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কঘামটার কঘারাযর্া ঘটনা 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয তেই ড  জোর ] 

 
ঘিইর্ িছর ঘিোলেন্দোতিতর করলছ র্ো শক ঘহোমস। সলিলরো িছর আতম িোলক সহল োতিিো 
কলরতছ, কীতিশকোতহতন খ্োিোে ত লখ্ ঘরলখ্তছ। কোলজই ওলক তনলে িল্প ত খ্লি িসল  
উপোদোলনর অ্েোি কখ্লনো হে নো–সমসযো হে ঘকি  িোছোিোতছ তনলে। িইলের িোলক 
সোতর সোতর ইেোর িুক আর িোিো  করো ঘডসপযোাঁচ-ঘকস েরতি কি ঘ  কোতহতন রলেলছ 
িোর ইেত্তো ঘনই। অ্পরোধতিজ্ঞোলনর ছোত্র্ িো  োাঁটল  উপকৃি হলি, সমোজ উপকৃি হলি 
তেলটোরীে  ুলির ঘর্লষর তদলক সরকোর আর সমোলজর নোনোন ি দ আর ঘকল ঙ্কোতরর 
সন্ধোন ঘপল । পোতরিোতরক ঘকল ঙ্কোতর  োাঁরো ঘচলপ রোখ্লি চোন, িোরো তনেশলে থোকলি 
পোলরন। এিযোপোলর িনু্ধির ঘহোমস িল ো সজোি।  খ্ন প্রযোকতটস কলরলছ, িখ্নও  ো 
ি িোর নে, িো িল তন–সৃ্মতির ঘরোমন্থন করোর সমলেও  ো ঘিোপলন রোখ্িোর, িো 
ঘিোপলনই ঘরলখ্লছ এিং রোখ্লি। িলি সম্প্রতি এই ধরলনর ঘিোপন কোিজপত্র্ ঘ েোলি 
নষ্ট করোর একটো ঘচষ্টো হলেতছ  আতম িোর ঘ োরির তনন্দো করতছ। এ-ঘচষ্টো  তদ আিোর 
করো হে, ঘহোমস আমোলক অ্তধকোর তদলেলছ রোজনীতিতিদ,  োইটহোউস এিং প্রতর্তিি 
অ্তিলেোজী দী শগ্রীি পিী কলরোলমোরোন্ট সংক্রোন্ত সমস্ত ঘকিো পোিত কলক জোতনলে 
ঘদওেোর। এই হাঁতর্েোতর পল  একজনই িুঝলি পোরলিন কী ি লি চোইতছ আতম। 
 
ঘহোমলসর অ্দু্ভি প শলিিণ িমিো,  ো িোর সহজোি প্রতিেো, সি ঘকলস প্রকোর্ পোওেোর 
সুল োি পোেতন। ঘকোলনো ঘকলস হো কোত  হলে তিলেলছ ফ  পো লি, ঘকোথোও িো টুপ কলর 
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খ্লস পল লছ ঘকোল র মলধয। িোই জীিন ুলের অ্লনক েেংকরিম ট্র্যোলজতডলি তনজস্ব 
প্রতিেো ঘদখ্োলনোর তিলর্ষ সুল োি পোেতন। এ-ঘকসও ঘসই ধরলনর। নোমধোম ঘকি  
পো লট তদতি। 
 
১৮৯৬ সোল র ঘর্ষোলর্তষ একতদন দুপুলরর তিক আলি ঘহোমলসর কোছ ঘথলক একটো তচতি 
ঘপ োম। আমোর সঙ্গ চোে। ঘিকোর তিলট ঘপৌঁলছ ঘদখ্ োম িোমোলকর ঘধোাঁেোে  র প্রোে-
অ্ন্ধকোর। ঘহোমলসর ঘচেোলর িলস এক ঘপ্রৌঢ় মতহ ো। িোত উত  টোইলপর হৃষ্টপুষ্ট 
মোিৃসু ে ঘচহোরো। 
 
আ োপ কতরলে তদলে ঘহোমস ি ল , ইতন তমলসস ঘমতর  ো, সোউথ তিক্সটলন থোলকন। 
িোমোলকর ঘধোাঁেোে আপতত্ত ঘনই, িুতমও ঘখ্লি পোর– তদও অ্লেযসতট অ্তির্ে কদ শ। ইতন 
এলসলছন একটো দোরুণ ইন্টোলরতটং িল্প ঘর্োনোলি। িলল্পর উপসংহোর চমকপ্রদ হলি 
পোলর িুতম হোতজর থোকল । 
 
আমোলক িুতম  ো ি লি— 
 
তমলসস ঘমতরল ো, তমলসস ঘরোনডোরলক িল  ঘদলিন,  তদ আতম ওর সোমলন  োই ঘিো সলঙ্গ 
একজন সোিী রোখ্ি। 
 
েিিোন আপনোর েোল ো করলিন, তমটোর ঘহোমস। আপতন আসলছন শুনল   ো ি লিন, 
ও িোই করলি। 
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িোহল  তিলক  নোিোদ আসতছ দুজলন। িোর আলি ডটর ওেোটসলনর সোমলন  টনোগুল ো 
একটু ঝোত লে ঘনওেো  োক। আপতন ি লছন, তমলসস ঘরোনডোর আপনোর িোত লি সোি 
িছর েো োলট হলে রলেলছ, তকন্তু মুখ্ ঘদলখ্লছন মোত্র্ একিোর। 
 
ঘসটুকুও নো ঘদখ্লি পোরল  ঘিাঁলচ ঘ িোম। 
 
সোং োতিকেোলি দুমল োলনো-মুচল োলনো তিকৃি িীেৎস মুখ্। 
 
তমটোর ঘহোমস, িোলক মুখ্ ি ো  োে নো। ওপলরর জোন োে ঘ -মুখ্ এক প লকর জলনয 
ঘদলখ্ই িে ো দুলধর িো তি উ লট ঘফল তছ  িোিোলন। ঘদলখ্তছ োম আতমও তমলসস 
ঘরোনডোর িুঝলি পোলরতন ঘ  আতম হিোৎ এলস  োি। িো োিোত  মুখ্ ঢোকো তদলে িল তছ –
এখ্ন িুঝল ন ঘিো ঘকন িোলরো মোস ঘ োমটো তদলে থোতক? 
 
তমলসস ঘরোনডোলরর পূিশ ইতিহোস জোলনন? 
 
একদম নো। 
 
 র েো ো ঘনওেোর আলি কোলরো সুপোতরর্ হেতন? 
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নো। িলি নিদ টোকো তদলেতছ  অ্লনক। তিন মোলসর েো ো আিোম–সি র্িশ ঘমলন 
তনলেতছ  এক কথোে। আতম িতরি মোনুষ। হোলির  ক্ষ্মী পোলে ঘি লি পোতরতন। 
 
আপনোর িোত  পছন্দ করোর ঘকোলনো কোরণ দতর্শলেতছ ? 
 
িোত টো রোস্তো ঘথলক ঘেির তদলক িল । ও চোে তনতরতিত লি একো-একো থোকলি িোর 
জলনয টোকো ছো লিও রোতজ। 
 
একিোরই শুধু মুখ্ ঘদলখ্তছল ন–িোও আচমকো। িোই িত লে ঘদখ্লি চোন কী িযোপোর? 
 
তিক িো নে, তমটোর ঘহোমস। আমোর টোকো তনলে দরকোর। 
 
িোহল  আজ হিোৎ এ-িযোপোর তনলে নো োচো ো প   ঘকন? 
 
র্রীর ঘেলে পল লছ িল ! তমলসস ঘরোনডোর ঘ ন মরলি িলসলছ। মনটোও ঘ ন ঘেলে 
চুরমোর হলে ঘিলছ। খু্ন! খু্ন! িল  ঘচাঁচোলি। একিোর শুন োম ি লছ, জোলনোেোর! রোিস 
ঘকোথোকোর! িখ্ন তনশুতি রোি। সোরোিোত  িমিম কলর উি  ঘসই তচৎকোলর। িোই 
পরতদন তিলে ি  োম, মনলক ঘকন খ্োলমোখ্ো কষ্ট তদলিন? পুত র্ অ্থিো পোদতর–এই 
দুইলের কোলক ঘডলক আনল  মন র্োন্ত হলি ি ুন–ঘডলক আনতছ। িোত  মোথোে কলর 
তমলসস ঘরোনডোর ি ল , নো! নো! পুত র্ নো! পোদতর এলসই-িো কী করলি?  ো হলে ঘিলছ, 
িোলক ঘিো আর পো টোলি পোরলি নো। তকন্তু মরিোর আলি সি ি লি পোরল  র্োতন্তলি 
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ঘচোখ্ মুদলি পোরিোম। িখ্ন ি  োম, ঘিসরকোতর ঘিোলেন্দো ডোকল  হলি? তমটোর র্ো শক 
ঘহোমসলক? শুলনই  োতফলে উলি তমলসস ঘরোনডোর ি ল , তিক িল লছন! ওাঁলকই চোই। 
আসলি নো-চোইল  ি লিন আতম িনয জন্তু প্রদর্শক ঘরোনডোলরর িউ। আব্বোস পোরেো–
এই নোমটো ি ল ই উতন তিক আসলিন। এই ঘদখু্ন কোিলজ ত লখ্ তদলেলছ নোমটো। 
 
ঘহোমস ি ল , হযোাঁ, আতম আসতছ–তিক তিনলটর সমলে। 
 
হোাঁলসর মলিো দুল  দুল   র ঘথলক ঘিতরলে ঘিল ন ঘপ্রৌঢ়ো েদ্রমতহ ো। সলঙ্গসলঙ্গ ঘ ন 
এনোতজশর তিলফোরণ  ট  র্ো শক ঘহোমলসর ঘেিলর। তছটলক ঘি   লরর ঘকোলণ পোকোর 
রোখ্ো রোতর্রোতর্ পোাঁচলমর্োত  মোমুত  ঘকিোলির তদলক। তমতনট কলেক ঘকি  পোিো উ লট 
 োওেোর খ্সখ্স আওেোজ ঘর্োনো ঘি । িোরপলর িৃতিসূচক ধ্বতন ঘর্োনো ঘি  ি োর 
মলধয।  ো খু্াঁজলছ, িো ঘপলেলছ। উলত্তজনোর ঘচোলট ঘমলঝ ঘথলক উিলিও েুল  ঘি । 
তিতচত্র্ িুেমূতিশর মলিো িই পতরিৃি অ্িস্থোে িোিু হলে িলস ঘ ন ঘচোখ্ তদলে তিল  ঘি  
পোিোর পর পোিো। 
 
ঘকসটো িখ্নই েোতিলে িুল তছ  আমোলক, ওেোটসন ওই ঘদলখ্ো, মোতজশলন, ঘনোটস ত লখ্ 
ঘরলখ্তছ। মোথোমুণু্ড অ্ির্য িখ্ন িুঝলি পোতরতন। শুধু িুলঝতছ োম, কলরোনোর েু  করলছ। 
আব্বোস পোরেো ট্র্যোলজতডর  টনো মলন প লছ? 
 
নো, ি  োম আতম। 
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তকন্তু আমোর সলঙ্গই িখ্ন তছল  িুতম। িলি হযোাঁ, আতম তনলজও ঘিো ধোাঁধোর জিোি পোইতন। 
িো ছো ো, দু-পলির ঘকউ আমোলক কনসোল্ট করলিও আলসতন। পল  ঘর্োনোি? 
 
সংলিলপ িল ো। 
 
ঘরনডোলরর নোম িখ্ন  লর  লর। সোকশোস দুতনেোর অ্িিল ো ঘখ্ল োেো  আর ঘকউ তছ । 
তকন্তু মলদর পোল্লোে পল  তনলজর আর সোকশোলসর সুনোম রসোিল  ঘ লি িলস ট্র্যোলজতডটো 
 টিোর সমলে। িোকশর্োেোলর আব্বোস পোরেো িল  একটো ঘছোট্ট গ্রোম আলছ। কযোরোেোন 
ঘসই গ্রোলম ঘপৌঁলছোলনোর পলর  লট িীেৎস  টনোটো।  োতি  অ্নযত্র্, রোি কোটোলনোর জলনয 
িোাঁিু খ্োাঁতটলেতছ  আব্বোস পোরেোর ঘখ্ ো ঘদখ্োলি নে–অ্ি ঘছোলটো গ্রোলম পেসো উিি নো 
ঘখ্ ো ঘদতখ্লে। 
 
জস্তুজোলনোেোলরর মলধয তছ  একটো েোতর চমৎকোর আতিকোন তসংহ। নোম, সোহোরো তকং। 
স্বোমী স্ত্রী দুজলনই খ্োাঁচোর ঘেিলর ঢুলক ঘখ্ ো ঘদখ্োি সোহোরো তকংলক তনলে। এই ঘদলখ্ো 
একটো ফলটোগ্রোফ। ঘদখ্ল ই িুঝলি ঘচহোরোর তদক তদলে ঘরোনডোর তছ  তিরোট শুলেোলরর 
মলিো। তকন্তু অ্পূিশ সুন্দরী তছ  ঘরোনডোলরর িউ। সোহোরো তকং ঘ  সিযই তিপজ্জনক, ঘস-
 িণ নোতক আলিই ঘদখ্ো তিলেতছ । তকন্তু ঘিোেোেো করো হেতন। 
 
সোহোরো তকংলক রোলত্র্ খ্োওেোলনো হি। খ্োওেোি হে ঘরোনডোর, নে িোর িউ। আর 
কোউলক কোলছ ঘ াঁষলি তদি নো। কোরণ তছ ।  োলদর হোলি খ্োওেো পোলি, সোহোরো তকং 
িোলদরলকই উপকোরী িনু্ধ তহলসলি ঘনলি–থোিো-টোিো মোরলি নো–এই তিশ্বোস তছ  স্বোমী স্ত্রী 
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দুজলনর মলধযই। সোি িছর আলি এক রোলি স্বোমী-স্ত্রী দুজলনই ঘি  তসংলহর খ্োিোর 
তনলে। িোরপর  ট  ঘসই েেংকর ট্র্যোলজতড। তকন্তু তিক কী  লটতছ , আজও জোনো 
 োেতন। 
 
িিুসুে ঘ োক ঘজলি উলিতছ  তসংলহর িজশন আর নোরীকলের আিশনোলদ।  েন তনলে 
ঘ োকজন ছুলট এলস ঘদখ্ল , খ্োাঁচোর দরজো ঘখ্ো ো। দর্ িজ দূলর মুখ্ থুিল  পল  
ঘরোনডোর। মোথোর ঘপছলন তসংলহর থোিোর িেীর দোি। খু্ত  গুাঁত লে ঘিলছ। দরজোর 
সোমলনই তচি হলে শুলে তমলসস ঘরোনডোর। তসংহ িলস িোর িুলকর ওপর! মুখ্ তছাঁল  
ফো ো ফো ো কলর ঘফল লছ। িোাঁচলি িল  আর মলন হে নো। সোকশোলসর সিলচলে িংমযোন 
ত ওনোলডশো ক্লোউন তগ্রিসলক তনলে দ ি  সলমি  ম্বো ডোন্ডো তদলে খু্াঁতচলে ঢুক  সোহোরো 
তকং–িো ো প   খ্োাঁচোে। তকন্তু খ্োাঁচো ঘথলক ঘস ঘিতরলেতছ  কীেোলি, ঘস-রহসযলেদ আর 
হ  নো! স্বোমী স্ত্রী দুজনলক সোমলন ঘদলখ্ আর দরজো ঘখ্ো ো হলি ঘদলখ্ সোহোরো তকং 
তনশ্চে তনলজই ধোেো ঘমলর ঘিতরলে এলসতছ  িোইলর। তমলসস ঘরোনডোরলক আিন্ন অ্িস্থোে 
ধরোধতর কলর িুল  তনলে  োওেোর সমলে কোপুরুষ! কোওেোডশ! িল  িোরিোর নোতক 
ঘচাঁতচলেতছ । ছ-মোস পলর এজোহোর ঘদওেোর অ্িস্থোে এলসতছ  তমলসস ঘরোনডোর, তকন্তু 
িদন্ত কলর ঘর্ষ প শন্ত এই কথোই ি ো হলেতছ  ঘ  তনছক দু শটনো আর অ্ থো দুুঃসোহস 
ঘদখ্োলি তিলে প্রোণ তিসজশন তদলেলছ ঘরোনডোর। 
 
এ ছো ো আর তকছু হলি পোলর তক? 
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িো ি লি পোর। তকন্তু িোকশর্োেোলরর ঘছোকরো পুত র্ অ্তফসোর এডমলন্ডর খ্টকো 
ঘ লিতছ । আমোর কোলছ এলসওতছ  পরোমর্শ করলি। এখ্ন ঘস এ োহোিোলদ। 
 
ঘরোিো ঘচহোরো? চু  হ লদ? 
 
হযোাঁ জোনিোম ঘিোমোর মলন প লি। 
 
খ্টকো  োি  ঘকন? 
 
খ্টকো আমোরও ঘ লিতছ । ছো ো ঘপলে  োতফলে ঘিতরলে তিলে প োেমোন ঘরোনডোরলক 
ঘপছন ঘথলক থোিো ঘমলর শুইলে তদলে পোত লে ঘিল ই পোরি সোহোরো তকং। ঘফর খ্োাঁচোর 
কোলছ তফলর এলস ঘরোনডোলরর স্ত্রীলক মোতটলি ঘপল  ঘফল  মুখ্ তচলিোলি ঘি  ঘকন? িো 
ছো ো, েদ্রমতহ ো কোওেোডশ িল  ঘচাঁতচলেতছ  ঘকন? স্বোমী এলস তসংলহর খ্প্পর ঘথলক 
িোাঁচোেতন িল ? স্বোমী তনলজই ঘিো িখ্ন পরল োলক–ঘস-অ্িস্থোে কোওেোডশ িল  িো  পো ো 
হ  ঘকন? 
 
িো তিক। 
 
আরও আলছ। তসংহ িজশন আর নোরীকলের আিশনোলদর মোলঝ একটো পুরুষকলের 
তচৎকোরও ঘর্োনো তিলেতছ –তিষম আিলঙ্ক তদলর্হোরো হলে ঘ ন ঘচাঁতচলে উলিতছ  তসংহ 
িজশলনর সলঙ্গ সলঙ্গ। 
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ঘরোনডোর তনশ্চে। 
 
মোথো ছোিু হলে  োওেোর পর ঘকউ ঘচাঁচোে? একোতধক সোিীর মুলখ্ ঘর্োনো ঘিলছ একই 
কথো। নোরীকলের আিশনোলদর সলঙ্গ তমলর্ তিলেতছ  তিলর্ষ ঘসই পুরুষকলের েেোিশ 
তচৎকোর। 
 
িুর প্রলিযলকই িখ্ন ঘচাঁচোতি । িোই অ্মন মলন হলেলছ। আসল  স্বোমী স্ত্রী দুজলনই 
 খ্ন খ্োাঁচোর দর্ িজ দূলর, িখ্ন খ্োাঁচো ঘথলক  োতফলে ঘিতরলে আলস সোহোরো তকং। 
ঘদলখ্ই ঘপছন তফলর পো োলি তিলেতছ  ঘরোনডোর। িোই তসংলহর চাঁাোটো তিলে পল  িোর 
মোথোে। ঘরোনডোলরর িউ ঘিিতিক ঘদলখ্ খ্োাঁচোে ঢুলক িোাঁচলি ঘচলেতছ । তকন্তু খ্োাঁচো প শন্ত 
ঘপৌঁলছোিোর আলিই সোহোরো তকং িোর িুলক িলস আরম্ভ কলর ঘদে তসংহ িজশন আর আাঁচ  
কোম । স্বোমী  তদ পো োলি নো ঘ ি, তসংহ ঘরলি তিলে ঘিল  ঘ ি নো–এইজলনযই 
কোপুরুষ িল  ঘচাঁতচলেতছ  ঘরোনডোলরর িউ। 
 
তিত েোন্ট! একটো খু্াঁি তকন্তু রলে ঘি , ওেোটসন। 
 
 থো? 
 
খ্োাঁচোর দর্ িজ দূলরই  তদ তছ  দুজলন, দরজো খু্   ঘক? 
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ঘকোলনো র্ত্রু তনশ্চে। 
 
 োলদর সলঙ্গ খ্োাঁচোর ঘেিলর ঘখ্ ো ঘদতখ্লে অ্েযস্ত, খ্োাঁচোর িোইলর ঘিল  তিলে িোলদর থোিো 
মোরলি ঘি  ঘকন সোহোরো তকং? 
 
র্ত্রু িযতক্ততট রোতিলে তদলেতছ  িল । 
 
ঘহোমস চুপ কলর রই । তচন্তো কর । 
 
িোরপর ি  , ঘরোনডোলরর শুলেোলরর মলিো ঘচহোরো ঘিো ঘদখ্ল । শুলনতছ, মদ ঘখ্ল  িখ্ন 
আর ঘকোলনো কোণ্ডজ্ঞোন থোকি নো। একটু আলি েদ্রমতহ ো িল  ঘিল ন, তনশুতি 
রোলিজোলনোেোর, রোিস ঘকোথোকোর! িল  ঘচাঁচোে িোর েো োলট। মোিো  স্বোমীর অ্িযোচোলরর 
দৃর্য স্বলে তফলর এলসলছ িল ই তনশ্চে অ্মন ঘচাঁতচলেলছ।  োই ঘহোক, ঘখ্লেলদলে চল ো 
ঘিতরলে প ো  োক। 
 
 থো সমলে ছযোক োিোত  তনলে ঘপৌঁলছো োম তমলসস ঘমতরল োর িোত লি। ঘচৌকোি জুল  
দোাঁত লে তছল ন সূ্থ োঙ্গী েদ্রমতহ ো। েো োলট  োলি িোত  ঘছল  সলর নো-পল , পইপই কলর 
ঘস-তিষলে আমোলদর হাঁতর্েোর কলর তদলে ঘছ ো কোলপশট ঘমো ো তসাঁত  তদলে তনলে ঘিল ন 
ঘদোিো োে–রহসযমেী েদ্রমতহ োর  লর। 
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 রটো সযোাঁৎলসাঁলি। আল ো হোওেো–কম। দী শকো  ঘ  খ্োাঁচোে আটলক ঘরলখ্তছ  িলনর 
পশুলদর, তনেতির অ্ঙু্গত লহ লন ঘস ঘ ন তনলজই এখ্ন খ্োাঁচোে আটলক পল লছ। ছোেোিন্ন 
ঘকোলণ েোেো ঘচেোলর িলস তছ  েদ্রমতহ ো। মুলখ্ ঘ োমটো শুধু ঘিোাঁট আর থুিতন ঘিতরলে 
আলছ–তনখু্াঁি ি ন ঘদলখ্ই ঘিোঝো  োে ঘিোটো মুখ্তট এককোল  তনখু্াঁিই তছ । র্রীরও 
তনলটো – তদও দী শতদন িলস থোকোর ফল  একটু েোজ আর খ্োাঁজ ঘদখ্ো তদলেলছ শ্রীঅ্লঙ্গ। 
 
কেস্বরও ঘমো োলেম, তমতহ। ি  , আতম জোনিোম আমোলক তচনলিন, তমটোর ঘহোমস। 
 
তকন্তু আপনোর ঘকলস আমোর আগ্রহ আলছ জোনল ন কী কলর? 
 
কোউতন্ট তডলটকতটে তমটোর এডমলন্ডর কোলছ। ওাঁলক তমলথয িল তছ োম ইলি কলরই। 
 
ঘকন? 
 
একজনলক িোাঁচোলনোর জলনয।  তদও ঘস অ্পদোথশ, িোহল ও ঘস আমোর খু্ি কোলছর মোনুষ 
তছ –এককোল । 
 
এখ্ন তক ঘস-িোধো সলর ঘিলছ? 
 
ঘিলছ।  োর কথো ি তছ, ঘস আর ইহল োলক ঘনই। 
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িোহল  পুত র্লক সি ি লছন নো ঘকন? 
 
তনলজর জলনয ি তছ নো। আতম র্োতন্তলি মরলি চোই। পুলরোলনো কোসুতন্দ ঘ াঁলট ঘকিো 
ছত লে ঘকল ঙ্কোতর িো োলি চোই নো। তকন্তু মরিোর আলি এমন একজনলক সি কথো িল  
ঘ লি চোই  োর তনজস্ব তিচোরিুতে আলছ। 
 
আপনোর অ্তেনন্দলনর জনয ধনযিোদ। 
 
এ-জীিলন এখ্ন িই প ো ছো ো আর তকছু করণীে আমোর ঘনই। পৃতথিীর সি খ্ির রোতখ্ 
িল ই আপনোরও কীতিশক োপ আমোর নখ্দপশলণ। আপনোলক িল  হো কো হলি চোই ঘসই 
কোরলণই। 
 
ি ুন িোহল । 
 
েদ্রমতহ ো ড্রেোর খু্ল  একটো ফলটো িোর কলর িোত লে তদ  সোমলন। ঘপর্োদোর 
দ োিোতজকলরর ছতি। অ্পূিশ আকৃতি, ঘপতর্িহ  পুষ্ট িুলকর ওপর দু-হোি েোাঁজ কলর 
েোরী ঘিোাঁলফর আ োল  মুচতক হোতস ফুতটলে িুল  দোাঁত লে ঘ ন িহ  ুেতিজেী আত্মিৃি 
পুরুষতসংহ। 
 
এরই নোম ত ওনোলডশো, ি   েদ্রমতহ ো। 
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িংমযোন ত ওনোলডশো? সোিী হলেতছ  ঘ ? 
 
হযোাঁ। আর এই আমোর স্বোমী। 
 
এিোর  োর ছতি ঘদখ্ োম িোলক মোনুলষর আকোলর অ্তিকোে শুলেোর ি োই সংিি। 
েেোিহ বপর্োতচক মুলখ্র ঘচহোরো। রোলি ঘ ন ফু লছ। িোাঁজ ো ঘিরুলি ঘিোাঁলটর ঘকোণ 
তদলে। খু্লদ ঘচোলখ্ ঘস কী তজ োংসো–দগ্ধ করলি চোইলছ ঘ ন জিৎসংসোরলক। জোলনোেোর, 
ইির, নরতপর্োচ চও ো ঘচৌলকোনো ঘচোেোল র পরলি পরলি পতরফুট এই তিনলট এিং 
আরও অ্লনক তিলর্ষণ। 
 
ছতি দুলটো ঘদখ্ল  আমোর কোতহতন িুঝলি সুতিলধ হলি আপনোলদর। সোকশোলসর িতরি ঘমলে 
আতম। মোনুষ হলেতছ কোলির গুাঁল োে শুলে, তরলের মলধয  োফো োতফ কলর–িখ্ন আমোর 
িেস দর্ িছর। িল ো হিোর পর শুলেোলরর মলিো এই জোলনোেোরটো েোল োলিলস তিলে 
কর  আমোলক। পলর িুঝ োম, ঘপ্রম নে–কোমোনল  আহতি তদ োম তনলজলক। শুরু হ  
নরক ন্ত্রণো। মোরধর তকছুই িোদ  োেতন। ঘিাঁলধ চোিুক মোরি।  ন্ত্রণোে কোিরোিোম। 
সোকশোলসর সিোই ওলক মলনপ্রোলণ  ৃণো করি, আমোলক অ্নুকম্পো করি। িোর ঘিতর্ তকছু 
করলি সোহস ঘপি নো। দ  েোেো শুরু হলে ঘি  িখ্ন ঘথলকই। সুনোম ঘিোল্লোে ঘি । 
ত ওনোলডশো আর তজতম তিস ঘকোলনোরকলম চোত লে ঘি  সোকশোস। 
 
এই সমলে ত ওনোলডশোলক েোল োিোস োম। ওর সুন্দর র্রীলরর ঘেিলর ঘ  একটো েীিু 
মোনুষ আলছ, িখ্ন জোনিোম নো। িলি ঘরোনডোলরর িু নোে ঘসই মুহূলিশ ত ওনোলডশো তছ  
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আমোর কোলছ ঘদিদূলির মলিো িরণীে। ঘরোনডোর ঘটর ঘপলেতছ  আমোলদর ঘিোপন 
েোল োিোসো। ঘর্োধ িু লি আমোর ওপর অ্কথয অ্িযোচোর কলর। একতদন আমোর কোন্নো 
শুলন েযোলনর ঘদোরলিো ো প শন্ত ঘদৌল  এলসতছ  ত ওনোলডশো। ঘসই রোলিই একটো েীষণ 
কোণ্ড  টি। তিক কর োম, আর নে। ঘরোনডোরলক খু্ন করলি হলি িোাঁচিোর জলনয। 
 
প্ল্যোনটো ত ওনোলডশোর–এ-িযোপোলর মোথো ওর সোফ। আমোর অ্ি সোহস তছ  নো। 
 
একটো কোলির িদো বিতর কর  ত ওনোলডশো–ঘেিলর িোসো রই  তসলস–িোইলর পোাঁচটো  ম্বো 
ইস্পোলির ঘপলরক। তিক ঘ ন তসংলহর থোিো। তিক হ , এই থোিোর  োলে খ্িম করো হলি 
ঘরোনডোরলক তকন্তু সিোই মলন করলি মলরলছ তসংলহর থোিোে। 
 
তনশুতি রোলি অ্লেযস মলিো দস্তোর িোম োে কোাঁচো মোংস তনলে স্বোমী স্ত্রী ঘি োম তসংহলক 
খ্োওেোলি। নক  থোিো তনলে েযোলনর আ োল  ওি ঘপলি তছ  ত ওনোলডশো। ঘপছন ঘথলক 
পো তটলপ তটলপ এলস মোর  স্বোমীর মোথোে। আওেোজ শুলনই ঘনলচ উি  মনটো। ঘদৌল  
তিলে খু্ল  তদ োম খ্োাঁচোর দরজো। 
 
েেোনক িযোপোরটো  লট ঘি  তিক ঘসই মুহূলিশই। মোনুলষর রলক্তর িন্ধ এলদর নোলক কি 
িো োিোত   োে, তনশ্চে িো জোলনন। চলির প লক সোহোরো তকং আাঁতপলে প   আমোর 
িুলক। আতম েলে তচৎকোর কলর উি োম। তচৎকোর কলর উি  ত ওনোলডশোও। ঘসই মুহূলিশ 
েে নো-ঘপলে ও  তদ িদো তদলে মোরি সোহোরো তকলের মোথোে ঘিাঁলচ ঘ িোম আতম। তকন্তু 
িো নো-কলর প্রোলণর েলে ঘদখ্ োম ছুলট পোত লে  োলি ত ওনোলডশো। সলঙ্গসলঙ্গ তসংলহর 
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দোাঁি িলস ঘি  আমোর মুলখ্। তিকট ঘিোাঁটকো িন্ধ, মুলখ্র  ো োর তিষ আর েেো  
িজরোতনলি আতম অ্জ্ঞোলনর মলিো হলে ঘি োম। প্রোণপলণ দু-হোি তদলে তসংলহর মুখ্ 
সতরলে রোখ্ োম দূলর। কোলন ঘেলস এ  ঘ োকজলনর তচৎকোর। পুলরোপুতর জ্ঞোন হোতরলে 
ঘফ োর আলি ঘদখ্ োম ত ওনোলডশো আর তগ্রিস ডোন্ডো তদলে খু্াঁতচলে সোহোরো তকংলক ঘিল  
সতরলে তদলি িুলকর ওপর ঘথলক। িোরপর আর তকছু মলন ঘনই। জ্ঞোন তফলর পোওেোর 
পর আেনোে মুলখ্র ঘচহোরো ঘদলখ্ তর্উলর উি োম। এর ঘচলে মৃিুযও েোল ো তছ । ঘসই 
ঘথলক মুখ্ ঘঢলক তনজশলন ঘথলকতছ জখ্ম জোলনোেোলরর মলিোই তিিলর ঢুলক মরলি িলসতছ–
ঘ োকচলি তকন্তু অ্লনক আলিই ঘর্ষ হলে ঘিলছ ইউলজতনেো ঘরোনডোর। 
 
তকছুিণ িলস রই োম নীরলি। িোরপর দী শ র্ীণশ হোি িোত লে ইউলজতনেো ঘরোনডোলরর 
হোি চোপল  তদ  র্ো শক ঘহোমস। সমলিদনোর এলহন অ্তেিযতক্ত ঘহোমলসর চতরলত্র্ 
একোন্তই দু শে কদোতচৎ ঘদলখ্তছ আমোলদর সুদী শ সহোিস্থোলন। 
 
ঘিচোরো! তনেতির মোর দুতনেোর িোর! ত ওনোলডশোর খ্ির কী? 
 
এ- টনোর পর আর ঘদতখ্তন। হেলিো ওর ওপর অ্িটো নো-চটল ও পোরিোম। পলর 
আমোর রং করো মুখ্টোই ও েোল োিোসলি পোরি। তকন্তু ঘমলেলদর েোল োিোসো এি 
িো োিোত  মলর  োে নো। তসংলহর মুলখ্ আমোলক ঘফল  ঘস পোত লেলছ, আমোর দরকোলরর 
সমলে আমোলক ঘস িযোি কলরলছ িিুও িোলক ফোাঁতসর দত লি ঘঝো োলি চোইতন। 
 
এখ্ন? 
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মোরো ঘিলছ জল   ুলি। িি মোলস মোলিশলট চোন করোর সমলে। কোিলজ প  োম খ্িরটো। 
 
পোাঁচনখ্ী থোিোটো ঘকোথোে? 
 
তিক জোতন নো। কযোলম্পর ঘপছলন একটো সিুজ ঘডোিো তছ  খ্ত -িলিশর ি োে। হেলিো 
ঘসখ্োলন। 
 
 োক ঘি। থোিোর আর দরকোর ঘনই। ঘকস ঘর্ষ। 
 
হযোাঁ, ঘকস ঘর্ষ। 
 
উলি দোাঁত লেতছ োম, তকন্তু ঘর্ষ কথোর ঘর্ষ সুরটো ঘহোমলসর কোলন িোজ । 
 
চতকলি  ুলর দোাঁত লে ি ল , জীিনটো আপনোর একোর নে। ওর ওপর ঘ ন হোি নো-
পল । 
 
এ-জীিন আর কোলরো কোলজ  োিলি তক? 
 
জোনলছন কী কলর? মুখ্ িুলজ সলে ঘ  তর্িো পোওেো  োে, অ্সহয এই দুতনেোে িোর 
চোইলি ি  সম্পদ আর তকছু আলছ তক? 
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জিোিটো এ  েেংকরেোলি। ঘ োমটো িুল  আল োর সোমলন এলস দোাঁ ো  েদ্রমতহ ো। 
 
সহয করলি পোরলিন? 
 
কী েেংকর! কী িীেস! হোল র কোিোলমোে এক সমলে ঘ -মুখ্ তছ , এখ্ন  ো ঘনই–
পৃতথিীর ঘকোলনো েোষোে িোর িণশনো সম্ভি নে। অ্দু্ভি সুন্দর তিষণ্ণ িোদোতম দুলটো ঘচোখ্ 
ঘকি  মুলখ্র ঘসই ধ্বংসোিলর্লষর মলধয ঘথলক একদৃলষ্ট ঘচলে রই  আমোলদর পোলন। 
িেীর অ্নুকম্পোে এিং অ্পতরসীম প্রতিিোলদ দু-হোি িুল  ঘ ন িোধো তদ  ঘহোমস এিং 
আমোলক তনলে  র ঘথলক ঘিতরলে এ  িোইলর। 
 
দু-তদন পলর ঘহোমলসর আস্তোনোে ঘ লিই সিলিশ মযোন্ট তপলসর ওপর রোখ্ো একটো ঘছোলটো 
নী  তর্তর্র তদলক আেু  িুল  ঘদখ্ো  ও। তর্তর্র িোলে তিলষর  ো  ঘ লি । তছতপ 
খু্ লিই নোলক ঘেলস এ  িোদোলমর তমতষ্ট িন্ধ। 
 
প্রুতসক অ্যোতসড? প্রশ্ন কর োম। 
 
হো ঘপোলট এলসলছ। ঘসইসলঙ্গ এই তচতিটো। প্রল োেন সম্বরণ কর োম। উপলদর্ গ্রহণ 
কর োম। ওেোটসন, সতিযই িুলকর পোটো আলছ ঘমলেটোর। 
 
————– 
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টীকো 
 
ঘ োমটোর ঘ োরোল ো  টনো : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তেই ড  জোরআলমতরকোর ত িোতটশ 
পতত্র্কোর ২২ জোনুেোতর ১৯২৭ িোতরলখ্র সংখ্যোে এিং ইং লন্ড িযোন্ড মযোিোতজলনর 
ঘফব্রুেোতর ১৯২৭ সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
 
কলরোলমোরোট সংক্রোন্ত সমস্ত ঘকিো : িলিষক ঘডোনোল্ড ঘরডমন্ড এই রোজনীতিতিদলক 
ঘজমস ঘচম্বোরল ন তহলসলি তচতিি কলরলছন। 
 
অ্লেযসতট অ্তির্ে কদ শ : একতট ঘহোমতসে িোট্টো। কোরণ  লরর ঘধোাঁেো ঘহোমলসরই কীতিশ। 
ঘক িল  ঘহোমস িম্ভীর এিং ঘিরতসক? 
 
সোকশোস দুতনেোর অ্িিল ো ঘখ্ল োেো  : ঘসকোল  সোকশোস জিলির তিখ্যোি িযতক্ত তছল ন 
জজশ উমলিোলে  (১৭৭৮-১৮৫০), এিং জজশ সযোংিোর (১৮২৭-১৯১১)। এাঁরো দুজলনই 
তছল ন ভ্রোমযমোণ সোকশোস দল র প্রতিষ্ঠোিো। 
 
এ োহোিোলদ : এ োহোিোদ তিতটর্ সোম্রোলজযর অ্ন্তেুশক্ত হে ১৮০১ তিটোলে। তসপোহী 
তিলদ্রোলহর সমলে এখ্োলন তিতটর্ ঘফৌলজর সলঙ্গ তসপোহীলদর প্রি   ুে হলেতছ । 
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জ্ঞোন তফলর পোওেোর পর : তমলসস ঘরোনডোলরর জ্ঞোন তফলর এলসতছ । তকন্তু উমলিোলেল র 
সোকশোলস এল ন িোইট নোলম এক সিদর্ী মোরো তিলেতছ  সোকশোলসর িোল র আচমকো 
আক্রমলণ, ১৮৮০ সোল । 
 
প্রতসক অ্যোতসড : িণশহীন িীি তিষ হোইলড্রোলজন সোেোনোইলডর আলরক নোম প্রতসক 
অ্যোতসড। জল  তমতিি অ্িস্থোে এর নোম হোইলড্রোসোেতনক অ্যোতসড। রিোর িো প্ল্োতটক 
বিতরলি এই রোসোেতনক িযিহৃি হে। 
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চিযনর ত্রয স্পশল 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয তি িযোতরলডিস ] 

 
কোতহতনটো কলমতড হলি পোলর, ট্র্যোলজতডও হলি পোলর। এর জলনয তিনজনলক দোম তদলি 
হলেলছ তিন রকলমর। একজন তদলেলছ িুতে, আতম তদলেতছ রক্ত, আর একজলনর  লটলছ 
শ্রী রিোস। িো সলেও ি ি তিতচত্র্ এই উপোখ্যোলনর মলধয ঘকোথোে ঘ ন একটো 
ঘকৌিুকরস, একটো কলমতডর সুর প্রিন্ন রলেলছ।  োকলি, তিচোলরর েোর ঘছল  তদ োম 
আপনোলদর ওপর। 
 
িোতরখ্টো স্পষ্ট মলন আলছ একটো কোরলণ। তিক ঘসইতদনই নোইট ঘখ্িোি প্রিযোখ্যোন 
কলরতছ  র্ো শক ঘহোমস। ঘ -কোলজর জলনয এই সম্মোন–ঘস-কোতহতন অ্নয ঘকোলনো সমলে 
ি ো  োলিখ্ন।  োর িল্প আতম ত তখ্, িোর কোজকলমশর ঘিোপনিো রিো করোও আমোর ধমশ। 
 
সমেটো জুলনর ঘর্ষ, সো  ১৯০২। দতিণ আতিকোর  ুে িখ্ন সলি ঘর্ষ হলেলছ। ঘির্ 
তকছুতদন তিছোনোে শুলে কোটোলি হলেলছ ঘহোমসলক–ঘ -অ্লেযস মোলঝমলধযই ঘদখ্ো  োে ওর 
মলধয। 
 
তকন্তু ঘসই তিলর্ষ তদনতটলি ঘর্োিোর  র ঘথলক ঘিতরলে এ  হোলি একটো  ম্বো ফু কযোপ 
কোিজ তনলে ধূসর শুষ্ক ঘচোলখ্ ঘদখ্ োম ঘকৌিুলকর তঝতকতমতক। 
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ি  , েোেো ওেোটসন, দু-পেসো করোর একটো সুল োি ঘিোমোে তদতি। িযোতরলডি নোমটো 
কখ্লনো শুলনছ? 
 
নো। 
 
িোহল  খু্াঁলজ ঘপলি িোর কলর ঘফল ো একটো িযোতরলডিলক–পেসো পোলি। 
 
ঘকন? 
 
ঘস এক মস্ত কোতহতন। খ্োমলখ্েোল র িযোপোর। মোনুলষর চতরলত্র্ কিরকম জতট িোই ঘ  
আলছ–এই তিলর্ষ খ্োমলখ্েো তট নতজরতিহীন। এখু্তন আসলছ ঘ োকটো িখ্ন ঘজরো করো 
 োলিখ্ন। কোলজই এ তনলে এখ্ন আর কথো ি ি নো। নোমটো খ্োত  ঘদলখ্ো। 
 
ঘটত লফোন তডলরটতরটো সোমলনই ঘটতিল  পল  তছ  িল  পোিো উ লট ঘদখ্লি তিলেতছ োম 
তনরোর্ হি ঘজলনও, তকন্তু চমলক উি োম অ্দু্ভি নোমটো হিোৎ ঘচোলখ্ প োে। 
 
ঘহোমস, এই ঘিো ঘসই নোম! 
 
হোি ঘথলক তডলরটতর তনলে পল  ঘি  ঘহোমস, এন িযোতরলডি, ১৩৬ ত ট  রোলস  তিট, 
ডতিউ। হ  নো ওেোটসন, হ  নো। এ-তচতি ঘ  ত লখ্লছ, এ-নোমটো িোরই। আতম চোই আর 
একজন িযোতরলডিলক। 
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এই সমলে ঘট্র্-র ওপলর একটো কোডশ তনলে  লর এ  তমলসস হোডসন। 
 
ঘদলখ্ই ি  োম তিষম অ্িোক হলে, ঘপলেতছ! এই ঘিো আলরক িযোতরলডি! জন িযোতরলডি, 
কোউতি র অ্যোট , মূরতে , কোনসোস,  ুক্তরোষ্ট্র। 
 
মৃদু ঘহলস ঘহোমস ি ল , েোেো আিোর ঘচষ্টো কলরো। এ-প্ল্লটর অ্নযিম নোেক ইতন– তদও 
সোিসকোল  িোত  িলে চল  আসলিন আর্ো কতরতন। এলসলছন  খ্ন িখ্ন ঘপট ঘথলক 
তকছু কথো িোর করো  োক। 
 
ি লি ি লিই  লর ঢুকল ন তমটোর জন িযোতরলডি। ঘছোলটোখ্োলটো র্ক্তসমথশ পুরুষ 
আলমতরকোন ঢংলে দোত লিোাঁফ কোমোননো ঘিো িো  পতরিন্ন মুখ্–কীরকম ঘ ন িোচ্চো িোচ্চো 
মুখ্শ্রী, ঘদখ্নহোতস ঝু লছ ঘিোাঁলটর এ-ঘকোণ ঘথলক ঘস-ঘকোণ প শন্ত। ঘচোখ্ দুলটো তকন্তু 
নজর কো োর মলিো। অ্ন্তলেশদী, উজ্জ্ব , সজোি। উচ্চোরণ আলমতরকোন তকন্তু উদ্ভট টোন 
ঘনই। 
 
আমোলদর দুজলনর ওপর ঘচোখ্ িুত লে তনলে েদ্রল োক ি ল ন, আপতনই তমটোর 
ঘহোমসছতিলি  ো ঘদলখ্তছ, তিক িোই। আমোর নোলম নোতম তমটোর নোথন িযোতরলডলির কোছ 
ঘথলক একখ্োনো তচতি তনশ্চে ঘপলেলছন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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িসুন আপতনই তমটোর জন িযোতরলডি–আপনোর নোমও ঘদখ্তছ োম এই কোিলজ। ইং লন্ড 
ঘির্ তকছুতদন আলছন ঘদখ্তছ। 
 
সলন্দহ তঝত ক তদ  জন িযোতরলডলির ঘচোলখ্, এ-প্রশ্ন ঘকন? 
 
ইংত র্ ছোাঁলটর ঘকোট পযোন্ট পলরলছন িল । 
 
কোষ্ঠ ঘহলস েদ্রল োক ি ল ন, আপনোর এসি কোেদোর কথো শুলনতছ িলট। ঘর্ষ প শন্ত 
আমোলকই িোর তর্কোর হলি হলি েোতিতন। িুঝল ন কী কলর? 
 
ঘকোলটর কোাঁধ আর িুলটর ডিো ঘদলখ্। 
 
ধোাঁ কলর ঘরলি তিলে জন িযোতরলডি ি ল ন, তকন্তু জোমোর ছোাঁট কীরকম িো তনলে 
আল োচনো করোর জলনয আতম আতসতন। আমোর সমলের দোম আলছ, তমটোর ঘহোমস। কোজ 
তনলে ঘির্ তকছুতদন আলিই  ন্ডন এলসতছ িল ই  ন্ডলনর ঘকোট পযোন্ট পরলি হলেলছ। 
 
ঘহোমস চতটলে তদলেলছ েদ্রল োকলক ঘচোখ্-মুখ্ ঘির্  ো  কলর ঘফ ল ন কথো ি লি 
ি লি। 
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বধ শ ধরুন। আমোর এই ঘছোলটোখ্োলটো প শলিিণ ঘ  িদলন্ত সহোে হে ঘর্ষ প শন্ত, 
ওেোটসন িোর সোিী। তমটোর নোথন িযোতরলডি আপনোর সলঙ্গ এল ন নো ঘকন ি ুন 
ঘিো? 
 
আপনোলক এর মলধয ঘটলন আনোর কী দরকোর তছ  িো ি লি পোলরন! আমোর ঘপর্ো 
তনলে িোাঁর কোলছ ঘিতছ, তিতন আমোলদর মলধয িল ো ঘিোলেন্দো ঘমোিোলেন করল ন কী 
আলেল ? আজ সকোল ই ওাঁর মুলখ্ শুলন ঘমজোজ তখ্াঁচল  ঘিলছ আমোর। খু্ি খ্োরোপ! খু্ি 
খ্োরোপ! এসি চো োতকর দরকোর তছ  তক? 
 
চটলছন ঘকন? আপনোলক িোতজলে ঘদখ্োর জলনয আমোলক ি ি কলরনতন উতন, কলরলছন 
আপনোর  লিয িো োিোত  ঘপৌঁলছোলনোর জলনয। উতন জোলনন খ্র ঘজোিো  করোর িমিো 
আমোর আলছ। 
 
শুলন িযোতরলডলির রোিী মুখ্টো ঘ ন একটু ফসশো হ । 
 
ি ল , িোহল  অ্ির্য আ োদো কথো। আজ সকোল  ওাঁর ওখ্োলন তিলেই শুন োম 
তডলটকতটে  োিোলনো হলেলছ। আপনোর তিকোনো তনলে ঘসোজো চল  এলসতছ শুধু একটো কথো 
ি লি প্রোইলেট িযোপোলর পুত র্ আিোর কী? িলি হযোাঁ, আপতন  তদ সোহো য করলি চোন, 
ঘকোলনো িতি ঘনই। 
 
িোহল  িযোপোরটো খু্ল  ি ুন। আমোর এই িনু্ধতট ঘিো তকছুই জোলনন নো। 
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ওাঁর জোনোর তক দরকোর আলছ? 
 
একসলঙ্গই িদন্ত কতর দুজলন। 
 
ঘিোপন করোরও দরকোর ঘদখ্তছ নো। কোনসোলস  তদ থোকলিন, িোহল  আল কজোন্ডোর 
হযোতম টন িযোতরলডি ঘ  ঘক, িো আর খু্ল  ি লি হি নো। জতম ঘকনোলিচো কলর 
েদ্রল োক টোকোর কুতমর হলে  োন। িোরপর তর্কোলিোে িলমর িযোিসো কলরন। িোরপর 
আরকোনসোস নদীর ধোলর  ি জতম আলছ সি তকলন ঘনন। 
 
েদ্রল োলকর তিনকুল  ঘকউ ঘনই। ঘ লহিু তনলজর পদতি িযোতরলডি, িোই অ্নযোনয 
িযোতরলডিলদর সলঙ্গ িনু্ধত্ব করোর র্খ্ তছ  প্রচণ্ড। অ্দু্ভি ঘখ্েো ও ি লি পোলরন। আমোর 
সলঙ্গ িনু্ধত্ব জলম ঘসই কোরলণই। প্রোে ি লিন, আরও একটো িযোতরলডি িোর করুন 
তদতক! আতম ি িোম, অ্ি সমে আমোর ঘনই, উতন ি লিন, ঘর্ষ প শন্ত তকন্তু িোই 
করলি হলি। িখ্ন িুতঝতন কথোটোর আস  মোলন কী। 
 
িুঝ োম এই কথো ি োর এক িছলরর মলধযই িোাঁর মৃিুযর পর। একটো অ্দু্ভি উই  ঘরলখ্ 
ঘিল ন। সমস্ত েোি কলর ঘিলছন তিন েোলি। এক এক েোলির পতরমোণ পঞ্চোর্  ি 
ড োর। পোলি তিনজন িযোতরলডি। একজন আতম। আরও দুজনলক খু্াঁলজ িোর করলি হলি 
আমোলকই িিতদন সম্পতত্ত ঘকউ পোলি নো। 
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27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এিিল ো মওকো ঘপল  আইলনর কোজকোরিোর সতরলে ঘরলখ্ ঘিতরলে প ো  োে 
িযোতরলডলির ঘখ্োাঁলজ। ঘিলরো োমও। তকন্তু সোরো ুক্তরোষ্ট্র তচরুতন আাঁচ োলনো কলরও ঘপ োম 
নো একজন িযোতরলডিলকও। এ োম  ন্ডলন।  ন্ডন ঘটত লফোন তডলরটতরলি একজলনর নোম 
ঘদলখ্ ছুট োম েদ্রল োলকর কোলছ। তিলে ঘদখ্ োম আমোর মলিোই একক পুরুষ তিতন 
আত্মীে ঘকউ ঘনই–উইল  তকন্তু তিক ঘসইরকমতটই চোওেো হলেলছ। িোর মোলন দুজন 
িযোতরলডি পোওেো ঘিলছ দরকোর আরও একজনলক। আপতন  তদ খু্াঁলজ তদলি পোলরন–
দতিণো ঘপলে  োলিন। 
 
মুচতক ঘহলস ঘহোমস ি ল , তক ওেোটসন, িল তছ োম নো ঘকসটো খ্োমলখ্েোল র ঘকস? 
তমটোর িযোতরলডি হোরোলনো-প্রোতি-তনরুলের্ ক লম তিজ্ঞোপন তদলেতছল ন? 
 
তদলেতছ। জিোি পোইতন। 
 
িল ন কী! সতিযই িল ো অ্দু্ভি ঘকস ঘদখ্তছ! হোি খ্োত  থোকল  মোথো  োমোলনো  োলিখ্ন। 
েোল ো কথো, ঘটোলপকো ঘথলক কখ্ন এলসলছন, িখ্ন ডোক্তোর  োইসোন্ডোর টোরলক তনশ্চে 
ঘচলনন? এককোল  খু্ি তচতিপত্র্ ত খ্লিন আমোলক। ১৮৯০ সোল  ঘমের তছল ন। এখ্ন 
ঘদহ ঘরলখ্লছন। 
 
ডোক্তোর টোর! ঘক-নো ঘচলন ও-নোম? খু্িই নোতম পুরুষ তছল ন।  োই ঘহোক, এখ্ন চত । 
আসি দু-একতদলনর মলধযই। তনশ্চে খ্ির পোওেো  োলি িখ্ন, িল  অ্তেিোদন জোতনলে 
তিদোে তনল ন আলমতরকোন দর্শনোথশী। 
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অ্দু্ভি হোতস ঘিোাঁলটর ঘকোলণ েোতসলে তকছুিণ নীরলি িলস পোইপ টোন  ঘহোমস। 
 
অ্লনকিণ পলর আতমই মুখ্ খু্  োম, কী হলেলছ? তকছু িল ো? 
 
পোইপ নোতমলে ঘহোমস ি ল , েোিতছ ওেোটসন, আকোর্-পোিো  ঘেলিই চল তছ। 
 
কী তনলে েোিছ েোেো? 
 
ঘ োকটো এি ধোপ্পো ঘমলর ঘি  ঘকন। মুলখ্র ওপর িো ি লি তিলেও ি  োম নো–ও ঘ  
আমোলদর ঘিোকো িোতনলে ঘি –এই ধোরণো তনলেই ঘ লি তদ োম ইলি কলরই। ঘ োকটোর 
হোলির কনুই ঘথলক সুলিো ঘিতরলে এলসলছ, পযোলন্টর হোাঁটু ঘিো  হলে ঘিলছ িছরখ্োলনক 
 ন্ডলন চলষ নো-ঘি োল  এমতন হে নো। অ্থচ ি লছ সলি এলসলছ আলমতরকো ঘথলক। 
সলি এল  উচ্চোরলণ মোতকশন টোন থোকি–তকন্তু িো ঘনই। ঘির্ তকছুতদন এলদলর্র ঢংলে 
কথো ি োে উচ্চোরণ প্রোে এলদতর্। ঘটোলপকোে ডোক্তোর  োইসোন্ডোর টোর িল  ঘকউ আলছ 
িল  আমোর জোনো ঘনই। হোরোলনো-প্রোতি-তনরুলের্ ক লম এই ধরলনর ঘকোলনো তিজ্ঞোপন 
ঘিলরোেতন–ঘিলরোল  আমোর ঘচোলখ্ প িই–অ্পরোধীলদর ঘখ্োাঁজখ্ির তনলি ওই ক মতট 
আতম আলদযোপোন্ত ঘরোজ পত । িোই েোিতছ ঘ োকটো এি তমলথয িল  ঘি  ঘকন, তনশ্চে 
পোেো িদমোর্। িযোতরলডিলদর খু্াঁলজ িোর করোর িযোপোরটোও একটো িল্প িোনোলনো। এখ্ন 
ঘদখ্ো  োক, তচতি ত তন ত লখ্লছন—ঘসই িযোতরলডিতট ঘজোলচ্চোর তক নো। ঘটত লফোন কলরো 
ঘিো ওেোটসন। 
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কর োম। অ্পর প্রোলন্ত শুন োম িীণ কোাঁপো কোাঁপো কেস্বর। 
 
হযোাঁ, হযোাঁ, আতমই নোথোন িযোতরলডি। তমটোর ঘহোমস আলছন? তদন ঘিো, িড্ড দরকোর। 
 
ঘহোমস তরতসেোর তনলে কথো িল  ঘি  এইেোলি– 
 
হযোাঁ, এলসতছল ন এখ্োলন। আপনোর সলঙ্গ খু্ি একটো পতরচে ঘনই ঘদলখ্ই িুলঝতছ… 
কতেন?… মোত্র্ দু-তদন!… তনশ্চে, তনশ্চে, এি িল ো মওকো ঘপল  ছো ো তিক নে… সলন্ধর 
তদলক িোত  থোকলিন? িখ্ন ঘ ন আলমতরকোন িযোতরলডি নো থোলকন… তিক আলছ, িখ্ন 
আসি… ওাঁর সোমলন এসি কথো ি লি চোই নো… ডোক্তোর ওেোটসন আমোর সলঙ্গই 
আসলিন… তচতি পল  িুঝ োম িোত  ঘছল  িল ো একটো ঘিলরোন নো… তিক ছটোে 
আসতছ… আলমতরকোন উতক লক ি লিন নো ঘ ন আসতছ… তিক আলছ, গুডিোই! 
 
িসলন্তর মলনোরম ঘিোধূত -আল োলক এলস দোাঁ ো োম ত ট  রোইডোর তিলট। প ন্ত ঘরোলদ 
ঘসোনোত  ঘদখ্োলি পোথুলর রোস্তো। খু্াঁলজ িোর কর োম িোত টো। ঘির্ িল ো িোত । ঘসলকল । 
পুলরোলনো আমল র জতজশেোন অ্ট্টোত কো। সোমলনর তদকটো ইট তদলে বিতর। দুলটো ঘিো-
উইলন্ডো–অ্থশোৎ কু ুতঙ্গ ুক্ত জোন ো– োর তিনতদক ঘথলক আল ো িোিোস আসলি পোলর।  োর 
ঘখ্োাঁলজ আসো, তিতন থোলকন একি োলিই এিং  িিণ ঘজলি থোলকন, িিিণ কোজ 
কলরন এই দুলটো জোন োর সোমলনই। 
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ঘছোলটো ঘছোলটো দুলটো িোমোর ঘপ্ল্ট ঘদতখ্লে ঘহোমস ি ল , ঘপ্ল্লটর ঘচহোরো ঘদলখ্ছ? 
জরোজীণশ। িোর মোলন নোমটো আস  নোম–নক  নে। 
 
একটোই তসাঁত  ঘিলে িোত লি ঢুকলি হে এিং িোরপর তিতেন্ন  লর ঘ লি হে মোলঝর হ  
 র ঘথলক। অ্লনক ঘচম্বোর আর অ্তফলসর নোম ঘ খ্ো ঘপ্ল্ট  োিোলনো রলেলছ হ   লরর 
ঘদওেোল । আিোতসক ফ্ল্যোটিোত  ি লি  ো ঘিোঝোে–এ-িোত  িো নে। িরং ি ো  োে ঘির্ 
তকছু িোউনু্ডল  িযোলচ োরলদর আস্তোনো। তমটোর নোথোন িযোতরলডি েদ্রল োক তনলজই দরজো 
খু্ল  সমোদর কলর তনলে ঘিল ন আমোলদর। িেস প্রোে ষোট। তঢল ঢো ো ঘচহোরো। কৃর্ 
অ্তস্থসিশস্ব দী শকোে ঘটলকো পুরুষ, মুলখ্র চোম ো ম োর চোম োর মলিো ঘ ন িযোেোম কী িস্তু 
িো কখ্লনো ঘটর পোেতন ঘদহ মতন্দর, একটু ঝুাঁলক চল ন, তপি ঘিাঁতকলে হোাঁলটন। সি তকছু 
ঘ ন খু্াঁতটলে িত লে ঘদলখ্ন ঘিো  চর্মোর মলধয তদলে ছোগুল  দোত  ঘনল । সি তমত লে 
েদ্রল োক অ্মোতেক, তকন্তু তছতটেো । 
 
 রটোও েদ্রল োলকর মলিোই অ্দু্ভি। তিলশ্বর সি র্োলস্ত্রই ঘ  িোাঁর অ্িোধ ঘকৌিূহ –িোর 
তনদর্শন  রমে ছ োলনো।  র ঘিো নে ঘ ন একটো তমউতজেোম। চও ো, ঘমোটো,  ম্বো, খ্োলটো 
আ মোতর আর ঘদরোলজ িোসো  লরর প্রতি িিশ ইতঞ্চ ঘমলঝ। প্রজোপতি আর মথ ঘপোকো 
প্রলির্ পলথর দু-পোলর্ই ঝু লছ ঘিোলডশ। মোঝখ্োলন একটো মস্ত ঘটতিল  রোতর্ রোতর্ 
আিজশনোর মোলঝ চকচক করলছ অ্িযন্ত র্তক্তর্ো ী মোইলক্রোলকোলপর  ম্বো িোমোর ন । 
ঘকোলনো আধোলর প্রোচীন মুদ্রোর স্তুপ, ঘকোথোও তফ্ল্ন্ট পোথলরর  ন্ত্রপোতি, ঘকোথোও জীিোশ্ম 
র্ঙু্ক। ওপলর  োইনিতন্দ ম োর মোথোর খু্ত র প্ল্োটোর ছোাঁচ। ি োে ঘ খ্ো তনেোনডোরথো , 
ঘক্রোমযোি, হোইলড িোিশ। আমোলদর ঘেিলর ঘডলক তনলেও সযোমে চোম ো তদলে একটো মুদ্রো 
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 লষ চকচলক করলি করলি ি ল ন, সোইরোকুসোনলদর ঘসরো সমলের মুদ্রো পলরর তদলক 
অ্ধুঃপিন  লটতছ   তদও। তমটোর ঘহোমস, ঘচেোর ঘথলক হো লিো গুল ো সতরলে তনলে 
িলস প ুন। ডোক্তোর ওেোটসন, জোপোতন ফু দোতনটো পোলর্ ঘরলখ্ আপতনও িসুন। এইসি 
তনলেই মর্োই তদতিয আতছ। ডোক্তোর িল  িোইলর ঘিলরোই নো ঘকন? ঘিলরোলি ঘকন  োি 
ি লি পোলরন? জীিলনর আকষশণ ঘ খ্োলন, জীিনটো ঘিো ঘসখ্োলনই কোটোি। 
 
উৎসুক ঘচোলখ্ চোরতদক ঘদখ্লি ঘদখ্লি ঘহোমস ি ল , কখ্লনোই ঘিলরোন নো? 
 
কদোতচৎ ঘসোদতি অ্থিো তক্রতটলি১২  োই িোত  তনলে, নইল  এ- লরর ঘচৌকোি ঘপলরোই 
নো। িোলে র্তক্তও ঘিমন ঘনই–িলিষণো ঘছল  ন িোর উপোেও ঘনই। খ্িরটো তকন্তু দোরুণ, 
িোই 
 
তমটোর ঘহোমস? রোিোরোতি কুলির িলন  োতি। আর একটো িযোতরলডি তক পোওেো  োলি 
নো? তনশ্চে  োলি। আপতন অ্লনক অ্দু্ভি ঘকস নো োচো ো কলরন ঘজলন আপনোলকই িোই 
তচতি ত লখ্ িস োম। আলমতরকোন েদ্রল োক অ্ির্য িো চোন নো তকন্তু আতম  ো েোল ো মলন 
কলরতছ, িোই কলরতছ। 
 
খু্ি েোল ো কলরলছন, সোে তদ  ঘহোমস। তকন্তু সতিযই তক আলমতরকোর জতমদোতর আপতন 
চোন? 
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দূর মর্োে, আমোর দরকোর টোকোর। এসি ঘছল  আতম ঘকোথোও ন ি নো। ওই েদ্রল োক 
িল  ঘিল ন উতনই পোাঁচ  োখ্ ড োর তদলে তকলন ঘনলিন আমোর অ্ংর্। েোিলি পোলরন? 
মোত্র্ কলেকলর্ো পোউলন্ডর অ্েোলি অ্িযন্ত দরকোতর কলেকটো নমুনো তকনলি পোরতছ নো, 
পোাঁচ  োখ্ ড োর ঘপল  িো একোল র হোি ঘলোন িলন  োি মর্োে। 
 
ি লি ি লি চর্মোর আ োল  ঘচোখ্ জ্ব লি  োি  িযোতরলডলির। 
 
ঘহোমস ি ল , ঘকস হোলি তনলে মলেল র সলঙ্গ আ োপ পতরচে করলি হে িল ই আতম 
এলসতছ। সি কথো তচতিলিই ত লখ্লছন। দু-একটো প্রশ্ন শুধু করি। দু-তদন আলিও তনশ্চে 
এই আলমতরকোন েদ্রল োলকর খ্ির রোখ্লিন নো? 
 
তিক িল লছন। রোখ্ োম মঙ্গ িোর–উতন এল ন িল । 
 
আমোলদর আজলকর এই ঘদখ্োসোিোলির িযোপোলর তকছু ি লছন উতন? 
 
ঘরলি কোাঁই হলে ঘিলছন। 
 
ঘকন? 
 
এলি নোতক িোাঁর মোথো কোটো ঘি । পলর অ্ির্য ঘির্ খু্তর্ মলনই ঘিল ন। 
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কী করলিন তকছু িল লছন? 
 
নো। 
 
টোকোপেসো ঘচলেলছন আপনোর কোলছ? 
 
নো, একদম নো! 
 
উলের্যটো ধরলি পোরলছন? 
 
 ো িল  ঘিল ন িোর ঘিতর্ তকিু নো। 
 
আজলকর এই অ্যোপলেন্টলমলন্টর কথো িল লছন নোতক? 
 
িল তছ। 
 
তচন্তোে প   ঘহোমস। মুখ্ ঘদলখ্ িুঝ োম সি গুত লে  োলি। 
 
আপনোর এখ্োলন দোতম তজতনস তকছু আলছ? 
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নো। পেসোও ো ঘ োক আতম নই, তজতনসপত্র্ সংগ্রহ করোর িোতিক আলছ িলট তকন্তু দোতম 
তজতনস তকছু ঘনই। 
 
ঘচোর ডোকোলির েে কলরন নো? 
 
এলেিোলরই নো! 
 
কতেন আলছন এ- লর? 
 
িছর পোাঁলচক। 
 
খ্টোখ্ট খ্টোখ্ট র্লে ঘক ঘ ন অ্ধীরেোলি দরজো নক করোে িোি ো প   ঘহোমলসর 
ঘজরোে। দরজো খু্ লিই ঝল র মলিো ঘেিলর ঢুকল ন আলমতরকোন উতক । 
 
এই ঘ ! এলস ঘিলছন ঘদখ্তছ! মোথোর ওপর একখ্োনো কোিজ নো লি নো লি উল্লোলস ঘ ন 
ঘফলট প ল ন েদ্রল োক, জোনিোম থোকলিন এখ্োলন! অ্তেনন্দন তনন তমটোর িযোতরলডি। 
আজ ঘথলক আপতন টোকোর কুতমর হলে ঘিল ন। তমটোর ঘহোমস, তমলছ কষ্ট ঘদওেো হ  
আপনোলক। 
 
িল ই কোিজখ্োনো ধতরলে তদল ন নোথোন িযোতরলডিলক। ফযো ফযো  কলর কোিলজ ছোপো 
তিজ্ঞোপনটোর তদলক িোতকলে রইল ন খ্যোপোলট সংগ্রোহক। তিজ্ঞোপনটো এই– 
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হোওেোডশ িযোতরলডি 
কৃতষ  ন্ত্রপোতি তনমশোিো 
 
িোইন্ডোসশ, রীপোসশ, তটম অ্যোন্ড প্ল্োউস, তড্র স, হযোলরোজ, ফোমশোস কোটশস, িোকলিোডশস এিং 
 োিিীে  ন্ত্রপোতি। আলটশজীে কূপখ্নলনর খ্রচপত্র্ জোনোলনো হে। গ্রসলেনর তিতল্ডংস, 
অ্যোসটন। 
 
প্রোে খ্োতি ঘখ্লি ঘখ্লি ি ল ন নোথোন িযোতরলডি, দোরুণ! দোরুণ! তিন নম্বর িযোতরলডি 
িোহল  এলস ঘি ! 
 
আলমতরকোন িযোতরলডি ি ল ন, িোতমশংহযোলম ঘ োক  োতিলেতছ োম। ওখ্োনকোর খ্িলরর 
কোিলজ তিজ্ঞোপনটো িোরই ঘচোলখ্ পল । ত লখ্ তদলেতছ আপতন  োলিন। 
 
আতম! 
 
তমটোর ঘহোমস, আপতন কী িল ন? তমটোর নোথোন িযোতরলডি ইং লন্ডর মোনুষ আতম 
এলসতছ আলমতরকো ঘথলক। ওলক অ্লনলক ঘচলন–আমোলক ঘকউ ঘচলন নো। উতন তিলে  তদ 
পুলরো িযোপোরটো হোওেোডশ িযোতরলডিলক িুতঝলে িল ন, তিতন তিশ্বোস করলিনই, িোই নো? 
 
তকন্তু আতম ঘ   ন্ডন ঘছল  ঘিলরোইতন অ্লনক িছর? 
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36 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
খু্ি একটো ঘিতর্ দূর ঘিো ঘ লি হলি নো। িোলরোটোে ঘিলরোলিন–দুলটো নোিোদ ঘপৌঁলছ 
 োলিন। রোলির মলধযই তফলর আসলিন। কোজও এমন হোতি-ঘ ো ো নে। েদ্রল োলকর সলঙ্গ 
ঘদখ্ো কলর সি খু্ল  িল  তিতনই ঘ  হোওেোডশ িযোতরলডি িোর একটো র্পথপত্র্ তনলে 
আসলিন। আলর মর্োই, আতম আলমতরকো ঘথলক টযোেস টযোেস কলর এিটো পথ এ োম, 
আর আপতন এই এক-ঘর্ো মোই  ঘ লি পোরলিন নো? 
 
ঘহোমস ি ল , তিক িল লছন। 
 
অ্িযন্ত নোচোর েতঙ্গমোে কোাঁধ ঝোাঁতকলে নোথোন িযোতরলডি ি ল ন, ঘির্, সিোই  খ্ন 
ি লছন, িখ্ন  োি। 
 
তফলর এলস খ্ির ঘদলিন তকন্তু, ি ল  ঘহোমস। 
 
ঘস-েোর আমোর,সোিিো োিোত  ি ল  আলমতরকোন িযোতরলডি। িোহল  ওই কথোই রই  
তমটোর নোথোন। কো  আপনোলক রওনো কতরলে ঘদি িোতমশংহযোলম–আমোর হোলি ি  কোজ 
র্হর ঘছল  ন লি পোরি নো। আসলছন নোতক তমটোর ঘহোমস? আিো, িোহল  চত । কো  
রোলত্র্ সুসংিোলদর আর্োে থোকলিন। 
 
আলমতরকোন উধোও হলিই তচন্তোর ঘ ো োলট েোিটো ঘকলট ঘি  ঘহোমলসর মুখ্ ঘথলক। 
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ি ল , তমটোর িযোতরলডি, আপনোর সংগ্রহগুল ো ঘদখ্লি িল ো ইলি  োলি। আমোর এই 
ঘপর্োে অ্লনক খ্িরই রোখ্লি হে ঘিো। 
 
ঘিো  চর্মোর আ োল  চকচক কলর উি  নোথোন িযোতরলডলির দু-ঘচোখ্। 
 
ঘদখ্লিন? আপনোর িুতেমত্তোর অ্লনক প্রর্ংসো আতম শুলনতছ।  তদ সমে থোলক ঘিো ি ুন 
তনলজই ঘদখ্োতি। 
 
সমে এখ্ন ঘনই কো  হলি। িো ছো ো আপতন কষ্ট কলর ঘদখ্োলিন ঘকন? এমন চমৎকোর 
েোলি ঘ লি   োতিলে ঘরলখ্লছন ঘ  তনলজই ঘদলখ্ তনলি পোরি। আপতত্ত আলছ? 
 
এলেিোলর নো।  রলদোর অ্ির্য কো  িন্ধ থোকলি, চোতি থোকলি তমলসস সন্ডোলসশর কোলছ 
চোরলট প শন্ত উতন থোলকন। আপতন চোইল ই চোতি পোলিন। 
 
িোহল  একটু িল  রোখু্ন তমলসস সন্ডোসশলক। েোল ো কথো, আপনোর িোত র দো ো  ঘক? 
 
অ্িতকশি প্রলশ্ন অ্িোক হল ন নোথোন িযোতরলডি। 
 
এজওেযোর ঘরোলড হল োওলে অ্যোন্ড তট । তকন্তু ঘকন ি ুন ঘিো? 
 
িোত টো কি পুলরোলনো জোনলি ইলি  োলি। কুইন অ্যোতনর আমল র নো জতজশেোন? 
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জতজশেোন। 
 
আতম অ্ির্য আরও একটু পুলরোলনো ঘেলিতছ োম। িোহল  এখ্ন ওিো  োক। সফ  ঘহোক 
আপনোর িোতমশংহযোম সফর। 
 
িোত র দো োল র অ্তফস কোলছই। তকন্তু অ্তফস িন্ধ থোকোে তফলর এ োম ঘিকোর তিলট। 
রোলির খ্োওেো নো-হওেো প শন্ত এ তনলে আর একটো কথোও ি   নো ঘহোমস। 
 
তডনোর ঘর্ষ হইলি ি ল , ওেোটসন, সমসযোর সমোধোন হলি আর ঘদতর ঘনই। িুতমও 
ধলর ঘফল ছ তনশ্চে? 
 
 যোজো মুল ো তকছুই িুঝতছ নো। 
 
 যোজটো কো  পতরষ্কোর হলে  োলি, মুল ো ঘির্ স্পষ্টই ঘদখ্ো  োলি। তিজ্ঞোপনটোে প্ল্োউস 
িোনোনটো েু । 
 
িুতমও ঘদলখ্ছ? র্োিোর্, তদলন তদলন ঘিোমোর িুতে খু্ল   োলি। ছোপোখ্োনোে ঘ মন িোনোন 
ঘপৌঁলছলছ, ঘসইরকমতটই ছোপো হলেলছ। িোকলিোলাডশস র্েটোও আলমতরকোন। আলটশজীে 
কূপ আলমতরকোে ঘিতর্ চো ু। সি তমত লে, তিজ্ঞোপন আলমতরকোন–ছো ো হলেলছ ইং লন্ডর 
মোতটলি। কী িুঝল ? 
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আলমতরকোন িযোতরলডি তনলজই ছোতপলেলছ। উলের্যটো িুঝতছ নো। 
 
নোথোন িযোতরলডিলক  র ঘথলক সরোলনো। কো লক ঘিোঝো  োলি ঘকন েদ্রল োকলক সরোলনো 
হ  িোতমশংহযোলম। 
 
  
 
পরতদন সকো  সকো  উলি ঘিতরলে ঘি  ঘহোমস। তফর  দুপুলর খ্োওেোর সমলে। 
 
মুখ্ ঘির্ িম্ভীর। 
 
ি ল , েোেো, ঘকসটো তসতরেোস। তিপদ আলছ। 
 
কীরকম তিপদ? 
 
খু্ন হলে  োওেোর। জন িযোতরলডলির আস  নোম খু্লন ইেযোি। 
 
খু্ল  ি ল ো। 
 
অ্পরোলধর পোাঁতজ সৃ্মতির মলধয ঘরলখ্ ঘদখ্োর পলি সম্ভি নে–ঘকননো এটো ঘিোমোর 
জীতিকো নে। আমোরও মলন হলেতছ  আলমতরকোন িযোতরলডলির তিকুতজ কুতষ্ঠ জোনলি হল  
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কট যোন্ড ইেোলডশর ঘ সলট্র্লডর কোলছ  োওেো দরকোর; ওলদর ত  ুলি কল্পনো কম থোকলি 
পোলর, তকন্তু খ্ির-টিরগুল ো ঘির্ গুতছলে রোলখ্। ঘচোর িদমোর্ গুন্ডোলদর ছতির ফোই  
 োাঁটলি  োাঁটলি ঘপলে ঘি োম আলমতরকোন িযোতরলডলির হোতসহোতস ঘিো িো  মুখ্খ্োনো। 
িোলে অ্লনক নোলমর নোমোিত । ঘজমস উইনটোর ওরলফ মতটশমোর, ওরলফ খু্লন ইেযোি। 
িেস ঘছচতল্লর্। তর্কোলিোলাে জন্ম।  ুক্তরোলষ্ট্র গুত  কলর ঘমলরলছ তিনজনলক। সংলর্োধন 
কোরোিোর ঘথলক সলর পল  রোজননতিক প্রেোলির দরুন।  ন্ডলন আলস ১৮৯৩ সোল । 
১৮৯৫ সোল র জোনুেোতর মোলস ওেোটোর ু ঘরোলডর নোইট ক্লোলি িোসলখ্ ো তনলে গুত  কলর 
মোলর একজনলক খু্ন ঘ  হে, ঘসই নোতক প্রথম খু্ন করলি তিলেতছ  খু্লন ইেযোিলক–
এইরকমেোলি ঘকসটো দোাঁ  করোলনোে ঘস ছো  পোে ১৯০১ সোল । তনহি িযতক্তর নোম 
ঘরোজোর ঘপ্রসলকোট। তর্কোলিোর তিখ্যোি জোত েোি–নক  টোকো বিতর করলি অ্তিিীে। 
খু্লন ইেযোি ঘসই ঘথলক পুত লর্র নজরিতন্দ–সৎ জীিন োপন কলরলছ িল ই জোনো ঘিলছ 
েীষণ তিপজ্জনক ঘ োক, সিসমে তপস্ত  থোলক সলঙ্গ, গুত  চো োলি একদম আটকোে নো। 
ওেোটসন, এই ঘ োকলকই সোমো  তদলি হলি আমোলদর। 
 
তকন্তু এ-ঘখ্ োে িোর  োে? 
 
িোত র দো োল র কোলছ তিলে শুন োম, নোথোন িযোতরলডি এ-িোত লি পোাঁচ িছর আলছন। 
িোর আলি এক িছর িোত  খ্োত  তছ । িোর আলি ও- লর ঘ  থোকি, িোর নোম 
ওেোল্ড্রন। ঘিকোর।  ম্বো দোত ও ো, কো লচ মুখ্! ঘ োকটো হিোৎ ঘ ন উলি  োে। কট যোন্ড 
ইেোডশ ঘথলক ঘজলনতছ, খু্লন ইেযোি  োলক খু্ন কলরলছ, ঘসই ঘপ্রসলকোলটর ঘচহোরোও 
অ্তিক  ওইরকম– ম্বো দোত ও ো, কো লচ মুখ্। িোহল  ধলর তনলি পোতর, আলমতরকোর 
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মহোিদমোর্ ঘরোজোর ঘপ্রসলকোট নোম েোাঁত লে ঘ - লর থোকি ঘসই  লরই এখ্ন তমউতজেোম 
সোতজলে িলসলছন নোথোন িযোতরলডি। এই হ  রহসয রৃ্ঙ্খল র পে ো নম্বর আংটো। 
 
িোর পলরর আংটোটো কী? 
 
ঘসটো তিলে ঘদখ্ি। 
 
িল , ড্রেোর খু্ল  একটো তপস্ত  িোর কলর আমোলক এতিলে তদ  ঘহোমস। 
 
আমোরটো আমোর কোলছই আলছ!  ণ্টোখ্োলনক তদিোতনদ্রোর সমে িুতম পোলি। ওেোটসন, 
িোরপর ঘিতরলে প ি রোউডোর তিট অ্যোডলেঞ্চোলর। 
 
চোরলট নোিোদ নোথোন িযোতরলডলির ঘকোিোে ঘপৌঁলছ ঘদখ্ োম তমলসস সন্ডোসশ  োই- োই 
করলছন। চোতিটো আমোলদর কোলছ িতছলে তরং- ক িোইলর ঘথলক ঘটলন তদলে তিতন 
তিলদে হলিই একি োে আমরো দুই মূতিশমোন ছো ো আর ঘকউ রই োম নো। একটো 
আ মোতর ঘদওেো  ঘথলক একটু িফোলি িসোলনো তছ । িোর ফোাঁলক গুত  ঘমলর ঢুক োম 
দুজলন! 
 
তফসতফস কলর ঘহোমস ি ল , েোেো, নোথন িযোতরলডিলক এ- র ঘথলক অ্দু্ভি অ্তছ োে 
সরোলনো হলেলছ তনশ্চে একটো মি ি হোতস  করোর জলনয। খু্লন ইেযোলির ধত িোতজর 
প্রর্ংসো নো -কলর পোরতছ নো। তিন িযোতরলডলির িল্পটো আিোলিো ো িোনোলনো। 
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তকন্তু ঘকন? 
 
প্রথলম ঘেলিতছ োম নোথোন িযোতরলডলির সংগ্রহ করো তজতনসপলত্র্র মলধয এমন তকছু দোতম 
তজতনস আলছ  োর দোম নোথোন িযোতরলডি তনলজই জোলনন নো। িোরপর  খ্ন ঘরোজোর 
ঘপ্রসলকোলটর নোম শুন োম, এ- লরই এককোল  ঘস থোকি জোন োম এিং ইেযোলির 
হোলিই ঘপ্রসলকোলটর নরকিমলনর িৃত্তোন্ত জ্ঞোি হ োম িখ্ন িুঝ োম িযোপোরটো আরও 
িেীলর এিং এই  রখ্োনোর মলধযই ঘপ্রসকোলটর ঘকোলনো রহসয  ুতকলে আলছ। নোথোন 
িযোতরলডি  র ঘছল  একদম ঘিলরোন নো িল  িোর অ্দু্ভি নোলমর সুল োি তনলে অ্দু্ভি িল্প 
িোতনলে  র ঘথলক িোাঁলক সরোলনো হলেলছ ঘসই রহসয উেোলরর জলনযই। একটু বধ শ 
ধলরো–এখু্তন জোনো  োলি ঘসটো কী। 
 
জোনো ঘি  খু্ি িো োিোত । আ মোতরর ঘপছলন  োপতট ঘমলর িলস থোকলি থোকলিই 
শুন োম সদর দরজো ঘখ্ো োর র্ে। িোরপলরই তরং লক চোতি ঘ োরোলনোর আওেোজ। 
ক োৎ কলর িো ো খু্ল  পোল্লো ঘিল   লর ঢুক  আলমতরকোন ইেযোি। দরজো িন্ধ কলর 
তদলে ঘচোরো চোউতন চোরতদলক িুত লে তনলে হনহন কলর এমনেোলি সটোন মোলঝর ঘটতিল র 
সোমলন তিলে দোাঁ ো  ঘ ন কী করলি হলি িো নখ্দপশলণ। ঘটতি টো ঘটলন সতরলে ি োর 
কোলপশট ঘচৌলকো কলর ঘটলন তছাঁল  গুতটলে রোখ্  একপোলর্। পলকট ঘথলক তসধকোতি িোর 
কলর েীমলিলি ঘমলঝ খু্াঁল  একটু পলরই হযোচকো টোন মোরলিই স োৎ কলর কোলির 
পোটোিন হ লক সলর  োওেোর র্ে ঘপ োম। একটো ঘচৌলকো ঘফোকর ঘিতরলে পল লছ 
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ঘমলঝলি। ঘিাঁলট ঘমোমিোতি আর ঘদর্ োই িোর কলর জ্বোত লে তনলে পোিোল  ঘনলম ঘি  
ইেযোি। 
 
আ ো  ঘথলক পো তটলপ তটলপ ঘিতরলে এ োম দুজলন। ঘমলঝর িক্তো আ িো তছ  িল ই 
হিোৎ কযোাঁচ র্ে হলিই পোিো   র ঘথলক সহসো ঘিতরলে এ  ইেযোলির মুখ্। আমোলদর 
ঘদলখ্ই েেংকর রোলি কতিন হলে ঘি  মুখ্খ্োনো। তকন্তু আিোর িো হোতস হোতস হলে উি  
ঘজো ো তপস্তল র ন লচ িোর তদলকই ঘফরোলনো রলেলছ ঘদলখ্। ঘ ন ঘদোষ করলি তিলে ধরো 
পল  তিলেলছ এমতনেোলি কোষ্ঠ ঘহলস ি ল ,  োচ্চল ! সিই িুলঝ ঘফল লছন ঘদখ্তছ। খু্ি 
একহোি তনল ন িোহল — 
 
িল ই ফস কলর িুক পলকট ঘথলক তপস্ত  িোর কলর পর পর দু-িোর গুত  কলর িস  
ইেযোি। ঘ ন একটো িরম ঘ োহোর তর্ক আমোর উরু ফুাঁল  ঘিতরলে ঘি  ঘটর ঘপ োম। 
একই সলঙ্গ সর্লে ঘহোমলসর তপস্তল র িোাঁট ঘনলম এ  ইেযোলির খু্ত র ওপর রক্তোক্ত 
মুলখ্ মুখ্ থুিল  প   ইেযোি। চতকলি িোর পলকট হোিল  অ্স্ত্রস্ত্র িোর কলর তনলে 
আমোলক ধলর ঘচেোলর িতসলে তদ  ঘহোমস। 
 
ওেোটসন! ওেোটসন! ঘ লিলছ ঘিোমোর? 
 
শুধু এই মুলখ্র কথোটো–িজ্রকতিন অ্নুেূতিতিহীন, আলিিহীন একটো মোনুলষর অ্ন্তলরর 
অ্ন্তস্থ  ঘথলক আকু  এই ক-তট কথো ঘর্োনোর জলনয একটো গুত  ঘকন–আরও গুত  
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ঘখ্লেও ঘপছপো হিোম নো। শুষ্ক কলিোর দুই চিু উদলিলি তনমীত ি হলে তিলেলছ ঘদলখ্ 
িুলকর ঘেিরটো আমোর কীরকম ঘ ন কলর উি । 
 
ি  োম, তকছু হেতন, ঘহোমস। সোমোনযই। 
 
পলকট ছুতর িোর কলর আমোর ট্র্োউজোলসশর খ্োতনকটো ফোাঁস কলর ঘকলট তছাঁল  ঘফ   
ঘহোমস। িিস্থোন ঘদলখ্ ি ল  হোাঁফছো ো ি োে,  োক চোম ো ঘকলট ঘিতরলে ঘিলছ। ওলহ, 
এিোর ঘিোমোর পো ো।  োর উলেলর্ ি ো হ  ঘর্ষ কথোটো, ঘস িখ্ন ট লি ট লি উলি 
িলসলছ ঘমলঝর ওপর। ওেোটসন মোরো ঘিল  ঘিোমোলকও আর জযোন্ত ঘিলরোলি হি নো ও-
 র ঘথলক। 
 
ঘিহাঁলর্র মলিো িলস রই  ইেযোি। ঘহোলমলসর হোলি ের তদলে পোিো   লরর তকনোরোে 
তিলে উাঁতক তদ োম ঘেিলর। ইেযোলির জ্বো োলনো ঘমোমিোতির আল োে ঘদখ্ োম তিস্তর 
মরলচ ধরো  ন্ত্র, রোতর্রোতর্ ঘিোি  আর একপোলর্ এক ঘটতিল র ওপর ঘছোলটো ঘছোলটো 
কোিলজর িোতন্ড  থলর থলর সোজোলনো। 
 
ঘহোমস ি ল , ছোপোখ্োনো–ঘনোটজোল র কোরখ্োনো। 
 
আলজ্ঞ হযোাঁ, ঘরোজোর ঘপ্রসলকোলটর ঘনোটজোল র কোরখ্োনো ঘিোটো  ন্ডন র্হলর এিিল ো 
জোত েোি আর তছ  নো। ি লি ি লি ঘকোলনোরকলম উলি তিলে একটো ঘচেোলর ধপোস 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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কলর িলস প   ইেযোি। ঘটতিল র ওপর ঘদখ্লছন দু- ি পোউলন্ডর জো  ঘনোট। আসুন, 
েোি তনন, ঘচলপ  োন। 
 
হোস  ঘহোমস। 
 
এলদলর্ িখ্রো তদলে সটকোলনো  োে নো ইেযোি। ঘপ্রসলকোটলক িোহল  িুতমই খ্িম 
কলরতছল ? 
 
হযোাঁ, কলরতছ োম। কলর আপনোলদর অ্লনক উপকোরই কলরতছ। ঘপ্রসলকোলটর ঘনোলটর সলঙ্গ 
িযোঙ্ক অ্ফ ইং লন্ডর ঘনোলটর ঘকোলনো িফোি ঘনই–িোজোলর ঘিলরোল  ঘটর ঘপলিন। আতম 
িোাঁতচলে তদলেতছ আপনোলদর। িোরপর নো হে ঘনোটগুল ো  ুলকোলনো আলছ ঘকোথোে ঘসই 
ঘখ্োাঁলজই ঘিতরলেতছ োম–ঘদোষটো ঘকোথোে? এখ্োলন এলস ঘদতখ্ এই মলে   র জুল  িলস—
কতস্মনকোল ও ঘিলরোে নো  র ঘথলক জোলনও নো িলস আলছ তির্ োখ্ পোউলন্ডর ওপর। 
খু্ন করল ই আপদ তমলট ঘ ি–এি ঝোলম ো হি নো। আতম আিোর শুধু শুধু কোউলক 
গুত  কতর নো—গুত  নো-করলি এল  গুত  চো োই নো। ঘপ্রসলকোট েু  কলরতছ । তকন্তু এই 
মলে লক েোল োে েোল োে সতরলে তদলি তিলে জত লে প  োম জোল । ধলর তকন্তু রোখ্লি 
পোরলিন নো–ঘনোট আতম জো  কতরতন। 
 
তকন্তু খু্ন করলি তিলেতছল ন। ি ল  ঘহোমস।  োকলি, ঘস ঘদখ্িোর মোত ক আমরো নই। 
ওেোটসন, দোও ঘিো েোেো কট যোন্ড ইেোডশলক একটো ঘফোন কলর। ওলদর পোতখ্ তনলে  োক 
ওরো। 
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46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
খু্লন ইেযোলির তকন্তু মন ঘেলে ঘি  এই  টনোে। স্বেেলঙ্গর পতরণোলম নোতসশং ঘহোলম 
কোটোলি হ  দী শতদন। হোাঁফ ঘছল  িোাঁচ   ন্ডলনর তস. আই. তড. তডপোটশলমন্ট। অ্লনকতদন 
ধলরই িোরো খ্ির ঘরলখ্তছ  ঘপ্রসলকোলটর ঘনোট জোল র কোরখ্োনো  ন্ডলনই আলছ তকন্তু 
তিক ঘকোথোে আলছ ঘস-হতদর্ পোতি  নো তকছুলিই। পোিত লকর এিিল ো একটো 
তিপলদর অ্িসোন  টোে িোরো তনতশ্চলন্ত  ুলমোলি  োি  িলট, তকন্তু খু্লন ইেযোলির ঘজ  
হলে ঘি  অ্যোলটম্পলটড মোডশোলরর চোলজশ। 
 
————- 
 
টীকো 
 
তিলনর ত্র্যহস্পর্শ : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তি িযোতরলডিস ২৫ অ্লটোির ১৯২৪ িোতরলখ্র 
কত েোসশ উইকত লি এিং জোনুেোতর ১৯২৫ সংখ্যোর িযোন্ড মযোিোতজলন প্রথম প্রকোতর্ি 
হে। 
 
নোইট ঘখ্িোি প্রিযোখ্যোন কলরতছ  র্ো শক ঘহোমস : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয ঘিোলল্ডন 
পযোর্লন িলল্প জোনো  োে র্ো শক ঘহোমস ফরোতস ঘদলর্র সলিশোচ্চ নোিতরক সম্মোন ত তজে 
দযনর গ্রহণ কলরলছন ফরোতস রোষ্ট্রপতির কোছ ঘথলক। ঘসলিলত্র্ িোর নোইট ঘখ্িোি 
প্রিযোখ্যোলনর কোরণ অ্জ্ঞোি ঘথলক  োে। 
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ঘটত লফোন তডলরটতরটো : তডলরটতরর উলল্লখ্ পোওেো ঘিল ও ঘিকোর তিলটর িোত লি 
ঘটত লফোলনর উলল্লখ্ পোওেো  োে শুধুমোত্র্ তদ ই োসতট্র্েোস ক্লোলেন্ট এিং দয তরটোেোডশ 
কো োরমযোন িলল্প। 
 
মূরতে  : কলেকজন িলিষক জোতনলেলছন কোনস রোলজয মুরতে  নোলম ঘকোলনো জোেিো 
ঘনই। 
 
কোনসোস : িো কোনস, মোতকশন  ুক্তরোলষ্ট্রর একতট রোজয। 
 
ছতিলি  ো ঘদলখ্তছ : খ্িলরর কোিলজর তরলপোলটশ ঘহোমলসর ছতি, নোতক পতত্র্কোে প্রকোতর্ি 
তিতেন্ন ই োসলট্র্টলরর আাঁকো ছতি, িো তকন্তু িল নতন জন িযোতরলডি। 
 
পঞ্চোর্  ি ড োর : িিশমোলনর সূচলক তকন্তু এক-ঘর্ো তমত েন ড োলররও ঘিতর্ টোকো। 
 
তনেোনডোরথো  : ১৮৫৬ সোল  জোমশোতনর তনেোনডোর উপিযকোে আতিষৃ্কি আতদম গুহোিোসী 
ঘহোলমোসযোতপেোলির ঘদহোিলর্ষ পোওেো  োে। মলন করো হে এই মোনুষ ইউলরোপ, মধয 
এতর্েো, আতিকো এিং মধয প্রোলচয তপ্ল্লটোতসন  ুলির ঘর্ষ েোলি িোস করি। 
 
ঘক্রোমযোি : দর্ হোজোর ঘথলক পাঁেতত্র্র্ হোজোর িছর আলিকোর মোনুষ ঘহোলমোসযোতপলেলির 
ঘর্ষতদলকর প্রতিতনতধ। 
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হোইলড িোিশ : ঘহোমমো ইলরকটোস িো ঘহোলমোসযোতপলেলির অ্ন্তিশি হোইলড িোিশ মযোলনর 
ঘচোেোল র হো  ১৯০৭-এ জোমশোতনর হোইলড িোিশ র্হলর আতিষৃ্কি হলেলছ। মলন করো হে 
এই মোনুষ পৃতথিীলি তিচরণ করলিন চোর  ি িছর আলি। 
 
সোইরোকুসোন : তসতসত র সোইরোকুস িো সোইরোতকউস র্হর ঘরোমোনরো দখ্  কলর ২১২ 
তিটপূিশোলে। 
 
ঘসোদতি অ্থিো তক্রতট : ঘসোদতিজ এিং তক্রতটজ  ন্ডন র্হলরর দুই প্রতিিন্দী তন োম র। 
১৭৪৪-এ ঘসোদতি প্রতিতষ্ঠি হে। তক্রতটজ হে ১৭৬৬ সোল । 
 
হোি ঘলোন : সযোর হোি ঘলোন (১৬৬০-১৭৫৩) তছল ন ধনকুলির এিং সংগ্রোহক। এর 
সংগ্রহ তনলেই তিতটর্ তমউতজেম প্রথম ঘেো ো হে। 
 
জতজশেোন : ১৭১৪ ঘথলক ১৮৩০, রোজো প্রথম, তিিীে, িৃিীে এিং চিুথশ জলজশর রোজলত্ব 
তনতমশি স্থোপিয িো িদসম্পতকশি অ্নয তকছু। 
 
চোতি ঘ োরোলনোর আওেোজ : িোত র চোতি খু্লন ইেোি ঘপ  ঘকোথো ঘথলক? ঘচোলরর মলিো 
উপোলে খু্ল  থোকল , এেোলি একিোর  ুতরলেই িো ো ঘখ্ো ো ঘ ি নো। 
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পাণু্ডচর্চপর পযাাঁি 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয তি ঘিি স ] 

 
তি ঘিি স-এর কোতহতন ঘ রকম অ্িতকশি এিং নোটকীেেোলি শুরু হলেলছ, র্ো শক 
ঘহোমলসর ঘকোলনো কোতহতন ঘসেোলি আরম্ভ হেতন। 
 
ঘহোমলসর সলঙ্গ তদনকলেক ঘমো োকোি হেতন িল  জোনো তছ  নো কী কী রহসয তনলে 
সম্প্রতি ও মোথো  োমোলি। সকোল র তদলক িোই ফোেোর ঘপ্ল্লসর দু-পোলর্ দুলটো ঘচেোলর 
িলস তছ োম দুজলন। ঘহোমলসর মুলখ্ ধূমোতেি পোইপ। এমন সমলে ঘ ন একটো খ্যোপো 
ষোাঁ  হ মু  কলর  লর ঢুলক প  । 
 
একটো তনলগ্রো। পরলন ঘচোখ্ ধোাঁধোলনো ঘচক ঘকোট। জ্ব জ্বল  টোই। চও ো মুখ্ আর ধযোি ো 
নোক সোমলন ঘিল  তিষ মোখ্োলনো ঘচোলখ্ কটকট কলর প শোেক্রলম আমোলদর ঘদলখ্ তনলে 
ি ল  দোাঁলি দোাঁি তপলষ, মোসোর ঘহোমস ঘক? 
 
তস্মি মুলখ্ পোইপটো হোলি তন  ঘহোমস। 
 
ওুঃ, আপতন! ঘটতি   ুলর েেোিহ েতঙ্গমোে এতিলে এ  দোনি তনলগ্রো, মোসোর ঘহোমস, 
তনলজর চরকোে ঘি  তদন–অ্লনযর িযোপোলর কোতি তদলি  োলিন নো, িুলঝলছন? 
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িল   োও, ফোইন হলি। 
 
ফোইন হলি? তহংস্র কলে িলজশ উি  িিশর কৃষ্ণকোে। ফোইন আর থোকলিন নো আতম হোি 
 োিোল –একটু ঘঝল  তদল ই িুঝলিন ঘি োটো। 
 
িল , িোাঁটও ো প্রকোণ্ড থোিোর মলিো  ুতস নো লি  োি  ঘহোমলসর নোলকর ডিোে। 
 
খু্াঁতটলে  ুতসটো ঘদখ্  ঘহোমস। ি  , ঘপট ঘথলক পল ই এমতন  ুতস ঘপলেছ নো, আলস্ত 
আলস্ত িোতিলেছ? 
 
ফোেোর ঘপ্ল্স খু্াঁলচোলনোর ঘ োহোর ডোন্ডোটো িুল  তনলি তিলে র্ে কলরতছ োম িল ই, নো, 
ঘহোমলসর তহমর্ীি  আচরলণর জলনয তকনো জোতন নো, তনলগ্রো দর্শনোথশীর উগ্রিো তস্ততমি হ  
 ৎসোমোনয। 
 
ি ল , হযোলরোর পথ মো োলিন নো–হাঁতর্েোর কলর ঘি োম। আইন আতম এই হোি তদলে 
িোনোই–তপতণ্ড চটলক ছো ি। 
 
ঘিোমোর িোলে িল ো িন্ধ। অ্লনকতদন ধলরই খু্াঁজতছ োম, ঘিোমোর নোমই ঘিো কো তসলট 
ঘফ লনওেো ো তটে তডতক্স? 
 
হযোাঁ, আতমই তটে তডতক্স। চুমু ঘখ্লেলছন তক মলরলছন। 
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পোি , ওই তজতনসটো মলর ঘিল ও ঘিোমোলক ঘকউ ঘদলি নো। হ িনশ পোলকশ পোতকশি 
ঘছোকরোর খু্ন হওেোর িযোপোলর ও কী! চ ল  নোতক? 
 
ি োক কলর  োতফলে ঘপতছলে তিলে ছোইলের মলিো ফযোকোলর্ মলখ্ ঘচাঁতচলে উি  তনলগ্রো 
বদিয, মোসোর ঘহোমস! মোসোর ঘহোমস! পোতকশি তনলজই ঝঞ্জোট পোতকলেতছ , আতম ঘিো 
ঘট্র্তনং তদতি োম তকন্তু িোর সলঙ্গ আমোর কী সম্পকশ? 
 
মযোতজলিটলক িল ো ঘস-কথো। ঘিোমোলক আর িোলনশ টকলড লক ঘসইতদন ঘথলকই ঘচোলখ্ 
ঘচোলখ্ ঘরলখ্তছ আতম। 
 
মোসোর ঘহোমস, রলি করুন— 
 
ঘিলরোও! 
 
 োই মোসোর ঘহোমস। রোি করল ন নো ঘিো? 
 
ঘক পোতিলেলছ ঘিোমোলক? 
 
 োর নোম এইমোত্র্ করল ন। 
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িোলক ঘক হকুম কলরলছ? 
 
িো ঘিো জোতন নো। িোলনশ আমোলক ি  – ো, মোসোর ঘহোমসলক একটু ঘোঁলট তদলে আে। 
হযোলরো মো োল ই জোলন খ্িম হলে  োলি িল  চল  আে। িোই এলসতছ োম। 
 
ি লি ি লি আিোর তিক খ্যোপো ষোাঁল র মলিো চলির তনলমলষ  র ঘথলক অ্দৃর্য হলে 
ঘি  তটে তডতক্স। খু্ক খু্ক কলর ঘহলস উলি পোইপ ঘথলক ছোই ঝো   ঘহোমস। 
 
ডোহো েীিু, কি সহলজ কিজোে আন োম ঘদখ্ল । ঘ েোলি ডোন্ডো িোতিলে ধলর তছ –
ঘিচোরোর খু্ত  পোউডোর হলে ঘ ি আতম নো-থোকল । তটে হ  ঘস্পনসোর জন 
গুন্ডোিোতহনীর ঘমম্বোর–ওর গুরু িোলনশর ক লজ এর চোইলি মজিুি। টোকো ঘখ্লে হমতক 
ঘদওেো আর মোরতপট করোই এলদর িযোিসো! 
 
ঘিোমোর ঘপছলন ঘকন? 
 
হযোলরো উইল্ড ঘকলস পোলছ হোি তদই–এই েলে। এই  টনোর পর হোি ঘদিই। তনশ্চে 
 ট ট িযোপোর তকছু আলছ, নইল  িোত  প শন্ত চ োও হি নো। 
 
ঘকসটো কী? 
 
এই তচতিখ্োনো প ল ই িুঝলি। ইলি থোকল  চ  দুজলন  ুলর আতস। 
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তচতিখ্োনো এই : 
 
তপ্রে তমটোর র্ো শক ঘহোমস, 
 
এ-িোত লি পর-পর এমন অ্লনক অ্দু্ভি িযোপোর  লটলছ ঘ  আপনোর পরোমর্শ আমোর 
একোন্তই দরকোর। কো লক ঘ লকোলনো সমলে িোত লিই পোলিন আমোলক। উইল্ড ঘটর্ন 
ঘথলক একটু দূলরই আমোর িোত । আমোর স্বিশি স্বোমী মতটশমোর ঘমিোরত  আপনোর মলে  
হলেতছ  এক সমলে। 
 
আপনোর তিশ্বস্ত 
ঘমতর ঘমিোরত  
তি ঘিি স, হযোলরো উইল্ড 
 
ঘট্র্লন ঘচলপ আর সোমোনয পথ একটো ঘ ো োর িোত লি পোত  তদলে ঘপৌঁলছ ঘি োম ইট কোি 
তদলে বিতর তিষণ্ণ ঘচহোরোর িোত টোর সোমলন। ঘপছলন পোইন, সোমলন অ্ ত্নিতধশি  োস। 
সোমলনর জোন োগুল োর ওপলর তিনলট ঘখ্োাঁচো ঘিল  ঘিতরলে রলেলছ তি ঘিি স নোমটোর 
তকছুটো সোথশকিো শুধু ঘসইখ্োলনই। িোত র ঘেিরটো তকছু েোল ো েোল ো ফোতনশচোলর িোসো। 
িৃহকত্র্ীও ঘির্ মোতজশি। ঘপ্রৌঢ়ো মতহ ো। 
 
ঘহোমস ি ল , আপনোর স্বোমীর সলঙ্গ ঘছোট্ট একটো িযোপোলর ঘ োিোল োি  লটতছ  িলট। 
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েদ্রমতহ ো ি ল ন, আমোর ঘছল  ডি োলসর নোমও তনশ্চে শুলনলছন? 
 
ডি োস!  ন্ডলনর সিোই শুলনলছ ও-নোম। দোরুণ মোনুষ! ঘকোথোে তিতন? 
 
স্বলিশ। ঘরোলম চোকতর করলি করলিই তনউলমোতনেোে মোরো ঘিলছ িিমোলস। 
 
ঘসকী! এ-রকম িোজো প্রোণিন্ত মোনুষটো… েোিোও  োে নো! িণজন্মো পুরুষ। স্বল্প জীিলনর 
প্রতিতট মুহূিশ প্রচণ্ড ঘিলজর সলঙ্গ  োপন কলর ঘি । 
 
িল ো ঘিতর্ ঘিলজর সলঙ্গ, তমটোর ঘহোমস। িোই ঘেলে প   ঘর্লষর তদলক–িুক ঘেলে 
ঘি –ঘদখ্ল  আর তচনলিও পোরলিন নো। 
 
েোল োিোসোর িযোপোর? 
 
হযোাঁ–এক র্েিোতনর সলঙ্গ–তপর্োতচনীর সলঙ্গ।  োক ঘি, ঘছল র কথো ি লি আপনোলক 
আনোইতন। 
 
ি ুন কী সমসযো। 
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আতম এই িোত টো তকলনতছ িছরখ্োলনক আলি। অ্িসর জীিন োপন কির িল  পো ো 
প্রতিলির্ীর সলঙ্গ ঘকোলনো ঘ োিোল োি রোতখ্তন। িো সলেও অ্লনক অ্দু্ভি িযোপোর  টলছ এই 
িোত  ত লর। তিনতদন আলি একজন িোত র দো ো  এলস এই িোত  তকনলি চোই  িোর 
এক মলেল র জলনয। আতম ঘিো অ্িোক। এ িল্লোলট পোকোিোত  অ্লনক রলেলছ–িো সলেও 
আমোর িোত  ঘকন?  োই ঘহোক, ঘদর্ভ্রমলণর খু্ি ইলি আমোর। িোই পোাঁচলর্ো পোউন্ড দর 
চত লে একটো দোম হোাঁক োমসলঙ্গসলঙ্গ রোতজ হলে ঘি  দো ো টো। িোরপর ি ল , িোত র 
মলধয  ো তকছু আলছ, সি ঘরলখ্ ঘ লি হলি িোর দোমও ঘদওেো হলি। ফোতনশচোরগুল ো 
েোল োই। িোই ঘমোটো দর হোাঁক োম। রোতজ হলে ঘি  ঘ োকটো। এি টোকো একসলঙ্গ হোলি 
ঘপল  ঘর্ষ জীিনটো তনতশ্চন্তেোলি কোটলি ঘেলি ঘির্ আনন্দ হ । 
 
িিকো  সকোল  দত ল র খ্স ো ঘরলখ্ ঘি  দো ো । আমোর উতক  তমটোর সলত্র্ো এই 
অ্ঞ্চল ই থোলকন। দত   ঘদলখ্ই তিতন ি ল ন–িল ো অ্দু্ভি র্িশ ঘদখ্তছ। এলি সই 
করল  িোত র মলধয ঘথলক খ্ কুলটো প শন্ত তনলে ঘ লি পোরলিন নো আপতন। 
 
রোলত্র্ দো ো  এল  ি  োম, একী িযোপোর। আতম ঘিো শুধু ফোতনশচোর তিতক্র করি। ঘ োকটো 
ি ল , িো হে নো। মলেল র িোতিক িল ো তিদ ুলট। সি ঘরলখ্ ঘ লি হলি। আতম 
ি  োম–িোই তক হে? আমোর িেনোিোতট কোিজপত্র্। দো ো  ি ল –তিক আলছ। 
িযতক্তিি তজতনসপত্র্ তনলে ঘ লি পোলরন তকন্তু  োওেোর সমলে সি ঘদতখ্লে ঘ লি হলি। 
আতম ঘখ্লপ তিলে ি  োম িোহল  িোত  ঘিচি নো। ঘ োকটো ঘি , আতমও েোিনোে 
প  োম। এ-রকম অ্দু্ভি কোণ্ড— 
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এই প শন্ত ঘর্োনিোর পর অ্দু্ভি একটো িোি ো প  । 
 
তনুঃর্লে হোি িুল  তমলসস ঘমিোরত লক তনরস্ত কর  ঘহোমস। মোজশোর চরলণ ঘহাঁলট ঘি  
দরজোর কোলছ। এক ঝটকোে পোল্লো খু্ল  মস্ত ঘচহোরোর হো সিশস্ব একতট স্ত্রীল োকলক  ো  
খ্োমলচ ধলর এমতনেোলি তহ  তহ  কলর ঘটলন আন  ঘ ন খ্োাঁচো ঘথলক মুরতি িোর করলছ–
স্ত্রীল োকটোও। ঝটপট করলি  োি  খ্োাঁচো ঘথলক ঘটলন আনো মুরতির মলিোই। 
 
একী। একী হলি! ছো ুন ি তছ! 
 
সুর্োন! ওখ্োলন কী করতছল ? 
 
এাঁরো  োঞ্চ খ্োলিন তক নো তজলজ্ঞস করলি আসতছ, অ্মতন এই েদ্রল োক— 
 
ঘহোমস ি ল , পোাঁচ তমতনট ধলর ঘিোমোর ঘসোাঁ-ঘসোাঁ কলর তনলশ্বস ঘনওেোর র্ে আতম শুলনতছ 
সুর্োন। 
 
সুর্োলনর মুলখ্র রং পো লট ঘি  এই কথোে। িো সলেও ঘিল  উলি ি ল , আমোর  ো  
আপতন ধরোর ঘক? 
 
ধলরতছ সোমনোসোমতন একটো তজতনস েতজলে ঘনি িল । তমলসস ঘমিোতর , আপতন আমোলক 
তচতি ত লখ্ ঘডলক পোতিলেলছন–এ-কথো কোউলক িল লছন? 
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57 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
নো। 
 
তচতি ডোকিোলক্স ঘক ঘফল তছ ? 
 
সুর্োন। 
 
সুর্োন, তচতির কথো িুতম কোলক জোতনলেতছল ? 
 
কোউলক নো। 
 
ঘসোাঁ-ঘসোাঁ কলর  োরো তনলশ্বস ঘনে, িোরো ঘিতর্তদন িোাঁলচ নো, সুর্োন। ঘকন তমলথয ি ছ? 
 
সুর্োন, িলজশ উিল ন তমলসস ঘমিোরত , আতম তনলজর ঘচোলখ্ ঘদলখ্তছ ঘঝোাঁলপর আ োল  
কোর সলঙ্গ ঘ ন কথো ি তছল । 
 
ঘস অ্নয কথো, ঘিপলরোেো সুর সুর্োলনর। আমোর িযোপোর— 
 
 োলক ি তছল  িোর নোম িোলনশ কটলড , ি   ঘহোমস। 
 
জোলননই ঘিো তজলজ্ঞস করলছন ঘকন? 
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সতিক জোনিোম নো–এখ্ন জোন োম। দর্ পোউন্ড ঘদোি সুর্োন–িল  ঘফল ো িোলনশলক ঘক 
পোতিলেলছ। 
 
ঘ  পোতিলেলছ ঘস আপনোর এক একটো দর্ পোউলন্ডর িদল  হোজোর পোউন্ড তদলি পোলর। 
 
এিই টোকোর ঘজোর েদ্রল োলকর? েদ্রল োক নন–তমতটতমতট হোসছ ঘদখ্তছ–েদ্রমতহ ো।  োক, 
অ্লনক কথোই ঘিো ি ল , এিোর নোমটো িল ো–দর্ পোউন্ড তনলে  োও। 
 
জোহোন্নলম  োন। 
 
সুর্োন, মুখ্ সোমল  কথো িল ো! ক ো ি ো তমলসস ঘমিোরত র। 
 
আপনোর চোকতরর কথোে আগুন! ঘঢর সলেতছ, আর নো–চ  োম। কো  ঘ োক পোতিলে 
ঘদোি–আমোর তজতনসপত্র্ তদলে ঘদলিন। িল ই দরজোর তদলক তছটলক ঘি  সুর্োন। 
 
গুডিোই সুর্োন–দরজো িন্ধ হলে ঘ লিই সহজ সুলর ঘহোমস ি ল , কি িো োিোত  গুন্ডোর 
দ টো কোজ চোত লে ঘিলছ ঘদখু্ন; আপনোর তচতিলি ডোক লরর ছোপ পল লছ রোি দর্টোে 
আমোর কোলছ এলদর র্োসোতন ঘপৌঁলছ ঘিলছ আজ সকো  এিোলরোটোে। এইটুকু সমলের 
মলধযই সুর্োন খ্ির পোতিলেলছ নোলটর গুরু ঘসই েদ্রমতহ োলক–েদ্রমতহ োই ি ি, ঘকননো 
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েদ্রল োক ি োে সুর্োন তফক কলর ঘহলস ঘফল তছ  আতমও ঘিো োে ি দ করতছ ঘদলখ্। 
েদ্রমতহ ো িযোক তটেলক পোতিলেলছন আমোলক েে ঘদতখ্লে সতরলে তদলি। 
 
তকন্তু ওরো চোে কী? 
 
ঘসইটোই ঘিো প্রশ্ন। এ-িোত  আলি কোর তছ ? 
 
একজন তরটোেোডশ সী-কযোলেলনর। 
 
েদ্রল োক সম্বলন্ধ আশ্চ শ ঘকোলনো খ্ির জোলনন? 
 
আতম অ্ন্তি জোতন নো। 
 
ঘকোথোও তকছু  ুতকলে রোলখ্তন ঘিো! আজকো  অ্ির্য গুিধন রোখ্লি হল  ঘপোটঅ্তফলসর 
িোলকই রোখ্ো হে। িলি তকছু পোি -ছোি  আলছ  ুতকলে-চুতরলে তকছু করলি নো-পোরল  
 ুম হে নো। তকন্তু গুিধনই  তদ হলি ঘিো ফোতনশচোর তনলি চোইলি ঘকন? তনশ্চে র যোলফল র 
ছতি িো ঘর্ক্সতপেলরর পোণু্ডত তপ এখ্োলন ঘনই? 
 
ঘমোলটই নো। ক্রোউন ডোতিশ তট ঘসট ছো ো আর তকছু আলছ িল  আমোর মলন হে নো। 
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ঘসজলনয এি ঝঞ্জোট পোতকলে রহসয সৃতষ্টর সোথশকিো থোলক নো। তট-ঘসটই  তদ দরকোর 
হলি ঘিো ঘসোজোসুতজ ি ল  পোরি? সরোসতর দোম ঘহাঁলক শুধু ওই িস্তুটোই তকনলি চোইি। 
িোত সুে তজতনস তনলি  োলি ঘকন? তমলসস ঘমিোরত , আমোর মলন হে ওরো এমন একটো 
তজতনলসর দখ্  চোে ঘ টো আপতন জোলনন নো আপনোর কোলছ আলছ–জোনল  প্রোণ ঘিল ও 
হোিছো ো করলিন নো। 
 
আমোরও িোই মলন হে। ি  োম আতম। 
 
ডোক্তোর ওেোটসন একমি আমোর সলঙ্গ। 
 
তজতনসটো িোহল  কী হলি পোলর, তমটোর ঘহোমস? শুলধোন তমলসস ঘমিোরত । 
 
ঘদখ্োই  োক নো মোনতসক িলিষণো কলর িোর হতদর্ পোওেো  োে তক নো। এ-িোত লি এক 
িছর আলছন? 
 
প্রোে িছর দুলেক। 
 
আরও েোল ো। এিতদলন ঘকউ আপনোর কোলছ তকছু চোেতন–হিোৎ তিন চোর তদলনর মলধয 
উি  িোই ঘিো কটক  োই অ্িস্থো হ –তজতনসটো েীষণ িো োিোত  দরকোর। কী মলন হে 
এলি? 
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61 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তজতনসটো খু্ি সম্প্রতি িোত লি এলসলছ, ি  োম আতম। 
 
আিোর একমি হওেো ঘি  ডোক্তোলরর সলঙ্গ। ি ল  ঘহোমস। তমলসস ঘমিোরত , তদন 
কলেলকর মলধয নিুন কী তজতনস এ-িোত লি ঘপৌঁলছলছ? 
 
তকছু নো। এ-িছর নিুন তকছুই তকতনতন। 
 
িোই নোতক! েোতর আশ্চ শ িযোপোর ঘিো! িোহল ও িলিষণো চোত লে  োওেো  োক। আপনোর 
এই উতক  েদ্রল োক খু্ি কোলজর ঘ োক? 
 
খু্িই। 
 
সুর্োন ছো ো আপনোর আর ঘকোলনো তঝ আলছ? 
 
একটো িোচ্চো ঘমলে আলছ। 
 
তমটোর সুলত্র্োলক দু-এক রোি এ-িোত লি থোকলি ি ুন। আপনোলক আি োলনো দরকোর! 
 
কোর খ্প্পর ঘথলক? 
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এখ্নও জোনো ঘনই–ওলদর উলের্য কী িুঝলি পোরল  ঘসইতদক ঘথলক নোলটর গুরুর হতদর্ 
িোর কলর ঘফ িোম। দো ো টোর তিকোনো কী? 
 
কোলডশলি শুধু নোম আর ঘপর্ো ঘ খ্ো আলছ। ঘহি-জনসন, তন োমদোর। 
 
তডলরটতর হোাঁটলকও তিকোনো পোি নো। সৎ কোরিোতররো কখ্লনো কোরিোলরর তিকোনো  ুতকলে 
রোলখ্ নো। তমলসস ঘমিোরত , নিুন তকছু  টল  জোনোলিন–আতম রই োম আপনোর ঘপছলন। 
 
হ   লরর মলধয তদলে ঘিতরলে আসিোর সমলে ঘর্যনচিু ঘহোমলসর নজলর প   এক 
ঘকোলণ ঘির্ তকছু ট্র্োঙ্ক আর কোলির িোক্স িোিো  করো হলেলছ। ঘহোমলসর ঘচোখ্ এ োে নো 
তকছুই। 
 
ি  , িোক্সর িোলে ঘদখ্তছ তম োলনো,  ুসোলরলন ঘ খ্ো রলেলছ? ইটোত  ঘথলক এলসলছ। 
 
ডি োলসর তজতনসপত্র্। 
 
এখ্নও ঘখ্োল নতন? কতেন এলসলছ? 
 
তদন সোলিক। 
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ঘসকী! আপতন ঘ  ি ল ন তদনকলেলকর মলধয তকছুই আলসতন িোত লি। তনশ্চে এর মলধয 
দোতম তজতনস তকছু আলছ  োর জলনয ঘ োক ঘ লিলছ আপনোর ঘপছলন। 
 
দোতম তজতনস কী আর থোকলি ি ুন। ডি োস মোইলন ঘপি সোমোনযই। 
 
একটু েোি  ঘহোমস। ি  , আর ঘদতর করলিন নো। সি তজতনস ওপরি োে আপনোর 
ঘর্োিোর  লর তনলে  োন। খু্ল  ঘদখু্ন কী আলছ। আতম কো  আসতছ। 
 
তি ঘিি স-ঘক ঘ  খ্র নজলর রোখ্ো হলেলছ, হোলিনোলি িোর প্রমোণ ঘপ োম রোস্তোে 
ঘিলরোলিই। ঘমোল র মোথোে িোলছর ছোেোে  োপতট ঘমলর দোাঁত লে থোকো দোনি তনলগ্রোর সলঙ্গ 
মুলখ্োমুতখ্ হলে ঘি োম আচমকো। সলঙ্গসলঙ্গ পলকলট হোি তদ  ঘহোমস। 
 
মোসোর ঘহোমস তক তপস্ত  িোর করলছন? 
 
নো ঘহ; ঘসলন্টর তর্তর্ িোর করতছ। 
 
আপতন িল ো মজোর ঘ োক, মোসোর ঘহোমস। 
 
তটে, আতম  তদ ঘিোমোর ঘপছলন  োতি, খু্ি ঘিতর্ মজো আর পোলি নো। সকোল  সোিধোন 
কলরতছ, ঘখ্েো  ঘনই ঘদখ্তছ। 
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64 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

খু্ি ঘখ্েো  আলছ মোসোর ঘহোমস। ঘসইজলনযই ঘিো এলসতছ আপনোর কোলজ  োিলি মোসোর 
পোতকশলির িযোপোর তনলে কথো ি লি নে। 
 
িোহল  িল ো ঘিো িোপু ঘক ঘিোমোলদর এ-কোলজ নোতমলেলছ? 
 
মোসোর ঘহোমস, েিিোলনর তদতিয আতম জোতন নো। িোতনশর হকুলম ঘনলমতছ–এর ঘিতর্ জোতন। 
 
তটে, মলন থোলক ঘ ন ও-িোত র েদ্রমতহ ো আর সি তকছুর ঘদখ্োশুনোর েোর এখ্ন 
আমোর ওপর। 
 
মলন থোকলি, মোসোর ঘহোমস। 
 
তকছু দূলর এলস ঘহোমস ি ল , পোল র ঘিোদোতটর নোম জোনো থোকল  িযোক তটে এখ্ন 
িোর সলঙ্গই তিশ্বোস োিকিো কলর িসি। ঘস্পনসোর জলনর দল র ঘ োকজনলদর মতিিতি 
আতম জোতন। ওেোটসন, এ-ঘকলস  যোঙ্গলড  স্পোইলকর সোহো য দরকোর। চ  োম 
ঘসইখ্োলন। 
 
আতম ি তছ, তমটোর ঘহোমস।  তদও ি িোর মলিো ঘিমন তকছু ঘনই। 
 
সোরোতদন আর তটতক ঘদখ্ো ঘি  নো ঘহোমলসর। আতম জোতন ও  োর কোলছ ঘিলছ, িোর কোছ 
ঘথলক র্হলরর ঘনোংরো ঘকল ঙ্কোতরর তকছু খ্ির ও আনলিই।  যোঙ্গল  স্পোইক ঘ োকটো চোর 
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অ্লঙ্কর ঘমোটো টোকো ঘরোজিোর কলর পতত্র্কোে তফ হিোে কদ শ কুৎসো পতরলির্ন কলর। এ-
িযোপোলর একল োলি ঘস তরতসেোর এিং ট্র্োিতমটোর। ঘহোমস িোর কোলছ ঘকল ঙ্কোতর কোতহতন 
মোলঝ মোলঝ ঘপৌঁলছ ঘদে–তিতনমলে নিুন খ্ির সংগ্রহ কলর। ঘকল ঙ্কোতর কোতহতনর এলহন 
তডলপো ঘথলক তরক্তহলস্ত ঘ  ঘস ঘফলরতন, িো িুঝ োম পলরর তদন সকোল  ঘদখ্ো হওেোর 
পর হোিেোি ঘদলখ্। তকন্তু িোর পলরই এ  ঘটত গ্রোলমর আকোলর একটো তিরোট তিস্মে : 
 
এখু্তন আসুন। মলেল র িোত লি রোলি ঘচোর পল তছ । পুত র্ এলসলছ। 
 
তর্স তদলে উি  ঘহোমস, ঘদখ্ল  ঘিো ওেোটসন, নোটলকর গুরুতট ঘির্ কতরিকমশো িযতক্ত। 
ঘিোমোলক ওখ্োলন রোি কোটোলি নো-িল  খু্ি েু  কলরতছ–সুলত্র্ো ঘ োকটো ঘকোলনো কোলজর 
নে।  োক ঘি, নোটক  খ্ন ক্লোইমযোলক্স ঘপৌঁলছলছ, িখ্ন হীলরো উইলন্ড আিোর নো-ঘিল ই 
নে। 
 
এিোর ঘপৌঁলছ ঘদখ্ োম তিষণ্ণ িোত টোর সোমলন এক পো  তনষ্কমশো ঘ োলকর তে , জোন ো 
আর ফুল র ঘঝোপ পরীিো করলছ পুত র্ কনলটি । িোত র ঘেির আমোলদর অ্েযথশনো 
জোনোল ন পেলকর্ এক িৃতে েদ্রল োক তমটোর সুলত্র্ো। পুত র্ ইনলস্পকটর ঘহোমলসর 
পুলরোলনো িনু্ধ। ঘসোল্লোলস ি ল ন, এক্সপোলটশর দরকোর হলি নো। তছাঁচলক চুতর। হো হোিোলি 
পুত র্ই সোম োলি পোরলি। 
 
তছাঁচলক চুতর? ঘহোমলসর প্রশ্ন। 
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এলেিোলর। ঘচোর কোরো, িোও জোনো হলে ঘিলছ। িোলনশ টকলডল র দ িল র কোজ 
তনলগ্রোটোলকও ঘদখ্ো ঘিলছ ধোলরকোলছ। 
 
চমৎকোর! কী চুতর ঘি ? 
 
ঘিমন তকছু নো। তমলসস ঘমিোরত লক ঘক্লোলরোফমশ কলর–ওই ঘ , এলস ঘিলছন উতন। 
 
তঝলের কোাঁলধ ের তদলে পো ঘটলন  লর ঢুকল ন তমলসস ঘমিোরত –তমটোর ঘহোমস আপনোর 
কথো শুতনতন িল ই এই কোণ্ড  ট । তমটোর সুলত্র্োলক আর কষ্ট তদলি চোইতন কো  রোলত্র্। 
 
আজ সকোল ই শুন োম আপনোর তনলদশর্, ি ল ন তমটোর সুলত্র্ো। 
 
খু্ি ক্লোন্ত ঘদখ্তছ আপনোলক, ি ল  ঘহোমস। কী িযোপোর খু্ল  ি লি পোরলিন? 
 
ঘমোটকো ঘনোটিই িুলক ইনলস্পকটর ি ল ন, এর মলধযই সি পোলিন। 
 
ওাঁর মুলখ্ শুনলি চোই– তদ খু্ি ক্লোন্ত ঘিোধ নো-কলরন। 
 
আতম ি তছ, তমটোর ঘহোমস।  তদও ি িোর মলিো ঘিমন তকছু ঘনই। িোত লি ঘচোর 
ঘঢোকোলনোর িযিস্থোটো তনশ্চে সুর্োলনর কীতিশ। নোলক ঘক্লোলরোফমশ ঘদওেোর পর জ্ঞোন তছ  
নো। জ্ঞোন তফলর আসোর পর ঘদখ্ োম তিছোনোর পোলর্ একটো ঘ োক দোাঁত লে। আর একজন 
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হোলি কলর কী িু লছ ঘছল র িযোলির মলধয ঘথলক, ঝোাঁতপলে পল  জোপলট ধর োম িোলক। 
অ্নয ঘ োকটো তনশ্চে িখ্ন ঘমলর ঘফর অ্জ্ঞোন কলর ঘদে আমোলক। আওেোজ শুলন ঘমতর 
ঘদৌল  এলস ঘচাঁচোলমতচ কলর পুত র্ ডোলক–ঘচোর পো োে িোর আলিই। 
 
কী তনলে ঘিলছ? 
 
ঘিমন তকছু নে। ডি োলসর িোলক্স িযোলি দোতম তকছু তছ  নো। 
 
সূত্র্ তকছু ঘফল  ঘিলছ ঘচোলররো? 
 
ঘ -ঘ োকটোলক জোপলট ধলরতছ োম, িোর হোি ঘথলক একটো কোিজ খ্োমলচ তছাঁল  
তদলেতছ োম ঘিোধ হে–ঘমলঝলিই পল  তছ  দ ো পোকোলনো অ্িস্থোে। ঘছল র হোলি ঘ খ্ো 
কোিজ। 
 
িোর মোলন ঘকোলনো কোলজ আসলি নো। ঘচোলরলদর হোলির ঘ খ্ো থোকল  একটো কথো তছ , 
ি ল ন ইনলস্পকটর। 
 
তিক িল লছন। িিুও কোিজটো ঘদখ্লি চোই। 
 
ঘনোটিই ঘথলক েোাঁজ করো ফু কযোপ কোিজটো িোর করলি ইনলস্পকটর ি ল ন, পাঁতচর্ 
িছলরর অ্তেজ্ঞিোে িুলঝতছ, আেুল র ছোপ-টোপ ঘথলক অ্লনক তকছু পোওেো  োে। 
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কোিজ ঘদলখ্ ঘহোমস ি ল , আপতন কী ঘপলেলছন এ ঘথলক? 
 
অ্দু্ভি একটো নলেল র উপসংহোর িল ই মলন হ । 
 
উপনযোলসর উপসংহোর ঘিো িলটই। পৃষ্ঠো সংখ্যো ঘদখ্লছন নো, দু-ঘর্ো পাঁেিোতল্লর্। আলির 
দু-ঘর্ো চুেোতল্লর্ পৃষ্ঠো ঘকোথোে? 
 
ঘচোলর তনলে ঘিলছ ঘিোধ হে। তনলে  োওেোই সোর হলি– োে হলি অ্ষ্টরম্ভো। 
 
অ্দু্ভি, িল্প চুতরর জলনয িোত লি ঘচোর ঘঢোকোটো একটু অ্স্বোেোতিক নে তক? 
 
িো োহল োর মোথোে হোলির কোলছ  ো ঘপলেলছ, িোই তনলে সটলকলছ, ি ল ন 
ইনলস্পকটর। 
 
তকন্তু আমোর ঘছল র তজতনলসর ওপর নজর প ল  ঘকন? তমলসস ঘমিোরত র প্রশ্ন। 
 
নীলচর ি োে তকছুই পোেতন িল । ইনলস্পকটলরর জিোি। 
 
ঘহোমস ি ল , ওেোটসন, জোন োর কোলছ এলসো। প ো  োক কোিজটো। 
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আল োে দোাঁত লে প  োম একটো িোলকযর মোঝখ্োন ঘথলক আশ্চ শ কলেকটো কথো। 
 
… দরদর কলর রক্ত প লি  োি  মুলখ্র কোটো ঘছ ো থশযোি োলনো জোেিোগুল ো তদলে। 
তকন্তু িিতিিি রুতধরপ্ল্োতিি হৃদলের িু নোে মুলখ্র িি তকছুই নে। হৃদে টুকলরো 
টুকলরো হলে ঘি  অ্তনন্দযসুন্দর ঘসই মুখ্খ্োতনর সহসো পতরিিশন ঘদলখ্… ঘসই মুখ্… ঘ -
মুলখ্র জলনয জীিন প শন্ত তনুঃলর্লষ তিত লে তদলি পোরি ঘস, ঘসই মুখ্ িোর তদলক 
ঘচলে… িোর  ন্ত্রণো আর  োঞ্ছনোর তদলক িোতকলে সোমোনয একটু হোস … হোতসর মলধয 
ফুলট উি  হৃদেহীনোর হোেনোহোতস… তপর্োতচনীর তনষ্করুণ উল্লোস… ঘসই মুহূলিশই… হযোাঁ, 
হো… ঘসই মুহূলিশই তনমশম ওই হোতস ঘদলখ্ই ঘপ্রম মোরো ঘি  িোর হৃদলের মলধয জন্ম তন  
 ৃণো। মোনুষ তকছু তনলে িোাঁচলি চোে। আতমও িোাঁচি। প্রতিতহংসোর অ্নল  হৃদলের জ্বো ো 
জুল োলনোর জলনয িোাঁচি। ঘিোমোর ঘপ্রম পোইতন ঘপ্রেসী, পোইতন ঘিোমোর িোহিন্ধন–তকন্তু 
ঘিোমোর কীতিশকোতহতন ফোাঁস কলর ঘদওেোর জলনযই ঘিাঁলচ থোকলি এই অ্ধম। 
 
চমৎকোর িযোকরণ! মৃদু ঘহলস কোিজটো ইনলস্পকটলরর হোলি তফতরলে তদলি তদলি ি ল  
ঘহোমস, ঘস আর িোর কীরকম ঘর্লষর তদলক আলিলির মোথোে আতম হলে ঘি   ি 
কলরলছন? চরম মুহূলিশ তনলজলকই নোটলকর নোেক কল্পনো কলর িলসলছ ঘ খ্ক। 
 
ঘ খ্োর  ো তছতর, কোিজটো ঘনোটিইলি রোখ্লি রোখ্লি মন্তিয করল ন ইনলস্পকটর। 
একী! চ ল ন নোতক, তমটোর ঘহোমস? 
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ঘ োিয িযতক্তর হোলি িদন্তেোর  খ্ন রলেলছ, আমোর আর থোকোর দরকোর ঘনই। তমলসস 
ঘমিোরত , আপতন ঘদর্ভ্রমণ করলি চোইতছল ন নো? 
 
অ্লনক তদলনর সোধ। 
 
ঘকোথোে ঘ লি চোন? কোেলরো? মোতদরো? তরতেলেরো? 
 
টোকো থোকল  পৃতথিীটো  ুলর আসিোম। 
 
ঘির্, ঘির্, পৃতথিী  ুরলি চোন। তিক আলছ, সুপ্রেোি সিোইলক। সলন্ধ নোিোদ আমোর তচতি 
ঘপলি পোলরন। ঘিতরলে আসোর সমলে ইনলস্পকটলরর ঘিোাঁলটর ঘকোলণ হোতসটুকুর মোলন 
মলন হ  এইরকম–ঘসেোনো হল ই তক এমতন মোথোপোি ো হলি হে? 
 
 ন্ডন ঘপৌঁলছ ঘহোমস ি ল , এ-িযোপোলরর এখু্তন তনস্পতত্ত করো দরকোর। ইসোলদোরো 
তক্ললনর মলিো ঘমলেলছল র সলঙ্গ একো ঘদখ্ো করো তনরোপদ নে–িুতমও চল ো, সোিী 
থোকলি। 
 
িোত  তনলে চ  োম গ্রসলেনস ঘকোেোলরর তদলক। তকছুিণ তচন্তোে  ুলি থোকোর পর 
আচমকো ঘ ন ঘজলি উলি ঘহোমস ি ল , ওেোটসন, সি িুলঝছ তনশ্চে? 
 
নোলটর গুরুর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি চল ছ–এ ছো ো তকছু িুতঝতন! 
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তিক, তিক। ইসোলদোরো তক্লন নোমটো শুলনও তকছু িুঝল  নো? এ ঘসই তিখ্যোি স্পযোতনর্ 
তিউতট– োর পূিশপুরুষরো পুরুষোনুক্রলম পোরনোমিুলকোলি সদশোতর কলর ঘিলছ ঘ  হিোৎ 
কুলির হলে তিলেতছ  জোমশোন তচতন সম্রোট তক্লনলক তিলে করোর পলরই তিধিো হওেোর পর। 
িোরপর ঘথলকই  লরোেো ঘপ্রলম পুাঁদ হলেতছ  তিখ্যোি তিউতট একোতধক পুরুলষর সলঙ্গ। 
পোমশোলনন্ট ঘপ্রতমক এ-জোিীে ঘমলেরো রোলখ্ নো ধলর আর ছোল –র্খ্ তমলট ঘিল ই ছুাঁল  
ঘফল  ঘদে। তকন্তু ডি োস ঘমিোরত  ঘসোসোইতট প্রজোপতি নো হলেও এর জোল  জত লে 
তিলেতছ  রূলপর টোলন অ্ন্ধ ঘপোকোর মলিো। 
 
উপনযোসটো িোহল  ডি োলসর তনলজর? 
 
এই ঘিো ঘির্ ঘজো োিোত   োতিলে ঘফ ছ। ইসোলদোরো তডউক অ্ফ ঘ োলমোন্ডলক তিলে 
করলি  োলি শুন োম– তদও ঘছল র িেতস। েোিী র্োশুত  মোতনলে তনল ও ঘকল ঙ্কোতরর 
মুখ্ চোপো ঘদওেো  োলি নো। এলস ঘিতছ! 
 
ওলেট এলন্ডর েোতর চমৎকোর একটো ঘকোলণর িোত র সোমলন এলস নোম োম দুই িনু্ধ। 
 ন্ত্রিৎ একজন ফুটমযোন ঘহোমলসর কোডশ ঘেিলর তনলে তিলে তফতরলে এলন তদলে ি ল , 
েদ্রমতহ ো িোত  ঘনই। ঘহোমস হৃষ্টকলে ি ল , িোহল  তফলর নো-আসো প শন্ত অ্লপিো 
করো  োক। 
 
শুলন ঘেলে চুরমোর হলে ঘি   ন্ত্র। 
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ঘখ্াঁতকলে উলি ি ল , িোত  ঘনই মোলন আপনোর জলনয ঘনই। 
 
ঘিোিো! ঘিোিো! িোহল  আর অ্লপিো করলি হলি নো। এই তচতিটো তিলে দোও ঘিোমোর 
মতনিোতনলক। 
 
ঘনোটিইলের পোিো তছাঁল  ঘহোমস শুধু ত খ্ , িোহল  তক পুত র্ আসলি? ফুটমযোন তিলদে 
হলিই মুচতক ঘহলস আমোলক ি ল , ঘদলখ্ো নো কীরকম কোজটো হে। 
 
হ ও িলট–অ্িযন্ত চমকপ্রদেোলি অ্তির্ে ঝটপট ফ টো ফল  ঘি । এক তমতনটও ঘি  
নো, আরিযরজনীর উপনযোস িতণশি একখ্োনো দোরুণ জমকোল ো ড্রতেং রুলম সোদলর ঘডলক 
তনলে  োওেো হ  আমোলদর।  লর আল ো আর আাঁধোতরর ঘখ্ ো–মোলঝ একটো ঘিো োতপ 
রলের তিদুযৎ িোতি জ্ব লছ। তিখ্যোি তিউতটতটলক ঘদলখ্ এইটুকুই িুঝ োম ঘ  েদ্রমতহ ো 
এমন একটো িেলসর সতন্ধিলণ ঘপৌঁলছলছন ঘ -িেলস ঘপৌঁলছ তিশ্বসুন্দরীরোও আল ো 
আাঁধোতরর মলধয থোকলি চোে। আমরো  লর ঢুকলিই রোতনর মলিো দী শিনু ঘসোফো ঘথলক 
তসলধ কলর মুলখ্োর্সদৃর্ অ্পরূপ আনলন িোাঁথো ওেোন্ডোরফু  একলজো ো স্পযোতনর্ ঘচোলখ্ 
খু্ন জোতিলে ঘ ন এলফাঁ -ওলফাঁ  কলর ঘফ ল ন আমোলদর। 
 
ঘনোটিই ঘথনক ঘছাঁ ো কোিজটো নো লি নো লি ি ল ন িীক্ষ্ণ্ণ্ণ িীি কলষ্ঠ, মোলন কী? এই 
হোম োিোতজর মোলনটো কী? 
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মোলনটো আপতন েোল োই জোলনন। আপনোর িুতেমত্তোর ওপর আমোর িেো আলছ– তদও 
ইদোনীং িল ো েু  কলর ঘফ লছন–িুতের  লট  োটতি ঘদখ্ো  োলি। 
 
কীেোলি শুতন? 
 
আমোলক েো োলট গুন্ডোর েে ঘদতখ্লে িোন্ত রোখ্োর ঘচষ্টো কলর। প্রোলণর েে থোকল  এ-
ঘপর্ো ঘকউ ঘনে নো মযোডোম। তিপদলক েোল োিোলস িল ই আলস। আপতনই ঘসই তিপলদর 
ঘ োে ঘদতখ্লে ঘকসটোর মলধয আমোলক ঘটলন এলনলছন। 
 
কী ি লছন িুঝতছ নো। েো োলট গুন্ডোর সলঙ্গ আমোর কী সম্পকশ? 
 
ক্লোন্ত েতঙ্গমোে দরজোর তদলক পো িোত লে ঘহোমস ি ল , সতিযই আপনোর িুতের  ট রূ্নয 
হলি চল লছ। চ  োম। 
 
দোাঁ োন! ঘকোথোে  োলিন? 
 
কট যোন্ড ইেোলডশ। 
 
কলেক পো ঘ লি-নো-ঘ লিই ইসোলদোরো ঝল র ঘিলি আমোলদর পোর্ কোতটলে তিলে দু-হোি 
দু-পোলর্ ছত লে পথ আটলক দোাঁত লে ঘি । চলির তনলমলষ তট  হলে ঘি  ঘে লেট। 
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আসুন, িসুন। ঘখ্ো োখু্ত  কথো ি ো  োক। িনু্ধরূলপ ঘপলি চোই আপনোলক। 
 
কথো তদলি পোরতছ নো। দণ্ডমুলণ্ডর কো আতম নই।  ো ি িোর ি ুন, িোরপর ি ি আতম 
কী করি। 
 
আপতন খ্োাঁতট েদ্রল োক। িুলকর পোটোও আলছ। আপনোলক েে ঘদখ্োলি  োওেোটো ঘিোকোলমো 
হলেলছ। 
 
আস  ঘিোকোতম হলেলছ একদ  রোসলকল র হোলি তনলজলক সাঁলপ ঘদওেো। ওরো এখ্ন হে 
িযোকলম  করলি আপনোলক, নে সি ফোাঁস কলর ঘদলি। 
 
অ্ি প্রোণলখ্ো ো আতম নই, তমটোর ঘহোমস। িোলনশ টকলড  আর সুর্োন ছো ো ঘকউ জোলন 
নো আতমই ওলদর কোলজ নোতমলেতছ। ওরো ঘিো এ-রকম কোজ এই প্রথম করলছ নো–ঘচোখ্ 
তটলপ িল ো সুন্দরেোলি ইতঙ্গি কলর কথোটো অ্ধশসমোি রোখ্ল ন পরমোসুন্দরী ইসোলদোরো। 
 
িোই ি ুন। এর আলিও ওলদর কোলজ  োতিলেলছন। 
 
তনুঃর্লে কোজ সোরলি ওলদর মলিো উাঁলদ হোউন্ড আর হে নো। 
 
এরোই আিোর  ুলর কোমল  ঘদে ঘ  ঘ ত লে ঘদে িোলকই। চুতরর চোলজশ তর্িতিরই ধরো 
প লি প্রলিযলকই পুত র্ ঘপছলন ঘ লিলছ। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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 োগুক। ওরো মুখ্ িুলজ থোকলি জোলন। টোকো খ্োে ঘসইজলনযই। 
 
তকন্তু আতম  তদ মুখ্ খু্ত লে তদই? 
 
আপতন ঘদলিন নো। আপতন েদ্রল োক। ঘমলেলদর ঘিোপন কথো ঘিোপলন রোখ্লি জোলনন। 
 
িোহল  আলি ঘফরি তদন পোণু্ডত তপটো। 
 
তখ্ তখ্  কলর ঘহলস উলি ফোেোর ঘপ্ল্লসর সোমলন দোাঁত লে আগুন ঘখ্োাঁচোলনোর ডোন্ডো তদলে 
একিোদো কোল ো ছোই নো লি নো লি ইসোলদোরো ি ল , তনলে ঘ লি পোরলিন? 
 
ঘহোমলসর মুখ্েোি এ-রকম গ্রোনোইট কতিন হলি কখ্লনো ঘদতখ্তন। 
 
আপনোর কপোল  অ্লনক দুিশতি আলছ ঘদখ্তছ। ি  িো োিোত  কলর ঘফ ল ন। 
 
ডোন্ডোটো ছুাঁল  ঘফল  ইসোলদোরো ি ল , আপতন িল ো তনদশে! শুনলিন সি কথো? 
 
আতম ি তছ, আপতন শুনুন। 
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নো, নো, আমোর মুলখ্ শুনুন। ঘমলেমোনুলষর স্বলের প্রোসোদ  খ্ন ঘেলে  োওেোর মুলখ্ এলস 
দোাঁ োে, িখ্ন এ ছো ো আর তকছু করোর থোলক নো, তমটোর ঘহোমস। 
 
প্রথম পোপটো আপনোর। 
 
হযোাঁ, হযোাঁ, স্বীকোর করতছ প্রথম পোপ আমোর। ডি োস ঘছল টো েোল ো–তকন্তু ঘস িল ো ঘিতর্ 
ঘচলে ঘফল তছ  আমোর কোলছ–আতম েোন কলরতছ োম  ো ঘদওেোর নে িোলক িোই ঘদোি–
ঘস িো তিশ্বোস কলরতছ । ঘেলিতছ  ঘস-ই শুধু পোলি আমোলক–আর ঘকউ নে। অ্সহয! 
িোই িোলক সমলঝ ঘদওেোর দরকোর হলে পল তছ । 
 
ঘদোরলিো োলিই গুন্ডো তদলে তপতটলে? 
 
সিই ঘিো জোলনন। িোলনশ দ ি  তদলে হোাঁতকলে তদলেতছ  দরজো ঘথলকই, একটু 
িো োিোত ই কলরতছ  অ্ির্য। তকন্তু িোরপর কী কলরতছ  জোলনন? ঘকোলনো েদ্রল োলকর 
পলি  ো করো উতচি নে–িোই কলরতছ । আমোলক ঘনকল  আর তনলজলক ঘমষর্োিক 
সোতজলে একটো উপনযোস ত লখ্তছ । ঘস-উপনযোস প ল ই ঘ োলক ঘজলন ঘ ি আমোর 
সমস্ত কীতিশকোতহতন। 
 
অ্তধকোর তছ  িল ই ত লখ্তছ । 
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ইটোত র তনষু্ঠরিো ওর রলক্তর মলধয তমলর্ তিলেতছ । িোই জ নয ঘসই উপনযোলসর দুলটো 
পোণু্ডত তপ কলর একটো আলিই আমোর কোলছ পোতিলে তদলেতছ   োলি প্রকোলর্র আলিই 
জ্বল  পুল  মতর। আর একটো পোিোি প্রকোর্লকর কোলছ। 
 
প্রকোর্লকর কোলছ ঘ  পোতিলে ঘদেতন জোনল ন কী কলর? 
 
প্রকোর্লকর কোলছ ঘখ্োাঁজ তনলে। এর আলিও অ্লনক িই ও ত লখ্লছ–প্রকোর্লকর নোম 
তিকোনো জোনিোম। িোরপলরই হিোৎ খ্ির এ , ইটোত লি মোরো ঘিলছ ডি োস। ঘ োক 
 োিো োম পোণু্ডত তপটো উেোর করোর জলনয–জোনিোম মো পত্র্ মোলের কোলছ ঘফরি 
আসলিই। প্রথলম ঘসোজো আেুল  ত  িু লি ঘচলেতছ োম–পোণু্ডত তপসলমি পুলরো িোত টো 
ঘ লকোলনো দোলম তকলন তনলি ঘচলেতছ োম।  খ্ন পোর োম নো, িখ্ন আেু  িোাঁকোলি হ । 
তমটোর ঘহোমস, ি ুন, এ ছো ো আমোর করোর আর কী তছ ? ও-পোণু্ডত তপ ঘপ্রলস ঘিল  
আমোর েতিষযৎ িল  আর তকছু থোকি। তক? স্বীকোর করতছ ডি োলসর ওপর অ্িটো 
তনদশে নো হল ই েোল ো হি। তকন্তু আমোরও ঘিো একটো জীিন আলছ? 
 
কোাঁধ ঝোাঁতকলে ঘহোমস ি ল , িো িল  আসুন একটো মন্দ রফো করো  োক। ফোটশ ক্লোস 
তটতকলট পৃতথিী ঘিত লে আসলি কি খ্রচ হে? 
 
হোাঁ কলর পরম তিস্মলে ঘচলে রইল ন ইসোলদোরো। 
 
পোাঁচহোজোর পোউলন্ড সম্ভি? 
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তনশ্চে! 
 
িোহল  পোাঁচ হোজোলরর একটো ঘচক ত লখ্ তদন–তমলসস ঘমিোরত লক আজই ঘপৌঁলছ ঘদোি। 
ওাঁর একটু হোওেো পতরিিশলনর দরকোর আপনোরও িোাঁর প্রতি কিশিযটো করো দরকোর। 
আর হযোাঁ, আেু  িুল  হাঁতর্েোর করোর েতঙ্গমোে ঘর্ষ কর  র্ো শক ঘহোমস, সোিধোন! 
সোিধোন! আগুন তনলে ঘখ্ লি তিলে চোপোর কত র মলিো ওই আেু ও একতদন পুল  
ঘ লি পোলর ঘখ্েো  থোলক ঘ ন। 
 
————- 
 
টীকো 
 
পোণু্ডত তপর পযোাঁচ : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তি ঘিি স িযোন্ড মযোিোতজলনর অ্লটোির 
১৯২০ সংখ্যোে এিং আলমতরকোর ত িোতটশ পতত্র্কোর ১৮ ঘসলেম্বর ১৯২৬ িোতরলখ্ 
প্রকোতর্ি সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
 
হ িনশ পোলকশ : সম্ভিি ঘগ্রস ইন ঘরোলডর হ িনশ িোরস-এর কথো ি ো হলেলছ। 
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র যোলফল র ছতি : ইিোত র ঘরলনসোাঁ  ুলির তচত্র্কর রোফোলে  সোনতি (১৪৮৩-১৫২০) িো 
 শোফোলেল ো সোনতজও-ঘক ি ো হি ই তদতেলন্নো িো দয তডেোইন। ঘপোপ ত ও দয ঘটনথ-এর 
আলদলর্ েযোতটকোলনর তসসতিন চযোলপল র ঘদওেোল  ছতি আাঁলকন রোফোলে । 
 
ক্রোউন ডোতিশ তট ঘসট : ১৮৯০ সোল  রোতন তেলটোতরেো ডোতিশর একতট তচনোমোতটর িোসন 
বিতরর কোরখ্োনোলক মযোনুফোকচোরোসশ অ্ি পপোলসশত ন টু হোর মযোলজতট আখ্যো ঘদন। 
িোলদর নোলমর সলঙ্গ রেযো  র্েতট িযিহোলরর অ্নুমতি ঘদন। দয রেযো  ক্রোউন ডোতিশ 
ঘপোলসশত ন ঘকোম্পোতনর বিতর তচনোমোতটর িোসনলক ক্রোউন ডোতিশ ি ো হে। 
 
আপনোলক আি োলনো দরকোর : ঘকোলনো উাঁতকল র পলি এই ধরলনর কোজ করো ঘির্ 
কষ্টকতল্পি। 
 
তডলরটতর : ঘস  ুলির তডলরটতরগুত র মলধয ঘকত  অ্যোন্ড ঘকোং প্রকোতর্ি ঘকত স তডলরটতর 
তছ  সমতধক জনতপ্রে। 
 
 ুসোলরলন : জোমশোনেোষী র্হর  ুসোনশ িো জোমশোন উচ্চোরলণ  ুজোনশ, ইিোত ে উচ্চোরলণ 
 ুসোলনশ ঘ খ্ো হওেোর কথো।  ুসোলরলন ফরোতস উচ্চোরণ। 
 
পুলরোলনো িনু্ধ : র্ো শক ঘহোমলসর কোতহতনলি একমোত্র্ এখ্োলনই ইনলস্পকটলরর নোম জোনো 
 োেতন। 
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পোরনোমিুলকো : ১৬৫৪ সোল  ও ন্দোজলদর হোি ঘথলক পিুশতিজলদর দখ্ল  আলস 
পোরনোমিুলকো। ১৮৯১ সোল  ঘিতজ  রোলষ্ট্রর অ্ন্তেুশক্ত হে। এখ্োলন ঘস্পনীে উপতনলির্ িো 
দখ্  ঘকোলনোকোল  তছ  নো। 
 
পোাঁচ হোজোলরর একটো ঘচক ত লখ্ তদন : ঘডতেড ঘি োরতটন ত লখ্লছন, এই টোকো ঘথলক 
 তদ তমলসস ঘমিোরত লক ঘহোমলসর পোতরিতমক ঘমটোলি হে, িোহল  তকন্তু ফোটশ ক্লোস 
তটতকলট পৃতথিী ঘিত লে আসোর টোকো কুল োলি নো। 
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পািাযর্র পাপিক্র 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্স ] 

 
অ্লনকিণ ধলর একটো ঘ ো-পোওেোর মোইলক্রোলকোলপর ওপর ঘহাঁট হলে তছ  র্ো শক 
ঘহোমস। এিোর তসলধ হলে তিজেলিৌরলি িোকো  আমোর তদলক। 
 
ি  , তজতনসটো আিো–ঘকোলনো সলন্দহই ঘনই। তফলল্ড ছ োলনো িস্তুগুল ো ঘদখ্ল ই িুঝলি। 
 
আই-তপলস ঘচোখ্ ঘরলখ্ ঘফোকোস তিক কর োম। 
 
ঘরোাঁেোগুল ো টুইড ঘকোলটর। ধূসর তজতনসটো ধুল ো। িোাঁ-তদলকর তজতনসটো ঘকোষ ঘথলক উলি 
আসো ঘখ্োসো। মোঝখ্োলনর িোদোতম িত গুল ো আিো। 
 
ঘহলস ি  োম, মোন োম। তকন্তু িোলি হ টো কী? 
 
ঘসন্ট পযোনক্রযোস ঘকলস মৃি পুত লর্র পোলর্ একটো টুতপ পোওেো তিলেতছ  মলন আলছ? 
 োলক ঘগ্রিোর করো হলেলছ, ঘস ি লছ টুতপ িোর নে। তকন্তু ছতি িোাঁধোলনো িোর ঘপর্ো–আিো 
তনলে িোর কোরিোর। 
 
ঘকসটো ঘিোমোর? 
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ঘনো, মোই ঘিন্ড। কট যোন্ড ইেোলডশর ঘিোলেন্দো ঘমতরলেল র অ্নুলরোলধ একটু নোক 
িত লেতছ। ঘকোলটর হোিোর ঘস োইলের মলধয দস্তো আর িোমোর গুাঁল ো ঘপলে হোলিনোলি 
ঘসিোর এক জোত েোলির টোকো জো  করোর কীতিশ ফোাঁস কলর ঘদওেোর পর ঘথলকই ওলদর 
টনক নল লছ, মোইলক্রোলকোলপর গুরুত্ব িুঝলি ঘপলরলছ। ি লি ি লি অ্ধীরেোলি 
িোকো   ত র তদলক—নিুন এক মলেল র আসিোর সমে হলে ঘিলছ। েোল ো কথো। 
ঘ ো লদৌ  সম্বলন্ধ খ্িরটির তকছু রোখ্? 
 
আ িোি রোতখ্। ঘপনর্লনর অ্লধশক ঘিো ঘ ো োর ঘপছলনই ও োই। 
 
িোহল  ঘিোমোলকই তজলজ্ঞস করো  োক। সযোর রিোটশ নরিোরটন ঘ োকটো ঘক? কী জোন 
িোর সম্পলকশ? 
 
র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্লস থোলকন। িরলমর সমলে তকছুতদন তছ োম ঘসখ্োলন। নরিোরটন 
একিোর এমন একটো কোণ্ড িোতধলে িলসতছল ন  ো ঘিোমোর আওিোে আলস। 
 
কীেোলি? 
 
তনউমোলকশর হীলথর নোম করো কোজশন তিট মহোজন সযোম ড্রেোরলক ঘ ো োর চোিুক তদলে 
মোরলি মোরলি প্রোে ঘমলর এলনতছল ন। 
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ইন্টোলরতটং! হোলমর্োই তক এমতন কলরন? 
 
সিোই জোলন সযোর নরিোরটন িল ো তিপজ্জনক ঘ োক। সোরো ইং ন্ড ছুাঁল  এল  অ্মন 
ঘডেোর ঘডতে  ঘ ো সওেোর আর দুতট পোলি তক নো সলন্দহ–িছর কলেক আলি গ্রযোন্ড 
নযোর্নোল  ঘসলকন্ড হলেতছ । েোল ো ঘস্পোটশসমযোন হলি পোরলিন। িতক্সং, ঘ ো লদৌ , 
ঘখ্ োধুল ো আর সুন্দরী ঘমলে তনলে জীিন কোতটলে তদলি পোরলিন–ওাঁর আমল  সিোই  ো 
কলরলছ। তকন্তু ঘস-সুল োি আর তফলর আসলি নো। 
 
চমৎকোর! নখ্দপশণ িণশনো তদল  ঘদখ্তছ। ঘচোলখ্র সোমলন ঘ ন ঘদখ্লি পোতি সযোর 
নরিোরটনলক। র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্স সম্পলন্ধ একটু আইতডেো তদলি পোরলি? 
 
জোেিোটো র্সলকোম পোলকশর তিক মোঝখ্োলন। ঘ ো ো চ োলনোর, পো  ধরোলনোর আর ঘট্র্তনং 
ঘদওেোর তিখ্যোি  োাঁতটটো ঘ খ্োলন–ঘসইখ্োলন। 
 
ঘহোমস ি ল , ঘহড ঘট্র্নোর হ  জন মযোসন। চমলক উিল  ঘদখ্তছ। ওেোটসন, এ-
জ্ঞোনটুকু অ্জশন কর োম এইমোত্র্ ওই তচতিখ্োনো ঘথলক–ত লখ্লছন জন মযোসন স্বেং। িোর 
আলি র্সলকোম সম্পলকশ আরও খ্ির ঘর্োনো  োক। েোল ো ঘখ্োরোক তম লি মলন হলি। 
 
র্সলকোম স্পযোতনলেল র নোম তনশ্চে শুলনছ। সো ো জোিোলনো কুকুর। ইং লন্ড অ্মন 
স্পযোতনলে  আর ঘকোথোও হে নো। র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্লসর ঘ তডর েোতর জোাঁক িোই তনলে। 
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সযোর রিোটশ নরিোরটলনর স্ত্রী? 
 
সযোর রিোটশ তিলেই কলরনতন। িউ পুষলি পোরলিন নো ঘজলনই ঘিোধ হে কলরনতন। 
থোলকন তিধিো ঘিোন ঘ তড তিলেতট্র্স ফো ডোলরর সলঙ্গ। 
 
সযোর রিোলটশর সলঙ্গ থোলকন ঘ তড তিলেতট্র্স–এই ি লি চোও ঘিো? 
 
আলর, নো, নো। জোেিোটো ঘ তড তিলেতট্র্লসর স্বিশি স্বোমী সযোর ঘজমলসর। নরিোরটলনর 
ঘকোলনো দোতিই ঘনই।  তেন িোাঁচলিন, িতেন ঘেোি করলি পোরলিন ঘ তড। িোরপর পোলি 
ঘদওর। িছর িছর েো োর টোকোও ঘেোি কলরন ঘ তড। 
 
গুণধর ভ্রোিো রিোটশ তনশ্চে ঘসই টোকো ও োন? 
 
প্রোে িোই। ঘ োক িল ো খ্োরোপ। ঘিোনলক জ্বোত লে মোরলছন সলন্দহ ঘনই। িলিেোইলক 
েোল োিোলসন এমন কথোও শুলনতছ। তকন্তু র্সলকোলম এমতন কী কোণ্ড  ট  ঘ  এি কথো 
তজলজ্ঞস করছ? 
 
আলর, ঘসইটো জোনিোর জলনযই ঘিো পথ ঘচলে িলস আতছ। েদ্রল োক এলস ঘিল ন মলন 
হলি। 
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দরজো খু্ল  ঘি । ঘছোকরো চোকর  োলক  লর ঢুতকলে তদলে ঘিতরলে ঘি  িোাঁর ঘচোখ্-মুলখ্র 
কোতিনয, দৃঢ়িো আর শুষ্কিো ঘদখ্ল ই ঘিোঝো  োে ঘিতটেো ঘ োক আর ঘিত েো ঘ ো ো দমন 
কলর রীতিমলিো ঘপোক্ত পুরুষ। জন মযোনসলনর এ-সুনোম আলছ িই কী। সং িেোলি মোথো 
ঘহত লে অ্তেিোদন জোতনলে িসল ন ঘহোমলসর ঘদতখ্লে ঘদওেো ঘচেোলর। 
 
তচতি ঘপলেলছন, তমটোর ঘহোমস? 
 
ঘপলেতছ। তকন্তু িুতঝতন। 
 
িযোপোরটো এিই  লরোেো ঘ  তচতিলি জোনোলি পোতরতন। জতট ও িলট। সোমনোসোমতন ি লি 
চোই। 
 
ি ুন। 
 
প্রথলমই ি লি চোই, আমোর অ্ন্নদোিো সযোর রিোটশ পোি  হলে ঘিলছন। 
 
েুরু িুল  ঘহোমস ি ল , এটো ঘিকোর তিট, হোল শ তিট নে। তকন্তু কথোটো ঘকন 
ি ল ন? 
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একটো দুলটো অ্দু্ভি কোণ্ড করল  উত লে ঘদওেো  োে। পর পর অ্দু্ভি িযোপোর কলর ঘিল  
খ্টকো  োলি। আমোর তিশ্বোস, েদ্রল োলকর মোথো তিিল লছ ডোতিশ আর র্সলকোম তপ্রিলক 
তনলে। 
 
আনোত  িোচ্চো ঘ ো ো র্সলকোম তপ্রি? 
 
তকন্তু ইং লন্ড অ্মন ঘ ো ো আর ঘনই, তমটোর ঘহোমস িো আর ঘকউ নো-জোনুক, আতম 
জোতন। কথোটো আর্ো কতর এ- লরর িোইলর  োলি নো। এ-ডোতিশ তজিলিই হলি সযোর 
রিোটশলক। ঘদনোে  ুলি আলছন–এই িোর ঘর্ষ সুল োি। ঘ খ্োন ঘথলক  ো ঘপলেলছন–ধোর 
ঘদনো কলর সিশস্ব িোতজ ধলরলছন।  খ্ন ধলরতছল ন, িখ্ন ঘরট তছ  প্রোে এক-ঘর্ো। 
এখ্ন িো চতল্ললর্ এলস ঘিলকলছ। 
 
তকন্তু ঘ ো ো  তদ অ্িই েোল ো হলি ঘিো দর প লি ঘকন? 
 
পোিত ক জোলন নো র্সলকোম তপ্রি কি উাঁচু জোলির ঘ ো ো। সযোর রিোটশ চো োতক কলর 
দো ো লদর ঘধোাঁকো তদলে ঘরলখ্লছন। তপ্রলির মলিোই ঘদখ্লি একটো ঘ ো োলক তিতন 
 োফঝোাঁপ করোলি মোলি পোিোন–িফোিটো ঘকউ ধরলি পোলর নো। তকন্তু আতম জোতন এক 
ফো শং১০ ঘদৌল োল ই দু-ঘ ো োর মোলপ িফোি ঘথলক  োে দুজলনর মলধয। ঘ ো ো আর 
িোত  ছো ো সযোর রিোলটশর মোথোে এখ্ন আর তকছু ঘনই। জীিনটোই ঝু লছ ডোতিশর ওপর। 
িতেন ঘকোলনোমলি ঘিতকলে ঘরলখ্লছন সুদলখ্োর ইহতদলদর। তপ্রি হোরল  সযোর রিোটশলক 
তছাঁল  খ্োলি এরো। িল ো মোরোত্মক জুলেোে ঘনলমলছন ঘদখ্তছ। এিোর ি ুন পোি োতমটো কী 
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ঘদখ্ল ন? ঘচোলখ্র ঘদখ্ো ঘদখ্ল ই িুঝলিন। রোলি  ুলমোন িল  মলন হে নো। সোরোরোি 
আস্তোিল  কোটোন। ঘচোখ্ দুলটোই দোাঁত লেলছ পোিল র ঘচোলখ্র মলিো। নোেশ আর সইলি 
পোরলছ নো। এ ছো োও আলছ ঘ তড তিলেতট্র্লসর সলঙ্গ িোাঁর অ্দু্ভি িযিহোর। 
 
কীরকম? 
 
েোইলিোলন দোরুণ িনু্ধত্ব। রুতচলিও দোরুণ তম । দুজলনই ঘ ো োর েক্ত! প্রতিতদন  ত  
ধলর ঘ ো ো ঘদখ্লি ঘ তড  োন িোত  ঘচলপ,  োন সযোর রিোটশও। তপ্রিলক দোরুণ 
েোল োিোলসন ঘ তড তনলজও। এি েোল োিোলসন ঘ  নুত র ওপর িোত র চোকোর ক ম  
আওেোজ শুনল ই কোন খ্ো ো কলর ঘর্োলন তপ্রি ঘদৌল  ঘিতরলে  োে ঘ তডর হোি ঘথলক 
তচতনর ঘড ো ঘখ্লি। তকন্তু সি এখ্ন ঘর্ষ। 
 
ঘকন? 
 
ঘ ো ো তনলে আর ঘকোলনো মোথোিযথো ঘনই ঘ তডর। এক হিো ধলর আস্তোিল র পোর্ তদলে 
িোত  হোাঁতকলে ঘিতরলে  োলিন–গুড মতনশং ি লিও দোাঁ োলিন নো? 
 
ঝি ো হলেলছ, এই ি লি চোন ঘিো? 
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সোং োতিক ঝি ো। নইল  ঘ  স্পযোতনলে লক তনলজর ঘছল র মলিো েোল োিোসলিন ঘ তড, 
–ঘস-ঘিচোরোলক দূর দূর কলর িোত লে ঘদন সযোর রিোটশ? তদনকলেক হ  কুকুরটো দোন 
কলরলছন িুল ো িোলনজ, থোলক তিন মোই  দূলর ঘক্রনডযোলনর গ্রীন ড্রোিলন। 
 
অ্দু্ভি িযোপোর ঘিো! 
 
ঘ তডর র্রীর খ্োরোপ। হোটশ দুিশ , সোরোর্রীর জল  েলর উলিলছ ড্রপতস হওেোে। দুদশোন্ত 
েোইলের সলঙ্গ পোরলিন ঘকন। আলি তকন্তু এই ঘিোলনর সলঙ্গই ঘরোজ সন্ধযোে দু- ন্টো  লর 
িলস আড্ডো ঘমলর আসলিন। তকন্তু এখ্ন সি ঘর্ষ। ঘিোলনর ছোেোও মো োন নো। ঘ তডর 
মন ঘেলে ঘিলছ। মদ ধলরলছন। মলদ  ুলি রলেলছন। 
 
ঝি ো হওেোর আলি মদ ঘখ্লিন? 
 
এক আধ ঘি োস ঘখ্লিন। এখ্ন খ্োন এক-এক সন্ধযোে পুলরো ঘিোি । িোট োর তটলফি 
ঘিো িোই ি  । 
 
আরও আলছ। পুলরোলনো তিলজশর ি োে পোিো  সমোতধ  লর কী করলি  োন সযোর রিোটশ। 
ঘরোজ একটো ঘ োক এলস ঘদখ্ো কলর–ঘক ঘস? 
 
দু-হোি  লষ ঘহোমস ি ল , চোত লে  োন, তমটোর মযোসন। ক্রমর্ই জতমলে িু লছন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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ঘ োকটোলক িোট োরই ঘদলখ্লছ। রোি িখ্ন িোলরোটো। দোরুণ িৃতষ্ট হতি । শুলন পলরর 
রোলি আতম তনলজ ঘি োম ঘদখ্লি। সতিযই ঘদখ্লি ঘপ োম নো সযোর রিোটশলক ঘিতরলে 
পল লছন অ্ি রোলিও। ঘখ্োাঁলজ ঘিলরো োম আতম আর তটলফি। ধরো প ল  ঘমলর খু্ন 
কলর ঘফ লিন সযোর রিোটশ–িোই কোছোকোতছ ঘ লি েরসো ঘপ োম নো। দূর ঘথলক ঘদখ্ োম 
ঘপো ো পোিো  লরই ঢুকল ন ঘসই ঘ োকটোলকও ঘদখ্ োম দোাঁত লে আলছ ওর পথ ঘচলে। 
 
ঘপো ো পোিো  রটো কী? 
 
পোলকশ একটো পুলরোলনো েোেো তিলজশ আলছ। কি পুলরোলনো, িো ঘকউ জোলন নো। মোতটর 
ি োে আলছ একটো সমোতধ  র–জোেিোটো খ্োরোপ দুনশোম আলছ– োখ্ টোকো তদল ও রোলত্র্ 
ঘসখ্োলন ঘকউ ঘ লি চোে নো। িোন্ডো, সযোাঁৎলসাঁলি অ্ন্ধকোর। তকন্তু সযোর রিোলটশর েেডর 
ঘনই। অ্ি রোলি 
 
কী করলি  োন পোিো  ঘিোরস্থোলন? 
 
সলঙ্গ ঘ  থোলক, ঘস আস্তোিল র ঘকউ নে ঘিো? অ্থিো িোত র ঘকোলনো ঘ োক? 
 
ঘস-রকম ঘকউ নো। 
 
জোনলছন কী কলর? 
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ঘ োকটোলক ঘদলখ্তছ। তিিীে রোলত্র্ ঘপছন ঘপছন তিলে ঘঝোাঁলপর মলধয  ুতকলে িলস তছ োম 
আতম আর তটলফি। চোাঁলদর আল োে পোর্ তদলে চল  ঘিল ন সযোর রিোটশ। স্পষ্ট শুন োম, 
ঘপছন ঘপছন আর একজন আসলছ। িোলক অ্ি েে কীলসর? সযোর রিোটশ চল  ঘ লিই 
ঘঝোপ ঘথলক ঘিতরলে এ োম। ঘ ন হোওেো খ্োতি এমতনেোলি ঘপছলন তিলে ি  োম, আলর! 
িুতম আিোর ঘক? আমরো ঘ  ঘপছলন এলসতছ, ঘ োকটো িো ঘটর পোেতন। িোই  ো  তফতরলে 
ঘদলখ্ই েূি ঘদখ্োর মলিো চমলক উি । তিকট ঘচাঁতচলে পোাঁই পোাঁই কলর পোত লে ঘি  
চলির প লক। কী ঘদৌ ! ঘকোলেলক এলসলছ, ঘক ঘস তকছুই জোনো ঘি  নো। 
 
চোাঁলদর আল োে মুখ্টো তকন্তু স্পষ্ট ঘদলখ্তছল ন? 
 
হ লদলট মুখ্–ঘ ত  কুত্তোর মলিো ঘনোংরো। সযোর রিোলটশর সলঙ্গ এমন ঘ োলকর সম্পকশটো 
কী ি লি পোলরন? 
 
তকছুিণ তচন্তোে  ুলি রই  ঘহোমস। 
 
ঘ তড তিলেতট্র্সলক সঙ্গ ঘদন ঘক? কযো 
 
তর ইেযোি–িছর পোাঁলচক হ  এ-কোজ করলছন ঘমলেটো। 
 
ঘ তড ি লি অ্জ্ঞোন তনশ্চে? 
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অ্জ্ঞোন ঘ  কোর জলনয, ঘস-তিষলে সলন্দহ আলছ। 
 
িুলঝতছ। পতরতস্থতি তি িণ ঘ োরোল ো ঘদখ্তছ। ডটর ওেোটসন একটু আলি সযোর রিোলটশর 
ঘ -িণশনো ঘর্োনোল ন, িো ঘথলক এটুকু ঘিোঝো ঘিলছ ঘ  েদ্রল োলকর খ্প্পর ঘথলক ঘকোলনো 
ঘমলে। ঘরহোই পোে নো। েোইলিোলন ঝি োর সূত্র্পোি এই তনলে নে ঘিো? 
 
তকন্তু ঘস-ঘকল ঙ্কোতর ঘিো আজলকর নে। 
 
ঘ তড তিলেতট্র্স হেলিো সম্প্রতি ঘজলনলছন। ধলর ঘনওেো  োক, হিোৎ িযোপোরটো ঘচোলখ্ 
পল লছ। ঘমলেতটলক িোই েোিোলি চোন। েোই রোতজ নে। দুিশ  হৃৎতপণ্ড আর অ্র্ক্ত 
র্রীর তনলে ঘজোর করলিও পোরলছন নো ঘ তড। ঘমলেটো ঘচোলখ্র িোত  হওেো সলেও 
কোছছো ো হলি নো। িোই কথো িন্ধ কলর চুপচোপ মদ ধরল ন ঘ তড। রোলির ঘচোলট 
ঘিোলনর স্পযোতনলে লক িোত  ঘথলক 
 
সতরলে তদল ন সযোর রিোটশ। তক, সি তমল   োলি নো? 
 
 িিণ ঘম োর িিিণ তম লছ। 
 
 ো িল লছন। তকন্তু রোিদুপুলর পোিো  ঘিোরস্থোলন সযোর রিোলটশর হোনো ঘদওেোর সলঙ্গ কী 
সম্পকশ এই িযোপোলরর? এটোলক ঘিো খ্োপ খ্োওেোলনো  োলি নো। 
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আলজ্ঞ, নো। এমতন আরও অ্লনক অ্দু্ভি িযোপোর  টলছ  ো খ্োপ খ্োওেোলনো  োলি নো। 
ঘ মন, রোিদুপুলর মোতট খু্াঁল  ম ো িোর কলরন ঘকন সযোর রিোটশ? 
 
আচমকো তসলধ হলে িস  ঘহোমস। 
 
আপনোলক তচতি ঘ খ্িোর পর িযোপোরটো জোন োম–িিকো ।  ন্ডলন এলসতছল ন সযোর 
রিোটশ। ঘসই ফোাঁলক পোিো  ঘিোরস্থোলন ঘিতছ োম আতম আর তটলফি। একলকোলণ 
নরলদলহর মলিো একটো িস্তু ঘদখ্ োম। 
 
পুত র্লক খ্ির তদলেলছন? 
 
আলজ্ঞ, পুত লর্র মোথো িোলি  োমলি িল  মলন হে নো। নরলদহ ি লি একটো মতমলদলহর 
শুধু একটো মোথো আর খ্োনকলেক হো । হেলিো হোজোর িছর আলিকোর। তকন্তু আলি এ-
তজতনস ওখ্োলন তছ  নো। তটলফিও ি   িোই। ঘকোণটো ফোাঁকো তছ  তচরকো । এখ্ন এই 
হো লিো  ঘসখ্োলন জল ো কলর কোি চোপো তদলে রোখ্ো হলেলছ। 
 
ঘদলখ্ কী করল ন? 
 
ঘ খ্োনকোর তজতনস, ঘসইখ্োলনই ঘরলখ্ তদ োম। 
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িুতেমোলনর কোজ কলরলছন। সযোর রিোটশ িিকো   ন্ডলন এলসতছল ন ি ল ন। আজ 
তফলরলছন? 
 
আর্ো করতছ। 
 
ঘিোলনর কুকুর দোন কলরলছন কলি? 
 
আজ ঘথলক তিক সোিতদন আলি। েীষণ ঘচাঁচোতি  ঘিচোরো। সকো  ঘথলকই ঘমজোজ 
তিতরলি হলেতছ  সযোর রিোলটশর। এমনেোলি ঘিচোরোলক ঘটলন আনল ন েোি োম িুতঝ 
এিোর ঘমলরই ঘফ লিন। জতক সযোতন্ডলিনলক ঘডলক ি ল ন, তগ্রনড্রোিন-এ িোলনশলজর 
কোলছ ঘরলখ্ আসলি–অ্মন কুকুলরর মুখ্ আর ঘদখ্লি চোন নো। 
 
পোইপ ধতরলে েোিলি িস  ঘহোমস। 
 
িোরপর ি ল , আমোলক তদলে কী করোলি চোন, এখ্নও তকন্তু ঘসটো স্পষ্ট হেতন, তমটোর 
মযোসন। 
 
এই তজতনসটো ঘদখ্ল ই ঘসটো স্পষ্ট হলে  োলি–িল , পলকট ঘথলক কোিজ ঘমো ো একটো 
ঘপো ো হো  িোর করল ন তমটোর মযোসন। 
 
সোগ্রলহ ঘদখ্  ঘহোমস, ঘকোথোে ঘপল ন? 
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ঘ তড তিলেতট্র্লসর  লরর মোতটর ি োে পোিো  লর  র িরম করোর ফোলনশস আলছ। 
এিতদন পল ই তছ –জ্বো োলনো হেতন। হিোৎ সযোর রিোটশ ি ল ন, র্ীলি হোি-পো কোত লে 
 োলি ফোলনশস জ্বো োলনো ঘহোক। আজ সকোল  ছোই  োাঁটলি তিলে এই হো টো ওর ঘচোলখ্ 
পল । খ্টকো  োিোে তনলে আলস আমোর কোলছ। 
 
খ্টকো আমোরও  োিলছ। ওেোটসন, ঘিোমোর কী মলন হে? 
 
পুল  প্রোে কোিকে োর মলিো হলে ঘিল ও হোল র ি ন ঘদলখ্ েু  হওেোর কথো নে। 
 
ি  োম, মোনুলষর ঊরুর হো । 
 
তিক িল ছ! অ্িযন্ত তসতরেোস হলে ঘি  ঘহোমস।লছোাঁ োটো ফোলনশলস আগুন ঘদে কখ্ন? 
 
সকোল । 
 
রোলত্র্ ঘ  ঘকউ ঘসখ্োলন ঘ লি পোলর? 
 
পোলর। 
 
িোইলর ঘথলক এলস? 
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একটোই দরজো আলছ িোইলরর তদলক। আর একটো দরজো তদলে তসাঁত  ঘিলে ঘ তড 
তিলেতট্র্লসর  র ঘ খ্োলন, ঘসই পযোলসলজ  োওেো  োে। 
 
িযোপোরটো িেীর জল র, তমটোর মযোসন। খু্িই ঘনোংরো। সযোর রিোটশ কো  রোলি িোত  
তছল ন নো? 
 
নো। 
 
িোহল  হো  তিতন ঘপো োনতন। 
 
খ্োাঁতট কথো। 
 
সরোইখ্োনোর নোমটো কী ি ল ন? 
 
তগ্রন ড্রোিন। 
 
ও-অ্ঞ্চল  মোছ ধরো  োে? 
 
আলরক পোিল র পোল্লোে পল লছন, িো স্পষ্ট হলে উি  ঘট্র্নোলরর মুখ্িতিলি। 
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 োে। ট্র্োউট আর পোইক। নদীলি ট্র্োউট, হ -ঘ লক পোইক। 
 
চমৎকোর! ওেোটসন আর আতম দুজলনই নোম করো ঘজল —িোইনো ওেোটসন? তগ্রন ড্রোিন-
এ এরপর ঘদখ্লি পোলিন আমোলদর। আজ রোলিই ঘপৌঁলছোতি। তনলজ আসলিন নো, তচতি 
ত খ্লিন। দরকোর প ল  তিলে ঘদখ্ো করি। ঘকসটো আলি নো োচো ো কতর, িোরপর 
জোনোি আমোর মিোমি। 
 
ঘম মোলসর ঝকঝলক সন্ধযোে ফোটশ ক্লোস কোমরোে ঘচলপ রওনো হ োম র্সলকোম ঘটর্ন 
অ্তেমুলখ্। মোথোর ওপর মো  রোখ্োর িোলক থলর থলর সোজোলনো রই  তছপ, তর  আর 
িোলকট। সরোইখ্োনোে ঘপৌঁলছোলনোর পর ঘজোতসেো িোলনজ উল্লতসি হ  আমোলদর মোছ ধরোর 
প্ল্যোন শুলন। 
 
ঘহোমস ি ল , হ -ঘ লক পোইক ধরল  ঘকমন হে? 
 
অ্ন্ধকোর হ  িোলনশলজর মুখ্। 
 
সুতিলধ হলি নো। ধরো পল   োলিন মোছ ধরোর আলিই। 
 
িোর মোলন? 
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সযোর রিোটশ দো ো লদর একদম িরদোস্ত কলরন নো। ওাঁর ঘট্র্তনং ঘকোেোটশোলরর ধোলরকোলছ 
আপনোলদর  ুর ুর করলি ঘদখ্ল ই ঘখ্লপ  োলিন। 
 
ডোতিশ ঘরলস ঘ ো ো নোতমলেলছন, িোই নো? 
 
আলজ্ঞ। ঘ ো োটো আনোত , িোচ্চো। তকন্তু িোতজ ধলরলছন সিশস্ব। ি লি ি লি তচন্তো  তনলে 
এ  িুল োর ঘচোলখ্, আপনোরোও ঘরলসর মোলি  োিোেোি কলরন নোতক? 
 
এলকিোলরই নো। এলসতছ িোকশর্োেোলরর হোওেো ঘখ্লি। 
 
ঘসতদক তদলে তিক জোেিোলিই এলসলছন। িলি সযোর রিোটশ সম্বলন্ধ  ো ি  োম, ঘখ্েো  
রোখ্লিন। েদ্রল োক আলি হোি চো োন, পলর কথো িল ন। পোলকশর ধোলরকোলছও  োলিন 
নো। 
 
িো আর ি লি! হল  একটো স্পযোতনলে লক ঘকাঁউ ঘকাঁউ করলি ঘদলখ্ এ োম। চমৎকোর 
কুকুর তকন্তু। 
 
িো ঘিো হলিই। খ্োাঁতট র্সলকোম জোলির ঘ । ইং লন্ড আর ঘকোথোও এমন স্পযোতনলে  
পোলিন। 
 
কুকুর পুষলি িল ো েোল োিোতস আতম। কীরকম দোম পল  এ-রকম কুকুলরর? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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এ-কুকুর ঘকনোর টোকো আমোর ঘনই। সযোর রিোটশ তদলেলছন িল ই ঘরলখ্তছ। ঘচন খু্ল  
তদল  এখু্তন হল  ঘদৌ  ঘদলি। 
 
িোলনশজশ ঘচোলখ্র আ ো  হলিই ঘহোমস ি ল , ওেোটসন, অ্লনক খ্ির পোওেো ঘি । 
আরও আসলি দু-একতদলনর মলধয। সযোর রিোটশ শুন োম এখ্নও  ন্ডলনই। আজ রোলিই 
পোিো  ঘিোরস্থোলন হোনো ঘদি েোিতছ। কলেকটো িযোপোর খ্তিলে তনলি চোই। 
 
তকছু আাঁচ কলরছ তক? 
 
শুধু একটো িযোপোর। তদন সোলিক আলি এমন তকছু  লটলছ  ো ঘির্ নো ো তদলে ঘিলছ 
র্সলকোম ফযোতমত লক। পতরণোলম অ্লনকগুল ো অ্দু্ভি িযোপোর  টলছ। 
 
ঘ মন রুিণ ঘিোলনর সলঙ্গ আর ঘদখ্ো করলছন নো েোই। ঘিোলনর প্রোণতপ্রে কুকুরলক 
তিলদে কলরলছন িোত  ঘথলক। ওেোটসন! খ্টকো  োিলছ নো? তকছু িুঝলি পোরছ নো? 
 
তকছু নো–েোই ঘরলি কোই–এইটোই ঘকি  ঘিোঝো  োলি। 
 
ঘরলি কোই হলি পোলর অ্নয তকছুও হলি পোলর। ঝি ো আলদৌ হলেলছ তক নো জোনো ঘনই–
 তদও-িো হলে থোলক, িোরপর ঘথলক কী  লটলছ, এিোর িো প শোল োচনো করো  োক। 
ঘরোজকোর অ্লেযস পো লটলছন ঘ তড।  র ঘথলক ঘিলরোন নো, তঝলক তনলে িোত  কলর 
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ঘিলরোলনোর সমে ছো ো ঘদখ্ো  োে নো, আস্তোিল  তিলে প্রোণোতধক ঘ ো োলকও আর গুড 
মতনশং িল ন নো এিং ঘর্োনো  োলি মদও ধলরলছন। এই হ  পুলরো ঘকস, িোই নো? 
 
পোিো  ঘিোরস্থোলনর িযোপোরটো িোদ ঘি । 
 
ঘসটো আলরক িযোপোর। দু- োইলনর তচন্তোধোরোলক এক  োইলন তমলর্োলি ঘ লেো নো–জট 
পোতকলে  োলি। এক নম্বর  োইলন রলেলছ ঘ তড তিলেতট্র্লসর পোচোল ো কোণ্ডকোরখ্োনো। 
 
তকস সু িুঝতছ নো। 
 
দু-নম্বর  োইন হ  সযোর রিোটশলক তনলে। ডোতিশ ঘরস ঘজিিোর জলনয পোি  হলেলছন। 
ইহতদ সুদলখ্োরলদর খ্প্পলর পল লছন। ঘ লকোলনো মুহূলিশ আস্তোি  দখ্  করলি পোলর 
িোরো। েদ্রল োক ঘিপলরোেো, দুুঃসোহসী।  ো তকছু আে ঘিোলনর কোছ ঘথলক। ঘিোলনর তঝলক 
তদলে তনলজর কোজ হোতস  করোন। 
 
তকন্তু পোিো  ঘিোরস্থোন? 
 
ধরো  োক, সযোর রিোটশ ঘিোনলক খু্ন কলর পুত লে ঘফল লছন। 
 
মোই তডেোর ঘহোমস, এ-প্রশ্নই ওলি নো। 
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সযোর রিোটশ খ্োনদোতন মোনুষ। তকন্তু জোলনো ঘিো ইি লদর মোলঝই কখ্লনো-সখ্লনো পচো মোংস 
ঘখ্লকো কোক ঘদখ্ো  োে? কোলজই আপোিি এই  োইলনই েোিো  োক। র্সলকোম তপ্রি 
ঘরলস নো-তজিল  িল োল োক হলি পোরলছন নো এিং িল োল োক হলি নো-পোরল  ঘদর্ 
ঘছল   ম্বো তদলি পোরলছন নো সযোর রিোটশ। িতেন  োাঁতট আিল  িলস থোকলি হলি। 
থোকলি ঘিল  ঘিোলনর  োর্ পোচোর করলি হলি এিং ঘিোলনর জোেিোে নক  কোউলক 
তদলে সিোইলক ঘধোাঁকো তদলে ঘ লি হলি। তঝ-ঘক কিজোে ঘরলখ্লছন–কোলজই িো অ্সম্ভি 
নে। পোিো  ঘিোরস্থোলন ঘকউ  োে নো! কোলজই ঘিোলনর  োর্ পোচোর করো হ  ঘসখ্োলন। 
পলর পোিো  ফোলনশলস িো পুত লেও ঘফ ো হ –পল  রই  একটোই প্রমোণ– ো আমরো 
দুজলনই ঘদলখ্তছ। িল ো িনু্ধ, কীরকম িুঝল ? 
 
প্রথলমই ঘ  অ্সম্ভি েেংকর সম্ভোিনোটো ধলর তনলেছ, ঘসটো  তদ সম্ভি হে িলিই িোতক 
সিই সম্ভি। 
 
কো  একটো ঘছোট্ট এক্সলপতরলমন্ট করল ই এ-িযোপোলর তকতঞ্চৎ আল োকপোি  টলি। 
ইতিমলধয চল ো িুল ো িোলনশলজর সলঙ্গ অ্ন্তরঙ্গ হওেো  োক িোরই এক ঘি োস মদ ঘখ্লে, 
আর মোছ তনলে িল্প কলর। 
 
  
 
সকো  ঘি ো ঘহোমস ি ল , মোলছর চোরো আনো হেতন। কোলজই তর্লকে উি  মোছ ধরো। 
এিোলরোটো নোিোদ কোল ো স্পযোতনলে লক তনলে হোওেো ঘখ্লি ঘিলরো োম দুই িনু্ধ। 
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পোকশ ঘিলটর সোমলন এলস ঘদখ্ োম ফটলকর মোথোে কু তচি তগ্রতফলনর মূতিশ। মোথো আর 
পোখ্ো ইি  পোতখ্র ঘদহটো তসংলহর। ঘহোমস ি ল , তমটোর িোলনশজশ ি তছল ন, ঘি ো 
িোলরোটো নোিোদ িুত  ঘ তড িোত  তনলে হোওেো ঘখ্লি ঘিলরোন। ঘিলটর কোলছ িোত  আলস্ত 
চল । ঘিট ঘপতরলে ঘিল  ঘফর ঘজোলর চল । তিক িোর আলিই ঘকোলচোেোনলক  ো হে 
তকছু একটো প্রশ্ন কলর িোত  দোাঁ  করোলি, ওেোটসন। আমোর জলনয ঘেলিো নো। ঘঝোাঁলপর 
আ োল  িলস ঘদতখ্ কী করলি পোতর। 
 
ঘিতর্িণ দোাঁ োলি হ  নো। তমতনট পলনলরোর মলধযই ঘদখ্ োম দু-ঘ ো োে টোনো একটো িল ো 
ঘখ্ো ো হ লদ িোত  এতিলে আসলছ। কুকুর তনলে ঘঝোাঁলপর মলধয গুত  ঘমলর িস  ঘহোমস। 
আতম অ্নযতদলক িোতকলে ঘিলির ছত  হোলি রোস্তোে দোাঁত লে রই োম। ঘদৌল  এলস 
একজন খু্ল  তদ  ফটক। 
 
িোত  িখ্ন ঘহাঁলট চ োর িতিলি ি োলি ঘেিলর কোরো িলস আলছ স্পষ্ট ঘদখ্ো  োলি। িোাঁ-
তদলক িলস চ ো রলে রতেন এক িরুণী—পট রতেন চু –ঘচোলখ্ তন শজ্জ দৃতষ্ট। ডোইলন এক 
ঘপ্রৌঢ়ো। র্ো  তদলে ঢোকো মুখ্ আর কোাঁধ। ঘিো তপি। তনুঃসলন্দলহ রুণো এিং চ ৎর্তক্তহীন। 
িোত  আিোর ঘজোলর চ লি শুরু কলরলছ ঘদলখ্ হোি িুল  পথ আটকো োম। তজলজ্ঞস 
কর োম, র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্লস সযোর রিোটশ আলছন তক নো। 
 
তিক ঘসই সমলে ঘিতরলে এ  ঘহোমস, ঘচন খু্ল  রোস্তোে নোতমলে তদ  কোল ো 
স্পযোতনলে লক। উল্লোলস ঘ উ ঘ উ কলর ঘচাঁচোলি ঘচাঁচোলি তিরলিলি ছুলট তিলে কুকুর 
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 োতফলে উি  পোদোতনলি। পরমুহূলিশই উল্লোসধ্বতন ঘি  তমত লে জোগ্রি হ  কু্রে হংকোর 
এিং  াঁাোক কলর কোমল  ধর  কোল ো কোটশ। 
 
ককশর্ কলে ঘক ঘ ন ঘচাঁতচলে উি  তিষম আিলঙ্ক–চো োও! ঘজোরলস! চোিুক হোাঁক ো  
ঘকোলচোেোন—তছটলক ঘিতরলে ঘি  িোত  রোস্তোর মোলঝ হোাঁ কলর দোাঁত লে রই োম আতম। 
 
স্পযোতনলে  িখ্ন ফুসলছ, উলত্তজনোে েীষণ মূতিশ ধোরণ কলরলছ। ঝটপট ি োে ঘচন 
পতরলে তদ  ঘহোমস। 
 
ি  , ঘকল্লো ফলি, ওেোটসন! কুকুর কখ্লনো েু  কলর নো। ঘেলিতছ  ঘ তড তিলেতট্র্স 
িোই ঘদৌল  তিলেতছ । তিলে ঘদখ্  েু  হলেলছ অ্নয ঘকউ  োলক ঘচলন নো। িোই অ্ি 
রোি। 
 
তকন্তু তচৎকোরটো ঘিটোলছল র। 
 
িো ঘিো হলিই। হোলি আর একটো িোস িো  , ওেোটসন। এিোর ঘখ্ লি হলি সোিধোলন। 
 
সোরোতদলন িনু্ধিলরর নিুন ঘকোলনো প্ল্যোন নো-থোকোে নদীলি তিলে মোছ ধর োম। রোলত্র্ 
ঘখ্লি িলস টোটকো পোইলকর ঘঝো  ঘপ োম ঘসই কোরলণই। খ্োওেো ঘর্ষ হ –ঘহোমলসর 
উদযমও ঘ ন তফলর এ ! ঘফর নোম োম রোস্তোে এ োম পোকশ ঘিলটর সোমলন। জন 
মযোসলনর দী শ কৃষ্ণমূতিশলক ঘদখ্ো ঘি  ফটলকর পোলর্ই আমোলদর পথ ঘচলে দোাঁত লে। 
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গুড ইেতনং, ঘজন্ট লমন। আপনোর তচতি ঘপলেতছ তমটোর ঘহোমস। সযোর রিোটশ এখ্নও 
ঘফলরনতন। িলি আজ রোলিই তফরলিন আর্ো করতছ। 
 
পোিো  ঘিোরস্থোন িোত  ঘথলক কেূর? ঘহোমলসর প্রশ্ন। 
 
প্রোে তসতক মোই । 
 
িোহল  ওাঁলক তনলে মোথো  োমোলনোর দরকোর ঘনই। 
 
তকন্তু আতম ঘ  নো- োতমলে পোরতছ নো। িোত  তফলরই ঘিো উতন র্সলকোম তপ্রলির খ্ির 
জোনলি চোইলিন। 
 
িোহল  এক কোজ করুন। আপনোর থোকোর দরকোর ঘনই। পোিো  কিরখ্োনো ঘদতখ্লে 
তদলে চল   োন। 
 
আকোলর্ চোাঁদ ঘনই। নীরন্ধ্র অ্ন্ধকোলরও ঘ লসোজতমর ওপর তদলে জন মযোসন আমোলদর 
তনলে ঘিল ন একটো জমোট অ্ন্ধকোলরর সোমলন। প্রোচীন তিলজশর েগু্ন্যপ। এককোল  
ঘ খ্োলন িোত িোরোন্দো তছ , ঘসইখ্োন তদলে েোেো ইটকোিপোথলরর ওপর ঘহোাঁচট ঘখ্লি ঘখ্লি 
ঘপৌঁলছো োম। এক ঘকোলণ একটো খ্ো োই তসাঁত  ঘনলম ঘিলছ পোিো  ঘিোরস্থোলনর তদলক। 
ঘদর্ োই জ্বো ল ন তমটোর মযোসন।  ো িো কলর ঘখ্োদোই করো তিস্তর পোথর, ঘকোলণ ঘকোলণ 
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জল ো করো তসলস আর পোথলরর কতফন, নীচু ছোদ আল োতকি হলে উি  ম্লোন আল োে–
পোিোল র অ্ন্ধকোলর ক্রমর্ হোতরলে তিলেলছ তিষোদ ঘ রো সুদী শ সু ঙ্গ।  েন জ্বোত লে তন  
ঘহোমস। হ লদ আল োে উদ্ভোতসি হ  কতফলনর ডো োে তগ্রতফন মূতিশ–এ-িংলর্র কু তচি–
মৃিুযপুরীলি রওনো হওেোর সমলে ঘ -সম্মোন তনলে ঘ লি হলি  লমর দুেোর প শন্ত। 
 
হো গুল ো ঘকোথোে, তমটোর মযোসন? 
 
এই ঘিো এই ঘকোলণ, তকন্তু পরিলণই ঘচাঁতচলে উিল ন পরম তিস্মলে, আলর! ঘি  ঘকোথোে 
হো গুল ো! 
 
কোষ্ঠ ঘহলস ঘহোমস ি ল , জোনিোম পোলিন নো। ছোইটো ঘপলি পোলরন ফোলনশলস। 
 
তকন্তু হোজোর িছর আলিকোর কঙ্কো  পুত লে  োেটো কী ি লি পোলরন? 
 
ঘসইটো জোনিোর জলনযই ঘিো এলসতছ। সকো  হলে  োলি জোনলি জোনলি। আপতন  োন–
আর আটকোি নো। 
 
জন মযোসন ঘ লি-নো-ঘ লিই পুঙ্খোনুপুঙ্খেোলি কির প শলিিলণ ঘমলি উি  র্ো শক 
ঘহোমস। হযোক্সন আমল র অ্তি পুরোিন কির ঘথলক ঘদখ্লি ঘদখ্লি নরমযোন তহ লিো 
আর ওড্ডোসলদর সুদী শ কির ঘদলখ্ এলস ঘপৌঁলছো  অ্ষ্টোদর্ র্িোেীলি সমোতহি সযোর 
উইত েোম আর সযোর ঘডতনস ফো ডোলরর কিলরর সোমলন।  ন্টোখ্োলনক তক আরও ঘিতর্ 
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সমে  োি  সি ঘদখ্লি। িোরপর এলস দোাঁ ো োম েলট প্রলির্পলথর মুলখ্ একটো তসলসর 
কতফলনর সোমলন। ঘদলখ্ই হষশধ্বতন কলর ঘদৌল  ঘি  ঘহোমস িুঝ োম  ো খু্াঁজতছ  
এিিণ, এিোর িো ঘপলেলছ। েোরী ডো োটোর প্রতি িিশ ইতঞ্চ খু্াঁতটলে ঘদখ্  আির্কোচ 
তদলে। িোরপর পলকট ঘথলক ঘছতন িোর কলর ডো োর ফোাঁলক ঢুতকলে চো  মোরলিই ক্লযোম্প 
খ্লস খু্ল  ঘি  ঢোকনো। ম  ম  মচোৎ কলর ডো োটো সলি খ্োতনকটো ঘহল লছ, ঘেিলরর 
িস্তু তকছুটো ঘদখ্ো  োলি এমন সমলে িোধো এ  অ্প্রিযোতর্িেোলি। 
 
মোথোর ওপর তিলজশলি ঘক ঘ ন হোাঁটলছ। একিোরও ঘহোাঁচট খ্োলি নো–থোমলছ নো ঘচনোজোনো 
পলথই ঘক ঘ ন দৃঢ় চরলণ দ্রুি এতিলে চল লছ। তসাঁত লি আল োর আেোস ঘদখ্ো ঘি  
পরমুহূলিশই পতথক তখ্ োলনর ফোাঁলক আতিেূশি হ  আল োকধোরী িযতক্তর কৃষ্ণমূতিশ। 
েেংকর আকৃতি। ঘ মন  ম্বো-চও ো, ঘিমতন তিকট চো চ ন। হোলি তিরোট আস্তোি -
 েন, ঘসই আল োে ঘদখ্ো  োলি ইেো ঘমোটো ঘিোাঁফ আর চনমলন কু্রে দুই ঘচোখ্। কটমট 
কলর েলল্টর আনোলচকোনোলচ ঘদখ্লি ঘদখ্লি দৃতষ্ট তস্থর হ  ঘহোমস আর আমোর ওপর। 
 
ঘর্োনো ঘি  িজ্রনোদ, ঘক আপনোরো? আমোর জোেিোে কী করলি ঢুলকলছন? ঘহোমস 
তনরুত্তর ঘদলখ্ দু-পো এতিলে এলস হোলির  োতি মোথোর ওপর িু   অ্সুর মূতিশ, কথোটো 
কোলন ঢুলকলছ। ঘক আপনোরো? এখ্োলন কী করলছন?  োতি কোাঁপলি  োি  শুলনয। 
 
ঘহোমস ঘকোথোে ঘপতছলে আসলি, িো নো এলকিোলর সোমলন তিলে দোাঁ ো । 
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106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ি   িজ্রকতিন স্বলর, সযোর রিোটশ, আতম একটো কথো জোনলি চোই। এটো কী? এখ্োলন 
ঘকন? 
 
িল ই ঘপছন তফলর এক ঝটকোে খু্ল  ঘফ   কতফলনর ডো ো।  ন্ডলনর ঘজোরোল ো 
আল োে ঘদখ্ োম পো ঘথলক মোথো প শন্ত চোদর ঢোকো একটো  ম্বমোন ঘদহ–এক প্রোলন্ত 
ঘকি  ঘিতরলে আলছ একটো েেোিহ ডোইতন-সদৃর্ মুখ্–তিরং, তসতটলে থোকো মুখ্ নোক, 
থুিতন, ঘ ো োলট ঘচোখ্। 
 
তচৎকোর কলর উিল ন িযোলরোলনট। ট লি ট লি তপতছলে ঘকোলনোমলি একটো পোথলরর 
 
র্িোধোর ধলর সোমলন তনল ন তনলজলক। 
 
আপতন জোনল ন কী কলর?িোরপলরই আিোর তফলর এ  ঘসই তহংস্র, িিশর, উেি কেস্বর, 
িো তনলে আপনোর কী? 
 
আমোর নোম র্ো শক ঘহোমস শুলন থোকলি পোলরন। আমোর কোজ আইন রিো হলি তক নো 
ঘদখ্ো। জিোিতদতহর জলনয প্রস্তুি থোকুন। 
 
জ্ব ন্ত ঘচোলখ্ িোকোল ন সযোর রিোটশ। তকন্তু ওষুধ ধর  ঘহোমলসর তনষ্কম্প কেস্বর আর 
অ্চঞ্চ  আচরলণ। 
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তমটোর ঘহোমস, ঘদলখ্  ো েোিলছন িো নে। এ ছো ো আর করোর তকছু তছ  নো আমোর। 
 
 ো ি িোর পুত র্লক ি লিন। 
 
িৃষকন্ধ ঝোাঁতকলে সযোর রিোটশ ি ল ন, ি লি ঘিো হলিই। িোর আলি আপতন তনলজই 
শুলন  োন সি িযোপোর। 
 
  
 
পলনলরো তমতনট পর প্রোচীন প্রোসোলদর িোনরুলম এলস ঘপৌঁলছো োম সিোই। আমোলদর িতসলে 
উধোও হল ন সযোর রিোটশ। তফলর এল ন প্রোে সলঙ্গসলঙ্গ। ঘপছন ঘপছন এ  দুতট মূতিশ। 
একজনলক িোত র মলধয আলিই ঘদলখ্তছ–চ ো রলে রতেন ঘসই ঘমলেতট। অ্পরজন 
হাঁদুরমুলখ্ো এক পুরুষ–ঘচোলখ্ ঘচোরোচোহতন ঘদখ্ল ই িো তপতত্ত জ্বল   োে। হিেম্ব দুজলনই। 
সযোর রিোটশ হলটোপুতট কলর ঘটলন এলনলছন তনশ্চে–খু্ল  ি োর সমে পোনতন। 
 
হস্তসঞ্চো লন দুজনলক ঘদতখ্লে ি ল ন, তমটোর আর তমলসস নরল ট এলদর নোম। 
তমলসস নরল লটর ডোক নোম ইেোি। আমোর ঘিোলনর পোলর্ পোলর্ থোকোর কোজ তনলেলছ 
িছর পোাঁলচক আলি। আতম কী কলরতছ, ঘকন কলরতছ–এরো সি জোলন। িোই তনলে এ োম 
আপনোর সোমলন। 
 
িোরস্বলর ইেোি ি ল , করলছন কী সযোর রিোটশ? 
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ইাঁদুরমুলখ্ো ঘ োকটো সলঙ্গসলঙ্গ ধুলেো ধর , আতম তকন্তু ঘকোলনো দোতেত্ব তনতি নো। 
 
অ্প্রসন্ন ঘচোলখ্ িোতকলে সযোর রিোটশ ি ল ন, আতম তনতি। তমটোর ঘহোমস, ঘসোজোসুতজ 
সি ি তছ–শুনুন। 
 
অ্লনক িযোপোর ঘজলন ঘফল লছন–নইল  আমোর আস্তোনোে এেোলি ঢুকলিন নো। এটোও 
তনশ্চে জোলনন ঘ  ডোতিশ ঘরলস একটো ঘ ো োর ওপর সিশস্ব িোতজ ধলরতছ আতম।  তদ 
তজতি—উিলর  োি।  তদ হোতর–এলকিোর িত লে  োি। উফ েোিোও  োে নো। 
 
িুঝলি পোরতছ, ি   ঘহোমস। 
 
ঘিোন ঘ ত  তিলেতট্র্লসর ওপর আতম পুলরোপুতর তনেশরর্ী । তকন্তু এলটট শুধু িোলকই 
ঘদখ্লি আমোলক নে। আমোলক িোাঁচলি হে ইহতদ মহোজলনর টোকোে। ঘিোলনর মৃিুয হল ই 
ওরো র্কুতনর মলিো ঝোাঁতপলে প লি আমোর আস্তোি , ঘ ো ো–সি তকছুর ওপর–পলথ 
িতসলে ছো লি আমোলক। তমটোর ঘহোমস–তিক সোিতদন আলি ঘদহ ঘরলখ্লছ আমোর ঘসই 
ঘিোন। 
 
কোউলক িো িল নতন। 
 
ি ি কী কলর? ি ল ই ঘিো রোস্তোে িসিোম। তকন্তু হিো তিলনক ঘিতকলে রোখ্ল  ঘিাঁলচ 
 োি। এই ঘ  ঘ োকটোলক ঘদখ্লছন–ইেোলির স্বোমী–এর জীতিকো অ্তেনে করো। ঘেলি 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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ঘদখ্ োম, এলক তদলে ঘিোলনর েূতমকো হিো তিলনক অ্তেনে করোল  ইহতদলদর ঘিতকলে 
রোখ্ো  োলি। এমন তকছু র্ক্ত কোজ নে। ঘরোজ একিোর িোত  চল  হোওেো ঘখ্ল ই হ । 
 লর ইেোি ছো ো আর ঘকউ ঘঢোলক নো–কোলজই আর ঘকোলনো ঝোলম ো ঘনই। ঘিোন মোরো 
ঘিলছ ড্রপতস ঘরোলি–েুিতছ  অ্লনক তদন ধলর। 
 
ঘসটো কলরোনোর ঘদখ্লি। 
 
কলেক মোস পলর ডোক্তোরও িল তছ , মৃিুয হলি হিোৎ। সোতটশতফলকট আতনলে ঘদি। 
 
আপতন কী করল ন, িোই ি ুন। 
 
ঘডডিতড ঘিো রোখ্ো  োে নো িোত র মলধয। িোই ঘসই রোলিই নরল ট আর আতম  োর্ 
পোচোর কর োম িোর-িোত লি। ওখ্োলন ঘকউ  োে নো। তকন্তু স্পযোতনলে টো ঘি  সলঙ্গ সলঙ্গ। 
ঘদোরলিো োে দোাঁত লে এি ঘ উ ঘ উ করলি  োি  ঘ  িোধয হলে ঘডডিতড সতরলে তনলে 
ঘ লি হ  আরও তনরোপদ জোেিোে। স্পযোতনলে লক আলি সতরলে তদ োম িোত  ঘথলক। 
িোরপর ঘডডিতড তনলে ঘি োম তিলজশর ি োে কিরখ্োনোে। এর মলধয ঘকোলনো অ্সম্মোন 
িো অ্িেো ঘনই। ঘ োকোন্ততরি আত্মোর প্রতি ঘকোলনো অ্নযোে কলরতছ িল  আতম মলন কতর 
নো। 
 
তকন্তু আমোর কোলছ িো িমোর অ্ল োিয, ি ল  ঘহোমস। অ্ধীরেোলি মোথো নো ল ন 
িযোলরোলনট, জ্ঞোন ঘদওেো খু্ি ঘসোজো। আমোর অ্িস্থোে থোকল  হেলিো অ্নয িুতে আপনোর 
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মোথোে আসি নো। ঘর্ষ প শন্ত িো োেোলি ছোই প লি  োলি ঘদখ্ল  মোথো তিক রোখ্ো  োে 
নো। তিক কর োম, সোমতেকেোলি েগ্ন্ীপতির পূিশপুরুষলদর ঘকোলনো র্িোধোর খ্োত  কলর 
িোর মলধয ঘিোনলক রোখ্ি–কতফলনর কঙ্কো  ফোলনশলস পুত লে ছোই কলর ঘফ ি। িোই 
কলরতছ আতম নরল ট–ঘদখ্লিই পোলিন! 
 
তকছুিণ নিমস্তলক তচন্তোমগ্ন্েোলি িলস রই  ঘহোমস। 
 
িোরপর ি  ,  ো ি ল ন, িোর মলধয একটো ফোাঁক তকন্তু রলে ঘি । ঘরলস তজিুন আর–
তজিুন–পোওনোদোররো ঘিো আপনোলক ঘছল  ঘদলি নো–এলটট  ুট কলর তনলে  োলি! 
 
ঘ ো োটো এলটলটর সম্পতত্ত তকন্তু িোতজর টোকোর ধোর ধোরলি নো। আমোর সিলচলে িল ো 
পোওনোদোর হ  সযোমব্রুেোর। মহোিদমোর্। তনউমোলকশট হীলথ হোন্টোর ঘপটো কলরতছ োম 
একিোর। আপতন তক মলন কলরন ঘস আর আমোলক িোাঁচোলি? 
 
উলি দোাঁত লে ঘহোমস ি  , আপনোর িযোপোর আপতন িুঝলিন। আমোর কিশিয আতম 
করি–পুত র্লক খ্ির ঘদি। রোি িোলরোটো িোজ । ওেোটসন, চল ো ঘফরো  োক। 
 
সিোই জোলনন অ্িযোশ্চ শ এই কোতহতনর উপসংহোলর অ্প্রীতিকর তকছু  লটতন– ো  টো 
একোন্তই সংিি তছ  সযোর রিোলটশর অ্সংিি আচরলণর অ্ির্যম্ভোিী পতরণোমস্বরূপ। 
র্সলকোম তপ্রি ডোতিশ তজলিতছ , মোত কলক আতর্ হোজোর পোউন্ড পোইলে তদলেতছ । 
পোওনোদোরলদর টোকো তমতটলেও সযোর রিোলটশর হোলি এি টোকো ঘথলক তিলেতছ  িোতক 
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জীিনটো স্বিলন্দ কোতটলে ঘদওেোর সুল োি ঘপলেতছল ন। ঘ তড তিলেতট্র্লসর মৃিুযর খ্ির 
ঘদতরলি নতথেুক্ত করোর দরুন িযোলরোলনটলক মৃদু তিরকোর কলর ঘছল  তদলেতছ  পুত র্ 
এিং কলরোনোর। পুলরো ঘ নলদলনর িযোপোরটোলক ঘদলখ্তছ  উদোর ঘচোলখ্। অ্সম্মোলনর ছোেো 
ঘথলক সলর এলস এখ্ন সসম্মোলন িোধশলকযর তদলক এতিলে চ ল ন সযোর রিোটশ। 
 
————- 
 
টীকো 
 
পোিোল র পোপচক্র : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয র্সলকোম ওল্ড ঘপ্ল্স টযোন্ড মযোিোতজলন 
প্রকোতর্ি হে র্ো শক ঘহোমস-এর িল্প তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তরটোেোডশ কো োরমযোন-এর 
পলর। আলমতরকোর ত িোতটশ পতত্র্কোর মোচশ ১৯২৭ এিং িযোলন্ডর ১৯২৭ সংখ্যোে প্রকোলর্র 
আলি ওই পতত্র্কোর পূিশিিশী সংখ্যোে এতট তিজ্ঞোতপি হলেতছ  তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয 
িযোক স্পযোতনলে  নোলম। আিোর জন মোলর প্রকোতর্ি র্ো শক ঘহোমলসর িল্প সংক লন 
ঘ খ্ক সযোর আথশোর িল্পতটর উলল্লখ্ কলরন তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি র্সলকোম অ্যোতি নোলম। 
 
ঘসন্ট পযোনক্রযোস : এই অ্ঞ্চল  চিুদশর্ র্িলক তনতমশি ঘসন্ট পযোনক্রযোস ওল্ড চোচশলক 
ইং লন্ডর প্রথম তক্রটোন চোচশ িল  অ্নুমোন করো হে। 
 
টোকো জো  করোর কীতিশ : তদ তগ্রক ইন্টোরলপ্রটোর িলল্পও ঘহোমসলক টোকো জো  করোর 
কীতিশ ফোাঁস করলি ঘদখ্ো তিলেতছ । 
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112 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
ঘপনর্লনর অ্লধশক : তনলনো তসলরোলনর প্রিলন্ধ জোনো  োে, ঘসই সমলে ড. ওেোটসলনর 
ঘপনর্ন তছ  সিোলহ দু-পোউন্ড। (দ্রষ্টিয : দয ড. জন ওেোটসন অ্যোনুেো  প্রোইজ এলস 
কতম্পতটর্ন ২০০১)। 
 
ঘ ো োর ঘপছলনই ও োই : তস েোর ঘিজ িলল্প ঘদখ্ো তিলেতছ  ঘহোমস ঘ ো লদৌ  সম্পলকশ 
তিস্তর খ্িরোখ্ির রোখ্ল ও ওেোটসলনর এই িযোপোলর ঘকোলনো ধোরণো িো উৎসোহ তছ  নো। 
তিতেন্ন সমলে ওেোটসলনর ঘর্েোর িোজোলর ফোটকো ঘখ্ োর উলল্লখ্ পোওেো তিলেলছ। তকন্তু 
ঘরলসর কথো এই প্রথম। 
 
গ্রযোন্ড নযোর্নো  : ত েোরপুল র এইনতট্র্ ঘরসলকোলসশ অ্নুতষ্ঠি িোৎসতরক তটপ লচজ 
প্রতিল োতিিো। তটপ লচজ ঘ ো লদৌ  শুধু নে, ঘ ো ো এিং ঘ ো সওেোলরর নোনোতিধ 
কসরি প্রদর্শলনর প্রতিল োতিিো। অ্নুতষ্ঠি হলে আসলছ ১৮৩৯ ঘথলক। 
 
হোল শ তিট নে : হোল শ তিলট ডোক্তোরলদর অ্তফস িো ঘচম্বোর। ঘহোমস ঘিোঝোলি ঘচলেতছ , 
সযোর রিোলটশর পোি োতম সোরোলি ডোক্তোর প্রলেোজন, ঘিোলেন্দো নে। আলরকতট ঘহোমতসে 
িোট্টো। 
 
ডোতিশ : সোলর-র এপসম ডোউি-এ অ্নুতষ্ঠি উাঁচু িোতজর িোৎসতরক ঘ ো লদৌ  
প্রতিল োতিিো। ১৭৮০ সো  ঘথলক অ্নুতষ্ঠি হলে আসো এই প্রতিল োতিিো িিশমোলন 
তিজ্ঞোপন স্পনসর-এর নোম অ্নুসোলর ঘেোডোলফোন ডোতিশ নোলম পতরতচি। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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চতল্ললর্ এলস ঘিলকলছ : অ্থশোৎ, িিশমোন দর হ  চতল্লর্। 
 
ফো শং : এক মোইল র এক অ্ষ্টমোংর্। ডোতিশর ঘদৌ  হি ঘদ  মোই । অ্থশোৎ িোলরো 
ফো শং। 
 
ড্রপতস : র্রীলরর তটসু এিং তর্রোে রস জলম র্রীলরর তিতেন্ন অ্ঙ্গ, তিলর্ষি ঘিো োত  িো 
পোলের নীলচর তদলকর অ্নযোনয অ্ংর্ ফুল  ওিো। িিশমোন নোম ইতডমো। 
 
পোইক : দয হোউন্ড অ্ি দয িোকোরতে স উপনযোলসর টীকো দ্রষ্টিয। 
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প্রস্তযরর প্রয চর্ো 
[ দয প্রলিম অ্ফ থর তিজ ] 

 
ঘর্তরং ক্রলস কক্স অ্যোন্ড ঘকোম্পোতনর িযোলঙ্কর েলল্ট একটো ঘিোি োলনো তটলনর িোক্স 
আলছ। ডো োে ঘ খ্ো আলছ আমোর নোম–জন এইচ ওেোটসন, এম. তড.। এককোল র 
েোরিীে বসনযিোতহনীর ডোক্তোর। িহ ঘদর্ পোত  ঘদওেোর ফল  ঘটো  ঘখ্লে িোলক্সর অ্িস্থো 
ঘর্োচনীে। ঘেিলর িোসো র্ো শক ঘহোমলসর িহতিধ ঘকলসর িৃত্তোন্ত ঘ খ্ো রোতর্ রোতর্ 
কোিজ। কিকগুল ো ঘকস তনষ্ফ  িদলন্তই ঘর্ষ হলেলছ। র্ো শক ঘহোমস হোল  পোতন 
পোেতন। ঘসসি তনলে িল্প ঘ খ্ো আর হলি নো–পোিক মজো পোলি নো। ঘ মন, ঘজমস 
তফত লমোলরর অ্সমোি কোতহতন। েদ্রল োক ছোিো ঘনওেোর জলনয িোত  তফরল ন–িোরপর 
ঘথলকই ঘিমো ুম ঘ ন উলি ঘিল ন ধরোি  ঘথলক। তিতচত্র্ কোতহতন তহলসলি অ্যোত তসেো 
জোহোলজর অ্দু্ভি রহসযও কম  োে নো। কুেোর্োর মলধয ঢুলক জোহোজখ্োনো ঘ ন অ্দৃর্যই 
হলে ঘি  ঘ োকজন সলমি। ইসোলদোরো পোরসোলনোর উপোখ্যোনও চিু কপোল  িুল  ঘদিোর 
মলিো তিস্মেকর। ইতন একোধোলর পুাঁলদ িন্দ  োেো এিং সোংিোতদক। তকন্তু এলহন 
িযতক্তলকই একতদন ঘদখ্ো ঘি  িে উন্মোদ অ্িস্থোে সোমলন একটো ঘদর্ োইলের িোক্স 
তনলে িলস আলছন–িোলক্সর মলধয একটো আশ্চ শ ঘপোকো, ঘ -ঘপোকোর নোম তিজ্ঞোন এখ্নও 
ঘর্োলনতন। এ ছো োও এমন সি ঘিোপন কোতহতন তনলে িদন্ত কলরলছ ঘহোমস  ো তনলে 
এখ্ন িল্প ত খ্ল  হইচই পল   োলি। িোতক ঘকসগুল ো কম ঘিতর্ ঘকৌিূহল োেীপক 
হল ও এিতদন িল্প ঘ খ্োে হোি  োিোইতন পোলছ সিশজনিলেে িনু্ধিলরর সুনোলম আাঁচ  
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পল –এই েলে। এই ধরলনর তকছু ঘকলস আতম তনলজ ঘথলকতছ, তকছু শুলনতছ। আজ ঘ -
ঘকসটো ত খ্লি িলসতছ, িোর মলধয আতম তনলজ তছ োম। 
 
অ্লটোিলরর সকো । িোত র ঘপছলন একমোত্র্ িোছটোর ঘর্ষ পোিো ক-টোও হোওেোে ঝলর 
প লছ মোতটলি। র্ যোিযোি কলর ঘিকফোটশ খ্োওেোর জলনয নোমলি নোমলি েোি োম, 
তনশ্চে তিষণ্ণ ঘমজোলজ ঘদখ্ি ঘহোমসলক। পতরলিলর্র প্রেোি ওর ওপর িড্ড ঘিতর্ পল  
ঘিো৷ তকন্তু ঘদখ্ োম িোর তিপরীি। হো কো মুলড থোকল   ো িোই। দুষ্ট প্রসন্নিো েোসলছ 
ঘচোলখ্-মুলখ্। খু্তর্ ঘ ন উপলচ প লছ। খ্োওেো প্রোে ঘর্ষ কলর এলনলছ। 
 
ি  োম, কী ঘহ, হোলি ঘকস এলসলছ মলন হলি? 
 
ও ি  , ঘিোলেন্দোতিতর তজতনসটো ঘদখ্তছ ঘছোাঁেোলচ ঘরোি। তিক ধলর ঘফল ছ। মোসখ্োলনক 
ছযোচ ো কোজ তনলে উপপতস থোকোর ফল  আজ জির ঘকস এলসলছ হোলি। 
 
েোি পোি ঘিো? 
 
েোি ঘদওেোর মলিো ঘিমন তকছু  তদও ঘনই, িোহল ও ঘিোমোর পোলির ওই ক ো ঘসে 
তডম দুলটো সোিো  করোর পর এ তনলে কথো ি ো  োলিখ্ন। 
 
পলনলরো তমতনলটই ঘর্ষ হ  প্রোিরোর্–সোফ হলে ঘি  ঘটতি । পলকট ঘথলক একটো তচতি 
িোর কলর ঘহোমস ি ল , ঘসোনোর রোজো নী  তিিসলনর নোম তনশ্চে শুলনছ? 
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ঘস ঘিো তকছুতদলনর জলনয তছল ন। আসল  ওাঁর খ্যোতি অ্নয কোরলণ। ঘসোনোর 
খ্তনওেো োলদর মলধয ওাঁর ঘচলে িল ো আর ঘকউ ঘনই পৃতথিীলি। 
 
এখ্ন আলছন ইং লন্ড। 
 
িছর পোাঁলচক আলি হযোম্পর্োেোলর িোত  তকলনলছন। ওাঁর স্ত্রীর ঘর্োচনীে মৃিুযর খ্িরটো 
তনশ্চে শুলনছ? 
 
এখ্ন মলন পল লছ। নোমটো ওইজলনযই অ্ি ঘচনো ঘচনো  োিলছ। 
 
ঘচেোলর িোদো করো একরোর্ কোিজ ঘদতখ্লে ঘহোমস ি ল  ঘকসটো ঘ  ঘর্ষ প শন্ত আমোর 
হোলি আসলি েোতিতন।  টনোটো সোং োতিক চোঞ্চ যকর। তকন্তু দোরুণ ঘসোজো–ঘকোলনো 
সমসযোই ঘনই ঘ ন। কলরোনোলরর জুতর  োাঁলক ঘদোষী সোিযস্ত কলরলছ, িোর অ্দু্ভি িযতক্তত্বও 
ঘদোলষর মোত্র্ো  ো ি করলি পোলরতন– টনো  টনোই ঘথলক তিলেলছ এিং নিুন ঘকোলনো 
 টনো নো-জোনো প শন্ত মলে । েদ্রল োলকর খু্ি একটো উপকোর করলি পোরি িল ও মলন 
হে নো। 
 
ঘিোমোর মলে ? 
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এই ঘদলখ্ো! ঘিোমোর সলঙ্গ ঘথলক ঘথলক ঘপছন ঘথলক িল্প ি ো অ্লেযস কলর ঘফল তছ। 
আস  িযোপোরটোই েুল  ঘমলর িলস আতছ। এই নোও, পল ো। িল  তচতিখ্োনো এতিলে তদ  
ঘহোমস। ঘির্ ক ো হোলি ঘ খ্ো তচতির েোিটো এইরকম : 
 
ক্লযোতরজস ঘহোলট  
ঘিসরো অ্লটোির 
 
তপ্রে তমটোর র্ো ক ঘহোমস, 
 
ঈশ্বর ঘ -ঘমলেতটলক সি ঘমলের ঘসরোরূলপ সৃতষ্ট কলরলছন, এইেোলিই তক িোর মৃিুয 
হলি? িোলক িোাঁচোলনোর জলনয ঘকোলনো ঘচষ্টোই তক হলি নো? িুতঝলে ি োর িমিো আমোর 
ঘনই, তকছু িুঝলিও পোরতছ নো। শুধু ি ি, তমস ডোনিোর তনরপরোতধনী। ঘদর্সুে ঘ োক 
ঘজলন ঘিলছ ঘ -িযোপোর, আপতনও িো জোলনন। গুজলির অ্ন্ত ঘনই, প্রতিিোলদ ঘকউ তকন্তু 
ঘসোচ্চোর হলি নো। এিিল ো অ্নযোে আতম আর সইলি পোরতছ নো–মোথো খ্োরোপ হলি 
িলসলছ। মোতছ প শন্ত মোরলি পোলর নো ঘ -ঘমলে, ঘস করলি মোনুষ খু্ন? কো  তিক 
এিোলরোটোে আতম আসতছ। ঘদখু্ন, অ্ন্ধকোলর আল ো আতিষ্কোর করলি পোলরন তক নো। সূত্র্ 
হেলিো আমোর কোলছ, তকন্তু আতমই জোতন নো িো কী। আমোর সিশস্ব আপনোর  তদ িোলক 
িোাঁচোলি পোলরন। আপনোর িমিোর প্রকৃি প্রলেোি করুন এই ঘকলস। 
 
আপনোর তিশ্বস্ত 
।ঘজ নী  তিিসন 
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ঘিকফোটশ পোইপ ঘথলক ছোই ঘফল  তদলে ঘফর িোমোক িোসলি িোসলি ঘহোমস ি ল , 
িলস আতছ এাঁর জলনযই। ঘকসটো সি কোিলজই ঘিতরলেলছ। সমস্ত প িোর হেলিো সমে 
পোওতন। আতম ঘছোলটো কলর ি তছ। ত তন আসলছন, পৃতথিীলি এর টোকোর দোপট প্রচণ্ড। 
মোনুষ তহলসলিও অ্তি েেংকর, অ্তি প্রচণ্ড।  োলক তিলে কলরতছল ন তিতন এখ্ন 
ঘ ৌিননোত্তীণশো। দুই সন্তোলনর েোর ঘদওেো তছ  পরমোসুন্দরী এক িেলনশলসর হোলি। তিন 
জলনর মলধয ঘথলক একজন, মোলন, েদ্রল োলকর স্ত্রী, ঘসোজোসুতজ খু্ন হলে ঘিল ন একটো 
ঐতিহোতসক খ্োমোরিোত লি। মোথোে িুল ট, িোলে র্ো , পরলন তডনোর ঘড্রস। িোত  ঘথলক 
আধ মোই  দূলর িেীর রোলি পোওেো ঘি  িোর ঘদহ। খু্লনর অ্স্ত্র ঘডডিতডর কোলছ 
পোওেো  োেতন–খু্লনর ঘকোলনো পত্র্ও পোওেো  োেতন। ওেোটসন, পলেন্টটো ঘখ্েো  ঘরলখ্ো–
ঘডডিতডর ধোলরকোলছ হিযোর হোতিেোর পোওেো  োেতন। খু্নটো হলেলছ সলন্ধ নোিোদ, 
ঘডডিতড ঘচোলখ্ পল লছ রোি এিোলরোটো নোিোদ, পুত র্ আর ডোক্তোর িন্নিন্ন কলর  োর্ 
পরীিো কলর িলি িোত র মলধয এলনলছ। খু্ি ঘছোলটো হলে ঘি  নো ঘিো? স্পষ্ট হ ? 
 
খু্-উি। তকন্তু সলন্দহটো িেলনশলসর ওপর ঘকন? 
 
স্পষ্ট প্রমোণ পোওেো ঘিলছ িল । একই িুল লটর কযোত িোলরর তপস্ত  পোওেো ঘিলছ। 
েদ্রমতহ োর ওেোডশলরোলির নীলচর িোলক একটো ঘচম্বোর খ্োত । ি লি ি লি ঘচোলখ্র িোরো 
তস্থর হলে ঘি  ঘহোমলসর ছো ো ছো ো েোলি ি ল  তনলজর মলন, পোওেো ঘিলছ েদ্রমতহ োর 
ওেোডশলরোলির–নীলচর িোলক। এ- িণ আতম তচতন। তচন্তোর ঘট্র্ন ছুটলছ মোথোে। িোি ো 
ঘদওেো তিক হলি নো। ঝোাঁতক ঘমলর ঘফর প্রোণিন্ত হ  ঘসলকন্ড কলেক পলরই। ি  , হযোাঁ, 
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পোওেো ঘিলছ ওেোডশলরোলির নীলচর িোলক। খু্িই খ্োরোপ। িোর চোইলিও খ্োরোপ হ  
একটো তচরকুট। ত লখ্লছন িেলনশস। অ্যোপলেন্টলমন্ট কলরলছন তিিসলনর স্ত্রীর সলঙ্গ। 
তচরকুট মুলিোর মলধয তনলেই অ্যোপলেন্টলমলন্টর জোেিোে খু্ন হলেলছন তিতন। কী িুঝল ? 
চূ োন্ত প্রমোণ হ  ঘমোতটে। তসলনটর তিিসন তিপত্নীক হল  িেলনশলসর ঘপোেোিোলরো। ঘপ্রম, 
ঐশ্ব শ, িমিো এলস  োলি তিিসলনর প্রসোলদ। ওেোটসন, ঘকস অ্তি কদ শ! 
 
খু্িই। 
 
িেলনশস তনলজও িোাঁর অ্নযত্র্তস্থতি ি লি পোলরনতন। উ লট তিতন ঘ  ওই সমলে ওই 
জোেিোে তছল ন–িো ঘির্ কলেকজন গ্রোমিোসী ঘদলখ্লছ। 
 
িোহল  ঘিো হলেই ঘি । 
 
উাঁহ, িোহল ও…সি হলেও…  োকলি!  োর্ পোওেো ঘিলছ থর তিলজর মুলখ্। পোথলরর 
তিজ। থর জ ো ঘ খ্োলন সরু হলে তিলেলছ, িোর ওপর বিতর পোথলরর তিজটোর নোম থর 
তিজ। আলর, মলে  েদ্রল োক ঘদখ্তছ একটু আলিই এলস ঘিল ন। 
 
ি লি-নো-ি লিই দরজো খু্ল  তিত   োাঁলক ঢুতকলে তদলে ঘি  এিং নোমটো িোর আলিই 
িল  ঘি –তিতন নী  তিিসন নন। মোল শো ঘিটস। নোেশোস, ঘরোিো, েেোিশ চিু। দুজলনর 
ঘকউই তচতন নো েদ্রল োকলক। কতম্পি কল ির ঘদলখ্ আমোর ডোক্তোতর মন ি  , ঘ োকটো 
স্নোেুপী লনর ধক  সইলি নো-ঘপলর ঘেলে প োর মুলখ্ এলস ঘপৌঁলছলছন। 
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ঘহোমস ি  , ি  উলত্ততজি ঘদখ্তছ আপনোলক। িসুন।  ো ি িোর িো োিোত  ি ুন। 
এিোলরোটোে একটো অ্যোপলেন্টলমন্ট আলছ। 
 
জোতন কোর সলঙ্গ আলছ। হোাঁফোলি হোাঁফোলি ি ল ন মোল শো ঘিটস ঘ ন দম আটলক এ  
প্রলিযকটো র্ে উচ্চোরলণর সলঙ্গসলঙ্গ, নী  তিিসন আমোর মতনি–আতম িোর এলটট 
মযোলনজোর। র্েিোন, তপর্োচ জোলনোেোর ঘকোথোকোর! 
 
িড্ড র্ক্ত র্ক্ত কথো ি লছন তকন্তু। 
 
মলনর কথো চট কলর ঘিোঝোলি চোই িল ই ি তছ। সমে খু্ি কম। এখ্োলন আমোলক 
ঘদখ্লি ঘপল  আর রলি ঘনই। আজ সকোল  ঘসলক্রটোতর ফোগুশসলনর কোলছ শুন োম উতন 
আসলছন এখ্োলন। িোই ছুটলি ছুটলি আসতছ। 
 
আপতন নো িোাঁর মযোলনজোর? 
 
তছ োম–চোকতরলি জিোি তদলেতছ। তপর্োচ নী  তিিসন দোনধযোন কলর শুধু কুকীতিশ 
ধোমোচোপো ঘদওেোর জলনয। সিলচলে জ নয িযিহোর কলরলছ তনলজর িউলের সলঙ্গ। 
জোলনোেোর ঘকোথোকোর! কী কলর মোরো ঘিল ন তমলসস তিিসন ি লি পোরি নো—িলি ওাঁর 
জীিন দুতিশষহ কলর িুল তছ  এই র্েিোন। তমলসস তিিসলনর জন্ম িরলমর ঘদলর্–
ঘিতজল । জোলনন ঘিো? 
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এই শুন োম। 
 
স্বেোিটোও িোই িরম। সূল শর ঘদলর্র ঘমলে–আলিলি ফুটলিন সিসমলে। স্বোমীলক 
েোল োিোসলিন প্রোণ তদলে, তকন্তু ঘ ই রূপ ঘ ৌিন ঘি , এককোল  খু্িই রূপিিী তছল ন–
আরম্ভ হলে ঘি  র্েিোতনর র্েিোতন। অ্সম্ভি ধূিশ, অ্সম্ভি িদমোর্। মুলখ্র কথোে 
েু লিন নো।  ো ি লি, ঢোকলি িোর ঘিতর্। আতম চত । নো, নো, আটকোলিন নো–এলস 
ঘি  িল  নী  তিিসন! 
 
 ত র তদলক েেোিশ ঘচোলখ্ িোতকলে ঝল র ঘিলি  র ঘথলক ছুলট ঘিতরলে ঘি  তিতচত্র্ 
আিন্তুক। 
 
তকছুিণ চুপ কলর থোকোর পর ঘহোমস ি ল , নী  তিিসলনর কমশচোরীরো মতনলির প্রতি 
খু্ি একটো অ্নুিি নন ঘদখ্তছ। েোল োই হ । হাঁতর্েোতরটো কোলজ  োিলি! 
 
তিক এিোলরোটোর সমলে তসাঁত লি েোরী পোলের র্ে ঘর্োনো ঘি ।  লর ঢুকল ন স্বনোমধনয 
ঘকোতটপতি। এক নজলরই হোল  হোল  িুঝ োম ঘকন মযোলনজোর েদ্রল োক  লমর মলিো েে 
পোন মতনিলক এিং ঘকনই-িো প্রতিিন্দ্বী কোরিোতররো অ্তের্োলপর পোহো  জতমলেলছ এাঁর 
মোথোে।  তদ েোকর হিোম, চোমতসলট তিলিকসম্পন্ন ঘ ৌহকতিন স্নোেুলি ি ো মূতিশ ি োর 
িোেনো  তদ ঘপিোম, মলড  তহলসলি ঘিলছ তনিোম নী  তিিসনলক। এিল োলখ্িল ো 
পোথলরর মলিো তিরোট দী শ ঘচহোরোে আিোলিো ো প্রচণ্ড  ো সো আর অ্পতরলমে িুধো ঘ ন 
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ফুলট ঘিলরোলি। আিোহোম ত ঙ্কনলক  তদ সৎ কোজ ঘথলক ঘহাঁলট এলন িদকোলজ  োিোলনো 
হে িোহল   ো দোাঁ োে, নী  তিিসন িোই। মুখ্খ্োনো ঘ ন গ্রোনোইট কুাঁলদ বিতর। কতিন। 
অ্নুিোপতিহীন। অ্জস্র কতিন ঘরখ্োে অ্সংখ্য সংকট ঘপতরলে  োওেোর তচি। ধূসর র্ীি  
ঘচোখ্ তদলে প শোেক্রলম দুজনলক ঘমলপ তনল ন প্রথলমই। আমোর পতরচে তদ  ঘহোমস। 
অ্তেিোদন ঘসলর তনলে কিৃশত্বিযঞ্জক েতঙ্গমোে ঘচেোর ঘটলন তনলে িসল ন ঘহোমলসর 
একদম সোমলন। 
 
ি ল ন, টোকোর অ্েোি হলি নো তমটোর ঘহোমস। টোকো ছ োন–তকন্তু প্রমোণ কলর তদন 
েদ্রমতহ ো তনলদশোষ। ি ুন, কি ঘনলিন? 
 
িোন্ডো ি োে ঘহোমস ি ল , আতম  ো তনই, িোর ঘিতর্ কখ্লনোই তনই নো। অ্থিো একদম 
পেসোই তনই নো। 
 
ঘির্, টোকোর দরকোর নো-থোকল  নোমডোলকর প্রলেোজন ঘিো আলছ। সোরোইং লন্ড হইচই 
পল   োলি এ-ঘকস  তদ তিকমলিো সোতজলে তদলি পোলরন। 
 
ধনযিোদ। নোমডোলকর প্রলেোজন আমোর ঘনই। আতম আ োল  ঘথলক কোজ করলিই 
েোল োিোতস। সমসযোটোই আমোর কোলছ একমোত্র্ আকষশণ। িোলজ সমে নষ্ট নো-কলর কোলজর 
কথোে িরং আসো  োক। 
 
খ্িলরর কোিলজই তনশ্চে সি ঘজলনলছন? 
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একটো খ্ির িোলদ। 
 
ঘকোনটো? 
 
আপনোর সলঙ্গ তমস ডোনিোলরর আস  সম্পকশটো কী? 
 
দোরুণ চমলক উিল ন স্বণশ নৃপতি। ঘচেোর ঘথলক উিলি তিলেও ঘফর িলস প ল ন–
সোমল  তনল ন তনলজলক। 
 
তমটোর ঘহোমস, সীমো ঘরলখ্ তডউতট করলিন আর্ো কতর? 
 
অ্ির্যই। 
 
তমস ডোনিোলরর সলঙ্গ আমোর সম্পকশ মতনলির সলঙ্গ কমশচোরীর সম্পলকশর মলিোই–ঘছল -
ঘমলেলদর সলঙ্গ  খ্ন থোলক, ঘদখ্োশুনো হে শুধু িখ্ন। 
 
ঘচেোর ঘছল  উলি দোাঁত লে ঘহোমস ি ল , িোহল  আপতন আসলি পোলরন। আতম িযস্ত 
মোনুষ। িোলজ কথোে সমে নষ্ট করলি চোই নো। 
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েীষণ রোলি মুখ্  ো  হলে ঘি  নী  তিিসলনর। ঘচেোর ঘছল  দোাঁত লে উলি ঘহোমলসর 
ওপর প্রোে ঝুাঁলক পল  ি ল ন িজ্রকলে, িোর মোলন? 
 
ঘকস ঘছল  তদ োম। 
 
কোরণটো কী? দোম িো োলিন? নো, েে পোলিন? ঘসোজো জিোি তদন। 
 
ঘসোজোই ি তছ। ঘকসটো জতট , েু  খ্িলর আরও জতট  হলি। 
 
িোর মোলন ি লি চোন আতম তমলথয ি তছ? 
 
েদ্রেোলি ি লি ঘচলেতছ–তকন্তু আপতন  খ্ন ঘসোজোেোলি জোনলি চোইলছন–প্রতিিোদ করি 
নো। 
 
ি োক কলর ঘচেোর ঘছল   োতফলে উি োম ঘকোতটপতির মুলখ্ বপর্োতচক েোলির তিলফোরণ 
আর উদযি মুতষ্ট ঘদলখ্। ঘহোমস তকন্তু ক্লোন্তেোলি ঘহলস হোি িো ো  পোইলপর তদলক। 
 
ি ল , তমটোর তিিসন, ঘিো মো  করলিন নো। ঘিকফোলটর পর ঘচাঁচোলমতচ েোল ো  োলি 
নো। রোস্তোে তিলে হোওেো খ্োন–মোথো িোন্ডো হলি। 
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নী  তিিসলনর প্রর্ংসো নো-কলর পোরতছ নো। অ্সীম মলনোিল  মুহূলিশর মলধয র্োন্ত কলর 
তনল ন তনলজলক। 
 
ি ল ন, কোজটো েোল ো করল ন নো। আমোলক  োাঁতটলে ঘকউ পোর পোে নো। 
 
অ্লনলকই অ্মন িল  আমোলক, এখ্নও আতছ িহো  িতিেলি। ঘহলস ঘহলসই ি   
ঘহোমস। আিো আসুন, সংসোলর এখ্নও অ্লনক তর্িোর িোতক আপনোর। 
 
দুমদোম কলর ঘিতরলে ঘিল ন নী  তিিসন। পোইপ টোনলি টোনলি স্বেোিন্ন ঘচোলখ্ নীরলি 
তকছুিণ কত কোি তনরীিণ কর  ঘহোমস। 
 
িোরপর ি ল , কী িুঝল  ঘহ? 
 
পলথর কোাঁটো ঘ -ঘ োক এেোলি সরোলি চোে, িোর পলি রূপল ৌিনহীনো স্ত্রীলক সতরলে 
ঘদওেোটো অ্সম্ভি তকছু নে। তমটোর ঘিটস তিকই িল লছন। 
 
আমোরও িোই মলন হে। 
 
তকন্তু িেলনশলসর সলঙ্গ ওাঁর সম্পকশটো কী? িুতম জোনল  কী কলর? 
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ধোপ্পো ঘমলর। তচতির েোষো আলিলি কোাঁপলছ–সং ি গুলছোলনো ঘমোলটই নে। তকন্তু 
সোমনোসোমতন কথো ি লছ ঘরলখ্ ঘঢলক তনশ্চে শুধু কমশচোরীলক িোাঁচোলনোর জলনয এ-রকম 
কোণ্ড ঘকউ কলর নো–ঘেিলর আরও িযোপোর আলছ। িোই সরোসতর  ো মোরলিই ঘফলট 
ঘিতরলে এ  আস  মূতিশ। তকছুই জোতন নো শুধু আাঁচ কলরতছ। 
 
তফলর আসলিন তনশ্চে। 
 
আ িি আসলিন। এেোলি ঘকস ঘফল   োওেো ওর পলি সম্ভি নে। ওই ঘিো  ণ্টোর 
আওেোজ, তসাঁত  তদলে ঘসই পোলের মোত ক আসলছ নো? আসুন তমটোর তিিসন এইমোত্র্ 
ি তছ োম ওেোটসনলক, আপতন এল ন িল । 
 
অ্লনকটো মোতজশি চরলণ  লর প্রলির্ করল ন ঘকোতটপতি! ঘহোমলসর দোওেোইলি কোজ 
হলেলছ তকন্তু অ্পমোলনর জ্বো ো ঘচোখ্ ঘথলক এখ্নও  োেতন। কমনলসি তদলে িুলঝলছন 
কোজ উেোর করলি হল  নতিস্বীকোর করলিই হলি। 
 
ি ল ন, ঘেলি ঘদখ্ োম আপতন প্রশ্ন কলরলছন সংিি কোরলণই। তকন্তু আমোর সলঙ্গ তমস 
ডোনিোলরর সম্পকশ এ-ঘকলস আসলছ নো। 
 
ঘসটো আতম িুঝি। 
 
অ্থশোৎ ডোক্তোলরর মলিোই রুতির সি খ্ির আপতন জোনলি চোন? 
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হযোাঁ! রুতির পলি িো ঘিোপন করো তক তিক? 
 
দুম কলর  তদ একজন মতহ োর সলঙ্গ আস  সম্পকশ কী তজলজ্ঞস কলরন, স্পষ্ট কথো তক 
ি ো  োে? প্রলিযক মোনুলষরই ঘিোপন কথো থোলক অ্লনযর প্রলির্ ঘসখ্োলন তনলষধ।  োক 
কী জোনলি চোন ি ুন। 
 
 ো সতিয, িোই। 
 
মলন মলন কথোটো সোতজলে তনল ন কোঞ্চনসম্রোট। আরও েোরী, আরও িম্ভীর, আরও তিষণ্ণ 
হলে উি  মুখ্টো। 
 
সংলিলপ ি তছ। আমোর স্ত্রী ঘমতরেো তপলন্টোলক তিলে কলরতছ োম ঘিতজল  কুত  িছর 
আলি ঘসোনো ঘখ্োাঁজোর সমলে। পরমোসুন্দরী ি লি  ো ঘিোঝোে, ঘমতরেো তছ  িোই। তিলের 
পর আলিি  খ্ন তথতিলে এ , িখ্ন ঘদখ্ োম ওর সলঙ্গ আমোর মলনর তম  ঘকোথোও 
ঘনই। আমোর েোল োিোসোে েোটো প   তকন্তু ওর েোল োিোসো ঘ মন তছ  ঘিমতন রলে 
ঘি । ঘ োলক িল  আতম নোতক তনষু্ঠর হলেতছ স্ত্রীর প্রতি। হলেতছ ইলি কলরই।  োলি 
আমোলক ও  ৃণো করলি পোলর। তকন্তু এি কলরও েোল োিোসোে এিটুকু তচ  ধরোলি 
পোতরতন। 
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এরপর আমোলদর তিজ্ঞোপলনর জিোলি ঘছল -ঘমলেলদর তর্িোর েোর তনলি এ  তমস ঘগ্রস 
ডোনিোর। কোিলজ তনশ্চে িোর ছতি ঘদলখ্লছন। দুতনেো জোলন ঘস সুন্দরী। একই িোত লি 
িোর মলিো ঘমলের প্রতি দুিশ িো নো-তনলে থোকো  োে নো–আতমও পোতরতন। ঘসটো তক 
ঘদোলষর? 
 
ঘদোলষর হলি িখ্নই  খ্ন আপনোর মলনোেোি িযক্ত কলর ঘফ লিন েদ্রমতহ োর কোলছ। 
ঘকননো, উতন এলসলছন আপনোর আিলে চোকতর করলি। 
 
হেলিো িোই, মুলখ্ ি ল ন িলট, তকন্তু মুহূলিশর জনয তিরকোলরর ধোেোে ফুত ঙ্গ ঘদখ্ো 
তদ  দুই ঘচোলখ্। আতম  ো নই িো ি লি চোই নো তনলজলক। জীিলন  ো ঘচলেতছ তমস 
ডোনিোরলকও আতম চোই, চোই িোর েোল োিোসো। ঘস-কথো ি োও হলে ঘিলছ। 
 
িোই নোতক? েীষণ ঘদখ্ো  ঘহোমসলক। 
 
িল তছ উপোে থোকল  এখু্তন তিলে করিোম। টোকো  ি  োলি তদলি রোতজ–িোর সুলখ্র 
জলনয সিশস্ব তদলিও প্রস্তুি। 
 
অ্সীম করুণো আপনোর। অ্িজ্ঞো র্োতনি স্বর ঘহোমলসর। 
 
তমটোর ঘহোমস, আতম নীতিজ্ঞোন শুনলি আতসতন। 
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অ্সহোে ঘ -ঘমলেতটর সিশনোর্ করোর জলনয আপতন উলি পল  ঘ লিলছন, িোলক আইলনর 
ঘচোলখ্ তনরপরোধ প্রমোণ করোর জলনয এ-ঘকস আতম হোলি তনলেতছ। আপনোলদর মলিো 
িল ো ঘ োকলদর জোনো দরকোর দুতনেোে  ুস তদলে সি তজতনস ঘকনো  োে নো। 
 
অ্িোক হলে ঘি োম এিিল ো একটো েৎসনো কোঞ্চন সম্রোট ঘিমো ুম হজম কলর ঘিল ন 
ঘদলখ্। 
 
ি ল ন, এখ্ন িো িুঝতছ। ঈশ্বর  ো কলরন, েোল োর জলনযই কলরন। তমস ডোনিোর 
আমোর ঘকোলনো কথোই রোলখ্তন–ঘসই মুহূলিশ িোত  ঘছল  তদলে চল  ঘ লি ঘচলেতছ । 
 
ঘি  নো ঘকন? 
 
দুলটো কোরলণ। প্রথমি, আতম কথো তদলেতছ োম, আর িোলে হোি ঘদি নো। এই কথোলিই 
ঘস ঘথলক  োে। তকন্তু আতম জোতন কোরণ আর একটো আলছ। আমোর ওপর িোর 
প্রেোিটোলক ঘস েোল ো কোলজ  োিোলি ঘচলেতছ । 
 
কীেোলি? 
 
তমটোর ঘহোমস, তমস ডোনিোর আমোর অ্লনক খ্ির রোলখ্। সোধোরণ মোনুলষর ধোরণোর 
িোইলর ঘ  িমিো আমোর িো আলছ। আতম ইলি করল  েোেলি পোতর, ি লি পোতর। 
িযতক্ততিলর্ষও নে–সমোজ। 
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র্হর এমনকী একটো জোিলকও। িযোিসো িল ো কতিন ঘখ্ ো–এ-ঘখ্ োে দুিশল র িোাঁই 
ঘনই। আতম তনলজ ঘহলর কোাঁতদতন অ্লনযর কোন্নোে িল   োইতন। তকন্তু তমস ডোনিোলরর 
দৃতষ্টেতঙ্গ অ্নয রকম। ঘস িল  একজন মোনুলষর ঘ টুকু দরকোর, িোর ঘিতর্ িোর থোকোর 
প্রলেোজন ঘনই এিং দর্ হোজোর তরক্ত মোনুষলক ধ্বংস কলর একজলনর তিত্ত িো োলনোও 
পোপ। ড োর তচরকো  থোলক নো– ো তচরন্তন, তমস ডোনিোর ড োলরর পোহো  ঘপতরলে 
ঘসইতদলকই তনলে ঘ লি ঘচলেতছ  আমোলক সোরোদুতনেোর মঙ্গ  এইেোলিই করতছ  আমোর 
কোজলক তনেন্ত্রণ কলর। এই উলেলর্যই ও ঘথলক  োে। িোরপলরই  ট  এই  টনো। 
 
 টনোটো সম্বলন্ধ আপনোর কী অ্তেমি? 
 
দু-হোলি মোথো ঘচলপ ধলর তমতনট কলেক কী ঘ ন তচন্তো কলর তনল ন স্বণশ সম্রোট। 
 
ি ল ন, ঘকস খু্িই খ্োরোপ। ঘমলেলদর মন ঘিোঝো েোর–িোইলর এক, ঘেিলর আর এক। 
প্রথলম িোই  োিল  তিলেতছ োম। িলি কী জোলনন, তমস ডোনিোলরর িোইলরটোই অ্যোতেন 
ঘদলখ্তছ। িোরপর ঘেলি ঘদখ্ োম, িো নে। ঈষশো তজতনসটো শুধু ঘদহ নে–মনলক তনলেও 
িল  ওলি। তমস ডোনিোলরর সলঙ্গ আমোর সম্পকশটো ঘ  ঘকি  মলনর–আমোর স্ত্রী িো ঘটর 
ঘপলেতছ । ডোনিোলরর মলনর প্রেোি ঘ  আমোর ওপর প্রচণ্ড–ঘ -প্রেোি আমোর স্ত্রীও সৃতষ্ট 
করলি পোলরতন িো ঘস িুঝলি ঘপলরই তনশ্চে জ্বল  পুল  খ্োক হলে তিলেতছ । হোজোর 
ঘহোক রলক্তর মলধয আমোজলনর হ কো রলেলছ ঘিো। তপস্ত  তনলে িোই খু্ন করলি 
তিলেতছ  তমস ডোনিোরলক তকন্তু ধস্তোধতস্তলি গুত  তনলজর মোথোলিই ঘ লিলছ। 
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ঘহোমস ি ল , সম্ভোিনোটো আতমও ঘেলিতছ। িোন্ডো মোথোে খু্ন করোর তিকল্প তসেোন্ত 
তহলসলি শুধু এইটোই সম্ভি। 
 
তকন্তু তমস ডোনিোর ঘিো িো মোনলছ নো। 
 
িোরপলরও ধরুন আিন্ন অ্িস্থোে ঘকোলনো ঘমলেমোনুলষর পলি তরে েোর সলঙ্গ কলর তনলে 
তিলে জোমোকোপল র আ মোতরলি ঘরলখ্ ঘদওেো তিতচত্র্ নে–কী করলছ ঘস-হাঁর্ হেলিো 
িখ্ন তছ  নো। পলর  খ্ন তপস্ত  পোওেো ঘি , িখ্ন তমলথয ি ো িো অ্স্বীকোর করোটোও 
স্বোেোতিক। এই ঘ  তসেোন্ত, এর তিপলি কী পলেন্ট থোকলি পোলর ি ুন? 
 
তমস ডোনিোর তনলজ। 
 
হেলিো। 
 
 ত র তদলক িোকো  ঘহোমস, সকো টো  োলি পোরতমট িোর করলি, সলন্ধর ঘট্র্লন ঘপৌঁলছ 
 োি উইনলচটোর। েদ্রমতহ োর সলঙ্গ ঘদখ্ো নো-করো প শন্ত এ তনলে স্পষ্ট তকছু ি ো িো 
আপনোর সলঙ্গ একমি হওেো সম্ভি নে। 
 
সরকোতর অ্নুমতি িোর করলি একটু ঘদতর হ । উইনলচটোলর নো-তিলে ঘসতদন আমরো 
ঘি োম নী  তিিসলনর এলটট থর ঘপ্ল্লস। নী  তিিসন তনলজ এল ন নো–সোলজশন্ট 
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কলেতির তিকোনো তদলে তদল ন। ঘকসটো প্রথলম ইতনই িদন্ত কলরলছন। ঘরোিো  ম্বো তিিণশ 
ঘচহোরোর মোনুষ।  ো জোলনন, ঘ ন িোর চোইলি ঘঢর কম িল ন–এমতন একটো রহসয আর 
ঘিোপনীেিো জোতিলে রোলখ্ন হোিেোলির মলধয। কথো ি লি ি লি হিোৎ ি োর স্বর 
তফসতফসোতনলি নোতমলে এলন এমন একটো েোি কলরন ঘ ন খ্িরটো দোরুণ তকছু আসল  
িো ঘনহোিই মোমুত । এইসি কোেদো-টোেদোর আ োল  ঘ োকটো অ্তি সজ্জন এিং েোল ো 
মোনুষ। এ-রহলসযর তকনোরো করোর মলিো িুতে ঘ  িোর  লট ঘনই, ঘ লকোলনো সোহো য ঘপল  
িলিশ  োলিন–িো স্বীকোর কলর িসল ন অ্কপলট– তদও মুখ্খ্োনো ঘিোম ো কলর। 
 
তমটোর ঘহোমস, কট যোন্ড ইেোলডশর সোহো য তনলে মুর্তক  আলছ। ঘকস ফেসো ো কলর 
কৃতিত্বটো িোরোই তনলে  োলি আমোলক দুনশোলম  ুতিলে  োলি। ঘসতদক তদলে আপতন অ্লনক 
েোল ো। ঘসোজো ঘ োক আপতন। অ্লনক সুনোম শুলনতছ। 
 
কোলরো সোলিপোাঁলচ থোতক নো। শুলন হোাঁফ ঘছল  িোাঁচল ন তিষণ্ণিদন অ্তফসোর, ঘকস 
ফেসো ো করল ও তনলজর নোম ঘকোলনো িযোপোলর জ োই নো। 
 
আপনোর উপ ুক্ত কথোই িল লছন, তমটোর ঘহোমস। ডটর ওেোটসনলক তনশ্চে তিশ্বোস করো 
 োে। চ ুন, অ্কুস্থল   োওেো  োক। িোর আলি একটো কথো শুধু আপনোলদর ি লি চোই, 
িল  এমনেোলি জু  জু  কলর চোরতদক ঘদলখ্ তনল ন সোলজশন্ট ঘ ন কথোটো মুখ্ তদলে 
ি লি েরসো পোলিন নো, তমটোর নী  তিিসন তনলজই খু্ন কলরনতন ঘিো? 
 
আতমও ঘেলিতছ ঘসইরকম। 
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তমস ডোনিোরলক ঘদখ্ল  িুঝলিন অ্মন ঘমলে তত্র্েুিলন ঘনই। পলথর কোাঁটো িউলক সতরলে 
তদলেলছন নী  তিিসন তনলজই। আলমতরকোনরো সি পোলর। কথোে কথোে িনু্দক চো োে। 
তপস্ত টোও ঘিো িোর। 
 
প্রমোণ ঘপলেলছন? 
 
এক ঘজো ো তপস্তল র একটোে খু্ন হলেলছন তমলসস তিিসন। 
 
ঘজো ো তপস্ত ? আলরকটো ঘকোথোে? 
 
িোত মে ঘিো তপস্ত  ছ োলনো। তমত লে ঘদখ্ো এখ্নও সম্ভি হেতন। িলি িোলক্সর মলধয 
দুলটো তপস্তল র জোেিো আলছ ঘদখ্তছ। 
 
তকন্তু তমত লে নো-ঘদখ্ল  তনুঃসলন্দহ হলিন কী কলর? 
 
চ ুন নো, তিলে ঘদখ্লিনখ্ন। সোতজলে ঘরলখ্তছ সি। 
 
পলর ঘদখ্ি। এখ্ন চ ুন অ্কুস্থল । 
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সোলজশন্ট কলেতির সোদোতসলদ কলটজটোই স্থোনীে পুত র্ ফোাঁত । এখ্োন ঘথলক ঘহাঁলট ঘি োম 
প্রোে আধ মোই  পথ। ঝরো ফোলনশর ঘসোনোত  আর ঘিোঞ্জ পোিোে ছোওেো, হোওেোে দোমো  
অ্নুিশর গুল্ম সমোকীণশ প্রোন্তর ঘপতরলে ঘপৌঁলছো োম থর ঘপ্ল্স এলটলট ঘঢোকিোর সোইড-
ঘিলটর সোমলন। দূলর রোস্তোর ঘর্লষ ঘদখ্ োম পোহোল র িোলে একটো আধো-জতজশেোন আধো-
তটউডর তির্ো  িোত  অ্লধশক বিতর িোলছর গুত  তদলে। আমোলদর পোলর্ই ন িলন আকীণশ 
জ ো। জ ো ঘ খ্োলন সংকীণশ, তিক ঘসই জোেিোে িোত লি  োওেোর পোথুলর তিজ। দু-পোলর্ 
জ ো তিসৃ্তি হলে ঘ লকর আকোর তনলেলছ। তিলজ ওিিোর মুলখ্ সোলজশন্ট দোাঁত লে ঘিল ন। 
 
জতমর তদলক আেু  িুল  ি ল ন, এইখ্োলন পোওেো ঘিলছ তমলসস তিিসলনর ঘদহ। 
 
 োর্ সরোলনোর আলি আপতন এলসতছল ন ঘিো? 
 
তনশ্চে। সলঙ্গসলঙ্গ খ্ির পোতিলেতছ  আমোলক। 
 
ঘক খ্ির পোতিলেতছ ? 
 
তমটোর তিিসন তনলজ ঘ োকমুলখ্ খ্ির শুলনই সিোইলক তনলে িোত  ঘথলক ছুলট আলসন 
এখ্োলন–পইপই কলর প্রলিযকলক িল  ঘদন পুত র্ নো-আসো প শন্ত ঘ ন তকছু সরোলনোনো 
হে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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িুতেমোলনর কোজ কলরতছল ন। খ্িলরর কোিলজ ত লখ্লছ, খু্ি কোছ ঘথলক নোতক গুত  করো 
হলেলছ? 
 
খু্িই কোছ ঘথলক। 
 
ডোন রলি? 
 
একটু ঘপছলন। 
 
 োর্ কীেোলি পল  তছ ? 
 
তচি হলে। ধস্তোধতস্তর ঘকোলনো তচি পোইতন। িোাঁ-মুলিোে আাঁকল  ধরো তছ  তমস ডোনিোলরর 
ঘ খ্ো তচরকুটটো। 
 
আাঁকল  ধলরতছল ন? 
 
আলস্ত। আেু  খু্ লি তহমতর্ম ঘখ্লে ঘিতছ। 
 
খু্িই গুরুত্বপূণশ পলেন্ট। এ ঘথলক ঘিোঝো  োে, তমলথয সূত্র্ তহলসলি তচরকুটটো খু্লনর পর 
হোলি গুাঁলজ ঘদওেো সম্ভি তছ  নো। তচরকুলটর িেোনও ঘিো খু্ি ঘছোট্ট, রোি নটোে থর 
তিলজ থোকি।–তজ, ডোনিোর। িোই? 
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আলজ্ঞ। 
 
তমস ডোনিোর স্বীকোর কলরলছন তচরকুট িোাঁরই ঘ খ্ো? 
 
কলরলছন। 
 
ঘকন ঘদখ্ো করলি এলসতছল ন, িল লছন? 
 
 ো ি িোর ঘজ ো আদো লি ি লিন, িল লছন। 
 
ইন্টোলরতটং সমসযো। তিলর্ষ কলর তচতির িযোপোরটো। 
 
আলজ্ঞ হযোাঁ, একমোত্র্ অ্কোটয প্রমোণ। 
 
মোথো ঘনল  ঘহোমস ি ল , তকন্তু তচতিখ্োনো হোলির মুলিোে তনলে ঘদখ্ো করল ন ঘকন 
তিিসন? তচতি ঘপলেতছল ন রোি নটোর ঘির্ আলি  ণ্টোখ্োলনক আলি ঘিো িলটই। 
অ্িিণ পলরও তচতি ধলর রইল ন ঘকন? তচতি তনলে তনশ্চে কথো হতি  নো? অ্দু্ভি নে 
তক? 
 
ঘসইরকমই ঘিো ঘদখ্তছ। 
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িলস িলস েোিো  োক, িল  পোথলরর পোাঁতচল  িলস িীক্ষ্ণ্ণ্ণ ঘচোলখ্ এতদক-ওতদক ঘদখ্লি 
ঘদখ্লি হিোৎ ি োক কলর  োতফলে উলি ঘদৌল  ঘি  তিলজর উ লটোতদলকর পোাঁতচল র 
সোমলন। পলকট ঘথলক আির্কোচ িোর কলর পোথলরর কোরুকোজ ঘদখ্লি ঘদখ্লি ি ল –
অ্দু্ভি ঘিো? 
 
আতমও ঘদলখ্তছ, সযোর। পোথলর চটো উলি ঘিলছ। অ্লনক ঘ োক  োে ঘিো তিজ ঘপতরলে, 
িোলদরই কোরুর কীতিশ। 
 
পোথরটো ধূসর, তকন্তু এক জোেিো সোদো ঘদখ্োলি চটো উলি  োওেোে। ছ-ঘপতন মুদ্রোর 
সোইলজ খ্োতনকটো জোেিো ঘেলে ঘিলছ। ঘ ন একটো ঘজোরোল ো ঘচোট ঘ লিতছ  তিক ওই 
জোেিোলিই। 
 
তচন্তোমগ্ন্ ঘচোলখ্ ঘহোমস ি ল , ঘির্ ঘজোলর  ো ঘমলর েোেো হলেলছ ঘদখ্তছ। হোলির ছত  
তদলে িোলের ঘজোলর মোর  পোাঁতচল , তকন্তু পোথর চটোলি পোর  নো। ঘির্ ক ো মোর। 
ঘ লিলছ িল ো অ্দু্ভি জোেিোে। ওপর ঘথলক নে, নীচ ঘথলক। পোাঁতচল র ি োর তকনোরোে 
ঘদখ্লছন? 
 
তকন্তু  োর্ পল তছ  এখ্োন ঘথলক কম কলরও পলনলরো ফুট দূলর। 
 
িো তিক। িোহল ও িযোপোরটো িুি নে। পোলের ছোপ-টোপ ঘপলেলছন? 
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মোতট ঘ োহোর মলিো র্ক্ত। ঘকোলনো ছোপ ঘনই। 
 
িোহল   োওেো  োক। আলি িোত র ঘেিলর অ্স্ত্রগুল ো ঘদখ্ি। িোরপর উইনলচটোলর–তমস 
ডোনিোলরর সলঙ্গ কথো ি ি। 
 
নী  তিিসন িখ্ন ঘফলরনতন র্হর ঘথলক। মযোলনজোর তমটোর ঘিটস তছল ন তনউলরোতটক 
ঘচহোরো তনলে তিতনই আমোলদর মতনি সংিৃহীি রকমোতর সোইলজর িনু্দক তপস্ত  ঘদতখ্লে 
মলন মলন ঘ ন তিরোট িৃতি ঘপল ন। 
 
ি ল ন, মোথোর কোলছও গুত  েরো তপস্ত  তনলে  ুলমোন তমটোর তিিসন। র্ত্রুর ঘর্ষ 
ঘনই— ো িযোেোর, হলিই-িো নো ঘকন। আমোলদর সলঙ্গও মোলঝ মোলঝ এমন কোণ্ড কলর 
িলসন ঘ  েলে তসতটলে থোতক। তমলসস তিিসনও তনশ্চে আিলঙ্ক ঘথলকলছন ঘ  কটো তদন 
ঘিাঁলচতছল ন। 
 
মোরধর করলি কখ্লনো ঘদলখ্লছন? 
 
নো। িলি কথো শুলনতছ। চোকরিোকরলদর সোমলনই স্ত্রীলক  ো মুলখ্ আলস িোই িল  
ঘিলছন। 
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ঘটর্লনর তদলক ঘ লি ঘ লি ঘহোমস ি ল , ঘকোতটপতির প্রোইলেট  োইফ খু্ি উজ্জ্ব  নে 
ঘদখ্ো  োলি। তমটোর ঘিটস েদ্রল োক সম্বলন্ধ  ি মন্দ কথোই ি ুন নো ঘকন, র্হর ঘথলক 
তিলক  পোাঁচটো নোিোদ ঘফরোর পর ঘচৌকোি ঘপলরোনতন খু্লনর খ্ির পোওেোর আলি প শন্ত। 
সোল  আটটোর সমলে ঘিো তডনোর  লর তছল ন। পিোন্তলর, তমস ডোনিোর খু্লনর তিক 
আলিই তমলসস তিিসলনর কোলছ তছল ন মুলখ্ স্বীকোর করলছন িোর ঘিতর্ তকছু ি ল ন নো 
উতক  িোরণ কলরলছ িল । এই েদ্রমতহ োর সলঙ্গ ঘদখ্ো নো-করো প শন্ত আতম স্বতস্ত পোতি 
নো। শুধু একটো িযোপোলরর জলনযই এলক খু্তন িল  ধলর তনতি নো। 
 
কী িযোপোর ঘহোমস? 
 
ওাঁরই জোমোকোপল র আ মোতরলি তপস্ত  খু্াঁলজ পোওেোটো। 
 
ি  কী। ঘসইটোই ওাঁর তিপলি সিলচলে অ্কোটয প্রমোণ! 
 
খু্ি অ্কোটয নে। কোিজ পল ই খ্টকো ঘ লিতছ । কোলছ এলস অ্সংিতিটো আরও ঘচোলখ্ 
প লছ। সংিতি  িিণ নো পোতি, ধলর ঘনি ঘকোথোও একটো ঘচোলখ্ ধূল ো ঘদওেোর ঘচষ্টো 
চ লছ। 
 
িুঝ োম নো কী ি লি চোও। 
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ওেোটসন, ধলরো িুতম একজন মতহ ো। খু্ি িোন্ডো মোথোে পূিশ পতরকতল্পি পন্থোে 
প্রতিিন্দ্বীলক হনন করলি চোও। প্ল্যোন তিক কলর ঘফ ল । একটো তচরকুটও ঘ খ্ো হ । 
খু্ন ঘ  হলি, ঘস এ । হোলি ঘিোমোর অ্স্ত্রও আলছ। খু্ন করল । েোতর তনখু্াঁি কোজ–
ঘকোথোও ঘকোলনো ফোাঁক রই  নো। এরপর তক ি লি চোও অ্পরোধী তহলসলি ঘিোমোর এি 
সুনোম নষ্ট করলি পোলর্র ন িলন অ্স্ত্রটো ছুাঁল  নো ঘফল  তদলে ঘসটোলক ধলর এলন 
তনলজরই ওেোডশলরোলি স লত্ন ঘরলখ্ তদলে? ন িন হোলির কোলছই, ছুাঁল  ঘফল  তদল  
জীিলন ঘকউ খু্াঁলজ পোলি নো। তকন্তু এমন একটো জোেিোে রোখ্ল  সিোর আলি ঘ খ্োলন 
সোচশ করো হলি। ওেোটসন, িুতম ঘ  ধুরন্ধর চক্রী, এ-অ্পিোদ ঘিোমোর প্রোলণর িনু্ধও 
ঘিোমোলক ঘদলি নো–িো সলেও ি ি এ-রকম আহোমুতক ঘিোমোর িোরোও জীিলন সম্ভি 
নে। 
 
উলত্তজনোর মুহূলিশ— 
 
কিলনো নো। এি িোন্ডো মোথোে ঘ -খু্ন করো হে–িোন্ডো মোথোে খু্লনর প্রমোণ  ুতকলে রোখ্োও 
ঘসলিলত্র্ করো হে। নো ঘহ, মোরোত্মক েু  ধোরণোর মলধয ঘিল  ঘদওেো হলি আমোলদর। 
 
তকন্তু অ্লনক তকছুই িোহল  অ্স্পষ্ট ঘথলক  োে। স্প 
 
ষ্ট করোর ঘচষ্টো করো  োক। দৃতষ্টলকোণ পো লট ঘিল ই আলি  ো ঘধোাঁেোলট পলর িো সূত্র্ হলে 
ওলি। ঘ মন ধলরো, এখ্োলন ঘধোাঁেোলট িযোপোর হলি তরে েোর। তমস ডোনিোর িোর িোর 
ি লছন তরে েোর তিতন রোলখ্নতন। নিুন তথলেোতর অ্নুসোলর তিতন সতিয ি লছন  তদ 
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ধলর তনই, িোহল  ঘকউ এই িস্তুতট িোর ওেোডশলরোলি ঘরলখ্লছ। ঘক ঘরলখ্লছ? এমন ঘকউ 
ঘ  িোলক ঘদোষী সোিযস্ত করোলি চোে। এই িযতক্তই তক প্রকৃি অ্পরোধী নে? ঘদখ্ল , 
কীেোলি সতিক িদন্ত  োইন ধলর ঘফ  োম। 
 
উইনলচটোলর রোি কোটোলি িোধয হ োম সরকোতর অ্নুমতি ঘপলি ঘদতর হ  িল । পলরর 
তদন সকোল  তমস ডোনিোলরর আইনতিদ উিতি িযোতরটোর কোতমংসলক তনলে ঘি োম 
েদ্রমতহ োর কোরোকলি। পরমোসুন্দরী কোউলক ঘদখ্ি আর্ো কলরই তিলেতছ োম তকন্তু এ-
রকম আশ্চ শ রূপ ঘদখ্ি েোিলিও পোতরতন। দোপুলট ঘকোতটপতিও ঘ  ঘকন এাঁর কথোে 
ওিলিোস কলরন, িো হোল  হোল  উপ তি কর োম। েদ্রমতহ ো কৃষ্ণোঙ্গী, চু ও কোল ো। 
ধোরোল ো ঘচোলখ্-মুলখ্ এমন একটো েোি তিিুতরি হলি  ো ঘদলখ্ ঘিোঝো  োে এাঁর িোরো 
ঘকোলনোরকম অ্পকমশই সম্ভি নে–মহৎ কোজ ছো ো আর তকছুলিই সোে ঘনই। জোল  
জত লে প ো অ্সহোে প্রোণীর মলিো কোল ো ঘচোখ্ দুতটলি েোসলছ আকু িো আর আতিশ–
ঘিলরোিোর পথ ঘ  আর ঘনই িো অ্ন্তর তদলে ঘ ন িুঝলি ঘপলরলছন। এই অ্িস্থোে  খ্ন 
ঘদখ্ল ন তিখ্যোি ঘিোলেন্দো এলসলছ িোলক িোাঁচোলি, িখ্ন রং ফুট  দুই িোল , আল ো 
জোি  দুই ঘচোলখ্। 
 
খ্োলটো ি োে উলত্তজনো েোতসলে ি ল ন, তমটোর নী  তিিসলনর কোলছ শুলনলছন ঘিো 
আমোর সলঙ্গ িোাঁর সম্পকশ? 
 
শুলনতছ। তকন্তু ঘকোলটশ সি কথো খু্ল  িল নতন ঘকন? শুলধোে ঘহোমস। 
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ঘেলিতছ োম একতদন সিয প্রকোর্ পোলি।  লরোেো ঘকল ঙ্কোতর পোিত কলক জোনোলি চোইতন। 
এখ্ন ঘদখ্তছ সিয প্রকোর্ পোলি নো–আরও িত লে  োলি। 
 
িো তিক। আপনোর অ্িস্থো এখ্ন খু্ি সতেন। কোলজই আমোর অ্নুলরোধ তকছু  ুলকোলিন 
নো। 
 
নো, তকছুই  ুলকোি নো। 
 
িোহল  ি ুন তমলসস তিিসলনর সলঙ্গ আপনোর সম্পকশ আসল  কীরকম তছ । 
 
 ৃণোর, তিলিলষর, ঈষশোর। আমোলক দু-চলি ঘদখ্লি পোরলিন নো। িরলমর ঘদলর্র ঘমলে 
স্বেোিও িোই। আধোআতধ তকছু কলরন নো– ো কলরন পুলরোপুতর। আমোলক ঘ ন্নো করোর 
িযোপোলরও িোই। ওাঁর স্বোমীর সলঙ্গ আমোর সম্পকশটো আতত্মক, সমূ্পণশ মোনতসক এিং িোর 
মঙ্গল র জলনযই ও-িোত লি আতম ঘথলক তিলেতছ োম িো িুঝলি পোলরনতন। এখ্ন ঘদখ্তছ, 
আতম নো-থোকল ও ও-িোত লি সুখ্ ঘকোলনোতদন তফলর আসি নো। 
 
তিক কী-কী  লটতছ  ঘসই রোলি পর পর িল   োন। 
 
ি ি, তকন্তু কিকগুল ো িযোপোলরর অ্থশ িুতঝলে ি লি পোরি নো। 
 
আপতন নো-পোরল ও অ্লনয পোরলি। আপতন খ্োত   টনোগুল ো িল   োন। 
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থর তিলজ তিলেতছ োম তমলসস তিিসলনর তচতি ঘপলে। সকো  ঘি ো কু রুলম ঘিোধ হে 
তনলজর হোলিই তচতিখ্োনো ঘরলখ্ তিলেতছল ন। তডনোলরর পর ঘ ন ঘদখ্ো কতর, খু্ি জরুতর 
দরকোর, কথো আলছ। আমোর জিোি ঘ ন িোিোলনর সূ শ ত র ওপর ঘরলখ্ আতস। ওাঁর 
তচতিখ্োনো ঘ ন। প িোর পর পুত লে ঘফত । অ্িোক হইতন। স্বোমীলক  লমর মলিো েে 
করলিন। স্ত্রীর সলঙ্গ অ্িযন্ত তনষু্ঠর িযিহোর করলিন তমটোর তিিসন। এ তনলে অ্লনকিোর 
িকোিতক কলরতছ ওাঁলক। 
 
তমলসস তকন্তু আপনোর তচতি ঘপো োনতন–খু্ি  ত্ন কলর ঘরলখ্ তদলেতছল ন? 
 
হযোাঁ। মৃিুযর সমলে তচতি মুলিোে তছ  শুলন খু্িই অ্িোক হলেতছ। 
 
িোরপর কী হ ? 
 
কথো তদলেতছ োম িল ই ঘি োম।  োওেোর পর িুঝ োম কীেোলি মলনপ্রোলণ আমোলক উতন 
ঘ ন্নো করলিন। এক িোত লি এিতদন ঘথলকতছ, অ্থচ একিোলরর জলনযও িুঝলি ঘদনতন 
আতম ওাঁর দু-চলির তিষ। িুতঝলে তদল ন ঘসইতদন।  ো মুলখ্ এ  িল  ঘিল ন। ঘসসি 
কথো ঘর্োনোও পোপ। কোলন হোি চোপো তদলে পোত লে আসলি আসলি শুন োম তচল র মলিো 
ঘচাঁতচলে আমোর মুণ্ডপোি করলছন। দোাঁত লে তছল ন থর তিলজর মুলখ্র কোলছ। 
 
মৃিলদহ পলর ঘকোথোে পোওেো ঘি ? 
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ঘ খ্োলন দোাঁত লে তছল ন, িোর কলেক িজ দূলর। 
 
ঘফরোর পলথ গুত  ঘছো োর র্ে ঘর্োলননতন? 
 
নো। েীষণ উলত্ততজি তছ োম। ঘর্োনিোর িো ঘদখ্িোর মলিো মলনর অ্িস্থো তছ  নো। ঘসোজো 
তনলজর  লর ঘিতছ োম। 
 
 র ঘথলক আিোর ঘিতরলেতছল ন সকোল র আলি? 
 
হযোাঁ। তমলসস তিিসন খু্ন হলেলছন শুলনই সিোর সলঙ্গ ঘদৌল  ঘিতরলে তিলেতছ োম। 
 
তমটোর তিিসনলক িখ্ন ঘদলখ্তছল ন? 
 
হযোাঁ। তিজ ঘথলক তফলর ডোক্তোর আর পুত র্লক খ্ির পোিোতিল ন। 
 
খু্ি তিচত ি মলন হলেতছ ? 
 
তমটোর তিিসন র্ক্ত মোনুষ। ঘেিলরর আলিি িোইলর ঘফোাঁটোন নো। িো সলেও মলন 
হলেতছ । ঘেিলর ঘেিলর খু্ি নো ো ঘখ্লেলছন। 
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এিোর আস  পলেলন্ট আসো  োক। তপস্ত টো আলি ঘদলখ্তছল ন? 
 
জীিলন নো। 
 
পোওেো ঘি  কখ্ন? 
 
পলরর তদন সকোল  পুত র্ এলস  খ্ন সোচশ কর । 
 
আপনোর জোমোকোপল র মলধয? 
 
হযোাঁ, নীলচর িোলক। 
 
কিিণ তছ  ঘসখ্োলন িল  মলন হে? 
 
িোর আলির সকোল ও তছ  নো। 
 
কী কলর জোনল ন? 
 
ওেোডশলরোি গুতছলেতছ োম িল । 
 
িোহল   লর ঢুলক ঘকউ তপস্ত  ঘরলখ্ ঘিলছ আপনোলক ফোাঁসোলনোর জলনয। 
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তনশ্চে িোই। 
 
তকন্তু কখ্ন? 
 
খ্োিোর সমলে অ্থিো  খ্ন ঘছল -ঘমলেলদর তনলে কু  লর তছ োম িখ্ন! তচতি পোওেোর 
পর ওই  লরই তছল ন? সমস্ত সকো টো তছ োম। 
 
পোথলরর তিলজ এক জোেিোে চটো উলি ঘিলছ। সদয পোথর ঘেলেলছ।  োর্ ঘ খ্োলন পল  
তছ –তিক িোর উ লটোতদলক। ঘকন ি লি পোলরন? 
 
তনছক কোকিো ীে। 
 
খু্িই অ্দু্ভি কোকিো ীে, তমস ডোনিোর। তিক ঘ খ্োলন ঘ  সমলে খু্ন হ , পোথলরর চটো 
উি  ঘকন তিক ঘসই জোেিোে ঘসই সমলে? 
 
উিলিই-িো কী কলর? িোলের ঘজোলর পোথলর  ো নো-মোরল  ওেোলি চটো ওিোলনো  োে নো। 
 
জিোি তদ  নো ঘহোমস। আচমকো টোনটোন হলে ঘি  পোণু্ডর মুখ্খ্োনো–ধূসর দুই ঘচোলখ্ 
ঘেলস উি  দূরোেি দৃতষ্ট। এ-দৃতষ্ট আতম তচতন। রহসযকূলপর তনিল  িত লে সূত্র্ 
অ্লেষলণ ধযোনস্থ এখ্ন তিলশ্বর ঘিষ্ঠ রহসযসন্ধোনী। ধযোনমগ্ন্ ঘসই মূতিশর সোমলন কথো 
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ি োরও সোহস হ  নো আমোর, িযোতরটোলরর িো তমস ডোনিোলরর। আচমকো ি োক কলর 
ঘচেোর ঘছল   োতফলে প্রচণ্ড স্নোেতিক র্তক্তলি থরথতরলে ঘকাঁলপ উলি ঘ ন ঘফলট প   
আিযতন্তক আলিি, ওেোটসন, চল ো! 
 
কী হ , তমটোর ঘহোমস? 
 
মোই তডেোর ঘ তড, অ্ন্ধকোলর আল ো ঘদখ্ো  োলি, রহলসযর ঘম  উলি  োলি। তমটোর 
কোতমংস, তর্িতিরই সোরোইং ন্ড কোতপলে ঘদওেোর মলিো একখ্োনো ঘকস আপনোলক ঘদি। 
তমস ডোনিোর, খ্ির পোলিন কো  সকোল ই। 
 
উইনলচটোর ঘথলক থর ঘপ্ল্স খু্ি একটো  ম্বো পথ নে তকন্তু ঘট্র্লন িলস ছটফট করলি 
 োি  র্ো শক ঘহোমস পথ ঘ ন আর ফুলরোলি নো। থর ঘপ্ল্লসর কোছোকোতছ আসলিই 
আচমকো আমোর মুলখ্োমুতখ্ িলস দু-হোি আমোর হোাঁটুর ওপর ঘরলখ্ দুই ঘচোলখ্ তিষম 
ঘকৌিুক আর প্রচণ্ড নষ্টোতম নোতচলে ি ল , ওেোটসন, অ্তে োলন ঘিলরোল ই সলঙ্গ তপস্ত  
রোখ্ িুতম, িোই নো? 
 
রোতখ্ ওর জলনযই। সমসযোে  ুলি ঘিল  আত্মরিোর খ্োতিলর তপস্ত  ঘনওেোর কথোও 
ঘখ্েো  থোলক নো ঘহোমলসর–িোই িহিোর প্রলেোজলনর মুহূলিশ আমোর তপস্ত  িোাঁতচলে 
তদলেলছ ওর অ্মূ য জীিন। কথোটো মলন কতরলে তদ োম। 
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ও ি ল , হযোাঁ, হযোাঁ, আতম আিোর একটু অ্নযমনক এসি িযোপোলর। তপস্ত টো এিোলরও 
এলনছ আর্ো কতর? 
 
তহপ-পলকট ঘথলক িোর কলর তদ োম হোতিেোর। কযোচ খু্ল  িুল টগুল ো হোলি তনলে ঘহোমস 
ি ল , িড্ড েোরী ঘদখ্তছ। 
 
তনলরট িল ই েোরী। 
 
তমতনটখ্োলনক কী ঘ ন েোি  ঘহোমস। 
 
ি  , েোেো, এ-িদলন্ত ঘিোমোর এই তপস্ত  একটো িল ো েূতমকো তনলি  োলি। 
 
মোই তডেোর ঘহোমস, ইেোতকশ ঘমলরো নো। 
 
আতম তকন্তু তসতরেোস। একটো ঘটট করি–ঘটলট ঘিোমোর তপস্ত   তদ পোর্ কলর  োে–
িোহল ই ঘকল্লো ফলি। একটো িুল ট িোইলর রোখ্ োম–পোাঁচটো ঘেিলর রোখ্ োম আরও 
ওজন িো  । চমৎকোর। 
 
ওর মোথোে ঘ  কীলসর ঘখ্ ো চ লছ, তিনু্দতিসিশ িুঝলি পোর োম নো। িলস রই োম 
চুপচোপ। হযোম্পর্োেোর ঘটর্লন ঘপৌঁলছ একটো ছযোক োিোত  তনলে হোতজর হ োম সোলজশলন্টর 
আস্তোনোে। 
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সূত্র্ ঘপলেলছন নোতক, তমটোর ঘহোমস? 
 
ঘসটো তনেশর করলছ ডটর ওেোটসলনর তপস্ত  কীরকম িযিহোর কলর আমোলদর সলঙ্গ িোর 
ওপর। এই তনন তপস্ত টো। দর্িজ সরু দত  তদলি পোলরন? 
 
ঘটোেোইন সুলিোর একটো ঘিো ো পোওেো ঘি  িোাঁলের ঘদোকোন ঘথলক। 
 
এলিই হলি, ি   ঘহোমস। চল ো এিোর অ্তে োলনর ঘর্ষ পিশ শুরু করো  োক। 
 
িখ্ন সূ শ  ুলিলছ। হযোম্পর্োেোলরর তদিন্ততিসৃ্তি িরঙ্গোতেি জ োেূতম অ্পূিশ সুন্দর  োিলছ 
প ন্ত আল োে। ঘহোমলসর মতস্তষ্ক আলদৌ সুস্থ আলছ তক নো, ঘস-সলন্দহ হলরকরকমেোলি 
প্রকোর্ পোলি সোলজশলন্টর িক্র চোহতনর মলধয। অ্কুস্থল  তিলে িুঝ োম িোইলর  িই তস্থর 
থোকলি ঘচষ্টো করুক নো ঘকন, ঘেিলর ঘেিলর দোরুণ উলত্ততজি হলেলছ র্ো শক ঘহোমস। 
 
আমোর তটপ্পনীর জিোলি ি ল , আলি ঘির্ কলেকিোর  িযভ্রষ্ট হলেতছ িুতম জোন। আতম 
সহজোি অ্নুেূতি তদলে িুঝলি পোতর  িযটো ঘকোথোে–িো সলেও অ্লনক সমলে ঘহতদলে 
মলরতছ। এ-ঘকলসও উইনলচটোর ঘজল  িলসই তিদুযৎচমলকর মলিো সম্ভোিনোটো ঘখ্ল  
ঘিলছ মোথোর মলধয ঘদখ্ো  োক িো কিদূর সতিয। 
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হোাঁটলি হোাঁটলিই ঘটোেোইন সুলিোে একতদক র্ক্ত কলর ঘিাঁলধ তনলেতছ  তরে েোলরর 
হযোলন্ডল । অ্কুস্থল  ঘপৌঁলছ সোলজশলন্টর মুলখ্ ঘর্োলন তিক ঘকোন জোেিোে পল  থোকলি 
ঘদখ্ো ঘিলছ তমলসস তিিসলনর মৃিলদহ। িোরপর খু্াঁলজলপলি একটো িল োসল ো পোথর 
এলন সুলিোর আর একতদক িোাঁধ  পোথলর। ঝুত লে তদ  পোথলরর পোাঁতচল র অ্নয তদলক। 
পোথর ঝু লি  োি  জল র তিক ওপলর। িোরপর  োর্ ঘ খ্োলন পল তছ , তিক ঘসই 
জোেিোে দোাঁত লে টোন টোন সুলিোে িোাঁধো আমোর তপস্ত টো হোলি তনলে ি   ঘসোল্লোলস, 
এইিোর। 
 
িল ই, তপস্ত  িুলস ধর  তনলজর রলি এিং মুতি আ িো কর  পর মুহূলিশই। ঘচোলখ্র 
প ক ঘফ লি-নো-ঘফ লি ঝু ন্ত পোথলরর ওজন তপস্ত টোলক সোাঁৎ কলর ঘটলন তনলে ঘি  
তিলজর ওপর তদলে, িকোং কলর  োি  উ লটোতদলকর পোাঁতচল  এিং ঘচোলখ্র তনলমলষ 
পোাঁতচ  টপলক অ্দৃর্য হলে ঘি  জল র ি োে। এক োলফ পোথুলর পোাঁতচল র সোমলন তিলে 
হোাঁটু ঘিল  িলস পল  তিষম উল্লোলস ঘ ন ঘফলট প   র্ো শক ঘহোমস। 
 
ঘপলেতছ! ঘপলেতছ! এর চোইলি অ্কোটয হোলিনোলি প্রমোণ আর হে নো! ঘদখ্ল  ঘিো 
ওেোটসন, সমসযোর সমোধোন কর  ঘিোমোর তরে েোর! ঘদখ্ োম, পোাঁতচল র ি োর তদলক 
চটো উলি ঘিলছ তপস্তল র  োলে আলির চটোর তিক পোলর্–সোইজ এিং আকোর হিহ এক। 
 
তিমূঢ় তিতস্মি সোলজশলন্টর মুলখ্োমুতখ্ দোাঁত লে ঘহোমস ি ল , আজ রোিটো সরোইখ্োনোে 
কোটোি। আাঁকতর্-হক এলন আমোর িনু্ধর তরে েোরটো উেোর কলর তদন। পোলর্ই পোলিন 
সুলিো আর পোথর িোাঁধো আর একটো তরে েোর তমটোর তিিসলনর জুত দোর তরে েোর– ো 
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তদলে তহংলসে জ্বল পুল  খ্োক হলে তিলে তনলজর অ্পরোধ ঘিোপন কলর তনরপরোতধনীলক 
ফোাঁতসকোলি ঘঝো োলি ঘচলেতছল ন তমলসস তিিসন। তমটোরলক জোতনলে ঘদলিন কো  
সকোল  আতম  োি ওাঁর কোলছ, িোরপর তমস ডোনিোরলক খ্ো োস করোর িযিস্থো করো 
 োলিখ্ন। 
 
ঘসইতদনই রোলত্র্ সরোইখ্োনোে িলস পোইপ টোনলি টোনলি ঘহোমস ি ল , ওেোটসন, থর 
তিজ রহসয তনলে িুতম িল্প তনশ্চে ত খ্লি, তকন্তু আমোর সুনোম খু্ি একটো িো লি নো। 
আমোর ঘিোলেন্দোতিতর আলটশর মূ  তেি হ  কল্পনো আর িোস্তলির সহোিস্থোন। এ-ঘকলস 
আতম িোর কথো িযিহোর করলি পোতরতন। পোথলরর চটো ঘচোলখ্র সোমলনই তছ  তকন্তু 
অ্িিল ো সূত্র্টো ঘদলখ্ও কল্পনোলক কোলজ  োিোলি ঘদতর কলরতছ। 
 
তমলসস তিিসলনর মলন ঘ -ঘখ্ ো চ তছ , িো এি িেীর ঘ  ওপর ওপর ঘিোঝোর সোতধয 
কোলরোরই তছ  নো। েোল োিোসো তিকৃি হল  ঘ  অ্ টন  টোলি পোলর, আমোলদর 
এিতদনকোর অ্যোডলেঞ্চোরমে জীিলন িো কখ্লনো  লটতন। স্বোমীর ওপর তমস ডোনিোলরর 
আতত্মক অ্থিো মোনতসক প্রেোলির কদথশ উতন কলরতছল ন। ঘেলিতছল ন স্বোমী িোর সলঙ্গ 
ঘ  িতহি আচরণ করলছ, িোর ইন্ধন জুতিলে চল লছন তমস ডোনিোর। িোই প্রথলম 
তনলজলক হনন কলর তমস ডোনিোরলক এমন দণ্ড তদলি ঘচলেতছল ন  ো আকতস্মক মৃিুযর 
চোইলি অ্লনক ঘিতর্ েেোিহ। 
 
প্ল্ট বিতর করল ন খু্ি ঘেলিতচলন্ত তনখু্াঁিেোলি। কোেদো কলর তচতি ত তখ্লে তনল ন তমস 
ডোনিোরলক তদলে ঘদলখ্ মলন হলি ঘ ন তিতন তনলজই ঘদখ্ো করলি তিলেতছল ন থর 
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তিলজ। ঘর্ষ মুহূলিশ একটু িো োিোত ই কলর ঘফল তছল ন তচরকুটটো মুলিোে ধলর ঘরলখ্–
এই একটো তিসদৃর্ িযোপোর ঘদলখ্ই ঘ লকোলনো সতন্দগ্ধ মোনুলষর সজোি হওেো উতচি তছ । 
 
িোত লি তসনু্দলক অ্লনক তপস্ত  তছ । একটো তনল ন কোজ সোরোর জলনয! ঘজো ো তপস্ত টো 
তনলে জঙ্গল  তিলে একটো গুত  ছুাঁল  এলন সকোল র তদলক  ুতকলে রোখ্ল ন তমস 
ডোনিোলরর ওেোডশলরোলির জোমোকোপল র মলধয। িোরপর ঘিল ন থর তিলজ অ্িযন্ত 
ঘমৌত ক পন্থোে হোতিেোর উধোও কলর ঘদওেোর িযিস্থো করল ন। তমস ডোনিোর এল ন। 
আর্ তমতটলে িোলক িো োিো  তদল ন। তমস ডোনিোর পোত লে ঘ লিই চক্রোন্ত  িতনকো 
ঘফ ল ন তনলজর জীিলন  িতনকো ঘটলন। রহসয-রৃ্ঙ্খল  এখ্ন আর ঘকোথোও ঘকোলনো 
ফোাঁক ঘনই–পোর্োপোতর্ সোজোলনো হলে ঘি  সিকটো আংটো। খ্িলরর কোিজগুল ো অ্ির্য 
এরপর ঘচাঁতচলে আকোর্ ফোটোলি আলিেোলি জ োে জো  ঘফ ো ঘকন হেতন িল , তকন্তু 
এিিল ো জ োে তিক ঘকোথোে জো  ঘফ ো দরকোর হে ঘসটো জোনো নো-থোকল  ঘস-প্রশ্ন 
ওলি নো।  োই ঘহোক ওেোটসন, এক আশ্চ শ মতহ ো আর এক েেোিহ পুরুষলক  ুিপৎ 
সোহো য কলর ঘি োম আমরো। এিোর ঘদখ্ো  োক দুজলনর তিপু  র্তক্ত একত্র্ হলে আতথশক 
দুতনেোর কিখ্োতন মঙ্গ সোধন কলর। তমত ি ওাঁরো হলিনই এিং সোরোদুতনেো জোনলি 
দুুঃলখ্র ঘ  পোির্ো োে আমরো সিোই তর্িো োে কতর–নী  তিিসন ঘসই পোির্ো ো ঘথলক 
কী তর্িো তর্লখ্ এল ন। 
 
———- 
 
টীকো 
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প্রস্তলরর প্রলহত কো : দয প্রিল ম অ্ি থর তিজ প্রকোতর্ি হে িযোন্ড মযোিোতজলনর ১৯২২-
এর ঘফব্রুেোতর এিং মোচশ সংখ্যোে দুই তকতস্তলি। আলমতরকোর হোটশ ইন্টোরনযোর্নো  
মযোিোতজলনও দুই তকতস্তলি এই িল্প প্রকোতর্ি হলেতছ  ঘফব্রুেোতর এিং মোচশ ১৯২২ 
সংখ্যোে। 
 
কক্স অ্যোন্ড ঘকোম্পোতন :  লেডস তট. এস. তি. িযোলঙ্কর ঘর্তরংক্রস র্োখ্োর অ্িস্থোন তছ  
িযোলন্ড। প্রলির্পলথর ওপর কক্স অ্যোন্ড ঘকোম্পোতনর ঘিোডশ টোেোলনো আলছ। 
 
এইচ : ওেোটসলনর মধযনোলমর এই আদযির জোনোলনো হলেতছ  আ টোতড ইন কোরল ট 
উপনযোলস। িলি পুলরো নোমতট ঘকোথোও ি ো হেতন। 
 
েোরিীে বসনযিোতহনীর : ওেোটসন তছল ন িোকশর্োেোর অ্যোন্ড নোম্বোর যোন্ড ফুতসত েোসশ-এর 
সদসয। এই ঘিো ন্দোজ িোতহনী েোরিীে নে, তিতটর্ বসনযিোতহনীর অ্ন্তেুশক্ত। 
 
অ্যোত তসেো জোহোজ : এক িলিষক জোতনলেলছন, ১৮৯১-৯২-এর  লেডস-এর িোত কোে 
অ্যোতসত েো নোলমর একতট জোহোলজর উলল্লখ্ পোওেো  োে। এই জোহোজ ১৮৭৭-এ তনতমশি 
হে এিং ১৮৯১ প শন্ত চো ু তছ । 
 
তিত  : তিত -র উলল্লখ্ পোওেো  োে দয মোজোতরন ঘটোন এিং এই িলল্প, এ ছো ো দয েযোত  
অ্ি তফেোর উপনযোলস। 
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ঘসোনো ঘখ্োাঁজোর সমলে : ঘিতজল  ঘিোল্ড-রোর্ হলেতছ  ১৬৯৫ সো  ঘথলক,  খ্ন তমনোস 
ঘিরোইস-এ ঘসোনো আতিষৃ্কি হে। 
 
তনলজর জীিলন  িতনকো ঘটলন : ইং লন্ডর আইলন আত্মহিযো অ্পরোধ। ১৮৭০ প শন্ত ঘকউ 
আত্মহিযো করল  িোর সম্পতত্ত রোজো িোলজেোি করি। িো সলেও ইউলরোলপ সিশোতধক 
আত্মহিযোর  টনো ইং লন্ডই  টি িল  জোনো  োে। 
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চবখ্যাি মযেযর্র চবচছিচর চবপদ্ 
[ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ তদ ই োসতট্র্েোস ক্লোলেন্ট ] 

 
ঘির্ কলেক িছলরর মলধয িোর দলর্ক অ্নুমতি ঘচলেতছ র্ো শক ঘহোমলসর কোলছ নীলচর 
এই আশ্চ শ অ্যোডলেঞ্চোলরর ইতিিৃত্ত ঘ খ্িোর জলনয। অ্নুমতি তম   দর্মিোর 
ঘখ্োর্োলমোলদর পর। ি  , ত খ্লি পোলরো, এখ্ন কোলরো িোলে  োিলি নো। 
 
টোতকশর্ িোথ অ্থশোৎ িোম্প-স্নোন দোরুণ েোল ো  োলি আমোর আর ঘহোমলসর। স্নোলনর পর িো 
শুকোলনোর  লর পোইপ টোনিোর সমলে এমন একটো আলমজ আলস ঘহোমলসর ঘমজোলজ 
িখ্ন, অ্নয সমলের মলিো অ্িটো অ্মোনুষ আর মুখ্লটপো থোকলি পোলর নো। এইরকমই 
একটো দুিশ  মুহূলিশ নদশোমিোর যোন্ড অ্যোতেনুযর একটো স্নোন লরর ওপরি োে পোর্োপোতর্ 
দুলটো ঘকোলচ চোদর মুত  তদলে আলের্ কলর িলস থোকোর সমলে শুরু এই অ্িযোশ্চ শ 
কোতহতনর। িোতরখ্টো ঘসলেম্বলরর িৃিীে তদিস, সো  ১৯০২। িো ঢো ো অ্িস্থোে িলস 
ঘথলক ওলক তজলজ্ঞস কলরতছ োম চোঞ্চ যকর ঘকোলনো ঘকস হোলি আলছ তক নো। জিোলি 
ঘকোলটর পলকট ঘথলক একটো খ্োম ঘটলন তনলে চোদলরর িোইলর  ম্বো সরু হোলি িোত লে 
ধর  ঘহোমস। 
 
ি  , অ্দু্ভি িযোপোর। হে জীিন মরলণর প্রশ্ন, নে আকোট ঘিোকোতম। তচতিলি  ো ঘ খ্ো 
আলছ, এর ঘিতর্ আর তকছুই জোতন নো। 
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তচতি ঘ খ্ো হলেলছ আলির সন্ধযোে কো শটন ক্লোি ঘথলক। 
 
তমটোর র্ো শক ঘহোমসলক অ্তেনন্দন জোনোলিন সযোর চো শস ডযোমোতর। আিোমীকো  তিলক  
সোল  চোরটোে আসলছন ঘদখ্ো করলি। িযোপোরটো অ্িযন্ত গুরুত্বপূণশ–ি লিও কুেোলিোধ 
হলি। ঘসই কোরলণই পরোমর্শ দরকোর তমটোর ঘহোমলসর। তিতন ঘ ন কো শটন ক্লোলি 
ঘটত লফোন কলর জোতনলে ঘদন ঘদখ্ো করলি রোতজ আলছন। 
 
ঘহোমস ি ল , রোতজ আতম হলেতছ, ওেোটসন। ঘফোলনও জোতনলে তদলেতছ, ডযোমোতর 
ঘ োকটোলক ঘচলনো? 
 
নোম শুলনতছ। 
 
আতম আরও তকছু শুলনতছ। ঘ সি কথো িোইলরর ঘ োকলক ি ো  োে নো, ঘসইসি িযোপোলর 
নোক নো-িত লে তমটমোট কতরলে তদলি ইতন তসেহস্ত। হযোমোর ঘফোডশ উই  মোম োে সযোর 
জজশ ত উইলসর সলঙ্গ ইতন ঘ  কথোিোিশো চোত লেলছন, িো মলন রোখ্োর মলিো। সুিরোং ধলর 
তনলি পোতর ঘকসটো িোলজ নে–ঘিকোে পল ই উতন তচতি ত লখ্লছন–আমোলদর সোহো য 
চোইলছন। 
 
আমোলদর ি ছ ঘকন? তচতি ঘিো ত লখ্লছন ঘিোমোলক? 
 
িমোল ন্নো কলর িুতমও থোকছ, নে তক? 
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ঘস ঘিো আমোর পলি সম্মোলনর িযোপোর ঘহ। 
 
ঘির্ ঘিো, সম্মোনটো নো হে ঘদওেোই ঘি । সমেটো মলন থোলক ঘ ন সোল  চোরলট, িোর 
আলি এ তনলে আর কথো নে। 
 
কুইন অ্যোতন তিলট আ োদো থোকিোম িখ্ন।  থোসমলে এ োম ঘিকোর তিলট ঘহোমলসর 
ঘডরোে। কোাঁটোে কোটোে সোল  চোরলটর সমলে এল ন কলনশ  সযোর ঘজমস ডযোমোতর। িম্ভীর 
মমো োলেম ি ো। তফটফোট ঘপোর্োক। পতরষ্কোর কোমোলনো িো । সজ্জন িযতক্তত্ব। ধূসর 
আইতরর্ ঘচোলখ্ অ্সীম সর িো আর সুতমষ্ট ঘিোাঁলট তনুঃসীম ঘকৌিুকলিোধ ঘদখ্িোর মলিো। 
টপহযোট ঘথলক েোতনশর্ করো জুলিো প শন্ত সিশত্র্ িলনতদেোনোর ছোপ,  র ঘ ন আল ো হলে 
উি  িোর আতিেশোলি। 
 
আমোলক ঘদলখ্ িোিোলস মোথো িুলক অ্তেিোদন কলর ি ল ন, েোল োই হ  ডটর 
ওেোটসনলক ঘপলে।  োর সলঙ্গ  োিলি  োতি িোর মলিো মোরকুলট তিপজ্জনক ঘ োক 
ইউলরোলপ আর দুতট ঘনই। ঘকোলনো তকছুলিই ঘস ঘপছপো নে। 
 
হোস  ঘহোমস। ি  , পরল োকিি প্রলফসর মতরেোতটশ অ্থিো এখ্নও জীতিি কলনশ  
তসিোসতটেোন ঘমোরোলনর চোইলিও  তদ তিপজ্জনক হে, িোহল  একহোি তনলি পোরল  
খু্তর্ই হি। তসিোলরট খ্োন? নো! ঘির্ িোহল  আতম ধরোতি। নোম কী ঘ োকটোর? 
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িযোরন গ্রোনোলরর নোম শুলনলছন? 
 
অ্তিেোর ঘসই মোনুষখু্লন? 
 
ঘহলস ঘফ ল ন কলনশ  ডযোমোতর, ওেোন্ডোরফু ! তকছুই ঘদখ্তছ ঘচোখ্ এ োে নো আপনোর। 
ঘ োকটোলক এর মলধযই খু্তন িোউলর তনলেলছন? 
 
ঘকোন মহোলদলর্ কী ধরলনর অ্পরোধ  টলছ, সি খ্ির রোখ্োটোই ঘ  আমোর কোজ কলনশ । 
সেলজন তিতরিলক্স দু শটনোে িউ মোরো ঘিলছ ি ল ই হ ? ওেোলি আইলনর ঘচোলখ্ ধুল ো 
ঘদওেো ঘ লি পোলর।  ন্ডলন  খ্ন এলসলছ রোসলক , িখ্ন আমোর সলঙ্গও টের  োিলি 
জোতন। তকন্তু এলসলছন ঘকন? পুলরোলনো কোসুতন্দ  োাঁটলি? 
 
আলজ্ঞ নো। নিুন  টনো  টোলি। তম. ঘহোমস, িযোপোরটো েেোনক, অ্িযন্ত েেোনক। ঘ -
মলেল র হলে এলসতছ, িোর স্বোথশ আপনোলক ঘদখ্লিই হলি। 
 
আপতন ঘ  কোলরো হলে এলসলছন িুতঝতন। আস  মলে তট িোহল  ঘক? 
 
তম. ঘহোমস, নোমটো তজলজ্ঞস করলিন নো। আতম প্রতিজ্ঞোিে। 
 
িোহল  আমোলক মোপ করলিন। আতম একমুলখ্ো রহলসযর জট খু্ লি অ্েযস্ত–দু-মুলখ্ো 
রহলসযর নে। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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তম. ঘহোমস, এ ঘ  র্োাঁলখ্র করোলি ঘফ ল ন আমোলক। নোম ি লি পোরি নো কথো তদলে 
এলসতছ ঘ । ঘির্ ঘিো,  টনোটো শুনলি তক আপতত্ত আলছ? 
 
ি লি পোলরন। তকন্তু আতম ঘকোলনো কথো তদতি নো। 
 
ঘজনোলর  দয মোরতেল র নোম শুলনলছন? 
 
খ্োইিোর পোস তিখ্যোি দয মোরতে ? 
 
হযোাঁ। ওাঁর ঘমলে েোলেোল ট দয মোরতে  র্েিোনটোর খ্প্পলর পল লছ। অ্থচ ঘমলেতট ঘ মন 
সুন্দরী, ঘিমতন মোতজশি। কম িেস, হোলি পেসো আলছ, অ্পূিশ ঘমলে ি লি  ো ঘিোঝোে 
িোই। 
 
েোল োলিলস। জোলনন ঘিো এ-কিজোে প ল  ঘকোলনো ঘমলেই আর ঘিলরোলি পোলর নো। 
ঘ োকটো শুলনতছ সোং োতিক সুন্দর। চো চ ন চমলক ঘদওেোর মলিো, কথোিোিশো মধু 
ঝরোলনো। দোরুণ ঘরোমযোতন্টক তফিোর ঘদখ্ল ই ঘমলেরো েোল োলিলস ঘফল । 
 
তকন্তু তমস েোলেোল ট দয মোরতেল র মলিো ঘমলের সোতন্নলধয ঘস এ  কী কলর? 
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েূমধযসোিলর জোহোলজ ঘি োলনোর সমলে। দুজলনর ঘদখ্ো ঘসইখ্োলনই, আ োপটো এমন 
েোল োিোসোে এলস ঘিলকলছ ঘ  তিলে হলি চল লছ সোমলনর মোলস। তকছুলিই ট োলনো 
 োেতন তমস মোরতে লক। িযোরন ছো ো ওর কোলছ দুতনেো এখ্ন অ্ন্ধকোর। 
 
িযোরলনর কুকীতিশ ঘর্োনিোর পলরও? 
 
িযোরন তনলজই তনলজর কুৎসো শুতনলেলছ ঘমলেতটলক এমনেোলি শুতনলেলছ ঘ ন সিই তমলথয 
অ্পিোদ। ফল  ঘমলেতটলক ঘকোলনো কুৎসোকোতহতনই আর ট োলি পোরলছ নো। 
 
আপতন তকন্তু অ্জোলন্ত মলেল র নোম িল  ঘফল লছন, কলনশ । ঘজনোলর  দয মোরতেল র 
হলে এলসলছন, িোই নো? 
 
আলজ্ঞ নো। ঘজনোলর  এই িযোপোলর এলেিোলর ঘেলে পল লছন। আতম এলসতছ এমন 
একজলনর িরলফ ত তন ঘমলেতটলক িকপরো অ্িস্থো ঘথলক ঘদলখ্ এলসলছন, তনলজর 
ঘমলের মলিোই েোল োিোলসন। কথো তদলেতছ, িোর নোম ফোাঁস করি নো। তম. ঘহোমস, দেো 
কলর পী োতপত  করলিন নো। 
 
ঘির্, কথো তদ োম। ঘকসটোও হোলি তন োম–ঘির্ ইন্টোলরট  োিলছ। ঘ োিোল োি করি 
কীেোলি? 
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কো শটন ঘহোলটল । খু্ি জরুতর দরকোর থোকল  XX.31 এই প্রোইলেট নোম্বোলর ঘফোন 
করলিন! 
 
িযোরলনর তিকোনো? 
 
ঘকনতসটংলনর েোরনন  লজ। ঘির্ িল ো িোত । অ্িস্থোপন্ন ঘ োক। ঘসই কোরলণই আরও 
ঘিতর্ তিপজ্জনক। 
 
এখ্ন িোত লিই আলছ ঘিো? 
 
আলছ। 
 
িযোরন সম্বলন্ধ আর ঘকোলনো খ্ির তদলি পোলরন? 
 
ঘ োকটোর রুতচ আলছ–ঘদদোর টোকো ও োে িই আর ছতি তকনলি। িদমোর্ হল ও তর্ল্পী-
সত্তো আলছ। বচতনক িোসন-ঘকোসলনর অ্লনক খ্ির রোলখ্। এই তনলে একটো িইও 
ত লখ্লছ। হোত শংটলন এক সমলে ঘপো ো ঘখ্ ি। প্রোহোর ঘকল ঙ্কোতরর জলনয চল  আলস। 
 
পৃতথিীর িল ো িল ো িদমোর্রো এই ধরলনরই জতট  চতরলত্র্র অ্তধকোরী হে, কলনশ । 
চোত শ তপস ঘিহো োে িুলখ্ো  তছ , ওলেনরোইটমস্ত আতটশট তছ । এিোর প ো  োক িযোরন 
গ্রোনোরলক তনলে। 
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কলনশ  ঘিো ঘিল ন, মুখ্ ঘিোম ো কলর অ্লনকিণ িলস রই  ঘহোমস–আমোর অ্তস্তত্বই 
ঘ ন েুল  ঘি । িোরপলরই আচমকো তফলর এ  তচন্তোর জিৎ ঘথলক িোস্তি জিলি। 
 
ওেোটসন, কী মলন হে ঘিোমোর? 
 
ঘমলেতটর সলঙ্গ ঘিোমোর ঘদখ্ো করো দরকোর। 
 
েোেো ওেোটসন, েগ্ন্হৃদে তপিৃলদি তনলজ ঘ খ্োলন িযথশ, ঘসখ্োলন আমোর মলিো উটলকো 
ঘ োক তকছু করলি পোরলি? অ্নযতদক ঘথলক ঘচষ্টো করলি হলি। তর্নওলে  জনসনলক 
তদলে কোজ হলি পোলর। 
 
ঘহোমলসর কমশজীিলনর ঘর্লষর তদলক আতিেশোি  লটতছ  এই তর্নওলে  জনসলনর। ঘসই 
কোরলণই িোর সম্বলন্ধ ঘকোলনো কথো আলির কোতহতনলি ঘ খ্ো হেতন। ঘ োকটো মহো দুিৃত্ত। 
পোকশলট দু-িোর ঘজ  প শন্ত ঘখ্লটলছ। িোরপর অ্নুিোলপর আগুলন পুল  পো লট  োে 
এিং ঘহোমলসর র্োিলরতদ কলর এই র্িোেীর প্রথম কলেক িছলর।  ন্ডলনর সুতির্ো  
অ্পরোধী মহল র নোত নিত্র্ িোর নখ্দপশলণ। ঘহোমলসর এলজন্ট তহলসলি এলন তদি 
ঘসইসি খ্িরোখ্ির। পুত লর্র িোাঁলিদোতর করল  ঘকোনকোল  কুকীতিশ ফোাঁস হলে ঘ ি 
তর্নওলেল র। তকন্তু ঘহোমলসর কোছ ঘথলক ঘকোলনো খ্ির ঘিলরোি নো তর্নওলেল র 
সযোেোিরোও জোনলি পোরি নো খ্ির চো োন কলরলছ ঘক। দু-িোর ঘজ খ্োটোর ফল  দোতি 
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আসোতম তহলসলি র্হলরর সমস্ত খ্োরোপ জোেিোে অ্িোধ িতিতিতধ তছ  তর্নওলেল র। 
ঘ োকটোর ঘিন তছ , ঘচোখ্ তছ । ফল   ো ঘদখ্ি ঝটপট িো ঘথলক খ্ির িোর কলর এলন 
উপহোর তদি ঘহোমসলক। র্ো শক ঘহোমস তিক কর  এই তর্নওলে  জনসনলকই এিোর 
কোলজ  োিলি। 
 
হোলি অ্নয কোজ তছ  িল  ঘহোমলসর সলঙ্গ ঘ লি থোকলি পোতরতন–কী কর , ঘকোথোে 
ঘি  ঘস-খ্িরও রোতখ্তন। ঘদখ্ো হ  সন্ধযোে—তসম্পসলন। রোস্তোর তদলকর জোন োর ধোলর 
ঘছোট্ট ঘটতিল  িস োম দুই িনু্ধ। টযোলন্ডর চ মোন জ প্রিোলহর তদলক িোতকলে ঘহোমস 
ি ল  সোরোতদলনর  টনো। জনসন ঘিতরলে পল লছ খ্িলরর ঘখ্োাঁলজ।  ন্ডলনর ঘচোরডোকোি 
মহল ই পোওেো  োলি িদমোর্টোর ঘিোপন কুকীতিশর  োিিীে সংিোদ। 
 
তকন্তু ঘ -ঘমলে ঘকোলনোরকম কুকীতিশ শুলনই টল তন৷ ঘস ঘিোমোর জোনো নিুন কুকীতিশ শুলন 
ট লি তক? 
 
ি ো  োে নো। ঘমলেলদর মন ঘিোঝো েোর। খু্ন-টুনলকও মোতনলে ঘনওেো  োে। তকন্তু 
ঘছোলটোখ্োলটো িযোপোর মন তিতষলে তদলি পোলর। িযোরন গ্রোনোরই ঘিো ি তছ — 
 
ি তছ ! ঘিোমোলক! 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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ঘ োকটোর সলঙ্গ মুলখ্োমুতখ্ িলস ঘচোখ্োলচোতখ্ ঘচলে ঘদখ্লি ঘচলেতছ োম ঘদৌ  কিখ্োতন। 
জনসনলক খ্ির আনলি পোতিলে তনলজই ঘিতছ োম ঘকনতসংটলন। ঘির্ ঘিোফো মুলড 
ঘপ োম িযোরনলক। 
 
তচলন ঘফল তন ঘিো? 
 
নো ঘফ োর ঘকোলনো কোরণ তছ  নো–ঘকননো তনলজর তেতজতটং কোডশ পোতিলে তদলেতছ োম। এ-
ঘ োলকর সলঙ্গ টের তদলেও সুখ্। িরলফর মলিো িোন্ডো ঘমজোজ, কথোিোিশো তসলের মলিো 
মসৃণ, রীতিমলিো ফযোর্ন দুরস্ত, ঘকউলটর মলিো তিষধর। উাঁচু জোলির তক্রতমনো । 
অ্তেজোি অ্পরোধী। মুলখ্ মধু ঘেিলর ছুতর। 
 
ঘিোফো মুলড ঘপল ? 
 
ইাঁদুর ঘদখ্ল  ঘি োল র মু  ঘ রকম হে–ঘসইরকম আর তক। তকছু ঘ োক  খ্ন মুল  
থোলক, িখ্ন িোরো মোরদোঙ্গো ঘ োকলদর চোইলিও তিপজ্জনক। আমোলক ঘদলখ্ই মহো খ্োতির 
কলর ি ল , তমটোর ঘহোমস, আতম জোনিোম আজ ঘহোক কো  ঘহোক আপতন আসলিনই। 
েোলেোল লটর সলঙ্গ আমোর তিলেটো েনু্ড  করোর জলনযই তনশ্চে আপনোলক পোতিলেলছন 
ঘজনোলর  দয মোরতে ? 
 
আতম ি  োম, কথোটো তিক। 
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মর্োে, তমতছতমতছ সমে নষ্ট করলছন। এিতদলনর সুনোম ঘখ্োেোলিন। দুনশোলমর ঘর্ষ থোকলি 
নো। মোঝখ্োন ঘথলক তিপদ ঘডলক আনলিন। আমোর কথো শুনুন। এ-ঘকস ঘছল  তদন। 
 
আতম ি  োম, মর্োে, তিক ওই উপলদর্টো আপনোলকও তদলি চোই। আপনোর ঘিনলক 
খ্োতির কতর িল ই ি তছ। এিতদলনর নোমডোক ধুল োে  ুলটোলি  তদ পত্র্পোি সলর নো-
পল ন। ঘমলেটোলক ছো ুন। নইল  ইং লন্ডর এমন সি িো ো িো ো ঘিন আপনোর ঘপছলন 
 োিলি ঘ  তিলষ্ঠোলি পোরলিন নো! অ্িীলি অ্লনক কোণ্ড কলরলছন—এখ্ন  তদ ঘসসি 
েোলেোল লটর কোলন ঘিো ো  োে, পতরণোমটো সুলখ্র হলি তক? 
 
িযোরলনর নোলকর নীলচ ঘপোকোমোকল র কুাঁল র মলিো ঘমোম মোখ্োলনো কলেক িোতছ ঘিোাঁলফর 
চু  তিষম মজোে তথরতথর কলর কোাঁপলি  োি  আমোর কথোে। ঘর্ষকোল  খু্ক খু্ক কলর 
ঘহলসও ঘফ   রোসলক টো। 
 
ি  , তমসটোর ঘহোমস, হোলি রলের িোস একটোও ঘনই তকন্তু ঘির্ ি লপ  োলিন 
ঘদখ্তছ। আমোর হোলি তকন্তু িুরুলপর িোস আলছ–দরকোর হল  ঘদখ্োলি তিধো করি নো। 
 
ওই ঘজলনই িলস থোকুন। 
 
িলসই ঘিো আতছ। তমটোর ঘহোমস, িহো  িতিেলি আতছ। আমোর সি কুকীতিশই 
েোলেোল টলক িল তছ। ঘসইসলঙ্গ িল  ঘরলখ্তছ ঘির্ তকছু িদল োক ঘসইসি কোতহতন িল  
মন েোেোলি আসলি পোলর–আপতনও তকন্তু িোলদর একজন তমটোর ঘহোমস। সলম্মোহন 
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কলর  ো হকুম ঘদওেো  োে, সলম্মোতহি মোনুষ ঘসই হকুম হিহ ঘমলন চল ২ জোলনন ঘিো? 
এলিলত্র্ আমোর িযতক্তত্ব তদলে সলম্মোহন কলরতছ েোলেোল টলক িল  ঘরলখ্তছ মন েোেোলি 
 োরো আসলি, িোলদর ঘ ন উতচি তর্িো ঘদওেো হে। কোলজই আপতন স্বিলন্দ ঘদখ্ো 
করলি পোলরন েোলেোল লটর সলঙ্গ, ঘস ঘদখ্োও করলি–ফ টো হোলি হোলি ঘপলে  োলিন। 
 
ওেোটসন, এরপর আর কথো চল  নো। মোলন মোলন সলর প োই েোল ো। খু্িই িম্ভীরেোলি 
দরজোর হোিল  হোি রোখ্ োম দরজো খু্ ি িল , এমন সমলে ডোক এ  ঘপছন ঘথলক। 
 
তমটোর ঘহোমস, ঘিঞ্চ এলজন্ট  োিোলনশর নোম শুলনলছন? 
 
হযোাঁ। 
 
 োিোলনশর পতরণোমটো কী হলেতছ  জোলনন? 
 
মোলরর ঘচোলট পঙু্গ হলে ঘিলছ। 
 
কী অ্দু্ভি ঘ োিোল োি ঘদখু্ন, িোর তিক আলিই ঘস  োাঁটোলি এলসতছ  আমোলক, আরও 
অ্লনলকর একই হো  হলেলছ ঘিতর্ িো োিোত  করোে। তমটোর ঘহোমস, সলর প ুন, সলর 
প ুন, তনলজর চরকোে ঘি  তদন। 
 
ওেোটসন, এই হ  তিলে আজলকর তরলপোটশ। 
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ঘ োকটো তিপজ্জনক। 
 
অ্িযন্ত তিপজ্জনক। এ ধরলনর ঘ োকরো  ো কলর, িল  িোর চোইলি কম। 
 
ঘিোমোর নোক ি োলনো তক তিক হলি? েোলেোল টলক িযোরন তিলে করল  ঘিোমোর কী? 
 
ঘ লহিু তনলজর িউলক ঘস খু্ন কলরলছ, িোই িযোপোরটো ঘমোলটই িুি নে। ও-কথো থোক, 
ওেোটসন। কতফটো ঘর্ষ কলরো, িোত  চল ো। তর্নওলে  খ্ির তনলে আসলছ ওখ্োলন। 
 
ঘিকোর তিলটর ঘডরোে তিলে ঘদখ্ োম তর্নওলে লক। তিরোট  ো মুলখ্ো ধযোি ো ঘচহোরো। 
িোলে কোতেশ১৩ চমশলরোলির ছোপ। ঘচোখ্ দুলটোই  ো ঘকি  রীতিমলিো কোল ো আর চকচলক–
অ্পতরসীম ধূিশিো মোখ্োলনো। সলঙ্গ এলনলছ তছপতছলপ ঘচহোরোর অ্তগ্ন্তর্খ্োর মলিো এক 
িরুণীলক। মুলখ্  োিণয, তকন্তু পোপলিোধ আর অ্নুিোলপ পুল  কোল ো। িহ িছলরর দহন 
ঘ ন কুষ্ঠলরোলির কুৎতসি দোি ঘরলখ্ তিলেলছ সুন্দর মুখ্তটলি। 
 
তমটোর ঘহোমস, ইতন তমস তকতট উইন্টোর। 
 
তমটোর ঘহোমস, সলঙ্গসলঙ্গ িল  উি  রূপতস,  ন্ডন নরলক আমোলক খু্াঁলজ িোর করো খু্ি 
একটো কতিন কোজ নে। তকন্তু িোর চোইলিও িল ো নরলক একজলনর িোাঁই ঘহোক। আপতন 
িোর ঘপছলনই ঘ লিলছন শুন োম। 
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আপনোর ইলি ঘ ন ফল   োে, মৃদু ঘহলস ি   ঘহোমস। 
 
তিষম আলিলি সোদো মুখ্খ্োনোলক আরও সোদো কলর দু-হোলি িোিোসখ্োনোলক ধলর িীি 
ি োে ি ল  রূপতস, ঘ -নরলক ঘস আমোলক নোতমলেলছ, আমোর মলিো আরও অ্লনকলক 
পোতিলেলছ–আতম চোই িোলক িোরও নীলচ নোমোলি। ি লি ি লি দু-ঘচোখ্ ধকধক কলর 
জ্ব লি  োি  ঘমলেটোর। ঘমলেলদর ঘচোলখ্ এ-আগুন ি  একটো ঘদখ্ো  োে নো। 
 
জ  কনু্দলর িত লেলছ শুলনলছন? 
 
তর্নওলে  িল লছ। আর একটো আহোম্মক ঘমলে ফোাঁলদ পো তদলেলছ তিলেটো িন্ধ করলি 
চোন আপতন। 
 
হযোাঁ। ঘমলেটো অ্লন্ধর মলিো েোল োিোলস িযোরনলক। সি শুলনও কণশপোি করলছ নো। 
 
িউলক খু্ন করোর  টনোটো িল লছন? 
 
হযোাঁ। 
 
ঘমলেটোর সোহস ঘিো কম নে! 
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ওর মলি এ সিই তমলথয রটনো। 
 
প্রমোণ িুল  ধলরলছন? 
 
আপতন ঘজোিো  করলি পোরলিন? 
 
প্রমোণ িি আতম তনলজ। 
 
সোমলন তিলে ি লি পোরলিন? 
 
ঘকন নে? 
 
িযোরলনর সি কুকীতিশ ঘর্োনোর পর েোলেোল ট িোলক িমো কলরলছ। এ-প্রসঙ্গ নিুন কলর 
আল োচনো নোও করলি পোলর। 
 
ওসি কথো আতমও শুলনতছ। আপনোরো ঘ  খু্লনর কথো শুলনলছন। এ ছো োও অ্লনক খু্ন 
ঘস কলরলছ। সি কথোই আমোলক শুতনলেলছ। িল লছ, অ্মুক  টনোর এক মোলসর মলধযই 
অ্মুক ঘ োকটো মোরো  োে। আতম িখ্ন পোিল র মলিো েোল োিোসিোম। িোই তকছুই গ্রোহয 
কতরতন ঘ সি এখ্ন করলছ েোলেোল ট। তকন্তু একটো িযোপোর আমোর ঘেির প শন্ত নো ো 
তদলে  োে। ঘসতদন মদ ঘখ্লে ঘিহর্ তছ  িল ই তজতনসটো আমোলক ঘদতখ্লে ঘফল তছ  
গ্রোনোর। একটো িোদোতম চোম ো িোাঁধোলনো িই–ম োলট ওর প্রিীক তচি আর িো ো  োিোলনো। 
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কীলসর িই? 
 
পোলপর িই। সোরোজীিলন  ি ঘমলের সিশনোর্ কলরলছ, িোলদর প্রলিযলকর ছতি, নোমধোম 
সমস্ত ঘসই িইলি আলছ। ঘ োলক ঘ মন প্রজোপতি আর মথলপোকো সংগ্রহ কলর, এই 
র্েিোন ঘিমতন ঘমলেমোনুষ সংগ্রহ কলর। 
 
িইটো ঘকোথোে? 
 
এখ্ন ঘকোথোে িো ি লি পোরি নো। এক িছর হ  আমোলক ঘছল  তদলেলছ র্েিোনটো। 
িলি প্রথমিোর ঘদলখ্তছ োম ঘেিলরর প োর  লর পুলরোলনো আ মোতরর খু্পতরলি। এখ্নও 
থোকলি পোলর ঘসইখ্োলনই ঘ োকটো এমতনলি খু্ি গুলছোলনো তজতনসপত্র্ ছত লে তছতটলে 
রোখ্োর অ্লেযস ঘনই। 
 
িোত লি আতম ঘিতছ োম। 
 
িল ন কী! আজ সকোল ই ঘকস হোলি তনলে অ্লনকেূর এতিলে ঘিলছন ঘদখ্তছ। অ্যোতেলন 
তিক ঘ োলকর পোল্লোে পল লছ রোসলক । ঘেিলরর প োর  রটো ঘছোলটো–দরকোতর কোিজ 
আর তজতনস থোলক। 
 
ঘচোলরর েে ঘনই? 
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অ্যোলড িোটশ আর  োই ঘহোক, কোওেোডশ নে। িোত লি  ুলকোলনো  ন্টো আলছ–ঘচোর ঢুকল ই 
ঘিলজ ওলি। ঘচোর এলস দোতম দোতম িোসন-ঘকোসন ঘনলি–কোিজ তনলি  োলি ঘকন? 
 
হক কথো, সোে তদ  তর্নওলে । 
 
ঘহোমস ি ল , তমস উইন্টোর, আপতন কো  তিলক  পোাঁচটোে আসুন এখ্োলন। ঘদতখ্ 
েোলেোল লটর সলঙ্গ ঘদখ্ো করোলনো  োে তক নো। আমোর মলে  তকন্তু আপনোলক ঘমোটো 
পোতরিতমক তদলি রোতজ। 
 
টোকোর জলনয আতম আতসতন। ঘ -কোদোে আতম ঘনলমতছ ঘসই কোদো পোলে কলর িোর মুলখ্ 
মোখ্োলি পোরল ই আমোর ঘমহনলির দোম আতম পোি। 
 
পলরর তদন টযোন্ড ঘরলস্তোরোাঁে ঘফর ঘদখ্ো হ  ঘহোমলসর সলঙ্গ। রুি রসকষহীন কথোে  ো 
ি ল , িো এই : 
 
েোলেোল ট সহলজই ঘদখ্ো করলি ঘচলেতছ । ঘজনোলরল র ঘফোন ঘপলে তিক সোল  পোাঁচটোর 
সমলে তমস উইন্টোরলক তনলে িোত  কলর ঘপৌঁলছো োম ১০৪ নম্বর িোকশল  ঘকোেোলর। 
পুরোলনো ঘকল্লোিোত জোাঁকোল ো ঘচহোরো–তিরোট তিলজশও ঘস িু নোে তকছু নে। হ লদ পদশো 
ঘঝো োলনো িসিোর  লর ঘদখ্ো হ  েোলেোল লটর সলঙ্গ। র্োন্ত সং ি, িরফচূ োর মলিো! 
অ্নমনীে এিং উদোসীন। 
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ওেোটসন, ঘমলেতট সতিযই সুন্দরী। ঘস-ঘসৌন্দ শ েোষোে ি িোর নে। পুলরোলনো বি তচলত্র্ 
এমতন রূপ আতম ঘদলখ্তছ। এমন ঘমলেলক কী কলর ঘ  ফোাঁলদ ঘফ   ঘেলি ঘপ োম নো। 
িলি তক জোলনো, কোর ঘকোথোে মলজ মন, তকিো হোত  তকিো ঘডোম কথোটো  ুলি  ুলি সতিয 
হলেলছ। 
 
র্েিোন িযোরন ঘ  আলি ঘথলকই েোলেোল লটর মন তিতষলে িুল লছ, িো িুঝ োম আমোলদর 
অ্েযথশনোর ধরন ঘথলকই। কুষ্ঠলরোিীলদর ঘ ন ঘচেোলর িসলি ি লছ তিলজশর পুরুষ–
অ্লনকটো এইরকম েোি ঘদখ্ো  ঘমলেটো। 
 
িোরপর ি   িরফিোন্ডো ি োে, আপনোর নোম আতম শুলনতছ। আপতন এলসলছন েোেতচ 
তদলি, আতম  োলক েোল োিোতস িোর তনলন্দ কলর তিলেটো েোেোলি। িোিো িল লছন িল ই 
ঘদখ্ো করতছ মলন রোখ্লিন। তকন্তু তনলন্দ কলর  োে তকছু হলি নো। 
 
ওেোটসন, দুুঃখ্ হ  ঘমলেটোর জনয; ঘসই মুহূলিশ িোলক আতম আমোর তনলজর ঘমলের 
মলিোই ঘদলখ্তছ োম। িুতঝলেওতছ োম। িুতম ঘিো জোন আতম মোথোর  ুতক্তলি চত —
হৃদেোলিলি নে। সি সমলে গুতছলে কথো ি লিও পোতর নো। তকন্তু ঘসসমলে 
 িরকমেোলি ঘিোঝোলনো  োে, িুতঝলেতছ োম। িিুও মুলখ্ রং ঘফোাঁটোলি পোতরতন। ধযোনস্থ 
ঘচোলখ্ আলিলির আল ো জোিোলি পোতরতন। সতিযই ঘ ন িযোরলনর সলম্মোহলনর প্রেোলি 
আিন্ন ঘমলেটো ঘ ন মলিশ ঘথলকও স্বিশস্বলে মর্গু । 
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ঘর্ষকোল  ি ল , তমটোর ঘহোমস, আপতন েো োলট এলজন্ট। আমোর মন েোেোলি 
এলসলছন–টোকো ঘখ্ল  িযোরলনর হলেও অ্লনযর মন েোেোলি পো িো োলিন। কোলজই আমোর 
মন আপতন েোেোলি পোরলিন নো। আপনোলদর কথো জোন োর ওই চ ুইলদর 
তকতচরতমতচলরর র্োতম  আমোর কোলছ। িযোরন মহৎ। অ্িীলি  তদ িোর পদস্থ ন হলেই 
থোলক, আতম এলসতছ িোলক মহত্তর জীিলন তনলে ঘ লি। ইতন ঘক? িল  তফলর িোকো  
তমস উইন্টোলরর তদলক। 
 
আতম কথো ি োর আলিই  ূতণশ িোিোলসর মলিো ঘেলে প   তমস উইন্টোর। িরফ আর 
আগুন মুলখ্োমুতখ্ কখ্লনো ঘদলখ্ছ? আতম ঘদখ্ োম ঘসই মুহূলিশ। 
 
ি োক কলর ঘচেোর ঘছল   োতফলে েীষণ আলিলি ঘচোখ্-মুখ্ তিকৃি কলর ি ল  তমস 
উইন্টোর উজিুক ঘমলে ঘকোথোকোর। এখ্নও িুঝলছন নো ঘকোন নরলক আপনোলক ঘটলন 
তনলে  োলি র্েিোন িযোরন। আমোর  ো দর্ো হলেলছ, অ্লনলকর ঘস-হো  হলেলছ 
আপনোরও িোই হলি–িোর চোইলিও ঘিতর্ হলি। আতমও িোলক েোল োিোসিোম। এখ্ন 
িোলক  ৃণো কতর। আমোর মলিোই একতদন ঘস আপনোর হে িুক নে  ো  েোেলি। 
 
িোন্ডো ি োে ি ল  তমস দয মোরতে , এসি অ্িোন্তর প্রসঙ্গ তনলে আল োচনো করলি চোই 
নো। আতম জোতন অ্িীলি মি িিোজ তিনলট ঘমলের পোল্লোে পল তছ  িযোরন। 
 
তিনলট ঘমলে! ি লছন কী আপতন! আপনোর মলিো তনলরট ঘিোকো আতম আর ঘদতখ্তন! 
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তমটোর ঘহোমস, িোিোর কথোে আপনোর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি রোতজ হলেতছ, এই জীিতটর 
হোি পো ঘছো ো ঘদখ্লি নে। আজ এখ্োলনই থোক। 
 
আতম ঘচলপ নো-ধরল  তমস উইন্টোর রোলি ফু লি ফু লি তিলে ঝোাঁতপলে প ি তমস দয 
মোরতেল র ওপর। ঘকোলনোরকলম ঘটলন তহচল তনলে তিলে িু  োম ছযোক োিোত লি। একটো 
পোিত ক ঘকল ঙ্কোতর এ োলনো ঘি । তকন্তু সতিয কথো ি লি কী, আমোরও ঘমজোজ তিক 
তছ  নো। তমস দয মোরতেল র তনতিশকোর মুখ্িতি আর িরফ িোন্ডো ঘমজোলজ কোলরো ঘমজোজ 
তিক থোকলি পোলর নো।  োলক িোাঁচোলি চোই, িোর এই িযিহোর অ্সহয। এ-পলথ হলিনো, 
ওেোটসন। অ্নয দোওেোই তদলি হলি। ঘিোমোলকও দরকোর হলি পোলর। িলি এিোর ওরোই 
হেলিো দোওেোই ছো লি আমোর ওপর। 
 
 ট ও িোই! িলি ঘস-দোওেোই শুধু ঘসই রোসলকল র–এর মলধয েোলেল টলক ঘটলন 
আনলি মন সোে তদলি নো। দু-তদন পলর রোস্তোে থ হলে দোাঁত লে ঘি োম ঘদেোল  
 টকোলনো একটো খ্িলরর কোিলজর তর্লরোনোম ঘদলখ্ : 
 
র্ো শক ঘহোমসলক খু্লনর ঘচষ্টো 
 
তকছুিণ সতম্বৎ তছ  নো হ লদ কোিলজর ওপর কোল ো হরলফ ছোপো েেংকর সংিোদটো 
প িোর পর। িোরপর হকোলরর কোছ ঘথলক একটো কোিজ তছতনলে তনলে একটো ঘদোকোলনর 
ঘদোরলিো োে দোাঁত লে চলির তনলমলষ পল  ঘফ  োম র্ো শক ঘহোমসলক ধরোধোম ঘথলক 
সতরলে ঘদওেোর ঘচষ্টো হলেতছ  কীেোলি : 
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সুতিখ্যোি প্রোইলেট তডলটকতটে র্ো শক ঘহোমলসর প্রোণ তনলে টোনোটোতন চল লছ আজ 
সকোল  িোর ওপর হিযোকোরী চ োও হওেোর পর ঘথলক। তিস্তোতরি তিিরণ এখ্নও 
পোওেো  োেতন!  টনোর সুত্র্পোি সম্ভিি ঘি ো িোলরোটোর সমে কোলফ রেোল র সোমলন 
তরলজন্ট তিলটর ওপর। দুজন হোনোদোর  োতি তদলে ঘিধ ক তপলটোে র্ো শক ঘহোমসলক। 
মোথো এিং ঘদলহর িি ঘদলখ্ ডোক্তোর িল লছন অ্িস্থো েোল ো নে। হোসপোিো  ঘথলক 
িোাঁলক ঘিকোর তিলটর িোসোে তনলে  োওেো হলেলছ িোাঁরই ঘজলদ।  োরো তপতটলেলছ, 
ঘির্েূষোে িোরো রীতিমলিো েদ্রল োক। 
 
কোিজ পল ই ছুট োম ঘিকোর তিলট। িোত  ঘথলক ঘনলমই ঘদখ্ োম িোইলর দোাঁত লে 
একটো িহোম িোত , ঘেিলর সুতিখ্যোি সোজশন সযোর ঘ সত  ওকর্ট। আমোলক ি ল ন, 
এখু্তন ঘকোলনো তিপদ  টলি নো। মোথোে দুলটো ি  রকলমর ঘচোট ঘ লিলছ সোরো িো ঘ াঁিল  
ঘিলছ। ঘির্ কলেকটো ঘস োই দরকোর হ  ঘসইজলনযই। মরতফন তদলেলছ একটু র্োতন্তলি 
থোকো দরকোর। িলি তমতনট কলেক ঘদখ্ো করো ঘ লি পোলর। 
 
প্রোেোন্ধকোর  লর ঢুলক ঘদখ্ োম খ্ খ্ত  নোমোননো জোন োর ফোাঁক তদলে সোমোনয একটু 
ঘরোদ আসলছ। মোথোে রক্ত ছুাঁলে-ঘিতরলে-আসো িযোলন্ডজ িোাঁধো অ্িস্থোে তিছোনোে এত লে 
রলেলছ ঘহোমস! আমোলক ঘদলখ্ই েোেো-েোেো ি োে ি ল , েোল োই আতছ, ওেোটসন। 
 োিল  ঘ লেো নো। 
 
েিিোন িোাঁতচলেলছন! 
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জোনই ঘিো আতম তনলজও ঘ লি । একজনলক সোমো  তদলেতছ োম–আলরকজনলক 
পোর োম। 
 
ঘসই রোসলকল র কোজ। এখু্তন  োতি–ছো  ছোত লে তনতি। 
 
খ্িরদোর, ওতট ঘকোলরো নো! আমোর প্ল্যোনটো ঘর্োলনো, ওরো ঘিোমোর কোলছই আসলি আমোর 
অ্িস্থো কীরকম জোনলি। িোত লে ি লি। মোথোে ঘচোট–প্র োপ–িুতমই েোল ো পোরলি। 
 
তকন্তু সযোর ঘ সত  ওকর্ট ঘিো আস  কথো িল  ঘদলিন। 
 
ওাঁলক সোম োলনোর েোর আমোর। 
 
আর তকছু? 
 
তর্নওলে লক ি  তমস উইন্টোরলক এখু্তন সতরলে তনলে ঘ লি। এেোলি  োরো পলথর কোাঁটো 
সরোে, আমোলক খু্ন করলি ঘচষ্টো কলর িোরো ও-ঘমলেলক ছো লি নো। আজ রোলির মলধযই 
ঘমলেটোলক সতরলে ঘফ ো দরকোর। 
 
এখু্তন  োতি। আর তকছু? 
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পোইপ আর িোমোক ঘটতিল  ঘরলখ্  োও। ঘরোজ সকোল  একিোর এলসো–ফতন্দ আাঁটো  োলি। 
 
জনসনলক তদলে ঘসই রোলিই তমস উইন্টোরলক র্হরিত লি চো োন কলর তদ োম–তিপদ–
কোটো প শন্ত িো-ঢোকো তদলে থোকলি ি  োম। 
 
এর পলরর ছ-তদন জনসোধোরণ জোন , র্ো শক ঘহোমলসর অ্িস্থো অ্িীি ঘর্োচনীে।  লম 
মোনুলষ টোনোটোতন চ লছ। িুল তটন আর খ্িলরর কোিলজ ঘিলরোলি  োি  অ্তি  োলিিোই 
সংিোদ। আতম তকন্তু ঘরোজ ঘ িোম িল ই জোনিোম অ্িস্থো িোর ঘস-রকম নে ঘমোলটই। 
দ্রুি ঘসলর উিলছ। িরং সলন্দহ হি, আমোর কোলছও ঘ ন দ্রুি ঘসলর ওিোর খ্ির ঘচলপ 
 োলি। ওর মলনর ঘজোর আর ঘ ৌহ কোিোলমোর ঘদৌ লি ঘেিলর ঘেিলর তফলর আসলছ 
 ুি র্তক্ত। তকন্তু তনকটিম িনু্ধর কোলছও ঘচলপ  োলি, এরপর ওর প্ল্যোন কী। ঘ  
চক্রোন্তকোরী একো-একো চক্রোন্ত কলর কোলরো সোহো য ঘনে নো–ঘসরো চক্রী ঘস-ই–এই 
আিিোকয অ্নুসোলর ও কোউলকই মলনর মলধয ঘটলন আলন নো। কোলছ ঘথলকও িোই 
িুঝিোম ঘির্ দূলর আতছ আতম। 
 
সিম তদলন ঘস োই ঘখ্ো ো হল ও কোিলজ ঘিলরো  মৃিীলরোলি পুাঁকলছ ঘহোমস। ঘসইতদনই 
একটো খ্ির ঘপলে অ্সুস্থ িনু্ধিরলক নো-জোতনলে পোর োম নো। রুতরটোতনেো জোহোলজ িযোরন 
অ্যোলড িোটশ গ্রোনোর ত েোরপু  ঘথলক সোমলনর শুক্রিোর  ুক্তরোষ্ট্র রওনো হলি গুরুত্বপূণশ 
কোজ তনলে তিলেটো হলি িোরপর। গুম হলে খ্িরটো শুলন ঘি  ঘহোমস িুঝ োম ন ি  
কলর 
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উলিলছ ঘেিরটো। 
 
ি ল  চোপো ি োে, রোসলক  ঘকোথোকোর! পোত লে িোাঁচলি চোে! আর মোত্র্ তিন তদন! 
ওেোটসন, পো োলি ওলক ঘদোি নো। একটো কোজ করলি পোরলি? 
 
ঘসইজলনযই ঘিো এলসতছ। 
 
িোহল  সোমলনর চতব্বর্  ণ্টো চীলনমোতটর িোসন-ঘকোসন তনলে ঘির্ তকছু প োশুলনো কলরো। 
 
এর ঘিতর্ ঘহোমস একটো কথোও ি   নো, আতমও তজলজ্ঞস কর োম নো। ঘসোজো ঘি োম 
 ন্ডন  োইলিতরলি১৬। একিোদো িই আিল  তফর োম িোত । 
 
সোরোসলন্ধ, িেীর রোি প শন্ত, পলরর তদন সকোল ও শুধু তজলরোলনোনোর সমে ছো ো 
একটোনো পল  ঘি োম িইলের পর িই। বচতনক পটোতর সম্বলন্ধ এি খ্ির সংগ্রহ কর োম 
ঘ  ি িোর নে। হোং-ও১৭, আং-ঘ ো৮, িোং-ইং১৯, সোং২০ আর উেোংলদর আশ্চ শ, 
রহসযমে, তিস্মেকর, ঘিৌরিমে কীতিশক োপ মোস িোতরখ্ সলমি মুখ্স্থ কলর ঘফল  পলরর 
তদন সলন্ধ নোিোদ ঘিকোর তিলট তিলে ঘদখ্ োম মোথোে ঘপল্লোে িযোলন্ডজ িোাঁধো অ্িস্থোে 
িোল  হোি তদলে আমশলচেোলর িলস রলেলছ র্ো শক ঘহোমস। 
 
ি  োম, েোেো, ঘ োলক তকন্তু জোলন িুতম মরলি িলসছ। 
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ঘসইরকম জোনোলিই ঘিো চোই। প ো হলেলছ? 
 
ঘচষ্টো কলরতছ। 
 
এ-প্রসলঙ্গ কথোিোিশো চোত লে ঘ লি পোরলি? 
 
পোরি। 
 
িোহল  মযোন্ট তপস ঘথলক ওই ঘকৌলটোটো ঘপল  দোও। 
 
ঢোকনো খু্ল  সূক্ষ্ম মসত লন ঘমো ো একটো েোতর সুন্দর  ো -নী  রলের ঘপ্ল্ট িোর কর  
ঘহোমস। 
 
ওেোটসন, তমং রোজিংলর্র২২ আস  তডলমর ঘখ্ো োর িোসন এতট। তপতকংলের 
রোজপ্রোসোলদর িোইলর পুলরো ঘসটটো আজও ঘিতরলেলছ তক নো সলন্দহ। ঘ লকোলনো সমঝদোর 
এ-তজতনলসর জলনয রোজত্ব তিত লে তদলিও রোতজ। 
 
এ তনলে আতম কী করি? 
 
ডটর তহ  িোটশন, ৩৬৯ হোফমুন তিট তিকোনো ছোপোলনো একটো কোডশ আমোর হোলি তদলে 
ঘহোমস ি ল , এই হ  ঘিোমোর ছদ্মনোমী তিকোনো। িুতম ডোক্তোর িল ই ডোক্তোলরর েূতমকো 
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অ্তেনে করলি হলি। সোল  আটটো নোিোদ িযোরলনর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি। আলিই জোতনলে 
আসলি তমং চোেনোর একটো নমুনো ঘিোমোর হোলি বদিোৎ এলস ঘিলছ–সমঝদোলরর হোলি 
িুল  তদলি চোও। িুতম তনলজও একজন সংগ্রোহক। 
 
কী দোলম? চমৎকোর প্রশ্ন কলরছ, ওেোটসন। এ তজতনলসর দোম জোনো নো-থোকল  ঘিোকো 
িলন  োলি। তজতনসটো ঘজোিো  কলরতছ সযোর ঘজমলসর কোছ ঘথলক। িুতম ি লি এর জুত  
ঘনই পৃতথিীলি– 
 
ি ি ঘ লকোলনো তিলর্ষজ্ঞলক তদলে দোম তিক করোই সংিি। 
 
চমৎকোর! চমৎকোর!! দোরুণ িুতের তঝত ক ঘদখ্োি আজ! ঘসোদতি-র তক্রতটর নোম 
করলি। তনলজ দোম হোাঁকলি চোইলি নো। 
 
তকন্তু  তদ ঘদখ্ো নো কলর? 
 
ঘদখ্ো করলিই। চীলনমোতটর িোসন সংগ্রলহর দোরুণ িোতিক আলছ িল ই ঘদখ্ো করলি। এ-
িযোপোলর ও তনলজও একজন তির্োরদ। ঘিোসসো। তচতিখ্োনো ি তছ, ত লখ্ নোও। জিোি 
দরকোর ঘনই। শুধু জোনোলি–িুতম আসছ এিং ঘকন আসছ। 
 
ঘ োক মোরফি ঘছোট্ট তকন্তু ঘকৌিূহ  জোিোলনো পত্র্ পোতিলে তদ োম। িোরপর ডটর 
তহ িোটশলনর কোডশ পলকলট তনলে অ্যোডলেঞ্চোর করলি রওনো হ োম। 
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িযোরলনর িোত  ঘিো নে–ঘপল্লোে প্রোসোদ। আতিকোে ঘসোনো খু্াঁলজ ঘপলে আেু -ফুল  
ক োিোছ এক েদ্রল োক তিরোট জতমর ওপর বিতর কলরতছল ন আশ্চ শ এই ইমোরি। 
 
িযোরন দোাঁত লে তছ  দুই জোন োর মোলঝ রোখ্ো বচতনক িোসন ঘিোঝোই আ মোতরর সোমলন। 
আতম  লর ঢুকলিই হোলি একটো িোদোতম ফু দোতন তনলে  ুলর দোাঁ ো । 
 
িসুন। আমোর তনলজর তজতনসগুল ো ঘনল লচল  ঘদখ্তছ োম। এই ঘ  িোর নমুনোটো 
ঘদখ্লছন। এর সৃতষ্ট সিম র্িোেীলি। এমন পোত র্ কখ্লনো ঘদলখ্লছন? তমং ঘপ্ল্টটো 
এলনলছন? 
 
সন্তপশলণ ঘমো ক খু্ল  এতিলে তদ োম িুনলকো িস্তুটো।  যোম্প ঘটলন তনলে ঘটতিল  িলস 
িন্মে হলে ঘদখ্লি  োি  গ্রোনোর ঘসই ফোাঁলক  যোলম্পর হ লদ আল োে আতম ঘদখ্ োম 
ওর মুখ্। 
 
সতিযই সুশ্রী ঘচহোরো। ঘদখ্ল ই ঘমলেলদর পছন্দ হে এই কোরলণই। তিলর্ষ কলর কুচকুলচ 
কোল ো ঘচোলখ্র আকষশণ এ োলনো িল ো সহজ নে। চু  আর ঘিোাঁফও দোাঁ কোলকর পো লকর 
মলিো তমর্তমলর্, কোল ো ঘিোাঁফ ছুাঁলচোল ো–ঘমোম তদলে পোকোলনো। 
 
ঘিোাঁট পোি ো–প্রীতিকর মুলখ্র মলধয ওই একতট জোেিোলি ঘকি  খু্তন অ্ন্তলরর ছোপ ফুলট 
ঘিতরলেলছ–েেংকর, তনমশম, কতিন। কথোিোিশো ঘমো োলেম–মন েু োলনো। ঘিোাঁফ ঘজো োই 
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ঘকি  তিপদ সংলকলির মলিো উাঁতচলে আলছ কোটো দোলির মলিো মুখ্তিিলরর তিক ওপলর। 
িেস মলন হলেতছ  তিতরর্–পলর শুন োম তিেোতল্লর্। 
 
চমৎকোর–সতিযই চমৎকোর! আপতন ি লছন আরও ছ-টো ঘপ্ল্ট আলছ আপনোর কোলছ। 
ঘিো মো   োিলছ ঘকি  এই একটো িযোপোলর। আতম জোতন এ-তজতনস একটোই আলছ 
ইং লন্ড একজলনর কোলছ। এিগুল ো ঘ  পোওেো  োলি, আলি কখ্লনো শুতনতন। আপতন 
ঘপল ন ঘকোলেলক? 
 
তজতনসটো খ্োাঁতট। তিলর্ষজ্ঞ তদলে  োচোই কলরও তনলি পোলরন। ঘকোলেলক ঘপলেতছ ঘজলন 
কী করলিন? 
 
কোল ো ঘচোলখ্ সলন্দলহর তিদুযৎ ঝ তকলে িযোরন ি ল , েোতর রহসযজনক িযোপোর ঘদখ্তছ। 
তজতনসটো খ্োাঁতট সলন্দহ ঘনই। তকন্তু আপনোর তিতক্র করোর আলদৌ ঘকোলনো অ্তধকোর আলছ 
তক নো জোনো দরকোর ঘিো। 
 
ঘস-দোতেত্ব আমোর… িযোরোতন্ট তদতি আর ঘকউ এলস তনলজর িল  দোতি করলি নো। 
 
কী ধরলনর িযোরোতন্ট? 
 
িযোঙ্ক িযোরোতন্ট। 
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িো সলেও পুলরো িযোপোরটোই ঘিো লমল   োিলছ। 
 
ঘনওেো নো-ঘনওেো আপনোর ইলি। আপতন সমঝদোর শুলনই এলসতছ–নো ঘনন অ্নযত্র্  োি। 
 
আতম সমঝদোর আপনোলক ঘক ি  ? 
 
একটো িই ত লখ্লছন এ-িযোপোলর। 
 
আপতন পল লছন? 
 
নো। 
 
রহসয আরও িো  । ঘ -িই প ল  এ-তজতনলসর মমশ িুঝলিন, ঘসই িইখ্োনো নো-পল ই 
এ-তজতনস আপতন সংগ্রহ কলরলছন? 
 
আতম ডোক্তোর মোনুষ েীষণ িযস্ত। 
 
ওটো জিোি হ  নো। র্লখ্র খ্োতিলর মোনুষ সি কলর জীতিকো  োই ঘহোক নো ঘকন। আপতন 
তনলজ সমঝদোর তচতিলি ত লখ্লছন। 
 
িো ঘিো িলটই। 
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িোহল  আপনোর তিলদযিুতের ঘদৌ  একটু  োচোই করো  োক। ডোক্তোর জোতন নো আপতন 
সতিযই ডোক্তোর তকনো–ি ুন ঘিো সম্রোট ঘর্োমু২৩ সম্বলন্ধ কী জোলনন? নোরো২৪-র ঘর্োলর্োর 
সলঙ্গ িোর কী সম্পকশ? ে লক ঘিল ন ঘদখ্তছ! উঙ্গ রোজিংর্ সম্বলন্ধ তকছু জোলনন? 
বচতনক িোসন-ঘকোসলনর সলঙ্গ িোাঁলদর কী সম্পকশ জোলনন? 
 
ঘরলিলমলি ঘচেোর ঘছল   োতফলে উি োম আতম। 
 
অ্সহয! আতম এলসতছ আপনোর উপকোর করলি পরীিো তদলি নে। এ-িযোপোলর আমোর 
জ্ঞোন আপনোর ঘচলে কম সলন্দহ ঘনই তকন্তু আপনোর ঘকোলনো প্রলশ্নর জিোি আতম ঘদি 
নো। 
 
প কহীন ঘচোলখ্ আমোর তদলক ঘচলে রই  িযোরন। চোউতনলি আর ঘকৌিুক ঘনই–আগুন 
ঝ সোলি। হিোৎ তনষু্ঠর চোপো দুই ঘিোাঁলটর আ োল  তঝত ক তদ  সোদো দোাঁলির মোত । 
 
স্পোই ঘকোথোকোর! ঘহোমলসর গুিচর! তনলজ মরলি িলসলছ, িোই স্পোই পোতিলে আমোর 
সলঙ্গ চো োতক হলি! ঢুলকলছন  ি সহলজ ঘিলরোলনো তকন্তু িি সহজ হলি নো। 
 
িল ই  োতফলে দোাঁত লে উি  গ্রোনোর। আতমও তছটলক ঘি োম ঘপছলন। ঘিো ো ঘথলকই 
আমোলক সলন্দহ কলরলছ িল ই এি ঘজরো কলর এলসলছ। এখ্ন পোিল র মলিো 
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হোি োলি  োি । ড্রেোলরর ঘেিলর। আচমকো স্তি হলে কোন খ্ো ো কলর কী ঘ ন শুনলি 
 োি । 
 
পরমুহূলিশই অ্ফুট র্লে ঘচাঁতচলে তিরলিলি ঘধলে ঘি  ঘপছলনর  লর। 
 
চলির প লক আতমও ঘপৌঁলছো োম ঘদোরলিো োে। ঘদখ্ োম িোিোলনর তদলক ঘখ্ো ো জোন োর 
সোমলন অ্পিোেোর মলিো মোথোে রক্তমোখ্ো িযোলন্ডজ তনলে দোাঁত লে র্ো শক ঘহোমস। নীরক্ত 
মুলখ্ জোন ো তদলে ঘিলি তছটলক ঘি  ওর তিকট েূলির মলিো দী শ র্ীণশ মূতিশ নীলচর 
 লর  ঘঝোলপ আছল  প   হ মু  কলর। িযোরন গ্রোনোরও রোলি হংকোর ঘছল  ঘধলে 
ঘি  জোন োর তদলক। 
 
িোরপলরর  টনোটো  ট  ঘচোলখ্র প ক ঘফ িোর আলিই। স্পষ্ট ঘদখ্ োম একটো নোরী-
হস্ত ঘিতরলে এ  পোিোর আ ো  ঘথলক। পরমুহূলিশই িীেৎস তচৎকোর ঘছল  দু-হোলি মুখ্ 
খ্োমলচ ধলর পোিল র মলিো  রমে ছুটলি ছুটলি ঘদওেোল  মোথো িুকলি িুকলি ঘমলঝর 
ওপর পল  তিষম  ন্ত্রণোে ঘচাঁচোলি  োি  িযোরন। 
 
জ ! জ ! জ ! 
 
পোলর্র ঘটতি  ঘথলক কোলচর কুাঁলজো েরতি জ  তনলে ঘদৌল  ঘি োম। িিিলণ দুজন 
চোকর ঘদৌল  এলসলছ  লরর মলধয। একজন অ্জ্ঞোন হলে পল  ঘি  িযোরলনর মুখ্খ্োনো 
 যোলম্পর তদলক আতম  ুতরলে ধরলিই। একটু আলিই ঘ -মুখ্ ঘদলখ্ আতম িোতরফ কলরতছ, 
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ঘস-মুখ্ এখ্ন িীেৎস, কদোকোর। অ্মোনতিক, িণশতিহীন আতটশট ঘ ন ছতির ওপর তদলে 
তেলজ স্পঞ্জ িুত লে এইমোত্র্ ঘধিল  তদলে ঘি  সুন্দর মুখ্খ্োনো। ির  অ্যোতসড িখ্নও 
িত লে প লছ কোন আর তচিুক ঘিলে। মুলখ্র সিশত্র্ প্রলির্ করলছ েেংকর অ্যোতসড। 
একটো ঘচোখ্ সোদো হলে এলসলছ–আর একটো ঘচোখ্  ো  হলে ঘিল  ঘিতরলে এলসলছ। 
 
তকতট উইন্টোর! তকতট উইন্টোর! আমোর সিশনোর্ কলর ঘি  র্েিোতন তকতট উইন্টোর! উুঃ 
িল ো  ন্ত্রণো… আর সইলি পোরতছ নো… িল ো  ন্ত্রণো! 
 
জোন ো িল  িৃতষ্ট ঝরো অ্ন্ধকোর িোিোলন  োতফলে প   চোকরিোকর। আতম মুলখ্ ঘি  
মোতখ্লে কোাঁচো মোংলসর ওপর িুল ো ঘ লপ তদ োম, মরতফন ইলঞ্জকর্ন তদ োম। আমোর 
ওপর ঘথলক সি সলন্দহ ঘঝল  ঘফল  তদলে পোিল র মলিো দু-হোলি আমোলক খ্োমলচ 
রই  গ্রোনোর–মরো মোলছর মলিো ঘচোখ্ ঘমল  ঘচলে রই  এমনেোলি ঘ ন ও-ঘচোলখ্র দৃতষ্টও 
তফতরলে তদলি পোতর আতম। কদোকোর ঘসই মুখ্ ঘদলখ্ ঘকাঁলদই ঘফ িোম  তদ-নো—
র্েিোনটোর পুলরোলনো পোপ কোতহতন মলনর মলধয তে  কলর আসি। িোত র ডোক্তোর এলস 
ঘ লিই হোাঁফ ঘছল  িোাঁচ োম। ঘসইসলঙ্গ এ  পুত র্। আমোর আস  কোডশ িোলদর হোলি 
তদলে এক  ণ্টোর মলধয ঘপৌঁলছ ঘি োম ঘিকোর তিলট। 
 
িোন্ত-ক্লোন্ত ফযোকোলর্ মুলখ্ ঘচেোলর িলস তছ  ঘহোমস। এমতনলিই জখ্ম ঘদহ। িোর ওপর 
একটু আলির ওই েেোিহ  টনো প্রচণ্ড র্ক ঘপলেলছ ঘদখ্ োম। আমোর মুলখ্ সেলে শুন  
কী েেংকরেোলি পো লট তিলেলছ িযোরলনর মুলখ্র ঘচহোরো। 
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ি  , পোলপর সোজো এইেোলিই ঘপলি হে, ওেোটসন। ঘটতি  ঘথলক একটো িই িুল  
তনলে এই ঘসই িই  োর ঘদৌ লি তিলের দফোরফো কলর ছো ি–তমস উইন্টোর এই িইটোর 
কথোই ি তছ । ঘ -ঘমলের ঘেিলর এিটুকু আত্মসম্মোন আলছ, এই িই প িোর পর ঘস 
আর িযোরনলক স্বোমী িল  কল্পনোও করলি পোরলি নো। 
 
িযোরলনর ঘপ্রলমর ডোইতর? 
 
ঘপ্রলমর নে ওেোটসন, কোলমর ডোইতর। তমস উইন্টোলরর কোলছ ডোইতরর কথো শুলনই 
িুলঝতছ োম এই ঘসই ঘমোিম অ্স্ত্র  ো তদলে তিলে েোেো সম্ভি হলি। কী করি ঘেলিও 
তনলেতছ োম তকন্তু ঘমলেটোলক িত তন পোলছ ফোাঁস কলর ঘদে। িোরপলরই আমোর এই অ্িস্থো 
কলর ঘি  িযোরলনর ঘ োক। েোল োই হ । আতম র্ যোর্োেী মুমূষুশ ঘজলন আমোর তদলক 
নজর ঘদওেো ঘছল  তদ  ও। আতম িলে িলে রই োম। আরও তদনকলেক সিুর 
করিোম। তকন্তু রোসলক টো আলমতরকো  োলি শুলন আর ঘদতর করলি পোর োম নো। এ-
রকম একটো মূ যিোন দত   ঘফল  ঘরলখ্  োিোর পোত্র্ ঘস নে–সলঙ্গ ঘনলিই। িোই 
িৎিণোৎ চ োও হওেোর প্ল্যোন কর োম। ঘিোমোলক চোইতনজ পটোতর সম্বলন্ধ ওেোতকিহো  
কতরলে তদলে নী  তপতরচ সলমি পোিো োম। হোলি সমে খু্িই কম পোি জোনিোম–অ্ল্প 
তিদযোর ফল  পটোতর প্রসঙ্গ তনলে কিিণই-িো আর আটলক রোখ্লি পোরলি। িযোরনলক 
ওর মলধযই  োলি ডোইতর উেোর করলি পোতর, িোই সলঙ্গ তন োম তমস উইন্টোরলক। তকন্তু 
ও ঘ  আমোর কোজ করলিই শুধু  োলি নো–তনলজর কোজ সোরলিও  োলি িো িুতঝতন। 
ঘপোর্োলকর ি োে ঘছোট্ট পযোলকটটো ঘকন অ্ি স লত্ন তনলে  োলি একদম মোথোে আলসতন। 
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িযোরন তকন্তু আাঁচ কলর তনলেতছ  ঘ  িুতমই আমোলক পোতিলেছ। 
 
আতম জোনিোম ও করলিই। ডোইতরটো পলকটস্থ করোর সমেটুকুই ঘকি  তদলেতছল  িুতম–
আর একটু সমে ঘপল  কোকপিীও ঘটর ঘপি নো- ম্বো তদিোম। এই ঘ  সযোর ঘজমস, 
আসুন! 
 
সোন্ধয অ্যোডলেঞ্চোর ঘর্োনিোর পর েদ্রল োক উচ্ছ্বতসি কলে ি ল ন, চমৎকোর! মুলখ্র 
ঘচহোরো  তদ ওইরকম হলে তিলে থোলক, িোহল  এই ডোইতর নো-ঘদখ্ল ও তিলে ঘেলে 
 োলি। 
 
মোথো ঘনল  ঘহোমস ি ল , তমস দয মোরতেল র মলিো ঘমলেরো মুখ্ ঘদলখ্ টল  নো। িরং 
আরও ঘিতর্ কলর পছন্দ কলর িসলি িযোরনলক। ওর র্োরীতরক ঘদোষ নে, চতরলত্র্র 
ঘদোষটোই মোরতেল র সোমলন িুল  ধরলি হলি। এ-ডোইতর িযোরলনর তনলজর হোলি ঘ খ্ো 
অ্তিশ্বোস করলি পোরলি নো। 
 
তপতরচ আর ডোইতর তনলে আনলন্দ আটখ্োনো হলে রোস্তোে ঘনলম ঘিল ন সযোর ঘজমস। 
আমোরও িোত   োওেোর সমে হলেলছ িল  ঘনলম এ োম ঘপছলন ঘপছলন। িহোম িোত লি 
 োতফলে উলি প ল ন সযোর ঘজমস। আ খ্োল্লো তদলে পযোলনল র ওপর িণশ-তচি চোপো 
তদলি ঘিল ন িলট, তকন্তু িোর আলিই  ো ঘদখ্িোর আতম ঘদলখ্ তনলেতছ োম। স ন তনশ্বোস 
ঘটলন ঘদৌল  উলি এ োম ঘহোমলসর  লর। হোাঁপোলি হোাঁপোলি তিষম উলত্ততজি হলে ি  োম, 
ঘহোমস, ঘিোমোর আস  মলেল র নোম জোনলি ঘপলরতছ। ইতন– 
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হোি িুল  থোতমলে তদলে ঘহোমস ি ল , খু্িই খ্োনদোতন মোনুষ তিতন। এইটুকুই শুধু জোনো 
থোক, ঘকমন? 
 
ডোইতরটোলক তিলে েোেোর কোলজ  োিোলনো হ  কীেোলি আতম জোতন নো। সযোর ঘজমস তনলজ 
হেলিো ঝুাঁতক ঘননতন তমস মোরতেল র িোিোর হোলি েোরটো তদলেতছল ন। তিন তদন পলর 
মতনশং ঘপোট-এ একটো খ্ির ঘিলরো । গ্রোনোলরর সলঙ্গ েোলেোল লটর তিলে আর হলি নো। 
ঘসইসলঙ্গ ঘিলরো  আর একটো খ্ির। িযোরলনর মুলখ্ অ্যোতসড ছুাঁল  ঘদওেোর অ্পরোলধ তমস 
তকতট উইন্টোরলক পুত র্ ঘগ্রিোর কলরলছ। তকন্তু তিচোর চ োর সমলে এমন সি েেোনক 
েেোনক খ্ির ফোাঁস হলে ঘি  ঘ  মোনিিোর খ্োতিলর নোমমোত্র্ সোজো তদলে ঘছল  ঘদওেো 
হ  তমস উইন্টোরলক। র্ো শক ঘহোমলসর তিরুলেও ডোইতর চুতরর অ্তেল োি এলসতছ । তকন্তু 
উলের্য  তদ মহৎ হে, কলিোর তিতটর্ আইনও িখ্ন নুলে পল । ফল , িনু্ধিরলক আজও 
কোিি োে দোাঁ োলি হেতন। 
 
———– 
 
টীকো 
 
তিখ্যোি মলেল র তিতিতর তিপদ : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি তদ ই োসতট্র্েোস ক্লোলেন্ট িযোন্ড 
মযোিোতজলনর ঘফব্রুেোতর এিং মোচশ ১৯২৫ সংখ্যোে দুই তকতস্তলি এিং আলমতরকোর 
কত েোসশ উইকত র ৮ নলেম্বর ১৯২৪-এর সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
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টোতকশর্ িোথ : ঘডতেড উকহোটশ ইস্তোমু্ব -এর তিতটর্ দূিোিোলস কোজ করিোর সমলে টোতকশর্ 
িোথ সম্পলকশ অ্তেজ্ঞিো  োে কলর পলর পো শোলমলন্টর সদসয থোকোকো ীন ইং লন্ড িো 
প্রচ লনর উলদযোি তনলেতছল ন। প্রথলম তনলজর িোত  িুতকশ  রোনোে সোতজলে। িোরই ঘ খ্ো 
িই তপ োরস অ্ি হোরতকউত স-এর তিিরণ অ্নুসোলর আেোর যোলন্ড প্রথম টোতকশর্ িোথ 
প্রচ ন কলরন ড. তরচোডশ িোটশোর নোমক এক তচতকৎসক, ১৮৫৬ সোল । 
 
কো শটন ক্লোি : ৯৪, প ম  তিকোনোে অ্িতস্থি কো শটন ক্লোলির সদসয সংখ্যো ১৮৯৬-এ 
তছ  প্রোে আিোলরোলর্ো। 
 
সযোর জজশ ত উইস : ত উইস অ্যোন্ড ত উইস ফোলমশর সযোর জজশ ত উইস (১৮৩৩-১৯১১) 
তছল ন িৎকো ীন তিলটলনর একজন তিখ্যোি সত তসটর। 
 
কুইন অ্যোতন তিট : কযোলেতন্ডর্ ঘকোেোলর, ডোক্তোরলদর তপজ হোল শ তিট ঘথলক কুইন 
অ্যোতন তিট ঘিতর্ দূলর নে। ঘিকোর তিট ঘথলকও এই রোস্তোর দূরত্ব সোমোনয। 
 
সপু্ল্লজন তিতরিত্মশয : প্রোহো িো প্রোি তছ  ঘচলকোললোেোতকেোর রোজধোনী। তকন্তু সপু্ল্লজন 
তিতরিলত্মশযর অ্িস্থোন সুইজোর যোন্ড এিং ইিোত র সীমোলন্ত। 
 
খ্োইিোর পোস : তিিীে আফিোন  ুলে, খ্োইিোর পোলসর  ুে অ্নুতষ্ঠি হলেতছ  ১৮৭৮-৭৯ 
সোল । 
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হোত শংটলন : ফু হযোলমর হোত শংটন ক্লোি তছ  ইং লন্ড ঘপোল ো ঘখ্ োর প্রধোন  োাঁতট। ঘপোল ো 
ঘখ্ োর উৎপতত্ত সম্ভিি পোরলসয অ্থিো েোরিিলষশ ছ-ঘর্ো তি. পূ. ঘথলক তিতটে প্রথম 
র্িোেীর মোঝোমোতঝ ঘকোলনো সমলে িল  মলন করো হে। 
 
চোত শ তপস : ঘর্তফলল্ডর িোতসন্দো চো শস তপস তছল ন আতিষ্কোরক, নোতম ঘিহো োিোদক, 
অ্তেলনিো এিং ঘসইসলঙ্গ তসাঁলধ  ঘচোর এিং খু্তন। 
 
ওলেনরোইট : থমোস তগ্রতফথ ওলেনরোইট (১৭৯৪-১৮৫২) তছল ন তচত্র্কর এিং তর্ল্প 
সমোল োচক। তিতন িহ প্রিন্ধ রচনো কলরলছন ইলিোলমট িনমট এিং জোনুস ওলেদোরকুক 
ছদ্মনোলম। ঘর্োনো  োে তিতন একতট হিযোর মোম োে অ্তে ুক্ত হলেতছল ন। 
 
পোকশহোটশ : ১৮৩৮-এ আই  অ্ি ওলেলট প্রতিতষ্ঠি অ্িীি সুরিো সংিত ি কোরোিোর। 
সলম্মোতহি মোনুষ ঘসই হকুম হিহ ঘমলন চল  : তেলেনোর তচতকৎসক িোনজ আন্তন 
ঘমসমোর (১৭৩৪-১৮১৫) সলম্মোহন তিদযো বিজ্ঞোতনক পেতিলি িযিহোলরর প্রচ ন কলরন। 
উনতিংর্ র্িলকর ঘর্লষ ইউলরোলপ সলম্মোহন তছ  একতট জনতপ্রে তিষে। 
 
কোতেশ : তেটোতমন তস-এর অ্েোলি  তটি চমশলরোি। 
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কুষ্ঠলরোি : কুষ্ঠলরোলির জীিোণু মোইলক্রোিযোকতটতরেোম  যোপলর প্রথম তচতিি কলরন 
নরউইতজে তচতকৎসক তজ, আরলমোেোর হযোনলসন। ঘসকোল  এই ঘরোি তছ  দুরোলরোিয 
এিং সংক্রোমক মলন করো হি কুষ্ঠলরোিলক। 
 
সোমলনর শুক্রিোর  ুক্তরোষ্ট্র রওনো হলি : িলিষক ঘ সত  তক্লংিোর জোতনলেলছন 
রুতরটোতনেো জোহোলজর কিৃশপি কুনোডশ  োইনোলরর জোহোজ ত েোরপু  ঘথলক ঘসই সমলে 
শুধুমোত্র্ মঙ্গ িোর, িৃহস্পতিিোর এিং র্তনিোর রওনো হি। 
 
 ন্ডন  োইলিতর : ঘসন্ট ঘজমস ঘকোেোলর অ্িতস্থি  ন্ডন  োইলিতর প্রতিতষ্ঠি হে ১৮৪১-
এ। প্রতিষ্ঠোিোলদর মলধয উলল্লখ্ল োিয টমোস কো শোই  এিং জন টুেোটশ তম -এর নোম। 
 
হোং ও : দতরদ্র কৃষক পতরিোলর জন্মগ্রহণ করো হোং ও (১৩২৮-১৩৯৮)-র আস  নোম চু 
উেোন চযোং। ইতন তমং রোজিংলর্র প্রতিষ্ঠোিো। 
 
আং ঘ ো : আং ঘ ো (১৩৬০-১৪২৮) তছল ন তমং িংলর্র িৃিীে সম্রোট। 
 
িোং ইং : তমং  ুলির এক তিখ্যোি কতি এিং তর্ল্পী তছল ন িোং ইং িো িোন ইন (১৪৭০-
১৫২৩)। 
 
সোং : বচতনক রোজিংর্ সোং-এর র্োসনকো  তছ  তিতটে ৯৬০ ঘথলক ১২৫৯ প শন্ত। 
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উেোং : িো উেোন রোজিংলর্র প্রতিষ্ঠোিো ঘমোঙ্গ  িীর ঘচতঙ্গস খ্োলনর নোতি কুি োই খ্োন 
(১২১৫-১২৯৪)। সোং িংর্ীে র্োসকলদর তসংহোসনচুযি কলর কুি োই খ্োন এই 
রোজিংলর্র সূচনো কলরন ১২৭১ সোল । উেো  রোজিংর্ রোজত্ব কলর ১৩৬৮ প শন্ত। 
 
তমং রোজিংর্ : উেোন রোজিংলর্র পিলন তমং রোজিংলর্র সূচনো হে তচনলদলর্ ১৩৬৮ 
সোল । এর র্োসনকোল র সমোতি  লট ১৬৪৪-এ। 
 
সম্রোট ঘর্োমু : জোপোলনর সম্রোট ঘর্োমু (৭০১-৭৫৬) তসংহোসলন অ্তেতষক্ত হন ৭১৫ সোল  
মোত্র্ ঘচোলেো িছর িেলস। ঘর্োমু তছল ন িুেলদলির প্রিতিশি ধলমশর অ্নুিোমী এিং 
ঘিৌেতর্লল্পর পৃষ্ঠলপোষক। 
 
নোরো : জোপোলনর প্রথম রোজধোনী নোরো। ঘসখ্োলন ৭৫২ সোল  সম্রোট ঘর্োমু ঘটোডোই-তজ 
মতন্দর প্রতিষ্ঠো কলরন। ঘর্োলর্ো-ইন হ  ঘটোডোই-তজ মতন্দলরর একতট হলমশর নোম। ঘর্োলর্ো-
ইন এখ্ন ঘর্োমুর িযিহৃি তজতনসপলত্র্র সংগ্রহর্ো ো। 
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বুয া ববজ্ঞাচনযের চবেট চবটযর্চম 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয তক্রতপং মযোন ] 

 
তির্ িছর আলি প্রলফসোর ঘপ্রসিুতরলক ত লর অ্লনক কুৎতসি গুজি দোনো ঘিাঁলধ উলিতছ  
ইউতনেোতসশতটলি। তর্উলর উলিতছ   ন্ডলনর তিদগ্ধ মহ । র্ো শক ঘহোমস িরোির িল লছ, 
জ নয এই গুজলির অ্িসোন  টোলনোর জলনযই তিতচত্র্ ঘসই কোতহতন জনসমলি হোতজর 
করো দরকোর। তকন্তু তকছু অ্ন্তরোলের জলনয িো পোতরতন। তটলনর িোলক্স র্ো শক ঘহোমলসর 
অ্লনক আশ্চ শ অ্যোডলেঞ্চোলরর সলঙ্গ এই কোতহতনও িতন্দ হলে পল  তছ  এিতদন। 
সম্প্রতি অ্নুমতি তমল লছ িযোপোরটো সিোইলক জোনোলনোর। প্রযোকতটস ঘথলক তরটোেোর করোর 
আলি ঘহোম, ঘ -কটো ঘকস িদন্ত কলর তিলেতছ  এতট ঘসইসলির অ্নযিম। তির্ িছর 
পলরও তকন্তু সি কথো ঘখ্ো োখু্ত  ি ো  োলি নো সংিি কোরলণই ঘরলখ্ ঘঢলক ি লি 
হলি। 
 
১৯০৩ সোল র ঘসলেম্বলরর ঘিো োে এক ঘরোিিোলরর সন্ধযোে একটো তচরকুট ঘপ োম 
ঘহোমলসর কোছ ঘথলক। এখু্তন এলসো– তদ সুতিলধ হে এিং সুতিলধ কলর ঘনওেো  তদ 
সম্ভি হে। র্ো ঘহো। ঘহোমলসর সলঙ্গ ঘস সমলে আমোর সম্পকশটো িল ো তিতচত্র্ রূপ 
তনলেতছ । ঘহোমস িরোিরই অ্লেযলসর দোস–আতমও পল  তিলেতছ োম িোর মলধয। 
িোমোক, কোল োপোইপ, ঘিহো ো, ইনলডক্স িুক এিং অ্নযোনয হোতিজোতি িস্তু ঘথলক একটু 
পৃথক সত্তো তছ  আমোর। ঘদৌ ঝোাঁলপর ঘকলস তিশ্বোসী সঙ্গীর দরকোর প ল ই আতম ছো ো 
চ ি নো। এ ছো োও আমোলক তদলে ওর কোজ হি অ্লনক। আতম তছ োম ওর মলনর 
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195 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্োনপোথর। উেীি কলর ছো িোম। আতম সোমলন থোকল ও মলনর তচন্তো প্রকোর্ করি মুখ্ 
তদলে। আতম শুনিোম এিং িোি ো তদিোম। আমোর শ্লথিতি তচন্তোর্তক্ত ওলক ঘখ্তপলে 
িু ি, ফল  অ্তগ্ন্তর্খ্োর মলিো সহজোি অ্নুেূতি আরও  ক তকলে উলি ঘেির ঘথলক 
দ্রুি ঘটলন আনি স্পষ্টির মোনসছতিলক। তমল তমলর্ িদলন্ত নোমল  এইেোলিই আমোর 
দোনহীন েূতমকো পো ন কলর ঘ িোম আতম। 
 
ঘিকোর তিলট ঘপৌঁলছ ঘদখ্ োম আমশলচেোলর িলস পো গুতটলে গুতটসুতট ঘমলর িলস পোইপ 
কোমল  কপো  কুাঁচলক কী ঘ ন তচন্তো করলছ ঘহোমস। তনশ্চে তিরতক্তকর ঘকোলনো সমসযোে 
জজশতরি হলে রলেলছ। হোি ঘনল  আমোর তপ্রে ঘচেোলর িসলি ইতঙ্গি কর  িলট, িোরপর 
ঝো ো আধ ণ্টো আমোর তদলক তফলরও িোকো  নো–অ্তস্তত্বই ঘ ন েুল  ঘিলছ মলন হ । 
িোরপলরই অ্ির্য ঝুাঁতক তদলে েঙ্গ কর  িন্দ্রোিন্ন অ্িস্থো অ্লেযসমলিো ঘখ্েোত  হোতস 
ঘহলস সোদর সম্বধশনো জোনো  আমোলক আমোরই একদো আস্তোনোে। 
 
ি ল , েোেো ওেোটসন, তকছু মলন ঘকোলরো নো। একটু অ্নযমনক হলে পল তছ োম। িি 
চতব্বর্  ণ্টোে ঘির্ কলেকটো অ্দু্ভি  টনো হোতজর করো হলেলছ আমোর সোমলন। েোিতছ, 
ঘিোলেন্দোতিতরলি কুকুলরর েূতমকো সম্পলকশ একটো প্রিন্ধ ত খ্ি। 
 
আতম ি  োম, তকন্তু ঘহোমস, এ তনলে ঘিো আলিও অ্লনক ঘ খ্ো হলে ঘিলছ। িোডহোউন্ড—
লুথহোউন্ড— 
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নো, নো, ঘস-িযোপোলরর কথো ি তছ নো। ও ঘিো আলছই। আতম  ো ি তছ, িো আরও সূক্ষ্ম। 
মলন পল , একটো ঘকলস আত্মিুষ্ট পরম সম্মোনীে এক েদ্রল োলকর অ্পরোধী 
স্বেোিচতরলত্র্র কথো িল  তদলেতছ োম িোরই ঘছল র মন প শলিিণ কলর? 
 
মলন আলছ। 
 
কুকুরলদর তনলেও তিক একই  োইলন েোিতছ। ফযোতমত   োইলফর প্রতিফ ন  লট 
কুকুরলদর স্বেোিচতরলত্র্। ঘিোম ো ফযোতমত লি আমুলদ কুকুর তক ঘদখ্ো  োে? সুখ্ী 
পতরিোলরর তিষণ্ণ কুকুর কখ্লনো ঘদলখ্ছ?  োলদর স্বেোি দোাঁি তখ্তচলে ঘিল  আসো, িোলদর 
কুকুররোও দোাঁি তখ্তচলে ঘিল  আসলি ঘর্লখ্। তিপজ্জনক ফযোতমত র কুকুররোও 
তিপজ্জনক হে। কুকুরলদর ঘমজোলজ িোলদরই ঘমজোলজর প্রতিফ ন  লট! 
 
মোথো ঘনল  ি  োম, তকন্তু একটু দূরকল্পনো হলে  োলি। 
 
তটপ্পনী কোলন িু   নো ঘহোমস। পোইলপ িোমোক েলর ঘফর গুতটসুতট ঘমলর িস  ঘচেোলর। 
 ো ি  োম িো ঘখ্লট  োে হোলির ঘকলস। সমসযোটো জট পোকোলনো। একটো প্রলশ্নর মলধয 
হেলিো একতদলনর ঘখ্ই পোওেো ঘ লি পোলর। প্রশ্নটো এই : প্রলফসর ঘপ্রসিুতরর একোন্ত 
অ্নুিি ঘনকল -কুকুর িোাঁলকই কোম োলি ঘি  ঘকন? 
 
িুি এই প্রশ্নটো তজলজ্ঞস করোর জলনয ঘহোমস তচতি পোতিলে আমোলক ঘডলক পোতিলেলছ 
িুলঝ ঘমজোজ তখ্াঁচল  ঘি । তি িণ তনরোর্ হ োম। অ্পোলঙ্গ আমোর বনরোর্য তনরীিণ 
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কলর ঘহোমস ি ল , তকছুই পো টোওতন ঘদখ্তছ! ওেোটসন আলি  ো ওেোটসন এখ্নও 
িোই। ঘছোলটোখ্োলটো। িযোপোলরর মলধযই ঘ  গুরুির সমসযো  ুলকোলনো থোলক, এই ঘসোজো 
িেটো এিতদলনও তর্খ্ল  নো। ঘপ্রসিুতরর নোম তনশ্চে শুলনছ? কযোমলফোডশ 
তফতজলেো তজট। েদ্রল োলকর িেস হলেলছ। ধীর। তস্থর িম্ভীর প্রকৃতির মোনুষটোর প্রোলণর 
িনু্ধ ি লি একটো উ ফ-হোউন্ড–মতনি অ্ন্ত প্রোণ িোর। হিোৎ এই কুকুর  তদ দু-দুিোর 
ঘিল   োে মতনিলক কোম োলনোর জলনয, তজতনসটো তক অ্িযন্ত অ্দু্ভি িল  মলন হে নো? 
ঘিোমোর কী মলন হে? 
 
র্রীর খ্োরোপ হলেলছ কুকুলরর। 
 
খু্ি সংিি সম্ভোিনো। পলর ঘেলি ঘদখ্ো  োলিখ্ন। তকন্তু আপোিি িল ো, আর কোউলক ঘস 
ঘিল   োে নো ঘকন, অ্থিো সিসমলেই তনিলক  াঁাোক কলর কোম োলি  োে নো ঘকন– োে 
শুধু তিলর্ষ উপ লিয। অ্দু্ভি, েোেো ওেোটসন খু্িই অ্দু্ভি িযোপোর। তমটোর ঘিলনট 
ঘছোকরো ঘদখ্তছ। একটু আলিই এলস ঘিল ন– ণ্টোটো তনশ্চে উতনই িোজোলিন। 
ঘেলিতছ োম িোর আলিই ঘিোমোর সলঙ্গ একটু কথো িল  ঘনি। 
 
ি লি ি লিই তসাঁত লি দ্রুি পদর্ে এিং পরিলণই আেুল র িোাঁট ঘিোকোর ঘজোরোল ো 
র্ে ঘর্োনো ঘি  দরজোে এিং  লর আতিেূশি হল ন নিুন মলে । িেস আন্দোজ 
তিতরর্। দী শ, সুশ্রী  ুিক। জমকোল ো পতরপোতট ঘির্। তকন্তু হোিেোলি ছোত্র্সু ে কুেো 
আর জ িো–সংসোলরর সংগ্রোম ঘিল  এতিলে  োলনওেো ো দুাঁলদ পুরুষ ঘ ন নন। ঘহোমলসর 
সলঙ্গ করমদশন কলর সতিস্মলে িোকোল ন আমোর তদলক। 
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ি ল ন, িযোপোরটো তকন্তু িৃিীে িযতক্তর সোমলন ি লি সংলকোচ ঘিোধ করতছ। খু্িই 
প্রোইলেট। 
 
তনেশলে থোকুন মর্োে। ডটর ওেোটসন তিলিচক পুরুষ। িো ছো ো এ-ঘকলস োঁর মলিো 
সহল োিীর আমোর দরকোর। 
 
ঘির্ ঘিো, িোহল  আর আপতত্ত কীলসর। আমোর তদক তদলে ি ো উতচি িল  ি  োম। 
 
ওেোটসন, ইতন তিখ্যোি বিজ্ঞোতনক প্রলফসর ঘপ্রসিুতরর একমোত্র্ সহল োিী, তমটোর ঘট্র্ের 
ঘিলনট। একই িোত লি থোলকন–প্রলফসলরর ঘমলের সলঙ্গ তিলের কথোও পোকো হলে 
তিলেলছ। ঘসইজলনযই এি সিকশ  লরোেো িযোপোলর।  োক এখ্ন অ্দু্ভি রহলসযর সমোধোন 
করো  োে কীেোলি েোিো  োক। 
 
ডটর ওেোটসন সি জোলনন ঘিো? 
 
ি িোর সমে ঘপ োম নো। 
 
িোহল  আতম ি তছ। সম্প্রতি আরও  টনো  লটলছ। 
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199 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আলির  টনোগুল ো িোহল  আমোলক িল  ঝোত লে তনলি তদন। ওেোটসন, প্রলফসলরর 
খ্যোতি সোরোইউলরোলপ। প োশুনো তনলেই আলছন। আজ প শন্ত ঘকোলনো ঘকল ঙ্কোতর িোাঁর 
নোলম ঘর্োনো  োেতন। তিপত্নীক। ঘমলের নোম এতডথ। অ্িযন্ত কমশি, িী শিোন পুরুষ,  ো 
করোর ঘসোজোসুতজ কলরন– ুতরলে নোক ঘদখ্োলনোর মোনুষ নন।  ুেতপ্রে পুরুষ ি লি  ো 
ঘিোঝোে, িোই। মোসকলেক আলিও উতন িোই তছল ন। 
 
িোরপলরই  ট  অ্ টন। একষতট্ট িছর িলেলস তিলে করলিন তিক করল ন প্রলফসর 
মরতফর ঘমলেলক। তিলের কথোও পোকো হলে ঘিলছ। প্রলফসর মরতফ কমপযোলরতটে 
অ্যোনোটতম ঘচেোলর আলছন–প্রলফসর ঘপ্রসিুতরর সিীথশ। িুল ো িলেলসর েোল ো  োিোর 
চোইলিও এ ঘ ন এককোতি ঘিতর্ ঘ ৌিলনোতচি আলিি, উন্মোদনোে ঘ ন ফুটন্ত েোল োিোসো। 
ঘপ্রলম পুাঁদ হলে তিলেলছন প্রলফসর। ঘমলেতটর নোম আত স মরতফ। ঘদহমলন সুিোম 
তনলটো  মতহ ো। পুরুষতচলত্ত তিপু  আল ো ন সৃতষ্ট করলি সিম। প্রলফসলরর ঘমোতহি 
হওেোটো আশ্চ শ নে। তকন্তু ফযোতমত র ঘকউ এ-তিলেলি সোে তদলি পোরলছ নো। 
 
িড্ড িো োিোত  হলে  োলি, ি ল ন মলে  েদ্রল োক। 
 
তিকই িল লছন। অ্স্বোেোতিক, অ্তিতরক্ত এিং একটু উেোম েোল োিোসোই ি লি পোলরন। 
পোত্র্ীর িোিোর আপতত্ত ঘনই। পোত্র্ীর তনলজরও আপতত্ত ঘনই– তদও িোলক তিলে করোর 
জলনয উপ ুক্ত িলেলসর অ্লনলকই এতিলে এলসলছ তকন্তু অ্নযোনয তদক তদলে প্রলফসলরর 
ঘপ্রসিুতরর সলঙ্গ িোলদর ঘকোলনো িু নোই হে নো। প্রলফসলরর িেসটোই ঘকি  ঘিতর্ টোকো 
আলছ কোত  কোত । 
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এই সমলে  ট  প্রথলম রহসযটো।  ো কখ্লনো কলরন নো, প্রলফসর িোই কলর িসল ন। 
কোউলক নো-জোতনলে হিোৎ উধোও হলে ঘিল ন। তফরল ন পলনলরো তদন পলর। কোউলক 
ি ল ন নো ঘকোথোে ঘিতছল ন। েোিযক্রলম তমটোর ঘিলনলটর এক িনু্ধ প্রোহো ঘথলক তচতি 
ত লখ্ জোনোল ন, প্রলফসর ঘপ্রসিুতরলক তিতন ঘসখ্োলন ঘদলখ্লছন তকন্তু কথো ি োর সুল োি 
হেতন। এইেোলিই িৃিীে মুলখ্ জোনো ঘি  ঘকোথোে ঘিতছল ন প্রলফসর ঘপ্রসিুতর। 
 
এরপর ঘথলকই প্রলফসর ঘ ন আর আলির প্রলফসর রইল ন নো–অ্দু্ভি একটো পতরিিশন 
ঘদখ্ো ঘি  িোর মলধয। ঘির্ র্ি, ধূিশ, ঘিোপন, গুি হলে ঘিল ন। সি তকছুই ঘ ন 
 ুতকলে চুতরলে করলি পোরল  িোাঁলচন– ো িোর স্বেোলির তিক উ লটো। ধীর্তক্ত রই  
আলির মলিোই প্রখ্র, ধোরোল ো। কল লজর িকৃ্তিোর ধোরও কম  নো। িো সলেও ঘির্ 
ঘিোঝো ঘি , এ ঘ ন আলরক প্রলফসর। একটো কুতট  িদ সত্তো ঘ ন িোাঁলক আিে 
কলরলছ। এ-মুলখ্োর্ তছাঁল  ঘফ লি ঘচলেলছ তনলজর ঘমলে িোর িোর ঘচষ্টো কলরলছ িোিোর 
সলঙ্গ আলির অ্িস্থো তফতরলে আনলি। তকন্তু পোলরতন! তমটোর ঘিলনট তনলজও ঘচষ্টো 
কলরলছন। এিোর আপতনই ি ুন তচতিপলত্র্র িযোপোরটো। 
 
ডটর ওেোটসন, প্রলফসর ঘপ্রসিুতর আমোলক তিশ্বোস করলিন পুলরোপুতর। ঘসলক্রটোতর 
তহলসলি আমোর ঘ -অ্তধকোর তছ , ওাঁর েোই িো ঘছল  হল ও এি অ্তধকোর ঘপিোম তক নো 
সলন্দহ। ওাঁর সমস্ত তচতিপত্র্ আতম ঘদখ্িোম। তকন্তু প্রোহো ঘথলক ঘফরোর পর এ-িযিস্থো 
পো লট ঘি । উতন আমোলক ঘডলক িল  তদল ন  ন্ডন ঘথলক টযোলম্পর নীলচ ক্রস তচি 
ঘদওেো কিকগুল ো তচতি আসলি–আতম ঘ ন িো নো-খু্ত । এ-রকম অ্লনক তচতি হোি 
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তদলে ওাঁর কোলছ ঘপৌঁলছলছ–অ্তর্তিি হোলি ঘ খ্ো তিকোনো –আর ঘ খ্ো E. C.। জিোি 
 তদও-িো তদলে থোলকন প্রলফসর, ঘস-খ্োম আমোর হোি তদলে  োেতন, িো সি তচতি ঘ খ্োলন 
জমো পল , ঘসই িোলকলটও রোলখ্নতন। 
 
এিোর ি ুন িোক্সর িযোপোরটো, ি ল  ঘহোমস। 
 
প্রলফসর প্রোহো ঘথলক একটো কোলির িোক্স এলনতছল ন–জোমশোতনলি ঘ  ধরলনর কোলির 
কোজ চো ু আলছ–এ-িোলক্সও ঘসই কোজ ঘদখ্ো  োে।  ন্ত্রপোতি ঘ খ্োলন থোলক, িোক্সটো 
ঘরলখ্তছল ন। ঘসখ্োলন। একতদন একটো  ন্ত্র খু্াঁজলি তিলে িোক্সটো ঘ ই িুল তছ, অ্মতন 
ঘিল  এল ন প্রলফসর। হোি ঘথলক তছতনলে তনল ন িোক্সটো এিং ক ো ি োে ধমলক উলি 
ি ল ন, আর কিলনো ঘ ন িোলক্স হোি নো-তদই। আতম ঘিো অ্িোক। মলন খু্ি  োি । 
এেোলি কখ্লনো উতন কথো িল নতন আমোর সলঙ্গ।  তদও ি  োম হিোৎ হোি ঘ লি ঘিলছ 
তকন্তু উতন তিশ্বোস করল ন নো। সোরোিণ আ লচোলখ্ নজর রোখ্ল ন আিোর হোি তদই তক 
নো ঘদখ্িোর জলনয। পলকট ঘথলক ডোইতর িোর করল ন তমটোর ঘিলনট, ঘসতদন তছ  
ঘদোসরো জু োই। 
 
চমৎকোর! আপনোর ঘ খ্ো িোতরখ্গুল ো ঘদখ্তছ কোলজ আসলি। ি ল  ঘহোমস। 
 
গুরুর কোলছ গুতছলে কোজ করলি তর্লখ্তছ অ্নযোনয অ্লনক তিলদযর সলঙ্গ। ঘ তদন ঘথলক 
ওাঁর মলধয অ্স্বোেোতিক আচরণ  ি কর োম, ঘসইতদন ঘথলক ওাঁর সি তকছুই নজলর রোখ্ি 
িল ই িোতরখ্গুল োও পর পর ত লখ্ ঘরলখ্তছ। ঘ মন ধরুন, ওই ঘদোসরো জু োই িোতরলখ্ই 
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টোতডরুম ঘথলক ঘ ই হ   লর এল ন প্রলফসর, উ ফ হোউন্ড রে ঘিল  ঘি  িোলক 
কোম োলনোর জলনয। ঘসই প্রথম, তিিীেিোর কোম োলি ঘি  এিোলরোই জু োই। িোরপর 
তিলর্ জু োই। ঘর্ষকোল  আস্তোিল  চো োন করলি হ  রেলক। এি েোল ো কুকুরটোর 
এলহন অ্িস্থো েোিোও  োে নো–আতম তক তিরক্ত করতছ আপনোলক? 
 
মৃদু েৎসনো তমতর্লে ঘর্ষ কথোটো ি ল ন তমটোর ঘিলনট। ঘহোমস অ্নযমনক হলে 
তিলেলছ। কত কোি ঘদখ্লছ। ঘর্ষ কথোটো শুলনই সতম্বৎ তফলর এ । 
 
অ্দু্ভি! আশ্চ শ! অ্সোধোরণ! তমটোর ঘিলনট, আপনোর খু্াঁতটনোতট িণশনোে অ্লর্ষ উপকোর 
হ  আমোর। অ্লনক নিুন িযোপোর জোন োম। এ ছো োও নিুন কী  লটলছ ি তছল ন 
ঘ ন? 
 
মুখ্টো কোল ো হলে ঘি  তমটোর ঘিলনলটর। 
 
পরশু রোলির  টনো। রোি দুলটোে ঘজলি শুলে তছ োম। এমন সমলে পযোলসলজ চোপো 
আওেোজ শুন োম। দরজো খু্ল  উাঁতক মোর োম। পযোলসলজর ঘর্ষ প্রোলন্ত প্রলফসলরর 
ঘর্োিোর  র— 
 
িোতরখ্টো? ঘহোমলসর প্রশ্ন। 
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স্পষ্টি তিরক্ত হল ন মলে  েদ্রল োক। কথোর মোলঝ িুি িোতরখ্ জোনোর ঘকোলনো মোলন 
হে? 
 
ি ল ন, ি  োম ঘিো পরশু রোলির  টনো। ঘচৌিো ঘসলেম্বর। 
 
ঘির্ ঘির্, িল   োন। 
 
পযোলসলজর এক প্রোলন্ত ওাঁর ঘর্োিোর  র, আলরক প্রোলন্ত তসাঁত । তসাঁত লি ঘ লি হল  
আমোর  লরর সোমলন তদলেই ঘ লি হে। তমটোর ঘহোমস,   োম খ্ো ো হলে ঘি  এই 
পযোলসলজর তদলক িোতকলে। একতটমোত্র্ জোন ো তদলে আল ো এলস প তছ  পযোলসলজ 
িোদিোতক অ্ন্ধকোর। আতম ঘদখ্ োম, হোমোগুত  তদলে ঘক ঘ ন এতিলে আসলছ অ্ন্ধকোর 
পযোলসজ ঘিলে আমোর  লরর তদলক। অ্ন্ধকোলরর মলধয অ্ন্ধকোলর ি ো ঘ ন একটো 
ঘপ্রিমূতিশ। আচমকো আল োর মলধয এলস প লিই ঘদখ্ োম ঘস ঘক। প্রলফসর ঘপ্রসিুতর। 
হোমোগুত  তদলিন তমটোর ঘহোমস প্রলফসর ঘপ্রসিুতর হোমোগুত  তদলিন! তিক হোমোগুত  
ঘদওেো িোলক িল  নো–হোাঁটু ঘটলন ঘটলন আসলছন নো–হোাঁটলছন হোি আর পোলের ওপর 
ের তদলে, মুণু্ডটো ঝু লছ দু-হোলির মলধয। সিশোঙ্গ অ্ির্ হলে ঘি  েেোিহ ঘসই দৃর্য ঘদলখ্ 
স্থোণুর মলিো দোাঁত লে রই োম ঘিো রই োম–উতন ওইেোলি চোর হোি পোলে ঘহাঁলট আমোর 
দরজো ঘপতরলে ঘ লিই সতম্বৎ তফর । ঘপছলন তিলে ি  োম সোহো য করলি পোতর তক নো। 
জিোিটো হ  অ্সোধোরণ রকলমর। তছল লছ ো ধনুলকর মলিো তছটলক দোাঁত লে উিল ন 
প্রলফসর। িীক্ষ্ণ্ণ্ণ ককশর্ ি োে অ্িযন্ত  োলিিোই েোষোে  ো মুলখ্ এ  িোই িল  ঘিল ন 
এিং ঝল র মলিো ঘদৌল  তসাঁত  ঘিলে ঘনলম ঘিল ন। দোাঁত লে রই োম তকছুিণ ঘফরোর 
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পথ ঘচলে। তফরল ন নো ঘদলখ্  লর তিলে শুলে প  োম। মলন হে তফলরতছল ন ঘেোলরর 
তদলক। 
 
ওেোটসন। ঘিোমোর কী মলন হে? ঘ ন একটো দুষ্প্রোপয নমুনো এতিলে তদলি পযোথ তজট 
এমতন েতঙ্গমোে ি   ঘহোমস। 
 
ি  োম, ঘকোমলর িোি হলেলছ। িযথো িো ল  এমতনেোলিই ঘ োলক হোাঁলট, ঘমজোজও 
তিতরলি হলে  োে। 
 
চমৎকোর! কল্পনোর ফোনুলস ঘচলপ জতমন ঘছল  রূ্লনয েোসিোর পোত্র্ িুতম নও। তকন্তু েোেো 
কতটিোলির তথলেোতর এখ্োলন অ্চ । ঘকননো, পলরর মুহূলিশই উতন সটোন তসলধ হলে 
দোাঁত লেলছন। 
 
তমটোর ঘিলনট ি ল ন, ওাঁর র্রীরও ইদোনীং খু্ি েোল ো  োলি অ্িযন্ত সুস্থ সি  
ঘজোেোলনর মলিোই স্বোস্থয হলেলছ। এতডথ আর আতম তদলর্হোরো হলে পল তছ। ঘির্ িুঝতছ 
একটো সিশনোলর্র তদলক এতিলে  োতি। 
 
ওেোটসন, ঘিোমোর কী মি? 
 
ডোক্তোলর  ো িল , আতমও িোই ি ি। েোল োিোসোে মতস্তষ্ক আিন্ন হলেতছ  িল  প্রলফসর 
ঘদর্ভ্রমলণ ঘিতরলেতছল ন। মোথো িোন্ডো করোর জলনয। িোক্স আর ঘিোপন তচতির সলঙ্গ 
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টোকোপেসোর সম্পকশ আলছ–হেলিো ধোর তনলেতছল ন, নেলিো ঘর্েোর সোতটশতফলকট িোলক্সর 
মলধয  ুতকলে ঘরলখ্তছল ন— 
 
টোকোপেসো তনলে এই  ুলকোচুতরও তনশ্চে িরদোস্ত করলি পোলরতন উ ফ হোউন্ড–িোই 
 াঁাোক। কলর কোম োলি তিলেতছ  মতনিলক। নো ঘহ নো, এর মলধয অ্নয িযোপোর আলছ। 
আতম ি ি— 
 
 ো ি লি  োতি  ঘহোমস, িো আর ি ো হ  নো  লরর মলধয ঝল র মলিো এক িরুণী 
ঢুলক প োে। ঘদলখ্ই তিত ং কলর  োতফলে উলি দু-হোি সোমলন িোত লে ঘধলে ঘিল ন 
তমটোর ঘিলনট, িরুণীও একই ঘপোলজ এতিলে এ  তমটোর ঘিলনলটর তদলক। 
 
এতডথ! কী িযোপোর? 
 
জযোক, আতম একো থোকলি পোর োম নো। িড্ড েে করতছ । িোই চল  এ োম। 
 
তমটোর ঘহোমস, ইতনই আমোর েোিী িউ–তমস এতডথ ঘপ্রসিুতর। 
 
ঘসইরকমই আাঁচ কলরতছ োম আতম আর ওেোটসন। তমস ঘপ্রসিুতর, নিুন তকছু  ট  
নোতক? 
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িল ো সোং োতিক  টনো  লটলছ তমটোর ঘহোমস। আমোর িোিোলক আপতন িোাঁচোন। সকো  
হলিই র্হলর এলস জযোলকর ঘহোলটল  তিলে  খ্ন শুন োম ও ঘনই, িুলঝতছ আপনোর 
কোলছই এলসলছ। 
 
ঘকস এখ্নও অ্স্পষ্ট, তমস ঘপ্রসিুতর। নিুন তকছু  লট থোকল  ি ুন। 
 
কো  সোরোতদন কীরকম ঘ ন তছ  িোিো।  টনোটো  ট  রোলত্র্। এসি  টনো  খ্ন  লট, 
িখ্ন ঘ ন িোিোর ঘখ্ো সটোই শুধু ঘদতখ্ িোিোর মলধয িোিো আর থোলক নো। ঘ ন অ্দু্ভি 
েীষণ একটো স্বলের ঘ োলর থোলক। পলর কী করলছ-নো-করলছ তকছু মলন থোলক নো। 
 
কী হলেলছ ি ুন। 
 
কুকুরটোর েীষণ তচৎকোলর  ুম ঘেলে ঘি  িেীর রোলি। রেলক এখ্ন আস্তোিল র কোলছ 
ঘর্কল  ঘিাঁলধ রোখ্ো হে। িোিোর পতরিিশলনর পর ঘথলকই ও-িোত লি েলে েলে থোতক 
িল  দরজোে িো ো তদলে শুলেতছ োম। জোন োর খ্ খ্ত  একটু ফোাঁক তছ । িোইলর চোাঁলদর 
আল ো ঘদখ্ো  োতি । আতম ঘসইতদলক িোতকলে কুকুরটোর েীষণ ঘচাঁচোতন শুনতছ এমন 
সমলে ঘচৌলকোনো ফোাঁকটোে ঘকোলেলক এলস ঘি  িোিোর মুখ্খ্োনো! হযোাঁ, হযোাঁ, আতম 
শুলেতছ োম তিনি োর  লর… র্োতসশর কোলছ স্পষ্ট ঘদখ্ োম নোক মুখ্ ঘচলপ আমোলক 
ঘদখ্লছ িোিো… আর… এক হোি তদলে কোচটো ঘিল  ঘিো োর ঘচষ্টো করলছ। আিলঙ্ক আতম 
কোি হলে তিলেতছ োম–কোচ খু্ল  ঘফ ল  তন শোি পোি  হলে ঘ িোম। ঘচোলখ্র েু  নে, 
েলের ঘচোলট ছোেো ঘদলখ্ও আলিো -িোলিো  িকতছ মলন করলিন নো–সিশোঙ্গ অ্সো  হলে 
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তিলেতছ  িল  ন লিও পোর োম নো। ঘচলে রই োম িোিোর মুলখ্র তদলক। হিোৎ কোচ 
ঘথলক সলর ঘি  মুখ্খ্োনো। আতম খ্োট ঘথলক তছটলক তিলে জোন ো তদলে উাঁতক মোরলিও 
সোহস ঘপ োম নো। িকিক কলর কোাঁপলি  োি োম ঘেোলরর আল ো নো-ঘফোাঁটো প শন্ত। 
ঘিকফোলটর ঘটতিল  িোিোলক ঘদখ্ োম আাঁঝোল ো চ ো ঘমজোলজ রোলির  টনো তনলে 
ঘকোলনো কথোই ি   নো। আতমও ি  োম নো। অ্তছ ো কলর র্হলর চল  এ োম জযোলকর 
কোলছ। 
 
র্ো শক ঘহোমস হোাঁ হলে ঘি  অ্দু্ভি এই কোতহতন শুলন। 
 
ি ল , তিনি োে আপনোর ঘর্োিোর  র? িোিোলন  ম্বো মই ঘনই ঘিো? 
 
একদম নো। তিনি োর জোন োে ঘকোলনোেোলিই ওিো  োে নো। িিুও ঘদলখ্তছ িোিোর মুখ্। 
 
িোতরখ্টো ঘদখ্তছ পোাঁচুই ঘসলেম্বর। ফল  আরও জট পোতকলে ঘি  িযোপোরটো। 
 
এিোর হোাঁ হওেোর পো ো তমস ঘপ্রসিুতরর। 
 
তমটোর ঘিলনট ি ল ন, এই তনলে দু-িোর হ  িোতরখ্ তনলে কথো ি ল ন তমটোর 
ঘহোমস। আপতন তক িোহল  চন্দ্রক োর সলঙ্গ উন্মত্তিোর সম্পকশ েোিলছন? 
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নো, নো, এলকিোলর আ োদো  োইলন েোিতছ। আপতন িরং আপনোর ডোইতরটো ঘরলখ্  োলিন–
িোতরখ্গুল ো েোল ো কলর ঘদখ্লি হলি। ওেোটসন, শুনল  ঘিো তিলর্ষ তিলর্ষ িোতরলখ্ 
প্রলফসর ঘপ্রসিুতর কী কলরন, পলর আর মলন করলি পোলরন নো। এই তিসৃ্মতির সুল োি 
তনলে আমরো িোলক তিলে ি ি, অ্মুক িোতরলখ্ তিতন আমোলদর সলঙ্গ অ্যোপলেন্টলমন্ট 
কলরতছল ন, িোই এলসতছ। ঘসই িোতরলখ্র ঘকোলনো কথোই মলন করলি পোরলিন নো 
তিশ্বোসও করলিন। ঘসই ফোাঁলক কোছ ঘথলক িোাঁলক টোতড করো  োলি। 
 
তমটোর ঘিলনট ি ল ন, উত্তম প্রস্তোি। তকন্তু একটো িযোপোলর হাঁতর্েোর কলর তদই। 
প্রলফসর ঘপ্রসিুতর অ্িযন্ত ঘকোপন স্বেোলির মোনুষ। মোলঝ মোলঝ মোরদোঙ্গো রূপ ধলরন। 
 
মৃদু হোস  ঘহোমস, তকন্তু ঘদখ্ো আমোলক করলিই হলি আর ঘিতর্ ঘদতর নো-কলর–কোরণ 
আলছ। 
 
আস্তোনো ঘছল  ঘহোমলসর পলি ঘিলরোলনো সহজ–ঘকোলনো িন্ধন ঘিো ঘনই। তকন্তু আমোর 
পলি ঘিলরোলনো কতিন অ্ি পসোর ঘফল ।  োই ঘহোক ঘসোমিোর সকোল  ঘট্র্লন ঘচলপ 
কযোমলফোডশ ঘপৌঁলছ ঘসলকল  সরোইখ্োনোর ঘচকোসশ-এ আমোলদর সুটলকস জমো রোখ্ োম। 
 
পলকট ঘথলক তমটোর ঘিলনলটর ডোইতর িোর কলর ঘদলখ্ তনলে ঘহোমস ি ল , ২৬ অ্িোট 
অ্দু্ভি ঘ োলর েুিলছন িোর মোলন ওই িোতরলখ্ তকছুই িোর মলন ঘনই। আমরো তিলে ি ি 
অ্যোপলেন্টলমন্ট কলরতছল ন ২৬ িোতরলখ্। ঘ কচোর ঘদন এিোলরোটোে  োলঞ্চর সমলে 
িোত লিই পোি। চ । 
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েো োলট ঘ ো োর িোত  ঘচলপ ঘপৌঁলছ ঘি োম প্রোচীন কল লজর সোতর ঘপতরলে েোতর সুন্দর 
একটো িোত র সোমলন। প্রলফসর শুধু আরোলমই ঘ  থোলকন িো নে–একটু তি োলসর 
মলধযই থোলকন িোত র ঘচহোরো ঘদখ্ল ই িো মো ুম হে। দরজো ঘথলকই ঘদখ্ োম জোন ো 
তদলে আাঁক ো-চুল ো এক িুল ো কটমট কলর ঘদখ্লছন আমোলদর। অ্তচলর হোতজর হ োম 
িোর সোমলন। চর্মো ঢোকো ঘচোলখ্র মলধয পোি োতমর ছোেোটুকুও ঘদখ্ োম নো। তিরোট 
ঘচহোরো।  ম্বো, িেীর কল জ প্রলফসলরর মূতিশ ঘ মন হে–তিক িোই। দুই চিু তকন্তু 
আশ্চ শ রকলমর িীক্ষ্ণ্ণ্ণ আর ধূিশ। চোম ো কুাঁল  ঘ ন ঘেির প শন্ত ঘদখ্োর িমিো রোলখ্ন। 
 
আমোলদর কোডশ ঘদখ্ল ন, িসলি ি ল ন। তজলজ্ঞস করল ন, আসো হলেলছ ঘকন। 
 
ঘহোমস হোতসমুলখ্ ি ল , ঘসটো ঘিো আপতনই ি লিন। 
 
আতম ি ি! 
 
আপতনই ঘিো আমোলদর ঘডলক পোতিলেলছন। খ্ির ঘপলেই ঘদৌল  এলসতছ। 
 
িোই নোতক। ধূসর ঘচোলখ্ কূ্রর নষ্টোতমর নোচ ঘদখ্ োম, আতম ঘডলক পোতিলেতছ! ঘক খ্ির 
তদ  ি ুন ঘিো? 
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ঘসটো ি লি পোরি নো–কথো তদলেতছ। িলি  তদ আমোলদর দরকোর আলছ িল  মলন নো। 
কলরন, আসলি পোতর। 
 
 োলিন কী? িযোপোরটো িত লে আলি ঘদতখ্। তচতিপত্র্ তকছু আলছ? ঘটত গ্রোম? আতম ঘ  
ঘডলক পোতিলেতছ, িোর প্রমোণ? 
 
তকছু ঘনই। 
 
িোর মোলন আতম ঘ  ঘডলক পোতিলেতছ ঘসটো প্রমোণ করলি চোন নো? 
 
ঘকোলনো প্রলশ্নর জিোি ঘদোি নো। 
 
িলট! িলট! এ-প্রলশ্নর জিোিটো তকন্তু এখু্তন ঘির করো  োলি। িল ই  ণ্টো িোজোল ন 
প্রলফসর।  লর ঢুকল ন তমটোর ঘিলনট। 
 
ঘিলনট, ঘহোমস নোলম ঘকোলনো ঘ োকলক ঘডলক পোতিলেতছল  তচতি ত লখ্? এই দুই 
েদ্রল োলকর ধোরণো নোতক আতম  ন্ডন ঘথলক এাঁলদর ঘডলক এলনতছ। 
 
আলজ্ঞ, নো, রতক্তম মুলখ্ ি ল ন তমটোর ঘিলনট। 
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িযস, িোহল  আর ঘকোলনো কথো নে, জ্ব ন্ত কু্রে ঘচোলখ্ আমোলদর তদলক িোতকলে 
ঘটতিল র ওপর দু-হোলির ের তদলে ঝুাঁলক পল  প্রলফসর ি ল ন, মর্োে, এিোর ঘিো 
ঘিকোেদোে প ল ন। 
 
কোাঁধ ঝোাঁতকলে ঘহোমস ি ল , অ্কোরলণ ঢুলক প োর জলনয দুুঃখ্ প্রকোর্ করো ছো ো আর 
কী করলি পোতর ি ুন। 
 
আচমকো তচল র মলিো ঘচাঁতচলে উলি ঘচোলখ্-মুলখ্ উৎকট তিলিষ ছত লে আমোলদর পথ 
রুলখ্ দোাঁ োল ন প্রলফসর,  োলিন ঘকোথো? জিোিতদতহ নো-কলর ঘিলরোলি পোরলিন 
ঘেলিলছন? অ্থশহীন ঘক্রোলধর তনদোরুণ অ্তেিযতক্ত আর তিকট মুখ্েতঙ্গমো ঘদলখ্ ঘির্ 
িুঝ োম িোলের ঘজোলর ঘিলরোলি হলি িোত  ঘথলক। তমটোর ঘিলনট মোলঝ এলস নো-
দোাঁ োল  ঘর্ষকোল  িোই করলি হি। 
 
ি ো ফোতটলে ি ল ন, করলছন কী? মোনসম্মোন জ োঞ্জত  তদলি িলসলছন ঘদখ্তছ? তটতট 
পল   োলি ঘ  ইউতনেোতসশতটলি! তমটোর ঘহোমস তিখ্যোি মোনুষ! ঘদর্সুে ঘ োক িোাঁলক 
ঘচলন। এ কী অ্সেযিো করলছন! 
 
অ্প্রসন্ন মুলখ্ পথ ঘছল  সলর দোাঁ োল ন প্রলফসর। রোস্তোে ঘিতরলে এ োম দুই িনু্ধ। 
ঘহোমস। ঘদখ্ োম ঘির্ মজো ঘপলেলছ এই  টনোে। 
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ি ল , েদ্রল োলকর নোলেশর অ্িস্থো ঘর্োচনীে। তকন্তু  ো জোনিোর জোনো হলে ঘিলছ। এ কী। 
ওেোটসন, ঘ োকটো আিোর ঘপছলনও ধোওেো কর  নোতক। 
 
খ্ ম  আওেোজ শুন োম ঘপছলন।  ুলর ঘদতখ্ প্রলফসর নন, তমটোর ঘিলনট ঘদৌল  
আসলছন। হোাঁফোলি হোাঁফোলি পোলর্ দোাঁত লে ি ল ন, দুুঃতখ্ি তমটোর ঘহোমস, সতিযই 
দুুঃতখ্ি। িমো চোইতছ। 
 
মোই তডেোর সযোর, িমো চোওেোর ঘকোলনো দরকোরই ঘনই। এসিই ঘপর্োদোতর অ্তেজ্ঞিোর 
মলধয পল । 
 
এ-রকম তিপজ্জনক ঘমজোলজ ওাঁলক কখ্লনো ঘদতখ্তন। তদন তদন ঘমজোজ সিলম উিলছ। 
এখ্ন িুঝল ন ঘিো ঘকন ওাঁর ঘমলে আর আতম দুজলনই এি েে ঘপলেতছ। অ্থচ মন 
ঘদখু্ন প্রলফসলরর তদতিয পতরষ্কোর। 
 
এলেিোলর। তহলসলি েু  কলর ঘফল তছল ন এখ্োলনই। তকছুই ঘেোল নতন–সি মলন 
রোলখ্ন। েোল ো কথো, তমস ঘপ্রসিুতরর  রটো ঘদখ্লি পোতর? 
 
ওই ঘিো। িোাঁ-তদক ঘথলক তিিীে। 
 
সিশনোর্! ওখ্োলন ওিো ঘিো ঘসোজো কথো নে। জোন োর তিক নীলচ একটো  িো আর ওপলর 
একটো জল র পোইপ অ্ির্য আলছ। 
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থোকল ও ওই ঘিলে ওিো আমোর পলিও সম্ভি নে, তমটোর ঘহোমস। 
 
তিক কথো। স্বোেোতিক মোনুলষর পলি কোজটো তিপজ্জনক। 
 
প্রলফসর  ন্ডলন  োলক তচতি ঘ লখ্ন, িোর তিকোনোটো ঘপলে ঘিতছ। আজই ত লখ্লছন একটো 
তচতি। িতটং ঘপপোলর তিকোনোটো উলি ঘিলছ। আতম টুলক ঘরলখ্তছ–এই ঘদখু্ন। 
 
ঘহোমস কোিজটো ঘদলখ্ পলকলট ঘরলখ্ ি ল , ঘডোরোক নোমটো তকন্তু অ্দু্ভি। লযোলেতনক 
মলন হলি। তমটোর ঘিলনট, আর তকছু করোর ঘনই অ্লপিো করো ছো ো। প্রলফসর অ্নযোে 
কলরনতন ঘ  ঘগ্রিোর করি। পোি  নন ঘ   রিতন্দ করি। এই অ্িস্থোে ঘকোলনো িযিস্থোই 
ঘনওেো  োলি নো। 
 
িোহল ? 
 
বধ শ ধরুন। মঙ্গ িোর একটো চু োন্ত সংকট ঘদখ্ো  োলি আর্ো করতছ–ঘসইতদন ঘফর আসি 
কযোমলফোলডশ। িতেন এই অ্িস্থো ঘথলক  তদ দূলর সলর থোকলি চোন তমস ঘপ্রসিুতর থোকলি 
পোলরন। 
 
ঘস-িযিস্থো করো  োলি। 
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িোহল  িোই করুন। প্রলফসরলক এখ্ন  োাঁটোলি  োলিন নো। 
 
ওই ঘ  ঘিতরলে এলসলছন ঘদখ্তছ! চোপোি োে ি ল ন তমটোর ঘিলনট। ঘঝোাঁলপর ফোাঁক 
তদলে ঘদখ্ োম সদর দরজোর িোইলর এলস ইতিউতি িোকোলিন প্রলফসর–দু-হোি ঝু লছ 
সোমলন। সোাঁৎ কলর সলর প ল ন তমটোর ঘিলনট। দূর ঘথলক ঘদখ্ োম ঘ ন রুলখ্ উিল ন 
প্রলফসর। উলত্ততজিেোলি কথো ি লি ি লি দুজলনই ঢুলক প ল ন িোত র মলধয। 
 
ঘহোমস পো িোত লে ি ল , প্রলফসলরর ঘিন অ্িযন্ত পতরষ্কোর। িোত  িলে ঘিোলেন্দো 
এলসলছ। ঘদলখ্ সলন্দহ কলরলছন ঘসলক্রটোতরলক তমটোর ঘিলনলটর এখ্ন সমে খু্ি 
খ্োরোপ। 
 
ঘফরোর পলথ ঘপোটঅ্তফস ঘথলক একটো ঘটত গ্রোম পোিো  ঘহোমস। জিোি এ  সলন্ধ 
নোিোদ। আতমও প  োম, কমোতর্শেো  ঘরোলড ঘডোরোলকর সলঙ্গ ঘদখ্ো কর োম। ঘসেোনো 
ঘ োক। ঘিোলহতমেোর মোনুষ। িেক। মতনহোতর ঘদোকোন আলছ। মোসশোর। 
 
ঘহোমস ি ল , িুতম আমোলক ঘছল  ডোক্তোতর আরম্ভ করোর পর ঘথলক এই মোসশোরলক তদলে 
অ্লনক খ্ির আতম ঘজোিো  কতর। প্রলফসর কোলক তচতি ঘ লখ্ন জোনো দরকোর তছ । 
ঘ োকটো ঘিোলহতমেোর ঘ োক প্রলফসরও প্রোহোে তিলেতছল ন। 
 
তকন্তু আতম ঘিো ঘকোলনোটোর সলঙ্গ ঘকোলনোটোর সম্পকশ খু্াঁলজ পোতি নো ঘহোমস। তিতরলি 
ঘমজোলজর উ ফ-হোউলন্ডর সলঙ্গ ঘিোলহতমেোে  োওেোর কী সম্পকশ মোথোে আসলছ নো। 
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অ্থিো এই দুইলের সলঙ্গ সুস্থ-সি  এক িৃে েদ্রল োলকর তনশুতি রোলি পযোলসলজ চোর 
হোিপোলে হোাঁটোর কী ঘ োিসূত্র্ আলছ, আমোর ত  ুলি প্রলির্ করলছ নো। সি চোইলি জতট  
রহসয হ  িোতরখ্ তনলে ঘিোমোর কচ োকচত । 
 
কথো হতি  সরোইখ্োনোে িলস, এ-র্হলরর তিখ্যোি সুরোর ঘিোি  সোমলন তনলে। ঘহোমস 
দু-হোলির আেু  একত্র্ কলর ক্লোসরুলম িকৃ্তিো ঘদওেোর ঢংলে ি  , তমটোর ঘিলনলটর 
ডোইতর ঘথলক ঘদখ্ো  োলি প্রলফসলরর তিতচত্র্ উন্মত্তিোর প্রথম ঘঝোক এলসতছ  ঘদোসরো 
জু োই–িোরপর ঘথলকই এই প্রলকোপ ঘদখ্ো ঘিলছ ন-তদন অ্ন্তর িযতিক্রম ঘদখ্ো ঘিলছ শুধু 
একিোরই। ঘর্ষ আক্রমণটো  লটলছ শুক্রিোর ঘিসরো ঘসলেম্বর। ২৬ অ্িোটও এই 
প শোলের মলধয ঘির্ খ্োপ ঘখ্লে  োলি। এলক কোকিো ীে ি ো  োে নো। 
 
স্বীকোর করলি িোধয হ োম আতমও। 
 
ঘহোমস ি ল , িোহল  ধলর ঘনওেো ঘ লি পোলর ন-তদন অ্ন্তর প্রলফসর এমন একটো 
ক ো ওষুধ র্রীলর প্রলির্ করোন  োর প্রেোি িণস্থোেী তকন্তু তিষোক্ত। ওাঁর উগ্র স্বেোলির 
ইন্ধন ঘজোিোে এই দ্রিযতট। প্রোহোে থোকোর সমলে অ্লেযসটো রি কলরতছল ন।  ন্ডন 
ঘথলক এখ্ন দ্রিযতট ঘজোিোন ঘদে একজন ঘিোলহতমেোর দো ো । সি তমল   োলি িোই নো? 
 
তকন্তু কুকুর, জোন োে মুখ্, পযোলসলজ চোর হোিপোলে হোাঁটো? 
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আলর েোেো, সলি ঘিো শুরু কর োম। মঙ্গ িোলর ঘিোঝো  োলি কি দূর এলিো োম। 
আপোিি ঘিলনট ঘছোকরো কী খ্ির তদলি পোলর ঘদখ্ো  োক। আর এই চমৎকোর টোউনটোর 
হোওেো খ্োওেো  োক। 
 
খ্ির  থোসমলে তনলে এল ন তমটোর ঘিলনট। প্রলফসর সতিযই ঘখ্লপ তিলেতছল ন। 
িোত র মলধয ঘিোলেন্দো হোনো ঘদওেোে। সরোসতর ঘিলনটলক ঘদোষোলরোপ কলরনতন  তদও, 
তকন্তু তিাঁতধলে কথো িল লছন অ্লনক। পলরর তদন সকোল ই আিোর অ্নয মোনুষ হলে 
তিলেলছন। ক্লোলসও ঘিোফো ঘ কচোর তদলে এলসলছন। ঘিন ঘির্ ঝরঝলর। তকন্তু মোনুষটো 
পো লট তিলেলছ–তদতিয ঘিল  তমটোর ঘিলনট ি ল ন, এ-প্রলফসর ঘস-প্রলফসর নন। 
 
ঘহোমস ি ল ,  োই  টুক নো ঘকন, তদন সোলিক তকছু করো  োলি নো। আমোলদর কোজ 
আলছ  ন্ডলন। রুতি ঘফল  এলসলছন ডটর ওেোটসন। িোই এখ্ন তফলর  োতি–সোমলনর 
ঘসোমিোর এই সমলে এই সরোইখ্োনোে ঘফর ঘদখ্ো হলি। এর মলধয তচতি ত লখ্ 
ওেোতকিহো  রোখ্লিন আমোলদর। 
 
পলরর কটো তদন ঘহোমলসর তটতক ঘদখ্ো ঘি  নো। ঘসোমিোর একটো তচরকুট ঘপ োম। পলরর 
তদন ঘ ন ঘট্র্লন ঘদখ্ো কতর। ঘট্র্লন িলস ও ি ল , ঘিলনট জোতনলেলছ এ ক-তদন খু্ি 
ঘখ্োর্লমজোলজ আলছন প্রলফসর। নিুন তকছু  লটতন।লচকোসশ সরোইখ্োনোে ঘপৌঁলছোলনোর পর 
সলন্ধ নোিোদ তমটোর ঘিলনট এলস ি ল ন, আজ  ন্ডন ঘথলক একটো তচতি আর একটো 
ঘছোলটো পযোলকট এলসলছ প্রলফসলরর নোলম–দুলটোরই ডোকতটতকলটর ি োে ক্রস তচি 
ঘদওেো। কোলজই আতম খু্ত তন–তনলষধ আলছ িল । 
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িম্ভীর হলে তিলে ঘহোমস ি ল , তমটোর ঘিলনট,  ো ি ল ন, িোর মলধযই অ্লনক প্রমোণ 
ঘপ োম আমোর তসেোলন্তর। উপসংহোর টোনোি আজ রোলি। প্রলফসরলক ঘচোলখ্ ঘচোলখ্ 
রোখ্লিন আপতন রোলত্র্  ুলমোলিন নো। দরজোর সোমলন তদলে ঘিল ও পথ আটকোলিন নো। 
ধোলরকোলছই থোকি আতম আর ডটর ওেোটসন। ঘসই িোক্সটোর চোতি কোর কোলছ থোলক? 
 
প্রলফসলরর  ত র ঘচলন। 
 
িোক্স তনলেও িলিষণোর প্রলেোজন হলি। দরকোর হল  িো ো েোেি। িোত লি র্ক্তসমথশ 
আর ঘকউ আলছ? 
 
ঘকোলচোেোন মযোকলফ  আলছ। 
 
 ুলমোে ঘকোথোে? 
 
আস্তোিল র ওতদলক। 
 
ওলকও দরকোর হলি পোলর। আলি তনলজরো ঘদতখ্, িোরপর। গুডিোই, কো  ঘেোলরর 
আলিই ঘফর ঘদখ্ো হলি। 
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মোঝরোলি তিলে দুই িনু্ধ  োপতট ঘমলর িস োম হ   লরর দরজোর উ লটো তদলকর 
ঘঝোাঁলপর মলধয। ঘির্ কনকলন িোন্ডো, িোর ওপর হোওেো তদলি। মোথোর ওপর তদলে ছুলট 
 োলি ঘমল র দ । েোতিযস িোলে ওেোরলকোট তছ , িোই রলি। েোেো চোদ মোলঝ মোলঝ 
উাঁতক তদলি ছুটন্ত ঘমল র আ ো  ঘথলক। ঘহোমলসর তিশ্বোস অ্তে োলনর ঘর্ষ পিশ হেলিো 
এইটোই, ক্লোইমযোলক্সর আর ঘদতর ঘনই–ঘসই আর্োলিই উদগ্রীি হলে িলস থোকলি 
পোর োম–নইল  িল োই একল লে  োিি। 
 
ঘহোমস ি ল , তিক ন-তদন অ্ন্তর প্রলফসলরর পোি োতম মোথো চো ো ঘদে এিং ঘসটোর 
সূত্র্পোি  লটলছ প্রোহো ঘথলক তফলর আসোর পলরই। আজই নিম তদন এিং আজ রোলিই 
ঘফর  টলি।  ন্ডলনর দো ো  ঘসই দ্রিযটো চো োন ঘদে প্রলফসরলক এিং ন-তদন অ্ন্তর 
ঘসতট ঘসিন করোর তনলদশর্ আলছ প্রলফসলরর ওপর। দ্রিযতট কী এখ্নও জোতন নো তকন্তু 
িোদিোতক সি পতরষ্কোর ঘিোঝো  োলি। েোল ো কথো, ওেোটসন, প্রলফসলরর আেুল র 
িোাঁটগুল ো  ি কলরছ? 
 
নো ঘিো। 
 
করো উতচি তছ । চোম ো পুরু হলে তিলেলছ, ক ো পল  তিলেলছ। এ-রকমতট আর কখ্লনো 
কোলরো আেুল র িোাঁলট ঘদতখ্তন। আেুল র িোাঁলট নজর রোখ্লি সিোর আলি। িোরপর 
ঘদখ্লি র্োলটশর হোিো, পযোলন্টর হোাঁটু, আর িুটজুলিো। প্রলফসলরর আেুল র িোাঁলটর অ্দু্ভি 
ঘচহোরোটো ঘদখ্ল । মলন হে–িল ই ঘথলম ঘি  ঘহোমস। খ্পোৎ কলর কপো  খ্োমলচ ধলর 
িল  উি , উফ! ওেোটসন, ওেোটসন, কী ঘিোকো আতম! অ্সম্ভি মলন হল ও এ ছো ো 
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আর তকছুই হলি পোলর িল  মলন হে নো। ক ো-প ো আেুল র িোাঁটটো ঘদলখ্ও আলি 
ধরলি পোতরতন–মোথোে আলসতন…ইস! কী করতছ োম অ্যোতেন? িোরপর কুকুলরর ঘচাঁচোতন… 
আইতে  িো… কী ঘিোকো… কী ঘিোলাকো আতম! ওই ঘিো প্রলফসর… ঘিতরলে এলসলছন… 
তনলজর ঘচোলখ্ই ঘদলখ্ এিোর তমত লে ঘনওেো  োক  ো েে কলরতছ িো তিক তক নো! 
 
ঘদখ্ োম, আলস্ত আলস্ত খু্ল   োলি হ   লরর দরজো।  লরর ঘেিলর  যোম্প জ্ব তছ  
িল ই আল োর পটেূতমকোে ঘদখ্ো ঘি  প্রলফসর ঘপ্রসিুতরর দী শ মূতিশ। পরলন ঘড্রতসং 
িোউন। ঘচৌকোলি এলস দোাঁ োল ন দু-হোি পোলর্ ঝুত লে তর্রদোাঁ ো ঘিোাঁতকলে সোমলনর তদলক 
ঝুাঁলক পল । ঘর্ষিোর এই েতঙ্গমোলিই ঘদলখ্তছ োম েদ্রল োকলক। 
 
িোরপলরই ঘিতরলে এল ন িোইলর এিং পর মুহূলিশই আশ্চ শেোলি পো লট ঘি  
ঘদহেতঙ্গমো। অ্সোধোরণ ঘসই পতরিিশন ঘচোলখ্ নো-ঘদখ্ল  তিশ্বোস করো কতিন। দু-হোি 
নোতমলে মোতট ধলর হোাঁটলি  োিল ন ঘকোমর ঘিাঁতকলে অ্দু্ভি েতঙ্গমোে। মোলঝ মোলঝ স োৎ 
কলর ওইেোলিই চোর হোিপোলে ঘদৌল  ঘিল ন। ঘ ন প্রচণ্ড প্রোণর্তক্ত আর এনোতজশ উপলচ 
প লছ ঘদলহ মলন। ঘদখ্লি ঘদখ্লি অ্দৃর্য হল ন িোত র ঘকোণ  ুলর পোলর্র তদলক। 
অ্মতন সদর দরজো তদলে সু ুৎ কলর ঘিতরলে এল ন তমটোর ঘিলনট পো তটলপ তটলপ 
ঘপছন ধরল ন প্রলফসলরর। 
 
চোপো ি োে িল  উি  ঘহোমস, ওেোটসন, এলসো। ঘঝোপঝোল র মলধয তদলে এমন একটো 
জোেিোে ঘপৌঁলছো োম ঘ খ্োন ঘথলক প্রলফসলরর কীতিশক োপ স্পষ্ট ঘদখ্ো  োে। প্রলফসর 
দোাঁত লে তছল ন আইতে িোে ছোওেো ঘদওেোল র িো ঘ াঁলষ। আচমকো ঘদওেো  ঘিলে 
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আইতে িো আাঁকল  অ্তিশ্বোসয তিপ্রিোে উিলি  োিল ন ওপরতদলক এিং এক  িো 
ঘথলক  োতফলে তিলে ধরলি  োিল ন আলরক  িো–ঘ ন েীষণ েোল ো  োিলছ ঘখ্ োটো, 
প্রচণ্ড মজো পোলিন  িো ঘিলে  োফো োতফ করলি। আশ্চ শ, একিোরও পো ফসকোে নো, 
হোি সলর ঘি  নো। তনলজর হোি পোলের ওপলরও ঘ ন অ্সীম প্রিযে প্রলফসলরর। ঘির্ 
তকছুিণ  ম্ফঝম্ফ করোর পলর এ-ঘখ্ ো ঘ ন আর েোল ো  োি  নো, এমতনেোলি সরসর 
কলর ঘনলম এল ন নীলচ। ঝপ কলর মোতটলি  োতফলে পল  ঘফর দোাঁ োল ন চোর হোিপোলে 
ের তদলে এিং সোাঁ সোাঁ কলর ছুলট ঘিল ন উ ফ-হোউন্ড ঘ খ্োলন িোাঁধো আলছ, ঘসইতদলক। 
আলি ঘথলকই েেংকর ি োে ঘ উ ঘ উ আরম্ভ কলরতছ  কুকুরটো–এিোর ঘিতরলে এ  
িোইলর। প্রলফসর  িরকমেোলি পোরল ন ঘখ্পোলি  োিল ন কুকুরটোলক নো-ঘদখ্ল  প্রিযে 
হে নো ঘসই দৃর্য। িম্ভীরিদন তিশুেমূতিশ তিদগ্ধ প্রলফসর চোর হোিপোলে ের তদলে 
কুকুরটোর নোলকর দু-এক ইতঞ্চ দূলর হোি নো লছন, কখ্লনো মুলিোমুলিো নুত  িুল  মুখ্ তটপ 
কলর ছুাঁল  মোরলছন, কখ্লনো েোেো ডো  িুল  তনলে দূর ঘথলক ঘখ্োাঁচো মোরলছন। কুকুরটো 
এমতনলিই তনেন্ত্রলণর িোইলর চল  তিলেতছ –িোর ওপর এই ঘখ্োাঁচোখু্াঁতচ পোথর ঘছো োছুত র 
মলিো অ্কোরণ তনষু্ঠরিোর ফল  িণশনোিীি ঘক্রোধ আর তজ োংসোে  োতফলে ঝোাঁতপলে 
পোিল র মলিো ঘচন তছাঁল  ঘফ োর উপক্রম কর  েেো  ঘনকল  কুত্তো। 
 
এর পলরর  টনো  ট  মুহূলিশর মলধয! ঘচন তছাঁ   নো তকন্তু ক োর তপছল  ঘি ।  ো  
ঘমোটো তনউফোউন্ড যোন্ড হোউলন্ডর ফাঁদোল ো ক োর িল ই তপছল  িল  ঘিতরলে ঘি  উ ফ-
হোউলন্ডর সরু  ম্বো  োল র ওপর তদলে। ঘচোলখ্র প লক মোতটর ওপর তদলে একসলঙ্গ 
িত লে ঘি  কুকুর আর মোনুষ এিং কোলন ঘেলস এ  উন্মত্ত হোউলন্ডর কু্রে িজশলনর 
সোলথ প্রলফসলরর আিঙ্ক তিকৃি মুহমুশহ অ্দু্ভি আিশনোদ। তনলমষ মলধয িুঝ োম 
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221 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রলফসলরর আেু ঝু লছ। সুলিোর ওপর। ঘধলে ঘি োম সোমলন িিিলণ তকন্তু উ ফ-
হোউলন্ডর দোাঁি িলস ঘিলছ প্রলফসলরর ি োে এিং আমরো  খ্ন কোলছ ঘপৌঁলছো োম 
িিিলণ জ্ঞোনও হোতরলেলছন; রেলক ঘটলন আনোটোও আমোলদর দুজলনর পলি িখ্ন 
অ্িীি তিপজ্জনক তকন্তু িোও সম্ভি হ  তমটোর ঘিলনলটর উপতস্থতিলি। ওলক ঘদলখ্, ওর 
ি ো শুলন উ ফ-হোউলন্ডর ঘ ন বচিনয হ । হট্টলিো  শুলন েযোিোচযোকো মুলখ্  ুম জ োলনো 
ঘচোলখ্ ঘিতরলে এ  ঘকোলচোেোন। ি ল , জোনিোম এ-রকম  টলি। আলিও ঘদলখ্তছ 
রেলক এইেোলি শুধু শুধু রোতিলেলছন প্রলফসর। 
 
উ ফ-হোউন্ডলক ঘফর ঘচলন ঘিাঁলধ রোখ্োর পর প্রলফসরলক ধরোধতর কলর তনলে ঘি োম 
িোর  লর। তমটোর ঘিলনলটর ঘমতডকযো  তডতগ্র তছ  িল ই দুজলন তমল  ঘড্রস কলর 
তদ োম েীষণেোলি িিতিিি কেলদর্। অ্লল্পর জলনয ঘিাঁলচ ঘিলছন প্রলফসর। আর 
একটু হল ই কযোলরোতটড আটশোতর দু-টুকলরো হলে ঘ ি। রক্তিরণ হতি  তসতরেোস 
রকলমর–আধ  ণ্টোর ঘচষ্টোও িোও িন্ধ কর োম। িোরপর একটো মরতফন ইলঞ্জকর্ন তদলে 
 ুম পোত লে তদ োম ঘপলর্ন্টলক। 
 
ি  োম, ফোটশ ক্লোস সোজশনলক তদলে ঘদখ্োলনো দরকোর। 
 
আাঁিলক উলি তমটোর ঘিলনট ি ল ন, ঘখ্লপলছন? তট-তট পল   োলি িোহল । ঘমলের 
মোথো কোটো  োলি। 
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ঘহোমস ি ল , তিক িল লছন। এ-িযোপোর পোাঁচ কোন নো-করোই েোল ো তনলজরো  ো পোতর 
করো  োক। িোলক্সর চোতিটো এিোর খু্ল  তদন  ত র ঘচন ঘথলক। কী রহসয আলছ িোলক্স, 
ঘদখ্ো  োক। 
 
খু্ি ঘিতর্ তকছু তছ  নো িোলক্স, তকন্তু  ো তছ , িোই  লথষ্ট। একটো রূ্নয অ্যোমু্প , একটো 
অ্লধশক খ্োত  অ্যোমু্প , একটো ইলঞ্জকর্ন ঘদওেোর তসতরঞ্জ, কলেকটো তচতি। তিকোনো 
তিলদতর্ হোলি ঘ খ্ো, ডোকতটতকলটর ি োে ক্রস তচি ঘদওেো। সি খ্োমই এলসলছ 
কমোতর্শেো  ঘরোড ঘথলক, টোকো ঘপলে রতসদ পোতিলেলছ এ. ঘডোরোক। ত লখ্লছ, নিুন অ্যো  
পোিোলনো হলি। একটো খ্োলমই ঘকি  ঘদখ্ো ঘি  তিকোনোটো তর্তিি ঘ োলকর হোলি ঘ খ্ো, 
ডোকতটতকটটো অ্তিেোর, ছোপ প্রোহোর।  োতফলে উলি ঘহোমস ি  , এই ঘিো পোওেো ঘিলছ 
আস  তজতনস! িল ই ঘেির ঘথলক ঘটলন িোর কর  তচতিটো। 
 
মোননীে সিীথশ, 
 
আপতন আসোর পর আপনোর ঘকস ঘেলি ঘদখ্ োম। এ-অ্িস্থোে তচতকৎসোর তিলর্ষ  ুতক্ত 
 তদও আলস, িোহল ও ি ি এ-তচতকৎসোে তিপলদর সম্ভোিনো আলছ। আলিেোলিই 
হাঁতর্েোর করতছ। 
 
মোনিোকোর ঘকোলনো জীলির তসরোম ঘপল ই সি চোইলি েোল ো হি–ঘ মন িনমোনুলষর। 
তকন্তু আলিও িল তছ আপনোলক, কোল ো মুলখ্  যোংগুর ছো ো আর তকছু নো-পোওেোে কোলজ 
 োতিলেতছ িোলকই।  যোংগুর চোর হোিপোলে হোাঁলট,  িো ঘিলে  োফো োতফ কলর। িনমোনুষ 
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জোিীে মোনিোকোর জীি ঘপল  তসলধ হলে হোাঁটি–মোনুলষর কোছোকোতছ ফ োফ  পোওেো 
ঘ ি। 
 
একটু সোিধোলন থোকলিন। তনতদশষ্ট সমলের আলিই ঘ ন সি ফোাঁস হলে নো- োে। আপতন 
ছো ো ইং লন্ড আরও একজন মলে  আমোর আলছ। ঘডোরোক আমোর এলজন্ট হলে থোকলি 
আপনোলদর দুজলনর কোলছই। 
 
তফ হিোে তরলপোটশ ঘপল  খু্তর্ হি। 
 
িেোসহ 
এইচ   োলেনটোইন 
 
  োলেনটোইন! সৃ্মতির পদশোে ঘেলস উি  হোতরলে  োওেো নোমটো। খ্িরটো পল তছ োম 
খ্িলরর কোিলজ। জীিনসুধো আর পুনল শৌিলনর দোওেোই আতিষ্কোর কলরলছন অ্জ্ঞোি-পন্থোে 
প্রোহোলরর ঘ োলেনটোইন। তকন্তু সুধোর উৎস ি লি নোরোজ হওেোে িোর িযিহোর তনতষে 
হলেলছ তিজ্ঞোন দুতনেোে। ইতনই ঘসই ঘ োলেনটোইন–তিসৃ্মিপ্রোে বিজ্ঞোতনক! সংলিলপ 
ি  োম  ো মলন করলি পোর োম। িইলের িোক ঘথলক প্রোণীতিজ্ঞোলনর একটো ঘকিোি 
ঘপল  এলন তমটোর ঘিলনট  যোংগুর কোলক িল  পল  ঘর্োনোল ন।তহমো লের মুখ্লপো ো 
িৃহদোকোর িোনর।  িো ঘিলে ওপলর উিলি পোলর ঘ সি িোনর, িোলদর মলধয সিলচলে 
িল ো এিং মোনুলষর তনকটিম তমটোর ঘহোমস, তিজ্ঞোনজিৎ কৃিজ্ঞ রই  আপনোর কোলছ 
তিষমে জীিনসুধোর উৎস অ্ন্ধকোর ঘথলক আল োে আনোর জলনয। 
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ঘহোমস ি ল , আস  কোজটো করল ন অ্ির্য প্রলফসর। ঘ ৌিন তফতরলে আনলি 
ঘচলেতছল ন তিলের আলিই–উৎস তিতনই ঘির কলরলছন। মোনুষ স্বেোলি উলধ্ব উিলি 
ঘিল ই আরও নীলচ িত লে  োে। তনেতির ঘসোজো স ক ঘছল  িোাঁকো পথ ধরল  ঘিষ্ঠ 
মোনিলকও পশু হলে ঘ লি হে। তনতনশলমলষ ঘচলে রই  অ্যোমু্পল র ট টল  ির  
পদোথশটোর তদলক, এ-তিষ িোজোলর ছো ো ঘ  আইনি অ্পরোধ, ঘ োলেনটোইনলক িো ত লখ্ 
জোনোল ই আর ঘকোলনো ঝঞোট হলি নো তিকই, তকন্তু এ-িযোপোলরর পুনরোিৃতত্ত িন্ধ করো 
 োলি নো। ইতন নো-করল ও আর ঘকউ অ্নযেোলি এ-কোজ কলর  োলি। মোনিসমোলজর 
তিষম তিপদ ঘদখ্লি পোতি ঘচোলখ্র সোমলন। ওেোটসন, েোিলি পোর ইতন্দ্রেলেোলি আসক্ত 
তকছু মোনুষ শুধু ইতন্দ্রেিৃতত্ত চতরিোথশ করোর জলনয অ্থশহীন জীিন প্র তম্বি করলি চোইলছ 
েেংকর এই তিলষর সোহো য তনলে? ঘসইসলঙ্গ অ্ির্য আধযোতত্মক মোনুষ িলস থোকলি নো–
ঘেোলির ঊলধ্বশ ওিোর প্রেোলসও তিরোম  টলি নো। ঘদখ্ো  োক এ-সংগ্রোলম ঘর্ষ প শন্ত ঘক 
ঘজলি, ঘক হোলর। ি লি ি লি স্বেল োক ঘছল  তফলর এ  িোস্তলি। ধোাঁ কলর  োতফলে 
উি  ঘচেোর ঘছল ।তমটোর ঘিলনট, আমোলদর করণীে আর তকছু ঘনই। এখ্ন ঘিো সি 
পতরষ্কোর হ ? রে কুকুর িল ই আপনোর চোইলি আলিই িুলঝতছ  প্রলফসর আর 
প্রলফসর ঘনই–হনুমোন হলে ঘিলছন। িোলের িলন্ধই িো ঘিোঝো  োলি। িোাঁদর িোলক 
জ্বো োিন কলরলছ–িোাঁদরলকই ঘস ঘিল  ঘিলছ।  িো ঘিলে িোাঁদলরর ফুতিশলি  োফো োতফ 
করলি করলি ঘমলের জোন োে ঘপৌঁলছ তিলেতছল ন প্রলফসর। ওেোটসন, পলরর ঘট্র্লনই 
 ন্ডন ঘফরোর আলি চল ো ঘচকোসশ তিলে এক কোপ চো ঘখ্লে  োওেো  োক। 
 
——— 
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টীকো 
 
িুল ো বিজ্ঞোতনলকর তিকট তিটল তম : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তক্রতপং মযোন ইং লন্ডর 
টযোন্ড মযোিোতজন এিং আলমতরকোর হোটশস ইন্টোরনযোর্নো  মযোিোতজলনর মোচশ ১৯২৩ 
সংখ্যোে প্রকোতর্ি হলেতছ । 
 
সম্প্রতি অ্নুমতি তমল লছ : অ্লনক ঘিলত্র্ই িল্প প্রকোলর্ র্ো শক ঘহোমলসর অ্নুমতি 
ঘদতরলি ঘপলেলছ ওেোটসন। তকন্তু এর কোরণ জোনোলনো হেতন কখ্লনো। 
 
কযোমলফোডশ : কযোমলফোডশ নোম তনশ্চেই ঘকতজ এিং অ্ক্সলফোলডশর তমিণ। িিুও ঘচকোসশ 
পোি িো অ্নয কলেকতট সূলত্র্ িলিষকরো মলন কলরন কনযোন ডেো  অ্ক্সলফোলডশর কথো 
মোথোে ঘরলখ্ই এই িল্পতট ত লখ্তছল ন। 
 
অ্তর্তিি হোলি ঘ খ্ো তিকোনো : অ্তর্তিিই  তদ হলি, িোহল  ঘস ত খ্লি কী কলর? প্রশ্ন 
িুল লছন কলেকজন সমোল োচক। 
 
E.C.:  ন্ডলনর ইট-ঘসিো  ঘপোটো -তডতিট ঘিোঝোলনো হে। 
 
জযোক : ঘট্র্ের ঘিলনটলক িোর ঘপ্রতমকো হিোৎ জযোক নোলম ডোকল ন ঘকন? ঘ খ্লকর 
অ্নযমনকিো? নোতক অ্নয ঘকোলনো কোরলণ? 
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মঙ্গ িোর : ঘর্ষ আক্রমণ  তদ শুক্রিোর ঘিসরো ঘসলেম্বর হলে থোলক, িোহল  মঙ্গ িোর 
নে, ঘহোমস কি দূর এতিলেলছ ঘিোঝো  োওেোর কথো রতিিোর, িোলরোই ঘসলেম্বর, নেতদন 
পলর। অ্ির্য ১৯০৩-এর ঘিসরো ঘসলেম্বর তছ  িৃহস্পতিিোর এিং িোর ন-তদন পর 
িোলরো িোতরখ্ তছ  র্তনিোর। 
 
বিজ্ঞোতনক : তেলেনোর বিজ্ঞোতনক ইউতজন তটনোথ (১৮৬১-১৯৪৪) ১৯১২ সোল  
জীিলদলহর গ্রতন্থ-তনিশি এক ধরলনর রস আতিষ্কোর কলর িোর নোম ঘদন হরলমোন। আিোর 
িোউন-ঘসলকোেো (১৮১৭-১৮৯৪) নোলম এক ফরোতস তিজ্ঞোনী তচরল ৌিন প্রোতির ওষুধ 
আতিষ্কোর কলরতছল ন িল  দোতি কলরন ১৮৮৯-এ। ঘকোলনো ঘকোলনো িলিষলকর অ্নুমোন। 
ঘ োলেনটোইন চতরত্র্তট এলদর অ্নুকরলণ সৃতষ্ট কলরতছল ন কযোন ডেো । 
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রং-বযাপারীর চবরং বযাপার 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয তরটোেোডশ কো োরমযোন ] 

 
তিষণ্ণ দোর্শতনক ঘমজোলজ ঘসতদন সকোল  ঘদখ্ োম র্ো শক ঘহোমসলক। 
 
ঘদলখ্ছ ঘ োকটোলক? শুলধো  আমোলক। 
 
এইমোত্র্ ঘিতরলে ঘি  ঘ -িুল োটো? 
 
হযোাঁ। 
 
দরজোর কোলছ ঘদখ্ োম। 
 
কী মলন হ ? 
 
ঘদহমলন ঘেলে প ো মোনুষ। ঘদখ্ল  মোেো হে। জীিন ঘ ন রূ্নয, অ্সোর। 
 
আহো, এলেিোলর খ্োাঁতট কথো। িলি কী জোন ওেোটসন, সি জীিনই ঘিো এমতন। রূ্নয, 
অ্সোর। িল ো মোেো হে। তিনু্দলি তসনু্ধদর্শন  তটলে ঘি  িুল ো। সোরোজীিন মোনুষ 
মরীতচকোর ঘপছলনই ছুলট ছুলট  ো চোে িো হোলির মুলিোে পোওেোর পর ঘদলখ্–সি ফেো, 
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সি তমলথয, সি ছোেো। জীিলন এি বদনযিো ঘিো ঘসই কোরলণই। ছোেোিোতজর চোইলিও  ো 
মমশোতন্তক। 
 
ঘিোমোর মলে  িুতঝ? 
 
িো ি লি পোর। পোতিলেলছ কট যোন্ড ইেোডশ। হোল  পোতন নো-ঘপল  তিলর্ষজ্ঞ ঘ মন রুতি 
পোিোে হোিুল র কোলছ–জোলন ঘিো আর তকছু করোর ঘনই, এও ঘিমতন। 
 
িযোপোরটো কী? 
 
ঘটতি  ঘথলক একটো ঘির্ মে ো কোডশ িুল  তনলে ঘহোমস ি ল , ঘজোতসেো অ্যোমিোত শ। 
ছতি আাঁকোর সরঞ্জোম প্রস্তুিকোরক তিকফ  অ্যোন্ড অ্যোমিোত শ ঘকোম্পোতনর জুতনেোর 
পোটশনোর। ঘপন্টিলক্সর িোলে ঘকোম্পোতনর নোমটো ঘদলখ্ থোকলি। একষতট্ট িছর িেলস 
তরটোেোর কলর জমোলনো টোকো তনলে  ুইহযোলম একটো িোত  তকলন ঘেলিতছল ন ঘর্ষ 
জীিনটো র্োতন্তলি কোটোলিন। 
 
িোরপর। 
 
খ্োলমর ঘপছলন কলেকটো পলেন্ট টুলক ঘরলখ্তছ  ঘহোমস। এখ্ন ঘদলখ্ তনলে ি  , অ্িসর 
তনল ন ১৮৯৬ সোল । তিলে করল ন ১৮৯৭ সোল । িউলের িেস ওাঁর চোইলি কুত  িছর 
কম। সুন্দরী–ছতি িোই ি লছ। স্বিলন্দ িোস করোর মলিো টোকোপেসো, সুন্দরী স্ত্রী, অ্খ্ণ্ড 
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অ্িসর জীিনটো মধুমে হওেোই উতচি তছ । তকন্তু হ  নো। দু-িছলরর মলধযই সি ঘি । 
ঘেলে প ল ন ঘদলহ মলন তনলজর ঘচোলখ্ই ঘিো ঘদখ্ল । 
 
তকন্তু ঘকন? 
 
ওেোটসন, িল্প ঘসই পুলরোলনো। তিশ্বোস োিক িনু্ধ আর চপ মতি স্ত্রী। জীিলন একটোই 
র্খ্ তছ  অ্যোমিোত শর দোিো ঘখ্ ো। িোত র কোলছই থোকলিন এক দোিোল  ঘছোকরো ডোক্তোর। 
ডটর 
 
ঘর আলনশট।  োিোেোি তছ  ফল  স্ত্রীর সলঙ্গ অ্ন্তরঙ্গিো জন্মোে। িুল োলক ঘিো ঘদখ্ল  
ঘেির সুন্দর হল ও িোইলরটো নে। কোলজই স্ত্রীর আর ঘদোষ তক। িি হিোে তনরুলের্ 
 োত্র্ো কলরলছ এই দুজন।  োিোর সমলে িুল োর সোরোজীিলনর জমোলনো ঘির্ তকছু টোকো 
আর দত ল র িোক্সটোও তনলে ঘিলছ। ঘমলেতটলক খু্াঁলজ িোর করলি হলি, টোকোপেসো 
উেোর করলি হলি। সোমোনয মোমুত  তকন্তু িুল োর কোলছ মমশোতন্তক। 
 
কী করলি তিক কলরছ? 
 
িুতম হল  কী করলি? হোলির ঘকস তনলে এখ্ন েীষণ িযস্ত আতম।  ুইহযোলম  োওেোর 
সমে ঘনই, অ্থচ অ্কুস্থল র প্রমোলণর তিলর্ষ দোম আলছ। িুল ো চোইতছ  আতম  োই। 
তকন্তু অ্সুতিলধটো িুলঝ আমোর িদত  কোউলক পোিোলি িল লছ। 
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িোহল , আতম  োি— তদও খু্ি একটো কোলজ  োিলি িল  মলন হে নো। 
 
তিলকল র তদলক রওনো হ োম  ুইহযোম অ্তেমুলখ্। িখ্ন িুতঝতন মোমুত  এই িযোপোর 
তনলেই ইং লন্ডর হোট িোজোর প শন্ত িরম হলে উিলি দু-তদলনই! 
 
একটু রোি কলরই তফর োম ঘিকোর তিলট। পোইপ টোনলি টোনলি অ্ধশতনমীত ি ঘচোলখ্ 
তরলপোটশ শুলন ঘি  ঘহোমস। মোলঝ মোলঝ ঝকঝলক ধোরোল ো ধূসর ঘচোখ্ পুলরোপুতর িোতকলে 
দু-চোরলট প্রশ্ন নো-করল  মলন হি ঘ ন দী শকৃর্ র্রীর এত লে  ুতমলেই পল লছ। 
 
ি  োম, ঘজোতসেো অ্যোমিোত শর িোত র নোম হযোলেন। ইট িোাঁধোলনো একল লে রোস্তোর মোলঝ 
সংকৃতি আর সুখ্ স্বোিলন্দয অ্পরূপ ঘ ন একটো িীপেূতম। ঘরোদূর ঘপো ো, র্যোম ো ছোওেো 
পোাঁতচ  তদলে ঘ রো। এমন একটো পোাঁতচ   ো— 
 
কতিিো রোলখ্ো ওেোটসন, ক ো ি োে ি ল  ঘহোমস, ইলটর উাঁচু পোাঁতচ , এই ঘিো? 
 
হযোাঁ। রোস্তোে একটো ঘ োকলক তজলজ্ঞস কলর জোন োম হযোলেন ঘকোথোে। ঘ োকটো তসিোলরট 
খ্োতি  দোাঁত লে।  ম্বো, মে ো। তমত টোতর-তমত টোতর ঘচহোরো। ইেো ঘমোটো ঘিোাঁফ। হযোলেন 
ঘকোথোে তজলজ্ঞস করলিই অ্দু্ভি ঘচোলখ্ িোকো  আমোর তদলক। 
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ফটক ঘপলরোলি-নো-ঘপলরোলিই ঘদখ্ োম এতিলে আসলছন তমটোর অ্যোমিোত শ। সকোল  
এক ঝ ক ঘদলখ্ তিতচত্র্ জীি মলন হলেতছ –এখ্ন ঘদখ্ োম আরও ঘিতর্। ঘ োকটো 
স্বোেোতিক ঘমোলটই নে। 
 
আতমও  ি কলরতছ, ি   ঘহোমস। 
 
তপি ঘিাঁলক ঘিলছ ঘ ন েোরী তজতনস িুল  িুল । অ্থচ ঘরোিোপটকো দুিশ  ঘমোলটই নন–
অ্সুর কোাঁধ আর িুলকর ছোতি ঘদখ্ল ই মো ুম হে। পো দুলটো তকন্তু ঘনলম এলসলছ 
আ তপলনর মলিো সরু হলে। 
 
িোাঁ-পোলের জুলিো েোজ খ্োওেো। ডোন পোলের জুলিো মসৃণ। 
 
অ্ি ঘদতখ্তন। 
 
আতম ঘদলখ্তছ। নক  পো  োতিলে হোাঁলটন িুল ো। িোরপর? 
 
ি-হযোলটর ি ো তদলে ঝু ন্ত সোলপর মলিো ঘি  চুকচুলক চুল র ঘিোছো আর িত লরখ্ো 
আাঁকো েীষণ মুখ্িতি ঘদলখ্ও অ্িোক হলেতছ। 
 
ঘির্ কলরছ। কী িল লছন িোই িল ো! 
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দুুঃখ্কলষ্টর কথো িল  ঘিল ন হোউ হোউ কলর। িোত  চ োর পথ ঘিলে হোাঁটলি হোাঁটলি 
আর্পোর্ ঘদলখ্ তন োম।  ত্ন-আতত্তর তচি ঘনই ঘকোথোও, িোত  আর িোিোলনর সিশত্র্ অ্ ত্ন 
আর ঘহ োলফ োর ছোপ। িোিোন হলি ছতির মলিো তকন্তু  ো ঘদখ্ োম িো জঙ্গল র মলিো। 
ঘকোলনো সুরুতচম্পন্নো মতহ ো এ-পতরতস্থতি িরদোস্ত করলি পোলরন নো। িোত র অ্িস্থোও 
িনথিচ। এই একতট িযোপোলর িুল োর টনক নল লছ মলন হ । ঘকননো হ   লর মস্ত 
িোম ো ঘিোঝোই সিুজ রং আর িুল োর হোলি রলের িুরুর্ ঘদখ্ োম। কোলি রং 
 োিোতিল ন। 
 
আমোলক তনলে ঘিল ন তনলজর ঘনোংরো  লর। অ্লনকিণ কথো ি ল ন। িুতম তনলজ–
 োওেোে হিোর্ হলেলছন ঘদখ্ো ঘি । ি ল ন, পলথর ফতকর হলে ঘিতছ, কোলজই আমোর 
মলিো দীনহীন মোনুলষর িোত লি র্ো শক ঘহোমলসর মলিো তিখ্যোি পুরুষ আসলিন–এিটো 
আর্ো করোই অ্নযোে। 
 
িুতঝলে ি  োম, টোকোকত র প্রশ্নই এখ্োলন ওলি নো। িুল ো ি ল ন, িো তিক। িলি তক 
জোলনন, ক্রোইমও একটো আটশ–ঘসতদক তদলে এই ঘকলস মলনর ঘখ্োরোক ঘপলিন উতন। 
মোনুষলক ঘচনো মুর্তক । স্ত্রীর ঘকোন আিদোরটো রোতখ্তন ি ুন। ঘস-ঘছোকরোলকও ঘছল র 
মলিোই ঘদলখ্তছ োম। িোরপলরও তকনো এই িযিহোর! ডটর ওেোটসন, সংসোর িল ো 
েেংকর! 
 
 ন্টোখ্োলনক ধলর শুরু এই পো োিোনই শুলন ঘি োম। এিিল ো একটো ষ  ন্ত্র  ুণোিলরও 
আাঁচ করলি পোলরনতন িুল ো। িোত লি কিশোতিতন্ন ছো ো আর জনমতনতষ ঘনই। একজন 
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তিলক তঝ সকোল  আলস সন্ধযোে  োে। এ- টনো ঘ তদন  লট, ঘসতদন ঘহ-মোলকশট তথলেটোলর 
দুলটো ঘিতর্ দোলমর আপোর সোলকশল র তটতকট ঘকলটতছল ন িুল ো তনলজর আর স্ত্রীর জলনয। 
ঘর্ষ মুহূলিশ মোথোিযথো করলছ িল  িউ আর  োেতন। িুল ো একোই ঘিতছল ন। িউলের নো-
 োওেো তটতকটটোও ঘদখ্োল ন। 
 
ঘহোমস ি ল , আশ্চ শ! সতিযই আশ্চ শ! ঘকৌিূহ  জোতিলে তদল  ঘদখ্তছ। তটতকটটো তনলজ 
ঘদখ্োতি ? নম্বরটো মলন আলছ? 
 
সিলিশ ি  োম–িো আলছ। একতত্র্র্–আমোর পুলরোলনো কুল র নোম্বোর িল ই মোথোর মলধয 
ঘথলক ঘিলছ। 
 
অ্পূিশ! িুল োর তসট নোম্বোর িোহল  নে তিতরর্ নে িতত্র্র্। 
 
একটু ঘিো মো   োি  ঘহোমলসর অ্কস্মোৎ আগ্রহ আর কথোিোিশো শুলন। ি  োম, িো ঘিো 
িলটই। B সোতরর তটতকট, িোও ঘদলখ্তছ। 
 
খু্ি েোল ো কলরছ। আর কী ি ল ন িুল ো? 
 
িংরুম ঘদখ্োল ন! িংরুমই িলট। িযোলঙ্ক ঘ মন থোলক–অ্তিক  িোই। দরজো জোন ো 
সি ঘ োহোর। ঘচোলরর িোিোর সোতধয ঘনই ঘেিলর ঘঢোলক। েদ্রমতহ ো তকন্তু নক  চোতি 
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ঘজোিো  কলরতছল ন। উপপতির সলঙ্গ হোলি হোি তমত লে প্রোে সোি হোজোর পোউন্ড নিদ 
ঘনোট আর ঘকোম্পোতনর কোিজ তনলে েোি িো হলেলছন। 
 
ঘকোম্পোতনর কোিজ তনলে তিতক্র করলি কী কলর? 
 
ঘস-পথ িন্ধ কলর তদলেলছন িুল ো। পুত র্লক ত ট তদলেলছন। মোঝরোলি তথলেটোর ঘথলক 
তফলর ঘদলখ্ন িোত  খ্োত , দরজো জোন ো ঘখ্ো ো, িংরুম  ুি হলে ঘিলছ।  োিোর সমলে 
তচতিপত্র্ 
 
প শন্ত ঘরলখ্  োেতন স্ত্রী। সলঙ্গসলঙ্গ পুত র্লক খ্ির ঘদন িুল ো। 
 
তমতনট কলেক কী েোি  ঘহোমস! 
 
িোরপর ি  , ঘকোথোে রং করতছল ন অ্যোমিোত শ? 
 
পযোলসজ। িংরুলমর দরজো জোন ো আলিই কলরতছল ন। 
 
ঘিোমোর খ্টকো  োলিতন? এই পতরতস্থতিলি রং করো তনলে িযস্ত থোকোটো একটু অ্দু্ভি নে 
তক? 
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মন খ্োরোপ থোকল  তকছু একটো তনলে েুল  থোলক সিোই। কথোটো িুল োর। মোথোর তছট 
আলছ, িোই এমন কথো ি লি পোরল ন। আমোর সোমলনই তচল র মলিো ঘচাঁচোলি ঘচাঁচোলি 
িউলের একটো ফলটোগ্রোফ তছাঁল  কুতচকুতচ কলর ঘফ ল ন–কো োমুখ্ এ-জীিলন ঘ ন আর 
নো-ঘদতখ্। 
 
আর তকছু  ি করল ? 
 
একটো িযোপোর খু্ি ঘিতর্ ঘচোলখ্ পল লছ। িযোকহীদ ঘটর্লন তফলর ঘট্র্লন উি োম। ঘ ই 
ঘট্র্ন ঘছল লছ অ্মতন আমোর পোলর্র কোমরোে একটো ঘ োক  োতফলে উলি প  । িুতম ঘিো 
জোন, ঘ -মুখ্ একিোর ঘদতখ্, চট কলর আর িো েুত  নো। ঘ োকটোলকও ওই ঝতকদর্শলনই 
তচলন ঘফ  োম। রোস্তোে  োলক হযোলেন ঘকোথোে তজলজ্ঞস কলরতছ োম, ঘসই ঘ োক। আিোর 
িোলক ঘদখ্ োম  ন্ডন তিলজ। িোরপর তেল  হোতরলে ঘি । আমোলকই ফল ো করতছ –
ঘকোলনো সলন্দহ ঘনই। 
 
তিক… তিক… ঘকোলনো সলন্দহ ঘনই। ঘ োকটো মে ো,  ম্বো ঘফো আর িি স পরো–িোই? 
 
ঘহোমস! িুতম তক িণকোর? ঘচোলখ্ িি স আলছ আতম ঘিো িত তন। 
 
মযোলসোতনক টোই-তপনও আলছ ঘনকটোইলি। 
 
ঘহোমস! 
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েোেো ওেোটসন এ ঘিো খু্িই ঘসোজো িযোপোর। ঘসটো তকন্তু জলম উিলছ, আলি ঘেলিতছ োম 
সোদোমোটো আমোর মোথো  োমোলনোর উপ ুক্ত নে।  তদও গুরুত্বপূণশ সিকটো িযোপোরই ঘিোমোর 
ঘচোখ্ এত লে ঘিলছ, িোহল ও  ো ঘদলখ্ছ িোর মলধযই িেীর তচন্তোর ঘখ্োরোক পোওেো 
 োলি। 
 
আলর েোেো, আ োি ঘদওেোর জনয কথোটো িত তন।  ো কলর এলসছ, অ্নয ঘকউ িো করলি 
পোরি নো। তকন্তু কলেকটো পলেন্ট একদম ঘখ্েো  করতন। ঘ মন ধলরো, আমিোত শ আর 
িোর স্ত্রী সম্পলকশ প্রতিলির্ীরো কী িল ? খু্িই গুরুত্বপূণশ িযোপোর। ডটর আলনশট 
সম্পলকশই-িো পো োপ্রতিলির্ীর মন্তিয কী?  েোপোেরো  ম্পট তক? ওেোটসন, ঘিোমোর 
একটো মস্ত সুতিলধ হলি ঘ  িুতম ডোক্তোর। ঘমলেরো সহলজই মন ঘখ্োল  ঘিোমোর কোলছ 
তজজ্ঞোসোিোদ করল  ওলদর কোলছই অ্লনক খ্ির ঘপলি। ঘ মন ধর ঘপোটঅ্তফলসর 
ঘকরোতন ঘমলে অ্থিো মুতদর িউ এরোই ঘিোমোর সযোেোি হলে উিলি পোরি। সরোইখ্োনোর 
ঘমলেটোলকও কোলন মন্ত্র তদল  অ্লনক কথো ঘিতরলে আসি। তকন্তু তকছুই িুতম করতন। 
 
এখ্নও করো  োে। 
 
করো হলে ঘিলছ। এ- র ঘথলক নো-ঘিতরলেই ঘটত লফোন আর কট যোন্ড ইেোলডশর ঘদৌ লি 
িো কলরতছ। িুল ো  ো িল লছ িো সতিয। পো োর সিোই িোলক মহোতকপলট আর চোমোর 
স্বোমী িল  জোলন। স্ত্রীর সলঙ্গ তমতষ্ট কথো প শন্ত ি ি নো। িংরুলম টোকো থোকি 
কোাঁত কোত । আইিুল ো ডটর আলনশট দোিো ঘখ্ ি িুল োর সলঙ্গ অ্নয ঘখ্ ো িুল োর 
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িউলের সলঙ্গ। সিই ঘ ন জল র মলিো পতরষ্কোর–িিুও ঘ ন ঘকোথোে একটো  ট ট 
িযোপোর ঘথলক  োলি! 
 
ঘসটো কী? 
 
ঘস্রফ কল্পনো িল ই মলন হলি। আপোিি িো তনলে আর মোথো  োমোলি চোই নো। চল ো, 
অ্যো িোটশ হল  তিলে কযোতরনোর িোন শুলন আসো  োক। 
 
সকো  ঘি ো  ুম ঘথলক উলি রুতটর গুাঁল ো আর ঘজো ো তডলমর ঘখ্ো ো ঘদলখ্ই িুঝ োম 
আমোর আলিই উলিলছ ঘহোমস। ঘটতিল  একটো হোলি-ঘ খ্ো তচতি ঘপ োম। 
 
তপ্রে ওেোটসন, 
 
ঘজোতসেো অ্যোমিোত শর সলঙ্গ ঘমো োকোি কলর দু-একটো পলেন্ট পতরষ্কোর কলর তনলি চোই। 
িোরপর েোিি ঘকসটো হোলি রোখ্ি নো ঘছল  ঘদি। তিনলটর সমলে বিতর ঘথলকো। 
দরকোর হলি পোলর। 
 
সোরোতদন তটতক ঘদখ্ো ঘি  নো ঘহোমলসর। িোত  তফর  তিক তিনলটর সমলে। মুখ্ িম্ভীর, 
তচন্তোতিষ্ট এিং অ্নযমনক। এ-অ্িস্থোে ওর সলঙ্গ কথো নো-ি োই সংিি। 
 
অ্যোমিোত শ এলসতছল ন? 
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নো। 
 
আসলিন এখু্তন। 
 
একটু পলরই েীষণ উদতিগ্ন্ ও েযোিোচযোকো মুলখ্ আতিেূশি হল ন িুল ো েদ্রল োক। 
 
তমটোর ঘহোমস, এই ঘটত গ্রোমটো ঘপলে ছুলট এ োম। মোথোমুণু্ড তকছুই ঘিো িুঝতছ নো, হোি 
ঘথলক ঘটত গ্রোম তনলে ঘজোলর ঘজোলর পল  ঘি  ঘহোমস। 
 
এখু্তন আসুন। আপনোর সোম্প্রতিক ঘ োকসোন সম্পতকশি খ্ির তদলি পোরি।–এ মোন, 
পতল্ল পুলরোতহি েিন। 
 
ঘহোমস ি ল , ঘটত গ্রোম ঘপোট করো হলেলছ দুলটো দর্ তমতনলট ত ট  পোত শংটন ঘথলক! 
জোেিোটো এলসক্স তফ্ল্নটলমর কোলছ! এখু্তন ঘিতরলে প ুন। িোাঁলের পুরুি িোলজ কথো 
ি োর ঘ োক নন। ঘট্র্ন ক-টোে, ওেোটসন? 
 
পোাঁচটো পাঁতচলর্ একটো আলছ ত েোরপু  ঘথলক। 
 
চমৎকোর। ওেোটসন, িুতমও  োও সলঙ্গ। ঘকসটো চূ োন্ত আকোর তনলি চল লছ। ঘিোমোর 
থোকো দরকোর। 
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তকন্তু রওনো হওেোর ঘকোলনো  িণ ঘদখ্োল ন নো িৃে মলে । 
 
ি ল ন, তমটোর ঘহোমস, এ িল ো উদ্ভট িযোপোর। আমোর িযোপোর িোাঁলের পোদতর জোনলিন 
কী কলর? তমতছতমতছ সমে আর পেসো খ্রচই হলি। 
 
নো-জোনল  ঘটত গ্রোম করলিন নো। পো টো ঘটত গ্রোম কলর জোতনলে তদন আপতন আসলছন। 
 
আমোর  োওেোর দরকোর ঘদখ্তছ নো। 
 
কলিোর হলে ঘি  ঘহোমলসর ঘচোখ্-মুখ্ কেস্বর। 
 
তমটোর অ্যোমিোত শ, এ-রকম স্পষ্ট একটো সূত্র্ পোওেোর পর আপতন  তদ িোর সুল োি নো-
ঘনন, িোহল  আতম আর পুত র্ ধলর ঘনি ঘকসটোর ফেসো ো করোে আপনোর আগ্রহ 
ঘনই। 
 
ঘ ন আাঁিলক উিল ন িৃে মলে । 
 
আলর মর্োই, িোই  তদ মলন কলরন, িোহল  এক-ঘর্োিোর  োি। মলন হতি  তিলে  োে 
ঘনই, িোই ি তছ োম– 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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তকন্তু আমোর মলন হলি আপনোর  োওেোই দরকোর। ঘজোর তদলে ি ল  ঘহোমস। 
 
রওনো হওেোর আলি আমোলক  লরর িোইলর ঘডলক তনলে ঘহোমস এমন একটো কথো ি ল  
 ো শুলন িুঝ োম তিষেটো ওর কোলছ কিখ্োতন গুরুত্বপূণশ। ি  , িুল ো ঘ ন সতিযই  োন–
এইটুকুই শুধু ঘদখ্লি।  তদ ঘেলঙ্গ পল ন িো তফলর আলসন, ঘপোটঅ্তফলস তিলে ঘটত গ্রোম 
করলি আমোলক। ত খ্লি, েোি িো। ঘ খ্োলনই থোতক নো ঘকন, ঘস-ঘটত গ্রোম  োলি আমোর 
কোলছ ঘপৌঁলছোে ঘস-িযিস্থো কলর  োি! 
 
ত ট  পোত শংটন ঘটর্নটো িোঞ্চ  োইলন িল   োওেো একটু মুর্তক ।  োত্র্োপথও খু্ি 
সুখ্কর হ  নো। এলক ঘিো িরম পল লছ, ঘট্র্নও তটতকলে তটতকলে চল লছ, িোর ওপর 
িুল ো অ্যোমিোত শ মুখ্খ্োনো শুকলনো আমতসর মলিো ঘিোম ো কলর চুপচোপ িলস রই  ঘিো 
িলসই রই । মোলঝ মোলঝ এক-আধিোর িোাঁকো সুলর শুধু ি  –পণ্ডিম হলি–তিলে 
ঘকোলনো  োে হলি নো। ঘটর্লন ঘপৌঁলছ মোই  দুলেক পথ ঘ ো োর িোত লি পোত  তদলে 
হোতজর হ োম পতল্লপুলরোতহি েিলন। হৃষ্টপুষ্ট তিরোটকোে ঘসৌমযমূতিশ পুরুিমর্োে সোদর 
অ্েযথশনো জোনোল ন। ঘটত গ্রোম ঘদলখ্ ি ল , এ কী! এ-ঘটত গ্রোম ঘিো আতম পোিোইতন! 
ঘজোতসেো অ্যোমিোত শর নোমও কখ্লনো শুতনতন। 
 
েযোিোচযোকো ঘখ্লে মুখ্ চোওেো-চোওতে কর োম আতম আর িুল ো। ি  োম, িোহল  ঘিোধ হে 
েু  তিকোনোে এলসতছ। আর একটো পতল্লপুলরোতহি েিন তনশ্চে এ-গ্রোলম আলছ। পোদতর 
সোলহলির নোমটো ঘদখু্ন এ মোন। 
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ঘদখু্ন মর্োে, এ-িোাঁলে পুরুি-েিন একটোই, পুরুিও একজন। এই ঘটত গ্রোম জো  এিং 
জোত েোতি তনলে িদন্ত করোর দোতেত্ব পুত লর্র। আপোিি আর কথো িো োলি চোই নো। 
 
ঘিতরলে এ োম ইং লন্ডর আতদমিম গ্রোলমর রোস্তোে। ঘপোটোতফলস ঘি োম ঘটত গ্রোম করলি 
অ্তফস িন্ধ হলে  োওেোে করো ঘি  নো। ঘর্ষ প শন্ত ঘর ওলে আমশস ঘথলক ঘটত লফোন 
কর োম ঘহোমসলক। 
 
সি শুলন ও ি ল , আশ্চ শ! সতিযই িল ো আশ্চ শ! আজ রোলি ঘফরিোর ঘট্র্নও ঘিো ঘনই, 
ওেোটসন। রোিটো িোাঁইেো চতটলি কোতটলে দোও প্রকৃতি আর ঘজোতসেো অ্যোমিোত শর 
সোতন্নলধয। খু্ক। খু্ক হোতসর আওেোজ শুন োম ঘর্লষর তদলক। 
 
িুল ো অ্যোমিোত শলক ঘকন ঘ  ঘ োলক হো তকপলট িল , ঘসতদন িো হোল  হোল  িুঝ োম। 
ঘট্র্লন আসোর খ্রচপত্র্ তনে িজিজ করতছল ন ঘিো ো ঘথলক, ঘজোরজিরদতস্ত কলর 
থোডশক্লোলস তটতকট ঘদওেো তনলে। পলরর তদন  ন্ডন ঘপৌঁলছোলনোর পর দুজলনর মলধয কোর 
ঘমজোজ ঘ  ঘিতর্ তখ্াঁচল  তছ , ঘসটোও ি ো মুর্তক  হলে দোাঁ ো । 
 
ি  োম, িোত  ঘফরোর আলি ঘিকোর তিট  ুলর  োন। তমটোর ঘহোমলসর নিুন তনলদশর্ 
থোকলি পোলর। 
 
তিতিতর রকলমর ভ্রুকুতট কলর অ্যোমিোত শ ি ল ন, কো লকর মলিো তনলদশর্ হল  শুলন  োে 
তকছু হলি তক? মুলখ্ ি ল ন িলট, তকন্তু সলঙ্গ ঘিল ন ঘিকোর তিলট। ঘহোমসলক আলিই 
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ঘটত গ্রোম কলর আমোর ঘফরোর সমে জোতনলে তদলেতছ োম! তকন্তু িোসোে তফলর ঘদখ্ োম 
ঘহোমস ঘনই। একটো তচতি ঘরলখ্ ঘিলছ।  ুইহযোলম ঘিল ই িোলক পোওেো  োলি। আশ্চ শ 
হ োম তচতি পল । আরও অ্িোক হ োম িুল োর িসিোর  লর ঘহোমলসর সলঙ্গ মযোলসোতনক 
টোইতপন পরো ঘচোলখ্ িি স আাঁটো মে ো ঘচহোরোর কলিোর প্রকৃতির ঘসই ঘ োকটোলক িলস 
থোকলি ঘদলখ্ ঘ  আমোলক এখ্োন ঘথলক  ন্ডন প শন্ত ফল ো কলরতছ । 
 
ঘহোমস ি ল , ইতন আমোর িনু্ধ তমটোর িোকশোর। আপনোর ঘকস িদন্ত কলরতছ দুজলনই 
আ োদো আ োদোেোলি। এখ্ন দুজলনই একটো প্রশ্ন করলি চোই আপনোলক। 
 
কী প্রশ্ন? 
 
 োর্ দুতট ঘকোথোে পোচোর করল ন? 
 
তিকট তচৎকোর কলর ি োক কলর ঘচেোর ঘছল  তছটলক ঘিল ন ঘজোতসেো অ্যোমিোত শ। সরু 
সরু হো  িোর করো আেু  তদলে খ্োমলচ ধরল ন িোিোস। ঘচোেো  ঝুল  প  , মুখ্ হোাঁ 
হলে ঘি , েেোনক িোজপোতখ্র মলিো ঘদখ্ো  িলণলকর জলনয। চতকলির মলধয স্পষ্ট 
ঘদখ্ োম আস  অ্যোমিোত শলক, দোনি প্রকৃতিতপর্োচ অ্যোমিোত শ– োর মন ঘদলহর মিই 
তিকৃি, িীেৎস, কূ্রর, কুতট । ধপোস কলর পল  ঘিল ন ঘচেোলর, পর মুহূলিশই ঘিোাঁট ঘচলপ 
ধরল ন উদিি কোতর্ আটকোলনোর প্রেোলস। িোল র মলিো  োতফলে ঘি  ঘহোমস। মুখ্খ্োনো 
সিল  ঘচলপ ধলর কাঁতকলে নোতমলে ধর  ঘমলঝর তদলক। খ্োতি খ্োওেো ঘিোাঁলটর ফোাঁক তদলে 
টুপ কলর খ্লস প   একটো সোদো িত । 
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র্টশকোট রোস্তোে ঘ লি চোইল ই তক  োওেো  োে, ঘজোতসেো অ্যোমিোত শ?  ো হিোর িো 
আইনসংিিেোলিই হলি। িোকশোর, আপতন কী িল ন? 
 
িোত  দোাঁ  কতরলে ঘরলখ্তছ। 
 
ওেোটসন, িুতম ঘিোসো এখ্োলন। থোনোে ঘছল  তদলে তফরতছ আধ ণ্টোর মলধয। 
 
ঘজোতসেো অ্যোমিোত শ িুল ো হল  কী হলি, তিরোট র্রীলর তসংলহর র্তক্ত তছ । তকন্তু দু-দুজন 
অ্তেজ্ঞ পোল োেোলনর সলঙ্গ ধস্তোধতস্ত কলর সুতিলধ হ  নো। তহ তহ  কলর ঘটলন তনলে 
িুল োলক ঘিো ো হ  ছযোক োিোত লি। আধ ণ্টোর আলিই স্মোটশ ঘচহোরোর এক ঘছোকরো 
পুত র্ ইনলস্পকটরলক তনলে তফলর এ  ঘহোমস। 
 
ি ল , ওেোটসন, িোকশোর আমোর পে ো নম্বর প্রতিিন্দ্বী। সোতর উপকূল  খু্ি টের 
তদলেলছ এককোল ।  ম্বো মে ো একজন ঘিোমোলক ফল ো কলরলছ শুলনই ঘচহোরোর তনখু্াঁি 
িণশনো তদলি ঘপলরতছ োম ঘসইজলনযই। ঘির্ তকছু ঘকলসর ফেসো ো ওর হোলি হলেলছ, 
িোই নো ইনলস্পকটর? 
 
সং ি কলে ইনলস্পকটর ি ল ন, নোক িত লেলছ ি ো  োে। 
 
আমোর মলিোই ধরোিোাঁধো পেতিলি িোকশোর কোজ কলর নো–হোলি হোলি িোই পোওেো  োে। 
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এ-ঘকলস ঘ  আমরো আমোলদর পেতিলি িদন্ত কলর ফ  ঘপিোম নো, এমনটো েোিলিন 
নো তমটোর ঘহোমস। আপনোলদর উ লটোপো টো পেতি তদলে িদন্ত কলর প্রোপয কৃতিত্ব 
ঘথলক আমোলদর িতঞ্চি করোটো আতম েোল ো ঘচোলখ্ ঘদখ্তছ নো তকছু মলন করলিন নো 
ঘসোজোসুতজ ি তছ িল । 
 
আলর মর্োই, কৃতিত্ব ঘথলক ঘক িতঞ্চি করলছ আপনোলদর? ঘকস ঘর্ষ হ –আতমও সলর 
দোাঁ োতি। 
 
শুলন ঘ ন হোাঁফ ঘছল  িোাঁচল ন ইনলস্পকটর। উত্তম কথোই িল লছন। প্রর্ংসো িো তনন্দোে 
আপনোর তকছু হে নো তকন্তু খ্িলরর কোিলজর তটটতকতরলি আমোলদর িতি হে। 
 
প্রলশ্নর সতিক জিোি তদলি পোরল  তটটতকতর ঘদলি ঘকন? ঘ মন ধরুন আপনোলক  তদ 
তজলজ্ঞস করো হে কী ঘদলখ্ িুল োর ঘিোপন পোপ আাঁচ করলি পোরল ন, জিোি ঘদলিন 
কী? 
 
 োিল  ঘিল ন ইনলস্পকটর। 
 
তিনজন সোিীর সোমলন আসোতম স্বীকোর কলরলছ আত্মহিযো করলি তিলেতছ  স্ত্রী আর স্ত্রীর 
ঘপ্রতমকলক হিযো করোর পর। এ ছো ো আর কী থোকলি পোলর ি ুন? 
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িোত  িল্লোতর্র িযিস্থো কলরলছন? 
 
তিনজন কনলটি লক পোতিলেতছ। 
 
িোহল   োলর্র খ্িরও এিোর পোলিন। িোত টোে জল র পোইপ  োিোলনো হলেলছ িোত  
বিতরর অ্লনক পলর। িোর মোলন এমন একটো কুলেো ঘকোথোও পোলিন  ো এখ্ন িযিহোর 
করো হে নো।  োর্ দুলটো িোর মলধয থোকলি পোলর অ্থিো িোিোলন িো পোিো  লরও 
থোকলি পোলর। 
 
তকন্তু আপতন জোনল ন কী কলর? খু্নটোই-িো হ  কী কলর? 
 
খু্ন করল ন কী কলর, আলি িোই িত । িুল ো অ্যোমিোত শর িোাঁই হওেো উতচি 
পোি োিোরলদ, ফোাঁতসকোলি নে। িউলের ওপর এমন অ্িযোচোর কলরলছন টোকোলক ঘিতর্ 
েোল োিোসোর দরুন,  োর ফল  েদ্রমতহ ো িোধয হলেলছ পরপুরুলষ আসক্ত হলি। অ্যোমিোত শ 
কুচক্রী িল ই দোিোটো েোল ো ঘখ্ লিন। হো তকপলটরো িল ো ঈষশোকোির হে–অ্যোমিোত শও 
িোই তছল ন। ডোক্তোলরর সলঙ্গ স্ত্রীর ঘিোপন প্রণে আাঁচ কলর ঘফল তছল ন। িোই প্ল্যোন 
কলর ঘফল তছল ন দুজনলক পৃতথিী ঘথলক তনতশ্চি কলর ঘদলিন। এ-রকম বপর্োতচক 
পতরকল্পনো ঘকোলনো সুস্থ মতস্তলষ্ক আলস নো। আসুন ঘদখ্োতি। 
 
ঘ ন এ-িোত লিই দী শতদন িোস, এমতনেোলি পথ ঘদতখ্লে আমোলদর ঘেিলর তনলে ঘি  
ঘহোমস, দোাঁ ো  িংরুলমর ঘখ্ো ো দরজোর সোমলন। 
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ঘহোমস ি ল , প্রথম সূত্র্ হ  এই রলের িন্ধ। ধনযিোদটো ডটর ওেোটসলনর প্রোপয। 
িন্ধটো ওর নোলকও এলসতছ  তকন্তু িোহর করলি পোলরতন। আতম তকন্তু  োইন কলর 
ঘফল তছ োম। এই পতরতস্থতিলি িোত মে রলের িন্ধ ঘকউ ছ োে ঘকন? কী উলেলর্য? 
তনশ্চে অ্নয ঘকোলনো িন্ধ ঢোকিোর মি লি–এমন একটো িন্ধ  ো িোইলরর ঘ োলকর নোলক 
সলন্দহ হলি পোলর। িোরপলরই শুন োম এইরকম একটো  র রলেলছ িোত র মলধয দরজো 
জোন ো ঘ োহোর–িোিোস প শন্ত ঘিরুলি পোলর নো। দুলটো তিষে পোর্োপোতর্ রোখু্ন–কী 
পোলিন? তনলজর ঘচোলখ্ িোত  ঘদখ্োর পর আতম তনলজ িুলঝ ঘফল তছ োম আস  িযোপোর। 
ঘকসটো ঘ  তসতরেোস আাঁচ কলরতছ োম আলিই। ঘহ-মোলকশট তথলেটোলরর তি-সোতরলি তিতরর্, 
আর িতত্র্র্ নম্বর তসলট ঘকউ ঘ  আলসতন তিলর্ষ ঘসই রোলি–িো তনলজ তিলে 
ঘজলনতছ োম। এ-সূত্র্টোও ডটর ওেোটসলনর িোল র ঘচোলখ্ ধরো পল তছ  তকন্তু িত লে 
ঘদলখ্তন। কোলজই অ্যোমিোত শর অ্নযত্র্ তস্থতি ঘধোলপ তটক  নো–ঘকননো তথলেটোলর উতন 
 োনইতন ঘসই রোলি। িউলের জনয কোটো তটতকট ঘদখ্োলি তিলে ডটর ওেোটসনলক তটতকট 
নোম্বোর ঘদতখ্লে ঘফল  তিরোট েু  কলরতছল ন। িোত র মলধয ঘথলক অ্যোমিোত শলক সরোলনোর 
জলনয একটো কোেদো করলি হ । আমোর এক এলজন্টলক পোতিলে তদ োম এমন একটো 
দূর গ্রোলম ঘ খ্োন ঘথলক রোলত্র্ ঘফরো  োে নো–ঘট্র্ন থোলক নো িল । িোাঁলের পোদতরর নোম 
তদলে এলজন্ট একটো ঘটত গ্রোম পোিো  অ্যোমিোত শলক। ডটর ওেোটসলনর সলঙ্গ অ্যোমিোত শলক 
একরকম ঘজোর কলরই পোিো োম ঘসখ্োলন। কী িুঝল ন? 
 
দোরুণ!ইনলস্পকটলরর সিে মন্তিয। 
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পথ পতরষ্কোর করোর পর হোনো তদ োম িোত লি। তসাঁলধ  ঘচোলরর িযিসোলে নোমল  নোম 
করলি পোরিোম। কী ঘপ োম তনলজর ঘচোলখ্ ঘদখু্ন। এই ঘ  িযোসপোইপটো ঘদখ্লছন–এই 
ঘদখু্ন পোইলপর িোলে ঘকোলণর তদলক একটো ক ও রলেলছ। ঘদখ্লিই পোলিন পোইপটো 
ঘদওেো  ঘিলে উলি িংরুলমর ঘেিলর তিলেলছ–কত কোলির ঘ খ্োলন কোরুকোজ করো–
ঘসইখ্োলন পোইলপর ঘখ্ো ো মুখ্টো  ুলকোলনো রলেলছ। ঘ লকোলনো মুহূলিশ িোইলরর ক  খু্ল  
তদলে  লরর ঘেিলর িযোস ঢুতকলে ঘদওেো  োে। িোাঁচলি নো। স্ত্রীর আর ঘছোকরো ডোক্তোরলক 
এই িযোস ঘচম্বোলর ঢুতকলে খু্ন কলরলছন আমিোত শ–বপর্োতচক পন্থোটো িুল োর মোথোে এ  
কী কলর জোতন নো। 
 
পোইপ ঘদখ্ল ন ইনলস্পকটর। ি ল ন, আমোলদর এক অ্তফসোর িযোলসর িন্ধ 
ঘপলেতছল ন। িখ্ন অ্ির্য দরজো জোন ো ঘখ্ো ো তছ –রলের িন্ধও তছ । অ্যোমিোত শ রং 
করো শুরু কলরতছল ন নোতক আলির তদন ঘথলক। িোরপর তমটোর ঘহোমস? 
 
িোরপর একটো অ্প্রিযোতর্ি  টনো  ট । ঘেোররোলি েো োর  লরর জোন ো তদলে ঘিতরলে 
আসোর সমলে খ্প কলর ঘক ঘ ন ক োর খ্োমলচ ধলর চোপো ি োে হংকোর ছো  , 
রোসলক , এিোর  োতি ঘকোথোে? তফলর ঘদখ্ োম প্রতিিন্দ্বী িনু্ধ তমটোর িোকশোরলক। হোসলি 
 োি োম দুজলনই। অ্দু্ভি পতরতস্থতি। িোকশোরলক এ-কোলজ  োতিলেলছ তনলখ্োাঁজ ঘছোকরো 
ডোক্তোলরর িোত র ঘ োক–িোকোরও আাঁচ কলরতছ  জ নয তকছু একটো  লটলছ িোত র মলধয। 
ক-তদন ধলরই িোত র ওপর নজর ঘরলখ্তছ । ডটর ওেোটসনলক িোত  ঘথলক ঘিরুলি 
ঘদলখ্ই ওাঁলক সলন্দহ কলর এিং ঘপছন ঘনে। ঘগ্রিোরও করি ওেোটসনলক, তকন্তু োঁ োর 
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 লরর জোন ো ঘিলে আর একটো ঘ োকলক ঘচোলরর মলিো ঘিলরোলি ঘদলখ্ আর বধ শ ধরলি 
পোলরতন। এরপর ঘথলকই দুজলন কোজ কলরতছ একসলঙ্গ। 
 
আমোলদর সলঙ্গ নো-কলর িোর সলঙ্গ কোজ করোর কী দরকোর তছ ? 
 
দুজলন তমল  ঘছোট্ট ঘ -পরীিো কর োম এিং সফ ও হ োম–ঘস-পরীিো আপনোলদর তদলে 
হি নো িল । 
 
 োই ঘহোক, ঘকস ঘথলক এখ্ন সলর দোাঁ োলিন ঘিো? 
 
তনশ্চে। আমোর কোলজর রীতিই িোই। 
 
পুত র্ িোতহনীর িরফ ঘথলক ধনযিোদ রই । 
 
আপনোলক আরও একটো প্রমোণ তদলে  োই। ধরুন আপনোলক এ- লর ঘকউ আটলক ঘরলখ্ 
িযোস ঘঢোকোলি আর িোইলর ঘথলক তটটতকতর তদলি। মোত্র্ দু-তমতনট সমে ঘপলেলছন মৃিুযর 
আলি। কী করলিন িখ্ন? 
 
তচতি ত লখ্  োি। 
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খ্োাঁতট কথো। কীেোলি মোরো  োলিন–িো ত লখ্ রোখ্োর ঘচষ্টো করলিন। কোিলজ ত খ্ল  িো 
ঘচোলখ্ পল   োলি। িোই এই ঘদখু্ন এখ্োলন ঘদওেোল র নীলচর তদলক ঘিিতন কতপং 
ঘপনতসল  ঘ খ্ো : আমরো খু্– িযস আর ঘ খ্ো হেতন। 
 
আপতন কী িুলঝলছন? 
 
ঘমলঝ ঘথলক মোত্র্ এক ফুট ওপলর ঘ খ্ো। অ্থশোৎ মরিোর আলির মুহূলিশ–ঘর্ষ করোর 
আলিই জ্ঞোন ঘ োপ ঘপলেলছ। 
 
িুলঝতছ। ত খ্তছল ন : আমরো খু্ন হতি। 
 
আমোরও িোই তিশ্বোস।  োর্ ঘপল  পলকলট ঘপনতস ও ঘপলি পোলরন। 
 
ঘদখ্ি। তকন্তু ঘকোম্পোতনর কোিজগুল ো ঘি  ঘকোথোে? 
 
ঘকোথোও  ুতকলে ঘরলখ্লছন তনশ্চে। তকছুতদন পলর তনলজই ি লিন প োিকরো পোতিলে 
তদলেলছ কোলজ  োিলি নো িল  অ্থিো ঘকোথোও ঘফল  তিলেতছ , এখ্ন পোওেো ঘিলছ। 
 
আপনোর কোলছ সোহো য তনলি ঘি  ঘকন? 
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অ্িযন্ত ঘসেোনো িল । িল ো ঘিতর্ তিশ্বোস তছ  তনলজর ওপর। পো োপ্রতিলির্ীলক পলর 
ি লিন–ঘদখ্ছ, শুধু পুত র্ নে–ঘখ্োদ র্ো শক ঘহোমসলক তদলেও ঘখ্োাঁজিোর িযিস্থো কলরতছ। 
 
ঘহলস ঘফ ল ন ইনলস্পকটর, কোজটো চমৎকোর কলরলছন িল ই ঘখ্োদ র্েটো মোপ কলর 
ঘদওেো ঘি , তমটোর ঘহোমস। 
 
তদন দুই পলর নথশ সোতর অ্িজোরেোর পতত্র্কোর একটো সংখ্যো আমোর তদলক ছুাঁল  তদল  
ঘহোমস। পতত্র্কোটো তিসোিোতহক। প্রথম পৃষ্ঠোলিই ঘচোখ্-ঘকল -ঘনওেো চনমলন কলেকটো 
তর্লরোনোমো শুরু হযোলেন তিেীতষকো তদলে, ঘর্ষ চমকপ্রদ পুত র্ িদন্ত তদলে। ি োে 
অ্িযোশ্চ শ এই কোতহতনর পুঙ্খোনুপুঙ্খ তিিরণ। উপসংহোরটোই আস । িোলি ঘ খ্ো : 
 
সরকোতর ঘিোলেন্দোলদর প্রখ্র িুতের প্রকৃষ্ট উদোহরণস্বরূপ অ্পরোধ ইতিহোলস তচরকো  
সুিণশ অ্িলর ত তপিে থোকলি ইনলস্পকটর মযোতকনলনর অ্সোধোরণ সূক্ষ্মদতর্শিো। রলের 
িন্ধ শুলকই তিতন িুলঝতছল ন িযোস জোিীে ঘকোলনো উৎকট িন্ধ ঢোকিোর জলনযই তিকট 
রলের িন্ধ ছ োলনো হলেলছ িোত মে, এই ঘথলকই উতন তসেোলন্ত এলসতছল ন ঘ  
িংরুমলক িযোস ঘচম্বোলর রূপোন্ততরি করো হে এিং এই সূত্র্ অ্নুসরণ কলরই  োর্ 
দুলটোলক ঘর্ষ প শন্ত উেোর কলরন কুকুরর্ো ো তদলে সুলকৌর্ল  আিোতদি একটো 
অ্িযিহৃি কুলেোর ি লদর্ ঘথলক। জেিু ইনলস্পকটর মযোতকনন! 
 
কোষ্ঠ ঘহলস ঘহোমস ি ল , মযোতকনন ঘ োকটো ঘিো খ্োরোপ নে। ঘকসটো খ্োিোে ত লখ্ 
রোলখ্ো। একতদন আস  িযোপোর সিোই জোনলিখ্ন। 
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——— 
 
টীকো 
 
১. রং-িযোপোরীর তিরং িযোপোর : ত িোতটশ পতত্র্কোর ১৮ তডলসম্বর ১৯২৬ সংখ্যোে এিং 
িযোন্ড মযোিোতজন-এর জোনুেোতর ১৯২৭ সংখ্যোে তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তরটোেোডশ 
কো োরমযোন প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
 
ঘহ-মোলকশট তথলেটোর : ১৭২০ সোল  ঘহ-মোলকশট তথলেটোর তনমশোণ কলরন জন পটোর। 
১৮২১-এ এর  োলিোেো িল ো তথলেটোর হ  তনতমশি হে। িোর নোম তথলেটোর রেযো  ঘহ-
মোলকশট। 
 
ঘটত লফোন : এই িল্প ছো ো ঘিকোর তিলট ঘহোমলসর িোত র ঘটত লফোলনর উলল্লখ্ পোওেো 
 োে তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয ই োসতট্র্েোস ক্লোলেন্ট এিং তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয তি-
িযোতরলডিস িলল্প। এই দুতট িল্পই ১৯০২ সোল র  টনো। 
 
অ্যো িোটশ হ  : ২৯ মোচশ ১৮৭১-এ ঘখ্ো ো হলেতছ  রেযো  অ্যো িোটশ হ , পরল োকিি 
তপ্রি অ্যো িোলটশর সৃ্মতিলি। সোি হোজোর আসনতিতর্ষ্ট এই হ  ইং লন্ডর িৃহত্তম কনসোটশ 
হ । 
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কযোতরনো : কযোতরনো নোমতট কোল্পতনক। িলি তকছু িলিষক মলন কলরন এই কল্পনোর 
ঘপছলন আলমতরকোন তর্ল্পী অ্যোতন  ুই কযোতর (১৮৪১-১৯২১) তকংিো ঘক্রোলেতর্ে িোইলে 
তমত কো ঘিরতননো (১৮৬৩-১৯৪১) অ্থিো ঘেতনজুলে োর তপেোলনো-িোতদকো, সুরস্রষ্টো এিং 
কেতর্ল্পী মোতরেো ঘটলরসো কযোলরননোর (১৮৫৩-১৯১৭) প্রেোি থোকো সম্ভি। 
 
পলকলট ঘপনতস ও ঘপলি পোলরন : মরিোর আলির মুহূলিশ ঘ খ্োটো ঘর্ষ করোর আলিই 
ঘ  ঘ খ্লকর জ্ঞোন ঘ োপ ঘপলেলছ, িোর পলি তক ঘপনতস টো পলকলট রোখ্ো সম্ভি? 
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রক্তযিাষা বউয়ের রক্তজমাযনা োচ চন 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয সোলসক্স েযোম্পোেোর ] 

 
ডোলকর তচতিটো খু্াঁতটলে প   ঘহোমস। িোরপর ঘহলস উি  খু্কখু্ক কলর শুকলনো এই 
হোতসই ওর কোলছ হো-হো হোতসর কোছোকোতছ। টুক কলর ঘটোকো ঘমলর তচতিখ্োনো ছুাঁল  তদ  
আমোর তদলক। 
 
ি  , একো  আর ঘসকো , িোস্তি আর দুিশোর কল্পনোর অ্দু্ভি জখ্োতখ্চুত র এইটোই ঘিোধ 
হে চূ োন্ত সীমো ওেোটসন, ঘিোমোর কী মলন হে? 
 
আতম প  োম : 
 
৪৬, ওল্ডজুতর 
১৯ নলেম্বর 
তিষে : েযোম্পোেোর 
 
মহোর্ে, তমতিং ঘ লনর চোলের দো ো  ফোগুশসন অ্যোন্ড মুরলহলডর তমটোর রিোটশ ফোগুশসন 
আমোলদর একজন মলে । েযোম্পোেোর সম্বলন্ধ উতন ঘখ্োাঁজখ্ির কলরলছন আমোলদর কোলছ। 
ঘ লহিু আমরো ক কিজো তনলে কোরিোর কতর তমটোর ফোগুশসনলক িল তছ আপনোর সলঙ্গ 
ঘদখ্ো করলি। মোতটশ ডো িীিস-এর ঘকলস আপনোর সোফ য আমরো েুত তন। 
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254 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
আপনোর তিশ্বস্ত 
ই ঘজ তস-র পলি 
মতরস, মতরস অ্যোন্ড ডড 
 
ওেোটসন, সৃ্মতি ঘরোমন্থলনর সুলর ি   ঘহোমস, মোতটশ ডো িীিস তকন্তু ঘকোলনো মতহ োর 
নোম নে। একটো জোহোলজর নোম সুমোত্র্োর দোনি ইাঁদুলরর সলঙ্গ জত ি এই জোহোলজর 
আশ্চ শ কোতহতন দুতনেোর সোমলন হোতজর করোর সমে এখ্নও হেতন। তকন্তু েযোম্পোেোর তক 
আমোলদর আওিোে আলস? অ্ির্য এলকিোলর তনষ্কমশো হলে িলস থোকোর ঘচলে তকছু একটো 
তনলে মোথোটোলক ঘখ্ োলনো মন্দ নে। তগ্রমেোইলের উপকথো তনলে ঘর্ষকোল  িদন্ত করলি 
হলি েোতিতন। তে ে ুমটো হোি িোত লে নোমোও ঘিো। 
 
ইংলরতজ তে তচতিি তিরোট আেিলনর তনলদশতর্কো গ্রন্থতট নোতমলে আন োম িোক ঘথলক। 
এ-গ্রলন্থ আলছ ওর সোরোজীিলনর সতঞ্চি িহ িথয এিং পুরোলনো মোম োর িৃত্তোন্ত। 
 
উচ্চ কলে পল  ঘি  ঘহোমস, ঘলোতরেো কলটর সমুদ্র োত্র্ো। খু্িই িোলজ িদন্ত–এ তনলে 
ফ োও কলর একটো িল্প িুতম ত লখ্তছল  ওেোটসন–অ্তেনন্দন জোনোলি তকন্তু পোতরতন। 
জোত েোি তেটর ত ঞ্চ। তিষধর তিরতিতট তি ো। ঘকসটো সতিযই অ্িযোশ্চ শ! সোকশোসিো ো 
তেলটোতরেো। েযোনডোরতিল্ট আর এিমযোন। েোইপোর ঘেোতিস, হযোমরতস্মলথর তিস্মে। এই 
ঘিো! এই ঘিো! খ্োসো তনলদশতর্কোই িলট–এ-িইলক ঘটেো মোরলি িুতম পোরলি নো ওেোটসন–
 ি পুলরোলনো হলি, িি দোম িো লছ। ঘর্োলনো। হোঙ্গোতরলি েযোম্পোেোলরর উৎপোি। এই 
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ঘদলখ্ো আিোর ট্র্োনতস েোতনেোে েযোম্পোেোলরর ঘদৌরোত্ম। সোগ্রলহ পোিো উ লট পল  ঘি  
ঘহোমস। তকছুিণ পলরই অ্ির্য তনরোর্ হলে দমোস কলর নোতমলে রোখ্  প্রকোণ্ড 
ঘকিোিখ্োনো। 
 
রোতির্! হৃৎতপলণ্ড কোলির ঘিোাঁজ িুলক  োলদর কতফলন ঘিতকলে রোখ্লি হে িোলদর সলঙ্গ 
আমোর আিোর কোরিোর কীলসর? রোতির্! পোি োতমর একটো সীমো আলছ। 
 
েযোম্পোেোর মোলনই ঘ  ঘকি  জযোন্ত ম ো, িো ঘিো নে। জ জযোন্ত মোনুষরোও রক্ত শুলষ 
খ্োে। আতম ঘিো জোতন ঘ ৌিনলক তটতকলে রোখ্োর জলনয এককোল  কমিেতসলদর রক্ত পোন 
করো হি। 
 
ঘসরকম তকংিদতন্তও এ-িইলি আলছ, ওেোটসন। তকন্তু িো তনলে আমোলদর মোথো  োমোলনোর 
দরকোর আলছ তক? আমরো তনলরট িোস্তি তনলে তদতিয খ্ো ো আতছ–েূিলপ্রিলক কোলছ 
ঘ াঁষলি ঘদি নো। তমটোর ফোগুসলনর এ-ঘকস ঘনওেো আমোর পলি সম্ভি নে। এ-
তচতিখ্োনো ঘিোধ হে উতনই ত লখ্লছন। ঘদখ্ো  োক কীলসর উদলিলি মরলছন ছটফতটলে। 
 
প্রথম তচতি তনলে িন্মে হলেতছ  িল ই আলরকখ্োনো  ম্বো ঘ ফোফোর তদলক এিিণ নজর 
ঘদেতন ঘহোমস। এিোর িুল  তন । প লি শুরু কর  পরম ঘকৌিুলক, তকন্তু তকছুিণ 
পলরই মুলখ্র পরলি পরলি জোগ্রি হ  অ্পতরসীম আগ্রহ আর ঘকৌিূহ । প ো ঘর্ষ 
কলর দু-আেুল  তচতিখ্োনো ঝুত লে ধযোনস্থ হলে রই  তকছুিণ। িোরপলরই ঘ ন  ুম ঘথলক 
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ধ মত লে ঘজলি উলি ি ল , চীজমযোি,  যোমিোত শ।  যোমিোত শ জোেিোটো ঘকোথোে, 
ওেোটসন? 
 
সোলসক্স, হসশমযোলনর দতিলণ। 
 
খু্ি দূলর নে িোহল । চীজমযোি ঘকোথোে? 
 
কলেকলর্ো িছর আলি ওই নোলম ত তন ওখ্োলন একিোদো িোত  র বিতর কলর তিলেতছল ন, 
িোর নোলমই জোেিোটোর নোম হলেলছ চীজমযোি। িোত গুল ো এখ্নও আলছ। আতম তচতন। 
 
তিক িল ছ। খু্ি একটো আগ্রহ নো-ঘদতখ্লে ি   ঘহোমস। আসল  তনলজ ঘ -খ্ির জোলন , 
িো চট কলর ঘজলন তনলে মিলজর েোাঁ োলর জতমলে ঘরলখ্ খ্িরদোিোলক খু্ি একটো আম –
ঘদওেো ওর একটো স্বেোি। চীজমযোি আর  যোমিোত শ সম্পলকশ পলর আরও খ্ির সংগ্রহ 
করো  োলিখ্ন। তচতিখ্োনো রিোটশ ফোগুশসনই ত লখ্লছন। উতন ঘিো ি লছন ঘচলনন ঘিোমোলক। 
 
আমোলক! 
 
পল ই ঘদলখ্ো। 
 
প  োম তচতিটো : 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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তপ্রে তমটোর ঘহোমস, 
 
আমোর উতক  আপনোর সলঙ্গ আমোলক ঘদখ্ো করলি সুপোতরর্ কলরলছন। তিষেটো 
অ্সোধোরণ আল োচনো করোটোও মুর্তকল র িযোপোর। আমোর এক িনু্ধর হলে এ-তচতি আতম 
ত খ্তছ–সমসযোটো িোরই। িছর পোাঁলচক আলি ইতন এক ঘপরুতেেোন মতহ োলক তিলে 
কলরন। েদ্রমতহ োর িোিো একজন ঘপরুতেেোন কোরিোতর আ োপ হলেতছ  নোইলট্র্ট 
আমদোতন করোর সমলে। েদ্রমতহ ো ডোকসোইলট সুন্দরী। তকন্তু তেনলদলর্র তেনধমশী ঘমলে 
িল ই স্বোমী-স্ত্রীর মলধয একটো িযিধোন িল  উলিলছ এই ক-িছলর। েদ্রল োকও এখ্ন 
পস্তোলিন। েোল োিোসোে ি োিোহ য একটু েোটো পল লছ। মতহ োতট তকন্তু প্রকৃিই 
পতিেক্ত–অ্থচ িোর চতরলত্র্র কলেকটো তদক স্বোমীর কোলছ অ্নোতিষৃ্কি ঘথলক  োওেোর 
ফল  েদ্রল োলকর মলনোলিদনো েোষোে িযক্ত করো সম্ভি নে। 
 
এিোর ঘ -তিষে তনলে আপনোর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি চোই, িোই তনলে িসো  োক। এ-তচতি 
শুধু একটু সূচনো–প িোর পর আপতন তচন্তো করলিন ঘকসটো ঘনলিন তক নো। েদ্রমতহ ো 
খু্িই নরমস্বেোিো তমতষ্ট মলনর ঘমলে–অ্থচ এমন সি কোণ্ড  তটলে ঘফ লছন  ো িোর 
চতরলত্র্র তিক উ লটো। েদ্রল োক তিলে কলরলছন দু-িোর, প্রথম পলির এক ঘছল  
িিশমোন। পলনলরো িছর িেস ঘছল টোর, ঘদখ্ল ই েোল োিোসলি ইলি  োে, এি তমতষ্ট 
স্বেোি। ঘছল লি োে একটো দু শটনোর ফল  একটু জখ্ম হলেতছ । দু-দুিোর এই ঘছল র 
ওপর চ োও হলেতছল ন সিযো–একিোর  োতি তদলে এমন তপতটলেতছল ন ঘ  হোলি 
কো তর্লট পল   োে। 
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তনলজর িছরখ্োলনক িেলসর ঘছল র সলঙ্গ েদ্রমতহ ো ঘ -কোণ্ড কলরলছন, ঘস িু নোে 
সৎলছল র ওপর হোম োিোতজ তকছুই নে। মোসখ্োলনক আলি একিোর তমতনটকলেলকর 
জলনয তর্শুতটলক এক ো ঘরলখ্  োে ধোইমো। ঘসই সমলে  ন্ত্রণোে কতকলে ঘকাঁলদ ওলি 
ঘছল টো। শুলন ঘদৌল   োে নোসশ। তিলে ঘদলখ্ েদ্রমতহ ো ঘ ন তনলজর ঘছল র ওপর ঝুাঁলক 
 োল  কোম  িসোলি।  োল  একটো ঘছোট্ট িিও ঘদখ্ো ঘি –দরদর কলর রক্ত প লছ 
িি তদলে। েীষণ  োিল  তিলে ঘছল র িোিোলক  টনোটো ি লি তিলেতছ  নোসশ, তকন্তু 
কোকুতিতমনতি কলর িোলক আটকোন ঘছল র মো। এমনকী মুখ্ িন্ধ রোখ্োর জলনয ক কল  
পোাঁচটো পোউন্ড  ুস প শন্ত ঘদন। িযোপোরটো ঘসইখ্োলনই ধোমোচোপো পল । েদ্রমতহ োও 
িল নতন ঘকন এমন কলর কোম তিল ন তনলজর ঘছল লক। 
 
নোসশ তকন্তু েু লি পোর  নো েেংকর ঘসই দৃর্য ঘচোলখ্ ঘচোলখ্ রোখ্  ঘছল লক। স্পষ্ট 
িুঝ , ঘছল র মো-ও ঘ ন ঘচোলখ্ ঘচোলখ্ রোখ্লছ নোসশলক িোর একটু সলর  োওেোর আর 
ঘছল লক তনতরতিত লি এক ো পোওেোর সুল োি খু্াঁজলছ। তদনরোি নোসশ আিল  রই  ঘছল , 
তদনরোি ঘছল র মো খ্রনজলর রোখ্  নোসশলক ঘ ন ঘমষর্োিকলক এক ো পোওেোর িোল  
 ুরলছ িুধোিশ ঘনকল । উপমোটো অ্তিশ্বোসয তকন্তু ঘহলস উত লে ঘদলিন নো–একতট তর্শুর 
জীিন আর একজন েদ্রল োলকর মোনতসক সুস্থিো তনেশর করলছ এর ওপর। 
 
িোরপর এ  ঘসই েেোনক তদনতট ঘ তদন স্বোমীর কোলছ ঘকোলনো িযোপোরই আর ঘিোপন 
করো ঘি  নো। স্নোেুর ওপর তদিোতনতর্ এই তনপী ন নোসশ আর সহয করলি পোর  নো–
ঘেলে প  । মুক্তকলে সি স্বীকোর কর  ঘছল র িোিোর কোলছ। শুলন তিশ্বোস করল ন নো 
েদ্রল োক ঘ মন করলছন নো আপতন। সৎলছল র ওপর হোম োিোতজ করো ছো ো েদ্রমতহ োর 
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259 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তমতষ্ট চতরলত্র্ ঘকোলনোরকম কদ শিো এিং বপর্োতচকিো কল্পনোও করো  োে নো। মতনিোতন 
সম্পলকশ এইসি কুৎসোর জলনয নোসশলক ঘ ই ধমকোলি শুরু কলরলছন েদ্রল োক, তিক ঘসই 
সমলে িীি  ন্ত্রণোে কতকলে ঘকাঁলদ উি  তর্শুপুত্র্। নোসশোতরলি ঘদৌল  ঘিল ন দুজলন। 
তমটোর ঘহোমস কল্পনো করুন েদ্রল োলকর িখ্নকোর মলনর অ্িস্থো  খ্ন তিতন স্বচলি 
ঘদখ্ল ন ঘছোট্ট খ্োলটর পোলর্ ঘহাঁট হলে িলস তনলজর ঘছল র  ো  কোমল  রলেলছন িোরই 
স্ত্রী, ঘদখ্ল ন রলক্ত মোখ্োমোতখ্ হলে রলেলছ ঘছল র  ো  আর তিছোনোর চোদর। তিষম 
আিলঙ্ক তিকট ঘচাঁতচলে উলি স্ত্রীর মুখ্ ঘচলপ ধলর আল োর তদলক  ুতরলে তদলিই ঘদখ্ল ন 
রক্ত ঘ লপ রলেলছ দুই ঘিোাঁলট। নো, ঘকোলনো সলন্দহই ঘনই আর তনলজর ঘছল র রক্তপোন 
করতছল ন েদ্রমতহ ো। 
 
এই িযোপোর। েদ্রমতহ ো এখ্ন তনলজর  লর অ্ন্ততরন। ঘকন এমন করলি ঘিল ন, িো 
িল নতন। েদ্রল োকও উন্মত্ত-প্রোে। েযোম্পোেোর সম্পলকশ তকছুই তিতন জোলনন নো, আতমও 
জোতন নো। আলি েোিিোম এসি তিলদতর্ িো িল্প। এখ্ন ঘিো ঘদখ্তছ খ্োস ইং লন্ডর 
মোতটলিই এ-কোণ্ড  টলছ। তিষেটো তনলে সোিোলি আল োচনো করলি চোই। আপনোর 
অ্সোমোনয িমিো  তদ প্রলেোি করলি চোন, তিকৃি িুতে এক েদ্রল োলকর উপকোর করলি 
চোন, দেো কলর ফোগুসি,  যোমিোত শ এই তিকোনোে ঘটত গ্রোম কলর তদন। দর্টোর মলধযই 
আপনোর  লর ঘপৌঁলছ  োি। 
 
আপনোর তিশ্বস্ত 
রিোটশ ফোগুশসন। 
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পুনশ্চ–আপনোর িনু্ধ ওেোটসন িযোকতহলদ  খ্ন রোিতি ঘখ্ লিন, আতম িখ্ন তরচমলন্ডর 
িরলফ তিলকোেোটশোর তছ োম। িযতক্তিি পতরচে তহলসলি শুধু এইটুকুই ি ো  োে। 
 
তচতি ঘরলখ্ ি  োম, তচতন িই কী ফোগুশসনলক। িি ফোগুশসন। তরচমলন্ড অ্মন দুাঁলদ 
তিলকোেোটশোর আর তছ  নো। তদ দতরেো মোনুষ। িনু্ধর সমসযোে এি উদলিি ওলকই 
মোনোে। 
 
তচন্তোকুতট    োলট আমোর তদলক িোতকলে ঘথলক মোথো ঘনল  ঘহোমস ি ল , ঘিোমোর মলধয 
অ্লনক সম্ভোিনো আলছ, ওেোটসন। ঘটত গ্রোমটো ত লখ্ ঘফ  ো! সোনলন্দ গ্রহণ করি 
আপনোর ঘকস। 
 
আপনোর ঘকস! 
 
িো নে ঘিো কী! আমোলদর এই এলজতি ঘ  দুিশ মনোলদর জলনয নে, প্রথলমই িো সমলঝ 
ঘদওেো দরকোর। এ-ঘকস িোাঁর তনলজর। 
 
  
 
ফোগুশসন এ  তিক দর্টোর সমলে। এককোল র ঘসই তিরোটকোে ঘখ্ল োেোত  ঘচহোরো আর 
ঘনই–ধলস ঘিলছ। চু  পোি ো হলে এলসলছ, কোাঁধ ঘিো  হলে ঝুল  পল লছ। এককোল র 
দুদশোন্ত ঘখ্ল োেো লদর এ-ঘচহোরো ঘদখ্ল  কষ্ট হে। আমোর ঘিো মলন হ  আমোলক ঘদলখ্ও 
একই েোলির উদে হ  ফোগুশসলনর মলনর মলধয। 
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িল ও ঘফ   আলির মলিোই িম্ভীর েরোট আন্ততরক ি োে, হযোল ো ওেোটসন, ওল্ড 
তডেোর পোলকশ দত র ওপর তদলে তেল র মলধয ঘ -ওেোটসনলক ছুাঁল  তদলেতছ োম–ঘদখ্তছ 
ঘস-ওেোটসন িুতম আর নও। আতমও পো লটতছ–তিলর্ষ কলর িি দু-তিন তদলনর মলধয 
হিোৎ িেসটো ঘির্ খ্োতনকটো িোত লে ঘফল তছ। তমটোর ঘহোমস আপনোর তচতি পল  
িুঝ োম, ঘকসটো ঘ  আমোরই, িো আপতন ধলর ঘফল লছন। 
 
ঘসোজোসুতজ কথো ি োই েোল ো, ি   ঘহোমস। 
 
কথোটো তিক। তকন্তু কী জোলনন, আতম ঘ  কী করি, িোই ঘেলি পোতি নো। আমোর স্ত্রী 
আমোলক েোল োিোলস–প্রচণ্ড েোল োিোলস। িোলক ঘ মন আ িোলি চোই, িোচ্চো দুলটোলকও 
ঘিমতন আি োলি চোই। ি ুন এ-পতরতস্থতিলি কী করো উতচি আমোর। কী মলন হে 
আপনোর? মোথোর ঘরোি? পোি োতম? রলক্তর ঘদোষ? এ-রকম ঘক আলি হোলি কখ্লনো 
ঘপলেলছন? ি ুন, তমটোর ঘহোমস, ি ুন আমোলক, িোইড করুন, পরোমর্শ তদন আমোর 
মোথোর একদম তিক ঘনই। 
 
আলি িসুন।  ো িত , িোর ঘসোজো জিোি তদন, িুতেশুতে আমোরও গুত লে ঘিলছ। প্রথলম 
ি ুন, স্ত্রী তক এখ্নও ঘছল লদর কোলছ আলছ? 
 
নো। েেংকর ঘসই দৃর্য স্বচলি ঘদখ্িোর পর পোিল র মলিো িোলক িোর িোর তজলজ্ঞস 
কলরতছ, এ-কোজ ঘস ঘকন করলি ঘি , ঘকন, ঘকন, ঘকন? ফযো ফযো  কলর আমোর 
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মুলখ্র তদলক কীরকম েোলি ঘ ন ঘচলে রই  ঘস–একটো কথোরও জিোি তদল  নো। ঘস ঘ  
আমোলক িল ো েোল োিোলস তমটোর ঘহোমস সমস্ত অ্ন্তর তদলে উন্মোতদনীর মলিোই 
েোল োিোলস। িোরপলরই ছুলট চল  ঘি  তনলজর  লর। তখ্  িুল  তদ  ঘেির ঘথলক। 
আমোর সলঙ্গ ঘদখ্ো প শন্ত করলি চোইলছ নো আর। ওর িোলপর িোত র একজন তঝ আলছ–
ঘডোল োলরস িোর নোম–তঝ নো-িল  িোন্ধিীই ি ো উতচি। খ্োিোরদোিোর ঘস-ই ঘেিলর তনলে 
 োে। 
 
 োক। ঘছল  দুলটো িোহল  তিপলদর মলধয আর ঘনই? 
 
নোসশ তমলসস মযোসন তদতিয ঘিল  িল লছ, িোচ্চোলক এক ঘসলকলন্ডর জনযও আর ঘচোলখ্র 
আ োল  করলি নো। অ্স্বতস্ত হলি ঘকি  জযোলকর জলনয আমোর িল ো ঘছল । এর আলি 
দু-দুিোর িোলক মোরধর কলরলছ আমোর স্ত্রী। 
 
জখ্ম ঘিো কলরতন? 
 
নো, তকন্তু তনষু্ঠরেোলি ঘমলরলছ। ঘিচোরো এমতনলিই পঙু্গ। তর্রদোাঁ ো ঘিাঁলক তিলেলছ 
ঘছল লি োে পল   োওেোর পর ঘথলক। ঘদখ্ল  মোেো হে–মনটো িল ো েোল ো, প্রোলণ ঘস্নহ 
মমিো েোল োিোসো আলছ–ি লি ি লি ঘকোম  হলে এ  ফোগুসলনর তিরোট কোিোলমো। 
 
ফোগুশসলনর ঘ খ্ো িিকোল র তচতিটো প লি প লি ঘহোমস ি ল , িোত লি আর ঘক ঘক 
আলছ? 
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দুজন চোকর, মোইলক –আমোর সতহস িোত লিই  ুলমোে, আমোর স্ত্রী। আতম, িল ো ঘছল  
জযোক, িোচ্চোটো, ঘডোল োলরস আর তমলসস মযোসন। আর ঘকউ ঘনই। 
 
তিলের সমলে স্ত্রী সম্বলন্ধ সি খ্ির তনশ্চে জোনো তছ  নো? 
 
কলেক হিো আ োলপর পর তিলে হলেতছ । 
 
ঘডোল োলরস কতেন আলছ ওাঁর সলঙ্গ? 
 
ঘির্ কলেক িছর। 
 
িোর মোলন, স্ত্রীর চতরত্র্ আপতন  ো জোলনন, িোর চোইলি ঘিতর্ জোলন ঘডোল োলরস? 
 
িো ি লি পোলরন। 
 
কী ঘ ন ত লখ্ তন  ঘহোমস। 
 
ি ল , িদন্ত এখ্োলন িলস হলি নো আপনোর িোত  ঘ লি হলি। উিি অ্ির্য সরোইখ্োনোে। 
 
ফোগুশসন ঘ ন হোাঁফ ঘছল  িোাঁচ । 
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দুলটোে একটো ঘট্র্ন আলছ তেলটোতরেোে। 
 
িোলিই  োি। হোলি এখ্ন একদম কোজ ঘনই। ওেোটসনও আসলি। িোর আলি দু-একটো 
প্রশ্ন। েদ্রমতহ ো দুলটো ঘছল র ওপলরই চ োও হলেলছন? 
 
হযোাঁ। 
 
তকন্তু ধরনটো দু-রকলমর। জযোকলক উতন ঘমলরলছন। 
 
একিোর  োতি তদলে, আর একিোর শুধু হোলি–অ্িযন্ত তনষু্ঠরেোলি। 
 
ঘকন ঘমলরতছল ন, িল তছল ন? 
 
নো। শুধু িল লছ জযোকলক ঘস মলনপ্রোলণ  ৃণো কলর–দু-চলি ঘদখ্লি পোলর নো। একিোর 
নে িোর িোর  ুতরলে তফতরলে িল লছ একই কথো। 
 
সৎমো-রো ওইরকমই িল  িহলিলত্র্! ঈষশোর িযোপোর। আপনোর স্ত্রীর স্বেোলিও তক ঈষশোর 
আগুন আলছ? 
 
প্রচণ্ডেোলি আলছ। িরলমর ঘদলর্ জন্মোল   ো হে আর তক। 
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জযোলকর িেস  খ্ন পলনলরো, মোথোও তনশ্চে সোফ–তিলর্ষ কলর র্োরীতরক তিকৃতি থোকোর 
ফল  আর পোাঁচটো সুস্থ ঘছল র ঘচলে মিলজর িুতে একটু ঘিতর্ই হলেলছ ি ো ঘ লি 
পোলর। ঘকন অ্মন মোরো হলেলছ িোলক, ঘস কী িল লছ? 
 
িল লছ ঘস্রফ অ্কোরলণ নোতক ঘমলরলছ সৎমো। 
 
ঘস্নলহর সম্পকশ তনশ্চে এককোল  তছ  দুজলনর মলধয? 
 
ঘকোলনোকোল ই তছ  নো। 
 
তকন্তু আপতন ঘ  ি ল ন ঘছল টোর প্রোলণ ঘস্নহ মমিো েোল োিোসো আলছ? 
 
এ-রকম তপিৃেক্ত ঘছল  দুতট আর হে নো। আমোর জীিনই িোর জীিন। আমোর কথোে 
আমোর কোলজ  ুলি থোলক অ্ষ্টপ্রহর। 
 
ঘহোমস আিোর কী ঘ ন ত লখ্ তন । তকছুিণ চুপ কলর িলস রই । 
 
তিিীে তিলের আলি আপতন আর জযোক খু্ি কোছোকোতছ তছল ন–প্রোলণর িনু্ধ ি লি 
পোলরন। িোই ঘিো? 
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খু্িই। 
 
 োর মলন এি ঘস্নহ মমিো েোল োিোসো, মরো মোলের সৃ্মতিও তনশ্চে িোর মলন খু্ি উজ্জ্ব ? 
 
খু্িই। 
 
ইন্টোলরতটং ঘছল । আর একটো প্রশ্ন। িোচ্চো আর জযোলকর ওপর তক একই সমলে চ োও 
হলি ঘদখ্ো ঘিলছ আপনোর স্ত্রীলক? 
 
প্রথমিোলর িোই। ঘ ন খু্ন ঘচলপতছ  স্ত্রীর মোথোে একই সলঙ্গ দুলধর িোচ্চো আর জযোলকর 
ওপর ঝো  ঘিল লছ। তিিীেিোলর মোর ঘখ্লে মলরলছ ঘকি  জযোক–িোচ্চো তনরোপলদই তছ –
িল লছ তমলসস মযোসন। 
 
িোহল  ঘিো আরও জট পোতকলে ঘি  িযোপোরটো। 
 
িুঝ োম নো, তমটোর ঘহোমস। 
 
এখ্ন িুঝলিন নো। তথলেোতরর পর তথলেোতর খ্ো ো কলর  োওেো আমোর ঘমথড। িোর আলি 
মুখ্ খু্ত  নো এিং ঘসটোই আমোর িদেযোস। আপনোর িনু্ধ আমোর সম্বলন্ধ খু্ি িোত লে িল্প-
টল্প ঘ লখ্। িলি কী জোলনন আপনোর এ-ঘকস খু্ি একটো দু শট নে–মীমোংসো করো  োলি। 
 োই ঘহোক, ঘি ো দুলটোে তেলটোতরেোে ঘদখ্ো পোলিন আমোলদর। 
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নলেম্বলরর কুেোর্োিন্ন তিষণ্ণ সন্ধযোে  যোমিোত শ এলস ঘপৌঁলছো োম আমরো। সলঙ্গর 
তজতনসপত্র্ সরোইখ্োনোে ঘরলখ্ সোলসলক্সর কোদোমোতট মোখ্ো দী শ িত পথ ঘিলে এলস 
দোাঁ ো োম অ্তি পুরোিন তনেৃি একটো খ্োমোরিোত র সোমলন। তিরোট িোত । মোলঝর অ্ংর্ 
অ্তির্ে প্রোচীন, ধোলরর তদক অ্তির্ে আধুতনক। ঘিজোে উাঁচু তটউডর তচমতন, ছোি োপ ো 
হসশোম টোত  ছোওেো ছোদ ঘদখ্িোর মলিো। ঘচৌকোি িলে ঘিলছ িহিছর ধলর িহ মোনুলষর 
আনোলিোনোে। প্রথম ত তন এ-িোত  িোতনলেলছন, িোাঁর নোম ঘ খ্ো রলেলছ ঘসকোল র 
টোত লি। িোত র ঘেিলর কত কোিগুল ো েোরী ওক কোলির। ঘমলঝ িলে িিশ িিশ হলে 
ঘিলছ। পল োপল ো িোত র চোরতদক ঘথলক ঘ ন িেস আর জরোর িন্ধ নোলক ঘেলস 
আসলছ। 
 
মোলঝর একটো প্রকোণ্ড  লর আমোলদর তনলে ঘি  ফোগুশসন। অ্তির্ে মোন্ধোিোর আমল র 
ফোেোর ঘপ্ল্লস কোলির গুত  জ্ব লছ দোউদোউ কলর। আগুলনর ঘপছলন ঘ োহোর চোদলর ঘ খ্ো 
সো টো–১৬৭০। 
 
তিতেন্ন সমে আর তিতেন্ন ঘদলর্র সমেে  লটলছ  রখ্োনোর মলধয। ঘদওেোল র ি োর 
তদলক কোলির পযোলন –সিদর্ র্িোেীলি তনতমশি, তকন্তু আধুতনক জ রলে তচতত্র্ি। কোলির 
িক্তোর ওপরতদলক হ লদ পল স্তোরোর ওপর ঝু লছ সোতর সোতর দতিণ আলমতরকোর 
অ্স্ত্রর্স্ত্র আর িোসনপত্র্—ফোগুশসলনর ঘপরুতেেোন িউ তনশ্চে িোলপর িোত  ঘথলক এলন 
টোতেলে ঘরলখ্লছ ঘদওেোল । ঘদলখ্ই জোগ্রি হ  ঘহোমলসর ঘকৌিূহ । ঘদওেোল র সোমলন 
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দোাঁত লে খু্াঁতটলে খু্াঁতটলে ঘদখ্লি  োি  প্রলিযকটো অ্স্ত্র।  ুলর দোাঁ ো  ঘচোলখ্র মলধয একরোর্ 
তচন্তো তনলে। 
 
পরিলণই ি   সতিস্মলে, আলর! আলর! এ আিোর কী! 
 
এক ঘকোলণ ঝুত র মলধয শুলে তছ  একটো স্পযোতনলে  কুকুর। এখ্ন ঘিতরলে এ  িোইলর। 
খু্াঁত লে খু্াঁত লে, ঘপছলনর পো ঘটলন, ঘমলঝর ওপর  যোজ ঝুত লে অ্তিকলষ্ট এতিলে এলস 
হোি চোটলি  োি  ফোগুশসলনর। 
 
কী হ , তমটোর ঘহোমস? 
 
কুকুরটোর এমন দর্ো হ  কী কলর? 
 
ঘসটোও একটো সমসযো। পশুর ডোক্তোররোও িুঝলি পোরলছ নো। এক রকলমর পিো োি 
তর্রদোাঁ োর ঘমতননজোইতটস। িলি আলির চোইলি েোল ো আলছ–ঘসলর উিলি দু-তদলনই। নো 
ঘর কোল ো? 
 
কোল শোর ঝুল  প ো  যোলজর মলধয তদলে ঘ ন একটো তর্হরন িলে ঘি । িোলক তনলেই ঘ  
আল োচনো হলি িুঝলি ঘপলর কীরকম ঘ ন করুণ ঘচোলখ্ প শোেক্রলম ঘদখ্লি  োি  
আমোলদর। 
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ঘরোিটো তক হিোৎ হলেলছ? 
 
রোিোরোতি। 
 
কতেন আলি? 
 
মোস চোলরক আলি। 
 
খু্িই আশ্চ শ! খু্িই ইতঙ্গিপূণশ। 
 
কী ি লি চোন, তমটোর ঘহোমস? 
 
তিক ঘ রকমতট ঘেলিতছ, ঘদখ্তছ িোর সিই তমল   োলি। 
 
েিিোলনর ঘদোহোই তমটোর ঘহোমস, কী ঘেলিলছন দেো কলর ি ুন! আপনোর কোলছ এটো 
িুতের িযোেোম হলি পোলর, আমোর কোলছ জীিন মরলণর ঘখ্ ো। আমোর স্ত্রী েোিী খু্তন 
আমোর ঘছল র প্রোণ ঘ লি িলসলছ! আমোর সলঙ্গ অ্ন্তি ঘখ্ ো করলিন নো! 
 
রোিতি তি ঘকোেোটশোলরর অ্িিল ো ঘদহখ্োনো থরথতরলে কোাঁপলি  োি  তিষম উলত্তজনোে। 
িোহ স্পর্শ কলর আশ্বস্ত কলর ঘহোমস ি ল — 
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এই মুহূলিশ তকছুই ি ি নো। িলি সমোধোনটো আপনোর পলি ঘিদনোদোেক হলি–এইটুকুই 
শুধু শুলন রোখু্ন। 
 
একটু িসুন। স্ত্রীর ঘখ্োাঁজটো তনলে আতস। 
 
ফোগুশসন ঘিতরলে ঘ লিই ঘফর ঘদওেোল র সোমলন তিলে িন্মে হলে অ্স্ত্রর্স্ত্র তনরীিণ 
করলি  োি  ঘহোমস। একটু পলরই তফলর এ  ফোগুশসন–মুখ্ ঘদলখ্ িুঝ োম অ্িস্থোর 
তি মোত্র্ উন্নতি  লটতন। ঘপছন ঘপছন এ  তছপতছলপ  ম্বো ঘচহোরোর িোদোতম মুখ্ একতট 
ঘমলে। 
 
ঘডোল োলরস, তমলসস ফোগুশসনলক চো দোও, ি   ফোগুশসন। 
 
তিিৃষ্ণো জ্ব জ্ব  ঘচোলখ্ মতনলির তদলক িোতকলে ঘডোল োলরস ি ল  দতিণ আলমতরকোর 
উচ্চোরলণ, ওাঁর র্রীর খু্ি খ্োরোপ। তকছু খ্োলিন নো। ডোক্তোর ডোকলি ি লছন। আমোর 
িল ো েে হলি। 
 
সপ্রশ্ন ঘচোলখ্ আমোর তদলক ফোসশন িোকোলিই আতম ি  োম, আতম তিলে ঘদলখ্ আসলি 
পোতর। 
 
ঘডোল োলরস, তমলসস ফোগুশসন ডোক্তোর ওেোটসনলক ঢুকলি ঘদলিন ঘিো? 
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ঘদলিন, ঘদলিন, তজলজ্ঞস করোর দরকোর ঘনই। আসুন আমোর সলঙ্গ। চল ো। 
 
আলিিকতম্পি ঘেোল োলরলসর ঘপছন ঘপছন অ্লনক তসাঁত  অ্লনক িত পথ ঘপতরলে ঘ োহোর 
চোদর তদলে মজিুি করো প্রকোণ্ড একটো দরজোর সোমলন এলস দোাঁত লে িুঝ োম িোলের 
ঘজোলর এ-দরজো ঘেলে িউলের সলঙ্গ ঘদখ্ো করোর িমিো ফোগুশসলনর হলি নো। চোতি তদলে 
দরজো খু্ল  ঘেিলর ঢুক  ঘডোল োলরস–ঘপছলন আতম। সলঙ্গসলঙ্গ তখ্  িুল  ঘদওেো হ  
দরজোে। 
 
র্ যোে শুলে এক মতহ ো। ঘদলখ্ই িুঝ োম দোরুণ জ্বলর প্রোে ঘিহাঁর্। আমোর পোলের 
আওেোজ ঘপলিই জ্বলরর ঘ োলর অ্লধশক উলি সেলে িোকোল ন–িল ো িল ো সুন্দর দুতট 
ঘচোলখ্ অ্সীম আিঙ্ক  তনলে উি । আমোলক ঘদলখ্ আশ্বস্ত হলে দী শশ্বোস ঘফল  ঘফর 
এত লে প ল ন িোত লর্। নোত  ঘদখ্ োম। জ্বর হলেলছ তিকই, িলি আমোর মলন হ  
কোরণটো মোনতসক তনদোরুণ স্নোেতিক উলত্তজনো। 
 
তদন দুই হ  এইেোলি শুলে আলছন িোাঁচলিন ঘিো? েলে তিকৃি ঘর্োনো  ঘডোল োলরলসর 
ি ো। 
 
আরক্ত সুন্দর মুখ্ আমোর তদলক তফতরলে েদ্রমতহ ো ি ল ন, আমোর স্বোমী ঘকোথোে? 
 
নীলচ। আপনোর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি চোন। 
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ঘদখ্ো করি নো–কখ্লনোই করি নো। ি লি ি লি ঘ ন প্র োপিকুতন আরম্ভ কলর তদল ন, 
তপর্োচ! তপর্োচ! র্েিোন ঘকোথোকোর! 
 
ি ুন আতম কী করলি পোতর? 
 
তকছু করলি পোরলিন নো–ঘকউ পোরলি নো। সি ঘর্ষ! সি ঘর্ষ! আমোর  ো খু্তর্ করি। 
সি ঘর্ষ! 
 
েদ্রমতহ ো তনশ্চে ঘকোলনো তিতচত্র্ তিভ্রোতন্তলি েুিলছন। সজ্জন িি ফোগুশসনলক নরতপর্োচ 
িো র্েিোলনর েূতমকোে কল্পনোও করলি পোর োম নো। 
 
ি  োম, মযোডোম, িুক তদলে আপনোর স্বোমী আপনোলক েোল োিোলসন। এ- টনোে তিতন 
িেীর ঘর্োক ঘপলেলছন। 
 
আিোর ঘসই জ্বো োমে ঘচোলখ্ আমোর তদলক িোকোল ন েদ্রমতহ ো। 
 
ি ল ন, হযোাঁ িোলস। আতমও তক িোতস নো? েোল োিোসোে েরো িোর িুক  ো ঘমলর ঘেলে 
টুকলরো টুকলরো কলর ঘদওেোর চোইলি তনলজলক তি  তি  কলর ঘমলর ঘফ োর মলিো 
েোল ো তক আতম িোতস? আমোর এই েোল োিোসোর পলরও ঘস তকনো ওইেোলি আমোর 
সম্পলকশ কথো ি লি পোলর? 
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িল ো দুুঃখ্ ঘপলেলছ–িুঝলি পোলরতন। 
 
িুঝলি পোলরতন তিকই–তকন্তু তিশ্বোস ঘিো করো উতচি তছ । 
 
ঘদখ্োও করলিন নো? 
 
নো, নো। ঘ সি কথো ও িল লছ, ঘ -ঘচোলখ্ িোতকলেলছ–ঘকোলনোতদনই িো েু ি নো। ঘদখ্োও 
করি নো। আপতন  োন। তকছুই করলি পোরলিন নো আমোর জলনয। শুধু একটো কথো 
ি লিন। আমোর ঘছল লক আতম চোই। আমোর দোতি আলছ িল ই চোই। এ ছো ো আর 
ঘকোলনো কথো িোর সলঙ্গ আমোর ঘনই। িল , ঘদওেোল র তদলক মুখ্  ুতরলে তনলে শুল ন 
েদ্রমতহ ো–আর একটো কথোও ি ল ন নো। 
 
নীলচর ি োে এলস ি  োম সি। তিষম উৎকেোে শুন  ফোগুশসন। 
 
ি  , ঘছল লক পোিোলননো তক  োে? ওর ঘেিলর এখ্ন ঘকোন প্রিৃতত্ত মোথো চো ো তদলেলছ 
ঘকউ িো জোলন নো। রক্তমোখ্ো ঘিোাঁলট ঘ েোলি উলি দোাঁত লেতছ  িোচ্চোর পোর্ ঘথলক আতম 
িো েুত তন–ঘেো ো  োে নো। তমলসস মযোসলনর কোলছ ঘছল  ঘ মন আলছ থোকলি। 
 
মোন্ধোিোর আমল র এ-িোত লি অ্িযোধুতনক িস্তু ঘদখ্ োম একতটই–স্মোটশ ঘচহোরোর তফটফোট 
একজন পতরচোতরকো। চো তনলে  লর ঢুক । চো তদলি সিোইলক, এমন সমলে আতিেশোি 
 ট  িছর পলনলরো িেলসর হো কো নী  চিু এক তকলর্োলরর, চু  সুন্দর, মুখ্শ্রী পোণু্ডর। 
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ফোগুশসনলক ঘদলখ্ই আলিি আর আনলন্দর ঘরোর্নোই জ্বল  উি  আশ্চ শ সুন্দর ঘসই 
ঘচোলখ্। ঘদৌল  এলস আদতরণী ঘমলের মলিো িোলপর ি ো জত লে ধলর ি ল  ঘসোল্লোলস, 
ডযোতড, ডযোতড, কখ্ন এল ? 
 
অ্প্রস্তুি হলে আলস্ত আলস্ত তনলজলক আত ঙ্গন মুক্ত কলর তন  ফোগুশসন। 
 
ঘসোনোত  তসলের মলিো হো কো চুল  হোি িু োলি িুল োলি ি ল  পরম ঘস্নলহ, তমটোর 
ঘহোমস আর ডোক্তোর ওেোটসনও এলসলছন। 
 
তডলটকতটে তমটোর ঘহোমস? 
 
হযোাঁ। 
 
অ্ন্তলেশদী ঘচোলখ্ আমোলদর ঘদখ্  তকলর্োর। িেীর ঘসই চোউতনর মলধয তিলিলষর েোিটোই 
ঘ ন ঘিতর্। 
 
ঘহোমস ি ল , আপনোর ঘছোলটো ঘছল র সলঙ্গ এিোর আ োপ করো দরকোর। 
 
ফোগুশসন ি ল , জযোক,  ো, তমলসস মযোসনলক ি  িোচ্চো তনলে এখ্োলন আসলি। ঘিতরলে 
ঘি  জযোক। আমোর সোতজশকযো  অ্তেজ্ঞিোে িুঝ োম, ঘছল তট ঘকাঁলপ ঘকাঁলপ হোাঁটলছ 
ঘমরুদলণ্ডর তিকৃতির জলনয। তফলর এ  একটু পলরই। ঘপছলন দী শকোেো আাঁটসোাঁট ঘচহোরোর 
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এক স্ত্রীল োক–ঘকোল  েোতর সুন্দর এক তর্শু, কোল ো ঘচোখ্, ঘসোনোত  চু , সযোক্সন আর 
 যোতটলনর অ্পূিশ সমেে। ফোগুশসন ঘকোল  তনলে আদর করলি  োি  িোচ্চোলক–িেীর ঘস্নহ 
ফুলট উি  ঘচোলখ্-মুলখ্। 
 
ঘদিতর্শুর ি োর মলিো ঘপ ি ি োে ঘছোট্ট একটো  ো  টকটলক িির তদলক িোতকলে 
ি ল  আপন মলন, এমন িোচ্চোলকও জখ্ম করলি প্রোণ চোে? 
 
তিক এই সমলে ঘহোমলসর ওপর ঘচোখ্ প োে ঘদখ্ োম তিতচত্র্ িন্মেিো জোগ্রি হলেলছ 
িোর েোিেতঙ্গলি। পুলরোলনো হোতির দোাঁি খু্লদ বিতর করো মুলখ্র মলিো তস্থর হলে উলিলছ 
মুখ্েোি–ঘ -ঘচোখ্ একটু আলিই নযস্ত তছ  িোপলিটোর ওপর এখ্ন িো দূর তিসৃ্তি– লরর 
অ্নযতদলক কী ঘ ন ঘদখ্লছ অ্পতরসীম ঘকৌিূহ  তনলে। ঔৎসুলকযর কোরণ আতিষ্কোলরর 
জনয দৃতষ্ট অ্নুসরণ কলর মলন হ  ঘ ন জোন োর মলধয তদলে িোইলরর তিষোদ-মত ন 
কুেোর্োলেজো িোিোন ঘদখ্লছ িন্মে হলে। খ্ খ্ত  অ্লধশক নোমোলনো–িোইলরর দৃর্য পুলরো 
ঘদখ্ো  োলি নো–িিুও তকন্তু ঘসই আধিন্ধ কোলচর জোন োর তদলকই ধযোনস্থ ঘচোলখ্ িোতকলে 
আলছ র্ো শক ঘহোমস। ঘহলস উি  পলরর মুহূলিশই দৃতষ্ট তফলর এ  িোচ্চোর ওপর। 
ঘমো োলেম  োল র ওপর ঘছোট্ট কুাঁচলকোলনো িিতচিটোর তদলক ঘচলে রই  তনতনশলমলষ। 
স লত্ন পরীিো কর  দোিটো। কথো ি   নো। িোরপর ফুল োফুল ো নধর মুলিো দুলটো ধলর 
অ্ল্প ঘনল  তদলে ি ল , গুডিোই, খু্লদ মোনুষ। জীিনটোলক শুরু করত  তকন্তু িল ো অ্দু্ভি 
অ্তেজ্ঞিো তদলে। নোসশ, ঘিোমোর সলঙ্গ কথো আলছ। 
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তমলসস মযোসনলক একপোলর্ ঘডলক তনলে তকছুিণ কী সি কথো ি   ঘহোমস। ঘর্লষর 
কথো ক-টো কোলন ঘেলস এ –েে ঘনই, তর্িতিরই উৎকেোর অ্িসোন  টলি ঘিোমোর। 
িোচ্চো তনলে ঘিতরলে ঘি  স্বল্প আাঁঝোল ো প্রকৃতির নোসশ। 
 
তফলর এলস ঘহোমস ি ল , তমলসস মযোসনলক আপনোর কীরকম মলন হে? 
 
মনটো েোল ো িোইলর ঘথলক ঘিোঝো  োে নো। ঘছল টোলক প্রোণ তদলে েোল োিোলস। 
 
জযোক কী িল ? পছন্দ হে তমলসস মযোসনলক? 
 
মুখ্ কোল ো হলে ঘি  জযোলকর। মোথো নো  । অ্থশোৎ পছন্দ নে কোিলখ্োট্টো ঘচহোরোর 
তমলসস মযোসনলক। 
 
আদর কলর ি লছল লক কোলছ ঘটলন তনলে ফোগুশসন ি ল , জযোলকর পছন্দ অ্পছন্দ িল ো 
চু লচরো। কপো  েোল ো, ওর পছন্দসই মোনুষলদর মলধয আতম একজন। 
 
িোিোর িুলক মুখ্ গুাঁজ  জযোক। ঘস্নহেলর তনলজলক ছোত লে তন  ফোগুশসন। 
 
ি ল ,  ো পো ো। ঘদৌল   লরর িোইলর চল  ঘি  জযোক–ঘপছন ঘথলক িেীর ঘস্নলহ ঘচলে 
রই  ফোগুশসন। ঘচোলখ্র আ ো  হলিই ঘহোমসলক ি ল , আপনোলক এই টোনোলপোল লনর 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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মলধয ঘটলন এলন তক েু  কর োম? এি সূক্ষ্ম আর জতট  সমসযোে আমোলক সহোনুেূতি 
জোনোলনো ছো ো আর তক তকছু করলি পোরলিন? 
 
সুক্ষ্ম ঘিো িলটই, ঘকৌিুক হোতস ঘহলস ি ল  র্ো শক, িলি জতট  নে। ধোলপ ধোলপ িুতের 
তিলশ্লষণ ঘিলে সমোধোলন ঘপৌঁলছ ঘিতছ ঘিকোর তিট ঘথলক ঘিলরোলনোর আলিই। এলসতছ 
ঘকি  তনলজর ঘচোলখ্ ঘদলখ্ িোতজলে ঘনওেোর জলনয। 
 
িত  আাঁকো কপোল  হোি িুত লে েোেো ি োে ফোণ্ডসন ি ল , িোহল  আর আমোলক 
উদলিলির মলধয রোখ্লছন ঘকন? 
 
খু্ল  ি োর আলি আতম েদ্রমতহ োর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি চোই। ওেোটসন, উতন তক পোরলিন 
ঘদখ্ো করলি? 
 
পোরলিন। 
 
িলি চল ো। জট পতরষ্কোর িোর সোমলনই ঘহোক। 
 
েোেো ি োে ফোগুশসন ি ল , অ্সম্ভি। আমোর মুখ্ ঘদখ্লি নো ও। 
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ঘদখ্লিন, ঘদখ্লিন, তনশ্চে ঘদখ্লিন, ি লি ি লি এক টুকলরো কোিলজ খ্সখ্স কলর কী 
ঘ ন ত লখ্ আমোর হোলি তদলে ঘহোমস ি ল , ওেোটসন, িুতম ঘিো েদ্রমতহ োর সলঙ্গ ঘদখ্ো 
করোর অ্তধকোর ঘপলেছ। এই তচরকুটটো ঘপৌঁলছ ঘদলি? 
 
ওপলর তিলে দরজোে নক করলিই পোল্লো ফাঁক কর  ঘডোল োলরস—িোত লে তদ োম 
তচরকুটটো। একটু পলরই ঘেির ঘথলক ঘেলস এ  তিস্মে আর হষশ েরো তচৎকোর। 
 
ফোাঁক তদলে মুখ্ িোত লে ঘেোল োলরস ি ল , ঘদখ্ো করলিন। 
 
ঘডলক তনলে এ োম ঘহোমস আর ফোগুশসনলক।  লর ঢুলকই র্ যোে উলি িসো িউলের তদলক 
এলিোলি তিলেতছ  ফোগুশসন তকন্তু হোি িুল  েদ্রমতহ ো তনরস্ত্র করলিই ধপ কলর িলস 
প   আমশলচেোলর। অ্তেিোদন ঘসলর তনলে ঘহোমস িস  পোলর্র ঘচেোলর। ফযো ফযো  
কলর তিষম তিস্মলে ঘহোমলসর তদলক িোতকলে রইল ন েদ্রমতহ ো। 
 
ঘহোমস ি ল , সিলচলে চটপট অ্পোলরর্নই সিলচলে কম িযথো ঘদে। িোই ঘছোট্ট কলর 
িত , তমটোর ফোগুশসন, আপনোর স্ত্রী রীতিমলিো সোধ্বী, অ্িযন্ত ঘপ্রমমেী এিং িোর সলঙ্গ 
খু্িই জ নয িযিহোর করো হলেলছ! 
 
আনলন্দ ঘচাঁতচলে উি  ফোগুশসন, প্রমোণ করুন মর্োে, আজীিন দোসখ্ি ত লখ্ ঘদি 
আপনোলক। 
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প্রমোণ ঘিো করিই–তকন্তু আপনোলক আহি কলর। 
 
পলরোেো কতর নো। আমোর স্ত্রী অ্পরোতধনী নন  তদ প্রমোণ করলি পোলরন–সি আ োি সলে 
 োি। 
 
ঘির্ িোহল  শুনুন। ঘিকোর তিলটর  লর িলস  খ্ন রক্তপোেী-তপর্োলচর কোতহতন 
িল তছল ন, আতম একদম তিশ্বোস কতরতন–ওসি িো িলল্পই মোনোে। অ্থচ আপতন স্পষ্ট 
ঘদলখ্তছল ন িোচ্চোর খ্োলটর পোর্ ঘথলক রক্তমোখ্ো ঘিোাঁলট উলি দোাঁ োলিন আপনোর স্ত্রী। 
 
হযোাঁ—হযোাঁ– 
 
িিতচি ঘথলক রক্ত পোন করো ছো োও অ্নয কোরলণ রক্ত ঘটলন ঘনওেো  োে–এ-ধোরণোটো 
আপনোর মোথোে এ  নো ঘকন ি লি পোলরন? তিষ ঘটলন িোর করোর জলনয ইংত র্ 
ইতিহোলসর এক রোতন িিমুলখ্ মুখ্ তদলে রক্ত শুলষ িোর কলরনতন? 
 
তিষ! 
 
দতিণ আলমতরকোর তজতনসপত্র্ ছত লে রলেলছ িোত মে। ঘদওেোল  ঘঝো োলনো অ্স্ত্রর্স্ত্র 
ঘদলখ্ই মন ঘটলনতছ  ওই কোরলণই। অ্নয ঘকোলনো তিষও হলি পোরি তকন্তু আমোর 
সহজোি প্রিৃতত্ত মন ঘথলক িল  উি –তিষ এলসলছ ওলদর মলধযরই ঘকোলনো একটো 
ঘথলক। পোতখ্ মোরো পুাঁচলক ধনুকটোর পোলর্ ঘছোট্ট তকন্তু রূ্নয িৃণটো ঘদলখ্ই িুঝ োম– ো 
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ঘেলিতছ িোই। তির ঘনই। িোর মোলন কুযরোতরিো ওই জোিীে ঘকোলনো মোরোত্মক ঘর্কল র 
রলস তিরখ্োনো  ুতিলে তনলে  তদ িোচ্চোটোলক ঘখ্োাঁচো মোরো হে–ঘস-তিষ মোখ্ তদলে ঘটলন 
সলঙ্গসলঙ্গ িোর কলর নো-তদল  প্রোলণ িোাঁচোলনো  োলি নো তকছুলিই। 
 
িোরপর ধরুন স্পযোতনলে  কুকুরটোর রোিোরোতি ঘরোি হওেোটো। আলি অ্ির্য কুকুলরর 
কথো মোথোে আলসতন–ঘদখ্োমোত্র্ িুঝ োম িযোপোরটো কী। তিলরর ঘখ্োাঁচোে কোজ কীরকম হে 
ঘদখ্োর জলনয মহ ো ঘদওেো দরকোর। কুত্তো ঘিচোরোর ওপর ঘসই এক্সলপতরলমন্ট করো 
হলেতছ । ঘদখ্ো ঘি  তিলষর িমিো ঘমোলটই নষ্ট হেতন। 
 
আপনোর স্ত্রী স্বচলি ঘদলখ্লছন আপনোর িল ো ঘছল  িোর ঘছোলটো েোইলক তির তদলে 
খু্াঁতচলে পো োলি ঘমলরলছন ঘসই কোরলণই কোহোিক আর সহয করো  োে। মুখ্ তদলে 
সলঙ্গসলঙ্গ তিষ ঘটলন িোর কলর তদলেলছন, তকন্তু আপনোলক জযোলকর কুকীতিশ িল নতন পোলছ 
আপনোর মন ঘেলে  োে–েোল োিোসো কিখ্োতন িেীর হল  এিখ্োতন ঘিোপনিো সম্ভি 
কল্পনো করলি পোলরন? 
 
জযোতক! 
 
একটু আলিই ঘিো ঘদখ্ োম, ঘছোলটো ঘছল লক আপনোর আদর করো ঘদলখ্ নৃর্ংস  ৃণো 
আর পোর্তিক তহংসো ফুলট উলিলছ আপনোর আদলরর িল ো ঘছল র ঘচোলখ্-মুলখ্ ঘদখ্ োম 
জোন োর র্োতসশলি জযোলকর তহংসোে কোল ো  ৃণোে তনষু্ঠর মুলখ্র প্রতিতিম্ব ঘদলখ্ আতম 
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অ্িোক হলে ঘিতছ এ-রকম তজ োংসো ঘকোলনোতদন কোলরো মুলখ্ এেোলি ফুলট উিলি কখ্লনো 
আতম ঘদতখ্তন। 
 
জযোতক? 
 
সহয করুন, তমটোর ফোগুশসন, সহয আপনোলক করলিই হলি। েোল োিোসো তিকৃি ঘচহোরো 
তনল  এই পলথই চল । ঘস েোল োিোলস তনলজর মোলের সৃ্মতিলক, েোল োিোলস আপনোলক 
ঘস জোলন তনলজর র্রীলরর দুিশ িো ঘকোথোে–তিক িোর তিপরীি আপনোর ঘছোলটো ঘছল –
ফুটফুলট সুন্দর ঘ ন এক ঘদিতর্শু–ঈষশোর তিলে িোই অ্মোনুষ হলে ঘিলছ জযোলকর মলিো 
ঘছল ও। 
 
গুড িড! এ ঘ  তিশ্বোস করোও  োে নো। 
 
মযোডোম, আতম তক তমলথয ি তছ? 
 
এিিণ িোত লর্ মুখ্ গুাঁলজ কুাঁতপলে কোাঁদতছল ন েদ্রমতহ ো। এিোলর মুখ্ ঘফরোল ন স্বোমীর 
পোলন। 
 
এ-কথো তক ঘিোমোলক ি ো  োে, িি? আতম ঘচলেতছ োম–আতম নে, আর ঘকউ ঘিোমোলক 
সি ি ুক, এই েদ্রল োলকর ঘসই িমিো আলছ–অ্ল ৌতকক িমিো। তচরকুলট ত লখ্ 
পোিোল ন–সি জোলনন, সমস্ত। 
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ঘচেোর ঘছল  উিলি উিলি ঘহোমস ি ল , আমোর ঘপ্রসতক্রপর্ন  তদ ঘর্োলনন ঘিো 
জযোকলক িছরখ্োলনক সোিলর হোওেো খ্োইলে আনুন। তমলসস ফোগুশসন, একটো িযোপোর 
এখ্নও ঘধোাঁেোলট রলে ঘি  আমোর কোলছ। িোচ্চোটোলক এই দু-তদন ঘছল তছল ন ঘকোন 
সোহলস? 
 
তমলসস মযোসন সি জোলন আতম িল তছ। 
 
তিক, তিক। আতমও িোই আাঁচ কলরতছ োম। 
 
ফোগুশসন দু-হোি িোত লে কোাঁপলি কোাঁপলি তিছোনোর ধোলর এলস দোাঁত লেলছ ঘদলখ্ তফসতফস 
কলর ঘহোমস ি ল , ওলহ ওেোটসন, চল ো এিোর পো োই। ঘডোল োলরলসর এক হোি িুতম 
ধলরো, আর একটো হোি আতম ধরতছ। তিনজলন িোইলর আসলিই দরজো িন্ধ কলর তদলে 
ি ল , িোতকটো তনলজলদর মলধযই তমতটলে তনক। 
 
ঘ -তচতি পোওেোর পর ঘকলসর সূত্র্পোি, ঘহোমস িোর জিোি তদ  এইেোলি : 
 
ঘিকোর তিট 
২১ নলেম্বর 
তিষে : েযোম্পোেোর 
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মহোর্ে, 
 
আপনোর ১৯ িোতরলখ্র তচতির জিোলি জোনোতি, আপনোলদর মলে  তমতিং ঘ লনর চোলের 
দো ো  ফোগুশসন অ্যোন্ড মুরলহলডর তমটোর রিোটশ ফোগুশসলনর সমসযোর একটো সলন্তোষজনক 
সমোধোন আতম কলরতছ। আপনোর সুপোতরলর্র জনয ধনযিোদ। 
 
আপনোর তিশ্বস্ত 
র্ো শক ঘহোমস 
 
— 
 
টীকো 
 
রক্তলচোষো িউলের রক্তজমোলনো কোতহতন : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয সোলসক্স েযোমপোেোর 
ইং লন্ড িযোন্ড মযোিোতজলনর এিং আলমতরকোর হোটশস ইন্টোরনযোর্নো  মযোিোতজলনর 
জোনুেোতর ১৯২৪ সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
 
হো-হো হোতসর কোছোকোতছ : ঘহোমসলক তকন্তু অ্লনক সমলে উচ্চস্বলর ঘহলস উিলি ঘদখ্ো 
তিলেলছ। 
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ওল্ডজুতর :  ন্ডলনর ওল্ড তজউইস তিলট ইহতদ র্রণোথশীরো  োাঁতট ঘিল তছ  িোদর্ র্িলক 
ইউলরোলপর তিতেন্ন অ্ঞ্চ  ঘথলক এলস। খু্লদ টোকো খ্োটোলনো তছ  এলদর িযোিসো, কোরণ 
িোলদর অ্নয িযোিসো করিোর অ্নুমতি ঘদওেো হি নো। 
 
ক কিজো তনলে কোরিোর কতর : ঘ  আইন িযিসোেী সংস্থো ক কিজো তনলে কোরিোর 
কলর, একজন চোলের দো োল র পলি িোলদর মলে  হওেো ঘির্ অ্স্বোেোতিক। 
 
জোহোলজর নোম : একজন িলিষক, তরচোডশ ডি ু ক্লোকশ, জোতনলেলছন সোংহোইলের 
ওতরলেন্টো  ঘট্র্তডং ঘকোম্পোতনর মোতট ডো তিিস নোলম একতট জোহোজ তছ । 
 
সুমোত্র্োর দোনর ইাঁদূর : বিজ্ঞোতনক নোম সোনডোতমস ইনিো ুতটউস। একতট পুণশিেক পুরুষ 
ইাঁদুলরর ওজন িোইর্ পোউন্ড এিং ঘ জসহ বদ শয চতব্বর্ ইতঞ্চ প শন্ত হলি পোলর িল  
জোনো তিলেলছ। 
 
ট্র্োনতস েোতনেো : তেলটোরীে- ুলি মধয ঘরোমোতনেোর ট্র্োনতস েোতনেো তছ  হোলঙ্গতরর 
দখ্ েুক্ত। িোখ্ ঘটোকোলরর তিখ্যোি িল্প ড্রোকু ো-র পটেূতম হ  এই অ্ঞ্চ । কোতহতন 
অ্নুসোলর এখ্োলনই তছ  রক্তলচোষো কোউন্ট ড্রোকু োর দুিশ প্রোসোদ। এই অ্ঞ্চল  িোস্তলিও 
একতট প্রোসোদ আলছ  োর নোম ড্রোকু োস কযোস । িলি ওই কযোসল র কোউন্ট ড্রোকু ো 
িোস্তলি তছল ন উদোর এিং উপকোরী মোনুষ। 
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নোইলট্র্ট আমদোতন করোর সমলে : একজন চোলের দো ো  হিোৎ ঘপরু ঘথলক নোইলট্র্ট 
আমদোতন করলি ঘি  কী কোরলণ? 
 
িযোকতহলদ : িযোকতহলদর রোিতি ক্লোি প্রতিতষ্ঠি হে ১৮৫৮ সোল । 
 
তরচমলন্ডর : তরচমলন্ডর রোিতি ক্লোি সংিতিি হে ১৮৬১-ঘি। ১৮৭১-এ এই দুই ক্লোি 
অ্নয আরও কলেকতট ক্লোি তমল  রোিতি ফুটি  ইউতনেন িিন কলর। 
 
ওল্ড তেেোর পোকশ : তরচমলন্ডর কোছোকোতছ রেযো  ঘিোটোতনকযো  িোলডশন  োলিোেো ওল্ড 
তডেোর পোলকশর দর্ একর জতম তরচমন্ড তক্রলকট ক্লোিলক ত জ ঘদওেো হে ১৮৬৫ সোল । 
পলরর িছর তক্রলকট ক্লোি ওই জতম তরচমন্ড ফুটি  ক্লোিলক িযিহোর করলি ঘদে 
র্ীিকোল  রোিতি ঘখ্ িোর জনয। 
 
কুযরোতর : তনরিীে অ্ঞ্চল র উতদ্ভদ ঘথলক  ি এক ধরলনর তিষ। দতিণ আলমতরকোর 
অ্তধিোসীলদর মলধয তর্কোর করলি িো  ুলের সমলে র্ত্রুর ওপর তিলরর িো ির্শোর ফ োে 
মোতখ্লে এই তিষ িযিহোলরর প্রচ ন তছ । 
 
কুকুরটোর রোিোরোতি ঘরোি হওেোটো : কুযরোতর িো তকউরোতরর প্রথম অ্তে োি  তিি হে 
ঘরোিীর মুলখ্র ঘপতর্লি। কুকুরটোর িো হেতন। তিলের আক্রমলণ কুকুরতটর মুখ্,  ো  িো 
পোলে ঘকোলনো অ্স্বোেোতিকত্ব ঘদখ্ো  োওেোর কথো। তকংিো কুকুরতটর মলর  োওেোর কথো। 
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সাদ্াযট বসনযর সাংঘাচিে সংেট 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয িোঞ্চড ঘসো জোর ] 

 
িনু্ধির ওেোটসলনর মোথোতট খু্ি উিশর নে–আইতডেো ঘিলরোে কদোতচৎ–তকন্তু  খ্ন ঘিলরোে। 
িখ্ন িোর ঘপছলন ঘ লি থোলক তছলনলজোাঁলকর মলিো। অ্লনকতদন ধলরই ও আমোলক ঘখ্লে 
ঘফ লছ আমোলক তদলেই আমোর একখ্োনো অ্যোডলেঞ্চোর ঘ খ্োলনোর জলনয। মি িটো 
সম্ভিি আতমই জুতিলেতছ ওর মোথোে। ওর ঘ খ্ো তনলে কম সমোল োচনো ঘিো কতরতন। 
িরোির িল তছ, ঘ োকরঞ্জলনর তদলক নো-ঝুাঁলক  টনোর তদলক নজর দোও। ও ঘখ্লপ তিলে 
ি ি, তনলজ ঘচষ্টো করল ই পোর। ক ম হোলি তনলে িুঝতছ, ঘ খ্োটো পোিলকর মলনোরঞ্জন 
করোর মলিো কলরই ঘ খ্ো দরকোর। আমোর ঝুত লি জমোলনো সিলচলে অ্দু্ভি ঘকসগুল োর 
একটো ঘিলছ তনলেতছ। ওেোটসন, আমোর জীিনীকোর, তকন্তু এ-ঘকলসর িৃত্তোন্ত জোলন নো। 
ওেোটসলনর তনজস্ব কিকগুল ো অ্িযোশ্চ শ গুণ আলছ। আমোলক তনলে রং চত লে িল্প 
ত খ্লি তিলে তনলজর গুণটো তিনে সহকোলর এত লে ঘিলছ। সযোেোি  তদ আপনোর মি ি 
আলি ঘথলকই আাঁচ কলর ঘফল  িোলক  টনোর  োি-প্রতি োি তদলে চমকোলনো  োে নো। 
তকন্তু ঘ  িো পোলর নো, প্রতি মুহূলিশ ঘস চমলক চমলক ওলি। ওেোটসন তছ  িোই। 
েতিষযলির খ্ির ঘস আাঁচ করলি পোরি নো িল ই সঙ্গী তহলসলি ঘস আদর্শ–িোর ঘ খ্োর 
মলধযও এই চমকটো ফুলট উিি এই  োইলন। 
 
ওেোটসন ঘ  সমলে স্বোথশপলরর মলিো িউ তনলে  রসংসোর করলি িল  আমোলক এক ো 
ঘফল  তিলেতছ , এ-কোতহতন িখ্নকোর। ১৯০৩ সোল র জোনুেোতর মোলসর  টনো। িুের  ুে 
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িখ্ন সলি ঘর্ষ হলেলছ। আমোর  লর পোলের ধুল ো তদল ন ঘরোলদলপো ো িোজো ঘচহোরোর 
তিরোটকোে এক ইংলরজ। নোম িোর ঘজমস এম ডড। 
 
জোন োর তদলক তপি তদলে িলস মলে লক সোমলনর ঘচেোলর িতসলে খু্াঁতটলে প শলিিণ করো 
আমোর তচরকোল র অ্লেযস। তমটোর ড্ডলকও িসো োম ঘসই ঘচেোলর। উতন তকন্তু কথো শুরু 
করলিন কী কলর ঘেলি নো-ঘপলে মহো ধোাঁধোে প ল ন। আতমও কথো ধতরলে নো-তদলে 
ঘসই ফোাঁলক েদ্রল োকলক খু্াঁতটলে খু্াঁতটলে ঘদলখ্ তনলে দু-একটো তপল  চমকোলনো খ্ির 
শুতনলে ঘদি তিক কর োম। আতম ঘদলখ্তছ, এলি কোজ হে েোল ো। 
 
দতিণ আতিকো ঘথলক এলসলছন ঘদখ্তছ? 
 
চমলক উলি ড্ড ি ল ন, আলজ্ঞ হযোাঁ। 
 
রোজকীে অ্শ্বোলরোহী ঘস্বিোলসিক? 
 
এলেিোলর তিক। 
 
তমড লসক্স িোতহনী। 
 
তিক, তিক। তমটোর ঘহোমস তক িণৎকোর! 
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288 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েদ্রল োলকর েযোিোচযোকো েোি ঘদলখ্ মুচতক ঘহলস ি  োম, ঘরোলদলপো ো মুখ্ ঘদখ্ল ই ঘিোঝো 
 োে এ-ঘরোদ ইং লন্ডর ঘরোদ নে–তিলর্ষ কলর রুমো  পলকলট নো-ঘরলখ্ হোিোে গুাঁলজ 
রোখ্ল  পতরষ্কোর ঘিোঝো  োে আিমন হলি ঘকোলেলক। খ্োলটো দোত  ঘদলখ্ই িুলঝতছ আপতন 
িোলরোলমলস ঘসপোই নন–ঘস্বিোলসিক। ঘচহোরোর ধোর ঘদলখ্ই ঘিোঝো  োে ঘ ো োে চল ন। 
তমড লসক্স িোতহনীলি নোম ত তখ্লেলছন িুঝ োম আপনোর কোডশ ঘথলক–গ্রুিমটশন তিলটর 
ঘর্েোলরর দো ো  আপতন। আরও িোতহনীলি ঘ োি ঘদওেোর মি ি আলছ ঘদখ্তছ? 
 
সিই ঘদলখ্ন ঘদখ্তছ। 
 
আপনোলক ছো ো তকছুই আর ঘদতখ্তন। ঘচোখ্ ঘমল  সি তকছু ঘদখ্িোর ঘট্র্তনং এই ঘচোখ্ 
ঘজো োলক তদলেতছ।  োকলি ঘস-কথো, প শলিিণ-তিজ্ঞোন তনলে িল্প করোর জলনয তনশ্চে 
সোিসকোল  আলসনতন। টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ কী ঝোলম োে পল লছন ি ুন। 
 
তমটোর ঘহোমস–। 
 
আলর মর্োই, অ্মন আাঁিলক উিলছন ঘকন? এর মলধয রহসয একদম ঘনই। আপনোর 
তচতিলি তর্লরোনোম তদলেতছল ন টযোক্সিুতর ওল্ড পোকশ। ঘদখ্োও করলি ঘচলেতছল ন খু্ি 
িো োিোত –ঝোলম োে নো-প ল  এি ধ ফ  ঘকউ কলর? 
 
িো তিক, িো তিক। তচতিখ্োনো ত লখ্তছ োম তিলকল । িোরপর জ  অ্লনক িত লেলছ। 
কলনশ  এমসওেোথশ আমোলক  োতথলে িোর কলর নো-তদল — 
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 োতথলে িোর কলর তদলেলছন? 
 
প্রোে িোই। িল ো দুাঁলদ ঘ োক মর্োই এই এমসওেোথশ। কলনশ   খ্ন তছল ন, িখ্নও  ো, 
এখ্নও িোই। কথোিোিশোও ঘচোেোল । শুধু িডলির খ্োতিলরই েদ্রল োলকর সোমলন 
তিলেতছ োম। 
 
পোইপ ধতরলে তনলে ঘহ োন তদলে িস োম ঘচেোলর। ি  োম, খু্ল  ি ুন। 
 
দুষ্টোতমর হোতস ঘহলস মলে  ি ল ন, ঘেলিতছ োম আপনোলক তকছু খু্ল  ি লি হে নো–সি 
িুলঝ ঘনন।  োই ঘহোক,  ো- ো  লটলছ, সি ি তছ। সোরোরোি ঘেলিও কূ -তকনোরো পোইতন–
ঘদতখ্ আপতন পোন তক নো। 
 
দু-িছর আলি আতম িোতহনীলি নোম ঘ খ্োই। ঘসই িছলরই একটো ঘকোেোড্রলন নোম ঘ খ্োে 
কলনশল র ঘছল  িডলি এমসওেোথশ। িোপকো ঘিটো   োই ওর রলক্তও তছ । দোরুণ িনু্ধত্ব 
জলম ঘি  দুজলনর মলধয। িোরপর তপ্রলটোতরেোর িোইলর ডোেমন্ড তহল র কোলছ হোতিমোরো 
িুল লটর ঘচোট ঘপ  িডলি। ঘকপটোউলনর হোসপোিো  ঘথলক একিোর একটো তচতি 
ঘপ োম–আর একটো ঘপ োম সোদোম্পটন ঘথলক। িোরপর ছ-মোস ঘকলট ঘিলছ তমটোর 
ঘহোমস আর ঘকোলনো তচতি পোইতন। 
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290 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ুে ঘর্ষ হল  পর িডলির িোিোলক একটো তচতি ত লখ্ ওর খ্ির জোনলি চোই োম। 
জিোি ঘপ োম নো। আিোর একখ্োনো তচতি ছো লিই কোিলখ্োট্টো েোষোে আমোলক জোনোলনো 
হ  িডলি তিশ্বপ শটলন ঘিতরলেলছ জোহোলজ ঘচলপ তফরলি ঘসই এক িছর। 
 
জিোি মলন ধর  নো আমোর। িডলির মলিো ঘছল  ঘদোলস্তর সলঙ্গ এমন িযিহোর করলি 
েোিোও  োে নো। আতম জোনিোম উত্তরোতধকোর সূলত্র্ ঘির্ তকছু টোকো ঘপলেলছ িডলি। এও 
জোনিোম ঘ  িোলপর সলঙ্গ িোর সম্পকশটো খু্ি মধুর নে। িোলপর ঘজোর জু ুম সইলি 
সইলি হো  কোত  হলে তিলেলছ িডলির। িোই িোলপর জিোি মলন ধর  নো আমোর। তিক 
কর োম ঘর্ষ প শন্ত ঘদলখ্ ছো ি। তকন্তু তনলজর কোলজ এি জত লে পল তছ োম ঘ  সমে 
কলর উিলি পোতরতন অ্যোতেন। তদন সোলিক হ  িডলির ঘকস তনলে পুলরোদলম মোথো 
 োমোতি–এসপোর তক ওসপোর কলর ছো ি। 
 
ঘজমস ডলডর র্ক্ত ঘচোেো  আর কলিোর চোউতন ঘদলখ্ িুঝ োম এ-ঘ োক র্ত্রু নো হলে িনু্ধ 
হল ই মঙ্গ । 
 
কী করল ন, িোই ি ুন। 
 
প্রথলমই তিক কর োম ঘিডলফোলডশর কোলছ টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ তনলজই  োি। ঘদখ্ি 
িযোপোরটো কী। তচতি ত খ্ োম িডলির মোলক–রিচটো ঘিোম োমুলখ্ো িোপলক এত লে  োওেো 
মনস্থ কর োম। ঘসোজোসুতজ ত খ্ োম িডলি আমোর প্রোলণর িনু্ধ। িোর সম্বলন্ধ অ্লনক 
কথো ি োর আলছ আমোর। িোই আতম আসলি চোই টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ। েোতর তমতষ্ট 
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জিোি তদল ন িডলির মো। রোিটো িোত লি কোতটলে ঘ লি ঘনমন্তন্ন করল ন। িোই িি 
ঘসোমিোর ঘি োম ঘসখ্োলন। 
 
টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ ঘ তদক তদলেই  োন নো ঘকন, পোাঁচ মোই  হোাঁটলিই হলি। ঘটর্ন 
ঘথলক সুটলকস তনলে হোাঁটলি হোাঁটলি  খ্ন ঘপৌঁলছো োম, িখ্ন সলন্ধ হলে ঘিলছ। িোত টো 
ঘদখ্ োম ঘপল্লোে–মস্ত পোলকশর মোঝখ্োলন পুলরোলনো আমল র হোজোর রহলসয ঘ রো ছোেোমে 
থমথলম ইমোরি। এত জোলিথ-আমল র তেি, তেলটোতরেো-আমল র িোত িোরোন্দো। পদশো, 
বি তচত্র্, কোলির পযোলন  সি তকছুই কোল র মতহমোে জীণশ, তিিণশ এিং হিশ্রী। খ্োস 
চোকলরর নোম রো ফ–িেসটো িোত র িেলসর সমোন িল ই মলন হ । িোর িউলের িেস 
ঘ ন আরও ঘিতর্। িডলির ধোইমো ঘস। মোলের মলিোই েোল োিোসি িডলি। েোল ো 
 োি  আমোরও। েোল ো  োি  িডলির মোলকও- ঘছোলটোখ্োলটো সোদো মতহ ো–খ্ িল  
ইাঁদুলরর মলিোই চটপলট। পছন্দ হ  নো ঘকি  ঘখ্োদ কলনশ লক। 
 
প্রথলমই এমন একলচোট কস্তোকতস্ত হলে ঘি  ঘ  ইলি হ  িৎিণোৎ রওনো হই ঘটর্ন 
অ্তেমুলখ্। িোরপর ঘেলি ঘদখ্ োম িুল ো কলনশল রও মি ি হেলিো িোই।  টনোটো  ট  
এইেোলি। 
 
কলনশল র  লর আমোলক ঢুতকলে ঘদওেো পর ঘদখ্ োম রোলজযর তজতনস ছ োলনো ঘটতিল র 
একপ্রোলন্ত িলস আমোর তদলক জ্ব ন্ত ধূসর ঘচোলখ্ িোতকলে আলছন েদ্রল োক। তপি 
ধনুলকর মলিো িোাঁকো, িোল  দোত র জঙ্গ , তিরোট আকৃতি, চোম ো ঘধোাঁেোলট রলের,  ো  
ধমনী ওিো নোকটো ঘিতরলে ঘিলছ র্কুতনর ঘিোাঁলটর মলিো, েুরু দুলটো ঘঝোাঁলপর মলিো ঘনলম 
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আলছ জ্ব ন্ত ঘচোখ্লজো োর ওপর। এক নজলরই িুঝ োম িোপ সম্পলকশ ঘকন ওই ধরলনর 
টীকোতটপ্পনী ছো ি িডলি ঘছোকরো। 
 
উলখ্ো সো ি োে ি ল ন, িোত  িলে আসোর আস  কোরণটো জোনলি পোতর? 
 
আতম িখ্ন ি  োম, তচতিলি ওাঁর স্ত্রীলক কী ত লখ্তছ। উতন সলন্দহ প্রকোর্ করল ন সতিযই 
আতিকোে থোকোর সমলে আমোর সলঙ্গ িডলির িনু্ধত্ব তছ  তক নো। িডলির ঘ খ্ো তচতি 
িোত লে তদ োম। উতন পল  ঘফরি তদলে ি ল ন, িো ঘিো হ , এখ্ন কী চোই? 
 
িডলি এখ্ন ঘকোথোে জোনলি চোই? 
 
আপনোলক আলিই একখ্োনো তচতিলি িো জোনোলনো হলেলছ। জোহোলজ কলর পৃতথিী ঘদখ্লি 
ঘিতরলেলছ।  ুে ঘথলক তফলর ওর এখ্ন তিিোম দরকোর। সিোইলক িোই িল  ঘদলিন। 
 
ঘকোন জোহোজ ঘদর্ ঘি োলি ঘিতরলেলছ, দেো কলর ি ুন। তচতি ত খ্ি। 
 
কলনশ  ঘ ন হকচতকলে ঘিল ন আমোর এই প্রলশ্ন। তকছুিণ মোথো নীচু কলর িলস থোকোর 
পর  খ্ন মুখ্ িু ল ন, ঘদখ্ োম মুখ্ থমথম করলছ। দোিো ঘখ্ োে ঘ োিয প্রতিিন্দ্বীর 
সোমনোসোমতন ঘকোণিোসো চোল র পো টো চো  ঘ ন ঘেলি ঘপলেলছন, এমতন সুলর ি ল ন, 
আপনোর তছলনলজোাঁলকর মলিো কথোিোিশো তকন্তু সলহযর সীমো ছোত লে  োলি। 
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ঘসটো আপনোর ঘছল র প্রতি আমোর েোল োিোসোর জলনয। 
 
প্রলিযক ফযোতমত র ঘিোপন কথো থোলক িোইলরর ঘ োকলক িো ি ো  োে নো। িডলির 
িিশমোন িো েতিষযৎ তনলে ঘকোলনোরকম ঘখ্োাঁজখ্ির ঘনওেোর ঘচষ্টো করলিন নো। আমোর 
স্ত্রীর সলঙ্গ ঘকি  িোর অ্িীি তনলেই আল োচনো করলিন–িোর ঘিতর্ নে। 
 
তমটোর ঘহোমস, এরপর আর কথো জম  নো। ঘখ্লি িলসও মুখ্ ঘিোাঁজ কলর রই োম 
তিনজলন। কিশো-তিতন্নও হোওেো স্বোেোতিক করলি পোরল ন নো। খ্োওেো ঘর্ষ হলিই অ্তছ ো 
কলর উলি ঘি োম আমোর একি োর  লর। িোইলর চোাঁদ উলিলছ। জোন ো খু্ল  তদলে 
িোিোলনর তদলক িোতকলে হোলির কোলছ  যোম্প ঘজ্বল  িস োম ফোেোর ঘপ্ল্লসর পোলর্। এমন 
সমলে এ  িুল ো চোকর রো ফ। কথোে কথোে ি ল , িোর স্ত্রী িডলিলক তনলজর ঘছল র 
মলিোই মোনুষ কলরলছ। ঘসইতদক তদলে িডলির ধমশ-িোপ ি ো  োে িোলক। িডলির কথো 
উিলিই আতম িোর সোহলসর প্রর্ংসো কর োম। উচ্ছ্বতসি হলে রো ফ সোে তদল । 
ঘছল লি োে পোলকশর ঘহন িোছ ঘনই  োলি ঘস নো-উলিলছ। দোরুণ ডোকোিুলকো ঘছল লি ো 
ঘথলকই। 
 
ি  , িল ো েোল ো ঘছল  তছ । তকছুলিই িোলছ চ ো আটকোলি পোরিোম নো। িল ো হলেও 
অ্মন চমৎকোর মোনুষ আর তছ  নো। 
 
ি োক কলর  োতফলে উলি িুল োর কোাঁধ খ্োমলচ ধলর ি  োম, িোর মোলন? তছ  ঘকন 
ি ছ? মলর ঘিল  ঘিো িল  তছ । কী হলেলছ িডলির? ঘিাঁলচ আলছ ঘিো? 
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আমোর চোউতনর সোমলন সলম্মোতহলির মলিো দোাঁত লে রই  রো ফ। িোরপর এক ঝটকোে 
আমোর হোি ছোত লে তনলে  র ঘথলক ছুলট ঘিতরলে ঘ লি ঘ লি ি  , মরল ই িরং 
েোল ো তছ । 
 
তমটোর ঘহোমস, মনটো খু্ি খ্োরোপ হলে ঘি  এই কথো শুলন। এলস িস োম ঘচেোলর। 
মোথো ঘহাঁট কলর েোিলি  োি োম কী ি লি ঘচলেলছ িুল ো রো ফ। মোলন একটোই দোাঁ োে। 
তনশ্চে ঘকোলনো িতহশি কোজ কলর ঘফল লছ িডলি। ওর িোপ িোই ওলক  ুতকলে ঘরলখ্লছ 
ফযোতমত র সুনোম অ্িুণ্ণ রোখ্োর জলনয।  ো  ঘহাঁট কলর এইসি েোিলি েোিলি মোথো িুল  
ঘদখ্ োম, ঘখ্ো ো জোন োর ঈষৎ সরোলনো পদশোর ফোাঁলক মুখ্ ঢুতকলে দোাঁত লে আলছ িডলি 
এমসওেোথশ। 
 
তমটোর ঘহোমস, ঘস-মুলখ্র িণশনো ঘদওেোও আমোর পলি কতিন। জোন োটো ঘমলঝ প শন্ত। 
পদশোর ফোাঁলক িডলির পুলরো ঘদহটোই ঘদখ্ো  োতি । িো সলেও আমোর ঘচোখ্ আটলক 
রই  ঘকি  মুখ্খ্োনোর ওপর। সোদোলট, ফযোকোলর্, েযোটলেলট, িীেৎস। ঘচোখ্ ঘিো নে 
ঘ ন ম ো িোতকলে আলছ। শুলনতছ েূিলদর মুখ্ এমতন ম োর মলিো ফযোকোলর্ হে। তকন্তু 
িডলির সলঙ্গ ঘচোখ্োলচোতখ্ হলিই ঘচোখ্লজো োর মলধয প্রোলণর সো ো ঘপ োম। আতম ঘদলখ্ 
ঘফল তছ ঘদলখ্ই পরমুহূলিশই তছটলক সলর ঘি  িডলি। 
 
েলের ঘচোলট আমোর িোলে কোাঁটো তদলে উি । ঘকোলনো মোনুলষর মুখ্ এমন তিকট সোদো 
েযোটলেলট ফযোকোলর্ হে নো। পোত লে  োওেোটো ঘকমন ঘ ন ঘচোলরর মলিো, মহো অ্পরোধীর 
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মলিো আপনোলক িল  ঘিোঝোলি পোরি নো। অ্থচ িডলির ঘেিলর  ুলকোছোপো 
ঘকোলনোকোল ই তছ  নো। তচরকো ই ঘখ্ো োলম ো, পষ্টোপতষ্ট চতরলত্র্র মোনুষ ঘস। তকন্তু হোজোর 
ঘ োক আতম িুের  ুে  ল  এলসতছ, েলে িলস থোকোর পোত্র্ নই। িোই সলঙ্গসলঙ্গ  োতফলে 
উলি ছুট োম দরজোর তদলক। ঘিেো ো তছটতকতন খু্ লিই ঘি  কলেক ঘসলকন্ড। িোরপর 
িোিোলন ঘধলে তিলে িডলিলক আর ঘদখ্লি ঘপ োম নো িলট, তকন্তু ঘ তদলক তছটলক 
তিলেতছ , ঘসইতদলকর পলথ িোছপোিো ন ো ঘদলখ্ মলন হ  তনশ্চেই ও ঘদৌল োলি 
ঘসতদলক। আতমও ছুট োম। নোম ধলর ডোক োম, এক জোেিোে রোস্তোটো অ্লনক েোি হলে 
ঘিলছ। ঘকোনতদলক  োি ঘেলি নো-ঘপলে দোাঁত লে দোাঁত লে হোাঁফোতি, এমন সমলে স্পষ্ট 
শুনলি ঘপ োম সোমলনর তদলক দরজো িন্ধ করোর র্ে হ । ঘপছলন নে–ঘ -িোত  ঘথলক 
ঘিতরলে ছুলট এলসতছ, ঘস-িোত  ঘথলক নে–সোমলনর তদলক। আর ঘকোলনো সলন্দহ রই  নো। 
িডলিই আমোলক ঘদলখ্ পোত লে তিলে দরজো িন্ধ কলর তদ । 
 
আতমও ছো িোর পোত্র্ নই। ঘ ন িোিোন ঘদখ্লি ঘিতরলেতছ এমতনেোলি এতদক-ওতদক 
ঘদখ্লি ঘদখ্লি এতিলে ঘি োম। অ্লনকগুল ো আউটহোউস ঘচোলখ্ প  । একটো ঘির্ 
ি । মোত -টোত র িোত  হলি পোলর। িোত টোর সোমলন আসলিই কোল ো ঘকোট আর টুতপ 
পরো, দোত ও ো ঘছোলটোখ্োলটো ঘচহোরোর চটপলট এক েদ্রল োক দরজো খু্ল  ঘিতরলে এলস 
দরজো িন্ধ কলর চোতি রোখ্ল ন পলকলট।  ুলর দোাঁত লে আমোলক ঘদলখ্ই অ্িোক হলে 
ঘিল ন। 
 
আপতন ঘক? 
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আতম ি  োম আতম ঘক। িডলির িনু্ধ। তকন্তু ঘস ঘ  ঘদর্ ঘি োলি ঘিতরলে  োলি ঘক 
জোনি। 
 
শুলন ঘকমন ঘ ন ঘচোরো ি োে ি ল ন েদ্রল োক, িো তিক, িো তিক, িল ো অ্সমলে এলস 
পল লছন। 
 
ি লি ি লি েদ্রল োক এতিলে ঘিল ন িলট, তকন্তু আ লচোলখ্  ি কর োম ঘঝোাঁলপর 
আ োল  দোাঁত লে ঘদখ্লছন আতম কী করতছ। আতম িোই িোত  তফলর এ োম। রোি িেীর 
হলিই চুতপসোলর ঘি োম আউটহোউসটোে। সি জোন োে পদশো টোনো, খ্ খ্ত  নোমোলনো। 
িোত  িল ই মলন হে। তকন্তু একটো জোন োে আল ো ঘদখ্ো  োলি খ্ খ্ত র ফোাঁক তদলে। 
কপো  েোল ো আমোর। জোন োর খ্ খ্ত টো একটু েোেো তছ , পদশোও একটু ফোাঁক তছ । 
ঘস-ফোাঁলক ঘচোখ্ রোখ্লিই ঘদখ্লি ঘপ োম  লরর মলধয  যোম্প জ্ব লছ, ফোেোর ঘপ্ল্লস আগুন 
 ক ক করলছ। কোল ো ঘকোট পরো দোত ও ো ঘসই ঘ োকটো জোন োর তদলক তফলর কোিজ 
প লছন। 
 
এই প শন্ত শুলনই প্রশ্ন কর োম, কী কোিজ? 
 
িোধো ঘপলে তিরক্ত কলে ড্ড ি ল ন, িো ঘজলন তক দরকোর আলছ? 
 
খু্িই দরকোর আলছ। 
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অ্ি ঘদতখ্তন। 
 
সোইজ কী? বদতনক কোিলজর মলিো িল ো? নো, সোিোতহলকর মলিো ঘছোলটো? 
 
খু্ি একটো িল ো নে। ঘস্পকলটটর কোিজ হল ও হলি পোলর। িখ্ন অ্ি েোিিোর সমে 
িো মলনর অ্িস্থো আমোর তছ  নো। জোন োর তদলক তপি কলর ঘস িলস আলছ, িোর মুখ্ 
ঘদখ্লি নো-ঘপল ও তপলির ঘিো েোি ঘদলখ্ই িুঝ োম িডলি। তিষণ্ণেোলি ঘচলে আলছ 
আগুলনর চুতল্লর তদলক। কী করি েোিতছ। এমন সমলে থোি ো প   কোাঁলধ। 
 
তফলর ঘদতখ্, কলনশ  এমসওেোথশ। চোপো ি োে ফোাঁস কলর খ্োত  ি ল ন, এতদলক আসুন। 
 
এ োম ঘপছন ঘপছন–এলেিোলর আমোর ঘর্োিোর  লর। হ   র ঘথলক একটো টোইমলটতি  
তনলে এলসতছল ন কলনশ । িোত লে তদলে ি ল ন রোি থমথলম ি োে, সকো  সোল  
আটটোে  ন্ডলনর ঘট্র্ন–আটটোে িোত  আসলি আপনোলক তনলি। 
 
আতম িখ্ন এমন অ্প্রস্তুি হলে ঘিতছ ঘ  ঘিোি োলি ঘিোি োলি িডলি প্রসঙ্গ উেোপন 
করলি ঘ লিই উতন ফোাঁস কলর িল  িসল ন, খ্িরদোর। এ তনলে আর ঘকোলনো কথো নে। 
ফযোতমত র ঘিোপন িযোপোলর নোক িত লেলছন আপতন। আপনোলক থোকলি তদলেতছ োম 
অ্তিতথ তহলসলি–তকন্তু আপনোর কোজকমশ স্পোইলের মলিো। আর ঘকোলনোতদন ঘ ন আপনোর 
মুখ্ আমোলক ঘদখ্লি হে। 
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এই শুলনই িহ্মিো ু প শন্ত জ্বল  উি  প্রচণ্ড রোলি। তচৎকোর কলর ি  োম, আতম 
আপনোর ঘছল লক ঘদলখ্তছ। িোলক আটলক রোখ্ো হলেলছ। ঘকন ঘরলখ্লছন, িো আপতনই 
জোলনন। তকন্তু িোর স্বোধীনিো ঘকন ঘকল  ঘনওেো হলেলছ, িো নো-জোনো প শন্ত আতম 
আপনোলক ছো ি নো, কলনশ  এমসওেোথশ। এ-রহলসযর ি ো প শন্ত ঘদলখ্ ছো ি–েে 
ঘদতখ্লে ঘচোখ্ রোতেলে আমোলক আটকোলি পোরলিন নো। 
 
িুল োর মুখ্ ঘদলখ্ মলন হ  এিোর আমোলক ঘমলর িসলিন। আলিই িল তছ, ঘচহোরোর তদক 
তদলে কলনশ লক ঘছোলটোখ্োলটো বদিয ি ল ই চল । আতমও কম  োই নো। টের  োিল  
একোই  ল  ঘ িোম। উতন তকন্তু কটমট কলর তকছুিণ িোতকলে ঘিোাঁ কলর  ুলর দোাঁত লে 
ঘিতরলে ঘিল ন  র ঘথলক। আতমও  থোসমলে িোত  আসলিই ঘটর্লন তিলে ঘট্র্লন ঘচলপ 
ঘসোজো চল  এ োম আপনোর কোলছ। অ্যোপলেন্টলমন্ট কলরতছ োম আলিই। 
 
ঘজমস ডলডর কোতহতন শুলন পোিক পোতিকোরোও তনশ্চে িুঝলি পোরলছন সমসযো সমোধোন 
ঘির্ দুরূহ। ঘকসটো তকন্তু তি িণ ইন্টোলরতটং। 
 
প্রশ্ন কর োম, িোত লি চোকরিোকর ক-জন? 
 
 েূর ঘদলখ্তছ িুল ো রো ফ আর িোর িউ। 
 
আউটহোউলস চোকর ঘনই? 
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কোল ো ঘকোট পরো ঘ োকটোলক তকন্তু চোকর িল  মলন হেতন–উাঁচু জোলির মোনুষ িল ই মলন 
হলেলছ। 
 
খু্িই প্রতণধোনল োিয পলেন্ট। আউটহোউলস খ্োিোর তনলে  োওেো হে তক নো ঘদলখ্লছন? 
 
ি ল ন িল  মলন প লছ। রো ফলক ঝুত  হোলি ওতদলকই ঘ লি ঘদলখ্তছ। িখ্ন অ্ির্য 
মলন হেতন খ্োিোর তনলে  োলি। 
 
পো োপ্রতিলির্ীলদর কোলছ ঘখ্োাঁজখ্ির তনলেলছন? 
 
তনলেতছ। ঘটর্ন মোটোর আর িোাঁলের ঘমো  লক তজলজ্ঞস কলরতছ। দুজলনই িল লছ, 
িডলি  ুে ঘথলক তফলরই পৃতথিী ভ্রমলণ ঘিতরলেলছ। 
 
আপনোর সলন্দলহর কথো কোউলক িল নতন? 
 
একদম নো। 
 
েোল ো কলরলছন। আপনোলক তনলে টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ  োি েোিতছ। 
 
আজ? 
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হোলি িখ্ন কোজ তছ । তডউক অ্ফ ঘগ্রতমটোর আর িুতকশর সু িোন দুতট ঘকস 
তদলেতছল ন হোলি। িোই ঘজমস ড্ডলক তনলে রওনো হ োম তদন সোলিক পলর। ঘটর্লন 
ঘপৌঁলছ িম্ভীর িদন কলিোর ঘচহোরোর এক েদ্রল োকলক ঘদতখ্লে ড্ডলক ি  োম, ইতন 
আমোর পুলরোলনো িনু্ধ, সলঙ্গ থোকলিন–দরকোর আলছ। এর ঘিতর্ একটো কথোও আর 
ি  োম নো। ওেোটসন আমোর স্বেোি আর িদন্ত পেতির কথো আপনোলদর জোতনলেলছ। 
দরকোলরর ঘিতর্ একটো কথোও িদন্তকোল  আতম িত  নো–প্ল্যোন তনলে আল োচনো কতর নো। 
ঘজমস ড্ড একটু অ্িোক হল ন–তকন্তু ঘকৌিূহ  ঘদখ্োল ন নো। ঘট্র্লন আর একটো কথো 
তজলজ্ঞস কর োম েদ্রল োকলক। 
 
িডলিলক জোন োে ঘদলখ্ তিক তচনলি ঘপলরতছল ন ঘিো? একই ঘ োক? 
 
এলেিোলর। র্োতসশর কোলচ নোক ঘচলপ দোাঁত লে তছ ।  যোলম্পর আল ো মুলখ্ পল তছ । 
 
আর ঘকউ নে? একরকম ঘদখ্লি ঘকউ? 
 
নো। 
 
আপতনই ঘিো ি ল ন িোর সিটোই িডলির মলিো নে? 
 
রংটোই ঘকি  আ োদো। মোলছর ি লপলটর মলিো েযোটলেলট সোদো মুখ্। সি রং তনংল  
িোর কলর ঘনওেো মুখ্। 
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মুলখ্র আিোলিো োই তক এমতন সোদোলট? 
 
মলন হে নো। কপো টো কোলচ ঘিলক তছ  িল ই স্পষ্ট ঘদলখ্তছ োম। 
 
ঘডলকতছল ন িখ্ন? 
 
আাঁিলক উলি কোি হলে তিলেতছ োম–ডোকিোর কথো মলন তছ  নো। পলর ঘপছন ঘপছন 
তিলে ঘডলকতছ োম। 
 
সমোধোন ঘপলে ঘি োম। রহসয আর তকছুই ঘনই। এখ্ন শুধু একটো  টনো  টোলনো দরকোর 
উপসংহোর টোনোর জলনয। টযোক্সিুতর ওল্ড পোলকশ ঘপৌঁলছো োম িোত  েো ো কলর। িম্ভীর িদন 
িনু্ধতটলক িোত লি িতসলে ঘজমস ড্ডলক তনলে ঘি োম ঘপল্লোে িোত র সদর দরজোে। 
দরজো খু্ল  তদ  রো ফ–হোলি চোম োর দস্তোনো। আমোলদর ঘদলখ্ই ঝতটতি হ   লরর 
ঘটতিল  দস্তোনো খু্ল  ঘরলখ্ আমোলদর কোডশ তনলে ঘি  কলনশল র কোলছ। ঘসই ফোাঁলক আতম 
একটো ঘছোট্ট সলন্দহ েঞ্জন। কর োম। অ্দু্ভি একটো িন্ধ ঘেলস আসতছ  নোলক। 
ওেোটসলনর ঘ খ্নীর ঘদৌ লি পোিকপোতিকোরো তনশ্চে ঘজলন ঘিলছন আমোর িলন্ধতন্দ্রে 
অ্িযন্ত প্রখ্র। িন্ধটো আসতছ  হ   লরর মোঝখ্োন ঘথলক। ঘটতিল র ওপর টুতপ ঘরলখ্ 
িুল  ঘনওেোর অ্তছ োে মোথো ঘহাঁট কলর নোকটো তনলে এ োম চোম োর দস্তোনো ঘজো োর 
কোলছ। িন্ধটো আসলছ দস্তোনো ঘথলকই। ঘ টুকু িোতক তছ  সমোধোনলক ঘজোরদোর করলি, 
িোও ঘপলে ঘি োম ওই িলন্ধর মলধয ঘথলক। ওেোটসন হল  রহসয রৃ্ঙ্খল র এই তিলর্ষ 
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গ্রতন্থটুকু নো-ঘজলনই রহসযলক রুেশ্বোসী কলর উপস্থোতপি করি। আমোলক করলি হলি 
ঘজলনশুলনও িোর কথো ঘচলপ ঘরলখ্। 
 
কলনশ  ওাঁর  লর তছল ন নো। কোডশ ঘপলে এল ন দুমদোম কলর। পযোলসলজ শুন োম িোর 
রোিী পোলের আওেোজ। পরিলণই  লর ঢুলক িোাঁক িোাঁক কলর ি ল ন, ঘফর এলসলছন? 
ি  োম নো আপনোর মুখ্ ঘদখ্লি চোই নো? িোরপর তফরল ন আমোর তদলক, আপনোর 
সুনোম আতম শুলনতছ। িমিো ঘদখ্োলি হে অ্নয জোেিোে ঘদখ্োন, এখ্োলন নে। 
 
ঘিোাঁেোর ি োে ঘজমস ড্ড ি ল ন, িডলি আলি তনলজ ি ুক িোলক ঘজোর কলর আটলক 
রোখ্ো হেতন–িোহল ই  োি—নইল  নে। 
 
ঢং ঢং কলর  ন্টো িোতজলে হোাঁক তদল ন কলনশ , রো ফ! পুত র্লক ঘটত লফোন কলরো, দুজন 
কনলটি  পোিোলি িল ো। িোত লি ঘচোর ঢুলকলছ। 
 
আতম ি  োম ড্ডলক, কলনশ  তিকই িল লছন। ওাঁর িোত লি ওাঁর ইলি নো হল  আমরো 
থোকলি পোতর নো। তকন্তু আতম  তদ কলনশল র সলঙ্গ তমতনট পোাঁলচক কথো ি োর সুল োি পোই, 
িোহল  িযোপোরটো সর  কলর িু লি পোরি। 
 
ঘকোলনো কথো নে। রো ফ, হোাঁ কলর দোাঁত লে ঘদখ্ছ কী?  োও, ঘফোন কলর থোনোে। 
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দরজো আটলক দোাঁত লে ি  োম, ঘসতট হলি নো। পুত র্ এল  আপতন  ো ঢোকলি চোইলছন, 
িো ফোাঁস হলে  োলি। ি লি ি লি পলকট ঘথলক ঘনোটিই িোর কলর একিো ো ঘছ ো 
কোিলজ একটো কথো ত লখ্ এতিলে তদ োম কলনশল র তদলক আতম এলসতছ এইজলনযই। 
 
ফযো ফযো  কলর কোিজটোর তদলক ঘচলে রইল ন কলনশ । তিস্মে ছো ো সি অ্তেিযতক্তই 
মুলছ ঘি  মুখ্ ঘথলক। 
 
ধপোস কলর ঘচেোলর িলস পল  ি ল ন, আপতন জোনল ন কী কলর? 
 
জোনোটোই আমোর কোজ, আমোর িযোিসো। 
 
গুম হলে তকছুিণ িলস ঘথলক দোত  তনলে টোনোটোতন কলর ঘ ন হো  ঘছল  তদল ন কলনশ । 
 
ি ল ন, তিক আলছ, িডলিলক ঘদখ্ল ই  তদ প্রোণ িোন্ডো হে ঘিো িোই ঘহোক। আপনোরোই 
ঘজোর করল ন আমোর আর ঘদোষ রই  নো। রো ফ, তমটোর িডলি আর তমটোর ঘকন্টলক 
িল ো পোাঁচ তমতনট পর সিোই আসতছ। 
 
পোাঁচ তমতনট ফুলরোলিই রওনো হ োম রহসযমে ঘসই আউটহোউস অ্তেমুলখ্। দোত ও ো 
খ্িশকোে এক িযতক্ত দোাঁত লে তছল ন দরজোে। সতিস্মলে ি ল ন, কলনশ  এমসওেোথশ, 
করলছন কী! প্ল্যোন ঘ  েণু্ড  হলে  োলি! 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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আতম তনরুপোে তমটোর ঘকন্ট। চোলপর কোলছ নতি স্বীকোর করো ছো ো পথ আর ঘনই। 
িডলি বিতর? 
 
হযোাঁ। 
 
সদ িল  ঢুক োম ঘেিলরর  লর। আসিোিপত্র্ মোমুত ।  লরর তিক মোঝখ্োলন ফোেোর 
ঘপ্ল্লসর তদলক তপি তফতরলে দোাঁত লে এক িযতক্ত। ঘদলখ্ই দু-হোি িোত লে ঘদৌল  ঘিল ন 
ঘজমস ড্ড িডলি! িডলি! 
 
হোি িুল  কোলছ আসলি তনরস্ত কর  িডলি। 
 
ি  , আমোলক ছুাঁলেো নো। িফোি থোলকো। হযোাঁ, ফযো ফযো  কলর শুধু ঘদলখ্ো! তি 
ঘকোেোড্রলনর ঘসই স্মোটশ  োি কলপশোরো  এমসওেোথশ আর আতম নই, তিক তকনো? 
 
সতিযই ঘস-ঘচহোরো অ্স্বোেোতিক। একককোল  ঘদখ্লি তনশ্চে েোল ো তছ , তকন্তু আতিকোর 
ঘরোলদ ঘপো ো িোদোতম চোম োর ওপর অ্দু্ভি ঘছোপ-ঘছোপ সোদোলট দোলির ফল  িীেৎস 
ঘদখ্োলি। এখ্ন। 
 
তজতম, এই কোরলণই কোলরো সলঙ্গ আতম ঘদখ্ো কতর নো। 
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িডলি, ঘসই রোলি জোন োে ঘিোমোলক ঘদখ্ো প শন্ত আতম পোিল র মলিো হলে রলেতছ… 
সি িযোপোর ঘখ্ো সো নো-করো প শন্ত থোকলি পোতরতন। 
 
রো লফর মুলখ্ িুতম এলসছ শুলন  ুতকলে ঘদখ্লি তিলেতছ োম। 
 
তকন্তু এ-হো  ঘিোমোর হ  কী কলর? 
 
তপ্রলটোতরেোর িোইলর ইটোনশ ঘর ওলের ওপর   োইটোর কথো মলন আলছ? 
 
হযোাঁ। 
 
  লি   লি তিনজন দ  ঘথলক তছটলক তিলেতছ োম। দুজন মোরো ঘি , আতম কোাঁলধ 
হোতিমোরো িুল লটর ঘচোট ঘখ্ োম। ঘ ো ো হোাঁতকলে ঘিতরলে ঘি োম ঘির্ কলেক মোই , 
িোরপর অ্জ্ঞোন হলে পল  ঘি োম মোতটলি। 
 
জ্ঞোন তফলর আসোর পর ঘদখ্ োম রোি হলেলছ। িোন্ডোে হো  প শন্ত কোপলছ। িরফ প ো 
িোন্ডোে এি কষ্ট হে নো–ওখ্োনকোর ঘসই রোি-হল ই-তিতিতকতিতর-িোন্ডোর অ্তেজ্ঞিো 
ঘিোমোরও আলছ, তজতম। খু্ি কোতহ   োিতছ  তনলজলক। ঘদখ্ োম ঘপছলন একটো িল ো 
িোত  ঘদখ্ো  োলি। ঘকোলনোরকলম িুলক ঘহাঁলট ঘপৌঁলছো োম ঘখ্ো ো দরজোে–তসাঁত  ঘিলে 
ঢুক োম একটো িল ো  লর। ঘচোলখ্ িখ্ন ঘধোাঁেো ঘদখ্তছ। অ্স্পষ্ট মলন আলছ  লর 
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অ্লনকগুল ো তিছোনো পোিো–ঘকউ ঘকোথোও ঘনই। আতম একটো  োট োট তিছোনোে শুলে 
আপোদমস্তক কম্ব  মুত  তদলে িৎিণোৎ  ুতমলে প  োম। 
 
 ুম েোে  ঘচাঁচোলমতচ টোনোটোতনলি। সকো  হলেলছ। আতিকোর সূ শ ঘিজোল ো ঘরোদ ঢো লছ 
জোন ো তদলে।  লরর সি তকছু অ্স্পষ্ট ঘদখ্ো  োলি। আমোলক তিছোনো ঘথলক ঘটলন 
নোমোিোর ঘচষ্টো করলছ মকশলটর মলিো একটো অ্দু্ভি ঘ োক মোথোটো িোলির মলিো প্রকোণ্ড 
ঘিো । ঘপছলন এক দঙ্গ  তকমু্ভিতকমোকোর ঘ োক দোাঁত লে রি  ঘদখ্লছ। এলদর ঘদলখ্ই 
আমোর িো তর্রতর্র কলর উি । দুুঃস্বে ঘদখ্তছ তক নো িুঝলি পোর োম নো। স্বোেোতিক 
মোনুষ ঘকউ নে–প্রলিযলকই তিকৃি, িীেৎস। ঘদোম োলনো ঘিউল োলনো হোি পো মুলখ্র 
এমন ঘচহোরো ঘকোলনো জীিন্ত ঘদলহ কখ্লনো ঘদতখ্তন। মকশলটর মলিো ঘ োকটো িোদোতম 
স্পলঞ্জর মলিো অ্দু্ভি হোি ছুাঁ লি ছুাঁ লি আর ডোচ েোষোে ঘচাঁচোলি ঘচাঁচোলি আমোলক ঘটলন 
নোমোলনোর ঘচষ্টো করলছ, এমন সমলে  লর ঢুক  একজন কিশোিযতক্ত ঘচহোরোর মোনুষ। ক ো 
ি োে ডোচ েোষোে ধমলক উলি সতরলে তদল ন সিোইলক। টোনোহযোচ োে আমোর কোাঁলধর 
ফুলটো তদলে ঘফর রক্তপোি  টলছ ঘদলখ্ েদ্রল োক কোলছ এলস ইংলরতজলি ি ল ন, 
এখ্োলন এল ন কী কলর! ইস িড্ড রক্ত প লছ ঘদখ্তছ! দোাঁ োন, িযোলন্ডজ কলর তদই। তকন্তু 
আপতন কলরলছন কী! এর ঘচলে ঘ  মৃিুযও েোল ো তছ । কুষ্ঠরুতির তিছোনোে শুলে রোি 
কোতটলেলছন। এটো ঘ  কুষ্ঠ হোসপোিো । 
 
তজতম, আমোর মলনর অ্িস্থোটো িখ্ন কল্পনো কলরো। পলর শুন োম, র্ত্রুপি এতিলে 
আসলছ ঘদলখ্ রুতিলদর তনলে তনরোপদ জোেিোে সলর ঘিতছল ন ডোক্তোর। এখ্ন তিতটর্রো 
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তজলিলছ ঘদলখ্ তফলর এলসলছন।  োই ঘহোক, তদন সোলিক পলর একটু ঘসলর উলি চল  
এ োম তপ্রলটোতরেোর িল ো হোসপোিোল । 
 
িোরপর ঘথলকই আিলঙ্ক তছ োম, আর্ো তনরোর্োে দু তছ োম। িোত  তফলর আসোর পর 
কুষ্ঠর  িণ ফুলট ঘিলরোলা  মুলখ্। খ্িরটো জোনোজোতন হলে ঘিল  িোত ছো ো হলি হলি–
কুরুতিলদর সলঙ্গ আ োদো থোকলি হলি। িোই  ুতকলে িোত লি থোকোই তিক কর োম। 
চোকর দুজন ছো ো ঘসিোর জলনয রইল ন তমটোর ঘকন্ট–ডোক্তোর মোনুষ। কোকপিীও  োলি 
জোনলি নো-পোলর, ঘসই িযিস্থো করো হলেতছ –নইল  িোতক জীিনটো কোটোলি হলি এমন 
এক েেংকর পতরলিলর্  ো েোিলিও িো িোন্ডো হলে  োে। জোতন নো িোিো হিোৎ নরম হ  
ঘকন, ঘিোমোলদর ঘডলক আন  ঘকন। 
 
আমোলক ঘদতখ্লে কলনশ  এমসওেোথশ ি ল ন, এই েদ্রল োলকর জলনয। পলকট ঘথলক 
আমোর ঘদওেো কুষ্ঠ ঘ খ্ো কোিজটো িোর কলর ি ল ন, এিই  খ্ন ঘজলনলছন েদ্রল োক, 
িখ্ন িোতকটোও জোনো উতচি, এই ঘেলি তনলে এ োম ঘিোর কোলছ। 
 
আতম ি  োম, তমটোর ঘকন্ট, আপতন কুষ্ঠলরোলি তিলর্ষজ্ঞ? 
 
একটু র্ক্ত হলে তিলে তমটোর ঘকন্ট ি ল ন, মোমুত  ডোক্তোর আতম। 
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আপনোর ঘ োিযিো তনশ্চে আলছ। িলি কী জোলনন, এসি িযোপোলর তিলর্ষলজ্ঞর মিোমলির 
দোম আলছ। পোলছ রুতিলক  রছো ো করলি হে, এই েলে আপনোরো তিলর্ষলজ্ঞর িোরস্থ 
হনতন। 
 
িো তিক, সোে তদল ন কলনশ । 
 
িো ঘেলিই আতম একজন তিলর্ষজ্ঞলক সলঙ্গ এলনতছ–িোত লি িতসলে ঘরলখ্তছ। আমোর 
পুলরোলনো িনু্ধ তিশ্বোলসর পোত্র্। নোম, সযোর ঘজমস সন্ডোসশ। 
 
 ডশ রিোটশস স্বেং এলসলছন শুলনও িুতঝ এি খু্তর্ হলিন নো তমটোর ঘকন্ট। তিস্মে আর 
আনন্দ উপলচ উি  ঘচোলখ্-মুলখ্। 
 
কলনশ , চ ুন আপনোর টোতডলি িলস, সি িযোপোরটো ি তছ। ইতিমলধয সযোর ঘজমস এলস 
ঘদখু্ক আপনোর ঘছল লক। 
 
এরপলরর কথোগুল ো ত খ্লি তিলে হোল  হোল  ওেোটসলনর অ্েোি অ্নুেি করতছ। ঘস 
থোকল  তিস্মেলিোধ, উচ্ছ্বোলসোতক্ত, চিুর প্রশ্ন তদলে আমোর এই অ্তি সহজ তিতধিে 
কমনলসলির আটশলক ঘির্ একটো উন্নি প শোলে তনলে ঘ লি পোরি। ঘস-উপোে আমোর 
ঘনই। িোই ঘ েোলি শুতনলেতছ োম সস্ত্রীক কলনশ লক তিক ঘসইেোলিই ত খ্তছ সি কথো। 
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কলনশ  এমসওেোথশ, সমস্ত অ্সম্ভি সম্ভোিনো িোদ ঘদওেোর পর  ো পল  থোলক, িো  ি 
অ্তিশ্বোসয উদ্ভটই ঘহোক নো ঘকন–আসল  িোই তনজশ ো সিয। এই সূত্র্ অ্নুসোলর এ-
িোত লি িডলি রহসযর তিনলট িযোখ্যো আাঁচ কলরতছ োম। হে ঘস ঘকোলনো কুকমশ কলরলছ, 
নে পোি  হলে তিলেলছ, অ্থিো এমন ঘকোলনো ঘছোাঁেোলচ ঘরোি হলেলছ  োর জলনয িোলক 
পোাঁচজলনর ঘথলক আ োদো কলর রোখ্ো দরকোর। এখ্ন এই তিনলট সম্ভোিনোলক খু্াঁতটলে কলর 
ঘদখ্লি হে ঘকোনটো সতিক। 
 
কুকমশ সম্ভোিনো িোদ ঘদওেো ঘ লি পোলর। িো-ঢোকো ঘদওেোর মলিো িল ো রকলমর ঘকোলনো 
অ্পরোধ করল  আমোর কোলন ঘস-খ্ির আসিই। পোি  হলে  োওেোর সম্ভোিনোটো িরং 
ঘিতর্ ঘজোরদোর। দরজোে িো ো ঘদওেো থোলক শুলনই সলন্দহটো িো  । পোি  িল ই 
িোলক চতব্বর্ ণ্টো  রিতন্দ কলর রোখ্ো হেতন রোলত্র্ িনু্ধলক ঘদখ্লি এলসতছ  ঘসই 
কোরলণই। একজনলক রোখ্ো হলেলছ পোিল র ঘদখ্োশুনো করোর জলনযই। ঘসই মোনুষটো ঘ  
কোিজ প তছ , িোর সোইজটো তমটোর ড্ডলক তজলজ্ঞস কলরতছ োম। ঘমতডকযো  জোনশো  
 যোনলসট িো তিতটর্ ঘমতডকযো  জোনশোল র মলিো আকোলর ঘছোলটো হল ই সলন্দহ আর 
সলন্দহ থোকি নো। তকন্তু পোি লক আটলক রোখ্োর মলধয এি  ুলকোচুতর ঘকন? কোজটো ঘিো 
ঘিআইতন নে? িলি? 
 
িোহল  িোতক রই  ঘর্ষ সম্ভোিনোটো। সি রহলসযর সমোধোন পোওেো ঘি  ওই সম্ভোিনোর 
মলধয। দতিণ আতিকোে কুষ্ঠলরোি খু্ি একোট তির  ঘরোি নে। িডলি হেলিো এই ঘরোি 
তনলে িোত  তফলরলছ। জোনোজোতন হল ই িোলক কুষ্ঠলরোিীলদর সলঙ্গ আ োদো থোকলি হলি 
এই েলে জোনোশুলনো এক ডোক্তোলরর ঘহপোজলি িোত লিই রোখ্ো হলেলছ শুধু রোলত্র্ িোিোলন 
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ঘি োে ঘকউ ঘদখ্লিও পোে নো। এ-ঘরোলি চোম ো সোদোলট হলে  োে। প্রমোণটো ঘপ োম এ-
িোত  এলস রো ফলক চোম োর দস্তোনোপরো হোলি খ্োিোলরর ঝুত  তনলে ঘ লি ঘদলখ্। তনশ্চে 
ঘছোাঁেোলচ ঘরোলির েলে দস্তোনো-পরো হলেলছ। নোলক জীিোণুনোর্লকর িন্ধ আসলিই দস্তোনো 
শুলক ঘদখ্ োম অ্যোতন্টলসপতটক  োিোলনো রলেলছ িোলি। এ-সম্ভোিনোটোই ঘ  একমোত্র্ 
সম্ভোিনো, ঘস-তিষলে তনতশ্চন্ত হলেতছ োম িল ই আসিোর সমলে সলঙ্গ এলনতছ োম 
তিলর্ষজ্ঞলক আপনোলকও কোিলজ ত লখ্ জোতনলেতছ োম তমলছ ঘিোপনিো–সি ঘজলন 
তিলেলছ। আমোর কথো ঘর্ষ হলি-নো-হলিই  লর ঢুকল ন সুতিখ্যোি চমশলরোি তির্োরদ। 
এখ্ন আর িিটো িম্ভীর আর কলিোর নন–ঘকৌিুলকর ঘরোর্নোই েোসলছ ঘচোলখ্। ঘসোজো 
এতিলে তিলে কলনশল র হোি ধলর ঘির্ কলর ঝোাঁকুতন তদল ন। 
 
ি ল ন, সিসমলে িদ সংিোদ আতম আতন নো েোল ো খ্িরও আতন। ঘ মন এলনতছ এখ্ন। 
ঘরোিটো কুষ্ঠলরোি নে। 
 
কী ি ল ন? 
 
এ হ  ছদ্ম কুষ্ঠ িো ইকতথলেোতসম। চোম োর ঘখ্োসো ওিো অ্িস্থো। িল ো ছযোচ ো ঘরোি। তকন্তু 
সোরোলনো  োে এিং ঘছোাঁেোলচ ঘমোলটই নে। তকন্তু এ িল ো অ্দু্ভি কোকিো ীে তমটোর 
ঘহোমস। কোকিো ীে তক নো ঘস-তিষলেও সলন্দহ হলি আমোর। অ্লনক তজতনসই জোতন নো 
আমরো। িডলি। এমসওেোথশও তক ঘস্রফ েলে তসতটলে ঘথলক ঘরোলির  িণ ফুতটলে 
িুল লছ চোম োে? ঘক জোলন! আমোর তিলদযিুতে অ্নুসোলর অ্ির্য আলর! েদ্রমতহ ো ঘ  
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অ্জ্ঞোন হলে ঘিল ন! তমটোর ঘকন্ট িরং ওাঁর সলঙ্গ থোকুন আনলন্দর ধোেো কোতটলে নো-ওিো 
প শন্ত কোছছো ো হলিন নো। 
 
————- 
 
টীকো 
 
সোদোলট বসনযর সোং োতিক সংকট : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয িোড ঘসো জোর নলেম্বর 
১৯২৬-এর টযোন্ড মযোিোতজলন এিং আলমতরকোর ত িোতটশ পতত্র্কোর ১৬ অ্লটোির ১৯২৬ 
িোতরলখ্র সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। 
 
ক ম হোলি তনলে িুলঝতছ : ঘকোলনো ঘকোলনো িলিষক মলন কলরলছন র্ো শক ঘহোমলসর 
িক লম ড. ওেোটসন তকংিো আথশোর কনযোন ডেো  ত লখ্লছন এই িল্পতট। কোরণ, 
ঘহোমলসর ঘ খ্ো হি কোিলখ্োট্টো প্রিন্ধ-িিোলছর। িো ছোপো হি ঘকোলনো তিলর্ষ জোনশোল । 
 
িুের  ুে : দতিণ আতিকোে তিতটর্ এিং ও ন্দোজলদর জতম দখ্ল র   োই। 
 
সমে : ১৮৯৯ ঘথলক ১৯০২। ও ন্দোজ েোষোে িুের (BOER) র্লের অ্থশ কৃষক। 
 
রোজকীে অ্শ্বোলরোহী ঘস্বিোলসিক : ১৭৯৪-এ সংিতিি ইলেোমনতর কযোেো তরর নোম 
১৯০১-এ িদল  ইতম্পতরেো  ইলেোলমনতর কলর ঘদওেো হে। 
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তমড লসক্স কোতহতন : তমড লসক্স (তডউক অ্ি ঘকতিজস হোসোসশ) ইলেোমনতর কযোেো তরলক 
ি ো হি তমড লসক্স ঘকোর। ১৯০১-এ এই িোতহনীর নোম হে তমড লসক্স ইতম্পতরেো  
ইলেোলমনতর এিং ১৯০৮-এ ফোটশ কোউতন্ট অ্ি  ন্ডন ইলেলমনতর। 
 
তপ্রলটোতরেো : সোউথ আতিকোন ট্র্োিল র পূিশিন রোজধোনী তপ্রলটোতরেো র্হলরর পত্তন 
১৮৫৫ সোল  িুের ঘনিো আতন্দ্রস তপ্রলটোতরেোলসর নোলম। িুের  ুলের সমলে ইং লন্ডর 
মতনশংলপোট কোিলজর সংিোদদোিো উতনটন চোতচশ  এই র্হলর ঘগ্রিোর হল ও পলর 
পোত লে আসলি সিম হন। পরিিশী ুলি ইং লন্ডর প্রধোনমন্ত্রী চোতচশল র সৃ্মতিচোরলণ 
তপ্রলটোতরেো সম্পলকশ িহ িথয জোনো  োে। 
 
ডোেমন্ড তহ  : তিতটর্ িোতহনীর তপ্রলটোতরেো দখ্ল র তিক পলর ১৯০০ সোল র ১১ এিং ১২ 
জুন ডোেমন্ড তহল র  ুে সংিতিি হে। 
 
িুতকশর সু িোন : িুতকশর সমসোমতেক সু িোন তছল ন তিিীে আেু  হোতমদ (১৮৪২-
১৯১৪)। ১৮৭৬-এ পূিশিিশী সু িোন পঞ্চম মুরোদ মোনতসকেোলি তিপ শস্ত হলে প োর 
সুল োলি িোর েোই আেু  হোতমদ িমিো দখ্  কলরন। 
 
ঘফোন কলরো :  ন্ডলনর প্রথম ঘটত লফোন এক্সলচঞ্জ স্থোতপি হে ১৮৭৯-ঘি। ১৯০২ সোল  
নযোর্নো  ঘটত লফোন ঘকোম্পোতনর গ্রোহক সংখ্যো ২৫০০০ ছোত লে তিলেতছ । এ ছো ো পোাঁচ 
হোজোলরর ঘিতর্ ঘপোট অ্তফলসও ঘটত লফোন ঘপৌঁলছতছ । 
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ইটোনশ ঘর ওলে : খু্ি সম্ভি ইট আতিকোন ঘর ওলে। 
 
কুষ্ঠলরোিীর তিছোনোে শুলে : তিলর্ষজ্ঞরো িল ন, কুষ্ঠলরোিীর তিছোনোে শুলে একরোি 
কোটোল ই ঘ  ঘরোি সংক্রোতমি হলি, ঘসই সম্ভোিনো খু্িই কম। 
 
 ডশ রিোটশস : ঘিডতরক ঘস্ন রিোটশস িো ফোটশ আ শ রিোটশস অ্ি কোন্দোহোর (১৮৩২-
১৯১৪), তিতটর্ ঘসনোিোতহনীর তিড মোর্শো  তছল ন। েোরলির তসপোহী তিলদ্রোলহ িোাঁর 
অ্িদোলনর জনয তেলটোতরেো ক্রলস েূতষি হন। 
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চসং -কেশযরর সং ার মূচিল 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয  োেনস ঘমন ] 

 
ঘিোলেন্দোতিতর  িতদন কলরতছ, িিতদন েোলিয এ-রকম অ্সোধোরণ ঘকস ঘজোলটতন। 
এমনই কপো  ঘ  ঘকসটো  লরর কোলছই  ট  ঘিোলেন্দোজীিন ঘথলক তিদোে তনলে 
 ন্ডলনর ঘধোাঁেোলট পতরলির্ িযোি কলর সোলসলক্সর গ্রোমোঞ্চল  প্রকৃতির  ী োতনলকিলন 
পরম র্োতন্তলি ঘর্ষ জীিন কোটোলি আসোর পর। ওেোটসন এখ্ন দৃতষ্টসীমোর িোইলর 
ি ল ই চল । মোলঝমোলঝ হিোলর্লষ একিোর ঘদখ্ো কলর  োে। কোলজই কোতহতনটো তনলজই 
ত খ্তছ। তসংহলকর্লরর রহসযলেদ কলর সমোধোলন ঘপৌঁলছোলনোর আলি তিক ঘ রকমতট 
ঘদলখ্তছ োম শুলনতছ োম–ঘসইেোলিই প্রতিতট কথো, দৃর্য এিং  টনো ত লখ্  োি সহজ 
সর েোলি আমোর েতঙ্গমোে। 
 
ডোউনলসর দতিণ ঢোল  আমোর ঘছোট্ট তে ো ঘথলক ইংত র্ চযোলন  ঘদখ্ো  োে। উপকূল র 
এতদলক ঘকি  খ্ত পোথলরর খ্ো োই তট ো। একতটমোত্র্ তপতি  পথ ঘিলে অ্তি সোিধোলন 
পো তটলপ তটলপ নোমলি হে জল র তদলক। পলথর ঘর্লষ প্রোে এক-ঘর্ো িজ চও ো 
ঘি োেূতমলি ছ োলনো ঘকি  নুত  আর জল  িলে  োওেো ঘছোলটো ঘছোলটো পোথর। ঘজোেোর 
এল ও ঘি োেূতমর পোথর আর নুত  ঘদখ্ো  োে। মোলঝ মোলঝ কিকগুল ো িেীর িলিশ 
প্রতিিোি ঘজোেোলরর টোটকো জ  জলম ঘছোলটো ঘছোলটো সন্তরণকুণ্ড বিতর হলে  োে। ডোইলন 
িোাঁলে ঘ তদলক দু-ঘচোখ্  োে আশ্চ শ এই ঘি োেূতমর ঘছদ ঘনই ঘকোথোও–শুধু এক জোেিোে 
ছো ো… ফু ওেোথশ গ্রোম আর ঘছোট্ট উপসোির রলেলছ ঘ খ্োলন। 
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আমোর িোত লি আতম, ঘমৌমোতছ আর  লরর কোজকমশ ঘদখ্োশুনো করোর জলনয একটো ঘ োক 
আর ঘকউ থোলক নো। আধ মোই  দূলর হযোলরোল্ড টযোকলটর ঘকোতচং হোউস। নোনো ধরলনর 
িৃতত্ত তর্িো ঘদওেো হে এখ্োলন। টযোকহোট তনলজ এককোল  েোল ো ঘখ্ল োেো  এিং 
েোল ো ছোত্র্ তছ । এখ্ন অ্লনক মোটোর ঘরলখ্ ঘকোতচং হোউস চো োলি। আমোর সলঙ্গ খু্ি 
জলমলছ। তিনো ঘনমন্তলন্ন দুজলনই দুজলনর িোত  তিলে সলন্ধ কোতটলে আতস  খ্ন-িখ্ন। 
ওর ঘকোতচং হোউলসর নোম ঘিি স। 
 
১৯০৭ সোল র জু োই মোলসর ঘর্ষোলর্তষ প্রচণ্ড ঝল  উলি  ইংত র্ চযোলনল র জ  
খ্ো োই। খ্ত পোহো  েোতসলে তদ –ঝ  ঘথলম তিলে জ  ঘনলম  োওেোর পর ঘদখ্ো ঘি  
ঘির্ একটো উপহ্রলদর মলিো সৃতষ্ট হলেলছ ঘসখ্োলন। এমন মলনোরম প্রেোলি হোওেো ঘখ্লে 
আসোর ঘ োে সোম োলি পোর োম নো। তপতি  পথটো ঘিলে খ্ো োই খ্ত পোহোল র তদলক 
 োতি, এমন সমলে . ঘপছন ঘথলক তচৎকোর শুলন িোতকলে ঘদতখ্ হযোলরোল্ড টযোকহোট–
ঘসোল্লোলস হোি নো লছ। 
 
কী সুন্দর সকো  ঘদলখ্লছন! আতম জোনিোম আপতন ঘিতরলে প লিন। সোাঁিোর কোটলি 
চল লছন ঘদখ্তছ। 
 
ঘসই পুলরোলনো কোেদো, হোসলি হোসলি ঘিল -ওিো পলকলট হোি তদ  টযোকহোট। 
মযোকফোরসন আলিই ঘিতরলেলছ–আতম  োতি এখ্ন। 
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তফজরে মযোকফোরসন ঘকোতচং হোউলসর সোলেি-মোটোর। িোিজ্বলর ঘিচোরোর হোলটশর 
িোলরোটো ঘিলজ তিলেলছ। পঙু্গ হলে পল লছ। ঘখ্ োধু ো এখ্নও কলর এিং ঘকউ ওর সলঙ্গ 
টের তদলিও পোলর নো। িলি ঘ -ঘখ্ োে ঘিতর্ ধক  পল , িো এত লে  োে। র্ীিগ্রীলে 
সোাঁিোর কোটো ওর তপ্রে অ্লেযস। সোাঁিোরু আতম তনলজও। একসলঙ্গ সোাঁিোরও ঘকলটতছ 
অ্লনকিোর। 
 
তিক এই সমলে ঘদখ্লি ঘপ োম তফজরেলক। রোস্তো ঘ খ্োলন ঘর্ষ হলেলছ, ঘসখ্োলন খ্ো োই 
খ্ত পোহোল র ওপর প্রথলম ঘদখ্ো ঘি  দুলটো হোি, িোরপর সোরোলদহ। ট লছ 
মযোকফোরসন। ঘ ন মদ ঘখ্লেলছ। পরমুহূলিশই দু-হোি রূ্লনয ছুাঁল  অ্িযক্ত  ন্ত্রণোে 
তিষমেোলি কতকলে উলি পল  ঘি  মুখ্ থুিল । ঘদৌল  ঘি োম আমরো। তচি কলর শুইলে 
সেলে ঘদখ্ োম মযোকফোরসন মরলি চল লছ। ঘচোলখ্ আল ো ঘনই, িোল  রং ঘনই। 
িতণলকর জলনয প্রোলণর স্পন্দন ঘদখ্ো ঘি  ঘচোলখ্-মুলখ্–সমস্ত র্তক্ত তদলে কী ঘ ন ি লি 
চোই । ঘর্ষ কথোটো ঘকি  আমোর কোলন ধরো প  । োেনস ঘমন! ঘ ন ঘর্ষ মুহূলিশও 
সোিধোন কলর তদলি চোইলছ তসংহলকর্র সম্পলকশ। খু্ি অ্স্পষ্ট আর দুলিশোধয হল ও 
অ্থশহীন র্ে দুলটো তকন্তু কোলন ঘ লি রই  আমোর। িোরপলরই আধখ্োনো র্রীর মোতট 
ঘথলক িুল  দু-হোি রূ্লনয তনলিপ কলর কোি হলে পল  ঘি  তনষ্প্রোণ ঘদলহ। 
 
পো ঘথলক মোথো প শন্ত চনমন কলর উি  েেংকর এই মৃিুয প্রিযি কলর। 
মযোকফোরসলনর িোলে িোরলিতর ওেোরলকোট, ট্র্োউজোসশ আর পোলে তফলি িোাঁধো কযোনেোস 
জুলিো। কোি হলে আছল  প োর সমে তপি ঘথলক সলর ঘি  ওেোরলকোট। তর্উলর 
উি োম তপিমে সরু িোলরর মলিো চোিুলকর  ো ঘদলখ্। তিনু্দ তিনু্দ িিস্থোন ঘথলক রক্ত 
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ছুাঁলে ঘিরুলি। রক্ত ঝরলছ নীলচর ঘিোাঁট ঘথলকও মৃিুয ন্ত্রণো সইলি নো-ঘপলর কোমল  রক্ত 
িোর কলর ঘফল লছ ঘিোাঁট ঘথলক। ঘস- ন্ত্রণো ঘ  কী তনদোরুণ, িো তিকৃি িীেৎস মুখ্িতি 
ঘদখ্ল ই মো ুম হে। 
 
ঘখ্ো ো তপলির দিদলি কর্ো োলির তদলক তিহ  ঘচোলখ্ িোতকলে দোাঁত লে আতছ, এমন সমে 
ঘপছন ঘথলক কোর ছোেো প   সোমলন। তফলর ঘদতখ্ আেোন মুরডক। ঘকোতচং হোউলসর 
অ্লঙ্কর মোটোর। কোল ো ঘচোখ্,  ম্বো পোি ো কলিোর ঘচহোরো! কোলরো সলঙ্গ ঘম োলমর্ো ঘিমন 
ঘনই। ছোলত্র্র সলঙ্গ ঘিমন প্রোলণর সম্পকশ ঘনই। সিসমলে তনজস্ব জিলি কুাঁদ হলে 
িোলক। ঘরলি ঘিল  মোথোে িখ্ন খু্ন চোলপ। িখ্ন আর কোণ্ডজ্ঞোন থোলক নো। 
মযোকফোরসলনর কুকুলরর ঘিেোদতি সইলি নো-ঘপলর কোলচর জোন োর মলধয তদলে িোইলর 
ছুাঁল  ঘফল  তদলেতছ  একিোর। টযোকহোটশ িখ্নই চোকতর ঘথলক জিোি ঘদলি তিক 
কলরতছ  মুরডকলক–তকন্তু অ্মন মোটোর আর দুতট পোওেো  োে 
 
িল ই সলে তিলেতছ । মযোকফোরসলনর প্রোণহীন ঘদলহর তদলক প কহীন ঘচোলখ্ ঘচলে 
দোাঁত লে থোকলি ঘদখ্ োম এলহন আেোন মুরডকলক। কুকুলরর  টনোটো মলন প োর জলনযই 
ঘিোধ হে ঘচোলখ্-মুলখ্ খু্ি একটো সহোনুেূতির ছোেোপোি ঘদখ্ োম নো।  তদও মলন হ  
ঘ ন খু্িই তিচত ি হলেলছ সিীলথশর মৃিুযলি। 
 
আহো ঘর! 
 
সলঙ্গ তছল ন নোতক? 
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নো, নো। আতম ঘিো  ুম ঘথলক উলিতছ ঘদতরলি। সমুলদ্রর ধোলরই  োইতন। ঘসোজো আসতছ 
ঘিি স ঘথলক। কী কতর ি ুন ঘিো? 
 
ফু ওেোলথশ তিলে এখু্তন পুত লর্ খ্ির তদন। 
 
মুখ্ ঘথলক আর একটো কথোও নো-খ্তসলে দ্রুি পো চোত লে উধোও হ  মুরডক। 
টযোকহোট আিলন্নর মলিো িলস রই  মৃিলদলহর পোলর্। আতম উলি প  োম ধোলরকোলছ 
আর ঘকউ আলছ তক নো ঘদখ্িোর জলনয। ওপলর উিলিই অ্লনকেূর প শন্ত ঘচোলখ্ প  । 
খ্োাঁ-খ্োাঁ করলছ চোরতদক। অ্লনক দূলর ঘিোটো দুই আিছো মূতিশ তফরলছ ফু ওেোথশ গ্রোলমর 
তদলক। রোস্তো ঘিলে নোমলি নোমলি ঘদখ্ োম একই পোলের ছোপ ঘনলমলছ এিং উলি 
এলসলছ। মযোকফোরসন একোই তছ –ঘকউ আলসতন এতদলক আজ সকোল । এক জোেিোে 
পোঞ্জোর ছোপ–আেু গুল ো ঢোল র তদলক ছ োলনো। ঢো  ঘিলে উিলি তিলে আছল  পল তছ  
মযোকফোরসন। ঘিো  িিশও ঘদখ্ োম মোতট িলস তিলেলছ–খ্ত মোতট আর সোর ঘমর্োলনো 
কোদোর ওপর ঘ ন হোাঁটু ঘিল  িোর িোর িলস পল লছ। মযোকফোরসন ঢো  ঘিলে উিলি 
তিলে। পলথর নীলচ ঘির্ একটো উপহ্রদ দোাঁত লে ঘিলছ ঝল র পর জ  সলর  োওেোর 
পলরও। এইখ্োলন এক জোেিোে মযোকফোরসলনর ঘিোেোল  পল –ঘপোর্োক খু্ল তছ  তনশ্চে 
জল  নোমলি িল । তকন্তু নোলমতন। ঘকননো ঘিোিোেোল  তদতিয খ্টখ্লট শুকলনো এিং 
পতরপোতটেোলি েোজ করো। িোত র ওপর এখ্োলন ঘসখ্োলন ওর খ্োত  পো। অ্থিো কযোনেোলস 
জুলিোর ছোপ পল লছ। জুলিো খু্ল তছ  জল  নোমলি িল ই। তকন্তু শুকলনো ঘিোেোল  ঘদলখ্ 
ঘিোঝো  োলি নোমো আর হলে ওলিতন। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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এিোর স্পষ্ট হলে উি  মযোকফোরসলনর মৃিুয-প্রলহত কো। তিজন বসকলি ও একো তছ  
িল োলজোর পলনলরো তমতনট–ঘকননো ঘিি স ঘথলক রওনো হওেোর পর টযোকহোও রওনো 
হলেলছ। মোলঝ পলনলরো তমতনলট কোলরো তনমশম কর্ো োলি প্রোণ হোতরলেলছ হোলটশর রুতি 
মযোকফোরসন। জল  ঘস নোলমতন অ্থিো িো মুছিোর সমে পোেতন–ধ ফ  কলর ঘকোলনোমলি 
জোমোজুলিো পলর তনলেলছ–িোই জুলিোর তফলি িোাঁধো হেতন–ওেোরলকোট ঘকোলনোমলি িোলে 
িত লেলছ। কোছোকোতছ ঘকউ তছ  নো। খ্ো োই খ্ত পোহোল র িোলে তিস্তর িিশ আর গুহো 
আলছ তিকই তকন্তু তদিন্তলরখ্োে উদীেমোন সূল শর আল ো ঘসোজোসুতজ ঘসসি িলিশ প োে 
স্পষ্ট ঘদখ্ো  োলি ঘকউ ঘসখ্োলন  ুতকলে ঘনই। অ্লনক দূলর ঘ  আিছো ছোেোমূতিশগুল োলক 
ঘদখ্ োম, এই স্বল্প সমলে এখ্োন ঘথলক অ্িদূলর চল   োওেো িোলদর পলি সম্ভি নে–
তিলর্ষ কলর মোঝখ্োলন  খ্ন উপহ্রদ রলেলছ  োর জল  মযোকফোরসন সোাঁিরোলি মনস্থ 
কলরতছ । সমুলদ্র দু-একটো মোছধরো ঘনৌকো েোসলছ িলট, ঘস-ঘনৌলকোে কোরো আলছ িো 
পলর অ্িসরমলিো িদন্ত কলর জোনো  োলিখ্ন। িদন্ত করোর পথ একোতধক তকন্তু 
ঘকোলনোটোই প্রলহত কো সমোধোলনর পথ িল  মলন হ  নো। 
 
মৃিলদলহর কোলছ তফলর এলস ঘদখ্ োম ঘ োক জল ো হলেলছ। িোাঁলের কনলটি লক তনলে 
তফলর এলসলছ আেোন মুরডক। সি কথো ঘর্োনিোর পর ঘস আ োল  ঘডলক তনলে তিলে 
আমোলক ি ল , তমটোর ঘহোমস, এ-ঘকস ফেসো ো করো আমোর সোধয নে। আপতন 
সোহো য নো-করল  ওপরওেো ো আমোে দোাঁলি তপষলি। 
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আতম ি  োম ওপরও োলক ঘ ন এখু্তন খ্ির ঘদওেো হে। একজন ডোক্তোর দরকোর 
এখু্তন। নিুন ঘকোলনো পোলের ছোপ ঘ ন নো পল । ঘকোলনো তজতনস ঘ ন সরোলনোনো হে। 
মৃিলদলহর পলকট সোচশ কলর ঘপ োম একটো রুমো । একটো িল ো ছুতর, আর একটো কোডশ 
ঘকস। কোডশ ঘকলসর ঘেির ঘথলক ঘিরু  ঘমলেত  হোলির ঘ খ্ো একটো তচরকুট–িুতম 
এলসো, আতম থোকি। মতড। ঘপ্রম-ঘট্র্ম চ তছ  মলন হ । তকন্তু ঘদখ্োসোিোৎ হলি ঘকোথোে 
িো ঘ খ্ো ঘনই। কনলটি ও ঘদখ্  তচরকুটটো ঘরলখ্ তদ  কোডশ ঘকলস। ি  োম, খ্ো োই 
কত পোহোল র ি লদর্ ঘ ন িন্নিন্ন কলর খু্াঁলজ ঘদখ্ো হে। এরপর িোত  তফলর ঘিকফোটশ 
ঘখ্লে তন োম। 
 
দু-এক  ণ্টোর মলধয টযোকহোট এ  জির খ্ির তনলে। ঘডডিতড ঘিি স-এ তনলে ঘিলছ 
পুত র্। মযোকফোরসলনর ঘডক ঘথলক কলেকটো ঘপ্রমপত্র্ পোওেো ঘিলছ। ত লখ্লছ 
ফু ওেোলথশর তমস মড ঘি োতম। 
 
ঘপ্রলম হোিু ুিু খ্োতি  মযোকফোরসন। তকন্তু িোর সলঙ্গ ওর মৃিুযর ঘকোলনো সম্পকশ আলছ 
িল  মলন হে নো আমোর। িলি হযোাঁ, মযোকফোরসলনর সলঙ্গ অ্যোপলেন্টলমন্ট কলরতছ  
ঘমলেটো। 
 
পোাঁচজলন ঘ খ্োলন  োে চোন করলি, তিক ঘসইখ্োলন? ি  োম আতম। 
 
েোিয েোল ো ছোত্র্রো তিলে পল তন। 
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সিটোই েোলিযর ওপর ঘছল  ঘদলিন? 
 
তচন্তোে কপো  কুাঁচলক ঘি  টযোকহোলর। 
 
মুরডক অ্যো লজিোর অ্ংর্ ঘর্খ্োলনোর জলনয আটলক ঘরলখ্তছ  ছোত্র্লদর। 
 
দুজলনর মলধয তকন্তু িনু্ধত্ব তছ  নো। 
 
এককোল  তছ  নো–পলর হলেতছ । িছরখ্োলনক ওলদর মলধয ঘম োলমর্ো তছ । আর 
পোাঁচজলনর সলঙ্গ মুরডলকর ঘম োলমর্ো  িখ্োতন–তিক িিখ্োতন। সহোনুেূতি িস্তুটোর অ্েোি 
আলছ মুরডলকর স্বেোি-চতরলত্র্। 
 
ঘসটো আতমও িুলঝতছ। কুকুর তনলে দুজলনর মলধয একিোর টের ঘ লিতছ  নো? 
 
ঘস ঘকোনকোল  তমলট ঘিলছ। 
 
তিক্তিো ঘথলক  োেতন? 
 
নো, নো। সতিযকোলরর িনু্ধত্ব তফলর এলসতছ  িোরপলর। 
 
িোহল  ঘমলেটোলক তনলে েোিো  োক। ঘচলনন আপতন? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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ঘক-নো ঘচলন। এ-অ্ঞ্চল র একমোত্র্ রূপতস ি লি ঘস-ই সতিযকোলরর ডোনোকোটো পতর। 
ঘদখ্ল ই তফলর িোকোলি ইলি  োে। মযোকফোরসলনর মলন ধলরতছ  জোনিোম, তকন্তু জ  
ঘ  এিদূর িত লেলছ জোনো তছ  নো। 
 
ঘমলেটো ঘক? 
 
টম ঘি োতমর ঘমলে। মোছ ধরো কোরিোর শুরু কলর িুল ো টম ঘি োতম। এখ্ন এ-িল্লোলটর 
সমস্ত ঘিোট আর চোন করোর কলটলজর মোত ক। ঘছল  উইত েোমলক তনলে িযোিসো চো োে 
টম ঘি োতম। 
 
ফু ওেোলথশ তিলে চ ুন আ োপ কলর আসো  োক। 
 
কী অ্তছ োে? 
 
মযোকফোরসলনর মৃিুযটো সতিযই চোিুলকর  োলে হলেলছ তক নো ঈশ্বর জোলনন। তকন্তু মোনুলষর 
হোলি হলেলছ িোলি সলন্দহ ঘনই। িোর ঘচনোজোনো ঘ োলকর সংখ্যো  খ্ন কম, িখ্ন একটো 
ছুলিোনোিোে টম ঘি োতমলদর সলঙ্গ ঘদখ্ো করলি অ্সুতিলধ হলি নো। ঘমোতটে পোওেো ঘিল  
তক্রতমনো লকও পোওেো  োলি। 
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সুিতন্ধি ডোউনস ঘিলে হোাঁটলি অ্নয সমলে েোল ো  োিি, তকন্তু ঘস সমলে মনটো 
েোরোক্রোন্ত হলে থোকোে প্রোকৃতিক দৃর্য উপলেোি করলি পোর োম নো। ফু ওেোথশ গ্রোমটো 
উপসোির ত লর আধখ্োনো চোাঁলদর আকোলর িল  উলিলছ। ঘসলকল  কুাঁল র সোতরর ঘপছলন 
খ্োনকলেক আধুতনক িোত । এইতদলকই ঘ লি ঘ লি টযোকহোটশ ি ল , ওই ঘ  ঘলট 
ছোওেো কনশোর-টোওেোর িোত টো ঘদখ্লছন, ওই হ  টম ঘি োতমর িোত । পলকলট 
কোনোকত ও তছ  নো এক সমলে এখ্ন ঘদলখ্লছন অ্িস্থোটো। আলর–! ও ঘক? 
 
িোিোলনর ঘিট খু্ল  ঘিতরলে এ  দী শ এক মূতিশ? আেোন মুরডক। 
 
রোস্তোর মুলখ্োমুতখ্ হলিই আ লচোলখ্ আমোলদর ঘদলখ্ তনলে পোর্ কোতটলে ঘিতরলে ঘ লি 
ঘি  মুরডক, তকন্তু ধলর ঘফ   টযোকহোট। 
 
ি ল , এখ্োলন ঘকন? 
 
রোলি মুখ্  ো  হলে ঘি  মুরডলকর, বকতফেি ঘদি  খ্ন আপনোর িোত লি আপনোর 
কোলজ থোকি রোস্তোে িযতক্তিি িযোপোলর নে। 
 
অ্নয সমলে হল  টযোকলটর প্রতিতক্রেো হি অ্নযরকম–দুম কলর ঘফলট নো-পল  সলর 
ঘ ি। তকন্তু িখ্ন ওরও নোলেশর অ্িস্থো ঘর্োচনীে। কোলজই মোথোে রক্ত চল  ঘি  চলির 
তনলমলষ। 
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তমটোর মুরডক, জিোিটো অ্িযন্ত উেি হলে ঘি । 
 
আপনোর প্রশ্নটোও িোই। 
 
আপনোর ঔেিয এর আলি িমো কলরতছ অ্লনকিোর। এিোর আর নে। আপনোলক আর 
আমোর কোজ করলি হলি নো। 
 
আতমও িোই তিক কলরতছ। ঘিি স-এ থোকিোর মলিো পতরলির্ একজনই বিতর কলর 
ঘরলখ্তছ –আজ ঘস চল  ঘি । 
 
দুমদোম কলর ঘিতরলে ঘি  মুরডক। রোিি ঘচোলখ্ টযোকহোট ি ল , অ্সহয! িরদোস্ত 
করো  োে নো! 
 
আমোর তকন্তু ঘচোখ্ খু্ল  ঘি  এ- টনোে। স্পষ্ট িুঝ োম, আেোন মুর ক ছুলিোনোিো কলর 
অ্কুস্থ  ঘছল  চম্পট ঘদিোর তফতকলর আলছ। সলন্দহ দোনো িোাঁধ  মলনর মলধয। ঘি োতম 
পতরিোলরর সলঙ্গ ঘদখ্ো করল  হেলিো অ্ন্ধকোলর আল ো ঘদখ্ো ঘ লি পোলর। টযোকহোটশ 
সোমল  তন  তনলজলক। এলিো োম িোত র তদলক। 
 
টম ঘি োতম মোঝিলেতস পুরুষ। দোত র রং আগুলনর মলিো  ো । ঘমজোজ খু্ি তিতরলি 
মলন হ । আমোলদর কথো ঘর্োনিোর পর দোত র মলিোই  ো  হলে ঘি  মুখ্। 
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ঘখ্াঁতকলে উলি ি ল , অ্ি খু্াঁতটনোতট ঘর্োনিোর দরকোর ঘদখ্তছ নো। ওই আমোর ঘছল  
উইত েোম।  লরর ঘকোলণ তিষণ্ণিদন েোরীমুখ্ এক ঘজোেোনলক ঘদতখ্লে, আমরো দুজলনই 
এ-িযোপোলর একমি। মযোকফোরসন আমোর ঘমলেলক তিলে করলি এ-কথো একিোরও 
িল তন তকন্তু তচতিপত্র্ ঘদখ্ো সোিোৎ চ তছ । আমরো িো চোইতন। ঘমলেতটর মো ঘনই। 
আমরোই িোর অ্তেেোিক। িোই তিক কলরতছ— 
 
কথো আটলক ঘি  স্বেং মড ঘি োতমর আতিেশোলি। সতিযই সুন্দরী। ঘ লকোলনো  ুিোপুরুলষর 
মুণু্ড  ুতরলে ঘদওেোর মলিো। তিফোতরি ঘচোলখ্ টযোকহোলটশর সোমলন এলস ি ল , তফজরে 
মোরো ঘিলছ আতম শুলনতছ। সি খু্ল  ি ুন। 
 
টম ঘি োতম ি ল , আলরকজন এলস সি িল  ঘিলছ। 
 
উইত েোম িজিজ কলর উি , উইত েোম, িযোপোরটো আমোর–আমোলক সোম োলি দোও। 
খু্তনলক ধরলি ঘিল  আমোর সোহোল যর দরকোর আলছ–তফজরলের আত্মোর র্োতন্তর জলনয। 
 
ঘমলেতটর শুধু রূপই ঘনই, চতরলত্র্ দৃঢ়িোও আলছ। টযোকহোট গুতছলে ি   সি কথো। 
ঘর্োনিোর পর আমোর তদলক  ুলর দোাঁ ো  মড, তমটোর ঘহোমস, খু্ন  োরো কলরলছ, িোলদর 
পুত লর্ ধতরলে তদন আতম সোহো য করি! ি লি ি লি অ্পোলঙ্গ ঘচলে তন  িোপ আর। 
 
আতম ি  োম,  োরো, ি লছন ঘকন? আপতন িোহল  মলন কলরন খু্নটো একজন কলরতন? 
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মযোকফোরসলনর িোলে ঘজোর তছ , মলন সোহস তছ । ওর মলিো পুরুষলক একো  োলে  
করো সম্ভি নে তিলর্ষ কলর ওইেোলি। 
 
আপনোলক একো কলেকটো কথো তজলজ্ঞস করলি পোতর? 
 
তচল র মলিো ঘচাঁতচলে উি  টম ঘি োতম, খ্িরদোর, মড! 
 
অ্সহোেেোলি মড ি ল , কী কতর ি ুন ঘিো! 
 
আতম ি  োম, িোহল  সিোর সোমলনই ি তছ–দু-তদন িোলদ ঘদর্সুে ঘ োক ঘিো ঘজলনই 
 োলি। িোিো আর েোইলের সোমলন প্রসঙ্গটো পো লি চোইতন। মযোকফোরসলনর পলকলট 
একটো তচতি পোওেো ঘিলছ। তচতির িেোনটোও ি  োম। িদন্ত শুরু হল  এ-তচতির প্রসঙ্গও 
উিলি। আপতন তকছু জোলনন এ-সম্পলকশ? 
 
খ্োলমোখ্ো রহসয সৃতষ্ট করলি চোই নো। মযোকফোরসলনর সলঙ্গ আমোর তিলের তিকিোক হলে 
তিলেতছ  তকন্তু িো পোাঁচকোন করো হেতন ওর কোকোর জলনয। িোাঁর অ্তনিোে তিলে করল  
সম্পতত্ত পোওেো  োলি নো িল  ঘরলখ্লছন। েদ্রল োক এখ্ন মৃিুযর্ যোে। 
 
কথোটো আমোলদর ি ল  পোরলি, িজিজ কলর ি ল  টম ঘি োতম। 
 
ি িোম  তদ একটু সহোনুেূতি ঘদখ্োলি। 
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আতম চোই নো  োলক িোলক তিলে করুক আমোর একমোত্র্ ঘমলে। 
 
মযোকফোরসন সম্পলকশ ঘিোমোর এই িোলজোেোতর কথোিোিশোর জলনযই তকছুই িত তন। তচতিটো 
ত লখ্তছ োম আতম এই তচতির জিোলি। িল  একটো িো লিো  পোকোলনো তচরকুট িোর কলর 
তদ  মড। 
 
িোলি ঘ খ্ো— 
 
তপ্রেিমো, 
 
মঙ্গ িোর সূ শ ঘডোিোর সমলে বসকলি পুলরোলনো জোেিোে। আর সমে হলি নো 
ঘিলরোলনোর।– এফ.এম! 
 
  
 
আজ মঙ্গ িোর। সলন্ধর সমলে  োি তিক কলরতছ োম। 
 
তচরকুটটো উ লটপো লট ঘদলখ্ ি  োম, এ-তচতি ঘিো ঘপোলট আলসতন। কী কলর ঘপল ন? 
 
 ো তনলে িদন্ত করলছন, িোর সলঙ্গ এর ঘকোলনো সম্পকশ ঘনই িল ই জিোি ঘদোি নো। এ 
ছো ো অ্নয সি িযোপোলর আমোর সহল োতিিো পোলিন। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 

328 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
কথোর ন চ  হ  নো। সি কথোর জিোি তদলে ঘি  ম –তচতি এলনলছ ঘক, এ-প্রশ্নতট 
িোলদ। তফজরলের ঘকোলনো র্ত্রু আলছ িল  িোর জোনো ঘনই। স্বীকোর কর , অ্লনলকই 
িোর রূলপ মুগ্ধ। 
 
তমটোর আেোন মুরডক তক িোলদর একজন? 
 
ি ল , এক সমলে তছ । পলর  খ্ন জোন  আমোর সলঙ্গ তফজরলের মন ঘদওেো ঘনওেো 
হলেলছ, িখ্ন অ্নয মোনুষ হলে তিলেতছ  মুরডক। 
 
আেোন মুর কলক ত লর সলন্দলহর ছোেো নিুন কলর  নীেূি হ  আমোর মলনর মলধয। 
একই মলনোেোি ঘদখ্ো ঘি  টযোকহোলরও। ঘ োকটোর  র সোচশ করো দরকোর ঘিোপলন। 
কোিজপত্র্ ঘদখ্ো দরকোর। টযোকহোটশ সোহো য করলি চোই  তনলজ ঘথলকই। টম ঘি োতমর 
িোত  ঘথলক ঘিতরলে এ োম মলনর মলধয ঘসই েরসো তনলে রহসয সূলত্র্র একটো প্রোন্ত 
হেলিো হোলির মুলিোে পোওেো ঘিলছ। 
 
  
 
তদন সোলিক িৃথোই ঘি  পুত র্ িদলন্ত অ্শ্বতডম্ব প্রসিই সোর হ । আতমও আকোর্-
পোিো  ঘেলি কূ তকনোরো ঘপ োম নো। িোর পলরই  ট  কুকুলরর  টনো। 
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আমোর িোত র কোজকমশ ঘ  ঘদলখ্ একতদন ঘস ি ল , শুলনলছন, তমটোর মযোকফোরসলনর 
কুকুরটোও এিোর মতনলির কোলছ ঘি । 
 
ঘস কী! কীেোলি? 
 
একই জোেিোে ঘ খ্োলন–মতনি খু্ন হলেলছ–তিক ঘসই জোেিোে। 
 
ঘিোমোলক ঘক ি  ? 
 
সিোই ঘজলন ঘিলছ। সোিতদন মলনর দুুঃলখ্ নো-ঘখ্লে তছ  ঘিচোরো। আজলক দুজন ছোত্র্ 
তিলেতছ  জল র ধোলর ঘদখ্ল  মলর কোি হলে পল  আলছ। আহো ঘর! 
 
একটো কথো কোলন ঘ লি রই । মতনি ঘ খ্োলন খু্ন হলেলছ তিক ঘসই জোেিোলিই পোওেো 
ঘিলছ প্রেুেক্ত কুকুরলকও। এ তক তনছক কোকিো ীে? নো, তিলর্ষ ওই জোেিোতটলি 
তচরনিরীর অ্দৃর্য অ্ন  জ্ব লছ ঘ ত হোন প্রতিতহংসোরূলপ? িলি তক… একটো আিছো 
সলন্দহ ঘদখ্ো তদ  মলনর তদিলন্ত। চটপট পো চোত লে ঘপৌঁলছ ঘি োম ঘকোতচং হোউলস। 
টযোক ঘডলক পোিো  ছোত্র্ দুজনলক। 
 
একজন ি  , আলজ্ঞ হযোাঁ, তমটোর মযোকফোরসলনর পোলের ছোপ ফল ো কলরই ঘ ন জল র 
ধোর প শন্ত তিলেতছ  ঘিচোরো তিক একই জোেিোে ঘর্ষ তনশ্বোস ঘফ লি। 
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হ   লর মোদুলরর ওপর ঘর্োেোলনো কুকুরতটলকও ঘদখ্ োম। সিশোঙ্গ আ ষ্ট, অ্ঙ্গ তিকৃি, 
ঘচোখ্ ঘিল  িোর করো, তনদোরুণ  ন্ত্রণোর অ্তেিযতক্ত ঘদলহর সিশত্র্। 
 
ঘিি স ঘথলক ঘসোজো ঘি োম অ্তের্ি ঘসই জোেিোতটলি। সূ শ  ুি তদলেলছ িখ্ন তনথর 
জল র ওপর আসন্ন অ্ন্ধকোলর ছোেো তসলসর মলিো ছত লে প লছ। চোরতদক খ্োাঁ খ্োাঁ 
করলছমোথোর ওপর ককশর্ র্লে উল  ঘি  ঘিোটো দুই সোমুতদ্রক পোতখ্। ঘহাঁট হলে মগ্ন্ 
রই োম তনলজর মলধয। অ্লনকরকম তচন্তোে েলর রই  মনটো সমোধোন সূত্র্ ঘ ন িোহর 
কলরও ধরলি পোরতছ নো এমতন একটো আিছো দুুঃসহ অ্নুেূতি ছটফতটলে িু   আমোলক। 
িুতঝ িুতঝ কলরও কী ঘ ন িুলঝ উিলি পোরতছ নো–মোথোে এলসও আসলছ নো। অ্িলর্লষ 
পো িো ো োম িোত র তদলক। 
 
আর তিক িখ্নই তিদুযৎচমলকর মলিো মোথোর মলধয ঝ লস উি  আিছো ধোরণোটো। 
ওেোটসন িহিোর আপনোলদর ত লখ্ জোতনলেলছ–আমোর প োশুনো িহ তিষে তনলে। মোথোর 
মলধয তিস্তর জ্ঞোন জল ো করো থোলক–অ্লিোছোল ো অ্িস্থোে। ঘ ন অ্লনকরকম খ্িলরর 
পযোলকট িোিো  করো থোলক মতস্তষ্ক নোমক মোচোর মলধয। িোই দরকোর মলিো ঝট কলর 
ঘকোন খ্িরটো ঘকোথোে আলছ খু্াঁলজ পোই নো তকন্তু জোনো থোলক খ্িরটো আমোর মোথোলিই 
আলছ–খু্াঁলজ িোর করলি হলি। আিছো ঘসই মলন প োটোলকই এিোর ঘটলনটুলন িোর করলি 
হলি িথযিহ –মতস্তষ্ক ঘথলক। অ্তিশ্বোসয দোনতিক হল ও  ো সলন্দহ করতছ িো সম্ভিপর। 
খু্িই সম্ভিপর। ঘদখ্ো  োক  োচোই কলর। 
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আমোর ঘছোট্ট তে োে একটো মস্ত তচল লকোিো আলছ। রোলজযর িই িোসো আলছ ঘসখ্োলন। 
ঝো ো এক  ণ্টো িই  োাঁট োম ঘসই  লর িলস। রুলপোত  চলকোল ট রলের একটো ঘমোটো 
িই িোর কলর আিছোেোলি মলন প ো একটো অ্ধযোে খু্ল  ঘগ্রোগ্রোলস তি  োম তিষেিস্তু।  ো 
ঘপ োম, এ-ঘকলস তিক িো  লটলছ েোিলিও কল্পনোলক কষ্ট করলি হ –সম্ভোিনো ঘিমন 
আলছ িল ও মলন হ  নো। তকন্তু িোতজলে ঘদলখ্ তনতশ্চি নো-হওেো প শন্ত তস্থর হলিও 
পোর োম নো। মনটো উদগ্রীি হলে রই  ঘসই প্রিীিোে। 
 
তকন্তু িোর আলিই িোি ো প   তিরতক্তকরেোলি। পলরর তদন ঘেোরলি ো চো ঘখ্লে বসকি 
অ্তেমুলখ্ রওনো হলি  োতি, এমন সমলে এল ন ইনলস্পকটর িতডশ । তনলরট ঘচহোরো 
ঘচোলখ্ দুতশ্চন্তো। 
 
ি ল ন, তমটোর ঘহোমস, তমটোর মযোকফোরসলনর খু্লনর অ্পরোলধ এিোর ঘগ্রিোরটো কলর 
ঘফ ি তক নো েোিতছ। 
 
কোলক করলিন? তমটোর আেোন মুরডকলক? 
 
তিতন ছো ো এ-কোজ আর ঘক করলি পোলর ি ুন? 
 
প্রমোণ? 
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ইনলস্পকটর  ো িল  ঘিল ন, ঘস- োইলন তচন্তো আতমও কলরতছ োম। আেোন মুরডলকর 
স্বেোি চতরত্র্, িোলক ত লর দোনো ঘিাঁলধ ওিো রহসয, হিোৎ ঘখ্লপ তিলে মযোকফোরসলনর 
কুকুরলক জোন ো িত লে ঘফল  ঘদওেো, মযোকফোরসলনর সলঙ্গ অ্িীলি ঝি ো, ম  
ঘি োতমর প্রতি মযোকফোরসলনর অ্নুরোিলক ঘকন্দ্র কলর ঈষশো–সিই আমোর পলেন্ট। শুধু 
একটো পলেন্ট িোলদ মুরডক ঘ  চম্পট ঘদওেোর আলেোজন করলছ, ঘস-খ্ির রোলখ্ নো 
ইনলস্পকটর। 
 
ঘর্োনিোর পর আতম ি  োম, আপনোর  ুতক্তর মলধয তিনলট ফোাঁক আলছ। প্রথম, মুরডলকর 
অ্নযত্র্ তস্থতি ঘজোরদোর? ঘস ঘদতখ্লে ঘদলি মযোকফোরসন  খ্ন খু্ন হলেলছ, িখ্ন ঘস 
ছোত্র্লদর অ্ঙ্ক ঘিোঝোতি । বসকলি এলসলছ মযোকফোরসন আসোর পর আলি নে। তিিীে 
ফোাঁক–একো হোলি এেোলি চোিলক মোনুষ খু্ন িোর পলি এলকিোলরই অ্সম্ভি। িৃিীে 
ফোাঁক–এ-রকম িি সৃতষ্ট করোর মলিো হোতিেোর তক পোওেো ঘিলছ? 
 
নমনীে চোিুক তদলে মোরল  এ-রকম দিদলি  ো ঘদখ্ো  োে। 
 
দোিগুল ো আপতন ঘদলখ্লছন? 
 
ঘদলখ্তছ। ডোক্তোরও ঘদলখ্লছ। 
 
আতম ঘদলখ্তছ আির্কোলচর মলধয তদলে। দোিগুল ো অ্দু্ভি। 
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কীরকম অ্দু্ভি? 
 
উলি তিলে ড্রেোর ঘথলক একটো এন োজশ করো ফলটো তনলে এ োম, এসি ঘকস এইেোলিই 
আতম িদন্ত কতর। 
 
তকছুই িোদ ঘদন নো ঘদখ্তছ। 
 
ডোন কোাঁলধর ওপর এই টোনো  ম্বো দোিটো ঘদখু্ন, আশ্চ শ একটো িযোপোর  ি করলছন? 
 
আলজ্ঞ নো। 
 
দিদলি েোিটো সি জোেিোে সমোন ঘজোরোল ো নে। এই ঘদখু্ন রক্ত চুলে প লছ খু্ি ঘিতর্ 
এই পলেলন্ট–িোরপর এই এখ্োলন আর একটো পলেন্ট। এপোলর্র টোনো  ম্বো দোলিও 
ঘদখু্ন ঘসই অ্সমোন দিদলি েোি। এর মোলন কী ি ুন ঘিো? 
 
আতম জোতন নো। আপতন জোলনন? 
 
ঘিোধ হে জোতন। ঘিোধ হে জোতন নো। িলি তর্িতিরই জোনি। িোরপর ধরলি পোরি 
অ্পরোধীলক। 
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আিো আগুলন ঘপো োলনো টকটলক রোেো ঘকোলনো িোলরর জো  তপলি ছত লে তদল  জোল র 
দুলটো িোর ঘ খ্োলন তমলর্লছ, িোাঁলটর তিক ঘসই জোেিোে এ-রকম ঘিতর্ রক্তও ো দোি হলি 
পোলর নোতক? 
 
অ্থিো খু্ি র্ক্ত িোাঁটও ো ঘকোলনো চোিুক তদলে মোরল ও এমতন দোি প লি পোলর। 
 
তমটোর ঘহোমস! তিক ধলরলছন মলন হলি! 
 
অ্নয িযোপোরও হলি পোলর। িোই ি তছ োম, এখু্তন ঘগ্রিোর করলি  োলিন নো। িো ছো ো 
মযোকফোরসন মরিোর তিক আলি িল তছ – োেনস ঘমন। 
 
আেোন নোমটোর সলঙ্গ তকন্তু তম  রলেলছ নো? 
 
িোও ঘেলিতছ। তকন্তু আতম স্পষ্ট শুলনতছ ঘমন–আেোন নে। 
 
িোহল  কী হলি পোলর? 
 
হোলি আরও মো মর্ ো নো-আসো প শন্ত ঘসটো ি ো সংিি হলি নো। 
 
কখ্ন আসলি? 
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 ন্টোখ্োলনলকর মলধয। 
 
অ্তিশ্বোসী ঘচোলখ্ িোতকলে তচিুক চু লকোল ন ইনলস্পকটর িোডশ । 
 
ঘজল  ঘনৌলকোর কথো েোিলছন নোতক? 
 
আলর নো। অ্েূর ঘ লি হলি নো। 
 
িোহল  তক ঘি োতম িোপ ঘিটোলক সলন্দহ কলরলছন? মযোকফোরসলনর নোম শুনল ই ঘিো 
জ্বল  উিি দুজলন। 
 
নো, নো।  োক ঘি, দুপুলর আসুন–িখ্ন বিতর থোকি আপনোর সি প্রলশ্নর উত্তর ঘদওেোর 
জলনয। এখ্ন– 
 
এই প শন্ত ি োর সলঙ্গসলঙ্গ প্রচণ্ড িোধো প   কথোে এিং শুরু হলে ঘি  ঘর্ষ পিশ। 
দ োম কলর খু্ল  ঘি  দরজো। স্থত ি পোলের আওেোজ শুন োম পযোলসলজ। পরিলণই 
ট লি ট লি এল োলমল ো িসলন উর্লকোখু্র্লকোেোলি  লর ঢুক  আেোন মুরডক। মুখ্ 
 ন্ত্রণোতিকৃি, ঘচোখ্ ঘিল  ঘিতরলে আসলছ, হোলির সোমলন আসিোিপত্র্  ো পোলি খ্োমলচ 
ধলর তসলধ থোকিোর ঘচষ্টো করলছ। 
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িযোতন্ড! িযোতন্ড! তিকট ি োে গুতেলে উলি ধ োম কলর পল  ঘি  ঘসোফোে। ঘপছন ঘপছন 
এ  টযোকহোট। হোাঁপোলি, মোথোে টুতপ ঘনই! মুরডলকর মলিোই প্রোে িোর ঘচহোরো—
উদ্ভোন্ত। 
 
হযোাঁ, হযোাঁ, িযোতন্ড তদন। দম তনলি পোরলছ নো–দু-িোর অ্জ্ঞোন হলেলছ আসিোর পলথ! 
 
আধ ঘি োস িযোতন্ডলি মযোতজক  লট ঘি । এক হোলি ের তদলে ঘদহটো অ্লধশক িুল  
আলরক হোলি ঘকোটটো টোন ঘমলর ঘফল  তদলে কতকলে উি  মুরডক, ঘি ! আতফং! 
মরতফেো!  ো থোলক তদন–এ- ন্ত্রণো আর সইলি পোরতছ নো! 
 
ঘখ্ো ো তপলির তদলক িোতকলে আাঁিলক উি োম আতম আর ইনলস্পকটর। মযোকফোরসলনর 
তপলি চোিুক মোরোর রক্তঝরো ঘ  িীেৎস দোি ঘদলখ্তছ, হিহ ঘসই রকলমর এল োপোিোত  
চোিুলকর  ো সোরোতপি জুল  রলেলছ। 
 
অ্সহয ঘস- ন্ত্রণো েোষোে প্রকোর্ করো সম্ভি নে। ঘির্ কলেকিোর দম আটলক মুখ্ কোল ো 
হলে এ  মুরডলকর প্রতিিোলরই প্রি  ঘচষ্টোে অ্লনকিণ পলর হ-উ-উ-স কলর তনলশ্বস 
তনলে হোটশ চো ু রোখ্  ঘকোলনোমলি।  োলম তেলজ ঘি  কপো । ঘির্ িুঝ োম, ঘ লকোলনো 
মুহূলিশ মোরো ঘ লি পোলর ঘিচোরো। ি োে িযোতন্ড ঢো লি  োি োম ক্রমোিি, প্রতি ঘঢোক 
ঘি োর সলঙ্গসলঙ্গ একটু একটু কলর তফলর আসলি  োি  প্রোণর্তক্ত। ঘসইসলঙ্গ সযো োড 
অ্লেল  িুল  তেতজলে তিতচত্র্ িিস্থোলন ঘচলপ ধরোে  ন্ত্রণোও কলম এ  অ্লনকটো। 
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ঘর্ষকোল  ঘিদম হলে আিলন্নর মলিো পল  রই  ঘসোফোে–অ্ধশনচিনয অ্ধশতনতদ্রি 
অ্িস্থোে। 
 
এ-অ্িস্থোে প্রশ্ন করো সম্ভি নে। 
 
টযোকহোটশ আিঙ্ক তিকৃি কলে ি  , ঘহোলামস! ঘহোমস! এ কী! এসি কী হলি! 
 
এ-অ্িস্থোে এলক ঘপল ন ঘকোথোে? 
 
জল র ধোলর, তিক ঘ -জোেিোে ঘদলখ্তছ োম মযোকফোরসনলক। আসিোর পলথই মোরো ঘ ি 
 তদ মযোকফোরসলনর মলিো হোলটশর রুতি হি। ঘিি স প শন্ত ঘটলন তনলে ঘ লি পোরি নো 
িল ই এখ্োলন ঢুলক প  োম। 
 
সমুলদ্রর ধোলর ঘদখ্ল ন? 
 
পোহোল র ওপর ঘি োতি োম–এমন সমলে শুন োম তচৎকোর। জল র ধোলর পল  মোিোল র 
মলিো পোকসোট খ্োতি । ছুলট তিলে জোমোকোপ  জত লে টোনলি টোনলি তনলে এলসতছ! 
ঘহোমস! এ কী অ্তের্োপ ঘ লিলছ এ জোেিোে!  ো পোলরন করুন! িোাঁচোন আমোলদর। 
 
করি। আসুন আমোর সলঙ্গ। ইনলস্পকটর, আপতনও আসুন। ঘদতখ্ মোডশোরোরলক িুল  
ঘদওেো  োে তক নো আপনোর হোলি। 
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হোউসতকপোলরর ঘহফোজলি অ্জ্ঞোন মুরডকলক ঘরলখ্ তিনজলন ঘি োম মৃিুয-েেো  
উপহ্রলদ। জল  িলে  োওেো নুত র ওপর ঘিোেোল  আর জোমোকোপল র স্তুপ ঘচোলখ্ প  । 
আহি মুরডক ঘরলখ্ ঘিলছ। জল র তকনোরো িরোির হোাঁটলি  োি োম আলস্ত আলস্ত, সোর 
ঘিাঁলধ ঘপছন ঘপছন এ  দুই সঙ্গী। ঘিতর্র েোি অ্ঞ্চ ই অ্িেীর–ঘকি  এক জোেিোে 
জ  চোর পোাঁচ ফুলটর মলিো িেীর। জ  এখ্োলন তক্রটো স্বি–অ্দু্ভি সুন্দর সিুজ রলের 
সোাঁিোরুর পলি ঘ োে সোম োলনো কতিন। খ্ো োই পোহোল র নীলচর তদলক িোলকর মলিো 
ঘিতরলে থোকো পোথলরর ওপর তদলে হোাঁটলি  োি োম জল র তদলক ঘচোখ্ ঘরলখ্! জ  
ঘ খ্োলন সিলচলে িেীর আর তস্থর, ঘসখ্োলন ঘপৌঁলছোলিই ঘদখ্লি ঘপ োম এিিণ ঘচোখ্  ো 
ঘদখ্লি চোইতছ । তিপু  উল্লোলস ি  োম তনস্তি বসকি কোাঁতপলে, সোেোতনেো! সোেোতনেো! 
তসংহ ঘকর্র সোেোতনেো! 
 
আেু  িুল  তিতচত্র্ ঘ -িস্তুটোর তদলক দুই সঙ্গীর দৃতষ্ট আকষশণ কর োম, িোস্ততিকই িো 
ঘদখ্লি তসংলহর ঘকর্র ঘথলক তছাঁল  আনো একিো  জটোর মলিো। ফুট তিলনক িেীলর 
জল র মলধয পোথুলর িোলকর ওপর অ্দু্ভি দর্শন ঘ োমর্ প্রোণীলদহটো স্পতন্দি হলি, দুল  
দুল  উিলছ তিতচত্র্ েতঙ্গমোে হ ুদ ঘিতণগুলির মলধয ঘদখ্ো  োলি রুলপোত  আেোস! দু লছ, 
গুতটলে ঘছোলটো হলে তিলে ঘফর িল ো হলে  োলি তনেতমি ছলন্দ। 
 
টযোকহোটশ, অ্লনক খু্ন কলরলছ এই র্েিোন! এিোর ঘখ্  খ্িলমর পো ো! হোি  োিোও! 
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339 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হোলির কোলছই একটো িল োসল ো ঘিো মি পোথর তছ । ঘি োলিত  কলর ঘফল  তদ োম 
জল র ওপর। প্রচণ্ড র্লে ঝপোস কলর জল  প   ঘ োমর্ হিযোকোরীর তিক ওপলরই। 
জ  তস্থর হওেোর পর ঘদখ্ োম নীলচর িোলক তিলে আটলক ঘিলছ পোথরটো। একতদলক 
উাঁতক তদলি প্রোণীটোর কম্পমোন খু্াঁ গুল ো। ঘি লিল  পুরু িোাঁজ ো পোথলরর চোরপোর্ 
ঘথলক ঘিতরলে আলস্ত আলস্ত ঘেলস উিলছ জল র ওপলর। 
 
অ্িোক হলে ইনলস্পকটর ি ল ন, তমটোর ঘহোমস, কী এটো? সোলসলক্স জলন্মতছ আতম 
তকন্তু এলক ঘিো কখ্লনো ঘদতখ্তন! 
 
ঝ  এলন িুল লছ সোলসলক্স, ি  োম আতম। চ ুন, িোত  ঘফরো  োক। সমুলদ্রর আিলঙ্কর 
সিশলর্ষ তর্কোলরর মুলখ্ই ঘর্োনো  োক িোর েেোিহ অ্তেজ্ঞিোর ঘ োমহষশক কোতহতন। 
 
িোত  তফলর ঘদখ্ োম মুরডলকর জ্ঞোন তফলরলছ, উলি িসলি পোরলছ। িলি আিন্ন েোিটো 
পুলরোপুতর কোলটতন।  ন্ত্রণোর দমলক মোলঝ মোলঝ সমস্ত র্রীরটোলক ঘমোচ  তদলে তদলে 
 োলি। েোেো েোেো কথোে  ো ি ল  িো ঘথলক এইটুকুই ঘিোঝো ঘি  ঘ  কী ঘ  হলেলছ 
িো ঘস তনলজই জোলন নো। আচতম্বলি সমস্ত র্রীলরর মলধয তদলে অ্লনকগুল ো িরম তর্ক 
কুাঁল  ঘদওেোর মলিো একটো েেোিহ  ন্ত্রণোে ঘস পোিল র মলিো হলে তিলেতছ । 
ঘকোলনোরকলম িীলর এলস উলিতছ । 
 
তচল লকোিো ঘথলক িোর করো ঘসই ঘকিোিখ্োনো িুল  তনলে ি  োম, রহসযলেদ করলি এই 
িই। নোম আউট অ্ফ ঘডোরস ত লখ্লছন ঘজ. তজ. উড। উড তনলজই ঘর্ষ হলে ঘ লিন 
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এই তপর্োচ প্রোণীর খ্প্পলর পল  আেু তছ  িল ই ঘিাঁলচ  োন। এর পুলরো নোম সোেোতনেো 
কযোতপ োটো। ঘকউলট কোম োল  ঘ - ন্ত্রণো, িোর চোইলি িহগুণ ঘিতর্  ন্ত্রণো-এর ঘছোিল । 
জীিনহোতনর সম্ভোিনোও ঘিতর্। একটু পল  ঘর্োনোতছ, শুনুন। 
 
চোন করলি ঘনলম ঘকউ  তদ তসংলহর ঘকর্র ঘথলক খ্োমলচ আনো একিো  তপঙ্গ িণশ চু  
আর চোম োর মলিো তকছু ঘদলখ্ন– োর ঘেিলর রুলপোত  আেোস–িোহল  ঘ ন হাঁতর্েোর 
হন। তনরীহ দর্শন এই প্রোণীর হ  ঘফোাঁটোলনোে জীিন ঘিতরলে ঘ লি পোলর। এর নোম 
সোেোতনেো কযোতপ োটো। মূতিশমোন আিঙ্ক। এর চোইলি েোল ো িণশনো তক আর সম্ভি? 
 
তমটোর উড ঘকলন্টর উপকূল  সোাঁিোর কোটতছল ন। ঘদখ্ল ন প্রোে পঞ্চোর্ ফুট দূর প শন্ত 
প্রোে অ্দৃর্য শু  িোত লে তক তি  করলছ তসংহ-ঘকর্র সোেোতনেো। অ্িদূর ঘথলকও শুল র 
ঘছোাঁেোে উড প্রোলণ মরলি িলসতছল ন। ত লখ্লছন, অ্সংখ্য সুলিোর ঘছোাঁেোে রক্ত ো  দোি 
ফুলট ওলি চোম োর ওপর। খু্ি কোছ ঘথলক ঘদখ্ল  মলন হলি ঘ ন সোতর সোতর ফুসকুত র 
 োইন–প্রলিযকটো ফুসকুত  তদলে আগুলন িোিোলনো ছুাঁচ ফুতটলে ঘদওেো হলেলছ নোলেশর 
মলধয। 
 
িল লছন, হ  ঘফোাঁটোলনোর জোেিোে ঘ - ন্ত্রণো, র্রীরমে িীি  ন্ত্রণোর িু নোে িো 
সোমোনযই। িুলকর মলধয  ন্ত্রণোর র্ োকো ঘিাঁলথ  োে ঘ ন ঘ ন িি িুল লট এলফোাঁ -ওলফো  
হলে  োে হৃৎতপণ্ড আছল  পল তছ োম হোলটশর ঘসই অ্কথয  ন্ত্রণো সহয করলি নো-ঘপলর। 
হৃৎতপণ্ড স্তি হলে  োে–িোরপলরই এমনেোলি ছ-সোিিোর সোং োতিকেোলি  োতফলে ওলি। 
হৃৎতপণ্ড ঘ ন িুলকর খ্োাঁচো ঘেলে ঘিতরলে আসলি চোইলছ িোইলর। 
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তসংহ-ঘকর্লরর দংর্ন ওাঁলক  োলে  কলরতছ  সমুলদ্রর উদলি  জল র মলধয স্নোন করোর 
র্োন্ত তনস্তরঙ্গ জল র মলধয নে। ত লখ্লছন, পলর তনলজলক ঘদলখ্ তনলজই তচনলি পোলরনতন 
এমন সোদো হলে তিলেতছ  মুখ্খ্োনো অ্জস্র িত লরখ্োে কুাঁচলক েোাঁজ ঘখ্লে তিলেতছ  মুলখ্র 
চোম ো। পুলরো এক ঘিোি  িযোতন্ড ঢকঢক কলর ঘখ্লে ঘকোলনোমলি প্রোণটোলক আটলক 
ঘরলখ্তছল ন ঘদহতপঞ্জলর। ইনলস্পকটর, এই ঘসই িই। রোখু্ন আপনোর কোলছ। 
মযোকফোরসন ঘিচোরো ঘ  কী  ন্ত্রণো ঘপলে মোরো ঘিলছ, িোর তনখু্াঁি িণশনো পোলিন এর 
মলধয। 
 
ক্লোন্ত তিষণ্ণ ঘহলস আেোন মুরডক ি ল , ঘসইসলঙ্গ িনু্ধ হিযোর দোে ঘথলকও অ্িযোহতি 
তদলি পোরলিন আমোলক। আপনোলদর কোলরোরই ঘদোষ ঘনই ইনলস্পকটর। তমটোর ঘহোমস, 
আপনোলকও আতম ঘদোষোলরোপ করতছ নো আমোলক সলন্দহ করোর জলনয! তনলজলক প্রোে 
ঘমলর এলনতছ োম একই পন্থোে–িোই আজ ঘিাঁলচ ঘি োম ফোাঁতসর দত  ঘথলক। 
 
ঘহোমস ি ল , কথোটো তিক নে, তমটোর মুরডক। আপতন ঘ  তনলদশোষ, আতম িো 
ঘজলনতছ োম। আর একটু আলি িোত  ঘথলক ঘিতরলে প ল  এলহন েেো  অ্তেজ্ঞিোর 
মলধযও আপনোলক প লি তদিোম নো। 
 
আপতন ঘজলনতছল ন? কীেোলি তমটোর ঘহোমস? কীেোলি? 
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রোলজযর জ্ঞোন সংগ্রহ করো আমোর িোতিক।  ো পোই, িোই পত । সৃ্মতির মতন্দলর ঘফ নো 
তজতনসও জতমলে রোতখ্। জোলনন ঘিো  োলক রোখ্ো  োে, ঘস-ই আপনোলক পলর ঘরলখ্ ঘদে। 
 োেনস ঘমন র্ে দুলটো ঘসই কোরলণই প্রচণ্ড উৎপী ন সৃতষ্ট কলরতছ  মোথোর মলধয। 
ঘকোথোে ঘ ন পল তছ োম–প ি িল  পত তন–ঘচোলখ্ পল  তিলেতছ  তকছুলিই মলন করলি 
পোরতছ োম নো। এখ্ন শুনল ন ঘিো কীেোলি জ চর আিলঙ্কর তির্দ িণশনো তদলেলছন 
তমটোর উড। জল  ঘনলম িো লিো  পোকোলনো ঘ োমর্ এই প্রোণীলকই ঘদলখ্তছল ন তমটোর 
মযোকফোরসন। িোই মরিোর আলিও র্রীলরর ঘর্ষ র্তক্ততিনু্দ তদলে ঘিোঝোলি ঘচলেলছ–
হাঁতর্েোর করলি ঘচলেলছ–সোিধোন! জল  ঘনলমমো নো! তসংহ-ঘকর্র ওি ঘপলি আলছ 
ঘসখ্োলন অ্সংখ্য শুল র হ  িোত লে। 
 
অ্তি কলষ্ট দোাঁত লে মুরডক ি ল , আতম িোহল  খ্ো োস ঘপ োম সলন্দলহর আওিো 
ঘথলক। আপনোলদর িদন্ত ঘকোন পলথ  োতি  জোতন িল ই দু-একটো িযোপোর ঘখ্ো সো 
কলর ঘ লি চোই। মড ঘি োতমলক আতম েোল োিোসিোম তিকই, তকন্তু ঘ তদন জোন োম তপ্রে 
িনু্ধ মযোকফোরসনলক ঘস মন তদলেলছ, ঘসইতদন ঘথলকই মন প্রোণ তদলে ঘচষ্টো কলর ঘিতছ 
 োলি মড সুখ্ী হে। ওলদর মলধয খ্ির ঘদওেো ঘনওেোর কোজ কলরতছ। ঘসই কোরলণই 
ওলদর সমস্ত ঘিোপন কথো আতম জোনিোম। মযোকফোরসলনর ঘর্োচনীে মৃিুযর খ্িরটো অ্নয 
ঘকউ ঘফতনলে অ্নযরকমেোলি ম লক জোতনলে পোলছ ওর মন ঘেলে ঘদে িোই তনলজ 
ঘথলকই তিলেতছ োম ওলক সি কথো জোনোলি। তিলেতছ োম ওলক মন ঘথলক েোল োিোতস 
িল । আমোলদর মলধয সম্পকশ কীরকম তছ , মড আপনোলক িল তন পোলছ আপনোরো েু  
ধোরণো কলরন, আর আতম অ্কোরণ ঘেোিোতন্তর মলধয পত । আর নে। এিোর  োই। একটু 
নো-শুল ই নে। 
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হোি িোত লে তদলে টযোকহোট ি ল , নোলেশর অ্িস্থো কোলরোরই েোল ো তছ  নো িল   ো 
 লট ঘিলছ, িো েুল  ঘ লেো। মুরডক, েতিষযলি ঘ ন আমোলদর মলধয মধুর সম্পকশ িজোে 
থোলক। হোলি হোি তদলে িনু্ধর মলিোই ঘিতরলে ঘি  দুজলন। ি লদর মলিো ঘচোখ্ ঘমল  
ফযো ফযো  কলর আমোর তদলক ঘচলে ইনলস্পকটর ি ল ন, আিোর তকতস্তমোৎ করল ন 
তমটোর ঘহোমস! অ্লনক সুনোম শুনতছ আপনোর–এিোর ঘদখ্ োম তনলজর ঘচোলখ্! 
ওেোন্ডোরফু ! নো-ঘদখ্ল  তিশ্বোসই করিোম নো! 
 
এ-প্রর্ংসো হজম করো মোলনই তনলজলক খ্োলটো করো। িোই মোথো নো-ঘনল  পোর োম নো। 
 
ি  োম, প্রথম তদলক  োলিিোইেোলি ঘদতর কলরতছ। মৃিলদহ জল র মলধয পোওেো ঘিল  
এি ঘদতর হি নো–সলঙ্গসলঙ্গ ধলর ঘফ িোম মৃিুযর কোরণ। ঘিোেোল টোই তিপলথ চোত লেলছ 
আমোলক। মযোকফোরসন িো ঘমোছিোর কথোও েোলিতন–োঁজ করো শুকলনো ঘিোেোল  ঘদলখ্ 
আতমও িোই ঘেলিতছ ও িুলঝতছ ঘ  জল  ও নোলমতন। িোই জ চর জীলরর আক্রমলণর 
সম্ভোিনোও মোথোে আলসতন। েু  কলরতছ ঘসইখ্োলনই। ইনলস্পকটর, পুত র্লদর আতম 
তিদ্রপ কলরতছ িহিোর, এিোর ঘদখ্তছ ঘখ্োদ কট যোন্ড ইেোডশলকও এক হোি তনলে ঘি  
সোেোতনেো কযোতপ োটো। 
 
———- 
 
টীকো 
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তসংহলকর্লরর সংহোর মূতিশ : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয  োেি ঘমন ইং লন্ড িযোন্ড 
মযোিোতজলনর তডলসম্বর ১৯২৬ সংখ্যোে এিং আলমতরকোর ত িোতটশ পতত্র্কোর ২৭ নলেম্বর 
১৯২৬ িোতরলখ্র সংখ্যোে প্রথম প্রকোতর্ি হে। ১৯৯২-এ ওলেটতমনটোর  োইলিতরজ 
এিং  ন্ডলনর র্ো শক ঘহোমস ঘসোসোইতট এই িল্পতটর পোণু্ডত তপ সংকরণ প্রকোর্ কলর। 
 
একটো ঘ োক : ইতন তক তহজ  োট িোও িলল্প উতল্লতখ্ি মোথশো? তমলসস হোডসন তনশ্চেই 
নন। 
 
িোরলিতর ওেোরলকোট : িযোিোতডশন কোপল র আতিষ্কিশো টমোস িোরলিতরর তডজোইন করো, 
আজকো কোর ঘট্র্ঞ্চ-ঘকোলটর মলিো  ম্বো ওেোরলকোট। 
 
চোন করোর কলটলজর : স্নোলনর ঘপোর্োলক জনসমলি আসো এ োলি ঘসকোল  ঘির্ তকছু 
মোনুষ সমুলদ্র স্নোন করলিন সিতদক ঢোকো চোকো  োিোলনো ঘি োিোত লি িলস। িোত র 
ঘেির স্নোনোথশীলক িতসলে ঘিল  নোতমলে ঘদওেো হি জল । স্নোন হল  ঘেিলর থোকো 
স্নোনোথশীর ইর্োরোে িোত  উতিলে আনো হি এিং িোত  ঘকোলনো  লরর ঘেিলর তনলে এলস 
িোলক নোমোলনোর িযিস্থো থোকি। এগুত র প্রচত ি নোম ঘিতদংকট। প্রসঙ্গি উলল্লখ্য, 
পুলরোলালনো তদলন িহ তহনু্দ পদশোনতর্ন মতহ োলক পো তক শুে িঙ্গোে  ুতিলে আিোর উতিলে 
তনলে ঘিহোরোরো িঙ্গোস্নোন করোলিন। 
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সতিযই সুন্দরী : জুত েো তস, ঘরোলসনিোট প্রশ্ন িুল তছল ন, ম  ঘি োতমর ঘসৌন্দল শ 
অ্তেেূি হলেই তক র্ো শক ঘহোমস এই  টনো ত তপিে কলরন? 
 
ঘজ. তজ. উড : ঘরেোলরন্ড জন জডশ উড (১৮২৭-১৮৮৯) প্রকৃতিতিদযো এিং অ্নযোনয নোনো 
তিষলে প্রোে ষোটখ্োতন গ্রলন্থর রচতেিো। তনলজ তিজ্ঞোনী িো দি সোতহতিযক তছল ন নো, তকন্তু 
সোধোরণ মোনুলষর কোলছ প্রি  জনতপ্রে হলেতছ  এই িইগুত । 
 
সোেোতনেো কযোতপ োটো : ইংলরতজ নোম  োেিলমন ঘজত তফর্, িঙ্গোনুিোলদ তসংহলকর্র 
ঘজত তফর্। এ োিৎ পোওেো সিশিৃহৎ প্রকোলরর ঘজত তফর্। এর মোথো তিন ফুট প শন্ত 
চও ো হলে থোলক, আর শু  কখ্লনো তত্র্র্ ফুটও  ম্বো হলি ঘদখ্ো তিলেলছ। 
 
সৃ্মতির মতন্দলর ফযো নো তজতনসও জতমলে রোতখ্ : আ টোতড ইন কোরল ট উপনযোলস 
ঘহোমসলক ি লি ঘর্োনো  োে ফো িু জ্ঞোন ঘিন-কুিতরলি ঘঢোকোলি নোরোজ।… িোলজ 
তজতনস িোসলি তিলে কোলজর তজতনসগুল ো মোনুষ েুল   োে এই কোরলণই…। 
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 র্যদ্ চ যরর  ়েরাচন 
[ তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ফ দয মোজোতরন ঘটোন ] 

 
অ্লনক অ্িযোশ্চ শ অ্যোডলেঞ্চোলরর সৃ্মতি মোখ্োলনো ঘিকোর তিলটর  রখ্োতনলি ঘফর দোাঁত লে 
মনটো খু্তর্লি েলর উি  ডটর ওেোটসলনর। ঘদওেোল  ঘঝো োলনো সোলেতন্টতফক চোটশ, 
অ্যোতসড-ঘপো ো ঘকতমকযো -ঘিঞ্চ, ঘকোলণ দোাঁ  করোলনো ঘিহো োর িোক্স আর কে ো রোখ্িোর 
ধোিিপোলত্র্ রোখ্ো পোইপ আর িোমোলকর ওপর ঘচোখ্ িুত লে তনলে িোকো  ঘহোমলসর নিুন 
ঘছোকরো চোকর তিত র হোতসহোতস িোজো মুখ্খ্োনোর তদলক। ঘগ্রট তডলটকতটলের তিষণ্ণ মুতিশ 
ত লর তিরোতজি একোতকত্ব আর তিতিন্নিো তকছুটো েতরলে িু লি ঘপলরলছ এই ঘছোকরো। 
 
তিত , তকছুই ঘদখ্তছ পো টোেতন। িুই প শন্ত একইরকম আতছস। ঘিোমোর মতনিও তনশ্চে 
িোই? 
 
ঘর্োিোর  লরর িন্ধ দরজোর তদলক িোতকলে তিত  ি ল ,  ুলমোলিন। 
 
অ্িোক হ  নো ওেোটসন। গ্রীলের এমন ফুরফুলর সন্ধযোে সোিটোর সমলে  ুলমোলনো র্ো শক 
ঘহোমলসর মলিো তিদ ুলট স্বেোলির ঘ োকলকই মোনোে। 
 
হোলি ঘকস এলসলছ তনশ্চে? 
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আলজ্ঞ হযোাঁ, েীষণ খ্োটলছন। র্রীর নো ঘেলে পল । তকছু খ্োলিন নো। শুতকলে কোতি হলে 
 োলিন। তমলসস হোডসন তজলজ্ঞস কলরতছল ন, তমটোর ঘহোমস, তডনোর খ্োলিন কখ্ন? 
পরশু সোল  সোিটোে, ি ল ন উতন। হোলি ঘকস এল   ো কলরন আর তক। 
 
িো  ো িল তছস। 
 
কোলরো তপছু তনলিন তনশ্চে। কো লক ঘিতরলেতছল ন ঘিকোর িতমলকর ছদ্মলিলর্ কোজ 
খু্াঁজলছন ঘ ন। আজলক তনলেতছল ন িুত র ঘির্। অ্যোতেলন ঘিো অ্লনক ঘদখ্ োম, িিুও 
চমলক তিলেতছ োম আজ। ওই ঘদখু্ন নো িুত র ছোিো–িল  ঘসোফোর িোলে ঘহ োন তদলে 
রোখ্ো একটো ঘিটপ ঘমলেলদর ছোিো ঘদতখ্লে দোাঁি িোর কলর ঘহলস ঘফ   তিত । 
 
তকন্তু ঘকন, তিত ? 
 
ি ো নোতমলে তিত  ি ল , আর ঘকউ ঘ ন নো-ঘর্োলন। ক্রোউন ডোেমন্ড ঘকস! 
 
ি  কী।  োখ্ পোউন্ড দোলমর তহলর চুতরর ঘকস? 
 
আলজ্ঞ হযোাঁ। প্রোইম তমতনটোর আর ঘহোম ঘসলক্রটোতর প শন্ত এলস ওই ঘসোফোে িলস তমটোর 
ঘহোমসলক তদলে কথো আদোে কলরলছন তহলর িোর কলর তদলিই হলি। িোরপলরই এল ন 
 ডশ কযোন্ট তমেোর—। 
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িলট! 
 
আলজ্ঞ হযোাঁ। েোতর খ্োরোপ ঘ োক, সযোর। প্রোইম তমতনটোর আর ঘহোম ঘসলক্রটোতরর মলিো 
মোনুষ হে নো। তকন্তু এই  ডশ কযোন্ট তমেোলরর িযোেোর েোতর খ্োরোপ। ওাঁর তিশ্বোস তমটোর 
ঘহোমস একটো ফো িু ঘ োক তহলর ঘখ্োলজর কোজ ওাঁলক ঘদওেোর একদম ইলিও ঘনই। 
তমটোর ঘহোমস ঘহলর ঘিল ই ঘ ন তিতন িোাঁলচন। 
 
তমটোর ঘহোমস িো জোলনন ঘিো? 
 
 ো জোনিোর, তমটোর ঘহোমস িো তিকই ঘজলন ঘফল ন। 
 
িোহল   ডশ কযোন্ট তমেোরলকই িুে িোতনলে ছো লি ঘহোমস। জোন োর ওই পদশোটো কীলসর 
তিত ? 
 
তদন তিলনক আলি তমটোর ঘহোমস ঝুত লেলছন। আ োল  একটো মজোর তজতনস আলছ। 
 
ধনুক জোন োর সোমলন ঘথলক পদশোটো সতরলে তদ  তিত । 
 
আর একটু হল ই ঘচাঁতচলে উিি ডোক্তোর ওেোটসন। অ্তিক  র্ো শক ঘহোমলসর মলিোই 
একটো নক  মূতিশ একইরকম ঘড্রতসং িোউন পলর মুখ্খ্োনো জোন োর তদলক তকছুটো  ুতরলে 
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 ো  ঘহাঁট কলর িলস ঘ ন একটো অ্দৃর্য ঘকিোি প লছ। মুণ্ডখ্োনো খু্ল  তনলে িুল  ধর  
তিত । 
 
মোলঝ মোলঝ মুণু্ড  ুতরলে িসোই  োলি রোস্তো ঘথলক ঘদখ্ল  মলন হে জযোন্ত মোনুষ মোথো 
 ুতরলে িলস িই প লছ–খ্ খ্ত  িন্ধ নো-থোকল  তকন্তু হোিও তদই নো। 
 
তিত , এর আলিও এই ধরলনর তজতনস একিোর কোলজ  োতিলেতছ োম। 
 
আতম আসোর আলি। ি লি ি লি জোন োর পদশো সতরলে তিত  ি ল , ওই ঘদখু্ন 
ওতদলকর জোন োে একটো ঘ োক িলস নজর ঘরলখ্লছ এতদলক। 
 
ওেোটসন ঘ ই পো িোত লেলছ, অ্মতন ঘর্োিোর  লরর দরজো খু্ল  ঘিতরলে এ  র্ো শক 
ঘহোমলসর দীি র্ীণশমূতিশ। মুখ্ ফযোকোলর্, তকন্তু চ নেতঙ্গমো রীতিমলিো তিপ্র, প্রোণিন্ত। এক 
 োলফ জোন োে তিলে পদশো ঘটলন এলন িন্ধ কলর তদ  খ্ খ্ত । 
 
ঘিল োলর মরতি ঘছোাঁ ো।  ো েোি! ওেোটসন, সতেন মুহূলিশ এলস ঘিছ ঘদখ্তছ। 
 
কী িযোপোর িল ো ঘিো? 
 
খু্ি তিপলদ পল তছ। 
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কীরকম তিপলদ? 
 
হিোৎ মৃিুযর তিপদ! আজ সন্ধযো নোিোদ  টলি পোলর। 
 
কী–কী ি ল ? 
 
খু্ন হলে ঘ লি পোতর–একটু পলরই। 
 
িোট্টো করছ নোতক? 
 
িোট্টো তজতনসটো অ্ল্পস্বল্পই আলছ আমোর মলধয। িো সলেও িোট্টো করোর দরকোর হল  এর 
চোইলি েোল ো িোট্টোই করিোম ওেোটসন। ঘিোলসো, িোমোক, মদ  ো খু্তর্ খ্োও। ইদোনীং 
আমোর অ্ির্য িোমোক ঘখ্লেই তদন কোটলছ। 
 
খ্োওেো ঘছল ছ ঘকন? 
 
ঘখ্ল  রক্ত ঘিন ঘথলক ঘপলট চল   োে িল । হজম করোলনোর জলনয রক্ত চো োন ঘদওেোর 
সমে এটো নে–আমোর পুলরোটোই ঘিন নো-ঘখ্ল  পুলরো ঘিনটো ঘির্ চোেো থোলক–িোদিোতক 
অ্ঙ্গগুল ো এখ্ন শুতকলে থোকুক। 
 
তকন্তু তিপদটো—। 
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ও হযোাঁ, সতিযই  তদ খু্ন হলে  োই, খু্তনর নোমধোমটো িুতম একটু কষ্ট কলর মলন ঘরলখ্ো। 
কট যোন্ড ইেোলডশ পোতিলে তদলে আমোর ঘর্ষ শুলেিোসহ। নোমটো তস তেেোস কোউন্ট 
ঘনলগ্রলটো তস তেেোস–ত লখ্ নোও ঘহ, ত লখ্ নোও। ১৩৬ মুরসোইড িোলডশি, নথশ ওলেট। 
হলেলছ? 
 
উদলিলি মুখ্খ্োনো কীরকম ঘ ন হলে ঘি  ওেোটসলনর। ঘহোমস ঘ  িোত লে ি লছ নো, 
িরং কতমলে ি লছ িুঝলি ঘপলর সলঙ্গসলঙ্গ নোম-তিকোনোটো ত লখ্ তন  কোিলজ। 
 
ি  , ঘহোমস, তদন দুলেক আমোর হোলি কোজ ঘনই। িল ো কী উপকোর করলি পোতর। 
 
েোেো, িুতম িযস্ত ডোক্তোর। রুতিলদর তে  ঘ লিই থোলক। 
 
এমন তকছু গুরুত্বপূণশ নে। ঘ োকটোলক ঘগ্রিোর করোি নো ঘকন? 
 
পোতর, তকন্তু করোতি নো িল ই এি দুতশ্চন্তো। 
 
ঘকন? 
 
তহলরটো ঘকোথোে এখ্নও জোতন নো। 
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ক্রোউন জুলে ? 
 
হযোাঁ। হ লদ তহলর–প্রকোণ্ড ঘসই মোজোতরন তহলর। জো  পোিোই রলেলছ–তহলর ঘচোরলদর 
ধলরও ঘফ ি ঘ লকোলনো মুহূলিশ তকন্তু  োে কী ওেোটসন? তহলর ঘিো পোি নো? 
 
জোল র মৎসযলদর মলধয কোউন্ট তস তেেোস িুতঝ একজন? 
 
শুধু মৎসয নে–হোের। কোম োে। অ্নযজন হ  িক্সোর সযোম মোটশন। ঘ োক খ্োরোপ নে–
তকন্তু কোউলন্টর হোলির পুিু । হোের হে িোজন মোছ সহলজই ঘটোপ ঘখ্লে িলস। ঘিো ো 
ঘথলকই জোল  পল  তিত ক-তিত ক ঘনলচ ঘি োলি। 
 
কোউন্ট তস তেেোস এখ্ন ঘকোন চুল োে? 
 
সকো টো িোর সলঙ্গই ঘিো কোতটলে এ োম িুত র ছদ্মলিলর্। হোলি ছোিো িুল  তদলে আধো-
ইটোত েোন উচ্চোরলণ কী খ্োতিরটোই নো কর । সহিি জোলন তিকই, পোেো র্েিোন  খ্ন 
আস  রূপ ধলর। 
 
ঘিাঁলচ ঘিছ। 
 
িো ঘিতছ। ঘপছন ঘপছন ঘিো তছ োম ঘিনতজর কোরখ্োনোে–এেোর িোন ঘ  বিতর কলর, ঘসই 
িলিনতজ। রোস্তোর ওপোলরর জোন োে এেোর িোনখ্োনো এখ্ন এই জোন োই িোক কলর 
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রলেলছ–ঘ লকোলনো মুহূলিশ নক  মূতিশর খ্োসো ঘিন ফুলটো হলে  োলি র্েহীন একখ্োনো 
িুল লটর আতিেশোলি। কী িযোপোর, তিত ? 
 
ঘট্র্লি কলর একটো তেতজতটং কোডশ তনলে এলসতছ  তিত । ঘচোখ্ িুত লে তনলে পরম 
ঘকৌিুলক ঘহলস উি  ঘহোমস। 
 
আসত  মো  এলস ঘিলছ ওেোটসন। ঘখ্োদ কোউন্ট স্বেং হোতজর। ঘ োকটোর িুলকর পোটো 
ঘদলখ্ছ? িল ো তর্কোলর নোম আলছ কোউলন্টর। আমোলক তর্কোর করলি পোরল ই 
ঘষোল োক ো পূণশ হে। 
 
পুত র্ ডোলকো। 
 
ডোকি, পলর। জোন ো ঘথলক উাঁতক ঘমলর ঘদখ্ ঘিো রোস্তোে ঘকউ  ুর ুর করলছ তক নো। 
 
পদশোর ফোাঁক তদলে ঘদলখ্ ওেোটসন ি ল , দরজোর কোলছই একজনলক ঘদখ্ো  োলি। 
 
ওই হ  সযোম মোটশন—মোথোলমোটো পরম অ্নুিি অ্নুচর। তিত , েদ্রল োক ঘকোথোে? 
 
ওলেতটংরুলম। 
 
আমোর  ণ্টোর আওেোজ ঘপল ই তনলে আসলি। 
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আলজ্ঞ। 
 
আতম  লর নো-থোকল ও  লর িসোলি। আলজ্ঞ। 
 
তিত  ঘিতরলে ঘ লিই ওেোটসন ি ল , ঘহোমস, অ্সম্ভিলক সম্ভি করলি  োি। ঘ োকটো 
তিপজ্জনক। মতরেো। সি করলি পোলর। খু্নও করলি পোলর। 
 
করল  অ্িোক হি নো। 
 
আতম ঘিোমোর সলঙ্গ থোকি। 
 
িোলি পলথর কোাঁটোই ঘকি  হলি। 
 
িোর? 
 
নো, আমোর। 
 
ঘিোমোলক ঘফল  আতম  োি নো। 
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 োলি, েোেো,  োলি। এ-ঘখ্ োও িুতম ঘখ্ল   োলি ঘর্ষ প শন্ত আমোর সলঙ্গই িলি সোমলন 
ঘথলক নে, আ ো  ঘথলক, িল  ঘনোটিই তনলে খ্সখ্স কলর একটো পোিোে কী ত লখ্ 
তছাঁল  তনলে ধতরলে তদ  ওেোটসলনর হোলি, ঘসোজো চল   োও কট যোন্ড ইেোলডশ পুত র্ 
ঘডলক এলন অ্যোলরট কতরলে দোও কোউন্টলক। িিিণ আতম ওলক আটলক রোখ্তছ–
এলসলছ আমোর সলঙ্গই কথো ি লি ইলিটো পুরণ করো  োক। 
 
সোনলন্দ  োি। 
 
ঘসই ফোাঁলক আতম কথোে কথোে ওর ঘপট ঘথলক তহলর ঘকোথোে আলছ িোর কলর ঘনি। 
 ণ্টো িোতজলে তদ  ঘহোমস, ঘর্োিোর  লর  ুলকোলনো দরজো তদলে ঘিতরলে  োও। আতমও 
 ুতকলে  ুতকলে ঘদখ্লি চোই হোের মহোপ্রেুর সুরিখ্োনো। 
 
ফোাঁকো  লর কোউন্টলক ঢুতকলে তদলে ঘিতরলে ঘি  তিত । দরজো িন্ধ হলে ঘ লিই ইতিউতি 
সতন্দগ্ধ ঘচোলখ্ িোকো  তিরোটকোে কোউন্ট। সতিযই দর্শনীে মূতিশ। নোকখ্োনো ইি পোতখ্র 
চঞু্চর মলিো। ইেো কোল ো ঘিোাঁলফর নীলচ পোি ো দৃঢ়সংিে ঘিোাঁলট সীমোহীন তনষু্ঠরিো। 
ঘির্েূষো অ্িযন্ত পতরপোতট–তকন্তু চোকতচকয ঘ ন িল ো ঘিতর্ ঘচোলখ্  োলি। ফোাঁদ পোিো 
আলছ তক নো এই সলন্দলহ ইতিউতি িোতকলে েীষণ চমলক উি  কোউন্ট। ঘচোখ্ পল লছ 
জোন োর সোমলন রোখ্ো ঘচেোলর িসো অ্িস্থোে র্ো শক ঘহোমলসর নক  মূতিশর তদলক। 
তকছুিণ তনথর ঘদলহ তনুঃসীম তিস্মলে িোতকলে থোকোর পর খু্লনর সংকলল্প কতিন হলে 
ঘি  ঘচোেোল র হো , ঘচোলখ্র মতণ।  লর ঘকউ ঘনই ঘদলখ্ তনলে হোলির  োতিখ্োনো মোথোর 
ওপর িুল  পো তটলপ তটলপ এতিলে ঘি  মূতিশর ঘপছলন। ঘর্ষ  োফটো  োফোলি  োলি 
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এমন সমলে ঘপছলনর ঘর্োিোর  লরর ঘখ্ো ো দরজো তদলে ঘেলস এ  ঘশ্লষমোখ্ো তহমর্ীি  
কেস্বর : 
 
েোেলিন নো, কোউন্ট! েোেলিন নো! 
 
েযোিোচযোকো ঘখ্লে দোাঁত লে ঘি  কোউন্ট। িলণলকর জলনয ঘফর  োতি মোথোে িুল  
এমনেোলি পো িো ো  ঘ ন নক  ঘছল  আস  ঘ োলকর মোথোটোই এিোর ছোত্ কলর 
ছো লি। তকন্তু দী শ মুতিশর ধূসর তস্থর চোউতন আর তিদ্রুপমোখ্ো হোতসর মলধয ঘ ন জোদু 
তছ – োতি নোতমলে তন  কোউন্ট। 
 
নক  মূতিশর তদলক পো িোত লে ঘহোমস ি ল , তজতনসটো খ্োসো িোতনলেলছ িলট 
টযোেোরতনেোর ঘিঞ্চ মলড  তর্ল্পী টযোেোরতনেোর। ঘমোলমর মূতিশ বিতর করলি জুত  ঘনই। 
ঘ মন এেোরিোন চো োলি জুত  ঘনই আপনোর িনু্ধ িলিনতজর। 
 
এেোরিোন! মোলন? 
 
টুতপ আর  োতি পোলর্র ঘটতিল  রোখু্ন। ধনযিোদ! ঘচেোর ঘটলন তনলে িসুন। তরে েোরটোও 
িোর করুন। চমৎকোর! ইলি হল  তরে েোলরর ওপলরই িসলি পোলরন। আপতন এলস 
েোল ো কলরলছন–কথো তছ । 
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357 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েীষণেোলি ভ্রুকুতট কলর কোউন্ট ি ল , আপনোর সলঙ্গও আমোর কথো তছ  ঘহোমস। 
ঘসইসলঙ্গ ইলি তছ  ঘমলর পোট কলর ঘদওেোর। 
 
ঘটতিল  পো িুল  তদলে ঘহোমস িল , জোতন। তকন্তু হিোৎ আমোলক তনলে এি িযস্ত হওেোর 
কোরণটো জোনলি পোতর? 
 
িড্ড ঘিল লছন িল । ঘপছলন ঘফউ প শন্ত  োতিলেলছন। 
 
ঘফউ! ঘমোলটই নো! 
 
িোলজ কথো একদম ি লিন নো। ঘজো ো ঘফউ ঘপছলন  োতিলেলছন। 
 
িুি িযোপোর। িোর আলি একটো িযোপোর আপতন শুধলর তনন। আমোর নোলমর আলি 
উপসিশটো ি লি েু লিন নো। ঘচোরলচোট্টোলদর সলঙ্গ কোরিোর করল ও িোরো আমোলক 
তমটোর ঘহোমস িল ই ডোলক আপতন িযতিক্রম হলি  োলিন নো। 
 
তমটোর ঘহোমস! 
 
চমৎকোর! এিোর িত , ঘফউ িল   োলদর েু  কলরলছন, িোরো ঘফউ নে। 
 
 ৃণোে মুখ্ ঘিাঁতকলে হোস  কোউন্ট। 
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অ্লনযর ঘচোলখ্ ধূল ো ঘদওেো  োে, আমোর ঘচোলখ্ নে। িিকো  একটো ঘস্পোতটশং িুল ো 
ঘপছলন ঘ লিতছ –আজ একটো িুত । সোরোতদন  ুলরলছ ঘপছন ঘপছন। 
 
প্রর্ংসোর জনয ধনযিোদ। ফোাঁতসর দত লি ঘঝো োর আলি িযোরন ঘডোসন দুুঃখ্ কলর 
িল তছল ন–আতম আইনলক ঘ মন অ্লনক তদলেতছ, মঞ্চলক ঘিমতন অ্লনক িতঞ্চি 
কলরতছ। প্রর্ংসো আপতনও করল ন আমোর অ্তেনে প্রতিেোর। ঘফউ দুজন ঘকউ নে–
আতম! 
 
আপতন! 
 
ওই ঘিো ঘসোফোর িোলে ঘহ োন ঘদওেো রলেলছ ছোিোটো। তচনলি পোরলছন? তনলজ হোলি 
কলর আমোর হোলি িুল  তদলেতছল ন? 
 
ইস!  তদ জোনিোম— 
 
িোহল  িতরলির  লর আর পোলের ধুল ো তদলি আসলিন নো! 
 
আরও কুতট কুতট  হ  কোউলন্টর েেোনক মুখ্খ্োনো। 
 
িযোপোর আরও ঘ োরোল ো হ । তনলজই স্বীকোর করল ন আমোর ঘপছলন ঘ লিলছন। ঘকন? 
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আ লজতরেোে আপতন তসংহ তর্কোর করলিন নো? 
 
করিোম। 
 
ঘকন করলিন? 
 
উলত্তজনোর জলনয–তিপলদর স্বোদ পোওেোর জলনয। 
 
ঘসইসলঙ্গ ঘদর্ ঘথলক উৎপোিলক দূর করোর জলনয, িোই নো? 
 
িো ঘিো িলটই! 
 
সংলিলপ–আমোর উলের্যও িোই। 
 
ি োক কলর  োতফলে উলি তহপপলকলট হোি তদ  কোউন্ট। 
 
িলস প ুন মর্োে, িলস প ুন। আতম জোতন ওখ্োলন আর একটো তপস্ত  আলছ। হ লদ 
তহলর ঘকোথোে আলছ ি ুন। 
 
কুতট  ঘহলস ঘচেোলর ঘহ োন তদ  কোউন্ট। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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িোই নোতক? 
 
আপনোর ঘপছলন ঘকন ঘ লিতছ আপতন জোলনন। কিটো আতম ঘজলনতছ জোনিোর জলনযই 
আজ আপতন িতরলির  লর পোলের ধুল ো তদলেলছন। শুলন রোখু্ন, আতম সি জোতন। শুধু 
একটো খ্ির িোলদ। এখু্তন আপতন িো ি লিন। 
 
িলট! িলট! ঘকোন খ্িরটো জোলনন নো শুতন? 
 
ক্রোউন ডোেমন্ড এখ্ন ঘকোথোে? 
 
আতম িোর কী জোতন? 
 
আপতন জোলনন। 
 
িোই নোতক? 
 
দুই ঘচোখ্ ইস্পোি তিনু্দর মলিো সূচোগ্র কলর ঘহোমস শুধু ি ল , ধোপ্পো ঘদলিন নো। আমোর 
ঘচোলখ্র সোমলন আপতন কোচ ছো ো তকছুই নে–ঘেির প শন্ত ঘদখ্লি পোতি। 
 
িোহল  ঘিো ঘজলনই ঘফল লছন তহলর ঘকোথোে। 
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সলকৌিুক হোিিোত  তদলে ঘহোমস ি ল , িোহল  স্বীকোর করল ন আপতন জোলনন। 
 
তকছুই স্বীকোর কতরতন আতম। 
 
পলথ আসুন, কোউন্ট। নইল  তিপলদ প লিন। 
 
কত কোলির তদলক িোতকলে কোউন্ট ি  , িোফ ঘমলর  োন–কোন ঘখ্ো ো আলছ। 
 
তকতস্তমোলির চো  তদলি তিলে পোকো দোিো ঘখ্ ুল  ঘ মন ঘচোখ্ কুাঁচলক িোকোে, ঘসইেোলি 
ঘচলে রই  ঘহোমস। িোরপর ঘটতিল র ড্রেোর ঘটলন একটো ঘনোটিই িোর কলর ি ল  : 
 
এর মলধয কী আলছ জোলনন? 
 
নো! 
 
আপতন! 
 
আতম? 
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আলজ্ঞ, আপতন! পোিোে পোিোে হোতজর আপনোর তিপজ্জনক ঘনোংরো জীিলনর 
কীতিশকোতহতন। 
 
ঘহোমস! দু-ঘচোখ্ জ্বল  উি  কোউলন্টর। আমোর সলহযর একটো সীমো আলছ, ঘখ্েো  থোলক 
ঘ ন! 
 
সি পোলিন এর মলধয, তমলসস হযোরলল্ডর মৃিুযর আস   টনো প শন্ত– োর ফল  আপতন 
িোর িোইমোর এলটলটর মোত ক হলে িলস দু-তদলন জুলেো ঘখ্ল  উত লে তদলেতছল ন। 
 
স্বে ঘদখ্লছন নোতক? 
 
তমস তমতন্ন ওেোলরনডোলরর পুলরো জীিনকোতহতনও পোলিন। 
 
ঘছোুঃ! অ্ি ঘসোজো নে! 
 
আরও আলছ। ১৮৯২ সোল  ১৩ ঘফব্রুেোতর তরতেলেরোিোমী তড ুক্স ঘট্র্লন ডোকোতির  টনো। 
আর এই ঘদখু্ন ঘসই িছলরই ঘক্রতডট  োেলনলস জো  ঘচলকর কোরিোর। 
 
উাঁহ, েু  করল ন ওইখ্োলন। 
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িোহল  েু  কতরতন অ্নযখ্োলন! কোউন্ট িোস ঘখ্ োটো আপতন েোল োই জোলনন। প্রতিপলির 
হোলি িুরুলপর িোস এলস ঘিল  তনলজর হোলির িোস ঘদতখ্লে ঘদওেোই েোল ো সমে 
িোাঁলচ। 
 
হ লদ তহলরর সলঙ্গ এসলির কী সম্পকশ? 
 
অ্ি ছটফট করলিন নো! আপনোর সি কীতিশই আমোর জোনো–এমনকী ক্রোউন ডোেমলন্ডর 
ঘকলস মোথোলমোটো ওই   োকু সযোেোিলক তনলে আপতন  ো  ো কলরলছন সমস্ত নখ্দপশলণ। 
 
িলট! 
 
ঘহোেোইট হল  ঘ -িোল োেোন আপনোলক তনলে ঘিতছ , িোলক আতম ঘপলে ঘিতছ।  োর 
িোত লি তফলর এলসতছল ন, ঘসও আমোর হোলির মুলিোে। ডোেমন্ড ঘকলসর কোলছ 
আপনোলক  ুর ুর করলি ঘদলখ্লছ ঘ  দোলরোেোন, িোর জিোনিতন্দও আলছ এই খ্োিোে। 
ইতক সযোন্ডোলসশর কোলছ তহলর তনলে ঘিতছল ন ঘকলট ঘচহোরো পো টোলনোর জলনয ইতক রোতজ 
হেতন তকন্তু এখ্ন ঘস ইনফমশোর হলে আমোর কিজোে চল  এলসলছ! কোলজই, ঘখ্ ো 
আপনোর ফুতরলেলছ কোউন্ট। 
 
রলির তর্রো ফুল  উি  কোউলন্টর। দু-হোি মুলিো পোতকলে ঘকোলনোমলি সোমল  তন  
তনলজলক। কথো ি লি ঘি , তকন্তু র্ে ফুট  নো। 
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ঘহোমস ি ল , সি িোস ঘদতখ্লে তদ োম—একটো িোলদ। ঘসটোই ঘকি  পোতি নো–ডোেমন্ড 
সোলহি। 
 
পোলিনও নো। 
 
িোই নোতক? কোউন্ট তস তেেোস, িোহল  একটো রফোে আসুন। তহলর নো-ঘপল  তির্ িছর 
ঘজ  হলে  োলি আপনোর আর সযোম মোটশলনর। িোলি ঘকোলনো  োে ঘনই আপনোর। তকন্তু 
তহলর  তদ িোর কলর ঘদন আপনোর চু  প শন্ত ঘছোাঁি নো। এিোরকোর মলিো আমোর তহলর 
দরকোর–আপনোলক নে। তকন্তু পলর  তদ ঘিচো  ঘদতখ্—ছো ি নো। 
 
 তদ রোতজ নো হই? 
 
ি  োম ঘিো, তহলর নো-ঘপল  আপনোলক ধরি। 
 
ঘদোরলিো োে আতিেূশি হ  তিত । 
 
আজলকর আল োচনোে সযোম মোটশলনর থোকো দরকোর কোউন্ট। তিত , সদর দরজোর সোমলন 
একজন ঘহোাঁিকো ঘচহোরোর তিতিতর ঘদখ্লি ঘ োক দোাঁত লে আলছ। ওপলর আসলি িল ো। 
 
 তদ নো-আলস? 
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ঘজোর করলি ঘ লেো নো। শুধু ি ল ো, কোউন্ট তস তেেোস ঘদখ্ো করলি চোন। 
 
তিত  উধোও হলিই কোউন্ট ি ল , কী করলি চোন? 
 
ওেোটসন এিিণ এখ্োলন তছ । ওলক িল তছ, এখু্তন আমোর জোল  ধরো তদলি দুলটো মোছ 
আসলি। একটো হোের, আর একটো িোজন। 
 
তহপপলকলট হোি তদলে ঘচেোর ঘছল  কোউন্ট উলি দোাঁ োলিই ঘড্রতসং িোউলনর ঘেির 
একটো িস্তু আধখ্োনো ঘটলন িোর কর  ঘহোমস। 
 
খ্োলমোখ্ো তপস্তল  হোি রোখ্লছন। আওেোজ কলর আমোলক মোরো তিপজ্জনক, আপতন 
জোলনন। ওর চোইলি এেোর িোন অ্লনক তনরোপদ। গুড ঘড, তমটোর মোটশন। রোস্তোটো িল ো 
একল লে  োিতছ , িোই নো? 
 
ঘহোমলসর ঘসৌজনয হকচতকলে তদ  মুতষ্টল োেো সযোম মোটশনলক। েযোিোচযোকো ঘখ্লে ইতিউতি 
িোতকলে িুঝলি পোর  নো জিোিটো কীরকম হওেো উতচি। 
 
তজলজ্ঞস কর  কমলরডলক, িযোপোর কী, কোউন্ট? কী চোে এ? 
 
কোউন্ট শুধু কোাঁধ ঝোাঁতকলে ঘি –জিোি তদ  ঘহোমস। 
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ঘছোট্ট কলর ি তছ। ঘখ্  খ্িম। 
 
কমলরডলকই তজলজ্ঞস কর  মোটশন, িোমোর্ো করলছ নোতক? 
 
জিোি তদ  ঘহোমস, িোমোর্ো ঘ  হলি নো, আর একটু পলরই হোল  হোল  ঘিোঝো  োলি। 
কোউন্ট তস তেেোস, পোাঁচ তমতনট সমে তদ োম। র্ োপরোমর্শ কলর তিক করুন, ধরো ঘদলিন, 
নো তহলর ঘদলিন। আতম পোলর্র  লর তিলে ঘিহো ো িোজোতি–তিক পোাঁচ তমতনট পলর 
আসি। 
 
ঘকোণ ঘথলক ঘিহো ো িুল  তনলে ঘর্োিোর  লর ঢুক  ঘহোমস। পরিলণই ঘর্োনো ঘি  
ঘিহো োর িোলর ছত  টোনোর করুণ সুর। 
 
উদতিগ্ন্ স্বলর মোটশন ি ল , তহলরর খ্ির ঘজলন ঘফল লছ নোতক? 
 
িোর চোইলিও ঘিতর্ ঘজলনলছ। 
 
গুড  ডশ! মুখ্ সোদো হলে ঘি   ুতসিোলজর। 
 
ইক সযোন্ডোসশ ফোাঁস কলর তদলেলছ। 
 
খু্ন করি। 
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িোলি আমোলদর সুতিলধ হলি নো। 
 
জু জু  কলর ঘর্োিোর  লরর তদলক িোতকলে মোটশন ি ল , আত  ঘপলি কথো শুনলছ নো 
ঘিো? 
 
ঘিহো ো িোজোলি িোজোলি আত  পোিো  োে? 
 
িো তিক। পদশোর আ োল  ঘকউ ঘনই ঘিো? িল ো ঘিতর্ পদশো এ- লর, িল  এতদক-ওতদক 
িোতকলে জোন োর সোমলন ডোতম মূতিশটো ঘদলখ্ আাঁিলক উি  মোটশন। 
 
েে ঘনই, ডোতম। অ্েে তদ  কোউন্ট। 
 
িোই নোতক? সলব্বোনোর্! অ্তিক  ওইরকম! তকন্তু পদশোগুল ো— 
 
ধুলত্তোর পদশো! খ্োলমোখ্ো সমে নষ্ট হলি। তহলর নো-তদল  ঘজল  ঢুতকলে ছো লি ঘহোমস। 
 
অ্যোাঁ! 
 
ঘছল  ঘদি  তদ তহলর তদই। 
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 োখ্  োখ্ টোকোর তহলর তদলে ঘদোি! 
 
নইল  ঘজ । 
 
 লর ঘিো এক ো। দুজলন তিলে সোিো  কলর ঘদোি? 
 
িোলি িোাঁচি নো। প্রথমি গুত  কলর পো োলি পোরি নো। তিিীেি প্রমোণ-টমোন তনশ্চে 
পুত লর্র হোলি ঘপৌঁলছ ঘিলছ। ওকী? 
 
একটো িীণ র্ে ঘেলস এ  জোন োর তদক ঘথলক। ি োক কলর  োতফলে দোাঁত লে উি  
দুই মূতিশমোন। তকন্তু ঘকউ ঘকোথোও ঘনই–ঘচেোলর িসোলনো ডোতম মূতিশটো ছো ো। 
 
রোস্তোর আওেোজ, ি ল  মোটশন। িোহল  ি ুন এখ্ন কী করো  োে। 
 
তহলর আমোর কোলছই ঘচোরো পলকলট। আজ রোলিই পোচোর করলি হলি ইং লন্ডর িোইলর 
ঘরোিিোলরর মলধযই চোর টুকলরো করলি হলি আমটোরডোলম। েযোন ঘসডোলরর খ্ির 
এখ্নও পোেতন ঘহোমস। 
 
েযোন ঘসডোর ঘিো সোমলনর হিোে  োলি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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িোই কথো তছ । এখ্ন ঘ লি হলি পলরর জোহোলজই। হে িুতম নে আতম তহলর তনলে 
 োইম তিলট  োি িোর কোলছ এখু্তন। 
 
তকন্তু ঘচোরো কুিতর ঘ  এখ্নও বিতর হেতন। 
 
নো ঘহোক, ঝুাঁতক তনলি হলি। আিোর খ্রখ্লর ঘচোলখ্ এতদক-ওতদক িোকো  কোউন্ট। 
আওেোজটো রোস্তো ঘথলকই এলসলছ–সলন্দহ ঘনই। 
 
ি  , ঘহোমসলক তহলর ঘদোি িল  েুত লে রোখ্তছ। িদশেটো তহলর পোলি শুনল  আমোলদর 
ঘজল  ঘঢোকোলি নো। তহলর হ যোলন্ড ঘপৌঁলছ ঘিল ই আমরো সটকোন ঘদি ইং লন্ডর িোইলর। 
 
খ্োসো প্ল্যোন! 
 
িুতম  োও–খ্ির দোও ও ন্দোজটোলক। 
 
আুঃ, কোন ঝো োপো ো হলে ঘি  ঘিহো োর আওেোলজ! এতদলক এলসো, এই নোও তহলর। 
 
আপনোর সোহস ঘিো কম নে। সলঙ্গ ঘরলখ্লছন। 
 
আর ঘকোথোও তনরোপদ নে–আমোর কোলছ ছো ো। 
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আল োে একটু ধরুন ঘিো ঘদতখ্ েোল ো কলর। 
 
এই ঘদলখ্ো। 
 
ধনযিোদ! 
 
চলির প লক ঘচেোর ঘছল   োতফলে এলস ঘছোাঁ ঘমলর এক হোলি তহলর খ্োমলচ তনলে 
আলরক হোলি তরে েোর িুল  ধর  ঘহোমস। তিষম তিস্মলে ট মত লে উি  দুই 
মুতিশমোন–ঘসই ফোাঁলক ইল কতট্র্ক  ণ্টো িোতজলে তদ  ঘহোমস। 
 
মোরতপট করলি  োলিন নো–ফোতনশচোর চুরমোর হলে  োলি। তপ্ল্জ! পুত র্ নীলচ দোাঁত লে 
আলছ। 
 
রোলি তিস্মলে খ্োতি ঘখ্লি ঘখ্লি কোউন্ট ি ল , আ–আপতন ঘকোলেলক— 
 
অ্িোক হলিন? আওেোজ শুলন িুঝলি পোলরনতন আতমই পদশোর আ োল  ডোতম মূতিশ সতরলে 
ঘরলখ্ তনলজ িলসতছ ঘস-জোেিোে। নইল  তক এি মন খু্ল  কথো ি লিন? ঘর্োিোর  র 
ঘথলক পদশোর আ ো  প শন্ত ঘদোসরো পথ আলছ একটো। 
 
তকন্তু ঘিহো োর িোজনো– 
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আলর ছযোুঃ! ওটো ঘিো গ্রোলমোলফোন িোজলছ! িোজুক ঘি! আধুতনক আতিষ্কোলরর কি সুফ  
ঘদখ্লছন। 
 
হ মু  কলর এক পো  পুত র্ ঢুলক প    লরর মলধয। হোিক ো  োতিলে িোত লি 
আসোতমলদর িুল  সদ িল  সিোই উধোও হলিই  লর ঢুক  তিত । হোলি ঘট্র্। ঘট্র্-র 
ওপর একটো কোডশ। 
 
 ডশ কযোন্ট তমেোর এলসলছন। 
 
 লর িখ্ন ওেোটসন। ঘচোখ্ মটলক ঘহোমস ি ল , ঘ োকটোলক একটু তর্িো ঘদোি। তহলর 
ঘপলেতছ ি লি ঘ লেো নো।–তিত , তনলে এলসো। 
 
 লর ঢুক  কোল ো জু তপও ো ঘিাঁলটখ্োলটো শুকলনো ঘচহোর শ্লথচরণ এক েদ্রল োক ঘিো  
কোাঁলধর সলঙ্গ এলহন ঘচহোরো ঘ ন মোনোলি নো। 
 
ঘসোল্লোলস ি ল  ঘহোমস, আসুন  ডশ কযোন্ট তমেোর। িোইলর কনকলন র্ীি, িোই নো? 
ওেোরলকোটটো খু্ল  ঘদি? 
 
ধনযিোদ। ঘকোট খু্ ি নো। নোলছো িোন্দোর মলিো ঘকোলটর হোিোে হোি রোখ্  ঘহোমস। 
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এক ঝটকোে হোি ছোত লে তনলে অ্সতহষু্ণ কলে ি ল ন  ডশ মর্োে, আতম এখ্োলন িসলি 
আতসতন। আপনোর িোাঁলে-মোলন-নো-ঘমো  তিতর ঘদখ্লি এলসতছ। 
 
কোজটো খু্িই কতিন। 
 
জোনিোম– যোলজলিোিলর হলিন আতম জোনিোম। 
 
সতিযই সযোর, হোিু ুিু ঘখ্লে মরতছ। 
 
িো আর ি লি। 
 
একটো িযোপোলর একদম ঘখ্ই পোতি নো। একটু িুতে ঘদলিন? 
 
িড্ড ঘদতরলি চোইল ন িুতেটো। ি ুন। 
 
ঘচোর ধরিোর পর ঘকস তিক সোতজলে ঘফ ি। 
 
আলি ধরুন। 
 
িো তিক। তকন্তু তহলর ঘ  তনলেলছ, িোর তিরুলে সিলচলে িল ো প্রমোণ কী হলি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য কেস-বুে অফ শার্লে ক ামস । আর্লার কোনান ডয়ের্ । শার্লে ক ামস 
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তহলর িোর কোলছ পোওেো ঘিলছ এইটোই ঘমোিম প্রমোণ। 
 
িখ্ন িোলক ঘগ্রিোর করো  োলি? 
 
অ্ির্যই। 
 
ঘহোমস িল ো একটো হোলস নো–তকন্তু ঘসতদন ওইরকমই একটো আওেোজ শুনলি ঘপ  
ওেোটসন! 
 
মোই তডেোর সযোর, িোহল  দুুঃলখ্র সলঙ্গ আপনোলক ঘগ্রিোর করোর কথোই ি লি হে। 
 
েীষণ ঘরলি ঘিল ন  ডশ কযোন্ট তমেোর। পোণু্ডর িো   ো  হলে ঘি  ঘেিলরর আাঁলচ। 
 
তমটোর ঘহোমস, মোত্র্ো ছোত লে  োলিন। আপনোর িমিোে ঘকোলনোতদনই আস্থো আমোর তছ  
নো—পুত র্ই পোরলি তহলর উেোর করলি–আপতন নন। চ  োম। 
 
দরজো আটলক দোাঁত লে ঘহোমস ি ল , ঘস কী! তকছুিলণর জলনয তহলর কোলছ রোখ্োর 
চোইলিও িল ো অ্পরোধ হ  চল   োওেো। 
 
অ্সহয! ঘ লি তদন! 
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ওেোরলকোলটর ডোন পলকলট হোি তদন। 
 
কী ি লি চোন? 
 
 ো ি তছ করুন। 
 
পর মুহূলিশ ঘিিোক ঘিোকোর মলিো কোাঁপো হোলি প্রকোণ্ড হ লদ তহলর তনলে ফযো ফযো  কলর 
ঘচলে রই   ডশ মর্োে। 
 
ি   ঘিোি োলি ঘিোি োলি, একী! একী! এ আিোর কী তমটোর ঘহোমস! 
 
খু্ি খ্োরোপ অ্লেযস  ডশ কযোন্ট তমেোর, খু্ি খ্োরোপ অ্লেযস। িোল োেোতন ইেোতকশর 
অ্লেযসটো তকছুলিই কোতটলে উিলি পোতর নো–একটু নোটক করোর ঘ োে তকছুলিই 
সোম োলি পোতর নো–ওেোটসন জোলন আমোর এই দুিশ িো। তহলরটো আতমই ঘরলখ্তছ োম 
আপনোর পলকলট। 
 
সতিস্মলে একিোর তহলর আলরকিোর ঘহোমলসর হোতস উজ্জ্ব  মুলখ্র তদলক িোকোলি 
িোকোলি  ডশ ি  , ইেোতকশর সমে  তদও এটো নে–ইেোতকশর এই প্রিৃতত্তটোও অ্সুস্থ তিকৃি 
িোহল ও তমটোর ঘহোমস, আপনোর িমিো সম্বলন্ধ এিুতন  ো িল তছ োম, িো তফতরলে 
তনতি। শুধু িুঝলি পোরতছ নো মোজোতরন তহলর— 
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375 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কী কলর ঘপ োম, পলর শুনলিন। আপনোর িনু্ধলদর কোলছ এই িোল োেোতন ইেোতকশর 
কোতহতন। ফ োও কলর ি ল ই  লথষ্ট প্রোেতশ্চত্ত হলি আমোর, তিত ,  ডশ কযোন্ট তমেোরলক 
এতিলে তদলে এলসো। আর তমলসস হোডসনলক ি ল ো ঝটপট দুজলনর তডনোর তদলি। 
 
————– 
 
টীকো 
 
হ লদ তহলরর হেরোতন : তদ অ্যোডলেঞ্চোর অ্ি দয মোজোতরন ঘটোন অ্লটোির ১৯২১ সংখ্যোর 
িযোন্ড মযোিোতজলন এিং নলেম্বর ১৯২১ সংখ্যোর হোটশ ইন্টোরনযোর্নো  মযোিোতজলন প্রথম 
প্রকোতর্ি হে। এর কলেকমোস আলি এই কোতহতনর তেতত্তলি দয ক্রোউন ডোেমন্ড িো অ্যোন 
ইেতনং উইদ র্ো শক ঘহোমস নোটলকর অ্তেনে শুরু হে ১৯২১-এর ঘদোসরো ঘম। তিটল র 
তহলপোডড্রোলম এই নোটলকর প্রথম অ্তেনলের পর প্রোে ঘদ  িছর ধলর তিতেন্ন মলঞ্চ এতট 
অ্তেনীি হে। 
 
প্রোইম তমতনটোর : ঘসই সমলে তিলটলনর প্রধোনমন্ত্রী তছল ন আথশোর ঘজমস ি লফোর 
(১৮৪৮-১৯৩০)। 
 
ঘহোম ঘসলক্রটোতর : তচ টলনর ফোটশ েোইকোউন্ট, অ্যোতরটোস একোসশ-ডি োস তিলটলনর 
ঘহোম ঘসলক্রটোতর তছল ন ১৯০২ ঘথলক ১৯০৫ প শন্ত। 
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এই ধরলনর তজতনস একিোর কোলজ  োতিলেতছ োম : তদ এমতট হোউস িলল্প এই  টনো 
 লটতছ । 
 
মোজোতরন তহলর : জন্মসুলত্র্ ইিো ীে কোতডশনো  কু  মোজোতরন (১৬০২-১৬৬১) চিুদশর্ 
 ুইলের  ুিোিেলস িোলির মন্ত্রী তছল ন। তম োন র্হলর ঘপোলপর প্রতিতনতধ মোজোতরনলক 
িোলি পোিোলনো িোি এিং ঘস্পলনর মলধয কোতজেোর মীমোংসোর মধযস্থিো করলি। পলর 
মোজোতরন ফরোতস রোজদূি, অ্যোতন অ্ি অ্তিেোর মন্ত্রণোদোিো তন ুক্ত হন। মোজোতরলনর তছ  
মহোমূ যিোন রলত্নর তির্ো  সংগ্রহ। তনলজর উইল  মোজোতরন িোর সংগ্রলহর িহ োংর্ 
ফরোতস রোজিংর্লক তদলে  োন। এর মলধয তছ  আিোলরোতট তহলর। অ্ির্য  িদূর জোনো 
 োে, এর মলধয একতট তহলরও হ ুদ রলের তছ  নো। 
 
ওলেতটংরুলম : ঘিকোর তিলট ঘহোমলসর িোত লি ওলেতটংরুলমর উলল্লখ্ এই একিোরই 
মোত্র্ পোওেো তিলেলছ। 
 
ঘর্োিোর  লর  ুলকোলনো দরজো : এ-রকম ঘকোলনো দরজোর উলল্লখ্ও এই প্রথম এিং ঘর্ষ। 
 
ঘিঞ্চ মলড  তর্ল্পী টযোেোরতনেোর : তদ এমতট হোউস িলল্পর মূতিশতটর েোকর তছল ন 
ঘনোিল র মাঁতসলে অ্কোর তমতনলে। 
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আমটোরডোম : হ যোলন্ডর আমটোরডোম র্হর তহলর কোটোিোর তিখ্যোিিম স্থোন। পৃতথিীর 
িৃহত্তম তহলর কোত নোন এিং েোরিিষশ ঘথলক তনলে  োওেো ঘকোতহনুর এই র্হলরই কতিশি 
হলেতছ । 
 
গ্রোলমোলফোন : ওই সমলে ইং লন্ড গ্রোলমোলফোন ি লি িোত শনোর-গ্রোলমোলফোন অ্যোন্ড 
টোইপরোইটোর ঘকোম্পোতনর বিতর ঘরকডশ ঘিোঝো ঘ ি। আলমতরকোে এর প্রচত ি নোম তছ  
ঘফোলনোগ্রোফ। এতম  িোত শনোর (১৮৫১-১৯২৯) আলমতরকোে গ্রোলমোলফোন আতিষ্কোর কলরন। 
 
ঘহোমস িল ো একটো হোলস নো : ঘহোমতসেোন তহউমোর প্রিলন্ধ এ. তজ. কুপোর ত লখ্তছল ন 
ঘহোমসলক হোসলি ঘদখ্ো তিলেলছ দু-ঘর্ো তিরোনব্বই িোর। তকন্তু চো শস ই,  টোরিোখ্ এিং 
এলেোেোডশ এস.  টোরিোখ্ দয মযোন হলস ডম  োফড প্রিলন্ধ ঘহোমলসর ঘজোলর হোতস, কোষ্ঠ 
হোতস, মুচতক হোতস, িোাঁকো হোতস, িোট্টো কলর হোতস প্রেৃতি নোনোতিধ ঘিতণতিেোি কলর 
ঘদতখ্লেলছন। সি িল্প-উপনযোস তমত লে ঘহোমলসর হোতসর ঘমোট  টনো তিনলর্ো ঘষোল ো। 
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