
 

  

একরত্তি মাত্তি 
হেমমন্দ্রকুমার রায় 



 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   একরত্তি মাত্তি  

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

একরত্তি মাত্তি 

  

প্রাতরাশের পর মানিক উচ্চস্বশর খবশরর কাগজ পাঠ করশত লাগল এবং জ়ন্ত  একমশি 

শুিশত লাগল খবরগুশলা। 

  

ভৃতয মধুর প্রশবে সশে তার এক পাহারাও়নালা। 

  

 জ়ন্ত  শুশধাশল, বযাপার কী? 

  

পাহারাও়নালার মুশখ শোিা শগল, ইিশেকটর সুন্দরবাবু এই পাডনা়ন তনশ্ত  এশসশনি, 

জ়নশ্ত র সশে নতনি পরামেশ করশত চাি। 

  

জ়ন্ত  বলল, চশলা মানিক, নিশ্চ়ন শকািও িতুি মামলা! একশেশ়ন কাগজ শোিার শচশ়ন 

িতুি মামলা নিশ়ন িাডনাচাডনা করা ভাশলা। 

  

মানিক বলশল, হযাাঁ, তাশত আমাশনর সম়নও কাশট, আর সুন্দরবাবুরও হাত়ে বাশডন। 

  

.  

  

গোর ধার। শরল লাইশির সামশিই একখািা মাঝানর আকাশরর নতিতলা বানডন। সনর 

নরজার কাশন নাাঁনডনশ়ন আশন এই পাহারাও়নালা। 

  

ববঠকখািা়ন কশ়নকজি শলাশকর সশে বশস আশনি সুন্দরবাবু। একগাল শহশস বলশলি, 

এশসা জ়ন্ত , এশসা মানিক। 

  

জ়ন্ত  বলল, আবার শকািও িতুি মামলার হামলা সামলাশত এশসশনি বুনঝ? 

  

হুম, তা নাডনা আর নক? শসই জশিযই শতা আজশক শতামাশনর চাশ়নর আসশর ়াও়না হল 

িা। 
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মানিক বলল, িা নগশ়ন ভাশলা কশরিনি। মধু আজ একনট চমৎকার খাবার বানিশ়নননল। 

  

কী খাবার? 

  

 চশকাশলট সযান্ডউইচ। 

  

সুন্দরবাবু শোাঁস কশর একটা নিশ্বাস শেলশলি নবরসবনশি। 

  

 জ়ন্ত  নজজ্ঞাসা করল, মামলাটা কীশসর? 

  

কাল এই বানডন শেশক পাঁনচে হাজার টাকা চুনর নগশ়নশন, আর সশে-সশে হশ়নশন হতযার 

শচষ্টা। 

  

–তাহশল সামািয মামলা ি়ন শনখনন। শগাডনা শেশক সব খুশল বলিু। 

  

সুন্দরবাবু ়া বলশলি, শমাটামুনট তা হশে এই— 

  

 অি্ত চন্দ্র পাইি হশেি নবখযাত শলৌহ বযবসা়নী। তার শনাকাি কলকাতার শলাহাপনিশত 

এবং তার বসতবানডন গোর ধাশর। নতনি নবপত্নীক ও নিিঃস্ত াি। 

  

তাাঁর নপতার দুই নববাহ। নতনি প্রেম পশের পুত্র। নিতী়ন পশের পুশত্রর িাম িবীিমাধব, 

ব়নস নানিে বৎসর। তার নপতা পরশলাশক। তার নবমাতা ইহশলাশকই নবনযমাি বশট, 

নকন্তু বাস কশরি নপত্রালশ়ন, কারণ অি্ত বাবুর সশে তার বনিবিা শিই। তশব সপত্নী-পুত্র 

তাশক মাশসাহারা শেশক বনিত কশরিনি। 

  

অি্ত বাবুর সম্পনি শসাপানজশত এবং তার অবতশমাশি শসই সম্পনির অনধকারী হশব 

িবীিমাধবই। নবমাতার সশে িা বশলও অি্ত বাবু তার ববমাশত্র়ন ভাইনটশক ভাশলাবাশসি 

়ার পর িাই এবং এশি শরশখশনি নিশজর কাশনই। 
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অি্ত বাবুর মযাশিজাশরর িাম সুশবাধকুমার বসু, শলাহার কারবাশর নতনিই তার ননেণ 

হশের মশতা। নে বনশরর নবশ্বাসী শলাক, প্রভুর অশিক টাকা নিশ়ন িাডনাচাডনা কশরি। 

  

েটিার ননি কা়শসূশত্র অি্ত বাবুশক শ়শত হশ়নননল আসািশসাশল। শসইননি স্যার সমশ়ন 

শনাকাি ব্ কশর সুশবাধ পাঁনচে হাজার টাকা নিশ়ন অি্ত বাবুর বানডনশত আশস এবং 

শনাতলার েশর শলাহার নসন্দুশক টাকাগুনল রাশখ। তারপর েশরর নরজা়ন তালা ননশ়ন 

নসন্দুশকর ও নরজা়ন চানব িবীিমাধশবর হাশত অপশণ কশর নিশজর বাসা়ন চশল ়া়ন। শস 

বাস কশর গোর অপর পাশর েুষুনডনশত। 

  

িবীি স্যার পর বানডন শেশক শবনরশ়ন ়া়ন, নেশর আশস শভারশবলা়ন। রানত্রশবলা়ন 

বানডনশত ননল একজি নাশরা়নাি, একজি ভৃতয। আরও একজি নাশরা়নাি ও একজি 

ভৃতয অি্ত বাবুর সশেই আসািশসাশল নগশ়নননল। পাাঁচক ও নাসী নঠকা, তারা রাশত্র 

বানডনশত োশক িা। 

  

সকাশল িবীি বানডন নেশর আসবার আশগই ভৃতয রেুর নিদ্রাভে হ়ন। শস বাইশর এশস 

শনশখ, উশঠাশির ওপশর পশডন আশন নাশরা়নাশির অচচতিয শনহ, তার মাো়ন প্রচণ্ড 

আোশতর নচহ্ন, মানটর ওপশর রশের ধারা। আর একগানা রুশপা-বাাঁধাশিা, শমাটা রোে 

লানঠ! 

  

তার নচৎকাশর ়খি শলাকজি জশডনা হশ়নশন, শসই সমশ়নই িবীি বানডনশত নেশর আশস। 

তারপর শনখা ় া়ন, শনাতলা়ন অি্ত বাবুর েশরর নরজা শখালা, শলাহার নসন্দুশকরও নরজা 

শখালা, পাঁনচে হাজার টাকা অনৃেয। িবীি তৎেণাৎ পুনলশে খবর শন ন়। 

  

পুনলে-তনশ্ত  এই তেযগুনল প্রকাে শপশ়নশন। 

  

নরজা়ন ও শলাহার নসন্দুশকর চানব কাল শেশক আজ প়শ্ত  িবীি একবারও কাননাডনা 

কশরনি। অেচ নরজা়ন তালা ও নসন্দুকটা শ় চানব ননশ়নই শখালা হশ়নশন, শস নবষশ়ন 

শকািওই সশন্দহ শিই। 
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রাশত্র শস শকাো়ন ননল, এই প্রশের উিশর িবীি বশল, এক ব্ুর বানডনশত। নকন্তু অশিক 

শচষ্টা কশরও তার কান শেশক ব্ুর িাম ও নঠকািা আনা়ন করা ়া়ননি। 

  

নাশরা়নাশির শনশহর পাশে শ় শমাটা লানঠগানা পাও়না নগশ়নশন, তার অনধকারী শ় স্ব়নং 

িবীি শসটাও প্রমানণত হশ়নশন। 

  

ভৃতয রেু বশল, রাশত্র শস শকািও েব্দ শোশিনি। নাশরা়নাি তাশক নসনি  খাইশ়ন ননশ়নননল। 

নসনি  শখশত শস অভযে ি ন়, েুনমশ়ন এশকবাশর শবহুে হশ়ন পশডনননল। 

  

অপরাধী শ় শকমি কশর বানডনর নভতশর প্রশবে কশরননল, এ সমসযার শকািওই সমাধাি 

হ়ননি। সনর নরজা রেু নিশজর হাশত ব্ কশরননল। বাইশর শেশক বানডনর নভতর প্রশবে 

করবার নিতী়ন শকািও উপা়নই শিই। 

  

নাশরা়নািই নক কডনা িাডনা শুশি অপরাধীশক নরজা খুশল ননশ়ন পশর তার িারা আক্রা্ত  

হশ়নশন? এ প্রশেরও জবাব পাবার উপা়ন শিই। কারণ নাশরা়নাি এখিও অজ্ঞাি হশ়ন 

হাসপাতাশল পশডন আশন। 

  

সমে শুশি জ়ন্ত  মুশখ নকনু বলল িা। বানডনর বাইশর নগশ়ন খানিকেণ এননশক ওননশক 

শোরােুনর কশর, আবার নেশর এশস সনর নরজার কাশন নাাঁনডনশ়ন বলল, সুন্দরবাবু, আপনি 

নঠকই বশলশনি। বাইশর শেশক এ বানডনর নভতশর আসবার শকািও উপা়ন শিই। 

  

–তাহশল অপরাধী বানডনর শভতশর এল শকমি কশর? 

  

–এই সনর নরজা ননশ়ন। 

  

নরজা শতা শভতর শেশক ব্ ননল। 
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জ়ন্ত  জবাব ননল িা। নিশচর ননশক তানকশ়ন হঠাৎ শস উবু হশ়ন বশস পডনল। তারপর 

মানটর ওপর শেশক কী একটা তুশল নিশ়ন শচাশখর কাশন এশি পরীো করল। তারপর 

পশকশটর নভতর শেশক এক টুকশরা কাগজ বার কশর নজনিসটা মুশডন রাখল।  

  

সুন্দরবাবু শুশধাশলি, কী ওটা? 

  

জ়ন্ত  উশঠ নাাঁনডনশ়ন বলল, একরনি মানট। শস িতমুশখ এননশক-ওননশক শচাখ বুশলাশত 

বুশলাশত অগ্রসর হল। উশঠাশির ওপশর আবার বশস পডনল। আবার কী তুশল নিশ়ন 

শমাডনশকর নভতশর শরশখ উশঠ নাাঁডনাল। 

  

সুন্দরবাবু বলশলি, আবার কী শপশল শহ! 

  

আবার একরনি মানট। 

  

–খানল খানল মানট কনুডনশ়ন শনশলশখলা করন শকি? কাশজর কো বশলা। 

  

–শনাতলা়ন চলুি। শ় ের শেশক টাকা চুনর নগশ়নশন শসইখাশি। 

  

নকন্তু শসখাশি িতুি নকনুই আনবষ্কৃত হল িা। 

  

জ়ন্ত  বলল, এ মামলা়ন একটা মে সূত্র হশে িবীশির রোে লানঠগানা। 

  

–হুম, আরও দুশটা বডন সূত্র আশন। প্রেম, িবীশির কাশন ননল নরজার আর নসন্দুশকর 

চানব। নিতী়ন, কাল শকাো়ন রানত্রবাস কশরননল, শস কো বলশত িারাজ শকি? 

  

জ়ন্ত  মাো শিশডন বলল, উাঁহু, ওর শচশ়ন বডন সূত্র হশে ওই লানঠগানা। 

  

হযাাঁ, ওই সূত্র ধশর আনম িবীিশক শগ্রেতার করশত পানর। 

  

আপাতত শস শচষ্টা করশবি িা। 
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–়নন শস পালা়ন? 

  

–আনম িবীশির মুখ শনশখনন। বুনি মাশির মুখ। শবাকার মতি এখি পানলশ়ন নগশ়ন শস 

নিশজর পাশ়ন কডুনুল মারশব িা। 

  

–ওই িবীি আর সুশবাধ এইননশক আসশন। ওশনর নকনু নজজ্ঞাসা করশব নক?  

  

িবীি ও তার নপনশি-নপনশি সুশবাধ এশস নাাঁডনাল জ়ন্ত র সামশি। িবীশির মুখশ্রী, শনশহর 

গঠি ও গাশ়নর রং চমৎকার। শচাশখর চাহনি নেশুশনর মতি সরল। নকন্তু কারুর মুখ। 

শনশখ পুনলে শভাশল িা। কারণ, এমি অপরাধীর সংখযাও অল্প ি়ন, ়াশনর মশতা 

শনববানিত শচহারা শপশল মুনি-ঋনষরাও নিশজশনর ভাগযবাি মশি করশতি। 

  

সুশবাশধর শচহারাও নিরীহ শগাশনর, েযামবণশ, শনাহারা শনহ, মাো়ন মাঝানর, মুখ হানস। 

হানস। শচহারা়ন শকািও ববনেষ্টয িা োকশলও মািুষনটশক মন্দ বশল মশি হ়ন িা। 

  

জ়ন্ত  বলল, আসুি িবীিবাবু। বলশত পাশরি নাশরা়নাশির শনশহর পাশে আপিার 

লানঠগানা পাও়না শগশন শকি? 

  

শুষ্ককশে িবীি বলল, শকমি কশর বলব মোই; আমার নিশজর মশিও বার বার জাগশন। 

ওই প্রেই। আনম হতভম্ব হশ়ন শগনন। 

  

সুশবাশধর ননশক নেশর জ়ন্ত  বলল, শুিলুম আপিার বানডন েুষুনডনশত। আপনি শরাজ শসখাি 

শেশক আিাশগািা কশরি, িা কলকাতাশতও শকািও বাসা শরশখশনি? 

  

সুশবাধ বলল, গোর এপাশর কলকাতা, ওপাশর েুষুনডন। নূর শতা শবনে ি়ন, তাই েুষুনডন 

শেশকই আিাশগািা কনর। 

  

–অি্ত বাবু আপিাশক অতয্ত  নবশ্বাস কশরি? 
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সুশবাধ ভাঙা-ভাঙা গলা়ন বলল, নকন্তু কালশকর েটিার পরও নতনি নক আর আমাশক। 

নবশ্বাস করশবি? 

  

িবীি বলল, আনমও শকমি কশর নানার কাশন মুখ শনখাব জানি িা। 

  

জ়ন্ত  বলল, আপিাশনর শব়নারা রেুশক একবার আসশত বলিু। 

  

রেু এশল জ়ন্ত  নজজ্ঞাসা করল, শতামাশনর সনর নরজা শেশক উশঠাি প়শ্ত  শরাজ শধা়না-

শমানা, আাঁট শনও়না হ়ন? 

  

রেু হাত শজাডন কশর বলল, হযাাঁ হুজুর, দুশবলাই। কতশাবাবু শকাোও এক নতল ধুশলা শনখশল 

শরশগ আগুি হশ়ন ওশঠি। 

  

সনশরর জািলা ননশ়ন গোর ননশক তানকশ়ন জ়ন্ত  বলল, এত কাশন গো, শতামরা নিশ্চ়নই 

শরাজ গোস্নাি কশরা? 

  

িা হুজরু, গো়ন স্নাি করশত ়াই কাশল-ভশদ্র। 

  

কাল সকাশল নক ববকাশল শতামাশনর শকউ গোস্নাি করশত ়া়ননি? 

  

 –িা, হুজুর। 

  

সুন্দরবাবু, আমার আর নকনু নজজ্ঞাসা শিই। এশসা মানিক। 

  

জ়ন্ত  ও মানিশকর সশে সুন্দরবাবুও িীশচ শিশম শুশধাশলি, কী শহ ভা়না, উশঠাি ঝট 

শনও়না, গোস্নাি করার সশে টাকা চুনরর সম্পকশটা শকািখাশি? 

  

–এখি বুঝশবি িা। 

  

–িতুি শকািও সূত্র শপশ়নন বুনঝ? 
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–শপশ়ননন। সবশচশ়ন বডন সূত্র। 

  

সূত্রটা কী? 

  

–একরনি মানট। 

  

জ়ন্ত র ননশক েযালেযাল কশর তানকশ়ন শেশক সুন্দরবাবু বলশলি, হুম, তুনম একনট আে 

বাতুল। 

  

পে ননশ়ন শ়শত-শ়শত মানিক বলল, আনমও একরনি মানটর মাশি বুঝলাম িা। তুনম 

এখি কী করশব? 

  

তেযািসু্াি। আমার নবশ্বাস এটা জনটল মামলা ি়ন। শচার ধরা পডনশত শবনে নবলম্ব হশব 

িা। 

  

কারুশক তুনম সশন্দহ কশরন? 

  

কারুশক িা, কারুশক িা। অেশাৎ সকলশকই। িবীি, সুশবাধ শেশক শুরু কশর এ বানডনর 

পাাঁচক, নাশরা়নাি, শব়নারা, নাসী, সকলশকই। অেচ শচার হশে শকািও অজ্ঞাত বযনে, 

নকন্তু তা হশলও বানডনর শকউ িা শকউ শ় তাশক শকািও সাহা়য কশরশন, শস নবষশ়ন সশন্দহ 

িানে। আর শকাি ননক শেশক শস এশসশন, তা-ও আনম বুঝশত শপশরনন। 

  

কী শনশখ বুঝশল? 

  

–একরনি মানট। 

  

জ়ন্ত , শতামার িাগাল পাও়না ভার। 

  

.  
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এক, দুই, নতিননি শকশট শগল। জ়ন্ত  মাশঝ-মাশঝ শবনরশ়ন ়া়ন, নেশর আশস, নকন্তু মুশখ 

নকনু বশল িা। 

  

চতুেশ ননশির প্রভাতী চাশ়নর আসশর সুন্দরবাবু ়োরীনত উপনিত। 

  

শটনলশোশির েনি শবশজ উঠল। নরনসভার ধশর জ়ন্ত  বলল, হযাশলা! হযাাঁ, আনম জ়ন্ত । 

িমস্কার। কী বলশলি? ়াশক শখাাঁজা হশে, তাশক শপশ়নশনি? অনতে়ন সুসংবান। তার 

িাম কী? রামলাল? শবে, শবে তাশক আজ দুপুশরই আমার কাশন পানঠশ়ন ননশত পারশবি? 

আো, ধিযবান। 

  

সুন্দরবাবু শুশধাশলি, কীশসর সুসংবান জ়ন্ত ? 

  

জ়ন্ত  বলল, সুন্দরবাবু, আজ ববকাশল অি্ত বাবুর বানডনর সকশলই শ়ি এক জা়নগা়ন 

হানজর োশক, এমিকী পাাঁচক প়শ্ত । 

  

শকৌতূহল-প্রনীপ্ত মুশখ সুন্দরবাবু বলশলি, শকি জ়ন্ত , শকি? 

  

সকশলর সশে আনম রামলাল িাশম এক বযনের পনরচ়ন কনরশ়ন ননশত চাই।  

  

–শক রামলাল? 

  

বযস, এখি আর শকািও প্রে ি়ন। এই বশল জ়ন্ত  এশকবাশর শবাবা হশ়ন শগল। 

  

.  

  

ববকাল। অি্ত বাবুর বানডনর সবাই ববঠকখািা়ন হানজর। শটনবশলর সামশির শচ়নারখািা 

নখল কশরশনি সুন্দরবাবু। 

  

জ়ন্ত  ও মানিশকর আনবভশাব। তাশনর নপনশি আর একজি শলাক। তার খানল পা, শকামর-

বাাঁধা কাপডন, গাশ়ন শগনি, জাশত শস শবাধহ়ন নবহানর! 
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জ়ন্ত  বলল, সুন্দরবাবু, এই শলাকনটর িাম রামলাল? 

  

–হুম! 

  

–িবীিবাবু, েটিার ননি আপনি শকাো়ন রানত্রবাস কশরশনি বলশবি িা? 

  

িবীি কাাঁচুমাচু মুশখ বলল, আমাশক মাপ করুি। 

  

–শবে, আপিাশক তা আর বলশত হশব িা, কারণ আনম আপিার গুপ্তকো জািশত শপশরনন। 

  

িবীশির মুখ হশ়ন উঠল উনিগ্ন। 

  

 জ়ন্ত  বলল, রামলাল, শস রাশত্র এই িবীিবাবু নক শতামার শিৌশকা ভাডনা কশরননশলি? 

  

 রামলাল বলল, িা হুজুর! 

  

–তশব? 

  

রামলাল অেনুলনিশনশশে শননখশ়ন ননল সুশবাধশক। 

  

জ়ন্ত  বলল, সুশবাধবাবু, েটিার ননি রাশত্র আপনি রামলাশলর শিৌশকা ভাডনা কশর 

কলকাতা়ন এশসননশলি শকি? 

  

সুশবাশধর শচহারা তখি আর নিরীশহর মশতা শনখানেল িা। শস গজশি কশর বশল উঠল, 

নমশেয কো! 

  

–নকন্তু রামলাল আপিাশক েিাে করশন।  

  

–ও ভুল শনশখশন। 

  

–শবে, আনালশত নগশ়ন এই কোই বলশবি। সকশল এখি আমার কো শুিুি। জ়ন্ত  

বলশত লাগল । 
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সুন্দরবাবু, আশগই আপিাশক বশলননলুম, এ মামলার একটা মে সূত্র হশে, িবীিবাবুর 

রোে লানঠগানা। 

  

িবীিবাবু ়নন লানঠ ননশ়ন নাশরা়নািশক আোত করশতি, তাহশল নিশ্চ়নই নিশজর নবরুশি  

অতবডন প্রমাণটা নিশবশাশধর মশতা েটিািশল শেশল শরশখ শ়শতি িা।  

  

এখাশিই শবাঝা ়া়ন তাাঁর নবরুশি  হশ়নননল একটা নিষু্ঠর চক্রা্ত । 

  

িবীিবাবুর ননশক পুনলশের সশন্দহ আকষৃ্ট কশর অপরাধী নিরাপশন বাস করশত শচশ়নশন 

়বনিকার অ্ত রাশল। িবীিবাবুর রোে লানঠ পাও়না শগশন েটিািশল। েশরর নরজার 

চানবও ননল তার কাশন। পুনলে সহশজই ভ্রশম পডনশত পারত। 

  

তার ওপর িবীিবাবু নিশজই বযাপারটাশক আরও শোরাশলা কশর তুশলননশলি। নতনি 

নকনুশতই বলশত রানজ িি, েটিার ননি রাশত্র নতনি ননশলি শকাো়ন? শস গুপ্তকো আনম 

জািশত শপশরনন তার মাশ়নর কাশন স্াি নিশ়ন। নতনি ননশলি তার মাশ়নর কাশন। 

অি্ত বাবু তার নবমাতাশক এশকবাশরই পনন্দ করশতি িা। তার সশে শমলাশমো করশল 

িবীিবাবু সম্পনি শেশক বনিত হশবি, এই ননল অি্ত বাবুর কনঠি নিশনশে। িবীি রশের 

টাশি নানার অিুপনিনতর সুশ়াগ গ্রহণ কশরননশলি, নকন্তু ভশ়ন শসকো স্বীকার করশত 

পারননশলি িা। 

  

িবীিবাবুর সম্বশ্ নিিঃসশন্দহ হশ়ন আনম আর একটা সূত্র নিশ়ন িাডনাচাডনা করশত লাগলাম। 

েটিািশল বানডনর সনর নরজার কাশন আর উঠাশির ওপশর শপশ়নননলমু দু-টুকশরা মানট। 

পরীো কশর বুঝশত পারলমু, তা গোমানট নাডনা আর নকনুই ি়ন। রেু শবচারা বলল, 

েটিার ননি বানডনর শকউ গোস্নাশি ়া়ননি। শস দু-শবলা বানডনর উশঠাি প্রভৃনত ঝাট ননশ়ন 

ধুশ়ন-মুশন পনরষ্কার কশর রাশখ, তবু ওখাশি দু-টুকশরা গোমানট এল শকমি কশর? তুে 

মানটর টুকশরা, নকন্তু সূত্র নহসাশব অসামািয হশ়ন উঠল। 
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করলুম কল্পিােনে প্রশ়নাগ। মি বলল, অপরাধী এশসশন রাশত্র শিৌশকা়ন চশডন জলপশে। 

িনীশত তখি ভাটা ননল, তাশক িামশত হল নভশজ মানটর উপশর। তার জুশতার তলা়ন 

শলশগ শগল এাঁশটল মানট। শসই মানটর নকনু অংে ঝশর পশডনশন েটিািশল। 

  

গোর অপর পাশর েুষুনডনশত বাস কশর সুশবাধ। শস শকমি শলাক? েুষুনডনর পুনলে স্াি 

নিশ়ন শস খবর আমাশক জানিশ়নশন। সুশবাধ হশে নবষম জু়নানডন। ঋশণ শস ডুশব আশন। 

তার বিনতক চনরত্রও ভাশলা ি়ন। হাশত পাঁনচে হাজার টাকা–অি্ত বাবু অিুপনিত, এ 

সুশ়াগ হ়নশতা শস নাডনশত পাশরনি। তার পশে নসন্দুশকর তালার নিতী়ন চানব বতনর কশর 

শিও়নাও নকনুমাত্র কনঠি ি়ন। শস ়নন শিৌশকা ভাডনা কশর েুষুনডন শেশক এশস োশক, তশব 

শিৌশকা়ন মানঝরও স্াি পাও়না শ়শত পাশর শসইখাশিই। তাই পাও়না শগল। েুষুনডনর 

পুনলেই খুাঁশজ বার কশরশন মানঝ রামলালশক। 

  

নকন্তু সুশবাধ বানডনর শভতশর ঢুকল শকমি কশর? আমার অিুমাি রেু শব়নারাও এই 

ষডন়শের মশধয আশন। শসই সুশবাধশক সনর-নরজা খুল ননশ়নশন। শস কাজ শসশর ়খি 

সশর পডনশন, শসই সমশ়নই নাশরা়নাশির েুম শভশঙ ়া়ন। তার পশরর কো আপিারাই 

অিুমাি করুি। 

  

–সুন্দরবাবু, একরনি মানট নক বডন েযালিা? 

  

সুন্দরবাবু বলশলি, উহুম, উহুম! 
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