
 

  

জয়ন্তের প্রথম মামলা 
হেন্তমন্দ্রকুমার রায় 



 হেন্তমন্দ্রকুমার রায়  ।   জয়ন্তের প্রথম মামলা  

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

জয়ন্তের প্রথম মামলা 

  

আমার বন্ধু জয়ন্ত গিাযয়ন্দাগিগর কযর এখন যযেষ্ট যশস্বী হযয়য।  গ  গয ক  

মামলার   গকনারা কযরয।,  ার আর  ংখযা হয় না  গকন্তু  ার প্রেম মামলার কো 

আজ  পযযন্ত গলগপবদ্ধ হয়গন  মামলাগি যগিও গবযশষ অ াধারণ নয়,  বু  ুণণ বয়  

গেযকই গ  গয কীরকম আশ্চযয পযযযবক্ষণ শগির অগধকারী গ।ল, আমার এই কাগহগনর 

গি যর  ার উজ্জ্বল পগরচয় পাওয়া যাযব  

  

আগম আর জয়ন্ত  খন োর্য-ইয়ার-এর ।াত্র  গ  গয িগবষযয  একজন গবখযা  গিাযয়ন্দা 

হযব, জয়ন্ত  খনও একো জান  না বযি, গকন্তু গ ই  ময় গেযকই গিশ-গবযিযশর 

অপরাধী-গবজ্ঞান, নামজািা গিাযয়ন্দা ও অপরাধীযির কাযযকলাপ গনযয় ি্তুররময া মগতিষ্ 

চালনা শুুণ কযর গিযয়গ।ল   মযয়  মযয় অগ   ুচ্ছ  ূত্র ধযর গ  এমন  ব বহহ  বহহ  

 েয আগব্ার কর  গয, আমরা  ার  হপাঠীরা গবস্মযয় অবাক না হযয় পার ুম না  

  

একগি ববকাল  জয়ন্ত ও আগম গিালগিগিয  পায়চাগর করগ।  এমন  ময়  পযনর  যগ 

গিখা  গ ও আমাযির কযলযজর োর্য ইয়াযরর ।াত্র  বগনয়াগি বংযশর গ।যল   ার 

পূবযপুুণযষরা আযি গবপুল  ম্পগির মাগলক গ।যলন   াযির আধুগনক অব্া   িা উ্নত  

না হযলও, এখনও  ারা ধনবান বযল পগরগচ  হয  পাযর  আজও  াযির বাগর়্য  গিাল-

দুযিযা  যব  মাযরাযহর অিাব হয় না  

  

জয়ন্তযক গিযখই  পন বযল উঠল, আযর, গ ামাযকই খুুঁজগ। গয  

  

 জয়ন্ত শুধাযল, আমাযক খুুঁজ। গকন? 

  

–একিা গহুঁয়াগলর অেয জানয  চাই  

  

কীরকম গহুঁয়াগল? 
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আমাযির বাগর়্য  একিা িিনা িযিয।  গুুণ র গক।ু নয় বযি, গকন্তু যযেষ্ট 

গকৌ ূহলদ্দীপক  এ বযাপাযর গ ামার মাো খুব গখযল গকনা,  াই গ ামার  যগ পরামশয 

করয  চাই  

  

–িিনািা বযলা  

  

–এই গিযর়্ নয়, আমার বাগর়্য  চল  মযন গকাযরা না গকবল িিনািা বলবার জযনযই 

গ ামাযির বাগর়্য  গিযন গনযয় যাগচ্ছ  য  ামানয িিনা,  ুচ্ছ চুগর–গকানও গ।ুঁচযক গচাযরর 

কীগ য  গকন্তু গ ামাযির  গ আমার িাযলা লাযি,  াই এক যগ বয  চা-িা গখয -যখয  

গক।ুক্ষণ িল্প ল্প করয  চাই  

  

আমার গিযক গিযর জয়ন্ত বলযল, গক গহ মাগনক, রাগজ আ।? 

  

 আগম বললমু, মন্দ গক! অন্ত  খাগনকিা  ময় কািাযনা যাযব গ া  

  

.  

  

দুই 

  

 পনযির  াজাযনা-গু।াযনা বহহ  ববঠকখানা  চা এল, খাবার এল  

  

 পন বলযল, আযি িিনািা গশাযনা, গ ামার ম  বযলা,  ারপর অনয িল্প ল্প  গিখ, 

আমার প্রগপ ামহ স্বিযীয়  ারাশঙ্কর গচৌধুরী গ।যলন অ যন্ত গখয়াগল মানুষ  গকান গখয়াযল 

জাগন না, গ গন গুগিকয় গিব-যিবীর মূগ য িগর়্যয়গ।যলন  গবষ্ণু, মহাযিব, কহষ্ণ, রাধা, 

কালী, লক্ষ্মী আর  রস্ব ী–এই  া গি মূগ য  ওর মযধয লক্ষ্মীর মূগ যগিই  বযচযয় বর়্ 

লম্বায় এক িুি  অনয অনয মূগ যর গকানওগি আি ইগি লম্বা, গকানওগি ।য় ইগি  মূগ যগুগল 

গবশ িারী  গক গিযয় ির়্া জাগন না, বাবা বলয ন গপ যলর মূগ য  গকন্তু বাগহর গেযক 

গবাঝবার উপায় গ।ল না, কারণ প্রয যক মূগ যর আপািমতিষক গ।ল রগিন এনাযমল গিযয় 

ঢাকা  ঠাকুরিযরর মযধয একগি গ্লা -যকয র গি যর মূগ যগুগল  াজাযনা গ।ল আমার 
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প্রগপ ামযহর আমল গেযকই  আমার ঠাকুরিা গক বাবা, ও মূগ যগুযলা গনযয় গক।ুমাত্র মাো 

িামানগন, আগমও মাো িামাযনা িরকার মযন কগরগন  গকন্তু  ম্প্রগ  এক বযগি  াযির 

গনযয় রীগ ময া মাো না িাগমযয় পাযরগন  

  

–গক গ ? 

  

–গকানও অজ্ঞা  গচার  

  

 – াহযল মূগ যগুগল চুগর গিয়ায।? 

  

হযাুঁ  

  

কযব? 

  

–গ ন গিন আযি  

  

–মূগ যগুগল গক মূলযবান? 

  

–মূলযবান হযল গ গুগলযক কাযচর আধাযর ওিাযব ঠাকুরিযর গিযল রাখা হ  না  গশযল্পর 

গিক গিযয়ও  াযির গকানও মূলয োকয  পাযর গ া? 

  

–গমাযিই নয়, গমাযিই নয়  অগ   াধারণ মূগ য, গশল্পীরা  াযির গিযক গিযরও  াকাযব 

  গকবল এনাযমল করা মূগ য এইিুকুই যা, গবযশষত্ব   যব গ জনয গকউ-ই  াযির খুব 

গবগশ িাম গিযয় গকনয  রাগজ হযব না  গকন্তু মজার কো গক জাযনা  আমার অগ  গখয়াগল 

প্রগপ ামহ  ার উইযলও মূগ যগুগলর উযেখ করয  গিাযলনগন  

  

কীরকম? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেন্তমন্দ্রকুমার রায়  ।   জয়ন্তের প্রথম মামলা  

 4 

www.bengaliebook.com 
 

 

উইযল গ গন বযলয।ন,  ার গকানও বুগদ্ধমান বংশধযরর জনয ওই মূগ যগুগল আর 

  যনারায়যণর পুুঁগেখাগন গরযখ গিযলন, গয ওগুগলর  দ্ব্যবহার করয  পারযব  মূগ য আর 

পুুঁগে গযন  যযে রক্ষা করা হয়  

  

বযি, বযি! এ ক্ষণ পযর একিা গচিাকষযক কো শুনলমু    যনারায়যণর পুুঁগে গক  পন? 

  

–গ কাযল হায  গলখা একখানা পুরা ন পুুঁগে    যনারায়যণর পুজার  মযয় পুুঁগেখাগন 

পাঠ করা হয়  

  

–আচ্ছা, পুুঁগের কো পযর হযব, আযি চুগরর কো বযলা  

  

পরশু গিন মামায া-যবাযনর গবযয় গ।ল  বাগর়্র  বাইযক গনযয় মামার বাগর়্য  রা  

কািায ই হযয়গ।ল  কাল  কাযল গিযর এয  গিগখ গ্লা -যকয র গি র গেযক মূগ যগুগল 

অিহশয হযয়য।  

  

ঠাকুরিযরর িরজা গক  ালাবন্ধ োক  না? 

  

 –োক  বইকী! গচার অনয গকানও চাগব গিযয়  ালািা খুযল গিযলগ।ল  

  

 –মূগ য ।ার়্া আর গক।ু চুগর যায়গন? 

  

–না  এও এক আশ্চযয কো  ঠাকুরিযরর লক্ষ্মীর হাুঁগর়্র গি র গ।ল আকবরী গমাহর, গক।ু 

গক।ু রূযপার বা নযকাশন, িহহযিব া রিুনাযের রূযপার গ ংহা ন, গ ানার ।া া, চুর়্া, 

বপ া আর খর়্ম  গচার গকন্তু গ  ব স্পশয কযরগন  গ  গযন খাগল মূগ যগুযলা চুগর করবার 

জযনযই এখাযন এয গ।ল  

  

–পুগলযশ খবর গিযয়।? 

  

–এই  ামানয চুগরর মামলা গনযয় পুগলশ হাগামা করয  ইযচ্ছই হযচ্ছ না  
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কাুণর ওপযর গ ামার  যন্দহ হয়? 

  

কাযক  যন্দহ করব? িা -িা ী, পাুঁচক, দ্ব্ারবান  কযলই বাবার আমযলর পরীগক্ষ  

গলাক, এ গিন পযর  াযির কাুণর ওই  ুচ্ছ মূগ যগুযলার ওপযর িহগষ্ট পর়্যব গকন?  ারা 

।ার়্া বাগর়্য  োযকন শী লবাবু   ার ক যবয দুরকম  গ।াি-য।াি গ।যলযমযয়যির 

পর়্াযনা  আর এিা ওিা গ িার  ত্ত্বাবধান করা  গ ন ব।র কাজ করয।ন, প্রায় আমাযির 

 ং াযররই একজন হযয় উযঠয।ন  িগরব হযলও গলখাপর়্া জানা গনরীহ  চ্চগরত্র বযগি 

 কল রকম  যন্দযহর অ ী   

  

জয়ন্ত বলযল, গ ামাযির ওই   যনারায়যণর পুুঁগের কো এইবার বযলা  গ ামার 

প্রগপ ামহ ওই পুুঁগেখানায ও যখন  যযে রক্ষা করয  বযলয।ন,  খন ওর মযধযও 

গনশ্চয়  গকানও গবযশষত্ব আয।  

  

 পন বলযল, গবযশষত্ব? পুুঁগের গি যর আবার গক গবযশষত্ব োকযব? বলয  বলয  হঠা  

গেযম গিযয় একিু গিযব গ  আবার বলযল, না-না, একিা গবযশষত্ব আয। বযি, গকন্তু  ার 

 যগ মূগ য চুগরর গকানও  ম্পকযই োকয  পাযর না  

  

জয়ন্ত বলযল, হয়য া, গকানওই  ম্পকয গনই   বু গবযশষযত্বর কোিা শুযন রাখা উগচ   

  

 পন উযঠ িাুঁগর়্যয় বলযল, পুুঁগেখানা আগম এখগন গনযয় আ গ।,  ুগম স্বচযক্ষ গিখয  

পাযরা  

  

.  

  

 গ ন 

  

 পন গনযয় এল পুুঁগেখানা  
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জয়ন্ত  ার পা া ওলিায -ওলিায  বলযল, খুব প্রাচীন পুুঁগে বযি  গকন্তু  পন, আর 

গকানও গবযশষত্বই গ া গিখয  পাগচ্ছ না  

  

–পুুঁগে গযখাযন গশযষ হযয়য।, গবযশষত্বিা খুুঁযজ পাযব গ ইখাযন  

  

যো্াযন িহগষ্টপা  কযর গক।ুক্ষণ গমৌন মুযখ বয  রইল জয়ন্ত  আরও লক্ষ করলুম,  ার 

দুই চযক্ষ িুযি উযঠয। জ্বলন্ত গকৌ ূহল  

  

পুুঁগে গেযক মুখ  ুযল অবযশযষ গ  বলযল, এখাযন গি্নত হায র একিু গলখা রযয়য।  

  

 পন বলযল, হা, গহগজগবগজ গহুঁয়াগল  গকান িাষা, গক।ু গবাঝবার গযা গনই  গকৌ ূহল 

জািায়, গকন্তু গকৌ ূহল গমিায় না  বহু গচষ্টা কযর গশষিা হার গমযনগ।  

  

–গ ামার বাবা, গ ামার ঠাকুরিািাও গনশ্চয় পুুঁগের এই গলখা গনযয় মাো িাগমযয়গ।যলন? 

  

হযাুঁ,  ারাও গক।ুই বুঝয  পাযরনগন  

  

– পন, বর়্ই দুুঃযখর  যগ বলয  হযচ্ছ, গ ামার প্রগপ ামহ গয বুগদ্ধমান বংশধযরর জযনয 

এই পুুঁগেখাগন  যযে রক্ষা করার গনযিযশ গিযয় গিযয়য।ন, গ গন এখনও গ ামাযির 

পগরবাযরর মযধয জন্মগ্রহণ কযরনগন! 

  

গকগি  গবরি স্বযর  পন বলযল, গ ামার কোর অেয বুঝলুম না  

  

–গবশ, বুগঝযয় গিগচ্ছ  জয়ন্ত উযঠ পযর়্ গিয়াযল ঝুলাযনা প্রকাণ্ড  একখানা িপযযণর  ামযন 

গিযয় িাুঁর়্াল   ারপর পুুঁগেখানা  ুযল ধযর আয়নার গি যর  ার প্রগ গবম্ব গিখয  গিখয  

একখণ্ড  কািযজর ওপযর গক  ব গলযখ গযয  লািল   ারপর গিযর এয  কািজখানা 

আমাযির  ামযন গিগবযলর ওপযর গিযল গিযয় বলল, এইবাযর পযর়্ িযাযখা  

  

 াগ্রযহ ঝুুঁযক পযর়্ আমরা দুজযন এই কোগুগল পাঠ করলুম 
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অিাযব স্বিাব নষ্ট কগরযব না   বযিা গিবযিবীর মূগ য স্মরণ কগরযব  গনগশ্চ  জাগনও, 

গ ামার অিাব লইয়া মাো িামাইয  হইযব না  গচন্তা িূর কগরযব  লক্ষ্মী।ার়্া হইযল 

জীবযন লক্ষ্মীর ঝাগপ গবযশষ কাযজ লাযি না  জিিীশ্বর ক  রূযপ দ্রষ্টবয  

  

 পন চম কহ  কযে বলযল, ওই গহুঁয়াগলর গি যর এই কো গ।ল? 

  

জয়ন্ত বলযল, হযাুঁ  গকন্তু যা  ুগম গহুঁয়াগল বযল ভ্রম কর।,  া হযচ্ছ আমাযির  রল 

মা হিাষাই  গকবল উলযিািাযব  াজাযনা  

  

–উলযিািাযব  াজাযনা মাযন? 

  

–এ হযচ্ছ এক রকম  ািাগ যি গুপ্তগলগপ  ইংযরগজয  এযক বযল Looking Glass clipper 

(িপযণ-গুপ্তগলগপ)  পিিশ শ াব্দীয ও ই াগলর গচন্তাশীল গচত্রগশল্পী গলওনাযিযা িয  

গিগি এই উপাযয়ই গুপ্তগলগপ রচনা কযর গিয়ায।ন  আয়নার  ামযন ধরযলই এরকম 

গুপ্তগলগপ খুব  হযজই পাঠ করা যায়  

  

 পন বলযল, এ   হযজ গুপ্তগলগপর পাযঠাদ্ধার কযর  ুগম যযেষ্ট বাহাদুগরর পগরচয় গিযল 

বযি, গকন্তু এিা আমাযির গকান কাযজ লািযব? এ  ক কগুগল মামুগল উপযিশ মাত্র  

 কযলই যা জাযন,  ার আবার গুপ্তগলগপর গক প্রযয়াজন? 

  

–গঠক বল।  পন  এরকম মামুগল উপযিযশর জযনয গুপ্তগলগপর প্রযয়াজন হয় না   ার 

ওপযর উপযিশগুযলা গকমন গযন খাপ।ার়্া! আমার গক  যন্দহ হযচ্ছ জাযনা? গ ামার 

প্রগপ ামহ এই গুপ্তগলগপ রচনার  মযয় অগ গরি  াবধান া অবলম্বন কযরগ।যলন  

গযমন গবনারয র একরকম গকৌযিার গি যরও আবার গকৌযিা োযক, গ মগন এই 

গুপ্তগলগপর প্রেম রহয যর গি যরও অনয গকানও রহ য আয।  গ ামরা এখন িয়া কযর 

বাইযর যাও, আমাযক গক।ুক্ষণ একলা োকয  িাও, একবার গচষ্টা কযর গিগখ, গুপ্তগলগপর 

আ ল অেয আগব্ার করয  পাগর গকনা  

  

.  
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চার 

  

ববঠকখানার পাযশই গ।ল  পনযির লাইযেগর   পন আমাযক গ ই িযরই গনযয় গিল  

  

 াধারণ  বািাগলযির বাগর়্য  এ  বর়্ লাইযেগর গচাযখ পযর়্ না  মতিষ িযরর চাগরগিযকর 

গিওয়াযলর আধখানা গঢযক িাুঁগর়্যয় আয। আলমাগরর পর আলমাগর  গি রকার 

বইগুযলার নাম পর়্য -পর়্য  গকযি গিল খাগনকক্ষণ  

  

গিযর বললুম,  পন, এখাযন য গুযলা বই-এর নাম পর়্লুম,  বই গিখগ। পুরাযনা 

যুযির  

  

– া গ া হযবই  এ িযরর চার িাযির গ ন িাি গক াব  ংগ্রহ কযর গিযয়য।ন আমার 

প্রগপ ামহ  বই গকনা আর বই পর়্া গ।ল  াুঁর আর-এক অদ্ভ ু গখয়াল  

  

বই গকনা আর পর়্াযক  ুগম অদ্ভু  গখয়াল বযল মযন কযরা  জাযনা, আমরা পশুযত্বর ধাপ 

গেযক মানুযষর ধাযপ উঠয  গপযরগ। গকবলমাত্র জ্ঞানাজযযনর দ্ব্ারা? 

  

জাগন  গয-যকানও গবষযয়ই বার়্াবাগর়্িাযক আগম িযার্ বযলই মযন কগর  

  

–না  যা আমাযির মনযক উ্নত  কযর, প্রশতিষ কযর,  ার বার়্াবাগর়্ও গনন্দনীয় নয়  গিখগ। 

গ ামার প্রগপ ামহ একজন অ যন্ত  ুধী বযগি গ।যলন  

  

হঠা  পাযশর ির গেযক জয়ন্ত উযিগজ  কযে র্াক গিযল– পন, মাগনক! গশিগির এ-

িযর এয া  

  

আমরা ববঠকখানায় ঢুযক গিখলুম, জয়ন্ত একখণ্ড  কািযজর গিযক  াগকযয় গ্রিাযব বয  

আয।  
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 পন শুধাল, বযাপার গক িায়া? গুপ্তগলগপর গি র গেযক গকানও ন ুন অেয আগব্ার 

করয  গপযর। নাগক? 

  

–গপযরগ।  গ ামাযির বাগর়্র য  অনযেযর মূযলই আয। এই অেয  

  

–অেযিা শুগন  

  

–এখন নয়  অেযিা ইগগ ম, শুনযলও িাল কযর বুঝয  পারযব না  অেযিা প্রকাশ করবার 

আযি আগম একিা কো জানয  চাই  

  

গক কো? 

  

  যনারায়যণর পুুঁগের এই গবযশষত্ব গনযয়  ুগম আর কাুণর  যগ আযলাচনা কযর।? 

  

–আযি-আযি কর ুম বইকী! গকন্তু গকউই ওই গহুঁয়াগল বুঝয  পাযরগন  গশযষ হ াশ হযয় 

হাল গ।যর়্গি  গকবল ি  মায  শী লবাবুর গকৌ ূহল গিযখ, পুুঁগেখানা  ার হায  

গিযয়গ।লুম বযি! 

  

 ারপর? 

  

–শী লবাবু পরগিন পুুঁগেখানা গিগরযয় গিযয় বযলন, গ গনও গক।ুই বুঝয  পাযরনগন  

  

শী লবাবুযক একবার এখাযন র্াকযব? 

  

–গ গন ববকাযলই গিযশর জযনয বাজারহাি করয  গবগরযয় গিযয়য।ন,  ন্ধযার আযি 

গিরয  পারযবন না  

  

–গিযশর জযনয বাজারহাি? 

  

–হযাুঁ   ার গকানও আত্মীযয়র গবযয়,  াই এক হপ্তার ।ুগি গনযয় কাল গ গন গিযশ যাযচ্ছন  
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কাল, কখন? 

  

–খুব গিাযরর িাগর়্য    ূযযযািযয়র আযিই  াযক বাগর়্ গেযক গবগরযয় গযয  হযব  

  

শী লবাবু গক গ ামার বাগর়্র গিা লায ়োযকন? 

  

না, বাগর়্র এক লায় গখর়্গকর বািাযনর  ামযনই  

  

জয়ন্ত প্রায় পাুঁচ গমগনিকাল তিষব্ধ হযয় বয  রইল   ারপর বলযল,  পন আজ গ ামার 

বাগর়্য  আমাযির জনয একিুখাগন জায়িা হযব? 

  

 পন গবগস্ম  কযে বলযল,  ার মাযন  

  

–আগম আর আমার বন্ধু মাগনক আজ গ ামাযির বাগর়্য  রাগত্র বা  করয  চাই  

  

যগিও গ ামার এই প্রতিষাযবর কারণ বুঝয  পারগ। না,  বু  ানযন্দ স্বাি   ম্ভাষণ করগ।  

গকবল রাগত্রবা  গকন, র্ানহায র বযাপারিাও আমার এখাযন গ যর গনও  

  

–আপগি গনই! আর একিা কো; আগম আবার িগক্ষণ গখালা না হযল িুমুয  পাগর না  

  

–গনিযয় হও  আমার বাগর়্র িগক্ষণ গিযক আয। বািান আর পুকুর–এখানা গ যকযল বাগর়্ 

গকনা! আমার শয়ন-িহহও গ ইগিযক  গ ামরাও আমার  যগ গ ই িযরই শয়ন করযব  

  

.  

  

পাুঁচ 

  

 পন গয গুুণ র আহাযযযর বযব্া কযরগ।ল, একগিমাত্র র্ান হায র  াহাযযয গকানও 

মানুষই  ার  দ্ব্যবহার করয  পাযর না  খাগনক গপযি পাগঠযয় খাগনক পায  গিযল আমরা 

উযঠ পর়্য  বাধয হলমু– পযনর গিার র আপগি  যত্ত্বও  
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বািাযনর গিযক গিা লার বারান্দায় খাগনকক্ষণ পায়চাগর করলমু গ নজযন  গজযা  ামালা 

রা , বািাযনর  াল-নাগরযকল পা ায় পা ায় আযলার িুলঝুগর,  যরাবযরর নহ যশীল 

জযল চন্দ্রকযরর চকমগক  মহদু পত্র-মমযর, বা ায র ঠান্ডা িীিযশ্বা , গঝগেযির িুমপার়্াযনা 

ঝঙ্কার  

  

খাগনকক্ষণ চলল িল্প   ারপযর িুযম আমার গচাখ িযর এল  জয়ন্ত িন িন হাই  ুলয  

শুুণ কযরয। গিযখ  পন বলযল, চযলা, এইবার শযযায় গিযয় আশ্রয় গনওয়া যাক  

  

শুযয-়শুযয় খাগনকক্ষণ িাবলমু, জয়ন্ত গুপ্তগলগপর এমনকী িূঢ় অেয আগব্ার কযরয।, গয 

জনয আজ এখাযন  ার রা  কািাবার িরকার হল? গজজ্ঞা া করযলও এখন গ  জবাব 

গিযব না জাগন,  াই  াযক গক।ু গজজ্ঞা াও কগরগন   মযয় গনরগ শয় রহ যময় হযয় ওযঠ 

জয়ন্ত! এই  ব িাবয -িাবয  কখন িুগমযয় পর়্লুম গনযজর অজ্ঞা  াযর  

  

আচগম্বয  আমার িুম গিল গিযিযক আমাযক ধাক্কার পর ধাক্কা মারয।  

  

ধর়্মগর়্যয় উযঠ বয  গিগখ, জয়ন্ত   ারপর গ  ধাক্কা গমযর জাগিযয় গিল  পনযকও  

  

িগর়্য  ঢং ঢং কযর বাজল রা  দুযিা  

  

  পন  গবস্মযয় বলযল, এ  রাযত্র এ কী বযাপার জয়ন্ত? 

  

–গকানও কো নয়  এযকবাযর এক লায় গনযম চযলা  গ যধ শী লবাবুর িযর  

  

–গ  কী, গকন? 

  

কো নয়, কো নয়! যা বগল গশাযনা! 

  

ির গেযক  বাই গবগরযয় পর়্লুম  গ ুঁগর়্ গবযয় এক লায় নামলুম  খাগনক এগিযয় একিা 

িরজার  ামযন িাুঁগর়্যয় পযর়্  পন বলযল, এই শী লবাবুর ির  

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেন্তমন্দ্রকুমার রায়  ।   জয়ন্তের প্রথম মামলা  

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

িরজার িাুঁক গিযয় গবগরযয় আ গ।ল আযলার গরখা  

  

 জয়ন্ত বলযল,  পন, শী লবাবুযক র্াযকা  

  

  পন র্াকযল, শী লবাবু, শী লবাবু! 

  

িযরর আযলা গিল গনযি  

  

গকানও  ার়্া গনই  

  

  পন আবার র্াকযল, শী লবাবু! িযরর আযলা গনবাযলন গকন? আমার র্াযক  ার়্া 

গিযচ্ছন না গকন? 

  

এবার িযরর গি র গেযক  ার়্া এল, গক? 

  

–আগম  পন, িরজা খুলনু  

  

িরজা খুযল একগি গলাক বাইযর গবগরযয় এয  বলযল, এ  রায   বযাপার কী? গকানও 

গবপি-আপি হযয়য। নাগক! 

  

ইগ মযধয জয়ন্ত হায র িচয গজ্বযল িযরর গি যর ঢুযক পযর়্  ুইচ গিযপ আযলা গজ্বযল 

গিযয়য।  

  

শী লবাবুও িযর ঢুযক ক্রুদ্ধস্বযর বযল উঠল, গক আপগন? আমার িযর আপনার গক 

িরকার? 

  

 পন বলযল, চুপ কুণন শী লবাবু  উগন আমার বন্ধু  

  

শী লবাবু বলযল, গকন্তু আপনার বন্ধু এ  রায  আমার িযর ঢুযক গক করয  চান? 
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জয়ন্ত বলযল, আগম গিখয  চাই, একিা গিযজ গপাুঁিলা আপগন িযরর গি যর গকাোয় 

লগুকযয় গরযখয।ন? 

  

–গপাুঁিলা? কীয র গপাুঁিলা? 

  

গকন্তু জয়ন্ত আর  ার কোর জবাব না গিযয় গনযজর মযনই বলযল, হুুঁ  এই গ া িযরর 

গমযঝয় রযয়য। জযলর িাি  এই গ া একিা জযল গিজা গজগন  গিযন গনযয় যাওয়া 

হযয়য।  হা, গিযন গনযয় যাওয়া হযয়য। এযকবাযর গচৌগকর  লায়–বলয -বলয  গ  

গমযঝর ওপযর উপুর়্ হযয় শুযয় পযর়্ বুযক গহুঁযি প্রযবশ করল গচৌগকর  লযিযশ এবং 

গ ইিাযবই আবার যখন বাইযর গবগরযয় এল,  খন গিখা গিল, গ  িানয  িানয  গনযয় 

আ য। একিা চযির েগল  

  

 ারপর গ  েগলর গি র হা  চাগলযয় এযক-এযক বার করযল রাধা কহষ্ণ, লক্ষ্মী, কালী, 

মহাযিব ও  রস্ব ী–এই  া গি গিবযিবীর এনাযমল করা মূগ য  

  

 পন গনবযাক, গবষম গবস্মযয়  শী লবাবুরও গনবযাক, িাুণণ আ যঙ্ক  

  

হঠা  গবষ্ণু মগূ যগি  ুযল ধযর জয়ন্ত বলযল, আযর এ কী! গবষ্ণুঠাকুযরর র্ান পাযয়র ওপর 

গেযক খাগনকিা এনাযমযলর আবরণ  ুযল গিলযল গক? বুযঝগ।, এ হযচ্ছ  ুচ ুর 

শী লবাবুর কাজ! উগন  যন্দহ কযরগ।যলন, এনাযমযলর পা লা আবরণ গকবল 

গবাকাযির গচাখ ঠকাবার জযনয, গকন্তু  লায় আয। গকানও মহািয ধা ু   পন গিখয  

পাচ্ছ গক, গবষ্ণু মূগ যগির পা গক গিযয় ির়্া?–গ ানা  খাগল পা গকন,  মতিষ মগূ যিাই গ ানা 

গিযয় ির়্া  

  

বযলা গক জয়ন্ত! 

  

–হযাুঁ  গকবল গবষ্ণুমূগ য নয়, আমার িহঢ় গবশ্বা , প্রয যক গিবযিবীর মূগ যই গনযরি গ ানা 

গিযয় ব গর  আন্দাযজ মযন হযচ্ছ এ মূগ যগুগলর গমাি ওজন এক মযণর কম নয়  
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আগম গ া তিষগম্ভ ! 

  

জয়ন্ত লক্ষ্মীযিবীর  বযচযয় বর়্ মূগ যগি  ুযল গনযয় বলল,  পন এইবার আগম গ ামাযক 

অগধক র অগিিূ  করয  চাই  গিখগ। লক্ষ্মীযিবীর গিযহর  ুলনায় আুঁগপগি অগ গরি 

বর়্  ঝাগপর গি রিা িাুঁপা  গকন্তু ঝাগপর ঢাকগনিা গিযি খুযল গিলযল গক? গনশ্চয়ই 

শী লবাবুর কীগ য  শী লবাবু, ঝাগপর গি যর গক গ।ল? 

  

শী লবাবু শু্স্বযর বলযলন, আগম জাগন না  

  

–আহা, জাযনন বইকী! ঝাুঁগপর গি যর যা গ।ল এখগন আমাযক গিগরযয় গিন  

  

ঝাুঁগপর গি র গক।ুই গ।ল না  

  

 –এখনও গমেযা কো!  পন  াহযল আর িয়া নয়,  ুগম এখগন োনায় গিান কযর িাও, 

পুগলশ এয  গশষ বযব্া কুণক  

  

পুগলযশর নাযমই শী লবাবু ঠক ঠক কযর কাুঁপয  কাুঁপয  বলযল, আমাযক ধগরযয় গিযবন 

না, আমাযক ধগরযয় গিযবন না  

  

 াহযল ঝাুঁগপর গি যর গক গ।ল গিন  

  

শী লবাবু গবনা বাকযবযযয় জামার পযকযির গি র গেযক একগি গ।াি কািযজর গমার়্ক 

বার কযর জয়যন্তর হায   মপযণ করযল  

  

জয়ন্ত আযি গমার়্কিা খুযল  ার গি যর িহগষ্ট গনযক্ষপ কযর মুখ গিযপ একিুখাগন হা যল  

 ারপর বলযল,  পন, শী লবাবুর মগতিষ্ গয গ ামার গচযয় শগিশালী গ িা গ গন 

প্রমাগণ  কযরয।ন  গকন্তু অপরাধী গহ াযব গ গন এযকবাযর গশশুর ময া কগচ আর কাুঁচা  

  

গ গন যগি এ   ার়্া াগর়্ বামাল গনযয় এখান গেযক  যর পর়্বার গচষ্টা না করয ন, 

 াহযল আমরা গক।ুয ই ওুঁর নািাল গপ ুম না  যাক ওকো  এিা হযচ্ছ শীল বাবুর প্রেম 
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অপরাধ  আর উগন এই অপরাধিা কযরয।ন বযলই  ুগম হযল  ব গিক গিযয়ই আশা ী  

রূযপ লািবান, কারণ উগন অপরাধিা না করযল  ুগমও আমাযক র্াকয  না, আর  াহযল  

গ ামাযির এই গিবযিবীর মূগ যগুগলও এনাযমযলর চািযর িা ঢাকা গিযয় ওই কাযচর 

আধাযররই গশািাবধযন করয ন, এ জীবযনও  ুগম  াযির আ ল গচহারা গিখয  গপয  

না  এখন প্রশ্ন হযচ্ছ,  ুগম ওযক ক্ষমা করযব, না পুগলযশর হায   মপযণ করযব? 

  

 পন বলযল, আগম ওুঁযক ক্ষমাও করব না, পুগলযশও গিব না  শী লবাবু গবশ্বা হন্তা  

উগন গযন এই মুহূয য আমার বাগর়্ গেযক গবিায় হযয় যান  

  

শী লবাবুর অগধকাংশ গমািিাি বাুঁধাই গ।ল  গ  আর গদ্ব্ুণগি না কযর বাগক গজগন পির 

গুগ।যয় গনযয় িযরর গি র গেযক গবগরযয় গিল  

  

আগম গজজ্ঞা া করলমু, জয়ন্ত ওই গমার়্কিার গি যর গক আয।? 

  

জয়ন্ত হাগ মুযখ গমার়্কিা আমার  ামযন খুযল ধযর বলযল,  া  রাজার ধন এক মাগনক  

  

প্রকাণ্ড  এক হীরক খণ্ড   অ বর়্ হীরা আগম কখনও চযক্ষও গিগখগন  

  

 পযনর গবাধহয় মাো িুযর গিল  গ  একিা অস্ফুি শব্দ উচ্চারণ কযর ধপা  কযর 

গচৌগকর ওপযর বয  ির়্ল  

  

.  

  

।য় 

  

জয়ন্ত বলযল, আগম গকন শী লবাবুর ওপযর  যন্দহ কযরগ।লুম, এখন গ ই কোই 

গশাযনা  

  

এনাযমল করা মূগ যগুগল গয অ যন্ত মূলযবান, আর   যনারায়যণর পুুঁগেখাগন গয অগ শয় 

িরকাগর, এ গিন গকন গয গ ামাযির এমন  যন্দহ হয়গন, গ িা আগম গক।ুয ই বুঝয  
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পারগ। না  গুপ্তগলগপর রহ য গ ামরা জানয  না বযি গকন্তু এিা গ া  কযলই জানয  গয, 

গ ামার প্রগপ ামহ উইযল স্পষ্ট িাষায় বযল গিয।ন, গয ওই মূগ যগুগলর আর পুুঁগের 

 দ্ব্যবহার করয  পারযব, গ   ার নাম কহ জ্ঞ ার  যগ স্মরণ করযব  হয়য া অিাযব 

পর়্গন বযলই গ ামরা ও কোগুগলর ওপযর গবযশষ গঝাুঁক িাওগন  হয়য া অিাযব পর়্যলই 

গ ামাযিরও মাো খুযল গয   

  

আগম গুপ্তগলগপর পাযঠাদ্ধার করবার আযিই ওই কোগুগল শুযনই গনগশ্চ িাযব ধযর 

গনযয়গ।লমু গিবযিবীর মূগ যগুগল মহামূলযবান  অবশয গুপ্তগলগপ পর়্বার পর ও  ম্বযন্ধ 

আমার আর গকানও  যন্দহই োযকগন  

  

বাগর়্র গলাকই গয চুগর কযরয।, এিা বুঝয ও আমার গবলম্ব হয়গন  ঠাকরুিযর  ালার 

ন ুন একিা চাগব ির়্াবার  ুযযাি হয় বাগর়্র গলাযকরই  বাইযরর গচার মূগ য রহ য জান  

না, অ এব গকবল মূগ যগুগলই চুগর কযর গ   যর পর়্  না  িিনার গিন রাযত্র বাগর়্য  

গ।ল িা িা ী, পাুঁচক আর দ্ব্ারবানরা  গনশ্চয়  াযিরও গকউ চুগর কযরগন, কারণ  াহযল 

গ  ঠাকুর িযরর গ ানা-রূযপার গজগন গুযলাও গিযল গয  না  বাগর়্র গি যর  াযির 

কো বাি গিযল বাগক োযক গকবল শী লবাবু  আমার যুগি বলযল, গ ই-ই গচার  

  

গকন্তু গকন গ  গবয। গবয। মূগ যগুযলাই চুগর করযল? আমার ময া গ ও গক গি যরর রহ য 

আগব্ার করবার গকানও  ুযযাি গপযয়গ।ল?  পনযক গজজ্ঞা া কযর জানলমু, গপযয়গ।ল  

মা খাযনক আযি গ  হতিষি  কযরগ।ল পুগেখানা  খুব  ম্ভব আমার ময া  ার়্া াগর়্ গ  

গুপ্তগলগপর পাযঠাদ্ধার করয  পাগরগন  গ ই গচষ্টায ই  ার গক।ুগিন গকযি যায়   ারপর 

ন ুন চাগব িগর়্যয় চুগর কযর গ  প্রেম  ুযযাযিই  

  

গকন্তু গচারাই মাল রাখযল গকাোয়? অ রাযত্র মূগ যগুযলা গনযয় গনশ্চয়ই গ  বাগর়্র বাইযর 

গযয   াহ  কযরগন, গকউ না গকউ  াযক গিযখ গিলয  পাযর  আর বাইযরই বা গ  

যাযব গকাোয়,  ার বা া যখন এই বাগর়্য ই? গকন্তু গচারাই মাল গ  গনযজর িযর 

রাখয ও ির া করযব না  পুগলযশ খবর গিযল পুগলশ এয   ার িরখানা  োশ করয  
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পাযর  অ এব গচারাই মাল গ  এমন গকানও জায়িায় লগুকযয় গরযখয।, যা  ার িযরর 

বাইযর গকন্তু বাগর়্র বাইযর নয়  গকন্তু গ  জায়িািা গকাোয়?  ার িযরর পাযশই আয। 

বািান আর পুকুর  বািাযনর মাগি খুুঁযর়্ বা পুকুযরর জযল র্ুগবযয় মূগ যগুযলা লুগকযয় রাখা 

গযয  পাযর  

  

শী লবাবু বুগদ্ধমান, গকন্তু কাুঁচা অপরাধী  ধরা পর়্বার িযয় দুগিন গযয  না গযয ই গ্র 

করযল, গকান ওজযর ।ুগি গনযয় গিযশ চযল যাযব  আগম   ক্ষণা  আমার পে গিখয  

গপলুম  গ  গিযশ যাযব কাল  কাযল  আর যাবার  মযয় বহুমূলয মূগ যগুযলা গনশ্চয়ই 

এখাযন  গিযল গরযখ যাযব না, আজ রাযত্র এখাযন রাগত্রবা  করবার জযনয আগম  পযনর 

কা। গেযক চাইলুম একখানা িগক্ষণ গখালা ির, কারণ এ বাগর়্র িগক্ষযণ গয বািান আয।, 

গ িা আমার অজানা গ।ল না  

  

আগম িুযমাবার িান কযর গ ামাযির  যগই শুযয়গ।লুম   ারপর গ ামাযির না ািজযন 

শুুণ হওয়ার  যগ  যগই উযঠ পযর়্ িগক্ষযণর বারান্দায় গিযয ়িাুঁর়্ালুম  যা গিখবার আশা 

কযরগ।লুম, রা  গপৌযন দুযিার  মযয় গিখয  গপলুম গঠক গ ই িহশযই   ন্তপযযণ বািাযন 

এয  িাুঁর়্াল শী লবাবু   ারপর পুকুর পাযর়্ গিল  জযলর গি র গেযক িগর়্ ধযর গিযন 

 ুলযল গপাুঁিলার ময া গক একিা গজগন   

  

 ার পযরর কো আর বলবার িরকার গনই  

  

.  

  

 া  

  

আগম বললুম, গকন্তু এখনও আমরা আ ল কো শুনয  গপলমু না  

  

জয়ন্ত বলযল, গক কো শুনয  চাও? 

  

–গুপ্তগলগপর গি র গেযক  ুগম গদ্ব্ ীয় গক অেয আগব্ার কযরয।? 
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–গকবল আগম নই, শী লবাবুও আগব্ার কযরয।  

  

–অেযিা গক? 

  

জয়ন্ত আমাযির  ামযন একখণ্ড  কািজ খুযল ধরযল– ার ওপযর গলখা গ।ল গুপ্তগলগপর 

গ ই উপযিশগুগল : অিাযব স্বিাব নষ্ট কগরযব না–প্রিহগ   

  

 ারপর গ  বলযল,  পযনর প্রগপ ামহ  াবধান ার ওপযর  াবধান া অবলম্বন 

কযরগ।যলন  যগি গকহ Looking glass cripper-এর গুপ্তকো ধরয ও পাযর,  া হযলও গ  

আ ল গুঢ় অেয বুঝয  পারযব না, কোগুযলাযক উপযিশ বযলই গ্রহণ করযব  গকন্তু িাযলা 

কযর উপযিযশর শব্দগুযলাযক লক্ষ কযরা  গমাি লাইন আয। ।য়গি  এখন প্রয যক লাইন 

গেযক যগি গকানও প্রেম আর গশষ শব্দ গনযয় পযর পযর  াগজযয় যাও,  াহযল পাওয়া 

যাযব এই কোগুগল : অিাযব গিব-যিবীর মূগ য গ ামার অিাব িূর কগরযব, লক্ষ্মীর ঝাগপ 

গবযশষরূযপ দ্রষ্টবয  গিখ।, এখাযনও  াবধান া! স্পষ্ট কযর গক।ু বলা হয়গন, গকবল 

ইগগ   গকন্তু বুগদ্ধমাযনর পযক্ষ ওই ইগগ ই যযেষ্ট  

  

আগম বললুম,  াহযল উপনযায র মযযালিা িাুঁর়্াল গক? 

  

জয়ন্ত গহয  বলযল, মনীষা োকযলও বুগদ্ধমান বযগি যগি অ   পযে যায়,  যব গশষ 

পযযন্ত  াযক ঠকয  হয়, গযমন শী লবাবু  

  

–আর মনীষা না োকযল? 

  

–  পযে গনযবযাধযকও লািবান কযর  গযমন  পন   পন  হা য বিযন বলযল, য ই 

আজ বাকয-বাগুরা গবতিষার কযরা, গক।ুই আগম গ্রাহয করব না  আমার গ ানার গিব-

গিবীযির শ  শ  প্রণাম কযর, এখগন দুযিযিয গলাহার গ ন্দুযক  ুযল রাখব  
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