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একখানা উলতে পড়া চেয়ার 

  

। । এক। ।  

  

সদাশিব মুখখাপাধ্যায়। যখন জয়ন্ত ও মাশনকখক গ াখয়ন্দা বখে গকউ জান  না  শ শন 

 খন গেখকই  াখদর বন্ধু। 

  

জশমদার মানুষ। বাস কখরন শিবপুখরর  ঙ্গার ধ্াখর  মস্ত এক বাশিখ । জয়ন্ত ও মাশনক 

আজ  ার কাখে এখসখে সান্ধয গ াখজর শনমন্ত্রণ রক্ষা করখ । 

  

 খনও সন্ধযার িাাঁখ বাখজশন। সদাশিববাবুর সাজাখনা-গুোখনা েম্বা-চওিা ববঠকখানায় 

বখস জয়ন্ত ও মাশনক  ল্প করখে সকখের সখঙ্গ। সকখে মাখন  সদাশিববাবু ও  াাঁর 

কখয়কজন প্রশ খবিী বন্ধু।  ারা আকৃষ্ট হখয়খেন  ূশরখ াজখনর গোখ  নয়  জয়খন্তর নাম 

শুখনই! জয়খন্তর মুখখ  ার গকানও গকানও মামোর কো শুনখবন  এই  াখদর আ্রহহ। 

  

শকন্তু জয়খন্তর আ্রহহ জা্রহ  হখে না শনখজর মুখখ শনখজর কো বযক্ত করবার জখনয। 

  

 দ্রখোখকরা  বু নাখোিবান্দা।  াখদর মখধ্য সবখচখয় গকৌ ূহেী হখেন আবার 

শ নকশিবাবু  শ শন সদাশিববাবুর বাশির খুব কাখেই োখকন। আখ  গকানও সরকাশর 

অশিখসর কমমচারী শেখেন  এখন কাজ গেখক অবসর ্রহহণ কখরখেন। বয়খস ষাট পার 

হখয়খেন। শবপত্নীক ও শনিঃসন্তান। 

  

অবখিখষ অনুখরাধ্ উপখরাখধ্র গঠোয় পখি জয়ন্ত বেখ  বাধ্য হে: আো   াহখে এমন 

গকানও গকানও মামোর কো বেখ  পাশর  আশম গযগুখো হাখ  শনখয় বযেম হখয়শে। 

  

শ নকশিবাবু বেখেন  না  না   াও শক হয়! আমরা আপনাখদর সিে ার ইশ হাসই 

শুনখ  চাই। বযেম মামো গ া অসমাপ্ত  ল্প! 
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জয়ন্ত গিষটা নাচার হখয় বেখে  মাশনক  আমাখক রক্ষা কখরা  াই! আশম শনখজর 

গুণকী মন করখ  পারব না শকেুখ ই।  ুশমই না-হয় ওাঁখদর দু-একটা মামোর কো 

গিানাও। 

  

 াই হে। জয়খন্তর কাশহশন শনখয় মাশনক ঘণ্টা দুই সকেখক মাশ খয় রাখখে। 

  

 ারপর সদাশিববাবু গঘাষণা করখেন  আর নয়  এইবাখর খাবার সময় হখয়খে। 

  

আসর  াঙে। 

  

শকন্তু গখখ  বসখ  না বসখ ই আকাি বখে গ খঙ পশি! বখের হুঙ্কার  ড়খির শচককার  

 ঙ্গার হাহাকার! শবদুযখ র পর শবদুযখ র অশিবাখণর আঘাখ  কাখো আকাি গযন 

খানখান হখয় গ ে।  ারপর ড়ি কাবু না হখ  হখ ই শুরু হে বৃশষ্টর পাো। আর গস শক 

গয গস বৃশষ্ট। গদখখ  গদখখ  মাশটর বুক হখয় গ ে জখে জখে জেময়!  

  

সদাশিব বেখেন  জয়ন্ত  মাশনক! আজ আর বাশি যাবার নাম মুখখ এখনা না। বাশিখ  

গিান কখর দাও  আজ এখাখনই গ ামরা রাশিবাস করখব। 

  

জয়ন্ত বেখে   োস্তু। 

  

  
  

।।দুই ।। 

  

সকাখে সদাশিব বেখেন  যাবার আখ  চা পান কখর যাও। 

  

মাশনক বেখে  সাধ্ু প্রস্তাব। 

  

অনশ শবেখম্ব চাখয়র সখঙ্গ এে আরও শকেু শকেু। এবং চাখয়র গপয়াোয় দু-একটা চুমুক 

শদখ  না শদখ ই হন্তদখন্তর মখ া েুখট এখস শ নকশিবাবু বেখেন  আমার সবমনাি 

হখয়খে। 
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সদাশিব বেখেন  বযাপার কী শ নকশিবাবু? 

  

—গচাখর আমার শবি হাজার টাকা শনখয় পাশেখয়খে। 

  

জয়ন্ত বেখে  োনায় খবর পাশঠখয়খেন? 

  

—পাশঠখয়শে। পুশেি এখনও আখসশন। শকন্তু পুশেি আসবার আখ  আপনাখক আশম চাই। 

  

জয়ন্ত সশবস্মখয় বেখে  আমাখক! 

  

–আখে হযাাঁ পুশেখির গচখয় আপনার উপখরই আমার গবশি শবশ্বাস। 

  

—আমাখক মাপ করখবন। এ সব সাধ্ারণ চশুরর মামো শনখয় আশম মাো ঘামাখ  চাই। 

না। পুশেি অনায়াখসই এ রকম মামোর শকনারা করখ  পারখব। 

  

শ নকশি করুণ স্বখর বেখেন  সদাশিববাবু  আমার ম ন গোখকর কাখে এ চুশর সাধ্ারণ 

চুশর নয়। ওই শবি হাজার টাকার দাম আমার কাখে ক   আপশন  া জাখনন। আপশন 

দয়া। কখর আমার জখনয জয়ন্তবাবুখক একটু অনুখরাধ্ কখরন–  

  

সদাশিব বেখেন  গবি   া করশে। জয়ন্ত  আমারও ইো–  

  

জয়ন্ত বাধ্া শদখয় বেখে  আর বেখ  হখব না  গ ামার ইো কী বুখড়শে। শকন্তু শনমন্ত্রণ 

গখখ  এখস চুশরর মামো শনখয় জশিখয় পিবার ইো আমার গমাখটই গনই। বখিা গজার 

শ নকশিবাবুর মুখখ চুশরর শববরণ শুখন ঘটনাস্থখে একবার গচাখ বুশেখয় আসখ  পাশর। 

 ার গবশি আর শকেু আশম পারব না। 

  

শ নকশি আিাশি  হখয় বেখে  আমার পখক্ষ  াই হখব যখেষ্ট। 
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।। শ ন ।। 

  

জয়ন্ত শুখধ্াখে  আপনার টাকাগুখো গকাোয় শেে? 

  

—এক োয়  আমার পিবার ঘখর বইখয়র আেমাশরর শ  খর। 

  

–বখেন কী  অ  টাকা গরখখ শদখয়শেখেন বইখয়র আেমাশরর শ  খর! 

  

–গদা োর ঘখর আমার গোহার শসন্দুক আখে বখট  শকন্তু বের চাখরক আখ  একবার 

গচার এখস শসন্দুক গেখক শ ন হাজার টাকা শনখয় শ খয়শেে   াই  ার শ  খর আর দাশম 

শকেু রাখখ   রসা হয় না। 

  

–টাকাগুখো বযাংখক জমা রাখখনশন গকন? 

  

– াই গ া গরখখশেেমু জয়ন্তবাবু। শকন্তু গ ে বেখর শ  খর শ  খর খবর পাই  আমার 

বযাংক োে বাশ  জ্বােবার আখয়াজন করখে।  ািা াশি টাকা  ুখে আনেুম আর  ারই 

শদন েখয়ক পখর বযাংক দরজা বন্ধ করখে  অখনক হ  াখ যর সবমনাি হে। বযাপার গদখখ 

আশম এমন না মাস হখয় গ েুম গয  টাকাগুখো আর গকানও বযাংখকই জমা রাখখ  

পারেমু না। 

  

—আপনার বাশিখ ই গয অ  টাকা আখে  এ খবর আর গকউ জান ? 

  

—আশম গ া জনপ্রাণীর কাখে ও টাকার কো বশেশন। 

  

—শকন্তু বযাংক গেখক গয আপশন টাকা  ুখে এখনখেন এটা গ া অখনখকই জাখন? 

  

— া জাখন বখট। 

  

—আর ন ুন গকানও বযাংখক আপশন টাকা জমা রাখখনশন  এ খবরটাও গ া গকউ গকউ 

রাখখ  পাখর? 
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 াও পাখর বখট। শকন্তু গচার গকমন কখর জানখব গয এ  জায় া োকখ  আশম বইখয়র 

আেমাশরর শ  খরই অ  টাকা েুশকখয় গরখখশে? 

  

—শ নকশিবাবু  এ গচার হখে সন্ধানী। গস গকমন কখর আপনার পিবার ঘখর ঢখুকখে? 

  

–গসটা খাশে আমার পিার ঘর নয়  আমার ববঠকখানাও।  ার দশক্ষণ শদখক হা আখষ্টক 

চওিা আর বাাঁখির গবিা শদখয় গঘরা একটুখাশন জশম আখে   ার পখরই সরকাশর রাস্তা। 

গচার গসই গবিা টপখক এখসখে। প্রেখম খিখশির পাশখ  ুখে িাক শদখয় আঙুে  শেখয় 

জানো খুখেখে।  ারপর গকানও  ীক্ষ্ণ অস্ত্র বা বাটাশে শদখয় একটা  রাখদর গ ািার 

শদককার কাঠ খাশনকটা গকখট গিখে  রাদটাও সশরখয় গিখেখে।  ারপর ঘখর ঢুখক 

শনখজর চাশব শদখয় আেমাশর খুখে টাকা শনখয় সখর পখিখে। শকন্তু এখনও আশম এই 

গ খবই আশ্চযম হশে গয টাকা গস আশবষ্কার করখে গকমন কখর? 

  

-খকন? 

  

——টাকাগুখো আশম সাধ্ারণ  াখব রাশখশন। দপ্তশরখক িরমাজ শদখয় আশম শঠক গক াখবর 

মখ া গদখখ  একশট বাক্স ব শর কশরখয় শেেুম আর  ারই শ  খর গরখখশেেুম শবি খানা 

হাজার টাকার গনাট। আেমাশরর বাইখর গেখক গদখখে বাক্সটাখক গসানার জখে নাম গেখা 

একখানা সাধ্ারণ বই োিা আর শকেুই মখন করবার উপায় শেে না। 

  

—পিবার ঘরই আপনার ববঠকখানা? গসখাখন  াস-দাব-পািার আসরও বস ? 

  

— া বস  বই শক  গরাজ নয়—িশন-রশববাখর আর েুশটর শদখন। 

  

—গস আসখর শনয়শম   াখব অখনখকই আসখ ন? 

  

–আমার বন্ধুর সংখযা গবশি নয় জয়ন্তবাবু শনয়াম   াখব আমাখদর ববঠখক গয েয় সা  

জন 
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গোক আখসন  চুশরর খবর গপখয়  াাঁরা সকখেই আমার বাশিখ  েুখট এখসখেন  আপশন 

গসখাখন গ খেই  াখদর গদখখ  পাখবন। 

  

–গবি   খব  াই গহাক। পুশেখির আখ ই আশম ঘটনাস্থখে হাশজর হখ  চাই। 

  

  
  

।। চার ।। 

  

একখানা গোখটাখাখটা গদা ো বাশি। সামখন অখপক্ষা করখে জনকখয়ক গকৌ ুহেী গোক  

জয়ন্ত ও মাশনক  াখদর মখধ্য কারুখক কারুখক   কেয সন্ধযায় গদখখশেে সদাশিববাবুর 

বাশিখ ও। 

  

শ নকশি বাশির শ  খর ঢুখক  ার পাঠ  ৃখহর দরজার  াো খুখে গিেখেন। 

  

জয়ন্ত  ো  ুখে সকেখক শুশনখয় বেে  শ নকশিবাবু  বাইখর এাঁখদর এইখাখনই অখপক্ষা 

করখ  বেুন। আখ  আমরা ঘখরর শ  রটা পরীক্ষা কখর গদশখ   ারপর অনয কো। 

  

মাড়াশর আকাখরর ঘর। মাড়খাখন একখানা  াশেচা-শবোখনা  ক্তাখপাষ। একশদখক একশট 

আর একশদখক দুশট বই- রা আেমাশর এবং গোখটা গটশবে ও দু খানা গচয়ার। আর 

একশদখকও পুস্তক-পূণম গসেি। একশট আেমাশরর সামখন গমখড়র উপখর উেখট পখি 

রখয়খে একখানা গচয়ার। ঘখরর এখাখন-ওখাখন গযখাখন-খসখাখনও েিাখনা রখয়খে নানা 

আকাখরর গক াব ও মাশসকপি প্র ৃশ । গদখখেই গবাড়া যায় গয শ নকশিবাবু হখেন 

দস্তুরমখ া ্রহন্থকীট। 

  

জয়ন্ত শমশনট দুখয়ক ধ্খর নীরখব দাাঁশিখয় দাাঁশিখয় ঘখরর চাশরশদখক দৃশষ্ট সঞ্চােন করখ  

ো ে।  ারপর শজোসা করখে  শ নকশিবাবুর টাকা চুশর শ খয়খে গকান আেমাশরর 

শ  র গেখক? 

  

শ নকশি অঙ্গুশে শনখদমি কখর গদশখখয় শদখেন। 
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—ওর সামখন একখানা গচয়ার উেখট রখয়খে গকন? 

  

–জাশন না।  খব ওটা হখে গচাখররই কীশ ম। কারণ কাে রাখি আশম যখন এ ঘর গেখক 

দরজা বন্ধ কখর যাই  গচয়ারখানা  খন চার পাখয়  র শদখয় দাাঁশিখয়ই শেে। 

  

–আপশন কাে যখন ঘর গেখক গবশরখয় যান গচয়ারখানা  খন গকাোয় শেে? 

  

—ওশদককার গটশবখের সামখন। 

  

– া হখে গচাবই গচয়ারখানা আেমাশরর সামখন গটখন এখনখে। 

  

— া োিা আর কী? 

  

জয়ন্ত পখকট গেখক রুখপার গোট্ট শিখপ বার কখর নসয শনখ  শনখ  (এটা হখে  ার 

আনখন্দর েক্ষণ—শনশ্চয়ই গস গকানও উখেখখযা য সূি আশবষ্কার কখরখে) বেখে  বখট 

বখট  বখট! আপনার গসই জাে গক াখব পুখর আসে গনাটগুখো আেমাশরর গকান  াখক 

গরখখশেখেন? 

  

শ নকশি ে ম  গখখয় বেখেন  জাে গক াব?  

  

–হযাাঁ জাে গক াব। অেমাক যা গক াখবর মখ া গদখখ   শকন্তু গক াব নয়। 

  

—ও বুখড়শে। গসই গক াব-বাক্সটা শেে আেমাশরর সব-উপর  াখক। 

  

—যা গ খবশে  াই  বেখ  বেখ  জয়ন্ত আেমাশরর কাখে এশ খয় শ খয় দাাঁিাে।  ারপর 

আেমাশরটা পরীক্ষা করখ  করখ  আবার বেখে  আেমাশরর কখে গয চাশবটা ো াখনা 

রখয়খে গসটা শক আপনার? 

  

শ নকশি বেখেন  আখে না। ওটা শনশ্চয়ই গচাখরর সম্পশি। 
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— াহখে এ গচার গপিাদার গচার নয়। 

  

–কী কখর বুড়খেন? 

  

–গপিাদার গচাখরর কাখে প্রায়ই চাশবর গ াো োখক  এ রকম একশটমাি চাশব োখক। 

এখাখন গচার এখসশেে একশটমাি চাশব শনখয়।  ার মাখন গস জান   এই একশটমাি চাশব 

শদখয়ই গস গকো িখ  করখ  পারখব। যশদ বখেন গস এ টা শনশশ্চ  হখয়শেে গকন? 

 খব  ার উির হখে  গস আখন্দ োকখ ই গয-খকানও সুখযাখ  এই আেমাশরর কখে 

একটা গমাখমর বা অনয শকেুর োাঁচ  ুখে শনখয় শবখিষ একশট চাশব  খি  খব এখাখন 

এখসশেে। চুশর  ার বযাবসা নয়  এ চাশব পখর  ার গকানও কাখজ ো খব না   াই 

চাশবটাখক গস এখাখন পশর যা  কখরই প্রস্থান কখরখে। …শ নকশিবাবু  গদখশে ওই 

জানাোটার একটা  রাদ গনই। গচার শক ঐ খান শদখয়ই ঘখরর শ  খর প্রখবি কখরশেে? 

  

–আখে হযাাঁ 

  

জয়ন্ত জানাোটার সামখন শ খয় দাাঁিাে।  ারপর জানাোটা  াখো কখর পরীক্ষা কখর 

িাক শদখয়  খে বাইখর শ খয় োশিখয় পিে। 

  

মাশটর উপখর শকেুক্ষণ হুমশি গখখয় বখস কী পযমখবক্ষণ করখে।  ারপর উখঠ বেখে  

মাশনক  কাে রাখি কখন বৃশষ্ট গেখমশেে  ুশম  া জাখননা গ া? 

  

মাশনক বেখে  হযা আশম  খনও গজখ শেেুম। বৃশষ্ট গেখমশেে রা  দুখটার সমখয়। 

  

— াহখে এখাখন গচাখরর আশব মাব হখয়খে রা  দুখটার পখর। 

  

সদাশিব শুখধ্াখেন  এ কো গকমন কখর জানখেন? 
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জয়ন্ত বেখে  খুব সহখজই। শ খজ মাশটর উপখর রখয়খে কখয়কটা স্পষ্ট পাখয়র দা । 

শনশ্চয়ই গচাখরর পদশচহ্ন। কােখকর প্রবে বৃশষ্টপাখ র শ  খর গচার এখাখন এখে সব 

পাখয়র দা  ধ্ুখয় মুখে গয । হযাাঁ  পাখয়র দাখ ও গবি শবখিষত্ব আখে। 

  

শ নকশি সা্রহখহ বেখেন  কী শবখিষত্ব? 

  

–যোসমখয় প্রকািয বেখ  বেখ  জয়ন্ত আবার জানাোর িাাঁক শদখয়  খে ঘখরর শ  খর 

এখস দাাঁিাে।  ারপর শনম্নস্বখর আবার বেখে  শ নকশিবাবু  একটা কো শজোসয আখে। 

  

—আো করুন। 

  

–আপশন শক আেমাশরর শ  র গেখক গক াবখানা মাখড় মাখড় বার করখ ন? 

  

–আখে হযাাঁ  কর ুম। গদখ ুম গনাটগুখো যোস্থাখন আখে শক না। 

  

— খন শনশ্চয়ই ঘখরর শ  খর আপশন একো োকখ ন? 

  

–গস কো শজোসা করাই বাহুেয। 

  

জানাোর শ  র শদখয় বাইখরর শদখক  াশকখয় জয়ন্ত শনখজর মখন কী  াবখ  ো ে 

শকেুক্ষণ।  ারপর শুখধ্াখে  রাস্তার ওপাখর ওই গয োে রখঙর বাশি রখয়খে  ওখানা কার 

বাশি? 

  

–যদুবাবুর। আমার এক শবখিষ বন্ধু। 

  

— ার পাখির ওই হেখদ বাশিখানা? 

  

–মাধ্ববাবুর। শ শনও আমার শবখিষ বন্ধু। 

  

—আো  অখনকক্ষণ গেখক েক্ষ করশে  একশট গোট্টখাট্ট  দ্রখোক বারবার দরজার ওপাি 

গেখক উাঁশকড়ুাঁশক মারখেন  উশন গক? 
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 চেতেন্দ্রকুোর রায়  ।  একখানা উলতে পড়া চেয়ার  

 10 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

শ নকশি বেখেন  আশমও গদখখশে। ওাঁরই নাম যদুবাবু। 

  

যদুবাবুও জয়খন্তর প্রশ্ন শুনখ  গপখেন। দরজার সামখন এখস শ শন বেখেন  জয়ন্তবাবু  

ক্ষমা করখবন। আশম আমার গকৌ ূহে সংবরণ করখ  পারশেোম না। গক না জাখন  

আপশন হখেন এক আশ্চযম যাদুকর গ াখয়ন্দা। আজ এখাখন এখস আবার শক যাদু সৃশষ্ট 

কখরন  াই গদখবার জখনয আমার আ্রহখহর আর সীমা গনই। 

  

জয়ন্ত সহাখসয বেখে  বযাপারটা এ ই স্পষ্ট গয গকানও যাদু সশৃষ্ট করবার দরকার গনই। 

আমার যা জানবার  া গজখনশে। এখন আপনারা সকখেই ঘখরর শ  খর আসখ  পাখরন। 

  

– াই নাশক?  াই নাশক? বেখ  বেখ  ও হাসখ  হাসখ  সবমপ্রেখমই ঘখরর শ  খর 

পদাপমণ করখেন যদুবাবু। গোট্টখাট্ট বেখেই  ার গচহারা বণমনা করা যায় না    বাখনর 

দয়ায় শ শন বামন হখ  হখ  গবাঁখচ শ খয়খেন—কারণ  ার গদখহর বদঘময সাখি চার িুখটর 

গচখয় গবশি নয়। অঙ্গপ্র যঙ্গ গসই অনুসাখরই মানানসই—যশদও  ার গদহখাশন গোখটার 

শ  খরই শদবয নাদুস-নুদুস। 

  

যদুবাবুর পর গদখা শদখেন মাধ্ববাবু  দস্তুরমখ া দিাসই গচহারা—উচ্চ াখ ও েয় িুখটর 

কম হখব না। এখেন আরও জনচাখরক  দ্রখোক। 

  

শ নকশি এখক এখক সকখের সখঙ্গ জয়খন্তর আোপ কশরখয় শদখয় বেখেন  আমার  াস-

দাবা গখোর সাশে হখেন এাঁরাই। 

  

জয়ন্ত মুখখ শকেু বেখে না  গকবে একবার কখর গচাখ বুশেখয় প্রখ যখকর মাো গেখক পা 

পযমন্ত গদখখ শনখে। 

  

মাধ্ববাবু বেখেন  বখেন কী জয়ন্তবাবু  বযাপারটা এখনই আপনার কাখে স্পষ্ট হখয় 

উখঠখে? 
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—আখে। খুব স্পষ্ট। 

  

—শকন্তু আমরা গ া স্পষ্ট শকেুই গদখখ  পাশে না। 

  

—এখাখন কাে রাখ  চুশর হখয় শ খয়খে। 

  

— াই গ া শুনশে। 

  

—গচার ওই  রাদ খুখে এই ঘখর ঢুখকখে। 

  

— াই গ া গদখশে। 

  

— াহখে বযাপারটা শক স্পষ্ট গবাড়া যাখে না? 

  

—উহুাঁ! গচার গক? 

  

—গসটা পুশেি এখস আশবষ্কার করখব। আশম এখাখন গচার ধ্রখ  আশসশন  আপনাখদর 

মখ া মজা গদখখ  এখসশে। 

  

যদুবাবু আপশি কখর বেখেন  আমরা এখাখন মজা গদখখ  আশসশন  বন্ধুর দুিঃখখ 

সহানু ূশ  জানাখ  এখসশে। 

  

মাধ্ববাবু বেখেন  আমরা গ খবশেেমু  আপশন যখন এখসখেন  গচার ধ্রা পিখ  গদশর 

ো খব না।  

  

জয়ন্ত হাসখ  হাসখ  বেখে  পুশেি যশদ গচারখক ধ্রখ  পাখর  াহখে গদখখবন  গচার 

আপনার মখ া মাোয় েিুট উাঁচু নয়। 

  

মাধ্ববাবু সশবস্মখয় বেখেন  বখেন কী? গকমন কখর জানখেন? 

  

—গস কো বেবার সময় হখব না। ওই পুশেি এখস পখিখে। 
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। পাাঁচ ।। 

  

ইনখস্পকটার হশরহরবাবু একজন সহকারীখক শনখয়  ট  ট কখর ঘখরর শ  খর প্রখবি 

করখেন। বয়খস গপ্রৌঢ়  গমাটাখসাটা গদহ  মুখখ উদ্ধ   াব। 

  

রুক্ষ স্বখর শ শন বেখেন  ঘখর এ  শ ি গকন? বাশির ক মা গক? 

  

শ নকশি এশ খয় এখস বেখেন  আখে আশম। 

  

–আপনারই টাকা চুশর শ খয়খে? 

  

—আখে হযাাঁ 

  

—ওাঁরা গক? 

  

—এাঁরা আমার বন্ধু। আর উশন হখেন শবখযা  গিৌশখন গ াখয়ন্দা জয়ন্তবাবু। 

  

গকৌ ুহেী গচাখখ হশরহর একবার জয়খন্তর মুখখর পাখন  াকাখেন।  ারপর বেখেন  

ইনখস্পকটার সুন্দরবাবুখক মাখড় মাখড় আপশন গকানও গকানও মামোয় সাহাযয কখরন। 

  

জয়ন্ত শবনী   াখব বেখে  আখে  শঠক সাহাযয কশর বেখ  পাশর না   খব সাহাযয 

করবার গচষ্টা কশর বখট। 

  

মুখ শটখপ গহখস হশরহর বেখেন  এখাখনও শক গসই গচষ্টা করখ  এখসখেন? 

  

—আখে না  মিাখয়র গচহারা গদখখই বুখড়শে  আপনার কাখে আমার গচষ্টা ন ণয। 

  

—শঠক। সুন্দরবাবুর সখঙ্গ আমার ম  গমখে না। আমার ম  হখে  িখখর গ াখয়ন্দার 

কাখে গপিাদার গ াখয়ন্দার গিখবার শকেুই গনই। 
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 চেতেন্দ্রকুোর রায়  ।  একখানা উলতে পড়া চেয়ার  

 13 

www.bengaliebook.com 
 

 

জয়ন্ত বেখে  আপনার ম  অভ্রান্ত। আশমও ওই ম  মাশন। 

  

হশরহর বেখেন  এইবার মামোর বৃিান্তটা আশম শুনখ  চাই। 

  

শ নকশি আবার সব কো বখে গ খেন এখক এখক। 

  

হশরহর সব শুখন বেখেন  গয গ াক এই বাজাখর শবি হাজার টাকা রাখখ ববঠকখানার 

গক াখবর আেমাশরখ    াখকই আশম অপরাধ্ী বখে মখন কশর। এ হখে গচারখক শনমন্ত্রণ। 

করা আর খামকা পুশেখির কাজ বািাখনা। 

  

শ নকশি চুপ কখর রইখেন কাাঁচুমাচু মুখখ। 

  

জয়ন্ত বেখে  টাকা শেে ওই আেমাশরর শ  খর। 

  

হশরহর বেখেন  টাকা যখন গোপাট হখয়খে   খন আেমাশরটা হা খি আর গকানও ো  

হখব না। 

  

—ওই গয গচয়ারখানা আেমাশরর সামখন উেখট পখি রখয়খে  ওখানা শেে ওই গটশবখের 

সামখন। 

  

–বসবার জখনয গচার ওখানা গটখন এখনশেে আর কী! 

  

–হখ ও পাখর  না হখ ও পাখর। 

  

—না হখ ও পাখর গকন? 

  

–গচার চটপট কাজ হাশসে কখর সখর পিখ  চায়। গস গচয়ার গপখ  বখস শবশ্রাাম কখর। 

আর করখেও গস গটশবখের সামখনই শ খয় বসখ  পার   গচয়ারখানা এ  দূখর গটখন 

আন  না। শবশ্রাাম করবার জখনয এখাখন ঢাো শবোনাও রখয়খে   খব গচয়ার শনখয় 

টানাটাশন গকন? 
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হশরহর ঠাট্টার সুখর বেখেন  গকন?  ার জবাব আপশনই শদন না! 

  

—আপশন না পারখে পখর আমাখকই জবাব শদখ  হখব বই শক! 

  

হশরহর মুখ  ার কখর বেখেন  আপনার জবাব গিানবার জখনয আমার গকাখনাই আ্রহহ 

গনই। শ নকশিবাবু  আেমাশরর কখে একটা চাশব ো াখনা রখয়খে গদখশে।  

  

—ও চাশব আমার নয়। 

  

—গচাখরর? 

  

–গস শবষখয় সখন্দহ গনই। 

  

—চাশবটা ন ুন। 

  

—আেমাশরটা গখােবার জখনয গচার হয়খ া এই চাশবটা  শিখয়শেে। 

  

— াহখে গস আখ  এখাখন এখস েুশকখয় কখের োাঁচ  ুখে শনখয় শ খয়খে।  

  

— াই গ া জয়ন্তবাবু বেখেন  এ গকানও সন্ধানী গচাখরর কাজ। 

  

–জয়ন্তবাবু না বেখেও এটুকু আশম বুড়খ  পার ুম। শ নকশিবাবু  আপনার বাশিখ  

আপশন োিা আর গক গক আখে? 

  

—আমার স্ত্রী। আমার গেখে গনই  গকবে একশট শববাশহ  গমখয় আখে। গস শ্বশুরবাশিখ । 

এখাখন একজন রা -শদখনর চাকর আখে। বামুন আর শড় শঠখক। 

  

হশরহর শিখর শনখজর সহকারীখক বেখেন  সুিীে  বামুন আর চাকরখক গসপাইখদর 

গহপাজখ  গরখখ এখসা। 

  

শ নকশি বেখেন  আপশন শক  াখদর সখন্দহ করখেন?  ারা গয খুব শবশ্বাসী। 
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হশরহর ধ্মক শদখয় বেখেন  আখর রাখুন মিাই! জাখনন গ া সব! এরকম গবশির  া  

চুশরর জখনযই দায ী  ৃহখস্থর বামুন-চাকররা। যাও সুিীে। 

  

জয়ন্ত বেখে  গচার ওই  রাদ খুখে ঘখরর শ  খর ঢুখকখে। 

  

হশরহর উখঠ জানোর কাখে শ খয় দাাঁিাখেন। গখাো  রাদটা হাখ  কখর  ুখে শনখয় 

পরীক্ষা করখ  বেখেন  এর মখধ্য শবখিষ দ্রষ্টবয শকেুই গনই। 

  

–না। শকন্তু জানাোর বাইখর কদমমাক্ত জশমর উপখর গচাখরর পাখয়র োপ আখে। -বখট  

বখট! গসগুখো গ া গদখখ  হয়! 

  

— রাদ-খখাো জানাোর িাক শদখয়  খে বাইখর শ খয় োপগুখো আশম গদখখ এখসশে। 

শকন্তু আপশন শক  া পারখবন? 

  

প্রবে মস্তকাখন্দােন কখর হশরহর বেখেন  গমাখটই নয়  গমাখটই নয়। ওইটুকু িাক শদখয় 

শকেুখ ই আমার   র  েখব না। আমার গদহ  েবার জখনয দরকার একটা গ াটা 

দরজার িক। শ নকশিবাবু  ওই জশমখ  যাবার অনয পে আখে গ া? 

  

আগে। আসুন। এই বখে শ নকশি অ্রহব মী হখেন। 

  

যদুবাবু চুশপচুশপ বেখেন  জয়ন্তবাবু  একটা আরশজ জানাখ  পাশর? 

  

জয়ন্ত বেখে  শনশ্চয় পাখরন। 

  

—আশম গ াখয়ন্দার  ল্প পিখ   ারী  াখোবাশস। শকন্তু সশ যকার গ াখয়ন্দারা গকমন 

কখর কাজ কখরন  া কখনও গদশখশন। শুখনশে  পাখয়র োপ গদখখ গ াখয়ন্দারা অখনক 

কোই বেখ  পাখরন। আপনাখদর কাজ গদখবার জখনয আমার বখিা আ্রহহ হখে। 

  

গবি গ া  আসুন না। মাধ্ববাবু বেখেন  আমাখদরও আ্রহহ কম নয়। আমরাও গযখ  

পাশর শক? জয়ন্ত বেখে  আপনারা সবাই আসুন। 
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। । েয় । ।  

  

গোখটা একিাশে জশম—েম্বায় পাঁশচি হা   চওিায় আট হা । দশক্ষণ শদখক বাাঁখির গবিা  

 ারপর রাজপে। 

  

হশরহখরর আখ ই জয়ন্ত গসই জশমর উপখর শ খয় দাাঁিাে— ার শপেখন শপেখন যদুবাবু 

এবং আর সবাই। 

  

জশমর সব জায় াই  খনও শ খজ রখয়খে। জয়ন্ত বেখে  যদুবাবু  আমার পাখি পাখি 

আসুন। মাশটর উপখর সাবধ্াখন পা গিেনু  গচাখরর পাখয়র োপ মাশিখয় গিেখে 

হশরহরবাবু মহা খাপ্পা হখয় উঠখবন। 

  

 ারা শ নকশিবাবুর ববঠকখানার  রাখদ গখাো জানাোটার সামখন শ খয় দাাঁিাে। 

একশদখক অঙ্গশুেশনখদমি কখর জয়ন্ত বেখে  মাশটর উপখর ওই গদখুন গচাখরর পাখয়র 

োপ। গবি গবাড়া যায়  গস বাাঁখির গবিা টপখক গযশদক গেখক এখসখে  আবার চখে 

শ খয়খে গসই শদখকই। 

  

যদুবাবু বেখেন  গচারটা কী গবাকা! এ বি একটা সূি শপেখন গরখখ শ খয়খে। 

  

জয়ন্ত গহখস বেখে  গচারটা হখে কাাঁচা  নইখে গস সাবধ্ান হ । 

  

এমন সমখয় শ নকশি প্র ৃশ খক শনখয় হশরহর এখস পিখেন। শ শন  ীক্ষ্ণদৃশষ্টখ  পাখয়র 

োপগুখোর শদখক  াশকখয় দাাঁশিখয় রইখেন। 

  

শ নকশি বেখেন  জুখ া- পরা পাখয়র োপ। হশরহরবাবু  আমার বামুন আর চাকর জুখ া 

পখর না। 
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হশরহর বেখেন  হয়খ া বাইখরর গচাখরর সখঙ্গ  াখদর গযা াখযা  আখে। রুখের গুাঁখ া 

গখখেই গপখটর কো গবশরখয় পিখব। 

  

জয়ন্ত বেখে  হশরহরবাবু  পাখয়র োপগুখো গদখখ কী বুড়খেন? 

  

—যা গবাড়বার  া বখুড়শে। আপনাখক বেব গকন? 

  

জয়ন্ত হাসযমুখখ বেখে  গবি আপশন কী বুখড়খেন জানখ  চাই না। শকন্তু আশম যা বুখড়শে  

বেব শক? 

  

হশরহর  াশেখেযর সখঙ্গ বেখেন  বেখ  ইো কখরন  বেখ  পাখরন। আমার গিানবার 

আ্রহহ গনই। 

  

জয়ন্ত বেখে  প্রখ যক পাখয়র দাখ র মাড়খানকার বযবধ্ানটা েক্ষ করুন। এটা আপনাখক 

মখন কশরখয় গদওয়া বাহুেয গয  ঢযাঙা গোক পা গিখে গবশি  িাখ   িাখ  আর খাখটা 

গোক পা গিখে কম  িাখ   িাখ । এখাখন পাখয়র দাখ র বযবধ্ান গদখখ কী মখন 

হয়?  

  

হশরহর মাশটর শদখক শকেুক্ষণ  াশকখয় গেখক বেখেন  এগুখো শনশ্চয় গকানও গোখটা 

গেখে—অেমাক বােখকর পাখয়র োপ। 

  

—ধ্রেমু  াই। এইবাখর শ নকশিবাবুর ববঠকখানার দৃখিযর কো গ খব গদখুন।  ার 

গনাটগুখো শেে আেমাশরর উপর  াখক। মাোয় গোখটা গচাখরর হা  উাঁচুখ  গপৌেয়শন। 

 াই গস গটশবখের সামখন গেখক  গচয়ারখানা আেমাশরর সামখন গটখন শনখয় শ খয়  ার 

উপখর উখঠ দাাঁশিখয় গনাটগুখো হস্ত   কখর।  ারপর  ািা াশি পাোবার সমখয়  ার 

 াখয়র ধ্াক্কা গেখ  গচয়ারখানা উেখট পখি যায়। এ বযাপারটা গ ািাখ ই আশম আন্দাজ 

করখ  গপখরশেেমু। এশদখক আপনারও দৃশষ্ট আকষমণ কখরশেেুম। শকন্তু অধ্ীখনর কো 

আপশন ্রহাখহর মখধ্যও আনখ  রাশজ হনশন। 
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অপ্রশ    াখব চুপ কখর দাাঁশিখয় রইখেন হশরহর। 

  

শ নকশি বেখেন  বােক গচার? কী আশ্চযম। 

  

যদুবাবু দুই চকু্ষ শবস্ফাশর  কখর বেখেন  একটা পুাঁচখক গোকরা শবি হাজার টাকা 

হাশ খয় েম্বা শদখয়খে! আজব কাণ্ড! 

  

মাধ্ববাবু বেখেন  কাখে কাখে হে কী? 

  

  
  

।। সা  ।। 

  

জয়ন্ত বেখে  হশরহরবাবু  এই জুখ া পরা পাখয়র োখপর আর-একটা শবখিষত্ব েক্ষ 

করুন। গচার গয জুখ া পখর এখাখন এখসশেে   ার িান পাশটর  োয় বাাঁ-শদখকর উপর 

গকাখণর চামিার খাশনকটা চাকো উখঠ শ খয়খে। এই গদখুন  প্রখ যক িান পাখয়র োখপই 

 ার স্পষ্ট শচহ্ন গদখা যাখে। 

  

হশরহখরর মুখখর উপর গেখক মুরুশিয়ানার  াব শমশেখয় গ ে। শ শন বখে উঠখেন   াই 

গ া বখট   াই গ া বখট!  াখক গপখে  ার শবরুখদ্ধ মামো সাজাখ  আর গকানও কষ্ট 

হখব। না।  ারপখরই একটু গেখম  মুষখি পখি শ শন আবার বেখেন  শকন্তু  াখক আর 

পাব শক? 

  

জয়ন্ত হাসখ  হাসখ  বেখে  গচার শনখজই আমাখদর কাখে এখস ধ্রা গদখব। হশরহর 

সচমখক শুখধ্াখেন  কী বেখেন? 

  

—গচাখরর গখাাঁজ আশম গপখয়শে। 

  

–গকাোয়  গকাোয়? 

  

—এইশদখক একটু এশ খয় আসুন। এই পাখয়র োপগুখো গদখখ কী বুড়খেন? 
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—এও গ া গচাখররই পাখয়র োপ। 

  

–গকানও  িা  গনই গ া? 

  

 াখো কখর গদখখ সশন্দগ্ধ স্বখর হশরহর বেখেন  মখন হখে এ োপ গযন টাটকা। 

  

জয়ন্ত বেখে  শঠক  াই। এগুখোর সৃশষ্ট হখয়খে এইমাি। শনখবমাধ্ গচার গখয়াখে আখনশন  

কাে রাখ র শবষম বৃশষ্টর জখনয মাশট এখনও শ খজ আখে।…আখর  আখর যদুবাবু  

খরখ াখির মখ া গদৌখি গকাো যান? মাশনক  হুাঁশিয়ার! 

  

সকখে শবপুে শবস্মখয় গদখখে  যদুবাবুর বামনাব াখরর মখ া অশ খবম গদহখাশন গদৌি 

গমখরখে  ীব্র গবখ  বাাঁখির গবিার শদখক। শকন্তু গবিা টপকাবার আখ ই মাশনক  াখক 

েুখট শ খয় গ্রহপ্তার কখর গিেখে। 

  

শ নকশি শবশস্ম  স্বখর বেখেন  যদু   ুশম কার  খয় পাশেখয় যাশেখে? 

  

জয়ন্ত বেখে  পুশেখির  খয়। এখনই ওাঁর বাশি খানা োি করখে আপনার শবি হাজার 

টাকার সন্ধান পাওয়া যাখব। 

  

শ নকশি এ কো গযন শবশ্বাস করখ  পারখেন না  িযােিযাে কখর যদুবাবুর মুখখর পাখন 

 াশকখয় রইখেন। 

  

জয়ন্ত বেখে  যখন গচয়াখরর রহসয আন্দাজ করেুম  পাখয়র োপগুখো পরীক্ষা করেুম  

আর স্বচখক্ষ যদুবাবুর বােখকর মখ া খাখটা মূশ মখাশন দিমন করেুম   খনই গজখ  

উখঠশেে আমার সখন্দহ। ওাঁর আর শ নকশিবাবুর সামনাসামশন বাশি। শ নকশিবাবু গয 

বাশিখ  শবি হাজার টাকা এখন গরখখখেন  ওাঁর পখক্ষ একো জানা খুবই স্বা াশবক। ওাঁর 

বন্ধু যখন মাখড় মাখড় আেমাশরর শ  র গেখক গনাটগুখো বার করখ ন   খন গস দৃিয 

শ শন গয শনখজর বাশি গেখকই গদখখ  গপখ ন  এইটুকুও অনুমান করা যায় খুবই 
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সহখজই। ববঠকখানায় শেে  ার শনয়শম  আসা-যাওয়া। আেমাশরর কখের োাঁচ গ ােবার 

অবসর গপখ  পাখরন উশনই। সু রাং অশধ্ক বো বাহুেয।  খব এ কো শঠক গয  

শনম্নখশ্রাশণর শনখবমাখধ্র মখ া আজ গযখচ শ খজ মাশট মাশিখয় উশন যশদ আমার িাাঁখদ পা না 

শদখ ন   াহখে এ   ািা াশি ওাঁখক হশরহরবাবুর কবখে আত্মসমপমণ করখ  হ  না। 

  

হযাাঁ   াখো কো। যদুবাবুর িানপাশটর জুখ ার  োটা একবার পরীক্ষা কখর গদখখে 

 াখো হয়। 

  

পরীক্ষার িে হে সখন্তাষজনক। জুখ ার  োয় যোস্থাখন শেখি শ খয়খে খাশনকটা চামিা। 

  

জয়ি বেখে  মাশনক  এখন গিষকৃখ যর  ার পুশেখির হাখ  সমপমণ কখর চখো আমরা 

এখান গেখক প্রস্থান কশর। শকন্তু যাবার আখ  একশট শজোসয আখে। হশরহরবাবু  িখখর 

গ াখয়ন্দারা শক এখকবাখরই ঘৃণয জীব? 

  

হশরহর অনু প্ত স্বখর বেখেন  আমাখক ক্ষমা করখবন। আজ আমার গচাখ িুটে। 
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