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১. তু্লম লি ফেলুদা 

তুচি চি ফেলুদা? 

  

প্রশ্নটা এল ফেলুদার ফিািযরর িাে ফেযি। এিচট বের েয ়েযির ফেযল ফেলুদার পাযেই 

দাাঁচিয ়ে িাোটাযি চিত িযর তার চদযি ফিয ়ে আযে। এই ফস চদেই এিটা বাাংলা িাগযজ 

ফেলুদার এিটা সাক্ষাৎিার ফবচরয ়েযে, তার সযে হাযত িারচিোর চেয ়ে এিটা েচব। 

তার েযল ফেলুদার ফিহারাটা আজিাল রপ্তাঘাযট ফলাযি চেমস্স্টাযরর িযতাই চিযে 

ফেলযে। আিরা এযসচে। পািক চিট আর রাযসল চিযটর ফিাযি ফখলো আর লাল িাযের 

ফদািাে হচব ফসন্টাযর। চসধুজুাঠার সত্তর বেযরর জন্মচদযে তাাঁযি এিটা াাল দাবার ফসট 

উপহার চদযত িায় ফেলুদা। 

  

ফেযলচটর িাোয় আলযতা িযর হাত ফরযখ ফেলুদা বলল, চঠি ধযরে তুচি।  

  

আিার পাচখটা ফি চেয ়েযে বযল চদযত পাযরা? ফবে এিটা িুাযলযের সুযর বলল 

ফেযলচট। ততক্ষযে ফেলুদারই বয়সী এি াদ্রযলাি ব্ৰাউে িাগযজ ফিািা এিটা ল্া 

পুাযিট চেয ়ে আিাযদর চদযি এচগয ়ে এযসযেে, তাাঁর িুযখ খুচের সযে এিটা অপ্রস্তুত 

াাব ফিোযো। 

  

ফতািার চেযজর োিটাও বযল দাও ফেলুদাযি, বলযলে াদ্রযলাি। 

  

অচেরুদ্ধ হালদার, গম্ভীর ফিজাযজ বলল ফেযলটা। 

  

ইচে আপোর খুযদ াক্তযদর এিজে, বলযলে াদ্রযলাি। আপোর সব গল্প ওর িার 

িাে ফেযি ফোো। 

  

পাচখর িো িী বলচেল? 
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ও চিেু ো, াদ্রযলাি হালিা ফহযস বলযলে, পাচখ ফপাষার েখ হয ়েচেল, তাই ওযি 

এিটা িন্দো চিযে চদয ়েচেলাি। ফ  চদে আযস ফস চদেই ফি খাাঁিা ফেযি পাচখটা বার 

িযর চেয ়ে  ায়। 

  

খাচল এিটা পালি পযি আযে, বলল ফেলুদার খুযদ াক্ত। 

  

তাই বুচি? 

  

রাচত্তযর চেল পাচখটা, সিালযবলা ফেই। রহসু। 

  

তই ফতা িযে হযে। তা অচেরুদ্ধ হালদার এই রহযসুর বুাপাযর চিেু িরযত পাযরে ো? 

  

আচি বুচি ফগায ়েন্দা? আচি ফতা ক্লাস টু-যত পচি। 

  

ফেযলর বাবা আর ফবচেদূর িো এযগাযত চদযলে ো। 

  

িযলা অেু। আিাযদর আবার চেউ িাযিকট ফ যত হযব। তুচি বরাং ফেলুদাযি এি’চদে 

আিাযদর বাচিযত আসযত বযলা। 

  

ফেযল বাবার অেুযরাধ িালাে িযর চদল। এবার াদ্রযলাি এিটা িািক ফবর িযর ফেলুদার 

হাযত চদয ়ে বলযলে, আিার োি অচিতাা হালদার।  

  

ফেলুদা িািকটায় এিবার ফিাখ বুচলয ়ে বলল, বারাসযত োযিে ফদখচে। 

  

আপচে হয়যতা আিার বাবার োি শুযে োিযত পাযরে। পাবকতীিরে হালদার। 

  

হুাাঁ হুাাঁ! ওাঁর ফলখা-যটখাও ফতা পযিচে। ওাঁরই সব োোরিি চজচেযসর িাযলিেে আযে 

ো? 

  

ওটা বাবার ফেো। বুাচরস্টাচর ফেযি এখে ওসবই িযরে। সারা পৃচেবী ঘুযরযেে ওই সযবর 

চপেযে। আপোর ফতা অযেি বুাপাযর ইয ়ে আযে, আিার িযে হয় আপচে ফদখযল আেন্দ 
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পাযবে। আচদুিাযলর গ্রাযিাযোে, িুগল আিযলর দাবা বযি, ওয়াযরে ফহচস্টাংযসর 

োচসুর ফিাটা, ফেযপাচলয়যের চিচঠ…। তা োিা আিাযদর বাচিটাও খুব 

ইন্টাযরচস্টাং।যদিযো বেযরর পুরযো। এি চদে  চদ চি োযিে, এিটা ফোে িযর চদযল—

ফরাববার-টাববার…। আচিই বরাং এিটা ফোে িরব। িাইযরিটচরযত ফতা আপোর—?  

  

আযে হুাাঁ, আিার োযিই আযে। এই ফ । 

  

ফেলুদাও তার এিটা িািক াদ্রযলািযি চদয ়ে চদল। 

  

িো হয ়ে ফগল আিরা এই িাযসই এি চদে বারাসত চগয ়ে হাচজর হব। লালযিাহেবাবুর 

গাচি আযে,  াবার ফিােও অসুচবযধ ফেই। এখাযে বযল রাচখ, লালযিাহেবাবু বহাল 

তচবয়যত এবাং ফখােযিজাযজ আযেে, িারে এই পুযজায় জটায়ুর জায়ান্ট অিচেবাস 

ফবচরয ়েযে, তাযত বাোই িরা দেটা ফসরা রহসু ফরািাঞ্চ উপেুাস। দাি পাঁচিে টািা 

এবাং লালযিাহেবাবুর াাষায় ফসচলাং লাইি হট িিুচরজ। 

  

সন্ধ্ুাযবলা ফেলুদার িুখ শুিযো ফদযখ চজযেস িরলাি, িী বুাপার। ও বলল, খুযদ 

িযেযলর আরচজটা িাোয় ঘুরযে ফর। 

  

ফসই িন্দোর বুাপারটা? 

  

খাাঁিা ফেযি পাচখ িুচর  ায় শুযেচেস িখেও? 

  

তা শুচেচে ফসটা স্বীিার িরযতই হল। –তুচি চি এর িযধুও রহযসুর গন্ধ্ পাে োচি? 

  

বুাপারটা চঠি দদেচন্দে ঘটোর িযধু পযি ো; িন্দো ফতা আর বািক অে পুারািাইজ 

েয়। এি  চদ ো িারও ফেগচলযজযে খাাঁিার দরজাটা বন্ধ্ িরযত াুল হয ়ে চগয ়ে োযি। 

  

চিন্তু ফসটা ফতা আর জাচেবার ফিােও উপায় ফেই। 
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তা োিযব ো ফিে? ওখাযে চগয ়ে চজযেস িরযলই জাো  ায়। আসযল বুিযত পারচে 

এ বুাপারটা ও-বাচির ফিউ চসচরয়াসচল ফেয়চে। ঘটোটা ফ  অস্বাাাচবি ফসটা িারুর 

িাোয় ফেযিচে। অেি ফেযলর িেটা ফ  খিু খিু িরযে ফসটা বুিযত পারচে, ো হযল 

আিায় ফদযখ ও িোটা বলত ো। অন্তত এিবার  চদ চগয ়ে ফদখা ফ ত… 

  

তা াদ্রযলাি ফতা বলযলেই ফ যত। 

  

হুাাঁ-চিন্তু ফসটাও হয়যতা আিাযি সািো-সািচে ফদখযলে বযল। বাচি চেযর ফস িো 

আর িযে োও োিযত পাযর। ফোট ফেযলর অেুযরাধ বযলই িযে হযে ফসটাযি এযিবাযর 

এচিয ়ে  াওয়া চঠি েয়। 

  

চক্রসিাযসর  খে আরু পাাঁি চদে বাচি তখেই এি েচেবাযরর সিাযল এযস ফগাল 

অচিতাাবাবুর ফোে। আচি িলটা ফেলুদার ঘযর ট্রােসোর িযর বসবার ঘযরর ফিে 

ফটচলযোযে িাে লাচগয ়ে শুেলাি। 

  

চিিঃ চিচত্তর? 

  

বলুে িী খবর। 

  

আিার ফেযল ফতা িাো ফখয ়ে ফেলল। িযব আসযেে? 

  

পাচখর ফিােও সন্ধ্াে ফপযলে? 

  

োিঃ–ফস আিার পাওয়া  াযব ো। 

  

ায় হয়, আপোর ফেযল  চদ ধযর বযস োযি তার পাচখ উদ্ধার িযর ফদব, তখে ফসটা 

ো। পাওয়া ফগযল ফতা ফবইজ্জযতর বুাপার হযব। 
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ফস চেয ়ে আপচে চিন্তা িরযবে ো। ফেযলযি খাচেিটা সিয় চদযলই ফস খুচে হয ়ে  াযব। 

আসযল আিার বাবার সযে এিবার আপোর আলাপ িচরয ়ে চদযত িাই। আজ ফতা আিার 

েুচট; আপচে িী িরযেে? 

  

ফতিে চিেুই ো। আজ দেটা োগাদ হযল হযব? 

  

চেশ্চয়ই। 

  

েচে রচব দু চদেই আিাযদর বাচিযত সিাল েটায় লালযিাহেবাবুর আসাটা এযিবাযর 

হাযেদুি পারযসন্ট চেওর। ঘচির িাাঁটায় িাাঁটায় আসাটা িলিাতা েহযর। আজিাল আর 

সম্ভব। েয়, তযব দে চিচেট এচদি ওচদযির ফবচে হয় ো ফিােও চদেই। আজও হল ো। 

চঠি েটা ফবযজ পাাঁি চিচেযট ঘযর েুযি ধাপ িযর ফসাোয় বযস পযি বলযলে, িাচল 

িলি িে, ফলযখ চতেজে। িোই, পুযজার ফলখার ধািযলর পর েীতিালটা এযল ফলখার 

চিন্তাটা োউজুান্ড িাইলস দূযর িযল  ায়—িাচল িলি খাতার চদযি আর িাইযতই ইো 

িযর ো। 

  

লালযিাহেবাবু ইদােীাং প্রবাদ চেয ়ে াীষে ফিযত উযঠযেে। সাযি চতেযো প্রবাদ োচি 

উচে িুখস্থ িযরযেে। ফলখার োাঁযি োাঁযি লাগসই প্রবাদ ুঁাঁযজ চদযত পারযল সাচহযতুর 

রস োচি ঘেীাূত হয়। চতচে অচবচেু শুধু ফলখায় েয়, িোযতও  খে-তখে প্রবাদ 

লাগাযেে। আজ াদ্রযলাযির পরযে োই রযের ফটচরচলযের পুান্ট আর সবুজ ফসায ়েটার, 

আর হাযত এি িাোচি িিুচর। িিুচরর িারে আর চিেুই ো— হাাঁট। িিুচরর আজিাল 

আর ফতিে চিিান্ড আযে চি ো ফেলুদার এই প্রযশ্নর উত্তযর লালযিাহেবাবু বযলে, 

িোই, বাগবাজাযরর ফিাহে িয়রার ফদািাযে িিুচরর জেু চিউ ফদখযল িযে হযব 

ফসখাযে ফিােও বা্াই-িাি চহচন্দ চহট েচব িলযে। আপোযি খাওয়াযল বুিযবে উপিাটা 

িত অুাযপ্রাচপ্রয ়েট। 
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সযে এি ফ্লাস্ক জল আর িিুচরর িাোচিটা চেয ়ে আিরা ফবচরয ়ে পিলাি। লালযিাহেবাবু 

পাৰ্ব্কতী হালদাযরর োি ফোযেেচে। তযব ফেযপাচলয়যের চিচঠ শুযে ায়ােি ইিযপ্রস্ি 

হযলে। বলযলে ইস্কুযল োিযত ওাঁর চহযরা োচি চেল ফেযপাচলয়ে।যগ্রট িুাে, ফবাোপাচট 

িোটা বার চতযেি িাপা গলায় বলযলে  াবার পযে। 

  

চা আই চপ ফরাযির আযগ চিি তুলযত পারযলে ো লালযিাহেবাবুর ড্রাইাার 

হচরপদবাবু। বারাসযত  খে ফপৌচেলাি, তখে প্রায় সাযি দেটা।  

  

বাচিটা রাস্তা ফেযি ফিাযখ পযি ো। ফগট চদয ়ে েুযি েুচি ফেলা রাস্তায় খাচেিটা চগয ়ে 

তযব োিওয়ালা দালােটা ফদখা  ায়। এযিবাযর সাযহচব েযের বাচি, বয়যসর োপ  তটা 

োিার িো ততটা ফেই; িযে হয় বেরখাযেযির িযধুই অন্তত সািযের অাংেটায় িুেিাি 

ও চরযপয়ার দুই-ই হয ়েযে। বাচির সািযে এিটা বাাঁধাযো পুিুযরর িাচরপাযে সুপুচর 

গাযের সাচর। 

  

অচিতাাবাবু েীযিই অযপক্ষা িরচেযলে আিাযদর জেু, ফেলুদা লালযিাহেবাবুর সযে 

আলাপ িরাযোযত বলযলে, আচি চেযজ আপোর ফলখা পচিচে বযট, তযব আিার ্ী 

রহসু-যরািাঞ্চ চসচরযজর াীষে াক্ত। 

  

আিরা ফেত পােযরর চসাঁচি চদয ়ে ফদাতলায় উঠলাি। পাবকতীবাবুর িাযলিেযের চজচেস 

োচি সবই ফদাতলায়। 

  

বাবার আযগ আিার পুযত্রর সযে ফদখাটা ফসযর চেে, বলযলে অচিতাাবাবু। বাবার িাযে 

এখে ফলাি আযে। উচে বাইযরর ফলাযির সযে ফদখা-সাক্ষাৎুঁযলা সিাযলই িযরে। 

  

অুাদ্দুযরও ফলাি এযস উৎপাত িযর? 
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বাবার িযতা চিেু িাযলক্টর আযেে, তাাঁরা প্রায়ই আযসে। তা োিা সম্প্রচত বাবা এিজে 

ফসযক্রটাচরর জেু িাগযজ চবোপে চদয ়েযেে। তার জেু চিেু ফলাি ফদখা িরযত 

আসযে। 

  

ওোর ফসযক্রটাচর ফেই? 

  

আযে, তযব চতচে চদচি িযল  াযেে সািযের সপ্তাযহ এিটা াাল িাজ ফপয ়ে। ফলািচট 

ফবে িাযজর চেল। আসযল ফসযক্রটাচরর বুাপাযর বাবার লাক টাই খারাপ। গত দে বেযর 

িারচট ফসযক্রটাচর এল ফগল। এিচট ফতা বেরখাযেি িাজ িরার পর ফিচেেজাইচটযস 

িারা ফগযলে। আযরিচট িো ফেই বাতা ফেই, সাাঁইবাবার াক্ত হয ়ে চববাগী হয ়ে ফগযলে। 

এখে ফ  াদ্রযলািচটর সযে বাবা িো বলযেে, তাযি সাত বের আযগ তাচিয ়ে ফদে। 

ফসও চেল ফসযক্রটাচর। 

  

ফিে, তািাে ফিে? 

  

াদ্রযলাি িাজ খুব াালই িরযতে, তযব অসম্ভব িুসাংস্কারী। বাবা ফসটা এযিবাযর সহু 

িরযত পারযতে ো। এিবার ইচজপ্ট ফেযি এিটা ফজি পােযরর িূচতক আোর পর 

িলিাতায় এযস বাবার অসুখ িযর। সাধেবাবু বাবাযি চসচরয়াসচল বযলে ফ , িূচতকচট 

ফ  ফদবীর, তাাঁর অচাোপ পযিযে। বাবার ওপর। এই এি িোযতই বাবা তাাঁযি এিরিি 

ঘাি ধযর বার িযর ফদে। 

  

এই সাধেবাবু  চদ আবার এযস োযিে তা হযল তাাঁযি খুবই অপচটচিচস্টি বলযত হযব, 

এবাং আপোর বাবাযি অতুন্ত ক্ষিােীল বলযত হয়। 

  

আসযল ফলািটাযি তাচিয ়ে ফদবার পর বাবার এিটু অেুযোিো হয ়েচেল! িারে 

াদ্রযলাযির অবস্থা ফিাযটই াাল চেল ো। আর বাবা ওাঁযি সাচটকচেযিটও ফদেচে। 
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বাচিটা বাইযর ফেযি চবচলচত ধাাঁযির হযলও, চাতরটা বাাংলা জচিদাচর বাচির িযতাই। 

িািখাযের োটিচন্দরযি চঘযর ফদাতলার বারান্দার এি পাযে সাচর সাচর ঘর; 

দবঠিখাো, আর পাবকতীিরযের স্টাচি বা িাযজর ঘর সািযের চদযি, আর চাতর চদযি 

সব ফেবার ঘর। ফেলুদার খুযদ িযেল বারান্দায় তার ঘযরর সািযেই দাাঁচিয ়ে চেল। 

আিরা ফসই চদযি এচগয ়ে  াব, এিে সিয় জুযতার েব্দ শুযে দবঠিখাোর চদযি ফিযয় 

ফদচখ, েীল িট পরা হাযত চব্ৰেযিসওয়ালা এিজে ফলাি গাাঁটগচটয ়ে ঘরটা ফপচরয ়ে 

চসাঁচির চদযি িযল ফগল। অচিতাাবাবু বলযলে, এই ফসই প্রাক্তে ফসযক্রটাচর সাধেবাবু। 

াদ্রযলািযি খুব প্রসন্ন বযল িযে হল ো। 

  

এই ফ  আিার পাচখর খাাঁিা, ফেলুদা তার সািযে চগয ়ে দাাঁিাযতই বলল অচেরুদ্ধ। 

  

আচি ফতা ফসটাই ফদখযত এলাি। 

  

খাাঁিাটা এিটা হুি ফেযি িুলযে বারান্দায় ফরচলাং-এর উপযর। িিিযি াাবটা ফদযখ 

ফবািা  ায় খাাঁিটাও ফিো হয ়েচেল পাচখর সযেই। ফেলুদা ফসটার চদযি এচগয ়ে ফগল। 

দরজাটা এখেও ফখালাই রয ়েযে। 

  

আপোর বাচির ফিােও িািযরর পাচখযত অুালাচজক আযে বযল জাযেে? 

  

অচিতাা বাবু ফহযস উঠযলে। 

  

ফসটা াাববার ফতা ফিােও িারে ফদচখ ো। আিাযদর বাচির ফিােও িািরাই িুচি বেযরর 

িি পুরযো েয়। তা োিা এি িাযল এ বাচিযত এিসযে দুযটা ফগ্র পুারচট চেল। বাবা 

চেযজই এযেচেযলে। অযেি চদে চেল তারপর িারা  ায়।  

  

এই বুাপারটা লক্ষ িযরযেে চি? 

  

ফেলুদা ফবে চিেুক্ষে হাত চদয ়ে খাাঁিাটাযি ফেযি-যিযি প্রশ্নচট িরল। 
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অচিতাাবাবুর সযে আিরা দুজেও এচগয ়ে ফগলাি। 

  

ফেলুদা খাাঁিার দরজাটার এিটা অাংযে আেুল চদয ়ে ফদখাল।  

  

ফোট্ট এিটা লাযলর ফোপ বযল িযে হযে? বলযলে অচিতাাবাবু। তার িাযে চি– ?  

  

 া াাবযেে তাই। ব্লাি। 

  

িন্দো িািকার? বযল উঠযলে লালযিাহেবাবু। 

  

ফেলুদা খাাঁিার দরজাটা বন্ধ্ িযর চদয ়ে বলল, পাচখর রক্ত ো িােুযষর রক্ত ফসটা 

ফিচিিুাল অুাোচলচসস ো িযর ফবািা  াযব ো। তযব এিটা িাগল হয ়েযে তাযত 

ফিােও সযন্দহ ফেই। অচবচেু ফসটা ফতিে অস্বাাাচবি চিেু েয়। এটা ফবািাই  াযে ফ  

খাাঁিার দরজা ফখালা রাখার জেু পাচখ পালায়চে; দরজা খুযল পাচখযি বার িযর ফেওয়া 

হয ়েযে। আপোরা ফিযেযি চিযেচেযলে পাচখটা? 

  

চেউ িাযিকট, বযল উঠল। অচেরুদ্ধ। 

  

অচিতাাবাবু বলযলে, ‘চেউ িাযিকযটর চতেিচিবাবুর পাচখর ফদািাে খুব পুরযো 

ফদািাে। আিাযদর জাোযোো অযেযিই ওখাে ফেযি পাচখ চিযেযে।  

  

অচেরুদ্ধর ইো চেল তার েতুে ফিো ফখলোুঁযলা আিাযদর ফদখায়, চবযেষ িযর 

ফিচেেগােটা, চিন্তু অচিতাাবাবু বলযলে, এাঁরা আবার ফতািার িাযে আসযবে। তখে 

ফতািার ফখলো ফদখযবে, ফতািার িা-র সযে আলাপ িরযবে, িা খাযবে—সব হযব। 

আযগ দাদুর সযে আলাপ িচরয ়ে চদই, ফিিে? 

  

আিরা পাবকতীবাবুর স্টাচির উযদ্দযে রওো চদলাি। 

  

চিন্তু দাদুর সযে আর আলাপ হল ো। লালযিাহেবাবু পযর বযলচেযলে, এি-এিটা 

ঘটোর েি-এর এযেক্ট োচি সারা জীবে োযি। এটা ফসইরিি এিটা ঘটো। 
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দবঠিখাোয় েুযিই বুযিচেলাি িাচরচদযি ফদখবার চজচেস চগজচগজ িরযে। ফস সব 

ফদখার সিয় ফের আযে িযে িযর আিরা এচগয ়ে ফগলাি। ঘযরর দচক্ষে-পচশ্চি ফিাযে 

পর ুাদা ফদওয়া সন্টাচির দরজার চদযি। 

  

আসুে বযল অচিতাাবাবু চগয ়ে েুিযলে ঘযরর িযধু। আর ফোিািাত্র এি অস্ফুট চিৎিার 

চদয ়ে উঠযলে— 

  

বাবা। 

  

ফেলুদার অচিতাাবাবুযি দু হাত চদয ়ে ধরযত হল, িারে াদ্রযলাি প্রায় পযিই 

 াচেযলে। 

  

ততক্ষযে আিরা দুজযেও ঘযর েুযিচে। 

  

চবরাট ফিহগচে ফটচবযলর চপেযে এিটা চরালচাাং ফিয়াযর বযস আযেে। পাবকতীিরে 

হালদার। তাাঁর িাোটা চিত, দুযটা পােযরর িযতা ফিাখ ফিয ়ে আযে চস চলাং-এর চদযি, 

হাত দুযটা িুযল রযয়যে ফিয়াযরর দুযটা হাতযলর পাযে।  

  

ফেলুদা এি ফদৌযি িযল ফগযে াদ্রযলাযির পাযে। োাীটা ফদখার জেু হাতটা বাচিয ়ে 

আিাযদর চদযি চেযর বলল, ফতারা ফদৌযি চগয ়ে ওই সাধে ফলািটাযি 

আটিা.দাযরায়ােযি বল। দরিার হযল বাইযর রাস্তায় দুাখ— 

  

আিার সযে সযে লালযিাহেবাবুও েুচট চদযলে। িে বলচেল, দে চিচেট িযল ফগযে, ফস 

ফলািযি আর পাওয়া  াযব ো—চবযেষ িযর  চদ ফস খুে িযর োযি। 

  

চসাঁচি চদয ়ে োিবার সিয় এি াদ্রযলাযির সযে প্রায় ফিাচলেে হয ়ে চেল। পযর 

ফজযেচেলাি। উচে পাবকতীিরযের বতকিাে ফসযক্রটাচর হৃষীযিেবাবু। দুজে অযিো 
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ফলািযি এইাাযব তচিঘচি োিযত ফদযখ চতচে িী াাবযলে ফসটা আর তখে াাবার 

সিয় চেল ো। 

  

বাইযর ফিউ ফেই, রাস্তায়ও ো, িারুর োিার িোও েয়। ফ টা সবযিয ়ে অ্ুত লাগল 

ফসটা হল এই ফ  দাযরায়াে ফজার গলায় বলল, গত দে চিচেযটর িযধু ফিউ ফগট চদয ়ে 

বাইযর  ায়চে। বাবুর িাযে ফলাি আসযব বযল ফস সিাল ফেযি চিউচটযত রয ়েযে, তার 

াুল হযতই পাযর ো। 

  

িযলা বাগাযের চদিটা ফদচখ, বলযলে লালযিাহেবাবু, হয়যতা ফিাোও ঘাপচট ফিযর 

আযে। 

  

তাই িরলাি। দচক্ষযের পুিুযরর ধার, পচশ্চযির ফগালাপ বাগাে, িম্পাউন্ড ওয়াযলর 

পােটা, িািরীযদর ঘযরর আযেপাযে, ফিাোও বাদ চদলাি ো। পাাঁচিল টপিাযোও সহজ 

েয়, িারে প্রায় আট েুট উাঁিু। 

  

হাল োিযত হল। 

  

সাধেবাবু উধাও। 
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২. মৃতু্যটা হপয়পে মারার সপে সপেই 

পাবকতীবাবুযি িাোর উপযরর এিটা াারী চজচেস চদয ়ে আঘাত ফিযর খুে িরা হয ়েযে। 

এাঁযদর বাচির িাক্তার ফসৌরীে ফসাি বলযলে, িৃতুুটা হয ়েযে িারার সযে সযেই। 

াদ্রযলাযির রযক্তর িাপ ওঠা-োিা িরত, হাযটকরও ফগালিাল চেল। 

  

ইচতিযধু পুচলেও এযস ফগযে। ইেযপক্টর হাজরা ফেলুদাযি ফিযেে। ফিাটািুচট খাচতরও 

িযরে। সাধারে পুচলযের ফলাি প্রাইযাট ইেযাসচটযগটরযি ফ  রিি অবোর ফিাযখ 

ফদযখ, ফস রিি েয়। বলযলে, আিাযদর  া রুচটে িাজ তা িযর  াচে। আিরা,  চদ 

চিেু তেু ফবযরায় ফতা আপোযি জাোব। 

  

ফেলুদা বলল, ফ  াারী চজচেসটা চদয ়ে খুে িরা হয ়েচেল ফসটা স্যন্ধ্ ফিােও আইচিয়া 

িযরযেে? 

  

হাজরা বলযলে, ফতিে ফতা চিেু ফদখচে ো। আযেপাযে। খুচে ফসই চজচেসটা চেয ়েই 

ফাৌযগযে বযল িযে হযে। 

  

ফপপারওয ়েট। 

  

ফপপারাওয ়েট? 

  

এিবার আসুে আিার সযে। 

  

হাজরা ও ফেলুদার চপেে চপেে আিরাও েুিলাি ঘযরর িযধু। 

  

ফেলুদা ফটচবযলর এিটা অাংযে আেুল চদয ়ে ফদখাল।  

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যলিৎ রায়  । ফেপ াললয়পের লিলি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সবুজ ফেযের উপর চিচহ ধুযলা জযি আযে। তারই এিটা অাংযে এিটা ধুযলাহীে ফগাল 

িািচত। খুব াাল িযর লক্ষ ো িরযল ফবািা  ায় ো। 

  

অচিতাাবাবুযি চজযেস িযরচেলাি, বলল ফেলুদা, এিটা ফবে বি এবাং াারী 

চাযক্টারীয় আিযলর িাযির ফপপারওয ়েট োিত এই ফটচবযলর উপর। এখে ফেই। 

  

ওয ়েল িাে, চিস্টার চিচত্তর! 

  

চিন্তু আসল ফলাি ফতা ফবিালুি হাওয়া হয ়ে ফগল বযল িযে হযে, ঘর ফেযি ফবচরয ়ে 

এযস বলল ফেলুদা। 

  

হাজরা বলযলে, োি আর ফিসচক্রপেে  খে পাওয়া ফগযে, তখে তাযি খুাঁযজ ফবর 

িরযত অসুচবধা হযব ো। তা োিা ফস ফতা অুাচিযিেে িযরচেল; ফসটা ফেযি োিযল 

ফতা তার চঠিাোই পাওয়া  াযব। আিার িযে হয়। দাযরায়াে সচতু িো বলযে ো। এিটা 

সিয় ফস ফগযটর িাযে চেল ো; তখেই ফলািটা পাচলয ়েযে। ফিে ফক্লাযার উপর বাচি, 

হয়যতা ফবচরয ়েই বাস ফপয ়ে ফগযে! অচবচেু ফস োিাও ফতা আরও ফলাি  এযসচেল। 

সিাযল। সাধেবাবু আসার চঠি আযগই আযরিজে াদ্রযলাি এযসচেযলে। খুেটা চতচেও 

িযর োিযত পাযরে। 

  

চিন্তু পাবকতীবাবুযি িৃত ফদখযল সাধেবাবু আর োিযবে ফিে? 

  

আপচে ফতা ফদযখযেে ঘরটা; ও ফতা চিউচরওর ফদািাে িোই; এিজে ফলাি  চদ অসৎ 

হয়, ও ঘযর েুযি িাচলি িৃত ফদখযল ফতা তার ফপায়া বাযরা! 

  

আপচে ফদখযল বুিযত পারযবে ফিােও চজচেস ফগযে চি ো? 

  

ফেলুদা প্রশ্নচট িরল। বতকিাে ফসযক্রটাচর হৃষীযিে দত্তযি। াদ্রযলাি দেটার চঠি আযগ 

ফবচরয ়েচেযলে ফপাস্ট আচপযস দুযটা জরুচর চবযদচে ফটচলগ্রাি িরযত। ফেরার পযরই 

আিাযদর সযে চসাঁচিযত ফদখা হয়। 
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তা হয়যত পারযত পাচর, বলযলে হৃষীযিেবাবু। বাইযরর  া চজচেস তা ফিাটািুচট সবই 

আিার জাো। চাতযর আলিাচরবচন্দ চজচেযসরও এিটা তাচলিা এিবার আিাযি চদয ়ে 

িচরয ়েচেযলে চিিঃ হালদার। তার চিেু চজচেস ফবাধহয় আজ ফপস্টেজীযি ফদখাবার জেু 

বার িযরচেযলে। ফপস্টেজী আযসে সাযি েটায়। 

  

এই ফপস্টেজীর সযে চি আযগই আলাপ চেল পাবকতীবাবুর? 

  

খুব। প্রায় দে বেযরর আলাপ। িাযস অন্তত দুবার িযর আসযতে। উচেও এিজে 

িাযলক্টর। চিিঃ হালদাযরর সাংগ্রযহ এিটা চিচঠ চেল, ফসটা ফদখযতই াদ্রযলাি আযসে। 
  

এটা চি ফসই ফেযপাচলয়যের চিচঠ? 

  

হুাাঁ। 

  

ফসটা চি চিিঃ হালদার চবচক্র িরার িো াাবচেযলে? 

  

ফিাযটই ো। ফপস্টেজীর খুব ফলাা চেল ওটার উপর। চতচে ফিাটা টািা অোর িরযবে, 

আর চিিঃ হালদার চরচেউজ িরযবে—তাযত ফপস্টেজীর িুযখর াাবটা ফিিে হযব ফসটা 

ফদযখই চিিঃ হালদাযরর আেন্দ। এ বুাপাযর ওাঁর এিটা চজদও চেল। এই চিচঠটা ফিোর 

জেু এিবার এি আযিচরিাে দাি িিাযত িিাযত চবে হাজার িলাযর উযঠচেল। চিিঃ 

হালদার ক্রিাগত িাো ফেযি ফগযলে। সাযহযবর িুখ লাল, ফেষ প কন্ত িুখ খারাপ িরযত 

আরম্ভ িরল, আর সিস্ত বুাপারটা বযস বযস উপযাাগ িরযলে চিিঃ হালদার। আজও 

ফপস্টেজী গলা িিাযত শুরু িযরচেযলে ফসটা আচি বাইযর ফেযিই বুিযত ফপযরচেলাি। 

  

িীযসর িযধু োিত চজচেসটা? 

  

এিটা অুালিুাচেযের খাযি। 
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তা হযল ফবাধ হয়  ায়চে চিচঠটা। িারে খািটা ফটচবযলর উপরই রয ়েযে। আর তার িযধু 

এিটা সাদা াাাঁজ িরা িাগজও ফদখলাি। 

  

ো ফগযলই াাল। ও চিচঠর িিক সিযল বুিযব ো। 

  

িুচর হয ়েযে চি ো ফসটা এখে জাো  াযব ো, িারে পুচলে ও ঘযর িাজ িরযে; তা োিা 

পুচলযের িাক্তার এইিাত্র এযসযেে, চতচে লাে পরীক্ষা িরযেে।  

  

হৃষীযিেবাবু বলযলে, আশ্চ ক। ফ  সিয় সাধেবাবু ফগযলে, প্রায় ফস সিয়ই আচি 

চেযরচে। অেি ফলািটার সযে ফদখা হল ো। 
  

আপচে ফবচরয ়েযেে িটায়? ফেলুদা চজযেস িরল। 

  

চঠি দেটা বাজযত পাাঁি। এখাে ফেযি পাাঁি চিচেট লাযগ ফপাস্টাচপস ফ যত। ফখালার সযে 

সযে ফটচলগ্রািুঁযলা চদযত ফিয ়েচেলাি। 

  

ফস ফতা পাাঁি চিচেযটর িাজ, তা হযল চেরযত এত ফদচর হল ফিে? 

  

হৃষীযিেবাবু িাো োিাযলে। —আর বলযবে ো িোই। ঘচির বুাযন্ডর ফখাাঁজ িরচেলুি 

ফস্টেোচর ফদািােুঁযলাযত। ফদখযেে ো িাে হাযত ঘচি পযরচে। বুান্ডটা চেযল হয ়ে ফগযে। 

বাাঁ িবচজ আিার িাে িবচজর ফিয ়ে প্রায় আধা ইচঞ্চ সরু। বুান্ড েলেল িযর। ফিােও 

লাা হল ো। ফসই চেউ িাযিকট োিা গচত ফেই। 

  

াদ্রযলাি িাে হাযত ঘচি পযরে ফসটা আযগই লক্ষ িযরচে।  

  

আপচে এ বাচিযতই োযিে? ফেলুদা চজযেস িরল। অচিতাাবাবু চাতযর সািলাযেে, 

তা োিা উচে চেযজও ফবে ফাযে পযিযেে, তাই ফেলুদা হৃষীযিেবাবুর িাে ফেযি  া 

তেু পাওয়া  ায় বার িযর চেযে। 
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হুাাঁ, এ বাচিযতই, বলযলে হৃষীযিেবাবু, এিতলায়। েুাচিচল-টুাচিচল ফেই, তাই চিিঃ 

হালদার বলযলে। এখাযেই োিযত; ঘযরর ফতা অাাব ফেই। সাধেবাবুও শুযেচে। এ 

বাচিযতই োিযতে। 

  

এ িাজ ফতা ফেযি িযল  াচেযলে। আপচে। াাল লাগচেল ো বুচি? 

  

প্রাে হাাঁচপয ়ে উঠচেল িোই। তা োিা উন্নচতর সুয াগ আজযির চদযে ফি োযি বলুে। 

চিিঃ হালদার অচবচেু এিিয়ার চহযসযব াালই চেযলে। তাাঁর চবরুযদ্ধ চিেু বলার ফেই 

আিার। 

  

আর এিজে াদ্রযলাযির সযে এর িযধু আলাপ হয ়েযে,  চদও িো হয়চে। চতচে হযলে 

অচিতাাবাবুর ফোট াাই অচিন্তুবাবু। াদ্রযলাি বাচিযতই চেযলে, তাই ফবাধ হয় পুচলে 

এখে তাাঁযি ফজরা িরযে। ফেলুদা হৃষীযিেবাবুযিই চজযেস িরযলে ফোট াাইয ়ের 

িো। 

  

অচিন্তুবাবু িী িযরে? 

  

চেয ়েটার। 

  

চেয ়েটার? 

  

আিরা চতেজযেই অবাি। 

  

ফপোদাচর চেয ়েটার? িাযে চেয ়েটার িযরই ওাঁর ফরাজগার? 

  

হৃষীযিেবাবুযি উত্তরটা চদযত ফ ে ফবে এিটু াাবযত হল। বলযলে, এ সব ফাতযরর 

বুাপার। আর সচতু, আিার পযক্ষ বলাটা ফবাধ হয় খুব ফোাা পায় ো। এ েুাচিচলযত 

চেয ়েটার িরাটা ফবিাোে তাযত সযন্দহ ফেই, তযব আিার এিটা সযন্দহ হয ়েযে ফ  

অচিন্তবাবুর িযে এিটা বি রিযির অচািাে চেল। িার াাইয ়ের িযধু উচেই এিিাত্র 
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চবযলত  ােচে পিাশুযো িরযত। আসযল বি েুাচিচলযত ফোট াাই অযেি সিয় এিটু 

ফেগাযলিযটি হয়। ওোর ফক্ষযত্র িযে হয় ফসটাই হয ়েযে। আিার সযে িাযি-িযধু 

িোবাতকা ফেযিও ফসটাই িযে হয ়েযে। িািচর এিটা িচরয ়ে চদয ়ে চেযলে চিিঃ হালদারাই, 

চিন্তু অচিন্তবাবু ফসটা ফেযি ফদে। চেয ়েটাযরর েখটা ফবাধ হয় এিচেযতই চেল। বারাসযত 

এিটা ড্রািাচটি ক্লাব চেয ়ে খুব ফিযত ওযঠে, চিন্তু তাযত িে াযর ো। এখে েবরেিযঞ্চ 

ফঘারাঘুচর িরযেে। দু-এিটা চহযরার পাটকও োচি িযরযেে। িাচলও ফদখচেলাি পাটক 

িুখস্থ িযরযেে। 

  

এবাযর ইেযিক্টর হাজরা এচগয ়ে এযলে আিাযদর চদযি। অচিন্তুবাবুর ফজরা ফেষ। চতচে 

ফগািিা িুযখ ঘর ফেযি ফবচরয ়ে ফগযলে। হাজরা বলযলে, খুেটা হয ়েযে দেটা ফেযি 

সাযি দেটার িযধু। ফপস্টেজী চেযলে সাযি েটা ফেযি দেটার চিেু পর অবচধ। সাধে 

দচস্তদার এযসযেে ফসয়া দেটায়, ফগযেে সাযি দেটায়। ফোট ফেযলর ঘর ফেযি বাইযরর 

িরান্দা চদয ়ে ফসাজা বাযপর ঘযর  াওয়া  ায়। বাচির ফাতযরর ফলাি ফদখযত পাযব ো। 

দেটা পাাঁি ফেযি ফসায়া দেটার িযধু অচিন্তুবাবু বাযপর ঘযর এযস োিযত পাযরে। উচে 

বলযেে। সারা সিাল পাটক িুখস্থ িযরযেে, ফিবল সাযি দেটা োগাদ এিবার াাইযপা 

অচেরুদ্ধর িাি ফপয ়ে তার িাযে  াে। তার ফখলার ফিচেেগােটা ফদখযত। তখেও চতচে 

বাযপর িৃতুু-সাংবাদ পােচে।  াই হাি, ফিাটািুচট চতে জযেরই ফিাচটা চেল। ফেযলর 

সযে বাযপর বেত ো, ফপস্টেজী চেযলে চিিঃ হালদাযরর রাইাুাল, আর সাধে দচস্তদাযরর 

চেল পুরযো আযক্রাে। এই হল বুাপার। এবার আপচে এযস এিটু ফদযখ বলুে ফতা চিেু 

িুচর ফগযে চি ো। 

  

ফেষ অেুযরাধটা িরা হল হৃষীযিেবাবুযি। াদ্রযলাি এচগয ়ে ফগযলে স্টাচির চদযি, 

আিরা তাাঁর চপেযে। 

  

ঘরটায় েুযি স্বািীযিেবাবু এিবার িাচরচদযি ফিাখ বুচলয ়ে চেযলে। ফিিুাচেিুাল 

চজচেযস পাবকতীবাবুর খুব েখ চেল, িারে দবঠিখাোয় ফদযখচে। এিটা প্রেি  ুযগর 

চসচলন্ডার গ্রাযিাযোে, আর এ ঘযর ফদখচে এিটা আচদুিাযলর িুাচজি লুােটােক। তা 
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োিা ফোট ফোট িূচতক, পাত্র, ফদায়াত, িলি, চপস্তল, পুরযো েচব, িুাপ, বই-এ সব ফতা 

আযেই। বাইযরর চজচেসপত্র ফদযখ, িাচব চদয ়ে আলিাচর, বাক্স ফদরাজ ইতুাচদ খুযল 

ফদযখ অবযেযষ হৃষীযিেবাবু জাোযলে ফ  ফিােও চজচেস ফগযে বযল ফতা িযে হযে ো। 

  

ফেলুদা বলল, আপচে অুালিুাচেযের খািটা এিবার ফদখযলে ো? 

  

ওযত ফতা চিচঠটা রয ়েযে বযলই িযে হযে। 

  

তবু এিবার ফদযখ ফেওয়া উচিত। 

  

হৃষীযিেবাবুযি খািটা খুযল ফাতযরর িাগজটা ফটযে বার িরযত হল। িাগযজর রাংটা 

ফদযখই আিার সযন্দহ হয ়েচেল; পুরযো িাগজ চি এত সাদা হয়? াাাঁজ িরা িাগজটা 

খুযল ফেযলই াদ্রযলাি ফিাঁচিয ়ে উঠযলে। 

  

এ িী! এিঃ ফতা পুাি ফেযি ফোঁিা হালদার িোইয ়ের চেযজর চিচঠর িাগজ। 

  

অেকাৎ ফেযপাচলয়যের চিচঠ উধাও। 
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৩. ফেলুদা বালির িম্ াউন্ডটা ঘুপর ফদখল 

আরও আধা ঘণ্টা চেলাি আিরা হালদারবাচিযত। ফসই সিয়টা ফেলুদা বাচির 

িম্পাউন্ডটা ঘুযর ফদখল। বাগােটা ফদখা ফেষ িযর, িম্পাউন্ড ওয়াযলর ফিােও অাংে চেিু 

বা াাো আযে চি ো ফদযখ আিরা পুিুযরর িাযে এলাি! ফেলুদার দৃচি িাচটর চদযি, 

জাচে ও পায ়ের োপ খুাঁজযে। শুিযো িাচট, পায ়ের োযপর সম্ভাবো িি, তযব পুিুযরর 

পূবক পাযি এিটা অাংে ফেলুদার দৃচি আিষকে িরায় ফস ফেযি ফগল!  

  

এিটা ফোট্ট বুযো েুযলর গাে ফ ে িীযসর িাযপ চপযষ ফগযে। আর ফসটা হয ়েযে চিেুক্ষে 

আযগই। 

  

ফেলুদা েুযলর আেপােটা ফদযখ পুিুযরর চদযি ফিয ়ে চিেুক্ষে িুপ িযর দাাঁচিয ়ে রইল। 

এ পুিুর বুবহার হয় ো, তাই জলটা পাোর আবরযে ফেযি ফগযে। আিরা ফ খােটা 

দাাঁচিয ়ে আচে, ফসখাে ফেযি হাত পাাঁযিি দূযর ফবে খাচেিটা জায়গা জুযি পাে সযর 

চগয ়ে জল ফবচরয ়ে পযিযে। 

  

চিেু ফেলা হয ়েযে চি জযলর িযধু? তাই ফতা িযে হয়।  

  

চিন্তু ফেলুদা এ চেয ়ে ফিােও িন্তবু িরল ো।  া ফদখবার ও ফদযখ চেয ়েযে। 

  

বাচি ফেরার সিয় লালযিাহেবাবু হঠাৎ বলযলে, বাগাযে এিটা িন্দো ফদখলুি বযল 

িযে হল। এিটা ফপয়ারা গাে ফেযি উযি এিটা সজযে গাযে চগয ়ে বসল।  

  

ফসটা আিাযদর বলযলে ো ফিে? ধিযির সুযর বলল ফেলুদা।  

  

িী জাচে,  চদ ফবচরয ়ে  ায়। চটয়া! দুযটা পাচখ এত িাোিাচে। তযব এ পাচখটা িো 

বযল। 
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আপচে শুেযলে িো? 

  

শুেলুি বইিী। আপোরা তখে বাগাযের উলটা চদযি; আচি আযরিটু হযলই এিটা 

ফতাঁতুযল চবযের উপর পা ফেযলচে, এিে সিয় শুেলুি, বাবু, সাবধাে। আর িুখ তুযল 

ফদচখ পাচখ। 

  

পাচখ বলল বাবু সাবধাে? 

  

তাই ফতা িি শুেলুি। আপোরা চবোস িরযবে ো বযলই বচলচে। 

  

চবোস িরাটা সচতুই িচঠে, তাই িো আর এযগাল ো। 

  

তযব এটা চঠি ফ  এ রিি এিটা খুে। আর এ রিি িুচরর পযরও ফেলুদার িে ফেযি 

িন্দোর বুাপারটা  াযে ো। খুযের দু চদে পর, ফসািবার সিাযল িা খাওয়ার পর 

ফেলুদার িোয় ফসটা বুিযত পারলাি, ও বলল, পাবকতীবাবুর খুে। আর ফেযপাচলয়যের 

চিচঠ িুচর—এই দুযটা ঘটোই গতােুগচতি। চিন্তু আিাযি এযিবাযর ফবািা বাচেয ়ে চদয ়েযে 

এই পাচখ িুচরর বুাপারটা। 

  

  
  

গতিাল অচিতাা বাবু ফোে িযরচেযলে; ফেলুদা জাচেয ়ে চদয ়েযে ফ  ফেহাত দরিার 

ো। পিযল এই অবস্থায় ও আর ওাঁযদর চবরক্ত িরযব ো, চবযেষ িযর পুচলে  খে তদন্ত 

িালাযেই। লালযিাহেবাবু বযলযেে ফসািবার হযলও আজ এিবার আসযবে, িারে িী 

ফিযালপযিন্ট হযে ো হযে ফসটা জাোর ওাঁর চবযেষ আগ্রহ।  

  

আচি বললাি,পাচখর খাাঁিার গায ়ে রক্তটা পাচখর ো িােুযষর ফসটা ফতা এখেও জাো 

ফগল ো। 
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ওটা ফ  িােুযষর, ফসটা অুাোচলচসস ো িযরই বলা  ায়, বলল ফেলুদা।যিউ  চদ 

পাচখযি খাাঁিা ফেযি বার িরযত  ায় তা হযল ফসটা সাবধাযেই িরযব, চিন্তু পাচখ েটেট 

িরযত পাযর, খািিাযত পাযর, ফঠািুরাযত পাযর। অেকাৎ ফ  ফলাযি পা চখটাযি িার 

িযরযে, তার হাযত জখযির চিহ্ন োিা উচিত। 

  

ফস চজচেস ও বাচির িারুর হাযত ফদখযল? 

  

উাঁহু। ফসটার চদযি আচি ফিাখ ফরযখচেলাি। বাবু, িাির িারুর হাযতই ফদচখচে। অেি 

টাটুিা জখি। অচিতাাবাবু বলযলে পািক চিযট আিাযদর সযে ফদখা হবার দু চদে আযগ 

পাচখটা চিযেচেযলে। তার িাযে ১৩ চিযস্র। খুেটা হয় ১৯ চিযস্র।..এই পাচখর জেু 

আচি অেু বুাপারুঁযলাযত পুযরাপুচর িেও চদযত পারচে ো। 

  

খুযের সুয াগ িার িার চেল তার এিটা চলস্ট িরচেযল ো তুচি িাল রাচত্তযর? 

  

শুধু সুয াগ েয়, ফিাচটাও। 

  

ফেলুদার পাযেই ফসাোয় পযিচেল খাতাটা। ফস ওটা খুযল বলল, সাধে দচস্তদার স্যন্ধ্ 

েতুে িো বলার চবযেষ চিেু ফেই। রহসুটা হযে তার অন্তধাযে। এটা সম্ভব হয় এিিাত্র 

 চদ দাযরায়াে চিযেু িো বযল োযি। সাধে তাযি াালরিি ঘুষ চদয ়ে োিযল এটা 

হযত পাযর। ফসটা পুচলযে বার িরুি। চিযেুবাদীযি সচতু বালাযোর রাস্তা তাযদর জাো 

আযে। 

  

চিতীয় সাসযপক্ট–ফপস্টেজী। তযব ফপস্টেজীর সত্তর বের বয়স; বুযিা িােুযষর পযক্ষ এ 

খুে সম্ভব চি ো ফসটা াাবযত হযব। আঘাতটা িরা হয ়েচেল রীচতিযতা ফজাযর। অচবচেু 

সত্তযরও অযেযির স্বাস্থু চদচবু াাল োযি। ফসটা াদ্রযলািযি িাকু্ষষ ো ফদখা প কন্ত 

ফবািা  াযব ো। 
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তৃতীয়-অচিন্ত হালদার। বাযপর উপর ফেযলর টাে ো োিযলও খুে িরার িযতা আযক্রাে 

চেল চি ো ফসটা াাবার িো। তযব ফেযপাচলয়যের চিচঠ হাতাযত পারযল ওর আচেকি 

সিসুা চিেুটা চিটত চঠিই। আর ফিউ ো হাি, ফপস্টেজী ফ  ফস চিচঠ চিেযত রাচজ 

হযতে, ফসটা ফবাধহয় অেুিাে িরা  ায়। িতুেক-  

  

আবার আরও এিজে আযে োচি? 

  

তাযি সাসযপক্ট বযল বলচে ো, চিন্তু অচিতাাবাবু ফস সিয়টা িী িরচেযলে, ফসটা জাো 

দরিার বইিী। তাাঁর জবাচেযত চতচে বযলযেে সিাযল চতচে বাগাযে োযিে। ওাঁর খুব 

েুযলর েখ। ফস চদে দেটা প কন্ত চতচে বাগাযে চেযলে। িাযি এিবার আিাযদর ফোে 

িরযত ে’টুার সিয় তাাঁযি েীযির দবঠিখাোয় আসযত হয়, তারপর আিরা আসার আযগ 

আর ফদাতলায়  ােচে। িাির তাাঁযি িা চদয ়ে  ায় দেটার সিয় এিতলায় বাগাযের 

চদযির ফখালা বারান্দায়। আিাযদর গাচির আওয়াজ ফপয ়ে চতচে সািযের চদযি িযল 

আযসে। ফদাতলায়  াে। চতচে এযিবাযর আিাযদর চেয ়ে, তার আযগ েয়।  

  

সব ফেযষ হযলে হৃষীযিেবাবু। ইচে দেটা বাজযত পাাঁযি ফবচরয ়েযেে ফসটা দাযরায়াে 

ফদযখযে, চিন্তু চেরযত ফদযখযে চি ো িযে িরযত পারযে ো। দাযরায়াযের িোবাতকা খুব 

চরলায ়েবল বযল িযে হয় ো। িচিে বের িািচর িরযে বযট হালদার বাচিযত, হয়যতা 

এিচেযত চবেস্ত, চিন্তু বয়স হয ়েযে সত্তযরর উপর, িাযজই স্মরেেচক্ত ক্ষীে হয ়ে আসা 

অস্বাাাচবি েয়। হৃষীযিেবাবু ফস্টেোচর ফদািাযে অতটা সিয় িাচটয ়েযেে চি ো ফসটা 

জাো দরিার।  চদ ফস বুাপাযর চিযেুও বযল োযিে, তার খুযের সুয াগ স্যন্ধ্ সযন্দহ 

ফেযিই  ায়। এিিাত্র ফেযপাচলয়যের চিচঠ হাত িরা োিা ফিাচটাও খুাঁযজ পাওয়া  ায় 

ো। 

  

ফেলুদা খাতাটা বন্ধ্ িরল। আচি বললাি, িাির-বচিরযদর ফবাধহয় সব িটাযিই বাদ 

ফদওয়া  ায়। 
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শুচেচলই ফতা িাির সব িটাই পুরযো। তাযদর িযধু ফবয়ারা িুিুন্দ পাবকতীিরযের ঘযর 

িচে চেয ়ে  ায় ফপস্টেজী ও পাবকতীবাবুর জেু। পাবকতীিরে এিা োিযলও ফরাজ দেটায় 

িচে ফখযতে। এ োিা আর ফিােও িাির েটার পর পাৰ্ব্কতীিরযের ঘযর  ায়চে। বাচিযত 

ফলাি বলযত আর আযে অচিতাাবাবুর ্ী, অচেরুদ্ধ, পাবকতীবাবুর আচে বেযরর বুচি 

িা, িালী, িালীর এি ফেযল, ড্রাইাার ও দাযরায়াে; অচিন্তুবাবু চবয ়ে িযরেচে। 

  

ফেলুদা এিটা িারচিোর ধরাবার সযে সযেই ফোে ফবযজ উঠল। ইেযিক্টর হাজরা। 

  

িী খবর বলুে সুার, বলল ফেলুদা। 

  

সাধে দচস্তদাযরর চঠিাো পাওয়া ফগযে। 

  

ফাচত ুঁি। 

  

ফাচর বুাি, িারে ফস চঠিাোয় ওই োযি ফিউ োযি ো।  

  

বযট? 

  

এবাং ফিােও চদে চেল ও ো। 

  

তা হযল? 

  

তা হযল আর িী–ফ  চতচিযর ফসই চতচিযর। িহা চেযিল ফলাি বযল িযে হযে। 

  

আর হৃষীযিেবাবুর অুাচলবাই চঠি আযে? 

  

উচে ফপাস্টাচপযস চগয ়েচেযলে। দেটায় এবাং ফটচলগ্রািুঁযলা িযরযেে এটা চঠি। তারপর 

ফস্টেোচর ফদািাযো  াবার িো ফ টা বলযলে, ফসটা ফাচরোই িরা ফগল ো, িারে 

ফদািাযে ফিউ িযে িরযত পারল ো। 

  

আর ফপস্টেজী? 
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অসম্ভব চতচরচক্ষ ফিজাযজর ফলাি। প্রিে ধেী। ফদিযো বের িলিাতায় আযে। এই পাচে 

েুাচিচল। এিচেযত ফবে েক্ত সিেক ফলাি, তযব িাবু হয ়ে আযেে আরগ্রাইচটযস, িাে 

হাত িাাঁযধর উপর ওযঠ ো! ওাঁর পযক্ষ এই খুে প্রায় ইিপচসবল। লিক চসেহা ফরাযি চগয ়ে 

ফরাজ সিাযল চেচজওযেরাচপ িরাে। ফিি িযর ফদযখচে; িোটা সচতু।  

  

তা হযল ফতা সাধে দচস্তদাযরর সন্ধ্াযেই ফলযগ োিযত হয়।  

  

আিার ধারো ফলািটা বারাসযতই োযি, িারে ওর অুাচিযিেযের খাযি বারাসযতর 

ফপাস্টিািক রয ়েযে। 

  

ফস িী, এ ফতা খুবই ইন্টাযরচস্টাং বুাপার। 

  

আিরা ফখাাঁজ িরচে। এখাযে গা োিা চদয ়ে োিযত পারযব বযল িযে হয় ো। ও, াাল 

িো, ফখািার ঘযর ফিার এযসচেল। 

  

আবার? 

  

আবার িাযে? 

  

হাজরা পাচখর িোটা জাযেে ো। ফেলুদা ফসটা ফিযপ চগয ়ে বলল, ো, বলচেলাি-এিটা 

িুচর ফতা হল বাচিযত, আবার ফিার? 

  

 াই হাি, চিেু ফেয়চে। 

  

ফখািা ফটর ফপযল িী িযর? 

  

ফস বাবা-িায ়ের পাযের ঘযর এি ফোয়। চবচলচত িায়দা আর িী। তা িাল িাি রাচত্তযর 

োচি খুাঁচটখাট েযব্দ ঘুি ফাযে  ায়। ফেযলর সাহস আযে। ফি বযল ফিাঁচিয ়ে ওযঠ, আর 

তাযতই োচি ফিার পাচলয ়ে  ায়। আচি ফখািাযি চজযেস িরলুি।–ফতািার ায় িরল 
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ো? তাযত ফস বলযল ফ  বাচিযত খুে হবার পর ফেযি োচি ফস বাচলযের তলায় 

ফিচেেগাে চেয ়ে ফোয়, আর ফসই িারযেই োচি তার ায় ফেই।  

  

দেটার সিয় লালযিাহেবাবু এযস হাচজর। ফেলুদাযি গাীর ফদযখ াদ্রযলাি াারী বুস্ত 

হয ়ে উঠযলে। –ফস িী িোই, আপচে এখেও অন্ধ্িাযর োচি? 

  

িী িচর বলুে—ফরাজ  চদ এিটা িযর েতুে রহযসুর উ্ব হয়, তা হযল ফেলু চিচত্তর 

িী িযর? 

  

আবার রহসু? 

  

ফখািার ঘযর িার েুযিচেল িাল রাচত্তযর। 

  

বযলে িী? ফিাযরর চি ফিােও বােচবিার ফেই? িুচি-চিেচর এি দর? 

  

এখে আপোর উপর ারসা। 

  

হুাঁ—িন্দ্ৰ-সূ ক অস্ত ফগল, ফজাোি ধযর বাচত–াীষ্ম ফদ্রাে িেক ফগল, েলু হল রখী! তযব 

হুাাঁ-িন্দোর বুাপারটা চিন্তু আিায় হেচট িরযে। ওটা চেয ়ে এিটা আলাদা তদন্ত িরা 

উচিত। আপোর সিয় ো োিযল আচি িরযত রাচজ আচে। চতেিচিবাবুর ফদািাযে 

আিার খুব  াতায়াত চেল এিিাযল। 

  

ফস িী, এটা ফতা বযলেচে। আযগ। 

  

আযর িোই, এিিাযল খুব পাচখর েখ চেল আিার। এিটা িয়ো চেল, ফসটাযি 

ফিঘোদবধ িাযবুর প্রেি লাইে আবৃচত্ত িরযত চেচখয ়েচেলাি। 

  

জল পযি পাতা েযি চদয ়ে শুরু িরা উচিত চেল আপোর। 
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াদ্রযলাি ফেলুদার ফখাাঁিটা অগ্রাহু িযর আিার চদযি চেযর বলযলে, িী ফহ তযপেীবাবু, 

 াযব চেউিাযিকট? 

  

ফেলুদা বলল, ফ যত হয় ফতা ফবচরয ়ে পি়েুে। আচি ঘণ্টাখযেি পযর আপোযদর চিট 

িরব।  

  

ফিাোয়? 

  

চেউ িাযিকযটর িচধুখাযে, িািােটার পাযে। চবস্তর ফঘারাঘুচর আযে, বাইযর খাওয়া 

আযে। 
  

সপ্তাযহ এি চদে ফরির ুাযন্ট খাওয়াটা আিাযদর ফরুঁলার বুাপার। 

  

লালযিাহেবাবুর গাচিযত িযর ফবচরয ়ে পিলাি। 

  

চেউ িাযিকযটর পাচখর বাজাযরর জবাব ফেই। তযব চতেিচিবাবু ফ  জটায়ুযি চিেযবে ো। 

তাযত আশ্চ ক হবার চিেু ফেই, িারে াদ্রযলাি এ ফদািাযে ফেষ এযসযেে চসক্সচট এইযট। 

লালযিাহেবাবু এি গাল ফহযস চিেযত পারযেে? চজযেস িরাযত চতেিচিবাবু তাাঁর 

ফিাটা িেিার উপর চদয ়ে লালযিাহেবাবুর চদযি ফিয ়ে বলযলে, ফিো িুখ ফতা াুচল ো 

িট িযর। োিু বাবু ফতা? আপচে িারবালা টুাঙ্ক ফরাযি োযিে ো? 

  

লালযিাহেবাবুর িুচপসাযো াাব ফদযখ আচিই িাযজর িোটা পািলাি।  

  

আপোর এখাে ফেযি গত চদে চদযেযির িযধু চি ফিউ এিটা িন্দো চিযে চেয ়ে ফগযে? 

বারাসযতর এি াদ্রযলাি? 

  

বারাসযত চিো জাচে ো, তযব দুখাো িন্দো চবচক্র হয ়েযে চদে দযোযির িযধু। এিটা 

চেল জয়েচক্ত চেচলি ফিাম্পাচের ফেযপেবাবু। বলল চিন্ম ়েী িা ো িৃন্ম ়েী িা িী এিটা 
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বইয ়ের শুচটাং-এ লাগযব। াািায় িাইচেল—আচি বললুি। ফস চদে আর ফেই। চেযল িুাে 

চদয ়ে চেয ়ে  াে, িাজ হয ়ে ফগযল পর আপোযদর চহযরাইেযি চদয ়ে ফদযবে। 

  

আর অেুটা ফ  ফবিযলে, ফসটা ফিযেযি এযসচেল। আপোর ফদািাযে িযে আযে? 

  

ফিে িোই, অন্ত ইেেরযিেযে িী দরিার? 

  

াদ্রযলাি এিটু সচন্দগ্ধ বযল িযে হল। 

  

ফসই পাচখটা খাাঁিা ফেযি িুচর ফগযে অতুন্ত রহসুজেিাাযব, বলযলে লালযিাহেবাবু, 

ফসটা চেযর পাওয়া দরিার; 

  

চেযর ফপযত িাে ফতা িাগযজ অুািাারটাইজ চদে। 

  

তা ো হয় ফদব, চিন্তু আপোর ফদািাযে ফিযখযি এযসচেল ফসটা–  

  

অতেত বলযত পারব ো। আপচে অুািাারটাইজ চদে।  

  

পাচখটা িো বলত চি? 

  

তা বলযব ো ফিে? তযব িী বলত চজযেস িরযবে ো। সযতযরাটা টচিাং বািক আযে 

আিার ফদািাযে। ফিউ বযল ুঁি িচেকাং, ফিউ বযল ঠািুর াাত দাও, ফিউ বযল জয় ুঁরু, 

ফিউ বযল রাধাযিি-যিােটা ফিাে পাচখ বযল ফসটা েস িযর চজযেস িরযল বলযত 

পারব ো। 

  

আধা ঘণ্টা সিয় চেল হাযত, তার িযধু লালযিাহেবাবু এিটা েখ িাটার চক্লপ, আধা 

িজে। ফদেবনু্ধ্ চিলযসর ফগচে আর এিটা চসগেুাল টুেযপস্ট চিেযলে। তারপর িীযে 

জুযতার ফদািাযে চগয ়ে এিটা ফিািচসযের দাি িরযত িরযত আিাযদর 

অুাপায়স্টযিযন্টর সিয় এযস ফগল! আিরা িািাযের িাযে  াবার চতে চিচেযটর িযধুই 

ফেলুদা হাচজর। 
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এবার ফিাোয়  াওয়া? িাযিকট ফেযি বাইযর এযস চজযেস িরযলে লালযিাহেবাবু। 

  

বযলে িী? ফসই চসরাজযদ্দৌলার অুািল ফেযি? 

  

ফসই রিি এিচট প্রািীে পাচে বাচিযত এখে  াব আিরা। চঠিাো হযে।–ফেলুদা পযিট 

ফেযি খাতা বার িরল 

  

এিযো ফতচত্রযের দই ফবৌবাজার চিট। 
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৪. ফবৌবািার লিট 

এিযো ফতচত্রযের দুই ফবৌবাজার চিট ফদিযো বেযরর পুরযো বাচি চি ো জাচে ো। তযব 

এত পুরযো বাচিযত এর আযগ আচি িখেও  াইচে তাযত ফিােও সযন্দহ ফেই। দুযটা 

ফদািাযের িািখাযে এিটা চখযলযের িযধু চদয ়ে পুাযসজ ফপচরয ়ে িাযঠর চসাঁচি। ফসই 

চসাঁচি চদয ়ে চতেতলায় চগয ়ে িাে চদযি ঘুযর সািযেই দরজার উপর চপতযলর েলযি 

ফলখা আর. চি. ফপস্টেজী। িচলাং ফবল চটপযতই এিজে ফবয়ারা এযস দরজা খুলল। 

ফেলুদা তার হাযত তার চেযজর োি আর ফপো ফলখা এিটা িািক চদয ়ে চদল। 

  

চিচেট চতযেি পর ফবয়ারা এযস বলল, পাাঁি চিচেযটর ফবচে সিয় চদযত পারযবে ো বাবু। 

  

তাই সই। আিরা চতেজে ফবয়ারার সযে চগয ়ে এিটা ঘযর েুিলাি। 

  

চবোল অন্ধ্িার দবঠিখাো, তারই এি পাযে ফদওয়াযলর সািযে ফসাোয় বযস আযেে। 

াদ্রযলাি। সািযে ফটচবযল রাখা ফবাতযল পােীয় ও ফগলাস। গায ়ের রাং েুািাযস। োিটা 

চটয়া পাচখর িযতা বুািা, িওিা িপাল জুযি ফিযিতা। 

  

ফসাোর িেিার িযধু চদয ়ে ফঘালাযট ফিাযখ আিাযদর চদযি ফিয ়ে িিকে গলায় বলযলে, 

বাট ইউ আর েট ওয়াে িুাে, ইউ আর এ ক্রাউি। 

  

ফেলুদা ক্ষিা ফিয ়ে ইাংরাচজযত বুচিয ়ে চদল ফ  চতেজে হযলও, ফস এিই িো বলযব; 

বাচি দুজেযি াদ্রযলাি অোয়াযস অগ্রাহু িরযত পাযরে। 

  

ওয ়েল, হায়াট িু ইউ ওয়ন্ট? 

  

আপচে পাৰ্ব্কতী হালদারযি চিেযতে ফবাধহয়? 

  

িাই গি, এযগে? 
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ফেলুদা হাত তুযল াদ্রযলািযি ঠাো িরার ফিিা িযর বলল, আচি পুচলযের ফলাি েই 

ফসটা আিার িািক ফদযখই চেশ্চয় বুযিযেে। তযব ঘটোিযক্র আচি এই খুযের তদযন্ত 

জচিয ়ে পযিচে; আচি শুধু জােযত িাইচেলাি-এই ফ  ফেযপাচলয়যের চিচঠটা িুচর হয ়েযে, 

ফসটা স্যন্ধ্ আপোর িী িত। 

  

ফপস্টেজী চিেুক্ষে িুপ িযর ফেযি বলযলে, তুচি ফদযখচে চিচঠটা? 

  

ফেলুদা বলল, িী িযর ফদখব, ফ  চদে াদ্রযলাযির িৃতুু, ফস চদযেই ফতা আচি প্রেি 

ফগলাি তার বাচিযত। 

  

ফপস্টেজী বলযলে, ফেযপাচলয়যের চবষয় পযিচে ফতা তুচি? 

  

তা চিেু পযিচে। 

  

ফেলুদা গত দু চদযে ফেযপাচলয়ে স্যন্ধ্ আর পুরযো আচটকচস্টি চজচেস স্যন্ধ্ চসধু 

জুাঠার িাে ফেযি ফবে চিেু বই ধার িযর এযে পযিযে ফসটা আচি জাচে। 

  

ফসন্ট ফহযলোয় তার ফেষ চেবাসযের িো জাযো ফতা? 

  

তা জাচে। 

  

ফিাে সাযল ফসটা হয ়েচেল িযে আযে? 

  

১৮১৫।  

  

াদ্রযলাযির ফঠাাঁযটর ফিাযে হাচস ফদযখ বুিলাি চতচে ইিযপ্রসি হয ়েযেে। বলযলে, এই 

চিচঠ ফলখা হয ়েচেল ১৮১৪ চিস্টাযব্দ। ফসন্ট ফহযলোয় ফ  ে। বের ফবাঁযিচেযলে। 

ফেযপাচলয়ে, ফসই সিয়টা তাাঁযি চিচঠ চলখযত ফদওয়া হয়চে। তার িাযে এই চিচঠটা তাাঁর 

ফেষ চিচঠুঁচলর িযধু এিটা। িাযি ফলখা ফসটা জাো  ায়চে—শুধু িযেরািী–অেকাৎ 
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আিার চপ্রয় বনু্ধ্। চিচঠর াাব ও াাষা অপূবক। সব হাচরয ়েযেে চতচে, চিন্তু এই অবস্থাযতও 

চতচে এি চবন্দু আদেকিুুত হেচে। এ চিচঠ লাযখ এি। জুচরখ েহযর এি সবকস্বান্ত 

িাতাযলর িাে ফেযি জযলর দযর এ চিচঠ চিযেচেযলে পাৰ্ব্কতী হালদার। আর ফস চজচেস 

আিার হাযত িযল আসত িাত্র চবে হাজার টািায়।  

  

িী রিি?–আিরা সিযলই অবাি-িাত্র চবে হাজার টািায় এ চিচঠ আপোযি চবচক্র 

িরযত রাচজ চেযলে। চিিঃ হালদার? 

  

ফপস্টেজী িাো োিযলে। –ফো ফো। চহ চিি েট ওয়ন্ট টু ফসল ইট। হালদাযরর ফগাাঁ চেল 

সাাংঘাচতি। ওাঁর এচদিটা আচি খুব শ্রদ্ধা িরতাি। 

  

তা হযল? 

  

ফপস্টেজী ফগলাসটা তুযল িুযখ খাচেিটা পােীয় ফেযল বলযলে, ফতািাযদর চিেু অেগর 

িরযত পাচর? িা, চবয়ার–?  

  

ো ো, আিরা এখুচে উঠব। 

  

বুাপারটা আর চিেুই ো বলযলে ফপস্টেজী, এটা পুচলেযি বচলচে। ওযদর ফজরার ফঠলায় 

আিার ব্লাি ফপ্রোর িচিয ়ে চদয ়েচেল সাাংঘাচতিাাযব। ইউ লুি লাইি এ ফজন্টলিুাে, 

তাই ফতািাযি বলচে। িাল সিাযল এিটা ফবোচি ফটচলযোে আযস। ফলািটা সরাসচর 

আিায় চজযেস িযর, আচি চবে হাজার টািায় ফেযপাচলয়যের চিচঠটা চিেযত রাচজ আচে 

চি ো। আচি তাযি গতিাল রাযত্র আসযত বচল। ফস বযল ফস চেযজ আসযব ো, ফলাি 

পাচঠয ়ে ফদযব, আচি ফ ে তার হাযত টািাটা চদই। ফস এও বযল ফ , আচি  চদ পুচলযে 

খবর চদই তা হযল আিারও দো হযব পাৰ্ব্কতী হালদাযরর িযতা।  

  

এযসচেল ফস ফলাি?—আিরা চতেজযেই  াযি বযল উদ গ্রীব, উৎিেক। 

  

ফপস্টেজী িাো োিযলে। —ফো। ফোবাচি ফিি। 
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আিরা তখেই উযঠ পিতাি, চিন্তু ফেলুদার হঠাৎ ফপস্টেজীর চপেযের তাযির উপর 

রাখা এিটা চজচেযসর চদযি দৃচি ফগযে। 

  

ওটা চিাং  ুযগর ফপাচসকযলে বযল িযে হযে? 

  

াদ্রযলাযির দৃচি উ্াচসত। 

  

বািঃ, তুচি ফতা এ সব জাোটাো ফদখচে। এক্সিুইচজট চজচেস।  

  

এিবার  চদ… 

  

চেশ্চয়ই, চেশ্চয়ই। হাযত চেয ়ে ো ফদখযল বুিযত পারযব ো। 

  

াদ্রযলাি উযঠ চগয ়ে চজচেসটার চদযি হাত বাচিয ়েই ‘আউি!’ বযল  ন্ত্রোয় িুাঁিযি 

ফগযলে। 

  

িী হল? ফেলুদা গাীর উৎিণ্ঠার সুযর বলল। 

  

আর ফবাযলা ো! বুযিা বয়যসর  ত চবদঘুযট বুারাি। আরচিইচটস। হাতটা িাাঁযধর উপর 

তুলযতই পাচর ো। 

  

ফেষিাযল ফেলুদা চেযজই এচগয ়ে চগয ়ে তাি ফেযি িীযেিাচটর পাত্রটা োচিয ়ে চেয ়ে 

হাযত িযর ঘুচরয ়ে ঘুচরয ়ে ফদযখ বার দু-এি সুপাবক বযল আবার  োস্থাযে ফরযখ চদল। 

  

াদ্রযলাযির সচতুই হাত ওযঠ চি ো ফসটা  ািাই িরা দরিার চেল, রাস্তায় এযস বলল 

ফেলুদা। 

  

ধচেু িোই আপোর িচস্তষ্ক! বলুে, এবার ফিােচদযি? 

  

বলযত সাংযিাি হযে। এবার এযিবাযর িেকওয়াচলস চিট। 
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ফিে, সাংযিাযির িী আযে? 

  

 া দাি হয ়েযে আজিাল ফপযট্রাযলর। 

  

আযর িোই, দাি ফতা সব চিেুরই ফবচে। আিার ফ  বই চেল পাাঁি টািা, ফসটা এখে 

এইচট রুচপজ। অেি ফসল এযিবাযর ফস্টচি। আপচে ওসব সাংযিাি-টাংযিাযির িো 

বলযবে ো। 

  

িেকওয়াচলস চিযটর েতুে চেয ়েটার েবরেিযঞ্চ চগয ়ে হাচজর হলাি। ফপ্রাপ্রাইটাযরর োি 

অচালাষ ফপাদ্দার। ফেলুদা িািক পাঠাযতই তৎক্ষোৎ আিাযদর িাি পিল। ফদাতলার 

আচপস ঘযর েুিলাি চগয ়ে। 

  

আসুে আসুে, িী ফসৌাাগু আিার, স্বোিধেু ফলাযির পায ়ের ধুযলা পিল। এই গচরযবর 

ঘযর! 

  

োদুস-েুদুস বাচেকে িরা ফিহারাটার সযে এই বাচিয ়ে িো বলাটা ফবে িাোেসই। হাযত 

ফসাোর ঘচি, ফঠাাঁট দুযটা টুিটুযি লাল—এই সযব এি চখচল পাে পুযরযেে িুযখ, গা ফেযি 

াুরাুযর আতযরর গন্ধ্। 

  

ফেলুদা লালযিাহেবাবুযি আলাপ িচরয ়ে চদল ফগ্রট চিলার রাইটার বযল। 

  

বযট? বলযলে ফপাদ্দারিোই। 

  

এিটা চহচন্দ চেল ি হয ়ে ফগযে আিার গল্প ফেযি, বলযলে জটায়ু। ফবা্াইয ়ের ফবায্যট। 

োটিও হয ়েযে এিটা গল্প ফেযি। গিপাযরর চরচক্রয ়েেে ক্লাব িযরচেল। ফসযােচট 

এইযট। 

  

ফেলুদা বলল, আপোর জায়ান্ট অিচেবাস এিটা পাচঠয ়ে ফদযবে ো চিস্টার ফপাদ্দারযি। 
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সাযটকেচল, সাযটকেচল, বলযলে চিিঃ ফপাদার। আচি চেযজ অচবচেু বই-টই পচি ো, তযব 

আিার িাইযে িরা ফলাি আযে। তারা পযি ও চপচেয়ে ফদয়। আিাযি। তা বলুে চিিঃ 

চিচত্তর, আপোর িী িাযজ লাগযত পাচর। 

  

আপোযদর এিচট চহযরা স্যন্ধ্ ইেেরযিেে িাই। 

  

চহযরা? িােস বুাোচজক? 

  

অচিন্তু হালদার। 

  

অচিন্তু হালদার? িই ফস রিি োযি ফতা—ও ফহ, হুাাঁ হুাাঁ, ওই োযি এিচট ফেযল 

ফঘারাঘুচর িরযে বযট। এিটা বইয ়ে এিটা পাটকও িযরচেল। ফিহারা ফিাটািুচট াাল, 

তযব ায ়েযস গেযগাল। বরাং চসযেিা লাইযে চিেু হযত পাযর। আচি ফসই িোই বযলচে 

তাযি। ইে েুাক্ট, ফেযলচট আিাযি টািা অোর িযরযে। 

  

িাযে? চহযরার পাটক পাবার জেু? 

  

আপচে আিাে ফেযি পিযলে ফ ! এ রিি হয় চিিঃ চিচত্তর। 

  

আপচে আিল ফদেচে? 

  

ফো চিিঃ চিচত্তর। আিাযদর েতুে ফিাম্পাচে, এ সব বুাপার খুব চরচস্ক! এ প্রস্তাযব রাচজ 

হবার ফিােও প্রশ্নই ওযঠ ো। ইয ়ে-িা, িচে,…?  

  

ফো, েুাঙ্কস। 

  

আিরা উযঠ পিলাি। ফদিটা বাযজ, ফপযট ফবে িন িযে চখযদ। রয ়েল ফহাযটযল খাবাযরর 

অিার চদয ়ে ফেলুদা িন্দো িুচরর বুাপাযর এিটা চবোপযের খসিা িযর ফেলল। ওর 

ফিো আযে। খবযরর িাগযজর আচপযস; সম্ভব হযল িালযি ো। হয় ফলযটস্ট পরশু িাগযজ 
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ফবচরয ়ে  াযব। গত দে চদযের িযধু চেউ িাযিকযট চতেিচিবাবুর ফদািাযো ফিউ  চদ 

এিটা িন্দো চবচক্র িযর োযিে, তা হযল চতচে ফ ে চেম্নচলচখত চঠিাোয়, ইতুাচদ। 

  

চবচরয়াচে ফখযত ফখযত এিটা েলী হাি িািি চদয ়ে ফাযে িুাযরা-টা িুযখ পুযর ফেলুদা 

বলল, রহসু ফ  রিি উত্তযরাত্তর বৃচদ্ধ পাযে, ফিাোিার জল ফিাোয় চগয ়ে দাাঁিায় বলা 

িুেচিল। 

  

দাাঁিাে দাাঁিাে, ফদচখ ফগস্ িরযত পাচর চি ো, বলযলে লালযিাহেবাবু, এই েতুে রহসু 

হযে–ফসই ফলাি চিচঠ চেয ়ে আসযব বযল এল ো ফিে, এই ফতা? 

  

চঠি ধযরযেে। আিার িযত এর িাযে এিটাই। ফস ফলাি চিচঠটা পাযব বযল আো 

িযরচেল, চিন্তু ফেষ প কন্ত পায়চে। 

  

আচি বললাি, তার িাযে ফ  িুচর িযরযে ফস েয়, অেু ফলাি। 

  

তাই ফতা িযে হযে। 

  

ওযরৰ্ব্াস, বলযলে লালযিাহেবাবু, তার িাযে ফতা এিজে চক্রচিেুাল বািল। 

  

আো ফেলুদা-এ প্রশ্নটা চি চদে ফেযিই আিার িাোয় ঘুরযে–ফপপারওয ়েট চদয ়ে িাোয় 

িারযল ফলাি িরযিই এিে ফিােও গুারাচন্ট আযে চি? 

  

ুঁি ফিায ়েযেিো, বলল ফেলুদা। উত্তর হযে, ো ফেই। তযব এ ফক্ষযত্র ফ  ফিযরযে তার 

হয়যতা ধারো চেল িরযবাই। 

  

চিাংবা অোে িযর চজচেসটা চেযত ফিয ়েচেল; িাযর  াযব াাযবচে।  

  

রয ়েযলর খাওয়া ফ  ফব্ৰে টচেযির িাজ িযর, ফসটা ফতা জােতাি ো; তুই চঠি বযলচেস 

ফতাপ যস। ফসটাও এিটা পচসবল বুাপার। চিন্তু ফসুঁযলা জােযলও ফ  এ বুাপাযর খুব 
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ফহলপ হযে তা ফতা েয়। ফ  ফলািটাযি দরিার ফস এিে আশ্চ ক াাযব গা োিা চদয ়েযে 

ফ , ঘটোটা প্রায় অসম্ভযবর প েকয ়ে পযি। 

  

অচবচেু াুাচেে ফ  িযরচে। ফস ফলাি ফসটা সযন্ধ্যবালা জােযত পারলাি, আর ফসটা 

ঘটল ফবে োটিীয় াাযব। 

  

ফসটা বলার আযগ জাোযো দরিার ফ  সাযি িারযটর সিয় হাজরা ফোে িযর জাোযলে। 

বারাসযত সাধে দচস্তদাযরর ফিােও সন্ধ্াে পাওয়া  ায়চে।  

  

লালযিাহেবাবু ফহাযটল ফেযি আর বাচি ফেযরেচে। আিাযদর পীযে চদয ়ে আিাযদর 

এখাযেই রয ়ে চগয ়েচেযলে। সাযি সাতটার সিয় শ্রীোে আিাযদর িচে এযে চদয ়েযে, 

এিে সিয় িচলাং ফবল ফবযজ উঠল। েীতিাযলর সযন্ধ্, পািাটা এর িযধুই চেিুি, তাই 

ফবযলর েযব্দ ফবে িিযি উযঠচেলাি। 

  

দরজা খুযল আরও এি িিি। 

  

এযসযেে হৃষীযিেবাবু। 

  

চিেু িযে িরযবে ো-অসিয ়ে খবর ো চদয ়ে এযস পিলাি-আিাযদর ফটচলযোেটা োাঁিা 

পাওয়া  াযে ো। চিিঃ হালদাযরর িৃতুুর পর ফেযিই… 

  

শ্রীোেযি বলযত হয় ো, ফস েতুে ফলাযির গলা ফপয ়েই আযরি িাপ িচে চদয ়ে ফগল। 
  

ফেলুদা বলল, আপোযি ফবে উযত্তচজত িযে হযে। বযস ঠাো হয ়ে িী ঘটো বলুে। 

হৃষীযিেবাবু িচেযত এিটা িুিুি চদয ়ে দি চেয ়ে বলযলে, আপচে আিার এিতলার 

ঘরটা ফদযখেচে, তযব আচি বলযত পাচর ও ঘরটায় োিযত ফবে সাহযসর দরিার হয়। 

অত। বি বাচির এিতলায় আচি এিিাত্র বাচসন্দা। িািরীযদর আলাদা ফিায়াটকারস 

আযে। এ ি বেযর অযাুাস খাচেিটা হয ়েযে চঠিই, চিন্তু পুযরাপুচর হয় ো। সযন্ধ্ ফেযি 

গাটা ফিিে েিেি িযর।  াই হাি, িাল রাচত্তযর, তখে সাযি দেটা হযব, আচি খাওয়া 
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ফসযর ঘযর এযস দরজা বন্ধ্ িযর িোচরটা ফেযলচে। সযব, এিে সিয় দরজায় ফটািা 

পিল। সচতু বলযত িী, েক িরার ফলাি ও বাচিযত ফিউ ফেই।  ারা আিাযি িায় তারা 

বাইযর ফেযি হাাঁি ফদয়—এিে িী িাির-বািচরও। িাযজই বুিযত পারযেে, আিার িযে 

ফবে এিটু খটুিী লাগল। ফখালার আযগ চজযেস িরলুি, ফি? উত্তযরর বদযল আবার 

টািা পিল। এিবার াাবলুি খুলব ো। চিন্তু সারারাত  চদ ওই াাযব খ্ খ্ িযল তা 

হযল ফতা আরও গেযগাল। তাই ফিােওরিযি সাহস সঞ্চয় িযর  া োযি িপাযল িযর 

দরজাটা খুললুি; ফখালািাত্র এিচট ফলাি েুযি এযস দরজাটা বন্ধ্ িযর চদল। তখেও 

িুখ ফদচখচে; তারপর আিার চদযি চেরযত িাপ-দাচি ফদযখ আন্দাজ িরলুি ফি। 

াদ্রযলাি আিাযি ফিােও িো বলযত ো চদয ়ে ফসাজা গিগি িযর তাাঁর িো বযল 

ফগযলে এবাং  তক্ষে বলযলে ততক্ষে তাাঁর িাে হাযত এিচট ফোরা ফসাজা আিার চদয ়ে 

পয ়েন্ট িরা। 

  

বেকো শুযে আিারই ায় িরচেল। লালযিাহেবাবুর ফদখলাি িুখ হাাঁ হয ়ে ফগযে।  

  

িী বলযলে সাধে দচস্তদার? প্রশ্ন িরল ফেলুদা। 

  

সাাংঘাচতি িো, বলযলে হৃষীযিেবাবু। চিিঃ হালদাযরর িাযলিেযে িী চজচেস আযে 

তা ফ িে ফিাটািুচট আচি জাচে, ফতিচে ইচেও জাযেে। বলযলে বাহাদুর ো-র ফ  পান্না 

বসাযো ফসাোর জন্দার ফিৌযটাটা চিিঃ হালদাযরর সাংগ্রযহ রয ়েযে, ফসটার এিজে াাল 

খযদ্দর পাওয়া ফগযে, ফসটা তার িাই। আচি ফ ে আজ রাচত্তযর এগাযরটার সিয় 

িধুিুরলীর চদচঘর ধাযর াাো েীলিুচঠর পাযে েুাওিা গােটার েীযি ওয ়েট িচর—ও 

এযস চেয ়ে  াযব। 

  

এই ফ  িাজটা িরযত বযলযে তার জেু আপোর পাচরশ্রচিি িী? 

  

িিু ফপািা। এ ফতা হুিচির বুাপার। বলযল  চদ পুচলযে খবর চদই, তা হযল চেঘাত 

িৃতুু। 
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রাচত্তযর দাযরায়াে ফগযট োযি ো? 

  

োযি বইিী, চিন্তু আিার ধারো হয ়েযে ফলািটা পাাঁচিল টপযি আযস।  

  

আপোর ঘর চিেল িী িযর? 

  

সাধু দচস্তদারও ফতা ওই ঘযরই োিত-চিেযব ো ফিে? 

  

াদ্রযলাযির িাি োি সাধু চেল বুচি? 

  

চিিঃ হালদারযি ফতা ফসই োিই বলযত শুযেচে। 

  

আপচে তাযি িী বলযলে? চজযেস িরল ফেলুদা। 

  

আচি বললুি, এখে চিিঃ হালদাযরর চজচেসপযত্র িিা পাহারা, ফস ফিৌযটা আচি ফেব িী 

িযর? ফস বলযল, ফিিা িরযলই পারযব। তুচি চিিঃ হালদাযরর ফসযক্রটাচর চেযল; জরুচর 

িাগজপত্র ফদখার জেু ফতািার ফস ঘযর ফোিার সমূ্পেক অচধিার আযে; বুস্—এই বযলই 

ফস িযল ফগল। আচি জাচে, আপচে চে চো িরযবে, বলযবে পুচলযে খবর ফদওয়া উচিত 

চেল, অন্তত বাচির ফলািযি জাোযো উচিত চেল। চিন্তু প্রাযের ায ়ের িযতা ায় আর 

িী আযে বলুে। আপোর িোটাই িযে হল। আপচেও ফ  তদন্ত িরযেে ফসটা আিার 

িযে হয় সাধু জাযে ো। 

  

আপচে তা হযল ফিৌযটা বার িযরেচে। 

  

আপচে চি প্রস্তাব িরযেে ফ , আিরা ফসখাযে  াই? আপোরা  চদ এিটু আযগ চগয ়ে গা 

োিা চদয ়ে োযিে-আচি ফগলাি এগাযরাটায়–তারপর ফস এযল  া িরার দরিার ফস ফতা 

আপচেই াাল বুিযবে। এইাাযব হাযতোযত ফলািটাযি ধরার সুয াগ ফতা আর পাযবে 

ো।  

  

পুচলেযি খবর ফদব ো বলযেে? 
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অিে সবকোযের িো উচ্চারে িরযবে ো, ফদাহাই। আপচে আসুে, সযে এাঁযদরও চেযত 

পাযরে। তযব সে্ অবস্থায়  াযবে, িারে ফলািটা ফিোরাস।  

  

ফলযগ পি়েুে, চবো চিধায় বলযলে লালযিাহেবাবু।রাজস্থাযের িািাত  খে আিাযদর 

ফপেু হটাযত পাযরচে, তখে এর জেু িী ায়? এ ফতা োচসু িোই। 

  

আচি অচবচেু জায়গাটা ফদচখয ়ে ফদব, বলযলে হৃষীযিেবাবু; ফিে ফরাি ফেযি খাচেিটা 

ফাতর চদযি ফ যত হয়; ফস্টেে ফেযি িাইল িাযরি। 

  

ফেলুদ রাচজ হয ়ে ফগল। হৃষীযিেবাবু িচে ফেষ িযর উযঠ পযি বলযলে, দেটা োগাদ 

তা হযল আপোরা চিট িরযেে আিাযি। 

  

ফিাোয়? 

  

আিাযদর বাচি েচিয ়ে দু োচলকাং ফগযলই এিটা ফতিাোর ফিাি পাযবে। ফসখাযে ফদখযবে 

এিটা চিচির ফদািাে। ফসই ফদািাযের সািযে োিব। আচি।  
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৫. রাপত্র লবপেষ ট্রালেি ফেই 

রাযত্র চবযেষ ট্রাচেি ফেই, তাও এি ঘণ্টা হাযত চেয ়ে আিরা ফবচরয ়ে পিলাি। খাওয়াটা 

বাচিযতই ফসযর চেলাি। এত তািাতাচি খাওয়া অযাুাস ফেই। আিাযদর; লালযিাহেবাবু 

বলযলে, চখযদ ফপযল ওই চিচির দািাযে েুযি পিা  াযব। িিুচর আর আলুর তরিাচর 

চেঘাত পাওয়া  াযব। 

  

এিটা সুচবযধ এই ফ  লালযিাহেবাবুর ড্রাইাার হচরপদবাবু ফেলুদার াীষে াক্ত। তার 

উপর ফবা্াই িািকা োইচটাং-এর েচব ফদখার সুয াগ োযিে ো। িখেও। এ রিি ো 

হযল রান্তচবযরযত বারাসযত ঠুােযত অযেি ড্রাইাারই গজগজ িরত; ইচে ফ ে েতুে 

লাইে ফপযলে। 

  

চা আই চপ ফরাযি পযি লালযিাহেবাবু গাে ধযরচেযলে–ফজুাৎস্না রাযত সবাই ফগযে বযে, 

চিন্তু ফেলুদা তাাঁর চদযি িাইযত অিাবসুায় গােটা ফবিাোে হযে বুিযত ফপযর ফেযি 

ফগযলে। 

  

আিাযে এি টুিযরা ফিঘ ফেই। তারার আযলা বযল এিটা চজচেস আযে, ফসটা হয়যতা 

আিাযদর চিেুটা ফহল্প িরযত পাযর। ফেলুদার েরিাে অেু া ়েী গাে়ে রযের জািা 

পযরচে। লালযিাহেবাবুর পুযলাাারটা চেল হলযদ, তাই তার উপর ফেলুদার ফরেযিাটটা 

িাচপয ়ে চেয ়েযেে। াদ্রযলাি এখে গাচিযত বক্স;  খে হাাঁটযবে তখে এিটা পযিট াীষে 

িুযল োিযব, িারে তাযত ারা আযে এিটা হািােচদস্তার ফলাহার াাো; ওয ়েপে চহযসযব 

বুবহার িরার জেু াদ্রযলাি ওটা ফিয ়ে চেয ়েযেে শ্রীোযের িাযে। ফেলুদার পযিযট 

অবেু রয ়েযে তার ফিাে চরালাার। 
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আিাযদর আন্দাজ াুল হয়চে; দেটার চিেু আযগ আিরা ফতিাোয় ফপৌাঁযে ফগলাি। চিচির 

ফদািাযের পাযেই এিটা পাযের ফদািাে—তার সািযে ফেযি হৃষীযিেবাবু এচগয ়ে এযস 

আিাযদর গাচিযত উযঠ। হচরপদবাবুযি বলযলে, িাইযের রাস্তাটা চেে।  

  

খাচেি দূর ফ যতই বাচি িযি এল। আযলাও ফবচে ফেই; রাস্তায়  া আযলা চেল তাও 

েুচরয ়ে ফগল বাাঁয ়ে ফিাি চেযত। বুিলাি এটা প্রায় পিীগ্রাি অঞ্চল।বারাসযতই চেল প্রেি 

েীলিুচঠ। বলযলে হৃষীযিেবাবু। এ চদিটাযত এিিাযল অযেি সাযহব োিত; চদযের 

আযলায় তাযদর সব াাো বাগােবাচি ফদখযত ফপযতে।  

  

চিচেট িুচি িলার পর এিটা জায়গায় এযস গাচি দাাঁি িরাযত বলযলে হৃষীযিেবাবু। 

  

আসুে। 

  

গাচি ফেযি োিলাি িার জযে।গাচিটা এখাযেই ওয ়েট িরুি, বলযলে হৃষীযিেবাবু, 

আচি আপোযদর জায়গাটা ফদচখয ়ে চদয ়ে আচস, তারপযর এই গাচিই আিাযি বাচি 

ফপৌাঁযে আসব। 

  

লালযিাহেবাবু, হচরপদবাবুযি টািা চদয ়ে বলযলে, তুচি এাঁযি ফপৌাঁযে চদয ়ে ফেরার সিয় 

ফিােও ফদািাে-যটািাে ফেযি খাওয়াটা ফসযর চেও। চেরযত রাত হযব। আিাযদর। 

  

ঘাযসর উপর চদয ়ে চিচেট পাাঁযিি হাাঁটযত এিটা জাংলা জায়গা এযস পিল।  

  

এখাযেই চেল িধুিুরলীর চদচঘ, বলযলে হৃষীযিেবাবু। আিাযদর ফ যত হযব ওখােটায়। 

  

খুবই িি আযলা, চিন্তু তাও বুিযত পারচে ফ  গােপালা োিাও ও চদযি এিটা দালাযের 

াগ্নস্তৃপ রয ়েযে। েীতিাল বযল রযক্ষ, ো হযল এ জায়গাটা হত সাপ বুাযের চিযপা! 

  

এখে টযিকর আযলাটা ফবাধহয় ফতিে চবপজ্জেি চিেু েয়, বলল ফেলুদা।  

  

িযে ফতা হয় ো, বলযলে হৃষীযিেীবাবু। 
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ফোট্ট পযিট টযিকর আযলাযত ফিাপিাি খাোখন্দ বাাঁচিয ়ে আিরা ফপৌাঁযে ফগলাি েীলিুচঠর 

াগ্নস্তূযপর পাযে। 

  

ওই ফ  ফদখুে। েুাওিা গাে, বলযলে হৃষীযিেবাবু! ফেলুদা ফস চদযি এিবার টিক ফেযল 

ফসটা চেচবয ়ে পযিযট পুরল। 

  

আচি তা হযল আচস। 

  

আসুে। 

  

চতে ফিায়াটার আপোযদর এিটু অযপক্ষা িরযত হযব। 

  

আিরা ফ  চদি চদয ়ে এযসচেলাি। ফস চদি চদয ়েই িযল ফগযলে হৃষীযিেবাবু; এি 

চিচেযটর িযধুই তাাঁর পায ়ের আওয়াজ চিচলয ়ে ফগল।  

  

ওযিািাসটা লাচগয ়ে চেে। 

  

ফেলুদা পযিট ফেযি চটউব বার িযর লালযিাহেবাবুর চদযি এচগয ়ে চদল।  

  

 া বযলযেে িোই। িুাযলচরয়া শুেচে। আবার খুব ফবযিযে।  

  

আিরা চতে জযেই ওযিািস লাচগয ়ে চেয ়ে এিটা বি রিি দি চেয ়ে অযপক্ষার জেু 

দতচর হলাি। আিাযদর িাউযিই দাাঁিাযত হযব ো, িারে াগ্নস্তূযপ োোে হাইযটর ইযটর 

পাাঁজা রয ়েযে, তাযত ফিয়ার ফিৌচি ফিািা সব চিেুবই িাজ হয়? িো বলযত হযল 

চেসচেস্ োিা গচত ফেই, তাও প্রেি চদিটায়। পযরর চদযি িিচিট িীেী। অন্ধ্িাযর 

ফিাখ সয ়ে ফগযে, এখে িাচরচদযি িাইযল বট, অেে, আিগাে, বাাঁেিাি—এসব ফবে 

তোত িরা  ায়। চিচির েব্দ োিাও ফ  অেু েব্দ আযে ফসটা ফবে বুিযত পারচে। 

ফট্রযের আওয়াজ, সাইযিল চরিোর িিা হেক, রাস্তার িুিুযরর ফঘউ ফঘউ, এিে িী দূযরর 
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ফিােও বাচি ফেযি ট্রােচজস্টাযরর গাে প কন্ত। ফেলুদার ঘচিযত ফরচিয়াি িায়াল, তাই 

অন্ধ্িাযরও টাইি ফদখযত পাযর। 

  

েীত ফ ে চিচেযট চিচেযট বািযে। েহযরর ফিয ়ে চেঘাত পাাঁি-সাত চিচগ্র িি। 

লালযিাহেবাবু তাাঁর টুচপ আযেেচে, রুিাল সাদা, তাই ফসটা বাাঁধযলও িযল ো; চেরুপায় 

হয ়ে দুহাযতর ফতযলা চদয ়ে টাি ফেযিযেে। এিবার িুখ চদয ়ে এিটা অস্ফুট েব্দ িরাযত 

ফেলুদা বলল, চিেু বলযলে? তাযত াদ্রযলাি চেসচেস িযর জবাব চদযলে, েুাওিা 

গাযেই ফবাধহয় ফপচি ো। োাঁিিুচন্ন িী ফ ে োযি।  

  

েুাওিা গাযের োিই শুযেচে, চেসচেচসয ়ে বলল ফেলুদা, ফিাযখ এই প্রেি ফদখলাি। 

  

আিাযে তারাুঁযলা সরযে। এিটু আযগ এিটা তারাযি ফদযখচেলাি োরযিল গাযের 

িাোর উপযর, এখে ফদখচে গােটায় োিা পযি ফগযে। ফিােও ফিো িেযস্টযলেে আযে। 

চি ো ফদখার জেু িাোটা উপর চদযি তুযলচে, এিে সিয় এিটা েব্দ িাযে এল। 

পায ়ের েব্দ। 

  

এগাযরাটা বাযজচে এখেও। ফেলুদা দু চিচেট আযগ ঘচি ফদযখ চেসচেস িযর বযলযে, 

ফপৌযে। 

  

আিরা পােযরর িযতা চস্থর। 

  

ফ  চদি চদয ়ে এযসচে, ফস চদি চদয ়েই আসযে েব্দটা। ঘাযসর উপর িাযি িাযি ইট-

পাটযিল রয ়েযে, তার জেুই েব্দ। তাও িাে ো পাতাযল, আর অেু েব্দ ো িিযল 

ফোো  ায় ো। এখে চবপ্নচবষু্ণর িাি োিা আর ফিােও েব্দ ফেই।  

  

এবার ফলািটাযি ফদখা ফগল। ফস এচগয ়ে এযসযে েুাওিা গােটাযি লক্ষু িযর। 

  

এবাযর তার হাাঁটার গচত িিল। আিরা িাচটযত ঘাপচট ফিযর বসা, সািযে এিটা াাো 

পাাঁচিল আিাযদর েরীযরর েীযির অাংেটা ফে়েযি ফরযখযে। আিরা তার উপর চদয ়ে ফদখচে। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যলিৎ রায়  । ফেপ াললয়পের লিলি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 45 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

হৃষীযিেবাবু— 

  

ফলািটা িাপা গলায় িাি চদয ়েযে। হাাঁটা োচিয ়ে। তাাঁর দৃচি ফ  েুাওিা গােটার চদযি 

ফসটা িাোটা ফদযখ আন্দাজ িরযত পারচে,  চদও িােুষ ফিোর ফিােও প্রশ্ন ওযঠ ো। 

  

হৃষীযিেবাবু— 

  

ফেলুদা ওঠার জেু দতচর। তার েরীর টাে ফসটা ফবে বুিযত পারচে।  

  

ফলািটা ধীযর ধীযর এচগয ়ে আসযত শুরু িরল। 

  

লালযিাহেবাবুর িাে িেুইটা উচিয ়ে উযঠযে। উচে পযিট হাতিাযেে হািােচদস্তার 

াাোটার জেু। 

  

ফলািটা এখে দে হাযতর িযধু। 

  

হৃষীযিে— 

  

ফেলুদা বাযঘর িযতা লাচেয ়ে উঠযতই এিটা রক্ত জল িরা বুাপার ঘযট ফগল। 

  

আিাযদর চপেে ফেযি দুযটা ফলাি এযস তার উপর হুিচি ফখয ়ে পযিযে।  

  

ফেলুদার সযে ফেযিই ফবাধহয় আিার োাক ও েক্ত হয ়ে ফগযে। িট িযর চবপযদ িাো 

ুঁযলায় ো। আচি তৎক্ষোৎ লাচেয ়ে উযঠ িাাঁচপয ়ে পিলাি সািযের চদযি! ফেলুদার 

ঘুাঁচষ ফখয ়ে এিটা ফলাি আিারই চদযি চেটযি এযসচেল। আচি তাযি লক্ষু িযর 

আযরিটা ঘুাঁচষ 

  

িালাযত ফস হুিচি ফখয ়ে পিল ঘাযসর উপর।  
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চিন্তু এ িী, আরও ফলাি এযস পযিযে। চপেে ফেযি! তার িযধু এিটা আিায় জাপযট 

ধযরযে, আরও দুযটা চগয ়ে আক্রিে িযরযে ফেলুদাযি। ধস্তাধচস্তর েব্দ পাচে। চিন্তু 

আচি চেযজ বচন্দ,  চদও তারই িযধু জুযতা পরা িাে পা-টা চদয ়ে ক্রিাগত চপেে চদযি 

লাচে িালাচে। 

  

লালযিাহেবাবু িী িরযেে এই চিন্তাটা িাোয় আসযতই েুতচেযত এিটা চবরাচে চেো 

ঘা ফখলাি, আর সযে সযে িাচরচদযির অন্ধ্িার ফ ে আরও দে ুঁে গাে়ে হয ়ে ফগল। 

  

তারপর আর চিেু জাচে ো। 

  

  
  

িীযর, চঠি হুায়? 

  

ফেলুদার ফিহারাটাই প্রেি ফদখযত ফপলাি োে হয ়ে।  

  

ঘাবিাসচে, আচিও েি-আউট হয ়ে ফগাসলাি দে চিচেযটর জেু। 

  

এবাযর ফদখলাি ঘযরর অেু ফলাযিযদর। অচিতাাবাবু তাাঁর পাযে এিজে িচহলা-

চেশ্চয়ই তাাঁর ্ী—লালযিাহেবাবু, হৃষীযিেবাবু, আর দরজার িুযখ দাাঁচিয ়ে অচিন্তুবাবু। 

এ ঘরটা আযগ ফদচখচে; বাচির বচত্রেটা ঘযরর ফিােও এিটা হযব।  

  

আচি চবোোয় উযঠ বসলাি। এিটা িেিযে বুো েুতচের িােটায়। তা োিা আর 

ফিােও িি ফেই। ফেলুদা ঘূচষটা ফখয ়েচেল িাে ফিাযখর  েীযি ফসটা িালচসযট ফদযখই 

ফবািা  াযে। ব্লুাি-আই বুাপারটা অযেি চবযদচে েচবযত ফদযখচে; স্বিযক্ষ এই প্রেি 

ফদখলাি। 

  

এিিাত্র জটায়ুই অক্ষত, বলল ফেলুদা। 

  

ফস িী। আশ্চ ক বুাপার ফতা?–িী িযর হল? 
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ফিাক্ষি ওয ়েপে ওই হািােচদস্তা, বলযলে লালযিাহেবাবু, হাযত চেয ়ে িাোর উপর তুযল 

ফহচলিপটাযরর িযতা বই বাই িযর ঘুচরয ়ে ফগলাি। আিার ধাযর িাযেও এযগায়চে। 

এিচট ুঁোও। 

  

ওরা ুঁো চেল বুচি? হায়ািক ুঁোজ, বলযলে লালযিাহেবাবু। 

  

বললাি ফলািটা ফিোরাস, বলযলে হৃষীযিেবাবু। তযব ও ফ  এতটা িরযব তা াাচবচে। 

আচি ফতা চগয ়ে অবাি। এিজে ফোয়া এিজে বসা এিজে হুিচি ফখয ়ে পযি িাচটযত। 

আর আসল ফ  ফলাি ফস হাওয়া। 

  

ফেলুদা আর লালযিাহেবাবু োচি আিাযি ধরাধচর িযর গাচিযত এযে ফতাযলে। 

অচিতাাবাবু চেযজ ফবে রাত অবচধ পযিে, তাই উচে ফজযগ চেযলে। ফ  ঘরটায় আিরা 

রয ়েচে ফসটা এিতলার এিটা ফগস্ট রুি। ফবে বি ঘর, পাযেই বােরুি। পুযব জাোলা 

চদয ়ে োচি বাগাে ফদখা  ায়। অচিতাাবাবুই ফজার িরযলে আজ রাতটা এখাযে োিার 

জেু। অসুচবধা এই ফ  বািচত িাপি ফেই,  া পযর আচে তাই পযরই শুযত হযব। 

হৃষীযিেবাবুর ায ়ের জেুই এই ফগালিালটা হল, বলযলে অচিতাাবাবু, পুচলেযি বলা 

োিযল সাধু সযিত ুঁোরা এতক্ষযে হাজযত। 

  

হৃষীযিেবাবুও অচবচেু অুাপলজাইজ িরযলে। চিন্তু াদ্রযলািযিই বা ফদাষ ফদওয়া  ায় 

িী িযর? ও রিি োসচের পর ফ  ফিােও িােুযষরই ায় হযত পাযর।  

  

অচিতাাবাবুর ্ীই সব বুবস্থা িযর চদয ়েযেে। বলযলে, বাচিযত এই দুয কাগ, 

আপোযদর সযে বযস দু দে িো বলারও সুয াগ হল ো। এোর এত বই আচি পযিচে।–

িী ফ  আেন্দ পাই তা বলযত পাচর ো। 

  

ফেযষর িোটা অচবচেু লালযিাহেবাবুযি উযদ্দে িযর বলা।  
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ফেলুদা বলল, িাল সিাযল  াবার আযগ আপোর ফেযলর সযে এিবার িো বযল ফেব। 

ঘযর ফিার ফোিার পযরও ও  া সাহস ফদচখয ়েযে ফতিে সিরাির ফদখা  ায় ো। 

  

সাযি বাযরাটা োগাদ  খে আিরা ফোবার আয ়োজে িরচে তখে ফেলুদা এিটা িো 

বলল।  

  

ঘুাঁচষটাও ফ  ফব্ৰে টচেযির িাজ িযর ফসটা আজ প্রেি জােলাি।  

  

িী রিি? বলযলে লালযিাহেবাবু। 

  

সাধুবাবু াুাচেে িরার বুাপারটা বুিযত পারচে এতচদযে।  

  

বযলে িী! 

  

তুযখাি ফলাি। তযব  ার সযে ফিািাচবলা িরযে, ফসও ফতা িি তুযখাি েয়।  

  

এর ফবচে আর চিেু বলল ো ফেলুদা। 
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৬. এ লব লস লি – এলেয়া’ি ফবস্ট ক্রাইম 

লিপটক্টর 

অচেরুদ্ধ সিাযল স্কুযল  ায়, তাই িা খাবার আযগই ফেলুদা ওর সযে ফদখা িযর চেল। 

  

ফিার ফোিারর িোটা আজ শুযে িযে হল ফেযলচট ফবচে রিি িল্পোপ্রবে; পরপর 

দুবার; এিটু বািাবাচি বযল িযে হল। ফেলুদা বলল, তুচি ফ  বন্দুিটা চদয ়ে ফিারযি 

িারযব চঠি িযরচেযল ফসটা ফতা আিাযি ফদখাযল ো। শুেলাি ফতািার ফোটিািাযি 

ফদচখয ়েে। 

  

অচেরুদ্ধ বন্দুিটা বার িযর ফেলুদার হাযত চদয ়ে বলল, এটা ফেযি আুঁযের েুলচি 

ফবযরায়। 

  

লাল িাচস্টযির দতচর ফিচেেগাে, চট্রগার চটপযল ফিচেেগাযের িযতা েযব্দর সযে েযলর 

িুখ চদয ়ে সচতুই িািক ফবযরায়। 

  

ফেলুদা বন্দুিটা চেয ়ে ফেযি-যিযি ফদযখ ফসটার খুব তাচরে িযর ফেরত চদয ়ে বলল, 

ফতািার ফ  ঘুযির বুাঘাত হযে, ফদখা  াি ফসটা বন্ধ্ িরা  ায় চি ো। 

  

তুচি ফিার ধযর ফদযব? 

  

ফগায ়েন্দার ফতা ওই িাজ। 

  

আর আিার িন্দো ফ  িুচর িযরযে ফসই ফিার? 

  

ফসটারও ফিিা িযলযে, তযব িাজটা খুব সহজ েয়। 
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খুব েক্ত? 

  

খুব েক্ত। 

  

দারুে রহসু? 

  

দারুে রহসু। 

  

আর ফস চদে ফ  বলযল, খাাঁিার দরজায় রক্ত ফলযগ আযে? 

  

ওটাই ফতা ারসা। ওটাই ফতা ক্লু। 

  

ক্লু িাযে? 

  

িু হল  ার সাহায ু ফগায ়েন্দা দুি ফলািযি জব্দ িযর। 

  

লালযিাহেবাবু হঠাৎ চজযেস িরযলে, আো, ফতািার পাচখযি িো বলযত শুযেে? 

  

হুাাঁ, বলল অচেরুদ্ধ। আচি ঘযর চেলাি, আর শুেলাি পাচখটা িো বলযে। 

  

িী িো? 

  

বলযে : দাদু াাত খাে, দাদু াাত খাে। আচি তকু্ষচে ফবচরয ়ে এলাি। চিন্তু তারপর আর 

চিেু বলল ো। 

  

লালযিাহেবাবুর িুযখ হাচস। অচেরুদ্ধ শুযেযে, দাদু াাত খাে আর লালযিাহেবাবু 

শুযেযেে, বাবু সাবধাে! িােযতই হয় দুযটা খুব িাোিাচে। পাচখ চেশ্চয়ই ওই ধরযেরই 

চিেু বলচেল। 
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আপোর এখাযে পাচখ ধরযত পাযর এিে ফিউ আযে? ফেলুদা অচিতাাবাবুযি চজযেস 

িরল।  

  

আিাযদর িালীর ফেযল আযে, েঙ্কর, বলযলে অচিতাাবাবু। এর আযগ দু-এিবার 

ধযরযে পাচখ। খুব িালাি-িতুর ফেযল। 

  

তাযি বলযবে এিটু ফিাখ রাখযত। খুব সম্ভব িন্দোচ ট আপোযদর বাগাযেই রয ়েযে। 

  

বারাসযত োিযতই ফদযখচেলাি ফ , খবযরর িাগযজ িন্দোর চবষয় চবোপেটা 

ফবচরয ়েযে। ফসটার িাজ ফষ এত তািাতাচি হযব তা াাবযত পাচরচে। 

  

বাযরাটা োগাদ এিচট বের পাাঁচিযের ফেযল আিাযদর বাচিযত এযস হাচজর। ফবে 

ফিাখাযিাখা ফিহারা, পরযে চজেস আর িাোর িুযলর িপাল-োিা িায়দা ফদখযলই ফবািা 

 ায় ইচে হাল-েুাোযের তরুে। 

  

ফেলুদা বসযত বলযত াদ্রযলাি িাো ফেযি বলযলে, বাসব ো। আজ এিটা ইন্টারচাউ 

আযে। ইয ়ে, আচি আসচে। ওই পাচখর বুাপাযর িাগযজ ফ  চবোপেটা চদয ়েযেে ফসইযট 

ফদযখ। 

  

ওটা আপোযদর পাচখ চেল? 

  

আিাযদর িাযে আিার দাদুর। দাদু িারা ফগযেে। লাস্ট িােুে। তাই বাবা ওটাযি ফবযি 

চদযলে। ওটার ফদখাশুো দাদুই িরযতে। বাবা ফিাটক-িািাচর িযরে, িা বাযত ফাাযগে, 

আর আিার ও সযব ইন্টাযরস্ট ফেই। 

  

িচদ্দে চেল আপোযদর বাচি? 

  

তা বের দযেি। দাদুর খুব চপয়াযরর িন্দো চেল। 

  

িো বলত? 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যলিৎ রায়  । ফেপ াললয়পের লিলি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 52 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

হুাাঁ। দাদুই চেচখয ়েচেযলে। খুব রচসি িােুষ চেযলে। অ্ুত অ্ুত িো চেচখয ়েচেযলে। 

  

অ্ুত িাযে? 

  

এই ফ িে—দাদুর পাোর ফেো চেল; পাচখটাযি চেচখয ়েচেযলে ‘ িযি বাযরা’ বলযত। 

তারপর চব্ৰজও ফখলযতে দাদু। ফখলার সিয় অযপাযেযন্টর তাস াাল বুিযত পারযল 

পাটকোরযি এিটা িো খুব বলযতে। ফসটা পাচখটা তুযল চেয ়েচেল।  

  

িী িো? 

  

সাধু সাবধাে। 

  

চঠি আযে। অযেি ধেুবাদ। 

  

আর চিেু–?  

  

ো, আর চিেু জাোর ফেই। 

  

ইয ়ে, চবোপে ফদযখ বুিযত পাচরচে এটা আপোর বাচি। 

  

ফসটা ো ফবািারই িো। 

  

আপোযি চিট িযর খুব ইয ়ে হলাি। 

  

িািা পাাঁি ঘণ্টা তার ঘযরর দরজা বন্ধ্ িযর বযস ফেযি চবযিযল িা ফখযত ফবচরয ়ে এযস 

ফেলুদা হাজরাযি এিটা ফটচলযোে িরল : 

  

িাল সিাযল িী িরযেে? 

  

ফিে বলুে ফতা? 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যলিৎ রায়  । ফেপ াললয়পের লিলি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হালদার বাচিযত আসযত পারযবে।–েটা োগাদ? িযে হযে রহযসুর চিোরা হয ়েযে। 

দতচর হয ়ে আসযবে। 

  

লালযিাহেবাবুযি ফটচলযোযে বযল ফদওয়া হল, আিরা টুাচক্স িযর িযল  াব তাাঁর বাচি 

সাযি আটটায়। ফসখাে ফেযি তাাঁর গাচিযত বারাসত।  

  

রহসু আরও বৃচদ্ধ ফপল োচি? 

  

ো। সমূ্পেক উদঘাচটত।  

  

সব ফেযষ অচিতাাবাবুযি ফোে িরা হল। 

  

আপোযদর বাচিযত িাল সিাযল এিটা ফোটখাযটা চিচটাং িরব াাবচে।  

  

চিচটাং? 

  

আপোযদর পুরুষ ফি্ার ফ  িজে আযেে তাাঁরা ফ ে োযিে। আর হাজরাযি োিযত 

বযলচে। 

  

েটায় হাচজরা। আপোর িাযজর হয়যতা এিটু ফদচর হযত পাযর, চিন্তু বুাপারটা জরুচর। 

  

অচিতাাবাবু রাচজ হয ়ে ফগযলে। —পুরুষ ফি্ার িাযে চি অেুযিও িাইযেে? 

  

ো। ফস ো োিাটাই বাঞ্ছেীয়। এটা শুধু প্রাপ্তবয়স্কযদর জেু।  

  

আিরা  খে ফপৌাঁেলাি, তার আযগই হাজরার দল হাচজর। ফেলুদা এ রিি ধরযের চিচটাং 

এর আযগও িযরযে। প্রযতুি বারই আিার িযের িযধু এিটা িেিযে াাব, িারে জাচে 

ো। িী হযত িযলযে, িার াাযগু হাতিিা আযে, িীাাযব ফেলুদা রহযসুর সিাধাে 

িযরযে। লালযিাহেবাবু আিাযি বলযলে, আচি চিন্তাটাযি ফেে অেু পযে ঘুচরয ়ে 

চেয ়েচে। এ বুাপাযর ফব্ৰে খাচটয ়ে ফিােও লাা ফেই, িারে আিার চঘলুযত অযেি 
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ফাজাল, ফতািার দাদারটা চপওর। চেযজর দতচর রহযসুর সিাধাে এি চজচেস, আর 

অুািিুয ়েল লাইযে সিাধাে আযরি চজচেস। 

  

েীযির দবঠিখাো ঘযর জিায ়েত হয ়েচে। হৃষীযিেবাবুর চদচি  াবার সিয় হয ়ে এযসযে। 

বলযলে, এ বাচি ফেযি ফ যত পারযল বাাঁচি িোই! িাগজ োিযল তরু এিটা িো। 

এখে প্রাে হাাঁচপয ়ে ওযঠ। 

  

অচিন্তবাবুর সযে াাল িযর আলাপ হয়চে। চতচে আপচত্ত িযরচেযলে এই চিচটাং-এ 

উপচস্থত োিার বুাপাযর। তাাঁর োচি এিটা বি পাটক চেয ়ে খুব পচরশ্রি িরযত হযে। 

িালই োচি োটিটার প্রেি ফো। াদ্রযলাি ফেলুদাযি বলযলে, আপোর এ বুাপারটা 

িতক্ষে িলযব? 

  

ফেলুদা বলল, খুব ফবচে ফতা আধা ঘণ্টা। 

  

াদ্রযলাি তাও গজগজ িরযত লাগযলে। 

  

িচে খাবার পর ফেলুদা উযঠ দাাঁিাল। িালচেযট োিার জেু ও আজ িাযলা িেিা। 

পযরযে। এটা ওর এযিবাযর েতুে ফিহারা। হাত দুযটাযি পুাযন্টর পযিযট পুযর ফস আরম্ভ 

িরযল তার িো। 

  

পাৰ্ব্কতীিরযের খুযের বুাপাযর। আিাযদর ফ টা সবযিয ়ে অবাি িযরচেল ফসটা হল সাধে 

দচস্তদাযরর অন্তধে। দেটা ফেযি সাযি দেটার িযধু খুেটা হয়। সাধে দচস্তদার 

পাবকতীবাবুর ঘযর চেযলে ফসায়া দেটা ফেযি সাযি দেটা প কন্ত। সাযি দেটায় তাাঁযি 

আিরা ঘর ফেযি ফবচরয ়ে চসাঁচির চদযি ফ যত ফদযখচে; দেটা পাঁয়চত্রযে অচেরুদ্ধর সযে 

িো বযল পাবকতীবাবুর ঘযর চগয ়ে আিরা তাাঁযি িৃত অবস্থায় ফদচখ। তৎক্ষোৎ সাধে 

দচস্তদারযি ফখাাঁজা হয়, চিন্তু পাওয়া  ায় ো; দাযরায়াে বযল, তাাঁযি ফগট ফেযি ফবযরাযত 

ফদযখচে। বাগাযে ফখাাঁজা হয়, ফসখাযেও পাওয়া  ায়চে। িম্পাউযন্ডর ফ  পাাঁচিল, ফসটা 
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আট েুট উাঁিু। ফসটা টপিাযো সহজ েয়, চবযেষ িযর হাযত এিটা চব্ৰেযিস োিযল। 

আিরা–  

  

এখাযে অচিন্তুবাবু ফেলুদাযি বাধা চদযলে। 

  

সাধেবাবুর আযগ চ চে এযসচেযলে, তাযি চি আপচে বাদ চদযেে? আপোর বাবাযি 

ফ াাযব আঘাত িরা হয ়েচেল, ফসটা েক্ত সিেক ফলাযির পযক্ষই সম্ভব। ফপস্টেজীর 

আিোইচটস আযে, চতচে িাে হাত িাাঁযধর উপর তুলযত পাযরে ো। অচবচেু ফপস্টেজী 

োিাও এিজে তৃতীয় বুচক্ত চেযলে চ চে ফপস্টেজী ও সাধেবাবুর োাঁযি পাৰ্ব্কতীবাবুর 

ঘযর চগয ়ে োিযত পাযরে। 

  

চতচে ফি? 

  

আপচে। 

  

অচিন্তুবাবু ফসাো ফেযি উযঠ পযিযেে। 

  

আ-আপোর চি ধারো আচি।–?  

  

আচি শুধু বযলচে আপোর সুয াগ চেল। আপচে খুে িযরযেে ফস িো ফতা বচলচে। 

  

তাও াাল। 

  

 াই হাি–সাধেবাবুর অন্তধকাে চবোসয াগু হয় এি  চদ দাযরায়াে াুল বা চিযেু বযল 

োযি। আর দুই,  চদ সাধেবাবু এ বাচি ফেযি ো ফবচরয ়ে োযিে।  

  

ফিােও িারা িুঠুচরযত আত্মযগাপে িরার িো বলযেে? হৃষীযিেবাবু প্রশ্ন িরযলে। 
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অচিতাাবাবু বলযলে, ফস রিি লুযিাযোর ফিােও জায়গা এ বাচিযত ফেই। এিতলার 

অচধিাাংে ঘরই তালািাচব বন্ধ্। এি দবঠিখাো ফখালা, রান্নাঘর াাাঁিারঘর ফখালা আর 

হৃষীযিেবাবুর ঘর ফখালা। 

  

এবাং ফস ঘযর তাযি আচি আশ্রয় চদইচে। ফসটা আচি বলযত পাচর, বলযলে। 

হৃষীযিেবাবু। শুধু তাই েয়, সাধেবাবু  খে আযসে, তখে আচি চেলাি ো। 

  

আিরা ফপাস্টাচপযস ফখাাঁজ চেয ়েচে, বলল ফেলুদা।আপচে ফটচলগ্রাি পাচঠয ়েযেে 

ফপাস্টাচপস ফখালার সযে সযে। তখে দেটা। পাাঁি চিচেট ফলযগযে। আপোর ফটচলগ্রাি 

িরযত। তারপযরই আপচে–  

  

তারপর আচি  াই ঘচির বুান্ড চিেযত। 

  

দুিঃযখর চবষয় ফদািাযের ফলাি আপোযি িযে িরযত পারযে ো। 

  

চিিঃ চিচত্তর, ফদািাযের ফলাযির স্মরেেচক্তর উপর চোকর িযরই চি আপচে ফগায ়েন্দাচগচর 

িযরে? 

  

ো, তা িচর ো। এবাং তাযদর িোয় আিরা খুব আিল চদইচে। আর আপচেও ফ  সচতু 

িো বলযেে ফসটা আিরা িােযত বাধু। েই।  

  

ফিে, আচি চিযেু বলব ফিে? 

  

িারে ফসায়া দেটার সিয় আপোরও ফতা পাবকতীিরযের ঘযর  াবার প্রয ়োজে হয ়ে 

োিযত পাযর! 

  

এ সব িী বলযেে। আপচে? আপচে চেযজই বলযেে। সাধেবাবুযি ফবযরাযত ফদযখযেে, 

আবার বলযেে আচি চগয ়েচে? 

  

ধরুে সাধে দচস্তদার  চদ োই এযস োযিে। তার জায়গায় আপচে ফগযলে। 
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আিার িাো ুঁচলয ়ে  াযে। ঘযর সবাই িুপ, তারই িযধু হৃষীযিেবাবু হা হা িযর ফহযস 

উঠযলে। 

  

চিিঃ হালদার চি উন্মাদ ো জরাগ্রস্ত, ফ  আচি দাচি ফগাাঁে লাচগয ়ে তাাঁর ঘযর েুিব আর 

চতচে আিাযি চিেযবে ো? 

  

িী িযর চিেযবে, হৃষীযিেবাবু? আপচে  চদ ফগাাঁে দাচি লাচগয ়ে ফিাযখর িেিাটা খুযল 

ফপাোি বদযল তাাঁর ঘযর ফোযিে, তা হযল আপোযি সাত বের আযগর সাধে দচস্তদার 

বযল। ফিে িযে িরযবে ো পাবকতীবাবু? আপচে আর সাধে দচস্তদার ফ  আসযল এিই 

ফলাি! প্রচতযোধ ফেবার জেু ফিহারা পালযট োি পালযট ফসই এিই ফলাি ফ  আবার 

ফসযক্রটাচর হয ়ে চেযর এযসযে, ফসটা ফতা আর ফবাযিেচে পাবকতীিরে!  

  

হৃষীযিেবাবুর িুযখর াাব এিদি পালযট ফগযে। তাাঁর ফঠাাঁট েিযে, চিন্তু িুখ চদয ়ে িো 

ফবযরাযে ো। দুজে িেযস্টবল এচগয ়ে ফগল তাাঁর চদযি! 

  

ফেলুদার িো এখেও ফেষ হয়চে। 

  

খুযের পর চি আপোর াািা িরা ফিাযটর পযিযট ফপপার ওয ়েট পুযর তার ওজে বাচিয ়ে 

আপচে পুিুযরর জযল ফেযল ফদেচে? তারপর চেযজর ঘযর চগয ়ে আবার হৃষীযিে দত্ত 

ফসযজ ফবচরয ়ে আযসেচে? 

  

এই েীতিাযলও হৃষীযিেবাবুর োযটকর িলার চাযজ ফগযে। 

  

আরও এিটা িো, বযল িলল ফেলুদা। সাধু সাবধাে িোটা চি ফিো ফিো লাগযে? 

অচেরুযদ্ধর জেু ফিো িন্দোর িুযখ চি িোটা ফোযেেচে। আপচে সম্প্রচত? আর শুযে 

আপোর িুসাংস্কারােন্ন িযে চি চবোস ফোযিচে ফ  িোটা আপোযি উযদ্দে িযরই 

বলযে? আপচে সাধু ফসযজ িচেযবর সবকোে িরযত  াযেে ফজযেই পাচখ এই 

সাবধােবােী উচ্চারে িরযে? আপচেই চি এই পাচখযি খাাঁিা ফেযি বার িযর বাগাযে 
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চেয ়ে চগয ়ে ফেযি ফদেচে? এবাং এই িাজটা িরার সিয় আপোযিই চি পাচখ জখি 

িযরচে? 

  

হৃষীযিেবাবু এবার লাচেয ়ে উঠযলে ফিয়ার ফেযি। 

  

অুাবসািক! অুাবসাতকা! ফিাোয় জখি িযরযে? ফিাোয়? 

  

ইেযিক্টর হাজরা, আপোর ফলািযি বলুে ফতা ওাঁর িাে হাত ফেযি ঘচিটা খুযল চেযত। 

  

প্রিে বাধা সযিও ঘচি খুযল এল। 

  

িবচজযত প্রায় এি ইচঞ্চ ল্া এিটা আাঁিযির দাগ, ফসটা চদচবু ঘচির বুাযন্ডর তলায় 

লুচিয ়ে চেল। 

  

আচি খুে িরযত  াইচে–ফদাহাই আপোর–চবোস িরুে! 

  

হৃষীযিেবাবুর অবস্থা ফোিেীয়। 

  

ফসটা অচবোসু েয়, বলল ফেলুদা, িারে আপোর আসল উযদ্দেু চেল ফেযপাচলয়যের 

চিচঠটা ফেওয়া। ফপস্টেজী বি রিি দর চদয ়েযেে ফসটা আপচে জােযতে। চিিঃ হালদার 

ফবিাযবে ো ফসটাও আপচে পূবক অচােতা ফেযি জােযতে। চিন্তু চজচেসটা িুচর িযর ফতা 

ফপস্টেজীর িাযে চবচক্র িরা  ায়! তাই— 

  

আচি ো, আচি ো? িচরয়া হয ়ে প্রচতবাদ জাোযলে হৃষীযিেবাবু।  

  

আযগ আিার িো ফেষ িরযত চদে। ফেলুচিচত্তর আধাযখিিাাাযব সিসুার সিাধাে 

িযর ো। এ বুাপাযর আপচে এি েে, ফসটা আচি জাচে। চিচঠটা বার িযর এযে চেযজর 

ঘযর চগয ়ে ফিি-আপ বদযল আপচে  াে আযরিজযের িাযে চিচঠটা চদযত। চিন্তু বাচিযত 

খুে হয ়েযে, খাোতিাচে হযব, ফসটা ফজযে এই চিতীয় বুচক্তও সািচ ়েিাাযব চিচঠটাযি 

অেু জায়গায় িালাে ফদে। তাই েয়, অচিন্তুবাবু? 
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প্রশ্নটা এযিবাযর বুযলযটর িযতা। চিন্তু ফলািটার আশ্চ ক োাক। অচিন্তবাবু ফঠাাঁযটর ফিাযে 

হাচস চেয ়ে চদচবু বযস আযেে ফসাোয়।  

  

বলুে, বলুে, িী বলযবে, বলযলে াদ্রযলাি, আপচে ফতা ফদখচে সবই ফজযে বযস 

আযেে। 

  

আপচে সাযি দেটার এিটু পযর এিবার আপোর াাইযপার ঘযর  ােচে? 

  

চগয ়েচেলাি বইিী। আিার াাইযপার ঘযর  াওয়ায় ফতা ফিােও বাধা ফেই। ফস ি’চদে 

ফেযিই বলযে তার েতুে ফখলো ফদখাযব, তাই চগয ়েচেলাি।  

  

আপোর াাইযপার ঘযর গতিাল এবাং তার আযগর রাযত্র এিজে ফিার েুযিচেল। ফস  া 

খুাঁজচেল তা পায়চে। আপচে চি অস্বীিার িরযত পাযরে ফ , ফস িার আপচেই এবাং আপচে 

খুাঁজযত চগয ়েচেযলে ফেযপাচলয়যের চিচঠ-য টা আপচেই তার ঘযর লুচিয ়ে ফরযখচেযলে? 

চিচঠটা পাযবে। এই চবোযস আপচেই ফপস্টেজীযি ফোে িযর আোর চদয ়েচেযলে, 

তারপর ফসটা ো ফপয ়ে আর ফপস্টেজীর ওখাযে ফ যত পাযরেচে? 

  

আচিই  খে লুচিয ়েচেলাি, তখে ফসটা আচি ফিে পাব ো ফসটা বলযত পাযরে? 

  

িারে  াযত লুচিয ়েচেযলে, ফসটা চেল ফখািার বাচলযের তলায়। এই ফ । 

  

ফেলুদা চিিঃ হাজরার চদযি হাত বাচিয ়ে চদল। হচব ফসন্টার ফেযি ফিো লাল িাচস্টযির 

ফিচেেগাে িযল এল ফেলুদার হাযত। তার েযলর চাতযর আেুল েুচিয ়ে টাে চদযত 

ফবচরয ়ে এল ফগাল িযর পািাযো ফেযপাচলয়যের চিচঠ।  

  

হৃষীযিেবাবুর ফিি-আযপর বুাপাযর আপচেই িালিেলা সািাই িযরচেযলে ফবাধহয়? 

প্রশ্ন িরল ফেলুদা,াাগ বাাঁটায়ারা িী রিি হত? চেফ চট চেফ চট? 

  

* 
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িালীর ফেযল েঙ্কর িন্দোটা ধরযত ফপযরচেল চঠিই,  চদও পাচখ ফেরত পাওয়ার পুযরা 

ফক্রচিটটা তার খুযদ িযেযলর িাযে ফেলুদাই ফপল। 

  

অচিতাাবাবু ফেলুদাযি অোর িযরচেযলে পাবকতীিরযের িাযলিেে ফেযি এিটা 

ফিােও চজচেস ফবযে চেযত। ফেলুদ রাচজ হল ো। বলল, এই ফিসটায় আিার জচিয ়ে 

পিাটা এিটা আিচস্মি ঘটো। আসযল আচি এযসচেলাি। আপোর ফেযলর িাযি। তার 

িাে ফেযি ফতা আর চে ফেওয়া  ায় ো? 

  

ঘটোর দু চদে পযর েচেবার সিাযল লালযিাহেবাবু এযস বলযলে, জযলর তল পাওয়া 

 ায়, িযের তল পাওয়া দায়। আপোর অতলিেকী চিন্তােচক্তর জেু আপোযি এিচট 

অোরাচর টাইযটযল াূচষত িরা ফগল। —এ চব চস চি। 

  

এ চব চস চি? 

  

এচেয়া’জ ফবস্ট ক্রাইি চিযটক্টর। 
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