
 
  

লাভস ললবার লস্ট 
উইললযাম লেকসলিযর 

 



 লাভস ললবার লস্ট ।  উইললযাম লেকসলিযর । কমমলি 

1 

www.bengaliebook.com 
 

 

লাভস ললবার লস্ট 
 
ফার্দিনান্ড র্িলেন নাভালেে োজা। র্ির্ন ও িাে ঘর্নষ্ঠ র্িন বনু্ধ ের্ি র্বোউন, ের্ি 
েঙ্গার্ভে আে ের্ি রু্লেন—এো সবাই অর্ববার্িি। 
 
র্িন বনু্ধে সালে একর্দন র্বলকলে ববডালনাে সেয় িালদে উলেশ্য কলে োজা ফার্দিনান্ড 
বেলেন, দযাখ োনুলেে জীবন ক্ষণস্থায়ী। োনুে চায় এ জীবলন ববেঁলচ োকাে সেয় বস যা 
সািস আে বীেত্ব বদর্খলয়লি, েৃিুযে পেও বযন সবাই িা েলন োলখ। বিােো সবাই 
আোে কালি র্ের্খি প্ৰর্িশ্রুর্ি র্দলয়ি বয র্িনবিে আোে কালি বেলক র্বর্ির্নলেি 
বেলন র্বদযাজিন কেলব। আে বয ওসব র্বর্ি-র্নলেি ভাঙলব, িালক র্নলজে সম্মান র্নলজই 
র্বসজিন র্দলি িলব। 
 
বিলস েঙ্গার্ভে বেে, আর্ে আোে সংকলে দৃঢ়প্ৰর্িজ্ঞ। আে বোলে বিা র্িনলে বিে। 
র্ের্খি শ্িি অনুযায়ী বেলে িয়লিা আোে দদর্িক পর্েশ্রে বাডলব, িবুও শ্ার্িলি 
োকলি পােব আর্ে। 
 
রু্লেন র্িে একজন দাশ্ির্নক। বস বেে সাোজীবন দশ্িলনে চচিা কলেই কার্েলয় বদলব। 
অনায়ালসই বস র্িনবিে কার্েলয় র্দলি পােলব। 
 
র্বোউন বেে, োজাে বদওয়া শ্িিগুলোে সালে বস আেও র্কিু বযাগ কেলি চায়। 
বসগুর্ে িে, এই র্িন বিে সেলয়ে োলে বকউ নােীে েুখ বদখলব না, র্দলন-োলি এক 

http://www.bengaliebook.com/


 লাভস ললবার লস্ট ।  উইললযাম লেকসলিযর । কমমলি 

2 

www.bengaliebook.com 
 

 

বালেে ববর্শ্ বকউ আিাে কেলব না। আে সপ্তালি অন্তি একর্দন উলপাস কেলব। 
র্িনঘণ্টাে ববর্শ্ ঘুোলনা চেলব না। োলি আে র্দলনে ববো র্বশ্রালেে নালে ঘুেলনাও 
চেলব না। োজা ফার্দিনান্ড সানলে বেলন র্নলেন এই শ্িিগুর্ে। 
 
  
 
কো বের্িলেন োজকুোেীে সালে। বস সেয় োজকুোেীে র্িন সিচেী বোজার্েন, 
োর্েয়া আে কযাের্েনও র্িে বসখালন। 
 
ের্ি বলয়ি বেলেন, োননীয়া োজকুোেী!! আপর্ন, েলন োখলবন নাভালেে োজাে সালে 
অযাকুইলিন িিান্তে সম্পর্কিি জরুর্ে কোবািিা বেলিই আপর্ন এখালন এলসলিন। 
 
োজকুোেী বেলেন, আপর্ন িয়লিা জালনন না ের্ি বলয়ি, আগােী র্িনবিে োজা 
ফার্দিনান্ড শুিু বেখাপডা র্নলয়ই বযি োকলবন। এ সেলয় র্ির্ন বকানও নােীে েুখদশ্িন 
কেলবন না। আর্ে আপনালক অনুলোি কের্ি এ র্বেলয় িােঁে েিােিেুকু বজলন বনলবন। 
আচ্ছ। আপর্ন বেলি পালেন এসব আইন কালদে দির্ে? জানলি চাইলেন োজকুোেী। 
 
ওই বয নাভালেে র্িন ের্ি! বেলেন বলয়ি, েঙ্গার্ভে, রু্লেন আে র্বোউন – ওেঁোই 
এসব র্বর্ি-র্নলেলিে সৃর্ি কলেলিন। আে োজা ফার্দিনান্ড বকানও আপর্ি না জার্নলয় 
বেলন র্নলয়লিন বস সব। 
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োজা ফার্দিনান্ড শুনলেন ফোর্স োজকুোেী িােঁে সালে বদখা কেলি চান। বস কোয় 
ফার্দিনান্ড র্নলজই এলেন োজকুোেীে সালে বদখা কেলি। োজাে ব্রি যালি ভঙ্গ না 
িয়। বসজনয োজকুোেী আে িােঁে র্িন সিচেী আলগভালগই র্নলজলদে েুলখ েুলখাশ্ 
এেঁলে র্নলেন যালি িালদে নােী বলে ববাো না যায়। 
 
ফোর্স োজকুোেীলক অর্ভবাদন জার্নলয় োজা ফার্দিনান্ড এলস বসলেন িাে েুলখােুর্খ। 
িালক পাল্টা অর্ভবাদন জার্নলয় োজকুোেী শুরু কেলেন কালজে কো। ফোর্স 
োজকুোেীলক অযাকুইলিন প্ৰলদশ্ র্ফর্েলয় বদওয়া সম্পলকি প্ৰলয়াজনীয় কো-বািিা বলে 
র্বদায় র্নলেন োজা ফার্দিনান্ড। এবাে এর্গলয় এলস োজকুোেীে সিচেী বোজার্েন আে 
কযাের্েলনে সালে বযলচ আোপ কেলেন োজা ফার্দিনালন্ডে অনযিে বনু্ধ ের্ি র্বোউন। 
র্ির্ন চলে যাবাে পে োজকুোেীে আে এক সিচেী োর্েয়া িালক উলেখ কেলেন 
র্বকােগ্রি বলে। 
 
  
 
একর্দন ফোর্স োজকুোেী িাে র্িন সিচেীে সালে র্শ্কালে ববর্েলয়লিন, এেন সেয় 
ের্ি র্বোউলনে র্বদূেক কস্টার্ি এলস িাে িালি একর্ে র্চর্ি র্দলয় বেে িাে প্ৰভু এই 
র্চর্িো বোজার্েনলক বদবাে জনয পার্িলয়লিন, েুখ আেঁো খােো োজকুোেী িাে িাি 
বেলক র্নলেন। খােো খুলে র্চর্ি পলড বদখলেন োজকুোেী। বসো একো বপ্ৰেপত্ৰ—— 
জননক র্ন আর্িয়ানা আেিালর্া একো বপ্ৰেপত্ৰ র্েলখলি জযাকুইলনিা নালে এক গ্রােয 
বার্েকালক। বপ্ৰেপত্ৰ পলড িাে ভাোয় েুগ্ধ িলয় বগলেন োজকুোেী। র্ির্ন আলবলগে 
সালে বসোয় চুলো র্দলেন। র্কিুক্ষণ বালদ র্ির্ন র্চর্িো র্ফর্েলয় র্দলেন বোজার্েনলক। 
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এর্দলক র্িন বনু্ধে কােও জানলি বার্ক বনই। ফোর্স োজকনযাে বপ্ৰলে পলড িাবুরু্বু 
খালচ্ছন োজা ফার্দিনান্ড। একইভালব িাোও অর্স্থে িলয় উলিলিন োজকুোেীে র্িন 
সিচেীলক বপ্ৰে র্নলবদন কোে জনয। িালি বেখা র্চর্ি র্নলয় িাো িলনয িলয় বলনে 
োলে খুেঁলজ ববডালচ্ছন বপ্ৰয়সীলদে। একসেয় িাো র্নলজোই িো পলড বগলেন 
ফার্দিনালন্ডে িালি। িােঁো র্িনজলনই বয প্ৰর্িজ্ঞা ভঙ্গ কলেলিন বস কো স্বীকাে কেলেন 
িাো। বসই সালে র্িন ের্ি এও স্বীকাে কেলেন বয নােীে েুখ না বদখা, সপ্তালি 
একর্দন উলপাস কো এসব উদ্ভে র্বর্ি-র্নলেি আলোপ কলে িাো প্ৰিােণা কলেলিন 
বযৌবলনে সালে। িালদে সালে োজাও একবালকয স্বীকাে কেলেন নােীই পুরুলেে 
বপ্ৰেণাদাত্ৰী, নােীই এলন বদয় পুরুলেে বপৌরুেত্ব। এবাে ফোর্স োজকুোেী ও িাে 
র্িন সিচেীে েন জয় কেলি িালদে োর্শ্ োর্শ্ দার্ে উপিাে পািালি োগলেন 
ফার্দিনান্ড ও িাে র্িন ের্ি। র্কন্তু োজকুোেী ও িাে র্িন সিচেী এলক র্নিক েজা 
বলেই িলে র্নলেন। অনলনযাপায় িলয় োজা ফার্দিনান্ড ও িাে র্িন ের্ি সোসর্ে বপ্ৰে 
র্নলবদন কলে বসলেন ফোর্স োজকুোেী ও িাে র্িন সিচেীলক। োজকুোেী বেলেন, 
র্নলজে শ্পে বভলঙ োজা বয অনযায় কলেলিন বস জনয র্ির্ন িাে প্ৰর্ি র্বশ্বাস 
িার্েলয়লিন। র্ির্ন ফার্দিনান্ডলক বেলেন বলন র্গলয় একোনা বালো োস কলিাে িপসযা 
কেলি। বালো োস িপস্বী জীবন যাপন কোে পেও যর্দ িাে বপ্ৰলেে অনুভূর্ি বজায় 
োলক, িািলে র্ির্ন বযন র্ফলে এলস িালক নিুনভালব বপ্ৰে র্নলবদন কলেন। োজকুোেী 
কো র্দলেন িখন র্ির্ন িাে র্ালক সাডা র্দলয় িালক গ্রিণ কেলবন। োজকুোেী আেও 
বেলেন ইর্িেলিয িাে বাবা োো র্গলয়লিন। এই বালোোস র্ির্ন এক র্নজিন ঘলে 
র্নলজলক আের্কলয় বেলখ র্পিৃলশ্াক পােন কেলবন। 
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োজা ফার্দিনান্ড বেলেন, োজকুোেীে র্নলদিশ্ পােন কেলি িােঁে অবশ্যই কি িলব, 
িবুও র্ির্ন বয িাে বপ্ৰলেে আহ্বালন সাডা বদবাে প্ৰর্িশ্রুর্ি র্দলয়লিন বস কো েলন 
বেলখ এ কি র্ির্ন সিয কেলি পােলবন। 
 
র্িন েলর্িে বপ্ৰলেে আহ্বালন োজকুোেীে র্িন সিচেীও অনুরূপ শ্িি আলোপ কেলেন। 
বোজার্েন ের্ি র্বোউনলক বেলেন র্ির্ন যর্দ একবিে আলিিে বসবায় কার্েলয় র্দলি 
পালেন িািলে র্ির্ন ের্ি র্বোউনলক গ্রিণ কেলি োর্জ আলিন। 
 
কযাের্েন ের্ি রু্লেনলক বেলেন র্ির্ন যর্দ বালোোলসে েলিয সুেে স্বাস্থয, সিিা আে 
একেুখ দার্ড—এই র্িনর্ে দবর্শ্িয অজিন কেলি পালেন িািলে র্ির্ন িালক গ্রিণ 
কেলি োর্জ আলিন। 
 
োর্েয়া অবশ্য অনযলদে েলিা ের্ি েঙ্গার্ভলেে উপে বকানও শ্িি আলোপ না কলে 
বেলেন, োজকুোেীে সিচেী র্িলসলব িালকও একবিে কালো বপাশ্াক পলে োকলি 
িলব। একবিে পে র্ির্ন কালো বপাশ্াক িযাগ কলে ের্ি েঙ্গার্ভেলক গ্রিণ কেলবন। 
 
োজকুোেী িাে সিচেীলদে সালে র্বদায় বনবাে সেয় ের্ি র্বোউন িালদে বেলেন, 
এক বিে সেয় খুব কে না িলে পলে বসো র্েেনাত্মক িলব এই আশ্ায়, িেঁো 
িার্সেুলখই কার্েলয় বদলবন। বস সেয়ো। 
 
োজকুোেী ও িাে র্িন সিচেী এবং োজা ফার্দিনান্ড ও িাে র্িন ের্ি – সবাই 
পেস্পলেে কাি বেলক িার্সেুলখ র্বদায় র্নলেন। 
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