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অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল 
 
রুসিলন ফরাসি িাম্রাজ্যের অধীনস্থ একসি প্রজ্েশ। সিখানকার শািনকর্তা কাউজ্ের 
মৃর্য ের পর নর্য ন কাউে হজ্লন র্ারই যযবক পযত্র বারট্রাম। র্ার বাবা সিজ্লন এক িাহিী 
সযাদ্ধা। যযজ্দ্ধ বীরত্ব সেসখজ্ে সর্সন ফরাসি িম্রাজ্ির সপ্রেপাত্র হজ্ে উজ্েসিজ্লন। কাউজ্ের 
মৃর্য ের খবর শুজ্ন মজ্ন খযব আঘার্ সপজ্লন ফরাসি রায। সর্সন র্ার সপ্রৌঢ় অমার্ে লর্ত 
লাসফউজ্ক রুসিলজ্ন পাোজ্লন কাউজ্ের সিজ্ল বারট্রামজ্ক রাযিভাে সনজ্ে আিজ্র্। 
বারট্রাজ্মর সবধবা মার কাজ্ন যথািমজ্ে সপৌঁজ্ি সেল সি খবরিা। সিজ্লও র্ার বাবার 
মজ্র্া িাহিী, যযদ্ধসবেোে পারেশী। সি িমে পার্শ্তবর্ী সেশগুসলর ফ্রাজ্ের িজ্ে ঝেড়া-
সববাে সলজ্েই থাকর্। কাজ্যই যযদ্ধ-সবগ্রজ্হর প্রজ্োযজ্নই সয বারট্রামজ্ক সনজ্ে যাওো 
হজ্ব র্া বযঝজ্র্ বাসক রইল না সবধবা কাউজ্েজ্ির। যথা িমজ্ে লর্ত লাসফউ এজ্লন 
রুসিলজ্নর প্রািাজ্ে! এসেজ্ে সেজ্ে র্াজ্ক িাের অভেথতনা যানাল বারট্রাম। লর্ত লাসফউজ্ক 
সেজ্খই কান্নাে সভজ্ে পড়জ্লন কাউজ্েি। লাসফউ এর কারণ যানজ্র্ চাইজ্ল সর্সন 
েযজ্চাখমযজ্ি ধরা েলাে বলজ্লন, সম লর্ত, আপসন সর্া যাজ্নন িামানে সকিযসেন আজ্ে আসম 
স্বামীহারা হজ্েসি। এখন সিজ্ল বারট্রামই আমার একমাত্র অবলম্বন। ও যসে যযজ্দ্ধ চজ্ল 
যাে র্াহজ্ল আমার কী অবস্থা হজ্ব, কীভাজ্ব আমার সেন কািজ্ব–এিব সভজ্বই কােসি 
আসম। 
র্াজ্ক আর্শ্স্ত কজ্র লর্ত লাসফউ বলজ্লন, আপসন সমিাসমসিই সিজ্লর যনে সচন্তা করজ্িন 
কাউজ্েি। যযদ্ধ করজ্র্ সেজ্ে যসে ওর সকানও ক্ষসর্ হে, র্াহজ্ল স্বে়ং িম্রাি আপনার 
ভরণজ্পাষজ্ণর োসেত্ব সনজ্বন। 
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কাউজ্েি বলজ্লন, আসম শুজ্নসিলাম িম্রাি খযব অিযস্থ। র্া এখন সর্সন সকমন আজ্িন? 
 
মজ্নাজ্ বল সভজ্ে পড়জ্ি। এমন সক রাযববজ্েের উপর ভরিা রাখজ্র্ না সপজ্র কসেন 
আজ্ে র্াজ্কও সবোে কজ্র সেজ্েজ্িন। েযরাজ্রােে সরাজ্ের েরুন হর্াশা িম্বল কজ্র 
সকানও মজ্র্ সবেঁজ্চ আজ্িন সর্সন। 
 
এ কথা শুজ্ন আজ্ক্ষজ্পর িযজ্র কাউজ্েি বলজ্লন, আয যসে সহজ্লনার বাবা যীসবর্ 
থাকজ্র্ন র্াহজ্ল সর্সন অবশেই িম্রািজ্ক িাসরজ্ে র্য লজ্র্ পারজ্র্ন। 
 
কার কথা বলজ্িন কাউজ্েি? যানজ্র্ চাইজ্লন লর্ত লাসফউ। কাউজ্েজ্ির পাজ্শ বজ্ি 
একসি িযন্দরী যযবসর্ চয পচাপ সচাজ্খর যল সফলসিল। র্াজ্ক সেসখজ্ে কাউজ্েি বলজ্লন, 
আসম এরই কথা বলসি। এর নাম সহজ্লনা। ওর বাবা সেরােত েে সনরজ্বান সিজ্লন 
একযন নাসম সচসকৎিক। বাবার মৃর্য ের পর সথজ্কই ও আমার কাজ্ি আজ্ি, সলখা-পড়া 
সশখজ্ি। র্ািাড়া আরও অজ্নক গুণ আজ্ি ওর। 
 
মার কাি সথজ্ক সবোে সনজ্ে সহজ্লনাজ্ক বলজ্লন কাউে বারট্রাম, সহজ্লনা, আসম যাসচি। 
এখন সথজ্ক মার সেখা-সশানার িব ভার রইল সর্ামার উপর। আর র্য সমও সনজ্যর 
শরীজ্রর যত্ন সনজ্ব। —এই বজ্ল লর্ত লাসফউজ্ের িাজ্থ চজ্ল সেজ্লন। 
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আসির্া হজ্লও কাউজ্েজ্ির সিজ্ল বারট্রামজ্ক ভাজ্লাবাজ্ি সহজ্লনা, যসেও র্ার মজ্র্া 
ব়ংশমযতাো ও িামাসযক প্রসর্ষ্ঠা র্ার সনই। নাসম সচসকৎিক হজ্লও সহজ্লনার বাবা 
সিজ্লন িমাজ্যর এক িাধারণ স্তজ্রর সলাক। এই িামাসযক বেবধাজ্নর েরুন বারট্রামজ্ক 
ভাজ্লাবািজ্লও সি র্ার স্ত্রী হবার স্বপ্নও সেজ্খন। ওসেজ্ক বারট্রামও যাজ্ননা সহজ্লনা 
র্াজ্ক এর্ ভাজ্লাবাজ্ি। মৃর্য ের আজ্ে সহজ্লনার বাবা র্াজ্ক হাজ্র্-কলজ্ম সশসখজ্ে 
সেজ্েসিজ্লন অজ্নকেযরাজ্রােে বোসধর সচসকৎিা পদ্ধসর্। েযস্তপ্রাপে সশকড়-বাকড় আর 
যসড়বযসির গুণাগুণ। িম্রাজ্ির েূরাজ্রােে বোসধর সববরণ শুজ্ন সি সস্থর করল। পোসরজ্ি 
সেজ্ে িম্রাজ্ির সচসকৎিা করজ্ব। র্ার সবর্শ্াি, বাবার সশখাজ্না সচসকৎিা পদ্ধসর্জ্র্ িম্রাি 
অবশেই আজ্রােেলাভ করজ্বন। র্ার মজ্ন এই আশাও উসক সেল পোসরজ্ি সেজ্ল হেজ্র্া 
বারট্রাজ্মর িাজ্থ র্ার সেখাও হজ্ে সযজ্র্ পাজ্র। 
 
সহজ্লন সয বারট্রামজ্ক ভাজ্লাবাজ্ি এ কথা অযানা সনই। কাউজ্েজ্ির একসেন সর্সন মযখ 
ফয জ্িই বলজ্লন, সহজ্লনাজ্ক সর্সন পযত্রবধূ সহজ্িজ্ব চান। সর্সন র্াজ্ক পোসরজ্ি সেজ্ে 
িম্রাজ্ির সচসকৎিা করার অনযমসর্ সেজ্লন। সিই িাজ্থ প্রজ্োযনীে িাকা-কসড় আর 
কজ্েকযন সবর্শ্স্ত সলাকও সেজ্ে সেজ্লন র্ার িাজ্থ। 
 
  
 
শুরুজ্র্ রাসয না হজ্লও যখন শুনজ্লন সহজ্লনা সেরার্ত েে সনরজ্বাজ্নর সমজ্ে, িম্রাি রাসয 
হজ্লন র্াজ্ক সেজ্ে সনজ্যর সচসকৎিা করাজ্র্। র্জ্ব শর্ত রইল েয-সেজ্নর মজ্ধে িম্রাি িযস্থ 
হজ্ে না। উেজ্ল প্রাণেণ্ড হজ্ব সহজ্লনার। আর িম্রাি িযস্থ হজ্ে উেজ্ল রাযিভার সয 
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সকানও অসভযার্ যযবকজ্ক সবজ্ে করজ্র্ পারজ্ব সহজ্লনা। িম্রাি সনজ্য োেঁসড়জ্ে সি সবজ্ে 
সেজ্বন। সহজ্লনা রাসয হল িম্রাজ্ির প্রস্তাজ্ব। 
 
সহজ্লনার সেওো ওষযধ সখজ্ে েয সেজ্নর মজ্ধেই পযজ্রাপযসর িযস্থ হজ্ে উেজ্লন িম্রাি। র্ার 
মজ্ন হল সর্সন সযন নর্য ন যীবন সফজ্র সপজ্েজ্িন। এবার িম্রাজ্ির আজ্েজ্শ রাযিভার 
অসববাসহর্ অসভযার্ যযবজ্করা িবাই িাসর সেজ্ে োেঁড়াল একপাজ্শ। িম্রাি সহজ্লনাজ্ক 
বলজ্লন, সি এজ্ের মধে সথজ্ক কাউজ্ক স্বামী সহজ্িজ্ব সবজ্ি সনে। 
 
র্াজ্ের মজ্ধে খয েঁযজ্র্ খয েঁযজ্র্ সহজ্লনার সচাজ্খ পড়ল রুসিলজ্নর কাউে বারট্রামজ্ক। সি 
িরািসর র্ার কাজ্ি সেজ্ে বলল, আসম আপনাজ্ের আসির্া। সিজ্হর্য  আপনাজ্ক আমার 
স্বামীরূজ্প সভজ্ব সনবার িাহি বা অসধকার আমার সনই। আসম শুধয এিয কয  আর্শ্াি সেজ্র্ 
পাসর। যর্সেন সবেঁজ্চ থাকব। প্রাণ সেজ্ে আপনাজ্ের সিবা কজ্র যাব। 
 
র্য সম সেক সলাকজ্কই সবজ্ি সনজ্েি সহজ্লনা–বলজ্লন িম্রাি। র্ারপর বারট্রাজ্মর সেজ্ক 
সচজ্ে সর্সন বলজ্লন, কাউে বারট্রাম, এবার র্য সম স্ত্রী সহজ্িজ্ব গ্রহণ করা সহজ্লনাজ্ক। 
 
আমাে মাফ করজ্বন িম্রাি, বলজ্লন কাউে বারট্রাম, আসম ফ্রাজ্ের এক অসভযার্ 
ব়ংজ্শর সিজ্ল, রুসিলজ্নর কাউে। আর সহজ্লনা এক িাধারণ ঘজ্রর সমজ্ে। 
ব়ংশজ্কৌসলনে বজ্ল ওর সকিয সনই। ও সেখজ্র্ িযন্দরী, অজ্নক গুণ আজ্ি ওর–র্া িজ্েও 
ওজ্ক সবজ্ে করা আমার পজ্ক্ষ িম্ভব নে। ওজ্ক সবজ্ে করজ্ল অসভযার্ িমাজ্য আমার 
মাথা সনচয  হজ্ে যাজ্ব। 
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েভীর স্বজ্র িম্রাি বলজ্লন, সেখ, কাউে বারট্রাম! র্য সম অসভযার্ ব়ংজ্শর সিজ্ল হজ্লও 
আমার অধীনস্থ এক িামস্ত রাযা িাড়া আর সকিয নও। এ কথা মজ্ন সরখ রাযা কখনও 
র্ার প্রযার অবাধের্া িহে কজ্র না। আর র্ার িাজ্থ এিাও সযজ্ন রাখা িম্রাি সহজ্িজ্ব 
অধীনস্থ িমস্তরাযার পাত্রী সনবতাচজ্নর অসধকার আমার আজ্ি। সিই অসধকার অনযযােী 
আসম সর্ামাে আজ্েশ সেসি সহজ্লনাজ্ক র্য সম স্ত্রী সহজ্িজ্ব সমজ্ন সনজ্ব। 
 
এরপর বারট্রাম িাহি সপজ্লন না িম্রাজ্ির আজ্েশ অগ্রাহে করার। পরসেন রাযকীে 
িমাজ্রাজ্হ সেযতাে র্ার সবজ্ে হজ্ে সেল সহজ্লনার িাজ্থ। িম্রাজ্ির আজ্েজ্শ র্াজ্ক সবজ্ে 
করজ্র্ বাধে হজ্লও বারট্রাম সয র্াজ্ক মন সথজ্ক সমজ্ন সনেসন। সি কথা যানজ্র্ সপজ্র 
হর্াশ হল সহজ্লনা। 
 
এবার সহজ্লনার সথজ্ক েূজ্র িজ্র থাকার এক উপাে খয েঁজ্য সবর করজ্লন বারট্রাম। শত্রুর 
িাজ্থ সমাকাসবলার যনে সলাজ্রজ্ের সর্উক র্ার জ্ঞাসর্ভাই ফরাসি িম্রাজ্ির িাহাযে 
সচজ্েসিজ্লন। িম্রাি িবিজ্নে বারট্রামজ্ক সলাজ্রজ্ে যাবার অনযমসর্ সেজ্লন। যাবার িমে 
সহজ্লনাজ্ক সর্জ্ক বারট্রাম বলজ্লন, েোখ, আসম সলাজ্রজ্ে যাসি যযদ্ধ করজ্র্। সকিযসেন 
সিখাজ্ন আমাে থাকজ্র্ হজ্ব। িম্রাজ্ির আজ্েজ্শই আসম বাধে হজ্ে সর্ামাে সবজ্ে কজ্রসি। 
সকন্তু মজ্নর সেক সথজ্ক সর্ামাে সমজ্ন সনজ্র্ পারসি না। 
 
সহজ্লনা বলল, র্াহজ্ল এখন আসম কী করব? 
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বারট্রাম বলজ্লন, আসম মাজ্ক একিা সচসে সলজ্খ সেসি। র্য সম সিিা সনজ্ে র্ার কাজ্ি চজ্ল 
যাও। 
 
সহজ্লনা িম্রাজ্ির েযরাজ্রােে বোসধ িারাজ্র্ িক্ষম হজ্েজ্ি, বারট্রাজ্মর িাজ্থ সহজ্লনার সবজ্ে 
সেজ্েজ্িন িম্রাি-এ খবর শুজ্ন খযব খযসশ হজ্লন কাউজ্েি। সকন্তু র্ার সচজ্েও সবসশ েযুঃখ 
সপজ্লন যখন শুনজ্লন সহজ্লনার িাজ্থ েযবতেবহার কজ্রজ্ি বারট্রাম। মাজ্ক সলখা সচসেজ্র্ 
বারট্রাজ্ ম একথাও উজ্েখ কজ্রজ্িন সয শুধযমাত্র িম্রাজ্ির আজ্েজ্শই সহজ্লনাজ্ক সবজ্ে 
করজ্র্ বাধে হজ্েজ্ি, আর র্ার সথজ্ক েূজ্র িজ্র থাকার যনে সলাজ্রজ্ে যাজ্িন যযদ্ধ 
করজ্র্। সচসের সশষা়ংজ্শ বারট্রাম সহজ্লনাজ্ক উজ্েশ কজ্র সলজ্খজ্িন, …যসে কখনও 
আমার হাজ্র্র আেয ল সথজ্ক আ়ংসি খযজ্ল সনজ্র্ পার আর আমার িন্তাজ্নর যননী হজ্র্ 
সপার, র্জ্বই আমাে স্বামী বজ্ল র্াকার ক্ষমর্া পাজ্ব র্য সম। 
 
সহজ্লনাজ্ক িাস্তুনা সেজ্ে কাউজ্েি বলজ্লন, র্য সম সকিয সভজ্বা না। আমার সিজ্লর 
বেবহাজ্রর যনে আসম লসির্। র্জ্ব ঈর্শ্রজ্ক ধনেবাে, সর্ামাজ্ক সিজ্লর বউ কজ্র 
আমার শখ সর্সন সমসিজ্ে সেজ্েজ্িন। বারট্রাজ্মর মজ্র্া আসমও সর্ামাজ্ক সনজ্যর িস্তান 
বজ্ল সভজ্ব এজ্িসি। এখন সথজ্ক সিজ্লর বউ সহজ্িজ্ব র্য সম আজ্ের মজ্র্াই আমার কাজ্ি 
থাকজ্ব। আমার িমস্ত িম্পসিজ্র্ বারট্রাজ্মর মজ্র্া সর্ামারও িমান অসধকার আজ্ি। 
আমার কথা সবর্শ্াি কর সহজ্লন, আসম বলসি একসেন িব সেক হজ্ে যাজ্ব। 
 
সকন্তু সহজ্লনা সমাজ্িও আর্শ্স্ত হজ্র্ পারল না। কাউজ্েজ্ির কথা শুজ্ন। এভাজ্বই 
কজ্েকসেন সকজ্ি সেল। একসেন িকাজ্ল ঘযম সভজ্ে সহজ্লনাজ্ক আর খয েঁজ্য সপজ্লন না 

http://www.bengaliebook.com/


 অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল ।  উইললোম শেকসলিের । কয়মলি 
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কাউজ্েি। র্াজ্ক উজ্েশ কজ্র সলখা সহজ্লনার একসি সচসে র্ার হাজ্র্ র্য জ্ল সেল সোমস্তা 
সরানাজ্ডা। সিই সচসেজ্র্ সলখা আজ্ি — মা! আমারই যনে আপনার সিজ্ল সেশর্োেী 
হজ্েজ্ি। সি অপরাজ্ধ প্রােসিি করজ্র্ আসম খাসল পাজ্ে যাসি সিে যোকয ইজ্ি র্ীথত 
করজ্র্। েো কজ্র এ খবরিা আপনার সিজ্লজ্ক যানাজ্বন। অনযগ্রহ কজ্র আপসন আমাে 
ভয ল বযঝজ্বন না। বাবার মৃর্য ের পর আপসন আমাে আিে সেজ্ে সয উপকার কজ্রজ্িন 
র্ার যনে আসম আপনার কাজ্ি সচরকৃর্জ্ঞ হজ্ে রইলাম। ইসর্ — 
হর্ভাসেনী সহজ্লনা। 
 
  
 
সর্উজ্কর সিনাবাসহনীর সনরৃ্ত্ব সেজ্ে সলাজ্রজ্ের যযজ্দ্ধ বারট্রাম যেলাভ করজ্লন। 
মাজ্েরসচসে সপজ্ে সর্সন যানজ্র্ পারজ্লন র্াজ্ের প্রািাে সিজ্ড় চজ্ল সেজ্ি সহজ্লনা। সর্সন 
সনসিন্ত হজ্লন এই সভজ্ব সয আপে সবজ্েে হজ্েজ্ি। এরপর সর্সন রুসিলজ্ন সফরার 
আজ্োযন করজ্র্ লােজ্লন। সকন্তু ইসর্মজ্ধে সহজ্লনা সয সলাজ্রজ্ে এজ্ি সপৌঁজ্িজ্ি সি 
খবর র্খনও পযতন্ত যানজ্র্ন না। সর্সন! সিে যোকয ইজ্ি র্ীথতযাত্রা করজ্র্ হজ্ল 
সলাজ্রজ্ের মাঝ সেজ্েই সযজ্র্ হে। সলাজ্রজ্ে এজ্ি এক সবধবা মসহলার কাজ্ি আিে 
সনল সহজ্লনা। পরসেন সিই র্াজ্ক সনজ্ে সেজ্লন সর্উজ্কর িামসরক বাসহনীর কয চকাওোয 
সেখাজ্র্। সিনাবাসহনীর পযজ্রাভাজ্ে বারট্রামজ্ক সেজ্খ চমজ্ক উেল সহজ্লনা। 
 
বারট্রাজ্মর িাজ্থ র্ার পসরচে কসরজ্ে সবধবা ভদ্রমসহলা সহজ্লনাজ্ক বলজ্লন, ইসন কাউে 
বারট্রাম। নবপসরণীর্া স্ত্রীর কাি সথজ্ক েূজ্র িজ্র থাকার যনে ইসন ফ্রাে সথজ্ক সলাজ্রজ্ে 
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এজ্িজ্িন। লড়াই করজ্র্। ভদ্রমসহলার কথার যবাব না সেজ্ে চয প কজ্র রইল সহজ্লনা। 
ভদ্রমসহলা বজ্লই চলজ্লন, আমার সমজ্েজ্ক কাউে বারট্রাম খযবই ভাজ্লাবাজ্িন। সকন্তু 
সর্সন সববাসহর্ হবার েরুন আমার সমজ্ের কাজ্ি সবজ্ের প্রস্তাব করজ্র্ পারজ্িন না। 
আোমী কালই সর্সন সেজ্শ চজ্ল যাজ্বন। র্াই উসন চাইজ্িন আয রাজ্র্ সমজ্ের িাজ্থ 
সেখা করজ্র্। সকন্তু আমার সমজ্ে র্াজ্ক সমাজ্িও পিন্দ কজ্র না। সি রাসয নে র্ার 
িাজ্থ সেখা করজ্র্। 
 
বাসড় সফজ্র এজ্ি সহজ্লনা সিই ভদ্রমসহলাজ্ক বলজ্লন, সেখযন, আমার নাম সহজ্লনা। 
সকিযসেন আজ্ে আমারই িাজ্থ সবজ্ে হজ্েজ্ি কাউে বারট্রাজ্মর। আমার কাি সথজ্ক েূজ্র 
িজ্র থাকজ্র্ই উসন ফ্রাে সিজ্ড় সলাজ্রজ্ে এজ্িজ্িন। এবার আপসন আর আপনার সমজ্ে 
— েযযজ্ন িাহাযে করজ্ল আসম সফজ্র সপজ্র্ পাসর। আমার স্বামীজ্ক। 
 
কী িাহাযে র্য সম চাও? যানজ্র্ চাইজ্লন ভদ্রমসহলা। 
 
সহজ্লনা বলল, আপসন এখনই কাউে বারট্রামজ্ক খবর পাোন সয আপনার সমজ্ে র্ার 
িাজ্থ সেখা করজ্র্ রাসয আজ্ি। 
 
এর ফল কী হজ্ব র্া সভজ্ব সেজ্খি? যানজ্র্ চাইজ্লন ভদ্রমসহলা। 
 
হোুঃ আসম সভজ্ব সেজ্খসি, বলল সহজ্লনা, খবর সপজ্ল কাউে অবশেই এজ্ি যাজ্বন আসয 
রাজ্র্। র্জ্ব আপনার সমজ্ের সপাশাক পজ্র আসম সেখা করব র্ার িাজ্থ আমার উজ্েশে 
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কাউজ্ের আেয জ্ল সয আ়ংসিসি রজ্েজ্ি র্া খযজ্ল সনওো। সর্সন বজ্লজ্িন। আ়ংসি খযজ্ল 
সনজ্র্ পারজ্লই উসন আমাে স্ত্রীর িম্মান সেজ্বন। আপসন অনযগ্রহ কজ্র কাউেজ্ক যাসনজ্ে 
সেন সয র্ার স্ত্রী সহজ্লনা অথতাৎ আসম আর সবেঁজ্চ সনই। 
 
সহজ্লনার েযুঃজ্খর কাসহসন শুজ্ন ভদ্রমসহলা র্াজ্ক িহানযভূসর্ যাসনজ্ে আর্শ্াি সেজ্লন র্ার 
পসরকল্পনা রূপােজ্ণ সর্সন অবশেই র্াজ্ক িাহাযে করজ্বন। 
 
  
 
সিসেন েভীর রাজ্র্ িাযজ্োয কজ্র কাউে এজ্ি হাসযর হজ্লন সিই মসহলার বাসড়জ্র্। 
সর্সন সিাযা ঢয জ্ক সেজ্লন র্ার সমজ্ে র্ােনার ঘজ্র। সিখাজ্ন র্খন র্াোনার সপাশাক 
পজ্র অজ্পক্ষা করসিল সহজ্লনা। সর্সন র্াজ্ক সচনজ্র্ পারজ্লন না। র্াোনা সভজ্ব সর্সন 
র্াজ্ক সপ্রম সনজ্বেন করজ্র্ লােজ্লন। সশষজ্মশ র্াজ্ক সবজ্ের প্রস্তাব সেজ্লন। িযজ্যাে 
সপজ্ে সপ্রজ্মর সনেশতন সহজ্িজ্ব বারট্রাজ্মর একসি আ়ংসি চাইল সহজ্লনা। শুরুজ্র্ রাসয না 
হজ্লও সশষজ্মশ আেয ল সথজ্ক আ়ংসিিা খযজ্ল সনজ্যই পসরজ্ে সেজ্লন সহজ্লনার আেয জ্ল। 
িারারার্ র্ােনা-সবশী সহজ্লনার িাজ্থ কািাজ্লন বারট্রাম। িকাল হবার আজ্েই সর্সন 
সবোে সনজ্ে যাত্রা করজ্লন রুসিলজ্নর পজ্থ। সিই একই সেজ্ন ভদ্রমসহলা ও র্ার সমজ্ে 
র্াোনাজ্ক িাজ্থ সনজ্ে সহজ্লনাও রওনা সেজ্লন রুসিলন অসভমযজ্খ। 
 
এসেজ্ক বৃদ্ধ কাউজ্েজ্ির অিযস্থর্ার কথা শুজ্ন ফরাসি িম্রাি স্বে়ং এজ্িজ্িন র্াজ্ক 
সেখজ্র্। সহজ্লনার মৃর্য েি়ংবাে শুজ্ন মজ্ন খযব আঘার্ সপজ্লন কাউজ্েি। সহজ্লনাজ্ক 
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পসরর্োে করার যনে িম্রাি খযবই বাকা-ঝকা করজ্লন বারট্রামজ্ক। এরই মজ্ধে 
র্াোনাজ্ক সবজ্ে করার িমস্ত বেবস্থা সেক কজ্র সরজ্খজ্িন বারট্রাম। সকন্তু র্ার আজ্েই 
সহজ্লনা এজ্ি হাসযর সিখাজ্ন। র্ার হাজ্র্ সনজ্যর আ়ংসি সেজ্খ চমজ্ক উেজ্লন বারট্রাম। 
সর্সন সহজ্লনার কাজ্ি যানজ্র্ চাইজ্লন আ়ংসিিা সি সকাথাে সপজ্েজ্ি। সহজ্লনা বলল 
সলাজ্রজ্ে সিই ভদ্রমসহলার বাসড়জ্র্ সর্সন িারারার্ র্ার িাজ্থই কাসিজ্েজ্িন। সকন্তু র্ার 
পরজ্ন র্াোনার সপাশাক থাকাে বারট্রাম র্াজ্ক সচনজ্র্ পাজ্রনসন। সি রাজ্র্ বারট্রাম 
সনজ্যই র্ার হাজ্র্ পসরজ্ে সেজ্েজ্িন সিই আ়ংসি। সহজ্লনা বারট্রামজ্ক এও যানাল সয সি 
র্ার িন্তাজ্নর যননী হজ্র্ চজ্লজ্ি। বারট্রাম সয সি রাজ্র্ সহজ্লনার িাজ্থই কাসিজ্েজ্িন 
র্া িমথতন করল। র্াোনা ও র্ার মা। িব কথা সশানার পর কাউে আর সিধা না কজ্র 
ববধ স্ত্রী সহজ্িজ্ব গ্রহণ করজ্লন সহজ্লনাজ্ক। 
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