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১. ফসানার ফেল্লা 

  

সেলুদো হোযের বইর্ো সশযে বন্ধ েযর র্ক্ র্ক্ েযর দুযর্ো েুচড় সমযর চবরোর্ হোই েুযল 

বলল, চজয োযমচে। 

  

আচম চজযেস েরলোম, এেক্ষণ চে েুচম চজযয়োযমচের বই পড়চিযল?  

  

বইর্োয় এের্ো খবযরর েোিযজর মলোর্ সদওয়ো, েোই নোমর্ো পড়যে পোচরচন। এর্ো জোচন 

সয, ওর্ো চসধুজযোেোর েোি সেযে ধোর েযর আনো। চসধুজযোেোর খুব বই সেনোর বোচেে, 

আর বইযয়র খুব যত্ন। সবোইযে বই ধোর সদন নো, েযব সেলুদোযে সদন। সেলুদোও 

চসধুজযোেোর বই বোচড়যে এযনই আযি সসর্োয় এের্ো মলোর্ চদযয় সনয়। 

  

এের্ো িোরচমনোর ধচরযয় পর পর দুযর্ো সধোোঁয়োর চরিং সিযড় সেলুদো বলল, চজযয়োযমচের 

বই বযল আলোদো চেিু সনই। সয-যেোনও বই-ই চজযয়োযমচের বই হযে পোযর, েোরণ সম্ 

জীবনর্োই চজযয়োযমচে। লক্ষ েরচল চনশ্চয়ই-যধোোঁয়োর চরিংর্ো যখন আমোর মুখ সেযে 

সবযরোল, েখন ওর্ো চিল পোযেক্ট সোেটল। এই সোেটল চজচনসর্ো েী ভোযব িচড়যয় আযি 

চবশ্বব্ৰহ্মোযে সসর্ো এেবোর সভযব দযোখ। সেোর চনযজর শরীযর দযোখ। সেোর সিোযখর, মচণর্ো 

এের্ো সোেটল। এই সোেটযলর সোহোযযয েুই সদখযে পোচিস আেোযশর িোোঁদ েোরো সূযট। 

এগুযলোযে ফ্ল্যোর্ভোযব েল্পনো েরযল সোেটল, আসযল সিোলে—এে-এের্ো সচলড বুদ্বুদ, 

অেটোৎ চজয োযমচে। সসৌরজিযের গ্রহগুযলো আবোর সূযটযে প্ৰদচক্ষণ েরযি এচলপচর্ভ 

েোযভট। এখোযনও চজযয়োযমচে; েুই সয এেরু্ আযি জোনোলো চদযয় েুে েযর রো্োয় েুেু 

সেলচল–অচবচশয সেলো উচিে নয়–ওর্ো আনহোইচজচনে–সনক্সর্ র্োইম সেলযল িোোঁট্টো 

খোচব–ওই েুেুর্ো সিল। চেন্তু এের্ো পযোরোযবোচলে েোযভট-চজয োযমচে। মোেড়সোর জোল 

চজচনসর্ো ভোল েযর সদযখচিস েখনও। েী জচর্ল চজযয়োযমচে রযয়যি েোযে জচনস  

এের্ো সরল িেুযকোণ চদযয় শুরু হয় জোল সবোনো। েোরপর সসর্োযে দুযর্ো ডোয়োিনোল সর্যন 
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িোরযর্ চত্রযেোযণ ভোি েরো হয়। েোরপর সসই ডোয়োিনযোল দুযর্োর ইন্টোরযসচক্টিং পযয়ন্ট 

সেযে শুরু হয় স্পোইরোল জল; আর সসর্োই ক্রমশ বোড়যে বোড়যে পুযরো িেুযকোণর্োযে 

সিযয় সেযল। বযোপোরর্ো এমন েোজব সয ভোবযল েুলচেনোরো পোচব নো।  … 

  

রচববোযরর সেোল। আমরো দুজযন আমোযদর বোচড়র এেেলোর ববেেখোনোয় বযস আচি। 

বোবো েোোঁর রচববোযরর চনয়ম মযেো সিযলযবলোর বনু্ধ সুচবমল েোেোর বোচড়যে আড়ো মোরযে 

সিযিন। সেলুদো সসোেোয় বযস েোর পো দুযর্ো সোমযনর চনিু সর্চবলর্োর উপর েুযল চদযয়যি। 

আচম বযলচি েক্তযপোযশ, সদ োযলর সযে েোচে োর্ো লোচি ো েোযে সেস চদয । আমোর 

হোযে রযয়যি প্ল্োচেযের বেচর এের্ো সিোলেধোোঁধোর চভের চেনযর্ সিোট্ট সলোহোর দোনো। 

প্ৰোয় আধ ঘণ্টো ধযর সসই দোনোগুযলোযে ঘুচরযয় ঘুচরযয় সিোলেধোোঁধোর মোঝখোযন আনবোর 

সিষ্টো েরচি। বুঝলোম সয, এ-ও এের্ো েচেন চজযয়োযমচের বযোপোর।  

  

েোযিই নীহোর-চপনু্টযদর বোচড়যে পুযজোর পযোযেযল েোচর্ পেে িচবর ইযয় সজো মহব্বৎ 

হযোোঁয় িোনর্ো বোজযি। সিোল গ্রোমোযেোন সরেযডট চমচহ স্পোইর যোল পযোোঁি। অেটোৎ চজযয়োযমচে।  

  

সেবল সিোযখ সদখো যোয় এমন চজচনস নো, সেলুদো বযল িলল, মোনুযের মযনর বযোপোরর্োও 

চজযয়োযমচের সোহোযযয সবোঝোযনো যোয়। সোদোচসযধ মোনুযের মন সের্ লোইযন িযল; 

পযোোঁিোযলো মন সোযপর মযেো এযেযবোঁযে িযল, আবোর পোিযলর মন সয েখন সেোন চদযে 

িলযব েো সেউ বলযে পোযর নো–এযেবোযর জচর্ল চজযয়োযমচে। 

  

সেলুদোর সদৌলযে অচবচশয আমোর সসোজো-বোোঁেো পোিল-িোিল অযনে রেম সলোযের 

সযেই আলোপ হবোর সুযযোি হযয়যি। সেলুদো চনযজ েীরেম জযোচমচেে নেশোর মযধয 

পযড়, সসর্োই এখন ভোবচিলোম। ওযে চজযেস েরযে বলল, এের্ো সমচন-পযয়যন্টড েোর 

বো সজযোচেক বলযে পোচরস। 

  

েুই এের্ো চবিু, সযর্োযে অচভধোযন বযল পচরমোণহীন স্থোনচনযদটশে চিহ্ন। 
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আমোর চনযজযে সযোচর্লোইর্ বযল ভোবযে ভোলই লোযি। েযব সব সময় সযোচর্লোইর্ েোেো 

সম্ভব হয় নো। এই যো আেযশোস। িযোিংর্যে িেযিোযলর বযোপোযর অচবচশয ওর সযেই 

চিলোম, েোরণ েখন আমোর িুচর্ চিল। েোর পযরর দুযর্ো েদযের বযোপোযর—এের্ো 

ধলভূমিযড় খুন, আযরের্ো পোর্নোয় এের্ো জোল উইযলর বযোপোর—এই দুযর্োযে আচম 

বোদ পযড় সিচি। এখন পূযজোর িুচর্। েচদন সেযেই ভোবচি। এই সময় এের্ো সেস এযল 

মি হয় নো, চেন্তু সসর্ো সয সচেযই এযস পড়যব েো ভোবযে পোচরচন। সেলুদো অচবচশয 

বযল, সয-যেোনও চজচনস মযন মযন খুব সজোর চদযয় িোইযল অযনে সময় আপনো সেযেই 

এযস পযড়; সমোর্ েেো আজ সযর্ো ঘর্যল সসর্ো আমোর এই িোওয়োর েল বযল সভযব চনযে 

আমোর সেোনও আপচি সনই। 

  

চপনু্টযদর বোচড়র লোউডচস্পেোযর সযবমোত্র জচন সমরো নোম-এর এের্ো িোন চদযয়যি, 

সেলুদো অযোশ-যেযে িোই সেযল চহিুস্থোন েযোেোডট েোিজর্ো হোযে চনযয়যি, আচম এেবোর 

রো্োয় সবযরোচব চে নো ভোবচি, এমন সময় আমোযদর বোইযরর দরজোর েড়োর্ো সে সযন 

সযজোযর সনযড় উেল। বোবো বোযরোর্োর আযি চেরযবন নো, েোই বুঝলোম এ অনয সলোে। 

দরজো খুযল সদচখ, ধুচে আর নীল শোর্ট পরো এেজন চনরীহ সিোযির ভদ্রযলোে দোোঁচড়যয় 

আযিন। 

  

এ বোচড়যে প্ৰযদোে চমচির বযল সেউ েোযেন  

  

লোউডচস্পেোযরর জনয প্ৰশ্নর্ো েরযে ভদ্রযলোেযে সবশ সিোঁিোযে হল। চনযজর নোম শুযন 

সেলুদো সসোেো সিযড় দরজোর চদযে এচিযয় এল। 

  

সেোযেযে আসযিন  

  

আযে, আচম আসচি। সসই শযোমবোজোর সেযে। 

  

সভেযর আসুন।  
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ভদ্রযলোে ঘযর িুযে এযলন। 

  

বসুন। আচমই প্ৰযদোে চমচির। 

  

ওঃ! আপচন এে ইয়িং সসর্ো আচম চেে… 

  

ভদ্রযলোে িদিদ ভোব েযর সসোেোর পোযশর সিয়োরর্োয় বযস পড়যলন। েোোঁর হোচস চেন্তু 

বসোর পযরই চমচলযয় সিল! 

  

েী বযোপোর  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

ভদ্রযলোে িলো খোেচরযয় বলযলন, বেলোস সিৌধুরী মশোযয়র েোি সেযে আপনোর অযনে 

সুখযোচে শুযনচি। চেচন, মোযন, আমোর এেজন খযের আর েী। আমোর নোম সুধীর ধর। 

আমোর এের্ো বইযয়র সদোেোন আযি েযলজ চিযর্–ধর অযোে সেোম্পোচন–সদযখ েোেযে 

পোযয়ন হয়যেো। 

  

সেলুদো সিোট্ট েযর মোেো সনযড় হযোোঁ বুচঝযয় চদল। েোরপর আমোয় বলল, সেোপযস–

জোনলোর্ো বন্ধ েযর সদ সেো। 

  

রো্োর চদযের জোনোলোর্ো বন্ধ েরযে িোযনর আওয়োজর্ো এেরু্ েমল আর েোর েযল 

ভদ্রযলোেও আযরেরু্ স্বোভোচবেভোযব বোচে েেোগুযলো বলযে পোরযলন। 

  

চদন সোযেে আযি খবযরর েোিযজ এের্ো খবর সবচরযয়চিল আমোর সিযলর চবেযয়–

আপচন চে  

  

েী খবর বলুন সেো  

  

ওই জোচেস্মর…মোযন… 

  

ওই মুেুল বযল সিযলচর্  
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আযে হযোোঁ। 

  

খবরর্ো েো হযল সচেয  

  

মোযন, ও আপনোর সয ধরযনর েেোবোেটো বযল েোযে সেো… 

  

জোচেস্মর বযোপোরর্ো আচম জোনেোম। এে-এেজন েোযে, েোযদর নোচে হেোৎ পূব্বটজযন্মর 

েেো মযন পযড় যোয়। েোযদর বযল জোচেস্মর। 

  

অচবচশয পূব্বটজন্ম বযল চেিু আযি চে নো সসর্ো সেলুদোও নোচে জোযন নো। 

  

সেলুদো িোরচমনোযরর পযোযের্র্ো খুযল ভদ্রযলোযের চদযে এচিযয় চদল। ভদ্রযলোে এেরু্ 

সহযস মোেো সনযড় বুচঝযয় চদযলন চেচন খোন নো। েোরপর বলযলন, সবোধহয় মযন েোেযব, 

আমোর এই সিযলচর্–আর্ বির মোত্র বয়স–এের্ো জোয়িোর বণটনো সদয়, সসখোযন নোচে সস 

সিযি। অেি সেমন জোয়িোয়—আমোর সিযল সেো দূযরর েেো-আমোর বো আমোর 

পূবটপুরুেযদর েোরুর েখনও যোবোর সসৌভোিয হয়চন। িো-যপোেো সলোে, বুঝযেই সেো 

পোরযিন। সদোেোন সদচখ, এচদযে বইযয়র বোজোর চদযন চদযন–  

  

এের্ো দুযিটর েেো বযল নো আপনোর সিযল  সেলুদো ভদ্রযলোেযে েেের্ো বোধো চদযয়ই 

বলল।  

  

আযে হযোোঁ। বযল—সসোনোর সেল্লো। েোর মোেোয় েোমোন বসোযনো আযি, যুদ্ধ হযি, সলোে 

মরযি—সস সব নোচে সস সদযখযি। সস চনযজ পোিচড় পযর উযর্র চপযে িযড় বচলর উপর 

সবড়োে। বোচলর েেো খুব বযল। হোচে সঘোড়ো এ সব অযনে চেিু বযল। আবোর, মযূ়যরর 

েেো বযল। ওর হোযে এের্ো দোি আযি েনুইযয়র েোযি। সসর্ো জযন্ম অবচধ আযি–আমরো 

সেো জন্মদোি বযলই জোনেোম। ও বযল সয এেবোর নোচে এের্ো মযূ়র ওযে সেোের 

সমযরচিল, এর্ো নোচে সসই সেোেোযরর দোি। 

  

সেোেোয় েোেে সসর্ো পচরকোর ভোযব বযল  
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নো–েযব েোর বোচড় সেযে নোচে সসোনোর সেল্লো সদখো সযে। মোযঝ মোযঝ েোিযজ চহচজচবচজ 

েোযর্ সপনচসল চদযয়। বযল–এই দযোযখো আমোর বোচড়। সদযখ সেো বোচড়র মযেোই মযন হয়। 

  

বই-র্ইযয়র মযধয এমন সেোনও জোয়িোর িচব সস সদযখ েোেযে পোযর নো  আপনোর সেো 

বইয র সদোেোন আযি… 

  

েো অচবচশয পোযর। চেন্তু িচবর বই সেো অযনে সিযলই সদযখ-েোই বযল চে েোরো অষ্টপ্ৰহর 

এইভোযব েেো বযল  আপচন আমোর সিযলযে সদযখনচন। েোই; সচেয বলযে েী–েোর 

মনর্োই সযন পযড় আযি অনয সেোেোও। চনযজর বোচড়, চনযজর ভোই-যবোন বোপ-মো 

আত্মীয়স্বজন-এর সেোনওর্োই সযন েোর আপচন নয়। আমোযদর মুযখর চদযে েোচেযয় 

েেোই বযল নো সস সিযল। 

  

েযব সেযে এই সব বলযে শুরু েযরযি  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

েো মোস দুযয়ে। ওই িচব আোঁেো চদযয়ই শুরু, জোযনন। সসচদন খুব জল হযয়যি, আচম 

সদোেোন সেযে সযব চেচরচি, আর সস আমোয় এযস িচব সদখোযি। সিোড়োয় িো েচরচন। 

সিযলচবয়যস সেো েে রেম পোিলোচমই েোযে! েযনর েোযি ভযোনর ভযোনর েযরযি, েোন 

পোচেচন। আমোর চিচিই প্ৰেম সখয়োল েযর। েোরপর েচদন ধযর েোর েেো শুযন-রু্যন, 

েোর হোবভোব সদযখ, আমোর আযরে খযের আযি–নোম শুযনযিন চে –ডোক্তোর সহমোে 

হোজরো… 

  

হযোোঁ হযোোঁ। পযোরোসোইেলচজে। শুযনচি বইেী। েো চেচন সেো আপনোর সিযলযে চনযয় বোইযর 

সেোেোয় যোযবন বযল েোিযজ সবচরযয়যি। 

  

যোযবন নো, িযল সিযিন অলযরচড। চেনচদন এযলন আমোর বোচড়যে। বলযলন, এ সেো 

রোজপুেোনোর েেো বলযি বযল মযন হযি। আচম বললুম হযে পোযর। সশের্োয় বযলন েী, 

সেোমোর সিযল জোচেস্মর; এই জোচেস্মর চনযয় আচম চরসোিট েরচি। আচম সেোমোর সিযলযে 
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সযে চনযয় রোজপুেোনোয় যোব। চেে জোয়িোয় চিযয় সেলযে পোরযল সেোমোর সিযলর 

চনশ্চয়ই আরও অযনে েেো মযন পড়যব। েোযে আমোর খুব সুচবযধ হযব। ওর খরিও 

আচম সদব, খুব যযত্ন রোখব, সেোমোর চেিু ভোবযে হযব নো। 

  

েোরপর  সেলুদোর িলোর স্বর আর েোর এচিযয় বসোর ভচেযে বুঝলোম সস সবশ ইন্টোযরে 

সপযয়যি! 

  

েোরপর আর েী–মুেুলযে চনযয় িযল সিযলন! 

  

সিযল আপচি েযরচন  

  

ভদ্রযলোে এের্ো শুেযনো হোচস সহযস বলযলন, সেোেোয় আযিন। আপচন  সযই বলযল 

সসোনোর সেল্লো সদখোযব আমচন এে েেোয় রোচজ হযয় সিল। আপচন সেো সদযখনচন। আমোর 

সিযলযে। ও, মোযন, চেে আর পোোঁির্ো সিযলর মযেো নয়। এযেবোযরই নয়। রোে চেনযর্র 

সময় উযে বযস আযি। গুন- গুন েযর িোন িোইযি। চেচলযমর িোনর্োন নয়। মশোই–সিোোঁযয় 

িোোঁযয় সুর—েযব বোিংলোযদযশর িোোঁ নয় এর্ো জোচন। আচম আবোর এেরু্ হোরযমোচন োম-

র্োরযমোচন োম বোজোই, বুযঝযিন… 

  

ভদ্রযলোে এে েেো বলযলন, চেন্তু সেলুদোর েোযি সেন এযলন, সিোযয়িোর সেন প্ৰযয়োজন 

হযে পোযর েোোঁর, সসর্ো এখনও পযটে চেিুই বলযলন নো। হেোৎ সেলুদোর এের্ো েেোযেই 

সযন বযোপোরর্ো এের্ো অনয সিহোরো চনযয় চনল।  

  

আপনোর সিযল সেো েী সব গুপ্তধযনর েেো বযলযি নো  

  

ভদ্রযলোে হেোৎ সেমন সযন মুেযড় পযড় এের্ো দীঘটশ্বোস সেযল বলযলন, সসইখোযনই সেো 

িেযিোল মশোই। আমোয় বযলযি বযলযি, চেন্তু েোিযজর চরযপোর্টোযরর সোমযন েেোর্ো 

বযলই সেো সবটনোশ েযরযি। 
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সেন সবটনোশ বলযিন সেন  প্ৰশ্নর্ো েযরই সেলুদো আমোযদর িোের শ্রীনোেযে হোোঁে চদয  

িো আনযে বলল। 

  

ভদ্রযলোে বলযলন, সেন, সসর্ো বুঝযেই পোরযবন। িেেোল সেোযল েুেোন এক্সযপ্ৰযস 

সহমোেবোবু আমোর সিযলযে চনযয় রোজস্থোন রওনো চদযয়যিন, আর— 

  

সেলুদো বোধো চদযয় বলল, রোজস্থোযনর সেোন জোয়িোয় সিযিন সসর্ো জোযনন  

  

সুধীরবোবু বলযলন, সযোধপুর বযলই সেো বলযলন। বলযলন, যখন েোচলর েেো বলযি, 

েখন উির-পচশ্চম চদের্ো চদযয় শুরু েরব। েো, সস যোে সি—এখন েেো হযি েী, েোলই 

সন্ধযোয় আমোযদর পোড়ো সেযে এেচর্ মুেুযলর বয়সী সিযলযে সে বো েোরো সযন ধযর চনযয় 

যো । 

  

আপনোর ধোরণো েোযে আপনোর সিযল বযল ভুল েযর  

  

সস চবেযয় সেোনও সযিহই সনই। দুজযনর সিহোরোযেও সবশ চমল আযি। চশবরেন মুখুযজয 

সচলচসর্যরর বোচড় আযি আমোযদর পোড়োয়, এচর্ সস বোচড়রই সিযল, নোম নীলু, মুখুযজয 

মশোযয়র নোচে। েোযদর বোচড়যে, বুঝযেই পোরযিন, েোিোেোচর্ পযড় সিসল। পুচলশ রু্চলস 

অযনে হোেোমো! এখন অচবচশয েোযে চেযর সপযয় সব েোেো। 

  

এর মযধযই সেরে চদযয় চদল  

  

আজই সভোযর। চেন্তু েোযে েী হল মশোই! আমোর সেো এচদযে মোেো খোরোপ হযয় চিযয়যি। 

যোরো চেডনযোপ েযরচিল েোরো সেো বুযঝযি ভুল সিযল এযনযি। চেন্তু সস সিযল সয এচদযে 

েোযদর বযল চদযয়যি সয মুেুল সযোধপুর সিযি। এখন ধরুন যচদ সস গুেোরো গুপ্তধযনর 

সলোযভ রোজস্থোন ধোওয়ো েযর েো হযল সেো বুঝযেই পোরযিন… 

  

সেলুদো িুপ েযর ভোবযি। েোোঁর েপোযল িোরযর্ সিউ-যখলোযনো দোি! আমোর বুযের চভের 

চর্পচর্পোচন। সসর্ো আর চেিু নয়—এই সুযযোযি যচদ পুযজোয় রোজস্থোনর্ো ঘুযর আসো যোয়, 
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সসই আশোয় আর েী। সযোধপুর, চিযেোর, উদয়পুর–নোমগুযলো শুযনচি সেবল, আর 

ইচেহোযস পযড়চি। আর অবন েোেুযরর রোজেোচহনীযে–সযর্ো আমোর নযরশ েোেো আমোযে 

জন্মচদযন সদয়। 

  

শ্রীনোে িো এযন রোখল সর্চবযলর উপর। সেলুদো সুধীরবোবুর চদযে এের্ো সপয়োলো এচিযয় 

চদযলন। ভদ্রযলোে এবোর এের্ো চেন্তু-চেন্তু ভোব েযর বলযলন, আপনোর চবেয় 

বেলোসবোবু যো বযলচিযলন, েোযে সেো আপনোযে খুবই ইযয় বযল মযন হয়। েোই 

ভোবচিলুম, যচদ ধরুন, আপচন যচদ রোজস্থোনর্ো সযযে পোরযেন! অচবচশয চিযয় যচদ সদযখন 

ওরো চনরোপযদ আযি, েো হযল সেো েেোই সনই। চেন্তু যচদ ধরুন চিযয় চেিু সিোলমোল 

সদযখন; মোযন, আপনোর সোহযসর েেোও অযনে শুচনচি! অচবচশয আচম সনহোে স্থো-যপোেো 

সলোে। আপনোর েোযি আসোর্োই আমোর পযক্ষ এের্ো ধৃষ্টেো। চেন্তু যচদ ধরুন আপচন 

সযযে রোচজই হন, েো হযল আপনোর, মোযন, যোেোয়োযের খরির্ো আচম আপনোযে চনশ্চয়ই 

সদব! 

  

সেলুদো েপোযল ভুেুচর্ চনযয় আরও অেে চমচনর্ খোযনে ওইভোযব িুপ েযর বযস রইল। 

েোরপর বলল, আচম েী চস্থর েচর, সসর্ো আপনোযে েোল জনোব। আপনোর সিযলর এের্ো 

িচব বোচিযে আযি চনশ্চ ই  েোিযজ সযর্ো সবচরয চিল সসর্ো সেমন স্পষ্ট ন । 

  

সুধীরবোবু িোযয় এের্ো বড় রেম িুমুে চদযয় বলযলন, আমোর খুড়েুযেো ভোই িচব-র্চব 

সেোযল—সস এের্ো েুযলচিল মুেুযলর িচব। আমোর চিচির েোযি আযি।  

  

চেে আযি। 

  

ভদ্রযলোে বোচে িো-র্ো সশে েযর হোে সেযে েোপ সরযখ উযে পড়যলন। 

  

আমোর সদোেোযন অচবচশয সর্চলযেোন আযি-৩৪-৫১ ১৬। দশর্ো সেযে আচম সদোেোযন 

েোচে। 
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আপচন এমচনযে েোযেন সেোেোয়  

  

সমযিোবোজোর। সোে নম্বর সমযিোবোজোর চির্। সমন সরোযডর উপযরই।  

  

ভদ্রযলোে িযল যোবোর পর দরজোর্ো বন্ধ েযর চদযয় সেলুদোযে বললোম,আিো, এের্ো 

েেোর চেন্তু মোযন বুঝযে পোরলোম নো! 

  

পযোরোসোইেলচজে সেো  

  

আচম বললোম, হযোোঁ। 

  

সেলুদো বলল, মোনুযের মযনর েেগুযলো চবযশে ধরযনর সধোোঁয়োযর্ চদে চনযয় যোরো িিটো 

েযর েোযদর বযল পযোরোসোইেলচজে। সযমন সর্চলপযোচে। এেজন সলোে আযরেজন 

সলোযের মযনর েেো সজযন সেলল। চেিংবো চনযজর মযনর সজোযর আযরেজযনর চিেোর 

সমোড় ঘুচরযয় চদল। অযনে সময় এমন হয় সয, েুই ঘযর বযস আচিস, হেোৎ এেজন 

পুরযনো বনু্ধর ক্লেো মযন পড়ল—আর চেে সসই মুহুযেটই সস বনু্ধ সেোযে সর্চলযেোন েরল। 

পযোরোসোইেলচজেরো বযল সয বযোপোরর্ো আেচস্মে নয়। এর সপিযন আযি সর্চলপযোচে। 

আরও আযি। সযমন এক্সেো সসন্সচর-পোরযসপশন–যোযে সিংযক্ষযপ বযল হুোঁ এস চপ। 

ভচবেযযে েী ঘর্যে যোযি সসর্ো আযি সেযে সজযন সেলো; বো এই সয জোচেস্মর-

পূবটজযন্মর েেো মযন পযড় যোওয়ো। এগুযলো সবই হযি পযোরোসোইেলচজেযদর িযবেণোর 

চবেয়। 

  

এই সহমোে হোজরো বুচঝ খুব বড় পযোরোসোইেলচজে  

  

সয েচর্ আযিন, েোযদর মযধয সেো সবশ নোমেরো বযলই জোচন। চবযদযশ-চর্যদযশ সিযি, 

সলেিোর-যর্েিোর চদযয়যি, সবোধহয় এের্ো সসোসোইচর্ও েযরযি। 

  

সেোমোর এ সব চজচনযস চবশ্বোস হয় বুচঝ  
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আচম সযর্ো চবশ্বোস েচর সসর্ো হল এই সয, প্ৰমোণ িোড়ো সেোনও চজচনস চবশ্বোস বো অচবশ্বোস 

েরোর্ো সবোেোযমো! মনর্ো সখোলো নো রোখযল সয মোনুেযে সবোেো বনযে হয়, েোর প্ৰমোণ 

ইচেহোযস অজস্ৰ আযি। এেেোযল সলোযে পৃচেবীর্ো ফ্ল্যোর্ বযল মযন েরে। জোচনস  আর 

ভোবে সয এের্ো জোয়িোয় চিযয় পৃচেবীর্ো েুচরযয় সিযি, যোর পর আর যোওয়ো যোয় নো। 

চেন্তু ভূপযটযর্ে মযোযিলোন যখন এে জোয়িো সেযে রওনো হযয় ভূপ্ৰদচক্ষণ েযর আবোর 

সসই জোয়িোযেই চেযর এযলন, েখন ফ্ল্যোর্-ওয়োলোরো সব মোেো িুলযেোযে লোিযলন। 

আবোর সলোযে এর্োও চবশ্বোস েযরযি সয, পৃচেবীর্োই চস্থর, গ্রহ-নক্ষত্র-সূযট েোযে প্ৰদচক্ষণ 

েরযি। এে সময় এেদল আবোর ভোবে সয, আেোশর্ো বুচঝ এের্ো চবরোর্ উপুড়ো-েরো 

বোচর্, যোর িোযয় েোরোগুযলো সব মচণমুযক্তোর মযেো বসোযনো আযি। সেোপোরচনেস প্ৰমোণ 

েরল সয সূযটই চস্থর, আর সূযটযে চঘযরই পৃচেবী সযমে সসৌরজিযের সব চেিু ঘুরযি। 

চেন্তু সেোপোরচনেোস সভযবচিল সয, এই সঘোরোর্ো বুচঝ বৃিোেোযর। সেপলোর এযস প্ৰমোণ 

েরল, সঘোরোর্ো আসযল এচলপচর্ে েযক্ষ। েোরপর আবোর িযোচলচলও… যোে সি, সেোযে 

এে েোন চদযয় লোভ সনই। সেোর নোবোলে মচ্যক এ সব িুেযব নো। 
  

সেলুদো এে বড় সিোযয়িো হযয়ও বুঝযে পোরল নো সয আমোযে এখন সখোোঁিো-যর্োোঁিো চদযয় 

আমোর েুচেটর্ো মোচর্ েরো সহজ হযব নো, েোরণ আমোর মন অলযরচড বলযি সয এবোর 

িুচর্র্ো রোজস্থোযনই েোর্যব, আর নেুন সদশ সদখোর সযে সযে িলযব নেুন রহযসযর জর্ 

িোড়োযনো। সদখো যোে আমোর সর্চলপযোচের সদৌড় েেূর।  
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২. ফেলুদা যজদও এেজদন সময় ফিযয়জিল 

  

সেলুদো যচদও এেচদন সময় সিযয়চিল, সুধীরবোবু িযল যোওয়োর এে ঘণ্টোর মযধযই ও 

রোজস্থোন যোওয়ো চেে েযর সেললো! েেোর্ো আমোযে বলযে আচম বললোম, আচমও যোচি 

সেো  

  

সেলুদো বলল, এে চমচনযর্র মযধয রোজস্থোযনর পোোঁির্ো সেল্লোওয়োলো শহযরর নোম েরযে 

পোরযল িোন্স আযি। 

  

সযোধপুর, জয়পুর, চিযেোর, চবেোচনর আর…আর…বুোঁচদর সেল্লো! 

  

চরেওয়োযির চদযে এে ঝলে েোচেযয় চনযয় েিোে েযর সসোেো সেযে উযে পযড় সোযড় 

চেন চমচনযর্র মযধয পোয়জোমো পোঞ্জোচব সিযড় পযোন্ট-শোর্ট পযর চনযয় সেলুদো বলল, আচজ 

সরোববোর-দুযর্ো পযটে সেয়োরচল সপ্ল্স সখোলো-ির্ েযর চরজোযভটশনর্ো েযর আচস। 

  

এের্োর মযধয সেলুদো েোজ সসযর বোচড় চেযর এযস প্ৰেযমই চডযরক্টচর খুযল নম্বর বোর 

েযর ডক্টর সহমোে হোজরোর বোচড়যে এের্ো সর্চলযেোন েরল। সয সলোের্ো সনই, েোযে 

সেোন েরো হযি সেন চজযেস েরোযে বলল, সুধীরবোবু সলোের্ো সচেয েেো বযলযি চে 

নো সসর্োর প্ৰমোযণর দরেোর চিল। 

  

সপযল প্ৰমোণ  

  

হযোোঁ। 

  

দুপুরযবলোর্ো সেলুদো বুযের েলোয় বোচলশ চনযয় উপুড় হযয় েোর খোযর্ শুযয় এে সযে 

পোোঁিখোনো বই ঘোোঁর্োঘোোঁচর্ েরল। দুযর্ো বই সপচলেযোযনর–সসগুযলো পযোরোসোইেলচজ সম্বযন্ধ। 

এগুযলো নোচে সেলুদো েোর েযলযজর পুরযনো বনু্ধ অনুযেোে বর্বযোযলর েোি সেযে ধোর 
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েযর এযনযি। অনয চেনযর্র মযধয এের্ো হল চর্ড সোযহযবর সলখো রোজস্থোযনর বই, 

আযরের্ো হল িোইড রু্ ইচেয়ো, পোচে্োন, বোমটো অযোে চসযলোন, আর আযরের্ো হল 

ভোরেবযেটর ইচেহোস, েোর সলখো ভুযল সিচি। 

  

চবযেযল িো খোবোর পর সেলুদো বলল, বেচর হযয় সন। এেবোর সুধীরবোবুর বোচড় যোওয়ো 

দরেোর। 

  

এখোযন বযল রোচখ সয, বোবোযে রোজস্থোন যোচি বলযে উচন খুব খু চশ হযলন। উচন চনযজ 

দোদুর সযে সিযলযবলোয় দুবোর রোজস্থোন ঘুযর এযসযিন। বলযলন, চিযেোরর্ো চমস েচরস 

নো। চিযেোযরর সেল্লো সদখযল িোযয় েোোঁর্ো সদয়। রোজপুেরো সয েে বড় বীর সযোদ্ধো চিল 

সসর্ো েোযদর দুযিটর সিহোরো সদখযলই সবোঝো যোয়।  

  

সন্ধযো সোযড় ির্ো নোিোে আমরো সোে নম্বর সমযিোবোজোর চিযর্ চিযয় হোচজর হলোম। সেলুদো 

সযযে রোচজ হযয়যি শুযন সুধীরবোবুর মুযখ আবোর সসই িদিদ ভোব েুযর্ উেল। 

  

েী বযল সয েৃেেেো জনোব আপনোযে েো বুঝযে পোরচি নো। 

  

সেলুদো বলল, এখনও সসর্োর প্ৰযয়োজন আযসচন সুধীরবোবু। এখন ধযর চনন আমরো এমচন 

সবড়োযে যোচি, আপনোর অনুযরোযধ যোচি নো। 

  

যোই হোে, এেরু্ িো খোযবন সেো  

  

সময় খুব েম। আমরো েোলই রওনো হচি। চেন্তু েোর আযি দুযর্ো েোজ আযি। এে হযি-

আপনোর সিযলর এের্ো িচব িোই। আর দুই—যচদ সম্ভব হয়, েো হযল সসই নীলু। সিযলচর্র 

সযে এেবোর সদখো েরব।–সসই যোযে চেডনযোপ েযরচিল। 

  

সুধীরবোবু বলযলন, এমচনযে সস সিযল চবযেযল বোচড়যে েোযে নো। েো িোড়ো পুযজোর 

বোজোর, বুঝযেই সেো পোরযিন। েযব আজ সবোধহয় েোযে আর সবযরোযে সদযব নো। দোোঁড়োন, 

আযি িচবর্ো এযন চদই। আপনোযে। 
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সুধীরবোবুর বোচড়র চেনযর্ বোচড় পযর এেই েুর্পোযে হল সচলচসর্র চশবরোেন মুখোচজটর 

বোচড়। ভদ্রযলোে বোচড়যেই চিযলন; সোমযনর ববেেখোনোয় েক্তযপোযশ এেজন মুযখ 

সশ্বচের দোিওয়োলো সলোযের সযে বযস িো খোচিযলন। সুধীরবোবুর েেো শুযন বলযলন, 

আপনোর সিযলর সদৌলযে আমোর নীচেরও সয খযোচে সবযড় যোযি সদখযে পোচি। —বসুন 

আপনোরো। মযনোহর! 

  

িোের এযল পর চশবরেনবোবু বলযলন, এোঁযদর চেনজযনর জনয িো ের। আর সদখ সেো 

নীলু আযি চে নো–বল আচম ডোেচি। 

  

আমরো এের্ো বড় সর্চবযলর পোযশ চেনযর্ সিয়োযর বযসচিলোম। আমোযদর দু পোযশর 

সদয়োযলর সোমযন চসচলিং পযটে উিু আলমোচর সমোর্ো সমোর্ো বইযয় েোসো! সেলুদো বযল সয 

আইযনর বযোপোযর যে বই লোযি, অনয চেিুযেই নোচে েে লোযি নো।  

  

আচম এই েোোঁযে এেবোর মুেুযলর সেোর্োর্ো ভোল েযর সদযখ চনলোম। বোচড়র িোযে সেোলো 

িচব। সিযলচর্ সরোযদ ভুরু েুোঁিযে িভীর মুখ েযর সসোজো েযোযমরোর চদযে েোচেযয় রয়যি। 

  

চশবরেনবোবু বলযলন, নীলুযে আমরোও অযনে চেিু চজযেস-চর্যেস েযরচি। সিোড়োর 

চদযে সেো েেোই বলচিল নো; নোভটোস শযে গুম সমযর চিযয়চিল। চবযেযলর চদে সেযে 

এেরু্ নরমযোল মযন হযি। 

  

পুচলযশ খবর সদওয়ো হয়চন  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

ধযর চনযয় যোবোর পর সদওয়ো হযয়চিল। েযব েোরো চেিু েরবোর আযিই সেো সদখচি 

সেরে এযস সিল। 

  

এইবোর নীলু সিযলচর্ এযস িোেযরর সযে ঘযর িুেল। সচেযই, িচবযে মুেুযলর সয সিহোরো 

সদখচি, েোর সযে সবশ চমল আযি। সদযখ সবশ সবোঝো যোযি সিযলচর্র এখনও ভয় 

েোযর্চন। সস সযিযহর ভোব েযর আমোযদর চদযে সিযয় রযয়যি। 
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সেলুদো হেোৎ প্ৰশ্ন েযর বসল, সেোমোর হোযে বুচঝ বযেো সপযয়ি, নীলু  

  

চশবরেন েী জোচন এের্ো বলযে যোচিযলন, চেন্তু সেলুদো েোোঁযে ইশোরো েযর েোচময  

চদল। নীলু চনযজই প্ৰশ্নর্োর জবোব চদল— 

  

ওরো যখন আমোর হোে ধযর র্োনল, েখন আমোর হোযে ভীেণ জ্বোলো েরল।  

  

েবচজর চেিু ওপযর েোর্ো দোির্ো স্পষ্ট সবোঝো যোযি। 

  

সেলুদো বলল, ওরো বলচি–েোর মোযন এেজযনর সবচশ সলোে চিল বুচঝ  

  

এেজন সলোে আমোর সিোখর্ো আর মুখর্ো সিযপ ধরযল, আর সেোযল েুযল চনযয় িোচড়যে 

উেল। আর আযরেজন সেো িোচড় িোলোল। আমোর খুব ভয় েরচিল। 

  

আমোরও ভয় েরে, সেলুদো বলল, সেোমোর সিযয়ও সবচশ। েুচম খুব সোহসী। সেো সেোমোযে 

যখন ধরল, েখন েুচম েী েরচিযল  

  

আচম েোেুর সদখযে যোচিলোম। মচেযদর বোচড়যে পুযজো হয়। মচে আমোর ক্লোযস পযড়। 

  

রো্োয় েখন সবচশ সলোেজন চিল নো বুচঝ  

  

চশবরেনবোবু বলযলন, এ চদের্োয় পরশু এের্ো সিোলমোল হযয় সিযি। সবোমো-যর্োমো 

পযড়চিল। েোই েোল সযন্ধর চদযে সলোে িলোিলর্ো এেরু্ েযমযি। 

  

সেলুদো মোেো সনযড় এের্ো হুোঁ শে েযর আবোর নীলুর চদযে চেযর বলল, সেোমোযে ওরো 

সেোেোয় চনযয় সিল  

  

জোচন নো। আমোর সিোখ সবোঁযধ চদযয়চিল। অযনেক্ষণ িোচড় িলল।  

  

েোরপর  
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েোরপর এের্ো সিয়োযর বসোল। েোরপর বচসযয় এেজন বলল, েুচম সেোন ইস্কুযল পড়  

আচম ইস্কুযলর নোম বললোম। েোরপর বলল, সেোমোযে যো চজযেস েরচি েোর চেে চেে 

উির দোও, েো হযল সেোমোর ইস্কুযলর সোমযন নোচমযয় সদব, আর েো হযল েুচম বোচড় সযযে 

পোরযব সেো  আচম বললোম, হযোোঁ পোরব। েোরপর আচম বললোম, েী চজযেস েরযব  

েোড়োেোচড় েযরো, সদচর হযল মো বোেযব। েখন সলোের্ো বলল, সসোনোর সেল্লো সেোেোয়  

েখন আচম বললোম, আচম জোচন নো, আর মুেুলও জোযন নো; ও খোচল সসোনোর সেল্লো জোযন। 

েখন ওরো সব েী ইিংচরচজযে বলল, চমসযর্ে। েোরপর বলল, সেোমোর নোম েী  আচম 

বললোম, মুেুল আমোর বনু্ধ চেন্তু সস রোজস্থোযন িযল সিযি। েখন বলল, জোয়িোর্োর নোম 

েুচম জোন  আচম বললোম, জয়পুর। 

  

জয়পুর বলযল  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

নো নো, সযোধপুর। হযোোঁ, সযোধপুর বললোম। 

  

নীলু এেরু্ েোমল। আমরোও সেযল িুপ। িোের িো আর চমচষ্ট এযন সরযখ সিযি, চেন্তু 

েোরুরই সস চদযে দৃচষ্ট সনই। সেলুদো বলল, আর চেিু মযন পড়যি  

  

নীলু এেরু্ সভযব বলল, এেজন সলোে চসিোযরর্ খোচিল। নো নো, িুরুর্।  

  

েুচম িুরুযর্র িন্ধ জোন  

  

আমোর সমযসোমশোই খোয় সয। 

  

সসই রোযত্র েুচম ঘুযমযল সেোেোয়  সেলুদো প্ৰশ্ন েরল। 

  

নীলু বলল, জোচন নো সেো। 

  

জোন নো  জোন নো মোযন  
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আমোযে এেবোর বলল, দুধ খোও। েোরপর এের্ো খুব ভোরী সিোলোযস দুধ চদল আর আচম 

সখলোম। আর েোরপর সেো আচম ঘুচমযয় পড়লোম বযস বযসই।  

  

েোরপর  ঘুম ভোেল েখন  

  

নীলু এেরু্ সবিোরো-যবিোরো ভোব েযর চশবরেনবোবুর চদযে েোেোল। চশবরেনবোবু সহোযস 

বলযলন, ওর ঘুম ভোযে বোচড়যে আসোর পর। ওযে ওর স্কুযলর সোমযন সেযল চদযয় 

চিযয়চিল। েখন ও ঘুমে। সবোধহয় সভোর রোযত্রর চদযে। েোরপর আমোযদর বোচড়যে সয 

সলোের্ো খবযরর েোিজ সদয়, সস সভোযর সোইযেল েযর ওখোন চদযয় যোবোর সময় সদখযে 

পোয়। ও-ই এযস আমোযদর বোচড়যে খবর সদয়। েোরপর আচম আর আমোর সিযল চিযয় 

ওযে চনযয় আচস। ভোক্তোর বলযল সয, সেোনও ঘুযমর ওেুধ এেরু্ সহচভ সডোযজ খোইযয় 

চদযয়চিল আর েী। 

  

সেলুদো িম্ভীর। িোযয়র সপয়োলোর্ো েুযল চনযয় িোপো িলোয় এেবোর শুধু বলল, স্কোউযড্রেলল্। 

েোরপর নীলুযে চপে িোপচড়যয় চদযয় বলল, েযোঙ্ক ইউ নীলুবোবু। এবোর েুচম সযযে পোযরো। 

  

চশবরেনবোবুর েোি সেযে চবদোয় চনযয় রো্োয় সবযরোবোর পর সুধীরবোবু বলযলন, চিেোর 

েোরণ আযি বযল মযন েরযিন চে  

  

সেলুদো বলল, েযয়েজন অেযে সলোভী এবিং সবপযরোয়ো সলোে সয আপনোর সিযলর 

বযোপোযর এেরু্ সবচশ মোত্রোয় সেৌেুহলী হযয় পযড়যি সস সেো সদখযেই পোচি। েযব েোরো 

রোজস্থোন পযটে যোযব চেনো সসর্ো বলো মুশচেল। ভোল েেো, আপচন বরিং আমোযে এের্ো 

চিচে চদযয় চদন। ডক্টর হোজরো সেো আর আমোযে সিযনন নো। আপচন আমোযে ইনযেোচডউস 

েযর চদযল সুচবযধ হযব। 

  

চিচের্ো সদবোর পর সুধীরবোবু আযরেবোর সেলুদোযে রোজস্থোযনর ভোড়োর্ো অেোর েরযলন। 

সেলুদো েোযে েোনই চদল নো। বোসেযপর েোিোেোচি এযস ভদ্রযলোে বলযলন, চিযয় অেে 
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এের্ো খবর সদযবন। সযোর। বড় চিেোয় েোেব। অচবচশয ডোক্তণরবোবু চলখযবন চিচে, 

চনযজই েেো চদযয়যিন। চেন্তু যচদ নোও সলযখন, আপচন অেে এেখোনো… 

  

বোচড়যে চেযর এযস সিোিিোি েরোর আযি সেলুদো েোর চবখযোে নীল খোেো ভচলউম চসক্স 

খুযল খোযর্ বযস বলল, েেগুযলো েোচরযখর চহযসব বল সেো সদচখ-চলযখ চন। ডক্টর হোজরো 

মুেুলযে চনযয় রোজস্থোন রওনো হযয়যিন েযব  

  

িেেোল ৯ই অযক্টোবর। 

  

নীলুযে চেডনযোপ েযরচিল েযব  

  

েোলই। সযন্ধযবলো। 

  

সেরে চদযয়যি আজ সেোযল, অেটোৎ ১০ই। আমরো রওনো হচি েোল ১১ই সেযল। আগ্রো 

সপৌোঁিোব ১২ই। সসচদনই চবযেযল সেযন িযড় সসচদনই রোযত্র সপৌোঁিোব বোচিেুই। বোচিেুই 

সেযে রোে ১২র্োয় িোচড়, মোড়ওয়োর সপৌোঁিোব পরচদন ১৩ই দুপুযর। সসখোন সেযে আবোর 

িোচড় বদল েযর সযোধপুর সপৌোঁিোব সসচদনই—অেোৎ ১৩ই—সন্ধযোযবলো, ১৩ই…১৩ই… 

  

এইভোযব সেলুদো চেিুক্ষণ আপন মযন চবড়চবড় েযর েী জোচন েযোলেুযলর্ েরল। েোরপর 

বলল, চজযয়োযমচে। এখোযনও চজযয়োযমচে। এের্ো চবিু-যসই চবিুর চদযে েনভোজট েরযি 

েেগুযলো লোইন। চজযয়োযমচে… 
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৩. আগ্রা ফোর্ট ফেশন ফেযে বাজদদেুইযয়র ফেন 

 

  

আমরো আধো ঘণ্টো হল আগ্রো সেোর্ট সেশন সেযে বোচিেুইযয়র সেযন সিযপচি। আগ্রোয় 

হোযে চেন ঘণ্টো সময় চিল। সসই েোোঁযে দশ বির বোযদ আযরেবোর েোজমহলর্ো সদযখ 

চনলোম, আর সেলুদোও আমোযে েোযজর চজযয়োযমচে সম্পযেট এের্ো সিোর্খোর্ো সলেিোর 

চদযয় চদল। 

  

িেেোল েলেোেো িোড়োর আযি এের্ো জরুচর েোজ সসযর চনযয়চিলোম।–সসর্োর েেো 

এখোযন বযল রোচখ। েুেোন এক্সযপ্ৰস িোড়যব সেোল সোযড় নর্োয়, েোই আমরো ঘুম সেযে 

উযেচিলোম খুব সভোযর। ির্ো নোিোে িো খোবোর পর সেলুদো বলল, এেবোর সেোর 

চসধুজযোেোর ওখোযন রু্ মোরযে হযি। ভদ্রযলোযের েোি সেযে চেিু েেয সজোিোড় েরযে 

পোরযল সুচবযধ হযব। 

  

চসধুজযোেো েোযেন সদর শঙ্কর সরোযড। আমোযদর েোরো সরোড সেযে সহোঁযর্ সযযে লোযি পোোঁি 

চমচনর্। এখোযন বযল রোচখ, চসধু জযোেো জীবযন নোনোরেম বযবসো েযর অযনে র্োেো 

সরোজিোরও েযরযিন, আবোর অযনে র্োেো খুইযয়ওযিন। আজেোল আর েোজেমট েযরন। 

নো। বইযয়র ভীেণ শখ, েোই গুযির বই সেযনন, চেিুর্ো সময় সসগুযলো পযড়ন, বোচে 

সময়র্ো এেো এে বই সদযখ দোবো সখযলন, আর খোওয়ো চনযয় এক্সযপচরযমন্ট েযরন। 

এক্সযপচরযমন্টর্ো হযি এে খোবোযরর সযে আযরে খোবোর চমচশযয় খোওয়ো। উচন বযলন 

দইযয়র সযে আমযলর্ সমযখ সখযে নোচে অমৃযের মযেো লোযি। আসযল সম্পযেট 

আমোযদর চেিুই হন নো। উচন। আমোযদর সয বপেৃে গ্রোম (আচম যোইচন েক্ষনও) উচন সস 

গ্রোযমরই সলোে, আর আমোযদর বোচড়র পোযশই ওোঁর বোচড় চিল। উচন েোই আমোর বোবোর 

দোদো আর আমোর জযোেোমশোই। 
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ওোঁর বোচড়যে সপৌোঁযি সদচখ চসধু জযোেো দরজোর চেে মুখর্োয় এের্ো মোডটোর উপর বযস 

নোচপেযে চদযয় িুল িোর্োযিন, যচদও মোেোর চপিন চদযে িোড়ো আর সেোেোও িুল সনই 

েোোঁর। আমোযদর সদযখ সমোড়োর্ো পোশ েযর বলযলন, সবোযস। নোরোয়ণযে হোোঁচে চদযয় বযল 

িো সদযব। 

  

এের্ো েক্তযপোশ, দুযর্ো সিয়োর, আর ইয়ো বড় বড় চেনযর্ বইযয়র আলমোচর িোড়ো ঘযর 

আর চেিু সনই। েক্তযপোশচর্রও অযধটের্ো বইযয় সবোঝোই। আমরো জোনেোম ওই খোচল 

জোয়িোর্োই চসধু জযোেোর জোয়িো, েোই আমরো সিয়োর দুযর্োযে বসলোম! সেলুদো েোর ধোর-

েরো মলোর্ সদওয়ো বইর্ো সযে এযনচিল, সসর্ো এের্ো আলমোচরর এের্ো েোযের েোোঁযে 

গুোঁযজ চদল। 

  

িুল েোর্যে েোর্যেই চসধু জযোেো বলযলন, সেলু, সয সিোযয়িোচিচর েরি, চক্রচমনযোল 

ইনযভচেযিশযনর ইচেহোসর্ো এেবোর ভোল েযর পযড় চনযয়ি সেো  সয েোযজই 

সস্পশোলোইজ েযরো নো সেন, েোর ইচেহোসর্ো জোনো েোেযল েোযজ আনি আর েনচেযডন্স 

দুযর্োই পোযব সবচশ। 

  

সেলুদো নরম সুযর বলল, আযে হযোোঁ, েো সেো বযর্ই।  

  

এই সয আেুযলর িোপ সদযখ চক্রচমনযোল ধরোর পদ্ধচে, এর্োর আচবকেটো সে জোযনো  সেলুদো 

আমোর চদযে সিোখ চর্যপ বলল, চেে মযন পড়যি নো; পযড়চিলোম সবোধহয়। 

  

আচম বুঝলোম সেলুদোর চদচবয মযন আযি, চেন্তু সস চসধু জযোেোযে খুচশ েরোর জনয ভুযল 

যোওয়োর ভোন েরযি। 

  

হুোঁ! চজযেস েরযল অযনযেই সদখযব েস েযর বযল বসোযব আলযেোোঁস সবোচেটয োোঁ। চেন্তু 

সসর্ো ভুল। েোযরক্ট নোমর্ো হযি হুয়োন ভুযেচর্ি। মযন সরযখো। আযজটচন্টনোর সলোে। বুযড়ো 

আেুযলর িোযপর ওপর ইচনই প্ৰেম সজোরর্ো সদন। আর সস িোপযে িোরচর্ েযোযর্িচরযে 
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ভোি েযরন উচনই। অচবচশয েোর েযয়ে বির পযর ইিংলযোযের সহনচর সোযহব আরও 

মজবুে েযরন এই চসযেমযে। 

  

সেলুদো আর সবচশ সময় নষ্ট নো েযর ঘচড় সদযখ বলল, আপচন ডক্টর সহমোে হোজরোর নোম 

শুযনযিন সবোধহয়। চযচন পযোরোসোইেলচজ চনযয়–  

  

পোড়ো-িোই িযলো-যোই  

  

এর্ো চসধু জযোেোর এের্ো বোচেে। এযেের্ো ইিংচরচজ েেোযে উচন এইভোযবই সবোঁচেযয় 

বোিংলো েযর বযলন। Exhibition হল ইস-কী ভীষণ, impossible হল আম-পচে-বেল, 

Dictionary হল দ্যাখস-নাডী, Governor হল সিোবর-নোডু—এই রেম আর েী। 

  

শুযনচি বইেী! বলযলন চসধু জযোেো। এই সেো সসচদনও েোিযজ নোম সদখলোম ওর। সেন—

েোযে চনযয় আবোর েী  চেিু সিোলমোল েযরযি নোচে  ও সেো সিোলমোল েরোর সলোে 

নয়। বরিং উলর্ো। অনযযদর বুজরুচে ধযর চদযয়যি ও।  

  

েোই বুচঝ  সেলুদো বুযঝযি সয এের্ো ইন্টোযরচেিং খবযরর সম্ভোবনো সদখো চদযয়যি। 

  

সস জোযনো নো বুচঝ  বির িোযরে আযির বযোপোর। েোিযজ সবচরযয়চিল সেো। চশেোযিোযে 

এে বোেোচল ভদ্রযলোে-ভদ্র আর বচল েী েযর, িরম সিোর্যলোে-এে আধযোচত্মে 

চিচেৎসোলয় খুযল বযসচিল। খোস চশেোযিো শহযর। েরের েযর আযমচরেোন খযের জুযর্ 

যোয়, বুযঝচি। হুজুযি জোে সেো, আর পয়সো অযিল। চহপূনচর্জম অযোপ্ল্োই েযর দুরোযরোিয 

বযোচধ সোচরযয় সদব বযল সক্লম েযরচিল। এইচর্নে সসঞ্চুচরযে ইউযরোযপ আনর্ন সমসমোর 

যো েযর। এর সবলো দু-এের্ো েুর্িোর্ সলযিও চিযয়চিল বোধ হয়—সযমন হয় আর েী। 

সসই সময় হোজরো চশেোযিোযে বক্তৃেো চদযয় যোয়। সস জোনযে সপযর বযোপোরর্ো িোেুে 

েরযে যোয়; চিযয় শুেোচম ধযর সেযল। সস এে স্কযোেোল। সশে পযটে সলোের্োযে সদশ 

িোড়ো েযর সিযড়চিল। আযমচরেোন সরেোর। ইহযোোঁ হযোোঁ-নোম চনযয়চিল ভবোনি। …হোজরো 

খুব সচলড সলোে। অেে সলখোযর্খো পযড় সেো েোই মযন হয়। খোন দুযয়ে সলখো সেো 
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আমোর েোযিই রযয়যি। বোোঁচদযের আলমোচরর েলোর েোযে ডোন সেোযণ সদযখো সেো। 

পযোরোসোইেলচজেযোল সসোসোইচর্র চেনখোনো জোনটোল পোযব… 

  

  
  

সেলুদো মযোিোচজন চেনযর্ ধোর েযর সনয়। এখন সেযন বযস ও সসগুযলোই উলযর্-পোলযর্ 

সদখযি। আচম জোনোলো চদযয় বোইযরর দৃশয সদখচি। উিরপ্ৰযদশ সপচরযয় রোজস্থোযন িুযেচি 

চেিুক্ষণ আযিই। 

  

এখোযন সরোযদর সেজই আলোদো। সোযধ চে আর সলোেগুযলো এে পোওয়োরেুল। 

  

েেোর্ো এল আমোযদর সোমযনর সবচঞ্চ সেযে। সেোর-বোেট েম্পোর্টযমন্ট, আর যোত্রীও আচি 

সবসুদ্ধ িোরজন। চযচন েেোর্ো বলযলন চেচন সদখযে অেযে চনরীহ, রীচেমযেো সরোি, আর 

হোইযর্ চনঘোে আমোর সিযয়ও অেে দু ইচঞ্চ েম। আমোর সেো েোও বয়স মোত্র পযনযরো, 

েোই বোড়োর বয়স যোয়চন। ইচন েমপযক্ষ পয়চত্রশ, েোযজই সযমন আযিন সেমনই 

েোেযবন। ইচন সয বোেোচল সসর্ো এেক্ষণ বুঝযে পোচরচন, েোরণ বুশ শর্ট আর পযোন্ট সেযে 

সবোঝো খুব শক্ত। ভদ্রযলোে সেলুদোর চদযে েোচেযয় মুিচে সহযস বলযলন, অযনেক্ষণ 

সেযে আপনোযদর েেো শুনচি; দূর সদযশ এযস জোেভোইযয়র সোক্ষোৎ পোওয়ো চে েম 

সসৌভোযিযর েেো  আচম সেো ধযরই চনযয়চিলুম। এই এের্ো মোস মোেৃভোেোর্োযে এেরেম 

বোধয হযয়ই বয়ের্ েরযে হযব। 

  

সেলুদো হ যেো খোচনের্ো ভদ্রেোর খোচেযরই চজযেস েরল, েেুর যোযবন  

  

সযোধপুরর্ো সেো সপৌোঁিই, েোরপর সদখো যোযব। আপনোরো  

  

আমরোও আপোেে সযোধপুর। 

  

বোঃ–িমৎেোর হল। আপচনও চে সলযখন-যর্খখন নোচে  
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আযে নো। সেলুদো হোসল। আচম পচড়। আপচন সলযখন  

  

জর্োযু় নোমর্ো সিনো সিনো লোিযি চে  

  

জর্োযু়  সসই সয সব সরোমহেটে অযোডযভঞ্চোর উপনযোস সলযখন  আচম সেো পযড়ওচি, েোর 

দু-এের্ো বই—সোহোরোয় চশহরণ, দুধটেট দুেমণ—আমোযদর স্কুযলর লোইযব্ৰচর সেযে চনয । 

  

আপচনই জর্োযু়  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

আযে হযোোঁ—ভদ্রযলোযের দোোঁে সবচরযয় সিল, ঘোড় নুযয় পড়ল—এই অধযমর িদ্মনোমই 

জর্োযু়! নমস্কোর। 

  

নমস্কোর। আমোর নোম প্ৰযদোে চমচির। ইচন শ্রীমোন েযপশরঞ্জন।  

  

সেলুদো হোচস সিযপ সরযখযি েী েযর  আমোর সেো সসই যোযে বযল সপর্ সেযে ভসভোচসযয় 

সসোডোর মযেো হোচস িলো অবচধ উযে এযসযি। ইচনই জর্োযু়। আর আচম ভোবেোম, সয 

রেম িল্প সলযখ, সিহোরো চনশ্চয়ই হযব এযেবোযর সজমস বযের বোবো। 

  

আমোর আসল নোম লোলযমোহন িোেুলী। অচবচশয বলযবন নো েোউযে। িদ্মনোমর্ো, মোযন, 

িদ্মযবযশর মযেোই–ধরো পযড় সিযল েোর আর সেোনও ইযয় েোযে নো। 

  

আমরো আগ্রো সেযে চেিু গুলোচব সরউচড় চনযয় এযসচিলোম, সেলুদো সেোেোর্ো ভদ্রযলোযের 

চদযে এচিযয় চদযয় বলযলন, আপচন সেো সবশ চেিু চদন সেযেই ঘুরযিন বযল মযন হযি। 

  

ভদ্রযলোে হযোোঁ, েো- বযল এের্ো সরউচড় েুযল চনযয়ই সেমন সযন েেোমে–সখযয় সিযলন। 

সেলুদোর চদযে অবোে হযয় সিযয় বলযলন, আপচন জোনযলন েী েযর  

  

সেলুদো সহযস বলযলন, আপনোর ঘচড়র বযোযের েলো চদযয় আপনোর িোযয়র িোমড়োর 

সরোযদ-নো-যপোড়ো আসল রিংর্ো মোযঝ মোযঝ সবচরযয় পড়যি। 
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ভদ্রযলোে সিোখ সিোল সিোল েযর বলযলন, ওযরব্বোসযর, আপনোর সেো ভয়ঙ্কর 

অবজোরযভশন মশোই! চেেই ধযরযিন। চদচল্ল, আগ্রো, েযেপুর চসচক্র—এই সব এেরু্ ঘুযর 

সদখলুম। আর েী। চদন দযশে হল সবচরযয়চি। অযোচেন সস্ৰে বোচড়যে বযস বযস। সদশ-

চবযদযশর িযপো চলচখচি; েোচে ভযদ্রশ্বযর। এবোর েোই ভোবলুম—এেরু্ ঘুযর সদখো যোে, 

সলখোর সুচবযধ হযব। আর অযোডযভঞ্চোযরর িযপো এই সব চদযেই জযম ভোল, বলুন! সদখুন 

নো। েী রেম সব রুক্ষ পোহোড়, বোইযসপ-েোইযসযপর মযেো েুযল েুযল রযয়যি! 

বোিংলোযদযশর—এে চহমোলয় িোড়ো—মো্ ল সনই মশোই। সমেলভূচমযে চে অযোডযভঞ্চোর 

জযম  

  

আমরো চেনজযন সরউচড় সখযে লোিলোম। জর্োযু় সদচখ মোযঝ মোযঝ আড়যিোযখ সেলুদোর 

চদযে, সদখযিন। সশের্োয় বলযলন, আপনোর হোইর্ েে মশোই  চেিু মযন েরযবন নো। 

  

প্ৰোয় িয়, সেলুদো বলল। ওঃ, দোরুণ হোইর্। আমোর চহযরোযেও আচম িয় েচরচি। প্ৰখর 

রুদ্র–জোযনন সেো  রোচশয়োন নোম–প্ৰখর, চেন্তু বোেোচলযেও েী রেম মোচনযয় সিযি বলুন! 

আসযল চনযজ যো হযে পোরলুম নো, বুযঝযিন, চহযরোযদর মযধয চদযয় সসই সব আশ চমচর্যয় 

চনচি। েম সিষ্টো েচরচি মশোই হবোর জযনয  সসই েযলযজ েোেযে িোলটস অযোর্লোযসর 

চবেোপন সদখেুম চবচলচে মযোিোচজযন। বুে চিচেযয় মোসূল েুচলযয় সেোমযর হোে চদযয় 

দোোঁচড়যয় আযি। েী হোযের গুচল, েী বুযের িচে, সেোমোরখোনো এযেবোযর চসিংযহর মযেো। 

িচবট সনই এে সেোোঁর্ো সোরো শরীযর। মোেো সেযে পো অবচধ সিউ সখযল সিযি মোযের। 

বলযি-এে মোযসর মযধয আমোর মযেো সিহোরো হযয় যোযব, আমোর চসযেম চেযলো েযর। 

ওযদর সদযশ হযে পোযর। মশোই! বোিংলোযদযশ ইমপচসবল। বোযপর পয়সো চিল, চেিু নষ্ট 

েরলুম, সলসন আনোলুম, েযলো েরলুম-চেসূ হল নো। সযই সে সসই। মোমো বলযলন-

পদোচ র রড ধযর ঝুলচব সরোজ, সদখচব এেমোযসর মযধয হোইর্ সবযড় যোযব। সেোেোয় 

এেমোস! ঝুলযে ঝুলযে এেচদন মশোই রড সুনু্ধ খযস মোচর্যে পযড় হোোঁরু্র হোড ়

চডসযলোযের্ হযয় সিল, অেি আচম সসই পোোঁি সোযড় চেন-যসই পোোঁি সোযড় চেচনই রযয় 

সিলোম। বুঝলুম, র্োি অে ওয়োযরর দচড়র বদযল আমোযে ধযর র্োনযলও লম্বো। আচম হব 
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নো। সশের্োয় ভোবলুম-দূযিোচর, িোযয়র মোসযলর েেো আর ভোচবব নো, েোর সিযয় সব্ৰযনর 

মোসযলর চদযে অযোযর্নশন সদওয়ো যোে। আর সমনর্োল হোইর্। শুরু েরলোম সরোমোঞ্চ 

উপনযোস সলখো। লোলযমোহন িোেুলী নোম সেো আর িযল নো, েোই চনলুম িদ্মনোম৷–জর্োযু়। 

েোইর্োর। েী েোইর্র্ো চদযয়চিল রোবণযে বলুন সেো! 

  

সেনর্োযে েোে পযোযসঞ্জোর বলযলও েোিোেোচির মযধয এে সেশন পড়যি সয পযনযরো-

েুচড় চমচনযর্র সবচশ এের্োনো িোচড় িলযেই পোরযি নো। সেলুদো পযোরোসোইেলচজেযোল 

পচত্রেো সিযড় এখন রোজস্থোযনর চবেয় এের্ো বই পড়যে শুরু েযরযি। রোজস্থোযনর সেল্লোর 

সব িচব রযয়যি। এ বইযে। সসগুযলো সস খুব খুোঁচর্যয় সদখযি আর মন চদযয় েোযদর ধণটনো 

পড়যি। আমোযদর সোমযন আপোর বোযেট আযরেজন ভদ্রযলোে রযয়যিন, েোর সিোোঁে আর 

সপোশোে সদখযলই সবোঝো যোয় চেচন বোেোচল নন। ভদ্রযলোে এের্োর পর এের্ো েমলযলবু 

সখযয় িযলযিন, আর েোর সখোসো আর চিবযড় সেলযিন সোমযন পোেো এের্ো উদুট খবযরর 

েোিযজর উপর। 

  

সেলুদো পযের্ সেযে এের্ো নীল সপনচসল বোর েযর হোযের বইর্োযে দোি চদচিল, এমন 

সময় লোলযমোহনবোবু বলযলন, চেিু মযন েরযবন নো–আপচন চে মশোই সিোযয়িো জোেীয় 

চেিু  

  

সেন বলুন সেো  

  

নো, মোযন, সযভোযব েস েযর েখন আমোর বযোপোরর্ো বযল চদযলন… 

  

আমোর ও বযোপোযর ইন্টোযরে আযি। 

  

বোঃ! েো আপনোরোও সেো সযোধপুযরই যোযিন বযল বলযলন।  

  

আপোেে। 
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সেোনও রহসয আযি নোচে  যচদ েোযে সেো আচম চেন্তু আপনোযদর সযে ঝুযল পড়ব–ইে 

ইউ সডোন্ট মোইে। এমন সুযযোি আর আসযব নো। 

  

আপনোর উযর্র চপযে িড়যে আপচি সনই সেো  

  

আযরব্বোস, উর্! ভদ্রযলোযের সিোখ জ্বলজ্বল েযয় উেল। চশপ অে চদ সডজোর্ট! এ সেো 

আমোর স্বপ্ন মশোই। আমোর আরক্ত আরব উপনযোযস আচম সবদুইযনর েেো চলযখচি সয! 

েো িোড়ো সোহোরোয় চশহরণ-এও আযি। অদু্ভে জীব। চনযজর ওয়োর্োর সোপ্ল্োই চনযজর 

পোেস্থলীর মযধয চনযয় বোচলর সমুদ্র চদযয় সোর সবোঁযধ িযলযি। েী সরোমোচন্টে-ওঃ! 

  

সেলুদো বলল, পোেস্থলীর বযোপোরর্ো চে আপনোর বইযয় চলযখযিন নোচে  

  

লোলযমোহনবোবু েোেমে সখযয় বলযলন, ওর্ো চেে নয় বুচঝ  

  

সেলুদো মোেো সনযড় বলল, জল আযস উযর্র েুোঁজ সেযে। েুোঁজর্ো আসযল িচবট। ওই িচবটযে 

অচক্সডোইজ েযর উর্ জল েযর সনয়। এে নোিোযড় দশ পযনযরো চদন ওই িচবটর সজোযর 

জল নো সখযয় েোেযে পোযর। অচবচশয এেবোর জযলর সন্ধোন সপযল দশ চমচনযর্ পোোঁচিশ 

িযোলোনও সখযয় সনয় বযল সশোনো সিযি।  

  

লোলযমোহনবোবু বলযলন, ভোচিযস বলযলন। সনক্সর্ এচডশযন ওর্ো েোযরক্ট েযর সদব। 
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৪. ফেন জিযম হযলও 

  

এখোনেোর সেন চিযম হযলও, সবচশ সয সলর্ েরযি নো এর্োই ভোচিয। িোচড় বদল েরোর 

বযোপোর সযখোযন েোযে, সসখোযন সলর্ েরযল অযনে সময় ভোরী মুশচেল হয়। 

  

ভরেপুর সেশযন এযস আমরো প্ৰেম ম ূর সদখলোম। প্ল্যোর্েযমটর উলর্ো চদযে চেনযর্ 

ম ূর চদচবয লোইযনর উপর ঘুযর সবড়োযি। সেলুদো বলল, েলেোেোয় সযমন েোে-িড়ুই 

সদচখস সবটত্র, এখোযন সেমচন সদখচব মযূ়র আর চর্য়ো।  

  

সলোেজন যো সদখো যোযি, েোযদর মযধয –পোিচড় আর িোলোপোট্টোর সোইজ ক্রযমই সবযড় 

িযলযি। এরো সবোই রোজস্থোচন। এযদর পরযন খোযর্ো ধুচে হোোঁরু্ অবচধ সেোলো, আর এে 

পোযশ সবোেোমওয়োলো জোমো। এ িোড়ো পোযয় আযি ভোরী নোিরো, আর অযনযের হোযেই 

এের্ো েযর লোচে। 

  

বোচিেুই সেশযনর চরযেশযমন্ট রুযম বযস রুচর্ আর মোিংযসর সঝোল সখযে সখযে 

লোলযমোহনবোবু বলযলন, এই সয সব সলোে সদখযিন, এযদর মযধয এে-আধর্ো ডোেোে 

েোেোর সম্ভোবনো চেন্তু খুব সবচশ। আরোবল্লী পোহোড় হল চিযয় ডোেোেযদর আ্োনো, জোযনন 

সেো  আর এ সব ডোেোে েী রেম পোওয়োরেুল হয়, সসর্ো চনশ্চয়ই আপনোযে বযল চদযে 

হযব নো। জোনোলোর সলোহোর চশে দু হোযে দু চদযে সর্যন েোোঁে েযর সজলখোনো সেযে পোলোয় 

মশোই এরো। 

  

সেলুদো বলল, জোচন। আর েোরুর উপর সখযপ সিযল এরো েীভোযব শোচ্ সদয় বলুন সেো  

  

উোঁহু। ওইখোযনই সেো মজো। সস সলোে সযখোযনই েোেুে নো সেন, েোযে খুোঁযজ সবর েযর 

েযলোয়োর চদযয় নোের্ো সেযর্ সিযড় সদয়। 
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লোলযমোহনবোবুর হোযের মোিংযসর রু্েযরোর্ো আর মুযখ সপোরো হল নো। 

  

নোে সেযর্  

  

েই সেো শুযনচি। এ সয সসই সপৌরোচণে যুযির সোজোর মযেো মযন হযি মশোই। েী 

সোিংঘোচেে! 

  

মোঝরোচিযর মোড়ওয়োযরর সেযন ওেোর সময় অন্ধেোযর এেরু্ হোোঁযিোড় পযোযিোড় েরযে 

হযলও, জোয়িো সপযে অসুচবধো হল নো। রোযত্র ঘুমও হল ভোল। সেোযল ঘুম সেযে উযে 

িলে সেযনর জোনোলো চদযয় এের্ো পোহোযড়র মোেোয় এের্ো পুরযনো সেল্লো সদখযে সপলোম। 

েোর এে চমচনযর্র মযধযই িোচড় চেেণিড় সেশযন এযস েোমল। সেলুদো বলল, জোয়িোর 

নোযম িড় আযি সদখযলই বুঝচব েোিোেোচির মযধয সেোেোও এ রেম এের্ো পোহোযড়র 

উপর এের্ো সেল্লো আযি। 

  

চেেণিড় সেশযন প্ল্যোর্েযমট সনযম িো সখলোম। এখোনেোর িোযয়র ভোোঁড়গুযলো সদখলোম। 

বোিংলোযদযশর ভোোঁযড়র সিযয় অযনে সবচশ বড় আর মজবুে। িোযয়র স্বোদও এেরু্ অনয 

রেম। সেলুদো বলল সয, উযর্র দুধ চদযয় বেচর। সসর্ো শুযনই সবোধহয় লোলযমোহনবোবু 

পর পর দু ভোোঁড় িো সখযলন। 

  

িো সখযয় প্ল্যোর্েযমটর েোযল ির্ েযর দোোঁের্ো সমযজ সিোযখমুযখ জযলর ঝোপর্ো চদযয় িোচড়যে 

চেযর এযস সদচখ, চবরোর্ পোিচড় মোেোয় এের্ো রোজস্থোচন সলোে নোে অবচধ িোদযর সিযে 

সবচঞ্চর উপর পো েুযল হোোঁরু্র উপর েুেচন ভর েযর লোলযমোহনবোবুর সবচঞ্চর এের্ো পোশ 

দখল েযর বযস আযি। িোদযরর েোোঁে চদযয় সভেযরর জোমোর রিংর্ো সদখলোম, র্ের্যে 

লোল। 

  

লোলযমোহনবোবু েোমরোয় িুযে েোযে সদযখই সর্োন চনযজর জোয়িো সিযড় আমোযদর সবচঞ্চর 

এের্ো সেোযণ বযস পড়যলন। সেলুদো সেোরো আরোম েযর সবোস বযল এযেবোযর সসই 

রোজস্থোচনর্োর পোযশই বযস পড়ল। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আচম সলোের্োর পোিচড়র্ো লক্ষ েরচিলোম; েে অজস্ৰ পযোোঁি আযি। ওই পোিচড়যে সসর্ো 

সভযব েূলচেনোরো পোচিলোম নো। লোলযমোহনবোবু িোপো িলোয় সেলুদোযে উযেশ েযর 

বলল, পোওয়োরেুল সো্ চপশো্। এ রেম িোেোভুযেোর মযেো সপোশোে অেি চদচবয প্ৰেম 

সশ্রণীযে উযে বযস আযি। েে চহযর-জহরে আযি ওই পুর্চলর্োর মযধয সে জোযন! 

  

পুোঁর্চলর্ো পোযশই রোখো চিল। সেলুদো খোচল এেরু্ হোসল, মুযখ চেিু বলল নো। িোচড় সিযড় 

চদল। সেলুদো েোর সঝোলোর চভের সেযে রোজস্থোযনর বইর্ো বোর েযর চনল। আচম 

চনউমযোযনর ব্ৰযোড শ র্োইম-যর্চবলর্ো খুযল সোমযন েী েী সেশন পড়যব সদখযে লোিলোম। 

অদু্ভে নোম এখোনেোর সব সেশযনর–িোযলোর্ো, চেলোওচনয়ো, মোযক্ররো, সভসোনো, সসন্দ্ৰো। 

সেোযেযে এল এ সব নোম সে জোযন। সেলুদো বযল জোয়িোর নোযমর মযধয নোচে অযনে 

ইচেহোস লুযেোযনো েোযে। চেন্তু সস সব ইচেহোস খুোঁযজ বোর েরযব সে?  

  

িোচড় ঘর্োর ঘর্র েযর িযলযি, আচম রোজেোচহনীর চশলোচদেয বোপ্ল্োচদযেযর েেো ভোবচি, 

এমন সময় বুঝযে পোরলোম আমোর শোযর্টর পোশর্োয় এের্ো র্োন পড়যি। পোশ চেযর সদচখ 

লোলমোহনবোবুর মুখ েযোেোযশ হযয় সিযি। সিোখোযিোচখ হযেই চেচন সিোে চিযল শুেযনো 

িলো  চেস চেস েযর বলযলন, ব্লোড। 

  

ব্লোড  সলোের্ো বযল েী  

  

েোরপর েোর দৃচষ্ট ঘুযর সিল সোমযনর রোজস্থোচন সলোের্োর চদযে। সলোের্ো মোেো চপিন 

চদযে সহচলযয় মুখ হোোঁ েযর ঘুচমযয় আযি। এবোর েোর সবচঞ্চর উপযর সেোলো পো দুযর্োর 

চদযে সিোখ সিল। সদখলোম, বুযড়ো আেুযলর পোশর্ো িোল উযে রক্ত জযম রযয়যি। েোরপর 

বুঝলোম এেক্ষণ েোপযড় সযগুযলোযে মোচর্র দোি বযল মযন হচিল, সসগুযলো আসযল 

শুেযনো লোলযি রক্ত। 

  

সেলুদোর চদযে সিযয় সদচখ, ও চদচবয এেমযন বই পযড় িযলযি।  
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লোলযমোহনবোবুর পযক্ষ সবোধহয় সেলুদোর চনচশ্চে ভোবর্ো সহয হল নো। চেচন হেোৎ সসই 

শুেযনো িলোযেই বযল উেযলন, চমেোর চমর্োর, সো্ চপশো্ ব্লোড-মোেটস অন আওয়োর 

চনউ সেো-পযোযসঞ্জোর। 

  

সেলুদো বই সেযে সিোখ েুযল এেবোর ঘুমে সলোের্োর চদযে সদযখ চনযয় বলল, প্ৰবযোবচল 

েজড বোই বোগ্স।  

  

রযক্তর েোরণ িোরযপোেো হযে পোযর সজযন জর্োযু় সেমন জোচন মুেযড় পড়যলন। চেন্তু েো 

সযেও েোোঁর ভয় সয েোর্ল নো সসর্ো েোর জযড়োসযড়ো ভোব আর বোর বোর ভুরু েুোঁিযে 

আড়িোযখ ঘুমে সলোের্োর চদযে িোওয়ো সেযে বুঝযে পোরচিলোম।  

  

দুপুর আড়োইর্োর সময় িোচড় মোড়ওয়োর জিংশযন সপৌোঁিোল। খোওয়োর্ো সেশযনর চরযেশযমন্ট 

রুযম সসযর ঘণ্টোখোযনে প্ল্োর্েযমট পোয়িোচর েযর সোযড় চেনযর্য় সযোধপুযরর িোচড়যে ওেোর 

সময় আর সসই লোল জোমো-পরো সলোের্োযে সদখযে সপলোম নো। 

  

আড়োই ঘণ্টোর জোচনটর মযধয ঘন ঘন। উযর্র দল সিোযখ পড়োয় লোলমোহনবোবু বোর বোর 

উযিচজে হযয় পড়চিযলন। সযোধপুযর সপৌোঁিোলোম ির্ো সবযজ দশ চমচনযর্। সেনচর্ েুচড় 

চমচনর্ সলর্ েযরযি। েলেোেো হযল এেক্ষযণ সূযট ডুযব সযে, চেন্তু এ চদের্ো পচশ্চযম 

বযল এখনও চদচবয সরোদ রযয়যি। 

  

আমোযদর বুচেিং চিল সোচেটর্ হোউযস। লোলযমোহনবোবু বলযলন চেচন চনউ বযম্ব চলযজ 

েোেযিন। ‘েোল সেোল সেোল এযস পড়ব, এেসযে সেোযর্ট যোওয়ো যোযব’ বযল ভদ্রযলোে 

র্োেোর লোইযনর চদযে এচিযয় সিযলন। 

  

আমরো এের্ো র্যোচক্স চনযয় সেশন সেযে সবচরযয় পড়লোম। শুনলোম সোচেটর্ হোউসর্ো খুব 

েোযিই। সযযে সযযে বোচড়র েোোঁে চদযয় েোোঁে চদযয় লক্ষ েরচিলোম এের্ো চবরোর্ পোেযরর 

পোোঁচিল–প্ৰোয় এের্ো সদোেলো বোচড়র সমোন উোঁিু। সেলুদো বলল, এেেোযল পুযরো সযোধপুর 

শহরর্োই নোচে ওই পোোঁচিলর্ো চদযয় সঘরো চিল। ওর্োর সোে জোয়িোয় নোচে সোের্ো ের্ে 
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আযি। বোইযর সেযে বসনয আক্রমণ েরযে আসযি জোনযল ওই ের্েগুযলো বন্ধ েযর 

সদওয়ো হে। 

  

আযরের্ো রো্োর সমোড় ঘুরযেই সেলুদো বলল, ওই দযোখ বোোঁচদযে।  

  

সিযয় সদচখ শহযরর বোচড়র মোেোর উপর চদযয় দূযর সদখো যোযি চবরোর্ েমেযম এে 

সেল্লো। বুঝলোম ওর্োই হল চবখযোে সযোধপুর সেোর্ট। আচম জোনেোম এখোনেোর রোজোরো 

সমোিলযদর হযয় লড়োই েযরযি। 

  

েখন সেল্লোর্ো েোি সেযে সদখযে পোব সসর্ো ভোবযে ভোবযেই সোচেটর্ হোউযস সপৌোঁযি 

সিলোম। সিযর্র চভের চদযয় িুযে এের্ো বোিোযনর পোশ চদযয় চিযয় এের্ো সপোচর্টযের 

েলোয় আমোযদর র্যোচক্স দোোঁড়োল। মোলপির নোচমযয় র্যোচক্সর ভোড়ো িুচেযয় চদযয় আমরো 

চভেযর িুেলোম। এেজন ভদ্রযলোে এচিযয় এযস ইিংযরচজযে চজযেস েরযলন আমরো 

েলেোেো সেযে আসচি চে নো। আর সেলুদোর নোম চমেোর চমর্োর চে নো। সেলুদো হযোোঁ 

বলযে ভদ্রযলোে বলযলন—আপনোযদর জনয এেেলোয় এের্ো ডোবল রুম বুে েরো আযি। 

খোেোয় নোম সই েরোর সময় আমোযদর নোযমর েযয়ে লোইন উপযরই পর পর দুযর্ো নোম 

সিোযখ পড়ল–ডক্টর এইি চব হোজরো আর মোেোর এম ধর। 

  

সোচেটর্ হোউযসর প্ল্যোনর্ো খুব সহজ। িুযেই এের্ো বড় সখোলো জোয়িো, বো চদযে চরযসপশন 

েোউন্টোর আর মযোযনজোযরর ঘর, সোমযন সদোেলোর চসোঁচড়, ডোইযন আর বোোঁযয় দু চদযে লম্বো 

বোরোিোর পোযশ পর পর লোইন েযর ঘনু্ধ। বোরোিোয় সবযের সিয়োর পোেো রযয়যি। এেজন 

সবয়োরো এযস আমোযদর মোল েুযল চনল, আমরো েোর চপিন চপিন ডোনচদযের বোরোিো 

চদযয় রওনো চদলোম। চেন নম্বর ঘযরর চদযে। এেজন সরু সিোোঁেোওয়োলো মোঝবয়সী 

ভদ্রযলোে এের্ো সবযের সিয়োযর বযস, এেজন মোড়ওয়োচর রু্চপ পরো ভদ্রযলোযের সযে 

েেো বলচিযলন; আমরো েোোঁর পোশ চদযয় যোবোর সময় পচরকোর বোিংলোয় বলযলন, বোেোচল 

মযন হযি  সেলুদো সহযস হযোোঁ বলল। আমরো চেন নম্বর ঘযর চিযয় িুেলোম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সবশ বড় ঘর। দুযর্ো পোশোপোচশ খোর্, েোযে আবোর মশোচরর বযবস্থো রযয়যি। এে পোযশ 

এের্ো দুজন-বসোর আর দুযর্ো এেজন-বসোর সসোেো, আর এের্ো সিোল সর্চবযলর উপর 

এের্ো অযোশ-যে। এ িোড়ো সেচসিং সর্চবল, আলমোচর আর খোযর্র পোযশ দুযর্ো িোর্ সর্চবযল 

জযলর ফ্ল্োস্ক, সিলোস আর সবড-সোইড লযোম্প।। ঘযরর সযে লোিো বোেরুযমর দরজোর্ো 

বোোঁ চদযে। 

  

সেলুদো সবয়োরোযে িো আনযে বযল পোখোর্ো খুযল চদযয় সসোেোয় বযস বলল, খোেোয় নোম 

দুযর্ো সদখচল  

  

আচম বললোম, হযোোঁ। চেন্তু ওই িোড়ো-যদওয়ো সিোোঁেওয়োলো সলোের্ো আশো েচর ডক্টর হোজরো 

নন।  

  

সেন  হযল ক্ষচে েী  

  

ক্ষচে সয েী সসর্ো অচবচশয আচম ির্ েযর সভযব বলযে পোরলোম নো। সেলুদো আমোর 

ইে্ে ভোব সদযখ বলল, সেোর আসযল সলোের্োযে সদযখ ভোল লোযিচন। েুই মযন মযন 

িোইচিস সয ডক্টর হোজরো সলোের্ো খুব শো্চশষ্ট হোচসখুচশ অমোচয়ে হন—এই সেো  

  

সেলুদো চেেই ধযরযি। এ সলোের্োযে সদখযল সবশ সসয়োনো বযলই মযন হয়। েো িোড়ো 

সবোধহয় সবশ লম্বো। আর জোোঁদযরল। ডোক্তোর বলযে যো সবোঝোয় েো সমোযর্ই নয়। 

  

সেলুদো এের্ো চসিোযরর্ সশে েরযে নো েরযেই িো এযস সিল, আর সবয়োরো ঘর সেযে 

সবযরোযে নো সবযরোযেই দরজোয় সর্োেো পড়ল। সেলুদো ভীেণ চবচলচে েোয়দোয় বযল উেল, 

েোম ইন! পদ েোোঁে েযর সভেযর িুেযলন চমচলর্োচর সিোোঁে। 

  

চডসর্বট েরচি নো সেো  

  

সমোযর্ই নো। বসুন। িো খোযবন  
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নোঃ। এই অল্পচক্ষণ অ োযিই সখযয়চি। আর েযোিংেচল চস্পচেিং-িো-র্ো এখোযন সেমন 

সুচবযধর নয়। শুধু এখোযন বলচি সেন, ভোরেবেট হল খোস িোযয়র সদশ, অেি ের্ো হোযর্যল 

ের্ো ডোেবোিংযলোয় ের্ো সোচেটর্ হোউযস ভোল িো সখযয়যিন আপচন বলুন সেো  অেি বোইযর 

যোন, চবযদযশ যোন–অযোলযবচনয়োর মযেো জোয়িোয় চিযয় ভোল িো সখযয়চি জোযনন  েোে 

ক্লোস দোচজটচলিং চর্। আর ইওযরোযপর অনয বড় শহযর সেো েেোই সনই। এেমোত্র খোরোপ 

সযর্ো লোযি সসর্ো হল েোপযড়র েচলযে িোযয়র পোেোর বযোপোরর্ো—যোযে চর্-বোিস বযল। 

েোযপ েোেযব িরম জল, আর এের্ো সুযেো বোোঁধো েোপযড়র েচলযে েোেযব িোযয়র পোেো। 

সসইযর্ জযল ডুচবযয় চলেোর বেচর েযর চনযে হযব আপনোযে। েোরপর েোযে আপচন দুধ 

চদন চে সলবু, েিযল চদন সসর্ো আপনোর রুচি। সলমন চর্-র্োই আচম সবচশ সপ্ৰেোর েচর। 

েযব েোর জযনয িোই ভোল চলেোর। এখোনেোর িো খুব অচডটনোচর।  

  

আপনোর সেো অযনে সদশ-যর্শ সঘোরো আযি বুচঝ  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

ওইযর্ই সেো েযরচি। সোরো জীবন ধযর, ভদ্রযলোে বলযলন। আচম হলোম। েোযে বযল 

সলোব-ের্োর। েোর সযে আবোর চশেোযরর শখও আযি। সসর্ো অচবচশয আচেেো েোেযেই 

হযয়চিল; আমোর নোম মিোর সবোস। 

  

সলোব-ের্োর উযমশ ভট্টিোযযটর নোম শুযনচি, চেন্তু এোঁর নোম সেো শুচনচন। ভদ্রযলোে সযন 

আমোর মযনর েেোর্ো আিোজ েযরই বলযলন, অচবচশয আমোর নোম আপনোযদর সশোনোর 

েেো নয়। যখন প্ৰেম সবচরযয়চিলোম, েখন েোিযজ নোম-র্োম সবচরযয়চিল। েোরপর এই 

িচত্রশ বির পযর মোস চেযনে হল সযব সদযশ চেযরচি। 

  

সস অনুপোযে আপনোর বোিংলোর উপর দখলর্ো সেো ভোলই আযি বলযে হযব। 

  

সদখুন মশোই, সসর্ো এনর্োয়োরচল আপনোর চনযজর ইযি-অচনযির ওপর চনভটর েযর। 

আপচন যচদ চবযদযশ বোিংলো ভুলযবন বযল ইযি েযরন, েো হযল চেন মোযস ভুযল সযযে 

পোযরন। আর েো যচদ ইযি নো েযরন, েো হযল চত্রশ বিযরও সভোলবোর সেোনও িোন্স সনই। 
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অচবচশয আচম আবোর বোেোচলর সেও সপযয়চি। যযেষ্ট। চেচনয়োযে এেবোর হোচের দোোঁযের 

বযবসো শুরু েযরচিলোম, েখন আমোর সযে এেচর্ বোেোচল চিযলন। আমরো এে সযে 

চিলোম। প্ৰোয় সোে বির। 

  

সোচেটর্ হোউযস আপচন িোড়ো আর সেউ বোেোচল আযিন চে  

  

এর্ো অযনেবোর লক্ষ েযরচি, েোযজ েেোয় সময় নষ্ট েরোর সলোে সেলুদো নয়! 

  

ভদ্রযলোে বলযলন, আযি। বইেী। সসর্োই সেো আশ্চযট লোিযি আমোর। আসযল েলেোেোয় 

বোেোচলযদর আর সসোয়োচ্ সনই সসর্ো সবশ বুঝযে পোরচি। েোই সুযযোি সপযলই এচদযে 

ওচদযে চিযয় ঘুযর আসযি। অচবচশয চদস মযোন হযোোঁজ েোম উইে এ পচরপো্। ভদ্রযলোে 

সোইেলচজে। েযব সিোলযমযল বযোপোর বযল মযন হয়। সযে এেচর্ সিযল আযি। বির 

আযষ্টযের, সস নোচে জোচেস্মর; পূবটজযন্ম রোজস্থোযন সেোন সেল্লোর েোযি নোচে জযন্মচিল। 

ভদ্রযলোে সিযলচর্যে সযে চনযয় সসই সেল্লো খুোঁযজ সবড়োযিন। ডোক্তোরচর্ বুজরুে নো 

সিযলচর্ ধোপো চদযি সবোঝো শক্ত। এমচনযেও সিযলচর্র হোবভোব সো্ চপশো্। েোরুর সযে 

ভোল েযর েেো বযল নো। চেিু চজযেস েরযল জবোব সদয় নো। সভচর চেচশ। অযনে সেো 

সদখলুম ভেোচম এই চত্রশ বিযর, আবোর এখোযন এযসও সয সসই এেই চজচনস সদখযে 

হযব েো ভোচবচন। 

  

আপচন চে এখোযনও েচর্িং েরযে এযসযিন নোচে  

  

ভদ্রযলোে সহযস সসোেো সিযড় উযে পযড় বলযলন, রু্ সর্ল ইউ দয েুে–চনযজর সদশর্ো ভোল 

েযর সদখোই হয়চন এখনও। বোই দয ওযয়—আপনোর পচরিয়র্ো সেো পোওয়ো সিল নো! 

  

সেলুদো চনযজর আর আমোর পচরিয় চদযয় বলল, আচম আবোর আমোর সদযশর বোইযর 

সেোেোওই যোইচন। 
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আই চস। ওযয়ল–সোযড় আর্র্ো নোিোদ যচদ ডোইচনিং রুযম আযসন সেো আব্বোর সদখো হযব। 

আমোর আবোর আচলট রু্ সবড, আচল রু্ রোইজ… 

  

ভদ্রযলোযের সযে আমরোও দুজযন বোইযরর বোরোিোয় এলোম। এযস সদখলোম, সির্ চদযয় 

এের্ো র্যোচক্স িুেযি। সসর্ো এযস সোচেটর্ হোউযসর সোমযন েোমল, আর সসর্ো সেযে নোমল 

এেচর্ বির িচল্লযশর মোঝোচর হোইযর্র ভদ্রযলোে আর এের্ো সরোি েরসো বোিো সিযল। 

সবোঝোই সিল সয, এরোই হযি ডক্টর সহমোে হোজরো এবিং জোচেস্মর শ্রীমোন মুেুল ধর। 
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৫. জমোর ফবাস ডক্টর হািরাযে গুড ইভজনিং 

বযল 

  

চমেোর সবোস ডক্টর হোজরোযে গুড ইভচনিং বযল চনযজর ঘযরর চদযে িযল সিযলন। ডক্টর 

হোজরো সিযলচর্র হোে ধযর বোরোিো চদযয় আমোযদর চদযেই এচিযয় এযস, সবোধহয় হেোৎ 

দুজন অযিনো বোেোচলযে সদযখ সেমন সযন এেরু্ েেমে সখযয় সিযলন। সেলুদো সহযস 

নমস্কোর েযর বলল, আপচনই সবোধহয় ডক্টর হোজরো  

  

হযোোঁ–চেন্তু আপনোযে সেো–?  

  

সেলুদো পযের্ সেযে েোর এের্ো েোডট বোর েযর ডক্টর হোজরোযে চদযয় বলল, আপনোর 

সযে এেরু্ েেো চিল। সচেয বলযে েী, আমরো আপনোর সখোোঁযজই এযসচি। সুধীরবোবুর 

অনুযরোযধ। সুধীরবোবু এের্ো চিচেও চদযয় চদযয়যিন আপনোর নোযম।  

  

ও। আই চস। মুেুল, েুচম ঘযর যোও, আচম এোঁযদর সযে এেরু্ েেো বযল আসচি, সেমন  

  

আচম বোিোযন যোব। 

  

সিযলচর্র িলো বোোঁচশর মযেো চমচষ্ট, যচদও েেোর্ো বলল। এযেবোযর নযোড়োভোযব, এে সুযর। 

প্ৰোয় সযন এের্ো যযের মোনুযের সভের সেযে েেো সবযরোযি। ডক্টর হোজরো বলযলন, চেে 

আযি, বোিোযন যোও, েযব লক্ষ্মী হযয় সেযে, সিযর্র বোইযর সযযয় নো, সেমন  

  

সিযলচর্ আর চেিু নো বযল বোরোিো সেযে এে লোযে নুচড়-যেলো জোয়িোর্োয় নোমল। 

েোরপর এের্ো েুযলর লোইন র্পযে বোিোযনর ঘোযসর উপর সপৌোঁযি িুপ েযর এে জোয়িোয় 
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দোোঁচড়যয় রইল। ডক্টর হোজরো আমোযদর চদযে চেযর সেমন সযন এের্ো অপ্ৰস্তুে হোচস সহযস 

বলযলন, সেোেো  বসযবন  

  

আসুন আমোযদর ঘযর। 

  

ডক্টর হোজরোর েোযনর িুযল পোে ধযরযি। সিোখ দুযর্োয় সবশ এের্ো েীক্ষো বুচদ্ধর িোপ 

আযি। েোি সেযে সদযখ মযন হল বয়স প্ৰোয় পঞ্চোযশর েোিোেোচি; আমরো চেনজযন 

সসোেোয় বসলোম। সেলুদো ডক্টর হোজরোযে সুধীরবোবুর চিচের্ো চদযয় েোোঁযে এের্ো 

িোরচমনোর অেোর েরল। ভদ্রযলোে এেরু্ সহযস ও রযস বচঞ্চে বযল চিচের্ো পড়যে 

লোিযলন। 

  

পড়ো হযল পর ডক্টর হোজরো চিচের্ো ভোোঁজ েযর খোযম পুযর রোখযলন।  

  

সেলুদো এবোর নীলুযে চেডনযোপ েরোর ঘর্নো বযল বলল, সুধীরবোবু ভয় পোচিযলন সয 

ওই সলোেগুযলো হয়যেো মুেুলযে ধোওয়ো েযর এযেবোযর সযোধপুর পযটে িযল এযসযি। 

সসই েোরযণই উচন চবযশে চিচেে হযয় আমোর েোযি এযসচিযলন। আচম খোচনের্ো েোোঁর 

অনুযরোযধ পযড়ই এযসচি। অচবচশয দুঘটর্নো যচদ সেোনও নো ঘযর্ েো হযলও আমোযদর 

আসোর্ো সয এযেবোযর বযেট হযব েো নয়, েোরণ রোজস্থোন সদখোর শখর্ো অযনে চদযনর। 

  

ডক্টর হোজরো এেরু্ক্ষণ সভযব বলযলন, দুচশ্চেোর েোরণ যোযে বযল সস রেম অচবচশয 

এখনও পযটে চেিু ঘযর্চন। েযব বযোপোরর্ো েী জোযনন, খবযরর েোিযজর চরযপোর্টোরযদর 

অেগুযলো েেো নো বলযলও িলে। আচম সুধীরবোবুযে বযলচিলোম সয ইনযভচেযিশনর্ো 

সসযর চনই, েোরপর আপচন যে ইিো চরযপোর্র ডোেযে িোন ডোেযে পোযরন। চবযশে েযর 

সযখোযন গুপ্তধযনর েেোর্ো বলযি। আচম নো হয় জোচন সয সেোনও েেোর্োরই হয়যেো চভচি 

সনই, চেন্তু চেিু সলোে েোযে যোরো সহযজই প্ৰলুব্ধ হযয় পযড়।  

  

জোচেস্মর বযোপোরর্ো সম্বযন্ধ আপচন েী মযন েযরন  
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মযন যো েচর সসর্োযে সেো এখনও পযটে অন্ধেোযর চি়ল মোরো িোড়ো আর চেিুই বলো িযল 

নো। অেি চর্ল নো সমযরই বো েী েচর বলুন। জোচেস্মর সয আযিও এে-আধর্ো সবযরোয়চন 

েো সেো নয়। আর েোযদর অযনে েেোই সেো হুবহু চমযল সিযি। সসই জযনযই যখন এই 

মুেুল সিযলচর্র খবর পোই, েখনই চেে েচর সয এযে চনযয় এের্ো েযরো ইনযভচেযিশন 

েরব। যচদ সদচখ সয এর েেোর সযে সব চডযর্ল চমযল যোযি, েখন সসর্োযে এের্ো 

প্ৰোমোণয ঘর্নো চহযসযব ধযর েোর উপর িযবেণো িোলোব। 

  

চেিু দূর এচিযয়যিন চে  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

এইযর্ অেে বুযঝচি সয, রোজস্থোন সম্বযন্ধ সেোনও ভুল েচরচন। এখোনেোর মোচর্যে পো 

সদওয়োর পর সেযে মুেুযলর হোবভোব বদযল সিযি। বুঝযেই সেো পোরযিন, েোপ-মো-

ভোই-যবোনযে এই প্ৰেম সিযড় এেজন অযিনো সলোযের সযে িযল এল, অেি এই েচদযন 

এেচর্বোর েোযদর নোম পযটে েরল নো। 

  

আপনোর সযে সম্পেট সেমন  

  

সেোনও সিোলমোল সনই। েোরণ, বুঝযেই সেো পোরযিন, আচম ওযে ওর স্বপ্নরোযজয চনযয় 

িযলচি। ওর সম্ মনর্োই সেো পযড় আযি। ওর সসোনোর সেল্লোর সদযশ, আর এখোযন এযস 

সেল্লো সদখযলই ও লোচেযয় উেযি। 

  

চেন্তু সসোনোর সেল্লো সদযখযি চে  

  

ডক্টর হোজরো মোেো নোড়যলন। 

  

নো। েো সদযখচন। আসবোর পযে চেেণিড় সদচখযয় এযনচি। িেেোল সন্ধযোয় এখোনেোর 

সেোর্টর্ো সদযখযি বোইযর সেযে। আজ বোরযমর চনযয় চিযয়চিলোম। প্ৰচেবোরই বযল—এর্ো 

নয়-আযরের্ো সদখযব িযলো! এ বযোপোযর বধযট লোযি মশোই। অেি চিযেোর-উদয়পুযরর 

চদের্ো চিযয় সেোনও লোভ সনই, েোরণ ওচদযে বোচল সনই; বোচলর েেো ও বোর বোর বযল, 
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আর বোচল বলযে এচদের্োযেই আযি, আর আযিও েোই চিল। েোল েোই ভোবচি 

চবেোচনরর্ো সদচখযয় আচনব। 

  

আমরো আপনোর সযে সিযল আপচি সনই সেো  

  

সমোযর্ই নো। আর শুধু েোই নো। আপচন সযে েোেযল চেিুর্ো চনচশ্চে হযে পোরব, 

েোরণ…এের্ো ঘর্নো… 

  

ভদ্রযলোে িুপ েরযলন। সেলুদো চসিোযরযর্র পযোযের্র্ো পযের্ সেযে বোর েযরচিল, চেন্তু 

সসর্ো আর খুলল নো। 

  

েোল সন্ধযোয় এের্ো সর্চলযেোন এযসচিল, ডক্টর হোজরো বলযলন।  

  

সেোেোয়  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

এই সোচেটর্ হোউযস। আচম েখন সেল্লো সদখযে সিচি। সেউ এেজন সেোন েযর জোনযে 

সিযয়চিল, েলেোেো সেযে এেজন ভদ্রযলোে এেচর্ সিযলযে সযে চনযয় এযসযি চে নো। 

মযোযনজোর নযোিোযরচল হযোোঁ বযল চদযয়যি।  

  

সেলুদো বলল, চেন্তু এমনও সেো হযে পোযর সয েলেোেোর েোিযজর খবরর্ো এখোযন সেউ 

সেউ হয়যেো জোযন, এবিং সসই জযনযই সসর্োযে সভচরেোই েরোর জনয এখোযন সেোন 

েযরযি। সযোধপুযর সেো বোেোচলর অভোব সনই। এ সব বযোপোযর সেৌেুহল চজচনসর্ো 

স্বোভোচবে নয় চে  

  

বুঝলোম। চেন্তু সস সলোে আচম এযসচি সজযনও আর সখোোঁজ েরল নো সেন  বো এখোযন 

এল নো সেন  

  

হুোঁ… সেলুদো িভীরভোযব মোেো নোড়ল। আমোর মযন হয় আচম আপনোর সযে েোেোর্োই 

ভোল। আর মুেুলযেও এেো িোড়যবন নো সবচশ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পোিল! 

  

ডক্টর হোজরো উযে পড়যলন। 

  

েোলযের জযনয এের্ো র্যোচক্সর বযিোব্ েরো আযি। আপনোরো সেো মোত্র দুজন, েোই 

এের্ো র্যোচক্সযেই হযয় যোযব। 

  

ভদ্রযলোে যখন দরজোর চদযে এযিোযিন েখন সেলুদো হেোৎ এের্ো প্ৰশ্ন েযর বসল— 

  

ভোল েেো–চশেোযিোযে আপনোযে জচড়যয় এেবোর সেোনও ঘর্নো ঘযর্চিল চে  এই বির 

িোযরে আযি  

  

ডক্টর হোজরো ভুরু েুোঁিযেোযলন। 

  

ঘর্নো  চশেোযিোযে আচম সিচি বযর্… 

  

এের্ো আধযোচত্মে চিচেৎসোলয় সিংক্রোে বযোপোর…?  

  

ডক্টর হোজরো সহো সহো েযর সহযস উেযলন—ওযহো–সসই স্বোমী ভবোনযির বযোপোর  যোযে 

আযমচরেোনরো বলে বযোবযোনযোেো  ঘযর্চিল বযর্, চেন্তু েোিযজ সযর্ো সবচরযয়চিল সসর্ো 

অচেরচঞ্জে। সলোের্ো ভে চেেই, চেন্তু সস রেম ভে অযনে হোেুযড়, অযনে 

র্োর্েোওয়োলোযদর মযধয পোওয়ো যোয়। েোর সিযয় সবচশ চেিু নো। ওরো বুজরুচেট আসযল 

ধযর সেযল ওর সপযশন্টরোই। খবরর্ো রযর্ যোয়। সপ্ৰস সেযে আমোর েোযি আযস ও 

চপচনয়যনর জনয। আচম বরিং ওর সম্বযন্ধ খোচনের্ো সমোলোযয়ম েযরই বযলচিলোম। েোিযজ 

চেলচর্যে েোল েযর িোপোয়। েোরপর আমোর ভদ্রযলোযের সযে পচরিয়ও হযয়চিল। আচম 

চনযজই ওর সযে সদখো েযর বযোপোরর্ো চক্লয়োর েযর চনই–অযোে উই পোযর্টড অযোজ 

সেে্।। 

  

ধনযবোদ। েোিযজর চরযপোর্ট সদযখ আমোর ধোরণো অনযরেম হযয়চিল।  
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ডক্টর হোজরোর সযে সযে আমরোও ঘর সেযে সবযরোলোম; সন্ধযো হযয় সিযি। পচশ্চযমর 

আেোশর্ো এখনও লোল, েযব রো্োর বোচে জ্বযল সিযি। চেন্তু মুেুল সেোেোয়  বোিোযন চিল 

সস, চেন্তু এখন সদখচি সনই। ডক্টর হোজরো ির্ েযর এেবোর চনযজর ঘযর খুোঁযজ বয্ভোযব 

সবচরযয় এযলন। 

  

‘সিযলর্ো সিল সেোেোয়’ বযল ভদ্রযলোে বোরোিো সেযে বোইযর নোমযলন। আমরো েোর চপিন 

চপিন সিলোম বোিোযন। বোিোযন সয সনই। সস সিযল েোযে সেোনও সযিহ সনই। 

  

মুেুল। ডক্টর হোজরো ডোে চদযলন। মুেুল! 

  

ও আপনোর ডোে শুযনযি, সেলুদো বলল। ও আসযি। 

  

আবিো অন্ধেোযর সদখলোম মুেুল রো্ো সেযে সির্ চদযয় িুেল। আর সসই সযে সদখলোম 

উলর্োচদযের েুর্পোে চদযয় এের্ো সলোে দ্রুে সহোঁযর্ পুবচদযে নেুন পযোযলযসর চদের্োয় 

িযল সিল। সলোের্োর মুখ সদখযে পোরলোম নো বযর্, চেন্তু েোর িোযয়র জোমোর র্ের্যে 

লোল রিংর্ো এই অন্ধেোযরও স্পষ্ট বুঝযে পোরলোম। সেলুদো সদযখযি চে সলোের্োযে  

  

মুেুল এচিযয় এল আমোযদর চদযে। ডক্টর হোজরো হোচসমুযখ হোে বোচড়যয় এচিযয় সিযলন। 

েোরপর খুব নরম িলোয় বলযলন–  

  

ওরেমভোযব বোইযর সবযরোযে হয় নো মুেুল  

  

সেন  মুেুল েোেো িলোয় চজযেস েরল। 

  

অযিনো জোয়িো–েেরেম দুষ্ট সলোে আযি এখোযন। 

  

আচম সেো চিচন। 

  

েোযে সিন  
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মুেুল হোে বোচিয  রো্োর চদযে সদখোল–  

  

ওই সয, সয সলোের্ো এযসচিল। 

  

সহমোেবোবু মুেুযলর েোোঁযধ হোে চদযয় সেলুদোর চদযে েোচেযয় বলযলন, দযোর্্ দো েোবল। 

েোযে সয সচেয েযর সিযন আর েোযে সয পূব্বটজযন্ম চিনে েো বলো মুশচেল। 

  

লক্ষ েরলোম মুেুযলর হোযে েী জোচন এের্ো েোিযজর রু্েযরো িে িে েরযি। সেলুদোও 

সদযখচিল সসর্ো! বলল, সেোমোর হোযের েোিজর্ো এেবোর সদখব  

  

মুেুল েোিজর্ো চদল। এের্ো দু ইচঞ্চ লম্বো আধো ইচঞ্চ িওড়ো সসোনোচল রোিংেো। 

  

এর্ো সেোেোয় সপযল মুেুল  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

এইখোযন, বযল মুেুল ঘোযসর চদযে আেুল সদখোল। 

  

এর্ো আচম রোখযে পোচর  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

নো। ওর্ো আচম সপযয়চি। সসই এেই সুর। এেই েোেো িলোর স্বর। অিেযো সেলুদো েোিজর্ো 

সেরে চদযয় চদল। 

  

ডক্টর হোজরো বলযলন, িযলো মুেুল, ঘযর যোই। হোে-মুখ ধুযয় েোরপর সখযে যোব আমরো। 

িচল চমেোর চমচির। েোল চেে সোযড় সোের্োয় আচলট সব্ৰেেোে েযর সবযরোচি আমরো। 

  

  
  

সখযে যোবোর আযিই সেলুদো সুধীরবোবুযে সপৌোঁি-খবর আর মুেুযলর খবর চদযয় এের্ো 

সপোেেোডট চলযখ চদযয়চিল। স্নোনর্োন সসযর যখন ডোইচনিং রুযম সপৌোঁযিচি। েেক্ষযণ ডক্টর 

হোজরো আর মুেুল ঘযর িযল সিযিন। মিোরবোবুযে সদখলোম উলর্োচদযের সেোনোয় সসই 

অবোেোচল ভদ্রযলোযের সযে বযস পুচডিং খোযিন। আমোযদর সুপ আসযে আসযে েোোঁরো 
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উযে পড়যলন। দরজোর চদযে যোবোর পযে মিোর সবোস হোে েুযল গুচডনোইর্ জোচনযয় 

সিযলন। 

  

দুচদন সেযন পে িযল সবশ ক্লোে লোিচিল। ইযি চিল, সখযয় এযসই ঘুচমযয় পড়ব, চেন্তু 

সেলুদোর জনয এেরু্ক্ষণ সজযি েোেযে হল। সেলুদো েোর নীল খোেো চনযয় চসিোযরর্ 

ধচরযয় সসোেোয় বযসযি, আর আচম খোযর্ চিযয় শুযয়চি। সযে অযোচন্ট-মশো মলম চিল 

বযল আর মশোচর র্োেোযে চদইচন। 

  

সেলুদো ডর্ সপযনর সপিনর্ো চর্যপ চনবর্ো বোর েযর চনযয় বলল, েোর েোর সযে আলোপ 

হল বল।  

  

বললোম, েযব সেযে শুরু েরব  

  

সুধীর ধযরর আসো সেযে। 

  

েো হযল প্ৰেযম সুধীরবোবু। েোরপর চশবরেন। েোরপর নীলু। েোরপর চশবরেনবোবুর 

িোের–  

  

নোম েী  

  

মযন সনই। 

  

মযনোহর। েোরপর  

  

েোরপর জর্োযু়। 

  

আসল নোম েী  

  

লোলযমোহন। 

  

পদচব   
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পদচব..পদচব…িোেুলী। 

  

গুড। 

  

সেলুদো চলযখ িযলযি। আচমও বযল িললোম। 

  

েোরপর সসই লোল জোমো পরো সলোের্ো। 

  

আলোপ হযয়চিল েোর সযে  

  

নো—েো হ চন–  

  

চেে আযি। সনক্সর্  

  

মিোর সবোস। আর েোর সযে সয সলোের্ো চিল। 

  

আর মুেুল ধর, ডক্টর–  

  

সেলুদো! 

  

আমোর চিৎেোযর সেলুদোর েেো সেযম সিল। আমোর সিোখ পযড়যি সেলুদোর চবিোনোর 

উপর। েী সযন এের্ো চবশ্রী চজচনস বোচলযশর েলো সেযে সবযরোযে সিষ্টো েরযি। আচম 

সসচদযে আেুল সদখলোম। 

  

সেলুদো েড়োে েযর লোচেযয় উযে এযস বোচলশর্োযে সচরযয় সেলযেই এের্ো েোোঁেড়ো 

চবযি সবচরযয় পড়ল। সেলুদো চবিোনোর িোদরর্ো ধযর এের্ো ঝচর্েো র্োন চদযয় চবযির্োযে 

মোচর্যে সেযল চদযয় িচর্ চদযয় চেনযর্ প্ৰিে িোপড় সমযর সসর্োযে সোবোড় েরল। েোরপর 

এের্ো খবযরর েোিযজর রু্েযরো চিযড় চনযয় সেেলোনো চবযির্োযে েোর মযধয েুযল 

বোেরুযম চিযয় চপিযনর দরজোর্ো খুযল েোিজর্োযে পুোঁর্চল পোচেযয় বোইযর সেযল চদল। 
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েোরপর চেযর এযস বলল, জমোদোযরর আসোর দরজোর্ো সখোলো চিল, েোই এ বযোর্ো িুেযে 

সপযরযি। সন, েুই এবোর ঘুচমযয় পযড়। েোল সভোযর ওেো আযি।  

  

আমোর চেন্তু সমোযর্ই অের্ো চনচশ্চে লোিচিল নো। আমোর মযন হচিল—নোঃ, েোে। যচদ 

আমোর সর্চলপযোচের সজোর েোযে, েো হযল হয়যেো চবপযদর েেো সবচশ ভোবযলই চবপদ 

এযস পড়যব। েোর সিযয় ঘুযমোযনোর সিষ্টো েযর সদচখ।  
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৬. পরজদন সোযল উযে 

  

পরচদন সেোযল উযে দোোঁে-র্োে সমযজ সয়ই ঘর সেযে সবচরযয়চি আমচন এের্ো সিনো 

িলোয় শুনলোম, গুড মচনটিং  বুঝলোম জর্োযু় হোচজর। সেলুদো আযিই বোরোিোয় সবচরযয় 

সবযের সিয়োযর বযস িোযয়র অযপক্ষো েরচিল। লোলযমোহনবোবু সিোখ সিোল সিোল েযর 

বলযলন, ওঃ–েী চিচলিং জোয়িো মশোই! েুল অে পোওয়োরেুল সোসচপশো্ েযোযরের্োর্! 

  

আপচন অক্ষে আযিন সেো  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

েী বলযিন মশোই! এখোযন এযস দোরুণ চের্ লোিযি। আজ আমোযদর লযজর 

মযোযনজোরযে পোঞ্জোয় িযোযলঞ্জ েযরচিলুম। ভদ্রযলোে রোচজ হযলন নো। েোরপর এচিযয় 

এযস চেসচেস েযর বলযলন, আমোর েোযি এেচর্ অস্ত্ৰ আযি সুর্যেযস–  

  

গুলচে  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

সনো সযোর! এেচর্ সনপোচল সভোজোচল। খোস েোেমোেুর চজচনস। সেউ অযোর্োে েরযল জয় 

মো বযল িোচলযয় সদব সপযর্র মযধয, েোরপর যো েোযে েপোযল। অযনেচদযনর শখ এের্ো 

ওযয়পযনর েোযলেশন েরব, বুযঝযিন। 

  

আমোর আবোর হোচস সপল, চেন্তু ক্রযমই সিংযম অযভযস হযয় আসযি, েোই সোমযল 

সিলোম। লোলযমোহনবোবু সেলুদোর পোযশর সিয়োযর বযস বলযলন,আজযের প্ল্যোন েী 

আমোযদর  সেোর্ট সদখযে যোযিন নো  

  

সেলুদো বলল, যোচি বযর্, েযব এখোযন নয়, চবেোচনর। 

  

হেোৎ আযিভোযি চবেোচনর  েী বযোপোর  
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সেী পোওয়ো সিযি। িোচড় যোযি এের্ো। 

  

বোরোিোর পচশ্চমচদে সেযে আযরের্ো গুড মচনটিং সশোনো সিল। সলোবের্োর আসযিন। 

  

ঘুম হল ভোল  

  

লোলযমোহনবোবু সদখলোম মিোর সবোযসর চমচলর্োচর সিোোঁে আর জোোঁদযরল সিহোরোর চদযে 

সবশ প্ৰশিংসোর দৃচষ্টযে সদখযিন। সেলুদো দুজযনর আলোপ েচরযয় চদযলন। 

  

আযরব্বোস! সলোব-ের্োর  লোলযমোহনবোবুর সিোখ িোনোবড়ো।আপনোযে সেো েো হযল 

েোলচর্যভর্ েরযে হযি মশোই। অযনে সলোমহেটে অচভেেো আযি চনশ্চয়ই আপনোর! 

  

সেোন রেমর্ো িোই আপনোর  মিোর সবোস সহযস বলযলন, এে েযোচনবযলর হোোঁচড়যে সসদ্ধ 

হওয়োর্োই বোদ চিল, বোচে প্ৰোয় সব রেমই হযয়যি। 

  

মুেুল সয েখন বোৱোিোয় এযস দোোঁচড়যয়যি েো সর্রই পোইচন। এখন সদখলোম সস িুপিোপ 

এে ধোযর দোোঁচড়যয় বোিোযনর চদযে েোচেযয় রযয়যি।  

  

এবোর ডক্টর হোজরোও বেচর হযয় সবচরযয় এযলন। েোোঁর এে েোোঁযধ এের্ো ফ্ল্োস্ক, আযরের্োয় 

এের্ো বোইযনোেুলোর, আর িলোয় ঝুলযি এের্ো েযোযমরো। বলযলন, প্ৰোয় সোযড় িোর ঘণ্টোর 

পে। আপনোযদর ফ্ল্োস্ক েোেযল সযে চনযয় সনযবন। পযে েী পোওয়ো যোযব চেে সনই। আচম 

হোযর্যল বযল চদযয়চি—িোরযর্ পযোেড লোঞ্চ চদযয় সদযব। 

  

মিোর সবোস বলযলন, সেোেোয় িলযলন আপনোরো সব  

  

চবেোচনযরর েেো শুযন ভদ্রযলোে সমযে উেযলন— 

  

যোওয়োই যচদ হয়, েো হযল সব এে সযে সিযলই হয়। 

  

চদ আইচডয়ো  বলযলন জর্ো ু। 
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ডক্টর হোজরো এেরু্ েোোঁিুমোিু ভোব েযর বলযলন, সবসুদ্ধ েো হযল চে জন যোচি। আমরো  

  

মিোর সবোস বলযলন, এে িোচড়যে সবোই যোবোর প্ৰশ্নই ওযে নো। আই উইল অযোযরঞ্জ 

ের অযোনোদোর র্যোচক্স। আমোর সযে চমেোর মোযহশ্বরীও যোযবন সবোধহয়। 

  

আপচন যোযবন চে  লোলযমোহনবোবুযে চজযেস েরযলন ডক্টর হোজরো।  

  

সিযল সশয়োযর যোব। েোরুর স্কযন্ধ িোপযে রোচজ নই। আপনোরো িোরজন এের্োযে েোন। 

আচম চমেোর সলোব-ের্োযরর সযে আচি। 

  

বুঝলোম, ভদ্রযলোে মিোরবোবুর েোি সেযে িল্প শুযন ওোঁর প্ল্যর্র েে বোড়োযে িোযিন। 

অলযরচড উচন েম েযর পোঁচিশখোনো অযোডযভঞ্চোর উপনযোস চলযখযিন। ভোলই হল; এে 

িোচড়যে পোোঁিজন হযল এেরু্ সবচশ েোসোেোচস হে। মিোরবোবু মযোযনজোরযে বযল আযরের্ো 

র্যোচক্সর বযিোব্ েযর সেলযলন। লোলযমোহনবোবু চনউ বযম্ব লোযজ বেচর হযে িযল 

সিযলন। যোবোর সময় বযল সিযলন, আমোযে েোইেচল চপে আপ েযর সনযবন। আচম 

হোে অযোন আওয়োযরর মযধয সরচড হযয় েোেচি।  

  

আযিই বযল রোচখ–চবেচনযরর সেল্লোও মুেুল এেবোর সদযখই বোচেল েযর চদযয়চিল। 

চেন্তু সসর্োই আজযের চদযনর আসল ঘর্নো নয়। আসল ঘর্নো ঘর্ল সদবীেুযে, আর সসর্ো 

সেযেই বুঝযে পোরলোম সয, আমরো সচেযই দুধটেট দুশমযনর পোল্লোয় পযড়চি। 

  

চবেোচনর যোবোর পযে চবযশে চেিু ঘযর্চন, সেবল মোইল েোযর্ে যোবোর পর এের্ো সবযদর 

দলযে সদখযে সপলোম রো্োর ধোযর সিংসোর সপযে বযসযি। মুেুল িোচড় েোমোযে বযল 

েোযদর মযধয চেিুক্ষণ সঘোরোঘুচর েযর এযস বলল সয, েোযদর সিযন।  

  

এর পযর সেলুদোর সযে ডক্টর হোজরোর চেিু েেোবোেো হযয়চিল মুেুলযে চনযয়, সসর্ো 

এখোযন বযল রোচখ। এই সব েেো মুেুল েোইভোযরর পোযশ বযস শুনযে সপযয়চিল চে নো 

জোচন নো; চেন্তু সপযলও েোর হোবভোযব সসর্ো চেিুই সবোঝো যোয়চন। 
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সেলুদো বলল, আিো ডক্টর হোজরো, মুেুল েোর পূবটজযন্মর েী েী ঘর্নো বো চজচনযসর েেো 

বযল সসর্ো এেবোর বলযবন  

  

হোজরো বলযলন,  সয চজচনসর্োর েেো বোর বোরই বযল সসর্ো হযি সসোনোর সেল্লো। সসই 

সেল্লোর েোযিই নোচে ওর বোচড় চিল। সসই বোচড়র সমযঝর েলোয় নোচে ধনরত্ন সপোোঁেো 

চিল। সযরেমভোযব বযল েোযে মযন হয় সয এই ধনরত্ন লুচেযয় রোখোর বযোপোরর্ো ওর 

সোমযনই ঘযর্চিল। এ িোড়ো যুযদ্ধর েেো বযল। বযল, অযনে হোচে, অযনে সঘোড়ো, সসপোই, 

েোমোন, ভীেণ শে, ভীেণ চিৎেোর। আর বযল উযর্র েেো। উযর্র চপযে সস িযড়যি। আর 

ম ূর। মযূ়যর নোচে ওর হোযে সেোের সমযরচিল। রক্ত বোর েযর চদযয়চিল। আর বযল 

বোচলর েেো। বোচল সদখযলই েী রেম িঞ্চল হযয় উেযি সসর্ো লক্ষ েযরনচন  

  

চবেোচনর সপৌোঁিলোম পীযন বোযরোর্োয়। শহযর সপৌোঁিবোর চেিু আযি সেযেই রো্ ক্রযম িড়োই 

উযেযি; এই িড়োইযয়র উপযরই পোোঁচিল চদযয় সঘরো শহর। আর শহযরর মযধয সবযিযয় 

সিোযখ পড়োর মযেো চজচনস হযি লোলযি রযের পোেযরর বেচর প্ৰেোে দুিট। 

  

আমোযদর িোচড় এযেবোযর সসোজো দুযিটর চদযে চনযয় যোওয়ো হল। লক্ষ েরলোম, যেই 

েোযি যোচি েেই সযন দুিটর্যে আরও বড় বযল মযন হযি। বোবো। চেেই বযলচিযলন। 

রোজপুেরো সয দোরুণ শচক্তশোলী জোে চিল সসর্ো েোযদর দুযিটর সিহোরো সদখযলই সবোঝো 

যোয়। 

  

দুযিটর সিযর্র সোমযন চিযয় র্যোচক্স েোমোর সযে সযেই মুেুল বযল উেল, এখোযন সেন 

েোমযল  

  

ডক্টর হোজরো বলযলন, সেল্লোর্ো চে চিনযে পোরি মুেুল  

  

মুেুল িম্ভীর িলোয় বলল, নো। এর্ো চবচিচর সেল্লো। এর্ো সসোনোর সেল্লো নো। 
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আমরো সবোই িোচড় সেযে সনযম বোইযর দোোঁচড়যয়চিলোম। মুেুযলর েেোর্ো সশে হবোর সযে 

সযেই সেযেযে জোচন এের্ো েেটশ আওয়োজ সশোনো সিল আর েৎক্ষণোৎ মুেুল সদৌযড় 

এযস ডক্টর হোজরোযে দু হোযে জচড়যয় ধরল। আওয়োজর্ো এল সেল্লোর উলর্োচদযের পোেটর্ো 

সেযে। 

  

সেলুদো বলল, মযূ়যরর ডোে। এ রেম আযিও হযয়যি চে  

  

ডক্টর হোজরো মুেুযলর মোেোয় হোে বুযলোযে বুযলোযে বলযলন, েোল সযোধপুযরই হযয়চিল। 

চহ েোন্ট েযোে চপেক্স।  

  

মুেুল সদখলোম েযোেোযশ হযয় সিযি। সস আবোর সসই িভীর অেি চমচষ্ট িলোয় বলল, 

এখোযন েোেব নো। 

  

ডক্টর হোজরো সেলুদোযে উযেশ েযর বলযলন, আচম বরিং িোচড়র্ো চনযয় এখোনেোর সোচেটর্ 

হোউযস চিযয় অযপক্ষো েরচি। আপনোর অযোদুর এযসযিন, এেরু্ ঘুযররু্যর সদযখ চনন। 

আচম চিযয় িোচড়র্ো সেরে পোচেযয় চদচি। আপনোযদর সদখো হযল সোচেটর্ হোউযস িযল 

আসযবন। েযব দুযর্োর সবচশ সদচর েরযবন নো। চেন্তু, েো হযল ওচদযে চেরযে রোে হযয় 

যোযব। 

  

ডক্টর হোজরোর উযেশয সেল হয়চন চেেই, চেন্তু আমোর েোযে চবযশে দুঃখ সনই। এই 

প্ৰেম এের্ো রোজপুে সেল্লোর চভেরর্ো সদখযে পোব সভযবই আমোর িোযয় েোোঁর্ো চদচিল। 

  

সেল্লোর সিযর্র চদযে যখন এযিোচি েখন সেলুদো আিমেো েমযে দোোঁচড়যয় আমোর েোোঁযধ 

এের্ো িোপ চদযয় বলল,  সদখচল  

  

বললোম, েী চজচনস  

  

সসই সলোের্ো। 
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বুঝলোম সেলুদো সসই লোল জোমো-পরো সলোের্োর েেো বলযি। চেন্তু ও সযচদযে েোচেযয় 

রযয়যি, সসচদযে সেোনও লোল জোমো সদখযে সপলোম নো। অচবচশয সলোেজন অযনে 

রযয়যি। েোরণ সেল্লোর সিযর্র বোইযরর্ো এের্ো সিোর্খোযর্ো বোজোর। বললোম, সেোেোয় 

সলোের্ো  

  

ইচডয়র্। েুই বুচঝ লোল জোমো খুোঁজচিস  

  

েযব সেোন সলোযের েেো বলচি েুচম  

  

সেোর মযেো সবোেিির দুচনয়োয় সনই। েুই শুধু জোমোই সদযখচিস, আর চেিুই সদচখসচন। 

ইন্ট ওয়োজ দয সসোম মযোন, িোদর চদযয় নোে অবচধ িোেো। সেবল আজ পযরচিল নীল 

জোমো। আমরো যখন সবযদযদর সদখযে সনযমচিলোম, সসই সময় এের্ো র্যোচক্স সযযে সদচখ 

চবেচনযরর চদযে। েোযে সদযখচিলোম এই নীল জোমো।  

  

চেন্তু এখোযন েী েরযি সলোের্ো  

  

সসর্ো জোনযল সেো অযধটে বোচজ মোে হযয় সযে। 

  

সলোের্ো উধোও। মযন এের্ো উযিজনোর ভোব চনযয় সেল্লোর চবশোল ের্ে চদযয় চভেযর 

িুেলোম। িুযেই এের্ো চবরোর্ িোেোল, সসর্োর ডোনচদযে বুযের িোচে েুচলয  সেল্লোর্ো 

দোোঁচিয  আযি। সদয়োযলর সখোপযর সখোপযর পোয়রোর বোসো। চবেোচনর নোচে হোজোর বির 

আযি এের্ো সমৃদ্ধ শহর চিল, সযর্ো বহুেোল হল বোচলর েলোয় েচলযয় সিযি। সেলুদো 

বলল সয, সেল্লোর্ো িোরযশো বির আযি রোজো রোয় চসিং প্ৰেম বেচর েরযে শুরু েযরন। 

ইচন নোচে আেবযরর এেজন চবখযোে সসনোপচে চিযলন। 

  

আমোর মযনর চভেরর্ো চেিুক্ষণ সেযে খিখি েরযি এের্ো েেো সভযব। লোলযমোহনবোবুরো 

এখনও এযলন নো সেন  েোযদর চে েো হযল রওনো হযে সদচর হযয়যি  নোচে রো্োয় িোচড ়
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খোরোপ হযয় সিযি  যোে সি। ওযদর েেো সভযব আশ্চযট ঐচেহোচসে চজচনস সদখোর আনি 

নষ্ট েরব নো। 

  

সয চজচনসর্ো সবযিযয় অদু্ভে লোিল সসর্ো হল সেল্লোর অস্ত্ৰোিোর। এখোযন সয শুধু অস্ত্ৰই 

রযয়যি েো নয়, আশ্চযট সুির এের্ো রুযপোর চসিংহোসনও রযয়যি, যোর নোম আলম 

আম্বোচল। এর্ো নোচে সমোিল বোদশোহযদর উপহোর। এ িোড়ো রযয়যি। যুযদ্ধর বমট চশরস্ত্ৰোণ 

িোল েযলোয়োর বল্লম সিোরো-আরও েে েী! এে-এের্ো েযলোয়োর এে চবরোর্ আর এে 

েোিড়োই সয সদখযল চবশ্বোসই হয় নো সসগুযলো মোনুযে হোযে চনযয় িোলোযে পোযর। এগুযলো 

সদযখ জর্োযু়র েেো সযই মযন পযড়যি, আমচন সদচখ আমোর সর্চলপযোচের সজোযর ভদ্রযলোে 

হোচজর। চবরোর্ সেল্লোর চবরোর্ ঘযরর চবরোর্ দরজোর সোমযন েোযে আরও খুযদ আর আরও 

হোসযের মযন হযি। 

  

লোলযমোহনবোবু আমোযদর সদখযে সপযয় এে িোল সহযস িোচরচদযে সিযয় শুধু বলযলন, 

রোজপুেরো চে জোযয়ন্ট চিল নোচে মশোই। এ চজচনস সেো মোনুযের হোযে বযবহোর েরোর 

চজচনস নয়! 

  

যো সভযবচিলোম। েোই। সির চেযলোচমর্োযরর মোেোয় ওযদর র্যোচক্সর এের্ো র্োয়োর পোিংিোর 

হয়। সেলুদো বলল, আপনোর সযের আর দুজন সেোেোয়  

  

ওরো বোজোযর েী সব চেনযে সলযিযি। আচম আর েোেযে নো সপযর িুযে পড়লুম। আমরো 

েুলমহল, িজমচির, চশশমহল আর িেোচনবোস সদযখ যখন চিচন বুযজট সপৌোঁযিচি, েখন 

মিোর সবোস আর চমেোর মোযহশ্বরীর সযে সদখো হযয় সিল। েোোঁযদর হোযে খবযরর 

েোিযজর সমোড়ে সদযখ বুঝলোম েোোঁরো সেনোেোর্ো েযরযিন। মিোর সবোস বলযলন, 

ইউযরোযপ মধযযুযির দুিট রু্িটগুযলোযে সয অস্ত্ৰ সদযখচি, আর এখোযনও যো সদখলোম, েোযে 

এের্ো চজচনসই প্ৰমোণ েযর; মোনুে জোের্ো চদযন চদযন দুবটল হযয় আসযি, আর আমোর 

চবশ্বোস সসই সযে েোরো আয়েযনও সিোর্ হযয় আসযি। 
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এই আমোর মযেো বলযিন   লোলযমোহনবোবু সহযস বলযলন।  

  

হযোোঁ। চেে আপনোরই মযেো, মিোর সবোস বলযলন, আমোর চবশ্বোস আপনোর ডোইযমনশযনর 

সলোে সেোড়শ শেোেীর রোজস্থোযন এেচর্ও চিল নো। ওযহো-বই দয ওযয়— মিোরবোবু 

সেলুদোর চদযে চেরযলন, আপনোর জনয এইযর্ এযস পযড়চিল সোচেটর্ হোউযস চরযসপশন 

সডযস্ক। 

  

ভদ্রযলোে পযের্ সেযে এের্ো খোম বোর েযর সেলুদোযে চদযলন। েোযে চর্চের্ সনই। 

সবোঝোই যোয় সেোনও স্থোনীয় সলোে সসর্ো চদযয় সিযি।  

  

সেলুদো চিচে খুলযে খুলযে বলল, আপনোযে সে চদল  

  

আমরো যখন সবযরোচি, েখন বোিচর বযল সয সিোেরোর্ো চরযসপশযন বযস, সসই চদল। 

বলযল সে েখন সরযখ সিযি জোযন নো। 

  

সেলুদো এক্সচেউজ চম বযল চিচের্ো পযড় আবোর খোযম পুযর পযেযর্ সরযখ চদল। েোযে 

েী সলখো আযি চেিুই বুঝযে পোরলোম নো, চজযেসও েরযে পোরলোম নো। 

  

আরও আধঘণ্টো সঘোরোর পর সেলুদো ঘচড় সদযখ বলল, এবোর সোচেটর্ হোউযস সযযে হয়। 

সেল্লোর্ো সিযড় সযযে ইযি েরচিল নো, চেন্তু উপোয় সনই। 

  

সেল্লোর বোইযর দুযর্ো র্যোচক্সই দোোঁচড়যয় রযয়যি। চেে হল সয এবোর আমরো এে সযেই 

চেরুব। যখন র্যোচক্সযে উেচি, েখন েোইভোর বলল ডক্টর হোজরোরো, নোচে সোচেটর্ হোউযস 

যোনচন। উযয়ো সযো সলোড়েো েো–ও নোচে বযলযি সোচেটর্ হোউযস যোযব নো। 

  

েযব সেোেোয় সিযি ওরো  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

েোযে েোইভোর বলল, ওরো সিযি সদবী েুযে। সসর্ো আবোর েী জোয়িো  সেলুদো বলল, 

ওখোযন নোচে রোজপুে সযোদ্ধোযদর স্মৃচে্ম্ভ আযি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 55 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পোোঁি মোইল পে, সযযে লোিল দশ চমচনর্। জোয়িোর্ো সচেযই সুির, আর সেমচন সুির 

স্মচৃে্ম্ভগুযলো। পোেযরর সবচদর উপর পোেযরর েোম, েোর উপর পোেযরর িোউচন, আর 

মোেো সেযে পো অবচধ সুির েোরুেোযট। এই রেম স্মৃচে্ম্ভ িোরচদযে িড়োযনো রযয়যি 

েমপযক্ষ পঞ্চোশর্ো। সম্ জো িোর্ো িোিপোলো  ভচেট, সসই সব িোযি চর্ োর দল জর্লো 

েরযি, এ-িোি সেযে ও-িোি েুরুৎ েুরুৎ েযর উযড় সবড়োযি আর র্যোোঁ র্যো েযর ডোেযি। 

এে চর্য়ো এেসযে আচম েখনও সদচখচন। 

  

চেন্তু ডক্টর হোজরো সেোেোয়  আর সেোেোয়ই বো মুেুল  

  

লোলযমোহনবোবুর চদযে সিযয় সদচখ, উচন উশখুশ েরযিন। বলযলন, সভচর সোসচপশো্ 

অযোে চমচেচরয়োস। 

  

ডক্টর হোজরো! মিোর সবোস হেোৎ এে হোোঁচে চদযয় উেযলন। েোোঁর ভোরী িলোর চিৎেোযর 

এে ঝোোঁে চর্য়ো উযড় পোলোল, চেন্তু ডোযের সেোনও সোড়ো পোওয়ো সিল নো। 

  

আমরো েজযন খুোঁজযে আরম্ভ েযর চদলোম! স্মৃচে্যম্ভ স্মৃচে্যম্ভ জোয়িোচ র্ো প্ৰোয় এের্ো 

সিোলেধোোঁধোর মযেো হযয় রযয়যি। েোরই মযধয ঘুরযে ঘুরযে সেলুদোযে সদখলোম। ঘোস 

সেযে এের্ো সদশলোইযয়র বোক্স েুচড়যয় চনযয় পযেযর্ পূরল।  

  

সশেেোযল চেন্তু লোলযমোহনবোবুই আচবকোর েরযলন ডক্টর হোজরোযে। েোোঁর চিৎেোর শুযন 

আমরো সদৌযড় চিযয় সদচখ, এের্ো আমিোযির িোয়োয় সশওলো-ধরো সবচদর সোমযন মুখ আর 

হোে। চপিন চদযে বোোঁধো অবস্থোয় মোচর্যে েুোঁেযড় পযড় আযিন ডক্টর হোজরো। েোোঁর মুখ 

চদযয় এের্ো অদু্ভে অসহোয় সিোোঁ সিোোঁ শে সবযরোযি। 

  

সেলুদো হুমচড় সখযয় ভদ্রযলোযের উপর পযড় েোোঁর হোযের বোোঁধন আর মুযখর িযোি খুযল 

চদল। সদযখই মযন হল সযর্ো চদযয় বোোঁধো হযয়যি সসর্ো এের্ো পোিচড় সেযে সিড়ো েোপড়। 

  

মিোর সবোস বলযলন, বযোপোর েী মশোই, এমন দশো হল েী েযর  
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সসৌভোিযক্রযম ডক্টর হোজরো জখম হনচন। চেচন মোচর্যে ঘোযসর উপযর বযস চেিুক্ষণ 

হোোঁপোযলন। েোরপর বলযলন, মুেুল বলল, সোচেটর্ হোউযস যোযব নো। অিেযো িোচড় েযর 

ঘুরযে লোিলোম। এখোযন এযস েোর জোয়িোর্ো ভোল সলযি সিল। বলল—এগুযলো িত্রী। 

এগুযলো আচম জোচন। আচম সনযব সদখব। —নমলোম। ও এচদে ওচদে ঘুরচিল, আচম এেরু্ 

িোযির িোয়োয় দোোঁচড়যয়চিলোম। এমন সময় সপিন সেযে আক্রমণ। হোে চদযয় মুখর্ো সিযপ 

মোচর্যে উপুড় েযর সেযল হোোঁরু্র্ো চদযয় মোেোর্ো সিযপ সরযখ হোে দুযর্ো চপিযন সবোঁযধ 

সেলল। েোরপর মুযখ বযোযেজ। 

  

মুেুল সেোেোয়  সেলুদো চজযেস েরল। েোর িলোর স্বযর উৎেণ্ঠো। 

  

জোচন নো। এের্ো িোচড়র আওয়োজ সপযয়চিলোম বযর্ আমোযে বোোঁধবোর চেিুক্ষণ পযরই। 

  

সলোের্োর সিহোরোর্ো সদযখনচন  সেলুদো প্ৰশ্ন েরল। 

  

ডক্টর হোজরো মোেো নোড়যলন। েযব িোিল-এর সময় েোর সপোশোযের এের্ো আিোজ 

সপযয়চিলোম। স্থোনীয় সলোযের সপোশোে। পযোন্ট-শোর্ট নয়। 

  

সদয়োর চহ ইজ! হেোৎ সিোঁচিযয় উেযলন মিোর সবোস।  

  

অবোে হযয় সদখলোম, এের্ো িত্রীর পোশ সেযে মুেুল আপনমযন ঘোস চিবোযে চিযঝযে 

আমোযদর চদযে এচিযয় আসযি। ডক্টর হোজরো এের্ো হোোঁপ িোড়োর শে েযর েযোঙ্ক িড 

বযল মুেুযলর চদযে এচিযয় সিল। 

  

সেোেোয় চিযয়চিযল মুেুল  

  

সেোনও উির সনই। 

  

সেোেোয় চিযল েুচম এেক্ষণ  ও 

  

ইর্োর চপিযন। মুেুল আেুল চদযয় এের্ো িত্রীর চদযে সদখোল।  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 57 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ও রেম বোচড় আচম সদযখচি। 

  

সেলুদো বলল, সয সলোের্ো এযসচিল েোযে েুচম সদযখচিযল  

  

সেোন সলোের্ো  

  

ডক্টর হোজরো বলযলন, ওর সদখোর েেো নয়। এখোযন এযসই ও সদৌযড় এক্সযপ্ল্োর েরযে 

িযল সিযি। চবেচনযর এযস এ রেম সয এের্ো চেিু ঘর্যে পোযর সসর্োও ভোচবচন, েোই 

আচমও ওর জনয চিেো েচরচন। 

  

েো সযেও সেলুদো আবোর প্ৰশ্ন েরল, েুচম সদযখোচন সলোের্োযে-যয ডক্টর হোজরোর হোে-

মুখ বোোঁধল  

  

আচম সসোনোর সেল্লো সদখব। 

  

বুঝলোম মুেুলযে সেোনও প্ৰশ্ন েরো বৃেো। সেলুদো হেোৎ বলল, আর র্োইম ওযয়ে েযর 

লোভ সনই। এেচদে চদযয় ভোলই সয মুেুল আপনোর সযে বো আপনোর েোিোেোচি চিল 

নো। েোেযল হয়যেো েোযে চনযয়ই উধোও হে সলোের্ো। যচদ সস সলোে সযোধপুর চেযর চিযয় 

েোযে েো হযল যযেষ্ট চস্পযড িোচড় িোলোযল হয়যেো এখনও েোযে ধরো যোযব। 

  

দু। চমচনযর্র মযধয আমরো িোচড়যে উযে রওনো হযয় সিলোম। লোলযমোহনবোবু এবোর 

আমোযদর সযে এযলন  বলযলন, ও সলোেগুযলো বডড চেিংে েযর। আমোর আবোর মযদর 

িন্ধ সহয হয় নো। 

  

পোঞ্জোচব েোইভোর হরচমে চসিং যোর্ মোইল পযটে চস্পড েুলল। িোচড়যে। এে জোয়িোয় 

রো্োর মোঝখোযন এের্ো ঘুঘু বযসচিল, সসর্ো উযড় পোলোযে চিযয় আমোযদর িোচড়র 

উইেোচিযন ধোক্কো সখযয় মযর সিল। আচম আর মুেুল সোমযন বযসচিলোম। এেবোর চপিন 

চেযর সদখলোম, লোলযমোহনবোবু সেলুদো আর ডক্টর হোজরোর মোঝখোযন েুোঁেযড় সিোখ বন্ধ 
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েযর বযস আযিন। েোোঁর মুখ েযোেোযশ হযলও সেোোঁযর্র সেোযণ এের্ো হোচস সদযখ বুঝলোম, 

চেচন অযোডযভঞ্চোযরর িন্ধ সপযয়যিন; হয়যেো েোোঁর সোমযনর িযল্পর প্ল্র্ও মোেোয় এযস 

সিযি। 

  

শখোযনে মোইল আসোর পর বুঝযে পোরলোম সয, শয়েোযনর িোচড় ধরযে পোরোর সেোনও 

সম্ভোবনো সনই। সস িোচড়র্োও সয নেুন নয়, আর েোযেও সয চস্পড় ওযে নো, এ েেো 

ভোবযল িলযব সেন  

  

সযোধপুর যখন সপৌোঁিলোম, েখন শহযরর বোচে জ্বযল উযেযি। সেলুদো বলল, 

লোলযমোহনবোবু, আপনোযে চনউ সবোযম্ব লোযজ নোচমযয় সদব সেো  

  

ভদ্রযলোে চমচহ িলোয় বলযলন, েো সেো বযর্ই—আমোর চজচনসপির সেো সব সসখোযনই 

রযয়যি; চেন্তু ভোবচিলুম খোওয়োদোওয়ো েযর যচদ আপনোযদর ওখোযন..মোযন… 

  

সবশ সেো, সেলুদো আশ্বোযসর সুযর বলল, চজযেস েযর সদখব, সোচেটর্ হোউযস ঘর খোচল 

আযি চে নো। আপচন বরিং নর্ো নোিোদ এের্ো সর্চলযেোন েযর সজযন সনযবন।  

  

আচম ভোবচি আজযের ঘর্নোর েেো। শক্ত সলোযের পোল্লোয় পযড়চি আমরো, সস েেো সবশ 

বুঝযে পোরচি। এ সলোেই চে সসই লোল জোমো পরো সলোে  সয আজ চবেোচনর চিযয়চিল 

নীল জোমো পযর  জোচন নো। এখন পযটে চেিুই বুঝযে পোরচি নো। আমোর মযন হয় 

সেলুদোও পোরযি নো! যচদ পোরে েো হযল ওর মুযখর ভোবই অনয রেম হযয় সযে। অযোচেন 

ওর সযে সেযে আর ওর েদযের েোয়দর্ো সদযখ আচম এর্ো খুব ভোল েযরই সজযনচি। 

  

সোচেটর্ হোউযস সপৌোঁযি সয যোর ঘযরর চদযে সিলোম। চেন নম্বযর সিোেোর আযি সেলুদো 

ডক্টর হোজরোযে বলল, চেিু মযন েরযবন নো, আচম এই েোপড়র্ো আমোর েোযি রোখচি। 

ডক্টর হোজরোযে সয েোপড়র্ো চদযয় বোোঁধো হযয়চিল সসর্ো সেলুদো সযে চনযয় চনযয়চিল। 
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হোজরো বলযলন, স্বিযি। েোরপর সেলুদোর চদযে এচিযয় এযস িলো নোচমযয় বলযলন, 

বুঝযেই সেো পোরযিন প্ৰযদোচেবোবু, বযোপোর গুরুের। সযর্ো আশঙ্কো েরো চিযয়চিল, সসর্োই 

হযে িযলযি। আচম চেন্তু এের্ো সিোলমোল হযব সসর্ো অনুমোন েচরচন।  

  

সেলুদো বলল, আপচন ভোবযিন সেন  আচম সেো রযয়চি। আপচন চনভটযয় চনযজর েোজ 

িোচলযয় যোন। আমোর চবশ্বোস, আপচন যচদ আজ সদবীেুযে নো চিযয় সোচেটর্ হোউযস সযযেন, 

েো হযল আপনোযে এের্ো নোযজহোল হযে হে নো। অচবচশয মুেুলযে সয চেডনযোপ েরযে 

পোযরচন সলোের্ো এর্োই ভোিয। এবোর সেযে আমোযদর েোিোেোচি েোেযবন, েো হযল 

দুযযোযির ভয়র্ো অযনে েমযব। 

  

ডক্টর হোজরোর মুখ সেযে দুচশ্চেোর ভোবর্ো সিল নো। বলযলন, আচম চেন্তু আমোর চনযজর 

জনয ভোবচি নো। ববেোচনেযদর িযবেণোর বযোপোযর অযনে চরস্ক চনযে হয়। ভোবচি 

আপনোযদর দুজযনর জনয। আপনোরো সেো এযেবোযর বোইযরর সলোে।  

  

সেলুদো এেরু্ সহযস বলল, ধযর চনন। আচমও এেজন ববেোচনে, আচমও িযবেণো েরচি, 

আর সসই েোরযণ আচমও চরস্ক চনচি। 

  

মুেুল এেক্ষণ বোরোিোর এ-মোেো সেযে ও-মোেো পোয়িোচর েরচিল, ডক্টর হোজরো এবোর 

েোযে সডযে চনযয় আমোযদর গুড নোইর্ জোচনযয় অনযমনস্কভোযব েোর ঘযর িযল সিযলন। 

আমরোও আমোযদর ঘযর িুেলোম! সবয়োরোযে সডযে েোেো সেোেোযেোলো আনযে বযল 

সেলুদো সসোেোয় বযস পযের্ সেযে চসিোযরর্ আর লোইর্োর বোর েযর চিচেেভোযব 

সসগুযলোযে সর্চবযলর উপর রোখল। েোরপর অনয পযের্ সেযে সবর েরল এের্ো 

সদশলোই—সযর্ো সদবীেুযে েুচড়যয় সপযয়চিল। সর্ক্কো-মোেটো সদশলোই। বোক্স খোচল। সসর্োর 

চদযে চেিুক্ষণ েোচেযয় সেযে বলল, এই সয সরযল আসযে এেগুযলো সেশযন এেগুযলো 

পোন-চসিোযরর্ওয়োলোযে সদখচল, েোযদর েোরুর েোযি সর্ক্কো সদশলোই চিল চে নো লক্ষ 

েযরচিচল  
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আচম সচেয েেোর্ো বললোম। নো সেলুদো, লক্ষ েচরচন। 

  

সেলুদো বলল, পচশ্চম অঞ্চযলর সেোনও সদোেোযন সর্ক্কো সদশলোই েোেোর েেো নয়। 

রোজস্থোযন সর্ক্কো চবচক্র হয় নো। এ সদশলোই রোজস্থোযনর বোইযর সেযে আনো। 

  

েোর মোযন এর্ো সসই লোল জোমো-পরো সলোের্োর নয়  

  

সেোর প্ৰশ্নর্ো খুবই েোোঁিো হল। প্ৰেমে, রোজস্থোচন সপোশোে পরযলই এের্ো সলোে রোজস্থোচন 

হয় নো। ওর্ো সয-যেউ পরযে পোযর। আর চদ্বেীয়ে, ওই সলোে িোড়োও আরও অযনযেই 

আজ সদবীেুযে চিযয় েুেীচেটর্ো েরোর সুযযোি সপযয়যি। 

  

েো সেো বযর্ই! চেন্তু েোযদর সেো েোউযেই আমরো চিচন নো, েোযজই ও চনযয় সভযব েী 

লোভ  

  

এর্োও খুব েোোঁিো েেো হল। মোেো খোর্োযে চশখচল নো এখনও েুই! লোলমোহন, মিোর সবোস 

এবিং মোযহশ্বরী—এরো েে সদচরযে সেল্লোয় সপৌোঁযিযি সসর্ো সভযব দযোখ। আর েোরপর সভযব 

দযোখ—-  

  

বুযঝচি, বুযঝচি। 

  

সচেযই সেো! এর্ো সেো আমোর মোেোযেই আযসচন। ওযদর আসযে প্ৰোয় পোয়েোচল্লশ চমচনর্ 

সদচর হযয়চিল। লোলযমোহনবোবু বলযলন, িোচড়র র্োয়োর পোিংিোর হযয়চিল। যচদ নো হযয় 

েোযে  যচদ চেচন চমযেয েেো বযল েোযেন  চেিংবো সসর্ো যচদ সচি্যু হযয় েোযে, আর 

লোলযমোহনবোবু যচদ চনযদোে হযয় েোযেন, মিোর সবোস আর মোযহশ্বরী সেো বোজোর নো েযর 

সদবীেুযে চিযয় েোেযে পোযরন। 

  

সেলুদো এবোর এের্ো দীঘটচনশ্বোস সেযল পযের্ সেযে আযরের্ো চজচনস বোর েরল। সসর্ো 

সদযখই হেোৎ বুের্ো ধড়োস েযর উেল। এর্োর েেো এেক্ষণ মযনই চিল নো। এর্ো সসই 

মিোর সবোযসর সদওয়ো চিচের্ো। 
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ওর্ো েোর চিচে সেলুদো  েোোঁপো িলোয় চজযেস েরলোম আচম। 

  

জোচন নো, বযল সেলুদো চিচের্ো আমোর চদযে এচিযয় চদল। হোযে চনযয় সদচখ, সসর্ো 

ইিংযরচজযে সলখো চিচে। মোত্র এের্ো লোইন-বড় হোযের অক্ষযর ডর্ সপন চদযয় সলখো–  

  

ইে ইউ ভোলুইযয়োর লোইে–সিো বযোে রু্ েযোলেোর্ো ইচমচডযয়র্চল। 

  

অেটোৎ সেোমোর জীবযনর প্ৰচে যচদ সেোমোর মোয়ো েোযে, েো হযল একু্ষচন েলেোেোয় চেযর 

যোও। 

  

আমোর হোযে চিচের্ো েোোঁপযে লোিল। আচম ির্ েযর সসর্ো সর্চবযলর উপর সরযখ হোে 

দুযর্োযে সেোযলর উপর জযিো েযর চনযজযে সেচড েরোর সিষ্টো েরলোম।  

  

েী েরযব সেলুদো  

  

চসচলিং-এর ঘুরে পোখোোঁর্োর চদে সেযে দৃচষ্ট নো সচরযয় সেলুদো প্ৰোয় আপন মযনই বলল, 

মোেিসোর জোল…চজয োযমচে…। এখন অন্ধেোর… সদখো যোযি নো… সরোদ উেযল জোযল 

আযলো পড়যব—-চিক্ চিক্ েরযব…েখন ধরো পড়যব জোযলর নেশো!…এখন শুধু আযলোর 

অযপক্ষো… 
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৭. োল মাঝরাজিযর ঘুম ফভযে জিযয়জিল 

  

েোল মোঝরোচিযর ঘুম সভযে চিযয়চিল এেবোর, েখন সময় ের্ো জোচন নো, সদখলোম 

সেলুদো সবড-সোইড লযোম্পর্ো জ্বচলযয় েোর নীল খোেোয় েী সযন চলখযি! ও েে রোে 

পযটে েোজ েযরচিল জোচন নো। চেন্তু সেোল সোযড় ির্োয় উযে সদখলোম, ও েোর আযিই 

উযে দোচড়-র্োচড় েোচমযয় সরচড। ও বযল, মোনুযের সব্ৰন যখন খুব সবচশ েোজ েযর, েখন 

ঘুম আপনো সেযেই েযম যোয়; চেন্তু েোযে নোচে শরীর খোরোপ হয় নো। অেে ওর সেো 

েোই ধোরণো, আর ওর শরীর িে দশ বিযর এে চদযনর জযনযও খোরোপ হযয়যি বযল সেো 

মযন পযড় নো। আচম জোনেোম সয সযোধপুযর এযসও ও সযোিবযোয়োম বন্ধ েযরচন। আজযেও 

জোচন, আমোর ঘুম ভোেোর আযিই ওর সস-েোজর্ো সোরো হযয় সিযি। 

  

ডোইচনিং রুযম সব্ৰেেোে সখযে চিযয় সেযলর সযেই সদখো হল! লোলযমোহনবোবু েোল 

রোযত্রই সোচেটর্ হোউযস িযল এযসচিযলন। চেচন বোরোিোর পচশ্চম অিংশর্োযে মিোর 

সবোযসর দুযর্ো ঘর পযরই রযয়যিন। ভদ্রযলোে চডযমর অমযলর্ সখযে সখযে বলযলন, েোোঁর 

নোচে িমৎেোর এের্ো প্ল্র্ মোেোয় এযসযি। ডক্টর হোজরো এেদম মুেযড় পযড়যিন; বলযলন 

সয, রোযত্র নোচে েোর ভোল ঘুম হয়চন। এেমোত্র মুেুলই সদখলোম চনচবটেোর। 

  

মিোর সবোস আজ প্ৰেম সরোসচর ডক্টর হোজরোর সযে েেো বলযলন— 

  

চেিু মযন েরযবন নো মশোই, আপচন সয উদ্ভর্ চজচনস চনযয় চরসোিট েরযিন, েোযে এ 

ধরযনর িেযিোল হযবই। সয সদযশ েুসিংস্কোযরর এে িড়োিচড়, সস সদযশ এ সব চজচনস 

সবচশ নো ঘর্োযনোই ভোল। সশেেোযল সদখযবন, ঘযর ঘযর সব েচি সিোেরীরো চনযজযদর 

জোচেস্মর বযল সক্লম েরযি। েচলযয় সদখযল সদখযবন, বযোপোরর্ো আর চেিুই নো, েোযদর 

বীযপরো এেরু্ পোবচলচসচর্ িোইযি, বযোস। েখন আপচন েোলো সোমলোযবন েী েযর  ের্ো 

সিযলযে সযে চনযয় চবযদযশ চবভুোঁইযয় িযর সবড়োযবন  
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ডক্টর হোজরো সেোনও মেবয েরযলন নো। লোলযমোহনবোবু এর-ওর মুযখর চদযে িোইযলন, 

েোরণ জোচেস্মর বযোপোরর্ো উচন এখনও চেিু জোযনন নো। 

  

সেলুদো আযিই বযলচিল সয, সব্ৰেেোে সসযর এেরু্ বোজোযরর চদযে যোযব। আচম 

জোনেোম, সসর্ো চনশ্চয়ই শুধু শহর সদখোর উযেযশয নয়। সপৌযন আর্র্োর সময় আমরো 

সবচরযয় পড়লোম.। দুজন নয়, চেনজন। লোলযমোহনবোবুও আমোযদর সে চনযলন। আচম 

এর মযধয দু-এেবোর ভদ্রযলোেযে দুশমন চহযসযব েল্পনো েরোর সিষ্টো েযরচিলোম, চেন্তু 

প্ৰচেবোরই এে হোচস সপল সয বোধয হযয় সসর্ো মন সেযে দূর েরযে হল।  

  

সোচেটর্ হোউযসর চদের্ো চনচরচবচল আর সখোলোযমলো হযলও শহরর্ো চিজচিযজ। প্ৰোয় সব 

জোয়িো সেযেই পুরযনো পোোঁচিলর্ো সদখো যোয়। সসই পোোঁচিযলর িোযয় সদোেোযনর সোচর, র্োেোর 

লোইন, সলোযের েোেবোর বোচড় আর আরও েে েী! পোোঁিযশো বির আযিেোর শহযরর চিহ্ন 

আজযের শহযরর সযে চমযশ এেোেোর হযয় সিযি। 

  

আমরো এ-যদোেোন সস-যদোেোন সদখযে সদখযে সহোঁযর্ িযলচি। সেলুদো চেিু এের্ো খুোঁজযি 

সসর্ো বুঝযে পোরলোম, চেন্তু সসর্ো সয েী সসর্ো বুঝলোম নো। লোলযমোহনবোবু হেোৎ চজযেস 

েরযলন, হোজরো েীযসর ডোক্তোর বলুন সেো  আজ আবোর সর্চবযল চমেোর ের্োর েী-সব 

বলচিযলন… 

  

সেলুদো বলল, হোজরো এেজন পযোরোসোইেলচজে। পযোরোসোইেলচজে  লোলযমোহনবোবুর 

ভুরু েুোঁিযে সিল। সোইেলচজর আযি সয আবোর পযোরো বযস সসর্ো সেো জোনেুম নো মশোই। 

র্োইেযয়যডর আযি বযস সসর্ো জোচন। েোর মোযন চে হোে-সোইেলচজ–পযোরো-র্োইেযয়ড 

সযমন হোে-র্োইেযয়ড  

  

সেলুদো বলল, হোে নয়, পযোরো মযন হযি অযোবনরমযোল। মন্ে বযোপোরর্ো এমনই 

সধোোঁয়োযর্; েোর মযধযও আবোর সয চদের্ো সবচশ সধোোঁয়োযর্, সসর্ো পযোরোসোইেলচজর আেোযর 

পযি। 
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আর জোচেস্মযরর েেো েী সযন বলচিযলন  

  

মুেুল ইজ এ জোচেস্মর। অেে েোই বলো হয় েোযে। 

  

লোলযমোহনবোবুর মুখ হোোঁ হযয় সিল। 

  

আপচন প্ল্যর্র অযনে সখোরোে পোযবন, সেলুদো বলল, সিযলচর্ পূবট জযন্ম সদখো এের্ো 

সসোনোর সেল্লোর েেো বযল। আর সস নোচে এের্ো বোচড়যে েোেে। যোর মোচর্যে গুপ্তধন 

সপোোঁেো চিল। 

  

আমরো চে সসই সযবর সখোোঁযজ যোচি নোচে মশোই  লোলযমোহনবোবুর িলো ঘড়ঘযড় হযয় 

সিযি। 

  

আপচন যোযিন চে নো জোচন নো, েযব আমরো যোচি।  

  

লোলযমোহনবোবু রো্োর মোঝখোযন দু হোে চদযয় খপ েযর সেলুদোর হোে ধযর সেলল। 

  

মশোই–িোন্ অে এ লোইের্োইম। আমোয় সেযল েস েযর সেোেোও িযল যোযবন নো–

এইযর্ই আমোর চরযেোযয়ে। 

  

এর পযর সেোেোয় যোব এখনও চেিুই চেে হয়চন। 

  

লোলযমোহনবোবু েী জোচন সভযব বলযলন, চমেোর ের্োর চে আপনোযদর সযে যোযবন নোচে  

  

সেন  আপনোর আপচি আযি  

  

সলোের্ো পোওয়োরেুচল সোসচপশো্!  

  

রো্োর এেধোযর এের্ো জুযেোওয়োলো বযসযি, েোর িোচরচদযে চঘযর নোিরোর িড়োিচড়। 

এখোনেোর সলোযেরো এই ধরযনর নোিরোই পযর। সেলুদো জুযেোগুযলোর সোমযন দোোঁড়োল। 
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পোওয়োরেুল সেো জোচন। সোসচপশো্ সেন  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

েোল িোচড়যে সযযে সযযে খুব বোক্ েোল্লো মোরচিল! বযল–র্যোেোচনেোয় নোচে সনেযড় 

সমযরযি চনযজ বিুে চদযয়। অেি আচম জোচন সয, সোরো আচেেোর সেোনও েল্লোযর্ সনেযড় 

জোযনোয়োরর্োই সনই। মোচর্টন জনসযনর বই পযড়চি আচম–আমোর েোযি ধোপো! 

  

আপচন েী বলযলন   

  

েী আর বলব  েস েযর মুযখর ওপর সেো লোয়োর বলো যোয় নো! দুজযনর মোঝখোযন 

সযোেউইি হযয় বযস আচি। আর সলোের্োর িোচে সদযখযিন সেো  েমপযক্ষ েোচ র্টেোইভ 

ইযঞ্চজ। আর রো্োর দুধোযর সদখচি ইয়ো ইয়ো মনসোর সঝোপড়ো-েনেযোচডক্ট েরলুম, আর 

অমচন সেোলপোোঁজ েযর েুযল চনযয় যচদ ওই এের্ো সঝোপড়োর সপিযন সেযল চদযয় িযল 

যোয়-ইন সনো র্োইম মশোই শেুচনর সস্কোয়োেন এযস লযোে েযর চেচে লোচিযয় সদযব। 

  

আপনোর লোযশ ের্ো শেুযনর সপর্ ভরযব বলুন সেো। 

  

সহঃ সহঃ সহঃ সহঃ… 

  

সেলুদো ইচেমযধয পোযয়র সযোযেল খুযল নোিরো পযর পোয়িোচর শুরু েযর চদযয়যি। 

লোলযমোহনবোবু বলযলন, সভচর পোওয়োরেুল শুজ–চেনযিন নোচে  

  

এের্ো পযর সদখুন নো, সেলুদো বলল। 

  

ভদ্রযলোযের পোযয়র মোযপর মযেো িোর্ জুযেো অচবচশয সদোেোযন চিল নো, েোও েোর মযধয 

সয সজোড়োর্ো সবযিযয় সিোর্, সসর্ো পযর চেচন প্ৰোয় আোঁেযে উেযলন। এ সয িেোযরর িোমড়ো 

মশোই! এ সেো িেোর িোড়ো আর েোরুর পোযয় সুর্ েরযব নো।  

  

েো হযল ধযর চনন রোজস্থোযনর শেেরো নব্বই ভোি সলোে আসযল িেোর। দুজযনই নোিরো 

খুযল সয যোর জুযেো পযর চনল। দোেোনদোরও হোসচিল। সস বুযঝযি, 
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আমরো এচিযয় িললোম। এের্ো পোযনর সদোেোন সেযে সবদম সজোযর সরচডযয়োযে চেযমেরর 

িোযনর আওয়োজ সবযরোযি। মযন পযড় সিল। েলেোেোর পুযজো-পযোযেযলর েেো। এখোযন 

পুযজো সনই, আযি। দযশর। চেন্তু েোর এখনও অযনে সদচর। 

  

আরও চেিুদূর এচিযয় সেলুদো এের্ো পোেযরর বেচর চজচনযসর দোেোযনর সোমযন দোোঁচড়যয় 

সিল। সদোেোনর্োর সিহোরো সবশ ভদ্র, নোম সসোলোচঙ্ক সেোসট। বোইযর েোযির জোনোলোর চপিযন 

সুির সুির পোেযরর ঘচর্ বোচর্ সিলোস পোত্র সোজোযনো রযয়যি। সেলুদো এেদৃচষ্ট সসগুযলোর 

চদযে সিযয় আযি। সদোেোনদোর দরজোর মুখর্োযে এচিযয় এযস আমোযদর চভেযর আসযে 

অনুযরোধ েরল। 

  

সেলুদো জোনোলোর চদযে সদচখযয় বলল, ওই বোচর্র্ো এেবোর সদখযে পোচর  

  

সদোেোনদোর জোনোলোর বোচর্র্ো নো বোর েযর চভেযরর এের্ো আলমোচর সেযে চেে সসই 

রেমই এের্ো বোচর্ বোর েযর চদল। সুির হলযদ রযের পোেযরর বোচর্। আযি েখনও এ 

রেম চজচনস সদযখচি বযল মযন পযড় নো। 

  

এর্ো চে এখোনেোর বেচর  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

সদোেোনদোর বলল, রোজস্থোযনরই চজচনস, েযব সযোধপুযরর নয়।  

  

েযব সেোেোেোর  

  

জয়সলমীর। এই হলযদ পোের শুধু ওখোযনই পোওয়ো যোয়। 

  

আই চস… 

  

জয়সলমীর নোমর্ো আচম আবিো শুযনচি। জোয়িোর্ো সয রোজস্থোযনর চেে সেোনখোযন সসর্ো 

আমোর জোনো চিল নো। সেলুদো বোচর্র্ো চেযন চনল। সোযড় নর্ো নোিোে র্োেোর ঝোোঁেুচন সখযয় 

সেোযলর চডম-রুচর্ হজম েযর আমরো সোচেটর্ হোউযস চেরলোম। 
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মিোর সবোস বোরোিোয় বযস খবযরর েোিজ পড়চিযলন। আমোযদর হোযে পযোযের্ সদযখ 

বলযলন, েী, চেনযলন  

  

সেলুদো বলল, এের্ো বোচর্। রোজস্থোযনর এের্ো সমযমযন্টো রোখযে হযব সেো। 

  

আপনোর বনু্ধ সেো সবযরোযলন সদখলোম। 

  

সে, ডক্টর হোজরো  

  

নর্ো নোিোে সবচরযয় সযযে সদখলোম এের্ো র্যোচক্স েযর।  

  

আর মুেুল  

  

সযেই সিযি। বোধ হয় পুচলযশ চরযপোর্ট েরযে সিযিন। েোলযের ঘর্নোর পর চহ মোে চব 

সেোয়োইর্ সশক্ন।  

  

লোলযমোহনবোবু ‘প্ল্র্র্ো এেরু্ সিঞ্জ েরযে হযব’ বযল েোোঁর ঘযর িযল সিযলন। 

  

ঘযর চিযয় সেলুদোযে চজযেস েরলোম, হেোৎ বোচর্র্ো চেনযল সেন সেলুদো! 

  

সেলুদো সসোেোয় বযস বোচর্র্ো সমোড়ে সেযে খুযল সর্চবযলর উপর সরযখ বলল, এর্োর 

এের্ো চবযশেত্ব আযি। 

  

েী চবযশেত্ব  

  

জীবযন এই প্ৰেম এের্ো বোচর্ সদখলোম সযর্োযে সসোনোর পোেরবোচর্ বলযল খুব ভুল বলো 

হয় নো। 

  

এর পযর আর সেোনও েেো নো বযল সস ব্ৰযোড শ-র পোেো উলর্োযে আরম্ভ েরল। আচম 

আর েী েচর। জোচন এখন ঘণ্টোখোযনে সেলুদোর মুখ চদযয় সেোনও েেো সবযরোযব নো, বো 

েোযে চেিু চজযেস েরযল েোর উির পোওয়ো যোযব নো, েোই অিেযো বোইযর সবযরলোম। 
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লম্বো বোরোিোর্ো এখন খোচল। মিোরবোবু উযে সিযিন। দূযর এেজন সমমসোযহব 

বযসচিযলন, চেচনও উযে সিযিন। এের্ো সিোলযের আওয়োজ সভযস আসযি। এবোর েোর 

সযে এের্ো িোন শুরু হল। সিযর্র চদযে সিযয় সদখলোম, দুযর্ো চভচখচর সিোযির সলোে—

এের্ো পুরুে আর এের্ো সমযয়—সির্ চদযয় িুযে আমোযদর বোরোিোর চদযে এচিযয় 

আসযি। সিযলর্ো সিোলে বোজোযি আর সমযয়র্ো িোন িোইযি। আচম বোরোিো চদযয় এচিযয় 

সিলোম। 

  

মোঝখোযনর সখোলো জোয়িোর্োয় চিযয় ইযি হল এেবোর সদোেলোয় যোই। চসোঁচড়র্ো প্ৰেম চদন 

সেযেই সদখচি, আর জোচন সয উপযর িোে আযি। উযে সিলোম চসোঁচড় চদযয়। 

  

সদোেলোর মোঝখোযন পোশোপোচশ খোন িোযরে ঘর। সসগুযলোর দু চদযে পুযব আর পচশ্চযম 

সখোলো িচে।| ঘরগুযলোযে সলোেজন সনই বযলই মযন হল। চেিংবো হয়যেো যোরো আযি েোরো 

সবচরযয়যি। 

  

পচশ্চম চদযের িোের্োয় চিযয় সদচখ সযোধপুযরর সেল্লোর্ো দোরুণ সদখোযি সসখোন সেযে। 

  

নীযি চভচখচরর িোন হযয় িযলযি। সূরর্ো সিনো সিনো লোিযি। সেোেোয় শুযনচি। এ সুর  

হেোৎ বুঝযে পোরলোম, মুেুল সয সুযর গুনগুন েযর, েোর সযে এর খুব চমল আযি। বোর 

বোর এেই সুর ঘুযর ঘুযর আসযি, চেন্তু শুনযে এেযঘযয় লোিযি নো। আচম িোযের চনিু 

পোোঁচিলর্োর চদযে এচিযয় সিলোম। এচদের্ো হযি সোচেটর্ হোউযসর চপিন চদে। 

  

ও মো, চপিযনও সয বোিোন আযি েো সেো জোনেোম নো! আমোযদর ঘযরর চপিন চদযের 

জোনোলো চদযয় এের্ো ঝোউ িোি সদখো যোয় বযর্, চেন্তু এেখোচন জোয়িো জুযড় এে রেম 

িোি আযি এচদের্োয়, সসর্ো বুঝযে পোচরচন। 

  

ঝলমযল নীল ওর্ো েী নড়যি। িোিপোলোর চপিযন  ওহো-এের্ো ম ূর। িোযির চপিযন 

লুযেোযনো চিল শরীযরর খোচনের্ো, েোই বুঝযে পোচরচন। এবোযর পুযরো শরীরর্ো সদখো 
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যোযি। মোচর্ সেযে খুোঁযর্ খুোঁযর্ েী সযন খোযি। সপোেোর্োেো সবোধ হয়; ম ূর সেো সপোেো খোয় 

বযলই জোচন। হেোৎ মযন পড়ল সেোেোয় সযন পযড়চিলোম সয, মযূ়যরর বোস খুোঁযজ পোওয়ো 

খুব মুশচেল। েোরো সবযি সবযি নোচে অদু্ভে সব সিোপন জোয়িো বোর েযর বোসো বেচর 

েযর। 

  

আয্ আয্ পো সেযল ম ূরর্ো এযিোযি, লম্বো িলোর্োযে সবোঁচেযয় এচদে ওচদে ঘুযর 

সদখযি, শরীরর্ো ঘুরযল সম্ সলজর্ো সযে সযে ঘুযর যোযি।  

  

হেোৎ ম ূরর্ো দোোঁড়োল। িলোর্ো ডোন চদযে সঘোরোল। েী সদখযি মযূ়রর্ো  নোচে সেোনও শে 

শুযনযি  

  

মযূ়রর্ো সযর সিল। েী জোচন সদযখ মযূ়রর্ো সযর যোযি।  

  

এেজন সলোে। আচম সযখোযন দোোঁচড়যয়চি, েোর চেে নীযি। িোযির েোোঁে চদযয় েোোঁে চদযয় 

সদখো যোযি। সলোের্োর মোেোয় পোিচড়। খুব সবচশ বড় নো-মোঝোচর। িোযয় সোদো িোদর 

জড়োযনো। এযেবোযর ওপর সেযে সদখচি বযল সলোের্োর মুখ সদখো যোযি নো। খোচল পোিচড় 

আর েোোঁধ। হোে দুযর্ো িোদযরর েলোয়। 

  

সলোের্ো পো চর্যপ চর্যপ এযিোযি। পচশ্চম চদে সেযে পূব চদযে। আচম রযয়চি পচশ্চযমর 

িোযে। পুব চদযে এেেলোয় আমোযদর ঘর। 

  

হেোৎ ইযি েরল সলোের্ো সেোেোয় যোয় সদচখ। মোযঝর ঘরগুযলো সদৌযড় সপচরযয় চিযয় 

উলযর্ো চদযের িোযের চপিযনর পোোঁচিযলর েোযি চিযয় সোমযন ঝুযে পড়লোম। 

  

সলোের্ো এখন আবোর আমোর চেে নীযি। িোযের চদযে িোইযল আমোযে সদখযে পোযব, 

চেন্তু সদখল নো। 

  

এচিযয় আসযি সোমযনর চদযে সলোের্ো; আমোযদর ঘযরর জোনোলোর চদযে এচিযয় আসযি। 

হোের্ো িোদযরর চভের সেযে বোর েরল। েবচজর েোির্োয় িেিযে ওর্ো েী  
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সলোের্ো সেযমযি। আমোর িলো শুচেযয় সিযি। সলোের্ো আযরে পো এযিোল–  

  

েযোোঁ ও য়যোোঁ! 

  

সলোের্ো িমযে চপচিযয় সিল। ম ূরর্ো েেটশ স্বযর সডযে উযেযি। আর সসই সযে সযেই 

আচমও সিোঁচিযয় উেলোম–  

  

সেলুদো  

  

পোিচড় পরো সলোের্ো উধটবটশ্বোযস সদৌযড় সয চদে চদযয় এযসচিল, সসচদযে অদৃশয হযয় 

সিল, আর আচমও দুড়দোড় েযর চসোঁচড় চদযয় সনযম বোরোিো চদযয় এে চনশ্বোযস সদৌযড় 

চিযয় আমোযদর ঘযরর দরজোর মুযখ সেলুদোর সযে দোড়োম েযর েচলশন সখযয় ভযোবোিোেো 

িুপ। 

  

আমোযে ঘযর সর্যন চনযয় চিযয় সেলুদো বলল, েী বযোপোর বল সেো  

  

িোে সেযে সদখলোম, এের্ো সলোে, পোিচড় পোযর…সেোমোর জোনোলোর চদযে আসযি… 

  

সদখযে েী রেম  লম্বো  

  

জোচন নো. উপর সেযে সদখচিলোম সেো!… হোযে এের্ো… 

  

হোযে েী  

  

ঘচি… 

  

আচম সভযবচিলোম সেলুদো বযোপোরর্ো সহযস উচড়যয় সদযব চেিংবো আমোযে সবোেো আর চভেু 

বযল েোট্টো েরযব। চেন্তু েোর সেোনওর্োই নো েযর ও িভীরভোযব জোনোলোর্োর চদযে চিযয় 

বোইযর মুখ বোচড়যয় এচদে ওচদে সদযখ চনল। 
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দরজোয় এের্ো সর্োেো পড়ল। 

  

েোম ইন। 

  

সবয়োরো েচে চনযয় িুেল। 

  

সসলোম সোব। 

  

সর্চবযলর উপর েচের সে-র্ো সরযখ পযের্ সেযে এের্ো ভোোঁজ েরো চিচে বোর েযর 

সেলুদোযে চদল। 

  

বমযনজোর সো’বযন চদয়ো। 

  

সবয়োরো িযল সিল! সেলুদো চিচের্ো পযড় এের্ো হেোশোর ভোব েযর ধোপ েযর সসোেোর 

উপর বযস পড়ল। 

  

েোর চিচে সেলুদো  

  

পযড় দযোখ। 

  

ডক্টর হোজরোর চিচে। ডক্টর হোজরোর নোম সলখো পযোযের েোিযজ ইিংচরচজযে সলখো সিোট্ট 

িোর লোইযনর চিচে—আমোর চবশ্বোস আমোযদর পযক্ষ আর সযোধপুযর েোেো চনরোপদ নয়। 

আচম অনয আযরের্ো জোয়িোয় িললোম, সসখোযন চেিুর্ো সোেযলযর আশো আযি মযন হয়। 

আপচন আর আপনোর ভোইচর্ সেন আর চমেযো চবপযদর মযধয জড়োযবন; েোই আপনোযদর 

েোযি চবদোয় নো চনযয়ই িললোম। আপনোযদর মেল েোমনো েচর। –ইচে এইি. এম, 

হোজরো। 

  

সেলুদো দোোঁযে দোোঁে সিযপ বলল, অেযে সহচে েোজ েযরযিন ভদ্রযলোে। েোরপর েচে নো 

সখযয়ই সসোজো িযল সিল চরযসপশন েোউন্টোযর। আজ এেচর্ নেুন ভদ্রযলোে বযস আযিন 

সসখোযন। সেলুদো চজযেস েরল, ডক্টর হোজরো চে চেরযবন বযল সিযিন  
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নো সেো। উচন ভোড়ো িুচেযয় চদযয় সিযিন। সেরোর েেো সেো চেিু বযলনচন। 

  

সেোেোয় সিযিন, সসর্ো আপচন জোযনন  

  

সেশযন সিযিন এর্োই শুধু জোচন। 

  

সেলুদো এেরু্ক্ষণ সভযব বলল, জয়সলমীর সেো এখোন সেযে সেযন যোওয়ো যোয়, েোই 

নো  

  

আযে হযোোঁ। বির দুযয়ে হল চডযরক্ট লোইন হযয়যি।  

  

েখন সেন  

  

রোে দশর্ো। 

  

সেযলর চদযে সেোনও সেন সনই  

  

সযর্ো আযি সসর্ো অযধটে পে যোয়, সপোেরোন পযটে। সসর্ো এই আধো ঘণ্টো হল সিযড় 

সিযি। সপোেরোন সেযে যচদ িোচড়র বযবস্থো েোযে, েো হযল অচবচশয এ সেনর্োযেও 

জয়সলমীর যোওয়ো যোয়৷। 

  

েের্ো রো্ো সপোেরোন সেযে  

  

সির মোইল। 

  

সেযল সযোধপুর সেযে অনয েী সেন আযি  

  

ভদ্রযলোে এের্ো বইযয়র পোেো উলযর্- পোলযর্ সদযখ বলযলন, আর্র্োয় এের্ো পযোযসঞ্জোর 

আযি, সসর্ো বোরযমর যোয়। নর্োয় আযি সরওয়োচর পযোযসঞ্জোর। দযোট্স অল।  
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সেলুদো েোউন্টোযরর উপর ডোন হোযের আেুযলর ডিো চদযয় েযয়েবোর অসচহষু্ণভোযব 

র্োেো চদযয় বলল, জয়সলমীর সেো এখোন সেযে প্ৰোয় দুযশো মোইল, েোই নো  

  

আযে হযোোঁ। আপচন অনুগ্রহ েযর এের্ো র্যোচক্সর বযিোব্ েযর সদযবন  আমরো সোযড় 

এিোযরোর্ো নোিোে সবযরোযে িোই। 

  

ভদ্রযলোে সম্মচে জোচনযয় সর্চলযেোন েুলযলন। 

  

সেোেোয় িলযলন আপনোরো  

  

মিোর সবোস। স্নোনর্োন েযর চের্ের্ হযয় হোযে সুর্যেস চনযয় সবচরযয়যিন ঘর সেযে। 

  

সেলুদো বলল, এেরু্ ের মরুভূচমর্ো সদখোর ইযি আযি। 

  

ও, েোর মোযন নেট-ওযয়ে। আচম যোচি এেরু্ ইযে। 

  

আপচনও িলযলন  

  

মোই র্যোচক্স শুড চব চহয়োর এচন চমচনর্ নোউ। সবচশ চদন এে জোয়িোয় মন সর্যে নো। মশোই। 

আর আপনোরোও যচদ িযল যোন, েো হযল সেো সোচেটর্ হোউস খোচল হযয় যোযি এমচনযেও। 

  

েোউন্টোযরর ভদ্রযলোে েেো সশে েযর সর্চলযেোনর্ো নোচমযয় সরযখ বলযলন, ইেস 

অযোযরঞ্জড।  

  

সেলুদো এেবোর আমোযে বলল, দযোখ সেো লোলযমোহনবোবুর সদখো পোস চেনো। বল সয, 

আমোর এিোযরোর্োয় জয়সলমীর যোচি। যচদ উচন আসযে িোন আমোযদর সযে, েো হযল 

সযন ইচমচডযয়র্চল বেচর হযয় সনন। 

  

আচম িুচর্লোম দশ নম্বর ঘযরর চদযে। েী উযেযশয সয জয়সলমীর যো চি, জোচন নো। 

সেলুদো অনয সব জোয়িো সেযল এ জোয়িোর্ো বোিল সেন  সবোধ হয় মরুভূচমর েোযি বযল! 
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ডক্টর হোজরোও চে জয়সলমীর সিযিন  এই চে আমোযদর চবপযদর সশে  নো এই সযব 

শুরু  
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৮. ফযাধপুর ফেযে ফপােরান 

  

সযোধপুর সেযে সপোেরোন প্ৰোয় এেযশো েুচড় মোইল রো্ো। সসখোন সেযে জয়সলমীর 

আবোর সির মোইল। সবসুদ্ধ এই দুযশো মোইল সযযে আিোজ সোযড় ি সোে ঘণ্টো লোিো 

উচিে। অেে আমোযদর েোইভোর গুরুবিন চসিং েোই বলল। সবশ সিোলিোল হোচসখুচশ চশখ 

েোইভোরচর্যে লক্ষ েরচিলোম মোযঝ মোযঝ চেয়োচরিং সেযে হোে দুযর্ো সচরযয় চনযয় মোেোর 

চপিযন চদযয় শরীরর্ো চপিন চদযে সহচলযয় চবশ্রোম চনযি। িোচড় অবশয েখনও িলযি, 

আর চেয়োচরিং সঘোরোযনোর েোজর্ো সসযর চনযি ভূচড়র্োযে এচিযয় চদযয়। েোজর্ো অচবচশয 

শুনযে যে েচেন মযন হয় েের্ো নয়, েোরণ প্ৰেমে িোচড় িলোিল এ রো্োয় প্ৰোয় সনই 

বলযলই িযল, আর চদ্বেীয়ে পোোঁি ি মোইল ধযর এের্োনো সোজো রো্ো এর মযধয 

অযনেবোরই লক্ষ েরলোম। পযে সেোনও সিোলমোল নো হযল মযন হয় সন্ধযো ির্ো নোিোদ 

জয়সলমীর সপৌোঁযি যোে। 

  

সযোধপুর িোচড়যয় মোইল দযশে পর সেযেই এমন সব দৃশয আরম্ভ হযয়যি, সযমন আচম 

এর আযি েখনও সদচখচন। সযোধপুযরর আযশপোযশ অযনে পোহোড় আযি, সয সব পোহোযড়র 

লোলযি রযের পোের চদযয়ই সযোধপুযরর সেল্লো বেচর। চেন্তু চেিুক্ষণ সেযেই মযন হযি 

সযন পোহোড় েুচরযয় সিযি। েোর বদযল আরম্ভ হযয়যি চদিে অবচধ িচড়যয় যোওয়ো সিউ 

সখলোযনো জচম। এই জচমর চেিুর্ো ঘোস, চেিুর্ো লোলযি মোচর্, চেিুর্ো বোচল আর চেিুর্ো 

েোোঁের। সোধোরণ িোিপোলোও ক্রমশ েযম চিযয় েোর বদযল সিোযখ পড়যি। বোবলো িোি, 

আর নোম-নো-জোনো সব েোোঁর্ো িোি আর েোোঁর্ো সঝোপ। 

  

আর সদখচি। বুযনো উর্। সিোরু, িোিযলর মযেো উর্ িযর সবড়োযি সযখোযন সসখোযন। েোর 

সেোনওর্োর রিং দুধ-যদওয়ো িোযয়র মযেো, আর সেোনওর্ো আবোর ব্লযোে েচের েোিোেোচি। 

এের্ো উর্যে সদখলোম। ওই শুেযনো েোোঁর্ো িোিই চিচবযয় খোযি। সেলুদো বলল, েোোঁর্ো িোি 
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সখযয় নোচে অযনে সময় ওযদর মুযখর চভেরর্ো ক্ষেচবক্ষে হযয় যোয়। চেন্তু এ সব অঞ্চযল 

এর্োই ওযদর খোদয বযল ওরো নোচে সসর্ো গ্রোহযই েযর নো। 

  

জয়সলমীযরর েেোও সেলুদো বলচিল। দ্বোদশ শেোেীযে বেচর এই শহর নোচে ভোচর্ 

রোজপুেযদর রোজধোনী চিল। ওখোন সেযে মোত্র সিৌেচট্ট মোইল দূযর পোচে্োযনর বেোর। 

দশ বির আযিও নোচে জয়সলমীযর যোওয়ো খুব মুশচেল চিল। সেন সেো চিলই নো, রো্োও 

যো চিল, েো অযনে সময়ই বোচলযে িোেো পযড় হোচরযয় সযে। জোয়িোর্ো নোচে এে শুেযনো 

সয ওখোযন বিযর এেচদন বৃচষ্ট হযলও সলোযেরো সসর্োযে সসৌভোিয বযল মযন েযর। যুযদ্ধর 

েেো চজযেস েরযে সেলুদো বলল সয আলোউেীন চখলচজ নোচে এেবোর জয়সলমীর 

আক্রমণ েযরচিল। 

  

নব্বই চেযলোচমর্োর বো িোপি মোইযলর েোিোেোচি এযস হেোৎ আমোযদর র্যোচক্সর এেচর্ 

র্োয়োর পোিংিোর হযয় িোচড়র্ো এের্ো চবশ্রী শে েযর রো্োর এেপোযশ সেেযর সেযম সিল। 

গুরুবিন চসিং-এর উপর মযন মযন সবশ রোি হল। ও বযলচিল র্োয়োর সিে েযর চনযয়যি, 

হোওয়ো সদযখ চনযয়যি ইেযোচদ। সচেয বলযে েী, িোচড়র্ো সবশ নেুনই। 

  

সদরচজর সযে সযে আমরোও বোইযর সবযরলোম। র্োয়োর সিঞ্জ েরোর হযোোঁেোম আযি, অস্তুে 

পযনযরো চমচনযর্র ধোক্কো। 

  

িযোপর্ো র্োয়োযরর চদযে সিোখ যোওয়োর প্ৰোয় সযে সযেই আমরো পোিংিোযরর েোরণর্ো বুঝযে 

পোরলোম। 

  

রো্োর অযনেখোচন জুযড় িচড়যয় পযড় আযি অজস্ৰ সপযরে। সসগুযলো সদযখই সবোঝো যোয় 

সয, সদয সেনো হযয়যি। 

  

আমরো এ-ওর মুখ িোওয়োিোওচয় েরলোম। চসিং সোযহব দোোঁযের েোোঁে চদযয় এের্ো েেো 

বলল, সযর্ো অচবচশয বইযয় সলখো যোয় নো। সেলুদো চেিুই বলল নো, শুধু সেোমযর হোে 

চদযয় রো্োর চদযে েোচেযয় ভুরু েুোঁিযে ভোবযে লোিল। লোলযমোহনবোবু এের্ো পুরযনো 
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জোপোন এয়োর লোইনযসর বযোি সেযে এের্ো ডোযয়চর ধরযনর সবুজ খোেো বোর েযর েোযে 

খসখস েযর সপনচসল চদযয় েী জোচন চলখযলন। 

  

নেুন র্োয়োর পচরযয়, সেলুদোর েেোমযিো রো্ো সেযে সপযরে সচরযয়, যখন আবোর রওনো 

হচি, েখন ঘচড়যে পীযন দুযর্ো। সেলুদো েোইভোরযে বলল—এেরু্ রো্োর চদযে নজর 

সরযখ িোলোযবন সদযরচজ-আমোযদর সপিযন সয দুশমন সলযিযি সস সেো বুঝযেই পোরযিন। 

  

এচদযে সবচশ আয্ সিযল সপৌোঁিযে রোে হযয় যোযব, েোযজই গুরুবিন চসিং েোর্ সেযে 

নোচমযয় িচল্লযশ রোখযলন চস্পযডোচমর্োর। সচেয বলযে েী, রো্োর উপর সিোখ রোখযে 

সিযল ঘণ্টোয় দশ-পযনযরো মোইযলর সবচশ চস্পড সেোলো িযল নো। 

  

প্ৰোয় এেযশো েোর্ চেযলোচমর্োর অেটোৎ এেযশো মোইযলর েোিোেোচি এযস সবটনোশর্ো আর 

এিোযনো সিল নো। 

  

এবোর চেন্তু সপযরে নো, এবোর চপেযলর সবোডট চপন। আিোযজ মযন হয় প্ৰোয় হোজোর 

দযশোে চপন চবশ-পোঁচিশ হোে জোয়িো জুযড় িড়োযনো রযয়যি। বুঝযেই পোরলোম সয, র্োয়োর 

েোোঁচস সনওয়োলোরো সেোনও চরস্ক চনযে িোনচন। 

  

আর এর্োও জোচন, গুরুবিন চসিং-এর েযোচরয়োযর আর সস্পয়োর সনই। 

  

িোরজযনই আবোর িোচড় সেযে নোমলোম। চসিং সোযহযবর স্বভোব সদযখ মযন হল, মোেোয় 

পোিচড় নো েোেযল চেচন চনশ্চয়ই মোেো িুলযেোযেন। 

  

সেলুদো চজযেস েরল, সপোেরোন র্োউন হযোোঁয় ইয়ো িোোঁও হযোোঁয়?  

  

র্োউন হযোোঁয় বোবু। 

  

চেেনো দূর ইোঁহোযস  

  

পোঁচিশ চমল সহোিো। 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 78 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সবটনোশ!…েব্ আচভ সহোিো সেয়ো  

  

গুরুবিন বুচঝযয় চদল সয, এ লোইযন সয র্যোচক্সই যোে নো সেন, সসর্ো েোর সিনো হযবই। 

এখোযন অযপক্ষো েযর যচদ সসরেম র্যোচক্স এের্ো ধরো যোয়, েো হযল েোযদর েোি সেযে 

সস্পয়োর সিযয় চনযয় েোরপর সপোেরোযন চিযয় পোিংিোর সোচরযয় সনওয়ো যোযব। চেন্তু েেো 

হযি, সস রেম র্যোচক্স যোযব চে নো, আর সিযলও, সসর্ো েখন যোযব! েেক্ষণ আমোযদর 

এই ধু-ধু প্ৰোেযরর মযধয হোোঁ েযর দোোঁচড়যয় েোেযে হযব! 

  

পোোঁির্ো উর্ আর েোর সযে চেনচর্ সলোযের এের্ো দল আমোযদর পোশ চদযয় সযোধপুযরর 

চদযে িযল সিল। সলোেগুযলোর প্ৰযেযের্োর রিং এযেবোযর চমশেোযলো। েোর মযধয আবোর 

এেজযনর ধবধযব সোদো দোচড় আর িোলপোট্টো। েোরো আমোযদর চদযে সদখযে সদখযে 

িযলযি। সদযখই সবোধহয় লোলযমোহনবোবু এেরু্ সেলুদোর চদে সঘোঁযে দোোঁড়োযলন। 

  

সব্ যস নজ চদে সেোন্ সরল সেশন হযোোঁয়  সেলুদো বোডট চপন েুলযে েুলযে চজযেস েরল। 

আমরোও অনয িোচড়র েেো সভযব এই সৎেোযটর্োয় হোে লোচিযয়চিলোম।  

  

সোে-আর্ চমল সহোিো রোমযদওরো। 

  

রোমযদওরো… 

  

রো্ো সেযে সবোডট চপন সরোযনো হযল পর, সেলুদো েোর সঝোলো সেযে ব্ৰযোড শ র্োইম সর্বল 

বোর েরল। এের্ো চবযশে পোেো ভোোঁজ েরো চিল, সসখোনর্ো খুযল সিোখ বুচলযয় চনযয় বলল, 

লোভ সনই। চেনযর্ পোঁয়েোচল্লযশ সযোধপুর সেযে সেোযলর সেনর্ো রোমযদওরো সপৌোঁিনোর 

েেো। অেটোৎ সস িোচড় চনশ্চয়ই এেক্ষযণ আমোযদর িচড়যয় িযল সিযি। 

  

আচম বললোম, চেন্তু রোযত্রর চদযে আর এের্ো সেন যোয় নো জয়সলমীর  
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হুোঁ। চেন্তু সসর্ো রোমযদওরো সপৌোঁিযব সভোর রোচিযর-চেনযর্ চেপি। এখোন সেযে এখন হোোঁর্ো 

চদযল রোমযদওরো সপৌোঁিযে ঝোড়ো দু ঘণ্টো। সেোযলর সেনর্ো ধরোর যচদ আশো েোেে, েো 

হযল সহোঁযর্ যোওয়োযে এের্ো লোভ চিল। অেে সপোেরোনর্ো সপৌোঁিযনো সযে। এই মোযের 

মোঝখোযন… 

  

লোলযমোহনবোবু এই অবস্থোর মযধযও সহযস এেরু্ েোোঁপো েোোঁপো িলোয় বলযলন, যোই বলুন 

মশোই, এ সব চসিুযয়শন। চেন্তু উপনযোযসই পোওয়ো যোয়। চরযয়ল লোইযেও সয এ 

রেমর্ো— 

  

সেলুদো হেোৎ হোে বোচড়যয় ভদ্রযলোেযে েোমযে বলযলন। িোচরচদযে এের্োও শে সনই, 

সোরো পৃচেবী সযন এখোযন এযস সবোবো হযয় সিযি। এই চন্ব্ধেোর মযধয স্পষ্ট শুনযে 

সপলোম এের্ো ক্ষীণ আওয়োজ-ঝুক্ -ঝুক্ ঝুক্ -ঝুক্ ঝুক্ -ঝুক্ ঝুক্ -ঝুক্… 

  

সেন আসযি। সপোেরোযনর সেন। চেন্তু লোইন সেোেোয়  শযের চদযে এেদৃচষ্ট সিযয় সেযে 

হেোৎ দূযর সিোযখ পড়ল। সধোোঁয়ো। আর েোর সযে সযেই সদখযে সপলোম সর্চলগ্রোযের 

সপোল। জচমর্ো িোলু হযয় সিযি। েোই সবোঝোই যোয় নো। চপিযনর লোল মোচর্র সযে লোল 

সর্চলগ্রোে-যপোল চমযশ প্ৰোয় অদৃশয হযয় আযি। আেোযশ মোেো উচিযয় েোেযল আযিই 

সিোযখ পড়ে। 

  

সদৌযড়ো! 

  

সেলুদো চিৎেোরর্ো চদযয়ই সধোোঁয়ো লক্ষয েযর িুর্ চদল। সযে সযে আচমও। আর আমোর 

চপিযন জর্োযু়। আশ্চযট। ভদ্রযলোে ওই চলক্ চপযে শরীর চনযয় এমন িুর্যে পোযরন, েো 

আচম ভোবযে পোচরচন। আমোযে িোচড়যয় প্ৰোয় সেলুদোযে ধযর সেযলন আর েী! 

  

পোযয়র েলোয় ঘোস, চেন্তু সস ঘোযসর রিং সবুজ নয়—এযেবোযর েুযলোর মেো সোদো। েোর 

উপর চদযয় পচড়-চে-মোচর িুচর্ চদযয় আমরো িোলুর নীযি লোইযনর ধোযর সপৌোঁযি সদচখ, 

সেনর্ো আমোযদর এেযশো িযজর মযধয এযস পযড়যি।  
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সেলুদো এে মুহূেট ইে্ে নো েযর এে লোযে এযেবোযর লোইযনর মোঝখোযন দোোঁচড়যয় 

পযড় দুযর্ো হোে মোেোর উপর েুযল হই-হই েযর নোড়যে আরম্ভ েযর চদল। সেন এচদযে 

হুইসল চদযে আরম্ভ েযরযি, আর সসই হুইসল িোচপযয় সশোনো যোযি জর্োযু়র চিৎেোর—, 

সরোক্ যে, সরোক্ যে, হল্ট, হল্ট, সরোক্ যে ।… 

  

চেন্তু সে েোর েেো সশোযন। এ সেন যচদও সিোর্, চেন্তু মোচর্টন সেোম্পোচনর সেযনর মযেো 

নয় সয, মোঝ-রো্োয় দোোঁচড়যয় হোে সদখোযল বোযসর মযেো সেযম যোযব। প্ৰিে 

হুইসলোমোরযে মোরযে চস্পড চবিুমোত্র নো েচমযয় সেনর্ো এযেবোযর হই-হই েযর 

আমোযদর সোমযন এযস পড়ল। েযল সেলুদোযে বোধয হযয় লোইন সেযে বোইযর িযল 

আসযে হল, আর সেনও চদচবয আমোযদর সোমযন চদযয় ঘযোিোিং ঘযোিোিং শে েরযে েরযে 

েুিেুযি েোযলো সধোোঁয়োয় সূযযটর সেজ চেিুক্ষযণর জনয েচমযয় চদযয় দূযর অদৃশয হযয় সিল। 

এই দুঃসমযয়ও মযন হল সয, এমন অদু্ভে সেন এেমোত্র হচলউযডর ওযয়েোনট িচবযেই 

সদযখচি, এ সদযশ সেোনওচদন সদচখচন, সদখব ভোচবওচন।  

  

শুোঁযয়োযপোেোর সরোয়োবর্ো সদখযলন  মেবয েরযলন লোলযমোহন িোেুলী। 

  

সেলুদো বলল, বযোড লোক্। সেনর্ো সলর্ চিল। অেি সসর্োর সুযযোি চনযে পোরলোম নো। 

সপোেরোযন হয়যেো এের্ো র্যোচক্সও পোওয়ো সযযে পোরে।  

  

গুরুবিন চসিং বুচদ্ধ েযর আমোযদর মোলগুযলো সব হোযে েযর চনযয় আসচিল, চেন্তু এখন 

আর েোর প্ৰযয়োজন হযব নো। লোইযনর চদযে সিযয় সদখলোম, এখন আর সধোোঁয়ো িোড়ো চেিুই 

সদখো যোযি নো। 

  

বোর্ হোয়োর্ট অযোবোউর্ েযোযমলস  উযিচজে স্বযর হেোৎ বযল উেযলন জর্োযু়। 

  

েযোযমলস  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

ওই সেো! 
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সচেযই সদচখ, আযরের্ো উযর্র দল আসযি সযোধপুযরর চদে সেযে।  

  

গুড আইচডয়ো। িলুন! 

  

সেলুদোর েেোয় আবোর সদৌড়। 

  

সস রেম সখযপ উেযল নোচে উর্ র্োযয়চন্ট মোইল্ পোর আওয়োর িুর্যে পোযর—িুর্যে 

িুর্যেই বলযলন লোলযমোহনবোবু। 

  

উযর্র দলযে েোমোযনো হল। এবোযর দুজন সলোে আর সোেখোনো উর্। সেলুদো  প্ৰ্োব 

েরল—রোমযদওরো যোব, চেনযর্ উর্ েে লোিযব বযলো। এযদর ভোেো আবোর চহচি নয়; 

স্থোনীয় সেোনও এের্ো ভোেোয় েেো বযল। েযব চহচি সবোযঝ, আর ভোেো ভোেো বলযেও 

পোযর। গুরুবিন চসিং এযস আমোযদর হযয় চেিুর্ো েেোবোেটো বযল চদল। দশ র্োেোয় রোচজ 

হযয় সিল উর্ ভোড়ো চদযে। 

  

সদৌড়োযন সসযেিো আপেো উর্  লোলযমোহনবোবু চজযেস েরযলন। সেন ধরযন সহোিো। 

  

লুব্ধ সহযস বলল, আযি েো উেুন। সদৌযড়র েেো পযর। 

  

উেব  

  

এই প্ৰেম সবোধহয় লোলযমোহনবোবু উযর্র সোমযন পযড় েোর চপযে ওেোর বযোপোরর্ো েচলযয় 

সদখযলন। আচম জোযনোয়োরগুযলোযে ভোল েযর সদখচিলোম। েী চবদঘুযর্ সিহোরো, চেন্তু 

েী–বোহোযরর সোজ পচরযয়যি েোযদর। হোচের চপযে সযমন ঝোলরোওয়োলো জোচজম সদযখচি। 

িচবযে, এযদর চপযেও েোই! এের্ো েোযের বসবোর বযবস্থো রযয়যি, েোর নীযি জোচজম। 

জোচজযম আবোর লোল-নীল-হলযদ সবুজ জযোচমচেে নেশো। উযর্র িলোও সদখলোম। লোল 

িোদর চদযয় িোেো, আর েোযে আবোর েচি চদয  েোজ েরো। বুঝলোম, যেই েুশ্রী সহোে, 

জোযনোয়োরগুযলোযে এরো ভোলবোযস। 
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চেনযর্ উচর্ আমোযদর জনয মোচর্যে হোোঁরু্ সিযড় বযসযি। আমোযদর দুযর্ো সুর্যেস, দুযর্ো 

সহোে-আল আর সিোর্খোযর্ো যো চজচনস চিল, সবই গুরুবিন চসিং এযন জযড়ো েযরযি। সস 

বযল চদল, সেন ধরযে পোরযল আমরো সযন সপোেরোযন অযপক্ষো েচর; আজ রোযত্রর মযধয 

সস অবশযই সপৌোঁযি যোযব। মোলগুযলো অনয দুযর্ো উযর্র চপযে িোচপযয় সবোঁযধ সদওয়ো হল। 

  

সেলুদো লোলযমোহনবোবুযে বলল, উযর্র বসোর্ো লক্ষ েরযলন সেো  সোমযনর পো দুযর্ো 

প্ৰেযম দুমযড় শরীযরর সোমযনর চদের্ো আযি মোচর্যে বসযি। েোরপর সপিন। আর ওেোর 

সময় চেন্তু হযব চেে উলর্োর্ো। আযি উেযব চপিন চদের্ো, েোরপর সোমযনর্ো। এই 

চহযসবর্ো মোেোয় সরযখ শরীরর্ো আগু-চপিু েযর সনযবন, েো হযল আর সেোনও সেযলঙ্কোচর 

হযব নো। 

  

সেযলঙ্কোচর  জর্োযু়র িলো েোে। 

  

সদখুন, সেলুদো বলল, আচম আযি উেচি। সেলুদো উযর্র চপযে িোপল। উর্ওয়োলোযদর 

মযধয এেজন মুখ চদযয় এের্ো আওয়োজ েরযেই চেে সয রেমভোযব সেলুদো বযলচিল, 

সসইভোযব উর্র্ো সেযরযেোঁযে ভীেণ এের্ো লযোিবযোযি ভচেযে উযে দোোঁড়োল। এর্ো বুঝযে 

পোরলোম সয, সেলুদোর সবলো সেোনও সেযলঙ্কোচর হল নো।  

  

সেোপযস ওে। সেোরো হোলেো মোনুে, সেোযদর ঝোযমলো অযনে েম। 

  

উর্ওয়োলোরো সদচখ বোবুযদর েোে সদযখ দোোঁে বোর েযর হোসযি। আচমও সোহস েযর উযে 

পড়লোম, আর সসই সযে উর্র্োও উযে দোোঁড়োল। বুঝলোম সয আসল সিোলমোলর্ো হযি এই 

সয, চপিযনর পো-র্ো যখন খোড়ো হয়, সওয়োচরর শরীরর্ো েখন এে ঝচর্েোয় সোমযনর 

চদযে অযনেখোচন এচিযয় যোয়। মযন মযন চেে েরলোম সয, এর পযর যচদ েখনও উচে 

েো হযল প্ৰেম চদযে শরীরর্োযে চপিযন সহচলযয় র্োন েযর রোখব, েো হযল বযোযলন্সর্ো 

চেে হযব। 

  

জয় মযো— 
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লোলযমোহনবোবুর মো-র্ো মযো হযয় সিল এই েোরযণই সয, চেচন েেোর্ো বলোর সযে সযেই 

উযর্র চপিন চদের্ো এে ঝচর্েোয় উোঁিু হযয় সিল, যোর েযল চেচন সখযলন এে রোম-

হুমচড়। আর েোরপযরই উলযর্ো হযোোঁিেোয় সহোঁইে েযর এে চবের্ শে েযরই ভদ্রযলোে 

এযেবোযর পোরযপচেেুলোর। 

  

গুরুবিন চসিং-এর েোযি চবদোয় চনযয় আমরো চেন সবদুইন রোমযদওরো সেশযনর উযেযশ 

যোত্রো েরলোম। 

  

আধো ঘযণ্ট সম আর্ চমল যোন হযোোঁয়, চর্যরন পোেড়ন হযোোঁয়, সেলুদো উর্ওয়োলোযদর উযেশ 

েযর হোোঁে চদল। েেোর্ো শুযন এেজন উর্ওয়োলো আযরের্ো উযর্র চপযে িযড় খিুমোিু 

খিুমোিু েযর সোমযন এচিযয় সিল। েোরপর অনয সলোের্োর মুখ চদযয় সহোঁই সহোঁই েযর 

েযয়ের্ো শে সবযরোযেই শুরু হল উযর্র সদৌড়। 

  

নড়বযড় জোযনোয়োর, সদৌযড়র সযে সযে শরীরর্ো ঝোোঁেুচনও খোয় রীচেমযেো, চেন্তু েোও 

বযোপোরর্ো আমোর সমোযর্ই খোরোপ লোিচিল নো। আর েো িোড়ো বোচল আর সোদো ঝলসোযনো 

ঘোযসর ওপর চদযয় িুযর্ িযলচি, জোয়িোর্োও রোজস্থোন—সব চমচলযয় সবশ এের্ো সরোমোঞ্চই 

লোিচিল। 

  

সেলুদো আমোর সিযয় খোচনের্ো এচিযয় চিযয়চিল। লোলযমোহনবোবু আমোর চপিযন। সেলুদো 

এে বোর ঘোড়র্ো চপিযন চেচরযয় হোোঁে চদল— 

  

চশপ অে দয সডজোর্ট েী রেম বুঝযিন চমেোর িোেুলী  

  

আচমও এে বোর মোেো ঘুচরযয় সদযখ চনলোম লোলযমোহনবোবুর অবস্থোর্ো। খুব শীে লোিযল 

সলোযে সযমন মুখ েযর–েলোর সেোোঁর্ েোোঁে হযয় সদখো যোয় দোোঁযে দোোঁে সলযি রযয়যি, আর 

িলোর চশরোগুযলো সব সবচরযয় আযস–লোলযমোহনবোবুর সদচখ সসই রেম অবস্থো। 

  

েী মশোই  সেলুদো হোোঁেল, চেিু বলযিন নো সয  
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চপিন সেযে এবোর পোোঁির্ো ইনেলযমযন্ট পোোঁির্ো েেো সবযরোল।–চশপ… অলরোইর্… বোর্… 

র্চেিং… ইম্পচসবল… 

  

সেোনও রেযম হোচস সিযপ সওয়োচরর চদযে মন চদলোম। আমরো এখন সরল লোইযনর ধোরো 

চদযয় িযলচি। এেবোর মযন হল, দূযর সযন সেযনর সধোোঁয়োর্ো সদখযে সপলোম, েোরপর 

আবোর সসর্ো চমচলযয় সিল। সূযট সনযম আসযি। দৃশযও বদযল আসযি। আবোর আবিো 

পোহোযড়র লোইন সদখযে পোচি। বহু দূযর। ডোন চদযে এের্ো প্ৰেোে বোচলর স্তুপ পড়ল। 

সদযখ বুঝলোম, েোর উপযর মোনুযের পোযয়র িোপো পযড়চন। সম্ বোচলর িোযয় সিউযয়র 

মযেো লোইন। 

  

উন্টগুযলোর সবোধহয় এের্োনো এে সদৌযড় অযভযোস সনই, েোই মোযঝ মোযঝ েোযদর চস্পড 

েযম যোচিল, েোরপর চপিন সেযে সহোঁই সহোঁই শযে েোরো আবোর সদৌড়যে শুরু েরচিল। 

  

সসো ো িোরযর্ নোিোদ আমরো দূযর লোইযনর ধোযর সিৌযেো ঘযরর মযেো চেিু সদখযে সপলোম। 

এর্ো সেশন িোড়ো আর েী হযে পোযর  

  

আরও েোযি এযল পর বুঝলোম, আমোযদর আিোজ চেেই। এের্ো চসিনযোচলও সদখো 

যোযি। এর্ো এের্ো সরলওযয় সেশন, এবিং চনশ্চয়ই রোমযদওরো সেশন। 

  

আমোযদর উযর্র সদৌড় চর্যম হযয় এযসযি। চেন্তু আর সহোঁই সহোঁই েরোর প্ৰযয়োজন হযব নো, 

েোরণ সেন এযস িযল সিযি; েেক্ষযণর জনয সেনর্ো েসযে সিল জোচন নো, েযব েসযে 

সয সিযি, সস চবেযয় সেোনও সযিহ সনই। 

  

েোর মোযন এখন সেযে রোে চেনযর্ পযটে আমোযদর এই জনমোনবশূনয প্ৰোেযর এে 

অজোনো জোয়িোয় এের্ো নোম-েো- ওয়োয্ সরল সেশযনর প্ল্যোর্েযমট বযস েোর্োযে হযব। 
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৯. ফেশন বলযত্ এের্া প্ল্যার্েমট 

  

সেশন বলযে এের্ো প্ল্যোর্েমট, আর এের্ো সিোট্ট েোজ িোলোবোর মযেো চর্চের্ ঘর। আসযল 

সেশন বেচরর েোজ এখনও িলযি। েযব সশে হযব েোর সেোনও চেে সনই। আমরো চর্চের্ 

ঘযরর েোযিই এের্ো জোয়িো সবযি চনযয় সুর্যেস আর হোল্ড অল মোচর্যে সপযে েোর 

উপযর বযসচি। এখোযন বসোর এের্ো েোরণ এই সয, েোযিই এের্ো েোযের সপোযে এের্ো 

সেযরোচশযনর বোচে ঝুলযি, েোযজই অন্ধেোর হযলও সসই আযলোযে আমরো অেে 

পরস্পযরর মুখর্ো সদখযে পোব। 

  

সেশযনর েোযি এের্ো সিোর্খোর্ো গ্রোম জোেীয় বযোপোর আযি। সেলুদো এেবোর সস চদের্োয় 

ঘুযর এযস জোচনযয়যি সয, খোবোযরর সদোেোন বযল চেিুই নোচে সসখোযন সনই। খোবোর বলযে 

আমোযদর এখন যো সম্বল দোোঁচড়যয়যি, সসর্ো হযি ফ্ল্োযস্কর মযধয সোমোনয জল আর 

লোলযমোহনবোবুর েোযি এে চর্ন চজযভিজো। বুঝযে পোরচি, আজ রোের্ো এই িজো সখযয়ই 

েোেযে হযব। চমচনর্ দযশে হল সূযট ডুযবযি। চেিুক্ষযণর মযধযই অন্ধেোর ঘচনযয় আসযব। 

গুরুবিন চসিং আসযব বযল চবযশে ভরসো হয় নো, েোরণ আমরো এই সয চেন ঘণ্টো হল 

এযসচি, েোর মযধয এের্ো িোচড়ও যোয়চন রো্ো চদযয়-নো সযোধপুযরর চদযে, নো 

জয়সলমীযরর চদযে। রোে চেনযর্ পযটে এই প্ল্যোর্েযমট বযস েোেো িোড়ো আর সেোনও 

উপোয় আযি বযল মযন হয় নো। 

  

সেলুদো ওর সুর্যেসর্োর উপর বযস সরযলর লোইযনর চদযে সিযয় আযি এেদৃচষ্ট। ওযে 

এর মযধয বোর দু-চেন সদযখচি বোোঁ হোযের সেযলোর িোযপ ডোন হোযের আেুল মর্েোযে। 

সবশ বুঝচি ওর সভের এের্ো িোপো উযিজনোর ভোব রযয়যি, আর েোই ও েেোও বলযি 

নো সবচশ। 
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দোলদোর চর্নর্ো খুযল এের্ো চজযভিজো বোর েযর েোযে এের্ো েোমড় চদযয় লোলযমোহনবোবু 

বলযলন, েী সেযে েী হযয় যোয় মশোই। আগ্রো সেযে যচদ এে েোমরোয় চসর্ নো পড়ে, 

েো হযল চে আর এভোযব আমোর হচলযডর সিহোরোর্ো পোলযর্ সযে  

  

আপনোর চে আপযশোস হযি  সেলুদো চজযেস েরল। 

  

বযলন েী মশোই! সেলুদোর প্ৰশ্নর্ো ভদ্রযলোে সহযসই উচড়যয় চদযলন। েযব েী জোযনন, 

বযোপোরর্ো যচদ আমোর েোযি আর এেরু্ চক্লয়োর হে, েো হযল মজোর্ো আরও জমে।  

  

সেোন বযোপোরর্ো  

  

চেিুই সেো জোচন নো মশোই। খোচল শোট্ লেযের মযেো এ চদযে েোপড় সখযয় ও চদযে 

যোচি, আর ও চদযে েোপড় সখযয় এ চদযে আসচি। এমনেী আপচন সয আসযল সে–

চহযরো নো চভযলন—েোই সেো বুঝযে পোরচি নো, সহ সহ। 

  

েী হযব সজযন  সেলুদো মুিচে সহযস বলল।আপচন যখন উপনযোস সলযখন, সব চজচনস 

চে আযি সেযে বযল সদন  এই রোজস্থোযনর অচভেেোর্োযে এের্ো উপনযোস বযল ধযর 

চনন নো। িযল্পর সশযে সদখযবন সব রহসয পচরকোর হযয় সিযি।  

  

আচম আ্ েোেযব সেো িযল্পর সশযে  জো্ েোেব সেো  

  

সেেোয় পড়যল আপচন সয সদৌচড়যয় খরযিোশযেও হোর মোনোযে পোযরন, সসর্ো সেো সিোযখই 

সদখলোম। এর্ো চে েম ভরসোর েেো  

  

এের্ো সলোে এযস েখন জোচন সেযরোচসযনর বোচের্ো জ্বচলযয় চদযয় সিযি। সসই আযলোয় 

সদখযে সপলোম স্থোনীয় সপোশোে পরো দুযর্ো পোিচড়ধোরী লোচে েক্ েক্ েরযে েরযে 

আমোযদর চদযে এচিযয় আসযি। েোরো এযস আমোযদর চেে িোর-পোোঁি হোে দূযর মোচর্যে 

উবু হযয় বযস চনযজযদর মযধয দুযবোধয ভোেোয় েেোবোেটো আরম্ভ েযর চদল। সলোে দুযর্োর 

এের্ো বযোপোর সদযখ আমোর মুখ হোোঁ হযয় সিল। েোযদর দুজযনরই সিোোঁে সজোড়ো অেে 
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িোর বোর পোে সখযয় িোযলর দু পোযশ দুযর্ো ঘচড়র চরিং-এর মযেো হযয় রযয়যি। মযন হয়, 

সর্যন সসোজো েরযল এে এে চদযে অেে হোে সদযড়ে লম্বো হযব। লোলযমোহনবোবুরও 

সদচখ িকু্ষচস্থর। 

  

সেলুদো িোপো িলোয় বলল, বযচের্্। 

  

বযলন েী! লোলযমোহনবোবু ফ্ল্োস্ক সেযে জল সিযল সখযলন। 

  

চনঃসযিযহ। 

  

লোলযমোহনবোবু এবোর দোলদোর চর্নর্ো বন্ধ েরযে চিযয় িোেনোর্ো হোে সেযে েসযে সেযল 

এের্ো চবশ্রী খযোনযখযন শে েযর চনযজই আরও সবচশ নোভটোস হযয় পড়যলন। 

  

সলোেগুযলোর িোযয়র রিং এযেবোযর সদয েোচল চদযয় বুরুশ েরো নেুন জুযেোর মযেো 

িেিযে। দুযর্োর মযধয এের্ো সলোে এবোর এের্ো চসিোযরর্ বোর েযর মুযখ পুরল, েোরপর 

পযের্ েোবযড়-েুবযড় এের্ো সদশলোইযয়র বোক্স বোর েযর সসর্ো খোচল সদযখ সেযনর 

লোইযনর চদযে িুযড় সেযল চদল। খি েযর এের্ো শে শুযন সেলুদোর চদযে সিযয় সদচখ, 

সস েোর লোইর্োরর্ো জ্বচলযয় সলোের্োর চদযে এচিযয় চদযয়যি। সলোের্ো প্ৰেযম এেরু্ 

অবোে, েোরপর মুখ বোচড়যয় চসিোযরর্র্ো ধচরযয় সেলুদোর েোি সেযে লোইর্োরর্ো চনযয় 

সনযড়যিযড় সদযখ এখোযন-যসখোযন চর্যপ েস েযর সসর্োযে জ্বোলোল। লোলযমোহনবোবু েী 

জোচন বলযে সিযলন, চেন্তু িলো চদযয় পচরকোর আওয়োজ সবযরোল নো। সলোের্ো আরও 

চেনবোর লোইর্োরর্ো জ্বচলযয়-চনচভযয় সসর্ো সেলুদোযে সেরে চদযয় চদল। লোলযমোহনবোবু 

এবোর িোেনো লোিোযনো চর্নর্ো সুর্যেযস ভরযে চিযয় পুযরো চর্নর্োই হোে সেযে সেযল 

িেবোযরর সিযয় আরও িোরগুণ সবচশ শে েযর বসযলন। সেলুদো সস চদযে সেোনও ভুযক্ষপ 

নো েযর েোর েচল সেযে নীল খোের্ো েোর েযর এই চর্মচর্যম আযলোযেই সসর্ো উলযর্-

পোলযর্ সদখযে লোিল। 
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হেোৎ লক্ষ েরলোম, চর্চের্ ঘযরর চপিযন চেিুর্ো দূযর এের্ো েোোঁর্ো সঝোযপর উপর সেযেযে 

জোচন এের্ো আযলো এযস পযড়যি। 

  

আযলোর্ো বোড়যি। এবোর এের্ো িোচড়র আওয়োজ সপলোম। জয়সলমীযরর চদে সেযে 

আসযি িোচড়র্ো। যোক্ বোবো! মযন হযি গুরুবিযনর সমসযোর সমোধোন হযলও হযে পোযর। 

  

িোচড়র্ো হুশ েযর নোযের সোমযন চদযয় সযোধপুযরর চদযে িযল সিল। ঘচড়যে সদখলোম 

সোযড় সোের্ো। 

  

সেলুদো খোেো সেযে মুখ েুযল লোলযমোহনবোবুর চদযে িোইল। েোরপর বলল, আিো! 

লোলযমোহনবোবু, আপচন সেো িল্প-র্ল্প সলযখন, বলুন সেো সেোসেো চজচনসর্ো েী এবিং 

সেোসেো সেোন পযড়। 

  

সেোসেো … সেোসেো … লোলযমোহনবোবু েোেমে সখযয় সিযিন। সেন পযড় মোযন, এই 

ধরুন আপচন চসিোযরর্ ধরোযে চিযয় হোযে িযোোঁেো লোিল— 

  

সস সেো বুঝলোম—চেন্তু সেোসেো পড়যব সেন  

  

সেন  ও–আই চস-যেন… 

  

চেে আযি। এবোর বলুন সেো এের্ো সলোেযে মোেোর উপর সেযে সদখযল েোযে সবোঁযর্ 

মযন হয় সেন  

  

লোলযমোহনবোবু িুপ েযর হোোঁ েযর সিযয় রইযলন। আবিো আযলোয় সদখলোম। চেচন হোে 

েিলোযিন। পোযশর সলোে দুযর্ো এে সুযর এেভোযব িল্প েযর িযলযি। সেলুদো এেদৃচষ্ট 

লোলযমোহনবোবুর চদযে েোচেযয় রযয়যি। 

  

লোলযমোহনবোবু চজভ চদযয় সেোোঁর্ সিযর্ বলযলন, আমোযে এ সব, মোযন, সেোযশ্চন— 

  

আযরের্ো প্ৰশ্ন আযি লোলযমোহনবোবু—এর্োর উির আপচন চনশ্চয় জোযনন। 
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লোলযমোহনবোবু চনবটোে। সেলুদো সযন েোোঁযে চহপ যনোর্োইজ েযর সেযলযি। 

  

আজ সেোযল আপচন সোচেটর্ হোউযসর চপিযনর বোিোযন আমোর জোনোলোর েোযি েী 

েরচিযলন  

  

লোলযমোহনবোবু এে মুহুেট পোের। েোরপযরই চেচন এযেবোযর হোে-পো িুোঁযড় হোউমোউ েযর 

উেযলন। 

  

আযরো মশোই–আপনোর েোযিই সেো যোচিলুম! আপনোরই েোযি! এমন সময় মযূ়রর্ো এমন 

সিোঁচিযয় উেল—আর েোরপর এের্ো চিৎেোর শুনলোম-যেমন জোচন নোভটোস-র্োভটোস হয … 

  

আমোর ঘযর যোবোর চে অনয রো্ো চিল নো  আর আমোর েোযি আসোর জনয মোেোয় পোিচড ়

আর িোযয় িোদর চদযে হয়  

  

আযরো মশোই, িোযয়র িোদর সেো চবিোনোর িোদর, আর পোিচড় সেো সোচেটর্ হোউযসর 

সেোয়োযল! এের্ো চডজিোইজ নো হযল সলোের্োর উপর স্পোইিং েরব েী েযর?  

  

সেোন সলোের্ো  

  

চমেোর ের্োর! সভচর সো্ চপশো্ ! ভোযিয সিোসলুম। েী সপলুম সদখুন নো, ওর জোনলোর 

বোইযর ঘোযসর উপর। চসযক্রর্ সেোড! এইযর্ই সেো আপনোযে চদযে যোচিলুম, আর চেে 

সসই সময় মযূ়রর্ো সিিোযমচি লোচিযয় সব ভেুল েযর চদযল৷ 

  

আচম লক্ষ েরচিলোম। লোলযমোহনবোবুর ঘচড়র্ো। সচেয, এই ঘচড়র্োই সেো সদযখচিলোম 

িোে সেযে। 

  

লোলযমোহনবোবু সুর্যেস খুযল েোর খোপ সেযে এের্ো সেোোঁেড়োযনো েোিযজর রু্েযরো বোর 

েযর সেলুদোযে চদল। বুঝলোম েোিজর্োযে দল পোেোযনো হযয়চিল, সসর্ো আবোর সসোজো 

েরো হযয়যি। 
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সেলুদোর পোযশ চিযয় সেযরোচসযনর আযলোযে সদখলোম েোিজর্ো ু সপনচসল চদযয় সলখো 

আযি–  

  

IP 1625+U 

U–M 

  

সেলুদো ভীেণভোযব ভুরু েুোঁিযে েোিজর্োর চদযে সিযয় রইল। আচম এই অযোলযজব্ৰোর 

মোেোমুেু চেিুই বুঝলোম নো, যচদও লোলযমোহনবোবু দুবোর চে্ চে্ েযর বলযলন, হোইচল 

সো্ চপশো্।  

  

সেলুদো ভোবযি, আর ভোবযে ভোবযে আপন মযন চবড়চবড় েরযি— 

  

সেোল শ পোোঁচিশ…সেোল শ পোঁচিশ..এই সিংখযর্ো সেোেোয় সযন সদযখচি চরযসন্টচল … 

  

র্যোচক্সর নম্বর   আচম চজযেস েরলোম। 

  

উোঁহু, সেোল শ পোঁচিশ…চসক্সচর্ন সর্োযয়চন্ট েো—”  

  

সেলুদো েেোর্ো সশে নো েযর এে ঝচর্েোয় েযল সেযে ব্ৰযোড শ র্োইম সর্চবলর্ো বোর েরল। 

পোেো ভোোঁজ েরো জোয়িোর্োয় খুযল পোেোর উপর সেযে নীযির চদযে আেুল িোচলযয় এে 

জোয়িোয় এযস েোমল। 

  

ইযয়স। চসক্সচর্ন সর্োযয়চন্ট েোইভ হযি অযোরোইভযোল। 

  

সেোেোয়  চজযেস েরলোম। 

  

সপোেরোযন। 

  

বললোম, েো হযল সেো P-র্ো সপোেরোন হযে পোযর। সপোেরোযন চসক্সচর্ম সর্োযয়চন্ট েোইভ। 

আর বোচের্ো  
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বোচের্ো…বোচের্ো…আই চপ-আবোর প্ল্োস ইউ। 

  

েোলোর Mটা চেন্তু ভোল লোিযি নো মশোই, লোলযমোহনবোবু বলযলন। M বলযলই চেন্তু 

মোডটোর মযন পযড়। 

  

দোোঁড়োন মশোই–আযি ওপযররর্োর পোযেোদ্ধোর েচর। 

  

লোলযমোহনবোবু চবড়চবড় েযর বলযলন, মোডটোর…চমসচে…মযোসোেোর…মনেোর… 

  

সেলুদো সেোযলর উপর েোিজর্ো সখোলো সরযখ ভোবযে লোিল।।  

  

লোলযমোহনবোবু িজোর চর্নর্ো বোর েযর আমোযদর আবোর অেোর েরযলন। আচম এের্ো 

সনবোর পর সেলুদোর চদযে চর্নচর্ো এচিযয় চদযয় ভদ্রযলোে বলযলন, ভোল েেো—আচমই 

সয আপনোর জোনোলোর েোযি চিযয়চিলুম, সসর্ো েী েযর বুঝযলন সযোর  আপচন চে আমোয় 

সদযখ সেযলচিযলন নোচে  

  

সেলুদো এের্ো িজো েুযল চনযয় বলল, পোিচড়র্ো সখোলোর পর সবোধহয় িুলর্ো আোঁিড়োনচন। 

ঘর্নোর্োর চেিুক্ষণ পর যখন আপনোর সযে সদখো হয়, েখন আপনোর িুযলর অবস্থোর্ো 

সদযখই সযিহ হযয়চিল। 

  

ভদ্রযলোে সহযস বলযলন, চেিু মযন েরযবন নো সযোর–আপনোযে চেন্তু সসন্ট-পোরযসন্ট 

সিোযয়িো বযলই মযন হযি। 

  

সেলুদো এবোর েোর এের্ো েোডট বোর েযর লোলযমোহনবোবুযে চদল। লোলযমোহনবোবুর দৃচষ্ট 

উদ্ভোচসে হযয় উেল। 

  

ওঃ!–প্ৰযদোে চস চমর্োর! এর্ো চে আপনোর চর যোল নোম  

  

আযে হযোোঁ! সযিযহর সেোনও েোরণ আযি চে  
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নো, মোযন ভোবচিলোম েী অদু্ভে নোম 

  

অদু্ভে  

  

অদু্ভে নয়  সদখুন নো সেমন চমযল যোযি! –প্ৰযদোে–প্ৰ হযি প্ৰযেসনোল, সদোে হযি 

ক্রোইম আর চস হযি–রু্ চস–অেটোৎ সদখো–অেটোৎ ইনযভচেযির্। অেটোৎ প্ৰযদোে চস ইজ 

ইেুয়যোল রু্ প্ৰযেসনযোল ক্রোইম ইনযভচেযির্র! 

  

সোধু সোধু।—আর চমর্োর  

  

চমর্োরর্ো এেরু্ সভযব সদখযে হযব, লোলযমোহনবোবু মোেো িুলযে বলযলন।  

  

চেসু ভোবোর দরেোর সনই। আচম বযল চদচি। র্যোচক্স চমর্োর জোযনন সেো  সসই চমর্োর—

অেটোৎ ইচেযের্র। েোর মোযন শুধু ইনযভচেযিশন নয়, অলযসো ইনচডযেশন। ক্রোইযমর 

েদেই শুধু নয়, চক্রচমনোল বোর েযর েোর চদযে অেুচল চনযদটশ। হল সেো  

  

লোলযমোহনবোবু ব্ৰোযভো বযল হোেেোচল চদযয় উেযলন। সেলুদো চেন্তু আবোর চসচরয়োস। 

আযরেবোর হোযের েোিজর্োর চদযে সদযখ সসর্োযে শোযর্টর বুে-পযেযর্ গুোঁযজ সরযখ 

চসিোযরর্র্ো বোর েযর বলল, I এেং U-এর অচবচশয খুব সহজ মোযন হযে পোযর।I অেটোৎ 

আচম এবিং U অেটোৎ েুচম, চেন্তু প্ল্োস ইউ-র্ো সিোলযমযল। আর চদ্বেীয় লোইনর্োর সেোনও 

চেনোরোই েরো যোযি নো। …সেোপযস, েুই বরিং হোে-অলর্ো চবচিযয় শুযয় পড়। আপচনও—

লোলযমোহনবোবু; এখনও সেো সোযড় সোে ঘণ্টো সদচর সেন আসযে। আচম আপনোযদর চেে 

সমযয় েুযল সদব। 

  

েেোর্ো মি বযলচন সেলুদো। শুধু িযোপ দুযর্ো খুযল হোল্ড-অলর্োযে চবচিযয় প্ল্যোর্েযমটর 

উপর শুযয় পড়লোম। চিে হওয়োমোত্র আেোযশর চদযে সিোখ সিল, আর েকু্ষচন বুঝযে 

পোরলোম সয, এেসযে এে েোরো আচম জীবযন েখনও সদচখচন। মরুভূচমযে চে আেোশর্ো 

েো হযল এেরু্ সবচশ পচরকোর েোযে  েোই হযব। 
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আেোশ সদখযে সদখযে ক্রযম সিোখর্ো ঘুযম বুযজ এল। এেবোর শুনলোম। লোলযমোহনবোবু 

বলযিন, উযর্ িড়যল িোোঁযর্ সবশ বযেো হয় মশোই। আর এেবোর সযন বলযলন, এম ইজ 

মোডটর। এর পর আর চেিু মযন সনই। 

  

ঘুম ভোেল সেলুদোর ঝোোঁেোচনযে। 

  

সেোপযস—উযে পড়~~িোচড় আসযি। 

  

েড়োে েযর উযে সহোল্ড-অল সবোঁযধ সেলযে সেলযে সেযনর সহড-লোইর্ সদখো সিল। 
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১০. জমর্ার ফিযির পযাযসঞ্জার িাজ়ি 

  

চমর্োর সিযজর পযোযসঞ্জোর িোচড়। েোমরোগুযলো েোই খুবই সিোর্। যোত্রীও সবচশ সনই, েোই 

এের্ো খোচল েোে ক্লোস পোওয়োযে খুব এের্ো অবোে লোিল নো। 

  

েোমরো অন্ধেোর; হোেচড়যয় সুইি বোর েযর চর্যপ সেোনও েল হল নো। লোলযমোহনবোবু 

বলযলন,সভয সদযশই সরযলর বোলব সলোপোর্ হযয় যোয়, ডোেোযের সদযশ সেো ওর্ো আশো 

েরোই ভুল। 

  

সেলুদো বলল, সেোরো দুজন দু চদযের সবচঞ্চযে শুযয় পড়। আচম মোঝখোযনর সমযঝযে 

শেরচঞ্চ সপযে মযোযনজো েরচি। ঝোড়ো ি ঘণ্টো সময় আযি হোযে, চদচবয িচড়যয় সনওয়ো 

যোযব। 

  

লোলযমোহনবোবু এেবোর এেরু্ আপচি েযরচিযলন—আপচন আবোর সফ্ল্োযর সেন মশোই, 

আমোযে চদন নো-চেন্তু সেলুদো এেরু্ েড়ো েযর সমোযর্ই নো বলযে ভদ্রযলোে সবোধহয় 

িোোঁযর্র বযেোর েেো সভযবই সবচঞ্চযে হোে-অল খুযল সপযে চনযলন।  

  

িোচড় সিযড় প্ল্যোর্েমট সপরযনর এে চমচনযর্র মযধযই সে এেজন আমোযদর দরজোর পো-

দোচনযে লোচেযয় উেল। লোলযমোহনবোবু সহযস বযল উেযলন, আযর বোবো, িোচড় চরজোভট 

হোয়। সজনোনো েোমরো হযোয়। 

  

এবোযর ঝড়োে েযর আমোযদর দরজোর্ো খুযল সিল, আযরের্ো উজ্জ্বল র্যিটর আযলো জ্বযল 

উযে েযয়ে মুহুযেটর জনয আমোর সিোখ ধোোঁচধযয় চদল।  

  

সসই আযলোযেই সদখলোম, এের্ো হোে আমোযদর চদযে এচিযয় এযসযি, আর সস হোযে 

িেিে েরযি এের্ো সলোহোর নলওয়োলো চজচনস। 
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আমোযদর চেনজযনরই হোে মোেোর উপর উযে সিল।  

  

এবোর উেুন সেো বোবুরো! দরজো খোলো আযি, এযে এযে সনযম পড়ুন সেো বোইযর। 

  

এ সয মিোর সবোযসর িলো। 

  

িোচড় সয িলযি।–েোোঁপো িলোয় বযল উেযলন লোলযমোহনবোবু। 

  

শোট্ আপ। মিোর সবোস িজটন েযর দু পো এচিযয় এযলন। র্যিটর আযলোর্ো অনবরে 

আমোযদর চেনজযনর উপর সঘোরোযেরো েরযি। নযোেোযমো হযি। েলেোেোয় িলে েোম-

বোস সেযে ওেোনোমো েরো হয় নো  উেুন উেুন–  

  

েেোর্ো সশে হযে নো হযে এমন এের্ো বযোপোর ঘযর্ সিল, সযর্ো আচম জীবযন সেোনও 

চদন ভুলব নো। সেলুদোর ডোন হোের্ো এের্ো চবদুযযের চশখোর মযেো সনযম এযস েোর 

চনযজর শেরচঞ্চর সোমযনর চদের্ো খোমোযি ধযর মোরল এের্ো প্ৰিে হযোোঁিেো র্োন–আর েোর 

েযল মিোর সবোযসর পো দুযর্ো সোমযনর চদযে হড়যে ির্যে শূযনয উযে চিযয় উপযরর 

শরীরর্ো এে ঝচর্েোয় চিচেযয় দোড়োম েযর লোিল েোমরোর সদয়োযল। আর সসই সযে েোর 

ডোন হোে সেযে চরভলভোরর্ো চির্যে সবচরযয় চিযয় পড়ল লোলযমোহনবোবুর সবচঞ্চযে, আর 

বোোঁ হোে সেযে জুলে র্িটর্ো েসযে চিযয় পড়ল সমযঝযে। 

  

মিোর বোযসর পুযরো শরীরর্ো মোচর্যে পড়বোর আযিই লোে চদযয় উযে দোোঁচড়যয়যি সেলুদো–

েোর হোযে সেোযর্র চভের সেযে বোর েরো েোর চনযজর চরভলভোর।  

  

সির্ আপ! সেলুদো মিোর সবোসযে উযেশ েযর িচজটযয় উেল। 

  

চমর্োর সিযজর িোচড়, প্ৰিে শে েযর দুযল দুযল এচিযয় িযলযি মরুভূচমর মযধয চদযয়। 

লোলযমোহনবোবু ইচেমযধয মিোরবোবুর চরভলভোরর্ো েোর জোপোন এয়োর লোইনস-এর 

বযোযির মযধয িুচেযয় চদযয়যিন। 
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উেুন বলচি! সেলুদো আবোর িচজটযয় উেল। 

  

র্োিটর্ো মোচর্যে িড়োিচড় যোযি, অেি বুঝযে পোরচি সসর্ো মিোর সবোযসর উপর সেলো 

উচিে—নইযল সলোের্ো অন্ধেোযরর সুযযোি চনযয় এের্ো সিোলমোল েরযে পোযর। এই 

েেোর্ো সভযব র্িটর্ো েুলযে চিযয়ই হযয় সিল সবটনোশ; আর সসর্ো এমনই সবটনোশ সয, 

সসর্োর েেো ভোবযে এখনও আমোর রক্ত েোেো হযয় যোয়। মিোর সবোযসর শরীযরর উপর 

চদের্ো চিল আমোর সবচঞ্চর চদযে। আচম সযই র্োচ িটর্ো েুলযে চনিু হযয়চি, ভদ্রযলোে 

েৎক্ষণোৎ এের্ো আিমেো ঝোোঁপ চদযয় আমোযে জোপযর্ ধযর আমোযে সুদ্ধ উযে দোোঁড়োযলন। 

েোর েযল মিোর সবোস আর সেলুদোর মোঝখোযন পযড় সিলোম আচম। এই িরম চবপযদর 

সমযয়ও মযন মযন সলোের্োর শয়েোচন বুচদ্ধর েোচরে নো েযর পোরলোম নো। বুঝযে 

পোরলোম, সেলুদো প্ৰেম রোউযে আশ্চযট ভোযব চজেযলও, চদ্বেীয় রোউযে সবেোয়দোয় পযড় 

সিযি। এর্োও বুঝলোম সয, এই অবস্থোর্োর জনয দোয়ী এেমোত্র আচম।  

  

মিোর সবোস আমোযে চপিন সেযে আোঁেযড় ধযর সোমযনর চদযে সরযখ, সখোলো দরজোর্োর 

চদযে চপিোযে লোিযলন। েোোঁযধর েোির্োয় েী সযন এের্ো েুর্যি। বুঝলোম, সসর্ো মিোর 

সবোযসর হোযের এের্ো নখ। নীলুর হোযের যেণোর েেো মযন পযড় সিল। 

  

ক্রযম বুঝলোম, দরজোর খুব েোযি এযস সিচি। েোরণ বোইযর সেযে েনেযন েোেো হোওয়ো 

এযস আমোর বোোঁ েোোঁধর্োয় লোিযি। 

  

আরও এে পো চপযিোযলন মিোর সবোস। সেলুদো চরভলভোর উোঁচিযয় রযয়যি চেন্তু চেিু 

েরযে পোরযি নো। জ্বলে র্িটর্ো এখনও সেযনর সদোলোর সযে সযে সমযঝর এচদযে-

ওচদযে িড়োযি। 

  

হেোৎ চপিন সেযে এের্ো প্ৰিে ধোক্কো সখযয় আচম সেলুদোর উপর হুমচড় সখযয় পড়লোম। 

আর েোর পযরই এের্ো শে সপলোম যোযে বুঝলোম সয, মিোর সবোস িলে সেন সেযে 

লোচেযয় পযড়যিন। চেচন বোোঁিযলন চে মরযলন, সসর্ো সবোঝোর সেোনও উপোয় সনই। 
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সেলুদো দরজো চদযয় িলো বোচড়যয় চেিুক্ষণ সদযখ চেযর এল। েোরপর যেোস্থোযন 

চরভলভোরর্োযে িোলোন চদযয় চনযজর জোয়িোয় বযস পযড় বলল, দু-এের্ো হোড়যিোড় অেে 

নো ভোেযল খুব আযক্ষযপর েোরণ হযব। 

  

লোলযমোহনবোবু সযন এেরু্ অচেচরক্ত সজোযরই সহযস উযে বলযলন, বযলচিলোম নো মশোই, 

সলোের্ো সো্ চপশো্।  

  

আচম এর মযধয ফ্ল্োস্ক সেযে খোচনের্ো জল সখযয় চনযয়চি। বুযের ধড়েড়োচনর্ো আয্ 

আয্ েমচিল, চনশ্বোস-প্ৰশ্বোস স্বোভোচবে হযয় আসচিল। েী ভীেণ এের্ো ঘর্নো েযয়ে 

মুহূযেটর মযধয ঘযর্ সিল, সসর্ো সযন এখনও চেে চবশ্বোস েযর উেযে পোরচিলোম নো। 

  

সেলুদো বলল, শ্রীমোন েযপশ চিযলন বযল সলোের্ো এ-যোত্রো পোর সপযয় সিল, নইযল 

বিুের্ো নোযের সোমযন ধযর ওর সপর্ সেযে সব বোর েযর চনেোম। অচবচশয— 

  

সেলুদো েোমল। েোরপর বলল, খুব বড় চবপযদর সোমযন পড়যলই সদযখচি, আমোর মোেোর্ো 

চবযশে রেম পচরকোর হযয় যোয়। ওই সিংযেযের মোযনর্ো এখন স্পষ্ট বুঝযে পোরচি। 

  

বযলন েী! বলযলন লোলযমোহনবোবু। 

  

সেলুদো বলল, আসযল খুবই সহজ। আই হযি আচম, চপ হযি সপোেরোন, ইউ হযি েুচম, 

আর এম হযি চমচির–প্ৰযদোে চমচির। 

  

আর প্ল্োস-মোইনোস  

  

আই চপ ১৬২৫ + ইউ। অেোৎ আচম সপোেরোন সপোোঁিচি চবযেল িোরযর্ পোোঁচিযশ, েুচম 

আমোর সযে এযস সযোি চদয ো। 

  

আর ইউ মোইনোস এম  

  

আরও সহজ-–েুচম চমচিরযে েোর্োও। 
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েোর্োও! ধরো িলোয় বলযলন লোলযমোহনবোবু। েোর মোযন মোইনোস হযি মোডটোর  

  

মোডোযরর প্ৰযয়োজন েী  মোঝপযে িলে সেন সেযে নোচমযয় চদযল এে সেো জখম হবোর 

সম্ভোবনো চিলই, েোর উপর িচব্বশ ঘণ্টো অযপক্ষি েরযে হে পযরর সেযনর জনয। েোর 

মযধয ওযদর েোযটচসচদ্ধ হযয় সযে। দরেোরর্ো চিল আমোযদর জয়সলমীর সেযে মোইনোস 

েরো। সসই জযনযই সেো রো্োয় এে সপযরযের িড়োিচড়। সসর্োয় েোজ হয়চন বুঝযে সপযর 

সশের্োয়। সেন সেযে নোমোযনোর সিষ্টো। 

  

এেক্ষযণ হেোৎ এের্ো চজচনস সখয়োল েরলোম। সেলুদোযে বললোম, িুরুযর্র িন্ধ পোচি 

সেলুদো। 

  

সেলুদো বলল, সসর্ো সলোের্ো েোমরোয় সিোেোমোত্র সপযয়চি। সোচেটর্ হোউযসও সেোনও বযচক্ত 

সয িুরুর্ খোযিন, সসর্ো আযিই বুযঝচি। মুেুযলর হোযের সসই রোিংেোর্ো িুরুযর্ই জড়োযনো 

েোযে। 

  

আর ভদ্রযলোযের এের্ো নখ ভীেণ বড়। আমোর েোোঁধর্ো সবোধহয় নীলুর হোযের মযেোই 

িযড় সিযি। 

  

চেন্তু চযচন ইন্ েোেশন চদযিন, সসই আই-চর্ চেচন  চজযেস েরযলন লোলযমোহনবোবু। 

  

সেলুদো িভীর িলোয় বলল, সোচেটর্ হোউযস পোওয়ো ইিংচরচজযে সলখো হুমচে-চিচের সযে 

এই সিংযেযের সলখো চমচলযয় সেো এের্ো সলোযের েেোই মযন হয়।  

  

সে  আমরো দুজযন এে সযে চজযেস েরলোম। 

  

ডক্টর সহমোেযমোহন হোজরো। 
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রোযত্র সবসুদ্ধ সবোধ হয় ঘণ্টো চেযনে ঘুচমযয়চি। যখন ঘুম ভোেল েখন বোইযর সরোদ। 

সেলুদোযে সদখলোম সমযঝ সেযে উযে আমোর সবচঞ্চর এে সেোযণ বযস বোইযরর চদযে 

সিযয় রযয়যি। েোর সেোযল রযয়যি সসই নীল খোেো, আর হোযে রযয়যি দুখোনো চিচে-এের্ো 

সসই ইিংচব্ৰচজযে হুমচে আর অনযর্ো ডক্টর হোজরোর সলখো চিচে। ঘচড়যে সদচখ সপৌযন 

সোের্ো। লোলযমোহনবোবু এখনও চদচবয ঘুমোযিন। চখযদ পোচিল ভীেণ, চেন্তু িজো সখযে 

আর মন িোইচিল নো। জয়সলমীর সপৌোঁিযব প্ৰোয় নর্োয়। বুঝলোম এই দু ঘণ্টো সময় 

চখযদর্োযে সেোনওরেযম সিযপ রোখযে হযব। 

  

বোইযরর দৃশয অদু্ভে। মোইযলর পর মোইল অল্প সিউ-যখলোযনো জচম সদখো যোযি দু চদযে-

েোর মযধয এের্ো বোচড় সনই, এের্ো সলোে সনই, এের্ো িোি পযটে সনই। অেি মরুভূচম 

বলো যোয় নো, েোরণ, বচল মোযঝ মোযঝ েোেযলও, সবচশর ভোির্োই শুেযনো সোদো ঘোস, 

লোলযি মোচর্ আর লোল-েোযলো পোেযরর েুচি। এর পযরও সয আবোর এের্ো শহর েোেযে 

পোযর সসর্ো ভোবযল চবশ্বোস হযে িোয় নো। 

  

এের্ো সেশন এল-যজেী িিন। আচম ব্ৰযোড শ খুযল সদখলোম এর্োর পর েোইয়ৎ হোচমরো, 

আর েোরপযরই জয়সলমীর। সেশযন সদোেোন-যর্োেোন সনই, সলোেজন সনই, েুচল সনই, 

সেচরওয়োলো সনই। সব চমচলযয় মযন হয় সযন পৃচেবীর সেোনও এের্ো অনোচবকৃে জোয়িোয় 

এই সেনর্ো সেমন েযর জোচন এযস পযড়যি-চেে সযমচন েযর রযের্ চিযয় হোচজর হয় 

িোোঁযদ। 

  

এবোর িোচড় িোড়োর চমচনর্খোযনে পযরই লোলযমোহনবোবু উযে পযড় চবরোর্ এের্ো হোই 

েুযল বলযলন, েযোনর্োসচর্ে স্বপ্ন সদখলুম মশোই!! এেদল ডোেোে, েোযদর সিোোঁেগুযলো 

সব সভড়োর চশযের মযেো পযোোঁিোযনো—েোযদর আচম চহপূযনোর্োইজ েযর চনযয় িযলচি। এের্ো 

সেল্লোর চভের চদযয়। সসই সেল্লোয় এের্ো সুড়ে! েোই চদযয় এের্ো আেোরগ্রোউে সিম্বোযর 

সপৌোঁিলুম। জোচন সসখোযন গুপ্তধন আযি, চেন্তু চিযয় সদচখ এের্ো উর্ সমযঝযে বযস 

চজযভিজো খোযি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রায়  । ফসানার ফেল্লা ।  ফেলুদা সমগ্র 

 100 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িজো খোযি সসর্ো জোনযলন েী েযর  সেলুদো চজযেস েরল। হোোঁ েযর সদখোল  

  

আযর নো মশোই। স্পষ্ট সদখলুম। আমোর দোলদোর চর্নর্ো সখোলো পযড় আযি। উযর্র চেে 

সোমযন। 

  

েোইয়ৎ হোচমরো সেশন সপরযনর চেিুক্ষণ পযরই দূযর আবিো এের্ো পোহোড় সিোযখ পড়ল। 

এ-ও সসই রোজস্থোচন িযোপর্ো সর্বল মোউযন্টন। আমোযদর সেনর্ো মযন হল সসই পোহোযড়র 

চদযে যোযি। 

  

আর্র্ো নোিোে মযন হল পোহোড়র্োর উপর এের্ো চেিু রযয়যি।  

  

ক্রযম বুঝযে পোরলোম, সসর্ো এের্ো সেল্লো। সম্ পোহোযড়র উপরর্ো জুযড় মুেুযর্র মযেো 

বযস আযি। সেল্লোর্ো।–েোর উপর সসোজো চিযয় পযড়যি ঝেঝযে পচরকোর সেোযলর 

ঝলমযল সরোদ। আমোর মুখ সেযে এের্ো েেো আপনো সেযেই সবচরযয় পড়ল–  

  

সসোনোর সেল্লো! 
  

সেলুদো বলল, চেে বযলচিস। এর্োই হল রোজস্থোযনর এেমোত্র সসোনোর সেল্লো। বোচর্র্ো 

সদযখই সযিহ হযয়চিল। েোরপর িোইডবুে সদযখ েনেোমটড হলোম। বোচর্র্ো সয পোেযরর 

বেচর, সেল্লোও সসই পোেযররই বেচর–ইযয়যলো সযোেযেোন। মুেুল যচদ সচেয েযরই 

জোচেস্মর হযয় েোযে, আর পূবটজন্ম বযল যচদ সচেযই চেিু সেযে েোযে, েো হযল মযন হয় 

ও এখোযনই জযন্মচিল। 

  

আচম বললোম, চেন্তু ডক্টর হোজরো চে সসর্ো জোযনন  

  

সেলুদো এ েেোর সেোনও উির নো চদযয় এেদৃচষ্ট সেল্লোর চদযে সিযয় সেযে বলল, জচনস 

সেোপযস–অদু্ভে এই সসোনোচল আযলো। মোেড়সোর জোযলর নেশোচ র্ো সিোযখর  সোমযন 

স্পষ্ট সদখযে পোচি। এই আযলোয়। 
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১১. িয়সলমীর ফেশযন ফনযম 

  

জয়সলমীর সেশযন সনযম প্ৰেযমই সযর্ো েরলোম, সসর্ো হযি এের্ো খোবোযরর সদোেোযন 

চিযয় িো আর এের্ো নেুন রেযমর চমচষ্ট সখযয় চখযদর্োযে চমচর্যয় চনলোম। সেলুদো বলল-

চমচষ্ট চজচনসর্ো নোচে দরেোর-ওযে গুযেোজ েোযে-সোমযন পচরশ্রম আযি-গ্লুযেোযজ 

এনোচজট সদযব। 

  

দোোঁচড়যয়, েযব সসর্ো সয ভোড়োর নয়, সসর্ো সদযখই সবোঝো যোয়। র্োেো এক্কো সোইেল-চরেশো 

র্যোচক্স চেিু সনই। আমরো যখন সেন সেযে সনযমচিলোম, েখন এের্ো েোযলো অযোম্বোসোডর 

দোোঁচড়যয় েোেযে সদযখচিলোম; এখন সদখচি সস িোচড়র্োও সনই। সেলুদো বলল, জোয়িোর্ো 

িোর্ সসর্ো বোঝোই যোযি। েোযজই এে জোয়িো সেযে আযরে জোয়িোর দূরত্ব সবচশ নয় 

চনশ্চয়ই। ডোেবোিংযলো এের্ো আযি সসর্ো িোইড-বুযে চলযখযি। আপোেে সসর্োর সখোোঁজ 

েরো যোে। 

  

সয যোর মোলপিোর হোযে, চনযয় সেশন সেযে সবচরযয় পড়লোম। েোযিই এের্ো সপযেোল 

সেশযন এের্ো সলোেযে চজযেস েরযেই সস রো্ো বোেযল চদল। বুঝলোম, সয 

ডোেবোিংযলোয় যোবোর জনয পোহোযড় উেযে হযব নো, সসর্ো পোহোযড়র দচক্ষণ চদযে সমেল 

জচমর উপযরই। হোোঁর্যে হোোঁর্যে রো্োর বোচলর উপর র্োয়োযরর দোি সদযখ সেলুদো বলল 

অযোম্বোসোডরর্োও এই রো্োযেই সিযি বযল মযন হযি।  

  

প্ৰোয় চমচনর্ পযনযরো হোোঁর্োর পর এের্ো এেেলো বোচড়র সোমযন েোযের েলযে সলখো সদযখ 

বুঝলোম, আমরো ডোেবোিংযলোয় এযস সিচি। বোিংযলোর সোমযনই সদচখ প্ৰেোযলো 

অযোম্বোসোডরর্ো দোোঁচড়যয় আযি। 

  

আমোযদর সদখযে সপযয়ই সবোধ হয় এের্ো খোচে শোর্ট খোর্ো ধুচে আর পোেোযনো পোিচড় 

পরো বুযড়ো সলোে পোযশর এের্ো আউর্-হোউস সেযে সবচরযয় আমোযদর চদযে এচিযয় এল। 
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সেলুদো েোযে চহচিযে চজযেস েরল সস সিৌচেদোর চে নো। সলোের্ো মোেো সনযড় হোোঁ 

বুচঝযয় চদল। েোর িোউচন সদযখ বুঝলোম সয আমোযদর আসোর্ো েোর েোযি অপ্ৰেযোচশে, 

আর বযোপোরর্ো সস এেরু্ সযিযহর সিোযখ সদখযি, েোরণ পোরচমশন িোড়ো বোিংযলোয় 

েোেযে সদয় নো। এর্ো আচম জোচন। 

  

সেলুদো বোিংযলোয় েোেোর প্ৰশ্নর্োই েুলল। নো। সস বলল সয আপোেে সস শুধু মোলগুযলো 

সরযখ সযযে িোয়, েোরপর পোরচমশযনর সিষ্টো েযর সদখযব। সিৌচেদোর বলল সসর্োর জনয 

রোজোর সসযক্রর্োচরর েোযি সযযে হযব। রোজবোচড় সেোন চদযে সসর্োও সস হোে েুযল 

সদচখযয় চদল। দূযর িোিপোলোর মোেোর উপর চদযয় হলযদ পোেযরর বেচর পযোযলযসর 

খোচনের্ো অিংশও সদখযে সপলোম। 

  

সিৌচেদোর মোলগুযলো রোখযে চদযে সেোনও আপচি েরল নো। েোর এের্ো েোরণ অচবচশয 

এই সয, সেলুদো ইচেমযধয েোর হোযে এের্ো েডুেযড় দুর্োেোর সনোর্ খুোঁযজ চদযয়যি। 

  

এের্ো ঘযরর মযধয সুর্যেস চবিোনো সরযখ ফ্ল্োস্কগুযলোযে জল ভযর েোোঁযধ ঝুচলযয় চনযয় 

সিৌচেদোরযে চজযেস েরো হল সেল্লোয় সযযে হযল সেোন রো্ো চদযয় সযযে হযব। 

  

ইউ ওয়োন্ট রু্ সিো রু্ দয সেোর্ট  

  

প্ৰশ্নর্ো এল বোরোিোর ও-মোেো সেযে। এেচর্ ভদ্রযলোে ও চদযের এের্ো ঘর সেযে 

সযবমোত্র সবচরযয়যিন। েরসো রিং, বয়স িচল্লযশর সবচশ নয়, খুব মন চদযয় ির্ো সরু এের্ো 

সিোোঁে সিোখো নোযের নীযি। এবোর আযরেরু্ সবচশ বয়যসর আর এেচর্ ভদ্রযলোে ঘর সেযে 

সবচরযয় প্ৰেম ভদ্রযলোেচর্র পোযশ দোোঁড়োযলন। ঐর হোযে এের্ো লোচে-যযমন লোচে আমরো 

সযোধপুযরর বোজোযর সদযখচি।–আর িোযয় সেমন সযন এের্ো সবখোপো েোযলো সুর্। এরো 

দুজযন সেোন সদচশ সসর্ো সবোঝো সিল নো। লক্ষ েরলোম চদ্বেীয় ভদ্রযলোেচর্ এেরু্ সযন 

সখোোঁড়োযিন, আর সসই জযনযই সবোধহয় েোর লোচের দরেোর হযি।  

  

সেলুদো বলল, সেোর্টর্ো এেবোর সদখযে পোরযল মি হে নো। 
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েোম অযোলিং উইে আ্—উই আর সিোচয়িং দযোর্ ওয । 

  

সেলুদো েয ে সসযেযের জনয েী সযন সভযব সযযে রোচজ হয  সিল।  

  

েযোঙ্ক ইউ সভচর মোি। দযোর্ ইজ সভচর েোইে অে ইউ।  

  

আমরো িোচড়র চদযে যোবোর সময় লোলযমোহনবোবু চেসচেস েযর বলযলন, এরো আবোর 

িলে সমোর্রিোচড় সেযে নোচমযয় চদযে িোইযব নো সেো  

  

িোচড় সেল্লোর চদযে রওনো চদল। লোচেওয়োলো ভদ্রযলোে চজযেস েরযলন, আর ইউ েম 

েযোলেোর্ো  

  

সেলুদো বলল, হযোোঁ। 

  

বোোঁ চদযে বোচলর উপর দূযর সদখলোম সদবীেুযের মযেো েেগুযলো স্মৃচে্ম্ভ রযয়যি। 

সেলুদো বলল ও চজচনসর্ো নোচে রোজস্থোযনর সব শহযরই রযয়যি।  

  

আমোযদর িোচড় ক্রযম পোহোযড়র িো সবযয় িড়োই উেযে আরম্ভ েরল।  

  

চমচনর্খোযনে ওেোর পর চপিন সেযে আযরের্ো িোচড়র শে সপলোম। িোচড়র্ো ক্রমোিে হনট 

চদযি। অেি আমরো সয খুব আয্ িলচিলোম েোও নয়। েো হযল সলোের্ো বোর বোর হনট 

চদযি সেন  

  

সেলুদো দুই ভদ্রযলোযের সযে চপিযন বযসচিল। সস হেোৎ ঘোড় চেচরযয় েোযির মধয চদযয় 

সদযখ চনয  আমোযদর িোচির েোইভোরযে উযেশয েযর বযল উেল, সরোক্ যে, সরোক্ যে! 

  

আমোযদর িোচড় রো্োর এে পোযশ েোমযেই আমোযদর ডোন পোযশ এযস দোোঁড়োল এের্ো 

র্যোচক্স—েোর চেয়োচরিং ধযর হোচসমুযখ বযস আমোযদর সসলোম জোনোযিন গুরুবিন চসিং। 
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আমরো চেনজযনই সনযম পড়লোম। সেলুদো ভদ্রযলোে দুজনযে ইিংচরচজযে বলল–

আপনোযদর অযনে ধনযবোদ। আমোযদর চনযজযদর র্যোচক্সর্ো পযে খোরোপ হযয় চিযয়চিল–

সসর্ো এযস পযড়যি। 

  

গুরুবিন বলল সভোর সোযড় ির্োয় নোচে এের্ো সিনো। র্যোচক্স জয়সলমীর সেযে চেরচিল—

েোর েোি সেযে সস্পয়োর সিযয় চনযয়যি। নব্বই মোইল রো্ো নোচে সস দু ঘণ্টোয় এযসযি। 

এখোযন এযস সপযেোল সেশনর্োয় দোোঁচড়যয় চিল, হেোৎ েযলো অযোম্বোসোডরর্োর চভের 

আমোযদর সদখযে পোয়। 

  

আরও খোচনের্ো পে সযযেই আমরো এের্ো বোজোযরর মযধয এযস পড়লোম। িোরচদযে 

সদোেোনপোর্ চিজচিজ েরযি, লোউডচস্পেোযর চহচি চেযমেরর িোন হযি, এের্ো সিোট্ট 

চসযনমো হোউযসর বোইযর আবোর চহচি িচবর চবেোপনও রযয়যি।  

  

আপযলোি চেল্লো সদখযন মোিংেো  গুরুবিন চসিং চজযেস েরল। সেলুদো হযোোঁ বলযে 

গুরুবিন চসিং র্যোচক্স েোমোল; ইযয় হযোয় চেযল্লেো সির্।  

  

ডোন চদযে সিযয় সদচখ এে সপল্লোয় ের্ে–েোরপর পোেযর বোোঁধোযনো রো্ো িড়োই উযে সিযি 

আযরের্ো ের্যের চদযে। বুঝলোম, এর্ো বোইযরর সির্ আর সভেযররর্ো আসল সির্। 

চদ্বেীয় সিযর্র চপিন সেযেই খোড়োই উযে সিযি। জয়সলমীযরর সসোনোর সেল্লো। 

  

সিযর্র বোইযর এের্ো সলোে দোোঁচড়যয় আযি। েোযে সদখযলই প্ৰহরী বযল সবোঝো যোয়। 

সেলুদো েোযে চিযয় চজযেস েরল, সেোযলর চদযে সেোনও বোেোচল ভদ্রযলোে এেচর্ 

সিোর্ সিযলযে সযে েযর সেল্লো সদখযে এযসচিযল চে নো; সেলুদো হোে চদযয় মুেুযলর 

হোইর্র্োও বুচঝযয় চদল। 

  

–আ ো েো, চেন্তু এখন সনই, িযল সিযি। 

  

–েখন  
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–আধো ঘণ্টো হযব। 

  

—িোচড়যে এযসচিল  

  

–হোোঁ-এে সর্চক্স েো। 

  

–সেোন চদযে সিযি বলযে পোর  

  

প্ৰহরী পচশ্চম চদযের রো্োর্ো সদচখযয় চদল। আমরো সসই রো্ো ধযর আচল সদোেোনপোযর্র 

মযধয চদযয় িলযে লোচ িলোম। লোলযমোহনবোবু সোমযন বযসযিন গুরুবিযনর পোযশ, আচম 

আর সেলুদো চপিযন। চেিুক্ষণ িলোর পর সেলুদো হেোৎ প্ৰশ্ন েরল, আপনোর অস্ত্ৰর্ো 

আযননচন সেো সযে  

  

লোলযমোহনবোবু অনযমনস্কেোর মযধয হেোৎ প্ৰশ্ন শুযন িমযে বলযলন, সভোপোচল  ইযয়-

মোযন-চিযয়-আপনোর-যভোজোচল  

  

হযোোঁ আপনোর সনপোচল সভোজোচল! 

  

সস সেো সুর্যেযস সযোর। 

  

েো হযল আপনোর পোযশ রোখো জোপোন এয়োর লোইনযসর বযোি সেযে মিোর সবোযসর 

চরভলভোরর্ো বোর েযর সেোযর্র েলোয় সবযল্টর মযধয গুজুন—যোযে বোইযর সেযে সবোঝো 

নো যোয়৷। 

  

লোলযমোহনবোবুর নড়োিড়ো সেযে বুঝলোম চেচন সেলুদোর আযদশ পোলন েরযিন। এই 

সময় েোর মুখর্ো সদখযে ভীেণ ইযি েরচিল। 

  

চেিু নো, সেলুদো বলল, সিোলমোল সদখযল সস্ৰে র্যোোঁে সেযে ওচর্ বোর েযর সোমযনর 

চদযে পযয়ন্ট েযর দোোঁচড়যয় েোেযবন। 
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আর সপ-যপিন চদযয় যচদ–  

  

সপিযন চেিু হযি বুঝযল আপচন চনযজ ঘুযর যোযবন, েখনই সসর্ো সোমযন হযয় যোযব। 

  

আর আপচন  আপচন বুচঝ আজ, মোযন, নন-ভোযয়োযলন্ট  

  

সসর্ো প্ৰযয়োজন বুযঝ। 

  

র্যোচক্সর্ো বোজোর িোচড়যয় এের্ো সখোলো জোয়িোয় এযস পড়ল। আমরো এর মযধয আরও দু 

এেজনযে চজযেস েযর অনয র্যোচক্সর্ো সেোন পযে সিযি সজযন চনযয়চি। েো িোড়ো রো্োয় 

বোচলর উপর মোযঝ মোযঝ র্োয়োযরর দোি সদখযে পোচি। আর েোযেই বুঝযে পোরচি সয 

আমরো সহমোে হোজরোর রো্োযেই িযলচি। 

  

গুরুবিন চসিং বলল, ইযয় হযোোঁয় সমোহনিড় যোযনেো রো্ো। আউর এে চমল যোনো সসেেো। 

উসযে বোদ রো্ো বহুৎ খোরোপ হযোয়। চজপ িোড়যে দু্ রো িোচড় সনচহ যোে৷ 

  

এে মোইলও অচবচশয সযযে হল নো; চেিু দূর চিযয়ই সদখযে সপলোম রো্োর এে ধোযর 

এের্ো র্যোচক্স দোোঁচড়যয় আযি। রো্োর ডোন চদযে খোচনের্ো দূযর রযয়যি এেসযে 

অযনেগুযলো পচরেযক্ত এেেলো, িোে-িোড়ো খুপচরর মযেো পোেযরর বোচড়। বুঝলোম, 

এর্োও হযি এের্ো প্ৰোিীন গ্রোম, সযমন গ্রোম আমরো এর আযি আরও দু-এের্ো সদযখচি। 

এ সব গ্রোম সেযে সলোেজন নোচে বহুেোল আযি িযল সিযি; শুধু সদয়োলগুযলো পোেযরর 

বেচর বযল এখনও দোোঁচড়যয় আযি। 

  

গুরুবিন চসিংযে অযপক্ষো েরযে বযল আমরো বোচড়গুযলোর চদযে এযিোলোম। সদোচ রচজ 

সদখলোম িোচড় সেযে সনযম অনয র্যোচক্সর চদযে এচিযয় সিোল—সবোধহয় জোেভোইযয়র সযে 

আড়মে মোরযে। 

  

িোচরচদে েমেম েরযি। চপিন চদযে িোইযল দূযর সদখো যোযি পোহোযড়র মোেোয় 

জয়সলমীযরর সেল্লো। রো্োর উলর্ো চদযে খোড়োই উযে সিযি পোহোড়। েোর চেে পোযয়র 
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েোযি এের্ো প্ৰেোে সখোলো জোয়িো জুযড় মোচর্যে সপোোঁে চশল-যনোড়োর মযেো হলযদ পোেযরর 

সোচর। সেলুদো চেসচেস েযর বলল, সযোদ্ধোযদর েবর। 

  

লোলযমোহনবোবু খসখযস চমচহ িলোয় বলযলন, আমোর চেন্তু আবোর সলো ব্লোড সপ্ৰশোর। 

  

চেিু ভোবযবন নো, সেলুদো বলল, সদখযে সদখযে হোই হয  সযমনচর্ িোই সেমচনচর্ হয  

যোযব। 

  

বোচড়গুযলোর েোযি এযস পযড়চি। সোচর সোচর বোচড়র মোঝখোন চদযয় িযল সিযি সসোজো 

রো্ো। সবশ বুঝলোম, এ গ্রোম বোিংলোযদযশর গ্রোযমর মযেো নয়। এর মযধয এের্ো সহজ 

জযোচমচেে প্ল্যোন আযি। 

  

চেন্তু র্যোচক্সর যোত্রীরো সেোেোয়  মুেুল সেোেোয়  ডক্টর সহমোে হোজরো সেোেোয়  

  

মুেুযলর চেিু হয়চন সেো  

  

হেোৎ সখয়োল হল েোযনো এের্ো শে আসযি-এখনও খুবই আয্–চেন্তু েোন পোেযল সশোনো 

যোয়। খট্ -খট্ -খট্… 

  

অেযে সোবধোযন এেরু্ও শে নো েযর আরও েযয়ে পো এচিযয় সদখলোম, এের্ো 

সিৌরো্োয় এযস পযড়চি। আমরো এখনও দুযর্ো রো্োর ক্রযসর মোঝখোযন দোোঁচড়যয় আচি। 

ডোন চদে চদযয় শের্ো আসযি। রো্োর দু চদযে দশ-বোযরোর্ো বোচড়র সোচর—েোযদর সদয়োল 

আর দরজোর েোোঁেগুযলো শুধু দোোঁচড়যয় আযি। 

  

আমরো ডোন চদযের রো্োর্ো ধযরই পো চর্যপ চর্যপ এযিোযে লোিলোম।  

  

সেলুদো দোোঁযের েোোঁে চদযয় প্ৰোয় সশোনো যোয় নো এমনভোযব বলল, চরভলভোর–আর সসই 

সযে েোর চনযজর হোের্োও িযল সিল সেোযর্র চভের। আড়িোযখ সদখলোম 

লোলযমোহনবোবুর হোযেও চরভলভোর এযস সিযি, আর সসর্ো অসম্ভব েোোঁপযি। 
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হেোৎ এের্ো খিমি আওয়োজ শুযন আমরো েমযে দোোঁড়োলোম, আর েোর পরমুহুযেটই 

সদখলোম রো্োর সশে মোেোয় বোোঁ চদযের এের্ো বোচড়র দরজো চদযয় মুেুল সদৌযড় সবচরযয় 

এল-েোরপর আমোযদর সদখযে সপযয় আরও চদ্বগুণ সজোযর িুযর্ এযস সেলুদোর বুযের 

উপর ঝোোঁচপযয় পড়ল। সস হোোঁপোযি, েোর মুখ রক্তহীন েযোেোযশ।  

  

আচম চজযেস েরযে যোচিলোম েী হযয়যি, চেন্তু সেলুদো সেোোঁযর্ আেুল চদযয় আমোর েেো 

বন্ধ েযর চদল। 

  

চেসচেস েযর এযে এেরু্ সদখুন বযল মুেুলযে লোলযমোহনবোবুর চজম্মীয় সরযখ সেলুদো 

চনঃশযে এচিযয় িলল সযখোন সেযে মুেুল সবচরযয়যি সসই চদযে। আচমও িললোম েোর 

চপিন চপিন। 

  

এযিোযনোর সযে সযে শের্ো বোড়যি। মযন হল সে সযন পোের চনযয় নোড়োিোড়ো েরযি—

খট্–খর্োিং—খুট্–খুট্… 

  

বোচড়র্োর েোযি সপৌোঁযি সদয়োযলর চদের্োয় সঘোঁযে সিল সেলুদো।  

  

আর চেন পো বোড়োযেই দরজোর হোোঁ েরো েোোঁের্ো চদযয় সদখলোম। ডক্টর হোজরোযে। ঘযরর 

এে সেোযণ দোোঁচড়যয় আমোযদর চদযে চপে েযর পোিযলর মযেো এের্ো ভোেো পোেযরর ্ৃপ 

সেযে এের্োর পর এের্ো পোের েুযল এে পোযশ সেলযিন। আমরো সয এযস দরজোর 

মুযখ দোোঁচড়যয় েোযে সদখচি, সসর্ো েোোঁর সখয়োলই সনই।  

  

আযরে পো সোমযন এযিোল সেলুদো—েোর হোযে চরভলভোর ডক্টর হোজরোর চদযে উোঁযিোযনো। 

  

হেোৎ উপর চদে সেযে এের্ো ঝর্পর্ শে। 

  

এের্ো ম ূর পোোঁচিযলর উপর সেযে লোচেযয় পযড়যি। 
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মোচর্যে পযড়ই েীরযবযি িুযর্ চিযয় মযূ়রর্ো উপুড় হওয়ো ডক্টর হোজরোর বোোঁ েোযনর চেে 

নীযি এের্ো সোিংঘোচেে সেোের মোরল। ডক্টর হোজরো যেণোয় আেটনোদ েযর হোে চদযয় 

সেোেরোযনোর জোয়িোর্ো সিযপ ধরযেই েোর সোদো শোযর্টর আচ্নর্ো লোল হযয় উেল। 

  

এচদযে মযূ়রর্ো সেোের সমযরই িযলযি। েোর মযধযই ডক্টর হোজরো পোলোযে চিযয় আমোযদর 

সোমযন সদযখ ভুে সদখোর মযেো ভোব েরযলন। আমরো দরজো সিযড় চপচিযয় দোোঁড়োলোম, 

আর ম ূর েোযে েুেযর ঘর সেযে বোর েযর চদল। 

  

গুপ্তধযনর জোয়িোয় সয মযু়যরর বোসো েোেযব, আর েোর মযধয সয চডম েোেযব—এর্ো সবোধ 

হয় আপচন ভোবযে পোযরনচন।–েোই নো  

  

সেলুদোর িলোর স্বর ইস্পোে, েোর চরভলভোর ডক্টর হোজরোর চদযে েোি েরো। সবশ বুঝযে 

পোরচিলোম সয ডক্টর হোজরোই শয়েোন, আর েোর শোচ্ও হযয়যি িমৎেোর, চেন্তু অনয 

অযনে চেিুই এখনও এে সধোোঁয়োযর্ রযয়যি সয, মোেোর্ো সেমন জোচন সিোলমোল হযয় 

যোচিল। 

  

এের্ো িোচড়র শে পোওয়ো সিল। ডক্টর হোজরো মোচর্যে উপুড় হযয় আযিন। েোর ঘোড়র্ো 

আয্ আয্ সেলুদোর চদযে চেরল, েোোঁর বোোঁ হোের্ো এখন এের্ো রক্তোক্ত রুমোল সযমে 

ক্ষযের উপর িোপো। 

  

সেলুদো বলল, আর সেোনও আশো সনই, জোযনন। এবোর আপনোর দু চদযের রো্োর বন্ধ। 

  

সেলুদোর েেো সশে হবোর আযিই ডক্টর হোজরো হেোৎ সিোযখর  পলযে দোোঁচড়যয় উযে এের্ো 

উন্মোদ সদৌড় চদযলন উলর্ো চদযে। সেলুদো চরভলভোরর্ো নোচমযয় চনল—েোরণ সচেযই 

পোলোবোর সেোনও পে সনই। উলর্ো চদে সেযে আমোযদর দুজন সিনো ভদ্রযলোে এচিযয় 

আসযিন। যোর হোযে লোচে সনই, চেচন খপ েযর চক্রযের্ বল সলোেোর মযেো ডক্টর 

হোজরোযে বিলদোবো েযর চনযলন। 
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এবোযর লোচেওয়োলো ভদ্রযলোেচর্ সেলুদোর চদযে এচিযয় এযলন। সেলুদো চরভলভোরর্ো বোোঁ 

হোযে িোলোন চদয  ডোন হোের্ো ভদ্রযলোযের চদযে বোচিয  চদয  বলযলন, আসুন ডক্টর 

হোজরো। 

  

অযোোঁ! ইচনই ডক্টর হোজরো  

  

ভদ্রযলোে সেলুদোর সযে হযোোঁেযশে েযর বলযলন, আপচনই সেো সবোধ হয় প্ৰযদোে চমচির  

  

আযে হযোোঁ। আপনোর নোিরো পরোর দরুন সেোসেোর্ো এখনও সোযরচন বযল মযন হযি… 

  

আসল ডক্টর হোজরো সহযস বলযলন, পরশু সুধীরবোবুযে েোঙ্ক েল েযরচিলোম। উচনই 

বলযলন আপচন এযসযিন; যো বণটনো চদযলন, েো সেযে চিনযে সেোনও অসুচবধো হয়চন। 

আলোপ েচরযয় চদই।–ইচন হযলন ইনযস্পক্টর রোযেোর। 

  

আর উচন  সেলুদো হোে-েড়ো পরো, মোেো সহোঁচর্-েরো মযূ়যরর সেোের-খোওয়ো ভদ্রযলোেচর্র 

চদযে সদখোল। উচনই বুচঝ ভবোনি  

  

ইযয়স, বলযলন ডক্টর হোজরো, ওরযে অচময়নোে বমটন, ওরযে দয সগ্রর্ বোরমযোন–উইজোডট 

অে দয ইে। 
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১২. ভবানদদ এখন রািস্থাজন পুজলযশর জিন্মায় 

  

ভবোনি এখন রোজস্থোচন পুচলযশর চজন্মোয়। েোর চবরুযদ্ধ অচভযযোি–ডক্টর সহমোে 

হোজরোযে খুন েরোর সিষ্টো, েোর চজচনসপত্র চনযয় সর্যে পড়ো, চনযজর নোম ভোোঁচড়যয় সহমোে 

হোজরোর ভূচমেো গ্রহণ েরো ইেযোচদ। আমরো ডোেবোিংযলোর বোরোিোয় বযস উযর্র দুধ-

সদওয়ো েচে খোচি। মুেুল সোমযনর বোিোযন চদচবয েুচেটযে সখযল সবড়োযি, েোরণ সস 

জোযন আজই সস েলেোেো রওনো হযব। সসোনোর সেল্লো সদখোর পর েোর আর রোজস্থোযন 

েোেোর ইযি সনই। 

  

সেলুদো আসল ডক্টর হোজরোর চদযে চেযর বলল, ভবোনি চশেোযিোযে সচেযই ভেোচম 

েরচিল সেো  েোিযজ যো সবচরযয়চিল েো সচেয সেো  

  

হোজরো বলযলন, সেোযলো আনো সচেয। ভবোনি আর েোর সহেোরী চমযল সয েে সদযশ 

েে েুেীচেট েযরযি, েোর ইয়িো সনই। েো িোড়ো চশেোযিোয় আরও বযোপোর আযি। চনযজর 

ভেোচমর সযে সযে আমোর চমযেয বদনোম রর্োচিল, আমোর েোযজর চব্র অসুচবধো 

েরচিল। েোযজই সশের্োয় বোধয হযয় সেপ চনযে হল। অচবচশয এ হল িোর বির আযির 

েেো! ওরো েযব সদযশ চেযরযি জোচন নো। আচম চেযরচি মোত্র চেন মোস হল। সুধীরবোবুর 

দোেোযন চিযয়চিলোম, সসখোযন েোর সিযলর েেো শুযন েোযে সদখযে যোই। েোর পযরর 

বযোপোর সেো আপচন জোযননই। আচম যখন মুেুলযে চনযয় রোজস্থোযন আসো চস্থর েরলোম, 

েখন চেন্তু ভোবযেই পোচরচন সয আমোর চপিযন সলোে লোিযব।  

  

এে চর্যল দুই পোচখ সে নো মোরযে িোয় বলুন! সেলুদো বলল। এযে গুপ্তধযনর আশো, েোর 

উপর আপনোর উপর প্ৰচেযশোধ। …েো, এযদর সযে েলেোেোয় সদখো হয়চন আপনোর  
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সমোযর্ই নো। প্ৰেম সদখো হয় এযেবোযর বোচিেুই সেশযনর চরযফ্ল্শযমন্ট রুযম। আচম 

আগ্রোয় এেচদন সেযে নো সিযল সেযন ওযদর সযে সদখো হে নো। ভদ্রযলোযেরো চনযজ 

সেযে এযস আমোর সযে আলোপ েরযলন।  

  

আপচন চিনযে পোরযলন নো  

  

েী েযর চিচনব  চশেোযিোযে সেো এরো চিযলন এযেবোযর শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বচলে মহোঋচে 

মযহশ! 

  

েোরপর  

  

েোরপর আমোযদর সযে এে সর্চবযল বযস সখল, মযোচজে সদচখযয় মুেুযলর সযে ভোব 

জোমোল, এেই সেযন এেই েোমরোয় উেল। চেেণিযড় সনযম মুেুলযে সেল্লো সদখোব সসর্ো 

আযিই চেে েযরচিলোম, চেন্তু এরোও সয আমোর চপিু চপিু সনযমযি সসর্ো জোনযে পোচরচন। 

আচম সেল্লোয় যোবোর চেিু পযরই এরোও সপৌোঁযিযি। জনমোনবশূনয জোয়িো, িোযরর মেো 

এযসযি, আড়োযল আড়োযল েোযে েোযে সেযেযি, সুযযোি সপযয় পোহোযড়র উপর সেযে 

সেযল সেযল চদযয়যি। িড়োযে িড়োযে শ খোযনে েুর্ নীযি চিযয় এের্ো সঝোপড়োয় আর্যে 

পযড় সবোঁযি সিলোম। জোমো খুলযল সদখযবন সবোে িযড় সিযি। যোই হোে—এই সঝোপড়োর 

পোযশ ঘণ্টোখোযনে ওইভোযবই রযয় সিলোম। আচম িোইচিলোম সয ওরো আপদ সিযি সভযব 

চনচশ্চযে মুেুলযে চনযয় িযল যোয়। যখন সেশযন সপৌোঁিলোম েেক্ষযণ আর্র্োর 

মোযড়োয়োযরর সেন িযল সিযি। আর েোযে েযরই িযল সিযি মুেুল, এবিং আমোর যোবেীয় 

মোলপত্র সযমে ওই দুই ধুরন্ধর। েোর মোযন সলোযের েোযি আমোর সচেে পচরিয়র্ো সদবোর 

রো্োর্োও েোরো বন্ধ েযর চদযয় সিযি। 

  

মুেুল ওযদর সযে সযযে আপচি েরল নো  

  

ডক্টর হোজরো হোসযলন। মুেুলযে চিনযে পোযরনচন এখনও  চনযজর বোপ-মোযয়র ওপরই 

যখন ওর র্োন সনই, েখন দুজন অযিনো সলোযের মযধয ও পোেটেয েরযব। সেন  ভবোনি 
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বযলযি। ওযে সসোনোর সেল্লো সদখোযব।–বযস, েুচরযয় সিল। যোই হোে-হোল সেো িোড়লোমই 

নো, বরিং চজদ সিযপ সিল। মোচনবযোির্ো সযেই চিল। চনযজর সিড়ো জোমোেোপড় পরু্চলর 

মযধয চনযয় নেুন সপোশোে চেযন রোজস্থোচ চন সোোঁজলোম। নোিরো পরো অযভযোস সনই, পোযয় 

সেোচসে পযড় সিল। পরচদন চেেণিযড় আপনোযদর েোমরোয় উেলোম! মোরওয়োড় সেযেও 

এেই সেযন সযোধপুর এলোম। রঘুনোে সরোইযয় উেলোম। সিনো সলোে চিল শহযর-প্ৰযেসর 

চত্রযবদী-—েোযে সিোড়োয় চেিু জোনোলোম নো। সবচশ হই-হল্লো হযল ওরো পোলোযে পোযর, 

চেিংবো মুেুল ভয় সপযয় সবোঁযে বসযে পোযর। আচম চনযজ আোঁি েযরচিলোম জয়সলমীরই 

আসল জোয়িো, এখন খোচল অযপক্ষো-েযব ভবোনিও মুেুলযে চনযয় জয়সলমীযর পোচড় 

সদয়। েোর আযি পযটে আমোর েোজ হযব ভবোনি ও মুেুলযে সিোযখ সিোযখ রোখো। 

  

সসচদন সোচেটর্ হোউযসর বোইযর সেো আপচনই ঘুরচিযলন  

  

হযোোঁ। আর েোযেও সেো এে েযোসোদ! মুেুল সদচখ আমোযে চিযন সেযলযি। অেে সসরেম 

এের্ো ভোব েযরই সির্ সেযে সবচরযয় সসোজো আমোর চদযে িযল আসচিল।  

  

েোরপর আপচন ভবোনিযে েযলো েযর সপোেরোযনর িোচড়যে উেযলন  

  

হযোোঁ। আর সবযিযয় মজো–সেন সেযে সদখযে সপলোম আপনোরো িোচড় েোমোযে সিষ্টো 

েরযিন। 

  

সসর্ো চনশ্চয় ভবোনিও সদযখচিল, আর েোই সজযন চিযয়চিল রোমযদওরোযেই হয়যেো 

আমরো সেন ধরর। 

  

ডক্টর হোজরো বযল িলযলন, ‘সেযন ওেোর আযি চত্রযবদীযে সেোন েযর জ সলমীযর 

পুচলশযে খবর চদযে বযল চদযয়চিলোম। েোর আযিই অবশয ওর বোচড় সেযেই েলেোেোয় 

সেোন েযর আপনোর আসোর খবর সপযয়চি, আর চত্রযবদীর েোি সেযে এেচর্ সুচর্ ধোর 

েযর ভদ্রযলোে সসযজচি। 
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সেলুদো বলল, সপোেরোযন চিযয় সবোধহয় সদখযলন ভবোনির অযোচসেযোন্ট র্যোচক্স চনযয় 

হোচজর, েোই নো  

  

ওইখোযনই সেো িেযিোল হযয় সিল। আই লে সদম। দশ ঘণ্টো অযপক্ষো েযর আবোর রোযত্রর 

সেন ধরযে হল। সস িোচড়যে সয আপচন আযিন, েো সেো জোচন নো। আপনোযদর প্ৰেম 

সদখলুম। এই ডোেবোিংযলোযে। এখন আমোর প্ৰশ্ন হযি—আপচন েখন প্ৰেম ভবোনিযে 

সযিহ েরযলন  

  

সেলুদো সহযস বলল, ভবোনিযে সযিহ েযরচিলোম বলযল ভুল বলো হযব। েযরচিলোম 

ডক্টর হোজরোযে। সযোধপুযর নয়, চবেচনযর। সদবীেুযে চিযয় সদচখ ভদ্রযলোে হোে-মুখ বোোঁধো 

অবস্থোয় পযড় আযিন। েোর চেে আযিই এের্ো সদশলোই েুচড়যয় পোই-যর্ক্কো মোেটো। এর্ো 

রোজস্থোযন চবচক্র হয় নো। েোরপর ভদ্রযলোেযে ওই সবিচেে অবস্থোয় সদযখ মযন হল, সয-

সলোে এই েুেমটচর্ েযরযি েোরই হয়যেো সদশলোই। চেন্তু েোরপর সদখলোম বোোঁধযনও 

িেযিোল। এেজন সলোযের হোে-পো এে সযে সবোঁযধ চদযল সস সলোে অসহোয় হযয় পড়যে 

পোযর, চেন্তু সযখোযন শুধু হোে দুযর্ো সপিযন সবোঁযধ সদওয়ো হযয়যি, সসখোযন এেরু্ বুচদ্ধ 

েোেযলই পো দুযর্োযে ভোোঁজ েযর েোর েলো চদযয় হোে দুযর্ো সোমযন এযন বোোঁধন খুযল 

সেলো যোয়। বুঝযে পোরলোম ভদ্রযলোে চনযজই চনযজযে সবোঁযধযিন। এর্ো বুযঝও চেন্তু 

ভোবচি, ডক্টর হোজরোই আসল েোলচপ্ৰর্; সশের্োয় সিোখ খুযল সিল। আজ সেোযল সেযন-

আপনোর পযোযড় সলখো ভবোনির এের্ো চিচের চদযে সিযয় েোেযে েোেযে। 

  

েীরেম  

  

েোিযজর ওপযর আপনোর নোম িোপো হযয়যি, েোযে J চদযয় হোজরো সলখো। আর ইচন নোম 

সই েযরযিন চিচের নীযি, েোযে সদচখ Z। েখনই বুঝলোম এ হোজরো আসযল হোজরোই 

নন। চেন্তু ইচন েো হযল সে  চনশ্চয় যোরো েলেোেোয় নীলু। সিযলচর্যে ধযর চনযয় চিযয়চিল 

েোযদরই এেজন। আর অনযচর্ হযিি মিোর সবোস–যোর ডোন হোযের এের্ো নখ বড়, 

আর যোর মুযখ চসিোযরর িন্ধ আচমও সপযয়চি, নীলুও সপযয়যি। চেন্তু েো হযল আসল 
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হোজরো সেোন বযচক্ত এবিং চেচন এখন সেোেোয়  এর উির এের্োই হযে পোযর-হোজরো 

হযলন চেচনই, চযচন নোিরো পযর পোযয় সেোসেো েযরচিযলন, চেেণিযড় আমোযদর 

েোমরোয় উযেচিযলন, সোচেটর্ হোউযসর এবিং চবেোচনর সেল্লোর আযশপোযশ সঘোরোঘুচর 

েরচিযলন, এবিং জয়সলমীযরর ডোেবোিংযলোয় লোচে হোযে খুোঁচড়যয় হোোঁর্চিযলন। 

  

ডক্টর হোজরো বলযলন, সুধীরবোবু আপনোযে খবর চদযয় খুবই বুচদ্ধমোযনর েোজ 

েযরচিযলন, েোরণ আচম এেো বোধহয় জুে েযর উেযে পোরেোম নো। ভবোনির 

অযোচসেোন্টযে সেো আপনোরোই জে েযরযিন। এবোযর েোোঁর হোযেও হোেেড়োচর্ পড়যলই 

সেোযলো েলো পূণট হয়। 

  

সেলুদো লোলযমোহনবোবুর চদযে সদচখযয় বলল, মিোর সবোসযে প্ৰেম সযিহ েরোর 

চপিযন চেন্তু এনোর যযেষ্ট েনচেচবউশন আযি। 

  

লোলযমোহনবোবু এর মযধয অযনেবোর এের্ো েেো বলযে সিষ্টো েযরযিন, চেন্তু পোযরনচন। 

এবোর চেচন সসর্ো বযল সেলযলন–  

  

আিো সযোর, েো হযল গুপ্তধযনর বযোপোরর্ো েী হযি  

  

ওর্ো মযু়যর পোহোরো চদযি চদে নো!” বলযলন ডক্টর হোজরো। ওযদর সবচশ ঘোোঁর্োযল েী েল 

হয়, সসর্ো সেো সদখযলন। 

  

সেলুদো বলল, আপোেে আপনোর েোযি সয গুপ্তধনর্ো রযয়যি সসর্ো সেো সেরে চদন 

মশোই! অচবচশয সযভোযব উচিযয় রযয়যি, আপনোর সেোর্র্ো সেোমযরর েোযি েোযে গুপ্ত আর 

বলো িযল নো। 

  

লোলযমোহনবোবু সবশ এেরু্ মন-মরো ভোযবই মিোর সবোযসর চরভলভোরর্ো বোর েযর 

সেলুদোযে চদযয় চদযলন। 
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সসর্ো হোযে চনযয় েযোঙ্ক ইউ বযলই সেলুদো হেোৎ সেমন জোচন িভীর হযয় সিল। েোরপর 

চরভলভোরর্ো সনযড়যিযড় সদখল। েোরপর চবড়চবড় েযর বলল, েোচলহোচর চমেোর ের্োর-

এভোযব ভোওেো চদযলন প্ৰযদোে চমচিরযে  

  

েী বযোপোর  েী হল –আমরো সমস্বযর বযল উেলোম। 

  

আযরো এ সয এযেবোযরই েোোঁচে–সমড ইন জোপোন-মযোচজচশয়োনরো সেযজ বযবহোর েযর এই 

চরভলভোর। 

  

সেযল সহযস সেযর্ পড়োর চেে আযি সেলুদোর হোে সেযে চরভলভোরর্ো চনযয় দোোঁে বোর 

েযর জর্োযু় বলযলন, ের মোই েোযলেশন–অযোে অযোজ এ স্মৃচেচিহ্ন অে আওয়োর 

পোওয়োরেুল অযোডযভঞ্চোর ইন রোজস্থোন! েযোঙ্ক ইউ সযোর।  
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