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সমাদ্দারেে চাবি – ১ 

  

ফেলুদা িলল, ‘ এই ফে গাছপালা মাঠিন ফদরে ফদরে ফিাে জুচ ়িরে়ি োর,, এে ৈি্াচন  

 ােণটা  ী জাচনস?  ােণ, আচদম  াল ফের  হাজাে হাজাে িছে ধরে গাছপালাে 

মরধে িসিাস  রে সিুরজে সরে মানুরেে ফিারেে এ টু স্বাভাচি  স্বারযেে সম্প ক গর ়ি 

উরঠচছল। আজ াল গাছ চজচনসটা ক্ররম শহে ফের  ফলাপাট হরে িরলরছ, োই শহে 

ফছর ়ি ফিরোরলই ফিােটা আোম পাে়ি, আে োে েরল মনটাও হাল া হরে়ি ওরঠ। েে 

ফিারেে িোোম ফদেচি শহরে। পা ়িাগাাঁরে়ি ো, চ  পাহার ়ি ো, ফদেচি িশমা েুাঁরজ পাওে়িা 

ভাে।’  

  

আচম জাচন ফেলুদাে চনরজে ফিাে েুি ভাল, োে িশমা লারগ না, ফস ঘচ ়ি ধরে চেন 

চমচনট পরনরো ফসর ন্ড ফিারেে পাো না ফেরল ো রে পারে, েচদও ফস ফ ানওচদন 

গ্রারম-টারম োর চন। এটা ওর  িলরে পােোম, চ ন্তু েচদ ফমজাজ চিগর ়ি োে়ি োই 

আে িললাম না। আমারদে সরে মচণিািু েরে়িরছন, মচণরমাহন সমাদ্দাে, োাঁে ফিারে পুু 

মাইনাস পাওে়িারেে িশমা। চেচনও অচিচশে শহরেে ফলা । িে়িস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, ফিশ 

েেসা েং, না টা োর  িরল চটর ারলা,  ারনে  ারছ িুলগুরলা পা া। মচণরমাহনিািুে 

চেে়িাট গাচ ়িরেই আমো েরশাে ফো  চদরে়ি িরলচছ িামুনগাচছ। ফ ন োচ, ফসটা এই 

ফিলা িলা দে াে। 

  

গে াল চছল েচিিাে। পুরজাে ছুচট সরি আেম্ভ হরে়িরছ। আমো দুজরন আমারদে 

ৈিঠ োনাে়ি িরস আচছ। আচম েিরেে  াগজ েুরল চসরনমাে পাোে়ি চি্াপন ফদেচছ, 

আে ফেলুদা এ টা সংেোেত্ত্ব সম্বরে িই েুি মরনারোরগে সরে প ়িরছ। আচম ল্ 

 েচছ ফস  েনও আপন মরন ফহরস আে  েনও ভুু দুরটার  ওপরে েুরল ভাল লাগা 

আে অিা  হওে়িাটা ফিাঝার,। িইটা  ক্টে মোচিক্স সম্বরে। ফেলুদা িলচছল এই  ক্টে 

মোচিরক্সে মরে মানুরেে জীিরন সংেো িা নম্বে চজচনসটা নাচ  আ্চরেক ্রভভাি চি্াে 
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 রে। অরন  সাধােণ িা অসাধােণ ঘটনাে চপছরনই নাচ  েুাঁজরল নানাে ম নম্বরেে 

ফেলা আচিষ্কাে  ো োে়ি। িোপােটা আমাে  ারছ চঠ  পচেষ্কাে হে না েচদ না ফেলুদা 

িইটা ফের  এ টা উদাহেণ চদরে়ি িুচঝরে়ি চদে। িলল, ‘ ক্টে মোচিরক্সে এ টা আ্চরেক 

আচিষ্কারেে  ো ফশান। আরমচে াে দুজন চিেোে ফ্রভচসর ন্ট েুন হরে়িচছল জাচনস ফো? 

  

‘চলঙ্কন আে ফ রনচ ?’  

  

‘হোাঁ। আ, এই দুজরনে নারম  টা  রে অ্ে?’  

  

‘ L-I-N-C-O-L-N – সাত। K-E-N-N-E-O-Y – সাে।’  

  

‘ফিশ। এেন ফশান – চলঙ্কন ফ্রভচসর ন্ট হন ১৮৬০ সারল, আে ফ রনচ  হন ১৯৬০ সারল 

– চঠ  এ রশা িছে পরে। দুজরনই েুন হে়ি শুক্রিাে। েুরনে সমে়ি দুজরনেই ্ী পারশ 

চছল। চলঙ্কন েুন হন চেরে়িটারে; ফস চেরে়িটারেে নাম চছল ফো ক ! ফ রনচ  েুন হন ফমাটে 

গাচ ়িরে। ফসটা ফো ক ফ াম্পাচনে ৈেচে গাচ ়ি। গাচ ়িটাে নাম চছল চলঙ্কন। চলঙ্করনে পরে 

চেচন ফ্রভচসর ন্ট হন োাঁে নাম চছল জনসন, অোনডু্র জনসন। ফ রনচ ে পরে ফ্রভচসর ন্ট 

হন চলন্ডন জনসন। ্রভেম জরনে জন্ম ১৮০৮, চিেীে়ি জরনে জন্ম ১৯০৮ – চঠ  এ রশা 

িছে পে। চলঙ্কনর  ফে েুন  রে োে নাম জাচনস?’  

  

‘জানোম, ভুরল ফগচছ।’  

  

‘জন উইল ক স িুে। োে জন্ম ১৮৩৯ সারল। আে ফ রনচ র  েুন  রে লী হােচভ 

অসওে়িাল  । োে জন্ম চঠ  এ রশা িছে পরে – ১৯৩৯। এইিারে নাম দুরটা আরে িাে 

ল্  ে। John Wilkes Booth — Lee Harvey Oswald —  ’টা অ্ে আরছ নারম?’  

  

অ্ে গুরন ে’ হরে়ি ফগলাম। ফ া  চগরল িললাম, ‘দুরটারেই পরনরো?’  

  

ফেলুদা হে়িরো  ক্টে মোচিরক্সে োজ্জি আচিষ্কারেে চিেরে়ি আেও চ ছু িলে, চ ন্তু চঠ  

এই সমরে়ি চিনা অোপরে়িন্টরমরন্ট এরস হাচজে হল মচণরমাহন সমাদ্দাে। ভলোকরলা  চনরজে 
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পচেিে়ি-টচেিে়ি চদরে়ি ফসাোে়ি িরস িলরলন, ‘আচম আপনারদে পা ়িারেই োচ  — ফল  

ফেরস৷’  

  

ফেলুদা ও িরল িুপ  রে ফগল। আচম ভলোকরলা র  আ ়িরিারে ফদেচছ। গারে়ি এ টা 

হাল া েরেে িুশশাটক আে ব্রাউন পোন্ট, পারে়ি িাটাে সোন্ডা  জুরো। ভলোকরলা  এ টু 

ইে্ে  রে গলা ো চেরে়ি িলরলন, ‘আপচন হে়িরো আমাে  া াে নাম শুরন ো রিন, 

োধােমণ সমাদ্দাে।’  

  

‘এই ফসচদন চেচন মাো ফগরলন?’ ফেলুদা ্রভশ্ন  েল। ‘োাঁে েুি গান িাজনাে শে চছল?’  

  

‘আর্ হোাঁ।’  

  

‘অরন  িে়িস হরে়িচছল না?’  

  

‘চিোচশ।’  –  

  

‘ হোাঁ, হোাঁ,  াগরজ প ়িচছলাম। অচিচশে মৃেুে সংিাদটা প ়িাে আরগ োাঁে নাম শুরনচছলাম 

িলরল চমরেে িলা হরি।’  

  

‘ফসটা চ ছুই আ্চরেক না। উচন েেন গান িাজনা ফছর ়িরছন েেন আপচন ফনহােই 

ফছরলমানুে। ্রভাে়ি পরনরো িছে হল চেটাে়িাে  রে িামুনগাচছরে িাচ ়ি  রে ফসোরনই 

িুপিাপ িসিাস  েচছরলন। আঠারোই ফসরেম্বে স ারল হাটক অোটা  হে়ি। ফসইচদন 

োরত্র মাো োন।’  

  

‘আই চস।’  

  

ভলোকরলা   রে়ি  ফসর ন্ড িুপ। ফেলুদা োে িা পা-টা  ান পারে়িে উপে েুরল িরসচছল, 

এই োাঁর   ান পা-টা িা পারে়িে উপরে েুরল চদল। চমস্টাে সমাদ্দাে এ টু চ ন্তু চ ন্তু 
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ভাি  রে িলরলন, ‘আপচন হে়িরো ভািরছন ফলা টা  ী িলরে এল। আসরল িো -

গ্রাউন্ডটা এ টু না চদরে়ি চদরল…। ’  

  

‘চন্চরে়ি, চন্চরে়ি,’ ফেলুদা িরল উঠল। ‘আপচন ো ়িাহুর ়িা  েরিন না। ফট  ইওে টাইম।’  

  

মচণরমাহনিািু িলরে লাগরলন, ‘আমাে  া া চঠ  সাধােণ মানুে চছরলন না। ওাঁে ফপশা 

চছল ও ালচে, এিং োরে ফোজগােও  রেরছন েরেষ্ট। িছে পঞ্চারশ  িে়িরস ফসটা 

ফছর ়ি চদরে়ি এর িারে পুরোপুচে গান-িাজনাে চদর  িরল োন। শুধু গাইরেন না, সাে-

আট ে ম  

  

এিং এ ছা ়িাও আেও  রে়ি টা। োে উপরে সংগ্ররহে িাচে  চছল ! ওাঁে িাচ ়িরে 

িাদেেরেে এ টা ফছাটোরটা চমউচজে়িাম  রে ফেরলচছরলন। ’  

  

‘ফ ান িাচ ়িরে?’ ফেলুদা ্রভশ্ন  েল। 

  

আমহাস্ট চিরট ো রেই শুু হে়ি, োেপে ফস সি েে িামুনগাচছে িাচ ়িরে চনরে়ি োন। 

েরেে সোরন ভােেিরেকে নানান জাে়িগাে়ি ফগরছন। িরম্বরে এ িাে এ  ইটাচলে়িান 

জাহাচজে  াছ ফের  এ টা ফিহালা ফ রনন, ফসট  ল াোে়ি এরন চ ছচুদরনে মরধেই 

চিচক্র  রে ফদন চত্রশ হাজাে টা াে়ি।’  

  

ফেলুদা এ িাে আমার  িরলচছল ইটাচলরে ্রভাে়ি চেনরশা িছে আরগ দু-চেনজন ফলা  

চছল োরদে ৈেচে ফিহালাে এমন  রে়ি টা আ্চরেক গুণ চছল ফে আজর ে চদরন ফসগুরলাে 

দাম ্রভাে়ি লাে টা াে়ি ফপৌরছ ফগরছ। 

  

সমাদ্দাে মশাই িরল িলরলন, ‘ এই সি গুরণে পারশ  া াে এ টা ম্ ফদাে চছল। 

চেচন চছরলন অেেন্ত  ৃপণ। এই ফে ফশে িে়িরস আত্মীে়িস্বজরনে  াছ ফের  দূরে সরে 

ফগরলন, োে এ টা ্রভধান  ােণ হল োাঁে  ৃপণো।’  

  

‘আত্মীে়ি িলরে আপচন ছা ়িা আে ফ  আরছ?’  
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‘এেন আে চিরশে ফ উ ফনই। দূে সম্পর কে আত্মীে়ি চ ছু এচদর  ওচদর  ছচ ়িরে়ি আরছ। 

আমাে  া াে চছরলন িাে ভাই, দুই ফিান। ফিারনো মাো ফগরছন। ভাইরে়িে মরধে 

 া ার  চনরে়ি চেনজন মাো ফগরছন, আে এ জন জীচিে চ  মৃে জানা ফনই। চেচন ্রভাে়ি 

চত্রশ িছে আরগ সংসাে ফছর ়ি িরল োন। োধােমণ চনরজ চিপত্নী  চছরলন। এ চট ফছরল 

চছল, মুেলীধে, চেচনও ্রভাে়ি পচিশ িছে হল মাো ফগরছন। োাঁে ফছরল ধেণীধে হল 

 া াে এ মাত্র নাচে। ফছরলরিলাে়ি ফস  া াে েুিই চ্রভে়ি চছল। ফশেটাে়ি প ়িাশুরনাে়ি 

জলাঞ্জচল চদরে়ি েেন নাম িদরল চেরে়িটারে  ু ল, েেন ফের   া া আে োে মুে 

ফদরেনচন। এই হল আত্মীে়ি।’  

  

‘ধেণীধে ফিাঁরি আরছন? 

  

‘হোাঁ। ফস এেন চেরে়িটাে ফছর ়ি োত্রাে দরল ফোগ চদরে়িরছ।  া াে মৃেুেে পে োে ফোাঁজ 

 রেচছলাম, চ ন্তু ফস  ল াোে়ি ফনই। দরলে সরে ফ ানও অজ পা ়িাগাাঁরে়ি টুেরে 

ফিচেরে়িরছ। ওে ফিশ নামটাম হরে়িরছ। গান িাজনারেও টোরলন্ট চছল, ফে  ােরণ  া া 

ওর  ভালিাসরেন।’  

  

মচণরমাহনিািু হঠাৎ ফেন ফেই হাচেরে়ি  রে়ি  ফসর ণ্ড িুপ  েরলন। োেপে আিাে 

  

িরল িলরলন— 

  

‘আমাে সরে  া াে ফে েুি এ টা ফোগারোগ চছল ো নে়ি। ি ়িরজাে দুমারস এ িাে 

ফদো হে। ইদানীং আেও  ম। আসরল, আমাে এ টা ছাপাোনা আরছ ভিানীপুরে, 

ইউরে া ফ্রভস, োরে এই গে  ’মাস ফলা রশচ ং চনরে়ি েুি ভুগরে হর,।  া াে হাটক 

অোটা টা হওে়িারে ওাঁে ্রভচেরিশী অিনীিািু আমার  ফটচলরোন  রে েিে ফদন, আচম 

েৎ্ণাৎ চি্ামচণ ফিাসর  চনরে়ি িরল োই। েেন ফপৌাঁছই েেন ্ান চছল না। মাো 

োিাে চঠ  আরগ ্ান হে়ি। আমার  ফদরে মরন হল চিনরলন। দু-এ টা ভাো ভাো 

 োও িলরলন – িেস — োেপরেই ফশে।’  
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‘ ী িলরলন?’ ফেলুদা চজর্স  েল। ফস এেন আে পারে়িে উপে পা েুরল ফনই; 

ফিে়িারেে সামরনে চদর  এচগরে়ি িরসরছ। 

  

‘্রভেরম িলরলন – “আমাে…নারম”। োেপে চ ছু্ণ ফঠাাঁট ন ়িরছ,  ো ফনই। ফশরে 

অরন   রষ্ট দুিাে িলরলন—”িাচি, িাচি…”’। িেস্।’  

  

ফেলুদা ভুু  ুাঁির  ফিরে়ি েরে়িরছ মচণরমাহনিািুে চদর । িলল, ‘ ী িলরে িাচ,রলন 

ফসটা আন্দাজ  েরে ফপরেচছরলন চ ?’  

  

‘্রভেম অংশ শুরন মরন হে়ি ওাঁে নারম ফে  ৃপণ িরল অপিাদ েরটচছল ফসটাে চিেে়ি চ ছু 

িলরে িাইরছন। আমাে ধােণা ওাঁে মরন এ টা অনুরশািনাে ভাি ফজরগচছল। চ ন্তু আসল 

 োটা হর, ওই িাচি৷  ীরসে িাচিে  ো িলরছন চ ছুই ফিাঝা ফগল না। ঘরে এ টা 

ো ে। িাচ ়িরে ঘে মাত্র চেনরট, আে এ টা িােুম, ফসটা ফশািাে ঘরেে সরে লাগ। 

আসিািপত্র িলরে চিরশে চ ছুই ফনই। অন্তে িাচি লারগ এমন চজচনস ফো ফনই িলরলই 

িরল। দেজাে়ি ফে োলা িেিহাে  েরেন, ফসটা এ ে ম জামান োলা, োরে িাচিে 

দে াে হে়ি না, নম্বরেে  চম্বরনশরন েুলরে হে়ি।’  

  

‘চসন্দু  আে আলমাচেরে  ী চছল?’  

  

‘আলমাচেে োর  চ ছু জামা  াপ ়ি চছল, আে ফদোরজ চ ছু  াগজপত্র। দে াচে চ ছুই 

না। আে চসন্দু  চছল এর িারে োাঁ োাঁ োচল।’  

  

‘টা া পে়িসা?’  

  

‘ নাচেং। নট এ পাইস। ফটচিরলে ফদোরজ চ ছু েুিরো পে়িসা চছল, আে িাচলরশে নীরি 

এ টা িটুে়িারে চ ছু দুটা া পাাঁি টা াে ফনাট। িেস্ ! িটুে়িা ফের  নাচ  সংসারেে জনে 

টা া িাে  রে চদরেন। অন্তে িা ে অনু ূল োই িরল।’  
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‘ চ ন্তু ফসও ফো িলরছন সামানে টা া। ফসটা েুচেরে়ি ফগরল অনে ফ াোও ফের  িাে 

 েরে হে চন্চরে়িই।’  

  

‘চন্চরে়িই।’  

  

‘আপচন চ  িলরে িান উচন িোরঙ্ক টা া োেরেন না?’  

  

মচণরমাহনিািু ফহরস িলরলন, ‘োই েচদ োেরিন ো হরল আে সাধােণ মানুরেে সরে 

েোেটা হরি ফ াোে়ি? এ  ারল োেরেন, েরি িছে পচিরশ  আরগ এ টা িোঙ্ক ফেল 

প ়িাে়ি উচন ফিশ ্চেগ্র্ হরে়িচছরলন। োেপে ফের  আে িোরঙ্কে সরে ফ ানও সংবি 

োরেনচন। অেি –’ মচণিািু গলাে স্বে নাচমরে়ি চনরলন – ‘আচম জাচন ওাঁে চি্ে টা া 

চছল। এিং ফসটা ফে িাচ ়ি ৈেচে  োে পরেও চছল ফসটা োাঁে দু্রভাপে িাজনাে  ারল শন। 

ফদেরলই িুঝরে পােরিন। ো ছা ়িা উচন চনরজে চপছরন ফিশ ভালই েেি  েরেন। ভাল 

ফেরেন, িাচ ়িরে ভাল িাগান  রেচছরলন, এ টা ফসর ন্ড হোন্ড অচস্টন গাচ ়িও 

চ রনচছরলন; মারঝ মারঝ ফিরোরেন, শহরে আসরেন।  ারজই…’  

  

ফেলুদা পর ট ফের  িােচমনাে িাে  রেরছ। মচণরমাহনিািুর  অোে  রে ফদশলাই 

ধচেরে়ি চদল। ভলোকরলা  ফিশ ভাল  রে টান চদরে়ি ফধাাঁে়িা ফছর ়ি িলরলন, ‘এে্রণ হে়িরো 

আন্দাজ  রেরছন ফ ন আপনাে  ারছ এরসচছ। এেগুরলা টা া – সি ফগল ফ াোে়ি? 

ফ ান িাচিে  ো িলচছরলন  া ? ফস িাচি চদরে়ি ফ ান চজচনসটা েুলরল  ী পাওে়িা 

োরি? ফসটা চ  টা া, না অনে চ ছু? েচদ উইল ফের  োর  ো হরল ফসটা ফো পাওে়িা 

দে াে। উইল না ো রল অচিচশে টা া নাচেই পারি, চ ন্তু োে আরগ টা াটা ফো ফপরে 

হরি। আপনাে িুচিে অরন  োচেে শুরনচছ। আপচন েচদ এ িোপারে আমার  এ টু 

ফহল প্  েরে পারেন!…’  

  

মচণরমাহনিািুে সরে  ো িরল চঠ  হল ফে পেচদনই স ারল আমো িামুনগাচছ োি। 

ওাঁে গাচ ়ি আরছ, উচন চনরজই স াল সােটাে়ি এরস আমারদে েুরল চনরে়ি োরিন। আচম 
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িুরঝচছ ফে ফেলুদাে  ারছ এটা এ টা নেুন ধেরনে েহসে। েহসে না িরল ফহাঁে়িাচলও 

িলা ফেরে পারে। 

  

অন্তে ফগাড়ারে োই মরন হরেচছল। ফশরে ফদেলাম ফহাঁোচলে ফিরেও অরন  ফিচশ 

ফগালরমরল পোাঁিারলা এ টা চ ছু। 
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সমাদ্দারেে চাবি – ২ 

  

িাোসে ছচ ়িরে়ি এ টা ো্া েরশাে ফো  ফের   ান চদর  ফমা ়ি চনরে়ি িামুনগাচছে 

চদর  ফগরছ। ফসই ফমার ়িে মাোে়ি এ টা োিারেে ফদা ান ফের  মচণরমাহনিািু 

আমারদে িা আে চজচলচপ চ রন োওে়িারলন। োরে পরনরো চমচনট ফগল, ো না হরল 

আমো আটটাে মরধেই িামুনগাচছ ফপৌাঁরছ ফেোম।  

  

ফগালাচপ েরেে পাাঁচিল আে ইউ োচলপটাস গারছ ফঘো সাে চিরঘ জচমে উপে োধােমণ 

সমাদ্দারেে এ েলা িাচ ়ি। ফে ফলা টা এরস ফগট েুরল চদল ফস ফিাধহে়ি মালী,  ােণ 

োে হারে এ টা ঝুচ ়ি চছল। গাচ ়ি ফগট চদরে়ি  ুর  িাগারনে পাশ চদরে়ি  াাঁ ে চিছারনা 

ো্াে উপে চদরে়ি এর িারে িাচ ়িে দেজাে সামরন এরস দাাঁ ়িাল।  ান চদর  োচন টা 

দূরে এ টা গোরেরজে চভেে এ টা পুেরনা  ারলা গাচ ়ি েরে়িরছ। ফসটাই িুঝলাম 

োধােমণ সমাদ্দারেে অচস্টন। 

  

গাচ ়ি ফের  নামরেই এ টা ঠাাঁই শব্দ শুরন িাগারনে চদর  চেরে ফদচে নীল হােপোন্ট 

পো আট-দশ িছরেে এ চট ফছরল হারে এ টা এে়িােগান চনরে়ি দাাঁচ ়িরে়ি আমারদে চদর  

ফদেরছ। মচণরমাহনিািু োর  িলরলন, ‘ফোমাে িািা িাচ ়িরে আরছন? োাঁর  চগরে়ি িরলা 

ফো ফে মচণিািু  ল াো ফের  এরসরছন, এ িাে  া রছন।’  

  

ফছরলচট িন্দুর  ছেো ভেরে ভেরে িরল ফগল। ফেলুদা িলল, ‘ ্রভচেরিশীে ফছরল 

িুচঝ?’  

  

‘আর্ হোাঁ। ওে িািা অিনী ফসরনে এ টা েুরলে ফদা ান আরছ চনউ মার করট। এোরন 

পারশই ওাঁে িাচ ়ি, োে সরে ওাঁে নাসচে। মারঝ মারঝ ্ী আে ফছরলর  চনরে়ি এরস 

োর ন।’  
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ইচেমরধে এ জন িুর ়ি িা ে আমারদে চদর  এচগরে়ি এরসরছ। মচণিািু োর  ফদচেরে়ি 

িলরলন, ‘এ িাচ ়িটাে েচদ্দন না এ টা িেিযা হর, েেচদন অনু ূল এোরনই ো রছ। 

্রভাে়ি চত্রশ িছরেে পুেরনা িা ে। অনু ুল, এরদে জনে এ টু সেিরেে িেিযা  রো 

ফো।’  

  

িা ে মাো ফহাঁট  রে হোাঁ িরল িরল ফগল, আমো চেনজন িাচ ়িে চভেে  ু লাম। দেজা 

চদরে়ি  ুর ই এ টা ফোলা জাে়িগা। ফসটার  ঘে িলা মুশচ ল,  ােণ মাঝোরন এ টা 

ফগাল ফটচিল আে ফদে়িারল এ টা  োরলন্ডাে ছা ়িা আে চ ছুই ফনই। িাচেটাচেও ফনই 

 ােণ এচদ টাে়ি ইরল চিচসচটই ফনই। আমারদে সামরনই এ টা দেজা েরে়িরছ, মচণিািু 

ফসটাে চদর  এচগরে়ি চগরে়ি িলরলন, ‘ফদেুন, এই হল ফসই জামান োলা। চিেীে়ি 

মহােুরিে আরগ  ল াো শহরেই চ নরে পাওে়িা ফেে। এে নাম হল এইট-টু-নাইন-

ওে়িান।’  

  

ফগাল োলা, োরে িাচিে গেক-টেক ফনই, োে িদরল আরছ িােরট োাঁজ। ্রভরেে টা োাঁরজে 

পারশ ১ ফের  ৯ পেকন্ত নম্বে ফলো আরছ, আে ্রভরেে টাে মরধে চদরে়ি ফছা্ট  হুর ে মরো 

চজচনস ফিচেরে়ি আরছ। এই হু গুরলার  োাঁরজে এ-মাো ফের  ও-মাো পেকন্ত ফঠরল 

সোরনা োে়ি, আে দে াে হরল ফে-র ানও এ টা নম্বরেে পারশ িচসরে়ি ফদওে়িা োে়ি। 

ফ ানটার  ফ ান নম্বরে িসারে হরি না জানরল োলা ফোলা অসম্ভি।  

  

মচণিািু িা চদর ে োাঁজ ফের  শুু  রে হু গুরলার  পে পে ৮, ২, ৯ আে ১ নম্বরে 

ফঠরল চদরেই ে ়িাৎ শব্দ  রে মোচজর ে মরো োলাটা েুরল ফগল। মচণিািু িলরলন, 

‘িে  োটা আেও সহজ। োলাটা লাচগরে়ি ফে-র ানও এ টা হু  নম্বে ফের  এ টু 

সচেরে়ি চদরলই লক৷’  

  

আমো চেনজন োধােমণ সমাদ্দারেে ঘরে  ু লাম। 
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ঘেটা ফিশ ি ়ি। োরে মচণিািু ো ো িরলচছরলন সিই আরছ, চ ন্তু িাজনা ফে এেে ম 

আরছ ফসটা ভািরেই পাচেচন। োে চ ছু েরে়িরছ দচ্ণ চদর ে ফদওে়িারলে গারে়ি এ টা 

লম্বা ফশলরেে চেনরট োর ে উপে, চ ছু পুিচদর ে ফদে়িারলে সামরন এ টা লম্বা 

ফিচঞ্চে উপে, চ ছু ঝুলরছ ফদে়িারলে হু  ফের , আে চ ছু েরে়িরছ ফছাট ফছাট ফটচিরলে 

উপে। এ ছা ়িা ঘরে ো আরছ ো হল োট, োরটে পারশ এ টা ফছাট ফটচিল, উত্তে 

চদর ে ফদে়িারলে সামরন এ টা আলমাচে। আে এ  ফ ারণ এ টা ফছাট চসন্দু । োরটে 

েলাে়ি এ টা ফছাট িাঙ্কও ফিারে প ়িল। 

  

ফেলুদা ্রভেরম ঘরেে মাঝোরন দাাঁচ ়িরে়ি এ িাে িাচেচদ টা ফদরে চনল। োেপে 

আলমাচে আে চসন্দু  েুরল োে চভেরে ফিশ ভাল  রে হাে আে ফিাে িুচলরে়ি চনল। 

োেপে ফদোজ সরমে ফটচিলটার  পেী্া  েল, োরটে ফোের ে নীরি ফদেল, োরটে 

নীরি ফদেল, িারঙ্কে চভেে ফদেল (োরে এ রজা ়িা পুেরনা জুরো আে এ টা ফছ ়িা 

নো  ়িা ছা ়িা আে চ ছু ফনই)। োেপে ্রভরেে টা িাজনা আলাদা  রে হারে েুরল ওজন 

পেী্া  রে ফনর ়ি ফির ়ি এচদ  ওচদ  ঘুচেরে়ি োে োাঁপা িা ফেলা অংরশ িাচিে গেক 

আরছ চ  না ফদরে আিাে চঠ  ফেমনভাি োো চছল ফেমচনভারি ফেরে চদল। োেপে 

ঘরেে ফমরঝ আে ফদে়িারলে ্রভরেে টা জাে়িগা আেুরলে গট চদরে়ি ঠুর  ঠুর  ফদেল। 

সম্ িোপােটা  েরে োে লাগল পরনরো চমচনট। োেপে আেও সাে চমচনট লাগল 

অনে দুটার  ঘে আে িােুম ফদেরে। সিরশরে আিাে োধােমণিািুে ঘরে চেরে এরস 

িলল, ‘মচণরমাহনিািু, আপনারদে মালীচটর  এ িাে  া ুন ফো।’  

  

মালী এরল ফেলুদা োর  চদরে়ি ঘরেে জানালাে়ি োো দুটার  েুরলে টি ফের  মাচট িাে 

 চেরে়ি োরে চ ছু ফনই ফদরে আিাে মাচট ভচেরে়ি েুল সরমে টি জানালাে়ি োেল। 

  

এে মরধে অনু ূল িসিাে ঘে ফের  িােরট ফিে়িাে এরন োে সামরন এ টা ফগাল ফটচিল 

ফপরে োে উপে ফলিুে সেিে ফেরে ফগরছ। সেিরে িুমু  চদরে়ি মচণিািু িলরলন, ‘চ ছু 

িুঝরলন?’  
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ফেলুদা মাো ফনর ়ি িলল, ‘এেগুরলা িাজনা এ  সরে না ো রল এঘরে ফে ফ ানও 

অিযাপন্ন ফলা  িাস  েে ফসটা চিশ্বাস  ো  চঠন হে।’ ।  

  

‘ফসই ফো িলচছ’, মচণিািু িলরলন, ‘সারধ চ  আপনার  ফ র চছ! আচম ফো এর িারে 

ফিা া িরন ফগচছ মশাই। ‘  

  

আচম িাজনাগুরলাে চদর  ফদেচছলাম। োে মরধে ফসোে সরোদ োনপুো এসোজ েিলা 

িাাঁচশ—এগুরলা আচম চিচন। অনেগুরলা আচম  েনও ফিারেই ফদচেচন। ফেলুদাও ফদরেরছ 

চ  না সরন্দহ। ফস মচণিািুর  ্রভশ্ন  েল, ‘সি  টা িাজনাে নাম জারনন? ওই ফে ফদে়িাল 

ফের  োরেে েেটা ঝুলরছ, ওটাে  ী নাম?’  

  

মচণিািু ফহরস িলরলন, ‘আচম মশাই এরেিারে ফিসুরে। আমার  ও সি চজর্স  েরল 

চ ন্তু োাঁপরে প ়িি।’  

  

এ টা পারে়িে শব্দ ফপরে়ি ঘুরে ফদচে ফসই িন্দু ওে়িালা ফছরলচটে সরে িছে িচিরশে 

এ জন েেসা ভলোকরলা  আমারদে ঘরে এরস  ু রলন। মচণিািু আলাপ  চেরে়ি চদরে 

জানলাম ইচনই হরলন েুরলে ফদা ারনে মাচল  অিনী ফসন। ফছরলচটে নাম হল সাধন। 

অিনীিািু ্রভরদাে চমচত্তরেে নাম শুরনরছন ফজরন ফেলুদা এ টা ফছা্ট  এ রপরশ হাচসে 

সরে এ টা গলা োক্রাচন চদল। অিনীিািু োচল ফিে়িােটাে়ি িরস মচণিািুে চদর  চেরে 

িলরলন, ‘ভাল  ো, আপনাে  া া চ   াউর  োাঁে ফ ানও িাজনা চিচক্র  োে  ো 

িরলচছরলন?’  

  

‘ ই না ফো ! মচণিািু অিা ।’  

  

‘ াল এ চট ভলোকরলা  এরসচছরলন। এোরন  াউর  না ফপরে়ি আমাে িাচ ়িরে োন। আচম 

োাঁর  আজ আিাে আসরে িরল চদরে়িচছ। আচম আন্দাজ  রেচছলাম আপচন হে়িরো 

আসরে পারেন। ভলোকরলার ে নাম সুেচজৎ দাশগুপ্ত। আপনাে  া াে মরোই িাজনা 

সংগ্ররহে িাচে । োধােমণিািুে ফলো এ চট চিচঠ ফদোরলন। মৃেুেে চ ছুচদন আরগই 
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ফলো ! ফসই চিচঠ ফপরে়ি ভলোকরলা  নাচ  আরগই এ িাে ফদো  রে ফগরছন। আপনারদে 

িা েও োর  ফদরেরছ িরল িলল৷’  

  

‘আচমও ফদরেচছ।’  

  

 োটা িলল সাধন। ফস এ টা ফটচিরলে উপে োো ফছা্ট  হােরমচনে়িারমে মরো এ টা 

িাজনাে সামরন দাাঁচ ়িরে়ি োে পদাে উপে আর্ আর্ আেুল চটরপ টুং টাং সুে িাে 

 েরছ। 

  

অিনীিািু ফছরলে  ো শুরন ফহরস িলরলন, ‘সাধন ্রভাে়ি সাোটা চদনই এই িাচ ়িে 

আরশপারশই ফঘাোরেো  রে। দাদুে সরে োে েুি ভাি চছল।’  

  

‘দাদুর  ফ মন লাগে ফোমাে?’ ফেলুদা চজর্স  েল। 

  

‘মারঝ মারঝ োোপ।’ সাধন আমারদে চদর  চপছন চেরেই উত্তেটা চদল।  

  

‘োোপ ফ ন?’ ফেলুদা আিাে ্রভশ্ন  েল। 

  

‘োচল োচল সারেগামা গাইরে িলরেন।’  

  

‘আে েুচম গাইরে না?’  

  

‘না। চ ন্তু আচম গাইরে পাচে।’  

  

‘েে োরজেে চহচন্দ চেরেে গান,’ ফহরস িরল উঠরলন অিনীিািু। 

  

‘দাদু জানরেন েুচম গান গাইরে পারো?’ ফেলুদা চজর্স  েল। 

  

‘হোাঁ৷’  

  

‘ োে মারন ফোমাে গান শুরনচছরলন চেচন?’  
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‘না।’  

  

‘ো হরল  ী  রে জানরলন?’  

  

‘দাদু িলরেন োে নারম সুে োর , োে গলাে়িও সুে োর ।’  

  

 োটা চঠ  পচেষ্কাে হল না, োই আমো এ-ওে মুে িাওে়িা-িাওচে়ি  েলাম। ফেলুদা 

িলল, ‘োে মারন?’  

  

‘জাচন না।’  

  

‘ ফোমাে দাদুে গান েুচম শুরনছ?’  

  

‘না। িাজনা শুরনচছ।’  

  

এই  োটাে়ি মচণরমাহনিািু ফেন ফিশ হ িচ রে়ি চগরে়ি িলরলন, ‘ফস  ী, সাধনিািু! 

েুচম চঠ  িলছ? আচম ফো জাচন উচন িাজনা িাজারনা ফছর ়ি চদরে়িচছরলন। ফোমাে সামরন 

িাচজরে়িরছন  েনও?’  

  

‘সামরন না। আচম িাইরে চছলাম, িাগারন। িন্দু  চদরে়ি নের াল মােচছলাম। উচন েেন 

িাজারলন৷’  

  

‘অনে ফ ানও ফলা  িাজাে়িচন ফো?’ মচণিািু চজর্স  েরলন। 

  

‘আে ফ উ চছল না।’  

  

ফেলুদা িলল, ‘অরন ্ণ ধরে িাজনা শুনরল?’  

  

‘না। ফিচশ্ণ না।’  

  

http://www.bengaliebook.com/
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ফেলুদা এিাে মচণরমাহনিািুর  িলল, ‘এ িাে আপনাে অনু ূলর   া ুন ফো।’  

  

অনু ূল এরস হাে দুরটার  জর ়িা  রে দেজাে মুরে দাাঁ ়িাল। ফেলুদা িলল, ‘ফোমাে 

মচনির  সম্প্রচে  েনও িাজনা িাজারে শুরনছ?’  

  

অনু ূল ভীেণ  াাঁিুমািু ভাি  রে িলল, ‘এর্ িািু ফো ঘরেে চভেরেই ো রেন 

সৰ্ব্ক্ণ, ো ফস  েন  ী  েরেন না  েরেন…’  

  

‘ফোমাে সামরন িাজনা িাজানচন  েনও?’  

  

‘এর্ না।’  

  

‘িাজনাে আওে়িাজ শুরনছ?’  

  

‘এর্ ো ফেন  রে়ি িাে..েরি  ারন ফো ভাল শুচন না…’  

  

‘মাো োিাে আরগ এ জন অপচেচিে ফলা  ওাঁে সরে ফদো  েরে এরসচছরলন চ ? 

চেচন  াল স ারলও এরসচছরলন?’  

  

‘ো এরসচছরলন িরট; এই ঘরে িরসই  ো িলরলন।’  

  

‘্রভেম  রি এরসচছরলন মরন আরছ?’  

  

‘এর্ হোাঁ। ফেচদন চেচন িরল ফগরলন ফসচদন স ারল৷’  

  

‘ফেচদন  া া মাো ফগরলন?’ মচণিািু ফিাে ি ়ি ি ়ি  রে চজর্স  েরলন। 
  

‘এর্ হোাঁ৷’  

  

অনু ূরলে ফিারে জল এরস ফগরছ। ফস গামছা চদরে়ি ফিাে মুরছ ধো গলাে়ি িলল, ‘ ফস 

ভদ্দেরলা  ফগরলন িরল, আে োে চ ছু পরেই আচম িািুে িারনে জল গেম  রে চনরে়ি 
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ফেনার  িলরে চগরে়ি ফদচে চ  ফেনাে ফেন হুশ ফনই।  রে়ি িাে ‘িািু িািু’  রে ফ র  

েেন সা ়িা ফপলাম না েেন এনাে িাচ ়িরে ফগলাম েিে চদরে অনু ূল অিনীিািুে চদর  

ফদচেরে়ি চদল। অিনীিািু িলরলন, ‘আচম িোপাে ফদরেই মচণিািুর  ফটচলরোন  রে 

এ জন  াক্তাে চনরে়ি আসরে িচল। অচিচশে চিরশে চ ছু  োে চছল না।’  

  

এ টা গাচ ়িে আওে়িাজ পাওে়িা ফগল ! অনু ুল িাইরে িরল ফগল। চমচনটোরনর ে মরধেই 

ঘরে এরস  ু রলন লম্বা ঝুলচপ, ঝাাঁ  ়িা িুল, লম্বা ফগাাঁে আে পুু ফেরমে িশমা পো 

এ  ভলোকরলা । জানা ফগল ইচনই সুেচজৎ দাশগুপ্ত। অিনীিািু মচণরমাহনিািুর  ফদচেরে়ি 

িলরলন, ‘আপচন এাঁে সরে  ো িলুন। ইচন োধােমণিািুে ভাইরপা।’  

  

‘ও, আই চস। আপনাে  া াে সরে আমাে চিচঠরে আলাপ হে়ি। উচন আমার  এরস 

  

ফদো  েরে—’  

  

মচণিািু োে  োে উপরেই িলরলন, ‘ া াে চিচঠটা সরে আরছ চ ?’  

  

ভলোকরলা  োাঁে ফ ারটে চভেরেে পর ট ফের  এ টা ফপাস্ট া ক িাে  রে মচণিািুে হারে 

চদরলন। মচণিািুে প ়িা হরল ফস চিচঠ ফেলুদাে হারে ফগল। আচম ঝুাঁর  পর ়ি ফদেলাম 

োরে োধােমণিািু ভলোকরলা র  েচিিাে ১৮ই ফসরেম্বে স ারল নটা ফের  দশটাে 

মরধে োাঁে সরে ফদো  েরে চলরেরছন।  ােণটাও িলা আরছ — ‘িাদেেে আমাে োহা 

আরছ োহা আমাে চন রটই আরছ। আপচন আচসরলই ফদচেরে পাইরিন।’ উলরটাচদর  

ভলোকরলার ে চঠ ানাটাও ফেলুদা ফদরে চনল — চমনাভ ফহারটল, ফসন্ট্রাল এচভচনউ, 

 ল াো- ১৩।  

  

ফেলুদা চিচঠটা পর ়ি োরটে পারশে ফটচিরলে উপে োো সুরলো ব্লু-ব্ল্ো   াচলটাে চদর  

এ  ঝল  ফদরে চনল। চিচঠটা মরন হে়ি ফসই  াচলরেই ফলো। 
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সুেচজৎিািু এে্ণ দাাঁচ ়িরে়ি চছরলন, এিাে ফেন এ টু অসচহষু্ণভারিই োরটে এ টা 

ফ ারণ চগরে়ি িসরলন। পরেে ্রভশ্নটাও মচণরমাহনিািুই  েরলন।  

  

‘আঠারো োচেরে আপনাে সরে  ী  ো হে়ি?’  

  

সুেচজৎিািু িলরলন, ‘চ ছুচদন আরগ এ টা পুেরনা গীেভােেী পচত্র াে়ি িাদেেে সম্বরে 

ওাঁে এ টা ফলো পর ়ি আচম োধােমণিািু সম্বরে জানরে পাচে। এোরন এরস ওাঁে 

 ারল শন ফদরে আচম োে ফের  দুটার  েে ফ নাে ই,া ্রভ াশ  চে। দাম চনরে়ি  ো 

হে়ি। আচম দুরটাে জরনে দুহাজাে টা া অোে  চে। উচন োচজ হন। আচম েেনই ফি  

চলরে চদচ,লাম, উচন দুচদন পরে  োশ চনরে়ি আসরে িলরলন। োই িুধিাে আিাে 

অোপরে়িন্টরমন্ট হে়ি। মেলিাে  াগরজ ফদচে উচন মাো ফগরছন। োেপে আচম ফদোদুন 

িরল োই। পেশু চেরেচছ।’  

  

মচণিািু িলরলন, ‘আপচন ফেচদন ফদো  েরে আরসন ফসচদন ওাঁে শেীে ফ মন চছল?’  

  

‘ভালই ফো। েরি ওাঁে ফিাধহে়ি এ টা ধােণা হরে়িচছল উচন আে ফিচশচদন িাাঁিরিন না। 

দু-এ টা  োে়ি ফসে ম এ টা ভাি ্রভ াশ পাচ,ল।’  

  

‘আপনাে সরে ফ ানও  ো  াটা াচট হে়িচন ফো?’  

  

্রভশ্নটা শুরন সুেচজৎিািুে মুে  রে়ি  মুহুরেকে জনে ফিশ  ারলা হরে়ি ফগল। োেপে িাপা 

গলাে়ি িলরলন, ‘আপচন চ  ভলোকরলার ে হাটক অোটার ে জনে আমার  দাে়িী  েরছন?’  

  

মচণিািুও েোসম্ভি ঠাণ্ডাভারিই িলরলন, ‘আপচন ইর,  রে চ ছু  রেরছন িলচছ না। 

েরি আপচন োিাে চ ছু্ণ পরেই ফো উচন অসুয হরে়ি পর ়িন, োই…’  

  

‘ো হরে পারে, েরি আচম েে্ণ চছলাম েে্ণ চেচন সমূ্পণক সুয চছরলন। এচনওরে়ি, 

আপচন আমাে িোপারে চন্চরে়ি এ টা চ চসশন চনরে পােরিন। আচম  োশ টা া চনরে়ি 

এরসচছ – দুহাজাে – ভলোকরলা  পর ট ফের  মাচনিোগ িাে  েরলন – েে দুরটা আজ 
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ফপরল ভাল হে। আচম  াল ফদোদুন চেরে োচ,। আচম োচ  ওোরনই। ওোরনই 

চমউচজ  চনরে়ি চেসািক  চে।’  

  

‘ফ ান দুটার  েরেে  ো িলরছন আপচন?’  

  

সুেচজৎিািু োট ফের  উরঠ ফদে়িারলে চদর  চগরে়ি হুর  ফঝালারনা এ টা িাজনাে চদর  

ফদচেরে়ি িলরলন, ‘এ টা হল এটা। এে নাম োমারঞ্চ — ইোরনে েে। এটাে নাম 

জানোম, চ ন্তু ফদচেচন  েনও। ফিশ পুেরনা েে। আে অনেটা হল – ’  

  

সুেচজৎিািু ঘরেে উলটার  চদর  এ টা চনিু ফটচিরলে উপে োো ফছা্ট  হােরমাচনে়িারমে 

মরো ফদেরে েেটাে সামরন চগরে়ি দাাঁ ়িারলন। এটাই চ ছু্ণ আরগ সাধন িাজাচ,ল। 

ভলোকরলা  ফসটাে চদর  আেুল ফদচেরে়ি িলরলন, ‘এটাে নাম ফমরলা  ক। এটা চিচলচে 

েে; আরগ ফদচেচন  েনও। আমাে চিশ্বাস অল্প  রে়ি চদরনে জনে মোনুেো িাে 

হরে়িচছল, োেপে িে হরে়ি োে়ি। েুি চসম্প্রল েে; েরি আে পাওে়িা োে়ি না িরল এ  

হাজাে অোে  রেচছলাম। উচন েেন োচজই হরে়িচছরলন —’  

  

‘ওগুরলা এেন ফদওে়িা োরি না চমস্টাে দাশগুপ্ত৷’  

  

সুেচজৎিািু েমর  ফগরলন।  োটা িরলরছ ফেলুদা, আে িরলরছ ফিশ ফজারেে সরে। 

‘েী্্ণ দৃচষ্টিাণ হানা’ে  োটা ফ ান িইরে়ি ফেন পর ়িচছ। সুেচজৎিািু মচণিািুে চদ  

ফের  িাাঁই  রে ঘুরে ফেলুদাে চদর  ফসই ে ম এ টা েী্্ণ দৃচষ্টিাণ ফহরন শু রনা 

ভাে গলাে়ি িলরলন, ‘আপচন ফ ?’  

  

উত্তে চদরলন মচণিািু। 

  

‘উচন আমাে িেু। েরি উচন চঠ ই িরলরছন। ওগুরলা এেন ফদওে়িা োরি না। োে ্রভধান 

 ােণটা আপনাে ফিাঝা উচিে।  া া ফে ওগুরলা আপনার  চিচক্র  েরে োচজ চছরলন 

োে ফ ানও ্রভমাণ ফনই।’  
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সুেচজৎ দাশগুপ্ত  রে়ি  মুহূেক পােরেে মরো দাাঁচ ়িরে়ি েইরলন। োেপে হঠাৎ চ ছু না 

িরল গ্ট গট  রে ঘে ফের  ফিচেরে়ি ফগরলন। 

  

ফেলুদাও ফদচে ফিে়িাে ফছর ়ি উরঠ পর ়িরছ। সুেচজৎিািুে ঘটনাটা ফেন চ ছুই না এই 

ে ম এ টা ভাি  রে ফস ফদে়িারলে চদর  এচগরে়ি চগরে়ি ্রভেরম োমারঞ্চ েেটার  মন 

চদরে়ি ফদেল। ো্াে়ি ফে ফেলাে ফিহালা চিচক্র হে়ি, অরন টা ফসই ে ম ফদেরে। েচদও 

োে ফিরে়ি অরন  ি ়ি, আে ফগাল অংশটাে়ি েুি সুন্দে  াজ  ো। 

  

এিাে োমারঞ্চ ফছর ়ি ফেলুদা ফগল ফমরলা  ক েেটাে  ারছ। সাদা- ারলা পদাে়ি িাপ 

চদরেই আিাে ফসই চপে়িারনা আে ফসোে ফমশারনা টুং টাং শব্দ।  

  

‘এই িাজনাে আওে়িাজ শুরনচছরল চ ?’ ফেলুদা সাধনর  চজর্স  েল।  

  

‘হরে পারে।’  

  

সাধরনে মরো এে অল্প িে়িরস এে গম্ভীে ফছরল আচম েুি  ম ফদরেচছ।  

  

এিাে ফেলুদা আলমাচেে ফদোজ ফের  এ  ো ়িা পুেরনা  াগজ িাে  রে মচণিািুর  

িলল, ‘এগুরলা আচম এ টু িাচ ়িরে চনরে়ি ফেরে পাচে চ ?’  

  

মচণিািু িলরলন, ‘চন্চরে়িই। আেও েচদ চ ছু…’  

  

‘না, আে চ ছু দে াে ফনই।’  

  

আমো েেন ঘে ফের  ফিরোচ, েেন সাধন জানালা চদরে়ি িাইরে আ ারশে চদর  

োচ রে়ি এ টা অদু্ভে সুে গুন গুন  েরছ। 

  

ফসটা চ ন্তু ফ ানও চেরেে গারনে সুে নে়ি। 
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সত্যবিৎ োয়  । সমাদ্দারেে চাবি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 21 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সমাদ্দারেে চাবি – ৩ 

  

ফেলুদা মচণরমাহনিািুে  াছ ফের  দুচদন সমে়ি ফিরে়ি চনরে়িচছল। িাইরেই হরি,  ােণ 

োধােমণিািুে িাচ ়ি েন্ন েন্ন  রে েুাঁরজও ফ ানও িাচি, িা িাচি চদরে়ি ফোলা োে়ি এমন 

ফ ানও িাক্স িা ওই ধেরনে চ ছু পাওে়িা োে়িচন। োই ফেলুদা িলল, এ  নম্বে, ওর  

িুপিাপ িরস চিন্তা  েরে হরি; দুই নম্বে, োধােমণিািুে  াগজপত্র ফঘাঁরট ফলা টা সম্বরে 

আেও চ ছু জানা োে়ি চ  না ফদেরে হরি, আে চেন নম্বে, গান িাজনা সম্বরে আরে টু 

ওে়িাচ িহাল হরে হরি। 

  

িামুনগাচছ ফের  ফেোে পরে মচণরমাহনিািু িলরলন, ‘ ী ে ম িুঝরছন চমস্টাে 

চমচত্তে?’  

  

ফেলুদা োে গম্ভীে ও অনেমনস্ক ভািটার  ফঝর ়ি ফেরল চদরে়ি িলল, ‘আপনার  

 েগুরলা সন োচেরেে িোপারে এ টু ফহলপ  েরে হরি।’  

  

‘িলুন।’  

  

‘আপনাে েু ়িেুরো দাদা – অোৎ োধােমণিািুে ফছরল মুেলীধে –  রি মাো ফগরছন?’  

  

‘চেচট োইরভ। আটাশ িছে আরগ।’  

  

‘েেন োাঁে ফছরলে িে়িস  ে চছল?’  

  

‘ধেণীে? ধেণীে িে়িস চছল সাে চ ংিা আট।’  

  

‘ওো  ল াোরেই ো ে?’  
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সত্যবিৎ োয়  । সমাদ্দারেে চাবি ।  ফেলুদা সমগ্র 

 22 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘না। দাদা ভাগলপুরে  াক্তাচে  েরেন। উচন মাো োিাে পে িউচদ ফছরলরদে চনরে়ি 

 ল াোে়ি এরস শ্বশুেিাচ ়িরে ওরঠন। েেন িািা চছরলন অোমহাস্ট চিরট। অোমহাস্ট 

চিরটই িউচদ মাো োন। ধেণী েেন চসচট  রলরজ প ়িরছ। মা মাো োিাে পে ফের ই 

োে মচেগচে িদরল োে়ি। ফস প ়িাশুরনা ফছর ়ি চেরে়িটারে ফটার । আে োে িছেোরন  

পফে  া াও িরল ফগরলন িামুনগাচছ। ওাঁে িাচ ়িটা ৈেচে হরে়িচছল – ’  

  

‘চেেচট-নাইরন। ফগরটে গারে়ি ফ ট ফলো েরে়িরছ।’  

  

োধােমণিািুে  াগজপরত্রে মরধে চছল চ ছু পুেরনা চিচঠ, চ ছু  োশ ফমরমা, দুটার  

ওেুরধে ফ্রভস্ চক্রপশন, স্পীগ লাে নারম এ টা জামান ফ াম্পাচনে পুেরনা  োটালগ — 

োরে নানাে ম িাজনাে ছচি ও দাম—-োোে  াগরজ ফলো  রে়ি টা িাংলা গারনে 

স্বেচলচপ, েিরেে  াগজ ফের  নানান সমরে়ি  াটা পাাঁিটা নাটর ে সমারলািনা – 

ফসগুরলারে সঞ্জে়ি লাচহ ়িী িরল এ জন অচভরনোে ্রভশংসা নীল ফপচিরল আন্ডােলাইন 

 ো। 

  

এে মরধে চেনচট চজচনস চনরে়ি ফেলুদা মন্তিে  েল। স্বেচলচপগুরলা ফদরে িলল, 

‘সুেচজৎিািু ফে ফপাস্ট া কটা ফদোরলন, োে হারেে ফলোে সরে এ ফলো চমরল োর,।’ 

 োটালগটা ফদরে িলল, ‘ফমরলা  ক িরল ফ ানও েরেে নাম এরে ফদেচছ না।’ আে 

চেরে়িটারেে সমারলািনাগুরলা ফদরে িলল, েদ্দূে মরন হর,, এই সঞ্জে়ি লাচহ ়িী আে 

ধেণীধে সমাদ্দাে এ ই ফলা । আে োই েচদ হে়ি ো হরল িলরে হরি নাচেে মুে না 

ফদেরলও োে সম্বরে ফোাঁজ-েিেটা োেরেন োধােমণিািু।’  

  

 াগজগুরলা সেরত্ন এ টা োচস্টর ে িোরগ ফেরে ফেলুদা চেরেটারেে পচত্র া 

‘মঞ্চরলা ’-এ ফটচলরোন  রে সঞ্জে়ি লাচহ ়িী ফ ান োত্রাে দরল আরছ চজর্স  েল। 

জানা ফগল দরলে নাম ম ানক অরপো। ফসোরন সঞ্জে়ি লাচহ ়িী চহরোে পাটক  রে। োেপে 

ম ানক অরপোে অচেরস ফোন  রে জানা ফগল োত্রাে দল চেন সপ্তাহ হল জলপাইগুচ ়ি 
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টুেরে ফিচেরে়ি ফগরছ। চেেরে আেও চদন সারে । এ েিেটা অচিচশে মচণিািু আরগই 

চদরে়িচছরলন। 

  

দুপুরে োওে়িা-দাওে়িাে পরে আমো ফিরোলাম। এ চদরন এ সরে এেে ম জাে়িগাে়ি 

অরন চদন োইচন। ্রভেরম জাদুঘে। ফ ন োচ, আরগ ফের  জাচন না,  ােণ ফেলুদাে 

এেন ফমৌনীপিক। োে উপরে মারঝ মারঝ আেুল মট ার,। ফিাঝার, ফস ভীেণ মন চদরে়ি 

ভািরছ, োই চ সটিক  ো িলরি না। জাদুঘরে ফে এে ম এ টা িাজনাে সংগ্রহ আরছ 

ফসটা জানোম না। অচিচশে সিই চদচশ িাজনা – এর িারে মহাভােরেে েুগ ফের  

আজর ে েুগ পেকন্ত। শুধু িীণাই ফে এেে ম হরে পারে ো আমাে ধােণা চছল না। 

  

এে পরে চিচলচে িাজনাে ফদা ান। চে স্কুল চিরটে সালদানহা ফ াম্পাচন িলল 

ফমরলা র কে নাম  েনও ফশারনচন। ফসোন ফের  ফগলাম লালিাজারে। লালিাজারেে 

মণ্ডল ফ াম্পাচনে এ টা  োশরমরমা োধােমণিািুে  াগজপত্তরেে মরধে চছল, োই 

ফিাধহে়ি ফেলুদা ফসোরন ফগল। ফদা ারনে মাচল  এর িারে জহে োরে়িে মরো ফদেরে। 

িলরলন, ‘সমাদ্দাে মশাই আমারদে অরন চদরনে েরদে। ফসই আমাে োদারেে টাইম 

ফের ।’  

  

‘ফমরলা  ক িরল ফ ানও েরেে নাম শুরনরছন?’ ফেলুদা চজর্স  েল।  

  

‘ফমরলা  ক?  ই, না ফো। ক্ল্োচেরে়িারনট টাইরপে চ ছু? েু ফদওে়িা েে? উইন্ড 

ইনষ্ট্ররমন্ট?’  

  

ফেলুদা িলল, না। িলরে পারেন হেরমাচনে়িাম টাইরপে। সাইরজ অরন  ফছাট।। 

আওে়িাজটা চপে়িারনা আে ফসোরেে মাঝামাচঝ।’  

  

‘ফছাট সাইরজে িাজনা? োরে  টা অ রটভ পার,ন আপচন? 
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আচম জাচন ফে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-চন-সা – এই আটটা সুরে চমরল এ টা অ রটভ হে়ি। 

মণ্ডরলে ফদা ারনই এ টা হােরমাচনে়িারম ফদেচছ চেন অ রটরভে ফিচশ পদ েরে়িরছ। 

ফমরলা র ক মাত্র এ টা অ রটভ েরে়িরছ শুরন মণ্ডল মাো ফনর ়ি িলরলন, ‘না মশাই। এ 

শুরন মরন হর, ফেলনা-রটলনা ধেরনে চ ছু হরি। আপচন িেঞ্চ চনউ মার করট ফদেুন।’  

  

এে পরে ফেলুদা  রলজ চিরটে দাশগুরপ্তে ফদা ান ফের  উচনশ টা া চদরে়ি চেনরট 

সংগীরেে িই চ নল। োেপে ফসোন ফের  চিধান সেচণরে মঞ্চরলার ে অচেরস চগরে়ি 

অরন  েুাঁরজ সঞ্জে়ি লাচহ ়িীে এ টা দুম ়িারনা ছচি ফিরে়ি চনল। দাম চদরে হরি চ  না 

চজর্স  েরে সম্পাদ  ্রভেুল হাজো চজভ ফ রট িলল, ‘দারমে  ো  ী িলরছন। 

আপচন ফেলুচমচত্তে না?’  

  

ো্াে ফমার ়িে এ টা ফদা ান ফের  ঠাণ্ডা লচসে ফেরে়ি টোচক্স ধরে িাচ ়ি চেেরে হরে়ি 

ফগল সার ়ি সােটা। এরস ফদচে পা ়িা ঘুেঘুচ্ট , ফলা -রশচ ং িলরছ। ফেলুদা োে মরধেই 

ফমামিাচে জ্বচলরে়ি গারনে িইগুরলা উলরট-পালরট ফদেরে লাগল। ন’টাে়ি আরলা আসাে 

পে িলল, ‘ফোপরস – েুই বীনাের  চনরে়ি িট  রে এ িােচট পটুরদে িাচ ়ি িরল ো 

ফো—চগরে়ি িল ফেলুদা এ চদরনে জরনে হােরমাচনে়িামটা ফিরে়িরছ।’  

  

ঘুরমািাে আরগ পেকন্ত শুনলাম ফেলুদা পে পো  রে হােরমাচনে়িাম িাজার,। 

  

োরত্র স্বপ্ন ফদেলাম এ টা ্রভ াণ্ড ঘরে এ টা ্রভ াণ্ড ফলাহাে দেজা, আে োরে এ টা 

্রভ াণ্ড েুরটা। েুরটাটা এে ি ়ি ফে োে মরধে চদরে়ি অনাে়িারস উলরটা চদর  িরল োওে়িা 

োে়ি, চ ন্তু ো না  রে আচম, ফেলুদা আে মচণরমাহনিািু চেনজরন এ সরে এ টা 

্রভ াণ্ড িাচির  আাঁ র ়ি ধরে ফসটার  েুরটাটাে মরধে ফ া ারে ফিষ্টা  েচছ আে সুেচজৎ 

দাশগুপ্ত এ টা আলোিা পরে চেচ ়িং-চিচ ়িং লাোর,ন আে সুে  রে িলরছন, এইট টু 

নাইন ওে়িান — ‘এইট টু নাইন ওে়িান – এইট টু নাইট ওে়িান?’  
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সমাদ্দারেে চাবি – ৪ 

  

পেচদন মেলিাে। মচণরমাহনিািু িরলচছরলন িুধিাে আিাে েিে ফনরিন, চ ন্তু স াল 

সােটাে়ি োাঁে ফটচলরোন এরস হাচজে। ফোনটা আচমই ধরেচছলাম; ফেলুদার  ফ র  

চদচ, িলরে িলরলন, ‘দে াে ফনই। েুচম ওাঁর  িরল আচম এ্ুচন আসচছ, জুচে  ো 

আরছ।’  

  

পরনরো চমচনরটে মরধেই ভলোকরলা  এরস ফগরলন। িলরলন, ‘অিনীিািু এই এ টু্ণ 

আরগ িামুনগাচছ ফের  ফোন  েচছরলন।  া াে ফশািাে ঘরে মাঝোরত্র ফলা  

 ুর চছল।’  

  

ওই জামকান োলাে সংর ে আে ফ  জারন?’ ফেলুদা েৎ্ণাৎ ্রভশ্ন  েল।  

  

‘আমাে ভাইরপা জানে। অিনীিািু জারনন চ  না জাচন না। ফিাধহে়ি না। েরি সামরনে 

দেজা চদরে়ি ফ ার চন ফস ফলা ।’  

  

‘েরি?’  

  

িােুরম জমাদাে ফ া াে দেজা চদরে়ি।’  

  

‘চ ন্তু  াল েেন িােুরম ফগলাম েেন ফো ফস দেজা িে চছল। আচম চনরজ ফদরেচছ।’  

  

‘ পরে হে়িরো ফ উ েুরলচছল। োই ফহা  – চ ছু চনরে পারেচন। ফ া াে সরে সরেই 

অনু ূল ফটে ফপরে়ি ফগসল।…আপচন এেন চে আরছন? এ িাে ফেরে পােরিন?’  
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‘চন্চরে়িই। েরি োে আরগ এ টা ্রভশ্ন আরছ। োধােমণিািুে নাচের  — অেকাৎ আপনাে 

ভাইরপা ধেণীধের  – এেন ফদেরল চিনরে পােরিন?’ মচণিািু ভুু  ুাঁির  িলরলন, 

‘অরন   াল ফদো ফনই চঠ ই, েিু হাজাে ফহা  ভাইরপা ফো!’  

  

ফেলুদা োে ঘে ফের  এ টা ছচি এরন মচণরমাহনিািুর  চদল। মঞ্চরলার ে অচেস 

ফের  আনা সঞ্জে়ি লাচহ ়িীে ছচি, োে উপে ফেলুদা  াচল চদরে়ি এ রজা ়িা ফগাাঁে আে 

এ টা ফমাটা ফেরমে িশমা এাঁর  চদরে়িরছ। 

  

মচণিাৰু লাচেরে়ি উরঠ িলরলন, ‘আরে, এ ফে ফদেচছ –  ‘  

  

‘সুেচজৎ দাশগুরপ্তে মরো মরন হর, চ ?’  

  

‘হোাঁ, হোাঁ, ফ িল নার ে  াছটাে়ি এ টু…’  

  

‘োই ফহা , চমল এ টা আরছ। এটা আসরল আপনাে ভাইরপােই ছচি, আচম ফ িল 

এ টু েং িচ ়িরে়িচছ।’  

  

‘ আ্চরেক।…আমােও  োটা মরন হে়িচন ো নে়ি। ইন েোক্ট,  াল োরত্র এ িাে 

ফভরিচছলাম আপনার  ফোন  রে িচল। চ ন্তু ফ্রভরস ওভােটাইম  াজ হচ,ল, চেেরে 

অরন  োে হল, োই আে িলা হে়িচন। অচিচশে চনচ্চরে হরে়ি চ ছু িলা সম্ভিও হে না। 

ধেণীর  গে পরনরো িছরে ্রভাে়ি ফদচেচন িলরলই িরল। চেরে়িটারেও না,  ােণ ও 

িাচে টা আমাে এ দম ফনই; আে োত্রা ফো ফছর ়িই চদলাম। অেি আপনাে অনুমান 

েচদ সচেে হে়ি ো হরল ফো…’  

  

‘ো হরল দুটার  িোপাে ্রভমাণ  েরে হে়ি। এ  – সুেচজৎ দাশগুপ্ত িরল আসরল ফ উ 

ফনই, দুই – সঞ্জে়ি লাচহ ়িী োত্রাে দল ফের  ছুচট চনরে়ি িরল এরসরছ, এিং ফসটা এরসরছ 

আপনাে  া াে মৃেুেে আরগই। ফোপরস — চমনাভকা ফহারটরলে নম্বেটা িাে  ে ফো।’  
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ফহারটরলে সরে  ো িরল জানা ফগল সুেচজৎ দাশগুপ্ত িরল এ জন ফসোরন এরসচছরলন 

িরট, চ ন্তু গে াল সেোরিল চেচন ফহারটল ফছর ়ি িরল ফগরছন।  

  

ম ানক অরপোে়ি ফোন  রে লাভ ফনই,  ােণ  ালর ই োরদে সরে  ো হরে়িরছ, আে 

োো িরলরছ ফে সঞ্জে়ি লাচহ ়িী টুেরে ফগরছ।  

  

িামুনগাচছ ফপৌাঁচছরে়ি ফেলুদা ্রভেরম পাচিরলে িাইরেটা ঘুরে ফদেল। ফেই আসু , োর  

গাচ ়ি িা টোচক্স  রে আসরে হরে়িরছ। আে ফস গাচ ়ি িাচ ়ি ফের  দূরে ফেরে িাচ  পেটা 

ফহাঁরট এরস পাাঁচিল টপ ারে হরে়িরছ। ফশরেে  াজটা  চঠন নে়ি,  ােণ চেন জাে়িগাে়ি 

পাাঁচিরলে িাইরে গাছ েরে়িরছ, আে ফস গারছে চনিু  াল পাচিরলে উপে চদরে়ি  ম্পাউরন্ডে 

চভেে  ুর রছ। মুশচ ল হর,  ী, িেকাে চদন হরল মাচটরে পারে়িে ছাপ প ়িে, চ ন্তু এ 

মাচট এর িারে েটেরট শু রনা। 

  

অনু ূরলে শেীে ভাল নে়ি। ফস োে ঘরে চিছানাে়ি শুরে়ি  ুাঁই- ুাঁই  রে ো িলল োরে 

ফিাঝা ফগল ফে মাোে েেণাে়ি আে মশাে  ামর ়ি োরত্র োে ভাল ঘুম হচ,ল না। ফস 

ফেোরন ফশাে়ি ফসোন ফের  োে োরটে পারশে জানালা চদরে়ি ফসাজা োধােমণিািুে 

ঘরেে জানালা ফদো োে়ি। অে ারেে মরধে হঠাৎ ফসই ঘরে এ টা আরলা ফদরে ফস 

ধ ়িমচ ়িরে়ি উরঠ ফ  ফ  িরল হা  চদরে়ি ছুরট োে়ি। চ ন্তু ফস ফপৌছিাে আরগই ফদরে 

এ জন ফলা  োধােমণিািুে িােুরমে দেজা চদরে়ি ফদৌর ়ি ফিচেরে়ি অে ারে চমচলরে়ি 

ফগল। িাচ  োেটা নাচ  অনু ূল োধােমণিািুে ঘরেে ফমরঝরে শুরে়ি োর ।  

  

‘অে ারেে মরধে ফস ফলা র  চিনরে পােচন ফিাধহে়ি?’ মচণিািু ্রভশ্ন  েরলন। 

  

‘না িািু। আচম িুর ়িা মানুে, ফিারে ভাল ফদচে না, আে  াল আিাে চছল অমািসো…’  

  

োধােমণিািুে ঘরে চগরে়ি ফদেলাম চজচনসপত্তে ফেমন চছল ফেমনই আরছ। চ ন্তু োও 

ফেলুদাে গম্ভীে গলাে স্বরে ফিশ ঘাির ়ি ফগলাম। 
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‘মচণিািু, িাোসে োনাে়ি েিে চদরে হরি। এ িাচ ়িরে আজ োে ফের  পাহাোে 

িরন্দাি্  েরে হরি। ফস ফলা  আিাে আসরে পারে। আে সুেচজৎ দাশগুপ্ত েচদ সঞ্জে়ি 

লাচহ ়িী নাও হন, ো হরলও োর  সরন্দহ  েরে হরি,  ােণ ওই দুটার  েরেে উপে 

োে েরেষ্ট ফলাভ৷ পে়িসা চদরে়ি ফ না সম্ভি না হরল অনে উপারে়ি ওগুরলা হে  োে ফিষ্টা 

অস্বাভাচি  নে়ি। এই সি  ারলক্টেরদে ফগাাঁ ি ়ি সাংঘাচে ।’  

  

মচণিািু িলরলন, ‘আচম অিনীিািুে িাচ ়ি ফের  এ্ুচন োনাে়ি ফোন  রে চদচ,। ও-

চসে সরে আমাে আলাপ আরছ।’  

  

ভলোকরলা  িে্ভারি ঘে ফের  ফিচেরে়ি ফগরলন। ফেলুদা ফমরলা  কটার  চনরে়ি োরটে 

ওপে িরস ফনর ়িরির ়ি ফদেরে লাগল। দাুণ মজিুে ৈেচে, দুপারশে  ারঠ সুন্দে  াজ 

 ো। চজচনসটার  চিে  রে আরলারে ধেরে এ টা েং িরট োওে়িা ফলরিল ফদো ফগল। 

ফেলুদা ফিাে  ুাঁির  ফলোটা পর ়ি িলল, ‘স্পীগলাে ফ াম্পাচনে ৈেচে। ফম  ইন 

জামাচন।’  

  

ফেলুদা হেরমাচনে়িাম িাজারে জারন না চঠ ই, চ ন্তু  াাঁিা হারে এ টা এ টা  রে পদকা 

চটরপ েেন জনগণমন-ে োচন টা ফমরলা র ক িাজাল, েেন েেটাে গুরণ ফসটা শুনরে 

ফিশ ভালই লাগচছল। োেপে ফসটার  আিাে ফটচিরলে উপে ফেরে িলল, ‘এ িাে 

ইর,  রে চজচনসটার  ফভরে ফভেরে  ী আরছ ফদচে; চ ন্তু েচদ ফদচে চ ছু ফনই ো হরল 

িাজনাটাে জনে আপরশাস হরি। সুেচজৎ দাশগুপ্ত এ  হাজাে টা া অোে  েচছল এটাে 

জরনে।’  

  

অনু ূল এই শেীে চনরে়িও সেিে  রে এরনচছল, ফসটাে়ি িুমু  ফদিাে সরে সরেই 

মচণরমাহনিািু চেরে এরস িলরলন, ‘োনাে়ি িরল চদরে়িচছ। দুজন ফলা  ো রি সেো 

ফের । অিনীিািু িাচ ়ি চছরলন না; সাধনর  চনরে়ি  ল াো ফগরছন। চেেরিন চির রল।’  
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ফেলুদা িলল, ‘োধােমণিািুে টা া লুচ রে়ি োোে িোপােটা আপচন ছা ়িা আে ফ  

জানরে পারে?’  

  

মচণিািু গম্ভীেভারি িলরলন, ‘আচম চনরজ ফজরনচছ  া াে মৃেুেে পরে। টা া ফে 

ফোাঁজােুাঁচজ হর, ফসটা অচিচশে অিনীিািু জারনন, চ ন্তু োে অোমাউন্টটা  ে হরে পারে 

ফসটা জানাে  ো নে়ি। আে সুেচজৎ দাশগুপ্ত েচদ আসরল ধেণীধে হরে়ি  োর , ো হরল 

ফস ফেচদন  া াে সরে এরস  ো িরলচছল ফসচদন চ ছু ফজরন ো রে পারে। আমাে 

ফো চিশ্বাস ফস  া াে  ারছ টা াই িাইরে এরসচছল। োেপে  া াে সরে  ো 

 াটা াচট হে়ি, োে েরল…’  

  

মচণিািু  োটা ফশে  েরলন না। 

  

ফেলুদা োাঁে চদর  এ দৃচষ্ট োচ রে়ি িলল, োে েরল আপনাে  া াে হাটক অোটা  হে়ি। 

আে ফসই অিযারেই ধেণীধে ঘরেে মরধে টা াে অনুসোন  রে। আপচন এই ভািরছন 

ফো?’  

  

‘ হুাঁ…চ ন্তু আচম এটাও জাচন ফে ফস টা া েুাঁরজ পাে়িচন।’  

  

‘েচদ ফপে ো হরল ফস িাজনা ফ নাে অজুহারে আিাে চেরে আসে না – এই ফো?’  

  

‘চঠ  োই। োে ধােণা ওই দুটার  িাজনাে এ টাে মরধে টা াটা েরে়িরছ।’  

  

‘ফমরলা  ক।’  

  

মচণিািু ফেলুদাে চদর  েীক্ষ্ণ দৃচষ্ট চদরলন। 

  

‘আপচন োই িলরছন?’  
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‘আমাে মন োই িলরছ,’ ফেলুদা িলল। ‘েরি আচম আন্দারজ চটল মাো পছন্দ  চে না। 

আে আপনাে  া াে ফশে  োগুরলাও আচম ভুলরে পােচছ না। আপনাে শুনরে ফ ানও 

ভুল হে়িচন ফো? উচন “িাচি”  োটাই িরলচছরলন ফো?’  

  

মচণিািু হঠাৎ ফ মন ফেন অ্রভচেভ হরে়ি প ়িরলন। হাে  িলারে  িলারে িলরলন, ‘ ী 

জাচন মশাই, িাচি িরলই ফো মরন হল। অচিচশে..এমন হরে পারে ফে  া া আসরল 

্রভলাপ ি চছরলন। িাচি  োটাে হে়িরো ফ ানও অেক ফনই।’  

  

 োটা শুরন আমাে মনটা ফিশ দরম চগরে়িচছল। চ ন্তু ফেলুদাে মরধে দমিাে ফ ানও 

ল্ণ ফদেলাম না; ও িলল, ‘্রভলাপই ফহা  আে োই ফহা , এ ঘরে টা া আরছ। আচম 

ফেন ফস টা াে গে পাচ,। িাচিটা আসল  ো নে়ি। আসল  ো টা া।’  

  

‘ো হরল আপােে  ী  েরিন ফসটা চঠ   ুন।’  

  

‘ রেচছ। আপােে িাচ ়ি চেেি। চদরনে ফিলা ফ ানও ভে়ি ফনই। অনু ুলর  িরল ফদরিন 

ফিাে োেরে আে িাইরেে ফ ানও ফলা র  ফেন  ু রে না ফদওে়িা হে়ি। োরত্র ফো 

পাহাোই ো রি। আচম িাচ ়ি চগরে়ি আমাে োো চনরে়ি আমাে ঘরে আমাে োরটে উপে 

িাচলরশ িু  চদরে়ি উপু ়ি হরে়ি শুরে়ি চিন্তা  েি। এ টা আিছা আরলা ফদেরে পাচ,, ফসটা 

আেও উজ্জ্বল হওে়িা দে াে। েরি এ টা  ো, ফেমন িুঝরল আজ োেটা আচম এোরন 

 াটারে িাই। আপনাে আপচত্ত ফনই ফো?’  

  

‘ফমারটই না। আটটা নাগাদ আপনার  েুরল চনরে পাচে।’  

  

‘ভাল  ো – আপচন সংেোেরত্ত্ব চিশ্বাস  রেন?’  

  

‘সংেোেত্ত্ব?’ মচণরমাহন ভািািো া। 

  

ফেলুদা োে এ রপরশ হাচস ফহরস িলল, আপনারদে সিাইরে়িে নাম ফদেচছ পাাঁি 

অ্রেে – োধােমণ, মুেলীধে, ধেণীধে, মচণরমাহন – োই ্রভশ্নটা মরন এল।’  
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সমাদ্দারেে চাবি – ৫ 

  

‘আরগ ফলে— মৃে িেচক্তে নাম  ী চছল।’  

  

ফেলুদা োে োরট িরস আরছ, আচম োে পারশে ফিে়িারে। আমাে হারে ফস োো 

ফপনচসল ধচেরে়ি চদরে়িরছ। আচম চলেলাম— 

  

‘োধােমণ সমাদ্দাে।’  

  

‘োে নাচেে নাম? 

  

‘ধেণীধে সমাদ্দাে।’  

  

‘নাচেে চেরে়িটাচে নাম?’  

  

‘সঞ্জে়ি লাচহ ়িী৷’  

  

‘ফদোদুরনে িাজনা সংগ্রাহর ে নাম?’  

  

‘সুেচজৎ দাশগুপ্ত ‘  ‘  

  

‘োধােমরণে ্রভচেরিশীে নাম? 

  

‘অিনী ফসন।’  

  

‘ োে ফছরলে নাম?’  

  

‘সাধন ফসন৷’  
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‘োধােমরণে ফশে  ো  ী চছল? 

  

‘আমাে নারম…িাচি…িাচি…’  

  

‘গারন এ টা সা ফের  োে পরেে সা পেকন্ত  টা সুে োর ?’  

  

এে মরধে ফেলুদা োে ফ না সংগীে ্রভরিচশ াে ্রভেম িোোেটা আমার  চদরে়ি পচ ়িরে়ি 

চনরে়িরছ। গান চনরে়ি ফস ফ ন এে ফমরে উরঠরছ জাচন না। োই ফহা , আচম চলেলাম— 

  

‘িারোটা।’  

  

‘ ী  ী?’  

  

‘সােটা শুি, িােরট ফ ামল, এ টা  চ ়ি।’  

  

‘শুি সুে  ী  ী?  ীভারি ফলরে?’  

  

‘ স ে গম প ধ ন। ’  

  

‘ফ ান-র ানটা ফ ামল হে়ি?’  

  

‘ ে গ ধ ন। ’  

  

‘ ীভারি ফলরে? 

  

‘ঝ ্ দ ণ।’  

  

‘আে  চ ়ি? 

  

’ ম৷ ’  

  

‘ ীভারি ফলরে? 
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‘হ্ম।’  

  

‘এিাে ফদ  াগজটা৷’  

  

চদলাম। 

  

‘এিাে িাইরে ৈিঠ োনাে়ি চগরে়ি ফিাস। দেজাটা ফভচজরে়ি ফদ। আচম  াজ  েি।’  

  

ফগলাম ৈিঠ োনাে়ি। দেজা ফভজালাম। ফসাোে়ি িসলাম। িাাঁরদে পাহা ়ি িইটা চেনিাে 

পর ়িচছ, আিাে প ়িরে শুু  েলাম। 

  

্রভাে়ি এ  ঘণ্টা পরে ফেলুদাে ঘরেে এক্সরটনশন ফটচলরোরন  াে়িাল  োে আওে়িাজ 

ফপলাম। ফ ৌেুহল সামলারে না ফপরে দেজাে  ারছ চগরে়ি  ান লাগালাম। ফেলুদাে গলা 

ফপলাম, ‘ াক্তাে ফিাস আরছন, চিন্তামচণ ফিাস?’  

  

ফেলুদা ফসই হাটক ফস্পশাচলস্টর  ফোন  েরছ, োর  মচনিািু চনরে চগরেচছরলন োাঁে 

 া ার  ফদোরে। 

  

ফোনটা  ার   েরছ ফসটাই জানরে িাইচছলাম, িাচ   ো ফশানাে দে াে ফনই। আচম 

আিাে জাে়িগাে়ি এরস িসলাম। 

  

দশ চমচনট পরে আিাে  টে  টে শব্দ।  াে়িাচলং-এে।  

  

উরঠ দেজাে়ি ফগলাম  ান লাগালাম। 

  

‘ইউরে া ফ্রভস? ফ   ো িলরছন?’  

  

মচণরমাহনিািুে ফ্রভস। িোস্ – এইটু ুই েরেষ্ট। আচম আিাে িাাঁরদে পাহা ়ি চনরে়ি 

িসলাম। 
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িােরটে সমে়ি েেন বীনাে িা আনল, েেনও ফেলুদা ঘে ফের  ফিরোল না। ফশরে েেন 

ফদে়িাল ঘচ ়িরে ফদচে িােরট পাঁে়িচত্রশ, আে আচম ভািচছ আমাে ওই  টা ফলো চনরে়ি 

ফেলুদা অে  ী ভািরছ, চঠ  ফসই সমরে়ি ও দেজা েুরল হারে এ টা আধরপা ়িা 

িােচমনাে চনরে়ি ফিচেরে়ি এরস িাপা গলাে়ি িলল, ‘মাো ফভাাঁ ফভাাঁ  েরছ ফে ফোপরস, 

এ টা চিোচশ িছরেে িুর ়িাে মোে মুরে িলা সামানে চেনরট  োে মারন চনরে়ি এে 

ফ ন ভািরে হল ফসটা ফভরি মাো ফভাাঁ ফভাাঁ  েরছ। এে জরনে অচিচশে দাে়িী আমারদে 

িাংলা ভাো…’  .  

  

আচম অচিচশে ফেলুদাে  োিােকা চ ছুই িুঝরে না ফপরে ওে চদর  ফিরে়ি  াঠ হরে়ি িরস 

েইলাম। ফদেরে পাচ, ওে মুরেে ফিহাো িদরল ফগরছ, আে িুঝরে পােচছ ফে, ফে 

আিছা আরলাটাে  ো ও িলচছল ফসটা ওে  ারছ আে আিছা ফনই।  

  

‘সা ধা চন সা চন…সি  টা শুি সুে। শুরন চ ছু মরন প ়িরছ? ফ ানও মারন িুঝরে 

পােচছস?’  

  

আমাে মাো আেও গুচলরে়ি ফগল। ফেলুদা িলল, ‘ফোে িুঝরে পাোে  ো নে়ি। পােরল 

ফোরে আে ফেলু চমচত্তরে ফ ানও েোে ো ে না।’  

  

ভাচগেস েোেটা আরছ ! আচম ফেলুদাে সোচটলাইরটে ফিচশ আে চ ছু হরে িাই না। 

  

ফেলুদা এই ্রভেম চসগারেটটা ছাইদারন না ফেরল  োোরমে িাই াে মাোে মরো  রে 

জানালা চদরে়ি িাইরে ো্াে়ি ফেরল চদরে়ি ৈিঠ োনাে ফটচলরোরন চগরে়ি এ টা নম্বে 

 াে়িাল  েল। দশ ফসর ন্ড পরেই  ো। 

  

‘ফ  – চমস্টাে সমাদ্দাে? িরল আসুন – এ্ুচন – িামুনগাচছ ফেরে হরি – হোাঁ, হরে়ি ফগরছ 

— সি পচেষ্কাে…ফমরলা  ক…হোাঁ, ফমরলা  কই আমারদে েহরসেে িাচি াচঠ।’  
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োেপে ফটচলরোনটা ফেরে গভীে গলাে়ি িলল, এ টা চেস্ক আরছ ফে ফোপরস, চ ন্তু 

ফসটা না চনরলই নে়ি।’  

  

মচণিািুে ড্রাইভাে গুুিেণ ফদেরে িুর ়িা হরলও চভ আই চপ ফোর  পাঁিাচশ চ রলাচমটাে 

পাে আওে়িাে চস্প  েুলল। ফেলুদাে ভাি ফদরে মরন হল হোরে -টারে  হরল ফস 

আেও েুচশ হে। এে়িােরপারটকে পে োচন টা ো্া ফলা জরনে চভর ়ি চস্প  অরন  

 মল, চ ন্তু পরেে চদর  আিাে োরট উঠল – েচদও ো্া েে িও ়িা নে়ি, আে সরেও 

হরে়ি আসরছ। 

  

োধােমণিািুে ফগরটে  াছা াচছ এরস ফেলুদা িলল, ‘ পাহাোে ফলা  আসাে সমে়ি 

হে়িচন ফিাধহে়ি এেনও।’  

  

ফগট চদরে়ি  ু রেই িাগারন ফদেলাম িন্দু  হারে সাধন দাাঁচ ়িরে়ি আরছ। গাচ ়ি ফের  ফনরম 

ফেলুদা িলল, ‘ ী সাধনিািু, এই সরেে আরলারে  ী চশ াে হর,? 

  

সাধন িলল, ‘িাদু ়ি।’  

  

োধােমণিািুে  ম্পাউরন্ডে চঠ  িাইরে এ টা অশ্বে গাছ ফের   রে়ি টা িাদু ়ি ঝুলরছ 

ফসটা গাচ ়ি ফের  ফনরমই আমাে ফিারে পর ়িচছল। 

  

অনু ূল গাচ ়িে আওে়িাজ ফপরে়ি োে ঘে ফের  ফিচেরে়ি এরসচছল; মচণিাৰু োর  ল্ঠনন 

জ্বালরে িরল িাচ ়িে চভেে  ু রলন, আে আমোও  ু লাম োাঁে চপছন চপছন। এইট-টু-

নাইন-ওে়িান োলাটা েুলরে েুলরে মচণিািু িলরলন, ‘েহরসেে  ীভারি সমাধান হল 

ফসটা জানরে েুি ইর,  েরছ।’ আসরল ফেলুদা সাো ো্া ফ ানও  ো িরলচন,  ারজই 

মচণিািুে ো অিযা, আমােও োই। 

  

অে াে ঘরে  ুর  ফেলুদা োে ভীেণ ফজাোরলা টিকটা ঘরে পচ্চররমে ফদোরলে নীরিে 

চদর  ফেলল। আমাে িু  চটপ চটপ  েরছ। আরলাটা ফসাজা চগরে়ি ফটচিরল োো 
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ফমরলা র কে উপে পর ়িরছ। ঝ ঝর  সাদা পদগুরলা ফদরে মরন হর, িাজনাটা দাাঁে 

ফিে  রে হাসরছ। ফেলুদা টিকটা ফসইভারিই ধরে ফেরে িলল –  

  

‘িাচি। ইংচেচজরে Key, িাংলাে়ি িাচি। এই ফে সাদা- ারলা পদাগুরলা ফদেচছস, ওে আে 

এ টা নাম হল িাচি, আে ফসই িাচিে  োই—’  

  

ফিারেে পলর  এমন এ টা িোপাে ঘরট ফগল ফেটা ভািরে এেনও আমাে গারে়ি  াাঁটা 

চদর,। মচণিািু হঠাৎ িারঘে মরো লাচেরে়ি ফমরলা  কটার  েুরল চনরে়ি ফসটা চদরে়ি 

ফেলুদাে মাোে়ি এ টা ্রভ াণ্ড িাচ ়ি ফমরে আমার  এ  ধাোে়ি মাচটরে ফেরল উর্ধ্কশ্বারস 

দেজা চদরে়ি ফিচেরে়ি ফগরলন। 

  

ফেলুদা মাে োিাে চঠ  আরগই চনরজর  িাাঁিারনাে জনে টিক সরমে হাে দুটার  মাোে 

উপে েুরলচছল। োই হে়িরো োে মাোে়ি ফিাট লারগচন। চ ন্তু ো সরত্ত্বও হারেে 

েেণারেই ফস ফদচে োরট িরস পর ়িরছ। আচম চনরজ ফমরঝ ফের  উঠরে না উঠরেই 

িুঝলাম মচণিািু িাইরে ফের  এইট-টু-নাইন-ওে়িান িে  রে চদরে়িরছন। 

  

আচম োও ফদৌর ়ি চগরে়ি  াাঁধ চদরে়ি দেজাে়ি এ টা ধাো ফমরেচছ, এমন সমে়ি ফেলুদাে 

গলী ফপলাম — ‘িােুম!’  

  

িাইরে ফের  গাচ ়ি স্টাটক ফদিাে এ টা শব্দ, আে োেপরেই ঠাাঁই  রে এ টা আওে়িাজ। 

আমো দুজরন ঝর ়িে মরো িােুরম  ুর  জমাদারেে দেজা েুরল িাইরে ফিরোলাম। 

িাগারনে চদ  ফের  ফগালমাল, অনু ূরলে গলা, অিনীিািুে গলা। মচণিািুে গাচ ়িটা 

িাাঁই  রে ফগট চদরে়ি ফিচেরে়ি িরল ফগল! আমো সামরনে দেজাে  ারছ ফপৌাঁরছ ফগচছ। 

  

ওটা ফ  িরস আরছ  াাঁ ে চিছারনা ো্াে উপে? অিনীিািু ফিাঁিার,ন – ‘েুচম  ী  েরল, 

সাধন। এটা  ী  েরল েুচম ! চছ-চছ-চছ ! ’  
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সাধন োে সু অেি গম্ভীে গলাে়ি ফিশ ঝাাঁরঝে সরে িলল, ‘ও ফে দাদুে িাজনা চনরে়ি 

পালাচ,ল!’  

  

এিাে ফেলুদা িলল, ‘ও চঠ ই  রেরছ, অিনীিািু ! অপোধীর  এে়িােগান চদরে়ি পেু 

 রে ও আমারদে সাহােেই  রেরছ — েচদও ভচিেেরে ওর  এ টু সািধারন িন্দু  

িালারে হরি। ..আপচন এ্ুচন োনাে়ি ফোন  রে চদন। গাচ ়িটার ও ফেন পালারে না 

ফদে়ি – ওে নম্বে হল  ব্লু এম এ চসক্স ওে়িান চসক্স ফোে।’  

  

অনু ূল আে ফেলুদা দুজরন চমরল মচণিািুর  ধরে েুলল। োাঁে  পারলে িা চদ  ফের  

ছেোে গুচল ফলরগ েক্ত প ়িরছ। ভলোকরলা  এর িারে েুম ফমরে ফগরছন।  

  

ফমরলা  কটা মচণিািুে পারশই  াাঁ রেে উপে পর ়ি চছল, আচম ফসটার  েুি সািধারন 

েুরল চনলাম। 

  

আমো িােজন োধােমণিািুে োরটে পারশ ফগাল হরে়ি ফিে়িারে িরস িা োচ,। িােজন 

মারন আচম, ফেলুদা, অিনীিািু, আে িাোসে োনাে দীরনশ গুাঁই, ইচন ফিাধহে়ি 

ইনরস্পক্টে-চটনরস্পক্টে হরিন। ঘরেে এ  ফ ারণ চসন্দু টাে সামরন আেও দুজন ফলা  

েরে়িরছ। এ জন দাাঁচ ়িরে়ি, ফস ফিাধহে়ি  নরস্টিল, আে আরে জন ফিে়িারে ঘাপচট ফমরে 

িরস। ইচন হরলন অপোধী মচণরমাহন সমাদ্দাে, োে  পারল এেন িোরন্ডজ িাাঁধা। এ 

ছা ়িা সাধনও েরে়িরছ। ফস জানালাে ধারে দাাঁচ ়িরে়ি িাইরেে অে ারেে চদর  ফদেরছ। 

আমারদে পাাঁিজরনে মাঝোরন ফটচিরলে উপে োো েরে়িরছ ফমরলা  ক। এইিাে ফিাধহে়ি 

ফেলুদা এ টা েহসে উদঘাটন  েরি। ফেলুদাে ঘচ ়িে  াি ফভরে ফগরছ, আে িা হারেে 

 িচজে োচন টা ছাল উরঠ ফগরছ। োধােমণিািুে িােুম ফের  ফ টল চনরে়ি লাচগরে়ি 

ফসোরন ফস ুমাল ফিাঁরধ ফেরেরছ। 

  

হাে ফের  িারে়িে  াপটা মাচটরে নাচমরে়ি ফেরে ফেলুদা িলরে আেম্ভ  েল – 

‘মচণরমাহন সমাদ্দাের  আচম সরন্দহ  েরে আেম্ভ  চে আজ দুপুে ফের । চ ন্তু চেচন 
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ফ ানও এ টা ফিিাল না িালরল োাঁর  িারগ আনা োচ,ল না,  ােণ োাঁে চিুরি 

্রভমারণে অভাি। আচম োই োচন টা চেস্ক চনরে়িই োাঁর  ্রভবে়ি চদচ,লাম। আমার  

আিম া আক্রমণ  রে িাজনা চনরে়ি পালারনাটাই হল োাঁে ভুল িাল। ফশে পেকন্ত চেচন 

পালারে পােরেন না চঠ ই, চ ন্তু চেচন ফে এে ো ়িাোচ ়ি সারে়ি্া হরলন োে জনে 

অচিচশে দাে়িী সাধরনে এে়িােগান। 

  

‘মচণরমাহনিািুে এ টা  োে়ি ্রভেম েট া লারগ।  োটা েেন িরলচছরলন েেন 

লারগচন, পরে লারগ। উচন িরলচছরলন পেশু ওাঁে ফ্রভরস ওভােটাইম  াজ হচ,ল, োই 

ওাঁে িাচ ়ি চেেরে অরন  োে হরে়িচছল। পেশু চছল ফসামিাে। আচম জাচন ফে-পা ়িাে়ি 

মচণিািুে ফ্রভস, ফস-পা ়িাে়ি সেোে়ি চনে়িচমে ফলা -রশচ ং হে়ি; আমাে এ  ফ্রভারেসে 

িেু ফসই এ ই পা ়িাে়ি োর । আজ ইউরে া ফ্রভরস ফোন  রে জানরে পাচে ফে ্রভেমে, 

ফসামিাে চির ল ফের  ফলা -রশচ ং-এে জনে  াজ িে চছল, আে চিেীে়িে, 

মচণরমাহনিািু দুপুরেে পে আে ফসচদন ফ্রভরসই োনচন। এই চমরেে  োটারেই আমাে 

মরন ভীেণ েট া লারগ। আে োে পরেই সরন্দহ হে়ি — উচন োধােমণিািুে ফশে  ো 

সম্বরে ো িরলচছরলন ফসটা সচেে ফো? োধােমরণে মৃেুেে সমে়ি মচণিািু ছা ়িাও এ জন 

ফলা  ফসোরন চছরলন। চেচন হরলন  াক্তাে চিন্তামচণ ফিাস। োাঁর  ফোন  রে জানরে 

পাচে ফে মচণিািু পুরোপুচে সচেে  ো িরলনচন — োধােমরণে এ টা  ো চেচন ফগাপন 

 রেচছরলন। োধােমণ আসরল িরলচছরলন – “ধেণী…আমাে নারম…িাচি…িাচি….’। 

ধেণী হল োধােমণিািুে নাচে। মৃেুেে আরগে মুহুরেক োাঁে নাচের ই চ ছু িলাে  ো 

মরন এরসচছল, ভাইরপার  নে়ি। ভাইরপার  হে়িরো ফসই অিযাে়ি চেচন চিনরেই 

পারেনচন। আসরল নাচেে সরে োাঁে সোসচে সম্প ক না ো রলও োে উপে ফের  

োধােমণিািুে ফেহ োে়িচন। োে অচভনরে়িে ্রভশংসা  াগরজ ফিরোরল চেচন ো ফ রট 

োেরেন। চ ন্তু ফে  োটা চেচন নাচের  িলরে ফিরে়িচছরলন ফসটা শুরন ফেলল োাঁে 

ভাইরপা। িাচি  োটা শুরন মচণরমাহন িুঝরলন ফে টা া পে়িসাে  ো িলা হর,, চ ন্তু 

ফশেটাে়ি িাচি চদরে়ি চ ছুই ফিরোল না। েেন মচণিািুর  ফগারে়িন্দা ফেলুচমচত্তরেে  ারছ 

আসরে হল। মেলি এই ফে আচম টা াে সোন ফদি, আে উচন সুরোগ িুরঝ ফসচট 

http://www.bengaliebook.com/
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আত্মসাৎ  েরিন। উইল আরছ চ  না জানা ফনই। না ো রল টা া নাচে পারি। আে 

ো রলও মচণিািুে পািাে সম্ভািনা  ম,  ােণ আমাে চিশ্বাস োধােমণিািু োাঁে 

ভাইরপার  পছন্দ  েরেন না।  

  

‘এেন  ো হর,, আমাে  াছ ফের  চ ছু এ টা লুর ািাে জনেই চন্চরে়িই মচণিািুে 

চমরেে  ো িলাে দে াে হরে়িচছল। োাঁে মাোে়ি চ  ফসচদন ফ ানও কু্রে অচভসচে 

ফেলচছল, ফে  ােরণ োাঁে পর্ ফ্রভরস োওে়িা সম্ভি হে়িচন? ফসইচদনই মাঝোরত্র ফে-

ফলা  োধােমণিািুে ঘরে হানা চদরে়িচছল ফস চ  ো হরল মচণরমাহন সমাদ্দাে? এটা 

আমাে  ারছ েুিই চিশ্বাসরোগে িরল মরন হে়ি,  ােণ ফসচদনই স রল আচম েেন 

োধােমণিািুে িােুম পেী্া  রে ফদচে, েেন জমাদারেে দেজা চভেে ফের  িে 

চছল। ফস দেজা েুলরি ফ , এিং ফ ন? িােুমটা ফো আে িেিহােই হর, না। আসরল 

ফে ফলা   ুর রছ ফস সামরনে দেজা চদরে়ি জামান োলা েুরল  ুর রছ, ফস োলাে সংর ে 

োে জানা, ঘরে  ুর  ফস ফলা  জমাদারেে দেজা েুরল ফিচেরে়ি এরস জামান োলা িে 

 রে, আিাে িােুম চদরে়ি  ুর রছ। এই ফলা  ফে মচণরমাহন সমাদ্দাে োরে ফ ানও 

সরন্দহ ফনই। চেচন ফিাধহে়ি িাচ   োটাে মারন িুরঝ ফেরল ফমরলা  ক নাম  িাচিওে়িালা 

েেটা চনরে এরসচছরলন, োই না?’  

  

আমারদে স রলে দৃচষ্ট মচণিািুে চদর  ফগল। মাো ফহাঁট অিযারেই চেচন আিছা 

অে ারে দুিাে মাো ফনর ়ি হোাঁ িলরলন। 

  

ফেলুদা িলল, ‘িাচি ফে িাজনাে িাচি ফসটা িুঝরলও মচণিািু ফিাধহে়ি োধােমরণে িাচ  

সংর েটা ধেরে পারেচন।  ােণ অেটা িুচি ওাঁে ফনই। এই িাচ  সংর েটা আচম িুঝরে 

পাচে আজ চির রল, আে ফসটাে জরনেও দাে়িী বীমান সাধন।’  

  

এিাে আমো স রল অিা  হরে়ি সাধরনে চদর  িাইলাম। ফসও ফদচে ি ়ি ি ়ি ফিাে  রে 

ফেলুদাে চদর  ফদেরছ। ফেলুদা িলল, ‘ফোমাে দাদু সুরেে চিেে়ি  ী িরলচছরলন ফসটা 

আরে িাে িরল দাও ফো সাধন। ‘  
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সাধন ্রভাে়ি চেস্ চেস্  রে িলল, ‘োে নারম সুে োর , োে গলারেও সুে োর ।’  

  

ফেলুদা িলল, ‘ফভচে গু ়ি। এিাে োধােমণিািুে আ্চরেক িুচিে চদ টা ক্ররম ফিাঝা োরি। 

োে নারম সুে োর । ফিশ। সাধরনে নামটাই ধো ো । সাধন ফসন। এিাে অ- াে এ-

 াে িাদ চদরে়ি  ী দাাঁ ়িাে়ি ফদো ো  স, ধ, ন, স, ন। অোৎ গারনে সুরেে ভাোে়ি সাধা 

চনসা চন। এই আ্চরেক িোপােটা ফিাঝাে সরে সরেই ফেন এ টা নেুন চদ  েুরল 

ফগল।“আমাে নারম…িাচি।” োধােমণিািু চ  এোরন চনরজে নারমে  োটাই ফিাঝারে 

িার,ন? োধােমণ সমাদ্দাে ফে ধা ফে মাচন স মা দা দা ফে!  ী সহজ, অেি  ী ফক্ল্ভাে, 

 ী িেুে! ধেণীধেও চ ন্তু গাইরে পােে, আে োে নারমও ফদেচছ সুে – ধা ফে চণ ধা 

ফে সা মা দা দা ফে ! 

  

‘এইরট ফিাঝাে সরে সরেই আচম চনচ্চরন্ত হরে়ি ফগলাম ফে ওই ফমরলা র কই োধােমরণে 

িোঙ্ক োচে   লার ৌশরলে চদর  োধােমণিািুে ফে এ টা ফঝাাঁ  চছল ফসটা ওই জামকান 

োলা ফের  ফিাঝা োে়ি। এই ফমরলা  কও জামকাচনরেই ৈেচে। স্পীগলাে ফ াম্পাচন নারম 

এ চট চিেোে িাজনা ্রভস্তুে াে  োধােমণিািুে চিরশে চনরদকশ অনুোে়িী এই ফমরলা  ক 

ৈেচে  রে।  ী ভাচগেস এচট সুেচজৎ দাশগুরপ্তে হারে িরল োে়িচন। অচিচশে েে ফদিাে 

আরগ োধােমণ োে চভেরেে চজচনস চন্চরে়িই িাে  রে চনরেন। ফিাধহে়ি িোরঙ্কে আে 

্রভরে়িাজন ফিাধ  েচছরলন না চেচন। হে়িরো োাঁে আে ফিচশচদন িাাঁিা হরি না এটা চেচন 

সচেেই িুঝরে ফপরেচছরলন। সুেচজৎ ভলোকরলা চটর  আমো চমচছচমচছ সরন্দহ  েচছলাম, 

ভািচছলাম উচন ছদ্মরিশী ধেণীধে। আসরল সুেচজৎিািু সচেেই এ জন িাজনা পাগল 

সংগীে্ ফলা । োে উরিে আচম গারনে িইরে়িরে ফপরে়িচছ। আে ধেণীধে সচেেই োে 

োত্রাে দরলে সরে টুেরে ফিচেরে়িরছ। এেন জানা দে াে ফে োে ভারগে সচেেই ফ ানও 

অেক্রভাচপ্ত আরছ চ  না। োে অরন  চদন ফের ই এ টা চনরজে োত্রা দল  োে ইর,; 

মঞ্চরলার ে এ টা ইন্টােচভউরে ফস োই িরলরছ। ফোপরস – ল্ঠননটা  ারছ এরন ধে 

ফো।’  
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আচম ল্ঠননটা োরটে পারশে ফটচিল ফের  েুরল ফমরলা র কে পারশ এরন ধেলাম। 

  

ফেলুদা িলল, ‘ অরন  ধ ল ফগরছ এটাে উপে চদরে়ি। েরি জামকান চজচনস ফো – ফদো 

ো  োধােমরণে িুচি আে পীগলাে ফ াম্পাচনে  াচেগচে চমরল  ী চজচনস দাাঁচড়রেরছ।’  

  

োধােমণ সমাদ্দারেে নারমে অ্ে ধরে ধরে ফেলুদা িাচি চটপরে আেম্ভ  রে চদল। টুং 

টাং টুং টাং  রে এ টা অদু্ভে সুে ফিরোর, ফমরলা  ক ফের । ফশে সুেটা ফটপাে সরে 

সরে এ টা িািুর ে মরো শব্দ  রে স লর  িমর  চদরে়ি ফমরলা র কে  ান পারশে 

 াঠটা দেজাে মরো েুরল ফগল। আমো ঝুাঁর  পর ়ি ফদেলাম ফসই দেজাটাে চপছরন 

েরে়িরছ লাল মেমরলে লাইচনং ফদওে়িা এ টা েুপচে, আে ফসই েুপচেরে ঠাসা েরে়িরছ 

ো ়িা ো ়িা এ রশা টা াে ফনাট। 

  

ফনাটগুরলা ফটরন িাে  রে ফেলুদা িলল,  মপর্ পঞ্চাশ হাজাে। আসুন অিনীিািু, 

ফগানা ো । 

  

ফেলুদাে ফিাে ল্ঠনরনে আরলাে়ি জ্বলজ্বল  েরছ। আচম জাচন ফসটা ফলাভ নে়ি। ফসটা োে 

শান ফদওে়িা িুচিে োচন টা অংশ োচটরে়ি মনধাাঁধারনা জচটল েহসে সমাধান  োে 

আনন্দ। 
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