
 

  

রহস্যের আস্ ো ছোযো 
হহস্েন্দ্রকুেোর রোয 



 হহস্েন্দ্রকুেোর রোয  ।   রহস্যের আস্ ো ছোযো  

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

রহস্যের আস্ ো-ছোযো  
প্রথম অংশ — অপরাধের কলাধকৌশল 

  

প্রথম 

  

অক্ষয়কুমার চ ৌেুরী পণ্ডিতধের একণ্ডি মস্তবড় উণ্ডি বযথথ কধর ণ্ডেধয়ধ।  পণ্ডিতরা বধল,  

মা,ুধের মুখ হধে মধ,র আয়,া  

  

ণ্ডকন্তু অক্ষধয়র মুধখর পাধ, তাণ্ডকধয় তার  ণ্ডরধের রহস্য উদ্ঘাি, করধত পাধর  এম, 

চলাক চকউ আধ। বধল জাণ্ড, ,া  তার স্ামধ, ণ্ডিধয় োাঁড়াধল পণ্ডিতধের মুখ হধব ব্  

  

কী হাণ্ডস্-হাণ্ডস্ স্রল মুখ তার! চস্-হাণ্ডস্র ণ্ডিতর ণ্ডেধয় ।ণ্ডড়ধয় পড়ধ। চয, স্োশয়তা 

আর ,যায়পরায়ণতা! বস্ুোর স্বাই চয, তার কুিুম্ব! 

  

ণ্ডকন্তু অক্ষয় ণ্ড,ধজই জাধ,  চকউ যণ্ডে তাধক চ ার  জুয়াধ ার  অস্ােু বা োিাবাজ বধল 

ডাধক  তধব একিুও ণ্ডমথযা বলা হধব ,া  

  

তার চ।াি বাণ্ডড়খাণ্ড,ধত থাধক একণ্ডি মাে আেবুধড়া চলাক–একাোধর চস্ই-ই হধে পাাঁ ক 

ও চবয়ারা  ,াম রাম রণ  স্কধলর কাধ।ই চস্ বধল চবড়ায়  আমার মণ্ড,ধবর মত, স্ৎ  

আমুধে আর িাধলামা,ুে চলাক আর চেখা যায় ,া  মুধখ তার িা, আর ণ্ডমণ্ডি  কথা চলধিই 

আধ।  

  

ণ্ডকন্তু রাম রণ যণ্ডে ঘুণাক্ষধরও স্ধেহ করধত পারত  অক্ষয় তার মাইধ,র িাকা চজািাড় 

কধর বড় ণ্ডবেযা  ুণ্ডর-ণ্ডবেযার দ্বারা  তা হধল ব্রহ্মাধিও তার প্রকাি ণ্ডব্মযধয়র স্থা,-স্ংকুলা, 

হত ,া  

  

 ুণ্ডর-ণ্ডবেযা বড ়ণ্ডবেযা হধত পাধর  ণ্ডকন্তু ণ্ডবপজ্জ,কও বধি  এ-স্তয অক্ষধয়র অজা,া ণ্ড।ল 

,া  চ াধরর পধক্ষ চকউ চ,ই ণ্ডবপধক্ষ স্বাই  
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ণ্ডকন্তু অক্ষয় এ-ও জাধ,  মাথা খািাধত আর অণ্ডত-ধলাি স্ামলাধত পারধল   ুণ্ডর-ণ্ডবেযাও 

লািজ,ক হধত পাধর  

  

অক্ষয় অণ্ডত-ধলািী ,য়  তার মাথাও আধ।  তার েলবল চ,ই–চস্ একা  ুণ্ডর কধর  তার 

ণ্ডবরুধে চকউ রাজার স্াক্ষী হধয় োাঁড়াধত পারধব ,া  চস্ ঘ,-ঘ,  ুণ্ডর কধর ,া  অধ,ক 

বুধেস্ুধে ফণ্ডে এাঁধি মাধে-মাধে  ুণ্ডর কধর  তারপর চ ারাই মাল চবধ  চয-িাকা পায়  

তা ,া,াণ্ডবে ববে উপাধয় খািায়  আমাধের অক্ষয় চ ৌেুরী িাণ্ডর হাঁণ্ডশয়ার চলাক  পুণ্ডলশ 

তার কাধ। হার চমধ,ধ।  

  

চস্ প্রকাধশয জহণ্ডরর কাজ করত  ণ্ডকন্তু তার চকা,ও-ধকা,ও স্ম-বযবস্ায়ীর ণ্ডবশ্বাস্ ণ্ড।ল  

অক্ষধয়র কারবার ,াণ্ডক চ ারাই পাথর ণ্ড,ধয়  তধব এ হধে স্ধেহ মাে  চকউ তাধক 

হাধত-,াধত েরধত পাধরণ্ড,  কাধজই অক্ষয় হাণ্ডস্খুণ্ডশ অম্লা,ই আধ। আজ পযথন্ত  

  

স্ুণ্ডবো চপধলই চস্ চ ারাই ণ্ডহরা-পান্না-মুিা ণ্ড,ধয় কাজ চিা।াধত চিাধল ,া  

  

িধের আরধেই চেখধত পাধব,  অণ্ডত-গুণের অক্ষয় স্া্যবায়ু চস্ব, করধ। বাণ্ডড়র 

স্ামধ,কার বািাধ,  

  

এণ্ডি একণ্ডি গ্রাধমর বাণ্ডড়  গ্রাধমর আস্ল ,াম বলব ,া  আমরা  াাঁে,ির ,াধমই ডাকব  

এখা, চথধক কলকাতা খুব চবণ্ডশ েূধর ,য়  

  

বাণ্ডড়ধত অক্ষয় আজ একলা  রাম রণ ণ্ডি,-িাাঁধয় কী কাধজ চিধ।  ণ্ডফরধব চবণ্ডশ রাধত  

অক্ষয়ধক যখ,-তখ, হঠাৎ গ্রাম চ।ধড় চযধত হত  তাই চস্ বাণ্ডড়র স্েধরর  াণ্ডব কধরণ্ড।ল 

দুণ্ডি  একণ্ডি থাকত তার ণ্ড,ধজর কাধ।  আর একণ্ডি থাকত রাম রধণর ণ্ডজম্মায়  চয যখ,  

আস্ত  তার ণ্ড,ধজর  াণ্ডব ণ্ডেধয় েরজা খুধল বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর ঢুকত  আজও রাম রণ 

চজধ,ই ণ্ডিধয়ধ। চয  রাধে বাণ্ডড়ধত এধস্ চস্ তার মণ্ড,বধক চেখধত পাধব ,া  অক্ষয়ধক 

খাণ্ড,ক পধরই কলকাতায় চযধত হধব  উধেশয  খা,কয় চ।াি-বড় ণ্ডহরা চব া  চস্গুণ্ডল 
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চ ারাই বধল অক্ষধয়র মা,হাণ্ড, করব ,া  ণ্ডকন্তু চস্ ণ্ডহরাগুণ্ডল চকাথায় আধ। জাধ,,  তার 

জুতার চিাড়াণ্ডলর ণ্ডিতধর! 

  

অবাক হওয়ার ণ্ডক।ুই চ,ই  অক্ষধয়র একপাণ্ডি জুতার চিাড়াণ্ডল হধে চেরাধজর পুাঁ ধক 

স্ংস্করণ  চকৌশধল িা,ধল তার একণ্ডি অংশ িা,ার মত, চবণ্ডরধয় আধস্  এই উপাধয় 

পধকি কািার ও পুণ্ডলধশর অ,যায় জব্দ হয়  

  

স্্যা  বাতাধস্ ব,য ি্  অ্কাধরর িাধয়  ুমণ্ডকর মত, চজা,াণ্ডক   াণ্ডরণ্ডেক ণ্ড, স্াড়  

অক্ষয় বাইধর যাবার চপাশাক পধরই চবণ্ডড়ধয় চবড়াধে  এখ,ও চেধ,র স্ময় হয়ণ্ড,  

  

হঠাৎ অেূধর রাস্তায় জািল কার পাধয়র শব্দ  

  

অক্ষয় িাবধত লািল  চকা,ও অণ্ডতণ্ডথ আস্ধ। ,া ণ্ডক  ণ্ডকন্তু তার বাণ্ডড়ধত অণ্ডতণ্ডথ আধস্ 

চতা কাধলিধে  এখাধ, কা।াকাণ্ড। অ,য কারুর বাণ্ডড় চ,ই  তার বাণ্ডড়র পধরই হধে 

চপাধড়া জণ্ডম–একিা অেথ-ণ্ড,ণ্ডমথত রাস্তা চশে হধয়ধ। চস্খাধ, ণ্ডিধয়ই  এ-,তু, পধথ চতা 

িাধয়র চলাক আধস্ ,া! 

  

বািাধ, চঢাকবার মুধখই ণ্ড।ল একণ্ডি চবড়া  চকৌতূহলী অক্ষয় তার উপধর েুাঁধক ির ণ্ডেধয় 

অ্কাধরর ণ্ডিতধর চ াখ  ালাবার চ ি া করধল  

  

অ্কাধরর বুধক জ্বলল একিা চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ  চেখা চিল একখা,া মুখ  অ্পষি  চেহ  

আিন্তুক ণ্ডস্িাধরি েরাধে  

  

অক্ষয় শুধোধল  চক  

  

আিন্তুক এণ্ডিধয় এল  কাধ। এধস্ ইংধরণ্ডজধত ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল  এই পথ ণ্ডেধয় ণ্ডক 

 াাঁে,ির জংশধ, যাওয়া যায়  

  

অক্ষয় ইংধরণ্ডজধত বলধল  ,া; চেশধ, যাওয়ার অ,য রাস্তা আধ।  
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আবার অ,য রাস্তা! রধক্ষ করু, মশাই  যধথি  হধয়ধ।! চক এক চবাকা আমায় এম,  

রাস্তা চেণ্ডখধয় ণ্ডেধয়ধ।  ঘুধর-ঘুধর পাধয়র ,াড়ী ণ্ড।াঁধড় চিল  

  

মশাইধয়র চকাথা চথধক আস্া হধে  

  

কলকাতা চথধক এধস্ণ্ড।লুম এখা,কার জণ্ডমোরবাণ্ডড়ধত  যাব আবার কলকাতায়  এখ, 

পথ হাণ্ডরধয় অধ্র মত, ঘুধর মরণ্ড।  এধক আণ্ডম চ াধখ খাধিা  তায় এই অ্কার  আর 

পাণ্ডর ,া! 

  

আপণ্ড, কিার চে, েরধত  া,  

  

 স্াধড় আিিার  

  

তাই ,াণ্ডক  আণ্ডমও ওই চেধ, আজ কলকাতায় যাব  ণ্ডকন্তু এখ, স্ধব স্াতিা  আণ্ডম 

আিিা-পধ,ধরার আধি বাণ্ডড় চথধক চবরুব ,া  আপণ্ড, যণ্ডে আমার ববঠকখা,ায় এধস্ 

খাণ্ড,কক্ষণ বধস্,  তা হধল আমরা একস্ধেই চেশধ, চযধত পাণ্ডর  চেশ, এখা, চথধক 

আে মাইধলর চবণ্ডশ হধব ,া  

  

মুখখা,া স্ামধ,র ণ্ডেধক বাণ্ডড়ধয়  শমা-পরা চ াধখ বাণ্ডড়র ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় আিন্তুক 

কতৃজ্ঞকধে বলধল  ে,যবাে মশাই  ে,যবাে  

  

অক্ষয় চবড়ার েরজা খুধল ণ্ডেধল  আিন্তুক একিু ইতস্তত িাব চেখাধল  তারপর মুধখর 

আেধপাড়া ণ্ডস্িাধরিিা ।ুাঁধড় চফধল ণ্ডেধয় বািাধ,র ণ্ডিতধর প্রধবশ করধল  

  

.  

  

ণ্ডদ্বতীয় 

  

ববঠকখা,া অ্কার ণ্ড।ল  অক্ষয় কণ্ডড়কাঠ চথধক চোলাধ,া একিা লযাধে  অণ্ডনিসস্ংধযাি 

করল  এতক্ষণ পধর দুজধ,রই দুজ,ধক িাধলা কধর চেখবার স্ুণ্ডবো হল  
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অক্ষয় স্ মধক ণ্ড,ধজর মধ,-মধ, বলধল  ও হণ্ডর  এ চয চেখণ্ড। জহণ্ডর মণ্ডণলাল বুলািাই! 

হাঁ  মুখ চেধখই চবাো যাধে  আমাধক চ ধ, ,া  

  

প্রকাধশয বলধল  বস্ু, মশাই  আরাম কধর বস্ু,  অধ,ক হাাঁিাহাাঁণ্ডি কধরধ।,  একিু  া-

িা ইো কধর,  

  

মণ্ডণলাল ঘাড় চ,ধড় স্ম্মণ্ডত জা,াল  তার পরধ, চকাি-ধপন্টুলু,  মাথায় েূস্র রধরর 

চ,মোর িুণ্ডপ–অথথাৎ চফল্ট হযাি  চস্ িুণ্ডপিা ঘধরর চকাধণ একখা,া চ য়াধরর উপধর 

রাখধল এবং হাধতর চ।াি বযািিা রাখধল একিা চিণ্ডবধলর উপধর  ।াতািাও তার িাধয় 

চঠণ্ডস্ধয় োাঁড় কণ্ডরধর চস্াফার উপধর বধস্ পড়ল  

  

ববঠকখা,ায় একপাধশ রান্নাঘর  উ,ুধ, আগু, ণ্ড।ল   াধয়র জল িরম করধত চেণ্ডর লািল 

,া   া বতণ্ডর কধর অক্ষয় আবার ববঠকখা,ায় এধস্ ঢুকল   াধয়র চে-খা,া চিণ্ডবধলর 

উপধর রাখধল  একখা,া থালায় দুণ্ডি রস্ধিাল্লা ও আর একখা,া থালায় খা,দুই ণ্ডরিম-

রিযাকার ণ্ডবস্কুি ণ্ডেধতও িুলল ,া  

  

একণ্ডি তারাকািা োণ্ডম কাধ র চিলাধস্ জল চঢধল বলধল  ণ্ডক।ু মধ, করধব, ,া  বাণ্ডড়ধত 

আপাতত আর ণ্ডক।ু খাবার খুাঁধজ চপলুম ,া  

  

মণ্ডণলাল বলল  স্ধকাধ র কারণ চ,ই  চয-দুণ্ডি খাবার ণ্ডেধয়ধ।,  ও-দুণ্ডিই আণ্ডম 

িাধলাবাণ্ডস্ বধলই একণ্ডি রস্ধিাল্লা তুধল মুধখর ণ্ডিতর চফধল ণ্ডেধল  

  

মণ্ডণলাল চয চক, জণ্ডমোর বাণ্ডড়ধত ণ্ডিধয়ণ্ড।ল  এ কথা জা,বার জধ,য অক্ষধয়র মধ, 

আগ্রহ হল  ণ্ডকন্তু অক্ষয় এ-স্ম্বধ্ তাধক স্রাস্ণ্ডর চকা,ও প্রশ্, করচত িরস্া চপল ,া 

বরং মণ্ডণলালও প্রায় ,ীরধবই ণ্ড,ধজর  া ও খাবার ণ্ড,ধয়ই বযস্ত হধয় রইল  

  

অক্ষয় িাবধত লািল  মণ্ডণলাল বুলািাই হধে একজ, ,ামজাো জহণ্ডর  চস্ যখ, ণ্ড,ধজ 

জণ্ডমোরবাণ্ডড়ধত এধস্ধ। তখ, কাজিা ণ্ড,শ্চয়ই জরুণ্ডর  
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ণ্ডকন্তু কীরকম জরুণ্ডর…  হাঁ  চবাো চিধ।  

  

ণ্ডে, েশ পধর জণ্ডমোধরর একমাে চমধয়র ণ্ডবধয়! এতবড় ডাকস্াইধি জণ্ডমোধরর একমাে 

চমধয়র ণ্ডবধয়  ,া জাণ্ড, কত হাজার িাকার জধড়ায়া িহ,া চযৌতুক চেওয়া হধব  মণ্ডণলাল 

ণ্ড,শ্চয়ই রাণ্ডশ-রাণ্ডশ ণ্ডহরা- ুণ্ড,-পান্নার ,মু,া ণ্ড,ধয় এধস্ধ।  ওর জামার আর বযাধির 

ণ্ডিতধর খুাঁজধল পাওয়া যাধব হয়ধতা লক্ষপণ্ডতর ঐশ্বযথ! 

  

অক্ষয় ণ্ড।াঁ ধক চ ার ,য়  তার মূলমন্ত্র মাণ্ডর চতা হাণ্ডত  লণু্ডঠ চতা িািার! চস্া,া ো,া চস্ 

অপ।ে কধর ,া বধি  ণ্ডকন্তু ণ্ডহরা-পান্নার ণ্ডেধকই চবাঁক তার চবণ্ডশ  ণ্ডহরা-পান্না বড় িাধলা 

ণ্ডজণ্ড,স্; িার ,য়  মস্ত ,য়  হাধতর মুঠার ণ্ডিতধর লণু্ডকধয় রাখা যায় ে্তুররমত, স্াত 

রাজার ে,  

  

অক্ষয় িাবধত লািল  মণ্ডণলাধলর কাধ। কত িাকার পাথর আধ।  

  

 মণ্ডণলাল বলধল  আজ িাণ্ডর শীত পধড়ধ।! 

  

অক্ষয় বলধল  হযাাঁ  বড়  তারপর আবার িাবধত লািল : কত িাকার পাথর আধ।  পাাঁ  

হাজার  েশ হাজার  .উ  তার চ ধয়ও চবণ্ডশ! জণ্ডমোর যত িাকার পাথর ণ্ডক,ধব,  তাধক 

চেখাবার জ,য মণ্ডণলাল ণ্ড,শ্চয়ই তার চঢর-ধঢর চবণ্ডশ িাকার ণ্ডজণ্ড,স্ এধ,ধ।  ,ইধল ও 

ণ্ড,ধজ আস্ত ,া  ওর কাধ। চবােহয় পঞ্চাশ হাজার িাকার পাথর আধ।  

  

অক্ষয় চকম, অণ্ডস্থর হধয় উঠল  ণ্ড,ধজর অণ্ডস্থরতা ঢাকবার জধ,য বলল  আপণ্ড, ফুধলর 

বািা, িাধলাবাধস্,  

  

মণ্ডণলাল শুষ্কস্বধর বলল  মাধে-মাধে পাধকথ হাওয়া চখধত যাই  আণ্ডম কলকাতায় থাণ্ডক 

ণ্ডক ,া  
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আবার চস্ চবাবা  এইধিই স্বািাণ্ডবক  অক্ষয় বুেল  মণ্ডণলাল চবণ্ডশ কথা কইধত ,ারাজ  

হাজার-হাজার িাকার স্ে ণ্ডি যার স্ধে-স্ধে চফধর  মুখরতা তার স্াধজ ,া … েরলমু  

ওর কাধ। পঞ্চাশ হাজার িাকার পাথর আধ।  পঞ্চাশ হাজার অথথাৎ আে লক্ষ িাকা! ও-

িাকায়  চকাে াণ্ড,র কািজ ণ্ডক,ধল মাধস্ কত িাকা আয় হয়  তার স্ধে যণ্ডে আমার 

জমাধ,া িাকা চযাি কণ্ডর–তা হধল  ও ! তা হধল আর আমাধক  ুণ্ডর- ামাণ্ডর করধত হয ়

,া স্ারাজীব, পাধয়র ওপর পা ণ্ডেধয় বধস্-বধস্ চখধত পাণ্ডর  

  

অক্ষয় একবার আড়ধ াধখ মণ্ডণলাধলর ণ্ডেধক তাণ্ডকধয়  ি কধর আবার ,জর ণ্ডফণ্ডরধয ়

ণ্ড,ধল  তার মধ,র ণ্ডিতধর চজধি উঠধ। একিা ণ্ডবশ্রী িাব–এধক েম, করধতই হধব  আণ্ডম 

 ুণ্ডর কণ্ডর বধি  ণ্ডকন্তু খু,  ,া  ,া  এ হধে িয়াবহ পািলাণ্ডম! হযাাঁ  একবার শযামবাজাধরর 

একিা পাহারাওয়ালাধক চ।ারা মারধত হধয়ণ্ড।ল বধি  ণ্ডকন্তু চস্ চতা হধে তার ণ্ড,ধজরই 

চোে  তারপর হািধখালার চস্ই বুধড়ািা  তার মুখ ব্ ,া করধল উপায় ণ্ড।ল ,া  আমাধক 

চেধখ চস্ যা োাঁধড়র মত, ণ্ড ৎকার শুরু কধর ণ্ডেধয়ণ্ড।ল! এ-দুধিা হধে বেব-দুঘথি,া ইোর 

ণ্ডবরুধেই আমাধক কাজ করধত হধয়ণ্ড।ল  এজধ,য আণ্ডম ণ্ড,ধজও কম দু ণ্ডখত ,ই  ণ্ডকন্তু 

চস্বোয় ,রহতযা! খু, কধর িাকা চকধড় চ,ওয়া! উন্মি ,া হধল এম, কাজ চকউ কধর…!  

  

তধব একথাও ণ্ডঠক  আণ্ডম যণ্ডে খুণ্ড, হতুম এম, স্ুধযাি আর চপতুম ,া  এত িাকার 

স্ে ণ্ডি  খাণ্ডল বাণ্ডড়  পণ্ডল্লর বাইধর ণ্ড,জথ, ঠাই  রাণ্ডেধবলা  ঘুিঘুধি অ্কার…  

  

ণ্ডকন্তু এই লাশিা! খুধ,র পধর যত মুশণ্ডকল বাধে এই লাশ ণ্ড,ধয়  লাধশর িণ্ডত করা বড় 

োয়  

  

এমণ্ড, স্মধয় হঠাৎ একখা,া  লন্ত চরলিাণ্ডড়র শব্দ চশা,া চিল  বাণ্ডড়র ণ্ডপ।,কার চপাধড়া 

জণ্ডমর ওপাশ ণ্ডেধয় লাই, চযখাধ, চমাড় ণ্ডফধর ণ্ডিধয়ধ।  িাণ্ডড় আস্ধ। চস্ইখা, ণ্ডেধয়  

  

অক্ষধয়র মাথার ণ্ডিতর ণ্ডেধয় োাঁ কধর একিা ,তু, ণ্ড ন্তা চখধল চিল! চস্ই ণ্ড ন্তা স্ূে েধর 

তার ম, হল অগ্রস্র এবং তার েণৃ্ডি  ণ্ডস্থর হধয় রইল মণ্ডণলাধলর ণ্ডেধক চস্ ণ্ড,ধজর মধ,ই 

 াধয়র চপয়ালায়  ুমকু ণ্ডেধে মাধে-মাধে  
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অক্ষধয়র বুধকর ণ্ডিতরিা চকম, কধর উঠল  চস্ তাড়াতাণ্ডড় উধঠ মণ্ডণলাধলর ণ্ডেধক ণ্ডপ।, 

ণ্ডফধর োাঁণ্ডড়ধয় চেওয়াধলর বড় ঘণ্ডড়িার ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় রইল  তার ম, চয, বলধল– 

অক্ষয়  ণ্ডশিণ্ডির বাণ্ডড়র বাইধর পাণ্ডলধয় যাও! 

  

যণ্ডেও অক্ষধয়র চেহ হধয় উধঠণ্ড।ল তখ, উিপ্ত  তবু তার বুধকর ণ্ডিতধর জািল চয, 

শীধতর কাপ,! মাথা ঘুণ্ডরধয় েরজার পাধ, তাণ্ডকধয় চস্ বলল  কী ক,কধ, হাওয়া! আণ্ডম 

ণ্ডক িাধলা কধর েরজা ব্ কধর ণ্ডেইণ্ড,  এণ্ডিধয় ণ্ডিধয় দু-হাি কধর েরজা খুধল বাইধর 

উাঁণ্ডক মারল  তার ইো হল চেৌধড় চখালা বাতাধস্র চকাধল ণ্ডিধয় পধড়  এধকবাধর রাস্তায় 

ণ্ডিধয় োাঁড়ায়  এই আকণ্ড্মযক খযাপাণ্ডমর কবল চথধক মুণ্ডিলাি কধর  

  

বাইধরর অ্কাধরর ণ্ডেধক চ ধয় চস্ বলধল  এইবার চেশধ,র ণ্ডেধক পা  ালাধল চকম, 

হয়  তা-ই িাবণ্ড।  

  

মণ্ডণলাল  াধয়র শূ,য চপয়ালািা চরধখ ণ্ডেধয় মুখ তুধল বলধল  আপ,ার ঘণ্ডড় ণ্ডক ণ্ডঠক  

  

অক্ষয় চয, অণ্ড,োস্ধেও ঘাড় চ,ধড় জা,াধল  হযাাঁ  

  

মণ্ডণলাল বলধল  চেশধ, ণ্ডিধয় চপৌাঁ।ধত কতক্ষণ লািধব  

  

বড়ধজার েশ ণ্ডমণ্ড,ি  

  

এই চতা স্ধব স্াতিা-ণ্ডবশ! এখ,ও একঘণ্টারও চবণ্ডশ স্ময় আধ।  বাইধরর ঠান্ডায ়

অ্কাধরর চ ধয় এ-ঘর চঢর িাধলা  ণ্ডমধ। তাড়াতাণ্ডড় করবার েরকার আধ। ণ্ডক  

  

ণ্ডক।ু ,া  ণ্ডক।ু ,া  অক্ষধয়র কেস্বর খাণ্ড,ক খুণ্ডশ  খাণ্ড,ক ণ্ডবোেমাখা  আরও খাণ্ড,কক্ষণ 

চস্ চস্ইখাধ,ই োাঁণ্ডড়ধয় রইল কাধলা রাণ্ডের মধেয দুই চ াখ ডুণ্ডবধয় স্বপ্নােধন্নর মধতা  

তারপর েরজা ব্ কধর ণ্ডেধল  ণ্ড, শধব্দ  
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তারপর চস্ ণ্ড,ধজর চ য়াধর বধস্ বাকযবযধয় ,ারাজ মণ্ডণলাধলর স্ধে আলাপ জমাবার 

চ ি া করল  ণ্ডকন্তু তার কথাগুধলা হল চকম, চয, বাধো-বাবো  অস্ংলনিস! চস্ অ,ুিব 

করধল  তার মুখ চয, রিধমই তপ্ত  তার মণ্ডস্তষ্ক চয, রিধমই পণ্ডরপূণথ হধয় উঠধ। এবং 

তার কা, চয, করধ। চিাঁাা চিা! তার চ াখ চয, কী এক িয়াবহ একাগ্রতার স্ধে 

মণ্ডণলাধলর ণ্ডেধক ,জর ণ্ডেধত  ায়  প্রাণপধণ চস্ অ,যণ্ডেধক েৃণ্ডি  চফরাধল বধি  ণ্ডকন্তু 

পরমূহধতথই আরও িয়া,কিাধব আবার তার ণ্ডেধকই তাকাধত বােয হল এবং তার মধ,র 

ণ্ডিতধর চকবল এই প্রশ্নই  লাধফরা করধত লািল–এম, অবস্থায় পড়ধল অ,য চকা,ও 

খুণ্ড, কী করত  কী করত  কী করত  চেখধত-ধেখধত চস্ েীধর-েীধর প্রধতযক ণ্ডেক চথধক 

ণ্ড,ধজর িীেণ স্ংকেধক পণ্ডরপূণথ কধর তুলধল –চকা,ও ণ্ডেধকই চকা,ও ণ্ড।ে রাখল ,া  

  

তার মধ, জািল অস্বণ্ডস্ত  মণ্ডণলাধলর ণ্ডেধক খর-,জর চরধখই চস্ চ য়ার চ।ধড় উধঠ  

োাঁড়াল  পধকধি যার অতুল ঐশ্বযথ তার স্ুমধুখ চস্ আর বধস্ থাকধত পারল ,া  স্িধয় 

অ,ুিব করল  তার মধ,র চোাঁকিা রিধমই মাো ।াণ্ডড়ধয় উঠধ।  এখাধ, বধস্ থাকধল চস্ 

হঠাৎ ণ্ড,ধজর উপধর স্মস্ত কতৃথত্ব হাণ্ডরধয় চফলধব এবং তারপর–  

  

তারপর যা হধত পাধর চস্িা িাবধতই অক্ষধয়র স্মস্ত শরীর আতধক ণ্ডশউধর উঠল  ণ্ডকন্তু 

চস্ইস্ধে রধের পুাঁণ্ডজ হাতাবার জধ,য তার হাত চয, ণ্ড,শণ্ডপশ করধত লািল  

  

হাজার চহাক  অক্ষয় অপরােী ।াড়া ণ্ডক।ুই ,য়  এইস্ব কাধজই অিযস্ত  চস্ হধে  ণ্ডশকাণ্ডর 

বাঘ! স্ৎপধথ চকা,ওণ্ডে, অধথথাপাজথ, কধরণ্ড, তার স্বািাণ্ডবক প্রবৃণ্ডি হধে ণ্ডহং। স  স্ুতরাং 

এম, স্হজলিয ঐশ্বযথধক তযাি করবার প্রবৃণ্ডি তার হধতই পাধর ,া  এত ণ্ডহরা-পান্না তার 

হাধতর কাধ। এধস্ও হাত ।াণ্ডড়ধয় যাধব  এই স্োব,া অক্ষধয়র ণ্ড িধক রিধমই চবপধরায়া 

কধর তুলধত লািল  

  

এই ণ্ডবেম চলাধির ,ািাল চথধক চবণ্ডরধয় যাবার জধ,য চস্ আর-একবার চশে চ ি া করধব 

ণ্ডস্থর করল  যতক্ষণ ,া চেধ,র স্ময় আধস্ ততক্ষণ মণ্ডণলাধলর স্ামধ, থাকধব ,া  
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অক্ষয় বলল  মশাই  আণ্ডম জামা-জুধতা কাপড় বেধল আণ্ডস্  চয রকম ঠািা পধড়ধ।  এ-

চপাশাধক বাইধর যাওয়া উণ্ড ত ,য়  

  

মণ্ডণলাল বলধল  ণ্ড,শ্চয়ই ,য়  অস্ুখ হধত পাধর  

  

ববঠকখা,ায় একপাধশ ণ্ড।ল োলা,  ঘর চথধক চবণ্ডরধয় অক্ষয় চস্ইখাধ, ণ্ডিধয় োাঁড়াল  

তার জামাকাপড় বেলাবার েরকার চ,ই–ওিা বাধজ ওজর মাে  তবু চস্ আল,ার কাধ। 

ণ্ডিধয় অকারধণই চপাশাক পণ্ডরবতথধ, ণ্ড,যুি হল  িাবধল  এইখাধ, োাঁণ্ডড়ধয় োাঁণ্ডড়ধয়ই 

বাণ্ডক স্ময়িা কাণ্ডিধয় চেধব  

  

চস্ একিা েীঘথশ্বাস্ তযাি করধল–অস্বণ্ডস্তর  ও   ও-ঘর হধে অণ্ডিশপ্ত–ওখা,কার বাতাস্ 

ণ্ডবোি  ওখা, চথধক পাণ্ডলধয় এধস্ বাাঁ লমু–,ইধল এখণ্ড, হয়ধতা কী করধত ণ্ডিধয় কী 

কধর চফলতুম! এখাধ, থাকধল প্রধলাি, আর আমাধক আরিমণ করধত পারধব ,া  

  

.  

  

তৃতীয় 

  

এখাধ, থাকধল হয়ধতা প্রধলাি, আর আমাধক আরিমণ করধত পারধব ,া–হয়ধতা স্ময় 

উিীণথ হধয় যাধে চেধখ মণ্ডণলাল ণ্ড,ধজই  ধল যাধব  হযাাঁ  চস্ একলা  ধল চিধলই খুণ্ডশ 

হই  তা হধল স্মস্ত আপেই  ুধক যায়–অন্তত এই িীেণ স্ুধযাি বা স্োব,ার োয় চথধক 

আণ্ডম চরহাই পাই–আর ওই ণ্ডহরা-পান্নাগুধলা  

  

একধজাড়া ,তু, জুধতা পরধত-পরধত অক্ষয় েীধর-েীধর মাথা তুলধল  

  

চখালা েরজার ণ্ডেধক ণ্ডপ।, ণ্ডফধর বধস্ আধ। মণ্ডণলাল  কািজ আর তামাক ণ্ডেধয় আপ, 

মধ, চস্ ,তু, ণ্ডস্িাধরি পাকাধে  

  

http://www.bengaliebook.com/


 হহস্েন্দ্রকুেোর রোয  ।   রহস্যের আস্ ো ছোযো  

 11 

www.bengaliebook.com 
 

 

অক্ষয় আবার েীঘথশ্বাস্ চফলধল  তার জুধতা পরা আর হল ,া  মণ্ডণলাধলর পৃ্ঠদধেধশর 

ণ্ডেধক ণ্ড,ষ্পলক চ,ধে তাণ্ডকধয় ণ্ডস্থর হধয় রইল চস্ মূণ্ডতথর মধতা  তারপর েৃণ্ডি  ,া ণ্ডফণ্ডরধয়ই 

পা চথধক জুধতাধজাড়া খুধল চফলধল  

  

মণ্ডণলাল ণ্ড,ণ্ডশ্চন্তিাধব ণ্ডস্িাধরি পাণ্ডকধয় তামাধকর রবাধরর থণ্ডলিা পধকধির ণ্ডিতধর 

চরধখ ণ্ডেধল  তারপর জামার উপর চথধক তামাধকর গুাঁধড়া চেধড় চফধল চেশলাই বার 

করল  

  

আ ণ্ডম্বধত কী এক প্রবল চোাঁধকর তাড়,ায় অক্ষয়  ি কধর োাঁণ্ডড়ধয় উঠল এবং চ াধরর 

মত, গুাঁণ্ডড় চমধর পা ণ্ডিধপ ণ্ডিধপ ববঠকখা,ার ণ্ডিতধর ণ্ডিধয় ঢুকল  তার পাধয় এখ, জুধতা 

চ,ই  চকা,ও শব্দ হল ,া  ণ্ডবড়াধলর মত,  ুণ্ডপ ুণ্ডপ চস্ এণ্ডিধয়  লল েীধর-েীধর  তার 

মুখ  ক ধক  তার দুই  কু্ষ উজ্জ্বল ও ণ্ডবস্ফাণ্ডরত এবং ণ্ড,ধজর কাধ, চস্ শু,ধত চপধল 

েম,ীর রি- লা ল-ধ্বণ্ড,! 

  

মণ্ডণলাল চেশলাই চজ্বধল ণ্ডস্িাধরি েরাল এবং তারপর েূমপা, করধত লািল  

  

 োধপ-োধপ ণ্ড, শধব্দ এণ্ডিধয় অক্ষয় ণ্ডিধয় োাঁড়াল এধকবাধর মণ্ডণলাধলর চ য়াধরর 

ণ্ডপ।ধ,  পাধ। তার ণ্ড,শ্বাস্ মণ্ডণলাধলর মাথার উপধর ণ্ডিধয় পধড়  চস্ই িধয় চস্ ণ্ড,ধজর 

মুখ ণ্ডফণ্ডরধয় ণ্ড,ল  এইিাধব চকধি চিল আেণ্ডমণ্ড,ি! চস্ চয, স্াক্ষাৎ হতযার মূণ্ডতথ বণ্ডলর 

জীধবর ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় আধ। িয়াল প্রেীপ্ত  ধক্ষ  উনু্মি মুখণ্ডববর ণ্ডেধয় দ্রুত শ্বাস্-প্রশ্বাস্ 

বইধ। ,ীরধব  দুই হাধতর আরুলগুধলা চয, েড়ফড় করধ। বহমুখ স্ধপথর মধতা! 

  

তারপর আবার চতমণ্ড, ণ্ড, শধব্দই অক্ষয় ণ্ডফধর চিল োলাধ,র ণ্ডেধক  একিা িিীর ণ্ড,শ্বাস্ 

চফলল  একিু হধলই হধয়ণ্ড।ল আর কী! মণ্ডণলাধলর জীব, েুলণ্ড।ল একিা।া স্রু স্ুধতার 

ডিায়! স্ণ্ডতযকথা বলধত কী  আণ্ডম যখ, চ য়াধরর ণ্ডপ।ধ, ণ্ডিধয় োাঁণ্ডড়ধয়ণ্ড।লুম  তখ, 

যণ্ডে আমার হাধত চকা,ও অস্ত্র থাকত –এম,কী একিা হাতুণ্ডড় বা একখা,া পাথর 
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হঠাৎ অক্ষধয়র চ াখ পড়ল োলাধ,র চকাধণ  চস্খাধ, চেওয়াধলর চকাধণ োাঁড় করাধ,া 

রধয়ধ। একিা চলাহার িরাধে  বাণ্ডডর় জা,লা চথধক এিা কধব খুধল পধড়ণ্ড।ল  িৃতয 

রাম রণ এখাধ, এধ, চরধখণ্ড।ল  একণ্ডমণ্ড,ি আধি এইধিই যণ্ডে আমার হাধত থাকত  

  

অক্ষয় চলাহািা।া তুধল ণ্ড,ধল  হাধতর উপধর চরধখ তার িার পরীক্ষা করল… হ  এিা 

হধে ে্তুররমধতা অস্ত্র  বযবহার করবার স্ময় বেুক বা ণ্ডরিলিাধরর মত, ণ্ড ৎকার কধর 

পাড়া জািায় ,া  আমার কাযথণ্ডস্ণ্ডের পধক্ষ যধথি   ণ্ডকন্তু ,া  ,া  এস্ব কথা ণ্ড,ধয় মাথা 

ঘামাধ,া িাধলা ,য়  এিাধক যথাস্থাধ, চরধখ চেওয়াই উণ্ড ত! 

  

ণ্ডকন্তু চলাহার ডান্ডা চস্ চরধখ ণ্ডেধল ,া  উাঁণ্ডক চমধর চেখধল  মণ্ডণলাল তখ,ও চস্ইিাধব 

বধস্ই ণ্ডস্িাধরি িা,ধ।  

  

আবার অক্ষধয়র িাব-পণ্ডরবতথ, হল! আবার তার মুখ হধয় উঠল রারা-িকিধক ও 

ভ্রূকুণ্ডিকুণ্ডিল এবং িলার উপধর ফুধল উঠল একিা ণ্ডশর এবং পাধয়-পাধয় আবার চস্ 

এণ্ডিধয় এল ববঠকখা,ার ণ্ডিতধর  

  

মণ্ডণলাধলর চ য়ার চথধক ণ্ডক।ু তফাধত োাঁণ্ডড়ধয় চস্ মাথার উপধর তুলধল চলাহার ডান্ডা! 

একিা অ্পষি  শব্দ হল  ডান্ডািা যখ, ণ্ড,ধ  ,ামধ।  মণ্ডণলাল হঠাৎ ণ্ডফধর চেখল  তাইধতই 

অক্ষধয়র লক্ষয আংণ্ডশকিাধব বযথথ হধয় চিল–ডান্ডািা মণ্ডণলাধলর মাথার উপধর ,া পধড ়

একপাশ চঘাঁধে চ,ধম চিল  একিা অধপক্ষাকতৃ স্ামা,য রকম আঘাত ণ্ডেধয়  

  

িয়াতথ ণ্ডবকি ণ্ড ৎকার কধর মণ্ডণলাল লাণ্ডফধয় োাঁণ্ডড়ধয় উঠল এবং প্রাণপধণ চ ধপ েরল  

অক্ষধয়র দুই হাত  

  

তারপর আরে হল ণ্ডবেম েস্তােণ্ডস্ত! দুজধ,ই দুজ,ধক চ ধপ েরল স্াংঘাণ্ডতক আণ্ডলেধ, 

এবং দুজধ,ই কখ,ও দুলধত থাধক এপাধশ-ওপাধশ  কখ,ও এণ্ডিধয় বা কখ,ও ণ্ডপণ্ড।ধয় 

যায়! চ য়ার পড়ল উলধি  চিণ্ডবধলর উপর চথধক ণ্ডঠকধর পড়ল একিা কাধ র চিলাস্  
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মণ্ডণলাধলর  শমারও হল চস্ই েশা  দুজধ,র পাধয়র  াধপ চিলাস্ ও  শমা চিধর গুাঁণ্ডড়ধয় 

চিল  

  

এবং তারপধরও আরও বার-ণ্ডতধ,ক জািল মণ্ডণলাধলর চস্ই ণ্ডবকি ণ্ড ৎকার–ণ্ডবেীণথ কধর 

রাণ্ডের স্তব্ধতা! চস্ই উন্মােগ্রস্ত অবস্থাধতও অক্ষধয়র বুক আতধক ণ্ডশউধর উঠল  যণ্ডে 

চকা,ও পণ্ডথক বেবিণ্ডতধক এণ্ডেধক এধস্ পধড়  যণ্ডে চস্ শু,ধত পায়  

  

ণ্ড,ধজর চেধহর স্মস্ত শণ্ডি একে কধর অক্ষয় তার প্রণ্ডতদ্বন্দ্বীধক চঠধল ণ্ড,ধয় চিণ্ডবধলর 

উপর চফধল চ ধপ েরল এবং চিণ্ডবধলর আোেধ,র এক অংশ তুধল পুধর ণ্ডেল তার 

মুধখর ণ্ডিতধর  এইিাধব তারা ণ্ড,শ্চল হধয় রইল পূণথ দুই ণ্ডমণ্ড,ি েধর–চস্ এক িয়াবহ 

,ািকীয় েৃশয! 

  

চেখধত-ধেখধত মণ্ডণলাধলর চেহ পড়ল এণ্ডলধয়  রিধম-রিধম তার মাংস্ধপণ্ডশর স্মস্ত 

্পষে, চথধম চিল  তখ, অক্ষয় তাধক চ।ধড় ণ্ডেল  মণ্ডণলাধলর জীব,হী, চেহিা মাণ্ডির 

উপধর এণ্ডলধয় লণু্ডিধয় পড়ল  

  

যা হবার তা হধয় চিল  এতক্ষণ চয-স্োব,াধক অক্ষয় িয় করণ্ড।ল  তা পণ্ডরণত হল 

ণ্ড,ণ্ডশ্চত স্ধতয! যাক  এ-ণ্ডবেয় ণ্ড,ধয় আর অ,ুতাপ করা ণ্ডমথযা  অ,ুতাধপর দ্বারা মড়াধক 

আর করা যাধব ,া জীবন্ত  

  

.  

  

 তুথথ 

  

অক্ষয় োাঁণ্ডড়ধয় োাঁণ্ডড়ধয় হাাঁফাধত লািল  শীতকাধলও চস্ চঘধম উধঠধ।  

  

রুমাল ণ্ডেধয় কপাধলর ঘাম মুধ। ঘণ্ডড়র ণ্ডেধক তাকাল  

  

স্ধব স্াধড় স্াতিা! 
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এই ক’ণ্ডমণ্ড,ধির মধেয এতবড় কাি ঘধি চিল! এতক্ষণ প্রধতযক ণ্ডমণ্ড,িই ণ্ড।ল চয, 

একঘণ্টার মত, েীর্ঘ  

  

স্াধড় স্াতিা! চে, আস্ধব স্াধড় আিিায়  হাধত স্ময় আধ। আর-একঘণ্টা! এর মধেযই 

বাণ্ডক স্মস্ত কাজ চশে কধর চফলধত হধব  তা একঘণ্টা স্ময় ণ্ড,তান্ত অে ,য়  

  

অক্ষধয়র িাবিণ্ডে এখ, শান্ত  তার একমাে দুিথাব,া  মণ্ডণলাধলর ণ্ড ৎকার চকউ শু,ধত 

চপধয়ধ। ণ্ডক ,া  চকউ যণ্ডে ,া শুধ, থাধক  তা হধল তাধক আর পায় চক! 

  

চস্ চহাঁি হধয় মৃতবযণ্ডির োাঁধতর ণ্ডিতর চথধক চিবল ক্লথখা,া আধস্ত-আধস্ত চিধ, বার 

কধর ণ্ড,ল  তারপর তার জামাকাপড় খুাঁজধত আরে করল  চবণ্ডশক্ষণ লািল ,া যা খুাঁজণ্ড।ল 

তা চপধত  

  

একণ্ডি চ।াট্ট  ামড়ার বাধের ণ্ডিতধর আলাো-আলাো কািধজর চমাড়ধক রধয়ধ। ণ্ডহরা  

 ুণ্ড,  পান্না ও মুিা প্রিৃণ্ডত অধ,ক োণ্ডম ণ্ডজণ্ড,স্  তা হধল তার শ্রম স্াথথক! মা,ুধের 

প্রাণবে কধরধ। বধল তার মধ, আর চকা,ওরকম অ,ুধশা ,ার স্ঞ্চার হল ,া  বরং 

ণ্ড,ধজই ণ্ড,ধজধক ণ্ডেধত লািল অণ্ডি,ে,  

  

তারপর চস্ স্ুপিু হাধত কতথবয-স্ে ােধ, ণ্ড,যুি হল  চিবল-ক্লধথর উপধর পধড়ণ্ড।ল 

কধয়ক চফাাঁিা রি  লাধশর মাথার তলায় কাধপথধিরও উপধর চলধিধ। রধির চ।াপ  জল 

ও ,যাকড়া এধ, চস্ আধি স্াবোধ, রিণ্ড হ্নগুধলা েুধয়-মুধ। চফলল  তারপর লাধশর 

মাথার তলায় একখা,া  খবধরর কািজ চরধখ ণ্ডেল ,তু, রি চলধি যাধত আর কাধপথি 

কলণ্ডকত ,া হয়  

  

তারপর চিণ্ডবল কাপড়খা,া আবার চিণ্ডবধলর উপধর চপধত ণ্ডেল  উল্টাধ,া চ য়ারখা,া 

োাঁড় কণ্ডরধয় ণ্ডেধল চস্াজা কধর  

  

কাধপথধির উপধর পধড়ণ্ড।ল একিা পাধয়র  াধপ  যাপ্টা ণ্ডস্িাধরধির ধ্বংস্াবধশে ও একিা 

চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ  চস্ দুধিা তুধল ।ুাঁধড় োলাধ,র ণ্ডেধক চফধল ণ্ডেধল  কাধপথধির উপধর 
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একরাশ কাধ র গুাঁধড়া পধড়ণ্ড।ল  চস্ই তারামাকথা চিলাধস্র ও মণ্ডণলাধলর  শমার িারা 

কা   চস্গুধলা তুধল আধি চস্ একখা,া কািধজর উপধর জধড়া করধল  তারপর যতেূর 

স্েব যে কধর চবধ।-ধবধ।  শমা-িারা কাধ র িুকধরাগুধলা আর-একখা,া কািধজর 

উপধর তুধল রাখল   শমার চেম ও কাধ র  ূণথগুধলা চমাড়ধক পুধর রাখল ণ্ড,ধজর 

পধকধির ণ্ডিতধর  চযগুধলাধক চিলাধস্র িারা কা  বধল মধ, হল  চস্গুধলা কািধজ কধর 

তুধল ণ্ড,ধয় ঘর চথধক চবণ্ডরধয় বাণ্ডড়র ণ্ডখড়ণ্ডকর ণ্ডেধক চিল  চস্খাধ, একিা আস্তাকুাঁড় ণ্ড।ল 

কািধজ-ধমাড়া কা গুধলা তার ণ্ডিতধর চফধল ণ্ডেধয় আবার ণ্ডফধর এল  

  

এইবাধর আস্ল কাজ  চিণ্ডবধলর িা,ার ণ্ডিতর চথধক চস্ একিা ণ্ডফতার কাণ্ডঠম বার করল  

খাণ্ড,কিা ণ্ডফতা ণ্ড।াঁধড় ণ্ড,ধয় মৃধতর ।াতা ও বযািিা চবাঁধে ণ্ড,ধজর কাাঁধে েুণ্ডলধয় রাখল  

তারপর িূণ্ডমতল চথধক মৃতবযণ্ডিধক চিধ, তুলল আর-এক কাাঁধের উপধর  মণ্ডণলাল 

চ।ািখাধিা মা,ুে  তার চেহও িাণ্ডর ,য় এবং অক্ষয় হধে েীঘথধেহ  হৃি পুি   বলবা, 

বযণ্ডি–স্ুতরাং তার পধক্ষ বড়ধজার একমণ পধ,ধরা বা ণ্ডবশ চস্র ওজধ,র একিা চেধহর 

িার বহ, করা ণ্ডবধশে কি স্ােয ,য়  

  

শীতাতথ অ্ রাণ্ডে াণ্ডরণ্ডেক ণ্ড,েুম  

  

অক্ষয় ণ্ডখড়ণ্ডক ণ্ডেধয় চবণ্ডরধয় চপাধড়া জণ্ডমর উপধর ণ্ডিধয় পড়ল  কুয়াশায় অ্কারধক চয, 

আরও ঘ, কধর তুধলধ।–চ াখ চ ধয়ও ণ্ডক।ু চেখা যায় ,া  

  

অক্ষয় খাণ্ড,কক্ষণ কা, চপধত োাঁণ্ডড়ধয় রইল  একিা িীত ণ্ডশয়াল বা ককুধুরর দ্রুত পেশব্দ 

।াড়া আর জ,প্রাণীর স্াড়া পাওয়া চিল ,া  

  

অক্ষয় তখ, েৃঢ়পধে অগ্রস্র হল  চপাড় জণ্ডমিা এবধড়া-ধখবধড়া ও কাাঁকর-িরা হধলও 

আাঁোর রাধত তার খুব অস্ণু্ডবো হল ,া কারণ এ-মাঠ তার ণ্ডবধশে পণ্ডরণ্ড ত  

  

ঘাধস্র উপর তার পাধয়র শব্দ হণ্ডেল ,া বধি  ণ্ডকন্তু চস্ই স্ূণ্ড ধিেয স্তব্ধতার মধেয তার 

কাাঁধে চোলাধ,া বযাি আর ।াতা পর্পষধরর স্ধে চঠাকাঠুণ্ডক কধর তুলণ্ড।ল একিা 
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ণ্ডবরণ্ডিজ,ক আওয়াজ  মণ্ডণলাধলর চোদুলযমা, মৃতধেধহর চ ধয় চস্ই বযাি ও ।াতাধক 

স্ামলাবার জ,য অক্ষয়ধক ণ্ডবধশে চবি চপধত হণ্ডেল  

  

এই চপাধড়া জণ্ডমর পাধশই চরললাই,  স্াোরণত জণ্ডমিুকু পার হধত ণ্ডত,- ারণ্ডমণ্ড,ধির 

চবণ্ডশ স্ময় লাধি ,া  ণ্ডকন্তু রাধের অ্কাধর ণ্ডপধঠ একিা মড়া ণ্ড,ধয় অণ্ডত স্াবোধ, 

 াণ্ডরণ্ডেধক চ াখ ও কা, চরধখ   লধত- লধত মাধে-মাধে হঠাৎ চথধম োাঁণ্ডড়ধয় আবার 

অগ্রস্র হধত ণ্ডিধয় অক্ষধয়র প্রায় আি-,য়ণ্ডমণ্ড,ি লািল  

  

তারপর পাওয়া চিল চরললাইধ,র তাধরর চবড়া  আবার চস্  ুপ কধর োাঁণ্ডড়ধয় রইল 

খাণ্ড,কক্ষণ  তার স্ণ্ডেগ্ধ েৃণ্ডি  খুাঁজধত লািল চকা,ও জীবন্ত ।ায়া  তার কা, খুাঁজধত লািল 

চকা,ও জীবধ,র স্াড়া  ণ্ডক।ু চ,ই  খাণ্ডল অ্কার  খাণ্ডল ,ীরবতা  

  

হঠাৎ েূর চথধক চজধি উঠল  লন্ত চরলিাণ্ডড়র  াকার িড়িড় আওয়াজ–তারপর অণ্ডত-

তীব্র বাাঁণ্ডশর ণ্ড ৎকার! 

  

অক্ষয় স্জাি হধয় উঠল–আর চেণ্ডর ,য়! চস্ তাড়াতাণ্ডড় তাধরর চবড়া পার হল  তারপর 

চযখা,িায় লাই, চবাঁধক চমাড় ণ্ডফধরধ। চস্ইখাধ, ণ্ডিধয় োাঁড়াল  লাশিাধক কাাঁে চথধক 

,াণ্ডমধয় মাণ্ডির উপধর এম,িাধব উপুড় কধর রাখল  যাধত চেধহর কেধেশিা পধড় ণ্ডঠক 

লাইধ,র উপধর  

  

তারপর চস্ পধকি চথধক ।ুণ্ডর বার কধর ।াতা ও বযাধির ণ্ডফতা চকধি চফলল  ।াতা ও 

বযািিাধক রাখধল ণ্ডঠক লাধশর পাধশ  স্যধে ণ্ডফতািাধক আবার পধকধি পুরল  লাইধ,র 

কাধ। পধড় রইল চকবল ণ্ডফতার ফস্িকু ু চস্িা তার চ াখ এণ্ডড়ধয় চিল  

  

িাণ্ডড়র শব্দ কাধ। এণ্ডিধয় এধস্ধ।  এখা,া ণ্ড,শ্চয়ই মালিাণ্ডড়  

  

অক্ষয় শীঘ্রহধস্ত পধকি চথধক কািধজর চমাড়কিাধক বার করল   শমার চতাবড়াধ,া 

চেমিা চরধখ ণ্ডেধল মৃধতর মাথার পাধশ  এবং কাধ র িুকধরাগুধলা ।ণ্ডড়ধয় ণ্ডেল তারই 

 তুণ্ডেথধক! 
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ইণ্ডিধ,র েূম্র-উেণ্ডিরধণর চিাঁস্-ধিাস্ শব্দ চশা,া যাধে অণ্ডত ণ্ড,কধি! অক্ষধয়র ইো হল  

চস্ইখাধ,ই োাঁণ্ডড়ধয় থাধক  স্ব ধক্ষ চেধখ যায়  যবণ্ড,কা-পতধ,র পূধবথ এই ণ্ডবধয়ািান্ত 

,ািধকর চশে েৃশযিা চকম, কধর ,রহতযা পণ্ডরণত হয় আত্মহতযায় বা বেব-দুঘথি,ায়  

  

ণ্ডকন্তু ,া  এখাধ, তার উপণ্ডস্থণ্ডত ণ্ড,রাপে ,য়  তা হধল হয়ধতা অেৃশয হবার আধি চকউ 

তাধক চেধখ চফলধব   িপি চস্ আবার চবড়া পার হল  দ্রুতপধে চপাধড়া জণ্ডমর উপর 

ণ্ডেধয় ণ্ড,ধজর বাণ্ডড়র ণ্ডেধক ণ্ডফরধত লািল–ণ্ডপ।ধ, যথাস্থাধ, আিতপ্রায় চরলিাণ্ডড়র 

বজ্রধ্বণ্ড, শু,ধত-শু,ধত  

  

চরলিাণ্ডড় োাঁণ্ডড়ধয় পধড়ধ।! 

  

শ্বাস্ রুে কধর িূধপ্রাণ্ডথত মূণ্ডতথর মত, স্তণ্ডেত হধয় অক্ষয় োাঁণ্ডড়ধয় পড়ল–মুহূধতথর জধ,য  

তারপর চস্ প্রায় চেৌধড় ণ্ড,ধজর বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর ঢুধক পড়ল  ,ীরধব েরজা ব্ কধর ণ্ডখল 

লাণ্ডিধয় ণ্ডেধল  

  

চস্ িয় চপধয়ধ।  বযাপার কী  িাণ্ডড় োাঁণ্ডড়ধয় পড়ল চক,  ণ্ড,শ্চয়ই লাশিা আণ্ডবষ্কৃত 

হধয়ধ।  

  

ণ্ডকন্তু  এখ, কী হধে ওখাধ,  ওরা ণ্ডক তার বাণ্ডড়ধত আস্ধব  রান্নাঘধরর কাধ। োাঁণ্ডড়ধয় 

চস্ উিণথ হধয় শু,ধত লািল  হয়ধতা এখ,ই চকউ এধস্ তার েরজার কড়া ,াড়ধব  

  

ববঠকখা,ায় ঢুধক পধড় চস্ বযস্তিাধব তাণ্ডকধয় চেখধল  াণ্ডরণ্ডেধক  স্মস্তই চবশ চিা।াধলা  

  

ণ্ডকন্তু চলাহার ডান্ডািা এখ,ও ঘধরর চমধেয় পধড় আধ।  

  

চস্ ডান্ডািা তুধল ণ্ড,ধয় লযাধে র আধলায় পরীক্ষা কধর চেখধল  তার উপধর চকা,ও 

রধির োি চ,ই  চকবল দুই-একিা।া  ুল চলধি আধ।  
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চরলিাণ্ডড়র বযাপারিা িাবধত-িাবধত অ,যম,স্কর মত, চস্ চিণ্ডবল-কাপড় ণ্ডেধয় ডান্ডািা 

একবার মুধ। চফলধল  

  

চস্িাধক ণ্ড,ধয় আবার বাণ্ডড়র ণ্ডপ।, ণ্ডেধক চেৌধড় চিল  পাাঁণ্ড ধলর উপর ণ্ডেধয় ডান্ডািাধক 

।ুাঁধড় চফধল ণ্ডেল–চস্িা পড়ল ণ্ডিধয় চপাধড়া জণ্ডমর ণ্ডব।ুণ্ডির চোধপর ণ্ডিতধর  

  

ডান্ডািার ণ্ডিতধর তাধক েণ্ডরধয় চেবার মত, চকা,ও প্রমাণ ণ্ড।ল ,া  ণ্ডকন্তু চস্িাধক 

অস্ত্ররূধপ বযবহার করা হধয়ধ। বধলই অক্ষধয়র  ধক্ষ তা িয়াবহ হধয় উধঠণ্ড।ল  

  

চস্ বুেল  এইবার তার চেশধ,র ণ্ডেধক যাো করা উণ্ড ত  যণ্ডেও এখ,ও িাণ্ডড়র স্ময ়

হয়ণ্ড, তবু আর বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর থাকধত তার িরস্া হল ,া  চস্  ায় ,া  এখাধ, এধস্ চকউ 

তাধক চেখধত পায়  

  

অক্ষয় তাড়াতাণ্ডড় বাইধর চবরুবার আধয়াজ, চস্ধর ণ্ড,ধল  তারপর একিা বযাি তুধল  

ণ্ড,ধয় ববঠকখা,া চথধক চবণ্ডরধয় পড়ধত চিল  

  

ণ্ডকন্তু আবার ণ্ডফধর এল লযাে িা ণ্ড,ণ্ডিধয় চেওয়ার জধ,য  

  

আধলা চ,িাবার জধ,য হাত তুধলধ। হঠাৎ তার েৃণ্ডি  আকৃি  হলঘধরর একণ্ডেধক  কী 

স্বথ,াশ! 

  

.  

  

পঞ্চম 

  

মণ্ডণলাধলর িুণ্ডপিা তখ,ও পধড় রধয়ধ। চ য়াধরর উপধর  

  

তার হৃৎণ্ডপধির ণ্ডরিয়া চয, ব্ হধয় চিল–এধকবাধর আড়ি ! চস্ মারাত্মক আতধক চঘধম 

উঠল  
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আর একিু হধলই চতা চস্ আধলা ণ্ড,ণ্ডিধয়  ধল যাণ্ডেল ণ্ডপ।ধ, তার ণ্ডবরুধে এতবড় প্রমাণ 

চফধল চরধখ! বাইধরর চকউ যণ্ডে এধস্ এই িুণ্ডপিা এখাধ, চেখধত চপত  কী হত তা হধল  

  

চ য়াধরর কাধ। ণ্ডিধয় চ,মোর িুণ্ডপিা তুধল ণ্ড,ধয় চস্ তার ণ্ডিতর ণ্ডেধক েৃণ্ডি পাত কধর 

ণ্ডশউধর উঠল  

  

িুণ্ডপিা ,া চেধখ  ধল চিধল ণ্ডক আর রধক্ষ ণ্ড।ল  এখ,ই যণ্ডে চকউ এধস্ পধড়  তার হাধত 

বা ঘধর এই িুণ্ডপিা চেখধত পায়  তা হধল চকউ তাধক ফাাঁণ্ডস্কাঠ চথধক বাাঁ াধত পারধব 

,া  

  

এইকথা চিধবই চস্ ঠকঠক কধর কাাঁপধত লািল  ণ্ডকন্তু োরুণ আতধক বুণ্ডে হারাল ,া  

  

রান্নাঘধরর উ,ুধ,র কাধ। ।ুধি ণ্ডিধয় চস্ চেখল  আগু, ণ্ড,ধব চিধ।  তখ,ই কতকগুধলা 

জ্বালাণ্ড, কাঠ চজািাড় কধর এধ, অক্ষয় আবার অণ্ডনিস স্ৃণ্ডি  করল  তারপর ।ুণ্ডর ণ্ডেধয় িুণ্ডপিা 

খি-খি কধর চকধি স্মপথণ করল আগুধ,র কবধল  তার হৃৎণ্ডপি তখ,ও চয, দুপ-দুপ 

কধর  লাণ্ডফধয় উঠধ।  যণ্ডে চকউ এধস্ পধড়–যণ্ডে চকউ এধস্ পধড়  তার হাধতর কাাঁপুণ্ড, 

চয, আর থামধতই  ায় ,া–এখ,ই এত স্াবো,তা বযথথ হধয় ণ্ডিধয়ণ্ড।ল আর কী! 

  

চ,মো বা চফল্ট স্হধজ চপাড়বার ণ্ডজণ্ড,স্ ,য়  িুণ্ডপর খিগুধলা ণ্ডেণ্ডকণ্ডেণ্ডক কধর আধস্ত 

আধস্ত পুধড় প্র ুর চোাঁয়ার জন্ম ণ্ডেধয় অোধরর মত, হধয় যাধে–স্ণ্ডতযকার িধ্ময পণ্ডরণত 

হধে ,া  তার উপধর  ুল-ধপাড়া িধ্র স্ধে রজধ,র ি্ চমশাধ,া এম, একিা ণ্ডবেম 

দুিথ্ চবরুধত লািল চয  অক্ষয় িয় চপধয় রান্নাঘধরর জা,লাগুধলা খুধল ণ্ডেধত বােয হল  

  

তখ,ও চস্ কা, চপধত শু,ধ। আর িাবধ।  বাইধর বুণ্ডে জািল কার পেশব্দ  ওই বুণ্ডে 

,ধড় ওধঠ স্েধরর কড়া  ওই বুণ্ডে আধস্ ণ্ড,য়ণ্ডতর ণ্ড,্ঠদরু আহ্বা,! 

  

ওণ্ডেধক স্ময়ও আর চ,ই  স্াধড় আিিা বাজধত বাণ্ডক আর ণ্ডবশ ণ্ডমণ্ড,ি মাে! আর ণ্ডমণ্ড,ি 

কধয়ধকর মধেযই বাণ্ডড় চথধক চবণ্ডরধয় পড়ধত ,া পারধল চে, েরা অস্েব হধব  
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আরও অেক্ষণ অধপক্ষা কধর চেখল  িুণ্ডপর খিগুধলাধক আর চ ,া যায় ,া  তখ, চস্ 

একিা চলাহার ণ্ডশক ণ্ড,ধয় অোরগুধলার উপধর স্ধজাধর আঘাত করধত লািল  চপাড়া 

কাঠ ও কয়লার স্ধে িুণ্ডপর েগ্ধাবধশে চ,ধড়-ধ,ধড় এম,কধর ণ্ডমণ্ডশধয় ণ্ডেধল চয  

স্ধেহজ,ক চকা,ও ণ্ডক।ু চ াধখ পড়বার উপায় আর রইল ,া  এম,কী িৃতয রাম রণ 

পযথন্ত ণ্ডক।ু বুেধত পারধব বধল মধ, হধে ,া  খুব স্েব  চস্ যখ, ণ্ডফধর আস্ধব অোর 

তখ, িধ্ময পণ্ডরণত হধব  অক্ষয় িাধলা কধরই চেধখ ণ্ড,ধয়ধ।  িুণ্ডপর মধেয োতু ণ্ডেধয় 

বতণ্ডর এম, চকা,ও ব্তুর চ,ই  আগুধ,র কবধলও যা ,ি  হবার ,য়  

  

আবার চস্ বযাি তুধল ণ্ড,ল  আবার চস্ তীক্ষ্ণেৃণ্ডি  বুণ্ডলধয় ববঠকখা,ার  তুণ্ডেথক পরীক্ষা 

করল  তারপর ঘর চ।ধড় বাণ্ডড়র বাইধর চিল  স্ের েরজার কলুধুপ  াণ্ডব লািাল  তারপর 

হ,হ, কধর  লল চেশধ,র ণ্ডেধক  ণ্ডকন্তু এবার চস্ িুধল চিল  ববঠকখা,ার আধলা ণ্ড,ণ্ডবধয় 

ণ্ডেধত! 

  

চে, আস্বার আধিই অক্ষয় চেশধ, ণ্ডিধয় চপৌাঁ।ল  ণ্ডিণ্ডকি ণ্ডক,ল  তারপর চয, 

ণ্ড,ণ্ডশ্চন্তিাধবই প্ল্যািফধমথর উপধর পায় াণ্ডর করধত লািল  

  

চস্ আড়ধ াধখ চবশ লক্ষ করল  চেধ,র ণ্ডস্ি,যাল চেওয়া হয়ণ্ড, বধি  ণ্ডকন্তু  াণ্ডরণ্ডেধকই 

চয, একিা  াঞ্চধলযর স্ৃণ্ডি  হধয়ধ।  যােীরা প্ল্যািফধমথর একপ্রাধন্ত ণ্ডিধয় েলধবাঁধে 

চরললাইধ,র একণ্ডেধকই েূধর তাণ্ডকধয় আধ।  

  

স্ধকা -িরা চকৌতূহধলর স্ধে অক্ষয় চস্ইণ্ডেধক এণ্ডিধয় চিল পাধয়-পাধয়  

  

অ্কার ফুাঁধড় আত্মপ্রকাশ করধল দুইজ, চলাক  প্ল্যািফধমথর ঢাল ুপ্রান্ত ণ্ডেধয় উপধর উধঠ 

এল  তারা চতরপধল ঢাকা চে াধর কধর কী চয, বধয় আ,ধ।  

  

চস্িা চয কী  তা বুেধত অক্ষধয়র চেণ্ডর লািল ,া  তার বুক করধত লািল ।াাঁৎ ।াাঁৎ  

  

চতরপধলর তলা চথধক একিা অ্পষি  চেধহর িঠ, ফুধি উঠধ। যােীরা তাড়াতাণ্ডড় 

এপাধশ-ওপাধশ স্ধর ণ্ডিধয় চস্ইণ্ডেধক তাণ্ডকধয় রইল আড়ি   মন্ত্রমুগ্ধ চ াধখ  
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বাহকরা  ধল চিল  ণ্ডপ।ধ,-ণ্ডপ।ধ, আস্ণ্ড।ল একিা কণু্ডল  তার হাধত একিা বযাি আর 

।াতা  

  

হঠাৎ যােীধের ণ্ডিতর চথধক একণ্ডি িেধলাক চবণ্ডরধয় এধস্ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  চয চলাক 

কািা পধড়ধ।  ওিা ণ্ডক তারই ।াতা  

  

কণু্ডল বলধল  হাাঁ বাবু! ।াতািা চস্ িেধলাধকর চ াধখর স্ামধ, তুধল েরল  োণ্ডম ।াতা  

তার হাতলিা ণ্ডবধশে েরধ,র রুধপা ণ্ডেধয় বাাঁোধ,,া  

  

িেধলাক স্ মধক বধল উঠধল,  হা িিবা,! বল কী  

  

তাাঁর পাধশ এধস্ োাঁণ্ডড়ধয়ণ্ড।ধল, আর-একণ্ডি েীঘথধেহ িেধলাক  ণ্ডতণ্ড, শুধোধল,  চক, 

বস্ন্তবাবু  আপণ্ড, একথা বলধ।, চক,  

  

বস্ন্তবাবু বলধল,  ওিা হধে মণ্ডণলাল বুলািাইধয়র ।াতা  আণ্ডম বাাঁি চেধখই ণ্ড ধ,ণ্ড।! 

  

.  

  

ণ্ডদ্বতীয় অংশ — অপরাে আণ্ডবষ্কাধরর কলাধকৌশল 

  

প্রথম 

  

ডািার ণ্ডেলীপ চ ৌেুরীর এত ,ামডাক ডািাণ্ডরর জধ,য ,য়  ণ্ডতণ্ড, স্ুণ্ডবখযাত 

রস্ায়,তেণ্ডবে  এবং তার আস্ল খযাণ্ডতর কারণ  ণ্ডবজ্ঞাধ,র স্াহাধযয ণ্ডবণ্ড ে উপাধয় ণ্ডতণ্ড, 

বহ কণ্ডঠ, ও রহস্যপূণথ পুণ্ডলশ-ধকধস্র ণ্ডক,ারা কধরধ।,  শ্রীমন্ত চস্, হধে, তাাঁর ণ্ডবধশে 

ব্ু ও ণ্ড,তযস্েী  ণ্ড,ধ কার অংশ শ্রীমন্ত চস্ধ,র ডায়াণ্ডর চথধক তুধল চেওয়া হল  
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স্কধলই জাধ,,  ণ্ড ণ্ডকৎস্াশাধস্ত্রর স্ধে চযখাধ, আইধ,র ঘণ্ড,্ঠদ স্ে কথ থাধক  চস্খাধ, 

পুণ্ডলধশর মাথাওয়ালারা আমার ব্ ুডািার ণ্ডেলীপ চ ৌেরুীর স্াহাযয লাি করবার জধ,য 

বযস্ত হধয় ওধঠ,  

  

কলকাতার ণ্ডবখযাত জহণ্ডর মণ্ডণলাল বুলািাইধয়র মৃতযুরহধস্যর মধেয ব্ুবর ণ্ডেলীধপর 

কণৃ্ডতত্ব স্ু্পষি িাধব প্রকাশ চপধয়ণ্ড।ল  ণ্ডকন্তু তার ওই Medico-legal পেণ্ডতর চকা,ও-

চকা,ও ণ্ডবধশেত্ব পুণ্ডলশধক খুণ্ডশ করধত পাধরণ্ড,  ণ্ডবধশেত্বগুণ্ডল চয কী  যথাস্থাধ, ণ্ডেলীধপর 

মুধখই তা প্রকাশ পাধব  আপাতত  চকম, কধর আমরা এই বযাপারিার স্ধে জণ্ডড়ধয় 

পড়লুম  চিাড়া চথধক চস্ই কথাই বলব  

  

শীধতর কযু়াশামাখা স্্যা যখ, অ্কাধর এধকবাধর কাধলা হধয় ণ্ডিধয়ধ।  আমাধের চে, 

িণ্ডত কণ্ডমধয় েীধর েীধর  াাঁে,িধরর চ।াি চেশধ,র ণ্ডিতধর ণ্ডিধয় ঢুকল  

  

ণ্ডেলীপ কামরার জা,লা ণ্ডেধয় মুখ বাণ্ডড়ধয় বলধল,  আধর-আধর  বস্ন্তবাবু চয! 

  

স্ধে-স্ধে একণ্ডি স্হধজ-উধিণ্ডজত হওয়ার মত, চ হারার চ।ািখাধিা   িপধি অথ  

হৃি পুি  িেধলাক আমাধের কামরার কাধ। এধস্ বলধল,  অযাাঁ! ণ্ডেলীপবাবু  জা,লার 

োধর আপ,ার মুখ চেধখই ণ্ড ধ,ণ্ড।! িাণ্ডর খুণ্ডশ হলুম মশাই  িাণ্ডর খুণ্ডশ হলমু! ণ্ডকন্তু 

আপ,ারা হধে, মস্তবড় ণ্ডবজ্ঞ চলাক  আমাধক আপে িাবধব, ,া চতা  

  

ণ্ডেলীপ চহধস্ বলধল,  আপ,ার েী,তা চেধখ লজ্জা পাণ্ডে  ণ্ডকন্তু যাক চস্-কথা  এখাধ, 

আপণ্ড, কী করধ।, বলু, চেণ্ডখ  

  

আমার চ।ািিাই এখা, চথধক ণ্ডক।ুেূধর একিা জণ্ডম ণ্ডকধ,ধ।  আণ্ডম তাই চেখধত 

এধস্ণ্ড।লুম  এই চেধ,ই কলকাতায় ণ্ডফরব  বধলই বস্ন্তবাবু েরজা খুধল কামরার ণ্ডিতধর 

উধঠ এধল,  তারপর বধস্ পধড় বলধল,  ণ্ডকন্তু আপ,ারা চকাথায় ণ্ডিধয়ণ্ড।ধল,  স্ধে ওই 

রহস্যময় চ।াি বােণ্ডিও এধ,ধ।, চেখণ্ড।! ও বােণ্ডি চেধখই ,তু, অযাডধিঞ্চাধরর ি্ 

পাণ্ডে  আমার কাধ। ওণ্ডি হধে মযাণ্ডজক-বাে! 
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ণ্ডেলীপ বলধল,  ও-বােণ্ডি স্ধে ,া ণ্ড,ধয় আণ্ডম কখ,ও বাণ্ডড়র বাইধর পা বাড়াই ,া  

হঠাৎ কখ, কী েরকার হধত পাধর চক জাধ,  চ।াি বাে  বইধত কি  চ,ই  ণ্ডকন্তু েরকাধরর 

স্মধয় ওণ্ডিধক হাধতর কাধ। ,া চপধল ,াকাধলর একধশে হধত হয়! 

  

বাধের ণ্ডেধক েৃণ্ডি  ণ্ড,বে কধর বস্ন্ত বলধল,  চস্ই বযাধক খুধ,র মামলায় ওই বাে চথধক 

যন্ত্রপাণ্ডত বার কধর আপণ্ড, চয-আশ্চযথ চিলণ্ডকবাণ্ডজ চেণ্ডখধয়ণ্ড।ধল,  আমার এখ,ও মধ, 

আধ।  অদু্ভত বাে  অদু্ভত বাে! ওর মধেয কী জাদু আধ।  চক জাধ,! 

  

ণ্ডেলীপ মৃদু চহধস্ স্ধেধহ বােণ্ডির ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় তার ডালা খুধল চফলধল,  একরণ্ডি 

বাে–চ ৌধকা একফুি মাে  ণ্ডেলীপ এণ্ডিধক বধল,  আমার পধকি-রস্ায়,শালা  এর 

মধেয কু্ষধে-কু্ষধে চয-ণ্ডজণ্ড,স্গুণ্ডল আধ।  তার স্াহাধযয চয-ধকা,ও রস্ায়,তেণ্ডবে 

অ,ায়াধস্ই প্রাথণ্ডমক পরীক্ষা কাযথ স্ে াে, করধত পাধর,  

  

অদু্ভত বাে  অদ্ভুত বাে! বধল বস্ন্তও মুগ্ধধ াধখ তার ণ্ডিতর ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় রইধল,  

তার ণ্ডিতধর যা-ণ্ডক।ু আধ। স্ব এতিুকু-এতিুকু–চয, িাণ্ডলিাধরর ভ্রমণকাণ্ডহণ্ড,ধত বণ্ডণথত 

কধড় আরুধলর মত, চ।াট্ট মা,ুধের চেশ ণ্ডলণ্ডলপুধির বযবহারধযািয  অথ  তার মধেয চ,ই 

কী  ,া,া রাস্ায়ণ্ড,ক তরল পোধথথ িরা পরীক্ষক-ণ্ডশণ্ডশ  কা ,ল  ণ্ড্পষণ্ডরি-লযাে   

অণুবীক্ষণ প্রিৃণ্ডত  

  

বস্ন্ত বলধল,  এ চয, পুতুলধখলার বাে! ণ্ডকন্তু মশাই এত চ।াি-ধ।াি ণ্ডজণ্ড,স্ ণ্ড,ধয় কী 

কাজ করা যায়  েরু,  ওই অণুবীক্ষণণ্ডি  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  ওণ্ডিধক চখল,ার মত, চেখধত বধি  ণ্ডকন্তু ওণ্ডি চখল,া ,য়  ওর বীক্ষণ 

কা  চ।াি হধলও যধথি  শণ্ডিশালী  অবশয বড় যধন্ত্র কাধজর স্ুণ্ডবো হয় চবণ্ডশ  ণ্ডকন্তু পধথ-

ণ্ডবপধথ চযখাধ, বড় যন্ত্র পাওয়া অস্েব  চস্খাধ, তার অিাব এর দ্বারা যথাস্েব পূরণ 

করা  ধল  এগুণ্ডল হধে মেুর অিাধব গুধড়র মধতা ণ্ডক।ু চ,ইধয়র মধেয তবু ণ্ডক।ু! 
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বস্ন্ত হাত ণ্ডেধয় এক-একণ্ডি ণ্ডজণ্ড,স্ চতাধল,  আর বালধকর মত, প্রধশ্নর পর প্রশ্ন কধর,  

তাাঁর অস্ীম চকৌতূহল  ণ্ডরতাথথ করধত করধত িাণ্ডড় এধস্ পড়ল  াাঁে,ির জংশধ,  

  

বস্ন্ত বাইধরর ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় বলধল,  ও ণ্ডেলীপবাবু  এইখাধ,ই আমাধের িাণ্ডড়বেল 

করধত হধব ,া  

  

ণ্ডেলীপ উধঠ োাঁণ্ডড়ধয় বলধল,  হযাাঁ  

  

আমরা ণ্ডত,জধ,ই প্ল্যািফধমথ চ,ধম পড়লুম  এবং চ,ধমই বুেলুম  এখাধ, চকা,ও 

অস্াোরণ ঘি,া ঘধিধ।  যােী এবং চেশধ,র চলাকজ,রা প্ল্যািফধমথর একপ্রাধন্ত স্মধবত 

হধয়ধ।– াণ্ডরণ্ডেধকই চয, চকম, একিা  াপা  াঞ্চধলযর িাব  

  

চেশধ,র একণ্ডি চলাকধক চডধক বস্ন্ত ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  বযাপার কী মশাই  

  

লাইধ,র ওণ্ডেধক একণ্ডি চলাক চরলিাণ্ডড়- াপা পধড়ধ।  েূর চথধক ওই চয একিা লেধ,র 

আধলা চেখা যাধে  খুব স্েব চে াধর কধর লাশ ণ্ড,ধয় আস্া হধে  

  

আমরা যখ, চস্ই অ্কাধর চোদুলযমা, আধলািার ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় আণ্ড।  তখ, ণ্ডিণ্ডকি 

ঘর চথধক একণ্ডি চলাক চবণ্ডরধয় আমাধের কাধ। এধস্ োাঁড়াল  

  

চলাকণ্ডি আমার েৃণ্ডি  আকেথণ করধল দুই কারধণ  প্রথমত  তার মুখ হাণ্ডস্খুণ্ডশমাখা হধলও 

চকম, চয, ণ্ডববণথ এবং তার  ধক্ষ ণ্ড।ল একিা ব,য িাব; ণ্ডদ্বতীয়ত  স্াগ্রহ চকৌতূহধলর 

স্ধে চরললাইধ,র অ্কাধরর ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় থাকধলও চস্ কারুধক চকা,ও প্রশ্ন করণ্ড।ল 

,া  

  

দুলন্ত আধলািা কাধ। এণ্ডিধয় এল  তারপর চেখা চিল  দুজ, চলাক চতরপধল ঢাকা 

একিা চে ার ণ্ড,ধয় প্ল্ািফমথ-এর ঢাল ুিা চবধয় উপধর উধঠ আস্ধ।  চতরপধলর তলায় 

চয একিা ম,ুেযধেহ আধ।  চস্িাও আমরা বুেধত পারলমু  
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একিা ।াতা ও একিা বযাি ণ্ড,ধয় আস্ণ্ড।ল একজ, কণু্ডল  বস্ন্তবাবু তাড়াতাণ্ডড় এণ্ডিধয় 

ণ্ডিধয় ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  চয চলাক কািা পধড়ধ।  ওিা ণ্ডক তারই ।াতা  

  

কণু্ডল ।াতািা তুধল েধর বলধল  হযাাঁ বাবু! 

  

বস্ন্ত স্ মধক বধল উঠধল,  হা িিবা,! বধলা কী  

  

 ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  চক, বস্ন্তবাবু  আপণ্ড, একথা বলধ।, চক,  

  

বস্ন্ত বলধল,  ওিা হধে মণ্ডণলাল বুলািাইধয়র ।াতা  আণ্ডম ওর বাাঁি চেধখই ণ্ড ধ,ণ্ড।! 

ণ্ডেলীপ বলধল,  জহণ্ডর মণ্ডণলাল বুলািাই  

  

বস্ন্ত বলধল,  হযাাঁ  মণ্ডণলাধলর একিা অিযাস্ ণ্ড।ল  িুণ্ডপর তলায় ণ্ড,ধজর ,াম ণ্ডলধখ 

রাখা  ওধহ বাপু কণু্ডল  লাধশর িুণ্ডপিা একবার চেখাও চেণ্ডখ! 

  

কণু্ডল বলধল  চকা,ও িুণ্ডপ পাওয়া যায়ণ্ড,  চেশ,মাোর আস্ধ।,  ওাঁধক ণ্ডজজ্ঞাস্া করু,  

  

 চেশ,মাোর এধস্ বলধল,  বযাপার কী  

  

বস্ন্ত বলধল,  এই ।াতা আর এর মাণ্ডলকধক আণ্ডম ণ্ড ণ্ড,  

  

চেশ,মাোর বলধল,  তাই ,াণ্ডক  তাই ,াণ্ডক  তা হধল একবার আমার স্ধে আস্ু,  

লাশিাও শ,াি করধত পাধর, ণ্ডক ,া চেণ্ডখ! 

  

বস্ন্ত স্িধয় দুই পা ণ্ডপণ্ড।ধয় ণ্ডিধয় বলধল,  ও বাবা! 

  

িয় পাধে, চক,  

  

চরধল কািা পধড় মণ্ডণলাধলর চ হারা কীরকম ণ্ডবশ্রী হধয়ধ।  চক জাধ,! 
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চ হারা চমাধিই িাধলা হয়ণ্ড,  ।খা,া মালিাণ্ডড়র  াকা চব ারার ওপর ণ্ডেধয়  ধল যাবার 

আধি ড্রাইিার িাণ্ডড় থামাধত পাধরণ্ড,  েড় চথধক মুিিা এধকবাধর আলাো হধয় ণ্ডিধয়ধ।  

  

খাণ্ডব চখধত-ধখধত বস্ন্ত বলধল,  বাপ চর  কী বীিৎস্ কাি! মাপ করধব, মশাই  ও-

েৃশয আণ্ডম স্হয করধত পারব ,া  হযাাঁ ণ্ডেলীপবাবু  আপণ্ড, কী বধল,  

  

আণ্ডম বণ্ডল  তাড়াতাণ্ডড় চেহ শ,াি করধত পারধল পুণ্ডলধশর খুব স্ুণ্ডবো হয়  

  

বস্ন্ত ম্লা,মুধখ বলধল,  তা হধল আর উপায় চ,ই  আমাধক চেখধতই হধব  

  

চেশ,মাোধরর স্ধে বস্ন্ত একণ্ডি ঘধরর ণ্ডিতধর ণ্ডিধয় ঢুকধল,–যারপর,াই 

অণ্ড,েুকিাধব  

  

বস্ন্ত মা,মুধখ পড় চেহ শ,াি করুপবাবু  আপণ্ড, কী জমাপ করধব, মশাই ণ্ডকন্তু 

একণ্ডমণ্ড,ি চযধত ,া-ধযধতই ণ্ডতণ্ড, চেৌড়ধত-ধেৌড়ধত ঘর চথধক চবণ্ডরধয় এধল,  তার মুখ 

চ াখ িীত  উদ্ভ্রাধন্তর মধতা  

  

ণ্ডেলীধপর কাধ। ।ুধি এধস্ রুেশ্বাধস্ ণ্ডতণ্ড, বলধল,  হযাাঁ  হা  মণ্ডণলাল বুলািাই-ই বধি! 

হায় চর চব ারা! িয়া,ক  িয়া,ক! 

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  মণ্ডণলাধলর স্ধে চকা,ও োণ্ডম পাথর-িাথর ণ্ড।ল  

  

(এই স্মধয় একিু আধি আণ্ডম চয-হাণ্ডস্মুখ অথ  ।ন্ন।াড়ার মত, চলাকিাধক লক্ষ 

কধরণ্ড।লুম  চস্ এধকবাধর আমাধের কা। চঘাঁধে োাঁণ্ডড়ধয় কথাবাতথা শু,ধত লািল )  

  

বস্ন্ত বলধল,  োণ্ডম পাথর  থাকাই স্েব  ণ্ডকন্তু আণ্ডম ণ্ডঠক কধর ণ্ডক।ু বলধত পারণ্ড। ,া  

তধব মণ্ডণলাধলর কমথ ারীরা ণ্ড,শ্চয়ই বলধত পারধব  হযাাঁ  একণ্ডি কথা আমার রাখধব,  

  

বলু,  
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যণ্ডে আপ,ার স্ময় থাধক  এই মামলািার ণ্ডেধক একিু লক্ষয রাখধত পারধব,  মণ্ডণলাল  

আমার ণ্ডবধশে ব্ু ণ্ড।ধল,  

  

চবশ বস্ন্তবাবু  তাই হধব  আমার হাধত আজ আর চকা,ও কাজ চ,ই  আণ্ডম ,া হয় কাল 

স্কাধলই কলকাতায় ণ্ডফরব  কী চহ শ্রীমন্ত  চতামার ণ্ডক।ু অস্ণু্ডবো হধব ,া চতা  

  

ণ্ডক।ু ,া  

  

বস্ন্ত বলধল,  ে,যবাে  ওই কলকাতার িাণ্ডড় এধস্ পধড়ধ।  কাল চেখা হধল অ,য স্ব 

কথা  

  

কালধকই আপণ্ড, স্ব খবর পাধব,  

  

চস্ই চয-অদ্ভুত চলাকিা আমাধের কা। চঘাঁধে োাঁণ্ডড়ধয় কথাবাতথা শু,ণ্ড।ল  ণ্ডেলীধপর মুধখর 

ণ্ডেধক চস্ একবার অতযন্ত উৎস্ুক চ াধখ তাকাল  তারপর চয, অণ্ড,োস্ধেও বস্ন্তবাবুর 

ণ্ডপ।ধ, ণ্ডপ।ধ, কলকাতার িাণ্ডড়র ণ্ডেধক অগ্রস্র হল  

  

কলকাতার িাণ্ডড়  ধল যাবার পর ণ্ডেলীপ চেশ,মাোধরর কাধ। ণ্ডিধয ়জা,াধল,  বস্ন্তবাবু 

তাাঁর উপধর চকা, িার অপথণ কধর ণ্ডিধয়ধ।,  এবং চস্ইস্ধে বলধল,  অবশয পুণ্ডলশ ,া-

আস্া পযথন্ত আণ্ডম ণ্ডক।ুই করব ,া  পুণ্ডলধশ খবর চেওয়া হধয়ধ। চতা?  

  

হযাাঁ  পুণ্ডলশ খুব শীঘ্রই এধস্ পড়ধব  পুণ্ডলশধক আপ,ার কথা জা,াব  চেশ,মাোর এই 

বধল  ধল চিধল,  

  

আণ্ডম আর ণ্ডেলীপ প্ল্যািফমথ-এর উপধর পে ারণা করধত লািলুম  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  এ-েরধ,র মামলায় ণ্ডত,রকম বযাখযা থাধক  বেব দুঘথি,া  আত্মহতযা  

হতযা  আর এই ণ্ডত,রকম তধথযর ণ্ডস্োন্ত চথধকই আমাধের একিা মীমাংস্ায় এধস্ 

চপৌাঁ।ধত হধব  প্রথম  মামলার স্াোরণ তথয; ণ্ডদ্বতীয়  চেহ পরীক্ষা কধর চয-স্ধতযর স্্া, 
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পাওয়া যাধব; তৃতীয়  ঘি,াস্থল পরীক্ষা কধর জা,া যাধব চয-স্তয  আপাতত  আমরা 

চয-স্াোরণ তথযিুকু জা,ধত চপধরণ্ড।  তা হধে এই মৃতবযণ্ডি হীরক-বযবস্ায়ী  ণ্ড,ধজর 

বযবস্ার জধ,যই চয চস্ এম, জায়িায় এধস্ণ্ড।ল  এিুক ুআমরা েধর ণ্ড,ধত পাণ্ডর  হয়ধতা 

তার স্ধে ণ্ড।ল োণ্ডম-োণ্ডম পাথর  এই তথয হধে আত্মহতযার ণ্ডবধরােী  মধ, স্ধেহ 

আধ,  হয়ধতা এর মধেয হতযাকারীর হাত আধ।  তারপর প্রশ্ন ওধঠ  এিা বেব-দুঘথি,া 

ণ্ডক ,া  তাধল জা,ধত হধব  চযখাধ, চেহ পাওয়া ণ্ডিধয়ধ। চস্খাধ, চকা,ও চলধিল-রিণ্ডস্ং 

ণ্ডক লাইধ,র কাধ। চকা,ও রাস্তা আধ। ণ্ডক ,া  ণ্ডকংবা ঘি,াস্থধল মৃতবযণ্ডির আকণ্ড্মযক 

উপণ্ডস্থণ্ডতর চকা,ও স্েত কারণ আধ। ণ্ডক ,া  এস্ব তথয এখ,ও আমরা জা,ধত পাণ্ডরণ্ড,  

ণ্ডকন্তু এগুণ্ডল আমাধের জা,া উণ্ড ত  

  

আণ্ডম বললুম  চয কণু্ডলিা ।াতা আর বযাি ণ্ড,ধয় আস্ণ্ড।ল  তাধক ণ্ডজজ্ঞাস্া করধলই চতা 

পাধরা! ওই চেধখা  একেল চলাধকর কাধ। োাঁণ্ডড়ধয় চস্ খুব স্েব আজধকর ঘি,াই বণথ,া 

করধ।  আমাধের মত, ,ূত, চশ্রাতা চপধল তার উৎস্াহ আরও চবধড় উঠধত পাধর! 

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  শ্রীমন্ত  চতামার কথাই শু,ব  চেখা যাক ও কী বধল?  

  

আমরা কণু্ডলিার কাধ। ণ্ডিধয় োাঁড়ালমু স্তয-স্তযই চস্ িধের িার ,ামাবার জধ,য 

অণ্ডতশয় উৎস্ুক হধয় উধঠধ।! 

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  বযাপারিা চকম, কধর ঘিল বলধত পাধরা  

  

চস্ বলল  ড্রাইিার যা বলধল তা আণ্ডম শুধ,ণ্ড।  ওখাধ, এক জায়িায় লাই,িা চবাঁধক 

ণ্ডিধয়ধ।  মালিাণ্ডড় যখ, চস্ই বাাঁধকর মুধখ এধস্ পধড়  ড্রাইিার তখ, হঠাৎ চেখধত পায়  

লাইধ,র উপধর কী চয, পধড় আধ।! চস্ তখণ্ড, বাষ্প ব্ কধর চেয়  বাাঁণ্ডশ বাজায় আর 

চব্রক কধে  ণ্ডকন্তু জাধ,, চতা মশাই  এত তাড়াতাণ্ডড় মালিাণ্ডড় থামাধ,া চস্াজা বযাপার 

,য়  থামবার আধিই ।-খা,া িাণ্ডড় চলাকিার উপর ণ্ডেধয় িড়িড় কধর  ধল যায়! 

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  চলাকিা কীিাধব শুধয়ণ্ড।ল  ড্রাইিার চস্ কথা ণ্ডক।ু বধলধ।  
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আধজ্ঞ হযাাঁ  চহডলাইধি চস্ ্পষি  চেখধত চপধয়ধ।  চলাকিা লাইধ,র ওপর িলা ণ্ডেধয় 

উপুড় হধয় শুধয়ণ্ড।ল  চলাকিা ইধে কধরই প্রাণ ণ্ডেধয়ধ। মশাই! 

  

চস্খাধ, চকা,ও চলধিল-রিণ্ডস্ং ণ্ড।ল  

  

,া বাবু  চস্খাধ, চকা,ও রাস্তা-িাস্তাও ণ্ড।ল ,া  চলাকিা ণ্ড,শ্চয়ই মাধঠর চিতর ণ্ডেধয় 

এধস্  তাধরর চবড়া িপধক লাইধ,র ওপধর এধস্ণ্ড।ল  চস্ আত্মঘাতী হধব বধল পণ 

কধরণ্ড।ল  

  

এত কথা তুণ্ডম জা,ধল চকম, কধর  

  

 চেশ,মাোর আমাধক বধলধ।,  

  

ণ্ডেলীধপর স্ধে আণ্ডম ণ্ডফধর এধস্ একখা,া চবণ্ডঞ্চর উপধর বধস্ পড়লমু  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  একণ্ডেক ণ্ডেধয় চলাকিার কথা খুব ণ্ডঠক  এিা বেব-দুঘথি,া ,য়  তধব  

চলাকিা যণ্ডে রাতকা,া  কালা বা ণ্ড,ধবথােও হত হয়ধতা চবড়া ণ্ডডণ্ডরধয় লাইধ, চ,ধম মারা 

পড়ধতও পারত  ণ্ডকন্তু মণ্ডণলাল বুলািাই চস্-ধশ্রণ্ডণর চলাক ,য়  মণ্ডণলাল লাইধ,র উপধর 

িলা ণ্ডেধয় শুধয়ণ্ড।ল  এ-ধথধকও আমরা দু-একিা অ,ুমা, করধত পাণ্ডর  হয় চস্ চস্বোয় 

আত্মহতযা কধরধ।; ,য়  মৃত বা অজ্ঞা, অবস্থাধতই তার চেহ পধড়ণ্ড।ল লাইধ,র উপধর  

যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার স্ুধযাি ,া পাব  ততক্ষণ এর চবণ্ডশ আর ণ্ডক।ু জা,ধত 

পারা যাধব ,া  …ওই েযাধখা শ্রীমন্ত  পুণ্ডলশ এধস্ পধড়ধ।!  ধলা  ওরা কী বধল চশা,া 

যাক  

  

.  

  

ণ্ডদ্বতীয় 

  

চেশ,মাোর একজ, ইউণ্ড,ফমথ-পরা পুণ্ডলশ ই,ধ্পষকিধরর স্ধে কথা কইণ্ড।ধল,  
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ণ্ডেলীপ ও আমাধক চেধখই তাাঁধের মুখ িেীর হধয় উঠল এবং দুজধ,ই একবাধকয 

জা,াধল,  এস্ব বযাপাধর তারা বাইধরর চলাধকর স্াহাযয গ্রহণ করধত ইেুক ,,  

  

ণ্ডেলীপ এতক্ষণ আত্মপণ্ডর য় চে,ণ্ড,  ণ্ডতণ্ড, জা,ধত,  বাংলাধেধশর চযস্ব পুণ্ডলশ কমথ ারী 

তার স্ধে বযণ্ডিিতিাধব পণ্ডরণ্ড ত ,,  তাাঁরাও অন্তত তার ,াধমর স্ধে স্ুপণ্ডরণ্ড ত  ণ্ডতণ্ড, 

তার কাডথ বার কধর ই,ধ্পষকিধরর হাধত ণ্ডেধল,  

  

কাডথখা,া হাধত কধর ই,ধ্পষকির ণ্ড,ধজর মধ, ণ্ডবড়ণ্ডবড় কধর কী চয, বকধত লািধল,  

তারপর বলধল,  আো  আপ,ারা আমার স্ধে আস্ু,  

  

ঘধরর ণ্ডিতধর ঢুধক চেখা চিল চে ারিা রধয়ধ। চমধের উপধর–চস্ইিাধবই চতরপল 

ঢাকা  কাধ।ই একিা বড় বাধের উপধর রধয়ধ। বযাি ও ।াতািা  তাধের পাধশই একিা 

 শমার চতাবড়াধ,া চেম  তার কা  চ,ই  

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  এই  শমার চেমিা ণ্ডক লাধশর স্ধেই পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।  

  

চেশ,মাোর বলধল,  হযাাঁ  চেমিা ণ্ডঠক লাধশর পাধশই ণ্ড।ল আর তার  াণ্ডরণ্ডেধক ।ণ্ডড়ধয় 

পধড়ণ্ড।ল িারা কাধ র িুকধরা  

  

ণ্ডেলীপ চ,ািবুক-এ কথাগুধলা িুধক ণ্ড,ধল,  

  

এণ্ডেধক ই,ধ্পষকির লাধশর উপর চথধক স্ণ্ডরধয় ণ্ডেধল, চতরপধলর আোে,  

  

েৃশযিা িীেণ  স্ধেহ চ,ই  মৃতধেহিা এণ্ডলধয় পধড় আধ। চে াধরর উপধর  ণ্ডবণ্ডেন্ন 

মুিিাবহী, চ াখদুধিা েৃণ্ডি হী, ণ্ডস্থরেৃণ্ডি ধত তাণ্ডকধয় আধ। কণ্ডড়কাধঠর ণ্ডেধক  মুিহী, চেহ 

অস্বািাণ্ডবকিাধব চবাঁধক রধয়ধ।–চেখধলই শরীর ণ্ডশউধর ওধঠ  

  

ণ্ডেলীপ পূণথ এক ণ্ডমণ্ড,িকাল েধর ,ীরধব চহাঁি হধয় মৃতধেধহর ণ্ডেধক চ ধয় রইধল,  

ই,ধ্পষকির লেধ,র আধলা চফলধল, লাধশর উপধর  
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তারপর আমার ণ্ডেধক ণ্ডফধর বলধল,  শ্রীমন্ত  আমরা ণ্ডত,ধি অ,ুমাধ,র ণ্ডিতধর দুধিাধক 

বাে ণ্ডেধত পাণ্ডর  

  

ই,ধ্পষকির কী বলধত যাণ্ডেধল,  হঠাৎ তার েৃণ্ডি  আকৃি  হল ণ্ডেলীধপর হাতবাধের 

ণ্ডেধক  

  

ণ্ডেলীপ চস্ণ্ডি খুধল একধজাড়া শববযবধেধে বযবহার করবার মধতা চ।াট্ট স্াাঁড়াণ্ডশ বার 

করধল,  

  

ই,ধ্পষকির বলধল,  শববযবধেে করবার হকমু আমরা পাইণ্ড,  

  

আণ্ডম তা জাণ্ড, মশাই! আণ্ডম চকবল মৃধতর মুধখর ণ্ডিতরিা পরীক্ষা করব  এই বধল 

ণ্ডেলীপ স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় মুধির চঠাাঁি চিধ, তুলধল, এবং মুধখর ণ্ডিতরিা িাধলা কধর চেধখ 

একমধ, োাঁতগুধলা পরীক্ষা করধত লািধল,  

  

তারপর মুখ তুধল আমার ণ্ডেধক চ ধয় বলধল,  শ্রীমন্ত  চতামার আতস্ী-কা খা,া একবার 

আমাধক োও চতা! 

  

ণ্ডেলীপ কী কধর, চেখবার জধ,য ই,ধ্পষকির লে, ণ্ড,ধয় আগ্রহিধর েুাঁধক পড়ধল,  

  

ণ্ডেলীপ মৃধতর অস্ধমাচ্চ োাঁধতর স্াণ্ডরর উপর ণ্ডেধয় আতস্ী কা খা,া এণ্ডেক চথধক ওণ্ডেক 

পযথন্ত স্ণ্ডরধয় ণ্ড,ধয় চিধল,  তারপর স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় োাঁধতর উপর চথধক স্যধে খুব স্ূক্ষ্ম  

কী একিা ণ্ডজণ্ড,স্ তুধল ণ্ড,ধল, এবং আতস্ী-কাধ র ণ্ডিতর ণ্ডেধয় ণ্ডজণ্ড,স্িা চেখধত 

লািধল,  

  

অধ,ককাল ণ্ডেলীধপর স্ধে-স্ধে আণ্ড।  এরপর তার কী েরকার হধব আণ্ডম জাণ্ড,  আণ্ডম 

তখণ্ড, অণুবীক্ষধণ বযবহাযথ একখা,া কাধ র স্লাইড ও শববযবধেধের শলাকা তার ণ্ডেধক 

এণ্ডিধয় ণ্ডেলমু  ণ্ডতণ্ড, চস্ই স্ূক্ষ্ম ণ্ডজণ্ড,স্িা স্লাইধডর উপধর চরধখ শলাকা ণ্ডেধয় ।ণ্ডড়ধয় 

ণ্ডেধত লািধল,  ততক্ষধণ আণ্ডম অণুবীক্ষণ যন্ত্রিা প্র্তুরত কধর রাখলুম  
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ণ্ডেলীপ বলধল,  একধফাঁিা Farrant আর একটা Cover-glass োও  
  

ণ্ডেলমু  

  

ণ্ডেলীপ তাাঁর অণুবীক্ষণ ণ্ড,ধয় বযস্ত হধয় রইধল,  আণ্ডম ই,ধ্পষকিধরর মুধখর ণ্ডেধক 

তাকালুম তার মুধখ ণ্ডবদ্রূপ-হাস্য! আমার স্ধে চ াখাধ াণ্ডখ হধতই ণ্ডতণ্ড, হাণ্ডস্  াপবার 

চ ি া করধল,–চবােহয় িেতার অ,ুধরাধেই! 

  

অপ্র্তুরতিাধব ণ্ডতণ্ড, বলধল,  এস্ব আমার বাহলয বধল মধ, হধে মশাই! িেধলাকণ্ডি 

মারা যাবার আধি কী চখধয়ণ্ড।ধল,  চস্িা চজধ, ণ্ডক।ু লাি আধ। ণ্ডক  আমার ণ্ডবশ্বাস্  

িেধলাক কুখােয চখধয় মারা পধড়,ণ্ড,  

  

ণ্ডেলীপ স্হাস্য মুখ তুধল বলধল,  মশাই  এ-ধশ্রণ্ডণর মামলায় ণ্ডক।ুই বাহলয ,য়  প্রধতযক 

তধথযর ণ্ডক।ু-,া-ণ্ডক।ু মলূয আধ।  

  

ই,ধ্পষকির েমধল, ,া  বলধল,  যার মুি কািা চিধ।  তার চশে-খাবাধরর কথা চজধ, 

চকা,ও লাি চ,ই  

  

তাই ,াণ্ডক  চয অপঘাধত মারা পধড়ধ।  তার চশে-খাবাধরর কথািা ণ্ডক এতই তুে  মৃধতর 

ফতুয়ার িাধয় এই চয গুাঁধড়া-গুাঁধড়া কী ণ্ডজণ্ড,স্ চলধি রধয়ধ।  চেখধ।,  এ-ধথধক আমরা 

ণ্ডক ণ্ডক।ুই জা,ধত পারব ,া  

  

ই,ধ্পষকির অণ্ডব ণ্ডলতিাধব বলধল,  এম, কী আর জা,ধত পারধব,  

  

ণ্ডেলীপ প্রথধম ণ্ড,রুির হধয় মৃধতর ফতুয়ার উপর চথধক স্াাঁড়াণ্ডশর স্াহাধযয গুাঁধড়াগুধলা 

এধক এধক তুধল ণ্ড,ধল,  তারপর চস্গুধলা স্লাইধডর উপধর চরধখ অণুবীক্ষধণর ণ্ডিতর 

ণ্ডেধয় পরীক্ষা করধল,  

  

http://www.bengaliebook.com/


 হহস্েন্দ্রকুেোর রোয  ।   রহস্যের আস্ ো ছোযো  

 33 

www.bengaliebook.com 
 

 

তারপর মুখ তুধল বলধল,  এই জা,া যাধে চয  িেধলাক মারা যাবার আধি ণ্ডরিম 

রিযাকার ণ্ডবস্কুি চখধয়ণ্ড।ধল,  

  

ই,ধ্পষকির বলধল,  আমার মধত  ও-কথা ,া জা,ধলও  লত  মৃত কী চখধয়ণ্ড।ধল,  

তা ণ্ড,ধয় মাথা ঘামাবার চকা,ওই েরকার চ,ই  এখাধ, একমাে প্রশ্ন হধে  চলাকিা মারা 

পধড়ধ। চক,  চস্ ণ্ডক আত্মহতযা কধরধ।  দুঘথি,ায় তার মৃতযু হধয়ধ।  ,া চকউ তাধক 

খু, কধরধ।  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  মাপ করধব, মশাই! একমাে চয-প্রধশ্নর জবাব পাওয়া যাধে ,া তা 

হধে  এই চলাকণ্ডিধক খু, কধরধ। চক  আর চক,ই বা খু, কধরধ।  অ,য স্ব প্রধশ্নর 

উির পাওয়া চিধ।–অন্তত আণ্ডম চপধয়ণ্ড।  

  

ই,ধ্পষকির স্ণ্ডব্মযধয় ফযাল ফযাল কধর তাণ্ডকধয় রইধল,–চস্-েৃণ্ডি ধত ণ্ড।ল অণ্ডবশ্বাধস্র 

।ায়াও  

  

অবধশধে বলধল,  মামলার ণ্ডক,ারা কধর চফলধত আপ,ার চেণ্ডর লাধিণ্ড, চেখণ্ড।  তাাঁর 

কেস্বধর বযধের িাব  

  

ণ্ডেলীপ েৃঢ়স্বধর বলধল,  চেণ্ডর লািবার কথা ,য়  ্পষি ই চবাো যাধে এিা হধে খুধ,র 

মামলা  খুধ,র কারণ আোজ করাও শি ,য়  মণ্ডণলাল বুলািাই ণ্ড।ধল, ,ামজাো জহণ্ডর 

আর খুব স্েব তার স্ধে অধ,ক োণ্ডম পাথরও ণ্ড।ল  আপণ্ড, বরং মৃধতর চপাশাক একবার 

খুাঁধজ চেখু,  

  

মুধখ একিা ণ্ডবরণ্ডিস্ূ ক শব্দ কধর ই,ধ্পষকির বলধল,  এ হধে আপ,ার বাধজ 

আোজ  মৃত বযণ্ডি জহণ্ডর ণ্ড।ধল,  তাাঁর স্ধে োণ্ডম পাথর ণ্ড।ল  অতএব েধর ণ্ড,ধত হধব 

ণ্ডতণ্ড, খু, হধয়ধ।,  এ- ও যুণ্ডি ,াণ্ডক  

  

ণ্ডতরস্কার-িরা কণ্ডঠ, েৃণ্ডি ধত অেক্ষণ ণ্ডেলীধপর ণ্ডেধক চ ধয় চথধক আবার বলধল,  

মৃধতর জামাকাপড় চখাাঁজার কথা বলধ।,  হযাাঁ  আমরা এধস্ণ্ড। চস্ইজধ,যই  মধ, রাখধব, 
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মশাই  এিা হধে ণ্ডব ারােী, মামলা খবধরর কািধজর পুরস্কার-প্রণ্ডতধযাণ্ডিতা ,য়  বধলই 

ণ্ডতণ্ড, স্েধপথ আমাধের ণ্ডেধক ণ্ডপ।, ণ্ডফধর লাধশর চপাশাধকর ণ্ডিতধর হাত ঢুণ্ডকধয় ণ্ডেধল,  

এবং যা-যা চপধল,  বড় বােিার উপধর বযাধির পাধশ স্াণ্ডজধয় রাখধত লািধল,  

  

এণ্ডেধক ণ্ডেলীপ পরীক্ষায় ণ্ড,যুি হধল, লাধশর স্মস্ত চেহিা ণ্ড,ধয়  ণ্ডবধশেিাধব আতস্ী 

কা  ণ্ডেধয় পরীক্ষা করধত লািধল, মৃধতর পাদুকা  ই,ধ্পষকির মাধে-মাধে তার ণ্ডেধক 

তাকা, আর তার মুখ হধয় ওধঠ চকৌতুকহাধস্য স্মুজ্জ্বল  

  

তারপর ণ্ড,ধজর কাজ চস্ধর ণ্ডফধর বলধল,  আণ্ডম হধল মশাই  খাণ্ডল চ াধখই জুধতািা 

চেখধত চপতুম! (স্হাধস্য চেশ,মাোরধক ইণ্ডেত কধর) তধব আপণ্ড, হয়ধতা খাণ্ডল চ াধখ 

িাধলা চেখধত পা, ,া! 

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডক।ু বলধল, ,া  মুখ ণ্ডিধপ ণ্ডিধপ হাস্ধত লািধল,  

  

তারপর ণ্ডতণ্ড, বড় বােিার কাধ। এণ্ডিধয় ণ্ডিধয় চেখধল,  মৃধতর জামাকাপধড়র ণ্ডিতর 

চথধক কী কী ণ্ডজণ্ড,স্ পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।  

  

মাণ্ড,বযাি  পধকি-বুক  একখা,া  শমা (ধবােহয় চলখাপড়ার জধ,য)  পধকি-।ুণ্ডর  

চেশলাইধয়র বাে  তামাধকর রবাধরর থণ্ডল ও কাডথ চকস্ প্রিৃণ্ডত চ।াি-ধ।াি আরও দু-

একণ্ডি ণ্ডজণ্ড,স্  

  

ণ্ডেলীপ প্রধতযক ণ্ডজণ্ড,স্িা িাধলা কধর উলধি-পালধি পরীক্ষা করধত লািধল, এবং 

ই,ধ্পষকির তাধক লক্ষ করধত লািধল, চকৌতুক ও অবধহলাপূণথ চ াধখ  

  

ণ্ডেলীপ  শমার কা -দুখা,া আধলার ণ্ডবরুধে চরধখ তাধের শণ্ডি পরীক্ষা করধল,  থণ্ডল 

চথধক তামাধকর গুাঁধড়া তুধল চেখধল,  ণ্ডস্িাধরি পাকাবার কািজ ও চেশলাইধয়র 

বােিাও তার তীক্ষ্ণেৃণ্ডি  এড়াল ,া  
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ই,ধ্পষকির বলধল,  তামাধকর থণ্ডল ণ্ডেধয় এত ,াড়া াড়া করধ।,  ওর চিতধর আপণ্ড, 

কী চেখধত  া,  

  

তামাক  এর চিতধর চেি-এেধপ্রস্ তামাক রধয়ধ।  

  

তাও বুেধত চপধরধ।,  

  

চপধরণ্ড।  বাজাধর চযস্ব তামাক  ধল তা চেখধলই আণ্ডম বধল ণ্ডেধত পাণ্ডর চস্গুধলার ,াম 

কী  এ-অণ্ডিজ্ঞতা স্ঞ্চয় কধরণ্ড। অধ,ক পরীক্ষায় পর  

  

আপ,ার বাহাদুণ্ডর আধ।  

  

ণ্ডব,য় চেখাবার জধ,য চস্িা অস্বীকার করধত  াই ,া  ণ্ডকন্তু আপণ্ড, চেখণ্ড। মৃধতর পধকি 

চথধক োণ্ডম পাথর-িাথর ণ্ডক।ুই পা,ণ্ড,  

  

,া  ওস্ব ণ্ডক।ু ণ্ড।ল বধলও মধ, হয় ,া  তধব োণ্ডম পাথর ,া চপধলও োণ্ডম ণ্ডজণ্ড,স্ 

চপধয়ণ্ড। বধি  চস্া,ার ঘণ্ডড ়আর চ ,  একণ্ডি িলাবধ্র ণ্ডহরার ণ্ডপ,  দুখা,া একধশা আর 

 ারখা,া েশ িাকার চ,াি  বুেধতই পারধ।,  খু, হধল খুণ্ড, এস্ধবর মায়া তযাি করত 

,া! আপ,ার খুধ,র মামলা চফাঁধস্ চিল  কী বলধব, মশাই  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  ওই চিধব আপণ্ড, যণ্ডে খুণ্ডশ হধত  া,  খুণ্ডশ চহা,  ণ্ডকন্তু আমার মত 

একিুও বেলায়ণ্ড,  এইবাধর ণ্ডক ঘি,াস্থলিা চেখা উণ্ড ত ,য়  

  

 ল,ু  

  

হযাাঁ  আর-এক কথা  মালিাণ্ডড়র ইণ্ডি,িা ণ্ডক িাধলা কধর পরীক্ষা করা হধয়ধ।  

  

চেশ,মাোর বলধল,  হযাাঁ  স্ামধ,র আর ণ্ডপ।ধ,র  াকায় রধির োি চলধি আধ।  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  চেখা যাক  চরললাইধ,ও রধির োি পাওয়া যায় ণ্ডক ,া  
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চেশ,মাোর ণ্ডবণ্ড্মযত হধয় কী ণ্ডজজ্ঞাস্া করধত যাণ্ডেধল,  ণ্ডকন্তু ই,ধ্পষকির তাধক আর 

প্রশ্ন করবার অবস্র ণ্ডেধল, ,া  ণ্ডতণ্ড, তাড়াতাণ্ডড় চবণ্ডরধয় পড়ধল,–আমাধেরও পাততাণ্ডড ়

গুধিাধত হল  

  

ণ্ডেলীপ ণ্ড,ধজও একিা লে, চ ধয় ণ্ড,ধল,  তার হাধত রইল লে,  আমার হাধত তার 

বাে  ই,ধ্পষকির আর চেশ,মাোর চযধত লািধল, আধি-আধি  

  

আণ্ডম  ুণ্ডপ ুণ্ডপ বললুম  ণ্ডেলীপ  আণ্ডম এখ,ও অ্কার হাতধড় চবড়াণ্ডে  তুণ্ডম চতা চেখণ্ড। 

এরই মধেয একণ্ডি ণ্ডস্োধন্ত এধস্ উপণ্ডস্থত হধয়।! এ-বযাপারিাধক তুণ্ডম আত্মহতযা ,া 

বধল হতযা বল। চক,  

  

ণ্ডেলীপ উিধর বলধল,  প্রমাণ খুব চ।াি  ণ্ডকন্তু অকািয  মৃধতর বাাঁ-রধির উপধর মাথার 

 াঁণ্ডেধত একিা ক্ষত আধ।  তুণ্ডম চেধখ।  ইণ্ডিধ,র আঘাধত ওরকম ক্ষত হধলও হধত 

পাধর  ণ্ডকন্তু এই ক্ষত ণ্ডেধয় রি পধড়ধ। আর অধ,কক্ষণ েধরই পধড়ধ।  ক্ষত চথধক 

চ,ধম এধস্ধ।  দুধিা রধির োরা  দুই োরার রিই চডলা চবাঁধে আর আংণ্ডশকিাধব 

শুণ্ডকধয় ণ্ডিধয়ধ।  মধ, চরধখা  এিা হধে ণ্ড।ন্নমুি  আর এই ক্ষধতর জন্ম হধয়ধ। ণ্ড,শ্চয়ই 

মুিধেধের আধি  কারণ চযণ্ডেক চথধক ইণ্ডি,িা আস্ণ্ড।ল  ক্ষতিা চস্ইণ্ডেধক চ,ই  

তারপর চিধব চেধখা  ণ্ড।ন্নমুধির ণ্ডিতর চথধক এ-রকম রিপাত হয় ,া  অতএব 

মুিধেধের আধিই এই ক্ষধতর স্ৃণ্ডি   

  

ক্ষত চথধক শুেু রি পধড়ণ্ড,  রধির োরা হধয়ধ। দুণ্ডি  প্রথম োরাণ্ডি মুধখর পাশ ণ্ডেধয় 

বধয় জামার কলারধকও রিাি কধর তুধলধ।  ণ্ডদ্বতীয় োরাণ্ডি ক্ষত চথধক  ধল ণ্ডিধয়ধ। 

মাথার ণ্ডপ।, ণ্ডেধক  শ্রীমন্ত  ণ্ড,শ্চয়ই তুণ্ডম মােযাকেথণ শণ্ডির ণ্ড,য়ম মাধ,া  রি যণ্ডে 

ণ্ড বুধকর ণ্ডেধক চ,ধম ণ্ডিধয় থাধক–প্রথম োরায় যা হধয়ধ। তা হধল বলধত হধব  মণ্ডণলাল 

তখ, চস্াজা হধয় োাঁণ্ডড়ধয় ণ্ড।ল  আর রি যণ্ডে স্ম্মুখ চথধক মাথার ণ্ডপ।, ণ্ডেধক িণ্ডড়ধয় 

ণ্ডিধয় থাধক  ণ্ডদ্বতীয ়োরায ়যা হধয়ধ। তা হধল বলধত হধব  মণ্ডণলাল তখ, উপর ণ্ডেধক 

মুখ তুধল ণ্ড ৎ হধয় শুধয়ণ্ড।ল  
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এখ, ড্রাইিাধরর কথা মধ, কধরা  চস্ চেধখধ।  মণ্ডণলাল মাণ্ডির ণ্ডেধক মুখ কধর উপুড় 

হধয় লাইধ,র উপধর শুধয়ণ্ড।ল  এধক্ষধে রধির একিা োরা বাাঁ-িাল বধয় কলার পযথন্ত 

এবং আর একিা োরা মাথার ণ্ড,ধ  চথধক উপধর উধঠ ণ্ডপ।, ণ্ডেধক চ,ধম আস্ধত পাধর 

,া  আস্ল বযাপার কী হধয়ধ। জাধ,া  মণ্ডণলাল যখ, চস্াজা হধয় বধস্ বা োাঁণ্ডড়ধয় ণ্ড।ল  

তখ, চকউ আঘাত কধরণ্ড।ল তার মাথার উপধর–আর রধির প্রথম োরা চ,ধম এধস্ণ্ড।ল 

তার িাল বধয়  তারপর চস্ ণ্ড ৎ হধয় মাণ্ডির উপধর পধড় যায়  আর রধির ণ্ডদ্বতীয় োরা 

 ধল যায় তার মাথার ণ্ডপ।, ণ্ডেধক  

  

ণ্ডেলীপ  আণ্ডম িাণ্ডর চবাকা চলাক! এস্ব ণ্ডক।ু িাবধত বা লক্ষ করধত পাণ্ডরণ্ড,  

  

অিযাস্ ,া থাকধল চকউ তাড়াতাণ্ডড় অ,ুমা, বা পযথধবক্ষণ করধত পারধব ,া! আো 

শ্রীমন্ত  মৃধতর মুখ চেধখ চতামার চকা,ও কথা মধ, হধয়ধ।  

  

হধয়ধ।  মধ, হয়  ও চয, শ্বাস্রুে হওয়ার েরুণ মারা পধড়ধ।  

  

ণ্ডঠক বধল।  ও মুখ হধে শ্বাস্রুে-হওয়া মা,ুধের  তুণ্ডম চবােহয় আরও লক্ষ কধর।  ওর 

ণ্ডজি চফালা-ধফালা  আর ওর উপর-ধঠাাঁধির ণ্ডিতধর োাঁত বধস্ যাওয়ার োি–তার কারণ  

মুধখর উপধর পধড়ণ্ড।ল প্রবল  াপ  এখ, এইস্ব তথয আর অ,ুমাধ,র স্ধে মাথার 

ক্ষধতর কথা ণ্ডমণ্ডলধয় েযাধখা  খুব স্েব  মণ্ডণলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হতযাকারীর 

স্ধে চযাোবুণ্ডে কধরণ্ড।ল  তারপর হতযাকারী তার মুখ চ ধপ েধর শ্বাস্ধরাে কধর তাধক 

চমধর চফধল  

  

আণ্ডম  মৎকতৃ হধয় ,ীরধব ণ্ডক।ুক্ষণ অগ্রস্র হলুম! 

  

তারপর ণ্ডজজ্ঞাস্া করলমু  মৃধতর োাঁধতর ণ্ডিতর চথধক তুণ্ডম স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় কী বার কধর 

ণ্ড,ধয়ণ্ড।ধল  অণুবীক্ষধণ চস্িা চেখবার স্ুধযাি আণ্ডম পাইণ্ড,  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  ও  চস্িা তুণ্ডম জা,ধত  াও  তার দ্বারা আমাধের অ,ুমা, আরও চবণ্ডশ 

অগ্রস্র হধয় ণ্ডিধয়ধ।  চস্িা হধে একধিা।া চবা,া কাপধড়র অংশ  অণুবীক্ষধণর ণ্ডিতর 
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ণ্ডেধয় চেধখ বুধেণ্ড। আলাো-আলাো তন্তুর দ্বারা তা চবা,া হধয়ধ।  প্রধতযক তন্তুর রং ণ্ডিন্ন  

তার চবণ্ডশরিািই হধে রারা পশণ্ডম তন্তু  চস্ইস্ধে তার মধেয আধ। কাপধড়র ,ীলররা 

তন্তু  আর কতকগুধলা হধে হলধে পাধির  এিা হয়ধতা চকা,ও চমধয়র রণ্ডর, কাপধড়র 

অংশ  তধব পাি আধ। বধল স্ধেহ হয়  হয়ধতা এিা চকা,ও পরো বা কম-োণ্ডম অ,য 

ণ্ডক।ুর অংশ  

  

এ-ধথধক কী বুেধত হধব  

  

যণ্ডে এিা পরধ,র কাপধড়র অংশ ,া হয়  তধব বুেধত হধব এিা এধস্ধ। চকা,ও আস্বাব 

চথধক  আর আস্বাব মাধ,ই চবাোয় িৃহস্থালী! 

  

আণ্ডম আপণ্ডি জাণ্ড,ধয় বললুম  এ-যুণ্ডি অকািয বধল মধ, হধে ,া! 

  

 ,া  ণ্ডকন্তু এর দ্বারা আমার একিা মত রীণ্ডতমধতা স্মণ্ডথথত হধে  

  

কী! 

  

মৃধতর জুধতার তলা চেধখ আণ্ডম চয-ণ্ডস্োধন্ত উপণ্ডস্থত হধয়ণ্ড।  খুব িাধলা কধর জুধতার 

তলা পরীক্ষা কধর চেধখণ্ড।  ণ্ডকন্তু তাধত বাণ্ডল  কাাঁকর  মাণ্ডি বা িুকধরা ঘাধস্র চকা,ও 

ণ্ড হ্নই পাইণ্ড,  অথ  মৃতধক চরললাইধ,র উপধর আস্বার জধ,য ণ্ড,শ্চয়ই এবধড়া-ধখবধড়া 

মাঠ পার হধয় আস্ধত হধয়ধ। কারণ ঘি,াস্থধলর আশপাধশ ,া ণ্ডক চকা,ও রাস্তা চ,ই  

তার বেধল জুধতার তলায় চপধয়ণ্ড। তামাধকর ।াই আর একিা চপাড়া োি–চয, চস্ই 

জুধতা ণ্ডেধয় চকা,ও জ্বলন্ত  ুধরাি বা ণ্ডস্িাধরি মাড়াধ,া হধয়ধ।  জুধতার তলায় একিা 

চপধরক একিু চবণ্ডরধয় পধড়ণ্ড।ল  তার ডিায় চলধিণ্ড।ল একিুখাণ্ড, রণ্ডর, তন্তু–তা 

কাধপথধির অংশ ।াড়া ণ্ডক।ুই ,য়  এর দ্বারা চবশ চবাো যাধে  চলাকণ্ডি মারা পধড়ণ্ড।ল 

চকা,ও কাধপথি-পাতা ঘধরর ণ্ডিতধর  তার জুধতার তলায় চস্ই ঘধর চঢাকবার আধি চয-

স্ব োি ণ্ড।ল  কাধপথি বা পাধপাধশর স্ংঘধেথ স্ব ণ্ডবলপু্ত হধয় ণ্ডিধয়ণ্ড।ল  তারপর ঘর 
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চথধক চস্ আর পাধয় চহাঁধি চবধরায়ণ্ড,  কারণ মৃতযুর পর চকউ পাধয় হাাঁিধত পাধর ,া  

ণ্ড,শ্চয়ই চকউ তার মৃতধেহ বহ, কধর চরললাইধ,র উপধর চরধখ এধস্ণ্ড।ল  

  

আণ্ডম এধকবাধর ,ীরব হধয় রইলুম  ণ্ডেলীধপর স্ধে আমার পণ্ডর য় এত ঘণ্ড,্ঠদ  তবু 

যতবারই তাাঁর স্ধে যাই  ততবারই আমার জধ,য অধপক্ষা কধর থাধক ,তু,-,তু, ণ্ডব্মযয়! 

অণ্ডত তুে স্ব তথয চথধক ণ্ডতণ্ড, স্কল ণ্ডেক ণ্ডেধয় স্ে ূণথ এম, একণ্ডি স্ণ্ডতযকার ও অপূবথ 

িে খাড়া কধর চতাধল,  যা শু,ধল পরম ণ্ডব্মযধয় অণ্ডিিূত হওয়া ।াড়া উপায়ান্তর থাধক 

,া; মধ, হয়  ণ্ডেলীপ চয, মায়াবী  

  

অবধশধে আণ্ডম বললমু  যণ্ডে চতামার ণ্ডস্োন্ত ণ্ডঠক হয়  তা হধল চতা বলধত হয় আমাধের 

স্মস্ত স্মস্যারই স্মাো, হধয় চিল  চকা,ও বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর আস্ল ঘি,াস্থল হধল 

চস্খাধ, ণ্ড,শ্চয়ই আরও অধ,ক স্ূে পাওয়া যাধব  এখ, প্রশ্ন থাকল খাণ্ডল একিা  চস্ই 

বাণ্ডড়িা চকাথায়  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  হযাাঁ  আমার মধ, এখ, শুেু ওই প্রশ্নই জািধ।  ণ্ডকন্তু ওইধিই হধে 

অতযন্ত কণ্ডঠ, প্রশ্ন  চস্ই বাণ্ডড়িার ণ্ডিতধর একবার উাঁণ্ডক মারধত পারধল স্মস্ত রহস্যই 

পণ্ডরষ্কার হধয় যায়! ণ্ডকন্তু উাঁণ্ডক মাণ্ডর চকম, কধর  আমরা খুধ,র তেন্ত করণ্ড। বধল বাণ্ডড়র 

পর বাণ্ডড় খা,াতল্লাশ করধত পারব ,া  আপাতত আমাধের স্মস্ত স্ূেই এক জায়িায় 

এধস্ হঠাৎ ণ্ড।াঁধড় যাধে  ণ্ড।ন্নস্ূধের অপর অংশ আধ। চকা,ও অজা,া বাণ্ডড়র মধেয  আর 

আমরা যণ্ডে দুই স্ূেধক একস্ধে বাাঁেধত ,া পাণ্ডর তা হধল স্মস্যার চকা,ও স্মাো,ই হধব 

,া  কারণ  আস্ল প্রশ্ন হধে  মণ্ডণলাল বুলািাইধয়র হতযাকারী চক  

  

তা হধল তুণ্ডম কী করধত  াও  

  

এর পধরর প্রো, কতথবয হধে  চকা,ও ণ্ডবধশে বাণ্ডড়ধক এই অপরাধের স্ধে স্ংণ্ডলিষি  করা  

ওই ণ্ডেধকই েৃণ্ডি  চরধখ এখ, আমাধক স্মস্ত তথয স্ংগ্রহ করধত আর চস্ই স্ব ণ্ড,ধয় 

ণ্ডব ার করধত হধব  ণ্ডকন্তু চশেপযথন্ত ওই বাণ্ডড়খা,াধক যণ্ডে আণ্ডবষ্কার করধত ,া পাণ্ডর  তা 
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হধল এণ্ডেক ণ্ডেধয় আমাধের স্মস্ত অ,ুস্্া,ই বযথথ হধয় যাধব  তখ, চবধ। ণ্ড,ধত হধব 

আবার চকা,ও ,তু, পথ  

  

আমাধের কথাবাতথা আর অগ্রস্র হল ,া  আমরা যথাস্থাধ, এধস্ পধড়ণ্ড।  চেশ,মাোর 

োাঁণ্ডড়ধয় আধ।,  ই,ধ্পষকির লেধ,র আধলাধকর স্াহাধযয চরললাই, পরীক্ষা করধ।,  

  

.  

  

তৃতীয় 

  

ই,ধ্পষকির স্ধম্বাে, কধর চেশ,মাোর বলধল,  এখাধ, রি পাওয়া চিধ। অতযন্ত কম  

এিা বড়ই আশ্চযথ! এরকম আরও অধ,ক দুঘথি,া আণ্ডম চেধখণ্ড।  প্রধতযক চক্ষধেই মাণ্ডির 

উপধর আর ইণ্ডিধ,র িাধয় চেধখণ্ড। প্র ুর রি  ণ্ডকন্তু এবারকার বযাপাধর আণ্ডম অবাক 

হধয়ণ্ড।  

  

ণ্ডেলীপ চরললাইধ,র ণ্ডেধক ণ্ডবধশে মধ,াধযাি ণ্ডেধল, ,া  ওখাধ, রি আধ। ণ্ডক চ,ই  এ-

প্রশ্ন তাাঁর কাধ। চয, ণ্ড,রথথক  

  

তার লন্ঠধ,র আধলা পড়ল ণ্ডিধয় লাইধ,র পাধশর জণ্ডমর উপধর  কাাঁকর-িরা জণ্ডম এবং 

কাকধরর স্ধে ণ্ডমশাধ,া রধয়ধ। খণ্ডড় বা খণ্ডড়র মত, স্াো কীধস্র  ূণথ  

  

ই,ধ্পষকির তখ, হাাঁিু চিধড় মাণ্ডির উপধর বধস্ পধড়ধ।,  তার পাধয়র জুধতার তলা 

চেখা যাণ্ডেল  আধলািা ই,ধ্পষকির জুধতার উপধর চফধল ণ্ডেলীপ  ুণ্ডপ ুণ্ডপ আমাধক 

বলধল,  চেখ।  

  

আণ্ডম ঘাড় চ,ধড় স্ায় ণ্ডেলমু  ই,ধ্পষকিধরর জুধতার তলায় চলধি রধয়ধ। চ।াি-ধ।াি 

কাাঁকর ও স্াো-স্াো  ূধণথর ণ্ড হ্ন  ণ্ডেলীধপর অ,ুমা,ই ণ্ডঠক  মণ্ডণলাল পেব্রধজ এখাধ, 

এধল তারও জুধতার তলায় থাকত স্াো োি ও কাাঁকর  
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চহাঁি হধয় জণ্ডমর উপর চথধক একণ্ডি ফাস্-ধেওয়া ণ্ডফধতর মত, কী কণু্ডড়ধয় ণ্ড,ধয় 

ইন্সধপক্টরধক চডধক ণ্ডেলীপ ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  আপণ্ড, মৃধতর িুণ্ডপিা এখ,ও খুাঁধজ পা,ণ্ড,  

  

,া! িুণ্ডপিা ণ্ড,শ্চয় কাধ।ই চকাথাও পধড় আধ।  তারপর ণ্ডেলীধপর হাধতর ণ্ডেধক তাাঁর 

,জর পড়ল  ণ্ডতণ্ড, মুখ ণ্ডিধপ চহধস্ বলধল,  আপণ্ড, চেখণ্ড। একিা ,তু, প্রমাণ হস্তিত 

কধরধ।,  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  হধতও পাধর  এিা হধে চকা,ও দুররা ণ্ডফতার চ।াট্ট িুকধরা– মােখা,িা 

স্বুজ  দু-পাধশ খুব স্রু স্াো চরখা  হয়ধতা পধর এিা কাধজ লািধব  অন্তত এণ্ডিধক 

আণ্ডম তযাি করব ,া  ণ্ডতণ্ড, পধকি চথধক একণ্ডি চ।াি ণ্ডিধ,র বাে বার করধল, তার 

মধেয অ,যা,য ণ্ডজণ্ড,ধস্র স্ধে ণ্ড।ল খা,কয় একরণ্ডি খাম  একখা,া খাধমর ণ্ডিতধর 

ণ্ডফতার িুকরাণ্ডি পুধর খাধমর উপধর চপণ্ডন্সল ণ্ডেধয় কী ণ্ডলখধল,  

  

করুণাপূণথ হাণ্ডস্মাখা মুধখ ই,ধ্পষকির ণ্ডেলীধপর কাযথপেণ্ডত লক্ষ করধল,  তারপর 

আবার ণ্ড,যুি হধল, চরলপথ পরীক্ষায়  এবাধর ণ্ডেলীপও চযািো, করধল, তাাঁর স্ধে  

  

ই,ধ্পষকির  শমার ইতস্তত ণ্ডবণ্ডক্ষপ্ত কা  ুধণথর ণ্ডেধক অেণু্ডল-ণ্ড,ধেথশ কধর বলধল,  

চব ারা চ াধখ চবােহয় িাধলা চেখধত চপত ,া  তাই িুধল ণ্ডবপধথ এধস্ পধড়ণ্ড।ল  

  

ণ্ডেলীপ স্ংণ্ডক্ষপ্ত উির ণ্ডেধল,  হধব  

  

একখি ণ্ডস্লপাধরর (ধয কাধঠর বা তিার উপধর চরললাই, পাতা হয়) উপধর ও তার 

পাশ্বথবতথী স্থাধ, কা  ূণথগুধলা ।ণ্ডড়ধয় পধড়ণ্ড।ল  ণ্ডেলীপ আবার বার করধল, তার ণ্ডিধ,র 

বাে এবং আবার চবরুধলা একখা,া খাম  

  

আমার ণ্ডেধক ণ্ডফধর ণ্ডতণ্ড, বলধল,  আর-একবার স্াাঁড়াণ্ডশিা  াই  তুণ্ডমও আর-একিা 

স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ড,ধয় আমাধক একিু স্াহাযয কধরা  

  

কী স্াহাযয  
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এই কাধ র িুকধরাগুধলা কুধড়াধত হধব  

  

দুজধ, স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় কাধ র িুকধরা স্ংগ্রহ করধত লািলুম  

  

ই,ধ্পষক্টর বলধল,  এই কাধ র গুাঁধড়া চয মৃধতর  শমা চথধক পধড়ধ।  চস্-ণ্ডবেধয়ও 

চকা,ও স্ধেহ আধ। ,াণ্ডক  চলাকণ্ডি চয  শমা পরত  তার ,াধকর োি চেধখই আণ্ডম 

বুধে ণ্ড,ধয়ণ্ড।  

  

ও-তথয চয স্তয  চস্িা প্রমাণ করধত চকা,ও চোে চ,ই  তারপর ণ্ডেলীপ ণ্ড,ম্নস্বধর 

আমাধক বলধল,  কাধ র প্রধতযকণ্ডি কণা কণু্ডড়ধয় চ,বার চ ি া কধরা  

  

েৃণ্ডি ধক যথাস্েব তীক্ষ্ণ কধর তুধল কাধ র কণা খুাঁজধত খুাঁজধত বললমু  এর কারণ আণ্ডম 

বুেধত পারণ্ড। ,া  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  পার। ,া  চবশ  িুকধরাগুধলার ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় চেধখা  এধের মধেয 

কতকগুধলা  আকাধর বড়  কতকগুধলা কণা-কণা  তারপর পণ্ডরমাণিাও লক্ষ কধরা  

্পষি ই চবাো যাধে  চয-অবস্থায়  শমাখা,া চিধরধ।  তার স্ধে এই কাধ র গুাঁধড়াগুধলা 

ণ্ডঠক ণ্ডমলধ। ,া  এগুধলা হধে পুরু ,ধের (concave) কা   চিধর গুাঁণ্ডড়ধয় ণ্ডিধয়ধ।  ণ্ডকন্তু 

চকম, কধর চিধরধ।  চকবল চয পধড় ণ্ডিধয়ই চিধরধ। তা মধ, হয় ,া  তা যণ্ডে িারত 

তা হধল এখাধ, মাে খা,কধয়ক বড় বড় িুকধরা কা  পাওয়া চযত  এগুধলা িারী 

মালিাণ্ডড়র  াকার  াধপও িাধরণ্ড,  কারণ তাহধল কা গুধলা হধয় চযত পাউডাধরর মত, 

আর চস্ই পাউডার আমরা লাইধ,র উপধরও চেখধত চপতুম  ণ্ডকন্তু লাইধ,র উপধর তার 

চকা,ও ণ্ড হ্নই চ,ই! চস্ই  শমার চেমখা,ার কথাও চিধব েযাধখা  চস্ধক্ষধেও এমণ্ড, 

অস্েণ্ডত  চকবল পধড় চিধল চেমখা,া এত চবণ্ডশ মু ধড় িারত ,া  আবার তার উপর 

ণ্ডেধয় চরলিাণ্ডড়র  াকা  ধল চিধল চেমখা,ার অবস্থা যত চবণ্ডশ চশা ,ীয় হত তা-ও 

হয়ণ্ড,  

  

তা হধল তুণ্ডম কী বলধত  াও ণ্ডেলীপ  
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মধ, হয়   শমাখা,া মা,ুধের পাধয়র তলায় েণ্ডলত হধয়ধ।  আমাধের অ,ুমা, যণ্ডে িুল 

,া হয়  তা হধল বলধত হধব  চেহিাধক যখ, এখাধ, বহ, কধর আ,া হধয়ধ।  

 শমাখা,াধকও আ,া হধয়ধ।  চস্ই স্মধয়  আর িারা অবস্থাধতই  স্েবত  হতযাকারীর 

স্ধে যখ, মণ্ডণলাধলর েস্তােণ্ডস্ত  লণ্ড।ল  শমাখা,া পেেণ্ডলত হধয়ণ্ড।ল চস্ই স্ময়ই  

তারপর মৃতধেধহর স্ধেই হতযাকারী  শমার  ূণথাবধশেও এখাধ, ণ্ড,ধয় এধস্ধ।  

  

আণ্ডম চবােকণ্ডর চবাকার মধতাই ণ্ডজজ্ঞাস্া করলুম  ণ্ডকন্তু চক,  

  

এিুকু চতামার বুধে চ,ওয়া উণ্ড ত  এখ, েযাধখা  আমরা যণ্ডে এখা,কার প্রধতযক কা  

কণা কণু্ডড়ধয় ণ্ড,ধয়ও চেণ্ডখ পুধরা  শমার কা  পাওয়া চিল ,া  তা হধল বুেধত হধব বাণ্ডক 

কা  ূণথ আধ। আস্ল ঘি,াস্থধলই  ণ্ডকন্তু আমাধের স্ংিৃহীত কাধ র কণার দ্বারা যণ্ডে 

দুখা,া পরকলা স্ে ূণথ হয় তা হধল মা,ধতই হধব চয   শমাখা,া চিধরধ। এইখাধ,ই  

  

আমরা যখ, কা  ূণথ স্ংগ্রহ করণ্ড।লমু  ই,ধ্পষকির ও চেশ,মাোর তখ, এক-একিা 

লে, ণ্ড,ধয় মিলাকাধর ঘুধর-ঘুধর চবড়াণ্ডেধল, অেৃশয িুণ্ডপিাধক েৃশযমা, করবার জধ,য  

  

লেধ,র আধলায় আতস্ী কাধ র স্াহাযয ণ্ড,ধয়ও আর-এককণা কা ও পাওয়া চিল ,া  

চেশ,মাোরধক স্ধে ণ্ড,ধয় ই,ধ্পষকির তখ, লাই, েধর অধ,ক েূধর এণ্ডিধয় ণ্ডিধয়ধ।,– 

অ্কাধরর মুলু্লধক তাধের হাধত চোলাধ,া লে, দুধিা চেখাণ্ডেল ,ৃতযশীল আধলয়ার 

মধতা  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  আমাধের ব্ুরা ণ্ডফধর আস্বার আধিই এখা,কার কাজ চশে কধর 

চফলধত হধব  তাধরর চবড়ার কাধ।  ধলা  ঘাধস্র ওপধর হাতবােিা রাধখা  আপাতত 

ওিাই হধব আমাধের চিণ্ডবল  

  

বাধের উপধর ণ্ডেলীপ আধি একখা,া কািজ পাতধল,  পাধ। বাতাধস্ চস্খা,া উধড় যায়  

চস্ই িধয়  ারখা,া পাথর কণু্ডড়ধয় কািধজর  ার চকাধণ  াপা চেওয়া হল  তারপর খাধমর 
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ণ্ডিতর চথধক কাধ র কণা ও  ূণথগুধলাধক কািধজর উপধর চঢধল ণ্ডেলীপ ণ্ডক।ুক্ষণ তাধের 

ণ্ডেধক তাণ্ডকধয় রইধল, ,ীরধব  

  

হঠাৎ তার মুধখ ফুধি উঠল একিা অদু্ভত িাব  ণ্ড,ধজর কাডথধকধস্র ণ্ডিতর চথধক ণ্ডতণ্ড, 

দুখা,া ণ্ডিণ্ডজণ্ডিং কাডথ বার করধল,  তারপর অধপক্ষাকৃত বড় কাধ র িুকধরাগুধলাধক 

এধক-এধক চবধ। ণ্ড,ধয় দুখা,া কাধডথর উপধর স্াণ্ডজধয় রাখধত লািধল,  

  

 িপধি চকৌশলী হাধত দুখা,া কাধডথর উপধর ণ্ডতণ্ড, ণ্ডডম্বাকাধর কাধ র কণাগুধলাধক 

পর্পষধরর স্ধে জুধড় ণ্ডেধয় িধড় তুলধল, প্রায়-স্ে ূণথ দুখা,া পরকলা  ণ্ডেলীধপর মুধখর 

িাব চেধখ আণ্ডমও উধিণ্ডজত হধয় উঠলুম  চবশ চবাো চিল  এখণ্ড, একিা চকা,ও ,তু, 

আণ্ডবষ্কাধরর স্োব,া! 

  

কািধজর উপধর তখ,ও অধ,কখাণ্ড, কাধ র কণু্ড  পধড় রধয়ধ।  ণ্ডকন্তু তা এত স্ূক্ষ্মিাধব 

 ূণথ হধয় ণ্ডিধয়ধ। চয  তার দ্বারা আর ণ্ডক।ু িধড় চতালা অস্েব  

  

ণ্ডেলীপ হাত গুণ্ডিধয় বধস্ মৃদুস্বধর হাস্য করধল,  

  

তারপর বলধল,  এতিা আণ্ডম আশা কণ্ডরণ্ড,  

  

আণ্ডম বললুম  কী  

  

তুণ্ডম ণ্ডক চেধখও বুেধত পার। ,া  বড় চবণ্ডশ পণ্ডরমাধণ কা  রধয়ধ।  আমরা দুখা,া 

পরকলা প্রায় স্ে ূণথ কধর তুধলণ্ড।  তবু এতখাণ্ড, কাধ র গুাঁধড়া বযবহার করধত হল ,া  

  

চ ধয় চেখলুম  স্ণ্ডতযই তাই! চয  ূণথগুধলা বযবহার করা হয়ণ্ড,  তার দ্বারা হয়ধতা আরও 

দু-ণ্ডত,খা,া পরকলা বতণ্ডর করা যায়  বললুম  িাণ্ডর আশ্চযথ চতা! এর মাধ, কী  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  আমরা যণ্ডে বুণ্ডেমাধ,র মধতা প্রশ্ন কণ্ডর  কাধ র কুণ্ড গুধলাই হয়ধতা 

স্ণ্ডঠক উির চেধব! 
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ণ্ডেলীপ কািজ ও কাডথ দুখা,া তুধল স্াবোধ, জণ্ডমর ওপধর রাখধল,  তারপর বাধের 

ডালা খুধল বার করধল, অণুবীক্ষণ  তারপর একখা,া স্লাইধডর উপধর বাড়ণ্ডত 

কা  ুণথগুধলাধক চরধখ  লেধ,র আধলাধত অণুবীক্ষধণর ণ্ডিতর ণ্ডেধয় পরীক্ষা করধত 

লািধল,  

  

তারপর ণ্ডতণ্ড, উচ্চস্বধর বলধল,  হ  রহধস্যর অ্কার ঘ,ীিূত হধয় উঠল  এখাধ, কা  

চেখধত পাণ্ডে খুব চবণ্ডশ আর খুব কম  অথথাৎ এর ণ্ডিতধর  শমার কা  আধ। মাে দু-এক 

িুকধরা  এই দু-এক িুকধরা গ্রহণ করধলও আমাধের পরকলা দুখা,া স্ে ূণথ হধব ,া; 

কারণ বাণ্ডক কা  ুণথগুধলা  শমার ,য়–তা হধে চকা,ও ।াাঁধ  বতণ্ডর ণ্ডজণ্ড,ধস্র  ওগুধলা 

চকা,ও ,লাকার অথথাৎ চ ারার মত, ণ্ডজণ্ড,স্ চথধক চিধর পধড়ধ।–খুব স্েব চকা,ও 

চিলাধস্র অংশ  

  

স্লাইডখা,া দু-একবার স্ণ্ডরধয় আবার বলধল,  আমাধের বরাত িাধলা শ্রীমন্ত! যা খুাঁজণ্ড।  

চপধয়ণ্ড।  এক-একিা িুকধরার উপধর চকা,ও ,কশার অংশ চখাো রধয়ধ।  এই চয আর-

একিা িুকধরা–এই উপধর ,কশার চবশ খাণ্ড,কিা চবাো যাধে  এইবার েরধত চপধরণ্ড।! 

তারার ,কশা-আাঁকা চকা,ও কাধ র চিলাস্ চিধর এই কা  ূধণথর স্ৃণ্ডি  হধয়ধ।  শ্রীমন্ত  

তুণ্ডমও একবার চেধখ ,াও! 

  

আণ্ডমও অণুবীক্ষধণ েৃণ্ডি  স্ংলনিস করধত যাণ্ডে  এম,স্মধয় এধস্ পড়ধল, ই,ধ্পষকির ও 

চেশ,মাোর  কাধ র গুাঁধড়া  বাে ও অণুবীক্ষণ ণ্ড,ধয় আমাধের  ুপ কধর অম,িাধব বধস্ 

থাকধত চেধখ ই,ধ্পষকির উচ্চহাস্য স্ংবরণ করধত পারধল, ,া  

  

তারপর চবােকণ্ডর অিেতা হধে চিধবই ণ্ডকণ্ডঞ্চৎ লণ্ডজ্জতিাধব বলধল,  আণ্ডম চহধস্ 

চফললুম বধল ণ্ডক।ু মধ, করধব, ,া  মশাই! পুণ্ডলধশর কাধজ  ুল পাণ্ডকধয় চফললুম ণ্ডক,া  

কাধজই এস্ব চয, চকম,-ধকম, লাধি! অণুবীক্ষণ িাণ্ডর মজার ণ্ডজণ্ড,স্ বধি  ণ্ডকন্তু 

এরকম মামলায় আপ,াধের একোপ এণ্ডিধয় ণ্ড,ধয় চযধত পারধব ,া–পারধব ণ্ডক  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  হয়ধতা পারধব ,া  ণ্ডকন্তু ওকথা যাক  িুণ্ডপিা চকাথাও খুাঁধজ চপধল,  
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ই,ধ্পষকিধরর মুখ চয,  ু, হধয় চিল  মাথা  ুলধকাধত- ুলধকাধত বলধল,  খুাঁধজ 

পাইণ্ড,  

  

আো  তা হধল একিু অধপক্ষা করু,  আমরাও আপ,াধের স্াহাযয করব  

  

ণ্ডেলীপ দুখা,া কাধডথর উপধর চফাাঁিা-কধয়ক Xylolbalsam চফলধল,–পরকলায় কাধ র 

কণু্ড গুধলা যাধত স্থা, ুযত ,া হয়  তারপর স্মস্ত ণ্ডজণ্ড,স্ বাধের মধেয পুধর 

চেশ,মাোরধক ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল,  এখাধ, স্বধ ধয় কাধ। আধ। চকা, গ্রাম  

  

আে-মাইধলর ণ্ডিতধর চকা,ও গ্রাম চ,ই  

  

 রাস্তা  

  

একিা ,তু, রাস্তা বতণ্ডর হধে বধি  এখা, চথধক একিু েূধর একখা,া মাে বাণ্ডড় আধ।  

রাস্তািা তার স্ামধ, ণ্ডেধয়ই ণ্ডিধয়ধ।  

  

কা।াকাণ্ড। আর চকা,ও বাণ্ডড় আধ।  

  

 ,া  আে-মাইধলর মধেয ওইখা,াই হধে একমাে বাণ্ডড়  

  

আো  তা হধল চবােহয় ওইণ্ডেধকই যাওয়া উণ্ড ত  স্েবত মণ্ডণলাল ওই অস্ে ূণথ রাস্তা 

ণ্ডেধয়ই এণ্ডেধক এধস্ণ্ড।ল  

  

ই,ধ্পষকির এই মধত স্ায় ণ্ডেধল,  

  

.  

  

 তুথথ 
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চপাধড়া জণ্ডম  চকাথাও আদুড় মাণ্ডি  চকাথাও বুধ,া ঘাস্  চকাথাও ক ুব,  চকাথাও ণ্ডব।ুণ্ডির 

জেল  পথ বা রাস্তা চ,ই  ণ্ডোঁণ্ডে ডাকধ। আড়াল চথধক  চজা,াণ্ডক জ্বলধ। মাথার উপধর  

 াণ্ডরণ্ডেধক অ্কার–চকবল আমাধের স্ুমুখ ও আশপাশ চথধক অ্কার স্ধর-স্ধর যাধে– 

চয, আধলা চেধখ িয় চপধয়  

  

চযখাধ, চোপ পা,  ই,ধ্পষকির তার ণ্ডিতধরই পা চ।াধড়,  পোঘাত কধর, যণ্ডে তার 

ণ্ডিতধর হারাধ,া িুণ্ডপিা আত্মধিাপ, কধর থাধক! 

  

খাণ্ড,কক্ষণ পধর আমরা একখা,া বাণ্ডড়র ণ্ডপ।,ণ্ডেধক এধস্ োাঁড়ালুম   াণ্ডরোধর তার ণ্ড,  ু

চেওয়াল-ধঘরা বািা,  

  

বািাধ,র ণ্ডপ।,কার চেওয়াধলর তলায় ণ্ড।ল আর একিা ণ্ডব।ুণ্ডির জেল ও ই,ধ্পষকির 

তারও এখাধ,-ওখাধ, পা ।ুাঁড়ধত লািধল,  

  

আ মকা আতথ,াে শু,লুম–ওধর ব্বাপ চর  চিণ্ড। চর  উ-হাঁ-হাঁ-হাঁ!  

  

কী বযাপার  কী বযাপার  

  

ই,ধ্পষকির একখা,া পাধয় হাত বুলাধত বুলাধত কাতরস্বধর বলধল,  চকা, হারামজাো  

চকা, রাধস্কল  চকা, িাো ণ্ডব।ুণ্ডির জেধল এিা চফধল চরধখধ।  

  

ণ্ডেলীপ চহাঁি হধয় ণ্ডজণ্ড,স্িা তুধল ণ্ড,ধয় বলধল,  একিা চলাহার িরাে  এর িাধয় মধ থ-

িধ থ ণ্ডক।ুই চ,ই  তার মাধ, ণ্ডব।ুণ্ডির িাোয় এ চবণ্ডশক্ষণ থাধকণ্ড,  

  

ই,ধ্পষকির িজথ, কধর বলধল,  চবণ্ডশক্ষণ ণ্ডক অেক্ষণ আণ্ডম জা,ধত  াই ,া মশাই  

ণ্ডকন্তু আমার ঠযাং আর একিু হধলই চখাাঁড়া হধয় চযত  ওই ডান্ডািা চয চফধলধ।  তাধক 

যণ্ডে একবার হাধতর কাধ। পাই! 
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ইন্সধপক্টধরর দুিথাধিয চকা,ওরকম স্হা,ুিূণ্ডত প্রকাশ ,া কধর ণ্ডেলীপ একমধ, ডান্ডািা 

পরীক্ষায় ণ্ড,যুি হধল,  ণ্ডকন্তু চকবল চস্ই পরীক্ষাধতই তার ম, চবােকণ্ডর তিু  হল ,া  

কারণ তারপর ণ্ডতণ্ড, আবার আতস্ী-কা  বার কধর ডান্ডািাধক আরও িাধলা কধর চেখধত 

লািধল,  

  

তাই চেধখ ই,ধ্পষকির এত চবণ্ডশ উতযি হধয় উঠধল, চয  চস্-েৃশয আর স্হয করধত 

পারধল, ,া  চখাাঁড়াধত-ধখাাঁড়াধত এণ্ডিধয় বাণ্ডড়র আড়াধল অেৃশয হধয় চিধল,  

চেশ,মাোরও করধল, তাাঁর অ,ুস্রণ িেধলাধকর মুখ চেধখ মধ, হল  ণ্ডতণ্ড, আমাধের 

অদু্ভত জীব বধলই মধ, করধ।,  অেক্ষণ পধরই শু,লমু  বাণ্ডড়র স্েধরর কড়া ঘ,-ঘ, 

,ড়ধ।–স্ধে-স্ধে ই,ধ্পষকিধরর হাাঁক-ডাক! 

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  শ্রীমন্ত  একধফাাঁিা Farrant চঢধল আমাধক একখা,া স্লাইড োও  এই 

ডান্ডার ওপধরও চেখণ্ড। িা।কয় তন্তু চলধি আধ।  

  

আণ্ডম কথামত োইড  Cover-glass  স্াাঁড়াণ্ডশ ও শলাকা এণ্ডিধয় ণ্ডেলুম এবং অণুবীক্ষণ 

যন্ত্রিা রাখলুম বািাধ,র ণ্ড, ু চেওয়াধলর উপধর  

  

অণুবীক্ষধণ চ াখ লাণ্ডিধয় ণ্ডেলীপ বলধল,  ই,ধ্পষকিধরর দুিথাধিযর জধ,য আণ্ডম দু ণ্ডখত  

ণ্ডকন্তু চোধপর উপধর তাাঁর পা চ।াাঁড়ািা আমাধের পধক্ষ হধয়ধ। অতযন্ত চস্ৌিািযজ,ক! 

একবার অণুবীক্ষধণর ণ্ডিতধর তাণ্ডকধয় বলল চেণ্ডখ  কী চেখধত পাে  

  

চেখধত-ধেখধত বললুম  রারা পশমী তন্তু  ,ীল কাপথাস্স্ুধতার তন্তু আর কতকগুধলা 

হলধে উণ্ডদ্ভজধবােহয় পাধির তন্তু  

  

ণ্ডেলীপ প্রফুল্লকধে বলধল,  হযাাঁ  মধ, আধ। চতা  মণ্ডণলাধলর োাঁধতর ণ্ডিতধরও ণ্ডঠক এই 

ণ্ডত,রকম তন্তু পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।  তা হধল চবাো যাধে  দুই চক্ষধেই তন্তু এধস্ধ। এক 

জায়িা চথধক  বযাপারিাও অ,ুমা, করধত পারণ্ড।  চয কাপড়  াপা ণ্ডেধয় হতিািয 

মণ্ডণলাধলর শ্বাস্ধরাে করা হধয়ণ্ড।ল  এই ডান্ডািা চমা।া হধয়ধ। চবােহয় চস্ই কাপড় 
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ণ্ডেধয়ই! আো  ডান্ডািা আপাতত পাাঁণ্ড ধলর ওপরই চতালা থাক–যথাস্মধয় এিা কাধজ 

লািধব  অত পর ।ধল-বধল চকৌশধল চযম, কধরই চহাক  আমাধের ঢুকধত হধব এই 

বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর  চয-ইণ্ডেত চপলুম  তাই যধথি   এধস্া  

  

তাড়াতাণ্ডড় ণ্ডজণ্ড,স্পির গুণ্ড।ধয় ণ্ড,ধয় আমরা বাণ্ডড়র স্ামধ,র ণ্ডেধক ণ্ডিধয় হাণ্ডজর হলমু  

চস্খাধ, ই,ধ্পষকির ও চেশ,মাোর োাঁণ্ডড়ধয়ণ্ড।ধল, ণ্ডকংকতথবযণ্ডবমূধঢ়র মধতা  

  

ইন্সধপক্টর বলধল,  বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর আধলা জ্বলধ।  ণ্ডকন্তু বাণ্ডড়ধত চকউ চ,ই  স্েধর কলুপু 

চেওয়া  এত ডাকলুম  এত কড়া ,াড়লুম–চকউ স্াড়া ণ্ডেল ,া  আর এখাধ, োাঁণ্ডড়ধয় 

চথধকই বা কী স্বিথলাি হধব  তা জাণ্ড, ,া  িুণ্ডপিা ণ্ড,শ্চয়ই চরললাইধ,র কা।াকাণ্ড। 

চকাথাও পধড় আধ।  কাল স্কাধলর আধলায় খুাঁধজ পাওয়া যাধব  

  

ণ্ডেলীপ চকা,ও কথা ,া বধল এণ্ডিধয় ণ্ডিধয় আরও দু- ারবার কড়া ,াড়ধল,  

  

ই,ধ্পষকির ণ্ডবরিকধে বলধল,  আণ্ডম বলণ্ড। বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর চকউ চ,ই  তবু আপ,ার 

ণ্ডবশ্বাস্ হল ,া  বধলই ণ্ডতণ্ড, রিুেিাধব চেশ,মাোধরর হাত েধর  ধল চিধল,  

  

ণ্ডেলীপ হাণ্ডস্মুধখ লে, তুধল এণ্ডেধক-ওণ্ডেধক তীক্ষ্ণ েৃণ্ডি পাত করধত করধত বািাধ,র 

ফিধকর কাধ। এধস্ োাঁড়াধল,  তারপর চহাঁি হধয় মাণ্ডির উপর চথধক একিা ণ্ডজণ্ড,স্ তুধল 

ণ্ড,ধল,  

  

শ্রীমন্ত  এণ্ডি হধে অতযন্ত ণ্ডশক্ষাপ্রে ণ্ডজণ্ড,স্  এই বধল ণ্ডেলীপ আমার স্ামধ, যা তুধল 

েরধল,  তা হধে একিা আেধপাড়া ণ্ডস্িাধরি! 

  

ণ্ডশক্ষাপ্রে ণ্ডজণ্ড,স্  এর দ্বারা তুণ্ডম কী জ্ঞা,লাি করধব  

  

অধ,ক  চ ধয় েযাধখা  এিা হধে হাধত-পাকাধ,া ণ্ডস্িাধরি! বাজাধর হাধত-পাকাধ,া 

ণ্ডস্িাধরধির জধ,য চয ণ্ডজিজযাি কািজ পাওয়া যায়  তাই এধত বযবহার করা হধয়ধ।  
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মণ্ডণলাধলরও পধকি চথধক এই কািধজর পযাধকি পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।! এইবার চেখা যাক  

ণ্ডস্িাধরধির তামাক চকা, চশ্রণ্ডণর! 

  

ণ্ডেলীপ একণ্ডি আলণ্ডপ, ণ্ডেধয় ণ্ডস্িাধরধির একপ্রান্ত চথধক খাণ্ড,কিা তামাক বার কধর 

ণ্ড,ধয় চেধখ বলধল,  চেি-এেধপ্রস্ চিাবাধকা!  মৎকার! মণ্ডণলাধলর রবাধরর থণ্ডলর 

ণ্ডিতধরও ণ্ডঠক এই তামাক পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।! চক বলধত পাধর  মণ্ডণলালই এই ণ্ডস্িাধরিিা 

ণ্ড,ধজর হাধত পাকায়ণ্ড,! আধর  মাণ্ডিধত ওিা আবার কী পধড় রধয়ধ।  চহাঁি হধয় চস্িা 

তুধল ণ্ড,ধয় বলধল,  একিা চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ! শ্রীমন্ত  মণ্ডণলাধলর পধকি চথধক চকা, 

মাকথার চেশলাই চবণ্ডরধয়ণ্ড।ল লক্ষ কধরণ্ড।ধল ণ্ডক  

  

,া  

  

Wimco-র Club Quality চেশলাই  উপধর চঘাড়ার মুধখর ।ণ্ডব  চস্-ধেশলাই ণ্ডকণ্ডঞ্চৎ 

অস্াোরণ  কলকাতার বারাণ্ডল পাড়ায় ণ্ডবধকায় ,া  স্াধহবরা খুব বযবহার কধর  বাংলার 

পণ্ডল্লগ্রাধমও চস্-ধেশলাই চকউ চেধখণ্ড,  তার কাণ্ডঠগুধলা হধে অণ্ডতণ্ডরি চমািা  Wimco 

র অ,য চকা,ও মাকথার চেশলাইধতই অত চমািা কাণ্ডঠ থাধক ,া  আমার হাধতর কাণ্ডঠণ্ডিও 

তাই  এিাও চয মণ্ডণলাধলর চেশলাইধয়র বাে চথধক চবণ্ডরধয়ধ।  পধর ণ্ডমণ্ডলধয় চেখধলই 

বুেধত পারধব  শ্রীমন্ত  আমার অতযন্ত স্ধেহ হধে চয  মণ্ডণলালধক খু, করা হধয়ধ। এই 

বাণ্ডড়র ণ্ডিতধরই  

  

আমরা আবার বাণ্ডডর় ণ্ডখড়ণ্ডকর ণ্ডেধক ণ্ডিধয় হাণ্ডজর হলুম  

  

চস্খাধ, োাঁণ্ডড়ধয় ই,ধ্পষকির অস্ন্তুি স্বধর চেশ,মাোধরর স্ধে কথা কইণ্ড।ধল,  

আমাধের চেধখ বলধল,   ল,ু  এইবাধর ণ্ডফধর যাই  ণ্ডমধ। কাো চঘাঁধি মরবার জধ,য 

চক,ই বা এখাধ, এলমু-আধর  আধর  ও কী! ,া  মশাই খবরোর! 

  

ণ্ডেলীপ তখ, লাণ্ডফধয় উধঠধ।, বািাধ,র ণ্ড, ু পাাঁণ্ড ধলর উপধর  ই,ধ্পষকিধরর কথা চশে 

হওয়ার আধিই ণ্ডতণ্ড, ওপাধশ চ,ধম ণ্ডিধয় োাঁড়াধল,  
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ই,ধ্পষকির বলধল,  ণ্ডব,া হকধুম পধরর বাণ্ডড়ধত আপ,াধক আণ্ডম ঢুকধত ণ্ডেধত পাণ্ডর 

ना  

  

চেওয়াধলর উপধর মুখ তুধল ণ্ডেলীপ বলধল,  শু,ু, মশাই  শু,ু,  আমার েৃঢ় ণ্ডবশ্বাস্  

মণ্ডণলাল বুলািাই মৃতযুর ণ্ডঠক আধিই এই বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর এধস্ণ্ড।ধল,–আণ্ডম তার অধ,ক 

প্রমাণ চপধয়ণ্ড।  হয়ধতা তাাঁধক এই বাণ্ডড়র ণ্ডিতধরই খু, করা হধয়ধ।  স্ময় হধে মূলযবা,  

চেণ্ডর করধল স্মস্ত স্ূে ,ি  হধয় চযধত পাধর  আপাতত ,া চেধখশুধ, আণ্ডম এধকবাধর 

বাণ্ডড়র ণ্ডিতধরও ঢুকধত  াই ,া  এখাধ, চেখণ্ড। একিা আস্তাকুাঁড় রধয়ধ।  আণ্ডম আধি 

ওই আস্তাকুাঁড়িা পরীক্ষা করধত  াই! 

  

.  

  

পঞ্চম 

  

ই,ধ্পষকির  মধক উধঠ স্ণ্ডব্মযধয় বলধল,  আস্তাকুাঁড়! আপণ্ড, আস্তাকুাঁড় ঘাাঁিধত  া,  

বধল, কী মশাই  আপ,ার মত, আশ্চযথ চলাক আণ্ডম জীবধ, চেণ্ডখণ্ড,! িাধলা  আস্তাকুাঁড় 

চঘাঁধি আপ,ার কী লাি হধব শুণ্ড,  

  

আমার স্ধেহ হধে  ওই আস্তাকুাঁধড়র ণ্ডিতধর আণ্ডম একিা তারার ,কশাকািা িারা 

কাধ র চিলাধস্র িুকধরা পাব  আস্তাকুাঁধড় বা এই বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর ওই চিলাধস্র িুকধরা 

পাওয়া যাধব বধলই মধ, কণ্ডর  

  

ই,ধ্পষকির হতিধম্বর মত, বলধল,  িারা চিলাধস্র িুকধরার স্ধে এ-মামলার কী 

স্ে কথ  ণ্ডক।ুই চতা চবাো যাধে ,া  চবাো যাধে ণ্ডক চেশ,মাোরমশাই  

  

চেশ,মাোর চবাকার মত, ঘাড় চ,ধড় বলধল,  উাঁহ! 

  

চবশ  চেখা যাক ণ্ডেলীপবাবুর অবাক কাি-কারখা,া! ই,ধ্পষকিরও পাাঁণ্ড ল ণ্ডডধরাধল,  

চেশ,মাোধরর স্ধে-স্ধে আণ্ডমও বািাধ,র ণ্ডিতধর ণ্ডিধয় োাঁড়ালমু  
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স্ামধ,ই রধয়ধ। একিা আস্তাকুাঁধড়র মত, জায়িা–তার মধেয পুিীিূত হধয় আধ।  স্ব 

চ,াংরা জিাল  

  

ণ্ডেলীপ বাাঁ-হাধত লে, ণ্ড,ধয় ডা,হাধত একিা কাণ্ডঠ ণ্ডেধয় ণ্ডমণ্ড,িখাধ,ক জিালগুধলা 

,াড়া াড়া কধর কতকগুধলা চ।াি-বড় কাধ র িুকধরা চিধ, বার কধর আ,ধল,  

  

তারপর ণ্ডফধর উৎস্াণ্ডহত কধে বলধল,  চেখু,  

  

্পষি  চেখা চিল  দুই-ণ্ডত,ধি বড় িুকধরার উপধর রধয়ধ। ,কশাকািা তারকা! 

  

ই,ধ্পষকির প্রথমিা স্তণ্ডেধতর মত, স্তব্ধ হধয় রইধল,  ণ্ডতণ্ড, চয, ণ্ড,ধজর চ াখধকও 

ণ্ডবশ্বাস্ করধত পারণ্ড।ধল, ,া  তারপর বলধল,  কী কধর চয আপণ্ড, জা,ধল, ণ্ডক।ুই 

বুেধত পারণ্ড। ,া  এরপর আপণ্ড, চয আরও কী চিলণ্ডক চেখাধত  া,  তাও বুেধত পারণ্ড। 

,া! 

  

ণ্ডেলীপ জবাব ণ্ডেধল, ,া  ণ্ড,ধজর মধ,ই আস্তাকুাঁড় ঘাাঁিধত লািধল,  স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় দুই-

ণ্ডত,ধি কাধ র কণু্ড  তুধল  িাধলা কধর চেধখ আবার চফধল ণ্ডেধল,  একিু পধর খুাঁধজ 

খুাঁধজ আরও দুই-ণ্ডত,ধি কণু্ড  বার করধল,  তারপর চস্গুধলা আতস্ী কাধ র স্াহাধযয 

পরীক্ষা কধর বলধল,  যা খুাঁজণ্ড।লমু এতক্ষণ পধর তা চপধয়ণ্ড।! শ্রীমন্ত  চস্ই কাধ র কণু্ড  

বস্াধ,া কাডথ দুখা,া বার কধরা চতা! 

  

আণ্ডম চস্ই প্রায়-স্ে ূণথ পরকলা বস্াধ,া কাডথ দুখা,া বার কধর ণ্ডেলুম  তারপর তার দু-

ণ্ডেধক চরধখ ণ্ডেলুম দুধিা লে,ও  

  

ণ্ডেলীপ ণ্ডক।ুক্ষণ চস্ইণ্ডেধক অপলক-ধ াধখ তাণ্ডকধয় চথধক আস্তাকুাঁধড় কণু্ডড়ধয়-পাওয়া 

কাধ র কণু্ড  কয়িা আর একবার পরীক্ষা করধত করধত ই,ধ্পষকিরধক স্ধম্বাে, কধর 

বলধল,  আপণ্ড, স্ব ধক্ষ চেখধল, চতা  এই কাধ র কুণ্ড  আণ্ডম এইখা, চথধক চপধয়ণ্ড।  
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আধজ্ঞ হযাাঁ  

  

আর কাধডথ বস্াধ,া পরকলার কা  আণ্ডম চকাথা চথধক চপধয়ণ্ড। তাও জাধ,, চতা  

  

হযাাঁ মশাই  ওগুধলা হধে মণ্ডণলাধলর  শমার কা   ওগুধলা আপণ্ড, চরলপথ চথধক কণু্ডড়ধয় 

এধ,ধ।,  

  

চবশ! এইবাধর িাধলা কধর চেখু,  

  

ই,ধ্পষকির ও চেশ,মাোর আরও স্ামধ,র ণ্ডেধক এণ্ডিধয় এধল,  স্াগ্রধহ  

  

কাধডথর একখা,া পরকলার দুই জায়িায় ও আর-একখা,া পরকলার এক জায়িায় ফাাঁক 

ণ্ড।ল  

  

ণ্ডেলীপ হাধতর ণ্ডত,ধি কাধ র কণু্ড  দুখা,া পরকলার ফাাঁধক-ফাাঁধক বণ্ডস্ধয় ণ্ডেধল,– স্ধে-

স্ধে কাধডথর  শমার কা  দুখা,া হধয় উঠল এধকবাধর স্ে ূণথ! 

  

ই,ধ্পষকির রুেশ্বাধস্ বলধল,  চহ িিবা,  এ কী বযাপার  ওই কাধ র কণু্ড  চয এখাধ, 

পাওয়া যাধব  চকম, কধর জা,ধল,  

  

চস্কথা পধর স্ব শু,ধব,  আপাতত  আণ্ডম বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর চযধত  াই  ওখাধ, ণ্ডিধয় 

আশাকণ্ডর আণ্ডম একিা চপাধাড়া ণ্ডস্িাধরি বা ণ্ডস্িাধরধির খাণ্ড,কিা চেখধত পাব! আরও 

কী কী চপধত পাণ্ডর জাধ,,  ণ্ডরিম-রিযাকার ণ্ডবস্কুি  হয়ধতা Wimco-র চঘাড়ামুখওয়ালা 

Club Quality চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ  এম,কী হয়ধতা মণ্ডণলাধলর হারাধ,া িুণ্ডপিাও  এখ,ও 

বাণ্ডড়ধত ঢুকধত আপ,ার আপণ্ডি আধ।  মধ, রাখধব,  আজ বাধে কাল এধল হয়ধতা 

আমরা ণ্ডজণ্ড,স্গুধলার চকা,ওিাই আর চেখধত পাব ,া  
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ই,ধ্পষকির পুণ্ডলধশর স্মস্ত আই,কা,ু, ণ্ডবলকুল িুধল চিধল,  ণ্ডবপুল আগ্রধহ বাণ্ডড়র 

ণ্ডপ।,কার েরজার উপধর োক্কা চমধর বলধল,  ণ্ডিতর চথধক ব্  ঢুকধত চিধল িারধত 

হধব  ণ্ডকন্তু আমাধের পধক্ষ চস্িা ণ্ড,রাপে ,য়  

  

তধব স্েধরর ণ্ডেধক  ল,ু  

  

 ণ্ডকন্তু চস্খা,কার েরজায় চতা কলুপু লািাধ,া  
  

আস্ু, ,া  

  

স্বাই আবার পাাঁণ্ড ল িপধক স্েধরর ণ্ডেধক এলুম  ণ্ডেলীপ আমাধের ণ্ডেধক ণ্ডপ।, ণ্ডফধর 

স্ের েরজায় স্ামধ, ণ্ডিধয় োাঁড়াধল, এবং পধকি চথধক কী চয, একিা বার কধর 

ণ্ড,ধল,  

  

পরমুহূধতথ ণ্ডেলীধপর হাধতর চঠলায় েরজািা দু-হাি হধয় খুধল চিল  ই,ধ্পষকির দুই 

 কু্ষ ণ্ডবস্ফাণ্ডরত কধর বলধল,  অযাাঁ! 

  

ণ্ডিতধর আস্ু,  

  

 ণ্ডেলীপবাবু  আপণ্ড, যণ্ডে চ ার হধত,  

  

তা হধল আপ,াধের  াকণ্ডর হয়ধতা থাকত ,া  এখ, ণ্ডিতধর আস্ু,  

  

 ণ্ডেলীধপর ণ্ডপ।ধ,-ণ্ডপ।ধ, আমরা স্বাই বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর প্রধবশ করলুম  

  

ঢুধকই ডা,ণ্ডেধক একণ্ডি ঘর–ববঠকখা,া  একিা চোলাধ,া লযাে  জ্বলধ।  ণ্ড,ধ  কাধপথি 

পাতা  চস্াফা  চকৌ  ও চিণ্ডবল প্রিৃণ্ডত ণ্ডেধয় ঘরখা,া স্াজাধ,া  চকাথাও চকা,ও ণ্ডবশৃঙ্খলা 

চ,ই  
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এক চকাধণ একিা চতপায়ার উপধর রধয়ধ। একণ্ডি ণ্ডবস্কুধির বাে  তার উপধর বড় বড ়

।াপাধ,া হরধফ ণ্ডবস্কুধির ,াম–ণ্ডরিম-রিযাকার  

  

ণ্ডেলীপ আরুল ণ্ডেধয় চস্ইণ্ডেধক ই,ধ্পষকির েৃণ্ডি  আকেথণ করধল,  

  

ই,ধ্পষকির এধকবাধর থ  ণ্ডবণ্ড্মযতকধে বলধল,  অবাক কাি বাবা! 

  

চেশ,মাোর বলধল,  এ-বাণ্ডড়ধত চয ণ্ডরিম-রিযাকার ণ্ডবস্কুি পাওয়া যাধব  একথা চক 

আপ,াধক বলল  

  

চকউ বধলণ্ড,  

  

তধব কী কধর জা,ধল,  

  

খুব স্হধজ  শু,ধল আপণ্ড, হতাশ হধব,  বধলই ণ্ডেলীপ এণ্ডেধক-ওণ্ডেধক তাকাধত-

তাকাধত ঘর চ।ধড় একিা োলাধ, ণ্ডিধয় োাঁড়াধল,  তারপর চহাঁি হধয় দুধিা কী কণু্ডড়ধয় 

ণ্ড,ধল,  

  

ই,ধ্পষকির বলধল,  কী চপধল,  

  

যা পাবার আশা কধরণ্ড।লুম  একিা পাধয় ঘাঁাাতলাধ,া চপাড়া ণ্ডস্িাধরধির অংশ  আর 

একিা চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ  

  

ই,ধ্পষকির বলধল,  ,া মশাই  এইবাধর আণ্ডম হার মা,লুম  এম, বযাপার 

কণ্ড্ময,কাধলও চেণ্ডখণ্ড,  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  মণ্ডণলাধলর চেি-এেধপ্রস্ তামাধকর থণ্ডল  ণ্ডজিজযাি ণ্ডস্িাধরধির 

কািজ আর ণ্ডকণ্ডঞ্চৎ অস্াোরণ চেশলাইধয়র বাে আপ,ার কাধ।ই আধ। চতা  

  

আধজ্ঞ হযাাঁ  
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 তা হধল তাধের স্ধে এখাধ, পাওয়া এই ণ্ডজণ্ড,স্গুণ্ডল ণ্ডমণ্ডলধয় চেখু,  

  

ই,ধ্পষকির কথামধতা কাজ কধর স্ণ্ড ৎকাধর বধল উঠধল,  একই তামাক  একই কািজ  

একই চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ! ণ্ডেলীপবাবু  আপণ্ড, ণ্ডক জাদুকর  বাণ্ডক রইল খাণ্ডল িুণ্ডপিা! 

চস্িাও ণ্ডক এখাধ, আধ।  

  

জাণ্ড, ,া  অন্তত  এ-ঘধর বধল মধ, হধে ,া  তধব এখ,ও আণ্ডম হতাশ হইণ্ড,  আস্ু,  

খুাঁধজ চেণ্ডখ  

  

ঘর চথধক চিলুম োলাধ,  চস্খাধ,ও িুণ্ডপর ণ্ড হ্ন চ,ই  

  

পাধশই আর-একণ্ডি ঘর  ণ্ডেলীপ উাঁণ্ডক চমধর চেধখ বলধল,  রান্নাঘর  একবার ঢুধকই 

চেখা যাক ,া  

  

রান্নাঘধরর  াণ্ডরণ্ডেধক একবার ঘুধর উ,ুধ,র কাধ। ণ্ডিধয় ণ্ডেলীপ ণ্ডক।ুক্ষণ  ুপ কধর োাঁণ্ডড়ধয় 

রইধল,  তারপর বলধল,  উ,ুধ,র ণ্ডিতরিা চেখু,  ওগুধলা কী  

  

ই,ধ্পষকির স্বহধস্ত উ,ু,িা পরীক্ষা করধত করধত বলধল,  উ,ু,িা এখ,ও তপ্ত! একিু 

আধিও এর মধেয আগু, ণ্ড।ল  কয়লার স্ধে এখাধ, কাঠও চপাড়াধ,া হধয়ণ্ড।ল চেখণ্ড।  

ণ্ডকন্তু এগুধলা কী  এই চডলা-পাকাধ,া কাধলা ণ্ডজণ্ড,স্গুধলা কাঠও ,য়  কয়লাও ,য়  খুণ্ড, 

িুণ্ডপিা উ,ুধ, পুণ্ডড়ধয় চফধলণ্ড, চতা  চক জাধ,  পুণ্ডড়ধয় চফধল থাকধল আর উপায় চ,ই! 

আপণ্ড, কা  ূণথ ণ্ডেধয় পরকলা খাড়া কধরধ।, বধি  ণ্ডকন্তু খাণ্ড,কিা অোর চথধক একিা 

আস্ত িুণ্ডপ চতা আর িড়ধত পারধব, ,া  অস্েব আর চকম, কধর স্েব হধব বলু,! ণ্ডতণ্ড, 

একমুধঠা কাধলা ্পষধির মত, অোর তুধল ণ্ডেলীধপর স্ামধ, েধর চেখাধল,  তারপর 

আবার বলধল,  পাধর, এ-ধথধক একিা চিািা িুণ্ডপ স্ৃণ্ডি  করধত  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  আবার একিা িুণ্ডপ স্ৃণ্ডি  করধত পারব ,া  চস্কথা বলাই বাহলয! তধব 

এিা কীধস্র অবণ্ডশি াংশ  তা বলধত পাণ্ডর! হয়ধতা ওর স্ধে িুণ্ডপর চকা,ওই স্ে কথ চ,ই  

আস্ু, ববঠকখা,ায়  
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ববঠকখা,ায় ণ্ডফধর এধস্ ণ্ডতণ্ড, একণ্ডি চেশলাইধয়র কাণ্ডঠ চজ্বধল অোধরর তলায় েরধল,  

অমণ্ড, চস্িা চবজায় পি-পি শব্দ কধর িধল চযধত লািল এবং তা চথধক খুব ঘ, চোাঁয়া 

উঠল–স্ধে-স্ধে পাওয়া চিল একিা উগ্র ি্! 

  

চেশ,মাোর বলধল,  ি্িা বাণ্ড,থধস্র মধতা  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  হযাাঁ  িালার ি্  আমাধের প্রথম পরীক্ষা স্ফল হধয়ধ।  এর পধরর 

পরীক্ষায় ণ্ডক।ু স্মধয়র েরকার  

  

ণ্ডতণ্ড, হাতবাধের ণ্ডিতর চথধক Marsh-এর আধস্থণ্ড,ক-পরীক্ষার উপধযািী একণ্ডি চ।াি 

ফ্লাস্ক একণ্ডি Safety Funnel, একটট Escape Tube  একণ্ডি দু-পাি চতপায়া  একণ্ডি ণ্ড্পষণ্ডরি 

লযাে  ও একণ্ডি অযাস্ধবস্িধস্র  াণ্ডি বার করধল,  ফ্লাধস্কর মধেয চস্ই অোরীিূত 

ণ্ডজণ্ড,ধস্র খাণ্ড,কিা চফধল তা পণ্ডরপূণথ করধল,  অযালধকাহধলর দ্বারা  তারপর চতপায়ার 

উপধর অযাস্ধবস্িধস্র  াণ্ডিখা,া চরধখ তার তলায় ণ্ড্পষণ্ডরি-লযাে ণ্ডি চজ্বধল ণ্ডেধল,  

  

ণ্ডেলীপ বলধল,  অযালধকাহল িরম হধত থাকুক  ততক্ষধণ আমরা আর একণ্ডি স্ধেহ 

ণ্ডমণ্ডিধয় চফলধত পাণ্ডর  শ্রীমন্ত  আবার একধফাঁিা Farrant চঢধল আমাধক একখা,া স্লাইড 

এণ্ডিধয় োও  

  

ণ্ডেলমু  ণ্ডেলীপ চিণ্ডবধলর োধরই বধস্ণ্ড।ধল,  একিা চ।াি স্াাঁড়াণ্ডশ ণ্ডেধয় চিণ্ডবধলর 

আোে,ী চথধক একিুকধরা কাপড় ণ্ড।াঁধড় ণ্ড,ধয় বলধল,  মধ, হধে  এই কাপধড়র ,মু,া 

আমরা আধিই চপধয়ণ্ড।  

  

কাপধড়র িুকধরা স্লাইধডর উপধর চরধখ ণ্ডতণ্ড, অণুবীক্ষধণর মধেয েৃণ্ডি ণ্ড,ধক্ষপ করধল,  

বলধল,  হযাাঁ  ণ্ডঠক! এর স্ধে আমাধের আধিই চ ,াধশা,া হধয় ণ্ডিধয়ধ। ,ীল পশণ্ডম তন্তু  

,ীল কাপথাস্  হলধে পাি  আো  এবাধরর ,মু,াধক ,ম্বর চমধর আলাো কধর রাখা যাক  

,ইধল অ,যগুধলার স্ধে গুণ্ডলধয় চযধত পাধর  
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ই,ধ্পষকির  মকৃত হধয় ণ্ডেলীধপর কাযথকলাপ লক্ষ করণ্ড।ধল,  তারপর বলধল,  আণ্ডম 

এখ,ও অ্ হধয় আণ্ড।  ণ্ডক।ুই চেখধত বা িাধলা কধর বুেধত পারণ্ড। ,া  মণ্ডণলাল চকম, 

কধর মারা পধড়ধ।,  আপণ্ড, ণ্ডক তা আোজ করধত চপধরধ।,  

  

হযাাঁ  আমার অ,ুমা, হধে  হতযাকারী মণ্ডণলালধক চয-ধকা,ও অণ্ড।লায় িুণ্ডলধয় বাণ্ডড়র 

ণ্ডিতধর আধ,  তাধক জলখাবার চখধত চেয়  মণ্ডণলাল হয়ধতা  আপণ্ড, চয-ধ য়াধর বধস্ 

আধ।,  চস্ইখাধ,ই বধস্ণ্ড।ল  হতযাকারী চস্ই চলাহার িরাে ণ্ড,ধয় তাধক আরিমণ কধর  

ণ্ডকন্তু প্রথম আঘাধতই মণ্ডণলালধক বে করধত পাধরণ্ড,  তার স্ধে হতযাকারীর েস্তােণ্ডস্ত 

হয়  তারপর মণ্ডণলালধক চস্ চিবল ক্লথ  াপা ণ্ডেধয় চমধর চফধল  িাধলা কথা  আর-

একিা মীমাংস্া এখ,ও হয়ণ্ড,  আপণ্ড, এই ণ্ডফতার খিণ্ডি ণ্ড ,ধত পাধর,?  

  

হযাাঁ  ওণ্ডি আপণ্ড, ঘি,াস্থধল কণু্ডড়ধয় চপধয়ণ্ড।ধল,  

  

আর চস্ইজধ,য আপণ্ড, আমাধক ঠাট্টা কধরণ্ড।ধল,  যাক  আণ্ডম দু ণ্ডখত হইণ্ড,  এখ, 

চিণ্ডবধলর িা,ার ণ্ডিতধর েৃণ্ডি পাত করু,  ওই ণ্ডফতার কাণ্ডঠমিা তুধল ণ্ড,,  তারপর আমার 

হাধতর এই ণ্ডফতার ফাঁধস্র স্ধে ওই কাণ্ডঠধমর ণ্ডফতা ণ্ডমণ্ডলধয় চেখু,! 

  

ইন্সধপক্টর তাড়াতাণ্ডড় কাণ্ডঠমিা তুধল ণ্ড,ধল,  ণ্ডেলীপ ণ্ডফতার ফাাঁস্িা চরধখ ণ্ডেধল, 

চিণ্ডবধলর উপধর  

  

দুই ণ্ডফতা ণ্ডমণ্ডলধয় চেধখ ই,ধ্পষকির ণ্ডবপুল উৎস্াধহ বধল উঠধল,  দুধিা ণ্ডফধতই এক! 

মােখা,িা স্বুজ–দুপাধশ স্রু স্াো চরখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড় প্রমাণ  ণ্ডেলীপবাবু  

,া-ধজধ, আপ,াধক ঠাট্টা কধরণ্ড। বধল আণ্ডম ক্ষমা প্রাথথ,া করণ্ড।  

  

ণ্ডেলীপ হাস্ধত হাস্ধত বলধল,  ক্ষমা প্রাথথ,ার েরকার চ,ই  ওই ণ্ড,ধয় খুণ্ড, চকা, 

কাযথস্াে, কধরণ্ড।ল  আোজ করধত পাধর,  তাধক একা লাশিা স্ামলাধত আর বইধত 

হধয়ণ্ড।ল  তাই হাত খাণ্ডল রাখবার জধ,য ণ্ড,শ্চয়ই চস্ ।াতা আর বযািিা ণ্ডফতা ণ্ডেধয় চবাঁধে 

কাাঁধে েুণ্ডলধয় চরধখণ্ড।ল  
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চেশ,মাোর বলধল,  আপণ্ড, চযিাধব বণথ,া করধ।,  মধ, হধে চয, আপণ্ড,ও ণ্ড,ধজ 

ঘি,াস্থধল হাণ্ডজর ণ্ড।ধল,  ণ্ডকন্তু িুণ্ডপর কী বযবস্থা করধল,  

  

ণ্ডেলীপ একণ্ডি চ।াট্ট ,ল ও একখা,া কাধ র স্লাইড তুধল ণ্ড,ধয় বলধল,  একিা চমািামুণ্ডি 

পরীক্ষা চবােহয় করধত পারব  

  

ণ্ডতণ্ড, ,ণ্ডলকাণ্ডি ফ্লাধস্কর অযালধকাহধল  ুণ্ডবধয় স্লাইধডর উপধর েরধল,  কধয়ক চফাাঁিা 

অযালধকাহল পড়ল  তারপর তার উপধর Cover-Glass বণ্ডস্ধয় স্লাইডখা,া অণুবীক্ষণ 

যধন্ত্রর মধেয স্থাপ, করধল,  

  

যধন্ত্র  কু্ষ চরধখ ণ্ড,ণ্ডবি  মধ, খাণ্ড,কক্ষণ পরীক্ষা কধর বলধল,  মশাই  চফল্ট বা চ,মে কী 

ণ্ডেধয় বতণ্ডর  জাধ,,  

  

ই,ধ্পষকির বলধল,  ,া  

  

উচ্চধশ্রণ্ডণর চফল্ট বতণ্ডর হয় খরধিাধশর  ুধল  িালার চলপ, ণ্ডেধয়  ুলগুধলা বস্াধ,া হয়  

চয অোর আমরা পরীক্ষা করণ্ড। তার মধেয িালা আধ।  অণুবীক্ষধণর স্াহাধযয চবশ 

কধয়ক িা।া খরধিাধশর  ুলও চেখা যাধে  আণ্ডম ণ্ড,ণ্ডশ্চতিাধব বলধত পাণ্ডর  এই 

অোরগুধলা হধে চকা,ও চফল্টহযাধির েগ্ধাবধশে  খরধিাধশর  ুলগুধলা যখ, রং করা 

,য়  তখ, এ কথাও বলধত পাণ্ডর  িুণ্ডপিার রং ণ্ড।ল েূস্র  

  

ণ্ডঠক এইস্মধয় পেশব্দ শুধ, আমরা  মধক উধঠ ণ্ডফধর চেণ্ডখ  ঘধরর ণ্ডিতধর হধয়ধ। একণ্ডি 

,তু, চলাধকর আণ্ডবিথাব  

  

ণ্ডবপুল ণ্ডব্মযধয় চস্ বধল উঠল  চক আপ,ারা  কী করধ।, এখাধ,  

  

ই,ধ্পষকির একলাধফ উধঠ োাঁণ্ডড়ধয় বলধল,  আমরা পুণ্ডলধশর চলাক  তুণ্ডম চক  

  

 পুণ্ডলধশর ,াম শুধ,ও চলাকিা একিুও েমল ,া  বলধল  আণ্ডম অক্ষয়বাবুর চবয়ারা  
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এতক্ষণ তুণ্ডম চকাথায় ণ্ড।ধল  

  

অ,য গ্রাধম ণ্ডিধয়ণ্ড।লমু  

  

 কখ,  

  

ববকাল চথধকই আণ্ডম বাইধর আণ্ড।  

  

চতামার মণ্ড,ব  

  

আজ স্ধ্র িাণ্ডড়ধত তাাঁর কলকাতায় যাবার কথা  

  

 কলকাতায় চকাথায়  

  

জাণ্ড, ,া  

  

ণ্ডতণ্ড, কী কাজ কধর,  

  

 তাও ণ্ডঠক জাণ্ড, ,া  তধব ণ্ডতণ্ড, চবােহয় জহণ্ডর  
  

কখ, ণ্ডফরধব,  

  

বলধত পাণ্ডর ,া  স্মধয়-স্মধয় ণ্ডতণ্ড, ণ্ডত,- ারণ্ডে, বাণ্ডড়ধত চফধর, ,া  

  

এ-বাণ্ডড়ধত আজ চকা,ও ,ূত, চলাক এধস্ণ্ড।ল  

  

আণ্ডম বাণ্ডড়ধত থাকধত চকউ আধস্ণ্ড,  

  

 কলকাতায় চতামার মণ্ড,ধবর চকা,ও বাস্া চ,ই  

  

 জাণ্ড, ,া  তধব শুধ,ণ্ড। ণ্ডতণ্ড, কলকাতার বড়বাজাধর চকাথায় ণ্ডিধয় ওধঠ,  
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ণ্ডেলীপ িাধোত্থা, কধর ই,ধ্পষকিরধক ণ্ড,ধয় োলাধ, চিধল,  

  

 ুণ্ডপ ুণ্ডপ বলধল,  এখাধ, আর চবণ্ডশ স্ময় ,ি  করধব, ,া  আস্াণ্ডম এধকবাধর িা ঢাকা 

ণ্ডেধত পাধর  তার কাযথকলাপ চেধখই চবাো যাধে  চস্ ণ্ডবেম  তুর বযণ্ডি  অক্ষধয়র 

চবয়ারাধক ,জরবণ্ডে রাখু,  বাণ্ডড়িা পুণ্ডলধশর চহপাজধত থাকুক  এখা, চথধক এককণা 

েুধলাও চয, ,া স্রাধ,া হয়  আপণ্ড, আর একিু অধপক্ষা করু,  ইণ্ডতমধেয আমরা থা,ায় 

খবর ণ্ডেধয় আপ,ার মুণ্ডির বযবস্থা কধর যাণ্ডে  ,মস্কার  

  

আমরা স্বাই বাণ্ডড় চথধক চবণ্ডরধয় পড়লমু  

  

চযধত-ধযধত ণ্ডেলীপ বলধল,  আমার েৃঢ় ণ্ডবশ্বাস্ অক্ষয় কালধকই েরা পড়ধব  চস্ যখ, 

জহণ্ডর  তখ, তার বড়বাজাধরর ণ্ডঠকা,া জা,া অস্েব হধব ,া  অক্ষধয়র স্ম-

বযবস্ায়ীধের চকউ-,া-ধকউ তার ণ্ডঠকা,া বলধত পারধব  তারপর শ্রীমন্ত  কতথবয চতা 

চশে হল  অত পর  

  

আণ্ডম বললুম  অত পর  আণ্ডম চবশ বুেধত পারণ্ড।  এইবার তুণ্ডম চতামার হাত বাধের 

জয়িা, আরে করধব! 

  

তাই ,াণ্ডক  অস্ীম চতামার চবােবার শণ্ডি! যাক  আপাতত চিধব েযাধখা  এই মামলা 

হাধত ণ্ড,ধয় আমরা কী কী ণ্ডশক্ষালাি করলমু  প্রথমত  একিুও স্ময় ,ি  করা উণ্ড ত ,য়  

আর ঘণ্টা কধয়ক পধর এধল বাণ্ডড়র ণ্ডিতধর ঢুধকও আমরা আর চকা,ও স্ূেই খুাঁধজ চপতুম 

,া–স্মস্তই উধপ চযত কপূথধরর মধতা  ণ্ডদ্বতীয়ত  খুব তুে স্ূেধকও অগ্রাহয করধত চ,ই  

তাধক অবলম্ব, কধর চশেপযথন্ত এণ্ডিধয় যাওয়াই উণ্ড ত  েৃি ান্ত  াও যণ্ডে  িারা  শমার 

কথা বলধত পাণ্ডর  তৃতীয়ত  পুণ্ডলধশর অ,ুস্্া,কাধযথ একজ, ণ্ডশণ্ডক্ষত ববজ্ঞাণ্ড,ধকর 

স্াহাযয অতযন্ত েরকাণ্ডর এবং  তুথথত  আমার এই হাতবােণ্ডি হধে অমূলয ণ্ড,ণ্ডে  এধক 

চ।ধড় বাণ্ডড়র বাইধর পা বাড়াধ,া উণ্ড ত ,য়  

  

আণ্ডম বললুম  অতএব  জয় হাতবাধের জয়! 
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.  

  

শ্রীমন্ত চস্ধ,র ডায়াণ্ডর স্মাপ্ত 

  

.  

  

অবণ্ডশি  

  

বড়বাজাধরর একিা চ।াি অ্কার রাস্তা  ার-পাাঁ  হাধতর চবণ্ডশ  ওড়া ,য়  ণ্ডকন্তু তার 

মধেয প্রণ্ডতণ্ডে, জ,ধ। সাত চয, উপধ  পধড়  প্রতযহ কত হাজার চলাক চয চস্খা, ণ্ডেধয় 

আ,াধিা,া কধর  চকউ তার ণ্ডহস্াব রাধখণ্ড,  

  

রাস্তা স্রু হধল কী হয়  দুপাধশর বাণ্ডড়গুধলার অণ্ডেকাংশই পাাঁ -।য়তলার কম ,য়  চয, 

ণ্ড,ধ  আধলাধকর অিাব চেধখ মুি আকাশ-বাতাস্ধক চখাাঁজবার জধ,য তারা উপধর– 

আরও উপধর ওঠবার চ ি া কধরধ।  

  

প্রধতযক বাণ্ডড়র তলায়-তলায় চয, পায়রার চখাধপর পর চখাপ স্াজাধ,া হধয়ধ।  এইস্ব 

চখাধপ যারা বাস্ কধর  তাধের মধেয বারাণ্ডলর চেখা পাওয়া যায় ,া  

  

অথ  এমণ্ড, একখা,া মস্ত বড় বাণ্ডড়র স্ব চ ধয় উপরতলার একণ্ডি ঘধর চ ৌণ্ডকর উপধর 

চয বধস্ আধ।  চস্ আমাধের অক্ষয় ।াড়া আর চকউ ,য়  

  

শহধর এত জায়িা থাকধত এখাধ, এধস্ চক, চয চস্ বাস্া চবাঁধেধ। তা বলা কণ্ডঠ,  হয়ধতা 

তার অস্ােু–ণ্ডকন্তু স্ু তুর ম, বুধেধ।  চ ৌযথ-বযবস্ায় চকা,ওণ্ডে,ই ণ্ড,রাপে ,য়; ণ্ডবধশে 

স্াবো,তা স্ধেও চয-ধকা,ও ণ্ডবপে ঘিবার স্োব,া; পুণ্ডলশধক ঠকাবার জধ,য যারা 

ণ্ড,জথ, জায়িায় আশ্রয় চ,য়  তারা হধে ণ্ড,ধবথাে  কারণ পুণ্ডলধশর েৃণ্ডি  স্বথাধগ্র তাধেরই 

আণ্ডবষ্কার করধত পাধর; ণ্ডকন্তু জ,তাস্ািধর হাণ্ডরধয় চিধল স্হধজ চকউই তার পািা পাধব 

,া! 
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এইধিই তার বড়বাজাধর বাস্া চ,ওয়ার একমাে কারণ ণ্ডক ,া জাণ্ড, ,া; ণ্ডকন্তু চস্ই 

অ্কার রাস্তার এই ।তলা বাণ্ডড়র উপরতলায় স্তয-স্তযই বাস্া চবাঁধেণ্ড।ল আমাধের 

অক্ষয়  কলকাতার এধল চস্ এইখাধ,ই আশ্রয় গ্রহণ করত  

  

অক্ষয় চ ৌণ্ডকর উপধর বধস্ আধ।  ঘধরর অ,য স্ব েরজা-জা,লা ব্  চকবল একণ্ডি 

চখালা জা,লা ণ্ডেধয় ঘধরর ণ্ডিতধর আস্ধ। অপরাধহর চরৌেপীত আধলা এবং বড়বাজাধরর 

ণ্ডবপুল মা,ব-মেু ধরির অশ্রান্ত গুি,  

  

তার স্ামধ, একখা,া কািধজর উপধর ।ড়াধ,া রধয়ধ। ,া,া রধরর ,া,া আকাধরর রে! 

ণ্ডহরা  পান্না   ুণ্ড,  মকরত  মুিা প্রিৃণ্ডত  তাধের উপধর এধস্ ণ্ডেধ,র আধলা পড়ধ। চয, 

ণ্ডঠকধর-ণ্ডঠকধর! 

  

অক্ষয় বধস্-বধস্ িাবধ। : এধক-এধক ণ্ডহস্াব কধর চেখলুম  এগুধলার বাজারের ণ্ডেশ 

হাজার িাকার কম হধব ,া  আশা কধরণ্ড।লুম আরও চবণ্ডশ লাি হধব  ণ্ডকন্তু মা,ুধের স্ব 

আশা স্ফল হয় ,া  

  

তবু যা চপধয়ণ্ড। তার জধ,য ণ্ড,ধজর চস্ৌিািযধক ে,যবাে ণ্ডেধত পাণ্ডর  ণ্ড,ধজর বাণ্ডড়ধত 

বধস্ মাে চেড়ঘণ্টার মধেয ণ্ডেশ হাজার িাকা লাি  এিা কে,ার অতীত! যণ্ডেও 

মণ্ডণলাধলর উণ্ড ত ণ্ড।ল  আরও চবণ্ডশ োধমর পাথর স্ধে কধর আ,া! এ চতা স্ামা,য  ুণ্ডর 

,য়  আমাধক ে্তুররমত, ,রহতযা করধত হধয়ধ।  ,রহতযায় আরও চবণ্ডশ লাি হওয়া 

উণ্ড ত  কারণ  ,রহতযায় ণ্ড,ধজর জীব, ণ্ডবপন্ন হয়  

  

ণ্ডকন্তু আমার জীব, ণ্ডক ণ্ডবপন্ন হধয়ধ।  ণ্ড,শ্চয়ই ,য়  ণ্ডঠকমধতা মাথা খািাধত পারধল 

,রহতযায় মত, স্হজ ও ণ্ড,রাপে বযবস্া আর চ,ই  খুণ্ড,রা েরা পধড় ণ্ড,ধজধের চবাকাণ্ডমর 

জধ,যই  চতম, চবাকাণ্ডম করবার পাে আণ্ডম ,ই  

  

পুণ্ডলশ চকম, কধর আমাধক েরধব  এম, চকা,ও স্াক্ষী চ,ই চয বলধত পাধর কাল 

স্ধ্ধবলায় মণ্ডণলাল বুলািাই এধস্ণ্ড।ল আমার বাণ্ডড়ধত  পুণ্ডলশ আমার বাণ্ডডধ়ত এধলও  
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আমাধক স্ধেহ করধলও এম, চকা,ও স্ূে খুাঁধজ পাধব ,া  যার চজাধর আমাধক চগ্রপ্তার 

করধত পাধর  

  

 াণ্ডরণ্ডেধক েৃণ্ডি  চরধখ ঠান্ডা মাথায় েীধর-স্ুধস্থ আণ্ডম কাজ কধরণ্ড।  চস্ই স্বথধ,ধশ িুণ্ডপিা 

আর একিু হধলই আমার ,জর এণ্ডড়ধয় চযত বধি  ণ্ডকন্তু যায়ণ্ড,! চস্ও এখ, আগুধ, পুধড় 

।াই হধয় ণ্ডিধয়ধ।  আমার আবার িয় কী  

  

মণ্ডণলাধলর লাশ পাওয়া ণ্ডিধয়ধ।–তা চতা যাধবই  ণ্ড,ধবথাধের মত, আণ্ডম তার লাশ 

লধুকাবার চ ি া কণ্ডরণ্ড,  চরলিাণ্ডড়র  াকার তলায় চস্ কািা পধড়ধ।! মণ্ডণলাধলর স্ব 

ণ্ডজণ্ড,স্ই–এম,কী ।াতা আর বযাি চথধক চ াধখর  শমা পযথন্ত তার স্ধেই পাওয়া 

ণ্ডিধয়ধ।  অণ্ডত-ধলািী মূখথ চ াধরর মত, মণ্ডণলাধলর চস্া,ার ঘণ্ডড়  চ ,  ণ্ডহরার ণ্ডপ, আর 

,িে দুধশা  ণ্ডল্লশ িাকাও আণ্ডম চ,ওয়ার চ ি া কণ্ডরণ্ড,  পুণ্ডলশ ণ্ড,শ্চয়ই ণ্ডস্থর করধব  

মণ্ডণলাল মারা পধড়ধ। চরল-দুঘথি,ায়  ণ্ডকংবা চস্ আত্মহতযা কধরধ।  

  

আণ্ডম ণ্ড,রাপে  আণ্ডম স্াোরণ খুণ্ড, ,ই  

  

ণ্ডকন্তু চেশধ, চস্ই ঢযারা চলাকিা চক  

  

চস্ই যার হাধত বস্ন্ত ,াধম চলাকিা মামলা তণ্ডদ্বধরর িার ণ্ডেল  চলাকিা ণ্ডক ণ্ডডধকিণ্ডিি  

তার মুখ যতবারই মধ, কণ্ডর  ততবারই আমার বুক েড়াস্ কধর ওধঠ চক,  চস্ আমার 

কী করধত পাধর! যণ্ডেই চস্ এিাধক খুধ,র মামলা বধল েধর চ,য়  তা হধলই বা আমার 

িয়িা কী  আমার ণ্ডবরুধে প্রমাণ চকাথায়  মণ্ডণলাধলর স্ধে আমার স্ে কথ আণ্ডবষ্কার 

করধব চক  

  

চকা,ও িয় চ,ই  চকা,ও িয় চ,ই  আমার চকা,ও িয় চ,ই  যা হওয়ার ,য়  তাই যণ্ডে 

হয়  তা হধলই-বা আমাধক েরধব চক  আমার কলকাতার ণ্ডঠকা,া চকউ জাধ, ,া  

চতাড়ধজাড় কধর তেন্ত চশে করধতও পুণ্ডলধশর চবশ ণ্ডক।ুণ্ডে, চকধি যাধব  আর আণ্ডম 
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কলকাতা চথধকও স্ধর পড়ণ্ড। আজ স্্যার িাণ্ডড়ধতই  বযাধকর স্মস্ত িাকা আণ্ডম তুধল 

ণ্ড,ধয়ণ্ড।  েূর ণ্ডবধেধশ অেৃশয হব–এখ, ণ্ডক।ুণ্ডেধ,র জধ,য  আমাধক েরধব চক  

  

ণ্ডস্াঁণ্ডড়র ওপর অম, িারী-িারী পাধয়র শব্দ কাধের  চয, অধ,ক চলাক উপধর উঠধ। 

একস্ধে  উপরতলার ঘরগুধলা চতা খাণ্ডল  ,তু, িাড়াধি আস্ধ। ,া ণ্ডক…?  

  

ঘধরর েরজায় হল করাঘাত  

  

অক্ষয় স্ মধক রেগুধলা মুধড় পধকধি চরধখ ণ্ডেধল  তারপর ণ্ডজজ্ঞাস্া করধল  চক  

  

 েরজা খুলু,  
  

 চক আপণ্ড,  

  

 েরজা চখাধলা  েরজা চখাধলা বলণ্ড।! 

  

চকম, চয, চবস্ুধরা কেস্বর! এখাধ, চকা,ও বারাণ্ডলই চতা তাধক ডাকধত আধস্ ,া! 

  

অক্ষয় উঠল  একমুহূধতথ তার মুখ হধয় চিল রিহী,–চয, চস্ ণ্ড,য়ণ্ডতর আহ্বা, শু,ধত 

চপধয়ধ।! 

  

েরজা চখাধলা  েরজা চখাধলা  

  

অক্ষয় েরজা খুলল ,া  েরজা চথধক ণ্ডত, হাত তফাধত একিা জা,লা ণ্ড।ল  তারই একিা 

পাল্লা খুধল  বাইধর একবার উাঁণ্ডক চমধরই দুম কধর জা,লািা আবার ব্ কধর ণ্ডেল  

  

ই,ধ্পষকির! পাহারাওয়ালার েল! 

  

অক্ষয় উদ্ভ্রাধন্তর মত,  াণ্ডরণ্ডেধক তাণ্ডকধয় চেখল  চকা,ও ণ্ডেধকই পালাবার পথ চ,ই  

  

েরজার উপধর দুমোম পোঘাত আরে হল  েরজা এখণ্ড, চিধর পড়ধব  
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োাঁধত োাঁত চ ধপ অক্ষয় ণ্ড,ধজর মধ,ই বলধল  েরা চেব  কখ,ও ,য়  কখ,ও ,য়  তার 

মুধখর িাব হধয় উঠল ণ্ডঠক চস্ইরকম–মণ্ডণলালধক খু, করবার জধ,য যখ, চস্ তার 

ণ্ডপ।ধ, ণ্ডিধয় োাঁণ্ডড়ধয়ণ্ড।ল! 

  

দুম-দুম-দুম-েরজায় পোঘাত! 

  

ওণ্ডেধক রাস্তার োধরর বারাো–ওণ্ডেধকও বাইধর যাওয়ার জধ,যও একিা েরজা  

  

,া  ,া  পালাবার পথ আধ।  ওই েরজা ণ্ডেধয়ই আণ্ডম পালাবেরজা ণ্ডেধয়ই  

  

দুম-দুম-দুমদুম! 

  

অক্ষয় উন্মধির মত, ।ুধি ণ্ডিধয় ।-তলা বারাোর েরজা খুধল চফলল  

  

দুম-দুম–হড়মুড় কধর ঘধরর েরজা চিধর পড়ল! 

  

এবং স্ধে স্ধে অক্ষয় একলাফ চমধর বারাো ণ্ডডণ্ডরধয় ণ্ড,ধ র ণ্ডেধক অেৃশয হধয় চিল  

  

অক্ষধয়র রিাি চেহ পাওয়া চিল বধি  ণ্ডকন্তু তার আত্মা তখ, পুণ্ডলশধক ফাাঁণ্ডক ণ্ডেধয় 

পাণ্ডলধয় ণ্ডিধয়ধ।  
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