্েচিমলন।্রাজার্হামল্

থাকমতন।্ চনমজর্বাচেমত্ শরগুলার্বাঈনমির্আমর়্োজন্করমতন।্েরাচসমত্ তা াক্

শখমতন,্পান্শখমতন,্আতর্ াখমতন।্এ নকী্ ামঝ্ ামঝ্চিচে্শপাোকও্পরমতন।্

অ্বমেমষ্চতচন্েচরিা্শবগ ্নাম ্এক্কথক্নাচিমর়্েমক্ভালমবমস্শেমল্তামক্চবমর়্ে্

কমরন।্ বাচেমত্  ুলস ান্ শকতা্ িালু্ চিল।্ শলামক্ ট াসমক্ বলত্ ট াস্ বাহাদুর।্

ট ামসর্প্রথম ্দুচট্শিমল্হে,্না ্এডওোডয্আর্িালযস।্এরাও্শিমলমবলা্শথমকই্

উদুয্ বলত।্ এরা্ শকউই্ আচ মত্ শর্াগ্ শিেচন।্ এডওোডয্ উচকল্ হে,্ আর্ িালযস্

আসাম র্িা-বাগামন্ যামনজাচর্করমত্িমল্র্াে।্শস্আর্লখ্মনৌমত্শেমরচন।্ট ামসর্

তৃতীে্সন্তান্অ্বেয্চিল্ভাচজযচনো।্উচন্শিমলমবলা্শথমকই্উদুয্আর্ইাংমরচজ্একসমে্

চেমখচিমলন।্গামর়্ের্রাংটা্চিল্সামহমবর্ মতা্েরসা,্চকন্তু্িুল্আর্শিাখ্চিল্কামলা।্

তাই্র্খন্িচবমত্চিচে্িচরমত্র্অ্চভনে্করমতন,্তাুঁমক্শব ানান্লাগত্না। 

  

আমগই্ বমলচি্ ভাচজযচনো্ একজন্ বাঙাচল্ চিেিীনমক্ চবমর়্ে্ কমরন।্ এর্ না ্ চিল্

পাচসযভযাল্ চতলাল্বযানাচজয।্আসমল্ইচন্চিমলন্েকুন্তলার্িচবর্শপ্রাচডউসার।্ইচনই্

আ ার্োশুচেমক্িচবমত্না ান।্স্ত্রীর্িচব্শথমক্উচন্অ্মনক্টাকা্কমরন।্সচতয্বলমত্

কী,্ভাচজযচনোর্বাবা্ট াস্নবাচব্কমর্শেষ্জীবমন্শবে্অ্থযকষ্ট্শভাগ্কমরন।্তখন্

ভাচজযচনো্তাুঁর্চেমের্শরাজগার্শথমক্বাবামক্সাহার্য্কমরন।  

  

পাচসযভাল্আর্ভাচজযচনোর্চতনচট্সন্তান্জোে।্বে্এবাং্শ মজা্হল্শ মর়্ে,্শিাটচট্

শিমল।্বেচটর্না ্ াগযামরট্সুেীলা।্ইচন্শর্্একজন্শগাোর্অ্চধবাসীমক্চবমর়্ে্কমরন।্

শস্ কথা্ আমগই্ বমলচি।্ এুঁর্ না ্ সযা ুমর়্েল্ সালডানাহা।্ এনার্ একচট্ বািযর্মত্রেরর্

শিাকান্রমর়্েমি। 

  

চিতীো্ শ মর়্ে্ পযাম লা্ সুনীলামক্ আচ ্ চবমর়্ে্ কচর্ ১৯৬০-এ।্ আ ার্ ই মপাটয-

এ্সপমপামটযর্বযবসা্আমি।্আ ার্ শ মর়্ের্কথা্ শতা্আমগই্বমলচি।্এ্িাো্আ ার্

একচট্শিমলও্আমি।্তার্না ্চভটর্প্রমসনচজৎ।্শ মর়্েচটর্না ্শ চর্েীলা।্শিমলচটমক্
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আ ার্আচপমস্শ াকামত্শিমর়্েচিলা ,্চকন্তু্শস্রাচজ্হেচন।্শস্চনমজর্পমথ্ চনমজর্

 চজয মতা্িমল।্েীলা্দুবির্হল্ইজামবলা্শথাবানয্কমলজ্শথমক্চব্এ্পাে্কমরমি।্

ভাল্ অ্চভনে্ করমত্ পামর-বাাংলা্ ইাংমরচজ্ দুইই।্ তমব্ ওর্ আসল্ ইোমরস্ট্ হল্

জানাচলজম ।্দু-একটা্ইাংমরচজ্শলখা্কাগমজ্শবচরমর়্েমি—শবে্ভাল্শলখা। 

  

ভদ্রমলাক্শেলুিামক্একটা্চসগামরট্অ্োর্কমর্চনমজ্একটা্ধরামলন।্লালম াহনবাবু্

শর্্চসগামরট্খান্না্শসটা্উচন্জামনন।  

  

শেলুিা্বলল,্অ্দু্ভত্ইচতহাস। 

  

হাইচল্শরা যাচেক,্বলমলন্লালম াহনবাবু। 

  

েকুন্তলা্শিবীর্কণ্ঠহারটা্চক্আপনার্স্ত্রী্কখনও্পমরমিন?্শেলুিা্প্রশ্ন্করল। 

  

দু-একটা্পাচটযমত্পমরমিন।্তমব্সিরাির্ওটা্চসন্দুমকই্শতালা্থামক।্শিখমল্বুঝমবন্

চজচনসটার্কী্ চহ া। 

  

আচ ্শতা্না্শিমখ্থাকমত্পারচি্না,্বলমলন্লালম াহনবাবু।  

  

আর্চিন্িামরক্ধধর্য্ধরুন,্বলমলন্জেন্তবাবু। 
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৩. জত্ন জদন হল লখ  মনৌমত্ এমসজি 

আ রা্চতন্চিন্হল্লখ্মনৌমত্এমসচি।্প্রথ বামরর্কথা্বার্বার্ মন্পেমি।্শসই্

বািোহী্ আাংচট,্ চ াঃ্ েীবাস্তব,্ বনচবহারীবাবুর্ আশ্চান।র্য্ চিচেোখানা,্ হচরিার,্ আর্

লি নঝুলার্পমথ্আ ামির্অ্যাডমভঞ্চামরর্চেহরুন-জাগামনা্ক্লাই যাকস। 

  

শসবার্অ্চবচেয্আ রা্শহামটমল্থাচকচন।্খুব্সম্ভবত্ক্লাকযস-আওেধ্শহামটল্তখনও্

ধতচরই্হেচন।্শহামটলটা্সচতযই্ভাল।্আ রা্পাোপাচে্একটা্ডাবল্আর্একটা্চসেল্

রুম ্আচি।্দুঘমরর্জানালা্চিমর়্েই্গু তী্নিী্শিখা্র্াে।্নিীর্ওপামর্পচশ্চান।ম ্র্খন্

সূর্য্অ্স্ত্র্াে,্শস্িৃেয্শিখবার্ মতা!্শহামটমলর্খাওোও্দুিযান্ত্ভাল।্আ রা্অ্মনক্

জােগাে্অ্মনক্শহামটমল্শথমকচি,্চকন্তু্এত্ভাল্খাওো্শকানও্শহামটমল্খাইচন। 

  

এই্ চতন্ চিমন্লালম াহনবাবু্লখ্মনৌ-এর্প্রাে্শবচের্ভাগ্দ্রষ্টবযই্শিমখ্ চনমর়্েমিন।্

আ রা্প্রথ ্শগালা ্বো্ই া বাোে।্এর্থা -িাো্চবোল্হলঘর্শিমখ্এবারও্

 াথা্ঘুমর্শগল।্লালম াহনবাবুর্ ুখ্হাুঁ্হমর়্ে্শগমি,্কথা্শবমরামে্না,্শুধু্একবার্

বলমলন,্িামভা্নওোবস্অ্ে্লখ্মনৌ। 
  

তারপর্ ভুলভুলাইো্ শিমখ্ ভদ্রমলামকর্ চভচ য্ খাবার্ শজাগাে।্ এই্ শগামলাকধাুঁধাে্

নবাবরা্তাুঁমির্শবগ মির্সমে্লুমকিুচর্শখলমতন্শুমন্ওুঁর্শিাখ্িানাবো্হমর়্ে্শগল। 

  

আরও্ি ক্এল্শরচসমডচন্সমত।্এ্শর্্ইচতহাস্শিামখর্সা মন্শভমস্উেমি্ োই।্

শগালাগুচলর্েে্পাচে,্বারুমির্গন্ধ্পাচে।্শসপাইমির্এত্এমল ্চিল্শর্্এরক ্

একটা্চবচ্ডসাংমক্এমকবামর্ঝাুঁঝরা্কমর্চিমর়্েচিল? 

  

িতুথয্ চিমন্ সকামল্ একটু্ বাজামর্ চগমর়্েচিলা ।্ এখানকার্ চবখযাত্ চ চষ্ট্ ভুনা্ শপো্

চকনমত,্ শহামটমল্ চেমর্ এমস্ শিচখ্ ঘমর্িাপামনা্ শন ন্ত্্ চিচে্ রমর়্েমি।্পাচেমর়্েমিন্

শহটর্ জেন্ত্ চবশ্বাস।্ আগা ী্ শুিবার,্ অ্থযাৎ্ পরশু,্ তাুঁমির্ চবমর়্ের্ শরৌপয্ জেন্তী্
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উপলমক্ষ্চ াঃ্অ্যান্ড্চ মসস্চবশ্বাস্আ ামির্চডনামর্শডমকমিন।্শন ন্ত্্চিচের্সমে্

একটু্আলািা্কাগমজ্রাস্তার্েযান্আর্শকানখামন্বাচে্শসটা্িাপা্রমর়্েমি।্বাচেটা্শর্্

নিীর্ওচিমক্শসটা্ভদ্রমলাক্আমগই্বমলচিমলন।্েযান্শিমখ্বাচে্খুুঁমজ্বার্করাে্

শকানওই্অ্সুচবধা্হবার্কথা্নে। 

  

বলল্ভদ্রমলাক্বমল্চিমলন্শর্ন্আ রা্অ্বেযই্র্াই।্ওখামন্অ্মনমকর্সমে্আলাপ্

হমব,্তা্িাো্েকুন্তলার্হারটাও্শিখা্র্ামব।্শেলুিা্আরও্বলল্শর্্ভদ্রমলাক্বমল্

চিমর়্েমিন্শর্্এমকবামর্ইনের যাল্বযাপার,্শকানও্চবমেষ্শপাোক্পচরবার্িরকার্

শনই। 

  

এইমটই্আ ার্ভে্চিল,্বলল্শেলুিা।্শন ন্তম্্আপচত্ত্শনই,্চকন্তু্তার্জনয্র্চি্

সামহব্চকাংবা্বাবু্সাজমত্হে্তা্হমলই্শগাল াল।  

  

আ ামির্হামত্ একচিন্স ে্ চিল,্ তার্ মধয্ শিাটা্ই া বাো,্িত্ত্বর্ চেল্আর্

চিচেোখানা্ শিমখ্ চনলা ।্ খাুঁিার্ বাইমর্ বাঘ্ চসাংহ্ শিমখ্ লালম াহনবাবু্ ভোনক্

ই মপ্রস্ড।্বলমলন্কলকাতামত্এরক ্হওো্উচিত। 

  

শুিবার্একটা্টযাচ্সপ্চনমর়্ে্আ রা্শপৌমন্আটটাে্শবচরমর়্ে্পেলা ।্েযান্শিমখ্বাচে্

বার্করমত্শকানও্অ্সুচবধা্হল্না।্একতলা্িোমনা্বাচে,্সা মন্শবে্বে্ েুমলর্

বাগান।্তার্ ধয্চিমর়্ে্নুচে্ ালা্পথ্িমল্শগমি্বাচের্িরজা্পর্যন্ত।্আ রা্িরজাে্

শবল্চটপলা ,্কমর়্েক্শসমকমন্ডর্ মধযই্একজন্উচিয্পরা্শবোরা্এমস্িরজা্খুমল্

চিল।্ বাচের্ চভতর্ শথমক্ শলাকজমনর্ গলার্ েে্ পাচেলা ,্ শবোরা্ চভতমর্ চগমর়্ে্

বলমতই্জেন্তবাবু্িটপট্শবচরমর়্ে্এমস্আ ামির্চিমক্এচগমর়্ে্এমলন।  

  

আসুন,্আসুন,্চ াঃ্চ ত্র,্আই্অ্যা ্শসা্গ্ৰযাে্ইউ্হযাভ্কা ।  

  

আ রা্চতনজন্জেন্তবাবুর্চপিন্চপিন্ধবেকখানাে্চগমর়্ে্ ুকলা ।্শিখলা ্পাুঁি-সাত্

জমনর্শবচে্শলাক্শনই।্হেমতা্পমর্আরও্আসমব। 
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এর্পর্আলাপ্পবয।্প্রথম ্জেন্তবাবুর্স্ত্রী।্শিমখ্ বুঝলা ্ চহলা্এককামল্সুন্দরী্

চিমলন।্তারপর্তাুঁর্দুই্শিমলম মর়্ে।্শ মর়্েচট-না ্শ চর্েীলা্শিখমত্সুেী।্শিামখ্ ুমখ্

বুচদ্ধর্িাপা;্শিমলচটর্এমকবামর্পাকয্ চিট্ াক্শিহারা—িাচে,্শগাুঁে,্ঝাুঁকো্ঝাুঁকো্

িুল,্তামত্চিরুচন্পমেচন।্এরই্না ্চভটর্প্রমসনচজৎ।্তারপর্জেন্তবাবু্বলমলন,্চ াঃ্

অ্যান্ড্চ মসস্সালডানহা।্অ্থযাৎ্জেন্তবাবুর্বে্োচল্এবাং্তাুঁর্স্বা ী।্ভদ্র চহলা্শ াটা্

হমর়্ে্শগমিন,্ভদ্রমলাক্আবার্শত নই্শরাগা,্িাচে্শগাুঁে্কা ামনা,্ষামটর্কািাকাচি্

বেস।্এই্সালোন্হারই্বাজনার্শিাকান্আমি-ইচন্শগাোর্অ্চধবাসী।্আপাতত্এই্

কজনই্রমর়্েমিন্ঘমর। 

  

ঘরটা্শবে্বে,্আর্সবমিমর়্ে্আশ্চান।র্য্লাগল্শিমখ্শর্্ঘমরর্একচিমক্একটা্চসমন া্

চিন্টাঙামনা্রমর়্েমি্আর্অ্নযচিমক্রমর়্েমি্একটা্শপ্রামজটর।্জেন্তবাবুমক্চজমেস্

করামত্বলমলন্ওুঁমির্কামি্ েকুন্তলা্ শিবীর্ শেষ্িচবর্ একটা্ চপ্রে্আমি,্ শসটার্

একটা্চরল্নাচক্চডনামরর্আমগ্শিখামনা্হমব।্এই্িচবমত্নাচক্েকুন্তলা্শিবী্তাুঁর্

চবখযাত্ হারটা্ পমরচিমলন।্ গল্পটা্ কপালকুণ্ডলা,্ আর্ েকুন্তলা্ শিবী্ শসমজচিমলন্

লুতে-উচ্সা।্আ ার্শতা্শুমনই্ নটা্িন ান্কমর্উেল। 

  

শেলুিা্প্রাইমভট্চডমটকচটভ্শুমন্সকমলর্ মধয্একটা্িাঞ্চলয্পমে্চগমর়্েচিল।্ শ চর্

েীলা্এমস্বলল,্আচ ্আপনার্একজন্ভীষণ্অ্যাড াোরার।্দুাঃমখর্ চবষে্আ ার্

শকানও্ অ্মটাগ্ৰাে্ খাতা্ শনই।্ আচ ্ আচজকামলর্  মধযই্ একটা্ খাতা্ চকমন্ চনমর়্ে্

আপনার্শহামটমল্চগমে্সই্চনমে্আসব। 

  

বাাংলার্  মধয্ অ্মনকগুমলা্ ইাংচরচজ্ কথা্ বযবহার্ করচিল্ েীলা।্ শসটা্ এখামন্ প্রাে্

সকমলর্ মধযই্লক্ষ্করচিলা । 

  

শবোরা্পানীে্পচরমবেন্করচিল।্আ রা্শতা্ ি্খাই্না,্তাই্চতনজমন্চতন্শগলাস্

েমলর্সরবত্চনমর়্ে্ ামঝ্ ামঝ্িু ুক্চিচেলা !্সযা ুমর়্েল্সালডানহা্আ ামির্চিমক্
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এচগমর়্ে্এমস্বলমলন,্হজরতগমে্আ ামির্ চ উচজক্োপ।্একচিন্শিাকামন্এমল্

আচ ্খুব্খুচে্হব। 

  

আপনার্শিাকামন্চিচে্র্ত্রেরও্চবচি্হে?্শেলুিা্চজমেস্করল।  

  

আ রা্এখন্শসতারাও্রাখচি,্বলমলন্ভদ্রমলাক। 

  

এবার্একজন্ভদ্রমলাক্এমলন্তাুঁমক্শিমখই্ বুঝলা ্চতচন্জেন্তবাবুর্োলা,্কারণ্

তাুঁর্শিহারার্সমে্সুেীলা্শিবীর্খুব্সািৃেয।্ইচন্প্রাে্সামহমবর্ মতাই্শিখমত,্কারণ্

এর্িুল্আর্শিাখও্কটা। 

  

ইচন্একটা্হুইচকর্শগলাস্তুমল্চনমর়্ে্আ ামির্চিমক্এচগমর়্ে্এমস্বলমলন,্আ ার্

না ্রতনলাল্বযানাচজয।্আচ ্জেন্তর্িািার-ইন-ল।্আপনামির্পচরিে…?  

  

এই্স ে্জেন্তবাবু্এচগমর়্ে্এমস্আ ামির্পচরিে্চিমর়্ে্চিমলন। 

  

প্রাইমভট্চডমটকচটভ?্রতনলাল্ভুরু্কপামল্তুমল্চজমেস্করমলন।্আপচন্চক্শকানও্

শকমসর্বযাপামর্লখ্মনৌমত্এমসমিন? 

  

শেলুিা্শহমস্বমল,্না,্শেে্িুচট। 

  

এই্ স ে্ একজন্ভদ্রমলাক্ঘমর্এমস্ ুকমলন্বাচের্চভতর্শথমক।্বৃদ্ধই্বলা্িমল।্

সম্ভবত্ স্বামট্সপ্ উপর্ বেস্ চনশ্চান।েই।্ বুঝলা ।্ চতচনও্ এই্ বাচেমতই্ থামকন।্

ভদ্রমলামকর্শিহারাটা্কী্রক ্শর্ন্অ্পচরে্।্এই্পাচটযমত্তাুঁমক্ ানামে্না।্শপাোক্

অ্পচরষ্কার,্িাচেও্অ্ন্তত্দুচিন্কা ানচন,্ াথার্িুল্লম্বা্হমর়্ে্কাুঁধ্পর্যন্ত্শনম মি। 

  

জেন্তবাবু্ভদ্রমলামকর্চপমে্হাত্চিমর়্ে্আ ামির্চিমক্চনমর়্ে্এমলন।  

  

আপনামির্সমে্আলাপ্কচরমর়্ে্চিই,্বলমলন্জেন্তবাবু।্জানা্শগল্ইচন্হমেন্একজন্

চিত্রচেল্পী।্না ্সুিেযন্শসা ।্এককামল্খুব্না ্করা্শপামিট্শপোর্চিমলন,্েকুন্তলা্
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শিবীর্অ্মনকগুমলা্িচব্এুঁমকচিমলন।্এখন্ চরটাোর্কমর্জেন্তবাবুর্বাচেমতই্শগস্ট্

হমর়্ে্থামকন।্আচটযস্টমক্এই্বেমস্চরটাোর্করমত্শুচনচন্কখনও,্তাই্একটু্অ্বাক্

লাগল।্ এবার্ লক্ষ্ করলা ্ ধবেকখানার্ শিোমল্ একটা্ িচব—এক্  চহলার,্ বির্

িচল্লমেক্বেস-তার্তলার্শকামণর্চিমক্শলখা্এস,্শসা ।্ইচনই্চক্েকুন্তলা্শিবী?্

বেস্শবচে্হমলও্শিহারাে্শবে্একটা্শজৌলুস্রমর়্েমি।্তখন্অ্চবচেয্েকুন্তলা্ শিবী্

আর্িচব্কমরন।্না।্সুিেযন্ শসা ্এবার্ শবোরার্ শে্ শথমক্একটা্হুইচকর্ শগলাস্

তুমল্চনমলন।্ভদ্রমলাকমক্শিমখ্শকন্জাচন্কষ্ট্হচেল। 

  

ঘমরর্ মধয্সবমিমর়্ে্শবচে্কথা্বলচিমলন্সযা ুমর়্েল্সালডানহা!্ইচন্রাজনীচত্চনমর়্ে্

উচ্চাঃস্বমর্তকয্জুমে্চিমেমিন্রতনলাল্বযানাচজযর্সমে।্শসই্তমকয্শিখলা ্সুিেযন্

শসা ও্শর্াগ্চিমলন। 

  

আচ ্খাচল্ভাবচিলা ্েকুন্তলা্ শিবীর্হারটা্কখন্ শিখা্র্ামব।্দুই্ চগচ্মক্ শিখচি্

অ্চতচথমির্ চিমক্ িৃচষ্ট্ চিমে্িমলমিন।্জেন্তবাবুর্ স্ত্রী্সুনীলা্ শিবী্ শেলুিামক্ এমস্

বলমলন,্আপচন্অ্মরে্শকাোে্খামেন,্বযাপার্কী-আপচন্চরাংক্কমরন্না্বুচঝ? 

  

শেলুিা্শহমস্বলল,্না,্আ ামির্শপোে্ াথাটা্সব্স ে্োণ্ডা্রাখাই্ভাল। 

  

চকন্তু্আচ ্শতা্জানতা ্প্রাইমভট্চডমটকচটভরা্ভীষণ্চরাংক্কমর। 

  

শসটা্আপনার্ধারণা্হমর়্েমি্শবাধহে্আম চরকান্িাই ্উপনযাস্পমে।  

  

তাই্হমব।্আচ ্ভীষণ্শগামর়্েন্দা্কাচহনীর্ভক্ত।  

  

ভাল্কথা,্ শেলুিা্আর্না্বমল্পারল্না,্আপনার্স্বা ী্বলচিমলন্আজ্েকুন্তলা্

শিবীর্হারটা্একবার্আ ামির্শিখমবন। 

  

ও্হযাুঁ-তা্শতা্বমটই-মিমখমিন,্আচ ্একি ্ভুমল্শগচি।্েীলা! 
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েীলা্তার্ া-র্চিমক্এচগমর়্ে্এল। 

  

কী্ া? 

  

র্াও্ শতা্ শসানা—শতা ার্ চিচি ার্ হারটা্ একবার্ চনমর়্ে্ এমস্ শতা!্ জামনা্ শতা্ িাচব্

শকাথাে্আমি।্চ াঃ্চ ত্র্একবার্শিখমত্িাইমিন।  

  

েীলা্তকু্ষচন্িমল্শগল্আমিে্পালন্করমত। 

  

িাচব্বুচঝ্আপনার্কামি্থামক্না?্চজমেস্করল্শেলুিা। 

  

না।্ওটা্থামক্আ ার্শরচসাং্শটচবমলর্শিরামজ।্হারটা্থামক্চসন্দুমক।্এ্বাচেমত্িুচর্

হবার্শকানও্ভে্শনই।্আ ার্িাকররা্সব্পুরমনা।্সুমল ান-মর্্আপনামির্িরজা্

খুমল্চিল—শস্আমি্আজ্চত্রে্বির।্অ্নয্িাকরীও্সব্পুরমনা্আর্চবশ্বস্ত। 

  

চতন্চ চনমটর্ মধয্েীলা্চেমর্এল-তার্হামত্একটা্গা ়ে্নীল্ খ মলর্বা্সপ।্শ মর়্ের্

হাত্শথমক্বা্সপটা্চনমর়্ে্চনমলন্সুনীলা্শিবী।্তারপর্এই্শর্্বমল্বা্সপটা্খুমল্এচগমর়্ে্

চিমলন্শেলুিার্চিমক। 

  

আচ ্আর্লালম াহনবাবু্বা্সপটার্দুচিমক্িাুঁোলা ,্আর্দুজমনর্ ুখ্ শথমক্একই্

সমে্একটা্চবস্মেসূিক্চনশ্বাস্টানার্েে্শবচরমর়্ে্এল।  

  

এ ন্অ্পূবয্গেনা্আচ ্কখনও্শিচখচন।্নকোিার্শসানার্হার।্তামত্চহমর্শথমক্শুরু্

কমর্র্ত্রক ্ চণ ুমক্ত্হে্সব্বসামনা! 

  

আশ্চান।র্য্চজচনস,্বলল্শেলুিা।্এরক ্হার্দুচট্হে্না।্এটার্আজমকর্ির্কত্হমত্

পামর্তা্আন্দাজ্আমি্আপনার? 

  

তা্দুই্আোই্লাখ্হমব্চনশ্চান।েই।্থাক–এটা্আর্শবচেক্ষণ্বাইমর্রাখা্ভাল্না।্নাও,্

েীলা,্এটা্আবার্শরমখ্চিমর়্ে্এমসা। 
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েীলা্হারটা্চনমর়্ে্িমল্শগল। 

  

একটা্চজচনস্লক্ষ্করচিলা ্শর্্জেন্তবাবুর্শিমল্আ ামির্ চিমক্শবচে্শঘুঁষমি্না।্

শিমখ্ মন্হল্শিমলচট্চ শুমক্নে।্আর্পাচটযটাও্শর্ন্শস্চবমেষ্উপমভাগ্করমি্না।্

অ্চবচেয্এই্টাইমপর্এই্বেসী্শিমলরা্এরক ই্হে,্এটা্কলকাতামতও্লক্ষ্কমরচি।্

এরা্চনমজরা্িল্িাো্শকানও্িমলর্সমেই্চ েমত্পামর্না। 

  

চরাংকমসর্পবয্শবাধহে্শেষ্হল,্কারণ্এবার্একজন্ভদ্রমলাক্এমস্এক্শরাল্চেে্

চনমর়্ে্শপ্রামজটমর্িাপামত্শুরু্করমলন।্চকিুক্ষণ্পমর্ভদ্রমলাক্বলমলন,্আচ ্ শরচড্

আচি। 

  

জেন্তবাবু্এবার্শঘাষণা্করমলন্শর্্েকুন্তলা্শিবী্অ্চভনীত্কপালকুণ্ডলা্িচবর্একটা্

চরল্শিখামনা্হমব।্সুমল ান,্ঘমরর্বাচতগুমলা্চনচবমর়্ে্িাও্শতা।  

  

ঘর্অ্ন্ধকার্হমর়্ে্শগল।্তারপর্ঘঘযর্েে্তুমল্শপ্রামজটর্িলমত্শুরু্করল।্পিাে্িচব্

নমে্ উেল।্ শসই্ আচিযকামলর্ িচব।্ জেন্তবাবু্ বলমলন,্ এটা্ ১৯৩০্ সামলর্ িচব।্

ভারতবমষয্চটচক্আসার্চেক্আমগ। 

  

আচ ্অ্বাক্হমর়্ে্শিখচিলা ্েকুন্তলা্শিবীমক।্শিখমল্শ  সামহব্ মন্হে্না।্শিহারা্

সচতয্খুবই্সুন্দর-আজমকর্চিমনও্পিাে্এত্সুন্দরী্বে্একটা্শিখা্র্াে্না।্চকন্তু্

সাইমলে্িচবর্র্া্শিাষত্ৰুচট্আর্চথমর়্েটাচর্অ্চভনে্শসটাও্শর্্শনই্এই্কপালকুণ্ডলাে্

তা্নে।্তবুও্জানা্শগল্েকুন্তলা্শিবীর্পপুলাচরচটর্খাচনকটা্কারণ।্ হারাজা্শথমক্

শুরু্কমর্পানচবচেওোলা্পর্যন্ত্সকলমকই্ ুগ্ধ্কমরচিমলন্চতচন।্সকমলই্তাুঁর্িচব্

শিখত্আর্বাহবা্চিত। 

  

িে্চ চনট্িমল্িচব্বন্ধ্হল। 

  

ঘমরর্বাচত্জ্বমল্উচেল।্সকমল্আবার্কথাবাতযা্শুরু্করল। 
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এই্অ্ন্ধকার্অ্বস্থামতই্শর্্আমরকজন্ঘমর্ ুমকমি্তা্শটর্পাইচন।্এুঁমক্আ রা্চিচন।্

ইচন্হমলন্ চ াঃ্সুচকোস।্ইচন্ক্ষ া্প্রাথযনা্করমলন্পাচটযর্ চিমন্এমস্ পোর্ জনয।্

অ্থযাৎ্ইচন্চন চত্রেরত্হনচন–এ চন্শবাধহে্জেন্তবাবুর্সমে্শিখা্করমত্এমসচিমলন। 

  

শবোরা্এমস্খবর্চিল্পাত্পমেমি–চডনার্ইজ্সাভযড। 

  

ি ৎকার্ শ াগলাই্রা্া্ শখমর়্ে্আ রা্ র্খন্ শহামটমল্ চেরলা ্ তখন্ শবমজমি্ শসাো্

এগামরাটা।্পাচটয্শর্্আরও্চকিুক্ষণ্িমলচিল্তামত্সমন্দহ্শনই।  
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৪. ধেমজেময় উমে বসলাম 

পরচিন্সকামল্শেলুিা্আ ার্কাুঁধ্ধমর্ঝাুঁকুচন্চিমর়্ে্আ ামক্ঘু ্শথমক্তুলল।্আচ ্

ধে চেমে্উমে্বসলা । 

  

কী্বযাপার্শেলুিা? 

  

শেলুিার্ ুখ্গম্ভীর। 

  

জেন্তবাবু্শোন্কমরচিমলন।্একু্ষচন।্েকুন্তলা্শিবীর্কণ্ঠহার্চ চসাং। 

  

সবযনাে! 

  

তুই্িট্কমর্ধতচর্হমর়্ে্শন;্আচ ্লালম াহনবাবুমক্খবরটা্চিমর়্ে্আসচি।্আ ামির্

শিকোস্ট্ শখমর়্েই্ শর্মত্হমব্ওখামন।্শুধু্ চ াঃ্সুচকোস্িাো্আর্সকমলই্এমসমি্

ওখামন।্খবরটা্শপমর়্ে। 

  

পুচলমে্খবর্শিেচন? 

  

চিমর়্েমি,্চকন্তু্আ ামকও্িাে। 

  

আ রা্সামে্আটটার্ মধয্জেন্তবাবুর্বাচে্শপৌুঁমি্শগলা ।্বাচের্সবাই্শক ন্শর্ন্

পাথমরর্ মতা্িুপ।্শেলুিা্ক্ষ া্িাইল।্কাল্আ ামির্শিখামনার্জনযই্হারটা্বার্

করা্হমর়্েচিল।্তার্সমে্এ্িুচরর্শকানও্সম্পকয্আমি্চক্না্জাচন্না,্চকন্তু্আচ ্চনমজ্

খাচনকটা্অ্মসাোচস্ত্শবাধ্করচি্বমল্কথাটা্বললা ।  
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পুচলমের্শলাক্আমগই্এমস্ চগমর়্েচিল।্তামির্ মধয্চর্চন্কত্চতচন্শেলুিার্চিমক্

এচগমর়্ে্ হাত্ বাচেমর়্ে্ বলমলন,্আচ ্ ইনমেটর্পামণ্ড।্আপচন্ শতা্ শবাধহে্প্রাইমভট্

ইনমভচস্টমগটর্চ াঃ্চ টার? 

  

আমে্হযাুঁ,্বলল্শেলুিা। 

  

আই্ অ্যা ্ েযাচ চলোর্ উইথ্ ইমর়্োর্ শন ,্ বলমলন্ পামণ্ড।্ আপনার্ কমর়্েকটা্

সাম্সপসেুল্ইনমভচস্টমগেমনর্কথা্আ ার্ মন্আমি।্তা্আপচন্শতা্শবাধহে্ শজরা্

করমত্িান। 

  

আমগ্আপনার্কাজ্শেষ্হমর়্ে্র্াক,্বলল্শেলুিা।্তারপর্আ ার।  

  

থযাঙ্ক্ইউ্সযার। 

  

প্রশ্ন্কমর্জানা্শগল্শর্্কাল্রামত্র্সবাই্িমল্র্াবার্পর্বামরাটা্নাগাি্জেন্তবাবুর্স্ত্রী্

তাুঁর্শবডরুম ্চগমর়্ে্শুমত্র্াবার্আমগ্শকন্জাচন্আমরকবার্হারটা্শিখার্ইো্অ্নুভব্

কমরন।্ হেমতা্ কপালকুণ্ডলা্ িচবমত্ েকুন্তলা্ শিবীমক্ হার্ পরা্ অ্বস্থাে্ শিমখই্ শস্

ইমেটা্জামগ।্ভদ্র চহলা্চনমজই্বলমলন,্এটা্একটা্ভযাচনচটর্বযাপার।্আ ার্ া-র্

গলাে্ হারটা্ এত্ সুন্দর্  ানাত;্ শসটা্ শিমখই্ আ ার্  মন্ একটা্ ইমে্ হল্ হারটা্

একবার্পমর্আেনাে্চনমজর্শিহারাটা্শিচখ।্শ মর়্েরা্শুমত্র্াবার্আমগ্শবে্খাচনকটা্

স ে্শরচসাং্শটচবমলর্আেনার্সা মন্কাটাে।্শসই্স েই্শিরাজ্শথমক্িাচবটা্বার্

কমর্চসন্দুক্খুমল্শিচখ্হারটা্শনই।্আচ ্তৎক্ষণাৎ্আ ার্শ মর়্েমক্ডাচক।্শ মর়্ে্শজার্

চিমর়্ে্বমল্শর্্শস্চসন্দুমকই্শরমখ্চিল্হারটা।্শসখামন্িাো্আর্শকাথােই্বা্রাখমব?্

চসন্দুমকই্শতা্চিরকাল্শথমকমি্হারটা। 

  

আপনারা্ভাল্কমর্খুুঁমজ্শিমখমিন্হারটা?্পামণ্ড্চজমেস্করল।  
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শকাথাে্আর্খুুঁজব্বলুন,্বলমলন্সুনীলা্শিবী,্ওটা্শর্্শকউ্চসন্দুক্শথমক্বার্কমর্

চনমর়্েমি্তামত্শতা্শকানও্সমন্দহ্শনই। 

  

আপনামির্বাচেমত্কাল্পাচটয্চিল,্তাই্না?্পামণ্ড্প্রশ্ন্করমলন।  

  

হযাুঁ,্বলমলন্জেন্তবাবু। 

  

কটা্শথমক্কটা্পর্যন্ত? 

  

আটটা্শথমক্শপৌমন্বামরাটা। 

  

চ মসস্চবশ্বাস,্আপচন্চক্পাচটযর্পমরই্আপনার্ঘমর্িমল্র্ান? 

  

হযাুঁ। 

  

আর্তার্কতক্ষণ্পমর্আচবষ্কার্কমরন্শর্্হারটা্শনই? 

  

চ চনট্পমনমরা। 

  

এর্ মধয্আপচন্ঘর্শিমে্শকাথাও্শবমরানচন? 

  

না। 

  

অ্থযাৎ্হারটা্িুচর্হমর়্েমি্চডউচরাং্িয্পাচটয? 

  

তাই্শতা্ মন্হে,্বলমলন্জেন্তবাবু।্এখামন্একটা্কথা্বচল—পাচটর্ মধয্হারটামক্

আ ার্শ মর়্ে্একবার্চসন্দুক্শথমক্এই্ঘমর্আমন—চ াঃ্চ ত্রমক্শিখামনার্জনয। 

  

তার্পমরই—তখনই্চক্আপনার্শ মর়্ে্হারটামক্আবার্চসন্দুমক্তুমল্শিে? 

  

হযাুঁ,্বলল্শ চর্েীলা।্আচ ্এক্ ুহূতয্শিচর্কচরচন। 
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এখামন্একটা্জরুচর্কথা্বলা্িরকার,্বলমলন্জেন্তবাবু।্হারটা্তুমল্রাখার্চকিু্

পমরই্এ্ঘমর্একটা্িে্চ চনমটর্চেে্শিখামনা্হে।  

  

তার্জনয্তখন্বাচত্শনবামনা্হমর়্েচিল? 

  

হযাুঁ। 

  

এ্বাচেমত্িাকর্কজন? 

  

চতনজন।্একজন্রা্া্কমর।্আর্দুজন্শবোরা।  

  

কতচিমনর্শলাক্এরা? 

  

শকউই্পমনমরা্ বিমরর্ ক ্না।্এরা্অ্তযন্ত্ চবশ্বাসী।্সুমল ান্ শতা্আ ার্ শ্বশুমরর্

আ ল্শথমক্আমি। 

  

তা্ হমল্ একটাই্ চসদ্ধামন্ত্ শপৌুঁিামনা্ র্ামে,্ বলমলন্ পামণ্ড।্ চজচনসটা্ শুনমত্ খারাপ্

লাগমব,্চকন্তু্আ ামক্বলমতই্হমব।্এই্বাচের্শলাক্সম ত্এই্পাচটযমত্র্াুঁরা্চিমলন,্

তাুঁমিরই্একজন্হারটা্চনমর়্েমিন। 

  

আ ারও্শসই্কথাই্ মন্হচেল,্আর্আ ার্ মন্হে্শেলুিা্আর্লালম াহনবাবুরও্

তাই। 

  

পামণ্ড্এবার্শেলুিার্চিমক্চেরমলন। 

  

চ াঃ্চ টার,্আপনার্সমে্শর্্দুজন্এমসমিন,্তাুঁমির্পচরিে্শপমত্পাচর্চক? 

  

চনশ্চান।েই,্বলল্শেলুিা।্ইচন্আ ার্কাচজন্তমপে্চ ত্র,্আর্ইচন্আ ার্বনু্ধ—চবখযাত্

শলখক্লালম াহন্গােুলী। 

  

এই্শলখকচটমক্আপচন্কতচিন্হল্শিমনন? 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । শকুন্তলার কণ্ঠহার ।  ফেলুদা সমগ্র 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

বির্পাুঁি- িে।  

  

আচ ্লালম াহনবাবুর্চিমক্শিখচিলা ।্ভদ্রমলাক্েযাকামে্হমর়্ে্শগমিন।্আচ ্ওুঁমক্

কণ্ঠহার্ শিার্ চহমসমব্ কল্পনা্করলা ।্এই্সাংকমটর্অ্বস্থামতও্আ ার্হাচস্ শপমর়্ে্

শগল। 

  

এরার্পামণ্ড্অ্নয্প্রমশ্ন্শগমলন। 

  

এখামন্র্াুঁরা্রমর়্েমিন্তাুঁমির্ মধয্কজন্এ্বাচেমত্থামকন? 

  

জেন্তবাবু্বলমলন,্আচ ,্আ ার্স্ত্রী,্আ ার্দুই্শিমলম মর়্ে্এবাং্আচটযস্ট্চ াঃ্শসা । 

  

চ াঃ্শসা ্আজও্িাচে্কা ানচন।্তাই্তাুঁমক্আরও্অ্পচরে্্শিখামে। 

  

আর্সকমলই্বাইমরর্শলাক?্পামণ্ড্প্রশ্ন্করমলন। 

  

হযাুঁ। 

  

চ াঃ্সালডানহা্থামকন্ক্লাইভ্শরামড।্উচন্আ ার্িািার-ইন-ল।্ওুঁর্স্ত্রী্আ ার্স্ত্রীর্

বে্শবান। 

  

আমরকজনমক্শিখচি,্রতনলামলর্চিমক্িৃচষ্ট্চিমর়্ে্বলমলন্চ াঃ্পামণ্ড। 

  

উচন্রতনলাল্বযানাচজয-আ ার্স্ত্রীর্শিাট্ভাই। 

  

এ্িাো্আর্শকউ্চিল? 

  

একজন্চিমলন।্লাটুে্শরামডর্চ াঃ্সুচকোস।্উচন্অ্বেয্চন চত্রেরতমির্ মধয্চিমলন্না,্

এ চনই্এমস্পমেন।্ চতচন্এমসচিমলন্র্খন্ চেেটা্ শিখামনা্হমে্ তার্ াঝখামন।্

আমলা্জ্বালার্পমর্আচ ্তাুঁমক্শিচখ। 
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এই্সুচকোমসর্শপ্রমেেন্কী? 

  

চহ্ইজ্এ্কামলটর্অ্ে্আটয্অ্বমজটস।্তা্িাো্শতজারচতর্কারবার্আমি। 

  

ইচন্চক্এই্হারটা্সম্বমন্ধ্শকানওচিন্ইোমরস্ট্শিচখমর়্েচিমলন? 

  

উচন্ওটা্চকনমত্শিমর়্েচিমলন।্আ রা্চবচি্কচরচন।  

  

আই্চস 

  

ইনমেটর্ পামণ্ড্ একটুক্ষণ্ গম্ভীর্ শথমক্ বলমলন,্ এটা্ শতা্ শবাঝাই্ র্ামে্ শর্্ কাল্

এখামন্র্াুঁরা্ চিমলন্তাুঁমিরই্ মধয্একজন্হারটা্ চনমর়্েমিন।্এখন্কথা্হমে,্শসই্

হারটা্শকাথাে। 

  

জেন্তবাবু্গলা্খাুঁকমর্ চনমর়্ে্ বলমলন,্আপচন্ র্চি্সািয্করমত্িান্ তা্হমল্ করমত্

পামরন।্এ নকী্বযচক্তগত্খানাতল্লাচেমতও্আপনার্সমূ্পণয্স্বাধীনতা্আমি। 

  

পামণ্ড্বলমলন,্তা্শতা্করমতই্হমব।্সািয্শথমক্ চহলারাও্বাি্পেমবন্না।্এবাং্তার্

জনয্আচ ্ শ মর়্ে্পুচলমের্ বমন্দাবস্ত্করচি।্ তা্িাো্ বাচেটাও্ভাল্কমর্সািয্করা্

িরকার। 

  

সামিযর্বযাপামর্শিখলা ।্শকউই্আপচত্ত্করমলন্না।্খাচল্সালডানহা্বলমলন,্আ ার্

শিাকান্খুলমত্হমব্িেটার্স ে।্তার্ মধয্আ ার্সািযটা্হমর়্ে্শগমল্ভাল। 

  

শেলুিা্এতক্ষণ্িুপ্কমর্সব্শুনচিল।্এবার্বলল,্এখামন্সািয্িলুক!্আচ ্তা্হমল্

এখন্আচস।্র্চি্হারটা্পাওো্র্াে্তা্হমল্আো্কচর্জেন্তবাবু্আ ামক্শোন্কমর্

জাচনমর়্ে্শিমবন।্না্হমল্আচ ্ও্শবলা্আবার্আসব।  
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আ রা্ চতনজমন্ শহামটমল্ চেমর্ এলা ।্ লালম াহনবাবুও্ আ ামির্ সমে্ আ ামির্

ঘমরই্ এমলন।্ ভদ্রমলাক্  ুমকই্ বলমলন,্ এ্ চনমর়্ে্ কবীর্ হল্ বলুন্ শতা,্ শর্্ আ রা্

শবোমত্চগমর়্ে্শকমস্জচেমর়্ে্পমেচি?্এ্চজচনস্শটচলপযাচথ্িাো্হে্না। 

  

শেলুিা্বলল,্শিচখ্আপনার্স্মরণেচক্ত্কতিূর।্শতাপ্মসমক্শতা্এর্আমগ্অ্মনকবার্

পরীক্ষা্কমরচি,্আপনামক্কখনও্করা্হেচন। 

  

শভচর্ওমর়্েল্সযার,্আই্অ্যা ্শরচড,্বলমলন্জটােু। 

  

আমগ্েকুন্তলা্শিবীর্েযাচ চল্সম্বমন্ধ্চজোসা্কচর। 

  

করুন। 

  

ভদ্র চহলার্চতন্সন্তামনর্না ্বলুন্শতা। 

  

বে্শ মর়্ে্সুেীলা–  

  

তার্আমগ্একটা্চিশ্চান।ান্না ্আমি। 

  

ও্হযাুঁ-চিশ্চান।ান্না …চিশ্চান।ান্না … 

  

শতাপ্মস্বলমত্পাচরস?  

  

আ ার্ মন্চিল।্বললা ,্ াগযামরট। 

  

শভচর্গুড।্তার্পমরর্শ মর়্ে,্অ্থযাৎ্জেন্তবাবুর্স্ত্রী?্এই্প্রশ্নটা্চকন্তু্লালম াহনবাবুমক্

করচি। 

  

লালম াহনবাবু্এটা্শভামলনচন।্বলমলন,্পযাম লা্সুনীলা।  

  

গুড।্তাুঁর্পমরর্ভাই? 
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ইমর়্ে–রতনলাল।্অ্যালবাটয্রতনলাল। 

  

এবার্সুেীলা্শিবীর্স্বা ীর্না ? 

  

সযা ুমর়্েল্সালডানহা। 

  

শভচর্গুড!্সুনীলা্শিবীর্শিমলম মর়্ে? 

  

শ মর়্ে্েীলা-ম চর্েীলা।্আর্শিমল্প্রমসনচজৎ।্চিশ্চান।ন্না ্ভুমল্শগচি। 

  

চভটর।্আর্শক্চিমলন্কাল্পাচটযমত? 

  

শসই্আচটস্ট্ভদ্রমলাক।্না টা্ মন্পেমি্না। 

  

শতাপ্মস? 

  

শসা ।্সুিেযন্শসা । 

  

গুড। 

  

চকিু্ াইন্ড্করমবন্না্ োই,্লালম াহনবাবু্বলমলন,্ভদ্রমলাকমক্চকন্তু্আ ার্ভাল্

লাগল্না। 

  

শকন? 

  

কীরক ্পাগলামট্শিহারা।্িাচে্কা ানচন। 

  

আচটযস্টরা্সব্স ে্স ামজর্চনে কানুন্শ মন্িমল্না।  

  

তা্হমত্পামর।্শ াট্কথা,্উচন্আর্আমরকজন্আ ার্কামি্এই্িুচরর্বযাপামর্প্রাই ্

সাসমপটস। 
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আমরকজন্শক? 

  

জেন্তবাবুর্ শিমল্ প্রমসনচজৎ?্ এমকবামর্কলকাতার্ পাকয্ চিমটর্বাউণু্ডমলমির্  মতা্

শিহারা।্অ্বেয্ ি্শতা্শিখলা ্খাে্না্শিমলচট।  

  

শখমলও্হেমতা্বামপর্সা মন্খাে্না। 

  

এচনওমর়্ে,্পাচটযমত্চকন্তু্আমরকজন্চিমলন। 

  

চ াঃ্সুচকোস্শতা? 

  

হযাুঁ।্এর্চকন্তু্হারটার্উপর্শলাভ্চিল। 

  

শর্্শকানও্আটয্কামলটমররই্থাকমব।্শসটা্চকিুই্আশ্চান।র্য্না।্আটয্কামলটর্হমল্চকনমত্

িাইমব।্আর্অ্ভাবী্শলাক্হমল্হাতামত্িাইমব।্এুঁমির্আচথযক্অ্বস্থা্সম্বমন্ধ্আ রা্

শকানও্চকিুই্জাচন্না।্কামজই্এখন্অ্ন্ধকামর্হাতমে্লাভ্শনই।্চবমকমল্জেন্তবাবু্

শোন্করমবন,্তার্আমগ্পর্যন্ত্আ রা্চি।্িলুন,্আপনামক্কাইজার-বাগটা্শিচখমর়্ে্

আচন। 

  

শভচর্গুড্আইচডো,্বলমলন্লালম াহনবাবু।্তিমন্তর্িামপ্র্চি্লখ্মনৌ্েহরটা্শিখা্

সমূ্পণয্না্হে্তা্হমল্খুব্আপমোস্শথমক্র্ামব। 
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৫. পুজলশ সািয  কমর জকিু পায়জন 

চবমকমল্ কথা মতা্ জেন্তবাবু্ শোন্ করমলন।্ পুচলে্ সািয্ কমর্ চকিু্ পােচন।্ বাচের্

িাকরীমির্শজরা্করা্হমর়্েমি,্তামতও্শকানও্েল্হেচন।্শেলুিা্বলল,্িল,্এবার্

একবার্জেন্তবাবুর্বাচে্র্াওো্র্াক।্এবার্শেলুচ চত্তমরর্কাজ্শুরু।্অ্চবচেয্পুচলে্

তামির্তিন্ত্িাচলমর়্েই্র্ামব,্চকন্তু্তামত্আ ামির্চকিু্এমস্র্ামে্না। 

  

শহামটমলই্টযাচ্সপ্চিল,্একটা্চনমর়্ে্গু তীর্চিজ্শপচরমর়্ে্জেন্তবাবুর্বাচে্চগমর়্ে্হাচজর্

হলা ।্আজ্বাচেটামক্গম্ভীর্শিখাচেল,্শবে্শবাঝা্র্াচেল্ওখামন্একটা্দুঘযটনা্ঘমট্

শগমি। 

  

সুমল ান্এমস্িরজা্খুমল্চিল,্আ রা্চতনজন্চভতমর্ ুকলা !্জেন্তবাবু্আ ামির্

জনয্অ্মপক্ষা্করচিমলন্ধবেকখানাে,্আ ামির্শিমখই্শসাো্শিমে্উমে্এমলন। 

  

ওটা্পাওো্শগল্না,্প্রথ ্কথাই্বলমলন্ভদ্রমলাক। 

  

শেলুিা্বলল,্শসটা্অ্স্বাভাচবক্নে।্আ ারও্ মন্হমর়্েচিল্ওটা্পাওো্র্ামব্না।্শর্্

চনমর়্েমি্শস্শতা্আর্শবাকা্নে্শর্্হামতর্কামি্শরমখ্শিমব্চজ  

  

আপচনও্চক্আলািা্কমর।্সািয্করমত্িান? 

  

না,্বলল্শেলুিা?্আচ ্আপনার্বাচের্শলাকজনমির্সমে্একটু্কথা্বলমত্িাই।্

এখন্এ্বাচেমত্শক্শক্রমর়্েমিন? 

  

আ ার্স্ত্রী,্আ ার্শ মর়্ে,্শিমল্শবাধহে্এখনও্শেমরচন।্আর্আমিন্শসা -র্ার্সমে্

কাল্আপনামির্আলাপ্কচরমর়্ে্চিমর়্েচিলা । 

  

আ ার্চকন্তু্চ াঃ্সালডানহার্সমেও্কথা্বলা্িরকার।্আর্চ াঃ্সুচকোস। 
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শসটা্ শকানও্ অ্সুচবধা্ শনই।্ আচ ্ আপনামক্ চেকানা্ চিমর়্ে্ শিব,্ আপচন্ শোমন্

অ্যাপামর়্েেম ে্কমর্িমল্র্ামবন। 

  

তা্হমল্আপনামক্চিমর়্ে্শুরু্করা্র্াক। 

  

শবে্শতা। 

  

আ রা্সকমলই্শসাোে্বসলা । 

  

একটু্িা্খামবন্শতা?্জেন্তবাবু্চজমেস্করমলন। 

  

তা্শখমত্পাচর। 

  

জেন্তবাবু্সুমল ানমক্শডমক্িার্কাপ্িামর়্ের্অ্ডযার্ চিমলন।্তারপর্শেলুিা্একটা্

িারচ নার,্ধচরমর়্ে্তার্প্রশ্ন্শুরু্করল। 

  

আপচন্বলচিমলন্সুচকোস্আপনার্োশুচের্হারটা্চকনমত্শিমর়্েচিমলন।্শসটা্কতচিন্

আমগ? 

  

বিরখামনক্হমব। 

  

সুচকোস্জানমলন্কী্কমর্এই্হামরর্কথা? 

  

এটার্কথা্অ্মনমকই্জামন।্এককামল্খবমরর্কাগমজ্শবচরমর়্েচিল্শতা।্আ ার্োশুচে্

 ারা্র্াবার্পর্তাুঁর্একটা্সাংচক্ষপ্ত্জীবনী্এখানকার্পামরাচনোর্কাগমজ্শবচরমর়্েচিল।্

তামত্হামরর্কথাটা্চিল।্সুচকোস্এ চনমত্ াচনমলন্ডার,্শতজারচতর্কারবার্কমর।্

ভাবমল্ মন্হে্এ ন্শলামকর্চেমল্পর্চিমক্শকানও্শঝাুঁক্থাকমব্না।্চকন্তু্সুচকোস্

এ্বযাপামর্ একটা্ চবরাট্ বযচতি ।্আচ ্ ওর্বাচেমত্ চগমর়্েচি,্ওর্সাংগ্ৰহ্ শিমখচি।্

শিখবার্ মতা্সব্চজচনস্আমি।্ওর্কামি।্ওর্রুচি্অ্নবিয।  
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আপচন্র্খন্হারটা্চবচি্করমলন্না,্তখন্ওর্প্রচতচিো্কী্হে? 

  

ও্খুবই্হতাে্হমর়্েচিল।্ও্দু্লাখ্টাকা্অ্োর্কমরচিল।্আচ ্চনমজ্হমল্কী্করতা ্

জাচন্ না,্ চকন্তু্ আ ার্ স্ত্রী্ হারটার্ প্রচত্ চবমেষভামব্ অ্নুরক্ত।্ শকানও্  মতই্ ওটা্

হাতিাো্করমব্না।্আর্শসই্হারই… 

  

জেন্তবাবু্একটা্িীঘযশ্বাস্শেলমলন। 

  

আপচন্কাউমক্সমন্দহ্কমরন্এই্বযাপামর? 

  

আচ ্সমূ্পণয্হতভম্ব।্িাকর্বাকর্কাউমকই্আ ার্সমন্দহ্হে্না।্ওরা্শবই াচন্করমব।্

এটা্আচ ্চবশ্বাস্কচর্না;্অ্থি্তার্বাইমর্শক্শর্্এটা্চনমত্পামর,্এবাং্শকন,্শসটা্

শবাঝার্সাচধ;্আ ার্শনই। 

  

আপচন্শতা্বযবসািার,্শেলুিা্বলল। 

  

বযবসািার্ ামন্আ ার্একচট্ই মপাটয-এ্সপমপামটযর্আচপস্আমি। 

  

শক ন্িমল্আচপস? 

  

ভালই।্আ ামিরই্শকাম্পাচন।্আ ার্একজন্পাটযনার্আমি।  

  

কী্না ? 

  

চত্রভুবন্নাগর।্এখানকারই্শলাক।্আ ার্প্রথ ্জীবমন্আচ ্বযবসাে্চিলা ্না,্একটা্

সওিাগচর্আচপমস্িাকচর্করতা ।্নগর্চিল্আ ার্বনু্ধ।্চত্রে্বির্আমগ্নাগর্আর্

আচ ্চ মল্আ ামির্বযবসা্শুরু্কচর।  

  

আপনামির্শকাম্পাচনর্না ্কী? 

  

 ডানয্ই মপাটয্অ্যান্ড্এ্সপমপাটয। 
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শকাথাে্আপনামির্আচপস? 

  

হজরতগমে। 

  

ইচত মধয্আ ামির্ িা্ এমস্ শগমি,্আ রা্ শখমত্শুরু্কমর্ চিমর়্েচি।্ শেলুিা্বলল,্

আমরকটা্প্রশ্ন্আমি। 

  

কী? 

  

কাল্র্খন্চেেটা্িলচিল্তখন্আপচন্কাউমক্িলামেরা্করমত,্চকাংবা্ঘর্শথমক্

শবচরমর়্ে্শর্মত্শিমখচিমলন? 

  

উুঁহু। 

  

আপনার্শিমল্শকানও্িাকচর্কমর? 

  

এখনও্না।্ওমক্আ ার্আচপমস্শ াকামনার্শিষ্টা্কমরচি।্চকন্তু্ও্রাচজ্হেচন। 

  

ওর্ বেস্ কত?  

  

পুঁচিে। 

  

ওর্শকানচিমক্শঝাুঁক? 

  

ঈশ্বর্জামনন। 

  

থযাঙ্ক্ইউ্সযার।্একবার্আপনার্স্ত্রীর্সমে্কথা্বলা্র্াে্চক? 

  

চনশ্চান।েই।্ও্খুবই্চডমপ্রসড্হমর়্ে্পমেমি,্বুঝমতই্পামরন। 

  

আচ ্শবচে্চবরক্ত্করব্না্ওুঁমক? 
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িা্খাবার্পর্জেন্তবাবু্চগমর়্ে্তাুঁর্স্ত্রীমক্শডমক্আনমলন।্ভদ্র চহলা্কা্াকাচট্কমরমিন্

শসটা্এখনও্শিখমল্শবাঝা্র্াে।্ চিমনর্শবলা্শিমখ্আরও্শবচে্কমর।্ মন্হল্শর্্

েকুন্তলা্শিবীর্সমে্এুঁর্আশ্চান।র্য্শিহারার্চ ল।্ভদ্র চহলা্িাপা্গলাে্বলমলন,্আপচন্

আ ামক্চকিু্প্রশ্ন্করমত্িাইচিমলন…?  

  

শেলুিা্বলল,্হযাুঁ।্শবচেক্ষণ্আপনামক্কষ্ট্শিব্না।্সা ানয্কমর়্েকটা্প্রশ্ন। 

  

বলুন। 

  

আপনার্ া্শর্্হারটা্আপনার্চিচিমক্না্চিমর়্ে্আপনামক্চিমলন্তামত্আপনার্চিচির্

কী্প্রচতচিো্হমর়্েচিল? 

  

চতচন্শবাধহে্এ্বযাপারটা্আমগ্শথমকই্আন্দাজ্কমরচিমলন।  

  

শকন? 

  

চিচি্চিল্আ ার্বাবার্শেভাচরট,্আর্আচ ্চিলা ্ া-র।্ া্ ারা্র্াবার্চতন্বির।্

আমগ্হারটা্আ ামক্শিন।্চিচির্ মনর্অ্বস্থা্কী্হমর়্েচিল্বলমত্পারব্না,্কারণ্এ্

চনমর়্ে্আ ামির্ মধয্কখনও্শকানও্আমলািনা্হেচন।  

  

আপনার্চিচির্সমে্আপনার্সদ্ভাব্আমি? 

  

হযাুঁ।্র্ত্ চিন্ র্ামে।্আ রা্ দুজমন্তত্আরও্কািাকাচি্এমস্পেচি।্র্খন্ ইর়্োাং্

চিলা ্তখন্দুজমনর্ মধয্একটা্শরষামরচষর্ভাব্চিল।  

  

আপচন্শতা্অ্চভনে্করমত্খুব্ভালবামসন? 

  

হযাুঁ।্তাই্শতা্ া্আ ামক্চনমর়্ে্এত্প্রাউে্চিমলন।্এ্বযাপামর্চিচির্শকানও্েখ্চিল্

না। 
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আপনার্শ মর়্ের? 

  

েীলা্কুমল্কমলমজ্অ্যাকচটাং্কমরমি,্ক্লামব-িলামবও্দু-একবার্কমরমি।্তার্ শবচে্

নে;্ও্চেমে্অ্োর্শপমর়্েমি,্চকন্তু্শনেচন। 

  

ও্কী্করমত্িাে? 

  

ও্ওোচকযাং্গালয্হমত্িাে।্আচপমস্কাজ্করমব,্চনমজ্শরাজগার্করমব;্ও্শতা্সমব্চব্

এ্পাে্কমরমি।্এর্ মধয্চকিু্জানাচলজ ্কমরমি,্খবমরর্কাগমজ্ওর্দু-একটা্শলখা্

শবচরমর়্েমি। 

  

আপচন্চক্এই্িুচরর্বযাপামর্কাউমক্সমন্দহ্কমরন? 

  

কাউমকই্না।্এ্বযাপামর্আচ ্আপনামক্এমকবামরই্সাহার্য্করমত্পারব্না। 

  

কাল্র্খন্চেে্শিখামনা্হচেল্তখন্কাউমক্হাুঁটািলা্করমত্শিমখচিমলন? 

  

না।্ মন্হল্সকমলই্তেে্হমর়্ে্িচবটা্শিখমি।  

  

চেক্আমি,্চ মসস্চবশ্বাস।্আপনার্িুচট। 

  

চ মসস্চবশ্বাস্ধনযবাি্চিমর়্ে্উমে্িমল্শগমলন। 

  

শেলুিা্জেন্তবাবুর্চিমক্চেরল। 

  

আচ ্একবার্চ াঃ্শসাম র্সমে্কথা্বলমত্িাই। 

  

শবে্শতা,্আচ ্তামক্পাচেমর়্ে্চিচে। 

  

জেন্তবাবু্চভতমর্িমল্শগমলন। 
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দু্চ চনমটর্ মধয্সুিেযন্শসা ্এমস্হাচজর্হমলন।্আজ্চতচন্িাুঁচে্কাচ মর়্েমিন্শকানও্

একটা্স ে,্তাই্তাুঁমক্একটু্ভদ্রস্থ্লাগমি।্চতচন্শেলুিার্সা মনর্শসাোে্বসমলন,্

তাুঁর্ ুমখ্িুরুট।্কাল্পাচটযমত্এমক্িুরুট্শখমত্শিমখচি!্কো্গমন্ধ্ঘরটা্ভমর্শগল। 

  

শেলুিা্প্রশ্ন্শুরু্করল। 

  

আপচন্কত্চিন্এ্বাচেমত্রমর়্েমিন? 

  

বির্পমনমরা্হল।্েকুন্তলা্শিবীই্আ ামক্এ্বাচেমত্থাকমত্বমলন।  

  

আপচন্এক্কথাে্রাচজ্হমর়্ে্র্ান?্পমরর্আচেত্হমত্শকানওরক ্চিধা-সাংমকাি্শবাধ্

কমরনচন? 

  

তখন্আ ার্অ্বস্থা্খুব্খারাপ্হমর়্ে্আসমি।্এখন্আ ার্বেস্সাতষচি।্তখনই্আচ ্

পঞ্চামের্উপর।্ডান্হামতর্বুমো্আঙুমল্আরিাইচটস,্তাই্িচব্আুঁকমত্পারচি্না।্

েকুন্তলা্শিবীর্অ্নুগ্ৰমহ্আ ার্তবু্একটা্সাংস্থান্হল।্তা্না্হমল্আচ ্শর্্কী্করতা ্

জাচন্না।্আ াে্না্ শখমর়্ে্ রমত্হত।্অ্বেয্পমরর্িযাচরচট্ শভাগ্করচি্এই্ চনমর়্ে্

অ্মনকচিন্খুব্সমিতন্চিলা ,্ নটা্খিখি্করত।্চকন্তু্এুঁরাও্আ ার উপচস্থচত্শ মন্

চনমর়্েচিমলন,্েীলা্আর্প্রমসনচজৎ্আ ামক্খুব্ভালবাসত,্তাই্বযাপারটা্িম ্অ্ভযস্ত্

হমর়্ে্চগমর়্েচিল। 

  

আপনার্চনমজর্শরাজগার্বমল্শতা্চকিুই্শনই।  

  

দু-একটা্পুরামনা্িচব্ ামঝ্ ামঝ্অ্ল্প্িাম ্চবচি্হে।্শস্শত ন্ চকিুই্না;্সচতয্

বলমত্কী,্আই্অ্যা ্শপচনমলস।্জেন্তবাবু্আ ামক্প্রচত্ ামস্হাত্খরমির্জনয্চকিু্

টাকা্শিন,্আর্থাকা-খাওোর্বযবস্থাটা্রমর়্েমি।্িুরুমটর্অ্ভযাসটা্অ্মনক্শিষ্টা্কমরও্

িােমত্পাচরচন।্তমব্অ্মনক্কচ মর়্ে্চিমর়্েচি। 

  

এই্িুচরর্বযাপামর্আপনার্কাউমক্সমন্দহ্হে? 
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চ াঃ্শসা ্একটু্শভমব্বলমলন,্িাকরমির্কাউমক্হে্না। 

  

তমব্কামক্হে?  

  

চ াঃ্শসা ্আবার্িুপ্কমর্শগমলন।্শেলুিা্বলল,্আপচন্ইতস্তত্করমল্চকন্তু্আ ার্

কাজটা্আরও্কচেন্হমর়্ে্পেমব।্আপচন্চনশ্চান।েই্িান্শর্্েকুন্তলা্শিবীর্হারটা্আবার্

উদ্ধার্শহাক। 

  

তা্শতা্বমটই। 

  

তা্হমল্বলুন্আপনার্কাউমক্সমন্দহ্হে্চক্না। 

  

একজনমক্হে। 

  

শক্শস? 

  

প্রমসনচজৎ। 

  

শকন্এ্কথা্বলমিন? 

  

প্রমসনচজৎ্আর্আমগর্ মতা্শনই।্শস্অ্মনক্বিমল্শগমি।্আ ার্ধারণা্শস্কুসমে্

পমেমি।্হেমতা্জুো্শখমল,্শনো্কমর,্তার্জনয্তার্টাকার্িরকার্পমে।্িাকচর-

বাকচর্শতা্ চকিুই্কমর্না।্বাপ্তামক্র্া্শিন্তামত্তার্িমল্না।্শস্আ ার্কাি্

শথমক্পর্যন্ত্টাকা্ধার্িাে।্আচ ্তামক্অ্মনক্বুচঝমর়্েচি,্চকন্তু্আ ার্কথাে্শস্কানই্

শিে্না। 

  

আই্চস…।্কাল্র্খন্চসমন া্হচেল্তখন্কাউমক্নোিো্করমত্বা্জােগা্পচরবতযন্

করমত্শিমখচিমলন? 

  

আমে্না।্আচ ্পিাে্িচব্িাো্আর্চকিুই্শিচখচন।  
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চেক্আমি,্চ াঃ্শসা ।্অ্মনক্ধনযবাি।্এবার্আপচন্র্চি্েীলামক্একটু্পাচেমর়্ে্শিন। 

  

চ াঃ্শসা ্েীলার্শখাুঁমজ্িমল্শগমলন। 

  

অ্ল্পক্ষমণর্ মধযই্ েীলা্ এমস্পেল।্ তার্ পরমন্সালওোর্কাচ জ,্গামর়্ে্ শকানও্

গেনা্শনই।্এমকবামর্আধুচনকা। 

  

কী্করচিমল,্েীলা?্েীলা্শসাোে্বসার্পর্শেলুিা্প্রশ্ন্করল। 

  

একটা্আচটযকল্চলখচিলা । 

  

খবমরর্কাগমজর্জনয? 

  

হযাুঁ। 

  

কী্চবষে? 

  

ঘর্কী্কমর্সাজামত্হে্তাই্চনমর়্ে। 

  

তুচ ্চক্ইনচটচরের্শডমকামরেমন্ইোমরমস্টড্নাচক? 

  

হযাুঁ।্ওটামকই্আ ার্শপ্রামেেন্করার্ইমে্আমি।  

  

ও্চবষে্চেমখচি্চকিু? 

  

এ চন্চকিু্চেচখচন,্চকন্তু্ও্চবষে্অ্মনক্বই্পমেচি। 

  

আুঁকমত্পার? 

  

শ াটা ুচট।্ শিমলমবলাে্ সুিেযনকাকু্ আ ামক্ খুব্ এনকামরজ্ করমতন।্ র্খন্ আ ার্

বামরা-মতমরা্বির্বেস। 
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শতা ার্িািার্সমঙগ্শতা ার্সম্পকয্কীরক ? 

  

আমগ্দুজমন্খুব্বনু্ধ্চিলা ।্এখন্িািা্বিমল্শগমি।্আ ার্সমে্প্রাে্কথাই্বমল্

না। 

  

তামত্শতা ার্খারাপ্লামগ্না? 

  

আমগ্লাগত,্এখন্অ্ভযাস্হমর়্ে্শগমি। 

  

কাল্রামত্র্হারটা্আ ামির্শিচখমর়্ে্আবার্চেক্জােগাে্শরমখচিমল্শতা? 

  

চনশ্চান।েই।্িাচবও্চেক্জােগাে্শরমখচিলা । 

  

তারপর্শসটা্কী্ভামব্উধাও্হল্শস্চবষমর়্ে্শতা ার্শকানও্ধারণা্আমি?  

  

আ ার্কী্কমর্থাকমব?্েীলা্একটু্শহমস্বলল।্বরাং্আপনার্থাকা্উচিত।্আপচন্

শতা্চডমটকচটভ। 

  

তা্জাচন। 
  

এই্কথাটা্বলার্সমে্সমেই্িরজাে্শবমলর্েে্হল।্সুমল ান্িরজা্খুমল্ চিমত্

প্রমসনচজৎ্ ুকল।্ শস্আ ামির্ শিমখ্ শর্ন্একটু্হকিাচকমর়্ে্ শগল,্ চকন্তু্তার্ পমরই্

সা মল্চনমর়্ে্বলল,্চডমটকটেন্িলমি্বুচঝ? 

  

শেলুিা্বলল,্শতা ার্শবানমক্প্রশ্ন্করচিলা ্কালমকর্বযাপার্চনমর়্ে।্এবার্ভাবচি্

শতা ামক্করব,্র্চি্শতা ার্আপচত্ত্না্থামক। 

  

আপচত্ত্আমি্বই্কী।্পুচলেও্আ ামক্শজরা্করার্শিষ্টা্কমরচিল।্আচ ্শকানও্কথার্

জবাব্চিইচন। 
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চকন্তু্আচ ্শতা্পুচলে্নই। 

  

ইট্শ ্সপ্শনা্চডোমরন্স।্শকানও্কথার্জবাব্আচ ্শিব্না।  

  

তা্হমল্চকন্তু্শতা ার্উপর্সমন্দহ্পেমত্পামর। 

  

পেক।্আই্শডাে্শকোর।্শুধু্সমন্দমহ্শতা্আর্চকিু্হমব্না।্প্র াণ্িাই,্শসই্হারটা্

খুুঁমজ্পাওো্িাই। 

  

শবে,্তুচ ্র্খন্শকা-অ্পামরট্করমব্না।্তখন্আ ামির্চিক্শথমকও্বলার্চকিু্শনই।্

আ রা্শতা ামক্শোসয্করমত্পাচর্না। 

  

শেলুিা্উমে্পেল,্আর্শসই্সমে্আ রা্দুজনও। 

  

চকন্তু্শেলুিার্কাজ্শেষ্হেচন।্শস্বলল,্আচ ্এবার্বাচের্েযানটা্শিখমত্িাই। 

  

েীলা্বলল,্িলুন,্আচ ্আপনামক্চভতমর্চনমর়্ে্র্াচে।  

  

র্া্শিখলা ্তা্শ াটা ুচট্এই—ধবেকখানার্পমরই্খাবার্ঘর,্তারপর্জেন্তবাবু্আর্

সুনীলা্শিবীর্শবডরু ,্তার্সমে্বাথরু ।্এই্শবডরুম র্দুপামে্আরও্দুমটা্বাথরু ্

সম ত্শবডরু ,্শস্দুমটার্একটামত্থামক্েীলা,্অ্নযটাে্প্রমসনচজৎ।্জেন্তবাবুর্ঘর্

শথমক্ দুমটা্ ঘমর্ র্াবার্ জনয্ িরজা্ আমি।্ প্রমসনচজমতর্ ঘমরর্ পামে্ একটা্ শিাি্

শগস্টরু ্আমি্তামত্থামকন।্চ াঃ্শসা । 

  

েযানটা্শিমখ্ধবেকখানাে্চেমর্এমল্েীলা্শেলুিামক্বলল,্আচ ্চকন্তু্দু-এক’চিমনর্

 মধযই্অ্মটাগ্ৰামের্খাতা্চনমর়্ে্আসচি। 

  

আচ ্শতা্বমলইচি।্শেলুিা্বলল,্র্খন্ইমে্এমসা—তমব্একটা্শোন্কমর্এমসা।্

আচ ্শতা্এখন্তিমন্ত্জচেমর়্ে্পমেচি-কখন্শকাথাে্থাচক্বলমত্পাচর্না।্ভাল্কথা—

শতা ার্বাবামক্একবার্আসমত্বলমব?্একটু্িরকার্চিল। 
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েীলা্জেন্তবাবুমক্পাচেমর়্ে্চিল। 

  

শহল্আপনার্শকামর়্েশ্চান।চনাং?্ভদ্রমলাক্চজমেস্করমলন। 

  

তা্হল,্তমব্আপনার্শিমল্শকানও্প্রশ্ন্করমত্চিল্না। 

  

জেন্তবাবু্আমক্ষমপর্ভচেমত্ াথা্শনমে্বলমলন,্প্রমসনচজৎ্ওরক ই।্ওর্আো্আচ ্

প্রাে্শিমে্চিমর়্েচি। 

  

র্াই্শহাক—আপনামক্ডাকার্কারণ-চ াঃ্সালডানহা্চক্এখনও্শিাকামন্থাকমবন? 

  

এখন্শতা্সামে্পাুঁিটা—এখনও্চনশ্চান।েই্থাকমব। 

  

তা্হমল্ওুঁর্শিাকামনর্চেকানা্আর্শটচলমোন্নম্বরটা্র্চি্শিন।  

  

জেন্তবাবু্তখনই্শটচলমোমনর্পামে্রাখা্পযাড্শথমক্একটা্পাতা্চিুঁমে্চেকানা্আর্

শোন্নম্বর্চলমখ্শেলুিার্হামত্চিমলন। 

  

এখান্শথমকই্শোন্কমর্চনই?্বলল্শেলুিা। 

  

সামটযনচল। 

  

শেলুিা্শোন্করমতই্ভদ্রমলাকমক্শপমর়্ে্শগল।্উচন্তখনই্শেলুিামক্িমল্আসমত্

বলমলন। 

  

আমরকজমনর্সমে্কথা্বলা্বাচক্শথমক্র্ামে,্বলল্শেলুিা,্চতচন্হমলন্আপনার্

োলা্রতনলালবাবু।্চ াঃ্সুচকোসমক্কাল্প্রশ্ন্করব। 

  

রতনলাল্ থামক্ শেজার্ শরামড্ একটা্ েযামট।্ তার্ চেকানা্আর্ শটচলমোন্ নম্বরও্

আপনামক্চিমর়্ে্চিচে।্তামক্পাবার্ভাল্স ে্হমে্সন্ধযা্সাতটার্পর। 
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৬. হিরত্গমে সালডানহা অ্যান্ড ফকাম্পাজন 

হজরতগমে্ সালডানহা্ অ্যান্ড্ শকাম্পাচনমত্ শপৌুঁমি্ একটু্ হক্িচকমর়্েই্ শগলা ।্ এত্

পুরমনা্শিাকান্শসটা্ভাবমত্পাচরচন।্আর্পমনমরা্চ চনট্পমরই্শিাকান্বন্ধ্হমর়্ে্র্ামব।্

ভদ্রমলাক্একটা্শডমকর্চপিমন্বমস্চিমলন,্শিাকামন্শকানও্খমদ্দর্শনই,্খাচল্একজন্

ক যিারী।্এচিক্ওচিক্ঘুরমি।্সালডানহা্আ ামির্শিমখই্শহমস্িাুঁচেমর়্ে্উেমলন। 

  

আসুন,্বসুন,্চ াঃ্চ টার। 

  

আ রা্চতনজমন্চতনমট্শিোমর্বসলা ।্এখামন্এমস্আপনামক্অ্সুচবধাে্শেললা ্

না্শতা?্ইাংরাচজমত্চজমেস্করল্শেলুিা। 

  

শ ামটই্না।্এখন্শতা্শক্লাচজাং্টাই ্এমস্শগল।্এখামন্আপনার্কী্কথা্আমি্বমল্

চনন,্তারপর্আপনামির্আ ার্গাচেমত্কমর্আ ার্বাচে্ চনমর়্ে্র্াব।্শসখামন্কচে্

খমবন,্আ ার্স্ত্রীর্সমে্আলাপ্করমবন। 

  

তা্হমল্ভালই্হমব,্বলল্শেলুিা,্কারণ্আপনার্স্ত্রীমকও্দু-একটা্প্রশ্ন্করার্আমি।্

কালমকর্পাচটযর্সকলমকই্আ রা্প্রশ্ন্করচি। 

  

িযাটুস্অ্ল্রাইট।্আই্শডাে্চথাংক্চস্উইল্ াইন্ড। 

  

আ ার্প্রথ ্প্রশ্ন——আপনার্এ্শিাকান্কতচিমনর? 

  

তা্প্রাে্সত্তর্বির্হল।্আ ার্োকুরিািা্শিাকানটার্পত্তন্কমরন।্লখ্মনৌ-এর্প্রথ ্

চ উচজক্েপ। 

  

চকন্তু্এখন্চনশ্চান।েই্আরও্চ উচজক্েপ্হমর়্েমি? 
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আরও্দুমটা্হমর়্েমি–দুমটাই্আ ামির্জাতভাইমির্করা।্একটার্ াচলক্ চডম মলা,্

আমরকটার্ চনমরানমহা!্ এমির্  মধয্ একটা্ আবার্ হজরতগমেই–আ ার্ শিাকামনর্

কামিই।্ দুাঃমখর্ চবষে্ আ রা্ চেক্ স মর়্ের্ সমে্ তাল্ শরমখ্ িলমত্ পাচরচন।্ শসটা্

শবাধহে্শিাকামনর্শিহারা্শিমখই্বুঝমত্পারমিন। 

  

আপনামির্বযবসা্তার্ ামন্ভাল্িলমি্না? 

  

কী্আর্ বলব,্ চ াঃ্ চ টার।্ এটা্ কচম্পচটেমনর্ রু্গ।্ আ ার্ শিমলমক্ র্চি্ শিাকামন্

বসামত্পারতা ্তা্হমল্তার্ইর়্োাং্আইচডোজ্অ্মনক্কামজ্চিত।্চকন্তু্শস্ডাক্তাচর্

পাে্কমর্িমল্শগল।্আম চরকা।্এখন্অ্বেয্শস্শসখামন্খুব্ভালই্শরাজগার্করমি।্

আর্আচ ্ বুমো্ ানুষ্একই্শিাকান্সা লাচে।্চবচি্শর্্এমকবামর্হে্না্তা্নে,্

আ ার্ চকিু্ শেইথেুল্ কাস্ট ারস্ আমি;্ চকন্তু্ আজকাল্ রু্গ্ অ্মনক্ বিমল্ শগমি।্

অ্মনচস্টর্আর্িা ্শনই;্শলামক্িাে্িটক।  

  

শেলুিা্সহানুভূচত্প্রকাে্কমর্আসল্প্রমশ্ন্িমল্শগল। 

  

কাল্শর্্দুঘযটনা্ঘমট্শগল্শসটা্সম্বমন্ধ্আপনার্চকিু্বলার্আমি?  

  

কী্আর্বলব্বলুন।্ও্হার্র্খন্আ ার্স্ত্রী্না্শপমর়্ে্আ ার্োচল্শপল,্তখন্ াগযামরট্

এমকবামর্শভমঙ্পমে।্চস্লাভ্ড্িযাট্শনকমলস।্কার্না্ভাল্লাগমব।্বলুন—এ ন্

একটা্আশ্চান।র্য্সুন্দর্প্রাইসমলস্চজচনস? 

  

আপচন্বলমিন্ঈশ্বমরর্শিামখও্এটা্একটা্অ্নযাে্বমল্ মন্হমর়্েচিল? 

  

তা্না্হমল্পযাম লার্এ্ক্ষচত্হমব্শকন?্েকুন্তলা্শিবীর্পক্ষপাচতবের্ভগবামনর্শিামখও্

িৃচষ্টকটু্বমল্ মন্হমর়্েচিল্চনশ্চান।েই। 

  

চকন্তু্শক্এই্হারটা্চনমত্পামর্শস্চবষে্আপনার্শকানও্ধারণা্আমি?  
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শনা,্চ াঃ্চ টার।্শস্চবষে্আচ ্আপনামক্শকানওরক ্ভামব্সাহার্য্করমত্পারব্না।্

আ ার্শকানও্ধারণা্শনই। 

  

সুনীলা্শিবীর্শিমল্শর্্কুপমথ্র্ামে্শসটা্আপচন্জামনন? 

  

আচ ্শসটা্আন্দাজ্কমরচি। 

  

শস্শবাধহে্শনো্কমর।্আর্তার্জনয্তার্প্রােই্টাকার্িরকার্হে।  

  

সালডানহা্িুকিুক্কমর্আমক্ষপসূিক্েে্করমলন।্তারপর্বলমলন,্িযাট্শ ্চব্শসা।্

চকন্তু্তাই্বমল্শস্তার্ া-র্এ ন্একটা্সামধর্চজচনস্িুচর্করমব?্এটা্আ ার্কামি্

একটু্বাোবাচে্বমল্ মন্হমে। 

  

কাল্চেেটা্িলার্স ে্কাউমক্ঘর্শথমক্শবমরামত্শিমখচিমলন? 

  

শনা।্বাট্আই্স্সুচকোস্কচ াং ইন।  

  

থযাঙ্ক্ইউ। 

  

শিাকান্বন্ধ্করার্স ে্হমর়্ে্ চগমর়্েচিল,্তাই্আ রা্উমে্পেলা ।্চ াঃ্সালডানহার্

গাচেমত্তাুঁর্বাচেমত্চগমর়্ে্শপৌুঁিলা ্র্খন,্তখন্শসাো্িটা—সমব্সমন্ধ্হমর়্েমি। 

  

সালডানাহার্বাচে্জেন্তবাবুর্বাচের্ তুলনাে্অ্মনক্শিাট।্এটাও্এক-তলা্বাাংমলা্

টাইমপর্বাচে।্শভতমর্ ুমক্ধবেকখানাে্চগমর়্ে্হাচজর্হলা ।্এ্ধবেকখানাে্জেন্তবাবুর্

বাচের্ধবেকখানার্বাহার্শনই।্শবাঝাই্র্াে্সালডানাহার্অ্বস্থা্শত ন্ভাল্না।্এবাং্

তাুঁর্গৃচহণীর্বাচে্সুন্দর্কমর্সাচজমর়্ে্রাখার্চিমক্শত ন্শঝাুঁক্শনই। 

  

 াগযামরট–ইউ্ হযাভ্ চভচজটরস্ বমল্ একটা্ হাুঁক্ চিমর়্ে্ সালডানহা্ আ ামির্ পামের্

শসাোে্বমস্পেমলন।্আ ামির্অ্চবচেয্পর ুহূমতযই্িাুঁোমত্হল।্কারণ্ঘমর্চ মসস্

সালোন্হা,্অ্থযাৎ্ াগযামরট্সুেীলা্শিবী,্এমস্ ুমকমিন। 
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ও—চ াঃ্চ ত্র! 

  

ভদ্র চহলার্শোুঁমটর্শকামণ্হাচস্শিখা্চিল।্তমব্শস্হাচস্ ুখ্আমলা্করা্হাচস্নে।্

কারণ্হাসা্সমত্ত্বও্একটা্অ্বসামির্ভাব্ ুমখ্শথমক্শগল। 

  

শেলুিা্বলল,্বসুন,্সুেীলা্শিবী।্আপচন্শবাধহে্জামনন্না্শর্্জেন্তবাবু্কালমকর্

িুচরর্বযাপামর্আ ামক্তিন্ত্করমত্বমলমিন। 

  

শসটা্আজ্সকামলই্আন্দাজ্করচিলা । 

  

শসই্বযাপামরই্আচ ্আপনামক্দু্একটা্প্রশ্ন্করমত্িাই।্সালডানহা্এই্স ে্উমে্

পমে্বলমলন,্আচ ্আপনামির্জনয্কচে্বলচি,্আর্আ ার্শপাোকটা্বিমল্একটু্

 ুখটা্ধুমর়্ে্আসচি।্ততক্ষণ্আপনারা্কথা্বলুন। 

  

সালডানহা্িমল্শগমলন্চভতমর। 

  

সুেীলা্শিবী্বলমলন,্কী্প্রশ্ন্করমবন্করুন। 

  

আপনার্চবমর়্ে্হমর়্েমি্কতচিন? 

  

আপনার্একচট্শিমল্আম চরকাে্আমি্শুনলা । 

  

হযাুঁ। 

  

এ্িাো্আর্শকানও্সন্তান্আমি? 

  

একচট্শ মর়্ে্আমি।্তার্চবমর়্ে্হমর়্ে্শগমি।্শস্কুলুমত্থামক।্তার্স্বা ীর্শসখামন্অ্যাপল্

আিাডয্আমি। 

  

আপনার্শঘামনর্শিমর়্ে্আপচন্কত্বে? 
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দু্বিমরর। 

  

তার্ ামন্আপনার্প্রাে্চপমোচপচে? 

  

হযাুঁ 

  

আপনার্শবামনর্প্রচত্আপনার্কীরক ্ মনাভাব্চিল? 

  

এমকবামর্শিমলচবেমস্আ রা্দুজন্ভীষণ্বনু্ধ্চিলা ।্পযাম র্আ ামক্িাো্িলতই্

না।্আ রা্দুজমন্একসমে্পুতুল্শখলতা ,্নাসচর্কুমল্শর্তা ,্একরক ্জা া্কাপে্

পারতা । 

  

তারপর? 

  

আ ার্র্খন্বির্পমনমরা্বেস্তখন্শথমকই্আচ ্বুঝমত্পাচর্শর্্ া-র্টান্আ ার্

শিমর়্ে্পযাম র্উপর্শবচে।্তা্িাো্পযাম র্ মধয্তখন্শথমক্অ্মনক্গুমণর্প্রকাে্

শপমত্থামক;্ও্খুব্ভাল্আবৃচত্ত্করত,্অ্চভনে্করত,্পোশুনাে্আ ার্শিমর়্ে্ভাল্

চিল,্ শিখমতও্ আ ার্ শিমর়্ে্ অ্মনক্ সুন্দর্ হমর়্ে্ উমেচিল।্ শিখলা ্ পযা ই্  া-র্

আিমবর্হমর়্ে্উেমি।্আ ার্উপমর্ভালবাসা্কম ্র্ামে!্অ্চবচেয্বাবা্আ ামক্খুব্

ভালবাসমতন,্ চকন্তু্ া-র্ভালবাসা্ শপলা ্না্ বমল্আ ার্ মন্একটা্ চহাংসার্ভাব্

শজমগ্ওমে্শর্টা্আচ ্তখন্কাচটমর়্ে্উেমত্পাচরচন।্সব্শেমষ্ া্র্খন্তাুঁর্হারটা্

পযা মক্চিমর়্ে্চিমলন্তখন্আ ার্পামর়্ের্তলা্শথমক্ াচট্সমর্শগল।্এ্দুাঃখ্ভুলমত্

আ ার্অ্মনক্স ে্শলমগমি। 

  

এখন্ মন্চহাংমসর্ভাব্শনই? 

  

না।্এক্এক্স ে্শিমলমবলার্কথা্ মন্হমল্শজলাস্লামগ।্চকন্তু্এ চনমত্দুজমনর্

 মধয্র্মথষ্ট্সদ্ভাব্আমি।্কাল্শতা্শিখমলন্আ ামির—কী্ মন্হল? 
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চিচবয্সদ্ভাব। 

  

শুধু্তাই্না।্ওর্সম্বমন্ধ্একটা্অ্নুকম্পার্ভাবও্শবাধ্কচর।  

  

শকন্বলুন্শতা? 

  

কারণ্আ ার্ভগ্নীপচত!্তাুঁর্টাকার্টানাটাচন্র্ামে। 

  

তাই্বুচঝ? 

  

এটা্চকন্তু্আপনামক্শগাপমন্বলচি। 

  

আপচন্আ ামির্উপর্সমূ্পণয্চবশ্বাস্রাখমত্পামরন। 

  

আ ার্ভগ্নীপচত্অ্মনক্শিনা্কমর্শেমলমিন।্শসই্সমে্চরচঙ্কাং্শবমে্শগমি। 

  

চকন্তু্কাল্ওরক ্পাচটয্চিমলন? 

  

কী্ কমর্ চিমলন্জাচন্ না।্আচ ্ এবাং্আ ার্ স্বা ী্ শন ন্ত্্ শপমর়্ে্ খুব্ আশ্চান।র্য্ হমর়্ে্

চগমেচিলা । 
  

হেমতা্এর্ মধয্অ্বস্থার্উ্চত্হমর়্েমি। 

  

তা্হমত্পামর।্চকন্তু্আচ ্দু্ াস্আমগর্কথাও্জাচন।্আ ার্বান্আ ার্কামি্এমস্

কা্াকাচট্কমরমি।্তার্উপর্ওমির্শিমলর্শগাল াল্শতা্আমিই।্শস্বযাপার্ए8८षन् 

( डठी १্শুমনচি। 
  

আো্কচর্আপনার্কথাই্চেক—ওমির্অ্বস্থার্উ্চত্হমর়্েমি। 

  

হারটা্শকিুচর্করমত্পামর্শস্সম্বমন্ধ্আপনার্শকানও্বক্তবয্আমি?  
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এমকবামরই্না।্ওটা্আ ার্কামি্একটা্চবরাট্রহসয।  

  

প্রমসনচজৎমক্আপনার্সমন্দহ্হে্না? 

  

প্রমসনচজৎ?্ ভদ্র চহলা্ শর্ন্ একটু্ভাবমলন।্ তারপর্ বলমলন,্ একটা্বযাপার্আমি।্

চেেটা্র্খন্শিখামনা্হচেল্তখন্প্রমসনচজৎ্আ ার্কামিই্চিল।্চেে্িলা্অ্বস্থাে্

শস্উমে্শকাথাে্শর্ন্র্াে। 

  

অ্নয্শকানও্শলাকমক্জােগা্বিলামত্শিমখচিমলন? 

  

না।্তা্িাো্আ ার্িৃচষ্ট্পিযার্উপর্চিল।্প্রাে্কুচে্বির্পমর্শিখচিলা ্িচবটা। 

  

থযাঙ্ক্ইউ,্সুেীলা্শিবী—আ ার্প্রশ্ন্শেষ।্আ রা্কচে্শখমর়্ে্উমে্পেলা ।্বাচের্

বাইমর্এমস্শেলুিা্বলল,্এবার্অ্যালবাটয্রতনলাল।্তা্হমলই্আজমকর্ মতা্আ ার্

কাজ্শেষ। 

  

সালডানহার্বাচে্ শথমক্আ রা্রতনলামলর্েযামট্ শগলা ।্অ্তযন্ত্সুসচিত্েযাট,্

আর্একজমনর্পমক্ষ্শবে্বে।্ভদ্রমলাক্শসাোে্বমস্একটা্হাই-োই্চস্টচরওমত্গজল্

শুনচিমলন,্পরমন্একটা্শবগুচন্শরচসাং্গাউন,্ ুমখ্পাইপ।্ভদ্রমলাক্শর্্আন্তর্বযবহার্

কমরন্শসটা্জানতা ্না।্ঘমর্শবে্ঝাুঁঝামলা্আতমরর্গন্ধ।  

  

ভদ্রমলাক্আ ামির্শিমখ্চস্টচরওটা্বন্ধ্কমর্বলমলন,্কী্বযাপার?  

  

শেলুিা্ বলল,্ কালমক্ িুচরর্ বযাপামর্ কমর়্েকটা্ প্রশ্ন্ করার্ চিল।্ আ রা্ সকলমকই্

কমরচি। 

  

এভচরওোন? 

  

শুধু্চ াঃ্সুচকোসমক্বাচক।্শসটা্কাল্করব। 
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আপনার্চক্ধারণা্আচ ্িুচরটা্কমর্থাকমত্পাচর? 

  

শ ামটই্না।্তমব্শিার্ধরমত্আপচন্সাহার্য্করমত্পামরন।  

  

আই্অ্যা ্নট্ইন্িয্চলস্ট্চবট্ইোমরমস্টড্ইন্িয্শথেট।  

  

এত্িাচ ্আর্ভাল্একটা্চজচনস্িুচর্হল,্আর্তামত্আপনার্ইোমরস্ট্শনই? 

  

 াইমসামরর্শিওো্চজচনস্শতা্িাচ ্হমবই,্তামত্আশ্চান।মর্যর্কী্আমি? 

  

আপনার্ া-র্এত্সামধর্চজচনস্চিল! 

  

আ ার্ া-র্ চেে্শকচরোর্সম্বমন্ধও্আ ার্ চকিু াত্র্উৎসাহ্শনই।্আই্চথাংক্অ্ল্

চেেস্আর্রটন।্সাইমলে্চেেস্শতা্বমটই। 

  

আপনার্শপোটা্কী্জানমত্পাচর? 

  

তা্পামরন।্আচ ্একটা্ ামকযনটাইল্েম যর্অ্যাচসস্টযাে্ যামনজার। 

  

তা্হমল্আপচন্আর্শকানওরকম ্সাহার্য্করমত্পারমিন্না্আ ামির? 

  

আই্অ্যা ্শভচর্সচর।্আ ার্চকিু্বলার্শনই। 

  

একটা্শেষ্প্রশ্ন্আমি। 

  

কী? 

  

কাল্চেেটা্িলার্স ে্আপচন্কাউমক্জােগা্পচরবতযন্করমত্শিমখচিমলন? 

  

আচ ্ শতা্ চেে্ শিখচিলা ্ না।্ আচ ্অ্নযচিমক্  ুখ্ চেচরমর়্ে্ চিলা ।্ আই্ স্ চ াঃ্

সুচকোস্কা ্ইন। 
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ধনযবাি।্আপচন্শিখচি্আপনার্চপতা মহর্ মতা্চহচন্দ্গামনর্ভক্ত।  

  

রতনলাল্শকানও্ ন্তবয্না্কমর্আবার্চস্টচরওটা্িাচলমর়্ে্ চিমলন।্আ রা্ঘর্শথমক্

শবচরমর়্ে্এলা । 
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৭. জদলখশুা 

পরচিন্সকামল্শেলুিা্বলল,্শতারা্বরাং্চিলখুোটা্শিমখ্আে।্আ ার্একটু্চিন্তা্

করার্ আমি,্ তা্ িাো্ দু-একটা্ শটচলমোন্ করারও্ আমি।্ সুচকোমসর্ সমে্ একটা্

অ্যাচটপমর়্েেম ে্করমত্হমব।্ইনমেটর্পামণ্ডমকও্একটা্শোন করব।  

  

আ রা্দুজমন্আজ্টযাচ্সপর্বিমল্একটা্টাো্চনমর়্ে্শবমরলা ।্লালম াহনবাবুর্ভীষণ্

োখ্টাো্িোর্কারণ্উচন্জামনন্বািোহী্আাংচটর্স ে্আ রা্টাো্িমেচিলা । 

  

টাে্রওনা্হবার্পর্লালম াহনবাবু্বলমলন,্চিলখুোর্ইচতহাসটা্একটু্শজমন্চনই।  

  

আচ ্বললা ,্চিলখুো্উনচবাংে্েতােীর্প্রথ ্চিমক্নবাব্সািাত্আচলর্ধতচর্একটা্

বাগানবাচে্চিল।্এর্আমেপামে্হচরণ্িমর্শবোত।্এখন্শুধু্বযাপারটার্ভগ্নাবমেষ্

রমেমি,্ তমব্ তার্ পামে্ একটা্ সুন্দর্ পাকয্ রমেমি্ শর্খামন্ শলামক্ শবোমত্ র্াে।্

চিলখুোর্উত্তমর্চবখযাত্লা্ াচটযচনোর্ইকুল।্অ্ষ্টািে্েতােীমত্ক্লড্ াচটযমনর্ধতচর।্

 াচটযন্চিমলন্শ জর্শজনামরল।্চিলখুো্শথমক্এই্কুলটা্শিখমত্পামবন। 

  

টাোমত্শর্মত্শর্মত্ মন্হচেল—সচতয,্লখ্মনৌ-এর্ মতা্বাহামরর্েহর্ভারতবমষয্

ক ই্ আমি।্ লালম াহনবাবু্ অ্বেয্ বার্ বারই্ বলমিন,্ ইচতহাস্ শিামখর্ সা মনর্

শিখমত্পাচে। 

  

চিলখুোর্ভগ্নাবমেষ্শিখমত্শবচে্স ে্লামগ্না।্তাই্আ রা্শস্কাজটা্শেষ্কমর্

পাকযটাে্একটু্ শবোমত্ শগলা ,্আর্ শসখামন্ চগমর়্েই্একটা্ চবেী্ ঘটনাে্আ ামির্

জচেমর়্ে্পেমত্হল। 

  

প্রথম ্ মন্হমর়্েচিল্পামকয্শকানও্শলাকজন্শনই।্শলাক্সিরাির্হে্চবমকমলর্চিমক।্

আ রা্ েুলবাগামনর্  মধয্ চিমর়্ে্ খাচনকিূর্ হাুঁটার্ পর্ একটা্ গামির্ চপিমন্ একটা্
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শবচঞ্চর্খাচনকটা্অ্াংে্শিখলা ,্আর্শসই্সমে্ ানুমষর্গলার্আওোজ্শপলা ।্গািটা্

শপমরামতই্শর্্িৃেযটা্শিখলা ্তামত্আ ামির্বুমকর্চভতরটা্িাুঁৎ্কমর্উেল। 

  

শিচখ্ কী,্ প্রমসনচজৎ্ আর্ দুচট্ তারই্ ধাুঁমির্ শিমল্ শবচঞ্চমত্ বমস্ কী্ শর্ন্ খামে।্

চতনজমনরই্ িুল্ উসমকা্ খুসমকা্ আর্ শিাখ্ শঘালামট।্ ওরা্ শর্্ শনো্ করচিল্ তামত্

শকানও্সমন্দহ্শনই,্আর্এই্শনো্বে্সহজ্শনো্নে।্এ্হল্রামগর্বযাপার,্র্া্

শখমর়্ে্ ানুষ্সমূ্পণয্হুঁে্হাচরমর়্ে্খুন্পর্যন্ত্করমত্পামর।  

  

প্রমসনচজৎ্এত্ েগুল্চিল্শর্্শস্আ ামির্প্রথম ্শিখমতই্পােচন।্তারপর্র্খন্

শিখল্তখন্তার্ ুমখ্এক্অ্দু্ভত্িুর্হাচস্েুমট্উেল। 

  

চডমটকচটমভর্শিলামির্শিখচি,্চডমটকচটভূ্শকাথাে?্প্রশ্ন্করল্শস্জোমনা্গলাে। 

  

চতচন্আমসনচন,্বলমলন্লালম াহনবাবু। 

  

আহা,্এ ন্একটা্িৃেয্শিখমত্শপমলন্না। 

  

আ রা্িুপ। 

  

শিার্ধরা্পেল?্চবদুযমপর্সুমর্প্রশ্ন্করল্প্রমসনচজৎ। 

  

এখনও্পমেচন। 

  

আ ামকই্শতা্সকমল্সমন্দহ্করমি,্তাই্না?্কারণ্আ ার্টাকার্অ্ভাব।্শলামকর্

কামি্ধার্িাইমত্হে্ঘণ্টাখামনক্স্বগযবামসর্জনয।্শুনুন-আই্কযান্শটল্ইউ্চিস-হার্

িুচর্করার্ মতা্বাকা্আচ ্নই।্আ ার্লাক্খুমল্শগমি।্আচ ্শবচের্ভাগ্টাকা্পাই্

জুো্শখমল।্ ামঝ্ ামঝ্শলামকর্কামি্ধার্করমত্হে,্কারণ্এ্চজচনস্একবার্ধরমল্

আর্িাো্র্াে্না।্আপচন্ধরমল্আপচনও্আর্িােমত্পারমতন্না,্ চ স্টার্ চিলার্
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রাইটার।্একবার্োই্কমর্শিখুন্না—আপনার্শলখা্অ্মনক্ই প্রুভ্কমর্র্ামব।্ াথার্

 মধয্গমল্পর্েট্চভে্কমর্আসমব।্কী,্চ স্টার্রাইটার—কী্বমলন?  

  

আ রা্দুজমনই্চনবাুঁক।্এরক ্একটা্িৃমেযর্সা মন্পেমত্হমব্ভাবমতই্পাচরচন। 

  

তমব্একটা্কথা্বমল্রাচখ।্—হোৎ্তোক্কমর্িাুঁচেমর়্ে্উমে্খসখমস্ধারামলা্গলাে্

বলল্প্রমসনচজৎ।্তারপর্তার্জীনমসর্পমকট্শথমক্একটা্চিক্নাইে্বার্কমর্খযাুঁি্

কমর্শবাতা ্চটমপ্েলাটা্বার্কমর্শসটা্আ ামির্চিমক্বাচেমর়্ে্বলল,্আজমকর্কথা্

র্চি্ঘূণাক্ষমরও্শকউ্জানমত্পামর্তা্হমল্বুঝব্শসটা্আপনামির্কীচতয।্তখন্বুঝমবন্

এই্িুচরর্ধার্কত।্নাউ্চক্লোর্আউট্ি ্চহোর! 

  

শবগচতক্ বযাপার।্এখামন্থাকা্আর্ চনরাপি্নে,্আর্ শকানও্প্রমর়্োজনও্ শনই।্র্া্

শিখার্তা্শিমখ্চনমর়্েচি,্আর্এ্িৃেয্শুধু্আ রাই্শিমখচি,্আর্শকউ্শিমখচন।্আ রা্

দুজমন্আবার্টাো্কমর্শহামটমল্চেমর্এলা ।্সারা্পথ্দুজমনর্ ুমখ্একচটও্কথা্

শনই। 

  

  
  

শহামটমল্ চেমর্ শিচখ্ আ ামির্ ঘমর্ েীলা্ বমস্ আমি,্ তার্ হামত্অ্মটাগ্ৰাে্ খাতা।্

আ ামির্ শিমখ্ েীলা্ উমে্ পেল।্ বলল,্ আপনার্ চকিুটা্ স ে্ নষ্ট্ কমর্ শগলা ।্

এচনওমর়্ে,্সইমর়্ের্জনয্ধনযবাি।্আো্কচর্আপনার্চডমটকেন্সেল্হমব। 

  

েীলা্িমল্শগমল্পর্লালম াহনবাবুমকই্বলমত্চিলা ্শেলুিামক্চিলখুোর্ঘটনাটা।্

শেলুিা্সব্শুমন্বলল,্আ ার্ওর্ শিামখর্ িাহচন্ শিমখই্সমন্দহ্হমর়্েচিল্ও্রাগ্

বযবহার্কমর;্ও্শিমলর্ভচবষযৎ্অ্ন্ধকার। 

  

চকন্তু্তা্হমল্ওই্চক্কণ্ঠহার্শিার?্লালম াহনবাবু্ চজমেস্করমলন।্শেলুিা্শকানও্

উত্তর্না্চিমর়্ে্বলল,্ভাল্কথা,্আপনামির্আমরকবার্একটু্শবমরামত্হমব। 
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শহাোই্সযার? 

  

সুচকোমসর্ শটচলমোন্খারাপ।্অ্যাপমর়্েেম ে্হেচন।্আচ ই্ শবমরাতা ,্ চকন্তু্ েীলা্

এমস্পেল।্ওুঁর্বাচেমত্চগমর়্ে্অ্যাপামর়্েেম ে্করমত্হমব।্িট্কমর্শবচরমর়্ে্পেমল্

এখনও্ওুঁমক্বাচেমত্পাবার্িান্স।্আ ার্ াথাে্একটা্চজচনস্িানা্বাুঁধমি।্তাই্আচ ্

শবমরামত্িাচে্না।্র্া্শতাপ্মস,্টযাচ্সপ্চনমর়্ে্শবচরমর়্ে্পে। 

  

লালম াহনবাবু্একটা্স্বচস্তর্চনশ্বাস্শেমল্বলমলন,্শজরা্শুনমত্শুনমত্প্রাণ্হাুঁচপমর়্ে্

উেচিল,্এবার্তবু্একটা্কাজ্পাওো্শগল। 

  

আ রা্দুজমন্শবচরমর়্ে্পেলা ।্সাত্নম্বর্লাটুে্শরাড্বলমতই্টযাচ্সপ্আ ামির্শসাজা।্

গন্তবযস্থমল্চনমর়্ে্শগল।্আ রা্টযাচ্সপটামক্পাুঁি্চ চনট্অ্মপক্ষা্করমত্বললা । 

  

শবে্বে্একতলা্বাচে,্শগমটর্গামর়্ে্ াকযল্েলমক্শলখা্এস্সুচকোস।্শগট্ চিমর়্ে্

 ুমক্দুচিমক্বাগান।্তামত্েুল্নানা্রকম র।্বাগামনর্ মধয্চিমর়্ে্পথ্গাচেবারান্দাে্

শপৌুঁমিমি।্বাচের্বেস্অ্ন্তত্পঞ্চাে্বির্শতা্হমবই।  

  

আ রা্কচলাং্শবল্চটপমত্একজন্শবোরা্এমস্িরজা্খুমল্চিল। 

  

লালম াহনবাবু্চজমেস্করমলন,্চ াঃ্সুচকোস্হযাে? 

  

চজ্হাুঁ্হুজুর—আপকা্সুভনা ? 

  

জারা্ শবাচলমর়্ে্ চ াঃ্ চ টারমক্পাস্ শস্ শিা্আিচ ্আমর়্ো্ হাুঁে্ এক্ চ চনট্ বাৎচিৎমক্

চলমে। 

  

চহচন্দমত্কটা্ভুল্হল্জাচন্না,্চকন্তু্শবোরা্বযাপারটা্বুমঝ্চনল।্আ ামির্এক্চ চনট্

অ্শপক্ষা্করমত্বমল্শস্চভতমর্িমল্শগল। 
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এক্চ চনট্পমর্শর্্শবোরা্শবচরমর়্ে্এল।্তার্শিহারাই্পালমট্শগমি।্িৃচষ্ট্চবস্ফাচরত,্

হাত্পা্েক্েক্কমর্কাুঁপমি,্ ুখ্চিমর়্ে্কথাই্শবমরামে্না।  

  

শকো্হুো?্রুদ্ধশ্বামস্চজমেস্করমলন্লালম াহনবাবু। 

  

আপমলাগ…্অ্ন্দর্আইমর়্ে…্শকানওরকম ্বলল্শবোরা।্আ রা্শবোরার্চপিন্চপিন্

চভতমর্ ুকলা ।্শবোরা্শসইভামবই্কাুঁপমত্কাুঁপমত্ ধবেকখানা্শপচরমর়্ে্একটা্ঘমর্

চনমর়্ে্চগমর়্ে্শ াকাল্আ ামির। 

  

ঘরটা্হল্র্ামক্বমল্স্টাচড।্িাচরচিমক্নানারক ্চেল্পদ্রবয্আর্বইমর়্ে্োসা্আল াচর।্

ঘমরর্ াঝখামন্একটা্বে্শটচবল।্তার্চপিমন্একটা্চরভলচভাং্শিোর।্শসই্শিোমর্

বমস্শটচবমলর্উপর্হু চে্শখমর়্ে্পমে্আমিন্চ াঃ্সুচকোস,্পরমন্সািা্োটয,্তার্চপে্

রমক্ত্লাল।্এরক ্বীভৎস্িৃেয্আচ ্ক ই্শিমখচি। 

  

কী্হচরবল্বযাপার!্বলমলন্লালম াহনবাবু।্তারপর্শবোরার্চিমক্ চেমর্বলমলন,্

তুচ ্শেষ্কখন্শিমখি্শতা ার্ চনবমক? 

  

শবোরা্আ তা্আ তা্কমর্র্া্বলল্তামত্বুঝলা ্চ াঃ্সুচকোস্সকামল্শিকোস্ট্

কমর্এই্ঘমর্িমল্আমসন্কাজ্করমত।্চতচন্চনমজই্সব্কমরন,্তাুঁর্শসমিটাচর্শনই,্

বা্বাচেমত্অ্নয্শকানও্শলাক্শনই।্শবোরা্এই্স েটা্প্রমর়্োজন্না্হমল্তাুঁমক্চডসটাবয্

কমর্না।্আজও্শসই্একই্চনে ্ ানা্হমর়্েমি। 

  

সকমল্শকানও্শলাক্ওুঁর্সমে্শিখা্করমত্আমসচন?্আচ ্চজমেস্করলা ।  

  

শবোরা্ াথা্নােল। 

  

শনচহ্হুজুর।্শকাই্শনচহ্আো। 
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আচ ্বুঝমতই্পারচিলা ্শর্্বাইমর্শথমক্সা মনর্িরজা্চিমর়্ে্শলাক্আসার্শকানও্

িরকার্ শনই,্কারণ্সুচকোমসর্ শিোমরর্ চপিমনই্হাট্ কমর্ শখালা্ একটা্জানালা,্

তামত্চেকা্শনই।্খুচন্শর্্শসই্জানালা্চিমর়্েই্ ুমকমি্তামত্শকানও্সমন্দহ্শনই। 

  

শতা ামির্শটচলমোন্শতা্খারাপ,্তাই্না?্লালম াহনবাবু্প্রশ্ন্করমলন।  

  

হাুঁ্হুজুর-মিা্শরাজমস্খারাপ্হযাে। 

  

চকন্তু–  

  

আচ ্ বললা ,্ পুচলমের্ কথা্ ভুমল্ চগমর়্ে্ িলুন্ টযাচ্সপ্ চনমর়্ে্ শহামটমল্ চেমর্ চগমর়্ে্

শেলুিামক্চনমর়্ে্আচস;্র্া্করার্ওই্করমব। 

  

তই্িমলা। 
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৮. ভুরু ভীষণ কুুঁ িমক ফগমি 

আ রা্িে্চ চনমট্শহামটমল্শপৌুঁমি্শগলা । 

  

শেলুিামক্খবরটা্চিমতই্শস্তার্খাতাটা্শেমল্চিমর়্ে্শকানও্চকিু্না্বমল্জযামকটটা্

িাচপমর়্ে্ চনমর়্ে্আ ামির্ দুজনমক্সমে্ চনমর়্ে্ শবচরমর়্ে্পেল।্ তার্ভুরু্ভীষণ্ কুুঁিমক্

শগমি। 

  

সুচকোমসর্বাচে্শপৌুঁমি্শস্প্রথম ই্শবোরমক্চজমেস্করল,্শতা ামির্রাইভার্আমি? 

  

হযাে্হুজুর,্গাচে্চভ্হযাে।  

  

রাইভারমক্আ ার্কামি্পাচেমর়্ে্িাও। 

  

রাইভার্আসমত্শেলুিা্তামক্তৎক্ষণাৎ্থানাে্খবর্চিমত্বলল।্ডুইভার্িমল্শগল। 

  

এবার্আ রা্চগমর়্ে্স্টাচডমত্ ুকলা । 

  

িুচর্শ মরমি্ভদ্রমলাকমক,্বলল্শেলুিা,্অ্স্ত্রটা্চনমে্শগমি।  

  

তারপর্শটচবমলর্উপর্ঝুুঁমক্পমে্বলল,্ভদ্রমলাক্চিচে্চলখচিমলন। 

  

শসটা্অ্বেয্আচ ও্শিমখচিলা ।্ইাংচরচজ্চিচের্শবে্খাচনকটা্শলখা্হমর়্ে্শগচিল্র্খন্

িুচরটা্ ামর। 

  

এ্কী–এ্শর্্আ ামকই্শলখা্চিচে?্বমল্উেল্শেলুিা।্তারপর্বলল,্র্চিও্পুচলে্

আসার্আমগ্এখামন্চকিু্নোিে্করা্উচিত্না,্চিচেটা্র্খন্আ ার্তখন্শসটার্উপর্

আ ার্চনশ্চান।েই্একটা্শক্ল ্আমি। 
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এই্বমল্শেলুিা্চিচেটা্পযাড্শথমক্চিুঁমে্ভাুঁজ্কমর্পমকমট্পুমর্চনল। 

  

তারপর্জানালার্কামি্চগমর়্ে্বাইমর্ঝুুঁমক্শিখল।্জানালার্বাইমর্একটা্হাত্িামরক্

িওো্পযামসজ,্তার্পমরই্বাচের্পাুঁচিল।্শসই্পাুঁচিল্টপমক্শলাক্আসা্খুব্কচেন্

নে।  

  

শবাঝাই্র্ামে্খুনটা্শকানও্ভদ্রমলাক্কমরনচন।  

  

শেলুিা্ প্রাে্ আপন মনই্ কথাটা্ বলল।্ তারপর্ বলল,্ র্তিূর্  মন্ হে্ এ্ হল্

লখ্মনৌইো্ভাোমট্গুণ্ডার্কাজ।্আর্এখামন্ডাকাচতর্শকানও্প্রশ্ন্আসমি্না,্কারণ্

এই্একটা্ঘমরই্অ্ন্তত্লাখ্টাকার্চজচনস্রমর়্েমি।্প্রশ্ন্হমে,্এই্েেতানচটমক্চকচন্

এ েে্কমরচিমলন।্অ্থযাৎ্শলাকচট্কার্অ্যাক চেস। 

  

শসটা্অ্বেয্ চ াঃ্সুচকোমসর্ বযচক্তগত্ইচতহাস্না্জানমল্ শবাঝা্র্ামব্না,্বলমলন্

লালম াহনবাবু।্তাই্নে্চক? 

  

শেলুিা্বলল,্ভদ্রমলামকর্চবষে্শর্্আ রা্এমকবামরই্চকিু্জাচন্না্তা্নে।্অ্দু্ভত্

শলাক্চিমলন্শসটা্শতা্জাচন।্িো্সুমি্টাকা্ধার্শিওোর্সমে্উুঁ িু্িমরর্চেল্পদ্রমবযর্

সাংগ্ৰহ্গমে্শতালা্সাধারণ্শলামকর্কৰ্ম্য্নে।্আ ার্ধারণা্চিচেমতও্চকিু্তথয্পাওো্

র্ামব। 

  

শসটা্একবার্পেমবন্না?্লালম াহনবাবুচজমেস্করমলন। 

  

চিচেটার্উপমর্কনচেমডনচেোল্শলখা্চিল্শসটা্শবাধহে্আপচন্শিমখনচন।্ওটা্পেব্

র্থাস্থামন্র্থা্স মর়্ে।্আততার়্েীমক্সুচকোস্শিমখচিমলন্বমল্ মন্হে্না।্কামজই্

তার্আইমডনচটচট্শতা্আর্চিচেমত্থাকমব্না।  

  

িে্চ চনমটর্ মধযই্পুচলে্এমস্শগল।্আবার্ইনমেটর্পামণ্ড।্শেলুিার্সমে্কর িযন্

কমর্বলমলন,্আপচন্শতা্আ ামির্শটক্কা্চিমর়্েমিন্শিখচি।  
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তা্চিমর়্েচি,্চকন্তু্এখন্শথমক্এ্শকমসর্ভার্সমূ্পণয।্আপনামির্উপর।্আচ ্আর্এমত্

নাক্গলামত্িাই্না,্কারণ্তামত্শকানও্লাভ্হমব্না।্শুধু্আততার়্েীমক্ধরমল্পমর্

আ ামক্একটা্খবর্শিমবন। 

  

আপচন্তার্ ামন্িলমলন? 

  

হযাুঁ।্তমব্আপনার্সমে্হেমতা্দু-এক’চিমনর্ মধযই্আবার্শিখা্হমব।্কারণ্আচ ্

শসই্িুচরর্ া লাটা্শ াটা ুচট্সলভ্কমর্এমনচি।  

  

বমলন্কী! 

  

তই্শতা্ মন্হমে। 

  

আ রা্চকন্তু্চ াঃ্চবশ্বামসর্শিমলমক্সমন্দহ্করচি।্আপচনও্চক্তাই?  

  

শসটা্এখনও্বলমত্পারচি্না।্আ াে্ াপ্করমবন।  

  

আ রা্শডচেচনট্প্রুে্শপমর়্েচি্ও্রাগমসর্খপ্পমর্পমেমি।্ওর্চপিমন্একজন্শলাকও্

লাচগমর়্ে্চিচে্আ রা। 

  

ওমর়্েল,্শবস্ট্অ্ে্লাক।্এখন্শতা্আপনামির্হামত্আমরকচট্িাই ্পেল।্আো,্

একটা্প্রশ্ন্আমি।্ গুণ্ডা্ লাচগমর়্ে্খুন।্সবখামনই্সম্ভব্এবাং্ শসটা্ লখ্মনৌমতও্ সম্ভব্

শবাধহে। 

  

খুব্শবচে্ াত্রাে। 

  

থযাঙ্কস। 
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৯. অ্মধযক মামলার সমাধান 

শকানও্একটা্ া লার্ াঝখামন্শেলুিামক্এত্চনষ্ক যা্হমর়্ে্পেমত্শিচখচন্কখনও।্

আ রা্পর্পর্দুচিন্লালম াহনবাবুমক্চনমর়্ে্লখ্মনৌ্েহর্শিচখমর়্ে্শবোলা ।্আচ ্

একবার্চজমেস্করলা ,্শেলুিা,্কী্বযাপার্বমল্শতা?্তুচ ্এত্িুপিাপ্বমস্আি্

শকন? 

  

শেলুিা্বলল,্অ্মধযক্ া লার্স াধান্হমর়্ে্শগমি।্বাচক্অ্মধযক্পুচলমের্সাহার্য্িাো্

হমব্না।্আচ ্এর্ মধয্পামণ্ডর্কাি্শথমক্দুবার্শোন্শপমর়্েচি।্ মন্হে্পাকা্খবর্

আর্দুচিমনর্ মধযই্শপমর়্ে্র্াব। 

  

পুচলমের্বযাপারটা্চক্সুচকোমসর্খুমনর্সমে্জচেত? 

  

ইমর়্েস,্বলল্শেলুিা। 

  

আর্হার্িুচর? 

  

শসটা্চনমর়্ে্আর্ভাববার্চকিু্শনই। 

  

আর্সুচকোমসর্খুন্সম্বমন্ধ্শতা ার্চক্শকানও্ধারণাই্শনই? 

  

আমি,্চকন্তু্প্র াণ্িাই?্শসই্প্র াণটা্পুচলে্গুণ্ডাটামক্ধরমত্পারমলই্শপমর়্ে্র্াব।্শক্

খুন্কচরমর়্েমি্শস্সম্বমন্ধ্আ ার্একটা্পচরষ্কার্ধারণা্আমি।  

  

আরও্একটা্ চিন্ এই্ ভামব্ শকমট্ শগল।্আ রা্জটােুমক্ চনমর়্ে্ চ উচজো ্ শিচখমর়্ে্

আনলা ।্এখন্জটােুর্লখ্মনৌ্শিখা্শেষ্বলমলই্িমল।্আ ামির্কলকাতাে্চেরমত্

আর্দুচিন্বাচক্আমি। 
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দুপুরমবলা্শেলুিা্শর্্শোনটা্আো্করচিল্শসটা্এল।্চ াঃ্পামণ্ডর্কাি্শথমক।্কথা্

বলার্পর্ওমক্চজমেস্করমত্শেলুিা্বলল,্শকস্খত ।্ওরা্গুণ্ডাটামক্ধমরমি।্েম্ভু্

চসাং্বমল্এক্পাোচব।্শস্আিালমত্শিাষ্স্বীকার্কমরমি,্আসল্শলাকমক্শিচখমর়্ে্

শিমব্বমলমি।্শর্্িুচরটা্চিমর়্ে্খুনটা্করা্হমর়্েচিল্শসটাও্পাওো্শগমি। 

  

তা্হমল্এখন্কী্হমব? 

  

রহসয্উিঘাটন।্আচজ্সন্ধযা্সাতটাে্জেন্ত্চবশ্বামসর্বাচেমত।  

  

এর্পর্শেলুিামক্পর্পর্অ্মনকগুমলা্শোন্করমত্হল।্প্রথম ্অ্বেয্জেন্তবাবুমক।্

ভদ্রমলাক্রাচজ্হমর়্ে্শগমলন।্বলমলন,্বাচক্সবাইমক্তা্হমল্আপচনই্খবর্চিমর়্ে্চিন।্

আপচন্শতা্সকমলর্শটচলমোন্নম্বরই্জামনন। 

  

ভীষণ্উৎকণ্ঠা্চনমর়্ে্শপৌমন্সাতটার্স ে্শহটর্জেন্ত্চবশ্বামসর্বাচেমত্চগমর়্ে্হাচজর্

হলা ।্ ইনমেটর্ পামণ্ডও্ এমস্ পেমলন্ সাতটার্ পাুঁি্ চ চনট্ আমগ-সমে্ দুজন্

কনমস্টবল,্আর্আমরকচট্শলাক্র্ার্হামত্হাতকো।্বুঝলা ্শসই্হমে্খুচন্গুণ্ডা। 

  

সাতটা্শবমজ্পাুঁি্চ চনমটর্ মধযই্সকমল্এমস্পেল।্সকমল্বলমত্তাচলকাটা্চিমর়্ে্

চিই—জেন্তবাবুর্ বাচের্ পাুঁিজন,্সাল্ডান্হার্ বাচের্ দুজন্আর্ রতনলাল্ বযানাচজয।্

প্রেস্ত্ধবেকখানাে্সকমল্শিোর্আর্শসাোমত্িচেমর়্ে্বসমলন।্রতনলাল্আমগই্প্রশ্ন্

করমলন,্শহাোট্ইজ্চিস্োসয?্শেলুিা্বলল,্আপচন্এটামক্প্রহসন্বমল্ মন্করমত্

পামরন,্চকন্তু্আর্সকমলর্কামি্বযাপারটা্শবাধহে্খুবই্চসচরোস।  

  

হারটা্পাওো্শগমি্চক?্িাপা্স্বমর্প্রশ্ন্করমলন্সুনীলা্শিবী। 

  

র্থাস মর়্েই্তার্উত্তর্পামবন,্বলল্শেলুিা।্তারপর্উমে্িাুঁচেমর়্ে্স মবত্সকমলর্

উপর্ একবার্ শিাখ্ বুচলমর়্ে্ বলল,্ রহমসযর্ স াধান্ হমর়্েমি।্ বলাই্ বাহুলয,্ এটা্
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পুচলমের্সাহার্য্িাো্হত্না।্আচ ্আপনামির্এখন্ঘটনাটা্বলমত্িাই।্আো্কচর্

আপনামির্ মন্শর্্স স্ত্প্রশ্ন্রমর়্েমি্তার্জবাবও্আ ার্কথাে্শপমর়্ে্র্ামবন। 

  

আই্হাপ্খুব্শবচে্স ে্শনমবন্না,্বলমলন্রতনলাল্বযানাচজয,্আ ার্একটা্চডনার্

আমি। 

  

র্তটুকু্িরকার্তার্এক্ ুহূতয্শবচে্শনব্না,্বলল্শেলুিা। 

  

সবাই্িুপ। 

  

তা্হমল্এবার্শুরু্কচর? 

  

করুন,্বলমলন্জেন্তবাবু। 

  

শগাোমতই্বমল্রাচখ্শর্্এখামন্দুমটা্তিমন্তর্বযাপার্চনমর়্ে্আ ামির্কারবার।্এক্

হল্েকুন্তলা্শিবীর্হার্িুচর,্আর্চিতীে্হল্চ াঃ্সুচকোমসর্ াডযার। 

  

এই্তিমন্তর্বযাপামর।্আচ ্সকলমক্শজরা্কচর।্তার্ মধয্সকমলই্শর্্সব্স ে্

সচতয্কথা্বমলমিন্তা্নে।্তামির্চ মথয্ চকিু্ ধরা্পমেমি্অ্মনযর্শজরামত।্ শকউ্

শকউ্ চকিু্ চকিু্ চজচনস্ লুমকামত্ শিমর়্েমিন,্ শকউ্ শকউ্আবার্আ ার্প্রমশ্নর্জবাবই্

শিনচন।্হামরর্বযাপামর্অ্মনকমক্সমন্দহ্করা্িলমত্পারত।্তার্ মধয্চিমলন্েী ান্

প্রমসনচজৎ,্ চর্চন্ভূমগর্শনো্ধমরমিন্এবাং্শস্রাগ্শকনার্জনয্তাুঁর্প্রােই্টাকার্

িরকার্হে।্শস্টাকা্চতচন্এর-ওর্কাি্শথমক্ধার্কমরন্এবাং্জুো্শখমলও্শজাগাে্

কমরন।্ তারপর্আমরকজনমক্সমন্দহ্করা্িলমত্পামর;্ চতচন্হমলন্সুিেযন্ শসা ।্

পমরর্আচেত্ চতচন,্অ্ভাবী্ শলাক,্হেমতা্ শস্অ্বস্থা্ শথমক্ ুচক্ত্পাবার্জনয্ চতচন্

হারটা্িুচর্কমরচিমলন।্তা্িাো্আমিন্চ াঃ্সালডানহা।্তাুঁর্শিাকান্ভাল্িলমি্না,্

চতচন্চনমজর্অ্বস্থার্উ্চত্করার্জনয্হারটা্িুচর্করমত্পামরন।্এক্জমনর্উপর্

সমন্দহ্করার্শকানও্কারণ্চিল্না,্চতচন্হমলন্জেন্তবাবু।্কারণ্তাুঁর্জবাচনমত্চতচন্
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বমলচিমলন্ শর্্ তাুঁর্ বযবসা্ ভালই্ িলমি,্ তাুঁর্ টাকার্ শকানও্ অ্ভাব্ শনই।্ চকন্তু্

আমরকজমনর্জবাচনমত্আচ ্শুচন্শর্্তাুঁর্বযবসা্শ ামটই্ভাল্র্ামে্না,্চতচন্িামেেন্

বেত্তাুঁর্ মির্ াত্রা্বাচেমর়্ে্চিমর়্েমিন।্অ্চবচেয্এই্জবাচন্শথমক্চকিু্প্র াণ্হে্না,্

এটা্ভুলও্হমত্পামর। 

  

এখামন্সুচকোমসর্খুমনর্বযাপামর্আ ামক্আসমত্হমে।্ চতচন্র্খন্খুন্হন্তখন্

একটা্চিচে্চলখচিমলন।্চিচেটা্প্রাে্শেষ্হমর়্ে্চগমর়্েচিল্এবাং্শসটা্আ ামক্উমদ্দে্কমর্

শলখা।্ এই্ চিচে্ শলখার্ কারণ্ হল—তাুঁমক্ হোৎ্ কানপুর্ িমল্ শর্মত্ হচেল্ শসই্

সকামলই,্তাই্আ ামক্চতচন্শকামর়্েশ্চান।চনাং-এর্জনয্স ে্চিমত্পারচিমলন্না।্চকন্তু্

কানপুর্র্াবার্আমগই্চতচন্খুন্হন। 

  

এই্চিচে্শথমক্আচ ্দুমটা্তথয্জানমত্পাচর।্এক্হল্এই্শর্্েকুন্তলা্শিবীর্হারটা্

অ্বমেমষ্জেন্তবাবু্তাুঁমক্চবচি্করমত্রাচজ্হমর়্েচিমলন্দু্লাখ্টাকাে।্এই্হারটা্আর্

চতনচিমনর্ মধযই্সুচকোমসর্হস্তগত্হবার্কথা্ চিল,্ চকন্তু্তার্আমগই্হারটা্িুচর্

হমর়্ে্র্াে। 

  

চিতীে্তথয্হল,্এই্ঘমর্স মবত্সকমলর্ মধয্একজন্আমিন্চর্চন্চ াঃ্সুচকোমসর্

কামি্পঞ্চাে্হাজার্টাকা্ধার্কমরন্শিে্ াস্আমগ।্চতচন্বমলচিমলন্টাকাটা্এক্

 ামসর্  মধয্ সুিসম ত্ শেরত্ চিমর়্ে্ শিমবন,্ চকন্তু্ শিনচন।্ সুচকোস্ তাুঁমক্ অ্মনক্

অ্নুমরাধ্ কমরও্ টাকাটা্আিাে্ করমত্পামরনচন।্তখন্ চতচন্বমলন্আইমনর্আেে্

শনমবন।্এইসব্ তথয্আ ার্ শজরাে্প্রকাে্ শপমর়্ে্ শর্ত্ বমলই্তাুঁমক্খুন্করা্হে।্

অ্চবচেয্ চর্চন্খুনটা্ কচরমর়্েচিমলন্ তাুঁর্ পমক্ষ্সুচকোমসর্ চিচের্কথা্জানার্ শকানও্

উপাে্ চিল্না,্কারণ্খুমনর্স ে্ চতচন্ শসখামন্উপচস্থত্ চিমলন্না।্ চর্চন্উপচস্থত্

চিমলন,্অ্থযাৎ্এই্ভদ্রমলামকর্অ্যাক চেস,্তামক্পুচলে্ধমরমি্এবাং্শস্তার্অ্পরাধ্

স্বীকার্কমরমি।্আর্এটাও্শস্বমলমি্শর্,্শর্্তামক্এ েে্কমরচিল্তামক্শস্শিচখমর়্ে্

শিমব। 
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শেলুিা্এবার্পামণ্ডর্চিমক্চেরল। 

  

চ াঃ্পামণ্ড–আপচন্আপনার্শলাকমক্আনান্শতা। 

  

দুজন্কনমস্টবল্চগমর়্ে্েম্ভু্চসাংমক্চনমর়্ে্এল। 

  

শেলুিা্বলল,্শতা ামক্শর্্খুনটা্করমত্বমলচিল।্শস্শলাক্চক্এখামন্রমর়্েমি? 

  

েম্ভু্চসাং্এচিক্ওচিক্শিমখ্বলল,্হাুঁ্হুজুর। 

  

তামক্শিখামত্পারমব?্ওই্শর্্শসই্শলাক,্বমল্একজন্চবমেষ্বযচক্তর্চিমক্েম্ভু্চসাং্

তার্হাতকো্পরা্দুমটা্হাত্একসমে্তুমল্শিখাল। 

  

সকমল্অ্বাক্হমর়্ে্শিখল,্শর্্রতনলাল্বযানাচজযর্ ুখ্শথমক্তাুঁরা্পাইপটা্খমস্েক্কাস্

েমে্ াচটমত্পেল। 

  

শহাোট্ননমসন্স্ইজ্চিস?্বমল্উেমলন্রতনলাল্বযানাচজয।  

  

শেলুিা্বলল,্আপচন্ননমসন্সই্বলুন,্আর্োসযই্বলুন,্ইমর়্োর্শগ ্ইজ্আপ,্চ াঃ্

বযানাচজয। 

  

স স্ত্ঘমর্একটা্থ থম ্ভাব,্তার্ মধয্শেলুিা্কথা্বমল্িলল। 

  

আপনামক্একটা্প্রশ্ন্করমত্িাই,্চ স্টার্অ্যালবাটয্রতনলাল্বযানাচজয।্আপনার্কীমসর্

জনয্পঞ্চাে্হাজার্টাকা্ধার্করার্প্রমর়্োজন্হমর়্েচিল্শসটা্বলমবন্চক? 

  

আই্উইল্নট,্এখনও্শতমজর্সমে্বলমলন্রতনলাল। 

  

তা্হমল্আচ ই্বচল,্বলল্শেলুিা।্আপচন্র্া্শরাজগার্করমতন্তার্শিমর়্ে্অ্মনক্

শবচে্খরি্করমতন।্সুচকোস্চলমখমি্আপচন্বাইচজমির্চপিমন্অ্ম ল্টাকা্ ালমতন।্

আ রা্ শর্চিন্আপনার্ ঘমর্ চগমর়্েচিলা ্ শসচিন্ আতমরর্ গন্ধ্ শপমর়্েচিলা ।্ আ ার্
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ধারণা্আ রা্আসার্আমগ্আপনার্ঘমর্একজন্বাইচজ্চিমলন,্তাুঁমক্আপচন্চভতমর্

পাচেমর়্ে্শিন।্আপচন্চনমজ্আতর্বযবহার্করমল্পাচটযর্চিমনও্চনশ্চান।েই্করমতন,্চকন্তু্

শসচিন্ শকানও্ গন্ধ্ পাইচন।্ আ ার্  মন্ হে।্ আপচন্ আপনার্ চপতা মহর্ স্বভাব্

শপমর়্েচিমলন।্ তাুঁরও্ শেষ্ জীবমন্ অ্থযাভাব্ হমর়্েচিল।্ আপচনও্ শসই্ একই্ কারমণ্

সুচকোমসর্িারস্থ্হমর়্েচিমলন। 

  

ও্ াই্গে।্ াথা্শহুঁট্কমর্রুদ্ধস্বমর্বলমলন্রতনলাল।্আই্অ্যা ্চেচনেন্ড। 

  

ইনমেটর্পামণ্ড্ও্একজন্কনমস্টবল্তাুঁর্চিমক্এচগমর়্ে্শগল। 

  

শেলুিা্বলল,্আ ার্বক্তবয্অ্চবচেয্এখনও্শেষ্হেচন।্এখনও্একটা্রহসয্উিঘাটন্

হমত্বাচক্আমি,্শসটা্হল্েকুন্তলা্শিবীর্কণ্ঠহার।্শসটা্জেন্তবাবু্চনমত্শিমর়্েচিমলন,্

চকন্তু্পামরনচন,্কারণ্শসটা্তার্আমগই্অ্নয্একজমনর্হামত্র্াে।  

  

কার?্িাপা্স্বমর্চজমেস্করমলন্সুনীলা্শিবী। 

  

এখামন্আচ ্একটা্কথা্বলমত্িাই,্বলল্শেলুিা।্একটা্ধারণা্হমর়্েচিল্শর্্শসচিন্

পাচটযমত্র্খন্চেেটা্শিখামনা্হচেল্শসই্অ্ন্ধকার্অ্বস্থামতই্বুচঝ্শকউ্চগমর়্ে্হারটা্

চনমর়্ে্আমস।্চকন্তু্আসমল্চেে্র্খন্িমল্তখন্পিাথয্শথমক্প্রচতেচলত্আমলাে্ঘর্

আর্সমূ্পণয্অ্ন্ধকার্থামক্না।্আচ ্শসচিন্শপ্রমজটমরর্পামে্িাুঁচেমর়্েচিলা ।্আ ার্

িৃচষ্ট্শুধু্পিযািার্ চিমক্ চিল্না।্ঘর্শথমক্শকউ্শবচরমর়্ে্শগমল্আচ ্চনশ্চান।ে্শিখমত্

শপতা ।্শকউ্শবমরােচন।্প্রমসনচজৎ্িাুঁোমনা্অ্বস্থা্শথমক্শসাোে্বমস্আর্িচব্িলার্

 মধয্সুচকোস্প্রমবে্কমরন।্ঘমর্আর্শকানও্নোিো্হেচন।  

  

তা্হমল?্সুনীলা্শিবী্হতভম্ব। 

  

তা্হমল্এই্শর্্িচব্শুরু্হবার্আমগই্হারটা্চসন্দুক্শথমক্বার্কমর্আনা্হমর়্েচিল। 
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শস্শতা্হমর়্েইচিল,্বলমলন্সুনীলা্শিবী।্েীলা্এমনচিল্আপনামক্শিখামনার্জনয্এবাং্

েীলাই্শসটা্আবার্তুমল্রামখ। 

  

না।্ শসখামনই্ভুল।্েীলা্হারটামক্আর্ চসন্দুমক্ শতামলচন।্ শস্ শসটা্ চনমজর্কামিই্

শরমখ্চিমর়্েচিল।্এটা্আচ ্বুঝমত্শপমরচিলা ,্চকন্তু্কারণটা্বুচঝচন।্পমর্রামত্র্শস্

শসটামক্ একটা্ েুমলর্ টমব্  াচটর্  মধয্ পুমত্ রামখ।্ এ্ কথা্ েীলা্ চনমজ্ আ ামক্

বমলমি।্এই্শর্্শসই্হার। 

  

শেলুিা্ তার্ শকমটর্পমকট্ শথমক্হারটা্ বার্কমর্ঘমরর্ াঝখামন্ শটচবমলর্ উপর্

রাখল।্ঘমরর্সকমলর্ ুখ্শথমক্একটা্চবস্মেসূিক্েে্শবচরমর়্ে্এল।  

  

সুনীলা্শিবী্বলমলন,্চকন্তু…চকন্তু্শস্এরক ্করল্শকন? 

  

কারণ্ শস্ তার্ ঘর্ শথমক্ আপনার্ এবাং্ আপনার্ স্বা ীর্  মধয্ কমথাপকথন্ শুমন্

শেমলচিল।্তার্ শোবার্ঘর্ শতা্আপনামির্ শোবার্ঘমরর্পামেই্এবাং্ াঝখামনর্

িরজা্শখালাই্থামক।্ াঝরামত্র্তার্ ঘু ্শভমঙ্র্াে।্তখন্আপচন্আপনার্স্বা ীমক্

বলচিমলন্ শর্্ হারটা্ আপচন্ সুচকোসমক্ চবচি্ করমত্ রাচজ্ আমিন।্ এই্ চসদ্ধামন্ত্

শপৌুঁিমত্অ্চবচেয্আপনার্অ্মনক্স ে্ শলমগচিল,্ চকন্তু্ শেষ্পর্যন্ত্ শর্্আপচন্ রাচজ্

হমর়্েচিমলন্ শসটা্ শতা্ চেক।্ এ ন্ দুঘযটনা্ র্ামত্ না্ ঘমট্ তাই্ েীলা্ হারটা্ সচরমর়্ে্

শরমখচিল,্এবাং্শস্এটা্কমরচিল্বমলই্আজও্হারটা্আপনামির্কামি্রমর়্েমি্এবাং্

আো্করা্র্াে্থাকমব।্এ ন্চজচনস্হাতিাো্করাও্একটা্িাই । 

  

* 

  

শহামটমল্চেমর্এমস্লালম াহনবাবু্ াথা্িুলমক্বলমলন,্ োই,্লাক্নউ্ ামন্শতা্

ভাগয্এখনই।্তা্এখামন্ভাগযটা্কার্শসটা্শতা্আচ ্চেক্বুঝমত্পারচি্না। 
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শেলুিা্বলল,্শকান্পারমিন্না?্ভাগয্আপনার,্কারণ্আপচন্আব্বার্শেলুচ চত্তমরর্

একটা্তারাবাচজ্শিখমত্শপমলন্চবমন্পেসাে। 

  

আচ ্বললা ,্তা্িাো্সুনীলা্শিবীমিরই্ভাগয্ভাল্শর্্হারটা্তামিরই্রমর়্ে্শগল।্

থযাঙ্কস্ ুুঁ্শ চর্েীলা। 

  

র্া্বমলি।্তমপে্ভাই,্বলমলন্লালম াহনবাবু। 

  

েীলার্ মতা্শ মর়্ে্বে্একটা্শিখা্র্াে্না-তাই্না্শেলুবাবু? 

  

শেলুিা্বলল,্েকুন্তলা্শিবীর্হারটা্র্চি্সচতয্কমর্শকউ্কির্কমর,্শস্হল্ শ চর্

েীলা্চবশ্বাস। 
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