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১. ফগ্রট স্কলার, নাম মৃতু্যঞ্জয় ফসাম 

আপচন গ্রত্া আমার গ্রলখা শুধহর গ্র ন, িলহলন লালহমােনিািয, গ্রসটা আর এিার গ্রেহে 

 রোর েহি না। 

  

গ্রেলয া ত্ার চিয় গ্রসাোটায় পা ছচিহ ়ে িহস রুচিেস চেউহির এেটা চপরাচমড সংস্করণ 

চনহ ়ে নািািািা েরচছল; গ্রস মযখ না ত্যহলই িলল, িহট? 

  

গ্রনা সুার। আমার পািায় এে ভদ্রহলাে এহ ়োহিন, োল পাহেে গ্র খা েল। এে গ্রিচিহত্ 

িহস েো িললযম। িায় আধা ঘণ্টা। গ্রেট স্কলার। নাম মৃত্যুঞ্জয় গ্রসাম। 

  

স্কলার? 

  

স্কলার। গ্রিাধেয় োিোটে ইউচনভাচসেচটর ডিল এম এ, িা ওই ধরহনর চেছয। 

  

উেে! গ্রেলয া এিার মযখ না ত্যহল পারল না। োিোটে নয় মোই, োভোডে, োভাডে! 

  

ত্াই েহি। োভাডে। 

  

োভাডে গ্রসটা িযঝহলন েী েহর? নাচেসযহর মাচেেন মাে ইংহরচি িহলন ভদ্রহলাে? 

ইংচরচিটা এেটয গ্রিচে িহলন। নাচেসযর চেনা লক্ষ েচরচন। ত্হি চিদ্বান গ্রলাে। োহেন। 

িেরমপযর। এেটা িই চলখহছন, ত্াই চনহ ়ে চরসািে েরহিন িহল ে’চ হনর িনু 

েলোত্ায় এহসহছন। গ্রিোরাহত্ গ্রিে এেটা ইহ ়ে আহছ। গ্রেি-োচ ট  াচি, গ্রিাহখ 

গ্রসানার িাই-হোোল, িামাোপিও গ্রধাপ ূরস্ত। আমার েভূরাহস োোোর টা পিহত্ 

চ হ ়েচছলযন। গ্রিৌচত্রেটা চমসহটে গ্র চখহ ়ে চ হলন। ত্হি িলহলন গ্রভচর এনিহ ়েিল। 

  

ত্া েহল আর েী। আপনার গ্রপট্রল খরি অহনে েহম  াহি এিার গ্রেহে। আর গিপার-

িাচলগঞ্জ ঠ্ুাঙাহত্ েহি না। 
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ত্হি িুাপারটা েহে েী— 

  

িুাপারটা েী েহে গ্রসটা আর িানা গ্রগল না, গ্রেন না চঠ্ে এই সময় এহস পিহলন 

গ্রেলয ার মহেল অম্বর গ্রসন। নটায় অুাপহ ়েন্টহমন্ট চছল। ঘচির োাঁটায় োাঁটায় আমাহ র 

েচলং গ্রিল গ্রিহি উঠ্ল। 

  

অম্বর গ্রসহনর িয়স মহন েয়। পাঁয়ত্াচিে গ্রেহে পিাহের মহধু, েরসা রং,  াচিহগাাঁে 

োমাহনা, গ্রিাহখ পযরু গ্রেহমর িেমা, গাহ ়ে পাঞ্জাচি আর ধযচত্র উপর এেটা পযরহনা 

িাহমওয়ার োল। োশ্মীচর োল গ্র  েত্রেম েয় গ্রসটা গ্রসচ ন গ্রেলয ার সহে 

চমউচিয়াহম চগহ ়ে গ্র হখ এহসচছ। 

  

অম্বর গ্রসন গ্রেলয ার মযহখামযচখ গ্রিয়াহর িহস িলহলন, আপচনও িুস্ত মানযষ, আচমও িুস্ত। 

োহিই সময় নষ্ট না েহর গ্রসািা োহির েোয় িহল  াওয়াই ভাল। আহগ এই চিচনসটা 

গ্র খযন।  

  

পাঞ্জাচির পহেট গ্রেহে এেটা োগি গ্রির েহর ভদ্রহলাে গ্রেলয ার চ হে এচগহ ়ে চ হলন। 

খাত্া গ্রেহে গ্রছাঁিা এেটা পাত্া, গ্রসটাহে  ল েহর পাোহনা েহ ়েচছল, ত্ারপর আিার 

োত্ িযচলহ ়ে মসৃণ েরার গ্রিষ্টা েরা েহ ়েহছ। 

  

োগিটাহত্ গ্রগাটা অক্ষহর লাল োচল চ হ ়ে গ্রলখা—আমার সিেনাহের োচস্ত গ্রভাগ েরার 

িনু িস্তুত্ েও। আর সাত্চ ন গ্রময়া । পাচলহ ়ে পে পাহি না।  

  

োগিটা গ্রনহিহিহি গ্র হখ গ্রেলয া িশ্ন েরল, েীভাহি গ্রপহলন এটা? 

  

আমার িাচিহত্ এেত্লায় আমার োহির ঘর, িলহলন ভদ্রহলাে, রাচিহর এহস িানালা 

চ হ ়ে ছযহি গ্রডহস্কর উপর গ্রেহল চ হ ়ে গ্রগহছ। সোহল আমার িাের লক্ষ্মণ এটা গ্রপহ ়ে 

আমার োহছ চনহ ়ে আহস। 
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আপনার ঘর চে রাস্তার উপর? 

  

না। ঘহরর িাইহর িাগান, ত্ারপর েম্পাউন্ড ওয়াল, ত্ারপর রাস্তা। ত্হি গ্র য়াল টপোহনা 

 ায়। 

  

সিেনাহের েো গ্র  িলহছ গ্রসটা েী? 

  

অম্বর গ্রসন মাো নািহলন। 

  

গ্র খযন চমস্টার চমচির, আচম চনিোঞ্াাঁট মানযষ। আমার গ্রপো েল িুিসা, ত্হি আসল োি 

আমার ভাইই েহর। আমার পাাঁি রেম অনু োখ আহছ, গ্রসই সি চনহ ়ে োচে। স্াহন 

োরুর েখনও গ্রোনও সিেনাে েহরচছ িহল গ্রত্া মহন পহি না। অন্তত্ এমন সিেনাে। 

চনশ্চয়ই নয় গ্র টা এই হুমচে-চিচঠ্হে িাচস্টোই েরহত্ পাহর। িুাপারটা আমার োহছ 

সমূ্পণে অেেেীন িহল মহন েহে। 

  

গ্রেলয া ভযরু েযাঁিহে এেটযক্ষণ গ্রভহি িলল, অচিচেু এটা এে ধরহনর রচসেত্াও েহত্ 

পাহর— াহে িহল িুােচটেুাল গ্রিাে। আপনার পািায় োছাোচছর মহধু মস্তান 

গ্রছহলহ র আস্তানা আহছ? 

  

আমরা োচে পাম এচভচনউহত্, িলহলন অম্বর গ্রসন। পযি চ হে চেছয  ূহর এেটা িচস্ত 

আহছ, গ্রসখাহন এই ধরহনর গ্রছহল োো চেছযই আশ্চ ে নয়।  

  

পযহিার িাাঁ ার িনু োমলা েহর না? 

  

ত্া েহর, চেন্তু িাাঁ া গ্রত্া আমরা চনয়চমত্ চ ই। 

  

শ্ৰীনাে িা এহনহছ, ত্াই োহির েো চেছযক্ষহণর িনু িন্ধ েল। লালহমােনিািয ুিার 

চিিচিি েহর চরহভঞ্জ েোটা িলহলন। গ্রেলয া গ্রসই সযহ াহগ আমাহ র ুিহনর সহে 

ভদ্রহলাহের আলাপ েচরহ ়ে চ ল। 
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আপচনই চিখুাত্ লালহমােন গােযলী? 

  

গ্রোঁ গ্রোঁ। 

  

ভদ্রহলাে গ্রিে তৃ্চি সেোহর িাহয় িযমযে চ হয় গ্রেলয ার চ হে চেহর িলহলন, আসহল 

আপনার চিষয় আচম আপনার োচেনীগুহলা গ্রেহেই গ্রিহনচছ। ত্াই মহন েল আপনার 

োহছই আচস। 

  

পযচলহে খির গ্র নচন? চিহ্স েরল গ্রেলয া। 

  

আমার ভাই অচিচেু পযচলহের েোই িহলচছল, চেন্তু আচম আিার এ সি িুাপাহর এেটয 

আন-অেেডক্স। িিচলত্ চনয়মগুহলা িট্ট েহর মানহত্ মন িায় না। আর সচত্ু িলহত্ েী, 

এখনও গ্রিাধেয় অত্টা চিিচলত্ েিার োরণ ঘহটচন। আপনার োহছ এলাম, ত্ার এেটা 

োরণ আপনাহে গ্র খারও এেটা ইহে চছল। আমাহ র পচরিাহরর গ্রমাটামযচট সেহলই 

আপনাহে গ্রিহন। 

  

পচরিাহর আর গ্রে গ্রে আহছন? 

  

আমার ভাই অম্বযি আহছ। গ্রস চিহ ়ে েহরহছ, আচম েচরচন। অম্বযহির স্ত্রী আহছ, এেচট 

গ্রমহ ়ে আহছ িছর  হোহের-হছহল ুচট িি, ত্ারা িাইহর োহে।–ত্া ছািা আমার চিধিা 

মা আহছন, আর আহছ আমাহ রই এে  ূর সম্পহেের আত্মীয়। গ্রস আমাহ রই িাচিহত্ 

মানযষ। েুাচমচল গ্রমমিার িলহত্ এই, ত্ার িাইহর চত্নিন িাের, এেচট চঠ্হে চঝ, রা্ার 

গ্রলাে, মালী,  াহরায়ান আর ড্রাইভার। আমরা োচে োইভ িাই ওয়ান পাম এচভচনউহত্। 

িািা চছহলন নামেরা োটে গ্রেোচলস্ট অনাে গ্রসন। 

  

গ্রেলয া এেটয চেন্তু-চেন্তু ভাি েরহছ গ্র হখ ভদ্রহলাে িলহলন, আপনাহে আচম শুধয 

িুাপারটা িাচনহ ়ে গ্রগলাম। েহত্ পাহর এটা এেটা িােচটেুাল গ্রিাে ছািা আর চেছযই 
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না; ত্হি েী িাহনন, এ ধরহনর রচসেত্ার টারহগট চিখুাত্ িুচিহ র মাহঝ মাহঝ েহত্ 

েয় চঠ্েই, চেন্তু আচম গ্রত্া আর গ্রত্মন গ্রেউ-হেটা নই, ত্াই… 

  

গ্রেলয া িলহল, িযঝহত্ই পারহছন, এ হুমচে  চ  সমূ্পণে চভচিেীন েয় ত্া েহল আমার 

পহক্ষ চেছয েরা সম্ভি নয়।  াই োে-আপাত্ত্ এই চিচঠ্টা আচম রাখহত্ পাচর গ্রত্া? 

  

চনশ্চয়ই। ওটা গ্রত্া আপনাহে গ্র িার িহনুই আনা। 

  

  
  

এমন এেটা হুমচে-চিচঠ্ চনহ ়ে অম্বর গ্রসহনর গ্রেলয ার োহছ আসাটা এেটয িািািাচি 

িহলই মহন েচেল, পরচ ন সোহল পাম এচভচনউ গ্রেহে গ্র  গ্রোনটা এল, ত্াহত্ সমস্ত 

িুাপারটা এেটা অনু গ্রিোরা চনল। 

  

িসিার ঘর গ্রেহে গ্রেলয ার ঘহর েলটা ট্রানসোর েহর চ হ ়ে োন লাচগহ ়ে  া শুনলাম 

ত্া েল এই–  

  

গ্রে, চমস্টার চমচির? 

  

অহ্ েুাাঁ! 

  

আমার নাম অম্বযি গ্রসন। োল আমার  া া গ্রিাধেয় আপনার ওখাহন গ্রগসহলন এেটা 

হুমচে-চিচঠ্র িুাপাহর? 

  

েুাাঁ েুাাঁ। 

  

ওহ ়েল, চে ইি চমচসং। 

  

মাহন? 

  

 া াহে পাওয়া  াহে না। 
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পাওয়া  াহে না? 

  

না!  া া গ্ররাি গ্রভাহর গাচিহত্ েহর গ্রিহরান; গোর ধাহর গাচি  াাঁি েচরহ ়ে ত্ারপর 

মাইল ুহ ়েে োাঁহটন! আিও গ্রগসহলন, চেন্তু আি আর গ্রেহরনচন।  

  

গ্রস েী! 

  

ড্রাইভার গাচি চনহ ়ে চেহর এহসহছ এে ঘণ্টা ওহ ়েট েরার পর। ও ত্্-ত্্ েহর খযাঁহিও 

 া ার গ্র খা পায়চন। 

  

পযচলহে িানানচন? 

  

গ্রসখাহন এেটা গ্রগালমাল আহছ চমিঃ চমচির। আমার মার িয়স আচে, েরীরও ভাল গ্রনই। 

ওাঁহে  া ার িুাপারটা চনহ ়ে এখনও চেছযই িানাইচন। পযচলে এহলই চেন্তু িুাপারটা আর 

িাপা োেহি না। ত্খন ওাঁহে সামলাহনা মযেচেল েহি। োহিই আমাহ র ইো গ্রেসটা 

আপচনই েুান্ডল েরুন। আপনার উপর আমাহ র পযহরা ভরসা আহছ। অিেু আপনার 

উপ যি পাচরশ্ৰচমে আমরা গ্র ি। 

  

আচম ত্া েহল এেিার আপনাহ র ওখাহন আসচছ। অসযচিধা েহি না গ্রত্া? 

  

গ্রমাহটই না! আপচন এখনই িহল আসযন। আমাহ র িাচির নম্বরটা িাহনন গ্রত্া? 

  

োইভ িাই ওয়ান পাম এচভচনউ গ্রত্া? 

  

েুাাঁ েুাাঁ। 
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২. সাহহজি র্াাঁহির গাজিিারান্দাওয়ালা ফদাত্লা 

ছিাহনা িাজি 

সাহেচি ধাাঁহির গাচিিারান্দাওয়ালা গ্র াত্লা ছিাহনা িাচি, সামহন এেটা গ্রছাট িাগান, 

চপছহনও সিযি গ্র হখ মহন েল গ্রিাধেয় গ্রটচনস গ্রোটে িাত্ীয় চেছয আহছ। গ্রগহটর গাহ ়ে 

গ্রেত্পােহরর েলহে অম্বরিািযর িািার নাম, নাহমর পহর অহনেগুহলা ইংচরচি অক্ষর, 

েমা, েযলস্টপ। সি গ্রেহষ ব্র্ুাহেহটর মহধু এচডন েোটা গ্র হখ িযঝলাম ভদ্রহলােহে 

স্কটলুান্ড গ্র হত্ েহ ়েচছল ডািাচর পিহত্। 

  

চ চন আমাহ র টুাচক্সর েব্দ গ্রপহ ়ে গ্রিচরহ ়ে এহলন ত্াাঁর সহে আম্বরিািযর আ ল আহছ 

চঠ্েই, চেন্তু ইচন গ্রিাঁহট, গ্রমাটা আর োহলা। অেোৎ মযহখর চমল িা  চ হল ইচন অম্বরিািযর 

চঠ্ে উলটা। 

  

আমাহ র গ্র হখ ভদ্রহলাহের মযহখ োচস েযহট উঠ্হলও, ুচশ্চন্তার েহল গ্রসটা সহে সহেই 

চমচলহ ়ে গ্রগল। 

  

আসযন চভত্হর। 

  

গ্রেত্পােহরর গ্রমহঝওয়ালা লুাচন্ডং গ্রপচরহ ়ে বিঠ্েখানায় চগহ ়ে ঢযেলাম। এখাহনও মািেল, 

ত্ার উপর োহপেট, আর ত্ার উপর  াচম  াচম োরচনিার। গ্র  গ্রসাোয় িসলাম, গ্রসটার 

গচ  এত্ নরম গ্র , আমার ভাহরই িায় ছ। ইচি িহস গ্রগল! 

  

রুনা, এহসা। 
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এেচট েে-পরা গ্রমহ ়ে এহস  রিায়  াাঁচিহ ়ে অিাে গ্রিাহখ গ্রিহ ়ে আহছ গ্রেলয ার চ হে। 

অম্বযিিািয ডােহত্ই গ্রস গুচট গুচট ঘহরর চভত্হর এচগহ ়ে এল। 

  

ইচন গ্রে িান? চিহ্স েরহলন অম্বযিিািয! 

  

গ্রেলয া, িাপা গলায় উির এল। 

  

আর ইচন? 

  

গ্রত্াপ হস। 

  

িািঃ, ত্যচম গ্রত্া আমাহ র ুিনহেই গ্রিহনা গ্র খচছ, িলল গ্রেলয া।  

  

িটায়য গ্রোোয়? চিহ্স েরল গ্রমহ ়েচট। গ্রিাঝা গ্রগল গ্রস এই তৃ্ত্ীয় িুচিচটহে না গ্র হখ 

চেছযটা েত্াে েহ ়েহছ। 

  

চত্চন গ্রত্া আহসনচন, িলল গ্রেলয া। ত্হি ত্াাঁহে এে’চ ন চনশ্চয়ই চনহ ়ে আসি। 

  

গ্রত্াপ হস এত্ চমহেু েো িহল গ্রেন? 

  

এই গ্রর!—আমার সম্বহন্ধ েঠ্াৎ এমন ি নাম গ্রেন? 

  

চমহেু মাহন? গ্রেলয া চিহ্স েরল। 

  

এেটা িইহ ়ে চলহখহছ গ্রেলয া ওর মাসত্যহত্া ভাই, আহরেটায় চলহখহছ িুাঠ্ত্যহত্া ভাই। 

চমহেুই গ্রত্া। 

  

গ্রেলয াই আমাহে িাাঁচিহ ়ে চ ল। িলল, ওহো–িেহম মাসত্যহত্া ভাই চলহখচছল িহট, 

ত্খন ও গপহপর মহত্া িাচনহ ়ে চলখহত্ গ্রিষ্টা েরচছল। আচম ধমে চ হত্ ত্ারপর সচত্ু 

েোটা চলখহত্ শুরু েরল। আসহল িুাঠ্ত্যহত্া ভাইটাই চঠ্ে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । অম্বর ফসন অন্তর্ধান রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আপনার সি অুাডহভিার ওর পিা, িলহলন অম্বযি গ্রসন। 

  

গ্রিঠ্যহে খযাঁহি িার েহর চ হত্ পারহি ত্যচম? গ্রেলয ার চ হে সটান ত্াচেহ ়ে িশ্ন েরল 

রুনা। 

  

গ্রিষ্টা েরহত্ েহি। িলল গ্রেলয া; ত্যচম  চ  গ্রোনও েয গ্রিাগাি েহর চ হত্ পাহরা ত্া 

েহল গ্রত্া েোই গ্রনই! 

  

ক্লয? 

  

ক্লয িাচন গ্রত্া? 

  

িাচন। 

  

আহছ গ্রত্ামার োহছ গ্রোনও ক্লয,  াহত্ আমরা িট েহর গ্রির েহর চ হত্ পাচর গ্রত্ামার 

গ্রিঠ্যহে? 

  

ক্লয গ্রত্া ত্যচম িার েরহি। ত্যচম গ্রত্া চডহটেচটভ। 

  

চঠ্ে িহলছ। খযি িালাে গ্রমহ ়ে ত্যচম। েী নাম গ্রত্ামার? এেটা নাম গ্রত্া িাচন, অনুটা েী? 

  

ভাল নাম ঝনো। 

  

গ্রেলয া অম্বযিিািযর চ হে চেরল। 

  

গ্র খযন, আপনাহ র চ ে গ্রেহে েত্েগুহলা িুাপাহর সাো ু না গ্রপহল চেন্তু আমার পহক্ষ 

এহগাহনা মযেচেল েহি। 

  

েী সাো ু িলযন। 
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িেমত্, আপনাহ র সেহলর সহে েোিাত্ো িলহত্ েহি। আপনার  া ার সহে আমার 

মাত্র েহ ়েে চমচনহটর আলাপ। ত্াাঁহে আমার আহরেটয ভাল েহর চিনহত্ েহি। ত্াাঁর 

োহির ঘরটাও এেিার গ্র খা  রোর। এমনেী,  রোর েহল ত্াাঁর চিচনসপত্র এেটয 

গ্রঘাঁহট গ্র খহত্ েহত্ পাহর। আো েচর আপচি েহি না। 

  

গ্রমাহটই না, িলহলন অম্বযিিািয। 

  

আর আপনার  া া গ্র খাহন মচনেং ওয়াহে গ্র হত্ন, গ্রসই িায়গাটাও এেিার গ্র হখ আসা 

 রোর। 

  

গ্রোনওই অসযচিহধ গ্রনই। আমাহ র ড্রাইভার চিলাস আপনাহ র গাচি েহর চনহ ়ে চগহ ়ে 

সি গ্র চখহ ়ে আনহি। 

  

গ্রেলয া গ্রসাো গ্রছহি উহঠ্ পায়িাচর আরম্ভ েহরহছ। চত্নহট িি িি িযেহেস গ্রিাঝাই 

িই, গ্রসইচ হে ত্ার  ৃচষ্ট। 

  

এ সি িই োর? 

  

সিই  া ার। 

  

নানান চিষহ ়ে ইস্টাহরস্ট আহছ গ্র খচছ।  

  

অহ্ েুাাঁ। 

  

এমনেী গ্রগাহ ়েন্দাচগচর সম্বহন্ধও গ্রত্া িই আহছ। 

  

েুাাঁ। এে সময় ওটা চনহ ়েও পিাশুনা েহরহছন। 

  

চি্ান, ইচত্োস, রা্ার িই, মযদ্রা সংেে, চেহ ়েটার… 
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চেহ ়েটারটা  া ার গ্রনো িলহত্ পাহরন। আমাহ র মাহঠ্ পযহিার সময় গ্রস্টি গ্রিাঁহধ নাটে 

েয়।  া াই চনহ েেে; েুাচমচলর সেহলই রংটং গ্রমহখ গ্রনহম পহি। এমনেী ইচনও। 

রুেনার চ হে গ্র চখহ ়ে চ হলন অম্বযিিািয। রুনা এখনও গ্রসইভাহিই োাঁ েহর গ্রিহ ়ে আহছ 

গ্রেলয ার চ হে। 

  

এিাহর অম্বরিািযর োহির ঘরটা এেটয গ্র খহত্ পাচর? 

  

আসযন আমার সহে। 

  

অম্বযিিািয উহঠ্ পিহলন গ্রসাো গ্রেহে। 

  

বিঠ্েখানার পাহে এেটা পুাহসি, গ্রসইটা গ্রপচরহ ়ে চপছহনর মাহঠ্র চ হের এেটা ঘহর 

চগহ ়ে ঢযেলাম আমরা। 

  

পযি চ হের িানালা চ হ ়ে গ্ররা  এহস ঘরটাহে আহলা েহর চ হ ়েহছ। এেটা িি গ্রডস্ক, 

ত্ার সামহন এেটা চরভলচভং গ্রিয়ার, উলটা চ হে আরও ুহটা গ্রিয়ার। িানালার ধাহর 

এেটা আরাম-হে ারা। এ ছািা গ্রটচিহলর চপছন চ হে রহ ়েহছ এেটা গ্রেলে, এেটা 

েুাচিহনট আর এেটা গ্রগা াহরহির আলমাচর। ত্ার পাহের গ্র য়াহল এেটা গ্রোলচডং 

ব্র্ুাহেট গ্রেহে েুাাঁোহর ঝযলহছ এেটা ছাই রহঙর গ্রোট।  

  

গ্রডসহের উপরটা গ্র খহল মহন েয় অম্বরিািয গ্রিে গ্রগাছাহনা গ্রলাে চছহলন। োগিপত্র 

গ্রটচলহোন গ্রপনোলডার চপনেযেন গ্রপপার-ওহ ়েট চিচঠ্র র ুাে, সি পচরপাচট েহর 

সািাহনা। এেটা গ্রডট-েুাহলন্ডার রহ ়েহছ, ত্ার ত্াচরখটা চত্নচ ন আহগর। িুাপারটা 

আমারও খটো গ্রলহগচছল, গ্রেলয া গ্রসটার চ হে অম্বযিিািযর  ৃচষ্ট আেষেণ েরায় 

ভদ্রহলাে িলহলন,  া াহে েহ ়েে’চ ন গ্রেহেই অনুমনস্ক গ্র খচছলাম। সিরাির  া ার 

এরেম ভযল েয় না চেন্তু। 

  

গ্রেলয া খযাঁত্খযাঁহত্ মানযষ, গ্রস চনহিই েচনিার গ্র াসরাটা ি হল মেলিার পাাঁিই েহর চ ল। 
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গ্র রাি খযহল গ্র খহত্ পাচর চে? গ্রেলয া চিহ্স েরল। 

  

গ্র খযন না। 

  

চত্নহট গ্র রািই পরপর খযহল ত্ার চভত্হরর চিচনসপত্র োত্হি গ্র খল গ্রেলয া। ওপহরর 

গ্র রাি গ্রেহে পাওয়া এে টযেহরা োগি সম্বহন্ধ মহন েল ত্ার এেটয গ্রেৌত্যেল েহ ়েহছ, 

োরণ গ্রসটা গ্রস ঘযচরহ ়ে চেচরহ ়ে গ্র খহছ। 

  

চেমালয়ান অপচটেুালস গ্রেহে িেমা েরাহত্ন িযচঝ আপনার  া া? 

  

েুাাঁ। 

  

এেটা েুােহমহমা গ্র খচছ। ত্াচরখটা সাত্চ ন আহগর। নত্যন িেমা েচরহ ়েচছহলন িযচঝ? 

  

েই, না গ্রত্া! িহল উঠ্ল। রুনা। গ্রস-ও আমাহ র চপছন চপছন এহসহছ। 

  

ত্যচম েী েহর িানহল, রুনা? চিহ্স েরল গ্রেলয া। 

  

আমাহে গ্রত্া গ্র খায়চন গ্রিঠ্য! 

  

অম্বযিিািয এেটয গ্রেহস িলহলন,  া া গ্র  েখন েী েরহছন ত্ার খির আমরা সি সমহ ়ে 

গ্রপত্াম না। 

  

আমরা অম্বরিািযর স্টাচড গ্রেহে গ্রিচরহ ়ে এলাম। 

  

আপনাহ র এে আত্মীয় এখাহন োহেন গ্রিাধ েয়, পুাহসহি গ্রিচরহ ়ে এহস িলল গ্রেলয া, 

আপনাহ র এখাহনই মানযষ েহ ়েহছন? 

  

গ্রে, সমহরে? োাঁ, োহে িইেী। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । অম্বর ফসন অন্তর্ধান রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গ্রেলয ার অনযহরাহধ সমহরেহে গ্রডহে পাঠ্াহনা েল। িছর পয়চত্রে িয়স, মযহখ িসহন্তর 

 াগ, গ্রিাহখ পযরু িেমা। এেটয গ্র ন আিষ্টভাি চনহ ়ে ভদ্রহলাে এহস  াাঁিাহলন আমাহ র 

চ হে োত্  হেে  ূহর। 

  

িসযন, িলল গ্রেলয া। 

  

গ্রিে চেছযটা  ূহর এেটা গ্রিয়াহর িসহলন সমহরেিািয।  

  

আপনার প চিটা েী? 

  

মচিে।  

  

েচিন আহছন। এ-িাচিহত্? 

  

িছর পাঁচিে। 

  

েী েহরন? 

  

এেটা চেল্ম চডসচট্রচিউেন আচপহস োি েচর। 

  

গ্রোোয়? 

  

ধরমত্লায়। 

  

েী নাম গ্রোম্পাচনর? 

  

গ্রোচেনযর চপেিাসে। 

  

েচিন আহছন। ওখাহন? 

  

সাত্ িাের। 
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ত্ার আহগ েী েরহত্? 

  

এই িাচির োিেমে। 

  

োত্ ুহটাহে ভাাঁি েহর োাঁটযর মহধু গ্রিহপ গ্ররহখহছন ভদ্রহলাে- াহে িহল িিযেিয ভাি। 

  

আপচন অম্বরিািযর অন্তধেহনর িুাপাহর গ্রোনও আহলােপাত্ েরহত্ পাহরন? 

  

সমহরেিািয িযপ। গ্রেলয া িলল, চত্চন এেটা হুমচে-চিচঠ্ গ্রপহ ়েচছহলন িাহনন? 

  

িাচন। 

  

আপনার ঘর চে এ-িাচির এেত্লাহত্? 

  

েুাাঁ। 

  

অম্বরিািযর োহছ িাইহরর গ্রলােিন গ্র খা েরহত্ আসত্? 

  

ত্া আসত্, মাহঝ-মাহঝ। 

  

সম্প্রচত্ এমন গ্রোনও গ্রলােহে আসহত্ গ্র হখহছন,  াহে আহগ গ্র হখনচন? 

  

গ্রসটা লক্ষ েচরচন। ত্হি,–  

  

ত্হি েী? 

  

এই পািায় চেছয গ্রছহলহে গ্র হখচছ,  াহ র আহগ গ্র চখচন। 

  

গ্রোোয়? 

  

গ্রমাহির মাোয়। 
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েী েরত্ ত্ারা? 

  

মহন েত্ এই িাচির চ হে গ্রিাখ রাখহছ। 

  

িয়স েীরেম ত্াহ র? 

  

চিে গ্রেহে পাাঁচিহের মহধু িহল মহন েয়। 

  

েিন গ্রছহল? 

  

িারিন। 

  

গ্রেলয া এেটযক্ষণ িযপ েহর েী গ্র ন ভািল। ত্ারপর িলল, চঠ্ে আহছ। আপচন আসহত্ 

পাহরন। 

  

এইসি েো গ্রেহে গ্রেলয া গ্রোনও েয গ্রপল। চেনা িাচন না। গ্র টাহত্ মহন েয়। সচত্ু 

েহর োি েল, গ্রসটা েল অম্বযিিািযর স্ত্রীর সহে েোিাত্োয়। 

  

রীচত্মহত্া সযন্দরী মচেলা, ত্ার উপর  াহে িহল ব্র্াইট। িয়স িচিহের উপর েহলও 

গ্র হখ গ্রিাঝার গ্রিা গ্রনই। গ্র াত্লার এেটা গ্রছাট বিঠ্েখানায় িহস েো েল।  

  

গ্রেলয া িেহমই ক্ষমা গ্রিহ ়ে চনল ভদ্রমচেলাহে চিব্র্ত্ েরার িনু। ত্াহত্ েী েহ ়েহছ, 

িলহলন চমহসস অম্বযি গ্রসন, গ্রগাহ ়েন্দাহে গ্র  এভাহি গ্রিরা েরহত্ েয় গ্রস গ্রত্া গ্রেলয ার 

গল্প পহিই গ্রিহনচছ। খযি ভাল লাহগ পিহত্ গ্রগাহ ়েন্দার োচেনী।  

  

ত্া েহল গ্রত্া ভালই েল, িলল গ্রেলয া। আমার িধান মযেচেলটা গ্রোোয় েহে িচল। 

অম্বরিািয এেটা হুমচে-চিচঠ্ গ্রপহ ়েচছহলন িাহনন গ্রিাধেয়। 

  

ত্া িাচন িইেী। 

  

গ্র হখহছন গ্রস চিচঠ্? 
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ত্াও গ্র হখচছ। 

  

আচম অম্বরিািযহে চিহ্স েহরচছলাম। ত্াাঁর িীিহন এমন গ্রোনও ঘটনা ঘহটচছল চে না 

 ার েহল অনু গ্রোনও মানযহষর সিেনাে েহত্ পাহর। উচন িহলচছহলন গ্রত্মন গ্রোনও 

ঘটনা ত্াাঁর িানা গ্রনই। অচিচেু আমার িলা উচিত্ চছল গ্র , চরহসন্ট ঘটনা েিার  রোর 

গ্রনই, অত্ীহত্র ঘটনা েহলও িলহি, গ্রেন না িচত্চেংসার ভািটা মানযষ অহনে সমহ ়ে 

অহনে চ ন পযহষ রাহখ। আচম এখন আপনাহে চিহ্স েরহত্ িাই, আপচন চে এমন 

গ্রোনও ঘটনার েো িাহনন?  ে-চিে িছর আহগর েহলও িলহি। 

  

ভদ্রমচেলা এেটযক্ষণ চিচন্তত্ভাহি িযপ েহর গ্রেহে িলহলন, ত্া েহল আপনাহে িচল। 

আপচন গ্র খযন। এমচন ঘটনার েোই িলহছন চে না। এটা আমার োল রাচিহর েঠ্াৎ মহন 

পহি। আমার স্বামীহেও এখনও িচলচন। 

  

েী ঘটনা িলযন গ্রত্া। 

  

এেটা অুাচক্সহডহন্টর িুাপার। 

  

অুাচক্সহডন্ট? 

  

অহনে’ চ ন আহগ। ত্খনও রুনা েয়চন; গ্রিাধেয় ত্ার পহরর িছরই েল। আমার ভাসযর 

ত্খন চনহিই গাচি িালাহত্ন। আমার েশুহরর গাচি। অচস্টন। উচন েুামিািাহরর চ হে 

এেিন গ্রলােহে িাপা গ্র ন। গ্রস-হলাে মারা  ায়। 

  

আমরা ু িহনই িযপ। ঘহর েমেহম ভাি। অম্বযিিািয পাহেই চছহলন, িাপা গলায় িলহলন, 

আশ্চ ে, এটা আমার মহনই চছল না। 

  

আর েী মহন পিহছ? গ্রেলয া ুিনহেই িশ্নটা েরল। 

  

চনম্ন-মধুচিি েুাচমচল, িলহলন অম্বযিিািয, ক্লােে চছহলন ভদ্রহলাে। 
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নাম মহন পিহছ? 

  

উাঁহু। 

  

স্ত্রী চছল, আর চত্নচট গ্রছহলহমহ ়ে, িলহলন চমহসস গ্রসন। গ্রছহলচটর িয়স গ্রত্হরা-হিাহিা। 

গ্রমহ ়ে ুচট আরও গ্রছাট। পাাঁি োিার টাো ত্যহল গ্র ন চিধিার োহত্।  

  

গ্রে, অম্বরিািয? 

  

েুাাঁ। 

  

গ্রসই গ্রেহেই  া া ড্রাইচভং িন্ধ েহর গ্র ন, িলহলন অম্বযিিািয।এখন মহন পিহছ। 

  

হুাঁ… গ্রেলয া গম্ভীর। ত্ার মাহন এখন গ্রস-হছহলর িয়স িছর পাাঁচিে। পচরিারচটর গ্র  

সিেনাে েহি এই ঘটনার েহল, এটা গ্রমাহটই  অস্বাভাচিে নয়। পাাঁি োিার টাো আর 

েচিন িহল? 

  

এর গ্রিচে আর চেছয মহন পিহছ না, িাহনন, িলহলন চমহসস গ্রসন।  

  

আমারও না, িলহলন অম্বযিিািয। 

  

অম্বরিািয চে ডায়চর রাখহত্ন? গ্রেলয া চিহ্স েরল। 

  

েই, গ্রস রেম গ্রত্া শুচনচন এখনও, িলহলন অম্বযিিািয। 

  

গ্রেলয া উহঠ্ পিল। 

  

অহনে ধনুিা , চমহসস গ্রসন। আপচন অন্ধোহর এেটা আহলা গ্র চখহ ়েহছন আমাহ র, 

ত্ার িনু আচম চিহেষ েৃত্্। 
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আমরা চেন্তু মহনিাহণ িাইচছ গ্র , আপচন িুাপারটার এেটা সযরাো েহরন। 

  

েোটা গ্র  ভদ্রমচেলা খযি আন্তচরেত্ার সহে িলহলন ত্াহত্ গ্রোনও সহন্দে গ্রনই। 
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৩. অম্বরিািুর অসুস্থ মা 

অম্বরিািযর অসযস্থ মাহে চিরি েরার গ্রোনও মাহন েয় না, ত্াই আমরা আপাত্ত্ পাম 

এচভচনউ-এর পাট গ্রেষ েহর গ্রসহনহ র অুামিাসডহর িহল গ্রগলাম গোর ধাহর। গ্রগ 

গ্ররহস্টারাহন্টর সামহন গাচি  াাঁি েচরহ ়ে ড্রাইভার চিলাসিািয িলহলন, এইখান গ্রেহে 

সুার োাঁটহত্ আরম্ভ েহর গ্রসািা  চক্ষণ চ হে চগহ ়ে চঠ্ে এে ঘণ্টা িাহ  আিার চেহর 

আসহত্ন। এহেিাহর ঘচির োাঁটায় োাঁটায়। 

  

আপচন গাচিহত্ই িহস োেহত্ন? 

  

আহ্ েুাাঁ। 

  

েচিন ড্রাইভাচর েরহছন গ্রসন-িাচিহত্? 

  

নাইন ইয়ারস। 

  

ত্ার মাহন অুাচক্সহডহন্টর িুাপারটা আপচন িাহনন না? 

  

অুাচক্সহডন্ট? 

  

অম্বরিািয িছর িাহরা আহগ এেিার এেচট গ্রলােহে গাচি িাপা চ হ ়ে মাহরন। 

  

গ্রসন সাহেি? 

  

গ্রেন, আপনার চিোস েহে না? 

  

উচন গ্র  গ্রোনওচ ন চনহি ড্রাইভ েহরহছন গ্রসইহটই িানত্যম না। 

  

ওই ঘটনার পহরই ড্রাইচভং গ্রছহি গ্র ন। 
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ত্া েহি। ড্রাইভাহরর গ্রত্া গ্র াষ গ্র ওয়া  ায় না। সি সময়! রাস্তার গ্রলাহে গ্র ভাহি 

িলাহেরা েহর, আরও গ্রিচে গ্রলাে মহর না গ্রেন গ্রসইহটই গ্রত্া ভাচি। ড্রাইভাহরর আর 

েী গ্র াষ? 

  

অম্বরিািয গ্র চ ন আর চেরহলন না, গ্রসচ হনর ঘটনাটা এেটয িলহিন? 

  

গ্রসচ ন উচন আসহছন না গ্র হখ আচম গ্রেচস্টংস প েন্ত চগহ ়ে ত্িাে েহরচছলাম। পহে গ্রলাে 

ধহর ধহর চিহ্স প েন্ত েরচছ। গাচি োচমহ ়ে োচমহ ়ে রাস্তায় গ্রনহম খযাঁহিচছ  চ  গ্রোোও 

পহি-টহি চগহ ়ে োহেন। োটেটা গ্রত্মন মিিযত্ চছল না গ্রত্া।  

  

গ্রলােিন গ্রেমন চছল রাস্তায়? 

  

চসোহল এচ েটা গ্রলাে মন্দ োহে না। সি োাঁটহত্ আহস। ত্হি চনউ োওিা চব্র্হির 

সাইডটায় গ্রলাে োহে না িলহলই িহল। সুার গ্রত্া। ওচ হেই গ্র হত্ন। েস েহর  চ  

গাচিহত্ েটা গ্রিায়ান গ্রলাে এহস গ্রোলপাাঁিা েহর ত্যহল চনহ ়ে  ায়, গ্রেউ গ্রটরও পাহি 

না। 

  

আমরা গাচিহত্ েহরই  ে মাইল চেহড িাচলহ ়ে গ্রেচস্টংস প েন্ত ঘযহর এলাম, চেন্তু 

সহন্দেিনে চেছযই গ্র খহত্ গ্রপলাম না। 

  

  
  

এরপর ু চ ন পাম এচভচনউ গ্রেহে গ্রোনও খির গ্রনই। চিষু িার চিহেহল লালহমােনিািয 

এহসই িলহলন, ঘটনা এহগাল? অম্বর গ্রসন উধাও শুহন ভদ্রহলাহের গ্রিাখ েপাহল উহঠ্ 

গ্রগল। িলহলন, আপনার এেচট গ্রেসও গ্রগহি গ্র হত্ গ্র খলযম না। ধচনু আপনার লাে! 

  

আপনার গ্রেট স্কলার িচত্হিেী মৃত্যুঞ্জয় গ্রসাহমর েী খির? 

  

 ূর  ূর! স্কলার না মযণ্ডয! 
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গ্রস েী মোই, এর মহধু আিার েী েল? গ্রসচ ন ত্া সযপারহলচটভ ছািা েোই িলচছহলন 

की।  

  

আর িলহিন না মোই। 

  

গ্রেন, েী েল? 

  

িলহত্ও লজ্জা েহর। 

  

আমার োহছ আিার লজ্জা েী? িহল গ্রেলযন। 

  

িুাপারটা েী িাচন না, চেন্তু গ্রসটা গ্র  লালহমােনিািয গ্রিহপ গ্র হত্ িাইহছন গ্রসটা িযঝহত্ই 

পারচছ। এচ হে গ্রেলয াও ছাড়েিার পাত্র ন ়ে। গ্রেষটা ়ে পীড়োপীচড়েহত্ ভদ্রহলাে িহলই 

গ্রেলহলন। 

  

আহরা মোই, ভািহত্ পাহরন, ভদ্রহলাে িহ াষ চমচিহরর নাম গ্রোহননচন। আপনার িন্ধয 

িহল পচরি ়ে চ হত্ চগহ ়ে এহেিাহর গ্রভড়ো িহন গ্রগলযম! িহল চেনা-হুইি িহ াষ চমত্র? 

  

ত্াহত্ আর েী েল, এত্ িড়ে স্কলার, োিোহটের ডিল এম এ, আচমও গ্রত্া ত্াাঁর নাম শুচনচন। 

  

েোটা গ্রিাধে ়ে লালহমােনিািযহে চেছযটা আেস্ত েরল। িলহলন, ত্া  া িহলহছন। এত্ 

িড়ে ুচন ়ো ়ে েটা মানযষহে আর োটা মানযষ গ্রিহন! আর ভদ্রহলাে গ্রিাধে ়ে গ্রিচের ভাগ 

সম ়ে চিহ হে োচটহ ়েহছন। োহিই এক্সচেউি েহর গ্র ও ়ো  া ়ে-েী িহলন? 

  

আমাহ র েোর মাঝখাহনই পাম এচভচনউ গ্রেহে গ্রোন এল। অম্বযি গ্রসন। এেটা গ্রিনাচম 

চিচঠ্ এহসহছ ভদ্রহলাহের নাহম। গ্রটচলহোহন গ্রসটা পহড়ে গ্রোনাহলন ভদ্রহলাে।  

  

আগামীোল শুক্রিার সন্ধুা সাহড়ে ছাাঁটা ়ে ১০০ টাোর গ্রনাহট ২০০০০ টাো িুাহগ পযহর 

চিনহসপঘাহটর  চক্ষণ-পূিে গ্রোহণর োহমর ধাহর গ্ররহখ  াহিন। অম্বর গ্রসনহে অক্ষত্ 
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অিস্থা ়ে চেহর পািার এই এেমাত্র উপা ়ে। পযচলে িা গ্রগাহ ়েন্দার সাো ু চনহল েল েহি 

মারাত্মে। 

  

গ্রেলয া গ্রোহন িলল, এখনই গ্রোনও চসদ্ধান্ত গ্রনিার  রোর গ্রনই, চমিঃ গ্রসন। আরও 

িচিে ঘণ্টা সম ়ে আহছ। এর মহধু আমার েহ ়েেটা োি আহছ। আপনাহ র চ ে গ্রেহে 

েী েরণী ়ে গ্রসটা আচম োল ুপযর ুটাহ র মহধু আপনাহ র িাচড়ে চগহ ়ে িহল আসি। 

ত্হি েুাাঁ, টাোর িুিস্থাহ টা েহর রাখহিন। ওটা খযিই িরুচর।  

  

চেন্তু গ্রগাহ ়েন্দার িুাপাহর োচসহ ়ে গ্ররহখহছ গ্র  মোই, গ্রেলয া গ্রোন রাখার পর 

লালহমােনিািয িলহলন। 

  

গ্রেলয া উিহর শুধয িলল, িাচন। 

  

রহেহটর গ্রিহগ ঘটনা এচগহ ়ে িহলহছ। এই টাোটা না চ হ ়ে উপা ়ে েী আহছ গ্রসটা আচমও 

গ্রভহি গ্রপলাম না। 

  

লালহমােনিািয, োল আপনার গাচড়েটা এেটয পাও ়ো  াহি চে? িা ়ে পাাঁি চমচনট িযপ েহর 

গ্রেহে অিহেহষ িশ্ন েরল গ্রেলয া। 

  

এচন টাইম, িলহলন িটা ়েয। েখন িাই িলযন। 

  

সেহল এেিার গ্রিহরাচ ি। সাহড়ে নটা নাগাত্ গ্রপহলই িলহি। ঘণ্টা ু হ ়েহের মহধু আমার 

োি েহ ়ে  াহি। ত্ারপর চিহেল পাাঁিটা নাগাহ ত্ আপচন  চ  গাচড়েটা চনহ ়ে িহল আহসন 

গ্রত্া খযি ভাল ে ়ে। 

  

গ্রভচর গুড। 

  

এরপর গ্রেলয া আর গ্রোনও েোই িলল না। 
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পরচ ন লালহমােনিািযর গাচড়েহত্ েহর গ্রেলয া গ্রিহরাল। এেই গ্রিহরাল, োহিই গ্রোো ়ে 

গ্রগল েী েরল িানার উপা ়ে গ্রনই। িাহরাটা নাগাত্ চেহর আসার পর গ্র খলাম ত্ার মযহখর 

ভাি ি হল গ্রগহছ। 

  

েী চঠ্ে েরহল গ্রেলয া৷ ভহ ়ে ভহ ়ে চিহ্স েরলাম। 

  

টাোটা চ হত্ই েহি, িলল গ্রেলয া। ত্হি গ্রগাহ ়েন্দা সম্পহেে হুমচেটা মানা িলহি না। 

  

মাহন? ত্যচম চনহিও োেহি গ্রসখাহন? 

  

গ্রেলযচমচির অত্ সেহি ঘািিািার গ্রলাে নয় গ্রর গ্রত্াপ হস। 

  

আমার আমরা? আমরা গ্রোোয় োেি? 

  

গ্রত্ারাও োচেচি োছাোচছর মহধু, োরণ গ্রেলপ  রোর েহত্ পাহর। 

  

আচম গ্রত্া শুহন ো। 

  

ুপযহর গ্রখহ ়ে গ্র হ ়ে আমরা গ্রগলাম পাম এচভচনউ। 

  

অম্বযিিািয স্বভািত্ই িাচিহত্ চছহলন, গ্রেলয াহে গ্র হখই িুস্ত েহয় উঠ্হলন। 

  

োল রাচিহর গ্রিাহখর  পাত্া এে েরহত্ পাচরচন মোই! গ্র খহত্ গ্র খহত্ েী গ্র  েহ ়ে 

গ্রগল! গ্রেলয া গম্ভীরভাহি িলল, টাোটা আপনাহ র খসহিই, চমিঃ গ্রসন। অম্বরিািযহে 

চেহর পািার আর গ্রোনও রাস্তা গ্রনই। 

  

ত্যচম ধরহত্ পারচন এখনও? রুনা েঠ্াৎ ঘহরর  রিা গ্রেহে গ্রিাঁচিহ ়ে চিহ্স েহর উঠ্ল। 

  

অহনেটা ধহর গ্রেহলচছ, রুনা, িলল গ্রেলয া।খযি গ্রিষ্টা েরচছ।  াহত্ িাচেটা আি 

চিহেহলর মহধুই ধরহত্ পাচর। 
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িুাস, চঠ্ে আহছ। 

  

রুনাহে ভীষণ চনচশ্চন্ত িহল মহন েল। গ্রেলয া িুেে েহি এটা গ্র ন ত্ার োহছ ভয়ানে 

এেটা ুিঃহখর িুাপার। 

  

ত্া েহল েী েরা উচিত্ িহল মহন েয়? চিহ্স েরহলন অম্বযিিািয। 

  

টাোর িুিস্থা েহ ়েহছ? 

  

গ্রসটা েহর গ্রেহলচছ। িাচিহত্ গ্রত্া অত্ েুাে োহে না, ত্াই আি সোহলই সমহরেহে 

চ হ ়ে িুাঙ্ক গ্রেহে আচনহ ়ে চনহ ়েচছ। 

  

গ্রসই টাো, এিং গ্র  িুাহগ েহর গ্রসটা গ্র ওয়া েহি—এই ুহটা চিচনস আচম এেিার 

গ্র খহত্ িাই! 

  

টাো এিং িুাগ এহস গ্রগল। এত্ টাো। এর আহগ এেসহে গ্র হখচছ চে?  মগ্রন গ্রত্া পহি 

না। 

  

গ্রেলয ার সামহনই েযচিটা েহর এেহো টাোর গ্রনাট রািার িুান্ড চ হ ়ে গ্রগাছ েহর  ে 

ভাহগ িুাহগর মহধু পযহর গ্র ওয়া েল। ত্ার েহল িুাহগর গ্রিোরা েহ ়ে গ্রগল েেহপর 

চপহঠ্র মহত্া। 

  

গ্রভচর গুড, িলল গ্রেলয া। ত্া েহল আমরা গ্রিচরহ ়ে পিচছ গ্রপৌহন ছটা নাগাত্। 

  

অম্বযিিািয িমহে উঠ্হলন। 

  

গ্রস েী, আপচন  াহিন? 

  

অপরাধীহে ধরার গ্রিষ্টা আমাহে েরহত্ই েহি, চমিঃ গ্রসন। আপচন টাো গ্ররহখ আসহিন, 

আর গ্রস গ্রলাে চ চিু এহস গ্রসটা ত্যহল চনহ ়ে িহল  াহি, এ গ্রত্া েহত্ গ্র ওয়া  ায় না। 
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অম্বরিািযহে গ্রেরত্ পাওয়াটাই িি েো গ্রসটা িাচন, চেন্তু গ্রসই সহে এই গুণ্ডাহ রও 

সািা েওয়া উচিত্ নয় চে? না েহল গ্রত্া ত্ারা এই ধরহনর েযেীচত্ে েহরই িলহি। ত্হি 

আপচন চিন্তা েরহিন না। সািধানত্া অিলম্বন না েহর আচম েখনও চেছয েচর না। 

  

ত্া েহল— 

  

আচম িলচছ, আপচন মন চ হ ়ে শুনযন। আপচন আপনার গাচিহত্ েহর  াহিন টাো চনহ ়ে। 

চনউ োওিা চব্র্হির চ েটা চ হ ়ে আসহিন। ওচ েটা গ্রমাটামযচট চনচরচিচল। গাচি 

চিনহসপঘাট গ্রেহে অন্তত্ ুহো গি আহগ  াাঁি েচরহ ়ে আপনার ড্রাইভারহে িলহিন 

টাোটা  োস্থাহন গ্ররহখ আসহত্। আচম োছাোচছর মহধুই োেি। োিটা চঠ্েমহত্া েহে 

চেনা গ্রসটা আচম গ্র খহত্ পাি। আমরা চমট েরি ঘটনার পর। গ্রগ গ্ররহস্টারাহন্টর সামহন। 

আপচন টাো গ্ররহখ গ্রসািা ওখাহন িহল আসহিন। আচমও ত্াই েরি। অপরাধীহে  চ  

ধরহত্ পাচর ত্া েহল চত্চনও আমার সহেই োেহিন, িলাই িাহুলু।  

  

অম্বযিিািযহে মহন েল চ চন চত্চন গ্রিে নাভোস গ্রিাধ েরহছন। গ্রসটা অস্বাভাচিে নয়। 

টাোর অঙ্কটা গ্রত্া েম নয়। আর গুণ্ডারা েী েরহি না-েরহি। গ্রে িাহন? 

  

  
  

চিহেহল সাহি িারহটর সময় লালহমােনিািয এহল পর গ্রেলয ার িেম েো েল, মোই, 

এমন অচভনি গ্রেস আর আচম গ্রোনওচ ন পাইচন। 

  

অচিচেু আমাহে চিহ্স েরহল পহর আচম এখনও িলহত্ পারি না। এর চিহেষ্বটটা 

গ্রোোয়। 
  

ত্া েহল আমরা েী েরচছ? চিহ্স েরহলন লালহমােনিািয।  

  

শুহন চনন। মন চ হ ়ে, িলল গ্রেলয া।ত্যইও গ্রোন, গ্রত্াপ হস। সাহি পাাঁিটার সময় আপনার 

গাচি চনহ ়ে আপচন আর গ্রত্াপ হস িহল  াহেন গ্রগ গ্ররহস্টারাহন্ট। গ্রসখাহন আপনাহ র 
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অচভরুচি অনয া ়েী পানাোর গ্রসহর চঠ্ে গ্রসায়া ছাাঁটায় গ্ররহস্টারন্ট গ্রেহে গ্রিচরহ ়ে সটান িহল 

 াহিন  চক্ষহণ চিনহসপঘাট লক্ষু েহর। গাচি গ্ররহখ  াহিন গ্ররহস্টারাহন্টর সামহন। 

োমওয়ালা ঘাটটার োহছ গ্রপৌাঁছহনার চেছয আহগই গ্র খহিন ডানচ হে এেটা গম্বযিওয়ালা 

িসার ঘর রহ ়েহছ। ুিহন গ্রসখাহন ঢযহে গ্রিচিহত্ িহস পিহিন। ভািটা এমন েওয়া িাই 

গ্র ন সান্ধুভ্রমণ আর িায়যহসিন ছািা আপনাহ র আর গ্রোনও উহিেু গ্রনই। ঘাহটর চ হে 

আি ৃচষ্ট রাখহিন, ত্হি গ্র ন মহন না। েয় গ্র , ওটাই আপনাহ র লক্ষু। ত্ারপর সাহি 

ছাাঁটার  ে চমচনট পর ওখান গ্রেহে উহঠ্ পহি চনহির গাচিহত্ চেহর আসহিন। আচমও 

গ্রসখাহনই আপনাহ র চমট েরি। 
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৪. ফেব্রুয়াজর মাস ফেষ হহত্ িলল 

গ্রেব্রুয়াচর মাস গ্রেষ েহত্ িলল, চেন্তু এখনও চ চিু ঠ্াণ্ডা। ত্হি েীত্োহলর মহত্া চ ন। 

আর অত্ গ্রছাট গ্রনই, ছটা প েন্ত গ্রিে আহলা োহে। আচম আর লালহমােনিািয েচে আর 

মযরচগর োটহলট গ্রখহ ়ে চঠ্ে গ্রসায়া ছাাঁটায় গ্ররহস্টারান্ট গ্রেহে গ্রিচরহ ়ে রওনা চ লাম 

চিনহসপঘাহটর চ হে। 

  

পহে লালহমােনিািয মাহঝ-মাহঝ িযে ভহর চনোস চনহ ়ে আিঃ উিঃ েব্দ েহর সান্ধুভ্রমহণর 

অচভনয় েরহছন, গ্রসটা গ্র  খযি েনচভনচসং েহে ত্া নয়। চেন্তু ক্রহমই আেপাহের 

গ্রলােিন এত্ েহম আসহছ, েযিোওয়ালা আর গ্রভলপযচরওয়ালার  ল এত্ চপচছহ ়ে পিহছ 

গ্র , এখন উচন  া খযচে েরহলও আপচির চেছয গ্রনই। 

  

 ে চমচনট লাগল আমাহ র গম্বযিওয়ালা িসার িায়গাটায় গ্রপৌাঁছহত্। গ্রিি  খল েরার 

পর এচ ে ওচ ে গ্রিহ ়ে লালহমােনিািয িাপা গলায় িশ্ন েরহলন, গ্রত্ামার  া াহে 

গ্র খহত্ পাে চে, ত্হপে? 

  

 া া গ্রেন, গ্রোনও মানযষহেই গ্র খহত্ পাচে না ঘাহটর নীহের মাচঝহ র ছািা। 

গ্রোনখাহন লযচেহ ়ে রহ ়েহছ গ্রেলয া গ্রে িাহন। ঘাহটর গ্র িহো িছহরর পযরহনা োমগুহলা 

মাো উচিহ ়ে  াাঁচিহ ়ে আহছ, ত্াহ র মহধু োাঁেগুহলা ক্রহমই অন্ধোহর েহ ়ে আসহছ। 

ওখাহন চগহ ়ে গ্রেউ টাোর িুাগ রাখহল, িা গ্রস িুাগ চনহত্ এহল, গ্রেউ গ্র খহত্ও পাহি 

না। 

  

ওই গ্র ! লালহমােনিািয আমার োত্ খামহি ধহরহছন।  

  

েুাাঁ—চঠ্েই গ্র হখহছন ভদ্রহলাে। 
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এেিন সা া পুান্ট আর োহলা গ্রোট পরা গ্রলাে োহত্ এেটা িুাগ চনহ ়ে এচগহ ়ে  াহে 

চিনহসপঘাহটর চ হে। অম্বরিািযহ র ড্রাইভার। চিলাসিািয।  

  

চিলাসিািয এিার োমগুহলার োাঁে চ হ ়ে চভত্হর ঢযহে অন্ধোহর চমচলহ ়ে গ্রগহলন। 

  

চমচনটখাহনে পহরই ত্াাঁহে আিার গ্র খা গ্রগল। এিার োত্ খাচল। িিরাস্তায় পহি ডাইহন 

গ্রমাি ঘযহর গাহছর আিাল েহ ়ে গ্রগহলন ভদ্রহলাে। 

  

সাহি ছটা গ্রিহি গ্রগহছ। আহলা আরও পহি এহসহছ। এখন সামহনর সাচরর োমগুহলা 

ছািা আর গ্রোনওটাই গ্র খা  াহে না। এেিার মহন েল অন্ধোহরর মহধু গ্রে গ্র ন নিাল; 

চেন্তু গ্রসটা গ্রিাহখর ভযল েহত্ পাহর। 

  

এিার গ্র খলাম গ্রসনহ র গাচি আমাহ র সামহন চ হ ়ে গ্ররহস্টারাহন্টর চ হে িহল গ্রগল। 

ত্ারপর চত্নিন চিনস-পরা গ্রছহল, আর ত্াহ র চপছহন গ্রঢালা পুান্টপরা োহত্ 

লাচঠ্ওয়ালা এে িৃদ্ধ চেচরচেও গ্রসই চ হেই িহল গ্রগল। 

  

আমরাও উহঠ্ পিলাম। 

  

আিার চঠ্ে  ে চমচনটই লাগল আমাহ র গাচিহত্ গ্রপৌাঁছাহত্। 

  

চেন্তু গ্রেলয া েই? 

  

এিার গাচির চভত্হর গ্রিাখ গ্রগল। 

  

নচসুরহঙর আহলায়ান িিানা এিং লযচে পরা এে িযহিা িহস আহছ ড্রাইভার েচরপ িািযর 

পাহে। েযত্চনহত্ গ্রখাাঁিা-হখাাঁিা  াচি, চেন্তু গ্রগাাঁে গ্রনই। 

  

সুালাম েত্ো! লালহমােনিািযর চ হে গ্রিহ ়ে িলল গ্রলােটা।  
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এ আর িলহত্ েহি না। ওই মযসলমান মাচঝ গ্রেলয া ছািা আর গ্রেউ না। এচ হে 

অম্বযিিািযও এহস পহিহছন রাস্তার ওচ ে গ্রেহে। ত্াাঁর োহছ গ্রেলয ার চনহির পচরিয় 

চ হত্ই েল। নীহো গ্রেহে ঘাটটা সিহিহ ়ে ভাল গ্র খা  ায়, ত্াই ওখাহনই ওত্ পাত্ার 

চসদ্ধান্ত চনহ ়েচছলাম। 

  

চেন্তু েী েল গ্রসইহট িলযন, চমিঃ চমচির। 

  

গ্রেলয া গম্ভীর। 

  

গ্রভচর সচর, চমিঃ গ্রসন। 
  

মাহন? 

  

আচম ঘাহট ওঠ্ার আহগই গ্রস গ্রলাে টাো চনহ ়ে োওয়া।  

  

িহলন েী! টাো গ্রনই? গ্রলােটাহেও ধরা গ্রগল না? 

  

িলচছ গ্রত্া—আচম অত্ুন্ত ুিঃচখত্। 

  

অম্বযিিািয চেছযক্ষণ েুালেুাল েহর গ্রিহ ়ে রইহলন গ্রেলয ার চ হে। েোটা গ্র ন 

ভদ্রহলাহের চিোসই েহে না। সচত্ু িলহত্ েী, আমারও গ্রেমন গ্র ন মাো চিমচঝম 

েরচছল। গ্রেলয াহে এভাহি োর মানহত্ এর আহগ গ্র চখচন েখনও। 

  

আপনাহ র পযচলহের সাো ুই চনহত্ েহি, চমিঃ গ্রসন, িলল গ্রেলয া। আপচন িাচি িহল 

 ান। এিার গ্রত্া অম্বরিািযর চেহর আসা উচিত্। আমরা এেিার িাচিহত্ টয গ্রমহর আপনার 

ওখাহনই আসচছ। এই গ্রিহে গ্রত্া আর পাম এচভচনউ-এর বিঠ্েখানায় গ্রঢাো  াহি না। 
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িাচি  াওয়ার এেমাত্র োরণ গ্রেলয ার এেটয চেটেট েহ ়ে গ্রনওয়া। ত্া ছািা োহত্ও রং 

গ্রলহগচছল–চিহ্স েরহত্ িলল। আলোত্রা—গ্রসটাও ধযহ ়ে গ্রনওয়া  রোর। 

আলোত্রাটাও গ্রমে-আহপর অংে চেনা চিহ্স েরাহত্ গ্রোনও উির চ ল না গ্রেলয া। 

  

আমরা  খন পাম এচভচনউ রওনা েলাম, ত্খন িায় সাহি সাত্টা িাহি। পহে 

লালহমােনিািয এেিার িহলচছহলন, আপনার অমন চব্র্চলয়ান্ট গ্রমে-আপটা মাহঠ্ মারা 

 াহি। ভাচিচন মোই— চেন্তু ত্াহত্ গ্রেলয া গ্রোনও মন্তিু েহরচন। 

  

পাম এচভচনউ গ্রপৌাঁছাহনার সহে-সহেই রুনার গলায় উেচসত্ চিৎোর গ্রোনা গ্রগল, গ্রিঠ্য 

এহস গ্রগহছ! 

  

অম্বরিািয চেহরহছন আমরা আসার চমচনট  হেে আহগ। আমরা বিঠ্েখানায় চগহয় 

ঢযেহত্ই ভদ্রহলাে গ্রসাো গ্রছহি উহঠ্ োত্ িাচিহ ়ে গ্রেলয ার োত্ ুহটা ধহর ঝাাঁচেহ ়ে 

চ হলন। ভাই ভাইহ ়ের িউ, ভাইচঝ, সমহরেিািয, চিলাসিািয, সেহলই ঘহর রহ ়েহছন। 

  

গ্রোোয় আটে েহর গ্ররহখচছল আপনাহে? এেগাল গ্রেহস িশ্ন েরহলন লালহমােনিািয। 

  

ওিঃ–গ্রস। আর িলহিন না— 

  

গ্রেলয া োত্ ত্যহল িাধা চ ল ভদ্রহলােহে। 

  

উচন গ্রত্া িলহিনই না, আর আপচনও িলহিন না, চমিঃ গ্রসন। োরণ িলহলই এেরাে 

েল্পনার আশ্ৰয় চনহত্ েহি। চমহেু েব্দটা িুিোর েরলাম না, োরণ গ্রসটা ভাল গ্রোনায় 

না। 

  

হুরহর হুরহর হুরহর! গ্রিাঁচিহ ়ে উঠ্ল। রুনা। গ্রেলয া ধহর গ্রেহলহছ, গ্রেলয া ধহর গ্রেহলহছ! 

  

এিার গ্রেলয া এেটা িারচমনার ধচরহ ়ে চনহ ়ে িলল, আপনারা গ্র  এেটা চিরাট েচন্দ 

ঐহটচছহলন গ্রসটা ধহর গ্রেহলচছ, চেন্তু গ্রসটার োরণটা এখনও চঠ্ে ধরহত্ পারচছ না। 
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োরণ িলচছ চমিঃ চমচির, গ্রেহস িলহলন অম্বর গ্রসন। োরণ আমার ওই খযহ  ভাইচঝচট। 

গ্রস আপনাহে িলহত্ গ্রগহল এেরেম পযহিাই েহর। ত্ার ধারণা। আপচন ভযলভ্রাচস্তর 

উহধে। ত্াই ওহে আচম গ্রসচ ন িললাম গ্র , গ্রত্ার গ্রেলয াহে আচম িব্দ েরহত্ পাচর। 

িুস-ওই এেচট উচি গ্রেহেই সমস্ত েচন্দচটর উৎপচি। এহত্ আমাহ র সেহলরই ভূচমো 

আহছ। 

  

অেোৎ এও আপনাহ র এেটা েুাচমচল নাটে? 

  

চঠ্ে ত্াই। সিাইহে সি চেছয আচমই চেচখহ ়ে পচিহ ়ে চ হ ়েচছলাম। আপচন েী চিহ্স 

েরহল েী উির গ্র হি, সি চলহখ মযখস্থ েচরহ ়ে চ হ ়েচছলাম—এমনেী ড্রাইভার ও 

িােরহে প েন্ত। িধান নারীিচরত্র অিেু িউমা,  াাঁহে চ হ ়ে মনগিা অুােচসহডহন্টর 

েোটা িালাহনা েহ ়েচছল। আচম চনহি ভাচিচন গ্র , আপচন িুাপারটা ধহর গ্রেলহিনী-ইন 

েুাক্ট, এই চনহ ়ে আমার ভাইহ ়ের সহে এেহো টাো িাচিও ধহরচছলাম। এ িুাপাহর 

রুনার উৎেণ্ঠই চছল সিহিহ ়ে গ্রিচে। োরণ ত্ার চেহরা  চ  গ্রেল েরত্, ত্া েহল ত্ার 

ুিঃহখর সীমা োেত্ না। এই ঝযচেটা অিেু আমাহে চনহত্ই েহ ়েচছল, চেন্তু এখন গ্রস 

চনচশ্চন্তু। এিার িলযন গ্রত্া আপনার চসসহটমটা েী। েীহস আপনার িেম সহন্দে েল চমিঃ 

চমচির? 

  

গ্রেলয া িলল, িেমত্ এিং িধানত্, ুহটা ভযেয, ুহটাই আপনার োহির ঘহর পাওয়া। 

এে েল চেমালয়ান অপচটেুালহসর েুাে গ্রমহমা। আচম গ্রসখাহন গ্রখাাঁি চনহ ়ে গ্রিহনচছ 

গ্র , আপচন চ ন সাহত্ে আহগ এেচট গ্রসানাচল গ্রেহমর নত্যন িেমা েচরহ ়েহছন। অেি 

আপনার িাচিহত্ গ্রসটা সম্বহন্ধ গ্রেউ িাহন না, িা গ্রেউ গ্রসটা আপনাহে পরহত্ গ্র হখচন। 

িশ্ন েল, এই িেমার  রোর পিহছ গ্রেন। এিং চঠ্ে এই সময়  রোর গ্রেন। 

  

ুই েল—আপনার গ্রডট েুাহলন্ডাহর চত্ন চ হনর পযরহনা ত্াচরখ। আপনার িাের  খন 

ত্াচরখ ি ল েহর না, ত্খন গ্রসটা চনশ্চয় আপচনই েহরন। ত্া েহল ি ল েয়চন গ্রেন? 
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ত্খনই মহন েল গ্র , আপনাহে  চ  চেডনুাপি েিার ভান েহর গা ঢাো চ হত্ েয়, ত্া 

েহল েয়হত্া এেটা গ্রিরা চস্থর েহর ুচ ন আহগ চগহ ়েই গ্রসখাহন োো অভুাস েরহত্ 

েহি। নত্যন িায়গা ধাত্স্থ েহত্ সময় লাহগ িইেী!! আর ত্াই  চ  েয়, ত্া েহল 

সািধানত্া অিলম্বন েরার িনু আপনাহে েয়হত্া এেচট ছদ্মহিে ও এেচট নত্যন নাম 

চনহত্ েহি। গ্রসই গ্রক্ষহত্র এেচট নত্যন িেমা গ্রনওয়াও গ্রমাহটই অস্বাভাচিে নয়। 

  

ধহর গ্রেহলহছ, গ্রেলয া সি ধহর গ্রেহলহছ। আিার গ্রিাঁচিহ ়ে উঠ্ল রুনা।  

  

এর মহধু লালহমােনিািয গ্র  েঠ্াৎ গ্রেন খাাঁিায়-িন্ধ চসংহের মহত্া পায়িাচর েরহত্ আরম্ভ 

েহরহছন ত্া িযঝহত্ পারলাম না। ভদ্রহলাে  াহত্ গ্রোনও িািািাচি না েহর গ্রেহলন। 

ত্াই ওাঁহে সামলাহত্  াি, এমন সময় উচন েঠ্াৎ ুোত্ ত্যহল গ্রিাঁচিহ ়ে উঠ্হলন–  

  

ইউহরো! 

  

চিহনহছন ভদ্রহলােহে? গ্রেলয া িশ্ন েরল। 

  

চিনি না? মৃত্যুঞ্জয় গ্রসাম! 

  

অম্বরিািয ো ো েহর গ্রেহস উঠ্হলন। 

  

আপনার সহে গ্রসচ ন পহেে গ্র খা েওয়াটা সমূ্পণে অুােচসহডন্ট, মোই। আসহল 

গিপাহরই আমার এে িন্ধযর িাচিহত্ চগহ ়ে চছলাম সাত্চ ন। আপচন  খন এচগহ ়ে এহস 

িটায়য-টটায়য িহল চনহির পচরিয় চ হলন, ত্খন ভািলাম— িা গ্রর, এ গ্রত্া গ্রিে মিা! 

 াহে িব্দ েরহত্  াচে ত্ারই সােহরহ র সহে গ্র খা েহ ়ে গ্রগল! ত্া েহল এাঁহে চনহ ়ে 

এেটয রগি েরহত্ পারহল গ্রেমন েয়? ত্ারপর অচিচেু চমচির মোইহ ়ের িাচিহত্ও 

আপনার সহে গ্র খা েহ ়েচছল আমার আসল গ্রিোরায়, চেন্তু আপচন চিনহত্ পাহরনচন। 

  

চেন্তু ত্া েহল িুাপারটা েী  াাঁিাহে? িলল গ্রেলয া, নাটহের গ্রত্া এখাহনই গ্রেষ নয়, 

অম্বরিািয। এখনও গ্রত্া ড্রপচসন গ্রেল িলহি না। 
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ঘহরর আিোওয়া মযেূহত্ে ি হল গ্রগল, োরণ গ্রেলয া েোটা িহলহছ গম্ভীর েমেহম ভাহি। 

  

গ্রো ়েুার ইি  ু মাচন? িশ্ন েরল গ্রেলয া। 

  

অম্বর গ্রসন গ্রেলয ার চ হে ত্ীক্ষ্ণ ৃচষ্টহত্ গ্রিহ ়ে িলহলন, চমিঃ চমচির, আপচন আমাহেও 

চেন্তু এেিন েহখর গাহ ়েন্দা িলহত্ পাহরন। আচম  চ  িচল গ্র , টাোটা আপচনই চনহ ়ে 

আমাহ র সহে এেটয রগি েরহছন, ত্া েহল চে খযি ভযল িলা েহি? অপরাধী  খন গ্রনই, 

চেডনুাপার গ্রনই, ত্খন টাোটা সহর গ্রোোয়  াহি চমিঃ চমচির? 

  

গ্রেলয া মাো গ্রনহি িলল, চমিঃ গ্রসন অত্ুন্ত ুিঃহখর সহে িানাচে গ্র , আপনার েহখর 

গ্রগাহ ়েন্দাচগচর এহক্ষহত্র খাটল না। চিনহসপঘাহটর োহছ আি। সন্ধুায় আচম ছািাও 

আহরেিন ছদ্মহিেী চছহলন। 

  

িহলন েী! িলহলন অম্বর গ্রসন, আপচন ত্াহে গ্র হখহছন? 

  

গ্র হখচছ, চেন্তু চিচনচন। 

  

চেন্তু আপচন ত্খনই ত্াহে ধরহলন না গ্রেন? 

  

ত্খন ধরাটা আপনাহ র পহক্ষ  হেষ্ট নাটেীয়া েত্ না। আপনারা নাটে পছন্দ েহরন 

গ্রত্া? আমার মহন েয় আপনাহ র সামহন ধরাটা আরও নাটেীয় েহি। আমার সহন্দে 

চত্চন এখাহনই আহছন। এ সহন্দে চঠ্ে চে না গ্রসটা আচম এেিার পরখ েহর গ্র খহত্ 

িাই। 

  

ঘহর  াহে িহল চপন-পিা চনস্তব্ধত্া। রুনার চ হে আিাহিাহখ গ্রিহ ়ে গ্র খলাম। গ্রসও 

েুাোহস গ্রমহর গ্রগহছ। 

  

চিলাসিািয, আপনার িযহত্ার ত্লাটা এেিার গ্র খযন গ্রত্া, িহল উঠ্ল গ্রেলয া। 
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চিলাসিািয ঘহরর  রিার মযহখ  াাঁচিহয় চছহলন, িলহলন, গ্র খি আর েী সুার, িযহত্ার 

ত্লায় গ্রত্া আলোত্রা গ্রলহগ রহ ়েহছ। িুাগ গ্ররহখ গ্রেরিার সময় গ্রত্া রাস্তায় পা আটহে 

 াচেল। 

  

ওই আলোত্রা আচমই ছচিহ ়ে গ্ররহখচছলাম োমটার িারপাহে, িলল গ্রেলয া, োরণ 

এেিহনর সম্বহন্ধ আমার মহন এেটা সহন্দহের োরণ ঘহটচছল। আপনারা সেহলই 

িাচনহ ়ে িাচনহ ়ে েো িহলচছহলন। চেন্তু ইচন গ্র  চমহেুটা িহলচছহলন গ্রসটা এেটয 

অনুরেম। ইচন িহলচছহলন…ও েী, আপচন  াহেন গ্রোোয়? 

  

চেন্তু পালািার পে গ্রনই।  রিা আগহল  াাঁচিহ ়ে আহছন চিলাসিািয। এে ঝচটোয়  াহে 

িগল ািা েহর গ্রেহলহছন ভদ্রহলাে, চত্চন েহেন সমহরে মচিে। 

  

এিার আপনার সুাহন্ডহলর ত্লাটা এাঁহ র গ্র চখহ ়ে চ ন গ্রত্া, িলল গ্রেলয া।চিলাসিািয 

এেটয গ্রেলপ েরহল িুাপারটা সেহি েহ ়ে  ায়। 

  

চিলাসিািয চনিয েহ ়ে সমহরেিািযর পা গ্রেহে সুাহন্ডলটা এেটাহন খযহল চনহ ়ে ত্ার ত্লাটা 

সেলহে গ্র চখহ ়ে চ হলন। উচনই গ্র  চগহ ়েচছহলন চিনহসপঘাহটর োহমর পাহে, ত্াহত্ 

আর গ্রোনও সহন্দে রইল না। 

  

আপনার গ্রোচেনযর গ্রোম্পাচন গ্রত্া ুিছর েল লাহট উহঠ্হছ সমহরেিািয, িলল গ্রেলয া, 

ত্া সহেও আপচন গ্রসখাহন িােচর েরচছহলন। েী েহর গ্রসটা এহ র এেটয িযচঝহ ়ে 

িলহিন? আর  চ  িােচর না-ই েহর োহেন, ত্হি এই ুিছর েীভাহি গ্ররািগার 

েহরহছন গ্রসটা িলহিন? 

  

সমহরেিািয চনরুির। চিলাসিািয এখনও ত্াাঁহে িাপহট ধহর আহছন; মহন েয় পযচলে 

আসার আহগ প েন্ত গ্রসইভাহিই ধহর োেহিন। 
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অচিচেু এই িুচির খালস খযহল গ্রেলার িনু আপনাহ র আমাহেই ধনুিা  চ হত্ েহি, 

িলল গ্রেলয া! আপনারা গ্রত্া আর চিে োিার টাো রাখহত্ন না োহমর পাহে! গ্রনোত্ 

আচম  খন িললাম োসচন গ্রেয়ার েচর না, আচম চনহি োেি। গ্রসখাহন, ত্খন 

আপনাহ র িাধু েহ ়েই রাখহত্ েল, আর গ্রসই টাো োত্ েরার সযহ াগ চনহলন 

সমহরেিািয।  ােহগ, এখন গ্রত্া িানহলন টাো গ্রোোয় আহছ। এিার গ্রসটা আ ায় েরার 

রাস্তা আপনারা গ্র খযন। উচন  চ  গ্রসটাো অনুত্র পািার েহর োহেন, ত্া েহল পযচলে গ্রত্া 

আহছই, ত্ারা এসি আ াহ ়ের অহনে রাস্তা িাহন। আমার োি এখাহনই গ্রেষ। 

  

গ্রেলয ার সহে সহে আমরা ুিনও উহঠ্ পহিচছলাম, চেন্তু ওঠ্া। আর েল না। চমহসস 

গ্রসন িাধা চ হলন। 

  

গ্রেষ িলহছন েী? এত্ সেহি গ্রেষ েহি েী েহর? আপনাহে ঝযচি ঝযচি চমহেু েোগুহলা 

িললাম, ত্ার িযচঝ িায়চশ্চি েরহত্ েহি না? আি রাচিহর আপনাহ র গ্রখহত্ েহি। 

আমাহ র িাচিহত্। 

  

আর ওই চিে োিাহরর অন্তত্ খাচনেটা গ্রত্া আপনার িাপু, িলহলন অম্বর গ্রসন, গ্রসটা 

না চনহ ়ে  াহিন েী েহর? 

  

আর গ্রত্ামরা চত্নিহন এেসহে এহসচছ িযলহলন শ্ৰীমত্ী রুনা, আমার অহটাোহে সই 

গ্র হি না িযচঝ? 

  

এন্ডস ওহ ়েল  ুাট অলস্ ওহ ়েল, িলহলন লালহমােনিািয। 
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