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১. ফেলুদা মনমরা 

ফেলুদারক ফবশ চকেুচদন ফেরকই মনমরা ফদখচে। আচম বলচে মনমরা। ফসই জায়গায় 

লালরমাহনবাবু অন্তত বাররা রকম চবরশষ্ণ বযবহার করররেন—এরকক চদরন এরকক 

রকম। তার মরধয হরতাদযম, চবষ্ণ্ণ, চবমষ্ে চনরেজ, চনম্প্রভ ইতযাচদ ফতা আরেই। এমনকী 

ফমদামারা প েন্ত আরে। এর ফকানওোই অচবচশয উচন ফেলুদারক বরলনচন, বরলরেন 

আমারক। আজ আর োকরত না ফপরর ফসাজাসুচজ ফেলুদারকই প্রশ্ন করর বসরলন, মশাই, 

আপনারক ক’চদন ফেরক এত চিয়মাণ ফদখচে ফকন? 

  

ফেলুদা ফসাোয় ফহলান চদর ়ে সামরনর কচে-রেচবরলর উপর পা েচির ়ে বরসচেল ফমরের 

চদরক তাচকর ়ে; লালরমাহনবাবুর প্ররশ্নর পরও ফসই একইভারব বরস রইল।  

  

এো চকন্তু মশাই আনরেয়ার, অচভমারনর সুরর বলরলন জোয়ু। আমার এখারন আসার 

একমাত্র উরেশয হরে জচমর ়ে আজ্ঞিা ফদওয়া। আপচন চদরনর পর চদন এমন ফবাজার 

ভাব কররল ফতা আসা বন্ধ করর চদরত হয়! একেু আরলাকপাত করুন,  ারত কী হর ়েরে 

আঁি কররত পাচর। এমন ফতা হরত পারর ফ  আপনার এই কচিশরনর ফরচমচি হয়রতা 

আচম সাপ্লাই কররত পাচর। আরগ ফতা আচম ঘরর ঢুকরলই আপনার ভুরু ফনরি উতত, 

আজকাল ফদখচে আমারক ফদখরলই মুখ ঘুচরর ়ে ফনন। 

  

সচর, ফমরের চদরক ফির ়েই মৃদুস্বরর বলল ফেলুদা। 

  

ফনা চনি ঢুঁ আপলজাইজ, ফেলুবাবু; আপচন ফকন গুমররারেন ফসইরে বলুন, তার পর 

বাচক কো হরব। কাইিচল বলুন। এত আনরের স্মৃচতভরা ঘর এমন গুরমাে ফমরর  ারব 

এো বরদাে করা  ায় না; বলরবন কী হর ়েরে? 

  

চিচত, বলল ফেলুদা। 
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চিচত? 

  

চিচত। 

  

কার চিচত? এমন কী োকরত পারর চিচতরত  া আপনার মরন অন্ধকার আনরব? কার চিচত 

মশাই? 

  

পাতক। 

  

কীরসর পাতক? 

  

শ্ৰীমান তরপারশর চলচপবধ ক করা প্ররদাষ্িদ্ৰ ম চমরত্রর কীচতেকলাপ। 

  

পাতক চক তারত অবরজকশন চনর ়েরে? 

  

পাতক চসঙু্গলার নয়, লালরমাহনবাবু; পাতক প্লুর যাল। গুরন ফদরখচে। োপা্নখখানা চিচতরত 

ঘুচরর ়ে চেচরর ়ে একই কো। 

  

আচম চকন্তু এইসব চিচতপরত্রর কো চকেুই জাচন না! ফেলুদা ফরাজই িার-পাঁিো করর 

চিচত পায় ফসো জাচন, চকন্তু ফসগুরলা কী চিচত ফসো ফকানও চদন চজরজ্ঞস কচরচন। 

  

একই কো মারন? চজরজ্ঞস কররলন জোয়ু। কী কো? 

  

ফেলুচমচিররর মামলা আর ফতমন জমাচে হরে না, জোয়ু আর ফতমন হাসারত পাররেন। 

না, তরপারশর চববরণ চববণে হর ়ে আসরে… লালরমাহনবাবু হতাৎ ফখরপ উতরলন। –

হাসারত পাররেন না? জোয়ু হাসারত পাররেন না? আচম চক সাং? 

  

না না, ফেলুদা বরল উতল, আপচন সাং হরত  ারবন ফকন? সাং, ভাঁি, ক্লাউন, ফজাকার-এ 

সব অতযন্ত অপমানকর কো। আপচন হরলন চবদুষ্ক। এইভারব চনরজরক কল্পনা করর 

চনরল ফদখরবন আমার ফকানও েঞ্ঝাে ফনই। 
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কোোয় লালরমাহনবাবুর রাগ ফতা ফগরলই না, বরাং চতচন ফবশ চবরচির সরঙ্গ ফেলুদার 

চদরক চপত করর দাঁচির ়ে বলরলন, আই অযাম চরর ়েচল চিসযাপর ়েরেি। হযাঁ ো েদ্মা—

এইসব চিচত আপচন জচমর ়ে ফররখরেন? পাওয়ামাত্র দল পাচকর ়ে ওর ়েে ফপপার বারকেটরে 

চনরেপ কররনচক? 

  

না, কচরচন, গম্ভীরভারব বলল ফেলুদা, কারণ এই সব পাতকই এতকাল আমারক সারপােে 

করররে; এখন  চদ তারা বরল ফ , চি মাসরকচেয়াসে-এর অকাল বাধেকয ফদখা চদর ়েরে, 

তা হরল কোো আচম উচির ়ে চদরত পাচর না। 

  

অকাল বাধেকয। হাঁেুরত িাপি ফমরর ফিাখ কপারল তুরল বলরলন জোয়ু। তরপরশর কো 

ফেরিই চদলাম—আপচন ফতা সুপারচেে চিরতরুণ। তরপশও আপনারই মতা ফরগুলার 

ফ াগবযায়াম করর। শরীরর ফমরদর ফলশমাত্র ফনই। আর আচম ফ  আচম-এখনও। -এই ফস 

চদনও—আমার পিচশ—ফসরভনচেন ইয়ারস মাই জুচনয়র-রসারমশ্বর হাজরারক পাঞ্জায় 

কাত করর চদলুম। –ফসো বাধেরকযর লেণ? বয়স ফতা মানুরষ্র বািরবই, চকন্তু ফসই সরঙ্গ 

ফ  আরেলও বারি, অচভজ্ঞতাও বরি তার চক ফকানও দাম ফনই? 

  

এো ফবাোই  ারে ফ , ফস সরন্ধর ফকানও পচরিয় পাতকরা পারে না। 

  

এও ফতা এক রহসয। চকনারা কররত পাররলন? 

  

ফেলুদা ফেচবল ফেরক পা দুরো নাচমর ়ে ফসাজা হর ়ে বসল।  

  

শুনুন, লালরমাহনবাবু-জনচপ্রয়তার ফলজুি চহরসরব ফবশ চকেু েচে এরস পরি ফসো 

আপনারও অজানা নয়। প্রকাশরকর িাপ আপনারক ফভাগ কররত হয় না? 

  

ওররব্বাস-রস ফতা চিরমািাস বযাপার? 

  

জাচন। চকন্তু ফেলুদার জনচপ্রয়তা আর প্রখর রুরের জনচপ্রয়তা এক চজচনস নয়। আপনার 

উপর িাপ এরল আপচন কল্পনার আশ্ৰয় চনর ়ে সাপ-বযাঙ-চবেু  া হয় একো দাঁি কচরর ়ে 
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প্রকাশরকর িাচহদা ফমোরত পাররন। চকন্তু ফতাপ রসর উপর  খন িাপ আরস তখন 

কল্পনার আশ্ৰয় চনরল িরল না। বােরব আমার মামলায়  া ঘরেরে, ফসোরকই একেু 

পাচলশ করর উপনযারসর আকারর প্রকাশরকর হারত তুরল চদরত হয়। তার মাস খারনরকর 

মরধযই ফেলুদার একচে োট কা নতুন অযািরভঞ্চার বইর ়ের বাজার দখল করর বরস। তার 

একো েল হল এই োপা্নখখানা চিচত। কারণ আর চকেুই নয়; প্রচত বেরই ফ  আমার 

হারত এমন একচে মামলা আসরব  া ফেরক জমাচে উপনযাস হয় তার কী গযারাচে আরে? 

এো ভুলরল িলরব না। ফ , আমার পাতক প্রধানত চকরশার-চকরশারী। আমার এমন অরনক 

মামলার উদাহরণ চদরত পাচর। ফ গুরলা চিিাকষ্েক হরলও, তারত এমন সব উপাদান 

োরক  া কখনওই চকরশাররদর পারত ফদওয়া িরল না। 

  

ফ মন লখাইপুররর ফসই ফজািা খুরনর মামলা? 

  

তা ফতা বরেই। ফসোরত ফতা ফতাপ রসরক আমার ধারর-পারশই আসরত চদইচন— চদও ফস 

এখন আর ফখাকাচে ফনই, এবাং বয়রসর তুলনায় অরনক ফবচশ জারন-রবারে। 

  

তার মারন আপচন বলরত িান ফ , ফতাপ রসর বাোইর ়ে গলদ রর ়েরে? 

  

ফসো হত না  চদ না ও প্রকাশরকর তাচগরদর ফিারে চবভ্ৰান্ত হর ়ে পিন্ত। ওরক ফদাষ্ চদই। 

কী করর বলুন? আমার মামলা ফেরক ও  া খািা করর তারক চকরশার উপনযাসই বলা 

হর ়ে োরক। এইসব উপনযাস  চদ শুধু চকরশাররাই পিত, তা হরল চকন্তু ফকানও সমসযা 

চেল না; আসরল ফ ো ঘরে ফসো হল, চকরশাররদর সরঙ্গ তারদর মা, বাবা, মাচস, চপচস, 

খুরিা, জযাতা সকরলই এসব উপনযাস পরি। একসরঙ্গ এত েরর িাচহদা ফমোরনা চক 

িাচিখাচন কো? 

  

আপচন তরপশরক একেু গাইি করুন না। ফসো করব। আরগ করতাম, ইদানীাং কচর না। 

আবার করব। তরব তার আরগ প্রকাশরকর সরঙ্গ একো ফমাকাচবলা করা দরকার। তারদর 

ফবাোরত হরব ফ , লাগসই মামলা ফপরলই তারা উপনযাস পারব, নরিৎ নয়। তারত  চদ 
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একো বের ফেলুদা বাদও  ায়, ফসোও। তারদর ফমরন চনরত হরব। তারা ফঘার বযবসাদার; 

আমার মান-ইজত চনর ়ে তারা চিচন্তত নয়—ফস চিন্তা আমারদরই কররত হরব। 

  

পাতকরদর সরঙ্গও ফতা একো ফমাকাচবলার প্রর ়োজন, তাই নয় চক? এই ফ  সব  ারা 

রাগী-রাগী চিচত চদল? 

  

এরা ফবাকা নয়, লালরমাহনবাবু। এরদর িাচহদা অতযন্ত সঙ্গত। ফসো ফমোরত পাররলই 

এরা আবার আমারক তুরল ধররব। 

  

শুধু আপনারক? আমারক নয়? 

  

একরশাবার! আপচন-আচম ফতা পরস্পররর পচরপূরক। ফসানায় ফসাহাগা। অযারালভাইে 

চদর ়ে আমার সরঙ্গ ফসঁরে রর ়েরেন। আপচন ফসই ফসানার ফকল্লার সময় ফেরকই। আমারক 

োিা আপনার অচেত্বই ফনই—অযাি ভাইচস ভারসা। 

  

লালরমাহনবাবু আমার চদরক চেরর গভীর গলায় বলরলন, চব ফভচর ফকয়ারেুল, তরপশ! 

এো বলার ফকানও দরকার চেল না, কারণ ফেলুদা স্পষ্টই বুচের ়ে চদর ়েরে ফ , এবার 

ফেরক ফকয়ারেুল হবার অরধেক দাচ ়েত্ব ওর। 

  

কোর োঁরক ফেলুদা একো িারচমনার ধচরর ়েচেল। এবার ফসো আধারপািা অব্ায় 

অযাশ-রিরত ফেরল চদর ়ে আমার চদরক এচগর ়ে এরস চপরত একো িাপি ফমরর বলল, 

ফসাজা চনয়ম, বুেচল ফতাপ রস। এবার ফেরক আমার চিন চসগনযাল না পাওয়া প েন্ত তুই 

হাত পা গুচের ়ে বরস োচকচব। চতক হযায়? 

  

আচম ফহরস মাো নাচির ়ে বুচের ়ে চদলাম চতক হযায়।  
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২. জগ্রন জসগনযাল 

এই ফ  এতেণ পঁয়তারা করলাম, তা ফেরক ফবাোই  ারব ফ , ফেলুদা আমায় চিন 

চসগনযাল চদর ়েরে। শুধু ফেলুদা ফকন, নয়রনর মামলা চনর ়ে চলখচে শুরন জোয়ু একো 

কান-োোরনা হাততাচল চদর ়ে বলরলন, ফিে! ফিে! ইর ়ে, আমার ভূ চমকাো ইনেযা্ 

োকরব ফতা? সব চকেু মরন আরে ফতা? আচম বললাম, ফকানও চিন্তা ফনই; সব ফনাে করা 

আরে। 

  

আসল মামলায় ফপ ঁেরত অচবচশয আরও চকেুো সময় লাগরব। ফকাোয় শুরু করব চজরজ্ঞস 

করারত ফেলুদা বলল, তরেদাররর ফশা। দযাে ইজ দযা োচেোং পর ়েে। আচম ওর 

কোমরতাই োেে করচে। 

  

তরেদার হরলন মযাচজচশয়ান। পুররা নাম সুনীল তরেদার। ফশার ়ের নামিমকদার 

তরেদার। আজকাল বযারঙর োতার মরতা মযাচজচশয়ান গজারে এই পচিম বাাংলায়। 

এর মরধয চকেু আরে  ারা সচতযই মযাচজক চনর ়ে সাধনা করর। প্রচত্বনচদ্বিততার িারপ 

অরনকরকই ফশষ্ প েন্ত চপচের ়ে আসরত হয়।  ারা চেরক োরক তারদর ফমাোমুচে একো 

েযািািে আরে। ই ়োাং বয়রস ফেলুদার মযাচজরকর ফনশা চেল, ফসো আচমই একো গরল্প 

জাচনর ়ে ফেরলচেলাম। েরল এ সব উতচত মযাচজচশয়ানরদর অরনরকই ওর কারে আরস 

ফশার ়ে ফনমন্ত্নখ করার জনয। আমরা কর ়েকবার চগর ়েচে, আর চগর ়ে হতাশ হইচন। 

  

সুনীল তরেদারও এই উতচতরদর মরধয একজন। বের খারনক হল ফশা কররেন। এখনও 

ফতমন নাম কররনচন,  চদও দু-একো কাগরজ ফবশ প্রশাংসা ফবচরর ়েরে। গত চিরসম্বররর 

ফগািার চদরক এক চদন সকারল ইচন আমারদর বাচিরত এরস ফেলুদারক চেপ করর এক 

প্রণাম কররলন। ফকউ ওর পার ়ে হাত চদরল ফেলুদা ভীষ্ণ চবব্রত হর ়ে পরি; তরেদাররর 

প্রণারম ও হাঁ হাঁ করর উতল। 
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ভেরলারকর বয়স চত্রশ-চবচক্ররশর ফবচশ নয়, লম্বা একহারা ফিহারা, ফতাঁরের উপরর একো 

সরু সাবধারন-েো ফগাঁে। প্রণাম ফসরর চনরজর পচরিয় চদর ়ে বলরলন, সযার, আচম 

আপনার একজন ফিে েযান। আচম জাচন এককারল আপনার চনরজরই মযাচজরকর শখ 

চেল। আমার ফশা হরে মহাজাচত সদরন। আপনারদর জনয চতনরে োে ফরার ়ের চেচকে 

চদর ়ে  াচে। আগামী রুচবধার সারি েুেয়  চদ আপনার আরসন তা হরল আচম সচতযই 

খুচশ হব। 

  

ফেলুদা তৎেণাৎ হযাঁ না চকেুই বলরে না ফদরখ ভেরলাক েঁুরক পরি ফেলুদার কাঁরধ হাত 

ফররখ বলরলন, আচম আপনারদর ফরাববার িাকচে। এই কাররণ ফ , ফসচদন আমার 

ফপ্রািারম একো নতুন আইরেম অযাি করচে। আচম ফজার চদর ়ে বলরত পাচর এ চজচনস 

আর ফকউ কখনও ফেরজ ফদখায়চন। 

  

ফেলুদা  াব বরল কো চদর ়েচেল। রচববার চবরকরল সারি পাঁিোয় লালরমাহনবাবু তাঁর 

সবুজ অযাশ্বাসাির চনর ়ে আমারদর বাচিরত িরল এরলন। িা-িালমুে ফখর ়ে আমরা ে। 

োয় রওনা হর ়ে ফশার ়ের চতক পাঁি চমচনে আরগ মহাজাচত সদরন ফপ ঁরে ফগলাম। কাগরজ 

ফবশ ফিারখ পিার মরতা একো চবজ্ঞাপন দুচদন আরগই ফবচরর ়েচেল, চভি ফদরখ মরন হল 

ফসোয় কাজ চদর ়েরে। আমরা মারের পযারসজ চদর ়ে এচগর ়ে চগর ়ে সামরনর সাচরর 

মাোমাচে পাশাপাচশ চতনরে ফিয়ারর বসলাম। 

  

কাগরজ চবজ্ঞাপনো ফদরখচেরলন? ফেলুদার চদরক েঁুরক পরি প্রশ্ন কররলন 

লালরমাহনবাবু। 

  

ফদরখচে, বলল ফেলুদা। 

  

তারত ফ  বলরে অভূতপূবে নতুন আকষ্েণ ফজযাচতষ্ক-এই ফজযাচতষ্কচে কী বস্তু, মশাই? একেু 

ধধ ে ধরুন— োসমর ়ে জানরত পাররবন। 
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তরেদার ফদখলাম পাাংিুয়াচল সারি েোয় ফশা আরম্ভ করর চদরলন। পদণে সরারতই 

ফেলুদার চদরক ফির ়ে ফদচখ তার ফিাখ চনরজর চরেওয়ারির চদরক, ভুরু ষষ্ৎ ফতালা, আর 

ফতাঁরের ফকারণ মৃদু হাচস; আচম ফতা জাচন ও পাাংিুয়াচলচের উপর কত ফজার ফদয়। ও বরল 

বাঙাচলরদর উ্নখচতর পরে একো বি রকম বাধার সৃচষ্ট করর এই সময়ানুবচতেতার অভাব। 

তরেদার ফ  এই চনয়রমর বযচতক্রম, ফসো ফদরখই ফেলুদা খুচশ।  

  

ফশা চকেুেণ িলার পররই বুেরত পারলাম, জাদুকররর েলমরল ফপাশাক োিা আজরকর 

সেল মযাচজচশয়ানরদর তুলনায় ইচন জাঁকজমরকর চদকোয় একেু কম দৃচষ্ট ফদন। এও 

লে করলাম ফ  এমন অরনক আইরেম আরে,  ারত নতুনত্ব বরল চবরশষ্ চকেু ফনই। 

  

ইোরভযারলর পর ফপ্রািারমর চ্বনতীয় অাংরশ এল প্রেম িমক। এো স্বীকার কররতই হল 

ফ , চহপনচেজম বা সরমাহরন তরেদাররর সমকে বাঙাচল জাদুকররর মরধয আর ফনই 

বলরলই িরল। চতনজন দশেকরক পর পর ফেরজ এরন ফিারখর  দৃচষ্ট আর আঙুল-োিানা 

দুই হারতর আরোলরনর ফজারর সরমাচহত করর তারদর চদর ়ে  া-খুচশ-তাই কচরর ়ে 

ভেরলাক প্রিুর হাততাচল ফপরলন। 

  

চকন্তু তার পররই তরেদার একো ফবিাল িলরলন। ফেলুদার চদরক ফির ়ে দশেকরদর 

উরেশ করর বলরলন, আচম এবার প্রেম সাচররত বসা স্বনামধনয ফগার ়েোপ্রবর 

শ্ৰীপ্ররদাষ্িদ্ৰ ম চমত্ররক অনুররাধ করচে মরঞ্চ আসরত। 

  

ফেলুদা উরত দাঁচির ়ে জোয়ুর চদরক ফদচখর ়ে বলল, আমারক না ফিরক এই ভেরলাকরক 

িাকুন। আমারক িাকরল চবপচির সম্ভাবনা আরে। 

  

তরেদাররর বয়স ফবচশ না বরলই হয়রতা চতচন একেু একররাখা। একো ভ ়োংকর রকম 

কনচেরিাে হাচস ফহরস বলরলন, না সযার, আচম িাই আপচনই আসুন। 

  

চবপচি কোো ভুল নয়; তরেদাররর বার বার নানারকম ফিষ্টা সরেও ফেলুদা ফ মন 

সজাগ ফতমনই সজাগ রর ়ে ফগল। এচদরক আমার অপ্রস্তুত লাগরে; হরল ভচতে ফলাক, তার 
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মরধয মযাচজচশয়ারনর সব ফিষ্টা বযেে হরে। ফশরষ্ তরেদার ফ ো কররলন ফসোই ফবাধহয় 

এই অব্ায় মান বাঁিারনার একমাত্র উপায়। 

  

চতচন সচবনর ়ে হার স্বীকার করর দশেকরদর উরেরশ বলরলন, ফেলুচমচির বস্তুো ফ  কী, 

ফসো আপনারদর ফদখারনার জনযই আচম এরক মরঞ্চ ফিরকচেলাম। এর কারে হার স্বীকার 

কররত আমার চবেুমাত্র লজ্জা ফনই। আচম িাই আপনারা এই আি ে মানুষ্চেরক 

 রোপ ুি সন্মান ফদখান। 

  

হল হাততাচলরত ফেরে পিল। ফেলুদা ফেজ ফেরক ফনরম চনরজর জায়গায় এরস বসরত 

লালরমাহনবাবু তার চদরক েঁুরক পরি বলরলন, আপনার মশাই চেচজয়লচজোই আলাদা। 

  

চকন্তু একো িূিান্ত িমক—ফ ো আমার হৃৎস্পেন প্রায় বন্ধ করর চদর ়েচেল—এখনও বাচক 

চেল। ফসোই তরেদাররর নতুন এবাং ফশষ্ আইরেম। 

  

  
  

 ারক চনর ়ে এই আইরেম, ফস হল আে-ন বেররর একচে েুেেুরে ফেরল— ারক সরঙ্গ 

চনর ়ে তরেদার মরঞ্চ হাচজর হরলন। একো ফবশ বাহাররর ফিয়ার ফেরজর মােখারন রাখা 

চেল, ফেরলচেরক তারত বচসর ়ে তরেদার দশেকরদর চদরক ঘুরর বলরলন, এই বালরকর 

নাম ফজযাচতষ্ক; এর আি ে েমতার পচরিয় আপনারা এখনই পারবন। আচম স্বীকার 

করচে এরত আমার ফকানও বাহাদুচর ফনই। এরক মরঞ্চ উপচ্ত কররত ফপরর আচম 

গচকেত। এ োিা আমার আর ফকানও ফক্রচিে ফনই। 

  

এবার তরেদার ফেরলচের চদরক চেরর বলরলন, ফজযাচতষ্ক, দশেকরদর চদরক ফদরখা ফতা। 

  

ফেরলচের দৃচষ্ট সামরনর চদরক ঘুরল। 

  

তরেদার বলরলন, সামরনর সাচররত পযারসরজর িান চদরক লাল ফসার ়েোর আর কারলা 

পযাে পরা ফ  ভেরলাকচে বরস আরেন, তাঁর কারে চক ফকানও োকা আরে? 
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 াঁর কো বলা হরে চতচন উরত দাঁিারলন। 

  

আরে, চমচহ, সুররলা গলায় বলল ফজযাচতষ্ক। 

  

কত োকা বলরত পার? 

  

পাচর 

  

কত? 

  

কুচি োকা চতচরশ পয়সা। 

  

ভেরলাক ইচতমরধয পরকে ফেরক পাসে বার করর তার ফেরক দুরো দশ োকার ফনাে বার 

করররেন। পযারসরজর ওচদরক বসরলও চদচবয বুেরত পারচে ফ , ভেরলারকর ফিাখ 

োনাচবিা, মুখ হযাঁ। 

  

ওনার হারত ফ  দুরো দশ োকার ফনে, তার নম্বর বলরত পার? 

  

এগাররা ই-এক এক এক চতন শূনয দুই। আর ফিাে চস–দুই আে েয় শূনয দুই পাঁি। 

  

ভেরলারকর ভুরু আরও ইচঞ্চখারনক উপরর উরত ফগল। 

  

মাই গি—চহ ইজ অযাবরসাচলউেচল রাইে! 

  

িারচদক ফেরক তুমুল হাততাচল আর উোরসর ফকারাস। 

  

এবার তরেদার দশেকরদর চদরক চেরর বলরলন, এখন অচবচশয আচম ফজযাচতষ্করক প্রশ্ন 

করচে, চকন্তু ইরে কররল আপনারদর ফ  ফকউ কররত পাররন। শুধু এো মরন রাখরত হরব 

ফ , প্রশ্ন এমন হরত হরব  ার উির সাংখযায় হয়। এই ভারব উির চদরত ফজযাচতষ্কর  রেষ্ট 
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মানচসক পচরশ্ৰম হয়,  চদও ফসো বাইরর ফেরক ফবাো নাও ফ রত পারর। তাই ফজযাচতষ্ক 

আর মাত্র দুরো প্ররশ্নর জবাব ফদরব, তার পর তার েুচে।  

  

দুরোর একোয় একজন তরুণ দশেক প্রশ্ন করল, আচম এখারন এরসচে ফমাের গাচিরত। 

ফস গাচির নম্বর তুচম বলরত পার? 

  

ফজযাচতষ্ক নম্বর বরল চদর ়ে বলল, ফতামারদর চকন্তু এ োিাও আর একো গাচি আরে। 

ফসোর নম্বর িচিউ এম এে েয় দুই চতন দুই। 

  

তারপর তরেদার একচে ফেরলরক চজরজ্ঞস কররলন, তুচম চক এ বের ফকানও পরীো 

চদর ়েে? 

  

মাধযচমক, বলল ফেরলো। তরেদার ফজযাচতষ্কর চদরক চেরর বলরলন, এই ফেরলচে 

মাধযচমক পরীোয় বাাংলায় কত নম্বর ফপর ়েরে বলরত পার? 

  

ফজযাচতষ্ক বলল, একাচশ। ওর ফির ়ে ফবচশ ফকউ পায়চন। 

  

উির শুরন ফেরলচে চনরজই হাততাচল চদর ়ে উতল। 

  

ফশার ়ের পর ফেলুদা বলল, এক বার বযাকরেরজ  াওয়া দরকার। তরেদাররক একো 

ধনযবাদ ফতা চদরতই হয়। 

  

আমরা ফগলাম। তরেদার আয়নার সামরন বরস ফমক-আপ তুলরেন—আমারদর ফদরখই 

এক-গাল ফহরস উরত দাঁিারলন। 

  

ফকমন লাগল ফ্র্যাঙ্কচল বলুন, সযার। 

  

দুরো আইরেরমর তাচরে কররতই হয়, বলল ফেলুদা। এক, আপনার চহপ নচেজম, আর 

দুই–ফজযাচতষ্ক। ফকারেরক ফপরলন এই আি ে ফেরলরক? 
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কালীঘারের ফেরল। ওর আসল নাম নয়ন; ফজযাচতষ্ক নামো আচমই চদর ়ে চে; চবজ্ঞাপরনও 

ফজযাচতষ্কই বযবহার করচে। কোো আপনারদর বললুম, আপনারা কাইিচল আর কাউরক 

বলরবন না। 

  

না না, বলল ফেলুদা। চকন্তু শুধু কালীঘাে বলরল ফতা চকেুই বলা হল না। 

  

বাপ অসীম সরকার োরকন চনকুঞ্জচবহারী ফলরন! ফেরলর আি ে েমতা ফদরখ আমার 

কারে চনর ়ে আরসন।  চদ আচম ওরক কারজ লাগারত পাচর। আসরল ভেরলাক অভাবী, 

তাই ভাবরলন ফেরলরক চদর ়ে  চদ চকেু একস্ট্রা ইনকাম হয়।  

  

ফসো ফ  হরব ফস চবষ্য় আমার ফকানও সরেহ ফনই, ফেরলচে চক বারপর কারেই োরক? 

  

আরজ্ঞ না। আচম ওরক চনরজর বাচিরত এরন ফররখচে! ওর পিাশুরনার জনয চেউের চতক 

কররচে; কাল এক িািাররক ফিরকচেলাম, উচন নয়রনর িার ়েে বাতরল চদর ়েরেন। 

  

এ সব ফতা রীচতমরতা খররির বযাপার! 

  

জাচন সযার। তরব এও জাচন ফ , চনয়ন ইজ এ ফগালিমাইন। ওর রেণারবেরণর জনয 

 চদ ধার-রদনাও কররত হয়, ফস োকা ক’চদরনর মরধয উরত আসরব। 

  

হঁ…তরব আইচিয়াল হত  চদ আপচন একচে পৃষ্ঠরপাষ্ক ফজাগাি কররত পাররতন। 

  

ফসো আচমও বুচে সযার। ফদচখ আর দুরো চদন… 

  

আপনার অরনকো সময় চনর ়েচে। আর মাত্র দুরো কো বরল আপনারক ফরহাই ফদব। এক—

এই স্বণেখচনচে  ারত ফবহাত না হয়, ফসচদরক আপনার কিা নজর রাখরত হরব। ফসরকি 

ফরা-রত মরন হল। কর ়েকজন সাাংবাচদকরক ফদখলাম, তাই না? 
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চতক ফদরখরেন, সযার। এগাররাজন সাাংবাচদক আজরক আমার ফশা ফদরখরেন। তারা 

সকরলই আগামী শুক্রবাররর চসরনমার পাতায় আমার ফশার ়ের চবষ্য় চলখরবন। ইচতমরধয 

ফকানও চিন্তার কারণ আরে বরল মরন হয় না।  

  

 াই ফহাক, এো বরল ফগলাম ফ ,  চদ নয়ন সম্বরন্ধ ফকানও এনরকায়াচর বা ফেচলরোন 

আরস  া আপনার মরন খেকা জাগায়, তা হরল আমারক জানারত চ্বনধা কররবন না। 

  

ফমচন েযাঙ্কস, সযার। এবার আমার একো চররকার ়েে আরে। 

  

কী? 

  

এবার ফেরক আমায় আপচন না বরল তুচম বলরবন কাইিচল।  
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৩. শুক্রবাররর কাগি 

শুক্রবাররর কাগরজ নয়ন সম্বরন্ধ ফবররারনার কো; আজ মঙ্গলবার। ফবশ অবাক হলাম 

ফদরখ ফ , আজই তরেদাররর কাে ফেরক ফেচলরোন এল। শুধু ফেলুদার চদকো শুরন 

বযাপারো আোজ কররত পারলাম না; ফোন রাখার পর ফেলুদা খুরল বলল।  

  

খবরো এর মরধযই েচির ়েরে, বুরেচেস ফতাপ রস। আেরশা ফলাক ফসচদন মযাচজক 

ফদরখরে; তার মরধয কতজন কত ফলাকরক নয়ন সম্বরন্ধ বরলরে ফক, জারন? বযাপারো  া 

দাঁচির ়েরে—তরেদার িারজরনর কাে ফেরক ফেচলরোন ফপর ়েরে! ফহঁচজরপাঁচজ নয়, ফবশ 

মালদার ফলাক। তারা সকরলই নয়ন সম্বরন্ধ কো বলরত অযাপর ়েেরমে িায়। তরেদার 

কাল সকাল নো ফেরক অযাচপর ়েেরমে ফররখরে। প্ররতযকরক পরনররা চমচনে সময় ফদরব। 

এও বরল চদর ়েরে ফ , তার সরঙ্গ আরও চতনজন ফলাক োকরব—অেোৎ চমোর ফেলু, 

চমোর তরপশ আর চমোর লালু। এই খবরো তুই এেুচন ফোন করর জোয়ুরক জাচনর ়ে 

ফদ। 

  

চকন্তু এই িারজন করা, ফসো তরেদার বলরলন না? 

  

একজন আরমচরকান, একজন পচিমা বযবসাদার, একজন অযাাংরলা-ইচিয়ান, একজন 

বাঙাচল। আরমচরকানচে নাচক ইমরপ্রসাচরও। অেোৎ নানা রকম চশল্পীরদর ফেরজ উপচ্ত 

কররন এবাং তা ফেরক দু পয়সা কামান। অনয চতনজন কী তা ফগরল জানা  ারব। আসল 

কো  া বুেলাম–তরেদার বুরেরে ফস একা চসিুর ়েশনো হযািল কররত পাররব না; তাই 

আমারদর িাকা। 

  

লালরমাহনবাবুরক ফোন করারত ভেরলাক আর োকরত না ফপরর িরলই এরলন। শ্ৰীনাে! 

বরল একো হাঁক চদর ়ে তাঁর চপ্রয় কাউিোরত বরস বলরলন, একো ফিনা-রিনা গন্ধ পাচে 

ফ  মশাই, কী বযাপার? 
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এখন প েন্ত গন্ধ পাবার ফকানও কারণ ফনই, লালরমাহনবাবু। এো চনেক আপনার 

কল্পনা। 

  

আচম মশাই কাল ফেরক ওই ফখাকার কো ভাবচে। কী অদু্ভত েমতা বলুন ফতা! চকেুই 

বলা  ায় না, বলল ফেলুদা, এক চদন হয়রতা ফদখরবন হতাৎ মযাচজরকর মরতা েমতাো 

ফলাপ ফপর ়ে ফগরে। তখন আর-পাঁিো ফেরলর সরঙ্গ নয়রনর ফকানও তোত োকরব না। 

  

কাল তা হরল আমরা তরেদাররর ওখারন চমে করচে? 

  

ইর ়েস, এবাং একো কো আপনারক বরল রাচখ—আচম চকন্তু কাল ফগার ়েো চহরসরব  াচে। 

না। আচম হব চনবোক দশেক।  া কো বলার তা আপচন বলরবন।  

  

এো আপচন চরর ়েচল চমন কররেন? 

  

সমূ্পণে। 

  

চতক হযায়। জয় মা তারা বরল ফলরগ পিব। 

  

* 

  

একিাচলয়া ফরারি তরেদাররর বাচি। মাোচর ফদাতলা বা চি—অন্তত পঞ্চাশ বেররর 

পুররনা ফতা বরেই। ফগরে সশস্ত্ৰ দাররায়ান; বুেলাম ফেলুদার সতকেবাণীরত েল হর ়েরে। 

  

ফেলুদার নাম শুরন দাররায়ান ফগে খুরল চদল, আমরা চভতরর ঢুকলাম। 

  

ঢুরকই িাইরন এক োচল বাগান, তারত ফকয়াচরর ফকানও বালাই ফনই। সদর দরজার 

চদরক এচগর ়ে  াবার সময় ফেলুদা দাঁরতর োঁক চদর ়ে বলল, ফদখচব উইচদন েু ইয়ারস 

তরেদার এ বাচি ফেরি িরল  ারব। 

  

ফকাোয়  ারব? 
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সাম অিাচলকা। 

  

সদর দরজার দাররায়ানও আমারদর ফসলাম তুরক চভতরর ফ রত চদল।  

  

আমরা ফ খারন ফপ ঁেলাম, ফসো লযাচিাং, বাঁর ়ে চসঁচি ফদাতলায় উরত ফগরে। এচদক ওচদক 

ফদখচে, এমন সময় ফবশ ভে ফপাশাক পরা একজন িাকর-রবয়ারা বলাই ফবাধহয় চতক 

হরব—আমারদর চদরক এচগর ়ে এরস বলল, আসুন আপনারা। আমরা িাকররর চপেন চপেন 

চগর ়ে ধবতকখানায় হাচজর হলাম। 

  

বসুন; বাবু আসরেন।  

  

এই ঘররর সাইজও মাোচর, তরব আসবাবপরত্র ফবশ রুচির পচরিয় আরে। দুরো ফসাোয় 

ভাগাভাচগ করর আমরা চতনজন বসলাম। 

  

গুি মচনোং! 

  

মযাচজচশয়ান হাচজর, তরব একা নন। তাঁর পারশ একচে চবরাে অযালরসচশয়ান দণ্ডায়মান। 

আচম জাচন ফেলুদা কুকুররর ভি, আর  ত বি  ত ভীচতজনক হাউিই ফহাক না ফকন, 

ফপাষ্া জানরল তার চপরত হাত ফবালারনার ফলাভ সামলারত পারর না। এখারনও তাই 

করল।  

  

এর নাম বাদশা, বলরলন তরেদার। বয়স বাররা। খুব ভাল ওয়াি- িগ।  

  

এরেরলে! আবার ফসাোয় বরস বলল ফেলুদা। আমরা চকন্তু ফতামার কোমরতা পরনররা 

চমচনে আরগই এরসচে। 

  

আপচন ফ  পাাংিুয়াল হরবন ফসো আচম জানতাম, তৃতীয় ফসাোয় বরস বলরলন তরেদার। 

  

ফতামার এ বাচি চক ভািা বাচি? চজরজ্ঞস করল ফেলুদা। 
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আরজ্ঞ না। এ বাচি আমার বাবার ধতচর। উচন নামকরা অযােচন চেরলন। আর একো বাচি 

আরে-ওল্ড বাচলগঞ্জ ফরারি। ফসোয় আমার দাদা োরকন। দুই ভাইরক দুরো বাচি উইল 

করর চদর ়ে  ান। বাবা মারা  ান এইচি-রোরর। আচম এই বাচিরতই মানুষ্ হর ়েচে। 

  

আপচন সাংসার কররনচন? চজরজ্ঞস কররলন জোয়ু। 

  

আরজ্ঞ না, মৃদু ফহরস বলরলন তরেদার। তািা কী? আরগ ফশা-োরক দাঁি করাই। 

  

িা এরস ফগরে, সরঙ্গ চশঙািা। ফেলুদা একো চশঙািা তুরল চনর ়ে বলল, আজ চকন্তু আচম 

ফশ্ৰাতা! চকেু বলার োকরল ইচন বলরবন। ফেলুদা জোয়ুর চদরক চনরদেশ করল। ইচন ফক 

জাচন ফতা? 

  

তা জাচন বইকী? ফিাখ কপারল তুরল বলরলন তরেদার। বাাংলার নাম্বার ওয়ান রহসয-

ফরামাঞ্চ ঔপনযাচসক। 

  

লালরমাহনবাবু ফকানও চদন ফিষ্টা কররও চবন ়েী ভাব প্রকাশ কররত পাররনচন; এখন 

একো ফসলুরে বুচের ়ে চদরলন চতচন ফিষ্টাই কররেন না।  

  

ফেলুদা হারতর কাপ ফেচবরল ফররখ একো িারচমনার ধচরর ়ে বলল, ফতামারক একো কো 

অকপরে বলচে, সুনীল। ফতামার ফশার ়ে ফশামযানচশরপর চকচঞ্চৎ অভাব লে করলাম। 

আজরকর উতচত জাদুকররদর চকন্তু ও চদকো ফনগরল্ কররল িরল না। ফতামার 

চহপূনচেজম, আর ফতামার নয়ন—দুরোই আি ে আইরেম তারত সরেহ ফনই, চকন্তু 

আজরকর দশেক জাঁকজমকোও িায়। 

  

জাচন। আমার মরন হয় ফস অভাব। এবার পূরণ হরব। অযাচেন ফ  হয়চন তার একমাত্র 

কারণ পুঁচজর অভাব। 

  

ফস অভাব চমোল কী করর? ভুরু তুরল প্রশ্ন করল ফেলুদা। 
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সুখবরো ফদবার মওকা খুঁজচেলাম। —আচম একজন ভাল পৃষ্ঠপাষ্ক ফপর ়েচে, সযার। 

  

এই ফসচদনই বলচেলাম, আর এর মরধযই…?  

  

হযাঁ সযার। আপাতত আর ফকানও ভাবনা ফনই। 

  

চকন্তু ফক ফসই বযচি ফস চক জানরত পাচর? 

  

চকেু মরন কররবন না, সযার—চতচন তাঁর নামো উহয রাখরত বরলরেন।  

  

চকন্তু বযাপারো ঘেল কী করর ফসো বলাও চক বারণ? 

  

ফমারেই না। এই ভেরলারকর এক চনকে-আত্মীয় গত রচববার আমার ফশা ফদরখ ফসই 

রারত্রই ভেরলাকরক নয়রনর কো বরলন। রাত দশোয়। ভেরলারকর কাে ফেরক আচম 

ফোন পাই। চতচন বরলন ফ , অচবলরম্ব আমার সরঙ্গ একবার ফদখা কররত িান। আচম পর 

চদনই সকাল দশোয় সময় চদই। উচন কোয় কাঁোয় দশোয় এরস হাচজর হন। তার পর 

ধবতকখানায় এরস বরস আমারক প্রেরমই চজজ্ঞাসা কররন ফজযাচতষ্করক কীভারব ফদখা 

 ায়। নয়ন আমার কারেই োরক ফজরন ভেরলাক তৎেণাৎ নয়নরক ফিরক পাতারত বরলন। 

নয়ন এরল পর ভেরলাক তারক দু-একো এমন প্রশ্ন কররন  ার উির সাংখযায় হয়। নয়ন 

অবশযই চতক চতক জবাব ফদয়। ভেরলাক হতভম্ব হর ়ে চকেুেণ নয়রনর চদরক ফির ়ে ফেরক 

চনরজরক 

  

কী প্রোব? 

  

প্রোবো আমারক হারত িাঁদ পাইর ়ে চদল। উচন বলরলন আমার ফশার ়ের সব খরি উচন 

বহন কররবন। একো ফকাম্পাচন ্াপন কররবন  ার নাম হরব চমরাকলস আনচলচমরেি। 

এই ফকাম্পাচনর মাচলক ফক তা ফকউ জানরব না। এই ফকাম্পাচনর হর ়েই আচম ফশা করব। 

তা ফেরক খযাচত  া হরব তা আমার, খরি হর ়ে লাভ  া হরব তা ওঁর। আমারক উচন 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । নয়ন রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 20 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মারসাহারা ফদরবন  ারত আমার আর নয়রনর স্বেরে িরল  ায়। ..আচম অচবচশয এ 

প্রোরব রাচজ হই, কারণ আমার মন ফেরক সমে চিন্তা দূর হর ়ে  ারে এরত। 

  

চকন্তু এমন সুর াগ উচন হতাৎ ফকন ফদরবন। ফস কো চজরজ্ঞস করচন? 

  

স্বভাবতই কররচে, এবাং উচন তারত এক অদু্ভত কাচহনী ফশানারলন। ওনার শখ চেল 

ফপশাদাচর জাদুকর হরবন। ইকেটুল ফেরক শুরু করর বাইশ বের বয়স প েন্ত উচন সমারন 

মযাচজক অভযাস করররেন, মযাচজরকর বই আর সরঞ্জাম সাংিহ করররেন। বাদ সাবরলন। 

ওঁর বাবা। চতচন ফেরলর এই ফনশা সম্বরন্ধ চকেুই জানরতন না। একচদন ঘেনািরক্র জানরত 

ফপরর ফররগ আগুন হর ়ে ফেরলর মযাচজরকর সব সরঞ্জাম েুরি ফেরল চদর ়ে ফজার করর 

তারক বযবসায় নামান। অসম্ভব কিা ফমজারজর ফলাক চেরলন বাবা, তাই ফেরল তাঁর 

শাসন ফমরন ফনন। শুধু তাই নয়, অল্পচদরনর মরধযই চতচন ভাল ফরাজগার কররত শুরু 

কররন। তা সরেও চতচন মযাচজরকর ফমাহ কাচের ়ে উতরত পাররন না। ভেরলাক বলরলন, 

আচম ফরাজগার কররচে। অরনক চকন্তু তারত আমার আত্মার তৃচি হয়চন। এই ফেরলরক 

ফদরখ বুেরত পারচে এই আমার জীবরন সােেকতা এরন ফদরব।  

  

ফতামার সরঙ্গ ফলখাপিা হর ়ে ফগরে? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। আচম এখন অতযন্ত হালকা ফবাধ করচে। নয়রনর মাোর, িািার, 

জামাকাপি—সব চকেুর খরি উচন চদরেন। একো প্রশ্ন অচবচশয উচন আমারক কররন, 

ফসো হল কলকাতার বাইরর ভারতবরষ্ের অনয বি শহরর ফশা করার অযামচবশান আমার 

আরে চক না। আচম জানাই ফ  ফসচদনই সকরল আচম মযাড্রাস ফেরক একো ফেচলরোন 

ফপর ়েচে চমিঃ ফরচি নারম এক চের ়েোররর মাচলরকর কাে ফেরক। রচববার রারত্র আমার 

ফশা ফদরখ ভেরলারকর একজন কলকাতাবাসী সাউে ইচিয়ান বনু্ধ ফরচিরক নয়রনর কো 

ফেচলরোরন জানান। তাই পরচদন সকারলই ফরচি আমারক ফোন কররন। খবরো শুরন 

পৃষ্ঠরপাষ্ক জানরত িাইরলন আচম ফরচিিরক কী বরলচে। আচম বললাম-আচম ভাববার 

জনয সময় ফির ়েচে। তারত পৃষ্ঠরপাষ্ক বরলন, তুচম এেুচন ফরচির আমন্ত্রণ অযাকরসপ্ট 
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করে বরল ফেচলিাম করর। দচেণ ভারত সেরর  ারব তুচম। শুধু মযাড্রাস নয়, আরও 

অনয শহরর ফশা কররব তুচম। সব খরি আমার। 

  

ফতামারক খররির চহসাব চদরত হরব না? চজরজ্ঞস করল ফেলুদা।  

  

তা ফতা বরেই, বলরলন তরেদার। ফস কারজর ভূগর ফনরব। আমার মযারনজার ও বনু্ধ 

শঙ্কর। ও খুব এচেচশর ়েে ফলাক। 

  

পরনররা চমচনে ফ  িরল ফগরে ফসো ফের ফপলাম  খন িাকর এরস বলল ফ  একচে 

সারহব। আর তার সরঙ্গ একচে বাঙাচলবাবু এরসরেন। 

  

এখারন চনর ়ে এরসা বলরলন তরেদার। 

  

জোয়ু ফদখলাম একো দীঘেশ্বাস ফেরল নরিিরি বসরলন, কারণ এখন ফেরক ফেলুদা 

চনবোক। 

  

সারহরবর মাোয় ধবধরব সাদা িুল হরলও বয়স ফ  ফবচশ না, ফসো িামিার োন ভাব 

ফদরখই ফবাো  ায়। 

  

তরেদার উরত দাঁচির ়েচেরলন, আগন্তুকরদর বসরত বরল চনরজও বসরলন। ফেলুদা 

জায়গা করর ফদবার জনয আমারদর ফসাোরতই লালরমাহনবাবুর পারশ এরস বসল।  

  

আমার নাম সযাম ফকলারমযান, বলরলন সারহব। আর ইচন আমার ইচিয়ার 

চররপ্ররজনচেচেভ চমোর বযাসযাক। 

  

লালরমাহনবাবু কারজ ফলরগ ফগরলন। 

  

ইউ আর অযান ইমরপ্ররসযাচরয়া-েুচি, ইমরপ্রসাচরও? 
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ইর ়েস। আজকাল ভারতীয় কালিার চনর ়ে আমারদর ফদরশ খুব মাতামচত িলরে। 

মহাভারত নােক হর ়েরে, মুচভও হর ়েরে, জারনন ফবাধহয়। তারত ভারতীয় তচতহার একো 

নতুন চদক খুরল ফগরে। 

  

ফসা ইউ আর ইনোরররেি ইন ইচিয়ান কালিার? 

  

আই অযাম ইনোরররেি ইন দযাে চকি। 

  

ইউ চমন—সান অে আ ফগাে?  

  

আচম এোই ভয় ফপর ়েচেলাম। আরমচরকানরা ফ  মানুরষ্র বাচ্চারকও চকি বরল ফসো 

লালরমাহনবাবু জারনন না। 

  

এবার চমিঃ বসাক মুখ খুলরলন। 

  

ইচন ফজযাচতষ্কর কো বলরলন; চমিঃ তরেদাররর ফশা-রত ফ  ফেরলচে অযাচপয়ার করর। 

উচন ফেরলচে সম্বরন্ধ কী জানরত িান ফসো বলরবন চক? বলরলন তরেদার। চমিঃ বসাক 

প্রশ্নো অনুবাদ করর ফদওয়ারত ফকলারমযান বলরলন, আচম িাই এই আি ে ফেরলচেরক 

আমারদর ফদরশর দশেরকর সামরন হাচজর কররত। এর  া েমতা তা ভারতবষ্ে োিা 

ফকানও ফদরশ সম্ভব হত না। অচবচশয চকেু চ্র করার আরগ আচম একবার ফেরলচেরক 

ফদখরত িাই, এবাং তার েমতারও একেু নমুনা ফপরত িাই। 

  

বসাক বলরলন, চমিঃ ফকলারমযান পৃচেবীর চতনজন সবরির ়ে চবখযাত ইমরপ্রসাচরওর 

একজন। একুশ বের ধরর এই কাজ কররেন। ফেরলচেরক পাবার জনয ইচন অরনক মূলয 

চদরত প্রস্তুত। তা োিা চেচকে চবচক্র ফেরকও  া আসরব তার একো অাংশও ফেরলচে পারব। 

ফসো িুচিরত ফলখা োকরব।  

  

তরেদার বলরলন, চমিঃ ফকলারমযান, দয ওয়ািার চকি ইজ পােে অে মাই মযাচজক ফশা। 

তার আমারক ফেরি আর ফকাোও  াবার প্রশ্নই উতরত পারর না। সামরন আমার দচেণ 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । নয়ন রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 23 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভারত েুর আরে। –মযাড্রাস চদর ়ে শুরু। ফসখারন এই ফেরলর খবর ফপ ঁরে ফগরে, এবাং 

তারা উদ িীব হর ়ে আরে। এর অদু্ভত েমতা ফদখার জনয। ফভচর সচর, চমিঃ ফকলারমযান—

আচম আপনার অনুররাধ রাখরত পারলাম না। 

  

ফকলারমযারনর মুখ লাল হর ়ে ফগরে। তাও চতচন ধরা গলায় অনুররাধ কররলন,রেরলচেরক 

একবার ফদখা  ায়? আর ফসই সরঙ্গ  চদ তার েমতার…?  

  

তারত অসুচবরধ ফনই। বলরলন তরেদার। তার পর িাকররক চদর ়ে নয়নরক ফিরক 

পাতারলন। নয়ন এরস তরেদাররর ফসাোর হাতরল কনুই ফররখ দাঁিাল। চদরনর ফবলা 

তারক এত কাে ফেরক ফদরখ অদু্ভত লাগচেল। এমন একো েমতা ফ  ওর মরধয আরে 

ফসো ফদরখ ফবাোর ফকানও উপায় ফনই— চদও িাউচনরত বুচধ কর োপ স্পষ্ট। 

  

ফকলারমযান অবাক হর ়ে চকেুেণ নয়রনর চদরক ফির ়ে রইরলন। তারপর মৃদুস্বরর, নয়রনর 

চদক ফেরক ফিাখ না। সচরর ়ে বলরলন, ও চক আমার বযাঙ্ক অযাকাউরের নম্বর বরল চদরত 

পারর? 

  

তরেদার বাাংলায় চনয়নরক প্রশ্নচে করারত ফস বলল, ফকান বযাঙ্ক? ওর ফতা চতনরে বযারঙ্ক 

োকা আরে। 

  

ফকলারমযারনর মুখ ফেরক লাল ভাবো িরল চগর ়ে েযাকারশ ভাব ফদখা চদল। ফস ফঢ়োক 

চগরল আরগর মরতাই ধরা গলায় মাচকেন নাকী উচ্চাররণ বলল, চসচে বযাঙ্ক অে চনউইয়কে। 

  

বয়ন গিগি করর বরল চদল, ওয়ান েু ওয়ান েু এইে িযাশ ফসভ ন ফোর।  

  

চজসাস ক্রাইে! 

  

ফকলারমযারনর ফিাখ দুরো ফ ন চতকরর ফবচরর ়ে আসরে। 
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আই অযাম অোচরাং ইউ ফোর ়েচে োউজযাি িলারস িাইে নাউ। তরেদাররর চদরক 

চেরর বরলন ফকলযারমযান। ফতামার মযাচজক ফশা ফেরক ফকানওচদন এত ফরাজগার কররত 

পাররব? 

  

এ ফতা সরব শুরু, চমিঃ ফকলারমযান, বলরলন তরেদার। এখনও ভারতবরষ্ের কত শহর 

পরি আরে; তারপর সারা পৃচেবীর বি বি শহর। মযাচজক ফদখরত ফেরল-বুরিা সকরলই 

ভালবারস। আর এই ফেরলচে ফ  মযাচজক ফদখায় তার নমুনা ফতা ফদখরলন। আপচন। এর 

ফকানও তুলনা আরে চক? চবশ হাজার ফকন-তারও ফঢর ফবচশ ফ  এ ফেরল আমার ফশা 

ফেরক আনরব না, ফসো ফকউ ফজার চদর ়ে বলরত পারর? 

  

ওর বাবা আরেন? চজরজ্ঞস কররলন ফকলারমযান।  

  

ধরর চনন এখন আচমই ওর বাবা। 

  

এর মরধয লালরমাহন হতাৎ বরল উতরলন, সযার, ইন আওয়ার চেলজচে, তযাগ ইজ ফমার 

ইস্পােেযাে দান ফভাগ। 

  

কোো বসাক ফকলারমযানরক অনুবাদ করর বুচের ়ে চদর ়ে দাঁচির ়ে উরত বলরলন, চমোর 

তরেদার, আপচন চকন্তু একো সুবণে সুর ারগর স্বনযবহার কররেন না। এমন সুর াগ 

আপচন আর পারবন না। ফভরব ফদখুন। 

  

বুেরত পারলাম, ভেরলাক  চদ নয়নরক ফকলারমযারনর হারত তুরল চদরত পাররন তা হরল 

তাঁর চনরজর চনঘোত ফমাোরকম প্রাচি আরে।  

  

আমার ভাবা হর ়ে ফগরে, সহজ ভারব বলরলন তরেদার।  

  

অগতযা ফকলারমযানও উরত দাঁিারলন। বসাক এবার পরকে ফেরক একো চভচজচোং কািে 

বার করর তরেদাররক চদর ়ে বলরলন, এরত আমার নাম চতকানা ফোন নম্বর সবই আরে। 

 চদ মাইি ফিঞ্জ কররন ফতা আমার সরঙ্গ ফ াগার াগ কররবন। 
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দুই ভেরলাকরক দরজা অবচধ ফপ ঁরে চদরলন তরেদার।  

  

বসাক ঘুঘু ফলাক। তরেদার ফেরার পরর বলল ফেলুদা, নইরল মাচকেন ইমরপ্রসাচরওর 

এরজে ফস হরত পারর না। পয়সার চদক চদর ়েও সচলি, হয়রতা ফকলারমযারনর 

ফদ লরতই। দাচম েরাচস আেোর-রশভ ফলাশন ফমরখ এরসরে— চদও েুতচনর নীরি এক 

চিলরত ফশচভাং ফসাপ এখনও ফলরগ আরে। ফবাোই  ারে ঘুম ভরঙ ফদচররত, তাই নোয় 

অযাপর ়েেরমে রাখরত তািাহরিা কররত হর ়েরে। 
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৪. পাাংিুয়াল হরল 

একজনরক ফতা চবদায় করা ফগল, বলরলন তরেদার, এবার চ্বনতীয় বযচির জনয 

অরপো। পাাংিুয়াল হরল ফতা আর দু-চতন চমচনরের মরধযই আসা উচিত।  

  

দু চমচনে অরপো কররত হল না। নয়নরক ফেরত পাচতর ়ে ফদবার সরঙ্গ সরঙ্গই িাকররক 

ফ রত হল সদর দরজায়। ফস চেরর এল সরঙ্গ একচে কারলা সুে পরা ভেরলাকরক চনর ়ে। 

তরেদার উরত দাঁচির ়ে বলরলন, গুি মচনোং। আপনার নামো ফেচলরোরন চতক ধররত 

পাচরচন। আপচন  চদ… 

  

ফতওয়াচর, ফসাোয় বরস বলরলন ভেরলাক, ফদবকীনেন ফতওয়াচর। চে এইি 

চসচিরকরের নাম শুরনরেন? 

  

তরেদার, জোয়ু দুজরনই িুপ ফদরখ ফেলুদারকই মুখ খুলরত হল। 

  

আপনারদর ইমরপােে-এেরপারেের কারবার চক? ফপালক চস্ট্ররে অচপস?  

  

ইর ়েস সযার। 

  

ভেরলাক ফেলুদার চদরক সচেগ্ধ দৃচষ্টরত ফদখচেরলন বরল তরেদার আমারদর চবষ্য় 

ওঁরক বরল চদরলন। 

  

এরা আমার চতনজন চবচশষ্ট বনু্ধ। আশা কচর এঁরদর সামরন কো বলরত আপনার ফকানও 

আপচি হরব না। 

  

ফনা, ফনা। তরব কো মারন শুধু একচে প্রশ্ন। ওই ফেরলচেরক  চদ একবার আমার সামরন 

উপচ্ত কররন, তা হরল আচম তারক ফকবলমাত্র একচে প্রশ্ন করব। জবাব ফপরল আমার 

অরশষ্ উপকার হরব, আর আমার কাজও ফশষ্ হরব। 
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ফদচখর ়ে বলরলন, ইচন ফতামারক একো কো চজরজ্ঞস কররবন। ফদখ। তার উির চদরত 

পার চক না। তারপর ফতওয়াচরর চদরক চেরর বলরলন, আপনার প্ররশ্নর উির সাংখযায় 

হরব। ফতা? অনয ফকানও প্ররশ্নর উির চকন্তু এ চদরত পাররব না।  

  

আই ফনা, আই ফনা। আচম ফজরনশুরনই এরসচে।  

  

তারপর—লালরমাহমনবাবুর ভাষ্ায়—নয়রনর চদরক তীক্ষ্ণ দৃচষ্ট চনবন্ধ করর ভেরলাক 

বলরলন, আমার চসেুরকর কচম্বরনশনো কী ফসো বলরত পার? 

  

নয়ন েযাল েযাল করর ভেরলারকর চদরক ফির ়ে আরে ফদরখ ফেলুদা বলল, ফশারনা 

ফজযাচতষ্ক—কচম্বরনশন চজচনসো কী ফসো ফবাধহয় তুচম জান না। আচম বুচের ়ে চদচে। 

একরকম চসেুক হয়  ারত তালািাচব োরক না। তার বদরল িালার এক পারশ একো 

িাকচত োরক। ফ োরক ফঘারারনা  ায়। এই িাকচতর গার ়ে একো তীর আঁকা োরক, আর 

িাকৃচতোরক চঘরর চসেুরকর গার ়ে এক ফেরক শূনয অবচধ নম্বর ফলখা োরক। কচম্বরনশন 

হল চসেুক খালার একো চবরশষ্ নম্বর। িাকচতোরক ঘুচরর ়ে ঘুচরর ়ে পর-পর ফসই নম্বররর 

পারশ তীরোরক আনরল ফশষ্ নম্বরর ফপ ঁেরতই ঘিাৎ করর চসেুক খুরল  ায়—বুরেে? 

  

বুরেচে। 

  

এখারন জোয়ু দুম করর একো ফবশ লাগসই প্রশ্ন কররলন ফতওয়াচররক।  

  

আপনার চনরজর চসেুরকর কচম্বরনশন আপচন চনরজই জারনন না? 

  

ফতইশ বের ধরর ফজরন এরসচে, আরেরপর ভচঙ্গরত মাো ফনরি বলরলন ফতওয়াচর। 

স্বভাবতই মুখ্ চেল। ক হাজার বার ফস চসেুক খুরলচে তার চক চহসাব আরে? চকন্তু বয়স 

ফ ই পঞ্চাশ ফপচরর ়েরে আমচন স্মৃচতশচি দুবেল হরত শুরু করররে। আজ িার চদন ফেরক 

নম্বরো চকেুরতই মরন পিরে না। একো িায়চররত ফলখা চেল, বহ পুররনা িায়চর—ফসো 
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ফ  ফকাোয় ফগরে। জাচন না। আচম হয়রান হর ়ে ফশরষ্ এই ফেরলর খবর ফপর ়ে চমোর 

তরেদাররর সরঙ্গ অযাপার ়েেরমে কচর। 

  

আপচন চক আর-কাউরক ফকানওচদন নম্বরো বরলনচন? আবার প্রশ্ন কররলন জোয়ু। 

ফেলুদার চদরক আিািারখ ফির ়ে তার ফতাঁরের ফকারণ হাচস ফদরখ বুেলাম ফস জোয়ুরক 

তাচরে কররে। 

  

ফতওয়াচর বলরলন, আমার ধারণা আমার পােেনাররক বরলচেলাম—বহকাল আরগ অবশয-

চকন্তু ফস অস্বীকার কররে। হয়রতা এও আমার স্মৃচতভ্ৰম। কচম্বরনশন ফতা আর পাঁিজনরক 

বরল ফবিাবার চজচনস নয়, আর এ-চসেুক হল আমার পযারসানাল চসেুক। আমার ফ  

োকা বযারঙ্ক ফনই তা সবই এই চসেুরক আরে। অেি… 

  

ফতওয়াচরর দৃচষ্ট ফসাোর পারশ দাঁিারনা নয়রনর চদরক ঘুরল। সরঙ্গ সরঙ্গ নয়ন বলল, 

চসে ফোর চি এইে নাইন চসে ওয়ান। 

  

রাইে! রাইে! রাইে! উল্লারস ফিঁচির ়ে উতরলন ফতওয়াচর। আর সরঙ্গ সরঙ্গ পরকে ফেরক 

একো ফোি ফনােবুক বার করর িেরপন চদর ়ে তারত নম্বরো চলরখ চনরলন। 

  

আপনার চসেুরক কত োকা আরে ফসো আপচন জারনন? প্রশ্ন কররলন তরেদার। 

  

এগজযা্ অযামাউেো জাচন না। বলরলন ফতওয়াচর, তরব  ত দূর মরন হয়—লাখ িাররক 

ফতা হরবই। 

  

এ চকন্তু বরল চদরত পারর, নয়রনর চদরক ফদচখর ়ে বলরলন তরেদার। আপচন জানরত 

িান? 

  

তা ফক তুহল ফতা হয়ই। 

  

ফতওয়াচর ফতাঁরের ফকারণ হাচস আর ফিারখ চজজ্ঞাসু দৃচষ্ট চনর ়ে নয়রনর চদরক িাইরলন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । নয়ন রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োক্লা-পয়সা চকেু ফনই, বলল নয়ন। 

  

ফহায়াে! 

  

ফতওয়াচর ফসাো ফেরক প্রায় চতন ইচঞ্চ লাচের ়ে উতরলন। তারপর উরিজনা সামরল চনর ়ে 

মুরখ একো চবরি ভাব এরন বলরলন, ফবাোই  ারে এই বালক সব বযাপারর চরলার ়েবল 

নয়। এচনওর ়ে, কচম্বরনশনোয় ভুল ফনই। ওো জানরত ফপরর সচতযই আমার উপকার 

হর ়েরে। 

  

ফতওয়াচর দাঁচির ়ে উরত পরকরে হাত ঢুচকর ়ে একো ফগালাচপ কাগরজ ফমািা সরু লম্বা 

পযারকে বার করর নয়রনর হারত চদর ়ে বলল, চদস ইজ ের ইউ, মাই বয়।  

  

ফতওয়াচররক দরজা অবচধ এচগর ়ে চদর ়ে তরেদার চেরর আসরত ফেলুদা নয়নরক বলল, 

ওো খুরল ফদরখা ফতা ওরত কী আরে। 

  

পযারকে খুলরত ফবররাল একো ফোেরদর চরেওয়াি।  

  

বািঃ! বলরলন জোয়ু। এো পরর ফেরলা নয়ন ভাই, পরর ফেরলা।  

  

নয়ন ঘচিো হারত পরর চনর ়ে চনরজর ঘরর িরল ফগল।  

  

চসেুক খুরল ফতওয়াচর সারহরবর প্রাণ ওষ্ঠাগত হরব, বলল ফেলুদা। 

  

চসেুরক  চদ সচতযই চকেু ফেরক না োরক, বলরলন জোয়ু, তা হরল ফতওয়াচর চনিয়ই 

ওঁর পােেনাররকই সরেহ কররবন?  
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ফেলুদা ফ ন মন ফেরক বযাপারোরক ফেরি ফেরল চদর ়ে অনয প্রসরঙ্গ িরল ফগল। 

তরেদাররর চদরক চেরর বলল, ফতামরা ফ  দচেণ ভারত সেরর  াে, ফসো কীরস  ারব? 

ফিরন, না ফপ্লরন? 

  

ফিরন অবশযই। সরঙ্গ এত লেবহার, ফিন োিা উপায় কী? 

  

নয়নরক সামলাবার কী বযব্া করচে? 

  

ফিরন ফতা আচমই সরঙ্গ োকব; চকেু হরব বরল মরন হয় না। ওখারন ফপ ঁরে আচম োিা 

একজন আরে ফ  ওরক সব সমর ়ে ফিারখ ফিারখ রাখরব। ফস হল আমার মযারনজার শঙ্কর। 

  

কো হয়রতা আরও িলত, চকন্তু চতক এই সমর ়ে িাকর একচে পযাে-রকাে-োই পরা 

ভেরলাকরক এরন হাচজর কররলন। বুেলাম ইচন নাম্বার চি।  

  

গুি মচনাং। আই ফমি অযান অযাপর ়েেরমে উইে— 

  

চম, বলরলন তরেদার। মাই ফনম ইজ তরেদার। 

  

আই চস। মই ফনম ইজ হজসন। ফহনচর হজসন। 

  

চপ্লজ চসে িাউন। 

  

তরেদারও উরত দাঁচির ়েচেরলন; এবার দুজরনই একসরঙ্গ বসরলন।  

  

হজসরনর গার ়ের  া রাং, তাঁরক সারহব বলা মুশচকল। তাও ইাংচরচজ োিা গচত ফনই। 

  

এঁরা কারা প্রশ্ন কররত পাচর চক? পর পর আমারদর চতনজরনর চদরক ফির ়ে প্রশ্ন কররলন 

হজসন।  

  

আমার খুব কারের ফলাক। আপচন এঁরদর সামরন স্বেরে কো বলরত পাররন। 
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হম। 

  

ভেরলারকর ফমজাজ ফ  চতচরচে, ফসো তাঁর পামারনেচল কুঁিরক োকা ভুরু ফেরক ফবশ 

ফবাো  াচেল। 

  

আমার এক পচরচিত বাঙাচল ভেরলাক লাে সানরি ফতামার মযাচজক ফদরখচেল। ফস 

একচে ফেরলর আি ে েমতার কো বরল। আচম অচবচশয তার কো চবশ্বাস কচরচন। আচম 

ষশ্বর মাচন না; তাই অরল চকক শচিরতও আমার চবশ্বাস ফনই। ইে ইউ চব্রাং দযাে বয় 

চহয়ার—আচম ওর সরঙ্গ কর ়েকো কো বলরত িাই। 

  

তরেদার ফ ন অচনোসরেও িাকররক ফিরক পাতারলন। 

  

নারায়ণ, আররকবার  াও ফতা—ফখাকাবাবুরক ফিরক আরনা। 

  

নয়ন চমচনে খারনরকর মরধয হাচজর। 

  

ফসা চদস ইজ দয বয়? 

  

হজসন নয়রনর চদরক চকেুেণ ফির ়ে ফেরক বলল, আমারদর এখারন ফঘািরদ ি হয় তুচম 

জান? 

  

তরেদার ফসো বাাংলা করর নয়নরক বলরলন। 

  

জাচন, পচরষ্কার গলায় বলল নয়ন। 

  

গত শচনবার ফরস চেল, বলল। হজসন। চতন নম্বর ফররস কত নম্বর ফঘািা চজরতচেল, 

বলরত পার? 

  

এোও অনুবাদ হল নয়রনর জনয। 

  

োইভ-এক মুহূতে না ফভরব বরল চদল নয়ন। 
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এক জবারবই ফকল্লা েরত। ফসাো ফেরক উরত পযারের দু পরকরে হাত ঢুচকর ়ে ফভচর ফেঞ্জ 

বরল এপাশ ওপাশ পায়িাচর কররত লাগরলন। হজসন সারহব। তারপর হতাৎ ফেরম 

তরেদাররর চদরক ফসাজা দৃচষ্ট চদর ়ে বলরলন, অল আই ওয়াে ইজ চদস—আচম সিারহ 

একবার করর এখারন এরস এর কাে ফেরক ফজরন  াব সামরনর শচনবার ফকান ফররস কত 

নম্বর ফঘািা চজতরব। ফসাজা কোয় বলচে—ফরস আমার ফনশা। অরনক োকা খুইর ়েচে, 

তাও ফনশা  ায়চন। চকন্তু আর হাররল ফদনার দার ়ে আমারক ফজরল পুররব। তাই এবার 

ফেরক চশওর হর ়ে ফবে কররত িাই। চদস বয় উইল ফহলপ চম।  

  

হাউ কযান ইউ চব ফসা চশওর? তাণ্ডা গলায় চজরজ্ঞস কররলন তরেদার।  

  

চহ মাে, চহ মাে, চহ মাে! বাঁ হারতর ফতরলর ওপর িান হাত চদর ়ে পর পর চতনরে ঘুচষ্ 

ফমরর বলরলন। হজসন সারহব। 

  

ফনা-চহ মাে নে, দৃঢ়েস্বরর বলরলন তরেদার। অসাধু উরেরশয ফকানওরকরম বযবহার করা 

িলরব না। এই বালরকর েমতা! এ বযাপারর আমার কোর এক িুল নিািি হরব না। 

  

এবারর হজসরনর ফিহারা হর ়ে ফগল চভচখচরর মরতা। হাত দুরো ফজাি করর ভেরলাক 

কাতর সুরর বলরলন, অন্তত আগামী ফররসর উইনাররর নামগুরলা বরল চদক! চপ্লজ। 

  

না ফহল্প ের গযাম্বলারুস, না ফহলপ ের গযাম্বলারস্! আি ে শুধ ক ইাংররচজরত ঘন ঘন 

মাো ফনরি বলরলন জোয়ু। 

  

হজসন ফসাো ফেরি উরত পিরলন, তাঁর মুখ ফবগুচন। 

  

ফতামারদর মরতা এমন িযাঁো আর মুখে ফলাক আচম আর ফদচখচন, িযাম ইে!  

  

কোো বরল আর একমুহূতে অরপো না করর হজসন গেগচের ়ে সদর দরজার চদরক িরল 

ফগরলন। 
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চবশ্ৰী ফলাক! হচরবল মযান! নাক কুঁিরক িাপা গলায় বলরলন জোয়ু।  

  

তরেদার চনয়নরক চঘরর পাচতর ়ে চদরলন। 

  

চবচিত্র সব অযাপর ়েেরমে, বলল ফেলুদা। হজসন অচবচশয শুধু জুয়াচি নন, চতচন ফনশাও 

কররন। আচম কারে বরসচেলাম। তাই গন্ধো সহরজই পাচেলাম। ওঁর ফ  ধদনযদশা ফসো 

ওঁর ফকারের আচেরনর কনুই ফদখরলই ফবাো  ায়। ভাঁজ ফখর ়ে ফখর ়ে ফকারের ওইখানোই 

সবরির ়ে আরগ জখম হয়। এরক তাচপ্ল লাগারত হর ়েরে, চকন্তু নতুন কাপরির সরঙ্গ পুররনা 

রাং বা ফকায়াচলচে ফকানওোই ফমরলচন। তা োিা ভেরলাকরক ফ  বারস বা িারম আসরত 

হর ়েরে ফসো ওঁর িান পার ়ের কারলা জুরতার িগায় অনয কারুর জুরতার আাংচশক োপ 

ফদরখই ফবাো  ায়। এ চজচনস েযাচে বা ফমরিারত হয় না।  

  

এগুরলা অচবচশয শুধু ফেলুদারই ফিারখ ধরা পরিরে।  

  

বাইরর একো গাচি োমার শব্দ ফপর ়ে আমরা আবার োন হর ়ে বসলাম।  

  

নাম্বার ফোর, বলল ফেলুদা। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । নয়ন রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৫. অদু্ভত্ প্রাণী 

চমচনে খারনক পররই নারায়ণ এক অদু্ভত প্রাণীরক এরন হাচজর করল। পুরনা জুরতার 

বুরুরশর মতা দাচি, শুয়ারপাকার মরতা ফগাঁে। েুলোি়েুর মতা িুল, পররন চেরল হর ়ে 

 াওয়া ফগরুয়া সুে, আর চবশ্ৰীভারব পযাঁি ফদওয়া সবুজ োই। োেখাো মানুষ্। বয়স ষ্াে-

পয়ষ্চি হরব,  চদও ফসই তুলনায় ফিাখ দুরো অস্বাভাচবক রকম উজ্জ্বল। 

  

ঘরর ঢুরক এচদক-ওচদক ফদরখ চমচহ। অেি ককেশ গলায় বলরলন, তরেদার, তরেদার-

হইি ওয়ান ইজ তরেদার? 

  

তরেদার উরত দাঁচির ়ে নমকেটার করর বলরলন, আচমই সুনীল তরেদার।  

  

অযাি চদজ চি? আমারদর চতনজরনর উপর চদর ়ে একো োি-দৃচষ্ট চদর ়ে চজরজ্ঞস কররলন 

ভেরলাক। 

  

আমার চতন অন্তরঙ্গ বনু্ধ, বলরলন তরেদার। 

  

ফনমস? ফনমস? 

  

ইচন প্ররদাষ্ চমত্র, ইচন লালরমাহন গাঙু্গলী, আর ইচন তরপশ চমত্র।  

  

অল রাইে। এবার কারজর কো। কারজর কো। 

  

বলুন। 

  

আমার নাম জারনন? 

  

আপচন ফতা ফেচলরোরন শুধু আপনার পদচবোই বরলচেরলন—তাকুর। ফসোই জাচন। 
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তারকনাে। তারকনাে তাকুর। চে এন চে-িাইনাইরিাোলুষন-হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ! 

  

ভেরলারকর হাচসর দমরক িমরক উতলাম। িাইনাইরিাোলুষন বা চে এন চে ফ  এক প্রিণ্ড 

চবরফাররকর উপাদান, ফসো আচম জানতাম। 

  

আপনার বাচিরত চক একজন অসম্ভব ফবঁরে বামন োরক? ফেলুদা প্রশ্ন করল।  

  

চকরিামা। ফকাচরয়ান, বলরলন তারকনাে। এইচি েু ফসচেচমোরস। চবরশ্বর খবেতম 

প্রািবয়কেট বযচি। 

  

এ খবরো মাস কর ়েক আরগ কাগরজ ফবচরর ়েচেল। 

  

এবার চগরনস বুক অে ফরকিেরস ্ান পারব। 

  

এরক আপচন ফজাগাি কররলন কী করর? প্রশ্ন কররলন জোয়ু। 

  

আচম সারা পৃচেবী ঘুরর ফবিাই। আমার অরঢল োকা। এক পয়সা চনরজ উপাজেন কচরচন, 

সব বারপর োকা। উইল কররনচন, তরব আচমই একমাত্র সন্তান, তাই সব োকাই আচম 

পাই। কীরসর োকা জান? গন্ধেবয। পারচেউম। কুন্তলায়রনর নাম শুরনচে? 

  

ফস ফতা এখনও পাওয়া  ায়, বলরলন জোয়ু। 

  

হযাঁ। বাবারই আচবষ্কার, বযবসাও বাবারই! এখন এক ভাইরপা ফদরখ। আমার ফকানও 

ইনোররে ফনই। আচম সাংিাহক। 

  

কী সাংিহ কররন? 

  

নানান মহারদরশর এমন সব চজচনস  ার জুচি ফনই। একরমবাচ্বনতীয়ম; চকিারমার কো 

বললাম। এ োিা আরে দুহারত একসরঙ্গ চলখরত পারর এমন একচে ফসরক্রোচর। জারত 

মাওচর। নাম ফোরকাবাহাচন। আরও আরে। একচে িযাক পযারে-চতন ভাষ্ায় কো বরল। 
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একচে দুই-মাো চবচশষ্ট পরমররচনয়ান কুকুর, লেমনকুলার একচে সাধু উিীনানে, মাচে 

ফেরক ফদি হাত উপরর শূরনয আসনচপঁচি হর ়ে বরস ধযান করর। তা োিা–  

  

ওয়ান চমচনে সযার, বরল। লালরমাহনবাবু বাধা চদরলন। সরঙ্গ সরঙ্গ প্রচতচক্রয়া হল! হারতর 

লাচত মাোর উপর তুরল ফিাখ রিবণে করর তারকনাে ফিঁচির ়ে উতরলন, ইউ ফিয়ার 

ইনোরপ্ট চম? 

  

সচর সচর সচর সযার। জোয়ু কুঁকরি, ফগরেন–আচম জানরত িাইচেলুম। আপনার সাংিরহর 

মরধয  ারা মানুষ্, তারা চক ফস্বোয় আপনার ওখারন রর ়েরে? 

  

তারা ভাল খায়, ভাল পরর, ভাল ফবতন পায়, আরাম পায়, আদর পায়–োকরব না। ফকন? 

ফহায়াই নে? আমার কো আর আমার সাংিরহর কো পৃচেবীর অরনক ফদরশর অরনক 

ফলারকই জারন; ফতামরা না জানরত পার। আরমচরকা ফেরক একজন সাাংবাচদক এরস 

আমার সরঙ্গ কো বরল, ফদরশ চেরর চনউ ইয়কে োইমরস দয হাউস অে েযারক বরল এক 

প্রবন্ধ ফলরখ। 

  

এবার তরেদার মুখ খুলরলন। 

  

অরনক কোই ফতা জানা ফগল, ফকবল আপনার এখারন আসার কারণো োিা।  

  

এো আবার বরল চদরত হরব? আচম ওই ফখাকারক আমার সাংিরহর জনয িাই। কী নাম 

ফ ন? ইর ়েস-রজযাচতষ্ক। আই ওয়ে ফজযাচতষ্ক। 

  

ফকন? ফস ফতা এখারন চদচবয আরে, বলরলন তরেদার। খাওয়া পরার অভাব ফনই,  ত্ন 

অযাচির অভাব ফনই। ফস আমার ফিরা ফেরি আপনার ওই উদ্ভে চভরির মরধয  ারব। 

ফকন? 

  

তারকনাে তরেদাররর চদরক প্রায় আধ চমচনে ফির ়ে ফেরক বলরলন, গাওয়াচঙ্গ-রক 

একবার ফদখরল তুচম এমন ফবপররায়া কো বলরত পাররত না। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । নয়ন রহসয ।  ফেলুদা সমগ্র 

 37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ফহায়াে ইজ গাওয়াচঙ্গ? প্রশ্ন কররলন জোয়ু। 

  

নে ফহায়াে, বাে হ, গম্ভীরভারব বলরলন তারকনাে। নে বস্তু, বাে বযচি! ইউগযািার 

ফলাক। ফপ রন আে েুে হাইে, িুয়া্নখ ইচঞ্চ োচত, সারি চতনরশা চকরলা ওজন। ফকানও 

ওচলচম্পক ওর ়েে চলেোর ওর কারে পািা পারব না। একবার ফেরাইররর জঙ্গরল একো 

বাঘরক ঘুমপািাচন ইনরজকশরনর গুচল মারর, কারণ বাঘোর গার ়ে স্পে এবাং ফিারা দুই-

ই চেল। একরমবাচ্বনতীয়ম। ফসই বাঘরক কাঁরধ করর সারি চতন মাইল বর ়ে এরনচেল 

গাওয়াচঙ্গ। ফস এখন আমার একচনষ্ঠ ফসবক। 

  

আপচন চক আবার দাসপ্রো িালু কররলন নাচক? জোয়ু ফবশ সাহরসর সরঙ্গ প্রশ্ন কররলন। 

  

ফনা সযার! গচজের ়ে উতরলন চে এন চে। গাওয়াচঙ্গরক  খন ফদচখ তখন তার ভচবষ্যৎ 

অন্ধকার। ইউগযািার রাজধানী কম্পালা শহরর এক চশচেত পচরবাররর ফেরল! বাপ 

িািণর। তাঁর কারেই শুচন গাওয়াচঙ্গর  খন ফিাে বের বয়স তখনই ফস প্রায় সাত েুে 

লম্বা। বাচির বাইরর ফবররায় না। কারণ রাোর ফলারক চঢল মারর। ইকেটুরল ভচতে হর ়েচেল, 

চকন্তু োত্ররদর চবদুযরপর ফতলায় বাধয হর ়ে তারক োচির ়ে আনরত হয়। আচম  খন তারক 

ফদচখ তখন তার বয়স একুশ। ভচবষ্যৎ অন্ধকার। িুপিাপ ঘরর বরস োরক সারাচদন। ফদরখ 

মরন হল এইভারব ফস আর ফবচশচদন বাঁিরব না। ফসই অব্া ফেরক তারক আচম উধ কার 

করর আচন। আমার কারে এরস ফস নতুন জীবন পায়। ফস আমার দাস হরত  ারব। ফকন? 

আচম তারক চনরজর সন্তারনর মরতা ফেহ কচর। আমারদর সম্পকে চপতা-পুরত্রর সম্পকে। 

  

 াই ফহাক তারকবাবু, বলরলন তরেদার, আপনার অনুররাধ রাখরত পারলাম না। আচম 

ফজযাচতষ্করক চিচিয়াখানার অচধবাসী চহরসরব কল্পনা কররত পাচর না এবাং িাইও না। 

  

গাওয়াচঙ্গর চববরণ ফশানার পররও এো বলে? 

  

বলচে। 
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ভেরলাক ফ ন একেু দরম চগর ়ে একো দীঘেশ্বাস ফেরল বলরলন, তাই  খন বলচে তখন 

এই ফেরলচেরক একবার ফদখরত পাচর চক? 

  

ফসো সহজ বযাপার। আপচন ফসই কলকাতার উির প্রান্ত ফেরক এরসরেন, আপনার জনয 

এতেুকু কররত পারব না? 

  

নয়ন এরস দাঁিারত তারকাবাবু তার চদরক ভুরু কুঁিরক ফির ়ে চজরজ্ঞস কররলন, আমার 

বাচিরত কো ঘর আরে বলরত পার? 

  

ফেষ্চি 

  

হঁ… 

  

এবার তারকনাে উরত দাঁচির ়ে তার লাচতর রুরপা চদর ়ে বাঁধারনা মাোো িান হারতর মুরতা 

চদর ়ে শি করর ধরর বলরলন, চররমমবার, তরেদার-চে এন চে অত সহরজ হার মারন 

না। আচম আচস। 

  

ভেরলাক িরল  াবার পর আমরা চকেুেণ ফকানও কোই বললাম না। নয়নরক তার ঘরর 

পাচতর ়ে চদরলন তরেদার। অবরশরষ্ লালরমাহনবাবু ফেলুদার চদরক চেরর বলরলন, িার 

চদর ়ে ফতা অরনক চকেু হয়—না মশাই? িতুচদেক, িতুভুেজ, িতুমুেখ, িতুরবেদ-এই িারচেরক 

কী বলব। তাই ভাবচে। 

  

িতুরলোভী বলরত পাররন। বলল ফেলুদা। িার জনই ফ  ফলাভী তারত ফতা ফকানও সরেহ 

ফনই। তরব ফলাভী হর ়েও ফ  ফকানও লাভ হল না ফস বযাপারর সুনীলরক তাচরে কররত 

হয়।  

  

তাচরে ফকান সযার? বলরলন তরেদার। এ ফতা ফসাজা অঙ্ক। ফস ফেরল আমার বাচিরত 

মানুষ্ হরে সু্ পচররবরশ। আচম তারক ফদখচে। ফস আমারক ফদখরে। ফেে ফলনরদরনর 

বযাপার। এ অব্ার পচরবতেন হরব ফকন? 
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আমরা চতনজন উরত পিলাম। 

  

একো কো বচল ফতামারক, তরেদাররর কাঁরধ হাত ফররখ বলল ফেলুদা, আর 

অযাপার ়েেরমে না। 

  

পাগল! বলরলন তরেদার। এক চদরনই  া অচভজ্ঞতা হল, এর পরর আবার 

অযাপার ়েেরমে! 

  

তরব এো বরল রাচখ। –নয়নরক চবপরদর হাত ফেরক রো কররত  চদ আমার প্রর ়োজন 

হয়, তা হরল আচম ধতচর আচে। ফেরলচের উপর আমার মায়া পরি ফগরে। 

  

েযাঙ্ক ইউ সযার, েযাঙ্ক ইউ। প্রর ়োজন হরলই খবর পারবন।  
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৬. জবষ্যুদবাররর সকাল 

চবষু্যদবাররর সকাল। গতকালই িতুরলোভীর সরঙ্গ সকরল কাচের ়েচে। আমরা! ফবশ বুেরত 

পারচে বযাপারো ক্ররম এোইচোং হর ়ে আসরে, তাই ফবাধহয় জোয়ু তাঁর অভযাসমরতা 

নোয় না এরস সারি আেোয় এরসরেন। 

  

ফকান কাগজ? 

  

ফেেসমযান, ফেচলিাে, আনেবাজার… 

  

মশাই, এক কাশ্মীচর শালওয়ালা এরস সকলো এরেবারর মাচে করর চদর ়ে ফগল। 

  

কাগজ-োগজ চকেু ফদখা হয়চন। কী খবর মশাই? 

  

আচম আরগই কাগজ পরিচে, তাই খবরো জানতাম। 

  

ফতওয়াচর চসেুক খুরলচেরলন, বলল ফেলুদা, আর খুরল ফদরখন সচতযই তার মরধয একচে 

কপদেকও ফনই। 

  

তা হরল ফতা নয়ন চতকই বরলচেল, ফিাখ বি বি করর বলরলন জোয়ু। িুচরো কখন হয়? 

  

দুপুরর আিাইো ফেরক সারি চতনোর মরধয। অন্তত ফতওয়াচরর তাই ধারণা! ফসই সময়ো 

চতচন আচপরস চেরলন না। চেরলন তাঁর ফিনচেরের ফিম্বারর। ভেরলারকর স্মরণশচি এখন 

ভাল কাজ কররে। দুচদন আরগই নাচক উচন চসেুক খুরলচেরলন, তখন সব চকেুই চেল। 

োকার অঙ্কও মরন পরিরে-পাঁি লারখর চকেু উপরর। ফতওয়াচর অচবচশয তাঁর পােেনাররকই 

সরেহ কররেন। বলরেন একমাত্র তাঁর পােেনারই নাচক 6 জানত; এ োিা আর কাউরক 

কখনও বরলনচন। 
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এই পােেনারচে ফক? 

  

নাম চহরঙ্গায়াচন। চে এইি চসচণ্ডরকরের চে হরলন ফতওয়াচর। আর এইি চহরঙ্গায়াচন। 

  

 াকরগ। ফতওয়াচর, চহাংচোংোে, এ সরব আমার ফকানও ইোররে ফনই। আচম খাচল 

ভাবচে। ওই পুঁিরক ফেরল এমন েমতা ফপল কী করর? 

  

আচমও ফস কো অরনকবার ফভরবচে। বযাপারো প্রেম কী করর আচবষ্কার হয়, ফসো জানার 

খুব আিহ হরে। ফতাপ রস, নয়রনর বাচির রাোর নাম ফতার মরন আরে? 

  

চনকুঞ্জচবহারী ফলন। কালীঘাে। 

  

গুি। 

  

একবার  ারবন নাচক মশাই? বলা  ায় না, আমার ড্রাইভার কলকাতার এমন সব রাো 

ফিরন  ার নামও আচম কচস্মনকারল শুচনচন। 

  

সচতযই ফদখা ফগল হচরপদবাবু চনকুঞ্জচবহারী ফলন ফিরনন। বলরলন, ও রাোয় ফতা পলুেু 

দি োকরতন। আচম তখন অচজরতশ সাহার গাচি িালাই। একচদন তাঁরক চনর ়ে ফগলুম। 

পেু দির বাচি। দুজরনই ফতা েুেবলার, তাই খুব আলাপ।  

  

দশ চমচনরের মরধয চনকুঞ্জচবহারী ফলন-এ ফপ ঁরে একো পারনর ফদাকারন চজরজ্ঞস করর। 

জানলাম। অ্নখসীম সরকার োরকন আে নম্বরর। 

  

আে নম্বররর দরজায় োকা চদরত একজন ফরাগা, েরাসী ভেরলাক দরজা খুরল আমারদর 

সামরন দাঁিারলন। বুেলাম চতচন সরবমাত্র দাচি কামারনা ফশষ্ করররেন, কারণ হারতর 

গামো চদর ়ে গাল ফমাো এখনও ফশষ্ হয়চন।  

  

আপনারা–? ভেরলাক ফেলুদার চদরক চজজ্ঞাসু দৃচষ্ট চদরলন। 
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আপচন চক আচপরস ফবররারেন? 

  

আরজ্ঞ না। এখন ফতা ৯ো। আচম ফবররাই সারি ৯োয়। 

  

ফেলুদা বলল, আমরা গত রচববার তরেদাররর মযাচজক ফদখরত চগর ়েচেলাম। ফসখারন 

আপনার ফেরলর-আপচনই ফতা অসীম সরকার? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। 

  

আি ে অরল চকক েমতা আপনার ফেরলর। তরেদাররর সরঙ্গ আমারদর ফবশ ভাল 

আলাপ হর ়েরে। তাঁর কারেই আপনার বাচির হচদস ফপলাম। –এই ফদখুন, আমরা ফক 

তাই বলা হয়চন। । -ইচন রহসয ফরামাঞ্চ উপনযাস ফলখক জোয়ু, এ আমার ভাই তরপশ, 

আর আচম প্ররদাষ্ চমত্র। 

  

প্ররদাষ্ চমত্র? ভেরলারকর ফিাখ কপারল। ফসই চবখযাত গার ়েো প্ররদাষ্ চমত্র- ার িাক 

নাম ফেলু? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। ফেলুদা চবনর ়ের অবতার। 

  

ফভতরর আসুন, ফভতরর আসুন-কী আি ে! 

  

আমরা ভেরলারকর চপেন চপেন চভতরর চগর ়ে একো সরু পযারসরজর বা চদরকর দরজা 

চদর ়ে একো ফোি ঘরর চগর ়ে ঢুকলাম। ফসোরক ফশাবার ঘর বসবার ঘর দুই-ই বলা িরল। 

দুরো ফিয়ার আর একো তিরপাশ োিা ঘরর ফকানও আসবাব ফনই। তিরপারশর এক 

প্রারন্ত শতরচঞ্চ চদর ়ে ফগাোরনা একো বাচলশ ফদরখ ফবাো  ায়, ফসখারন ফকউ ফশায়। 

ফেলুদা আর জোয়ু ফিয়ারর, অসীম বাবু আর আচম খারে বসলাম।  

  

ফেলুদা বলল, আপনার ফবচশ সময় ফনব না। আমারদর আসার কারণো বচল। ফস চদন 

তরেদাররর ফশা-রত আপনার ফেরলর আি ে েমতা ফদরখ আমারদর কো বন্ধ হর ়ে 
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চগর ়েচেল। ফশার ়ের পর তরেদাররক চজরজ্ঞস করারত উচন বরলন ফেরলচে তাঁর কারেই 

োরক। আচম জানরত িাই ফ  নয়রনর বাস্ান পচরবতেরনর প্রোবো চক তরেদার কররন, 

না। আপচন কররন? 

  

আপচন মহামানয বযচি, আপনার কারে চমেযা বলব না। ওঁর বাচিরত রাখার প্রোবো 

তরেদার মশাই-ই কররন, তরব তার আরগ নয়নরক আচমই ওঁর কারে চনর ়ে  াই। 

  

ফসো করব? 

  

ওর েমতা প্রকাশ পাবার চতন চদন পরর। –ফদাসরা চিরসম্বর। 

  

এই চসধ কারন্তর কারণো কী? 

  

এর একোই কারণ, চমচির মশাই! আমার বাচি ফদরখই বুেরত পাররেন আমার োনােচনর 

সাংসার। আমার িারচে সন্তান। বিচে ফেরল, ফস চব কম পিরে। তার খরি আমারক 

ফজাগারত হয়। তারপর দুচে ফমর ়ে। তারদরও কেটুরলর খরি আরে। নয়নরক এখনও ইকেটুরল 

চদইচন। আচম এই কালীঘাে ফপাে আচপরসই সামানয িাকচর কচর। পুঁচজ বলরত চকেুই 

ফনই;  া আচন তা চনরমরষ্ই খরি হর ়ে  ায়; ভচবষ্যরতর কো ফভরব গা-ো বারবার চশউরর 

ওরত। তাই নয়রনর মরধয  খন হতাৎ এই েমতা প্রকাশ ফপল, তখন মরন হল—এরক চদর ়ে 

চক দু পয়সা উপাজেন করারনা  ায় না? কোো শুনরত হয়রতা খারাপ লাগরব চকন্তু আমার 

 া অব্া, তারত এমন ভাবাো অস্বাভাচবক নয়, চমচির মশাই। 

  

ফসো আচম বুেরত পারচে, বলল ফেলুদা। এর পররই আপচন নয়নরক তরেদাররর কারে 

চনর ়ে  ান? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। আমার ফতা ফেচলরোন ফনই, তাই আর অযাচপর ়েেরমে কররত পাচরচন, 

ফসাজা িরল  াই ফেরলরক সরঙ্গ চনর ়ে। ভেরলাক নয়রনর েমতার দু-একো নমুনা ফদখরত 

িাইরলন। আচম বললুম, ওরক এমন চকেু চজরজ্ঞস করুন,  ার উির নম্বরর হয়। ভেরলাক 
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নয়নরক বলরলন, আমার বয়স কত বলরত পার? নয়ন তেুচন জবাব চদল–ফতচত্রশ বের 

চতন মাস দশ চদন। এর পরর আর ফকানও প্রশ্ন কররনচন তরেদার; আমারক বলরলন–

আচম  চদ ওরক মরঞ্চ বযবহার কচর, তারত আপনার ফকানও আপচি আরে? আচম অবশযই 

পাচরশ্ৰচমক ফদব। –আচম রাচজ হর ়ে ফগলুম। তরেদার চজরজ্ঞস কররলন-আপচন কত 

আশা কররন? আচম ভর ়ে ভার ়ে বললাম–মারস এক হাজার। তরেদার বলরলন, ভুল হল। 

আমার মাোয় কী নম্বর আরে, বরল ফতা, নয়ন? নয়ন বলল—চতন শূনয শূনয শূনয। —ফস 

ভুল বরলচন, চমচির মশাই। তরেদার মশাইও তাঁর কো ফররখরেন। আগাম চতন হাজার 

আচম এরই মরধয ফপর ়ে ফগচে। আর ভেরলাক  খন আমারক বাঁিবার পে ফদচখর ়ে চদরলন, 

তখন নয়নরক তাঁর বাচিরত রাখার প্রোরবই বা কী করর না বচল? 

  

চকন্তু নয়ন চক ফস্বোয় ফগল? 

  

ফসও এক তাজ্জব বযাপার। এক কোয় রাচজ হর ়ে ফগল। এখন ফতা ও চদচবয আরে। 

  

এইবারর আররকো প্রশ্ন করচে, বলল ফেলুদা, তা হরলই আমারদর কাজ ফশষ্। 

  

বলুন। 

  

ওর েমতার প্রেম পচরিয় আপচন কী করর ফপরলন?  

  

খুব সহজ বযাপার। একচদন সকারল উরত নয়ন বলল—বাবা, আমার ফিারখর  সামরন 

অরনক চকেু চগজচগজ কররে। তুচম ফসরকম ফদখচে না? আচম বললাম, কই, না ফতা। কী 

চগজ চগজ কররে? নয়ন বলল, এক দুই চতন িার পাঁি েয় সাত আে নয় শূনয। সব এ 

চদরক ও চদরক ঘুররে, েুেরে, লাোরে, চিগবাচজ খারে। আমার মরন হয় আমারক  চদ 

নম্বর চনর ়ে চকেু চজরজ্ঞস কররা তা হরল ওরদর েেেোচন োমরব। —আমার পুররাপুচর 

চবশ্বাস হচেল না, তাও ফেরলর অনুররাধ রাখরত চজরজ্ঞস করলাম, আমার একো খুব 

ফমাো লাল বাঁধারনা বাাংলা বই আরে জাচন ফতা? নয়ন বলল, মহাভারত? আচম বললাম, 

হযাঁ। ফসই বইর ়ে কত পাতা আরে বরল ফতা। নয়রনর মুরখ হাচস েুেল। বলল, েেেোচন 
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ফেরম ফগরে। সব নম্বর পাচলর ়ে ফগরে। খাচল চতনরে নম্বর পর পর দাঁচির ়ে আরে। কী 

নম্বর চজরজ্ঞস কররত নয়ন বলল, নয় চতন িার। আচম তাক ফেরক কালী চসাংরহর 

মহাভারত নাচমর ়ে খুরল ফদচখ তার পৃষ্ঠা সাংখযা সচতয ৯৩৪।  

  

আমারদর কাজ ফশষ্, আমরা ভেরলাকরক ফবশ ভাল রকম ধনযবাদ চদর ়ে বা চিমুরখ রওনা 

চদলাম। 

  

শ্ৰীনাে দরজা খুরল চদরত বসবার ঘরর ঢুরকই ফদচখ দুজন ভেরলাক বরস আরেন। তার 

মরধয সুনীল তরেদাররক চিচন। অনযজনরক আরগ ফদচখচন।  

  

ফেলুদা বযেভারব বলল, সচর। ফতামরা চক অরনকেণ এরসে? 

  

পাঁি চমচনে, বলরলন তরেদার। এ হরে আমার মযারনজার ও প্রধান সহকারী—শঙ্কর 

হবচলকার। 

  

আপচন ফতা মারাচত? প্রশ্ন করল ফেলুদা। 

  

ইর ়েস সযার। তরব আমার জন্ম, কেটুচলাং, সবই এখারন। 

  

বসুন, বসুন। 

  

আমরা সবাই বসলাম। 

  

কী বযাপার বরল? তরেদাররক উরেশ করর বলল ফেলুদা। 

  

বযাপার গুরুতর। 

  

মারন? 

  

কাল আমারদর বাচিরত ধদরতযর আগমন হর ়েচেল। 
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আমার বুকো ধিাস করর উতল। ফসই গাওয়াচঙ্গর কো বলরেন নাচক ভেরলাক? 

  

বযাপারো খুরল বরলা, বলল ফেলুদা। 

  

বলচে। বলরলন ভেরলাক। আচজ ঘুম ফেরক উরত বাদশারক চনর ়ে হাঁেরত ফবররাব—তখন 

সারি পাঁিো—ফদাতলা ফেরক ফনরমই েমরক দাঁচির ়ে পিলাম। 

  

ফকন? 

  

চসঁচির সামরনর ফমরেরত েচির ়ে আরে। রি, আর ফসই রি ফেরক পার ়ের োপ সদর 

দরজার চদরক িরল ফগরে। ফসই োপ পরর ফমরপ ফদরখচে-লম্বায় ফষ্াল ইচঞ্চ। 

  

ফষ্া…! লালরমাহনবাবু কোো ফশষ্ কররত পাররলন না। 

  

তারপর? বলল ফেলুদা। 

  

তরেদার বরল িলরলন, আমারদর দরজায় ফকলযাপচসবল ফগে লাগারনা। রাচিরর ফস 

ফগে তালা চদর ়ে বন্ধ োরক। ফসই ফগে ফদচখ অরধেক ফখালা, আর তালা ভাঙা। ফসই 

আধারখালা ফগরের বাইরর মাচেরত অজ্ঞান হর ়ে পরি আরে আমার দাররায়ান ভগীরে। 

ভগীররের পাশ চদর ়ে আরও রিাি পার ়ের োপ িরল ফগরে পাঁচিরলর চদরক। 

  

জরলর োপো চদর ়ে ফতা ফকানওরকরম ভগীররের জ্ঞান চেচরর ়ে আনলাম। ফস ফিাখ খুরলই 

দারনা!! দারনা! বরল আতেনাদ করর আবার চভরচম  ায়। আর কী!  াই ফহাক, তার কাে 

ফেরক  া জানা ফগল তা হরে এই–মােরাচিরর সদর দরজার বাইরর দাঁচির ়ে ফস খাইচন 

িলচেল। দরজার বাইরর একো ফলা পাওয়াররর বাচত সারারাত জ্বরল। এই আবো 

আরলায় ভগীরে হতাৎ ফদরখ ফ  একো অচতকায় প্রাণী পাঁচিরলর চদক ফেরক তার চদরক 

এচগর ়ে আসরে। প্রাণীো ফ  পাঁচিল েপরক এরসরে তারত সরেহ ফনই, কারণ ফগারে 

রর ়েরে। সশস্ত্ৰ প্রহরী। 
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ভগীরে বরল ফস একবার চিচিয়াখানায় চগর ়েচেল; ফসখারন গররলা বরল একো জারনায়ার 

ফদরখ। এই প্রাণীর ফিহারা কতকো ফসইরকম, চকন্তু তার ফির ়েও ফঢর ফবচশ লম্বা আর 

িওিা। এর ফবচশ ভগীরে আর চকেু বলরত পাররচন, কারণ তার পররই ফস সাংজ্ঞা হারায়। 

  

বুরেচে, বলল ফেলুদা! দারনাো তারপর ফকালাপচসবল ফগে ফভরঙ ফভতরর ফঢারক, আর 

তখনই ফতামার চবশ্বে বাদশা দারনাোর পযার ়ে কামি চদর ়ে তারক জখম করর। এবাং তার 

েরলই দানব তার কাজ অসমাি ফররখ পলায়ন করর। 

  

চকন্তু  াবার আরগ ফস প্রচতরশাধ চনর ়ে  ায়। বাদশার ঘাি মেকারনা মৃতরদহ পরি চেল 

সদর দরজা ফেরক চত্রশ হাত দূরর-তার মুরখর দুপারশ তখনও রি লাগা। 

  

আচম মরন মরন বললাম-এই ঘেনায়  চদ খুচশ হবার ফকানও কারণ োরক ফসো এই ফ  

চে.এন.চে.-র উরেশয চসচধ ক হয়চন। 

  

ফেলুদা চিচন্ততভারব িুপ করর আরে ফদরখ তরেদার অরধ ে হর ়ে বরল উতরলন, চকেু 

বলুন, চমোর চমচির? 

  

বলার সময় ফপচরর ়ে ফগরে সুনীল, গভীর স্বরর বলল ফেলুদা। এখন করার সময়। 

  

কী করার কো ভাবরেন? 

  

ভাবচে না, চ্র করর ফেরলচে। 

  

কী? 

  

দচেণ ভারত  াব। মযাড্রাস চদর ়ে শুরু। নয়ন ইজ ইন ফিে ফিঞ্জার। তার  ারত অচনষ্ট না 

হয় এো ফদখার েমতা ফতামারদর ফনই। এখারন প্ররদাষ্ চমত্ররক প্রর ়োজন। 

  

তরেদাররর মুরখ হাচস েুরে উতল। আপচন ফ  আমারক কতো চনচিন্ত কররলন, তা 

বলরত পারব না। আপচন অবশয আপনার ফপ্রারেশনাল কযাপাচসচেরত কাজ কররবন, 
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আপনার পচরশ্ৰচমক আর আপনারদর চতনজরনর  াতায়াত ও ফহারেল খরিা আচম ফদব। 

আচম মারন—আমার পৃষ্ঠরপাষ্ক। 

  

খররির কো পরর। ফতামারদর  াওয়ার তাচরখ ফতা উচনরশ চিরসম্বর, চকন্তু ফকান ফিন 

ফসো জাচন না। 

  

কররামণ্ডল এেরপ্রস। 

  

আমার ফহারেল? 

  

ফসও হকররামণ্ডল। 

  

বুরেচে। তাজ কররামণ্ডল। তাই ফতা? 

  

হযাঁ, আর আপনারা চকন্তু োে ক্লাস এ.চস.-রত  ারেন। এখনই আপনারদর নাম আর 

বয়স একো কাগরজ চলরখ চদন; বাচক কাজ সব শঙ্কর করর ফদরব। 

  

ফেলুদা বলল, বুচকাং-এ অসুচবধা হরল আমারক জাচনও। ফরলওর ়েরত আমার প্রিুর 

জানারশানা। 
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৭. ত্রেদাররা ফগরলন 

তরেদাররা ফগরলন ফপ রন দশোয়, তারপর চতক পাঁি চমচনে বারদই ফেলুদার একো 

ফোন এল, ফসো  ারক বরল এরকবারর অপ্রতযাচশত। কো-েো বরল ফসাোয় বরস 

শ্ৰীনারের সদয আনা িার ়ে একো িুমুক চদর ়ে ফেলুদা বলল, কাল চিরর্চর খুরল ফদরখচে, 

এই নারম শুধু দুরো ফোন আরে। 

  

এই সব সামানয বযাপারর আপনার সাসরপন্স ধতচর করার প্রবণতাো আমার ফমারেই ভাল 

লারগ না, মশাই, বলরলন জোয়ু। কার ফোন ফসো ফহঁয়াচল না করর বলরবন? 

  

চহরঙ্গায়াচন। 

  

 ার কো কাগরজ ফবচরর ়েরে? 

  

ইর ়েস সযার। ফতওয়াচরর পােেনার। 

  

এই বযচির কী দরকার। আপনার সরঙ্গ? 

  

ফসো ওঁর ওখারন ফগরল ফবাো  ারব। ভেরলাক বলরলন করনেল দালারলর কারে আমার 

প্রশাংসা শুরনরেন। 

  

ও, গত বেররর ফসই জাচলয়াচতর মামলাো। 

  

হযাঁ। 

  

অযাপার ়েেরমে হর ়েরে? 

  

ফসো আমার কো ফেরকই আপনার ফবাো উচিত চেল; আপচন মরনার াগ ফদনচন। 
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আচম চকন্তু বুরেচেলাম ফেলুদার অযাপর ়েেরমে হর ়েরে আজ চবরকল পাঁিোয়। ফসো 

লালরমাহনবাবুরক বলরত উচন ফবশ ফররগ চগর ়ে বলরলন, কারনর কারে অরনয ফেচলরোন 

কররল আচম অন চপ্রনচসপল তার কো শুচন না। ফকাোয় োরকন। ভেরলাক? 

  

আচলপুর পাকে ফরাি। 

  

বরনচদ পািা। 

  

—আমরাও  াচে। ফতা আপনার সরঙ্গ? 

  

ফসো করব  ানচন বলরত পাররন? 

  

চতক কো। ইর ়ে-আচন চদর ়ে পদচব ফশষ্ হরল ফতা চসচন্ধ ফবাোয়, তাই না? 

  

তা ফতা বরেই। ফদখুন না—দু আচন চে আচন ফকরাচন কাঁপাচন হাঁপাচন িাকরাচন ফমেরাচন… 

  

ররে করুন, ররে করুন! দু হাত তুরল বলরলন জোয়ু। বাপরর!—এ হরে আপনার 

সজারু-মজারু মুি। আমার খুব ফিনা। চকেু চজরজ্ঞস কররলই চেেচকচরর ফখাঁিা।  াই 

ফহাক-র ো বলরত িাইচেলাম-ভাবচে আজ চ্বনপ্রহররর আহারো এখারনই সারব। চখিুচির 

আইচিয়াো ফকমন লারগ? ফবশ তাণ্ডা-তাণ্ডা পরিরে ফতা? 

  

উিম প্রোব, বলল ফেলুদা। 

  

দুপুরর খাবার পর ফেলুদা দু ঘণ্টা ধরর জোয়ুরক স্ক্র্যাকূল ফখলা ফশখাল। ভেরলাক ফকানও 

চদন ক্রসওয়ািেই কররনচন। তাই ওঁরক-চসচন্ধ নারমর ঢরঙই বুচল। –ফবশ নাকাচন-রিাবাচন 

ফখরত হল। ফেলুদা শরব্দর ফখলারত এরকবারর মাোর, ফ মন ফহঁয়াচলর জে োিারতও 

মাোর- ার অরনক উদাহরণ এর আরগ চদর ়েচে।  

  

আচলপুর পাকে ফরাি অবশযই হচরপদবাবুর ফিনা। পাঁিো বাজরত পাঁি চমচনরে আমারদর 

গাচি সাঁইচত্রশ নম্বররর ফগে চদর ়ে ঢুরক ফপাচেেরকর নীরি এরস োমল। সামরনই িাইরন 
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গযাররজ, তার বাইরর একো লম্বা সাদা গাচি দাঁচির ়ে আরে। চবরদচশ বরল মরন হরে? 

লালরমাহনবাবু মন্তবয কররলন। 

  

ফেলুদা সদর দরজার চদরক এচগর ়ে চগর ়ে বলল, না। ওোর নাম কনরেসা। এখারনই 

ধতচর। 

  

সদর দরজায় দাররায়ান দাঁচির ়ে, ফেলুদা তারক বলল, আমারদর অযাপর ়েেরমে আরে। 

  

ইচতমরধয ফবাধহয় গাচির শব্দ ফপর ়েই একচে ফবয়ারা এরস হাচজর হর ়েরে; ফস 

লালরমাহনবাবুর চদরক ফির ়ে বলল, চমির সাব? 

  

হাম ফনচহ-ইচন, ফেলুদার চদরক ফদচখর ়ে বলরলন জোয়ু। 

  

আইর ়ে আপ ফলাগ। 

  

ফবয়ারার চপেন চপেন আমরা একো ড্রইাং রুরম চগর ়ে হাচজর হলাম।  

  

ধবচতর ়ে। 

  

আচম আর জোয়ু একো ফসাোয় বসলাম! ফেলুদা তৎেণাৎ না বরস একেু এচদক-ওচদক 

ঘুরর ফদরখ একো বুক ফসলরের সামরন চগর ়ে দাঁিাল; ফদওয়ারল আর ফেচবরল ফশাভা 

পারে এমন খুঁচেনাচের মরধয অরনক ফনপাচল চজচনস রর ়েরে। লালরমাহনবাবুও ফদরখরেন, 

কারণ চবিচবি করর বলরত শুনলাম, দাচজেচলাং। 

  

ফকন, দাচজেচলাং ফকন? চেরর এরস আররকো ফসাোয় বরস বলল ফেলুদা। ফনপাচল চজচনস 

চক ফনপারল পাওয়া  ায় না? 

  

আররা ফস ফতা চনউ মারকেরেই পাওয়া  ায়। 
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বাইরর লযাচিাং-এ দাঁিারনা িযািোদার চক্লক ফদরখচে, এবার তারত গভীর অেি 

ফমালযার ়েম শরব্দ ঢাং ফঢাং করর পাঁিো বাজরত শুনলাম। আর প্রায় সরঙ্গ সরঙ্গ খর ়েচর ররঙর 

সুে পরা একজন ফরাগা, েরাসা, ফপ্র ঢ়ে ভেরলাক ঘরর এরস ঢুকরলন। ফকন জাচন মরন 

হল ভেরলারকর স্বা্যো খুব ভাল  ারে না-বাধহয় ফিারখর  তলায় কাচলর জনয। 

  

আমরা চতনজরনই নমকেটার কররত উরত দাঁচির ়েচেলাম। ভেরলাক বযে হর ়ে বলরলন, 

বসুন বসুন-চপ্লজ চসে িাউন। 

  

ভেরলারকর ঘচির বযািো ফবাধহয় চঢরল হর ়ে ফগরে, কারণ নমকেটার করর হাত নামাবার 

সরঙ্গ সরঙ্গ ঘচিো সািাৎ করর নীরি ফনরম এল। িান হাত চদর ়ে ফতরল ফসোরক  ো্ারন 

এরন ভেরলাক ফেলুদার উলোচদরকর ফসাোয় বসরলন। বাাংলা ইাংররচজ চহচে চমচশর ়ে 

কো বলরলন চহরঙ্গয়াচন। 

  

ফেলুদা চনরজর এবাং আমারদর দুজরনর পচরিয় কচরর ়ে ফদবার পর ভেরলাক বলরলন, 

আমার আচপরসর ফ  খবর কাগরজ ফবচরর ়েরে ফস চক আপচন পরিরেন? 

  

পরিচে, বলল ফেলুদা। 

  

আচম িহ-নেরত্রর প্রভারব চবশ্বাস কচর। আমারক ফ  ভারব হযাঁরাস করা হরে তারক িরহর 

ফের োিা আর চকেুই বলা  ায় না। আমার পােেনাররর ভীমরচত ধরররে; ফকানও সু্ 

মচেষ্ক ফলাক কখনও এমন কররত পারর না। 

  

আমরা চকন্তু আপনার পােেনাররক চিচন। 

  

হাউ? অবাক হর ়ে প্রশ্ন কররলন চহরঙ্গায়াচন। 

  

ফেলুদা সাংরেরপ তরেদার আর ফজযাচতরষ্কর বযাপারো বরল বলল, এই ফেরলর 

বযাপাররই ফতওয়াচর ফোরন অযাচপর ়েেরমে করর তরেদাররর বাচি এরসচেরলন। আমরা 

তখন ফসখারন উপচ্ত চেলাম। ভেরলাক বলরলন তাঁর চসেুরকর কচম্বরনশনো ভুরল 
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ফগরেন। ফেরলচেরক চজরজ্ঞস করারত ফস বরল ফদয়, আর ফসই সরঙ্গ এোও বরল ফ  

চসেুরক আর একচে পাই-পয়সাও ফনই। 

  

আই চস… 

  

আপচন ফোরন বলরলন আপনারক খুব চবব্রত হরত হরে? 

  

তা ফতা বরেই। প্রেমত, বের খারনক ফেরকই আমারদর মরধয বচনব্বনা হরে না,  চদও 

এককারল আমরা বনু্ধ চেলাম। আমরা একসরঙ্গ এক ক্লারস ফসে ফজচভয়ারসে পিতাম। 

করলজ োিার বের খারনরকর মরধযই আমরা আলাদা আলাদা ভারব বযবসা শুরু কচব। 

তারপর ১৯৭৩-এ আমরা এক ফজারে চে এইি চসচিরকরের পিন কচর। ফবশ ভাল িলচেল 

চকন্তু ওই ফ  বললাম–চকেুচদন ফেরক দুজরনর সম্পরকে চিি ধররচেল।  

  

ফসোর কারণ কী? 

  

প্রধান কারণ হরে—ফতওয়াচরর স্মরণশচি প্রায় ফলাপ ফপরত বরসচেল। সামানয চজচনসও 

মরন রাখরত পারর না। ওরক চনর ়ে চমচোং করা এক দুরূহ বযাপার হর ়ে দাঁচির ়েচেল। গত 

বের একচদন আচম ফতওয়াচররক বচল-িািঃ শমো বরল একজন অতযন্ত চবিেণ মচেষ্ক 

চিচকৎসক আরেন। তাঁরক আচম খুব ভাল করর চিচন; আচম িাই তুচম একবার তাঁর কারে 

 াও। –তারত ফতওয়াচর ভয়ানক অরেন্স ফনয়। ফসই ফেরকই আমারদর সম্পরকে চিি ধরর। 

অেি আচম হাল না ধররল চসচিরকে িুরব  ারব শুধু এই কো ফভরবই আচম রর ়ে 

চগর ়েচেলাম। না হরল আইনসমত ভারব পাচ েেনারচশপ িুচকর ়ে চদর ়ে িরল আসতাম। চকন্তু 

ফ  বযাপারর আচম সবরির ়ে বি ধাো ফখলাম ফসো এই ফ , ফতওয়াচর ফ ই জানরত পারল 

ফ  ওর চসেুক খাচল, ও সোন আমার কারে এরস বলল, চগভ চম বযাক মাই মাচন–চদস 

চমচনে। 

  

উচন ফ  ফক্লম কররন ফ  এককারল আপনারক কচম্বরনশনো বরলচেরলন, ফসো চক সচতয? 
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সরবেব চমেযা। ওো চেল ওর পারসানাল চসেুক। তার কচম্বরনশন ও পাঁিজনরক বরল 

ফবিারব? ননরসন্স। তা োিা ওর ধারণা ফ  ও  খন ফিনচেরের কারে  ায়। তখনই আচম 

ওর চসেুক খুরল োকা িুচর কচর। অেি আমার অকােয প্রমাণ রর ়েরে ফ  ফসই সময়ো 

আচম চেলাম আচপস ফেরক অন্তত িার মাইল দূরর। আমার এক খুিতুরতা ভাইর ়ের হােে 

অযাোক হর ়েরে খবর ফপর ়ে আচম এগাররোর সময় ফকলচভউ চক্লচনরক িরল  াই, চেচর 

সারি চতনরেয়। 

  

তাও চমিঃ ফতওয়াচর আপনার চপেরন ফলরগ আরেন? 

  

শুধু চপেরন ফলরগরেন নয় চমোর চমোর, চতচন আমারক শাচসর ়েরেন ফ  অচবলরম্ব োকা 

ফেরত না চদরল চতচন আমার সবেনাশ কররবন। ফতওয়াচর ফ  স্বােেচসচধ কর জনয কতদূর 

ফ রত পারর তার ফবশ চকেু নমুনা আচম গত সরতররা বেরর ফপর ়েচে। গুণ্ডা লাচগর ়ে কী 

করা সম্ভব-অসম্ভব ফস আর আচম আপনারক কী বলব? 

  

আপচন বলরত িান ফতওয়াচর এতই প্রচতচহাংসাপরায়ণ ফ  গুণ্ডা লাচগর ়ে আপনারক খুন 

করারনারতও ফস ফপেপা হরব না? 

  

চসেুরক চকেু ফনই জানার পরমুহূরতে ফস ফ ভারব আমার ঘরর এরস আমার উপর 

ফদাষ্াররাপ করর, তারত আচম পচরষ্কার বুচে ফ  তার কাণ্ডজ্ঞান সমূ্পণে ফলাপ ফপর ়েরে। এ 

অব্ায় োকা ফেরত না ফপরল আমার উপর িরম প্রচতরশাধ ফনওয়াো চকেুই আি ে নয়। 

  

এই িুচর সম্বরন্ধ আপনার চনরজর ফকানও চেওচর আরে? 

  

প্রেমত, িুচর ফ  ফগরে ফসোই আচম চবশ্বাস কচর না। ফতওয়াচর হয় ফসো সচরর ়েরে, না 

হয় চকেুরত খরি করররে, না হয় কাউরক চদর ়েরে; ফতামরা বাাংলায় ফ  বরল না। –ফবযাম 

ফভালানাে?—ফতওয়াচর হল ফসই ফভালানাে। না হরল বাইশ বেররর পুররনা বযচিগত 

চসেুরদর কচম্বরনশন ফকউ ফভারল? 
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বুেলাম, বলল ফেলুদা। এবার তা হরল আসল কোয় আসা  াক। 

  

ফকন আচম আপনারক ফিরকচে ফসো জানরত িাইরেন ফতা? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। 

  

ফদখুন। চমিঃ চমোর—আচম িাই ফপ্রারেকশন। ফতওয়াচর চনরজ ফভালানাে হরত পারর, চকন্তু 

ভািারে গুণ্ডারদর ফকউই ফভালানাে নয়। তারা অতযন্ত ফসয়ানা, ধূতে, ফবপররায়। এই 

জাতীয় ফপ্রারেকশরনর কাজ ফতা আপনারদর প্রাইরভে চিরেকচেভরদর মরধয পরি। তাই 

না? 

  

তা পরি। চকন্তু মুশচকল হরে কী, আচম সামরন প্রায় পাঁি সিারহর জনয োকচে। না। 

েরল আমার কাজ শুরু কররত ফতা অরনক ফদচর হর ়ে  ারব। তারত আপনার িলরব চক? 

  

আপচন ফকাোয়  ারেন? 

  

দচেণ ভারত। প্রেরম মযাড্রাস। ফসখারন দশ চদন, তারপর অনযত্র। 

  

চহরঙ্গায়াচনর ফিাখ জ্বলজ্বল করর উতল। 

  

এরেরলে! হাঁেুরত িাপি ফমরর বলরলন ভেরলাক। আপনারক একো কো এখনও বলা 

হয়চন-আচম দুচদন ফেরক আর আচপরস  াচে না।  া ঘরেরে তার পরর আর ফকানও মরতই 

ওখারন োকা  ায় না। আইনত  া করার তা আচম  োসমর ়ে করব। – খন মাো তাণ্ডা 

হরব। অেি ফরাজগার ফতা কররতই হরব। মযাড্রারস একো কারজর সম্ভাবনা আরে ফস 

খবর আচম ফপর ়েচে। আচম এমচনরতই ফ তম। আপনারা ফগরল একসরঙ্গই ফবচরর ়ে পিব। 

আপচন ফপ্লরন  ারেন? 

  

না, ফিরন। এখারনও একজনরক ফপ্রারে্ করার বযাপার আরে; তরেদাররর মযাচজক 

ফশার ়ের ওই বালক। তারও জীবন চবপ্নখ। অন্তত চতনজন বযচির ফলালুপ দৃচষ্ট পরিরে 
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ওর উপর। বুেরতই ফতা পাররেন, এমন আি ে েমতারক অসদুরেরশয কারজ লাগারনার 

অজে উপায় আরে। 

  

ফবশ ফতা, বলরলন চহরঙ্গায়চন, আপচন এক চঢরল দুই পাচখ মারুন। আপচন ফতা এই 

জাদুকররর জনয ফপ্রারেশনাচল কাজ কররেন? 

  

হযাঁ। 

  

ফেলুদা অোরো চনর ়ে চনল। তরব বলল, এো ফজরন রাখরবন ফ , শুধু আমার 

ফপ্রারেকশরন হরব না। আপনারকও খুব সাবধারন িলরত হরব। আর সরেহজনক চকেু 

হরলই আমারক জানারবন। 

  

চনিয়ই। আপচন ফকাোয় োকরবন? 

  

ফহারেল কররামণ্ডল। আমরা একুরশ ফপ ঁেচে। 

  

ফবশ। মযাড্রারসই ফদখা হরব। 

  

বাচি ফেরার পরে আচম বললাম,আে ফেলুদা, ড্রইাং রুরমর দুচদরকর ফদয়ারল দুরো ফবশ 

বি বি ফর্াঙু্গলার োপ ফদখলাম। –অরনক চদরনর োঙারনা েচব তুরল ফেলরল ফ মন 

হয়।  

  

গুি অবজাররভশন, বলল ফেলুদা। ফবাোই  ারে ও জায়গায় দুরো বাঁধারনা েচব চেল–

সম্ভবত অর ়েল ফপচোং। 

  

ফসগুরলা ফ  আর ফনই, বলরলন জোয়ু, ফসোর ফকানও চসগচনচেকযান্স আরে চক? 

  

ফবাোই  ারে ভেরলাক েচবগুরলা পািার করর চদর ়েরেন। 

  

তার চসগচনচেকযান্স? 
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সাতরশা ফেষ্চি রকম চসগচনচেকযান্স। সব ফশানার সময় আরে চক আপনার? 

  

আবার সজারু!-আমার মরন হয় বযাপারোরক আপচন চবরশষ্ গুরুত্ব চদরেন না।  

  

ফসোর সময় এখনও আরসচন, লালরমাহনবাবু! তেযো আমার মচেরষ্কর কচম্পউোররর 

ফমমচররত পুরর চদর ়েচে। প্রর ়োজরন ফবাতাম চেপরলই চেরর পাব।  

  

আপচন ফ  এই চহরঙর কিুচরর ফকসোও চনরলন—দুচদক সামলারত পাররবন ফতা? 

  

ফেলুদা ফকানও উির না চদর ়ে ভাসা-ভাসা ফিারখ িলন্ত গাচির জানলা চদর ়ে বাইরর ফির ়ে 

ফেরক মৃদুস্বরর বলল, খট কা…খট কা…খােুকা… 
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৮. ভারত্ সের 

পরচদন সকারল কাগজ খুরল ফদচখ, তরেদার সম্বরন্ধ খবর ফবচরর ়েরে ফ  উচন উচনরশ 

চিরসম্বর দলবল চনর ়ে দচেণ ভারত সেরর  ারেন, পঁচিরশ চিরসম্বর মযাড্রারস ওঁর প্রেম 

ফশা। 

  

ফেলুদা িুল োঁেরত চগর ়েচেল, দশো নাগাত চেরল। ওরক খবরোর কো বলরত ও 

গম্ভীরভারব বলল, ফদরখচে। .. আত্মপ্রিাররর ফলাভ খুব কম ফলারকই সামলারত পারর ফর, 

ফতাপ রস! আচম একেু নরম-গরম কো ফশানাব বরল ওরক ফোন কররচেলাম, কারণ—

বুেরতই ফতা পারচেস—এই খবর ফবররারনার েরল আমার কাজো অরনক ফবচশ কচতন 

হর ়ে পিরে। 

  

তরেদার কী বলরলন? 

  

ফেলুদা একো শুকরনা হাচস ফহরস বলল, চবরল কী-আজরকর চদরন ফশা-মযানরদর 

পাবচলচসচে োিা গচত ফনই, চমোর চমচির; ও চনর ়ে আপচন কাইিচল আমারক চকেু 

বলরবন না। আচম বললাম-র -চতনজন বযচি নয়রনর চদরক লুব্ধ দৃচষ্ট চদরে, তারা ফ  

ফতামার ফপ্রািযামো ফজরন ফগল, ফসো চক ভাল হল?–তারত োক্রা বলল—আপচন চিন্তা 

কররবন না। আচম ফ ভারব ওরদর বরলচে, আমার চবশ্বাস তারত ওরা নয়নরক পাবার আশা 

ফেরিই চদর ়েরে। -এর পর আর কী বচল বল? সচতয  চদ তাই হয় তা হরল ফতা আমার 

আর ফকানও প্রর ়োজনই োরক না। চকন্তু আচম ফতা জাচন ফ  নয়রনর চবপদ-এবাং ফসই 

সরঙ্গ আমার দাচ ়েত্ব—-এখনও পুররামাত্রায় রর ়েরে! অেোৎ আমার চদক ফেরক কারজ চেরল 

ফদবার ফকানও প্রশ্নই আরস না। 
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বাইরর গাচি োমার শব্দ, আর তার পরর পর পর দুবার কচলাং ফবল ফেপার শরব্দ বুেলাম 

জোয়ু হাচজর। এখন ফসায়া দশো; ভেরলাক সাধারণত নো-সারি নোর মরধয িরল 

আরসন। আজ ফকানও কাররণ ফদচর হর ়েরে। 

  

ফদরখ ভাল লাগল ফ  ফেলুদার মুখ ফেরক ফমজাজ চখিিারনা ভাবো িরল ফগল। 

  

খবর আরে মশাই, খবর আরে! ঘরর ঢুরকই ফিাখ বি বি করর বলরলন জোয়ু। 

  

দাঁিান, ফদচখ আচম কত দূর আোজ কররত পাচর, বলরলন ফেলুদা। আপচন চনউ মারকেরে 

ফগসরলন। চতক? 

  

কী করর জানরলন? 

  

আপনার ফকারের বুক পরকে ফেরক আইচিয়াল ফোরসের কযাশরমরমার ইচঞ্চ খারনক 

ফবচরর ়ে আরে। তা োিা আপনার ফকারের বাঁ চদরকর সাইি পরকে এমনভারব েুরলেুরল 

রর ়েরে ফ  বাোই  ারে আপনার চপ্রয় েুেরপে েরহানরসর একচে েযাচমচল সাইজ 

পযারকে রর ়েরে ওখারন। 

  

ফবারে!—ফনেে? 

  

আপচন ফররোরারে চগর ়ে স্ট্ররবচর আইসচক্রম ফখর ়েচেরলন—তার দু ফোঁো আপনার শারেে 

পরিরে। 

  

সাবাশ!—ফনেে? 

  

আপচন একা কখনও ফররোরারে  ান না। অেোৎ একচে পচরচিত বযচির আচবভোব 

হর ়েচেল,  ার সরঙ্গ আপচন  ান। 

  

জবাব ফনই!—ফনেে? 
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আপচন তারক চনর ়ে  ানচন, ফসই আপনারক চনর ়ে ফগাসল। কারণ আপনারক এত কাল 

চিরন অন্তত এেুকু জাচন ফ  আপনার এমন ফকানও বনু্ধ এখন ফনই,  ারক আপচন 

ফররোরারে চনর ়ে চগর ়ে আইসচক্রম খাওয়ারবন। 

  

আমার মাো ফভাঁ ফভাঁ কররে। —ফনেে? 

  

এ বযচির সরঙ্গ সম্প্রচত আলাপ হর ়েরে আপনার। পুররনা আলাপী বলরত আমরা দুজন 

োিা আপনার আর ফকউ ফনই। তরেদার চক? না। তার এত সময় ফনই; ফস এখন সেররর 

ফতািরজাি কররে। িতুরলভীচ র ফকউ চক? হজসন নন, কারণ ফস ইনভাইে কররল 

আপচন চরচেউজ কররবন—একোনা ইাংচরচজ বলাো আপনার পারদচশেতার মরধয পরি না। 

তারকনাে? উঁহ, তাঁর চনউ মারকেরে ফকানও প্রর ়োজন োকরত পারর না; উির কলকাতায় 

ফদাকারনর অভাব ফনই। আর তা োিা আমার ধারণা, তাঁর বাজার করার জনয মাইরন 

করা ফলাক আরে। তা হরল বাচক রইল ফক? 

  

চব্রচলয়াে, চব্রচলয়াে! আপচন ধরর ফেরলরেন, ফেলুবাবু, ধরর ফেরলরেন! অরনক চদন 

পরর আপনার চিন্তাশচি আর প েরবেণ েমতার নমুনা পাওয়া ফগল। েযাঙ্ক ইউ, সযার! 

  

বসাক ফতা? 

  

বসাক, বসাক—নেলাল বসাক! আচজ প্রেম পুররা নামো জানলুম। 

  

আপনার সরঙ্গ তাঁর কী কো? 

  

কো ভাল নয়, ফেলুবাবু। ভেরলাক তরেদাররক আরও দশ হাজার িলার অোর 

কররচেরলন। তার মারন চত্রশ। আজকাল এক িলারর কত োকা? 

  

সরতররার আরশপারশ ফঘারারেরা কররে। 

  

চহরসব করুন, গারয়র ফলাম খািা হরয় উতরব। 
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তরেদার কী বরলন? 

  

চতচন প্রতযাখযান কররন। তার েরল বসারকর ফমজাজ চখিরি  ায়। তরেদাররক চকেু 

বরলনচন, তরব আমারক বলরলন—আপচন ওই ফভলচকরামরক বরল ফদরবন ফ , বসারকর 

সাংকরল্প বযাগিা ফদরব এমন ফলাক এখনও জন্মায়চন। ফশরষ্র কোগুরলা আরও 

সাাংঘাচতক; বলরলন—বিচদরন মাোরজ তরেদাররর ফশা ওপন কররে; ইে মাই ফনম 

ইজ নে বসাক—তা হরল ফসই ফশা ফেরক ওই ফখাকার আইরেম বাদ চদরত হরব। ফেল 

চদস েু ইওর চেকচেচক ফফ্র্ি। 

  

ফেলুদার ফিহারার সরঙ্গ অরনক বাঙাচলই পচরচিত, কারজই বসাক ফ  তারক চিরন 

ফেলরবন তারত আির ের চকেু ফনই। তবু ফকন ফ ন আমার হাত পা তাণ্ডা হর ়ে এল। 

  

বসারকর হচদস ফতা তবু পাওয়া ফগল, বলল ফেলুদা, ফতওয়াচর ইজ আউে অে দয 

চপকিার ) এখন বাচক তারকনাে আর হজসন। 

  

তারকনাে ফকন—গাওয়াচঙ্গ বলুন! তারকনাে খযাপারে হরত পাররন, চকন্তু তাঁর  া বয়স 

তারত চতচন এক চকেু কররত পাররবন না। 

  

এরকই ফেলুদা বরল ফেচলপযাচে। তারকনারের কো ওতার চমচনে খারনরকর মরধযই কচলাং 

ফবল বাজায় দরজা খুরল ফদচখ স্ব ়োং চে এন চে। 

  

চমিঃ চমচির আরেন? আসুন, আসুন, চভতর ফেরক বলল ফেলুদা। আপচনও ফদখচে আমায় 

চিরন ফেরলরেন। 

  

তা চিনব না ফকন? ঘরর ঢুরক একো কাউরি বরস বলরলন ভেরলাক। আর আপনারক 

 খন চিরনচে, তখন আপনার এই লযাাংরবােচেরকও চিরনচে। আপচনই ফতা জোয়ু? 

  

আরজ্ঞ হযাঁ। 
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একবার ফভরবচেলাম। আপনারকও আমার আজব ঘরর এরন রাখব, কারণ গাঁজাখুচর গরপা 

ফলখায় ফতা আপচন একরমবাচ্বনতীয়ম! হণু্ডরারস হাহাকার—হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ! 

  

ভেরলারকর এই ঘর-কাঁপারনা হাচসর সরঙ্গ আবার নতুন করর পচরিয় হল।  

  

তা হরল আপনার সরঙ্গ মাোরজ ফদখা হরে? ফেলুদার চদরক চেরর চজরজ্ঞস কররলন 

তারক তাকুর। 

  

আপচন  াওয়া চ্র করর ফেরলরেন? 

  

শুধু আচম ফকন? আমার ইউগযািার অরপাগগুচেও  ারবন! হািঃ হািঃ হািঃ-রকমন? ভাল 

হর ়েরে? জোয়ু? 

  

আপচন ফিরন  ারেন? ফেলুদা চজরজ্ঞস করল। 

  

তা োিা ফতা উপায় ফনই। ফপ্লরনর চসরে ফতা গাওয়াচঙ্গ বসরতই পাররব না! 

  

আররক দো ফহা ফহা করর ফহরস ভেরলাক উরত পরি বলরলন, আপনারক একো কো 

বচল চমিঃ চমচির-এমন অরনক চসিুর ়েশান আরে, ফ খারন শারীচরক শচির কারে মানচসক 

শচি দাঁিারতই পারর না। গাওয়াচঙ্গর ফির ়ে আপনার বুচধ ক ফ  অরনক গুরণ ফবচশ তারত 

সরেহ ফনই, চকন্তু আপনার বযায়ারমর অভযাস োকরলও, গাওয়াচঙ্গয় ফ  শারীচরক বল, 

তার শতাাংরশর একাাংশও আপনার ফনই। –গুি বাই। 

  

ভেরলাক ফ মন হতাৎ এরসচেরলন, ফতমনই হতাৎ িরল ফগরলন। আচম মরন মরন বললাম-

এই গাওয়াচঙ্গ বস্তুচেরক একবার িােুষ্ ফদখরতই হরব।  
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৯. ফেশন ফেরক ফহারেরল 

ফেশন ফেরক ফহারেরল আসার পরে মাোরজর ফিহারা ফদরখ জোয়ু বলরলন, মশাই, এই 

শহররর নাম কলকাতা রারম্ব চদচল্লর সরঙ্গ একসরঙ্গ উচ্চারণ করা হয় ফকন তার ফকানও 

কারণ খুঁরজ পাচে না। পচিমবাাংলার ফ  ফকানও মেস্বল োউন এর ফির ়ে ফবচশ গমগরম। 

তা োিা চিরসম্বর মারস গরমো কী রকম ফদরখরেন? আর ইর ়ে—আমরা ফ -রহারেরল 

 াচে, ফসখারন চদচশ চবরদচশ সব রকম খাবার পাওয়া  ায় ফতা? মাোচজ ফমনুরত শুচনচি 

শুধু চতনরে নাম োরক। আচম খাইর ়ে না হরত পাচর, চকন্তু  া খাব, ফসো মুখররািক না 

হরল আমার সাধ ফমরে না। 

  

আমার চকন্তু শহরো খারাপ লাগচেল না,  চদও গামাগরম ভগবো এরকবাররই ফনই। 

অরনক চদন পরর একো বি শহরর এরস িাচরচদরক িযাঙ িযাঙ বাচির চভি ফনই ফদরখ 

অদু্ভত লাগচেল। রাো চদচবয ভাল—এখন প েন্ত গাচিিাও পাইচন। আর ফ ো পাইচন ফসো 

হল িযাচেক জযাম। তা সরেও লালরমাহনবাবু ফকন মুখ ফবজার করর আরেন জাচন না। 

  

ধবকুণ্ঠ মচল্লরকর কো ফতা কর ়েক বার বচলচে আপনারদর, হতাৎ বলরলন জোয়ু। 

  

আপনার ফসই এচেচনয়াম ইনচেচেউশরনর কচব? 

  

কচব অযাি প েেক। শ্ৰমরণর ফনশা চেল ভেরলারকর। 

  

উচন চক মাোরজও এরসচেরলন? 

  

সারেেনচল। 

  

মাোজ চনর ়ে পদয আরে, ওঁর? 

  

সারেেনচল! জাে চসে লাইনস। শুনুন–  
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বিই হতাশ হর ়েচে আজ। 

ফতামারর ফহচরর ়ে মাোজ!–  

ভাষ্া ফহো দুরবাধয তাচমল 

অনয ভাষ্ার সারে ফনই ফকানও চমল–  

ইিচল আর ফদাসা ফখর ়ে তৃচিরব রসনা? 

ওরর বাবা, এ শহরর ফকউ কভু এস না! 

  

তৃচিরব? ভুরু কুঁিরক বলল ফেলুদা। 

  

ফহায়াই নে? মচল্লরকর উপর মাইরকরলর দস্তুর মরতা প্রভাব চেল। তৃচিরব হল নামধাতু। 

আপচন ফগার ়েো তাই হয়রতা জারনন না; আমরা সাচহচতযকরা জাচন। বলচে না-হাইচল 

েযারলরেি। ফপািা ফদশ বরল কলরক ফপরলন না। 

  

আচম ফদরখচে ধবকুণ্ঠ মচল্লরকর কো বলরত ফগরলই জোয়ু ভীষ্ণ উরিচজত হর ়ে পরিন, 

আর এতেুকু সমারলািনা কররলই ফতরল-রবগুরন জ্বরল ওরতন। আচম আর ফেলুদা তাই 

িুপ ফমরর ফগালাম। 

  

এই োঁরক বরল রাচখ ফ , ফিরন ফকানও গণ্ডরগাল হয়চন। তরেদার, শঙ্করবাবু আর নয়ন 

এ চস োে ক্লারস আমারদর এক বাচগরতই চেরলন। দরলর বাদবাচক সব চেল ফসরকি 

ক্লারস। ফ  চতনজনরক চনর ়ে চিন্তা—হজসন, তারকনাে আর বসাক—তারা ফকউ এ ফিরন 

এরস োকরলও আমারদর সরঙ্গ ফদখা হয়চন। মযাড্রাস ফসন্ট্রারল ফনরমও এরদর কাউরক 

ফদচখচন। চহরঙ্গায়াচন আজ রারত্রই ফপ্লরন আসরেন, আর আমারদর ফহারেরলই োকরবন। 

  

কররামণ্ডরলর েলমরল লচবরত ঢুরক লালরমাহনবাবুর মুরখ প্রেম হাচস ফদখা চদল। এ 

চদরক ও চদরক ফদরখ বলরলন, নািঃ, অনবদুয মশাই অনবদয! ইিচল-রদাসার ফদরশ এ 

চজচনস ভাবাই  ায় না। 
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ফিরনই আরলািনা করর চতক হর ়েরে ফ  আমরা প্রেম চতনরে চদন একেু ঘুরর ফদখব। সরঙ্গ 

অবশয নয়ন আর তরেদারও োকরব। ফেলুদা বরলরে-আমরা এচলেযাো ফদরখচে, 

এরলারা ফদরখচে, উচিষ্যার মচের ফদরখচে। –মাোরজ এরস মহাবলীপুরম ফদখরল 

ভাররতর অনযতম ফশ্ৰষ্ঠ ভাকেটর ের নমুনাো ফদখা হর ়ে  ারব। ফতাপ রস, তুই গাইিবুকোয় 

একেু ফিাখ বুচলর ়ে চনস। কতগুরলা তেয জানা োকরল ফদখরত আরও ভাল লাগরব। 

  

রারত্র নোর মরধয িাইচনাং রুরম চগর ়ে ফমাগলাই খান ফখর ়ে তাণ্ডা ঘরর চদচবয আরারম ঘুম 

চদলাম। পরচদন সকারল উরত ফেলুদা বলল, এক বার তরেদাররর ফখাঁজো ফনওয়া 

দরকার। 

  

আমরা দুজন আমারদর িার তলার ৪৩৩ নম্বর ঘর ফেরক চতন তলার ৩৮২ নম্বর ঘররর 

সামরন চগর ়ে দরজার ফবল চেপলাম। 

  

দরজা খুরল চদরলন তরেদার চনরজই। ঘরর ঢুরক ফদচখ শঙ্করবাবুও রর ়েরেন, আর 

আররকচে ভেরলাক,  ারক ফদখরলই মাোচজ বরল ফবাো  ায়। চকন্তু নয়নরক ফদখরত 

পাচে না ফকন? 

  

গুি মাচনোং চমিঃ চমচির, একগাল ফহরস বলরলন তরেদার-ইচন চমিঃ ফরচি। এর ফরাচহণী 

চের ়েোররই আমার ফশা। বলরেন প্রিুর এনরকায়াচর আসরে। এর ধারণা, দুদোন্ত ফসল 

হরব। 

  

নয়ন কই? তরেদাররর কোগুরলা ফ ন অিাহয কররই চজরজ্ঞস করল ফেলুদা। 

  

এখানকার সবরির ়ে নামী কাগজ চহেু-র একজন চররপােোর নয়নরক ইোরচভউ কররে? 

বলরলন তরেদার। এর েরল আমারদর দারুণ পাবচলচসচে হরব। 

  

চকন্তু ফকাোয় হরে ফসই ইোরচভউ? 
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ফহারেরলর মযারনজার চনরজ একতলার কনোররন্স রুরম বযব্া করর চদর ়েরেন। এও বলা 

আরে বাইররর কাউরক ফ ন ঢুকরত না ফদওয়া হয়। তা োিা— 

  

তরেদারবর কো ফশষ্ হবার আরগই ফেলুদা এক লারে ঘর ফেরক ফবচরর ়ে ফদ ি চদল। 

ফহারেরলর কচরির চদর ়ে—আচম চপেরন। 

  

চলেুে না চনর ়ে চসঁচি চদর ়ে উধেবেশ্বারস নামলাম আমরা-রেলুদা সমারন দাঁরত দাঁত ফিরপ 

চহচে, ইাংচব্রচজ ও বাাংলায় তরেদাররর উরেরশ গাচল চদর ়ে িরলরে। 

  

নীরি ফপ ঁরে। একজন ফবয়ারারক সামরন ফপর ়ে ফেলুদা চজরজ্ঞস করল, হা ়েযার ইজ দয 

কনোররন্স রুম? 

  

ফবয়ারা ফদচখর ়ে চদল, আমরা হিমুচির ়ে চগর ়ে ঘরর ঢুকলাম।  

  

ফবশ বি ঘর। তার মােখারন লম্বা ফেচবরলর দুপারশ আর দু মাোয় সাচর সাচর ফিয়ার। 

একো ফিয়ারর নয়ন বরস আরে, তার পারশর ফিয়ারর একজন দাঁচিওয়ালা ফলাক ফনােবই 

খুরল িে ফপন হারত চনর ়ে নয়রনর সরঙ্গ কো বলরে। 

  

ফেলুদা চতন ফসরকি িুপ করর দাঁচির ়ে দৃশযো ফদখল। তারপর েরির ফবরগ এচগর ়ে চগর ়ে 

এক োরন চররপােোররর গাল ফেরক দাচি, আর আররক োরন ফতাঁরের উপর ফেরক ফগাঁে 

খুরল ফেলল। 

  

অবাক হর ়ে ফদখলাম েদ্মরবরশর তলা ফেরক ফবচরর ়ে পরিরেন ফহনচর হজসন।  

  

গুি মচনোং! উরত দাঁচির ়ে চনলেজ্জ হাচস ফহরস বলরলন হজসন। 

  

ফেলুদা নয়রনর চদরক চেরল। 

  

উচন কী চজরজ্ঞস করচেরলন ফতামারক? 
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ফঘািার কো। 

  

আমার কাজ এখারন ফশষ্ হরলও আমার আপরশাস ফনই, বলরলন। হজসন। আগামী চতন 

চদরনর সব কো ফররসর উইচনাং হরসের নম্বর আচম ফজরন চনর ়েচে। আচম এখন ফবশ কর ়েক 

বেররর জনয চনচিন্ত। গুি ফি সযার 

  

হজসন গেগচের ়ে ঘর ফেরক ফবচরর ়ে ফগরলন। ফেলুদা কপারল হাত চদর ়ে ধাপ করর 

হজসরনর ফিয়ারর বরস পিল। তারপর মাো ফনরি গভীর চবরচির সুরর বলল, নয়ন, 

এবার ফেরক ফকানও বাইররর ফলাক ফতামার সরঙ্গ কো বলরত িাইরল তুচম বলরব–

ফেলুকাক সরঙ্গ োকরল বলব, না হরল নয়। বুরেে? 

  

নয়ন মাো ফনরি জাচনর ়ে চদল ফস বুরেরে। 

  

আচম বললাম, তরব একো কো ফেলুদা—হজসন আর জ্বালারব না; ফস এখন কলকাতায় 

চেরর চগর ়ে ফরস ফখলরব। 

  

ফসো চতক, চকন্তু আচম ভাবচে আমারদর জাদুকরচে কত দাচ ়েত্বজ্ঞানহীন। মযাচজচশয়ানরদর 

এর ফির ়ে ফবচশ কমনরসন্স োকা উচিত। 

  

আমরা নয়নরক সরঙ্গ চনর ়ে চেরর ফগলাম তরেদাররর ঘরর। 

  

িমৎকার পাবচলচসচে হরব ফতামার। ফেষ্-মাখারনা সুরর তরেদাররক বলল ফেলুদা। 

  

নয়ন কারক ইোরচভউ চদচেল, জারনা? 

  

কারক? 

  

চমোর ফহনচর হজসন। 

  

ওই দাচিওয়ালা–?  
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হযাঁ, ওই দাচিওয়ালা। তার কা েচসচধ ক হর ়ে ফগরে। এই  চদ ফতামার আরেরলর নমুনা হয়, 

তা হরল চকন্তু আচম ফতামারক ফকানওরকম সাহা য কররত পারব না। ফতামার অনুমান ফ  

ভুল ফস ফতা ফদখরতই পাে; হজসন  চদ মযাড্রস অবচধ ধাওয়া কররত পারর, তা হরল 

অনয দুজনই বা কররব না ফকন? আচম জাচন ফ  চবপরদর আশঙ্কা এখনও পুররা মাত্রায় 

রর ়েরে। এ অব্ায় আচম  া বলচে, তা ফতামারক মানরতই হরব। 

  

বলুন সযার, ফহঁে মাো িুলরক বলরলন তরেদার। 

  

চমিঃ ফরচির তরে ফেরক ফ েুকু পাবচলচসচে না কররলই নয়, ফসেুকু চতচন কররবন; চকন্তু 

ফতামরা—তুচম বা শঙ্কর পাবচলচসচের ধারর-কারেও  ারব না। ফপ্রস পীিাপীচি কররলও 

তারদর কারে ফতামরা মুখ খুলরব না। ফতামার এই সের  চদ সাকরসসেুল হয়, তা হরল 

ফসো হরব নয়রনর ফজারর, ফতামারদর পাবচলচসচের ফজারর নয়। বুরেে? 

  

বুরেচে সযার। 

  

ফব্রকোে ফখরত ফখরত লালরমাহনবাবুরক ঘেনাো বলরত উচন বলরলন, চতক এইরেরই 

দরকার চেল। ভয় হচেল ফ , মাোরজ এরস বুচে ফকসো চেচতর ়ে  ারব। তা নয়-এখন 

আবার চদচবয। জরম উরতরে। 

  

চতক হরয়চেল দশোর সময় আমরা দুরো েযাচে চনরয় ফবররাব। মহাবলীপুরম আজ নয়, 

কাল। আজ  াব ফেক পাকে ফদখরত। হইরেকার নারম এক আরমচরকারনর কীচতে এই ফেক 

পাকে। গােপালায় ভরা পাকেও বরে, আবার ফসই সরঙ্গ সারপর চিরপা ও বরে। 

  

 াবার জনয ধতচর হচে, লালরমাহনবাবু অলররচি ধতচর হর ়ে আমারদর ঘরর এরস হাচজর, 

এমন সময় দরজার ফবল ফবরজ উতল। দরজা খুরল ফদচখ চমিঃ চহরঙ্গায়াচন।  

  

ফম আই কাম ইন? 
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চে চভ-ো ফখালা চেল,  চদও ফদখবার মরতা চকেুই হচেল না, ফেলুদা ফসো বন্ধ করর 

চদর ়ে বলল, চনিয়ই, চনিয়ই—চপ্লজ কাম ইন। 

  

ভেরলাক ঘরর ঢুরক একো স্বচের চনশ্বাস ফেরল কাউরি বরস বলরলন, ফসা োর—ফনা 

িাবল। 

  

এ ফতা সুসাংবাদ, বলল ফেলুদা। 

  

আমার চবশ্বাস ফতওয়াচর আমার মযাড্রারস আসার খবরো জারন না। আচম কাউরক না। 

বরল িরল এরসচে। 

  

আপচন চনরজ সাবধারন আরেন ফতা? 

  

তা আচে। 

  

একো কো আচম খুব ফজার চদর ়ে বলচে—আপচন  খন ঘরর োকরবন, তখন ফকউ ফবল 

চেপরল আপচন নাম চজরজ্ঞস করর গলা চিরন, তার পর দরজা খুলরবন, তার আরগ নয়। 

  

চহরঙ্গায়াচন চকেু বলার আরগই আমারদর দরজার ফবল ফবরজ উতল। খুরল ফদচখ, নয়নরক 

চনর ়ে তরেদার হাচজর। 

  

এরসা চভতরর, বলল ফেলুদা। 

  

এই ফসই অদু্ভত েমতাসম্প্নখ বালক চক? দুজরন ঘরর ঢুকরত চজরজ্ঞস কররলন 

চহরঙ্গায়াচন। 

  

ফেলুদার চদরক ফির ়ে ফদচখ তার ফতাঁরের ফকারণ হাচস।  

  

আপনার সরঙ্গ এই দুজরনর পচরিয় কচরর ়ে ফদবার ফকানও প্রর ়োজন আরে চক? 

চহরঙ্গায়াচনরক প্রশ্ন করল ফেলুদা। 
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ফহায়াে িু ইউ চমন? 

  

চমিঃ চহরঙ্গায়াচন, আপচন আমারক আপনার চনরাপিার জনয চন ুি করররেন। এখারন 

আপনারক মরন রাখরত হরব ফ  ফগার ়েোর কাে ফেরক মরেল  চদ ফকানও জরুচর তেয 

ফগাপন কররন তা হরল ফগার ়েোর কাজো আরও অরনক ফবচশ কচতন হর ়ে পরি। 

  

আপচন কী বলরত িাইরেন? 

  

ফসোও আপচন খুব ভাল কররই জারনন, চকন্তু না-জানার ভাণ কররেন। অচবচশয সতয 

ফগাপন করার অচভর াগ শুধু আপনার চবরুরধ কই প্রর াজয নয়। এর চবরুরধ কও বরে। 

  

ফেলুদা ফশষ্ কোো তরেদাররক উরেশ করর বলল; তরেদার চকেু বলরত না ফপরর 

েযাচল-েযাল করর ফির ়ে রইল। 

  

আপনারা  খন মুখ খুলরেন না, তখন আচমই বচল। 

  

ফেলুদার দৃচষ্ট এখনও তরেদাররর চদরক। 

  

সুনীল, তুচম একজন পৃষ্ঠরপাষ্রকর কো বলচেরল। আচম চক অনুমান কররত পাচর ফ , 

চমিঃ চহরঙ্গায়াচনই ফসই পৃষ্ঠরপাষ্ক? 

  

চহরঙ্গায়াচন ফিাখ কপারল তুরল ফিয়ার ফেরক প্রায় অরধেক উরত পরি বলরলন, বাে হাউ 

চিি ইউ ফনা? এও চক মযাচজক? 

  

না, চমিঃ চহরঙ্গায়াচন, মযাচজক নয়। এ হরে ইচদ্ৰ ময়গুচলরক সজাগ রাখার েল। আমরা 

ফগার ়েোরা সাধারণ ফলারকর ফির ়ে একেু ফবচশ ফদচখ, ফবচশ শুচন।  

  

কী ফদরখ বা শুরন আপচন এই তেযো আচবষ্কার কররলন? 
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গত রচববার তরেদাররর মযাচজক ফশা-রত এক  ুবরকর প্ররশ্নর উিরর এই ফজযাচতষ্ক দুরো 

গাচির নম্বর বরল ফদয়। তার মরধয একো নম্বর-িচিউ এম. এে েয় দুই চতন দুই-

ফদখলাম। আপনার গযারারজর সামরন দাঁিারনা কনরেসার নম্বর। এই  ুরক চক আপনার 

বাচির ফলাক নন এবাং চতচন ফশা ফেরক চেরর এরস চক আপনারক ফজযাচতষ্কর আি ে 

েমতার কো বরলনচন? 

  

ইর ়েস, বরলচেল। ফমাহন, আমার ভাইরপা… চহরঙ্গায়াচনর ফকমন ফ ন হতভম্ব ভাব। 

  

আর একো বযাপার আরে, বলল ফেলুদা! ফসচদন আপনার ড্রইাংরুরমর বুক ফকরস 

ফদখলাম পুররা একো তাকভচতে মযাচজরকর বই। তার মারন-  

  

ইর ়েস, ইর ়েস, ইর ়েস! ফেলুদারক বাধা চদর ়ে বলরলন চহরঙ্গায়াচন। ওগুরলার মায়া আচম 

কাচের ়ে উতরত পাচরচন। বাবা আমার মযাচজরকর সব সরঞ্জাম ফেরল চদর ়েচেরলন। চকন্তু 

বই ফেরলনচন। 

  

তরেদাররর চদরক ফির ়ে ফদচখ, তাঁর ফশািনীয় অব্া।  

  

তরেদাররক ফকানও ফদাষ্ ফদরবন না, চমিঃ চমোর, বলরলন চহরঙ্গায়াচন। ও আমারই 

অনুররারধ আমার নামো প্রকাশ কররচন। 

  

চকন্তু এই ফগাপনতার কারণ কী? 

  

একো বি কারণ আরে, চমিঃ চমোর। 

  

কী 

  

আমার বাবা এখনও জীচবত; ধেজাবারদ োরকন, আমারদর ধপতৃক বাচিরত। চধরাচশ বের 

বয়স। চকন্তু এখনও েনেরন জ্ঞান, মজবুত শরীর। চতচন  চদ জারনন ফ , এত চদন বারদ 
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আচম আবার মযাচজরকর সরঙ্গ চনরজরক জচিরয়চে, তা হরল চতচন আমারক তযাজযপুত্র 

কররবন। 

  

ফেলুদা ভ্রূকুচে করর বার চতরনক মাো উপর-নীি করর বলল, বুরেচে। 

  

চহরঙ্গায়াচন বরল িলরলন, ফমাহন ফশা ফদরখ চেরর এরসই এই ফেরলর অসামানয েমতার 

কো আমারক বরল। তখনই আমার মাোয় আরস, আচম এই জাদুকররর ফশা োইনান্স 

করব।  খন ফেরক ফতওয়াচরর সরঙ্গ মন কষ্াকচষ্ শুরু হর ়েরে, তখন ফেরকই বুেরত 

পারচেলাম ফ , আমারক অচবলরম্ব চে এইি চসচিরকরের পােেনারচশরপ ইেো চদর ়ে 

ফরাজগাররর নতুন রাো ফদখরত হরব। রচববার রারত্র ফজযাচতষ্কর কো শুরন ফসামবার 

সকারলই আচম তরেদাররর বাচিরত চগরয় আমার প্রোবো চদই। তরেদার রাচজ হরয় 

 ায়। এর দুই চদন বারদই ফতওয়াচরর োকা-িুচর ধরা পরি এবাং আমার সরঙ্গ তার সাংঘষ্ে 

সিরম িরি। আচম আর োকরত না ফপরর ফতওয়াচররক একো িার লাইরনর চিচতরত 

জাচনর ়ে চদই ফ , আচম অসু্। িািাররর প্রোব মরতা এক মারসর অবসর চনচে। তার 

পরচদন ফেরকই আচম আচপরস  াওয়া বন্ধ কচর। 

  

তার মারন আপচন এমচনরতই মাোরজ আসচেরলন তরেদাররর ফশার ়ের জনয? 

  

হযাঁ, চকন্তু আমার চবপরদর আশঙ্কোও সমূ্পণে সচতয। অেোৎ আপনার সাহা য আমারক 

চনরতই হত। 

  

আর আপচন মাোরজ ফ  একো িাকচরর সম্ভাবনার কো বলচেরলন? 

  

ফসো সচতয নয়। 

  

আই চস! বলল ফেলুদা। তা হরল বযাপারো  া দাঁিারে—আপনার জীবন চবপ্নখ,  ার 

কারণ হল ফতওয়াচর সাংক্রান্ত ঘেনা; আর ফজযাচতষ্কও ফঘার চবপরদ পিরত পারর দুজন 

অতযন্ত ফলাভী আর ফবপররায়া বযচির িক্রারন্ত। এই দুই চবপদই সামলারনার জনয 
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আমারক চন ুি করা হর ়েরে। নয়রনর সরঙ্গ সব সময় আমারদর ফকউ-না-রকউ োকরব। 

এখন আপচন বলুন, আপচন কীভারব আমারদর কাজো সহজ কররত পাররন।  

  

চহরঙ্গায়াচন বলরলন, আচম কো চদচে, আপনার আরদশ আচম অেরর অেরর পালন 

করব। মাোরজ আচম এর আরগ অরনক বার এরসচে। কারজই এখারন আমার ফদখবার 

চকেু বাচক ফনই। তরেদাররর ফশা এক বার শুরু হরল তার চররপােে আচম ওর মযারনজাররর 

কাে ফেরক পাব এবাং ফশা-এর দরুন ফপরমে  া করার তা মযারনজাররকই করব। অেোৎ 

আচম ঘররই োকব এবাং ফিনা ফলাক চক না  ািাই না করর দরজা খুলব না। 

  

ফেলুদা উরত পিল, আর ফসই সরঙ্গ আমরা দুজনও। 

  

এরসা, নয়নবাবু। 

  

জোয়ু নয়রনর চদরক হাত বাচির ়ে চদরলন, নয়ন ফবশ আিরহর সরঙ্গ হাতো ধরর চনল। 

বুেলাম, জোয়ুরক তার ফবশ পেে হর ়ে ফগরে। 
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১০. ফেক পারকে  

ফেক পারকে ফবচশেণ চেলাম না, চকন্তু এো বুরেচে ফ  জায়গাো এরকবারর নতুন ধররনর। 

মাত্র একজন ফলারকর মাো ফেরক ফ  এ চজচনস ফবচরর ়েরে, ফসো চবশ্বাস করা  ায় না। 

 ত রকম সারপর নাম আচম শুরনচে তার সব, আর তার বাইররও ফবশ চকেু এই পারকে 

রর ়েরে। তা োিা, সাপ ফদখা োিাও, পারকে ঘুরর ফবিারনার আনেও এখারন পাওয়া 

 ায়। 

  

প্রেম চদরনর এই আউচোং-এ ফকানও উরল্লখর াগয বা িাঞ্চলযকর ঘেনা ঘরেচন।  চদও 

হজসরনর েদ্মরবরশর কো জানার জরনযই ফবাধ হয় দাচিওয়ালা ফলাক ফদখরলই জোয়ু 

বসাক বরল সরেহ করর নয়নরক একেু কারে ফেরন চনচেরলন।  

  

সাপ ফদরখ এচদক-ওচদক ঘুররত হতাৎ ফদখলাম, ফরচলাং চদর ়ে ফঘরা একো ফবশ বি জলা 

জায়গায় ফগাো পাঁরিক কুচমর ফরাদ ফপায়ারে। ফদরখ মরন হল তারা সব কোই ঘুরমারে। 

ফরচলাং-এর োঁক চদর ়ে এ-দৃশয ফদখচে, লালরমাহনবাবু নয়নরক চেসচেস করর বলরেন—

তুচম আররকেু বি হরল ফতামারক আমার করাল কুভীর বইো ফদব—এমন সময় ফদচখ দু 

হারত দুরো বালচত চনর ়ে ফগচঞ্জ আর হােপযাে পরা একো ফলাক কুচমরগুরলা ফেরক হাত 

পঞ্চারশক দূরর চগর ়ে দাঁিাল। কুচমরগুরলা এবার একেু নরিিরি উতল। ফলাকো এবার 

বালচতরত হাত ঢুচকর ়ে ঢুচকর ়ে এক-একো ফকালা বযাঙ বার করর কুচমরগুরলার চদরক 

েুরি েুরি চদরত লাগল। আি ে এই ফ , প্ররতযকো বযাঙই ফকানও-না-রকানও কুচমররর 

হাঁ-করা মুরখর চভতর চগর ়ে পিল। কুচমররক বযাঙ চিচবর ়ে ফখরত আর ফকানওচদন 

ফদচখওচন আর ফদখব বরল ভাচবওচন। 

  

ফগালরমরল ঘেনা  া ঘরে ফসো চ্বনতীয় চদরন, আর ফসোর কো ভাবরলই মরন চবস্ময়, 

আতঙ্ক, অচবশ্বাস—সব একসরঙ্গ ফজরগ ওরত। 
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*** 

  

গাইিবুক পরি ফজরনচেলাম মহাবলীপুরম মযাড্রাস ফেরক প্রায় আচশ চকরলাচমোর দূরর। 

রাো নাচক ভাল, ফ রত দু ঘণ্টার ফবচশ সময় লাগা উচিত নয়। কালরকর মরতাই দুরো 

েযাচের বযব্া কররচেরলন শঙ্করবাবু। এবার নয়ন তরেদাররর সরঙ্গ না চগর ়ে আমারদর 

সরঙ্গ আসরত িাইল। কারণ আর চকেুই নয়, জোয়ুর সরঙ্গ ওর ফবশ জরম ফগরে। ভেরলাক 

নয়নরক তাঁর ফলরেে বই অতলাচন্তক আতঙ্ক-র গল্প সহজ করর বরল ফশানারেন। 

একবারর ফতা ফশষ্ হবার নয়, তাই ফখরপ ফখরপ ফশানারেন। গাচিরত তাই ফেলুদা আর 

জোয়ুর মােখারন বসল নয়ন। আর আচম সামরন। 

  

ফ রত ফ রত ফবশ বুেরত পারচে, আমরা ক্ররম সমুরের চদরক এরগাচে। মাোজ শহর 

সমুরের ধারর হরলও আমরা এখন অবচধ সমুে ফদচখচন, তরব সরন্ধরবলা সমুরের চদক 

ফেরক আসা হাওয়া উপরভাগ কররচে। 

  

ফসায়া দু ঘোর মাোয় সামরনর দৃশযো হতাৎ ফ ন োঁক হর ়ে ফগল। ওই ফ  দূরর গাঢ়ে 

নীল জল, আর সামরন বাচলর উপর েচির ়ে উচির ়ে আরে সব কী ফ ন। 

  

আরও খাচনকো এচগর ়ে চগর ়ে বুেলাম ফ  ফসগুরলা মচের। মূচতে আর চবশাল চবশাল 

পােররর গার ়ে ফখাদাই করা নানারকম দৃশয।  

  

আমারদর গাচি ফ খারন এরস োমল, তার চতক সামরন দাঁচির ়ে একো ভযান। আর তার 

পররই একো প্রকাণ্ড লাোচর ফকাি। ফকারি এরক এরক উতরে এক চবরাে েুচরে দল। 

তারদর ফদরখই ফকন জাচন ফবাো  ায়। তারা আরমচরকান। কত রকম ফপাশাক, কত রকম 

েুচপ, ফিারখ কতরকম ফধাঁয়ারে িশমা, কাঁরধ কত রকম ফোলা।  

  

চবগ চবজরনস, েুচরজম, বরল জোয়ু নয়নরক চনর ়ে গাচি ফেরক নামরলন।  
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ফেলুদা আরগ এখারন না এরলও, ফকাোয় কী আরে সব জারন। ও আরগই বরল 

ফররখচেল—অরনক দূর েচির ়ে অরনক চকেু ফদখার চজচনস আরে; তরব নয়নরক চনর ়ে ফতা 

আর অত ফঘারা  ারব না; তুই অন্তত িারচে চজচনস অবশযই ফদচখস—ফশার ফেম্পল, 

গঙ্গাবতরণ, মচহষ্মণ্ডপ গুহা আর পঞ্চপাণ্ডব গুহা। জোয়ু  চদ ফদখরত িান ফতা ফদখরবন; 

না হরল নয়নরক সামলারবন। তরেদার। আর শঙ্কর কী কররব। জাচন না; কোবাতো শুরন 

ফতা মরন হয় না। ওরদর মরধয চশল্পপ্রীচত বরল ফকানও বস্তু আরে।  

  

আমরা গাচি ফেরক ফনরম সামরন এরগারনার প্রায় সরঙ্গ সরঙ্গই লালরমাহনবাবু একো 

জোয়ু মাকো প্রশ্ন কররলন। 

  

এ ফতা বল্লভরদর কীচতে, তাই না মশাই? 

  

ফেলুদা তার গলায় একো বাজখাই োন এরন বলল, পল্লব, চমোর গাঙু্গলী, পল্লব। নে 

বল্লভ। 

  

ফকান ফসঞ্চুচর? 

  

ফসো ফখাকারক চজরজ্ঞস করুন, বরল ফদরব। 

  

লালরমাহনবাবু অচবচশয ফসো আর কররলন না; খাচল মৃদুস্বরর একবার সজারু বরল িুপ। 

করর ফগরলন। আচম জাচন মহাবলীপুরম সিম শতাব্দীরত ধতচর হর ়েচেল। 

  

প্রেরমই ফশার ফেম্পল বা সমুরের ধাররর মচেরো ফদখা হল। মচেররর চপেরনর পাঁচিরলর 

গার ়ে ফঢউ এরস োপো মাররে। 

  

এরা স্পে চসরল্ কররত জানত মশাই, ফঢউর ়ের শরব্দর উপরর গলা তুরল মন্তবয কররলন 

জোয়ু। 
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িান পারশ দূরর একো হাচত আর একো ষ্াঁরির মূচতের পারশ কর ়েকো োে োে মচেররর 

মরতা চজচনস রর ়েরে। ফেলুদা বলল ফসগুরলা পাণ্ডবরদর রে। — ফ ো ফদখরত কতকো 

বাাংলার গাঁর ়ের কুঁরি ঘররর মরত, ফসো হল ফে পদীর রে।  

  

মাো ঘুরর ফগল গঙ্গাবতরণ ফদরখ। এোরক অচবচশয অজ্জুেরনর তপসযাও বলা হয়। বাইররই 

রুর ়েরে বযাপারো, আর ফবাোই  ায় ফ  একো চবশাল পােররর স্ল্যাব ফদরখ চশল্পীরদর 

এই দৃশয ফখাদাই করার আইচিয়া মাোয় আরস। দুরো চবরাে হাচত, আর তার িতুচদেরক 

অজে মানুরষ্র চভি। 

  

লালরমাহনবাবু নয়নরক চনর ়ে এখনও আমারদর পারশই চেরলন, দৃশযোর চদরক ফিাখ 

ফররখ বলরলন, এ ফতা ফেচন-হাতুচির কাজ, তাই না? 

  

হযাঁ, গম্ভীরভারব বলল ফেলুদা। তরব ফভরব ফদখুন-হাজার হাজার প্রািীন ভাকেটর ের নমুনা 

রর ়েরে আমারদর সারা ফদশ জুরি, দশ-বাররা শতাব্দী ধরর ফসগুরলা ধতচর হর ়েরে, অেি 

পুঙ্খানুপুঙ্খরূরপ ফদখরলও তার সামানযতম অাংরশও একচেও হাতুচির ফবয়ািা আঘাত বা 

ফেচনর ফবয়ািা অযারঙ্গরলর চিহ্ন পারবন না। এ ফতা মাচে নয় ফ , আঙুরলর িারপ এচদক-

ওচদক করর ত্রুচে সাংরশাধন হর ়ে  ারব; পােররর ত্রুচে শুধরারনার ফকানও উপায়। ফনই। 

এ  ুরগ ফসই পাররেকশরনর সহোাংশও আর অবচশষ্ট ফনই! ফকাোয় ফগল ফক জারন! 

  

তরেদার আর শঙ্করুবাবু এচগর ়ে চগর ়েচেরলন; ফেলুদা বলল,  া, ফতারা চগর ়ে পঞ্চপাণ্ডব 

আর মচহষ্মণ্ডপ গুহাগুরলা ফদরখ আয়। আচম এো আর একেু খুঁচের ়ে ফদখচে। তাই সময় 

লাগরব। 

  

ফেলুদার কাে ফেরক গাইি বুকো ফির ়ে প্লযান ফদরখ বুরে চনলাম, গুহা দুরো ফদখরত 

ফকানচদরক ফ রত হরব। লালরমাহনবাবুরক মুরখ বরল বুচের ়ে চদলাম। তরব চতচন এখন 

মহাবলীপুরম ফেরি অতলাচন্তরক িরল ফগরেন, তাই আমার কো কারনা ফগল চক না জাচন 
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না। না ফগরলও, আচম এরগারনার আরগই চতচন গল্প শুরু করর নয়নরক চনর ়ে এচগর ়ে 

ফগরলন। 

  

চকেু দূর চগর ়ে িাইরন ঘুরর ফদচখ, একো কাঁিা রাো পাহারির গা চদর ়ে ওপরর উরত 

ফগরে। প্লযান বরলরে এো চদর ়েই ফ রত হরব। ফঢউর ়ের আওয়াজ এখারন কম; তার ফির ়ে 

ফবচশ ফজারর শুনচে। লালরমাহনবাবুর গলা। মরন হরে গল্প ক্লাইমযারে ফপ ঁেরে। 

  

একেু এচগর ়ে চগর ়ে ফদচখ, পঞ্চপাণ্ডব গুহায় ফপ ঁরে ফগচে। –অন্তত বাইররর সাইনরবারিে 

তাই বলরে। আচম ফঢাকার আরগই জোয়ু নয়নরক চনর ়ে গুহা ফেরক ফবচরর ়ে রাো চদর ়ে 

আরও উপরর উরত ফগরলন। বুেলাম আি ে সব চশরল্পর নমুনা লালরমাহনবাবুর কারে 

মারত মারা  ারে। 

  

ফেলুদার আরদশ, তাই পঞ্চপাণ্ডব গুহায় খাচনকো সময় চদলাম। একো ঘাি-রেরারনা 

ফগারু আর তার পারশ দাঁিারনা বােুররর দৃশয ফদরখ মরন হল ফ , চতক এই দৃশয আজও 

বাাংলার ফ  ফকানও িারম ফদখা  ায়। শুধু ফগারু বােুর ফকন, মহাবলীপুররমর হাচত হচরণ 

বাঁদর ষ্াঁি ইতযাচদ ফদরখ বুেরত পাচর ফতররশা বেররও এরদর ফিহারার ফকানও পচরবতেন 

হয়চন। অেি ফপাশাক বদরলর জনয ফস  ুরগর মানুষ্রক আজ আর ফিনার ফকানও উপায় 

ফনই। 

  

গুহা ফেরক ফবচরর ়ে কর ়েকো পচরবতেন লে করলাম, ফ গুরলা কারন আর ফিারখ ধরা 

পিল।  

  

এক, সূ ে ফঢরক ফগরে োই ররঙর ফমরঘ। গুিগুি়েুচন ফ  ফমরঘর িাক তারত ফকানও সরেহ 

ফনই। ফরারদর ফতজো িরল চগর ়ে এখন সমুরের হাওয়াো আরও ফবচশ ফের পাওয়া  ারে। 

  

সবরিরয় ফবচশ তোত ধরা পরি কারন। সমুরের দীঘেশ্বাস োিা িাচরচদরক ফকানও শব্দ 

ফনই; আচম গুহারত পাঁি চমচনরের ফবচশ োচকচন। সামরন মচহষ্মচদেনী গুহা। তার চভতর 

ফেরক লালরমাহনবাবুর গলা পাওয়া উচিত। কারণ গরল্পর ফবশ জমাে অাংরশ চতচন গুহায় 
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ফপ ঁরেচেরলন। অচবচশয চতচন গুহারত না- িুরকই এচগর ়ে চগর ়ে োকরত পাররন। চকন্তু ফকন? 

ও চদরক ফতা আর চকেু ফদখার ফনই! ফকাোয় ফগরলন ভেরলাক নয়নরক চনর ়ে? 

  

ফকমন ফ ন একো সাংশর ়ের ভাব আমারক ফিরপ ধরল। আচম ফদখলাম, মচহষ্মচদেনী 

গুহার চদরক আচম ফদ িরত শুরু কররচে। 

  

গুহার পারশ ফপ ঁেরতই আররকো শব্দ আমার আতঙ্ক সিারম িচির ়ে চদল। 

  

হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ— 

  

চে এন চে-র হাচস! 

  

উধেশ্বারস সামরন েুরে চগর ়ে ফমাি ঘুরর একো সাাংঘাচতক দৃশয ফদরখ আমার চনশ্বাস 

মুহূরতের জনয বন্ধ হর ়ে ফগল। 

  

ফদখলাম, একো লাল-সাদা িুরর-কাো জামা আর কারলা পযাে পরা এক অচতকায় 

কৃষ্ণকায় প্রাণী- ারক দানব বলরল খুব ভুল হয় না-এক-বগরল জোয়ু আর অনয বগরল 

নয়নরক চনর ়ে দ্রুত পা ফেরল ক্ররম দূরর সরর  ারে।  

  

ভয়াবহ দৃশয, চকন্তু তখন আমার মাোয় খুন ফিরপ ফগরে, আর তার েরল শরীরর এনাচজে 

আর মরন সাহস এরস ফগরে। আচম ফেলুদা! বরল একো চিৎকার চদর ়ে প্রাণপরণ েুরে 

ফগলাম দানবোর চদরক-আমার উরেশয চপেন ফেরক োঁচপর ়ে পরি তার একো পা জাপরে 

ধরর তার হাঁো বন্ধ করব। 

  

চকন্তু  া ফভরবচেলাম ফসো কররও ফকানও েল হল না। পা জচির ়ে ধররতই প্রেরম দানবো 

একচে চবকে চিৎকার চদল-বুেলাম, ফ খারন বাদশা কামরিচেল চতক ফসখারনই আচম 

িাপ চদর ়েচে। তার পরমুহূরতে ফদখলাম ফসই জখম পার ়ের েচেকাচনরত আচম মাচে ফেরক 

শূরনয উরত ফগচে। তার পর ফিারখর  পলরক ফদচখ, আচম নয়রনর সরঙ্গ একই বগরলর নীরি 

বচে হর ়ে হাওয়া ফকরে এচগর ়ে িরলচে, আমার পা দুরো ফপণু্ডলারমর মরতা দুলরে 
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ধদতযোর মাাংসরপচশর িারপ আমার চনশ্বাস প্রায় বন্ধ হর ়ে এরলও আচম শুনরত পাচে। 

অনয বগরলর তলা ফেরক লালরমাহনবাবুর মারগা! মারগা! আতেনাদ।  

  

আর হাচস? 

  

সামরন চবশ হাত দূরর তারকনাে হাসরত হাসরত লাোরেন আর িান হাত মাোর উপর 

তুরল লাচত ফঘারারেন। 

  

ফকমন? গাওয়াচঙ্গ কারক বরল, ফদখরল? তারস্বরর প্রশ্ন কররলন চে এন চে। 

  

চকন্তু এখন ফতা আর চতচন একা ফনই! তাঁর চপেন ফেরক এচগর ়ে এরস তাঁর পারশ 

দাঁচির ়েরেন দুজন ফলাক। তার মরধয একজন অদু্ভতভারব সামরন েঁুরক পরি লম্বা লম্বা 

পা ফেরল বরকর মরতা এচগর ়ে আসরেন আমারদর চদরক। 

  

িমকদার সুযনাল তরেদার। 

  

এবার তরেদার তাঁর গচত না কচমর ়ে হাত দুরো সামরন বাচির ়ে সারপর েণার মরতা 

দালারত লাগরলন—তাঁর চবফাচরত দৃচষ্ট সোন আমারদর চ চন বগলদাবা করররেন তাঁর 

চদরক। 

  

এই িাউচন, এই েঁুরক পিা, হারতর এই ফঢউ ফখলারনা-এ সবই আমার ফিনা। এ হল 

তরেদাররর সরমাহরনর কায়দা। 

  

তারকনাে হতাৎ উন্মারদর মরতা লাচত উচির ়ে তরেদাররর চদরক ধাওয়া কররতই চপেন 

ফেরক এক লারে এচগর ়ে এরস শঙ্করবাবু বুরিার হাত ফেরক লাচতো চেচনর ়ে চনরলন। 

  

এবার বুেলাম আমারদর গচত করম আসরে। 

  

আকারশ আবার ফমরঘর গজেন। 
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তারকনাে এবার দু হারত চনরজর মাোর িুল ফেরন ধরর ঘচিঘরি গলায় একো অদু্ভত 

অরিনা ভাষ্ায় গাওয়াচঙ্গরক কী ফ ন বলরলন। 

  

গাওয়াচঙ্গ আর তরেদার এখন মুরখামুচখ। 

  

আচম বগলদাবা অব্ারতই ফকানওরকরম ঘাি ঘুচরর ়ে গাওয়াচঙ্গর মুরখর চদরক িাইলাম। 

এমন মুখ আচম আর ফদচখচন। ফিায়াল েুরল পরি দাঁত ফবচরর ়ে ফগরে, আর ফিাখ দুরো 

চতকরর ফবচরর ়ে আসরে। 

  

বগলদাবা করা চবশাল হাত দুরো এবার ধীরর ধীরর ফনরম এল; আমার পা এখন চেরত। 

ও চদরক লালরমাহনবাবুও মাচেরত। 

  

আপনারা গাচিরত চগর ়ে উতুন! ফিারখর  পাতা না ফেরল গাওয়াচঙ্গর চদক ফেরক দৃচষ্ট না 

সচরর ়ে ফিঁচির ়ে বলরলন তরেদার। আমরা এেুচন আসচে? 

  

উলো চদরক ফদ ি ফদবার আরগর মুহূরতে ফদখলাম, তারকনাে মাোয় হাত চদর ়ে মাচেরত 

বরস পিরলন। 

  

ফেলুদা এখনও গঙ্গাবতররণর সামরন দাঁচির ়ে। আমারদর চতনজনরক রুধ কশ্বারস ফদ রি 

আসরত ফদরখ ফ ন ও আপনা ফেরকই বযাপারো আঁি করর চনল।  

  

আমারদরও আরগ ও ফদ রি চগর ়ে গাচির দরজা খুরল চদল। আমরা িারজন হিমুচির ়ে 

উরত পিলাম। 

  

োনে বযাক ! োনে বযাক  ফিঁচির ়ে আরদশ চদল ফেলুদা। এই ড্রাইভার চহচে জারন না; ফকবল 

তাচমল আর ভাঙা ভাঙা ইাংচরাচজ। 

  

গাচি উলোমুরখা হরতই ফেলুদা আবার বলল, নাউ বযাক েু মযাড্রাস-োে! 

  

গাচি চবদুযর্বনরগ রওনা ফদবার পর শুধু একজনই কো বলল। ফস হল নয়ন।  
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ধদতযোর ফবয়াচল্লশো দাঁত। 
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১১. কররামণ্ডরলর ফমাগলাই 

ফবশ জচমর ়ে লাঞ্চ খাওয়া হরে কররামণ্ডরলর ফমাগলাই িাইচনাং রুম মাইরসারর। 

অচবশ্বাসয বযাপার হল-আজরকর খানার পুররা ভার চনর ়েরেন লালরমাহনবাবু। আসরল 

তরেদার ফ  সরমাহরনর ফজারর ওঁর প্রাণ বাঁচির ়েচেল, তারত-ওঁরই ভাষ্ায়—উচন সচবরশষ্ 

কৃতজ্ঞ। 

  

ফখরত ফখরত ফেলুদার চদরক চেরর বলরলন, অরনক চিচলাং ঘেনার মরধয পচিচি মশাই–

েযাঙ্কস েু ইউ-চকন্তু আজরকরো এরকবারর োইভ-োর অচভজ্ঞতা।  

  

দানরবর বগলবচে হওয়াো কীভারব ঘেল, ফসো ফেলুদা আরগই চজরজ্ঞস কররচেল। আর 

লালরমাহনবাবু ফসো বরলওচেরলন। তাঁর ভাষ্ারতই ঘেনার বণেনাো এখারন চদচে। 

  

আর বলরবন না, মশাই-আচম ফতা ফখাকারক গরপা ফশানারত মশগুল, গুহায় ঢুকচে। আর 

ফবররাচে, পল্লব-েল্লব মাো ফেরক হাওয়া হর ়ে ফগরে। একো গুহায় ঢুরক ফদখলুম সামরনই 

মচহষ্াসুর। ফবচরর ়ে আসব, এমন সময় ফদখলুম-আররকো মূচতে রর ়েরে ফ ো চবশাল, 

বীভৎস। এোর ফিাখ ফবাজা, আর চমশকারলা ররঙর উপর লাল-সাদা ফিারা। মরন মরন 

ভাবচে—এই বযচতক্ররমর কারণো কী?—এও ভাবচে—এচক ঘোৎকরির মূচতে নাচক?–কারণ 

মহাভাররতর অরনক চকেুই ফতা এখারন ফদখচে। এমন সময় মূচতেো ফিাখ খুলল। ভাবরত 

পাররন?—ধূমরসাো দাঁচির ়ে দাঁচির ়ে ঘুরমাচেল! 

  

ফিাখ খুরলই অবশয আর এক মুহূতে ফদচর করল না। আচম আর নয়ন দুজরনই ফবযামরক 

ফগচে, ফসই অব্ারতই আমারদর দুজনরক বগলদাবা করর চনর ়ে ফদ েুে!  

  

ফেলুদা মন্তবয কররচেল ফ  ফবাোই  ারে গাওয়াচঙ্গর মনো খুব সরল। এমনকী এও 

হরত পারর ফ , তার বুচধ ক বরল চকেু ফনই;  া আরে ফস শুধু শারীচরক বল। না হরল সুনীল 

তারক চহপরনাোইজ কররত পারত না। 
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তরেদার আর শঙ্করবাবু ফকাোয় চগর ়েচেরলন চজরজ্ঞস করারত তরেদার বলরলন, 

শঙ্কররর হচব হরে আয়ুরবেদ। ও শুরনচেল ফ , মহাবলীপুররম সপেগন্ধা গাে পাওয়া  ায়, 

তাই আমরা দুজরন খুঁজরত চগর ়েচেলাম। গাে ফপর ়ে চেরচত পরে ফদচখ এই কাণ্ড। সপেগন্ধা 

ফতা িাি ফপ্রশারর কাজ ফদয়, তাই না? বলল ফেলুদা! হযাঁ বলরলন শঙ্করবাবু! এই 

সুনীরলর ফপ্রশার মারে মারে িরি  ায়। ওর জনযই এই গাে আনা। 

  

এর পররই জোয়ু প্রোব কররন ফ  চতচন সকলরক খাওয়ারবন। ফমাগলাই খানার কোও 

উচনই বরলন, আর তারত সকরলই রাচজ হয়। 

  

এখন একেুকররা চিরকন চেো কাবাব মুরখ পুরর চিরবারত চিরবারত ভেরলাক ফেলুদার 

চদরক মুিুচক ফহরস বলরলন, আপনার প্রর ়োজনীয়তা ফ  েুচরর ়ে ফগরে, ফসো আজ প্রমাণ 

হল।  

  

ফেলুদা তািাোরক খুব একো আমল না চদর ়ে বলল, তার ফির ়েও বি কো হচল-গাওয়াচঙ্গ 

বাচতল হর ়ে ফগল। 

  

ইর ়েস, বলরলন জোয়ু। এখন বাচক শুধু চমোর বযাসযাক।  

  

আমারদর সরঙ্গ আজ চমিঃ ফরচিও খারেন-অচবচশয চনরাচমষ্। পরশু বিচদরন তাঁর ফরাচহণী 

চের ়েোরর তরেদাররর ফশা শুরু। চবজ্ঞাপরনর বযাপারর ফরচি ফ  ফকানও কাপেণয কররনচন, 

ফসো ফেরার পরে রাোর দু পারশ তাচমল আর ইাংররচজ ফপাোর ফদরখই বুরেচে। 

প্ররতযকোরতই জাদুকররর ফপাশাক পরর তরেদাররর েচব আর ফসই সরঙ্গ ফজযাচতষ্কম্–

ওয়ািার বয়-এর নাম। ফরচি জানারলন ফ , এর মরধযই প্রেম দু চদন হাউসেুল হরয় 

ফগরে। 

  

আচম বলচে আজ আর ফকাোও ফবররারবন না, বলরলন চমিঃ ফরচি। আর কালরকর চদনোও 

ফরে করুন। আপনারদর আজরকর এেচপচরর ়েন্স ফতা শুনলাম; ওই ফেরলরক চনর ়ে আর 
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ফকানও চরকেট ফনরবন না। ওর চকেু হরল  ারা চেচকে ফকরেরে, তারা সবাই োকা ফেরত 

িাইরব। তখন কী দশা হরব ফভরব ফদখুন। –আমারও, আপনারও। চের ়েোরর অচবচশয আচম 

পুচলশ রাখচে, কারজই ফশা-এর সময় ফকানও গণ্ডরগাল হরব না। 

  

গাওয়াচঙ্গর ঘেনার েরল তরেদার আর শঙ্করবাবু দুজরনই বুরেরেন ফ , নয়নরক 

সামলারনার বযাপারর ফকানও গাচেলচত িলরব না। ফেলুদা ওরদর কারে েমা ফির ়ে বলল, 

মহাবলীপুরম ফদরখ ওর মাো ঘুরর চগর ়েচেল—না হরল আচম কখনওই চমোর গাঙু্গলীর 

হারত নয়নরক োিাতাম না। এখন চশো হর ়েরে, এবার ফেরক আর ফকানও গণ্ডরগাল হরব 

না। 

  

জোয়ুর গল্প ফশষ্। তাই নয়ন আজ খাবার পরর তরেদাররর সরঙ্গ ঘরর িরল ফগল। 

  

এখনও ফ  িমরকর ফশষ্ সীমায় ফপ ঁেইচন, ফসো ঘরর ফেরার চমচনে পাঁরিরকর মরধযই-

অেোৎ আিাইরে নাগাত–প্রমাণ হল। 

  

ফেলুদা আজ রগরির মুরি চেল। জোয়ুরক বরলচেল—এবার ফেরক আপচনই সামাল চদন, 

আমার চদন ফতা েুচরর ়ে এল-ইতযাচদ। লালরমাহনবাবু বযাপারো রীচতমরতা উপরভাগ 

করচেরলন, এমন সময় ফেচলরোনো ফবরজ উতল। ফেলুদা চমচনেখারনক ইাংররচজরত কো 

বরল ফোনো ফররখ বলল, চিনলাম না। চকেুেরণর জনয আসরত িায়।  

  

আসরত বলরল? আচম চজরজ্ঞস করলাম। 

  

হযাঁ, বলল ফেলুদা। ফহারেরল এরসরে, নীি ফেরক ফোন করল। জোয়ু–চপ্লজ ফেক ওভার। 

  

মারন? লালরমাহনবাবুর মুখ হযাঁ। 

  

আমার প্রর ়োজনীয়তা ফতা েুচরর ়েই ফগরে। ফদখাই  াক না আপনারক চদর ়ে িরল চক না। 

  

লালরমাহনবাবু চকেু বলার আরগই দরজার ফবল ফবরজ উতল। 
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আচম দরজা খুলরত একজন মাোচর হাইরের বের-পঞ্চারশর ভেরলাক ঘরর ঢুকরলন। 

মাোর িুল পাতলা এবাং সাদা হর ়ে এরসরে, তরব ফগাঁেো কারলা এবাং ঘন। ভেরলাক 

এক বার জোয়ু আর এক বার ফেলুদার চদরক ফির ়ে ইাংচরচজরত বলরলন, আপনার নারমর 

সরঙ্গ আচম পচরচিত, চমিঃ চমোর, চকন্তু আপনার ফিহারার সরঙ্গ নয়। হইি ওয়ান অে ইউ 

ইজ–?  

  

ফেলুদা সরাসচর লালরমাহনবাবুর চদরক ফদচখর ়ে বলল, চদস ইজ চমোর চমোর। 

  

ভেরলাক হাত বাচির ়ে চদরলন লালরমাহনবাবুর চদরক। জোয়ু ফদখলাম চনরজরক সামরল 

চনর ়েরেন, আর ফবশ ভারের সরঙ্গই হযািরশকো কররলন। মরন পিল ফেলুদাই একবার 

জোয়ুরক বরলচেল—হযািরশকো পুররাপুচর সারহচব বযাপার, তাই ওো কররত হরল সারহচব 

ফমজারজই কররবন, চমনচমরন বাঙাচল ফমজারজ নয়; মরন রাখরবন-রগারুরখাররর চিপ 

আর মােরখাররর চিপ এক চজচনস নয়। 

  

মরন হয় ফসো মরন ফররখই জোয়ু ফবশ শি করর আগস্তুরকর হাতো ধরর দু বার সারা 

শরীর দুচলর ়ে োঁকুচন চদর ়ে হাতো ফেরন চনর ়ে বলরলন, চসে িাউন, চমোর–  

  

ভেরলাক একো ফসাোয় বরস বলরলন, আমার নাম বলরল আপনারা চিনরবন না? আচম 

এরসচে চমিঃ ফতওয়াচরর কাে ফেরক। ওঁর সরঙ্গ আমার বহ চদরনর আলাপ! এ োিা আমার 

আর একো পচরিয় আরে। –আচমও আপনারই মরতা একজন প্রাইরভে চিরেকচেভ। 

আমার ফকাম্পাচনর নাম চেল চিরেকচনক। সাতাশ বের আরগ কলকাতায় এই ফকাম্পাচন 

োেে করর। নাইনচেন চসেচে এইরে—আচজ ফেরক বাইশ বের আরগ-আচম বরম্ব িরল  াই 

আমার ফকাম্পাচন চনর ়ে। তাই আপনার নাম শুনরলও আপনার ফিহারার সরঙ্গ আমার 

পচরিয় হয়চন। আই অযাম সারপ্রাইজি—কারণ আপনার ফিহারা ফদরখ ফগার ়েো বরল 

মরনই হয় না। চকেু মরন কররবন না, চমোর চমোর, বাে ইউ লুক ফভচর অচিেনাচর। বরাং 

এঁরক–  
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আগন্তুক ফেলুদার চদরক দৃচষ্ট ফঘারারলন। জোয়ু গলাো রীচতমরতা িচির ়ে বলরলন, চহ 

ইজ মাই ফফ্র্ি চমোর লালরমাহান গযাঙু্গলী, পাওয়ারেুচল আউেেযাচিাং রাইোর। 

  

আই, চস। 

  

আপচন ফকাোকার ফলাক? 

  

ভেরলাক  া বলরলন, তারত োগরলর গলায় খাঁিার ফকাপ পিার মরতা শব্দ হল। 

  

কচ্।  

  

কে? 

  

ইর ়েস. াই ফহাক, ফ  কাররণ আসা… 

  

ভেরলাক ফকারের পরকে ফেরক একো ফপােকািে সাইরজর ফোো বার করর জোয়ুর চদরক 

এচগর ়ে চদরলন। আচম খুব ফ  কারে চেলাম, তা নয়, চকন্তু তাও বুেরত পারলাম ফসো 

চহরঙ্গায়াচনর েচব। । 

  

এই ফলারকর হর ়ে আপচন কাজ কররেন ফপ্রারেশনাচল, তাই না? 

  

ফেলুদা চনচবেকার। জোয়ুর ফিাখ এক মুহূরতের জনয কপারল উরত ফনরম এল। আমারদর 

ধারণা ফেলুদা ফ  চহরঙ্গায়াচনর হর ়ে কাজ কররে ফসো বাইররর ফকউ জারন না। ইচন 

জানরলন কী করর? 

  

তাই  চদ হয়, বলরলন আগন্তুক, তা হরল আচম আপনার প্রচত্বনদ্বিতী। কারণ, আচম 

ফতওয়াচরর চদকো ফদখচে। ওর বযাপারো আচম কাগরজ পরি ওর সরঙ্গ ফ াগার াগ কচর। 

বাইশ বের পরর আমার হচদস ফপর ়ে ফস আনরে লাচের ়ে ওরত। কলকাতায় োকরত 

আচম ওরক অরনক বযাপারর ফহলপ কচর, ফসো ও ফভারলচন। বলল—আই চনি ইওর ফহল্প 

এরগন। –আচম রাচজ হই, আর তেুচন কারজ ফলরগ  াই। প্রেরমই চহরঙ্গায়াচনর বাচিরত 
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ফোন করর জানরত পাচর, ও কলকাতায় ফনই। ওর এক ভাইরপা ফোন ধররচেল; বলল-

আঙ্কল ফকাোয়  ারেন তা বরল  ানচন। –আচম এয়ারলাইনরস ফখাঁজ করর মযাড্রারসর 

পযারসঞ্জার চলরে ওর নাম পাই। বুেরত পাচর, ফতওয়াচরর শাসচনর েরল ফস ভর ়ে িম্পে 

চদর ়েরে। এর পর আচম ওর বাচিরত  াই। ওর ফবয়ারার কারে জানরত পাচর ফ  ক’চদন 

আরগ চতনজন বাঙাচল চহরঙ্গায়াচনর সরঙ্গ ফদখা কররত আরসন, তারদর একজরনর নাম 

চমির। আমার সরেহ হয়। আচম িাইরর্চর ফেরক আপনার নম্বর বার করর ফোন কচর। 

একজন সারভেে ফোন ধরর বরল ফ , আপচন মযাড্রাস ফগরেন। আচম দুর ়ে দুর ়ে িার চহরসব 

করর মযাড্রাস  াওয়া চ্র কচর। কাল এখারন এরসই ফোরন সব ফহারেরল ফখাঁজ চনর ়ে 

জানরত পাচর, চহরঙ্গায়াচন কররামণ্ডরল আরেন। আচম চজরজ্ঞস কচর। -চমোর বরল আরেন। 

ফকউ?–উির পাই, হযাঁ আরেন; চপ. চমোর। তখনই চ্র কচর, আপনার সরঙ্গ ফদখা করর 

ফলরেে চসিুর ়েশনো জানাব। এো আপচন স্বীকার কররেন ফতা ফ , চহরঙ্গায়াচন আপনারক 

অযাচপর ়েে করররে তারক ফপ্রারে্ করার জনয? 

  

এচন। অবরজকশন? 

  

ফমাচন। 

  

আমরা চতনজরনই িুপ। ফেলুদা চকন্তু মারে মারে চসগারররে োন চদর ়ে ফধাঁয়ার চরাং 

োিরে, ফদরখ ফবাোর ফকানও উপায় ফনই তার মরন কী আরে।  

  

ফতওয়াচরর চসেুরকর ঘেনা এখন ফকাোয় এরস দাঁচির ়েরে, জারনন? বলরলন আগন্তুক। 

  

কলকাতার কাগরজ ফবচরর ়েরে চক? জোয়ুর প্রশ্ন। 

  

ইর ়েস। সমূ্পণে নতুন তেয। এরত ফকসোর ফিহারাোই পালরে  ায়। কাগজ পরিই আচম 

ফতওয়াচরর সরঙ্গ ফ াগার াগ কচর। আপচন  াঁর প্রাণরোর ভার চনর ়েরেন চতচন ফকমন 

ফলাক জারনন? চহ ইজ এ চেে, কেটাউরণ্ডল অযাি নাম্বার ওয়ান লায়ার। 
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ভেরলাক ফশরষ্র কোগুরলা বলরলন ঘর কাঁচপর ়ে। জোয়ু প্রাণপণ ফিষ্টা কররও তাঁর কোয় 

আতরঙ্কর ফরশ ঢাকরত পাররলন না। 

  

হা-হাউ ঢু ইউ ফনারহ? 

  

তার অকােয প্রমাণ পাওয়া ফগরে। চহরঙ্গায়াচন ফতওয়াচরর চসেুক ফেরক পাঁি লরের উপর 

োকা িুচর করররে। চসেুরকর তলা ফেরক চহরঙ্গায়াচনর আাংচে পাওয়া ফগরে-পালা বসারনা 

ফসানার আাংচে। ওর আচপরসর প্ররতযরক ওই আাংচে চিরনরে। আাংচেচো গ চির ়ে এরকবারর 

চপেন চদরক িরল চগর ়েচেল। তাই এতচদন ফবররায়চন। পরশু ফবয়ার ফমরে সাে কররত 

চগর ়ে পায়। এোই হরে আমার ররঙর তুরুপ। চদস উইল চেচনশ চহরঙ্গায়াচন। 

  

চকন্তু  খন িুচরো হয় তখন ফতা চহরঙ্গরাজ-েুচি, চহরঙ্গায়াচন-আচপরস চেরলন না। 

  

ননরসন্স  গচজের ়ে উতরলন চিরেকচেভ। চহরঙ্গায়াচন িুচরো করর মােরাচিরর, আচপস োইরম 

নয়। ফগার ়েঙ্কা চবচল্ডাং-এ চে এইি চসচিরকরের আচপস। ফসই চবচল্ডাং-এর দাররায়ানরক 

পাঁিরশা োকা ঘুষ্ চদর ়ে চহরঙ্গায়াচন আচপরস ফঢরক রাত দুরোয়। এ কো দাররায়ান 

পুচলরশর দাচবিাচনরত স্বীকার করররে। চসেুরকর কচম্বরনশন ফতওয়াচর চহরঙ্গায়াচনরক 

বরলচেল, ফসো ফতওয়াচরর এখন পচরষ্কার মরন পরিরে। প্রায় বের পরনররা আরগ 

ফতওয়াচরর জনচিস হয়, হাসপাতারল চেল, খুব খারাপ অব্া। চহরঙ্গায়াচন তখন তার 

পােেনার আর ঘচনষ্ঠ বনু্ধ! বনু্ধরক ফিরক ফতওয়াচর বরল, আচম মরর ফগরল আমার চসেুক 

কী করর ফখালা হরব? চহরঙ্গায়চন বযাপারো ফহরস উচির ়ে ফদয়। চকন্তু ফতওয়াচর ফজার করর 

তারক নম্বরো ফনাে করর চনরত বরল। চহরঙ্গায়াচন ফস অনুররাধ রারখ।  

  

চকন্তু চহরঙ্গায়াচন হতাৎ োকা িুচর কররব। ফকন? 

  

কারণ ওর পরকে োঁক হর ়ে আসচেল, গলা সিরম তুরল বলরলন আগন্তুক। ফশষ্ বয়রস 

জুয়ার ফনশা ধররচেল! প্রচত মারস একবার করর কাতমাণু্ড ফ ত। ওখারন জুয়ার আিত 

কযাচসরনা আরে জারনন ফতা? ফসই কযাচসরনারত চগর ়ে হাজার হাজার োকা খুইর ়েরে 
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রুরলরে। ফতওয়াচর বযাপারো ফজরন  ায়। চহরঙ্গায়াচনরক অযািভাইস চদরত  ায়। 

চহরঙ্গায়াচন ফখরপ ওরত। এমন দশা হর ়েচেল। ফলাকোর ফ , বাচির দাচম চজচনসপত্র 

ফবচিরত শুরু করর। ফশরষ্ মচরয়া হর ়ে পােেনাররর চসেুরকর চদরক ফিাখ ফদয়। 

  

আপচন কী কররবন চ্র করররেন। 

  

ফতামারদর এখান ফেরক আচম তার ঘররই  াব। আমার চবশ্বাস, িুচরর োকা তার সরঙ্গই 

আরে। ফতওয়াচর ফকমন মানুষ্, জারনন?–ফস বরলরে, তার োকা ফেরত ফপরল ফস তার 

পুররনা পােেনাররর চবরুরধ ক ফকানও ফেপ ফনরব না। এই খবরো আচম চহরঙ্গায়াচনরক 

জানাব-তারত  চদ তার ফিতনা হয়। 

  

আর  চদ না হয়? 

  

ভেরলাক চসগারররে একো লম্বা োন চদর ়ে ফসোরক অযাশরিরত চপরষ্ ফেরল একো কু্রর 

  

হাচস ফহরস বলরলন, ফস ফেরত্র অনয বযব্া চনরত হরব।  

  

আপচন ফগার ়েো হর ়ে আ-আইন-চবরুধ ক কাজ—?  

  

ইর ়েস, চমোর চমোর! ফগার ়েো শুধু এক রকমই হয় না, নানা রকম হয়। আচম অব্া 

বুরে বযব্া কচর। এো চক আপচন জারনন না ফ , ফগার ়েো আর চক্রচমনযারল প্ররভদ 

সামানযই? 

  

ভেরলাক উরত পিরলন। আবার জোয়ুর সরঙ্গ জবরদে হযািরশক করর—গ্ল্যাি ঢুঁ চমে 

ইউ, চমোর চমোর। গুি ফি। বরল গােগচের ়ে ঘর ফেরক ফবচরর ়ে ফগরলন। 

  

আমরা চতনজন চকেুেণ িুপ করর বরস রইলাম। ফেলুদাই প্রেম কো বলল।  

  

েযাঙ্ক ইউ, লালরমাহনবাবু। মীন োকার সুচবরধ হরে ফ , চিন্তার আরও ফবচশ সময় পাওয়া 

 ায়। ফকানও একো বযারারম—হয়রতা িায়ারবচেস—চহরঙ্গায়াচন ফরাগ হর ়ে  াচেরলন। তাই 
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ফসচদন বারবার কবচজ ফেরক ঘচি ফনরম  াওয়া, আর িুচরর সময় আঙুল ফেরক আাংচে 

খুরল  াওয়া। 

  

আপচন চক তা হরল ওই ফগার ়েোর কো চবশ্বাস কররেন? 

  

করচে, লালরমাহনবাবু, করচে। অরনক বযাপার,  া ফধাঁয়ারে লাগচেল, তা ওর কোয় স্পষ্ট 

হর ়ে ফগরে। তরব চহরঙ্গায়াচন োকা িুচর করর অেোভাব ফমোরনার জনয নয়; ফস কাতমাণু্ডরত 

জুয়া ফখরল  তই োকা খুইর ়ে োকুক, নয়নরক ফপর ়ে ফস ফবারে, তার সব সমসযা চমরে 

 ারব। ফস োকা িুচর করর চমরাকলস আনচলচমরেি ফকাম্পাচনরক দাঁি করারনার জনয, 

তরেদাররক বযাক করার জনয। 

  

তা হরল এখন আপচন চহরঙ্গায়াচনর সরঙ্গ ফদখা কররবন না? 

  

তার ফতা ফকানও প্রর ়োজন ফনই! চ চন ফদখা কররবন। চতচন হরলন চিরেকচনরকর এই 

ফগার ়েো। চহরঙ্গায়াচনরক ফতওয়াচরর োকা বাধয হর ়েই এই ফগার ়েোর হারত তুরল চদরত 

হরব-প্রারণর ভর ়ে। কারজই তরেদাররর পৃষ্ঠরপাষ্ক চহরসরব তার আর ফকানও ভচবষ্যৎ 

ফনই। 

  

তা হরল এখন…?  

  

এইখারনই দাঁচি চদন, লালরমাহনবাবু। এর পরর ফ  কী, তা আচম চনরজই জাচন না। 
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১২. সমুরের ধারর 

জোয়ু আর আমার চপেরন ফ রহতু ফকউ লারগচন, চবরকরল আমরা দুজরন সমুরের ধারর 

ফগলাম হাওয়া ফখরত; চহরঙ্গায়াচনর কপারল কী আরে জাচন না, তরব এো মরন হরে ফ , 

নয়রনর আর ফকানও চবপদ ফনই।  চদ ফতওয়াচরর োকা ফেরত চদর ়েও চহরঙ্গায়াচনর কারে 

ফবশ চকেু োকা অবচশষ্ট োরক, তা হরল তরেদাররর ফশা হরত ফকানও বাধা ফনই। আর 

প্রেম ফশা ফেরকই ফতা চেচকে চবচক্রর োকার অাংশ আসরত শুরু কররব। মরন হয় 

চহরঙ্গায়াচন এখনও ফবশ চকেু চদন িাচলর ়ে  ারবন।  

  

জোয়ুরক বলরত চতচন ফিাখ রাচঙর ়ে বলরলন, তপশ, আই অযাম শকি। ফলাকো একো 

চক্রচমনাল, পররর চসেুক ফেরক লাখ লাখ োকা হাচতর ়েরে, আর ফস ফলাক নয়নরক 

ভাচঙর ়ে খারব, এো ফভরব তুচম খুচশ হরে? 

  

খুচশ নয়, লালরমাহনবাবু। চহরঙ্গায়াচনর চবরুরধ ক  া প্রমাণ পাওয়া ফগরে, তারত ফতা তারক 

এই মুহূরতে ফজরল ফপারা  ায়। চকন্তু তার পােেনার  চদ পুররনা বনু্ধরত্বর খাচতরর তার উপর 

দয়াপরবশ হর ়ে তারক ফরহাই ফদন-তারত আমার-আপনার কী বলার আরে? 

  

ফলাকো জুয়াচি—ফসো ভুরলা না। আমার অন্তত ফকানও চসমপযাচে ফনই চহরঙ্গায়াচনর 

উপর।  

  

ফতষ্টা পাচেল দুজরনরই। লালরমাহনবাবু ফকাল্ড কচে খাবার ইরে প্রকাশ কররলন। 

এখানকার কচেো একো প্লাস পর ়েে ফসো স্বীকার কররতই হরব। 

  

সমুরের কারেই একো কারে আচবষ্কার করর আমরা একো ফেচবল দখল করর ফবয়ারারক 

ফকাি কচে আিার চদলাম। কারেরত অরনক ফলাক, বুেলাম। এরদর বযবসা ভালই িরল। 
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চমচনেখারনরকর মরধয তকতক করর দুরো ফগলাস এরস পিল আমারদর ফেচবরলর উপর। 

আমরা দুজরনই ঘাি চনিু করর প্লাচেরকর স্ট্রর ়ের িগা ফতাঁরের মরধয পুরর চদলাম। 

  

হযাভ ইউ ফোল্ড ইরয়ার চেকচেচক ফফ্র্ি? 

  

লালরমাহনবাবু একো চবশ্ৰী শব্দ করর চবষ্ম ফখরলন। 

  

মুখ তুরলই ফদচখ ফেচবরলর উলোচদরক িকুরা-বকরা হাওয়াইয়ান শােে পরর দণ্ডায়মান 

চমোর নেলাল বসাক। 

  

লালরমাহনবাবু সামরল চনরত ভেরলাক বলরলন, শুধু এইরে বরল ফদরবন। চমচিররক এবাং 

তরেদাররক ফ , নে বসাক পার ়ের তলায় ঘাস গজারত ফদয় না। পাঁচিরশ চিরসম্বর  চদ 

ফশা হয়, তা হরল ফসই ফশা ফেরক ফশরষ্র আইরেমচে বাদ  ারব, এ গযারাচে আচম চদরত 

পাচর। 

  

আমারদর পারশই কারের দরজা। ভেরলাক কোো বরলই ফস দরজা চদর ়ে ফবচরর ়ে 

ফগরলন। বাইরর অন্ধকার, তাই চতচন ফ  ফকানচদরক ফগরলন ফসো বুেরতই পারলাম না। 

  

ফতষ্টা ফমরেচন, তাই কচেো ফশষ্ করর দাম িুচকর ়ে আমরা আর দশ চমচনরের মরধযই 

বাইরর ফবচরর ়ে একো েযাচে ধরর ফহারেলমুরখ রওনা হলাম।  

  

ফহারেরল ফপ ঁেরত লাগল আধঘণ্টা। চভতরর ঢুরক ফদচখ লচব ফলারক ফলাকারণয। শুধু ফলাক 

নয়, তার সরঙ্গ অরনকখাচন জায়গা জুরি দাঁি করারনা অজে লারগজ। বাোই  ারে, 

একো চবরদচশ েুচরে দল সরবমাত্র এরস ফপ ঁরেরে। ফেলুদারক বসারকর খবরো এেুচন 

চদত হরব, তাই আমরা প্রায় ফদ রি চগর ়ে চলেরে ঢুরক িার নম্বর বাতামো চেরপ চদলাম। 

  

িাররশা ফতচত্ররশর সামরন চগর ়েই বুেলাম, ঘরর ফেলুদা োিাও অনয ফলাক আরে, আর 

ফবশ গলা উচির ়ে কোবাতা হরে। 
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ফবল ফেপার প্রায় পরনররা ফসরকি। পরর দরজা খুলল ফেলুদা, আর আমারক সামরন 

ফপর ়েই এক রামধমক। 

  

দরকাররর সময় না পাওয়া ফগরল ফতারা আচেস কী কররত? 

  

কাঁিুমািু ভারব ঘরর ঢুরক ফদচখ, মাোয় হাত চদর ়ে কাউরি বরস আরেন সুনীল তরেদার। 

  

বযাপারো কী মশাই? ভর ়ে ভর ়ে শুরধারলন জোয়ু। 

  

ফসো তদ্ৰ মজাচলকরক চজরজ্ঞস করুন, শুকরনা গভীর গলায় বলল ফেলুদা। 

  

কী মশাই? 

  

আচমই বলচে। বলল ফেলুদা। ওর মুখ চদর ়ে কো ফবররারব না। খিু করর লাইোর চদর ়ে 

ফতাঁরে ধরা িারচমনারো জ্বচলর ়ে একরাশ ফধাঁয়া ফেরি ফেলুদা বলল, নয়ন হাওয়া। 

চকিনাপি। ভাবরত পাচরস? এর পররও ফেলু চমচিররর মান-ইজ্জত োকরব? পই পই 

করর বরল চদর ়েচেলাম ঘর ফেরক ফ ন না ফবররায়, নয়ন ফ ন ঘর ফেরক না ফবররায়। –

আর এই ভর সরন্ধরবলা-চগজচগজ কররে লচব, তার মরধয শঙ্করবাবু নয়নরক চনর ়ে ফগরেন 

বুকশরপ। 

  

তারপর?—আমার বুরকর ধুকপুকুচন আচম কারন শুনরত পাচে। 

  

বাচকো বরল িমকদার মশাই, বাচকো বরলা! নাচক এই কাজোও আমার উপর োিরত 

হরব? 

  

ফেলুদারক এত রাগরত আচম অরনকচদন ফদচখচন। 

  

তরেদার ফহঁে মাো অরনকো তুরল িাপা গলায় বলরলন, নয়ন এক ঘরর বরস অচ্র 

হর ়ে পরি বরল শঙ্কর ওর জনয গরল্পর বই চকনরত চগর ়েচেল। বই ফপর ়েও চেল। 

ফদাকারনর ফমর ়েচে দুরো বই পযাক করর কযাশ ফমরমা করর চদচেল-শঙ্কর তাই ফদখচেল। 
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হতাৎ ফমর ়েচে বরল ওরত-দযাে বয়? হা ়েযার ইজ দযাে বয়?-শঙ্কর চপেন চেরর ফদরখ নয়ন 

ফনই; ও তৎেণাৎ ফদাকান ফেরক ফবচরর ়ে লচবরত ফখাঁরজ, নয়রনর নাম ধরর িারক, এরক-

ওরক চজরজ্ঞস করর, চকন্তু ফকানও েল হয় না। লচবরত এত চভি–তার মরধয একজন ন 

বেররর ফেরলরক সরঙ্গ চনরয়… 

  

এো কখনকার ঘেনা? 

  

ফসখারনই বচলহাচর! ফিঁচির ়ে উতল ফেলুদা! ফদি ঘণ্টা আরগ বযাপারো ঘরেরে, আর 

সুনীল এই সরব দশ চমচনে হল এরস আমারক চররপােে কররে। –হঁ! 

  

বসাক, বলরলন জোয়ু। ফনা িাউে অযাবাউে ইে।  

  

আপচন ফদচখ ভ ়োংকর আত্মপ্রতযর ়ের সরঙ্গ কালরেন কোো। 

  

আচম কারের ঘেনাো ফেলুদারক বললাম। ফেলুদা গম্ভীর। 

  

আই চস…আচম এোই আশঙ্কা কররচেলাম। অেোৎ কুকীচতেো করার চকেুেরণর মরধযই 

ফতারদর সরঙ্গ ফদখা হয়। হঁ… 

  

শঙ্করুবাবু ফকাোয়? জোয়ু চজরজ্ঞস কররলন। 

  

তরেদার মাো না তুরলই বলল, োনায়। 

  

শুধু পুচলরশ খবর চদরল ফতা িলরব না, বলল ফেলুদা, ফতামার পৃষ্ঠরপাষ্ক আরে, ফতামার 

চের ়েোররর মাচলক আরেন। চতচন চক নয়ন োিা ফশা কররত রাচজ হরবন? আই হযাভ ফিে 

িাউেস। 

  

তা হরল চহরঙ্গায়াচনরক… 

  

জোয়ু একবার ফেলুদার, একবার তরেদাররর চদরক িাইরলন।  
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তাঁরক খবর ফদবার সাহস ফনই। এই সরমাহক প্রবাররর। বলরে—আপচন কাইিচল কাজো 

করর চদন, চমোর চমচির! আচম ফগরল ফস ফলাক আমারক েুচে চেরপ ফমরর ফেলরব। 

  

শুনুন— লালরমাহনবাবু হতাৎ ফ ন ঘুম ফেরক উতরলন—আপনারও ফ রত হরব না, 

সুনীলবাবুরও ফ রত হরব না। আমরা  াচে। —কী তরপশ, রাচজ ফতা? 

  

ফেলুদা ফতাঁরের োঁরক চসগাররে আর কপারল ভ্রূকুচে চনর ়ে সাোয় বরস পরি বলল, 

ফ রত হরল এখনই  ান। ফতাপ রস, তুই ইাংররচজরত ফহলপ কচরস। 

  

চহরঙ্গায়াচনর ঘররর নম্বর দুরশা আোচশ। আমরা চসঁচি চদরয়ই ফনরম চগরয় তাঁর দরজায় 

ফবল চেপলাম। 

  

দরজা খুলল না। 

  

সময়-সময় এই ফবলগুরলা ওয়কে করর না, বলরলন জোয়ু। এবার ফবশ ফজারর িাপ চদর ়ে 

ফতা। 

  

আচম বললাম, ভেরলারকর ফতা ফবররাবার কো না। ঘুরমারেন নাচক? 

  

চতনবার ফেপারতও  খন েল হল না, তখন আমারদর বাধয হর ়ে লচবরত চগর ়ে হাউস 

ফেচলরোরন ২৮৮ িায়াল কররত হল। 

  

ফোন ফবরজই িলল। ফনা চরপ্লাই। 

  

ইচতমরধয লালরমাহনবাবু চররসপশরন চগর ়েচেরলন চজরজ্ঞস কররত। তারা বলল—চমিঃ 

চহরঙ্গায়াচন চনিয়ই ঘররই আরেন। কারণ, তাঁর িাচব এখারন ফনই।  

  

এবার জোয়ুর মুখ চদর ়ে ফতারি ইাংচরচজ ফবররাল, ভাষ্া ফেচলিারমর।  

  

বাে ইম্পেেযাে চস চহরঙ্গায়াচন-রভচর ইম্পেেযাে। ফনা িুচপ্লরকে চক? ফনা িুচপ্লরকে চক? 
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কাজো খুব খুচশ মরনই করর চদল চররসপশরনর ফলারকরা। 

  

িাচব হারত বয়রক সরঙ্গ চনরয় আমরা চলেরে ফদাতলায় উরত আবার চহরঙ্গায়াচনর ঘররর 

সামরন চগর ়ে দাঁিালাম। 

  

ইর ়েল লক িাচব ফঘারারতই খিাৎ করর খুরল ফগল, বয় দরজা ফতরল চদল, আচম বললাম 

েযাঙ্ক ইউ, জোয়ু আমার আরগই ঘরর ঢুরক তৎেণাৎ তচি়োক করর চপচের ়ে আমারই সরঙ্গ 

ধাো ফখরলন। তার পর অদু্ভত স্বরর ফতাঁরের োঁক চদর ়ে চতন েুকররা কো ফবররাল। 

  

চহাং-চহাং-চহক। 

  

ততেরণ আচমও চভতরর ঢুরক ফগচে, আর দৃশয ফদরখ এক চনরমরষ্ আমার গলা শুচকর ়ে 

কাত হর ়ে ফগরে। 

  

খারের উপর চিত হর ়ে হাত-পা েচির ়ে পরি আরেন চমিঃ চহরঙ্গায়াচন। তাঁর পা দুরো 

অচবচশয নীরি ফনরম ফমরের কারপেরে ফতরক আরে। তাঁর গার ়ে ফ  লাল নীল সাদা আরলার 

ফখলা িরলরে, ফসোর কারণ হরে বাঁর ়ে ফেচবরলর উপর রাখা চেচভ-র োরত চহচে েচব 

িরলরে,  চদও ফকানও শব্দ ফনই। ভেরলারকর ফবাতাম ফখালা জযারকরের োঁক চদর ়ে ফদখা 

 ারে, সাদা শারেের উপর ফভজা লাল ফোপ, আর তার মােখারন উঁচির ়ে আরে একো 

ফোরার হাতল। 
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১৩. ফেলুদা পুজলশরক িাজনরয়রে 

চহরঙ্গায়াচনরক ফ  চিরেকচনরকর ফগার ়েোই খুন করররে, তারত ফকানও সরেহ ফনই, 

কারণ পুচলরশর িািার নানা পরীো করর বরলরেন খুনো হর ়েরে আিাইরে ফেরক সারি 

চতনরের মরধয। ফগার ়েো ভেরলাক আমারদর ঘর ফেরক ফবচরর ়েচেরলন ফপ রন চতনরে 

নাগাত–আমারক চতচন চনরজই বরলচেরলন ফসাজা  ারবন চহরঙ্গায়াচনর ঘরর। এও ফবাো 

 ারে ফ , চহরঙ্গায়াচন ফতওয়াচরর োকা ফেরত চদরত রাচজ হনচন। তাই ফগার ়েো তার 

কোমরতা অব্া বুরে বযব্া চনর ়েরেন। ফবিসাইি ফেচবরলর উপর খুিররা পয়ষ্চি পয়সা 

োিা এক কপদেকও পাওয়া  ায়চন চহরঙ্গায়াচনর ঘরর। একো সুেরকস োিা আর ফকানও 

মাল ঘরর চেল না। োকা চনিয়ই একো চব্রেরকস জাতীয় বযারগ চেল; তার ফকানও চিহ্ন 

আর ফনই। 

  

ফেলুদা পুচলশরক জাচনর ়েরে ফ  আততা ়েী  চদ োকা চনর ়ে োরক, তা হরল ফস-োকা ফস 

কলকাতায় চগর ়ে চে. এইি, চসচিরকরের চমিঃ ফদবকীনেন ফতওয়াচরর হারত তুরল ফদরব। 

এই খবরো কলকাতার পুচলশরক জানানা দরকার। 

  

ফেলুদারক হতযাকারীর ফিহারার বণেনা চদর ়ে বলরত হল ফ , ফলাকোর নাম তার জানা 

ফনই। —শুধু এেুকু বলরত পাচর ফস সম্ভবত কে প্ররদরশর ফলাক। 

  

চমিঃ ফরচি খবর ফপর ়েই িরল এরসচেরলন, আর এখন আমারদর ঘররই বরসচেরলন। আচম 

ফভরবচেলাম। চতচন বযাপারো ফজরন মুো  ারবন। তার বদরল ফদখলাম নয়ন োিাও কী 

ভারব ফশাোরক জমারনা  ায় চতচন ফসই কো ভাবরেন। ফবাোই  ায়। ভেরলারকর 

তরেদাররর উপর একো মায়া পরি ফগরে। বলরলন, ফশা বন্ধ না করর  চদ আপনার 

চহপূনাচেজম-এর আইরেমো িবল করর ফদওয়া  ায়? আচম মযাড্রারসর চলচিাং চে্ 

োরস, িানসারস, চসঙ্গারসরক িাকব ওপচনাং নাইরে। আপচন তারদর এক এক করর 

ফেরজ ফিরক বুধ ক বাচনর ়ে চদন। ফকমন আইচিয়া? 
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তরেদার মাো ফনরি দীঘেশ্বাস ফেরল বলল, শুধু আপনার ওখারন ফখলা ফদচখর ়ে ফতা 

আমার িলরব না! আচম জাচন নয়রনর খবর েচির ়ে ফগরে। সব মযারনজার ফতা আপনার 

মরতা নয়, চমিঃ ফরচি!!–তারদর ফবচশর ভাগই কিা বযবসাদার। নয়ন োিা তারা আমারক 

বুচকাং-ই ফদরব না। ..একসরঙ্গ দুরো দুঘেেনা আমারক ফশষ্ করর চদর ়েরে। 

  

ফেলুদা তরেদাররক চজরজ্ঞস করল, চহরঙ্গায়াচন চক ফতামারক অলররচি চকেু ফপরমে 

করররেন? 

  

কলকাতায় োকরত চকেু চদর ়েচেরলন; তারত আমারদর  াতায়ারতর খরি হর ়ে  ায়। 

একো বি চকচে আগামী কাল ফদবার কো চেল। উচন চদনেণ ফদরখ এসব কাজ কররতন। 

আগামীকাল নাচক চদন ভাল চেল। 

  

চমিঃ ফরচি কাচহল। বলরলন, ফতামার অব্া আচম বুেরত পারচে। এই মন চনর ়ে ফতামার 

পরে ফশা করা অসম্ভব। 

  

শুধু আচম না, চমিঃ ফরচি। আমার মযারনজার শঙ্কর এমন ফভরঙ পরিরে ফ , ফস শ যা 

চনর ়েরে। তারক োিাও আমার িরল না। 

  

পুচলশ আধঘণ্টা হল িরল ফগরে। তারা খুরনর তদন্তই কররব; মাোরজর চবচভ্নখ ফহারেল, 

লজ, ধরমশালায় ফখাঁজ ফনরব। আমারদর বণেনার সরঙ্গ ফমরল এমন ফিহারার ফকানও ফলাক 

গত দু চদরনর মরধয ফসখারন এরস উরতরে চক না! চহরঙ্গায়াচনর ভাইরপা ফমাহনরক 

ফেচলরোন করা হর ়েচেল। ফস আগামীকাল এরস লাশ শনাি করর সৎকাররর বযব্া 

কররব। মৃতরদহ এখন মরগে রর ়েরে। পুচলশ এও জাচনর ়েরে ফ , োরার হাতরল ফকানও 

আঙুরলর োপ পাওয়া  ায়চন। নয়রনর বযাপারর ফেলুদা বলল ফ , ফস চনরজই তদন্ত 

কররব। তারত তরেদার সায় চদর ়েরেন। 
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ফরচি এবার ফিয়ার ফেরক উরত ফেলুদারক বলরলন, আচম চকন্তু আপনার উপরই ভরসা। 

করর আচে, চমিঃ চমচির। দুচদন  চদ ফশা ফপােরপান কররত হয় তা আচম করব। এই 

দুচদরনর মরধয আপচন ফজযাচতষ্কমরক খুঁরজ বার করর চদন—চপ্লজ! 

  

ফরচি  াবার চমচনেখারনরকর মরধয তরেদারও উরত পরি বলরলন, দুচদন ফদচখ। তার 

মরধয  চদ নয়নরক না পাওয়া  ায় তা হরল কলকাতায় চেরর  াব। আপচন চক আরও 

চকেু চদন োকরবন? 

  

অচনচদেষ্টকাল োকা অবশযই সম্ভব নয়, বলল ফেলুদা। তরব এইভারব ফিারখ ধুরলা 

ফদওয়াোও ফমরন ফনওয়া মুশচকল। ফদচখ… 

  

তরেদার ফবচরর ়ে  াবার পর ফেলুদা হারতর চসগারররে একো ফশষ্ োন চদর ়ে তার খুব 

ফিনা গলায় একো ফিনা কো মৃদুস্বরর চতনবার বলল—খট কা…খট কা…খট কা… 

  

এো আবার কীরসর খেকা? জোয়ু চজরজ্ঞস কররলন। 

  

চহরঙ্গায়াচনরক বলা চেল ফ , অরিনা ফলাক হরল ফস ফ ন দরজা না ফখারল; তা হরল 

চিরেকচনক ঢুকরলন কী করর? তারক চক চহরঙ্গায়াচন আরগ ফেরকই চিনরতন? 

  

চকেুই আি ে নয়, বলরলন জোয়ু। চহরঙ্গায়াচন কতরকম বযাপারর আমারদর ধাপা 

চদর ়েচেল ফভরব ফদখুন। 

  

আচম ফেলুদারক একো কো না বরল পারলাম না। 

  

তুচম চক শুধু চহরঙ্গায়াচন মািাররর কোই ভাচবে, ফেলুদা? আমার চকন্তু বার বার মরন 

হরে ফ  একো বারজ ফলাক  চদ খুন হর ়েও োরক, তারত  তো ভাবনা হয়, তার ফির ়ে 

নয়রনর মরতা ফেরল িুচর  াওয়াো অরনক ফবচশ ভাবনার। তুচম চহরঙ্গায়াচন ভুরল চগর ়ে 

এখন শুধু নয়রনর কো ভারবা। 
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দুরোই ভাবচে ফর ফতাপ রস, চকন্তু ফকন জাচন মরনর মরধয দুরো জে পাচকর ়ে  ারে। 

  

এ আবার কী ফহঁয়াচল মশাই? লালরমাহনবাবু ফবশ চবরিভারব বলরলন। দুরো ফতা 

ফসপাররে ঘেনা—জে পাকারত চদরেন ফকন? 

  

ফেলুদা জোয়ুর কোয় কান না চদর ়ে বার দু-চতন মাো ফনরি বলল, ফনা সাইন অে 

স্ট্রাগল…ফনা সাইন অে স্ট্রাগল… 

  

ফস ফতা শুনলুম, বলরলন জোয়ু। পুচলশ ফতা তাই বলল। 

  

অেি ফলাকো ফ  ঘুরমর মরধয খুন হর ়েরে তা ফতা নয়? 

  

তা হরব ফকন? জুরতা ফমাজা পরর ফকউ ঘুরমায় নাচক? 

  

তা অরনক মাতাল ঘুরমায় বইকী—কারণ তারদর হঁশ োরক না। 

  

চকন্তু এর ঘরর ফতা চড্রচষ্কাং-এর ফকানও চিহ্ন চেল না। —অচবচশয  চদ বাইরর ফেরক মদ 

ফখর ়ে এরস দরজা ফখালা ফররখ ঘুচমর ়ে পরি োরক… 

  

উঁহ। 

  

ফহায়াই নে? 

  

চেচভ ফখালা চেল,  চদও ভলুম এরকবারর নামারনা চেল। তা োিা অযাশরির খাঁরজরত 

একো আধখানা চসগাররে পুররাো োই হর ়ে পরি চেল। অেোৎ ভেরলাক চেচভ ফদখরত 

ফদখরত চসগাররে খাচেরলন, ফসই সময় দরজার ফবলো বারজ। চহরঙ্গায়াচন চেচভর ভলুযম 

পুররা নাচমর ়ে চদর ়ে চসগাররেো োইদারনর কানার খাঁরজ ফররখ উরত চগর ়ে দরজা ফখারলন। 

  

ফখালার আরগ চক চজরজ্ঞস কররবন না ফক ফবল চেপল?  

  

হযাঁ, চকন্তু ফিনা গলা হরল ফতা আর চ্বনধার ফকানও কারণ োরক না। 
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তা হরল ধরর চনন ফ  চহরঙ্গায়াচনর সরঙ্গ এই ফগার ়েোর আলাপ চেল, এবাং চহরঙ্গায়াচন 

তারক অসৎ ফলাক বরল জানরতন না। 

  

চকন্তু ফসই ফলাক  খন েুচর বার কররব। তখন চহরঙ্গায়াচন বাধা ফদরবন না? োগল হরব 

না? 

  

আপাতদৃচষ্টরত তাই মরন হয়। কী ফেরত্র ফসো সম্ভব ফসো আপচন ফভরব ফবর কররবন। 

 চদ না পাররন, তা হরল বুেরত হরব আপনার পাতকরদর অচভর ারগর  রেষ্ট কারণ আরে। 

ফকাোয় ফগল। আপনার আরগর ফসই ফজ লুস? ফসই েুরধার— 

  

িুপ! 

  

লালরমাহনবাবুরক ফব্রক কষ্রত হল। 

  

ফেলুদা আমারদর চদক ফেরক ফিাখ ঘুচরর ়ে এখন ফদয়ারলর চদরক ফির ়ে-রিারখ সুতীক্ষ্ণ 

দৃচষ্ট, কপারল গভীর খাঁজ। 

  

আচম আর জোয়ু প্রায় এক চমচনে কো বন্ধ করর ফেলুদার এই নতুন ফিহারাো ফদখলাম। 

তারপর আমারদর কারন এল কতকগুরলা কো-চেসচেচসর ়ে বলা–  

  

বু-রে-চে! -চকন্তু ফকন, ফকন, ফকন?  

  

দশ-বাররা ফসরকি ধনিঃশরব্দর পর লালরমাহনবাবুর িাপা কণ্ঠস্বর ফশানা ফগল। 

  

আপচন একেু একা োকরত িাইরেন চক? 

  

েযাঙ্ক ইউ, চমোর গাঙু্গলী। আধঘণ্টা, আধঘণ্টা একা োকরত িাই। 

  

আমরা দুজরন উরত পিলাম। 
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১৪. কজে শরপ জগরয় িা খাওয়া 

আমার মরন ফ  ইরেো চেল, ফসো ফদখলাম লালরমাহনবাবুর ইরের সরঙ্গ চমরল ফগরে। 

ফসো হল নীরি কচে শরপ চগর ়ে িা খাওয়া। 

  

আমরা কচে শারপ চগর ়ে একো ফেচবল দখল করর বরস িার ়ের অিোর চদলাম। সরঙ্গ 

সযািউইি হরল মে হত না, বলরলন জোয়ু। শুধু িা বি িে করর েুচরর ়ে  ারব। আধ 

ঘণ্টা কাোরত হরব ফতা! ফবয়ারা দাঁচির ়েচেল; িার ়ের সরঙ্গ দু ফপ্লে চিরকন সযািউইি ফ াগ 

করর চদলাম। 

  

আসার আরগ আঁি ফপর ়েচে ফ  ফেলুদা আরলার সন্ধান ফপর ়েরে; ফসো কম চক ফবচশ। 

জাচন না, চকন্তু বুেরত পারচে ফ  চশরদাঁিা চদর ়ে ঘন ঘন চশহরন বর ়ে  ারে। 

  

হারত সময় আরে। তাই লালরমাহনবাবু তাঁর সরব-মাোয়-আসা উপনযারসর আইচিয়াো 

ফশানারলন।  োরীচত গরল্পর নাম আরগই চতক হর ়ে ফগরে। মােুচরয়ায় ফরামাঞ্চ। বলরলন, 

িায়ন সম্বরন্ধ একেু পরি চনরত হরব। অচবচশয আমার এ গরল্প আজরকর চিরনর ফিহারা 

পাওয়া  ারব না; এ হরব মযািাচরনরদর আমরলর িায়না। 

  

খাওয়া ফশষ্, লালরমাহনবাবুর গল্প ফশষ্, তাও ফদচখ দশ চমচনে সময় রর ়েরে। 

  

কচে শপ ফেরক লচবরত ফবচরর ়ে এরস জোয়ু বলরলন, কী করা  ায়, বরল ফতা! 

  

আচম বললাম, আমার ইরে কররে একবার বুক শপোরত ঢুঁ মাচর। ওো ফতা এখন 

আমারদর কারে একো চহরোচরক জায়গা-নয়ন ফতা ওখান ফেরকই অদৃশয হর ়েরে। 

  

গুি আইচিয়া। আর বলা  ায় না-হয়রতা চগর ়ে ফদখব। আমার বই চিসরপ্ল করা  

  

হর ়েরে। 
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ইিচল ফদাসার ফদরশ আপনার বই োকরব না, লালরমাহনবাবু।  

  

ফদচখ না ফখাঁজ করর! 

  

ফদাকারনর ভেমচহলার বয়স ফবচশ না, আর ফদখরতও সুশ্ৰী! জোয়ু এেচকউজ চম বরল 

ভেমচহলার চদরক এচগর ়ে ফগরলন। 

  

ইর ়েস সযার? 

  

িু ইউ হযাভ ক্রাইম নরভলস ের-ইর ়ে, কী বরল-চকরশারস? 

  

চকরশারস? ভেমচহলার ভুরু কুঁিরক ফগরে। 

  

ের ই ়োাং চপপল, বললাম আচম। 

  

ইন ফহায়াে লযাাংগুর ়েজ? 

  

বাাংচল-আই চমন, ফবঙ্গচল। 

  

ফনা, সযার। ফনা ফবঙ্গচল বুকস। সযচর। বাে উই হযাভ লট স অে চিলরড্রনস্ বুকস ইন 

ইাংচলশ। 

  

জাচন। আই ফনা। 

  

তার পর একেু ফহরস োে চগয়ার চদর ়ে আরম্ভ কররলন, েুরি-মারন, চদস আেোরনুন, 

এ ফফ্র্ি…ইর ়ে…ন ু

  

বুেলাম ফসরকি চগয়ারর গাচি আেরক ফগরে। আমারকই বরল চদরত হল ফ , আজই 

চবরকরল আমারদর এক বনু্ধ এই ফদাকান ফেরক দুরো ইাংচরচজ চিলরড্রনস বুক স চকরন 

চনর ়ে ফগরে। 
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চদস আেোরনুন? 

  

ইর ়েস? বলরলন জোয়ু। ফনা? 

  

ফনা, সযার। 

  

ফনা। 

  

ভেমচহলা বলরলন। গত িার চদরনর মরধয ফকানও ফোেরদর বই চতচন চবচক্র কররনচন। 

আমরা মুখ িাওয়া-িাওচ ়ে করলাম। আমার বুরক ধুকপুকুচন। ধরা গলায় বললাম, দশ 

চমচনে হর ়ে ফগরে, লালরমাহনবাবু। 

  

ভেমচহলারক একো েযাঙ্ক ইউ জাচনর ়ে আমরা প্রায় ফদ রি চগর ়ে চলেরে উতলাম। ফবাতাম 

চেরপ খসখরস গলায় জোয়ু বলরলন, এ ফ  চবচিত্র সাংবাদ।  

  

আচম ফকানও উির চদলাম না, কারণ আমার কো বলরত ইরে করচেল না। 

  

িাচব ঘুচরর ়ে হাঁপারত হাঁপারত ঘরর ঢুরক দুজরনই একসরঙ্গ কো বরল ফেললাম। 

  

ও মশাই- !  

  

ফেলুদা! 

  

ওয়ান অযাে এ োইম—ফেলুদার গলায় ধমরকর সুর। 

  

আচম বললাম, আচম বলচে। —শঙ্করবাবু বইর ়ের ফদাকারন  ানচন। 

  

োট কা চকেু োরক ফতা বল। এো বাচস খবর। 

  

আপচন জারনন? 
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আচম সমর ়ের অপবযবহার কচর না, লালরমাহনবাবু। বইর ়ের ফদাকারন প্রায় চবশ চমচনে 

আরগই হর ়ে এরসচে। চমস স্বামীনােরনর সরঙ্গ কো বরলচে। খবরো আপনারদর চদরত 

চগর ়ে ফদখলাম, আপনারা ফগািারস সযািউইি চগলরেন; তাই িরল এলাম। 

  

চকন্তু তা হরলা–? আমার অসমাি প্রশ্ন। 

  

তরেদার আসরে। এেুচন ফোন কররচেল। ফবশ উরিচজত বরল মরন হল। ফদচখ কী বরল। 

  

দরজায় ঘণ্টা। 

  

তরেদার, মুখ িুন। 

  

আমায় বাঁিান, ফেলুবাবু! হাহাকার করর উতরলন ভেরলাক! 

  

কী হল? 

  

শঙ্কর। ওর ঘরর ফগাস্ল্াম। ফবহঁশ হর ়ে মাচেরত পরি আরে। আমার চবপরদর চক আর ফশষ্ 

ফনই? 

  

ফেলুদার কাে ফেরক এই প্ররশ্নর এক অদু্ভত উির এল। 

  

না, সুনীল তরেদার; এই সরব শুরু। 

  

মারন? ফিরা গলায় বরল উতরলন তরেদার। 

  

মারন অতযন্ত সহজ, সুনীল। তুচম এখনও চনরপরারধর ফপাশাক পরর ঘুরর ফবিাে; এ 

ফপাশাক ফতামারক মানায় না, সুনীল। তুচম ফ  ফঘার অপরাধী! 

  

চমোর চমচির, আমারক এই ধররনর কো বলার ফকানও অচধকার ফনই আপনার। 
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কী বলচে সুনীল? ফগার ়েো অপরাধীরক ধরর ফেলরল তার উপর ফদাষ্াররাপ কররব না? 

তুচম এই ফ  এরল আমার ঘরর, এখান ফেরক ফসাজা িরল  ারব পুচলরশর হারত। তারা 

পাঁি চমচনরের মরধযই এরস পিরব। 

  

আমার অপরাধো কী, ফসো জানরত পাচর? 

  

চনি ়েই। এক, তুচম হতযাকারী ; দুই, তুচম ফিার। ফস কোই আচম পুচলশরক ফবাোব। 

  

আপচন পাগল হর ়ে ফগরেন। আপচন প্রলাপ বকরেন। 

  

ফমারেই না। চহরঙ্গা ়োচন ফিনা ফলাক োি়ো আর কারুর জনয দরজা খুলরবন না এো চতচন 

চনরজই বরলচেরলন।  ারক আমরা এতেণ খুচন বরল ভাবচেলাম।–অেোৎ কেরদশী ়ে ফসই 

ফগার ়েো-তারক চহরঙ্গা ়োচন চিনরতন না। ফসই কাররণই ফগার ়েো চহরঙ্গা ়োচনর েচব সরঙ্গ 

এরনচেরলন,  ারত চতচন চশওর হরত পাররন ফ  চতক ফলারকর সরঙ্গই চতচন ফদখা কররেন। 

অতএব তার জনয দরজা খুরল ফদও ়ো চহরঙ্গা ়োচনর পরে সম্ভব ন ়ে। চকন্তু ফতামা ়ে চতচন 

চিনরতন ভাল কররই, তাই তুচম চনরজর পচরি ়ে চদরল তাঁর পরে দরজা খুরল ফদও ়ো 

স্বাভাচবক। 

  

আপচন একো কো ভুরল  ারেন, ফেলুবাবু,। পুচলশ পচরষ্কার বরলই চদর ়েরে চহরঙ্গা ়োচন 

তার আততা ়েীরক বাধা ফদবার ফকানও ফিষ্টা কররনচন ; ফদ ়োর ও ়েজ ফনা সাইন অে 

স্ট্রগুচল! আচম  চদ েুচর বার করর তাঁর চদরক এচগর ়ে ফ তাম, চতচন চক বাধা ফদবার ফিষ্টা 

কররতন না? 

  

একো চবরশষ্ ফেরত্র কখনই কররতন না। 

  

কী ফসই চবরশষ্ ফেত্র? 

  

ফসো ফতামারই ফেত্র, তরেদার। সরমাহন। চহরঙ্গা ়োচনরক চহপ রনাোইজ করর খুন। কররল 

চতচন বাধা ফদরবন কী করর? 
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আপনার পাগলাচম এখনও  া ়েচন, ফেলুবাবু! চহরঙ্গা ়োচন আমার অ্নখদাতা। তাঁর বযাচকাং-

এর উপর আমার সমে ভচবষ্যৎ চনভের করচেল। আচম চক এমনই মূেে ফ  এরকই খুন 

করব?  ার চশল,  ার ফনাি়ো, তারই ভাচঙ দাঁরতর ফগািা? আপচন হাসযারলন চমিঃ চমচির–

আপচন হাসারলন–  

  

এই ফবলা ফহরস নাও, িমকদার তরেদার; এর পরর আর ফস অব্া োকরব না। 

  

আপচন চক ইচঙ্গত কররেন ফ  আমার প্রধান অবলম্বন ন ়েন িরল চগর ়ে আচম কাণ্ডজ্ঞান 

হাচরর ়ে খুন কররচে? 

  

না, কারণ ফতামার জবাচনরতই জানা  া ়ে ফ  ন ়েন সন্ধযারবলা চনরখাঁজ হ ়ে, আর 

চহরঙ্গা ়োচনর মৃতুযর সম ়ে দুপুর আি়োইরে ফেরক সারি়ে চতনরের মরধয। 

  

আপচন এখনও উলরোপালো বলরেন, চমিঃ চমচির। মাো তাণ্ডা রাখার ফিষ্টা করুন। 

  

আমার মাো ়ে জল ঢারলা, তরেদার-রদখরব তা বরে হর ়ে ফগরে। … এবারর একো 

খবর ফতামারক চদই। আচম চকেুেণ আরগ নীরি বইর ়ের ফদাকানো ়ে চগর ়েচেলাম। চ চন 

ফদাকারন বরসন ফসই মচহলার সরঙ্গ আমার কো হ ়ে। চতচন বরলন গত িার চদরনর মরধয 

তাঁর বইর ়ের ফদাকান ফেরক ফকানও ফোেরদর বই চবচক্র হ ়েচন, এবাং ফকানও খরেররর 

সরঙ্গ ফকানও ফোে ফেরল আরসচন। 

  

চশাং-চশ মাে চব লাইাং! 

  

ফনা, সুনীল তরেদার–নে চশ। চমেযাবাদী হরে তুচম এবাং ফতামার মযারনজার শঙ্কর 

হবচলকার। শঙ্কররর মাো ়ে ফপাচসেরলরনর োইদান চদর ়ে বাচি়ে ফমররচে বরল হ ়েরতা তার 

মরধয চকেুো ফিতনার সঞ্চার হরব– চকন্তু ফতামার ঢযাঁোরমা ফদখচে চকেুরতই  ারে না। 

  

শঙ্কররক আপচনই ফবহঁশ করররেন? 
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ইর ়েস, সুনীল তরেদার। 

  

ফকন? 

  

কারণ ফস খুরনর কারণ ফগাপন রাখরত সাহা য করচেল।  

  

দরজায় ফবল ফবরজ উতল। 

  

ফতাপ রস, চমিঃ রামিদ্ৰ মনরক ফভতরর চনর ়ে আয়। 

  

দরজা খুলরত রামিদ্ৰ মন ঢুরক এরস ফেলুদার চদরক চজজ্ঞাসু দৃচষ্ট চদরলন। 

  

ফেলুদা চকেু বলার আরগই তরেদার রামিদ্ৰ মরনর চদরক চেরর ফিঁচির ়ে উতরলন, এই 

বযচি বলরেন। আচম খুন কররচে, চকন্তু ফকানও কারণ বা ফমাচেভ ফদখারত পাররেন না। 

  

ফেলুদা সরঙ্গ সরঙ্গ বলল, শুধু খুন নয়, তরেদার। ভুরলা না—িাকাচতও বরে। চহরঙ্গায়াচনর 

প্রচতচে কপদেক এখন ফতামার হারত। পাঁি লারখর উপর–ফ ো চদর ়ে তুচম চনরজর 

পৃষ্ঠরপাষ্কতা চনরজই করার মতলব কররচেরল। 

  

ফেলুদা এবার আমার চদরক চেরল। 

  

ফতাপ রস–বােরুরমর চভতরর ফ  রর ়েরে, তারক বার করর আন ফতা। 

  

আচম বােরুরমর দরজা খুরল অবাক হর ়ে ফদচখ, নয়ন দাঁচির ়ে আরে। এবার ফস ফবচরর ়ে 

ফেলুদার চদরক এচগর ়ে ফগল। 

  

শঙ্কর এরক তার বােরুরমর মরধয বন্ধ করর ফররখচেল। আসল ঘেনাো আমার ফিারখর 

সামরন েুরে উতরত আচম শঙ্কররর ঘরর  াই, এবাং তারক অজ্ঞান করর নয়নরক চনর ়ে 

আচস। নয়রনর মুখ ফেরকই ফশারনা ফতামার ভচবষ্যৎ সম্পরকে সন্ত্রাস এবাং ফতামার খুন ও 

িুচরর রাো ফনবার কারণ। 
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তরেদাররর চদরক ফির ়ে ফদখলাম তাঁর সবোরঙ্গ কাঁপুচন ধরররে।  

  

নয়ন, বলল ফেলুদা, তরেদার মশাইরক ক বের ফজল খােরত হরব বরলা ফতা।  

  

তা ফতা জাচন না। 

  

জান না। 

  

ফকন, নয়ন? ফকন জান না? 

  

আচম ফতা ফিারখর সামরন আর নম্বর ফদখচে না। 

  

ফদখে না? 

  

না। ফতামারক ফতা বললাম। –সব নম্বর পাচলর ়ে ফগরে। 
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