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বেচিচিন নয়। েছর খাননক। 

  

কীরকম আলাপ? 

  

 জাস্ট হাই, হযানলা। 
  

আলাপটা কীভানে হনয়চছল? 

  

 চিক চিনটলনস মনন বনই। বসািযাল বকানও গ্যািাচরিং-এ বোধহয়। 
  

আপনার বমমচর চক খুে খারাপ? 

  

না ব া! এ কথা বকন েলনছন? 

  

সচি  এমন একজন বলাক যার সনে আলাপ হওয়াটা ভুনল যাওয়ার মন া ঘটনা নয়। 

  

 আমার সনে ব া ক  বলানকরই আলাপ হনয়নছ বরাজ, সে চক মনন থানক? 

  

আপনার স্মৃচ টা একটু জাচগ্নয় চিন  পাচর চক? 

  

বসটা চক খুে িরকার? 

  

বিখুন যচি মনন পনি়। 

  

 ার িরকার বনই। আমানির আলাপ হনয়চছল একটা চিনানর।  

  

এই ব া মনন পনি়নছ। চিনারটা হনয়চছল একটা চেউচট কননটনস্টর পর।  

  

হযাাঁ। 

  

বসই কননটনস্ট আপচনও একজন প্রচ নযাগ্ী চছনলন,  াই না।  
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চছলাম। বসটা চক বিানের চকছু? 

  

 বিানের কথা উিনছ না। শুধু েলচছ আপচন একজন কননটস্টযান্ট চছনলন।  

  

হযাাঁ। 

  

এেিং আপচন নম্র া িা নানম একটা বমনয়র কানছ বহনর যান। 

  

হযাাঁ। 

  

অথি বসই কননটনস্ট আপনারই চেউচট কুইন হওয়ার কথা। আর হনল আপচন মনিচলিং 

এর একটা খুে বলাভনীয় কনট্রাক্ট বপন ন। বসই সনে হয়ন া চিনের বরালও। 

  

এখন ওসে কথা উিনছ বকন? যা হয়চন  া চননয় বভনে কী হনে।  

  

কযাি প্রাইজ, বসানার মুকুট এেিং উপহানরর পচরমাণটাও খুে কম চছল না। 

  

আচম এসে চননয় ভাচে না। 

  

আপচন চকন্তু বসই কননটনস্ট রানার আপও হনচন। আপচন হনয়চছনলন ি ুথথ ো পঞ্চম। 
  

হযাাঁ। 

  

অথি সোই জান  রানার আপ ো চেউচট কুইন বকউই আপনার ধানর কানছ আসার মন া 

চছল না। 

  

েলচছ ব া, ওসে আচম ভুনল বগ্চছ। 

  

আপনার চক রাগ্ হয়চন? 

  

হয়ন া হনয়চছল। 
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কার ওপর? 

  

কারও ওপর নয়। ভানগ্যর ওপর। 

  

ভাগ্য ছাি়া অনয বকানও িযাক্টর চছল না? 

  

  া আচম কী কনর জানে? 
  

জাননন না? 

  

না। আচম চকছু জাচন না। 

  

 নম্র া িা-নক আপচন চিনন ন? 
  

আনগ্ আলাপ চছল না। কননটনস্ট চগ্নয় আলাপ হনয়চছল। 

  

 ার পচরিয় জাননন? 

  

খুে ভাল কনর জাচন না। শুননচছ েি়নলানকর বমনয়।  

  

েি়নলাক েলনল চকছুই েলা হয় না। নম্র া িা হল চেমলাপ্রসাি িার বমনয়। োচি় ইউ 

চপ। চেমলাপ্রসাি এক্সনপাটথ চেনিেজ্ঞ। চিস্টান এেিং িামি়া িালান চিনয় বকাচট বকাচট 

টাকা েছনর আয়। 

  

ও,  া হনে। 

  

ওরকম  াচিলয প্রকাি করনলন,  ার মানন চেমলাপ্রসানির টাকাটা আপনানক বোধহয় 

ইমনপ্রস করল না। 

  

অননযর টাকা আনছ,  ান  আমার কী যায় আনস েলুন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ োপোধ্যোয় । রূপ ।  রহস্য স্মগ্র 

 4 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অোক হওয়ার েযাপারও একটা আনছ। শুননেন? 

  

আপচন পুচলনির বলাক, বিানানল শুনে। 

  

না চমস চমত্র, আচম বজার কনর বিানান  িাইচছ না চকন্তু।  নে শুননল হয়ন া আপনার 

ধাাঁধা বকনট যানে। 

  

আমার বকানও ধাাঁধা বনই ব া! এক েছর আনগ্ একটা চেউচট কননটনস্ট বহনর চগ্নয়চছলাম 

ব া কী হনয়নছ? বসসে চননয় চক আচম ভাচে নাচক? বকন বয আপচন বসইসে পুরননা কথা 

খুাঁচিনয়  ুনলনছন। 
  

আপচন চক চেরক্ত হনিন? 

  

না-না, চেরক্ত হে বকন? আসনল আমানক চননয় কথা উিনল আমার খুে অস্বচি হয়। 

  

কথাটা আপনানক চননয় ব া হনি না। হনি নম্র ানক চননয়। 

  

 ানক চননয়ই ো বকন? 

  

আচম পুচলনির বলাক এেিং অন চিউচট। আপনার চক মনন হয় আচম শুধু গ্ালগ্্প  করন  

এনসচছ? 

  

চছিঃ চছিঃ, আচম  াই েললাম েুচি! আসনল আচম প্রসেটা ধরন  পারচছ না বয! 

  

প্রসেটা যান  আপচন ধরন  পানরন বসইজনযই ব া পুরননা এেিং মৃ  অ ী নক 

পুনচনথমথানণর এই বিষ্টা। নইনল কের খুাঁনি় কঙ্কাল বের করার লাভ কী েলুন! 

  

আচম ক্ষমা িাইচছ। যা েলচছনলন েলুন। 

  

আনরিঃ ক্ষমা িাইনছন বকন? পুচলনির কানছ ক্ষমা িাইন  বনই।  ারা  এ ই অভদ্র বয 

ক্ষমা িাইনল ক্ষমা চজচনসটানকই অপমান করা হয়। 
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গ্াগ্থী একটু বহনস েলল, আপনানক অভদ্র েচলচন চকন্তু। 

  

েলার সময় যায়চন। আমার ভদ্র ার মুনখাি এখনও খুনল বিচলচন চকনা। 

  

আচম চকন্তু এোর একটু একটু ভয় পাচি। 

  

আনগ্ই ভয় পানেন না। চকছুটা জানার পর ভয় হনলও হন  পানর।  

  

 জানাটা চেনিে িরকার চক? 
  

 হযাাঁ। 
  

  া হনল েলুন। 
  

কননটনস্টর চিনটা মনন পনি়? 

  

পনি়। 

  

জানজরা প্রন যনকই আপনার বিোনর চছল বসচিন। আপচন  া েুিন  বপনরচছনলন? 

  

না েুিোর কী! 

  

চ নজন চেিারনকর বকারচিনটই আপনার নানমর পানি বমাটা বমাটা নম্বর জমা হচিল। 

হাসনছন বয? 

  

ভােচছ আপচন এ  সে জাননলন কী কনর? আচম ব া জাচন না।  

  

অননক পচরশ্রম কনর জানন  হনয়নছ। 

  

একটা োনজ েযাপানর অননক সময় নষ্ট কনরনছন। 
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েযাপারটা যচি োনজ েনলই মনন হনয় থানক আপনার  া হনল চেউচট কননটনস্ট নাম চিন  

বগ্নলন বকন? 

  

হুজুনগ্। আমার এক মামা ইমনপ্রিাচরও। চ চনই একরকম বজার কনর নাচমনয়চছনলন। 

এই কননটস্ট বথনক নাচক চমস ইচিয়া কননটনস্ট পািাননা হয়। আরও অননক বলাভনীয় 

প্রিাে চছল। 

  

মাত্র এক েছনরর মনধযই চক আপনার বমাহভে হনয় বগ্নছ? 

  

হযাাঁ। আমার আর এসে েযাপানর বকানও ইন্টানরস্ট বনই। 
  

বমাহভে কীভানে হল? 

  

 বসটাও চক েলন  হনে? 
  

বকানও জেরিচি ব া বনই। ইনি হনল েলনেন। 

  

ওই কননটনস্টই আমার বমাহভে হনয়চছল। 

  

আচম একজন পুচলি, আমার ম ামন র হয়ন া িাম বনই।  েু েলচছ, আপচন বিষ্টা 

করনলই চমস ইচিয়া হন  পানরন। আপচন ব া িারুণ সুন্দরী।  

  

চিজ, আর ওকথা েলনেন না। এখন এই সুন্দরী িব্দটা শুননল আমার চরপালিন হয়। 

সুন্দর হওয়ার বয কী িানমলা  া ব া আপচন েুিনেন না। 

  

আপচন আমানক খুেই অোক করনলন। বমনয়রা ব া কমচিনমন্ট পছন্দই কনর। 

  

আচম কচর না। বলাভী পুরুেনির অননক অযািভাননসস আমানক সহয করন  হনয়নছ। 

আমার অচভজ্ঞ া খুে চঘনচঘনন। এমনকী আমার এক বজি ুন া িািা অেচধ আমানক 

চেনয় করার জনয পাগ্ল। এসনের িনল আমার বসৌন্দযথ চজচনসটার ওপনরই আকেথণ িনল 
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বগ্নছ। এ টাই িনল বগ্নছ বয, আচম একোর নযাি়া হওয়ার জনয একটা বসলুনন চগ্নয় 

হাচজর হনয়চছলাম। 

  

েনলন কী? 

  

গ্াগ্থী হাসন  হাসন  েনল,  া হনলই েুিুন। চকন্তু নাচপ টা আমার প্রিাে শুনন হা  

গুচটনয় েলল, আপনার মাথা বিাঁনছ চিনল আমার হান  কুষ্ঠ হনে চিচি। চকছুন ই নযাি়া 

করন  রাচজ হল না। 

  

আমার চহনসে মন া আপনার েয়স মাত্র কুচি়। এই েয়নসই এরকম বযাচগ্নী হনয় 

যাওয়ার কথা ব া নয় আপনার। আপচন চক একটু চপউচরটান? 

  

আমার োো খুে চপউচরটান। মা আোর চিক উলনটা। আচম চপউচরটান না হনলও আমার 

আর ওসে ভাল লানগ্ না। আপচন বযন কী েলচছনলন িেরোেু! 

  

ও হযাাঁ। আশ্চনযথর চেেয় হল চেমলাপ্রসাি িার পচরোরও চকন্তু ভীেণ চপউচরটান। ওনির 

োচি়র বকানও বমনয় চেউচট কননটনস্ট নামনছ এটা ভাোই যায় না।  

  

 নে নম্র া নামল বকন? 

  

নম্র া ইজ বরনেল। কলকা ায় পি়ন  এনস খুে অ্প  েয়নসই বস একচট োঙাচল 

বছনলনক চেনয় কনর। বছনলচটর ব মন বকানও গুণ বনই।  নে বভচর হযািসাম। ওরকম 

সুপুরুে খুে কম বিখা যায়। এই চেনয়র েযাপানর িা পচরোনর খুে অিাচতি  হনয়চছল। 

বছনলচট ওনির স্বজাচ  ব া নয়ই, উপরন্তু োনপ  াি়াননা মানয় বখিাননা ভযাগ্ােি 

টাইনপর। েউনয়র ভরণনপােনণর ভার বনওয়ার বযাগ্য া ওর চছল না।  

  

এই গ্্প টাও চক আমার বিানা িরকার? 

  

না িাইনল নয়। েনলচছ ব া শুধু গ্্প  করন  আচম আচসচন। 
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 া হনল েলুন। 

  

নম্র া এ বছনলটানক চেনয় করায় িা পচরোর বরনগ্ বগ্নলও  ানির চকছু করার চছল না। 

চেমলাপ্রসাি বমনয়-জামাইনক  ার কলকা ার োচলগ্ি বিনসর োচি়টা চিনয়চছনলন এেিং 

জামাইনক  ার অচিনস একটা বমাটা মাইননর িাকচরন ও েহাল কনরন। বছনলটার অেিয 

িাকচরন  বকানও মন চছল না। সারাচিন মি বখ  আর োচি়র সুইচমিং পুনলর ধানর েনস 

থাক । চেনয়টা অেিয সুনখর হয়চন। নম্র ার সনে  ার ের চেচজ  রায়নিৌধুরীর প্রায়ই 

প্রেল িগ্ি়া হ । বিানা যায় মারচপট অেচধ গ্ি়া  েযাপারটা। অথি নম্র া চেচজ নক 

চিনভাসথ করার কথাও ভােন  পার  না। লাভ-নহট চরনলিনই হনে বোধহয়। প্রিণ্ড 

আনরাি, আোর প্রিণ্ড ভালোসা। চকন্তু এর একটা সাইনকালচজকযাল চরঅযাকিনও 

আনছ। নম্র া অসম্ভে চিনপ্রিনন ভুগ্ন  থানক মানি মানি। সাইচকয়াচট্রনস্টর কানছও 

বযন  হনয়চছল  ানক। চেচজ   ার প্রচ  বিথিুল চক না  া চননয়ও বস ভয়িংকর সনন্দহ 

োচ নক ভুগ্ । সুইসাইিাল বটনিচিও চছল। যাই বহাক, বছনলনমনয়নির কানছ 

িাকসাইনট োো-মাও জব্দ হনয় যায়। চেমলাপ্রসানির মন া বগ্াাঁি়া, রক্ষণিীল মানুেও 

বমনয়র এই অেস্থা বিনখ বস যখন যা োয়না কর   খনই  া বমটান ন। চেউচট কননটনস্ট 

নামার েযাপানরও োো বকানও আপচি ব ানলনচন। আপচন চকন্তু আর বকানও প্র্ন  করনছন 

না। 

  

আচম শুনচছ ব া! 
  

হযাাঁ। চকন্তু নম্র া ব মন সুন্দরী না হনয়ও চেউচট কননটনস্ট বকন নামন  বগ্ল  া জানার 

বকৌ ূহল বনই? 

  

নম্র া সুন্দরী নয় েুচি! আমার ব া  া মনন হয়চন! ওর চিগ্ার খুে ভাল, মুখশ্রীও 

িমৎকার। 
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একটা শ্বাস বিনল িের েনল, আপচন সচ যই একটু অদু্ভ  আনছন। নম্র া জাস্ট বসা বসা, 

চেউচট কননটনস্ট নামোর মন া িটক ো গ্ল্যামার ওর বনই। যাক বগ্, ও বকন বননমচছল 

জাননন? জাস্ট টু বমক চেচজ  বজলাস। নম্র ার সে প্রেনলম চেচজ নক চননয়। চেচজ নক 

ও পুনরাপুচর গ্রাস করন  িায়। চেচজন র বিানখ ও সনেথািমা নারী হনয় থাকন  িায়। এক 

ধরননর পাগ্লানট অেনসিন। কননটনস্ট জয়ী হওয়া ওর কানছ খুেই জরুচর েযাপার চছল। 

চেমলাপ্রসািনক একজন সাইচকয়াচট্রস্ট সােধান কনর চিনয়চছনলন, ওাঁর বমনয়র যা অেস্থা 

 ান  ইনগ্ান  আঘা  লাগ্নল মযাচসভ নাভথাস বেকিাউন হন  পানর। সু রািং 

চেমলাপ্রসাি ওাঁর বমনয়র হনয় কলকাচি বননি়চছনলন। কননটনস্টর মািপনথ যখন সোই 

েুিন  বপনরনছ বয গ্াগ্থী চমত্র নানম বমনয়চট  ার প্রচ দ্বন্দ্বীনির বিনয় অননক এচগ্নয় আনছ 

 খনই চ নজন চেিারনকর কানন কানন চকছু েনল বিওয়া হল এেিং কনয়কটা মুখ আাঁটা 

বমাটা খামও হল হা েিল। েুনিনছন? 

  

গ্াগ্থী হাসচছল। েলল, েুনিচছ। 

  

চকন্তু নম্র া িা চেউচট কুইন হওয়ার পর িিথকনির মনধয বথনক চকছু চেরূপ প্রচ চরয়া 

হনয়চছল। আপনার চক মনন আনছ একজন যুেক চেিারকনির চপছন বথনক উনি চিৎকার 

কনর েনলচছল বয, এটা সমূ্পণথ জাচল েযাপার, সাজাননা চজচনস, বজাচ্চুুচর ই যাচি। বছনলটা 

বরনগ্ জাজনির চিটও বকনি় বনওয়ার বিষ্টা কনরচছল। চসচকউচরচটর বলানকরা  ানক ধনর 

োইনর চননয় যায়। 
  

হযাাঁ। একটা বগ্ালমাল হনয়চছল শুননচছ। বসই সময় আমানির র যাম্প বথনক সচরনয় বভ নর 

চননয় যাওয়া হনয়চছল। আমার খুে লজ্জা করচছল। 

  

বয বছনলটা ওরকম চর-অযাক্ট কনরচছল বস বক জাননন? 

  

না। 

  

নম্র ার হাজেযাি চেচজ  রায়নিৌধুরী। 
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 া হনে। 

  

এোর আমার প্র্ন , চেচজ নক চক আপচন বিননন? 

  

গ্াগ্থী একটু িুপ কনর বথনক েলল, একথার জোে বিওয়া চক খুে জরুচর? চনজস্ব সুনত্র 

আপচন বোধহয় সে খেরই রানখন। 

  

িের িািগুপ্ত একটু হাসল, আচম চকন্তু সেজাতি া নই। আমার খের সেই বসনকি হযাি। 

বসগুনলা যািাইনয়র অনপক্ষা রানখ। চেচজন র কথা থাক। সচি  বিৌধুরীর প্রসনে যচি 

চকছু প্র্ন  কচর জোে বিনেন চক? 

  

গ্াগ্থী একটা শ্বাস বিনল েনল, বগ্াপন করার চকছু ব া বনই।  

  

 ানক আপচন ক টা বিননন? 

  

েললাম ব া, ওই হযানলার বেচি নয়। 

  

সচি  একজন িাক্তার। বেি ভাল গ্ায়ননানকালচজস্ট। বেহালায় একটা নাচসথিং বহাম 

বখালার জনয বিষ্টা করনছ। প্রিুর টাকার িরকার  ার। বসচিন চেউচট কননটনস্ট বস চছল 

চ নজন চেিারনকর একজন। খুে অনযায়ভানে চ নজন চেিারকই আপনানক েচঞ্চ  কনর 

নম্র া িা-নক চেউচট কুইন কনর চিনয়চছল েনট, চকন্তু সচিন র বোধহয় একটু 

চেনেকিিংিন হনয়চছল। কী েনলন? 

  

হন ই পানর। 

  

চিনানর আপচন চছনলন সচিন র পানি। চিক ব া! এেিং বসচিন সচি  আপনানক চকছু 

েনলচছল। কথাগুনলা কী  া আমরা হয়ন া বকানওচিনই জানন  পারে না, যচি আপচন 

 া প্রকাি না কনরন। কথাগুনলা অেিয ইম্পটথযান্ট নয়। ইম্পটথযান্ট হল সচিন র অযানপাি। 

অযানপ্রািটা কীরকম চছল চমস চমত্র? 
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গ্াগ্থী খুে চমচষ্ট কনর একটু হাসল।  ারপর েলল, উচন আমার ওপর একটু িাক্তাচর 

করন  বিনয়চছনলন। আমানক বিনখ নাচক ওাঁর মনন হনয়চছল আমার চকছু িারীচরক 

প্রেনলম আনছ। উচন ওাঁর বিম্বানর বযন  েনলচছনলন।  

  

আপচন চগ্নয়চছনলন চক? 

  

না।  নে উচন মানি মানি আমানক বিান করন ন এেিং বযন  েলন ন। 

  

 েু আপচন যানচন। 

  

বকন যাে েলুন। আমার বকানও প্রেনলম আনছ েনল ব া আমার মনন হয়চন।  

  

 ারপর চক উচন উপযািক হনয় আপনার কানছ আনসন? 

  

গ্াগ্থী মৃদু বহনস েলল, হযাাঁ। 

  

 এই েিানয া বিনখও আপচন খুচি হনচন? 
  

আমানক ব া এভানেই বোঁনি থাকন  হয়। বযনি ক  বলাকই বয আমার উপকার করন  

িায়। 

  

বসই চিনার পাচটথন  একটা ঘটনা ঘনটচছল। মা াল চেচজ  রায়নিৌধুরী চিনানর আমচি  

চছল েনট, চকন্তু  ানক প্রথনম ঢুকন  বিওয়া হয়চন। চকন্তু বিে চিনক বস বজার কনর বঢানক 

এেিং প্রিণ্ড বিাঁিানমচি কনর। বস জাজনির ওপনরও হামলা কনরচছল। 

  

হযাাঁ, চেশ্রী েযাপার। 

  

 সচি  বিৌধুরীর সনে  ার একটা হা াহাচ ও হনয়চছল। সচি  চেচজ নক বোধহয় 

ঘুচেটুচে মানর। 
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আচম বিচখচন। গ্ণ্ডনগ্াল শুরু হন ই আচম ঘর বথনক পাচলনয় যাই। আচম খুে চভ ু বমনয়। 

  

চকন্তু বসইঘুচের চর-অযাকিন ভাল হয়চন। চেচজ  বয কািই কনর থাকুক বস 

চেমলাপ্রসানির জামাই।  ার গ্ানয় হা  ব ালা চেমলাপ্রসাি চনশ্চয়ই পছন্দ কনরনচন। 

আর নম্র া চেনকম চিউচরয়াস। চেচজ নক মারার িনল নম্র া এনস োচঘচনর মন া 

সচিন র ওপর িাাঁচপনয় পনি়। সচি  প্রিণ্ড বরনগ্ যায়। চিৎকার কনর সোইনক শুচননয় 

কীভানে নম্র ানক বজ াননা হনয়নছ  া প্রকাি কনর বিয়। ইট ওয়াজ আ চরনয়ল 

পযানিানমাচনয়াম। 

  

হযাাঁ শুননচছ। সচি  বিৌধুরী আমানক বটচলনিানন সে েনলচছনলন পরচিন। চহ ট্রানয়ি টু 

চে এ চহনরা। 

  

আপচন  ার চহনরাইজমনক বোধহয় খুে একটা মূলয বিনচন। 

  

গ্াগ্থী বির মৃদু বহনস েলল, আচম আমার িারচিনক বরাজই এ  চহনরা বিখন  পাই বয 

এখন আমার ব মন চর-অযাকিন হয় না। গ্ কালও আমানক বিা লার োরান্দায় বিখন  

বপনয় একজন চহনরা  ার সাইনকলটা এ  বজানর িালান  লাগ্ল বয, বিনে একটা 

চরকিার সনে ধাক্কা বখনয় চছটনক পনি় রক্তারচক্ত কাণ্ড, বেিারা। 

  

 া হনল চক ধনর বনে েযচক্তগ্  জীেনন আপনার বকানও চহনরা বনই? 

  

কী মনন হয় আপনার পুচলিসানহে? 

  

পুচলিরা হৃিনয়র খের কী কনর রাখনে, েলুন?  নে হৃিয় বথনক বসটা যচি খুননাখুচনন  

িাাঁি়ায়  খন পুচলিনক খের রাখন  হয়। ইন িযাক্ট পৃচথেীন  হৃিয়ঘচট  খুননাখুচনর 

সিংখযা খুেই বেচি। আপচন চক  া জাননন? 

  

না। আচম খেনরর কাগ্জ অ  মন চিনয় পচি় না। 
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ভালই কনরন। পৃচথেীন  য  ময়লা আর গ্াি আনছ খেনরর কাগ্জ  া সযনে  ুনল 

সকালনেলায় আমানির সামনন সাচজনয় বিয়। বয বিনি খেনরর কাগ্জ বনই বসই বিনির 

বলাক বোধহয় খুেই সুখী। এোর দু’-একটা কথা। 

  

হযাাঁ, েলুন। 

  

 সচি  বিৌধুরীনক আপচন  া হনল পািা বিনচন, এই ব া। 
  

আচম ব া  া েচলচন! পািাটািা নয়, আচম জাস্ট  ার বিম্বানর যাইচন। 

  

সচি  আপনার সনে বকাথায় বিখা কনর? 

  

 এখানন, আমানির োচি়ন  ও একচিন সকানল এনস হাচজর। বয বিয়ানর আপচন েনস 

আনছন ওখাননই েনসচছনলন চ চন। েি় একজন িাক্তার এনসনছন শুনন আমার োো আর 

মা-ও  ার সনে এনস কথাটথা েনল যান। 

  

 ারপর? 

  

চ চন বেি কথাো থা েলন  পানরন। িারুণ স্মাটথ, বিহারাটাও রীচ মন া ভাল। 

  

সচি  কী েলন  এনসচছল? 

  

চেউচট কননটনস্ট আমার বহনর যাওয়া চননয় দুিঃখপ্রকাি করাটা  ার মনধয চছল। আর 

োরোর আমার িরীর স্বাস্থয চননয় উনদ্বগ্ প্রকাি কনর আমার মা োোনক েনল যান বযন 

 ারা বমনয়নক একোর  ার বিম্বানর পািান। 

  

আপচন বোধহয়  েুও রাচজ হনচন। 

  

না।  নে েনলচছলাম প্রনয়াজন হনলই যাে। 

  

একটু ইন্টারাপ্ট করচছ। চেচজ  রায়নিৌধুরী চিক কনে আপনানক অযানপ্রাি কনর? 
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গ্াগ্থী মুখটা নাচমনয় চনল।  ারপর বির মুখটা  ুনল েলল, এ  খের বয বক আপনানক 

সািাই কনরনছ। 

  

ইনচস্টিংক্ট। 

  

চেচজ  এ োচি়ন  হানা বিয়চন, বস একচিন আমানক বিান কনর। বিখা করন  িায়। 

আচম চেরক্ত হনয় েচল বয আমার ইনি বনই। বস বিান বরনখ বিয়।  নে বস োরোর 

বিান কর , বরাজ। আচম বিান বরনখ চি াম।  ারপর একচিন একটা েি় বকাম্পাচনর 

মনিচলিং বটনস্টর জনয  ানির এনজন্ট আমানক বিান কনর একটা অযাপনয়ন্টনমন্ট বিয়। 

আচম জান াম না বয বসটা চেচজন রই পা া িাাঁি। যাই বহাক, বসখানন অথথাৎ বসই 

এনজনন্টর অচিনস চেচজন র সনে আমার বিখা হয়। 

  

কী েনলচছল চেচজ ? 

  

কী েলন  পানর েনল আপনার মনন হয়? 

  

বপ্রম ভালোসার কথা ব া! 

  

পুরুেরা ব া  াই েনল। অযাি চহ ওয়াজ মযাি অযাোউট িযাট। বস পচরষ্কার েনলচছল 

নম্র ানক বস ভালোনস না, বস আমানক িায়। 

  

আপচন কী করনলন? 

  

করুণ বহনস গ্াগ্থী েলল, আমার বির নযাি়া হনয় বযন  ইনি হনয়চছল। 

  

একজন েি় িাক্তার আর একজন েি়নলানকর জামাই। দু’জননই পাওয়ারিুল এেিং 

দু’জননই মচরয়া। আপনার বেি চেপিই বগ্নছ,  াই না? 

  

চননজর বিহারার জনয  াই আজকাল আমার লজ্জা হয়।  
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চকন্তু বিােটা ব া আপনার নয়, সৃচষ্টক থার,  াই না? ভাল কথা, আপচন চক মনিচলিং এর 

কন্ট্রাক্টটা বপনয়চছনলন বিে অেচধ? 

  

হযাাঁ। 

  

চেগ্ অিার? 

  

হযাাঁ, বমাটামুচট ভাল অিার। 

  

গ্  আট মানস আমার চহনসে মন া আপচন অতি   আটটা বকাম্পাচনর হনয় চভচিও 

মনিচলিং কনরনছন।  া ছাি়া খেনরর কাগ্নজর চেজ্ঞাপন, বপ্রািাক্ট বলনেল এেিং বপাস্টাচরিং 

ব া আনছই। চটচভ চসচরয়ানল আপনার মুখ খুে সম্প্রচ  বিখা চিন  শুরু কনরনছ। 

  

এসে ব া আর বগ্াপন খের না। সোই জানন। 

  

চিক কথা চমস চমত্র। চকন্তু সোই যা জানন  ার আি়ানল বগ্াপন খেরও চক চকছু ত চর 

হয় না? 

  

চিক েুিন  পারলাম না। 

  

আপনার হয়ন া জানা থাকন ও পানর বয, বসই চেউচট কননটনস্টর চ ন মাস পর িাক্তার 

সচি  বিৌধুরীর স্ত্রী অসুস্থ হনয় পনি়ন। বহপাটাইচটস ই। কীভানে বরাগ্টা হনয়চছল  া 

খুেই রহসযময়। বকউ জানন না। আচমও না। চকন্তু অননক অনুস্ান কনর শুধু এটুকু 

বজননচছ বয, রচনক সচিথ কাচির জনয চ চন একটা চেনিচি অযাচন্টনজন ইনিকিন 

চনচিনলন। হন  পানর বসটা বথনক ইননিকিনটা আনস।  

  

ব া? 

  

মাথা বননি় িের েলল, েযাখযা বিওয়া আমার পনক্ষ অসম্ভে। ইট ওয়াজ এ বভচর 

নযািারাল বিথ। 
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গ্াগ্থী িুপ কনর রইল। 

  

চকছু ভােনছন? 

  

ভােচছ আমার চকছু ভাো উচি  চক না। 

  

আনর না চমস চমত্র, আপনানক চিতি ায় বিলার জনয কথাটা েচলচন। আসনল ঘটনাগুচলনক 

একটা পরম্পরায় ো কাযথকারণসূনত্র চেনযি করা যায় চক না বসটাই বিখচছলাম। চকন্তু 

না, চমনসস বিৌধুরীর আকচস্মক মৃ ুয বকানওভানেই পিা ইাঁদুনরর গ্্ ছি়ানি না। 

  

 া হনল কথাটা উিল বকন? 

  

পচুলনির মন হল সনন্দহ চপিাি। চেউচট কননটনস্টর ছয় মানসর মাথায় বয নাচসথিংনহানম 

িাক্তার বিৌধুরী অযাটািি চছনলন বসখানন  ার এক বপনিনন্টর মৃ ুয হয় এেিং রুচগ্র োচি় 

আর পাি়ার বলাক এনস এমন হামলা কনর বয নাচসথিংনহানম প্রিণ্ড ভাঙিুর হনয়চছল। 

িাক্তার বিৌধুরীও উনিি হনয়চছনলন।  

  

জাচন। শুননচছলাম। এটাও চক অস্বাভাচেক ঘটনা? 

  

না। কলকা ায় এরকম প্রায়ই হয়। 

  

  া হনল? 
  

একটা িাস বিনল িের েনল, েযাপারটা োইনর বথনক বিখনল একটা আনেগ্জচন  ঘটনা 

মাত্র। চকন্তু  িতি  করন  বননম বিখা চগ্নয়চছল হামলাকারীরা বকউই বপনিনন্টর োচি়র 

ো পাি়ার বলাক চছল না।  ারা কারা  াও জানন  পারা যায়চন।  নে বযটুকু জানা বগ্নছ 

 া হল, এরা চছল বপিািার ো ভাি়ানট গুিা। 

  

বকন বয আমানক এসে বিানানিন। 
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িের একটু বহনস েলল, সচি  বিৌধুরী একজন েি় িাক্তার। কীভানে  ার স্ত্রীর 

বহপাটাইচটস ই হনয়চছল  া আমরা না জাননলও চ চন অেিযই জাননেন। আমরা শুধু 

জানন  িাই, বকন হনয়চছল? একটা চেনিে সমনয় সচি  বিৌধুরীর স্ত্রীর মরাটা চক 

প্রনয়াজন হনয় িাাঁচি়নয়চছল? 

  

আচম চকছু েুিন  পারচছ না বয!েুিন  বয আচমও পারচছ,  া নয়। শুধু এটুকু েলন  

পাচর বয, একজন িাক্তানরর পনক্ষ কারও মৃ ুযর আনয়াজন করা খুে িক্ত েযাপার নয়। 

  

ও মা! আপচন চক েলন  িান ওটা খুন? 

  

এখনও েচলচন। কারণ প্রমাণ বনই।  নে বমাচটভ হয়ন া আনছ।  

  

কী বমাচটভ? 

  

িাক্তার বিৌধুরীর সনে  ার স্ত্রীর চেনয় হয় প্রায় ছয় েছর আনগ্।  ানির একচট েছর 

চ নননকর বমনয়ও আনছ। বমাটামুচট একটা বসট পচরোর। স্বামী-স্ত্রীর মনধয খুে একটা 

িগ্ি়া চেোনিরও েযাপার চছল না। চকন্তু  াাঁনির মনধয হিাৎ একটা চমস আিারস্টযাচিিং 

শুরু হনয়চছল েনল োচি়র দু’জন কানজর বলাক আমানির জাচননয়নছ। ভদ্রমচহলা অসুস্থ 

হনয় পি়োর আনগ্ নাচক একচিন দু’জননর মনধয  ুমুল িগ্ি়া হয় এেিং ভদ্রমচহলা নাচক 

েনলচছনলন,  ুচম চিনভাসথ করন  িাও? ব ামানক আচম নানক খ  চিইনয় ছাি়ে। ই যাচি 

ই যাচি।  ারপনরই হিাৎ অসুখ এেিং মৃ ুয। 

  

শুধু িগ্ি়া বথনকই চক বকউ কাউনক খুন কনর? 

  

না মযািাম। বিখন  হনে িগ্ি়ার উৎনস কী আনছ। বসইনটই আসল। পৃচথেীন  স্বামীরা 

যখনই স্ত্রীনক হ যা কনরন  খন বেচিরভাগ্ বক্ষনত্রই বিখা যায় হ যার চপছনন আর একচট 

স্ত্রীনলাক রনয়নছন।  নে আনগ্ই েনলচছ আমানির হান  প্রমাণ বনই। আরও একটা কথা 

হল, িাক্তার বিৌধুরী একজন গ্ায়ননানকালচজস্ট। মচহলানির সনেই  াাঁর চন য কাজ। 
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সু রািং মচহলানির সম্পনকথ একটা ইচমউচনচট ত চর হনয় যাওয়াটা স্বাভাচেক েযাপার, যচি 

বকানও এক্সট্রা অচিথনাচর মচহলার সনে ইনভলভনমন্ট ঘনট। 

  

আচম আোর এক গ্লা জনল। 

  

আচমও। িাক্তার বিৌধুরী  ার স্ত্রীনক খুন কনরনছন এমন সনন্দহ বকউ কনরচন। প্র্ন টাও 

ওনিচন। বকানও মচহলার সনে  ার সম্পনকথর কথাও বকউ জানন না। 

  

 া হনল? 

  

 া হনলও একটা কথা আনছ। স্ত্রীর মৃ ুযর পর বিখা যায় িাক্তার বিৌধুরী রা  বজনগ্ 

কাউনক অননকক্ষণ ধনর লম্বা বিান করন ন। একজন চেনিে কাউনক। বস সমনয়  ার 

মুখ বিাখ অনযরকম হনয় বয । চকছুচিন পনরই নাচসথিংনহানম  ার ওপর হামলা হয়। এর 

মনধযও বকউ বকানও কাযথকারণসূত্র বখাাঁনজচন। 

  

শুধু আপচনই খুাঁনজনছন? 

  

হযাাঁ। এই হামলাটা একজন চেনিে বকউ কনরচছল। যার সনে বসই বপনিনন্টর সম্পকথ 

চছল না। 

  

বস বক? 

  

বসটা েলা আন্দানজ চঢল বছাাঁি়ার মন া হনয় যানে।  নে এমন বকউ বয পাওয়ারিুল, 

স্ট্রিং বমাচটভ আনছ এেিং বেপনরায়া। এসে ঘটনা যখন ঘনট  খন আচম চপকিানর চছলাম। 

বকানও  িনতি র ভারও আমানক বিওয়া হয়চন এেিং এসে ঘটনা বয ঘটনছ  াও আমার 

জানার কথা নয়। আচম এই এ  সে ঘটনা বজননচছ মাত্র সা  চিন আনগ্। যখন আমানক 

িাক্তার সচি  বিৌধুরীর োই চি োই, আপচন চক জাননন বয সচি  বিৌধুরী মারা বগ্নছন? 

  

অোক গ্াগ্থী  ার চেস্ফাচর  বিানখ বিনয় েলল, মারা বগ্নছন! কই, জাচন ব া! 
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 চিচতি   িের  ার মুনখর চিনক বিনয় েনল, জাননন না! 
  

না। 

  

ও, আপচন ব া আোর খেনরর কাগ্জ পনি়ন না। 

  

না, পচি় না। 

  

খেরটা অেিয ব মন গুরুত্ব চিনয় ছাপাও হয়চন। সচি  বিৌধুরী মারা যান একচট বমাটর 

অযাচক্সনিনন্ট। 

  

ইস। দুিঃনখর খের! 

  

সে মৃ ুযই দুিঃনখর। আচম–িের িািগুপ্ত বকানও মৃ ুযই পছন্দ কচর না। 

  

বকউই কচর না িেরোেু। চকন্তু  েু মৃ ুয ব া আনছই  াই না? 

  

হযাাঁ চমস চমত্র, মৃ ুয আনছই আমানির বপছনন। ক  সুন্দর মুখ, ক  সুন্দর িরীর, ক  

প্রচ ভা, ক  বমধা, ক  অ ৃপ্ত োসনা, ক  বলাভ, ক  আসচক্ত মৃ ুযন  বিে হনয় যায়। 

  

হযাাঁ। েযাপারটা ট্রযাচজক, চকন্তু আমানির ব া চকছু করার বনই।  

  

 িের মাথা বননি় েনল, সচি  বিৌধুরীর মৃ ুয না হনল এ  ঘটনা আমার জানা হ  না, 

আপনার সনেও পচরিয় হ  না। বমাটর দুঘথটনায় মৃ ুয হনলও  ার মনধয চকছু অসিংগ্চ  

থাকায়  িনতি  আমার  লে পনি়। দুঘথটনা ঘনটচছল বেচি রান  বোধহয় োনরাটা ো 

 ারও পনর। ওাঁনির নাচসথিংনহানম একজন চভ আই চপর স্ত্রী ভরচ  চছনলন। রা  োনরাটায় 

হিাৎ বিান আনস বয বরাগ্ীর অেস্থা খারাপ, িাক্তার বিৌধুরীনক একু্ষচন বযন  হনে। 

বিৌধুরী  াি়া াচি়  ার গ্াচি় চননয় বেচরনয় পনি়ন। চনউ আচলপুনরর চনজথন রািায় একটা 

বলাহা বোিাই ট্রাক  ার গ্াচি়নক প্রায় চপনে বিয়। ইনচসনিন্টাচল গ্াচি়টা পরীক্ষা কনর 
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বিখা বগ্নছ  ান  বেক অনয়ল চছল না। অথথাৎ চেপনির সময় বিৌধুরীর গ্াচি়র বেকও 

কাজ কনরচন। লচরটা  ানক বমনর পাচলনয় যায়। 

  

ইস বর। 

  

ঘটনাটা এমচনন  উনপক্ষা করা বয । চকন্তু  িনতি  বননম বিনখচছ নাচসথিংনহাম বথনক 

বকানও বিান করা হয়চন এেিং রুচগ্র অেস্থা বসই রান  ভালই চছল।  

  

ও মা!  া হনল? 

  

িের একটু হাসল, আপচন েুচিম ী, েুনি চনন। 

  

ইজ ইট মািথার এনগ্ন? 

  

খুে ছক কনে চহনসে কনর বিৌধুরীনক মারা হনয়চছল।  

  

 বক মারল  ানক? 
  

আপচন চকছু অনুমান করন  পানরন? 

  

না ব া! আচম কী কনর অনুমান করে? 

  

মাপ করনেন। ভুল প্র্ন  কনরচছ বোধহয়। আিা আপনার চক বকানও বমাোইল বিান 

আনছ? 

  

না ব া! 
  

বিৌধুরীর চছল, চেচজন র চছল, নম্র ার আনছ।  

  

বকন চজনজ্ঞস করনছন? 
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 িাক্তার বিৌধুরীর বমাোইল বিাননর বরকিথ বিক কনর বিখা যানি উচন একটা নম্বর খুে 

বিোর করন ন। বসই নম্বরটা আপনার। 

  

হযাাঁ। েনলচছ ব া, উচন মানি মানিই আমানক বিান করন ন। 

  

কী েলন ন চ চন আপনানক? 

  

খুে ইম্পটথযান্ট কথা চকছু নয়। গ্্প  করন ন। 

  

কখনও কখনও রা  োনরাটান ও? 

  

আমার অ  বখয়াল বনই। 

  

একটু বভনে েলুন। 

  

বোধহয় এক-আধোর বেচি রান ও কনরনছন। 

  

অ  রান  বিান করার চক চেনিে কারণ চছল? 

  

একটা িীঘথশ্বাস বিনল গ্াগ্থী েলল, উচন পাগ্লাচম করন ন। 
  

কীরকম পাগ্লাচম? 

  

চেনয় করার কথা েলন ন। অননক চকছু প্রচমজ করন ন। বলাভ বিখান ন চেনিনি চননয় 

যাওয়ার। 

  

আপচন চক  ানক প্রশ্রয় চিন ন? 

  

প্র্ন ই ওনি না। আমানক ব া ওরকম প্রিাে ক জন ক ভানেই চিনয়নছ। প্রশ্রয় বিওয়ার 

কথা উিনছ বকন পুচলিসানহে? 
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কারণ, বকানও বকানও বিান কনলর চিউনরিন আধঘণ্টা ো  ারও বেচি চছল।  

  

েললাম ব া উচন অননক কথা েনল বযন । আচম  ার চকছুটা শুন াম, চকছুটা শুন াম। 

 নে অভদ্র া কনর বিানটা নাচমনয়ও রাখন  পার াম না।  

  

চিক আনছ চমস চমত্র। 

  

বকানও বিাে হয়চন ব া। 

  

আনর না, না। বিানের কী আনছ। আচম শুধু বজনন চনচি।  

  

আর কী জানন  িান? 

  

বেচি চকছু নয়। আপচন চক জাননন বয, গ্  পরশু রান  নে ার োচি়র সুইচমিং পুনল িুনে 

চেচজ  রায়নিৌধুরী মারা বগ্নছ? 

  

ও মা! সচ য েলনছন? 

  

 চমস চমত্র, গুজে ছি়াননা আমার কাজ নয়। 
  

সুইচমিং পুনল? 

  

হযাাঁ। বঘার মা াল অেস্থায়। সাক্ষয প্রমাণাচি েনল, নম্র া আর চেচজ  অননক রা  অেচধ 

সুইচমিং পুনলর ধানর েনস চছল।  ানির মনধয বরাজকার মন াই িগ্ি়ািাচটও হয়।  ারপর 

নম্র া শুন  িনল যায়। বভারনেলা চেচজন র মৃ নিহ সুইচমিং পুনলর মনধয পাওয়া যায়। 

  

সযাি। 

  

 হযাাঁ, সযাি। চেচজ  আপনার সনে বটচলনিানন অননক কথা েল ,  াই না? 
  

হযাাঁ, আমার মনিচলিং-এর েযাপানর উচন বহ্প  করন ন। 
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বকন? 

  

চহ হযাি এ রযাি অন চম। পুরুেনির ব া ওইটাই বিাে। আচম ব া চকছু লুনকাইচন 

িেরোেু। 

  

না। আপচন এ পযথতি  ব মন চকছু লুনকানচন। লুনকাোর িরকারও আপনার বনই। আপচন 

এই কুচি় েছর েয়নসই পুরুেনির সম্পনকথ বেি হ াি হনয় পনি়নছন বিখচছ। 

  

একটু হ ািা ব া হন ই পানর,  াই না? 

  

হযাাঁ।  া ব া চিকই। িাক্তার বিৌধুরী যচি  ার স্ত্রীনক খুন কনর থানকন  নে  ার বপছনন 

 ার একটা চেনিে উনেিয চছল, নাচসথিংনহানম হামলা কনর মারধর বয কনরচছল  ারও 

একটা চেনিে উনেিয চছল। হয়ন া িাক্তার বিৌধুরীনক ভয় বিচখনয় চনরি করার জনয। 

িাক্তার বিৌধুরী চনরি হনচন। িনল  ানক খুন করার প্রনয়াজন বিখা চিল। বয খুনটা 

কনরচছল  ারও একটা উনেিয চছল। বস হয়ন া চেনিে একজননক খুচি ও চনষ্কণ্টক 

করার জনয; হয়ন া  ারই অনুনরানধ বিৌধুরীনক খুন করায়। চদ্ব ীয় বলাকটা পাওয়ারিুল, 

প্রিুর টাকার মাচলক, চপছনন িাাঁসানলা িশুর। 

  

আপচন চক চেচজন র কথা েলনছন? 

  

অনুমান মাত্র। সচ য চক না বক েলনে? 

  

আমার অেিয অনুমান হল নম্র া একচিন জানন  পানর বয  ার স্বামী চেচজ  বকানও 

চেনিে একজননর বপ্রনম হােুিুেু খানি। আমার সনন্দহ যার বপ্রনম বস পনি়চছল বসই 

নম্র ানক জাচননয় বিয়। না জানানল চেচজ   ার জীেন চেেময় কনর চি । রমি চেচজ  

নানা বলাভনীয় কন্ট্রাক্ট  ানক চিনয় বিলচছল। ওই জাল বকনটনা বেনরান  পারনল 

বমনয়চটর রনক্ষ চছল না। আর আপচন জাননন নম্র া বকমন বমনয়। পনজচটভ, রাগ্ী, 
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বখয়াচল, বজলাস এেিং রুনয়ল। চেচজ   ার একার চজচনস। চেচজন র সামানয বেিাল 

বস সহয করন  পানর না। 

  

িৃপ্ত মুনখ গ্াগ্থী েনল ওনি, চমস্টার িািগুপ্ত, আপচন চক এসে বনািংরা ঘটনায় আমানক 

জি়ান  িাইনছন? 

  

িের িািগুপ্ত একিৃনষ্ট চকছুক্ষণ গ্াগ্থী চমনত্রর চিনক বিনয় রইল। গ্াগ্থীর বিাখ ধীনর ধীনর 

বননম বগ্ল বকানলর ওপর। 

  

িের মৃদু বহনস েনল, আপনানক বিেীপ্রচ মার মন া বিখানি। না, আপনার দুচশ্চতি া 

করার মন া চকছু বনই। শুধু েচল, আমার ক্প নািচক্ত একটা ঘটনানক প্র যক্ষ করনছ। 

সুইচমিং পুনলর ধানর হ নি ন মা াল চেচজ  েনস আনছ। অননক রা । অ্কানর দ্রু  

পানয় একচট চছপচছনপ বমনয়  ার কানছ এল। বমনয়চট নম্র া। সম্ভে  মনির সনে ঘুনমর 

ওেুধও বিওয়া হনয়চছল চেচজ নক। নম্র া  ানক সুইচমিংপুনল বিয়ারসুি বিনল বিয়। 

 ারপনর জনল বননম মায়াভনর চেচজন র মাথাটা জনলর নীনি বিনপ ধনর রানখ চকছুক্ষণ। 

 ারপর ঘনর চিনর যায়। ইট ওয়াজ অযাজ ইচজ অযাজ িযাট।  

  

 া হনল আপনার ব া নম্র ার কানছই যাওয়া উচি ।  ানকই ব া অযানরস্ট করার কথা 

আপনার।  

  

হা   ুনল িের েনল, ধীনর, চমস চমত্র, ধীনর। এখনও চেচজন র অনটাপচস চরনপাটথ আমার 

হান  আনসচন। বকানও সাক্ষী বনই, প্রমাণ বনই।  ার ওপর চেমলাপ্রসানির বমনয়র টাকা 

আর কাননকিাননর বজার এ  বেচি বয, সামানয পুচলনির পনক্ষ  ানক িাাঁসাননা প্রায় 

অসম্ভে। সম্ভে   ানক ধরনলও বেচনচিট অে িাউট-এ মুচক্ত বপনয় যানে। কারণ, 

চেচজন র মৃ ুযটা খুন না অযাকচসনিন্ট বসটাই ব া চেরাট প্র্ন । সুইচমিং পুল  ার চপ্রয় 

জায়গ্া চছল, বস মা াল চছল, অযাকচসনিন্ট ব া হন ই পানর।  

  

 বকন বয আমার কানছ এনলন। 
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শুধু এই কথাটা জানান  বয এইসে ঘটনার বকাথাও আপচন বনই। আপচন সমূ্পণথ চনষ্কলঙ্ক। 

বিেীপ্রচ মার মন াই বিখানি আপনানক। 

  

বকন একথা েলনছন? আমার বয বকমন লাগ্নছ।  

  

বকমন লাগ্নছ চমস চমত্র? খারাপ। চকন্তু এসে ঘটনার একটা ভাল চিকও ব া আনছ। 

চেউচট কননটনস্টর চ নজন অসাধু চেিারনকর একজন অতি   িরম িাচি বপনয়নছ। 

অনযায়ভানে বয আপনানক হাচরনয় চেউচট কুইন হনয়চছল বস চননজর হান   ার চপ্রয় ম 

পুরুেচটনক খুন কনর উন্মানির মন া বিওয়ানল মাথা িুনক প্রলাপ েকনছ। এ ব া 

প্রকৃচ রই প্রচ নিানধ– াই না? আপচন যচি বসই প্রচরয়াটানক একটুখাচন সাহাযয কনরই 

থানকন  া হনলও ইচিয়ান বপনাল বকাি আপনানক ছুাঁন ও পারনে না। অচভনন্দন চমস 

চমত্র, অচভনন্দন। 

  

গ্াগ্থী চমত্র হিাৎ দু’হান   ার মুখ িাপা চিল। 

  

আচম িচল চমস চমত্র। আপচন েরিং একটু কাাঁদুন। কাাঁিনল মন হালকা হনয় যায়। 
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