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টেলিফ োফে টিোফ়েন্দোলিলি 

  

ক 

  

যে গল্পটি বলতে বতেটি ো গল্প বতি, টকন্তু এতকবাতে েেয ঘিনা।  কটব যককেটযেরে 

বতলতিন, েেয হতে, উযনযাতেে যেতের আশ্চেয।  অন্তে এ-ঘিনাটি েেয হতলও এমন 

আশ্চেয যে, টবখ্যাে টবলাটে যলখ্ক কনযান ডইল োতহব এতক অবলম্বন কতেই কালযক 

যহামতেে একটি গল্প টলতখ্ যেতলতিন।  আটম টকন্তু কালযক যহামতেে গল্প যোমাতেে 

যকানাব না, আটম ো বলব ো হতে, অটিেরা যেতকে েটেযকাে যুটলতকে কাটহটন, এে 

প্রতেযকটি কথা যুটলতকে টনজস্ব েপ্ততে যলখ্া আতি।  

  

অটিেরাে যুটলক, যোে-ডাকাে-হেযাকােী ধেবাে জতনয অতনক েমতের এক নেুন উযাের 

অবলম্বন কতে।  ঘিনাস্থতল যে েব টজটনে যাওেরা োের, যুটলক যেগুতলা যেের োোেরটনক 

যটিেতেে হাতে।  োতেে যেীক্ষাে েতল অযোধীো প্রােরই টবটেত্র উযাতের ধো যতডর।  যে 

যেীক্ষাে যদ্ধটে কীেকম, নীতেে ঘিনা যথতক কেকিা আন্দাজ কো যেতে যাতে।  

  

টকন্তু বেযমান যক্ষতত্র আে-একিা উতেখ্তোগয বযাযাে হতে, েোেরনকাতেে দুজন 

অধযাযক ঘিনাস্থল যথতক টেনতকা ষাি মাইল েূতে অবস্থান কতেও এবং ঘিনাস্থতল প্রাপ্ত 

যকান টজটনে যোতখ্ না যেতখ্ও আেল অযোধী ধতে যেতল যুটলতকে েকু্ষটস্থে কতে 

টেতেরটিতলন! অযোতধে ইটেহাতে, এমনকী, কাল্পটনক যগাতেরন্দা কাটহটনতেও এেকম 

ঘিনাে কথা যকউ কখ্নও যকাতনটন।  

  

টিতেরনা হতে অটিেরাে োজধানী।  টিতেরনা কহতেে যা ধুতের বতের োের ডাটনউব নেী।  োে 

উযতে আতি কতেরকটি োাঁতকা।  একটেন খু্ব যিােতবলাের োাঁতকাে টযোোে-তেটলংতেরে 

েলাের যাওেরা যগল একটি মৃেতেহ! 

  

.  
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যেখ্তলই যবাঝা োের, েন্ত্রান্ত বযটিে যেহ।  জমকাতলা োটম যযাকাক-যো।  বেরতে যলাকটি 

প্রােীন।  যেতহে খ্াটনক েোতে যাওেরা যগল টেিলিাে, খু্ব েম্ভব, হেযাকােী োডরাোটডর 

যালাবাে েমতের যেতল টগতেরতি।  যেতহ গুটলে োগ আতি।  মৃতেে যতকি এতকবাতে খ্াটল।  

  

যখ্াাঁজখ্বে টনতের জানা যগল, মৃে বযটিে নাম হযাাঁন্স যিাতগল, যলাহাে বযবোতের 

যকাটিযটে।  টনমন্ত্রণ যখ্তের যকষ-োতে টেেটিতলন, যতথই এই কাি।  আেও প্রকাক যযতল, 

োে যতকতি অতনক িাকা টিল।  

  

যুটলক টস্থে কেতল, অথযতলাতি যকউ যিাতগলতক হেযা কতেতি।  টকন্তু ওই যেযন্ত।  যে যে 

যক, ো জানা যগল না; কােণ, হেযাকােী যকানও েূত্র যেতখ্ োেরটন।  

  

যুটলক এ মামলা টনতের হেরতো যবটক মাথা ঘামাে না, টকন্তু ঘামাতে বাধয হল।  এক 

জীবনটবমা যকাম্পাটনে অধযক্ষ এতে যুটলতকে বডরোতহবতক জানাতল, যিাতগল আমাতেে 

যকাম্পাটনতে টেন লক্ষ িাকাে জীবনটবমা কতেতিন।  দুষ্ট যলাতকো আমাতেে বডর বডর 

মতেলতক েটে এইিাতব খু্ন কতে যাে যাের, োহতল যবটক ক্ষটে হের আমাতেেই।  অেএব 

খু্টনতক ধো োই, আে যে ধেতে যােতব োতক আমো টেন হাজাে িাকা যুেস্কাে যেব।  

  

যুেস্কাে বডর োমানয নের।  হেযাকােীতক ধেবাে জতনয যুটলতকে বডরোতহব উতে যতডর 

লাগতলন।  

  

.  

  

খ্ 

  

বডরোতহব টনতজ হাতল যাটন না যযতের, টবখ্যাে োোেরটনক প্রতেেে এক্স-এে যখ্াাঁতজ 

যবরুতলন।  
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টকন্তু প্রতেেে এক্স েখ্ন টিতেরনা কহে যথতক টেনতকা ষাি মাইল েূতে িাইতেল।  যগতিন 

বােরু যটেবেযতন।  

  

বডরোতহব োতক যোন কেতলন।  

  

প্রতেেে আগাতগাডরা েব শুতন বলতলন, ডািাতেে মানা আতি, আমাে যতক্ষ এখ্ন 

টিতেরনাের যেো অেম্ভব! 

  

বডরোতহব এে েহতজ যিাডরতনওেরালা নন।  বলতলন, আো প্রতেেে, যোতনে োহাতেযই 

োহতল কাজ োলাতনা োক।  আযটন ো বলতবন, আটম ো যালন কেব।  বলুন আমাের টক 

কেতে হতব? েটে যকানও েেকাটে েথয আটবষ্কাে কেতে যাতেন, োহতল টেন হাজাে 

িাকা লাতিে েম্ভাবনা! 

  

প্রতেেে বলতলন, বহুে আো, ইটজতেেরাতে এই আটম খু্ব আোম কতে গটেেরান হতের 

বেলমু।  আমাে োমতন আতি োমাতকে যাইয, খ্বতেে কাগজ, যযনটেল আে 

যিটলতোন।  যবক, োহতল কাজ শুরু কো োক! আো, একজন যকটমস্টতক ডাকুন, আমাে 

এইেব যকটমতকল েেকাে।  টেটন যকটমতকতলে েেয টেতলন।  

  

টিতেরনাে যুটলতকে অটেতে যকটমস্টতক আনবাে জতনয খ্বে যাোতনা হল।  

  

িাইতেল যথতক যোতন প্রতেেে বলতলন, বডরোতহব, ইটেমতধয ঘিনাস্থতল যে 

টেিলিােিা যযতেরতিন, োে নলতেিা (barrel) খু্তল যেলনু।  নলতেে দুতিা মুখ্ই টিটয 

এাঁতি এমনিাতব বন্ধ কতে টেন, টিেতে োতে ধুতলা-হাওেরা ঢুকতে না যাতে।  

  

বডরোতহব খ্াটনক যতে জবাব টেতলন, প্রতেেে, আযনাে কথামতো কাজ কো হতেরতি।  

যকটমস্টও এতেতিন।  

  

যিটলতোতন যকটমস্টতক যডতক প্রতেেে বলতলন, আটম ো বটল োই করুন।  টেিলিাতেে 

নলতেে টিটয দুতিা খু্তল যেলুন।  হতেরতি? আো, খ্াটনকিা distilled জল নলতেে টিেতে 
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যতুে যবক কতে নাডরাোডরা করুন।  হতেরতি? আো, এইবাে নলতেে জলিুকু filter কতে 

টনন।  আো এইবাতে নলতেে জতল Sulphuric acid, alkaline sulphides আর Salts of iron-

এর খ  োঁজ করুন। পরীক্ষ র ফল কী হল? নলচের ভিতর খেচক মচেে, কী green crystals 

of ferrous sulphate যাওেরা যগল?  

  

না।  

  

যে জলিা যবরুল োে েং টক হালকা হলতে নের? 

  

না মকাই! 

  

যে টক, এ যো বডর অদু্ভে কথা! আো, ও-জতল টক Sulphuretted hydrogen এে গন্ধ 

যাওেরা োতে? 

  

না।  

  

োই যো, আটম যে টকিু বুঝতে যােটি না! যবক, জতলে েতে salts of lead টমটকতের টেন 

যো! কী হল? কাতলা েলাটন যেখ্তে যাতেন? 

  

উাঁহু! 

  

কী! টবতকষজ্ঞ প্রতেেতেে কাি যথতক খ্াটনকক্ষণ যকানও জবাবই এল না।  োেযে োে 

গলা আবাে যাওেরা যগল? শুনুন! এই হেযাকাতিে মতধয টনশ্চের যকানও গিীে েহেয 

আতি! নলতেে জতলে টিেতে Sulphuric acid যযতল প্রমাটণে হে যে, ওই টেিলিাে 

েটিক ঘণ্টাে টিেতে যিাাঁডরা হতেরতি।  টকন্তু ো েখ্ন যাওেরা োেরটন েখ্ন বুঝতে হতব যে, 

টেিলিােিা যিাাঁডরা হতেরতি েটিক ঘণ্টাে আতগই।  টকন্তু ো হতে যাতে না, কােণ োহতল 

অমন প্রকাকয োাঁতকাে উযতে মৃেতেহিা ঘিনাে আতগে টেন েকাতলই যাওেরা যেে! 

আো, জতল যবাধহের oxide of iron আতি? 

  

আতজ্ঞ হযাাঁ, আতি! 
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যবক।  যুটলতকে বডরোতহবতক যোন ধেতে বলনু।  

  

বডরোতহব যোন ধতে বলতলন, প্রতেেে, এেব কী শুনটি? ও টেিলিােিা যাওেরা যগতি 

লাতকে টেক যাতকই, আে ো যথতক যে একিা গুটল যিাাঁডরা হতেরতি, যে প্রমাণও েতেরতি! 

  

–হতে যাতে।  টকন্তু ও টেিলিােিা মৃে বযটিে মৃেযুে জতনয োেরী নের।  কােণ, ওিা যিাাঁডরা 

হতেরতি ঘিনাে যেডরটেন যথতক যাাঁেটেন আতগ! 

  

োহতল আমাতেে েকাবাে জতনযই হেযাকােী ওিা ওখ্াতন যেতল যগতি।  

  

আো, আতেকিু যেখ্ কো োক।  আো মৃেবযটিে যেতহে টিেে যথতক গুটল যাওেরা 

যগতি? 

  

হযাাঁ, যেিা আমাে যিটবতলে উযতেই েতেরতি।  

  

 গুটলিা যেীক্ষা কতেতিন? 

  

এখ্নও কটেটন।  

  

যবক, এখ্ন যেীক্ষা কতে যেখু্ন যেটখ্, গুটলিাে মায কে? 

  

খ্াটনক যতেই বডরোতহব অটিিেূ কতে বলতলন, প্রতেেে, প্রতেেে! আযটন ো বতলতিন 

োই! ও গুটলিা এ-টেিলিাতেে বযাতেে যেতের বডর! ওিা অনয যকানও টেিলিাতেে গুটল! 

  

বডরোতহব প্রাের হেিম্ব! যোে-ডাকাে-খু্তন ধো োে বযবোের, ঘিনাস্থল টেটন স্বেতক্ষ 

যেতখ্তিন, েমস্ত প্রমাণ োেই হাতে েতেরতি এবং কে কে যগাতেরন্দা োতক োহােয 

কেতি, অথে একজন প্রতেেে োতডর টেনতকা মাইল েূতে বতে, যকানও টকিু যোতখ্ না 

যেতখ্ এবং হাতে-নাতে যেীক্ষা না কতে অনােরাতেই েহেযিা ধতে যেলতলন! োে 

আত্মেম্মাতন যবাধহের অেযন্ত আঘাে লাগল।  
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প্রতেেে এক্স বলতলন, বডরোতহব, টবশ্বটবেযালতেরে অযোধেতত্বেে েহকােী প্রতেেে 

ওেরাই েম্প্রটে আমাে এখ্াতন আতিন।  এইবাতে আযটন যোতন োে েতে কথা বলুন।  

হযাাঁ, আে-এক টজজ্ঞাো।  মৃে বযটিে জামািা টনশ্চেরই আযনাে কাতি আতি? যেখু্ন যো, 

জামাের যেখ্াতন গুটল ঢুতকতি, যেখ্াতন যযাডরা বারুতেে োগ আতি টকনা? 

  

আতি।  

  

হুাঁ।  োহতল যবাঝা োতে, মৃতেে যেতহে খু্ব কাি যথতকই গুটল যিাাঁডরা হতেরতি।  আো, 

প্রতেেে ওেরাই কথা বলতিন।  

  

প্রতেেে ওেরাই যোন ধতে বলতলন, নমস্কাে বডরোতহব।  যিাতগতলে মৃেতেহ যথতক 

আযটন কী কী টজটনে যযতেরতিন, আে কী কী হাটেতেরতি? 

  

প্রাপ্ত টজটনতেে েেয টেতের বডরোতহব বলতলন, টকন্তু, যিাতগতলে যতকতি টেনখ্ানা 

গিনযতমতেে প্রটমেটে যনাি টিল ো যাওেরা োতে না! 

  

বডরোতহব, আেল বযাযাে আমো কেকিা আন্দাজ কেতে যােটি।  টকন্তু যেিা এখ্ন 

আযনাতক বলতে যােব না।  ওই প্রটমেটে যনািগুতলাে নম্বে আযনাে কাতি আতি যো? 

  

আতি।  

  

েেকাটে বযাতেে নাতম খ্বতেে কাগতজ টবজ্ঞাযন টেন, যে বযটি ওই যনািগুতলা যেেে 

যেতব, যে ওতেে বেযমান োতমে যেতের যবটক মূলয যাতব! 

  

বডরোতহব বলতলন, প্রতেেে, আযটন টক খু্টনতক এেই যবাকা িাতবন যে, যে এই 

টবজ্ঞাযতনে উত্ততে ধো টেতের আত্মহেযা কেতব? 

  

একবাে টবজ্ঞাযন টেতেরই যেখু্ন না! আমাতেে টবশ্বাে, অযোধী টনতজ না এতে, 

অথযতলাতি অনয-তকানও যলাকতক বযাতে যাটেতের যেতব।  
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.  

  

গ 

  

যেটেতনই প্রতেেেতেে ঘতে যুটলতকে বডরোতহব যোতনে ঘণ্টা বাটজতের বলতলন, আশ্চেয 

প্রতেেে, আশ্চেয বযাযাে! আযনাো ো বতলটিতলন টেক োই হতেরতি।  একজন যলাক 

যেই যনািগুতলা টনতের েটেয-েটেযই বযাতে এতেটিল।  োতক যে যাটেতেরটিল, আমো যে-

বযটিতকও যেপ্তাে কতেটি।  

  

যে কী বতল? 

  

যে িতের টেতকহাো হতের মহা কান্নাকাটি জুতডর টেতেরতি।  বতল, যিাতগল টনমন্ত্রণ যখ্তের 

মাোল হতের যেেবাে যতথ এক জােরগাের বতে ঘুটমতের যতডরটিল, যেইেমতের যে োে 

যতকি যকতি, যনাি টনতের যাটলতের এতেতি।  

  

আযনাে কী মতন হের? 

  

প্রতেেে, আমাে টবশ্বাে যে খু্ন কতেটন।  োো মানুষ খু্ন কতে োতেে যেহাো, িাবিটে, 

কথাবােযা অনযেকম হের।  আযােে োতক আটম গােতে যুতে যেতখ্টি।  

  

যবক কতেতিন।  কােণ, যে যে যিাতগতলে যতকি যকতিতি, োতে যো আে েতন্দহ যনই! 

বডরোতহব, এক কাজ কেতে যােতবন? 

  

কী কাজ? 

  

োাঁতকাে উযতে যেখ্াতন যিাতগতলে লাক যাওেরা যগতি একবাে যেইখ্াতন োন।  োাঁতকাে 

ধাতে যে যলাহাে যেটলং যাতবন, োে নীতে মতন োখ্তবন টিেেটেতক যলাহাে গাতের 

যকানও েিাওো োগ আতি টকনা যেতখ্ আেুন।  
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প্রতেেতেে অদু্ভে অনুতোধ শুতন যুটলকোতহব েীটেমতো অবাক হতের যগতলন।  যেটলংতেরে 

গাতের োগই-বা থাকতব যকন, আে থাকতলও োে েতে এই খু্তনে েম্পকয টক? 

  

খ্াটনকক্ষণ যতে যিটলতোতন আবাে যুটলকোতহতবে টবটিে কেস্বে যকানা যগল।  হযাতলা 

প্রতেেে! আটম যেখ্তে টগতেরটিলমু! হযাাঁ, নীতেে যেটলংতেরে টিেেটেতকে েং এক 

জােরগাের েতি যগতি বতি! নেুন োগ! যেন যেখ্াতন যকানও একিা িােী টজটনে টগতের 

যতডরটিল।  টকন্তু যেিা আযটন জানতলন কী কতে? যকউ টক আযনাতক বতলতি? 

  

েকতে হােয কতে খু্টক গলাের প্রতেেে বলতলন, না! আমো দুই প্রতেেে মাথা খ্াাঁটিতের 

একিা টেদ্ধাতন্ত উযটস্থে হতেরটি।  আমো যে গল্পটি তেটে কতেটি যেিা েেয টক না, 

আযনাো যখ্াাঁজ টনতলই বুঝতে যােতবন।  এই হতে আমাতেে গল্পঃ 

  

.  

  

ঘ 

  

যিাতগতলে বযবোতের আজকাল খু্ব যলাকোন হটেল, আে দুটেন যতেই হেরতো োতক 

যেউতল হতে হে এবং োে যটেবােবগয যতথ বেে।  

  

যোতখ্ে োমতন েী-যুত্রকনযাে োটেতেে িটব যেখ্তে-তেখ্তে যিাতগল প্রাের যাগতলে 

মেন হতের উেল।  টেন-োে িাবতে লাগল, এই দুিযাতগযে োের যথতক টক উযাতের যে 

যটেবােবগযতক উদ্ধাে কেতব? 

  

প্রথতম যে টেন লক্ষ িাকাের টনতজে জীবনটবমা কেতল।  টকন্তু জীবনটবমাে কতেয যলখ্া 

েইল, যে আত্মহেযা কেতল জীবনটবমা যকাম্পাটন োে যটেবােবগযতক িাকা টেতে বাধয 

থাকতব না।  এ কেয না থাকতল যিাতগতলে খু্বই েুটবধা হে।  কােণ যে টস্থে কতেটিল, 

এই উযাতেরই যটেবােবগযতক েক্ষা কেতব।  
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প্রথতম যে একটি টেিলিাতে িেরটি গুটল যুতে একটি গুটল িুডরতল।  যেই টেিলিাতেে 

েতে আে-একিা গুটলিো টেিলিাে যতকতি যুতে যিাতগল টনমন্ত্রণ বাটডরতে যগল।  

  

অতনক োতে টনমন্ত্রণ যখ্তের যে যতথ যবরুল।  যেখ্তল একিা যোতেে মেন যলাক োে 

টযিু টনতেরতি।  েখ্ন োে মাথাের আে এক বুটদ্ধ জুিল।  যে মােলাটমে অটিনের কেতে 

কেতে এক জােরগাের বতে যতডর ঘুতমে িান কেতল! যোে োে যতকি কািতল, টকন্তু 

েজ্ঞাতনও যে বাধা টেতল না! 

  

োেযে যিাতগল উতে োাঁতকাে উযতে যগল।  প্রথম টেিলিােিা বাে কতে একিু েোতে 

যেতল টেতল! যলাতক িাবতব, োতক খু্ন কতে যালাবাে েমতের খু্টন ওই টেিলিােিা 

যেতল যগতি।  টেিলিােিা োে কাতি থাকতল যাতি যকউ িাতব যে, ওে দ্বাো যে-ই 

আত্মহেযা কতেতি, োই যেিাতক যেতল টেতল খ্াটনক েোতে।  টদ্বেীের টেিলিােিা বাে 

কতে একগািা কি েটডরে একপ্রাতন্ত যবাঁতধ যেলতল।  এবং েটডরে অনয প্রাতন্ত বাাঁধতল 

একিা খু্ব িােী টজটনে– খু্ব েম্ভব মস্ত একখ্ানা যাথে।  োেযে যাথেখ্ানা যেটলং 

গটলতের োাঁতকাে বাইতে ঝুটলতের টেতল।  োেযে টনতজে বুতক টেিলিাে যেতখ্ গুটল িুডরতল! 

  

হেিাগয যিাতগতলে েখ্টন মৃেযু হল।  এবং েতে েতে েটডরবাাঁধা টেিলিােিা টিটনতের 

টনতের যেই মস্ত িােী যাথেখ্ানা ডাটনউব নেীে টিেতে টগতের যডরল।  টকন্তু যেটলংতেরে 

টিেে টেতের গলাবাে েমতের িােী যাথতেে িাতন টেিলিােিা খু্ব যজাতে যেটলংতেরে 

উযতে টগতের যডরল–যলাহাে গাতের োই েিা-ওো োগ হতের যগল।  

  

বডরোতহব, আমাতেে েৃঢর টবশ্বাে, এই নািতকে দুোত্মা ওই যতকিমাে যবোো নের, 

যিাতগল টনতজই! ডাটনউব নেীতে ডুবুটে নাটমতের যখ্াাঁজ কেতলই েটডরে দুই প্রাতন্ত বাাঁধা 

যেই টেিলিাে ও যাথেখ্ানা খু্াঁতজ যাওেরা োতব।  যিাতগল যিতবটিল, এে োলাটকে 

যতেও োে মৃেযুতক যকউ আত্মহেযা বতল েতন্দহ কেতে যােতব না, জীবনটবমা যকাম্পাটন 

োে যটেবােবগযতক টেনলক্ষ িাকা টেতে বাধয হতব এবং নম্বটে যনাি িাাাতে টগতের োতক 

হেযা কেবাে অযোতধ ধো যডরতব ওই যতকিকািা- ই!  
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টকন্তু টনতজে েী-যুত্রকনযাে েুতখ্ে জতনয যে আে-এক অিাগাতক োাঁটেকাতে েুতল টেতে 

যেতেরটিল, আযন প্রাণ টবেজযন টেতেরও, োই যে িগবাতনে েেরা যযতল না! 

  

.  

  

া 

  

প্রতেেেতেে অনুমান েব টেক টেতেরই েতেয যটেণে হল।  

  

ডাটনউব নেীে গিয যথতক েটডরবাাঁধা যাথে ও টেিলিাে দুই-ই যাওেরা যগল।  

  

জীবনটবমা যকাম্পাটন টেন লক্ষ িাকা যলাকোতনে োের যথতক টনষ্কৃটে যযতের, কেৃজ্ঞ হতের, 

অেীকৃে টেন হাজাে িাকাে যেতেরও যবটক যুেস্কাে টেতের প্রতেেেতেে খু্টক কেতল।  

  

এই বযাযােটি টক উযনযাতেে যেতের আশ্চেয নের? কখ্নও যকানও উযনযাতেে টডতিকটিিও 

টক ওই দুই প্রতেেতেে যেতের যবটক বুটদ্ধে যটেেের টেতে যযতেতি? টকন্তু যোমো যকউ এই 

বযাযােটিতক অটবশ্বাে যকাতো না, কােণ, এটি হতে অটিেরা যেতকে একটি টবখ্যাে েেয 

ঘিনা! 
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