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১. িুন মাসসি মাঝামারঝ 

জুন মাসসর মাঝামাচঝ। স্কুল োইনাল চদসে় বসস আচি, যরজাল্ট কসব যবসরাসব জাচন না। 

আজ চসসনমাে় োবার কথা চিল, চকন্তু চিক দুসটা বাজসি দশ চমচনসট এমন যিস  বৃচি 

নামল যে যস আশা িযাগ কসর একটা নিুন যকনা চটনচটসনর বই চনসে় কবিকখানাে় 

িক্তাসপাসশ বসস যবশ মশগুল হসে় প চি! টুনটুচনর বই না, চটনচটসনর বই। চটনচটন ইন 

চটসবট। যবলচজে়াম যথসক েরাচস োষাে় যবসরাে় এই আশ্চেঘ কচমক বই। িারপর 

পৃচথবীর নানান োষাে় অনুবাদ হে়। এখাসন আসস ইংসরচজটা। আমার আর যেলুদার 

দুজসনরই মসি রহসয যরামাঞ্চ সাসসপন্স আর হাচসসি েরা এর যিসে় োল কচমক বই 

আর যনই। এর আসগ আরও চিনসট চকসনচি, এটা নিুন, প্রথসম আচম প ব, িারপর 

যেলুদা। ও এখন যসাোে় কগি হসে় শুসে় দয িযাচরে়ট অে দয গ স বসল একটা বই 

প সি। প সি মাসন, একটু আসগও প চিল, এখন যশষ কসর যসটা বুসকর ওপর যরসখ 

চসচলসে রু্রন্তু পাখাটার চদসক যিসে় আসি। চমচনটখাসনক। এইোসব িাচকসে় যথসক বলল, 

চগজার চপরাচমস  কাটা পাথসরর ব্লক আসি জাচনস? দুই লক্ষ।  

  

যবশ। জানলাম। চকন্তু যেলুদা হিাৎ যকন চপরাচম  চনসে় পস সি বুঝলাম না। যেলুদা 

বসল িলল, এই ব্লসকর এক একটার ওজন প্রাে় পসনসরা টন। যস েুসগর এচিচনে়াচরং 

সম্বসে ো আন্দাজ করা োে় িার সাহাসেয চদসন দশটার যবচশ ব্লক চনখুাঁিোসব পাচলশ 

কসর চিক জাে়গাে় চনখুাঁিোসব বসাসনা চমশরীে়সদর পসক্ষ সম্ভব চিল না। িা িা া 

যেখাসন চপরাচম , িার চত্রসীমানাে় ওই পাথর যনই। যস পাথর আসি নীসকা কসর, নাইল 

নদীর ওপর যথসক। সাধারণ বুচিসিও চহসসব করসল বযাপারটা কী দাাঁ াে় জাচনস? ওই 

একচট চপরাচম  কিচর করসি সমে় যলসগচিল কমপসক্ষ িসশা বির। 

  

োববার কথা বসট। বললাম, এটা চক ওই বইসে় চলসখসি? 
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শুধু এটা নে়। প্রািীন কাসলর আরও অসনক আশ্চেঘ কীচিঘর কথা এসি আসি যেগুসলা কী 

কসর সম্ভব হসে়চিল িা প্রত্নিাচিকরা বসলন না, বা বলার যিিাও কসরন না। আমাসদর 

যদসশই যদখ না। চদচিসি কুিুবচমনাসরর পাসশ যে যলৌহস্তম্ভ আসি িাসি দু হাজার 

বিসরও মরসি ধসরচন যকন? ইস্টার আইলযাসের নাম শুসনচিস? দচক্ষণ প্রশাত 

মহাসাগসরর মসধয একটা যিাট্ট দ্বীপ। যসই দ্বীসপ যগসল যদখা োে়, যকান আচদযকাসল 

কারা জাচন যপিাে় সব মানুসষর মাথা পাথসর যখাদাই কসর সমুসের চদসক মুখ কচরসে় 

দাাঁ  কচরসে় যরসখসি। পাথর আসি দ্বীসপর মাঝামাচঝ; মাথাগুসলা এসন রাখা হসে়সি 

যসখান যথসক পাাঁি-সাি মাইল দূসর। এসককটার ওজন প্রাে় পঞ্চাশ টন। জংচল যলাসক 

কী কসর এ চজচনসটা করল? লচর, যেন, ট্রাকটর, বুলস াজার-এ সব যিা িখন চিল না। 

  

যেলুদা এর মসধয একটা িারচমনার ধচরসে়সি। বইটা পস  ও যে যবশ উসেচজি যসটা 

যবাঝা োচিল। এবার যসাজা হসে় উসি বসস বলল,  যপরুসি একটা জাে়গাে় মাইসলর 

পর মাইল জুস  মাচটর উপর জযাচমচিক যরখা আর নকশা কাটা আসি। আচদযকাল যথসক 

যসটার কথা যলাসক জাসন; যেন যথসক পচরষ্কার যদখা োে়। অথি কসব যকমন কীোসব 

যসগুসলা কাটা হল িা যকউ জাসন না। রহসয এিই গেীর যে যসটা চনসে় যকউ োবসিও 

িাে় না। 

  

চেচন ওই বইটা চলসখসিন চিচন যেসবসিন বুচঝ? 

  

প্রিুর যেসবসিন; আর যেসব এই চসিাসত যপৌাঁসিসিন যে, আজ যথসক চবশ-পাঁচিশ হাজার 

বির আসগ চনশ্চে়ই অনয যকানও গ্রহ যথসক মানুসষর যিসে়ও অসনক যবচশ উ্নতি যকানও 

প্রাণী পৃচথবীসি এসস মানুষসক িাসদর জ্ঞাসনর খাচনকটা অংশ চদসে় অসনকখাচন এচগসে় 

চদসে় চগসে়চিল। চপরাচম  ইিযাচদ হসি এই অচিমানবীে় যটকনলচজর চনদশঘন, োসক 

আজসকর মানুষও যটক্কা চদসি পাসরচন। কুরুসক্ষসত্র যে সব মারাত্মক অ্ত্রশশস্ত্রশর কথা বলা 

হসেসি িার সসঙ্গ আজসকর অযাটচমক মরণাস্ত্রশর চমল িা জাচনস যিা? 

  

িার মাসন কুরুসক্ষত্র েুসিও চক অনয গ্রসহর প্রাণীরা এসস— 
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বযাপারটা জসম উসিচিল, চকন্তু আমার কথা যশষ না হসিই বাধা প ল। এই বৃচির মসধযই 

যক জাচন এসস আমাসদর কচলং যষালটাে় পর পর চিনবার সসজাসর িাপ চদসে়সি। যদৌস  

চগসে় দরজা খুলসিই বৃচির িাাঁসটর সসঙ্গ হুমচ ় চদসে় র্সর ঢুকসলন চসধুজযািা, আর িাাঁর 

হাসির িািাটা বযাপাি কসর বে করসিই আরও খাচনকটা জল িারপাসশ চিচটসে় প ল। 

  

কী দুসেঘাগ কী দুসেঘাগ একটু িা বসলা যিামার ওই োল িা, এক চনশ্বাসস বসল যেলসলন 

চসধুজযািা। আচম এক যদৌস  চগসে় শ্ৰীনাথসক রু্ম োচেসে় চিন কাপ িা করসি বসল চেসর 

এসস যদচখ চসধুজযািা যসাোে় বসস সাংর্াচিক েূকুচট কসর যটচবসলর উপসর রাখা চিসন 

মাচটর অযাশসট্রটার চদসক যিসে় আসিন। যেলুদা বলল, আপচন এই বাদলাে় চরকশা না 

চনসে়— 

  

মানুষ খুন যিা আকিার হসি; িার যিসে়ও সাংর্াচিক খুন কী জান? 

  

যেলুদা থিামি, িুপ! আচম যিা বসটই। চেচন প্রশ্নটা কসরসিন চিচনই উের যদসবন। 

  

যসটাও জাচন। চসধুজযািা বলসলন, এ কথা সবাই মাসন যে, আজসক আমাসদর যদশটা 

উিস্নত যেসি বসসলও, এককাসল অসনক চকিুই এখাসন র্সটচিল ো চনসে় আজও আমরা 

গৰ্ব্ঘ করসি পাচর। এর মসধয সবসিসে় যবচশ গবঘ করার চবষে়টা কী জাসনা যিা? যসটা 

হল। আমাসদর চশল্পকলা, োর অসনক নমুনা আমরা আজও যিাসখর সামসন যদখসি 

পাই। যকমন, চিক চক না? 

  

চিক। যেলুদা যিাখ বুসজ মাথা যনস  সাে় চদল। 

  

এই অযাসটর মসধযও যেটা যসরা, যসটা হল োরিবসষঘর মচন্দর, আর িার গাসে়র 

কারুকােঘ। চিক চক না? 

  

চিক। 
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চসধুজযািা জাসনন না। এমন চবষে় যনই। িসব িার মসধযও আসটঘর চবষসে় িাাঁর জ্ঞান 

যবাধহে় সবসিসে় যবচশ, কারণ, িাাঁর চিন আলমাচর বইসে়র মসধয যদ  আলমাচরই হল 

আসটঘর বই। চকন্তু খুসনর কথা কী বলচিসলন যসটা এখনও যবাঝা যগল না। 

  

একটা মাোচজ িুরুট ধরাবার জনয খাচনকটা সমে় চনসে় এক র্র যধাাঁে়া যিস  দুবার যকসশ 

একটু দম চনসে় চসধুজযািা বলসলন, এককাসল কালাপাহা  ধমঘ যিি কসর চহন্দু মচন্দসরর 

কী সৰ্ব্ঘনাশ কসর যগসি যস যিা জান। চকন্তু আজ এই উচনশসশা চিে়ােসর আবার যে 

কালাপাহাস র আচবেঘাব হসে়সি যসটা জান চক? 

  

আপচন চক মচন্দসরর গা যথসক মূচিঘ খুসল চনসে় বযবসা করার কথা বলসিন? যেলুদা প্রশ্ন 

করল।  

  

এগজাক্টচল! চসধুজযািা উসেজনাে় যিাঁচিসে় উিসলন। এটা যে কিব  একটা োইম যসটা 

োবসি পার? যদাহাইটা এখাসন ধসমঘরও নে়, যেে বযবসার। ধনী আসমচরকান টুচরস্টরা 

এইসব মূচিঘ হাজার হাজার টাকা চদসে় চকসন চবসদসশ চনসে় োসি, অথি বযাপারটা এমন 

যগাপসন হসি যে ধরার যকানও উপাে় যনই। িসব এইসব চশল্প হিযাকারীসদর সংখযা যে 

েসমই বা সি িাসি সসন্দহ যনই। আজ যদখলুম েুবসনশ্বসরর রাজারাণী মচন্দসরর একটা 

েক্ষীর মাথা গ্রযাে যহাসটসল এক আসমচরকান টুচরসস্টর কাসি।  

  

বসলন কী  যেলুদা রীচিমসিা অবাক। রাজারাণী যে েুবসনশ্বসরর একটা চবখযাি মচন্দর 

যসটা আচমও জানিাম। যিসলসবল পুৱী-েুবসনশ্বসর যব াসি চগসে়চিলাম, বাবা যদচখসে় 

চদসে়চিসলন। লাল পাথসরর মচন্দর, িার গাসে় অদু্ভি সব মূচিঘ আর নকশা। 

  

চসধুজযািা বসল িলসলন, আমার কাসি চকিু পুরসনা রাজপুি যপচটং চিল, থাচটঘ-সোসর 

চকসনচিলুম কাশীসি, যসইগুসলা চনসে় চগসে়চিলুম নগরমলসক যদখাসি। নগরীমসলর 

যদাকান আসি জান যিা গ্রযাে হাসটসলর যেিসর?–আমার অসনক চদসনর যিনা। িচবগুসলা 

খুসল যরসখচি কাউটাসরর উপর, এমন সমে় এই মাচকঘন বাবুট এসলন। মসন হল 
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নগরীমসলর কাি যথসক আসগ চকিু চজচনসচটচনস চকসনসি। হাসি একটা কাগসজর 

যমা ক। যবশ োরী চজচনস বসল মসন হল। যমা কচট েখন খুলসল না-বলব কী যেলু-

আমার হৃৎচপণ্ডটা একটা লাে যমসর গলার কাসি িসল এল। একটা মূচিঘর মাথা। লাল 

পাথসরর কিচর। আমার যিনা মুখ, শুধু িোি এই যে যস মুখসক ধস র সসঙ্গ লাগা অবস্থাে় 

যদসখচি, আর এখন যদখচি যসটাসক যিচন চদসে় ধ  যথসক আলাদা কসর যনওে়া হসে়সি। 

আমার যিা মুখ চদসে় কথাই যবরুসি না। নগরমল যদসখ বলসল চজচনসটা খাাঁচট, িাাঁি বা 

নকল নে়। যস মাচকঘন িাকরা বলসল দু হাজার  লার চদসে় চকসনসি যকান প্রাইসেট 

চ লাসরর কাি যথসক। আচম মসন মসন বললুম—ো োবচি িাই েচদ হে িা হসল আরও 

দুসটা শূনয বাচ সে চদসলও নযােয দাম যদওে়া হি না। োই হাক, যস বযাটা যিা যহাসটসল 

িসল যগল, আচম চনসজও যষাসলা আনা চশওর হসি পারচিলুম না, িাই যসাজা বাচ ় এসস 

চজমাসরর বই খুসল যদচখ কী-ো যেসবচিলুম িাই! ও মুণু্ড খসস রাজারাণীর গা যথসক 

যেসে আনা হসে়সি। অথি এ সব মচন্দসর সরকাচর পাহারা থাসক। রু্ষ যখসে়সি চনশ্চে়ই। 

আজকাল যিা ওইসটই িাচবকাচি চকনা। আচম অচবচশয এর মসধযই েুবসনশ্বসরর 

আচকঘে়লচজকযাল চ পাটঘসমসট এক্সসপ্রস চিচি চলসখ চদসে়চি। চকন্তু িাসিই বা কী হসব। 

ওই পাচটঘকুলার মাথাটাসক যিা আর বাাঁিাসনা যগল না; আর মচন্দর ো জখম হবার িাও 

হসে় যগল। 

  

আমারও মসন হচিল যে এইোসব আমাসদর মচন্দসরর মূচিঘ যেসে চবসদসশর যলাকসক 

চবচে করাটা সচিযই একটা োইম। 

  

শ্ৰীনাথ িা এসন চদসে়সি, চসধুজযািা কাপ িুসল একটা িুমুক চদসে় গেীর গলাে় বলল, 

োবচি কীোসব এর প্রচিকার হে়। আচম বুস ়া হসে় যগচি, আচম আর কী করসি পাচর 

বসলা। িাই বুঝসল যেলু, যিামার কথাটাই বার বার মসন হচিল। িুচম প্রাইসেট 

ইনসেচস্টসগটর, অপরাধী খুাঁসজ যব াও িুচম, এর যিসে় ব  আর কী অপরাধ থাকসি 

পাসর? এই চনসে় কাগসজ যলখাসলচখ করসল হে়সিা পুচলসশর দৃচি আকষঘণ করা োে়, 

চকন্তু িাসিই বা কী েরসা? এ যিা আর যসানা রুসপা বা চহসরজহরি নে়, োর দামটা 
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বাজারদার যথসক চহসসব কসর যনওে়া োে়। আসটঘর েযালুটা অনয রকম; যসটা সবাই 

যবাসঝ না। আচম এমনও চশচক্ষি যলাক জাচন োরা যজা বাংলা মচন্দর যদসখ বসল ওর 

মসধয আর কী আসি, আর কাং া িচব যদসখ বসল এর যিসে় যহসমন মজুমদার োল। 

  

যেলুদা এিক্ষণ িুপ কসর োবচিল। এবার বলল, যসই আসমচরকান েেসলাসকর নামটা 

যজসনচিসলন চক? 

  

যজসনচি বইকী। এই যে িার কা ঘ। 

  

চসধুজযািা িার পািাচবর পসকট যথসক একটা চেচজচটং কা ঘ বার কসর যেলুদাসক চদল। 

উসি চগসে যদখলাম িাসি নাম িাপা রসে়সি–সল চসলোরস্টাইন–আর িার নীসি 

  

ইহুচদ, চসধুজযািা বলসলন।—স্টাইন যদখসলই বুঝসব ইহুচদ। যলাকটা  াকসাইসট ধনী। 

িাসি সসন্দহ যনই। হাসি একটা র্চ ় পসরচিল। যিমন র্চ ় বাসপর জসে যদচখচন। িারই 

দাম যবাধহে় হাজারখাসনক  লার। 

  

েেসলাক ক’চদন থাকসবন চকিু বসলচিসলন? 

  

কাল সকাসলই কািমাণু্ড িসল োসি। অচবচশয এখন হে়সিা িাসক যোন করসল যপসি 

পার। 

  

যেলুদা উসি চগসে় যটচলসোসনর  াে়াল যর্ারাসি লাগল। কলকািার যবচশর োগ জরুচর 

যটচলসোসনর নম্বর ওর মুখস্ত। িার মসধয অচবচশয হাসটলও বাদ পস  না। 

  

যোন কসর জানা যগল চমস্টার চসলোরস্টাইন িাাঁর র্সর যনই, কখন চেরসবন যকানও চিক 

যনই। যেলুদা যেন একটু হিাশ হসে়ই যোনটা যরসখ চদসে় বলল, যে যলাকটা মূচিঘটা 

চবচে কসরচিল িার অতি যিহারার বণঘনাটা যপসলও একটা রাস্তা পাওে়া যেি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যসটা যিা আমারই চজসজ্ঞস করা উচিি চি, চসধুজযািা একটা দীর্ঘশ্বাস যেসল বলসলন। 

—চকন্তু যকমন জাচন সব গণ্ডসগাল হসে় যগল। েেসলাক আবার আমার িচবগুসলা 

যদখচিসলন। যদসখ বলসলন, িার িাচিক আটঘ সম্পসকঘ ইটাসরস্ট, আচম সোন যপসল যেন 

িাসক জানাই। এই বসল িার একখানা কা ঘ যবর কসর আমার হাসি চদসল। …সচিয, 

িুচম যে কীোসব যপ্রাচস  করসব িা যিা আমার মাথাে় আসসি না। 

  

যদচখ, েুবসনশ্বর যথসক যকানও খবর আসস চক না। রাজারাণীর গা যথসক মূচিঘ যেসে চনসে় 

যগসল যিা হইিই পস  োওে়া উচিি। 

  

চসধুজযািা এক িুমুসক িা-টা যশষ কসর উসি পস  বলসলন, বিরখাচনক  যথসক এ 

বাাঁদরাচমর কথাটা কাসন আসচিল, িসব অযাচিন এসদর নজরটা চিল যিাটখাটা অখযাি 

মচন্দসরর উপর। এখন মসন হসি এসদর সাহসটা হিাৎ যবস  যগসি। আমার ধারণা অিযত 

যবপসরাে়া ও শচক্তশালী চকিু যলাক রসে়সি এই যকসলঙ্কাচরর যপিসন। যেলু। েচদ এ 

বযাপাসর চকিু করসি পার যিা যদশ যিামাসক কৃিজ্ঞিার সসঙ্গ মসন রাখসব এটা যজার 

চদসে় বলসি পাচর। 

  

চসধুজযািা িসল োবার পর যেলুদা গ্রযাে যহাসটসল রাি এগাসরাটা পেঘত বার বার যোন 

কসরও যসই আসমচরকানসক ধরসি পারল না। যশষবাসরর বার যোনটা যরসখ চদসে় গেীর 

গলাে় বলল, চসধুজযািা ো বলসি িা েচদ সচিয হে়—সচিযই েচদ েুবসনশ্বসরর েক্ষীর 

মাথা আসমচরকানসদর হাসি িসল চগসে় থাসক-িা হসল বযাপারটা অিযত অনযাে়; আর 

যে যলাক এই পািাসরর কাজটা কসরসি। যস চনিঃসসন্দসহ একটা পে়লা নম্বসরর চেচমনাল। 

খারাপ লাসগ োবসি যে আমার পসক্ষ এসগাসনার যকানও রাস্তা যনই; যকানওই রাস্তা যনই। 

  

রাস্তা একটা যবচরসে় যগল। পরচদনই। আর যসটা যবসরাল এমন একটা দুর্ঘটনার মসধয 

চদসে় যে োবসল মাথাটা যোাঁ যোাঁ কসর। 
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২. দুর্ঘটনাি ৈথা 

দুর্ঘটনার কথা বলার আসগ আসরকটা জরুচর কথা বলা দরকার। চসধুজযািার আন্দাজ যে 

চিক যসটা পরচদসনর আনন্দবাজাসরই জানা যগল। আচমই প্রথম প লাম খবরটা–  

  

মস্তকহীন েক্ষী 

  

োরিীে় স্থাপসিযর অনযিম যশ্ৰষ্ঠ চনদশঘন েুবসনশ্বসরর রাজারানী মচন্দসরর গাত্র যথসক 

একচট েক্ষীমূচিঘর মস্তকাংশ অপহৃি হসে়সি। যসই সসঙ্গ মচন্দসরর প্রহরীচটসকও পাওে়া 

োসি না। ওচ ়শার প্রত্নিাচিক চবোগ এ বযাপাসর পুচলশ িদসতর আসে়াজন কসরসি। 

বসল জানা যগল। 

  

  
  

খবরটা পস  যেলুদাসক বললাম, িার মাসন পাহারাদারই মাথাটা িুচর কসরসি? 

  

যেলুদা িার েরহযানসসর চটউবটা চটসপ আধা ইচঞ্চ যপস্ট বার কসর ব্রাসশর উপর িাচপসে় 

বলল, এ িুচর চক আর পাহারাদসর কসর? গচরব যলাসকর অচি সাহস হে় না। িুচর কসরসি 

েেসলাসক। যস যমাটা রু্ষ চদসে়সি প্রহরীসক, প্রহরী িাই আপািি গা ঢাকা চদসে়সি। 

  

চসধুজযািা চনশ্চে়ই খবরটা যপসে়সি। আমার মন বলচিল যে িাাঁর আন্দাজ চিক হসে়সি 

যজসন চিচন চনশ্চে়ই সদসপঘ যসটা যর্াষণা করসি আসসবন। যশষ পেঘত এসলন চিকই, 

চকন্তু যসটা িার র্ণ্টা পসর, সাস  দশটার সমে়। আজ চবষুদৃদবার, নটা যথসক আমাসদর 

বাচ ়র চবজচল বে হসে় যগসি, এচদসক আকাসশ যমর্ কসর গুসমাট হসে় রসে়সি, 

কবিকখানাে় বসস র্ামচি, এমন সমে় দরজাে় প্রিণ্ড ধাক্কা। দরজা খুলসিই আবার যসই 

হুমচদ্ভ চদসে় যেিসর যঢাকা, িাসে়র হুকুম, আর পরীক্ষসণই ধাপ কসর যসাোে় বসা! 
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যেলুদা েুবসনশ্বসরর কথাটা উচ্চারণ করসিই চিচন এক দাব াচনসি িাসক থাচমসে় চদসে় 

বলসলন, ও সব িাস । ওগুসলা োলিু কথা। যরচ ে়া শুসনি? 

  

কইনা যিা। আসসল আজ— 

  

জাচন। চবষুদবার। অথি িাও একটা ট্রানচজস্টার চকনসব না। োকসগ.সাংর্াচিক খবর। 

কািমাণু্ডর যেন েযাশ কসরসি। কলকািার কাসিই। এক র্ণ্টা চ সল চিল। সাস  সািটাে় 

মাচট যিস সি, চেেুচটন চমচনটসসর মসধয েযাশ কসরসি। ঝস  পস চিল। যবাধহে় চেসর 

আসবার যিিা করচিল। কার সারারাি কীরকম যঝাস ়া বািাস চিল যস যিা জানাই। 

আটা্নতজন ো্ত্রশী, অল য  । মাচকঘন বযাঙ্কার সাল চসলোরপ্রস্টাইন িার মসধয চিসলন যস 

কথা যরচ সে়াসি বসলসি। 

  

খবরটা শুসন আমরা দুজসনই এসকবাসর থা। যেলুদা বলল—যকাথাে় েযাশ কসরসি? 

জাে়গার নাম বসলসি? 

  

চসচদকপুর বসল একটা গ্রাসমর পাসশ। হাসনাবাসদর চদসক। যেলু, মসন মসন প্রাথঘনা 

করচিলুম। যস মূচিঘ যেন যদশ যিস  না োে়। যস প্রাথঘনা যে এমনোসব মিুর হসব িা চক 

আর জানিাম? 

  

যেলুদা হাসির চরস্টওে়াসির চদসক যদখল। যস চক চসচদকপুর োওে়ার মিলব করসি না। 

চক? 

  

চসধুজযািারাও যকমন যেন িটস্থোব। বলসলন, আচম ো োবচি, িুচমও চনশ্চে় যসই কথাই 

োবি। যেন মাচটসি প ার সসঙ্গ সসঙ্গ একটা এক্সসেশন হে়। োত্রীর সসঙ্গ িার যেিসরর 

চজচনসপত্রও িারচদসক চিটসক পস ; যেমন সব েযাসশই হে়। যসই চজচনসপসত্রর মসধয 

েচদ… 
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যেলুদা দু চমচনসটর মসধয চিক কসর যেলল যে যেন যেখাসন েযাশ কসরসি যসখাসন চগসে় 

যখাাঁজ করসব। েক্ষীর মাথাটা পাওে়া োে় চক না। চিন র্ণ্টা হল েযাশটা হসে়সি, যেসি 

লাগসব র্ণ্টা যদস ক। এর মসধয চনশ্চে়ই এে়ারলাইসনর যলাক, দমকল, পুচলশ ইিযাচদ 

যসখাসন চগসে় িাসদর কাজকমঘ যখাাঁজাখুাঁচজ আরম্ভ কসর চদ্বসে়সি। আমরা চগসে় কী যদখসি 

পাব জাচন না; িবু োওে়া দরকার। সুসোগ েখন আশ্চেঘোসব এসস যগসি িখন যসটার 

সদ্বযবহার না করার যকানও মাসন হে় না। 

  

চসধুজযািা বলসলন, িচবগুসলা চবচে কসর আমার হাসি চকিু কাাঁিা টাকা এসসসি। আচম 

িার যথসক চকিুটা যিামাসক চদসি িাই। আেটার অল, আমার কথাসিই যিা যিামাসক 

এ বযাপাসর জচ ়সে় প সি হসি, সুিরাং— 

  

শুনুন, চসধুজযািা, যেলুদা বাধা চদসে় বলল, প্রস্তাবটা আপনার কাি যথসক এসসসি। 

চিকই, চকন্তু আচম েচদ চনসজ এ বযাপাসর উৎসাহ যবাধ না করিাম িা হসল এসগািাম 

না। আচম কাল রাসত্র এ চনসে় অসনক যেসবচি, আর েি যেসবচি িিই মসন হসে়সি যে, 

আপনার কথাটা যষাসলা আনা সচিয। যদসশর মচন্দসরর গা যথসক মূচিঘ যেসে চনসে় োরা 

চবসদচশসদর চবচে কসর, িাসদর অপরাসধর যকানও ক্ষমা যনই। 

  

ব্রাসো? চসধুজযািা যিাঁচিসে় উিসলন। —িসব একটা কথা বসল রাচখ। আচথঘক না। হসলও, 

অনযরকম যহলচপ যিামার লাগসি পাসর। হে়সিা আসটর বযাপাসর যকানও িথয জানার 

দরকার হসি পাসর। িার জনয আমার কাসি আসসি চদ্বধা যকাসরা না। েচদ সম্ভব। হে়, 

িুচম চনসজও একটু আটঘ চনসে় প াশুনা কসর যেসলা-িা হসল উৎসাহটা আরও যবচশ 

পাসব। 

  

চিক হল মাথাটা েচদ পাওে়া োে় িা হসল যসটা যসাজা আচকঘে়লচজকযাল সাসেঘর আচপসস 

চগসে় জমা চদসে় আসা হসব। যক িুচর কসরচিল যসটা জানা না যগসলও, অস্তুি –যিারাই 

চজচনসটা যিা উিার হসব। 
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ঝস র চিস  কিচর হসে় চনসে় একটা হলসদ টযাচক্সসি যিসপ আমরা েখন চসচদকপুসরর 

উসিসশ রওনা চদলাম িখন চিক এগাসরাটা বাজসি পাাঁি। চেরসি হে়সিা যবলা হসব, 

এচদসক খাবাসরর যকানও বযবস্থা যনই-আমাসদর বাচ ়সি একটার আসগ খাওে়া হে় না-

িাই চিক হল যেরার পসথ েসশাহর যরাস  যকানও একটা পািাচব যদাকাসন যখসে় যনওে়া 

োসব। ওচদক চদসে় লচর োিাে়াি কসর। লচরর যলাসকরা এইসব যদাকাসন খাে়। রুচট, 

মাংস, িা কা-সদসখই চজসে জল আসস। যেলুদাসক যদসখচি ও সবরকম খাওে়াসি 

অেযস্ত। ওর যদখাসদচখ আচমও যসই অেযাসটা কসর চনসি যিিা করচি। 

  

  
  

কলকািার চে  িাচ ়সে় চে আই চপ যরাস  প ার প্রাে় সসঙ্গ সসঙ্গই এক পশলা বৃচি হসে় 

যগল। িারপর দমদম িা াবার চকিু পসরই যমর্ সসর চগসে় যরাদ উিল। হাসনাবাদ 

কলকািা যথসক প্রাে় িচিশ মাইল। েসশাহর যরা  চদসে়ই যেসি হে়। আমাসদর ড্রাইোর 

বলসলন রাস্তা চপিল না থাকসল এক র্ণ্টার মসধয যপৌাঁসি চদসিন। —ওচদসক একটা যেন 

েযাশ হসে়সি জাসনন যিা সযার? যরচ সে়াসি বলল। 

  

যেলুদা েখন বলল যে ওই েযাসশর জাে়গাসিই আমরা োচি, িখন েেসলাক োরী 

উসেচজি হসে় বলসলন, আপনার চরসলচটে যকউ চিল নাচক সযার যেসন? 

  

আসজ্ঞ না। 

  

যেলুদার পসক্ষ বযাপারটা খুসল বলা মুশচকল, অথি ড্রাইোরবাবুর যকৌিূহল যমসট না। 

  

সব যিা পুস  ঝামা হসে় যগসি শুনলাম। চকিু চক আর যদখসি পাসবন চগসে়? 

  

যদখা োক। 

  

আপচন যকানও সাংবাচদক-টাংবাচদক যবাধহে়? 
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আসজ্ঞ না। 

  

িসব? গসো-টসো চলচখ আর কী। 

  

অ। যদসখ-সটসখ সব যনাট-সটাট কসর পসর বইসে়-টইসে় লাচগসে় যদসবন।  

  

বারাসি িাচ ়সে় মাইল দসশক োবার পর যথসকই আমরা মাসঝ মাসঝ যথসম রাস্তার 

যলাসকর কাি যথসক চসচদকপুসরর চনসদঘশ চনচিলাম। যশষটাে় একটা বাজার টাইসপর 

জােগাে এসস একটা সাইসকসলর যদাকাসনর সামসন দাাঁ াসনা কসেকজন যলাকসক 

চজসজ্ঞস করসিই িারা সবাই একসসঙ্গ বসল উিল যে আর দু মাইল যগসলই বাাঁচদসক 

একটা কাাঁিা রাস্তা প সব, যসটা ধসর মাইল খাসনক যগসলই চসচদকপুর। এসদর হাবোসব 

যবাঝা যগল এরা অসনকসকই আসগ রাস্তা বািসল চদসে়সি। 

  

কাাঁিা পথটা এসকবাসরই যগাঁসে়া। মাসঝ মাসঝ জল জসমসি, আর নানারকম টাে়াসরর দাগ 

পস সি কাদার উপর। োসগয এটা জুন মাস, সসব বষঘা পস সি। আর এক মাস পসর 

হসলই এ রাস্তা চদসে় আর গাচ ় যেি না। আজ সকাসলর বৃচিটা যে এচদসকও হসে়সি 

যসটা মাির্াসটর যিহারা যদসখই যবশ যবাঝা োসি। এই শাত পা াগাাঁসে়র মাঝখাসন 

একটা েকার যেেচশপ যজট যেন েযাশ কসরসি। োবসিও অবাক লাচগচিল। ইচিমসধয 

আমাসদর পাশ চদসে় পর পর চিনখানা অযাম্বাসা র যমন যরাস র চদসক িসল যগল। পাসে় 

হাাঁটা যলাকও চকিু পসথ প ল—যকউ োসি, যকউ চেরসি। 

  

সামসন একটা যমাস র মাথাে় একটা বটগাসির ধাসর যবশ চে । একটু এচগসে় কসে়কটা 

গাচ ় ও একটা চজপ রাস্তার ধাসর দাাঁ  করাসনা রসে়সি। আমাসদর টযাচক্স যসই গাচ ়গুসলার 

চপিসন চগসে় দাাঁ াল। েযাসশর যকানও চিহ্ন যনই, িাও বুঝসি পারলাম। এখাসনই 

আমাসদর নামসি হসব।  ান চদসক চকিু দূসর একটা গািপালাে় েচিঘ জাে়গা, িারও চকিু 

দূসর বাাঁ চদসক একটা গ্রাসমর র্র বাচ ় যদখা োসি। চজসজ্ঞস কসর জানলাম যসটাই নাচক 
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চসচদকপুর। েযাসশর জাে়গা, যকাথাে় চজসজ্ঞস করাসি বলল, ওই যে গািগুসলা যদখা 

োসি, ওর চপিসন। একটু এচগসে় যগসলই যদখসি পাসবন। 

  

আমাসদর ড্রাইোর (নামটা যজসন যগচি—বলরাম যর্াষ) গাচ ়সি িাচব চদসে় িলসলন 

আমাসদর সসঙ্গ েযাশ যদখসি। আমরা মাসির মসধয হাাঁটা পথ চদসে় এচগসে় যগলাম। 

  

দূর যথসক যেটাসক বন বসল মসন হচিল, যসটা আসসল আট-দশটা ব  ব  আম কিাল 

যিাঁিুল গাি িা া আর চকিুই না। যসগুসলা যপচরসে়ই একটা কলা বাগান, আর যসইখাসনই 

েি কাণ্ড। 

  

গাসির মসধয যেগুসলা এখনও যন া অবস্থাে় দাাঁচ ়সে় আসি যসগুসলা সব কলসস কাসলা 

হসে় যগসি।  ান চদসক চকিু দূসর একটা যন া গাি, যেলুদা বলল যসটা চশমুল। িার ব  

ব   ালগুসলা যেন িসলাে়াসরর যকাসপ যকসট যেলা হসে়সি, আর ো দাাঁচ ়সে় আসি িা 

পুস  িাই। সমস্ত জােগাটা যলাকজন পুচলশ এোরসপাসটঘর কমঘিারীসি েসর আসি, আর 

িাসদর আসশপাসশ প্রাে় একসশা গজ জাে়গা জুস  িচ ়সে় পস  আসি েকার যেেচশসপর 

েগ্নাবসশষ। এখাসন  ানার একটা অংশ, ওখাসন লযাসজর টুকসরা, ওইচদসক আবার 

থুবস ়াসনা নাসকর খাচনকটা। িা িা া োোসি া োটােুটা যদাম াসনা যমাি াসনা যপা া 

আধাসপা া চসচকসপা া কি কী যে িাচরচদসক িচ ়সে় রসে়সি িার যকানও চহসসব যনই। 

একটা অদু্ভি ক া গসে িাচরচদকটা যিসে রসেসি যেটার জনয আমার নাসমক রুমাল 

চদসি হল। যেলুদা চজে চদসে় চিক কসর একটা চবরচক্তসূিক শব্দ কসর বলল, েচদ আর 

র্ণ্টাখাসনক আসগও আসসি পারিাম! 

  

আসসল, পুচলশ জাে়গাটাসক চর্সর যেসলসি, িাই কাসি োবার যকানও উপাে় যনই। 

  

আমরা অগিযা যর্রাও-করা জাে়গাটার পাশ চদসে় হাাঁটসি আরম্ভ করলাম। পুচলশ মাচট 

যথসক চজচনস িুসল িুসল যদখসি। যকানওটাই আস্ত যনই, িসব োো বা আধাসপা া 

অবস্থাসিও অসনক চজচনস চদচবয যিনা োসি। একটা যস্টসথাসস্কাসপর কাসনা যদবার অংশ, 
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একটা চব্রে যকস, জসলর ফ্লাস্ক, একটা বাধহে় হযােবযাসগর আে়না–যেটা একটা পুচলশ 

হাসি চনসে় এচদক ওচদক না ার েসল িার যথসক যরাসদর চঝচলক যবসরাসি। 

  

আমাসদর  ান চদসক েযাসশর জাে়গা, আমরা িার পাশ চদসে় যগাল হসে় রু্সর এচগসে় 

োচি, এমন সমে় যেলুদা হিাৎ বাাঁ চদসকর একটা আমগাসির চদসক যিসে় যথসম যগল। 

  

একটা যিসল গাসির একটা চনিু  াসলর উপর উসি বসসসি, িার হাসি একটা কালচসসট 

প া সু-জসুিা, যেটা চনশ্চে়ই িাম ার চিল, আর যেটা চনশ্চে়ই যিসলটা এই জিাসলর 

মসধয যথসকই যপসে়সি। 

  

যেলুদা যিসলটার চদসক এচগসে় যগল। 

  

যিারা অসনক চজচনস যপসে়চিস এই জিাল যথসক, না যর? 

  

যিসলটা িুপ। যস একদৃচি যেলুদার চদসক যিসে় আসি।  

  

কী হল? যবাবা নাচক? 

  

যিসলটা িাও িুপ। যেলুদা হাপসলস বসল এচগসে় িলল েযাসশর জাে়গা যিস  গ্রাসমর 

চদসক! বলরামবাবুর যকৌিুহল আবার িাচগসে় উসিসি। বলসলন, আপচন চকিু খুাঁজসিন 

নাচক সযার? 

  

একটা লাল পাথসরর মূচিঘ, যেলুদা জবাব চদল,–শুধু মাথাটা। 

  

শুধু মাথাটা…হুাঁ… বসল বলরামবাবু যদচখ এচদক ওচদক র্াসসর উপর যখাাঁজা আরম্ভ কসর 

চদসে়সিন। 

  

আমরা একটা অশ্বত্থ গাসির চদসক এচগসে় যগলাম। গাসির িলাে় একটা বাাঁসশর মািা; 

িার উপর চিনজন আধাবুস ়া বসস িামাক খাসি। যে সবসিসে় বুস  যস যেলুদাসক 

চজসজ্ঞস করল, আপনারা যকাচত্থসক আে়সলন? 
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কলকািা। খুব যজার যবাঁসি যগসি আপনাসদর গ্রামটা! 

  

হাাঁ িা গযাসি বাবু। আিার কৃপা র্র-বাচ ় োসেচন মানুষজন মসরচন-বািুর একটা বাাঁধা 

চিল কচরমুচির যস া যমাসরসি। আর আলম শযাসখর–  

  

আগুন লাগল কখন? 

  

আগুন আর যধাাঁে়া যগাটা যগরামটা যধাাঁে়াে় যধাাঁে়া। আর িারপর অযাসলা বৃচি, দমকল 

অযাসলা–  

  

দমকল আসা অবচধ আগুন জ্বলচিল? 

  

আগুন যনসেসি বৃচির জসল। 

  

আপচন কািাকাচি চগসে়চিসলন আগুন যনোর পর? 

  

আচম বুস ়া মানুষ আমার অসিা কী গরজ… 

  

যিসল িাকরারা োে়চন? ওখান যথসক চজচনসপের িুসল যনে়চন? 

  

বুস ়া িুপ। অনয দুজনও উসখুস। করসি। ইচিমসধয আট দশজন যিসল জস ়া হসে় 

কািাকাচি দাাঁচ ়সে় আমাসদর কথাবািঘা শুনসি। যেলুদা িাসদর একজনসক য সক চজসজ্ঞস 

করল, যিার নাম কী যর? 

  

যিসলচট র্া  কি কসর বলল, আচল। 
  

এচদসক আে়। 

  

যেলুদা নরম সুসর কথা বলচিল বসলই বাধহে় যিসলটা এচগসে় এল। 
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যেলুদা িার কাাঁসধ হাি চদসে় গলাটা আরও নাচমসে় বলল, ওই োো যেনটা যথসক অসনক 

চজচনস িচ ়সে় বাইসর পস চিল, জচনস যিা? 

  

যিসলচট িুপ কসর দাাঁচ ়সে় আসি। 

  

যসই সব চজচনসসর মসধয একটা লাল পাথসরর কিচর যমসে়মানুসষর মাথা চিল। কুসমার 

যেমন মাথা গস , যসইরকম মাথা। 

  

এই ও জাসন। 

  

আচল আসরকজন যিসলর চদসক যদচখসে় চদল। যেলুদা এসকও চজসজ্ঞস করল, যিার নাম 

কী যর? 

  

পানু। 

  

যেলুদা বলল, আর কী চনসে়চিস িা আমার জানার দরকার যনই; মাথাটা যেরি চদসল 

যিাসক আচম চবকচশশী যদব। 

  

পানুর মুসখও কথা যনই। 

  

বাবু চজসজ্ঞস করসি জবাব যদ–, চিন বুস ়ার এক বুস ়া ধমক চদসে় উিল।  

  

ওর কাসি যনই। 

  

কথাটা বলল পানুরই বে়সী, মুসখ বসসতর দাগওে়ালা আসরকচট যিসল। 

  

যকাথাে় যগল? িাবুসকর মসিা প্রশ্ন করল যেলুদা। 

  

আসরকজন বাবু এসসচিল, চিচন িাইসলন, িাসক চদসে চদসেসি।  
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সচিয কথা? যেলুদা পানুর কাাঁধ ধসর প্রশ্ন করল। আমার বুক চটপচটপ করসি। যপসি 

যপসিও েসসক োসব েক্ষীর মাথা? পানু এবার মুখ খুলল। 

  

একজন বাবু এসলন যে গাচ ় কসর একটুক্ষণ আসগ। 

  

কীরকম গাচ ়? 

  

নীল রসের !-চিন িারচট যিসল একসসঙ্গ বসল উিল। 

  

কীরকম যদখসি বাবু? লম্বা? যরাগ? যমাটা? িশমা পরা?… 

  

যিসলসদর বণঘনা যথসক যবাঝা যগল। মাঝাচর হাইসটর েেসলাক, পযাট শাটঘ পরা, যরাগাও 

না যমাটাও না েরাসাও না কসলাও না, বে়স চত্রশ যথসক পঞ্চাসশর মসধয; আমরা এসস 

যপৌাঁিাসনার আধা র্ণ্টা আসগ এসস এসক িাসক চজসজ্ঞস কসর অবসশসষ পানুর কাি যথসক 

সামানয চকিু বকচশশ চদসে় একটা লাল পাথসরর কিচর মানুসষর মাথা উিার কসর চনসে় 

যগসিন। িার নীল রসের গাচ ়। 
  

আমরা েখন গ্রাসমর পথ চদসে় গাচ ়সি কসর আসচিলাম িখন উলসটা চদক যথসক একটা 

নীল রসের অযাম্বাসা রসক আমাসদর গাচ ়র পাশ চদসে় যবচরসে় যেসি যদসখচিলাম। 

  

িল যিাপসস—আসুন বলরামবাবু! খবরটা শুসন যেলুদা েচদ হিাশও হসে় থাসক, যস 

োবটা যে যস এর মসধয কাচটসে় উসি আবার নিুন এনাচজঘ যপসে় যগসি যসটা িার টযাচক্সর 

উসিসশ যদৌ  যদসখই বুঝলাম। আমরাও দুজসন িুটলাম িাাঁর চপিসন। কী আসি কপাসল 

যক জাসন! 
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৩. ফে পসথ এসসরিলাম 

যে পসথ এসসচিলাম যসই পসথই আবার চেসর িসলচি। যদ টা যবসজ যগসি, চকন্তু খাওে়ার 

কথা মসনই যনই। েসশাহর যরাস  পস  বলরামবাবু একবার বসলচিসলন, িা খাসবন নাচক 

সযার? গলাটা একটু চেচজসে় চনসল…. যেলুদা যস কথাে় কান যদে়চন। বলরামবাবুও 

যবাধহে় বযাপারটাে় একটা অযা সেঞ্চাসরর গে যপসে় আর িাসে়র কথা বসলনচন। 

  

গাচ ় পাঁিাের চকসলাচমটার চিস  িুসট িসলসি, আর আচম োবচি কী অসল্পর জসনযই না 

মাথাটা েসসক যগল। সকাসল েচদ যলা সশচ ংটা না হি, আর যরচ সে়ার খবরটা েচদ 

চিক সমসে় শুনসি যপিাম, িা হসল এিক্ষসণ হে়সিা আমরা মূচিঘ সসঙ্গ চনসে় 

আচকঘে়লচজকযাল সাসেঘর আচপসস িুসট িসলচি। চকংবা হে়সিা যসাজা েুবসনশ্বর। মচন্দসরর 

গাসে় োো মূচিঘ আবার যজা া যলসগ যেি, আর যেলুদা িার যজাসর হে়সিা পদ্মশ্ৰী-

টদ্মশ্ৰী হসে় যেি। 

  

এই এক র্ণ্টার যরাসদই রাস্তা অসনকটা শুচকসে় যগসি, মসন মসন োবচি। বলরামবাবু 

আসরকটু চি  িুলসল পাসরন, এমন সমে় হিাৎ একটা চজচনস যিাসখ প াে় পালস 

যরট-টা ধাাঁ কসর যবস  যগল। 

  

একটা গাচ ়-সমরামসির যদাকাসনর সামসন একটা নীল অযাম্বাসা র দাাঁচ ়সে় আসি। 

  

বলরামবাবু যে চসচদকপুসরর কথাবািঘা মন চদসে় শুসনচিসলন যসটা িার প্রশ্ন যথসক বুঝসি 

পারলাম। —গাচ ় থামাব সযার? 

  

সামসনর িাসে়র যদাকানটাে়, যেলুদা িাপা গলাে় জবাব চদল। 
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বলরামবাবু স্টাইসলর মাথাে় যমরামচির দাকাসনর দুসটা যদাকাসনর পসর টযাচক্সটাসক 

রাস্তার  ান চদসক চনসে় চগসে় র্েঘয-ষ কসর যব্রক কষসলন। যেলুদা গাচ ় যথসক যনসম 

চগসে় চিন কাপ িা অ ার চদল। কাপ যিা নে়, কাসির যগলাস।  

  

আর কী আসি োই? 

  

চবস্কুট খাসবন? োল চবস্কুট আসি। 

  

কাসির বাে়াসমর মসধয গাল গাল নানখাটাই টাইসপর চবস্কুট, যেলুদা িারই দুসটা কসর 

চদসি বলল। 
  

আমার যিাখ নীল অযাম্বাসা াসরর চদসক। পাংিার সারাসনা হসি। একচট েেসলাক, 

মাঝাচর হাইট, মাঝাচর রং, বে়স িচিশ-টচিশ, র্ন েুরু, র্ন হাসির যলাম, কসনর পাশ 

চদসে়ও যবাধহে় যলাম যবচরসে়সি, মাথার িুল বযাকব্রাশ কসর আাঁি াসনা। গাচ ়র পাসশ 

িটেট োব কসর পাে়িাচর করসিন আর র্ন র্ন টান চদসিন আধসপা া চসগাসরসট। 

বাোচল চক? কথা না বলসল যবাঝার উপাে় যনই।  

  

িা কিচর হসি। যেলুদা িারচমনার বার কসর একটা মুসখ পুসর পসকট িাপস  যদশলাই 

না-পাওে়ার োন কসর েেসলাসকর চদসক এচগসে় যগল। আচম আমাসদর টযাচক্সর কাসিই 

রসে় যগলাম। দুই গাচ ়র মসধয িোি চবশ-পাঁচিশ হাি। বলরামবাবুর আ াসিাখ নীল 

গাচ ়র চদসক। 

  

এক্সচকউজ চম, আপনার কাসি চক… 

  

েেসলাক পসকট যথসক একটা লাইটার বার কসর জ্বচলসে় যেলুদার চদসক এচগসে় চদসলন।  

  

থযাঙ্কস। যেলুদা যধাাঁে়া িা ল। যটচরবল বযাপার! 

  

েেসলাক যেলুদার চদসক যিসে় আবার যিাখ নাচমসে় চনসলন।  
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আপচন যিা েযাসশর ওখাসন চগসে়চিসলন, যেলুদা বলল। —আপনার গাচ ়টা যেন আসসি 

যদখলাম…?  

  

েযাশ? 

  

আপচন জাসনন না? কািমাণু্ডর যেন…চসচদকপুসর… 

  

আচম টাচক যথসক আসচি। 

  

টাচক হল হাসনাবাসদর কাসিই একটা শহর। 

  

আমরা চক িা হসল েুল করলাম? গাচ ়র নম্বরটা েচদ যদসখ রাখিাম িা হসল খুব োল 

  

হি।  

  

আর কিক্ষণ লাগসব যহ? েেসলাক অধধেঘ হসে় প্রশ্ন করসলন যমরামচির যলাকটাসক। এই 

হসে় যগল সযার। পাাঁি চমচনট। িাসে়র যদাকান যথসক বলরামবাবু হাাঁক চদসে় জানাসলন িা 

যরচ । যেলুদা নীল গাচ ় যিস  আমাসদর হলসদ গাচ ়র চদসক এচগসে় এল। হাসি যগলাস 

চনসে় চিনজসন যদাকাসনর সামসনর যবচঞ্চসি বসার পর যেলুদা িাপা গলাে় বলল, চ নাই 

করসি।  াহা চমসথযবাদী। 

  

আচম বললাম, চকন্তু নীল অযাম্বাসা র যিা আরও অসনক আসি। এ রংটা যিা খুব কমন, 

যেলুদা। 

  

যলাকটার জুসিাে় এখনও কাসলা িাইসে়র দাগ যলসগ আসি। যিার চনসজর সযােযালটার 

চদসক যিসে় যদসখচিস একবার? 

  

সচিযই যিা! সযােযাসলর রংটাই বদসল যগসি। েযাসশর জাে়গাে় চগসে়। আর ওই 

েেসলাসকরও িাই। ব্রাউন জুসিাে় কাসলার যিাপ। 
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যেলুদা যে ইসি কসরই ধীসর সুসস্থ চবস্কুট খাসি যসটা যবশ বুঝসি পারচিলাম। পাাঁি 

চমচনসটর জাে়গাে় পসনসরা চমচনট পসর অনয গাচ ়টা সুস্থ অবস্থাে় যমরামচির যদাকান 

যথসক যবচরসে় েসশাহর যরা  চদসে় কলকািার চদসক রওনা চদল। আর িার পরমুহূসিঘই 

আমাসদর গাচ ়ও ধাওে়া করল িার চপিসন। দুসটার মাঝখাসন যবশ অসনকখাচন োাঁক, 

চকন্তু যেলুদা বলল যসই োল; যলাকটার সসন্দহ উসেক করা বুচিমাসনর কাজ হসব না। 

  

দমদসমর কাসি এসস হিাৎ আসরক পশলা বৃচি নামল। সামসন সব যধাাঁে়া সট হসে় যগসি, 

োল যদখা োসি না, িাই বলরামবাবুসক বাধয হসে়ই চি  বাচ ়সে় নীল গাচ ়র আসরকটু 

কািাকাচি চগসে় প সি হল। েেসলাক যবশ রচসক; বলসলন, চহচন্দ চেসল্মর মিন মসন 

হসি সযার। যসচদন শত্ৰুর্সনর একটা বইসে় যদখলুম। এইোসব গাচ ়র যপিসন গাচ ় 

েসলা করসি। অচবচশয যসখাসন যপিসনর গাচ ়টা একটা পাহাস র গাসে় েযাশ করল। 

  

যেলুদা বলল, এক’চদসন একটা েযাশই েসথি। আপচন যস্টচ  থাকুন। কলকািাে় পাহা  

না থাকসলও— 

  

কী বলসিন সযার! থাচটন ইে়ারস গাচ ় িালাচি-এখনও পেঘত একচটও নি এ চসঙ্গল 

অযাচক্সস ট। 

  

 ব্লু এম এ োইে চি যোর নাইন, যেলুদা চব চব  কসর বলল। আচমও নম্বরটা মাথাে় 

যরসখ চদলাম, আর বার বার পাাঁচিিান, পচিিান, পচিিান আওস  চনলাম। এটা আর 

চকিুই নে়–পাাঁি চিন িার আর নাসে়র প্রথম অক্ষরগুসলা চদসে় কিচর। নম্বর মসন রাখার 

দু-চিন রকম উপাে় যেলুদা চশচখসে় চদসে়সি, িার মসধয এটা একটা। 

  

বলরামবাবু সচিযই বাহাদুর ড্রাইোর, কারণ কলকািার ট্রযাচেসক েরা চগজচগসজ রাস্তা 

চদসে়ও চিক নীল গাচ ়সক সামসন যরসখ িসলসিন। যকাথাে় োসি গাচ ়টা যক জাসন। 

  

মূচিঘটা চনসে় কী করসব বসল যিা যলাকটা? যশষ পেঘত চজসজ্ঞস করলাম 

যেলুদাসক।েুবসনশ্বসর যেরি চনসে় োসব না চনশ্চে়ই। যে জাসির ধুরের, িাসি মসন হে় 
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আবার আসরকজন চবসদচশ খসির যজাগা  করার যিিা করসব। একই চজচনস উপসরা-

উপচর দুবার চবচে করার এমন সুসোগ যিা িট কসর আসস না। 

  

নীল গাচ ় যশষ পেঘত যদচখ আমাসদর পাকঘ চিসট এসন যেসলসি। পুরসনা যগারস্থান 

িাচ ়সে়, লাউ ন চিট, কযামাক চিসটর যমা  িচ ়সে় যশসষ গাচ ় যদচখ হিাৎ বাাঁ চদসক 

যমা  চনসে় কুইন স মযানসসনর যগট চদসে় যেিসর ঢুকসি। 

  

োব সারা? 

  

অযালবৎ। 
  

আমাসদর টযাচক্সও যগট চদসে় যেিসর ঢুকাল। একটা প্রকাণ্ড যখালা জাে়গা; িার মাঝখাসন 

একটা পাকঘ, আর িারচদসক চর্সর রসে়সি পাাঁি-িািলা উাঁিু সব বাচ ়। পসকঘর িারচদসক 

গাচ ় পাকঘ করা রসে়সি, িার মসধয আবার দু-একটা স্কুটারও রসে়সি; আমাসদর  ান 

চদসক কুইনস মযানসন। আমরা টযাচক্স দাাঁ  করলাম, নীল গাচ ় চকিু দূসর এসকবাসর যশষ 

মাথাে় চগসে় থামল। আমরা গাচ ়র চেিসর বসস আচি কী হে় যদখার জনয। 

  

েেসলাক একটা কাসলা বযাগ হাসি চনসে় নামসলন, দরজার কাি িুলসলন, দরজা লক 

করসলন, িারপর  ান চদসক চগসে় একটা ব  দরজা চদসে় কুইনস মযানসসন ঢুসক 

যগসলন। 

  

এক চমচনট অসপক্ষা কসর যেলুদাও টযাচক্স যথসক নামল আচম িার চপিসন। যসাজা িসল 

যগলাম যসই দরজার চদসক। একটা র্  র্  শব্দ আসগই কাসন এল; চগসে় যদচখ দরজা 

চদসে় ঢুসকই একটা আচদযকাসলর চলেট, যসটা সসবমাত্র নীসি যনসমসি। ঝটপটাং শব্দ 

কসর যলাহার যকালাপচসবল দরজা খুসল বুস ়া চলেটমযান খাাঁিা যথসক যবচরসে় এল। 

যেলুদা হিাৎ একটা বযস্তিার োব কসর িাসক চজসজ্ঞস করল, চমস্টার যসনগুত এ এইমাত্র 

ওপসর যগসলন না? 
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যসনগুত এ যকান? 

  

এইমাত্র চেচন ওপসর যগসলন? 

  

আেচে চগে়া পাাঁি নম্বরকা চমস্টার মচিক। যসনগুত এ ইহা যকাই যনচহ র্ িা। 

  

ও। আমারই েুল। 

  

পাাঁি নম্বর ফ্লযাট। চমস্টার মচিক। এগুসলা মসন রাখসি হসব। যেলুদা খািা আসনচন; বাচ ় 

চগসে় যনাট কসর যনসব চনশ্চে়ই। 

  

চকন্তু বাচ ় চেরসি যে এখনও যদচর যসটা একটু পসরই বুঝলাম। যেলুদা বলরামবাবুসক 

ো া িুচকসে় যিস  চদল, েেসলাক োবার সমে় একটা চিপ চদসে় বসল যগসলন, এটা 

আমার পাসশর বাচ ়র যটচলসোন, আপচন বলসল আমাে় য সক যদসব। দরকার-টরকার 

প সল একটু খবর যদসবন। সযার। একসর্সে় কাসজর মসধয েচদ মাসঝ মাসঝ…।  

  

পাকঘ চিট থানার ও চস চমস্টার হসরন মুৎসুচির সসঙ্গ যেলুদার আলাপ চিল। দু বির। 

আসগ হযাাঁচপ-সগা-লাচক বসল একটা যরসসর যর্া াসক চবষ খাইসে় মারার রহসয যেলুদা 

আশ্চেঘোসব সমাধান কসরচিল; িখনই মুৎসুচির সসঙ্গ আলাপ হে়। আমরা এখন িাাঁর 

আচপসস। েেসলাক মূচিঘ িুচরর খবরটা কাগসজ পস সিন। যেলুদা যসইখান যথসক শুরু 

কসর আজসকর পুসরা র্টনাটা িাাঁসক বসল বলল, েিূর মসন হে় এই মচিক িুচরর 

বযাপারটা চনসজ না করসলও, যিারাই মাল উিার কসর যসটাসক পািার করার োরটা 

চনসজই চনসে়সি। িার সম্বসে চকচঞ্চৎ ইনেরসমশন, আর একচট যলাক িাাঁর চপিসন রাখা—

এই দুসটা অনুসরাধ করসি আচম এসসচি। িার কােঘকলাসপর চদসক একটু নজর রাখা 

দরকার। চমস্টার মচিক, পাাঁি নম্বর কুইনস মযানসন, নীল অযাম্বাসা র, নম্বর  ব্লু এম এ 

োইে চি যোর নাইন। 
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মুৎসুচি এিক্ষণ একটা যপনচসল কাসনর মসধয খুাঁসজ বসসচিসলন, এবার যসটাসক 

যটচবসলর উপর নাচমসে় যরসখ বলসলন, হসব। আপচন েখন বলসিন িখন হসব। একটা 

যিশাল কনসস্টবল লাচগসে় চদচি, যস ওসক যিাসখ িাসখ রাখসব। আর আমাসদর োইসল 

েচদ চকিু থাসক িাও যদখচি। থাকসবই যে এমন যকানও কথা যনই, েচদ না যলাকটা এর 

আসগ যকানও গণ্ডসগাল কসর পুচলসশর নজসর এসস থাসক। 

  

বযাপারটা খুব আসজঘট চকন্তু। মূচিঘ আবার যবহাি হসলই মুশচকল। 

  

মুৎসুচি মুিচক যহসস বলসলন, যকন, মুশচকল যকন? আমরা যিা আর যর্া ার র্াস কাচট 

না, চমস্টার চমচের। আপচন একা মযাসনজ করসি না পারসল আমাসদর সাহােয িাইসল 

আমরা চক আর চরচেউজ করব? আমরা আচি কীসসর জনয? পাবচলকসক যহলপ করার 

জসনযই যিা? িসব একটা কথা বচল–একটা অযা োইস, অযাজ এ যেে-এই সব 

েঘাসকসটর যপিসন মাসঝ মাসঝ এক একটা দল থাসক-গযাং-এবং িারা যবশ পাওে়ারেুল 

হে়। গাসে়র যজার বলচি না। পে়সার যজার। যপাচজশসনর যজার। চশচক্ষি অবস্থাপ্নত 

যলাসকরা েখন যনাংরা কাসজ নাসম, িখন সাধারণ চেচমনযালসদর যিসে় িাসদর বাসগ 

আনা অসনক যবচশ শক্ত হে়, জাসনন যিা? আপচন ইে়াং, টযাসলসট , িাই আপনাসক 

এগুসলা বলচি।–নইসল আর আমার কী মাথাবযথা বলুন!… 

  

ওে়াল সেঘ চিসন খাবার অ ার চদসে় যেলুদা মযাসনজাসরর র্র যথসক কুইন স মযানসন 

পাাঁি নম্বসর একটা যটচলসোন কসর, হযাসলা শুসনই যোনটা যরসখ চদসে় খাচনকটা চনচশ্চত 

হসে় বলল, যলাকটা এখনও র্সরই আসি। 

  

  
  

আমরা বাচ ় চেরলাম পীসন চিনসটে়। িারসটর চকিু পসর চমস্টার মুৎসুচির যটচলসোন 

এল। প্রাে় পাাঁি চমচনট কথা হল, যসটা সসঙ্গ সসঙ্গ যেলুদা িার খািাে় যনাট কসর চনল। 

িারপর আচম না চজসজ্ঞস করসিই আমার যকৌিুহল চমচটসে় চদল। — 
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যলাকটার পুসরা নাম জে়ত মচিক। চদন পসনসরা হল কুইনস মযানসসন এসস রসে়সি। 

ফ্লযাটটা আসসল চমস্টার অচধকারী বসল একজন েেসলাসকর। ইচন চে স্কুল চিসটর এক 

যরসস্টাসরসটর মাচলক। যবাধহে় মচিসকর বেু। অচধকারী এখন দাচজঘচলে-এ। িার 

অবিঘমাসন মচিক ফ্লযাটটা বযবহার করসি। গাচ ়টাও অচধকারীর। যসই গাচ ় কসরই মচিক 

আজ চিনসট নাগাদ গ্রযাে যহাসটসল চগসে়চিল। চেিসর ঢুসক পাাঁি চমচনট পসর যবচরসে় 

এসস বাইসর অসপক্ষা করসি থাসক। কুচ ় চমচনট অসপক্ষা করার পর আবার চেিসর যঢসক। 

দশ চমচনট পসর যবচরসে় এসস গাচ ়সি কসর  ালসহৌচস োে়। যসখাসন চকিুক্ষসণর জনয 

মুৎসুচির যলাক ওসক হাচরসে় যেসল, িারপর যেে়ারচল যেসস যরলওসে় বুচকং আচপসসর 

বাইসর গাচ ় যদসখ চেিসর ঢুসক যদসখ, মচিক। চকউসে় দাাঁচ ়সে় চটচকট চকনসি। এখান 

যথসক মনম , যসখান যথসক আওরঙ্গাবাদ। যসসকণ্ড ক্লাসসর চরজােঘ চটচকট। আরও খবর 

থাকসল পসর যটচলসোন করসব। 

  

আওরঙ্গাবাদ োসি? আচম জাে়গাচটার নামই শুচনচন। 

  

আওরঙ্গাবাদ, যেলুদা বলল। আর আমরা এখন োচি সদার শঙ্কর যরা , শ্ৰীচসসিশ্বর 

যবাসসর বাচ ়। একটা কনসালসটশসনর দরকার। 
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৪. আওিঙ্গাবাদ 

আওরঙ্গাবাদ! 

  

চসধুজযািার যিাখ কপাসল উসি যগল। —এ যে সসৰ্ব্ানাসশর মাথাে় বাচ ়! জাে়গাটার 

িাৎপেঘ বুঝসি পারি যেলু? আওরঙ্গাবাদ হল এসলারাে় োবার র্াাঁচট। মাত্র চবশ মাইসলর 

পথ, িমৎকার রাস্তা। আর এসলারার মাসন বুঝসি পারি যিা? এসলারা হল োরসির যসরা 

আসটঘর চ সপা! পাহাস র গা যথসক যকসট বার করা ককলাসসর মচন্দর-ো যদসখ মুসখর 

কথা আপন যথসকই বে হসে় োে়। আর িা িা া পাহাস র গাসে় লাইন কসর যদ  মাইল 

জাে়গা জুস  আরও যিচত্রশটা গুহা-চহন্দু, যবৌি, কজন-িার প্রসিযকটা মূচিঘ আর 

কারুকাসেঘ িাসা। আমার যিা োবসিই রক্ত চহম হসে় োসি!…চকন্তু যেন থাকসি যট্রসন 

োসি যকন যলাকটা? 

  

েিূর মসন হে়, মূচিঘটা ও হাসির কাসি রাখসি িাইসি। যেসন যগসল চসচকউচরচট যিক-

এর বযাপার আসি। হাসির বযাগ খুসল যদসখ পুচলশ। যট্রসন যস ঝাসমলা যনই। 

  

আওরঙ্গাবাসদর বযাপারটা বুঝসি যপসর আমারও গলা শুচকসে় যগল। যেলুদা হাসির র্চ ়র 

চদসক যদসখ িচ ়াক কসর যমা া যিস  উসি প ল। 

  

কী চিক করসল? চসধুজযািা চজসজ্ঞস করসলন। 

  

আমাসদর যেসনই যেসি হসব। 

  

চসধুজযািা যে োসব যেলুদার চদসক িাইসলন িাসি বুঝলাম গসবঘ ওাঁর বুকটা েসর উসিসি। 

মুসখ চকিু না বসল িক্তসপাশ যথসক উসি চগসে় আলমাচর যথসক একটা িচট বই বার কসর 

যেলুদার হাসি চদসে় বলসলন, এটা যিামাে় যহলপ করসব। োল কসর একবারচট পস  

চনসে়া। 
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বইটার নাম এ গাই  টু দয যকেস অে এসলারা। 

  

  
  

যেলুদা বাচ ় এসসই জুচপটার ট্রযােলসসর চমস্টার বকসীসক যোন কসর চজসজ্ঞস করল। 

আগামীকাল সকাসলর বসম্ব ফ্লাইসট চটচকট আসি চক না; ওর চিনসট চসচট দরকার। চিনসট 

শুসন আচম যবশ অবাক হসে় যগলাম। চসধুজযািাও োসবন নাচক সসঙ্গ? যেলুদাসক চজসজ্ঞস 

করাসি ও শুধু বলল, দসল আসরকটু োরী হসল সুচবসধ হে়। 

  

বকসী বলসলন, এমচনসি জাে়গা যনই, িসব ওসে়চটং চলসস্ট োল যপাচজশন। আচম চটচকট 

ইসূঢ় কসর চদচি। আপনারা সকসল সাস  পাাঁিটার মসধয এে়ারসপাসটঘ এসস োসবন। মসন 

হে় হসে় োসব। 

  

সকাসলর ফ্লাইট নটার মসধয বসম্ব যপৌাঁসি োসব; িারপর যসখান যথসক সাস  বাসরাটার 

সমে় আসরকটা যেন যিস  যদ টাে় আমাসদর আওরঙ্গাবাদ যপৌাঁসি যদসব। এই পসরর 

চটচকটটাও জুচপটার কসর যদসব, আর যদসব আমাসদর আওরঙ্গাবাদ ও এসলারার থাকার 

বযবস্থা। আমরা যপৌাঁসি োব কালই, মাসন শচনবার, আর মচিক যপৌাঁিসবন রচববার। 

  

বুচকং-এর ঝাসমলা চমচটসে় যেলুদা আসরকটা নম্বর  াে়াল করসি, এমন সমে় কচলং 

যবল যবসজ উিল। দরজা খুলসিই যদচখ নাম্বার ওে়ান জনচপ্রে় রহসয যরামাঞ্চ উপনযাস 

যলখক লালসমাহন গাঙু্গলী ওরসে জটােু়। যেলুদা যেন েূি যদসখসি এমন োব কসর 

চরচসোরটা যরসখ চদসে় বলল, আশ্চেঘ-এই মুহূসিঘ আপনার নম্বর  াে়াল করচিলাম। 

  

জটােু় িার োাঁজ করা োচস্টসকর যরনসকাটটা যটচবসলর উপর যরসখ যসাোে় বসস পস  

বলসলন, িা হসল আমার সসঙ্গ আপনার একটা যটচলপযাসথচটক যোগ রসে়সি বলুন! 

আমারও ক’চদন যথসকই আপনার কথা মসন হসি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কথাটা আসসল হসব যটচলপযাচথক, চকন্তু লালসমাহনবাবুর ইংসরচজ ওইরকমই। 

েেসলাসকর যিহারা যবশ যখালিাই হসে়সি; যদসখ মসন হল বই চলসখ যবশ দু পে়সী। 

যরাজগার হসি। 

  

যবশ কসর একটু যলবুর সরবি করসি বলুন যিা আপনার সারসেটচটসক-বড্ড গুসমাট 

কসরসি। আর চেচ সজে়ার যথসক েচদ একটু বরে চদসে় যদে়… 

  

সরবসির আ ার চদসে় যেলুদা কাসজর কথাে় িসল যগল। 

  

খুব বযস্ত নাচক? নিুন উপনযাসস হাি চদসে়সিন? 

  

হাি চদসল চক আর এখাসন আসসি পাচর? িক যকচটচি। খুব জমসব বসল মসন হে়। োল 

চেচলম হে়। অচবচশয চহচন্দ পযাটাসনঘর। পাাঁিখানা োইট আসি। যবলুচিস্তাসনর বযাকগ্রাউসে 

যেচলচি আমার চহসরা প্রখর রুেসক। আিা-অৰ্জ্ুঘন যমরহাত্রাসক যকমন মানাে় বলুন যিা 

চহসরার পাসটঘ? অচবচশয আপচন েচদ অযাকচটং করসি রাচজ হন িা হসল যিা–  

  

আচম চহচন্দ জাচন না। োই হাক, আপািি আমাসদর সসঙ্গ আসুন-ধকলাসটা রু্সর আচস। 

চেসর এসস না হে় যবলুচিস্তাসনর কথা োবসবন। 

  

ককলাস। যস কী মশাই–আপনার চক চিৰ্ব্সি যকস প ল না চক? যসখাসন যিা শুচনচি 

চিসনসদর রাজত্ব। 

  

ককলাস পাহা  নে়। ককলাস মচন্দর। এসলারার নাম শুসনসিন? 

  

ও হা হা, িাই বলুন। িা যস যিা শুচনচি সব মচন্দর আর মূচিঘ টুচিঘর বযাপার। আপচন 

হিাৎ পাথর চনসে় প সলন যকন? আপনার যিা মানুষ চনসে় কারবার।  

  

কারণ, কিগুসলা মানুষ ওই পাথর চনসে় একটা কারবার যকাঁসদ বসসসি। চবশ্ৰী কারবার। 

যসটা বে করা দরকার। 
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লালসমাহনবাবু েযাল েযাল কসর যিসে় আসিন যদসখ যেলুদা বযাপারটা বুচঝসে় চদল। সব 

শুসনটুসন লালসমাহনবাবুর যগাল যিাখ আরও যগাল হসে় যগল। সসঙ্গ সসঙ্গ পসকট যথসক 

একটা যিাট্ট যনাটবুক বার কসর কী সব চলসখচটসখ চনসে় বলসলন–  

  

এ এক নিুন খবর চদসলন। আপচন। এই সব পাথসরর মূচিঘর এি দাম? আচম যিা জানিুম 

চহসর পা্নতা িুচন–এই সব হল দাচম পাথর। োসক বসল যপ্রশাস যস্টানস। চকন্তু এও যিা 

যদখচি কম যপ্রশাস নে়। 

  

আরও যবচশ যপ্রশাস। িুচন পা্নতা পৃচথবীসি হাজার হাজার আসি, েচবষযসি সংখযাে় আরও 

বা সব। চকন্তু ককলাসসর মচন্দর বা সাাঁচির স্তুপ বা এচলেযাটার গুহা-এ সব একটা বই 

দুসটা যনই। হাজার-দু হাজার বির আসগ আমাসদর আটঘ যে হাইসট উসিচিল। যস হাইসট 

ওিার কথা আজসকর আচটঘস্ট োবসিই পাসর না। সুিরাং যস েুসগর আটঘ যদসশ ো আসি 

িাসক বাাঁচিসে় রাখসি হসব। োরা িাসক নি করসি িাে় িারা চেচমনাল। আমার মসি 

েুবসনশ্বসরর েক্ষীসক হিযা করা হসে়সি। যে কসরসি িার কচিন শাচস্ত হওে়া দরকার। 

  

লালসমাহনবাবুসক িিবার জনয এ-ই েসথি। এমচনসিই েেসলাসকর নিুন যদশ যদখার 

শাখ, িার উপর যেলুদার সসঙ্গ একজন অপরাধীর চপিসন ধাওে়া করা-সব চমচলসে় 

েেসলাক োরী উসেচজি হসে় প সলন। যেসনর টাইম, জামা-কাপ  কী চনসি হসব, 

মশাচর লাগসব চক না, সাসপর ওষুধ লাগসব চক না ইিযাচদ যজসন চনসে় উসি পস  বলসলন, 

আমার আরও একসাইসট  লাগসি যকন জাসনন যিা? ককলাস নামটার জনয। ককলাস-

কই লাশ! বুঝসি পারসিন যিা? 

  

  
  

ক’চদসনর জনয োচি জানা যনই, িসব চদন সাসিসকর যবচশ হসব না। আন্দাজ কসর পযাচকং 

যসসর যেলসি যবচশ সমে় লাগল না। যেলুদাসক প্রাে়ই িদসতর বযাপাসর বাইসর যেসি 

হে়, িাই ওর একটা আলাদা সুটসকসস চকিু জরুচর চজচনস আসগ যথসকই পযাক কসর 

যরচ  করা থাসক। িার মসধয ওষুধপত্র, োস্ট-এ  বক্স, যমক-আপ বক্স, বাইসনাকুলার, 
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মযাগচনোইং গ্লাস, কযাসমরা, ইিাসির কিচর পঞ্চাশ েুট যটপ, একটা অল-পারপাস 

নাইে, নানারকম সরু সরু িারা-ো চদসে় দরকার হসল িাচব িা াই িালা-টালা যখালা 

োে়, একটা চনউমযান যকাম্পাচনর ব্রযাড শ-বা যরাল-সেন-বাসসর টাইম যটবল, একটা 

যরা  মযাপ, একটা লম্বা দচ ়, এক যজা া হাচটং বুট। এসি জাে়গা যে খুব একটা যবচশ 

যনে় িা নে়; িাই একই সুটসকসস ওর বাচক চজচনসও ধসর োে়। জামা-কাপ  যবচশ যনে় 

না। এককাসল যপাশাসকর শখ চিল, এখন কসম যগসি। চসগাসরট খাওে়াও চদসন চবশটা 

যথসক দসশ যনসম যগসি। স্বাসস্থর বযাপাসর ওর চিরকালই েত্ন। যোগবযাে়াম কসর, 

একগাদা খাে় না, িসব নিুন গুস র সসন্দশ বা খুব োল চমচহদানা যপসল সংেসমর 

যিাে়াক্কা রাসখ না। 

  

যেলুদার কাসি টুচরস্ট চ পাটঘসমসটর অসনকগুসলা িচট বই চিল, িার মসধয এবার যেগুসলা 

লগসি পাসর িার কসে়কটা চনসে় আচম উলসটপালসট যদসখ চনলাম। দশটা নাগাদ যশাবার 

আসগ যেলুদা র্চ ়সি অযালামঘ চদল, আর েচদ যকানও কারসণ অযালামঘ না বাসজ িাই 

ওে়ান যসসেন চিসি যটচলসোন কসর সকাসল িারসটর সমে় রু্ম োচেসে় যদবার কথা 

বসল চদল। 

  

িার চিক দশ চমচনট বাসদ চমস্টার মুৎসুচির কাি যথসক যোন এল। বলসলন, মচিক বসম্ব 

যথসক একটা ট্রাঙ্ক কল যপসে়চিল চকিুক্ষণ আসগ! মচিক যে কথাগুসলা বসল িা হল এই—

যমসে় শ্বশুরবাচ ় যথসক বাসপর বাচ ় এসস যগসি। বাপ িাসক সসঙ্গ চনসে় োসি চবশ 

পাঁিাের। িাসি বসম্বর যলাক ইংসরচজসি বসল, কযাচর অন। যবস্ট অে লাক। 

  

আচম কথাগুসলার মাথামুণু্ড বুঝসি পারলাম না। যসটা যেলুদাসক বলসি ও বলল, যিার 

মাধযমীনারাে়ণ যিসলর দরকার হসে় পস সি।  

  

োচগযস এই যিসলর বযাপারটা আমার জানা চিল, িা না হসল এটারও মাসন যেলুদাসক 

চজসজ্ঞস করসি হি। মধযমনারাে়ণ যিল মাথাে় লাগাসল নাচক মাথা িাণ্ডা হে়। আর বুচি 

বাস । 
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বসম্বর যেন সাস  িটাে় না যিস  িা ল প্রাে় এক র্ণ্টা পসর। যবশ কসে়কটা 

কযানসসসলশন চিল, িাই আমাসদর জাে়গা যপসি যকানও অসুচবধা হে়চন। 

  

বাক্স-রহসসযর বযাপাসর আমাসদর সসঙ্গ জীবসন প্রথম যেসন িস চিসলন লালসমাহনবাবু; 

এটা যবাধ হে়। চদ্বিীে়বার। এবার যদখলাম যটক-অসের সমে় দাাঁি-টাি চখাঁচিসে় যসই 

চবশ্ৰী বযাপারটা আর করসলন না। চকন্তু প্রথম চদকটা েখন আমরা যমসর্র মসধয চদসে় 

োচিলাম। িখন যেনটা যবশ ধ ে  করচিল, আর লালসমাহনবাবুর অবস্থা আরও 

অসনসকরই মসিা যবশ যশািনীে় বসল মসন হচিল। একবার একটা ব  রকম ঝাাঁকুচনর 

পর েেসলাক আর থাকসি না যপসর বলসলন, এ যে মশাই চিৎপুর যরা  চদসে় িাক া 

গাচ ়সি কসর িলচি বসল মসন হসি!! নাটবলুটু সব খুসল আসসি না যিা? 

  

আচম আর যেলুদা দুসটা পাশাপাচশ চসসট বসসচিলাম, আর লালসমাহনবাবু বসসচিসলন 

পযাসসসজর ওচদসক যেলুদার চিক পাসশই। যব্রকোস্ট খাবার চকিুক্ষণ পর েেসলাক 

একবার যেলুদার চদসক চেসর বলসলন, দাাঁর-খ সকর ইংসরচজ কী মশাই? িারপর যসটা 

যজসন চনসে েেসলাক চনসজই যবািাম চটসপ এে়ার হাসস্টসসক  াচকসে় এসন, এক্সচকউজ, 

টুথচপক চেজ বসল খ সক আদাে় কসর চনসলন। িারপর র্ণ্টা খাসনক পসর বসম্ব সম্বসে 

একটা বুকসলট প সি প সি বলসলন, অযাসপাসলাটা আবার কীরকম বাাঁদর মশাই? 

  

যেলুদা এসলারার গাই  বুকটা যিাসখর  সামসন যথসক নাচমসে় বলল, বাাঁদর নে়, বন্দর। 

যপাটঘ। 

  

ও, যপাটঘ! িা হসল ইংচরচজসি যপাটঘ চলখসলই হে়, বান্দার যলখার কী দরকার? হুাঁ! 

  

আমরা চিনজসনর যকউই আসগ বসম্ব োইচন। পচশ্চসম সবসিসে় দূসর যগচি। রাজস্থাসনর 

জে়সলমীর। এবার এমচনসি বসম্বসি থাকার কথা নে়, িসব যেলুদা বসলসি এসলারাে় 

সব চিক োসব উিসর যগসল চেরবার পসথ দু-চিনচদন বসম্ব যথসক আসসব। ওর এক 
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কসলসজর বেু ওখাসন থাসক, গ্লযাসক্সা যকাম্পাচনসি কাজ কসর, যস অসনক’চদন যথসকই 

যনমত্নত কসর যরসখসি! 

  

যেন লযাে করার আসগ েখন যবল্ট বাাঁধসি বলসি, িখন আচম যেলুদাসক একটা কথা 

চজসজ্ঞস না কসর পারলাম না। বললাম, মচিসকর কাল রাসত্রর যটচলসোসনর বযাপারটা 

একটু বুচঝসে় যদসব? 

  

যেলুদা যেন আকাশ যথসক প ল। 

  

যস কী যর-িুই, ওটা সচিযই বুচঝসচন? 

  

উহুাঁ। 

  

যমসে় শ্বশুরবাচ ় যথসক বাসপর বাচ ় িসল এসসসি। যমসে় হল েক্ষীর মাথা, শ্বশুরবাচ ় হল 

চসলোরস্টাইন—যে মাথাচট চকসনচিল, আর বাসপর বাচ ় হল মচিক—োর কাসি মাথাটা 

চিল। 
  

বুচঝসে় চদসল সচিযই জসলর মসিা যসাজা। বললাম, আর চবশ-পাঁিাের?  

  

ওটা লযাচটচিউ  আর লচঙ্গচিউ । মযাপ খুসল যদখচব ওটা আওরঙ্গাবাসদ প সি। 

  

সযাটাকুজ এে়ারসপাসটঘ নামলাম দশটার সমে়। আ াই র্ণ্টা পসর আবার যেন ধরসি 

হসব, িাই শহসর োবার যকানও মসন হে় না— েচদও আকাশ যথসক শহসরর গমগসম 

যিহারা যদসখ যিাখ টযারা হসে় যগসি।  

  

এে়ারসপাসটঘর বাথরুসম হািমুখ ধুসে় যরসস্টারাসট োি আর মুরচগর কাচর যখসে় 

আওরঙ্গাবাদ োবার যেসন উিলাম যপৌসন একটাে়। মাত্র এগাসরাজন োত্রী। যেলুদা বলল 

এটা টুচরস্ট চসজন নে়। িাই এি কম যলাক। আওরঙ্গাবাসদ োরা োে় িারা অসনসকই 

নাচক অজতা—এসলারা যদখসিই োে়। 
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এবার আচম আর লালসমাহনবাবু পাশাপাচশ, আর পযাসসসজর উলটা চদসক যেলুদা, আর 

িার পাসশ একজন মাঝবে়সী েেসলাক—িার যিাসখ যমাটা কাসলা িশমা, নাকাটা খাাঁ ার 

মসিা লম্বা। আর বযাকা, আর িও া কপাসলর চপিন চদসক একরাশ কাাঁিাপাকা যঢউ 

যখলাসনা িুল বযাকব্রাশ কসর আাঁি াসনা। আওরঙ্গাবাসদর খুসদ এে়ারসপাসটঘ যনসম 

েেসলাসকর সসঙ্গ আলাপ হল। হি না, চকন্তু িাাঁর নাচক গাচ ় আসার কথা চিল, আসসচন, 

িাই উচন আমাসদর সসঙ্গ এে়ারলাইনসসর বাসস শহসর এসলন। বাোচল বসল মসন হে়চন, 

িাই েখন যেলুদার সসঙ্গ বাংলাে় কথা বলসলন িখন যবশ অবাক লাগল।  

  

যকাথাে় উিসিন? যেলুদাসক চজসজ্ঞস করসলন েেসলাক। 

  

আওরঙ্গাবাদ যহাসটল। 

  

আচমও িাই। …এচদসক কী? যব াসি? 

  

হযাাঁ, যসইরকমই। আপচন? 

  

আচম এসলারা চনসে় একটা বই চলখচি। আসগ আসরকবার যগচি, এটা চদ্বিীে়বার। ইচেে়ান 

আটঘ চহচি প াই চমচশগাসন। 

  

িাত্রসদর উৎসাহ আসি? 

  

আসগর যিসে় অসনক যবচশ। আজকাল যিা ইচেে়ার চদসকই যিসে় আসি ওরা। চবসশষি 

ইে়াং যজনাসরশন। 

  

কবষ্ণব ধসমঘর খুব প্রোব যশানা োসি? যেলুদা একটু িাট্টার সুসরই প্রশ্নটা কসরচিল। 

েেসলাক যহসস বলসলন, হসরকৃষ্ণর কথা বলসিন যিা? জাচন। িসব ওরা চকন্তু খুব 

চসচরে়াস। মাথা মুচ ়সে় যোাঁটা যকসট ধূচির যকাাঁিটা দুচলসে় যকমন যখাল করিাল বাজাে় 

যদসখসিন যিা? যিাসখ না যদসখ দূর যথসক শুনসল খাাঁচট কীিঘসনর দল বসল েুল হসব… 
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এে়ারলাইনস আচপসসর পাসশই আওরঙ্গাবাদ হাসটল, যপৌাঁিসি লাগল। মাত্র পসনসরা 

চমচনট। যিাট হাসটল, িসব থাকার বযবস্থা যবশ োল। খািাে় নামিাম চলচখসে় আমরা 

দুজন যগলাম। এগাসরা নম্বর র্সর, লালসমাহনবাবু যিাসিে়। যেলুদা সযাটােজ যথসক 

একটা বসম্বর কাগজ চকসনচিল, যরসস্টারাসট খাবার সমে় ওটা প সি যদসখচিলাম। এবার 

র্সর এসস যিে়াসর বসস মাঝখানকার একটা পািাে় কাগজটা খুসল আমাে় চজসজ্ঞস করল, 

েযাোচলজম মাসন জাচনস? পচরষ্কার না জানসলও, আবিা আবিা জানিাম। গুণ্ডাচম 

ধরসনর যকানও বযাপার চক? যেলুদা বলল, পঞ্চম শিাব্দীসি যে ববঘর জাচি যরাম শহরসক 

ধ্বংস কসরচিল িাসদর বলি েযাোলস। যসই যথসক েযাোচলজম বলসি যবাঝাে় যকানও 

সুন্দর চজচনসসক চনমঘমোসব ধ্বংস করা। , 

  

কথাটা বসল যেলুদা কাগজটা আমার হাসি চদল। িাসি খবর রসে়সি—যমার েযাোচলজম। 

িার নীসি বলসি-মধযপ্রসদসশর খাজুরাহাসি চত্রংশ শিাব্দীর কাোচরে়া যমহাসদও 

মচন্দসরর গা যথসক একটা যমসে়র মূচিঘর মাথা যক বা কারা যেন যেসে চনসে় যগসি। 

বসরাদার এক আটঘ স্কুসলর িারজন িাত্র মচন্দরটা যদখসি চগসে়চিল, িারাই নাচক প্রথম 

বযাপারটা লক্ষ কসর। গি এক মাসস এই চনসে় নাচক চিনবার এই ধরসনর েযাোচলজসমর 

খবর জানা যগসি। িিই যবাঝা োসি এই মূচিঘর টুকসরাগুসলাসক চনসে় বযবসা করা 

হসি। 

  

আচম খবরটা হজম করার যিিা করচি এমন সমে় যেলুদা গতীর গলাে় বলল, েিূর 

মসন হে়-অসক্টাপাস একটাই। িার শু গুসলা োরিবসষঘর এচদক-ওচদসক িচ ়সে় এ-

মচন্দর ও-মচন্দর যথসক মূচিঘ সরাসি। যে-সকানও একটা গুাঁ সক জখম করসি পারসলই 

সমস্ত শরীরটা ধ ে  কসর উিসব। এই জখম করাটাই হসব আমাসদর লক্ষয। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৫. আওিঙ্গাবাদ ঐরত্হারসৈ শহি 

আওরঙ্গাবাদ ঐচিহাচসক শহর। আচবচসচনে়ার এক েীিদাস-নাম মাচলক অম্বর–

োরিবসষঘ এসস িাাঁর োগয চেচরসে় েসম আসমদনগসরর রাজার প্রধানমিী হসে় ওসিন। 

চিচনই খা সক নাসম একটা শহসরর পেন কসরন, যেটা আওরঙ্গসজসবর আমসল নাম 

পালসট হসে় োে় আওরঙ্গবাদ। যমাগল আমসলর চিহ্ন িা াও এখাসন রসে়সি প্রাে় 

যিসরাসশা বিসরর পুরসনা আট-দশটা যবৌি গুহা-োর যেিসর যদখবার মসিা চকিু মূচিঘ 

রসে়সি। যে েেসলাকচটর সসঙ্গ আজ আলাপ হল, চিচন চবসকসল আমাসদর সসঙ্গ আসরকটু 

যবচশ োব জমাসি আমাসদর র্সর এসসচিসলন। একসসঙ্গ িা যখসি যখসি েেসলাক 

বলসলন, এই সব গুহার মূচিঘর সসঙ্গ নাচক এসলারার মূচিঘর খাচনকটা চমল আসি।আপনারা 

কাল েচদ সমে় পান একবার যদসখ আসসবন। আজ অল্প অল্প বৃচি প সি; কাল সকাসল 

চদন োল থাকসল আমরা যসই গুহাগুসলা, আর িার কাসিই আওরঙ্গসজসবর রাচনর 

স্মৃচিস্তম্ভ চবচব-কা-মাকবার যদসখ আসব। আমাসদর কাল দুপুরটা পেঘত থাকসিই হসব, 

কারণ এগাসরটার সমে় জে়ত মচিসকর আসার কথা। আমাসদর চবশ্বাস চিচন এসলারা 

োসবন, এবং আমরা োব িাাঁসক েসলা কসর। 

  

রাসত্র খাবার পর যেলুদা িার এসলারার গাই বুক চনসে় বসল। আচম কী কচর িাই 

োবচি, এমন সমে় জটােু় এসস বলসলন, কী করি, িসপশীবাবু? বাইসর যবশ িাাঁদ 

উসিসি, িসলা একটু যবচ ়সে় আচস। 

  

হাসটল যথসক যবচরসে় এসস যদচখ বাইসর েুটেুসট যজযাৎস্না। দূসর দচক্ষণ চদসক চনিু পাহা  

যদখা োসি, ওরই গাসে় যবাধ হে় যবৌি গুহাগুসলা। কাসিই একটা পাসনর যদাকান যথসক 

ট্রানচজসটাসর চহচন্দ চেসল্মর গান বাজসি। রাস্তার উলসটা চদসক একটা বে যদাকাসনর 

সামসন দুসটা যলাক একটা যবচঞ্চসি বসস গলা উচিসে় িকঘ করসি—কী চনসে় যসটা যবাঝার 

উপাে় যনই, কারণ োষাটা যবাধ হে় মারাচি। চদসনর যবলাে় রাস্তাটাে় যবশ যলাকজন 
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গাচ ়টাচ ়র িলািল চিল, এখন এই দশটার মসধযই সব যকমন যেন চঝচমসে় পস সি। 

দূর যথসক একটা যট্রসনর হুইসসল যশানা যগল, একটা পাগচ ় পরা যলাক সাইসকল কসর 

যবল বাজাসি বাজাসি আমাসদর সামসন চদসে় িসল যগল, যকাসথসক জাচন একটা যলাক 

এ মধুকর-এ মধুকর  বসল যিাঁচিসে় উিল—সবই যেন যকমন নিুন নিুন, সব চকিুর মসধযই 

যেন খাচনকট রহসয, খাচনকটা যরামাঞ্চ, খাচনকটা অজানা েে় যমশাসনা রসে়সি। আর িার 

মসধয লালসমাহনবাবু আমার কাসনর কাসি মুখ এসন চেসচেস কসর বলসলন, শুেঙ্কর 

যবাসসক যদসখ একটু সাস চপশাস বসল মসন হসি না যিামার? 

  

বলসি েুসল যগচি। ওই বাোচল প্রসেসরচটর নাম হল শুেঙ্কর বাস। আচম বললাম, যকন? 

  

ওর সুটসকসসর মসধয কী আসি বসলা যিা? পাঁে়চত্রশ চকসলা ওজন হে় কী কসর? 

  

পাঁে়চত্রশ চকসলা!-আচম যিা অবাক। 

  

বসম্বসি যেসন ওিার আসগ মাল ওজন করচিল। আমার সামসনই উচন চিসলন। আচম 

যদসখচি। পে়চত্রশ চকসলা! যেখাসন যিামার দাদারটা বাইশ, যিামারটা  যিাসিা, আমারটা 

যষাসলা। েেসলাকসক অচিচরক্ত মাসলর জনয যবশ চকিু টাকা চদসি হল।  

  

এ খবরটা আচম জানিাম না। অথি বাক্সটা যবচশ ব  নে় চিকই। কী আসি ওটার মসধয? 

  

পাথর  লালসমাহনবাবু চনসজই চেসচেস কসর চনসজর প্রসশ্নর উের চদসে় চদসলন। –চকংবা 

পাথর োোর জনয যলাহার সব েিপাচি; যিামার দাদা বলচিসলন। না-এইসব মূচিঘ িুচরর 

যপিসন একটা দল আসি? আচম বলচি উচন যসই দসলর একজন। ওর নাকটা যদসখচি? 

চিক র্নশযাম ককঘসটর মসিা। 

  

র্নশযাম ককঘট? যস আবার যক? 
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ও হা—যিামাসক বলা হে়চন। আমার নিুন গসল্পর চেসলন। িার নাসকর বণঘনা কীরকম 

যদব জান যিা? পাশ যথসক যদখসল মসন হে় চিক যেন জসলর উপর যবচরসে় থাকা হােসরর 

 ানা! 

  

জটােু় আমার মাথাটা গণ্ডসগাল কসর চদসলন। আমার চকন্তু শুেঙ্কর যবাসসক একটুও সসন্দহ 

হে়চন। কারণ যে যলাক আটঘ সম্বসে এি জাসনন…। অচবচশয এখন োবসল মসন হসি 

োরিবসষঘর নাম-করা মচন্দরগুসলা যথসক োরা মূচিঘ িুচর করসব িাসদরও যিা আটঘ সম্বসে 

চকিুটা জানসিই হসব। েেসলাসকর যিহারার মসধয সচিযই একটা ধারাসলা োব আসি। 

  

যিামাে় বসল চদলুম, লালসমাহনবাবু বলসলন, এবার যথসক খাচল একটু যিাসখ িাসখ যরখা। 

আমাসক আজসক একটা লযাসবঞ্চস অোর কসরচিসলন, চনলুম না। েচদ চবষ-চটষ যমশাসনা 

থাসক! যিামার দাদাসক যবাসলা ওাঁর চনসজর পচরিে়টা যেন যগাপন রাসখন। উচন 

  

রাসত্র যেলুদাসক শুেঙ্কর যবাসসর বাসক্সর ওজসনর কথাটা বলসি ও বলল, চপে়চত্রশ নে়, 

সাাঁইচত্রশ চকসলা। জটােু়সক বসল চদস যে শুধু পাথসররই ওজন হে় না, বইসে়রও হে়। 

আমার চবশ্বাস যলাকটা প াশুসনা করার জনয সসঙ্গ অসনক বই এসনসি।  

  

  
  

পরচদন সকাসল সাস  িটাে় টযাচক্স কসর যবচরসে় আমরা প্রথসম এখানকাে় নকল 

িাজমহল চবচব-কা-সমাক্বারা যদসখ িারপর যবৌি গুহা যদখসি যগলাম। গাচ ় যথসক যনসম 

পাহাস র গা চদসে় অসনকগুসলা চসাঁচ ় উসি িারপর গুহাে় যপৌাঁিাসনা োে়। আমাসদর সসঙ্গ 

শুেঙ্কর যবাসও রসে়সিন, সমাসন আটঘ সম্বসে জ্ঞান চদসে় িসলসিন, িার অসধঘক কথা 

আমার এ কান চদসে় ঢুসক ও কান চদসে় যবচরসে় োসি, বাচক কথা যকানও কাসনই ঢুকসি 

না। যলাকটাসক অসনক যিিা কসরও যিার-বদমাইস চহসাসব োবসি পারচি না, েচদও 

লালসমাহনবাবু বার বার আ াসিাসখ িাসক যদখসিন, আর িার েসল চসাঁচ ়সি যহাাঁিট 

খাসিন। 
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আমরা িা া আরও দুজন যলাক আমাসদর আসগই চসাঁচ ় চদসে় উসি যগসিন। িার মসধয 

একজন রংিসে হাইওে়ান শাটঘ পরা এক যটসকা সাসহব, আর আসরকজন চনশ্চে়ই টুচরস্ট 

চ পাটঘসমসটর মাইসন করা গাই । 

  

যেলুদা িার নকশা করা যঝালাটা যথসক িার যপনটযাক্স কযাসমরাটা বার কসর মাসঝ মাসঝ 

িচব িুলসি, কখনও পাহাস র উপর যথসক শহসরর িচব, কখনও বা আমাসদর িচব। 

আমাসদর চদসক কযাসমরা িাগ করসলই লালসমাহনবাবু যথসম চগসে় যসাজা হসে় দাাঁচ ়সে় 

হাচস হাচস মুখ কসর যপাজ চদসিন। যশষটাে় আচম বাধয হসে় বললাম যে হাাঁটা অবস্থাসিও 

িচব ওসি, আর না-হাসসল অসনক সমে় িচব আরও যবচশ োল ওসি। 

  

গুহার মুসখ যপৌাঁসি যেলুদা বলল, যিারা দযাখ আচম কটা িচব িুসল আসচি। শুেঙ্করবাবু 

বলসলন, দু নম্বর আর সাি নম্বরটা চমস করসবন না। এক যথসক পাাঁি এই কািাকাচির 

মসধযই পাসবন, আর িে় যথসক নে় হল এখান যথসক হাে-এ-মাইল পুব চদসক। পাহাস র 

গা চদসে় রাস্ত পাসবন। 

  

এসক জুন মাস, িার উপর ঝলমসল যরাদ, িাই বাইসরটা যবশ গরম লাগচিল। চকন্তু গুহার 

চেিসর ঢুসক যদচখ যবশ িাণ্ডা। এক নম্বরটাে় চবসশষ চকিু যনই, আর যদসখই যবাঝা োে় 

যসটার কাজ অসধঘক কসর বে হসে় চগসে়চিল, আর যেটুকু কিচর চিল িারও খাচনকটা 

অংশ যেসে পস  যগসি। শুেঙ্করবাবু িাও োৱী আগ্রসহর সসঙ্গ বারান্দার থাম, চসচলং 

ইিযাচদ যদসখ খািাে় কী সব যনাচ ট কসর চনসি লাগসলন। আচম আর লালসমাহনবাবু দু 

নম্বর গুহাে় চগসে় ঢুকলাম! যেলুদা আমার সসঙ্গ একটা টিঘ চদসে় চদসে়চিল, বারান্দা 

যপচরসে় গুহার মসধয ঢুসক টিঘটা জ্বালসি হল। যবশ ব  একটা হল র্র, িার যশষ মাথাে় 

একটা প্রকাণ্ড বুি মূচিঘ। দু পাসশর যদে়াসল টিঘ যেসল যদচখ যসগুসলাসিও িমৎকার সব 

মূচিঘ যখাদাই করা হসে়সি। লালসমাহনবাবু মতবয করসলন, িখনকার আচটঘস্টসদর শুধু 

আচটঘস্ট হসল িলত না, বুঝসল যহ িসপশ, যসই সসঙ্গ গাসে়র যজারও থাকসি হি। হািুচ ় 

আর যিচন চদসে় পাহাস র গাসে়র পাথর যেসে কিচর করসি হসে়সি। এ সব মূচিঘ-িাচট্টখাচন 

কথা নে়। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 40 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

  
  

চিন নম্বসরর চেিসর ঢুসক যদচখ আরও ব  একটা হল র্র, আর যস র্র যসই গাইস র 

বকবকাচনসি এমন গম গম করসি যে যসখাসন যটকা যদে়। বাইসর যবচরসে় এসস 

লালসমাহনবাবু বলসলন, যিামার দাদা যগসলন যকাথাে়? িাসক যিা যদখচি না। 

  

সচিযই যিা। যেলুদা যকাথাে় চগসে় িচব িুলসি? 

  

আর শুেঙ্করবাবুই বা যকাথাে়? 

  

িসলা, এচগসে় িসলা, বলসলন লালসমাহনবাবু। 

  

পাসশই পর পর িার আর পাাঁি নম্বর গুহা রসে়সি, চকন্তু যেলুদা না থাকাে় যকমন যেন 

অসসাে়াচস্ত লাগসি। কািাকাচির মসধয যকাথাও যনই। আন্দাজ কসর আমরা পুব চদসকর 

গুহাগুসলার পথ ধরলাম; প্রাে় আধ মাইল হাাঁটসি হসব, চকন্তু োওে়া িা া যকানও উপাে় 

যনই। পাহাস র গাসে় গািপালার যিসে় পাথর আর যঝাপঝা ই যবচশ। র্চ ়সি মাত্র যসাে়া 

আটটা, িাই যরাসদর যিজ এখনও যিমন যবচশ নে়। দশটার যবচশ যদচর করা িলসব না, 

কারণ এগাসরাটার গাচ ়সি জে়ত মচিক আসসবন। 

  

চমচনট পসনসরা হাাঁটার পর রাস্তা যথসক চকিুটা উপর চদসক একটা গুহা যদখসি যপলাম। 

এটা বাধ হে়। ি নম্বর। পসথ যেলুদার যকানও চিহ্ন যদখসি পাইচন। লালসমাহনবাবু 

যগাসে়ন্দার েচঙ্গসি মাসঝ মাসঝ রাস্তার উপর ঝুসক পস  পাসে়র িাপ যখাাঁজার বৃথা যিিা 

করসিন। এ ধরসনর পাহাস  পসথ এমচনসিই বৃচির জল দাাঁ াে় না, িার উপসর সকাল 

যথসক একটানা দুর্ণ্টা যরাদ হসে় রসে়সি। রাস্তা এসকবাসর শুকসনা খটখাসট। 

  

আর এসগাসনর যকানও মাসন আসি চক? িার যিসে় ওর নাম ধসর  াকসল যকমন হে়? 

  

যেলুদা! যেলুদা। 
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প্রসদাষবাবু! যেলুবাবু~~~! ও চমস্টার চমচে- র !  

  

যকানও উের যনই। আমার যপসটর চেিরটা খাচল খাচল লাগসি।  

  

পাহাস র গা যবসে় উসি ওপর চদসক যকাথাও িসল যগল নাচক? যকানও চকিুর সোন 

যপসে়সি চক? জরুচর চকিু?—োর েসল আমাসদর কথা েুসল চগসে় িদসতর কাসজ যলসগ 

যেসি হসে়সি? 

  

লালসমাহনবাবু মাথা যনস  বলসলন, এচদসক যনই। থাকসল  াক শুনসি যপসিন। চনশ্চে় 

ওচদসকই আসিন। িসলা চেসর িসলা। এবার যদখা পাব চনর্াি। যিামার দাদা যিা আর 

খামসখে়াচল নন, বা কাাঁিা কাজ করার যলাক নন। িসলা।  

  

আমরা উলসটামুসখ রু্রলাম। চকিু দূর চগসেই যসই সাসহব আর িার গাইস র সসঙ্গ যদখা 

হল। এরা এক যথসক পাাঁি যশষ কসর িাসে়র চদসক িসলসি। যবশ বুঝলাম গাইস র কথার 

যিলাে় সাসহসবর অবস্থা কাচহল। 

  

ওই যিা শুেঙ্করবাবু! লালসমাহনবাবু বসল উিসলন। েেসলাক অনযমনস্কোসব। আমাসদর 

চদসকই এচগসে় আসসিন। জটােু়র গলা শুসন মুখ িুলসলন। আচম বযস্তোসব েেসলাসকর 

চদসক এচগসে় চগসে় চজসজ্ঞস করলাম, আমার দাদাসক যদসখসিন চক? 

  

কই না যিা। উচন যে বলসলন িচব িুলসি োসবন? 

  

চকন্তু ওসক যিা যদখচি না। আপচন গুহাগুসলা…?  

  

যকসের মসধয যনই। আচম সবগুসলা যদসখ আসচি। 

  

আমার েে় েে় োব যদসখই যবাধহে় েেসলাক সিনা যদবার সুসর বলসলন, যকাথাে় আর 

োসবন-পাহাস র ওপর চদসক যকাথাও যগসিন হে়সিা। শহরটার একটা োল চেউ পাওে়া 

োে় ওপর যথসক। একটু এচগসে় চগসে় যজাসর  াক দাও-চিক শুনসি পাসবন। 
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শুেঙ্কর যবাস ি নম্বর যকসের চদসক িসল যগসলন। লালসমাহনবাবু র্ র্স  িাপা গলাে় 

বলসলন, গীচিক োল লাগসি না িসপশ। এসলারা না যেসিই একটা চিতার কারণ র্টসব 

এটা োচবচন। 

  

মসন সাহস আনার যিিা কসর এচগসে় িললাম! হাাঁটার চি  আপনা যথসকই চদ্বগুণ হসে় 

যগসি। খাচল মসন হসি সমসে়র েীষণ দাম, এগাসরাটার মসধয যহাসটসল চেরসি হসব, 

মচিক এল চক না জানসি হসব। অথি যেলুদাই যবপাো। যেলুদা িা া…যেলুদা 

িা া….  

  

িারচমনার–লালসমাহনবাবুর হিাৎ চিৎকাসর িমসক লাচেসে় উিলাম।  

  

সামসনই পাাঁি নম্বর গুহার থামগুসলা যদখা োসি। িার বাইসর একটা কাাঁটা-সঝাসপর পাসশ 

একটা হলসদ রসের চসগাসরসটর পযাসকট পস  আসি। োবার সমে় যসটা হে় চিল না, না 

হে় যিাসখ পস চন। খাচল পযাসকট চক? নাচক চসগাসরট থাকা অবস্থাে় পসকট যথসক পস  

যগসি? চকংবা হাি যথসক?… 

  

েসে় েসে় এচগসে় চগসে় যসটাসক িুললাম। খুসল যদচখ খাচল। যেসল চদসি োচিলাম, 

এমন সমে় যদচখ যদচখ বসল। লালসমাহনবাবু যসটা আমার হাি যথসক চিচনসে় চনসে় 

আরও যবচশ কসর খুলসিই চেিসরর সাদা কাগসজর গাসে় একটা  ট যপসনর যলখা যবচরসে় 

প ল। যেলুদার হাসির যলখা— 

  

যহাসটসল চেসর ো। 

  

েচদও যেলুদার একটা চিহ্ন যপসে় হাাঁপ িা ার একটা কারণ হল, চকন্তু কী কারসণ কী 

অবস্থাে় যসটা চলখসি হসে়সি না যজসন যপসটর চেিসর খাচল োবটা পুসরাপুচর যগল না। 

লালসমাহনবাবু বলসলন, িা না হে় যহাসটসল চেসর যগলুম, চকন্তু চমস্টার যবাসসর কী হসব? 

িাাঁর যিা আরও িারসট গুহা যদখসি বাচক। 
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আচম বললাম, এক কাজ কচর।–আমরা চেসর চগসে় টযাচক্সটা ওসক যেরি পাচিসে় চদই। 

  

এখাসন যথসক ওাঁর গচিচবচধ একটু লক্ষ করসল হি না? 

  

চমস্টার যবাসসর? 

  

হযাাঁ। 

  

আমার চকন্তু মসন হে় যেলুদার আসদশ মানা উচিি। 

  

িসব িসল োই যহাসটসল চেসর। 

  

লালসমাহনবাবু চনসজ রহসসযর গল্প যলসখন বসলই যবাধহে় মাসঝ মাসঝ ওাঁর 

যগাসে়ন্দাচগচরর যঝাাঁক িাসপ। যবশ বুঝসি পারচিলাম উচন শুেঙ্করবাবুসক েসলা করসি 

িাসিন, চকন্তু বাধয হসে়ই বাধা চদসি হল। টযাচক্স আমাসদর দুজনসক যহাসটসল যপৌাঁসি 

চদসে় আবার গুহাে় চেসর যগল! এখন মাত্র নটা। এইোসব যেলুদার অসপক্ষাে় কিক্ষণ 

বসস থাকসি হসব জাচন না। 

  

র্সর থাকসি োল লাগচিল না, িাই দুজসন হাসটসলর বাইসর রাস্তাে় পাে়িাচর করসি 

লাগলাম। সকসল আকাশ পচরষ্কার চিল, এখন আবার যমর্ কসর আসসি। এক চহসসসব 

োল। গরমটা কমসব। 

  

যপৌসন দশটা নাগাদ শুেঙ্করবাবু চেসর এসস যেলুদা িখনও আসসচন শুসন খুব অবাক হসে় 

যগসলন। অথি আমরা যে একটা োইসমর িদত করসি এসসচি, চবপসদর আশঙ্কা আসি, 

এটাও ওাঁসক বলা োে় না, কারণ এখনও যসরকম আলাপ হে়চন, আর লালসমাহনবাবুর 

এখনও চবশ্বাস উচন শত্ৰুপসক্ষর যলাক। িাই বুচি খাচটসে় যকানও দুচশ্চতার কারণ যনই। 

এটা যবাঝাসনার জনয বললাম, ও ওইরকমই যলাক। েীষণ েুসলা আর খামসখে়াচল। 

আসগও অসনক বার এরকম কসরসি। 
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প্রাে় এক র্ণ্টা রাস্তাে় পাে়িাচর কসর র্সর চেসর এসস চটনচটসনর বইটা খুসল িুষার 

মানসবর যরামাঞ্চকর র্টনাে় মন চদসি যিিা করলাম। এগাসরটার চকিু পসর একবার মুসন 

হল যেন একটা যট্রসনর হুইসলা শুনসি যপলাম। যপৌসন বাসরাটার সমে় বাইসর একটা 

গাচ ়র শব্দ যপলাম। চগসে় যদচখ একটা টযাচক্স যথসক দুজন েেসলাক নামসলন। একজন 

মাঝাচর হাইট, কাাঁধ িও া, র্াস -গদশঘসন যিহারা, যদসখই যকন জাচন মসন হে় ক া 

সাসহচব যমজাসজর যলাক। অনযজন লম্বা, যবলবটম পযাট, েুলকাচর করা পািলা শাটঘ, 

গলাে় যিন, লম্বা িুল, এসলাসমসলা যগাাঁে দাচ ়। এরা দুজন টযাচক্স যশে়ার কসর এসসসিন, 

এক যজাসট ো া িুচকসে় চদসলন। লম্বার সসঙ্গ একটা নিুন কযানোসসর বযাগ, আর র্াস -

গদাসনর সসঙ্গ পুরসনা িাম ার সুটসকস। মাল চনসে় দুজসন যহাসটসল যঢাকার সসঙ্গ সসঙ্গ 

আসরকটা টযাচক্স এসস প ল। 

  

দরজা খুসল নামসলন জে়ত মচিক। 
  

িাসক যদসখ েিটা চনচশ্চত হলাম, িার যিসে়ও যবচশ অবাক হলাম যেলুদার কাণ্ড যদসখ। 

  

এরকম অবস্থাে় চক এর আসগ পস চি কখনও? মসন যিা পস  না। 
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৬. ফেলুদাি অসপক্ষায় দাাঁর়িসয় 

আরও দশ চমচনট যেলুদার অসপক্ষাে় দাাঁচ ়সে় যথসক যশষটাে় অগিযা যহাসটসল চেসর 

চগসে় লালসমাহনবাবুর র্সরর দরজাে যটাকা মারলাম। উচন দরজা খুসলই যিাখ যগাল 

কসর বলসলন, আচম এিক্ষণ বাইসর বারান্দাে় দাাঁচ ়সে় চিলুম। দারুণ সাসচপশাস সব 

যলাসকরা এসস পস সি। এরা সবাই চক এসলারা োসব নাচক? একটা যিা এসকবাসর চহচপ 

না চহসপা না কী বসল চিক যসইরকম; চনর্চি গাাঁজ-টাজ খাে়। লম্বা িুল, এসলাপাথাচ ় 

দাচ ় যগাাঁে। 

  

আচম জাচন লালসমাহনবাবু কার কথা বলসিন। আচম বললাম, চমস্টার মচিকও এসস 

( 2i gछन्।  

  

বসট? কীরকম যদখসি বসল যিা? 

  

আচম বণঘনা চদসিই েেসলাক বলসলন, যলাকটা আমার পাসশর র্সর রসে়সি। আচম যদসখই 

 াউট কসরচিলুম, কারণ ওর সুটসকসটা বইসি হাসটসলর যবে়ারার কাাঁধ যবাঁসক যগল। ওর 

মসধযই যিা েক্ষীর মাথাটা রসে়সি? 

  

আচম যেলুদার কথা িা া আর চকিুই োবসি পারচি না, িাই বললাম, েক্ষ্মীর মাথার 

যিসে়ও দরকার যেলুদার সোন পাওে়া। এসলারাে় োবার যকানও বযবস্থা এখনও হে়চন। 

অথি মচিক, চনশ্চে়ই বসস থাকার জনয আসসচন। আমরা োবার আসগ যস েচদ চগসে় 

আসরকটা মূচিঘ টুচিঘ যেসে–  

  

ওটা কী? 
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লালসমাহনবাবু িাপা গলাে় প্রশ্নটা কসর আমার কথা থাচমসে় চদসলন। চিচন যিসে় আসিন 

দরজার চদসক। আচম র্সর ঢুসকই দরজাটা বে কসর চদসে়চিলাম। এখন যদখচি িার িলা 

চদসে় যক যেন একটা োাঁজ করা সাদা কাগজ ঢুচকসে় চদসে়সি।  

  

এক লাসে চগসে় কাগজটা িুসল োাঁজ খুললাম। চিন লাইসনর চিচি। যেলুদার হাসির 

যলখা— 

  

যদ টার সমে সব মাল চনসে দুজসন যহাসটর বাইসর চগসে পাাঁিসশা চত্রশ নম্বর কাসলা 

অযাম্বাসা র টযাচক্সর জনয অসপক্ষা করচব। লাঞ্চ যসাসর চনস। যহাসটসলর ো া অযা োন্স 

যদওে়া আসি। 

  

চিচিটা পস ই দরজা খুসল বাইসরর বারান্দাে় যবচরসে় এলাম। যকউ যনই। একটুক্ষণ 

দাাঁ াসিই পাসশর র্র যথসক মচিক যবচরসে়া বযস্তোসব আচপসসর চদসক িসল যগল। আমার 

সসঙ্গ একবার যিাখাসিাচখ হল, চকন্তু মসন হল না যে েেসলাক চিনসি যপসরসিন। 

  

র্র খাচল। দরজা যখালা; একবার োব নাচক! েক্ষীে় মাথাটা েচদ… 

  

লালসমাহনবাবুর সাহস ব  যবস  যগসি। বললাম, একটা বাসজ। আমার মসন হে় আপনার 

কিচর হসে় যনওে়া উচিি। আচমও োই। 

  

একটা পাঁচিসশ লাঞ্চ যসসর যেলুদার সুটসকস সসমি আমাসদর মাল চনসে় বাইসর চগসে় 

দাাঁ ালাম। লালসমাহনবাবু এই োাঁসক রাস্তার উলসটা চদসকর একটা যদাকান যথসক পান। 

চকসন আনসলন। চমসি পান পাওে়া োে় না; এ হল সাদা মগাই পান। কলকািাে় কক্ষনও 

খাই না, চকন্তু এখাসন চদচবয লাগসি। 

  

একটা টযাচক্স এল। কাসলা নে়, সবুজ। নম্বরও চমলসি না। ড্রাইোরটা বাইসর যবচরসে় হাি 

দুসটা মাথার উপর িুসল আ  োেল। 
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চিন চমচনট পসর আসরকটা টযাচক্স। কাসলা অযাম্বাসা র। নম্বর পাাঁিসশা চত্রশ। আমরা দুজসন 

মাল চনসে় এচগসে় যগলাম। 

  

চমস্টার চমটারকা পাচটঘ? পািাচব ড্রাইোর চজসজ্ঞস করল। 

  

হযাাঁ হযাাঁ। জটােু় যবশ োচরচক্ক িাসল চহচন্দ যমজাসজ উের চদসলন। ড্রাইোর গাচ ়র চপিনটা 

খুসল চদল, সুটসকস চিনসট চেিসর িসল যগল। 

  

হাসটল যথসক যলাক যবসরাসি। চমস্টার মচিক। আর শুেঙ্কর যবাস। এসদর একটু আসগই 

এক যটচবসল বসস লাঞ্চ যখসি যদসখচি। সবুজ টযাচক্সসি উিসলন দুজন। টযাচক্সটা দুবার 

যগাাঁ যগাাঁ কসর স্টাটঘ চনসে় আদালি যরা  চদসে় পচশ্চম চদসক রওনা চদল। এসলারা যেসি 

হসল ওই চদসকই যেসি হে়। 

  

সাসসপসন্স আমার প্রাে় দম বে হসে় আসচিল। মাসঝ মাসঝ যেলুদার উপর যে একটু 

রাগও হচিল না িা নে়। অথি মন বলসি যেলুদা খামসখে়াচল যলাক নে়, ো কসর িা 

অিযত িাণ্ডা মাথাে় সব চদক চবসবিনা কসর কসর।  

  

অযাবার যলাক। এবার যসই চদচশ চহচপ, হাসি কযানোসসর বযাগ। যসাজা আমার চদসক 

এসস িাপা গলাে় বলল, উসি প । 

  

চকিু যবাঝবার আসগই যদখলাম প্রাে মযাচজসকর মি আচম গাচ র চেির ঢুসক পস চি, 

সামসনর দরজাটা খুসল চদসে় লালসমাহনবাবুর কাাঁসধ একটা যিলা চদসে় চহচপ িাসকও 

গাচ ়র চেির ঢুচকসে় চদল, আর চনসজ এসস আমার পাসশ ধাপ কসর বসস দরজাটা এক 

টাসন বে কসর বলল, িচলসে় দীনদে়ালচজ। 

  

যেলুদা োল যমক আপ করসি পাসর জাচন, চকন্তু এমন আশ্চেঘ রকম োল পাসর, গলার 

স্বর হাাঁটা িলা যিাসখর  িাহচন–সব চকিু এমনোসব পালটাসি পাসর যসটা আমার ধারণাই 

চিল না। লালসমাহনবাবু অচবচশয এর মসধযই চপিন চদসক হাি বাচ ়সে় যেলুদার সসঙ্গ 
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হযােসশক কসরসিন। িমক লাগার েসল বুক ধ ে াচনর সসঙ্গ সসঙ্গ পুসরা র্টনাটাও 

জানসি ইসি করচিল, চকন্তু যেলুদা মুখ খুলল এসকবাসর শহর িাচ ়সে় যখালা রাস্তাে় 

পস । 

  

যসই বারাসসির কারখানাে় মচিসকর সসঙ্গ যদখা হসে়চিল; ও েচদ যদখি যসই একই 

যলাক িার সসঙ্গ এসলারা োসি িা হসল গণ্ডসগাল হসে় যেি। িাই এই যমকআপ। যিাসদর 

বচলচন, কারণ যিারা যদসখ চিনসি পাচরস চক না যসটা জানা দরকার চিল। পারচল না, 

কাসজই চনচশ্চত হলাম। 

  

যঝালার মসধয সব চিল; িচব যিালার নাম কসর ি নম্বর যকসে িসল োই। ওটা একটু 

ওপর চদসক বসল চবসশষ যকউ োে় না। যমক-আপ হসল পর যসই অবস্থাে় যহাঁসট শহসর 

চেসর আচস। প্রথসম টযাচক্সর বযবস্থা কচর, িারপর যস্টশসন চগসে় মনমস র যট্রসনর জসনয 

অসপক্ষা কচর। মচিকসক নামসি যদসখ চনচশ্চন্তু হসে় ওসক েসলা কসর ওর চপিসনর 

টযাচক্সটাে উচি। আসরকজন আসচিল যহাসটসল, িাসক সসঙ্গ িুসল চনই ো াটা যশোর 

করসি পারব বসল। … শুেঙ্কর যবাস চজসজ্ঞস করসল বচলস দাদা একটা চবসশষ কাসজ 

বসম্ব িসল যগসি, কারণ এই যমক-আপ যকবল রাসত্র যশাবার আসগ িা া যখালা োসব না। 

যিাসি আমাসি আলাপ আসি এটা জানসলও মুশচকল। িুই আর লালসমাহনবাবু একসসঙ্গ 

এসসচিস, আচম আলাদা! যিারা এক র্সর থাকচব, আচম আলাদা র্সর।  

  

িুচম বাোচল যিা?—আচম েসে় েসে় চজসজ্ঞস করলাম। যেলুদার সসঙ্গ অনয োষাে় কথা 

বলসি হসব োবসি োল লাগচিল না। 

  

বাংলা জাচন এটুকু বসল রাখচি। নাম জানার দরকার যনই; যপশা েসটাগ্রাচে; হংকং-এর 

এচশে়া মযাগাচজসনর জনয িচব িুলসি এসসচি। 

  

আর আমরা? 
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মামা-োগসন। উচন চসচট কসলসজর ইচিহাসসর অধযাপক। িুই চসচট স্কুসলর িাত্র। িচব 

আাঁকার শখ আসি। সামসনর বির কসলসজ ঢুকচব। ইচিহাসস অনাসঘ চনচব। যিার পদচব 

মুখাচজঘ। লালসমাহনবাবুর নাম যিি হসি না। আপচন এসলারা সম্বসে একটু প াসশানা 

কসর যনসবন। যমাটামুচট মসন রাখসবন যে, ককলাসসর মচন্দর কিচর হসে়চিল সত এম 

শিাব্দীসি রাষ্ট্রকুট রাজবংসশর রাজা কৃসষ্ণর আমসল। 

  

লালসমাহনবাবু কথাটা চব চব  কসর আওস  চনসে় িলত গাচ ়সিই যকানওমসি িাাঁর 

খািাে় যনাট কসর চনসলন। েীষণ দাচে়ত্ব িাচপসে় চদসে়সি যেলুদা আমাসদর উপর। এখন 

বুঝসি পারচি যেলুদা যকান চনসজ গরজ কসর লালসমাহনবাবুসক সসঙ্গ চনসি িাইচিল। ও 

জানি যে মচিসকর সসন্দহ এ াবার জনয ওসক িদ্মসবশ চনসি হসব, আমার যথসক আলাদা 

থাকসি হসব। লালসমাহনবাবু থাকসল দলটা োরীও হসব, আর আমার একজন 

অচেোবকও হসব। লালসমাহনবাবুসক মামা বলসি আপচে যনই, চকন্তু যেলুদাসক োল 

কসর চিচন না—এটা যবাঝাসি যগসল সচিযই অযাকচটং করসি হসব। চকন্তু এ িা া উপাে় 

কী? 

  

আওরঙ্গাবাদ যথসক এসলারার রাস্তা িমৎকার; দূসর পাহা -েচদও যবচশ উাঁিু না-আর 

রাস্তার দু পাসশ রুক্ষ জচম। একটা নিুন ধরসনর মনসার যঝাপ যদখসি পাচি। যেটা 

েণীমনসা নে়। রাজস্থাসনও এরকম লম্বা লম্বা মনসার পািা যদসখচি। এর এক একটা 

যঝাপ প্রাে় যদ  মানুষ উাঁিু। 
  

চপিসন চকিুক্ষণ যথসকই একটা গাচ ় হনঘ চদচিল, আমাসদর ড্রাইোর চসগনযাল করাসি 

যসটা পাশ কাচটসে় যবচরসে় যগল। িাসি রসে়সি যসই যটসকা সাসহব, আর যেলুদার সসঙ্গ 

যে টযাচক্স যথসক যনসমচিল যসই র্াস -গদশঘসন যলাকটা। 

  

আধা র্ণ্টার মসধযই একটা পাহা  েসম কাসি এচগসে় এল। রাস্তা পাহাস র গা যর্াঁসষ 

খাচনকটা উপর চদসক উসি,  ান চদসক পাহা টাসক যরসখ এসগাসি লাগল। বাাঁ চদসক দূসর 

একটা যিাট্ট শহসরর মসিা যদখা োসি। ড্রাইোর বলল যসটা খুলদাবাদ, আর 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

খুলদাবাসদই নাচক এসলারার গুহা। আমরা  াক বাংসলাসি থাকব। অনয সমে় হসল হে়সিা 

এি িট কসর। জাে়গা পাওে়া যেি না, চকন্তু আসগই বসলচি। এটা অে-চসজন; িার 

মাসন টুচরস্টসদর সংখযা কম। আর যসই কারসণই অচবচশয মূচিঘ-সিারসদরও সুচবসধ। 

  

আরও খাচনকটা যেসিই  ান চদসক পাহাস র গাসে় প্রথম গুহাগুসলা যদখসি যপলাম। 

ড্রাইোর চজসজ্ঞস করল, পচহসল যকে যদখনা, ইে়া বাংসলাসম োনা? 

  

যেলুদা বলল, পচহসল বাংসলা। 

  

বাাঁ চদক চদসে় একটা রাস্তা খুলদাবাসদর চদসক িসল যগসি। গাচ ় যসই রাস্তা চদসে় রু্সর 

যগল। আচম িখনও অবাক হসে় পাহাস র গা যথসক যকসট বার করা সাচর সাচর গুহাগুসলার 

চদসক যদখচি। এর মসধয ককলাস যকানটা যক জাসন। 

  

খুলদাবাসদ দুসটা থাকার জাে়গা আসি—একটা টুচরস্ট যগস্ট হাউস—যসটা ো া যবচশ—আর 

একটা  াক বাংসলা। আমরা বাংসলাসিই দুসটা র্র বুক কসরচি। োবার পসথ আসগ যগস্ট 

হাউসটা পস । যসটার পাশ চদসে় োবার সমে় যদখলাম সামসনর বাগাসনর পাসশ সবুজ 

টযাচক্সটা দাাঁচ ়সে় আসি? িার মাসন জে়ত মচিক এটাসিই উসিসিন। যগস্ট হাউসসর পসরর 

বাচ ়টাই বাংসলা, দুসটার মাঝখাসন যব া চদসে় োগ করা। সাইসজ বাংসলাটা অসনক যিাট, 

বাহারও কম, চকন্তু যবশ পচরষ্কার পচরি্নত। যেলুদা টযাচক্সর ো া িুচকসে় চদসে় 

ড্রাইোরসক বলল যস যেন চমচনট পসনসরা অসপক্ষা কসর। আমরা চজচনসপত্র যরসখ 

ককলাসস োব, ও আমাসদর নাচমসে় চদসে় আওরঙ্গাবাদ চেসর োসব।  

  

 াক বযাংসলাে় সবসুি িারচট র্র, প্রসিযকটাে় চিনসট কসর খাট। যেলুদা ইসি করসল 

আমাসদর র্সর থাকসি পারি, চকন্তু থাকসল না; ও চনসজর র্সর োবার সমে় িাপা গলাে় 

বসল যগল, যিার পদচব মুখাচজঘ, লালসমাহনবাবু যিার যমসজামামা, রাষ্ট্রকুট, যসসেনথ 

যসঞ্চুচর, রাজার নাম কৃষ্ণ…আচম দশ চমচনসটর মসধয যরচ  হসে় আসচি। 
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আমাসদর যিস  যেলুদা িার চনসজর র্সর চগসে়ই যিৌচকদার বসল হাাঁক চদল। এমন একটা 

গলাে় োর সসঙ্গ ওরা চনসজর গলার যকানও চমল যনই। 

  

আমরা দুজসন কিচর হসে় র্র যথসক যবচরসে় মাঝখাসনর  াইচনং রুমটীে় এসস বুঝসি 

পারলাম যে আসরকজন যলাক বাংসলাে় এসস উসিসিন। ইচনই যেলুদার সসঙ্গ যস্টশন 

যথসক এসসচিসলন, আর এসকই আমরা একটু আসগ টযাচক্সসি যসই সাসহবটার সসঙ্গ 

যদসখচি। িখন যদসখ বক্সার বা কুচস্তচগর বসল মসন হসে়চিল, এখন যদখচি যিাসখর যকাসণ 

একটা বুচিেরা উজ্জ্বল হাচস হাচস োব রসে়সি, োসি মসন হে়। েেসলাক যবশ যলখাপ া 

জাসনন-এমনকী হে়সিা কচব বা সাচহচিযক বা চশল্পী-চটল্পীও হসি পাসরন। আমাসদর 

দুজনসক যদসখ বলসলন, যবঙ্গচল? 

  

ইসে়স সযার, লালসমাহনবাবু জবাব চদসলন। —েম কযালকাটা। আই অযাম চদ কী বসল 

যপ্রাসেসার অে চহচি ইন চদ চসচট কসলজ। অযাে চদস ইজ কী বসল মাই যনচেউ। 

  

ককলাস যদখসি আসা হসে়সি?–পচরষ্কার বাংলাে় বলসলন েেসলাক। 

  

হা হা-আপচনও বাোচল? 

  

একসশা বার। িসব কলকািার নে়। এলাহাবাসদর। 

  

েেসলাসকর বাংলাে় একটা টান আসি। যেটা অসনক প্রবাসী বাোচলর মসধযই থাসক। 

আমাসদর আর চকিু না বলসলও িলি, চকন্তু ইংচরচজ বলসি হসব না যজসন যবাধ হে় খুচশ 

হসে়ই লালসমাহনবাবু আরও একগাদা কথা বসল যেলসলন।  

  

োবলুম রাষ্ট্রপুট বংসশর অিুল কীচিঘটা একবার যদসখ আচস, যহাঁ যহাঁ। আমার োসগ্নচটর 

আবার আসটঘর চদসক খুব ইসে়। বলসি চব এ পস  আটঘ কসলসজ ঢুকসব। চদচবয িচব আাঁসক। 

েূসিা, যিামার ড্রইং-এর খািাটা সসঙ্গ কসর চনসে় চনসে়া! 

  

আচম িুপ কসর রইলাম, কারণ  ুইং-এর খািা আচম আচনচন। 
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যেলুদাও এই োাঁসক কাাঁসধ যঝালা চনসে় যবচরসে় এসসসি। কযাসমরাটা বাইসর যবর কসর 

গলাে় ঝুচলসে় চনসে়সি, কারণ িচব িাসক িুলসিই হসব। আমাসদর চিনজসনর উপর 

একবার যিাখ বুচলসে় চনসে় যস িার নিুন গলাে় নিুন উচ্চারসণ বলল, আপনাসদর েচদ 

যকে যদখার ইসি থাসক যিা আমার সসঙ্গ আসসি পাসরন। টযাচক্সটা এখনও রসে়সি। 

  

বািঃ-খুব সুচবসধই হল! লালসমাহনবাবু বলসলন। —আপচন োসবন নাচক ওচদসক? 

  

প্রশ্নটা করা হল এলাহাবাসদর বাবুচটসক। বাবু বলসলন, আচম পসর োব। আই মাস্ট হযাে 

এ বাথ োস্টঘ। 
  

বাইসর এসসই লালসমাহনবাবু শুকনা গলাে় বলসলন, আরও চকিু িা ুন মশাই। 

ইচিহাসসর স্টকটা আসরকটু না বা াসল িলসি না। 

  

যেলুদা বলল, োরিবসষঘর চবসশষ চবসশষ ঐচিহাচসক চপচরে় গুসলার নাম জানা আসি 

আপনার? 

  

িার মাসন? এই যেমন যমৌেঘ, সুঙ্গ, গুত এ, কুষাণ, যিাল—বা এচদসক পাল বংশ, যসন বংশ-

এগুসলা জাসনন? 

  

লালসমাহনবাবুর, মুখ েযাকাসস হসে় যগল! টযাচক্সসি উসি বলসলন, একটা কথা বলব 

মশাই?–এমনও যিা হসি পাসর যে আচম কাসন খাসটা। যকউ কথা বলসল েচদ চিকমসিা 

না যশানার োন কচর িা হসলই যিা লযািা িুসক োে়।  

  

আপচে যনই—েচদ অচেনে়টা চিক হে়, আর েচদ যসটা যমনসটন কসর যেসি পাসরন। 

  

যসটা মশাই ইচিহাস-আও াসনার যিসে় যঢর সহজ। যদখসলন যিা কুট বলসি পুট যবচরসে় 

যগল। 
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যগস্ট হাউসসর পাশ চদসে োবার সমে যদখলাম জেত মচিক বাইসর যবচরসে এসস পসকসট 

হাি চদসে় বাংসলার চদসক যিসে় আসি, আর সবুজ টযাচক্সটা িখনও দাাঁচ ়সে় আসি। যেলুদা 

যেন মচিকসক যদসখই িার যঝালাটাে় হাি ঢুচকসে় একটা যিাট্ট চিরুচন বার কসর আমাে় 

চদসে় বলল, চসাঁচথটা  ান চদসক কসর যন যিা; যপাসষ্ট্রচটট একটু যিি হসব। উইোচিসনর 

আে়নাে় যদসখ িুলটা অনয চদসক চেচরসে় চনলাম। শুধু চসাঁচথর এচদক ওচদসকই যে মানুসষর 

যিহারা এিটা বদসল োে় যসটা আমার ধারণা চিল না। 

  

বাংসলাে় োবার রাস্তাটা যেখাসন এসস ব  রাস্তাে় পস সি, যসখান যথসক আসরকটা রাস্তা 

পাহাস র উপর চদসে় একটা পাক যখসে় খাচনকটা চগসে়ই সামসন চবখযাি ককলাসসর 

মচন্দর। যেলুদা বসলই চদসে়চিল যে আজ আর যবচশ যর্ারা হসব না, কারণ ককলাস 

যদখসি যদখসিই আসলা পস  োসব। টযাচক্স আমাসদর নাচমসে় চদসে় আওরঙ্গাবাদ িসল 

যগল। 
  

ককলাস যে কী বযাপার যসটা বাইসর যথসক যিমন বুঝসি পাচরচন। সামসনর প্রকাণ্ড পাথসরর 

যগট চদসে় যেিসর ঢুসকই হিাৎ যেন মাথাটা বাাঁই কসর রু্সর যগল। মূচিঘসিার, েক্ষীর মাথা, 

চমস্টার মচিক, শুেঙ্কর যবাস-সব যেন যধাাঁে়াে় চমচলসে় চগসে় শুধু রইল একটা যিাখ-

টযারাসনা মন-ধাাঁধাসনা অবাক হওে়ার োব। কল্পনা করসি যিিা করলাম, যিসরাসশা বির 

আসগ হািুচ ় আর যিচন চদসে় দচক্ষণাসিযর একদল কাচরগর পাহাস র গা যকসট এই 

মচন্দরটা বার কসরসি; চকন্তু পারলাম না। এ মচন্দর যেন চিরকালই চিল; চকংবা যকানও 

আচদযকাসলর জাদুকর যকানও আশ্চেঘ মিবসল এক যসসকসে এটা কিচর কসরসি; চকংবা 

যেলুদার যসই বইটাসি যেমন আসি—হে়সিা মানুসষর যিসে়ও অসনক যবচশ জ্ঞানীগুণী 

যকানও প্রাণী অনয যকানও গ্রহ যথসক এসস এটা কিচর কসর চদসে় যগসি। 

  

চিন চদসক পাহাস র যদে়াসলর মাঝখাসন ককলাসসর মচন্দর। মচন্দসরর এক পাশ চদসে় 

হাাঁটসি শুরু কসর চপিন চদক চদসে় রু্সর অনয চদক চদসে় আবার সামসন চেসর আসা োে়। 

এই রাস্তা বা পযাসসজ যকানওখাসনই আট দশ হাসির যবচশ িও া না। মচন্দসরর  াইসন 
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আর বাাঁসে় পাহাস র গাসে় অসনকগুসলা গুহার মসিা র্র করা আসি, আর িার মসধযও 

অসনক মূচিঘ রসে়সি। 

  

আমরা  ান চদসকর পযাসসজ চদসে় হাাঁটসি শুরু কসরচি, আর যেলুদা চব চব  কসর 

ইনেরসমশন চদসে় িসলসি— 

  

জাে়গাটা চিনসশা েুট লম্বা, যদ সশা েুট িও া.মচন্দসরর হাইট একসশা েুট.দু লক্ষ টন 

পাথর যকসট সরাসনা হসে়চিল.প্রথসম চিন চদসক পাথর যকসট খাদ কিচর কসর িারপর 

িূস ়া যথসক শুরু কসর কাচ টসি কাটসি নীি পেঘত যনসম এসসচিল. যদব যদবী মানুষ 

জাসনাে়ার রামাে়ণ মহাোরি চকিুই বাদ যনই। এখাসন। কযালকুসলশসনর কথাটা একবার 

যেসব দযাখ..আটঘ যিস  চদসে় শুধু এচিচনে়াচরং-এর চদকটা দযাখ… 

  

যেলুদা আরও বলি, চকন্তু হিাৎ একটা শব্দ যপসে় যথসম আমাসদর দুজসনর যথসক পাাঁি 

হাি চপচিসে় চগসে় একটা গহ্বসরর মসধয রাবসণর ককলাস না ার মূচিঘটা যদখসি লাগল। 

  

পাসে়র শব্দ। মচন্দসরর চপিন যথসক শুেঙ্কর যবাস যবচরসে় এসলন। িাাঁর হাসি একটা 

নাটবুক, কাাঁসধ একটা যঝালা। োরী মন চদসে় মচন্দসরর কারুকােঘগুসলা যদখসিন চিচন। 

এবার মূচিঘ যিস  আমাসদর দুজসনর চদসক এল িাাঁর দৃচি। প্রথসম একটা হাচস, িারপসরই 

একটা উসদ্বসগর োব। 

  

যিামার দাদার যকানও খবর যপসল না? েিদূর পাচর স্বাোচবকোসব বললাম, উচন একটা 

জরুচর কাসজ হিাৎ বসম্ব িসল যগসিন। আজকাসলর মসধযই চেরসবন।  

  

ও… 

  

শুেঙ্কর যবাসসর যিাখ আবার পাথসরর চদসক িসল যগল। চপিসন একটা খিা শব্দ যপসে় 

বুঝলাম যেলুদা একটা িচব িুলল। র্া  চেচরসে় যদখলাম যেলুদা আবার আমাসদর 

চদসক 
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প লাম। এবার আসরকজন যলাকসক যদখসি যপলাম। গাসে় নীল শাটঘ, সাদা পযাট। 

চমস্টার জে়ত মচিক। ইচন সসবমাত্র এসস ঢুসকসিন। িুপ কসর দাাঁচ ়সে় চিসলন, আমাসদর 

যদসখই মচন্দসরর যদে়াসল একটা হাচির মূচিঘর চদসক এচগসে় যগসলন। এর হাসির বযাগটা 

কলকািাসিও যদসখচি। বারাসি যথসক যেরার পসথ এই বযাগ িার গাচ ়সি চিল, এই 

বযাগ চনসে় উচন কুইনস মযানসসন যনসমচিসলন। ওটাসি কী আসি জাচনবার জনয প্রিণ্ড 

যকৌিূহল হল। যেলুদা আমাসদর কািাকাচি এসস যগসি। এক এক সমে় ইসি করচিল 

যেলুদা যসাজা চগসে় মচিসকর কলারটা যিসপ ধসর বলুক—কই, বার করুন মশাই েক্ষীর 

মাথা।—চকন্তু এটা বুঝসি পারচিলাম যে ও ও-রকম কাাঁিা কাজ করসব না। মচিক 

চসচদকপুসর চগসে়চিল যসটা চিক; এখন এসলারাে় এসসসি যসটা চিক, আর বসম্বসি কাসক 

জাচন যোন কসর বসলচিল, যমসে় শ্বশুরবাচ ় যথসক বাসপর বাচ ় িসল এসসসি—যসটাও 

চিক। চকন্তু এর যবচশ চকিু ওর সম্বসে এখনও জানা োে়চন। আসরকটু না যজসন, আসরকটু 

প্রমাণ না যপসে় যেলুদা চকিু করসব না। 

  

যেটা এখনই করা োে় যসটা অচবচশয যেলুদা করল। মচিসকর পাশ চদসে় োবার সমে় 

চনসজর শরীর চদসে় েেসলাসকর বযাগটাে় একটা ধাক্কা চদসে় সচর বসল একটা মূচিঘর চদসক 

কযাসমরা রু্চরসে় যোকাস করসি লাগল। 

  

ধাক্কা যখসে় বযাগটা যেোসব ন ব  কসর উিল, িাসি মসন হল না িার চেিসর যকানও 

োরী চজচনস রসেসি। 
  

ককলাস যথসক যবচরসে় এসস দুজন যলাকসক যদখসি যপলাম। একজন আমাসদর বাংসলার 

এলাহাবাচদ বাবু, আসরকজন হসলন যসই যটসক সাসহব! বাবু হাি যনস  কথা বলসিন, 

সাসহব মাথা যনস  শুনসিন। হিাৎ যকন জাচন মসন হল-আমরা চিনজন িা া েি জন 

যলাক এখাসন এসসসি সবাই যগালাসমসল, সবাইসকই সসন্দহ করা উচিি। যেলুদাও চক 

িাই করসি? 
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৭. কৈলাস ফথসৈ ফেিাি পসথ 

ককলাস যথসক যেরার পসথ যেলুদার হিাৎ যকন জাচন যগস্ট হাউসস োবার ইসি হল। 

কারণ চজসজ্ঞস করসি বলল, একবার যখাাঁজ কসর আচস এখাসন খবসরর কাগজ আসস। 

চক না। আমরা বাংসলাে় িসল যগলাম। আমাসদর দুজসনরই চখসদ পাচিল, িাই 

লালসমাহনবাবু যিৌচকদারসক হাাঁক চদসে় িা আর চবস্কুট অ ঘার চদসলন। সামসনর দরজা 

চদসে় ঢুসকই  াইচনং রুম। িার  ান চদসকর এক নম্বসরর র্রটা আমাসদর। আমাসদর 

পসরর র্রটা দু নম্বর, যসটা খাচল।  াইচনং রুসমর উলটা চদসক আরও দুসটা র্র। িার 

মসধয আমাসদর চিক উলটা চদসকর র্রটাে় থাসকন এলাহাবাচদ, আর িার পাসশর িার 

নম্বসর যেলুদা। 

  

আসগই বসলচি, লালসমাহনবাবুসক মাসঝ মাসঝ যগাসে়ন্দাচগচরসি যপসে় বসস। ওাঁর এখন 

যবাধ হে়। যসই রকম একটা যমজাজ এসসসি। র্সর বসস িা যখসি যখসি বলসলন, 

সাসহবসক না হে় যিস ই চদলাম; অনয যে চিনজন আসি িার মসধয দুজসনর চবষে় যিা 

িবু চকিু জানা যগসি-সচিয যহাক চমসথয হাক।–চকন্তু আমাসদর বাংসলার বাবুচটর যিা নাম 

পেঘত জানা োে়চন। ওাঁর র্রটাে় একবার উচক চদসে় এসল হি না? মসন হল দরজাে় িাচব 

লাগাে়চন। 

  

আমার আইচ ে়াটা োল লাগচিল না, িাই বললাম, যিৌচকদার েচদ যদসখ যেসল। 

  

লালসমাহনবাবু বলসলন, আচম োই, িুচম পাহারা দাও। যিৌচকদার। এচদসক আসসি মসন 

হসল গলা খাকরাচন চদসলই আচম িসল আসব। যিামার দাদার কাজ একটু এচগসে় রাখসি 

পারসল উচন খুচশই হসবন। এলাহাবাচদর সুটসকসটাও রীচিমসিা োরী বসলই মসন হল। 

  

আচম এরকম বযাপার কখনও কচরচন। অতি যেলুদা িা া অনয কারুর জনয নে়। চকন্তু 

বযাপারটার মসধয একটা অযা সেঞ্চাসরর গে থাকাে় যশষ পেঘত রাচজ হসে় যগলাম। আচম 
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িসল যগলাম চপিসনর বারান্দাে়। সামসন একটা যখালা জাে়গার পসরই বাবুচিঘখানার পাসশ 

যিৌচকদাসরর র্র। যিৌচকদাসরর একটা সাইসকল আসি আসগই যদসখচি, এখন যদখলাম 

িার দশ বাসরা বিসরর যিসলটা খুব মন চদসে় যসটাসক পচরষ্কার করসি। একটা কযাাঁি শব্দ 

যপসে় র্া  চেচরসে় আ  যিাসখ যদখলাম, লালসমাহনবাবু িাসরর মসিা চিন নম্বর র্সর 

ঢুকসলন। চমচনট চিসনক পসর আমার বদসল উচনই একটা গলা খাকুরাচন চদসে় বুচঝসে় 

চদসলন যে ওাঁর িদসতর কাজ যশষ। র্সর চেসর যেসি েেসলাক বলসলন, পুরসনা সুটসকস, 

োবলুম হে়সিা িাচব লাসগ না, চকন্তু টান চদসে় খুলল না। যটচবসলর ওপর যদখলুম একটা 

িশমার খাপ—িাসি কলকািার চস্টসেন যকাম্পাচনর নাম, একটা যসা া চমসটর যবািল, 

আর একটা ওস ামসসর চটউব। আলনাে় সবুজ য ার-কাটা শাটঘ আর পাে়জামা, যমসঝসি 

এক যজা া পুরসনা িচট—যকাম্পাচনর নাম উসি যগসি। এ িা া আর চকিু–  

  

লালসমাহনবাবুর কথা যথসম যগল। যেলুদা প্রাে় চনিঃশসব্দ র্সর ঢুসকসি। 
  

কার চজচনসসর চেচরচস্ত যদওে়া হসি? 

  

ওসক বযাপারটা বলসিই হল। ও চকন্তু শুসন চবসশষ রাগটাগ করল না, খাচল বলল, 

যলাকটাসক সসন্দহ করবার যকানও কারণ র্সটচিল চক? 

  

লালসমাহনবাবু আমিা আমিা কসর বলসলন, চকিুই যিা জানা োে়চন। ওর সম্বসে। এমন 

কী নামটাও না। এচদসক কী রকম ষণ্ডামাক যিহারা.একটা গযাসের কথা বলচিসলন না?–

িাই োবলুম, মাসন… 

  

সসন্দসহর কারণ না থাকসল এগুসলা করসি োওে়া অেথা চরস্ক যনওে়া। েেসলাসকর নাম 

আর এন রচক্ষি। সুটসকসসর বা ধাসর েযাকসেসক সাদা অক্ষসর যলখা, যিাখ থাকসলই 

যদখা োে়। আপািি এর যবচশ জানার যকানও দরকার আসি বসল মসন কচর না। 

  

লালসমাহনবাবু বলসলন, িা হসল বাচক রইল এক সাসহব। 
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যেলুদা বলল, সাসহসবর নাম সযাম লুইসন! এও ইহুচদ, এও ধনী। চনউ ইে়সকঘ এর একটা 

আটঘ গযালাচর আসি। 

  

কী কসর জানসল? আচম যবশ অবাক হসে় চজসজ্ঞস করলাম। 

  

যগস্ট হাউসসর মযাসনজাসরর সসঙ্গ আলাপ হল। যবস  যলাক। চ সটকচটে গসল্পর যপাকা। 

মূচিঘ িুচরর কথা কাগসজ পস  অবচধ চদন গুনসি কসব এইখাসন যসই িাসরর আচবেঘাব 

হসব। 

  

যিামার পচরিে় চদসল? 

  

যেলুদা মাথা যনস  হযাাঁ জাচনসে় বলল, ওসক হাসি রাখা দরকার। যলাকটা অসনক যহলপ 

করসি পারসব। িুলসল িলসব না, মচিক যগস্ট হাউসস থাসক। যস নাচক অলসরচ ় বসম্বসি 

একটা কল বুক কসরচিল, লাইন পাে়চন। 

  

রাসত্র চ নার আমরা িারজসন একসসঙ্গ বসস যখলাম! যেলুদা একটাও কথা বলল না! 

যসটা িার িদ্মসবসশর জনয, না মাথাে় যকানও চিতা রু্রসি বসল, িা জাচন না। চমস্টার 

রচক্ষি একবার লালসমাহনবাবুর চদসক চেসর চজসজ্ঞস করসলন, ইচেোন চহচির যকানও 

চবসশষ চপচরে়  চনসে় চিচন িিঘা কসরন চক না। িার উেসর লালসমাহনবাবু আ র  াসল 

যেজাসনা হাসির রুচট চিসকাসি চিসবাসি বলসলন যে চপরাচম  চনসে় িাাঁর চবসশষ 

প াশুসনা যনই, েচদও যসটা যে চমশসর রসে়সি যসটা চিচন জাসনন। এসি রচক্ষি একটু 

চথিামি যখসে় আমার চদসক িাইসল আচম চনসজর কাসনর চদসক যদচখসে় লালসমাহনবাবু 

যে কাসন খাটা যসটা বুচঝসে় চদলাম। এর পসর েেসলাক আর যমসজা মামাসক যকানও প্রশ্ন 

কসরনচন। 

  

খাওে়ার পসর আচম আর লালসমাহনবাবু েখন বাংসলার বাইসর এসস দাাঁ ালাম (সেলুদা 

িার র্সর িসল চগসে়চিল) িখন একটা যঝাস ়া হাওে়া চদসি, আর টুকসরা টুকসরা যমসর্র 

োাঁক চদসে় একটা চেসক যজযাৎস্না এসস িাচরচদসক িচ ়সে় পস সি। যকসখসক জাচন 
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হাসনাহানা েুসলর গে আসসি, মনটা যবশ খুচশ খুচশ লাগসি, লালসমাহনবাবু আ-আ-আ 

কসর। একটা ক্লযাচসকযাল িান চদসি চগসে় একদম যবসুসর িসল যগসিন, এমন সমে় 

যদখলাম যগস্ট হাউসসর চদক যথসক একজন যলাক আমাসদর চদসক আসসি। আসরকটু 

কাসি আসসিই চিনসি পারলাম। শুেঙ্কর যবাস। জটােু় গান থাচমসে় টান হসে় দাাঁ াসলন। 

চেসচেস কসর বলসলন, যিামার দাদা থাকসল োল হি। 

  

আপনারাও হাওে়া যখসি যবচরসে়সিন যদখচি।  

  

শুেঙ্করবাবুর মসধয একটা উসখুসস োব লক্ষ করলাম। দুবার গলা খাকরাসলন চিনবার 

চপিন চদসক িাইসলন, িারপর দুপা এচগসে় এসস গলা নাচমসে় বলসলন, ইসে়—আপনারা 

নীল শাটঘপরা বাোচল েেসলাকচটসক যিসনন? 

  

এর কাসি লালসমাহনবাবুর কালা সাজা িলসব না, কারণ আসগ অসনক কথা হসে়সি। 

বলসলন, কই না যিা। যকন, উচন চক আমাসদর যিসনন বসল বলসলন নাচক? 

  

শুেঙ্কর যবাস আসরকবার যপিন চদসক যদসখ বলসলন, যলাকচট, মাসন, চপচকউচলে়ার। 

বলসি এসলারাে় প্রথম এল, আসটঘ ইটাসরসস্ট , অথি ককলাস যদসখ একচটবার পেঘত 

িাচরে করল না, আহা উাঁহু করল না। আচম এই চনসে় চদ্বিীে়বার এলাম, অথি যসই 

প্রথমবাসরর মসিাই চিল অনুেব করলাম। োলই েচদ না লাসগ যিা আসাই বা যকন, 

আর োন করাই বা যকন? 

  

আমরা দুজসন িুপ। এই কথাটাই চক বলসি এসলন েেসলাক? 

  

কাসিই একটা গাি যথসক একটানা চঝচঝ  াকসি আরম্ভ কসরসি। যিাট্ট শহরটা মসন হসি 

এর মসধযই রু্চমসে় পস সি, অথি যবসজসি মাত্র দশটা।  

  

ইসে়, ইদানীং খবসরর কাগজ পস সিন? শুেঙ্কর প্রশ্ন করসলন। 

  

যকান বলুন যিা? জটােু় চজসজ্ঞস করসলন। 
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োরিবসষঘর চশল্পসম্পদ চনসে় বযবসা শুরু হসে়সি। মচন্দর যথসক মূচিঘ যলাপাট হসে় 

োসি। 

  

সচিয? খবরটা জানিুম না যিা! কী অনযাে়! চিচিচি।  

  

লালসমাহনবাবুর অযাকচটং খুব পাকা নে়, িাই একটু অসসাে়াচস্ত লাগচিল। চকন্তু শুেঙ্কর 

যবাসসর যসচদসক লক্ষই যনই। আসরক পা এচগসে় এসস বলসলন, েেসলাক চকন্তু যগস্ট 

হাউস যথসক যবচরসে় যগসিন। 

  

যকান েেসলাক? 

  

চমস্টার মচিক। 

  

যবচরসে় যগসিন? 

  

প্রশ্নটা আমরা দুজসন একসসঙ্গ করলাম। সচিয, যেলুদার এখাসন থাকা উচিি চিল। 

  

একবার োসবন নাচক? শুেঙ্কর যবাসসর যিাখ জ্বলজ্বল করসি। 

  

এখন? যকাথাে়? লালসমাহনবাবুর গলা শুচকসে় যগসি। 

  

গুহার চদসক। 

  

গুহাে় পাহারা যনই? লালসমাহনবাবু চজসজ্ঞস করসলন।  

  

আসি, িসব যিৌচত্রশটা গুহার জনয মাত্র দুজন যলাক। কাসজই বুঝসিই পারসিন। আর 

েেসলাক একটা বযাগ চনসে় যর্াসরন-লক্ষ কসরসিন যিা? উচন আর আপনাসদর বাংসলার 

চহচপ-টাইসপর যলাকচট-দুজসনই বযাগ চনসে় যর্াসরন। ওরও চকন্তু োবগচিক োল না। উচন 

যক যসটা জানসি যপসরসিন? 
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লালসমাহনবাবু চবষম যখসি চগসে় সামসল চনসলন। 

  

উচন? উচন েসটাগ্রাে যিাসলন। োস্ট ক্লাস েসটা। আমাসদর যদচখসে়সিন। এসলারার েটা 

িুলসিন। িুংচকং-এর কী একটা পচত্রকার জনয। 

  

বাংসলা যথসক যক যবসরাচল? চমস্টার রচক্ষি। এক হাসি লাচি, অনয হাসি টিঘ, গাসে় ঢাউস 

যরনসকাট। েেসলাক লালসমাহনবাবুর কাসনর কাসি এসস িারস্বসর আেটার চ নার 

ওে়াক এ মাইল।–বসল যহসস যগস্ট হাউসসর চদসক িসল যগসলন। 

  

শুেঙ্কর যবাসও গু  নাইট বসল রচক্ষসির পথ ধরসলন। লালসমাহনবাবু েুকুচট কসর 

বলসলন, এক মাইল হাাঁটসি বলসল যকন বসল যিা যলাকটা? 

  

আচম বললাম, োল হজম হসব বসল। …িলুন, এখন যিা বাংসলা খাচল, একবার যেলুদার 

যখাাঁজ করা োক। ওসক খবরগুসলা যদওে়া দরকার। এরা সবাই গুহার চদসক োসি। 

বযাপারটা োল লাগসি না। 

  

একটা িাপা উসেজনা চনসে় বাংসলাে় ঢুকলাম। চমস্টার যবাস সচিয বলসলন চক চমসথয 

বলসলন জাচন না, চকন্তু আমার মন বলসি একবার গুহার চদসক োওে়া উচিি; েচদ চকিু 

র্সট িা হসল রাসত্রই র্টসব। এখনও আসলা রসে়সি, গুহার আসশপাসশ যকউ যর্ারাসেরা 

করসল চনশ্চে়ই যবাঝা োসব। 

  

বাংসলার চেিসর অেকার। বাইসরর যিৌচকদাসরর র্সর যবাধহে় একটা লণ্ঠন জ্বলসি। আর 

যকাথাও আসলা যনই। যকানও শব্দও যনই। 

  

রচক্ষসির র্সরর দরজা বে থাকসব যসটা স্বাোচবক, চকন্তু যেলুদার দরজাও বে যকন? 

আর দরজার িলার োাঁক চদসে় আসলা যদখা োসি না যকন? ও চক এই সাস  দশটার 

মসধযই রু্চমসে় প ল নাচক? 
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বারান্দার চদসক র্সরর জানালা। পা চটসপ চটসপ যগলাম যসচদসক। জানালার পদাগঘ টানা। 

এচগসে় চগসে় পদাণঘ োাঁক কসর দুবার িাপা গলাে় যেলুদার নাম ধসর  াকলাম। যকানও 

উের যনই। ও েচদ যবচরসে়ও থাসক, সামসনর দরজা চদসে় যবসরাে়চন যসটা আমরা জাচন। 

িা হসল চক যিৌচকদাসরর র্সরর পাসশ চখ চক দরজাটা চদসে় যবাসরাল? 

  

আমরা দুজন আমাসদর র্সর চেসর এলাম। বাচিটা জ্বালাসিই জানালার সামসন যমসঝসি 

পস  থাকা কাগজটা যদখসি যপলাম। িাসি যেলুদার হাসি যলখা দুসটা কথা–  

  

র্সর থাচকস। 

  

একটা কথা বলব যিামাে়? লালসমাহনবাবু বলসলন।এবার চকন্তু যিামার দাদচটই 

আমাসদর সবসিসে় যবচশ োবাসিন। আচম যিা এমচনসি আর চবসশষ যকানও রহসয খুাঁসজ 

পাচি না, িসব যিামার দাদার কােঘকলাপ পসদ পসদ রহসযমে় বসল মসন হসি। 

  

যেলুদা র্সর থাকসি বসলসি, চকন্তু কখন চেরসব যসটা বসল োে়চন। অথি ও েিক্ষণ না 

যেসর। িিক্ষণ রু্সমাসনার যকানও কথাই ওসি না; কী আর কচর-আধা র্ণ্টা যকানওরকসম 

লালসমাহনবাবুর সসঙ্গ কাটাকুচট যখসল কাচটসে় চদলাম। িারপর লালসমাহনবাবু বলসলন 

যে ওাঁর যলসটস্ট গসল্পর েটটা আমাে় বলসবন। —এবার একটা নিুন রকসমর োইট 

ইসরাচ উস। কচরচি োসি চহসরার হাি-পা বাাঁধা রসে়সি।–চকন্তু িাও শুধু মাথা চদসে় 

চেসলনসক র্াসে়ল কসর চদসি। 

  

মাথা চদসে় মাসন বুচি চদসে় না মাথার গুাঁসিা চদসে় যসটা চজসজ্ঞস করসি োব এমন সমে় 

যদচখ যেলুদা হাচজর। আমরা দুজসনই িুপ, কারণ জাচন ও চনসজ যথসক চকিু বলসি 

িাইসলই বলসব, চজসজ্ঞস কসর যকানও েল হসব না। 

  

যেলুদা গেীর গলাে় বলল, লালসমাহনবাবু, অনযানযবাসরর মসিা এবারও চক আপনার 

সসঙ্গ যকানও অ্ত্রশ আসি নাচক? 
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এখাসন বসল রাচখ লালসমাহনবাবুর অ্ত্রশ সংগ্রহ করার বাচিক আসি। যসানার যকিার 

বযাপাসর ওাঁর সসঙ্গ একটা েুজাচল চিল, আর বাক্স-রহসসযর বযাপাসর চিল একটা বুসমরাং। 

যেলুদার প্রশ্ন শুসন েেসলাসকর যিাখ জ্বল জ্বল কসর উিল। বলসলন, এবার আসি একটা 

বম্ব। 

  

বম্ব? আচম আর যেলুদা একসসঙ্গ প্রশ্ন কসর উিলাম। কথাটা চবশ্বাস হচিল না। 

  

বম্ব টু যবামা। 

  

লালসমাহনবাবু িাাঁর সুটসকসসর চদসক এচগসে় যগসিন। —আমাসদর পা ার চদ্বসজন 

িরেদাসরর যিসল উৎপল আচমঘসি আসি। যস মািঘ মাসস এসসচিল। এইসট আমাে় এসন 

চদসে় বলসল-কাকাবাবু যদখুন। আপনার জনয কী এচনচি! ব  ব  েুসি বযবহার হে়। –

যিাাঁ া আমার যলখার খুব েক্ত। 

  

একটা মাঝাচর সাইসজর টিঘলাইসটর মসিা লম্বা খসে়চর রসের একটা যবশ োরী পাইপ 

জািীে় চজচনস লালসমাহনবাবু সুটসকস যথসক যবর কসর যেলুদার হাসি চদসলন। যেলুদা 

যসটা চকিুক্ষণ যনস -সিস  যদসখ বলল, এটা আমার কাসিই থাক। আপনার পসক্ষ 

চজচনসটা ব  যবচশ য িারাস। 

  

কি যমটাগন হসব বলুন যিা? 

  

কথাটা আসসল যমগাটন, আর যসটা বযবহার হে় অযাটমসবামা সম্পসকঘ। এক যমগাটন 

মাসন দশ লক্ষ টন। যেলুদা লালসমাহনবাবুর প্রসশ্ন কান না চদসে় বামাটা যঝালাে় পুসর 

বলল, একবার যবসরাসনা দরকার। সবাই যবচরসে়সি, আমাসদর র্সর বসস থাকার যকানও 

মাসন হে় না। 

  

 াক বাংসলা যথসক েখন যবসরালাম িখন সাস  এগাসরাটা। চবচক্সটা এখনও  াকসি। 

িাাঁসদর আসলা কমসি-বা সি, কারণ আকাশ টুকসরা টুকসরা িলত যমসর্ যিসে় যগসি। 
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যগস্ট হাউসসর একটা র্সর যদখলাম আসলা জুলসি। যসটা নাচক যসই আসমচরকগসনর র্র; 

যক যকান র্সর থাসক যসটাও নাচক যেলুদা মযাসনজাসরর কাি যথসক যজসন চনসে়সি। মচিক 

আর শুেঙ্কর চেসরসি চক না যবাঝা যগল না। 

  

চকিুক্ষণ যথসকই র্ন র্ন যমর্  াকচিল; েখন ব  রাস্তার উপর এসস পস চি িখন একটা 

ব ়ুরকম গজঘন শুসন আকাসশর চদসক যিসে় যদচখ পুব চদকটা কাসলা হসে় আসসি। এই 

মসরসি। বৃচি আসসব নাচক? বসল উিসলন লালসমাহনবাবু! 

  

এি গুহা থাকসি বৃচি এসল আশ্ৰসে়র অোব হসব না, বলল যেলুদা।  

  

ককলাসসর চদসক উসি চগসে় মচন্দসর যঢাকার যকানও যিিা না কসর যেলুদা বা চদসকর পথ 

ধরল। চকন্তু যস পসথও যবচশ দূর না। খাচনকটা চগসে়ই যস যদচখ পথ যিস  পাহাস র গা 

যবসে় উপসর উিসি আরম্ভ কসরসি। ওর কাে়দাকানুন একটু আধটু জাচন বসল আন্দাজ 

করলাম যে সামসনর চদক চদসে় িা া গুহাে় যঢ়াকার যকানও রাস্তা আসি চক না যসটাই ও 

একটু রু্সর যদখসি িাইসি। আসশপাসশ যঝাপঝা  আর পাথসরর টুকসরা, চকন্তু এখনও 

িাাঁসদর আসলা থাকাে় যসগুসলা যকানও বাধার সৃচি করসি না। 

  

এইবার যেলুদা  ান চদসক যমা  চনল। বুঝলাম যে়-চদক যথসক এসসচি যসচদসকই চেসর 

োচি, চকন্তু রাস্তা চদসে় নে়; পাহাস র গা চদসে়-রাস্তা যথসক অসনকটা ওপসর। 

  

খাচনকটা চগসে়ই যেলুদা হিাৎ যথসম যগল। িার দৃচি  ান চদসক। আমরা যথসম যসইচদসক 

যদখলাম। 

  

দূসর পচশ্চম চদসক চিক যেন মসন হসি জচমর উপর একটা চসসস্কর চেসি চবচিসে় রাখা 

হসে়সি। আসসল যসটা শহসর োবার রাস্তা, িাাঁসদর আসলাে় চিক চিক করসি। 

  

যসই রাস্তা চদসে় একজন যলাক দ্রুি পাসে় যহাঁসট িসলসি যগস্ট হাউসসর চদসক। অথবা 

বাংসলার চদসক। কারণ রাস্তা একটাই। 
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চমস্টার রচক্ষি নন, চেসচেস কসর বলসলন লালসমাহনবাবু। 

  

কী কসর বুঝসলন? িাপা গলাে় চজসজ্ঞস করল যেলুদা। 

  

রচক্ষসির গাসে যরনসকাট চিল। 

  

কথাটা চিকই বসলসিন লালসমাহনবাবু। 

  

যলাকটা একটা যমা  রু্সর অদৃশয হসে় যগল। আমরা আবার এচগসে় িললাম। 

  

খস স…খস স…খস স…খস স… 

  

একটা অদু্ভি আওে়াজ শুসন আমরা চিনজন আবার যথসম যগলাম। যকাসথসক আসসি 

অযাওে়াজটা? 

  

যেলুদা বসস প ল। আমরাও। সামসন একটা প্রকাণ্ড মনসার যঝাপ। যসটা আমাসদর 

আ াল কসর যরসখসি। 

  

আওে়াজটা আরও চকিুক্ষণ িসল থামল। িারপর সব িুপ। 

  

এ কী-িারচদক হিাৎ অেকার হসে় যগল যকন? আকাসশর চদসক যিসে় যদচখ যসই কাসলা 

যমর্ট িাাঁদটাসক যঢসক যেসলসি। আমরা যঝাসপর চপিন যথসক যবচরসে় এচগসে় িললাম। 

খাচনকটা হাাঁটার পর  ানচদসক ককলাসসর খাদটা প ল। খাসদর পাসশই…ওাঁই যে  মচন্দর। 

মচন্দসরর িূস ়া এখন আমাসদর সসঙ্গ সমান যলসেসল। িূস ়ার চপিসন যবশ খাচনকটা 

চনিুসি একটা িাি—িার মাথাে় িারসট চসংহ িাচরচদসক মুখ কসর দাাঁচ ়সে় আসি। ওই যে 

নীসি দূসর হাচি দুসটা যদখা োসি। 

  

আমরা আরও এচগসে় িললাম। আওে়াজটা এচদক যথসকই এসসসি যসটা বুসঝচিলাম, 

চকন্তু সসন্দহজনক চকিুই যিাসখ প ল না। হে়সিা আসি, অেকার বসল যদখা োসি না। 
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আচম জাচন যেলুদা টিঘ জ্বালাসব না, কারণ িা হসল অনয যলাক আমাসদর কথা যজসন 

োসব। 

  

ককলাসসর খাসদর পর চকিু দূর চগসে় আসরকটা খাদ। এটা পসনসরা নম্বর গুহা। যসটা 

িাচ ়সে় িার পসরর গুহাটার চদসক এসসচি। এমন সমে় যেলুদা হিাৎ যথসম টান হসে় 

যগল। িারপর চেসচেস কথা–  

  

টিঘ যজ্বসলসি। পসনসরা নম্বর গুহার চেিসর। িার েসল গুহার বাইসরর আসলাটা একটু 

যবস সি। 

  

আচম বযাপারটা লক্ষ কচরচন। লালসমাহনবাবুও না। যেলুদার যিাখই আলাদা। 

  

দু চমচনট প্রাে় চনশ্বাস বে কসর দাাঁচ ়সে় রইলাম। িারপর যেলুদা একটা বযাপার করল। 

একটা যিাট্ট নুচ ় পাথর কুচ ়সে় চনসে় যসটাসক ওপর যথসক গুহার সামসনর িািালটাে় 

যেলল। টুপ কসর একটা শব্দ যপলাম। 

  

িারপর বুঝসি পারলাম িািালটা হিাৎ যেন আরও যবচশ অেকার হসে় যগল। িার মাসন 

টিঘটা চনেল। আর িার পসরই একটা যলাক চনিঃশসব্দ যিাসরর মসিা গুহা যথসক যবচরসে় 

পাচলসে় যগল। 

  

চমস্টার রচক্ষি না, আবার চেসচেস কসর বলসলন লালসমাহনবাবু। যলাকটাসক চিনসি না 

পারসলও, িার গাসে় যে যরনসকাট যনই যসটা আচমও বুসঝচিলাম।  

  

এরপর এল আমার জীবসনর সবসিসে় যলামখা া করা সমে়। যেলুদা ইচিমসধয নীসি 

োবার একটা রাস্তা বার কসর যেসলসি। রাস্তা না বসল যবাধ হে় উপাে় বলা উচিি। 

খাচনকটা লাচেসে, খাচনকটা হামাগুচ  চদসে, খাচনকটা বাাঁদসরর মসিা ঝুসল, খাচনকটা 

মাচটর উপর র্ষসট, যস যদখসি যদখসি নীসি গুহার সামসনটাে় যপৌাঁসি যগল। 

লালসমাহনবাবু িাপা। গলাে় বলসলন, যগাসে়ন্দাচগচরসি যেল করসল সাকাসসর িাকচর 
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বাাঁধা। পরমুহূসিঘই যদখলাম যস অদৃশয হসে় যগল। িার মাসন গুহার চেির ঢুসকসি। আমার 

চকন্তু র্াম িুসট যলামসটাম খা া হসে় যগসি।  

  

প্রাে় চিন চমচনট (মসন হচিল চিন র্ণ্টা) পসর আবার যদখসি যপলাম যেলুদাসক। িারপর 

আরম্ভ হল উলসটা কসরি। উপর যথসক নীসির বদসল নীসির যথসক উপসর। এক হাসি 

টিঘ কাাঁসধ বযাগ আর যকামসর চরেলোর চনসে় কীোসব এরকম ওিা নামা সম্ভব িা ও-ই 

জাসন। উপসর উসি এসস হাাঁপাসি হাাঁপাসি বলল, এটার নাম দশাবিার গুহা। যদািলা। 

দুন্দেঘত সব মূচিঘ আসি। যলােনীে়। 

  

যলাকটা যক চিল বুঝসল?-েসে় েসে় চজসজ্ঞস করলাম। 

  

যেলুদার মুখ গেীর হসে় যগল! বলল, েি সহজ োবচিলাম, িা নে়। পাাঁি আসি। রহসয 

আসি। মাথা খাটাসি হসব। 

  

পাহা  যথসক যনসম এসস বুঝলাম িদত এখনও যশষ হে়চন। যেলুদা ককলাসসর সামসন 

চগসে় পাহারাদাসরর সসঙ্গ যদখা করল। িাসক চজসজ্ঞস কসর জানা যগল যস গি 

র্ণ্টাখাসনসকর মসধয যকানও যগালসমসল বযাপার লক্ষ কসরচন। অচবচশয ও যেখাসন 

পাে়িাচর করসি যসখান যথসক খাসদর উপরটা যদখা োে় না; মচন্দসরর িূস ়াে় ঢাকা পস । 

  

যকানও শব্দ-টব্দ যশাসনাচন?-সেলুদা চহচন্দসি চজসজ্ঞস করল। 

  

না, শব্দও যশাসনচন। এমচনসিই যমর্  াকসি র্ন র্ন, শব্দ কী কসর শুনসব? 

  

একবার মচন্দসরর যেিসর ঢুসক যদখসি পাচর? 

  

জানিাম যলাকটা না বলসব, আর বলসলও িাই। 

  

যনচহ বাবু, অ ঘার যনচহ হযাে। 
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যেরার পসথ বাংসলার কািাকাচি এসস একটা অদু্ভি চজচনস যদখলাম। আমরা আসচিলাম 

পুব চদক চদসে়। বাংসলার পুব চদসকর যদে়াসল দুসটা জানালা রসে়সি-একটা রচক্ষসির 

র্সরর, একটা যেলুদার র্সরর। যেলুদার র্রটা অেকার। চকন্তু রচক্ষসির র্সরর যেির 

একটা আসলার িাণ্ডব িসলসি। যবশ যবাঝা োসি যসটা টসিঘর আসলা, চকন্তু যসটা যকন যে 

পাগসলর মসিা এচদক ওচদক করসি যসটা যবাঝা মুশচকল। একবার আসলাটা জানালার 

কাসি এল। বুঝলাম যসটা যগস্ট হাউসসর চদসক যেলা হসি। আসলাটা যঝাপঝাস র উপর 

যর্ারাসেরা কসর আবার র্সর চেসর যগল। যেলুদা িাপা গলাে় মতবয করল, হাইচল 

ইটাসরচস্টং। 

  

আমরা চনিঃশসব্দ এচগসে় যগলাম বাংসলার চদসক। যোাঁটা যোাঁটা বৃচি প সি। িারচদসক 

রু্রারু্চট্ট অেকার। 
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৮. অযাডসেঞ্চািগুসলা ৈখন ফে ফৈান িাস্তায় 

িলসব 

আচম অসনক সমে় যদসখচি যে আমাসদর অযা সেঞ্চারগুসলা কখন যে যকান রাস্তাে় িলসব 

যসটা আসগ যথসক যবাঝা োরী মুশচকল হে়। চকিুদূর হে়সিা আন্দাজ-মাচেক যগল, 

িারপর হিাৎ এমন একটা র্টনা র্টল। োর জনয রাস্তার যমা  যগল রু্সর; যেলুদার মাথা 

আশ্চেঘ িাণ্ডা বসল ও বাধা যপসলও বা যবকাে়দাে় প সলও কখনও চদসশহারা হে় না। 

চকন্তু আচজ একটা বযাপাসর িাসক যবশ চবরক্ত হসি যদখলাম।  

  

কাল রাসত্র ককলাসসর ওপসর চগসে় যে শব্দটা শুসনচিলাম, যস বযাপাসর একটু িদসতর 

দরকার বসল আমরা চিক কসরচিলাম যোসর যোসরই ককলাস িসল োব। যেলুদা রাসত্র 

যমক-আপ িুসল শুসে়চিল, আজ সকাসল আমাসদরও আসগ উসি যস কিচর হসে় চনসে়সি, 

আর আচমও চসাঁচথটা  ান চদসক কসর চনসে়চি। লালসমাহনবাবুও যকানও একটা চকিু যমক-

আপ করসি যিসে়চিসলন, চকন্তু যেলুদা বারণ করাসি িুপ কসর যগসলন। সূসোদসে়র সসঙ্গ 

সসঙ্গ গুহাাঁ খুসল োে়, যলাক ঢুসক যদখসি পাসর। সাস  পাাঁিটাে় িা যখসে় যবচরসে় িাাঁটার 

মসধয গুহাে় যপৌাঁসি বাইসর ব  ব  গাচ ় আর যলাকজসনর চে  যদসখ এসকবাসর িাজব 

বসন যগলাম। 

  

আসরকটু কাসি চগসে়ই বুঝসি পারলাম বযাপারটা কী। চেল্ম যকাম্পাচন এসসসি, ককলাসস 

শুচটং হসব। একবার চেসক্টাচরে়া যমসমাচরে়াসলর সামসন শুচটং যদসখচিলাম, িখন চরসফ্লক্টর 

চজচনসটা যদসখ চিসন যরসখচিলাম; এবারও যসই চরসফ্লক্টর যদসখই শুচটং-এর বযাপারটা 

বুঝসি পারলাম। যেলুদা বলল, যসসরসি—এরা আর জাে়গা যপল না? যশষটাে় ককলাসসর 

শ্ৰাি করসি এসসসি? 
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চজসজ্ঞস কসর জানসি পারলাম যে দলটা যবাম্বাই যথসক এসসসি, চহচন্দ চেসল্মর শুচটং 

হসি। োরা অযাকচটং করসব িারা নাচক এখনও এসস যপৌাঁিে়চন, িসব অনয সব কাসজর 

যলাক যবচশর োগই এসস পস সি। 

  

একজন ইে়ং যিসলর পযাসটর পসকট যথসক একটা বাংলা চেল্ম পচত্রকার খাচনকটা 

যবচরসে় রসে়সি যদসখ লালসমাহনবাবু িাসক য সক চজসজ্ঞস করসলন, কী বই হসি োই? 

যিসলচট বলল, যো পচি। 

  

যক যক পাটঘ করসি? 

  

টপ কাচস্টং। এখাসন আসসি রূপা, অৰ্জ্ুঘন যমরহাত্রা আর বলবত যিাপরা। চহসরাইন, চহসরা 

আর চেসলন। 

  

অৰ্জ্ুঘসনর নাম শুসনই যবাধহে় লালসমাহনবাবু হিাৎ যসাজা হসে় দাাঁ াসলন। চজসজ্ঞস 

করসলন, গান হসব নাচক োই? 

  

না। োইট। স্টাটমযান,  াবল–সব এসসসি। চহসরা চেসলনসক যিজ করসব, চেসলন গুহা 

যথসক মচন্দসরর যেির ঢুসক োসব। 

  

আর চহসরাইন? 

  

চহসরাইন সাইস র একটা যকসের মসধয রসে়সি। ওখাসন চেসলন ওসক অযাটাক করসি। 

চহসরা এসস প সি, চেসলন পালাসি। ক্লাইমযাক্স মচন্দসরর িূস ়াে়। 

  

িূস াে! 

  

িূস াে। 

  

পচরিালক যক? 
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যমাহন শমঘা। চকন্তু এই শুচটংটাে় থাকসি োইট ড্রাইসরক্টর আপ্পারাও। 

  

আরও চজসজ্ঞস কসর জানলাম যে শুচটং হসি হসি দশটা, আর দুপুসরই কাজ যশষ। িার 

মাসন আজসকর চদনটা এরাই ককলাসটা দখল কসর রাখসব।  

  

িাৰ্জ্ব বযাপার! যেলুদা বলল।–এই পারচমশনটা পাওে়া কীোসব সম্ভব হল জানসি 

ইসি কসর। টাকাে় কীই না কসর। 

  

যেিসর না ঢুকসি পারসলও কাল রাসত্র যেখাসন পাহাস র উপসর খাসদর পাশটাে় 

চগসে়চিলাম, যসখাসন যেসি আশা কচর যকানও অসুচবধা যনই। িাই যেসব ককলাসসর বাাঁ 

চদক চদসে় আমরা উপসর উিসি লাগলাম। 

  

চকন্তু যস গুস ও বাচল! আমাসদর আসগই চেসল্মর দসলর চকিু যলাক যসখাসন হাচজর হসে় 

যগসি। িার মসধয একজন যবাধহে় কযাসমরামযান, কারণ যস  ান হাসির আেুলগুসলা 

েুটাসস্কাসপর মসিা কসর যিাসখর সামসন পাচকসে় ধসর মচন্দসরর িুস ়ার চদসক যদখসি। 

মচন্দসরর চেির চকন্তু এখনও যকানও যলাক যঢাসকচন। নীসি থাকসিই যজসনচিলাম। 

পারচমশসনর চিচিটা নাচক অনয গাচ ়সি আসসি। দাসরাে়ান েিক্ষণ না চিচিটা যদখসি। 

িিক্ষণ কাউসক চেিসর ঢুকসি যদসব না। 

  

যেলুদা চজে চদসে় চবরচক্তসূিক একটা শব্দ কসর বলল, সমে় নি কসর লাে যনই। এরা 

আমাসদর কাজটা পণ্ড করসিই এসসসি। িল, একবার পসনসরা নম্বর গুহাটাে় োই।–োল 

মূচিঘ আসি। এই উদাে পচরসবসশ চেল্ম যকাম্পাচনর কিকি োল লাগসি না। 

  

আমরা যেচদক চদসে উসিচিলাম িার উলসটাচদক চদসে যনসম পসনসরা নম্বর গুহার চদসক 

োচি, এমন সমে় যদখলাম যমন যরা  চদসে় একটা প্রকাণ্ড হলসদ আসমচরকান গাচ  ়

ককলাসসর চদসক আসসি। বুঝলাম চহসরা চহসরাইন চেসলন আর োইট  াইসরক্টর এসস 

যগসিন। 
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পসনসরা নম্বর গুহাই হল দশাবিার গুহা। িার সামসন যপৌাঁিাসনার আসগই দুই অবিাসরর 

সসঙ্গ যদখা হসে় যগল। একজন হসলন চমস্টার রচক্ষি, আর অনযজন চমস্টার লুইসন। গুহার 

মুখটাসি দাাঁচ ়সে় কথা বলসিন দুজন, িার মসধয চদ্বিীে়চটসক যবশ উসেচজি বসল মসন 

হল। আমরা একটু এচগসে় যেসিই কথা বে হসে় যগল, আর আসমচরকানচট, আই চস যনা 

· পসে়ট ইন মাই যস্টইং চহে়ার এচন লঙ্গার বসল আমাসদর পাশ চদসে় যবচরসে় িসল 

যগসলন। 

  

চমস্টার রচক্ষি আমাসদর চদসক এচগসে় এসস র্া  ঝাাঁকুচন চদসে় যিসিা হাচস যহসস 

বলসলন, এখানকার অযাসরিসমট সম্বসে কমসেন করচিল। বলসি চ মটা পেঘত চিক 

কসর োজসি জাসন না, আর আশা কসর যে আমরা এখাসন এসস  লার যঢসল চদসে় োব। 

টাকার গরম আর কী! 

  

যেলুদা বলল, আশ্চেঘ যিা। শুসনচিলাম আসটঘর সমঝদার, আর এখাসন এসস চ ম োজার 

কথাটাই মসন হল? 

  

রচক্ষি কী জাচন একটা উের চদসি চগসে় আর চদসি পারসলন না। ককলাসসর চদক যথসক 

একটা চবকট চিৎকার এসস আমাসদর সকসলরই চপসল িমসক চদসে়সি। লালসমাহনবাবু 

পরমুহূসিঘই চনসজসক সামসল চনসে় লাচেসে় উসি বলসলন, োইট শুরু হসে় যগসি মশাই! 

চেসলন িযাাঁিাসি! 

  

চিৎকাসরর পর আরও অনয গলাে় যিািাসমচি শুরু হসে়সি। োইট হসল এি যলাক যিিাসব 

যকন? আমরা যেলুদার চপিন চপিন বযস্তোসব ককলাসসর চদসক এচগসে় যগলাম। এি 

িুসটািুচট যগালমাল কীসসর জনয? 

  

েখন যগসটর কািাকাচি এসস যগচি িখন যদখলাম িার-পাাঁিজন যলাক িযাংসদালা কসর 

একচট যবগুচন হাওে়াইে়ান শাটঘ পরা যলাকসক হলসদ গাচ ়টার চদসক চনসে় যগল। িারপর 

যবচরসে় এল চহসরা চহসরাইন আর চেসলন। এসদর চিনজসনরই মুখ যিনা। রূপা অৰ্জ্ুঘসনর 
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কাাঁসধ ের কসর এচগসে় আসসি, বলবত িাসদর পাসশই মাথা যহাঁট কসর রূপার কাাঁসধ 

একটা হাি চদসে় যেন িাসক সাস্তুনা চদসি। এবাসর যসই বাোচল যিসলচটসক যদসখ আমরা 

িারজসনই িার চদসক এচগসে় যগলাম। 

  

কী হসে়সি মশাই? লালসমাহনবাবু প্রশ্ন করসলন। 

  

লাশ পস  আসি। মচন্দসরর যপিন চদসক… হচরবল বযাপার…হা সগা  সব….  

  

িযাংসদালা কসর চনসে় যগল কাসক? 

  

আপ্পারাও। উচনই প্রথম যদখসলন, আর যদসখই যসনসসলস। 

  

যেলুদা আর চমস্টার রচক্ষি আসগই মচন্দসর ঢুসক চগসে়চিল। এবার আমরা দুজনও 

যগলাম; চেসল্মর যলাকজন সব যবচরসে় আসসি, বুঝলাম শুচটং আর হসব না। 

  

মচন্দসরর বাাঁ চদসকর পযাসসজ চদসে় আমরা এচগসে় িসলচি,  ানচদসক ককলাসসর নীসির 

চদকটাে় সাচর সাচর হাচি আর চসংসহর মূচিঘ; মসন হে় িারাই যেন মচন্দরটাসক কাাঁসধ 

কসর রসে়সি। সামসন মা  রু্সর  ান চদসক চগসে়ই বাধহে় মৃিসদহ, কারণ যসখাসন চকিু 

যলাক দাাঁচ ়সে় নীসির চদসক যিসে় রসে়সি। আমরা যপৌাঁিাসনার আসগই চমস্টার রচক্ষি চে  

যথসক যবচরসে় আমাসদর চদসক এচগসে় এসস বলসলন, ওচদসক োসবন না। চবশ্ৰী বযাপার। 

আমারও যে খুব একটা োবার ইসি চিল িা নে়, কারণ এ ধরসনর রক্তাক্ত দৃশয যদখসি 

োল লাসগ না; িবু যক মারা যগসি জানার েীষণ যকৌিুহল হচিল। যস যকৌিুহলটা চমচটসে় 

চদল যেলুদা। চমস্টার রচক্ষি িসল আসবার এক চমচনসটর মসধযই যেলুদাও চেসর এসস 

বলল, শুেঙ্কর যবাস। মসন হে় পাহাস র উপর যথসক যসাজা পস সিন পাথসরর মাচটসি। 

  

লালসমাহনবাবু শুনলাম চব চব  কসর বলসিন, আশ্চেঘ। চিক এইোসবই মরবার কথা 

র্নশযাম ককঘসটর। 
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যেলুদা আবার বাইসরর চদসক িসলসি, আমরা দুজন িাাঁর চপিসন। চমস্টার রচক্ষি এচগসে় 

চগসে়চিসলন, আমাসদর আসসি যদসখ যথসম বলসলন, কাল রাসত্র েখন এচদকটাে় যব াসি 

আচস, িখনই যদখলাম েেসলাক পাহাস র উপর উিসিন। আচম বারণ কসরচিলাম। 

েেসলাক আমার কথাে় কানই চদসলন না। িখন চক জাচন যে যলাকটা আত্মহিযা করসি 

োসি? 

  

চমস্টার রচক্ষি িসল যগসলন। একটা নিুন কথা বসল যগসলন বসট। েেসলাক। আত্মহিযার 

কথাটা আমার মসনই হে়চন। যেলুদা চমস্টার রচক্ষসির কথাে় যেন আমল না। চদসে়ই 

আবার ককলাসসর বাাঁ চদক চদসে় পাহাস  উিসি আরম্ভ করল।  

  

আধর্ণ্টা আসগই যদসখচিলাম খাসদর পাসশ যলাকজন দাাঁচ ়সে় আসি, এখন যদখচি একচট 

যলাকও যনই। মসন মসন বললাম শুেঙ্কর বাস মসর চগসে় আমাসদর কাসজর সুচবসধ কসর 

চদসেসিন। 

  

যেলুদা যদখলাম যবশ যবপসরাে়াোসব এচগসে় চগসে় খাসদর ধাসর দাাঁচ ়সে় র্া  চনিু কসর 

মচন্দসরর চপিসন যেখাসন মৃিসদহ পস  আসি যসখানটা যদখসি। যেখান যথসক পস সিন 

শুেঙ্কর বাস, যসই জাে়গাটা আন্দাজ কসর ও খাসদর আশপাশটা খুব োল কসর যদখসি 

লাগল। 

  

মাচটসি একটা গিঘ। যলাক িলািসল মাচট ঢুসক যসটা খাচনকটা বুসজ এসসসি, চকন্তু িাও 

বযাগ যথসক োাঁজ করা যস্কলটা খুসল িার মসধয যঢাকাসি যসটা প্রাে় যদ  হাি যেিসর 

িসল যগল। গিঘটা খাদ যথসক হাি চিসনক দূসর। এবার যেলুদা গিঘটার চিক সামসন 

খাসদর ধারটা পরীক্ষা করসি লাগল। আচম আর লালসমাহনবাবুও যদখচি আর যবশ বুঝসি 

পারচি যকান চজচনসটা যেলুদার দৃচি আকষঘণ কসরসি।  

  

খাসদর ধাসরর মাচটর উপর একটা গেীর খাাঁজ পস সি।  
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চকিু বুঝসি পারচিস, যিাপসস? যেলুদা চজসজ্ঞস করল। আচম িুপ কসর আচি যদসখ যস 

চনসজই উের চদল— 

  

এটা দচ ়র দাগ। একটা শাবল যগাসির চজচনস গেীরোসব পুাঁসি যসটাে় একটা দচ ় যবাঁসধ 

খাসদর চেির ঝুচলসে় যসটা ধসর যকউ যনসমচিল বা নামসি যিিা কসরচিল। কাল রাসত্র 

খস খচস শব্দটা মসন প সি? যসটা চিল দচ ়টাসক যটসন যিালার শব্দ। সামসন চদসে় 

যঢাকার উপাে় যনই, িাই চপিন চদসে় যঢাকার এই বযবস্থা।  

  

লালসমাহনবাবু বলসলন, চকন্তু দচ ় হসল…একসশা েুট.মানুষ ধসর নামসব…যস যিা 

যমাক্ষম দচ ় হসি হসব মশাই। 

  

নাইলসনর দচ ়। হালকা, অথি প্রিণ্ড শক্ত, বলল যেলুদা। 

  

আচম বললাম, িার মাসন যিা শুেঙ্কর যবাস িা া আসরকজন যলাক চিল? 

  

নযািাসরচল। যসই যলাকই দচ ় যটসন িুসলসি, যসই শাবল-দচ ় সচরসে় যেসলসি। যস 

শুেঙ্কর যবাসসর শত্ৰু বা চমত্র যসটা এখনও যষাসলা আনা চনচশ্চিোসব বলা োে় না, িসব 

একটা কারসণ শত্ৰু বসলই মসন হে়। 

  

আমরা যেলুদার চদসক িাইলাম। যেলুদা িার শাসটঘর পসকসট হাি ঢুচকসে় একটা যিাট্ট 

চজচনস বার কসর হাসির যিসলাে় ধসর আমাসদর যদখাল।  

  

একটা যিাঁ া কাপস র টুকসরা। নীল রসের কাপ । কাল কাসক যদসখচি নীল শাটঘ গাসে়? 

  

চমস্টার জে়ত মচিক। 

  

যকাথাে় যপসল ওটা?—কাাঁপা গলাে় চজসজ্ঞস করলাম। যেলুদা বলল, উপূ  হসে় পস চিল 

শুেঙ্কর বাস। হাি দুসটা ি াসনা। বাাঁ হািটা মুসিা অবস্থাে়। দু আেুসলর মাঝখান চদসে় 
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টুকসরাটা যবচরসে় চিল। দুজসন ধস্তাধচস্ত হে় খাসদর ধাসর। শুেঙ্কর শাটঘ খামচিসে় ধসর। 

িারপর পস  োে়। টুকসরাটা হাসি চিাঁস  আসস। 

  

ওপর যথসক যিসল যেসল চদসে়চিল চক? লালসমাহনবাবু প্রশ্ন করসলন। ত িার মাসন যিা 

ম -মা ার। 

  

যেলুদা লালসমাহনবাবুর কথাে় যকানও মতবয না কসর গেীরোসব বলল, একটা কথা 

বলসিই হসব—ককলাস এখনও অক্ষি রসে়সি, আর যসটার জনয দাে়ী শুেঙ্কর যবাস। চিচন 

মরসলন বসলই মূচিঘ িারসক কাজ না যসসরই পালাসি হল। আর যসই সসঙ্গ 

লালসমাহনবাবুর েচবষযদ্বাণীও েসল যগল। ককলাসস সচিযই লাশ পাওে়া যগল! 
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৯. রেল্ম ফৈাম্পারনি ফলাসৈিা 

খাসদর মাথা যথসক েখন নীসি নামলাম িিক্ষসণ চেল্ম যকাম্পাচনর যলাসকরা সসর 

পস সি। িার বদসল এখন স্থানীে় যলাসকর চে । আর আসমচরকান গাচ ়র বদসল রসে়সি 

একটা চজপ। একজন বির পে়চত্রসশর স্মাটঘ েেসলাক যেলুদাসক যদসখ এচগসে় এসলন। 

ইচনই নাচক চমস্টার কুলকাচনঘ-টুচরস্ট যগস্ট হাউসসর মযাসনজার। যেলুদার সসঙ্গ ইংসরচজসি 

কথা হল। েেসলাক বলসলন, কাল রাসত্র যে চমস্টার যবাস যেসরনচন। যসটা আজ যোসর 

জানা যগসি। একচট যবে়ারাসক পাচিসে়চিলাম ওর যখাাঁজ করসি, যস না যপসে় হিাশ হসে় 

চেসর আসস। 

  

এখন কী বযবস্থা হসি? যেলুদা প্রশ্ন করল। কুলকাচনঘ বলসলন, আওরঙ্গাবাসদ খবর 

পািাসনা হসে়সি। চস চ  েযান আসসি, য  বচ  মসগঘ চনসে় োসব। চমস্টার যবাসসর োই 

আসিন চদচিসি। লাশ সনাক্ত করার বযাপাসর িাসক খবর পািাসনা হসি। …যেচর সযা ! 

েেসলাক সচিযই পচণ্ডি চিসলন। আসগও একবার এসসচিসলন—চসকসচট এইসট। যগস্ট 

হাউসসই চিসলন। এসলারার ওপর বই চলখচিসলন। 

  

আপনাসদর এখাসন থানা যনই? 

  

একটা পুচলশ আউটসপাস্ট আসি। যিাট জাে়গা যিা! একজন অযাচসসটাট সাব-

ইনসাসপক্টর িাসজঘ আসিন। চমস্টার যর্াসট। আপািি য  বচ  ইনসাসপক্ট করসিন। 

  

আমার সসঙ্গ আলাপ কচরসে় চদসি পাসরন? 

  

সাসটঘনচল!…োল কথা— 
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কুলকাচনঘ কী যেন একটা যগাপনীে় কথা বলসি িাইসিন, চকন্তু আমরা দুজন বাইসরর 

যলাক রসে়চি বসল ইিস্তি করসিন। যেলুদা বলল, আপচন এসদর সামসন বলসি পাসরন। 

কুলকাচনঘ আশ্বস্ত হসে় বলসলন, আজ সকাসল বসম্বসি একটা ট্রাঙ্ক কল হসে়সি। 

  

মচিক? 

  

হযাাঁ। 

  

কী বলল যনাট কসরসিন? 

  

কুলকাচনঘ পসকট যথসক একটা কাগসজর চিপ বার কসর যসটা যথসক পস  বলসলন, যম 

বালু আসি। আজ রওে়ানা হচি। 

  

যমসে় োল আসি, আজ রওনা হচি। আবার যসই যমসে়র বযাপার।  

  

োবার কথা বসলসি চকিু? যেলুদা িাপা উসেজনার সসঙ্গ প্রশ্ন করল।  

  

কুলকাচনঘ বলসলন, উচন যিা আজই সকসল যেসি িাইচিসলন, চকন্তু আচম আপনার কথা 

যেসবই একটা েচন্দ বার কসর োওে়াটা চপচিসে় চদসে়চি। ওর টযাচক্সর ড্রাইোরসক চটসপ 

চদসে়চি। চ োসরনচসে়াল গণ্ডসগাল—গাচ ় সারাসি টাইম লাগসব। 

  

ব্রাসো! আপচন অিযত বুচিমাসনর কাজ কসরসিন। 

  

যেলুদার িাচরসে কুলকাচনঘর যিাখ খুচশসি জ্বলজ্বল কসর উিল। যেলুদা একটা িারচমনার 

ধচরসে় বলল, োল কথা-আপনার এই যর্াসট যলাকচট যকমন? 

  

যবশ যলাক। িসব মনমরা হসে় থাসক। এ জাে়গা িার োল লাসগ না। কসব। যপ্রাসমাশন 

হসব, আওরঙ্গাবাসদ যপাসস্ট  হসব, িাই চদন গুনসি। …আসুন না, আলাপ কচরসে় চদই। 
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চমস্টার যর্াসট যকে যথসক যবচরসে় এসসসিন, কািাকাচির মসধযই চিসলন, কুলকাচনঘ িাাঁসক 

য সক এসন যেলুদাসক চবখযাি প্রাইসেট চ সটকচটে বসল িাাঁর সসঙ্গ পচরিে় কচরসে় 

চদসলন। েেসলাক লম্বাে় সাস  পাাঁি েুট, িও াসিও প্রাে় িিখাচনই বসল মসন হে়, িার 

উপসর আবার িাচলঘ িযাপচলসনর মসিা যগাাঁে। চকন্তু যমাটা হসল কী হসব, হাাঁটািলা যবশ 

িটপসট। 

  

যর্াসটর সসঙ্গ কথা বলার আসগ যেলুদা আমাসদর চদসক চেসর বলল, যিারা বরং বাংসলাে় 

চেসর ো-আচম েেসলাসকর সসঙ্গ একটু কথা বসল আসচি। 

  

কী আর কচর। যগলাম চেসর বাংসলাে়। যোসর শুধু িা যখসে় যবচরসে়চিলাম, িাই যবশ 

চখসদ পাচিল। বারান্দাে় চগসে় যিৌচকদারসক হাাঁক চদসে় দুজসনর জনয চ মরুচট করসি 

বসল চদলাম। 

  

র্সর চেসর এসস যদচখ লালসমাহনবাবু যকমন যেন যবাকা যবাকা োব কসর খাসট বসস 

আসিন। আমাসকঘ যদসখ বলসলন, আমরা চক যবসরাবার সমে় র্সরর দরজা বে কসর। 

চগসে়চিলাম? 

  

আচম বললাম, না যিা। যনবার মসিা কীই বা আসি বলুন! িা িা া এরা যিা সকালসবলা 

র্র ঝা সপাি কসর, িাই…যকন, চকিু হাচরসে়সি নাচক? 

  

না, চকন্তু চজচনসপের সব ওলট-পালট হসে় আসি। আমার খাসট বসস আমার বাক্স 

যর্াঁসটসি। এই চকিুক্ষণ আসগ। খাট এখনও গরম হসে় আসি। যিামার বাক্সটা যদসখা যিা। 

  

সুটসকসটা যখালামাত্র বুঝসি পারলাম যসটা যকউ র্াাঁটার্াাঁচট কসরসি। যেটা যেখাসন চিল 

যসটা যসখাসন যনই। শুধু বাক্স না, বাচলশ- টাচলশও এচদক ওচদক হসে় আসি। এমন কী 

থাসটর িলাসিও যে খুাঁসজসি যসটা আমার িচট যজা া যেোসব রাখা হসে়সি িার যথসক 

বুঝসি পারচি। 
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লালসমাহনবাবু বলসলন, কীসসর জনয সবসিসে় েে় চিল জান? আমার যনটবুকটা। যসটা 

যদখচি যনে়চন। 

  

অনয চকিু চনসে়সি নাচক? 

  

কই, চকিুই যিা চনসে়সি বসল মসন হসি না। যিামার? 

  

আমারও িাই। চকিুই যনে়চন। যে এসসচিল যস চবসশষ যকানও একটা চজচনস খুাঁজসি 

এসসচিল। যসটা পাে়চন। 

  

একবার যিৌচকদারসক চজসজ্ঞস করসল হে় না? চকন্তু যিৌচকদারসক চজসজ্ঞস কসর যকানও 

েল হল না। যস বাজার করসি চগসে়চিল, িখন েচদ যকউ এসস থাসক। এখাসন 

যকানওচদন চকিু িুচরটুচর োে় না, কাসজই বাইসরর যলাক এসস র্সর ঢুসক চজচনসপত্র 

র্াাঁটার্াাঁচট কসর োসব এটা িার কাসি খুবই আশ্চেঘ লাগল।  

  

হিাৎ মসন হল যেলুদার র্সর যলাক ঢুসকচিল চক না জানা দরকার। চগসে় যদচখ যেলুদা 

দরজা লক কসর যগসি। যসটার অচবচশয একটা কারণ আসি। ও চনসজ িদ্মসবসশ রসে়সি 

বসল ওর একটু সাবধান হসি হে়। লালসমাহনবাবু বলসলন, একবার চমস্টার রচক্ষিসক 

চজসজ্ঞস করসব নাচক? 

  

কাল–রাসত্র জানাল চদসে় টসিঘর যখলা যদসখ আমার এমচনই রচক্ষি সম্বসে একটা 

যকৌিূহল হচিল, িাই লালসমাহনবাবুর প্রস্তাবটা যমসন চনসে় দুজসন েেসলাসকর দরজাে় 

চগসে় আসস্ত কসর টাকা মারলাম। কসে়ক যসসকসের মসধযই দরজা খুসল যগল। 

  

কী বযাপার? যেিসর এসস। 

  

েেসলাক যে খুব একটা খুচশ খুচশ োব যদখাসলন িা নে়; িাও েখন  াকসিন িখন 

যগলাম। 
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আপনার র্সরও চক যলাক ঢুসকচিল? লালসমাহনবাবু ঢুসকই প্রশ্ন করসলন।  

  

েেসলাক লালসমাহনবাবুর চদসক িাকাসিই বুঝলাম োবগচিক োল না। িাপা অথি 

ঝাাঁঝাসলা গলাে় বলসলন, আপনাসক বসল যিা লাে যনই, কারণ আপচন কাসন যশাসনন 

না, কাসজই আপনার োগসনচটসকই বলচি। —যলাক শুধু যঢাসকচন, আমার একচট অিযত 

কাসজর চজচনস সেসত্ন িুসল চনসে় যগসি। 

  

কী চজচনস? আচম েসে় োসে় চজসজ্ঞস করলাম। 

  

আমার যরনসকাট। চবচলচি যরনসকাট। আজ পাঁচিশ বির ধসর বযবহার করচি।  

  

যমসজামামা িুপ। কালা যসসজ আসিন। আচম খুব যজাসর যিাঁচিসে় িাসক খবরটা চদসে় 

চদলাম। লালসমাহনবাবু বলসলন, কাল রাসত্র চনসে়চিল চক? কাল যদখলুম। আপচন কী 

যেন খুাঁজসিন। আপনার টিঘটা… 

  

না। কাল রাসত্র একটা িামচিসক র্সর ঢুসকচিল। বাচি চনচেসে় টিঘ যজসল যসটাসক িা াসি 

যিিা করচিলুম। কাল আমার যকানও চজচনস যখাে়া োে়চন। যগসি আজ। সকাসল। আর 

আমার ধারণা যসটা চনসে়সি যিৌচকদাসরর ওই যিসলটা।  

  

এ কথাটাও যিাঁচিসে় যমসজামামাসক শুচনসে় চদলাম। উচন বলসলন, শুসন দুিঃচখি হলাম। 

যিসলচটর চদসক যিাখ রাখসি হে় এবার যথসক।  

  

এর পসর আর চকিু বলার যনই। আমরা েেসলাকসক চ সটবঘ করার জনয ক্ষমা যিসে় র্র 

যথসক যবচরসে় এলাম। 

  

যিৌচকদার চ মরুচট এসন চদসে়চিল, দুজসন খাবার র্সর বসস যখলাম। আসমচরকাে় চ ম 

কী কসর েসজ জাচন না, আমাসদর এই খুলদাবাসদর চ ম োই যবশ োলই লাগচিল। র্সর 

যক ঢুসক থাকসি পাসর যসটা োবসি মনটা খিা খিা করচিল, চকন্তু এখন মসন হসি যসটা 

হে়সিা সচিযই যিৌচকদাসরর ওই যিসলটা! ও মাসঝ মাসঝ বাংসলার পচশ্চমচদসকর মািাাঁটাে় 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাে়িাচর কসর, আর পদার োাঁক চদসে় আমাসদর চদসক আ সিাসখ যদসখ, যসটা লক্ষ 

কসরচি। 

  

েচদও যেলুদা বাংসলাে় চেসর যেসি বসলচিল, িার মাসন যে র্সরই বসস থাকসি হসব 

এমন যকানও কথা আসি চক? িাচব চদসে় র্সরর দরজা বে কসর আমরা বাংসলার বাইসর 

রাস্তাে এলাম। 

  

বাংসলার চিক সামসন যথসক যগস্ট হাউসটা যদখা োে় না, একটা অসিনা গাি সামসন 

পস । গাচ ় স্টাটঘ যদবার একটা শব্দ যপসে় একটু এচগসে় যগলাম। এবার যগস্ট হাউসটা 

যদখা োসি। আওরঙ্গাবাদ যথসক যে টযাচক্সটা চমস্টার রচক্ষি আর লুইসনসক চনসে় 

এসসচিল, যসটা োবার জনয কিচর, িাসির উপর মাল িাপাসনা রসে়সি, আসমচরকান 

যো পচি চমস্টার সযাম লুযইসন যবোরাসক বকচশশ চদসিন।  

  

চকন্তু ইচন আবার যক? 

  

আসরকচট যলাক যগস্ট হাউস যথসক যবচরসে় এসসসিন, লুইসসনর সসঙ্গ হাি যনস  কথা 

বলসিন। লুইসন দুবার মাথা না ল। িার মাসন যকানও একটা প্রস্তাসব রাচজ হল। এবার 

অনয েেসলাকচট আরার যগস্ট হাউসস ঢুসক একটা সুটসকস হাসি চনসে় যবসরাসলন। 

ড্রাইোর গাচ ়র চপিসনর  ালা খুসল চদল। বাক্স চেিসর ঢুসক যগল।  ালা বে হল। আমার 

বুসকর চেির েীষণ ধুকপুকুচন। লালসমাহনবাবু আমার হাি খামসি ধরসলন। 

  

জে়ত মচক্সক চনসজর গাচ ়র জনয অসপক্ষা না কসর আসমচরকাসনর সঙ্গ চনসে় পালাসিন। 

  

ড্রাইোর িার জাে়গাে় চগসে় বসল। 

  

যিৌচকদাসরর সাইসকল?-আচম যিাঁচিসে় উিলাম। 

  

টযাচক্স স্টাটঘ যদবার শব্দ যপলাম। 
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আচম ঊধ্বঘশ্বাসস যদৌস  চগসে যকানও রকসম যটসন চহাঁিস  সাইসকলটাসক বাইসর আনলাম। 

  

উসি প ়ুন। 

  

লালসমাহনবাবুর োব যদসখ মসন হল চিচন জীবসন এই প্রথম সাইসকসলর চপিসন 

িাপসলন। আচম জাচন অনয সমে় হসল িাপসিন না-চকন্তু অপরাধী পাচলসে় োসি, এ 

িা া গচি যনই। 

  

টযাচক্স যবচরসে় িসল যগসি। আচম প্রাণপসণ যপা াল কসর িসলচি। জটােু় আমার যকামর 

খামসি ধসরসিন। সাি বির বে়সস সাইসকল িালাসি চশসখচি। যেলুদাই চশচখসে়চিল। 

অযাচিসন যসটা কাসজ চদল। 

  

চবশ চমচনসটর পথ পাাঁি চমচনসট যপৌাঁসি যগলাম। ওই যে যেলুদা-ওই যে যর্াসট, কুলকাচনঘ। 

  

যেলুদা! চমস্টার মচিক পাচলসে়সিন-সসই আসমচরকাসনর টযাচক্সসি-এই পাাঁি চমচনট 

আসগ? 

  

এই একটা খবসরর দরুন কসে়ক মুহূসিঘর মসধয এি রকম র্টনা র্সট যগল যে, এখনও 

োবসি মাথা যোাঁ যোাঁ কসর। চজচপও যে ইসি করসল র্ণ্টাে় ষাট মাইল চিস  িুটসি 

পাসর যসটা এই প্রথম জানলাম। আচম আর জটােু় চপিসন র্াপচট যমসর বসস আচি, সামসন 

ড্রাইোসরর পাসশ যর্াসট আর যেলুদা, যদখসি যদখসি টযাচক্স কাসি িসল আসসি, িারপর 

হনঘ চদসি চদসি যসটাসক িাচ ়সে় এচগসে় চগসে় থামল, যো পচি লুইসসনর যিাখরােচন 

আর ১ বািাই বািাই মাচকঘচন গাচলর চবসফারণ, আর িারই মসধয মচিসকর েযাকাসস 

মুখ, একবার বাধা চদসি চগসে় যকাঁসিা হসে় োওে়া, আর িারপর যর্াসট িার সুটসকস 

খুলল, আর িা যথসক টাচকঘশ টাওসে়সলর পযাাঁি খুসল যবসরাল েক্ষীর মাথা, আর 

লালসমাহনবাবুর হাে যিস  বলা এেস ওসে়ল দযাট অলস ওসে়ল, আর লুইসসনর হা 

হসে় োওে়া আর দুবার বাট…বাট বলা, আর সবসশসষ লুইসন টযাচক্স কসর আওরঙ্গাবাদ, 

আর আমরা বামাল সসমি যিার যগ্রত এার কসর খুলদাবাদ। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 84 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

মচিক অচবচশয এখন যর্াসটর চজম্মাে়। অথঘাৎ চিচন এখন খুলদাবাদ পুচলশ 

  

আউটসপাসস্টর বাচসন্দা। েেসলাক এি হিেম্ব হসে় চগসে়চিসলন যে, যকানও কথাই 

বলসি পাসরনচন। 

  

যর্াসট আমাসদর যগস্ট হাউসস নাচমসে় চদসলন, কারণ কুলকাচনঘ ওখাসন উৎসুক হসে় 

অসপক্ষা করচিসলন। চমশন সাকসসসেুল শুসন কুলকাচনঘ অচবচশয দারুণ খুচশ হসলন, চকন্তু 

যেলুদা যেন িার উৎসাসহ খাচনকটা িাণ্ডা জল যঢসলই বলল যে, এখনও কাজ বাচক 

আসি। -আর িা িা া আপচন বসম্বর ওই নাম্বারটা চনসে় চকন্তু এনসকাে়াচরটা করসবন, 

আর খবর যপসলই আমাসক জানাসবন। 

  

যশসষর ইনিাকশনটার চিক মাসন যবাঝা যগল না, িসব এটা চনসে় মাথা র্ামাসনার যকানও 

প্রসে়াজন আসি বসলও মসন হল না। 

  

কুলকাচনঘ সকসলর জনয কচে বসলচিসলন, যসটা যখসি যখসি হিাৎ মসন প সল আমাসদর 

র্সর যে যলাক ঢুসক চজচনসপের র্াাঁটার্াাঁচট কসরসি, আর রচক্ষসির র্র যথসক যরনসকাট 

িুচর যগসি, যস খবরটা যেলুদাসক যদওে়া হে়চন। যসটা ওসক বলসি ও কসে়ক মুহূিঘ েুকুচট 

কসর োবল। িারপর কুলকাচনঘসক চজসজ্ঞস করল যিৌচকদার যলাকচট যকমন।  

  

যক, যমাহনলাল? যেচর গু  মযান। সসিসরা বির যিৌচকদাচর করসি, যকানও চদন যকউ 

কমসেন কসরচন। 

  

যেলুদা আসরকটু যেসব বলল, যকানও চজচনস যনে়চন বলচিস? 

  

আচম যবশ যজাসরর সসঙ্গ মাথা যনস  না বললাম, আর যসই সসঙ্গ এটাও বললাম যে 

রচক্ষি যিৌচকদাসরর যিসলসক সসন্দহ করসি। 
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িলুন, লালসমাহনবাবু-আপচন বলসিন যলাকটা আপনার খাসট বসস খাট গরম কসর 

চদসে়চিল—আপনার বাসক্স কী আসি একবার যদসখ আচস; আমরা িচল, চমস্টার কুলকাচনঘ। 

এটা আপািি আপনার চজোসিই থাক। 

  

যিাে়াসলসি যমা া েক্ষীর মাথাটা যেলুদা কুলকাচনঘসক চদসে় চদল। চিচন যসটা িাাঁর 

আচপসসর চসন্দুসক ঢুচকসে় চদসে় িাসি িাচব চদসে় চদসলন। যেলুদা বসল এল যস 

অল্পক্ষসণর মসধযই চেরসব। 

  

বাংসলাে় এসস আমাসদর র্সরর দরজা বে কসর যেলুদা আমার আর লালসমাহনবাবুর 

চজচনস খুব োল কসর যর্াঁসট যদখল। জামাকাপ  িা া লালসমাহনবাবুর সুটসকসস ো চিল 

িা হল একটা হাচমওপযাচথক ওষুসধর বাক্স, দু খণ্ড অপরাধ-চবজ্ঞান, িাাঁর যনাটবুক, আর 

যবলুচিস্তাসনর চবষসে় একটা ইংসরচজ বই। যনাটবুকটা যেলুদা এিক্ষণ ধসর উলসট পালসট 

যদখল যকন যসটা বুঝসি পারলাম না। সব যদখাসটখা হসে় যগসল বলল, ো আন্দাজ করচি 

িা েচদ চিক হে়, িা হসল এসপার ওসপার ো হবার আজই হসব। আর িাই েচদ হে়, 

িা হসল মসন হসি যিাসদর একটা জরুচর েূচমকা চনসি হসব। সব সমে় মসন রাখচব যে 

আচম আচি যপিসন, েসে়র চকিু যনই। মচিসকর অযাসরসস্টর কথা কাউসক বলচব না, এখন 

র্র যথসক যবসরাচব না। এমচনসিও হে়সিা যবসরাসি পারচব না, কারণ, মসন হে় বৃচি 

আসসি। 

  

যেলুদা কথাগুসলা বলসি বলসি জানালার চদসক মুখ চেচরসে়চিল, এখন যদখলাম ও 

চনিঃশসব্দ যহাঁসট জানালার কািটাে় চগসে় দাাঁ াল! আমারও যিাখ যগল জানালার চদসক। 

এটা পচশ্চম চদক। এচদসক খাচনক দূর র্াস জচমর পসর কিগুসলা ব  ব  গাি, িার 

মসধয ইউকযাচলপটাস গািটা আমার যিনা। একজন যলাকসক গািপালার চপিন যথসক 

যবচরসে় এসস র্াস যপচরসে় আমাসদর বাংসলার সামসনর চদসক িসল আসসি যদখলাম। 

িার এক চমচনট পসরই যলাকটা আমাসদর খাবার র্সর এসস ঢুকল, আর িার পসরই 

একটা দরজা িাচব চদসে় যখালা, আর িারপর যসটাসক চেির যথসক বে করার শব্দ 

যপলাম। 
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যেলুদা দুবার মাথা যনস  িাপা গলাে় বলল-চিক আসি, চিক আসি। 

  

যলাকটা আর যকউ নন-আমাসদর প্রচিসবশী চমস্টার রচক্ষি। 

  

আমার কাি যথসক সমে় মসিা চনসদঘশ পাচধ, যসই অনুোে়ী কাজ করচব। 

  

এই যশষ কথাটুকু বসল যেলুদা র্র যথসক যবচরসে় িসল যগল। 

  

আমরা দুজসন র্সর বসস রইলাম। বাইসর যমসর্র গজঘন যশানা োসি। বাধহে় কাসলা 

যমসর্। সূেঘটা যঢসক চদসে়সি বসল আসলা কসম এসসসি। 

  

বসস থাকসি থাকসি হিাৎ যকন জাচন মসন হল যে, চমস্টার রচক্ষসির যিসে় যবচশ। 

রহসযমে় যলাক আর যকউ যনই, কারণ ওর সম্বসে আমরা প্রাে় চকিুই জানসি পাচরচন। 

  

আর মচিক? মচিক, সম্বসেও চক সব যজসন যেসলচি? 

  

জাচন না। হিাৎ মসন হসি চকিুই জাচন না। মসন হসি যে অেকাসর চিলাম, এখনও যসই 

অেকাসরই আচি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ িায়  । কৈলাসস ফৈসলঙ্কারি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 87 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১০. তু্মুল বৃরি শুিু হল 

বাসরাটার পর যথসকই িুমুল বৃচি শুরু হল, আর িার সসঙ্গ যমসর্র গজঘন। যেলুদা বসল 

যগসি আজসকই ক্লাইমযাক্স, আর িাসি আমাসদর হে়সিা একটা েূচমকা চনসি হসব। 

আমার কাসি সবই অেকার, লালসমাহনবাবুর কাসিও িাই। কাসজই েূচমকাটা যে কী 

হসি পাসর যসটা যেসব যকানও লাে যনই। মচিক অযাসরসস্ট , েক্ষীর মাথা চসন্দুসক বচন্দ, 

এর পসরও যে আর কী র্টনা থাকসি পাসর যসটা যেসব বার করার সাচধয আমাসদর যনই। 

  

একটার সমে় যিৌচকদার এসস বলল খান কিে়ার হযাাঁে়। যেলুদাসক িা াই যখসি যগলাম। 

যস চনশ্চে়ই যগস্ট হাউসসর বাবুচিঘর রা্নতা খাসি। আমরা দুজসন যটচবসল বসার কসে়ক 

চমচনসটর মসধযই চমস্টার রচক্ষিও এসস প সলন। সকাসল িাসক যগাম া মসন হচিল, 

এখন যদখচি যবশ স্বাোচবক যমজাজ। বলসলন, এমন চদসন িাই চখিুচ ়। বাংলাসদসশর 

চখিুচ ় চক আর এরা করসি জাসন? সসঙ্গ ইচলশ মাি োজা, চ সমর ব া, যবগুচন.এ 

খাওে়ার জুচ ় যনই। এলাহাবাসদও আচম বাংলাসদসশর অেযাস িাচ ়চন। েেসলাক যে 

যখসি োলবাসসন যসটা যবশ যবাঝা োে়। লালসমাহনবাবুও িাাঁর যিহারার অনুপাসি োলই 

খান, িসব এখাসনর িাসল কাাঁকরটা িাাঁর এসকবাসরই বরদাস্ত হসি না। দাাঁসি প সলই 

এমন োব করসিন যেন মাথাে় বাজ প ল। 

  

 ালটা যশষ কসর েখন মাংসটা পাসি যঢসলচি িখন একটা গাচ ়র আওে়াজ যপলাম। 

আর িারপসরই খযানখযাসন গলাে় যিৌচকদার বসল একটা হাাঁক। যিৌচকদার বযস্তোসব 

একটা িািা চনসে় বাইসর িসল যগল। চমস্টার রচক্ষি হাসির রুচটসি মাংস পুসর মুসখ চদসে় 

বলসলন, এই দুসোসগর চদসন আবার টুচরস্ট। 

  

সাদা যগাাঁে সাদা যেঞ্চকচট দাচ ়ওে়ালা িশমা পরা একজন েেসলাক ক্ষচি খুলসি খুলসি 

যেিসর এসস ঢুকসলন। চপিসন যিৌচকদার, িার হাসি কুচমসরর িাম ার, একটা 

আচদযকাসলর সুটসকস। েেসলাক চহচন্দসি বসল চদসলন চিচন লাঞ্চ কসর এসসসিন, িার 
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জসনয আর যকানও হাঙ্গাম করসি হসব না। িারপর আমাসদর চদসক চেসর বাংলাে় 

বলসলন, কাসক নাচক অযাসরস্ট কসরসি শুনলাম? 

  

যেলুদার বারণ, িাই আমরা যবাকার মসিা িুপ কসর রইলাম। রচক্ষি যেন একটু অবাক 

হসে়ই বলসলন, কাসক? কখন? 

  

সাম েযাোল। গুহার যেির যথসক মূচিঘর মুণু্ড যেসে চনচিল-ধরা পস সি। অযািূর এসস 

েচদ যদচখ যকসে ঢুকসি চদসি না িা হসলই যিা চিচের। আপনারা এখনও চকিু 

যশাসননচন? 

  

রচক্ষি বলসলন, এখনও খবরটা এসস যপৌাঁিে়চন বাংসলাে়। 

  

এচনওসে়-ধরা যে পস সি যসইসটই ব  কথা। এখানকার পুচলসশর এসলম আসি বলসি 

হসব। 

  

েেসলাক িাাঁর র্সর ঢুসক োবার যবশ চকিুক্ষণ পর অবচধ শুনলাম। চিচন আপন মসন 

বকবক করসিন। চিটগ্রস্ত। 

  

আ াইসট নাগাদ বৃচি থামল। 

  

চিনসটর চকিু পসর পচশ্চসমর জানালা চদসে় যদখলাম যসই যেঞ্চকচট দাচ ় দূসরর 

ইউকযাচলপটাস গািটার চদসক োসি। 
  

পাাঁি চমচনট পসর যদখলাম চিচন চেসর আসসিন। 

  

প্রাে় সাস  িারসটর সমে় েখন িা চনসে় এল িখন হিাৎ যখে়াল করলাম যে দরজার 

সামসন যমসঝসি একটা োাঁজ করা সাদা কাগজ পস  আসি। খুসল যদখলাম যসটা যেলুদার 

যমসসজ–  

  

পসনসরা নম্বর গুহাে় োচব সেযা সািটাে়। যদািলাে় দচক্ষণ-পূবঘ যকাসণ অসপক্ষা করচব। 
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যেলুদা যনপসথয যথসক কযামসপন িাচলসে় োসি। এ এক নিুন বযাপার বসট। 

  

এ চজচনস এর আসগ কখনও হে়চন। 

  

  
  

বৃচি আর নাসমচন। সাস  িটাে় েখন বাংসলা যথসক যবসরাচি। িখন যেঞ্চকাচ ট আর 

রচক্ষি দুজসনই যে-োর র্সর রসে়সি, কারণ দুসটা র্সরই বাচি জ্বলসি। রাস্তাে় যবচরসে় 

এসস লালসমাহনবাবু বার আসিক চব চব  কসর দুগঘ দুগঘ বলসলন। আমার চনসজর মসনর 

েগব আচম চলসখ যবাঝাসি পারব না, িাই যিিাও করব না। হাি দুসটা িাণ্ডা হসে় চগসে়চিল 

িাই পসকসটর চেির গুাঁসজ চদলাম। 

  

সািটা বাজসি দশ চমচনসট আমরা ককলাসসর কাসি যপৌাঁিলাম। পচশ্চসমর আকাসশ এখনও 

েসথি আসলা রসে়সি, কারণ জুন মাসস এখাসন সাস  িটার পসর সূেঘযস্ত হে়। যেচদসক 

পাহা  আর গুহা যসচদকটা অেকার হসে় এসসসি, িসব আকাসশ যমর্ যনই। 

  

আমরা ককলাস যথসক  ানচদসক যমা  চনলাম। পসরর গুহাটাই পসনসরা নম্বর গুহা। 

দশাবিার গুহা। খাসদর উপর যথসক এরই সামসন যেলুদা নুচ ় পাথর যেসলচিল। 

  

গুহার সামসন পাহারা যনই। আমরা দুজসন এচগসে় যগলাম। প্রথসম একটা প্রকাণ্ড িািাল, 

িার মাঝখাসন একটা যিাট্ট মচন্দর। আসশপাসশ যদখার সমে় যনই, িাই আমরা িািাল 

যপচরসে় যবশ কসে়ক ধাপ চসাঁচ ় উসি গুহার মসধয ঢুকলাম। 

  

এটা নীসির িলা। আমাসদর যেসি হসব যদািলাে়! সসঙ্গ টিঘ, আসি, চকন্তু এখনও িার 

প্রসে়াজন হসি না। উের-পচশ্চম যকাসণ যদািলাে় ওিার চসাঁচ ়। আর যকউ গুহার মসধয 

আসি চক না জাচন না, িাই েিটা সম্ভব শব্দ না কসর আমরা যদািলাে় উিসি লাগলাম। 
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যদ িলাে় উসি একটা যখালা জাে়গা। যসখাসন যদে়াসলর গাসে় যদবসদবীর মূচিঘ রসে়সি। 

আরও খাচনকটা উসি চগসে় আমরা চিন চদক বে একটা প্রকাণ্ড হল র্সর যপৌাঁিলাম। সাচর 

সাচর কারুকােঘ করা থাম হসলর িািটাসক মাথাে় চনসে় দাাঁচ ়সে় আসি। উের আর 

দচক্ষসণর যদে়াসল আশ্চেঘ সব যপৌরাচণক দৃশয যখাদাই করা।  

  

যেলুদার চনসদঘশ অনুোে়ী আমরা দচক্ষণ-পূবঘ যকাসণর চদসক এচগসে় িললাম। এচদকটা 

েসম আসলা যথসক দূসর সসর এসসসি, িাই টিঘ জ্বচলসি হল। চনশ্চে় আর যকউ যনই, 

অতি শত্ৰুপসক্ষর যকউ যনই, না হসল যেলুদা আমাসদর আসসি বলি না—এই 

েরসাসিই আমরা টিঘ যজ্বসলচি। ওই যে থাসমর  ানচদসকর চপিসন যদখা োসি অেকার 

রু্পচি যকাণ। 

  

আমরা এচগসে় যগলাম। নীসি চসাঁচ ় ওিার আসগই পা যথসক সযাোল খুসল চনসে়চিলাম, 

এখন যদখচি পাথর যবশ িাণ্ডা। জাে়গাে় যপৌাঁসি আবার সযাোল পসর চনলাম। যিসরাসশা 

বির আসগ পাহাস র গা যকসট কিচর যখাদাই করা যপৌরাচণক দৃসশয েরা গুহার যেির কী 

র্টনা র্টসি োসি িার যকানও ধারণা এখন পেঘত কসর উিসি পাচরচন। 

  

কিক্ষণ অসপক্ষা করসি হসব জাচন না; একটানা দাাঁচ ়সে় থাকসল পা ধসর োসব বসল 

আমরা দুজসনই গুহার যকাসণ যদে়াসল যিস চদসে় বসসচি, এমন সমে় একচট চজচনসস 

যিাখ প াসি বুসকর চেিরটা ধক কসর উিল। 

  

আমাসদর সামসন হাি পাাঁসিক দূসর একটা থাসমর পাসশ আবিা অেকাসর একটা আলগা 

চজচনস পস  আসি। একটা লাল রসের চজচনস। আর িার িলাে় িাপা যদওে়া একটা 

যিৌসকা সাদা চজচনস। 

  

লালসমাহনবাবু চেস চেস কসর বলসলন, একটা কাগজ বসল মসন হসি। দুজসন এচগসে় 

চগসে় ো যদখলাম িাসি মাথাটা যবশ কসে়কবার রু্সর যগল, আর যসই সসঙ্গ রহসযটাও 

আরও োলোসব জচট পাচকসে় যগল। 
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িলার চজচনসটা কাগজই বসট, আর যপপার ওসে়ট-টা হল-েুবসনশ্বসরর েক্ষীর মাথা!—

যেটা আজই সকসল মচিসকর সুটসকস যথসক যবচরসে় কুলকাচনঘর চসন্দুসক লুচকসে় চিল। 

  

অেকার যবশ যবস সি, িাই কাগসজর যলখাটা প সি আবার টিঘ জ্বালসি হল। 

  

মাথাটা আপনার কাসি রাখুন। িাইসল চদসে় যদসবন। 

  

এটা যেলুদা লালসমাহনবাবুসক উসিশ কসর চলসখসি। লালসমাহনবাবু ধরা গলাে় জে় মা 

িারা বসল মাথাটাসক দুহাসি িুসল চনসে় বগলদাবী কসর চনসজর জাে়গাে় চনসে় এসলন। 

  

আচম কাগজটা পসকসট পুরলাম। 

  

বাইসর চেসক িাাঁসদর আসলা! থাসমর োাঁক চদসে় পচশ্চসমর আকাশ যদখা োসি, যস 

আকাসশর রং এখন আশ্চেঘরকম যবগুচন। 

  

েসম যস রং বদলাল। িাাঁদ যবাধহে় যবশ োল োসব উসিসি। গুহার মসধয জমাট বাাঁধা 

অেকারটা আর যনই। 

  

আটটা -লালসমাহনবাবু যেন অসনকক্ষণ যিসপ রাখা চনশ্বাস যিস  কথাটা বলসলন। একটা 

অচি ক্ষীণ শব্দ। চসাঁচ ় চদসে় যক যেন উিসি। ধীসর ধীসর অচি সাবধাসন পা যেলসি। 

এইবার শব্দ বদলাল। এবার সমিল যমসঝসি হাাঁটসি। এবাসর দুই থাসমর োাঁক। চদসে় 

যদখা যগল। যলাকটা যথসমসি-এচদক ওচদক যদখসি। একটা খি শসব্দর সসঙ্গ সসঙ্গ একটা 

লাইটার জ্বসল উিল। এক যসসকসের আসলা, চকন্তু িাসিই মুখ যিনা হসে় যগসি। 

  

জে়ত মচিক। 

  

আবার মাথা গণ্ডসগাল হসে় যগল। এবার েচদ মরা মানুষ শুেঙ্কর যবাসও এসস হাচজর হন। 

িা হসলও আশ্চেঘ হব না। 
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মচিক এচগসে় এসলন, িসব আমাসদর চদসক নে়। চিচন অনয চদসকর যকাসণ োসিন। 

উের-পূবঘ চদক। ওচদসক গাঢ় অেকার। েেসলাক যসই চদসক এচগসে় চগসে় অেকাসর 

হাচরসে় যগসলন। 

  

আমাসদর গলা শুচকসে় কাি হসে় যগসি, আর আমার মন বলসি-সেলুদা 

যকাথাে়?…যেলুদা যকাথাে়?…যেলুদা যকাথাে়?… লালসমাহনবাবু বাক্স রহসসযর র্টনার 

পর বসলচিসলন চ সটকচটে উপনযাস যলখা যিস  যদসবন, কারণ বাস্তব জীবসন বানাসনা 

গসল্পর যিসে় অসনক যবচশ অচবশ্বাসয আর যরামাঞ্চকর সব র্টনা র্সট। এই েক্ষীর মাথার 

র্টনার পসর উচন কী বলসবন যক জাসন! 

  

িাাঁসদর আসলা যবস সি। দূসর একটা কুকুর  াকল। িারপর আসরকটা। িারপর থমথসম 

িুপ। 

  

িারপর আসরকটা শব্দ। 

  

এবার যমসঝ চদসে় হাাঁটসি। এবার দুই থাসমর োাঁক চদসে় যদখা যগল িাসক। এখনও যিনা 

োসি না। এবার যস যলাক এচগসে় এল। এবার আমাসদরই চদসক। প্রাে় চনিঃশসব্দ এচগসে় 

আসসি। এক পা এক পা কসর। 

  

হিাৎ যিাসখর সামসন যিাখধাাঁধাসনা আসলা। যলাকটা টিঘ যজ্বসলসি। শুধু টিঘই যদখচি, 

যলাকটাসক যদখচি না। টিঘটা আমাসদর উপর যেলা। যসটা এচগসে় এল। থামল। িারপর 

একটা যিনা গলার স্বর-িাপা, চকন্তু কথাগুসলা েীষণ িি–  

  

বামন হসে় িাাঁসদ হাি? অযাাঁ, বািাধন? আবার হুমচক চদসে় চিচি চলখসি যশখা হসে়সি?–

দশাবিার গুহাে় আটটার সমে় আচসসবন, সসঙ্গ পাাঁিশি টাকা আচনসবন।.িসব আপনার 

োহা যখে়া চগে়াসি িাহ পাইসবন, নিুবা.-এ সব যকসথসক যশখা হল, ইচিহাসসর 

অধযাপক? কথাগুসলা কাসন ঢুকসি না, এখনও কালা যসসজ বসস আি? এই বযাপাসর িুচম 

জ াসল কী কসর? খািাে় আবার যনাট করা রসে়সি যদখলাম।–েকার যেেচশপ েযাশ, 
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েুবসনশ্বসরর েক্ষী, ককলাসসর মচন্দর, যেসনর টাইম…। আবার সসঙ্গ একটা নাবালকসক 

যরসখচি যকন? ও চক যিামার বচ গা ঘ? আমার  ান হাসি কী আসি যদখসি পাি চক? 

  

চমস্টার রচক্ষি। এক হাসি চপস্তল, এক হাসি টিঘ। 

  

লালসমাহনবাবু দুবার আচম আচম বসল যথসম যগসলন। রচক্ষসির িাপা হুমচকসি গুহার 

যেিরটা যকাঁসপ উচিল–  

  

আচম আচম িাস ়া। আসল মাল যকাথাে়? 

  

এই যো। আপনার জনযই… 

  

লালসমাহনবাবু েক্ষীর মাথাটা রচক্ষসির চদসক এচগসে় চদসলন। েেসলাক চপস্তসলর হাি 

চিক যরসখ, টসিঘর হাি চদসে় মাথাটাসক বগলদাবা কসর চনসে় ঝাাঁঝাসলা সুসর বলসলন, এ 

সব বযবসা সকলসক মানাে় না, বুসঝচি? যেমন যিাট মুসখ ব  কথা মানাে় না, যিমন 

যিাট বুসক ব  সাধ মানাে় না। 

  

চমস্টার রচক্ষসির কথা হিাৎ যথসম যগল। কারণ, একটা আশ্চেঘ র্টনা র্টসি। গুহার চেির। 

–বাইসরর চদক যথসক একটা যধাাঁে়ার কুণ্ডলী গুহার চেির ঢুসক িারচদক যিসে় যেলসি, 

আর িার েসল কাসলা কাসলা থামগুসলা যেন িালসগাল পাচকসে় অদৃশয হসে় আসসি। 

  

যসই যধাাঁে়ার চেির যথসক হিাৎ একটা গমগসম গলার স্বর যশানা যগল। যেলুদার গলা; 

পাথসরর মসিা িাণ্ডা আর কচিন যস গলা–  

  

চমস্টার রচক্ষি, আপনার চদসক, একচট নে়, এক যজা া চপস্তল যসাজা িযাগ করা রসে়সি। 

আপচন চনসজর চপস্তলটা নাচমসে় যেলুন। 

  

কী বযাপার? এ সসবর অথঘ কী? চমস্টার রচক্ষি কাাঁপা গলাে় যিাঁচিসে় উিসলন। 
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অথঘ খুবই সহজ, যেলুদা বলল-আপনার অপরাসধর শাচস্ত চদসি এসসচি আমরা। অপরাধ 

একটা নে়—অসনকগুসলা। প্রথম হল—োরসির অমূলয চশল্পসম্পদসক চনমঘমোসব ধ্বংস 

করা; চদ্বিীে়, এই চশল্পসম্পদসক অসথঘর যলাসে চবসদচশসদর কাসি চবচে করা; আর 

িৃিীে়-শুেঙ্কর যবাসসক চনমঘমোসব হিযা করা। 

  

চমসথয! চমসথয।-রচক্ষি চিৎকার কসর উিসলন। -শুেঙ্কর যবাস খাসদর উপর যথসক পা 

হ সক… 

  

চমসথযটা আচম বলচি না, বলসিন। আপচন। যে শাবল চদসে় আপচন িাসক যমসরচিসলন। 

যসই শাবল রক্তমাখা অবস্থাে় খাদ যথসক পঞ্চাশ হাি দূসর একটা মনসার যঝাসপর চেির 

পাওে়া যগসি। শুেঙ্কর যবাস জযাত অবস্থাে় খাসদ প সল চিচন চনশ্চে় চিৎকার করসিন; 

অথি ককলাসসর পাহারাদার যকানও চিৎকার যশাসনচন। আর িা িা া আপনার একটা নীল 

শাটঘ আপচন বাংসলার পূবঘচদসক গািপালার মসধয লুচকসে় যরসখ এসসচিসলন। যসটা আচমই 

চগসে় উিার কচর। এই শাসটঘর একটা অংশ একটু যি া। চমচলসে় যদখসল যদখা োসব যে 

শুেঙ্কর যবাসসর-  

  

চমস্টার রচক্ষি হিাৎ একটা লাে চদসে় যধাাঁে়ার মসধয চদসে় পালাবার যিিা করসিই 

চনসমসষর মসধয চিনজন জাাঁদসরল যলাসকর হাসি বচন্দ হসে় যগসলন।  ানচদসক জে়ত 

মচিসকর টিঘ জ্বসল উিল। যসই আসলাসি যদখলাম যমক-আপ িা া যেলুদাসক, চমস্টার 

যর্াসটসক, আর আসরকচট যলাক, যে চমস্টার যর্াসটর হুকুসম রচক্ষসির হাসি হািক া 

পচরসে় চদল। 

  

যেলুদা এবার জে়ত মচিসকর চদসক চেসর বলল, চমস্টার মচিক, এবার আপনাসক একটা 

কাজ করসি হসব। ওই যে চপিসনর গুহাটা যদখসিন, ওর মসধয চগসে় যদখুন, বাাঁচদসকর 

যকানাে় চমস্টার রচক্ষসির যরনসকাটটা রসে়সি। ওটা চনসে় আসুন। আে় িপসস–এই যধাাঁে়ার 

মসধয আর যবচশক্ষণ থাকা িলসব না। আসুন লালসমাহনবাবু! 
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যগস্ট হাউসসর  াইচনং যটচবসল বসস চ নার যখসি যখসি যেলুদা আমাসদর মসনর যধাাঁে়া 

দূর করসি। আমরা চিনজন িা া রসে়সি চমস্টার মচিক, কুলকাচনঘ আর যর্াসট। চহচন্দ আর 

ইংসরচজ চমচশসে় কথা হসি, আচম যসটা বাংলাসিই চলখচি। যেলুদা বলল 

  

প্রথসমই বসল রাচখ চমস্টার রচক্ষসির আসল নাম হল িসট্টারাজ। উচন একচট গযাং বা দসলর 

সেয, োর র্াাঁচট হল চদচি। এই দসলর উসিশয হল োরসির োল োল মচন্দর যথসক মূচিঘ 

বা মূচিঘর মাথা যেসে চনসে় চবসদচশসদর কাসি চবচে করা। এই ধরসনর দল হে়সিা আরও 

আসি। আপািি এই একচট দলসক শাসে়স্তা করার রাস্তা আমরা যপসে়চি, কারণ 

িসট্টারাজসক আমরা এই র্াাঁচটর হচদস এবং এর অনযানয সেযসদর নাম বলসি বাধয 

কসরচি। েুবসনশ্বসরর েক্ষীর মাথা িসট্টারাজই িুচর কসরন, িসট্টারাজই যসটা কলকািাে় 

আসনন, িসট্টারাজই যসটা চসলোরস্টাইসনর কাসি চবচে কসরন, আবার যেন েযাশ হবার 

পর িসট্টারজই চসচদকপুসর চগসে় পানু নামক যিসলচটর কাি যথসক দশ টাকা চদসে় যসটা 

উিার কসর আসনন, এবং যসই মূচিঘ সসমি িসট্টারাজই লুইসনসক ধাওে়া কসর এসলারাে় 

আসসন। এখাসন আসার কারণ হল এক চটসল দুই পাচখ মারা। এক পাচখ হল লুইসসনর 

কাসি যসটা চবচে করা, আর চদ্বিীে় হল ককলাস যথসক আসরকচট যকানও টাটকা নিুন 

মাথা সচরসে় চনসে় োওে়া। আমরা জাচন এই দুসটার একটা উসিশযও সেল হে়চন। 

লুইসন মূচিঘ চকনসি রাচজ হন, চকন্তু যসটা িাাঁসক যদবার আসগই িসট্টারাসজর হাি িা া 

হসে় োে়, েসল িাসক লুযইসসনর গাচলগালাজ শুনসি হে়। আর মূচিঘ িুচরর বযাপারটা 

েেুল হে় একবার শুেঙ্কর যবাসসর অিচকঘি আচবেঘাসব, আর িার চকিু পসরই দশাবিার 

গুহার সামসন একচট নুচ ় পাথর যেলার দরুন। 

  

যেলুদা যবাধহে় দম যনবার জনয িুপ করল। আমার মাথা গুচলসে় যগসি। আচম না। বসল 

পারলাম না-আর চমস্টার মচিক? 

  

যেলুদা িার একসপসশ হাচস যহসস বলল, চমস্টার মচিসকর বযাপারটা খুবই সহজ। এিই 

সহজ যে প্রথসম আচমও ধরসি পাচরচন। চমস্টার মচিক। িসট্টারাজসক ধাওে়া করচিসলন। 
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যকন? 

  

যে কারসণ আচম চমস্টার মচিকসক ধাওে়া করচিলাম, চিক যসই একই কারসণ। অথঘাৎ 

চিচনও মূচিঘটাসক উিার করসি িাচিসলন। অচবচশয এইখাসনই চমসলর যশষ নে়। ওাঁর আর 

আমার যপশাও এক। উচনও আমারই মসিা একজন প্রাইসেট চ সটকচটে।  

  

আচম অবাক হসে় চমস্টার মচিসকর চদসক িাইলাম। েেসলাসকর যিাাঁসটর যকাসণ হাচস, িাাঁর 

দৃচি যেলুদার চদসক। 

  

যেলুদা বসল িলল, আমরা যোন কসর যজসনচি উচন বসম্বর োগঘব এসজচন্স নাসম একটা 

প্রাইসেট চ সটকচটে যকাম্পাচনর সসঙ্গ েুক্ত। এই যকাম্পাচনর মাচলক বাোচল, নাম যর্াষ। 

এসদরই একটা িদসতর বযাপাসর মচিক চকিুচদন হল কলকািাে় আসসন, ওাঁর এক বেুর 

অবিঘমাসন কুইনস মযানসসন িাাঁর ফ্লাসট থাসকন, িাাঁর গাচ ় বযবহার কসরন। এই সব 

এসজচন্স সাধারণি মামুচল অপরাসধর িদন্তু কসর থাসক। চকন্তু চমস্টার মচিসকর িাসি 

মন েরচিল না। চিচন িাইচিসলন যগাসে়ন্দা চহসসসব খযাচি অজঘন করসি। িাই না, চমস্টার 

মচিক? 

  

চমস্টার মচিক বলসলন, চিক কথা। আর যসই সুসোগটা এসস োে় খুব আশ্চেঘোসব। 

িদসতর বযাপাসরই গি চবষু্ণদবার চগসে়চিলাম নগরীমসলর যদাকাসন। যসখাসন আমারই 

সামসন একচট মাচকঘন েেসলাক নগরমলসক একটা মূচিঘর মাথা যদখাসলন। আমার আটঘ 

সম্বসে একটু আধটু জ্ঞান আসি, চকন্তু মাথাটা িখন আমার মসন যকানও দাগ কসটচন। শুধু 

যজসনচিলাম যে সাসহসবর নাম চসলোরস্টাইন, আর উচন অিযত ধনী। পরচদন সকাসল 

কাগসজ েুবসনশ্বসরর মচন্দসরর খবরটা পচ ়, আর িার আধা র্ণ্টার মসধয যরচ সে়াসি 

শুচন যে চসলোরস্টাইন চসচদকপুসরর কাসি যেন েযাসশ মারা যগসি। িখনই মসন হে় 

মূচিঘটাসক উিার করসি পারসল আমার নাম হসি পাসর। যস কথা িকু্ষচন বসম্বসি যোন 

কসর আমার বসসক জাচনসে় চদই। উচন িাসি রাচজ হন। বসলন-কী হে় আমাসক যোন 
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কসর জাচনে়া। আচম কাসজ যলসগ োই। চকন্তু আমার োগয খারাপ। আচম চসচদকপুসর 

যপৌাঁিানার পাাঁি চমচনট আসগ আসরকচট েেসলাক চগসে় গ্রাসমর যিসলসদর কাি যথসক মূচিঘ 

আদাে় কসর যনন। র্টনাচট র্সট আমার যিাসখর সামসন, চকন্তু িখন আমার পসক্ষ এ 

চবষসে় চকিু করার উপাে় চিল না। আচম চিক কচর েেসলাকসক েসলা করব। চকন্তু— 

  

েেসলাসকর গাচ ়র রংটা মসন আসি?-সেলুদা মচিসকর কথার উপর প্রশ্ন করল। 

  

আসি বইকী। নীল রসের চেে়াটঘ গাচ ়। যসটাসক েসল করলাম, চকন্তু যসখাসনও বযা  

যলাক-বারাসসির কািাকাচি টাে়ার পাংিার হসে় যগল, েেসলাক িখনকার মসিা আমার 

হািিা া হসে় যগসলন। চকন্তু িিক্ষসণ আমার যগাাঁ যিসপ যগসি। আচম জাচন উচন আবার 

মূচিঘটা যবিসবন। িসল যগলাম গ্রযাে হাসটসল। যশষ পেঘত েেসলাসকর যদখা যপলাম, 

িাসক ধাওে়া কসর যরলওসে় আচপসস চগসে় িার যদখাসদচখ আওরঙ্গাবাসদর চটচকট 

চকনলাম। িার হাসির বযাসগর ওজন যদসখ মসন হচিল চিচন িখন পেঘত মূচিঘটা চবচে 

করসি পাসরনচন। চটচকট চকসন বসম্বসি আমার আচপসস খবরটা জাচনসে় চদলাম। 

  

যেলুদা বলল, জাচন। আপচন বসলচিসলন যমসে় বাসপর বাচ ় িসল এসসসি। বাপ যে 

আসসল িসট্টারাজ, আপচন নন, যসটা িখন বুঝসি পাচরচন।  

  

মচিক বলসলন, োই যহাক এখাসন এসস প্রথম যথসকই আচম মূচিঘটা হাি করার সুসোগ 

খুচজ। আচম জানিাম যে যিারাই মাল উিার করার সসঙ্গ সসঙ্গ েচদ যিারসক ধসর চদসি 

পাচর। িা হসল আরও যবচশ নাম হসব; চকন্তু যসটা সাহসস কুসলাল না। োই হাক।–কাল 

রাসত্র ককলাসসর কাসি চগসে় লুচকসে় চিলাম। েখন যদখলাম এসক এসক বাংসলার সবাই 

রু্রসি যবচরসে়সি, িখন বাংসলাে় চগসে় জমাদাসরর দরজা চদসে় িসট্টারাসজর র্সর ঢুসক 

মাথাটা চনসে় আচস। 

  

যেলুদা বলল, আপনার যপিসনও যে একজন যগাসে়ন্দা যলসগসি যসটা বুঝসি 

যপসরচিসলন চক? 
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যমাসটই না; আর যসজসনযই যিা হিাৎ ধরা পস  এি যবাকা হসে় চগসে়চিলাম! 

  

চমস্টার যর্াসট হা হা কসর যহসস উিসলন। যেলুদা বলল, েখন যদখলাম। আপচন এিখাচন 

পথ লুইসসনর সসঙ্গ চগসে়ও িাসক মূচিঘটা গিানচন, িখনই প্রথম বুঝসি পারলাম যে 

আপচন চনসদাষ। িার আসগ পেঘত, আপচন যগাসে়ন্দা যজসনও, আপনার উপর যথসক। 

আমার সবটুকু সসন্দহ োে়চন। 

  

চকন্তু আপচন যিা িসট্টারীজসক সসন্দহ কসরচিসলন, িাই না?–প্রশ্ন করসলন চমস্টার মচিক। 

  

যেলুদা বলল, হযাাঁ, চকন্তু প্রথসম যসটা চিল শুধু একটা খটকা। েখন যদখলাম একটা 

পুরসনা সুটসকসস নিুন কসর নাম যলখা হসে়সি আর এন রচক্ষি, িখনই সসন্দহ হল-

~~নামটা চিক যিা? িারপর কাল রাসত্র উচন যরনসকাট পসর যবচরসে়চিসলন যস কথা 

লালসমাহনবাবুর কাসি শুচন। পসনসরা নম্বর গুহাসি একজন যলাক ঢুসকসি। সসন্দহ কসর 

ওপর যথসক গুহার সামসন একটা নুচ ় পাথর যেচল। েসল অেকাসর যলাকটা পালাে়। 

যেিসর চগসে় যখাাঁজাখুাঁচজ করসি যপিন চদসকর একটা যিাট গুহাে় যদচখ যরনসকাট, আর 

িার চবরাট যিশাল পসকসট হািুচ ়, যিচন। আর নাইলসনর দচ ়। আচম ওগুসলা 

যসইখাসনই যরসখ আচস। বুঝসি পাচর িসট্টারাজ হসলন মূচিঘসিার। যসই রাসত্রই যদখলাম 

িসট্টারাজ িার র্সর পাগসলর মসি কী জাচন খুাঁজসিন। পরচদন সকাসল শুনলাম। আপচন 

বসম্বসি যটচলসোন কসরসিন-সমসে় োল আসি। বুঝলাম মূচিঘ এখন আপনার কাসি। অথি 

মুশচকল। এই যে, মূচিঘটা হাি িা া হসল আসল িারসক শাসে়স্তা করা োসব না। িাই 

আপনাসক অযাসরস্ট করসি হল। 

  

এ চদসক শুেঙ্কর যবাসসর অপর্াি মৃিুয হসে়সি। িার য  বচ  যদখসি চগসে় হাসির মুসিা 

যথসক নীল কাপস র টুকসরা পাওে়া যগল। আপচন রাসত্র নীল শাটঘ পসরচিসলন, চকন্তু 

এচদসক আমার সসন্দহ িসট্টারাসজর উপর পস সি! আসসল আমারও আসগ িসট্টারাজ 

যপৌাঁসিচিসলন য  বচ র কাসি। উচনই নাচ ় যদখার োন কসর চনসজর একটা নীল শাটঘ 

যথসক যিাঁ া টুকসরা শুেঙ্কসরর হাসি গুাঁসজ যদন—কারণ শুেঙ্কসরর মৃিুযর জনয অনয কাউসক 
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দাে়ী করার প্রসে়াজন চিল। উচন চনসজর শটঘচট অচবচশয পসর বাংসলার পচশ্চম চদসক 

গািপালাে় েচিঘ একটা চনচরচবচল জাে়গাে় লুচকসে় রাসখন, আর আচম চগসে় যসটা উিার 

কচর। 

  

চকন্তু এি কসরও যে সমসযাটা বাচক রইল, যসটা হল কী কসর িসট্টারাজসক ধরা োে়। 

একটা পথ যপলাম েখন শুনলাম যে যক জাচন লালসমাহনবাবুর র্সর ঢুসক বাক্স র্াাঁটার্াাঁচট 

কসরসি। এ বযচক্ত চনিঃসসন্দসহ িসট্টারাজ, কারণ িারই একচট মূলযবান চজচনস যখাওে়া 

যগসি। লালসমাহনবাবুর বাসক্স লালসমাহনবাবুর যনাটবই চিল, এবং িাসি েক্ষীর মাথা, 

যেন েযাশ ইিযাচদর উসিখ চিল। এই খািা িসট্টারাজ না পস  পাসরন না। এই আন্দাসজ 

আচম লালসমাহনবাবুর হাসির যলখা নকল কসর িসট্টারাজসক যে চিচিটা চলখলাম যসটার 

কথা জাসনন। িার আসগই আচম িসট্টারাজসক চনচশ্চত করার জনয জাচনসে় চদলাম যে মূচিঘ 

যিার ধরা পস সি-  

  

যসই যেঞ্চকচট দাচ ়?–আচম আর লালসমাহনবাবু একসসঙ্গ যিাঁচিসে় উিলাম। 

  

হযাাঁ?-সেলুদা যহসস বলল। -সসটা আমার দু নম্বর িদ্মসবশী! যিাসদর কািাকাচি থাকার 

দরকার হসে়, পস চিল, কারণ যলাকটা য িারাস। োই হাক–চিচির যটাপ উচন যবমালুম 

চগসল যেলসলন। এবং িার েসল যে কী হল যসটা আপনারা সকসলই জাসনন। এবার 

এইটুকুই বলসি বাচক যে, এই যে গযাংটা ধরা হল, এর কৃচিসত্বর অংশীদার োগঘব 

এসজচন্সর চমস্টার মচিক োসি উপেুক্ত স্বীকৃচি পান যসটা আচম চনশ্চে় যদখব, আর-

চমস্টার যর্াসটর োসি পসদা্নতচি হে় যসটাও একাতোসব কামনা করব। চমস্টার কুলকাচনঘর 

েূচমকাও যে সামানয নে়। যসটা কলাই বাহুলয, আর সাহসসর জনয েচদ যম াল চদসি হে় 

িা হসল যসটা অবশযই পাসবন শ্ৰীমান িসপশ ও শ্ৰীেুক্ত লালসমাহন গাঙু্গলী। 

  

সকসলর হািিাচল যশষ হসল জটােু় একটা চকন্তু চকন্তু োব কসর বলসলন, আমার যবামটা 

িা হসল আর যকানও কাসজ লাগল না বলসিন? 
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যেলুদা যিাখ যগাল যগাল কসর বলল, যস কী মশাই-এি যে যধাাঁে়া হল যসটা এল 

যকাসখাাঁসক? ওটা যিা আর এমচন এমচন যবামা নে়-এসকবাসর চিনসশা িাপ্পা্নত যমগাটন 

খাস চমচলটাচর যস্মাক-বম্ব। 
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