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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ১ম পর্ব 

রায়েনর্ারু্য়ে ফরাে চর্য়েয়ল মযাল -এ আসয়ে ফদচি। মার্ার িুল সর্ পাো  িায়ের র  

েরসা  মুয়ির ভার্ হাচসিুচি। পুরয়না ফনপাচল আর চেব্বচে চেচনস-চিচনয়সর ফ  

ফদাোনিা আয়ে ফসিাে চেেুক্ষণ োচিয়ে র্াইয়র এয়স ফর্চিয়ে আধঘণ্টার ময়ো র্য়স 

সয়ে হর্-হর্ হয়ল েলাপাহায়ে র্াচে চেয়র  ান। আচম আর্ার এেচদন ওঁর ফপেন ফপেন 

চিয়ে ওঁর র্াচেিাও ফদয়ি এয়সচে। ফিয়ির োোোচে  িন ফপ ঁয়েচে  হঠাৎ আমার চদয়ে 

চেয়র চেয়েস েরয়লন  ‘ফে ফহ েুচম  ফপেু চনয়েে?’ আচম র্ললাম  ‘আমার নাম 

েয়পিরঞ্জন ফর্াস।’ ‘েয়র্ এই নাও লয়েিুস’ র্য়ল পয়েি ফর্য়ে সচেযই এেিা ফলমন-

ড্রপ র্ার েয়র আমাে চদয়লন  আর চদয়ে র্লয়লন  ‘এেচদন সোল সোল এয়সা আমার 

র্াচেয়ে— অয়নে মুয়িাি আয়ে; ফদিায়র্া।’  

ফসই রায়েনর্ারু্র ফ  এমন চর্পদ ঘিয়ে পায়র  ো ফেউ চর্শ্বাস েরয়র্?  

ফেলুদায়ে ের্ািা র্লয়েই ফস িযাে েয়র উঠল। 

‘পাোয়মা েচরসয়ন। োর চেভায়র্ চর্পদ ঘিয়র্ না-ঘিয়র্ ফসিা চে মানুষয়ে ফদিয়ল 

ফর্াঝা  াে?’  

আচম দস্তুরময়ো ফরয়ি ফিলাম। 

‘র্া ফর  রায়েনর্ারু্ ফ  ভাল ফলাে  ফসিা রু্চঝ ফদিয়ল ফর্াঝা  াে না? েুচম ফো োয়ে 

ফদয়িাইচন। দাচেবচল -এ এয়স অর্চধ ফো েুচম র্াচে ফর্য়ে ফর্য়রাওইচন। রায়েনর্ারু্ 

ফনপাচল র্চিয়ে চিয়ে িচরর্য়দর েে ফসর্া েয়রয়েন োন?’  

‘আচ্ছা ফর্ি ফর্ি  এিন চর্পদিা েী োই শুচন। আর েুই েচি ফিাো  ফস চর্পয়দর ের্া 

েুই োনচল েী েয়র?’  

েচি ফিাো অচর্চিয আচম ফমায়িই না  োরন আমার র্েস সায়ে ফের র্ের। ফেলুদার 

র্েস আমার চঠে ডার্ল। 
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সচেয র্লয়ে চে— র্যাপারিা আমার োনার ের্া নে। মযাল-এ ফর্চিয়ে র্য়সচেলাম— 

আে রচর্র্ার  র্যান্ড র্াোয়র্  োই শুনর্ র্য়ল। আমার পায়ি র্য়সচেয়লন চেনেচের্ারু্  

চ চন রায়েনর্ারু্র ঘর ভাো চনয়ে দাচেবচল -এ িরয়মর েুচি োিায়ে এয়সয়েন। 

চেনেচের্ারু্ ‘আনন্দর্াোর’ পেচেয়লন  আর আচম ফোনওরেয়ম উঁচেঝঁুচে ফময়র 

েুির্য়লর ির্রিা ফদিার ফিষ্টা েরচেলাম। এমন সমে হাঁপায়ে হাঁপায়ে েযাোয়স মুি 

েয়র রায়েনর্ারু্ এয়স ধপ েয়র চেনেচের্ারু্র পায়ি র্য়স িায়ের িাদরিা চদয়ে েপায়লর 

ঘাম মুেয়ে লািয়লন। 

চেনেচের্ারু্ োিে র্ে েয়র র্লয়লন  ‘েী হল  িোই উয়ঠ এয়লন নাচে?’  

রায়েনর্ারু্ িলা নাচময়ে র্লয়লন  ‘আয়র না মিাই। এে ইনয়েচডর্ল র্যাপার!’  

ইনয়েচডর্ল ের্ািা আমার োনা চেল। ফেলুদা ওিা প্রােই র্যর্হার েয়র। ওর মায়ন 

‘অচর্শ্বাসয’ ।  

চেনেচের্ারু্ র্লয়লন  ‘েী র্যাপার?’  

‘এই ফদিুন না।’  

রায়েনর্ারু্ পয়েি ফর্য়ে এেিা ভাঁে েরা নীল োিে র্ার েয়র চেনেচের্ারু্র হায়ে 

চদয়লন। রু্ঝয়ে পারলাম ফসিা এেিা চিচঠ। 

আচম অচর্চিয চিচঠিা পচেচন  র্া পোর ফিষ্টাও েচরচন; র্রি আচম উলয়িা চদয়ে মুি 

ঘুচরয়ে গুনগুন েয়র িান ফিয়ে এমন ভার্ ফদিাচচ্ছলাম ফ ন রু্য়োয়দর র্যাপায়র আমার 

ফোন ইন্টায়রস্টই ফনই। চেন্তু চিচঠিা না পেয়লও  চেনেচের্ারু্র ের্া আচম শুনয়ে 

ফপয়েচেলাম। 

‘সচেযই ইনয়েচডর্ল। আপনার উপর োর এমন আয়োি র্ােয়ে পায়র ফ  আপনায়ে 

এভায়র্ িাঁচসয়ে চিচঠ চলিয়র্?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘োই ফো ভার্চে। সচেয র্লয়ে চে  ফোনচদন োরও অচনষ্ট েয়রচে 

র্য়ল ফো ময়ন পয়ে না।’  

চেনেচের্ারু্ এর্ার রায়েনর্ারু্র চদয়ে ঝঁুয়ে চেসচেস েয়র র্লয়লন  ‘হায়ির মাঝিায়ন 

এ সর্ চডসোস না েরাই ভাল। র্াচে িলুন।’  
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দুই রু্য়ো উয়ঠ পেয়লন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যগিৎ রা়ে  । ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর ।  ফেলুদা সমগ্র 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ২়ে পর্ব 

ফেলুদা ঘিনািা শুয়ন চেেুক্ষন ভুরু েুঁিয়ে গুম হয়ে র্য়স রইল। োরপর র্লল  ‘েুই 

োহয়ল র্লচেস ফ  এের্ার েচলয়ে ফদিা িলয়ে পায়র?’  

‘র্া ফর–েুচমই ফো রহসযেনে ঘিনা িুঁেচেয়ল। র্লয়ল  অয়নে চডয়িেচিভ র্ই পয়ে 

ফোমারও চডয়িেচিভ রু্চিিা িুর্ ধারায়লা হয়ে উয়ঠয়ে।’  

‘ো ফো র্য়িই। এই ধর–আচম ফো আে মযায়ল  াইচন  েরু্ র্য়ল চদয়ে পাচর েুই ফো্ 

চদয়ের ফর্য়ি র্য়সচেচল।’  

‘ফোন চদে?’  

‘রাধা ফরস্টুরায়ন্টর ডান পায়ির ফর্িগুয়লার এেিায়ে।’  

‘আয়রব্বাস! েী েয়র রু্ঝয়ল?’  

‘আে চর্য়েয়ল ফরাদ চেল। ফোর র্াঁ িালিা ফরায়দ ঝলয়সয়ে  ডান ধায়ররিা ঝলসােচন। 

এেমাত্র ওই ফর্চিগুয়লার এেিায়ে র্সয়লই পচিয়মর ফরাদিা র্াঁ িায়ল পয়ে।’  

‘ইনয়েচডর্ল।’  

‘ াে ফি। এিন ের্া হয়চ্ছ–রায়েন মেুমদায়রর র্াচেয়ে এের্ার  াওো দরোর।’  
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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ৩়ে পর্ব 

‘আর সাোত্তর পা।’  

‘আর  চদ না হে?’  

‘হয়র্ই ফেলুদা। আচম ফসর্ার গুয়নচেলাম।’  

‘না হয়ল িাঁট্টা ফো?’  

‘হযাঁ— চেন্তু ফর্চি ফোয়র না । ফোয়র মারয়ল মার্ার চঘলু এচদে-ওচদে হয়ে  াে।’  

েী আি ব— সাোত্তয়র রায়েনর্ারু্র র্াচড়ি ফপ ঁেলাম না। আরও ফেইি পা চিয়ে েয়র্ ওর 

র্াচের ফিয়ির সাময়ন চিয়ে পেলাম। 

ফেলুদা ফোট্ট েয়র এেিা িাঁট্টা ফময়র র্লল  ‘আয়ির র্ার ফেরার সমে গুয়নচেচল  না 

আসার সমে?’  

‘ফেরার সমে।’  

‘ইচডেি! ফেরার সমে ফো ঢায়ল নাময়ে হে। েুই চনিেই ধাঁই ধাঁই েয়র ইো র্ে র্ে 

ফস্টপস ফেয়লচেচল!’  

‘ো হয়র্।’  

‘চনিেই োই। আর োই ফস্টপস ফসর্ার েম হয়েচেল  এর্ার ফর্চি হয়েয়ে। ফোোন 

র্েয়স ঢায়ল নাময়ে মানুষ র্ে র্ে পা ফেয়ল ফদ োয়নার ময়ো। আর রু্য়ো হয়ল ঢালুর 

ফর্লা ফেে ে’ফষ ে’ ফষ ফোি ফোি পা ফেলয়ে হে-ো না হয়ল মুি রু্র্য়ে পয়ে।’  

োোোচে ফোনও র্াচে ফর্য়ে ফরচডওয়ে িান ফিানা  ায়চ্ছ। ফেলুদা এচিয়ে েচল য়র্ল 

চিপল। 

‘েী র্লয়র্ ফসিা চঠে েয়রে ফেলুদা?’  

‘ া িুচি োই র্লর্। েুই চেন্তু চিেচি-নি।  েক্ষণ র্ােচর্ এ র্াচেয়ে এেচি ের্াও 

র্লচর্য়ন।’  

‘চেেু চেয়েস েরয়লও না!’  
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‘িািাপ!’  

এেিা ফনপাচল িাের এয়স দরো িুয়ল চদল। 

‘অন্দর আইয়ে।’  

বর্ঠেিানাে ঢুেলাম। ফর্ি সুন্দর পুরয়না পযািায়নবর োয়ঠর র্াচে। শুয়নচে রায়েনর্ারু্ দি 

র্ের হল চরিাোর েয়র দাচেবচল -এ আয়েন। 

েলোোে ফর্ি নামেরা উচেল চেয়লন। 

ফিোর ফিচর্ল  া আয়ে ঘয়র  সর্ ফর্য়ের। ফ িা সর্য়িয়ে ফর্চি ফিায়ি পয়ে ফসিা হয়চ্ছ  

িাচরচদয়ে ফদওোয়ল িাঙায়না সর্ অদু্ভে দাে-চিঁিায়না ফিাি-রাঙায়না মুয়িায়ির সাচর। 

আর আয়ে পুরয়না ঢাল  েয়লাোর  ফভাোচল  র্ালা  েুলদাচন এইসর্। োপয়ড়ির উপর 

র  েরা রু্য়ির েচর্ও আয়ে–েে পুরয়না ফে োয়ন? চেন্তু োয়ে ফ  ফসানাচল র িা আয়ে 

ফসিা এিয়না ঝলমল েরয়ে। 

আমরা দু’েয়ন দুয়িা ফর্য়ের ফিোয়র র্সলাম। 

ফেলুদা ফদওোয়লর এচদে-ওচদে ফদয়ি র্লল  ‘ফপয়রেগুয়লা সর্ নেুন  মরয়ি ধয়রচন। 

ভদ্রয়লায়ের প্রািীন চেচনয়সর িিিা ফর্াধহে ফর্চি 

প্রািীন নে।’  

রায়েনর্ারু্ ঘয়র ঢুেয়লন। 

আচম অর্াে হয়ে ফদিলাম ফেলুদা উয়ঠ চিয়ে চঢপ েয়র এে ফপন্নাম ঠুঁয়ে র্লল  ‘চিনয়ে 

পারয়েন? আচম েেেৃষ্ণ চমচত্তয়রর ফেয়ল ফেলু।’  

রায়েনর্ারু্ প্রর্য়ম ফিাি েপায়ল েুলয়লন  োরপর ফিায়ির দু’পাি েুঁিচেয়ে এেিাল 

ফহয়স র্লয়লন  ‘র্া-র্া! েে র্ে হয়েে েুচম  অযাঁ? 

েয়র্ এয়ল এিায়ন? র্াচের সর্ ভাল? র্ার্া এয়সয়েন?’  

ফেলুদা ের্ার্ চদয়চ্ছ  আর আচম ময়ন ময়ন র্লচে— েী অনযাে  এে ের্া হল  আর 

ফেলুদা এের্ারও র্লল না ফস রায়েনর্ারু্য়ে ফিয়ন? 

এর্ার ফেলুদা আমার পচরিেিাও চদয়ে চদল। রায়েনর্ারু্র মুি ফদয়ি ময়নই হল না ফ   

এই সাে চদন আয়ি আমায়ে লয়েিুস ফদর্ার ের্ািা ওঁর ময়ন আয়ে।  
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ফেলুদা এর্ার র্লল  ‘আপনার িুর্ প্রািীন চেচনয়সর িি ফদিচে।’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘হযাঁ। এিন ফো প্রাে ফনিাে দাঁচেয়েয়ে।’  

‘েচিয়নর র্যাপার?’  

‘এই ফো মাস েয়েে হয়র্। চেন্তু এর ময়ধযই অয়নে চেেু স গ্রহ েয়র ফেয়লচে।’  

ফেলুদা এর্ার এেিা িলা-িাঁেরাচন চদয়ে  আমার োে ফর্য়ে ফিানা ঘিনািাই শুচনয়ে 

র্লল  ‘আপচন আমার র্ার্ার মামলার র্যাপায়র ফ ভায়র্ সাহা য েয়রচেয়লন  োর 

প্রচেদায়ন আপনার এই চর্পয়দ  চদ চেেু েরয়ে পাচর…’  

রায়েনর্ারু্র ভার্ ফদয়ি ময়ন হল চেচন সাহা য ফপয়ল িুচিই হয়র্ন  চেন্তু চেচন চেেু 

র্লর্ার আয়িই চেনেচের্ারু্ ঘয়র ঢুেয়লন। োঁর হাঁপায়নার র্হর ফদয়ি ময়ন হল ফর্াধহে 

ফর্চেয়ে চেরয়লন। রায়েনর্ারু্ আমায়দর সয়ে ভদ্রয়লায়ের আলাপ েচরয়ে চদয়ে র্লয়লন  

‘আমার চর্য়িষ র্েু অযাডয়ভায়েি েযায়নি ফসন হয়চ্ছ চেনেচের্ারু্র প্রচেয়র্িী। আচম 

ঘর ভাো ফদর্ শুয়ন েযায়নিই ওয়ে সায়েস্ট েয়র আমার এিায়ন আসয়ে। ফিাোে উচন 

ফহায়িয়লর ের্া ফভয়র্চেয়লন।’  

চেনেচের্ারু্ ফহয়স র্লয়লন  ‘আমার ভে চেল আমার এই িুরুয়ির র্াচেেিা চনয়ে। 

এমনও হয়ে পারয়ো ফ  রায়েনর্ারু্ হেয়ো িুরুয়ির িে সহয েরয়ে পায়রন না। োই 

ফসিা আচম আমার প্রর্ম চিচঠয়েই চলয়ি োচনয়ে চদয়েচেলাম।’  

ফেলুদা র্লল  ‘আপচন চে র্ােু পচরর্েবয়নর েয়নয এয়সয়েন?’  

‘ো র্য়ি। েয়র্ র্ােুর অভার্িাই ফ ন লক্ষয েরচে ফর্চি। পাহায়ে ঠাণ্ডাািা আয়রেিু ফর্চি 

এক্সয়পক্ট েয়র ফলায়ে।’  

ফেলুদা হঠাৎ র্লল  ‘আপনার ফর্াধহে িান-র্ােনার িি?’  

চেনেচের্ারু্ অর্াে হাচস ফহয়স র্লয়লন  ‘ফসিা োনয়ল েী েয়র ফহ?’  

‘আপচন  িন ের্া র্লয়েন েিন লক্ষয েরচে ফ   লাচঠর ওপর রািা আপনার ডান হায়ের 

েেবনীিা ফরচডওর সয়ে োল ফরয়ি  ায়চ্ছ।’  

রায়েনর্ারু্ হাসয়ে হাসয়ে র্লয়লন  ‘ফমাক্ষম ধয়রে। উচন ভায়লা িযামা সেীে িাইয়ে 

পায়রন।’  
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ফেলুদা এর্ার র্লল  ‘চিচঠিা হায়ের োয়ে আয়ে?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘হায়ের োয়ে ফেন  এয়ের্ায়র রু্য়ের োয়ে।’  

রায়েনর্ারু্ ফোয়ির রু্ে পয়েি ফর্য়ে চিচঠিা র্ার েয়র ফেলুদায়ে চদয়লন। এইর্ার ফসিা 

ফদিার সুয় াি ফপলাম। 

হায়ে-য়লিা চিচঠ নে। নানান োেিা ফর্য়ে োপা র্া লা ের্া ফেয়ি ফেয়ি আঠা চদয়ে 

েুয়ে চিচঠিা ফলিা হয়েয়ে।  া ফলিা হয়েয়ে  ো হল এই—‘ফোমার অনযায়ের িাচি ফভাি 

েচরয়ে প্রস্তুে হও।’  

ফেলুদা র্লল  ‘এ চিচঠ চে ডায়ে এয়সয়ে?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘ হযাঁ। ফলােযাল ডাে–র্লা র্াহুলয। দুুঃয়ির চর্ষে িামিা ফেয়ল 

চদয়েচে। দাচেবচল -এরই ফপাস্টমােব চেল। চঠোনািাও োপা র্া লা ের্া ফেয়ি ফেয়ি 

ফলিা।’  

‘আপনার চনয়ের োউয়ে সয়ন্দহ হে?’  

‘েী আর র্লর্ র্য়লা! ফোনওচদন োরও প্রচে ফোনও অনযাে র্া অচর্িার েয়রচে র্য়ল 

ফো ময়ন পয়ে না।’  

‘আপনার র্াচেয়ে  াোোে েয়রন এমন েয়েেেয়নর নাম র্লয়ে পায়রন?’  

‘িুর্ সহে। আচম ফলােেয়নর সয়ে চমচি েমই। ডাক্তার েণী চমচত্তর আয়সন অসুি-

চর্সুি হয়ল…’  

‘ফেমন ফলাে র্য়ল ময়ন হে?’  

‘ডাক্তার চহয়সয়র্ ফর্াধহে সাধারন িয়রর। েয়র্ োয়ে আমার এয়স  াে না  োরণ আমার 

র্যারামও সাধারন— সচদব-জ্বর োো আর চেেুই হেচন দাচেবচল  এয়স অর্চধ। োই ভায়লা 

ডাক্তায়রর প্রয়োেন হে না!’  

‘চিচেৎসা েয়র পেসা ফনন?’  

‘ো ফনন র্ইচে। আর আমারও ফো পেসার অভার্ ফনই। চময়র্য অর্চলয়িিয়ন  াই 

ফেন?’  

‘আর ফে আয়সন?’  
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‘সম্প্রচে চমস্টার ফঘাষাল র্য়ল এে ভদ্রয়লাে  াোোে… এই দযায়িা! ’  

দরোর চদয়ে চেয়র ফদচি এেচি েরসা  মাঝাচর হাইয়ির  সুযি-পরা ভদ্রয়লাে হাচসমুয়ি 

ঘয়র ঢুেয়েন। 

‘আমার নাম শুনলাম র্য়ল ময়ন হল ফ ন!’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘এইমাত্র আপনার নাম েরা হয়েয়ে। আপনারও ফ  আমার ময়ো 

পুরয়না চেচনয়সর িি–ফসিাই এই ফেয়লচিয়ে র্লয়ে  াচচ্ছলুম। আপনার সয়ে আলাপ 

েচরয়ে চদই—’  

নমস্কার-িমস্কায়রর পর চমস্টার ফঘাষাল–পুয়রা নাম অর্নীয়মাহন ফঘাষাল–রায়েনর্ারু্য়ে 

র্লয়লন  ‘আপনায়ে আে ফদাোয়ন ফদিলুম না  োই এের্ার ভার্লুম ফিাে চনয়ে  াই।’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘নাুঃ –আে িরীরিা ভায়লা চেল না।’  

রু্ঝলাম রায়েনর্ারু্ চিচঠিার ের্া চমস্টার ফঘাষালয়ে র্লয়ে িান না। ফেলুদা চমস্টার 

ফঘাষাল আসার সয়ে সয়েই চিচঠিা হায়ের ফেয়লার ময়ধয লুচেয়ে ফেয়লয়ে। 

ফঘাষাল র্লয়লন  ‘আপচন র্যি র্ােয়ল আে র্র …আসয়ল আপনার ওই চেব্বচে ঘন্টািা 

এের্ার ফদিার ইয়চ্ছ চেল।’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘ফস ফো িুর্ সহে র্যাপার। হায়ের োয়েই আয়ে।’  

রায়েনর্ারু্ ঘন্টা আনয়ে পায়ির ঘয়র িয়ল ফিয়লন। 

ফেলুদা ফঘাষালয়ে চেয়েস েরল  ‘আপচন চে এিায়নই র্ায়েন?’  

ভদ্রয়লাে ফদওোল ফর্য়ে এেিা ফভাোচল নাচময়ে ফসিা ফদিয়ে ফদিয়ে র্লয়লন  ‘আচম 

ফোনও এে োেিাে ফর্চিচদন র্াচে না। আমার র্যর্সার েয়নয প্রিুর ঘুরয়ে হে। আচম 

চেউচরও স গ্রহ েচর।’  

র্াচে ফেরার পয়র্ ফেলুদায়ে চেয়েস েয়র ফেয়নচেলাম  ‘চেউচরও’ মায়ন দু্াপয প্রািীন 

চেচনস। 

রায়েনর্ারু্ ঘন্টািা চনয়ে আসয়লন। দারুণ ফদিয়ে চেচনসিা। চনয়ির অ িিা রুয়পার 

বেচর  হােলিা োমা আর ফপেল ফমিায়না  আর োর ওপয়র লাল নীল পার্র র্সায়না। 
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অর্নীর্ারু্ ফিাি-য়িাি েুঁিয়ে ফর্ি অয়নেক্ষণ ধয়র ঘন্টািা এচদে-ওচদে ঘুচরয়ে-চেচরয়ে 

ফদিয়লন। 

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘েী ময়ন হে?’  

‘সচেযই দাঁও ফময়রয়েন। এয়ের্ায়র িাঁচি পুরয়না চেচনস।’  

‘আপচন র্লয়ল আমার আর ফোনও সয়ন্দহই র্ায়ে না। ফদাোনদার র্য়ল  এিা নাচে 

এয়ের্ায়র ফিাদ লামার প্রাসায়দর চেচনস।’  

‘ চেেুই আি ব না। …আপচন ফর্াধহে এিা হােোো েরয়ে রাচে নন? মায়ন  ভায়লা 

দাম ফপয়লও?’  

রায়েনর্ারু্ চমচষ্ট েয়র ফহয়স ঘাে নােয়ে নােয়ে র্লয়লন  ‘র্যাপারিা েী োয়নন? িয়ির 

চেচনস— ভালয়র্য়স চেয়নচে। ফসিায়ে ফর্য়ি লাভ েরর্  এমন চে ফেনা দয়রও ফর্ির্— 

এই ইয়চ্ছ আমার ফনই।’  

অর্নীর্ারু্ ঘন্টািা চেচরয়ে চদয়ে র্লয়লন  ‘আে আচস। োল আিা েচর ফর্য়রায়ে পারয়র্ন 

এের্ার।’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘ইয়চ্ছ ফো আয়ে।’  

অর্নীর্ারু্ ফর্চরয়ে  ার্ার পর ফেলুদা রায়েনর্ারু্য়ে র্লল  ‘ে’িা চদন এেিু না ফর্চরয়ে-

ফিচরয়ে সার্ধায়ন র্াো উচিে নে চে?’  

‘ফসিাই ফর্াধহে চঠে। চেন্তু মুিচেল েী োয়না? ফসই চিচঠর র্যাপারিা এেই অচর্শ্বাসয 

ফ   এিায়ে চঠে ফ ন চসচরোসচল চনয়েই পারচে না। ময়ন হয়চ্ছ এিা ফ ন এেিা ঠাট্টা— 

 ায়ে র্য়ল প্রযােচিেযাল ফোে।’  

‘ চিন না ফসিা সম্পয়েব ফডচেচনি হওো  ায়চ্ছ  েচিন র্াচেয়েই র্ােুন না! আপনার 

ফনপাচল িােরিা েচিয়নর?’  

‘এয়ের্ায়র ফিাো ফর্য়েই আয়ে। েমচিিচল চরলায়ের্ল।’  

ফেলুদা এর্ার চেনেচের্ারু্র চদয়ে চেয়র র্লল  ‘আপচন চে ফর্চিরভাি সমে র্াচেয়েই 

র্ায়েন?’  
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‘সোল-চর্য়েল ঘন্টািায়নে এেিু এচদে-ওচদে ঘুয়র আচস আর চে। চেন্তু চর্পদ  চদ 

ঘয়িই  আচম রু্য়ো মানুষ িুর্ ফর্চি চেেু েরয়ে পাচর চে? আমার র্েস হল ফি ষচট্ট। 

রায়েনর্ারু্র ফিয়ে এে র্ের েম।’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘উচন ফিয়ঞ্জ এয়সয়েন  ওয়ে আর র্াচেয়ে র্চন্দ েয়র রািার েচন্দ 

েরয়ো ফেন ফোমরা? আচম র্াের্  আমার িাের 

র্ােয়র্  এই  য়র্ষ্ট। ফোমরা িাও ফো দু’ফর্লা ফিাঁে-ির্র চনয়ে ফ ও এিন।’  

‘ফর্ি োই হয়র্।’  

ফেলুদার ফদিায়দচি আচমও উয়ঠ পেলাম। 

আমরা ফ িায়ন র্য়সচেলাম োর উলয়িা চদয়েই এেিা োোরয়িস। োোরয়িয়সর 

উপয়রই এেিা োে  আর ফসই োয়ের উপর চেনচি ফেয়ম-র্াঁধায়না েচর্। ফেলুদা 

েচর্গুয়লার চদয়ে এচিয়ে ফিল। 

প্রর্ম েচর্িা ফদচিয়ে রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘ইচন আমার স্ত্রী। চর্য়ের িার র্ের পয়রই মারা 

চিয়েচেয়লন।’  

চিেীে েচর্  এেেন আমার র্েসী ফেয়লর  িায়ে ফভলয়ভয়ির ফোি। 

ফেলুদা চেয়েস েরল  ‘এচি ফে?’  

রায়েনর্ারু্ ফহা ফহা েয়র ফহয়স র্লয়লন  ‘সময়ের প্রভায়র্ মানুয়ষর ফিহারার েী চর্চিত্র 

পচরর্েবন ঘিয়ে পায়র  ফসইয়ি ফর্াঝায়নার েয়নয এই েচর্। উচন হয়চ্ছন আমারই র্ালয 

স স্করণ। র্াঁেুো চমিনাচর স্কুয়ল পেোম েিন। আমার র্ার্া চেয়লন র্াঁেুোর 

মযাচেয়েি।’  

সচেয  ভাচর েুিেুয়ি ফিহারা চেল রায়েনর্ারু্র ফেয়লর্েয়স। 

‘অচর্চিয েচর্ ফদয়ি ভুয়লা না। দুরন্ত র্য়ল ভাচর র্দনাম চেল আমার। শুধু ফ  মাস্টারয়দর 

জ্বাচলয়েচে ো নে  োত্রয়দরও। এের্ার ফিািবয়সর চদন হায়েড ইোডবস-এ আমায়দর 

ফর্স্ট রানারয়ে োে েয়র চদয়েচেলাম  লযা  ফময়র।’  

েৃেীে েচর্িা ফেলুদার র্েসী এেেন ফেয়লর। রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ফসিা োঁর এেমাত্র 

ফেয়ল প্রর্ীয়রর। 
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‘উচন এিন ফোর্াে?’  

রায়েনর্ারু্ িলা িাঁেচরয়ে র্লয়লন  ‘োচন না চঠে। র্হুোল ফদি োড়িা  প্রাে চসক্সচিন 

ইোসব।’  

‘আপনার সয়ে চিচঠ ফলিায়লচি ফনই ? ’  

‘নাুঃ।’  

ফেলুদা দরোর চদয়ে এগুয়ে এগুয়ে র্লল  ‘ভাচর ইন্টায়রচস্ট  ফেস। ’  

আচম ময়ন ময়ন র্ললাম  ফেলুদা এয়ের্ায়র র্ইয়ের চডয়িেচিয়ভর ময়ো ের্া র্লয়ে। 

র্াইয়রিা েম েয়ম অেোর হয়ে এয়সয়ে। েলাপাহায়ের িায়ের র্াচেগুয়লায়ে র্াচে জ্বয়ল 

উয়ঠয়ে। পাহায়ের চনয়ির চদয়ে ফিয়ে ফদিলাম  রচেে উপেযো ফর্য়ে েুোিা উপর 

চদয়ে উঠয়ে। 

রায়েনর্ারু্ আর চেনেচের্ারু্ আমায়দর সয়ে ফিি অর্চধ এয়লন। রায়েনর্ারু্ িলা নাচময়ে 

ফেলুদায়ে র্লয়লন  ‘েুচম ফেয়লমানুষ  োও ফোমায়ে র্লচে–এেিু ফ  নাভবাস ফর্াধ 

েরচে না ো নে। এমন িাচন্তপূণব পচরয়র্য়ি এ চিচঠ ফ ন চর্না ফময়ঘ র্জ্রপাে।’  

ফেলুদা ফর্ি ফোয়রর সয়েই র্লল  ‘আপচন চেেু ভার্য়র্ন না। আচম এর সমাধান েরর্ই। 

আপচন চনচিয়ন্ত চর্শ্রাম েরুন চিয়ে।’  

রায়েনর্ারু্ ‘গুডনাইি এন্ড র্যা ে ইউ’ র্য়ল িয়ল ফিয়লন। 

এর্ার চেনেচের্ারু্ ফেলুদায়ে র্লয়লন  ‘ফোমার–ফোমায়ে “েুচম” েয়রই র্লচে–

ফোমার অর্োরয়ভিয়নর ক্ষমো ফদয়ি আচম সচেযই ইয়ম্প্রসড হইচি। চডয়ি্ চিভ িল্প 

আচমও অয়নে পয়েচি। এই চিচঠিার র্যাপায়র আচম হেয়ো ফোমায়ে চেেুিা সাহা যও 

েরয়ে পাচর।’  

‘োই নাচে?’  

‘এই ফ  িুেয়রা িুেয়রা োপা ের্া ফেয়ি চিচঠিা ফলিা হয়েয়ে  এর ফর্য়ে েী রু্ঝয়ল র্য়লা 

ফো?’  

ফেলুদা েয়েে ফসয়েন্ড ফভয়র্ র্লল  ‘এে নম্বর— ের্াগুয়লা োিা হয়েয়ে িুর্ সম্ভর্ ফেড 

চদয়ে— োঁচি চদয়ে নে।’  
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‘ফভচর গুড।’  

‘দুই নম্বর— ের্াগুয়লা নানারেম র্ই ফর্য়ে ফনো হয়েয়ে— োরণ হরে ও োিয়ে েোে 

রয়েয়ে।’  

‘ফভচর গুড। ফসইসর্ র্ই সম্বয়ে ফোনও আইচডো েয়রে?’  

‘চিচঠর দু’ফিা িব্দ “িাচি” আর “প্রস্তুে”— ময়ন হয়চ্ছ ির্য়রর োিে ফর্য়ে োিা।’  

‘আনন্দর্াোর।’  

‘োই রু্চঝ?’  

‘ইয়েস। ওই িাইপিা আনন্দর্াোয়রই র্যর্হার হে— অনয র্া লা োিয়ে নে। আর অনয 

ের্াগুয়লাও ফোনওিাই পুরয়না র্ই ফর্য়ে ফনো হেচন  োরণ ফ  হরয়ে ওগুয়লা োপা  

ফসিা হয়েয়ে  মাত্র পয়নর-চর্ি র্ের। …আর ফ  আঠা চদয়ে আিোয়না হয়েয়ে ফসিা 

সম্বয়ে ফোন 

ধারনা েয়রে?’  

‘িেিা চগ্রয়পক্স আঠার ময়ো।’  

‘িমৎোর ধয়রে।’  

‘চেন্তু আপচনও ফো ধরার র্যাপায়র েম  ান না ফদিচে।’  

চেনেচের্ারু্ ফহয়স র্লয়লন  ‘চেন্তু ফোমার র্েয়স আচম চডয়িেচিভ ের্ািার মায়ন 

োনেুম চেনা সয়ন্দহ!’  

র্াচে ফেরার পয়র্ ফেলুদা র্লল  ‘রায়েনর্ারু্র চমচে সল ভ েরয়ে পারর্ চেনা োচন না— 

চেন্তু ফসই সূয়ত্র চেনেচের্ারু্র সয়ে আলাপিা ফর্ি োউ পাওো ফিল।’  

আচম র্ললাম  ো হয়ল উচনই র্যাপারিা েদন্ত েরুন না। েুচম আর চময়র্য মার্া ঘামাচ্ছ 

ফেন?’  

‘আহা— র্াঙলা হরয়ের র্যাপারিা োনা আয়ে র্য়ল চে সর্ই োনয়র্ন নাচে?’  

ফেলুদার ের্ািা শুয়ন ভায়লাই লািল। ওর ময়ো রু্চি আিা েচর চেনেচের্ারু্র ফনই। 

মায়ঝ মায়ঝ ফোেন চদয়ল আপচত্ত ফনই  চেন্তু আসল োেিা ফ ন ফেলুদাই েয়র। 

‘োয়ে অপরাধী র্য়ল ময়ন হয়চ্ছ ফেলুদা?’  
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‘অপরা—’  

ের্ািার মাঝিায়নই ফেলুদা ফর্য়ম ফিল। োর দৃচষ্ট ফদিলাম এেেন ফলােয়ে েয়লা েয়র 

চপেন চদয়ে ঘুরয়ে। 

‘ফলােিায়ে ফদিচল?’  

‘েই  না ফো। মুি ফদচিচন ফো।’  

‘লযায়ম্পর আয়লািা পেল  আর চঠে ময়ন হল’— ফেলুদা আর্ার ফর্য়ম ফিল।  

‘েী ময়ন হল ফেলুদা?’  

‘নাুঃ  ফর্াধহে ফিায়ির ভুল। ি’ পা িাচলয়ে ি’  চিয়দ ফপয়েয়ে।’  
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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ৪র্ব পর্ব 

ফেলুদা হল আমার মাসেুয়ো দাদা। ও আর আচম আমার র্ার্ার সয়ে দাচেবচল -এ 

ফর্োয়ে এয়স িহয়রর নীয়ির চদয়ে সযানায়িাচরোয়ম উয়ঠচে। সযায়নায়িাচরোম ভচেব 

র্াঙাচল; র্ার্া োয়দরই মধয ফর্য়ে সমর্েসী র্েু েুচিয়ে চনয়ে োসিাস ফিয়ল িল্পিল্প 

েয়র সমে োিায়চ্ছন। আচম আর ফেলযদা ফোর্াে  াই  েী েচর  ো চনয়ে চর্য়িষ মার্া 

ঘামান না। 

আে সোয়ল আমার ঘুম ফর্য়ে উঠয়ে এেিু ফদরী হয়েয়ে। উয়ঠ ফদচি র্ার্া রয়েয়েন  

চেন্তু ফেলুদার চর্োনা িাচল। েী র্যাপার? 

র্ার্ায়ে চেয়েস েরয়ে র্লয়লন  ‘ও এয়স অর্চধ োিনেঙ্ঘা ফদয়িচন। আে চদনিা 

পচরষ্কার ফদয়ি ফর্াধহে আয়িভায়ি ফর্চেয়েয়ে।’  

আচম চেন্তু ময়ন ময়ন আন্দাে েয়রচেলুম ফ  ফেলুদা েদয়ন্তর োে শুরু েয়র চদয়েয়ে  

আর ফসই োয়েই ফর্চরয়েয়ে। ের্ািা ফভয়র্ ভারী রাি হল। আমায়ে র্াদ চদয়ে চেেু 

েরার ের্া ফো ফেলুদার নে। 

 াই ফহা্   আচমও মুিিুি ধুয়ে িা-িা ফিয়ে ফর্চরয়ে পেলাম। 

ফলয়ডন লা ফরায়ড িযাচক্স স্টযান্ডিার োোোচে এয়স ফেলুদার সয়ে ফদিা হয়ে ফিল। আচম 

র্ললাম  ‘র্া-য়র  েুচম আমাে ফেয়ল ফর্চরয়েে ফেন?’  

‘িরীরিা মযােমযাে েরচেল–োই ডাক্তার ফদিায়ে ফিস লাম।’  

‘েণী ডাক্তার?’  

‘ফোরও এেিু এেিু রু্চি িুয়লয়ে ফদিচে।’  

‘ফদিয়ল?’  

‘িার িাো চভচেি চনল  আর এেিা ওষুধ চলয়ি চদল।’  

‘ভাল ডাক্তার?’  
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অসুি ফনই োও পরীক্ষা েয়র ওষুধ চদয়চ্ছ–ফেমন ডাক্তার রু্য়ঝ দযাি; োর পর র্াচের 

 া ফিহারা ফদিলাম  োয়ে পসার ফ  িুর্ ফর্চি োও ময়ন হে না।’  

‘ো হয়ল উচন েিনওই চিচঠিা ফলয়িনচন।’  

‘ফেন?’  

‘িচরর্ ফলায়ের অে সাহস হে?’  

‘ ো িাোর দরোর হয়ল হে র্ইেী।’  

‘চেন্তু চিচঠয়ে ফো িাো িােচন।’  

‘ওই ভায়র্ ফিালািুচল রু্চঝ ফেউ িাো িাে?’  

‘েয়র্?’  

‘রায়েনর্ারু্র অর্স্থা োল েী রেম ফদিচল র্ল ফো?’  

‘ফেমন ফ ন চভেু চভেু।’  

‘ভে ফপয়ে ময়নর অসুি হয়ে পায়র  োচনস?’  

‘ো ফো পায়রই।’  

‘আর ময়নর অসুি ফর্য়ে িরীয়রর অসুি?’  

‘োও হে রু্চঝ?’  

‘ইয়েস। আর িরীয়রর অসুি হয়ল ডাক্তার ডােয়ে হয়র্  ফসিা আিা েচর ফোর ময়ো 

েযার্লারও োনা আয়ে।’  

ফেলুদার রু্চি ফদয়ি আমার প্রাে চনশ্বাস র্ে হয়ে এল। অচর্চিয েণী ডাক্তার  চদ সেযই 

এে সর্ ফভয়র্-য়িয়র্ চিচঠিা চলয়ি র্ায়ে  ো হয়ল ওরও রু্চি সা ঘাচেে র্লয়ে হয়র্। 

মযায়লর মুয়ি ফোোরার োোোচে  িন এয়সচে েিন ফেলুদা র্লল  ‘চেউচরও সম্বয়ে 

এেিা চেউচরেচসচি ফর্াধ েরচে।’  

‘চেউচরও’র মায়ন আয়িই চিয়িচেলাম  আর চেউচরেচসচি মায়ন ফ  ফে েূহল  ফসিা 

ইস্কুয়লই চিয়িচে। 

আমায়দর চঠে পায়িই ‘ফনপাল চেউচরও সপ’। রায়েনর্ারু্ আর অর্নীর্ারু্ এিায়নই 

আয়সন। 
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ফেলুদা সিান ফদাোয়নর ফভের চিয়ে ঢুেল। 

ফদাোনদায়রর িায়ে োই রয়ঙর ফোি  িলাে মােলার আর মার্াে ফসানাচল োে েরা 

োয়লা িুচপ। ফেলুদায়ে ফদয়ি হাচস হাচস মুয়ি েয়র চিয়ে এল। ফদাোয়নর ফভেরিা 

পুরয়না চেচনসপয়ত্র চিেচিে েরয়ে  আয়লাও ফর্চি ফনই  আর িেিাও ফ ন ফসয়েয়ল। 

ফেলুদা এচদও-ওচদে ফদয়ি িম্ভীর িলাে র্লল  ‘ভাল পুরয়না র্াঙ্কা আয়ে?’  

‘এই পায়ির ঘয়র আসুন। ভাল চেচনস চর্চে হয়ে ফিয়ে সর্। েয়র্ নেুন মাল আর্ার 

চেেু আসয়ে।’  

পায়ির ঘয়রর  ার্ার সমে আচম ফেলুদার োয়নর োয়ে মুি চনয়ে চিয়ে র্ললাম  র্াঙ্কা 

েী চেচনস?’  

ফেলুদা দাঁয়ে দাঁে ফিয়প র্লল  ‘ফদিয়েই ফো পাচর্।’  

পায়ির ঘরিা আরও ফোি– ায়ে র্য়ল এয়ের্ায়র ঘুপ চি। 

ফদাোনদার ফদওোয়ল ফঝালায়না চসয়ের উপর আঁো এেিা রু্য়ির েচর্ ফদচিয়ে র্লল  

‘এই এেিাই ভায়লা চেচনস আয়ে–েয়র্ এেিু ডযায়মেড্। ’  

এয়েই র্য়ল র্াঙ্কা? এ চেচনস ফো রায়েনর্ারু্র র্াচেয়ে অয়নে আয়ে।  

ফেলুদা ভীষণ চর্য়ের মে র্াঙ্কািার িায়ের উপর ফিাি ফঠচেয়ে উপর ফর্য়ে নীয়ি অর্চধ 

প্রাে চেচন চমচনি ধয়র ফদয়ি র্লল  ‘এিার র্েস ফো সত্তর র্েয়রর ফর্চি র্য়ল ময়ন হয়চ্ছ 

না। আচম অন্তে চেনয়িা র্েয়রর পুরয়না চেচনস িাইচে।’  

ফদাোনদার র্লল  ‘আমরা আে চর্য়েয়ল চেন্তু এে লি মাল পাচচ্ছ। োর ময়ধয ভাল 

র্যাঙ্কা পায়র্ন।’  

‘আেই পায়চ্ছন?’  

‘ আেই। ’  

‘এ ির্রিা োহয়ল রায়েনর্ারু্য়ে োনায়ে হে।’  

‘চমস্টার মেুমদার? ওনার ফো োনা আয়ে। ফরগুলার িয়ির ফ  দু-চেন েন আয়েন  োঁরা 

সেয়লই নেুন মাল ফদিয়ে চর্য়েয়ল আসয়েন।’  

‘অর্নীর্ারু্ও ির্রিা ফপয়ে ফিয়েন? চমস্টার ফঘাষাল?’  
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‘েরুর!’  

‘আর র্ে িয়ির ফে আয়ে আপনায়দর?’  

‘ আর আয়েন চমস্টার চিলয়মার–িা র্ািায়নর মযায়নোর। সপ্তায়হ দু চদন র্ািান ফর্য়ে 

আয়সন। আর চমস্টার নাওলািা। উচন এিন চসচেয়ম।’  

‘র্াঙাচল আর ফেউ ফনই?’  

‘না সযার।’  

‘আচ্ছা ফদচি  চর্য়েয়ল  চদ এের্ার ঢুঁ মারয়ে পাচর।’  

োর পর আমার চদয়ে চেয়র র্লল  ‘ফোপ য়স  েুই এেিা মুয়িাি িাস?’  

ফোপ য়স  চদও আমার আসল ডােনাম নে  েরু্ ফেলুদা েয়পি ফর্য়ে ওই নামিাই েয়র 

চনয়েয়ে। 

মুয়িায়ির ফলাভ চে সামলায়না  াে? ফেলুদা চনয়েই এেিা র্াোই েয়র আমায়ে চেয়ন 

চদয়ে র্লল  ‘ এইয়িই সর্য়িয়ে হয়রনয়ডাস–েী র্চলস?’  

ফেলুদা র্য়ল ‘হয়রনডাস’ র্য়ল আসয়ল ফোনও ের্া ফনই। ‘চিয়মনডাস’ মায়ন সা ঘাচেে  

আর ‘হচরর্ল’ মায়ন র্ীভৎস। এই দুয়িা এেসয়ে ফর্াঝায়ে নাচে ফেউ ফেউ ‘হয়রনডাস’ 

র্যর্হার েয়র। মুয়িািিা সম্বয়ে ফ  ওই ের্ািা দারুন িায়ি  ফস চর্ষয়ে ফোনও সয়ন্দহ 

নাই। 

ফদাোন ফর্য়ে ফর্চরয়ে ফেলুদা আমার হাে ধয়র েী এেিা র্লয়ে চিয়ে হঠাৎ ফর্য়ম ফিল। 

এর্ারও ফদচি ফেলুদা এেেন ফলায়ের চদয়ে ফদিয়ে। ফর্াধ হে োল রায়ে  ায়ে 

ফদয়িচেল  ফসই ফলােিাই। র্েস আমার র্ার্ার ময়ো  মায়ন িচিি-য়র্োচিি  িায়ের রঙ 

েরসা  ফিায়ি োয়লা িিমা। ফ  সুযিিা পয়র আয়ে ফসিা ফদয়ি ময়ন হে িুর্ দাচম। 

ভদ্রয়লাে মযায়লর মাঝিায়ন দাঁচেয়ে পাইপ ধরায়চ্ছন। আমার ফদয়িই ফেমন ফ ন ফিনা 

ফিনা ময়ন হল  চেন্তু ফোর্াে ফদয়িচে চঠে রু্ঝয়ে পারলাম না। 

ফেলুদা ফসাো ফলােিার চদয়ে এচিয়ে চিয়ে োর পায়ি দাঁচেয়ে ভীষণ সায়হচর্ োেদার 

উচ্চারয়ণ র্লল  ‘এক্সচেউে চম  আপচন চমস ঠা েযাঠাচঝ?’  

ভদ্রয়লােও এেিু িম্ভীর িলাে পাইপ োপয়ে র্লল  ‘ফনা  আচম অযাম নঠ্। ’  
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ফেলুদা িুর্ই অর্াে হর্ার ভান েয়র র্লল  ‘ফেঞ্জ–আপচন ফসণ্ট্রাল ফহায়িয়ল উয়ঠয়েন 

না?’  

ভদ্রয়লাে এেিু ফহয়স অর্োর সুয়র র্লল  ‘না। মাউণ্ট এভায়রস্ট্। অযাণ্ডা আই ফডাণ্ট হযাভ 

এ িুইন োদার।’  

এই র্য়ল ভদ্রয়লাে িিিচিয়ে অর্োরয়ভিচল চহয়লর চদয়ে িয়ল ফিয়লন।  ার্ার সমে 

লক্ষ েরলাম ফ  োর োয়ে এেিা োউন োিয়ে ফমাো পযায়েি  আর োিেিার িায়ে 

ফলিা ‘ফনপাচল চেউচরও িপ।’  

আচম িাপা িলাে র্ললাম  ‘ফেলুদা  উচনও চে মুয়িাি চেয়নয়েন নাচে?’  

‘ো চেনয়ে পায়র। মুয়িািিা ফো আর ফোর- আমার এেয়িচিো নে। …ি’  ফেয়ভনিায়সব 

চিয়ে এেিু েচে িাওো  াে।’  

ফেয়ভনিায়সবর চদয়ে ফ য়ে ফ য়ে ফেলুদা র্লল  ‘ফলােিায়ে চিনচল?’  

আচম র্ললাম  ‘েুচমই চিনয়ল না  আচম আর েী েয়র চিচন র্য়লা। েয়র্ ফিনা ফিনা 

লািচেল।’  

‘আচম চিনলাম না?’  

‘র্া ফর। ফোর্াে চিনয়ল? ভুল নাম র্লয়ল ফ ?’  

‘ফোর  চদ এেিুেু ফসন্স র্ায়ে। ভুল নাম র্য়লচে ফহায়িয়লর নামিা ফর্র েরার েনয। 

ফসিাও রু্ঝচল না? ফলােিার আসল নাম েী োচনস?’  

‘েী?’  

‘প্রর্ীর মেুমদার।’  

‘ও ফহা! হযাঁ চঠে  র্য়লে! রায়েনর্ারু্র ফেয়ল  োই না?  ার েচর্ রয়েয়ে োয়ের উপর? 

অচর্চিয র্েসিা এমন অয়নে ফর্য়ে ফিয়ে ফো।’  

শুধু ফ  ফিহারাে চমল ো নে–িায়লর আঁচিলিা চনিে েুইও লক্ষ েয়রচেল–আসল ের্ািা 

হয়চ্ছ  ভদ্রয়লায়ের োমা-োপে সর্ চর্চলচে। সুযি লণ্ডায়নর  িাই পযাচরয়সর  েুয়ো 

ইিাচলোন  এমন েী রুমালিা প বন্ত চর্চলচে। সেয চর্য়লে-য়েরে ফস চর্ষয়ে ফোনও 

সয়ন্দহ ফনই।’  
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‘চেন্তু ওঁর ফেয়ল এিায়ন রয়েয়ে ফস ির্র রায়েনর্ারু্ োয়নন না?’  

‘র্াপ ফ  এিায়ন রয়েয়ে  ফসিা ফেয়ল োয়ন চে না ফসিাও ফিাঁে চনয়ে ফদিা দরোর।’  

রহসয েয়মই ঘচনয়ে আসয়ে  এই ের্ািা ভার্য়ে ভার্য়ে ফেয়ভন্টায়রর ফদাোয়ন 

ফপ ঁেলাম। ফদাোয়নর োয়ে ফ  র্সার োেিািা আয়ে  ফসিা আমার ভীষণ ভাল লায়ি। 

িারচদয়ে দাচেবচল  িহরিা  আর ওই নীয়ি র্াোরিা দারুন ভাল ফদিাে। 

োয়ে উয়ঠ ফদচি  ফোয়ণর ফিচর্লিাে িুরুি হায়ে চেনেচের্ারু্ র্য়স েচে িায়চ্ছন। 

ফেলুদায়ে ফদিয়ে ফপয়েই হাে েুয়ল োঁর ফিচর্য়ল চিয়ে র্সয়ে র্লয়লন আমায়দর। 

আমরা চেনেচের্ারু্র দু চদয়ে দুয়িা চিয়নর ফিোয়র র্সলাম।  

চেনেচের্ারু্ ফেলুদায়ে র্লয়লন  ‘চডয়ি্ িয়ন ফোমার পারদচিবো ফদয়ি িুচি হয়ে আচম 

ফোমায়দর দুেনয়ে দুয়িা হট্ িয়োয়লি িাওোর্–আপচত্ত আয়ে?’  

হট্ িয়োয়লয়ির নাম শুয়ন আমার চেয়ভ েল এয়স ফিল। 

চেনেচের্ারু্ েুচে ফময়র এেিা ফর্োরায়ে ডােয়লন। 

ফর্োরা এয়স অডবার চনয়ে ফিয়ল পর চেনেচের্ারু্ ফোয়ির পয়েি ফর্য়ে এেিা র্ই র্ার 

েয়র ফেলুদায়ে চদয়ে র্লয়লন  ‘এই নাও। এেিা এক্সিা েচপ চেল–আমার ফলয়িস্ট্ র্ই। 

ফোমাে চদলুম।’  

র্ইয়ের মলািিা ফদয়ি ফেলুদার মুিিা হাঁ হয়ে ফিল।  

‘আপনার র্ই মায়ন? আপনার ফলিা? আপচনই ‘গুপ্তির’ নাম চনয়ে ফলয়িন?’  

চেনেচের্ারু্ আধ-য়র্াো ফিায়ি অল্প হাচস ফহয়স মার্া ফনয়ে ‘হযাঁ’ র্লয়লন। 

ফেলুদার অর্াে ভার্ আরও ফ ন ফর্য়ে ফিল। 

‘ফস েী! আপনার সর্ ে’িা উপনযাস ফ  আমার পো! র্া লাে আপনার োো আর োরুর 

রহসয উপনযাস আমার ভাল লায়ি না।’  

‘র্যাঙ্ক ইউ  র্যাঙ্ক ইউ! র্যাপারিা েী োয়ন? এিায়ন এেিা িি মার্াে চনয়ে ফলিার 

েনযই এয়সচেলাম। এিন ফদিচে  র্াির্ েীর্য়নর রহসয চনয়েই মার্া ঘাচময়ে েুচিিা 

েুচরয়ে ফিল।’  

‘আমার সচেযই দারুন লা্–আপনায়দর সয়ে এভায়র্ আলাপ হয়ে ফিল। ’  
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‘দুুঃয়ির চর্ষে আমার েুচির ফমোদ সচেযই েুচরয়ে এয়সয়ে। োল সোয়ল িয়ল  াচচ্ছ 

আচম। আিা েরচে   ার্ার আয়ি ফোমায়দর আরও চেেুিা ফহলপ েয়র চদয়ে ফ য়ে 

পারর্।’  

ফেলুদা এর্ার োর এ্ সাইচি  ির্রিা চেনেচের্ারু্য়ে চদয়ে চদল। 

‘রায়েনর্ারু্র ফেয়লয়ে আে ফদিলাম।’  

‘র্ল েী ফহ?’  

‘এই দি চমচনি আয়ে।’  

‘েুচম চঠে র্লে? চিনয়ে ফপয়রে ফো চঠে?’  

‘ফিাি আনা চিওর। মাউণ্ট এভায়রস্ট ফহায়িয়ল চিয়ে ফিাঁে েরয়ল র্াচে দু আনাও পুয়র 

 ায়র্ ফর্াধ হে।’  

চেনেচের্ারু্ হঠাৎ এেিা দীঘবশ্বাস ফেলয়লন। 

‘রায়েনর্ারু্র মুয়ি োর ফেয়লর ের্া শুয়নে?’  

‘োল  া র্লয়লন  োর ফর্চি শুচনচন।’  

‘ আচম শুয়নচে অয়নে ের্া। ফেয়লচি অল্পর্েয়স র্য়ি চিয়েচেল। র্ায়পর চসন্দুে ফর্য়ে 

িাো িুচর েয়র ধরা পয়েচেল। রায়েনর্ারু্ োয়ে েযােযপুত্র েয়রন। র্াচে ফর্য়ে ফর্চরয়ে 

ফ য়ে র্য়লন। ফেয়লচি চিয়েওচেল োই। ২৪ র্ের র্েস েিন োর। এয়ের্ায়র চনয়িাঁে। 

রায়েনর্ারু্ অয়নে অনুসোন েয়রচেয়লন  োরণ পয়র োঁর অনুোপ হে। চেন্তু ফেয়ল 

ফোনও ফিাঁেির্র ফনেচন র্া ফদেচন। চর্য়লয়ে োয়ে ফদয়িচেয়লন রায়েনর্া রু্রই এে 

র্েু। োও ফস দি-র্ায়রা র্ের আয়ি।’  

‘রায়েনর্ারু্ োহয়ল োয়নন না ফ  োঁর ফেয়ল এিায়ন আয়ে?’  

‘চনিেই না। আমার ময়ন হে ওঁয়ে না োনায়নাই ভায়লা। এয়ে এই চিচঠর ি্   োর 

উপর…’  

চেনেচের্ারু্ হঠাৎ ফর্য়ম ফিয়লন। োর পর ফেলুদার চদয়ে চেয়র র্লয়লন  ‘আমার 

রু্চিশুচি সর্ ফলাপ ফপয়েয়ে। রহসয উপনযাস ফলিা ফেয়ে ফদওো উচিে।’  
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ফেলুদা হাসয়ে হাসয়ে র্লল  ‘প্রর্ীর মেুমদার ফ  চিচঠ চলয়ি র্ােয়ে পায়রন  ফসিা 

আপনার ফিোল হেচন ফো?’  

‘এিেযাক্টচল। চেন্তু…’  

চেনেচের্ারু্ অনযমনস্ক হয়ে ফিয়লন। 

ফর্োরা হট্ িয়োয়লি এয়ন ফিচর্য়ল রািয়ে চেনেচের্ারু্ ফ ন এেিু িাচিয়ে উঠয়লন। 

ফেলুদার চদয়ে চেয়র র্লয়লন  ‘েণী চমচত্তরয়ে ফেমন ফদিয়ল?’  

ফেলুদা ফ ন এেিু হেিচেয়ে ফিল। 

‘ফস চে  আপচন েী েয়র োনয়লন আচম ওিায়ন ফিস লাম?’  

‘ েুচম  াওোর অল্পক্ষণ পয়রই আচমও ফিস লাম।’  

‘আমায়ে রািাে ফদয়িচেয়লন রু্চঝ?’  

‘না।’  

‘েয়র্?’  

‘ডাক্তায়রর ঘয়রর ফময়ঝয়ে এেিা মরা চসিায়রি ফদয়ি চেয়েস েরলাম  ফে ফিয়েয়ে। 

ডাক্তার ধূমপান েয়রন না। েণীর্ারু্ েিন র্ণবনা চদয়লন। োয়ে ফোমার ের্া ময়ন হল  

 চদও ফোমায়ে আচম চসিায়রি ফিয়ে ফদচিচন। চেন্তু এিন ফোমার আঙুয়লর িায়ে হলয়দ 

রঙ ফদয়ি রু্য়ঝচে  েুচম িাও।’  

ফেলুদা চেনেচের্ারু্র রু্চির োচরে েয়র র্লল  ‘আপনারও চে েণী চমচত্তরয়ে সয়ন্দহ 

হয়েচেল না চে?’  

‘ো হয়র্ না? ফলােিায়ে ফদিয়ল অভচক্ত হে চে না?’  

‘ো হে। রায়েনর্ারু্ ফ  ফেন ওয়ে আমল ফদন োচন না।’  

‘োও োয়না না রু্চঝ? দাচেবচল -এ আসার চেেু চদয়নর ময়ধয রায়েনর্ারু্র ধম্মেয়ম্মর 

চদয়ে মন  াে। েিন েণীর্ারু্ই োয়ে এে গুরুর সোন চদয়েচেয়লন। এেই গুরুর চিষয 

চহসায়র্ ওয়দর ফ  প্রাে ভাই-ভাই সম্পেব ফহ!’  

ফেলুদা চেয়েস েরল  ‘েণী চমচত্তয়রর সয়ে ের্া র্য়ল েী রু্ঝয়লন?’  
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‘ের্া ফো েুয়ো। আসয়ল র্ইয়ের আলমাচরগুয়লার চদয়ে এের্ার ফিাি রু্চলয়ে 

চনচচ্ছলুম।’  

‘র্া লা উপনযাস আয়ে চেনা ফদিার েনয?’  

‘চঠে র্য়লে।’  

‘আচমও ফদয়িচে  প্রাে ফনই র্লয়লই িয়ল। আর  া আয়ে  োও আচদযোয়লর।’  

‘চঠে।’  

েয়র্ েণী ডাক্তার অয়নযর র্াচের র্ই ফর্য়েও ের্া ফেয়ি চিচঠ বেচর েরয়ে পায়র।’  

‘ ো পায়র। েয়র্ ফলােিায়ে ফদয়ি ভারী েুঁয়ে র্য়ল ময়ন হে। এ র্যাপায়র অেিা োঠিে 

ফপাহায়র্  ফসিা ফেন ফ ন চর্শ্বাস হে না।’  

ফেলুদা এর্ার র্লল  ‘অর্নী ফঘাষাল ফলােিা সম্বয়ে আপনার েী ধারণা?’  

‘চর্য়িষ সুচর্য়ধর ফলাে নে র্য়লই আমার চর্শ্বাস। ভারী ওপর-িালাে। আর ও সর্ প্রািীন 

চিল্প-চিল্প চেেু না। ওর আসল ফলাভ হয়চ্ছ িাোর। এিন িরি েয়র চেচনস চেনয়ে  

পয়র চর্য়দচিয়দর োয়ে চর্চে েয়র পাঁিগুণ প্রচেি েরয়র্।’  

‘ওর পয়ক্ষ এই হুম চে-চিচঠ ফদওোর ফোনও োরণ র্ােয়ে পায়র র্য়ল আপনার ময়ন হে 

চে?’  

‘ফসিা এিনও েচলয়ে ফদচিচন।’  

‘আচম এেিা োরণ আচর্ষ্কার েয়রচে।’  

আচম অর্াে হয়ে ফেলুদার চদয়ে িাইলাম। ওর ফিাি দুয়িা জ্বলজ্বল েরয়ে। 

চেনেচের্ারু্ র্লয়লন  ‘েী োরণ?’  

ফেলুদা িলািা নাচময়ে চনয়ে র্লল  ‘ফ  ফদাোন ফর্য়ে ওঁরা চেচনস ফেয়নন  ফসিায়ন 

চেেু ভাল নেুন মাল আে চর্য়েয়ল আসয়ে।’  

এর্ার চেনেচের্ারু্র ফিািও জ্বলজ্বল েয়র উঠল। 

‘রু্য়ঝচে। হুম চে চিচঠ ফপয়ে রায়েন মেুমদার ঘয়র র্চন্দ হয়ে রইয়লন  আর ফসই 

োঁেোয়ল অর্নী ফঘাষাল ফদাোয়ন চিয়ে সর্ লুয়িপুয়ি চনয়লন।’  

‘এিেযাক্টচল!’  
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চেনেচের্ারু্ িয়োয়লয়ির পেসা চদয়ে উয়ঠ পেয়লন। আমরা দুেয়নও উঠলাম।  

উৎসায়হ আর উয়ত্তেনাে আমার রু্েিা চিপ চিপ েরচেল। 

অর্নী ফঘাষাল  প্রর্ীর মেুমদার আর েণী চমচত্তর–চেনেনয়েই োহয়ল সয়ন্দহ েরার 

োরণ আয়ে! 

পয়নয়রা চমচনয়ির ময়ধযই মাউণ্ট এভায়রস্ট ফহায়িয়ল চিয়ে ফেলুদা ফসই ির্রিা ফেয়ন 

চনল। প্রর্ীর মেুমদার র্য়ল এেেন ভদ্রয়লাে এই ফহায়িয়লর ফষাল নম্বর ঘয়র পাঁি চদন 

হয়ল এয়স রয়েয়েন। 
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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ৫ম পর্ব 

চর্য়েয়লর চদয়ে রায়েনর্ারু্র র্াচেয়ে  ার্ার ের্া ফেলুদা র্লচেল  দুপুর ফর্য়ে ফমঘলা 

েয়র িারয়ি নািাে ফেয়ে রৃ্চষ্ট নামল। আোয়ির ফিহারা ফদয়ি ময়ন হল রৃ্চষ্ট সহয়ে 

র্াময়র্ না। 

ফেলুদা সারািা সয়ে িাো-য়পনচসল চনয়ে েী সর্ ফ ন চহয়সর্ েরল। আমার ভীষণ 

োনয়ে ইয়চ্ছ েরচেল েী চলিয়ে  চেন্তু চেয়েস েরয়ে সাহস হল না। ফিষিাে আচম 

চেনেচের্ারু্র র্ইিা চনয়ে পেয়ে আরম্ভ েরলাম। দারুণ চিচল  িল্প। পেয়ে পেয়ে 

রায়েনর্ারু্র চিচঠর র্যাপারিা মন ফর্য়ে প্রাে মুয়েই ফিল।  

আিিা নািাে রৃ্চষ্ট র্ামল। চেন্তু েিন এে িীে ফ   র্ার্া আমায়দর ফর্য়রায়ে চদয়লন না। 

পরচদন ফভারয়র্লা ফেলুদার ধাক্কার ফিায়ি ঘুম ভাঙল। ‘ওঠ্,  ওঠ্–এই ফোপ য়স–ওঠ!’  

আচম ধেমচেয়ে উয়ঠ পেলাম। ফেলুদা োয়নর োয়ে মুি এয়ন দাঁয়ে দাঁে ফিয়প এে 

চনশ্বায়স র্য়ল ফিল  ‘রায়েনর্ারু্র ফনপাচল িােরিা এয়সচেল। র্লল  র্ারু্ এিুচন ফ য়ে 

র্য়লয়েন–চর্য়িষ দরোর। েুই  চদ ফ য়ে িাস ফো– ‘  

‘ফস আর র্লয়ে!’  

পয়নয়রা চমচনয়ির ময়ধয বেরী হয়ে রায়েনর্ারু্র র্াচেয়ে ফপ ঁয়ে ফদচি  চেচন েযাোয়ি মুি 

েয়র িায়ি শুয়ে আয়েন। েণী ডাক্তার োঁর নাচে চিয়প িায়ির পািিাে র্য়স  আর 

চেনেচের্ারু্ এই িীয়ের ময়ধযও এেিা হােপািা চনয়ে মার্ার চপেনিাে দাঁচেয়ে হাওো 

েরয়েন। 

েণীর্ারু্র নাচে ফদিা হয়ল পর রায়েনর্ারু্ ফ ন ফর্ি েষ্ট েয়রই ফোয়র চনশ্বাস চনয়ে 

চনয়ে র্লয়লন  ‘োল রায়ত্র–র্ায়রািার চেেু পয়র ঘুমিা ভাঙয়ে চর্দুযয়ের আয়লাে আমার 

মুয়ির চঠে সাময়ন আই স এ মাস্ক্ ড্ ফেস! ’  

মাস্ক্ ড্ ফেস! মুয়িাস পরা মুি! 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যগিৎ রা়ে  । ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর ।  ফেলুদা সমগ্র 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রায়েনর্ারু্ দম চনয়লন। েণী চমচত্তর ফদিলাম এেিা ফপ্রস চেপ িন চলিয়েন। রায়েনর্ারু্ 

র্লয়লন  ‘ ফদয়ি এমন হল ফ  চিৎোরও ফর্য়রাল না িলা চদয়ে। রােিা ফ  েীভায়র্ 

ফেয়িয়ে–ো র্লয়ে পাচর না।’  

ফেলুদা র্লল  ‘আপনার চেচনসপত্তর চেেু িুচর  ােচন ফো?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘নাুঃ  েয়র্ আমার চর্শ্বাস  আমার র্াচলয়ির েলা ফর্য়ে আমার 

িাচর্র ফিাোিা চনয়েই ফস আমার উপর ঝঁুয়েচেল। ঘুম ফভয়ে  াওোয়ে োনালা চদয়ে 

লাচেয়ে…ওুঃ হচরব ল   হচরব ল! ’  

েণী ডাক্তার র্লয়লন  ‘আপচন উয়ত্তচেে হয়র্ন না। আপনায়ে এেিু ঘুয়মর ওষুধ চদচচ্ছ। 

আপনার েম চিি ফরয়স্টর দরোর।’  

েণীর্ারু্ উয়ঠ পেয়লন। ফেলুদা হঠাৎ র্লল  ‘ েণীর্ারু্ োল রায়ত্র রুচি ফদিয়ে ফিস য়লন 

রু্চঝ? ফোয়ির চপেয়ন োদার চেয়ি লািল েী েয়র?’  

েণীর্ারু্ ফেমন চেেু না ঘার্চেয়ে র্লয়লন  ‘ডাক্তায়রর লাইে ফো োয়ননই–আয়েবর 

ফসর্াে  িন েীর্নিাই উৎসিব েচরচি  েিন ডাে  িনই আসুে না ফেন  ফর্য়রায়েই 

হয়র্। ফস ঝেই ফহাে  আর রৃ্চষ্টই ফহাে  আর র্রেই পেুে।’  

েণীর্ারু্ োঁর পাওনা িাো চনয়ে িয়ল ফিয়লন। রােনর্ারু্ এর্ার ফসাো হয়ে উয়ঠ র্য়স 

র্লয়লন  ‘ফোমরা আসায়ে অয়নেিা সুস্থ ফর্াধ েরচে। ফর্ি িাচনেিা ঘার্য়ে ফিস লুম  

োয়না। এর্ার ফর্াধহে বর্ঠেিানাে চিয়ে এেিু র্সা িলয়ে পায়র।’  

ফেলুদা আর চেনেচের্ারু্ হাে ধরাধচর েয়র রায়েনর্ারু্য়ে বর্ঠেিানাে এয়ন র্সায়লন। 

চেনেচের্ারু্ র্লয়লন  ‘ফস্টিয়ন ফোন েয়রচেলুম  চদ  াওোিা দু চদন ফপয়োয়না  াে। 

রহয়সযর সমাধান না েয়র ফ য়ে মন িাইয়ে না। চেন্তু ওরা র্লয়ল এ-চিচেি েযানয়সল 

েরয়ল দি চদয়নর আয়ি রু্চে  পাওো  ায়র্ না।’  

এিা শুয়ন আমার ভালই লািল। আচম িাইচেলাম ফেলুদা এোই চডয়ি্ চিয়ভর োেিা 

েরুে। চেনেচের্ারু্ ফ ন ফেলুদার অয়নেিা োে আয়ি-আয়িই েয়র চদচচ্ছয়লন। 
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রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘আমার িােরিার পাহারা ফদর্ার ের্া চেল  চেন্তু আচম চনয়েই োল 

দিিার সমে োয়ে েুচি চদয়ে চদয়েচে। ওর র্াচেয়ে িুর্ অসুি। রু্য়ো র্াপ আয়ে  োর 

এিন-েিন অর্স্থা।’  

ফেলুদা র্লল  ‘মাস্কিা ফেমন চেল ময়ন আয়ে?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘িুর্ই সাধারণ ফনপাচল মুয়িাি  দাচেবচল  িহয়রই অন্তে আরও 

চেন-িার ি’ ফিাঁে েরয়ল পাওো  ায়র্। আমার এই ঘয়রই ফো আরও পাঁিিানা রয়েয়ে–

ওই ফ   দযায়িা-না।’  

রায়েনর্ারু্ ফ  মুয়িািিার চদয়ে আঙুল ফদিায়লন  চঠে ফসই চেচনসিা োল ফেলুদা 

আমার েনয চেয়ন চদয়েয়ে। 

চেনেচের্ারু্ এেক্ষণ ফর্চি ের্া র্য়লনচন  এর্ার চর্ওলয়লন  ‘আমার ময়ন এর্ার ফর্াধহে 

পুচলয়ি এেিা ির্র ফদওো উচিে। এেিা ফপ্রায়ি্ িয়নরও ফো দরোর। োল  া ঘয়িয়ে  

োর পয়র ফো আর র্যাপারিায়ে ঠাট্টা র্য়ল ফনওো িয়ল না। ফেলুর্া রু্  েুচম ফোমার 

চনয়ের ইয়চ্ছ মে েদন্ত িাচলয়ে ফ য়ে পায়রা  োয়ে ফোমাে ফেউ র্াধা ফদয়র্ না। চেন্তু 

আচম সর্ চদে চর্য়র্িনা েয়র র্লচে  এর্ার পুচলয়ির সাহা য ফনওো দরোর। আচম র্র  

 াই  চিয়ে এেিা ডায়েচর েয়র আচস। প্রায়ণর ভে আয়ে র্য়ল ময়ন হে না  েয়র্ 

রায়েনর্ারু্  আপনার ঘণ্টািা এেিু সার্ধায়ন রািয়র্ন।’  

আমরা  িন উঠচে  েিন ফেলুদা রায়েনর্ারু্য়ে র্লল  ‘চেনেচের্ারু্ ফো িয়ল  ায়চ্ছন। 

োর মায়ন আপনার এেচি ঘর িাচল হয়ে  ায়চ্ছ। আমরা  চদ আে রােিা ও ঘয়র এয়স 

র্াচে  ো হয়ল আপনার ফোনও আপচত্ত আয়ে চে?’  

রায়েনর্ারু্ র্লয়লন  ‘ফমায়িই না। আপচত্ত চে? েুচম ফো হয়ল আমার প্রাে আীীয়ের 

ময়ো। আর সচেয র্লয়ে েী   য়ো রু্য়ো হচচ্ছ েে ফ ন সাহসিা েয়ম আসয়ে। 

ফেয়লর্েয়স দুরন্ত হয়ল নাচে রু্য়ো র্েয়স মানুষ মযাদা ফময়র  াে।’  

চেনেচের্ারু্য়ে ফেলুদা র্লল ফস্টিয়ন ওঁয়ে ‘চস-অে’ েরয়ে  ায়র্। 

ফেরার পয়র্  িন ফনপাল চেউচরও িয়পর পাি চদয়ে  াচচ্ছ  েিন আমায়দর দুেয়নরই 

ফিাি ফিল ফদাোয়নর চভের। 
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ফদিলাম দুেন ভদ্রয়লাে ফদাোয়নর চভের চেচনসপত্র ফদিয়ে আর পরিয়রর সয়ে ের্া 

র্লয়ে। ফদয়ি ময়ন হে দুেয়নর অয়নে চদয়নর আলাপ।  

এেেন অর্নী ফঘাষাল  আর এেেন প্রর্ীর মেুমদার। 

আচম ফেলুদার চদয়ে িাইলাম। 

োর মুয়ির ভার্ ফদয়ি ময়ন হল না ফস ফোনও আি ব চেচনস ফদয়িয়ে।  

সায়ে দিিার সমে ফস্টিয়ন ফিলাম চেনেচের্ারু্য়ে গুড র্াই েরয়ে। উচন এয়লন 

আমায়দরও পাঁি চমচনি পয়র। 

‘িোই উয়ঠ উয়ঠ পায়ে র্যর্া হয়ে ফিয়ে োই আয়ি হাঁিয়ে হল।’ সচেযই ভদ্রয়লাে এেিু 

ফিাঁোচচ্ছয়লন। 

নীল রয়ঙর োস্টব ক্লাস োমরাে উয়ঠ চেনেচের্ারু্ োঁর অযািাচিয়েস িুয়ল এেিা োউন 

োিয়ের পযায়েি ফেলুদায়ে চদয়লন। 

‘এিা চেনয়েও এেিু সমে লািল। রায়েনর্ারু্ ফো আর চেউচরওর ফদাোয়ন ফ য়ে 

পারয়লন না  অর্ি োল সচেযই অয়নে ভাল চেচনস এয়সয়ে। োর ফর্য়ে এেচি সামানয 

চেচনস র্াোই েয়র ওঁর েনয এয়নচে। ফোমরা আমার নাম েয়র শুয়ভচ্ছা োচনয়ে ওঁয়ে 

চদয়ে চদও। 

ফেলুদা পযায়েিিা চনয়ে র্লল  আপনার চঠোনা চদয়ে ফিয়লন না? চমচেিা সল ভ েয়র 

আপনায়ে োচনয়ে ফদর্ ভার্চেলাম ফ ।’  

চেনেচের্ারু্ র্লয়লন  ‘আমার প্রোিয়ের চঠোনািা আমার র্ইয়েই পায়র্–োর ফেোয়র 

চলিয়লই চিচঠ আমার োয়ে ফপ ঁয়ে  ায়র্। গুড লাে!’  

ফিন ফেয়ে চদল। ফেলুদা আমায়ে র্লল  ‘ফলােিা চর্য়দয়ি েন্মায়ল দারুন নাম আর 

পেসা েরে। পর পর এেগুয়লা ভাল রহসয উপনযাস িুর্ েম ফলায়েই চলয়িয়ে।’  

সারা চদন ধয়র ফেলুদা রায়েনর্ারু্র র্যাপারিা চনয়ে নানান োেিাে ফঘারায়েরা েরল। 

আচম অয়নে েয়র র্লয়েও আমায়ে সয়ে চনল না। সয়েয়র্লা  িন রায়েনর্ারু্র র্াচে 

 াচচ্ছ  েিন ফেলুদায়ে র্ললাম  ‘ফোর্াে ফোর্াে ফিয়ল ফসইয়ি অন্তে র্লয়র্ ফো!’  
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ফেলুদা র্লল  ‘দুর্ার মাউণ্ট এভায়রস্ট ফহায়িল  এের্ার েণী চমত্তয়রর র্াচে  এের্ার 

ফনপাল চেউচরও িপ  এের্ার লাইয়েচর  আর এোোও আরও েয়েেিা োেিা।’  

‘ ও। ’  

‘আর চেেু োনয়ে িাস?’  

‘অপরাধী ফে রু্ঝয়ে ফপয়রে?’  

‘এিনও র্লার সমে আয়সচন।’  

‘োউয়ে সয়ন্দহ েয়রে?’  

‘ভাল চডয়ি্ চিভ হয়ল প্রয়েযেয়েই সয়ন্দহ েরয়ে হে।’  

‘প্রয়েযেয়ে মায়ন?’  

‘এই ধর–েুই।’  

‘আচম?’  

‘ ার োয়ে এই মুয়িাি আয়ে  ফস-ই সয়ন্দয়হর পাত্র  ফস ফ -য়লােই ফহাে।’  

‘ো হয়ল েুচমই র্া র্াদ  ায়র্ ফেন?’  

‘ফর্চি র্ায়ে র্চেস চন।’  

‘র্া ফর–েুচম ফ  রায়েনর্ারু্য়ে আয়ি চিনয়ে  ফস ের্া ফো ফিাোে র্য়লাচন। োর মায়ন 

সেয ফিাপন েয়রে। আর আমার মুয়িাি ফো ইয়চ্ছ েরয়ল েুচমও র্যর্হার েরয়ে পায়রা–

হায়ের োয়েই র্ায়ে।’  

‘িািাপ   িািাপ! ’  
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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ৬ষ্ঠ পর্ব 

রায়েনর্ারু্য়ে এ ফর্লা ফদয়ি েরু্ অয়নেিা ভাল লািল। ফেমন আয়েন চেয়েস েরয়ে 

র্লয়লন  ‘দুপুয়রর চদেিা ফর্ি ভাল ফর্াধ েরচেলাম।  ে সয়ে হয়ে আসয়ে েেই ফ ন 

ফেমন অয়সাোচি লািয়ে।’  

ফেলুদা চেনেচের্ারু্র ফদওো পযায়েিিা রােনর্ারু্য়ে চদল। ফসিা িুয়ল োর ফর্য়ে 

এেিা িমৎোর রু্য়ির মার্া ফর্র হল। ফসিা ফদয়ি রােনর্ারু্র ফিাি েলেল েয়র এল। 

ধরা িলাে র্লয়লন  ‘িািা চেচনস  িািা চেচনস!’  

ফেলুদা র্লল  ‘পুচলি ফর্য়ে ফলাে এয়সচেল?’  

‘আর র্য়লা না। এয়স র্চত্রি রেম ফেরা েরয়ল। েিুর েী হচদি পায়র্ োচন না  েয়র্ 

আে ফর্য়ে র্াচেিা ওোি েরার েনয ফলাে র্ােয়র্  ফসই  া চনচিচন্ত। সচেয র্লয়ে েী  

ফোমরা হেয়ো না এয়লও িলল।’  

ফেলুদা র্লল  ‘ সযানায়িাচরোয়ম র্ড্ড ফিালমাল। এিায়ন হেয়ো িুপিাপ আপনার 

ফেসিা চনয়ে এেিু ভার্য়ে পারর্।’  

রায়েনর্ারু্ ফহয়স র্লয়লন  ‘আর ো োো আমার িােরিা িুর্ ভাল রান্না েয়র। আে 

মুরচির মা স রাঁধয়ে র্য়লচে। সযানায়িাচরোয়ম অমনচি ফিয়ে পায়র্ না।’  

রায়েনর্ারু্ আমায়দর ঘরিা ফদচিয়ে চদয়ে চনয়ের ঘয়র িয়ল ফিয়লন।  

ফেলুদা সিান িায়ির উপর শুয়ে পয়ে এেিা চসিায়রি ধচরো েচেোয়ঠর চদয়ে োি 

েয়র পর পর পাঁিিা ফধাঁোর চর  োেল। 

োর পর আধয়র্াো ফিায়ি ফর্ি চেেুক্ষণ িুপ েয়র ফর্য়ে র্লল  ‘েণী চমচত্তর োল সচেযই 

রুচি ফদিয়ে চিয়েচেয়লন। োিব ফরায়ড এেেন ধনী পাঞ্জাচর্ র্যর্সাচের র্াচে। আচম ফিাঁে 

চনয়েচে। সায়ে এিায়রািা ফর্য়ে সায়ে র্ায়রািা অর্চধ ওিায়ন চেয়লন।’  

‘ো হয়ল েণী চমচত্তর অপরাধী নন?’  
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ফেলুদা আমার ের্ার ের্ার্ না চদয়ে র্লল  ‘প্রর্ীর মেুমদার ফষায়লা র্ের ই লয়ণ্ডা ফর্য়ে 

র্া লা প্রাে ভুয়লই ফিয়েন।’  

‘ো হয়ল ওই চিচঠ ওর পয়ক্ষ ফলিা সম্ভর্ নে?’  

‘আর ওর িাোর ফোনও অভার্ই ফনই। ো োো দাচেবচল -এ এয়সও ফলর্ -এ 

ফঘােয়দ য়ের র্াচেয়ে উচন অয়নে িাো েয়রয়েন।’  

আচম দম আিয়ে র্য়স রইলাম। ফেলুদার আয়রা চেেু র্লার আয়ে ফসিা রু্ঝয়ে 

পারচেলাম। 

আধিাওো চসিায়রিিা েযারয়মর ঘঁুচি মারার ময়ো েয়র প্রাে দি হাে দূয়রর োনালা 

চদয়ে র্াইয়র ফেয়ল চদয়ে ফেলুদা র্লল  ‘আে িা র্ািায়নর চিলয়মার সায়হর্ দাচেবচল -

এ এয়সয়ে। িান্টারস ক্লায়র্ চিয়ে ওর সয়ে ফদিা েয়রচেলাম। লামার প্রাসায়দর আসল 

ঘণ্টা এেিাই আয়ে  আর ফসিা চিলমায়রর োয়ে। রােনর্ারু্রিা নেল। অর্নী ফঘাষাল 

ফসিা োয়ন।’  

‘ো হয়ল রায়েনর্ারু্র ঘণ্টা ফেমন মূলযর্ান নে?’  

‘না।…আর অর্নী ফঘাষাল োল রায়ত্র এেিা পাচিবয়ে প্রর্ীর মেুমদায়রর সয়ে রাে ন’িা 

ফর্য়ে ফভার চেনয়ি অর্চধ মােলাচম েয়রয়ে।’  

‘ও। আর মুয়িাি পরা ফলােিা এয়সচেল র্ায়রািার চেেু পয়রই।’  

‘হযাঁ।’  

আমার রু্য়ের ফভেরিা ফেমন িাচল িাচল লািচেল। র্ললাম  ‘ো হয়ল?’  

ফেলুদা চেেু না র্য়ল এেিা দীঘবচনশ্বাস ফেয়ল িাি ফর্য়ে উয়ঠ পেল। ওর ভুরু দুয়িা ফ  

এেিা েুঁিয়োয়ে পায়র  ো আমার োনাই চেল না। 

েয়েে ফসয়েণ্ডা িুপ েয়র দাঁচেয়ে ফর্য়ে েী ফ ন ফভয়র্ ফেলুদা বর্ঠেিানার চদয়ে িয়ল 

ফিল।  ার্ার সমে র্লল  ‘এেিু এো র্ােয়ে িাই। চডস িার্ব েচরস না।’  

েী আর েচর। এর্ার ওর োেিাে আচম চর্োনাে শুলাম।  

সয়ে হয়ে আসয়ে। ঘয়রর র্াচেিা আর জ্বালয়ে ইয়চ্ছ েরল না। ফিালা োনলা চদয়ে 

অর্োরয়ভিচর চহয়লর চদেিাে অনযানয র্াচের আয়লা ফদিয়ে পাচচ্ছলাম। চর্য়েয়ল মযাল 
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ফর্য়ে এেিা ফিালমায়লর িব্দ পাওো  াে। এিন ফসিা চমচলয়ে আসয়ে। এেিা ফঘাোর 

িুয়রর আওোে ফপলাম। দূর ফর্য়ে োে এয়স আর্ার চমচলয়ে ফিল।  

সমে িয়ল  ায়চ্ছ। োনালা চদয়ে িহয়রর আয়লা ফেমন ফ ন ঝাপসা হয়ে আসয়ে। ফর্াধহে 

েুোিা হয়চ্ছ। ঘয়রর চভেরিা এিন আরও অেোর। এেিা ঘুম-ঘুম ভার্ আসয়ে ময়ন 

হল।  

ফিায়ির পাো দুয়িা োোোচে এয়স ফিয়ে  এমন সমে ময়ন হল  ফে ফ ন ঘয়র ঢুেয়ে।  

ময়ন হয়েই এমন ভে হল ফ   ফ  চদে ফর্য়ে ফলােিা আসয়ে  ফস চদয়ে না োচেয়ে 

আচম ফোর েয়র চনশ্বাস র্ে েয়র োনালার চদয়ে োচেয়ে রইলাম।  

চেন্তু ফলােিা ফ  আমার চদয়েই আসয়ে আর আমার সাময়নই এয়স দাঁোল ফ ! 

োনালার র্াইয়র িহয়রর দৃিযিা ফঢয়ে চদয়ে এেিা অেোর েী ফ ন এয়স আমার সাময়ন 

দাঁচেয়েয়ে। 

োর পর ফসই অেোর চেচনসিা চনিু হয়ে আমার চদয়ে এচিয়ে এল। এইর্ার োর মুিিা 

আমার মুয়ির সাময়ন  আর ফসই মুয়ি এেিা–মুয়িাি! 

আচম ফ ই চিৎোর েরয়ে  ার্ অমচন অেোর িরীরিার এেিা হাে উয়ঠ চিয়ে মুয়িািিা 

িুলয়েই ফদচি–ফেলুদা! 

‘েী ফর–ঘুচময়ে পয়েচেচল নাই?’  

‘ওুঃ–ফেলুদা–েুচম?’  

‘ো আচম না ফো ফে? েুই চে ফভয়র্চেচল…? ’  

ফেলুদা র্যাপারিা রু্য়ঝ এেিা অট্টহাচস েরয়ে চিয়ে হঠাৎ ফর্য়ম িম্ভীর হয়ে ফিল। োর 

পর িায়ির পািিাে র্য়স র্লল  ‘রায়েনর্ারু্র মুয়িািগুয়লা সর্ েিা পয়র ফদিচেলাম। 

েুই এইয়ি এের্ার পর ফো।’  

ফেলুদা আমায়ে মুয়িািিা পচরয়ে চদল। 

‘ অস্বাভাচর্ে চেেু লািয়ে চে?’  

‘েই না ফো। আমার পয়ক্ষ এেিু র্ে  এই  া।’  

‘আর চেচু্ছ না?’ ভাল েয়র ফভয়র্ ফদি ফো।’  
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‘এেিু…এেিু ফ ন…িে।’  

‘েীয়সর িে?’  

‘িুরুি।’  

ফেলুদা মুয়িািিা িুয়ল চনয়ে র্লল  ‘এিেযাক্টচল।’  

আমার রু্য়ের চভেরিা আর্ার চিপ চিপ েরচেল। মুি চদয়ে ফর্চরয়ে ফিল  চে-

চেনেচের্ারু্?’  

ফেলুদা দীঘবশ্বাস ফেয়ল র্লল  ‘সুয় ায়ির চদে চদয়ে সর্য়িয়ে ফর্চি চেল এঁরই। র্া লা 

উপনযাস  ির্য়রর োিে  ফেড  আঠা ফোনওিারই অভার্ ফনই। আর েুই লক্ষ েয়রচেচল 

চনিেই–ফস্টিয়ন আে ফ ন এেিু ফিাঁোচচ্ছয়লন। ফসিা ফর্াধহে োল োনালার র্াচহয়র 

লাচেয়ে পোর দরুন। চেন্তু আসল ফ িা রহসয  ফসিা হল–োরণিা েী? রায়েনর্ারু্য়ে 

ফো ময়ন হে রীচেময়ো সমীহ েরয়েন ভদ্রয়লাে। ো হয়ল েী োরয়ণ  েী উয়িিয চনয়ে 

চেচন এই চিচঠ চলয়িচেয়লন? এিার উত্তর ফর্াধ হে আর োনা  ায়র্ না…ফোনও চদনও 

না।’  
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ফেলুদার ফিায়েন্দাগিগর – ৭ম পর্ব  

রায়ত্র ফোনও দুঘবিনা ঘয়িচন।  

সোয়ল িার্ার ঘয়র র্য়স রায়েনর্ারু্র সয়ে িা িাচচ্ছ  এমন সমে ফনপাচল িােরিা এেিা 

চিচঠ চনয়ে এল। আর্ার ফসই নীল োিে–আর িায়মর উপর দাচেবচল  ফপাস্ট মােব। 

রায়েনর্ারু্ েযাোয়ি মুি েয়র োঁপয়ে োঁপয়ে চিচঠর ভাে িুয়ল ফেলুদায়ে চদয়ে 

র্লয়লন  ‘েুচমই পয়ো। আমার সাহস হয়চ্ছ না।’  

ফেলুদা চিচঠিা চনয়ে ফোয়র ফোয়র পেল। োয়ে ফলিা আয়ে–  

‘ চপ্রে রােু  েলোোে োয়নয়ির োে ফর্য়ে ফোমার ির্র ফপয়ে  িন ফোমাে চিচঠ 

চলচি  েিনও োনোম না আসয়ল েুচম ফে। ফোমার র্াচেয়ে এয়স ফোমার ফেয়লর্েয়সর 

েচর্িানা ফদয়িই চিয়নচে  েুচম ফসই পিাি র্ের আয়ির র্াঁেুো চমিনাচর স্কুয়লর আমারই 

সহপাঠী রােু! 

‘এেোল পয়রও ফ  পুরয়না আয়োি িাচিয়ে উঠয়ে পায়র  ফসিা আমার োনা চেল না। 

অনযােভায়র্ লযা  ফময়র েুচম ফ  শুধু আমার হায়েড ইোডবস-এর চনচিে পুরস্কার ও 

ফরেডব ফর্য়ে র্চিে েয়রচেয়ল  োই নে–আমায়ে রীচেমে েিমও েয়রচেয়ল। র্ার্া 

র্দচল হয়লন েিনই  োই ফোমার সয়ে ফর্াঝাপোও হেচন  আর েুচমও আমার মন আর 

িরীয়রর েয়ষ্টর ের্া োনয়ে পায়রাচন। চেচন মাস পায়ে িাস্টার লাচিয়ে হাসপাোয়ল পয়ে 

চেলাম। 

‘এিায়ন এয়স ফোমার েীর্য়নর িাচন্তমে পচরপূণবোর েচর্ আমায়ে অিান্ত েয়রচেল। 

োই ফোমার ময়ন িাচনেিা সামচেে উয়িয়ির সিার েয়র ফোমার ফসই প্রািীন 

অপরায়ধর িাচি চদলাম। শুয়ভচ্ছা চনও। ইচে–চেনু (শ্রীচেনেচে মুয়িাপাধযাে।। 
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