
 
  

দ্য রিটার্ন অব শার্নক 
হ ামস 

আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ 
 



দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

1 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 

সূরিপত্র 
কার্পের্ের কারচুপপ ........................................................................................ 2 

কালাপাহার্ের কাণ্ড নয় ............................................................................... 60 
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কাযপনযটি কািিুরপ 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্খস্র্কন্ড্খেন্] 

 
খকান্বছর্িা্বলব্না।্এিনকী্ খস্যু োরও্খকার্না্নািকরণ্করব্না।্িরৎকার্ল্
এক্িঙ্গলবার্রর্স্কার্ল্খবকার্পির্ে্আিার্ের্েীনহীন্ঘর্রর্চার্খেওয়ার্লর্ির্যয্
আপবভভ েি্ হর্লন্ ইউর্রাপপবেযাি্ েুজন্ পুরুষ।্একজন্িপঃকৃি্ খচহারা,্ উন্নি্ নাক,্
ই ল্পাপের্ির্িা্খচাে্এবাং্স্ব্পিপলর্য়্ক্ষিিাবান্পুরুর্ষর্ির্িা্প্রভুত্বিয়্িভপিে।্েু-
েু-বার্ পির্ের্নর্প্রযানিন্ত্রী্ হর্য়পছর্লন্ পযপন,্ ইপন্ খস্ই্ স্বনািযনয্ লডে্ খবপলন ারআর্
একজর্নর্বণে্িপলন,্িুর্ের্ ঠন্পনেুাঁি,্সু্ষু্ঠ,্সু্ন্দর,্পপরপাপে্খচহারা।্খের্নেুর্ন্িার্ক্
িযযবয়পস্ও্বলা্যায়্না।্খেহ্এবাং্ির্নর্স্বভাব-েত্ত্স্বেপবয্গুণস্ম্পন্ন্এই্পুরুষপেই্
রাইে্ অনার্রবল্ খেলাওপন্ খহাপ—পযপন্ ইউর্রাপ্ স্াংক্রান্ত্ েপ্তর্রর্ খস্র্ক্রোপর্ এবাং্
খের্ির্ উেীয়িান্ রাজনীপিপবের্ের্ ির্যয্ যাাঁর্ স্থান্ স্বার্ আর্ ।্ কা জপে্ ছোর্না্
খস্পির্ওপর্পািাপাপি্বস্র্লন্েুজর্ন।্ওাঁর্ের্শ্রান্ত্শুকর্না্আর্উের্বর্ -আাঁকা্িুে্
খের্ে্অপি্স্হর্জই্খবাঝা্যায়্খয,্রীপিির্িা্জরুপর্এবাং্গুরুত্বপভণে্বযাপার্র্জপের্য়্
পোয়্বাযয্হর্য়্েুজনর্ক্স্িরীর্র্আস্র্ি্হর্য়র্ছ্আিার্ের্আস্তানায়।্নীল-নীল্পির-
বার্ করা্ পািলা্ হার্ি্ ছািার্ হাপির্ োাঁর্ির্ বাাঁেো্ িক্ত্ কর্র্আাঁকর্ে্ যর্রপছর্লন্
প্রযানিন্ত্রীিিায়।্আর্পবষাে-িাো্িপঃকৃি্কর্ঠার্িুর্ে্ক্রিান্বর্য়্িাকাপির্লন্আিার্
আর্খহাির্স্র্পার্ন।্নাভোস্্হর্য়্পনর্জর্খ াাঁে্যর্র্োনাোপন্করপছর্লন্ইউর্রাপীয়ান্
খস্র্ক্রোপর্আর্চঞ্চল্আঙুর্ল্নাোচাো্করপছর্লন্ঘপের্খচর্নর্পস্লর্িাহরগুর্লা। 
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পি.্ খহািস্,্ আজ্ স্কার্ল্ আেোর্ স্িয়্ চুপরো্ আপবষ্কার্ করার্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্
প্রযানিন্ত্রীিিায়র্ক্েবর্পেই্আপি।্িারই্প্রস্তাবির্িা্েুজর্ন্এর্স্পছ্আপনার্কার্ছ। 
 
পুপলির্ক্জাপনর্য়র্ছন? 
 
না,্ িিায়।্ চে্ কর্র্ জবাব্ পের্লন্প্রযানিন্ত্রী।্ এিনভার্ব্ বলর্লন্ খযন্ িার্ কথাই্
চভ োন্ত,্িারপর্আর্পকছু্বলার্খনই।্কথা্বলার্এই্েুপে্পবর্িষ্ভপঙ্গিার্জর্নয্সু্নাি্
আর্ছ্ িাাঁর।্আিরা্ জানাইপন্ এবাং্ জানাননাও্ স্ম্ভব্ নয়্আিার্ের্ পর্ক্ষ।্ পুপলির্ক্
জানার্না্ িার্নই,্ েু-পেন্ বার্ে্ জনস্াযারণর্ক্ জানার্না।্ পঠক্ এই্ পজপনস্োই্ আিরা্
এপের্য়্খযর্ি্চাই। 
 
পকন্তু্খকন,্স্যার? 
 
খকননা্ খয-েপলল্ স্ম্পর্কে্ আিরা্ এর্স্পছ,্ িা্ েুবই্ গুরুত্বপভণে।্ এিনই্ পবরাে্ িার্
গুরুত্ব্খয,্একবার্যপে্প্রকাি্পায়,্িাহর্ল্অপি্স্হর্জ্চরিিি্িুহভ র্িের্ির্যয্প র্য়্
পের্ব্স্ারা্ ইউর্রার্প্এবাং্আরও্জপেল্ হর্য়্উঠর্ব্িার্ বিেিান্পপরপস্থপি।্আপি্
আবার্ বলপছ,্এ-পবপযের্য়র্স্ম্ভাবনা্ েুবই্ খবপি।্ খবপি্কী,্এ-বযাপার্রর্ওপর্িাপস্ত্
অথবা্যুদ্ধ্পনভের্করর্ছ্বলর্লও্বাপের্য়্বলা্হয়্না।্রীপিির্িা্খ াপনিার্স্ার্থ্এ-
েপলল্ উদ্ধার্রর্ খচষ্টা্ না-করর্ল,্ খকার্নাপেনই্ িা্ উদ্ধার্ করা্ যার্ব্ না।্ খকননা্ এ-
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পজপনস্্যারা্পনর্য়র্ছ,্িার্ের্িুেয্উর্েিযই্হল্এর্পবষয়বস্তু্স্বেস্াযারর্ণ্প্রকাি্কর্র্
খেওয়া। 
 
বুঝলাি।্ পি.্খেলাওপন্খহাপ,্কীরকি্পপরপস্থপির্ির্যয্ও-েপললপে্অেৃিয্হর্য়র্ছ,্িা্
যপে্হুবহু্বর্লন্খিা্বাস্তপবকই্উপকার্হয়্আিার। 
 
অল্প্কর্য়কপে্ কথা্ পের্য়ই্ িা্ বলা্ যায়,্ পি.্ খহািস্।্ পচপঠো—েপললো্আস্র্ল্ এক্
পবর্েপি্ রাজার্ একো্ পচপঠ্ খপর্য়পছলাি্ ছ-পেন্ আর্ ।্ পচপঠো্ এিনই্ গুরুত্বপভণে্ খয্
খকার্নাপেনই্আিার্আয়রন্ খস্র্ে্ িা্ খরর্ে্ যাওয়া্ পনরাপে্ ির্ন্ কপরপন।্ প্রপিপেন্
স্ন্ধ্যার্স্ির্য়্স্র্ঙ্গ্কর্র্এর্নপছ্খহায়াইে্হল্খের্রর্স্্আিার্বাপের্ি।্পচপঠপে,্েপলল,্
েস্তার্বজ্ বর্য়্ পনর্য়্ যাওয়ার্ একো্ খডস্পযাাঁচ্ বাক্স্আর্ছ্আিার্ খিাবার্ ঘর্র।্ এই্
খডস্পযাাঁচবার্ক্সই্ চাপব্ পের্য়্ খরর্ে্ পেিাি্ পচপঠোর্ক।্  িরার্ে্ এই্ বাক্সর্িই্ পছল্
পচপঠো।্ এ-পবষর্য়্আপি্ পনপিি।্ পডনার্রর্ খপািাক্ পরার্ স্ির্য়্ বাক্সো্ েুর্লপছলাি,্
পচপঠোর্কও্খভির্র্খের্েপছলাি।্আজ্স্কার্ল্খেপে্িা্উযাও্হর্য়র্ছ।্আিার্খেপস্াং্
খেপবল্ আয়নার্ পার্িই্ স্ারারাি্ পছল্ খডস্পযাাঁচবাক্সো।্ আিার্ ঘুি্ পািলা,্ আিার্
স্ত্রীর-ও্ িাই।্আিরা্ েুজর্নই্ িপথ্কর্র্ বলর্ি্ রাপজ্আপছ,্ স্ারারাি্ ঘর্রর্ ির্যয্
িৃিীয়্ খকার্না্ প্রাণী্ খ ার্কপন।্ িা্ স্র্েও্আবার্আপি্ বলপছ,্ পচপঠো্ উযাও্ হর্য়র্ছ্
বার্ক্সর্খভির্খথর্ক। 
 
পডনার্খের্য়পছর্লন্কেন? 
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স্ার্ে্স্ািোয়। 
 
শুর্ি্প র্য়পছর্লন্কেন? 
 
পথর্য়োর্র্খ পছর্লন্আিার্স্ত্রী।্িার্অর্পক্ষায়্বর্স্্পছলাি্পকছুক্ষণ।্স্ার্ে্এ ার্রাোয়্
আিরা্শুর্ি্খ পছলাি। 
 
িাহর্ল্পুর্রা্চার্ঘণ্টা্অরপক্ষি্অবস্থায়্পর্ে্পছল্খডস্পযাাঁচ-বাক্সো? 
 
স্কার্ল্ বাপের্ পপরচাপরকা,্ আর্ স্ারাপের্ন্ আিার্ পেেিি ার্ অথবা্ আিার্ স্ত্রীর্
পপরচাপরকা্ ছাো্ আর্ কাউর্ক্ আিার্ ঘর্র্ খ াকার্ অনুিপি্ খেওয়া্ হয়্ না।্ এরা্
প্রর্িযর্কই্ েুব্ পবশ্বাস্ী্ এবাং্ খবি্ পকছুপেন্ যর্র্ রর্য়র্ছ্ আিার্ের্ কার্ছ।্ িা্ ছাো,্
ওর্ের্ির্যয্কার্রার্পর্ক্ষই্জানা্স্ম্ভব্নয়্খয,্েপ্তর্রর্স্াযারণ্কা জপে্ছাো্আরও্
খবপি্িভলযবান্েপলল্থাকর্ি্পার্র্আিার্খডস্পযাাঁচবার্ক্স। 
 
পচপঠোর্অপস্তত্ব্খক্খক্খজর্নপছল? 
 
বাপের্ির্যয্খকউ্নয়। 
 
আপনার্স্ত্রী্পনিয়্খজর্নর্ছন? 
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না্িিায়।্আজ্স্কার্ল্কা জো্খোয়া্যাওয়ার্আর্ ্পযেন্ত্স্ত্রীর্ক্পকছুই্বপলপন্আপি। 
 
ঘাে্খহপলর্য়্স্ায়্পের্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
বলর্লন,্জনস্াযারর্ণর্কার্জ্খিািার্কিেবযর্বায্খয্কিোপন্প্রের,্অর্নকপেন্যর্রই্
আপি্িা্জাপন,্ খহাপ।্আিার্ েৃঢ়্ পবশ্বাস্,্পাপরবাপরক্বন্ধ্ন্যিই্ পনপবে্আর্িযুর্
খহাক্ না্ খকন,্ স্ব্ পকছুর্ ওপর্র্ স্থান্ খেওয়া্ উপচি্ এ-জািীয়্ গুরুত্বপভণে্ খ াপন্
িথযস্ম্পপকেি্যাবিীয়্ঘেনা। 
 
বািার্স্্িাথা্ঠুর্ক্অপভবােন্জানার্লন্ইউর্রাপীয়্খস্র্ক্রোপর। 
 
বলর্লন,্আিার্নযাযয্পাওনােুকুই্শুযু্আিায়্খের্বন,্স্যার।্পি.্খহািস্,্আজ্স্কার্লর্
আর্ ্এ-বযাপার্স্ম্পর্কে্একো্িব্দও্উচ্চারণ্কপরপন্আিার্স্ত্রীর্কার্ছ। 
 
উপন্অনুিান্করর্ি্খপর্রপছর্লন্পক? 
 
না,্পি.্খহািস্।্উপন্খিা্পার্রনইপন,আর্কার্রা্পর্ক্ষও্স্ম্ভব্পছল্না্অনুিান্করার। 
 
এর্আর্ ্আপনার্খকার্না্েপলল্খোয়া্খ পছল? 
 
না্িিায়। 
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এ-পচপঠর্অপস্তত্ব্স্ম্বর্ন্ধ্্আর্খক্খক্েবর্রার্েন্স্ারা্ইাংলর্ন্ড? 
 
কযাপবর্নর্ের্ প্রর্িযক্ খিম্বাররা্ জার্নন।্  িকালই্ এ-েবর্ খেওয়া্ হর্য়পছল্ িাাঁর্ের।্
কযাপবর্নে-পিপোংর্য়্ যাাঁরা্ খযা োন্ কর্রন,্ িার্ের্ প্রর্িযকর্কই্ গুহযিে্ খ াপন্ রাোর্
আনুষ্ঠাপনক্ অঙ্গীকার্ করর্ি্ হয়।্ এ-অঙ্গীকার্রর্  ভীরিা্ আরও্ বৃপদ্ধ্ খপর্য়পছল্
প্রযানিন্ত্রীিিার্য়র্ খেওয়া্ গুরু ম্ভীর্ হুাঁপিয়াপরর্ি।্ হায়্ খর!্ িেনও্ পক্ ভাবর্ি্
খপর্রপছলাি্ এর্ কর্য়ক্ ঘণ্টার্ ির্যয্ আপি্ পনর্জই্ েুইর্য়্ বস্ব্ এ-পজপনস্!্ প্রবল্
পনরািায়্ েুির্ে-িুচর্ে্ পবকৃি্হর্য়্ওর্ঠ্িাাঁর্ িুে।্ েু-হার্ি্ চুল্যর্র্োনর্ি্লা র্লন্
উপন।্িুহভ র্িের্জনয্এক্ঝলর্ক্খের্ে্পনলাি্আিরা্আস্ল্িানুষপের্ক—উেগ্র্আর্ব ,্
আিীি্আর্আিীক্ষ্ণ্অনুভুপি্ পের্য়্ খঘরা্ একপে্ স্বাভাপবক্ িানুষর্ক।্ পর্রর্ িুহভ র্িেই্
পের্র্ এল্ িার্আপভজািয-আাঁকা্ িুর্োি্আর্ যীর ম্ভীর্ স্বর।্ কযাপবর্নর্ের্ খিম্বাররা্
ছাো্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্জার্নন্েপ্তর্রর্ েুজন,্ পক্ েুব্স্ম্ভব্ পিনজন্অপেস্ার।্ইাংলর্ন্ড্আর্
খকউই্জার্ন্না,্পি.্খহািস্।্এ-পবষর্য়্পনপিি্থাকর্ি্পার্রন্আপপন। 
 
পকন্তু্স্া র্রর্ওপার্র? 
 
আিার্পবশ্বাস্,্এ-পচপঠ্পযপন্পলর্েপছর্লন,্পিপন্ছাো্আর্খকউই্এো্খের্েনপন।্আিার্
েৃঢ়্যারণা,্পিপনোরর্ের্িার্ন,্অপের্স্র্কাউর্কই্এ-কার্জর্ভার্পিপন্খেনপন। 
 
অল্পক্ষর্ণর্জনয্কথাগুর্লা্ির্ন্ির্ন্খিালপাে্কর্র্পনল্খহািস্। 
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িারপর্বলর্ল,্এবার,্স্যার,্আরও্পবিেভার্ব্একো্কথা্পজর্েস্্করব।্এ-েপললপে্
কীর্স্র্ এবাং্ এর্ অন্তযোর্ন্ পপরণািই-বা্ এি্ গুরুির্ হর্ব্ খকন,্ িা্ আিার্ জানা্
েরকার। 
 
চপকর্ি্ েৃপষ্ট্ পবপনিয়্ করর্লন্ েুই্ রাজনীপিপবে।্ িারপর,্ ঝকো্ ভুরু্ কুাঁচর্ক্ কুপে্
করর্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
পি.্খহািস্,্খলোোো্লম্বা্আর্পািলা।্িযাের্ির্ে্নীল্রাং,্গুাঁপেিারা্একো্পস্াংর্হর্
ছাপ্আর্ছ্লাল্ ালার্পস্লর্িাহর্রর্ওপর।্পঠকানাো্খলো্হর্য়র্ছ্খ াো্খ াো,্বপলষ্ঠ্
অক্ষর্র— 
 
খহািস্্ বাযা্ পের্য়্ বলর্ল,্এস্ব্ েুাঁপেনাপে্ যিই্ পচত্তাকষেক্আর্প্রর্য়াজনীয়্ খহাক্ না্
খকন,্স্ব্পকছুরই্একেি্খ াোয়্খপৌঁর্ছার্ি্চায়্আিার্িেন্তযারা।্পচপঠো্কীর্স্র? 
 
খস্ো্একো্রাপিক্গুহযিে্এবাং্অপপরস্ীি্গুরুত্বপভণে!্এ-প্রর্শ্নর্উত্তর্আপি্আপনার্ক্
পের্ি্পারব্না্এবাং্এ-ির্থযর্প্রর্য়াজন্আর্ছ্বর্লও্ির্ন্হর্ি্না্আিার।্ খযস্ব্
ক্ষিিার্ অপযকারী্ হওয়ায়্ আপনার্ এি্ সু্নাি,্ িার্ স্াহার্যয্ আিার্ বণেনাির্িা্
খলোো্ এবাং্ িার্ ির্যযকার্ কা জপে্ যপে্ উদ্ধার্ কর্র্ আনর্ি্ পার্রন,্ িাহর্লই্
জানর্বন,্আপনার্স্বর্ের্ির্একো্যথাথে্উপকার্আপপন্করর্লন।্আিার্ের্ক্ষিিায়্
যা্কুর্লায়,্একপে্পুরস্কারও্অজেন্করর্বন্আপপন। 
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িৃেু্খহর্স্্উর্ঠ্োাঁোল্িালেক্খহািস্। 
 
বলর্ল,্ এর্ের্ির্ স্বর্চর্য়্কিেবযস্ত্ পুরুষর্ের্ ির্যয্আপনারা্ েুজর্নও্আর্ছন।্আর,্
েীনহীন্হর্লও্বহুজর্নই্খেো্করর্ি্আর্স্্আিার্স্র্ঙ্গ।্অিযন্ত্েুঃর্ের্স্র্ঙ্গ্আপি্
জানাপি,্ এ-বযাপার্র্আপি্আপনার্ের্ স্াহাযয্ করর্ি্ পারব্ না।্ এ-স্াক্ষাৎকার্আর্
খের্ন্পনর্য়্খ র্লও্শুযু্স্িয়্নষ্টই্স্ার্হর্ব। 
 
িোক্কর্র্লাপের্য়্উঠর্লন্প্রযানিন্ত্রী।্খকাের্র্বস্া্েুই্খচার্ে্েপ্কর্র্জ্বর্ল্উঠল্
চপকি্ ভয়াংকর্ েীপপ্ত।্ এ-খচার্ের্ স্াির্ন্ কিবার্ কুাঁকর্ে্ এিেুকু্ হর্য়্ খ র্ছ্ খ াো্
কযাপবর্নেো।্ এস্ব্আপি্ বরোস্ত্ কপর্ না্ বর্লই,্ প্রবল্ খচষ্টায়্ স্াির্ল্ পনর্লন্ িাাঁর্
খক্রায।্আবার্বর্স্্পের্লন্খস্পের্ওপর।্পিপনেোর্নক্পক্িারও্খবপি্হর্ব্চুপচাপ্
বর্স্্ রইলাি্ স্বাই।্ িারপর্ েুই্ কাাঁয্ ঝাাঁপকর্য়্ বলর্লন্ বৃদ্ধ্ রাজনীপিপবে,্আপনার্
িিেই্ খির্ন্ খনওয়া্ উপচি,্ পি.্ খহািস্।্ পনঃস্র্ন্দর্হ্ োাঁপে্ কথাই্ বর্লর্ছন্ আপপন।্
আিার্ের্পপরপভণে্পবশ্বার্স্র্আওিায়্আপনার্ক 
 
-আনা্পযেন্ত্আপনার্পর্ক্ষ্িৎপর্হওয়াোই্যুপক্তযুক্ত্নয়। 
 
আপি্আপনার্স্ার্থ্একিি,্স্যার,্বলর্লন্কপনষ্ঠ্রাজনীপিপবে। 
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আপনার্এবাং্আপনার্স্হকিেী,্ড.্ওয়ােস্র্নর্স্িিার্ওপর্স্ম্পভণে্ভরস্া্কর্র্স্বই্
আপি্ বলব।্আপনার্ের্ স্বর্েির্প্রর্ির্ ওপর্আস্থা্ রােপছ্আপি।্ এ-বযাপার্ একবার্
প্রকাি্খপর্ল্খয্চরিিি্েুভো য্ঘপনর্য়্আস্র্ব্এর্ের্ির্পির্র,্িার্খচর্য়্খবপি্আর্
পকছু্আপি্কল্পনার্িও্আনর্ি্পারপছ্না। 
 
পনপিন্ত্ির্ন্আিার্ের্পবশ্বাস্্করর্ি্পার্রন্আপপন। 
 
পচপঠো্ এর্স্র্ছ্ একজন্ পবর্েপি্ রাজার্ কাছ্ খথর্ক।্ স্ম্প্রপি্ এর্ের্ির্ উপপনর্বি্
স্াংক্রান্ত্ কর্য়কপে্ পপরপস্থপির্ি্ খবি্ োপনকো্ পবপযেস্ত্ হর্য়্ পর্েপছর্লন্ উপন।্ পচপঠো্
খলো্হর্য়র্ছ।্িাোিাপে্এবাং্স্ম্পভণেভার্ব্িার্পনর্জর্োপয়র্ত্ব।্খোাঁজেবর্পনর্য়্জানা্
খ ল,্এ-বযাপার্স্ম্পর্কে্িার্পিপনোররাও্পকছু্জার্নন্না।্পচপঠো্পকন্তু্খলো্হর্য়র্ছ্
এিন্ ভপঙ্গিায়,্ পবর্িষ্ কর্র্ এর্ কর্য়কপে্ কথা্ এিনই্ আক্রিণাত্মক্ খয্ এ-পচপঠ্
একবার্কা র্জ্ছাপা্হর্য়্ খ র্লই্অিযন্ত্ পবপজ্জনক্ির্নাভার্বর্ সৃ্পষ্ট্হর্ব্এর্ের্ি।্
এ-পবষর্য়্ খকার্না্ স্র্ন্দহই্ খনই্ আিার।্ েলােলো্ এিনই্ খ র্জ্ উঠর্ব্ খয,্
খকার্নারকি্পিযা্না-কর্রই্বলপছ,্এ-পচপঠ্প্রকাি্পাওয়ার্স্াি্পের্নর্ির্যয্িহাযুর্দ্ধ্
জপের্য়্পের্ব্আিার্ের্খেি। 
 
একেুকর্রা্কা র্জ্একো্নাি্পলর্ে্প্রযানিন্ত্রীর্হার্ি্িুর্ল্পের্ল্খহািস্। 
 
এজযাক্টপল?্ইপনই্বর্ে।্এবাং্এইোই্খস্ই্পচপঠ্যার্পপরণাি্হয়র্িা্খকাপে্খকাপে্িুদ্রার্
বযয়্আর্লক্ষ্লক্ষ্জীবর্নর্হাপন।্এই্পচপঠোই্হাপরর্য়পছ। 
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পচপঠ্পযপন্পাপঠর্য়পছর্লন,্িাাঁর্ক্জাপনর্য়র্ছন? 
 
হযাাঁ,্জাপনর্য়পছ।্খ াপন্হরর্ে্খলো্একপে্স্াংর্কি-খেপলগ্রাি্চর্ল্খ র্ছ্িার্কার্ছ। 
 
উপন্হয়র্িা্চান্পচপঠো্ছাপা্খহাক। 
 
না্িিায়,্না।্কাজো্ খয্িাথা্ রি্হর্য়্ প র্য়্ খঝাাঁর্কর্িাথায়্অিযন্ত্অপবর্বচর্কর্
ির্িা্কর্র্খের্লর্ছন,্িা্খয্এর্ির্যযই্উপন্বুঝর্ি্খপর্রর্ছন,্িা্পবশ্বাস্্করার্ির্িা্
খজারার্লা্ কারণ্ আিার্ের্ আর্ছ।্ এ-পচপঠ্ প্রকাি্ খপর্ল্ আিরা্ খয-খচাে্ পাব,্ িার্
চাইর্িও্প্রচণ্ড্আঘাি্প র্য়্পের্ব্ওাঁর্পনর্জর্খের্ির্ওপর। 
 
িাই্যপে্হয়,্িাহর্ল্বলুন্খিা্এ-পচপঠ্স্বেস্ির্ক্ষ্প্রকাি্পাক,্এ-রকি্আগ্রহ্কার্
থাকর্ি্পার্র?্এ-পজপনস্্খলাপাে্করা্বা্ছাপার্নার্অপভস্পন্ধ্ই্যপে্কার্রা্ির্ন্খজর্ ্
থার্ক,্ির্ব্িার্িভল্কারণোই-বা্কী? 
 
পি.্ খহািস্,্িাহর্লই্ খিা্আিার্ক্ খবজায়্উাঁচুের্রর্আন্তজোপিক্কভ েনীপির্এপক্তয়ার্র্
এর্ন্খেলর্লন।্ইউর্রাপীয়্পপরপস্থপি্যপে্একেু্পবর্বচনা্কর্র্খের্েন,্িাহর্লই্পকন্তু্
খিাপেভ্অনুিান্করর্ি্খিার্েই্খব ্খপর্ি্হর্ব্না্আপনার্ক।্স্ারা্ইউর্রাপো্এেন্
একো্স্িস্ত্র্ পিপবর্র্পপরণি্হর্য়র্ছ।্এর্ের্ির্যয্ েুই্জাপির্একো্ খজাে্আর্ছ—
স্ািপরক্ িপক্তর্ খিাোিুপে্ স্িিা্ রক্ষা্ করর্ছ্ এরাই।্ পাল্লা্ যর্র্ বর্স্্ রর্য়র্ছ্ খগ্রে্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

12 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পির্ের্ন।্ এই্ েুই্ রার্ির্ একপের্ স্র্ঙ্গ্ যপে্ যুর্দ্ধ্ পলপ্ত্ হয়্ খগ্রে্ পির্েন,্ িাহর্লই্
খজার্ের্অপর্রািপের্পরি্প্রাযানয্পনযোপরি্হর্য়্যায়।্িারা্যুর্দ্ধ্খযা োন্করর্লই-
বা্কী,্না-করর্লই-বা্কী।্বুর্ঝর্ছন্খিা? 
 
জর্লর্ির্িা।্িাহর্ল্এই্রার্জযর্িত্রুরাই্চাইর্ছ্পচপঠো্স্াংগ্রহ্কর্র্ছাপপর্য়্পের্ি—
যার্ি্কর্র্িার্ের্খেি্আর্আিার্ের্খের্ির্ির্যয্োেল্যর্র।্এই্খিা? 
 
ইউর্রার্পর্খযর্কার্না্বর্ো্চযার্েলাপরর্ি্অথোৎ্এিবযাপস্-স্াংলগ্ন্অপের্স্্পাপঠর্য়্পের্লই্
হল।্এই্ িুহভ র্িে্ পচপঠো্ েুব্ স্ম্ভব্এইরকি্ খকার্না্ চযার্েলাপরর্ পের্ক্ খযর্য়্ চর্লর্ছ্
পিরর্বর্ —িার্ন্যিো্খবর্ ্পের্ির্জাহাজ্িার্ক্পনর্য়্খযর্ি্পার্র। 
 
পি.্ খেলাওপন্ খহার্পর্িাথা্ ঝুাঁর্ক্পেল্ বুর্কর্ওপর।্স্র্জার্র্গুপঙর্য়্উঠর্লন্উপন।্
আলর্িা্কর্র্স্ান্ত্বনার্ছর্ল্িার্কাাঁর্যর্ওপর্হাি্রাের্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
িাই্ পডয়ার,্ এ্ খিািার্ পনছক্ েুভো য।্ এজর্নয্ খকউই্ অপরাযী্ করর্ি্ পার্র্ না্
খিািার্ক।্এিন্খকার্না্স্াবযানিা্বাপক্পছল্না্যা্িুপি্অবর্হলা্কর্রছ।্পি.্খহািস্,্
স্ব্িথযই্খিা্খপর্লন।্এবার্বলুন্খিা,্আিার্ের্করণীয়্কী? 
 
পবষণ্ণভার্ব্িাথা্নাের্ি্লা ল্খহািস্। 
 
বলল,্স্যার,্আপপন্িাহর্ল্ির্ন্কর্রন,্এ-পচপঠর্পুনরুত্থান্না্হর্ল্যুদ্ধ্হর্বই? 
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আিার্ির্ন্হয়,্খস্-স্ম্ভাবনা্েুবই্খবপি। 
 
িাহর্ল,্স্যার,্যুর্দ্ধর্জনযই্প্রস্তুি্খহান। 
 
কথাো্েুবই্িক্ত,্পি.্খহািস্। 
 
ঘেনাগুর্লা্খভর্ব্খেেুন,্স্যার।্পচপঠো্খয্রাি্স্ার্ে্এ ার্রাোর্পর্খনওয়া্হয়পন্িা্
স্হর্জই্অনুর্িয়্এই্কারর্ণ্খয,্এইিাে্শুনলাি্পি.্খহাপ্আর্িাাঁর্স্ত্রী্েুজর্নই্খস্ই্
স্িয়্খথর্ক্চুপর্যরা্পোর্স্িয়্পযেন্ত্ঘর্রর্ির্যযই্পছর্লন।্িাহর্ল্এ-পজপনস্্উযাও্
হর্য়র্ছ্ িকাল্স্ন্ধ্যায়্স্ার্ে্স্ািো্খথর্ক্এ ার্রাোর্ির্যয,্েুব্স্ম্ভব্স্ার্ে্স্ািোর্
পর্রই্খকার্না্স্ির্য়।্এ-কথা্বললাি্এই্কারর্ণ্খয,্পচপঠো্খয-ই্পনক্না্খকন,্খস্্
পনিয়্জানি্খডস্পযাাঁচ্বার্ক্সই্আর্ছ্েপললো।্কার্জ্কার্জই্যি্িাোিাপে্স্ম্ভব্িা্
হস্ত ি্কর্র্ খেলাোই্িার্পর্ক্ষ্স্বাভাপবক।্আিা্স্যার,্এ-রকি্গুরুত্বপভণে্ একো্
েপলল্ যপে্ওই্স্ির্য়্উযাও্ হর্য়্ প র্য়্ থার্ক,্িাহর্ল্ বলুন্ খিা্ এেন্িা্ খকাথায়্
থাকর্ি্পার্র?্ পচপঠো্কার্ছ্ খরর্ে্ খেওয়ার্ খকার্না্কারণ্ খনই্কার্রারই।্এ-পজপনস্্
যারা্চায়,্িার্ের্কার্ছই্চেপে্খপৌঁর্ছ্খেওয়া্হর্য়র্ছ্েপললো।্এেন্বলুন্খিা্এর্ের্
পপছু্খনওয়ার্বা্পপছু্পনর্য়্িার্ের্খপপরর্য়্যাওয়ার্খকার্না্সু্র্যা ্পক্আিার্ের্আর্ছ?্
না,্খনই।্পচপঠ্চর্ল্খ র্ছ্আিার্ের্না ার্লর্বাইর্র। 
 
খস্পি্খছর্ে্উর্ঠ্োাঁোর্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
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পি.্খহািস্্যা্বলর্লন,্িা্েুবই্খযৌপক্তক।্খবি্বুঝর্িই্পারপছ,্বাস্তপবকই্এ-বযাপার্
আিার্ের্হার্ির্বাইর্র। 
 
পনছক্ ির্কের্ োপির্র্ আিরা্ যপে্ যর্র্ পনই,্ েপললো্ স্পরর্য়র্ছ্ পপরচাপরকা্ অথবা্
পেেিি ার— 
 
েুজর্নরই্বয়স্্হর্য়র্ছ্এবাং্বহুভার্ব্যাচাই্হর্য়্খ র্ছ্িার্ের্স্িিা। 
 
আপনার্ িুর্েই্ শুনলাি,্ আপনার্ ঘরো্ পিনিলায়।্ বাইর্র্ খথর্ক্ খস্-ঘর্র্ খ াকার্
খকার্না্ পথ্ খনই্এবাং্ খভির্ খথর্কও্অলপক্ষিভার্ব্কার্রার্পর্ক্ষ্উর্ঠ্আস্া্ স্ম্ভব্
নয়।্ িাহর্ল,্ পনিয়ই্ বাপের্ খকউ্ পনর্য়র্ছ্ পচপঠো।্ খচার্ িহাপ্রভু্ পচপঠো্ পনর্য়্ যার্ব্
কার্ কার্ছ?্ আন্তজোপিক্ গুপ্তচর্ আর্ পস্র্ক্রে্ এর্জন্টর্ের্ একজর্নর্ কার্ছ।্ এর্ের্
স্াংেযা্খবপি্নয়্এবাং্িার্ের্প্রর্িযর্কর্নার্ির্স্ার্থ্পপরচয়্আর্ছ্আিার।্এ-খপিার্
িাথা্ বলর্ি্ আর্ছ্ পিনজন।্ আিার্ িেন্ত্ শুরু্ হর্ব্ এর্েরর্ক্ পের্য়ই।্ প্রর্িযর্কর্
ঘাাঁপের্ি্ প র্য়্আিায়্ খেের্ি্ হর্ব্ িারা্ হাপজর্আর্ছ্ পক্ না।্ একজন্ যপে্ পনপাত্তা্
হয়—পবর্িষ্কর্র্কাল্রাি্খথর্ক্যপে্খস্্উযাও্হর্য়্প র্য়্থার্ক—িাহর্লই্েপললো্
খয্খকানপের্ক্খ র্ছ,্খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্পকছু্হপেি্পাওয়া্যার্ব। 
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ইউর্রাপীয়্খস্র্ক্রোপর্শুর্যার্লন,্পকন্তু্খস্্পনপাত্তাই-বা্হর্ব্খকন?্পচপঠো্পনর্য়্লন্ডর্নর্
খকার্না্এিবযাপস্র্ি্ খপৌঁর্ছ্ পের্লই্কাজ্ খিষ্হয়্িার।্অবিয্এিনো্হর্িও্পার্র,্
নাও্হর্ি্পার্র। 
 
আিার্িা্ির্ন্হয়্না।্এ্যরর্নর্এর্জন্টরা্স্বাযীনভার্ব্কাজ্কর্র্এবাং্এিবযাপস্র্
স্র্ঙ্গ্এর্ের্স্ম্পকে্ প্রায়্খক্ষর্েই্পবর্িষ্খিালার্য়ি্হয়্না। 
 
ঘাে্েুপলর্য়্স্ম্মপি্জানার্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
আিার্িাই্পবশ্বাস্,্আপপন্পঠক্বর্লর্ছন,্পি.্খহািস্।্এ-রকি্একো্িভলযবান্েপলল্
খস্্ পনর্জর্ হার্িই্ খপৌঁর্ছ্ খের্ব্ খহড্ খকায়ােোর্র।্আপনার্ কার্জর্  পি-পদ্ধপি্ েুব্
চিৎকার্ বর্লই্ ির্ন্ হর্ি্ আিার।্ খহাপ,্ ইপিির্যয্ এই্ একো্ েুভোর্ যর্ জর্নয্
আিার্ের্ অনযানয্ কিেবযকর্িে্ অবর্হলা্ করা্ স্ার্জ্ না।্ স্ারাপের্ন্ নিুন্ খকার্না্
পপরপস্থপির্উদ্ভব্হর্ল্আপনার্ক্েবর্খেব।্আর্আপপনও্আপনার্িের্ন্তর্েলােল্
জানার্বন্পনিয়। 
 
বািার্স্্ িাথা্ ঠুর্ক্ অপভবােন্ জাপনর্য়্  ম্ভীরিুর্ে্ ঘর্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ খ র্লন্ েুই্
রাজনীপিপবে। 
 
এর্হন্ যিস্বী্ স্াক্ষাৎকারীরা্ পবোয়্ হর্ল্ পর,্ নীরর্ব্ পাইপো্ যপরর্য়্ পনর্ল্ খহািস্।্
িারপর্অিলস্পিেী্ পচন্তায়্আিন্ন্হর্য়্বর্স্্রইল্ খবি্ পকছুক্ষণ।্স্কার্লর্কা জো্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

েুর্ল্একো্চাঞ্চলযকর্েুর্নর্স্াংবার্ে্েুর্ব্ প র্য়পছলাি্আপি।্েুনো্হর্য়র্ছ্ িরার্ি্
লন্ডন্ িহর্রই।্ পঠক্ এিপন্ স্ির্য়্ পবস্ময়চপকি্ োরুণ্ পচৎকার্ খছর্ে্ িোক্ কর্র্
লাপের্য়্ োাঁপের্য়্ উঠল্আিার্ বনু্ধ্পে।্ িারপর্ পাইপো্ নাপির্য়্ রােল্ িযার্ন্টলপপর্স্র্
ওপর। 
 
বলর্ল,্পঠক,্এ-রহর্স্যর্িুর্ে্খপৌঁর্ছার্নার্এর্চাইর্ি্আর্ভার্লা্পথ্খনই।্পপরপস্থপি্
খবপর্রায়া্হর্লও্হিাি্হওয়ার্ পকছু্খনই।্এিনকী্কের্না্যপে্জানর্ি্পাপর্এর্ের্
ির্যয্খকান্িভপিেিান্এ-পজপনস্োর্ক্চকু্ষোন্কর্রর্ছন,্িাহর্লও্এিনও্হর্ি্পার্র্খয্
এেনও্পচপঠো্খবহাি্হয়পন।্একো্কথা্পক্জার্না,্এ্যরর্নর্খলাকর্ের্কার্ছ্অথেই্
হর্ি্পরিাথে্আর্পিপেি্খকাষা ার্খিা্আিার্খপছর্নই্রইল।্এ-পচপঠ্যপে্বাজার্র্
খপৌঁছায়,্পকর্ন্পনর্ি্পপছপা্হব্না্আপি—িার্ি্যপে্ইনকাি্েযার্ক্স্আর্একপে্খপপন্
বৃপদ্ধ্পায়,্পর্রায়া্কপর্না।্যিেভর্ির্ন্হয়্আিার,্খলাকো্হয়র্িা্িওকা্বুর্ঝ্োাঁও্
িারবার্ আিায়্ এেনও্ পচপঠো্ খরর্ে্ পের্য়র্ছ্ পনর্জর্ পজম্মায়।্ ওপের্ক্ কপাল্ ঠুর্ক্
খেোর্আর্ ্ খের্ে্ পনর্ি্চায়্এপেক্ খথর্ক্কীরকি্েরো্আর্স্।্এ্যরর্নর্ পবরাে্
খেলা্খেলর্ি্পার্র্শুয্পিনজন।ওবারোইন,্লা্খরাপথর্য়রা,্আর্এেুয়ারর্ডা্লুকাস্।্
এর্ের্প্রর্িযর্কর্স্ার্থ্খেো্করব্আপি। 
 
আপি্স্কার্লর্কা র্জর্পািায়্খচাে্রােলাি। 
 
খ ার্ডালপেন্পির্ের্এেুয়ারর্ডা্লুকাস্্খিা? 
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হযাাঁ। 
 
িার্স্র্ঙ্গ্খিািার্খেো্হর্ব্না। 
 
খকন্হর্ব্না? 
 
 িরার্ি্খস্্েুন্হর্য়র্ছ্িার্বাপের্ি। 
 
পব ি্বহু্অযাডর্ভঞ্চার্র্আিার্ক্বহুভার্ব্িাক্লাপ র্য়র্ছ্আিার্বনু্ধ্পে।্কার্জই,্যেন্
উপলপি্করলাি্এর্ক্ষর্ে্িার্কও্আপি্ পবলকুল্িাজ্জব্বাপনর্য়্ পের্ি্খপর্রপছ,্িেন্
বাস্তপবকই্পরি্স্র্ন্তাষ্লাভ্করলাি্আপি।্ পবস্ফাপরি্খচার্ে্স্পবস্মর্য়্িাপকর্য়্রইল্
ও,্ িারপর্ কা জো্ পছপনর্য়্ পনর্ল্ আিার্ হাি্ খথর্ক!্ খহািস্্ খচয়ার্ খছর্ে্ উর্ঠ্
োাঁোর্নার্পর্খথর্ক্খয্পযারাগ্রােো্িন্ময়্হর্য়্পেপছলাি,্িা্নীর্চ্পেলাি্: 
 
ওর্য়েপিপনোর্রর্হিযা 
 
 িরার্ে্ ১৬্ নাং্ খ ার্োলপেন্ পির্ে্ একপে্ রহস্যজনক্ অপরায্ স্াংঘপেি্ হইয়ার্ছ।্
হাউস্্ অে্ পালোর্ির্ন্টর্ সু্পবিাল্ োওয়ারগুপলর্ ছায়ািন্ন্ অঞ্চর্ল্ নেী্ এবাং্ িার্ঠর্
িযযবিেী্ স্থার্ন্ অষ্টােি্ িিাব্দীর্ স্াপর্ স্াপর্ কিকগুপল্ খস্র্কর্ল্ পনজেন্ বাপে্আর্ছ।্
১৬নম্বর্ বাপেপে্ ইহার্েরই্ অনযিি।্ কু্ষদ্র্ পকন্তু্ রুপচসু্ন্দর্ এই্ আয়িনপের্ি্ পি.্
এেুয়ারর্ডা্লুকাস্্কর্য়ক্বছর্যপরয়া্বাস্্কপরর্িপছর্লন।্স্িার্জর্পবপভন্ন্িহর্ল্পিপন্
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েুই্ কারর্ণ্ স্িপযক্ পপরপচি।্ প্রথিি্ িাাঁহার্ ির্নাহর্ বযপক্তত্ব।্ পিিীয়ি্ এর্ের্ির্
স্বের্শ্রষ্ঠ্খিৌপেন্ ায়ক্ পহস্ার্বও্িাহার্ পবলক্ষণ্সু্নাি্আর্ছ।্ পি.্ লুকাস্্োরপপরগ্রহ্
কর্রন্ নাই।্ ঘরকন্নার্ কাজ্ খেোশুনা্ করার্ জনয্ বষেীয়স্ী্ পির্স্স্্ পপ্রেল্ এবাং্
পেেিি ার্পিঠুনর্ক্লইয়াই্িাহার্স্াংস্ার।্পির্স্স্্পপ্রেল্স্কাল্স্কাল্ঘুিাইর্ি্যায়্
এবাং্ িাহার্ িয়নকক্ষ্ বাপের্ স্র্বোচ্চ্ িলায়।্ হযািারপস্মর্থ্ এক্ বনু্ধ্র্ স্পহি্ খেো্
কপরবার্ জর্নয্ স্ন্ধ্যা্ না াে্ বাপের্ বাপহর্র্ প য়াপছল্ পেেিি ার।্ এই্ স্ির্য়্ কী্
ঘপেয়ার্ছ,্ িাহা্ এেনও্ প্রকাি্ পায়্ নাই।্ পকন্তু্ রাি্ স্ওয়া্ বার্রাো্ না াে্ পুপলি্
কনর্েবল্ বযার্রে্ খ ার্ডলপেন্ পিে্ পেয়া্ যাইর্ি্ লক্ষ্ কর্র্ খয্ ১৬্ নম্বর্ বাপের্
েরজাপে্েু-হাি্কপরয়া্খোলা।্খোকা্িাপরয়াও্খস্্খকার্না্উত্তর্পায়্না।্স্াির্নর্ঘর্র্
আর্লার্আভাস্্ পাইয়া্ খস্্ পযার্স্জ্ বরাবর্আ াইয়া্ যায়্ এবাং্আবার্ খোকা্ িার্র,্
পকন্তু্খকার্না্স্াোিব্দ্আর্স্্না।্িেন্খস্্েরজা্খঠপলয়া্ ুপকয়া্পর্ে।্ঘর্র্স্িস্ত্পকছু্
লন্ডভন্ড্হইয়া্পপেয়া্পছল।্যাবিীয়্আস্বাবপে্োপনয়া্একযার্র্জর্ো্করা্হইয়াপছল্
এবাং্ একপে্ খচয়ার্রর্ একপে্ পায়া্আাঁকোইয়া্ যপরয়া্ পপেয়া্ পছর্লন্ বাপের্ হিভা য্
ভাোপেয়া।্ িাহার্ বর্ক্ষ্ ছুপরকাঘাি্ করা্ হইয়াপছল্ এবাং্ প্রাণবায়ু্ পনিয়্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গই্
বাপহর্ হইয়া্ প য়াপছল।্ খয্ ছুপরকা্ পেয়া্অপরায্স্াংঘপেি্ হয়,্িাহা্একপে্ খবাঁকার্না্
ভারিীয়্ খভাজাপল।্ পনপজেি্িত্রুর্খেি্হইর্ি্স্াং ৃহীি্প্রাচয্অস্ত্রিস্ত্রাপে্োঙার্না্ পছল্
একপে্খেওয়ার্ল।্খভাজাপলপে্এইস্থান্হইর্ি্োপনয়া্নািার্না্হয়।্হিযার্খিাপেভ্চুপর্
বপলয়া্ ির্ন্ হইর্ির্ছ্ না।্ খকননা্ ঘর্রর্ িভলযবান্ স্ািগ্রীস্িভর্হর্ একপেও্ স্রার্নার্
প্রর্চষ্টা্করা্হয়্নাই।্ পি.্এেুয়ারর্ডা্লুকাস্্এি্সু্পপরপচি্এবাং্স্বেজনপপ্রয়্পছর্লন্
খয্ িাাঁহার্ এই্ পনষু্ঠর্ এবাং্ রহস্যাবৃি্ পপরণপি্ িাাঁহার্ সু্েভরপ্রস্ারী্ বনু্ধ্িহর্ল্ স্ ভীর্
স্হানুভভ পি্এবাং্খবেনািয়্আগ্রর্হর্স্ঞ্চার্কপরর্ব। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

19 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
  
 
ওয়ােস্ন,্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্কী্ির্ন্হয়্শুপন?্েীঘে্পবরপির্পর্শুর্যাল্খহািস্। 
 
একপে্আিযে্কাকিালীয়। 
 
কাকিালীয়!্এ-নাের্ক্খয্পিনজন্স্ম্ভাবয্অপভর্নিার্নাি্বর্লপছ,্এ-খলাকো্িার্েরই্
একজন।্ খয্স্ির্য়্এ-নােক্অপভনীি্হর্য়র্ছ্বর্ল্আিরা্জাপন,্ পঠক্ খস্ই্স্ির্য়র্
ির্যযই্ খিাচনীয়ভার্ব্ িৃিুযর্ক্ বরণ্ কর্রর্ছ্ খস্।্ কাকিালীয়্ না-হওয়ার্ স্ম্ভাবনাই্
খেেপছ্পবস্তর।্খকার্না্স্াংেযা্পের্য়ও্এস্র্বর্প্রকাি্চর্ল্না।্না,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্
এ্েুর্ো্ঘেনার্ির্যযই্খযা স্ভে্আর্ছ—আর্ছই।্এবাং্খস্-খযা স্ভে্কী্িা্আিার্েরই্
বার্করর্ি্হর্ব। 
 
পকন্তু্এেন্খিা্স্রকাপর্পুপলি্স্বই্খজর্ন্খের্লর্ছ? 
 
খিার্েই্নয়।্খ ার্ডালপেন্পির্ে্খযেুকুই্খের্ের্ছ,্ওরা্শুযুই্খস্ইেুকু্জার্ন।্খহায়াইে্
হল্খের্রস্্স্ম্বর্ন্ধ্্ওরা্পকছুই্জার্ন্না্বা্জানর্ব্না।্আিরাই্শুযু্েুপে্ঘেনাই্জাপন্
এবাং্ আিরাই্ পাপর্ এই্ েুর্য়র্ ির্যয্ একো্ স্ম্পকে্ আপবষ্কার্ করর্ি।্ ির্ব্ একো্
জবরেস্ত্পর্য়ন্ট্আর্ছ্এবাং্খযর্কার্না্পপরপস্থপির্িই্শুযু্এই্পর্য়র্ন্টর্খজার্রই্আিার্
স্র্ন্দহ্ এর্স্্ পেি্ লুকার্স্র্ ওপর।্ ওর্য়েপিপনোর্রর্ খ ার্ডালপেন্ পিে্ খথর্ক্
খহায়াইে্হল্খের্রস্্িাে্কর্য়ক্পিপনর্ের্পথ।্আর্খয্ক-জন্পস্র্ক্রে্এর্জর্ন্টর্নাি্
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করলাি,্ ওরা্ থার্ক্ ওর্য়ে্ এর্ন্ডর্ এক্ প্রার্ন্ত।্ কার্জই্ ইউর্রাপীয়ান্ খস্র্ক্রোপরর্
খ রস্থাপলর্স্র্ঙ্গ্স্ম্পকে্স্থাপন্করা্বা্খস্োন্খথর্ক্খকার্না্বািো্গ্রহণ্করা্অনযার্নযর্
খচর্য়্লুকার্স্র্পর্ক্ষই্স্হজির।্ পজপনস্ো্ েুবই্স্ািানয্ পকন্তু্খযোর্ন্স্িস্ত্ঘেনার্ক্
খচর্পচুর্প্িাে্কর্য়ক্ঘণ্টার্খিয়ার্ে্আনা্হর্ি,্খস্োর্ন্এর্প্রর্য়াজনীয়িা্থাকর্লও্
থাকর্ি্পার্র।্আর্র!্আর্র!্আবার্কী্এল? 
 
খরকাপবর্ি্এক্ভদ্রিপহলার্কাডে্ পনর্য়্ঘর্র্  ুকল্ পির্স্স্্হাডস্ন।্এক্ঝলক্ খচাে্
বুপলর্য়্পনর্য়্ভুরু্িুলল্খহািস্।্িারপর,্কাডেো্িুর্ল্পের্ল্আিার্হার্ি। 
 
বলর্ল,্খলপড্পহলডা্খেলাওপন্খহাপর্ক্েয়া্কর্র্ওপর্র্আস্র্ি্বলল। 
 
এক্িুহভিে্পর্রই্আিার্ের্েীন্হীন্ঘর্র্প্রর্বি্করর্লন্লন্ডর্নর্স্বর্চর্য়্লাবণযিয়ী্
রিণী।্স্কাল্ খবলাই্এই্স্ািানয্প্রর্কাষ্ঠ্একবার্ যনয্ হর্য়পছল্ েুই্রাজনীপিপবর্ের্
আ ির্ন্এবাং্িা্আর্একবার্স্ম্মাপনি্হল্ খলপড্ খহার্পর্আপবভোর্ব।্ পডউক্অে্
খবলপিনোর্রর্কপনষ্ঠিি্কনযার্রূর্পর্েযাপি্আপি্প্রায়্শুনিাি।্পকন্তু্বণেনা্শুর্ন্বা্
রপঙন্ের্োগ্রাে্খের্ে্অর্নক্কল্পনা্কর্রও্িার্এর্হন্সু্ পঠি্চারু্কর্রাপের্অপরূপ্
বণেস্িার্রাহ্আর্ পনেুাঁি্ ির্নাহর,্ নয়ন-সু্ন্দর্ কাপন্তর্ জর্নয্ প্রস্তুি্ পছলাি্ না্আপি।্
পকন্তু্িা্স্র্েও্িরর্ির্খস্ই্স্কার্ল্িার্খস্ৌন্দযেই্পকন্তু্স্বার্আর্ ্আিার্ের্ির্ন্
 ভীর্ ছাপ্ এাঁর্ক্ খেয়পন।্  াল্ েুপে্ কিনীয়্ বর্ে,্ পকন্তু্ আর্বর্ র্ খছাাঁয়া্ খলর্ ্ িা্
েযাকার্ি।্খচাে্েুপে্প্রেীপ্ত্বর্ে,্পকন্তু্খস্-েীপপ্ত্জ্বর্রর্উত্তাপজপনি।্অনুভভ পি-স্র্চিন্
িুেপে্েৃঢ়স্ম্বন্ধ্্এবাং্চাপা্অযরার্ষ্ঠ্আত্মস্াংযর্ির্প্রয়াস্।্িুহভ র্িের্ির্যয্খোলা্েরজার্
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খের্ি্আিার্ের্রূপপস্্খস্ৌন্দযে্েিেনপ্রাথেী্যেন্এর্স্্োাঁোর্লন্পচোপপের্ির্ির্িা,্িেন্
খস্ৌন্দযে্নয়—আিঙ্কই্স্বার্আর্ ্পথর্পথর্কর্র্খকাঁর্প্উঠল্িার্েুই্খচার্ে। 
 
আিার্স্বািী্পক্এোর্ন্পছর্লন্পি.্খহািস্? 
 
হযাাঁ,্িযাডাি,্এোর্ন্পছর্লন্পিপন। 
 
পি.্খহািস্,্আপনার্ক্পিনপি্করপছ,্আপি্খয্এোর্ন্এর্স্পছ,্িা্িাাঁর্ক্বলর্বন্না।্
ভাবর্লিহীন্ পনসৃ্পহ্ িুর্ে্ িাথা্ নীচু্ কর্র্অপভবােন্জানাল্ খহািস্।্িারপর্ হার্ির্
স্াংর্কর্ি্খলপডর্ক্একো্খচয়ার্খেপের্য়্পের্ল। 
 
বলর্ল,্ ইর্য়ার্ খলপডপিপ,্ আিার্ক্ বর্ো্ স্াংকর্ে্ খেলর্লন।্ আিার্ অনুর্রায,্ আর্ ্
বসু্ন,্িারপর্বলুন্কী্অপভপ্রায়।্পকন্তু্আর্ ই্জাপনর্য়্রােপছ,্খকার্নারকি্িিেপবহীন্
প্রপিশ্রুপি্খেওয়া্আিার্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্নাও্হর্ি্পার্র। 
 
দ্রুি্ পের্ক্ষর্প্আোআপেভার্ব্ ঘর্ খপপরর্য়্ জানলার্ পের্ক্ পপঠ্ কর্র্ বর্স্্ পের্লন্
খলপড্খহাপ।্রাপনর্ির্িাই্হাবভাব-খচহারা্িাাঁর—িন্বী,্েীঘোঙ্গী,্অপভজাি্এবাং্খরোয়্
খরোয়্বরবপণেনী। 
 
পি.্ খহািস্,্কথা্বলর্ি্বলর্ি্স্াো্েস্তানাপরা্হার্ির্ িুপঠ্বন্ধ্্করর্ি্এবাং্ েুলর্ি্
লা র্লন্ ঘন্ ঘন,্ অকপর্ে্আপনার্ক্ স্ব্ েুর্ল্ বলব্আপি।্ বলব্ এই্আিায়্ খয্
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হয়র্িা্স্ব্খিানার্পর্আপপনও্প্রাণর্োলা্হর্বন্আিার্কার্ছ।্শুযু্একপে্পবষয়্ছাো্
আপি্ এবাং্ আিার্ স্বািী্ পরস্পর্রর্ কার্ছ্ খকার্না্ প্রস্ঙ্গই্ খ াপন্ কপর্ না।্ স্িস্ত্
বযাপার্র্আিার্ওপর্ওাঁর্পপরপভণে্আস্থা্আর্ছ—শুযু্একপে্ছাো।্এবাং্িা্রাজনীপি।্
এ-বযাপার্র্ খযন্  ালার্িাহর্ করা্ িাাঁর্ খঠাাঁে।্ পকছুই্ বর্লন্ না্আিার্ক।্ পকন্তু্আপি্
জাপন,্ িরার্ে্অিযন্ত্খিাচনীয়্একো্কাণ্ড্ঘর্ে্খ র্ছ্আিার্ের্বাপের্ি।্আপি্জাপন,্
একো্কা জ্অেৃিয্হর্য়র্ছ।্পকন্তু্খযর্হিু্পবষয়ো্রাজনীপি্স্ম্পপকেি,্সু্িরাাং্আিার্
স্বািী্ পুর্রাপুপরভার্ব্আিার্ক্স্ব্কথা্ েুর্ল্বলর্ি্পারর্ছন্না।্অথচ্এ-ঘেনার্স্ব্
পকছু্ পবস্তাপরিভার্ব্আিার্ক্জানর্িই্ হর্ব।্এবাং্জানাো্একান্তই্ েরকার—একান্তই্
েরকার,্আবার্বলপছ্আপি।্এই্রাজনীপিপবেরা্ছাো্আপপনই্একিাে্বযপক্ত্ পযপন্
স্িয্ঘেনাো্জার্নন।্খস্ইজর্নযই্আিার্অনুর্রায,্আিার্পিনপি্পি.্খহািস্,্েয়া্কর্র্
বলুন,্পঠকপঠক্বলুন্কী্হর্য়র্ছ্এবাং্এর্পপরণাি্কী।্স্িস্ত্েুর্ল্বলুন,্পি.্খহািস্।্
ির্ের্লর্ স্বার্থের্কথা্ পচন্তা্কর্র্ পনবোক্ হর্য়্ থাকর্বন্ না।্ খকননা,্ িাাঁর্ স্বাথে্ রক্ষা্
পার্ব্ যপে্আিার্ক্আপনারা্ স্ব্কথা্ বর্লন্এবাং্আিার্ওপর্আস্থা্ রার্েন।্ খয-
কা জো্চুপর্খ র্ছ্খস্ো্কী? 
 
িযাডাি,্যা্পজোস্া্করর্ছন,্িা্স্পিযই্অস্ম্ভব। 
 
গুপঙর্য়্উর্ঠ্েুই্হার্ি্িুে্খ র্ক্খেলর্লন্খলপড। 
 
পজপনস্ো্ বুঝর্ি্ খচষ্টা্ করুন,্ িযাডাি।্ আপনার্ স্বািী্ যপে্ এ-বযাপার্র্ আপনার্ক্
অন্ধ্কার্র্ রাোই্ স্াং ি্ ির্ন্ কর্র্ থার্কন,্ িেন,্ স্েয্ প্রপিশ্রুপিবদ্ধ্ হর্য়্ খযস্ব্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িথযগুপল্আপি্খজর্নপছ্এবাং্যা্উপন্আপনার্কার্ছ্খ াপন্খরর্ের্ছন,্িা্পক্আপনার্ক্
আিার্বলা্উপচি?্এ-কথা্পজর্েস্্করাোও্অনযায়।্আপনার্উপচি্িাাঁর্কই্পজর্েস্্
করা,্আর্কাউর্ক্নয়। 
 
আপি্পজর্েস্্কর্রপছলাি্ওাঁর্ক।্খিষ্উপায়্পহর্স্র্ব্আপনার্কার্ছ্আপি্এর্স্পছ।্পি.্
খহািস্,্ পনপিি্ পকছু্না্বর্লও্একপে্পর্য়ন্ট্স্ম্পর্কে্আপপন্যপে্আিায়্আর্লাপকি্
কর্রন্খিা্বর্ো্উপকার্হয়। 
 
পর্য়ন্টো্কী,্িযাডাি? 
 
এ-ঘেনার্ের্ল্আিার্স্বািীর্রাজননপিক্কিেজীবন্পক্ক্ষপিগ্রস্ত্হর্ব? 
 
িযাডাি,্এ-বযাপার্র্একো্সু্রাহা্না্হর্ল্েলােল্েুবই্োরাপ্হর্ি্পার্র। 
 
আ!্এিনভার্ব্ চপকর্ি্ পনশ্বাস্্ োনর্লন্ খলপড্ খযন্আরও্ েৃঢ়িভল্ হল্িার্স্র্ন্দর্হর্
রাপি।্আর্একো্প্রশ্ন,্পি.্খহািস্!্এ-পবপযের্য়র্প্রথি্িক্খপর্য়ই্আিার্স্বািী্িার্
খচাে-িুর্ে্এিন্ভাব্ েুপের্য়্ িুর্লপছর্লন্যা্ খথর্ক্আপি্ বুর্ঝপছলাি,্এ-েপলল্ খোয়া্
যাওয়ার্ের্ল্ভয়ানক্রকর্ির্প্রপিপক্রয়া্খেো্খযর্ি্পার্র্জন র্ণর্ির্যয। 
 
উপন্যপে্িা্বর্ল্থার্কন্িাহর্ল্পনিয়্িা্উপের্য়্পের্ি্পাপর্না। 
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প্রপিপক্রয়াগুর্লা্কী্প্রকৃপির্বলুন্খিা? 
 
উাঁহু,্িযাডাি,্আবার্আপপন্এিন্কথা্পজর্েস্্করর্ছন্যার্উত্তর্খেওয়া্আিার্পর্ক্ষ্
স্ম্ভব্নয়। 
 
িাহর্ল্আপনার্স্িয়্নষ্ট্করব্না।্আরও্একেু্খোলােুপলভার্ব্কথা্বলর্ি্চাইর্লন্
,্খস্জর্নয্আপনার্ক্আপি্খোষ্পেই্না,্পি.্খহািস্।্আপপনও্খয্আিার্স্ম্বর্ন্ধ্্একো্
োরাপ্যারণা্পনিয়্খপাষণ্করর্বন্না–খস্-পবশ্বাস্্আিার্রইল।্আিার্স্বািীর্ইিার্
পবরুর্দ্ধও্আপি্ চাই্ িার্ উের্ব ্ উর্ত্তজনার্ পকছুো্ অাংি্ পনর্জর্ ির্ন্ পনর্ি।্আর্
একবার্ অনুর্রায্ জাপনর্য়্ যাই,্ আপি্ খয্ এোর্ন্ এর্স্পছলাি,্ িা্ েয়া্ কর্র্ ওাঁর্ক্
বলর্বন্ না।্ েরজার্ কাছ্ খথর্ক্আিার্ের্ পের্ক্ পের্র্ িাকার্লন্ উপন।্ খিষবার্রর্
ির্িা্ খেেলাি্ িাাঁর্ সু্ন্দর্ পকন্তু্ উদ্ভান্ত্ িুে,্ চিপকি্ খচাে্ আর্ চাপা্ অযর্রাষ্ঠ।্
িারপরই্অেৃিয্হর্লন্উপন। 
 
স্কার্েের্ পবলীয়িান্েস্্েস্্ির্ব্দর্পপরস্িাপপ্ত্ঘেল্েরজা্বন্ধ্্করার্ির্ব্দ।্হাপস্িুর্ে্
খহািস্্িেন্বলর্ল,্ওর্হ,্ওয়ােস্ন,্খির্য়র্ের্পবভা ো্খিা্খিািার।্সু্ন্দরী্িপহলাপে্
কী্খেলায়্খির্ির্ছন্বর্লা্খিা?্ওাঁর্আস্ল্অপভপ্রায়ো্কী? 
 
ভদ্রিপহলার্বক্তবযই্খিা্জর্লর্ির্িা্পপরষ্কার্এবাং্ওাঁর্উের্ব ও্েুবই্স্বাভাপবক। 
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হুি।্ওাঁর্খচহারাো্একবার্খভর্ব্খেে,্ওয়ােস্ন।্আরও্ভার্বা্ওাঁর্হাবভাব,্অবরুদ্ধ্
উর্ত্তজনা,্অিান্ত্প্রকৃপি্এবাং্নার্ছােবান্দার্ির্িা্প্রশ্ন্করার্যরন।্ির্ন্খরর্ো,্উপন্
খয-স্ম্প্রোর্য়র্িানুষ,্খস্োর্ন্খকউ্লঘু্কারর্ণ্আর্ব ্প্রকাি্কর্র্না। 
 
বাস্তপবকই,্খবজায়্পবচপলি্হর্য়্পর্েপছর্লন্ভদ্রিপহলা। 
 
আরও্ির্ন্ খরর্ো,্কীরকি্অদু্ভি্ঐকাপন্তকিার্স্র্ঙ্গ্উপন্আিার্ের্আশ্বস্ত্করর্লন্
খয,্িাাঁর্স্বািীর্স্িযক্স্বাথেরক্ষার্জর্নযই্স্ব্জানা্উপচি।্ও-কথা্বলার্অথে?্আরও্
একো্ পজপনস্্ পনিয়্ লক্ষ্ কর্রছ,্ ওয়ােস্ন।্ আর্লার্ পের্ক্ খপছন্ পের্র্ খকিন্
খকৌির্ল্বর্স্্পের্লন,্িা্ খিা্ খেের্ল।্আিরা্ খয্িার্ িুর্ের্ভাব্ খের্ে্িন্ বুর্ঝ্
খেপল,্িা্উপন্চান্না। 
 
হযাাঁ,্ঘর্রর্একো্খচয়ারই্খবর্ছ্পনর্য়পছর্লন্উপন। 
 
জার্নাই্ খিা,্ খির্য়র্ের্ খিাপেভ্ স্বই্ অর্বাযয।্ িা োর্রর্ের্ খস্ই্ স্ত্রীর্লাকোর্ কথা্
খিািার্ির্ন্থাকর্ি্পার্র।্িার্কও্পঠক্এই্কারর্ণ্স্র্ন্দহ্কর্রপছলাি্আপি।্নার্কর্
ওপর্খকার্না্পাউডার্পছল্না।্আর্এই্স্র্ন্দহই্পকনা্খিষ্পযেন্ত্হর্য়্োাঁোল্পনভুেল্
স্িাযান।্এ-রকি্খচারাবাপলর্ওপর্কী্কর্র্ খিািার্ পস্দ্ধার্ন্তর্প্রাস্াে্ তিপর্করর্ব্
বল্ খিা?্ ওর্ের্ অপি্ িুি্ কাযেকলাপ্ পনর্য়ই্ খিাো্ খিাো্ গ্রন্থেণ্ড্ রচনা্ করা্ যায়্
অথবা্ ওর্ের্ অপি্ অস্াযারণ্ আচরর্ণর্ কারণ্ আপবষ্কার্ করর্ি্ প র্য়্ পাওয়া্ যায়্
হয়র্িা্একো্চুর্লর্কাো্বা্চুল্খকাঁচকার্নার্প্রস্াযনস্ািগ্রী।্গুড্িপনোং,্ওয়ােস্ন। 
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খবর্রাি্নাপক? 
 
হযাাঁ।্ যাব্ খ ার্ডালপেন্ পির্ে।্ পুপলি্ অপের্স্র্ খোস্তর্ের্ স্র্ঙ্গ্ স্কালো্ কাোব্
ওইোর্নই।্আিার্ের্স্িস্যার্স্িাযান্আর্ছ্এেুয়ারর্ডা্লুকার্স্র্িৃিুযরহর্স্যর্স্ার্থ—
যপেও্স্বীকার্করপছ,্ খকাথাকার্জল্খকাথায়্ প র্য়্োাঁোর্ব,্ খস্-পবষর্য়্ পকছুই্আন্দাজ্
কর্র্ উঠর্ি্ পারপছ্ না্আপি।্ ইপঙ্গি,্ ইিারা্ পকছুই্আপি্ পাইপন্ এ-স্ম্পর্কে।্ ঘেনা্
ঘোর্আর্ ই্পথর্য়াপর্তিপর্করাো্পবরাে্ভুল।্ভায়া্ওয়ােস্ন,্একেু্স্াির্ল্খথর্কা।্
নিুন্ খকউ্ খেো্করর্ি্এর্ল্কথা্ খবার্লা্আিার্হর্য়।্যপে্স্ম্ভব্হয়্ খিা্লার্ঞ্চর্
আর্ ই্খেো্হর্ব্খিািার্স্ার্থ। 
 
খস্পেন,্িার্পর্রর্পেন্এবাং্িারও্পর্রর্পেন্পবর্িষ্একো্িুর্ড্রইল্খহািস্।্ওর্
বনু্ধ্বান্ধ্র্বরা্এ্স্ির্য়্ওর্ক্বর্ল্স্বল্পভাষী,্আর্স্বাই্বর্ল্পবষণ্ণ।্এ্ক-পেন্ও্ঝর্ের্
ির্িা্ এল,্ ঝর্ের্ ির্িা্ খ ল,্ যভিপান্করর্ল্অপবরাি,্ িার্ঝ্ িার্ঝ্ খবহালা্ নাপির্য়্
েুকোক্েু-একো্ ান্বাজাল,্কের্না-বা্েুর্ব্রইল্পেবাস্বর্ে,্স্যান্ডউইচ্প লর্ল্যেন-
িেন্অস্ির্য়,্ এবাং্আিার্ ছাো্ ছাো্ প্রশ্নগুর্লার্ উত্তর্ যা্ পের্ল্ িা্ না-খেওয়ারই্
িাপিল।্খবি্বুঝলাি,্িেন্ত্স্ম্পর্কে্পবর্িষ্সু্পবর্য্কর্র্উঠর্ি্পারর্ছ্না্ও।্পনর্জর্
অবস্থাও্খিিন্ভার্লা্নয়।্ খকস্ো্স্ম্বর্ন্ধ্্ পকছুই্বলি্না্ও্িের্ন্তর্েুাঁপেনাপে্এবাং্
পনহি্বযপক্তর্পেেিি ার্জন্পিঠুনও্খগ্রপ্তার্এবাং্পর্র্োলাস্্পাওয়ার্েবর্জানলাি্
আপি্ কা জ্ পর্ে।্ কর্রানার্রর্ জুপররা্ জানার্ল্ খয্ েুনো্ পনিয়্ উর্েিযিভলক্ এবাং্
সু্পপরকপল্পি্হিযা।্পকন্তু্েুপন্অথবা্েুপনরা্আর্ র্ির্িাই্রইল্অোি।্খিাপেভ্কী,্
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খস্-রকি্ আচও্ খকউ্ পের্ি্ পারর্ল্ না।্ বহু্ িভলযবান্ স্ািগ্রীর্ি্ ঘর্ খবাঝাই্ থাকা্
স্র্েও্ একপে্ পজপনস্ও্ স্র্রপন।্ পনহি্ বযপক্তর্ কা জপেও্ খকউ্ নাোচাো্ কর্রপন।্
কা জপে্ েুাঁপের্য়্ েুাঁপের্য়্ পরীক্ষা্ করার্ পর্ খেো্ খ ল,্ ভদ্রর্লাক্ পছর্লন্ একযার্র্
আন্তজোপিক্রাজনীপির্উপর্উৎস্াহী্এবাং্উৎসু্ক্ছাে,্অপবশ্রান্ত্ ল্পবাজ,্অস্াযারণ্
ভাষাপবে,্ এবাং্ ক্লাপন্তহীন্ পের্লেক।্ অর্নকগুর্লা্ খের্ির্ খনিৃস্থানীয়্ রাজনীপিপবর্ের্
স্র্ঙ্গ্ িার্ ঘপনষ্ঠ্ স্ম্পকে্ পছল।্ পকন্তু্ িার্ েয়ারর্বাঝাই্ েপললপে্ খথর্ক্ চাঞ্চলযকর্
খকার্না্ িথযই্ আপবষ্কার্ করা্ খ ল্ না।্ স্ত্রীর্লার্কর্ের্ স্ার্থ্ আলার্পর্ খক্ষর্ে্ পিপন্
পছর্লন্ বাছপবচাররপহি।্ বযপক্তপনপবের্ির্ষ্ স্বার্ স্র্ঙ্গ্ পিির্িন,্ পকন্তু্ ওপর্র্ ওপর্র,্
িাোিাপে্ পছল্ না্ কার্রার্ স্ার্থই।্ এ-রকি্ খির্য়র্ের্ ির্যয্ িার্ পপরপচর্ির্ স্াংেযা্
প্রচুর,্ পকন্তু্ বান্ধ্বী্ পছল্ িাে্ কর্য়কজন,্আর্ এিন্ একজনও্ পছল্ না্ যার্ক্ পিপন্
ভার্লাবাস্র্িন।্স্বভাবচপরে্পপরপিি্এবাং্পনয়পিি।্িার্আচরর্ণ্খকউ্রুষ্ট্হর্িন্না।্
আ ার্ াো্একো্পবরাে্রহস্য্িাাঁর্িৃিুয্এবাং্এ-রহস্য্স্ম্ভবি্খিষ্পযেন্ত্অনুঘাপেিই্
খথর্ক্যার্ব। 
 
স্ীিাহীন্পনপিয়িার্অনুকল্প্পহস্ার্ব্িপরয়া্হর্য়্খগ্রপ্তার্করা্হর্য়পছল্পেেিি ার্জন্
পিঠুনর্ক।্পকন্তু্িার্পবরুর্দ্ধ্খকার্না্িািলাই্খের্ন্পনর্য়্যাওয়া্খ ল্না।্খস্ই্রার্িই্
হযািারপস্মর্থ্ বনু্ধ্র্ের্ স্ার্থ্ খেো্ কর্রপছল্ খস্।্ খকার্না্ োাঁক্ খনই্ িার্ অযাপলপবর্ি।্
একো্পর্য়ন্ট্অবিয্স্পিয।্খয্স্ির্য়্বাপেিুর্ো্রওনা্হর্য়পছল্খস্,্েুনো্যরা্পোর্
আর্ ই্ওর্য়েপিনোর্র্খপৌঁর্ছ্যাওয়া্উপচি্পছল্িার।্পকন্তু্খেপর্হওয়ার্খয্কারণ্
খস্্েিোর্ল্িা্েুবই্স্ম্ভব।্খস্রার্ি্োপনকো্পথ্খহাঁর্ে্এর্স্পছল্খস্্এবাং্িা্আিযে্
নয়্এই্কারর্ণ্ খয্ বর্ো্ সু্ন্দর্ পছল্ খস্ই্ পবর্িষ্ রািপে।্কার্জই,্ বার্রাোর্ স্ির্য়্
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বাপের্ি্ খপৌঁছায়্ খস্।্ খপাঁৗৌর্ছই্ ওই্ অপ্রিযাপিি্ খিাচনীয়্ কাণ্ড্ খের্ে্ অপভভভ ি্ হর্য়্
পর্ে।্িপনর্বর্স্র্ঙ্গ্িার্স্ম্পকে্ প্রথি্ খথর্কই্ভার্লা।্ িৃি্বযপক্তর্কর্য়কপে্ পজপনস্্
পবর্িষ্কর্র্কু্ষর্রােবার্একো্খছাি্খকস্্পেেিি ার্রর্বার্ক্স্পাওয়া্খ পছল।্পকন্তু্
জন্পিঠুন্জানর্লন্খয্পজপনস্গুর্লা্িার্িপনর্বর্খেওয়া্বকপিি।্পির্স্স্্পপ্রঙ্গলও্িা্
স্িথেন্করর্ল।্বছর্ পির্নক্হল্ লুকার্স্র্কার্জ্বহাল্আর্ছ্ পিঠুন।্একো্ পজপনস্্
পকন্তু্লক্ষণীয়।্ইউর্রাপ্স্ের্রর্স্ির্য়্লুকাস্্পিঠুনর্ক্স্র্ঙ্গ্পনর্িন্না।্িার্ঝ্িার্ঝ্
িাস্্ পির্নর্কর্ জর্নয্ পযাপরর্স্্ থাকর্িন্ উপন।্ খস্্ স্ির্য়্ পিেুন্ থাকি্ খ ার্ছালপেন্
পির্ের্ বাপের্ িোবর্যার্ন।্ েুর্নর্ রার্ি্ পির্স্স্্ পপ্রঙ্গলও্ পকছু্ শুনর্ি্ পায়পন।্ িার্
িপনর্বর্ স্ার্থ্ খকউ্ যপে্ খেো্ করর্ি্ এর্স্্ থার্ক্ খিা্ পিপন্ পনর্জই্ েরজা্ েুর্ল্
পের্য়পছর্লন। 
 
কার্জ্কার্জই্পিনর্ে্পেন্খকর্ে্খ ল,্পকন্তু্রহস্য-পিপির্রর্একো্অাংর্িরও্স্িাযান্
করা্খ ল্না।্অন্তি্কা র্জ্আপি্িাই্পেলাি!্খহািস্্এর্খথর্ক্খবপি্েবর্যপেও্
রােি,্ িা্আর্কাউর্ক্জানায়পন।্ ওর্ িুর্েই্ শুর্নপছলাি,্ এ-খকর্স্্ খলস্র্েড্িার্ক্
ের্ল্খের্নর্ছ।্খস্্খয্প্রর্িযকো্নিুন্পপরপস্থপির্ঘপনষ্ঠ্স্াংস্পর্িে্রর্য়র্ছ,্িা্জানিাি।্
চিুথে্ পেন্ পযাপরস্্ খথর্ক্একো্ সু্েীঘে্ খেপলগ্রাি্ এর্স্্ খপৌঁর্ছার্নার্ পর্ ির্ন্ হল্এ্
পবরাে্প্রর্শ্নর্স্ব্পকছুরই্স্িাযান্হর্য়্খ ল। 
 
পযাপরর্স্র্পুপলি্স্েয্একো্আপবষ্কার্কপরয়ার্ছ্(পলর্ের্ছ্খডপল্খেপলগ্রাে)।্ের্ল,্খয্
অবগুণ্ঠন্ পি.্এেুয়ারর্ডা্ লুকার্স্র্ খিাচনীয়্অেৃষ্টর্ক্আবৃি্কপরয়া্ রাপেয়াপছল,্িাহা্
উপেি্হইল।্ ি্খস্ািবার্রার্ে্ওর্য়েপিনোর্রর্খ ার্ডালপেন্পির্ে্আক্রান্ত্হইয়া্
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পি.্ এেুয়ারর্ডা্ লুকাস্্ িৃিুযিুর্ে্ পপিি্ হন।্ আিার্ের্ পাঠকবর্ ের্ স্মরর্ণ্ থাপকর্ি্
পার্র্ খয,্ পনহি্ ভদ্রর্লাকর্ক্ ছুপরকাহি্ অবস্থায়্ িাাঁহার্ ঘর্রই্ পাওয়া্ প য়াপছল।্
কর্য়কপে্ কারর্ণ্ িাাঁহার্ পেেিি ারর্ক্ স্র্ন্দহ্ করা্ হইয়াপছল্ বর্ে,্ পকন্তু্ একপে্
অযাপলপবর্জনয্খস্-খকস্্ভাপঙয়া্যায়।্িযাডাির্জল্খহনপর্খোরর্নপয়্নার্ি্পপরপচি্এক্
ভদ্রিপহলা্ রু্ অোরপলর্ি্ একপে্ খছাি্ পভলা্ লইয়া্ বাস্্ কপরর্িন।্  িকাল্ িাহার্
চাকরবাকর্ররা্কিৃেপক্ষর্ক্েবর্খেয়্খয্ পিপন্নাপক্উন্মাে্হইয়া্ প য়ার্ছন।্পরীক্ষার্
পর্ খেো্ যায়্ খয,্ বাস্তপবকই্ পিপন্ পবপজ্জনক্ এবাং্ স্থায়ী্ প্রকৃপির্ একো্ বাপির্ক্
আক্রান্ত।্িের্ন্তর্ের্ল্পুপলি্আপবষ্কার্কপরয়ার্ছ্খয,্লন্ডন্পপরভ্রিণ্স্িাপনার্ন্ত্ ি্
িঙ্গলবার্স্ব ৃর্হ্ পেপরয়া্আর্স্ন্িযাডাির্জল্এবাং্প্রিাণ্যাহা্পাওয়া্ প য়ার্ছ্িাহার্ি্
খেো্ যাইর্ির্ছ,্ ওর্য়েপিনোর্রর্অপরার্যর্ স্র্ঙ্গ্ িাাঁহার্ স্াংর্যা ্আর্ছ।্ের্োগ্রাে্
পিলাইয়া্খেেবার্পর্পস্দ্ধান্তিভলকভার্ব্প্রিাপণি্হইয়ার্ছ্খয,্িপস্র্য়্খহনপর্খোরর্নপয়্
এবাং্এেুওয়ারর্ডা্ লুকাস্্এক্এবাং্অপিিীয়্বযপক্ত্এবাং্ পনহি্বযপক্ত্খকার্না্কারর্ণ্
লন্ডন্ এবাং্ পযাপরর্স্্ তিি্ জীবনযাপন্ কপরয়া্ আপস্য়ার্ছন।্ িযাডাির্জল্ খোরর্নপয়্
বণেস্াংকর।্ওর্য়ে্ইপন্ডর্জ্িাহার্জন্ম্এবাং্িাহার্যিনীর্ি্ইউর্রাপীয়্ও্পনর্গ্রা্উভয়্
রক্তই্প্রবাপহি।্অল্পর্িই্ পনরপিিয়্উর্ত্তপজি্হইয়া্ওঠা্িাহার্স্বভাব্এবাং্অিীর্ি্
ঈষোর্প্রর্কার্প্কর্য়কবার্িাহার্পচত্তপবকার্ঘপের্িও্খেো্প য়ার্ছ।্অনুিান,্উর্ত্তজনা্
বা্ ঈষোবিিই্ পিপন্ এ্ ভয়ানক্ েুনো্ কপরয়া্ খেপলয়ার্ছন্ যাহার্ ের্ল্ লন্ডর্ন্ এই্
প্রকার্স্াো্পপেয়া্ প য়ার্ছ।্ খস্ািবার্রার্ে্িাহার্ পিপবপযর্ খকার্না্ হপেি্এেনও্
পাওয়া্ যায়্ না্ বর্ে,্ ির্ব্ পুপলর্ির্ স্র্ন্দহ,্ িাহার্ বণেনার্ স্র্ঙ্গ্ পিপলয়া্ যায়্ এিন্
একজন্ স্ত্রীর্লাক্ িঙ্গলবার্ স্কার্ল্ খিপরাং্ ক্রস্্ খেির্ন্ িাহার্ উদ্ভান্ত্ খচহারা্ এবাং্
িারিুর্ো্ অঙ্গভপঙ্গর্ জনয্ েৃপষ্ট্ আকষেণ্ কর্র।্ অিএব্ েুনো্ স্বভাবিই্ উন্মত্ত্
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থাকাকালীনই্হইয়ার্ছ্অথবা্েুর্নর্অবযবপহি্প্রপিপক্রয়ায়্এই্অসু্েী্িপহলার্খচিনা্
খলাপ্ পায়্ এবাং্ পিপন্ পা ল্ হইয়া্ যান।্ বিেিার্ন্ অিীর্ির্ খকার্না্ সু্স্াংবদ্ধ্ বণেনা্
পের্ি্ পিপন্ অপার ্ এবাং্ পচপকৎস্র্করাও্ িাহার্ খচিনার্ পুনরুদ্ধার্রর্ খকার্না্আিা্
রাপের্ির্ছন্ না।্ প্রিাণ্ পাওয়া্ প য়ার্ছ,্ একজন্ স্ত্রীর্লাকর্ক্ পিপন্ িযাডাির্জল্
খোরর্নপয়ও্হইর্ি্পার্রন,্ খস্ািবার্রার্ে্কর্য়ক্ঘণ্টার্জর্নয্ খ ার্ডালপেন্ পির্ের্
একপে্বাপের্ক্লক্ষ্কপরর্ি্খেো্প য়ার্ছ। 
 
এ-স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্কী্ির্ন্হয়,্ খহািস্?্েবরো্আপিই্খজার্র্খজার্র্পর্ে্খিানালাি্
ওর্ক।্শুনর্ি্শুনর্ি্প্রািরাি্োওয়া্খিষ্করল্বনু্ধ্বর। 
 
িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্খেপবল্খছর্ে্উর্ঠ্ঘর্রর্এ-খিাে্খথর্ক্ও-খিাে্পযেন্ত্পায়চাপর্
করর্ি্করর্ি্বলল্ও,্ বুঝর্ি্পারপছ্ পনোরুণ্ খভা াপন্ত্ চর্লর্ছ্ খিািার্ খকৌিভ হর্লর্
েুপে্পের্প্বর্স্্থাকার্জর্নয।্পকন্তু্ ি্পিন্পের্ন্যপে্খিািায়্পকছু্না-বর্ল্থাপক্খিা্
বুঝর্ি্ হর্ব্ বলার্ ির্িা্ পকছুই্ পছল্ না।্ এিনকী্ এেনও্ পযাপরস্্ খথর্ক্আস্া্ এই্
পরর্পােেও্আিায়্পবর্িষ্স্াহাযয্করর্ি্পারর্ছ্না। 
 
খলাকোর্িৃিুযই্যপে্প্রশ্ন্হয়,্িাহর্ল্এই্পরর্পার্ৗেেই্খিা্চভ োন্ত,্িাই্নয়্পক? 
 
ভদ্রর্লার্কর্ িৃিুযো্ খিা্ একো্ পনছক্ ঘেনা—আিার্ের্আস্ল্ কার্জর্ িুলনায়্ িুি্
একো্উপস্াংহার।্আিার্ের্িুেযকিেবয্হল্েপললোর্হপেি্েুাঁর্জ্বার্করা্আর্একো্
ইউর্রাপীয়্পবপযেয়র্ক্পনর্রায্করা।্ ি্পিনপের্ন্একপেিাে্গুরুত্বপভণে্পজপনস্্ঘর্ের্ছ,্
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এবাং্িা্হর্ি্পকছুই্ঘর্েপন।্প্রায়্প্রপি্ঘণ্টায়্ ভনের্ির্ন্টর্কাছ্খথর্ক্পরর্পােে্পাপি্
আপি্ এবাং্ ইউর্রার্পর্ খকাথাও্ খকার্নারকি্ অিাপন্তর্ স্ভচনা্ খেো্ যায়পন,্ এ-পবষর্য়্
আপি্পনপিি।্এেন,্এ-পচপঠো্যপে্খেিছাো্হি্না,্কের্নাই্িা্হয়পন,্হর্ি্পার্র্
না্পকন্তু্যপে্খেিছাো্না-ই্হর্য়্থার্ক,্ির্ব্এেন্িা্খকাথায়?্কার্কার্ছ?্খকনই-বা্
এর্ক্ খচর্প্ রাো্ হর্য়র্ছ?্ এই্ প্রশ্নোই্ খিা্ হািুপের্ ির্িা্ েিােি্ পের্ছ্ আিার্
ি র্জ।্ পচপঠো্ খয-রার্ি্অেৃিয্ হল,্ পঠক্ খস্ই্ রার্িই্ লুকাস্ও্ওপার্রর্পর্থ্ যাো্
করর্লন–এপক্বাস্তপবকই্পনছক্কাকিলীয়?্পচপঠো্ পক্আর্েৌ্খপাঁৗৌর্ছপছল্ওাঁর্কার্ছ?্
িাই্যপে্হয়্ খিা্িার্কা জপর্ের্িার্ঝ্িার্ঝ্ পচপঠর্স্ন্ধ্ান্ পিলর্ছ্না্ খকন?্ওাঁর্
পবকৃি-িপস্তষ্ক্স্ত্রী্পক্যাওয়ার্স্ির্য়্পচপঠোও্স্র্ঙ্গ্পনর্য়্খ র্ছন?্িাই্যপে,্িাহর্ল্িা্
পক্ িার্ পযাপরর্স্র্ বাপের্ি্আর্ছ?্ েরাপস্্ পুপলর্ির্ স্র্ন্দহ্ জাগ্রি্ না-কর্র্ কীভার্ব্
আপি্ এেন্ এর্ স্ন্ধ্ান্ কপর্ বল্ খিা?্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন,্ এ-খকস্ো্ এিনই্ খয্
এোর্ন্ আইন্ আিার্ের্ কার্ছ্ যিোপন্ পবপজ্জনক,্ পঠক্ িিোপন্ পবপজ্জনক্
পক্রপিনালরা।্প্রর্িযকপে্খলার্কর্হাি্রর্য়র্ছ্আিার্ের্পবরুর্দ্ধ,্িা্স্র্েও্স্বার্থের্ঝুাঁপক্
পকন্তু্অপি্ পবপুল।্এ-রহর্স্যর্স্ােলযিয়।্পপরস্িাপপ্তর্ি্যপে্ খপৌঁর্ছার্ি্পাপর,্িাহর্ল্
আিার্খ ৌরবিয়্কিেজীবর্নর্িুকুেিপণ্হর্য়্থাকর্ব্এ-ঘেনা।্এই্খিা্খেেপছ্রণাঙ্গন্
খথর্ক্এর্স্্খপৌঁর্ছর্ছ্আিার্স্বের্িষ্পরর্পােে!্খনােো্হার্ি্খপর্য়ই্দ্রুি্খচাে্বুপলর্য়্
পনর্ল্ ও।্ হুরর্র!্ খলস্র্েড্ খকৌিভ হর্লােীপক্ পকছুর্ খোাঁজ্ খপর্য়র্ছ্ বর্ল্ ির্ন্ হর্ি!্
ওয়ােস্ন,্ েুপপো্ িাথায়্ পের্য়্ নাও।্ চর্লা,্ খবোর্ি্ খবোর্ি্ওর্য়েপিনোর্রর্ পের্ক্
যাই্েুজর্ন। 
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অকুস্থর্ল্ খস্ই্আিার্প্রথি্আ িন।্ খয-িিাব্দীর্ি্এ-বাপের্জন্ম–হুবহু্িারই্ির্িা্
আকৃপি।্উাঁচু্িপলন,্আর্স্াংকীণে্েুপপরর্ি্বহুযা্পবভক্ত্আয়িন।্পেেোে,্খকিােুরস্ত্
আর্ পনর্রে।্ স্াির্নর্ জানলা্ খথর্ক্ খলস্র্ের্ডর্ বুলড -আকৃপির্ক্ আিার্ের্ পের্ক্
িাপকর্য়্থাকর্ি্খেেলাি।্পবিালবপু্একজন্কনর্েবল্েরজাো্েুর্ল্যরর্িই্স্াের্র্
অভযথেনা্ জানার্লন্ খলস্র্েড।্ খয-ঘর্র্ আিার্ের্ পনর্য়্ যাওয়া্ হল,্ েুনো্ হর্য়র্ছ্
খস্োর্নই।্ িেন্ পকন্তু্কার্পের্ের্ ওপর্একো্ কুৎপস্ি্এর্লার্ির্লাভার্ব্ ছপের্য়্ পো্
ো ্ছাো্েুর্নর্আর্খকার্না্পচহ্ন্অবপিষ্ট্পছল্না্ঘর্রর্ির্যয।্কার্পেেো্খছার্ো্আর্
খচৌর্কানা,্ পুরু্কাপর্ে্আবৃি্এবাং্ঘর্রর্ পঠক্িাঝোর্ন্পািা।্চারপার্ি্ পঘর্র্ পছল্
চওো্ পকন্তু্ ভাপর্ সু্ন্দর্ খস্র্কর্ল্ কায়োয়্ েুব্ চকচক্ পাপলি্ করা্ খচৌর্কা্ ব্লর্কর্
কার্ঠর্খির্ঝ।্আগুর্নর্ চুপল্লর্ওপর্র্ঝুলপছল্ পবপজি্িত্রুর্ের্অপি্চিৎকার্অর্স্ত্রর্
স্াপর।্ এই্অর্স্ত্ররই্একোর্ক্কার্জ্ লা ার্না্ হর্য়র্ছ্ খস্ই্ খিাচনীয়্ রার্ি।্জানলার্
স্াির্ন্একো্বহুিভলয্জিকার্লা্খলেবার্খেপবল।্ঘর্রর্প্রপিপে্িুি্বস্তু,্ছপব,্খির্ঝর্
আবরণ,্ েরজা্ জানলার্ পেো–স্ব্ পকছুর্ ির্যয্ একো্ সু্োবহ্ পবলাস্প্রবণ্ রুপচর্
পনেিেন। 
 
পযাপরর্স্র্েবরো্খের্ের্ছন,্শুর্যার্লন্খলস্র্েড। 
 
িাথা্খনর্ে্স্ায়্পেল্খহািস্। 
 
ির্ন্হর্ি,্আিার্ের্েরাপস্্বনু্ধ্রা্এবার্আস্ল্জায় ায়্হাি্পের্ি্খপর্রর্ছ।্ওরা্যা্
বর্লর্ছ,্ পনঃস্র্ন্দর্হ্ ঘর্ের্ছও্ িাই।্ েরজায়্ খোকা্ পের্য়পছর্লন্ ভদ্রিপহলা।্ আিার্
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অনুিান,্ আচিকা্ এর্স্্ চির্ক্ পের্য়পছর্লন্ লুকাস্র্ক।্ খকননা,্ জলপনর্রাযক্ পনপিদ্র্
প্রর্কার্ষ্ঠ্জীবনযারণ্করর্িন্উপন।্েরজা্েুর্ল্ভদ্রিপহলার্ক্খভির্র্আনর্লন্লুকাস্–
বাইর্র্ রাস্তায়্ োাঁে্ কপরর্য়্ রাের্ি্ পারর্লন্ না।্ কীভার্ব্ লুকার্স্র্ খডরা্ েুাঁর্জ্ বার্
কর্রর্ছন,্িা্বলর্লন্ভদ্রিপহলা।্ভৎস্েনা্করর্লন।্এক্প্রস্ঙ্গ্খথর্ক্অনয্প্রস্র্ঙ্গ্এর্স্্
পের্লন্অপচর্র।্িারপরই্ খছার্োোর্ো্ওই্ খভাজাপলর্ঘার্য়্যবপনকা্পেল্ লুকার্স্র্
জীবর্ন।্এি্কাণ্ড্পকন্তু্এক্িুহভ র্িে্হয়পন।্খকননা,্জার্নন্খিা্খচয়ারগুর্লা্প র্য়্জর্ো্
হর্য়পছল্ েভর্র্ ওইোর্ন।্আর,্ একো্ খচয়ার্ বাপ র্য়্ যর্রপছর্লন্ এিনভার্ব্ খযন্ ওই্
পের্য়্ভদ্রিপহলার্ক্খঠপকর্য়্রাের্ি্খচষ্টা্কর্রপছর্লন্উপন।্প্রিাণাপে্স্বই্খপলাি্এবাং্
িা্এিনই্জর্লর্ির্িা্পপরষ্কার্খয্ির্ন্হর্ি্আিরা্খযন্পনর্জর্খচার্েই্খেেপছ্খস্-
েৃিয। 
 
ভুরু্িুলর্ল্খহািস্। 
 
আর্িবুও্পকনা্আিায়্খডর্ক্পাঠার্ল্িুপি? 
 
আ,্হযাাঁ,্খস্ো্আর্একো্পবষয়।্পনছক্একো্ন ণয্বযাপার,্পকন্তু্এই্স্র্বর্িই্খিা্
আপনার্আগ্রহ্খজর্ ্ওর্ঠ।্অদু্ভি।্খনহািই্োির্েয়াল।্িভল্ঘেনার্স্র্ঙ্গ্এ-প্রস্র্ঙ্গ্
খকার্না্স্াংর্যা ্খনই–থাকর্ি্পার্র্না্অন্তি্ওপর্খের্ে্যা্ির্ন্হর্ি। 
 
পজপনস্ো্কী্শুপন? 
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আপনারা্জার্নন্ খিা্এ্যরর্নর্অপরার্যর্পর্ খযোনকার্ পজপনস্্ খস্ইোর্নই্ খরর্ে্
খেওয়ার্বযাপার্র্আিরা্খবজায়্স্িকে্হর্য়্থাপক।্পেনরাি্একজন্ভারপ্রাপ্ত্কিেচারী্
খিািার্য়ন্পছল্এোর্ন।্আজ্স্কার্ল্পি.্লুকাস্র্ক্কবর্খেওয়ার্পর্েিি্হল্িেন্ত্
পবে–এই্ ঘর্ স্ম্পপকেি্ িেন্ত।্ িারপর্আিরা্ ভাবলাি্ একেু্ স্াপজর্য়্ গুপছর্য়্ রাো্
যাক্পজপনস্পে।্এই্কার্পেেো্খেের্ছন্খিা,্খির্ঝর্স্র্ঙ্গ্এো্আাঁো্খনই–শুযু্খপর্ি্
রাো্হর্য়র্ছ।্কার্পেেো্খিালার্সু্র্যা ্হর্য়পছল্আিার্ের।্িুলর্ি্প র্য়্খেেলাি— 
 
হযাাঁ?্িুলর্ি্প র্য়্খেের্লন— 
 
উের্বর্ ্োনোন্হর্য়্ওর্ঠ্খহাির্স্র্িুে। 
 
যা্খেেলাি্িা্আপপন্এক-খিা্বছর্রও্অনুিান্কর্র্উঠর্ি্পারর্বন্না।্কার্পের্ের্
ওপর্এই্ ো ো্ খেের্ছন্ খিা?্ খবি্ োপনকো্ রক্ত্ খভির্রও্ পনিয়্ শুর্ষ্ পনর্য়র্ছ–
খনয়পন্পক? 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ্পনর্য়র্ছ। 
 
খবি,্ খবি,্ শুর্ন্আিযে্ হর্য়্ যার্বন্ খয্স্াো্কার্ঠর্ওপর্এই্ো োর্স্র্ঙ্গ্ পির্ল্
যাওয়ার্ির্িা্অনুরূপ্ো পে্পকন্তু্খনই। 
 
ো ্খনই।্পকন্তু্িা্থাকর্িই্হর্ব— 
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পঠক।্আপপনও্িাই্বলর্ছন।্পকন্তু্আস্র্ল্খেো্যার্ি্খয্ো ো্খনই। 
 
কার্পের্ের্খকাণো্ িুর্ল্ পনর্য়্উলর্ে্খের্ল্খলস্র্েড্খেোল,্বাস্তপবকই্খস্্যা্বলর্ল্
িা্স্পিয। 
 
পকন্তু্  াপলচার্ িলার্ পের্ক্ ো ো্ যিোপন,্ ওপর্র্ িিোপন!্ কার্ঠর্ ওপর্ পনিয়্
পর্ের্ছ্রর্ক্তর্পচহ্ন। 
 
সু্পবেযাি্পবর্িষের্ক্হিবুপদ্ধ্বাপনর্য়্খেওয়ার্উল্লার্স্্িুে্পের্প্পনঃির্ব্দ্খহর্স্্উঠল্
খলস্র্েড। 
 
এবার্আপনার্ক্খেোপি্এর্বযােযা।্পিিীয়্ো ্একো্আর্ছ,্পকন্তু্িা্প্রথিোর্স্র্ঙ্গ্
পিলর্ছ্না।্পনর্জই্খেেুন।বলর্ি্বলর্ি্কার্পের্ের্আর্একো্অাংি্উলর্ে্খেলর্ল্ও।্
আর্স্পিয্স্পিযই্ খেেলাি্ খবি্োপনকো্ েকের্ক্লাল্রক্ত্ পের্য়্পর্ের্ছ্ পুরার্না্
কায়োয়্খির্ঝর।্খচৌর্কার্ণ্স্াো্জপির্ওপর।্কী্ির্ন্হয়্আপনার্পি.্খহািস্? 
 
আর্র,্এ্খিা্ভাপর্খস্াজা।্েুর্ো্ো ই্ওপর্ওপর্পছল,্পকন্তু্কার্পেেো্ঘুপরর্য়্খেওয়া 
 
হর্য়র্ছ্পর্র।্খচৌর্কানা্কার্পেে,্খিার্েই্খব ্খপর্ি্হয়পন। 
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পি.্ খহািস্,্ কার্পেেো্ খয্ খঘারার্না্ হর্য়র্ছ,্ এ-কথা্ বলার্ জনয্ আপনার্ক্ স্রকাপর্
পুপলর্ির্ প্রর্য়াজন্ খনই।্ পপরষ্কার্ খেো্ যার্ি্ কার্পেেো্ এপেক্ পের্য়্ ঘুপরর্য়্ পের্লই্
পির্ল্যার্ি্ো ্েুর্ো।্একোর্ওপর্রই্এর্স্্পের্ছ্আর্একো।্পকন্তু্আপি্জানর্ি্
চাইপছ,্কার্পেেো্ঘুপরর্য়র্ছ্খক্এবাং্খকনই-বা্ঘুপরর্য়র্ছ? 
 
খহাির্স্র্িক্ত্িুে্খের্ে্বুঝলাি্অবরুদ্ধ্উর্ত্তজনায়্খকাঁর্প্খকাঁর্প্উঠর্ছ্ও। 
 
বলর্ল,্খলস্র্েড,্পযার্স্র্জর্ওই্কনর্েবলপে্পক্স্বেক্ষণ্এোর্ন্পাহারা্পের্য়পছল? 
 
পনিয়। 
 
আিার্উপর্েি্নাও।্েুব্স্াবযার্ন্পরীক্ষা্কর্রা্ওর্ক।্আিার্ের্স্াির্ন্খকার্রা্না।্
আিরা্বরাং্এোর্ন্অর্পক্ষা্করপছ।্খপছনকার্ঘর্র্পনর্য়্যাও্ওর্ক।্একলা্থাকর্ল্
অনায়ার্স্ই্ওর্কাছ্ খথর্ক্একো্স্বীকার্রাপক্ত্আোয়্কর্র্ পনর্ি্পারর্ব্িুপি।্ওর্ক্
পজর্েস্্কর্রা,্খকান্স্াহর্স্্বাইর্রর্খলাকর্ক্খভির্র্ ুপকর্য়্একলা্খরর্ে্খ পছল্খস্্
এ্ ঘর্রর্ ির্যয।্ এ-কাজ্ কর্রপছল্ পক্ না,্ িা্ পজর্েস্্ খকার্রা্ না।্ যর্র্ নাও্ খস্্
কর্রর্ছ।্ওর্ক্বর্লা,্এোর্ন্খয্খকউ্পছল্িা্িুপি্জান।্চাপ্োও।্বর্লা,্আ ার্ াো্
স্ব্স্বীকার্করর্লই্এ-যাো্ক্ষিা্খপর্ি্পার্র্খস্।্যা্বললাি,্অপবকল্িাই্কর্রা। 
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স্বেনাি!্ও্যপে্এ-েবর্জার্ন্খিা্ওর্খপে্ খথর্ক্এেুপন্আপি্িা্ খের্নপহাঁচর্ে্বার্
কর্র্ পনপি।্ পচৎকার্কর্র্উর্ঠ্হর্লর্খভির্র্ পছের্ক্এপ র্য়্যায়্ খলস্র্েড।্কর্য়ক্
িুহভিে্পর্রই্ওর্ ি র্ি্কর্ণ্ঠর্িজেন জেন্খিানা্যায়্খপছর্নর্ঘর্র! 
 
এবার,্ওয়ােস্ন,্এবার!্পচৎকার্কর্র্ওর্ঠ্খহািস্–পবকারগ্রস্ত্বযাকুলিা্রণরপণর্য়্ওর্ঠ্
ওর্স্বর্র।্পনরুেযি,্পনপবেকার্আচরর্ণর্ছদ্ম্িুর্োি্পরা্িানুষপের্স্িস্ত্োনপবক্িপক্ত্
খিজ্ খযন্ পনর্ির্ষ্ খের্ে্ পর্ে্ উৎপপঞ্জর-উৎস্াহ্ প্রকপম্পি্ স্ািপয়ক্ পকন্তু্ উোি্
উেীপর্নর্ির্যয।্একোর্ন্খির্ঝ্খথর্ক্কার্পেেো্িুর্ল্খের্ল্পলর্কর্ির্যয্চার্হাি-
পার্য়্হািাগুপে্পের্ি্পের্ি্খচৌর্কানা্কার্ঠর্ব্লর্কর্প্রপিো্খজাে্আাঁকর্ে্আাঁকর্ে্পরে্
করর্ি্লা ল্ও।্একো্ব্লর্কর্ পকনারায়্নে্বর্স্্খ ল্খহাির্স্র্এবাং্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্িা্
ঘুর্র্ খ ল্ পার্ির্ পের্ক।্ বার্ক্সর্ ডালার্ ির্িা্ খপছর্নর্ কবজায়্ ঘুর্র্ খ ল্ কার্ঠর্
ব্লকো।্ নীর্চ্ খবপরর্য়্ পেল্ একো্ খছাি্ অন্ধ্কারিয়্  হ্বর।্ পক্ষর্প্তর্ ির্িা্ স্াগ্রর্হ্
খভির্র্হাি্ ুপকর্য়্পের্ল্খহািস্।্পরক্ষর্ণই্রার্ ্হিািায়্োাঁি-িুে্পেপচর্য়্এক্পিক্ত্
 জেন্খছর্ে্হাি্খের্ন্পনল্খস্।্ হুর্িভনয। 
 
িাোিাপে,্ওয়ােস্ন,্িাোিাপে!্খযিন্পছল্খিিপন্খরর্ে্োও!্কার্ঠর্ডালা্পের্র্এল্
যথাস্থার্ন।্ কার্পেেো্ খস্াজা্ কর্র্ রাো্ হর্য়র্ছ,্ এিপন্ স্ির্য়্ পযার্স্র্জ্ খলস্র্ের্ডর্
কণ্ঠস্বর্ খিানা্ খ ল।্ খস্্ এর্স্্ খেের্ল্ অস্লভার্ব্ িযান্টলপপর্স্র্  ার্য়্ খহলান্ পের্য়্
োাঁপের্য়্ খহািস্।্ খযন্ পচন্তায়্ ইস্তো্ পের্য়্ িভপিেিান্ স্পহষু্ণিার্ ির্িা্ োাঁপের্য়্ োাঁপের্য়্
অেিয্হাইগুর্লা্চাপবার্খচষ্টা্করর্ছ্খস্। 
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আপনার্ক্ োাঁে্ কপরর্য়্ রাোর্ জনয্ েুঃপেি,্ পি.্ খহািস্।্ খবি্ খেের্ি্ পাপি্ স্িস্ত্
বযাপারো্পনর্য়্পিপিপবরক্ত্হর্য়্উর্ঠর্ছন্আপপন।্যাক,্স্ব্স্বীকার্কর্রর্ছ্ও।্এপের্ক্
এর্স্া,্িযাকোরস্ন।্খিািার্এই্অিযন্ত্অক্ষিাহাঁ্আচরর্ণর্ইপিবৃত্ত্শুপনর্য়্যাও্এই্
ভদ্রর্লাকর্ের। 
 
সু্ে্কর্র্ঘর্রর্ির্যয্ ুর্ক্পেল্পবিাল্বপু্কনর্েবলপে।্খচাে-িুে্খবজায়্লাল্হর্য়্
উর্ঠপছল্িার।্হাবভাব্খের্ে্খবি্অনুিপ্ত্ির্ন্হল্িার্ক। 
 
খকার্না্ ক্ষপি্ করার্ ইর্ি্ আিার্ পছল্ না,্ স্যার,্ স্পিযই্ পছল্ না।্ যুবিী্ খির্য়পে্
 িকাল্ স্ন্ধ্যায়্ এর্স্পছর্লন্ এ-েরজায়্ বাপে্ ভুল্ কর্রপছর্লন–উপন্ িাই্ বলর্লন্
কথাবািো্কইলাি্পকছুক্ষণ।্স্ারাপেন্এোর্ন্পডউপের্ি্খিািার্য়ন্থাকর্ল্বর্ো্একলা্
একলা্লার্ । 
 
খবি,্িারপর্কী্হল্শুপন? 
 
েুনো্ খকাথায়্ হর্য়র্ছ,্ িা্ পিপন্ খেের্ি্ চাইর্লন।্ বলর্লন,্ কা র্জ্ নাপক্ এ-স্ম্বর্ন্ধ্্
েবর্ পর্ের্ছন।্ খেের্ল্ েুব্ স্ম্রান্ত্ ঘর্রর্ খির্য়্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ িাাঁর্ক,্ অল্প্ বয়স্,্
কথাবািোও্চিৎকার্বর্লন।্িাই,্স্যার,্ভাবলাি্ওাঁর্ক্একবারপে্উাঁপক্িারর্ি্ পের্ল্
এিন্কী্আর্ক্ষপি্ হর্ব।্কার্পের্ের্ওপর্ওই্ পচহ্নো্ খের্েই্ যপ্কর্র্উপন্পর্ে্
খ র্লন্ খির্ঝর্ ওপর।্ এিনভার্ব্ পর্ে্ রইর্লন্ খয্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ বুপঝ-বা্ িারাই্
খ র্লন।্খপছর্ন্খেৌর্ে্ প র্য়্োপনকো্জল্পনর্য়্এলাি,্ পকন্তু্োন্খেরার্ি্পারলাি্
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না।্িেন্খেৌর্ে্খ লাি্আইপভ্প্ল্যান্ট-এ্পকছু্িযাপন্ড্আনর্ি।্পের্র্এর্স্্খেপে্খির্য়পে্
আর্খনই।্ পনিয়্োন্ পের্র্ খপর্য়্ েুব্লপজ্জি্হর্য়্পর্েপছর্লন।্আিার্ক্আর্ িুে্
খেোর্ি্স্াহস্্কর্রনপন। 
 
কার্পেেো্নেল্খকিন্কর্র? 
 
স্যার,্ পের্র্ এর্স্্ কার্পেেোর্ক্ বাস্তপবকই্ একেু্ কুাঁচর্ক্ থাকর্ি্ খের্েপছলাি।্ পকন্তু্
শুনর্লন্ খিা,্ খির্য়পে্োন্ হাপরর্য়্ লুপের্য়্পর্েপছর্লন্কার্পের্ের্ওপর।্পাপলি্করা্
খির্ঝর্ওপর্পািা্কার্পেেোর্ক্খির্ঝর্স্র্ঙ্গ্আের্ক্রাোরও্খকার্না্বর্ন্দাবস্ত্খনই।্
আপিই্পর্র্িা্পস্র্য্কর্র্পেই। 
 
ভাপরপে্চার্ল্খলস্র্েড্বলর্ল,্কনর্েবল্িযাকোরস্ন,্আজর্ক্এই্পিক্ষাই্খপর্ল্খয,্
আিার্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্ি্ িুপি্ পারর্ব্ না।্ খভর্বপছর্ল্ খিািার্ কিের্বযর্  াপেলপি্
খকার্নাপেনই্যরা্পের্ব্না।্ পকন্তু্কার্পেেোর্ পের্ক্এক্লহিা্িাপকর্য়ই্আিার্ েৃঢ়্
পবশ্বাস্্হর্য়্খ পছল্খয্এ-ঘর্র্একজনর্ক্ ুকর্ি্খেওয়া্হর্য়র্ছ।্খিািার্কপাল্ভার্লা্
খয্ পকছুই্ খোয়া্ যায়পন।্ িা্ হর্ল্ এিক্ষর্ণ্ খকায়যার্ পির্ে্ চালান্ হর্য়্ খযর্ি।্ এই্
স্ািানয্ বযাপার্রর্ জনয্ পিপছপিপছ্আপনার্ক্ কষ্ট্ পেলাি।্আপি্ েুঃপেি,্ পি.্ খহািস্।্
খভর্বপছলাি,্ পিিীয়্োর্ র্স্র্ঙ্গ্প্রথি্োর্ র্না্ পিল্হওয়ার্পর্য়ন্ট্শুনর্ল্ পনিয়ই্
আগ্রহ্খবায্করর্বন্আপপন। 
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আর্র্পর্য়ন্টো্খিা্োরুণ্ইন্টার্রপোং্বর্েই।্কনর্েবল,্এই্ভদ্রিপহলাপে্পক্এ-ঘর্র্
শুযু্একবারই্এর্স্পছর্লন? 
 
হযাাঁ্স্যার,্িাে্একবার। 
 
খক্পিপন? 
 
নাি্ জাপন্ না,্ স্যার।্ োইপরাইপোং্ স্াংক্রান্ত্ একো্ পবোপন্ পর্ে্ খোাঁজ্ পনর্ি্
খবপরর্য়পছর্লন।্এর্স্্পর্েন্ভুল্পঠকানায়।্ভাপর্পিপষ্ট,্আর্ভদ্র্খির্য়্স্যার। 
 
পছপপছর্প্লম্বা?্সু্ন্দরী? 
 
হযাাঁ,্স্যার।্ পিপষ্ট্খচহারার্অল্পবয়পস্্যুবিী।্ সু্ন্দরী্বলর্ি্পার্রন।্খকউ্খকউ্হয়র্িা্
বলর্ব্ খবজায়্ সু্ন্দরী।্ ও,্ অপেস্ার,্ একবারপে্ আিায়্ উাঁপক্ িারর্ি্ পেন,্ বলর্লন্
খির্য়পে।্ এিন্ পিপষ্টভার্ব্ খজোর্জপে্করর্ি্ লা র্লন্ খয্আপি্ ভাবলাি্ েরজা্ পের্য়্
একবার্ওাঁর্ক্িাথা্ লার্ি্পের্ল্খকার্না্ক্ষপিই্হর্ব্না। 
 
কীরকি্খপািাক্পর্রপছর্লন্পিপন? 
 
স্াোপস্র্ে,্স্যার,্পা্পযেন্ত্লম্বা্একো্আলোল্লা। 
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খকান্স্ির্য়? 
 
স্ন্ধ্যা্ঘপনর্য়্আস্পছল্িেন।্িযাপন্ড্ পনর্য়্ পের্র্আস্ার্পর্খেেলাি্ওরা্লযাম্পগুর্লা্
জ্বালার্ি। 
 
খবি্খবি,্বলর্ল্খহািস্।্এর্স্া্ওয়ােস্ন,্আিার্খিা্ির্ন্হয়্অনযে্এর্চাইর্িও্
েরকাপর্কাজ্আিার্ের্আর্ছ। 
 
খলস্র্েডর্ক্ স্াির্নর্ ঘর্র্ খরর্ে্ বাপে্ খছর্ে্ খবপরর্য়্ পেলাি্ আিরা।্ অনুিপ্ত্
কনর্েবলপে্এর্স্্েরজা্েুর্ল্পের্ল।্পস্াঁপের্যার্পর্ওপর্খবাাঁ্কর্র্ঘুর্র্খ ল্খহািস্।্
হার্ির্ির্যয্কী-একো্পজপনস্্পনর্য়্িুর্ল্যরর্ল্িযাকোরস্র্নর্স্াির্ন।্পনপবষ্ট্খচার্ে্
একেৃর্ষ্ট্িাপকর্য়্রইল্কনর্েবল্িযাকোরস্ন। 
 
িারপরই্খচাঁপচর্য়্উঠল,্জয়্ভ বান,্স্যার।্পবস্মর্য়র্প্রপিিপব্েুর্ে্ওর্ঠ্িার্িুর্ে।্
খঠাাঁর্ের্ওপর্িজেনী্রােল্খহািস্।্হার্ির্পজপনস্ো্খরর্ে্পেল্বুক্পর্কর্ে!্িারপর্
যেন্ রাস্তায়্ খনর্ি্ এলাি,্ শুরু্ হল্িার্অিহাস্য।্ বলর্ল,্ চিৎকার!্ বনু্ধ্্ ওয়ােস্ন,্
খিষ্েৃর্িযর্েপপস্ন্এবার্উর্ঠর্ছ।্শুর্ন্িুপি্আশ্বস্ত্হর্ব্খয্যুদ্ধ্আর্হর্ব্না,্রাইে্
অনার্রবল্ খেলাওপন্ খহার্পর্ উজ্জ্বল্ ভপবষযৎও্ িস্ীপলপ্ত্ হর্ব্ না,্ অপবর্বচক্ নৃপপি্
ির্হােয়র্ক্ িার্ অপবর্বচনার্ খকার্না্ িাপস্ত্ খপর্ি্ হর্ব্ না,্ প্রযানিন্ত্রীিহািয়র্ক্
ইউর্রাপীয়্জপেলিা্ পনর্য়্িাথা্ঘািার্ি্হর্ব্না,্এবাং্আিরা্যপে্স্ািানয্ বুপদ্ধ্েরচ্
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কর্র্ স্িস্ত্ বযপারোর্ক্ সু্র্কৌির্ল্ পপরচালনা্ করর্ি্ পাপর,্ িাহর্ল্ কার্রারই্ আর্
একো্খপপনও্খলাকস্ান্হর্ব্না–নিুবা্জানই্খিা্কী্পবশ্রী্েুঘেেনা্সৃ্পষ্ট্হর্ি্পার্র। 
 
স্িস্যার্স্িাযান্কর্রছ্িাহর্ল!্খচাঁপচর্য়্উপঠ্আপি। 
 
এর্কবার্র্ নয়্ ওয়ােস্ন।্ এেনও্ কিকগুর্লা্ পর্য়ন্ট্ রর্য়র্ছ্ যা্ আর্ র্ ির্িাই্
পিপিরাবৃি।্পকন্তু্এি্খবপি্খজর্ন্খের্লপছ,্খয,্এেন্যপে্বাপকেুকু্না্জানর্ি্পাপর্
খিা্ খোষ্হর্ব্আিার্ের্ পনর্জর্েরই।্এেন্আিরা্ পস্র্য্যাব্ খহায়াইে্হল্খের্রর্স্।্
এ-বযাপার্র্চভ োন্ত্পপরণপির্সৃ্পষ্ট্হর্ব্খস্োর্নই। 
 
ইউর্রাপীয়ান্খস্র্ক্রোপরর্বাস্ভবর্ন্খপৌঁর্ছ্খহািস্্যাাঁর্খোাঁজ্করল্পিপন্খলপড্পহলডা্
খেলাওপন্খহাপ।্পথ্খেপের্য়্আিার্ের্পনর্য়্যাওয়া্হল্িপনোংরুর্ি। 
 
পি.্খহািস্।্ঘৃণা্খিিার্না্খরার্ষ্অরুণ্হর্য়্ওর্ঠ্খলপডর্িুে,্এ্পকন্তু্আপনার্অিযন্ত্
অনযায়্ এবাং্ অনুোর্ আচরণ।্ আিার্ের্ অপভপ্রায়্ আপনার্ স্াির্নই্ প্রকাি্ করর্ি্
এর্স্পছ্আপনার্স্র্ঙ্গ্আিার্স্াক্ষাৎকার্খ াপর্ন্রাের্বন্শুযু্এই্কারর্ণ্খয্আিার্
স্বািী্খযন্ির্ন্না-কর্রন্খয্আপি্িার্বযাপার্র্নাক্ লাপি।্আর্িবুও্পকনা্এোর্ন্
এর্স্্আপপন্আিায়্স্বার্স্র্ন্দহভাজন্কর্র্ িুর্লর্ছন্এবাং্ খেোর্িন্ খয,্আপনার্
আিার্ির্যয্আর্ছ্বযবস্াপয়ক্স্ম্পকে। 
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িযাডাি্েুভো যক্রর্ি্এ্ছাো্আর্খকার্না্স্ম্ভাবয্ পবকল্প্পথ্আিার্পছল্না।্ পনোরুণ্
গুরুত্বপভণে্এই্েপললো্পুনরুদ্ধার্রর্কার্জ্বহাল্করা্হর্য়র্ছ্আিার্ক।্সু্িরাাং্িযাডাি,্
বলর্ি্বাযয্হলাি,্েয়া্কর্র্েপললো্আিার্হার্ি্পেপরর্য়্পেন। 
 
িোক্কর্র্লাপের্য়্উঠর্লন্খলপড–পনর্ির্ষর্ির্যয্উযাও্হল্িার্সু্ন্দর্িুর্ের্স্িস্ত্
রাং।্প্রেীপ্ত্হর্য়্উঠল্িার্েুই্খচাে–এিনভার্ব্েলিল্কর্র্উঠর্লন্খয্আপি্ভাবলাি্
এবার্ বুপঝ্োন্ হারার্বন্ পিপন।্ িারপর্রই্প্রবল্প্রর্চষ্টায়্আঘার্ির্ পবপযেয়্ খথর্ক্
পনর্জর্ক্স্াির্ল্ পনর্লন।্আিীি্ পবস্ময়্আর্ঘৃণা্ খিিার্না্ খক্রায্ িুর্ের্প্রপিপে্ খরো্
পবিাপেি্করর্ল্আর্স্ব্ভাবর্ক। 
 
আপপন–আপপন্আিায়্অপিান্করর্লন,্পি.্খহািস্! 
 
যীর্র,্যীর্র,্িযাডাি,্এস্র্ব্খকার্না্লাভ্হর্ব্না।্পচপঠো্বার্কর্র্পেন। 
 
ঘণ্টার্পের্ক্পছের্ক্খ র্লন্খলপড। 
 
বােলার্এর্স্্আপনার্ের্বাইর্রর্পথ্খেপের্য়্খের্ব। 
 
ঘণ্টা্বাজার্বন্না,্ খলপড্ পহলো।্ যপে্বাজান্ খিা্একো্ খকর্লঙ্কাপর্এোর্নার্জর্নয্
আিার্ যাবিীয়্আন্তপরক্প্রর্চষ্টা্ পবের্ল্ যার্ব।্ পচপঠো্ পের্য়্ পেন–িাহর্লই্ স্ব্ পকছু্
খেের্বন্ পঠক্হর্য়্ খ র্ছ।্আিার্হার্ি্হাি্ পিপলর্য়্চলুন,্স্ব্বর্ন্দাবস্ত্আপি্কর্র্
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খেব।পকন্তু্আিার্ পবরুর্দ্ধ্ খ র্লই্আপনার্ স্বরূপ্ প্রকাি্ কর্র্ পের্ি্ পিযা্ করব্ না্
আপি। 
 
অপরূপ্ উদ্ধি্ ভপঙ্গিায়্ োাঁপের্য়্ রইর্লন্ খলপড্ পহলডা।্ রাপনর্ ির্িাই্ েপপেি্ খচহারা্
িার।্ পনস্পলক্ েুই্ খচাে্ পের্য়্ খহািস্র্ক্ খ াঁর্থ্ খের্ল্ খযন্ ওর্ অন্তরাত্মাসু্দ্ধ্ পর্ে্
পনর্লন্ উপন।্ ঘণ্টার্ েপের্ি্ হাি্ খরর্েপছর্লন্ বর্ে,্ েপে্ খের্ন্ ঘণ্টা্ বাজার্না্ খথর্ক্
পনবৃত্ত্কর্র্পনর্লন্পনর্জর্ক। 
 
বলর্লন,্আিার্ক্ভয়্খেোর্নার্খচষ্টা্করর্ছন্আপপন।্এোর্ন্আস্া,্অরপর্কুপে্কর্র্
একজন্স্ত্রীর্লাকর্ক্ভের্ক্খেওয়ার্খচষ্টা্করাো্েুব্পুরুর্ষাপচি্কাজ্নয়,্পি.্খহািস্।্
আপপন্পকছু্জার্নন্বলর্ছন।্কী্জার্নন্আপপন? 
 
েয়া্কর্র্আস্ন্গ্রহণ্করুন,্িযাডাি।্পর্ে্খ র্ল্ পনর্জই্খচাে্পার্বন।্আপপন্না-
বস্া্পযেন্ত্আপি্কথা্বলব্না!্যনযবাে। 
 
আপনার্ক্পাাঁচ্পিপনে্স্িয়্পেপি,্পি.্খহািস্। 
 
এক্পিপনেই্যর্থষ্ট,্খলপড্পহলডা।্আপি্জাপন্আপপন্এেুয়ারর্ডা্লুকার্স্র্স্র্ঙ্গ্খেো্
কর্রপছর্লন,্ েপললো্ িার্ক্ পের্য়পছর্লন,্ অপি্ েক্ষিার্ স্র্ঙ্গ্  িরার্ি্ খস্ই্ ঘর্রই্
আবার্ খ পছর্লন্ এবাং্ সু্র্কৌির্ল্ পচপঠোর্ক্ বার্ কর্র্ এর্নর্ছন্ কার্পের্ের্ িলায়্
লুর্কার্না্জায় া্খথর্ক। 
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ছাই্ছাই্িুর্ে্পবস্ফাপরি্খচার্ে্খহাির্স্র্পার্ন্িাপকর্য়্পছর্লন্খলপড্পহলডা। 
 
কথা্বলার্আর্ ্বার্েুর্য়ক্খ াক্প লর্লন। 
 
িারপর্খচাঁপচর্য়্উঠর্লন,্আপপন্উন্মাে,্পি.্খহািস্–আপপন্উন্মাে! 
 
পর্কে্খথর্ক্খছাি্এক্েুকর্রা্কাডের্বাডে্বার্করল্খহািস্।্পজপনস্ো্ের্োগ্রাে্খথর্ক্
খকর্ে্খনওয়া্একপে্স্ত্রীর্লার্কর্িুর্ের্ছপব। 
 
বলর্ল,্ খভর্বপছলাি্ কার্জ্ লা র্ি্ পার্র,্ িাই্ স্বস্ির্য়্ স্র্ঙ্গ্ স্র্ঙ্গ্ খরর্েপছলাি্ এই্
ছপবপে।্পুপলিিযান্ছপব্খের্ে্পচনর্ি্খপর্রর্ছ। 
 
খযন্পনশ্বাস্্বন্ধ্্হর্য়্এল্খলপড্পহলডার্িাথা্এপলর্য়্পেল্খচয়ার্রর্খপছর্ন। 
 
স্বীকার্ করুন,্ খলপড্ পহলডা।্ পচপঠো্ আপনার্ কার্ছই্ আর্ছ।্ বযাপারোর্ক্ এেনও্
স্াির্ল্ খনওয়া্ যায়।্ আপনার্ক্ ঝার্িলায়্ জোর্নার্ খকার্না্ অপভপ্রায়্ খনই।্ হারার্না্
পচপঠো্আপনার্স্বািীর্কার্ছ্ খপৌঁর্ছ্ পের্লই্ খিষ্হয়্আিার্কিেবয।্আিার্উপর্েি্
পনন–স্রলভার্ব্ স্ব্ েুর্ল্ বলুন্আিার্ক।্ এ্ ছাো্ খরহাই্ পাওয়ার্আর্ খকার্না্ পথ্
আপনার্খনই। 
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প্রিাংস্নীয়্িার্স্াহস্।্এি্কার্ণ্ডর্পর্রও্হার্িানবার্পােী্নন। 
 
আবার্ আপনার্ক্ বলপছ,্ পি.্ খহািস্,্ উদ্ভে্ কিকগুর্লা্ কল্পনার্ জাল্ বুর্ন্ চর্লর্ছন্
আপপন! 
 
আপনার্জর্নয্আপি্েুঃপেি,্ খলপড্ পহলডা।্আিার্যথাস্াযয্করলাি্আপনার্জর্নয।্
স্বই্খেেপছ্বৃথা। 
 
ঘণ্টা্বাপজর্য়্পেল্ও।্ঘর্র্ ুকল্বােলার। 
 
পি.্খেলাওপন্খহাপ্বাপের্ি্আর্ছন? 
 
খপৌর্ন্একোর্স্িয়্উপন্বাপের্ি্খপৌঁর্ছার্বন,্স্যার। 
 
ঘপের্পের্ক্িাকাল্খহািস্। 
 
বলর্ল,্আরও্পিপনে্পর্নর্রা।্খবি,্আপি্অর্পক্ষা্করব। 
 
বােলার্ খবপরর্য়্ প র্য়্ েরজা্ বন্ধ্্ করর্ি-না-করর্িই্ খলপড্ পহলডা্ জানু্ খপর্ি্ বর্স্্
পের্লন্ খহাির্স্র্ পার্য়র্ কার্ছ।্ েুই্ হাি্ স্াির্ন্ প্রস্াপরি্ কর্র্ সু্ন্দর্ িুেপে্ িুর্ল্
যরর্লন্ওপর্পার্ন।্েরের্অশ্রুযার্র্পস্ক্ত্খস্-িুে। 
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পি.্ খহািস্,্ আিার্ক্ এযাো্ খছর্ে্ পেন!্ আিার্ক্ বাাঁচান!্ অনুর্রায্ উপর্রায্ কাকুপি্
পিনপির্উোিিার্খযন্স্ািপয়ক্পচত্তপবকার্ঘর্ে্ওাঁর। 
 
ঈশ্বর্রর্খোহাই্ওাঁর্কার্ছ্এ-কথা্বলর্বন্না!্ওাঁর্ক্খয্আপি্বর্ো্ভার্লাবাপস্।্ওাঁর্
জীবর্ন্ এইেুকু্ ছায়াও্ আপি্ খেলর্ি্ চাই্ না।্ আপি্ খিা্ জাপন,্ খস্-আঘার্ি্ খভর্ঙ্
েুকর্রা্েুকর্রা্হর্য়্যার্ব্ওাঁর্িহান্অন্তর। 
 
খলপড্ পহলডার্ক্ যর্র্ িুলল্ খহািস্।্ বলর্ল,্ যনযবাে,্ িযাডাি।্আপপন্ খয্ এই্ খিষ্
িুহভ র্িেও্আপনার্ পবচারবুপদ্ধ্ পের্র্ খপর্য়র্ছন,্এজর্নয্যনযবাে!্আর্একো্ খস্র্কন্ডও্
নষ্ট্করা্যায়্না।্পচপঠো্খকাথায়? 
 
পিরর্বর্ ্ একো্ খলেবার্ খেপবর্লর্ কার্ছ্ প র্য়্ চাপব্ ঘুপরর্য়্ খডস্কো্ েুর্ল্ খেলর্লন্
খলপড্পহলডা।্খভির্খথর্ক্বার্কর্র্আনর্লন্নীল্রর্ঙর্একো্েীঘে্খলোো। 
 
এই্ খস্ই্ পচপঠ,্ পি.্ খহািস্।্ঈশ্বর্রর্নার্ি্িপথ্কর্র্ বলপছ,্ খভির্র্কী্আর্ছ,্িা্
আপি্খকার্নাপেনই্েুর্ল্খেপেপন! 
 
কী্কর্র্খেরি্পেই্োিো?্পবে্পবে্করর্ি্থার্ক্খহািস্।্িাোিাপে,্যা্হয়্একো্
উপায়্খভর্ব্বার্করর্িই্হর্ব্আিার্ের!্খডস্পযাাঁচ-বাক্সো্খকাথায়? 
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এেনও্ওাঁর্খিাবার্ঘর্র। 
 
ওঃ,্কী্খস্ৌভা য!্িাোিাপে,্িযাডাি,্বাক্সো্পনর্য়্আসু্ন্এোর্ন। 
 
িুহভিে্পর্রই্লালরর্ঙর্একো্চযাোর্লা্বাক্স্হার্ি্পের্র্এর্লন্খলপড্পহলডা। 
 
এর্আর্ ্কী্কর্র্েুর্লপছর্লন্বাক্সো?্নকল্চাপব্আপনার্কার্ছ্আর্ছ?্হযাাঁ,্ পনিয়্
আর্ছ।্েুলুন। 
 
বুর্কর্খভির্খথর্ক্খছাি্একো্চাপব্খবর্করর্লন্খলপড্পহলো।্ওপরপের্ক্পছের্ক্
প র্য়্ েুর্ল্ খ ল্ বার্ক্সর্ িালা!্ কা জপর্ে্ ঠাস্া্ খভিরো।্ নীল্ খলোোো্ একেি্
খভির্র্ খঠর্স্্ পের্ল্ খহািস্।্অনযানয্েপলর্লর্পািার্োাঁর্ক্  ুপকর্য়্ পের্য়্ খরর্ে্ পের্ল্
বার্ক্সর্পঠক্িাঝািাপঝ্জায় ায়।্বন্ধ্্হর্য়্খ ল্বাক্স,্চাপব্ঘুরল্এবাং্পের্র্খ ল্িা্
খিাবার্ঘর্র। 
 
খহািস্্বলর্ল,্এইবার্আিরা্তিপর।্এেনও্েি্পিপনে্হার্ি্আর্ছ।্আপনার্ক্আোল্
করর্ি্ প র্য়্ অর্নক্ েভর্র্  পের্য়পছ,্ খলপড্ পহলডা।্ িার্ প্রপিোর্ন্ আপপন্ শুযু্ এই্
স্িয়েুকুর্ির্যয্বলুন,্অকপর্ে্বলুন,্এই্অস্াযারণ্বযাপার্রর্আস্ল্অথেো্কী? 
 
পি.্খহািস্,্স্বই্বলব্আপনার্ক,্পচৎকার্কর্র্বলর্লন্খলপড।্ওঃ,্পি.্খহািস্,্ওাঁর্ক্
এক্িুহভ র্িের্জনযও্েুঃে্খেওয়ার্আর্ ্খযন্আিার্ডান্হািো্আপি্খকর্ে্খেপল।্
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স্ারা্লন্ডর্ন্আপপন্এিন্একজন্ খির্য়র্ক্ েুাঁর্জ্পার্বন্না্ খয্িার্স্বািীর্ক্আিার্
ির্িা্এিোপন্ভার্লাবার্স্।্িার,্িবু্আপি্যা্করপছ–যা্করর্ি্আপি্বাযয্হর্য়পছ্িা্
যপে্ শুনর্ি্ পান্ খিা্ জীবর্ন্আর্আিায়্ক্ষিা্ কর্র্ উঠর্ি্ পারর্বন্ না্ উপন।্ ওাঁর্
িানস্ম্মান্এিই্সু্িহান,্সু্উচ্চ্খয্খকার্নারকি্পেস্খলন্ভুলত্রুপের্ক্উপন্পবসৃ্মি্হর্ি্
পার্রন্ না্ বা্ ক্ষিার্ খচার্ে্ খেের্ি্ পার্রন্ না।্আিার্ক্ স্াহাযয্ করুন্ পি.্ খহািস্।্
আিার্সু্েই্িার্সু্ে।্অথচ্একী্িহাস্াংকর্ের্িার্ঝ্এর্স্্পেল্আিার্ের্েুজর্নর্
জীবন। 
 
িাোিাপে,্িযাডাি,্স্িয়্কর্ি্আস্র্ছ! 
 
পি.্খহািস্,্স্ব্পকছুর্িভর্ল্আর্ছ্আিার্খলো্একপে্পচপঠ,্আর্ ্অপবর্বচর্কর্ির্িা,্
িহািভর্ের্ির্িা্খলো্একো্ পচপঠ,্আর্ব পবহুল,্খপ্রিাদু্ভি্এক্বাপলকার্খলো্একো্
পচপঠ।্কার্রা্ক্ষপিও্করার্খকার্না্ইর্ি্আিার্পছল্না,্ পকন্তু্িা্স্র্েও্আপি্জাপন,্
উপন্এ-পচপঠর্ি্গুরু্অপরায্বর্লই্ ণয্করর্িন।্এ-পচপঠ্উপন্পের্ল্আিার্ওপর্
ওাঁর্অেুে্আস্থা্ পচরকার্লর্ির্িা্ধ্বাংস্্হর্য়্ খযি।্এ-পচপঠ্ খলোর্পর্অর্নক্বছর্
খকর্ে্ খ র্ছ।্ খভর্বপছলাি,্ স্িস্ত্ বযাপারো্ ভুর্ল্ খ র্ছ্ স্বাই।্আর,্ িারপর্রই্ এই্
লুকাস্্ খলাকোর্কার্ছ্ শুনলাি্ খয্ পচপঠো্ িার্ হার্ি্এর্স্্ খপৌঁর্ছর্ছ্এবাং্ পি প রই্
আিার্ স্বািীর্ স্াির্ন্ খস্্ িা্ হাপজর্করর্ব।্আপি্অনুনয়্কর্র্ েয়া্ পভক্ষা্ করলাি্
ওর।্ খস্্ বলল,্ পচপঠো্ খস্্আিায়্ পেপরর্য়্ পের্ি্ পার্র্ একপে্ ির্িে।্আিার্ স্বািীর্
খডস্পযাাঁচ-বাক্স্ খথর্ক্ পবর্িষ্একো্েপলল্এর্ন্ পের্ি্হর্ব্িার্হার্ি।্অপের্স্্ওর্
কর্য়কজন্ গুপ্তচর্আর্ছ।্ িারাই্ এর্স্্ ওর্ক্ েপললোর্ অপস্তত্ব্জাপনর্য়পছল।্আিার্ক্
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আশ্বাস্্পের্ল্খয্এর্ের্ল্আিার্স্বািীর্খকার্না্ক্ষপিই্হর্ব্না।্আিার্স্থার্ন্পনর্জর্ক্
কল্পনা্করুন,্পি.্খহািস্।্এ-অবস্থায়্কী্করা্উপচি্আিার? 
 
স্বািীর্ক্পবশ্বাস্্কর্র্অকপর্ে্স্ব্েুর্ল্বলা। 
 
আপি্িা্পাপরপন,্ পি.্ খহািস্,্আপি্িা্পাপরপন!্একপের্ক্ পনপিন্ত্ধ্বাংস্।্অপরপের্ক,্
স্বািীর্ কা জপে্অপহরণ্করা্ ভয়াংকর্কাজ্ ির্ন্ করর্লও্ রাজনীপির্ খক্ষর্ে্ এর্
েলােল্আপি্উপলপি্করর্ি্পাপরপন।্িার্খচর্য়্বরাং্খেহ,্ভার্লাবাস্া্আর্পবশ্বার্স্র্
খক্ষর্ে্এর্পপরণাি্কী,্িা্জর্লর্ির্িা্স্বি্ির্ন্হর্য়পছল্আিার্কার্ছ।্আপি্িাই্
করলাি,্ পি.্ খহািস্।্ চাপবোর্একো্ ছাপ্ পনলাি্আপি।্এই্ লুকাস্্ খলাকো্ একো্
নকল্ চাপব্ আপনর্য়্ পের্ল্ আিায়।্ খডস্পযাাঁচ-বাক্স্ েুর্ল্ কা জো্ পনর্য়্ খপৌঁর্ছ্ পের্য়্
এলাি্খ ার্ডালপেন্পির্ে। 
 
খস্োর্ন্কী্ঘেল,্িযাডাি? 
 
পভবে্বযবস্থাির্িা্েরজায়্খোকা্পেলাি্আপি।্েরজা্েুর্ল্পের্ল্লুকাস্।্এর্পপছু্পপছু্
এর্স্্খপৌঁর্ছালাি্িার্ঘর্র।্হল্ঘর্রর্েরজা্েু-হাে্কর্র্খরর্ে্এলাি্এই্কারর্ণ্খয্
খলাকোর্স্র্ঙ্গ্একলা্থাকর্ি্ভয়্ভয়্করপছল্আিার।্ খভির্র্ খ াকার্স্ির্য়্ির্ন্
আর্ছ্একজন্স্ত্রীর্লাকর্ক্বাইর্র্োাঁপের্য়্থাকর্ি্খের্েপছলাি।্আিার্ের্কাজ্খিষ্হল্
অপচর্র।্আিার্ পচপঠো্ও্ খেপবর্লর্ওপর্ খরর্েপছল।্আপি্েপললো্ িুর্ল্ পেলাি্ওর্
হার্ি।্ পচপঠো্ আিার্ক্ পের্য়্ পেল্ ও।্ পঠক্ এই্ িুহভ র্িে,্ েরজার্ কার্ছ্ কীর্স্র্ িব্দ্
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শুনলাি।্ পযার্স্র্জ্ পস্াঁপের্ যাপ্ পছল।্ লুকাস্্ চে্ কর্র্কার্পেেো্ িুর্ল্ খের্ল্ একো্
খচারা্ র্িের্ির্যয্েপললো্খঠর্ল্গুাঁর্জ্পের্য়্আবার্কার্পেেো্খপর্ি্পেল্স্িান্কর্র। 
 
এরপর্র্যা্ঘেল্িা্খযন্এক্েুকর্রা্ভয়াবহ্েুঃস্বে।্পলর্কর্ির্যয্খযন্স্বর্ের্খঘার্র্
খেেলাি্ একো্ িপলন,্ উন্মত্ত্ িুে।্কার্ন্ শুনলাি্ েরাপস্্ ভাষায়্ একজন্ স্ত্রীর্লার্কর্
পচর্লর্ির্িা্িারস্বর্র্পচৎকার,্প্রিীক্ষা্আিার্পবের্ল্যায়পন।্খিষ্পযেন্ত,্খিষ্পযেন্ত্
খপর্য়পছ্খিািায়্ওই্খির্য়োর্স্ার্থ!্শুরু্হল্ববের্রর্ির্িা্োরুণ্যস্তাযপস্ত।্লুকার্স্র্
হার্ি্ খেেলাি্ একো্ খচয়ার।্ আর,্ স্ত্রীর্লাকোর্ হার্ি্ ঝলর্স্্ উঠল্ একো্ খছারা।্
পিরর্বর্ ্ আপি্ খবপরর্য়্ পেলাি্ এই্ েৃিয্ খছর্ে্ এক্ খেৌর্ে্ এর্স্্ পেলাি্ বাইর্র,্
রাস্তায়্পর্েও্ খেৌে্থািালাি্না।্েণ্ডযুর্দ্ধর্বীভৎস্্েলােল্জানর্ি্পারলাি্পর্রর্
পেন্ স্কার্ল্ কা জ্ পর্ে।্ পচপঠো্ পের্র্ খপর্য়্ খস্রািো্ পকন্তু্ বর্ো্ সু্র্ে্ কাোলাি্
আপি।্িেন্অবিয্বুপঝপন্ভপবষযর্ির্ র্ভে্লুর্কার্না্এর্পবষিয়্পপরণপি। 
 
পর্রর্পেন্স্কার্ল্বুঝলাি্এক্উৎপাি্পনর্রায্করর্ি্প র্য়্আর্এক্উৎপার্ির্সৃ্পষ্ট্
কর্রপছ্আপি।্েপলল্খোয়া্যাওয়ায়্আিার্স্বািীর্আিীি্িানপস্ক্যািনা্পির্রর্ির্িা্
প র্য়্আিার্বুর্ক্পবাঁযল।্িেনই্আর্কালপবলম্ব্না-কর্র্ভাবলাি্িার্পার্য়্লুপের্য়্
পর্ে্ বপল্আিার্কীপিে।্ পকন্তু্অপি্কর্ষ্ট্ স্াির্ল্ পনলাি্ পনর্জর্ক।্ খকননা্িা্করা্
িার্নই্ খিা্অিীর্ির্অনযায়্ স্বীকার্করা।্ খস্ইপেনই্স্কার্ল্আপনার্কার্ছ্ খ লাি্
এই্ উৎকে্ অপরার্যর্ পুর্রা্ গুরুত্বো্ জানর্ি।্ খয-িুহভ র্িে্ উপলপি্ করলাি্ আিার্
কার্জর্সু্েভরপ্রস্ারী্প্রপিপক্রয়া,্খস্ই্িুহভিে্খথর্ক্শুযু্একপে্পচন্তাই্পপরবযাপ্ত্হর্য়্পেল্
আিার্ির্নর্খকার্ণ্এবাং্খস্-পচন্তা্হল্খযিন্কর্রই্খহাক্আিার্স্বািীর্েপললোর্ক্
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পেপরর্য়্আনা।্ এিনও্ হর্ি্ পার্র্ খয,্ লুকাস্্ েপললোর্ক্ খযোর্ন্ লুপকর্য়্ খরর্েপছল,্
এেনও্িা্খস্ইোর্নই্আর্ছ।্ভয়াংকর্ওই্স্ত্রীর্লাকো্ঘর্র্খ াকার্আর্ ই্কা জো্ও্
লুপকর্য়্খের্লপছল্এবাং্খস্্না্এর্স্্পের্ল্আপি্খবায্হয়্জানর্িই্পারিাি্না্িার্
খ াপন্স্থার্নর্হপেি।্কী্কর্র্যাওয়া্ যায়্িার্ঘর্র?্ েু-পেন্ খচার্ে্ খচার্ে্রােলাি্
জায় াোর্ক।্ পকন্তু্একবারও্ েরজাোর্ক্ খোলা্ অবস্থায়্ খেেলাি্ না।্  িরার্ি্ খিষ্
খচষ্টা্ করলাি।্ কী্ কর্রপছলাি্ এবাং্ কীভার্ব্ আপি্ কার্যোদ্ধার্ কপর্ িা্ খিা্ আপপন্
আর্ ই্ খজর্নর্ছন।্ কা জো্ পনর্য়্ এলাি্ বাপের্ি।্ অপরায্ স্বীকার্ না-কর্র্ স্বািীর্
কার্ছ্ এ-েপলল্ পেপরর্য়্ খেওয়ার্ খকার্না্ পথ্ না-খপর্য়্ ভাবলাি্ নষ্ট্ কর্র্ খেলব্
কা জোর্ক।্খহর্ভনস্্ওাঁর্পার্য়র্িব্দ্শুনর্ি্পাপি্পস্াঁপের্ওপর। 
 
হুেিুে্কর্র্ঘর্রর্ির্যয্ ুর্ক্পের্লন্উর্ত্তপজি্ইউর্রাপীয়্খস্র্ক্রোপর। 
 
েবর্আর্ছ,্পি.্খহািস্,্খকার্না্েবর্আর্ছ?্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠন্উপন। 
 
পকছু্আিা্আর্ছ। 
 
আ,্ জয়্ ভ বান!্ প্রেীপ্ত্ হর্য়্ ওর্ঠ্ িার্ িুে।্ প্রযানিন্ত্রীিিায়্ আিার্ স্ার্থ্ লাঞ্চ্
োর্বন।্ আপনার্ আিার্ অাংি্ পক্ পিপনও্ পনর্ি্ পার্রন?্ ইস্পািকপঠন্ নাভে্ থাকা্
স্র্েও্আপি্জাপন্এই্ভয়াংকর্ঘেনার্পর্খথর্ক্ঘুি্উর্ে্খ র্ছ্ওাঁর্খচার্ের্পািা্
খথর্ক।্খজকবস্,্প্রযানিন্ত্রী্িহািয়র্ক্ওপর্র্আস্র্ি্বলর্ব্পক?্পহলডা্পডয়ার,্এো্
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একো্রাজনীপি্স্াংক্রান্ত্বযাপার।্কর্য়ক্পিপনর্ের্ির্যযই্ডাইপনাং্রুর্ি্খিািার্স্র্ঙ্গ্
আিার্ের্খেো্হর্বেন। 
 
প্রযানিন্ত্রীর্অচঞ্চল্হাবভার্ব্স্াংযর্ির্প্রকাি্খেেলাি।্পকন্তু্িবুও্িার্খচার্ের্েীপপ্ত্
আর্ অপস্থস্ার্ হার্ির্ িৃেু্ কম্পন্ খথর্ক্ বুঝলাি্ িরুণ্ স্হকিেীর্ উর্ত্তজনার্ কবল্
খথর্ক্পিপনও্পনস্তার্পানপন। 
 
শুনলাি্পরর্পােে্খেওয়ার্ির্িা্েবর্এর্নর্ছন,্পি.্খহািস্? 
 
বনু্ধ্বরও্উত্তর্পের্ল,্এেনও্পকন্তু্িা্পুর্রাপুপরই্নাবাচক।্খযোর্ন্খযোর্ন্এ-েপলর্লর্
হপেি্পাওয়া্স্ম্ভব,্স্ব্জায় ার্ি্েবর্পনর্য়পছ্আপি।্খকার্নারকি্পবপর্ের্আিঙ্কা্খয্
খনই,্এ-পবষর্য়্আপি্পনপিি। 
 
পকন্তু্িা্খিা্যর্থষ্ট্নয়,্ পি.্ খহািস্।্এ-রকি্একো্আর্গ্নয়প পরর্ওপর্আিরা্খিা্
পচরকাল্বর্স্্থাকর্ি্পাপর্না।্পনপিি্পকছু্আিার্ের্খপর্িই্হর্ব। 
 
আিা্আর্ছ,্িা্পাব।্খস্ই্কারর্ণই্এোর্ন্আপি্এর্স্পছ।্এ-বযাপার্পনর্য়্আপি্যিই্
ভাবপছ,্ িিই্ একো্ পবশ্বাস্্ েৃঢ়িভল্ হর্য়্ যার্ি্ আিার্ ির্ন!্ পবশ্বাস্ো্ এই্ পচপঠো্
কপস্মনকার্লও্এ-বাপের্বাইর্র্যায়পন। 
 
পি.্খহািস্! 
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যপে্খযি,্িাহর্ল্িা্এিক্ষর্ণ্জনস্াযারর্ণর্স্াির্নই্উপস্থাপপি্হি! 
 
পকন্তু্এ-বাপের্ির্যযই্খরর্ে্খেওয়ার্জর্নয্খকই-বা্স্রার্ি্যার্ব্বলুন?্আর,্খকনই-
বা্খনর্ব্খস্? 
 
আপি্পবশ্বাস্্কপর্না্খয্পচপঠো্খকউ্পনর্য়র্ছ। 
 
িাহর্ল্খডস্পযাাঁচবাক্স্খথর্ক্পচপঠো্উযাও্হল্খকিন্কর্র্শুপন? 
 
আপি্পবশ্বাস্্কপর্না্খয্পচপঠো্আর্েৌ্খডস্পযাাঁচ-বার্ক্সর্বাইর্র্খ র্ছ। 
 
পি,্ খহািস্,্বর্ো্অস্ির্য়্এস্ব্রঙ্গ-পপরহাস্্শুরু্কর্রর্ছন।্আপি্আপনার্ক্আর্ ই্
বর্লপছ্খয্পচপঠো্বাক্স্খথর্ক্উযাও্হর্য়র্ছ। 
 
িঙ্গলবার্স্কার্লর্পর্খথর্ক্বাক্সো্আর্পরীক্ষা্কর্রপছর্লন? 
 
না।্িার্আর্েরকার্পছল্না। 
 
আিার্অনুিান,্আপনার্খচাে্এপের্য়্খ র্ছ্পচপঠো। 
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অস্ম্ভব।্আপি্বলপছ,্অস্ম্ভব। 
 
পকন্তু্আপি্খিা্পুর্রাপুপর্স্র্ন্দহিুক্ত্হর্ি্পারপছ্না,্পবশ্বাস্ও্কর্র্উঠর্ি্পারপছ্না।্
এ-রকি্ বযাপার্ ঘের্ি্ খিা্ এর্ আর্ ও্ আপি্ খের্েপছ।্ যর্র্ পনপি,্ পনিয়্ আরও্
কা জপে্পছল্বার্ক্সর্ির্যয।্খস্ইস্র্বর্ির্যযই্পির্ি্থাকর্ি্পার্র্েপললো। 
 
েপললো্পছল্স্বার্ওপর্র। 
 
খকউ্হয়র্িা্খনর্েপছল্বাক্সোর্ক।্িার্িই্স্থানভ্রষ্ট্হর্য়র্ছ। 
 
না,্না।্আপি্স্ব্পকছু্বার্কর্র্খের্েপছলাি। 
 
প্রযানিন্ত্রী্ বলর্লন,্ খহাপ,্ অনায়ার্স্ই্ খিা্ স্িাযান্ করা্ যায়্ এ-স্িস্যার।্
খডস্পযাাঁচবাক্সো্এোর্ন্আনাও্পেপক। 
 
ঘণ্টা্বাজার্লন্খস্র্ক্রোপর। 
 
খজকবস্,্আিার্ খডস্পযাাঁচবাক্সো্ নাপির্য়্আর্ন।্ স্ির্য়র্ হাস্যকর্অপচয়্ ছাো্আর্
খকার্না্লাভই্হর্ব্না।্এই্করর্লই্যপে্স্ন্তুষ্ট্হন্ খিা,্ির্ব্িাই্ খহাক।্যনযবাে,্
খজকবস্,্ এোর্ন্ রার্ো।্ চাপবো্ স্বস্ির্য়্ আিার্ ঘপের্ খচর্ন্ লা ার্না্ থার্ক।্ এই্
খেেুন্এই্কা জগুর্লা।্লডে্খিরর্রার্পচপঠ,্স্যার্চালেস্্হাপডের্পরর্পােে,্খবলর্গ্রড্খথর্ক্
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স্াংপক্ষপ্ত্ পববরণী,্রাপিয়ান-জািোন্েস্লকর্স্াংক্রান্ত্েীকাপেপ্পনী,্িাপদ্রে-এর্পচপঠ,্লডে্
ফ্লাওয়ার্স্ের্পচরকুে্গুড্খহর্ভনস্!্এো্কী?্লডে্খবপলন ার!্লডে্খবপলন ার! 
 
ওাঁর্হাি্খথর্ক্নীল্খলোোো্পছপনর্য়্পনর্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
হযাাঁ,্এইোই–পচপঠোও্আর্ছ।্খহাপ,্আিার্অপভনন্দন্নাও! 
 
যনযবাে!্ওঃ,্একী্গুরুভার্পাথর্খনর্ি্খ ল্আিার্বুক্খথর্ক।্পকন্তু্এ্খয্অকল্পনীয়্
অস্ম্ভব।্ পি.্ খহািস্,্আপপন্ খভলপক্জার্নন,্আপপন্ঐন্দ্রজাপলক।্কী্কর্র্জানর্লন্
আপপন্খয্পচপঠ্এোর্নই্রর্য়র্ছ? 
 
খকননা,্আপি্জানিাি্এ-পচপঠ্আর্খকাথাও্খনই। 
 
আিার্ খচাের্কও্ পবশ্বাস্্ করর্ি্ পারপছ্ না্আপি।্ পক্ষর্প্তর্ ির্িা্ েরজার্কার্ছ্ ছুর্ে্
খ র্লন্খস্র্ক্রোপর।্আিার্স্ত্রী্খকাথায়?্ওর্ক্বর্ল্আপস্,্স্ব্পঠক্হর্য়্খ র্ছ।্পহলডা।্
পহলডা।্পস্াঁপের্ওপর্খথর্ক্খভর্স্্এল্ওাঁর্কণ্ঠস্বর। 
 
চকচর্ক্খচার্ে্পিে্পিে্কর্র্খহাির্স্র্পার্ন্িাকার্লন্প্রযানিন্ত্রী। 
 
বলর্লন,্এবার্ বলুন্ খিা,্ িিায়।্এ্বযাপার্র্ খচার্ের্ খেোর্ খচর্য়্অর্েো্ পজপনস্ই্
আর্ছ্খবপি।্পচপঠো্কী্কর্র্পের্র্এল্বার্ক্সর্ির্যয? 
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আিযে্ওই্েুপে্খচার্ের্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্অনুস্ন্ধ্ানী্ েৃপষ্টর্স্াির্ন্খথর্ক্িুচপক্খহর্স্্স্র্র্খ ল্
খহািস্।্আিার্েরও্খিা্পকছু্পকছু্কভ েননপিক্িন্ত্রগুপপ্ত্আর্ছ।্বর্ল,্েুপপো্িুর্ল্পনর্য়্
ও্এপ র্য়্খ ল্েরজার্পের্ক। 
 
———- 
 
েীকা 
 
কার্পের্ের্কারচুপপ্:্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্খস্র্কন্ড্খেন্িযান্ড্িযা াপজর্নর্পডর্স্ম্বর্
১৯০৪্স্াংেযায়্এবাং্কপলয়াস্ে্উইকপলর্২৮্জানুয়াপর্১৯০৫্স্াংেযায়্প্রথি্প্রকাপিি্
হয়।্ ল্পপের্পাণু্ডপলপপ্হযাভারর্োডে্কর্লর্জর্স্াংগ্রর্হ্রপক্ষি্আর্ছ। 
 
লডে্খবপলন ার্:্খহািস্্এবাং্ওয়ােস্র্নর্জীবেিায়্িাে্পিনজন্িানুষ্েু-বার্কর্র্
বা্িার্খবপি্ইাংলর্ন্ডর্প্রযানিন্ত্রী্হর্য়র্ছন।্িারা্হর্লন্খবঞ্জাপিন্পডস্র্রইপল্(১৮৬৮্
এবাং্১৮৭৪-১৮৮০),্উইপলয়ি্গ্ল্যাডর্োন্(১৮৬৮-১৮৭৪,্১৮৮০-১৮৮৫,্১৮৮৬্এবাং্
১৮৯২-১৮৯৪)্ এবাং্ রবােে্ স্লস্র্বপর্ (১৮৮৫-১৮৮৬,্ ১৮৮৬-১৮৯২্ এবাং্ ১৮৯৫-
১৯০২)।্ওয়ােস্ন্বপণেি্িপকৃি্খচহারা,্উন্নি্নাক,্ই ল্পাপের্ির্িা্খচাে্প্রভৃপি্
পববরণ্ খথর্ক্ খবপির্ ভা ্  র্বষক্ লডে্ খবপলাং ারর্ক্ ির্ন্ কর্রন্ রবােে্ স্লস্র্বপরর্
প্রপিরূপ। 
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ইপনই্বর্ে্:্খহািস্- র্বষকর্ের্ির্ি্ইপন্হর্লন্কাইজার্ পিিীয়্উইলর্লি্(১৮৫৯-
১৯৪১)্জািোপনর্স্ম্রাে্এবাং্১৮৮৮্খথর্ক্১৯১৮্স্াল্পযেন্ত্প্রপিয়ার্রাজা্পপরপচি্
পছর্লন্পিিীয়্উইপলয়ি্নার্িও। 
 
িভল্কারণোই-বা্কী্ :্এই্ পচপঠ্ পনর্য়্ খক্ খয্কী্করর্ি্পার্রন,্িা্িালেক্ খহািস্্
বুঝর্ি্না-খপর্র্এর্হন্প্রশ্ন্করর্বন–এ-কথা্ভাবাই্যায়্না। 
 
ওবারোইন,্লা্ খরাপথর্য়রা্ :্ পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্ব্রুস্-পাপেোংেন্প্ল্যানস্্ র্ল্প্এই্
েুপে্ চপরর্ের্ উর্ল্লে্ পাওয়া্ যায়।্ িার্ ির্যয্ প্রথিজর্নর্ ভভ পিকা্  র্ল্প্ খবি্
উর্ল্লের্যা য। 
 
ওরা্থার্ক্ওর্য়ে্এর্স্তর্এক্প্রার্ন্ত্:্ব্রুস্-পাপেোংেন্প্ল্যানস্্ র্ল্প্ওবাোইর্নর্বাপে্
খকনপস্াংের্ন্এবাং্লা্খরাপথর্য়রার্বাস্স্থান্নপোংপহর্ল্বর্ল্জানা্যায়। 
 
স্থায়ী্ প্রকৃপির্ একো্ বাপির্ক্ আক্রান্ত্ :্ বাপিকো্ খয্ স্থায়ী্ প্রকৃপির্ িা্ পকন্তু্
ির্নাপবোনীরা্খবি্িাোিাপে্খজর্ন্খের্লর্ছন। 
 
অপের্স্্ ওর্ কর্য়কজন্ গুপ্তচর্আর্ছ্ :্ িার্ের্ স্ন্ধ্ান্ করার্ বযবস্থা্ খনওয়া্ হল্ না্
খকন?্ির্ন্ হয়্ঘেনার্স্ািঞ্জস্য্ রাের্ি্প্ল্র্ে্ খজাোিাপল্লা ার্নার্জনয্ হঠাৎ্কর্র্
এই্গুপ্তচরর্ের্সৃ্পষ্ট্করর্লন্খলেক। 
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পেপরর্য়্ খেওয়ার্ খকার্না্ পথ্ না-খপর্য়্ :্ খডস্পযাাঁচ্ বর্ক্সর্ নকল্ চাপব্ পছল্ পহলডার্
কার্ছ।্ বাক্সোও্ খিাবার্ ঘর্র্ রাো্ পছল।্ পবস্তর্ স্িয়্ খপর্য়ও্ পিপন্ খরর্ে্ পের্ি্
পারর্লন্না্পচপঠো?্এিই্খবাকা্খলপড্পহলডা? 
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কার্াপা াযেি কাণ্ড র়্ে 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্পস্ক্স্খনর্পাপলয়ে্] 

 
প্রায়্স্ন্ধ্যার্িই্আিার্ের্ঘর্র্আস্র্িন্স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডের্পি.্খলস্র্েড। 
 
খস্পেন্স্ন্ধ্যার্িও্েবর্রর্কা জ্আর্আবহাওয়া্স্ম্বর্ন্ধ্্আলাপ্আর্লাচনা্করার্পর্
চুপচাপ্বর্স্্পছল্খলস্র্েড।্আনিনা্ও্পচন্তািগ্ন্িুর্ে্পস্ ার্োনপছল্অর্নকক্ষণ্যর্র।্
িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্খচার্ে্খস্পের্ক্িাপকর্য়্খহািস্্পজোস্া্কর্র,্জবর্েবর্আর্ছ্ির্ন্হর্ি? 
 
খলস্র্েড্ বলল,্ যর্রর্ছন্ পঠকই্ পি.্ খহািস্,্ বাস্তপবকই্ বর্ো্ পচন্তায়্ পর্েপছ।্আিার্
ির্ন্হয়,্এো্আিার্ের্আওিায়্না-এর্স্্ডক্টর্ওয়ােস্র্নর্এপক্তয়ার্রই্আস্া্উপচি। 
 
অসু্েপবসু্ে্নাপক?্শুর্যালাি্আপি। 
 
উন্মত্তিাই্ বলর্ি্ পার্রন।্ িাও্ আিযে্ রকর্ির্ খেপার্িা।্ আপপন্ পক্ ির্ন্ কর্রন্
আজও্আিার্ের্স্িার্জ্প্রথি্খনর্পাপলয়র্নর্ওপর্িীি্ঘৃণা্পনর্য়্খলার্ক্খবাঁর্চ্আর্ছ্
এবাং্িার্যা্প্রপিিভপিে্পার্ি,্িাই্খভর্ঙ্চুরিার্কর্র্খেলর্ছ? 
 
খহলান্পের্য়্বস্ল্খহািস্।্বলল,্এস্ব্পনর্য়্আিার্িাথা্ঘািার্নার্স্িয়্খনই। 
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যা্বর্লর্ছন।্আিার্িিও্িাই।্এ্ পনর্য়্আপিও্খিার্েই্িাথা্ঘািািাি্না্যপে্না্
খলাকো্পর্রর্িভপিে্চুপর্কর্র্ভাঙা্শুরু্করি।্চুপরচািাপর্শুরু্হর্িই্পুপলর্ির্েনক্
নর্ের্ছ,্িার্ন্নোর্ি্বাযয্কর্রর্ছ। 
 
চুপরচািাপর?্আবার্পস্র্য্হর্য়্বর্স্্খহািস্।্খবি্ইন্টার্রপোং্লা র্ছ্খিা!্িাহর্ল্স্ব্
েুর্লই্বর্লা্খলস্র্েড। 
 
খনােবুক্বার্কর্র্সৃ্মপির্ক্ঝাপলর্য়্পনর্ল্খলস্র্েড। 
 
িারপর্ বলল,্ প্রথি্ ঘেনাো্ ঘর্ে্ আজ্ খথর্ক্ পঠক্ চারপেন্ আর্ ্ িস্ে্ হাডস্র্নর্
খোকার্ন।্ খোকানো্ খকপনাংেন্ খরার্ড।্ িভপিে্আর্ ছপব্ ছাো্ অনয্ পকছু্ পবপক্র্ হয়্ না্
খস্োর্ন।্ খস্পেন্ স্ািানযক্ষর্ণর্ জর্নয্ স্াির্নর্ েরজা্ খছর্ে্ খভির্ পের্ক্ খ ছল্
কাউন্টার্রর্কিেচারী–হঠাৎ্েিাস্্িব্দ্শুর্ন্ ছুর্ে্এর্স্্খের্ে্ পক্খনর্পাপলয়র্নর্একো্
িভপিে্ চুরিার্ হর্য়্ পর্ে্ রর্য়র্ছ্ খির্ঝর্ ওপর।্কাউন্টার্রর্ ওপর্আরও্অর্নকগুর্লা্
িভপিের্স্ার্থ্এ-িভপিেোও্স্াজার্না্পছল। 
 
স্িয়্ নষ্ট্ না-কর্র্ িৎক্ষণাৎ্ রাস্তায়্ খবপরর্য়্ পেল্ খস্।্ পকন্তু্ স্র্ন্দহজনক্ কাউর্ক্
খেের্ি্ খপল্ না।্ কর্য়কজন্ অবিয্ বলর্ল্ খয্ একো্ খলাকর্ক্ পিরর্বর্ ্ খোকার্নর্
খভির্খথর্ক্খবপরর্য়্উযাও্হর্য়্খযর্ি্খের্ের্ছ্িারা,্খস্-খলাকোর্ক্খয্কী্কর্র্পচর্ন্
বার্করা্যার্ব,্খস্-রকি্পনিানা্িারা্পের্ি্পারল্না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

স্বাই্ ভাবর্ল্ পনিয়্ খকার্না্ নিার্ খলার্কর্ পবের্লর্িা।্ এ-রকি্ বেিাইপি্ খিা্
হার্িিাই্হর্ি্এ-িহর্র।্কার্জই্এই্স্ািানয্পবষয়্পনর্য়্আর্িাথা্না-ঘাপির্য়্বীর্ের্
কনর্েবলর্ক্জানার্না্হল্েবরো।্িার্ের্কিেবয্ খিষ্হল্ওইোর্নই।্খকননা,্িাে্
কর্য়ক্পিপলাং্োর্ির্স্স্তা্একো্প্ল্াোর্রর্ছাাঁচ্ভাঙা্খছর্লিানুপষ্ছাো্আর্পকছু্না।্
কার্জই,্এ্পনর্য়্আর্খজারার্লা্িের্ন্তর্প্রর্য়াজন্খকউ্ির্ন্কর্রপন। 
 
পিিীয়্ঘেনাো্পকন্তু্আরও্আিযে্রকর্ির্এবাং্এি্স্হর্জ্উপের্য়্খেবার্ির্িা্নয়।্
কাল্রার্ির্বযাপার। 
 
খকপনাংেন্খরার্ড্িস্ে্হাডস্র্নর্খোকার্নর্ি-োর্নক্ র্জর্ির্যয্ডা.্বাপনেকে্থার্কন। 
 
ডা.্ বাপনেকে্ খনর্পাপলয়র্নর্ োরুণ্ ভক্ত্ এবাং্ চপিি্ ঘণ্টা্ িার্ প্রিাংস্ায়্ পঞ্চিুে।্
বাপের্িও্পিপন্স্াংগ্রহ্কর্র্খরর্ের্ছন্রাপি্রাপি্বই,্ছপব্আর্েুষ্প্রাপয্ পজপনস্,্বলা্
বাহুলয্স্বই্স্ম্রাে্খনর্পাপলয়ন্স্াংক্রান্ত।্পকছুপেন্আর্ ্িস্ে্হাডস্র্নর্খোকান্খথর্ক্
পিপন্েুপে্প্ল্াোর্রর্ছাাঁচ্খকর্নন।্একই্ছাাঁচ্খথর্ক্তিপর্েুপে্িভপিের্ি্পিল্পী্পনেুাঁিভার্ব্
েুপের্য়্িুর্লপছল্খনর্পাপলয়র্নর্পবেযাি্আবক্ষ্রূপেুকু।্ভাস্কর্একজন্েরাপস্।্নাি–
পডভাইন। 
 
ডা.্বাপনেকে্একপে্িভপিের্ক্খরর্েপছর্লন্িাাঁর্খকপনাংেন্খরার্ডর্হল্ঘর্র।্আর্একপে্
খলায়ার্পিক্সের্নর্স্াজোপরর্ি্িযান্টলপপর্স্র্ওপর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

63 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আজ্স্কার্ল্নীর্চর্হল্ঘর্র্খনর্ি্এর্স্্রীপিির্িা্অবাক্হর্য়্খ র্লন্ডা.্বাপনেকে। 
 
খেের্লন,্অদু্ভি্এক্খচার্ ি্রার্ি্িার্অনপযকার্প্রর্বর্ির্ পচহ্ন্ খরর্ে্ খ র্ছ্হল্
ঘর্র। 
 
অদু্ভি্ এই্ কারর্ণ্ খয্ রাপি্ রাপি্ িভপিের্ ির্যয্ খথর্ক্ খচার্ শুযু্ খবর্ছ্ পনর্য়র্ছ্
খনর্পাপলয়র্নর্িভপিেোই্এবাং্িাও্বা ার্নর্ খেওয়ার্ল্োরুণ্আর্ক্রার্ি্আছর্ে্ খভর্ঙ্
খরণু্খরণু্কর্র্খরর্ে্খ র্ছ।্স্বকো্েুকর্রাই্পাওয়া্খ র্ছ্খেওয়ার্লর্নীর্চ। 
 
হাি্র োর্ি্র োর্ি্খহািস্্শুযু্বলর্ল,্খবি্অপভনবত্ব্আর্ছ্খেেপছ। 
 
আপি্জানিাি্ েুপি্ হর্বন্আপপন।্ পকন্তু্এেনও্ খিষ্ হয়পন্আিার্কাপহপন।্ খস্পেন্
েুপুর্বার্রাোয়্স্াজোপরর্ি্আস্ার্পর্চকু্ষপস্থর্হর্য়্খ ল্ডা.্বাপনেকর্ের। 
 
খেের্লন,্ খস্োর্নও্ খচার্  ুর্কপছল্  ি্ রার্ে।্জানলা্ খোলা।্আর,্ ঘরিয়্ ছোকার্
হর্য়্ পর্ে্ িার্ অপিপপ্রয়্ খনর্পাপলয়র্নর্ অগুনপি্ ভাঙা্ েুকর্রা।্ এর্ক্ষর্ে্ অবিয্
িযান্টলপপর্স্র্ওপরই্আছর্ে্গুাঁর্ো্করা্হর্য়র্ছ্িভপিেোর্ক। 
 
পকন্তু্ খকার্না্ খক্ষর্েই্ এিন্ খকার্না্ স্ভে্ পর্ে্ খনই্ যার্ক্ পনর্য়্ এই্ পা লই্ বলুন,্
বেিাইিই্ বলুন,্ খলাকোর্ খকার্না্ হপেি্ েুাঁর্জ্ খবর্ করর্ি্ পাপর।্ এেন্ বলুন,্ পি.্
খহািস্,্কী্করা্উপচি্আিার! 
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বাস্তপবকই্খলস্র্েড,্স্বকো্ঘেনাই্শুযু্অদু্ভি্নয়–পকমু্ভি।্যাই্খহাক,্আিার্একো্
পজোস্া্আর্ছ।্িস্ে্হাডস্র্নর্খোকার্ন্খয-িভপিেো্গুাঁর্ো্হর্য়র্ছ,্আর্ডা.্বাপনেকর্ের্
খয-িভপিে্েুর্ো্চুরিার্হর্য়র্ছ,্স্বগুর্লাই্পক্একই্ছাাঁচ্খথর্ক্তিপর? 
 
হযাাঁ। 
 
িাহর্ল্খিা্খিািার্পথর্য়াপরোই্নাকচ্হর্য়্যার্ি।্খিািার্যারণা,্খনর্পাপলয়র্নর্ওপর্
িীি্পবর্িষ্পনর্য়্খকউ্স্িার্ন্িভপিে্খভর্ঙ্চর্লর্ছ।্এ-যারণা্ভুল্এই্কারর্ণ্খয,্এ-
িহর্র্িপক্তিান্স্ম্রাে্খনর্পাপলয়র্নর্িি্িি্িভপিের্ির্যয্এই্আযর্েপা্কালাপাহার্ের্
পর্ক্ষ্একই্ছাাঁর্চ্তিপর্পিনপে্িভপিে্পর্পর্খভর্ঙ্খেলা্অস্ম্ভব্নয়।্এরকি্যরর্নর্
কাকিালীয়্কল্পনাও্একেু্বাোবাপে্হর্য়্যায়। 
 
খলস্র্েড্ বলর্ল,্আপনার্ ির্িা্আপিও্ খভর্বপছলাি্ পি.্ খহািস্।্ পকন্তু্ ভাববার্আর্
একো্ পেকও্আর্ছ।্লন্ডর্নর্ওই্অঞ্চর্ল্আবক্ষ্িভপিে্ খকনার্বচা্কর্র্শুযু্একজনই্
এবাং্িস্ে্হােস্ন।্আর্শুযু্এই্পিনর্ে্িভপিেই্খবি্কর্য়ক্বছর্যর্র্পর্ে্পছল্িার্
খোকার্ন।্ সু্িরাাং্আপনার্কথাির্িা্িহর্র্িি্িি্িভপিে্থাকর্লও্শুযু্এই্ পিনর্ে্
িভপিেই্ পছল্এ-অঞ্চর্ল।্কার্জই্খকার্না্স্থানীয়্অপি-উৎস্াহীর্পর্ক্ষ্ওই্পিনর্ে্ পের্য়্
কাজ্শুরু্করা্অস্ম্ভব্নয়।্আপপন্পক্বর্লন্ডা.্ওয়ােস্ন? 
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আপি্ বললাি,্Monoman।ac্ বা্ বাপিকগ্রস্ত্ িানুষ্ খয্ কি্কী্ করর্ি্পার্র,্ িার্
খকার্না্খিষ্খনই।্এই্িানপস্ক্অবস্থার্ক্আযুপনক্েরাপস্্ির্নাপবোনীরা্।dee্f।xe্
নাি্পের্য়র্ছন। 
 
িাথা্নাের্ি্নাের্ি্খহািস্্বলর্ল,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন!্িা্হর্ি্পার্র্না্এই্কারর্ণ্
খয্ ।dee্ f।xe্ খি্ আিন্ন্ হর্য়্ খ র্লও্ খকার্না্ বাপিকগ্রর্স্তর্ পর্ক্ষই্ িভপিেগুর্লার্
পঠকানা্েুাঁর্জ্বার্করা্স্ম্ভব্নয়। 
 
খবি্িাই্যপে্হয়,্ির্ব্খিািার্বক্তবযো্শুপন। 
 
আিার্ খকার্না্ বক্তবয্ খনই।্আপি্শুযু্ খেেপছ্ খয্ভদ্রর্লার্কর্োপছাো্কাযেকলার্পর্
ির্যযও্ পবর্িষ্ একো্ পদ্ধপি্আর্ছ।্ খযিন্ যর্ না্ খকন্ ডা.্ বাপনেকর্ের্ হল্ ঘর্র।্
খস্োর্ন্ স্ািানয্ িব্দ্ হর্লই্ বাপের্ খলাক্ খজর্ ্ উঠর্ি্ পার্র,্ কার্জই্ িভপিেোর্ক্ না-
খভর্ঙ্পনর্য়্যাওয়া্হর্য়র্ছ্বা ার্ন্খস্োর্ন্খেওয়ার্লর্ওপর্আছাে্িারা্স্র্েও্কার্রা্
ঘুি্ ভর্ঙপন।্ আবার্ স্াজোপরর্িও্ খযোর্ন্ এি্ স্াবযান্ না-হর্লও্ চলর্ব,্ খস্োর্ন্
িভপিেোর্ক্ িুর্ল্ পনর্য়্ আছাে্ িারা্ হর্য়র্ছ্ খযোর্ন্ খস্ো্ পছল্ খস্ই্ িযান্টলপপর্স্র্
ওপর্রই।্ খস্ই্কারর্ণই্ পিনর্ে্িভপিে্ভাঙা্ ল্প্শুর্ন্আপি্হাস্াহাপস্্করর্ি্চাই্না।্
এই্আিযে্ ঘেনাগুর্লার্পর্ নিুন্ পকছু্ যপে্আবার্ ঘর্ে্আিার্ক্জানর্ি্ ভুর্লা্ না্
খলস্র্েড।্আপি্িার্ি্স্পিযই্েুব্েুপিই্হব। 
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পর্রর্ পেন্স্কার্ল্িেনও্আপি্খিাবার্ঘর্র্স্াজর্ াজ্করপছ।্এিন্স্িয়্েরজায়্
খোকা্ পের্য়্ঘর্র্  ুকল্ খহািস্।্হার্ি্িার্একো্ খেপলগ্রাি।্ খেপলগ্রািো্ খস্-ই্পর্ে্
খিানাল্:্এেুপন্চর্ল্আসু্ন,্১৩১্পপে্পিে,্খকনপস্াংেন–খলস্র্েড। 
 
আয্ঘণ্টার্ির্যযই্খপৌঁর্ছ্ খ লাি্ পপে্ পির্ে।্লন্ডর্নর্একপে্অপিচঞ্চল্জীবনযারার্
পঠক্পার্িই্খযন্একপে্পস্থর্জলািয়।্খছাি্অথচ্িান্ত! 
 
১৩১্ নম্বর্ বাপেোর্ক্ খপলাি্ একস্াপর্ বাপের্ িাঝোর্ন।্ স্াপরর্ প্রপিপে্ বাপেই্
স্াোপস্র্য্  ঠর্নর।্ সু্ন্দর্ না-হর্লও্ খস্ৌিয।্  াপের্ ির্যয্ খথর্কই্ খেেলাি,্ বাপের্
স্াির্নর্খরপলাংর্য়্স্াপর্পের্য়্োাঁপের্য়্খ র্ছ্খছার্োোর্ো্একো্উৎসু্ক্জনিা। 
 
খলস্র্েড্েুব্ ম্ভীরিুর্ে্আিার্ের্এপ র্য়্পনর্ি্এল।্ওর্পপছু্পপছু্বস্বার্ঘর্র্এর্স্্
খেেলাি,্ঘর্রর্এ-খিাে্খথর্ক্ও-খিাে্পযেন্ত্অিযন্ত্উর্ত্তপজিভার্ব্পায়চাপর্করর্ছন্
এক্খপ্রৌঢ়।্চুল্উির্কােুির্কা,্পরর্ন্ফ্লার্নর্লর্খেপস্াং্ াউন। 
 
আলাপ্পপরচয়্হল।্শুনলাি্ইপনই্খস্ন্ট্রাল্খপ্রস্্পস্পন্ডর্কর্ের*্পি.্খহার্রস্্হাকোর–এ-
বাপের্িাপলক।্স্াাংবাপেক। 
 
খলস্র্েড্বলল,্আবার্খনর্পাপলয়র্নর্িভপিে,্ পি.্ খহািস্!্ িরার্ে্আপনার্েুব্আগ্রহ্
খের্েপছলাি্ এ-বযাপার্র,্ িাই্ ভাবলাি্ আপনার্ক্ একবার্ েবর্ পেই।্ খকস্ো্ আর্
িাপিলয্করবার্ির্িা্নয়,্েুবই্গুরুির্হর্য়্োাঁপের্য়র্ছ। 
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যথা? 
 
েুন।্পি.্হাকোর্এাঁর্ের্স্িস্ত্বযাপারো্েুর্ল্বলর্বন্পক?্পকছুই্বাে্খের্বন্না। 
 
পবষণ্ণ্িুর্ে্আিার্ের্পার্ন্িাকার্লন্পি.্হাকোর।্বলর্লন,্রীপিির্িা্িাজ্জব্বর্ন্খ পছ্
আপি 
 
িাস্্চার্রক্আর্ ্খনর্পাপলয়র্নর্একো্আবক্ষ্িভপিে্পকর্নপছলাি্এই্ঘর্র্রােব্বর্ল।্
যি্  ণ্ডর্ াল্ ির্ন্ হর্ি্ ওই্ িভপিের্ক্ পনর্য়ই।্ খেিন্ খথর্ক্ েু-পা্ খ র্লই্ হাপডোং্
িাোর্স্ের্খোকান।্িভপিেো্িার্ের্খোকান্খথর্কই্পকর্নপছলাি। 
 
আিার্স্াাংবাপেকিার্খবপির্ভা ্কাজই্স্ারর্ি্হয়্রার্ে।্পলের্ি্পলের্ি্রাি্েুর্ো্
পিনর্ে্ খিা্ হার্িিাই্ বার্জ।্ কাল্ রার্িও্ হর্য়র্ছ্ িাই।্ ওপরিলায়্ খপছর্নর্ পের্ক্
আিার্ঘর্র্একোনা্পলর্ে্চর্লপছ–রাি্িেন্প্রায়্পিনর্ে। 
 
হঠাৎ্ির্ন্হল্নীর্চর্িলায়্ পস্াঁপের্ি্কীর্স্র্ খযন্িব্দ্হর্ি।্কান্োো্কর্র্বর্স্্
রইলাি্ পকছুক্ষণ–পকন্তু্ পকছুই্আর্ শুনর্ি্ খপলাি্ না।্ িব্দো্ খয্ বাইর্রর–খস্-পবষর্য়্
আর্খকার্না্স্র্ন্দহ্রইল্না। 
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পঠক্িার্পিপনে্পাাঁর্চক্পর্রই,্আচিকা্এক্ভয়াবহ্আিেনাে্খভর্স্্এল্কার্ন।্পি.্
খহািস্,্অর্নকরকি্পচৎকার্স্ারাজীবর্ন্শুর্নপছ,্পকন্তু্এ-রকি্রক্ত-পহি-করা্িব্দ্আর্
শুপনপন।্যিপেন্খবাঁর্চ্থাকব্এ-পচকার্আপি্ভুলব্না। 
 
পিপনে্োর্নক্পক্েুর্য়ক্পাথর্রর্ির্িা্বর্স্্পছলাি।্িারপর্রই্চুপল্ল্খোাঁচাবার্খলাহার্
ডান্ডাো্পনর্য়্খ লাি্নীর্চ। 
 
ঘর্র্ ুর্ক্খেেলাি্জানলা্েু-হাে্কর্র্খোলা্এবাং্পর্িুহভ র্িেই্বুঝলাি্িযান্টলপপর্স্র্
ওপর্খথর্ক্উযাও্হর্য়র্ছ্খনর্পাপলয়র্নর্িভপিেো।্ পকন্তু্পকছুর্িই্আপি্বুর্ঝ্উঠপছ্না্
এ-রকি্একো্ পজপনস্্ চুপর্কর্র্কী্ লাভ!্ স্ািানয্ একো্ প্ল্াোর্রর্ ছাাঁচ!্ কিই-বা্
আর্িার্োি। 
 
আপপন্খিা্খেের্িই্পার্িন্পি.্খহািস্,্লম্বা্একো্লাে্খির্র্জানলা্খথর্ক্স্াির্নর্
েরজার্যার্পর্ি্খপৌঁর্ছার্না্এিন্পকছু্কপঠন্নয়।্খচার্িহাপ্রভুও্পনিয়্খস্ই্পর্থই্
উযাও্ হর্য়র্ছন্ ির্ন্ কর্র্ িৎক্ষণাৎ্ ঘুর্র্ প র্য়্ েুর্ল্ খেললাি্ স্াির্নর্ েরজা।্
অন্ধ্কার্রর্িার্ঝ্পা্বাপের্য়ই্খহাাঁচে্খেলাি্একো্ িৃির্ের্হর্ওপর।্খচৌকার্ঠর্ পঠক্
স্াির্নই্পর্ে্পছল্লািো। 
 
খেৌর্ে্ প র্য়্ আর্লা্ এর্ন্ খেেলাি্ শুযু্ রক্ত্ আর্ রক্ত।্ রর্ক্তর্ পুকুর্রর্ ির্যয্ খযন্
স্াাঁিার্কাের্ছ্খলাকো।্ লাো্যারার্লা্অর্স্ত্রর্খকার্প্হাাঁ্হর্য়্রর্য়র্ছ।্পচি্হর্য়্পর্ে্
পছল্খেহো,্হাাঁেু্েুর্ো্গুর্োর্না,্িুেো্বীভৎস্ভার্ব্হাাঁ্করা।্স্বর্ের্ির্যযও্খস্-েৃিযর্ক্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

69 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আপি্ ভুলর্ি্পারব্ না।্আিার্কার্ছই্ পুপলি্ হুইর্স্ল্ পছল।্ পকন্তু্ বাজার্নার্ পর্রই্
খবায্হয়্অোন্হর্য়্ প র্য়পছলাি।্ খকননা,্এরপর্কী্হর্য়র্ছ্আর্ির্ন্ খনই।্ খচাে্
েুর্ল্ খেেলাি্ হল্ ঘর্র্ আিার্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ পর্ে্ োাঁপের্য়্ রর্য়র্ছ্ একজন্ পুপলর্ির্
খলাক। 
 
খহািস্্পজোস্া্কর্র,্িাহর্ল্েুন্হল্খক? 
 
জবাব্খেয়্খলস্র্েড,্খচনার্খকার্না্উপায়্খনই।্ির্ ে্খ র্লই্লািো্খেের্ি্পার্বন।্
পকন্তু্এই্িুহভিে্পযেন্ত্আিরা্এক্ইপঞ্চও্এর্ ার্ি্পাপরপন।্খলাকো্খবি্লম্বা,্খরার্ে্
খপাো্িািার্ে্ ার্য়র্রাং,্রীপিির্িা্িপক্তিান,্বয়স্্পিপরর্ির্ওপের্ক্নয়।্জািাকাপে্
স্স্তা্োর্ির।্অথচ্িার্ক্খেের্ল্শ্রপিক্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্পার্িই্থইথই্রর্ক্তর্িার্ঝ্
পিাংর্য়র্হািলওলা্একো্ ছুপর্পর্ে্ পছল।্এই্ছুপর্ পের্য়ই্কাজ্স্ারা্হর্য়র্ছ্ পক্না্
অথবা্িা্িৃি্খলাকোর্পকনা্িা্আপি্জাপন্না।্জািাকাপর্ের্খকার্না্নাি্পাইপন।্
পর্কর্ে্একো্আর্পল,্ পকছু্স্রু্েপে,্এক্পিপলাং্োর্ির্লন্ডর্নর্একো্িযাপ্আর্
একো্ের্োগ্রাে্ছাো্পকছু্পছল্না।্এই্খেেুন্খস্ই্ের্োগ্রাে। 
 
ছপবো্ খয্ একো্ খছার্ো্ কযার্িরা্ খথর্ক্ খনওয়া্ েযাপিে,্ িা্ খেের্লই্ খবাঝা্ যায়।্
খলাকোর্ খচহারা্ খচাোর্চাো,্ বানর্রর্ির্িা্ চনির্ন,্ খিাো্ খিাো্ ভুরু্আর্অর্নকো্
খববুর্নর্খচায়ার্লর্ির্িা্িুর্ের্িলার্অাংি্োপনকো্খঠর্ল্খবপরর্য়্এর্স্র্ছ। 
 
স্িকে্খচার্ে্ছপবো্খের্ে্পজর্েস্্কর্র্খহািস্,্িভপিেো্কী্হল? 
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আপপন্আস্ার্পঠক্আর্ ই্েবর্খপলাি।্কযাম্পর্ডন্হাউস্্খরার্ড্একো্োপল্বাপের্
স্াির্নর্ বা ার্ন্ পাওয়া্ খ র্ছ্ িভপিেোর্ক।্আস্ত্অবিয্ নয়,্ েুকর্রা্ েুকর্রা্ অবস্থায়।্
ওইপের্কই্যাপি্এেন,্আস্র্বন্নাপক? 
 
খস্-কথা্আর্বলর্ি।্িার্আর্ ্ চে্কর্র্একবার্ খচাে্ বুপলর্য়্ পনই।্কার্পেে্আর্
জানলা্পরীক্ষা্কর্র্বলল্খহািস্,্হয়্খলাকোর্খবি্লম্বা্লম্বা্ঠযাাং্আর্ছ,্আর্না্হয়্
খবি্কপরিকিো্ পুরুষ্ খস্।্এিোপন্জায় া্ েপর্ক্জানলার্ পকনারায়্ খপৌঁর্ছ্জানলা্
খোর্ৗলাো্কি্বাহােুপর্নয়।্ পের্র্আস্া্বরাং্অর্নক্ খস্াজা।্ পি.্ হাকোর,্আিার্ের্
স্ার্থ্আস্র্ছন্নাপক?্খ র্ল্আপনার্িভপিের্চরি্পপরণপিো্খেের্ি্খপর্িন। 
 
খলেবার্ খেপবর্ল্ শুকর্না্ িুর্ে্ বর্স্্ পছর্লন্ পি.্ হাকার।্ বলর্লন,্ না্ িিাই,্ যা্ হয়্
একো্ পকছু্ োো্ করার্ খচষ্টা্ করর্ি্ হর্ব্ এেন।্ স্বকো্ ইভপনাং্ খপপার্রর্ প্রথি্
স্াংস্করর্ণই্খয্আর্েযাপান্ত্েবরো্খবপরর্য়্খ র্ছ্এিক্ষর্ণ্খস্-পবষর্য়্আর্স্র্ন্দহ্খনই।্
ভীষণ্খেপর্কর্র্খের্লপছ।্খোরর্ াোয়্োরুণ্েুন,্আর্আপি্পকনা—। 
 
ঘর্ খথর্ক্ খবর্রার্ি্ খবর্রার্ি্ শুনলাি্ েুলস্কযাপ্ কা র্জর্ ওপর্ জানোপলর্ের্ কলি্
আিেনাে্কর্র্ছুর্ে্চর্লর্ছ। 
 
চভ ণেপবচভ ণে্ িভপিেোর্ক্পাওয়া্ খ র্ছ্ িাে্কর্য়কর্িা্  জ্েভর্র।্ িহাপরাক্রিিীল্স্ম্রার্ের্
এিন্ খিাচনীয়্ পপরণপি্ খেেলাি্এই্প্রথি।্আিিায়ীর্অন্তর্র্িাাঁর্ প্রপি্ পনোরুণ্
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ঘৃণা্ খয্ কিো্ িা্ খরণু্ খরণু্ অাংিগুর্লা্ খেের্ল্ োপনকো্ বুঝর্ি্ পারা্ যায়।্ ঘর্রর্
এপের্ক-ওপের্ক্ছপের্য়্ পছল্িিযা্ চভ ণে্ েুকর্রাগুর্লা।্ খহািস্্কর্য়কো্পরীক্ষা্করল।্
িার্পনপবষ্ট্খচাে্আর্হাবভাব্খের্ে্বুঝলাি্খিষ্পযেন্ত্একো্স্ভর্ের্স্ন্ধ্ান্খপর্য়র্ছ্
খস্। 
 
হল?্শুর্যাল্খলস্র্েড। 
 
েুই্কাাঁয্ ঝাাঁপকর্য়্ খহািস্্ বলর্ল,্ িুপে্ খির্র্ পক্আর্ কুয়ািা্ কাোর্না্ যায়?্এেনও্
অর্নক্অর্নক্পথ্িাপের্য়্ খযর্ি্হর্ব।্িবু্ পক্জার্না,্ েু-একো্ঘেনার্ির্যয্ পকছু্
পকছু্ইিারা্পাপি।্আিার্ের্উপচি্এেন্এই্পনর্য়ই্কাজ্শুরু্করা।্িুি্িভপিে্েেল্
করাই্িানুর্ষর্প্রার্ণর্খচর্য়্খবপি্িভলযবান্ির্ন্কর্র্আিার্ের্অোি্এই্পক্রপিনাল্
ভদ্রর্লাকপে।্এই্হল্ প র্য়্প্রথি্পর্য়ন্ট।্িারপর্র্স্বর্চর্য়্আিযে্ বযাপার্ খয্িভপিে্
চুরিার্করাই্যপে্খলাকোর্িুেয্উর্েিয্হি,্িাহর্ল্প্রপিবার্রই্খেো্যার্ি্িভপিেোর্ক্
হার্ি্খপর্য়ও্খস্্িকু্ষপন্বাপের্বাইর্র্প র্য়্ভাঙর্ছ্না। 
 
আর্এক্স্যাঙার্ির্ খচার্ে্ পর্ে্ যাওয়ায়্ পনিয়্ভযাবাচযাকা্ খের্য়্ প র্য়পছল্ খস্।্িা্
ছাো্যস্তাযপস্তও্খিা্কি্হয়পন। 
 
িা্েুবই্স্ম্ভব।্িবুও্আর্একো্পজপনর্স্র্পের্ক্খিািার্েৃপষ্ট্আকষেণ্করপছ।্িভপিেো্
চুরিার্ করা্ হর্য়র্ছ্ এইোর্নই–এই্ বা ার্নর্ ির্যয।্আিা,্ ওই্ বাপেোর্ অবস্থানো্
লক্ষ্কর্রছ? 
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চারপার্ি্খের্ে্পনল্খলস্র্েড। 
 
বাপেো্োপল্ খের্েই্ খস্্ বুর্ঝপছল্বা ার্ন্িভপিে্আছোর্ল্কার্রা্ ছুর্ে্আস্ার্স্ম্ভাবনা্
খনই। 
 
ভার্লা্কথা।্পকন্তু্িভপিেো্চুপর্কর্র্এই্বা ার্ন্আস্ার্পর্থই্খিা্আর্একো্বা ান্
পের্ছ।্িার্পর্ক্ষ্খস্ইোর্িই্খ াকা্উপচি্ পছল।্নয়্ পক?্ পবর্িষ্কর্র্খচারাই্িাল্
হার্ি্কার্রা্স্ার্থ্িুর্োিুপে্হর্য়্যাওয়ার্স্ম্ভাবনা্যেন্রর্য়র্ছ? 
 
আপি্হার্িানলাি,্বলল্খলস্র্েড। 
 
িাথার্ ওপর্ রাস্তার্ বাপিোর্ পের্ক্ আঙুল্ িুর্ল্ খেোল্ খহািস্।্ খস্্ যা্ করর্ি্
খচর্য়পছল,্িা্খস্্এোর্ন্খেের্ি্পার্ব্বর্লই্এর্স্পছল।্ওপেককার্বা ার্ন্খস্-স্ম্ভাবনা্
পছল্না।্এই্হল্কারণ। 
 
বাইর্জাভ?্পঠকই্খিা,্লাপের্য়্ওর্ঠ্খ ার্য়ন্দা-প্রবর,্এেন্আিার্ির্ন্পের্ছ্স্ব।্পি.্
বাপনেকর্ের্িভপিেোও্িার্লাল্আর্লা্খথর্ক্খবপি্েভর্র্ভাঙা্হয়পন।্পি.্খহািস্,্িা্না্
হয়্হল,্পকন্তু্এ্পনর্য়্আিরা্করব্কী? 
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ির্ন্রাের্ব।্খনাে্কর্র্রাের্ব।্ঘেনাচর্ক্র্কার্জ্খলর্ ্খযর্ি্পার্র।্যাই্খহাক,্এেন্
িুপিই্বর্লা,্কীভার্ব্এর্ ার্ি্চাও্িুপি। 
 
আিার্ির্িা্িৃি্খলাকোর্ক্িনাক্ত্করর্লই্অর্নকো্কাজ্এপ র্য়্যার্ব।্আস্ল্কাজ্
খিা্ এইোই।্ েুব্ কপঠন্ অবিয্ নয়।্ খলাকোর্ পঠকুপজ্ জানা্ খ র্লই্ আর্ িার্
স্ার্ঙ্গাপাঙ্গর্ের্হপেি্পাওয়া্খ র্লই্ িরার্ি্পপে্পির্ে্খস্্কী্করর্ি্প র্য়পছল্এবাং্
পি.্ খহার্রস্্ হাকোর্রর্ বাপের্ি্ কার্ স্ার্থ্ খেো্ হওয়ািাে্ অো্ খপর্য়র্ছ্ িাও্ জানা্
যার্ব।্আপপন্কী্ির্ন্কর্রন? 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ্িাই।্ির্ব্পক্জার্না,্আিার্কাযেপদ্ধপি্পঠক্খিািার্ির্িা্হর্ব্না? 
 
কী্করর্ি্চান্ির্ব? 
 
িা্বলর্ল্িুপি্আর্পনর্জর্খেয়াল্েুপিির্িা্কাজ্করর্ি্পারর্ব্না।্আপি্বপল্পক্
আিরা্খয্যার্ পনর্জর্ পনর্জর্পদ্ধপির্ি্কাজ্কর্র্যাই।্আপি্থাপক্আিার্লাইর্ন,্
িুপি্ থাক্ খিািার্ লাইর্ন।্ পর্র্ আিরা্ একস্ার্থ্ বর্স্্ পরস্পরর্ক্ স্াহাযয্ করর্ি্
পারব। 
 
খবি,্িাই্খহাক।্বলল্খলস্র্েড। 
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পপে্পিে্যপে্যাও্এেন্পি.্খহার্রস্্হাকোর্রর্স্ার্থ্খিািার্খেো্হর্ি্পার্র।্িার্ক্
বল,্আিার্িন্পস্থর্হর্য়্খ র্ছ।্ িরার্ে্িাাঁর্বাপের্ি্খয্অিযন্ত্পবপজ্জনক্প্রকৃপির্
একো্ েুর্ন্পা ল্ খনর্পাপলয়ন্ পবর্ির্ষ্আিন্ন্হর্য়্ েুনোরাপপ্কর্র্ খ র্ছ–খস্-পবষর্য়্
আপি্পনপিন্ত।্এ-েবরো্জানর্ল্িার্অর্নকো্সু্পবর্য্হর্ব। 
 
বর্ো্বর্ো্খচার্ে্িাপকর্য়্রইল্খলস্র্েড। 
 
আপপন্পক্স্পিয্স্পিয্িাই্পবশ্বাস্্কর্রন্নাপক? 
 
িুচপক্হাস্ল্খহািস্। 
 
কপর্ না?্ খবি,্ হয়র্িা্ কপর্ না।্ পকন্তু্এ-েবর্ শুনর্ল্ পি.্ খহার্রস্্ হাকোর্ খিা্ েুপি্
হর্বনই,্ খস্ন্ট্রাল্ খপ্রি্ পস্পন্ডর্কর্ের্ গ্রাহর্করাও্ হর্বন।্ খলস্র্েড,্ আজ্ স্র্ন্ধ্্ ছোয়্
খবকার্পির্ে্আিার্স্ার্ে্িুপি্খেো্করর্ল্েুপি্হব।্িিক্ষণ্পযেন্ত্িৃর্ির্পর্কর্ে্
পাওয়া্এই্ের্োগ্রােো্রইল্আিার্কার্ছ। 
 
হাাঁের্ি্ হাাঁের্ি্ আপি্ আর্ িালেক্ খহািস্্ চর্ল্ এলাি্ হাই্ পির্ে্ হাপডোং্ িাোর্স্ের্
খোকার্নর্স্াির্ন।্িভপিেো্খকনা্হর্য়পছল্এোন্খথর্কই। 
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একজন্খছাকরা্কিেচারী্পছল্খোকার্ন।্খহাির্স্র্প্রশ্ন্শুর্ন্বলর্ল্খয্খস্্পনর্জই্নিুন্
এর্স্র্ছ্খোকার্ন।্পি.্হাপডোংও্পবর্কর্লর্আর্ ্আর্স্ন্না,্কার্জই্খকার্না্েবর্খেওয়া্
স্ম্ভব্নয়্িার্পর্ক্ষ।্শুর্ন্খহাির্স্র্িুর্ে্েুর্ে্উঠল্যু পৎ্হিািা্আর্পবরপক্ত। 
 
পকছুক্ষণ্পর্র্অবিয্বলল,্স্ব্পকছুই্খয্আিার্ের্অনুকুল্হর্ব্এ-রকি্আিা্করাই্
উপচি্ নয়,্ পক্ বল্ ওয়ােস্ন?্ পি.্ হাপডোং্ পের্র্ এর্ল্ পর্ পবর্কর্লই্ আস্র্ি্ হর্ব্
আিার্ের।্কীভার্ব্কাজ্শুরু্করপছ,্িা্পনিয়্অনুিান্করর্ি্খপর্রছ্িুপি।্িভপিেগুর্লা্
এর্স্র্ছ্ খযোন্ খথর্ক্আপি্ খপৌঁর্ছার্ি্ চাই্ খস্োর্নই।্ খবচাপরর্ের্ এ-রকি্ েভরবস্থার্
িভর্ল্যপে্খকার্না্অদু্ভি্কারণ্থার্ক,্িা্জানা্যার্ব্উৎপপত্ত্স্থার্ন্খপৌঁর্ছার্ি্পারর্ল।্
চর্লা,্ খকপনাংেন্ খরার্ড্ পি.্িস্ে্ হাডস্র্নর্কার্ছ্যাওয়া্যাক।্িার্ক্ পের্য়ও্স্িস্যার্
জে্োপনকো্েুলর্ি্পার্র। 
 
একো্ াপে্পনর্য়্ঘণ্টাোর্নর্কর্ির্যযই্ছপবওলার্খোকার্ন্খপৌঁর্ছ্খ লাি।্ভদ্রর্লার্কর্
খচহারা্খছার্োোর্ো্হর্লও্খবি্িজবুি,্লাল্িুে,্হাবভাব্একেু্ঝাাঁঝাল। 
 
িেবে্কর্র্কথা্ বর্ল্ চলর্লন্ভদ্রর্লাক,্ হযাাঁ,্ হা্ স্যার,্আিারই্কাউন্টার্র।্ েযাক্স-
েযাক্সগুর্লা্খকন্পেই্িা্বুপঝ্না–বেিািরা্এর্স্্আিার্পজপনস্পে্যপে্খভর্ঙ্িছনছ্
কর্রই্খ ল,্িাহর্ল্এস্ব্ পের্য়্লাভ্কী্আিার?্হযাাঁ,্হযাাঁ,্ড,্বাপনেকের্ক্িভপিে্ েুর্ো্
আপিই্ পবপক্র্ কর্র্ পছলাি।্ কী্ লজ্জার্ কথা,্ পছঃ্ পছঃ।্ আপি্ খিা্ বলব,্ রীপিির্িা্
একো্পনপহপলে্প্ল্ে।্অযানাপকেে্ছাো্আর্খকউ্এিন্কর্র্িুপিে্চুরিার্করর্ি্পার্র্
না।্আপি্খিা্ওর্ের্খরড্পরপাবপলকান্বপল।্খকার্ত্থর্ক্খপর্য়পছ্িভপিেগুর্লা?্িার্স্র্ঙ্গ্
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এ-বযাপার্রর্কী্স্ম্বন্ধ্্ বুঝপছ্না।্ খবি্আপপন্যপে্একান্তই্জানর্ি্চান্ খিা্শুনুন।্
খেপপনয়্চাচে্পির্ে্খ লডার্অযান্ড্খকাম্পাপন্খথর্ক্পকর্নপছলাি।্পবি্বছর্যর্র্িারা্
এই্ বযাবস্া্ কর্র্ আস্র্ছ্ এবাং্ নািও্ েুব।্ ক-ো্ পকর্নপছলাি?্ পিনর্ে–েুর্ো্ আর্
একো,্খিাে্পিনর্ে।্েুর্ো্ড.্বাপনেকে্পনর্য়পছর্লন,্আর্একো্খিা্পের্নেুপুর্রই্গুাঁর্ো্
হল্আিার্কাউন্টার্র।্ের্োগ্রােো্কার?্না,্না,্আপি্পচপন্না।্হযাাঁ,্একেু্একেু্পচপন্
ির্ন্হর্ি।্আর্র,্আর্র,্এ্খিা্খেেপছ্খবর্প্পা।্খলাকো্ইোপলয়ান।্পঠক্কাজ্করি।্
আিার্অর্নক্কাজ্কর্র্পেি্খবর্প্পা।্খোোইর্য়র্কাজ্একেু-আযেু্জানি,্খস্ানাপল্
রাং্ যরার্ি্ পারি–আরও্ েুপকোপক্ কাজ্ করি্ অর্নকরকি।্  ি্ হপ্তায়্ খিষবার্রর্
ির্িা্এর্স্পছল্ খলাকো।্িারপর্আর্ খকার্না্ খোাঁজেবর্পাইপন্ওর।্ না,্ খকার্ত্থর্ক্
এর্স্র্ছ্আর্খকাথায়্খ র্ছ–অি্েবর্আপি্রাপে্না।্ওইোর্ন্থাকার্স্িয়্ওর্স্র্ঙ্গ্
আিার্ খকার্না্ পেপেপিপে্লার্ পন।্ওর্ পবরুর্দ্ধ্আিার্ পকছু্বলার্ খনই।্িভপিে্ চুরিার্
হওয়ার্পেন্েুর্য়ক্আর্ ্খবর্প্পা্খিষবার্রর্ির্িা্এর্স্পছল। 
 
খোকান্ খথর্ক্খবপরর্য়্এর্স্্খহািস্্বলল,্িন্দ্কী,্িস্ে্হাডস্র্নর্কাছ্খথর্ক্যা্যা্
আিা্ কর্রপছলাি,্ স্বই্ খপর্য়পছ।্ খকপনাংেন্ আর্ খকনপস্াংেন–েুজায় ার্িই্ পাপি্
খবর্প্পার্অপস্তত্ব।্েি্িাইল্ াপের্ি্আস্া্বৃথা্যায়পন্খেেপছ।্ওয়ােস্ন,্এবার্যাওয়া্
যাক্ খেপপনর্ি্ খ লডার্ অযান্ড্ খকাম্পাপনর্ি।্ িভপিেগুর্লার্ উৎপপত্ত্ এইোন্ খথর্কই্
যেন,্িেন্ওোন্খথর্ক্পকছু-না–পকছু্স্াহাযয্আিরা্পাবই। 
 
দ্রুির্বর্ ্আিরা্এর্ক্এর্ক্ খপপরর্য়্ খ লাি্ পবলাস্ী্ লন্ডন,্ খহার্েল্লন্ডন,্ পথর্য়োর্
লন্ডন,্স্াপহপিযক্লন্ডন,্বযবস্ায়ী্লন্ডন্এবাং্স্ব্খির্ষ্স্িুদ্রিীর্রর্লন্ডন। 
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যা্ েুাঁজপছলাি,্িা্ খপলাি্এোর্নই।্ খোলার্িলা্একো্জায় া।্এক্স্ির্য়্ খবায্হয়্
এোর্ন্যনী্লন্ডন্বযবস্ায়ীর্ের্আস্তানা্পছল।্পকন্তু্আজ্ র্ে্উর্ঠর্ছ্হর্রকরকি্িভপিে্
তিপরর্কারোনা। 
 
বাইর্র্পবরাে্উর্ঠানোয়্অগুনপি্পাথর্রর্সৃ্মপিেলক।্খভির্রর্িস্ত্বুর্ো্ঘরোয়্জনা্
পঞ্চার্িক্ কাপর র্ েুেোে্ কাজ্ কর্র্ চর্লর্ছ।্ খকউ্ খোোই্ করর্ছ,্ খকউ-বা্ ছাাঁর্চ্
খ র্ল্িভপিে্তিপর্করর্ছ। 
 
িযার্নজার্ একজন্ জািোন্ ভদ্রর্লাক।্ খচহারাপে্ পবরাে।্ আিার্ের্ খবি্ োপির্ কর্র্
বপস্র্য়্খহাির্স্র্স্ব্প্রর্শ্নরই্পপরষ্কার্উত্তর্পের্লন। 
 
োিাপে্খঘাঁর্ে্খেো্খ ল,্পডভাইর্নর্তিপর্খনর্পাপলয়র্নর্িার্বেল্পাথর্রর্আবক্ষ্িভপিে্
খথর্ক্এ্পযেন্ত্কর্য়কর্িা্ছাাঁচ্খনওয়া্হর্য়র্ছ।্বছরোর্নক্আর্ ্ছ-ো্িভপিে্ একস্ার্থ্
তিপর্ করা্ হর্য়পছল।্ পিনর্ে্ পাঠার্না্ হর্য়পছল্ িস্ে্ হাডস্নর্ক,্ বাপক্ পিনর্ে্
খকনপস্াংের্নর্হাপডোং্িাোর্স্ের্খোকার্ন।্অনযানয্ছাাঁর্চর্স্র্ঙ্গ্এই্পবর্িষ্ছ-পের্পাথেকয্
থাকার্খকার্না্কারণ্খনই।্খকনই-বা্িভপিেগুর্লার্ক্চুরিার্করা্হর্ি্িাও্পিপন্খভর্ব্
খপর্লন্না।্স্ব্কথা্শুর্ন্খিা্ভদ্রর্লাক্খহর্স্ই্অপস্থর।্িভপিেগুর্লার্পাইকাপর্োি্ছ-
পিপলাং।্েুচর্রা্পকনর্ি্খ র্ল্বার্রা্পিপলাংর্য়র্ির্িা্োি্পের্ব।্িুর্ের্েু-পাি্খথর্ক্
েুর্ো্ছাাঁচ্খনওয়া্হয়,্িারপর্প্ল্াোর্অে্পযাপরর্স্র্ছাাঁচ্খবিালুি্জুর্ে্পের্লই্স্ম্পভণে্
হয়্ িভপিেো।্ আিরা্ খয-ঘর্র্ বর্স্পছলাি,্ িভপিেগুর্লা্ স্াযারণি্ ওইোর্নই্ হয়।্ কর্র্
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ইোপলয়ান্কাপর ররা।্কাপর রর্ের্কাজ্খিষ্হর্লই্পযার্স্র্জর্ওপর্িভপিেগুর্লা্রাো্
হয়্শুর্কাবার্জর্নয।্িারপর্যায়্গুর্োর্ি।্এর্ খবপি্আর্ পকছু্বলর্ি্পারর্লন্না্
জািোন্ভদ্রর্লাক। 
 
পকন্তু্ের্োগ্রােো্ বার্করািাে্ োরুণ্পপরবিেন্এল্ িযার্নজার্রর্ খচার্ে-িুর্ে।্ রার্ ্
লাল্ হর্য়্উঠল্িাাঁর্ িুে,্ নীল্ নীল্ খচার্ের্ওপর্েপের্ির্িা্ েুর্ে্উঠল্কপার্লর্
পিরাগুর্লা। 
 
রাস্র্কল্খকাথাকার!্হযাাঁ,্হযাাঁ,্আপি্ওর্ক্পচপন,্খবি্ভার্লাভার্বই্পচপন।্এ-প্রপিষ্ঠার্নর্
সু্নাি্ নষ্ট্ হর্য়পছল্ একপেনই।্আর্ িা্ এই্ রাস্র্কলোর্ জর্নয্ খযপেন্ ওর্ খপছর্ন্
পুপলি্ এর্স্্ হানা্ পের্য়পছল্ এোর্ন।্ এক্ বছর্রর্ ওপর্ হল।্ রাস্তার্ একজন্
ইোপলয়ানর্ক্ ছুপর্ খির্র্কারোনায়্এর্স্্ বর্স্পছল।্ পপছু্ পপছু্ পুপলিও্এর্স্্ হাপজর।্
খবর্প্পা্নার্িই্ওর্ক্জানিাি,্পেপব্জাপন্না।্এ-রকি্খলাকর্ক্কাজ্খেওয়ার্ের্ল্
খভা াপন্ত্কি্হয়পন্আিার।্অবিয্কাপর র্পহস্ার্ব্খলাকো্ভার্লাই্পছল্প্রথি্খশ্রপণর্
কাপর রই্বলব। 
 
কী্িাপস্ত্খপর্য়পছল্খবর্প্পা? 
 
কপালর্জার্র্ খলাকো্ খবাঁর্চ্ প র্য়পছল্ িিাই।্ এক্ বছর্ শ্রীঘর্ বার্স্র্ ওপর্ পের্য়ই্
খরহাই্পায়্ খবর্প্পা।্আিার্ খিা্ পবশ্বাস্্এিপের্ন্োলাস্্ খপর্য়র্ছ্ খস্।্অবিয্এোর্ন্
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িুে্খেোর্নার্স্াহস্্আর্িার্হয়পন।্খবর্প্পার্এক্েুেিুর্িা্ভাই্কাজ্কর্র্এোর্ন।্
িার্ক্পজর্েস্্করর্ল্ও্এোর্ন্আর্ছ্খকাথায়,্িা্জানা্খযর্ি্পার্র। 
 
না,্না,্ খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্খহািস্,্খকার্না্কথা্নয়,্িার্স্র্ঙ্গ্খবর্প্পা্স্ম্পর্কে্খকার্না্কথা্
নয়–আিার্একান্ত্অনুর্রায।্বযাপারোর্গুরুত্ব্ খয্কিোপন,্িা্ হয়র্িা্আপপন্ পঠক্
উপলপি্করর্ি্পারর্ছন্না।্ পকন্তু্আপি্যিই্ খেেপছ,্শুনপছ,্িিুই্ বুঝপছ্কিা্ খিা্
েভর্রর্ কথা,্ যার্প্ যার্প্ খবর্েই্ চর্লর্ছ্ এর্ গুরুত্ব।্ ভার্লা্ কথা,োিাপে্ খঘাঁর্ে্
িভপিেগুর্লার্ পবপক্রর্ েবর্ খেওয়ার্ স্িয়্ িাপরেো্  ি্ বছর্রর্ খিস্রা্ জুন্ বলর্লন্
শুনলাি।্আিা,্খবর্প্পা্কর্ব্খগ্রপ্তার্হর্য়র্ছ্খস্-িাপরেো্পের্ি্পার্রন? 
 
িযার্নজার্বলর্লন,্িাইর্নর্োিা্খথর্ক্খিাোিুপে্বলর্ি্পারব।্কর্য়কো্পািা্উলর্ে্
আবার্বর্লন,্ ি্িার্স্র্পবি্িাপরর্ে্িার্ক্খিষবার্রর্ির্িা্িাইর্ন্পের্য়পছ্আপি। 
 
খহািস্্বলর্ল,্যনযবাে।্আপনার্িভলযবান্স্িয়্নষ্ট্কর্র্আপনার্তযযে্পরীক্ষা্করার্
আর্েরকার্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না। 
 
কাকপক্ষীও্খযন্আিার্ের্খ াপন্িের্ন্তর্কথা্জানর্ি্না্পার্র,্খিষবার্রর্ির্িা্এই্
অনুর্রায্জাপনর্য়্আবার্রওনা্হলাি্পপিি্পের্ক। 
 
েুপুর্িেন্ পের্য়্এর্স্র্ছ।্একো্খরর্স্তারাাঁয়্ ুর্ক্নার্কিুর্ে্গুাঁর্জ্খকার্নারকর্ি্লাঞ্চ্
খিষ্করলাি্েুজন।্খ াকবার্পর্থই্েবর্রর্কা র্জ্খেপে্বর্ো্বর্ো্অক্ষর্র্খলো,্
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খকনপস্াংের্ন্ েুনোরাপপ।্ েুর্ন্ পা র্লর্ নৃিাংস্্ হিযাকাণ্ড।্ োপনকো্ পের্িই্ বুঝলাি,্
পি.্খহার্রস্্হাকোর্খিষ্পযেন্ত্িার্স্াাংবাপের্কর্কিেবয্সু্ষু্ঠভার্বই্স্ম্পন্ন্কর্রর্ছন।্ছ-
কলি্ খঠর্স্্ পলর্ের্ছন্ভদ্রর্লাক।্চাঞ্চলযকর্হিযার্িাোপ্রিাো্ছোর্না্বণেনা্পের্ি্
পের্ি্স্পিয্পিহরন্জার্ ।্পভপন ার,্িপরচ,্নুন্ইিযাপে্রাোর্েযার্ন্ড্কা জো্খঠস্্
পের্য়্খরর্ে্পের্য়্খের্ি্খের্িই্আ ার্ াো্পর্ে্খেলল্খহািস্।্বার্েুর্য়ক্আপন্ির্ন্
িুে্পের্প্পনঃির্ব্দ্খহর্স্্পনল। 
 
িারপর্পের্ি্পের্ি্বলর্ল,্ পঠকই্আর্ছ্ওয়ােস্ন।্খিার্না,্স্বাই্শুর্ন্েুপি্হর্বন্
খয্ পি.্ খলস্র্েড,্ পবপুল্ অপভেিাবর্ল্ পুপলিিহর্ল্ যাাঁরা্ সু্প্রপিপষ্ঠি্ ইপন্ িাাঁর্ের্
অনযিি,্আর্ পি.্িালেক্ খহািস্্অপরায-পবোর্নর্ পবর্িষেরূর্প্ পিপন্স্বেস্াযারর্ণর্
কার্ছ্ সু্পপরপচি—এাঁরা্ েুজর্নই্একই্ পস্দ্ধার্ন্ত্এর্স্র্ছন্ খয্ এই্ খিাচনীয়্ পপরণপির্
িভর্ল্পভবে্পপরকপল্পি্হিযার্প্রবৃপত্ত্খনই।্পনছক্উন্মত্তিা্খথর্কই্নাপক্এই্পবপচে্এবাং্
আিযে্ঘেনাবপলর্উদ্ভব্হর্য়র্ছ।্িানপস্ক্খ ালর্যা ্ছাো্আর্পকছু্পের্য়্এই্ঘেনার্
যুপক্তস্াং ি্ বযােযা্ েুাঁর্জ্ পাওয়া্ যায়্ না।্ ওয়ােস্ন,্ স্াংবােপে্ হর্ি্ একপে্ অিযন্ত্
িভলযবান্ যন্ত্র।্ নাোচাো্করার্ খকৌিলেুকু্ শুযু্জানর্লই্ হল।্ খিািার্ উেরর্েব্ যপে্
িান্ত্হর্য়্প র্য়্থার্ক,্িাহর্ল্এবার্খেৌোর্না্যাক্খকনপস্াংেন্খরার্ড।্হাপডোং্িাোর্স্ের্
িযার্নজার্রর্বক্তবয্এেনও্খিানা্হয়পন। 
 
এর্ম্পাপরয়ািপে্ পবরাে্ হর্লও্ প্রপিপষ্ঠি্ ভদ্রর্লাক্ খেের্ি্ েুবই্ খছার্োোর্ো।্ খবি্
চেপর্ে,্ চনির্ন,্ চালাকচিুর।্ কথাবািোয়্ হার্বভার্ব্ অেুরন্ত্ প্রাণ্ রস্্ খযন্ পঠকর্র্
পঠকর্র্পর্ে।্িাথাপে্পকন্তু্খবি্স্াে। 
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ইর্য়স্,্ স্যার,্ আজর্কর্ ইভপনাং্ খপপার্র্ স্ব্ পেলাি।্ পি.্ খহার্রস্্ হাকোর্ আিার্
ের্ের।্ িাস্্ কর্য়ক্ আর্ ্ একো্ িভপিে্ িার্ক্ পবপক্র্ কর্রপছলাি্ আপি।্ খেপপনর্
খ লডার্অযান্ড্খকাম্পাপনর্ি্ও-রকি্পিনর্ে্িভপিের্অডোর্পের্য়পছলাি।্স্বকোই্খবর্চ্
খের্লপছ।্কার্েরর্ক?্খস্লস্্বই্খঘাঁর্ে্িা্না্হয়্বর্ল্পেপি।্এই্খয্খপর্য়পছ।্একো্
খিা্ জার্ননই্ পি.্ হাকোরর্ক,্ আর্ একো্ খযাপিয়া্ িাউনর্ক।্ পি.্ িাউর্নর্ পঠকানা,্
খলবারনাি্লজ,্খলবারনাি্খভল,্পচজউইক।্আর্একো্পি.্স্যাপন্ড্খোডের্ক।্পঠকানা,্
খলায়ার্খগ্রাভ্খরাড।্না,্না,্ের্োগ্রাে্খিা্েুর্রর্কথা,্এ-রকি্যরর্নর্খলাকর্ক্আপি্
কপস্মনকার্লও্খেপেপন।্এ-রকি্কোকার্খলাকর্ক্একবার্খেের্ল্পক্আর্খভালা্যায়্
স্যার?্আপপন্কী্বর্লন?্কিেচারীর্ের্ির্যয্ইোপলয়ান্আর্ছ্পক্না?্িা,্হযাাঁ,্আর্ছ্বই্
কী।্েুকোক্কাজ্আর্ঝাোর্িাছা্করার্জনয্কর্য়কজন্আর্ছ।্ইর্ি্করর্ল্খস্লস্্
বুক্েুর্ল্িারা্খেের্ি্পার্র্বই্কী।্োিা্েুর্ল্খেের্লই-বা্ক্ষপি্কী?্অি্আর্খক্
নজর্ রাের্ি্ যায়্ বলুন।্ বাস্তপবকই্ িাজ্জব্ কাণ্ডকারোনা্ বর্ে!্ চাপলর্য়্ যান্ িেন্ত।্
খকার্না্জবর্েবর্খপর্ল্জানার্ি্ভুলর্বন্না্আিা্কপর। 
 
পি.্ হাপডোংর্য়র্কথা্ শুনর্ি্শুনর্ি্ পকছু্ পকছু্ পর্য়ন্ট্ পলর্ে্ পনপিল্ খহািস্।্ খেেলাি,্
খবি্ েুপি্হর্য়্উর্ঠর্ছ্ও।্ঘেনার্ খরাি্ভার্লার্ পের্কই্চর্লর্ছ্বলর্ি্হর্ব।্অবিয্
এ-প্রস্র্ঙ্গ্খকার্না্িিািি্প্রকাি্করর্ল্না্খস্।্শুযু্বলর্ল্খয্িাোিাপে্কর্র্বাপে্
না-পেরর্ল্খলস্র্েডর্ক্হয়র্িা্বর্স্্থাকর্ি্হর্ব। 
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িাোিাপে্ কর্র্ খবকার্ পির্ে্ খপৌঁর্ছও্ অবিয্ খেেলাি্ খলস্র্েডর্ক্ রীপিির্িা্
অস্পহষু্ণভার্ব্ঘর্রর্এ-খকাণ্খথর্ক্ও-খকার্ণ্পায়চাপর্করর্ি।্খচাে-িুর্ের্ভাব্খের্ে্
বুঝলাি,্স্ারাপের্নর্কাজ্িার্এর্কবার্র্বৃথা্যায়পন। 
 
আিার্ের্খের্েই্থির্ক্খ ল্খস্,্কী্েবর,্পি.্খহািস্?্বরাি্েুর্লর্ছ্নাপক? 
 
যীর্রসু্র্স্থ্বলল্খহািস্,্স্ারাপেন্বর্ো্োোোেুপন্খ র্ছ।্আর,্পেনো্এর্কবার্র্বার্জ্
যায়পন।্েুচর্রা্খোকানোর্খথর্ক্শুরু্কর্র্পাইকাপর্হার্র্িভপিে্তিপরর্কারোনা্পযেন্ত্
স্বই্ঘুর্র্এলাি।্এেন্আপি্খ াো্খথর্ক্শুরু্কর্র্স্বকো্িভপিেই্েুাঁর্জ্খবর্করর্ি্
পাপর। 
 
িভপিে!্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠ্ খলস্র্েড।্ পঠক্ আর্ছ,্ পঠক্ আর্ছ,্ আপনার্ কাজ্ করার্ পদ্ধপি্
এর্কবার্রই্আপনার্পনজস্ব্এবাং্আপিও্িা্পনর্য়্আপনার্ক্পকছু্বলর্ি্চাই্না।্আপি্
শুযু্বলর্ি্চাই্খয্স্ারাপের্ন্আপনার্চাইর্ি্োাঁপে্কাজ্ পকছু্করর্ি্খপর্রপছ্আপি।্
িৃি্খলাকোর্ক্আপি্িনাক্ত্কর্রপছ। 
 
বল্কী্খহ! 
 
আর্খপর্য়পছ্িার্েুন্করার্আস্ল্কারণ। 
 
চিৎকার। 
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আিার্ের্একজন্ইনর্স্পকের্স্যােন্ পহল্আবার্ইোপলয়ান্ খকায়ােোর্স্ম্পর্কে্ খবি্
পকছু্োন্রার্ে।্ পনহি্খলাকোর্ লায়্কযাথপলক্প্রিীক্আর্িার্ ার্য়র্রাং্খের্ে্
আিার্ ির্ন্ হর্য়পছল্ খলাকো্ পনিয়্ েপক্ষণ্ খের্ির।্ খেোিাে্ এক্ পলর্কই্
ইনর্স্পকের্ পহল্ িার্ক্ পচর্ন্ খেলর্ল।্ খলাকোর্ নাি্ পপর্য়র্ো্ পভনাস্পস্।্ জন্ম,্
খনপলস্-এ।্লন্ডর্নর্ কুেযাি্ লাকাোর্ের্অনযিি্ খস্।্িাপেয়ার্স্ার্থ্জপেি্আর্ছ্
পপর্য়র্ো।্িাপেয়া্খয্গুপ্ত্রাজননপিক্স্াংঘ্িা্খিা্আপপন্জার্ননই।্পডপক্র্জাপর্কর্র্
েুর্নর্পর্েুন্কর্র্যায়্এরা। 
 
এেন্িাহর্ল্স্িস্ত্বযাপারো্ খেেুন্কীরকি্পপরষ্কার্হর্য়্আস্র্ছ।্ েুন্কর্র্খেরার্
খলাকোও্ ইোলপলয়ান্ এবাং্ িাপেয়ার্ স্ভয।্ খযর্কার্না্ রকর্িই্ খহাক,্ পনিয়্ স্াংর্ঘর্
পনয়ি্ভঙ্গ্কর্রপছল্খস্।্পপর্য়র্োর্ক্লা ার্না্হল্িার্ক্েুপনয়া্খথর্ক্স্পরর্য়্খেওয়ার্
জর্নয।্ পর্কর্ে্ ের্োগ্রােো্ খেওয়া্ হর্য়পছল্ স্ম্ভবি্ এই্ কারর্ণ্ খয্ ভুল্ কর্র্ অনয্
কাউর্ক্ না্ ছুপর্ খির্র্ বর্স্্ খস্।্ খলাকোর্ পপছু্ পনর্য়্ পপর্য়র্ো্ খেের্ল্িার্ক্একো্
বাপের্ ির্যয্  ুকর্ি।্ কার্জই্ বাইর্র্ ওি্ খপর্ি্ রইল্ খস্।্ খবর্রার্নািাে্ শুরু্ হল্
ঝোপপে।্ েলােল্ খিা্ খেের্িই্ খপর্য়পছ।্ পনর্জই্ কাবু্ হর্য়্ পোয়্ িরণঘা্ িার্কই্
খের্ি্হর্য়র্ছ।্শুনর্ি্কীরকি্লা র্ছ,্পি.্খহািস্? 
 
িাপল্ বাপজর্য়্ উৎস্াহ্ পের্য়্ খস্াল্লার্স্্ বলল্ খহািস্,্ িাবাি,্ খলস্র্েড,্ িাবাি্ পকন্তু্
খিািার্ওই্িভপিে্চুরিার্রর্বযােযাো্খিা্পঠক্যরর্ি্পারলাি্না। 
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িভপিে্আর্িভপিে!্িাথা্খথর্ক্পকছুর্িই্িভপিেগুর্লার্ক্িাোর্ি্পারর্ছন্না।্আর্র,্আস্র্ল্
ওগুর্লা্ পকিু্না।্ পছাঁচর্ক্ চুপর–েুব্ খজার্ হয়র্িা্ হর্ব্ছ-িার্স্র্ খজল।্ েুর্নর্িািলা্
পনর্য়্ িাথা্ ঘািার্ি্ বর্স্পছ্ পছাঁচর্ক্ চুপর্ পনর্য়্ নয়।্ আবার্ বপল্ শুনুন,্ পি.্ খহািস্,্
স্বকো্স্ভেই্আপি্জর্ো্কর্র্এর্নপছ্আিার্িুর্ঠার্খভির। 
 
িাহর্ল্খিািার্খপ্রাগ্রাি? 
 
েুব্খস্াজা।্পহলর্ক্পনর্য়্খস্াজা্যাব্ইোপলয়ান্খকায়ােোর্র।্ের্োগ্রার্ের্স্ার্থ্পিপলর্য়্
খলাকোর্ক্বার্কর্র্খগ্রপ্তার্করব্েুর্নর্অপরার্য।্আপপন্আস্র্ছন্নাপক? 
 
উাঁহু,্আিার্আস্া্ স্ম্ভব্ হর্ব্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না।্আিার্ যারণা,্আরও্ খস্াজা্ পর্থ্
আিরা্খপৌঁর্ছার্ি্পাপর্আিার্ের্লক্ষযবস্তুর্ি।্স্পঠক্পকছু্বলা্স্ম্ভব্নয়,্উপচিও্নয়।্
খকননা,্স্ব্পকছুই্পনভের্করর্ছ্এিন্একপে্পবষর্য়র্ওপর্যা্খিািার্ইিার্বাইর্র।্
পকন্তু্ ভীর্আিা্আর্ছ্এবাং্িা্এিই্ ভীর্খয,্খিািার্স্র্ঙ্গই্বাপজও্খেলপছ্আপি।্
আজ্রার্ি্যপে্আিার্স্র্ঙ্গ্আর্স্া্ খলস্র্েড,্ েুপনর্ক্ িুপি্হার্িনার্ি্যরর্ি্পারর্ব্
বর্লই্আপি্ির্ন্কপর। 
 
ইোপলয়ান্খকায়ােোর্র? 
 
না।্আিার্যারণা,্পচজউইর্কর্একো্পঠকানায়্িার্ক্পাওয়ার্স্ম্ভাবনাই্খবপি।্আজ্
রার্ি্যপে্আিার্স্র্ঙ্গ্পচজউইক্আস্স্া্িুপি,্কথা্পেপি্কাল্খিািার্স্র্ঙ্গ্ইোপলয়ান্
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খকায়ােোর্র্আপি্ যাবই।্ওয়ােস্ন,্ ইপিির্যয্ িুপি্একো্কাজ্কর্রা।্একো্জরুপর্
পচপঠ্ পলর্ে্পাঠার্ি্হর্ব।্ঘণ্টা্বাজাও।্চেপে্কাউর্ক্ খডর্ক্পাঠাবার্বযবস্থা্কর্রা!্
এেুপন। 
 
বহু্অপ্রর্য়াজনীয়্পজপনস্্খবাঝাই্কর্য়কপে্ঘর্পছল্আিার্ের।্খহািস্্এইোর্নই্ ুর্ক্
কা জ্ ঘাাঁের্ি্ বস্ল।্ খবি্ কর্য়ক্ ঘণ্টা্ পর্র্ যেন্ খস্্ খনর্ি্ এল্ িার্ েু-খচার্ে্
খেেলাি্ পবজয়্ উচ্ছ্বাস্।্ িুর্ে্ পকন্তু্ খস্্ পনর্জর্  র্বষণার্ েলােল্ স্ম্পর্কে্ খকার্না্
কথাই্বলর্ল্না।্আ ার্ াো্ওর্িেন্ত্পদ্ধপি্খের্ে্এইেুকু্বুর্ঝপছলাি্খয্খহাির্স্র্
পবশ্বাস্,্ বাপক্ েুজর্ন্ যাাঁরা্ খনর্পাপলয়ার্নর্ওই্একই্ ছাাঁর্চর্ িভপিে্ পকর্ন্ পনপিন্ত্ ির্ন্
বর্স্্ রর্য়র্ছন্ পনর্জর্ বাপের্ি,্ এবার্ জপের্য়্ পের্বন্ রহস্যজার্ল।্ এাঁর্ের্ ির্যয্
একজর্নর্বাপে্পচজউইর্ক।্পবেঘুর্ে্েুর্নর্আপবভোব্ঘের্ব্এবার্িারই্বাপের্ি। 
 
আিার্ের্চরি্উর্েিয্ খয্িার্ক্হার্িনার্ি্ খগ্রপ্তার্করা,্ খস্-পবষর্য়্ খকার্না্স্র্ন্দহই্
থাকর্ি্পার্র্না।্ পকন্তু্ খকৌির্ল্েবর্রর্কা জ্িারেি্একো্ ভুল্িথয্পপরর্বিন্
করার্খপছর্ন্খহািস্-এর্িভল্উর্েিযেুকু্অনুিান্কর্র্িার্চািুপরর্িাপরে্না-কর্র্
পারলাি্না।্এস্ব্পা র্লর্কাণ্ডকারোনা্খভর্ব্আিরা্খয্হাি্পা্গুপের্য়্বর্স্্আপছ–
এই্যারণা্পনর্য়্পনভের্য়্আিার্ের্পিকার্খবপরর্য়্পের্ব্িার্তনি্অপভযার্ন।্কার্জই্
খহািস্্ যেন্আিার্ক্ পরভলভার্ পনর্ি্ বলর্ল,্ খিার্েই্অবাক্ হলাি্ না।্ খস্্ পনর্জও্
িার্পপ্রয়্হাপিয়ার৩্গুপলভরা্হাপন্টাং্ক্রপ্িুর্ল্পনর্য়্পর্কর্ে্চালান্কর্র্পের্ল। 
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পঠক্ রাি্ এ ার্রাোর্ স্িয়্ বাপের্ স্াির্ন্ োাঁপের্য়্ পছল্ একো্ চার্ চাকার্ খঘাোর্
 াপে।্পকছুক্ষর্ণর্ির্যযই্খপৌঁর্ছ্খ লাি্হযািারপস্মথ্পির্জর্অপর্পার্ি।্ ার্োয়ানর্ক্
এোর্নই্োাঁোবার্ পনর্েেি্ পের্য়্হাাঁের্ি্হাাঁের্ি্এর্স্্পেলাি্জনপবরল্একো্রাস্তায়।্
পনজেন্রাস্তা।্পকন্তু্েু-পার্ির্স্াপর্স্াপর্বাপেগুর্লা্ছপবর্ির্িা্সু্ন্দর।্প্রর্িযক্বাপের্
স্াির্ন্োপনকো্খোলা্জপি। 
 
রাস্তার্বাপির্আর্লায়্একো্বাপের্স্াির্ন্ খেেলাি্ খলো্রর্য়র্ছ,্ খলবারনাি্ পভলা।্
বাপের্ খলার্ক্ পনিয়্শুর্য়্পর্েপছল,্ খকননা্ হর্লর্েরজার্স্াির্ন্একো্েযানলাইে্
ছাো্আর্খকার্না্আর্লা্খকাথাও্খেেলাি্না।্আর্লাোর্পনর্স্তজ্খ ালাকার্ছো্এর্স্্
পর্েপছল্বা ার্নর্রাস্তায়।্রাস্তা্আর্লর্নর্িাঝোর্ন্কার্ঠর্খবো।্ঘন্কার্লা্ছায়া্
পর্েপছল্খভির্রর্পের্ক।্এইোর্নই্ া্ াকা্পের্য়্বস্লাি্স্বাই। 
 
পেস্পেস্্কর্র্বলর্ল্খহািস্,্আিার্খিা্ির্ন্হয়্খবি্পকছুক্ষণ্অর্পক্ষা্করর্ি্হর্ব্
আিার্ের।্কপাল্ভার্লা।্বৃপষ্ট্হর্ি্না্এেন।্িাহর্ল্খিা্েুর্ভোর্ র্খিষ্থাকি্না।্
খেোই্ যাক,্ খকাথাকার্জল্ খকাথায়্ োাঁোয়।্আিার্ খিা্ যারণা,্এি্কষ্ট্আিার্ের্
বৃথা্যার্ব্না। 
 
খহাির্স্র্কথা্শুর্ন্ খভর্বপছলাি,্ না-জাপন্কিক্ষণ্এভার্ব্কর্ষ্টসৃ্র্ষ্ট্গুাঁপে্ খির্র্বর্স্্
থাকর্ি্হর্ব।্কাযেকার্ল্খেো্খ ল্পকন্তু্এ-ভয়্এর্কবার্রই্অিভলক।্খকননা,্আচপম্বর্ি্
এবাং্অিযন্ত্আিযেজনকভার্ব্খিষ্হল্আিার্ের্প্রিীক্ষা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

87 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

চর্ক্ষর্পলর্ক,্আিরা্পকছু্খবাঝবার্এবাং্স্াবযান্হবার্আর্ ই্পনঃির্ব্দ্েু-হাে্হর্য়্
েুর্ল্খ ল্বা ার্নর্েরজা।্েবেকায়,্কৃষ্ণবণে্একো্িভপিে্বানর্রর্ির্িা্দ্রুি্আর্পক্ষপ্র্
পের্ক্ষর্প্পিরর্বর্ ্ছুর্ে্খ ল্বা ার্নর্পর্থ।্হর্লর্েরজার্ওপর্খথর্ক্খযেুকু্আর্লা্
পেপছল্িারই্আবছা্আভায়্খেেলাি্স্াাঁ্কর্র্িভপিেোর্ক্স্র্র্খযর্ি।্পর্িুহভ র্িেই্িা্
পিপলর্য়্খ ল্বাপের্অন্ধ্কার্ছায়ায়। 
 
েীঘে্ পবরপি।্ পনশ্বাস্্বন্ধ্্কর্র্বর্স্্রইলাি্আিরা।্িারপর্রই্ েুব্ িৃেু্একো্কযাাঁচ্
কযাাঁচ্িব্দ্খভর্স্্এল্আিার্ের্কার্ন। 
 
জানলার্পাল্লা্েুর্ল্যার্ি্যীর্র্যীর্র। 
 
িারপর্রই্খথর্ি্খ ল্িব্দো।্আবার্খবি্পকছুক্ষণ্পনস্তি্হর্য়্রইল্চাপরপেক।্বুঝলাি্
বাপের্ির্যয্ ুর্কর্ছ্খলাকো।্ঘর্রর্ির্যয্হঠাৎ্খচারা্লণ্ঠর্নর্ঝলক্খেেলাি।্ঈপিি্
বস্তু্ পনিয়্পাওয়া্ খ ল্না্ খস্-ঘর্র,্িাই্আর্লার্ চিক্স্র্র্ খ ল্পার্ির্েেেপের্
খপছর্ন,্খস্োন্খথর্ক্পর্ররোয়। 
 
পেস্পেস্্কর্র্বলর্ল্খলস্র্েড,্খোলা্জানলাোর্নীর্চ্প র্য়্বস্া্যাক।্নীর্চ্নাির্লই্
কাবু্কর্র্খেলব। 
 
পকন্তু্আিরা্ ওঠবার্আর্ ই্আবার্ খবপরর্য়্ এল্ খলাকো।্ পনর্স্তজ্আর্লাোর্ িলায়্
আস্র্িই্ খেেলাি্ব র্লর্োাঁর্ক্স্াো্ির্িা্একো্ পজপনস্।্ জুলজুল্কর্র্চারপার্ি্
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খেের্ি্ খেের্ি্স্াবযার্ন্এপ র্য়্এল্ খস্।্জনহীন্রাস্তার্িব্দহীনিায়্ খযন্অর্নকো্
আশ্বস্ত্ হল।্ আিার্ের্ পের্ক্ খপছন্ পের্র্ বর্স্্ পর্ে্ খবাঝাো্ নািার্ল্ িাপের্ি।্
পরিুহভ র্িেই্শুনলাি্েিাস্্িব্দ,্আর্খযন্অস্াংেয্েুকর্রা্ছপের্য়্পেল্চাপরপের্ক। 
 
পনর্জর্কার্জ্এিন্িন্ময়্হর্য়্পছল্খস্্খয্পা্পের্প্পের্প্ঘার্স্র্ওপর্পের্য়্আিরা্
এপ র্য়্যাওয়া্স্র্েও্খকার্নারকি্পার্য়র্িব্দ্শুনর্ি্খপল্না।্বার্ঘর্ির্িা্লাপের্য়্
পেল্ খহািস্্িার্ পপর্ঠর্ওপর্এবাং্পর্ িুহভ র্িেই্আপি্আর্ খলস্র্েড্িার্কবপজ্
েুর্ো্খচর্প্যর্র্এাঁর্ে্পেলাি্হািকো। 
 
খহাঁচকা্োর্ন্ঘুপরর্য়্খেের্ি্খপলাি্িার্িুে।্কুৎপস্ি,্পানর্স্্হলর্ের্ে্রাং।্পজঘাাংস্া্
ভরা্জ্বলন্ত্েৃপষ্ট্আিার্ের্ওপর্খির্ল্যর্র্ছেেে্করপছল্খস্্কপঠন্বন্ধ্র্নর্ির্যয।্
এক্নজর্রই্পচনর্ি্পারলাি্িার্ক।্ের্োগ্রার্ে্খেো্িুর্ের্স্র্ঙ্গ্হুবহু্পির্ল্যায়্এ-
িুে। 
 
খহািস্্পকন্তু্এি্কর্ষ্ট্যরা্খলাকোর্পের্ক্পবনু্দিাে্ির্নার্যা ্না্পের্য়্েরজার্স্াির্ন্
হাাঁেু্খ র্ে্বর্স্্পর্ে্স্িকে্খচার্ে্যা্পরীক্ষা্করপছল,্িা্একেু্আর্ ই্এই্কুৎপস্ি্
খলাকো্ বর্য়্ পনর্য়্ এর্স্র্ছ্ বাপের্ ির্যয্ খথর্ক।্ এোও্ খনর্পাপলয়র্নর্ িভপিে।্ স্কার্ল্
খযিপন্ খের্েপছলাি,্ পঠক্ খিিপন।্ েুকর্রা্ েুকর্রা্হর্য়্ খভর্ঙ্ছোকার্হর্য়্পর্ে্ পছল্
চাপরপের্ক।্ িন্ময়্ হর্য়্ একোর্ পর্ একো্ েুকর্রা্ আর্লার্ স্াির্ন্ ঘুপরর্য়্ পেপরর্য়্
খেেপছল্ খহািস্।্ পকন্তু্ প্ল্াোর্রর্ খকার্না্ েুকর্রাোই্ খবায্ হয়্ িার্ ির্ন্ যরল্ না।্
পরীক্ষা্িার্স্র্ব্ খিষ্হর্য়র্ছ,্এিন্স্িয়্হল্ঘর্রর্আর্লা্জ্বর্ল্উঠল,্ েুর্ল্ খ ল্
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েরজা।্িােে্আর্োউজাস্ে্পরর্ন্হাপস্েুপি্ খ াল াল্ খচহারার্বাপের্িাপলক্ খবপরর্য়্
এর্লন্বাইর্র। 
 
পি.্খযাপিয়া্িাউন?্শুর্যাল্খহািস্। 
 
ইর্য়স্্ স্যার।্ আপপন্ িাহর্ল্ পি.্ িালেক্ খহািস্?্ আপনার্ জরুপর্ পচপঠ্ আপি্
খপর্য়পছলাি,্পি.্খহািস্।্খযিন্বর্লপছর্লন,্পঠক্খিিনপে্কর্রপছ।্খভির্খথর্ক্প্রপিপে্
েরজা্িালা্এাঁর্ে্অর্পক্ষা্করপছলাি্কী্হয়্িা্খেেবার্জর্নয। 
 
খলস্র্েড্ পকন্তু্ রাস্র্কলপের্ক্ পনরাপে্ জায় ায়্ চালান্ করবার্ জর্নয্ েুব্ বযস্ত্ হর্য়্
পর্েপছল।্কার্জই্পিপনে্কর্য়র্কর্ির্যযই্ াপে্এর্স্্খপৌঁর্ছাননার্পর্চারজর্ন্পির্ল্
রওনা্হলাি্লন্ডর্নর্পের্ক। 
 
িুে্পের্প্স্িস্ত্পথ্খ ল্খলাকো,্একো্কথাও্বার্করা্খ ল্না্িার্খপে্খথর্ক।্
ঝকো্ঝাকো্ চুর্লর্িলা্ খথর্ক্বার্ঘর্ির্িা্জ্বলন্ত্খচাে্ খির্ল্আ ার্ াো্িাপকর্য়্
রইল্আিার্ের্পার্ন।্একবার্শুযু্আিার্হািো্না ার্লর্ির্যয্আস্র্িই্েযাক্কর্র্
কািে্ বস্ার্ি্ খচষ্টা্ করর্ল্ কু্ষযািে্ খনকর্ের্ ির্িা।্ পুপলি্ খেির্ন্ খবি্ পকছুক্ষণ্
থাকার্পর্জানলাি,্খলাকোর্জািাকাপে্িল্লাপি্কর্র্কর্য়কো্পিপলাং্আর্েু-িুর্ো্
যারার্লা্একো্ খছারা্ছাো্আর্অনয্ পকছুই্পাওয়া্যায়পন।্ খছারাোর্হাির্ল্রর্ক্তর্
পচহ্ন্খেো্খ র্ছ্এবাং্খস্্খবপি্পুর্রার্না্নয়। 
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যাবার্ স্ির্য়্ খলস্র্েড্ বলর্ল,্আর্ খকার্না্ খ ালিাল্ খনই,্ পি.্ খহািস্।্ পহল্এর্ের্
স্ম্বর্ন্ধ্্েবরােবর্ পকছু্রার্ে,্কার্জই্ওর্নািো্িার্কাছ্ খথর্কই্পাওয়া্যার্বেন।্
আিার্ িাপেয়া্ পথর্য়াপর্ খয্ পনভুেল,্ িার্ প্রিাণ্আপপন্ পার্বন।্ পকন্তু্আপনার্ কার্ছ্
আপি্ স্িযই্ কৃিে্ পি.্ খহািস্।্ খবি্ কায়ো্ কর্র্ পাকোও্ করর্লন্ বর্ে্
হিভা াোর্ক।্কী্কর্র্খয্করর্লন,্িা্অবিয্এেনও্বুর্ঝ্উঠলাি্না। 
 
খহািস্্বলর্ল,্এি্রার্ি্খস্স্ব্আর্লাচনা্আর্নাই-বা্করলাি।্িা্ছাো,্এেনও্েু-
একো্খছার্ো্পজপনস্্বাপক্রর্য়র্ছ।্িুপি্খিা্জানই্খলস্র্েড,্কিকগুর্লা্খকর্স্র্খিষ্
িুহভিে্ পযেন্ত্কাজ্না-করর্ল্ খিার্েই্আনন্দ্পাওয়া্ যায়্ না–এ-খকস্পে্ খস্ই্যরর্নর।্
িুপি্ যপে্ কাল্ ছ-োয়্ আর্ একবার্ খবোর্ি্ খবোর্ি্ চর্ল্ আস্্ আিার্ ওোর্ন,্
খিািার্ক্আপি্ খেপের্য়্ খেব্ খয্এেনও্পযেন্ত্এ-বযাপারো্আ ার্ াো্ খকার্না্ অথেই্
যরর্ি্পারপন্িুপি। 
 
পর্রর্পেন্স্ন্ধ্যায়্খলস্র্ের্ডর্কার্ছ্শুনলাি্খবর্প্পা্স্ম্বর্ন্ধ্্অর্নক্েবর্খজর্ন্খের্লর্ছ্
খস্!্ খলাকোর্ পুর্রা্ নাি্অবিয্জনা্ যায়পন।্ খবর্প্পা্ নার্িই্ পপরপচি্ খস্।্ ইোপলয়ান্
কর্লাপনর্ি্ এক্ ডার্ক্ স্বাই্ খচর্ন্ এবাং্ জার্ন্ খয,্ পনঝঞ্জাে্ জীবন্ খস্্ খকার্নাপেনই্
কাোয়পন।্ এক্ স্ির্য়্ কুিলী্ ভাস্কর্ পহর্স্র্ব্ সু্নাি্ পছল্ িার।্ স্ৎপর্থ্ খরাজ ারও্
কর্রর্ছ্বহুপেন।্িারপর্এল্খস্্পার্পর্পর্থ।্ের্ল্েু-েুবার্োাঁোর্ি্হল্কাঠ োয়।্
একবার্পছাঁচর্ক্চুপরর্জর্নয।্পিিীয়বার্রর্কারণো্আিরা্আর্ ই্শুর্নপছ–জািভাইর্ক্
ছুপর্ িারার্অপরার্য।্ ইাংর্রপজ্ চিৎকার্ বলর্ি্পার্র্ খস্।্ পকন্তু্ খবযেক্িভপিে্ধ্বাংস্্
করার্কারণো্ পকছুর্িই্বার্করা্খ ল্না্িার্খপে্খথর্ক।্খকার্নাপেক্খথর্কই্এ-
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স্ম্পর্কে্খিষ্েবর্জানা্যায়পন্এেনও।্পুপলি্অবিয্খজর্নর্ছ্খয্িভপিেগুর্লার্সৃ্পষ্ট্েুব্
স্ম্ভব্ খবর্প্পার্হার্িই।্ খকননা্ খ লডার্অযান্ড্ খকাম্পাপনর্ি্এই্জািীয়্কাজ্িার্কই্
করর্ি্হর্লা। 
 
অবর্ির্ষ্ খিষ্হল্ খলস্র্ের্ডর্বপক্তর্ি।্ খচয়ার্র্নর্েচর্ে্বর্স্্স্বপস্তর্ পনশ্বাস্্ খেলর্ল্
খহািস্।্ পচক্ পচক্কর্র্উঠল্িার্ খচার্ের্িপণ্স্ের্েরজায়্ঘণ্টাধ্বপনর্িব্দ্শুর্ন।্
এক্পিপনে্পর্রই্পার্য়র্িব্দ্শুনলাি্পস্াঁপের্ি।্পরিুহভ র্িেই্ঘর্র্ ুকর্লন্এক্খপ্রৌঢ়।্
লাল্িুে।্কাঁচাপাকা্খযাাঁয়ার্ে্জুলপপ।্ডান্হার্ি্পুরার্না্আির্লর্কার্পের্ের্বযা োর্ক্
খেপবর্ল্খরর্ে্শুর্যার্লন্ভদ্রর্লাক,্পি.্িালেক্খহািস্।্এোর্ন্আর্ছন্পক? 
 
িাথা্ নীচু্ কর্র্ অপভবােন্ জাপনর্য়্ হাপস্িুর্ে্ বলর্ল্ খহািস্,্ পি.্ স্যাপন্ডর্োডে?্ পরপডাং্
খথর্ক্আস্র্ছন? 
 
হযাাঁ,্আপনার্পচপঠ্আপি্এর্নপছ।্পলের্ছন,্পডভাইর্নর্তিপর্খনর্পাপলয়র্নর্একো্িভপিে্
আিার্েরকার।্আপনার্কার্ছ্খযো্আর্ছ,্িার্জনয্েি্পাউন্ড্পের্ি্রাপজ্আপি।্
পঠক্আর্ছ্খিা? 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ। 
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আপনার্পচপঠ্খপর্য়্বাস্তপবকই্অবাক্হর্য়্খ লাি।্খেেুন,্আপি্েুবই্ পরব্হর্ি্পাপর,্
পকন্তু্অস্াযু্নই।্আপনার্কাছ্খথর্ক্েি্পাউন্ড্খনওয়ার্আর্ ্িাই্আিার্ির্ন্হয়্
আপনার্জানা্েরকার্খয্িাে্পর্নর্রা্পিপলাং্পের্য়্িভপিেো্পকর্নপছলাি্আপি। 
 
আপনার্ির্িা্স্ৎ্খলার্কর্পর্ক্ষই্এিন্স্াংর্কাচ্িানায়,্পি.্স্যাপন্ডর্োডে।্পকন্তু্যেন্
আপি্েি্পাউন্ড্খেব্বর্ল্কথা্পের্য়পছ,্িেন্আর্িার্নেচে্হর্ব্না। 
 
আপনার্উপযুক্ত্কথাই্আপপন্বর্লর্ছন,্ পি.্ খহািস্।্ পচপঠর্ি্ খলো্ িভপিে্আপি্স্র্ঙ্গ্
এর্নপছ।্এই্খেেুন। 
 
বযা ্ খোলার্পর্খিষ্পযেন্ত্একো্আস্ত্খনর্পাপলয়র্নর্িভপিে্ খেের্ি্খপলাি্ খচার্ের্
স্াির্ন।্এর্আর্ ্বার্বার্ খের্েপছ্রাপি্রাপি্ভাঙা্ েুকর্রা।্আভাঙা্নিুনা্ খেোর্
খস্ৌভা য্হল্এই্প্রথি। 
 
খহািস্্পর্কে্ খথর্ক্একো্কা জ্বার্করর্ল।্িারপর্েি্পাউর্ন্ডর্ খনাে্ খেপবর্ল্
খরর্ে্ বলর্ল,্ পি.্ স্যাপন্ডর্োডে,্ পকছু্ ির্ন্ করর্বন্ না।্ এাঁরা্ স্াক্ষী্ রইর্লন,্ এই্
কা জোয়্একো্স্ই্পের্য়্ পেন।্িভপিের্স্বেস্বত্ব্খয্আপি্ পকর্ন্ পনলাি,্এইেুকুই্শুযু্
খলো্আর্ছ্কা জোয়।্আপি্একেু্আেঘাে্ খবাঁর্য্কাজ্কপর,্ পি.্ স্যাপন্ডর্োডে।্ স্ই্
পের্ি্ বলপছ্ খস্ই্ কারর্ণই।্ পর্র্ কী্ ঘের্ব-না-ঘের্ব্ িা্ খিা্ আপপন্ জার্নন্ না।্
যনযবাে্পি.্স্যাপন্ডর্োডে।্োকাো্পনর্য়্পনন।্আিা,্গুড্ইভপনাং। 
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পি.্ স্যাপন্ডর্োডে্ অেৃিয্ হওয়ািাে্ খহাির্স্র্ কাণ্ডকারোনা্ খের্ে্ িাজ্জব্ বর্ন্ খ লাি।্
েয়ার্রর্ খভির্ খথর্ক্ এক্ েুকর্রা্ স্াো্ কাপে্ বার্ কর্র্ প্রথর্ি্ খস্্ পবপছর্য়্ পনর্ল্
খেপবর্লর্ওপর।্িারপর্স্যর্ে্স্েয্পাওয়া্খনর্পাপলয়র্নর্িভপিেোর্ক্বস্ার্ল্কাপর্ের্
পঠক্িাঝোর্ন।্স্বর্ির্ষ্হাপন্টাং্ক্রপো্ পের্য়্খিাক্ষি্একো্ঘা্িারর্ল্খনর্পাপলয়র্নর্
পঠক্িাথার্ওপর। 
 
চুরিার্হর্য়্ খ ল্িভপিেো।্ েুকর্রা্ েুকর্রা্হর্য়্ছপের্য়্পেল্কাপেোর্ির্যয।্ খহািস্্
স্াগ্রর্হ্ঝুাঁর্ক্পেল্এই্ধ্বাংস্াবর্ির্ষর্ওপর। 
 
পরিুহভ র্িেই,্ জর্য়র্ আনর্ন্দ্ িীি্ পচৎকার্ কর্র্ একো্ েুকর্রা্ িুর্ল্ যরল্ আিার্ের্
পের্ক–পুপডাংর্য়র্ ির্যয্ পকিপির্ির্ ির্িা্ কার্লা্ একো্ খ ালাকার্ বস্তু্ আের্ক্ পছল্
িার্ি। 
 
খস্াল্লার্স্্ খচাঁপচর্য়্ উঠল্ খস্,্আসু্ন,্আজ্আপনার্ের্ পপরচয়্কপরর্য়্ পেই্ বপজেয়ার১৩্
পবেযাি্কার্লা্িুর্ক্তার্স্ার্থ। 
 
িুহভ র্িের্জনয্আপি্আর্ খলস্র্েড্বর্স্্রইলাি্ পনিুপ্হর্য়।্িারপর্রই্ পঠক্রস্ঘন্
নাের্কর্ চরি্ িুহভ র্িের্ যার্প্ যার্প্ খপৌঁর্ছ্ স্বিঃস্ফভ িে্আর্বর্ ্ খভর্ঙ্ পেলাি্ ঘন্ ঘন্
হািিাপলর্ি।্ লাল্ হর্য়্ উঠল্ খহাির্স্র্ পাণু্ডর্  াল।্ িাথা্ নীচু্ কর্র্ আিার্ের্
অপভবােন্জানার্ল্খস্। 
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পকছুক্ষণ্পর্পনর্জর্ক্স্াির্ল্পনর্য়্শুরু্করল্খহািস্,্পৃপথবীর্ি্যি্নািকরা্িুর্ক্তা।্
বিেিান্ আর্ছ,্ িার্ের্ ির্যয্ স্বর্চর্য়্ প্রপস্দ্ধ্ হল্ বপজেয়ার্ িুর্ক্তা।্ অর্নকপেন্ আর্ ্
খডকার্খহার্ের্ল্খকার্লান্নার্যুবরার্জর্খিাবার্ঘর্র্হাপরর্য়্প র্য়পছল্িুর্ক্তাো।্আিার্
পরি্ খস্ৌভা য,্ খস্ই্ হারার্না্ িুর্ক্তাোই্আজ্ েুাঁর্জ্ খপলাি্ খেপপনর্ খ লডার্ অযান্ড্
খকাম্পাপনর্তিপর্ছ-পে্খনর্পাপলয়র্নর্িভপিের্স্বের্িষপের্ির্যয। 
 
খলস্র্েড,্খিািার্হয়র্িা্ির্ন্থাকর্ি্পার্র্কীরকি্স্াো্পর্ে্খ পছল্এই্িভলযবান্
রেপে্ অেৃিয্ হওয়ার্ পর।্ লন্ডন্ পুপলি্ বৃথাই্ খচষ্টা্ কর্রপছল্ এর্ হপেি্ পাওয়ার।্
আিার্কাছ্ খথর্কও্পরািিে্ চাওয়া্ হর্য়পছল,্ পকন্তু্ খকার্নারকি্আর্লাকপাি্করর্ি্
পাপরপন্আপি।্যুবরাপনর্একজন্ইোপলয়ান্পপরচাপরকা্ পছল।্স্র্ন্দহ্এর্স্্পেল্িার্
ওপর।্লন্ডর্ন্একজন্ভাই্ পছল্বর্ে,্ পকন্তু্ভাইর্বার্নর্ির্যয্ খকার্না্ খযা ার্যা ্বার্
করা্স্ম্ভব্হয়পন।্পপরচাপরকার্নাি্ পছল্ লুর্ক্রপিয়া্ খভনাস্পস্।্এই্ লুর্ক্রপিয়ার্ভাই্
পপর্য়র্োই্খয্েু-পেন্আর্ ্েুন্হর্য়র্ছ,্খস্-পবষর্য়্আিার্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই।্পুরার্না্
কা জ্ খঘাঁর্ে্ খেেলাি,্ ছুপর্ িারার্অপরার্য্ খবর্প্পা্ খগ্রপ্তার্ হওয়ার্ পঠক্ েুপেন্আর্ ্
উযাও্ হর্য়র্ছ্ িুর্ক্তাো।্ খবর্প্পা্ খগ্রপ্তার্ হর্য়র্ছ্ পঠক্ িেনই্ যেন্ খ লডার্ অযান্ড্
খকাম্পাপনর্ি্খনর্পাপলয়র্নর্ছো্িভপিে্তিপর্হপিল।্বুঝর্িই্পারছ্িারপর্যা্ঘর্ের্ছ।্
আিার্ক্অবিয্উলর্ো্পেক্খথর্কই্স্ব্বুঝর্ি্হর্য়র্ছ।্িুর্ক্তাো্খবর্প্পার্কার্ছই্পছল।্
কী্কর্র্িার্কার্ছ্এর্স্র্ছ,্িা্অবিয্জাপন্না।্ পপর্য়র্োর্কাছ্ খথর্ক্ চুপর্করর্ি্
পার্র্খস্,্পপর্য়র্োর্স্ঙ্গী্হর্ি্পার্র্খস্,্অথবা্পপর্য়র্ো্আর্লুর্ক্রপিয়ার্ির্যয্স্ভেও্
হর্ি্পার্র।্খস্্যাই্খহাক্না্খকন,্িা্খজর্ন্আস্ল্স্িস্যার্এিেুকু্স্িাযান্করর্ি্
পারব্না। 
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আস্ল্বযাপার্হর্ি্এই্খয্িুক্তো্িার্কার্ছই্পছল।্এবাং্পঠক্খস্ই্স্িয়্পুপলি্পপছু্
খনয়্িার।্ খয-কারোনায়্ খস্্কাজ্করি,্িাো্ খের্য়্ খস্োর্ন্ খপৌঁর্ছ্ঝেপে্একো্
পকছু্ভাবর্ি্বস্ল্খবর্প্পা।্কর্য়ক্পিপনে্িাে্স্িয়।্এই্স্ির্য়র্ির্যয্িহা্িভলযবান্
পাথরোর্ক্ খকাথাও্ লুর্কার্ি্ না-পারর্ল্ পচরকার্লর্ ির্িা্ িা্ হারার্ি্ হর্ব।্ একবার্
খেহ্ িল্লাি্ করর্লই্ পুপলর্ির্ হার্ি্ চর্ল্ যার্ব্ কর্ষ্ট্ পাওয়া্ পজপনস্ো।্ ছ-ো্
খনর্পাপলয়র্নর্ িভপিে্ শুর্কাপিল।্ একো্ িেনও্ িক্ত্ হর্য়্ যায়পন।্ চপকর্ি্ কুিলী্
কাপর র্খবর্প্পা্একো্িভপিের্পভর্জ্প্ল্াোর্রর্ির্যয্খছাি্একো্েুর্ো্কর্র্িুর্ক্তাোর্ক্
চালান্ কর্র্ পেল্ খভির্র।্ হার্ির্ েু-এক্ োর্নই্  িে্ বুর্জ্ খ ল–আর্ পাাঁচো্ খথর্ক্
খকার্না্ পাথেকযই্ রইল্ না।্ এি্ অল্প্ স্ির্য়্ এিন্ চিৎকার্ লুর্কার্নার্ জায় া্ বার্
করার্ জনয্ িার্ িাপরে্ কপর্ আপি।্ িভপিে্ খভর্ঙ্ িুর্ক্তা্ বার্ করার্ কল্পনা্ কার্রা্
িাথার্িও্আস্র্ব্ না।্ পকন্তু্ পবচার্র্এক্বছর্রর্ খজল্ হর্য়্ খ ল্ খবর্প্পার।্ ইপিির্যয্
লন্ডর্ন্পবপভন্ন্জায় ায়্ছপের্য়্পেল্িভপিে্ছ-ো।্পঠক্খকানোর্ির্যয্খয্িুর্ক্তাো্আর্ছ,্
িা্খস্্পনর্জ্জানি্না।্প্রর্িযকো্িভপিে্খভর্ঙ্খেো্ছাো্খকার্না্উপায়্খনই।্ঝাাঁকাপন্
পের্লও্ খবাঝা্ স্ম্ভব্ নয়,্ খকননা্ পভর্জ্ প্ল্াোর্রর্  ার্য়্ িুর্ক্তাো্ আের্ক্ যাওয়ার্
স্ম্ভাবনা্পছল।্প্রকৃিপর্ক্ষ,্হর্য়র্ছও্িাই। 
 
যাই্খহাক,্ের্ি্যাওয়ার্পাে্নয়্খবর্প্পা।্অযযবস্ায়্আর্স্ভক্ষ্ম্বুপদ্ধ্পনর্য়্শুরু্হল্িার্
িল্লাি্পবে।্ খ লডার্অযান্ড্ খকাম্পাপনর্ি্িার্এক্ েুেিুর্িা্ভাই্কাজ্করি।্িার্
িারেি্ খস্্ জানর্ি্ পারর্ল্ খকান্ খকান্ খোকান্ িভপিেগুর্লা্ পকর্ন্ পনর্য়্ খ র্ছ।্ িস্ে্
হাডস্র্নর্ খোকার্ন্একো্কাজ্ জুপের্য়্ খনওয়া্ েুব্কপঠন্ হল্না্িার্পর্ক্ষ।্ের্ল্
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পিনর্ে্ িভপিের্ হপেি্ খবপরর্য়্ খ ল।্ পকন্তু্ িুর্ক্তা্ পাওয়া্ খ ল্ না।্ িারপর্ খকান্
ইোপলয়ান্কিেচারীর্ স্ার্থ্ খযা স্াজি্কর্র্ বাপক্ পিনর্ে্ িভপিের্ পঠকানাও্ পনর্ল্ খস্।্
প্রথিো্পছল্হাকোর্রর্কার্ছ।্খস্োর্ন্পপছু্পনর্ল্িার্কুকার্জর্স্ঙ্গী্পপর্য়র্ো।্িুর্ক্তা্
হারার্নার্জর্নয্খবর্প্পার্ক্োয়ী্করর্িই্বচস্া্শুরু্হল।্িারপর্হািাহাপি।্স্ব্খির্ষ্
খবর্প্পার্ছুপরর্ি্পপর্য়র্োর্জীবন্লীলা্স্াঙ্গ্হল। 
 
প্রশ্ন্করলাি,্পপর্য়র্ো্যপে্খবর্প্পার্কুকার্জর্স্ঙ্গীই্হয়,্িাহর্ল্িার্ের্োগ্রাে্পনর্য়্
ঘুরর্ব্খকন? 
 
িৃিীয়্ বযপক্তর্কাছ্ খথর্ক্ খোাঁজেবর্ পনর্য়্ খবর্প্পার্ক্ েুাঁর্জ্ বার্করার্জনযই্ের্োো্
খরর্েপছল্খস্।্এ্ছাো্আর্খকার্না্কারণই্খনই।্খস্্যাই্খহাক,্খভর্বপচর্ন্ত্খেেলাি,্
েুর্নর্পর্আর্অযথা্ খেপর্না-কর্র্চেপে্কাজ্স্ারার্ খচষ্টা্করর্ব্ খবর্প্পা।্ পুপলি্
খ াপন্কথা্খজর্ন্খেলর্ি্পার্র,্এই্ভর্য়্িাোিাপে্কাজ্খিষ্করার্প্ল্যান্করর্ল্
খস্।্ পুপলি্ পকছু্ খজর্ন্ ওঠার্আর্ ই্ কাজ্ খিষ্ কর্র্ যার্ি্  া্  াকা্ পের্ি্ পার্র।্
অবিয্ হাকোর্রর্ িভপিের্ ির্যয্ িুর্ক্তাো্ পাওয়া্ খ র্ছ্ পক্ না্ িা্ জানিাি্ না্ আপি।্
পজপনস্ো্ িুর্ক্তা্ পকনা্ খস্-পবষর্য়্আপি্এর্কবার্র্ পনপিি্ হর্ি্ পাপরপন।্ খস্্ খয্ িভপিে্
চুরিার্করর্ছ্িভপিের্ির্যয্লুকার্না্অনয্পকছুর্জনয,্খস্-পবষর্য়্আিার্খকার্না্স্র্ন্দহই্
পছল্না।্িভপিেোর্ক্অিো্বর্য়্পনর্য়্প র্য়্বা ার্নর্ির্যয্বাপির্িলায়্চুরিার্কর্রর্ছ্
খের্েই্িা্বুর্ঝপছলাি।্বাপক্পিনর্ে্িভপিের্ির্যয্হাকোর্রর্িভপিেো্অনযিি্পছল্বর্লই্
স্াহস্্কর্র্বাপজ্রাের্ি্খপর্রপছলাি্খিািার্স্ার্থ।্েুর্ো্িভপিে্িেনও্বাপক।্লন্ডর্ন্
খযো্ আর্ছ,্ প্রথর্িই্ খস্ো্ চুরিার্ হর্ব,্ িা্ বুর্ঝই্ বাপের্ খলাকর্ের্ আপি্ আর্ ্
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থাকর্িই্স্াবযান্কর্র্ পেলাি্যার্ি্আবার্ েুনোরাপপর্ পুনরাবৃপত্ত্না্ ঘর্ে।্িারপর্
খ লাি।্ের্ল্খলস্র্েড্খপল্পপর্য়র্োর্েুপনর্ক।্আপি্ পকন্তু্িিক্ষর্ণ্খজর্ন্খ পছ্খয্
বপজেয়ার্ িুর্ক্তার্ খপছর্নই্যাওয়া্শুরু্হর্য়র্ছ্আিার্ের।্ পনহি্ খলাকোর্নাি্জানার্
ের্লই্ েুর্ো্ পবপিন্ন্ ঘেনার্ ির্যয্ খযা ার্যা ্ খপর্য়্ খ লাি।্ বাপক্ রইল্ শুযু্ একো্
িভপিে–পরপডাং-এর্ পি.্ স্যাপন্ডর্োর্ডের্ িুর্ক্তা্ খস্োর্নই্ আর্ছ্ খজর্ন্ আনবার্ বযবস্থা্
করলাি।্ খিািার্ের্ স্াির্নই্ খিা্ খপৌঁর্ছর্ছ্ আিার্ খেপবর্ল্ এবাং্ এই্ খস্ই্ বপজেয়ার্
িুর্ক্তা। 
 
পনস্তি্হর্য়্বর্স্্রইলাি্স্বাই। 
 
———- 
 
েীকা 
 
কালাপাহার্ের্কাণ্ড্নয়্:্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্পস্ক্স্খনর্পাপলয়ে্িযান্ড্িযা াপজর্নর্
খি্১৯০৪্স্াংেযায়্এবাং্কপলয়াস্ে্উইকপলর্৩০্এপপ্রল্১৯০৪্স্াংেযায়্প্রথি্প্রকাপিি্
হয়। 
 
পডভাইন্ :্ র্বষকরা্ির্ন্কর্রন্োর্ে্বস্বাস্কারী্ খবলপজয়ান্ভাস্কর্পল্ পড্ পভন্
(১৮৪৩-১৯০১)্অথবা্ইাংর্রজ্ভাস্কর্খজিস্্এস্.্পড.্পভল্(১৭৭৬-১৮৪৬)-এর্আের্ল্
এই্নািপে্খলেক্ র্ল্প্বযবহার্কর্রর্ছন। 
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idce্ fixe্ :্ খকার্না্ ভাবনা্ বা্ পচন্তাযারা্ ির্ন্ খ াঁর্থ্ যাওয়ার্ েরাপস্্ প্রপিিব্দ।্
ির্নাপবোর্ন্বযবহৃি্স্াংো। 
 
খস্ন্ট্রাল্ খপ্রস্্ পস্পন্ডর্কে্ :্ কাল্পপনক্ নাি।্ বাস্তর্ব্ একপে্ স্াংবাে্ স্াংস্থা্ পছল্ খস্ন্ট্রাল্
পনউজ্এর্জপে্নার্ি। 
 
হাপডোং্ িাোস্ে্ :্ খির্োপপলোন্ অযান্ড্ পডপিক্ট্ খরলওর্য়্ খেির্নর্ লার্ ায়া্ ১২৩-১২৭,্
খকনপস্াংেন্হাই্পির্ে্এই্যরর্নর্একপে্খোকান্পছল,্যার্নাি্পপন্টাং্িাোস্ে। 
 
পনপহপলে্:্পনপহল্ির্ব্দর্অথে্নাই।্িব্দপের্প্রচলন্িযযযু ্খথর্ক,্পকন্তু্জনপপ্রয়্হয়্
১৮৬২-খি্ প্রকাপিি্ আইভযান্ িুর্ েপনর্ভর্ উপনযাস্্ োোস্ে্ অযান্ড্ স্ে-এ্ আর্লাপচি্
হওয়ার্ পর।্িথাকপথি্উচ্চ্স্ম্প্রোর্য়র্ পবরুর্দ্ধ্লোই্ পছল্ পনপহপলের্ের।্ খকার্না্
স্ািাপজক্বা্পাপরবাপরক্স্ম্পর্কে্এর্ের্পবশ্বাস্্পছল্না। 
 
খবরড্ পরপাবপলকান্ :্ েরাপস্্ পবপ্ল্র্বর্ যোপডকযাল্ খনিার্ের্ বযবহৃি্ লাল্ রর্ঙর্জনয্
িার্ের্এই্নার্ি্অপভপহি্করা্হি। 
 
এর্ক্এর্ক্ খপপরর্য়্ খ লাি্ :্ খহািস্- র্বষক্ খজিস্্এডওয়াডে্ হলরর্য়ড্জাপনর্য়র্ছন্
খকনপস্াংেন্ খথর্ক্ খেপপন্ খযর্ি্ হর্ল্ লন্ডর্নর্ এই্অঞ্চলগুপল্ পার্ হওয়ার্ েরকার্
পর্ে্না।্এই্জায় াগুপল্খেিস্্নেীর্উত্তর্র্অবপস্থি।্আর্খহাির্স্র্ ন্তর্বযর্খস্াজা্
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পথ্ প র্য়র্ছ্নেীর্েপক্ষণ্ পেক্যর্র।্প্রাচীন্লন্ডন্িহর্রর্বা্ খহাির্স্র্স্িস্ািপয়ক্
লন্ডন্িহর্রর্খয্খরাড-িাপ্পাওয়া্যায়,্িা্খথর্ক্এই্যাোপথ্বা্অনযানয্কাপহপনর্ি্
খহাির্স্র্ পবচরণ-পথ্ স্ািানয্ হর্লও্ খবাঝার্না্ খযর্ি্ পারি।্ পকন্তু্ লন্ডন্ িহর্রর্
রাস্তাঘাে্স্বচর্ক্ষ্খেো্না-থাকর্ল্বিেিার্নর্স্র্ঙ্গ্খস্ই্িানপচর্ের্খযা ার্যা ্স্াযন্করা্
েুষ্কর। 
 
পেপব্জাপন্না্ :্িযার্নজার্কিেচারীর্পেবী্জার্ন্না,্অথচ্িাইর্নর্োিায়্ খবর্প্পার্
নাি্আর্ছ।্খস্োর্ন্পেবী্খলো্খনই,্িা্অপবশ্বাস্য। 
 
স্যােন্ পহল্ :্লন্ডন্িহর্রর্প্রযান্েুপে্ইিাপলয়ান্অযুযপষি্এলাকা্হল্হলবনে্এবাং্
খস্ার্হাএর্ের্ির্যয্প্রাচীনিি্এবাং্বৃহত্তি্হলবনের্ক্স্যােন্পহল্বলা্হি। 
 
িাপেয়া্ :্ খিষ্িযযযুর্ ্ইিাপলর্ পস্পস্পলর্ি্ পবর্েপি্আক্রিণকারীর্ের্প্রপিহি্করর্ি্
স্থানীয়্জপিোরর্ের্ র্ে্খভালা্বযপক্ত ি্খস্নাবাপহপন্পরবিেীকার্ল্পপরণি্হয়্স্াংঘবদ্ধ্
অপরাযীর্ের্খজাে্পহর্স্র্ব।্িাপেয়া্ির্ব্দর্অথে্আশ্রয়। 
 
পপ্রয়্হাপিয়ার্:্এই্ ল্প্ছাো্খরড-খহর্ডড্লী ্এবাং্আ্খকস্্অব্আইর্ডপন্টপে্ র্ল্প্
খহািস্র্ক্এই্হাপিয়ার্স্র্ঙ্গ্রাের্ি্খেো্প র্য়র্ছ। 
 
বপজেয়া্:্বপজেয়া্বাংি্িভলি্খস্পন্খেিীয়্হর্লও্এরা্বহুকাল্ইিাপল্িাস্ন্কর্রর্ছ।্
ভযার্লপেয়ার্কাপডেনাল্আচেপবিপ্আলর্ের্স্া্ পড্খবাজো্ (১৩৭৮-১৪৫৮)্খপাপ্পনবোপচি্
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হন্ ১৪৫৫্ স্ার্ল।্ পিপন্ পছর্লন্ খপাপ্ িৃিীয়্ কাপলক্সোস্।্ ১৪৯২-এ্ িাাঁর্ ভাইর্পা্
রডপরর্ া্ হন্ খপাপ্ চিুথে্ আর্লাকজান্ডার।্ িার্ একাপযক্ অনবয্ স্ন্তার্নর্ ির্যয্
উর্ল্লের্যা য্হর্লন্পস্জার্এবাং্লুর্ক্রপজয়া।্পস্জার্প্রথি্পের্ক্চার্চে্খযা োন্করর্লও্
পর্র্ রাজনীপির্ি্আকৃষ্ট্ হর্য়্ পর্েন্ এবাং্ োর্ের্ িােি্ লুইর্য়র্ স্র্ঙ্গ্ খযা স্াজর্ি্
পবপভন্ন্ অঞ্চর্লর্ িাস্ন্ করায়ত্ত্ কর্রন।্ পস্জার্রর্ ির্িা্ পবপভন্ন্ অপরাযিভলক্ কর্িের্
স্র্ঙ্গ্যুক্ত্পছল্িার্ভাই্লুর্ক্রপজয়া-ও। 
 
খকার্লাম্নর্যুবরাজ্:্এই্কাপহপনর্ঘেনাকার্ল্খকার্লান্নার্েুজন্যুবরাজ্জীপবি্পছর্লন।্
িারা্হর্লন্েযাপিপজও্অব্আর্ভলা্এবাং্প্রস্র্পর্রা্অব্স্পন্নর্না। 
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কুরটর্ বুযোি কুিক্র 
[পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্উড্পবল্ডার] 

 
খয্স্ির্য়র্কথা্বলপছ,্িেন্িাে্কর্য়ক্িাস্্হল্অোিবাস্্স্াঙ্গ্কর্র্ঘর্র্পের্রর্ছ্
খহািস্।্ আপিও্ িার্ অনুর্রার্য্ প্রযাকপেস্্ খবর্চ্ পের্য়্ পের্র্ এর্স্পছ্ খবকার্ পির্ের্
পুর্রার্না্ বাপের্ি।্ খচয়ার্র্ কাি্ হর্য়্ বর্স্্ খহািস্্ অস্লভার্ব্ খচাে্ বুপলর্য়্ যার্ি্
স্কার্লর্ কা র্জ।্ এিন্ স্ির্য়্ েুজর্নই্ স্জা ্ হর্য়্ উঠলাি্ স্ের্ েরজায়্ োরুণ্
খজার্র্ ঘণ্টা্ বাজার্নার্ ির্ব্দ।্ শুযু্ িাই্ নয়,্ খস্ইস্র্ঙ্গ্ েুিোি্  াক্ পপর্োর্নার্ ির্িা্
িব্দ–খকউ্ খযন্ আর্ একো্ খস্র্কন্ডও্ োাঁোর্ি্ না-খপর্র্ েিােি্ ঘুপস্্ খির্র্ চর্লর্ছ্
েরজার্পাল্লার্ওপর।্েরজা্খোলার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্পিরর্বর্ ্খস্্ছুর্ে্খ ল্হল্ঘর্রর্ির্যয্
পের্য়,্িার্পর্রই্পস্াঁপের্ওপর্েোেে্জুর্িার্আওয়াজ্একস্র্ঙ্গ্কর্য়কো্যাপ্েপর্ক্
লাপের্য়্ উঠর্ল্ খযিন্ হয়্এবাং্ পরিভহুর্িেই্ পক্ষর্প্তর্ ির্িা্ ঘর্র্  ুকল্একপে্ িরুণ।্
পবস্ফাপরি্ খচাে,্ পাঙািপানা্ িুর্ের্ রাং,্ উির্কােুির্কা্ িাথার্ চুল।্ হাপর্রর্ ির্িা্
হাাঁপার্ি্ হাাঁপার্ি্ আিার্ের্ েুজর্নর্ িুর্ের্ ওপর্ বারকর্য়ক্ খচাে্ বুপলর্য়ই্ িরুণপে্
পনর্জই্লপজ্জি্হর্য়্পেল্আিার্ের্ পজোসু্্ েৃপষ্টর্ের্ে।্এ-রকি্অর্িাভনভার্ব্ ঘর্র্
খ াকাো্েুবই্অনযায়্এবাং্এজর্নয্ক্ষিা্চাওয়া্উপচি্ির্ন্কর্রই্খচাঁপচর্য়্উঠল,্আপি্
েুঃপেি,্পি.্খহািস্।্পা ল্হর্ি্আিার্আর্বাপক্খনই।্পি.্খহািস্,্আপিই্হিভা য্
খহক্টর্িযাকোরর্লন।্এই্ িুহভ র্িে্লন্ডর্নর্স্বর্চর্য়্ েুভো া্ খলাক্আপিই।্ খোহাই্ পি.্
খহািস্,্ঈশ্বর্রর্ খোহাই,্আিার্ক্িাপের্য়্ খের্বন্না!্আিার্ ল্প্খিষ্করার্আর্ ই্
যপে্ওরা্এর্স্্পর্ে্আিার্ক্ খগ্রপ্তার্করর্ি,্ওর্ের্ পকছুক্ষণ্আের্ক্ খরর্ে্আিার্ক্
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অকপর্ে্যা্স্িয্িা্বলবার্সু্র্যা ্পেন।্আপপন্খয্আিার্হর্য়্িের্ন্ত্খনর্ির্ছন্এই্
পবশ্বাস্্পনর্য়্আপি্েুপিির্ন্হাজর্ি্খযর্ি্রাপজ্আপছ। 
 
খগ্রপ্তার্করর্ি্আস্র্ছ্আপনার্ক?্শুর্ন্েুবই্সু্েী–োরুণ্ইন্টার্রপোং্লা র্ছ।্কী্চার্জে্
আপনার্ক্খগ্রপ্তার্করা্হর্ি্বলুন্খিা? 
 
খলায়ার্নরউড-এর্পি.্খজানাস্্ওলডাকারর্ক্েুন্করার্চার্জে। 
 
কাাঁপা্ হার্ি্ খহাির্স্র্ হাাঁেু্ খথর্ক্ খডপল্ খেপলগ্রােো্ িুর্ল্ পনর্য়্ খির্ল্ যরল্
িযাকোরর্লন। 
 
এই্জায় াোয়্ খচাে্পের্লই্আপপন্ বুঝর্ি্পারর্িন্স্যার্কী্জর্নয্ স্কাল্ খবলাই্
এর্স্্ খপৌঁর্ছপছ্আপনার্কাছপের্ি।্ খলার্কর্ িুর্ে্ িুর্ে্এেন্ ঘুরর্ছ্আিার্নাি্আর্
আিার্েুভোর্ যর্কাপহপন।্িাঝোর্নর্পািাো্ েুর্ল্যরল্িযাকোরর্লন।্এই্খয,্ পকছু্
ির্ন্করর্বন্না্স্যার।্আপিই্পর্ে্ খিানাপি।্ খহডলাইন্ পের্য়র্ছ্ :্ খলায়ার্নরউর্ড্
রহস্যজনক্ বযাপার।্ প্রেযাি্ স্থপপির্ অন্তযোন।্ হিযা্ এবাং্  ৃহোর্হর্ স্র্ন্দহ।্ খক্
হিযাকারী?্একপে্ স্ভে।্ পি.্ খহািস্্এই্স্ভে্ যর্রই্ওরা্এপ র্য়্আস্র্ছ্এবাং্আপি্
জাপন্ খিষ্ পযেন্ত্ খগ্রপ্তার্ হর্ি্ হর্ব্আিার্কই।্ লন্ডন্ পিজ্ খেিন্ খথর্ক্ ওরা্ পপছু্
পনর্য়র্ছ্আিার্আিার্ েৃঢ়্ পবশ্বাস্্শুযু্ খগ্রপ্তাপর্পর্রায়ানাো্বার্করার্জনযই্ওরা্যা্
স্িয়্ পনর্ি।্ ওঃ,্ পি.্ খহািস্,্ এ-েবর্ শুনর্ল্ আিার্ িা…্ আিার্ িার্য়র্ িন্
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এর্কবার্রই্খভর্ঙ্যার্ব–পকছুর্িই্স্হয্করর্ি্পারর্বন্না্উপন।্ভর্য়্খবেনায়্েু-হাি্
কচলার্ি্কচলার্ি্স্াির্ন্খপছর্ন্েুলর্ি্লা ল্িযাকোরর্লন। 
 
ভার্লা্কর্র্িাকালাি্িার্ পের্ক।্ েুর্নর্অপরার্য্অপভযুক্ত্ খস্।্ পকন্তু্িার্ খস্ানাপল্
চুর্ল্ সু্ন্দর্ খচহারায়,্নীল্নীল্ভয়ািে্ খচার্ে্এবাং্পপরষ্কার্োপে্ খ াাঁে্কািার্না্ িুর্ে্
েুবেল্ভাবার্বর্ র্ পচহ্ন।্বয়স্্িার্ েুব্ খজার্বছর্স্ািাি,্জািাকাপে্হাবভাব্ খবি্
ভদ্রর্লার্কর্ির্িাই। 
 
খহািস্্বলর্ল,্খযেুকু্স্িয়্এেন্আর্ছ্িার্স্িযবহার্করা্যাক।্ওয়ােস্ন,্কা জো্
িুর্ল্পযারাগ্রােো্একেু্পর্ে্খিানাও্খিা্ভাই। 
 
জিকার্লা্পির্রানািার্নীর্চই্পেলাি্ইপঙ্গিিয়্সু্েীঘে্ েবর: 
 
 িকাল্ ভীর্রার্ি্ খলায়ার্নরউড-এ্এক্গুরুির্অপরায্স্াংঘপেি্হইয়ার্ছ।্ পি.্
খজানাস্্ ওলডাকার্ িহরিপলর্ এই্ অঞ্চর্লর্ বহু্ পের্নর্ বাপস্ন্দা্ এবাং্ স্কলর্কই্
িাাঁহার্ক্খচর্ন।্বহু্বছর্যপরয়া্স্থপপি্বযাবস্া্কপরয়া্ পিপন্সু্নাি্অজেন্কপরয়ার্ছন।্
পি.্ওলডাকার্পচরকুিার।্িাাঁহার্বয়স্্বাহান্ন্বছর।্পস্র্ডনহার্ির্প্রার্ন্ত্ডীপ্হাউর্স্্
িাহার্ পনবাস্।্ রাস্তার্ নািকরণও্ িাাঁহার্ বাপের্ নাি্ অনুস্ার্র্ হইয়ার্ছ।্ উকে্
োির্েয়াল্স্বভার্বর্জনয্ওলডাকার্রর্ পকপঞ্চৎ্নািডাক্আর্ছ।্প্রিন্ন্থাপকয়া্অবস্র্
জীবনযাপর্নই্ পিপন্ অভযস্ত।্ স্ারাজীবন্ পিপন্ পবস্তর্ অথে্ উপাজেন্ কপরয়ার্ছন।্ এবাং্
স্ঞ্চয়্কপরয়ার্ছন।্ পকন্তু্কর্য়ক্বছর্হইল্বযাবস্া্ হইর্ি্স্ম্পভণেরূর্প্ পনর্জর্ক্ পিপন্
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স্রাইয়া্ আপনয়াপছর্লন।্ বাপের্ পপছর্ন্ কার্ঠর্ বর ার্ কু্ষদ্র্ একপে্ স্তুপ্ পকন্তু্ আর্
স্রার্না্হয়্নাই।্িাহার্এই্কার্ঠর্স্তুর্পই্নাপক্আগুন্লাপ র্য়র্ছ।্িৎক্ষণাৎ্েিকল্
আপস্য়া্খপৌঁছাইর্লও্পকন্তু্আগুন্বন্ধ্্করা্খ ল্না।্কার্ঠর্বর াগুপল্এিপনই্শুষ্ক্পছল্
খয,্ েিকল্ বাপহনীর্ স্িস্ত্প্রর্চষ্টা্ বযথে্ কপরয়া্ ভভ পপে্ পুপেয়া্ এর্কবার্রই্ ছাই্ হইয়া্
যায়।্ এই্ পযেন্ত্ স্কর্লই্ অপগ্নকাণ্ডপের্ক্ পনছক্ েুঘেেনা্ ভাপবয়াপছল।্ পকন্তু্ অপচর্রই্
গুরুির্অপরায্স্াংঘের্নর্ পচহ্ন্পাওয়া্ খ ল।্আগুন্জ্বলার্স্ির্য়্বাপের্িাপলকর্ক্
যার্রকার্ছ্ খকাথাও্ খেপের্ি্ না-পাওয়ায়্স্বাই্আিযে্ হইয়া্ প য়াপছর্লন।্এেন্ খেো্
খ ল্খয,্পিপন্িাাঁহার্বাপে্হইর্ি্খবিালুি্উযাও্হইয়ার্ছন।্ঘর্পরীক্ষা্কপরয়া্খেো্
খ ল্ খয,্রার্ে্ পিপন্িযযা্স্পিে্কর্রন্নাই।্িয়নকর্ক্ষর্আয়রনর্স্েপে্ খোলা্এবাং্
ঘরিয়্বহু্িভলযবান্কা জপে্পবপক্ষপ্ত।্আরও্পচহ্ন্পাওয়া্খ ল–ঘর্র্খযন্একপে্িরণ-
যুদ্ধ,্ একপে্ েণ্ড-প্রলয়্ ঘপেয়া্ প য়ার্ছ।্ স্ািানয্ রর্ক্তর্ পচহ্নও্পাওয়া্ প য়ার্ছ।্ একপে্
ওক্কার্ঠর্খবোইবার্ছপের্হাির্ল্রর্ক্তর্ো ্খেো্ প য়ার্ছ।্প্রকাি,্খস্পেন্খবপি্
রার্ে্ িয়নকর্ক্ষ্ পি.্ ওলকার্ এক্ ভদ্রর্লার্কর্ স্পহি্ স্াক্ষাৎ্ কপরয়াপছর্লন।্ ছপেপে্
িাহারই।্ ইপন্ লন্ডর্নর্ একজন্ িরুণ্ স্পলপস্ের,্ খগ্রহাি্ হযান্ড্ িযাকোরর্লন,্ ৪২৬্
খগ্রস্যািস্্পবপল্ডাংস্,্ই.্পস্.র্জুপনয়র্পােেনার,্নাি–জন্খহক্টর্িযাকোর্রলন।্পুপলর্ির্
পবশ্বাস্,্ প্রিাণাপে্ যা্ পাওয়া্ প য়ার্ছ,্ িাহা্ পেয়া্ অনায়ার্স্ই্ অপরার্যর্ একো্
পবশ্বাস্র্যা য্এবাং্ যুপক্তস্াং ি্খিাপেভ্োো্করা্চর্ল।্পপরণার্ি,্অিযন্ত্ পিহরনিভলক্
িথযাপে্প্রকাি্পাইর্ব। 
 
পর্রর্েবর।–খপ্রর্স্্আপস্বার্স্ির্য়্খজার্গুজব্শুপনলাি্খয্পি.্খজানাস্্ওলডাকারর্ক্
হিযার্অপভর্যার্ ্পি.্জন্খহক্টর্িযাকোরর্লনর্ক্খগ্রেিার্করা্হইয়ার্ছ।্অন্তিপর্ক্ষ্
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খগ্রপ্তাপর্ পর্রায়ানা্ খয্ বাপহর্ হইয়ার্ছ,্এ-পবষর্য়্স্কর্লই্ পনঃস্র্ন্দহ।্ নরউড-িের্ন্তর্
ের্ল্আরও্ কুপেল্িথযাপে্প্রকাি্পাইয়ার্ছ।্ হিভা য্স্থপপির্রুর্ি্ যস্তাযপস্তর্ পচহ্ন্
ছাোও্এেন্জানা্ প য়ার্ছ্ খয,্একিলার্ খেঞ্চ্উইর্ন্ডাগুপলও্উনু্মক্ত্ পছল।্ পহচোইয়া্
জানলার্ িযয্ পেয়া্ কার্ঠর্ সৃ্প্ পযেন্ত্ লইয়া্ যাওয়ার্ পচহ্ন্ পাওয়া্ প য়ার্ছ্ এবাং্
কাঠকয়লা্ ও্ ছাই াোর্ ির্যয্ খপাো্ খেহাবর্িষ্ খেো্ প য়ার্ছ।্ পুপলর্ির্ যারণা্ খয,্
অপি্ চাঞ্চলযকর্ একপে্ অপরায্ স্াংঘপেি্ হইয়ার্ছ।্ হিভা য্ স্থপপির্ক্ িাাঁহার্
িয়নকর্ক্ষ্পপোইয়া্হিযা্করার্পর্কা জপে্লুঠ্করা্হইয়ার্ছ্এবাং্হিযার্স্ব্পচহ্ন্
িুপছয়া্ খেওয়ার্ জনয্ িাাঁহার্ িৃির্েহর্ক্ োপনয়া্ কার্ঠর্ খপ্ খেপলয়া্আগুন্ পেয়া্ স্ব্
পুোইয়া্ ছাই্ কপরয়া্ খেওয়া্ হইয়ার্ছ।্ স্কেলযান্ড্ ইয়ার্ডের্ স্বনািযনয্ ইনর্স্পকের্
খলস্র্ের্ডর্হার্ি্িেন্ত্পপরচালনার্োপয়ত্ব্খেওয়া্হইয়ার্ছ্এবাং্ পিপন্িাাঁহার্অভযস্ত্
পক্ষপ্রিা্ও্উৎস্াহ্স্হকার্র্স্ভে্অনুস্রণ্কপরয়া্কাজ্প্রায়্স্াপরয়া্আপনয়ার্ছন। 
 
েু-খচাে্িুর্ে্আঙুর্ল্আঙুল্জপের্য়্খহািস্্একির্ন্শুনপছল্এই্পবপচে্কাপহপন! 
 
আপি্থাির্ল্পর্অভযাস্ির্িা্অলস্্সু্র্র্বলর্ল,্বাস্তপবকই্বর্ো্আজব্খকস্্খহ,্খবি্
কর্য়কো্ভাববার্ির্িা্পর্য়ন্ট্আর্ছ।্ভার্লা্কথা্পি.্িযাকোরর্লন,্যা্শুনলাি্িার্ি্
খিা্ খেেপছ্ খযস্ব্ প্রিাণ্ পাওয়া্ খ র্ছ,্ িার্ বর্লই্আপনার্ এিক্ষর্ণ্ খগ্রপ্তার্ হর্য়্
যাওয়া্উপচি।্পকন্তু্এেনও্যরা্পর্েনপন্খকন্বুঝলাি্না্খিা? 
 
পি.্খহািস্,্আিার্বাপে্ব্লাকপহর্ের্েপরাংেন্লর্জ।্আিার্বাবা্িা-ও্থার্কন্খস্োর্ন।্
পকন্তু্  িরার্ি্ পি.্ খজানাস্্ ওলডাকার্রর্ স্র্ঙ্গ্ আিার্ পকছু্ কাজ্ থাকায়্ নরউর্ডর্
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একো্খহার্ের্ল্আিায়্রাি্কাোর্ি্হর্য়পছল।্আজ্স্কার্ল্খের্ন্ওঠার্আর্ ্পযেন্ত্
পকছুই্শুপনপন্আপি।্ খের্ন্উর্ঠই্কা র্জ্ খচাে্ বুর্লার্ি্ প র্য়্জানর্ি্পারলাি্স্ব।্
িেুপন্ বুঝলাি্কী্ পবষি্ পবপর্ে্ পর্েপছ্ স্ম্পভণে্ পনর্জর্অজার্ন্ত।্কার্জই,্আর্এক্
খস্র্কন্ডও্ খেপর্ না-কর্র্ পস্র্য্ চর্ল্এলাি্আপনার্ কার্ছ্আপনার্ স্াহার্যযর্ জর্নয!্
খবি্ জানিাি,্ বাপে্ অথবা্ অপেস্–এই্ েু-জায় ার্ খকার্নাপের্ি্ খ র্ল্ খগ্রপ্তার্ হিাি্
আপি।্ পকন্তু্িা্স্র্েও্লন্ডন্ পিজ্ খেিন্ খথর্ক্আিার্ পপছু্ পনর্য়র্ছ্একো্ খলাক!্
খবি্বুঝপছ–খগ্রে্খহর্ভন,্ও্কী? 
 
স্ের্েরজায়্ঘোাং্কর্র্িব্দ্হওয়ার্স্র্ঙ্গ্ পস্াঁপের্ওপর্শুনলাি্ভারী্ জুর্িার্িব্দ।্
পরিুহভ র্িে্ ঘর্র্  ুকল্ বনু্ধ্বর্ খলস্র্েড।্কাাঁর্যর্ ওপর্ পের্য়্ খেেলাি্ খপছর্ন্ োাঁপের্য়্
ইউপনেিে্পরা্েুজন্পুপলি। 
 
ঘর্র্ ুর্কই্পুপলপি্হুাংকার্ছােল্খলস্র্েড,্পি,্জন্খহক্টর্িযাকোরর্লন! 
 
আিার্ের্ক্লার্য়ন্ট্খবচাপর্রক্তিভনয্িুর্ে্উর্ঠ্োাঁোল্কাাঁপর্ি্কাাঁপর্ি। 
 
খলায়ার্ নরউর্ডর্ পি.্ খজানাস্্ ওলডাকারর্ক্ সু্পপরকপল্পিভার্ব্ হিযার্ অপভর্যার্ ্
আপনার্ক্খগ্রপ্তার্করপছ। 
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হিািভার্ব্ কাাঁয্ ঝাাঁপকর্য়্আিার্ের্ পের্ক্ পের্র্ িাকাল্ িযাকোরর্লন।্ িারপর্ ঝুপ্
কর্র্ খচয়ার্র্ বর্স্্পর্ে্এিনভার্ব্  া্ এপলর্য়্ পের্ল্ খযন্এইিাে্ প র্লাপের্নর্ নীর্চ্
িাথা্ ুপকর্য়্খেওয়া্হল্িার। 
 
খহািস্্ বলল,্এক্ খস্র্কন্ড,্ খলস্র্েড!্আয্ঘণ্টার্এপেক-ওপেক্ হর্ল্ খিািার্এিন্
পকছু্ক্ষপি্হর্ব্না।্ভদ্রর্লাক্স্ব্আর্েযাপান্ত্বলর্ি্যার্িন,্এিন্স্িয়্যভির্কিুর্
ির্িা্এর্স্্হাপজর্হর্ল্িুপি।্এাঁর্িুর্ে্ঘেনাো্আ ার্ াো্শুনর্ল্আিার্খিা্ির্ন্হয়্
খলস্র্েড্খিািার্আিার্েুজর্নরই্উপকার্হর্ব্িার্ি। 
 
গুি্ হর্য়্ বলল্ খলস্র্েড,্ শুনর্লই-বা্ কী,্ না-শুনর্লই-বা্ কী।্ জে্ ছাোর্নার্ খকার্না্
অসু্পবর্যই্আিার্হর্ব্না। 
 
িাহর্লও্ খলস্েড,্ খিািার্ অনুিপি্ পনর্য়্ ভদ্রর্লার্কর্ িুর্েই্ আপি্ এ-ঘেনার্ পুর্রা্
পববরণো্শুনর্ি্চাই। 
 
খবি,্আপপন্যেন্বলর্ছন,্িেন্আর্না্বলব্না।্অিীর্ি্বারেুর্য়ক্খোস্ের্ক্যর্থষ্ট্
স্াহাযয্কর্রর্ছন্আপপন।্আপনার্ঋণ্স্কেলযান্ড্ইয়াডে্খকার্নাপেন্ভুলর্ি্পারর্ব্না।্
িবু্ পি,্ িযাকোরর্লন্ যা্ বলর্বন,্আিার্ স্াির্নই্ বলর্ি্ হর্ব্ এবাং্ এ-ও্ জাপনর্য়্
পেপি,্পিপন্যা্পকছু্বলর্বন,্স্বই্প্রিাণ্পহর্স্র্ব্িাাঁর্পবরুর্দ্ধ্কার্জ্লা াব্আিরা। 
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িযাকোরর্লন্ বলল,্আপিও্ িাই্ চাই।্আিার্ একান্ত্ অনুর্রায,্ তযযে্ যর্র্আপি্ যা্
বলর্ি্চাই্িা্শুনুন্এবাং্পবশ্বাস্্করুন্আিার্বক্তর্বযর্প্রপিপে্অক্ষরই্োাঁপে্স্িয। 
 
ঘপের্পের্ক্িাপকর্য়্খলস্র্েড্বলর্ল,্পঠক্আযঘণ্টা্স্িয়্পেপি্আপনার্ক। 
 
িযাকোরর্লন্ বলল,্ প্রথর্িই্ বর্ল্ রাপে,্ পি.্ খজানাস্্ ওলডাকার্ স্ম্বর্ন্ধ্্ আপি্ পকছু্
জানিাি্না।্পপরচয়্ পছল্শুযু্ নার্ির্স্র্ঙ্গ।্ খকননা,্ বহু্বছর্আর্ ্আিার্ের্বাবা্
িার্েুবই্ঘপনষ্ঠ্ পছর্লন,্িারপর্খক্খয্খকানপের্ক্পছের্ক্খ র্ছ,্িার্খকার্না্হপেি্
পছল্না।্খস্ই্কারর্ণই্ িকাল্খবলা্প্রায়্পিনোর্স্ির্য়্িার্ক্আিার্পস্পে্অপের্স্্
 ুকর্ি্খের্ে্েুবই্অবাক্হর্য়্খ পছলাি।্আর্অবাক্হলাি্যেন্শুনলাি্িার্আস্ার্
উর্েিয।্হার্ি্কর্র্খনােবইর্য়র্কর্য়কো্খছো্পািায়্অর্নক্পকছু্পলর্ে্এর্নপছর্লন্
পিপন।্এই্খেেুন্খস্ই্কা জগুর্লা। 
 
খেপবর্লর্ওপর্খছো্পািাগুর্লা্খরর্ে্বলর্লন্পি.্ওলডাকার,্এই্আিার্উইল।্পি,্
িযাকোরর্লন,্ কানুনিাপেক্ যা্ পকছু্ করর্ি্ হয়্ করুন–পাকার্পাক্ত্ হওয়া্ পযেন্ত্
এোর্নই্বর্স্্রইলাি্আপি! 
 
কপপ্ করর্ি্ প র্য়্ খচাে্ কপার্ল্ উঠল্ আিার।্ আিার্ িেনকার্ অবস্থাো্ আপপনও্
োপনকো্অনুিান্করর্ি্পারর্বন্স্ব্শুনর্ল।্খেেলাি,্স্ািানয্একেু্রাো াকা্ছাো্
িাাঁর্ স্িস্ত্ স্ম্পপত্তই্ আিায়্ পের্য়্ খ র্ছন্ পিপন।্ ভদ্রর্লার্কর্ খচহারাো্ অদু্ভি।্
খছার্োোর্ো্ িানুষ–অর্নকো্ খনউর্লর্ির্িা্ েেবর্ে!্ খচার্ের্পািাগুর্লা্স্িস্ত্স্াো।্
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খচাে্িুলর্িই্খেপে্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্যভস্র্খচার্ে্স্র্কৌিুক্আিার্ পের্ক্িাপকর্য়্আর্ছন্উপন।্
উইর্লর্ িিে্ পের্ি্ পের্ি্ পনর্জর্ খচাের্কও্ পবশ্বাস্্ করর্ি্ পাপরপন।্ পকন্তু্ পিপনই্
বুপঝর্য়্ বলর্লন্ খয্ পিপন্ খিা্ পচরকুিার,্ বর্য়স্ও্ হর্য়র্ছ্ যর্থষ্ট,্ পকন্তু্ জীপবি্
আত্মীয়স্বজন্পবর্িষ্খকউ্খনই।্আপি্যেন্নাবালক,্িেন্খথর্কই্আিার্বাবা-িার্ক্
খচর্নন্পিপন।্অর্নকপেন্যর্রই্শুর্নর্ছন্খয্খছর্ল্পহর্স্র্ব্আপি্নাপক্পহর্রর্েুকর্রা।্
খস্ইজর্নযই্ পনপিন্ত্ পছর্লন্ খয,্আিার্হার্ি্িার্স্ম্পপত্ত্ পের্য়্ পনপির্ন্ত্ খচাে্ িুের্ি্
পারর্বন।্আপি্ খিা্ স্ব্ শুর্ন্ এিন্ খিািলা্ হর্য়্ খ লাি্ খয,্ স্ািানয্ যনযবােেুকুও্
পের্ি্ পারলাি্ না।্ যথাপবপয্ খিষ্ হল্ উইল,্ ওাঁর্ স্ই্ হবার্ পর্ স্াক্ষী্ পহস্ার্ব্ স্ই্
করল্আিার্খকরাপন।্উইলো্খলো্হর্য়র্ছ্নীল্কা র্জ।্আর্এই্কা জগুর্লা্খিা্
বললািই্ িাাঁর্ পনর্জর্ হার্ির্ খলো্ উইর্লর্ েস্ো।্ উইর্লর্ পালা্ চুর্ক্ খ র্ল্ পি.্
ওলডাকার্বলর্লন্খয,্বাপের্পলজ,্িেের্ জ,্রপস্ে,্োইর্েল-পডড্ইিযাপে্অর্নকরকি্
েপলল্ আিার্ একবার্ খের্ে্ এবাং্ বুর্ঝ্ খনওয়া্ েরকার।্ এস্ব্ কাজ্ এর্কবার্র্
চুর্কবুর্ক্ না-যাওয়া্ পযেন্ত্ নাপক্ পকছুর্িই্ িাপন্ত্ পার্বন্ না্ উপন।্ িাই্ অর্নক্ কর্র্
অনুর্রায্ করর্লন,্  িরার্িই্ খযন্ উইলো্ পনর্য়্ িার্ নরউর্ডর্ বাপের্ি্ যাই্ স্ব্
ঝার্িলা্পিপের্য়্খেলার্জর্নয।্যাবার্স্ির্য়্বর্ল্খ র্লন,্িুপি্পকন্তু্বাবা্একো্কথাও্
এেন্খিািার্বাবা্িা-খক্জাপনর্য়া্না।্স্ব্খিষ্কর্র্িারপর্িাাঁর্ের্চির্ক্খেওয়া্
যার্ব,্ পক্বল?্এ্ পনর্য়্খবি্খজোর্জপে্শুরু্করর্লন্উপন্এবাং্খিষ্পযেন্ত্আিার্ক্
পের্য়্িপথ্কপরর্য়্ির্ব্পবোয়্পনর্লন। 
 
ঝুঝর্িই্পারর্ছন্পি.্খহািস্্িার্এই্স্ািানয্অনুর্রায্না-খিানার্ির্িা্ির্নর্অবস্থা্
আিার্ িেন্ খনই।্ পিপন্ যা্ বলর্িন,্ িাই্ শুনর্ি্ রাপজ্ পছলাি্ িেন।্ আিার্ যা্
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উপকার্ পিপন্ করর্লন,্ িা্ খভালার্ নয়্ এবাং্ িাাঁর্ খযর্কার্না্ ইিাই্ অক্ষর্র্ অক্ষর্র্
পালন্ করর্ি্ খচর্য়পছলাি্ আপি।্ বাপের্ি্ একো্ খেপলগ্রাি্ পাপঠর্য়্ পেলাি।্ জাপনর্য়্
পেলাি্খয্জরুপর্কার্জ্আেকা্পর্ে্যাওয়ায়্কি্রার্ি্খয্বাপে্ পেরব্িার্খকার্না্
পঠক্ খনই।্ পি.্ ওলডাকার্ বর্ল্ খ পছর্লন্ ন-োর্আর্ ্ পিপন্ বাপের্ি্ না-ও্ থাকর্ি্
পার্রন।্ কার্জই্ ন-োর্ স্ির্য়্ খপৌঁর্ছ্ িার্ স্র্ঙ্গ্ স্াপার্ োওয়ার্ পনিন্ত্রণও্ জাপনর্য়্
খ র্লন।্বাপে্েুাঁর্জ্খবর্করর্ি্একেু্খব ্খপর্ি্হর্য়পছল্আিায়।্কার্জই্স্ার্ে্নো্
না াে্খপৌঁর্ছালাি্আপি।্িাাঁর্ক্খেেলাি— 
 
এক্খস্র্কন্ড!্খহািস্্বলল,্েরজা্েুর্লপছল্খক? 
 
একজন্িাঝবর্য়পস্্স্ত্রীর্লাক।্আিার্খিা্ির্ন্হল্ঘরকন্নার্বর্ন্দাবস্ত্পিপনই্কর্রন। 
 
আর্আপনার্নাি্উর্ল্লে্কর্রপছর্লন্এই্স্ত্রীর্লাকপেই,্িাই্না? 
 
এ জযাক্টপল।্বলল্িযাকোরর্লন। 
 
িারপর্বর্ল্যান। 
 
ঘার্ি-খভজা্কপাল্িুর্ছ্পনর্য়্বর্ল্চলল্িযাকোরর্লন,্পপছু্পপছু্এলাি্বস্বার্ঘর্র।্
পপরপিি্ স্াপার্ আর্ ্ খথর্কই্ স্াজার্না্ পছল্ খযোর্ন।্ োওয়ার্ পর্র্ পি.্ খজানাস্্
ওলডাকার্আিার্ক্িার্খিাবার্ঘর্র্ পনর্য়্খ র্লন।্ঘর্রর্ির্যয্একো্আয়রন-খস্ে্
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খেেলাি।্পি.্ওলডাকার্খস্েো্েুর্ল্খের্ল্এক াো্েপলল্বার্কর্র্আিার্ক্খেোর্ি্
বস্র্লন।্ েপলর্লর্ পাহাে্ খথর্ক্ যেন্ খচাে্ িুললাি্ িেন্ রাি্ হর্য়র্ছ্ অর্নক।্
এ ার্রাো্ পক্বার্রাো্অথবা্িার্ িাঝািাপঝ্ হর্ব।্ পি.্ওলডাকার্আর্স্ত্রীর্লাকপের্ক্
পবরক্ত্করর্ি্চাইর্লন্না।্খেঞ্চ্উইর্ন্ডা্আ ার্ াো্খভালাই্ পছল–আিার্ক্িার্ির্যয্
পের্য়ই্পবোয়্পের্লন্পিপন। 
 
পেো্খেলা্পছল্পক?্শুর্যার্লন্খহািস্। 
 
পঠক্ বলর্ি্ পারব্ না,্ ির্ব্ ির্ন্ হয়্ অর্যেক্ খেলা্ পছল।্ হযাাঁ,্ হযাাঁ,্ ির্ন্ পর্ের্ছ,্
জানলাো্ পুর্রাপুপর্ েুর্ল্ খনওয়ার্ জর্নয্ পেোো্ িুর্ল্ যর্রপছর্লন্ উপন।্ ছপেো্ েুাঁর্জ্
খপলাি্না।্ পি.্ওলডাকার্বলর্লন,্ঘাবোও্িাি্বাবা,্িার্ঝ্িার্ঝ্এেন্খিা্ খেো্
হর্বই।্আবার্না-আস্া্পযেন্ত্ওো্আিার্কার্ছই্ পিি্থাকুক,্খকিন?্চর্ল্এলাি্
আপি।্আস্বার্স্িয়্খের্ে্এলাি্আয়রন-খস্ে্খোলা,্েপললপে্বাপন্ডল্বাাঁযা্অবস্থায়্
খেপবর্লর্ উপর্ রাো।্ এি্ রাি্ হর্য়্ খ পছল্ খয্ ব্লযাকপহর্ে্ পের্র্ যাওয়া্আর্ স্ম্ভব্
হয়পন্ িরার্ে।্িাই্অযানারপল্আিেস্-এ্রাি্কাপের্য়্আজ্স্কার্ল্খের্ন্উর্ঠ্কা র্জ্
খচাে্পের্িই্চকু্ষপস্থর্হর্য়্খ ল্আিার।্এর্আর্ ্কী্হর্য়র্ছ্না-হর্য়র্ছ,্পকছুই্জাপন্
না্আপি। 
 
চিকোর্এই্বযােযানা্বলার্স্ির্য়্বারেুর্য়ক্ ভুরু্ িুর্লপছল্ খলস্র্েড।্এেন্বলল,্
আর্পকছু্পজর্েস্্করর্ি্চান,্পি.্খহািস্? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

112 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ব্লযাকপহর্ে্খপৌঁর্ছার্নার্আর্ ্নয়। 
 
নরউর্ড্বলুন।্বলল্খলস্র্েড। 
 
ও্হযাাঁ,্নরউর্ডই্বর্ে।্বলল্খহািস্্িুর্ে্িার্অপি-পপরপচি্খপর্েন্ট্েুর্বোযয্হাপস্। 
 
পবপচে্খকৌিভ হল্খচার্ে্পনর্য়্বলল্খলস্র্েড,্ পি,্িালেক্খহািস্,্খেেপছ্আপনার্স্র্ঙ্গ্
পকছু্আলাপ-আর্লাচনা্ েরকার।্ পি.্ িযাকোরর্লন,,্  াপে্ োাঁপের্য়্আর্ছ্নীর্চ।্ েুজন্
কনর্েবল্অর্নকক্ষণ্খথর্ক্অর্পক্ষা্করর্ছন্আপনার্জর্নয্বাইর্র।্খিষবার্রর্ির্িা্
করুণ্ পিনপি-িাোর্না্ খচার্ে্ আিার্ের্ পার্ন্ িাপকর্য়্ খবপরর্য়্ খ ল্ িযাকোরর্লন।্
অপেস্ার্ েুজন্ েু-পার্ি্ খথর্ক্িার্ক্ পনর্য়্ খ ল্অর্পক্ষিাণ্ াপের্ি।্ খলস্র্েড্ পকন্তু্
নেল্না। 
 
উইর্লর্েস্ো্করা্ খনােবইর্য়র্ খছাাঁো্কা জগুর্লা্ িুর্ল্ পনর্য়্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্ খচার্ে্ খেেপছল্
খহািস্–িার্স্ারািুর্ে্আগ্রর্হর্পনপবে্খরািনাই। 
 
কা জগুর্লা্ খলস্র্ের্ডর্ পের্ক্ খঠর্ল্ পের্য়্ বলল্ খস্,্ েপললোয়্ কিকগুর্লা্ পবেঘুর্ে্
পর্য়ন্ট্রর্য়র্ছ,্িাই্না্খলস্েড? 
 
এিনভার্ব্ কা জগুর্লা্ খেের্ি্ লা ল্ খলস্র্েড্ খযন্ স্ব্ পকছুই্ গুপলর্য়্ খ ল্ িার।্
একেু্ পর্র্ বলর্ল,্ খলোো্ পোও্ খিা্ খেেপছ্ খবি্ িুিপকল।্প্রথি্কর্য়কো্ লাইন্
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খবি্পো্যার্ি,্িারপর্আবার্পিিীয়্পািার্িার্ঝর্লাইনগুর্লাও্খবি্স্পষ্ট।্আর্
খবাঝা্যার্ি্স্বর্ির্ষর্েু-একো্লাইন।্এগুর্লা্পঠক্খযন্ছাপার্অক্ষর্র্খলো।্পকন্তু্
িার্ঝরগুর্লা,্ পবর্িষ্ কর্র্ পিন্ জায় ায়্ খলো্ এিনই্ যার্িিাই্ খয্ একেি্ পের্ি্
পারপছ্না্আপি। 
 
এর্িার্ন্কী?্শুর্যাল্খহািস্। 
 
আপপন্বলুন্না্এর্িার্ন্কী?্পালো্প্রশ্ন্করল্খলস্র্েড। 
 
িার্ন্ অপি্ খস্াজা।্ এো্ খলো্ হর্য়র্ছ্ চলন্ত্ খের্নর্ ির্যয।্ স্পষ্ট্ খলো্ িার্ন্ খেন্
োাঁপের্য়্পছল,্োরাপ্খলো্িার্ন্খেন্চলপছল,্আর্একেি্যার্িিাই্খলো্িার্ন্খেন্
খকার্না্ পর্য়র্ন্টর্ ওপর্ পের্য়্ যাপিল।্ খযর্কার্না্ স্ার্য়পন্টপেক্এক্সপােে্ এক্ নজর্রই্
বলর্বন্ খয্ েস্ো্ করা্ হর্য়র্ছ্ িহরিপলর্ লাইর্ন্ খকননা্ খকার্না্ পবরাে্ িহর্রর্
এর্কবার্র্কাছপের্ি্আর্খকাথাও্পর্পর্এি্পর্য়ন্ট্খেের্ি্পাওয়া্যায়্না।্যর্র্
খনওয়া্ যাক,্ খেন্ চলার্ স্ির্য়্ স্ারাপথেুকুই্ েস্ো্ করর্ি্ খ র্ছ।্ খেনো্ িাহর্ল্
এক্সর্প্রস্;্নরউড্আর্লন্ডন্পির্জর্িাঝািাপঝ্জায় ায়্শুযু্খথর্ির্ছ্একবারই। 
 
হাস্র্ি্লা ল্খলস্র্েড। 
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িস্্আপপন্ যেন্আপনার্ পথর্য়াপর্ পনর্য়্ বকৃ্তিা্ শুরু্ কর্রন,্ িেন্আর্ ি্ না াল্
পাওয়া্এ-িিোর্কিে্নয়।্বিেিান্খকর্স্র্স্র্ঙ্গ্এস্র্বর্কী্স্ম্পকে্িাই্খিা্বুঝলাি্
না! 
 
স্ম্পকে্এইেুকু্ খয,্ খজানাস্্ওলডাকার্ খয্ িকাল্নরউড্ খথর্ক্লন্ডন্ পিজ্আস্ার্
স্ির্য়্উইলো্পলর্েপছর্লন–িযাকোরর্লর্নর্এই্কাপহপনর্অন্তি্এই্অাংিেুকুর্স্িযিা্
প্রিাপণি্হল।্এ-রকি্েরকাপর্একো্েপলল্এিন্যা-িা্ভার্ব্খলো্হর্য়র্ছ্ভাবর্লও্
অদু্ভি্লার্ ্িাই্না?্এর্অথে্এই্োাঁোর্ি্পার্র্খয,্ওলডাকার্উইলোয়্খকার্নারকি্
গুরুত্বই্আর্রাপ্কর্রনপন।্উইলির্িাই্খয্স্ব্পকছু্হর্ব,্এ-রকি্যারণা্এর্কবার্রই্
িার্ির্ন্পছল্না।্কাযেকর্করার্ইর্ি্না-পনর্য়্খকার্না্উইল্যপে্খকউ্খলর্ে,্িাহর্ল্
িা্এইভার্বই্খলো্স্বাভাপবক। 
 
খলস্র্েড্বলল,্ভুলর্বন্না,্পনর্জর্িৃিুযর্পর্রায়ানাও্খলো্হর্য়র্ছ্এইস্র্ঙ্গ। 
 
ওর্হা,্িুপি্বুপঝ্িাই্ির্ন্কর? 
 
আপপন্ির্ন্কর্রন্না? 
 
হর্িও্পার্র।্খকস্ো্পকন্তু্এেনও্খিিন্পপরষ্কার্হয়পন্আিার্কার্ছ। 
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এেনও্ হয়পন?্ এিন্ জলবৎ্ িরলাং্ পজপনস্ো্ যপে্ এেনও্ অপপরষ্কার্ খথর্ক্ যায়্
আপনার্ কার্ছ,্ িাহর্ল্ খিা্ আপি্ নাচার।্ এিন্ কী্ আর্ কপঠন্ বযাপার!্ বলা্ খনই্
কওয়া্ খনই্ হঠাৎ্ যপে্একো্ খজায়ান্ খছর্ল্একপেন্ খিার্ন্ খয্ পবর্িষ্একো্ বুর্ো্
অো্ খপর্লই্ পবরাে্একো্স্ম্পপত্ত্হার্ির্ িুর্ঠায়্এর্স্্যার্ি,্িেন্ খস্্করর্ব্কী?্
েবরো্পাাঁচকান্না-কর্র্চুপপস্ার্র্বুর্োর্স্র্ঙ্গ্একো্অযাপর্য়ন্টর্িন্ট্কর্র্পনর্য়্খস্ই্
রার্িই্িার্বাপের্ি্স্াক্ষার্ির্বর্ন্দাবস্ত্করর্ব্স্বার্আর্ ।্খেো্করার্অপছলা্েুাঁর্জ্
বার্করাো্ পবর্িষ্ পকছু্কপঠন্নয়।্িারপর্বাপের্বাইর্র্ঘাপপে্ খির্র্বর্স্্থাকর্ব্
খকাথাও্যিক্ষণ্না্বুর্োর্একিাে্স্ঙ্গী্চাকরোর্নাক্ডাকর্ি্শুরু্কর্রর্ছ।্এরপর্
খিা্ েুবই্ স্হজ।্ পনরালায়্ পনশুপি্ রার্ি্ বুর্োর্ ঘর্র্  ুর্ক্ িার্ক্ পরর্লার্কর্ পথ্
খেপের্য়্ খেওয়ার্ পর্ লািোর্ক্ কার্ঠর্  াোয়্  ুপকর্য়্ স্বসু্দ্ধ্ আগুন্ লাপ র্য়্ পের্য়্
খোির্িজার্জ্ বাপক্ রািো্ কাছাকাপছ্ খকার্না্ খহার্ের্ল্ কাপের্য়্ খেওয়াো্ পক্ েুব্
অস্বাভাপবক,্পি.্খহািস্?্ঘর্রর্ির্যয্আর্ছপেোর্ওপর্রর্ক্তর্ো ্যা্পাওয়া্খ র্ছ্
িা্ েুবই্স্ািানয।্অথোৎ্আর্ ্ খথর্কই্ েুপনর্ িিলব্ পছল্ রক্তারপক্ত্ না-কর্রই্কাজ্
স্ারা।্ লাি্ পুপের্য়্ ছাই্ কর্র্ খেওয়ার্ িভর্লও্ খস্ই্ কারণ–স্ব্ প্রিাণ্ পনপিহ্ন্ কর্র্
খেওয়া।্কীরকি্লা ল্পি.্খহািস্?্স্ম্ভব্বর্ল্ির্ন্হর্ি্না্পক? 
 
একেু্ খবপি্ রকর্ির্ স্ম্ভব্ বর্ল্ ির্ন্ হর্ি।্ িাই্  ড্ খলস্র্েড,্ খিািার্ িস্ত্ িস্ত্
গুণগুর্লায়্কল্পনায়্োে্এর্কবার্রই্খনই।্পকন্তু্একেু্যপে্থাকি,্এক্িুহভ র্িের্জর্নযও্
যপে্ খবচারা্ িযাকোরর্লর্নর্জায় ায়্ পনর্জর্ক্কল্পনা্করর্ি্িাহর্ল্ িুপি্ যি্ বর্ো্
েুঃস্াহস্ীই্ হও্ না্ খকন,্ পের্ন্ উইল্ করার্ প্রায়্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ খস্ই্ রার্িই্ বুর্ো্
ওলডাকারর্ক্পক্েুন্করার্প্ল্যান্করর্ি?্েু-েুর্ো্অস্াযারণ্ঘেনা্এি্িাোিাপে্ঘর্ে্
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যাওয়াো্খিািার্পর্ক্ষ্েুব্ পবপজ্জনক্হর্য়্োাঁোি্না?্আর্খেে,্েুন্করার্উর্েিয্
পনর্য়্ বাপের্ি্  ুকর্ছ–অথচ্ স্াক্ষী্ খরর্ে্ যার্ি।্ চাকরর্ক।্ এ্ খকিনির্রা্ প্ল্যান?্
স্বর্ির্ষ,্এি্কর্ষ্ট্লািোর্ক্স্পরর্য়্এর্ন্কার্ঠর্ াোয়্আগুন্ পের্ল্ েুর্নর্প্রিাণ্
পনপিহ্ন্করার্উর্ের্িয–অথচ,্রক্তিাো্ছপেো্খরর্ে্এল্বুর্োর্ঘর্রই্িুপি্হর্ল্িাই্
করর্ি্পক?্কী্খহ,্কীরকি্বুঝছ?্এস্ব্স্ম্ভব্বর্ল্ির্ন্হয়? 
 
ছপে্স্ম্বর্ন্ধ্্বলা্ যায়্ খয,্অবিয্আপপনও্িা্জার্নন,্ েুর্নর্স্ির্য়্এবাং্পর্র্ েুপন্
খবস্ািাল্হর্য়্পর্ে্এিন্স্ব্অদু্ভি্কাণ্ডকারোনা্কর্র্বর্স্,্যা্ঠান্ডা্িাথায়্কার্রার্
পর্ক্ষই্স্ম্ভব্হয়্না।্আবার্ঘর্র্ পের্র্ প র্য়্ছপে্আনার্স্াহস্্খবায্হয়্িার্ পছল্
না।্না,্পি.্খহািস্,্এর্ি্চলর্ব্না।্অনয্খকার্না্পথর্য়াপর্যপে্থার্ক্খিা্পেন। 
 
কি্কর্র্আয্ডজন্পথর্য়াপর্এই্িুহভ র্িে্পের্ি্পাপর্খিািায়! 
 
একো্ পর্য়ন্ট্শুযু্ ির্ন্ রাের্বন্ পি.্ খহািস্,্ িৃর্ির্ ঘর্ খথর্ক্ যিেভর্জাপন্ খকার্না্
কা জপে্খোয়া্যায়পন।্আর,্কা জপে্খোয়া্না-খ র্ল্স্িভহ্লাভ্যার–এিন্খলাক্
শুযু্ একজনই্ আর্ছ্ পৃপথবীর্ি।্ আইনানুস্ার্র্ স্িস্ত্ স্ম্পপত্তর্ িাপলক্ এেন্ পি.্
িযাকোরর্লন,্কা জপে্ খিা্যথাস্ির্য়্িার্হার্ি্আস্র্ছই,্কার্জই্ খস্্িা্স্রার্ি্
যার্ব্খকন? 
 
কথাো্শুর্ন্ির্ন্হল্খহাির্স্র্ির্ন্েেকা্খলর্ র্ছ। 
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অস্বীকার্কর্র্লাভ্খনই্খয্প্রিাণগুর্লা্স্বই্খিািার্পথর্য়াপরর্অনুকভ র্ল।্িা্স্র্েও্
একো্কথাই্শুযু্বর্ল্রাের্ি্চাই্খিািায়্খলস্র্েড–অনযানয্পথর্য়াপর্থাকা্েুব্পবপচে্
নয়।্ যাক,্ খিািার্ কথাির্িাই্ খেো্ যাক,্ কার্ খেৌে্কিেভর।্ গুড্ িপনোং।্ নরউর্ড্
আজর্ক্এর্লও্আস্র্ি্পাপর।্খ র্ল্খেের্ি্পাব্কীরকি্কাজকিে্চলর্ছ্খিািার। 
 
খলস্র্েড্ খচার্ের্আোল্হর্িই্িৎপর্হর্য়্উঠল্ খহািস্।্এিনভার্ব্ খ াছ াছ্শুরু্
কর্র্পের্ল্না-জাপন্কী্হােভাঙা্পপরশ্রর্ির্কাজই্িার্ক্করর্ি্হর্ব্স্ারাপেন্যর্র। 
 
েক্ খকােোর্ ির্যয্ হাি্ লা ার্ি্ লা ার্ি্ বলল্ খহািস্,্ ওয়ােস্ন,্ আিার্ প্রথি্
 ন্তবযস্থান্হর্ি,্ব্লযাকপহে। 
 
নরউড্নয়্খকন? 
 
খকননা,্ খকস্োর্পয়লা্নম্বর্ তবপচেয্হর্ি্একই্ পের্ন্িাে্কর্য়ক্ঘণ্টার্বযবযার্ন্
েুর্ো্ আিযে্ ঘেনা।্ পুপলি্ ির্নার্যা ্ পের্য়র্ছ্ পিিীয়্ ঘেনায়্ খকননা্ েুপন্ স্রাস্পর্
জপের্য়্আর্ছ্এর্স্র্ঙ্গ।্পকন্তু্আিার্ির্ি্যুপক্তর্পথ্যর্রই্যপে্চলর্ি্হয়,্িাহর্ল্
প্রথি্ঘেনা্খথর্কই্িেন্ত্শুরু্করা্উপচি। 
 
অর্নক্খবলায়্পেরল্খহািস্।্শুকর্না্িুে্খের্েই্বুঝলাি্বযথে্হর্য়র্ছ্খস্। 
 
ব্লযাকপহে্খ পছর্ল? 
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খ পছলাি্এবাং্প র্য়ই্খজর্নপছ্খয্বুর্ো্ওলডাকার-এর্ির্িা্পাপজর্পা্ঝাো্েুপনয়ায়্
আর্ েুপে্ খনই।্ িযাকোরর্লর্নর্ বাবা্ খছর্লর্ খোাঁর্জ্ খবপরর্য়পছর্লন।্ িা্ বাপের্িই্
পছর্লন।্ খছার্োোর্ো্ হৃষ্টপুষ্ট্ ভদ্রিপহলা,্ নীল্ নীল্ খচাে।্ ভর্য়্আর্ ঘৃণায়্ িার্ খস্-
কাপুপন্যপে্খেের্ি্িুপি।্িযাকোরর্লর্নর্অপরায্স্বীকার্করা্ খিা্েভর্রর্কথা,্এ-
রকি্ খকার্না্ স্ম্ভাবনাও্ পিপন্ িানর্ি্ রাপজ্ নন।্ খভর্বপছলাি,্ ওলডাকার্রর্ খিাচনীয়্
পপরণপি্শুর্ন্পবপস্মি্হর্বন্ভদ্রিপহলা,্পনর্েনপর্ক্ষ্একেু্েুঃেও্প্রকাি্করর্বন।্পকন্তু্
খস্স্র্বর্যার্পের্য়ও্খ র্লন্না্উপন।্ওলডাকার্রর্নাি্খিানািাে্খির্লর্বগুর্ন্জ্বর্ল্
প র্য়্প্রথর্িই্ভদ্রিপহলা্ বলর্লন,্িানুষ্ খিা্ নয়,্ খযন্একো্ বর্ো্স্াইর্জর্বাাঁের।্
শুযু্ আজ্ বর্ল্ নয়,্ ওর্ খজায়ান্ বয়স্্ খথর্কই্ এইরকি–খযিন্ যপেবাজ,্ খিিপন্
বেিাি। 
 
শুর্যালাি–আপপন্িাহর্ল্খস্্স্িয়্ওাঁর্ক্পচনর্িন্বলুন? 
 
শুযু্ পচনিাি্ নয়,্ হার্ে্ হার্ে্ পচনিাি।্ খলাকো্ একস্ির্য়্ আিার্ক্ পবর্য়্ করর্ি্
খচর্য়পছল্ পি,্ খহািস্।্ পকন্তু্ আিার্ কপাল্ ভার্লা,্ খস্ই্ স্ির্য়্ আিার্ একেু্ সু্িপি্
হওয়ায়্এনর্ জর্িন্ট্খভর্ঙ্পের্য়্পবর্য়্কপর্ওর্চাইর্ি্ পরব্একজনর্ক। 
 
ওলডাকার্িাহর্ল্এেন্আপনার্ক্ক্ষিা্কর্রর্ছন্বলর্ি্হর্ব।্িা্না-হর্ল্িার্স্িস্ত্
স্ম্পপত্ত্আপনার্খছর্লর্ক্পের্য়্খযর্িন? 
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আগুর্ন্খযন্পঘ্পেল।্েপ্কর্র্জ্বর্ল্উর্ঠ্পচৎকার্কর্র্উঠর্লন্িযাকোরর্লর্নর্িা–
জীপবি্অথবা্িৃি্খজানাস্্ওলডাকার্রর্কাছ্খথর্ক্কানাকপেও্চাই্না্আিার্খছর্ল্
অথবা 
 
আপি। 
 
বৃথাই্ খচষ্টা্ করলাি্ পকছুক্ষণ।পকন্তু্ আিার্ের্ অনুিার্নর্ অনুকভ র্ল্ খিােভর্রর্ কথা,্
প্রপিকভ র্লও্ খকার্না্ পর্য়ন্ট্ খপলাি্ না্ ভদ্রিপহলার্কাছ্ খথর্ক।্ খিষকার্ল্ হাল্ খছর্ে্
পের্য়্খ লাি্নরউর্ড। 
 
প্রকাণ্ড্ হালেযাির্নর্ পভলা্ এই্ পডপ্ খডন্ হাউস্।্ ইে্ বারকরা্ খেওয়াল,্ পর্লস্তারার্
খকার্না্ বালাই্ খনই।্ অর্নকো্ জপির্ ওপর্ োাঁপের্য়্ বাপেো,্ স্াির্নর্ লনো্ লর্রল্
লিায়্খ র্ক্খ র্ছ।্রাস্তা্খথর্ক্একেু্খপছর্ন্ডান্ পের্ক্কার্ঠর্স্তুপ্রাোর্উর্ঠান–
আগুন্ খলর্ পছল্ এইোর্নই।্ খনােবইর্য়র্ পািায়্ খিােিুপে্ একো্ খস্কচ্ কর্র্ এর্নপছ্
জায় াোর।্বাাঁ-পের্ক্জানলাো্ পি.্ওলডাকার্রর্ঘর্রর।্খেের্িই্পাি,্রাস্তা্ খথর্কই্
জানলার্ ির্যয্ পের্য়্ ঘর্রর্ খভির্ খেো্ যায়।্ আজর্কর্ অপভযার্ন্ এইোই্ আিার্
একিাে্স্ান্ত্বনা।্ খলস্র্েডর্ক্ খেের্ি্ খপলাি্ না্ওোর্ন,্ পকন্তু্ খহড্কনর্েবল্ খবি্
োপির্কর্র্স্ব্খেোর্ল।্আপি্যাওয়ার্পঠক্আর্ ই্ওরা্নাপক্পহর্র-জহরি্পাওয়ার্
ির্িা্ পবরাে্ একো্ আপবষ্কার্ কর্রর্ছ্ শুনলাি।্ ছাই াো্ ঘাাঁের্ি্ ঘাাঁের্ি্ খপাো্
খেহাবর্িষ্ ছাোও্ কিকগুর্লা্ পবরাং্ যািুর্ চাকপি্ খপর্য়র্ছ।্ েুব্ যে্ কর্র্ চাকপি্
পরীক্ষা্কর্র্খেেলাি্ওগুর্লা্োউজার্স্ের্ খবািাি্না্হর্য়্যায়্না।্একো্ খবািার্ির্
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ওপর্পহয়ািস্্খলো্খের্ে্পচনর্ি্পারলাি্বুর্ো্ওলডাকার্রর্েপজের্ক।্এরপর্লনো্
িন্নিন্ন্ কর্র্ খেেলাি্ যপে্ পকছু্ পচহ্ন-পেহ্ন্ পাওয়া্ যায়।্ পকন্তু্ অনাবৃপষ্টর্ ের্ল্ জপি্
শুপকর্য়্এিনই্ খলাহার্ির্িা্হর্য়্ খ পছল্ খয্শুযু্পণ্ডশ্রিই্হল।্কার্ঠর্ াোর্স্র্ঙ্গ্
এক্ খরোয়্নীচু্একো্ খঝাপ্ পছল।্এই্ খঝাাঁর্পর্ির্যয্ পের্য়্ভারী্একো্বস্তু্ খের্ন্
পহচর্ে্ পনর্য়্ যাওয়া্ হর্য়র্ছ–এ্ ছাো্আর্ পকছু্আপবষ্কার্ করর্ি্ পারলাি্ না্আপি।্
অথোৎ্ যা্ পকছু্ খপলাি,্ স্বই্ পুপলর্ির্ পথর্য়াপরর্ স্বপর্ক্ষ।্অ ার্ের্ স্ভযে্ পপর্ঠ্ পনর্য়্
লর্নর্ওপর্হািাগুপে্ পেলাি্ঘণ্টাোর্নক্যর্র।্ পকন্তু্খয-পিপির্র্ পছলাি,্রইলাি্খস্ই্
পিপির্রই।্যেন্এি্কর্রও্এক্কণা্আর্লাকপাি্করর্ি্পারলাি্না,্িেন্যুর্ত্তার্
বর্ল্উর্ঠ্োাঁোলাি্যুর্লা্খঝর্ে। 
 
যাই্ খহাক,্ এইস্ব্ বারর্ম্ভ্ লঘুপক্রয়ার্ পর্ খ লাি্ খিায়ার্ ঘর্র।্ যথারীপি্ পরীক্ষা্
করলাি।্ রর্ক্তর্ ো ্ খেেলাি্ েুবই্ স্ািানয,্ িাও্ পববণে্ হর্য়্ এর্স্র্ছ।্ পকন্তু্ িবুও্
পচহ্নো্ খয্ িাজা্ রর্ক্তর্ খস্-পবষর্য়্ খকার্না্ স্র্ন্দহ্ রইল্ না।্ ছপেোর্ক্ ওরা্ পনর্য়্
খ পছল,্পকন্তু্িার্িও্শুর্নপছ্রর্ক্তর্ো ্েুবই্স্ািানয।্ছপেো্খয্আিার্ের্ির্ের্লর,্
খস্-পবষর্য়্খকার্না্স্র্ন্দহ্থাকর্ি্পার্র্না।্িযাকোরর্লন্পনর্জই্খিা্স্বীকার্কর্রর্ছ।্
কার্পের্ের্ ওপর্ েুজন্ পুরুর্ষর্ পার্য়র্ ছাপ্ খপলাি–পকন্তু্ খকার্না্ িৃিীয়্ জর্নর্ নয়্
অথোৎ্আর্একবার্খেো্িারল্খলস্র্েড।্প্রপিপে্প্রিাণ,্প্রপিপে্েুাঁপেনাপে্এর্ক্এর্ক্
খজারার্লা্কর্র্িুলর্ছ্ওর্পথর্য়াপরর্ক,্আর্আিরাই্শুযু্ন্যর্যৌ্অবস্থায়্োাঁপের্য়্লম্বা্
পথর্য়াপরই্আউর্ে্যাপি। 
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আিার্স্ািানয্একেু্আর্লা্ খের্েপছলাি,্ পকন্তু্িাও্ খিষ্পযেন্ত্ পেকল্না।্আয়রন-
খস্র্ের্ পজপনস্পে্িন্নিন্ন্কর্র্ খেেলাি।্ খবপির্ ভা ্কা জপেই্অবিয্ খলস্র্েড্
খরর্ে্ খ পছল্ বাইর্র্ খেপবর্লর্ ওপর।্ পস্ল-করা্ কিকগুর্লা্ োর্ি্ পছল্কা জগুর্লা।্
পুপলি্েু-একো্েুর্লর্ছ্খেেলাি।্খের্েশুর্ন্েপললগুর্লা্েুব্পবর্িষ্েরকাপর্বর্ল্ির্ন্
হল্ না।্ বযার্ঙ্কর্ পাি্ বই্ খের্ে্ পি.্ ওলডাকার্রর্আপথেক্ প্রাচুর্যেরও্ পবর্িষ্ খকার্না্
প্রিাণ্ খপলাি্ না।্ এইেুকু্ বুঝলাি্ খয্ স্বগুর্লা্ কা জ্ খস্োর্ন্ খনই।্ কিকগুর্লা্
েপলর্লর্বার্বার্উর্ল্লে্খের্ে্ির্ন্হল্আস্ল্েপলল্খবায্হয়্খস্গুর্লাই।্পকন্তু্েুাঁর্জ্
খপলাি্না্একোও।্শুযু্এইেুকুই্যপে্আিরা্অকােযভার্ব্প্রিাণ্করর্ি্পাপর,্িাহর্ল্
খিা্এক্হাি্খনওয়া্যায়্ খলস্র্ের্ডর্ওপর।্খলস্র্েড্েুব্বোই্কর্র্খ ল্না,্ খয্
খলাক্স্ব্ পকছুরই্িাপলক্হর্ি্ চর্লর্ছ্ েু-পেন্পর্রই,্িার্পর্ক্ষ্কা জপে্স্রার্না্
খকার্নাির্িই্ স্ম্ভব্ নয়?্ কার্জই,্ কা জপে্ খয্ পকছু্ হাপরর্য়র্ছ্ িা্ প্রিাণ্ করর্ি্
পারর্ল্অন্তি্পকছুো্কাজ্হয়। 
 
বাপের্ প্রপিপে্ পিপলপিোর্ িন্নিন্ন্ কর্র্ খের্ে্ খিষকার্ল্ হাল্ খছর্ে্ পের্য়্ পেলাি্
ঘরকন্নার্ কাজ্ পযপন্ খেোর্িানা্ কর্রন,্ িাাঁর্ক্ পনর্য়।্ ভদ্রিপহলার্ নাি্ পির্স্স্্
খলপক্সাংেন।্িাথায়্ োর্ো,্  ার্য়র্ রাং্িয়লা,্কথাবািো্ েুবই্অল্প্বর্লন,্আর্ খিরচা্
খচার্ে্স্বস্ির্য়্স্র্ন্দর্হর্ছায়া।্ইর্ি্করর্ল্খলপক্সাংেন্আিার্ক্অর্নক্পকছুই্বলর্ি্
পারর্িন।্ পকন্তু্অর্নক্ পকছু্ খিা্েভর্রর্কথা,্স্ািানয্ পকছুও্বার্করর্ি্পারলাি্না্
িাাঁর্ খিাি-আাঁো্ িুে্খথর্ক।্স্ার্ে্নোর্স্িয়্ পি.্িযাকোরর্লনর্ক্ পিপন্েরজা্ েুর্ল্
পের্য়পছর্লন।্িার্আর্ ই্নাপক্িার্হাি্ েুর্ো্ের্স্্যাওয়া্উপচি্ পছল,্িাহর্ল্ খিা্
আর্এি্বর্ো্কাণ্ডো্ঘেি্না।্স্ার্ে্েিোর্স্িয়্শুর্ি্খ পছর্লন্পিপন।্খিায়ার্ঘর্
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বাপের্আর্এক্প্রার্ন্ত,্কার্জই্এরপর্কী্হর্য়র্ছ-না-হর্য়র্ছ্িা্জানা্িার্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্
নয়।্ যিেভর্ ির্ন্ হয়্ পি.্ িযাকোরর্লন্ িার্ েুপপ্ আর্ ছপেো্ হল্ ঘর্র্ খরর্ে্
খ পছর্লন।্হঠাৎ্আগুন,্আগুন,্ পচৎকার্শুর্ন্ঘুি্খভর্ঙ্যায়্িার।্ পি.্ওলডাকারর্ক্
পনিয়্েুন্করা্হর্য়র্ছ্অিযন্ত্ পনষু্ঠরভার্ব।্িার্খকার্না্িত্রু্পছল্ পক্না?্িত্রু্কার্
খনই?্ পকন্তু্ পি.্ওলডাকার্ পনর্জর্ক্ পনর্য়ই্বযস্ত্থাকর্িন্চপিি্ঘণ্টা্এবাং্বযাবস্া-
স্াংক্রান্ত্কথা্না-থাকর্ল্ খলাকজর্নর্স্র্ঙ্গ্ খেো্করর্িন্না।্ খবািািগুর্লা্ খের্ের্ছন্
পির্স্স্্ খলপক্সাংেন।্  ি্ রার্ি্ পি.্ ওলডাকার্ খয-োউজাস্ে্ পর্রপছর্লন্ খবািািগুর্লা্
িারই।্ িাস্োর্নক্ বৃপষ্ট্ না-হওয়ায়্ কার্ঠর্  াো্ শুপকর্য়্ েেের্ে্ হর্য়পছল।্ কার্জই্
ের্ের্ াোর্ির্িা্োউ্োউ্কর্র্স্ব্জ্বলর্ি্থার্ক।্ পির্স্স্্ খলপক্সাংেন্যেন্এর্স্্
খপৌঁর্ছার্লন,্ িেন্ আগুর্নর্ লকলর্ক্ পিো্ ছাো্ আর্ পকছুই্ খেের্ি্ পানপন।্ িাাংস্্
খপাোর্  ন্ধ্্ খপর্য়পছর্লন্ পিপন্ এবাং্ েিকল্ বাপহনীর্ খলার্করা।্ পি.্ ওলডাকার্রর্
বযপক্ত ি্বযাপার্র্বা্েপললপে্স্ম্বর্ন্ধ্্পকছুই্জার্নন্না্পির্স্স্্খলপক্সাংেন। 
 
িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন,্এই্হল্আিার্আজর্কর্বযথেিার্ পরর্পােে।্ পকন্তু্িবুও–িবুও্
প্রবল্প্রিযয়্খযন্পঠকর্র্পর্ে্িার্স্রু্স্রু্পিরাবহুল্হার্ির্িক্ত্িুপঠর্ির্যয্পের্য়–
িবুও্ আপি্ জাপন্ স্ব্ ভুল,্ স্িস্ত্ পির্থয।্ খকাথায়্ খযন্ কী-একো্ লুপকর্য়্ আর্ছ।্
পকছুর্িই্আোল্ খথর্ক্িা্স্াির্ন্আস্র্ছ্না।্আিার্ েৃঢ়্ পবশ্বাস্,্ পির্স্স্্ খলপক্সাংেন্
ভার্লাভার্বই্জার্নন্িা্কী।্ভদ্রিপহলার্েু-খচার্ে্আপি্এিন্এক্চাপা্খবপর্রায়া্ভাব্
খের্েপছ্ যা্ শুযু্ খজর্নশুর্ন্অপরায্ যারা্কর্র্ বা্ লুপকর্য়্ রার্ে্িার্ের্ খচার্েই্ খেো্
যায়।্যাক,্এ্ পনর্য়্আর্ পির্থয্িাথা্ঘাপির্য়্ খকার্না্লাভ্খনই,্ওয়ােস্ন।্তেব্যপে্
স্হায়্ হয়,্ কপালর্জার্র্ আকাি্ ছুাঁর্ে্ খকার্না্ প্রিাণ-েিান্ যপে্ হার্ির্ িুর্ঠায়্ এর্স্্
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পর্ে,্ ির্বই্ খজর্না্ এ-রহর্স্যর্ আস্ল্ স্িাযান্ আপবষ্কার্ কর্র্ িাক্ লাপ র্য়্ পের্ি্
পারব্ জনস্াযারণর্ক।্ িা্ না-হর্ল্ আিার্ের্ স্াের্লযর্ ইপিহার্স্্ পচরকাল্ বযথেিার্
কাপলিা্পনর্য়্খবাঁর্চ্থাকর্ব্নরউড্অন্তযোর্নর্এই্পবপচে্িািলা। 
 
আপি্বললাি,্অি্খভর্ঙ্পেছ্খকন,্িযাকোরর্লর্নর্খচহারা্খের্েও্খিা্জুপরর্ের্িন্
েলর্ি্পার্র? 
 
িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন,্বর্ো্ পবপজ্জনক্ যুপক্ত্এর্ন্ খেলর্ল্ িুপি।্পয়লা্নম্বর্রর্ েুর্ন্
গুন্ডা্বােে্ পের্ভে-এর্কথা্খিািার্ির্ন্আর্ছ?্৮৭্স্ার্ল্আিার্েরও্িার্পথ্খথর্ক্
স্পরর্য়্ পের্ি্ খচর্য়পছল?্ির্ন্পর্ের্ছ?্িার্ খচর্য়্ খ ার্বচারা,্িান্তপিষ্ট,্ পিপষ্ট্স্বভার্বর্
িানুষ্পক্আর্িুপি্খের্েছ? 
 
িা্অবিয্স্পিয। 
 
েু-নম্বর্ পথর্য়াপর্না-খপর্ল্ পের্লার্কর্কার্রা্ক্ষিিা্খনই্িযাকোরর্লনর্ক্োাঁপস্র্েপে্
খথর্ক্রক্ষা্কর্র।্ওর্পবরুর্দ্ধ্খয-িািলা্োাঁে্করার্না্হর্ব,্িার্ির্যয্একরপি্ভুলও্
েুাঁর্জ্পার্ব্না্ িুপি্উলর্ে্যি্ পেন্যার্ি,্িিই্ পনিযনিুন্প্রিাণ্বার্কর্র্খকস্ো্
খজারার্লা্ কর্র্ িুলর্ছ্ খলস্র্েড।্ ভার্লা্ কথা,্ কা জপে্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ িেন্ত্
চালার্নার্ ির্িা্ অন্তি্ একো্ স্ভে্ খপর্য়পছ্ আপি।্ পািবইর্ি্ অি্ কি্ জিা্ খের্ে্
স্র্ন্দহ্হওয়ায়্একেু্ভার্লা্কর্র্েুাঁজর্িই্খেেলাি্ ি্এক্বছর্এন্তার্খচক্কাো্
হর্য়র্ছ্ পি.্কপনেপলয়াস্্নার্ি্এক্ভদ্রর্লার্কর্নার্ি।্বযাঙ্ক্বযার্লে্কর্ি্যাওয়ার্িভল্
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কারণ্হল্এইোই।্খক্এই্পি.্কপনেপলয়াস্?্অবস্র্খনওয়ার্পর্রও্পি.্ওলডাকার্রর্
স্র্ঙ্গ্ িার্ এি্ োকা্ খলনর্ের্নর্কারণ্কী,্ িা্আিার্ক্জানর্িই্ হর্ব।্ এ-বযাপার্র্
খলাকোর্ খকার্না্হাি্আর্ছ্ পক?্এও্হর্ি্পার্র্আস্র্ল্কপনেপলয়াস্্একজন্োলাল্
ছাো্ পকছু্ নয়।্ পকন্তু্ খস্র্ক্ষর্েও্ খিা্ কাঁচা্ অথবা্ পাকা্ যা্ হয়্ একো্ রপস্ে্ থাকা্
েরকার।্পকন্তু্খস্-রকি্পকছুই্খনই্অথচ্পবপুল্অর্থের্পবস্তর্খচক্কাো্হর্য়র্ছ্িার্
নার্ি।্আর্ পকছু্ যপে্ না-পাপর্ িাহর্ল্ অন্তি্ এই্ োর্িই্ শুরু্ করর্ি্ হর্ব্আিার্
 র্বষণা।্বযার্ঙ্ক্ প র্য়্িেন্ত্কর্র্জানর্ি্হর্ব,্ খয-ভদ্রর্লাক্এিগুর্লা্ খচক্ পনয়পিি্
ভাপঙর্য়্পনর্য়্খ র্ছ্কী্িার্পপরচয়।্পকন্তু্স্পিযই্পক্খিষই্পযেন্ত্খকার্না্সু্রাহা্হর্ব্
ওয়ােস্ন?্আিার্িন্বলর্ছ,্হর্ব্না।্বুক্েুপলর্য়্খবচারা্িযাকোরর্লনর্ক্োাঁপস্কার্ষ্ঠ্
খঝালার্ব্ খলস্র্েড।্ আর্ কা জ্ কা র্জ্ উচ্ছ্বপস্ি্ ভাষায়্ পবজয় াথা্ খলো্ হর্ব্
স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডের। 
 
খস্-রার্ি্ িালেক্ খহািস্্ ঘুর্িার্ি্ খপর্রপছল্ পক্ না্ জাপন্ না।্ পর্রর্ পেন্ স্কার্ল্
খিকোর্ের্খেপবর্ল্খনর্ি্খেেলাি্উির্কােুির্কা্অবস্থায়্আর্ ্খথর্কই্বর্স্্রর্য়র্ছ্
খস্।্খেপবর্লর্ওপর্একো্খোলা্খেপলগ্রাি। 
 
আিার্ক্ খের্েই্ খেপলগ্রািো্আিার্ পের্ক্ খোকা্ খির্র্এপ র্য়্ পের্য়্বলর্ল,্ওয়ােস্ন্
এ-স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্কী্ির্ন্হয়? 
 
খেপলগ্রািো্এর্স্র্ছ্নরউড্খথর্ক: 
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গুরুত্বপভণে্ িাজা্ প্রিাণ্ হার্ি্ এর্স্র্ছ।্ িযাকোরর্লর্নর্ অপরায্ অপবস্ম্বাপেিভার্ব্
প্রিাপণি্হল।্আিার্উপর্েি–এ-খকস্্খছর্ে্পেন।–খলস্র্েড। 
 
বযাপার্খবি্গুরুির্ির্ন্হর্ি। 
 
আিার্ওপর্এক্হাি্ খনওয়ার্আনর্ন্দ্এবার্ বক্ খেোর্ি্শুরু্কর্রর্ছ্ খলস্র্েড,্
পিক্ত্খহর্স্্বলল্খহািস্।্আপি্পকন্তু্এি্স্হর্জ্ছােপছ্না,্খস্্স্িয়্আর্স্পন্এেনও।্
েুব্েরকাপর,্োরুণ্গুরুত্বপভণে্োেকা্প্রিার্ণর্েু-পের্ক্যার্থার্ক,্জান্খিা।্িাাঁর্ের্
করার্ির্ ির্িা্ খযর্িও্ কার্ে,্ আস্র্িও্ কার্ে।্ খলস্র্েড্ খযপেক্ পের্য়্ আিায়্
কুর্পাকাি্করর্ি্চাইর্ছ,্ওরই্পিলর্নাো্পের্য়্উলর্োপেক্খথর্ক্হয়র্িা্আপিও্ওর্ক্
খবকায়োয়্ খেলর্ি্ পাপর।্ খিকোেে্ খের্য়্ নাও্ ওয়ােস্ন।্ আজ্ আিরা্ একস্র্ঙ্গই্
খবর্রাব।্ খবি্ বুঝপছ,্ খিািার্স্ঙ্গ,্ খিািার্উপর্েি,্ খিািার্স্াহাযয্ছাো্এক্পা-ও্
আজ্আপি্চলর্ি্পারব্না। 
 
খহািস্্পনর্জ্পকন্তু্িুর্ে্একো্োনাও্পের্ল্না।্না-খেওয়ার্কারণও্আপি্জাপন।্িার্
অদু্ভি্ োির্েয়াল্ স্বভার্বর্ এও্ একো্ পেক।্ পচন্তাভাবনা্ উর্বর্ র্ চরর্ি্ খপৌঁর্ছর্লই্
োওয়ার্স্র্ঙ্গ্স্িস্ত্স্ম্পকে্চুপকর্য়্খের্ল্খস্।্কার্জই্খস্পেন্স্কার্ল্খিকোেে্স্পিে্
না-কর্র্ খস্্ যেন্আিার্ক্ পনর্য়্ রওনা্ হল্ নরউর্ডর্ পের্ক,্িেন্ েুব্ খবপি্অবাক্
হইপন।্ পডপর্ডন্ হাউর্স্র্ চারপের্ক্ িেনও্ এোর্ন-খস্োর্ন্ বহু্ খলাক্ োাঁপের্য়্
জল্পনাকল্পনা্করপছল।্ির্ন্ির্ন্বাপেো্স্ম্বর্ন্ধ্্খয-ছপব্এাঁর্কপছলাি,্বাস্তর্বও্খেেলাি্
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প্রায়্িাই।্েের্কর্ির্যয্খিালাকাি্হর্য়্খ ল্খলস্র্ের্ডর্স্র্ঙ্গ।্জর্য়র্আনন্দ্েুর্ে্
উর্ঠপছল্িার্খচাে-িুর্ের্হাবভার্ব। 
 
আিার্ের্ খের্েই্ খস্াল্লার্স্্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠ্ খলস্র্েড,্ হযার্লা,্ পি.্ খহািস্্ কিেভর্
এর্ ার্লন?্আিার্ পথর্য়াপর্ খয্ ভুল্ িা্ প্রিাণ্ করর্ি্ পারর্লন্ নাপক?্ হার্ির্ িার্স্্
িুরুপ্পিলল? 
 
খহািস্্বলল,্এেনও্খকার্না্পস্দ্ধার্ন্ত্খপৌঁর্ছাইপন্আপি। 
 
পকন্তু্আিরা্খপৌঁর্ছপছ।্ িকালই্খপৌঁর্ছপছলাি,্আপনার্ক্িা্বর্লওপছ।্আর,্আজ্িা্
প্রিাপণি্হল্এবাং্এেন্আপনার্ক্খেোব।্যাক,্এবার্িাহর্ল্আপনার্আর্ ্আর্ ই্
চর্লপছ্আিরা,্পক্বর্লন্পি.্খহািস্? 
 
খহািস্্বলল,্ির্ন্হর্ি্োরুণ্অস্বাভাপবক্একো্পকছু্আপবষ্কার্কর্র্খের্লছ?্বযাপার্
কী! 
 
অিহাস্য্কর্র্উঠল্খলস্র্েড। 
 
আপপন্খেেপছ্পকছুর্িই্আিার্ের্ির্িা্হার্স্বীকার্করর্ি্রাপজ্নন।্প্রপিবার্রই্পঠক্
পর্থ্চলব,্এিনপে্আিা্করা্উপচি্নয়–কী্বর্লন,্ডা.্ওয়ােস্ন?্েয়া্কর্র্এপের্ক্
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আসু্ন,্িযাকোরর্লন্ খয্ েুপন,্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্যপে্ খকার্না্স্র্ন্দহ্এেনও্থার্ক,্ির্ব্িা্
ভঞ্জন্কর্র্যান। 
 
খলস্র্ের্ডর্পপছু্পপছু্পযার্স্জ্খপপরর্য়্অন্ধ্কার্একো্হল্ঘর্র্খপৌঁর্ছালাি্আপি্আর্
খহািস্। 
 
খলস্র্েড্ বলল,্ েুন্ করার্ পর্ েুপপ্ খনওয়ার্জনয্ এ-ঘর্রই্এর্স্পছল্ িযাকোরর্লন্
খছাকরা।্এপের্ক্খেেুন।্বর্লই্আচপম্বর্ি্নােকীয়ভার্ব্েস্্কর্র্একো্খেিলাইর্য়র্
কাপঠ্জ্বাপলর্য়্খেওয়ার্লর্স্াির্ন্যরল্খস্। 
 
স্াো্ চুনকাি্করা্ খেওয়ার্ল্ খেেলাি্স্াো্ রর্ক্তর্ো ।্জ্বলন্ত্কাপঠো্আরও্কার্ছ্
এপ র্য়্পনর্য়্যা্খেেলাি্িা্পনছক্রর্ক্তর্ো ্নয়,্আরও্পকছু।্বুর্ো-আঙুর্লর্একো্
সু্স্পষ্ট্ছাপ্েুর্ে্রর্য়র্ছ্স্াো্খেওয়ার্লর্ওপর। 
 
পি.্খহািস্,্আপনার্আিিকাচ্পের্য়্খেেুন্ো ো। 
 
হযাাঁ্খের্েপছ! 
 
জার্নন্খিা্েুর্ো্বুর্ো্আঙুর্লর্ছাপ্কের্না্এক্হয়্না? 
 
এ-রকি্কথা্শুর্নপছ্বর্ে। 
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খবি,্িাহর্ল্এই্পনন্খিার্ির্ওপর্খিালা্িযাকোরর্লর্নর্বুর্ো্আঙুর্লর্ছাপ।্এ-
ছাপ্খনওয়া্হর্য়র্ছ্আজ্স্কার্লই।্এবার্েয়া্কর্র্ছাপ্েুর্ো্পািাপাপি্খরর্ে্একেু্
পিপলর্য়্খেের্বন্পক? 
 
খেওয়ার্লর্রর্ক্তর্ছার্পর্পার্ি্খিার্ির্ছাপো্যরর্িই্আর্আিিকার্চর্েরকার্হল্
না।্শুযু্খচার্েই্পপরষ্কার্খেেলাি্েুর্ো্ছাপই্উর্ঠর্ছ্একই্বুর্ো্আঙুল্খথর্ক।্এবাং্
চপকর্ি্ বুঝলাি,্ িযাকোরর্লর্নর্ োাঁপস্র্ েপে্ আল া্ করার্ ক্ষিিা্ খহাির্স্র্ খকন,্
পেভুবর্নর্কার্রা্খনই। 
 
খলস্র্েড্বলর্ল,্এইোর্নই্িের্ন্তর্খিষ। 
 
হযাাঁ,্স্ব্খিষ।্প্রপিধ্বপন্করলাি্আপি। 
 
স্ব্খিষ।্বলল্খহািস্। 
 
খহাির্স্র্সু্রো্খযন্কীরকি!্কার্ন্লা র্িই্পের্র্িাকালাি্ওর্পার্ন। 
 
খেপে্ আিযে্ এক্ পপরবিেন্ এর্স্র্ছ্ ওর্ খচার্ে-িুর্ে্ স্বের্ের্হ।্ চাপা্ উল্লার্স্্ খযন্
িয়ভর্রর্ির্িা্ নৃিয্ জুর্ের্ছ্ওর্ খের্হর্প্রপিপে্অণু-পরিাণু।্আকার্ির্িারার্ ির্িা্
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ঝকঝক্ করপছল্ ওর্ খচাে্ েুর্ো।্ ির্ন্ হল্ খযন্ খের্হর্ ির্নর্ স্িস্ত্ িপক্ত্ পের্য়্
প্রাণপর্ণ্অেিয্অিহাপস্র্ক্বাাঁয্পের্য়্আের্ক্রাের্ি্খচষ্টা্করর্ছ্খস্। 
 
কী্ স্বেনাি!্ কী্ স্বেনাি!্ খছাকরার্ খপর্ে্ খপর্ে্ এি্ িয়িাপন?্ আপি্ খিা্ কল্পনাও্
করর্ি্পাপরপন।্খেের্ি্খিা্পেপবয্িান্তপিষ্ট্খযন্স্াি্চর্ে্রা্খবর্রায়্না।্আর্ির্ল্
ির্ল্ পকনা…্নাঃ্ খলস্র্েড,্ েুব্ পিক্ষা্হল্আিার।্ পনর্জর্ পবচারবুপদ্ধর্ক্ খেেপছ্আর্
পবশ্বাস্্করা্চর্ল্না। 
 
িা্ পঠকই্ বর্লর্ছন্ পি.্ খহািস্।্ আিার্ের্ ির্যয্ কার্রা্ কার্রা্ আত্মপবশ্বার্স্র্ বর্ো্
বাোবাপে্ খেো্ যায়।্ অিো্ পঠক্ নয়।্ খলাকোর্স্পযো্ খের্ে্ িাথা্  রি্ হর্য়্ খ ল্
আিার।্খহািস্্পকন্তু্ ার্য়্িােল্না্পকছু। 
 
বলল,্আিার্ের্ পরি্ খস্ৌভা য্আলনা্ খথর্ক্ েুপপ্ খনওয়ার্ স্ির্য়্ খেওয়ার্লর্ উপর্
আঙুল্ পের্প্ ছাপো্ খরর্ে্ খ ল্ িযাকরোরর্লন।্ যিই্ ভাবপছ্ িিই্ ির্ন্ হর্ি্ কী্
পনর্রে্  াযা্ আপি।্ এিন্ স্বাভাপবক্ পজপনস্।…্ ভার্লা্ কথা্ খলস্র্েড,্ এিবর্ো্
আপবষ্কারো্কার্শুপন?্ খহাির্স্র্স্বর্অিযন্ত্িান্ত।্ পকন্তু্কথা্বলার্স্িয়্ খযন্চাপা্
উর্ত্তজনা্পঠকর্র্পঠকর্র্পের্ি্লা ল্িার্ভার্ব্ভপঙ্গর্ি। 
 
পির্স্স্্খলপক্সাংের্নর।্রার্ির্পাহারাোরর্ক্খডর্ক্ো ো্খেোন্উপন। 
 
রার্ির্পাহারাোর্িেন্পছল্খকাথায়? 
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খয-ঘর্র্েুনো্হর্য়র্ছ্খস্ই্ঘর্রই্পডউপে্পছল্িার।্ঘর্রর্পজপনস্পে্যার্ি্খোয়া্না-
যায়,্িাই্িার্ক্খরর্েপছলাি। 
 
পকন্তু্ িকাল্এ-ো ্পুপলর্ির্খচার্ে্পর্েপন্খকন? 
 
হল্ঘর্রর্খেওয়াল্পরীক্ষা্করার্ির্িা্পবর্িষ্খকার্না্কারণ্িেন্পছল্না্বর্ল।্িা্
ছাো্খেের্িই্খিা্পার্িন্ঘরো্এিন্জায় ায়্খয্স্বার্খচাে্এপের্য়্যায়।্আিরাও্
িাই্পবর্িষ্নজর্পেইপন। 
 
পঠক,্পঠক।্ো ো্ িকাল্িাহর্ল্পছল,্খকিন? 
 
খলস্র্েড্এিনভার্ব্খহাির্স্র্পার্ন্িাকার্ল্খয্আিার্ির্ন্হল্িার্যারণা্িাথা-োথা্
োরাপ্ হর্য়র্ছ্িার।্ স্বীকার্করর্ি্লজ্জা্ খনই্আপিও্ খহাির্স্র্কাণ্ডকারোনা্ খের্ে্
অবাক্ হর্য়্ খ পছলাি।্ খচাে-িুর্ে্ খের্হ্ েুপির্ খরািনাই,্ অথচ্ কথাবািো্ পযের্বক্ষণ্
এর্লার্ির্লা,্উোি। 
 
খলস্র্েড্ বলর্ল,্ িাঝরার্ি্ িযাকোরর্লন্ হাজি্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ খেওয়ার্লর্ ওপর্
আঙুর্লর্ ছাপ্ খরর্ে্ খ র্ছ্োাঁপস্র্ পথ্ সু্ ি্করর্ি–এই্ যপে্আপপন্ খভর্ব্ থার্কন,্
িাহর্ল্আিার্আর্খকার্না্জবাব্খনই।্পৃপথবীর্ি্খযর্কার্না্পবর্িষের্ক্আপি্চযার্লঞ্জ্
করপছ–প্রিাণ্করুন্পিপন্খয্এ-ছাপ্িযাকোরর্লর্নর্আঙুর্লর্ছাপ্নয়। 
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এ্খয্িারই্বুর্ো্আঙুর্লর্ছাপ,্এ-পবষর্য়্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই্আিার। 
 
ির্ব্আর্কী?্পি.্খহািস্,্আপি্প্রযাকপেকযাল্িানুষ।্প্রিাণ্যেন্পাই,্ পস্দ্ধান্ত্তিপর্
কপর্িেন।্বস্বার্ঘর্র্চললাি্আপি্পরর্পােে্পলের্ি।্যপে্আপনার্আর্পকছু্বলবার্
থার্ক্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্চর্ল্আসু্ন্খস্োর্ন। 
 
আবার্ পনপবেকার্ হর্য়্ খ পছল্ খহািস্।্ যপেও্ িেনও্ িার্ হার্বভার্ব্ খকৌিুর্কর্ ছো্
আিার্খচাে্এোল্না। 
 
ওয়ােস্ন,্ িযাকোরর্লর্নর্ খিা্ ভাপর্ পবপে্ হল্ খেেপছ।্ আপি্ পকন্তু্ এেনও্ হাল্
ছাপেপন।্এিন্কিকগুর্লা্আিযে্পর্য়ন্ট্এর্স্র্ছ্হার্ি্ খয্ হাল্ছাের্ি্ইর্ি্যার্ি্
না। 
 
আন্তপরকভার্বই্ বললাি,্ শুর্ন্ আিার্ স্পিয্ স্পিয্ আনন্দ্ হর্ি,্ খহািস্।্ আপি্ খিা্
ভাবলাি্েোরো্হর্য়্খ ল্খবচাপরর। 
 
িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন,্ এি্ স্হর্জ্ খভর্ঙ্ পের্ল্ পক্ চর্ল?্আস্ল্ বযাপার্ পক্জান?্
খলস্র্েড্ খের্েেুর্ে্ খযস্ব্ প্রিাণ্ জর্ো্ কর্র্ োো্ কর্রর্ছ্ খকস্োর্ক,্ িার্ের্ ির্যয্
িারাত্মক্ লে্খথর্ক্খ র্ছ্একোয়।্খলস্র্েড্পকন্তু্খস্ই্ভুল্প্রিাণ্পনর্য়ই্িাণ্ডব্নৃিয্
শুরু্কর্র্পের্য়র্ছ। 
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িাই্নাপক!্খকানো্শুপন? 
 
 িকাল্ হল্ঘরো্আপি্পরীক্ষা্কর্রপছলাি্এবাং্আঙুর্লর্ খকার্না্ ছাপ্আপি্িেন্
খেপেপন।্এ-প্রস্ঙ্গ্এেন্থাকুক্ওয়ােস্ন।্চর্লা,্ খোলা্ খরােুর্র্এক্পাক্ ঘুর্র্আস্া্
যাক। 
 
বাপের্প্রপিো্ পেক্নিুন্আগ্রহ্ পনর্য়্ েুাঁপের্য়্ েুাঁপের্য়্ খেের্ি্লা ল্ খহািস্।্িারপর্
খভির্র্এর্স্্একিলা্ খথর্ক্শুরু্কর্র্ পচর্লর্কাঠা্পযেন্ত্ পকছুই্ খেের্ি্বাপক্রােল্
না।্খবপির্ভা ্ঘর্রই্আস্বাবপর্ের্খকার্না্বালাই্খনই,্িবুও্িন্নিন্ন্কর্র্খেের্ি্
ছােল্না্খহািস্।্ওপর্রর্খিাবার্ঘর্খিাে্পিনর্ে,্পকন্তু্োাঁকা্পর্ে্থার্ক্বার্রািাস্,্
খকউই্ থার্ক্ না্ খস্োর্ন।্ চাপরপেক্ পঘর্র্ চওো্ একো্ কপরর্ডার।্ এইোর্ন্ এর্স্ই্
আবার্নিুন্কর্র্আনর্ন্দ্আেোনা্হর্য়্পেল্খহািস্। 
 
ওয়ােস্ন,্ বাস্তপবকই্কিগুর্লা্ তবপিষ্টয্ রর্য়র্ছ্ খকস্োয়।্আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়্এবার্
খলস্র্েডর্কও্আিার্ের্ের্ল্খের্ন্খনওয়া্উপচি।্আিার্ের্ওপর্খেো্খেওয়ায়্খবি্
পকছুক্ষণ্হাস্াহাপস্্কর্রর্ছ্খলাকো।্আিার্অনুিান্যপে্স্িয্বর্ল্প্রিাণ্করর্ি্পাপর,্
িাহর্ল্ িার্ োপনকো্ খিায্ খনওয়া্ খযর্ি্ পার্র।্ পঠক,্ পঠক,্ োস্া্ িিলব্ এর্স্র্ছ্
িাথায়। 
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বাইর্রর্ ঘর্র্ বর্স্্ স্কেলযান্ড্ ইয়ার্ডের্ খ ার্য়ন্দা-প্রবর্ পরি্ উৎস্ার্হ্ পরর্পােে্ পলর্ে্
চর্লপছল।্খহািস্্এর্স্্বাযা্পের্য়্বলর্ল,্খকস্োর্পরর্পার্ৗেে্পলেছ্নাপক? 
 
হযাাঁ। 
 
খিষ্না-খের্েই? 
 
িার্ন? 
 
িার্ন্এই্খয,্আিার্পবশ্বাস্্স্ব্প্রিাণ্এেনও্খিািার্হার্ি্আর্স্পন। 
 
খহািস্র্ক্ হার্ে্ হার্ে্ খচর্ন্ খলস্র্েড্এবাং্ খবি্জার্ন্ িার্ এ্ যরর্নর্ কথাবািোর্ক্
আিল–খেওয়া্েুব্বুপদ্ধিার্নর্কাজ্নয়।্কলি্খরর্ে্অদু্ভিভার্ব্খহাির্স্র্পার্ন্িাকাল্
খস্। 
 
বলল,্কী্বলর্ি্চান্পি.্খহািস্? 
 
শুযু্ একপে্ কথা–খয-স্াক্ষীর্ক্আিার্ের্ োরুণ্ েরকার,্ িার্ক্ িুপি্ এেনও্ খেের্িই্
পাওপন। 
 
আপপন্খেোর্ি্পার্রন? 
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ির্ন্হর্ি্পাপর। 
 
িাহর্ল্খেোন। 
 
আিার্যথাস্াযয্আপি্করব্খলস্র্েড।্কিজন্কনর্েবল্আর্ছন্এোর্ন? 
 
পিনজন। 
 
চিৎকার!্প্রর্িযর্ক্ষণ্ডািাকো্িক্তস্িথে্পুরুষ্খিা!্িারস্বর্র্খচাঁচার্ি্পার্র্স্বাই? 
 
হযাাঁ,্প্রর্িযর্কই্ষণ্ডািাকো্ ািার্ ািা্ খজায়ান।্ পকন্তু্িারস্বর্র্খচাঁচার্নার্স্র্ঙ্গ্এ-খকর্স্র্
কী্স্ম্পকে্িা্বুঝলাি্না। 
 
বুপঝর্য়্ খেব্ একেু্ পর্রই—শুযু্ এই্ স্ম্পর্কে্ নয়,্ আরও্ অর্নক্ পকছু।্ খিািার্ের্
পার্লায়ানর্ের্িাহর্ল্হাাঁক্োও–আর্খেপর্কর্র্কী্লাভ! 
 
পিপনে্পাাঁর্চর্কর্ির্যযই্পিনজন্এর্স্্জিার্য়ি্হল্হল্ঘর্র। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্আউেহাউর্স্্ প্রচুর্ েে্আর্ছ।্ েুর্ো্আাঁপে্ খস্োন্ খথর্ক্ পনর্য়্ এর্স্া্
খিািরা।্েেো্থাকর্ল্চে্কর্র্স্াক্ষী্খবপরর্য়্আস্র্ব্স্বার্স্াির্ন্অন্তি্আিার্খিা্
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িাই্পবশ্বাস্।্যনযবাে।্ওয়ােস্র্নর্পর্কর্ে্খেিলাই্আর্ছ।্পি.্খলস্র্েড,্এবার্স্বাই্
পির্ল্আিার্পপছু্পপছু্চর্ল্এর্স্া্ওপরিলায়। 
 
আর্ ই্ বর্লপছ,্ ওপরিলায়্ পিনর্ে্ খিাবার্ ঘর্ পঘর্র্ পছল্ এক্ চওো্ কপরর্ডার।্
কপরর্ডার্রর্এক্প্রার্ন্ত্স্েলবর্ল্এর্স্্খপৌঁছাল্খহািস্।্কনর্েবলরা্োাঁি্বার্কর্র্
হাস্র্ি্শুরু্কর্র্পের্য়পছল।্খলস্র্েড্বর্ো্বর্ো্খচার্ে্িাপকর্য়পছল্বনু্ধ্বর্রর্পার্ন।্
খহাির্স্র্ োাঁোর্নার্ ভপঙ্গিা্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ খযন্ ঐন্দ্রজাপলক্এর্স্্ োাঁপের্য়র্ছ্ খভলপক্
খেপের্য়্আিার্ের্িুণু্ড্ঘুপরর্য়্খেওয়ার্জর্নয। 
 
একজন্কনর্েবলর্ক্েু-বালপি্জল্আনর্ি্পাঠাও্খিা্খলস্র্েড।্ের্ের্বাপন্ডল্েুর্ো্
এোর্ন্রার্ো্খির্ঝর্ওপর–েু-পের্কর্খেওয়াল্খথর্ক্খযন্িোর্ি্থার্ক।্পঠক্আর্ছ,্
আিরা্তিপর। 
 
রার্ ্লাল্হর্য়্উর্ঠপছল্খলস্র্ের্ডর্িুে। 
 
পি.্ িালেক্ খহািস্,্এ্ পক্ খছর্লর্েলা্ হর্ি?্আপপন্ যপে্স্পিযই্ পকছু্ খজর্ন্থার্কন,্
ির্ব্িা্এভার্ব্খলাকহাস্ার্না্ভোং্না-খেপের্য়্েুর্ল্বলা্উপচি্আপনার। 
 
িাই্ ড্খলস্র্েড,্িুপি্খিা্জানই,্জবরেস্ত্কারণ্না-থাকর্ল্আপি্পকছুই্কপর্না।্
ঘণ্টা্ কর্য়ক্ আর্ ্ স্াের্লযর্ স্ভযে্ যেন্ প্রায়্ খিািার্ পের্কই্  র্ল্ পর্েপছল,্ িেন্
আিার্ক্পনর্য়্খয্একেু্ঠািা-িািািা্জুর্েপছর্ল্িা্পনিয়্এি্িাোিাপে্ভুর্ল্যাওপন।্
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কার্জই্আপি্যপে্একেু্যুিযাি্কপর,্একেু্উৎস্ব্কপর,্িাহর্ল্খিা্খিািার্ ার্য়র্
জ্বালা্হওয়া্উপচি্নয়।্ওয়ােস্ন,্এপের্কর্জানলাো্েুর্ল্পের্য়্ের্ের্ াোয়্আগুন্
লা াও। 
 
করলাি্ িাই।্ জানলা্ পের্য়্ হাওয়ার্ ঝাাঁপো্ আস্ায়্ পে্ পে্ ির্ব্দ্ োউ্ োউ্ কর্র্
জ্বলর্ি্লা ল্শুকর্না্ের্ের্ াো,্পুঞ্জ্পুঞ্জ্খযাাঁয়ায়্খেের্ি্খেের্ি্ভর্র্উঠল্স্িস্ত্
কপরর্ডারো। 
 
খলস্র্েড,্এবার্খেো্যাক্পাওয়া্যায়্পক্না্আিার্স্াক্ষীর্ক!্স্বাই্পির্ল্একস্র্ঙ্গ্
 লা্পচর্র্আগুন্বর্ল্পচৎকার্কর্র্উঠর্ব।্স্বাই্তিপর্খিা?্আিা:্এক,্েুই,্পিন— 
 
আগুন!্একস্র্ঙ্গ্স্বাই্পবকে্ির্ব্দ্পচৎকার্কর্র্উঠলাি। 
 
যনযবাে।্আর্একবার্কষ্ট্খেব্খিািার্ের। 
 
আগুন! 
 
আর্একবার–স্বাই্পির্ল। 
 
আগুন!্নরউর্ডর্প্রর্িযর্কই্খবায্হয়্আাঁির্ক্উর্ঠপছল্খস্্বাজোই্খচাঁচাপন্শুর্ন! 
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িব্দ্ পিপলর্য়্ যাওয়ার্আর্ ই্ঘেল্আিযে্ বযাপারো।্কপরর্ডার্রর্ খয-অাংিো্ চুনকাি্
করা্ পনর্রে্ খেওয়াল্ খভর্বপছলাি,্ আচপম্বর্ি্ েোি্ কর্র্ খস্োনকার্ োপনকো্ অাংি্
োাঁক্ হর্য়্ খ ল্ েরজার্ ির্িা্এবাং্ র্িের্ ির্যয্ খথর্ক্েরর্ াি্ খযিন্িোক্কর্র্
লাপের্য়্ খবপরর্য়্আর্স্,্ পঠক্ খিিপনভার্ব্ পছের্ক্ েরজার্ ওপাি্ খথর্ক্এপার্ি্এর্স্্
পেল্শুকর্না্খচহারার্েবেকায়্একপে্িানুষ। 
 
িান্তস্বর্র্বলল্খহািস্,্কযাপপোল!্ওয়ােস্ন,্এক্বালপি্জল্খ র্ল্োও্ের্ের্ াোয়।্
পঠক্আর্ছ,্ওর্িই্হর্ব!্ খলস্র্েড,্এই্হল্ খিািার্পয়লা্নম্বর্রর্অেৃিয্স্াক্ষী,্ পি.্
খজানাস্্ওলডাকার। 
 
েযালেযাল্ কর্র্ নবা র্ির্ পের্ক্ িাপকর্য়পছল্ খলস্র্েড।্ আর্ হঠাৎ্ কপরর্ডার্রর্
খজারার্লা্ আর্লায়্ খবপরর্য়্ এর্স্্ খচাে্ পপে্ পপে্ কর্র্ যভিাপয়ি্ ের্ের্  াো্ আর্
আিার্ের্পের্ক্িাকাপিল্খভাজবাপজর্ির্িা্খবপরর্য়্আস্া্নবা ি্খলাকো।্জঘনয্িুে্
িার–খযিন্যভিে,্খিিপন্কুপেল,্িুর্ের্পরর্ি্পরর্ি্পবর্িষ-পবষ্ছোর্না।্হালকা,্যভস্র্
েুপে্চঞ্চল্খচাে্আর্যবযর্ব্স্াো্খচার্ের্পািা্খেের্লই্খকিন্খযন্ির্ন্হয়্পের্চল্
বুপদ্ধর্ি্জুপে্খনই্এ-বুর্োর। 
 
অর্নকক্ষণ্পর্র্স্াির্ল্পনর্য়্হুাংকার্পের্য়্ওর্ঠ্খলস্র্েড,্এস্র্বর্িার্ন্কী?্এিপেন্
ওর্খভির্র্কী্করপছর্লন্শুপন! 
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রার্ ্ ন র্ন্হর্য়্উর্ঠপছল্ খলস্র্ের্ডর্ িুে।্ কুাঁচর্ক্ খছার্ো্হর্য়্ প র্য়্হাস্বার্ খচষ্টা্
করল্ওলডাকার।্বলল,্কার্রা্খকার্না্ক্ষপি্কপরপন্আপি। 
 
কর্রনপন?্ পনরপরায্একপে্খছর্লর্ক্োাঁপস্র্কার্ঠ্খঝালার্ি্হর্ল্যা্যা্েরকার্স্বই্
করর্ছন্আপপন।্এই্ভদ্রর্লাক্না-থাকর্ল্খিা্আপনার্পেপক্যরা্খযি্না। 
 
কাাঁর্ো্কাাঁর্ো্হর্য়্উঠল্ওলডাকার্রর্কুৎপস্ি্জার্নায়ার্রর্ির্িা্ িুেোনা।্পযানর্পর্ন্
নাপক্সু্র্র্বলল,্পবশ্বাস্্করুন্স্যার,্পনছক্িািািা্ছাো্আর্খকার্না্উর্েিয্পছল্না্
আিার। 
 
আাঁ,্িািািা?্িািািা্বার্কর্র্পেপি্আপনার্কর্য়ক্বছর্রর্জনয্রাি রুর্ের্ছানা্
বাপনর্য়্ ছােব্ আপনার্ক।্ নীর্চ্ পনর্য়্ যাও্ এর্ক–আপি্ না-আস্া্ পযেন্ত্ বস্বার্ ঘর্র্
আের্ক্রার্ো। 
 
ওয়ােস্ন!্চর্লা্এবার্খেো্যাক্ইাঁেুরো্ঘাপপে্খির্র্বর্স্্পছল্খকাথায়। 
 
কার্ঠর্ ওপর্ পর্লস্তারা্ করা্ পাপেেির্নর্ ঘার্য়্ সু্র্কৌির্ল্ লুর্কার্না্ েরজাো।্ খেের্ল্
ির্ন্হয়,্পযার্স্র্জর্খিষ্বুপঝ্এইোর্ন,্ পকন্তু্েরজা্েুলর্ল্খবাঝা্যায়্আরও্ছ-েুে্
পর্র্ পনর্রে্ খেওয়ার্লর্যার্র্এর্স্্িার্ খিষ।্বর ার্কার্ছ্স্রু্স্রু্ ঘুলঘুপল্ পের্য়্
স্ািানয্আর্লা্আস্পছল্ঘরোয়।্ েু-একো্আস্বাবপে,্োবার্আর্জল্ছাোও্প্রচুর্
বই্আর্তেপনক্পর্ে্থাকর্ি্খেেলাি্কুঠপরর্ির্যয। 
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খবপরর্য়্এর্স্্ খহািস্্ বলল,্ স্থপপি্ হওয়ার্ সু্পবর্য্ খিা্ এইোর্নই।্কাকপক্ষীর্ক্ না-
জাপনর্য়্ পনর্জই্ বাপনর্য়্ খরর্ের্ছ্ োস্া্ খচারাকুঠপরো—পবের্লর্িার্ স্াক্ষী্ খরর্ের্ছ্ শুযু্
একজনর্ক,্ পির্স্স্্ খলপক্সাংেন।্ খলস্র্েড,্এ-ভদ্রিপহলার্কও্ খঝালায়্ পুরর্ি্ ভুর্লা্ না্
খযন। 
 
ভুলব্না্পি.্খহািস্।্পকন্তু্এ-জায় ার্হপেি্কী্কর্র্খপর্লন্বলুন্খিা? 
 
প্রথি্ খথর্কই্আিার্ পস্থর্ পবশ্বাস্্ পছল্ পবের্ল্ বুর্োো্বাপের্িই্ লুপকর্য়্আর্ছ।্ েুর্ো্
কপরর্ডার্রই্পা্ খির্প্ খির্প্ খহাঁর্ে্ খেেলাি,্ ওপর্ররো্ নীর্চরোর্ চাইর্ি্ছ-েুে্কি্
লম্বা।্সু্িরাাং্আিার্পবশ্বাস্্খয্অিভলক্নয়্প্রিাণ্খপলাি্এবাং্িার্খ াপন্জায় ারও্
হপেি্খপলাি।্আগুন্আগুন্পচৎকার্শুনর্ল্প্রার্ণর্ভর্য়্খকাের্খছর্ে্খস্্খবর্রার্বই–
িাই্ওই্ খছাি্অনুষ্ঠার্নর্আর্য়াজন।্অবিয্ওস্ব্ পকছু্না-কর্রই্িার্ক্ খগ্রপ্তার্করা্
খযি,্ পকন্তু্িার্ পনর্জ্ খবপরর্য়্আস্াো্ খবি্একো্িজার্ েৃিয্ হর্ব্ির্ন্কর্রই্এ-
নাের্কর্ অবিারণা্ কর্রপছ।্ এ্ ছাোও্ একো্ উর্েিয্ পছল;্ আজ্ স্কার্ল্ খিািার্
িিকরার্প্রপিেল্এইভার্ব্খিািার্পাওয়া্উপচি। 
 
খস্পেক্পের্য়্আপপন্আিার্উপচি্পিক্ষাই্পের্য়র্ছন,্স্যার।্পকন্তু্খলাকপে্খয্বাপের্িই্
ঘাপপে্খির্র্আর্ছ–এ-েবর্আপপন্খপর্লন্কার্কাছ্খথর্ক? 
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বুর্ো্আঙুর্লর্ছার্পর্কাছ্খথর্ক।্িুপি্বলর্ল,্স্ব্খিষ।্আপিও্বললাি্িাই–পকন্তু্
স্ম্পভণে্ পভন্ন্অর্থে।্আপি্জানিাি্ িকাল্এ-ছাপ্পছল্না্ওোর্ন।্স্ব্পজপনস্্আপি্
একেু্ খবপি্ েুাঁপের্য়্ খেপে,্আোর্ল-আবডার্ল্ েু-চার্ কথা্ বলর্িও্ ছাে্ না্ খিািরা।্
 িকাল্হল্ঘরোও্আপি্এইভার্ব্খের্েপছলাি্বর্ল্ভার্লা্কর্রই্জানিাি্খেওয়ার্ল্
খকার্না্ো ্পছল্না।্িাহর্ল্োাঁোর্ি্ছাপো্খেলা্হর্য়র্ছ্রার্েই। 
 
পকন্তু্কীভার্ব? 
 
েুব্ স্হর্জ।্ পযার্কেগুর্লা্  ালার্িাহরকরার্ স্ির্য়্ খজানাস্্ ওলডাকার্ একবার্
িযাকোরর্লর্নর্ বুর্ো্ আঙুলো্ নরি্ খিার্ির্ ওপর্ খচর্প্ যর্র্  ালার্ ওপর্ পের্প্
যর্রন।্ পজপনস্ো্ এিনই্ স্বাভাপবক্ এবাং্ এিই্ িাোিাপে্ হর্য়র্ছ্ খয্ েুব্ স্ম্ভব্
িযাকোরর্লর্নর্পনর্জরও্িা্ির্ন্খনই।্ওলডাকার্অবিয্ির্ন্খকার্না্পযাাঁচ্না-পনর্য়ই্
এ-কাজ্ কর্রর্ছন।্ পর্র,্ খচারাকুঠপরর্ ির্যয্ একলা্ বর্স্্ স্িস্ত্ খকস্ো্ ির্ন্ ির্ন্
খিালপাে্করার্স্ির্য়্ওাঁর্িাথায়্আর্স্্খয,্ছাপোর্কই্কার্জ্লাপ র্য়্অকােয্প্রিাণ্
োো্ কর্র্ আরও্ খজারার্লা্ কর্র্ খিালা্ যার্ব্ খবচাপর্ িযাকোরর্লর্নর্ িািলার্ক।্
 ালার্িাহর্ খথর্ক্ বুর্ো্ আঙুর্লর্ ছাপো্ খিার্ির্ ছাাঁর্চ্ িুর্ল্ খনওয়া্ েুবই্ খস্াজা।্
িারপর্র্আঙুর্ল্আলপপন্ েুপের্য়্ রক্ত্ বার্ কর্র,্ খস্ই্ রক্ত্ পের্য়্ খিার্ির্ ছাাঁচোর্ক্
পভপজর্য়্ পনর্য়্ খেওয়ার্ল্ পের্পর্ছন্ হয়্ পিপন্ পনর্জই,্আর্না্ হয়্ পির্স্স্্ খলপক্সাংেন।্
েপললপেগুর্লা্যপে্একবার্ খনর্ের্চর্ে্খেে্খলস্র্েড,্আপি্বাপজ্ খরর্ে্বলর্ি্পাপর্
অন্তি্একো্ ালার্িাহর্র্িযাকোরর্লর্নর্ছাপ্িুপি্পার্বই। 
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ওয়ান্ডারেুল।্ খস্াল্লার্স্্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠ্ খলস্র্েড।ওয়ান্ডারেুল!্ আপনার্ কথা্ শুর্ন্ স্ব্
পকছুই্ পক্রোর্লর্ ির্িা্ পপরষ্কার্ ির্ন্ হর্ি।্ পকন্তু্ একো্ প্রশ্ন্ পি.্ খহািস্,্ এই্
স্াাংঘাপিক্িঠিার্উর্েিয্কী? 
 
আিার্ েুব্ িজা্ লা পছল্ খলস্র্ের্ডর্ খছর্লিানুর্ষর্ ির্িা্ প্রশ্ন্ করা্ খের্ে,্ অপিষ্ট্
আচরর্ণর্ খোলস্্ চপকর্ি্ েপস্র্য়্ খের্ল্ পিষযর্ ির্িা্গুরুর্কার্ছ্ স্িস্যা্ স্িাযার্নর্
প্রয়াস্্খের্ে। 
 
উর্েিয্ অনুিান্ করা্ েুব্ কপঠন্ নয়,্ খলস্র্েড।্ খজানাস্্ ওলডাকার্রর্ ির্িা্ োরুণ্
ঈষোকাির,্ প্রপিপহাংস্াপরায়ণ্ খলাক্ িুপি্ েুপে্ খেের্ি্ পার্ব্ পকনা্ স্র্ন্দহ।্ জান্ পক,্
িযাকোরর্লর্নর্ িা্িার্ক্ পবর্য়্করর্ি্ রাপজ্ হয়পন?্জান্ না?্িেনই্আপি্ খিািায়্
বললাি্ শুরু্ কর্ ব্লযাকপহর্ে,্ খিষ্ কর,্ নরউর্ড।্ যাক,্ িযাকোরর্লর্নর্ িার্য়র্ এই্
প্রিযােযান্ ওলডাকার্রর্ বুর্ক্ খয-প্রপির্িার্যর্ আগুন্ জ্বাপলর্য়পছল,্ িা্ জ্বর্লর্ছ্
স্ারাজীবন।্ বয়র্স্র্ ভার্র্ ক্ষিার্ বাপরপস্ঞ্চর্ন্ িা্ পস্তপিি্ হর্য়্আস্ার্ বের্ল্আরও্
খলপলহান্ হর্য়্ উর্ঠর্ছ।্ পবর্িষ-পবর্ষ্ জজের্ কুপেল্ িপস্তর্ষ্ক্ স্ারাজীবন্ যর্র্ শুযু্ প্ল্যান্
এাঁর্ের্ছন্আর্প্রিীক্ষা্কর্রর্ছন,্সু্র্যা ্ পকন্তু্আর্স্পন।্ ি্েু-এক্বছর্যর্র্কপাল্
বর্ো্ িন্দ্ খ র্ছ্ িার।্ লুপকর্য়-চুপরর্য়্ খিয়ার্ িার্কের্ে্ ভা যপরীক্ষা্ করর্ি্ প র্য়্ েুব্
স্ম্ভব্ খবকায়োয়্পর্েপছর্লন।্পাওনাোরর্ের্ বুর্ো্আঙুল্ খেোর্নার্িিলব্এাঁর্ে্ পি.্
কপনেপলয়ার্স্র্ নার্ি্ খিাো্ োকার্ খচক্ কাের্ি্ শুরু্ কর্রন।্আিার্ পবশ্বাস্,্ খজানাস্্
ওলডাকার্রর্ছদ্মনাি্কপনেপলয়াস্।্খচকগুর্লা্স্ম্পর্কে্ এেনও্খকার্না্িেন্ত্কপরপন্বর্ে,্
ির্ব্আিার্ যারণা,্ খছার্োোর্ো্ খকার্না্ োউর্ন্কপনেপলয়ার্স্র্ নার্িই্ভাঙার্না্ হর্য়র্ছ্
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খচকগুর্লা।্ িার্ঝ্ িার্ঝ্ হয়র্িা্ খস্োর্ন্ প র্য়্ ওলকার্ কপনেপলয়াস্্ খস্র্জ্ খথর্কও্
এর্স্র্ছন।্িাাঁর্আস্ল্িিলব্পছল্স্িস্ত্োকা্িুর্ল্খনওয়ার্পর্এর্কবার্র্নাি-যাি্
পালর্ে্নিুন্পপরর্বর্ি্নিুনভার্ব্নিুন্জীবন্শুরু্করার। 
 
আপনার্অনুিান্স্পঠক্হওয়াই্স্বাভাপবক,্পি.্খহািস্। 
 
এোনকার্ পািিাপে্ গুপের্য়্ পোর্ আর্ ্ িাাঁর্ একো্ পপ্রয়িিার্ বুর্ক্ খিল্ খহর্ন্
যাওয়ার্চিৎকার্পপরকল্পনার্জর্নয্ িুপি্িার্িাপরে্না-কর্র্পারর্ব্না,্ খলস্র্েড।্
এক্প র্ল্েু-পাপে্িারার্আর্য়াজন্কর্রন্ভদ্রর্লাক।্পুপলি্যার্ি্িার্পপছু্পনর্ি্না-
পার্র,্ িাই্ খবিালুি্ উযাও্ হর্য়্ যাওয়া,্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ িযাকোরর্লর্নর্ িার্য়র্ িন্ খভর্ঙ্
খেওয়া্িার্খছর্লর্ক্েুপন্প্রিাণ্কর্র।্কী্স্াাংঘাপিক্পনষু্ঠর্প্ল্যান।্েক্ষ্পিল্পীর্ির্িাই্
যার্প্যার্প্পনেুিভার্ব্প্রায়্খিষ্কর্র্এর্নপছর্লন্প্ল্যানো।্পাকার্পাক্ত্খিাপেভ্পহস্ার্ব্
উইর্লর্আইপডয়া,্ চুপপস্ার্র্ িা্ বাপর্ক্ না-জাপনর্য়্ িযাকোরর্লর্নর্ ব্লযাকপহর্ে্আস্া,্
ছপে্খরর্ে্খেওয়া,্রর্ক্তর্ো ,্ছাইর্য়র্ াোয়্খবািাি্আর্জার্নায়ার্রর্খেহাবর্িষ–
স্বই্হর্য়পছল্অপভবে।্কর্য়ক্ঘন্টা্আর্ ও্আপিও্হার্ল্পাপন্পাইপন,্খভর্বপছলাি,্এ্
িরণ-জাল্খথর্ক্আর্উদ্ধার্খনই্খবচাপর্িযাকোরর্লর্নর।্ পকন্তু্প্রর্িযক্েক্ষ্পিল্পীর্
একো্ঈশ্বর-প্রেত্ত্ক্ষিিা্থার্ক।্িা্হর্ি,্পঠক্কেন্আর্না-এপ র্য়্থািা্উপচি—
খস্-োন।্খকস্োয়্ খকার্না্ লেই্ পছল্না,্িবুও্ পিকার্রর্ লায়্েপের্োাঁস্্আরও্
একেু্আাঁে্কর্র্খেওয়ার্পবকৃি্কল্পনায়্উল্লপস্ি্হর্য়্একেু্এর্ ার্িই্খ ল্স্ব্িাপে্
হর্য়।্চর্লা্খহ্খলস্র্েড,্নীর্চ্যাওয়া্যাক।্খলাকোর্ক্েু-একো্প্রশ্ন্করার্আর্ছ। 
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তবঠকোনার্েু-পার্ি্পুপলিিযান্পনর্য়্বর্স্্পছর্লন্যুরন্ধ্র্পির্রািপণ্কুপেলিপি্খজানাস্্
ওলডাকার। 
 
আিরা্ ুকর্িই্আবার্শুরু্হল্নাপকসু্র্র্একর্ঘর্য়্পযানপযানাপন,্ পবশ্বাস্্করুন্স্যার,্
পনছক্র ে্করা্ছাো্আর্খকার্না্উর্েিয্পছল্না্আিার।্পনর্জর্ক্লুপকর্য়পছলাি্শুযু্
আিার্অন্তযোর্নর্ের্ল্কী্হয়্না্হয়্িাই্খেোর্জর্নয।্খবচাপর্পি.্িযাকোরর্লর্নর্
খকার্নারকি্ক্ষপি্করার্িিলব্পনর্য়্আপি্পকছু্কপরপন্স্যার। 
 
খলস্র্েড্বলর্ল,্খস্-পবচার্করর্ব্জুপররা।্আিরা্আপনার্নার্ি্ষেযন্ত্র্করার্িািলা্
োর্য়র্করব।্েুন্করার্প্রর্চষ্টার্চাজে্ আনর্ি্পারর্ল্খিা্কথাই্খনই। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ েুব্ স্ম্ভব্ এও্ খেের্ি্ পার্বন্ খয্ আপনার্ পাওনাোর্ররা্
আইনস্াং িভার্বই্পি.্কপনেপলয়ার্স্র্বযাঙ্ক্িহপবল্আেক্কর্র্বর্স্র্ছ। 
 
চির্ক্উর্ঠ্েরের্র্পবষাক্ত্খচার্ে্বনু্ধ্বর্রর্পার্ন্এক্ঝলক্িাপকর্য়্পনর্লন্েবেকায়্
বুর্ো। 
 
িারপর্বলর্লন,্যনযবাে্আপনার্ক।্আিার্খেনা্আপি্পি প রই্খিায্কর্র্খেব। 
 
অল্প্ খহর্স্্ বলল্ খহািস্,্আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়্আ ািী্ কর্য়ক্ বছর্অর্নক্ঝার্িলা্
পনর্য়্ বযস্ত্ থাকর্ি্ হর্ব্আপনার্ক।্ ভার্লা্ কথা,্আপনার্ পুর্রার্না্ োউজার্স্ের্ স্র্ঙ্গ্
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কার্ঠর্  াোয়্ আর্ কী্ খের্লপছর্লন্ বলুন্ খিা?্ িরা্ কুকুর?্ েরর্ াি?্ ির্ব্ কী?্
বলর্বন্না?্কী্ পবপে!্এি্ পনষু্ঠর্হর্ল্চর্ল্কী্কর্র?্খবি,্ খবি,্আপি্যর্র্ পনপি্
খপার্ৗো্ হাে,্ ছাই্আর্ রর্ক্তর্ চাপহো্ খিোর্ি্ খ াো্ েুর্য়ক্ েরর্ ািই্ যর্থষ্ট?্ এ-
কাপহপন্যপে্খকার্নাপেন্খলে,্ওয়ােস্ন,্ির্ব্েরর্ াি্পের্য়ই্িা্খিষ্খকার্রা। 
 
————- 
 
েীকা 
 
কুপেল্ বুর্োর্ কুচক্র্ :্ পে্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ নরউড্ পবল্ডার্ ইাংলর্ন্ড্ িযান্ড্
িযা াপজর্নর্নর্ভম্বর্১৯০৩্স্াংেযায়্এবাং্আর্িপরকার্কপলয়াস্ে্উইকপলর্৩১্নর্ভম্বর্
১৯০৩্ স্াংেযায়্ প্রথি্ প্রকাপিি্ হয়।্ এই্  র্ল্পর্ পাণু্ডপলপপ্ পনউইয়র্কের্ পাবপলক্
লাইর্িপরর্খি ্স্াংগ্রর্হ্এেনও্স্যর্ে্রাো্আর্ছ। 
 
প্রযাকপেস্্খবর্চ্পের্য়্পের্র্এর্স্পছ্:্বহু্ র্বষক্এই্বক্তবয্খথর্ক্এবাং্আরও্অর্নক্
ঘেনার্বণেনা্খথর্ক্অনুিান্কর্রন্েয্োইনাল্প্রবর্লি্এবাং্েয্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্
এম্পপে্হাউস্-এর্ঘেনার্িযযবিেী্স্ির্য়্ওয়ােস্র্নর্স্ত্রী্ খিপর্িস্েোন্পরর্লাক িন্
কর্রন। 
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 িকাল্  ভীর্ রার্ি্ :্  িকাল্  ভীর্ রার্ির্ ঘেনা্ এি্ পবস্তাপরিভার্ব্ পরবিেী্
স্কার্লর্স্াংবােপর্ে্প্রকাি্করা্ খডপল্ খেপলগ্রার্ের্স্াাংবাপের্কর্ পনিয়্অপিিানপবক্
কৃপিত্ব। 
 
খগ্রস্যািস্্ পবপল্ডাংস্্ :্ পবেযাি্ ইাংর্রজ্ বযবস্ায়ী,্ অথেনীপি্ পবর্িষে্ এবাং্ রয়যাল্েক্
এক্সর্চঞ্জ-এর্প্রপিষ্ঠািা্স্যার্েিাস্্ খগ্রস্যাি-এর্নার্ি্অপেস্বাপে্অবপস্থি্ পছল্িেন্
পিে-এ। 
 
স্াক্ষী্পহস্ার্ব্স্ই্করল্আিার্খকরাপন্:্ইাংলর্ন্ড্এবাং্ভারিবর্ষের্আইর্ন্উইর্ল্িাে্
একজন্ স্াক্ষীর্ স্ই্ যর্থষ্ট্ নয়।্ েরকার্ অন্তি্ েুজন্ স্াক্ষী,্ খস্র্ক্ষর্ে্ এই্ উইলপে্
আইর্নর্খচার্ে্অগ্রাহয। 
 
ব্লযাকপহর্ে্পের্র্যাওয়া্আর্স্ম্ভব্হয়পন্:্খলায়ার্নরউড্খথর্ক্ব্লযাকপহর্ের্েভরত্ব্পকন্তু্
িাে্চার্িাইল। 
 
িরা্কুকুর?্েরর্ াি?:্স্ািানয্তবোপনক্পরীক্ষার্িই্পকন্তু্খলস্র্েড্বা্খহািস্্বুঝর্ি্
পারর্িন্খপাো্খেহাবর্িষ্িানুর্ষর্নাপক্পশুর। 
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হেযর্া়োযেি হের্া়ে অিুরি 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্পিপস্াং্পি-খকায়ােোর্] 

 
খবকার্ পির্ের্ পঠকানায়্ েুর্বোযয্ পবেঘুর্ে্ খেপলগ্রাি্ পাওয়ায়্ খিাোিুপে্ অভযস্ত্ হর্য়্
পর্েপছলাি্আিরা।্পকন্তু্একো্কথা্আিার্পবর্িষ্কর্র্ির্ন্আর্ছ।্বছর্স্াি-আে্
আর্ ্খেব্রুয়াপরর্এক্পবষণ্ণ্স্কার্ল্খেপলগ্রািো্এর্স্্খপৌঁর্ছায়্আিার্ের্হার্ি।্এবাং্
িা্ পাওয়ার্ পর্ ঝাো্ পর্নর্রা্ পিপনে্ রীপিির্িা্ হকচপকর্য়্ বর্স্্ রইল্ পি.্ িালেক্
খহািস্।্খেপলগ্রািো্এর্স্পছল্িারই্নার্ি্: 
 
েয়া্ কর্র্ আিার্ জর্নয্ অর্পক্ষা্ করুন,্ ভয়ানক্ েুনেেব।্ রাইে্ উইাং্ পি-খকায়ােোর*্
পনরুর্েি।্আ ািীকাল্অপপরহাযে।–ওভারেন। 
 
খপােিাকে্িযার্ন্ডর,্ ছাো্ হর্য়র্ছ্স্ার্ে্েিোয়,্ খেপলগ্রািো্ বার্বার্পের্ি্পের্ি্
বলল্ খহািস্।্ পাঠাবার্ স্ির্য়্ পি.্ ওভারেন্ বাস্তপবকই্ পবলক্ষণ্ উর্ত্তপজি্ হর্য়্
পর্েপছর্লন।্ের্ল্সৃ্পষ্ট্হর্য়র্ছ্এই্অস্াংলগ্ন্িারবািোর।্খবি,্খবি,্আিার্খিা্ির্ন্
হয়্োইিস্্পো্ খিষ্হওয়ার্আর্ ই্এর্স্্পের্বন্ভদ্রর্লাক।্িেনই্না্হয়্জানা্
যার্ব্ এ-বযাপার্র্আর্েযাপান্ত।্ এই্আকার্লর্ পের্ন্ হাি-পা্ গুপের্য়্ জে্ হর্য়্ থাকার্
চাইর্ি্অপি্িুি্স্িস্যার্ক্স্বা িি্জানাব্আপি। 
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খযিনপে্ আিা্ কর্রপছলাি,্ খেপলগ্রাি্ আস্ার্ একেু্ পর্রই্ খপৌঁর্ছ্ খ র্লন্ িারর্প্ররক্
স্বয়াং।্ কার্ডে্ নাি্ খেেলাি,্ পি.্ পস্পরল্ ওভারেন,্ পেপনপে্ কর্লজ,্ খকপিজ।্ আর্
িারপর্রই্ খোরর্ াোয়্আপবভভ েি্ হর্লন্ পনর্রে্হাে্আর্িাাংস্র্পপি্ পের্য়্ ো্পাো্
খষার্ৗর্লা্ েন্ওজর্নর্এক্অপিকায়্ যুবাপুরুষ।্ েুই্ পবিাল্কাাঁয্ খির্ল্ েরজা্ জুর্ে্
োাঁপের্য়্ক্রিান্বর্য়্আিার্ের্েুজর্নর্ওপর্খচাে্বুপলর্য়্পনর্লন্পিপন।্সু্শ্রী্সু্ন্দর্িুর্ে্
খেেলাি্উের্ব জপনি্পবভ্রাপন্ত্আর্পবহ্বল্িীণেিা। 
 
পি.্িালেক্খহািস্? 
 
িাথা্নীচু্কর্র্অপভবােন্জানাল্আিার্বনু্ধ্। 
 
আপি্স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডে্ খ পছলাি,্ পি.্ খহািস্।্ইনর্স্পকের্েযানপল্হপপকনর্স্র্স্ার্থ্
খেো্ কর্রপছলাি।্ পিপন্ আিায়্ পরািিে্ পের্লন্ আপনার্ কার্ছ্ আস্র্ি।্ িাাঁর্ ির্ি্
খকস্ো্স্রকাপর 
 
পুপলিবাপহনীর্আওিায়্যিো্না্পেুক,্িার্খচর্য়্খবপি্পর্ে্আপনার্এপক্তয়ার্র। 
 
েয়া্কর্র্বসু্ন,্িারপর্বলুন্কী্বযাপার্র্আপনার্আ িন। 
 
বযাপার্অপি্ভয়াংকর,্ পি.্খহািস্,্এক্কথায়্বলর্ি্খ র্ল্অপি্ভয়াংকর!্আপি্খিা্
অবাক্ হর্য়্ যাপি,্ ভাবনার্ খচার্ে্ আিার্ চুলগুর্লা্ এেনও্ স্াো্ হর্য়্ যায়পন্ খকন!্
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 ডর্ে্েনেন্পনিয়্িার্নাি্শুর্নর্ছন্আপপন?্আিার্ের্পের্ির্খিরুেণ্ড্খস্–খ াো্
পেিোর্খেলা্পনভের্কর্র্িার্উপর। 
 
ঘেনাো্ এইভার্ব্ ঘর্ে,্ পি.্ খহািস্।্ খকপিজ্ ইউপনভাপস্েপের্ রা পব্ পের্ির্ কযার্েন্
আপি।্আিার্ ের্লর্ খস্রা্ খের্লায়াে্ হল্  ডর্ে্েনেন।্আ ািীকাল্ অক্সর্োর্ডের্
স্ার্থ্আিার্ের্ খেলা।্  িকাল্ েলবল্স্র্িি্এর্স্্ উঠলাি্ খবন্টপলর্এক্প্রাইর্ভে্
খহার্ের্ল।্ েিো্ না াে্ এক্ চের্ ঘুর্র্ খের্ে্ পনলাি্ প্রর্িযর্কই্ খয্ যার্ খকাের্র্
খস্াঁপযর্য়র্ছ্ পক্ না।্আিার্ পবশ্বাস্,্ একো্ পেির্ক্ চেপর্ে্ রাের্ি্ হর্ল্ েরকার্ কো্
খেপনাং্আর্প্রচুর্ ঘুি।্ ডর্ে্শুর্ি্যাওয়ার্আর্ ্ওর্স্র্ঙ্গ্েু-একপে্কথা্বললাি।্
ওর্ক্একেু্েযাকার্ি্আর্উেপবগ্ন্ির্ন্হল।্পজর্েস্্করলাি,্কী্বযাপার?্ও্বলর্ল,্
স্ািানয্ একেু্ িাথা্ রর্য়র্ছ।্ িা্ ছাো্ পেপবয্ সু্স্থ্ ওর্ িরীর।্ গুডনাইে্ জাপনর্য়্
আযঘন্টাোক্বার্ে্োর্রায়ান্এর্স্্জানার্লন্একজন্রুক্ষ্খচহারার্োপেওয়ালা্ খলাক্
একো্পচরকুে্পনর্য়্আর্স্্ ডর্ের্জর্নয।্িেনও্শুর্ি্যায়পন্ ডর্ে।্িাই্পচরকুেো্
পনর্য়্যায়্ওর্ঘর্র।্ ডর্ে্িা্পোিাে্এিনভার্ব্যপাস্্কর্র্খচয়ার্রর্ওপর্এপলর্য়্
পর্ে্ খযন্ খিাক্ষি্ খকার্না্ খচাে্ পাওয়ায়্ নাপভশ্বাস্্ শুরু্ হর্য়র্ছ্ ওর।্ োর্রায়ান্ খিা্
োরুণ্ঘাবর্ে্যায়্ওর্রকি-স্কি্খের্ে।্আিার্ক্ডাকর্ি্আস্পছল,্পকন্তু্ ডর্ে্বাযা্
খেয়্ওর্ক।্এক্গ্ল্াস্্জল্খের্য়্স্াির্ল্খনয়্পনর্জর্ক।্িারপর্নীর্চ্যায়্ও।্খলাকো্
হল্ ঘর্র্ োাঁপের্য়্ পছল।্ িার্ স্র্ঙ্গ্ েু-একো্ কথা্ বলার্ পর্ েুজর্নই্ খবপরর্য়্ যায়্
বাইর্র।্খিষবার্রর্ির্িা্ওর্ের্স্ম্বর্ন্ধ্্োর্রায়ান্যা্খের্ে্িা্এই–খয-রাস্তাো্িযার্ন্ডর্
পের্ক্খ র্ছ,্ খস্ই্রাস্তাো্যর্র্প্রায়্ছুর্ে্চর্লপছল্ওরা্ েুজন।্আজ্স্কার্ল্খেেলাি্
 ডর্ের্ ঘর্ িভনয।্ পবছানা্ পযেন্ত্স্পিে্ কর্রপন।্ ওর্ পজপনস্পে্আর্ র্ রার্ি্ খযিন্
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খের্ে্ খ পছলাি,্ পঠক্ খস্ইরকিই্আর্ছ,্ এিেুকু্ নেচে্ হয়পন।্ োপেওয়ালা্আ ন্তুক্
আস্ার্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ এক্ িুহভ র্িের্ খনাপের্িই্ উযাও্ হর্য়র্ছ্ খস্্ এবাং্ এেনও্ পযেন্ত্ ওর্
িরে্খথর্ক্একো্িব্দও্এর্স্্খপৌঁর্ছায়পন্আিার্কার্ছ।্ও্খয্আর্পের্র্আস্র্ব,্িা্
আিার্ ির্ন্ হয়্ না।্  ডর্ে্েনেন্ ির্ন্প্রার্ণ্ খস্পােেস্িযান।্কার্জই্ েুব্জবরেস্ত্
কারণ্না-থাকর্ল্খেপনাং্োাঁপক্খেওয়া,্কযার্েনর্ক্না্খযাক্খভা াপন্তর্ি্খেলার্পাে্খস্্
নয়।্ না,্ না,্ খবি্ বুর্ঝপছ,্ এই্ যাওয়াই্ ওর্ খিষ্ যাওয়া।্আর্ খকার্নাপেনই্ িার্ক্
খেোর্খস্ৌভা য্আিার্হর্ব্না। 
 
খচার্ে-িুর্ে্পনপবেিি্িন্ময়িা্পনর্য়্এই্আিযে্কাপহপন্শুনল্িালেক্খহািস্। 
 
িারপর্শুর্যার্ল,্এরপর্আপপন্কী্করর্লন? 
 
খকপির্জ্খেপলগ্রাি্পাঠালাি্যপে্েবর্পাওয়া্যায়্এই্আিায়।্উত্তর্খপর্য়পছ।্ খকউ্
িার্ক্খের্েপন। 
 
খকপির্জ্পের্র্যাওয়া্পক্স্ম্ভব্পছল্িার্পর্ক্ষ? 
 
পছল।্রাি্স্ওয়া্এ ার্রাো্না াে্একো্খেন্আর্ছ। 
 
পকন্তু্আপপন্খোাঁজেবর্পনর্য়্যা্খজর্নর্ছন,্পনিয়্খস্্খের্ন্রওনা্হয়পন? 
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না,্খকউ্িার্ক্খের্েপন। 
 
িারপর্কী্করর্লন? 
 
লডে্িাউন্ট-খজিস্র্ক্খেপলগ্রাি্করলাি। 
 
লডে্িাউন্ট-খজিস্র্ক্খকন? 
 
 ডর্ে্িা-বাপ্িরা্খছর্ল।্লডে্িাউন্ট-খজিস্্িার্পনকেিি্আত্মীয়–েুব্স্ম্ভব্কাকা। 
 
স্পিয?্ িাহর্ল্ খিা্ এ-বযাপার্র্ নিুন্ আর্লার্ হপেি্ পাওয়া্ যার্ি।্ ইাংলর্ন্ডর্ খস্রা্
যনীর্ের্অনযিি্লডে্িাউন্ট-খজিস্। 
 
 ডর্ের্কও্িাই্বলর্ি্শুর্নপছ। 
 
আপনার্বনু্ধ্্িার্পনকে্আত্মীয়? 
 
হযাাঁ,্িার্উত্তরাপযকারী।্ বুর্োর্বয়স্্প্রায়্আপি–খ াঁর্ে্বার্ির্হে্রুপ ।্ খিানা্যায়,্
উপন্ নাপক্ আঙুর্লর্  াাঁে্ পের্য়্ পবপলয়াডে্ খেলার্ ছপে্ পকউর্য়র্ ড া্ ঘষর্লই্ েপে্
লা ার্নার্ কাজ্ হর্য়্ যায়।্ স্ারাজীবর্ন্ একো্ পিপলাং্ খেনপন্  ডর্ের্ক–এিনই্
হােপকপর্ে।্অথচ্বুর্ো্খচাে্বুজর্ল্কানাকপেপেরও্িাপলক্হর্য়্বস্র্ব্ ডর্ে। 
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লডে্িাউন্ট-খজির্স্র্কাছ্খথর্ক্খকার্না্েবর্খপর্য়র্ছন? 
 
না। 
 
লডে্িাউন্ট-খজির্স্র্কার্ছ্আপনার্বনু্ধ্্কী্ খিাপেভ্ পনর্য়্ খযর্ি্পার্র্বর্ল্ির্ন্হয়্
আপনার? 
 
আর্ র্ রার্ি্ জাপন্ না্ কী-এক্ েুপিন্তায়্ ছেেে্ করপছল্ ও।্ এ-েুপিন্তা্ যপে্ অথে্
স্ম্পপকেি্হয়,্িাহর্ল্পনকেিি্আত্মীর্য়র্কার্ছই্এ-স্িস্যা্পনর্য়্যাওয়া্েুবই্স্ম্ভব–
পবর্িষ্কর্র্িার্যেন্অর্থের্অভাব্ খনই।্ পকন্তু্ বুর্ো্স্ম্বর্ন্ধ্্আপি্যিেভর্শুর্নপছ,্
িার্ি্আিার্পবশ্বাস্,্েুর্োর্একো্খপপনও্েপস্র্য়্আনর্ি্পারর্ব্না্ ডর্ে।্িা্ছাো্
বুর্োর্ক্একেি্খেের্ি্পারি্না্ও।্উপন্স্াহাযয্করর্ি্চাইর্লও্খযি্না্বর্লই্ির্ন্
হয়্আিার। 
 
খবি,্ খবি,্ খস্্স্িস্যার্ িীিাাংস্া্ পি প রই্কর্র্ খেলবেন।্ েুর্োিিাই্লডে্ িাউন্ট-
খজির্স্র্কার্ছ্যাওয়ারই্িিলব্যপে্আপনার্বনু্ধ্বর্রর্খথর্ক্থার্ক্িাহর্ল্খিা্আর্
একো্পজপনর্স্র্বযােযা্খিানার্ি্হয়্আপনার্ক।্অি্রার্ি্ওই্রুক্ষ্খলাকোই-বা্এল্
খকন্এবাং্িার্আস্ার্ের্ল্আপনার্বনু্ধ্পেই-বা্এি্উর্ত্তপজি্হর্য়্উঠল্খকন? 
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েুই্ হাি্ িাথা্ খচর্প্ যর্র্ পস্পরল্ ওভারেন্ বলর্লন,্আপি্এর্ িাথািুণু্ড্ পকছুই্ বুর্ঝ্
উঠর্ি্পারপছ্না। 
 
খহািস্্বলর্ল,্খবি,্খবি,্কাজকর্িের্ঝার্িলা্আজ্আর্পকছু্খনই,্কার্জই্আপনার্
স্িস্যা্ পনর্য়্িাথা্ঘািার্ি্পারর্ল্ পবলক্ষণ্ সু্েী্হব্আপি।্একো্কথা্ পবর্িষ্কর্র্
বর্ল্রাপে।্এই্িরুণ্ভদ্রর্লাকপের্জর্নয্আর্অর্পক্ষা্না-কর্র্িযার্চর্প্রস্তুপি্শুরু্
কর্র্ পেন।্আপপন্যা্বলর্লন,্ পনিয়্অপপরস্ীি্গুরুত্বপভণে্ খকার্না্েরকার্র্এইভার্ব্
িার্ক্ উযাও্ হর্ি্ হর্য়র্ছ্ এবাং্ এই্ েরকারেুকুর্ জর্নযই্ এেনও্ িার্আেক্ থাকা্
স্ম্ভব।্চলুন,্স্বাই্পির্ল্একবার্খহার্েলো্খের্ে্আপস্।্এবযাপার্র্োর্রায়ানো্হয়র্িা্
নিুন্পকছুর্হপেি্পের্ি্পার্র। 
 
েীনহীন্ ন ণয্ স্াক্ষীর্ের্ ভয়্ ভাপঙর্য়্ িার্ের্ স্হজ্ কর্র্ খিালার্ আর্েে্ িহাওস্তাে্
িালেক্ খহািস্।্ খেের্ি্ খেের্ি্  ডর্ে্ েনের্নর্ পপরিযক্ত্ ঘর্রর্ খ াপন্ পপরর্বর্ি্
োর্রায়ার্নর্ খপে্ খথর্ক্স্ব্কথাই্ খস্্ পনপুণ্কায়োয়্ বার্কর্র্ পনর্ল্এর্ক্এর্ক।্
 িরার্ি্খয-খলাকপে্খেো্করর্ি্এর্স্পছল্ ডর্ে্েনের্নর্স্ার্থ,্খস্্খিা্ভদ্রর্লাক্
পছলই্না,্শ্রপিকর্শ্রপণর্খলাকও্নয়।্োর্রায়ার্নর্ভাষায়্খস্্একজন্পনছক্িাঝািাপঝ্
খলাক।্বছর্পঞ্চাি্বয়স্।্কাঁচাপাকা্চুল্খিিার্না্যভস্র্োপে।্স্াোপস্র্ে্খপািাক।্েুব্
উর্ত্তপজি্ ির্ন্ হপিল্ খলাকোর্ক।্ পচরকুেো্ বাপের্য়্ যরার্ স্িয়্ থর্ থর্ কর্র্
খলাকোর্হািো্কাাঁপর্ি্খের্েপছল্োর্রায়ান।্হল্ঘর্র্খনর্ি্এর্স্্েনেন্খলাকোর্
স্র্ঙ্গ্করিেেন্কর্রপন।্শুযু্কর্য়কপে্কথার্আোনপ্রোন্হয়্ওাঁর্ের্ির্যয।্িার্ির্যয্
একপে্িব্দ্যরর্ি্খপর্রপছল্োর্রায়ান।্িা্হল্স্িয়।্িার্পর্রই্হন্তেন্ত্হর্য়্কীভার্ব্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

153 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

উযাও্ হন্িাাঁরা,্ িা্ খিা্আর্ ই্ বলা্ হর্য়র্ছ।্ হল্ ঘর্রর্ ঘপের্ি্িেন্ পঠক্ স্ার্ে্
েিো্খবর্জপছল। 
 
েনের্নর্ পবছানায়্ বর্স্্ খহািস্্ বলর্ল,্আিা,্ িুপি্ খিা্ পের্নর্ খবলায়্ পডউপে্ োও,্
িাই্না? 
 
ইর্য়স্্স্যার।্এ ার্রাোয়্খিষ্হয়্আিার্পডউপে। 
 
রার্ির্োর্রায়ান্পকছু্খের্েপন,্খকিন? 
 
না,্স্যার।্অর্নক্রার্ি্একো্পথর্য়োর-পাপেে্এর্স্পছল।্আর্খকউ্না। 
 
কালর্ক্স্ারাপেনই্িুপি্পডউপের্ি্পছর্ল? 
 
ইর্য়স্্স্যার! 
 
পি.্েনের্নর্কার্ছ্খকার্না্েবর্পনর্য়্খযর্ি্হর্য়পছল্খিািায়? 
 
ইর্য়স্্স্যার।্একো্খেপলগ্রাি। 
 
আ!্ইন্টার্রপোং!্িেন্ক-ো্খবর্জপছল? 
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প্রায়্ছ-ো। 
 
খেপলগ্রািো্খনওয়ার্স্িয়্খকাথায়্পছর্লন্পি.্েনেন? 
 
এইোর্ন,্িার্ঘর্র। 
 
উপন্যেন্খেপলগ্রািো্খোর্লন,্িেন্পছর্ল্এোর্ন? 
 
ইর্য়স্্স্যার।্যপে্খকার্না্উত্তর্পনর্য়্যাওয়ার্েরকার্থার্ক্িাই্অর্পক্ষা্করপছলাি। 
 
খবি,্খবি,্উত্তর্পকছু–? 
 
ইর্য়স্্স্যার।্উপন্িেুপন্পলর্ে্খের্লন। 
 
িুপি্পনর্য়্প র্য়পছর্ল। 
 
না,্উপন্পনর্জই্পনর্য়্প র্য়পছর্লন। 
 
পকন্তু্খিািার্স্াির্নই্পলর্েপছর্লন্বলর্ল্না? 
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ইর্য়স্,্স্যার।্আপি্েরজার্পার্ি্োাঁপের্য়্পছলাি,্আর্উপন্বর্স্্পছর্লন্ওই্ াাঁেপরোর্
পের্ক্ খপছন্ কর্র।্ ওনার্ খলো্ হর্ল্ বলর্লন,্ পঠক্আর্ছ,্ োর্রায়ান,্ আপি্ পনর্জই্
যাপি। 
 
কী্পের্য়্পলর্েপছর্লন? 
 
কলি্পের্য়,্স্যার। 
 
খেপবর্লর্ওপর্ওই্খয্ খেপলগ্রার্ির্েিেগুর্লা্রর্য়র্ছ,্ খস্োও্ পক্ওর্ের্ির্যযই্ পছল?্
ইর্য়স্,্স্যার।্স্বার্ওপর্র্পছল। 
 
উর্ঠ্ োাঁোল্ খহািস্।্ েিেগুর্লা্ পনর্য়্ খ ল্ জানলার্ স্াির্ন।্ িারপর্ েুব্ স্াবযার্ন্
পরীক্ষা্করর্ি্লা ল্একেি্ওপর্রর্েিেো। 
 
কপাল্ োরাপ্ িাই্ েিেো্ খপনপস্র্ল্ খলর্েনপন্ পি.্ েনেন,্ পনরাি্ হর্য়্ েুই্ কাাঁয্
ঝাাঁপকর্য়্েিেগুর্লা্ খেপবর্লর্উপর্ ছুাঁর্ে্ খের্ল্ পের্য়্বলল্খহািস্।্ পনিয়্লক্ষ্কর্রছ্
ওয়ােস্ন,্খপনপস্র্ল্পলের্ল্কা জ্কুাঁর্ে্ছাপাো্ প র্য়্পর্ে্পর্রর্পািায়।্যার্ের্ল্
বহুবার্বহু্সু্েিয়্পববার্হর্পপরস্িাপপ্ত্ঘর্ের্ছ্পনিান্ত্েুঃেজনকভার্ব।্খস্্যাই্খহাক,্
এোর্ন্খিা্পচহ্নপের্বালাই্খেেপছ্না।্িবুও্আনন্দ্হর্ি্খকন্জান?্ভদ্রর্লাক্চওো-
িুে্পালর্কর্কলি্পের্য়্পলর্েপছর্লন্েিেো।্সু্িরাাং্ব্লপোং্পযার্ডর্ওপর্খকার্না্ছাপ্
পাব্না,্এ-রকি্স্র্ন্দহ্খয্আপি্করর্িই্পারপছ্না।্আ,্হযাাঁ,্এই্খয,্যা্েুাঁজপছ্িাই! 
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ব্লপোং্ খপপার্রর্ একো্ োপল্ পছাঁর্ে্ পনর্ল্ খহািস্।্ িারপর্ িা্ আিার্ পের্ক্ ঘুপরর্য়্
যরর্িই্খচাে্পেল্নীর্চর্পবেঘুর্ে্পচে-অক্ষরগুর্লা্: 
 
 

োরুণ্উর্ত্তপজি্হর্য়্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠন্পস্পরল্ওভারেন,্আয়নার্স্াির্ন্যরুন্োপলো। 
 
খহািস্্বলর্ল,্িার্েরকার্হর্ব্না।্কা জো্ েুবই্পািলা।্কার্জই্উলর্ো্ পের্কই্
পাওয়া্যার্ব্খেপলগ্রার্ি্পাঠার্নার্েবরো।্এই্খেেুন।্কা জো্উলর্ে্যরর্িই্আিরা্
পেলাি্: 
 
 

[্ভ বার্নর্খোহাই,্আিার্ের্পার্ি্োাঁোন্] 
 
উযাও্ হওয়ার্ কর্য়ক্ ঘণ্টার্ ির্যয্  ডর্ে্ েনেন্ খয-িারবািো্ পাপঠর্য়র্ছ,্ এইোই্
িাহর্ল্খস্-েবর্রর্খির্ষর্অাংিো।্খ াো্েবরোর্অন্তিপর্ক্ষ্খ াো্ছর্য়ক্িব্দ্রর্য়্
খ ল্আিার্ের্না ার্লর্বাইর্র।্ পকন্তু্ খযেুকু্পাওয়া্যার্ি্অথোৎ্ভ বার্নর্ খোহাই,্
আিার্ের্পার্ি্োাঁোন!–িা্খথর্ক্অন্তি্একো্পজপনস্্প্রিাপণি্হর্ি।্িা্হর্ি্এই্
একো্ আস্ন্ন্ ভয়াবহ্ পবপর্ের্ করাল্ ছায়া্ খেের্ি্ খপর্য়পছর্লন,্ এই্ িরুণ্
খের্লায়ােপে।্এ-পবপে্খথর্ক্একজন্িার্ক্বাাঁচার্ি্পারর্িন।্আিার্ের,্লক্ষ্কর্রছ্
খিা!্আর্একজন্জপের্য়্পর্ের্ছ্এ-বযাপার্র।্যার্ক্পকনা্অিন্োরুণ্নাভোস্্অবস্থায়্
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খেো্খ র্ছ,্খস্ই্েযাকার্িিুে,্োপেওয়ালা্খলাকপেই্এই্পিিীয়্বযপক্ত।্খস্্ছাো্আর্
খকউ্হর্ি্পার্র্বর্ল্ির্ন্হয়্পক!্িাই্যপে্হয়,্ ডর্ে্েনের্নর্স্র্ঙ্গ্োপেওয়ালার্
কী্ স্ম্পকে্ শুপন?্ এবাং্ খস্ই্ িৃিীয়্ িানুষপেই-বা্ খক্ যার্ কাছ্ খথর্ক্ পকনা্ েুজর্নর্
প্রর্িযর্কই্এপ র্য়্আস্া্পবপর্ের্েপ্পর্খথর্ক্খরহাই্পাবার্জর্নয।্স্াহার্যযর্প্রিযািা্
কর্রর্ছন?্আিার্ের্িেন্ত্পকন্তু্ইপিির্যযই্স্ীপিি্হর্য়্এর্স্র্ছ্এইেুকু্পপরপযর্ির্যয। 
 
খেপলগ্রািো্ পাঠার্না্ হর্য়পছল্ কার্ কার্ছ্ আিার্ের্ এেন্ শুযু্ খস্ই্ েবরো্ জানা্
েরকার।্িি্প্রকাি্কপর্আপি। 
 
এ জযাক্টপল,্ িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন।্ খিািার্ পচন্তািপক্তর্ির্যয্প্রোর্স্বাক্ষর্থাকর্লও্
আর্ ই্িা্আিার্িাথায়্খের্ল্খ র্ছ।্পকন্তু্একো্কথা্না-বর্ল্পারপছ্না।্খযর্কার্না্
খপাে্অপের্স্্হনহন্কর্র্স্োন্ ুর্ক্প র্য়্িুপি্যপে্অনয্কার্রা্পাঠার্না্িারবািোর্
প্রপিপলপপ্খেের্ি্চাও,্িাহর্ল্হয়র্িা্কিেচারীরা্পবলক্ষণ্ ররাপজ্হর্ি্পার্র্খিািার্ক্
অনু ৃহীি্করার্বযাপার্র।্আিা্কপর,্এ-পর্য়ন্টো্িুপিও্খভর্ব্খের্েছ।্এস্ব্বযাপার্র্
লাল্ পের্ির্ োপে্ এি্ খবপি্ খয্ কহিবয্ নয়।্ যাই্ খহাক,্ স্ািানয্ একেু্ স্ভক্ষ্মবুপদ্ধ্
ঘষািাজা্ কথাবািো্ পের্য়ই্ কাজ্ হাপস্ল্ করা্ যার্ব্ বর্ল্ ির্ন্ হয়।্ পি.্ ওভারেন,্
ইপিির্যয্ আপনার্ স্াির্নই্আপি্ খেপবর্লর্ ওপর্ খের্ল্ যাওয়া্ এই্ কা জপেগুর্লা্
খনর্ের্চর্ে্খেের্ি্চাই। 
 
অর্নকগুর্লা্ পচপঠ,্ পবল্আর্ খনােবই্ পর্ে্ পছল্ খেপবর্লর্ ওপর।্ চেপে্ পকন্তু্ কাাঁপা্
কাাঁপা্আঙুল্পের্য়্স্ব্পকছু্উলেপালর্ে্চপকি্অন্তর্ভেেী্েৃপষ্ট্বুপলর্য়্পরীক্ষা্কর্র্পনল্
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খহািস্।্িারপর্বলর্ল,্ পকছুই্খনই্এোর্ন।্ভার্লা্কথা,্আপনার্বনু্ধ্র্স্বাস্থয্ পনিয়্
েুবই্ভার্লা্পছল–িার্ন্খকার্নারকি্ ণ্ডর্ াল্পছল্না্খেহযর্ন্ত্র–িাই্খিা? 
 
খলাহার্ির্িা্িজবুি্আর্সু্স্থ্ওর্িরীর। 
 
খকার্নাপেন্উপন্অসু্স্থ্হর্য়র্ছন্বর্ল্জার্নন্আপপন? 
 
একপের্নর্ জর্নযও্ নয়।্ বুর্ের্ ড া্ পের্য়্ িে্ করার্ ের্ল্ একবার্ পবছানা্ পনর্ি্
হর্য়পছল।্আর্একবার্িালাইচাপক্স্র্র্প র্য়পছল।্বযস্,্আর্পকছু্না। 
 
আপপন্ যিো্ ির্ন্ কর্রন,্ হয়র্িা্ িিো্ িজবুি্ উপন্ পছর্লন্ না।্আিার্ ির্ন্ হয়্
খকার্না্ খ াপন্ অসু্ে্ িাাঁর্ থাকর্লও্ থাকর্ি্ পার্র।্ িাই্আপনার্ স্ম্মপি্ পনর্য়্ েু-
একো্কা জ্পর্কেস্থ্করপছ।্বলা্যায়্না,্ভপবষযৎ্িের্ন্ত্কার্জ্খলর্ ্খযর্ি্পার্র। 
 
পঠক্এই্স্ির্য়্ পেেপের্ে্ লায়্খক্খচাঁপচর্য়্উঠল,্স্বুর!্স্বুর!্িাপকর্য়্খেপে্আজব্
খচহারার্ একজন্ েবেকায়্ বুর্ো্ খোরর্ াোয়্ োাঁপের্য়্ হাি্ খবাঁপকর্য়্ পবপচে্ অঙ্গভপঙ্গ্
জুর্ের্ছন।্ খলাকোর্পরর্ন্ কুচকুর্চ্কার্লা্পপরিে।্ পচিপে্কাের্ল্ যুর্লা্উর্ঠ্আর্স্্
এিন্িয়লা।্িাথায়্খবজায়্চওো্পকনারাওলা্পস্র্ের্লম্বা্েুপপ।্ লায়্প র্ল ালা্স্াো্
খনকোই।্ স্ব্ পিপলর্য়্ পিপির্য়্ বাহার্ যা্ েুর্লর্ছ্ খয্ খেের্ল্ পর্র্ ির্ন্ হয়্ পনিয়্
খকার্না্অভবয্অিাপজেি্ াাঁইয়া।্অথবা্স্িাপযর্বযবস্থা্যারা্কর্র্িার্ের্ভাো্করা্
কান্নাওয়ালা।্ পকন্তু্ এ-রকি্ খনাাংরা্ পবেঘুর্ে্ খচহারার্ খলাকোর্ স্বর্র্ এিন্ একো্
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আিীক্ষ্ণ্োংকার্ পছল,্ হাবভার্বর্এিন্একো্ চপকি্িীিিা্ পছল্ খয্িা্ খজার্কর্র্
িানুর্ষর্ির্নার্যা ্আোয়্কর্র্ির্ব্ছার্ে। 
 
আর্র,্িিাই,্আপপন্খক্শুপন?্আর্কীর্স্র্অপযকার্রই-বা্এই্ভদ্রর্লার্কর্কা জপে্
ঘাাঁোঘাাঁপে্করর্ছন?্শুর্যার্লন্বৃদ্ধ। 
 
আপি্একজন্প্রাইর্ভে্পডর্েকপেভ।্এই্ভদ্রর্লার্কর্অেৃিয্হওয়ার্একো্বযােযা্েুাঁর্জ্
বার্করপছ্িাে। 
 
ওর্হা,্িাই্নাপক?্কার্পনর্েের্ি্খচষ্টা্করর্ছন্শুপন? 
 
এই্ ভদ্রর্লার্কর্ পনর্েের্ি।্ ইপন্ েনের্নর্ বনু্ধ্।্ স্কেলযান্ড্ ইয়াডে্ এাঁর্ক্ সু্পাপরি্
কর্রপছর্লন্আিার্স্াহাযয্খনবার্জর্নয। 
 
আপপন্খক,্িিাই? 
 
আপি্পস্পরল্ওভারেন। 
 
িাহর্ল্আপপনই্আিায়্খেপলগ্রাি্পাপঠর্য়পছর্লন।্আিার্নাি্লডে্িাউন্ট-খজিস্।্েবর্
খপর্য়ই্ চেপে্ চর্ল্এর্স্পছ।্ খবইজওয়াোর্রর্ বার্স্্আস্র্ি্ যিো্ স্িয়্ লার্ ,্ পঠক্
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িিেুকু্ স্িয়্ খ র্ছ্ আিার্ এর্স্্ খপৌঁর্ছার্ি।্ আপপনই্ িাহর্ল্ পডর্েকপেভ্ পনর্য়া ্
কর্রর্ছন? 
 
েরচ্বহন্করর্ি্আপপন্প্রস্তুি্খিা? 
 
আিার্ বনু্ধ্্  ডর্ের্ক্ েুাঁর্জ্ বার্করার্পর্ খস্-ই্ খস্-েরচো্ পের্য়্ খের্ব,্ খস্-পবষর্য়্
আিার্খকার্না্স্র্ন্দহই্খনই,্স্যার। 
 
পকন্তু্যপে্কপস্মনকার্লও্েুাঁর্জ্না্পাওয়া্যায়,্আাঁ?্উত্তর্পেন্এ-প্রর্শ্নর? 
 
খস্র্ক্ষর্ে্পনঃস্র্ন্দর্হ্িার্পপরবারই— 
 
ওস্ব্পকিু্হর্ব্না্িিাই,্পকিু্হর্ব্না!্ লা্পচর্র্পচর্লর্ির্িা্পচৎকার্কর্র্ওর্ঠন্
েবেকায়্বৃদ্ধ।্একো্কানাকপেও্আিার্কার্ছ্পার্বন্না–ভুর্লও্খস্-প্রিযািা্করর্বন্না্
আপপন্একো্কানাকপের্জর্নযও্ নয়!্ বুর্ঝর্ছন্ খিা,্ পি.্ পডর্েকপেভ!্ওই্ খছাকরার্
আত্মীয়স্বজন্বলর্ি্শুযু্আপছ্আপি।্এবাং্পপরষ্কার্বর্ল্রােপছ্এজর্নয্আপি্খকার্না্
োপয়ত্ব্ পনপি্ না।্ আপি্ কের্না্ পয়স্ার্ অপবযয়্ কপর্ না।্ খস্ইজর্নযই্ হয়র্িা্ িার্
অর্নক্আিা্আকাঙ্ক্ষা্খথর্ক্থাকর্ি্পার্র।্পকন্তু্এেন্আর্নিুন্কর্র্অপবযয়্শুরু্
করার্অপভপ্রায়্আিার্খনই।্আর্ওই্খয্কা জগুর্লা্পনর্য়্স্বির্ন্দ্নাোচাো্করর্ছন,্
ওর্ির্যয্যপে্িভলযবান্পকছু্থার্ক্খিা্বর্ল্রােপছ্আপনার্কই্জবাবপেপহ্করর্ি্হর্ব্
খস্স্র্বর্জর্নয। 
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িালেক্ খহািস্্বলর্ল,্ খভপর্গুড,্স্যার।্ইপিির্যয্একো্প্রশ্ন্ পজর্েস্্করর্ি্পাপর?্
এই্িরুণপের্অন্তযোন্স্ম্পর্কে্আপনার্পনজস্ব্খকার্না্পথর্য়াপর্আর্ছ্পক? 
 
না্িিাই,্ খনই।্যর্থষ্ট্লম্বা-চওো্হর্য়র্ছ্খস্্এবাং্ পনর্জর্ভার্লািন্দ্খবাঝবার্ির্িা্
বর্য়স্ও্হর্য়র্ছ।্এেন্যপে্পনর্জর্ক্হাপরর্য়্খেলার্ির্িা্িহািভে্হর্য়্থার্ক্খস্,্খিা্
আপি্িার্ক্খ ারুর্োজা্করার্খকার্নারকি্োপয়ত্ব্পনর্ি্প্রস্তুি্নই। 
 
আপনার্অবস্থাো্খবি্বুঝপছ্আপি,্বর্ল্খহািস্।্েুষ্ট্বুপদ্ধ্পিেপিে্কর্র্ওর্ঠ্ওর্েুই্
খচার্ে।্আপপনও্হয়র্িা্আিার্অবস্থাো্উপলপি্করর্ি্পারর্বন।্ ডর্ে্েনেনর্ক্
 পরব্ িানুষ্ বর্লই্ ির্ন্ হর্ি।্কার্জই্িার্ক্ যপে্গুি্করাই্ হর্য়্ থার্ক,্ির্ব্িা্
পনিয়্ িার্ পনজস্ব্ স্ম্পপত্তর্ জর্নয্ করা্ হয়পন।্ আপনার্ যন-পবভর্বর্ সু্েযাপি্
স্া রপার্রও্খপৌঁর্ছর্ছ,্লডে্িাউন্ট-খজিস্্এবাং্খস্ইজর্নযই্হয়র্িা্আপনার্ভাইর্পার্ক্
একেল্খচার-ডাকাি্পনর্জর্ের্েপ্পর্র্এর্ন্খের্লর্ছ্আপনার্বাপে,্আপনার্খরাজকার্
অভযাস্্আর্আপনার্খেৌলর্ির্েবরােবর্আোয়্করার্জর্নয।্আিার্পবশ্বাস্,্এিনপে্
হওয়ার্স্ম্ভাবনাই্খবপি। 
 
খেের্ি্ খেের্ি্ খনকোইর্য়র্ ির্িা্ স্াো্ হর্য়্ খ ল্ েবেকায়্ বুর্োর্ োস্কপম্পি্
িুেোনা। 
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হায়্ ভ বান,্ এ্ কী্ যারণা!্ এ-রকি্ িয়িাপনর্ কথা্ খয্ ঘুণাক্ষর্রও্ ভাবর্ি্ পাপরপন্
আপি!্েুপনয়ায়্এ-রকি্অিানুপষক্বেিার্ির্েলও্আর্ছ!্পকন্তু্ ডর্ে্খছর্লপে্োস্া–
ভাপর্ েুাঁর্ে্ আর্ িক্ত্ খছর্ল।্ কাকার্ক্ পর্থ্ বস্ার্নার্ ির্িা্ কাজ্ িি্ প্রর্লাভন্
খেোর্লও্িার্ক্পের্য়্করার্না্যার্ব্না।্আজই্স্ন্ধ্যায়্িালকপে্বযার্ঙ্ক্স্পরর্য়্খেলার্
বযবস্থা্ করপছ।্ ইপিির্যয্ আপপন্ খচষ্টার্ কসু্র্ করর্বন্ না,্ পি.্ পডর্েকপেভ!্ আিার্
অনুর্রায,্ খছর্লপের্ক্ পনরাপর্ে্ পেপরর্য়্আনার্জর্নয্ পকছুই্করর্ি্ বাপক্ রাের্বন্ না্
আপপন।্আর্োকা?্খবি,্পাাঁচ্পাউন্ড,্এিনকী্েি্পাউন্ড 
 
পযেন্ত্েরচ্করর্ি্প্রস্তুি্রইলাি্আপি। 
 
খবকায়োয়্ পর্ে্ খবি্ ের্ি্ খ পছর্লন্ বুর্ো্ লডে্ িাউন্ট-খজিস্।্ পকন্তু্ িা্ স্র্েও্
অপভজাি্কৃপর্ণর্কাছ্খথর্ক্আিার্ের্কার্জ্লা র্ি্পার্র্এিন্খকার্না্িথযই্বার্
করা্খ ল্না।্ভাইর্পার্বযপক্ত ি্জীবন্স্ম্বর্ন্ধ্্পবর্িষ্খকার্না্েবরােবর্রাের্িন্না্
উপন।্পিেপণ্ডি্খেপলগ্রার্ির্স্ভে্ছাো্যেন্আর্পকছুই্এল্না্হার্ি,্িেন্কা জোর্
এক্কপপ্পনর্য়্খহািস্্রওনা্হল্যুপক্ত-িৃঙ্খর্লর্পিিীয়্গ্রপন্থপের্প্রিযািায়।্লডে্িাউন্ট-
খজিস্র্ক্পবোয়্পের্য়্হাাঁে্খছর্ে্খবাঁর্চপছলাি্আিরা।্পস্পরল্ওভারেন্খ পছর্লন্পের্ির্
অনযানয্ বনু্ধ্বান্ধ্বর্ের্ স্র্ঙ্গ্ এই্ আকপস্মক্ েুনেেব্ স্ম্বর্ন্ধ্্ আলাপ্ আর্লাচনা্ করর্ি।্
খহার্েল্খথর্ক্একেু্এপ র্য়ই্একো্খেপলগ্রাে্অপেস্্খেের্ি্খপলাি।্বাইর্র্োাঁপের্য়্
পেল্খহািস্। 
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বলল,্ কপাল্ ঠুর্ক্ খেো্ যাক,্ স্েল্ হর্লও্ হর্ি্ পাপর।্ অবিয্ স্িয়্ থাকর্ল্
অনায়ার্স্ই্কাউন্টারের্য়লগুর্লা্ খের্ে্ পনর্ি্পারিাি্ পকন্তু্ খস্-পযোর্য়্এেনও্আিরা্
খপৌঁর্ছাইপন।্এ-রকি্বযস্তস্িস্ত্জায় ায়্িুে্পচর্ন্খরর্ে্খেওয়া্ওর্ের্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্নয়্
বর্লই্খিা্ির্ন্হয়।্স্াহর্স্্বুক্খবাঁর্য্খেো্যাক্খকাথাকার্জল্খকাথায়্োাঁোয়। 
 
খরপলাংর্য়র্ ওপের্ক্ বর্স্্ থাকা্ িরুণীপের্ক্ িযুক্ষপরি্কর্ণ্ঠ্ শুর্যাল্ খহািস্,্আপনার্ক্
পবরক্ত্করার্জর্নয্েুঃপেি।্ িকাল্খয-খেপলগ্রািো্পাপঠর্য়পছলাি্িার্ি্কর্য়কো্খছাি্
ভুল্ রর্য়্ খ র্ছ।্ এেনও্ খকার্না্ উত্তর্ না-পাওয়ায়্আিার্ ির্ন্ হর্ি্িলায়্ হয়র্িা্
আিার্নািোই্পলের্ি্ভুর্ল্খ পছ।্স্পিযই্িাই্পকনা্বলর্ি্পার্রন্আিায়? 
 
এক্িাো্কাউন্টারের্য়র্লর্ওপর্ঝুাঁর্ক্পেল্খির্য়পে। 
 
ক-োয়?্শুর্যায়্খস্! 
 
ছ-োর্একেু্পর্রই। 
 
কার্নার্ি? 
 
খঠাাঁর্ের্ওপর্আঙুল্খরর্ে্চপকর্ি্আিার্পার্ন্িাকার্ল্খহািস্।্িারপর,্খযন্খবজায়্
খ াপনীয়্কথা,্এিপন্ সু্র্র্ পেস্পেস্্কর্র্ওর্ঠ,্ খিষ্পঙপক্তর্ি্খলো্ পছল্ভ বার্নর্
খোহাই।্উত্তর্না-পাওয়ায়্বর্ো্উেপবগ্ন্রর্য়পছ। 
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একো্েিে্আলাো্কর্র্খেলর্ল্খির্য়পে। 
 
এইো।্নাি্খনই।্বর্ল্েিেো্কাউন্টার্রর্ওপর্পপরষ্কার্কর্র্পবপছর্য়্যর্র। 
 
খহািস্্বর্ল্উঠল,্িাহর্লই্খেেুন,্এইজর্নযই্খকার্না্উত্তর্পাইপন্এেনও্পযেন্ত।্কী্
পবপে!্বাস্তপবকই্কী্ পনর্রে্ খবাকা্আপি।্গুডিপনোং্ পিস্।্িন্ খথর্ক্োর্িাো্ পচন্তার্
খবাঝা্নাপির্য়্খেওয়ার্জর্নয্অর্িষ্যনযবাে!্রাস্তায়্খবপরর্য়্এর্স্্েু-হাি্ঘষর্ি্ঘষর্ি্
পনঃির্ব্দ্একর্চাে্খহর্স্্পনর্ল্খহািস্। 
 
হল?্শুর্যালাি্আপি। 
 
এপ র্য়্চর্লপছ,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্পেপবয্এপ র্য়্চর্লপছ্আিরা।্খেপলগ্রািোনায়্এক্
ঝলক্খচাে্খবালাবার্জর্নয্খিােিাে্স্ািো্পবপভন্ন্পপরকল্পনা্এাঁর্ে্খরর্েপছলাি।্পকন্তু্
এর্কবার্র্প্রথিোর্িই্খয্এইভার্ব্খকল্লা্ের্ি্কর্র্খেব,্িা্আিাই্করর্ি্পাপরপন। 
 
লাভো্কী্হল্শুপন? 
 
িেন্ত্শুরু্করার্পয়লা্নম্বর্পর্য়ন্ট।্একো্ভাোর্ে্খঘাোর্ াপে্ডাকল্ও।্েুজর্ন্
চর্ে্বস্ার্পর্বলর্ল,্পকাংস্্ক্রস্্খেিন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

165 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

খরলপর্থ্ভ্রিণ্আর্ছ্ির্ন্হর্ি? 
 
আিার্ির্ন্হয়,্এেুপন্েুজর্নর্খকপির্জ্যাওয়া্েরকার।্স্বকো্পর্য়ন্ট্খথর্কই্ওই্
একপে্পের্করই্পনর্েেি্পাওয়া্যার্ি। 
 
সু্প্রাচীন্ ইউপনভাপস্েপে্ িহর্র্ যেন্ খপৌঁর্ছালাি,্ অন্ধ্কার্ ঘপনর্য়্ এর্স্র্ছ্ আর্িপার্ি।্
খেিন্খথর্ক্একো্খঘাোর্ াপে্পনর্ল্খহািস্।্ ার্োয়ানর্ক্হুকুি্করল্ড.্খলস্পল্
আিেিাংর্য়র্ বাপের্ি্ পনর্য়্ খযর্ি।্ পিপনে্ কর্য়ক্ পর্রই্ িহর্রর্ জিজিাে্ অঞ্চর্ল্
রাস্তার্ওপর্রই্একো্বাপের্স্াির্ন্ াপে্থািল।্পথ্খেপের্য়্আিার্ের্খভির্র্পনর্য়্
খ ল্বােলার্এবাং্খবি্পকছুক্ষণ্অর্পক্ষা্করার্পর্প্রর্বি্করলাি্কনস্ালপোং্রুর্ি।্
খেপবর্লর্স্াির্ন্বর্স্্পছর্লন্ড.্আিেিাং। 
 
আপনার্ নাি্আপি্শুর্নপছ,্ পি.্ িালেক্ খহািস্।্আপনার্ বৃপত্তও্আিার্অজানা্ নয়।্
খযস্ব্বৃপত্তর্ক্আপি্খকার্নাির্িই্বরোস্ত্কপর্না,্আপনারপেও্পর্ে্িার্ের্ির্যয। 
 
একেু্ খোাঁজ্ পনর্লই্ খেের্বন,্ ডক্টর,্ এর্ের্ির্ প্রপিপে্ পক্রপিনার্লর্ স্র্ঙ্গ্ এই্ পবষর্য়্
আপপন্একিি,্িান্ত্স্বর্র্বলর্ল্বনু্ধ্বর। 
 
আর্র্ িিায়,্ আপনার্ বুপদ্ধ্ িপক্ত-প্রর্চষ্টা্ যিক্ষণ্ খকবল্ অপরায্ পনবারণ্ করার্
উর্ের্িযই্পনর্য়াপজি্হর্ি,্িিক্ষণ্পযেন্ত্স্িার্জর্খযর্কার্না্বযপক্তই্িা্স্িথেন্করর্ব,্
প্রপিপে্ কাণ্ডোনস্ম্পন্ন্ িানুর্ষর্ অনুর্িােন্ জানার্ব্ আপনার্ উেযার্ৗ ্ আর্য়াজর্নর।্
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যপেও্আিার্ পবশ্বাস্্এজর্নয্ স্রকাপর্ পুপলিবাপহনীই্ যর্থষ্ট্এবাং্ এ-স্ম্বর্ন্ধ্্ পিলিাে্
স্র্ন্দর্হর্অবকাি্খনই্আিার্ির্ন।্পকন্তু্যেনই্আপপন্ পকনা্বযপক্তপবর্ির্ষর্ খ াপন্
কর্র্চুপপস্ার্র্নাক্ লান,্খযস্ব্পাপরবাপরক্িে্খলাকচকু্ষর্অন্তরার্ল্থাকর্লই্িঙ্গল,্
খস্গুপলর্ক্ েুাঁপচর্য়্ খিার্লন্ এবাং্ আপনার্ চাইর্ি্ খবপি্ বযস্তবা ীি্ খযস্ব্ পুরুষ,্
প্রস্ঙ্গক্রর্ি্ িার্ের্ িভলযবান্ স্িয়্ নষ্ট্ করর্ি্ আর্স্ন,্ িেনই্ জানর্বন্ আপনার্
আপবভোবর্ক্উের্কা্উৎপাি্পহর্স্র্বই্স্িার্লাচনার্স্মু্মেীন্হর্ি্হয়। 
 
উোহরণস্বরূপ,্এই্িুহভ র্িে্আপনার্স্র্ঙ্গ্আলাপ্করার্চাইর্ি্একো্গ্রন্থ্রচনা্করাই্
খশ্রয়্ির্ন্কপর্আপি। 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ,্ডক্টর।্ পকন্তু্িবুও্ পক্জার্নন,্গ্রন্থ্রচনার্ খথর্ক্এই্আলাপোই্হয়র্িা্
খেের্বন্খবপি্প্রর্য়াজনীয়্ির্ন্হর্ি।্প্রস্ঙ্গক্রর্ি্একো্কথা্বর্ল্রাপে।্আপপন্খয-
অপভর্যার্ ্ এইিাে্ অপভযুক্ত্ করর্লন্আিার্ের,্ আিরা্ পকন্তু্ পঠক্ িার্ পবপরীিোই্
করপছ।্খযিন্যরুন্না্খকন,্বযপক্ত ি্পবষয়্স্বেজনস্ির্ক্ষ্যার্ি্প্রকাি্না-পায়,্খস্ই্
খচষ্টাই্করর্ি্এর্স্পছ্আিরা–যা্হওয়া্ খিার্েই্স্ম্ভব্ পছল্না,্যপে্এ-খকস্্স্রকাপর্
পুপলর্ির্ হার্ি্ খযি।্ খকননা্ িার্ের্ হার্ি্ খপৌঁর্ছার্নার্ পপরণপিই্ হল্ স্ব্ পকছুই্
পাবপলর্কর্স্াির্ন্উেঘাপেি্ হর্য়্পো।্আপপন্আিায়্একজন্ পনছক্অপনয়ি্পথ্
পপরষ্কারক্তস্পনক্পহস্ার্বই্খেের্ি্পার্রন।্এর্ের্ির্তবয্পুপলি্খোর্স্ের্আর্ ভার্ ই্
চর্ল্আিার্অপভযান।্আপি্এর্স্পছ্পি.্ ডর্ে্েনেন্স্ম্বর্ন্ধ্্আপনার্ক্পজোস্াবাে্
করর্ি। 
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কী্হর্য়র্ছ্িার? 
 
আপপন্খিা্িাাঁর্ক্খচর্নন,্িাই্না? 
 
খস্্আিার্ঘপনষ্ঠ্বনু্ধ্। 
 
আপপন্জার্নন্উপন্অেৃিয্হর্য়্খ র্ছন? 
 
আ,্স্পিয!্ডক্টর্রর্সু্কর্ঠার্ িুর্ের্অিসৃ্ণ্খরোর্ পবনু্দিাে্ভাব্পপরবিেন্খেো্ খ ল্
না। 
 
কাল্রার্ি্খহার্েল্খছর্ে্খবপরর্য়্যান্উপন।্িারপর্খথর্ক্আর্খকার্না্খোাঁজ্পাওয়া্
যার্ি্না্িাাঁর। 
 
পের্র্আস্র্ব্পনিয়। 
 
আ ািীকাল্ভাপস্েপে্েুেবল্িযাচ। 
 
এস্ব্ খছর্লিানুপষ্ খেলাযুলা্ স্ম্বর্ন্ধ্্ এিেুকু্ স্ির্বেনা্ খনই্ আিার।্ িরুণ্  ডর্ের্
এর্হন্েভরেৃপষ্ট্শুর্ন্েুবই্আগ্রহ্জা র্ছ্স্র্ন্দহ্খনই,্খকননা্ওর্ক্শুযু্আপি্পচপনই্না,্
পছন্দও্কপর।্পকন্তু্েুেবল্িযাচ্খকার্নাির্িই্আিার্এপক্তয়ার্র্আর্স্্না। 
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িাই্যপে্হয়্খিা্পি.্েনের্নর্এর্হন্অন্তযোর্নর্িেন্তকার্যে্আপনার্স্ির্বেনা্আপি্
োপব্করপছ।্উপন্খকাথায়,্িা্আপপন্জার্নন? 
 
পনিয়্না। 
 
 িকাল্খথর্ক্ওাঁর্ক্আপপন্খের্েনপন? 
 
না,্খেপেপন। 
 
পি.্েনেন্পক্স্বাস্থযবান্পুরুষ? 
 
পনর্রে্স্বাস্থয্িার। 
 
ওাঁর্ক্খকার্নাপেন্অসু্স্থ্হর্ি্খের্ের্ছন্আপপন? 
 
না। 
 
েে্কর্র্ডক্টর্রর্খচার্ের্স্াির্ন্এক্িাো্কা জ্খির্ল্যরর্ল্খহািস্। 
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িাহর্ল্খির্রা্প পনর্এই্রপস্েোর্একো্বযােযা্হয়র্িা্পাওয়া্যার্ব্আপনার্কার্ছ।্
 ি্িার্স্্ পি.্ ডর্ে্েনেন্এ-োকাো্ পের্য়র্ছন্ খকপির্জর্ড.্ খলস্পল্আিেিাংর্ক।্
ওাঁর্ খেপবর্লর্ ওপর্ পর্ে্ থাকা্ অনযানয্ কা জপর্ের্ ির্যয্ খথর্ক্ এ-রপস্েো্ িুর্ল্
এর্নপছ্আপি। 
 
রার্ ্লাল্হর্য়্ওর্ঠ্ডক্টর্রর্িুে। 
 
পি.্খহািস্,্আপনার্কার্ছ্এ্পনর্য়্খকার্না্বযােযা্খিানাবার্কারণ্আর্ছ্বর্ল্ির্ন্হয়্
আিার। 
 
রপস্েো্আবার্খনােবইর্য়র্িার্ঝ্খরর্ে্পের্ল্খহািস্। 
 
বলল,্ এ-স্ম্বর্ন্ধ্্ জনস্াযারর্ণর্ স্াির্ন্আপনার্ বযােযা্ হাপজর্ করা্ যপে্ ভার্লা্ ির্ন্
কর্রন্ িা,্ েু-পেন্ আর্ ্ খহাক্ আর্ পর্র্ খহাক,্ িাই্ হর্বেন।্ আর্ ই্ বর্লপছ্
আপনার্ক,্ খয-েবর্অনয্ খকউ্ তেপনক্কা র্জ্ খছর্প্ পের্ি্বাযয,্আপি্িা্যািাচাপা্
পের্য়্ পের্ি্পাপর্অর্ক্লর্ি।্এর্ক্ষর্ে,্আিার্ওপর্স্ম্পভণে্আস্থা্ খরর্ে্স্ব্কথা্ েুর্ল্
বলর্লই্স্পিয্স্পিয্বুপদ্ধিার্নর্কাজ্করর্িন। 
 
এ-স্ম্পর্কে্পকছুই্জাপন্না্আপি। 
 
লন্ডন্খথর্ক্পি.্েনেন্আপনার্ক্খকার্না্েবর্পাপঠর্য়পছর্লন্পক? 
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পনিয়্না। 
 
কী্িুিপকল!্কী্িুিপকল!্আবার্খপাে্অপেস্!্অবস্ন্নভার্ব্েীঘেশ্বাস্্খেলল্খহািস্।্
 িকাল্ স্ন্ধ্যা্ ছ-ো্ খবর্জ্ পর্নর্রা্ পিপনর্ে্ লন্ডন্ খথর্ক্ পি.্  ডর্ে্ েনেন্ একো্
অিযন্ত্জরুপর্খেপলগ্রাি্পাপঠর্য়পছর্লন্আপনার্ক।্িার্অন্তযোর্নর্স্র্ঙ্গ্এ-খেপলগ্রার্ির্
একো্ পনগুঢ়্ স্ম্পকে্ খয্ আর্ছ্ খস্-পবষর্য়্ খকার্না্ স্র্ন্দহই্ থাকর্ি্ পার্র্ না।্ আর,্
িবুও্ পকনা্ এেনও্ পযেন্ত্ খস্-খেপলগ্রাি্ এর্স্্ খপৌঁর্ছায়পন্ আপনার্ হার্ি?্ পছঃ্ পছঃ,্
অিযন্ত্ পনন্দনীয়্ অপরাযজনক্  াপেলপি।্ আপি্ এেুপন্ স্থানীয়্ অপের্স্্ প র্য়্ একো্
অপভর্যা ্পলপের্য়্রােপছ। 
 
পছর্লর্ছাঁো্ যনুর্কর্ ির্িা্ িোক্কর্র্ খেপবর্লর্ স্াির্ন্ লাপের্য়্ উঠর্লন,্ ড.্ খলস্পল্
আিেিাং।্পনোরুণ্খক্রার্য্উর্ত্তজনায়্েকের্ক্লাল্হর্য়্উর্ঠপছল্িাাঁর্িপলন্িুে। 
 
বলর্লন,্আপনার্ক্িিাই,্একেু্কষ্ট্খেব।্লম্বা্লম্বা্পা্খের্ল্চেপে্বাপের্বাইর্র্
স্র্র্পেুন।্আপনার্পনর্য়া কিো্লডে্িাউন্ট-খজিস্র্ক্বর্ল্খের্বন্িার্স্ার্থ্বা্িার্
এর্জর্ন্টর্স্ার্থ্খকার্নারকি্বাকযালাপ্করার্বাস্না্আিার্খনই।্না,্না,্িিায়,্আর্
একো্কথাও্নয়।্খের্প্প র্য়্ াং্ াং্কর্র্োরুণ্খজার্র্ঘণ্টা্বাজার্ি্লা র্লন্ডক্টর।্
জন,্এই্ভদ্রর্লাকর্ের্বাইর্র্যাওয়ার্পথ্খেপের্য়্োও।্জিকার্লা্খচহারার্বােলার্
এর্স্্পনেেয়ভার্ব্েরজা্পযেন্ত্পথ্খেপের্য়্পনর্য়্খ ল্আিার্ের্এবাং্িার্পর্রই্এর্স্্
োাঁোলাি্রাস্তায়। 
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অিহাস্য্কর্র্উঠল্খহািস্। 
 
বলল,্ ড,্ খলস্পল্ আিেিাং্ বাস্তপবকই্ জীবনীিপক্তর্ি্ ভরপুর্ কোযার্ির্ িানুষ।্
স্বনািযনয্ িপরয়াপেের্ পির্রাযার্নর্পর্িার্িভনযস্থান্পভণে্করার্পর্ক্ষ্ডক্টর্রর্ চাইর্ি্
খযা যির্ বযপক্ত্ আর্ আপি্ খেপেপন।্ অবিয্ ওই্ পর্থই্ যপে্ ওাঁর্ প্রপিভা্ পপরচালনা্
করর্িন,্ির্বই্পাওয়া্খযি্িপরয়াপেের্উপযুক্ত্উত্তরস্ভপর।্যাই্খহাক,্খবচাপর্ওয়ােস্ন,্
আপির্থয়িািভনয্ পনবোন্ধ্ব্ এই্ িহর্র্ আিরা্ এেন্ আের্ক্ পেলাি।্ হার্ির্ খকস্্
পপরিযা ্ না-কর্র্ এ-িহর্ খছর্ে্ এক্ পা-ও্ নের্ি্ পাপর্ না।্ আিেিাংর্য়র্ বাপের্
উলর্োপের্ক্ ওই্ খছাি্ স্রাইোনাো্ আিার্ের্ চাপহো্ খিোর্নার্ পর্ক্ষ্ আিযেরকর্ির্
উপযুক্ত।্ স্াির্নর্ পের্কর্ একো্ ঘর্ েেল্ কর্র্ রাি্ কাোর্নার্ ির্িা্ েরকাপর্
পজপনস্পে্স্ওো্করার্বযবস্থা্যপে্করর্ি্পাপর্খিা্খস্ই্অবস্র্র্েুকোক্কর্য়কো্
িেন্ত্করার্স্িয়্পাই্আপি। 
 
খহািস্্যা্খভর্বপছল,্িার্চাইর্িও্খয্পবলক্ষণ্েীঘে্ এই্কর্য়কপে্েুকোক্িেন্ত,্িা্
প্রিাপণি্ হল্ ন-ো্ পযেন্ত্ স্রাইোনায়্ িারা্ না্ পের্র্আস্ায়।্ েযাকার্ি্ হর্য়্ খ পছল্
খবচাপর।্ পবিষে্ িুে্ হিািায়্ শুপকর্য়্আিপস্্ হর্য়্ খ পছল।্ স্বোর্ঙ্গ্ যুর্লাকাোর্ পবস্তর্
ো ।্কু্ষযায়,্ িৃষ্ণায়্আর্ক্লাপন্তর্ি্অবস্ন্ন।্রার্ির্োওয়া্ঠান্ডা্ পহি্হর্য়্পর্ে্ পছল্
খেপবর্লর্ওপর।্জঠরানল্িান্ত্কর্র্পাইপ্যপরর্য়্বস্ার্পর্আবার্ পের্র্এল্ওর্
অযের্কৌিুকিয়্পকন্তু্পুর্রাপুপর্োিেপনক্ভাবভপঙ্গ।্কাজ্করবার্ পস্র্য্পথ্খছর্ে্বাাঁকা্
পথ্যরর্লই্আচার্আচরর্ণর্ির্যয্ পঠক্এিনই্েৃপষ্টভপঙ্গ্েুপের্য়্খিালাই্ওর্স্বভাব।্
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খঘাোর্ াপের্চাকার্িব্দ্শুর্ন্উর্ঠ্প র্য়্জানলা্ পের্য়্বাইর্র্িাকাল্ও।্ঝকঝর্ক্
 যাস্বাপির্আর্লায়্ খেেলাি,্একর্জাো্যভস্র্রর্ঙর্ খঘাোয়্োনা্একো্িহাি্ াপে্
োাঁপের্য়্ডক্টর্রর্েরজার্স্াির্ন। 
 
খহািস্্বলর্ল,্পিন্ঘণ্টা্লা ল।্যাো্শুরু্হর্য়পছল্স্ার্ে্ছোয়।্পের্র্এর্লন্এেন।্
িার্ িার্ন্এই্ খয্ েি্ খথর্ক্ বার্রা্ িাইল্ বযাস্াযে্ পনর্য়্আাঁকা্ বৃত্ত্অঞ্চর্লর্ ির্যযই্
যািায়াি্করর্লন্উপন।্প্রপিপেন্এিপন্যাো্ পের্ন্একবার্ খিা্ বর্েই,্িার্ঝ্িার্ঝ্
েুবারও্উপন্কর্রন। 
 
খয্ডক্টর্প্রযাকপেস্্কর্রন,্িার্পর্ক্ষ্িা্খিার্েই্অস্বাভাপবক্পকছু্নয়। 
 
পকন্তু্আিেিাং্খিা্আর্স্পিয্স্পিয্প্রযাকপের্স্র্ডক্টর্নন।্উপন্কর্লর্জর্খলকচারার্
এবাং্কনস্ালেযান্ট্অথোৎ্পবর্িষে।্খজনার্রল্প্রযাকপেস্্করার্ক্খথাোই্পর্রায়া্কর্রন্
উপন।্খকননা,্এর্ি্ির্নার্যা ্পবপক্ষপ্ত্হয়,্ের্ল্ক্ষপি্হয়্িার্খলোপোর।্খস্র্ক্ষর্ে্
এি্লম্বা্লম্বা্পাপে্খেওয়া্িাাঁর্পর্ক্ষ্রীপিির্িা্ পবরপক্তজনক।্িা্স্র্েও্খকন্িার্
এি্িৎপরিা!্এবাং্খরাজ্খরাজ্কার্কই-বা্খেের্ি্যান্উপন? 
 
ওাঁর্খকার্চায়ান— 
 
িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন,্িার্কার্ছই্আপি্প্রথি্আগুয়ান্হর্য়পছলাি্ পক্না,্ খস্-পবষর্য়্
পক্খিািার্স্াংিয়্আর্ছ?্বেেি্স্বভাবচপরর্ের্জর্নযই্খিাক্বা্িপনর্বর্প্রর্রাচনার্িই্
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খহাক,্আপি্যাওয়ািাে্ খলাকো্একো্ কুকুর্ খলপলর্য়্ পের্য়পছল্আিার্খপছর্ন।্ভাপর্
খচায়ার্ে্খলাক।্পকন্তু্আিার্ছপেোর্খচহারা্কার্রারই্পছন্দ্হল্না,্কুকুরোরও্নয়,্
এবাং্ওই্নিার্খলাকোরও্নয়।্কার্জ্কার্জই,্এ-প্রস্র্ঙ্গ্যবপনকা্পেল্ওইোর্নই।্
এ-বযাপার্রর্পর্খকার্চায়ার্নর্স্র্ঙ্গ্আিার্স্ম্পকে্ এিনই্আেষ্ট্হর্য়্উঠল্খয্আরও্
পকছু্খোাঁজেবর্খনওয়ার্প্রশ্নই্ওর্ঠ্না।্যা্পকছু্খজর্নপছ্িা্আিার্ের্এই্স্রাইোনার্
উর্ঠার্ন্একজন্বনু্ধ্ভাবাপন্ন্স্থানীয়্ খলার্কর্কাছ্ খথর্ক।্ডক্টর্রর্ খরাজকার্অভযাস্-
েভযাস্্স্ম্বর্ন্ধ্্অর্নক্েবর্িার্ িুর্েই্শুনলাি।্প্রপিপেন্িহাি্হাাঁপকর্য়্যাবার্েবর্
খপলাি্িার্কার্ছ।্ পঠক্এই্স্ির্য়্িার্কথার্যাথাথেয্প্রিাণ্করার্জর্নযই্ াপেো্
এর্স্্োাঁোল্েরজার্স্াির্ন! 
 
অনুস্রণ্করর্ল্না্খকন? 
 
চিৎকার,্ওয়ােস্ন!্আজর্কর্স্ন্ধ্যায়্ খেেপছ্ বুপদ্ধর্আভায়্ পেপবয্ঝলিল্করছ্িুপি!্
িিলবো্ আিারও্ িাথায়্ এল।্ লক্ষ্ কর্রছ,্ হয়র্িা,্ স্রাইোনার্ পঠক্ পার্িই্
স্াইর্কর্লর্ একো্ খোকান্ আর্ছ।্ পপে্ পক্ িপর্ কর্র্ খেৌর্ে্ প র্য়্ ঝপেপি্ একো্
স্াইর্কল্ েেল্করলাি্ খস্োর্ন।্িারপর্ িহাি্  াপেোনা্ খচার্ের্আোর্ল্ পুর্রাপুপর্
যাওয়ার্ আর্ ই্ শুরু্ করলাি্ অনুস্রণ–পবে।্ দ্রুি পির্ি্ চাপলর্য়্ না াল্ খপলাি্
 াপেোনার।্িারপর্ বুপদ্ধিার্নর্ির্িা্ি-োর্নক্ জ্ পক্ওইরকি্েভর্ খথর্ক্ াপের্
আর্লা্খের্ে্আঠার্ির্িা্খলর্ ্রইলাি্খপছর্ন।্খেের্ি্খেের্ি্এর্স্্পেলাি্িহর্রর্
বাইর্র।্ াাঁর্য়র্রাস্তার্ওপর্পেপবয্চর্লর্ছ্ডক্টর্রর্ াপে,্পঠক্এই্স্ির্য়্একো্পনিান্ত্
অপিানজনক্ কাণ্ড্ ঘেল।্ হঠাৎ্ োাঁপের্য়্ খ ল্ স্াির্নর্ িহাি।্ খবপরর্য়্ এর্লন্ ডক্টর্
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আিেিাং।্দ্রুি্পের্ক্ষর্প্এর্স্্োাঁোর্লন্ পঠক্খযোর্ন্আপি্স্াইর্কল্থাপির্য়্োাঁপের্য়্
পছলাি।্খস্াঁর্িা্হাপস্্খহর্স্্ভাপর্চিৎকার্অবো্ছোর্না্ভপঙ্গিায়্বলর্লন্খয,্রাস্তাো্
খযর্হিু্ খবজায়্ স্রু,্ সু্িরাাং্ িার্ ির্ন্ হয়্ না্ আিার্ স্াইর্কলর্ক্ এপ র্য়্ খযর্ি্
খেওয়ার্ির্িা্জায় া্কর্র্ খেওয়া্স্ম্ভব্ হর্ব্িাাঁর্  াপের্পর্ক্ষ।্এিনভার্ব্কথাো্
বলর্লন্খয,্িার্চাইর্ি্প্রিাংস্নীয়্আর্পকছু্থাকর্ি্পার্র্বর্ল্আিার্ির্ন্হল্না।্
িিক্ষণাৎ্ াপের্পাি্ পের্য়্এপ র্য়্খ লাি্আপি।্বর্োরাস্তা্যর্র্খবি্কর্য়ক্িাইল্
যাওয়ার্ পর্ সু্পবযাির্িা্ একো্ জায় ায়্ খথর্ি্ প র্য়্ ঘাপপে্ খির্র্ রইলাি্  াপেোর্
আস্ার্প্রিীক্ষায়।্পকন্তু্িাাঁর্পেপকপেও্যেন্খেের্ি্পাওয়া্খ ল্না,্িেন্আর্বুঝর্ি্
বাপক্রইল্না্খয্বর্োরাস্তা্ খথর্ক্খবপরর্য়্আস্া্খয্কয়পে্িাো-পথ্আর্ছ,্িার্েরই্
একপে্যর্র্উযাও্হর্য়র্ছ্ব্রুি্ াপে।্আবার্বর্োরাস্তা্যর্র্ পের্র্এলাি্আপি্ পকন্তু্
 াপের্পচহ্নিাে্খেের্ি্খপলাি্না।্পকন্তু্এেন্খিা্িুপিও্খেের্ল,্আপি্পের্র্আস্ার্
পর্রই্পের্র্এল্ াপেো।্প্রথি্প্রথি,্এস্ব্লম্বা্ াপের্স্র্ঙ্গ্ ডর্ে্েনের্নর্অেৃিয্
হওয়ার্খয্খকার্নারকি্স্ম্পকে্থাকর্ি্পার্র,্িা্ভাববার্ির্িা্পবর্িষ্কারণ্আিার্
িাথায়্আর্স্পন্স্পিয।্খিাোিুপে্িেন্ত্করর্ি্খ র্ল্যা্যা্েরকার,্শুযু্িারই্পভপত্তর্ি্
ড.্ আিেিাং্ স্ম্পপকেি্ স্ব্ পকছুরই্ খোাঁজেবর্ পনর্ি্ খচর্য়পছলাি্ আপি।্ পকন্তু্ এেন্
খেেপছ্ খয্ খকউ্িার্ক্অনুস্রণ্করর্ছ্ পক্না,্ খস্-পবষর্য়্ খবি্প্রের্ খচাে্ খরর্ের্ছন্
উপন,্িেন্ঘেনাো্ পবলক্ষণ্গুরুত্বপভণে্ির্ন্হর্ি।্এবাং্এ-রহস্য্খভে্না-করা্পযেন্ত্
আপি্েুপি্হব্না্খকার্নাির্িই। 
 
কালর্ক্অনুস্রণ্করর্ি্পাপর্িাাঁর্ক। 
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পাপর্ পক?্ যা্ ভাবছ্অি্ খস্াজা্ নয়্ খহ।্ খকপিজ্ খজলার্ িাঠপ্রান্তর্রর্ স্র্ঙ্গ্ খিার্েই্
পপরচয়্ খনই্ খিািার,্  া্  াকা্ খেওয়ার্এিেুকু্অবকাি্ খেয়্ না্ এ-অঞ্চল।্ হার্ির্
খির্লার্ ির্িা্ িসৃ্ণ,্ চযাোর্লা,্ পপরষ্কার্ শুযু্জপির্পর্জপি।্িা্ ছাো্ খয-িানুষোর্
অনুস্রণ্কর্রপছলাি;্পিপন্খিা্আর্হাাঁোরাি্নন।্আজ্রার্িই্আিায়্িা্আিা্কর্র্
স্ির্ঝ্ পের্য়র্ছন্উপন।্আপি্ওভারেনর্ক্ খেপলগ্রাি্কর্র্ পের্য়পছ।্লন্ডর্ন্োেকা্যপে্
পকছু্ঘর্ে,্উপন্খযন্চেপে্খস্-েবর্পাপঠর্য়্খেন্আিায়।্ইপিির্যয্আিরা্শুযু্একপে্
কাজ্ পনর্য়ই্ বযস্ত্ থাকর্ি্ পাপর,্ িা্ হল্ ড.্আিেিাংর্য়র্  পিপবপযর্ ওপর্আিার্ের্
ির্নার্যা ্ খকন্দ্রীভভ ি্ করা।্ খপাে্ অপের্স্র্ ভার্লািানুষ্ খির্য়পের্ কৃপায়্ েনের্নর্
পাঠার্না্ জরুপর্ েবর্রর্প্রপিপলপপ্ খের্েই্ ড.্ খলস্পল্আিেিাংর্য়র্ নাি্ খজর্নপছলাি।্
আপি্ িপথ্ কর্র্ বলর্ি্ রাপজ্আপছ,্  ডর্ে্েনেন্ এেন্ খকাথায়্আর্ছন,্ িা্ ড.্
আিেিাং্জার্নন।্আর্উপন্যপে্খস্-েবর্রার্েন,্আর্কায়ো্কর্র্আিরা্যপে্িা্না্
জানর্ি্ াপর,্িাহর্ল্খস্-খোষ্আিার্েরই।্বিেিার্ন্স্বীকার্না-কর্র্উপায়্খনই্খয্এ-
রহর্স্যর্ খ ালর্ির্ল্অাংর্ির্চাপবকাপঠপে্উপন্ পনর্য়্বর্স্্রর্য়র্ছন।্আর্আিার্স্বভাব্
খিা্ িুপি্ জানই,্ ওয়ােস্ন্ এ-রকি্ অবস্থায়্ এ-খেলা্ খছর্ে্ আপি্ স্েকান্ খেওয়ার্
পক্ষপািী্নই। 
 
পকন্তু্ পর্রর্ পেনও্ রহর্স্যর্ িভল্ স্িাযার্নর্ েুব্ কাছাকাপছ্ খপৌঁর্ছার্ি্ পারলাি্ না্
আিরা।্ প্রািরার্ির্ পর্ এর্স্্ খপৌঁর্ছাল্ একো্ পচরকুে।্ িুচপক্ খহর্স্্ আিার্ পের্ক্
কা জো্স্পরর্য়্পের্ল্খহািস্। 
 
পচরকুেোয়্খলো্পছল্: 
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িহািয়, 
 
একো্ পবষর্য়্আপনার্ের্ পনপিন্ত্ রাের্ি্ চাই্আপি।্আিার্  পিপবপযর্ ওপর্ নজর্
রােবার্ খচষ্টা্ কর্র্ শুযু্ স্ির্য়র্অপবযয়্ করর্ছন্আপপন।্  িরার্ি্ পনিয়্আপবষ্কার্
কর্র্ খের্লর্ছন্ খয্আিার্ব্রুহার্ির্ খপছর্ন্একো্জানলা্আর্ছ।্কার্জই,্না্ খহাক্
কুপে্িাইল্স্াইর্কল্চালার্নার্পর্যাোশুরুর্জায় ার্িই্যপে্োপল্হার্ি্পের্র্আস্া্
িনস্থ্ কর্র্ থার্কন্ খিা্ আিায়্ অনুস্রণ্ করর্ি্ পার্রন।্ এই্ অবস্র্র্ আপনার্ক্
জাপনর্য়্ রাপে,্ খ ার্য়ন্দাপ পর্ কর্র্ গুপ্তচর্রর্ ির্িা্ পেনরাি্আিার্ ওপর্ স্জা ্ েৃপষ্ট্
খরর্েও্েনেনর্ক্খকার্নাির্িই্স্াহাযয্করর্ি্পারর্বন্না্আপপন।্আিার্েৃঢ়্পবশ্বাস্,্
পি.্ েনের্নর্ স্বর্চর্য়্ বর্ো্ উপকার্ করর্ি্ পার্রন্ যপে্ আপনারা্ লন্ডর্ন্ প র্য়্
আপনার্কিেকিোর্ক্পরর্পােে্খপি্কর্রন্খয্িার্ভাইর্পার্হপেি্বার্করর্ি্আপনারা্
অক্ষি।্খকপির্জ্থাকর্ল্স্িয়্নষ্ট্করা্ছাো্আর্খকার্না্লাভই্হর্ব্না্আপনার্ের। 
 
—ভবেীয় 
খলস্পল্আিেিাং 
 
ভাপর্স্পষ্টবােী্ আর্ স্াচ্চা্ প্রপিপক্ষ্ এই্ ডক্টর্ ভদ্রর্লাক,্ বর্ল্ খহািস্।্ খবি,্ খবি,্
আিার্ খকৌিভ হলর্ক্ েুাঁপচর্য়্ জাপ র্য়্ পের্য়র্ছন্ উপন।্ সু্িরাাং্ ওাঁর্ স্াপন্নযয্ িযা ্ করার্
আর্ ্স্পিযকার্রর্আরও্পকছু্েবর্আিায়্জানর্িই্হর্ব। 
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আপি্বললাি,্েরজায়্ াপে্খপৌঁর্ছ্খ র্ছ্খেেপছ।্ াপের্খভির্উর্ঠর্ছন্উপন।্ওঠবার্
স্িয়্লক্ষ্করলাি্আিার্ের্জানলার্ওপর্খচাে্বুপলর্য়্পনর্লন্ডক্টর।্স্াইর্কল্পনর্য়্
আপি্একবার্কপাল্ঠুর্ক্খেেব্নাপক? 
 
না,্ না,্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন।্ খিািার্ বুপদ্ধিপক্তর্ স্হজাি্ িীক্ষ্ণ্ণ্ণিা্ স্ম্পর্কে্ যপেও্
আিার্শ্রদ্ধা্ পকছুিাে্ পের্ক্হয়পন,্িবুও্ওই্যপেবাজ্ডক্টরোর্ িুপি্ খযা য্প্রপিিন্দ্বী্
হর্ি্ পারর্ব্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না্ আিার।্ িার্ খচর্য়্ বরাং্ আপি্ প র্য়্ আিার্ পনজস্ব্
পদ্ধপিিাপেক্ স্বপনভের্ কর্য়কো্ অপভযান্ চাপলর্য়্ পকছু্ পকছু্আপবষ্কার্ কর্র্আিার্ের্
উর্েিয্স্েল্করর্লও্করর্ি্পাপর।্িাই্খিািার্ক্খরর্ে্যাওয়া্ছাো্খিা্উপায়্খনই,্
ভায়া।্ পনরালা্ পনজেন্  াাঁর্য়র্ যার্র,্ খযোর্ন্ িহর্রর্ হির্ াল্ খনই,্ খস্োর্ন্ েু-েুজন্
স্ন্ধ্ানী্আ ন্তুকর্ক্ ঘুরঘুর্করর্ি্ খেের্ল্কানঘুর্স্াো্কী্পপরিার্ণ্প্রবল্হর্য়্উঠর্ব্
বুঝর্িই্পারছ।্হার্েবাজার্র্এ্পনর্য়্আর্লাচনা্খহাক,্িা্আপি্চাই্না।্অর্নক্পকছু্
খেেবার্ পজপনস্্আর্ছ্ এ্ পপবে্ িহর্র।্ িুপি্ না্ হয়্ িারই্ পকছু্ পকছু্ খের্ে্ খেল,্
পনঃস্র্ন্দর্হ্পবস্তর্আনন্দ্পার্ব্িার্ি।্আিা্করপছ্স্ন্ধ্যার্আর্ ই্পের্র্আস্ব।্স্র্ঙ্গ্
আনব্এিন্পরর্পােে্যার্ি্আরও্স্রল্হর্য়্উঠর্ব্আিার্ের্অনুস্ন্ধ্ান্পবে। 
 
পকন্তু্আরও্একবার্পনরাি্হওয়া্খলো্পছল্বনু্ধ্বর্রর্ললার্ে।্শ্রান্ত্ক্লান্ত্খের্হ্স্ম্পভণে্
বযথে্হর্য়্পের্র্এল্রার্ির্অন্ধ্কার্র। 
 
স্ারাপেনো্পবলকুল্বরবাে্খ ল,্ওয়ােস্ন।্ডক্টর্খিাোিুপে্খযপের্ক্খ র্লন,্খস্ই্পেক্
বরাবর্প র্য়্স্ারাপেন্যর্র্খকপিজ্িহর্রর্ওইপের্কর্স্বকো্গ্রাি্ঘুর্র্ঘুর্র্খের্েপছ।্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

178 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

খযস্ব্আড্ডাোনায়্  াাঁর্য়র্ খলার্করা্ আর্স্,্ বর্স্্ পাাঁচো্ কথা্ বর্ল,্ এইরকি্ পুাঁপের্
খোকার্ন্ প র্য়্এন্তার্পর্য়ন্ট্ পলর্েপছ্আর্ পিপলর্য়পছ।্ েবর্স্াংগ্রহ্করার্আরও্ খয্
কর্য়কো্আঞ্চপলক্খকন্দ্র্আর্ছ,্খকাথাও্েু্িারর্ি্বাপক্রাপেপন।্খবি্োপনকো্জায় া্
পনর্য়্ চের্ পের্ি্ হর্য়র্ছ্ আিায়।্ খচোরেন,্ পহস্েন,্ ওয়াোরবীচ্ আর্ ওপকাংেন–
প্রর্িযকপের্ি্ প র্য়্ খোাঁজেবর্ পনর্য়পছ।্ এবাং্ প্রপিবারই্ হিাি্ হর্য়পছ।্ এ-রকি্
খোলার্িলা্োাঁকা্জায় া্িহর্রর্ির্িা্যানবাহন্পথচারীর্পভে্খযোর্ন্খিার্েই্খনই,্
খস্োর্ন্অিবর্ো্একো্ব্রুি্আর্ াপের্ি্ খজািা্ েু-েুর্ো্ খঘাো্স্বার্ েৃপষ্ট্এপের্য়্
যাওয়া্ খিা্ উপচি্ নয়।্আরও্একবার্ খেো্ িারর্লন্ডক্টর।্আিার্ নার্ি্ খেপলগ্রাি্
আর্ছ? 
 
আর্ছ।্আপি্েুর্লপছ।্এই্খয্পেপনপে্কর্লর্জর্খজর্রপি্পডক্সর্নর্কাছ্খথর্ক্পিপপর্ক্
খচর্য়্পনন।্িার্ন্বুঝলাি্না। 
 
আর্র্এ্খিা্জর্লর্ির্িা্পপরষ্কার।্আিার্একপে্প্রর্শ্নর্উত্তর্র্বনু্ধ্বর্ওভারের্নর্
খেপলগ্রাি্এো।্এেুপন্একো্পচরকুে্পাপঠর্য়্পেপি্পি.্খজর্রপি্পডক্সনর্ক।্িারপর্রই্
খয্আিার্ের্কপাল্পের্র্যার্ব্খস্-পবষর্য়্আিার্আর্স্র্ন্দহ্খনই।্ভার্লা্কথা্িযাচ্
স্ম্বর্ন্ধ্্খকার্না্েবর্আর্ছ্নাপক? 
 
আর্ছ।্ এোনকার্ স্ান্ধ্য্ তেপনর্কর্ খিষ্ স্াংস্করর্ণ্ বর্ো্ চিৎকার্ পববরণ্ খবপরর্য়র্ছ্
িযাচোর।্অক্সর্োডে্এক্খ ার্ল্ পজর্ির্ছ্আর্েুবার্প্রপিপর্ক্ষর্খ াল-লাইর্নর্কার্ছ্
স্বার্আর্ ্ বল্স্পিে্ কর্রর্ছ।্ স্বসু্দ্ধ্ এক্ খ াল্ েু-োইর্জ্ খকপিজর্ক্ হাপরর্য়র্ছ।্
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বণেনার্ খিষ্ক-পে্লাইর্ন্ খলো্ পছল্ :্লাইে্ব্ল-খের্ খহর্র্যাওয়ার্িভল্কারণই্হল্
িুর্োে্ইন্টারনযািনাল্খের্লায়াে্ ডর্ে্েনের্নর্আকপস্মক্অনুপপস্থপি।্খকিপির্জর্
বাস্তপবকই্ িন্দ্ ভা য্ বলর্ি্ হর্ব,্ খকননা্ খেলার্ প্রপিপে্ িুহভ র্িে্ পর্ে্ পর্ে্ উপলপি্
করর্ি্হর্য়র্ছ্িার্অভাব।্ পি-খকায়ােোর্লাইর্ন্স্হর্যাপ িা্না-থাকায়্এবাং্আক্রিণ্
চালার্না্ আর্ আক্রিণ্ খঠকার্না–এই্ েুর্য়র্ ির্যযই্ েুবেলিা্ প্রকাি্ পাওয়ায়্ েুিেে্
পপরশ্রিী্েলোর্স্িস্ত্প্রর্চষ্টাই্শুযু্বযথে্হয়পন,্স্ভচনা্কর্রর্ছ্আরও্অর্নক্পবপযের্য়র। 
 
খহার্ৗিস্্ বলর্ল,্ িাহর্ল্ বনু্ধ্বর্ ওভারের্নর্ আিঙ্কাই্ স্িয্ হল।্ বযপক্ত িভার্ব্ ড.্
আিেিাংর্য়র্স্ার্থ্আপিও্একিি।্েুেবল্আিারও্এপক্তয়ার্র্পর্ে্না।্আজ্স্কাল্
স্কাল্ িযযা্ গ্রহণ্ করা্ যাক,্ ওয়ােস্ন।্ খকননা,্ এেনই্ খেের্ি্ পাপি্ কালর্কর্
পেনোয়,্অর্নকরকি্ঘেনা্ঘের্লও্ঘের্ি্পার্র! 
 
পর্রর্ পেন্স্কার্ল্ খহাির্স্র্ওপর্ খচাে্পের্িই্রীপিির্িা্আিপঙ্কি্হর্য়্উঠলাি।্
আগুর্নর্ যার্র্ ওর্ খছার্ো্ হাইর্পডারপিক্ পস্পরঞ্জো্ হার্ি্ পনর্য়্ বর্স্্ পছল্ ও।্ ওর্
প্রকৃপির্একপেিাে্েুবেলিার্স্র্ঙ্গ্পস্পরঞ্জোর্খযা ার্যা ্ভাবর্িই্ভয়্খপলাি।্িারপর্
যেন্ওর্হার্ির্ির্যয,্ঝকিক্কর্র্উঠর্ি্খেেলাি্পজপনস্োর্ক,্িেন্খযন্পনঃস্ীি্
পবভীপষকা্ খেেলাি্ েুই্ খচার্ে।্ আিার্ িুষর্ে্ পো্ ভাব্ খের্ে্ অিহাস্য্ কর্র্ উঠল্
খহািস্।্িারপর্পস্পরঞ্জো্নাপির্য়্রাের্ল্খেপবর্লর্ওপর। 
 
আর্র্ না্ না্ িাই্ পডয়ার,্ ভয়্ পাবার্ খকার্না্ কারণ্ খনই।্ এবার্র্ এ-যর্ন্ত্রর্ বযবহার্
অশুভ্ উর্ের্িয্ নয়।্ বরাং্ রহস্যর্িাচর্নর্ চাপবকাপঠ্ পহর্স্র্ব্ এ-বস্তুপের্ প্রর্য়াজন্ খয্
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কিোপন,্ পি প পরই্ িার্ প্রিাণ্ পাওয়া্ যার্ব।্ এই্ পস্পরর্ঞ্জর্ ওপরই্ রর্য়র্ছ্আিার্
যাবিীয়্আিা্ভরস্া।্এইিাে্ খছার্োোর্ো্একো্অপভযান্ খিষ্কর্র্ পেরপছ্আপি।্
অপভযানো্ গুপ্তচরপ পরর।্ হাওয়া্অনুকভ ল।্জবরেস্ত্ খিকোেে্ খের্য়্ নাও,্ ওয়ােস্ন।্
খকননা,্আজ্ড.্আিেিাংর্ক্অনুস্রণ্করার্প্রস্তাব্উত্থাপন্করপছ্আপি্এবাং্একবার্
যপে্ওাঁর্ খপছর্ন্ যাওয়া্শুরু্হয়্আিার্ের,্িাহর্ল্ খজর্ন্ খরর্ো্ভদ্রর্লার্কর্ খকাের্
পযেন্ত্না-প র্য়্পবশ্রাি্বা্োওয়ার্জর্নয্এক্খস্র্কন্ডও্োাঁোর্ি্পারব্না। 
 
আপি্ বললাি,্ খস্র্ক্ষর্ে্স্বর্চর্য়্ ভার্লা্ হয়্ যপে্আিরা্ খিকোেে্ স্র্ঙ্গ্ পনর্য়্ যাই।্
খকননা,্আজ্স্কার্ল্রওনা্হর্িন্উপন।্েরজার্স্াির্ন্ওাঁর্ াপে্এর্স্্খ র্ছ। 
 
ঘাবোও্িাৎ!্খযর্ি্োও্ওাঁর্ক।্উপন্যপে্চালাক্হন্খিা্এিন্জায় ায়্ াপে্হাাঁপকর্য়্
পনর্য়্যার্বন,্খযোর্ন্িার্ক্অনুস্রণ্করা্আিার্ের্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্নয়।্োওয়া্খিষ্হর্ল্
নীর্চ্খনর্ি্এর্স্া।্একজন্পডর্েকপের্ভর্স্র্ঙ্গ্খিািার্পপরচয়্কপরর্য়্খেব।্খয-কাজ্
এেন্করর্ি্চর্লপছ,্খস্-কার্জ্পিপন্একজন্পবর্িষে। 
 
নীর্চ্এর্স্্খহাির্স্র্খপছর্ন্খপছর্ন্খ লাি্আস্তাবর্লর্খভির্র।্একো্আল া্বার্ক্সর্
েরজা্ েুর্ল্ খভির্ খথর্ক্ও্বার্কর্র্আনল্একো্ খিাোর্স্াো্লেপর্ে্কান,্স্াো্
আর্ের্য়পর্পিিার্না্কুকুর।্খেের্ি্পবল্ল্আর্েক্সহাউর্ন্ডর্িাঝািাপঝ্বর্ল্ির্ন্হয়। 
 
খহািস্্বলল,্এর্স্া,্পিপপর্স্র্ঙ্গ্খিািার্আলাপ্কপরর্য়্ পেই।্এ-অঞ্চর্ল্ ন্ধ্্শুর্ক্
অনুস্ন্ধ্ানপেু্ওস্তাে্হাউর্ন্ডর্ বে্এই্পিপপ।্হাওয়ার্খবর্ ্খেৌর্োর্ি্পার্র্না্বর্ে,্
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 েন্খেের্ল্িা্িালুি্হয়,্পকন্তু্একবার্ র্ন্ধ্র্ওপর্নাক্রাের্লই্হল।্িারপর্ ন্ধ্্
শুর্ক্শুর্ক্পঠক্জায় ায়্হাপজর্হর্ি্খিার্েই্পবলম্ব্হয়্না।্এ-রকি্েুের্ে্ব্লাডহাউন্ড্
আর্খনই্বলর্লই্হয়।্ওর্হ্পিপপ,্িুপি্খব বান্না্হর্লও,্লন্ডন্িহর্রর্িাঝবর্য়পস্্
একর্জাো্ ভদ্রর্লার্কর্ পর্ক্ষ্ খয্ িুপি্ যর্থষ্ট্ খব বান,্ এিনপে্ আিা্ করর্িই্ পাপর্
আপি।্ কার্জ্ কার্জই,্ খিািার্  লাবর্ন্ধ্্ চািোর্ এই্ পের্িপে্ আের্ক্ খেওয়ার্
স্বাযীনিােুকু্ পনপি।্ এেন্ বাপু্ চর্ল্ এর্স্া্ পেপক্ সু্ে্ সু্ে্ কর্র।্ খেোও্ খিািার্
খকরািপি।্ ডক্টর্রর্ েরজার্ স্াির্ন্ পিপপর্ক্ পনর্য়্ খ ল্ খহািস্।্ িুহভ র্িের্ জর্নয্
চাপরপের্কর্ ন্ধ্্শুর্ক্ পনর্ল্পিপপ।্িারপর্রই্উর্ত্তজনায়্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্ির্ব্দ্ খ াাঁ্ খ াাঁ্কর্র্
 র্জে্উর্ঠ্এপ র্য়্চলল্রাস্তা্বরাবর।্আরও্িাোিাপে্ খযর্ি্ প র্য়্ঘন্ঘন্হযাচকা্
োন্ পের্ি্ লা ল্ চািোর্ পের্ির্ি।্আযঘন্টা্ খযর্ি-না-খযর্ি্ িহর্ ছাপের্য়্ বাইর্র্
পর্ে্দ্রুি পির্ি্খযর্য়্চললাি্ াাঁর্য়র্রাস্তা্যর্র। 
 
খহািস্,্কী্কাণ্ডো্কর্রছ্শুপন?্শুর্যাই্আপি। 
 
একো্বস্তাপচা্স্স্তা্খকৌিল,্পকন্তু্শ্রদ্ধা্করার্ির্িা।্পবর্িষ্কর্র্এস্ব্বযাপার্র্খিা্
োরুণ্ কার্জ্ খলর্ ্ যায়্ পদ্ধপিো।্ আজ্ কাল্ ডক্টর্রর্ উর্ঠার্ন্  ুর্ক্ পস্পরঞ্জ্ ভরপি্
খিৌপরর্ খিল্ছপের্য়্এর্স্পছ্হার্ির্ খপছর্নর্চাকায়।্জানই্ খিা,্শুযু্ ন্ধ্্অনুস্রর্ণ্
পেু্হাউর্ন্ডর্নাক্একবার্খিৌপরর্খির্লর্ওপর্পের্ল্এোন্খথর্ক্শুরু্কর্র্স্ারা্
খগ্রে্পির্েন্খপপরর্য়্স্কেলযার্ন্ডর্একেি্উত্তর-পভবে্ প্রার্ন্ত্জন্ও্খগ্রােস্র্য়র্আের্কানা্
ঘর্র্খপৌঁর্ছার্িও্খিার্েই্খব ্খপর্ি্হর্ব্না্িার্ক।্এ-রকি্অবস্থায়্পিপপর্ক্োাঁপক্
পের্ি্হর্ল্কযাি্নেীর্ির্যয্পের্য়্ াপে্হাাঁপকর্য়্যাওয়া্ছাো্বনু্ধ্বর্আিেিাংর্য়র্আর্
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খকার্না্উপায়্খনই।্যুরন্ধ্র্রাস্র্কল।্খস্রার্ি্এইভার্বই্আিার্খচার্ে্যুর্লা্পের্য়পছল্
খলাকো! 
 
আচপম্বর্ি্বর্োরাস্তা্ খছর্ে্ঘার্স্্  াকা্একো্  পলর্ির্যয্  ুর্ক্পেল্ কুকুরো।্আয্
িাইলোক্যাওয়ার্পর্রই্ পল্খিষ্হল্আর্একো্চওো্রাস্তার্ওপর।্িার্পর্রই,্
আিার্ের্ পিপথ্চে্কর্র্খবাঁর্ক্খ ল্ডাইর্নর্িহর্রর্পের্ক–খয-িহর্এইিাে্খছর্ে্
এর্স্পছ্আিরা।্খবি্োপনকো্জায় া্ পনর্য়্খবাঁর্ক্খ ল্রাস্তাো;্িহর্রর্েপক্ষণ্ পের্ক্
খপৌঁর্ছার্নার্পর্খযপের্ক্আিরা্যাো্শুরু্কর্রপছলাি,্িার্পঠক্পবপরীি্পের্ক্এপ র্য়্
খ ল্পথো। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ ঘুরপর্থ্ চের্ পের্য়্ আিার্ের্ িাহর্ল্ পবলক্ষণ্ উপকার্ হল্ বল?্
গ্রািগুর্লার্কাো্ঘাাঁোই্স্ারা্হর্য়র্ছ্খকন,্িা্এেন্বুর্ঝপছ।্এ-রকি্যপেবাপজ্কর্র্
থাকর্ল্ পণ্ডশ্রি্ আর্ আিযে্ কী?্ এিোপন্ লুর্কাচুপর্ খেলার্ খপছর্ন্ ডক্টর্রর্ পনিয়্
খকার্না্ জবরেস্ত্ কারণ্ আর্ছ্ এবাং্ আপি্ জানর্ি্ চাই্ আেঘাে্ খবাঁর্য্ এই্ পবরাে্
প্রিারণার্আস্ল্িার্নো্কী?্ডাইর্নর্গ্রািোই্ খবায্হয়্োিপপাংেন।্আর্র্স্বেনাি!্
খের্ো,্খিাে্ঘুর্র্এপ র্য়্আস্র্ছ্িহাি্ াপেো!্িাোিাপে্ওয়ােস্ন্িাোিাপে,্নইর্ল্
আিরা্খ পছ! 
 
িোক্কর্র্লাপের্য়্উঠল্ খহািস্।্পার্ির্একো্ খের্ির্েেক্ খপপরর্য়্  ুর্ক্পেল্
খভির্র।্অপনিুক্পিপপর্ক্ খের্ন্ পহচর্ে্ পনর্য়্একো্ খঝাাঁর্পর্আোর্ল্ লুর্কার্ি-না-
লুর্কার্িই্ রাস্তা্ কাাঁপপর্য়্ ঘে্ ঘে্ কর্র্ খবর্ ্ খবপরর্য়্ খ ল্  াপেো।্ পলর্কর্ জর্নয্
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খভির্র্ডক্টর্আিেিাংর্য়র্ওপর্ খচাে্পেল্আিার।্ েুই্কাাঁয্িার্ খ াল্হর্য়্ খনর্ি্
পর্ের্ছ,্ িাথা্ এপলর্য়্ পর্ের্ছ্ েু-হার্ির্ ির্যয।্ েুঃে্ েুেেিা্ আর্ যন্ত্রণা্ খযন্ িভপিে্
পপরগ্রহ্কর্র্ বর্স্্ পছল্  াপের্ ির্যয।্ বনু্ধ্বর্রর্  ম্ভীর্ হর্য়-ওঠা্ িুে্ খের্ে্ বুঝলাি,্
েৃিযপে্খস্-ও্লক্ষ্কর্রর্ছ। 
 
আিার্ কী্ ভয়্ হর্ি্ জান,্ ওয়ােস্ন।্ েুবই্ পনরানন্দ্ েলাের্লর্ ির্যয্ খিষ্ হর্ব্
আিার্ের্ এই্ অপভযান,্ বলল্ খহািস্।্ যাক,্ খস্-েলােল্ খয্ কী,্ িা্ জানর্ি্ আর্
পবর্িষ্খেপর্হর্ব্না।্এর্স্া্খহ্পিপপ!্খের্ির্িার্ঝ্এই্কাজোই্িাহর্ল্আিার্ের্
লক্ষয। 
 
আিার্ের্পবপচে্িেন্ত-পবে্ খয্অর্ন্ত্খপৌঁর্ছর্ছ,্খস্-পবষর্য়্আর্স্র্ন্দহ্পছল্না।্েের্কর্
বাইর্রর্এপের্ক্খস্পের্ক্খেৌর্ে্িহা্উৎস্ার্হ্রীপিির্িা্ খচাঁচার্িপচ্ জুর্ে্ পেল্পিপপ।্
ব্রুর্ির্চাকার্ো ্িেনও্পপরষ্কার্খেো্যাপিল্িাপের্ওপর।্একো্পার্য়-চলা-পথ্
প র্য়্খিষ।্হর্য়পছল্পনরালা্কর্েজোর্স্াির্ন।্খঝাাঁর্পর্ির্যয্কুকুরোর্ক্খবাঁর্য্খরর্ে্
খহািস্,্ আপি্ দ্রুিপার্য়্ এপ র্য়্ চললাি্ স্াির্নর্ পের্ক।্ যুর্লাকাোয়্ খছাি্ জীণে্
েরজাোয়্ খোকা্ পেল্ খহািস্।্আবার্ খোকা্ পের্ল,্ পকন্তু্িবুও্ খকাননা্স্াো্এল্না্
খভির্ খথর্ক।্স্াো্ না-এর্লও্কর্েজো্ খয্পপরিযক্ত্নয়,্িা্ বুঝলাি্ খভির্ খথর্ক্
খভর্স্্ আস্া্ একো্ িৃেু্ িব্দ্ খপর্য়।্ অবণেনীয়্ পবষােিাো্ খস্ই্ একর্ঘর্য়্ করুণ্
খ াঙাপনর্ির্িা্িব্দোয়্ওির্প্রািভার্ব্েুর্ে্উর্ঠপছল্তনরািয্আর্েু েপির্অপভবযপক্ত।্
পিযাগ্রস্তভার্ব্োাঁপের্য়্রইল্খহািস্।্িারপর্খপছন্পের্র্খয-পথ্পের্য়্এইিাে্আিরা্
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এর্স্পছ,্ খস্ইপের্ক্ িাকার্ল।্ একো্ িহাি্  াপে্আস্পছল্ এপের্ক।্ যভস্র্ খঘাো্ েুপে্
খের্ে্ভুল্হবার্খজা-পে্পছল্না। 
 
স্বেনাি,্ডক্টর্আবার্পের্র্আস্র্ছন্খেেপছ।্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্খহািস্।্আর্পিযা্নয়।্উপন্
আস্ার্আর্ ই্আিার্ের্খেের্ি্হর্ব্এস্র্বর্িার্ন্কী। 
 
বর্ল্েরজাো্েুর্ল্খেলল্ও।্েুজর্ন্ ুকলাি্হল্ঘর্রর্ির্যয।্খ াঙাপনর্িব্দো্আরও্
খজার্র্আছর্ে্পেল্আিার্ের্কার্নর্ওপর।্খক্খযন্করুণ্সু্র্র্খের্ন্খের্ন্কাাঁের্ছ,্
অপপরস্ীি্ খবেনা্ খযন্ ঝর্র্ ঝর্র্ পের্ছ্ খস্ই্ গুপঙর্য়্ ওঠার্ ির্যয।্ িব্দো্আস্পছল্
ওপর্রর্িলা্খথর্ক।্পিরর্বর্ ্পস্াঁপে্খবর্য়্উর্ঠ্খ ল্খহািস্,্আপি্খলর্ ্রইলাি্ওর্
খপছর্ন।্একো্খভজার্না্েরজায়্খঠলা্পের্য়্েুর্ল্খেলল্ও;্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ভয়-অবি্খের্হ্
েুজর্ন্োাঁপের্য়্খ লাি্স্াির্নর্েৃিযপে্খের্ে। 
 
িযযার্ওপর্শুর্য়্ পছল্একপে্িরুণীর্প্রাণহীন্খেহ।্স্তবর্ক্স্তবর্ক্ছোর্না্ খস্ানাপল্
চুর্লর্ির্যয্ খথর্ক্ওপর্রর্পার্ন্িাপকর্য়্ পছল্একপে্িান্ত্ সু্ন্দর্ পববণে্ িুে,্ পনষ্প্রভ্
আযর্োলা্ েুপে-নীল্ খচাে।্ িযযাপ্রার্ন্ত্ আযবস্া্ আযনিজানু্ একপে্ যুবক্
কাপের্চাপর্ের্ ির্যয্ িুে্ লুপকর্য়্ অর্ঝার্র্ কাাঁেপছর্লন।্ প্রপিবার্ েুাঁপপর্য়্ ওঠার্ স্র্ঙ্গ্
স্র্ঙ্গ্ খকাঁর্প্ উঠপছল্ িার্ স্বের্েহ!্ পনঃস্ীি্ খিার্ক্ পিপন্ এিনই্ অপভভভ ি্ হর্য়্
পর্েপছর্লন্ খয্ খহািস্্ িার্ কাাঁর্যর্ ওপর্ হাি্ রাো্ স্র্েও্ িুে্ িুর্ল্ িাকার্লন্ না্
উপন। 
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আপপনই্পক্পি.্ ডর্ে্েনেন? 
 
হযাাঁ,্হযাাঁ,্আপিই্পকন্তু্বর্ো্খেপর্হর্য়্খ র্ছ।্ও্আর্খনই। 
 
এিন্খিাকািন্ন্িানুষর্ক্খবাঝার্না্িুিপকল্খয্আিরা্ডক্টর্নই্এবাং্িার্স্াহার্যযর্
জর্নযও্আিার্ের্পাঠার্না্হয়পন।্েু-চারর্ে্স্ান্ত্বনার্কথা্বলার্খচষ্টা্করপছল্খহািস্।্
িার্আকপস্মক্অন্তযোর্নর্ের্ল্বনু্ধ্বর্রর্ির্যয্ খয্কী্যরর্নর্স্াো্পর্ে্ খ র্ছ,্িা্
খবাঝাবার্ খচষ্টা্ করর্ি-না-করর্িই্ পস্াঁপে্ ওপর্ পার্য়র্ িব্দ্ পাওয়া্ খ ল।্ পরক্ষর্ণই্
েরজার্স্াির্ন্আপবভভ েি্ হল্ড,্আিেিাংর্য়র্ ইস্পাি্কপঠন্ভারী্ িুে্আর্কেির্ে্
পজোসু্্চাহপন। 
 
বলর্লন্উপন,্খজন্টলর্িন,্খিষ্পযেন্ত্খেেপছ্খপৌঁর্ছ্খ র্ছন্আস্ল্জায় ায়।্রবাহুর্ির্
ির্িা্ না্ বর্ল্ কর্য়্ বাপের্ খভির্  ুর্ক্ পোর্ পর্ক্ষ্ পবর্িষ্ রকর্ির্ জপেল্ একপে্
িুহভিেও্ পনবোচন্কর্রর্ছন্খেো্যার্ি।্ িৃিুযর্ক্স্াির্ন্ খরর্ে্আর্হির্ াল্করব্না।্
পকন্তু্আিার্বয়স্্যপে্পকছু্কি্হি্খজর্ন্রােুন,্আপনার্ের্এই্অিযন্ত্জঘনয্খনাাংরা্
আচরর্ণর্স্িুপচি্েণ্ডপবযান্না-কর্র্খরহাই্পেিাি্না। 
 
খবি্িযোোর্স্র্ঙ্গ্উত্তর্পের্ল্বনু্ধ্বর্খহািস্,্িাপ্করর্বন্ড.্আিেিাং।্আিার্ির্ন্
হয়,্একই্উর্েিয্পনর্য়্খঠাকাঠুপক্খলর্ ্খ র্ছ্আিার্ের্পরস্পর্রর্ির্যয।্আপপন্যপে্
আিার্ের্স্ার্থ্ নীর্চ্আর্স্ন্ খিা্আিার্ পবশ্বাস্্আিরা্প্রর্িযর্কই্এ-বযাপার্ স্ম্বর্ন্ধ্্
পকছু্পকছু্আর্লাকপাি্করর্ি্পাপর। 
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পিপনেোর্নক্ পর্রই্ নীর্চর্ িলায়্ বস্বার্ ঘর্র্ থিথর্ি্ িুে্ ডক্টর্রর্ স্ার্থ্ জিার্য়ি্
হলাি।্আিরা। 
 
িারপর?্শুর্যার্লন্উপন। 
 
আপি্চাই্প্রথর্িই্একো্পজপনস্্আপপন্বুঝুন।্লডে্িাউন্ট-খজিস্্আিার্পনর্য়া কিো্
নন।্এবাং্এ-বযাপার্স্ম্পর্কে্আিার্অন্তর্রর্স্বেুকু্স্ির্বেনাই্পকন্তু্িার্পবরুর্দ্ধ।্
খকউ্হাপরর্য়্খ র্ল্িার্পপরণপিো্কী্হল,্িা্জানার্কিেবয্আিার।্পকন্তু্কিেবয্খিষ্
হর্ল্স্ব্পকছুরই্পপরস্িাপপ্ত্ঘর্ে্খস্োর্নই্অন্তি্আিার্খক্ষর্ে্িাই।্িারপর্যরুন,্
অপরায্আেযা্ খেওয়া্যায়্এিপন্ খকার্না্ পকছুরই্যেন্পাত্তা্পাওয়া্যার্ি্না,্িেন্
পাপরবাপরক্ খকর্লঙ্কাপরর্ক্ স্িার্জর্ িার্ঝ্ প্রচার্ করার্ চাইর্ি্ বরাং্ যািাচাপা্ পের্য়্
পের্িই্উেপবগ্ন্হর্য়্উপঠ্আপি।্আপি্যপে্বুপঝ্খয্এ-বযাপার্র্খবআইপন্ পকছুই্খনই,্
িাহর্ল্ আিার্ বুপদ্ধপবর্বচনা্ আর্ স্বাযীনিার্ ওপর্ আপপন.্ পপরপভণে্ আস্থা্ রাের্ি্
পার্রন।্ িা্ ছাো,্ কা র্জ্ যার্ি্ এস্ব্ ঘেনা্ প্রকাি্ না-পায়,্ খস্্ পবষর্য়ও্ আিার্
স্হর্যাপ িা্আপপন্পার্বন। 
 
চে্ কর্র্ এক্ পা্ এপ র্য়্ এর্স্্ েু-হার্ি্ খহািস্র্ক্ যর্র্ খজার্র্ ঝাাঁকুপন্ পের্লন্ ড.্
আিেিাং। 
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বলর্লন,্আপপন্খিাক্ভার্লা।্আপনার্ক্ভুল্বুর্ঝপছলাি্আপি।্আিার্বরাি্ভার্লা,্
েনেন্ খবচারার্ক্ এ-রকি্ েভরবস্থায়্ একলা্ খের্ল্ খরর্ে্ প র্য়্ পবর্বক-োংিন্ স্হয্
করর্ি্ না-খপর্র্ পের্র্এর্স্পছলাি্  াপে্ পনর্য়,্িাই্ খেো্ হর্য়্ খ ল্আপনার্স্ার্থ।্
আপপন্ যা্ খেের্লন্ শুনর্লন,্ িা্ খথর্ক্অনায়ার্স্ই্ বুর্ঝ্ পনর্য়র্ছন্আস্ল্ বযাপারো।্
বছরোর্নক্ আর্ ্ লন্ডর্ন্ পকছুপের্নর্ জনয্ ভাোবাপের্ি্ থাকার্ স্ির্য়্ লযান্ডর্লপের্
খির্য়র্ক্স্িস্ত্িনপ্রাণ্ পের্য়্ভার্লাবার্স্্ ডর্ে্েনেন্এবাং্িার্ক্খির্ষ্ পবর্য়্কর্র্
খস্।্ খির্য়পে্ খযিন্ভার্লা্ খিিপন্ সু্ন্দরী্আর্ বুপদ্ধিিী।্এ-রকি্ বউ্ খপর্ল্ খকার্না্
পুরুর্ষরই্ লপজ্জি্ হওয়ার্ কারণ্ থার্ক্ না।্ পকন্তু্ পিপরর্ক্ষ্ খিজার্জর্ এই্ পেেপের্ে্
বুর্োর্উত্তরাপযকারী্  ডর্ে।্এবাং্িার্ পবর্য়র্েবর্ বুর্োর্কার্ন্ যাওয়া্ িার্নই্ খয্
ওয়াপরপি্ স্বর্ত্বরও্ পবর্লাপ্ হওয়া,্ খস্-পবষর্য়্ আিার্ের্ কার্রারই্ স্র্ন্দহ্ পছল্ না।্
খছর্লপের্ক্আপি্ভার্লা্কর্রই্জাপন্এবাং্িার্ক্ভার্লাবাপস্্অর্নকগুপল্চিৎকার্গুর্ণর্
জর্নয।্ ওর্ক্ যার্ি্ খকার্না্ ঝার্িলায়্ না্ পের্ি্ হয়,্ িাই্ যথাস্াযয্ স্াহাযয্ করলাি্
আপি।্ এ-েবর্ যার্ি্ আর্ খকউ্ না্ জানর্ি্ পার্র,্ িাই্ খচষ্টার্ ত্রুপে্ করলাি্ না।্
খকননা,্ কানাঘুর্স্া্ একবার্ শুরু্ হর্লই্ হল,্ খেের্ি্ খেের্ি্প্রর্িযর্কই্ পকছু-না-পকছু্
আাঁচ্কর্র্ খনর্ব!্স্াযুবাে্জানাই্ ডর্ের্স্বাযীন্ পবচার-পবর্বচনার্জর্নয।্এই্ পনজেন্
কর্েজো্ পনবোচন্করার্ের্ল্আজ্পযেন্ত্কাকপক্ষীও্ পকছু্ খের্পায়পন্এবাং্আিরা্
স্েল্ হর্য়পছ্ আিার্ের্ প্রর্চষ্টায়।্ এর্ের্ খ াপন্ রহস্য্ আপি্ আর্ একজন্ অনু ি্
পপরচারক্ছাো্আর্ খকউ্জার্ন্ না।্পপরচারকপে্এেন্ খ র্ছ্ োিপপাংের্ন্স্াহার্যযর্
জর্নয।্ আচপম্বর্ি্ একপেন্ খনর্ি্ এল্ পবযািার্ প্রচণ্ড্ আঘাি।্ পবপজ্জনক্ বযাপযর্ি্
আক্রান্ত্হল্ওর্স্ত্রী।্ খরা ো্অিযন্ত্ পবষিয়্প্রকৃপির্এক্যরর্নর্ক্ষয়র্রা ।্ খিার্ক্
েুঃর্ে্এিনই্অপভভভ ি্হর্য়্পেল্খবচাপর্খয্প্রায়্অর্যোন্মার্ের্ির্িা্অবস্থা্হল্ওর।্
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পকন্তু্িা্ স্র্েও্ওর্ক্ লন্ডর্ন্আস্র্ি্ হল্এই্ িযাচো্ খেলার্ জর্নয।্ িযাচ্ না-খের্ল্
আস্ার্উপায়্ পছল্না।্ খকননা্িাহর্ল্ খিা্একো্কারণ্েিোর্ি্হর্ব্ওর্ক।্িেনই্
োাঁস্্হর্য়্যার্ব্স্ব্রহস্য।্একো্খেপলগ্রাি্পাপঠর্য়্ওর্ক্উৎেুল্ল্রােবার্খচষ্টা্করলাি্
আপি।্প্রিুযত্তর্র্আিার্ক্একো্ খেপলগ্রাি্পাঠার্ল্ও্ পিনপি্করর্ল,্আিার্যথাস্াযয্
খযন্আপি্কপর।্এই্খেপলগ্রািই্খের্েপছর্লন্আপপন।্পকন্তু্কী্উপার্য়্খয্খের্েপছর্লন্
িা্ অর্নক্ বুপদ্ধ্ েরচ্ কর্রও্ খভর্ব্ পাইপন্আপি।্ পবপে্ খয্আস্ন্ন্ িা্আপি্ ওর্ক্
বপলপন।্খকননা,্এোর্ন্খস্্থাকর্লও্খিা্খকার্না্লাভ্হি্না।্পকন্তু্খির্য়পের্বাবার্
কার্ছ্স্িয্খ াপন্করলাি্না–েবর্পাঠালাি্িাাঁর্ক।্পিপন্অিযন্ত্অপবর্বচর্কর্ির্িা্
েবরপে্জাপনর্য়্পের্ল্ ডর্ের্ক।্ের্ল্হল্কী,্প্রায়্উন্মার্ের্ির্িা্অবস্থায়্পস্র্য্এর্স্্
ও্ খপৌঁর্ছাল্ এোর্ন।্ িারপর্ খথর্ক্ খস্ই্ একই্অবস্থায়্ িযযাপ্রার্ন্ত্ হাাঁেু্ খ র্ে্ বর্স্্
রর্য়র্ছ্ ও।্ আজ্ স্কার্ল্ িৃিুয্ এর্স্্ খির্য়পের্ স্ব্ জ্বালা্ যন্ত্রণা্ জুপের্য়্ পের্ল।্ পি.্
খহািস্,্আর্ পকছুই্ খনই।্আপপন্এবাং্আপনার্বনু্ধ্্অপবর্বচক্নয়,্ সু্িরাাং্ পনপিন্ত্
ির্ন্আপনার্ের্ওপর্ভরস্া্রােপছ্আপি। 
 
েু-হার্ি্ডক্টর্রর্হাি্জপের্য়্যরর্ল্খহািস্। 
 
িারপর্ বলর্ল,্ এর্স্া,্ ওয়ােস্ন।্ খিাক-ভবন্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ এর্স্্ আিরা্ োাঁোলাি্
িীিািে্পের্নর্িরা্স্ভর্যের্আর্লায়। 
 
——– 
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েীকা 
 
খের্লায়ার্ের্ খেলায়্ অরুপচ্ :্ পে্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ পিপস্াং্ পি্ খকায়ােোস্ে্ অ াে্
১৯০৪্ স্াংেযার্ িযান্ড্ িযা াপজর্ন্ এবাং্ ২৬্ নর্ভম্বর্ ১৯০৪-এর্ কপলয়াস্ে্ উইকপলর্ি্
প্রথি্প্রকাপিি।্এই্ র্ল্পর্পাণু্ডপলপপ্পিপেি্লাইর্িপরর্ি্রাো্আর্ছ। 
 
রাইে্উইাং্:্রা পব্ের্লর্ের্রায়াডে্লাইর্ন্িার্ঝ্থার্ক্খস্ন্টার্ের্রায়াডে।্িার্ডাইর্ন্
রাইে্উইাং,্বাাঁর্য়্খলেে্উইাং। 
 
খকপিজ্ইউপনভাপস্েপের্রা পব্পেি্:্খকপিজ্ইউপনভাপস্েপে্রা পব্ইউপনয়ন্েুেবল্ক্লাব্
প্রপিপষ্ঠি্ হয়্ ১৮৭২-এ।্িার্ পিন্ বছর্আর্ ্প্রপিষ্ঠা্করা্ হয়্অক্সর্োর্ডের্ রা পব্
ক্লাব।্পকন্তু্খকপির্জ্রা পব্খেলা্প্রথি্অনুপষ্ঠি্হর্য়পছল্১৮৩৯্স্ার্ল। 
 
অক্সর্োর্ডের্ স্ার্থ্ আিার্ের্ খেলা্ :্ অক্সর্োডে্ বনাি্ খকপম্বজ্ রা পব্ খেলা্ প্রথি্
হর্য়পছল্১৮৭২-এ।্অক্সর্োর্ডের্িার্ঠ্অনুপষ্ঠি্খস্ই্খেলায়্জয়ী্হয়্অক্সর্োডে।্পর্র,্
প্রথিি্খকপনাংেন্ওভার্ল,্আরও্পর্র্ব্লযাকপহর্ে্এবাং্ খিষ্পযেন্ত্ কুইনস্্ক্লার্ব্এই্
বাৎস্পরক্খেলা্অনুপষ্ঠি্হি।্খেলা্হি্প্রপি্বছর্পডর্স্ম্বর্িার্স্র্পিিীয়্িঙ্গলবার।্
বিেিার্ন্এই্খেলা্হয়্পেউর্কনহযাি্খেপডয়ার্ি। 
 
খবইজওয়াোর্রর্ বার্স্্ :্ বার্ডেে্ খরাড্ খথর্ক্ খিোডেস্্ বাস্্ পগ্রন্ পযেন্ত্ চলাচলকারী্
খবইজওয়াোর্বাস্্ছােি্প্রপি্পাাঁচ্পিপনে্অন্তর। 
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পয়স্ার্অপবযয়্কপর্না্:্লর্ডের্বার্স্্চো্খথর্কই্িা্খবাঝা্যায়।্েভরর্ত্বর্অনুপার্ি্
বার্স্র্ভাো্পনযোপরি্হি্১্খথর্ক্৬্খপপনর্ির্যয। 
 
জন্ও্খগ্রােস্্:্ওলন্দাজ্জান্খড্খগ্রাে্ইাংলর্ন্ডর্িভল্ভভ ের্ণ্ডর্উত্তরপ্রার্ন্ত্বস্পি্স্থাপন্
কর্রন্ িার্ েুই্ ভাইর্ক্ পনর্য়।্ পিপন্ একপে্ আেপে্ আলাো্ প্রর্বিপথ্ স্াংবপলি্
আের্কাণাকৃপি্বাপে্পনিোণ্কপরর্য়পছর্লন,্িার্ওয়াপরির্ের্থাকবার্জনয।্এই্ঘেনা্
ইাংলর্ন্ডশ্বর্চিুথে্খজির্স্র্রাজত্বকার্ল্(১৪৮৮-১৫১৩)্ঘর্েপছল। 
 
কযাি্নেী্:্এই্নেীর্িীর্র্ র্ে্উর্ঠর্ছ্খকপিজ্িহর। 
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হ ািুি েুযিি ি সয 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্প্রায়পর্সু্কল্] 

 
খবকার্ পির্ে্ আিার্ের্ খছাি্ রঙ্গির্ঞ্চ্ অর্নকরকি্ নােকীয়্ আস্া্ যাওয়াই্ খের্েপছ,্
পকন্তু্ড.্থপনক্রেে্হাক্সর্েবল,্এি.্এ.,্পপ,্এইচপড,্ইিযাপের্প্রথি্আপবভোর্বর্ির্িা্
চিকপ্রে্ও্আকপস্মক্আর্পকছু্ির্ন্পের্ছ্না।্রাপি্রাপি্পডপগ্রর্অনুপার্ি্অিযন্ত্
পুাঁচর্ক্একো্কাডে্আস্ার্কর্য়ক্খস্র্কন্ড্পর্রই্ঘর্র্ ুকর্লন্ভদ্রর্লাক।্খচহারাোনা্
খযিন্পবপুল্খিিপন্জিকার্লা।্স্ব্পিপলর্য়্খেের্ল্শ্রদ্ধা্জার্ ,্ির্ন্হয়্এিন্েিাস্ই্
বপু্ যাাঁর,্ পিপন্আর্ যাই্ খহাক্ অন্তঃস্ারিভনয্ নন্ এবাং্আত্মপবশ্বার্স্রও্ অভাব্ খনই্
িার।্পকন্তু্আিযে্এিন্খচহারা্স্র্েও্েরজা্বন্ধ্্হওয়ার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্প্রথর্িই্স্াির্নর্
খেপবলো্ যর্র্ েলিল্ কর্র্ উঠর্লন্ ভদ্রর্লাক,্ িারপর্রই্ প র্য়্ েোি্ কর্র্ পের্লন্
খির্ঝর্ওপর।্আগুর্নর্ চুপল্লর্পার্ি্ পবছার্না্ভালুর্কর্চািোর্ওপর্হাি-পা্ছপের্য়্
পর্ে্রইল্িাাঁর্োনহীন্পবিাল্বর্নপে্বপু। 
 
খহািস্্বযস্ত্হর্য়্উর্ঠ্িাোিাপে্একো্কুিন্এর্ন্েুাঁর্জ্পেল্িাাঁর্িাথার্নীর্চ।্আপি্
খোাঁো্খোাঁো্িযাপন্ড্ ালর্ি্লা লাি্েুই্খঠাাঁর্ের্োাঁক্পের্য়। 
 
নাপে্খেেলাি।্জীবর্নর্যারা্অিযন্ত্ক্ষীণভার্ব্যুকযুক্কর্র্বর্য়্চর্লর্ছ্সু্র্িার্ির্িা্
স্রু্এিেুকু্ অাংি্ পের্য়।্ বললাি,্ েুব্ স্ম্ভব্ পের্ে্আর্ক্লাপন্তর্ি্এর্কবার্রই্ খভর্ঙ্
পর্ের্ছন–খিষ্িপক্তপবনু্দেুকু্বযয়্কর্রর্ছন্এোর্ন্আস্ার্জর্নয। 
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ঘপের্পর্কে্খথর্ক্খরর্লর্পেপকে্বার্কর্র্খহািস্্বলর্ল,্উত্তর্ইাংলর্ন্ডর্িযাকলেন্
খথর্ক্ এর্স্র্ছন্ খেেপছ–পরোনে্ পেপকে।্ এেনও্ খিা্ বার্রাো্ বার্জপন।্ অথোৎ্
ভদ্রর্লাকর্ক্েুব্স্কাল্স্কালই্রওনা্পের্ি্হর্য়র্ছ্বাপে্খথর্ক। 
 
কুাঁচর্কার্না্ খচার্ের্পািা্অল্প্অল্প্ খকাঁর্প্উঠল,্িারপর্রই্একর্জাো্িভনয-েৃপষ্ট্যভস্র্
খচার্ে্েযালেযাল্কর্র্িাকার্ল্আিার্ের্পার্ন।্পরিুহভ র্িেই্যেিে্কর্র্উর্ঠ্োাঁোর্লন্
ভদ্রর্লাক,্লজ্জায়্অরুণ্হর্য়্উর্ঠপছল্িার্িুে। 
 
আিার্এ-েুবেলিা্িাপ্করর্বন,্ পি.্ খহািস্,্ খভির্র্ খভির্র্এর্কবার্র্ খোপরা্হর্য়্
খ পছ্ পচন্তায়্ ভাবনায়।্ যনযবাে,্ যনযবাে,্ এক্ খ লাস্্ েুয্ আর্ আর্ একো্ পবসু্কে্
খপর্লই্আবার্চাঙা্হর্য়্উঠব্বর্ল্ির্ন্হয়। 
 
েুয্ পবসু্কে্ োওয়া্ খিষ্ ডা.্ হাক্সর্েবর্লর।্ যীর্র্ যীর্র্ লালাভ্ হর্য়্ উঠল্ িার্  াল;্
আর্লা্ পের্র্ এল্ িার্ খচার্ে।্ খচয়ার্র্ খবি্ কর্র্ জাাঁপকর্য়্ বর্স্্ স্বিন্দ,্ স্াবলীল্
ভপঙ্গিায়্ ে ে্কর্র্বর্ল্চলর্লন্িার্কাপহপন।্উচ্চারণ্আর্বণেনাভপঙ্গর্ির্যয্খযন্
পঠকর্র্পঠকর্র্পের্ি্লা ল্নিুন্উেীপনা,্নিুন্প্রাণিপক্ত। 
 
খজন্টলর্িন,্প্রথর্িই্আপনার্ের্জাপনর্য়্রাপে্খয্প্রায়পর্একো্পপ্রর্পর্রেপর্সু্কল্অথোৎ্
উচ্চ্পবেযালর্য়র্প্রস্তুপি্হয়্এইোর্নই,্ পিন্হপ্তা্আর্ ্যেন্পডউক্অে্খহাল্ডারর্নস্্
িার্ খস্র্ক্রোপর্ পি.্ খজিস্্ ওয়াইল্ডারর্ক্ পাঠার্লন্ িাাঁর্ একিাে্ খছর্ল্ এবাং্
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উত্তরাপযকারী্ েি্বছর্রর্লডে্ স্যালোয়ারর্ক্আিার্ সু্কর্ল্ভরপি্করার্জর্নয,্িেন্
আনর্ন্দ্আিার্িন্ভর্র্উর্ঠপছল্এই্কথা্খভর্ব্খয্স্িযস্িযই্আিার্সু্কর্লর্সু্নাি্
িাহর্ল্ চরর্ি্ খপৌঁর্ছার্ব!্ িেন্ ঘুণাক্ষর্রও্ ভাপবপন্ খয্ আিার্ জীবর্নর্ চরিিি্
েুভোর্ যর্স্ভচনা্আাঁকা্হর্য়পছল্খস্পেনই। 
 
খি্িার্স্র্প্রথি্িাপরর্ে্খপৌঁর্ছার্লা্খছর্লপে।্গ্রীর্ের্পাঠক্রি্শুরু্হল্খস্পেনই।্ভাপর্
পিপষ্ট্স্বভাব্িার–েু-পের্নই্আিার্ের্স্র্ঙ্গ্এর্কবার্র্ পির্ি্ খ ল্ খস্।্অপবর্বচক্নই,্
পি.্খহািস্্এবাং্এ-খকর্স্্আযাআপয্ পবশ্বাস্্করাোও্স্িীচীন্নয়।্িাই্অকপর্ে্স্ব্
েুর্ল্বলপছ।্খছর্লপে্বাপের্ি্েুব্সু্র্ে্পছল্না।্ পডউর্কর্পববাপহি্জীবন্খয্খিার্েই্
িাপন্তিয়্হয়পন,্এ্গুপ্ত্কথা্জার্ন্না্এিন্খকউ্খনই।্খিষ্পযেন্ত্স্বািী-স্ত্রীর্স্ম্মপি্
অনুস্ার্র্পবর্িে্হয়্েুজর্নর্ির্যয্ডার্চস্্চর্ল্যান্েপক্ষণ্োর্ে।্এস্ব্বযাপার্খিা্
এই্ খস্পেনকার।্ িার্ক্ েুবই্ ভার্লাবাস্ি্ খছর্ল্ এবাং্ পডউক-ডার্চর্স্র্ পববাপহি্
জীবর্নর্ পপরস্িাপপ্ত্ ঘের্লও্আ ার্ াো্ িা্ খপর্য়্ এর্স্র্ছ্ খছর্লর্  ভীর্ স্হানুভভ পি।্
এস্ব্ কথা্ স্বাই্ জার্ন।্ এবাং্ শুযু্ এই্ কারর্ণই্ পডউক্ িার্ক্আিার্ের্ প্রপিষ্ঠার্ন্
পাপঠর্য়্ পের্য়পছর্লন।্ পেন্পর্নর্রার্ ির্যযই্আিার্েরই্একজন্ হর্য়্ উঠল্ খছাি্ লডে্
স্যালোয়ার্এবাং্বাইর্র্খথর্ক্খের্ে্যিো্খবাঝা্যায়,্ির্নপ্রার্ণ্সু্েী্হর্য়পছল্খস্। 
 
খির্রাই্ খি্ রার্ে্ অথোৎ্  ি্ খস্ািবার্ রার্ে্ িার্ক্ খিষবার্রর্ ির্িা্ খেো্ যায়্
প্রায়পরর্ি।্ওর্ঘর্ পিনিলায়।্খস্-ঘর্র্  ুকর্ি্হর্ল্আরও্একো্বর্ো্ঘর্রর্ির্যয্
পের্য়্আস্র্ি্হয়।্েুজন্খছর্ল্এই্ঘরোয়্খস্্রার্ি্ঘুপির্য়্ পছল।্ঘর্রর্ির্যয্ পের্য়্
কাউর্ক্ খযর্ি্ খের্েপন্িারা,্ খকার্না্ িব্দও্ খিার্নপন।্কার্জই,্ স্যালোয়ার্ খয্এ-ঘর্
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পের্য়্ যায়পন্ এ-পবষর্য়্ খকার্না্ স্র্ন্দহই্ রইল্ না।্ িার্ পনর্জর্ ঘর্রর্ জানলা্ খোলা্
পছল।্ জানলা্ খথর্ক্ িাপে্ পযেন্ত্ খিাো্ আইপভ্ লিা্ থাকায়্ আিরা্ পার্য়র্ ছাপ্
েুাঁর্জপছলাি্ িাপের্ি্ পকন্তু্ পকছু্পাইপন।্ না-খপর্লও্ খবর্রাবার্স্ম্ভাবয্পথ্শুযু্এইোই্
এবাং্এ-স্ম্পর্কে্পিিি্থাকারও্খকার্না্কারণ্খনই। 
 
িঙ্গলবার্স্কাল্স্ািোয়্আিরা্জানর্ি্পারলাি্খয্রািারাপি্ঘর্খথর্ক্উযাও্হর্য়র্ছ্
লডে্স্যালোয়ার।্পবছানা্পনভাাঁজ্নয়্খের্ে্বুঝলাি্খস্্ঘুর্িাপিল।্যাওয়ার্আর্ ্সু্কর্লর্
যা্খপািাক,্কার্লা্ইেন্জযার্কে্আর্ াঢ়্যভস্র্রর্ঙর্োউজার্পর্র্পনর্য়র্ছ।্ঘর্র্খয্
খকউ্ ুর্কপছল্খস্-রকি্খকার্না্পচহ্নই্পাওয়া্খ ল্না।্যস্তাযপস্ত্বা্খচাঁচার্িপচর্িব্দও্
কান্এোি্না্কোর্রর।্িার্ঝর্বর্ো্ঘরোয়্শুর্য়পছল্কনোর।ওর্ঘুি্েুব্পািলা,্
বয়স্ও্এর্ের্চাইর্ি্একেু্খবপি। 
 
লডে্ স্যাোয়ার্রর্ অন্তযোর্নর্ েবর্ কার্ন্ আস্বািাে্ আপি্ সু্কর্লর্ প্রর্িযকর্ক্ খডর্ক্
আনলাি্নাি্খডর্ক্পিপলর্য়্খনওয়ার্জর্নয্ছাে,্পিক্ষক,্চাকরবাকর্–খকউ্বাে্খ ল্
না। 
 
িেনই্জানা্খ ল্খয্লডে্স্যালোয়ার্একলা্পালায়পন। 
 
জািোন্িাোর্খহইর্ড ারও্পনপাত্তা।্িার্ঘরও্পিনিলায়,্বাপের্একেি্খিষপ্রার্ন্ত,্
লডে্স্যালোয়ার্রর্ঘর্রর্িুর্োিুপে।্পবছানা্খের্ে্বুঝলাি্খহইর্ড ারও্ঘুপির্য়্পছর্লন।্
পকন্তু্ খির্ঝর্ ওপর্ পর্ে্ থাকা্ িােে্ আর্ খিাজা্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ যরাচুর্ো্ অর্যেক্
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চাপপর্য়ই্খবপরর্য়্পের্ি্হর্য়র্ছ্িাাঁর্ক।্খহইর্ড ার্পকন্তু্আইপভ্লিা্খবর্য়্খনর্ির্ছন।্
খকননা,্লর্নর্ওপর্খযোর্ন্উপন্খনর্ির্ছন্খস্োর্ন্িার্পার্য়র্ছাপ্খপর্য়পছ্আিরা।্
লর্নর্ পার্ি্ খছাি্ একো্ খির্ড্ িার্ বাইস্াইর্কল্ থাকি।্ খিড্ েুর্ল্ খেেলাি্
খহইর্ড ার্রর্স্র্ঙ্গ্িাাঁর্স্াইর্কলও্উযাও্হর্য়র্ছ। 
 
বছর্েুর্য়র্কর্ির্িা্আিার্সু্কর্ল্রর্য়র্ছন্খহইর্ড ার।্েুব্পনভেরর্যা য্সু্পাপরি্খের্ে্
িার্ক্কার্জ্ বহাল্কর্রপছলাি্আপি্ পকন্তু্স্বস্ির্য়্ বর্ো্ িুষর্ে্পের্িন্ভদ্রর্লাক,্
কথাবািোও্ বর্ো্একো্ বলর্িন্ না।্ ছাে্ বা্ পিক্ষক্স্বার্কাছ্ খথর্কই্ েভর্র্ েভর্র্
থাকার্ের্ল্খকউই্িার্ক্আপন্বর্ল্ভাবর্ি্পারি্না।্যাই্খহাক,্আজ্পযেন্ত্ওাঁর্ের্
খকার্না্ স্ন্ধ্ান্ পাওয়া্ যায়পন।্ িঙ্গলবার্আিরা্ খয-পিপির্র্ পছলাি্আজ্ খবস্পপিবার্
স্কার্লও্ খস্-পিপির্ খথর্ক।্ একচুলও্ এর্ ার্ি্ পাপরপন।র্হালডারর্নস্্ হল-এ্ খোাঁজ্
পনর্য়পছলাি্িেুপন।্প্রায়পর্ সু্কল্ খথর্ক্ খহালডারর্নস্্হর্লর্েভরত্ব্িাে্কর্য়ক্িাইল।্
খভর্বপছলাি্হঠাৎ্হয়র্িা্বাপের্জর্নয্িন্খকিন্করায়্বাবার্কার্ছই্পের্র্খ র্ছ্লডে্
স্যালোয়ার।্ পকন্তু্ খস্োর্নও্ খকার্না্ েবর্ পাওয়া্ খ ল্ না্ িার।্ উের্ব -উর্ত্তজনায়্
পডউর্কর্অবস্থা্কী্হর্য়র্ছ,্িা্ পনিয়্অনুিান্করর্ি্পারর্ছন।্আর্পনর্জর্খচার্েই্
খেের্লন্আপনারা,্এই্পিনপের্নর্ির্যয্উৎকণ্ঠা্আর্োপয়ত্বর্বায্কুর্র্কুর্র্খিষ্কর্র্
এর্নর্ছ্আিার্নার্ভের্িপক্ত। 
 
খনােবুক্বার্কর্র্কর্য়কো্পর্য়ন্ট্েুর্ক্পনল্খহািস্।্িারপর্কো্সু্র্র্বলর্ল,্এি্
খেপরর্ি্আিার্কার্ছ্এর্স্্ েুবই্অনযায়্কর্রর্ছন্আপপন।্অিযন্ত্গুরুির্অসু্পবযার্
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ির্যয্পের্য়্আিায়্এেন্িেন্ত্করর্ি্হর্ব।্খযিন্যরুন্না্খকন,্পিনপেন্পর্আইপভ্
বা্লন্খের্ে্খকাননা্পবর্িষর্ের্পর্ক্ষই্পকছু্বুর্ঝ্ওঠা্স্ম্ভব্নয়। 
 
পি.্খহািস্,্আিার্খকার্না্খোষ্খনই।্পহজ্খগ্রস্্পনর্জই্প্রকািয্খকর্লঙ্কাপর্এোর্নার্
জর্নয্এ-েবর্পাাঁচ্কান্হর্ি্ খেনপন।্পাপরবাপরক্অিাপন্ত্ েুপনয়ার্ খলার্ক্জানুক,্এ্
িার্ইিা্নয়।্শুযু্ইিা্নয়্বলর্ল্অল্প্বলা্হর্ব,্এ্যরর্নর্পকছু্ভাবর্িও্পিউর্র্
ওর্ঠন্উপন। 
 
পুর্রা্পিনর্ে্পেন্পবলকুল্বার্জ্নষ্ট্হর্য়র্ছ।্বাস্তপবক্ড.্হাক্সর্েবল,্প্রথি্খথর্কই্এ-
খকস্্পনর্য়্যা্কর্রর্ছন্আপনারা,্িা্অপি্যার্িিাই,্ক্ষিার্অর্যা য। 
 
আপিও্িা্বুঝর্ি্পারপছ। 
 
পকন্তু্ িবুও্ এ-স্িস্যার্ স্িাযান্ পাওয়া্ যার্ব্ বর্লই্ আিার্ পবশ্বাস্।্ খকস্ো্ আপি্
পনলাি,্ড.্হাক্সর্েবল।্ভার্লা্কথা,্লডে্স্যাোয়ার্আর্জািোন্িাোর্রর্ির্যয্খকার্না্
খযা স্ভে্েুাঁর্জ্খপর্য়র্ছন্পক? 
 
এর্কবার্রই্না। 
 
খছর্লপে্পক্িাোর্রর্ক্লার্স্ই্পছল? 
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না।্যিেভর্জাপন্েুজর্নর্ির্যয্খকার্নারকি্কথাবািোই্হয়পন। 
 
ভাপর্আিযে্খিা!্খছর্লোরও্বাইস্াইর্কল্আর্ছ্নাপক? 
 
না। 
 
আর্খকার্না্স্াইর্কল্উযাও্হর্য়র্ছ? 
 
না। 
 
পঠক্খিা? 
 
হযাাঁ! 
 
ভার্লা্কথা।্আপপন্পক্িাহর্ল্ির্ন্কর্রন্িাঝরার্ি্জািোন্িাোর্খছর্লোর্ক্খকার্ল্
পনর্য়্ া্ াকা্পের্য়র্ছন? 
 
পনিয়্না।্িাহর্ল্আপনার্পথর্য়াপরো্কী্শুপন? 
 
বাইস্াইর্কলো্পনছক্খযাাঁকা্ছাো্পকছু্নয়।্স্াইর্কলো্খকাথাও্লুপকর্য়্খরর্ে্েুজর্নই্
হাাঁো্পের্য়র্ছ্খকার্না্খ াপন্জায় ার্পের্ক। 
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পঠক।্ পকন্তু্ খযাাঁকাো্একেু্ পবেঘুর্ে্রকর্ির্ির্ন্হর্ি,্িাই্না?্ খির্ড্অনয্ খকার্না্
স্াইর্কল্পছল্নাপক? 
 
কর্য়কো্পছল। 
 
আপনার্পথর্য়াপর্অনুস্ার্র্েুজর্নই্খয্স্াইর্কর্ল্চর্ে্ া- াকা্পের্য়র্ছ,্এ-যারণাই্যপে্
আিার্ের্িাথায়্ ুপকর্য়্খেওয়ার্উর্েিয্থার্ক্খহইর্ড ার্রর,্িাহর্ল্িার্পর্ক্ষ্একো্
না–লুপকর্য়্একর্জাো্স্াইর্কল্লুর্কার্নাই্স্বাভাপবক্নয়্পক? 
 
ির্ন্খিা্হয়্িাই। 
 
আিার্শুযু্ির্ন্হয়্না,্আিার্পবশ্বাস্্খয্এইোই্স্বাভাপবক।্আপনার্ক্খযাাঁকা্খেওয়ার্
পথর্য়াপর্ এোর্ন্ োের্ব্ না,্ ডক্টর।্ িেন্ত্ শুরু্ করার্ পর্ক্ষ্ ঘেনাপের্ গুরুত্ব্ পকন্তু্
অর্নকোপন।্আস্ত্একো্স্াইর্কল্খবিালুি্খলাপাে্কর্র্ পনর্য়্ প র্য়্লুপকর্য়্রাো্বা্
নষ্ট্কর্র্খেলাোও্েুব্খস্াজা্কাজ্নয়।্আর্একো্প্রশ্ন।্অেৃিয্হওয়ার্আর্ র্পেন্
খকউ্পক্খছর্লপের্স্র্ঙ্গ্খেো্করর্ি্এর্স্পছল? 
 
না। 
 
খকার্না্পচপঠপে্এর্স্পছল্িার্নার্ি? 
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একো্এর্স্পছল্বর্ে। 
 
কার্কাছ্খথর্ক? 
 
বাবার্কাছ্খথর্ক। 
 
খছর্লর্ের্পচপঠ্আপপন্খোর্লন্নাপক? 
 
না। 
 
কী্কর্র্জানর্লন্পচপঠো্িার্বাবার্কাছ্খথর্ক? 
 
োর্ির্ওপর্ খহালডারর্নস্্ বাংর্ির্প্রিীক-পচহ্ন্ পছল।্িা্ ছাো,্ পডউক্ পনর্জর্ হার্ি্
পঠকানা্ পলর্েপছর্লন–ও-রকি্অদু্ভি্আেষ্ট্ হার্ির্ খলো্ পডউক্ ছাো্ খয্আর্কার্রা্
নয়,্িা্আপি্জাপন।্স্বর্চর্য়্বর্ো্কথা,্এ-পচপঠর্কথা্পডউর্করও্ির্ন্আর্ছ। 
 
এ-পচপঠ্পাওয়ার্আর্ ্আবার্কর্ব্খস্্পচপঠ্খপর্য়র্ছ? 
 
খবি্পকছুপেন্পযেন্ত্খিা্নয়ই। 
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োে্খথর্ক্খকার্না্পচপঠ্এর্স্পছল্িার্নার্ি? 
 
না।্খকার্নাপেনই্না। 
 
এস্ব্ প্রর্শ্নর্ খপছর্ন্ আিার্ উর্েিযো্ পনিয়্ বুঝর্ি্ খপর্রর্ছন্ আপপন।হয়্ লডে্
স্যালোয়ারর্ক্ খজারজবরেপস্ত্কর্র্ পনর্য়্যাওয়া্হর্য়র্ছ,্িা্নইর্ল্ খস্্ পনর্জই্ খ র্ছ।্
পিিীয়্খক্ষর্ে,্িার্ির্িা্খছর্লিানুর্ষর্পর্ক্ষ্বাইর্রর্জ ৎ্খথর্ক্খকার্নারকি্উৎস্াহ্
বা্ খপ্ররণা্ না-খপর্ল্এ্ যরর্নর্ ডানপপর্ের্ ির্িা্ কাজ্করাও্ স্ম্ভব্ নয়।্ খকউ্ যপে্
খেো্ করর্ি্ না-এর্স্্ থার্ক,্ িাহর্ল্ পনিয়্ পচপঠপর্ের্ খভির্ পের্য়ই্ এ-উৎস্াহ্ খস্্
খপর্য়র্ছ।্খস্ই্কারর্ণই্আপি্জানর্ি্চাইপছ্খক্খক্িার্ক্পচপঠ্পলর্েপছর্লন। 
 
এ-স্ম্পর্কে্আপনার্ক্ েুব্ খবপি্স্াহাযয্করর্ি্পারব্ বর্ল্ির্ন্ হয়্না্ পি.্ খহািস্।্
যিেভর্জাপন,্বাবা্ছাো্আর্খকউ্িার্ক্প্রায়পরর্ি্পচপঠ্খলর্েনপন। 
 
এবাং্খযপেন্খছর্ল্উযাও্হর্য়্খ ল,্খস্পেনই্এল্িার্পচপঠ।্বাপর্ছর্লর্ির্যয্স্ম্পকে্
কীরকি্পছল,্ডক্টর?্বনু্ধ্র্ির্িা্পক? 
 
পহজ্খগ্রস্্কার্রার্স্র্ঙ্গই্বনু্ধ্র্ত্বর্স্ম্পকে্রার্েন্না।্খের্ির্এবাং্ের্ির্কাজ্পনর্য়ই্
অহরহ্িার্ক্ েুর্ব্ থাকর্ি্ হয়–কার্জই্স্াযারণ্ িানুর্ষর্ ির্যয্ খযস্ব্আর্ব -উচ্ছ্বাস্্
খেপে,্িার্নাি ন্ধ্ও্পাওয়া্যায়্না্িার্ির্যয।্ির্ব্ওরই্িার্ঝ্খছর্লর্প্রপি্িাাঁর্
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খেহ-ভার্লাবাস্ার্ অন্ত্ পছল্ না।্ িাাঁর্ কো্ স্বভার্বর্ নিুনাও্ খকার্নাপেন্ পায়পন্ লডে্
স্যাোয়ার। 
 
পকন্তু্লডে্স্যাোয়ার্খবপি্ভার্লাবাস্ি্িার্িার্ক? 
 
িা্স্পিয। 
 
খকার্নাপেন্খস্-কথা্িার্পনর্জর্িুর্ে্শুর্নর্ছন? 
 
না। 
 
পডউর্কর্িুর্ে? 
 
স্বেনাি!্না,্িিাই্না! 
 
িাহর্ল্জানর্লন্কী্কর্র? 
 
পহজ্ খগ্রর্স্র্ খস্র্ক্রোপর্ পি.্ খজিস্্ ওয়াইল্ডার্রর্ স্র্ঙ্গ্আিার্ পকছু্ খ াপন্কথাবািো্
হর্য়পছল।্িার্য়র্ওপর্লডে্স্যালোয়ার্রর্েুবেলিার্েবর্িার্িুর্েই্আপি্শুর্নপছ। 
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বর্ে।্লডে্স্যালোয়ার্পনর্োাঁজ্হওয়ার্পর্িার্নার্ি্আস্া্পডউর্কর্খিষ্পচপঠো্ঘর্র্
খপর্য়র্ছন্পক? 
 
না,্ যাবার্ স্ির্য়্ পচপঠো্ পনর্য়্ খ র্ছ্ খস্।্ পি.্ খহািস্,্আর্ খিা্ খেপর্ করা্ যায়্ না,্
এবার্রওনা্হওয়া্যাক। 
 
খঘাোর্ াপে্আনর্ি্বর্ল্ পেই।্ পিপনে্পর্নর্রার্ির্যয্ তিপর্হর্য়্ পনপি্আিরা।্ড.্
হাক্সর্েবল,্ রওনা্ হওয়ার্ আর্ ্ বাপের্ি্ খেপলগ্রাি্ পাঠার্নার্ ইর্ি্ থাকর্ল্ আপনার্
প্রপির্বিী্িহর্ল্ খবি্কর্র্এই্কথাো্ছপের্য়্ পেন্ খয্ পুপলি্এেনও্ পলভারপুল্বা্
অনয্ খকাথাও্ িেন্ত্ চালার্ি।্ ইপিির্যয্ যীর্রসু্র্স্থ্ আিরা্ পকছু্ কাজ্ খস্র্র্ খনব্
অকুস্থর্ল্খপৌঁর্ছ।্ ন্ধ্্এেনও্এিন্পের্ক্হর্য়্যায়পন্খয্ওয়ােস্ন্আর্আিার্ির্িা্
েু-েুর্ো্বাঘা্হাউর্ন্ডর্নার্ক্িা্যরা্পের্ব্না। 
 
খস্পেন্স্ন্ধ্যায়্পীক্কাউপন্ট্রর্িীি-িীি্স্বাস্থযকর্আবহাওয়ায়্এর্স্্খপৌঁর্ছালাি্আিরা।্
ড.্ হাক্সর্েবর্লর্ পবেযাি্ সু্কল্এই্অঞ্চর্লই।্ সু্কর্ল্ খপৌঁর্ছার্িই্আাঁযার্ ঘন্ হর্য়্এল্
চারপের্ক।্খেপবর্লর্ওপর্একো্কাডে্পর্ে্পছল।্ড.্হাক্সর্েবল্ঘর্র্ ুকর্িই্বােলার্
এপ র্য়্ প র্য়্ পেস্পেস্্কর্র্িাাঁর্কার্ন্কী্ বলর্ল।্শুর্নই্রীপিির্িা্উর্ত্তপজি্হর্য়্
আিার্ের্পের্ক্িাকার্লন্ডক্টর। 
 
বলর্লন,্ পডউক্এর্স্র্ছন।্ খস্র্ক্রোপর্ পি.্ ওয়াইল্ডারর্ক্ পনর্য়্উপন্োপডর্ি্অর্পক্ষা্
করর্ছন্আিার্জর্নয।্আপনারা্আসু্ন,্আলাপ্কপরর্য়্পেই্ওাঁর্স্ার্থ। 
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অপি্ পবেযাি্ এই্ রাজনীপিপবর্ের্ ছপবর্ স্র্ঙ্গ্ অবিয্ আপি্ আর্ ্ খথর্কই্ পপরপচি্
পছলাি।্পকন্তু্ছপবর্ি্শুযু্িুর্ের্আেলই্খের্েপছ–আস্ল্িানুষপের্স্র্ঙ্গ্ছপবর্িানুর্ষর্
আকাি-পািাল্িোি।্েীঘে্স্ম্ভ্রান্ত্খচহারায়্উগ্র্আপভজার্িযর্ছাপ,্ খপািাক-পপরিে্
পনেুি্ এবাং্ সু্রুপচর্ পপরচয়্ বহন্ কর্র,্ পািলা্ িুে,্ পকন্তু্ খবি্  ম্ভীর,্ েীঘে্ নাক–
স্াির্নর্ পের্ক্ অদু্ভিভার্ব্ বাাঁকা।্ িরা্ িানুর্ষর্ ির্িা্ েযাকার্ি্ িুর্ের্ ওপর্ লাল্
েকের্ক্ োপেো্ কীরকি্ জাপন্ খবিানান্ লার্ ।্ সু্েীঘে্ োপে্ স্াো্ ওর্য়ে্ খকার্ের্
ওপর্রও্ ঝুর্ল্ পর্েপছল্ঝালর্রর্ ির্িা্ োাঁক্ পের্য়্ পঝকপিক্করপছল্ ঘপের্ চকচর্ক্
খচনো।্ রাজপুরুর্ষর্ ির্িাই্ জিকার্লা্ খচহারা্ ভদ্রর্লার্কর।্ আগুর্নর্ চুপল্লর্ স্াির্ন্
পবছার্না্পশুর্চািোর্ওপর্োাঁপের্য়্পছর্লন্উপন।্ঘর্র্ ুকর্িই্পাথর্রর্ির্িা্কপঠন্
খচার্ে্িাকার্লন্আিার্ের্পার্ন।্পার্িই্োাঁপের্য়্ পছর্লন্ েুবই্অল্প্বয়র্স্র্একজন্
িরুণ–পিপনই্ খয্ িার্ প্রাইর্ভে্ খস্র্ক্রোপর্ ওয়াইল্ডার্ িা্ খকউ্ না-বলর্লও্ বুর্ঝ্
পনলাি।্খছার্োোর্ো্খচহারা্ভদ্রর্লার্কর,্নাভোস্,্পকন্তু্আকার্ির্ির্িা্হালকা্নীল-নীল্
খচাে্আর্চেপর্ে্হাবভাব্খেের্লই্খবাঝা্যায়্আকার্র্োর্ো্হর্লও্স্িকেিায়্আর্
বুপদ্ধর্িীক্ষ্ণ্ণ্ণিায়্অর্নকর্কই্হার্িাপনর্য়্পের্ি্পার্রন্পিপন।্আিরা্ঘর্র্ ুকর্ি-না-
 ুকর্িই্ইপনই্অনােষ্ট্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্স্বর্র্কথাবািো্শুরু্কর্র্পের্লন। 
 
ড,্ হাক্সর্েবল,্আজ্স্কার্লই্আপি্এর্স্পছলাি্আপনার্ লন্ডর্ন্ যাওয়া্ বন্ধ্্করর্ি।্
পকন্তু্একেু্খেপর্হর্য়্ প র্য়পছল্আিার।্শুনলাি্আপনার্লন্ডর্ন্যাওয়ার্উর্েিয্ পি.্
িালেক্খহািস্র্ক্আিন্ত্রণ্জানার্না্এবাং্িার্ক্এ-খকর্স্র্িেন্তভার্খেওয়া।্পহজ্খগ্রস্্
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অিযন্ত্আিযে্ হর্য়্ খ র্ছন,্ ড.্ হাক্সর্েবল–এ্ যরর্নর্ পকছু্ করার্ আর্ ্ িাাঁর্ স্র্ঙ্গ্
আপনার্পরািিে্করা্উপচি্পছল। 
 
যেনই্শুনলাি্খয্পুপলিও্বযথে্হর্য়র্ছ— 
 
পুপলি্খয্বযথে্হর্য়র্ছ্এ-কথা্পহজ্খগ্রস্্খিার্েই্পবশ্বাস্্কর্রন্না। 
 
পকন্তু্পি.্ওয়াইল্ডার— 
 
আপপন্ খিা্ভার্লা্কর্রই্জার্নন,্ড.্ হাক্সর্েবল,্প্রকািয্ খকর্লঙ্কাপর্এোর্নার্জর্নয্
কিোপন্উেপবগ্ন্পহজ্খগ্রস্।্এই্কারর্ণই্পিপন্ির্ন্কর্রন্এ-বযাপার্যি্অল্প্খলার্ক্
জার্ন্িিই্িঙ্গল। 
 
ভ্রুকুপে্কর্র্ডক্টর্বলর্লন,্যাক,্যা্হবার্িা্হর্য়র্ছ।্এবার্প্রপিকার্রর্কথা্ভাবা্
যাক।্কাল্ খভার্রর্ খের্ন্ পি.্িালেক্ খহািস্্লন্ডর্ন্ পের্র্ খ র্লই্স্ব্ঝার্িলা্ পির্ে্
যায়। 
 
পনপবেকার্পনরুত্তাপ্সু্র্র্খহািস্্বর্ল্উঠল,্উাঁহু,্ডক্টর,্এি্িাোিাপে্লন্ডর্ন্যাওয়ার্
খকার্না্ ইর্িই্ আিার্ খনই।্ উত্তর্ খের্ির্ এই্ িাজা্ েুরেুর্র্ হাওয়ায়্ িনো্ এি্
হালকা্ খলর্ র্ছ্ খয্ কর্য়কো্ পেন্আপনার্জলাভভ পির্ি্কাপের্য়্ যাওয়ার্ ইর্ি্আর্ছ্
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আিার।্আপনার্ছার্ের্িলায়্িাথা্গুজর্ি্না-পাপর্ াাঁর্য়র্স্রাইোনা্ খিা্আর্ছই।্
অবিয্খস্-বযাপার্র্আপপন্যা্বলর্বন্িাই্হর্ব। 
 
িহা্োাঁপর্র্পের্লন্ড.্ হাক্সর্েবল।্ খবচাপরর্ খোনার্িানা্ভাব্ খের্ে্বর্ো্ িায়া্ হল্
আিার।্পকন্তু্এই্িাাঁর্ের্করার্ির্ির্িা্অবস্থা্খথর্ক্উদ্ধার্করর্লন্পডউক্পনর্জই।্
পডনার-ঘণ্টার্ির্িা্গুরু ম্ভীর্ ি র্ি্ লায়্কথা্বর্ল্উঠর্লন্উপন। 
 
ড.্হাক্সর্েবল,্ পি.্ওয়াইল্ডার্রর্বক্তর্বযর্স্ার্থ্আপি্একিি।্যাওয়ার্আর্ ্আিার্
স্র্ঙ্গ্আপনার্পরািিে্করা্উপচি্পছল।্পকন্তু্পি.্িালেক্খহািস্র্ক্যেন্স্ব্জানার্নাই্
হর্য়র্ছ,্িেন্িাাঁর্স্াহাযয্না-খনওয়ার্খকার্না্িার্নই্হয়্না।্পি.্খহািস্,্স্রাইোনায়্
না-প র্য়্আিার্খহালডারর্নস্্হল-এ্ক-পেন্খ র্ল্আপি্েুবই্েুপি্হব। 
 
যনযবাে,্ইর্য়ার্ খগ্রস্।্িের্ন্তর্ সু্পবযার্জর্নয্লডে্স্যাোয়ার্ খয-জায় া্ খথর্ক্অেৃিয্
হর্য়র্ছন,্খস্োর্ন্থাকাোই্আিার্পর্ক্ষ্স্িীচীন্হর্ব। 
 
যা্ভার্লা্ খবার্ঝন।্আিার্বা্ পি.্ওয়াইল্ডার্রর্কার্ছ্যপে্ খকার্না্েবর্আিা্কর্রন্
খিা্পজর্েস্্করর্ি্পার্রন। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আপনার্স্র্ঙ্গ্হয়র্িা্হল-এ্ খেো্করার্েরকার্হর্ব্আিার।্এেন্
স্যার্শুযু্একো্প্রশ্নই্করব্আপনার্ক।্আপনার্ খছর্লর্এই্রহস্যজনক্অন্তযোর্নর্
খকার্না্কারণ্পক্আপপন্খভর্বর্ছন? 
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না্িিাই,্খকার্না্কারণই্পাইপন! 
 
িাপ্ করর্বন,্ আপনার্ পর্ক্ষ্ খবেনাোয়ক্ েু-একপে্ প্রস্র্ঙ্গর্ উর্ল্লে্ করা্ ছাো্
উপায়ান্তর্খেেপছ্না।্আপনার্পক্যারণা্এ-বযাপার্র্ডার্চর্স্র্খকার্না্হাি্আর্ছ? 
 
রীপিির্িা্পিযায়্পের্লন্িন্ত্রীিিায়। 
 
অবর্ির্ষ্বলর্লন,্আিার্িা্ির্ন্হয়্না। 
 
িাহর্ল্বাপক্থার্ক্আর্একপে্স্ম্ভাবনা।্খিাো্োকা্োও্িারার্জর্নয্ খকউ্হয়র্িা্
আপনার্খছর্লর্ক্গুি্কর্রর্ছ।্এ্যরর্নর্োপবোওয়া্পনর্য়্খলো্খকার্না্পচপঠ্আপপন্
খপর্য়র্ছন? 
 
না। 
 
আর্একপে্প্রশ্ন্ইর্য়ার্ খগ্রস্।্শুনলাি,্ খযপেন্লডে্স্যালোয়ার্উযাও্হয়,্ খস্ইপেনই্
আপপন্িার্ক্একো্পচপঠ্পলর্েপছর্লন। 
 
না,্িার্আর্ র্পেন্পলর্েপছলাি। 
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এ জযাক্টপল।্পকন্তু্পচপঠো্িার্হার্ি্খস্পেনই্পর্ে? 
 
হযাাঁ। 
 
আপনার্ পচপঠর্ি্এিন্ পকছু্ পছল্ পক্ যা্ পোর্পর্ খবস্ািাল্ হর্য়্ পের্ি্পার্র্ খস্্
অথবা্এই্যরর্নর্কাজ্করার্ির্িা্প্রবৃপত্ত্ির্ন্জা র্ি্পার্র? 
 
না,্না,্খস্-রকি্পকছুই্পছল্না। 
 
পচপঠো্পক্আপপন্পনর্জই্ডার্ক্পের্য়পছর্লন? 
 
পডউক্উত্তর্খেওয়ার্আর্ ই্খবি্একেু্ রি্হর্য়্কথা্বর্ল্উঠর্লন্িার্খস্র্ক্রোপর,্
পনর্জর্ হার্ি্ পচপঠ্ ডার্ক্ খেওয়ার্ ির্িা্অভযাস্্ পহজ্ খগ্রর্স্র্এেনও্ হয়পন,্অনযানয্
পচপঠর্স্র্ঙ্গ্এ-পচপঠও্োপড্খেপবর্ল্খরর্েপছর্লন্উপন–আপি্পনর্জ্খপাে্বযার্ ্খের্ল্
পের্য়্আপস্্পচপঠগুর্লা। 
 
এ-পচপঠোও্খস্স্র্বর্ির্যয্খয্পছল্খস্-পবষর্য়্আপনার্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই্খিা? 
 
পনিয়্না,্পচপঠো্আপি্লক্ষ্কর্রপছলাি। 
 
খস্পেন্পহজ্খগ্রস্্ক-পে্পচপঠ্পলর্েপছর্লন? 
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পবি্ খথর্ক্ পিপরিো।্ পচপঠপে্আিার্ক্ একেু্ খবপিই্ পলের্ি্ হয়।্ পকন্তু্ এস্ব্ প্রশ্ন্
অপ্রাস্পঙ্গক্হর্য়্যার্ি্না? 
 
পুর্রাপুপর্নয়,্বলল্খহািস্। 
 
এবার্পডউক্বর্ল্উঠর্লন,্আপি্পুপলির্ক্বর্ল্পের্য়পছ্েপক্ষণ্োর্ে্িেন্ত্চালার্নার্
জর্নয।্ আর্ ই্ বর্লপছ্ আপনার্ক,্ এ-রকি্ খনাাংরা্ কাজ্ ডার্চস্্ খকার্নাপেনই্ প্রশ্রয়্
খের্বন্না।্ পকন্তু্ খছর্লোর্িাথাোর্ক্উদ্ভে্ খেয়ার্লর্একো্কারোনা্ বলর্লই্চর্ল।্
হয়র্িা্ জািোন্ িাোর্রর্ স্াহাযয্ পনর্য়্ খস্্ িার্য়র্ কার্ছ্ পাপলর্য়র্ছ।্ ড.্ হাক্সর্েবল,্
আিরা্এবার্হল-এ্পেরব। 
 
খহাির্স্র্ িুে্ খের্ে্ বুঝলাি্ আরও্ কর্য়কো্ প্রশ্ন্ করার্ ইর্ি্ পছল্ িার।্ পকন্তু্
িন্ত্রীিিাই্এিনই্আচপম্বর্ি্কথাবািোর্ ওপর্ যবপনকা্ খের্ন্ পের্লন্ খয্িারপর্প্রশ্ন্
খিা্েভর্রর্কথা,্স্াযারণ্আলাপ-আর্লাচনাও্আর্স্ম্ভব্নয়।্িার্ির্িা্উগ্র্অপভজাি্
পুরুর্ষর্পর্ক্ষ্একান্ত্ঘর্রায়া্বযাপার্ পনর্য়্একজন্আ ন্তুর্কর্স্ার্থ্আর্লাচনা্করা্
খয্এর্কবার্রই্অস্হয,্িা্ বুঝর্ি্কার্রারই্বাপক্রইল্না।্আরও্একো্ভয়্ পিপন্
কর্রপছর্লন।্ খহাির্স্র্ নিুন্ নিুন্ প্রর্শ্নর্ উত্তর্ পের্ি্ প র্য়্ হয়র্িা্ িার্ পডউক-
জীবর্নর্ ইপিহাস্-প্রস্ঙ্গও্ এর্স্্ যার্ব,্ আর,্ অপি্ স্াংর্ াপর্ন্ খযস্ব্ অন্ধ্কারিয়্
খকাণগুর্লা্এিপেন্যর্র্খ র্ক্খরর্ের্ছন্েযাপিপলর্খচৌহপের্ির্যয,্িা্আর্গুহয্থাকর্ব্
না–স্াযারণ্খলার্কর্িুের্রাচক্আর্লাচনার্বস্তু্হর্য়্োাঁোর্ব। 
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খস্র্ক্রোপরর্ক্ পনর্য়্ পডউক্ খচার্ের্আোর্ল্ খযর্িই্ খহািস্্আর্একেুও্ খেপর্করর্ল্
না,্স্বভাবির্িা্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্পরি্আগ্রর্হ্শুরু্কর্র্পের্ল। 
 
লডে্স্যালোয়ার্রর্ঘর্িন্নিন্ন্কর্র্পরীক্ষা্কর্রও্খকার্না্সু্রাহা্হল্না। 
 
জানলা্ছাো্যাওয়ার্ খয্রাস্তা্আর্ খনই,্এ-পবশ্বাস্্আরও্ েৃঢ়্হল্স্ব্ পকছু্ খেোর্
পর।্জািোন্ িাোর্রর্ ঘর্ খথর্কও্ নিুন্ খকার্না্ স্ভে্ পাওয়া্ খ ল্ না।্ ভদ্রর্লার্কর্
খের্হর্ভার্র্আইপভ্লিাগুর্ির্ খ াোয়্িাপের্ওপর্িার্ খ াোপলর্ছাপও্ খপলাি।্
খছার্ো্ খছার্ো্স্বুজ্ঘার্স্র্ওপর্শুযু্ওই্একপে্োাঁজ– ভীর্রার্ি্রহস্যজনকভার্ব্
অন্তযোর্নর্পাপথেব্স্াক্ষী্শুযু্ওইেুকুই্আর্খকার্না্পছদ্র্লর্নর্ওপর্পাওয়া্খ ল্না। 
 
িালেক্খহািস্্একলাই্বাপে্খছর্ে্খবপরর্য়্খ ল্খকাথায়,্পেরল্রাি্এ ার্রাোর্পর।্
খেেলাি্কার্কাছ্খথর্ক্এ-অঞ্চর্লর্িস্ত্বর্ো্একো্স্ািপরক্িানপচে্খজা াে্কর্র্
এর্নর্ছ্খস্।্আবার্ঘর্র্এর্স্্ পবছানার্ওপর্িযাপো্ পবপছর্য়্ পঠক্িাঝোর্ন্লযাম্পো্
রােল্ও।্িারপর্শুরু্হল্যভিপান।্িার্ঝ্িার্ঝ্পাইর্পর্যভিাপয়ি্অঙ্গার্রর্ পেকো্
পের্য়্আগ্রর্হর্স্ঞ্চার্কর্র্এিপন্জায় াগুর্লা্ খেপের্য়্বকৃ্তিা্ খেওয়ার্কায়োয়্কথা্
বর্ল্চলল্খস্। 
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খকস্ো্আিায়্খপর্য়্বর্স্র্ছ,্ওয়ােস্ন।স্পিযই্কর্য়কো্ইন্টার্রপোং্পর্য়ন্ট্আর্ছ্এ-
বযাপার্র।্প্রথর্িই্পকছু্ভভ র্ াল-িে্বুর্ঝ্রাে,্িের্ন্তর্স্িয়্েুবই্কার্জ্আস্র্ব্এস্ব্
েুাঁপেনাপে। 
 
িযাপো্ খেেছ্ খিা।্এই্কার্লা্ রর্ঙর্ খচৌর্কানা্জায় াো্ হল্প্রায়পর্ সু্কল।্আলপপন্
খ াঁর্থ্ রােলাি্এোর্ন।্আিা,্এই্ খয্লাইনো্ খেেছ,্এো্প্রযান্স্েক।্ খেের্িই্
পাি,্ স্েকো্ সু্কর্লর্ পাি্ পের্য়্ পুব্ আর্ পপির্ি্ চর্ল্ খ র্ছ।্ েু-পের্কই্
িাইলোর্নর্কর্ ির্যয্ রাস্তাো্ খথর্ক্ খকার্না্ িাোপ্রিাো্ খবর্রায়পন।্ জািোন্ িাোর্
খছর্লপের্ক্পনর্য়্যপে্রাস্তা্পের্য়্প র্য়্থার্ক।্িাহর্ল্এোই্খস্-রাস্তা। 
 
 

পঠকই্বর্লছ। 
 
খস্ৌভা যক্রর্ি,্খস্পেন্রার্ি্এই্রাস্তা্পের্য়্যা্পকছু্খ র্ছ,্িার্একো্খিাোিুপে্পহর্স্ব্
আপি্খপর্য়পছ।্আিার্পাইপো্খযোর্ন্রর্য়র্ছ্এইোর্ন্রাি্বার্রাো্খথর্ক্খভার্ছো্
পযেন্ত্একজন্ খচৌপকোর্ পাহারায়্ পছল।্ খেের্িই্পাি,্ পুবপের্কর্প্রথি্িাো-রাস্তা্
এইোই।্খচৌপকোরো্পেপবয্খ র্ল্বলর্ছ্খয্এক্িুহভ র্িের্জর্নযও্খচৌপক্খছর্ে্এপের্ক-
ওপের্ক্যায়পন্খস্্এবাং্িার্খচার্ে্যুর্লা্পের্য়্খকার্না্খছর্ল্বা্খলাকই্এ-রাস্তা্পের্য়্
খস্রার্ে্যায়পন।্কনর্েবলোর্স্র্ঙ্গ্কথা্বর্ল্খেেলাি্িার্ক্অনায়ার্স্ই্পবশ্বাস্্করা্
চর্ল।্কার্জই,্পুবপের্কর্িের্ন্ত্এইোর্নই্ইপি।্এবার্আস্া্যাক্অনযপের্ক।্খেেছ,্
এপের্ক্ খরড্ বুল্ নার্ি্ একো্ স্রাইোনা্ রর্য়র্ছ,্ খরড্ বুল-এর্ লযান্ডর্লপডর্ িরীর্
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অসু্স্থ্পছল্খস্রার্ি।্িযাকলেন্খথর্ক্ডাক্তার্খডর্ক্আনার্জর্নয্খলাক্পাপঠর্য়পছর্লন্
ভদ্রিপহলা।্ পকন্তু্ অনয্ খকস্্ পনর্য়্ বযস্ত্ থাকায়্ ডাক্তার্ এর্লন্ পর্রর্ পেন্ স্কার্ল।্
কার্জই্ স্ারারাি্ স্জা ্ থাকর্ি্ হর্য়র্ছ্ স্রাইোনার্ খলার্কর্ের।্ শুযু্ স্জা ্ নয়,্
ডাক্তার্রর্প্রিীক্ষায়্রাস্তার্ওপরও্নজর্রাের্ি্হর্য়র্ছ্প্রায়্প্রপিপে্ িুহভিে।্ খস্রার্ি্
রাস্তা্পের্য়্খকার্না্প্রাণীই্খয্যায়পন,্এ-েবর্খবি্খজার্পের্য়ই্জানার্ল্ওরা।্সু্িরাাং্
ওর্ের্স্াক্ষয্স্িয্বর্লই্খির্ন্পনর্য়্আিরা্পবনা্বাকযবযর্য়্পপিিপের্কর্িের্ন্ত্োাঁপে্
খের্ন্ পেলাি।্ িাহর্ল্ স্াংর্ক্ষর্প্ আিরা্ পাপি্ কী?্ না,্ চম্পে্ খেওয়ার্ স্ির্য়্
পলাির্করা্প্রযান্স্েক্এর্কবার্রই্বযবহার্কর্রপন। 
 
পকন্তু্স্াইর্কলো?্প্রপিবাে্জানালাি্আপি। 
 
পঠক্পঠক।্স্াইর্কল্প্রস্র্ঙ্গও্আস্পছ্এেুপন।্আপািি্শুযু্যুপক্ত্পের্য়্আর্লাচনা্করা্
যাক।্এরা্যপে্রাস্তা্পের্য়্না-প র্য়্থার্ক,্িাহর্ল্বাপের্উত্তর্বা্েপক্ষণ্পেক্বরাবর্
এর্ের্রওনা্হর্ি্হর্য়র্ছ্রািারাপি্এ-অঞ্চল্ খপপরর্য়্যাওয়ার্জর্নয।্আিা,্এবার্
এই্ েুর্ো্ স্ম্ভাবনা্ পনর্য়্ িুলনািভলক্ আর্লাচনা্ করা্ যাক।্ বুঝর্িই্ পারছ,্ বাপের্
েপক্ষণ্ পের্ক্এই্ পবরাে্অঞ্চলো্আস্র্ল্িস্তবে্একো্আবাপে্জপি্ছাো্আর্ পকছু্
নয়।্ চার্ষর্ সু্পবর্যর্ জর্নয্ চাপষরা্ পাথর্রর্ খেওয়াল্ পের্য়্ পনর্জর্ের্ ির্যয্ েুকর্রা্
েুকর্রা্ জপির্ি্ ভা ্ কর্র্ পনর্য়র্ছ্ অিবর্ো্ জপিো।্ এ-পথ্ পের্য়্ স্াইর্কল্ যাওয়া্
অস্ম্ভব,্ কার্জই্ নাকচ্ হর্য়্ খ ল্ এপেককার্ স্ম্ভাবনা।্ এবার্ এর্স্া্ উত্তর্ পের্ক।্
এপের্ক্খেেপছ্লম্বা্লম্বা্ ার্ছর্খছার্োোর্ো্একো্কুঞ্জবন—নাি্খলো্রর্য়র্ছ্এবর্ো-
খেবর্ো্ উপবন।্ আরও্ উত্তর্র্ খেেপছ্ যু-যু্ জলাভভ পি,্ খলায়ার্ প ল্ িভর!িস্তবর্ো্
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জলাভভ পি।্পবস্তার্র্কি্কর্র্িাইল্ের্িক্খিা্বর্েই,্আর্স্ত্আর্স্ত্ াল্পর্থ্উর্ঠ্খ র্ছ্
ওপরপের্ক।্ এই্ যু-যু।্ খিপান্তর্রর্ একযার্র্ খহালডারর্নস্্ হল,্ রাস্তা্ বরাবর্ খ র্ল্
পুর্রা্েি্িাইল,্জলাভভ পির্ির্যয্পের্য়্খ র্ল্িাে্ছ-িাইল।্বর্ো্অদু্ভি্জায় া,্এ-
রকি্জনবস্পিপবরল্জায় া্স্াযারণি্খেো্যায়্না।্িার্ঝ্িার্ঝ্কৃপচৎ্কর্য়কো্িাথা্
গুাঁজবার্ির্িা্ঠাাঁই,্জলাভভ পির্চাপষরা্খ ারু্ছা ল্চরাবার্জর্নয্এ-রকি্চালা্বাপনর্য়্
খরর্ের্ছ্ এপের্ক-খস্পের্ক।্ এ্ ছাো্ স্িস্ত্ অঞ্চলো্ ঘুরর্ল্ শুযু্ খপ্ল্াভার্ আর্ কারলু্
পাপের্েঙ্গল্ছাো্আর্পকছুই্িুপি্খেের্ি্পার্ব্না।্খচোরপেল্ড্হাই্খরার্ড্আস্ার্
পর্ আবার্ শুরু্ হল্ জনবস্পি।্ একো্ প র্জে,্ কর্য়কো্ কুাঁর্েঘর্ আর্ একো্
স্রাইোনা।্এর্পর্রই্আচিকা্োোই্ হর্য়্উর্ঠর্ছ্পাহার্ের্ খশ্রপণ।্কার্জই্ বুঝর্ি্
পারছ্ওয়ােস্ন,্আিার্ের্িেন্ত্শুরু্করর্ি্হর্ব্উত্তর্পেক্খথর্কই। 
 
পকন্তু্স্াইর্কলো?্আপি্খলর্ ্থাপক্নার্ছােবান্দার্ির্িা। 
 
অস্পহষু্ণস্বর্র্ খহািস্্বলর্ল,্আর্র্খ ল্যা!্ওস্তাে্স্াইপক্লে্কের্না্রাস্তার্বাছপবচার্
কর্র্না্এবাং্বর্োরাস্তার্ক্খস্্বাে্পের্য়্ পলঘুপজর্খভির্পের্য়ও্অনায়ার্স্ই্চালার্ি্
পার্র্ িার্ পি-চক্রযান।্ জলাভভ পির্িও্অজর্ স্রু্স্রু্ রাস্তার্ অভাব্ খনই,্ িা্ ছাো্
খস্রার্ে্আবার্খজাছনার্েুেেুর্ে্আর্লায়্স্পষ্ট্পছল্না্পকছু।্আর্র,্আর্র,্একী! 
 
খক্ খযন্ োরুণ্ উর্ত্তপজি্ হর্য়্ েোেে্ ির্ব্দ্ খোকা্ পের্ল্ েরজায়।্ পরিুহভ র্িেই্ ঘর্র্
 ুকর্লন্ড.্হাক্সর্েবল্স্বয়াং।্হার্ি্একো্নীল্রর্ঙর্পক্রর্কে্খের্লায়ার্ের্েুপপ।্েুপপর্
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ওপর্রর্ অাংর্ি্ স্াো্ জপির্ ওপর্ খস্ানাপল্ জপর্ পের্য়্ আাঁকা্ উলর্োর্না্ V্ িাকো্
িযোোস্ভচক্অলাংকরণ। 
 
খপর্য়পছ,্ খিষ্ পযেন্ত্ একো্ স্ভে্আিরা্ খপর্য়পছ!্ জয়্ ভ বান,্ এবার্ পাওয়া্ খ র্ছ।্
খছর্লোর্হপেি।্এ-েুপপ্লডে্স্যালোয়ার্রর। 
 
খকাথায়্খপর্লন? 
 
জলায়্একেল্ পজপপস্্আস্তানা্ খ র্েপছল,্ িার্ের্ ভযার্ন।্ িঙ্গলবার্ পািিাপে্ গুর্োয়্
ওরা।্আজর্ক্পুপলি্ওর্ের্পপছু্পনর্য়্কযারাভান্িল্লাি্করর্িই্এ-েুপপ্পাওয়া্যায়। 
 
ওরা্কী্বলর্ছ? 
 
ঝুপে্ ঝুপে্ পির্থয্ ছাো্ কী্ আর্ বলর্ব!্ িঙ্গলবার্ স্কার্ল্ ওরা্ নাপক্ েুপপোর্ক্
জলাভভ পির্ি্পর্ে্থাকর্ি্ খের্েপছল।্রাস্র্কল্খকাথাকার!্স্ব্জার্ন্ওরা,্ খছর্লোর্ক্
খকাথায়্গুি্কর্র্রাো্হর্য়র্ছ,্খস্-েবর্ওরা্ছাো্খকউই্পের্ি্পারর্ব্না।্আপািি্
খিা্হাজর্ি্পচুক্হিভা ারা।্িারপর,্আইর্নর্খচােরাঙাপন্খিা্আর্ছই।্িার্িও্না্
হর্ল্পডউর্কর্োকার্খজার্র্িুে্েুলর্ব্ওর্ের। 
 
আনর্ন্দ্আেোনা্ হর্য়্ডক্টর্ খবপরর্য়্ যাওয়ার্পর্রই্ খহািস্্ বলর্ল,্েবরো্ খিাোিুপে্
েুব্োরাপ্নয়,্ওয়ােস্ন।্স্ভে্পহর্স্র্ব্এর্িভলয্কিোপন্জাপন্না,্পকন্তু্এ্খথর্ক্খয্
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পথর্য়াপর্পাওয়া্যার্ি,্িার্িভলয্অর্নক।্স্িস্ত্িৎপরিা্ খলায়ার্ প ল্িভর্রই্স্ীপিি্
রাের্ি্হর্ব–আর্খকাথাও্নয়।্পজপপস্র্ের্খগ্রপ্তার্ছাো্পুপলি্এ্অঞ্চর্ল্স্পিযকার্রর্
খকার্না্ কাজই্করর্ি্ পার্রপন।্ ওয়ােস্ন,্ খের্েছ?্জলার্ ওপর্ পের্য়্ একো্ জর্লর্
যারা্বর্য়্ খ র্ছ।্িযার্পর্িই্ খিা্ো ্ পের্য়্রাো্হর্য়র্ছ্ খেেপছ।্িার্ঝ্িার্ঝ্যারাো্
চওো্হর্য়্প র্য়্পির্ির্ছ।্নীচু্জলা্জায় ায়।্যারাো্পবর্িষ্কর্র্ো ার্না্হর্য়র্ছ্সু্কল্
আর্ খহালডারর্নস্্ হল-এর্ িাঝািাপঝ্ জায় ায়।্ এেন্আবহাওয়া্ যা্ শুকর্না,্ িার্ি্
জলাভভ পির্অনযপের্কর্িাথা্ েুাঁের্লও্পার্য়র্ো -ো ্পাওয়া্যার্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না্
আিার।্ পচহ্ন-পেহ্ন্পাওয়া্ খযর্ি্পার্র্শুযু্এই্জর্ল্স্যাৎস্যার্ি্জায় াোর্িই।্কাল্
খভার্রই্ খিািায়্ ডাক্ খেব,্ ওয়ােস্ন।্ েুজর্ন্ পির্ল্ খেো্ যাক্ এ-রহর্স্যর্ খকার্না্
পকনারা্করর্ি্পাপর্পক্না। 
 
স্র্ব্পাপের্ডাক্শুরু্হর্য়র্ছ,্রক্তরার্ র্আভা্খেো্পের্য়র্ছ্পুর্ব,্খহািস্্এর্স্্খের্ন্
িুলল্আিায়।্খচাে্খির্লই্খেেলাি্িযযার্পার্ি্ওর্েীঘে্ িভপিে্োাঁপের্য়।্অি্খভার্রও্
খস্র্জগুাঁর্জ্তিপর্হর্য়্পনর্য়র্ছ্ও।্ির্ন্হল,্ইপিির্যয্এক্চের্খঘারাও্হর্য়্খ র্ছ। 
 
আপি্খচাে্েুলর্িই্ও্বলল,্লন্আর্স্াইর্কল্রাোর্খিডো্খের্ে্এলাি,্ওয়ােস্ন।্
এবর্ো-খেবর্ো্উপবনএর্ির্যয্ পের্য়ও্এক্পাক্ ঘুর্র্এলাি।্পার্ির্ঘর্র্ খিািার্
খকার্কা্ তিপর্ হর্য়্ পর্ে্ রর্য়র্ছ।্ চেপে্ তিপর্ হর্য়্ নাও,্ পবস্তর্ কাজ্ স্ারর্ি্ হর্ব্
আজর্ক। 
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েু-েুকর্রা্ পহর্রর্ির্িা্ঝকঝক্করপছল্ওর্ খচাে্ েুর্ো।্কার্জ্হাি্ খেওয়ার্আর্ ্
ওস্তাে্কাপর র্রর্ খচাে্ খযিন্ পনপবে্উৎস্ার্হর্ খরািনাইর্ি্জ্বর্ল্ওর্ঠ,্এ্ খযন্ পঠক্
খিিপন।্এ্খযন্আর্এক্খহািস্।্খবকার্পির্ের্আত্মস্িাপহি্খহািস্,্েু-খচার্ে্যার্
পবরাং্ স্বোলু্িন্ময়িা;্আর্আজর্কর্ চেপর্ে,্িৎপর্ খহািস্,্ খচার্ে-িুর্ে্ খের্হ্ ির্ন্
যার্শুযু্কার্জর্েীপপ্ত–খচনা্ যায়্না,্ খযন্ েু-রকর্ির্যািুর্ি্ তিপর্ েুজর্ন।্িানপস্ক্
িপক্তর্ি্ভরপুর্খস্ই্েীঘে্নিনীয়্িভপিের্পের্ক্িাপকর্য়্ির্ন্হল,্বাস্তপবকই্আজ্বর্ো্
কর্ঠার্পপরশ্রর্ির্পেন। 
 
পকন্তু্িবু্চরি্পনরািার্ির্যয্পের্য়ই্শুরু্হল্আিার্ের্অপভযার্নর্প্রথি্পবে।্বুকভরা্
আিা্পনর্য়্খ পছলাি্জলাভভ পির্ি্ াছপালার্পচা্পিকর্ে্খবাঝাই্রাঙািাপের্ওপর্পের্য়্
ব্লাড্ হাউর্ন্ডর্ ির্িাই্ এপ র্য়্ খ লাি,্ খভো্ যািায়ার্ির্ অজর্ পর্থ্ িিযা্ পবভক্ত্
জলাভভ পির্খ ালকযাাঁযার্ির্িা্ পলেুাঁপজর্ি্বৃথাই্ঘুর্র্খবোলাি,্িারপর্এর্স্্পেলাি্
জলাভভ পির্আর্খহালডারর্নর্স্র্ির্যযকার্চওো্হালকা্স্বুজ্রর্ঙর্বৃত্তাকার্নীচু্জলা্
জায় ায়।্খছর্লো্যপে্বাপের্পের্কই্প র্য়্থার্ক,্িাহর্ল্িার্ক্এ-পথ্িাপের্য়ই্খযর্ি্
হর্য়র্ছ্এবাং্খস্র্ক্ষর্ে্খকার্না্রকি্পচহ্ন্না-খরর্ে্িার্পর্ক্ষ্যাওয়া্খকার্নাির্িই্স্ম্ভব্
নয়।্পকন্তু্খস্্খিা্নয়ই,্এিনকী্জািোন্িাোরও্খয্কপস্মনকার্ল্এ-পথ্পের্য়্খ পছল,্
িার্ খকার্না্ পনিানা্ খেেলাি্ না।্ িুে্ কার্লা্ কর্র্ খহািস্্ স্বুজ্ জলাভভ পির্ পকনারা্
বরাবর্ হাাঁের্ি্ লা ল–পযাাঁচর্পর্চ্ জপির্ ওপর্ খকার্নারকি্ কাো-চেচর্ে্ পচহ্ন্ খেোর্
প্রবল্আিা্িার্আকুল্খচার্ে।্ খভো্যািায়ার্ির্ পচহ্ন্খেের্ি্খপলাি্ পবস্তর্কর্য়ক্
িাইল্যর্র্এক্জায় ায়,্খ ারুর্পার্য়র্ছাপও্খপলাি।্পকন্তু্ওই্পযেন্ত–নিুন্পকছুই্
যরা্পেল্না্আিার্ের্বযগ্র্স্ন্ধ্ানী্খচার্ে। 
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েুবই্িুষর্ে্পেল্খহািস্।্িভনয্খচার্ে্জলাভভ পির্যু-যু্পবস্তার্রর্পার্ন্িাপকর্য়্বলর্ল,্
এপেকো্খিা্খকার্নারকর্ির্হল,্এেন্ওপের্ক্রর্য়র্ছ্আর্একো্নীচু্জলা্জায় া,্
িাঝািাপঝ্এক্োপল্জপিও্ খেের্ি্পাপি।্আর্র!্আর্র!্একী্ খেেপছ,্একী্ খেেপছ্
এোর্ন! 
 
কার্লা্পের্ির্ির্িা্স্রু্একো্রাস্তার্ওপর্এর্স্্পর্েপছলাি্আিরা।্পঠক্িাঝোর্ন্
পভর্জ্িাপের্উপর্খেেলাি্সু্স্পষ্ট্স্াইর্কর্লর্চাকার্ো । 
 
হুরর্র।্খপর্য়পছ।্খপর্য়পছ।্এবার্উল্লপস্ি্হওয়ার্পালা্আিার। 
 
পকন্তু্ খহািস্্ খযন্ হিভম্ব্ হর্য়্ প র্য়্ িাথা্ নাের্ি্ লা ল্ আপন্ ির্ন,্ খচার্ে-িুর্ে্
আনর্ন্দর্উচ্ছ্বার্স্র্বের্ল্খেেলাি্নিুন্পকছু্পাওয়ার্আিা। 
 
বলল,্ স্াইর্কল্ খিা্ বর্েই,্ পকন্তু্ খস্ই্ স্াইর্কলো্ নয়।্ োয়ার্রর্ পবয়াপল্লি্ রকর্ির্
পবপভন্ন্ছার্পর্স্র্ঙ্গ্আিার্পপরচয়্আর্ছ।্খেের্ি্পাি।্এ-ছাপো্ডানলপ্োয়ার্রর,্
বাইর্রর্কভার্রর্ওপর্একো্ো ও্আর্ছ।্পকন্তু্খহইর্ড ার্রর্পািার্োয়ার্লা ার্না্
আর্ছ।্পভর্জ্িাপের্ওপর্লম্বালপম্ব্িাইর্পর্ছাপ্পর্ে্িার্স্াইর্কর্লর্োয়ার্র।্এ-
পবষর্য়্  পণর্ির্ পপণ্ডি্ যোর্ভপলাংর্য়র্ অ ায্ পবশ্বাস্।্ কার্জ্ কার্জই,্ এ-স্াইর্কল্
খহইর্ড ার্রর্স্াইর্কল্নয়। 
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িাহর্ল্পনিয়্খছর্লোর? 
 
িা্হি্যপে্প্রিাণ্করর্ি্পারিাি্খয্িারও্েের্ল্পছল্আরও্একপে্স্াইর্কল।্পকন্তু্
েুভো যক্রর্ি্িা্আিরা্পাপরপন।্এই্ো োর্সৃ্পষ্ট্যার্স্াইর্কল,্খস্্পকন্তু্সু্কর্লর্পেক্
খথর্কই্এর্স্র্ছ। 
 
সু্কর্লর্পের্কও্খিা্খযর্ি্পার্র? 
 
আর্র্ না,্ না,্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন।্ খয-ছাপো্  ভীর্ হর্য়্ েুর্ে্ ওর্ঠ্ িাপের্ ওপর,্
খস্ইোই্ পকন্তু্ খপছনকার্ চাকার,্ খকননা্ ভারো্ খিা্ খবপির্ ভা ্ খপছর্নর্ চাকার্
ওপর্রই্ পর্ে।্ কর্য়ক্ জায় ায়্ লক্ষ্ করর্লই্ খেের্ব্ খপছর্নর্ চাকাো্ অর্নক্ বার্
স্াির্নর্চাকার্হালকা্অ ভীর্ছার্পর্ওপর্পের্য়্খ র্ছ।্সু্িরাাং্সু্কর্লর্পেক্খথর্কই্
আস্পছল্স্াইর্কলো।্আিার্ের্বিেিান্িের্ন্তর্স্র্ঙ্গ্এ-বযাপার্রর্স্ম্পকে্থাকুক্আর্
না-থাকুক,্আিরা্ো ্বরাবর্প র্য়্খেেব্খকাথা্খথর্ক্এর্স্র্ছ্স্াইর্কলো। 
 
করলাি্ িাই।্ কর্য়কর্িা্  জ্ যাওয়ার্ পর্রই্ জলাভভ পির্ পভর্জ্ িাপে্ খছর্ে্ খবপরর্য়্
আস্র্িই্োয়ার্রর্ো ও্খ ল্পিপলর্য়।্আবার্পপপছর্য়্এলাি্োপনকো।্এক্জায় ার্
োর্ র্ ওপর্ পের্য়্ পঝর্ পঝর্ কর্র্ বর্য়্ চর্লপছল্ ঝরনা।্ এোর্ন্ খপলাি্ আবার্
স্াইর্কর্লর্ো ।্ পকন্তু্ খ ারুর্ েুর্রর্অজর্ছার্প্ো ্প্রায়্নষ্ট্হর্য়্ খ র্ছ্বলর্লই্
চর্ল।্ এরপর্আর্ খকার্না্ ছাপ্ খনই।্ রাস্তাো্ পকন্তু্ পস্র্য্ চর্ল্ খ র্ছ্ সু্কর্লর্ খপছন্
পেককার্এবর্োর্েবর্ো্উপবর্নর্খভির্র।্বুঝলাি,্স্াইর্কর্লর্আপবভোব্ঘর্ের্ছ্এই্
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উপবর্নর্ খভির্ খথর্কই।্ হার্ির্ ওপর্ পচবুক্ খরর্ে্একো্ পাথর্রর্ চাাঁইর্য়র্ ওপর্
বর্স্্পেল্খহািস্।্পর্পর্েুর্ো্পস্ ার্রে্খিষ্কর্র্খেললাি,্পকন্তু্পাথর্রর্খোোই্
করা্িভপিের্ির্িা্ওর্ির্যয্এিেুকু্স্পন্দন্খেেলাি্না। 
 
েু-েুর্ো্ পস্ ার্রে্ ছাই্ হর্য়্ যাওয়ার্ পর্ খহািস্্ বলর্ল,্ এিনও্ খিা্ হর্ি্ পার্র্ খয,্
অর্চনা্ছাপ্খেলার্উর্ের্িয্খকার্না্চিুরচভ োিপণ্স্াইপক্লে্রওনা্হওয়ার্আর্ ্োয়ার্
েুর্ো্পালর্ে্ পনর্য়র্ছ।্এ্যরর্নর্বুপদ্ধ্খয-পক্রপিনার্লর্িাথায়্আর্স্,্িার্স্র্ঙ্গ্বুপদ্ধর্
পাঞ্জা্ কর্ষও্আনন্দ্আর্ছ।্আপািি্ এ-প্রর্শ্নর্ স্িাযান্ না-কর্র্ জলাভভ পির্ পের্কই্
পের্র্যাই্চর্লা।্এেনও্অর্নক্কাজ্বাপক্ওপের্ক। 
 
পভর্জ্পভর্জ্জপির্ওপর্আবার্শুরু্হল্আিার্ের্অপভযান,্খচার্ে্অণুবীক্ষণ্লাপ র্য়্
যুর্লা্ খথর্ক্ খস্ানা্ খোাঁজার্ির্িাই্িন্নিন্ন্কর্র্অপি্ন ণয্ পজপনস্ও্ েুাঁপের্য়্ খেের্ি্
কসু্র্করলাি্না।্অপচর্রই্আিার্ের্এি্পপরশ্রি্হল্স্াথেক,্েলােল্খপলাি্হার্ি্
হার্ি। 
 
জলাভভ পির্নীর্চর্অাংর্ি্আোআপে্একো্পাাঁকাল্রাস্তা্খচার্ে্পোয়্খস্পের্ক্এগুপি,্
এিন্স্িয়্োপনকো্িোি্খথর্কই্খস্াল্লার্স্্পচৎকার্কর্র্উঠল্খহািস্।্পথোর্পঠক্
িাঝোর্নই্একর্ াছা্খেপলগ্রার্ের্স্ভক্ষ্ম্িার্রর্ির্িা্একো্লম্বা্ছাপ।্পািার্োয়ার। 
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িহা্ েুপির্ি্ রীপিির্িা্ খচাঁচার্িপচ্ জুর্ে্ পেল্ খহািস্,্ এই্ হল্ খহর্ খহইর্ড ার্রর্
স্াইর্কল!্এবার্আর্ ভুল্ হবার্ খজা্ খনই।্কী্ খহ্ওয়ােস্ন্আিার্ যুপক্ত-েুপক্তগুর্লা্
োাঁপে্ির্ন্হর্ি্না? 
 
আিার্অপভনন্দন্রইল। 
 
পকন্তু্এেনও্খয্অর্নক্েভর্খযর্ি্হর্ব,্বনু্ধ্।্েয়া্কর্র্রাস্তা্খছর্ে্হাাঁর্ো।্এবার্শুরু্
খহাক্পািার্োয়ার্অনুস্রণ্পবে।্খবপি্েভর্খযর্ি্হর্ব্বর্ল্খিা্ির্ন্হয়্না। 
 
পকছুেভর্ এপ র্য়্ খেেলাি,্ জলাভভ পির্ একপেককার্ অাংর্ি্ নরি্ িাপের্ েুকর্রা্ েুকর্রা্
জপির্ স্াংেযা্ বর্ো্ কি্ নয়।্কার্জই্ িার্ঝ্ িার্ঝ্পািার্ োয়ার্অেৃিয্ হর্য়্ যাপিল্
খচার্ের্ স্াির্ন্ খথর্ক,্ পকন্তু্ এর্কবার্র্ নয়।্ পকছুক্ষর্ণর্ ির্যযই্ আবার্ িার্ক্ েুাঁর্জ্
পাপিলাি্স্াির্নর্পের্ক্এপ র্য়্খ র্লই। 
 
খহািস্্বলর্ল,্একো্পজপনস্্লক্ষ্কর্রছ্ওয়ােস্ন?্খলাকো্স্াইর্কর্লর্ পির্ব ্পকন্তু্
এবার্বাপের্য়্ পের্য়র্ছ।্না,্ খকার্না্স্র্ন্দহই্ খনই্ খস্-পবষর্য়।্এই্ছাপো্ খেে,্ েুর্ো্
োয়ার্রর্ ো ই্পপরষ্কার্ উর্ঠর্ছ্এোর্ন।লক্ষ্কর্রছ,্ েুর্ো্ ছাপই্ স্িান্  ভীর।্িার্
িার্ন্ কী?্ খহইর্ড ার্ হযার্ন্ডলবার্রর্ ওপর্ খের্হর্ ভর্ পের্য়্ স্াইর্কল্ চাপলর্য়র্ছ।্
পিরর্বর্ ্স্াইর্কল্চালার্ি্খ র্ল্স্াির্নর্পের্ক্এইভার্বই্ঝুাঁর্ক্পের্ি্হয়।্স্বেনাি্
একবার্আছােও্খের্য়র্ছ্খেেপছ। 
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খবি্ কর্য়ক্  জ্ পযেন্ত্ োয়ার্রর্ সু্স্পষ্ট্ ছাপ্ নষ্ট্ হর্য়্ খ র্ছ্ অর্নকো্ জুর্ে্ একো্
যযাবো।্োর্ ।্এরপর্কিকগুর্লা্পার্য়র্ছাপ।্পঠক্িার্পর্রই্আবার্খেো্পের্য়র্ছ্
পািার্োয়ার। 
 
পাাঁর্কর্ওপর্চাকা্পপছর্ল্খ র্ছ্ির্ন্হর্ি,্বললাি্আপি। 
 
খোিোর্না-খিাচোর্না্ কাো-েুর্লর্ একো্ িাো্ িুর্ল্ যরর্ল্ খহািস্।্ স্ভর্য়্ খেেলাি্
েুকেুর্ক্ লাল্ রর্ঙর্ ছাপ্ খলর্ র্ছ্ হলুে্ কুাঁপেগুর্লায়।্ এিনকী্ রাস্তার্ ওপর্র্ আর্
খছার্পর্ির্যযও্খেেলাি্চাপ্চাপ্জিাে্রর্ক্তর্কার্লা্ো । 
 
োরাপ।্ভাপর্োরাপ!্পবেপবে্করর্ি্থার্ক্খহািস্।স্র্র্োাঁোও্ওয়ােস্ন।্এর্লার্ির্লা্
পার্য়র্ছাপ্আর্একপেও্নয়!্কী্খেেপছ্জান?্আহি্হর্য়্পর্ে্খ র্লন্খহইর্ড ার,্
িবুও্োাঁপের্য়্উঠর্লন্রক্তাক্ত্খের্হ,্বস্র্লন্স্াইর্কর্লর্ পস্র্ে,্শুরু্হল্যাো।্ পকন্তু্
নিুন্ো ্ খিা্আর্ খেেপছ্না।্পার্ির্স্রু্পথোয়্ খ ারু্ খঘাো্ খিাষ্ খভো্ চলার্
পচহ্ন্খিা্খেেপছ্অর্নক।্ষাাঁর্ের্গুর্িা-েুর্িা্োনপন্খিা?্অস্ম্ভব।্পকন্তু্পিিীয়্প্রাণীর্
পচহ্নও্খিা্খেেপছ্না্খহ।্ওয়ােস্ন,্চল্এপ র্য়্যাই,্যা্থার্ক্কপার্ল।্রর্ক্তর্ো ্
আর্চাকার্ছাপ্এই্আিার্ের্স্ম্বল,্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্য়্স্র্র্পো্এবার্আর্স্ম্ভব্
নয়্বাছাযর্নর্পর্ক্ষ। 
 
এবার্রর্অনুস্ন্ধ্ান্পবে্ হল্েুবই্স্াংপক্ষপ্ত।্ পভর্জ্পভর্জ্চকচর্ক্পাথর্রর্ওপর্পের্য়্
হঠাৎ্িািার্লর্ির্িা্এাঁর্কর্বাঁর্ক্এপ র্য়্খ ল্পািার্োয়ার।্িার্পর্রই্স্াির্নর্পের্ক্
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িাকার্ি্আচপম্বর্ি্আিার্ খচার্ে্পেল্ঘন্কাোর্ঝাাঁর্পর্ির্যয্ঝকঝর্ক্যািুর্ির্িা্
কী-একো্ পজপনস্।্ খভির্ খথর্ক্ খের্ন্ বার্ করলাি্ পািার্ োয়ার্ লা ার্না্ একো্
স্াইর্কল।্একো্পযার্ডল্ েুির্ে্ খ র্ছ।্স্াির্নর্ পেকো্আ ার্ াো্ পভর্জ্ খ র্ছ্েস্্
েস্্কর্র্ঝর্র্পো্রর্ক্ত।্বীভৎস্!্খঝাাঁর্পর্অনযপের্ক্আকািিুর্ো্একো্জুর্িা্খের্ে্
ঘুর্র্ খেৌর্োলাি্ আিরা।্ স্াক্ষাৎ্ পিলল্ হিভা য্ স্াইপক্লর্ের।্ খবি্ লম্বা্ খচহারা্
ভদ্রর্লার্কর,্একিুে্ঘন্োপে,্খচার্ের্চিিার্একো্কার্চর্আর্পাত্তা্পাওয়া্খ ল্
না।্ িাথার্ ওপর্ প্রচণ্ড্ আঘাি্ পাওয়ায়্ িৃিুয্ হর্য়র্ছ্ িার্ েুপলর্ স্াির্ন্ পেকো্
এর্কবার্রই্ চুরিার্ হর্য়্ খ র্ছ্ খস্ই্ স্াাংঘাপিক্ ঘার্য়।্ এ-রকি্ িারাত্মক্ আঘাি্
পাওয়ার্ পর্রও্ খয-পুরুষ্ এিো্ পথ্ আবার্ স্াইর্কল্ চাপলর্য়্ আস্র্ি্ পার্র্ িার্
প্রাণিপক্ত্আর্স্াহর্স্র্প্রিাংস্া্করর্ি্হয়্স্হরিুর্ে।্ভদ্রর্লার্কর্পার্য়্জুর্িা্আর্ছ্
বর্ে,্ পকন্তু্ খিাজা্ খনই,্ বুক্ খোলা্ খকার্ের্নীর্চ্ খেেলাি্রার্ে্পরার্একো্নাইে-
িােে।্না,্খকার্না্স্র্ন্দহই্খনই,্এ-লাি্পলািক্জািোন্িাোর্খহইর্ড ার্ররই। 
 
স্শ্রদ্ধভার্ব্খিালার্য়ি্হার্ি্খেহো্উলর্ে্খের্ল্অননযিনা্হর্য়্পকছুক্ষণ্পরীক্ষা্করল্
খহািস্।্িারপর্ পকছুক্ষণ্ েুর্ব্ রইল্  ভীর্ পচন্তায়।্ কুাঁচকার্না্ কপার্লর্অজর্ খরো্
খের্ে্ খবি্ বুঝলাি,্ এই্ খিাচনীয়্ আপবষ্কার্র্ আিার্ের্ স্পিযকার্রর্ স্িস্যার্ সু্রাহা্
হয়পন্পকছুই্এবাং্আিরা্খয-পিপির্র্পছলাি,্খস্ই্পিপির্রই্আপছ। 
 
খবি্পকছুক্ষণ্পর্র্ও্বলর্ল,্কী্খয্করব্খভর্ব্পাপি্না,্ওয়ােস্ন।্আিার্পনর্জর্
অপভিি্হর্ি্িেন্ত্চাপলর্য়্যাওয়া।্ইপিির্যযই্পািার্োয়ার্রহস্য্ পনর্য়্এি্স্িয়্
নষ্ট্কর্র্খের্লপছ্খয্আর্একো্ঘণ্টাও্বার্জভার্ব্কাোর্ি্রাপজ্নই্আপি।্পক্ষান্তর্র্
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পুপলর্ির্কার্নও্এেনকার্েবর্খপৌঁর্ছ্খেওয়ার্কিেবয্আিার্েরই।্হিভা য্িাোর্রর্
খেহোর্ পি্যার্ি্হয়্খস্-বযবস্থাও্খিা্করা্েরকার। 
 
েবর্পনর্য়্আপিই্পের্র্খযর্ি্পাপর। 
 
পকন্তু্ খিািার্স্ঙ্গ্আর্স্াহাযয্আিার্এেন্ পবর্িষ্েরকার।্স্বুর।্ওপের্ক্ওই্ খয্
খলাকো্ পচা্ খিকে্ খিিার্না্ িাপে্ কাের্ছ–ডার্কা্ ওর্ক,্ ওর্ক্ পের্য়ই্ েবর্ পাঠার্না্
যাক। 
 
চাপষ্ খলাকোর্ক্ খডর্ক্আনলাি।্ েুনোরাপপ্ খের্ে্ খিা্ভর্য়র্ খচার্ে্িার্যাি্ খছর্ে্
যাওয়ার্উপক্রি।্খহািস্্একো্পচরকুে্পলর্ে্িার্হার্ি্পেল্ডা.্হাক্সর্েবর্লর্কার্ছ্
খপৌঁর্ছ্খেওয়ার্জর্নয। 
 
খলাকো্ পবর্েয়্ হর্ল্ খহািস্্ বলর্ল,্ ওয়ােস্ন,্আজ্ স্কার্ল্ িাহর্ল্ খিাে্ েুর্ো্ স্ভে্
খপলাি।্এক্নম্বর্হর্ি্পািার্োয়ার্লা ার্না্বাইস্াইর্কল।্িেন্ত্শুরু্করার্আর্ ্
একবার্খভর্ব্খনওয়া্যাক্আিার্ের্হার্ি্এই্িুহভিে্ পযেন্ত্কী্কী্িথয্এর্স্র্ছ।্খয-
িথয্পনছক্তেবাৎ,্িা্বাে্খেব,্হার্ি্রােব্শুযু্পনিান্ত্প্রর্য়াজনীয়্পর্য়ন্টগুর্লা। 
 
স্বার্আর্ ্একো্ পবষয়্ খিািায়্বর্ল্রাপে,ওয়ােস্ন।্ খছর্লো্স্ম্পভণে্ পনর্জর্ইিায়্
পাপলর্য়র্ছ্সু্কল্খছর্ে।্পনর্জই্জানলা্ র্ল্আইপভলিা্খবর্য়্নীর্চ্খনর্ির্ছ্খস্,্যাবার্
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স্ির্য়্ হয়্ একলা্ খ র্ছ,্আর্ না্ হয়্ স্র্ঙ্গ্ কাউর্ক্ পনর্য়র্ছ।্ এ-পবষর্য়্ খকার্নারকি্
স্র্ন্দহ্আিার্খনই। 
 
আপিও্একিি্হলাি্খহাির্স্র্স্ার্থ। 
 
খবি,্ এবার্ িাহর্ল্ আস্া্ যাক্ হিভা য্ জািোন্ িাোর্রর্ প্রস্র্ঙ্গ।্ যাওয়ার্ স্ির্য়্
পেেোে্হর্য়্খবপরর্য়র্ছ্খছর্লপে।্িার্িার্ন,্খস্্জানি্কী্করর্ি্চর্লর্ছ্খস্।্ পকন্তু্
খহইর্ড ার্ খিাজা্না-পর্রই্ খবপরর্য়্পের্লন।্অিযন্ত্অল্প্স্ির্য়র্ির্যয্িার্ক্ তিপর্
হর্য়্পনর্ি্হর্য়র্ছ–খিাজা্পরার্স্িয়্বা্সু্র্যা ্হয়পন্খস্ই্কারর্ণই। 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ। 
 
পকন্তু্খহইর্ড ার্ খ র্লন্খকন?্কারণ্ খিাবার্ঘর্রর্জানলা্ খথর্ক্খছর্লোর্পলায়ন-
েৃিয্উপন্খেের্ি্খপর্য়পছর্লন।্স্াইর্কর্ল্পপছু্ পনর্য়্ওর্ক্যর্র্খের্ল্পেপরর্য়্আনার্
অপভপ্রায়্ পনর্য়ই্শুরু্হর্য়র্ছ্ওাঁর্ পনিা-অপভযান।্িাই্িাোিাপে্স্াইর্কল্বার্কর্র্
খবপরর্য়পছর্লন্উপন।্পকন্তু্ওই্খবর্রার্নাই্হল্ওাঁর্কাল। 
 
আিার্িাই্ির্ন্হয়। 
 
এবার্আস্পছ্পবির্কের্স্বর্চর্য়্খ ালর্ির্ল্অাংর্ি।্একো্খছর্লর্পপছু্খনওয়ার্ইর্ি্
থাকর্ল্ খযর্কার্না্ পুরুর্ষর্ পর্ক্ষ্ খপছন্ খপছন্ খেৌোর্নাই্ স্বাভাপবক।্ খকননা,্ খেৌর্ে্
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িার্ক্খেো্খেওয়া্খিা্আর্খছার্ো্খছর্লর্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্নয়।্পকন্তু্অবাক্কাণ্ড,্জািোন্
িাোর্ এই্ স্হজ্ পথ্ না-পনর্য়্ িরণ্ পনর্লন্ স্াইর্কর্লর।্ শুর্নপছ,্ ভদ্রর্লাক্ ওস্তাে্
স্াইপক্লে্পছর্লন্এবাং্উপন্কের্নাই্িার্পি-চক্রযার্নর্স্াহাযয্পনর্িন্না্যপে-না্উপন্
খেের্িন্খয্খছর্লপে্চম্পে্খেওয়ার্জর্নয্িরণ্পনর্য়র্ছ্খকার্না্খব বান্বাহর্নর। 
 
আর্একো্বাইস্াইর্কর্লর্স্ম্ভাবনা্এর্স্্খ ল্পকন্তু। 
 
খেোই্ যাক্ না্ যুপক্তর্ পর্থ্ খকাথাকার্ জল্ খকাথায়্ প র্য়্ োাঁোয়।্ সু্কল্ খথর্ক্ পাাঁচ্
িাইল্ েভর্র্ েুন্ হর্লন্ খহইর্ড ার।্ ির্ন্ খরর্ো,্ িৃিুয্ পকন্তু্ বুর্লর্ের্ চুম্বর্ন্ নয়।্
িপক্তিালী্ হার্ির্অিযন্ত্ ববের্রাপচি্আঘার্ি।্ বুর্লে্ ছুাঁর্ে্ িানুষ্ েুন্ করা্ খযর্কার্না্
খছর্লিানুর্ষর্পর্ক্ষই্স্ম্ভব,্পকন্তু্িাথার্েুপল্গুাঁর্ো্করার্ির্িা্পািপবক্আঘাি্হানার্
ক্ষিিা্িার্ হার্ি্ খনই।্কার্জই,্ খছর্লপের্ তনি-পলায়র্নর্স্ঙ্গী্ পছল্একজন।্এবাং্
অিযন্ত্দ্রুি্ পির্ি্এই্পাাঁচ্িাইল্খপপরর্য়্এর্স্র্ছ্িারা–খকননা,্এই্সু্েীঘে্পর্থও্
খহইর্ড ার্রর্ ির্িা্ পাকা্ স্াইপক্লে্ িার্ের্ খপপরর্য়্ খযর্ি্ পার্রপন।্ পকন্তু্ অকুস্থল্
পযের্বক্ষণ্ কর্র,্ আর্িপার্ির্ জায় া-জপি্ িন্নিন্ন্ ির্র্ খের্েও্ আিরা্ পাপি্ কী?্
খ ারু,্খিার্ৗষ,্খভোর্আনার্ ানার্পচহ্ন্বযস্,্আর্পকছুই্নয়।্খবি্োপনকো্জায় া্
পনর্য়্ঘুর্র্এর্স্ও্পঞ্চাি্ র্জর্ির্যয্খকার্না্পথঘার্ের্স্ন্ধ্ান্খপলাি্না।্েুর্নর্স্র্ঙ্গ্
আর্ একজন্ স্াইপক্লর্ের্ খকার্না্ স্ম্পকেই্ খনই।্ এিনকী,্ খকার্না্ িানুর্ষর্ পার্য়র্
ছাপও্নজর্র্এল্না। 
 
খহািস্,্কী্বলছ্িুপি,্এ্খয্অস্ম্ভব! 
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িাবাি!্েুবই্িাৎপযেপভণে্িন্তবয!্অস্ম্ভব্বর্ে,্হয়্আিার্বলার্ভপঙ্গিাই্ভুল,্আর্না্
হয়্ ভুল্ লুপকর্য়্ আর্ছ্ যা্ বর্লপছ্ িার্ ির্যয।্ পকন্তু্ পনর্জর্ খচার্েই্ খিা্ িুপি্ স্ব্
খেের্ল,্যুপক্তির্কের্খকার্না্কারচুপপ্পনর্য়্খিািার্েেকা্লা র্ছ? 
 
আছাে্োওয়ার্স্িয়্িাথার্েুপল্খভর্ঙ্যায়পন্খিা? 
 
এইরকি্একো্জলা্জায় ায়,্ওয়ােস্ন? 
 
ভাই,্আিার্বুপদ্ধশুপদ্ধ্গুপলর্য়্যার্ি। 
 
আর্র্ ছযাঃ,্ কী্ বলছ।্ অর্নকগুর্লা্ খঘারার্লা্ স্িস্যার্ স্িাযান্ করলাি্ আিরা।্
িালিিলা্ খপর্য়পছ্ পবস্তর–এেন্ শুযু্ িার্ের্ কার্জ্ লা ার্নাই্ বাপক।্ পািার-পবে্ খিা্
খিষ্হল,্এবার্এর্স্া্ডানলর্পর্পপছু্পনর্য়্খেো্যাক্খকাথায়্খপৌঁর্ছই্আিরা। 
 
শুরু্হল্ডানলর্পর্পচপহ্নি্পর্থ্পিকারী্কুকুর্রর্ির্িা্আিার্ের্অপভযান।্পকছু্েভর্র্
যাওয়ার্ পর্রই্ জলাভভ পি্ যীর্র্ যীর্র্  ালু্ হর্য়্ উর্ঠ্ খ ল্ ওপর্ পের্ক,্ জর্লর্ যারা্
খপছর্ন্ খের্ল্এর্স্্ পেলাি্ গুল্মস্িাকীণে্ বৃত্তাকার্ সু্েীঘে্ একো্ অাংর্ির্ওপর।্এ-
রকি্ জায় ায়্ খকার্না্ পচহ্নই্ পাওয়া্ আর্ স্ম্ভব্ নয়।্ খিষবার্রর্ ির্িা্ খযোর্ন্
ডানলর্পর্পচহ্ন্খেেলাি,্খস্োন্খথর্ক্খহালডারর্নস্্হর্লর্পের্ক্যাওয়া্যায়।্কর্য়ক্
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িাইল্েভর্র্বাাঁ-পের্ক্হল-এর্আকাির্ছাাঁয়া্জিকার্লা্চভ োগুর্লা্খচার্ে্পেপছল।্আবার্
স্াির্নর্পের্ক্খচোরপের্ল্ডর্হাইর্রার্ডর্পার্ি্যভস্র্গ্রািোর্পের্ক্যাওয়াও্স্ম্ভব। 
 
শ্রীহীন,্অপপরিন্ন্স্রাইোনার্পের্ক্এগুপি্েুজর্ন,্েভর্খথর্কই্েরজারওপর্লোর্য়-
খিারর্ র্প্রিীকো্খেো্যাপিল,্এিন্স্ির্য়্আচিকা্গুপঙর্য়্উর্ঠ্আিার্কায্খচর্প্
যর্র্পের্ি্পের্ি্ পনর্জর্ক্স্াির্ল্ পনর্ল্ খহািস্।্ খবকায়োয়্ খ াোপল্ িচর্ক্ খ র্ল্
খযিন্অস্হায়্হর্য়্পর্ে্িানুষ,্িারও্অবস্থা্হল্িাই।্অপি্কর্ষ্ট্খোাঁোর্ি্খোাঁোর্ি্
েরজার্ স্াির্ন্ খপৌঁর্ছাল্ ও্ িয়লা্ রর্ঙর্ স্থভল্ খচহারার্ একজন্ খপ্রৌঢ়্ কার্লা্ িাপের্
পাইর্প্যভিপান্করপছল্আস্নপস্াঁপে্হর্য়্বর্স্। 
 
খকিন্আর্ছন,্পি.্পরউর্বন্খহইজ?্পজর্েস্্কর্র্খহািস্। 
 
খক্আপপন?্আিার্ নািোই-বা্ জানর্লন্ খকার্ত্থর্ক?্ একর্জাো্ যভিে্ খচার্ে্ স্র্ন্দর্হর্
পবেুযৎ্পঝপলক্পের্য়্ওর্ঠ। 
 
আপনার্িাথার্ওপর্খবার্ডেই্খিা্খলো্রর্য়র্ছ্নািো!্আর,্বাপের্িাপলকর্ক্খেের্ল্
িি্ পচনর্ি্ খকার্না্অসু্পবর্য্হয়্না।্আপনার্আস্তাবর্ল্ খঘাোর্ াপে্বা্এ-জািীয়্
পকছু্আর্ছ্নাপক? 
 
না্খনই। 
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যন্ত্রণায়্িাপের্ওপর্পা-োও্রাের্ি্পারপছ্না্আপি। 
 
িাহর্ল্রাের্বন্না। 
 
হাাঁের্িও্পারপছ্না। 
 
িাহর্ল্লাোন। 
 
পি.্পরউর্বন্খহইর্জর্হাবভাব্আর্যাই্খহাক্বরোস্ত্করার্ির্িা্নয়।্পকন্তু্বপলহাপর্
যাই্ খহাির্স্র,্ খযন্ পনছক্ রঙ্গ-পপরহাস্্ করর্ছ্ অভদ্র্ খলাকো,্ এিপনভার্ব্ পেপবয্
কথাবািো্চাপলর্য়্খ ল্ও। 
 
বলল,্আর্র্িিাই,্খেের্িই্খিা্পার্িন্কীরকি্খবকায়োয়্পর্েপছ্আপি।্যানবাহন্
না্হয়্একো্খপর্লই্হল,্ও্পনর্য়্আপি্অি্ভাপব্না। 
 
আপিও্না,্ ম্ভীর্িুর্ে্বর্ল্স্রাইোনার্িাপলক। 
 
এি্ হালকাভার্ব্ খনর্বন্ না,্ েুবই্ গুরুত্বপভণে্ কারর্ণ্ এেুপন্ আিার্ একো্ স্াইর্কল্
েরকার্এবাং্ভাো্পহস্ার্ব্একো্প পন্পের্ি্রাপজ্আর্ছ্আপি। 
 
কান্োো্কর্র্পি.্পরউর্বন্খহইজ,্খকাথায়্খযর্ি্চান? 
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খহালডারর্নস্্হর্ল। 
 
পডউর্কর্চযালাচািুণ্ডা্ির্ন্হর্ি?্আিার্ের্কাোিাো্খপািার্কর্ওপর্স্পবদ্রুপ্চাহপন্
বুপলর্য়্খনয়্খলাকো। 
 
খহা্ খহা্ কর্র্ খহর্স্্ ওর্ঠ্ খহািস্।্ বর্ল,্ পডউর্কর্ স্র্ঙ্গ্ আিার্ের্ খেো্ হর্ল্ িার্
আনর্ন্দর্স্ীিা-পপরস্ীিা্থাকর্ব্না। 
 
খকন্শুপন? 
 
িার্হারার্না্খছর্লর্েবর্এর্নপছ্বর্ল। 
 
েস্তুরির্িা্চির্ক্ওর্ঠ্পি.্পরউর্বন্খহইজ। 
 
খছর্লোর্পপছু্পপছু্এোর্ন্এর্স্্খপৌঁর্ছর্ছন্নাপক? 
 
েবর্এর্স্র্ছ,্ পলভারপুর্ল্রর্য়র্ছ্ খস্।্ খযর্কার্না্ িুহভ র্িে্ পুপলি্িার্ক্পাকোও্করার্
আিা্রাের্ছ। 
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চপকর্ি্িুের্চার্ের্ভাব্পালর্ে্যায়্খলাকোর।্খোাঁচা্খোাঁচা্োপে্খ াাঁেভরা্ভারী্িুর্ে্
আচপম্বর্ি্েুর্ে্ওর্ঠ্পবনর্য়র্পরাকাষ্ঠা। 
 
বর্ল,্পডউকর্ক্অপভনন্দন্জানার্নার্ইর্ি্খিার্েই্খনই্আিার্এবাং্িার্কারণ্আর্ছ।্
এক্স্ির্য়্িার্প্রযান্খকার্চায়ান্পছলাি্আপি।্পকন্তু্বর্ো্জঘনয্বযবহার্কর্রপছর্লন্
আিার্স্ার্থ।্একো্পির্থযবােী্ভুিাওলার্কথা্পবশ্বাস্্কর্র্আিায়্বরোস্ত্কর্রপছর্লন্
উপন।্ পকন্তু্ পলভারপুর্ল্ লডে্ স্যাোয়ার্রর্ খোাঁজ্ পাওয়া্ খ র্ছ্ শুর্ন্ েুপি্ হলাি।্আপি্
খেেপছ্যার্ি্আপপন 
 
এ-েবর্হল-এ্পনর্য়্খযর্ি্পার্রন। 
 
খহািস্্বলর্ল,্যনযবাে।্প্রথর্িই্খপর্ে্পকছু্োনাপাপন্পো্েরকার।্স্াইর্কলো্িার্
পর্র্আনর্বন। 
 
আিার্খকার্না্স্াইর্কল্খনই। 
 
একো্প পন্বার্কর্র্খহািস্। 
 
আর্র্িিাই,্বললাি্খিা্আিার্স্াইর্কল্খনই।্হল্পযেন্ত্যাওয়ার্জর্নয্েুর্ো্খঘাো্
আপি্পেপি্আপনার্ের। 
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পঠক্আর্ছ,্পঠক্আর্ছ,্আর্ ্পকছু্খের্য়্পনই,্িারপর্হর্বেন্এস্ব্কথা। 
 
এবর্োর্েবর্ো্ পাথর্র্ বাাঁযার্না্ রান্নাঘর্র্ বপস্র্য়্ পি.্ পরউর্বন্ খহইজ্ খবপরর্য়্ যাওয়ার্
স্র্ঙ্গ্স্র্ঙ্গ্পলক্খেলার্আর্ ই্খবিালুি্খস্র্র্খ ল্খহাির্স্র্খ াোপলর্িচকাপন। 
 
পের্নর্আর্লা্ পনর্ভ্আস্র্ি্ পবর্িষ্ খেপর্ খনই।্ খস্ই্ খকান্স্কার্ল্ খবপরর্য়পছ্ েুজর্ন,্
স্ারাপেন্োাঁর্ি্কুর্োপে্কােবার্স্িয়্বা্সু্পবর্য্হয়পন।্িাই,্প্রথর্িই্পকছুো্স্িয়্বযয়্
করলাি্োওয়ার্জর্নয।্পচন্তািন্ন্িুর্ে্খহািস্্বার্কর্য়ক্জানলার্কার্ছ্প র্য়্স্াগ্রর্হ্
িাকার্ল্বাইর্র।্ খনাাংরা্উঠানোর্োপনকো্নজর্র্পেপছল্খোলা্জানলা্ পের্য়।্েভর্র্
একর্কার্ণ্ কািারিালার্কাজ্করপছল্কাপলঝুপলিাো্ একো্ খছাকরা।্আর্একপের্ক্
রর্য়র্ছ্আস্তাবল।্ পিিীয়বার্ জানলা্ খথর্ক্ ঘুর্র্ এর্স্্আবার্ বর্স্্ পর্েপছল্ খহািস্,্
িারপর্রই্আচিকা্পচৎকার্কর্র্লাপের্য়্উঠল্ও। 
 
ওয়ােস্ন,্ ওয়ােস্ন,্ খপর্য়পছ!্ হযাাঁ,্ িাাঁ,্ যা্ খভর্বপছ,্ িাই।্ ওয়ােস্ন্আজর্ক্ খ ারুর্
েুর্রর্ছাপ্খের্েছ্বর্ল্ির্ন্পর্ে্খিািার? 
 
এন্তার্খের্েপছ। 
 
খকাথায়? 
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খকাথায়্নয়?্জলা্জায় ায়্খের্েপছ,্খের্েপছ্রাস্তার্উপর,্খবচারা্খহইর্ড ার্খযোর্ন্
খিষ্ঘুর্ি্শুর্য়র্ছন্খস্োর্নও্খের্েপছ্বর্ল্ির্ন্পের্ছ। 
 
এ জযাক্টপল।্আিা,্ওয়ােস্ন,্জলাভভ পির্ি্আজ্ক-ো্খ ারু্খের্েছ্বর্লা্খিা? 
 
আর্েৌ্খের্েপছ্বর্ল্খিা্ির্ন্হর্ি্না। 
 
আিযে,্ওয়ােস্ন,্স্পিয্আিযে!্খযোন্পের্য়্খযোন্পের্য়্খ পছ,্খের্েপছ্এন্তার্খ ারুর্
পোঙ্ক,্ পকন্তু্ স্ারাজলাভভ পির্িও্ খেপেপন্ একোও্ খ ারু।্ আিযে!্ অদু্ভি!্ পক্ বল,্
ওয়ােস্ন? 
 
আিযেই্বর্ে। 
 
এবার্একেু্িাথা্োোও্পেপক্িাোর।্িনোর্ক্পাপঠর্য়্োও্জলাভভ পির্ি!্রাস্তার্ওপর্
ো গুর্লা্খেের্ি্পাি্খিা? 
 
িা্পাপি। 
 
খিািার্ ির্ন্ পর্ে্ পক্ েুর্রর্ ছাপগুর্লা্ একবার্ পছল্ এক্ রকি,্ বর্ল্ অর্নকগুর্লা্
েুকর্রা্ রুপে্ এইভার্ব্ স্াজার্ল্ খস্—ৗঃৗঃৗঃৗঃৗঃ–আর্ একবার্ পছল্ এইরকি–ৗঃº্
ৗঃº্ৗঃº্ৗঃº্–এবাং্িার্ঝ্িার্ঝ্পছল্এইরকি–০º০º০º্পক,্ির্ন্পের্ছ্খিািার? 
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না,্ভাই। 
 
পকন্তু্ আিার্ ির্ন্ আর্ছ।্ পেপবয্ খ র্ল্ বলর্ি্ পাপর্ ভুল্ হয়পন্ আিার।্ যাই্ খহাক,্
অবস্রির্িা্ পের্র্ প র্য়্ যাচাই্ কর্র্ খেের্লই্ হর্বেন।্ আপি্ একো্ অন্ধ্্  েেভ,্
ওয়ােস্ন।্িেনই্আিার্স্িাযার্ন্খপৌঁর্ছার্না্উপচি্পছল। 
 
স্িাযানো্কী,্িাই্শুপন? 
 
স্িাযান্ শুযু্ একোই–এবাং্ িা্ হর্ি্ একো্ পরিািযে্ খ ারুর্ পোঙ্কেিেন!্ এ-খ ারু্
পেপবয্হাাঁর্ে,্কেি্চার্ল্চর্ল,্আবার্েরকার্হর্ল,্লম্বা্লম্বা্লাে্খির্র্ছুের্িও্কসু্র্
কর্র্ না।্ওয়ােস্ন,্আপি্িপথ্কর্র্ বলর্ি্ রাপজ্আপছ,্এ-জািীয়্ খযাাঁকাবাপজ্ যার্
ি র্জ্আর্ছ,্িার্ক্আর্যাই্খহাক,্ াাঁইয়া্বলা্চর্ল্না।্কািারিালার্ওই্খছাকরাো্
ছাো্পথ্পপরষ্কার্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হর্ি্না।্চর্লা্ খহ,্ েুক্কর্র্ খবপরর্য়্ প র্য়্ খের্ে্
আপস্্কী্বযাপার। 
 
আস্তাবর্ল্ পািাপাপি্ োাঁপের্য়্ পছল্ েুপে্ খঘাো।্ ককেে্ চুল্ উির্কােুির্কা–খযন্
েলাইিলাই্হয়পন্কিপেন।্একো্খঘাোর্খপছর্নর্পা্িুর্ল্যর্র্স্র্জার্র্খহর্স্্উঠল্
খহািস্। 
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পুর্রার্না্ েুর,্ পকন্তু্ লা ার্না্ হর্য়র্ছ্ নিুন্ পুর্রার্না্ নাল,্ পকন্তু্ খপর্রকগুর্লা্ নিুন।্
ক্লাপস্ক্খকর্স্র্পযোর্য়্খেলা্যায়্এ-খকস্োর্ক।্চর্লা,্কািারিালায়্একবার্েু্খির্র্
আপস্। 
 
আিার্ের্ গ্রার্হযর্ ির্যয্ না-এর্ন্একির্ন্কাজ্কর্র্ চলল্ খছাকরাো।্ খির্ঝর্ ওপর্
ছপের্য়্পর্ে্পছল্খলাহা্আর্কার্ঠর্পবস্তর্েুকর্রা।্খেেলাি্ডাইর্ন্বাাঁর্য়্স্াির্ন্ঘুরর্ছ্
খহাির্স্র্স্ন্ধ্ানী্ েৃপষ্ট্এইস্ব্আবজেনার্ ির্যয।্আচপম্বর্ি্ খপছর্ন্পার্য়র্ িব্দ্শুর্নই্
চির্ক্ পের্র্ িাপকর্য়্ িুর্োিুপে্ হর্য়্ খ লাি্ স্বয়াং্ পরউর্বন্ খহইর্জর্ স্ার্থ;্ খঝাাঁর্পর্
ির্িা্পুরু্কার্লা্কুচকুর্চ্ভুরুর্জাো্খনর্ি্এর্স্পছল্শ্বাপর্ের্ির্িা্জ্বলন্ত্খচাে্েুর্োর্
ওপর,্স্িস্ত্খেহ্েুর্ল্েুর্ল্উর্ঠপছল্অবরুদ্ধ্খক্রার্য। 
 
যািুর্েুপপ্লা ার্না্একো্োর্ো্লাপঠ্হার্ি্স্াক্ষাৎ্কালান্তর্কর্ির্িা্এিন্ভপঙ্গিায়্
খস্্এপ র্য়্এল্আিার্ের্পার্ন্ খয্িৎক্ষণাৎ্পর্কর্ের্ির্যয্ পরভলভারোর্ক্আাঁকর্ে্
যর্র্স্বপস্তর্বায্করলাি্আপি। 
 
িয়িান্ স্পাই্ খকাথাকার!্ কী্ করর্ছন্ এোর্ন?্ বার্জর্ ির্িা্ পচৎকার্ কর্র্ ওর্ঠ্
খলাকো। 
 
পনরীহ্স্বর্র্খহািস্্বলর্ল,্আর্র্িিাই,্আপনার্রকি-স্কি্খের্ে্খিা্খলার্ক্ভাবর্ব–
জাপন্কী্খ াপন্কথাই্োাঁস্্হর্য়্খ ল্আপনার। 
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প্রবল্প্রর্চষ্টায়্পনর্জর্ক্স্াংযি্কর্র্পনর্ল্পি.্পরউর্বন্খহইজ।্কুপের্চাইর্িও্ভয়াংকর্
হর্য়্উঠল্িার্িুর্ের্খস্াঁর্িা্হাপস্। 
 
কািারিালায়্ পকছু্ খেোর্ইর্ি্থাকর্ল্ খেের্ি্পার্রন,্ খকার্না্আপপত্ত্ খনই্আিার।্
পকন্তু্ পিোর্আিার্ খচার্ের্আোর্ল্আিার্বাপের্ি্ ঘুরঘুর্করাো্একবার্রই্পছন্দ্
কপর্না্আপি।্চেপে্পাওনা্পিপের্য়্পের্য়্স্র্র্পেুন্এোন্খথর্ক,্িাহর্লই্েুপি্হই্
আপি। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ পঠক্আর্ছ,্ পি.্ খহইজ্আপনার্ খকার্না্ ক্ষপি্ করার্ ইর্ি্আিার্ের্
খনই।্আপনার্খঘাোগুর্লা্একেু্খেেপছলাি।্পকন্তু্এেন্খিা্ির্ন্হর্ি্খহাঁর্েই্খযর্ি্
পারব্আিরা–েুব্েভর্নয়,্কী্বর্লন? 
 
হর্লর্ েেক্ এোন্ খথর্ক্ েু-িাইর্লর্ খবপি্ নয়।্ বাাঁ-পের্কর্ ওই্ রাস্তা্ যর্র্ এপ র্য়্
যান।্ বাপে্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ না-আস্া্ পযেন্ত্ কুিকুর্ি্ খচার্ে্ আিার্ের্ পার্ন্ একেৃর্ষ্ট্
িাপকর্য়্রইল্ববের্খলাকো। 
 
রাস্তা্ যর্র্ পকছুক্ষণ্ হাাঁোর্ পর্ খিাে্ ঘুর্র্ পি.্ পরউর্বন্ খহইর্জর্ খচার্ের্ আোর্ল্
আস্র্িই্োাঁপের্য়্খ ল্খহািস্। 
 
বলল,্ খবি্  রি্ পছলাি্ স্রাইোনার্ খভির।্ যিই্ েভর্র্ যাপি,্ িিই্ খযন্ ঠান্ডাো্
জাাঁপকর্য়্বস্র্ছ্আিার্ওপর।্না,্না,্ও-জায় া্খছর্ে্যাওয়া্স্ম্ভব্নয়্আিার্পর্ক্ষ।্
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আপি্বললাি,্আিার্েৃঢ়্পবশ্বাস্্পরউর্বন্খহইজ্এ-রহর্স্যর্স্ব্েবর্রার্ে।্এরকি্
যরর্নর্িভপিেিান্যর্ির্ির্িা্বেিাি্েুব্অল্পই্খের্েপছ্আপি্ওর্খচহারাই্ওর্ির্নর্
ছপব। 
 
আহা!্ খলাকোর্ ির্যয্ শুযু্ ওইেুকুই্ খেের্ল্ িুপি?্ খঘাোগুর্লা্ রর্য়র্ছ্ কািারিালাো্
রর্য়র্ছ–এস্ব্পকছুই্নয়?্না,্খহ,্না,্লোর্য়্খিার ওলা্এিন্োস্া্স্রাইোনা্খছর্ে্
খযর্ি্ িন্ স্রর্ছ্ না্আিার্ ভাপর্ ইন্টার্রপোং্ জায় া্ পকন্তু।্ চর্লা,্  ার্য়্ পর্ে্আর্
একবার্খের্ে্আপস্্খভিরো। 
 
 ালু্হর্য়্পাহােো্উর্ঠ্ খ পছল্ওপরপের্ক,্বর্ো্বর্ো্ চুনাপাথর্রর্যভস্র্রর্ঙর্চাই্
পর্ে্পছল্পবস্তর।্রাস্তা্খছর্ে্এই্পাহাে্খবর্য়্স্র্ব্উঠর্ি্শুরু্কর্রপছ্ওপর্র,্এিন্
স্িয়্খহালডারর্নস্্হল-এর্পের্ক্িাপকর্য়্খেেলাি্আিার্ের্পার্ন্খবর্ ্ছুর্ে্আস্র্ছ্
একো্স্াইর্কল। 
 
বর্স্্পর্ো,্ওয়ােস্ন,্বর্স্্পর্ো!স্র্জার্র্আিার্কাাঁর্য্চাপ্পের্য়্খচাঁপচর্য়্উঠল্খহািস্।্
পাথর্রর্আোর্ল্লুর্কার্ি-না-লুর্কার্িই্ঝর্ের্ির্িা্এপ র্য়্এর্স্্স্াা্ঁ কর্র্আিার্ের্
খপপরর্য়্খ ল্খলাকো।্কুণ্ডলীপাকার্না্রাপিরাপি্যুর্লার্খির্ঘর্ির্িা্এপ র্য়্এর্স্্স্াা্ঁ
কর্র্লহিার্জর্নয্ খচার্ে্পেল্উের্ব ্থর্থর্েযাকার্ি্একো্ িুে্ িুর্ের্পরর্ি্
পরর্ি্প্রকে্হর্য়্উর্ঠর্ছ্অপপরস্ীি্আিঙ্ক;্হাাঁ্হর্য়্খ র্ছ্িুে,্খচাে্েুর্ো্খযন্উন্মাে্
আর্ব ্খঠর্ল্খবপরর্য়্আস্র্ি্চাইর্ছ্বাইর্র।্ িরার্ি্চেপর্ে্চালাকচিুর্খয্খজিস্্
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ওয়াইল্ডারর্ক্আিরা্খের্েপছ,্এ্খযন্িাাঁর্এক্পকমু্ভিপকিাকার্প্রপিিপব,্পবকে্রূপ্
খেপের্য়্স্র্ঙর্ির্িা্খলাক্হাস্ার্নার্প্রর্চষ্টা। 
 
পডউর্কর্খস্র্ক্রোপর?্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্ খহািস্।র্নর্ি্এর্স্া্ওয়ােস্ন,্ খেো্যাক্ভদ্রর্লাক্
যান্খকাথায়। 
 
পাথর্রর্চাাঁই্যর্র্যর্র্োপনকো্খনর্ি্এিন্একো্জায় ায়্এলাি্খযোন্খথর্ক্স্পষ্ট্
খেো্ যায়্ স্রাইোনার্ স্াির্নর্ েরজাো।্ খেওয়ার্ল্ খহলান্ রাো্ ওয়াইল্ডার্রর্
বাইস্াইর্কলো্ খচার্ে্ পেল।্ বাপের্ ির্যয্ কাউর্ক্ নোচো্ করর্ি্ খেেলাি্ না,্
জানলার্িও্ খেের্ি্ খপলাি্ না্ কার্রা্ িুে।্ খহাল্ডারর্নস্্ হল-এর্ সু্উচ্চ্ চুর্োগুর্লার্
ওপার্ি্ স্ভযে্ খহর্ল্ পের্িই্ খনর্ি্ এল।্   াযভপলর্ ম্লান্ পবষাোভা।্ িারপর,্ আর্লা্
আাঁযাপরর্িার্ঝ্আস্তাবর্লর্স্াির্ন্উর্ঠার্ন্একো্খঘাোর্ াপের্েু-পার্ির্আর্লা্েুর্ো্
জ্বর্ল্উঠর্ি্খেেলাি্এবাং্অল্পক্ষর্ণর্ির্যযই্শুনলাি্অশ্বেুরধ্বপন।্েোেে্ির্ব্দ্রাস্তার্
ওপর্খবপরর্য়্এল্ াপেো্এবাং্প্রচণ্ড্খবর্ ্খযন্উর্ে্খ ল্খচোরপের্ল্ডর্পের্ক। 
 
কী্ির্ন্হয়,্ওয়ােস্ন,্পেস্পেস্্কর্র্ওর্ঠ্খহািস্। 
 
স্র্র্পেল্ির্ন্হর্ি? 
 
েু-চাকার্  াপের্ি্ শুযু্ একজনর্কই্ বর্স্্ থাকর্ি্ খের্েপছ্ আপি্ এবাং্ পিপন্ খজিস্্
ওয়াইল্ডার্নন্এই্কারর্ণই্খয,্েরজার্স্াির্নই্োাঁপের্য়্আর্ছন্ভদ্রর্লাক। 
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একো্লাল্খচৌর্কা্আর্লা্খভর্স্্উর্ঠপছল্অন্ধ্কার্রর্স্িুর্দ্র।্খের্ি-আাঁো্ছপবর্ির্িা্
লার্লর্ পেভভ পিকায়্ খেেলাি্ খস্র্ক্রোপরর্ কার্লা্ িভপিে্ স্াির্নর্ পের্ক্ িাথা্ বাপের্য়্
অন্ধ্কার্রর্বুর্ক্উাঁপক্খির্র্কী্খযন্েুাঁজর্ছন।্হাবভাব্খের্ে্ির্ন্হল,্কার্রা্প্রিীক্ষায়্
রর্য়র্ছন্ পি.্ ওয়াইল্ডার।্ খবি্ পকছুক্ষণ্পর্র্ রাস্তার্ওপর্ খিানা্ খ ল্কার্পেিব্দ।্
আর্লার্ পেভভ পিকায়্ িুহভ র্িের্জর্নয্আপবভভ েি্ হল্ পিিীয়্একপে্ িভপিে,্ বন্ধ্্ হর্য়্ খ ল্
েরজা্ এবাং্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ পনপিদ্র্ িপিরায়্ হাপরর্য়্ খ ল্ স্ব্ পকছু।্ পাাঁচ্ পিপনে্ পর্র্
খোিলার্ঘর্র্একো্বাপি্জ্বর্ল্উঠল। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ লোর্য়্ খিারর্ র্ আস্তানায়্ খেেপছ্ অদু্ভি্ অদু্ভি্ কাণ্ডকারোনা্ ঘর্ে্
রার্ির্অন্ধ্কার্র? 
 
িে্োওয়ার্জায় াো্পকন্তু্বাপের্অনযপের্ক। 
 
পঠক্বর্লছ।্এেন্যাাঁর্ের্ খেেপছ,্িার্ের্িাহর্ল্প্রাইর্ভে্অপিপথ্বলা্উপচি।্ পকন্তু্
ভায়া,্এি্রার্ে্এ্রকি্একো্খনাাংরা্স্রাইোনায়্পি.্খজিস্্ওয়াইল্ডার্রর্কী্খহিু্
আ িন্এবাং্চুপপস্ার্র্িার্স্ার্থ্ওই্খয্খলাকো্খেো্করর্ি্এল,্খস্-ই্বা্খক্না-
জানা্পযেন্ত্খিা্আপি্িাপন্ত্পাব্না।্চল,্ঝুাঁপক্খনওয়া্ছাো্আর্খকার্না্উপায়্খেেপছ্
না।্স্াহস্্কর্র্কার্ছ্প র্য়্খের্ে্আস্র্ি্হর্ব্কী্বযাপার। 
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কস্রি্কর্র্েুজর্ন্রাস্তার্ওপর্খনর্ি্গুপে্খির্র্এপ র্য়্খ লাি্স্রাইোনার্পের্ক।্
েরজার্ পার্ি্ খেওয়ার্লর্  ার্য়্ খহলান্ খেওয়া্ পছল্ বাইস্াইর্কলো।্ েস্্ কর্র্
খেিলাইর্য়র্ কাপঠ্ খজ্বর্ল্ খপছর্নর্ চাকার্ কার্ছ্ যরল্ খহািস্।্ আর্লা্ এর্স্্ পেল্
ডানলপ্োয়ার্রর্ওপর।্পনঃির্ব্দ্খহর্স্্ওর্ঠ্ও। 
 
িাথার্ ওপর্রই্আর্লাপকি্জানলাো্ খেপের্য়্ খহািস্্ বলর্ল,্ ওয়ােস্ন্ ঘর্রর্ খভির্র্
উাঁপক–পের্য়্ আপি্ নেপছ্ না্ এোন্ খথর্ক।্ খেওয়াল্ যর্র্ পপঠ্ খপর্ি্ োাঁোও্ িুপি,্
িারপর্যা্করবার্আপি্করপছ! 
 
খস্র্কন্ড্ কর্য়র্কর্ ির্যয্আিার্ কাাঁর্যর্ ওপর্ োাঁপের্য়্ উঠল্ খহািস্্ এবাং্ োাঁোর্িনা-
োাঁোর্িই্লাপের্য়্খনর্ি্পেল্নীর্চ। 
 
বনু্ধ্্এবার্যাওয়া্যাক।্স্ারাপেন্বর্ো্োোোেুপন্খ র্ছ্বর্ে,্পকন্তু্স্বরকর্ির্পর্য়ন্ট্
খজা াে্করর্ি্খপর্রপছ্বর্লই্আিার্পবশ্বাস্।্সু্কল্এোন্খথর্ক্অর্নকো্েভর্র–কার্জই্
চল,্আর্অযথা্খেপর্না-কর্র্রওনা্হওয়া্যাক। 
 
সু্েীঘে্ পর্থ্ আর্ পবর্িষ্ খকার্না্ কথা্ বলল্ না্ খহািস্।্ কাো-পযাাঁচর্পর্চ্ জলাভভ পি্
খপপরর্য়্ এলাি,্ শ্রান্ত্ অবস্ন্ন্ খেহ,্ পকন্তু্ স্ারাপর্থ্ প্রায়্ খবাবা্ হর্য়্ রইল্ ও।্ সু্কর্ল্
খপাঁৗৌর্ছ্ খভির্র্ না- ুর্ক্ খ ল্ িযাকপলেন্ খেির্ন।্ খস্োন্ খথর্ক্কর্য়কো্ খেপলগ্রাি্
পাঠার্নার্ বযবস্থা্কর্র্ পের্র্এল্ সু্কর্ল।্আরও্রাি্ ভীর্ হর্ল্শুনলাি্ খবচাপর্ড.্
হাক্সর্েবলর্ক্ স্ান্ত্বনার্ বাণী্ খিানার্ি্ খস্।্ িাোর্রর্ িৃিুযস্াংবাে্ খিানার্ পর্ খথর্ক্
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ভদ্রর্লাক্িযযা্ পনর্য়পছর্লন।্এবাং্এরপর্রও্যেন্খস্্আিার্ঘর্র্  ুকল্িেন্িার্ক্
খের্ে্ অবাক্ না-হর্য়্ পারলাি্ না।্ খভারর্বলা্ খচাে্ খির্ল্ িযযার্ পার্ি্ স্িকে-চকু্ষ্
প্রাণরর্স্্ ভরপুর্ খয-িানুষপের্ক্ খের্েপছলাি,্ স্ারাপেন্ অিানুপষক্ পপরশ্রর্ির্ পর্রও্
খেেলাি্অপবকল্খস্ই্িানুষপের্ক।্এিেুকু্পবরক্ত্হয়পন,্অেুরন্ত্প্রাণরর্স্্েলিল্িার্
িুেিপব।্ঘর্র্ ুর্কই্েুপি্েুপি্ লায়্ও্বলর্ল,্বনু্ধ্্খহ,্হাওয়া্অনুকভ র্ল।্কাল্স্র্ন্ধ্্
হওয়ার্আর্ ই্এ-রহর্স্যর্স্িাযান্স্ম্পভণে্কর্র্খেলব–কথা্পেপি্খিািায়। 
 
পর্রর্পেন্স্কাল্খবলা্এ ার্রাো্না াে্িালেক্খহািস্্আর্আপি্খহালডারর্নস্্হল-
এর্সু্পবেযাি্ইউ্বীপথকার্িাঝ্পের্য়্খবোর্ি্খবোর্ি্হাপজর্হলাি্রাপন্এপলজার্বথ্
আির্লর্জিকার্লা্খিারর্ণর্স্াির্ন।্খস্োন্খথর্ক্খপৌঁর্ছালাি্পহজ্খগ্রর্স্র্োপডর্ি।্
পি.্ খজিস্্ ঘর্র্ পছর্লন।্আিার্ের্ খের্েই্ স্াের্র্অভযথেনা্ জানার্লন।্ বাইর্র্ খথর্ক্
খের্ে্ভদ্রর্লাকর্ক্একেু্ ম্ভীর্ির্ন্হর্লও্ িরার্ির্বুর্না্আির্ঙ্কর্পের্ক্খরি্খযন্
িেনও্খলর্ ্পছল্িার্খচারা্নজর্আর্খথর্ক্খথর্ক্খকাঁর্প্ওঠা্অঙ্গপ্রিযর্ঙ্গ। 
 
পহজ্খগ্রর্স্র্স্র্ঙ্গ্খেো্করর্ি্এর্স্র্ছন?্েুঃপেি,্পডউক্এেন্অিযন্ত্অসু্স্থ।্োরাপ্
েবরো্ খিানার্ পর্ খথর্কই্ উপন্ েুবই্ উিলা্ হর্য়্ পর্ের্ছন।্  িকাল্ পবর্কর্ল্ ড.্
হাক্সর্েবর্লর্খেপলগ্রার্ি্আপনার্আপবষ্কার্রর্কাপহপন্খজর্নপছ্আিরা। 
 
পি.্ওয়াইল্ডার,্পডউর্কর্স্র্ঙ্গ্আিার্ক্খেো্করর্িই্হর্ব। 
 
উপন্এেন্ওাঁর্ঘর্র… 
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িাহর্ল্িার্ঘর্রই্যাব্আিরা। 
 
েুব্স্ম্ভব্শুর্য়্আর্ছন্এেন। 
 
খস্ই্অবস্থার্িই্িার্স্র্ঙ্গ্খেো্করব্আপি। 
 
খহাির্স্র্ পনরুত্তাপ্ পকন্তু্অেল্ভাবভপঙ্গ্ খের্ে্ খস্র্ক্রোপর্ বুঝর্লন্ খয্িার্স্র্ঙ্গ্িকে্
কর্র্লাভই্হর্ব্না। 
 
ভার্লা্কথা।্আপনারা্এর্স্র্ছন,্এ-েবর্আপি্পনর্জই্পেপি্ওাঁর্ক। 
 
আযঘণ্টা্পর্ঘর্র্ ুকর্লন,্অপভজাি্িহর্লর্িুকুেিপণ্পডউক্স্বয়াং।্আর্ র্চাইর্িও্
পবরাং,্পববণে,্হিশ্রী্ির্ন্হপিল্িাাঁর্ক,্খযন্প্রচণ্ড্ঝে্বর্য়্খ র্ছ্িার্ওপর্পের্য়্এই্
অল্প্স্ির্য়র্ির্যয।্কাাঁয্েুর্ো্ঝুর্ল্পর্ের্ছ্আর্ র্পেন্যার্ক্খের্েপছলাি,্পিপন্খযন্
ইপন্ নন।্ এক্ লার্ে্ খযন্ খবি্ কর্য়কো্ বছর্ বয়স্্ খবর্ে্ খ র্ছ্ িাাঁর।্ রাজকীয়্
খস্ৌজনয্আর্ পিষ্টাচার্খিষ্হর্ল্পর্লাল্োপে্খেপবর্লর্উপর্লুপের্য়্একো্ খচয়ার্
খের্ন্বস্র্লন্উপন। 
 
িারপর?্কী্েবর,্পি.্খহািস্?্গুরু ম্ভীর্ লায়্শুর্যার্লন্পডউক। 
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পকন্তু্ িালেক্ খহািস্্ খেপে্ একেৃর্ষ্ট্ িাপকর্য়ই্ আর্ছ্ খস্র্ক্রোপরর্ পার্ন,্ পডউর্কর্
খচয়ার্রর্পার্িই্োাঁপের্য়্পছর্লন্ভদ্রর্লাক। 
 
ওইভার্ব্িাপকর্য়ই্বলল্ও,্ইর্য়ার্খগ্রস্,্আিার্ির্ন্হয়্পি.্ওয়াইল্ডার্না-থাকর্লই্
বরাং্আপি্খোলােুপলভার্ব্কথা্বলর্ি্পারব। 
 
খযন্ আর্ এক্ খপাচ্ ছাই্ রাং্ চেল্ পি.্ ওয়াইল্ডার্রর্ িুর্ের্ ওপর।্ পবষাক্ত্ খচার্ে্
খহাির্স্র্পার্ন্িাকার্লন্উপন। 
 
ইর্য়ার্খগ্রস্্যপে্ইর্ি্কর্রন— 
 
হযাাঁ,্হযাাঁ,্িুপি্এেন্এস্।্এবার্বলুন,্পি.্খহািস্,্কী্বলার্আর্ছ্আপনার? 
 
খস্র্ক্রোপর্খবপরর্য়্যাওয়ার্পর্েরজা্বন্ধ্্না-হওয়া্পযেন্ত্চুপ্কর্র্রইল্বনু্ধ্বর। 
 
িারপর্ বলল,্ ইর্য়ার্ খগ্রস্,্ ড.্ হাক্সর্েবল্ আিার্ক্ এবাং্ আিার্ স্হকিেী্ ড.্
ওয়ােস্নর্ক্ একো্ েবর্ পের্য়পছর্লন।্ আপপন্ নাপক্ একো্ খিাো্ অর্ঙ্কর্ পুরস্কার্
খঘাষণা্কর্রপছর্লন্এ-বযাপার্র।্েবরো্আপনার্ িুে্ পের্য়ই্আপি্যাচাই্কর্র্ পনর্ি্
চাই। 
 
িা্কর্রপছলাি্বই্কী,্পি.্খহািস্। 
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শুর্নপছ,্আপনার্খছর্ল্খকাথায়্আর্ছ,্এ-েবর্খয্পের্ি্পারর্ব,্িার্ক্আপপন্খের্বন্
পাাঁচ্হাজার্পাউন্ড?্এ জযাক্টপল।্আর্এক্হাজার্খের্বন্খয্বলর্ি্পারর্ব্আপনার্
খছর্লর্ক্খক্বা্কারা্লুপকর্য়্খরর্ের্ছ,্িার্ক? 
 
এ জযাক্টপল। 
 
পিিীয়্ খক্ষর্ে,্ িার্ক্ যারা্ গুি্ কর্রর্ছ্ িার্ের্ নাি্ ছাোও্ িার্ এই্অবস্থার্ জর্নয্
ষেযর্ন্ত্র্যাাঁরা্পলপ্ত,্িার্েরর্কও্পনিয়্যর্রর্ছন? 
 
হযাাঁ,্ হযাাঁ,্ অযীরভার্ব্ পচৎকার্ কর্র্ ওর্ঠন।্ পি.্ িালেক্ খহািস্,্ আপনার্ কাজ্ যপে্
স্র্ন্তাষজনক্হয়,্িাহর্ল্ কৃপণিা্কর্রপছ,্এ্যরর্নর্অপভর্যা ্করার্ খকার্না্কারণ্
আপনার্থাকর্ব্না। 
 
এিন্ খলাভািুরভার্ব্ েু-হাি্ ঘষর্ি্ লা ল্ খহািস্্ খয্ খের্েশুর্ন্ িাজ্জব্ বর্ন্ খ লাি্
আপি।্ওর্পপরপিপি্রুপচর্েবর্আর্খকউ্না-জানর্লও্আপি্খিা্জাপন। 
 
চকচর্ক্ খচার্ে্ খহািস্্বলর্ল,্ইর্য়ার্ খগ্রর্স্র্ খচকবইো্ খেপবর্লর্ওপর্র্রর্য়র্ছ্ির্ন্
হর্ি।্ছ-হাজার্পাউর্ন্ডর্ খচক্আিার্ নার্ি্ পলর্ে্ পের্ল্ েুবই্ েুপি্ হব্আপি।্ক্রস্্
কর্র্ খেওয়াই্ ভার্লা।্ েয্ কযাপপোল্ অযান্ড্ কাউপন্টস্্ বযার্ঙ্কর্ অক্সর্োডে্ পিে্ িাঞ্চ্
আিার্এর্জন্ট। 
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ঋজু্খের্হ্অিযন্ত্কর্ঠার্ভপঙ্গিায়্বর্স্্পাথর্রর্ির্িা্খচার্ে্বনু্ধ্বর্রর্পার্ন্িাকার্লন্
পহজ্খগ্রস্। 
 
িািািা্করর্ছন্নাপক,্পি.্খহািস্?্রপস্কিা্করার্ির্িা্পবষয়্এো্নয়। 
 
পনিয়্নয়,্ইর্য়ার্খগ্রস্।্জীবর্ন্এিোপন্উৎসু্ক্আর্আপি্হইপন। 
 
আপি্বলর্ি্চাই্খয,্পুরস্কারো্আিারই্প্রাপয।্আপনার্খছর্ল্খকাথায়্আর্ছ,্িা্আপি্
জাপন।্যাাঁরা্িার্ক্আের্ক্খরর্ের্ছন,্িাাঁর্ের্অন্তি্কর্য়কজনর্কও্আপি্পচপন। 
 
কা র্জর্ ির্িা্ অস্বাভাপবক্ স্াো্ িুর্ের্ পেভভ পিকার্ পডউর্কর্ উগ্র্ লাল্ োপে্ খযন্
আরও্েকের্ক্হর্য়্ওর্ঠ। 
 
খকাথায়্খস্?্রুদ্ধশ্বার্স্্পজর্েস্্কর্রন্উপন। 
 
আপনার্ পাকে-খ ে্ খথর্ক্ িাইল্ েুর্য়ক্ েভর্র্ লোর্য়-খিারর্ র্ প্রিীক্ লা ার্না্
স্রাইোনার্কার্ছ,্খস্্অন্তি্ িকাল্রাি্পযেন্ত্পছল্খস্োর্ন। 
 
খচয়ার্র্এপলর্য়্পের্লন্পডউক। 
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অপরাযী্স্াবযস্ত্করর্ছন্কার্ক? 
 
স্তপম্ভি্হর্য়্খ লাি্িালেক্খহাির্স্র্উত্তর্শুর্ন।্চে্কর্র্এপ র্য়্এর্স্্পডউর্কর্কাাঁয্
স্পিে্কর্র্ও্বলর্ল,্আপনার্ক।্ইর্য়ার্ খগ্রস্,্ খচকোর্জর্নয্এবার্একেু্কষ্ট্ খেব্
আপনার্ক। 
 
পডউর্কর্খস্-িভপিে্আপি্জীবর্ন্ভুলব্না।্খহাির্স্র্কথা্েুর্রার্ি-না-েুর্রার্িই্খিাক্
কর্র্ লাপের্য়্ উর্ঠ্ এিনভার্ব্ বািাস্্ আাঁকর্ে্ যরার্ খচষ্টা্ করর্লন্ খযন্ পািার্লর্
অির্ল্িপলর্য়্যার্িন্উপন্কুর্ো্আশ্রয়্করার্ির্িাও্অবলম্বন্না-খপর্য়।্পরক্ষর্ণই্
অস্াযারণ্স্াংযিবর্ল্পনর্জর্ক্স্াির্ল্পনর্লন।্এ-রকি্আিীি্আর্ব র্ক্চপকর্ি্েিন্
কর্র্খের্ল্স্হজ্হর্য়্ওঠার্ির্িা্আিযে্ক্ষিিা্খবায্হয়্শুযু্িার্ির্িা্অপভজাি্
পুরুর্ষরই্থার্ক।্খচয়ার্রর্ওপর্ পনর্জর্ক্এপলর্য়্ পের্য়্ েু-হার্ি্িুে্লুর্কার্লন্উপন।্
খবি্কর্য়ক্পিপনে্খকর্ে্খ ল্নীরবিার্ির্যয্পের্য়। 
 
িারপর,্হাি্খথর্ক্িুে্না-িুর্লই্পজর্েস্্করর্লন,্কিোপন্জার্নন্আপপন? 
 
 ি্রার্ি্আপনার্ের্স্বাইর্ক্আপি্খের্েপছ। 
 
আপনার্বনু্ধ্্ছাো্আর্খকউ্জার্ন্এ-কথা? 
 
না,্কাউর্ক্আপি্বপলপন। 
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কাাঁপা্আঙুর্ল্কলি্িুর্ল্পনর্য়্খচকবই্েুলর্লন্পডউক। 
 
আিার্কথার্এিেুকু্নেচে্হর্ব্না্পি.্খহািস্।্আপনার্আনা্স্াংবাে্আিার্কার্ছ্
যিই্অপ্রীপিকর্আর্অবাপিি্খহাক্না্খকন,্খচক্আপি্পলর্ে্পেপি।্পুরস্কার্খঘাষণা্
করার্স্ির্য়্আপি্ঘুণাক্ষর্রও্কল্পনা্করর্ি্পাপরপন্এ-রকি্পপরপস্থপির্ি্পের্ি্হর্ব্
আিায়।্আপপন্আর্আপনার্বনু্ধ্,্েুজর্নই্খিা্স্বাযীন,্কার্রা্অযীন্নন,্িাই্না্পি.্
খহািস্? 
 
পঠক্বুঝর্ি্পারলাি্না,্ইর্য়ার্খগ্রস্। 
 
আরও্ স্রল্ কর্রই্ িাহর্ল্ বপল,্ এ-ঘেনা্ যপে্ খকবলিাে্আপনারা্ েুজর্নই্ খজর্ন্
থার্কন,্িাহর্ল্িা্শুযু্আপনার্ের্ির্যযই্স্ীপিি্থাকুক।্আপনারা্যেন্কার্রা্অযীন্
নন,্িেন্িা্ িৃিীয়্বযপক্তর্কার্ন্যাওয়ার্ খকার্না্কারণ্ খেেপছ্না।্িাহর্ল,্বার্রা্
হাজার্পাউন্ড্আপনার্ক্আিায়্পের্ি্হর্ব,্কী্বর্লন্পি.্খহািস্? 
 
পকন্তু্ খহািস্্শুযু্ হাস্ল।্িাথা্ খনর্ে্বলর্ল,্ ইর্য়ার্ খগ্রস্,্এি্স্হর্জ্এ্ খকর্লঙ্কাপর্
যািাচাপা্ খেওয়া্ যার্ব্ বর্ল্ খিা্ ির্ন্ হয়্ না্ আিার।্ সু্কলিাোর্রর্ িৃিুযর্ কারণ্
আিার্ের্েিোর্িই্হর্ব। 
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পকন্তু্খজিস্্খস্-বযাপার্রর্পবনু্দপবস্ ে্জার্ন্না।্এজর্নয্খিা্আপপন্িার্ক্োয়ী্করর্ি্
পার্রন্ না।্ এ-কাজ্ ওই্ জার্নায়ার্ বেিািোর।্ অবিয্ খজিস্ই্ িার্ক্ কার্জ্
লাপ র্য়পছল্খছর্লোর্ক্রািারাপি্পাচার্করার্জর্নয। 
 
ইর্য়ার্ খগ্রস্,্ একবার্ যপে্ খকার্না্ অপরার্যর্ পর্থ্ খকউ্ আগুয়ান্ হয়,্ িাহর্ল্ পথ্
চলর্ি্প র্য়্আরও্পাাঁচো্অপরার্যর্উদ্ভব্হর্ল্নযায়ি্িার্কই্স্ব্পকছুর্জর্নয্খোষী্
স্াবযস্ত্করা্হয়,্িাই্নয়্পক? 
 
নযায়ি,্ পি.্ খহািস্।্ পঠক্ বর্লর্ছন্আপপন।্ পকন্তু্আইনি্ পনিয়্ নয়।্ েুর্নর্ েৃর্িয্
হাপজর–থাকর্ল্আপপন্খকার্না্িানুষর্ক্খোষী্স্াবযস্ত্করর্ি্পার্রন্না।্পবর্িষ্কর্র,্
আপনার্আিার্ির্িাই্েুনর্ক্খয্ির্নপ্রার্ণ্ঘৃণা্কর্র,্েুর্নর্কথা্শুনর্লও্খয্পিউর্র্
ওর্ঠ,্িার্ক্ খিা্ নয়ই।্এ-েবর্িার্কার্ন্আস্ািাে্আির্ঙ্ক,্অনুিার্প্ খভর্ঙ্পর্ে্
খস্ই্ িুহভ র্িে্ অকপর্ে্ স্িস্ত্আিার্ কার্ছ্ স্বীকার্ কর্রর্ছ্ খস্।্ ঘণ্টাোর্নর্কর্ ির্যযই্
েুর্নোর্স্র্ঙ্গ্স্ব্স্ম্পকে্ পচরকার্লর্ির্িা্ চুপকর্য়্ পের্িও্ পিযা্কর্রপন।্ পি.্ খহািস্্
ওর্ক্বাাঁচান–ওর্ক্আপপন্বাাঁচান।্আিার্একান্ত্অনুর্রায,্ওর্ক্আপপন্এ-পবপে্খথর্ক্
বাাঁচান। 
 
খভর্ঙ্পর্ে্িার্স্াংযর্ির্ বাাঁয।্ িুর্ের্পরর্ি্পরর্ি্আকুল্আকুঞ্চর্নর্ ির্যয্ পের্য়্
আিীি্আপকঞ্চন্ েুপের্য়্ িুর্ল্ িুপষ্টবদ্ধ্ েুই্হাি্িভর্নয্ ছুাঁর্ে্অপস্থরভার্ব্ঘর্রর্এপেক্
খথর্ক্ওপেক্পযেন্ত্পায়চাপর্করর্ি্থার্কন্উপন।্পকছুক্ষণ্পর্র্আবার্স্াংযর্ির্পন র্ে্
খবাঁর্য্ খেলর্লন্ পনর্জর্ক।্ খেপবর্লর্স্াির্ন্বর্স্্পর্ে্বলর্লন,্আর্কার্রা্কার্ছ্না্
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প র্য়্আিার্কার্ছ্আস্ার্জর্নয্আপনার্পবর্বচনা্আর্বুপদ্ধর্িাপরে্করপছ্আপি।্এ্
জঘনয্খকর্লঙ্কাপর্যার্ি্আর্পাাঁচ্কান্হয়,্খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্আসু্ন্স্বাই্পির্ল্পরািিে্কর্র্
একো্পকছু্বর্ন্দাবস্ত্করা্যাক। 
 
ইর্য়ার্ খগ্রস্,্আিার্ পবশ্বাস্্আিরা্ পরস্পর্রর্কার্ছ্অস্াংর্কার্চ্ এবাং্অকপর্ে্ যপে্
স্রল্ হর্ি্ পাপর,্ িাহর্ল্আপপন্ যা্ বলর্লন,্ িা্ স্ম্ভব্ হর্ব্ বর্ল্ খিা্ ির্ন্ হয়্ না্
আিার।্আিার্ক্ষিিা্যিেভর্কুর্লায়,্ইর্য়ার্খগ্রস্র্ক্স্াহাযয্করর্ি্আপি্রাপজ্আপছ।্
পকন্তু্ খস্র্ক্ষর্ে্ আিার্ের্ ির্যয্ খকার্না্ পকছুই্ খ াপন্ না-থাকা্ উপচি্ এবাং্ প্রপিপে্
েুাঁপেনাপে্শুর্ন্বিেিান্পপরপস্থপি্স্ম্বর্ন্ধ্ও্আিার্ওয়াপকবহাল্থাকা্েরকার।্আপনার্
কথা্শুর্ন্এেুকু্বুঝলাি্খয্আপনার্খস্র্ক্রোপর্পি.্খজিস্্ওয়াইল্ডার্েুপন্নন। 
 
না,্েুপন্এেন্আিার্ের্না ার্লর্বাইর্র। 
 
 ম্ভীরভার্ব্একেু্হাস্ল্িালেক্খহািস্। 
 
ইর্য়ার্খগ্রস্্আিার্স্ািানয্নাি-যর্ির্পবর্িষ্পকছু্শুর্নর্ছন্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্শুনর্ল্
পর্র্ এিন্কথা্ বলর্িন্ না।্আিার্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্য়্ স্র্র্ পো্ এি্ স্হজ্ নয়।্
 িকাল্রাি্এ ার্রাোয়্আিার্পনর্েেিির্িা্খচোরপের্ল্ড্খগ্রপ্তার্হর্য়র্ছ্পি.্পরউর্বন্
খহইজ।্আজ্স্কার্ল্ সু্কল্ খথর্ক্ রওনা্ হওয়ার্আর্ ই্এ-স্ম্পর্কে্ একো্ খেপলগ্রাি্
খপর্য়পছ্ওোনকার্পুপলর্ির্বর্োকিোর্কাছ্খথর্ক। 
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খচয়ার্রর্পপর্ঠ্পনর্জর্ক্খছর্ে্পের্য়্পবস্ফাপরি্খচার্ে্স্পবস্মর্য়্বনু্ধ্বর্রর্পার্ন্িাকার্লন্
পডউক। 
 
আিযে!্আপপন্খিা্খেেপছ্অিানপবক্ক্ষিিার্অপযকারী।্পরউর্বন্খহইজ্িাহর্ল্এেন্
হাজর্ি?্শুর্ন্স্পিযই্সু্েী্হলাি্আপি।্অবিয্জাপন্না্এর্েলােল্খজিস্র্ক্স্পিে্
করর্ব্পক্না। 
 
আপনার্খস্র্ক্রোপর? 
 
না্িিায়,্না।্আিার্খছর্ল। 
 
এবার্অবাক্হওয়ার্পালা্খহাির্স্র। 
 
ইর্য়ার্খগ্রস্,্আপি্স্বীকার্করপছ্এ-েবর্আিার্কার্ছ্এর্কবার্রই্নিুন।্আর্একেু্
েুর্ল্বলর্বন্পক? 
 
পকছুই্ লুর্কাব্ না্আপনার্কার্ছ।্এ-পবষর্য়্আপনার্ স্র্ঙ্গ্আপি্একিি।্ খজির্স্র্
খবাকার্িা্ আর্ ঈষোর্ পপরণািস্বরূপ্ খয-স্াংকর্ে্ আিরা্ পর্েপছ,্ িা্ খথর্ক্ পপরোণ্
পাওয়ার্ একিাে্ উপায়্ অকপর্ে্ স্ব্ কথা্ েুর্ল্ বলা।্ যিই্ খবেনাোয়ক্ খহাক্ না্
খকন,্ িবু্ আপি্ পকছু্ খ াপন্ করব্ না।্ পি.্ খহািস্,্ খযৌবর্ন্ আপি্ একজনর্ক্
ভার্লার্বর্স্পছলাি।্ খয-ভার্লাবাস্া্ জীবর্ন্ খকবল্ একবারই্ আর্স্্ ির্নর্ খকার্ণ্ পচর্
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বস্র্ন্তর্েুল্খোাঁোর্ি্এ্খস্ই্ভার্লাবাস্া।্ভদ্রিপহলার্ক্পবর্য়্করর্ি্খচর্য়পছলাি্আপি,্
পকন্তু্পিপন্রাপজ্হনপন্পার্ছ্এ-পবর্য়র্ের্ল্আিার্ভপবষযৎ্নষ্ট্হর্য়্যায়।্পিপন্খবাঁর্চ্
থাকর্ল্জীবর্ন্আপি্আর্কাউর্ক্পবর্য়্করিাি্না।্িারা্খ র্লন্পিপন,্আিার্হার্ি্
স্াঁর্প্খ র্লন্পিশু্খজিস্র্ক।্ওর্ক্আপি্িানুষ্কর্রপছ।্শুযু্ওর্িার্য়র্কথা্খভর্ব।্
েুপনয়ার্ স্াির্ন্ ওর্ পপিৃত্ব্ আপি্ স্বীকার্ করর্ি্ পাপরপন্ বর্ে,্ পকন্তু্ ওর্ক্ আপি্
উচ্চপিক্ষা্পের্য়পছ,্িারপর্প্রাপ্তবয়স্ক্হওয়ার্পর্স্বস্ির্য়্খরর্েপছ্একান্ত্কাছপের্ি।্
কী্খকৌির্ল্জাপন্না,্আিার্গুপ্ত্কথা্খজর্ন্খের্ল্ও।্িারপর্খথর্কই্িার্অর্নক্
আবোর্আপি্ খির্ন্ পনর্য়পছ।্আিার্ওপর্ওর্প্রকৃি্অপযকার্কী,্িা্িার্অজানা্
নয়।্ এ্ পনর্য়্ একো্ খকর্লঙ্কাপর্ সৃ্পষ্ট্ করার্ ক্ষিিাও্ খয্ িার্ আর্ছ,্ এবাং্ িাহর্ল্
স্িার্জ্ খয্ আিার্ িাথা্ খিালার্ উপায়্ থাকর্ব্ না,্ িাও্ খস্্ জার্ন্ ভার্লা্ কর্রই।্
পববাপহি্ জীবর্ন্আপি্ সু্েী্ হইপন–খস্জনয্ খজিস্ই্ কিকাাংর্ি্ োয়ী।্ স্বর্চর্য়্ বর্ো্
কথা্ পক্ জার্নন,্ প্রথি্ খথর্কই্ আিার্ একিাে্ আইন-অনুোি্ উত্তরাপযকারীর্ক্ ও্
স্িার্ন্ ঘৃণা্কর্র্এর্স্র্ছ।্অনুক্ষণ্এই্ ঘৃণায়্এিেুকু্ পবরাি্ খেপেপন্আপি।্আপপন্
পজর্েস্্করর্ি্পার্রন,্এি্কাণ্ডর্পরও্ খকন্ খজিস্র্ক্আিারই্কার্ছ্কার্ছ্আপি্
খরর্েপছ।্ উত্তর্র্আপি্ বলব,্ এ্ েীঘে্ যন্ত্রণা্ স্হয্ করপছ্ শুযু্ ওর্ িার্য়র্ জর্নয।্ ওর্
িুর্ের্ির্যয্আপি্ওর্িার্য়র্িুে্খেপে,্আিার্প্রথি্খযৌবর্নর্প্রথি্ভার্লাবাস্ার্ছপব্
খেপে;্ওর্প্রপিপে্হাবভাব,্চালচলন্পঠক্ওর্িার্য়র্ির্িাই্এিেুকু্অপিল্এিপের্নও্
খেপেপন্আপি।্ িাই্ ওর্ ির্যয্ পের্য়্ অিীির্ক্ খেপে্ খচার্ের্ স্াির্ন।্ এই্ কারর্ণই,্
ওর্ক্ আপি্ খচার্ের্ আোল্ করর্ি্ পাপরপন।্ পকন্তু্ পার্ছ্ আথোর্রর্ িার্ন,্ লডে্
স্যালোয়ার্রর্ খকার্না্ ক্ষপি্ কর্র্ বর্স্্ ও,্ িাই্ ওর্ক্ পাপঠর্য়্ পের্য়পছলাি্ ড.্
হাক্সর্েবর্লর্সু্কর্ল্পনছক্পনরাপত্তার্োপির্র। 
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খহইজ্খলাকো্আিার্প্রজা্পছল্এককার্ল।্খজিস্্িেন্আিার্এর্জন্ট্পহস্ার্ব্কাজ্
করি,্ িেনই্ ওর্ের্আলাপ্ হয়।্ পচরকালই্ খলাকো্ পয়লা্ নম্বর্রর্ পাকা্ বেিাি।্
পকন্তু্কী্ পবপচে্কারর্ণ্ খজির্স্র্স্র্ঙ্গ্ওর্ পনপবে্স্েযিা্ র্ে্ওর্ঠ।্বার্বার্লক্ষ্
কর্রপছ,্নীচ্স্র্ঙ্গর্পের্ক্ওর্খকিন্জাপন্খকাঁক্আর্ছ।্লডে্স্যালোয়ারর্ক্গুি্করার্
পপরকল্পনা্ওর্িাথায়্আস্ার্পর্এই্খলাকোর্কই্কার্জ্লা াল্খজিস্।্আপনার্ির্ন্
আর্ছ্পনিয়,্আর্ র্পেন্আথোরর্ক্একো্পচপঠ্পলর্েপছলাি্আপি।্খজিস্্োিো্েুর্ল্
একো্পচরকুে্ভর্র্খেয়্খভির্র।্পচরকুর্ে্খলো্পছল,্আথোর্খযন্অিুক্পের্ন্অিুক্
স্ির্য়্সু্কর্লর্কার্ছ্এবর্োর্েবর্ো্উপবন-এ্খেো্কর্র্িার্স্র্ঙ্গ।্পচরকুর্ে্ডার্চর্স্র্
নাি্ থাকায়্আথোর্আর্ পিযা্ কর্রপন।্ খস্পেন্ স্ন্ধ্যায়্ খজিস্্ স্াইর্কল্ চাপলর্য়্ খ ল্
খস্োর্ন্আিার্ক্ও্খযিনপে্বর্লর্ছ,্পঠক্খস্ইরকিভার্ব্বলপছ্আপনার্ক্বর্নর্ির্যয্
পনরালায়্আথোরর্ক্বলর্ল্খয্িার্জর্নয্িার্িার্য়র্িন্খকিন্করর্ছ্বর্ল্িার্স্র্ঙ্গ্
পিপন্খেো্করর্ি্চান।্জলাভভ পির্ি্আথোর্রর্জর্নয্পিপন্অর্পক্ষা্করর্ছন।্িাঝরার্ি্
বর্ন্ এর্ল্ খঘাো্ পনর্য়্ একজনর্ক্ োাঁপের্য়্ থাকর্ি্ খেের্ব্ খস্।্ খস্-ই্ িার্ক্ খপৌঁর্ছ্
খের্ব্িার্িার্য়র্কার্ছ।্আথোর্খবচারা্োাঁর্ে্পা্ পের্ল।্ পনপেেষ্ট্স্ির্য়্উপবর্ন্এর্স্্
খহইজর্ক্ খেের্ল্ একো্ খঘাো্ পনর্য়্ োাঁপের্য়্ থাকর্ি।্ েুজর্নই্ স্ওয়ার্ হল্ একই্
খঘাোর্পপর্ঠ।্পকন্তু্জািোন্িাোর্খয্িার্ের্পপছু্পনর্য়পছর্লন,্এ-েবর্খজিস্্শুনর্ল্
িাে্ িকাল।্হার্ির্লাপঠ্পের্য়্খহইজ্িার্িাথায়্িারর্ি্পর্থর্ওপর্রই্িারা্যান্
ভদ্রর্লাক।্স্রাইোনায়্আথোরর্ক্আনার্পর্খোিলার্একো্ঘর্র্নজরবপন্দ্রাো্হয়্
পির্স্স্্ খহইর্জর্ িোবযার্ন।্ ভদ্রিপহলার্ িনপে্ বর্ো্ ভার্লা,্ পকন্তু্ জার্নায়ার্ স্বািীর্
খকার্না্আর্েি্খঠর্ল্খেলবার্ির্িা্ক্ষিিা্িার্খনই। 
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পি.্খহািস্,্েু-পেন্আর্ ্আপনার্স্র্ঙ্গ্খেো্হওয়ার্স্ির্য়্আপপন্যা্জানর্িন,্িার্
খথর্ক্একপিলও্খবপি্জানিাি্না্আপি।্আপপন্হয়র্িা্পজর্েস্্করর্বন,্এ্যরর্নর্
অপকিে্ করার্ খপছর্ন্ খজির্স্র্ খিাপেভ্ কী?্ উত্তর্র্ আপি্ বলব,্ আিার্ আইনি্
উত্তরাপযকারীর্প্রপি্ওর্উন্মাে্ঘৃণার্ির্যয্যুপক্তর্খকার্না্বালাই্পছল্না।্ওর্যারণায়,্
আিার্ যাবিীয়্ স্ম্পপত্তর্ একিাে্ ওয়াপরি্ নাপক্ খস্-ই্ হর্ি্ পার্র।্ পকন্তু্ স্ািাপজক্
পনয়িকানুর্নর্জর্নয্িা্স্ম্ভব্নয়।্িাই্এপেক্পের্য়ও্স্ীিা্খনই্িার্পবর্ির্ষর।্এস্ব্
ছাোও্ িার্ একো্ পবর্িষ্ খিাপেভ্ পছল।্ িার্ প্রবল্ ইর্ি্ পছল্ খয,্ আপি্ ওয়াপরি্
পপরবিেন্কপর্এবাং্িার্ির্ি্আিার্নাপক্ খস্-ক্ষিিা্আর্ছ।্এই্স্ম্পর্কেই্আিার্
স্র্ঙ্গ্েরােপর্করর্ি্খচর্য়পছল্ও।্আথোরর্ক্যপে্খস্্উদ্ধার্করর্ি্পার্র,্িাহর্ল্আপি্
পুরস্কারস্বরূপ্আথোর্রর্ নাি্োপরজ্কর্র্ওয়াপরি্ পহর্স্র্ব্স্িস্ত্স্ম্পপত্ত্উইল্কর্র্
খেব্িার্ক!্ও্খবি্জার্ন,্খস্বিায়্আপি্িার্ক্খকার্নাপেনই্পুপলর্ির্হার্ি্িুর্ল্খেব্
না।্ পকন্তু্েরােপর্করার্আর্স্িয়্ খপল্না্ খজিস্।্এ-প্রস্তাব্আিার্কার্ছ্আস্ার্
আর্ ই্ অপ্রিযাপিি্ ঘেনার্ আকপস্মকিা্ ওর্ক্ পের্িহারা্ কর্র্ িুলর্ল।্ ের্ল,্
পপরকল্পনাির্িা্কাজ্করার্সু্র্যা ই্খপল্না্ও। 
 
ওর্স্িস্ত্প্ল্যান্বানচাল্হর্য়্ খ ল্আপনার্আপবষ্কার্র।্জলায়্ খহইর্ড ার্রর্ িৃির্েহ্
খপর্য়র্ছন্আপনারা–এ-েবর্ খিানািাে্আির্ঙ্ক্ নীল্ হর্য়্ খ ল্ খজিস্।্  িকাল্এই্
ঘর্র্ আিরা্ বর্স্্ রর্য়পছ,্ এিন্ স্ির্য়্ ড.্ হাক্সর্েবর্লর্ খেপলগ্রার্ি্ েবরো্ খপলাি।্
খিার্ক্উদর্্বর্ ্এিনই্অপভভভ ি্হর্য়্পেল্খজিস্্খয্খের্েই্েেকা্লা ল্আিার।্
স্িয্ কথা্ বলর্ি্কী,্ প্রথি্ খথর্কই্ ওর্ স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্ স্র্ন্দহ্ পছল।্ ওর্ ওইরকি্
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িুহযিান্ অবস্থা্ খেোিাে্ স্র্ন্দহ্ পপরণি্ হল্ পস্থর্ পবশ্বার্স্্ এবাং্ িেনই্ ওর্ক্ চাপ্
পেলাি্ আপি।্ কাজ্ হল্ িৎক্ষণাৎ।্ খস্বিায়্ প্রথি্ খথর্ক্ খিষ্ পযেন্ত্ স্বীকার্ করল্
খজিস্।্করার্পর্আিার্ক্অনুনয়্করর্ল্খয,্পেন্পির্নর্কর্জর্নয্আপি্খযন্িুে্বন্ধ্্
কর্র্থাপক,্ইপিির্যয্িার্েুষ্কর্িের্স্ঙ্গী্ া- াকা্ পেক।্রাপজ্হলাি্আপি।্এইভার্বই্
পচরকাল্ ওর্ কাকুপিপিনপির্ কার্ছ্ স্াঁর্প্ পের্য়পছ্ পনর্জর্ক।্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ ও্ ছুেল্
স্রাইোনায়্ খহইজর্ক্ হুাঁপিয়ার্ কর্র্ পের্য়্ রািারাপি্ িার্ক্ এ-অঞ্চল্ খথর্ক্ স্পরর্য়্
খেওয়ার্ বযবস্থা্ করর্ি।্ পের্নর্ আর্লায়্ স্বার্ খচার্ের্ স্াির্ন্ পের্য়্ আপি্ খযর্ি্
পারলাি্না,্পকন্তু্অন্ধ্কার্হর্ি-না-হর্িই্রওনা্হলাি্িাই্পডয়ার্আথোরর্ক্খেের্ি।্
খেেলাি্ পনরাপর্েই্আর্ছ্ খস্।্ িরীরও্ সু্স্থ।্ ির্ব্ খচার্ের্ স্াির্ন্ ওই্ বীভৎস্্ েুন্
খেোর্পর্ খথর্ক্আিঙ্ক্ খযন্ওর্অণু-পরিাণুর্িও্ খিকে্ খ র্ের্ছ–কী্পপরিার্ণ্ খয্
ভয়্খপর্য়র্ছ্ও,্িা্আপি্আপনার্ক্খবাঝার্ি্পারব্না,্পি.্খহািস্।্প্রপিশ্রুপি্অনুস্ার্র্
অপনিাস্র্ত্তও্ পিন্ পের্নর্ জর্নয্ পির্স্স্্ খহইর্জর্ খহপাজর্ি্ খরর্ে্ এলাি্ ওর্ক।্
খকননা,্ পুপলির্ক্স্াংবাে্ পের্ি্খ র্লই্িার্েরর্ক্প্রথর্ি্জানার্ি্হর্ব্এিপেন্িার্ক্
খকাথায়্ লুপকর্য়্ রাো্ হর্য়পছল্এবাং্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্িারাই্জানর্ি্ চাইর্ব,্ হিযাকারী্ খক।্
হিযাকারীর্স্িুপচি্িাপস্তর্আর্য়াজন্করর্ি্ খ র্ল্ হিভা য্ খজির্স্র্স্বেনাি্ খডর্ক্
আনা্ছাো্ িযন্তর্ খনই।্এইস্ব্ খভর্বই্ পিন্ পেন্ চুপচাপ্থাকাই্ পবর্যয়্বর্ল্ির্ন্
করলাি।্ আপপন্ অকপর্ে্ স্রল্ হর্ি্ বর্লপছর্লন,্ পি.্ খহািস্।্ িাই্ খকার্নারকি্
বা ােম্বর্ বা্ খকার্না্ পকছু্ লুর্কাবার্ খচষ্টা্ না-কর্র্ অস্াংর্কার্চ্ স্ব্ েুর্ল্ বললাি।্
আপনার্কথায়্পনভের্কর্র্আিার্কথা্খরর্েপছ।্এবার্আপনার্পালা্আিার্ক্স্াহাযয্
করার। 
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এবাং্আপি্িা্করব,্বলল্খহািস্।্ইর্য়ার্খগ্রস্,্প্রথর্িই্একো্কথা্না-বর্ল্পারপছ্
না।্ আইর্নর্ খচার্ে্ পনর্জর্ক্ অিযন্ত্ গুরুির্ পপরপস্থপির্ি্ এর্ন্ খের্লর্ছন্ আপপন।্
একো্িহাপািকর্ক্আপপন্স্হয্কর্রর্ছন্এবাং্একজন্েুর্ন্গুন্ডার্ক্ া- াকা্খেওয়ার্
স্হায়িা্ করর্ছন।্ এ-কথা্ বললাি্ এই্ কারর্ণ্ খয,্ রািারাপি্ এ-অঞ্চল্ খথর্ক্
িাকর্রের্ক্স্পরর্য়্খেওয়ার্জর্নয্খজিস্্ওয়াইল্ডার্রর্যি্অর্থের্প্রর্য়াজন্হর্য়র্ছ,্িা্
খয্আপনার্পর্কে্খথর্কই্খ র্ছ,্এ-পবষর্য়্আিার্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই। 
 
িাথা্খহপলর্য়্স্ম্মপি্জানার্লন্পডউক। 
 
বাস্তপবক্বযাপারো্বর্োই্পস্পরয়াস্।্ইর্য়ার্খগ্রস্,্িার্খচর্য়ও্পনন্দনীয়্হর্ি্আপনার্
খছার্ো্ খছর্লর্ প্রপি্ আপনার্ অস্াং ি্ আচরণ।্ পিন্ পের্নর্ জর্নয্ একো্ খনাাংরা্
আস্তানায়্িার্ক্আপপন্খের্ল্এর্স্র্ছন। 
 
পকন্তু্প্রপিশ্রুপি্রর্য়র্ছ– 
 
এ্ যরর্নর্ খলাকর্ের্ কার্ছ্ প্রপিশ্রুপির্ িভলয্ কিেুকু?্ খজিস্্ ওয়াইল্ডার্ খয্ আবার্
নিুন্উৎস্ার্হ্উেীপ্ত্হর্য়্উঠর্ব্না,্এ-রকি্খকার্না্ যারাপন্ট্পক্খকউ্কাউর্ক্পের্ি্
পার্র?্অপরাযী্বর্ো্খছর্লর্ক্েুপি্করার্জর্নয্পনরপরায্খছার্ো্খছর্লর্ক্অনাবিযক্
অথচ্ আস্ন্ন্ পবপর্ের্ ির্যয্ আপপন্ খের্ল্ এর্স্র্ছন,্ আপনার্ এই্ আচরণ্ অিযন্ত্
অস্াং ি্এবাং্অনযায়। 
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পনর্জর্ হর্ল্োাঁপের্য়্এভার্ব্ যিকযািক্োওয়ার্ ির্িা্ েুপেেন্ খহালডারর্নর্স্র্েপপেি্
লর্ডের্ জীবর্ন্ খকার্নাপেন্ আর্স্পন।্ উন্নি্ ললাে্ রাঙা্ হর্য়্ উঠল্ রর্ক্তািার্স্,্ পকন্তু্
িবুও্উপন্িভক্হর্য়্রইর্লন্পবর্বকবুপদ্ধর্িজেনী্খহলর্ন। 
 
একপেিাে্ ির্িে্ আপনার্ক্ স্াহাযয্ করব্ আপি।্ িিেো্ এই–ঘণ্টা্ বাপজর্য়্ আপনারা্
খপয়াোর্ক্খডর্ক্পাঠান্এবাং্আিার্েুপিির্িা্িার্ক্আর্েি্খেওয়ার্অনুিপি্আিার্ক্
পেন। 
 
একপে্ কথাও্ না-বর্ল্ তবেুযপিক্ খবািাি্ পেপর্লন্ পডউক।্ ঘর্র্  ুকল্ একজন্
পপরচারক। 
 
খহািস্্বলর্ল,্সু্েবর্আর্ছ্খিািার্ের্জর্নয্লডে্স্যালোয়ারর্ক্পাওয়া্খ র্ছ।্পডউর্কর্
ইর্ি্এই্িুহভ র্িে্খযন্একো্ াপে্লোর্য়্খিার ওলা্স্রাইোনায়্প র্য়্িার্ক্এোর্ন্
পনর্য়্আর্স্। 
 
আনর্ন্দ্আেোনা্হর্য়্ খপয়াো্ খবপরর্য়্ খযর্িই্ খহািস্্বলল,্ভপবষযর্ির্বযবস্থা্পাকা্
কর্র্খনওয়ার্পর্এবার্অিীি্ পনর্য়্পো্যাক।্আপি্স্রকাপর্কাজ্কপর্না্এবাং্
যিক্ষণ্ সু্পবচার্রর্স্ম্ভাবনা্ রর্য়র্ছ,্আপি্যা্জাপন্িা্প্রকাি্করারও্ খকার্না্কারণ্
খেপে্ না।্ খহইজ্স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্ পকছু্ বলার্ খনই।্োাঁপস্্ িার্ হর্বই্এবাং্িা্ খথর্ক্
িার্ক্বাাঁচার্নার্খকার্না্প্রর্চষ্টা্আপি্করব্না।্খস্্কী্োাঁস্্করর্ব-না-করর্ব,্িা্আপি্
জাপন্ না।্ ির্ব্ ইর্য়ার্ খগ্রস্্ িার্ক্ অনায়ার্স্ই্ স্ির্ঝ্ পের্ি্ পার্রন্ খয,্ খবাবা্ হর্য়্
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থাকাোই্ িার্ স্বার্থের্ অনুকভ ল্ হর্ব।্ পুপলি্ জানর্ব্ খিাো্ োাঁওর্য়র্ খলার্ভই্ লডে্
স্যালোয়ারর্ক্গুি্কর্রপছল্খস্।্আস্ল্িথয্যপে্িারা্পনর্জরাই্েুাঁর্জ্না্পায়,্িাহর্ল্
খযর্চ্ িার্েরর্ক্ স্ব্ কথা্ বলার্ খকার্না্ কারণ্ খেেপছ্ না্আপি।্ ইর্য়ার্ খগ্রস্,্ এক্
পবষর্য়্আপনার্ক্আপি্ স্াবযান্ কর্র্ পেপি।্ এর্ পর্রও্ যপে্ পি.্ খজিস্্ ওয়াইল্ডার্
আপনার্কার্ছ্থার্কন,্িাহর্ল্আরও্অর্নক্নিুন্স্াংকর্ের্সৃ্পষ্ট্হওয়া্খিার্েই্পবপচে্
নয়। 
 
আপিও্িা্বুর্ঝপছ,্পি.্খহািস্।্এ-পবষর্য়্আিার্ের্কথা্হর্য়্খ র্ল্খজিস্্অর্িপলয়ায়্
যার্ব্ভা যার্ন্বষর্ণ। 
 
িাই্ যপে্ হয়,্ ইর্য়ার্ খগ্রস্,্ িাহর্ল্ আরও্ একো্ কথা্ বলব।্ আপপন্ পনর্জই্
বর্লপছর্লন্আপনার্ পববাপহি্জীবর্নর্অিাপন্তর্জর্নয্ খজিস্্ওয়াইল্ডারই্কিকাাংর্ি্
োয়ী।্আিার্ির্ি,্এিপেন্ডার্চর্স্র্প্রপি্খয-অপবচার্করা্হর্য়র্ছ,্িা্সু্রাহা্করার্
বযবস্থা্এবার্আপপন্করুন্এবাং্চরি্অিাপন্তর্খভির্পের্য়্খয-স্ম্পর্কে্খছে্পর্েপছল্
পনিান্ত্আকপস্মকভার্ব,্আবার্িা্নিুন্কর্র্স্থাপন্করার্আর্য়াজন্আপনার্িারাই্
খহাক! 
 
খস্-বযবস্থাও্আপি্কর্রপছ্খহািস্।্আজ্স্কার্লই্ডার্চস্র্ক্পচপঠ্পলর্েপছ্আপি। 
 
খহািস্্উঠর্ি্উঠর্ি্বলর্ল,্িাহর্ল্আপি্এবাং্আিার্বনু্ধ্্ পনর্জর্েরর্কই্অপভনন্দন্
জানার্ি্পাপর্ এই্কারর্ণ্ খয,্ উত্তর্ খের্ি্এি্অল্প্স্ির্য়র্জর্নয্ খবোর্ি্এর্স্ও্
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অর্নকগুর্লা্অিযন্ত্সু্েিয়্পপরণপির্স্ভচনা্কর্র্খযর্ি্পারলাি।্খছাি্একো্পর্য়ন্ট্
স্ম্পর্কে্আিার্েেকা্পকন্তু্এেনও্যায়পন।্খহইজ্খঘাোর্েুর্র্কিকগুর্লা্আিযে্নাল্
লাপ র্য়পছল।্ের্ল্হর্য়র্ছ্কী,্িাপের্ওপর্খঘাোর্েুর্রর্ছাপ্না-পর্ে্পর্ের্ছ্খ ারুর্
েুর্রর্ছাপ।্এ্যরর্নর্অস্াযারণ্পদ্ধপি্পক্খজিস্্ওয়াইল্ডারই্পিপের্য়পছর্লন্িার্ক? 
 
ক্ষণকাল্পচন্তািন্ন্িুর্ে্োাঁপের্য়্রইর্লন্পডউক।্িারপর্রই্খচার্ের্িারায়্পনপবে্হর্য়্
উঠল্ পবস্ময়।্েরজা্ েুর্ল্ পিউপজয়ার্ির্ির্িা্স্াজার্না্িস্ত্একো্ঘর্র্ পনর্য়্ খ র্লন্
আিার্ের।্খকার্ণর্পের্ক্িাথা্রাো্একো্কার্চর্আলিাপরর্কার্ছ্প র্য়্আঙুল্িুর্ল্
খেোর্লন্খভির্র্পাথর্রর্ওপর্খোোইকরা্কর্য়ক্ছে্পববরর্ণর্পের্ক। 
 
পববরণো্এই্ :্ খহালডারর্নর্স্র্হর্লর্পপরো্েনন্কর্র্এই্নালগুপল্পাওয়া্ খ র্ছ,্
নালগুপল্খঘাোর্পার্য়্লা ার্নার্জর্নয।্ পকন্তু্অনুস্রণকারীর্ের্ পবভ্রান্ত্কর্র্খেওয়ার্
জর্নয্ িলার্ খলাহা্ পবর্িষভার্ব্ েপণ্ডি।্ অনুিান,্ িযযযুর্ ্ খহালডারর্নর্স্র্ কর্য়কজন্
লুর্ঠরা্বযারর্নর্আির্ল্এর্ের্সৃ্পষ্ট। 
 
খকস্ো্েুর্ল্খেলল্খহািস্,্িারপর্থুথু্পের্য়্আঙুল্পভপজর্য়্পনর্য়্আলর্ ার্ছ্বুপলর্য়্
পনর্ল্একো্নার্লর্ওপর্পের্য়।্োেকা্কাোর্একাে্পািলা্স্তর্উর্ঠ্এল্আঙুর্ল। 
 
কার্চর্ ডালাো্ বন্ধ্্ করর্ি্ করর্ি্ ও্ বলল,্ যনযবাে।্ উত্তর্ খের্ি্ স্বর্চর্য়্
খকৌিভ হর্লােীপক্বস্তু্যা্খেেলাি,্িার্ির্যয্এইোই্হল্পিিীয়। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

257 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আর্প্রথিো? 
 
খচকো্ ভাাঁজ্ কর্র্ স্ন্তপের্ণ্ খনােবইর্য়র্ ির্যয্ খরর্ে্ পের্ল্ খহািস্।্ িারপর্ স্র্ের্হ্
বারকর্য়ক্হাি্বুপলর্য়্পনর্য়্আপি্বর্ো্ পরব্বর্ল্খভিরকার্পর্কর্ের্খকানায়্বইো্
চালান্কর্র্পের্ল্ও। 
 
———– 
 
েীকা 
 
খ ারুর্েুর্রর্রহস্য্:্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্প্রায়পর্সু্কল্ইাংলর্ন্ড্প্রথি্প্রকাপিি্হয়্
িযান্ড্িযা াপজর্নর্খেব্রুয়াপর্১৯০৪্স্াংেযায়্এবাং্আর্িপরকায়্কপলয়াস্ে্উইকপলর্৩০্
জানুয়াপর্১৯০৪্স্াংেযায়। 
 
িযাকলেন্:্খলস্পল্পক্লাং ার্জাপনর্য়র্ছন,্এই্ র্ল্পর্পাণু্ডপলপপর্ি্িযাকলেন-এর্বের্ল্
ডাপবেিায়ার্রর্কযাস্লেন-এর্নাি্পলর্েপছর্লন্কনযান্ডয়যাল।্পর্র্িা্বের্ল্খেন। 
 
ইেন্জযার্কে্:্খকাির্রর্ওপর্পযেন্ত্োর্ো্ঝুর্লর্এই্জযার্কে্প্রথি্বযবহার্করি্
ইেন্সু্কর্লর্ছােরা।্পর্র্অনযানয্সু্কর্লর্ইউপনের্িে্এই্যরর্নর্জযার্কে্বযবহৃি্হর্ি্
থার্ক। 
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ওয়ােস্ন্আর্আিার্ির্িা্েু-েুর্ো্বাঘা্হাউর্ন্ডর্:্িালেক্খহািস্্পক্স্পিযই্এ-কথা্
বর্লপছর্লন,্নাপক্ওয়ােস্ন্পনর্জর্ক্জাপহর্করর্ি্পলর্ের্ছন্এই্কথা। 
 
এো্ প্রযান্ স্েক্ :্ পাণু্ডপলপপর্ি্ খেো্ যায়্প্রথর্ি্ খলো্ হর্য়পছল,্ িযার্ঞ্চোর্ খথর্ক্
বাক্সেন্যাওয়ার্প্রযান্স্েক। 
 
ডানলপ্ োয়ার্ :্ ইাংলর্ন্ড্ হাওয়া্ ভরা্ োয়ার্রর্ প্রথি্ খপর্েন্ট্ ১৮৪৫্ স্ার্ল্ রবােে্
উইপলয়ি্থিস্ন্পনর্য়্থাকর্লও,্হাওয়া্ভরা্বা্পনউিযাপেক্স্াইর্কল্োয়ার্রর্খপর্েন্ট্
খনন্জন্বর্য়ড্ডানলপ্১৮৮৮্স্ার্ল।্পর্রর্বছর্িার্খকাম্পাপন্বায়ানে্িাোস্ে্ইপন্ডয়া্
রাবার্খকাম্পাপন্পলপির্েড্এই্োয়ার্প্রস্তুি্করর্ি্শুরু্কর্র্এবাং্িা্প্রবল্জনপপ্রয়্
হয়।্১৯০০্স্ার্ল্প্রপিপষ্ঠি্হয়্ডানলপ্রাবার্খকাম্পাপন্পলপির্েড।্ াপের্োয়ার্এই্
খকাম্পাপন্বাজার্র্আর্ন্১৯০৬্স্ার্ল। 
 
পরপর্েুর্ো্ পস্ ার্রে্খিষ্কর্র্খেললাি্:্ওয়ােস্ন্পক্পনয়পিি্পস্ ার্রে্খের্িন?্
প্রশ্ন্িুর্লর্ছন্কর্য়কজন্খহািস্- র্বষক।্কারণ,্এই্ ল্প্ছাো্শুযুিাে্েয্হাউন্ড্অব্
েয্বাস্কারপভলস্্উপনযার্স্্িার্ক্পস্ ার্রে্খের্ি্খেো্প র্য়র্ছ। 
 
েয্কযাপপোল্অযান্ড্কাউপন্টস্্বযাঙ্ক্:্এই্বযার্ঙ্কর্উর্ল্লে্পাওয়া্যায়্েয্িযান্উইে্েয্
েুইর্েড্ পলপস্্ এবাং্ েয্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ ব্রুস্-পাপেোংেন্ প্ল্যানস্্  র্ল্প।্ আথোর্
কনযান্ডয়যাল্পনর্জও্পছর্লন্এই্বযার্ঙ্কর্গ্রাহক।্এই্বযাঙ্ক্১৯১৮-খি্লর্য়ডস্্বযার্ঙ্কর্
স্র্ঙ্গ্একপেি্হয়।্লর্য়ডস্্বযার্ঙ্কর্এেনকার্নাি্লর্য়ডস্্পে.্এস্.্পব.্বযাঙ্ক। 
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বার্রা্হাজার্পাউন্ড্:্ওয়ােস্র্নর্িুে্বন্ধ্্রাের্ি্আরও্ছয়্হাজার? 
 
নালগুপল্ পাওয়া্ খ র্ছ্ :্ পস্পভল্ ওয়ার্রর্ স্িস্ািপয়ক্ পঠক্ এই্ যরর্নর্ নাল,্ যার্ি্
খঘাোর্ েুর্রর্ ছাপর্ক্ খ ারুর্ েুর্রর্ বা্ পিশুর্ের্ পার্য়র্ ছাপ্ ির্ন্ হর্ব,্ কর্য়কপে্
পাওয়া্প র্য়র্ছ্পেউস্র্বপরর্কাছাকাপছ্অঞ্চর্ল্অবপস্থি্বােেস্িেেন্খকার্েে।্(দ্রষ্টবয্:্খি্
১৯০৩-এ্িযান্ড্িযা াপজন)। 
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রির্ হ র্াযসি ি সয 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্অযাপব্ যাঞ্জ্] 

 
১৮৯৭্স্ার্লর্িীিকাল।্ িুষার্পেপছল্ খস্রার্ে।্কনকর্ন্ ঠান্ডায়্ হাে্পযেন্ত্ খকাঁর্প্
উঠপছল।্খভাররার্ির্পের্ক্কাাঁয্যর্র্ঝাাঁকাপন্পের্য়্খক্আিায়্ঘুি্ভাপঙর্য়্পের্ল।্খেপে্
খহািস্।্হার্ির্খিািবাপির্আর্লা্পঝকপিপকর্য়্উঠপছল্িার্িুর্ের্ওপর।্স্িকে্বযগ্র্
িুর্ে্আগ্রর্হর্েীপপ্ত্আর্িার্ ঝুাঁর্ক্পোর্ভপঙ্গিা্ খের্ে্এক্নজর্রই্ বুঝলাি,্ শুরু্
হর্য়র্ছ্নিুন্খকার্না্ঝার্িলা। 
 
আপি্ খচাে্ খিলর্িই্ খচাঁপচর্য়্উঠল্ও,্উর্ঠ্পর্ো,্ওয়ােস্ন,্উর্ঠ্পর্ো।্ডাক্এর্স্্
খ র্ছ,্খেলা্শুরু্হল্বর্ল।্একো্কথাও্নয়!্যোচুর্ো্এাঁর্ে্পনর্য়্চর্ল্এর্স্া্চেপে! 
 
েি্পিপনে্পর্রই্আিার্ের্পনর্য়্পনস্তি্পথ্কাাঁপর্য়্একো্ভাোর্ে্খঘাোর্ াপে্ছুর্ে্
চলল্খিপরাং্ক্রস্্খেির্নর্ পের্ক।্খভার্রর্প্রথি্আর্লা্িেন্স্র্ব্ খেো্ পের্ি্পুব্
পে র্ন্ত।্ িার্ঝ্ িার্ঝ্ েু-একজন্ শ্রপির্কর্ আপবল্ আবছা্ িভপিে্ অস্পষ্ট্ খেো্ যার্ি্
লন্ডর্নর্খশ্বিপাথর্রর্ির্িা্অস্বি্খযাাঁয়ার্ির্যয।্ভারী্খকাে্জপের্য়্চুপচাপ্বর্স্্পছল্
খহািস্।্আিারও্খস্ই্অবস্থা।্প্রথিি,্হােকাাঁপার্না্ পহর্িল্হাওয়া।্িার্ওপর্খপর্ে্
পকছু্না-পের্য়ই্রওনা্হর্ি্হর্য়র্ছ্ েুজনর্ক।্কার্জই্ িুে্ বুর্জ্জর্োস্র্ো্হর্য়্বর্স্্
থাকাই্ খশ্রয়্ ির্ন্করলাি।্ খেির্ন্ খপৌঁর্ছ্ পকছু্  রি্ চা্ খপর্ে্ পেবার্ পর্ খকন্ট-
অপভিুেী্একো্খের্ন্জাাঁপকর্য়্বর্স্্খবি্আরাি্খবায্করলাি।্আর্িেনই্কথা্েুেল্
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খহাির্স্র্ িুর্ে।্ পর্কে্ খথর্ক্ একো্ পচরকুে্ বার্ কর্র্ খচাঁপচর্য়্ খচাঁপচর্য়্ পের্ি্ শুরু্
করল্বনু্ধ্বর্: 
 
অযাপব্গ্রযাঞ্জ,্িািেহযাি,্খকন্ট,্রাি্স্ার্ে্পিনর্ে। 
 
িাই্পডয়ার্পি.্খহািস্,্আপনার্স্াহাযয্এেুপন্েরকার্এবাং্িা্খপর্ল্েুবই্েুপি্হব।্
খকস্ো্ অিযন্ত্ আিযে্ রকর্ির।্ আপনার্ এপক্তয়ার্রই্ পের্ছ।্ শুযু্ খলপডর্ক্ খরহাই্
খেওয়া্ছাো্আপপন্না-আস্া্পযেন্ত্খকার্না্পজপনস্্নাোচাো্করা্হর্ব্না।্িার্ক্িুপক্ত্
না-পের্লই্নয়।্ পকন্তু্খোহাই্আপনার,্একো্ িুহভিেও্আপপন্অযথা্নষ্ট্করর্বন্না।্
খকননা,্স্যার্অর্েস্র্ক্এভার্ব্খের্ল্রাো্েুবই্কষ্টকর্বযাপার। 
 
আপনার্পবশ্বস্ত 
েযানপল্হপপকনস্। 
 
খহািস্্বলর্ল,্একো্কথা্ পকন্তু্না-বর্ল্পারপছ্না,্ওয়ােস্ন।্ খকস্্ পনবোচন্ খিািার্
পঠকই্হয়্না।্এর্যথাপবপহি্প্রায়পিত্ত্হওয়া্ েরকার।্স্ব্ পকছুই্ িুপি্ ল্প্ খলোর্
েৃপষ্টভপঙ্গ্পনর্য়্খেে।্এই্িারাত্মক্অভযার্স্ই্িাপে্কর্রর্ছ্খকস্গুর্লা।্িা্না-কর্র্যপে্
তবোপনক্খচাে্পনর্য়্খেের্ি,্িাহর্ল্খবায্হয়্এ-রকি্স্বেনাি্হি্না্ঘেনাগুর্লার। 
 
পনর্জ্পলের্লই্খিা্পার?্পিক্ত্স্বর্র্বপল্আপি। 
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পলেব্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন,্ পলেব।্ ইর্ি্ আর্ছ,্ জীবর্নর্ খিষ্ বছরগুর্লায়্ এিন্
একো্বই্পলর্ে্যাব্যার্ির্যয্খকন্দ্রীভভ ি্হর্ব্খ ার্য়ন্দাপ পরর্যাবিীয়্আেে।্বিেিান্
খকস্ো্ির্ন্হর্ি্েুর্নর্বযাপার্র। 
 
িুপি্পক্িাহর্ল্ির্ন্কর্স্যার্অর্েস্্িারা্খ র্ছন? 
 
িাই্খিা্ির্ন্হর্ি।্হপপকনর্স্র্খলোর্ির্যয্রর্য়র্ছ্প্রচুর্উের্ব ।্পকন্তু্জানই্খিা,্
আর্ব প্রবণ্িানুষ্নয়্ খস্।্ েুনোরাপপ্ পনিয়্একো্ পকছু্ হর্য়র্ছ।্লািোর্কও্ খরর্ে্
পের্য়র্ছ্আিার্ের্পরীক্ষার্জর্নয।্ পনছক্আত্মহিযার্ খকস্্হর্ল্আিার্কার্ছ্আস্ার্
পাে্ খস্্ নয়।্ খিাচনীয়্ েৃিয্ খের্ে্ পার্ছ্ আঘাি্ পান্ খলপড,্ িাই্ খবায্ হয়্ িার্ক্
িালাচাপব্ পের্য়্ খরর্ের্ছ।্ ঘর্র।্ ওয়ােস্ন,্ েুবই্ অপভজাি্ িহর্ল্ চর্লপছ্ আিরা।্
েেির্ে্কা র্জ,্E.B.্ির্নাগ্রাি,্বাংর্ির্প্রিীক্পচহ্ন্আর্ছপবর্ির্িা্সু্ন্দর্পঠকানা–
স্বগুপলরই্িার্ন্এক।্আিার্খিা্ির্ন্হয়্বনু্ধ্বর্হপপকনর্স্র্সু্নাি্অকু্ষণ্ণ্থাকর্ব্
এযাো্ এবাং্আিার্েরও্ স্কালো্ িন্দ্ কাের্ব্ না।্ েুনো্ হর্য়র্ছ্  িরার্ে্ বার্রাোর্
আর্ । 
 
কী্কর্র্বুঝর্ল্িুপি? 
 
খেনগুর্লার্ পিপবপয্লক্ষ্কর্র্আর্স্ির্য়র্পের্ক্নজর্খরর্ে।্স্থানীয়্পুপলি্ডাকর্ি্
হর্য়র্ছ,্ িারা্ এর্স্্ েবর্ পের্য়র্ছ্ স্কেলযান্ড্ ইয়ার্ডে,্ হপপকনস্র্ক্ খবর্রার্ি্ হর্য়র্ছ,্
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িারপর্ খস্্েবর্পাপঠর্য়র্ছ্আিার্ক।্রাি্ খভার্হর্য়্যায়্এি্কাজ্করর্ি্ খ র্ল।্
যাক,্পচিলহাে্খেিন্এর্স্্খ র্ছ।্স্ব্স্র্ন্দহ্ভঞ্জন্করা্যার্ব্এবার। 
 
গ্রািাঞ্চর্লর্অপল পলর্ির্যয্ পের্য়্প্রায়্িাইল্েুর্য়ক্খপপরর্য়্এলাি্খঘাোর্ াপের্ি।্
িারপর্খপৌঁর্ছালাি্একো্পার্কের্েের্ক।্খোলা্েরজায়্আিার্ের্অভযথেনা্জানার্লন্
ইনর্স্পকের্েযানপল্হপপকনস্।্খযৌবনরর্স্্েলিল্িার্খের্হ্আর্স্িকে্খচার্ে-িুর্ে্
লক্ষ্করলাি্পনপবে্আগ্রর্হর্েুযপি। 
 
পি.্ খহািস্,্আপপন্এর্স্র্ছন্ খের্ে্স্পিযই্ বর্ো্ েুপি্ হলাি!্ড.্ওয়ােস্ন,্আপপনও্
এর্স্র্ছন্ খেেপছ।্ হার্ি্ স্িয়্ থাকর্ল্আপনার্ের্আর্ কষ্ট্ পেিাি্ না।্ ভদ্রিপহলার্
োন্ পের্র্আস্ার্পর্িার্ িুর্েই্ঘেনার্এিন্পপরষ্কার্একো্ পববরণ্শুনলাি্ খয্
আপনার্ের্ আর্ পকছু্ করণীয়্ আর্ছ্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না্ আিার।্ লুইহযার্ির্ পস্াঁর্যল্
খচার্রর্ের্েলোর্কথা্ির্ন্আর্ছ্আপনার? 
 
বল্কী!্আবার্খস্ই্পিন্যোন্ডযাল? 
 
যর্রর্ছন্ পঠক।্ বাপ্ আর্ েুই্ খছর্ল।্ এ-কাজ্ িার্েরই।্ এ-স্ম্বর্ন্ধ্্ পিলিাে্ স্র্ন্দহ্
আিার্খনই।্পেন্পর্নর্রা্আর্ ্পস্র্ডনহযার্ি্একো্খ ালিাল্কর্রর্ছ্এই্পিনজর্ন।্
খস্ই্স্ির্য়্যারা্ওর্ের্খের্ের্ছ,্িারাই্বণেনা্পের্য়র্ছ্ওর্ের্খচহারার।্এি্িাোিাপে্
এবাং্কাছাকাপছ্আবার্ খয্ওরা্িৎপর্হর্য়্উঠর্ব,্িা্ পক্আর্ভাবর্ি্ খপর্রপছলাি্
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আপি।্আিযে্ বুর্কর্পাো!্ বাহােভর্ বর্ে!্ পকন্তু্ যাই্ বলুন,্এ-কাজ্িার্েরই।্এবার্
ওর্ের্বরার্ি্জানর্বন্োাঁপস্র্েপে্ঝুলর্ছ। 
 
স্যার্ অর্েস্্ িাহর্ল্ িারা্ খ র্ছন?্ হযাাঁ।্ চুপল্ল্ খোাঁচাবার্ খলাহার্ ডান্ডায়্ চুরিার্ হর্য়্
খ র্ছ্িার্িাথার্েুপল। 
 
স্যার্ অর্েস্্ িযার্কনেল?্ খকার্চায়ার্নর্ িুর্ে্ শুনলাি।্ ওাঁর্ স্ত্রী্ এেন্ খিার্ক্ খভর্ঙ্
পের্ছন।্ খবচাপর।্বর্ো্ভয়াংকর্অপভেিা্স্ঞ্চয়্করর্ি্হর্য়র্ছ্ওাঁর্ক।্প্রথর্ি্এর্স্্
খিা্প্রায়্আযিরা্খের্েপছলাি্ভদ্রিপহলার্ক।্আিার্ির্ন্হয়্আপনার্উপচি্প্রথর্িই্
িাাঁর্স্র্ঙ্গ্খেো্কর্র্ঘেনাপে্আর্েযাপান্ত্শুর্ন্খনওয়া।্িারপর,্স্বাই্ পির্ল্োওয়ার্
ঘরো্পরীক্ষা্করা্যার্ব। 
 
খলপড্িযার্কনেল্স্াযারণ্িপহলা্নন।্এ-রকি্আপভজািযপভণে্িনু,্রিণীয়্কাপন্ত্আর্
এি্ সু্ন্দর্ িুে্কোপচৎ্ খচার্ে্পর্ে।্ বরবপিেনী্ যুবিী।্ বর্ো্ পিপষ্ট,্ েুরেুর্র্ খচহারা্
িাাঁর।্খস্ানা-খস্ানা্চুল।্নীল্নীল্খচাে!্চুল-খচার্ের্স্ার্থ্ ার্য়র্রাংও্পনিয়্িানানস্ই্
পছল্ কাল্ রার্ির্ ভয়াবহ্ অপভেিার্আর্ ্ পযেন্ত।্ িার্আিঙ্ক-পবহুল্ উদ্রান্ত্ িুর্ের্
স্র্ঙ্গ্খযন্আাঁপে-খকি-িনুর্খস্ৌন্দযে্োপ্োপিল্না্খিার্েই।্উপদ্রব্শুযু্ির্নর্ওপর্
নয়,্খের্হর্ওপর্রও্খ র্ছ।্খচার্ের্পঠক্ওপর্র্পকিপিি্রর্ঙর্বীভৎস্্একো্েুর্লা্
খেেলাি।্ অপি্ যর্ে্ পভপন ার্ আর্ জল্ পের্য়্ একনা ার্ে্ েুর্লাো্ যুর্য়্ পেপিল্
পপরচাপরকা।্ িুর্ে্ িার্ িপঃকৃি্ রুক্ষিার্ ছাপ।্ িাথায়্ খবি্ লম্বা।্ খকার্চর্ ওপর্
শ্রান্তর্ের্হ্আে্হর্য়্শুর্য়্পছর্লন্খলপড্িযার্কনেল।্আিরা্ঘর্র্খ াকািাে্িার্চপকি্
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স্ন্ধ্ানী্ চাহপন্ আর্ সু্ন্দর্ খচার্ে্ স্িকেিার্ প্রপিিপব্ খথর্ক্ বুঝলাি,্ এিন্ ভয়ানক্
অপভেিার্পর্রও্স্াহস্্বা্উপপস্থি্বুপদ্ধ্পবনু্দিাে্খলাপ্পায়পন।্নীলর্চ্রুপাপল্রর্ঙর্
প র্ল্ খেপস্াং্  াউর্ন্ আবৃি্ পছল্ িার্ বরিনু।্ পকন্তু্ পার্ির্ খকার্চর্ ওপর্ ঝুলপছল্
রুপপার্চাকপি্পের্য়্খস্লাই্করা্কার্লা্রর্ঙর্একো্পডনার্রর্পপরিে। 
 
শ্রান্তকর্ণ্ঠ্বলর্লন্উপন,্পি.্হপপকনস্,্স্বই্খিা্বললাি্আপনার্ক।্আিার্হর্য়্এাঁর্ের্
আপপন্বলর্লই্খিা্পারর্িন?্খবি,্যপে্েরকার্ির্ন্কর্রন,্আবার্না্হয়্বলপছ।্
োওয়ার্ঘর্র্প র্য়পছর্লন্এাঁরা? 
 
বর্ন্দাবস্ত্যা্করার্িাোিাপে্করুন।্ওভার্ব্ওাঁর্ক্ওোর্ন্খের্ল্রাের্ি্চাই্না্আপি।্
ও-েৃিয্ভাবর্লও্পিউর্র্উঠর্ি্হয়।্বলর্ি্বলর্ি্স্পিয্স্পিযই্থর্থর্কর্র্খকাঁর্প্
উর্ঠ্ েুহার্ি্ িুে্ াকর্লন্ খলপড্িযার্কনেল।্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্হার্ির্ওপর্ খথর্ক্ াউর্নর্
প র্ল্হািা্ের্স্্পের্িই্পবস্মর্য়্অসু্ফে্পচৎকার্কর্র্উঠল্খহািস্। 
 
িযাডাি,্শুযু্খচার্ের্ওপর্নয়,্হার্িও্আঘাি্খপর্য়র্ছন্খেেপছ।্এো্কী?েুর্ো্সু্স্পষ্ট্
লাল্পবনু্দ্পািাপাপি্েুর্ে্উর্ঠপছল্শুভ্র,্খপলব্হার্ি।্ঝপেপি্ াউর্নর্হািা্পের্য়্পবনু্দ্
েুর্ো্খ র্ক্খেলর্লন্খলপড্িযার্কনেল। 
 
ও্ পকছু্ না।্  িরার্ির্ বীভৎস্্ বযাপার্রর্ স্র্ঙ্গ্ এর্ খকার্না্ স্ম্পকে্ খনই।্আপনারা্
বসু্ন।্আপি্বলপছ্আিার্কাপহপন্: 
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আপি্স্যার্অর্েস্্িযার্কনের্লর্স্ত্রী।্বছরোর্নক্হল্পবর্য়্হর্য়র্ছ্আিার্ের।্খ াপন্
কর্র্ পকছু্ লাভ্ হর্ব্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না,্ িাই্ বলপছ,্ খিার্েই্ সু্র্ের্ হয়পন্আিার্ের্
পবর্য়।্ এ-রকি্ িািার্লর্ স্র্ঙ্গ্এক্ ঘণ্টা্ থাকাও্ েুব্ সু্েকর্ নয়।্আর,্ খয-খির্য়র্
অনুভভ পি্আর্ছ,্অন্তর্র্খিজ্আর্ছ,্আর্ছ্অেুরন্ত্প্রাণরস্,্িার্ক্যপে্এ-রকি্একো্
খলার্কর্স্র্ঙ্গ্পের্নর্পর্পেন্রার্ির্পর্রাি্পবর্য়র্বাাঁযর্ন্বাাঁযা্থাকর্ি্হয়,্িেন্
িার্অবস্থাো্কী্হর্ি্পার্র্কল্পনা্করর্ি্পার্রন্আপপন। 
 
 িরার্ির্কথাই্ বপল্আপনার্ের।্জার্নন্ খবায্ হয়,্এ-বাপের্ চাকরবাকর্ররা্ নিুন্
তিপর্অাংিোয়্ঘুর্িায়।্িাঝোর্নর্ব্লকোয়্থাপক্আিরা।্খপছনপের্ক্রান্নাঘর।্ওপর্র্
খিায়ার্ঘর।্আিার্ঘর্রর্ওপর্রই্ঘুর্িায়্আিার্এই্পপরচাপরকা্খথর্রস্া।্আর্খকউ্
থার্ক্না্এপেকোয়।্এোনকার্খকার্না্িব্দই্েভর্রর্ব্লর্ক্খপৌঁর্ছায়্না,্কার্জই্কার্রা্
ঘুি্ভাঙাও্স্ম্ভব্নয়্ খস্োর্ন।্এস্ব্েবর্ পনিয়্জানি্ডাকািগুর্লা।্িা্ না্ হর্ল্
ওভার্ব্ওরা্কাজ্স্ারর্ি্পারি্না। 
 
রাি্প্রায়্স্ার্ে্েিোয়্শুর্ি্যান্স্যার্অর্েস্।্চাকর্ররা্আর্ ই্চর্ল্খ পছল্িার্ের্
খকায়াোর্র।্পার্ছ্আিার্খকার্না্েরকার্পর্ে,্িাই্খথর্রস্া্ঘুর্িায়পন।্বাপের্একেি্
ওপর্র্ খজর্ ্ বর্স্্ পছল্ খস্।্ এই্ ঘর্রই্ বর্স্্ বই্ পেপছলাি্আপি।্ রাি্ এ ার্রাো্
বাজার্পর্উর্ঠ্পেলাি।্ওপরিলায়্ওঠার্আর্ ্স্ব্পঠক্আর্ছ্পক্না্খের্ে্খনওয়ার্
জর্নয্এক্পাক্ ঘুরর্ি্ খবর্রালাি।্এ-কাজ্আপিই্কপর।্কারণ্ খিা্ বললাি।্স্যার্
অর্েস্র্ক্ স্বস্ির্য়্ পবশ্বাস্্ করা্ চর্ল্ না।্ প্রথর্ি্ খ লাি্ রান্নাঘর্র।্ খস্োন্ খথর্ক্
পযাপন্ট্রর্ি।্িারপর্ ানরুি,্পবপলয়াডে্রুি।্েপয়াং্রুি।্স্বর্ির্ষ্োওয়ার্ঘর্র।্ঘর্রর্
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জানলাো্স্বস্ির্য়্ পুরু্পেোয়্  াকা্থার্ক।্ঘর্র্  ুর্ক্এই্জানলার্কার্ছই্এগুপি,্
এিন্স্ির্য়্িুর্ের্ওপর্বািার্স্র্ঝাাঁপো্অনুভব্করায়্বুঝলাি,্জানলাো্বন্ধ্্খনই,্
খোলা্রর্য়র্ছ।্একোর্ন্পেোো্স্পরর্য়্ খেলর্িই্ িুর্োিুপে্হর্য়্ খ লাি্একো্ চওো্
কাাঁয্ খলার্কর্ স্র্ঙ্গ।্ বয়স্্ হর্য়র্ছ্ খলাকোর।্ স্র্ব্ ঘর্রর্ ির্যয্ পা্ পের্য়পছল্ খস্।্
জানলাো্লম্বা্আকার্রর্খেঞ্চ্উইনর্ডা,্নার্ি্জানলা্হর্লও্েরজার্ির্িাই্িার্ির্যয্
পের্য়্ যাওয়া্ যায়্ লর্নর্ ওপর।্আিার্ হার্ি্ পছল্ খিায়ার্ ঘর্রর্ জ্বলন্ত্ খিািবাপি।্
বাপিো্িুর্ল্যরর্িই্প্রথি্খলাকোর্খপছর্ন্আরও্েুজনর্ক্খেেলাি।্িারাও্খ াকার্
উর্েযা ্করপছল।্খের্েই,্কর্য়ক্পা্পপপছর্য়্এলাি্আপি।্পকন্তু্চপকর্ি্খপ্রৌঢ়্খলাকো্
বার্ঘর্ির্িা্ঝাাঁপপর্য়্পেল্আিার্ওপর।্প্রথর্ি্আিার্কবপজ্যর্রপছল্খস্।্িারপর্
যরল্ লা।্আপি্হাাঁ্করলাি্পচৎকার্করবার্জর্নয।্িেন্খলাকো্জার্নায়ার্রর্ির্িা্
প্রচণ্ড্একো্ ঘুপস্্িারল্আিার্ খচার্ের্ওপর।্এক্ ঘুপস্র্িই্ পছের্ক্পেলাি্আপি।্
পনিয়্অোন্ হর্য়্ পছলাি্কর্য়ক্ পিপনর্ের্জর্নয।্ খকননা,্োন্ পের্র্ পাওয়ার্ পর্
খেেলাি,্ ঘণ্টাোনার্ েপেো্ পছাঁর্ে্ পনর্য়্একো্ ওক্কার্ঠর্ খচয়ার্রর্ স্র্ঙ্গ্ খবি্িক্ত্
কর্র্ ওরা্ আিায়্ খবাঁর্য্ খের্লর্ছ।্ ডাইপনাং্ রুর্ি্ খেপবর্লর্ িাথার্ পের্ক্ থার্ক্ এই্
খচয়ারো।্এিন্আাঁে্কর্র্খবাঁর্যপছল্খয্নোচো্করার্ক্ষিিাও্পছল্না।্পার্ছ্পচৎকার্
কপর,্িাই্একো্রুিাল্পের্য়্খপাঁপচর্য়্বন্ধ্্কর্র্পের্য়পছল্িুেো।্পঠক্এই্স্ির্য়্ঘর্র্
 ুকর্লন্আিার্েুভো া্স্বািী।্পনিয়্স্র্ন্দহজনক্খকার্না্িব্দ্উপন্শুনর্ি্খপর্য়পছর্লন,্
িাই্ এ্ যরর্নর্ েৃর্িযর্ জনয্ তিপর্ হর্য়ই্ এর্স্পছর্লন।্ পরর্ন্ িােে্ আর্ োউজাস্ে।্
একহার্ি্ িার্ পপ্রয়্ ব্লযাকথন্ কার্ঠর্ ছপে।্ পিরর্বর্ ্ একজর্নর্ পের্ক্ ছুর্ে্ খযর্িই,্
আযবুর্ো্ খলাকো্ চুপল্লর্ খভির্ খথর্ক্আগুন্ খোাঁচাবার্ খলাহার্ডান্ডাো্ পনর্য়্প্রাণপণ্
িপক্তর্ি্বপস্র্য়্পের্ল্িার্িাথার্ওপর।্ওঃ্খস্্কী্িার!্এিেুকু্খ াঙাপন্শুনলাি্না্
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িাাঁর্কর্ণ্ঠ।্যপ্কর্র্পর্ে্ খ র্লন্খির্ঝর্ি্এবাং্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ পনস্পন্দ্হর্য়্খ ল্ খেহ।্
আর্একবার্অোন্হর্য়্খ লাি্আপি।্এবারও্পনিয়্কর্য়ক্পিপনর্ের্জর্নয্খচিনা্
পছল্ না্আিার।্ খচাে্ খিলার্ পর্ খেেলাি্ স্াইডর্বাডে্ খথর্ক্রুর্পার্ বাস্নপেগুর্লা্
নাপির্য়্জর্ো্কর্র্ খরর্ের্ছ্ওরা।্এক্ খবািল্িে্ পছল,্িাও্নাপির্য়র্ছ।্প্রর্িযর্কর্
হার্ি্ একো্ খ লাস্্ খেেলাি।্ একেু্ আর্ ই্ আপনার্ের্ বললাি্ না,্ পিনজর্নর্
একজর্নর্বয়স্্হর্য়র্ছ?্িার্আবার্এক াল্োপেও্আর্ছ।্বাপক্েুজন্খছর্লিানুষ–
িুর্ে্খ াাঁে্োপের্বালাই্খনই।্খের্ে্ির্ন্হল,্বাপ্িার্েুই্খছর্লর্ক্পনর্য়্খবপরর্য়র্ছ্
রার্ির্পিকার্র।্পেস্পেস্্কর্র্পকছুক্ষণ্কথা্হল্পিন্িভপিের্ি।্িারপর্আিার্কার্ছ্
এর্স্্ খেোল্ বাাঁযন্িক্ত্আর্ছ্ পক্ না।্এরপর,্এর্ক্এর্ক্ঘর্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ খ ল্
ওরা।্যাওয়ার্স্ির্য়্বন্ধ্্কর্র্খ ল্জানলার্পাল্লাো।্ পিপনে্পর্নর্রা্যস্তাযপস্ত্করার্
পর্ িুর্ের্ বাাঁযন্ েপস্র্য়্ খেললাি্আপি।্কর্য়কবার্ স্র্জার্র্ পচৎকার্কর্র্ উঠর্িই্
খথরস্া্খনর্ি্এর্স্্বাাঁযন্েুর্ল্পেল্আিার।্অনযানয্চাকরবাকরর্েরও্ঘুি্ভাঙার্না্হল্
িেুপন।্ খলাকযাল্ পুপলির্কও্ েবর্ পাঠালাি।্ েবর্ খপর্য়্ ওরা্ িৎক্ষণাৎ্ স্রাস্পর্
খযা ার্যা ্করর্ল্লন্ডর্নর্স্র্ঙ্গ।্এ্ছাো্আর্পকছু্বলার্খনই্আিার।্আিার্পবশ্বাস্,্
এ্বুকোো্কাপহপনর্পুনরাবৃপত্ত্করারও্আর্প্রর্য়াজন্হর্ব্না। 
 
খকার্না্প্রশ্ন্করর্বন্পি.্খহািস্?্হপপকনস্্পজর্েস্্করর্ল। 
 
না,্ এাঁর্ক্আর্ পবরক্ত্করার্ ইর্ি্ খনই্আিার।্ তযর্যের্ স্ীিা্আর্ছ,্ স্ির্য়রও্ িভলয্
আর্ছ।্ বলর্ল্ খহািস্।্ িারপর্ পেরল্ খথর্রস্ার্ পের্ক,্ োওয়ার্ ঘর্র্ যাওয়ার্আর্ ্
খিািার্িুর্েই্শুর্ন্খযর্ি্চাই্কাল্রার্ির্ঘেনার্পববরণ। 
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শুরু্ কর্র্ খথরস্া,্ এ-বাপের্ি্ খলাকগুর্লা্ খ াকার্ আর্ ই্ ওর্ের্ আপি্ খের্েপছলাি।্
জানলার্ স্াির্ন্ বর্স্্ পছলাি।্ বাইর্রর্ েুেেুর্ে্ চাাঁর্ের্আর্লায়্স্পষ্ট্ খেের্ি্ খপলাি্
েভর্র্ লর্জর্ েের্কর্ স্াির্ন্ পিনজন্ খলাকর্ক।্ পকন্তু্ িেন্ ও্ পনর্য়্ খিার্েই্ িাথা্
ঘািাইপন।্িারপর্ঘণ্টাোর্নক্খ র্ছ।্হঠাৎ্শুনলাি্প পন্নিার্আিে্পচৎকার।্শুর্নই্এক্
খেৌর্ে্ খনর্ি্এর্স্্যা্ খেেলাি,্ওক্কার্ঠর্ খচয়ারোয়্আর্ষ্টপৃর্ষ্ঠ্বাাঁযা্ খবচাপর।্আর,্
ঘরিয়্ ছপের্য়্ রক্ত্আর্ েুকর্রা্ েুকর্রা্ ি জ।্ রর্ক্তর্ খছাপ্ খছাপ্ ো ্ হিভাপ নীর্
খপািার্কও্ খলর্ ্ পছল।্ ওইরকি্ বাাঁযা্ অবস্থায়্ খচার্ের্ স্াির্ন্ ওই্ েৃিয্ খেের্ল্
খযর্কার্না্ খির্য়রই্ বুপদ্ধশুপদ্ধ্ খলাপ্ পাওয়া্ স্বাভাপবক।্ এিনকী্ পা ল্ হর্িও্ পবর্িষ্
খেপর্লার্ ্না।্পকন্তু্অযার্ডর্লড-এর্পিস্্খেজার্রর্এবাং্অযুনা্অযাপব্গ্রযাঞ্জ-এর্খলপড্
িযার্কনের্লর্ স্াহর্স্র্ অভাব্ খকার্নাপেনই্ হয়পন।্ ওর্ক্ অর্নক্ স্ওয়াল্ কর্রর্ছন্
আপনারা।্এবার্খরহাই্পেন।্পনর্জর্ঘর্র্প র্য়্এবার্একেু্পবশ্রাি্পনক্খবচাপর। 
 
িার্য়র্ির্িা্খেহ্খকািল্হার্ি্আলর্ ার্ছ্ ৃহকেীর্খকাির্জপের্য়্আর্স্ত্আর্স্ত্ঘর্
খথর্ক্খবপরর্য়্খ ল্খথর্রস্া। 
 
হপপকনস্্বলর্ল,্জন্মাবপয্এক্ িুহভ র্িের্জর্নযও্ খলপড্িযার্কনের্লর্কাছছাো্ হয়পন্
খথর্রস্া।্পিশু্অবস্থায়্যাইিার্কাজ্কর্রর্ছ।্িারপর,্আঠার্রা্িাস্্আর্ ্ওাঁরা্যেন্
স্বেপ্রথি্ অর্িপলয়া্ খছর্ে্ ইাংলর্ন্ড্আর্স্ন,্ খথর্রস্াও্ এর্স্পছল্ স্র্ঙ্গ।্ ওর্ পুর্রানাি্
খথর্রস্া্রাইড।্এ্যরর্নর্পপরচাপরকা্আজকাল্বর্ো্একো্খেো্যায়্না্পি.্খহািস্। 
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সু্পনপবে্আগ্রর্হর্েীপপ্ত্িুর্ছ্খ পছল্খহাির্স্র্ভাববযঞ্জক্িুে্খথর্ক।্রহর্স্যর্স্র্ঙ্গ্স্র্ঙ্গ্
পির্রাপহি্হর্য়পছল্খকস্োর্যাবিীয়্আকষেণ।্এেন্বাপক্শুযু্একো্খগ্রপ্তার্করার।্
পকন্তু্এই্জািীয়্অপি্স্াযারণ্বেিাি্খঘাঁর্ে্খস্্পক্িার্হাি্কলপঙ্কি্করর্ি্চাইর্ব?্
পবর্িষ্ পবষর্য়্ পবর্িষে্ ম্ভীর্প্রকৃপির্িহাপপণ্ডি্খকার্না্ পচপকৎস্াপবের্ক্স্ািানয্হাি্
জ্বর্রর্ জর্নয্ খডর্ক্ আনর্ল্ িার্ িুর্ে্ খযিন্ অপপরস্ীি্ পবরপক্ত্ েুর্ে্ ওর্ঠ,্ আিার্
বনু্ধ্পের্ িুর্েও্ খস্পেন্ অপবকল্ খস্ইরকি্ প্রপিিপবই্ খেেলাি।্ পকন্তু্ িবুও,্ অযাপব্
গ্রযাঞ্জ-এর্ োওয়ার্ ঘর্র্  ুর্ক্ ওই্ পবপচে্ েৃিয্ খেোর্ পর্ আবার্ জাগ্রি্ হয়্ িার্
ক্ষীয়িাণ্আগ্রহ,্একাগ্র্হর্য়্ওর্ঠ্িার্অন্তর। 
 
পবিাল্ঘর।্আর্পঠক্খস্ই্অনুপার্ি্অর্নকো্উাঁচু।্ওক্কার্ঠর্কারুকাযে্ করা্পস্পলাং,্
ওক্ কার্ঠর্ পযার্নল্ এবাং্ খেওয়াল্ জুর্ে্ স্াপর্ স্াপর্ হপরর্ণর্ িাথা্ আর্ প্রাচীন্
অস্ত্রিস্ত্রাপের্স্িার্বি।্লম্বা্আকার্রর্খেঞ্চ-উইনর্ডাো্খেেলাি্েরজার্অপর্প্রার্ন্ত।্
ডান্ পের্কর্ খছার্ো্ স্াইর্জর্ পিনপে্ জানলা্ পের্য়্ িীর্ির্ পহর্িল্ খরােভর্ এর্স্্
আর্লাপকি্ কর্র্ িুর্লপছল্ ঘরো।্ বাাঁ-পের্ক্ েুব্  ভীর্ আর্ িস্তবর্ো্ একো্ োয়ার্
খপ্ল্স্।্ ওক্ কার্ঠর্ তিপর্ অপিকায়্ িযান্টলপপর্স্র্ পকনারাো্ খবপরর্য়্ এর্স্পছল্ োয়ার্
খপ্ল্র্স্র্ওপর্র।্চুপল্লর্বাাঁ-পের্ক্ওক্কার্ঠর্একো্হািলওলা্ভারী্খচয়ার–িলার্কাঠ্
েুর্ো্ক্রস্্করা।্লাল্েকের্ক্একো্েপে্জোর্না্খচয়ার্রর্চারপের্ক।্েপের্েুই্প্রান্ত্
নীর্চর্ক্রস্্করা্কাঠ্েুর্োয়্বাাঁযা।্খলপড্িযার্কনেল্বন্ধ্নিুক্ত্হওয়ার্পর্প র্ল্হর্য়্
পর্েপছল্েপেো,্ পকন্তু্ খযিন্ খিিন্বাাঁযা্ পছল্ প েগুর্লা।্এস্ব্ েুাঁপেনাপে্আিরা্পর্র্
খের্েপছলাি।্ খকননা,্ ঘর্র্ খ াকািাে্ আিার্ের্ পচন্তাযারা্ একিুেী্ হর্য়্ খকন্দ্রীভভ ি্
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হর্য়পছল্োয়ার-খপ্ল্র্স্র্স্াির্নর্ পবছার্না্ বার্ঘর্ চািোর্ওপর্হাি্পা্ ছপের্য়্পর্ে্
থাকা্ভয়াবহ্বস্তুপের্পের্ক। 
 
খেহপে্এক্েীঘেকায়,্ সু্ পঠি্পুরুর্ষর।্বছর্চপল্লি্বয়স্্িার।্ পস্পলাংর্য়র্ পের্ক্িুে্
িুর্ল্পচি্হর্য়্পর্ে্পছল্িাাঁর্খেহ।্কুচকুর্চ্কার্লা্খছার্ো্োপের্খভির্পের্য়্খবপরর্য়্
পছল্ঝকঝর্ক্স্াো্োাঁর্ির্স্াপর,্খযন্িুে্পেপচর্য়্রর্য়র্ছন্পবকেভার্ব।্িুর্ঠা্করা্হাি্
পছল্িাথার্ওপরপের্ক্ব্লযাকথন্কার্ঠর্একো্ছপে্আোআপেভার্ব্পর্ে্পছল্েু-হার্ির্
ির্যয।্প্রপিহনর্নর্ইিায়্আর্প্রবল্ঘৃণায়্েুির্ে্িুচর্ে্খ পছল্িার্িপলন্পকন্তু্সু্শ্রী্
িুর্ের্যারার্লা্নাক,্খচাে্আর্প্রপিপে্খরো।্পনপ্রাণ্িুর্ের্পরর্ি্পরর্ি্জিাে্খবাঁর্য্
পছল্একো্তপিাপচক্পবভীপষকা।্নীর্চর্আওয়াজ্শুর্ন্স্চপকি্হর্য়্ওঠার্আর্ ্পযেন্ত্
িযযায়্পছর্লন্উপন।্খকননা,্পরর্ন্খেেলাি্এিিয়ডাপর্করা্একো্স্ভচীসু্ন্দর্খিৌপেন্
রাপেবাস্,্ আর্ োউজার্স্ের্ ির্যয্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ আস্া্ পা্ েুর্ো্ স্ম্পভণে্ নগ্ন।্ িাথার্
আঘাি্ অপি্ ভয়াবহ।্ এক্ আঘার্িই্ প্রাণবায়ু্ শুর্নয্ পিপলর্য়পছল।্ খস্-আঘাি্ খয্
কিোপন্ িারাত্মক,্ পািপবক্আর্প্রচণ্ড্িার্ প্রিাণ্ ঘর্রর্ চাপরপের্ক্ খচাে্ বুর্লার্লই্
পাওয়া্যায়।্আঘার্ির্প্রচণ্ডিায়্খবাঁর্ক্যাওয়া্খলাহার্ভারী্ডান্ডাো্পর্ে্পছল্পার্িই।্
ডান্ডা্আর্ডান্ডা্রপচি্ধ্বাংস্াবর্িষ–েুর্োই্পরীক্ষা্করল্খহািস্। 
 
রয্ান্ডালর্ের্েলপপি্আযবুর্ো্হর্লও্ ার্য়্খবি্িপক্ত্রার্ে্খেেপছ,্িন্তবয্করল্ও। 
 
হপপকনস্্বলর্ল,্হযাাঁ,্িা্রার্ে।্খলাকো্স্ম্বর্ন্ধ্্পকছু্খরকডে্খিা্আিার্েপ্তর্রই্আর্ছ।্
খবজায়্খচায়ার্ে্খলাক। 
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িাহর্ল্িার্ক্পাকোও্করর্ি্খিার্েই্খব ্পাওয়া্উপচি্নয়্খিািার। 
 
পনিয়্নয়।্এ-কাণ্ড্হওয়ার্আর্ ্খথর্কই্ওর্খোাঁজেবর্পনপিলাি্আিরা।্অর্নর্কর্
যারণা্ পছল,্ও্নাপক্আর্িপরকায়্পাপলর্য়র্ছ।্এেন্ খিা্ খেেপছ্ পুর্রা্েলোই্রর্য়র্ছ্
এোর্ন।্এবার্ খিা্ বাছাযর্নরা্ খচার্ে্ স্র্ষেেুল্ খেের্ব্আিার্ের্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্ি।্
বন্দর্র্বন্দর্র্েবর্চর্ল্ খ র্ছ।্আজ্স্র্ন্ধ্র্আর্ ই্একো্ পুরস্কারও্ খঘাষণা্ হর্ব।্
আিার্েেকা্লা র্ছ্শুযু্একো্কথা্খভর্ব।্ওরা্জানি,্ওর্ের্খচহারার্পনেুাঁি্বণেনা্
যথাস্ির্য়্ খলপড্ িযার্কনের্লর্ িুর্ে্ শুনর্ি্ পার্ব্ পুপলি্ এবাং্ খস্-বণেনা্ শুনর্ল্
পিনজনর্ক্িনাক্ত্করর্ি্খিার্েই্খব ্খপর্ি্হর্ব্না।্এস্ব্খজর্নও্এ-রকি্উন্মার্ের্
ির্িা্কাণ্ডো্ওরা্খকন্করল? 
 
এ জযাক্টপল।্এ-ঘেনা্শুনর্লই্ির্নর্ির্যয্একো্েেকা্ খথর্ক্যায়্ খয্ভদ্রিপহলার্ক্
খিষ্কর্র্খেলর্লই্খিা্খ াল্চুর্ক্খযি। 
 
আপি্বললাি,্ওরা্হয়র্িা্যারণাও্করর্ি্পার্রপন্খয্আবার্োন্পের্র্খপর্ি্পার্রন্
উপন। 
 
িা্হর্লও্হর্ি্পার্র।্অোন্অবস্থায়্ খের্ে্ভদ্রিপহলার্ক্হিযার্ খচষ্টা্কর্রপন্ওরা।্
ভার্লা্কথা,্হপপকনস্,্স্যার্অর্েস্্স্ম্বর্ন্ধ্্েবর-েবর্পকছু্রাে?্ওাঁর্স্ম্বর্ন্ধ্্আিযে্
পকছু্পকছু্ ল্প্আিার্কার্ন্এর্স্র্ছ্বর্লই্পজর্েস্্করপছ। 
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খিজাজ্ঠান্ডা্থাকর্ল্ পবলক্ষণ্িায়া্েয়া্থাকি্িার্অন্তর্র।্ পকন্তু্খনিা্জির্ল্আর্
রর্ক্ষ্ খনই–পুর্রাপুপর্ পপিার্চর্ পযোর্য়্ খপৌঁর্ছ্ খযর্িন্ উপন।্ একপেন্ িে্ রাোর্
পডকযান্টার্ ছুাঁর্ে্ খির্রপছর্লন্ খথর্রস্ার্ক।্এ্ পনর্য়ও্কি্ ণ্ডর্ াল্ হয়পন।্আপনার্কই্
শুযু্ বর্ল্ রাপে,্ স্যার্ অর্েস্-এর্ অবিেিার্ন্ সু্র্েই্ থাকর্বন্ এ-বাপের্ স্বাই।্ কী্
খেের্ছন? 
 
জানু্খপর্ি্বর্স্্পর্ে্খচয়ার্রর্চাপরপের্ক্জোর্না্লাল্েপের্প েগুর্লা্পরীক্ষা্করপছল্
খহািস্!্িুর্ের্প্রপিপে্খরোয়্ পনপবে্িন্ময়িার্ পনেুাঁি্অপভবযপক্ত।্োন্খির্র্েপেোর্ক্
পছাঁর্েপছল্ খচার্রর্েল।্ প েগুর্লা্ খেো্ খিষ্ হবার্পর্শুর্য়া্ বার্করা্ খছো্প্রান্তো্
েুাঁপের্য়্েুাঁপের্য়্খেের্ি্আরম্ভ্করল্ও। 
 
িারপর্বলল,্েপেো্ খছোর্স্ির্য়্ খবি্ খজার্রই্োনর্ি্হর্য়পছল।্ের্ল,্রান্নাঘর্রর্
ঘণ্টাোও্পনিয়্খবর্জ্উর্ঠপছল্োরুণ্ির্ব্দ। 
 
বাজর্লও্খকউ্িা্শুনর্ি্পায়পন।্রান্নাঘরো্এ-বাপের্একেি্খপছনপের্ক। 
 
পকন্তু্ খচার্ররা্ জানর্ল্ কী্ কর্র্ খয্ খকউ্ শুনর্ি্ পার্ব্ না?্ এ-রকি্ খবপর্রায়াভার্ব্
ঘণ্টার্েপে্োনার্স্াহস্্ওরা্খপল্খকার্ত্থর্ক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

274 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পঠক্ বর্লর্ছন,্ পি.্ খহািস্,্ পঠক্ বর্লর্ছন।্ আপি্ পনর্জও্ এ-প্রশ্ন্ বার্ বার্ কর্রপছ্
পনর্জর্ক।্ খলাকো্ খয্ বাপের্ স্ব্ েবরই্ রােি,্ খস্-পবষর্য়্ খকার্নারকি্ স্র্ন্দহরই্
অবকাি্থাকর্ি্পার্র্না।্ েুব্ভার্লা্কর্রই্ খস্্জার্ন্ খয্ বাপের্প্রপিপে্চাকর্ খস্্
স্ির্য়্ শুর্ি্ চর্ল্ যায়্ েভর্রর্ খকায়ােোর্র।্ রান্নাঘর্রর্ ঘণ্টার্ আওয়াজ্ কার্রা্ কার্ন্
খপৌঁর্ছার্নাই্স্ম্ভব্নয়।্চাকরবাকরর্ের্কার্রা্স্র্ঙ্গ্ পনিয়্খযা স্াজি্ পছল্ওর।্হযাাঁ,্
হযাাঁ,্পনিয়্িাই।্এ্ছাো্আর্পকছুই্হর্ি্পার্র্না।্পকন্তু্বযাপার্কী্জার্নন,্বাপের্
আেজন্চাকর্রর্প্রর্িযর্করই্স্বভাবচপরে্ভার্লা। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আর্কার্রা্কথা্জাপন্না,্পকন্তু্একজর্নর্ওপর্আপনা্হর্িই্স্র্ন্দহ্
এর্স্্পের্ছ।্খস্্হল্খথর্রস্া–যার্িাথা্লক্ষ্কর্র্ পডকযান্টার্ ছুাঁর্ে্ খির্রপছর্লন্স্যার্
অর্েস্।্পকন্তু্খস্্আবার্খলপডর্একান্ত্অনু ি্এবাং্প্রপিপহাংস্া্ পনর্ি্যাওয়া্িার্নই্
িাাঁর্ স্র্ঙ্গ্ পবশ্বাস্ঘািকিা্করা।্ েুবই্ িুি্পর্য়ন্ট্এো।্ যোন্ডযালর্ক্ হাজর্ি্ খপারার্
পর্িার্েুষ্কর্িের্স্ঙ্গীর্ের্েুাঁর্জ্বার্করর্িও্পবর্িষ্খব ্খপর্ি্হর্ব্খিািায়।্খলপড্
িযার্কনের্লর্ কাপহপন্ এর্কবার্র্ স্পিয।্ ঘর্রর্ প্রপিপে্ পজপনস্ই্ িার্ চাকু্ষষ্ প্রিাণ।্
বলর্ি্বলর্ি্খেঞ্চ-উইনর্ডার্স্াির্ন্প র্য়্জানলাো্েুর্ল্পের্ল্খস্।্এোর্নও্খকার্না্
পচহ্ন্খনই।্জপি্খলাহার্ির্িা্িক্ত,্পার্য়র্ছাপ্পাওয়ার্আিা্েুরািা।্িযান্টলপপর্স্র্
ওপর্র্রাো্খিািবাপিগুর্লা্জ্বালার্না্হর্য়পছল্খেেপছ। 
 
হযাাঁ,্হর্য়পছল।্ওই্আর্লায়্আর্খলপডর্ খিায়ার্ঘর্রর্খিািবাপির্আর্লায়্পথ্ পচর্ন্
চম্পে্পের্য়র্ছ্খচার্ররা। 
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যাওয়ার্স্ির্য়্কী্কী্পনর্য়্খ র্ছ? 
 
খবপি্পকছু্নয়।্স্াইডর্বার্ডে্রাো্িাে্আযডজন্খপ্ল্ে।্খলপডর্ির্ি,্স্যার্অর্ের্স্র্
িৃিুযর্ি্ওরা্এিনই্পবচপলি্হর্য়্পর্েপছল্খয্স্ারাবাপে্লুঠ্করা্আর্হর্য়্ওর্ঠপন।্
অনয্স্িয়্হর্ল্অবিয্এি্অর্ল্পর্ওপর্খরহাই্পেি্না। 
 
োাঁপে্কথাই্বর্লর্ছন।্ওরা্খিা্িেও্খের্য়র্ছ,্িাই্না? 
 
নাভে্িক্ত্রাোর্জর্নয। 
 
পঠক।্স্াইডর্বার্ডের্ওই্খ লাস্্পিনর্ের্ি্খকউ্হাি্খেয়পন্খিা? 
 
না।্খবািলো্ওরা্খযভার্ব্খের্ল্খ র্ছ,্খস্ইভার্বই্খরর্েপছ্আপি। 
 
িাহর্ল্ওইগুর্লাই্খেো্যাক।্আর্র,্আর্র!্এ্কী? 
 
পািাপাপি্পিনর্ে্খ লাস্্স্াজার্না্পছল্স্াইডর্বার্ডে।্ির্ের্ো ্খলর্ ্পছল্প্রর্িযকোর্
খভির্র।্অর্নকপেন্খরর্ে্খেওয়ার্ের্ল্বহু্পুর্রার্না্ির্ে্পিিীয়বার্রর্ির্িা্খয্স্র্
পর্ে,্ িারই্ োপনকো্ িলাপন্ খেেলাি্ একো্ খ লার্স্র্ নীর্চ।্ পিন্ ভার্ র্ েু-ভা ্
ভরপি্ খবািলো্ পছল্পার্িই।্ সু্রার্ রর্ঙ্  ভীরভার্ব্ রাঙার্না্ লম্বা্আকার্রর্একো্
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পছপপ্পর্ে্পছল্একপের্ক।্পছপপ্আর্খবাির্লর্ ার্য়্যুর্লার্পুরু্স্তর্খের্েই্বুঝলাি,্
দ্রাক্ষারস্পে্স্াযারণ্িপেরা্নয়্এবাং্খস্রা্পজপনস্পেই্খচর্ে্খ র্ছ্েুপনরা। 
 
আকপস্মক্ পপরবিেন্ এর্স্পছল্ খহাির্স্র্ আচরর্ণ।্ পনরুেযি্ ভাব্ অন্তপহেি্ হর্য়পছল্
পনর্ির্ষর্ ির্যয।্ খকােরা ি্ স্জা ্ েুই্ খচার্ে্ আবার্ খজর্ ্ উর্ঠপছল্ আগ্রহ্ আর্
স্িকেি।্ পছপপো্ িুর্ল্ পনর্য়্ ঘুপরর্য়্ পেপরর্য়্ েুব্স্ভক্ষ্মভার্ব্পরীক্ষা্করর্ি্লা ল্খস্।্
িারপর্পজর্েস্্করল,্পছপপো্েুলল্খকিন্কর্র? 
 
আযর্োলা্একো্েয়ার্খেপের্য়্পের্ল্হপপকনস্।্খেপবল্খিাছার্োপনকো্কাপে্আর্
পছপপ্খোলার্বর্ো্স্াইর্জর্একো্পযাচার্না্স্তু্পছল্খভির্র। 
 
পকন্তু্এই্স্ক্র্পের্য়ই্পছপপো্খোলা্হর্য়পছল্পক্না,্িা্পক্খলপড্স্বচর্ক্ষ্খের্ের্ছন? 
 
না,্খবািলো্খোলার্স্ির্য়্িার্োন্পছল্না। 
 
পঠক্বর্লছ।্স্পিয্কথা্বলর্ি্কী,্খকার্না্কার্জই্লা ার্না্হয়পন্এই্স্ক্রপের্ক।্পছপপো্
খোলা্হর্য়র্ছ্একো্পর্কে্ভ্রু্পের্য়।্যিেভর্ির্ন্হয়্ছুপরর্স্র্ঙ্গ্লা ার্না্পছল্সু্কো্
এবাং্ িা্ লম্বায়্ খেে্ ইপঞ্চর্ খবপি্ নয়।্ পছপপর্ ওপরো্ লক্ষ্করর্লই্ খেের্ি্ পার্ব,্
পিন-পিনবার্ সু্কোর্ক্ খভির্র্ খ াকার্নার্ পর্ ির্ব্ খোলা্ খ র্ছ্ পছপপো।্ পিনবার্
 ুপকর্য়ও্পকন্তু্খকার্নার্ৗবারই্এর্োঁে-ওর্োাঁে্করর্ি্পার্রপন।্পকন্তু্এই্বর্ো্ভ্রু্পের্য়্
িা্ করা্ খযি্ এবাং্ এক্ োর্নই্ পছপপোর্ক্ েুর্ল্ আনা্ খযি্ বাইর্র।্ হপপকনস্,্
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খলাকোর্ক্খগ্রপ্তার্করর্ি্পারর্ল্িার্পর্কর্ে্একো্ছুপর্পার্ব।্ছুপরোর্েলা্একো্
নয়–অর্নকগুর্লা্এবাং্অর্নক্রকর্ির। 
 
চিৎকার!্উচ্ছ্বপস্ি্হর্য়্ওর্ঠ্হপপকনস্। 
 
পকন্তু,্ হপপকনস্,্ওই্ খ লাস্্ েুর্োই্ খয্আিার্ বুপদ্ধশুপদ্ধ্ ঘুপলর্য়্ পের্ি!্ খলপড্স্পিযই্
পিনজনর্ক্ সু্রা্পান্করর্ি্ খের্েপছর্লন,্িাই্না?র্ের্েপছর্লন্িব্দোর্ওপর্স্ািানয্
খজার্খেয়্খহািস্। 
 
পনিয়।্এ-স্ম্পর্কে্খকার্নারকি্অস্পষ্টিা্খনই্িার্জবানবপন্দর্ি। 
 
িাহর্ল্যবপনকা্পেুক্এ-প্রস্র্ঙ্গ।্িা্ছাো্কী্আর্করা্যায়্বল?্পকন্তু্খ লাস্্পিনর্ে্
খয্রীপিির্িা্অস্াযারণ,্িা্খিািায়্খির্ন্পনর্িই্হর্ব,্হপপকনস্।্কী্বলর্ল?্আিযে্
হওয়ার্ ির্িা্ পকছুই্ খেের্ি্ পাি্ না?্ খবি,্ খবি,্ ইপি্ কর্র্ োও্ এ-আর্লাচনার।্
আিার্ির্িা্খকউ্যপে্খকার্না্পবর্িষ্োন্বা্পবর্িষ্ক্ষিিার্ক্পবর্িষভার্ব্রপ্ত্কর্র্
থার্ক,্িেন্হয়্ পক,্ খস্াজা্ পজপনস্র্ক্ পঠক্খচার্ে্খস্্খের্ে্উঠর্ি্পার্র্না।্হার্ির্
কার্ছ্থাকা্স্হজ্স্িাযান্উর্পক্ষা্কর্র।্জপেল্আর্েুর্বোযয্উত্তর্রর্খপছর্নই্যাওয়া্
করার্আকাঙ্ক্ষা্প্রবল্হর্য়্ওর্ঠ্িার্ির্ন।্আিার্হয়র্িা্খস্ই্েিাই্হর্য়র্ছ।্এিনও্
হর্ি্ পার্র,্ খ লাস্গুর্লা্ পনিয়্ তের্বর্ খেওয়া্ পনছক্ একো্ সু্র্যা ।্ গুড্ িপনোং,্
হপপকনস্।্এ-বযাপার্র্ খিািায়্ পবর্িষ্স্াহাযয্করর্ি্পারব্ বর্ল্ির্ন্ হর্ি্না।্িা্
ছাো,্ খকস্ো্স্ম্পর্কে্ খিািার্ পনর্জর্ির্নও্ খকার্না্অস্বিিা,্আপবলিা্ খেেপছ্না।্
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যোন্ডালর্ক্খগ্রপ্তার্করর্ি্পারর্ল্অথবা্নিুন্পকছু্ঘের্ল্েবর্পাপঠর্য়্আিার্ক।্আিার্
খিা্ পবশ্বাস্,্ পি প রই্ এ-খকর্স্র্ স্েল্ স্িাপপ্তর্ জর্নয্ খিািার্ক্ অপভনন্দন্ জানার্ি্
আস্র্ি্ হর্ব।্ এর্স্া্ খহ্ ওয়ােস্ন,্ আিরা্ বরাং্ ঘর্র্ বর্স্্ অিভলয্ স্ির্য়র্ স্িযবহার্
কপর।্িার্ি্লাভ্বই্ক্ষপি্হর্ব্না। 
 
খেরার্ পর্থ্ খহাির্স্র্ খচাে-িুে্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ রীপিির্িা্ হিবুপদ্ধ্ হর্য়্ খ র্ছ্ খস্।্
অযাপব্গ্রযাঞ্জ-এ্এিন্পকছু্খের্ে্এর্স্র্ছ্ও,্যা্ভাবর্ি্প র্য়্বার্র্বার্র্যভপলস্াৎ্হর্য়্
যার্ি্ওর্ যুপক্তির্কের্ইিারি।্বার্বার্ খেেপছলাি,্ খজার্কর্র্এই্হিবুপদ্ধ্ভাবো্
খঝর্ে্ খেলবার্ খচষ্টা্ করপছল্ খস্।্ ঘেনাো্ খযন্ জর্লর্ ির্িাই্ পনিেল,্ এিপনভার্বই্
আর্লাচনা্করার্প্রয়াস্্পাপিল।্ পকন্তু্প্রপিবার্রই্ ির্নর্ওপর্ খচর্প্ বস্পছল্প্রিন্ন্
স্র্ন্দহো।্ওর্ললাের্রো্আর্িন্ময়্েৃপষ্ট্খের্েই্বুঝর্ি্পারপছলাি,্ির্ন্ির্ন্খহািস্্
আবার্ পের্র্ খ র্ছ্ অযাপব্ গ্রাঞ্জ-এর্ সু্পবিাল্ োওয়ার্ ঘর্র–িযযরার্ির্ েযার্জপড্ খয্
ঘর্রর্িন্থর্আবহাওয়ার্ক্পিহপরি্কর্র্িুর্লর্ছ্আপন্ভয়াবহিায়।্িহরিপলর্একো্
খেিন্খথর্ক্যীর পির্ি্খবপরর্য়্যার্ি্আিার্ের্খেনো।্পঠক্এিপন্স্ির্য়্আচপম্বি্
আর্বর্ র্আচিকা্কিাঘার্ি্ও্িোক্কর্র্লাপের্য়্পেল্প্ল্যােের্িে।্আিার্কও্খের্ন্
আনল্কািরার্খভির্খথর্ক। 
 
ক্ষিা্কর্রা্আিায়,্বাাঁর্কর্আোর্ল,্অপপরয়িাণ্খিষ্কািরাোর্ পের্ক্িাপকর্য়্বলল্
ও।্ভাবছ,্ পনছক্খেয়ার্লর্ খঝর্ক্কষ্ট্ পেপি্খিািায়।্ পকন্তু্ঈশ্বর্রর্ পেপবয্ওয়ােস্ন,্
খকস্ো্আপি্এ-অবস্থায়্খরর্ে্খযর্ি্পারপছনা,্পকছুর্িই্না।্আিার্স্িস্ত্স্ত্তা,্প্রপিপে্
অনুভভ পি্পবর্দ্রাহী্হর্য়্উঠর্ছ।্ওয়ােস্ন,্ভুল–আ ার্ াো্ভুল–আপি্িপথ্কর্র্বলপছ–
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স্িস্ত্ ভুল।্ িুপি্ হয়র্িা্ বলর্ব,্ কী্কর্র্িা্ স্ম্ভব?্ খলপড্ িযার্কনের্লর্কাপহপনর্ি্
খকার্না্ েুাঁি্ খনই।্ খথর্রস্ার্ পরর্পার্েে্ রর্য়র্ছ্ খস্-কাপহপনর্পভণে্ স্িথেন।্ েুাঁপেনাপেগুর্লা্
খিাোিুপে্পনভুেল।্এস্র্বর্পবরুর্দ্ধ্োো্করার্ির্িা্িালিিলা্কী?্না,্পিনর্ে্ির্ের্
খ লাস্।্বযস্,্আর্ পকছু্ না।্ পকন্তু্কার্রা্ওপর্ পনভের্না-কর্র্যপে্স্রাস্পর্ খকস্ো্
হার্ি্ পনিাি্ আিরা,্ কার্রা্ কােছাাঁে্  ল্প্ শুর্ন্ পনর্জর্ িনর্ক্ আবৃি্ না-করিাি,্
স্র্রজপিন্িের্ন্ত্এর্স্্প্রথি্ খথর্কই্স্ব্ পকছু্ খির্ন্ না-পনর্য়্ হুাঁপিয়ার্ হর্য়্িন্নিন্ন্
কর্র্ পরীক্ষা্ কর্র্ খেেিাি্ স্ব্ পকছু্ িাহর্ল্ পক্ িেন্ত্ চাপলর্য়্ যাওয়ার্ ির্িা্ এর্
চাইর্িও্খজারার্লা্খকার্না্পর্য়ন্ট্আপি্আপবষ্কার্করর্ি্পারিাি্না?্পনিয়্পারিাি।্
খবঞ্চোয়্বর্স্্পর্ো্ওয়ােস্ন।্আিার্ের্খেন্না-আস্া্পযেন্ত্বর্স্্বর্স্্খিার্না।্িার্
আর্ ্একো্আর্বেন্আর্ছ।্ খলপড্অথবা্ িার্ পপরচাপরকার্কাপহপনর্ খয্ পনর্ভেজাল্
স্পিয্ হর্িই্ হর্ব,্ এ-রকি্ যরর্নর্ খকার্না্ যারণা্ যপে্ খিািার্ িাথায়্ খথর্ক্ থার্ক,্
ির্ব্অপবলর্ম্ব্পবনা্পিযায়্িার্ক্পনবোস্ন্োও।্ভদ্রিপহলার্িন্খভালার্না্বযপক্তত্ব্খযন্
আিার্ের্পবচারবুপদ্ধর্ক্আিন্ন্না্কর্র। 
 
এিন্কিকগুর্লা্পর্য়ন্ট্রর্য়র্ছ্খলপডর্কাপহপনর্ি্যা্পনর্য়্ঠান্ডা্িাথায়্একেু্ভাবর্লই্
স্র্ন্দহ্হয়।্িাে্পেন্পর্নর্রা্আর্ ্পস্র্ডনহযার্ি্খবি্বে্রকর্ির্একো্কাণ্ড্কর্র্
এর্স্র্ছযোন্ডাল্ বাপহনী।্ এর্ের্ কীপিেকলার্পর্ পববরণ্ এবাং্ তেপহক্ বণেনা্ কা র্জ্
খবপরর্য়পছল।্কার্জই,্ খকউ্ যপেিন ো্  র্ল্পর্ ির্যয্ ওই্ খচারর্ের্ পের্য়্ খকার্না্ েৃিয্
অপভনীি্করার্ি্চায়,্িাহর্ল্স্হর্জই্এরা্এর্স্্পের্ব্খস্ইস্ব্চপরর্ে।্পকন্তু্আস্র্ল্
কী্হয়্জান,্খচার্ররা্যপে্খবি্পকছুপেন্নার্ক্খিল্পের্য়্ঘুর্িার্নার্ির্িা্খিাো্োাঁও্
পপের্ি্ পার্র,্ িাহর্ল্ নিুন্ খকার্না্ পবপর্ের্ ির্যয্ নাক্ না- পলর্য়্ পনপিন্ত্ ির্ন্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

280 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পনরুপদ্রর্ব্ খচারাই্ অথে্ পনর্জর্ের্ খভার্ ্ লাপ র্য়্ পনর্ি্ চায়্ পরি্ িাপন্তর্ি।্ এইোই্
পনয়ি।্আবার্খেে,্রাি্ ভীর্হর্ি-না-হর্িই্এি্স্কাল্স্কাল্িৎপর্হর্য়্ওঠাো্
খচার্রর্ের্ পর্ক্ষ্ েুবই্ অস্বাভাপবক।্ স্ত্রীর্লার্কর্ খচাঁচাপন্ বন্ধ্্ করার্ জর্নয্ ঘুপস্্ িারাও্
খচারর্ের্ পর্ক্ষ্অস্বাভাপবক।্ খকননা,্ স্বাই্জার্ন্ পচকারো্ িার্িই্ বরাং্ খবপি্ হওয়া্
স্বাভাপবক।্েুন্করাও্িার্ের্পর্ক্ষ্অস্বাভাপবক।্পবর্িষ্কর্র্ওরা্যেন্স্াংেযায়্খবপি।্
একজনর্ক্ কাবু্ কর্র্ খেলা্ এিন্ পকছু্ কপঠন্ নয়্ পিন্ পিনর্ে্ পুরুর্ষর্ পর্ক্ষ।্
না ার্লর্ির্যয্প্রচুর্খলাভনীয়্ পজপনস্্থাকা্স্র্েও্এি্অর্ল্প্স্ন্তুষ্ট্থাকাোও্িার্ের্
পর্ক্ষ্ অস্বাভাপবক।্ স্বর্ির্ষ,্ োপি্ েুষ্প্রাপয্ ির্ের্ অর্যেকও্ না-খের্য়্ খের্ল্ খরর্ে্
যাওয়াো্ িার্ের্ ির্িা্ খলাকর্ের্ পর্ক্ষ্ রীপিির্িা্ অস্বাভাপবক।ওয়ােস্ন,্ এবার্ বল্
এিগুর্লা্অস্বাভাপবকিা।্শুর্ন্কী্ির্ন্হয়্খিািার? 
 
অস্বাভাপবকিাগুর্লার্স্পম্মপলি্েলােল্পনিয়্ভাববার্ির্িা।্িা্ছাো,্আলাো্আলাো্
ভার্ব্খেের্ি্খ র্ল্আবার্প্রপিোই্স্ম্ভব।্স্বর্চর্য়্অস্বাভাপবক্বযাপার্অন্তি্আিার্
কার্ছ্যা্ির্ন্হয়,্িা্হল্ভদ্রিপহলার্ক্খচয়ার্রর্স্র্ঙ্গ্খবাঁর্য্খরর্ে্যাওয়া। 
 
এ-স্ম্পর্কে্অবিয্আপি্পনপিি্নই,্ওয়ােস্ন।্খকননা,্েুপে্পথ্খোলা্পছল্েুবৃত্তর্ের্
স্াির্ন।্হয়্ওাঁর্ক্েিি্কর্র্খেওয়া,্না্হয়্এিনভার্ব্খবাঁর্য্খরর্ে্যাওয়া্যার্ি্ওর্ের্
অন্তযোর্নর্ স্র্ঙ্গ্ স্র্ঙ্গ্ উপন্ খিারর্ াল্ িুলর্ি্ না-পার্রন।্ খস্্ যাই্ খহাক,্ খলপড্
িযার্কনের্লর্ কাপহপনর্ি্ খকাথাও-না-খকাথাও্ অপবশ্বার্স্র্ একো্ কপণকা্ খয্ লুপকর্য়্
আর্ছ,্িা্আপি্খেের্ি্খপর্য়পছ।্িাই্নয়্পক?্আর্এেন্এস্ব্পকছুর্ওপর্র্আস্র্ছ্
পিনর্ে্ির্ের্খ লার্স্র্রহস্য। 
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ির্ের্খ লার্স্র্রহস্য? 
 
ির্নর্খচাে্পের্য়্খ লাস্গুর্লা্খেের্ি্পাি্খিা? 
 
ছপবর্ির্িা। 
 
খলপড্িযার্কনেল্বর্লর্ছন,্খ লাস্গুর্লা্পনর্য়্িে্খের্য়র্ছ্পিনজন্পুরুষ।্জবানবপন্দর্
এই্অাংিেুকুর্স্ম্ভবপরিা্স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্ির্ন্পক্খকার্না্েেকা্জা র্ছ? 
 
স্ম্ভবই-বা্নয়্খকন্শুপন?্প্রর্িযকো্খ লার্স্ই্খিা্িে্পছল। 
 
খিার্েই্না।্স্র্র্ভরপি্পছল্খবািলো।্কার্জই্প্রথি্েুর্ো্খ লার্স্্খকার্না্স্র্পেল্
না,্পকন্তু্িৃিীয়োয়্পেল্প্রচুর্পপরিার্ণ্এ-রকি্উদ্ভে্যারণা্ির্ন্আনর্িও্কষ্ট্হয়।্
েুপে—িাে্েুপে্বযােযা্আর্ছ্এ-রহর্স্যর।্একো্হল,্পিিীয়্খ লাস্ো্ভরবার্পর্খবি্
খজার্র্কাঁপকর্য়্খনওয়া্হর্য়পছল্খবািলো।্িাই্স্রগুর্লা্পর্ের্ছ্খির্ষর্খ লার্স্।্পকন্তু্
এ-স্ম্ভাবনা্কষ্টকপল্পি্এবাং্খিার্েই্স্ম্ভব্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্না,্না,্ওয়ােস্ন্আিার্
অনুিানই্স্িয।্খকার্না্ভুল্খনই্িার্ি। 
 
খিািার্অনুিান্কী্শুপন। 
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িে্োওয়া্হর্য়র্ছ্িাে্েুপে্খ লাস্্খথর্ক।্ঘেনাস্থর্ল্খয্পিনজন্হাপজর্পছল,্এিপন্
একো্ পিথযা্ যারণা্ সৃ্পষ্ট্ করার্ উর্ের্িয্ েুপে্ খ লার্স্র্ িলাপন্ খ র্ল্ খেওয়া্ হর্য়র্ছ্
িৃিীয়্খ লার্স্।্িাহর্লই,্স্িস্ত্স্র্এর্স্্পর্ের্ছ্খির্ষর্খ লার্স্।্িাই্নয়্পক?্হযাাঁ,্
িাই।্আিার্েৃঢ়্পবশ্বাস্্িাই।্পকন্তু্এই্খছাি্পকন্তু্অদু্ভি্বযাপারোর্স্িয্বযােযা্যপে্
আপবষ্কার্করর্ি্খপর্র্থাপক্িাহর্লই্খকস্ো্এক্লার্ে্স্াযারণ্খথর্ক্উর্ঠ্আস্র্ছ্
রীপিির্িা্অস্াযারর্ণর্পযোর্য়।্খকননা,্এস্ব্ পকছুর্একিাে্স্হজ্স্রল্বযােযা্হল্
এই্ খয,্ খলপড্ িযার্কনেল্ এবাং্ িার্ পপরচাপরকা্ খথর্রস্া্ খস্বিায়্ এবাং্
উর্েিযিভলকভার্ব্স্ম্পভণে্ পির্থযর্আশ্রয়্পনর্য়্একো্আষার্ঢ়্ ল্প্শুপনর্য়র্ছন্আিার্ের্
এবাং্এ- র্ল্পর্একো্বণেও্পবশ্বাস্র্যা য্নয়।্আস্ল্অপরাযীর্ক্এভার্ব্আোল্কর্র্
রাোর্খপছর্ন্পনিয়্খকার্না্বে্রকর্ির্কারণ্আর্ছ্ওাঁর্ের।্এ-রহর্স্যর্স্র্ন্তাষজনক্
িীিাাংস্ায়্খপৌঁর্ছার্ি্হর্ল্িার্ের্খকার্নারকি্স্াহাযয্না-পনর্য়্পনর্জর্েরই্ র্ে্িুলর্ি্
হর্ব্ িের্ন্তর্ বপনয়াে।্ বিেিার্ন্ এইোই্ হল্ আিার্ের্ একিাে্ কিেবয।্ ওয়ােস্ন,্
আিার্ের্খেন্এর্স্্খ র্ছ। 
 
আিার্ের্আবার্ পের্র্আস্র্ি্ খের্ে্অবাক্হর্য়্ খ ল্অযাপব্গ্রযাঞ্জ-এর্অপযবাস্ীরা।্
পকন্তু্িালেক্খহািস্্যেনই্শুনর্ল্খলস্র্েড্খহড্খকায়ােোর্র্খ র্ছ্পরর্পােে্ খপি্করর্ি,্
স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ কাল্ পবলম্ব্ না-কর্র্ েেল্কর্র্ বস্ল্ োওয়ার্ ঘরো।্ খভির্ খথর্ক্ িালা্
এাঁর্ে্ পের্য়্ শুরু্ হল্ ঝাো্ েু-ঘণ্টা্ যর্র্ অিযন্ত্ স্ভক্ষ্ম্আর্ শ্রিস্াযয্ িেন্ত্ পবে।্ পভবে্
অপভেিা্খথর্ক্খজর্নপছ,্পঠক্এিপন্যরর্নর্িজবুি্বপনয়ার্ের্ওপর্যীর্র্যীর্র্ র্ে্
ওর্ঠ্অবর্রাহ্পদ্ধপি্অনুস্ার্র্পাওয়া্িালেক্ খহাির্স্র্অপি্উজ্জ্বল্অনুিান-ইিারি।্
জপেল্ তবোপনক্িথয্হার্িনার্ি্প্রিাণ্করার্স্ির্য়্অনু ি্ছাে্ খযিন্অযযাপর্কর্
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পের্ক্ পবিুগ্ধ্ েৃপষ্টর্ি্ িাপকর্য়্ থার্ক,্ আপিও্ ঘর্রর্ খকার্ণ্ বর্স্্ পনঃির্ব্দ্ িার্ িাক্
লা ার্না্  র্বষণার্প্রপিপে্যাপ্অনুস্রণ্করর্ি্লা লাি্একাগ্র্ির্ন।্জানলা,্পেো,্
কার্পেে,্ খচয়ার,্ েপে্ পরপর্ প্রপিপে্ পজপনস্্ েুাঁপের্য়্ েুাঁপের্য়্ পরীক্ষা্ করল্ খহািস্।্
প্রপিবার্ পরীক্ষা্ খির্ষ্ িন্ময়্ হর্য়্ রইল্ পচন্তায়।্ বযারর্নর্ের্ খেহ্ স্পরর্য়্ খনওয়া্
হর্য়পছল্ঘর্খথর্ক।্এ্ছাো্ঘর্রর্আর্খকার্না্পজপনস্্নাোচাো্করা্হয়পন।্িারপর্
হঠাৎ্ আিার্ক্ অবাক্ কর্র্ পের্য়্ অপিকায়্ িযান্টলপপস্্ খবর্য়্ ওপর্র্ উঠর্ি্ লা ল্
খহািস্।্ওপর্র্ওঠার্পর্রও্িাথা্খথর্ক্খবি্োপনকো্উাঁচুর্ি্ঝুলর্ি্লা ল্লাল্েপে্
এিেুকু্ একো্ প্রান্তভা ।্ িার্রর্ স্র্ঙ্গ্ িেনও্ েপেেুকু্ খলর্ ্ পছল।্ খবি্ পকছুক্ষণ্
পনপনের্ির্ষ্ েপেোর্ পের্ক্ িাপকর্য়্ রইল্ খহািস্।্ িারপর্ আরও্ কাছাকাপছ্ যাওয়ার্
খচষ্টায়্হাাঁেু্ খঠস্্ পের্ল্ খেওয়াল্ খথর্ক্ খবপরর্য়্আস্া্একো্কার্ঠর্িযার্কর্ের্ওপর।্
ের্ল্হার্ির্না ার্লর্কর্য়ক্ইপঞ্চর্ির্যযই্খপৌঁর্ছ্খ ল্েপের্খছাাঁো্েুকর্রাো।্পকন্তু্
শুযু্েপে্নয়,্িযার্কেোও্ওর্ েৃপষ্ট্আকষেণ্কর্রর্ছ্বর্ল্ির্ন্হল।্স্বর্ির্ষ,্একো্
পপরিৃপপ্তর্িব্দ্শুনলাি্ওর্কর্ণ্ঠ্এবাং্পরিুহভ র্িেই্লাপের্য়্খনর্ি্পেল্খহািস্্খির্ঝর্
ওপর। 
 
স্ব্ পঠক্আর্ছ,্ ওয়ােস্ন।্ হার্ির্ িুর্ঠায়্ এর্ন্ খের্লপছ্ খকস্োর্ক।্ যিগুর্লা্ চিক্
লা ার্না্ খকস্্ আর্ছ্ আিার্ের্ স্াংগ্রর্হ,্ িার্ের্ ির্যয্ অনযিি্ হর্ব্ অযাপব্ গ্রাঞ্জ-এর্
রহস্য।্পকন্তু্কী্িুিপকল্বল্খিা?্আিার্বুপদ্ধশুপদ্ধ্খয্এি্িন্থর্হর্য়্এর্স্র্ছ্িা্খক্
জানি!্আর্একেু্হর্লই্িস্ত্ভুল্কর্র্খের্লপছলাি্আর্ পক!্স্ারাজীবর্নও্খস্-ভুল্
খিাযরার্নার্ সু্র্যা ্ খপিাি্না।্ পকন্তু্এেন্আর্ খকার্না্ কুয়ািা্ খনই্আিার্ খচার্ের্
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স্াির্ন।্আর্কর্য়কো্হাপরর্য়্যাওয়া্অাংি্খপর্লই্স্ম্পভণে্হর্য়্যায়্আিার্যুপক্ত্পবচার্
ও্বক্তবয। 
 
খলাকগুর্লার্হপেি্খপর্ল? 
 
খলাক,্ ওয়ােস্ন,্ খলাক।্ িাে্ একজন্ পকন্তু্ অপি্ ভয়াংকর্ খলাক।্ পস্াংর্হর্ ির্িা্
িপক্তিান্খস্।্খেেছ্না,্এক্আঘার্িই্কিোপন্েুির্ে্খ র্ছ্খলাহার্ডান্ডাো।্িাথায়্
ছ-েুে্পিন্ইপঞ্চ,্কাঠর্বোর্লর্ির্িা্চেপর্ে,্আঙুর্লর্কার্জও্রীপিির্িা্পেু।্আরও্
আর্ছ–উপপস্থি্বুপদ্ধ্িার্অস্াযারণ।্খকননা,্স্িস্ত্আষার্ঢ়্ ল্পো্িারই্ি জ্খথর্ক্
খবপরর্য়র্ছ।্হযাাঁ,্ওয়ােস্ন,্হযাাঁ।্একজন্অপি্আিযে্খলার্কর্চািুর্যের্প্রেিেনীর্ির্যয্
এর্স্্পর্েপছ্আিরা।্পকন্তু্ঘণ্টা্োনার্ওই্েপেোর্ির্যয্এিন্একো্স্ভে্খরর্ে্খ র্ছ্
খস্,্যা্খেের্ল্আর্পিলিাে্স্র্ন্দর্হর্অবকাি্থার্ক্না। 
 
স্ভেো্খপর্ল্খকাথায়? 
 
ওয়ােস্ন,্ ঘণ্টা্ োনার্ েপে্ খছোর্ জর্নয্ যপে্ নীর্চ্ খথর্ক্ োন্ িার,্ িাহর্ল্ েপেো্
খকাথায়্ খছো্উপচি?্না,্িার্রর্স্র্ঙ্গ্ খযোর্ন্লা ার্না্আর্ছ,্ পঠক্ খস্ইোর্ন।্ওপর্
খথর্ক্পিন্ইপঞ্চ্নীচুর্ি্খছো্পক্স্ম্ভব?্পকন্তু্এর্ক্ষর্ে্হর্য়র্ছ্িাই। 
 
িার্কারণ্ওই্জায় ায়্শুর্য়া্উর্ঠ্যাওয়ায়্পনিয়্পলকা্হর্য়্খ পছল্েপেো। 
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পঠক্বর্লছ।্খেের্িই্খিা্পাি,্হার্ির্প্রান্তোয়্শুর্য়া্উর্ঠ্উর্ঠ্রর্য়র্ছ।্িহা্যপেবাজ্
খলাক।্ ছুপর্ পের্য়্ শুর্য়া্ িুর্ল্এই্অবস্থা্কর্র্ খরর্ে্ খ র্ছ্ খস্।্ পকন্তু্অপর্প্রান্তো্
শুর্য়া-ওঠা্ নয়।্ এোন্ খথর্ক্ িা্ খেের্ি্ পার্ব্ না।্ িযান্টলপপর্স্র্ ওপর্ োাঁোর্লই্
খেের্ব্ ছুপর্ পের্য়্পপরষ্কারভার্ব্কাো্হর্য়র্ছ্েপেোর্ক।্শুর্য়ার্ খকার্না্ পচহ্নই্খেের্ি্
পার্ব্না।্আিা,্এবার্অনায়ার্স্ই্স্িস্ত্ঘেনাপের্ক্নিুন্কর্র্খ র্ল্ র্ে্পনর্ি্পার্
িুপি।্ েপের্ েরকার্ হর্য়পছল্ খলাকোর।্ পছাঁর্ে্ নািার্না্ স্ম্ভব্ নয়–ঘণ্টা্ বাজার্ ির্ব্দ্
খলাকজন্ স্চপকি্ হর্য়্ উঠর্ি্ পার্র।্ এর্ক্ষর্ে্ কী্ করা্ উপচি্ িার?্ িযান্টলপপর্স্র্
ওপর্ লাপের্য়্ উর্ঠও্ েপের্ না াল্ খপল্ না্ খস্।্ িেন্ হাাঁেু্ খঠস্্ পের্ল্ খেওয়ার্লর্
কার্ঠর্ িযার্কর্ের্ওপর।্ের্ল,্ ছাপ্ পেল্ যুর্লার্ ওপর।্ িযার্কেোয়্ একবার্ খচাে্
বুপলর্য়্এর্লই্ো ো্ খেের্ি্পার্ব্ িুপি।্িারপর্ খস্্ ছুপর্বার্করর্ল্েপেো্কাোর্
জর্নয।্খেের্িই্খিা্খপর্ল,্কি্কর্র্ইপঞ্চ্পির্নর্কর্জর্নয্েপেোর্না াল্খপলাি্না্
আপি।্খস্ই্কারর্ণই্বললাি,্খলাকো্আিার্খথর্ক্অন্তিপর্ক্ষ্পিন্ইপঞ্চ্লম্বা।্ওক্
কার্ঠর্খচয়ার্র্বস্বার্জায় াো্লক্ষ্কর্রছ?্কী্খেেছ? 
 
রক্ত। 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ্রক্ত্এবাং্শুযু্এই্রর্ক্তর্ো ্ পের্য়ই্আোলর্ি্প্রিাণ্কর্র্খেওয়া্যায়্
খয,্ভদ্রিপহলা্যা্বর্লর্ছন্আিার্ের্স্াির্ন,্িা্পনছক্একো্বানার্না্ ল্প্ছাো্আর্
পকছু্নয়।্ওাঁর্কথাির্িা্েুর্নর্স্ির্য়্উপন্যপে্খচয়ার্রই্বস্া্থাকর্িন,্িাহর্ল্রর্ক্তর্
ো ্ও্জায় ায়্এল 
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কী্কর্র্শুপন?্না,্না,্আর্ ্নয়–স্বািী্িারা্যাওয়ার্পর্রই্খচয়ার্র্বর্স্পছর্লন্উপন।্
আপি্বাপজ্ খের্ল্বলর্ি্পাপর,্কার্লা্ খপািাকো্যপে্পরীক্ষা্করা্যায়,্িাহর্ল্এই্
োর্ র্স্র্ঙ্গ্পির্ল্যায়্এিপন্একো্রর্ক্তর্ো ্িার্ি্িুপি্পার্ব।্ওয়ােস্ন,্ওয়ােস্ন,্
ওয়াোরলুর্ি্ এেনও্ খপৌঁর্ছার্ি্ পাপরপন্ বর্ে,্ পকন্তু্ এই্ হল্ আিার্ের্ িার্রনর্ া৬,্
খকননা,্পরাজয়্পের্য়্শুরু্কর্র্পবজয়্খ ৌরর্বর্ির্যয্খিষ্হল্আিার্ের্িেন্ত-পবে।্
এবার্ েু-একো্কথা্ বলা্ েরকার্ খথর্রস্ার্স্র্ঙ্গ।্ খয-স্াংবার্ের্প্রর্য়াজন্এেন,্িা্
খপর্ি্হর্ল্আরও্পকছুক্ষণ্একেু্হুাঁপিয়ার্হর্য়্থাকর্ি্হর্ব্আিার্ের। 
 
কর্ঠার্িভপিে্অর্িপলয়ান্নাস্ে্খথর্রস্া্িানুষ্পহর্স্র্ব্পকন্তু্ভাপর্ইন্টার্রপোং।্স্বল্পভাষী,্
অনুোর্ স্পন্দগ্ধিনা্ হর্লও্ খিষ্ পযেন্ত্ খহাির্স্র্ পিপষ্ট্ বযবহার্আর্ কথাবািোয়্ কাজ্
হল।্ পবনা্প্রপিবার্ে্স্রলভার্ব্স্বই্শুর্ন্যাপিল্ খহািস্।্ খবি্ পকছুক্ষণ্পর্এর্হন্
খথর্রস্ার্পচত্তও্নরি্হর্য়্এল।্খহাির্স্র্স্বভার্বর্স্র্ঙ্গ্পাল্লা্পের্য়ই্খযন্িযুর্হর্য়্
উঠল্ িার্আচরণ।্ পঠক্ িেনই্ খলাকান্তপরি্ অন্নোিার্ পবরুর্দ্ধ্ ঘৃণার্ পবষ্ ছোর্ি্
পবনু্দিাে্পিযা্করল্না্খস্। 
 
হযাাঁ,্স্যার,্স্পিযই্আিার্পের্ক্পডকযান্টার্ছুাঁর্ে্খির্রপছর্লন্উপন।্খলপডর্ক্একো্পবশ্রী্
 াপল্পের্িই্িা্আিার্কার্ন্যায়।্আপি্িেন্বর্লপছলাি্ওর্ভাই্হাপজর্থাকর্ল্এ-
িব্দ্উচ্চারণ্করার্ক্ষিিাও্হি্না্িার।্িাইর্িই্রার্ ্কাাঁপর্ি্কাাঁপর্ি্পডকযান্টারো্
উপন্ ছুাঁর্ে্ িার্রন্আিার্ পের্ক।্আরও্ডজনোর্নক্ পডকযান্টার্ হার্ির্কার্ছ্ হাপজর্
থাকর্ল্স্বকোই্ ছুাঁের্ি্ পিযা্করর্িন্না্উপন।্ পবর্য়র্শুরু্ খথর্কই্ভদ্রর্লাক্অপি্
জঘনয্ বযবহার্কর্র্আর্ছন্ খলপডর্স্ার্থ।্ খির্য়পেরও্স্বভাব্এিন্ খয্ ির্র্ খ র্লও্
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এস্ব্অিযাচার্রর্পবরুর্দ্ধ্প্রপিবাে্করর্ি্চাইি্না।্এিনকী,্আিার্কার্ছও্স্ব্কথা্
বলি্না।্আজ্স্কার্লই্ওর্হার্ি্ওই্ো ্েুর্ো্খেের্লন,্ও-স্ম্বর্ন্ধ্ও্আিায়্পকছু্
বর্লপন।্ পকন্তু্ আপি্ জাপন্ ও-ো ্ হর্য়র্ছ্ হযাে-পপর্নর্ খোাঁচায়।্ িয়িান্ কুকুর্
খকাথাকার।্ির্র্খ র্ছ্খলাকো,্িাই্িার্ক্এভার্ব্ ালা াল্খেওয়ার্জর্নয্ঈশ্বর্ক্ষিা্
করুন্আিায়।্স্ারােুপনয়ায়্পকন্তু্ওর্ির্িা্িয়িান্আর্েুপে্খেো্খ র্ছ্পকনা্স্র্ন্দহ।্
আঠার্রা্িাস্্আর্ ্ওাঁর্স্র্ঙ্গ্প্রথি্খেো্হয়্আিার্ের।্িেন্পকন্তু্অদু্ভি্সু্ন্দর্পছল্
ওাঁর্স্বভাব।্চিৎকার্িানুষ্ পছর্লন্উপন।্িারপর,্এই্আঠার্রা্িাস্্ খযন্আঠার্রাো্
েীঘে্বছর্রর্ির্িাই্ির্ন্হর্য়র্ছ্আিার্ের্কার্ছ।্স্র্ব্লন্ডর্ন্খপৌঁর্ছপছল্খলপড।্হযাাঁ,্
এই্িার্প্রথি্স্িুদ্রযাো।্ বাপে্ খথর্ক্আর্ ্কের্না্ খবর্রায়পন।্ খেিাব,্ োকা্আর্
লন্ডর্নর্ভুর্য়া্আেবকায়োর্চিক্খেপের্য়্খবচাপরর্পচত্ত্জয়্কর্র্খেলর্লন্উপন।্ভুল্
যপে্ খস্্কর্র্ থার্ক্ির্ব্ খেস্ারিও্ পের্য়র্ছ।্ বর্ো্ খবপি্ পের্য়র্ছ।্ খকার্না্ স্ত্রীর্লাক্
এভার্ব্আর্ পের্য়র্ছ্ পকনা্জাপন্না।্ খকান্িার্স্্ওাঁর্স্র্ঙ্গ্ খেো্হর্য়পছল্আিার্ের?্
এোর্ন্ খপৌঁর্ছার্নার্ পঠক্ পর্রই।্ জুন্ িার্স্্ খপৌঁর্ছপছলাি্ আিরা।্ খেো্ হর্য়পছল্
জুলাইর্য়।্ ি্বছর্রর্জানুয়াপরর্ি্পবর্য়্হয়্ওর্ের।্হযাাঁ,্হা্খিার্ক্এেন্েুর্ব্আর্ছ্
ও।্আপনারা্ খ র্ল্ িবুও্ খেো্ করর্ব্ পনিয়।্ পকন্তু্ একো্ কথা,্ ওর্ক্ খবপি্ প্রশ্ন্
করর্বন্না।্রক্তিাাংর্স্র্িানুষ্খিা!্পনযোিনও্বর্ো্কি্যায়পন্কাল্রাি্খথর্ক। 
 
খকার্চ্আে্হর্য়্শুর্য়্পছর্লন্খলপড্িযার্কনেল।্আর্ র্খথর্ক্খবি্স্প্রপিভ্ির্ন্হল্
িাাঁর্ক।্খচাে-িুর্ের্ঔজ্জ্বলয্খযন্অর্নকো্পের্র্এর্স্র্ছ।্খথর্রস্া্আিার্ের্স্র্ঙ্গ্স্র্ঙ্গ্
 ুর্কপছল।্পভপন ার্আর্জল্পের্য়্আবার্খস্্যুইর্য়্পের্ি্বস্ল্খলপডর্কালপির্ে্পো্
েুর্লাো। 
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আিরা্ঘর্র্ ুকর্িই্বর্ল্উঠর্লন,্আিা্কপর,্আবার্খজরা্করর্ি্আর্স্নপন? 
 
না।্ েুব্ নরি্স্র্র্উত্তর্ পের্ল্ খহািস্।্আপপন্ খয্পপরশ্রান্ত,্িা্আপি্জাপন,্ খলপড্
িযার্কনেল।্ িাই্আপনার্ক্ পবিি্ করার্ খকার্না্ অপভপ্রায়্ খনই।্আপি্ শুযু্ একপে্
পজপনস্্ চাই্ এবাং্ িা্ হল্ আপপন্ যার্ি্ খকার্না্ পবেম্বনায়্ না্ পর্েন।্ িাই,্ স্ব্
জপেলিার্জে্ েুর্ল্যর্র্স্িস্ত্ঘেনার্ক্স্রল্কর্র্িুর্ল্যরায়্আিার্এি্আগ্রহ।্
আিার্ক্বনু্ধ্্ পহর্স্র্ব্ পনন।্আিার্ক্ পবশ্বাস্্করুন।্পপরণার্ি্হয়র্িা্ খেের্বন্স্পিযই্
আপনার্আস্থাভাজন্হর্ি্খপর্রপছ্আপি। 
 
কী্করর্ি্বর্লন্আিার্ক? 
 
যা্স্িয,্িাই্বলুন। 
 
পি.্খহািস্! 
 
না,্না্ খলপড্িযার্কনেল,্ওর্ি্ খকার্না্ সু্পবর্য্হর্ব্না।্আিার্যৎস্ািানয্নািযর্ির্
পকছু্পকছু্হয়র্িা্শুর্ন্থাকর্বন।্এই্স্ািানয্ক্ষিিার্স্বেুকু্পের্য়্আপি্প্রিাণ্কর্র্
খেব,্খয-কাপহপন্আিার্ের্শুপনর্য়র্ছন,্িা্আ ার্ াো্বানার্না। 
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পববণে্িুর্ে্এবাং্ভয়ািে্েৃপষ্ট্খির্ল্খলপড্িযার্কনেল্এবাং্খথর্রস্া্েুজর্নই্েযালেযাল্
কর্র্িাপকর্য়্পছর্লন্খহাির্স্র্পার্ন। 
 
িারপরই্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্খথর্রস্া,্আপনার্যৃষ্টিা্খিা্খেেপছ্কি্নয়।্আপপন্পক্বলর্ি্
চান,্খলপড্পির্থয্বর্লর্ছ? 
 
খচয়ার্খছর্ে্উর্ঠ্োাঁোল্খহািস্,্পকছু্বলার্খনই্আপনার? 
 
স্বই্খিা্বর্লপছ্আপনার্ক। 
 
আর্একবার্ভাবুন্খলপড্িযার্কনেল!্অকপর্ে্স্িস্ত্েুর্ল্বলর্ল্ভার্লা্হি্না্পক? 
 
িুহভ র্িের্ পিযার্ ছায়া্ েুর্ল্ ওর্ঠ্ খলপডর্ ছপবর্ ির্িা্ সু্ন্দর্ িুর্ে।্ পরক্ষর্ণই্ িার্
চাইর্িও্এক্ ভীর্ পচন্তায়্আিন্ন্হর্য়্যায়্িা।্ িুর্োর্ির্ির্িাই্ পস্থর্হর্য়্আর্স্্
িুর্ের্প্রপিপে্খরো। 
 
যা্জাপন,্স্বই্বর্লপছ্আপনার্ক। 
 
েুপপ্ িুর্ল্ পনর্ল্ খহািস্।্ কাাঁয্ ঝাাঁপকর্য়্ বলর্ল,্ আপি্ েুঃপেি।্ আর্ পিিীয়্ িব্দপে্
উচ্চারণ–কর্র্ঘর্খছর্ে্খবপরর্য়্এল্বাপের্বাইর্র।্পার্কে্একো্পুকুর্খের্েপছলাি।্
খহািস্্এই্পুকুরোর্পের্কই্পনর্য়্খ ল্আিায়।্ওপর্রর্জল্জর্ি্বরে্হর্য়্খ র্ছ।্
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িবু্ একপেিাে্ পছদ্র্ খেেলাি্ িার্ িার্ঝ।্ পঠক্ খযন্ একো্ রাজহাাঁস্্ েুব্ পের্য়র্ছ্
বরর্ের্স্তর্ খভে্কর্র।্ পছদ্রপের্ওপর্একবার্ খচাে্ বুপলর্য়্ পনর্ল্ খহািস্।্িারপর্
খ ল্বাপের্েের্ক।্খস্োর্ন্োাঁপের্য়্েযানপল্হপপকনর্স্র্জর্নয্খছার্ো্একো্পচরকুে্
পলর্ে্বৃদ্ধ্পাহারাোরর্ক্পের্য়্খবপরর্য়্পেল্খস্। 
 
চলর্ি্চলর্ি্বলর্ল,্অন্ধ্কার্র্ প ল্ ছুেলাি্ওয়ােস্ন।্লা র্লও্ খলর্ ্ খযর্ি্পার্র।্
পকন্তু্ বনু্ধ্বর্ হপপকনর্স্র্ জর্নযও্ খিা্ পকছু্ করা্ েরকার।্ পবর্িষ্ কর্র্ পিিীয়বার্
ঘেনাস্থল্ পপরেিের্নর্ পর।্ এেনও্ পকন্তু্ ওর্ক্ আপি্ ের্ল্ োনর্ি্ রাপজ্ নই।্ যা্
খেেলাি,্ যা্ শুনলাি,্িা্ খ াপন্থাকুক্আিার্ের্ েুজর্নর্ির্যযই।্আিার্ খিা্ ির্ন্
হয়,্এরপর্আিার্ের্িৎপর্হওয়া্েরকার্একপে্পবর্িষ্যাোপর্থর্জাহাজ্অপের্স্।্
ওোর্ন্একেু্খোাঁজেবর্খনওয়া্প্রর্য়াজন।্যিেভর্ির্ন্হয়,্অপেস্ো্পলির্লর্একেি্
খির্ষর্ পের্ক।্ েপক্ষণ্ অর্িপলয়া্ আর্ ইাংলর্ন্ডর্ ির্যয্ আরও্ একো্ লাইর্ন্ পেিার্
যািায়াি্কর্র।্ পকন্তু্আপািি্অর্নকোপন্জায় া্ জুর্ে্আরম্ভ্করা্ যাক্অনুস্ন্ধ্ান্
আর্িেন্ত। 
 
খহাির্স্র্কাডে্িযার্নজার্রর্কার্ছ্খপৌঁর্ছার্নািাে্ডাক্পেল।্প্রর্য়াজনীয়্েবর্স্াংগ্রহ্
করর্ি্পবর্িষ্খব ্খপর্ি্হল্না।্১৮৯৫্স্ার্লর্জুন্িার্স্্স্বর্ের্ির্বন্দর্র্খপৌঁর্ছর্ছ্
িাে্ একপে্ পেিার।্ জাহার্জর্ নাি,্ রক্অব্ পে্ পজিালোর–এ-খকাম্পাপনর্ স্বর্চর্য়্
বর্ো্আর্ স্বর্চর্য়্ ভার্লা্ জলর্পাি্ এইোই।্ যােীিাপলকায়্ খচাে্ বুর্লার্িই্ পাওয়া্
খ ল্ অযাপডর্লর্ডর্ পিস্্ খেজার্ আর্ িার্ পপরচাপরকার্ নাি।্ েুজর্নই্ স্া র্ পাপে্
পের্য়র্ছ্রক্অব্ পে্ পজিালোর-এ।্জাহাজো্এেন্অর্িপলয়ার্পর্থ।্সু্র্য়জ্োর্লর্
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েপক্ষর্ণ্খকাথাও্িার্ক্পাওয়া্ খযর্ি্পার্র।্১৮৯৫্স্ার্ল্খয্খয্অপেস্ার্ররা্জাহার্জ্
পছর্লন,্এেনও্িাাঁরাই্আর্ছন্শুযু্একজন্ছাো।্োেে্অপেস্ার্ পি.্জযাক্খক্রাকার্
এেন্কযার্েন্হর্য়র্ছন।্পেন্েুর্য়র্কর্ির্যযই্স্াোম্পেন্খথর্ক্িার্ের্নিুন্জাহাজ্
বাস্্রক্পাপে্জিার্ব্স্া র্রর্বুর্ক।্এই্জাহার্জরই্চাজে্বুর্ঝ্খনর্বন্পি.্খক্রাকার।্
উপন্থার্কন্ পস্র্ডনহযার্ি।্ পকন্তু্ওইপেন্স্কার্ল্িার্আস্ার্কথা্আর্ছ্ পনর্েেি্ বুর্ঝ্
খনওয়ার্জর্নয।্েরকার্ির্ন্করর্ল্আিরা্অর্পক্ষা্করর্ি্পাপর্িার্জর্নয। 
 
না,্িাাঁর্স্র্ঙ্গ্খেো্করার্খকার্না্অপভপ্রায়্খহাির্স্র্খনই।্ির্ব্ভদ্রর্লার্কর্কার্জর্
খরকডে্আর্চপরে্স্ম্বর্ন্ধ্্আরও্পবিে্েবর্খপর্ল্পবলক্ষণ্েুপি্হর্ব্খস্। 
 
অপি্ চিৎকার্ িার্ কার্জর্ খরকডে।্ খযা যিার্ পেক্ পের্য়্ কযার্েন্ খক্রাকার্রর্
যার্রকার্ছ্আস্ার্ির্িা্অপেস্ার্খকাম্পাপনর্অিগুপল্জাহার্জর্ির্যয্একজনও্খনই। 
 
আর্চপরে?্পডউপের্ি্বহাল্থাকার্স্ির্য়্ওাঁর্ির্িা্পবশ্বস্ত্কিেচারী্আর্েুপে্পাওয়া্
যার্ব্ পক্না্স্র্ন্দহ।্ পকন্তু্জাহার্জর্ খডর্কর্বাইর্র্ খ র্লই্উপন্অনয্ পুরুষ।্েভরন্ত্
েুবোর্খবপর্রায়া।্িেন্একেুর্িই্িাথা্ রি্হর্য়্যায়।্অপি্স্হর্জই্উর্ত্তপজি্হর্য়্
ওর্ঠন।্চপকর্ি্খলাপ্পায়্কাণ্ডোন।্পকন্তু্এস্ব্স্র্েও্উপন্অনু ি্এবাং্স্ৎ।্অন্তর্র্
িায়ােয়ার্ অভাব্ হয়্ না্ কের্না।্ স্ব্ েবর্রর্ স্ার-েবর্ এই্ িথযপে্ খজা াে্ কর্র্
অযাপডর্লড-স্াোম্পেন্খকাম্পাপনর্অপেস্্খথর্ক্খবপরর্য়্পেল্খহািস্।্একো্ভাোর্ে্
 াপে্পনর্য়্এল্স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডের্স্াির্ন।্খভির্র্পকন্তু্ ুকল্না!্ াপের্ির্যযই্বর্স্্
রইল্িন্ময়্হর্য়।্ কুপঞ্চি্জ্ব্ যু ল্আর্ললাে্ খরোয়্ খেেলাি্ পনপবে্ পচন্তার্ ছায়া।্
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ওোন্ খথর্ক্  াপে্ পনর্য়্ খপৌঁর্ছাল্ খস্্ খিপরাং্ক্রস্্ খেপলগ্রাে্অপের্স্র্ স্াির্ন।্ কার্
নার্ি্একো্েবর্পাঠার্ল্খস্োন্খথর্ক।্স্ব্খির্ষ,্খস্াজা্পের্র্এল্খবকার্পির্ের্
বাস্ায়। 
 
না্খহ্ওয়ােস্ন,্পারলাি্না,্ঘর্র্ ুকর্ি্ ুকর্ি্বলল্খহািস্।্িিন্একবার্খবপরর্য়্
খ র্ল্ েুপনয়ার্আর্কার্রা্ক্ষিিা্থাকর্ব্না্ওর্ক্বাাঁচার্নার।্আিার্এ-কিেজীবর্নই্
আপি্ খের্েপছ,্ েু-একবার্ অপরাযী্ অপরায্ কর্র্ যি্ না্ ক্ষপি্ কর্রর্ছ,্ িার্ খচর্য়্
বহুগুণ্খবপি্স্পিযকার্রর্ক্ষপি্কর্রপছ্ পক্রপিনালর্ক্আপবষ্কার্কর্র।্ পকন্তু্এেন্আপি্
স্াবযান্ হর্য়্ খ পছ।্ পির্েপছ্ এস্ব্ পপরপস্থপির্ি্ কীভার্ব্ হুাঁপিয়ার্ হর্য়্ চলর্ি্ হয়।্
পবর্বকর্ক্ ছলনার্ চাইর্ি্ বরাং্ ইাংলর্ন্ডর্আইনকানুর্নর্ স্র্ঙ্গই্ লুর্কাচুপর্ খেলা্ যাক।্
চরি্বযবস্থা্খনওয়ার্আর্ ্আিার্ের্আরও্পকছু্জানা্েরকার। 
 
স্র্ন্ধ্্ হওয়ার্ আর্ ই্ এর্স্্ খ ল্ ইনর্স্পকের্ েযানপল্ হপপকনস্।্ কথাবািো্ শুর্ন্
বুঝলাি,্খিার্েই্সু্পবযা্করর্ি্পারর্ছ্না্খবচাপর। 
 
পি.্ খহািস্,্ আিার্ পবশ্বাস্্ পনিয়্ খভলপক-খেলপক্ পকছু্ জার্নন্আপপন।্ িার্ঝ্ িার্ঝ্
স্পিযই্আপি্ভাপব,্খভাজবাপজর্খযস্ব্নিুনা্খেপের্য়্আিার্ের্িাক্লাপ র্য়্খেন,্িা্
কের্না্িাপের্িানুর্ষর্থাকর্ি্পার্র্না।্খচারাই্রুর্পার্বাস্ন্খয্পুকুর্রর্নীর্চ্আর্ছ্
িা,্আপপন্কী্কর্র্জানর্লন্বলুন্খিা। 
 
আপি্জানিাি্না। 
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পকন্তু্আপপনই্খিা্আিায়্পলর্ে্পাঠার্লন্পুকুর্রর্িলাো্পরীক্ষা্কর্র্খেের্ি? 
 
খপর্য়ছ্িাহর্ল? 
 
পনিয়! 
 
খিািার্ক্স্াহাযয্করর্ি্খপর্রপছ্খজর্ন্স্পিযই্েুব্েুপি্হলাি। 
 
স্াহাযয্আর্করর্লন্খকাথায়!্উলর্ে্আরও্জপেল্কর্র্িুলর্লন্স্িস্ত্বযাপারোর্ক।্
কী্যরর্নর্খচার্এরা?্এি্কাঠ্েে্পুপের্য়্রুর্পার্বাস্ন্চুপর্করার্পর্খচারাই্িাল্
খের্ল্যায়্স্বর্চর্য়্কার্ছর্একো্পুকুর্রর্জর্ল? 
 
বাস্তপবকই,্ বর্ো্উৎকে্কাণ্ড!্ খের্ে্শুর্ন্এর্ের্িাথা-পা র্লর্েল্ছাো্আর্ পকছু্
ির্ন্ হয়্ না।্আপি্ ভাবপছলাি্ অনয্ কথা।্রুর্পাগুর্লা্ যপে্ খনহািই্ খযাাঁকা্ খেওয়ার্
উর্ের্িয্ খনওয়া্ হর্য়্ থার্ক্ এবাং্ বাস্নগুর্লা্ খনওয়ার্ খকার্না্ েরকারই্ থার্ক্ না্
খলাকগুর্লার,্িাহর্ল্স্বভাবিই্ খচারাই্িাল্ঝেপে্পাচার্কর্র্ খের্ল্ঝাো্ হাি-পা্
হওয়ার্জর্নযই্উেপবগ্ন্হর্য়্ওঠা্স্বাভাপবক্িার্ের্পর্ক্ষ। 
 
পকন্তু্এ্যরর্নর্ভাবনাই-বা্আপনার্িাথায়্আস্র্ছ্খকন,্িাই্খিা্বুঝলাি্না? 
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ির্ন্হল,্িাই্বললাি।্এিনো্হর্লও্ খিা্হর্ি্পার্র।্ খোলা্জানলা্ র্ল্ খবপরর্য়্
আস্ার্ পর্রই্ স্াির্ন্ পেল্ পুকুরো।্ বরর্ের্ ির্যয্ খছাি্ ছাোপে্ লুি্ কর্র্ িুলল্
ওর্ের।্এর্চাইর্ি্লুর্কার্নার্ভার্লা্জায় া্পাওয়া্পক্আর্স্ম্ভব্পছল্িেন? 
 
লুর্কার্নার্ জায় া্ পঠক্ বলর্ছন।্ খস্াল্লার্স্্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠ্ হপপকনস্,্ পঠক,্ পঠক!্ এেন্
বুঝপছ্ স্ব!্ খভার্ হর্য়্ আস্পছল,্ খলাকজন্ খবপরর্য়্ পর্েপছল্ পর্থ!্ খস্্ স্ির্য়্ অি্
বাস্ন-খকাস্ন্পনর্য়্রাস্তায়্খবর্রার্না্িার্নই্খলার্কর্খচার্ে্পো।্িাই,্পুকুর্রর্িলায়্
 পিি্খরর্ে্খ ল্ওর্ের্খচারাই্িাল।্ইর্ি্পছল,্পর্র,্সু্র্যা ির্িা্স্পরর্য়্পনর্য়্যার্ব্
িালগুর্লা।্ এর্ক্সর্লন্ট্ পি.্ খহািস্।্ আপনার্ ওই্ খযাাঁকা্ খেওয়ার্ পথর্য়াপরর্ চাইর্ি্
আিার্পথর্য়াপর্পকন্তু্অর্নক্ভার্লা। 
 
হযাাঁ,্ বাস্তপবকই,্ প্রিাংস্া্ করার্ ির্িা্ পথর্য়াপর্ খিািার।্ আিার্ পচন্তাযারা্ খয্ একেু্
বক্সাছাো্পবিৃঙ্খল্হর্য়্উর্ঠপছল,্খস্-পবষর্য়্এেন্আপি্পনঃস্র্ন্দহ্পকন্তু্যিই্পবিৃঙ্খল্
খহাক্না্খকন,্খভর্বপচর্ন্তই্খয্রুর্পাগুর্লা্আপবষ্কার্কর্রপছ,্িা্িুপিও্অস্বীকার্করর্ি্
পারর্ব্না্হপপকনস্। 
 
িা্স্পিয,্স্যার।্স্বই্খিা্আপপন্করর্লন।্আিার্ক্পকন্তু্খহাাঁচে্খের্ি্হর্য়র্ছ। 
 
খহাাঁচে্খের্ি্হর্য়র্ছ? 
 
হযাাঁ,্পি.্খহািস্।্আজ্স্কার্ল্পুর্রা্যোন্ডাল্েলো্যরা্পর্ের্ছ্পনউইয়র্কে। 
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স্বেনাি।্িাহর্ল্খিািার্পথর্য়াপরোই্খয্বানচাল্হর্য়্খ ল,্হপপকনস্।্ওরাই্খয্কাল্
রার্ি্খকর্ন্ট্েুন্কর্র্খ র্ছ,্এ-যারণা্ির্ব্নস্যাৎ্হর্য়্খ ল। 
 
িারাত্মক,্ পি,্ খহািস্,্ ওর্ের্ এই্ খগ্রপ্তার্ স্াংবাে্ িারাত্মক্ আিার্ পথর্য়াপরর্ পর্ক্ষ।্
েবরো্পাওয়ার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গই্যভপলস্াৎ্হর্য়্ খ র্ছ্আিার্ পথর্য়াপর।্ পকন্তু্আিা্ছাপেপন।্
যোন্ডালরা্ছাোও্পিনজর্নর্েল্খিা্আরও্থাকর্ি্পার্র।্অথবা্পুপলি্নাি্খিার্নপন,্
এিন্খকার্না্নিুন্েলও্হর্ি্পার্র্এরা। 
 
পঠক্বর্লছ।্েুবই্স্ম্ভব্িাই।্পকন্তু,্একী,্চলর্ল্নাপক? 
 
হযাাঁ,্পি.্খহািস্।্এ-বযাপার্রর্পকনারা্না-করা্পযেন্ত্আিার্িাপন্ত্খনই।্খেওয়ার্ির্িা্
আর্খকার্না্খোাঁজেবর্আর্ছ্নাপক্আপনার? 
 
একো্খিা্পের্য়পছ। 
 
খকানো? 
 
ওই্খয্খযাাঁকা্খেওয়ার্খচষ্টা। 
 
পকন্তু্খকন,্পি.্খহািস্,্খকন? 
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হযাাঁ,্ খস্ো্ একো্ প্রশ্ন্ বর্ে।্ পকন্তু্ এ-স্িস্যা্ খিািার্ ওপর্রই্ খছর্ে্ পেলাি্ এবার্রর্
ির্িা।্িাথা্ঘাপির্য়্এই্খযাাঁয়ার্আোর্ল্একো্পকছু্আপবষ্কার্কর্র্খেলা্পনিয়্কপঠন্
কাজ্হর্ব। 
 
খিািার্পর্ক্ষ।্ পডনার্রর্জর্নয্ খথর্ক্যার্ব্ না?্ খবি,্গুডবাই।্কাজ্কীরকি্ চলর্ছ্
জানার্ি্ভুর্লা্না্পকন্তু। 
 
পডনার্ খিষ্হল।্ খেপবলও্পপরষ্কার্হল।্িারপর্আবার্এই্প্রস্ঙ্গ্ পনর্য়্শুরু্করল্
খহািস্।্ পাইপো্ যপরর্য়্ পনর্য়পছল্ ও।্ চপে্ পরা্ পা্ েুর্ো্ এপ র্য়্ পের্য়পছল্আগুর্নর্
চুপল্লর্ পের্ক।্ আগুর্নর্ পিপষ্ট্ িার্ির্ আর্িজেুকু্ িনপ্রাণ্ পের্য়্ আপিও্ উপর্ভা ্
করপছলাি।্হঠাৎ্ঘপের্পের্ক্িাকার্ল্ও,্ওয়ােস্ন,্নিুন্পকছুর্আিা্করপছ্আপি। 
 
কেন? 
 
এেুপন।্কর্য়ক্ পিপনর্ের্ির্যযই।্কী্ভাবছ?্েযানপল্হপপকনর্স্র্স্র্ঙ্গ্বর্ো্ োরাপ্
বযবহার্করলাি? 
 
খিািার্পবচারবুপদ্ধর্ওপর্আস্থা্আর্ছ্আিার। 
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েুবই্স্াং ি্উত্তর,্ওয়ােস্ন।্খেে্আপি্যা্জাপন,্িা্খবস্রকাপর।্আর্ও্যা্জার্ন,্
িা্ স্রকাপর।্ বযপক্ত ি্নযায়পবচার্রর্অপযকার্আিার্আর্ছ,্ পকন্তু্িার্ খনই।্ খস্্ যা্
জার্ন,্িার্প্রপিপে্অক্ষর্প্রকাি্করর্ি্ খস্্ বাযয,্ িা্ না্ হর্ল্কিেকিোর্কার্ছ্ খস্্
পবশ্বাস্ঘািক।্এ্যরর্নর্পিযাযুক্ত্বযাপার্র্িার্ক্আপি্অযথা্কষ্ট্পের্ি্চাই্না।্িাই,্
খকস্ো্স্ম্পর্কে্আিার্পনর্জর্িন্পপরষ্কার্না্হওয়া্পযেন্ত্আিার্িথয্আিার্কার্ছই্
খরর্ে্পের্ি্চাই। 
 
পকন্তু্কিক্ষণ?্খকস্ো্পপরষ্কার্হর্ব্কেন? 
 
স্িয়্হর্য়্খ র্ছ।্খছার্োোর্ো্পকন্তু্আিযে্একো্নাের্কর্েৃর্িয্এবার্খিািায়্হাপজর্
থাকর্ি্হর্ব্ওয়ােস্ন। 
 
পস্াঁপের্ওপর্কীর্স্র্আওয়াজ্শুনলাি।্িারপর্রই,্েরজা্েুর্ল্যরর্লন্পির্স্স্্হাডস্ন্
এবাং্ খোলা্ েরজার্ পভির্ পের্য়্ পযপন্  ুকর্লন,্ িাাঁর্ ির্িা্ বযপক্তত্বিয়্ পনেুাঁি্
খপৌরুষবযঞ্জক্ িভপিে্ এ-ঘর্রর্ খচৌকাঠ্আর্ খকার্নাপেন্ খপর্রায়পন।্ ভদ্রর্লার্কর্ খচহারা্
খবজায়্লম্বা।্বয়র্স্্যুবক।্খস্ানাপল্রর্ঙর্খ াাঁে।্নীল্নীল্খচাে।্পনরক্ষীয়্অঞ্চর্লর্
কো্খরার্ে্ ার্য়র্রাং্িািার্ে্হর্য়।্খ র্ছ।্হালকা্পার্য়্লাপের্য়্লাপের্য়্চলার্যরন্
খেের্লই্খবাঝা্যায়,্অিবর্ো্খেহো্শুযু্বলিালীই্নয়,্রীপিির্িা্ পক্ষপ্র।্ঘর্র্ ুর্ক্
প্রথর্িই্ েরজাো্ বন্ধ্্ কর্র্ পের্লন্ উপন।্ িারপর্ পের্র্ োাঁোর্লন্ আিার্ের্ পের্ক।্
িুপষ্টবদ্ধ্েুই্হাি্আর্ঘন্পনশ্বার্স্্উথাপলপাথাপল্বুক্খের্ে্ির্ন্হল্খয্খকার্না্এক্
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প্রবল্আর্ব ্অপভভভ ি্কর্র্খেলার্খচষ্টা্করর্ছ্ওাঁর্ক।্পকন্তু্উপন্িা্োপবর্য়্রাের্ছন্
প্রাণপণ্িপক্তর্ি। 
 
বসু্ন,্কযার্েন্খক্রাকার।্আিার্খেপলগ্রাি্খপর্য়পছর্লন? 
 
হািলওয়ালা্একো্খচয়ার্র্যপ্কর্র্বর্স্্পের্লন্কযার্েন্খক্রাকার।্িারপর্পজোসু্্
খচার্ে্িাকার্লন্আিার্ের্েুজর্নর্পার্ন। 
 
খেপলগ্রাি্ খপর্য়পছ।্ খয্ স্ির্য়্আস্র্ি্ বর্লপছর্লন,্ খস্ই্ স্িয়র্িই্ এর্স্পছ।্ শুনলাি,্
অপের্স্ও্প র্য়পছর্লন্আপপন।্খেেপছ,্খরহাই্খনই্আপনার্হাি্খথর্ক।্োরাপ্েবর্
যপে্পকছু্থার্ক,্বলুন!্আপি্স্ব্শুনপছ।্কী্করর্ি্চান্আপপন্আিায়্পনর্য়?্খগ্রপ্তার?্
বলুন,্বলুন!্ চুপচাপ্বর্স্্আপপন্ খয্আিার্স্র্ঙ্গ্ইাঁেুর-খবোর্লর্ খেলা্ খেলর্বন,্িা্
আপি্হর্ি্খেব্না। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ওাঁর্ক্একো্ পস্ ার্ োও,্ ওয়ােস্ন।্কাির্ে্ পনন,্কযার্েন্ খক্রাকার।্
নাভোস্্হর্য়্যার্বন্না।্একো্কথা্শুর্ন্রােুন্আপনার্ক্যপে্স্াযারণ্পক্রপিনাল্বর্ল্
ভাবিাি,্ িাহর্ল্ একস্র্ঙ্গ্ বর্স্্ কের্না্ যভিপান্ করিাি্ না।্ খোলােুপল্ কথা্ বলুন।্
আপনার্ভার্লা্করব।্চালাপক্করর্ি্খ র্লই্খিষ্কর্র্খেলব। 
 
কী্করর্ি্বর্লন্আিার্ক? 
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স্পিয্ বলর্ি্ বপল।্  িরার্ি্ অযাপব-গ্রযাঞ্জ-এ্ যা্ যা্ ঘর্ের্ছ,্ িার্ অপবকল্ পববরণ্
খিানার্ি্বপল।্ির্ন্রাের্বন,্যা্বলর্বন,্িা্স্িয্হওয়া্চাই।্একো্অক্ষরও্নেচে্
হর্ল্চলর্ব্না।্একো্িব্দও্জুের্ি্পারর্বন্না,্বাে্পের্ি্পারর্বন্না।্এ-বযাপার্র্
আপি্এি্খবপি্ খজর্ন্ খের্লপছ্ খয,্আপপন্যপে্ খস্াজা্পথ্ খছর্ে্এক্ইপঞ্চও্খবাঁর্ক্
যান,্িাহর্লই্জানলার্স্াির্ন্োাঁপের্য়্বাজাব্এই্পুপলি্হুইস্ল্এবাং্পচরকার্লর্ির্িা্
আিার্আওিার্বাইর্র্চর্ল্যার্ব্এ-খকস্। 
 
িুহভ র্িের্ জর্নয্ পচন্তা্ করর্লন্ কযার্েন।্ িারপর্র,্ খরার্ে্ খপাো্ ভারী্ হার্ি্ স্ির্ব্দ্
স্র্জার্র্পার্য়র্ওপর্এক্ঘুপস্্খির্র্খচাঁপচর্য়্উঠর্লন্খজার্ লায়,্খেো্যাক্কপাল্
ঠুর্ক।্ আিা্ কপর,্ আপনার্ কথার্ োি্ আর্ছ।্ িার্ ওপর্র,্ আপপন্ স্াো্ চািোর্
িানুষ।্স্িস্ত্কাপহপনো্আপনার্ক্আপি্বলপছ।্পকন্তু্িার্আর্ ্একো্কথা্বর্ল্রাপে,্
কথাো্আিার্প্রস্র্ঙ্গ।্ পনর্জর্স্ম্বর্ন্ধ্্আপি্ পবনু্দিাে্ পচন্তা্কপর্না,্কার্রা্পর্রায়াও্
কপর্ না।্ কৃিকর্িের্জর্নয্ পিলিাে্অনুর্িাচনা্আিার্ খনই।্ যা্কর্রপছ,্িার্জর্নয্
আপি্  পবেি।্ সু্র্যা ্ খপর্ল্আবার্ িা্ করর্ি্ িুহভ র্িের্ জর্নযও্ কুণ্ঠার্বায্ করব্ না।্
অপভস্ম্পাি্ পেন্ওই্জার্নায়ারোর্ক।্ খবোর্লর্ ির্িা্ ির্রও্ যপে্ খস্্ না্ ির্র্ ির্ব্
প্রপিবার্ওর্ক্পনর্কি্করর্ি্খপছপা্হব্না।্আিার্পকন্তু্যি্ভাবনা্খলপডর্জর্নয।্
খিপর্খিপর্খেজার।্ওর্ওই্অপভিপ্ত্নাি্যর্র্খকার্নাপেনই্ওর্ক্আপি্ডাকর্ি্পারব্
না।্অথচ্ওর্ওই্পিপষ্ট্িুর্ে্একেুকর্রা্হাপস্্েুপের্য়্খিালার্জর্নয্প্রাণ্পযেন্ত্পের্ি্
পাপর।্িাই্যেনই্ভাপব,্কিকগুর্লা্অবাপিি্ঝার্িলায়্জপের্য়্পের্ি্চর্লর্ছ্ও্বুক্
খভর্ঙ্যায়্আিার।্িাথা্পঠক্রাের্ি্পাপর্না।্পকন্তু্পকন্তু্এ্ছাো্আর্কীই-বা্করার্
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পছল্আিার?্আর্ ্আপনার্ের্ খিানাই্আিার্ কাপহপন।্ স্ব্ খিানার্ পর্আপনারাই্
বলর্বন,্এর্চাইর্ি্পনর্েোষ্আর্পকছু্করণীয়্আিার্পছল্পক্না। 
 
একেু্ পপপছর্য়্ খযর্ি্ হর্ব্আিায়।্আপপন্ খিা্ স্বই্জার্নন্ বর্লই্ ির্ন্ হর্ি।্ওর্
স্র্ঙ্গ্আিার্ প্রথি্ খেো্ রক্ অব্ পজিালোর্র।্আিা্ কপর,্ এ-েবরও্ রার্েন।্ খস্-
জাহার্জ্ খিপর্ পছল্ পযার্স্ঞ্জার।্ আর্ আপি্ োেে্ অপেস্ার।্ প্রথি্ আলার্পই্
ভার্লার্বর্স্পছলাি।্ খস্ই্ পেনপে্ খথর্ক্ আিার্ ির্নর্ আকাি্ জুর্ে্ ওর্ক্ ছাো্ আর্
খকার্না্নারীর্ক্আপি্খেপেপন।্খ উর্য়র্িার্ল্ েুলর্ি্েুলর্ি্প্রপিপেন্িার্ক্খের্েপছ।্
যিবার্ খের্েপছ,্ িিবারই্ খযন্ আরও্  ভীরভার্ব্ ভার্লার্বর্স্পছ।্ িার্ েুল-খকািল্
চরণ্ খডর্কর্ খয্ খয্ অাংি্ িাপের্য়্ খযি্ পের্নর্আর্লায়,্ রার্ির্অন্ধ্কার্র্ পডউপের্ি্
থাকার্ স্ির্য়্ কিবার্ হাাঁেু্ খ র্ে্ বর্স্্ চুম্বন্ কর্রপছ্ খডর্কর্ খস্ইস্ব্ পবর্িষ্ অাংি।্
পবর্য়র্প্রস্ঙ্গ্খকার্নাপেনই্ওর্ঠপন।্পুরুষ্পহর্স্র্ব্নারীর্কাছ্খথর্ক্খযরকিপে্িাপজেি্
বযবহার্ আিা্ করা্ যায়,্ িার্ কাছ্ খথর্ক্ িাই্ খপর্য়পছলাি।্ এ-স্ম্পর্কে্ খকার্না্
অপভর্যা ্ খনই্ আিার।্ খপ্রি্ পছল্ শুযু্ আিার্ পের্কই।্ আর,্ িার্ পের্ক্ পছল্ শুযু্
পনকপষি্পনিেল্বনু্ধ্ত্ব্আর্িযুর্স্াহচযে।্ছাোছাপে্হর্য়্যাওয়ার্পর,্আর্ র্ির্িাই্ও্
রইল্ স্বাযীন,্ বন্ধ্নহীন।্আপি্ পকন্তু্পারলাি্ না,্ পারলাি্ না্ ির্নর্ পে ন্তর্ক্ িুপক্তর্
রর্ঙ্রাপঙর্য়্পনর্ি। 
 
পর্রর্বার্স্া র্ খথর্ক্ পের্র্আস্ার্পর্ খপলাি্িার্ পবর্য়র্স্াংবাে।্ ির্নর্ির্িা্
িানুষর্ক্পবর্য়্কর্রর্ছ্খস্।্আর্খকনই-বা্করর্ব্না?্িার্ির্িা্খির্য়র্ক্বর্য়্ পনর্য়্
যাওয়ার্পর্ক্ষ্উপাপয্আর্অর্থের্চাইর্ি্খশ্রষ্ঠির্বাহন্আর্আর্ছ্পক?্যা্পকছু্সু্ন্দর,্
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যা্পকছু্ির্নারি,্িার্ের্জর্নযই্খিা্ওর্জন্ম।্িাই্ওর্পবর্য়র্েবর্শুর্ন্অযথা্কষ্ট্
পেলাি্না্িনর্ক।্ও-রকি্স্বাথেপর্আপি্নই।্খস্ৌভার্ যর্রুদ্ধ্েুয়ার্েুর্ল্খ র্ছ্ওর্
জীবর্ন।্ িাই্ খিা্ খস্্ কপেেকহীন্ নাপবর্কর্ জীবর্ন্ পনর্জর্ক্ জপের্য়্ ভপবষযৎ্ নষ্ট্
কর্রপন।্এইস্ব্খভর্ব্আনর্ন্দ্ভর্র্উঠল্আিার্অন্তর।্এিপনভার্বই্ভার্লার্বর্স্পছলাি্
আপি্খিপর্খেজারর্ক। 
 
িার্স্র্ঙ্গ্ খয্আবার্ খেো্হর্ব,্িা্ পকন্তু্ভাপবপন।্ িবার্স্া র্পাপে্ খেওয়ার্পর্
পর্োন্নপি্হল্আিার।্নিুন্জাহাজ্িেনও্পযেন্ত্না-খপৌঁর্ছাননায়্পস্র্ডনহযার্ি্আিার্
আত্মীয়্স্বজর্নর্কার্ছ্কর্য়ক্িার্স্র্জর্নয্রইলাি্আপি।্একপেন্একো্ পলর্ির্যয্
খেো্হর্য়্খ ল্খিপরর্বুপে্পপরচাপরকা্খথর্রস্ার্স্র্ঙ্গ।্স্ব্কথাই্বলল্খস্।্খিপরর্
কথা,্িার্স্বািীর্কথা।্ পকছুই্বাে্খ ল্না।্স্ব্খিানার্পর্আপি্খযন্পা ল্হর্য়্
খ লাি।্িািাল্কুকুর্খকাথাকার!্খয্নারীর্জুর্িার্ পের্ি্বাাঁযার্খযা যিা্িার্খনই,্
িারই্  ার্য়্ পকনা্ যেন-িেন্ খস্্ হাি্ খিার্ল!্ আবার্ খেো্ হল্ খথর্রস্ার্ স্র্ঙ্গ।্
িারপর,্ খেো্করলাি্স্বয়াং্খিপরর্স্ার্থ্একবার্নয়,্পরপর্েুবার।্অবিয্িারপর্
আর্ খেো্করর্ি্চাইর্ল্না্ খিপর।্ খস্পেন্ খনাপেি্ খপলাি্ খকাম্পাপনর,্হপ্তাোর্নর্কর্
ির্যয্ আবার্ পাপে্ পের্ি্ হর্ব্ স্া র্রর্ বুর্ক।্ খনাপেি্ খপর্য়্ প্রপিো্ করলাি,্
খযনর্িনপ্রকার্রণ্ রওনা্ হওয়ার্আর্ ্িার্ক্অন্তি্একবার্ খেো্ পের্য়্ খযর্ি্ হর্ব।্
প্রথি্ খথর্কই্ খথর্রস্ার্ স্র্ঙ্গ্আিার্ স্ম্ভাব।্ খিপরর্ক্ ও্ ভার্লাবাস্ি।্আর,্আিার্
ির্িাই্ ির্নপ্রার্ণ্ ঘৃণা্করি্ওই্ পপিাচোর্ক।্ বাপের্ খকাথায়্কী্আর্ছ্ খজর্নপছলাি্
ওরই্িুর্ে।্নীর্চর্িলায়্খছাি্ঘরোয়্বর্স্্পোশুনা্করি্খিপর।্ িরার্ি্গুপে্খির্র্
প র্য়্আাঁচে্কােলাি্জানলায়।্প্রথি্ খিা্জানলাই্ েুলর্ি্ চাইল্না্ও।্ পকন্তু্আপি্
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জানিাি,্ িুর্ে্ যাই্ বলুক্ না্ খকন,্ অন্তর্র্ খস্্ স্পিযই্ ভার্লাবাস্র্ি্ শুরু্ কর্রর্ছ্
আিায়।্িাই,্ওই্িুষারঝরা্রার্ি্আিার্ক্বাইর্র্োাঁে্কপরর্য়্রাো্িার্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্
নয়।্পেস্পেস্্কর্র্আিার্ক্স্াির্নর্বর্ো্জানলাোর্নীর্চ্আস্র্ি্বলল্ও।্জানলা্
খোলা্খপর্য়্ ুকলাি্োওয়ার্ঘর্র।্আবার্ওর্িুর্ে্শুনলাি্খস্ই্কাপহপন।্আবার্েুর্ে্
উঠল্ আিার্ রক্ত।্ খয-পশু্ আিার্ পপ্রয়িিা্ নারীর্ স্র্ঙ্গ্ এিোপন্ েুবেযবহার্ কর্র্
চর্লর্ছ,্িার্পবরুর্দ্ধ্িাপিাপান্ত্বষেণ্করলাি্প্রচুর।্জানলার্স্াির্নই্োাঁপের্য়্পছলাি্
েুজর্ন–ঈশ্বর্স্াক্ষী্আর্ছন,্খকার্নারকি্অর্িাভন্আচরণ্আিরা্কপরপন।্ পঠক্এিপন্
স্ির্য়্ উন্মর্ত্তর্ ির্িা্ পিরর্বর্ ্ ঘর্র্  ুকল্ ওর্ স্বািী।্  ুর্কই্ এিন্ একো্ কুৎপস্ি্
 াপল্ পের্ল্ খিপরর্ক,্ যা্ শুনর্লও্কার্ন্আঙুল্ পের্ি্ হয়।্পরিুহভ র্িেই্ হার্ির্লাপঠো্
পের্য়্স্র্জার্র্এক্ঘা্বপস্র্য়্পের্ল্ওর্িুর্ের্ওপর।্এক্লার্ে্চুপল্লর্স্াির্ন্প র্য়্
িুর্ল্ পনলাি্ চুপল্ল্ খোাঁচাবার্ খলাহার্ ডান্ডাো।্ শুরু্ হল্ িন্দ্ব্ যুদ্ধ।্ হািো্ খেেুন,্
এইোর্নই্আিায়্প্রথি্ খচাে্ খেয়্ও।্িারপর্এল্আিার্পালা।্ডান্ডাো্ ির্ন্ হল্
খযন্পচা্লাউর্য়র্ির্যয্বর্স্্খ ল।্ভাবর্ছন্বুপঝ্আপি্েুঃপেি?্না,্িিাই,্না!্িরণ-
বাাঁচন্ যুদ্ধ্িেন,্ েুজর্নর্একজনর্ক্িরর্ি্হিই।্ পকন্তু্িার্ খচর্য়ও্বর্ো্কথা্ পক্
জার্নন,্এ্িরণ্বাাঁচন্শুযু্আিার্ের্ েুজর্নর্নয়।্ওর্ের্ েুজর্নর্ খবলাও্প্রর্যাজয।্
খকননা্ওই্উন্মাে্খলাকোর্েপ্পর্র্খিপরর্ক্খের্ল্আস্া্আিার্পর্ক্ষ্িেন্স্ম্ভব্পছল্
পক?্ িাই,্ ওর্ক্ েুন্ কর্রপছ্ আপি।্ ভুল্ হর্য়র্ছ্ আিার?্ এ-রকি্ পপরপস্থপির্ি্
আপনার্ের্েুজর্নর্একজনও্যপে্থাকর্িন্িাহর্ল্এ্ছাো্আর্কী্করর্িন্বলর্ি্
পার্রন? 
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ছপে্ পের্য়্িারার্স্ির্য়্আিে্ পচৎকার্কর্র্উর্ঠপছল্ খিপর,্িাই্শুর্নই্ওপর্রর্ঘর্
খথর্ক্ বুপে্ খথর্রস্া্ খনর্ি্এর্স্পছল।্এক্খবািল্িে্ পছল্স্াইডর্বার্ডে।্ খবািল্ েুর্ল্
একেু্ খ র্ল্ পেলাি্ খিপরর্ খঠাাঁর্ে।্ িক্ খপর্য়্ প্রায়্আযিরা্ হর্য়্ প র্য়পছল্ খবচাপর।্
পনর্জও্এক্ খ াক্ খেলাি।্ খথর্রস্া্ পকন্তু্আ ার্ াো্বরর্ের্ির্িা্ঠান্ডা।্প্ল্েো্শুযু্
আিার্নয়,্িারও্বর্ে।্পঠক্করলাি,্এিনভার্ব্েৃিযোর্ক্স্াপজর্য়্রাের্ি্হর্ব্যার্ি্
খেের্ল্ ির্ন্ হয়্ একেল্ খচার্রর্ কাজ।্  ল্পো্ বার্ বার্ খিপরর্ক্ খিানার্ি্ লা ল্
খথর্রস্া।্ ইপিির্যয,্আপি্োয়ার্ খপ্ল্র্স্র্ ওপর্ উর্ঠ্ েপেো্ খকর্ে্ নাপির্য়্আনলাি।্
িারপর্ওর্ক্খচয়ার্রর্স্র্ঙ্গ্খবাঁর্য্খের্ল্েপের্কাো্ পেকোয়্শুর্য়া্বার্কর্র্পেলাি্
ছুপর্ পের্য়।্এ্না-করর্ল্ ছুপর্ পের্য়্কাো্ েপে্ খেের্লই্েনক্নের্ব্ পুপলর্ির।্এি্
কস্রি্কর্র্ওপর্র্উর্ঠ্ েপে্ খকর্ে্আর্ন,্ না-জাপন্ খস্্কী্ যরর্নর্ খচার।্িারপর্
জর্ো্ করলাি্ কিকগুর্লা্ রুর্পার্ বাস্নপে।্ খলার্ক্ খেের্ল্ খযন্ ভার্ব্ পনছক্ চুপর্
করর্িই্এর্স্পছল্েুপনরা।্িারপর্খবপরর্য়্পেলাি।্যাওয়ার্আর্ ্পনর্েেি্পের্য়্খ লাি্
পিপনে্পর্নর্রা্বার্ে্খযন্খিারর্ াল্খিার্ল্ওরা।্িিক্ষর্ণ্না ার্লর্বাইর্র্চর্ল্যাব্
আপি।্রুপপার্বাস্নগুর্লা্জর্ল্ খের্ল্ পের্য়্রওনা্হলাি্ পস্র্ডনহযার্ির্ পের্ক।্ির্ন্
আিার্এিেুকু্ গ্ল্াপন্ পছল্ না।্ শুযু্ অনাপবল্আনন্দ।্জীবর্নর্অন্তি্একো্ রাির্ক্
স্পিযকার্রর্ স্ৎ্ কাজ্ পের্য়্ ভপরর্য়্ িুলর্ি্ খপর্রপছ।্ পি.্ খহািস্,্ স্িয্ শুনর্ি্
খচর্য়পছর্লন,্স্িযই্বললাি।্এক্বণে্পির্থয্খনই,্োে্খনই,্অপিরঞ্জন্খনই।্জাপন্না,্
এ-স্র্িযর্িভলয্আিার্ েোন্ পের্য়্ পের্ি্হর্ব্ পক্না।্কপার্ল্যাই্থাকুক,্অকপর্ে্
স্বই্বললাি্আপনার্ক। 
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পকছুক্ষণ্ নীরর্ব্ যভিপান্ করল্ খহািস্।্ িারপর্ উর্ঠ্ োাঁোল।্ ঘর্রর্ এপেক্ খথর্ক্
ওপের্ক্প র্য়্করিেেন্করল্কযার্েন্খক্রাকার্রর্স্ার্থ। 
 
বলল,্ এইরকিোই্ খভর্বপছলাি্ আপি।্ জাপন,্ আপনার্ কাপহপনর্ প্রপিপে্ বণে্ স্িয।্
খকননা,্আপি্যা্জাপন্না,্খস্-রকি্কথা্আপপন্পবর্িষ্পকছু্বর্লনপন।্বযায়ািপবে্বা্
নাপবক্ ছাো্ িযার্কর্ের্ ওপর্ উর্ঠ্ ঘণ্টার্ েপের্ি্ খয-প ে্ খের্েপছ,্ খস্-প েও্ নাপবক্
ছাো্আর্ কার্রা্ পর্ক্ষ্ রপ্ত্ করা্ স্ম্ভব্ নয়।্ জীবর্ন্ একবারই্ নাপবকর্ের্ স্াংস্পর্িে্
এর্স্পছর্লন্খলপড্িযার্কনেল্এবাং্িা্স্া র্পাপে্খেওয়ার্স্ির্য়।্জীবর্নর্খয-স্তর্র্
উপন্ িানুষ,্ এই্ নাপবকপেও্ খস্ই্ স্তর্রর।্ েুপনর্ক্আোল্ করার্ ওাঁর্ প্রয়াস্্ খথর্কই্
খজর্নপছ্এই্িথযপে।্আরও্খজর্নপছ,্িাাঁর্ক্উপন্ভার্লাবার্স্ন।্স্পঠক্স্ভে্যর্র্িেন্ত্
শুরু্করর্ি্খপর্রপছলাি্বর্লই্খিা্এি্স্হর্জ্আপনার্না াল্খপর্য়পছ,্কযার্েন। 
 
আপি্খভর্বপছলাি্পুপলি্খকার্নাপেনই্আিার্ের্োাঁপক্যর্র্উঠর্ি্পারর্ব্না। 
 
এবাং্পার্রপন।্আিার্যিেভর্ পবশ্বাস্্পারর্বও্না।্কযার্েন্ খক্রাকার,্বযাপারো্ েুবই্
গুরুত্বপভণে।্ একো্ পবষয়্ আপনার্ স্াির্নই্ স্বীকার্ করপছ্ আপি।্ চরি্ আক্রির্ণর্
স্মু্মেীন্ হর্ল্ খযর্কার্না্ পুরুর্ষর্ পর্ক্ষ্ যা্ করা্ স্বাভাপবক্ আপপনও্ িাই্ করর্ছন।্
পনর্জর্জীবন্বাাঁচার্ি্ প র্য়্আপপন্যা্কর্রর্ছন,্িা্ খয্আইনানু ্নয়,্এিন্রায়ও্
খকউ্খের্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না্আিার।্যাইর্হাক,্এ্পনর্য়্িাথা্ঘািার্ব্পিপেি্জুপররা।্
ইপিির্যয্আপি্শুযু্এইেুকুই্বলর্ি্পাপর,্আপনার্ওপর্স্হানুভভ পি্এিই্ ভীর্খয্
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আপপন্যপে্আ ািী্চপিি্ঘণ্টার্ির্যয্অেৃিয্হর্য়্খযর্ি্পার্রন,্িাহর্ল্আপনার্পপছু্
যাওয়া্করর্ব্না। 
 
আর্িারপর্রই্স্ব্প্রকাি্পার্ব?্পনিয়। 
 
স্বই্প্রকাি্পার্ব। 
 
রার্ ্রপক্তি্হর্য়্ওর্ঠন্কযার্েন,্এ্কী্যরর্নর্প্রস্তাব?্এ-প্রস্তাব্পক্খকার্না্পুরুর্ষর্
কার্ছ্করা্চর্ল?্আইন্আপি্যিেুকু্জাপন,্িার্ি্অন্তি্এইেুকু্বুপঝ্খয,্পবচার্চলার্
স্ির্য়্খিপরর্কও্েুষ্কর্িের্স্পঙ্গনী্পহর্স্র্ব্ ণয্করা্হর্ব।্আপপন্পক্ভার্বন্িার্ক্এই্
পবষি্ পবপর্ের্ ির্যয্ একলা্ খের্ল্ খরর্ে্আপি্ খবিালুি্  া্  াকা্ পের্য়্ িজা্ খেেব্
আোল্খথর্ক?্ওরা্যা্করর্ি্চায়,্আিার্ক্পনর্য়্করুক।্পকন্তু্ঈশ্বর্রর্খোহাই,্ পি.্
খহািস্্এিন্একো্ উপায়্ বািলান্ যার্ি্ খবচাপর্ খিপরর্ক্আোলর্ির্জাাঁিাকর্ল্ না্
পের্ি্হয়। 
 
পিিীয়বার্কযার্ের্নর্পের্ক্হাি্বাপের্য়্পেল্খহািস্। 
 
যাচাই্কর্র্খেেপছলাি্আপনার্ক,্কযার্েন্খক্রাকার।্প্রপিবার্রই্খেেপছ,্আপপন্পনোে্
খস্ানা।্ যাক,্ এ্ বর্ো্ গুরুোপয়ত্ব্ পনর্ি্ হর্ি্ আিায়।্ পকন্তু্ হপপকনস্র্ক্ একো্
চিৎকার্ইপঙ্গি্ পের্য়পছ।্ খস্্যপে্িার্যথাযথ্বযবহার্না্করর্ি্পার্র,্আিার্ পকছু্
করার্খনই।্কযার্েন্খক্রাকার,্যা্করর্ি্চাই্িা্আইনিাপেক্খহাক।্আপপন্আস্াপি।্
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ওয়ােস্ন,্িুপি্ পিপেি্জুপর।্ পিপেি্জুপর্হওয়ার্ির্িা্ খিািার্চাইর্ি্খযা যিাস্ম্পন্ন্
পুরুর্ষর্স্র্ঙ্গ্এর্আর্ ্খেো্হর্য়র্ছ্বর্ল্ির্ন্পের্ছ্না্আিার।্আপি্পবচারপপি।্
এবার্ শুরু্ খহাক।্ জুপর্ ির্হােয় ণ,্ এজাহার্ আপনারা্ শুনর্লন।্ আস্াপি্ খোষী্ না্
পনর্েোষ? 
 
পনর্েোষ,্িাই্লডে,্বললাি্আপি। 
 
জন র্ণর্ইিাই্ঈশ্বর্রর্বাণী।্কযার্েন্খক্রাকার,্আপপন্িুক্ত।্আইর্নর্কবর্ল্আর্
খকার্না্ পনরপরায্না-পো্পযেন্ত্আিার্কার্ছ্আপপন্ পনরাপে।্বছরোর্নর্কর্ির্যযই্
পের্র্আসু্ন্খলপডর্কার্ছ।্আজর্কর্রার্ি্নযায়পবচার্রর্পর্খয্রায়্আিরা্ পেলাি,্
িার্িযোো্প্রিাণ্করুন্আপনার্এবাং্িাাঁর্পিপলি্ভপবষযর্ির্িযয্পের্য়। 
 
——– 
 
েীকা 
 
পিন্খ লার্স্র্রহস্য্ :্ পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্ পে্অযাপব্এযাঞ্জ্খস্র্েম্বর্১৯০৪্স্াংেযার্
িযান্ড্ িযা াপজর্ন্ এবাং্ ৩১্ পডর্স্ম্বর্ ১৯০৪-এর্ কপলয়াস্ে্ উইকপল্ পপেকায়্ প্রথি্
প্রকাপিি্হয়। 
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অযাপব্এযাঞ্জ,্িািেহযাি্ :্ পচল্লহাে-এর্কাছাকাপছ্অযাপব্উড্নার্ি্একপে্ খছার্ো্গ্রাি্
আর্ছ।্ এর্ েভরত্ব্ লন্ডন্ খথর্ক্ কির্বপি্ এ ার্রা্ িাইল।্ আবার্ নরর্োর্ক্ আর্ছ্
িািেহাি্নার্ির্একপে্গ্রাি। 
 
পলেব্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্পলেব্:্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্ব্লযািড্খস্ালজার্এবাং্পে্
অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্লায়ে্খিন–এই্েুপে্ ল্প্পলর্েপছর্লন্িালেক্খহািস্্পনর্জ।্পকন্তু্
েু-বারই্ পিপন্স্বীকার্কর্র্ পনর্য়পছর্লন্ খয্িার্ পলেননিপল্ওয়ােস্র্নর্ খলোর্ির্িা্
জনপপ্রয়্নাও্হর্ি্পার্র। 
 
পবর্য়র্বাাঁযর্ন্বাাঁযা্থাকর্ি্হয়্ :্১৮৫৭্স্ার্ল্ পডর্ভার্ৗস্ে্অযান্ড্িযাপেিপনয়াল্কর্জস্্
অযাক্ট্ পাি্ হর্লও,্ খহাির্স্র্ স্িকার্ল্আযুপনক্ যুর্ র্ ির্িা্ স্হর্জ্ পডর্ভাস্ে্ পাওয়া্
স্ম্ভব্পছল্না। 
 
খয্স্র্পর্ে্:্খপােে্বা্ওই্যরর্নর্িে্পুর্রার্না্হর্ল্িার্ি্একো্স্র্পর্ে।্যারা্
খপােে্ বা্ িেনুরূপ্ িে্ পছন্দ্ কর্রন্ িারা্ খবািল্ ঝাাঁপকর্য়্ বা্ উলর্ো্ কর্র্ যর্র্
স্রপের্ক্ ভাঙর্ি্ চান্ না।্ ির্ব্ অযাপব্  যার্ঞ্জর্ োওয়ার্ ঘর্র্ রাো্ খবািলপের্ি্ কী-
জার্ির্িে্পছল,্ওয়ােস্ন্িা্জানানপন। 
 
িার্রনর্ া্ :্ ওয়াোরলুর্ যুদ্ধ্ েরাপস্্ খজনার্রল্ খনর্পাপলয়ন্ খবানাপার্েের্ খিষ্ যুদ্ধ।্
ইাংর্রজ্বাপহপনর্স্র্ঙ্গ্েরাপস্র্ের্এই্ যুর্দ্ধ্ইাংলর্ন্ডর্ খস্নাপপি্ পছর্লন্লডে্ খনলস্ন।্
িার্রনর্ ার্ যুর্দ্ধ্ খনর্পাপলয়র্নর্ পবরুর্দ্ধ্ লর্েপছর্লন্ অপিয়ান্ খজনার্রল্ িাইর্কল্
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পেডপরি্ ভন্ খিলাস্।্ উত্তর্ ইিাপলর্ পপর্য়ডির্ন্টর্কার্ছ্ অবপস্থি্ িার্রনর্ া্ গ্রার্ির্
এই্যুর্দ্ধ্প্রথি্খচার্ে্েরাপস্র্ের্হপের্য়্পের্ি্খপর্রপছর্লন্খিলাস্।্পকন্তু্িারপর্পিপন্
পনর্জর্ বাপহনীর্ ভার্ এক্ অযস্তন্ অপেস্ার্রর্ হার্ি্ পের্য়্ আর্লকজাপন্দ্রয়ার্ পের্ক্
এপ র্য়্ যান।্ খস্ই্ স্ির্য়্ েরাপস্্ বাপহনী্ খজনার্রল্ লুই্ পের্ি-র্ অপযনায়কর্ত্ব্
প্রপিআক্রিণ্করর্ল্অপিয়ান্তস্নযেল্পযেেস্ত্হর্য়্যায়।্িার্রনর্ ার্যুর্দ্ধ্অর্ল্পর্জনয্
খবাঁর্চ্ খ র্লও,্ খনর্পাপলয়ন্ এপের্ক্ একপে্ স্মরণীয়্ যুদ্ধ্ জয়্ পহর্স্র্ব্ পচপহ্নি্ কর্রন।্
জন র্ণর্ইিাই্ঈশ্বর্রর্বাণী্ :্ The্vo।ce্of্ the্people্ ।s্ the্vo।ce্of্
the্God,্বর্লপছর্লন্িােি্িির্কর্উইপলয়াি্অব্িযাস্র্বপর। 
 
নযায়পবচার্ :্ ১৮৯৭-এর্ ঘেনা্ ১৯০৪-এ্ প্রকাি্ করর্লন্ ওয়ােস্ন।্ িেনও্ পকন্তু্
ক্রকার,্খলপড্িযার্কনেল্এবাং্খথর্রস্া্প্রর্িযর্কই্স্যার্অর্েস্র্ক্েুর্নর্োর্য়্খগ্রপ্তার্
হর্ি্পারি।্শুযু্িাই্নয়,্খোষী্স্াবযস্ত্হর্ি্পারর্িন্িালেক্খহািস্-ও,্ঘেনার্পর্
েুপনর্ক্পালার্ি্স্াহাযয্করবার্জনয। 
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রিরম রশকারিি বুযক  ািপরু্ 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্ব্লযাক্পপোর্] 

 
১৮৯৫্ স্ার্লর্ জুলাইর্য়র্ প্রথি্ হপ্তায়্ বনু্ধ্বরর্ক্ ঘন্ ঘন্ এবাং্ েীঘে্ স্ির্য়র্ জর্নয্
আিার্ের্আিা্খথর্ক্উযাও্হর্ি্খের্ে্অনুিান্কর্রপছলাি্একো্পকছু্পনর্য়্আবার্
িাথা্ঘািার্ি্শুরু্কর্রর্ছ্ও।্এই্স্িয়্আবার্রুক্ষ্খচহারার্কর্য়কজন্খলাক্এর্স্্
কযার্েন্খবপস্ল্স্ম্বর্ন্ধ্্খোাঁজেবর্খনওয়ায়্আপি্বুর্ঝপছলাি্আবার্ছদ্মর্বর্ি্খকাথাও-
না-খকাথাও্িৎপর্হর্য়্উর্ঠর্ছ্ খহািস্।্অপরাযী্ িহর্ল্ও্ পছল্িভপিেিান্ পবভীপষকা।্
িাই্অস্াংেযবার্ ওর্ক্ খভাল্ পালোর্ি্ খেেপছ্অ পণি্ নার্ির্আর্রূর্পর্ খোলর্স্।্
লন্ডর্নর্ পবপভন্ন্ স্থার্ন্ ছোর্না্আর্ছ্ ওর্অন্তি্পর্ক্ষ্ খ াো্ পাাঁর্চক্ েুর্ে্আস্তানা্ –
স্াংর্ক্ষর্প্যার্ের্বলা্যায়্বহুরূপী্খহাির্স্র্খিক-আপ্রুি।্পকন্তু্কী্কাজ্পনর্য়্খয্
িার্এি্বযস্তিা,্ খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্কার্ছ্ খকার্নারকি্উর্ল্লে্না-করায়্আপিও্িার্
খ াপন্ কথা্ জানবার্ খচষ্টা্ কপরপন।্ খস্-রকি্ স্বভাবই্ নয়্ আিার।্ ওর্ িেন্তযারার্
প্রকৃপি্ স্ম্বর্ন্ধ্্ খছাি্ একেু্ ইপঙ্গি্ প্রথি্ খযপেন্ খপলাি,্ খস্ইপেন্ বুঝলাি,্ কাজো্
অস্াযারণ।্প্রািরার্ির্আর্ ই্খবপরর্য়পছল্ও।্আপি্খেপবর্ল্একলা।্এিন্স্ির্য়্লম্বা্
লম্বা্পা্খের্ল্হঠাৎ্ঘর্র্ ুকল্খহািস্।্িাথায়্েুপপ,্ছািার্বাাঁর্ের্ির্িা্িুর্ের্পের্ক্
খবাঁকার্না্িস্ত্একো্হারপুন্হার্ি্ঝুলর্ছ। 
 
কী্ স্বেনাি!্ খচাঁপচর্য়্ উপঠ্আপি।্ লন্ডর্নর্ রাস্তাঘার্ে্ এই্ পজপনস্ো্ পনর্য়্ িুপি্ হাওয়া্
খের্য়্এর্ল্নাপক্খহ? 
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কস্াইর্য়র্কাছ্খথর্ক্আস্পছ।্খ পছ্ াপের্ি,্এর্স্পছ্ াপের্ি। 
 
কস্াই? 
 
পের্েয়্ খপে্ জ্বলর্ছ্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন,্ খিকোর্ের্ আর্ ্ বযায়ার্ির্ উপকাপরিা্
স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্আর্ খকার্নারকি্স্র্ন্দহ্ খনই।্ পকন্তু্বাপজ্ খের্ল্ বলর্ি্পাপর্ খয্কী্
যরর্নর্বযায়াি্কর্র্এেন্পেরপছ,্িা্িুপি্অনুিান্করর্ি্পারর্ব্না্খকার্নাির্িই। 
 
খস্-খচষ্টাও্আপি্করব্না। 
 
কপে্ ালর্ি্ ালর্ি্পনঃির্ব্দ্এক্খচাে্খহর্স্্পনর্ল্ও।্িারপর্বলর্ি্আরম্ভ্করর্ল,্
অযাল্লারডাইর্স্র্ খোকার্নর্ খপছর্নর্ ঘর্র্ হাপজর্ থাকর্ল্ একো্ অদু্ভি্ েৃিয্ খেোর্
খস্ৌভা য্হি্খিািার।্কপেকার্ঠ্আাংো্খথর্ক্ঝুলপছল্একো্িরা্শুর্য়ার।্আর,্িার্েের্
হািা্গুপের্য়্এক্ভদ্রর্লাক্এই্হাপিয়ারো্পের্য়্বীরপবক্রর্ি্প্রাণপণ্িপক্তর্ি্আঘার্ির্
পর্আঘাি্হানপছল্ খবচাপরর্ িায়ু্ খেহোর্ওপর।্জার্না,্এই্িিোই্ খস্ই্উৎস্াহী্
ভদ্রর্লাক!্হাজার্কায়ো্কর্রও্খ াো্শুর্য়ারোর্ক্এক্ঘার্য়্এর্োঁে-ওর্োে্করা্খয্
আিার্ পর্ক্ষ্ স্ম্ভব্ নয়,্ এ-পবষর্য়্আিার্ পবনু্দিাে্ স্াংিয়্ খনই।্ িুপি্ একবার্ খচষ্টা্
কর্র্খেের্ব্নাপক? 
 
হাজার্োকা্পের্লও্না।্পকন্তু্হঠাৎ্এ-খেয়াল্হল্খকন্খিািার? 
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আিার্যারণা,্উডিযানস্্লীর্খকর্স্র্স্র্ঙ্গ্এ-বযাপার্রর্একো্পর্রাক্ষ্স্ম্পকে্আর্ছ,্
–িাই।্ এই্ খয্ হপপকনস্,্ খিািার্ খেপলগ্রাি্ কাল্ রার্ে্ খপর্য়পছ।্ এিক্ষণ্ খিািারই্
অর্পক্ষা্করপছলাি। 
 
হপপকনর্স্র্বয়স্্ পিপরি্হর্ব।্অিযন্ত্স্জা ্স্িকে্ পুরুষ।্পরর্ন্স্াোপস্র্য্একো্
েুইর্ডর্ সু্ে!্ পকন্তু্ োপর্োলা্ ির্লায়ার্রর্ ির্িা্ পস্র্য্ খচহারাপে্ খেের্লই্ খবাঝা্ যায়্
অপেপিয়াল্ইউপনেিে্পরাই্িার্বার্রািার্স্র্অভযাস্।্ভদ্রর্লার্কর্পুর্রা্নাি্েযানপল্
হপপকনস্।্ এই্ িরুণ্ ইনর্স্পকেরপের্ ভপবষযৎ্ স্ম্বর্ন্ধ্্ অর্নক্ উচ্চািা্ খপাষণ্ কর্র্
খহািস্।্ হপপকনস্ও্ গুণিুগ্ধ্ পির্ষযর্ ির্িা্ প্রেযাি্ ির্ের্ খ ার্য়ন্দা্ িালেক্ খহাির্স্র্
পবোনস্ম্মি্ পদ্ধপিগুর্লা্ একবার্ প্রিাংস্া্ করর্ি্ শুরু্করর্ল্আর্ থাির্ি্ চায়্ না।্
আিার্বনু্ধ্পের্ওপর্িার্শ্রদ্ধা্অস্ীি।্হপপকনর্স্র্কুপঞ্চি্ললার্ে্আজ্পকন্তু্পচন্তার্
আপবলিা।্খচার্ে-িুর্ে্অপপরস্ীি্পিক্তিা।্একো্খচয়ার্খের্ন্পনর্য়্বস্ল্খস্। 
 
যনযবাে,্স্যার।্খবর্রাবার্আর্ ই্প্রািরাি্খস্র্র্পনর্য়পছ্আপি।্ িকাল্পরর্পােে্পের্ি্
এর্স্পছলাি।্িহর্রই্কাপের্য়পছ্রািো। 
 
কীর্স্র্পরর্পােে? 
 
বযথেিার,্স্যার–চরি্বযথেিার। 
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খস্কী,্িাহর্ল্এক্পা-ও্এর্ ার্ি্পার্রাপন্বল? 
 
একেি্না।্স্বেনাি!্িাহর্ল্খিা্খেেপছ্আিার্কই্খেের্ি্হয়্কী্বযাপার। 
 
পি.্খহািস্,্আিারও্িাই্একান্ত্ইিা।্এি্বর্ো্সু্র্যা ্হার্ির্িুর্ঠার্ি্খপর্য়ও্পকছু্
করর্ি্পারপছ্না্আপি–স্িস্ত্বুপদ্ধশুপদ্ধ্গুপলর্য়্খ র্ছ্আিার।্েয়া্কর্র্আপপন্একবার্
 া্ঝাো্পেন–একেু্স্াহাযয্করুন্আিার্ক। 
 
পঠক্আর্ছ,্পঠক্আর্ছ।্িের্ন্তর্পরর্পােে্এবাং্খকস্্স্ম্পর্কে্যা্পকছু্আজ্পযেন্ত্পাওয়া্
খ র্ছ,্ স্বই্পোর্ সু্র্যা ্আিার্ হর্য়র্ছ।্ িন্ পের্য়ই্ পর্েপছ।্ ভার্লা্ কথা,্ িািাক্
রাোর্ খযথপলো্ পাওয়া্ খ র্ছ,্ খস্-পবষর্য়্ খিািার্ িিািি্ কী্ শুপন?্ পকছু্ আন্দাজ্
করর্ি্খপর্রছ? 
 
অবাক্হর্য়্যায়্হপপকনস্। 
 
থপলো্ খলাকোরই,্ স্যার।্ খভির্র্ িার্ নার্ির্আেযক্ষর্ পাওয়া্ খ র্ছ।্ স্ীল্ িার্ছর্
চািো্পের্য়্তিপর–খলাকো্পনর্জও্এককার্ল্স্ীল্পিকাপর্পছল। 
 
পকন্তু্িার্পনর্জর্কার্ছ্খিা্খকার্না্পাইপ্খনই। 
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না্স্যার,্পাইপ্আিরা্পাইপন।্ খলাকো্ েুব্ খবপি্যভিপান্করি্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্
বনু্ধ্বান্ধ্বর্ের্আপযায়ন্করার্জর্নযই্হয়র্িা্োপনকো্িািাক্খরর্ে্পের্য়পছল। 
 
খকার্না্স্র্ন্দহই্খনই্িার্ি!্এ-প্রস্র্ঙ্গর্উর্ল্লে্করলাি্না্এইজর্নয্খয,্আপি্যপে্এ্
খকস্ো্ হার্ি্ পনিাি,্ িাহর্ল্ হয়র্িা্ এই্ পর্য়ন্ট্ খথর্কই্ িেন্ত্ শুরু্ হি।্ খস্-কথা্
এেন্থাকুক।্ড.্ওয়ােস্ন্এ-বযাপার্রর্পবনু্দপবস্ েও্খিার্নপন!্আপিও্স্িস্ত্বযাপারো্
িা ার্ াো্শুনর্ি্খপর্ল্েুপি্হিাি।্খযস্ব্পর্য়ন্টগুর্লা্ পনিান্তই্প্রর্য়াজন,্ খস্ইগুর্ল্
পের্য়্স্াংর্ক্ষর্প্খকস্ো্শুপনর্য়্োও্পেপক। 
 
পর্কে্ খথর্ক্ এক্ িাো্ কা জ্ বার্ কর্র্ শুরু্ করল্ েযানপল্ হপপকনস্।্ পনহি্
কযার্েন্পপোর্কযাপরর্কিেজীবন্স্াংক্রান্ত্কর্য়কো্িাপরে্খলো্আর্ছ্এই্কা জোয়।্
পঞ্চাি্বছর্আর্ ্১৮৪৫্স্ার্ল্িাাঁর্জন্ম।্স্ীল্আর্ পিপি্িাছ্ পিকার্র্িার্ির্িা্
েুেোন্ত্অথচ্পাকা্পিকাপর্স্চরাচর্খেো্যায়্না।্১৮৮৩্স্ার্ল্ডানভীর্স্ীল্পিকার্রর্
জাহাজ্ স্ী্ ইউপনকনে-এর্ কিযান্ডার্ পছর্লন্ পিপন।্ এর্ পর্ খথর্কই্ কর্য়কবার্
স্িুদ্রযাোয়্ খবর্রান।্প্রপিবার্রই্স্েল্হন।্পর্রর্বছর্অথোৎ্ ১৮৮৪্স্ার্ল্অবস্র্
গ্রহণ্কর্রন্কযার্েন্ পপোর্কযাপর।্অবস্র্ পনর্য়্কর্য়ক্বছর্শুযু্ খের্ি্খের্ি্ঘুর্র্
খবোন।্ পকন্তু্ খির্ষ,্ স্ার্স্ক্স্ের্রে্ খরা-র্কার্ছ্উডিযানস্্লী্ নার্ি্একো্জায় া্
পকর্ন্শুরু্কর্রন্বস্বাস্।্বছর্কর্য়ক্এইোর্নই্ খকর্ে্যায়।্িারপর্আজ্ খথর্ক্
িাে্স্াি্পেন্আর্ ্উডিযানস্্লীর্িই্পিপন্খিষ্পনশ্বাস্্খের্লর্ছন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

314 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পবপচে্চপরে্কযার্েন্ পপোর্কযাপরর।্ েু-একো্নিুনা্শুনর্লই্ বুঝর্বন্ খকন্এ-কথা্
বললাি। 
 
স্াযারণ্জীবর্ন্উপন্ পছর্লন্কো্ পপউপরোন।্যিে্আর্আচার্স্ম্বর্ন্ধ্্িার্অপি-পনষ্ঠা্
লক্ষ্করার্ির্িা।্স্বল্পভাষী,্স্োই্পবষণ্ণ্িার্প্রকৃপি।্স্াংস্ার্র্থাকবার্ির্যয্আর্ছন্
স্ত্রী,্ বছর্ পবি্ বয়র্স্র্ এক্ খির্য়্ আর্ েুজন্ পপরচাপরকা।্ পপরচাপরকারা্ খকউই্
খবপিপেন্ পেকর্ি্ পারি্ না।্ নিুন্ নিুন্ িুে্ খেো্ খযি্ এ-স্াংস্ার্র।্ খবচাপরর্ের্
চাকপরর্ি্ সু্ে্ পছল্ না্ খকার্নাপেনই।্ িার্ঝ্ িার্ঝ্ অবস্থা্ এিেভর্র্  োি্ খয্ ওর্ের্
স্হযিপক্ত্হার্িানি।্কযার্েন্খলাকো্ পকছুপেন্অন্তর্ির্ে্ চুর্হর্য়্বাপে্ পেরর্িন।্
এবাং্যিক্ষণ্সু্রার্রাং্থাকি্িার্খচার্ে,্িিক্ষণ্িাাঁর্ক্একো্আস্ত্পপিাচ্ছাো্আর্
পকছু্বলা্খযি্না।্একবার্নাপক্বউ্আর্খির্য়র্ক্িাঝরার্ি্বাপে্খথর্ক্িাপের্য়্বার্
কর্র্পার্কের্ির্যয্পের্য়্চাবকার্ি্চাবকার্ি্পনর্য়্চর্লপছর্লন।্খিষ্পযেন্ত্িার্ের্আিে্
পচৎকার্র্গ্রািসু্দ্ধ্খলাক্উর্ঠ্এর্স্্বাাঁচায়। 
 
একবার্িার্ নার্ি্আেলর্ির্িিনও্এর্স্পছল্ গ্রার্ির্ বুর্ো্ পােপরর্ ওপর্ ববের্রর্
ির্িা্ হািলা্করার্জর্নয।্ ভদ্রর্লাক্কযার্ের্নর্ বাপের্ি্ প র্য়পছর্লন্িার্আচরর্ণর্
প্রপিবাে্ জানার্ি।্ পি.্ খহািস্,্ স্াংর্ক্ষর্প,্ পপোর্ কযাপরর্ কীপিেকলাপর্ক্ ম্লান্ করার্
ির্িা্ পবপজ্জনক্ খলাক্ আপপন্ আর্ েুপে্ খেের্ি্ পার্বন্ পক্ না্ স্র্ন্দহ।্ শুর্নপছ্
জাহার্জর্কিযান্ডার্থাকার্স্ির্য়ও্নাপক্িার্চপরে্পছল্এইরকি।্ও-িহর্ল্খলার্ক্
িার্ক্ব্লযাক্ পপোর্বর্ল্ডাকি।্শুযু্ষণ্ডািাকো্ক্রভ র্ খচহারার্স্র্ঙ্গ্িানানস্ই্কুচকুর্চ্
কার্লা্প্রকাণ্ড্োপে্থাকায়্িার্এিনির্রা্নািকরণ্হয়পন,্হর্য়র্ছ্উত্তে্রঙ্গপপরহার্স্র্
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জর্নয্ যা্ িার্ স্ার্ঙ্গাপাঙ্গর্ের্ কার্ছ্ পনছক্ আিঙ্ক্ ছাো্ আর্ পকছুই্ পছল্ না।্
প্রপির্বিীর্ের্ খকউই্ িার্ক্ েু-চর্ক্ষ্ খেের্ি্ পারি্ না।্ িার্ ছায়া্ িাোর্িও্ খযন্
স্বাইর্য়র্ ঘৃণা।্ খস্ই্ কারর্ণই,্ এিন্ খকার্না্ খলাক্ পাইপন্ খয্ িার্ এর্হন্ পনষ্করুণ্
ভয়াংকর্িৃিুযর্ি্খিাক্খপর্য়র্ছ,্অন্তি্স্হানুভভ পির্একপে্িব্দও্উচ্চারণ্কর্রর্ছ। 
 
পি.্খহািস্,্খলাকোর্খকপবনস্ম্পর্কে্িের্ন্তর্পববরণ্পনিয়্পর্ের্ছন্আপপন।্আপনার্
বনু্ধ্্ হয়র্িা্ খিার্ননপন,্ িাই্ বলপছ।্ বাপে্ খথর্ক্ কর্য়কর্িা্  জ্ েভর্র্ একো্ কার্ঠর্
আউে্হাউস্্তিপর্কর্রপছর্লন্কযার্েন।নাি্পের্য়পছর্লন্খকপবন।্এই্খকপবর্নই্প্রপি্
রার্ি্ঘুর্িার্ি্আস্র্িন্পিপন।্খকপবনো্আস্র্ল্খছাি্এক্কািরার্একো্কুাঁর্ে,্লম্বায়্
খষার্লা্ েুে,্ চওোয়্েি্ েুে।্ খকপবর্নর্ চাপব্থাকি্িারই্পর্কর্ে।্ পনর্জর্ পবছানা্
পনর্জই্পাির্িন।্ যুর্লািয়লা্ স্াে্করর্িন্ পনর্জই।্ পিিীয়্ খকার্না্ প্রাণীর্ক্ খচৌকাঠ্
খপর্রার্ি্ পের্িন্না।্চারপেক্পেোয়্ াকা্ খছার্ো্চারর্ে্জানলা্আর্ছ্ খকপবর্ন,্ পকন্তু্
পিনর্িা্পাঁয়ষপি্ পের্নও্ খস্-জানলা্ খকউ্ খোর্ল্না।্একো্জানলা্আর্ছ্বর্োরাস্তার্
পের্ক।্রার্ির্অন্ধ্কার্র্ঘর্রর্ির্যয্আর্লা্জ্বলর্ল্পথচারীরা্পরস্পরর্ক্িা্খেপের্য়্
পনর্জর্ের্ির্যযই্বলাবপল্করি–না-জাপন্কী্কাণ্ডই্করর্ছ্ব্লযাক্ পপোর।্ পি.্ খহািস্,্
িের্ন্তর্ ের্ল্ আিরা্ খয্ ক-ো্ অকােয্ প্রিাণ্ খপর্য়পছ্ িার্ের্ ির্যয্ অনযিি্ এই্
জানলাো। 
 
আপনার্ের্হয়র্িা্ির্ন্থাকর্ি্পার্র্হিযার্েু-পেন্আর্ ্রাি্একোর্স্ির্য়্ের্রে্
খরার্ পেক্ খথর্ক্ একজন্ পাথর্রর্ কাপর র্ আস্র্ি্ আস্র্ি্ থির্ক্ োাঁপের্য়্ যায়্
 াছপালার্ির্যয্পের্য়্খচৌর্কানা্আর্লার্পঝপকপিপক্খের্ে।্আর্লাপকি্পেোর্ওপর্েুর্ে্
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উর্ঠপছল্একো্িুর্ের্কার্লা্ছায়া।্পার্ির্পের্ক্িুে্পেপরর্য়্পছল্খলাকো।্কযার্েন্
কযাপরর্স্র্ঙ্গ্িার্অর্নকপের্নর্পপরচয়্এবাং্এ-িুে্ খয্িার্ িুে্নয়,্এ-কথা্হলে্
কর্র্ বলর্ি্ রাপজ্আর্ছ।্ খস্।্ ছায়া-িুর্ের্ োপে্ পছল্ বর্ে্ পকন্তু্ খস্-োপে্আকার্রও্
খছার্ো্ এবাং্ স্াির্নর্ পের্ক্ খঠর্ল্ বার্ করা–কযার্ের্নর্ ির্িা্ খিার্েই্ নয়।্ এ-েৃিয্
খেেবার্আর্ ্ঘণ্টা্েুর্য়ক্ভাপেোনায়্কাপের্য়্এর্স্পছল্খস্,্পথ্খথর্ক্জানলার্েভরত্বও্
পছল্ অর্নকোপন।্আর্ পক্ জার্নন,্ এ-েৃিয্ খস্্ খের্ের্ছ্ খস্ািবার,্ পকন্তু্ েুন্ হর্য়র্ছ্
বুযবার। 
 
িঙ্গলবার্ পপোর্ কযাপরর্ক্ িার্ জঘনযিি্ খিজার্জ্ খেো্ প র্য়র্ছ।্ িেযপার্নর্ ের্ল্
আরক্ত্িুে্আর্বুর্না্জন্তুর্ির্িা্েুেোন্ত্হাবভাব্খের্ে্ভয়্খপর্য়র্ছ্স্বাই।্বাপেিয়্
েুিোি্ কর্র্ খবপের্য়র্ছন্ পিপন।্ যিবার্ িার্ পার্য়র্ িব্দ্ পাওয়া্ খ র্ছ্ িিবারই্
অনযপের্ক্ খেৌর্ে্  া- াকা্ পের্য়র্ছ্ বাপের্ খির্য়রা।্ রাি্  ভীর্ হর্য়্ এর্ল্ পনর্জর্
খকপবর্ন্খ র্ছন্পপোর্কযাপর। 
 
রাি্ েুর্োর্ স্ির্য়্ পবকে্ একো্ আিে্ পচৎকার্ খভর্স্্আর্স্্ খকপবর্নর্ পেক্ খথর্ক।্
িব্দো্ খিার্ন্কযার্ের্নর্খির্য়্প্রপিরার্ে্জানলা্ েুর্ল্ ঘুর্িার্নার্অভযাস্্িার।্ির্ের্
খনিায়্এ্যরর্নর্পচৎকার্বা্অনথেক্হির্ াল্করা্কযার্ের্নর্পচরকার্লর্স্বভাব–িাই্
এ-পবষর্য়্ খকউ্ আর্ িাথা্ ঘািায়পন।্ স্কাল্ স্ািোয়্ উর্ঠ্ একজন্ পঝ্ লক্ষ্ কর্র্
খকপবর্নর্েরজা্খোলা।্পকন্তু্কযার্েনর্ক্ওরা্এিনই্যর্ির্ির্িা্ভয়্করি্খয্েুপুর্
বার্রাোর্আর্ ্কার্রারই্ স্াহর্স্্ কুর্লায়পন্একবার্ উাঁপক্ খির্র্ খের্ে্ বযাপারো্ কী।্
ভরেুপুর্র্ওরা্খোলা্েরজা্পের্য়্খভিরকার্েৃিয্একবার্উাঁপক্খির্র্খের্েই্রক্তিভনয্
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স্াো্ িুর্ে্ঊধ্বেশ্বার্স্্ খছার্ে্ াাঁর্য়র্ পের্ক।্আর্এক্ঘণ্টার্ির্যযই্ঘেনাস্থর্ল্হাপজর্
হর্য়্খকস্ো্হার্ি্পনই্আপি। 
 
পি.্খহািস্,্আপপন্খিা্জার্নন্আিার্োয়ু্েুবেল্নয়।্পকন্তু্খস্পেন্স্পিয্কথা্বলর্ি্
কী্ ওই্ খছাি্ আউে্ হাউর্স্র্ খভির্র্ িাথা্  লার্নার্ পর্র্ আিার্ ির্িা্ খলার্করও্
আপােিস্তক।্ খকাঁর্প্ উর্ঠপছল।্ খছার্ো্ বর্ো্ হর্রকরকি্ িাপছর্ ভনভনাপনর্ি্ খযন্
হারর্িাপনয়ার্ির্বাজনা্বাজপছল্ঘর্রর্ির্যয।্খির্ঝ্আর্খেওয়াল্খের্ে্ির্ন্হল্খযন্
কস্াইোনায়্এর্স্্পর্েপছ।্ব্লযাক্ পপোর্ঘরোর্নাি্ পের্য়পছর্লন্ খকপবন্এবাং্নািো্
অর্যৌপক্তক্নয়্খিার্েই।্বাস্তপবকই্একো্খকপবর্নর্ির্িা্স্াজার্না্ঘর।্ ুকর্লই্ির্ন্
হর্ব্ খযন্ জাহার্জর্ ির্যয্ এর্স্্ পর্ের্ছন্আপপন।্ এক্ প্রার্ন্ত্ একপে্ বাঙ্ক,্ জাহাপজ্
পস্নু্দক,্ অর্নকগুর্লা্ িযাপ্ আর্ চােে,্ স্ী্ ইউপনকনে-এর্ একো্ ছপব,্ িার্কর্ ওপর্
জাহার্জর্  পি্ পহর্স্ব্ রাোর্ একস্াপর্ খকিাব।্ খযর্কার্না্ কযার্ের্নর্ খকপবর্ন্  ুর্ক্
পের্ল্ পঠক্ খযিনপে্আিা্করা্যায়,্ খিিপনভার্ব্স্াজার্না্ঘরো।্এস্র্বর্িাঝোর্ন্
পর্ে্ পছর্লন্কযার্েন্ পপোর্কযাপর্স্বয়াং।্অর্নক্অিযাচার্র্বীভৎস্ভার্ব্ খযন্ েুির্ে্
িুচর্ে্ খ র্ছ্ িার্ িুে।্ িস্তবর্ো্ কার্লা্ োপেো্ খযন্ অস্ীি্ যন্ত্রণায়্ খঠর্ল্ খবপরর্য়্
এর্স্র্ছ।্স্াির্নর্ পের্ক।্ইস্পার্ির্একো্হারপুন্চওো্ বুক্ খভে্কর্র্ ভীরভার্ব্
খ াঁর্থ্ খ র্ছ্ খপছন্ পেককার্ খেওয়ার্ল।্ কার্ডের্ ওপর্ গুবর্র-খপাকার্ক্ পপন্ পের্য়্
খযভার্ব্লাপ র্য়্রাো্ হয়,্ পঠক্ খিিপনভার্ব্ হারপুন্ পের্য়্িার্ক্ খ াঁর্থ্রাো্ হর্য়পছল্
কার্ঠর্খেওয়ার্ল।্ভদ্রর্লার্কর্প্রাণবায়ু্খয্অর্নক্আর্ ই্িভর্নয্পিপলর্য়র্ছ,্িা্আর্না-
বলর্লও্চর্ল।্অপপরস্ীি্যন্ত্রণায়্ খিষ্িরণ-পচৎকার্ খেওয়ার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গই্স্াঙ্গ্হর্য়র্ছ্
িাাঁর্ইহলীলা। 
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আপনার্পদ্ধপি্আপি্জাপন,্স্যার।্কাজ্শুরু্করলাি্খস্ইির্িা।্খকার্না্পকছু্স্থানচুযি্
হওয়ার্আর্ ্ঘর্রর্খির্ঝ্এবাং্বাইর্রর্জপি্েুাঁপের্য়্েুাঁপের্য়্পরীক্ষা্করলাি।্আিযে,্
ঘর্র্বাইর্র্খকাথাও্খকার্নারকি্পার্য়র্ছাপ্খনই। 
 
িার্িার্ন্িুপি্বলর্ি্চাইছ্খয্িুপি্খেের্ি্পাওপন? 
 
পবশ্বাস্্করুন,্স্যার,্খকার্নারকি্ছাপ্খনই। 
 
হপপকনস্,্ বহু্ রহস্য্ গ্রপন্থ্ খিাচন্ কর্রপছ্আপি।্ পকন্তু্ ডানা্ খির্ল্ উর্ে্ এর্স্্ খকউ্
অপরায্ কর্র্ স্র্র্ পর্ের্ছ,্ এিন্ েৃষ্টান্ত্ আজ্ পযেন্ত্ শুপনপন্ বা্ খেপেপন।্ অপরাযী্
যিক্ষণ্েু-পার্য়্হাাঁের্ছ,্িিক্ষণ্পকছু্ছাপ,্পকছু্ঘষা,্পকছু্অপি্িুি্নাোচাোর্পচহ্ন্
স্ন্ধ্ানীর্ তবোপনক্ খচার্ে্ যরা্পের্বই।্ রক্ত্ছোর্না্এ-রকি্একো্ ঘর্র্আিার্ের্
পথ্খেোর্নার্ির্িা্খকার্না্পনিানা্খয্খনই,্িা্হর্িই্পার্র্না।্যাক,্খিািার্পরর্পােে্
শুর্ন্ির্ন্হর্ি্ঘর্রর্ির্যয্অন্তি্কিকগুর্লা 
 
পজপনস্্খিািার্নজর্এোর্ি্পার্রপন,্িাই্খিা? 
 
খের্ষর্ স্ভক্ষ্ম্ খোাঁচােুকু্  ার্য়্ না-খির্ে্ খচাে্ পিেপিে্ কর্র্ হপপকনস্্ বর্ল,্ খস্্ স্ির্য়্
আপনার্ক্ না-খডর্ক্ েুবই্ খবাকার্িা্ কর্রপছ্ পি.্ খহািস্।্ যাক,্ যা্ হবার্ হর্য়্ খ র্ছ,্
এেন্বিেিান্ পনর্য়্পো্ যাক।্আপনার্অনুিানই্ পঠক,্ঘর্রর্ির্যয্এিন্কর্য়কো্
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পজপনস্্ আপি্ খপর্য়পছ্ যা্ উর্পক্ষা্ করা্ চর্ল্ না্ খকার্নাির্িই।্ একো্ হর্ি্ েুপনর্
হাপিয়ার—হারপুন।্অস্ত্রো্হযাচকা্োর্ন্নাপির্য়্আনা্হর্য়র্ছ্খেওয়ার্লর্িাক্খথর্ক।্
পািাপাপি্ রাো্ েুপে্ হারপুর্নর্ পার্ি্ িৃিীয়পের্ স্থান্ িভনয।এস্.্ এস্.্ স্ী্ ইউপনকনে,্
ডানডী–এই্িব্দ্ক-ো্প্রর্িযকোর্হাির্লই্খোোই্করা।্খের্ে্শুর্ন্ির্ন্হয়,্েুনো্
হর্য়র্ছ্পনছক্রার্ র্খঝাাঁর্ক।্হিযাকারী্প্রচণ্ড্রার্ ্উন্মাে্হর্য়্আচপম্বর্ি্হার্ির্কার্ছ্
যা্ খপর্য়র্ছ্িাই্ খের্ন্ পনর্য়্বপস্র্য়্ পের্য়র্ছ্ব্লযাক্ পপোর্রর্ বুর্ক।্েুনো্হর্য়র্ছ্রাি্
েুর্োর্স্ির্য়।্অথচ্ব্লযাক্পপোর্রর্পরর্ন্খেো্খ র্ছ্বাইর্র্খবর্রার্নার্জর্নয্স্ম্পভণে্
স্াজস্জ্জা।্এস্ব্খের্ে্ির্ন্হয়্আর্ ্খথর্কই্কার্রা্স্র্ঙ্গ্স্াক্ষার্ির্স্িয়্পস্থর্হর্য়্
পছল্ িার।্ এ্ যারণার্ আর্ একো্ কারণ্ হর্ি্ খেপবর্লর্ ওপর্ রাো্ েুর্ো্ খনাাংরা্
খ লার্স্র্পার্ি্এক্খবািল্যেি। 
 
খহািস্্বলর্ল,্িন্দ্বলপন,্খিািার্েুর্ো্পস্দ্ধান্তই্খেেপছ্বরোস্ত্করা্চর্ল।্যেি্ছাো্
ঘর্রর্ির্যয্আর্খকার্না্িে্পছল্পক? 
 
পছল।্জাহাপজ্পস্নু্দর্কর্ির্যয্িে্রাোর্উপযুক্ত্িালা্লা ার্না্একো্আযার্র্খপর্য়পছ্
হুইপস্ক্ আর্ িযাপন্ড।্ এ-পর্য়ন্টো্ পকন্তু্ আিার্ের্ পবর্িষ্ খকার্না্ কার্জ্ আস্র্ব্ না।্
খকননা,্িে্রাোর্পােগুর্লা্ভরপি্থাকায়্পস্নু্দর্কর্খবাির্ল্খকউই্হাি্খেয়পন। 
 
কার্জ্লা র্ব্পক্না্বলর্ি্পাপর্না,্ির্ব্ঘর্রর্ির্যয্হুইপস্ক্আর্িযাপন্ডর্উপপস্থপিোই্
ভাববার্ পবষয়।্ খস্-কথা্এেন্থাকুক,্ খকস্ো্স্ম্পর্কে্আর্ পকছু্েরকাপর্িথয্ যপে্
জানা্থার্ক্খিা্বর্ল্খেল। 
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খেপবর্লর্ওপর্িািাক্রাোর্থপলো্পাওয়া্খ র্ছ। 
 
খেপবর্লর্খকান্পের্ক? 
 
পঠক্িাঝোর্ন।্স্ীলিার্ছর্েস্ের্স্্পুরু্চািোর্বযা –িুে্চািোর্পের্ি্পের্য়্বাাঁযা।্
P.C.অক্ষর্ েুর্ো্ খভির্ পের্ক্ খলো।্প্রায়্আয্আউর্ের্ির্িা্কো্জাহাপজ্িািাক্
পাওয়া্খ র্ছ্খভির্র। 
 
চিৎকার!্আর্পকছু? 
 
পর্কে্ খথর্ক্ছাইরর্ঙর্ পুরু্পিপি্কাপর্ে্ াকা্একো্ খনােবই্বার্করল্েযানপল্
হপপকনস্।্ বাইর্রর্ পেকো্ ককেি,্ বহু্ বযবহার্র্ ক্ষর্য়্ খ র্ছ্ খকানাগুর্লা,্ পববণে্ হর্য়্
উর্ঠর্ছ্ পািাগুর্লা।্ প্রথি্ পািায়্ খলো্ আর্ছJ.H.N.আর্ ১৮৩।্ খেপবর্লর্ ওপর্
খনােবইো্ খরর্ে্ িন্ময়্ হর্য়্ েুাঁপের্য়্ েুাঁপের্য়্ পরীক্ষা্ করর্ি্ লা ল্ খহািস্্আর্ খচার্ে্
অস্ীি্প্রিযািা্পনর্য়্িার্েু-কাাঁর্যর্ওপর্ঝুাঁর্ক্পেলাি্আপি্আর্হপপকনস্।্পিিীয়্
পািায়্C.P.R.,্এই্ছাপা্অক্ষর্পিনর্ের্পর্কর্য়ক্পািা্জুর্ে্খলো্অজর্স্াংেযা।্
এ-রকি্ পির্রানািা্ আরও্ পিনর্ে্ খেেলাি।্ আর্জেপন্টনা,্ খকাোপরকা্ আর্ স্যান্
পাওর্লা।্ প্রর্িযকো্ পির্রানািার্ পর্ কর্য়ক্ পািা্ জুর্ে্ খকবল্ েুর্বোযয্ পচহ্ন্ আর্
স্াংেযার্স্াপর। 
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খহািস্্পজর্েস্্করর্ল,্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্কী্ির্ন্হয়,্িাই্আর্ ্শুপন। 
 
আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়্ েক্ এক্সর্চর্ঞ্জর্ পস্পকউপরপের্ পেপরপস্ত্ ছাো্ আর্ পকছুই্ নয়্
ওগুর্লা।্োলালোর্নাি্খবায্হয়্J.H.N.।C.P.R.্িারই্ির্ের্লর্নার্ির্আেযক্ষর। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আপি্যপে্বপল্কযানাপডয়ান্পযাপস্পেক্খরলওর্য়? 
 
ঊরুর্ওপর্একো্ঘুপস্্খির্র্োাঁর্ি্োাঁি্পপর্ষ্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্হপপকনস্,্ওঃ,্কী্খবাকা্
আপি।্ আপনার্ যারণাই্ স্িয,্ পি.্ খহািস্।্ বাপক্ রইল্ িাহর্ল্ J.H.N.-এর্ রহস্য্
খিাচন।্১৮৮৩্স্ার্লর্পুর্রার্না্েক্এক্সর্চঞ্জ্েুর্ল্োলালর্ের্ পলে্আপি্খের্েপছ।্
পকন্তু্হাউস্-এর্ খভির্র্অথবা্ বাইর্রর্এিন্ খকার্না্ নাি্আপি্পাইপন্ J.H.N.্ যার্
আেযক্ষর।্না-খপর্লও্আিার্ পবশ্বাস্,্এই্িুহভিে্পযেন্ত্যি্স্ভে্আিার্হার্ি্এর্স্র্ছ,্
িার্ের্ ির্যয্ স্বর্চর্য়্ েরকাপর্ হর্ি্এই্ খনােবইো।্ একো্ পবষর্য়্আপপনও্ পনিয়্
আিার্স্র্ঙ্গ্একিি্হর্বন,্ পি.্ খহািস্।্নার্ির্আেযক্ষরগুর্লা্ব্লযাক্ পপোর্রর্স্াংগ্রহ্
নয়,্পিিীয়্খকার্না্বযপক্তর্এবাং্পিিীয়্খকার্না 
 
বযপক্ত্ বলর্ি্ এোর্ন্ হিযাকারীর্কই্ খবাঝার্ি।্ আরও্ বলব্ এ-খকর্স্্ রাপি্ রাপি্
িভলযবান্ পস্পকউপরপে্স্াংক্রান্ত্একো্েপলর্লর্আপবভোব্ঘোয়্এই্প্রথি্েুর্নর্একো্
যুপক্তযুক্ত্উর্েিয্আিরা্পাপি। 
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েবরো্ িালেক্ খহাির্স্র্ কার্ছ্ এর্কবার্রই্ নিুন,্ িা্ িার্ োরুণভার্ব্ চির্ক্ ওঠা্
খের্েই্বুঝলাি। 
 
খিািার্েুর্ো্পর্য়ন্টই্খির্ন্না-পনর্য়্পারপছ্না।্স্বীকার্করর্ি্লজ্জা্খনই,্িেন্ত্চলার্
স্ির্য়্খনােবইো্রঙ্গির্ঞ্চ্না-খপৌঁর্ছার্নায়,্আিার্িিাির্িও্একেু্আযেু্রেবেল্করা্
েরকার্ হর্য়্ পর্ের্ছ।্ এই্ েুন্ স্ম্বর্ন্ধ্্আপি্ একো্ পথর্য়াপর্ োো্ কর্রপছলাি।্ খস্-
পথর্য়াপরর্ি্ খনােবইর্য়র্ খকার্নারকি্ স্থান্ খিা্ আপি্ খেের্ি্ পাপি্ না।্ পস্পকউপরপে্
স্ম্বর্ন্ধ্্ এইিাে্ যা্ বলপছর্ল,্ িা্ বাস্তপবকই্ খকৌিভ হল্ জা ায়।্ এ-রকি্ এক-আযো্
পস্পকউপরপে্হার্ি্এর্স্র্ছ্নাপক? 
 
অপেস্গুর্লার্িেন্ত্শুরু্হর্য়্খ র্ছ।্পকন্তু্আিার্ভয়্কী্জার্নন,্েপক্ষণ্আর্িপরকার্
এই্খকাম্পাপনগুর্লার্েকর্হাল্ডারর্ের্নািযার্ির্খরপজোর্েপক্ষণ্আর্িপরকায়্থাকায়্
কর্য়ক্হপ্তার্আর্ ্খিয়ারগুর্লার্খকার্না্হপেি্পাওয়া্স্ম্ভব্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না। 
 
আিিকাচ্ পের্য়্ খনােবইর্য়র্ িলােো্ পরীক্ষা্ করপছল্ খহািস্।্ এই্ জায় ার্ রাংো্
খেেপছ্অনযরকি্হর্য়্খ র্ছ। 
 
হযাাঁ্ স্যার,্ ওো্ রর্ক্তর্ ো ।্আপনার্ক্ খিা্ বললাি্ খির্ঝ্ খথর্ক্ খনােবইো্ কুপের্য়্
খপর্য়পছ্আপি। 
 
রর্ক্তর্ো লা া্িলােো্নীর্চ্পছল,্না্ওপর্র্পছল? 
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নীর্চ্পছল। 
 
িার্ িার্ন্ এই্ খবাঝার্ি,্ ব্লযাক্ পপোর্ েুন্ হর্য়্ যাওয়ার্ পর্ খনােবইো্ পর্ের্ছ্
িাপের্ি। 
 
এ জযাক্টপল,্পি.্খহািস্।্বর্ো্সু্ন্দর্পর্য়ন্ট্বর্লর্ছন।্আিার্অনুিান,্িাোহুর্ো্কর্র্
পালাবার্স্ির্য়্ খনােবইো্ খের্ল্যায়্হিযাকারী।্েরজার্কার্ছই্কুপের্য়্ খপর্য়পছলাি্
বইো। 
 
পনহি্ব্লযাক্পপোর্রর্স্ম্পপত্তর্ির্যয্খকার্না্পস্পকউপরপের্হপেি্পনিয়্পাওয়া্যায়পন? 
 
না,্স্যার। 
 
চুপর্খ র্ছ্বর্ল্ির্ন্হয়? 
 
না,্স্যার।্খকার্না্পকছুর্িই্হাি্খেওয়া্হর্য়র্ছ্বর্ল্ির্ন্হয়্না। 
 
খবি্ইন্টার্রপোং্খকস্্খিা!্ছুপরও্খিা্পাওয়া্খ র্ছ,্িাই্না? 
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োপওলা্একো্ছুপর।্োপস্র্িি্পর্ে্পছল্ব্লযাক্পপোর্রর্পার্য়র্কার্ছ।্পির্স্স্্কযাপর্
িনাক্ত্কর্রর্ছন্ছুপরো্িার্স্বািীরই। 
 
িুহভ র্িের্জর্নয্ পচন্তার্অির্ল্িপলর্য়্যায়্ খহািস্।্িারপর্শুর্যায়,্হপপকনস্,্ পনর্জর্
খচার্ে্জায় াো্একবার্আিার্না-খেের্লই্নয়! 
 
আনর্ন্দ্পচৎকার্কর্র্ওর্ঠ্হপপকনস্। 
 
যনযবাে,্ স্যার।্ ির্নর্ ওপর্ খথর্ক্ আিার্ একো্ িস্ত্ খবাঝা্ খনর্ি্ যার্ব্ আপনার্
পার্য়র্যুর্লা্পের্ল। 
 
আঙুল্নাের্ি্নাের্ি্ খহািস্্বর্ল,্হপ্তাোর্নক্আর্ ্হর্ল্কাজো্আরও্স্হজ্হর্য়্
উঠি,্ইনর্স্পকের।্এেনও্এক্চের্ঘুর্র্এর্ল্েুব্পবেল্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্
ওয়ােস্ন,্হার্ি্যপে্স্িয়্থার্ক,্আিার্জর্নয্একেু্নষ্ট্কর্রা।্খিািার্স্ঙ্গ্আিায়্
আনন্দ্ খের্ব্ প্রচুর।্ হপপকনস্,্ একো্ খঘাোর্  াপে্ ডার্কা্ খিা।্ পিপনে্ পর্নর্রার্
ির্যযই্ের্রে্খরার্পের্ক্রওনা্হওয়ার্জর্নয্তিপর্হর্য়্পনপি। 
 
খছাি্ খেিনোয়্ খনর্ি্একো্ াপে্ পনর্য়্কর্য়ক্িাইল্ খপপরর্য়্এলাি্বহুেভর্ পবসৃ্তি্
বনভভ পির্িযয্পের্য়,্খকার্না্এক্স্ির্য়্এ-বনভভ পি্পছল্এক্পবরাে্অরর্ণযর্অাংি্যার্
সু্কপঠন্বর্িে্ সু্েীঘেকার্লর্জর্নয্বার্র্বার্র্িাথা্ েুাঁর্ে্ পের্র্ খ র্ছ্স্যাক্সন্ খযাদ্ধারা।্
বনভভ পির্ খভির্ পের্য়্আাঁকাবাাঁকা্ পথ্ উর্ঠ্ খ র্ছ্ অনপিউচ্চ্ বাপেোর্ পের্ক।্ রাস্তার্
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পিন্ পের্ক্ খঝার্প্  াকা্ খছাি্ একো্আউে্ হাউস্।্ রাস্তা্ খথর্কই্ খচার্ে্ পর্ে্ িার্
েরজা্এবাং্জানলা।্ব্লযাক্পপোর্েুন্হর্য়র্ছ্এোর্নই। 
 
হপপকনস্্ প্রথর্িই্ আিার্ের্ বাপের্ ির্যয্ পনর্য়্ প র্য়্ আলাপ্ কপরর্য়্ পের্ল্ পনহি্
কযার্ের্নর্ পবযবা্ স্ত্রীর্ স্র্ঙ্গ।্ আলুথালু্ অবস্থা্ ভদ্রিপহলার।্ চুলগুর্লা্ যবযর্ব্ স্াো।্
চওো,্ ভারী্ িুর্ে্ অজর্ বপলর্রো্আর্ েু-খচার্ের্ লালাল্আভার্আোর্ল্আির্ঙ্কর্
উদ্ভান্ত্ েৃপষ্টর্ ির্যয্ েুর্ে্ উর্ঠপছল্ বহু্ বছর্রর্ েুবেযবহার্ আর্ হােভাঙা্ পপরশ্রর্ির্
স্বাক্ষর।্ভদ্রিপহলার্স্র্ঙ্গ্িার্খির্য়ও্পছর্লন।্েযাকার্ি্েস্ো্রাং্খির্য়পের।্বাবা্িারা্
যাওয়ার্ি্এিেুকু্েুঃে্খনই,্বরাং্খবি্েুপিই্হর্য়র্ছ্খস্।্বাপর্ক্খিষ্কর্র্খ র্ছ্খয্
িার্কার্ছ্ খস্্ খযন্স্পবর্িষ্ কৃিে।্ব্লযাক্ পপোর্রর্ পনর্জর্হার্ি্ ো্এই্ভয়াবহ্
পৃপথবী্ খথর্ক্স্ভর্যের্আর্লায়্ খবপরর্য়্এর্স্্স্বপস্তর্ পনশ্বাস্্ খের্ল্বাাঁচলাি্আপি।্ পনহি্
কযার্ের্নর্ যািায়ার্ির্ ের্ল্ ঘাস্জপির্ ওপর্ একো্ স্রু্ পথ্ েুর্ে্ উর্ঠপছল্আউে্
হাউস্্পযেন্ত।্এই্পথ্যর্রই্আিরা্আবার্এপ র্য়্চললাি্িার্পরি্পপ্রয়্খকপবর্নর্
পের্ক। 
 
েুবই্ স্াোপস্র্য্  ঠর্নর্আউে্ হাউস্।্ কার্ঠর্ খেওয়াল,্ কার্ঠর্ ছাে,্ েরজার্ পার্ি্
একো্িাে্জানলা,্আর্একো্খিষ্প্রার্ন্ত।্পর্কে্খথর্ক্চাপব্বার্কর্র্িালার্ওপর্
ঝুাঁর্ক্পেল্হপপকনস্।্স্পবস্মর্য়্বর্ল,্িালাো্খকউ্খোলার্খচষ্টা্কর্রর্ছ। 
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খকার্না্স্র্ন্দহই্পছল্না্এ-পবষর্য়।্কার্ঠর্নকিার্জায় ায়্জায় ায়্আাঁচে্পর্ের্ছ।্
রর্ঙর্ওপর্রও্আাঁচে্পোয়্িলাকার্স্াো্অাংি্ খবপরর্য়্পর্ের্ছ।্জানলাো্পরীক্ষা্
করর্ি্থার্ক্খহািস্। 
 
বর্ল,্জানলাোও্খেেপছ্খকউ্েুলর্ি্খচষ্টা্কর্রর্ছ।্যাই্খহাক,্  ুকর্ি্পকন্তু্পার্রপন।্
খবজায়্আনাপে্খচার। 
 
ইনর্স্পকের্বলর্ল,্বযাপারো্পকন্তু্খিার্েই্স্ািানয্নয়,্পি.্খহািস্।্আপি্হলে্কর্র্
বলর্ি্পাপর্কাল্স্ন্ধ্যায়্এ-রকি্খকার্না্ো ্এোর্ন্পছল্না। 
 
আপি্বললাি,্খকার্না্অপি্উৎস্াহী্গ্রািবাস্ীর্কীপিে্নয়্খিা? 
 
না-হওয়ার্স্ম্ভাবনাই্খবপি।্খকননা,্ব্লযাক্পপোর্রর্এপক্তয়ার্র্পা্খেওয়ার্ির্িা্স্াহস্্
কার্রারই্খনই।্ঘর্রর্খভির্র্িাথা্ লার্নার্কথা্ খিা্ওর্ঠই্না।্আপনার্কী্ির্ন্
হয়্পি.্খহািস্? 
 
আিার্ির্ন্হয়্ভা য্আিার্ের্ওপর্েুবই্স্েয়। 
 
আপপন্বলর্ি্চান,্খলাকো্আবার্আস্র্ব,্এই্খিা? 
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পের্র্আস্ার্স্ম্ভাবনাই্ খবপি।্েরজা্ খোলা্পার্ব,্এই্আিার্িই্এর্স্পছল্ খলাকো।্
েরজা্বন্ধ্্খের্ে্খপনপস্লকাো্খছাি্একো্ছুপরর্েলা্পের্য়্িালা্খোলার্খচষ্টা্কর্র।্
পকন্তু্বযথে্হর্য়র্ছ।্কার্জই্খভর্ব্খেে–এরপর্িার্কী্করা্উপচি? 
 
পর্রর্রার্িই্উপযুক্ত্যন্ত্র্পনর্য়্পের্র্আস্া। 
 
আপিও্ পঠক্িাই্বপল।্ খস্্স্িয়্িার্ক্আপযায়ন্জানার্নার্জর্নয্আিার্ের্হাপজর–
থাকাো্হর্ব্চরি্ াপেলপি।্িার্আর্ ্চল্খকপবর্নর্খভিরো্একবার্খচাে্বুপলর্য়্
আপস্। 
 
েুর্নর্ পচহ্ন্ স্ব্ িুর্ছ্ খেলা্ হর্লও্ আস্বাবপে্ স্রার্না্ হয়পন।্ েুর্নর্ রার্ি্ খযপে্
খযোর্ন্পছল্ঘর্র্ ুর্ক্স্ব্পকছু্খিিপনভার্বই্স্াজার্না্খপলাি।্পুর্রা্েুপে্ঘণ্টা্যর্র্
েুাঁপের্য়্ েুাঁপের্য়্ পিকাপর্ কুকুর্রর্ ির্িা্ পরীক্ষা্ করল্ খহািস্।্ ঘর্রর্ প্রপিপে্ িুি্
পজপনস্ও্ উলর্েপালর্ে্ খেের্ি্ ছােল্ না।্ িবু্ িার্ িুে্ খের্ে্ বুঝলাি্ স্ব্ পপরশ্রি্
বৃথাই্ খ ল।্ রহর্স্যর্কার্লা্অন্ধ্কার্র্এিেুকু্আর্লার্ পনিানা্ খেো্ খ ল্ না।্ পকন্তু্
অস্ীি্িার্স্পহষু্ণিা।্একবার্শুযু্থির্ক্প র্য়্প্রশ্ন্করল্খহািস্,্িার্কর্এইোনো্
খথর্ক্পকছু্পনর্য়ছ্নাপক্হপপকনস্? 
 
না্খিা। 
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এই্ জায় াোয়্ পকছু্ একো্ স্রার্না্ হর্য়র্ছ।্ খেেছ্ না,্ অনযানয্ জায় ার্ খচর্য়্ এই্
খকার্ণ্যুর্লা্একেু্কি্জর্ির্ছ।্বই্হর্ি্পার্র্বাক্সও্হর্ি্পার্র।্যাকর্ ,্কল্পনায়্
এি্ খেৌর্ে্ লাভ্ খনই–আপািি্ এর্ খবপি্ আর্ পকছু্ ভাবা্ যার্ি্ না।্ চর্লা্ খহ্
ওয়ােস্ন,্ কুঞ্জবর্নর্  ন্ধ্বায়ু্ খস্বন্করর্ি্করর্ি্ েুল্ লিা্ পািা্আর্ পাপে্ খের্ে্
কর্য়ক্ঘণ্টা্কাপের্য়্আস্া্যাক।্খিািার্স্র্ঙ্গ্এইোর্নই্পর্র্খেো্হর্ব্হপপকনস্।্
িারপর্যার্রকার্ছ্খকাথাও্পনিাচর্ভদ্রর্লাকপের্প্রিীক্ষায়্বর্স্্থাকা্যার্বেন। 
 
রাি্এ ার্রাোর্স্িয়্আবার্আিরা্জিা্হই্খকপবর্নর্স্াির্ন।্হপপকনস্্চায়্েরজা্
খোলা্ থাকুক,্ পকন্তু্ খহাির্স্র্ যুপক্ত–েরজা্ খোলা্ থাকর্ল্আিিায়ীর্ স্র্ন্দহ্ জা র্ি্
পার্র।্িা্ছাো,্িালাো্এিনই্িািুপল্খয্একো্বর্ো্স্াইর্জর্ছুপরর্িজবুি্েলা্
 ুপকর্য়্চাে্পের্লই্িা্খোলা্যায়্অনায়ার্স্।্খহাির্স্র্প্রস্তাব্অনুযায়ী্ঘর্রর্ির্যয্না-
খথর্ক্ বাইর্র্ খঝাপঝার্ের্ ির্যযই্ ওি্ পািা্ পস্থর্ করলাি।্ েভর্রর্ জানলাো্ খথর্কই্
খঝাাঁর্পর্ শুরু।্ এোর্ন্ ওি্ খপর্ি্ থাকার্ সু্পবর্য্ হর্ি্এই্ খয্ খলাকো্ যপে্আর্লা্
জ্বালায়,্িাহর্ল্িার্তনি্অপভযার্নর্উর্েিযো্েুব্কাছ্খথর্ক্খেো্যার্ব্স্পষ্টভার্ব। 
 
শুরু্ হয়্ রাি্ জা ার্ পালা।্ খস্ই্অস্হয্ অস্বপস্তকর্ প্রিীক্ষার্ খযন্আর্ খিষ্ খনই।্
খস্র্কর্ন্ড্খস্র্কর্ন্ড্পিপনর্ে্পিপনর্ে্খপপরর্য়্খ ল্একোর্পর্একো্ঘণ্টা। 
 
ছিছর্ি্নীরবিা্আবার্স্চপকি্হর্য়্ওর্ঠ্আোইর্ে্বাজার্ খিঘিন্দ্র্ঘন্টা্স্াংর্কর্ি।্
পঠক্এিপন্স্ির্য়্েের্কর্পেক্খথর্ক্িৃেু্অথচ্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্পক্লক্িব্দ্শুর্ন্চির্ক্উঠলাি্
স্বাই।্খ ে্খপপরর্য়্খক্খযন্খভির্র্এর্স্র্ছ।্ পকন্তু্িারপর্আর্খকার্না্িব্দ্খনই।্
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কিক্ষণ্রুদ্ধশ্বার্স্্অর্পক্ষা্কর্র্হাল্খছর্ে্পেলাি।্ভাবলাি,্পনিয়্অনয্খকার্না্িব্দ্
শুর্ন্ভুল্কর্রপছ।্এবার্খিানা্খ ল্পা্পের্প্পের্প্চলার্িব্দ।্িব্দো্এল্ঘর্রর্এক্
পাি্খথর্ক।্পর্িুহভ র্িেই্আবার্খপলাি্যািুর্ি্যািু্আাঁচোর্নার্আওয়াজ্এবাং্আরও্
েুেোে্ িব্দ।্ শুরু্ হর্য়র্ছ্ িালার্োলার্ খচষ্টা।্ এবার্র্ খলাকো্ পনিয়্ ভার্লা্ রকর্ির্
যন্ত্রপাপি্এর্নর্ছ।্একেু্পর্রই্কোৎ্কর্র্একো্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্িব্দ্খভর্স্্আর্স্।্এর্পর্রই্
শুপন্কযাাঁচ্কযাচ্আওয়াজ।্আর্ পঠক্িারপর্রই্জ্বর্ল্ওর্ঠ্একো্ খেিলাইর্য়র্কাপঠ্
এবাং্পরক্ষর্ণই্খিািবাপির্পস্থর্আর্লায়্উদ্ভাপস্ি্হয়্স্ারাঘরোনা।্জাপল্পেোর্ির্যয্
পের্য়্আিার্ের্পিন্খজাো্খচার্ের্েৃপষ্ট্আঠার্ির্িা্খলর্ ্থার্ক্খভিরকার্েৃর্িয। 
 
পনিাচর্আ ন্তুর্কর্বয়স্্এিন্পকছু্খবপি্নয়। 
 
পবি্বছরও্হর্ব্পক্না্স্র্ন্দহ।্রু ণ,্িীণে্খচহারা।্িোর্ির্িা্েযাকার্ি্িুে্আরও্
েযাকার্ি্খেোর্ি্কুচকুর্চ্কার্লা্খ াাঁেোর্জর্নয।্খকার্না্িানুষর্ক্এ-রকি্ভয়্খপর্ি্
আপি্খেপেপন।্স্পষ্ট্খেের্ি্পাপিলাি্োাঁর্ি্োাঁর্ি্খঠাকাঠুপক্খলর্ ্যার্ি্িার।্স্ারা্
অঙ্গপ্রিযঙ্গ্ কাাঁপর্ছ্ থর্ থর্ কর্র।্ বাস্তপবকই,্ িার্ অবস্থা্ খের্ে্ অনুকম্পা্ জার্ ।্
খবিবাস্্ভদ্রর্লার্কর্ির্িাই।্খকাির্রর্কার্ছ্পের্ি্লা ার্না্প র্ল ালা্জযার্কে,্হাাঁেুর্
কার্ছ্ জর্ো্ করা্ প র্ল্ োউজার,্ পনকারর্বাকার্ আর্ িাথার্ ওপর্ একো্ কাপর্ের্
েুপপ।্ভয়ািে্খচার্ে্জুল্জুল্কর্র্এপেক-ওপেক্িাকাপিল্খস্।্িারপর্খিািবাপিোর্ক্
খেপবর্লর্ওপর্বপস্র্য়্খচার্ের্আোর্ল্চর্ল্খ ল।্পের্র্এল্জাহার্জর্ পির্পহর্স্ব্
রাোর্ খিাো্ একো্ বই্ পনর্য়।্ ঘর্রর্ িার্কর্ ওপর্ এ-রকি্ বইর্য়র্ একো্ স্াপর্
খের্েপছলাি্ প্রথিবার্ ঘর্র্  ুর্ক।্ খেপবর্লর্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ পর্ে্ দ্রুিহার্ি্ পািার্ পর্
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পািা্ উলর্ে্ চলল,্ িারপর্ হঠাৎ্ খথর্ি্ খযর্িই্ বুঝলাি্ ইপঙ্গি্ পহর্স্ব্ খস্্ খপর্য়র্ছ।্
পকন্তু্পরিুহভ র্িে্িুপঠ্পাপকর্য়্শুর্নয্হাি্ছুাঁের্ি্বুঝর্ি্পাপর্খবজায়্খরর্ ্খ র্ছ্খস্।্েুি্
কর্র্বই্বন্ধ্্কর্র্খরর্ে্খেয়্ঘর্রর্খকার্ণ।্এবার্পনর্ভ্যায়্খিািবাপিো।্ঘর্খছর্ে্
স্র্ব্ খস্্ খবর্রার্ি্যার্ি্এিন্স্ির্য়্হপপকনর্স্র্হাি্িার্কলার্রর্ওপর্পের্িই্
েি্ আেকার্না্ আিে্ পচৎকার্ খবপরর্য়্ আর্স্্ িার্  লা্ পের্য়।্ আবার্ জ্বর্ল্ ওর্ঠ্
খিািবাপিো।্খেপে,্পডর্েকপেভ্বনু্ধ্র্স্াাঁোপি্িুপষ্টর্ি্আেকা্পর্ে্খবচারা্বপলর্পাাঁঠার্
ির্িা্কাাঁপর্ছ।্হপপকনস্্িুপঠ্আল া্করর্িই্জাহাপজ্পস্নু্দর্কর্ওপর্যপ্কর্র্বর্স্্
পর্ে্খস্।্অস্হায়ভার্ব্আিার্ের্পের্ক্িাপকর্য়্থার্ক। 
 
হপপকনস্্ বর্ল,্ কী্ খহ্ খছাকরা,্ খিািার্ নাি্ কী?্ বর্লা্ খিা,্ কী্ করর্ি্ এর্স্পছর্ল্
এোর্ন? 
 
খছর্লপে্পনর্জর্ক্স্াংযি্রাোর্আপ্রাণ্খচষ্টা্কর্র।্খকার্নারকর্ি্খস্াজা্হর্য়্বর্স্্বর্ল,্
আপনার্ের্ খ ার্য়ন্দা্ বর্লই্ ির্ন্ হর্ি,্ িাই্ না?্আপনার্ের্ যারণা্ কযার্েন্ পপোর্
কযাপরর্ িৃিুযর্ খপছর্ন্ আিারও্ হাি্ আর্ছ।্ খকিন?্ পবশ্বাস্্ করুন,্ এ-পবষর্য়্ আপি্
স্ম্পভণে্পনর্েোষ। 
 
হপপকনস্্বর্ল,্খস্ো্আিরা্ভাববেন।্আপািি্বর্লা,্কী্নাি্খিািার? 
 
জন্হপপল্খনপল যান। 
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লক্ষ্করলাি,্চপকর্ি্েৃপষ্ট্পবপনিয়্করর্ল্খহািস্্আর্হপপকনস্। 
 
এোর্ন্কী্করপছর্ল? 
 
যা্বলব্িা্পক্খকবল্আিার্ের্ির্যযই্স্ীপিি্থাকর্ব? 
 
পনিয়্না। 
 
ির্ব্আপি্বলব্খকন? 
 
প্রর্শ্নর্উত্তর্না-পের্ল্িািলা্চলার্স্ির্য়্িজা্খের্পার্ব’েন। 
 
খচাে্পিেপিে্কর্র্উঠল্িরুণপে। 
 
বলল,্ পঠক্ আর্ছ,্ আপি্ বলপছ।্ বলবই-বা্ না্ খকন?্ যপেও্ আপি্ চাই্ না্ পুরার্না্
খকর্লঙ্কাপর্নিুন্কর্র্ছপের্য়্পেুক,্িবুও্ পকছু্ খ াপন্করব্না্আপনার্ের্কার্ছ।্
ডস্ন।্অযান্ড্খনপল যার্নর্নাি্শুর্নর্ছন্আপনারা? 
 
হপপকনস্্খয্কপস্মনকার্লও্খিার্নপন,্িা্ওর্ িুে্ খের্েই্ বুঝলাি।্ খহািস্্ পকন্তু্খবি্
স্চপকি্হর্য়্উর্ঠর্ছ্ির্ন্হল। 
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স্াগ্রর্হ্শুর্যাল্ও,্পপিি্খের্ির্বযাঙ্কার্পছল্ডস্ন্অযান্ড্খনপল যান্িাই্না?্প্রায়্েি্
লক্ষ্পাউন্ড্পনর্য়্খেল্করল্িার্ের্বযাঙ্ক।্কনেয়ার্লর্অর্যেক্পপরবারর্ক্পর্থ্বপস্র্য়্
উযাও্হর্য়্খ ল্খনপল যান। 
 
এ জযাক্টপল।্খনপল যান্আিারই্বাবা। 
 
এিক্ষর্ণ্অকভ লপাথার্র্একো্কুর্োর্স্ন্ধ্ান্পাওয়া্খ ল!্যপেও্পলািক্বযাঙ্কার্আর্
খেওয়ার্লর্স্র্ঙ্গ্হারপুন্পের্য়্ াাঁথা্কযার্েন্পপোর্কযাপরর্ির্যযকার্বযবযানো্এিই্
েীঘে্ খয্ খকার্না্ পের্ি্ েুাঁর্জ্ খপলাি্ না।্িরুণ্জন্হপপল্ খনপল যার্নর্আিযে্ বণেনা্
কানোো্কর্র্শুনর্ি্বস্লাি্স্বাই্পির্ল। 
 
এ-বযাপার্রর্িভল্আিার্বাবা।্ডস্ন্আর্ ই্অবস্র্পনর্য়পছর্লন।্খস্্স্িয়্আপি্িাে্
েি্বছর্রর্হর্লও্এই্ঘেনার্পবভীপষকা্উপলপি্করার্ির্িা্বয়স্্আিার্হর্য়পছল।্
প ্প ্পর্ে্খ পছল্চাপরপের্ক।্লজ্জায়্আিার্ের্িাথা্কাো্যায়্স্কর্লর্স্াির্ন।্প্রথি্
খথর্কই্ স্বাই্ খজর্নর্ছ,্ বলাবপল্ কর্রর্ছ্ এবাং্ পবশ্বাস্্ কর্রর্ছ্ খয্ আিার্ বাবাই্
পস্পকউপরপেগুর্লা্আত্মস্াৎ্ কর্র্  া- াকা্ খেন।্এ-কথা্ স্িয্ নয়।্ িার্ পবশ্বাস্্ পছল,্
যর্থষ্ট্ স্িয়্ যপে্ িার্ক্ খেওয়া্ হয়,্ িাহর্ল্ পস্পকউপরপেগুর্লা্ পুনরুদ্ধার্ কর্র্
পাওনাোরর্ের্ পাওনা ণ্ডা,্ কোয়্ ক্রাপন্তর্ি্ চুপকর্য়্ পের্ি্ পারর্িন্ পিপন।্ খগ্রপ্তাপর্
পর্রায়ানা্ খবর্রার্নার্ একেু্ আর্ ই্ খছাি্ বজরাো্ পনর্য়্ নরওর্য়র্ পের্ক্ রওনা্ হন্
পিপন।্আর্ র্রার্ি্িার্য়র্কার্ছ্ পবোয়্ খনওয়ার্ েৃিযো্এেনও্ির্ন্আর্ছ্আিার।্
পস্পকউপরপেগুর্লার্একো্িাপলকা্ খরর্ে্ যান্বাবা।্ যাবার্স্িয়্বর্ল্যান্ িানস্ম্মান্
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উদ্ধার্না-কর্র্ পিপন্ পেরর্বন্না।্যারা্িার্ক্ পবশ্বাস্্কর্রর্ছন,্িাাঁর্ের্ পবশ্বাস্্যার্ি্
অেুে্ থার্ক,্ খস্-বর্ন্দাবস্ত্কর্র্ির্ব্ঘরিুর্ো্ হর্বন্ পিপন।্এরপর্ খথর্ক্িার্আর্
খকার্না্ েবর্ পাওয়া্ যায়পন।্ বজরা্ স্র্িি্ উপন্ খযন্ কপভর্রর্ ির্িা্ উর্ব্ খ র্লন্
খকার্নারকি্ পচহ্ন্ না-খরর্েই।্ িা্ আর্ আপি্ ভাবলাি্ পনিয়্ বজরােুপব্ হর্য়র্ছ।্
পস্পকউপরপেগুর্লা্ পনর্য়ই্স্িুর্দ্রর্িলায়্ খিষ্ ঘুি্ ঘুপির্য়র্ছন্ বাবা।্ পকন্তু্আিযে্ হর্য়্
খ লাি্আিার্ের্অনু ি্এক্বযবস্ায়ী্বনু্ধ্্িারেি্একো্েবর্খিানার্পর।্যাবার্
স্ির্য়্ খয্ পস্পকউপরপেগুর্লা্ বাবা্ পনর্য়্ প র্য়পছর্লন্ িার্ের্ কর্য়কো্ পকছুপেন্ আর্ ্
আবার্ খেো্ খ র্ছ্ লন্ডর্নর্ বাজার্র।্ েবরো্ খিানার্ পর্ আিরা্ খয্ কী্ পপরিার্ণ্
হিবুপদ্ধ্হর্য়্যাই,্িা্পনিয়্অনুিান্করর্ি্পারর্ছন্আপনারা।্িার্স্র্পর্িাস্্খলর্ ্
রইলাি্পস্পকউপরপেগুর্লার্অনুস্ন্ধ্ার্ন।্অর্নক্েুর্ভো ,্পবস্তর্ঝার্িলা্কাপের্য়্ওঠার্পর্
আপবষ্কার্ করলাি্ খয্ পস্পকউপরপেগুর্লা্ বাজার্র্ পবপক্র্ কর্রর্ছন্ এই্ বাপের্ িাপলক্
কযার্েন্পপোর্কযাপর। 
 
খলাকোর্ স্ম্পর্কে্ খোাঁজেবর্ পনর্য়্ জানলাি,্ খয্ স্ির্য়্ আিার্ বাবা্ নরওর্য়্ রওনা্
হর্য়পছর্লন্ পঠক্ খস্ই্স্ির্য়্ সু্র্িরু্স্া র্ পের্য়্ পের্র্আস্পছলএকো্ পিপি্ পিকার্রর্
জাহাজ।্কযার্েন্পপোর্কযাপর্এই্জাহার্জর্কিযান্ডার্পছর্লন।্খস্্বছর্রর্িরৎকার্ল্
ঝে্হর্য়র্ছ্প্রচুর।্প্রবল্েপক্ষর্ণ্ঝর্ের্উৎপাি্খের্েপছ্একনা ার্ে্অর্নক্পেন্যর্র।্
বাবার্ বজরা্ হয়র্িা্ এই্ ঝর্ের্ িুর্ে্ পর্ে্ খভর্স্্ প র্য়পছল্ উত্তর্ পের্ক।্ কযার্েন্
পপোর্কযাপরর্জাহার্জর্স্র্ঙ্গ্খেো্হয়্খস্ইোর্নই।্িাই্যপে্হয়,্িাহর্ল্বাবা্খ র্লন্
খকাথায়?্পপোর্কযাপরর্ক্স্াক্ষী্খির্ন্যপে্প্রিাণ্করর্ি্পাপর্পস্পকউপরপেগুর্লা্বাজার্র্
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এর্স্র্ছ্ কীভার্ব,্ িাহর্লই্ প্রিাণ্ করা্ হর্ব্ খয্ বাবা্ ওগুর্লা্ পবপক্র্ কর্রনপন্ এবাং্
ওগুর্লা্খনওয়ার্খপছর্নও্িাাঁর্খকার্না্বযপক্ত ি্িুনাোর্উর্েিয্পছল্না। 
 
কযার্ের্নর্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ করার্ উর্ের্িযই্ এর্স্পছলাি্ স্ার্স্র্ক্স।্ পকন্তু্ পঠক্এই্ স্ির্য়্
পনষু্ঠরভার্ব্ েুন্হর্লন্ পিপন।্িের্ন্তর্ পববরর্ণ্িার্এই্খকপবর্নর্বণেনাও্পর্েপছলাি্
এবাং্ জাহার্জর্ পহস্াব্ রাোর্ বইগুর্লা্ খয্ এইোর্নই্ উপন্ খরর্ে্ পের্য়র্ছন্ িা্
খজর্নপছলাি।্িিলবো্িাথায়্আর্স্্িেনই।্১৮৮৩্স্ার্লর্অ াে্িার্স্্স্ী্ইউপনকনে্
জাহার্জর্ পেনপপঞ্জর্ি্ একবার্ খচাে্ বুপলর্য়্ পনর্লই্ খিা্ জানা্ যায়্ বাবার্ পপরণপি্
রহস্য।্  িরার্ি্ বইগুর্লা্ খেেবার্ িিলর্ব্ এর্স্্ বযথে্ হর্য়পছ্ েরজা্ বন্ধ্্ থাকায়।্
আজর্ক্এর্স্্েরজা্েুর্লপছ।্িারপর্রই্বইো্নাপির্য়্পািা্উলর্োর্ি্প র্য়্খেপে্আপি্
যা্ চাইপছ,্ িা্ খনই।্ বইো্ খরর্ে্ স্র্ব্ খবর্রার্ি্ যাপি,্ এিন্ স্ির্য়্আপনারা্ এর্স্্
পাকোও্করর্লন্আিার্ক। 
 
আর্পকছু্বলার্আর্ছ,্না,্এই-ই্স্ব?্পজর্েস্্কর্র্হপপকনস্। 
 
না,্আর্পকছু্বলবার্খনই,্খচাে্নাপির্য়্খনয়্িরুণপে। 
 
িাহর্ল্আর্পকছু্বলার্খনই্খিািার? 
 
আিিা্আিিা্করর্ি্থার্ক্খনপল যান,্না্পকছুই্আর্বলার্খনই। 
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 িরার্ির্আর্ ্এোর্ন্িুপি্আস্পন? 
 
না। 
 
িাহর্ল্এ-পজপনস্ো্ এল্ খকার্ত্থর্ক?্ পচৎকার্কর্র্ উর্ঠ্ হপপকনস্্ বহু্ বযবহার্র্জীণে্
খনােবইো্ বাপের্য়্ যর্র।্ রর্ক্তর্ো ্লা া্ িলােো্ ওলোর্িই্প্রথি্পািায়্জ্বলজ্বল্
করর্ি্থার্ক্বপন্দ্হপপল্খনপল যার্নর্প্রথি্অক্ষর্পিনর্ে। 
 
আত্মস্াংযর্ির্খিষ্িপক্তেুকু্বযথে্হয়।্এর্কবার্র্খভর্ঙ্পর্ে্খছর্লপে।্েু-হার্ির্িালুর্ি্
িুে্ খ র্ক্ পনর্জর্ক্স্ািলার্ি্ খচষ্টা্করল্ খস্,্ পকন্তু্ির্ন্হল্িার্ চুর্লর্ড া্ খথর্ক্
পার্য়র্নে্পযেন্ত্স্িস্ত্খেহ্ঘন্ঘন্খকাঁর্প্উঠর্ছ্ভর্য়্উর্ত্তজনায়্পিহরর্ন। 
 
গুপঙর্য়্উঠল্ খনপল যান,্ খকাথায়্ খপর্লন্আপপন?্আপি্জাপন্ না।্আপি্ পকছু্ বুঝর্ি্
পারপছ্না।্আপি্খিা্খভর্বপছলাি্খহার্ের্ল্হাপরর্য়পছ্খনােবইো। 
 
ইস্পাি্কপঠন্স্বর্র্হপপকনস্্বর্ল,্যর্থষ্ট্হর্য়র্ছ।্আর্যা্পকছু্বক্তবয্খিািার্আর্ছ্
আোলর্িই্ বলর্ব।্ আপািি্ আিার্ স্র্ঙ্গ্ চর্লা্ পুপলি-পে্ পযেন্ত।্ পি.্ খহািস্,্
আপনার্ের্েুজনর্কই্আিার্যনযবাে্জানাই্এিেভর্এর্স্্আিায়্স্াহাযয্করার্জর্নয। 
 
ওয়ােস্ন,্ পিক্বুঝছ্খকিন?্পর্রর্পেন্স্কার্ল্লন্ডর্ন্খেরার্পর্থ্খহািস্্পজোস্া্
কর্র। 
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আপি্খিা্খেেপছ–খিার্েই্স্ন্তুষ্ট্হওপন্িুপি। 
 
আর্র্ না,্ না,্ েুবই্ স্ন্তুষ্ট্ হর্য়পছ্ আপি।্ ির্ব্ হপপকনর্স্র্ পদ্ধপি-েদ্ধপিগুর্লা্ পঠক্
িানর্ি্পারপছ্না।্হপপকনস্্আিায়্হিাি্কর্রর্ছ,্ওয়ােস্ন।্ওর্কাছ্খথর্ক্আপি্
আরও্ ভার্লা্ পজপনস্্ আিা্ কর্রপছলাি।্ অপরায্ স্ম্পপকেি্ িের্ন্তর্ স্বেপ্রথি্ পনয়ি্
হর্ি–স্বস্ির্য়্পবকল্প্স্ম্ভাবনার্কথা্পচন্তা্করা্এবাং্িার্ক্কার্জ্লা ার্না। 
 
খস্ই্পবকল্প্স্ম্ভাবনাো্কী্শুপন? 
 
খয্ িেন্ত্ যারা্ আপি্ পনর্জই্ প্রথি্ খথর্ক্ খভর্ব্ এর্স্পছ–এর্ক্ষর্ে্ পবকল্প্ স্ম্ভাবনা্
একিাে্খস্ইোই।্আিারও্ভুল্হর্ি্পার্র্এবাং্িেন্ত্খির্ষ্হয়র্িা্বৃহৎ্িভনয্ছাো্
আর্পকছুই্লাভ্হর্ব্না।্কী্হর্ব্িা্জাপন্না।্িবু্খিষ্না-খের্ে্ছােপছ্না্আপি। 
 
খবকার্ পির্ে্ খহািস্্নার্ি্কর্য়কো্ পচপঠ্এর্স্্পর্ে্ পছল।্একো্ পচপঠ্ িুর্ল্ েুর্লই্
পবজর্য়াল্লার্স্্খহািস্্িার্পচরর্কর্ল্পনঃিব্দ্হাপস্্হাস্র্ি্শুরু্কর্র্পের্ল। 
 
চিৎকার,্ওয়ােস্ন,্চিৎকার।পবকল্প্স্ম্ভাবনাই্পঠক্হর্ি্চর্লর্ছ।্খেপলগ্রাি্েিে্আর্ছ্
নাপক?্ খ াো্ েুর্য়ক্ েবর্ বলপছ,্ পলর্ে্ খেল্ খিা্ স্ািনার,্ পিপপাং্ এর্জন্ট্ বযােপক্লে্
হাইওর্য়।্কাল্স্কাল্েিোয়্পিনজন্খলাকর্ক্পাপঠর্য়্পেন্খবপস্ল।ও-অঞ্চর্ল্আিার্
নাি্খবপস্ল।্আর্রকো্খলে্:্ইনর্স্পকের্েযানপল্হপপকনস্্৪৬্লডে্পিে,্পিক্সেন।্
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কাল্ স্কাল্ স্ার্ে্ নোয়্ খিকোর্ের্ স্ির্য়্ এর্স্া।্ েরকাপর।্আস্া্ স্ম্ভব্ না্ হর্ল্
খেপলগ্রাি্পাঠাও–িালেক্খহািস্। 
 
খেপলগ্রার্ির্ স্িয়্ অনুস্ার্র্ কাাঁোয়্ কাোয়্ স্ার্ে্ নোয়্ ইনর্স্পকের্ হপপকনস্্ এর্স্্
খপৌঁর্ছাল্ আিার্ের্ খেপবর্ল।্ খিাো্ োনা্ বাপনর্য়র্ছন্ পির্স্স্্ হাডস্ন।্ খোির্িজার্জ্
খেপবল্স্র রি্কর্র্রােল্িরুণ্ খ ার্য়ন্দা।্ বুঝলাি,্ স্াের্লযর্আনর্ন্দ্অযীর্হর্য়্
উর্ঠর্ছ্ওর্অন্তর। 
 
খহািস্্পজর্েস্্কর্র,্হপপকনস্,্স্পিযই্পক্িুপি্ির্ন্কর্খয্খিািার্পস্দ্ধার্ন্ত্খকার্না্
ভুল্খনই? 
 
পনিয়্খনই,্পি.্খহািস্।্এর্চাইর্ি্পনেুাঁি্খকস্্আর্খেপেপন। 
 
আিার্িা্ির্ন্হয়্না।্আস্ল্স্িাযার্ন্এেনও্িুপি্খপৌঁর্ছার্ি্পারপন। 
 
অবাক্করর্লন্পি.্খহািস্।্আর্কী্আিা্কর্রন্আপপন? 
 
খিািার্বযােযা্পের্য়্স্বকো্পজোস্ার্স্র্ন্তাষজনক্উত্তর্পাওয়া্পক্স্ম্ভব? 
 
আলবাি্ স্ম্ভব।্ খযপেন্ ব্লযাক্ পপোর্ েুন্ হন,্ পঠক্ খস্পেন্ খহার্ের্ল্ এর্স্্ ওর্ঠ্ এই্
খনপল যান্ খছাকরা।্ আরও্ েবর্ খপর্য়পছ,্  লে্ খেলার্ অপছলায়্ এ-অঞ্চর্ল্ কার্
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আ িন।্িার্ঘরো্ পছল্একিলায়,্কার্জই্যেন্ েুপি্বাইর্র্ খবর্রার্ি্পারি্ খস্।্
খস্ই্ রার্িই্ ও্ উডিযানস্্ লী-খি্ প র্য়্ ব্লযাক্ পপোর্রর্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ কর্র্ আর্স্।্
িকোিপকে্ খথর্ক্ হািাহাপি।্ হারপুনো্ খের্ন্ নাপির্য়্ কযার্েনর্ক্ েুন্ কর্র্ খস্।্ রক্ত্
খের্েই্ পকন্তু্ িাথা্ ঘুর্র্ যায়্ িার।্ ভর্য়্ পের্িহারা্ হর্য়্ ঘর্ খছর্ে্ পালার্নার্ স্ির্য়্
খনােবইো্ খের্ল্ আর্স্্ খভির্র।্ পস্পকউপরপে্ িাপলকা্ খলো্ খনােবইো্ খস্্ এর্নপছল্
পপোর্কযাপরর্ক্খজরা্করার্জর্নয।্আপপন্হয়র্িা্লক্ষ্কর্র্থাকর্বন,্স্াংেযার্ওপর্
পেক্ পচহ্ন্খেওয়া্আর্ছ,্ পকন্তু্ খবপিরভা ্স্াংেযার্পার্ি্ খকার্না্ পচহ্ন্ খনই।্ পেক্ পচহ্ন্
খেওয়া্ পস্পকউপরপেগুর্লাই্ লন্ডর্নর্ বাজার্র্ পপোর্ কযাপর্ পবপক্র্ কর্র্ পের্য়পছর্লন।্
বাপকগুর্লা্ পনিয়্িার্ েের্ল্এেনও্আর্ছ,্এই্আিার্িই্ খনপল যান্এর্স্পছল্িার্
স্র্ঙ্গ্ একো্ খবাঝাাঁপো্ করর্ি।্ িার্ উর্েিয্ পছল্ পস্পকউপরপে্ পুনরুদ্ধার্ কর্র্ পনর্য়্
প র্য়্ বাবার্ পাওনা ণ্ডা্ যিেভর্ স্ম্ভব্ পিপের্য়্ খেলা।্ খস্রার্ি্ চম্পে্ খেওয়ার্ পর্
কর্য়কপেন্ এিুর্ো্ হওয়ার্ স্াহস্্ িার্ হয়পন,্ িারপর্ পের্র্ এর্স্পছল্আরি্ কর্িের্
বাপকেুকু্খিষ্করর্ি।্এর্ির্যয্জপেলিাো্খকাথায়্বলুন,্পি.্খহািস্?্পঠক্এইরকি্
না্হর্লই্বরাং্আিযে্হিাি। 
 
িৃেু্খহর্স্্িাথা্খনর্ে্খহািস্্বর্ল,্হপপকনস্,্খিািার্বযােযায়্খকবল্একো্অস্াং পি্
আিার্ খচার্ে্ লা র্ছ্ এবাং্ িা্ হর্ি,্ িুপি্ যা্ বলর্ল,্ িা্ অস্ম্ভব,্ একেি্ অস্ম্ভব।্
খকার্নারকি্স্র্ন্দর্হর্অবকাি্না-খরর্ে,্ পবলকুল্অস্ম্ভব।্হারপুন্ পের্য়্ খকার্না্ খেহ্
এর্োঁে-ওর্োঁে্ করার্ খচষ্টা্ খকার্নাপেন্ কর্রছ?্ করপন?্ পছঃ্ পছঃ্ এইস্ব্ েুাঁপেনাপে্
পজপনস্গুর্লা্ পনর্য়্ খিািার্একেু্ িাথা্ ঘািার্না্উপচি।্বনু্ধ্বর্ওয়ােস্নর্কই্ পজর্েস্্
কর্না্খকন্পুর্রা্একো্স্কাল্আপি্বযয়্কর্রপছ্হারপুন্ পের্য়্খেহ্এর্োঁে-ওর্োঁে্
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করার্ বযায়ার্ি।্ বযায়ািো্ বর্ো্ স্হজ্নয়্ খহ্ হপপকনস্।্ েুব্ বপলষ্ঠ্আর্পাকা্ হাি্
ছাো্এ-কাজ্কার্রা্পর্ক্ষ্স্ম্ভব?্ ভীর্রার্ি্ব্লযাক্পপোর্রর্েুপন্এিন্খজার্র্হারপুন্
চাপলর্য়র্ছ্ খয্হাপিয়ার্রর্িাথাো্ খেওয়ার্লর্ির্যযও্ খ াঁর্থ্ খ র্ছ্অর্নকোপন।্ খিািার্
পক্ির্ন্হয়্এই্রক্তহীন্খছর্লোর্খের্হ্এ-রকি্আসু্পরক্িপক্ত্থাকা্স্ম্ভব?্ ভীর্
রার্ি্ব্লযাক্পপোর্রর্স্ার্থ্এক্খেপবর্ল্রাি্আর্জল্োওয়ার্ির্িা্স্াহস্্পক্িার্
আর্ছ?্িুপি্বলর্ি্চাও্েুরাি্আর্ ্জানলার্পেোয়্এরই্িুর্ের্ছায়া্েুর্ে্উর্ঠপছল?্
না,্ হপপকনস্,্ না,্ খনপল যান্ নয়।্ আিার্ের্ উপচি্আরও্ ভয়াংকর্ খকার্না্ খলার্কর্
স্ন্ধ্ার্ন্জাল্ছোর্না। 
 
খহাির্স্র্ বকৃ্তিা্ শুনর্ি্ শুনর্ি্ ক্রিি্ ভারী্ হর্য়্ ঝুর্ল্ পেপছল্ খ ার্য়ন্দাপ্রবর্রর্
খচায়ালোনা।্িার্হাাঁ্কর্র্িাপকর্য়্থাকার্যরন্খের্ে্বাস্তপবকই্বর্ো্অনুকম্পা্হল্
আিার।্ খবি্ বুঝলাি,্ একেু্ একেু্ কর্র্ যভপলস্াৎ্ হর্য়্ যার্ি্ িার্ আিা-উচ্চািার্
অর্নক্কর্ষ্ট্  র্ে্ খিালা্ স্বের্স্ৌয।্ পকন্তু্ভাঙর্ব,্িবু্ িচকাবার্পাে্ খস্্ নয়।্িাই্
আশ্রয়্খনয়্ির্কের। 
 
পকন্তু্খস্রার্ি্খনপল যান্খছাকরা্খয্েুর্নর্েৃর্িয্হাপজর্পছল,্িা্খিা্আপপন্অস্বীকার্
করর্ি্পার্রন্ না,্ পার্রন্ পক্ পি.্ খহািস্?্ খনােবইোই্িার্প্রিাণ।্আিার্ খিা্ েৃঢ়্
পবশ্বাস্্আিার্হার্ি্খযস্ব্প্রিাণ্এর্স্র্ছ,্িা্জুপরর্ের্স্ন্তুষ্ট্করার্পর্ক্ষ্যর্থষ্ট।্খিষ্
িুহভ র্িে্েু-একো্পছদ্র্আপনার্খচষ্টায়্খবপরর্য়্খ র্লও্পবর্িষ্পকছু্ক্ষপি্হয়্না্িার্ি।্
িা্ছাো্পি.্খহািস্,্আিার্পথর্য়াপর্অনুযায়ী্আস্াপির্ক্আপি্পাকোও্কর্রপছ।্পকন্তু্
আরও্ভয়াংকর্যার্কথা্বলর্ছন,্খস্্খকাথায়? 
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আিার্খিা্ির্ন্হর্ি্পস্াঁপের্ওপর্িার্পার্য়র্িব্দ্শুনর্ি্পাপি।্কর্ঠার্স্বর্র্বলল্
খহািস্।্ওয়ােস্ন,্ পরভলভারো্এিন্জায় ায়্ রাে্ খযন্হাি্ বাোর্লই্পাওয়া্ যায়।্
বর্ল,্উর্ঠ্প র্য়্কর্য়ক্পঙপক্ত্খলো্এক্েুকর্রা্কা জ্একো্খছাি্খেপবর্লর্ওপর্
খরর্ে্পের্র্এল।্স্ব্পঠক্আর্ছ,্আিরা্তিপর। 
 
েরজার্ বাইর্র্ককেি্  লায়্ পকছুক্ষণ্কর্থাপকথর্নর্ পর্ েরজা্ েুর্ল্ খ ল।্ পির্স্স্্
হাডস্ন্ঘর্র্ ুর্ক্জানার্লন্পিনজন্খলাক্কযার্েন্খবপস্র্লর্স্র্ঙ্গ্খেো্করর্ি্চায়। 
 
এর্ক্এর্ক্িার্ের্পনর্য়্আসু্ন্এ-ঘর্র,্বলর্ল্খহািস্। 
 
প্রথর্ি্ খয-খলাকো্ ঘর্র্  ুকল,্ িার্ক্ খেের্ল্ আচার্রর্ আর্পর্লর্ কথা্ ির্ন্ পর্ে।্
েবেকায়।্ রক্ত্ খের্ে-পো্ লাল্ লাল্  ার্লর্ ওপর্ খপাঁজা্ িুর্লার্ ির্িা্ যবযর্ব্ স্াো্
একর্জাো্জুলপপ। 
 
পর্কে্খথর্ক্একো্পচপঠ্বার্কর্র্খহািস্্শুর্যাল,্কী্নাি? 
 
খজিস্্লযাঙ্কাোর। 
 
লযাঙ্কাোর,্আপি্েুঃপেি।্আর্জায় া্খনই্জাহার্জ।্পিপছপিপছ্কষ্ট্পেলাি,্িাই্রইল্
এই্আয-প পনো।্পার্ির্ঘর্র্পিপনে্কর্য়র্কর্জর্নয্অর্পক্ষা্কর্রা। 
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পিিীয়্ েিেনপ্রাথেী্ একজন্ েীঘেকায়্ পুরুষ।্ িরীর্রর্ ির্যয্ খিে-িাাংর্স্র্ বালাই্ খনই।্
শুকর্না্খচহারা।্িাথায়্অল্প্অল্প্চুল।্খিাবোর্না্ াল।্খলাকোর্নাি্পহউ্পযাপেনস্।্
িার্কও্আয্প পন্পের্য়্বরোস্ত্কর্র্অর্পক্ষা্করর্ি্বলা্হল্পার্ির্ঘর্র। 
 
িৃিীয়্জর্নর্খচহারাোনা্খেোর্ির্িা।্এক্কথায়,্অস্াযারণ্িভপিে্িার।্রাপি্রাপি্
চুল্ আর্ োপের্ খের্ি্ আাঁো্ বুল-ডর্ র্ ির্িা্ ভয়াংকর্ িুে।্ খঝাাঁর্পর্ ির্িা্ পুরু,্
কাপনের্ির্ির্িা্খবপরর্য়্আস্া্গুি্গুি্একর্জাো্ভুরুর্নীর্চ্ঘন্কার্লা্গ্রানাইর্ের্
ির্িা্কপঠন,্জ্বলন্ত্ খচার্ের্েীপপ্ত।্স্যালুে্কর্র্নাপবক-সু্লভ্কায়োয়্োাঁপের্য়্ েুপপো্
হার্ির্ির্যয্খঘারার্ি্লা ল্খস্। 
 
খিািার্নাি?্পজর্েস্্কর্র্খহািস্। 
 
পযাপেক্খকয়ানেস্। 
 
হারপুনওয়ালা? 
 
ইর্য়স্,্স্যার,্ছাপিিবার্পাপে্পের্য়পছ্স্া র্র। 
 
ডানপড,্িাই্না? 
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ইর্য়স্,্স্যার। 
 
অপভযান্ের্লর্জাহার্জর্স্র্ঙ্গ্খযর্ি্প্রস্তুি্আছ্খিা? 
 
িাইর্ন্কি? 
 
িার্স্্আে্পাউণ্ড। 
 
আপি্রাপজ। 
 
এই্িুহভ র্িে্রওনা্হর্ি্পারর্ব? 
 
আিার্পজপনস্পে্পাওয়ািাে্তিপর্হব্আপি। 
 
কা জপে্এর্নছ? 
 
ইর্য়স্,্ স্যার।্ পর্কে্ খথর্ক্ খিলর্ির্ল্জীণে্ কিকগুর্লা্ েিে্ বার্ করর্ল্ খস্।্ খচাে্
বুপলর্য়্পনর্য়্কা জগুর্লা্পেপরর্য়্পেল্খহািস্। 
 
খিািার্ ির্িা্ খলাকর্কই্ চাইপছলাি্আপি।্ খছাি্ খেপবলোর্ ওপর্ িিের্লো্ কা জো্
আর্ছ।্খিািার্স্ইো্হর্য়্খ র্ল্এপেককার্বর্ন্দাবস্ত্পাকা্হর্য়্যায়। 
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ভারী্ ভারী্ পা্ খের্ল্ ঘর্রর্ওপের্ক্ প র্য়্কলিো্ িুর্ল্ পনর্ল্ হারপুনওয়ালা্ পযাপেক্
খকয়ানেস্। 
 
িারপর্খেপবর্লর্ওপর্ঝুাঁর্ক্পর্ে্পজর্েস্্করর্ল,্এইোর্নই্স্ই্করব্খিা? 
 
খহািস্্ িার্ কাাঁর্যর্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ পর্ে্ ঘার্ের্ েু-পাি্ পের্য়্ েু-হাি্  পলর্য়্ বলর্ল,্
এইর্িই্হর্ব। 
 
কার্ন্খভর্স্্এল্ইস্পার্ি্ইস্পার্ি্খঠাকাঠুপকর্কোৎ্িব্দ্এবাং্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্বাপে্কাাঁপপর্য়্
 জেন্কর্র্উঠল্খযন্এক্খেপা্ষাাঁে।্পরিুহভ র্িেই্ খহািস্্আর্হারপুনওয়ালা্ েুজর্ন্
একস্ার্থ্  পের্য়্ পেল্ খির্ঝর্ উপর।্ তেপহক্ক্ষিিার্ পেক্ পের্য়্ খলাকোর্ক্ োনব্
বলর্লও্চর্ল।্খচার্ের্পলক্খেলার্আর্ ই্পনপুণ্হার্ি্িার্কবপজর্জাো্হািকোর্
ির্যয্খবাঁর্য্খের্লপছল্খহািস্।্িবুও্ওই্অবস্থার্িই্খস্্ঘার্য়ল্কর্র্খেলি্খহািস্র্ক্
যপে-না্ আপি্ আর্ হপপকনস্্ েুজর্নই্ ছুর্ে্ খযিাি্ িার্ স্াহার্যয।্ িাথার্ ওপর্
পরভলভার্রর্ঠান্ডা্নলর্চো্খঠর্স্্যরর্িই্খলাকো্ বুঝর্ল্যস্তাযপস্ত্কর্র্খকার্না্লাভই্
হর্ব্ না।্ েপে্ পের্য়্ িার্ খ াোপল্ েুর্ো্ খবাঁর্য্ খের্ল্ হাাঁোর্ি্ হাাঁোর্ি্ োাঁোলাি্
পিনজন। 
 
প্রস্ন্নস্বর্র্খহািস্্বর্ল,্হপপকনস্,্আজর্কর্অপভেিা্খথর্ক্িুপিও্একো্িস্ত্পজপনস্্
পিের্ল।্ খস্ো্ কী্ জার্না?্ পবকল্প্ পস্দ্ধান্তর্ক্ কের্না্ অবর্হলা্ করর্ব্ না।্ িরুণ্
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খনপল যানর্ক্ পনর্য়্িুপি্এি্খির্ি্উর্ঠপছর্ল্ পপোর্কযাপরর্আস্ল্হিযাকারী্পযাপেক্
খকয়ানেস্্স্ম্পর্কে্ভাববারও্অবস্র্পাওপন। 
 
কথার্ িার্ঝই্ হঠাৎ্  ি ি্কর্র্ওর্ঠ্ হারপুনওয়ালার্ককেি্কণ্ঠ,্এই্ খয,্ পিোর!্
আিার্ক্ এভার্ব্ নার্জহাল্ করার্ জর্নয্ খকার্না্ অপভর্যা ্ আপি্ জানাপি্ না।্ পকন্তু্
আপপন্ উলর্োপালো্ কথা্ বলর্ছন্ বর্ল্ বাযা্ না-পের্য়্ পারলাি্ না।্আপপন্ বলর্ছন্
পপোর্কযাপরর্ক্খির্র্খের্লপছ।্আপি।্পকন্তু্আপি্বপল্িার্ক্ইিা্কর্রই্বয্কর্রপছ্
আপি।্ িোি্ শুযু্ এইেুকু।্ পবশ্বাস্্ হওয়া-না-হওয়া্ আপনার্ অপভরুপচ।্ পকন্তু্ এেুকু্
খজর্ন্রােুন্আপনারা,্আপি্খযাাঁকা্পেপি্না। 
 
পনিয়্না,্পনিয়্না।্বর্ল্খহািস্।্বল্না–এ-স্ম্পর্কে্কী্বলার্আর্ছ্খিািার। 
 
বলব্ খিা্বর্েই্এবাং্ঈশ্বর্রর্ পেপবয–একো্অক্ষরও্ পিথযা্বলব্না।্ব্লযাক্ পপোরর্ক্
আপি্ হার্ে্ হার্ে্ পচপন।্ িাই্ খয-িুহভ র্িে্ ছুপর্ বার্ কর্রর্ছ্ খস্,্আপিও্ পলক্ খেলার্
আর্ ই্হারপুনোর্ক্নাপির্য়্এর্ন্চাপলর্য়্পের্য়পছ্ওর্বুর্কর্ির্যয্পের্য়।্খকননা,্এক্
িুহভিে্খেপর্করর্ল্আিার্অবস্থা্খয্কী্হি,্িা্শুযু্আপিই্জাপন।্আপপন্এর্ক্এবার্
েুন্বলর্ি্চান্খিা্বলুন!্ব্লযাক্পপোর্রর্ছুপর্বুর্ক্পনর্য়্িরিাি,্আপনার্ের্পাল্লায়্
পর্ে্না্হয়্ লায়্োাঁস্্পের্য়ই্িরর্ি্হর্ব। 
 
খহািস্্পজর্েস্্কর্র,্এোর্ন্কী্কর্র্এর্ল্িুপি? 
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িাহর্ল্ প্রথি্ খথর্কই্ শুনুন।্ একেু্ িুর্ল্ বপস্র্য়্ পেন্আিায়্ কথা্ বলর্ি্ অসু্পবর্য্
হর্ি।্ এ-ঘেনাো্ ঘর্ে্ ১৮৮৩্ স্ার্ল,্ –অ াে্ িার্স্।্ স্ী্ ইউপনক্ জাহার্জর্ কিো্
পছর্লন্ পপোর্কযাপর,্আর্আপি্ পছলাি্হারপুনওয়ালা।্বরর্ের্এলাকা্ খপপরর্য়্এর্স্্
প্রবল্ ঝে্ খঠর্ল্ খের্ি্ পেরপছলাি্ আিরা।্ এিন্ স্িয়্ খচার্ে্ পেল্ খছার্ো্ একো্
জাহাজ।্ঝর্ের্ োপর্ে্জাহাজো্ খভর্স্্এর্স্পছল্ উত্তর্ পের্ক।্ খলাকজন্ বলর্ি্শুযু্
একজনই্ পছল্জাহার্জ্িাও্ খস্্নাপবক্নয়।্পাইলে্নাপক্জাহাজেুপব্ হওয়ার্ভর্য়্
স্ার্ঙ্গাপাঙ্গ্ পনর্য়্ পডপঙ্ কর্র্ নরওর্য়্ উপকভ র্লর্ পের্ক্ স্েকান্ পের্য়পছল।্ স্িুর্দ্রর্ যা্
অবস্থা্ িেন,্ আিার্ খিা্ পবশ্বাস্্ পডপঙস্র্িি্ স্বাই্ েুর্ব্ ির্রর্ছ–নরওর্য়্ খপৌঁর্ছাননা্
আর্ হয়পন।্ যাই্ খহাক,্ পপরিযক্ত্ কযার্েনর্ক্আিরা্ স্ী্ ইউপনকনে-এ্ িুর্ল্ পনলাি।্
খকপবর্নর্খভির্র্িার্স্র্ঙ্গ্ব্লযাক্পপোর্রর্অর্নকক্ষণ্যর্র্কথাবািো্হল।্কযার্ের্নর্
িালপর্ের্ির্যয্একো্পের্নর্বাক্সও্পছল।্ভদ্রর্লার্কর্কী্নাি,্িা্আিরা্জানিাি্
না্ অথোৎ্ জানার্না্ হয়পন।্ ির্ব,্ পর্রর্ পেন্ িার্ক্ স্ী্ ইউপনকনে-এ্ খেো্ খ ল্ না।্
খভাজবাপজর্ির্িা্অেৃিয্হর্য়্ খ ল্ খস্।্ খিানা্ খ ল্ভদ্রর্লাক্হয়র্িা্ পনর্জই্স্িুর্দ্র্
েুর্ব্আত্মহিযা্ কর্রর্ছ,্আর্ না্ হয়্ ঝর্ের্ যাো্ স্ািলার্ি্ না-খপর্র্ খরপলাং্ েপর্ক্
খডক্খথর্ক্পর্ে্ খ র্ছ্জর্ল।্ পকন্তু্একজন্জানি্কযার্ের্নর্পপরণাি।্ খস্ই্ খলাক্
আপি,্ পনর্জর্ খচার্ে্ খের্েপছলাি্  ভীর্ রার্ি্ কযার্ের্নর্ খ াোপল্ খবাঁর্য্ খরপলাংর্য়র্
ওপর্ পের্য়্ নাপির্য়্ খেওয়া্ হর্য়পছল্ স্িুর্দ্রর্ বুর্ক।্ এ-কাণ্ড্ ঘর্েপছল্ খিেলযান্ড্
িীপপুর্ঞ্জর্আর্লা্খেের্ি্পাওয়ার্পঠক্েু-পেন্আর্ । 
 
এ-েবর্পকন্তু্আপি্কাউর্কই্জানালাি্না।্তযযে্ যর্র্রইলাি্খকাথাকার্জল্খকাথায়্
োাঁোয়্ খেোর্ জর্নয।্ এ-বযাপার্ পনর্য়্ যা্ একেু্ কানাঘুর্স্া্ হর্য়পছল–স্কেলযার্ন্ড্ এর্স্্
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িাও্যািাচাপা্পের্য়্খেওয়া্হল্অনায়ার্স্ই।্েুঘেেনায়্যপে্খকার্না্আ ন্তুক্িারা্প র্য়্
থার্ক,্িা্ পনর্য়্ খোাঁজেবর্করার্কাজ্আিার্ের্নয়।্এর্ পকছুপেন্পর্রই্স্িুদ্রযাো্
খছর্ে্পেল্পপোর্কযাপর।্িারও্অর্নক্বছর্পর্র্পঠকানা্খপলাি্িার।্আিার্পবশ্বাস্্
ওই্পের্নর্বার্ক্সর্ির্যযকার্পজপনর্স্র্জনযই্কযার্েনর্ক্েুন্কর্রপছল্পপোর্কযাপর।্
আর্আিার্ িুে্বন্ধ্্রাোর্ির্িা্পয়স্ার্িার্অভাব্হর্ব্না্বর্লই্হঠাৎ্ির্ন্হল্
আিার। 
 
ব্লযাক্ পপোর্রর্ এোনকার্ পঠকানা্ খপর্য়পছলাি্ একজন্ োলাপস্র্ োর্ছ।্ লন্ডর্ন্ খেো্
হর্য়পছল্ েুজর্নর।্ পঠকানা্ অনুযায়ী্ এলাি্ িার্ কাছ্ খথর্ক্ পকছু্ েুর্য়্ পনর্ি।্ প্রথি্
রার্ি্িার্কথাবািো্শুর্ন্আিা্হর্য়পছল্আিার্ক্বাপক্জীবর্নর্ির্িা্স্িুদ্রযাো্যার্ি্
আর্না-করর্ি্হয়্িার্জর্নয্খস্্উপযুক্ত্োকা্আিায়্খের্ব।্পস্থর্হল,্েুরাি্পর্এ-
পবষর্য়্ পাকাাঁপাপক্ বযবস্থা্ করা্ হর্ব।্এর্স্্ খেপে্ খস্্ ির্ে্ চুর্ হর্য়্আর্ছ।্ খিজাজও্
পিপরর্ক্ষ।্খেপবর্ল্েুজর্ন্বর্স্্একস্র্ঙ্গ্িে্খেলাি।্পুরাননা্পের্নর্অর্নক্কথা্হল।্
পকন্তু্ খ লার্স্র্পর্ খ লাস্্ োপল্ হওয়ার্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ওর্ খচার্ের্ েৃপষ্টো্আিার্ভার্লা্
লা ল্ না।্ খেওয়ার্লর্িার্ক্ হারপুনোর্ক্ খের্ে্ রােলাি্িেনই।্লের্িই্ যপে্ হয়,্
োপল্ হার্ি্ লেব্ না।্ যা্ ভয়্ কর্রপছলাি,্ িাই্ হল।্আচিকা্ থুিু্ পছপের্য়,্ অশ্রাবয্
 াপল ালাজ্করর্ি্করর্ি্িস্ত্একো্ছুপর্হার্ি্আিার্পের্ক্খির্ে্এল্ব্লযাক্পপোর।্
পকন্তু্ োপ্ খথর্ক্ ছুপরো্ বার্করারও্স্িয়্ পেলাি্ না।্ হারপুন্ পের্য়্এর্োঁে-ওর্োাঁে্
কর্র্খেললাি্িার্ক।্উঃ্খস্্কী্পবকে্পচৎকার।্আজও্ঘুর্িার্ল্খলাকোর্িুে্আপি্
ভুলর্ি্ পাপর্ না।্ পেনপক্ পের্য়্ রক্ত্ ছপের্য়্ পেল্ চাপরপের্ক–িবুও্ পকছুক্ষণ্ োাঁপের্য়্
রইলাি্ চুপ্ কর্র।্ পকন্তু্ চাপরপেক্ পনস্তি্ খের্ে্ স্াহস্্ পের্র্ খপলাি।্ এপেক-ওপেক্
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িাকার্িই্ িার্কর্ ওপর্ পের্নর্ বাক্সো্ খচার্ে্ পেল।্ বাক্সোর্ ওপর্ পপোর্ কযাপরর্
অপযকার্যিো,্আিারও্অপযকার্িিোপন।্কার্জই্অন্ধ্কার্র্ া- াকা্খেওয়ার্আর্ ্
িা্ পনর্ি্ ভুললাি্ না।্ পকন্তু্আহাম্মক্আপি,্ যাওয়ার্ স্ির্য়্ িািার্কর্ থপলো্ খের্ল্
খ লাি্খেপবর্লর্ওপর। 
 
এবার্বপল্শুনুন্একো্অদু্ভি্বযাপার।্ঘর্খথর্ক্খবর্রার্ি-না-খবর্রার্িই্পার্য়র্িব্দ্
শুর্ন্ িাোিাপে্ খঝাাঁর্পর্ ির্যয্ লুপকর্য়্ পেলাি্আপি।্ খচার্রর্ ির্িা্ পা্ পের্প্ পের্প্
ঘর্রর্ির্যয্  ুকল্একো্ খলাক।্িারপর্রই্ভভ ি্ খেের্ল্িানুষ্ খযিন্ পচৎকার্কর্র,্
খিিপন্ পবকে্ পচৎকার্ খছর্ে্ খেৌর্ে্ পনর্ির্ষর্ির্যয্আিার্ খচার্ের্আোল্হর্য়্ খ ল্
খস্।্খলাকো্ খক্এবাং্কীর্স্র্জর্নয্ খচার্রর্ির্িা্ও-রকিভার্ব্এল,্িা্আপি্জাপন্
না।্ খস্ই্রার্িই্েি্িাইল্ খহাঁর্ে্লন্ডর্ন্ খপৌঁর্ছই্আপি।্পর্র্কী্হর্য়র্ছ-না-হর্য়র্ছ,্
আর্আপি্জাপন্না। 
 
বাক্সো্ েুর্ল্িাজ্জব্ বর্ন্ খ লাি।্ োকাকপের্ পচহ্ন্ খনই।্ শুযু্একোনা্ কা জ্এবাং্
খযস্ব্ কা জ্ পবপক্র্ করার্ ির্িা্ স্াহস্্ আিার্ খনই।্ ব্লযাক্ পপোর্ েিি,্ আিার্
পর্কেও্োপল।্একো্ পিপলাং্খনই্খয্লন্ডন্খছর্ে্খবপরর্য়্পপে।্এক্স্ির্য়্কা র্জ্
পবোপন্খেেলাি্খিাো্িাইনায়্হারপুনার্প্রর্য়াজন।্িৎক্ষণাৎ্পিপপাং্এর্জর্ন্টর্স্র্ঙ্গ্
খেো্করর্ি্িারা্আিার্ক্পাপঠর্য়্পের্ল্এোর্ন।্এ্ছাো্আর্আপি্পকছু্জাপন্না।্
পকন্তু্আবার্আপি্ বলপছ,্ ব্লযাক্ পপোরর্ক্ যপে্ আপি্ বয্ কর্র্ থাপক্ ির্ব্আইর্নর্
কিোর্ের্ উপচি্ আিার্ক্ যনযবাে্ খেওয়া।্ খকননা্ ওর্ জর্নয্ িার্ের্ ির্ণর্ েপডর্
েরচো্আপি্বাাঁপচর্য়্পের্য়পছ। 
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োস্া্ পববৃপি,্ পনর্োল্ পরর্পােে্ উর্ঠ্ োাঁপের্য়্ পাইপ্ যরার্ি্ যরার্ি্ বলর্ল্ খহািস্।্
হপপকনস্,্ খিািার্আস্াপির্ক্ চেপে্ পনরাপে্ জায় ায়্ স্রার্নার্ বযবস্থা্ কর।্ হাজি্
হওয়ার্ির্িা্খযা যিা্খনই্এ-ঘর্রর।্িা্ছাো্কার্পের্ের্খবি্োপনকো্জায় া্েেল্
কর্র্রর্য়র্ছন্পি.্পযাপেক্খকয়ানেস্। 
 
হপপকনস্্বর্ল,্ পি.্ খহািস্,্কী্ বর্ল্ খয্আপনার্ক্যনযবাে্জানাব্ খভর্ব্পাপি্না।্
আপনার্খভলপক্খের্ে্হিভম্ব্হর্য়্খ পছ্আপি।্বুঝর্িই্পারপছ্না্কী্খকৌির্ল্এিন্
কাণ্ড্করর্লন! 
 
শুরু্খথর্কই্পঠক্স্ভেপে্যর্র্এর্ ার্নার্খস্ৌভা য্হর্য়পছল্বর্লই্এি্স্হর্জ্স্িাযান্
করর্ি্ পারলাি্ এই্ রহর্স্যর।্ খনােবইোর্ স্ভে্ যপে্আর্ ্ শুনিাি,্ িাহর্ল্ খিািার্
ির্িা্ পবপর্থ্ চাপলি্ হি্আিার্ পচন্তাযারা।্ পকন্তু্ খস্ৌভা যক্রর্ি্আপি্ খযেুকু্ শুর্নপছ,্
খস্েুকু্ খথর্কই্ পনর্েেি্ খপর্য়পছ্ শুযু্ একপের্কই্ এর্ ার্নার।্ পবপুল্ িপক্ত,্ হারপুন্
চালার্নার্ তনপুণয,্ রাি্আর্জল,্ স্ীলিার্ছর্ চািো্ পের্য়্ তিপর্ িািার্কর্ থপল্আর্
িার্ খভির্ কো্ িািাক–প্রর্িযকো্ পর্য়ন্টই্ খচার্ে্আঙুল্ পের্য়্ খেপের্য়্ খেয়্ এিন্
একজন্ খলাকর্ক্ যার্ খপিা্ হারপুন্ চালার্না্ আর্ স্িুর্দ্র্ ঘুর্র্ খবোর্না।্ িািার্কর্
থপলর্খভির্র্খলো্PCঅক্ষর্েুর্ো্খয্পপোর্কযাপরর্নার্ির্আেযক্ষর্রর্স্র্ঙ্গ্তেবাৎ্
পির্ল্খ র্ছ,্ খস্-পবষর্য়্আিার্ পিলিাে্স্র্ন্দহ্ পছল্না।্কারণ,্িার্অভযাস্্ পছল্না্
পনয়পিি্ যভিপার্নর্ এবাং্ িার্ খকপবর্নও্ খকার্না্ পাইপ্ পাওয়া্ যায়পন।্ খিািার্ ির্ন্
আর্ছ্পক্একবার্খিািায়্ পজর্েস্্কর্রপছলাি্খকপবর্নর্ির্যয্হুইপস্ক্আর্িযাপন্ড্ পছল্
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পক্না?্িুপি্বর্লপছর্ল–হযাাঁ,্পছল।্হুইপস্ক্িযাপন্ড্থাকা্স্র্েও্িা্স্পিে্না-কর্র্যেি্আর্
জল্োওয়ার্ির্িা্রুপচ্ক-জন্ডাঙার্অপযবাস্ীর্আর্ছ্বলর্ি্পার?্স্িুর্দ্রর্ওপর্
যার্ের্ঘরবাপে,্এিন্খনিা্থার্ক্শুযু্িার্েরই।্খস্ইজর্নযই্খলাকো্ খয্জাহাপজ্এ-
পবষর্য়্পনঃস্র্ন্দহ্পছলাি্আপি। 
 
পকন্তু্িার্ক্েুাঁর্জ্বার্করর্লন্খকিন্কর্র? 
 
িাই্ পডয়ার্স্যার,্এ্ক-পে্িথয্পাওয়ার্পর্ খিা্ েুবই্স্রল্হর্য়্এর্স্পছল্আস্ল্
রহস্যো।্খলাকো্যপে্জাহাপজ্হয়্িাহর্ল্খস্্স্ী্ইউপনকনে-এর্োলাপস্্না্হর্য়্যায়্
না।্ স্ী্ ইউপনকনে্ ছাো্ আর্ খকার্না্ জাহার্জ্ খস্্ স্িুদ্র্ যাো্ কর্রপন,্ এ-পবষর্য়্
পনঃস্র্ন্দহ্হওয়ার্পর্ডানডীর্ি্ ি্পিনপেন্যর্র্স্িার্ন্খেপলগ্রাি্পাঠার্ি্লা লাি।্
পিনপেন্পর্জানর্ি্পারলাি্স্ী্ইউপনকনে্জাহার্জ্১৮৮৩্স্ার্ল্খযস্ব্খলাকলিকর্
পছল্ িার্ের্ প্রর্িযর্কর্ নার্ির্ পলে।্ এই্ পলর্ে্ খচাে্ বুর্লার্ি্ প র্য়্ হারপুনওয়ালা্
পযাপেক্খকয়ানেস্-এর্নাি্খের্েই্প্রায়্স্ম্পভণে্হর্য়্এল্আিার্ র্বষণা।্পনর্জর্ির্নর্
স্র্ঙ্গই্িকেপবিকে্কর্র্খেেলাি,্খলাকো্পনিয়্এেন্লন্ডর্নই্আর্ছ্এবাং্এর্েি্খছর্ে্
পালাবার্সু্র্যা ্খপর্ল্খস্্ছাের্ব্না।্িাই্কর্য়কো্ পেন্ইে্এন্ড-এ্কাপের্য়্উত্তর্
খিরু্ অপভযার্নর্ একো্  ল্প্ ছপের্য়্ পেলাি্ ও-অঞ্চর্ল।্ িারপর্ কযার্েন্ খবপস্র্লর্
িোবযার্ন্ কাজ্ করার্ জর্নয্ খলাভনীয়্ খবির্ন্ হারপুনওয়ালার্ পবোপন্ পেলাি্
তেপনর্ক।্খেের্িই্খিা্পাি,্িার্েলােল। 
 
ওয়ান্ডারেুল।্খস্াল্লার্স্্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্হপপকনস্,্ওয়ান্ডারেুল! 
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খহািস্্ বর্ল,্ যি্ িাোিাপে্ পার্ খনপল যানর্ক্ োলাস্্ করার্ বযবস্থা্ কর্রা্ িুপি।্
খছর্লোর্ কার্ছ্ খিািার্ ক্ষিা্ চাওয়াও্ উপচি।্ পের্নর্ বাক্সও্ িার্ক্ পেপরর্য়্ খের্ব্
অপবলর্ম্ব।্ অবিয্ খয্ পস্পকউপরপেগুর্লা্ ব্লযাক্ পপোর্রর্ খভার্ ্ খলর্ র্ছ,্ খস্গুর্লা্ আর্
পের্র্পাওয়ার্আিা্না-করাই্ভার্লা।্ াপে্এর্স্্খ র্ছ,্হপপকনস্।্খলাকোর্ক্এবার্
নািার্নার্ বযবস্থা্ কর্রা।্ িািলা্ চলার্ স্ির্য়্আিার্ক্ েরকার্ হর্ল্ নরওর্য়র্ি্ পচপঠ্
পলর্ো্আপি্আর্ওয়ােস্ন্েুজর্নই্থাকব্খস্োর্ন্পুর্রা্পঠকানা্পাঠাব্পের্র। 
 
————- 
 
েীকা 
 
পিপি্পিকাপরর্বুর্ক্হারপুন্:্ পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্ব্লযাক্পপোর্২৭্খেব্রুয়াপর্১৯০৪্
স্াংেযার্কপলয়াস্ে্ উইকপল্পপেকায়্এবাং্িাচে্ ১৯০৪্স্াংেযার্িযান্ড্িযা াপজর্ন্প্রথি্
প্রকাপিি্হয়। 
 
কযার্েন্ খবপস্ল্ :্এই্নাি্ছাো্িালেক্ খহাির্স্র্আরও্কর্য়কপে্ ছদ্মনাি্ হল্কল্
পিপস্তপর্ অযাস্কে্ (চালেস্্ অ াোস্্ পিলভারেন),্ অযাকাউন্টযান্ট্ পিোর্ হযাপরস্্ (েক্
খিাকাস্ে্ক্লাকে),্গুপ্তচর্অযালািন্ট্(পহজ্লাে্বাও),্নরউইপজয়্পযেেক্ পস্ ারস্ন্(েয্
এম্পপে্ হাউস্)।্ এ্ ছাো্ নািহীন্ বহু্ ছদ্মর্বি্ িালেক্ খহািস্্ যারণ্ কর্রর্ছন্ অনয্
অর্নক্কাপহপনর্ি। 
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খ াো্পাাঁর্চক্ েুর্ে্আস্তানা্ :্ পকছু্ র্বষক্অনুিান্কর্রন,্এগুপলর্ির্যয্একপে্হল্
িালের্কর্োো্িাইক্রের্ের্বাপে। 
 
স্যান্পাওর্লা্ :্ খযর্হিু্এই্নার্ি্বাস্তব্ খকার্না্ খেি্বা্িহর্না-থাকায়্আর্জেপন্টনা্
এবাং্খকাোপরকার্স্র্ঙ্গ্উচ্চাপরি্এই্নািপে্খিপজর্লর্িহর্স্াও্পাওর্লা্হওয়া্স্ম্ভব্
বর্ল্ির্ন্কর্রর্ছন্খকার্না্খকার্না্ র্বষক।্১৮৮০-খি্কপে্চার্ষর্উন্নপির্পর্খথর্ক্
এই্অঞ্চর্ল্ইউর্রাপীয়র্ের্আ িন্বাের্ি্শুরু্কর্র। 
 
কযানাপডয়ান্পযাপস্পেক্ খরলওর্য়্ :্আর্িপরকার্প্রথি্আন্তিহার্েিীয়্ খরলপথ।্িপন্ট্রল্
খথর্ক্ ভযাঙু্কভার্রর্ খপােে্ িুপড্ পযেন্ত্ পবসৃ্তি্ এই্ খরলপর্থর্ িভল্ লাইন্ পনিোণ্ খিষ্
হর্য়পছল্১৮৮৫্স্ার্ল। 
 
পনকার্রাকার্:্হাাঁেু্পযেন্ত্সু্কর্লর্পির্চস্্জািীয়্পািলুন।্ওয়াপিাংেন্আপভোং-এর্গ্রন্থ্আ্
পহপি্অব্পনউইয়কে্েি্েয্পবপ পনাং্অব্েয্ওয়াল্ডে্েু্পে্এন্ড্অব্েয্ডাচ্ডাইর্নপে্
গ্রর্ন্থর্কাল্পপনক্চপরে্পডডপরি্পনকারর্বাকার-এর্নাি্খথর্ক্এর্উদ্ভব।্১৮০৯্স্ার্ল্
প্রথি্প্রকাপিি্এই্গ্রর্ন্থর্ইলাস্র্েের্জজে্ কিযাঙ্ক-এর্আাঁকা্ছপবর্ি্ডাচর্ের্ খেো্
প র্য়পছল্ এই্ যরর্নর্ খপািাক্ পপরপহি্ অবস্থায়।্ এক্ স্ির্য়্ ওলন্দাজ্ বাংর্িাদ্ভভি্
স্কলর্কই্পনকারর্বাকার্নার্ি্অপভপহি্করা্হি। 
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রয্ােপক্লে্ হাইওর্য়্ :্ লন্ডর্ন্ খেিস্্ নেীর্ স্িান্তরার্ল্ অবপস্থি,্ খোকানপাে,্ অপেস্্
প্রভৃপির্ি্ভরপি্ বযস্ত্ রাস্তা্ যোেপক্লে্ হাইওর্য়র্ উর্ল্লে্িালেক্ খহািস্্কর্রপছর্লন্আ্
োপড্ইন্স্কারর্লে্উপনযার্স্। 
 
স্িার্ন্খেপলগ্রাি্পাঠার্ি্লা লাি্:্খহািস্্খেপলর্োন্করর্ল্স্িয়্বাাঁচি,্ির্ন্কর্রন্
অর্নক্  র্বষক।্ হয়র্িা্ খহাির্স্র্ পনর্জর্ খোন্ পছল্ না,্ পকন্তু্ েয্ স্াইন্অব্ খোর্
উপনযার্স্্জানা্যায়,্খবকার্পির্ের্বাপের্উলর্োপের্ক্একপে্বযবহারর্যা য্খেপলর্োন্
পছল। 
 
নরওর্য়র্ি্ :্ এি্ জায় া্ খছর্ে্ খহািস্্ হঠাৎ্ নরওর্য়র্ি্ খকন্ খ র্লন?্ খনপল যানও্
নরওর্য়্অপভিুর্ে্রওনা্হর্য়পছল্খস্ই্পবষর্য়্িেন্ত্করর্ি? 
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র্ারিয়েযদ্ি র্ষ্টারম 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্ডযাপোং্খিন্] 

 
এই্নাও্একো্ খহাঁয়াপল।্ বলল্ পেপক্এর্িাথািুণু্ড্ পকছু্ যরর্ি্পারছ্ পক্না–একো্
কা জ্খেপবর্লর্ওপর্খের্ল্পের্য়্ঘুর্র্বস্ল্খহািস্্িার্রাস্ায়পনক্পবর্েষর্ণর্কাজ্
পনর্য়। 
 
কা জোর্ওপর্আাঁকা্ পকমু্ভিপকিাকার্ পচোক্ষর্রর্ পের্ক্িাপকর্য়্অবাক্হর্য়্ খ লাি্
আপি। 
 
বললাি,্আর্র,্এ্খিা্খেেপছ্খছর্লিানুর্ষর্আাঁপকবুপক। 
 
ওর্হা,্িাই্বুপঝ! 
 
িা্ছাো্আর্কী্শুপন? 
 
পি.্ পহলেন্ পকউপবেও্ খিা্ িাই্ জানর্ি্ চান।্ পি.্ পকউপবে্ নরর্োর্ক্ পরডপলাং্ থপে্
িযানর্র্থার্কন।্ঘণ্টা্বাজার্িব্দ্শুনপছ,্ওয়ােস্ন।্ভদ্রর্লাক্খবায্হয়্এর্লন। 
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পস্াঁপের্ি্ ভারী্ পার্য়র্ িব্দ্ শুনলাি।্ পরিুহভ র্িেই্ ঘর্র্  ুকর্লন্ লম্বা-চওো্ এক্
ভদ্রর্লাক।্করিেের্নর্পালা্স্াঙ্গ্হর্ল্বস্র্ি্যার্িন,্এিন্স্ির্য়্িার্খচার্ে্পেল্
খেপবর্লর্ওপর্রাো্পকমু্ভিপকিাকার্ছপব-আাঁকা্কা র্জর্েুকর্রাো। 
 
উৎসু্ক্কর্ণ্ঠ্শুর্যান্পি.্পকউপবে,্কীরকি্বুঝর্লন্পি.্খহািস্?্এ-রকি্পবেঘুর্ে্যাাঁযা্
আর্েুপে্খের্েনপন,্িাই্না্পি.্খহািস্? 
 
খহািস্্বলর্ল,্পবেঘুর্ে্খিা্বর্েই।্পকন্তু্এই্পকমু্ভিপকিাকার্পজপনস্্পনর্য়্আপপন্এি্
ভাপবি্হর্য়্পর্ের্ছন্খকন,্িাই্খিা্বুঝপছ্না। 
 
আপি্হইপন্ পি.্ খহািস্,্হর্য়র্ছ্আিার্স্ত্রী।্ পনোরুণ্ভয়্খপর্য়র্ছ্খবচাপর।্ িুর্ে্ পকন্তু্
খকার্না্কথা্নাই।্িাই্ভাবলাি্খহাঁয়াপলোর্িলা্পযেন্ত্না-খের্ে্আপি্ছােপছ্না। 
 
স্ভর্যের্আর্লার্স্াির্ন্কা জো্িুর্ল্যরল্খহািস্।্খনােবই্খথর্ক্খছো্একো্পািা।্
িভপিেগুর্লা্খপনপস্র্ল্আাঁকা:- 
 
 

পকছুক্ষণ্পরীক্ষা্করার্পর্স্যর্ে্কা জো্ ভাজ্কর্র্ পনর্জর্পর্কে্ বইর্য়র্ ির্যয্
রােল্খহািস্। 
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খিাোর্স্াো্ াাঁিার্ ািা্হাি্েুর্ো্কচলার্ি্কচলার্ি্নাভোস্ভার্ব্বলর্লন্পি.্ পকউপবে,্
খেেুন,্ আপি্ আবার্ জপির্য়্  ল্প্ বলর্ি্ পাপর্ না।্ কার্জই,্ বুঝর্ি্ অসু্পবর্য্ হর্ল্
পজর্েস্্কর্র্খনর্বন।্ ি্বছর্র্আিার্পবর্য়র্স্িয়্খথর্কই্শুরু্করপছ।্িার্আর্ ্
বর্ল্ রাপে,্আপি্ যনবান্ না্ হর্লও্আিার্ পভবেপুরুর্ষরা্ প্রায়্ পাঁপচি্ বছর্ যর্র্ বাস্্
কর্রর্ছন্পরডপলাং্থপে-এ।্নরর্োর্ক্আিার্ের্বাংর্ির্নাি্জার্ন্না্এিন্খকউ্খনই;্
 ি্বছর্জুপবপল্উপলর্ক্ষয্এর্স্পছলাি্লন্ডর্ন।্গ্রার্ির্যাজক্পাকোর্রার্স্ল্খস্কায়ার্রর্
একো্খবাপডোং্হাউর্স্্উর্ঠপছল,্িাই্আপিও্খডরা্পনলাি্খস্োর্ন।্একপে্আর্িপরকান্
খির্য়্ থাকর্িন্ খবাপডোং্ হাউর্স্।্ খির্য়পে্ সু্ন্দরী্ এবাং্ যুবিী।্ নাি,্ পযাপেক্ এলপস্্
পযাপেক।্ক্রর্ি্ক্রর্ি্আিার্ের্খিলার্িিা্বনু্ধ্র্ত্বর্পযোর্য়্খপৌঁর্ছায়।্আিার্এক্িার্স্র্
খিয়াে্ েুর্রাবার্ আর্ ই,্  ভীরভার্ব্ ভার্লার্বর্স্্ খেললাি্ িার্ক।্ খরপজপি্ অপের্স্্
পবনা্যুিযার্ি্খিষ্হল্আিার্ের্পবর্য়,্েু-পেন্পর্নরর্োর্ক্পের্র্এলাি্িার্ক্পনর্য়্
শুরু্ হল্ আিার্ের্ পববাপহি্ জীবন।্ ভাবর্ছন্ ডাহা্ পা লাপি।্ আিার্ ির্িা্
বাংিিযোোস্ম্পন্ন্একজন্পুরুর্ষর্পর্ক্ষ্পােীর্অিীি্অথবা্স্ািাপজক্প্রপিষ্ঠা্স্ম্বর্ন্ধ্্
খকার্নারকি্ েবর্ না-পনর্য়ই্ েুি্ কর্র্ পবর্য়্ খস্র্র্ খেলা্ স্পিযই্ আির্যের্ বযাপার্
স্র্ন্দহ্ খনই।্ পকন্তু্ আপপন্ যপে্ িার্ক্ খেের্িন্ পি.্ খহািস্্ আর্ েু-পেন্ খিলার্িিা্
করর্িন,্িাহর্লই্বুঝর্িন্খকন্আপি্পকছু্না-খজর্ন,্পকছু্না-খভর্ব্স্ারাজীবর্নর্স্ঙ্গী্
কর্র্পনলাি্িার্ক। 
 
এ-স্ম্বর্ন্ধ্্এলপস্ও্খকার্না্ লুর্কাছাপা্কর্রপন।্আিার্স্র্ঙ্গ্খকার্নারকি্ছলাকলা্করা্
েভর্র্থাকুক,্স্রল্ির্নই্বর্লর্ছ্খস্্আিার্ক্িার্কথা।্সু্িরাাং্ইর্ি্করর্ল্পবর্য়্না-
করর্লও্ পারিাি্ আপি।্ পবর্য়র্ পঠক্ আর্ র্ পেন্ এলপস্্ আিায়্ বলর্ল,্ অিীর্ি্
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কিকগুর্লা্ অিযন্ত্ বার্জ্ বযাপার্র্ জপের্য়্ পর্েপছলাি্আপি।্ স্ব্ পকছুই্আপি্ এেন্
ভুর্ল্ খযর্ি্ চাই।্ অিীি্ আিার্ কার্ছ্ বর্ো্ খবেনাোয়ক,্ িাই্ খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্ আপি্
খকার্নাপেনই্ খকার্না্কথা্বলব্না।্ পকন্তু,্ পহলেন,্আিার্ক্ পবর্য়্করর্ল্িুপি্জানর্ব্
খিািার্ স্ত্রীর্ বযপক্ত ি্জীবর্ন্লজ্জা্ পাওয়ার্ ির্িা্ পকছুই্ খনই।্ পকন্তু্আিার্ক্কথা্
পের্ি্ হর্ব্ খিািায়।্ পবর্য়র্ আর্ ্ পযেন্ত্ আিার্ জীবর্ন্ যা্ যা্ ঘর্ের্ছ,্ খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্
খকার্নারকি্খকৌিভ হল্িুপি্প্রকাি্করর্ব্না,্আিার্কও্খকার্না্কথা্বলর্ি্খের্ব্না।্
এ-িিে্যপে্ েুব্কপঠন্বর্ল্ির্ন্হয়,্িাহর্ল্ পের্র্যাও্নরর্োর্ক।্েুঃে্খকার্রা্না্
আিার্জর্নয্আবার্শুরু্খহাক্আিার্ পনঃস্ঙ্গ্জীবন।্খস্পেন্ খির্ন্ পনর্য়পছলাি্িার্
িিে্এবাং্আজ্পযেন্ত্আিার্কথা্আপি্খরর্েপছ। 
 
যাই্ খহাক,্ পবর্য়র্পর্একবছর্ খকর্ে্ খ র্ছ।্ সু্র্ে্িাপন্তর্ি্ভর্র্উর্ঠপছল্আিার্ের্
োম্পিয্জীবন।্পকন্তু্িাস্োর্নক্আর্ ্জুন্িার্স্র্খিষার্িপষ্খস্ই্প্রথি্খচার্ে্পেল্
অিাপন্তর্ স্ভচনা।্ আর্িপরকা্ খথর্ক্ একপেন্ একো্ পচপঠ্ এর্স্্ খপৌঁর্ছাল্ আিার্ স্ত্রীর্
নার্ি।্ আর্িপরকান্ ডাকপেপকেগুর্লা্ খচার্ে্ পর্েপছল্ আিার।্ পচপঠ্ খপর্য়ই্ কা র্জর্
ির্িা্স্াো্হর্য়্ খ ল্এলপস্র্ িুে।্পো্ খিষ্হর্িই্ পচপঠোনা্ খস্্ ছুাঁর্ে্ খের্ল্ পের্ল্
আগুর্নর্চুপল্লর্ি।্পর্রও্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্আর্খকার্না্উচ্চবাচয্করর্ল্না্এলপস্।্আপিও্না।্
কথা্যেন্ পের্য়পছ,্িেন্িার্নেচে্হর্ব্না।্ পকন্তু্লক্ষ্করলাি,্ খস্ইপেন্ খথর্কই্
পুর্রা্ একো্ ঘণ্টাও্ স্হজভার্ব্ কাোর্ি্ পার্রপন্ খবচাপর।্ স্বস্িয়্ িার্ খচার্ে-িুর্ে্
খের্েপছ্আির্ঙ্কর্ছায়া–খস্-আিঙ্ক্কীর্স্র্িা্বুপঝপন।্শুযু্এইেুকু্বুর্ঝপছ্খয,্খযন্েুরু্
েুরু্বুর্ক্খস্্প্রিীক্ষা্কর্র্চর্লর্ছ্কী-এক্আস্ন্ন্পবভীপষকার।্কীর্স্র্জর্নয্এ্স্ভয়্
পথ-চাওয়া্িা্জাপন্না।্আিার্ক্ পবশ্বাস্্কর্র্স্ব্কথা্ েুর্ল্বলর্ল্হয়র্িা্ভার্লাই্
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করি্এলপস্।্িার্স্বর্চর্য়্েরপে্বনু্ধ্্পহর্স্র্ব্পনিয়্িার্পেবাপনদ্রার্অিাপন্ত্ঘুপচর্য়্
পের্ি্ পারিাি্আপি।্ পকন্তু্ খস্্আর্ ্ না-বলর্ল্ িিে্ অনুযায়ী্ আপিও্ পকছু্ পজর্েস্্
করর্ি্পাপর্না।্পি.্খহািস্,্এলপস্র্স্িিায়্আিার্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই।্অিীর্ি্যাই্
ঘেুক্ না্ খকন,্আিার্ েৃঢ়্ পবশ্বাস্্ খস্জর্নয্ িার্ক্ োয়ী্ করা্ চর্ল্ না্ খকার্নাির্িই।্
নরর্োর্কর্স্ািানয্ খলাক্আপি।্ পকন্তু্বাংিিযোোর্ পেক্পের্য়্আিার্ক্খেো্ খেওয়ার্
ির্িা্ িানুষ্ স্ারাইাংলযার্ন্ড্আর্ েুপে্ খনই।্ এলপস্্ িা্ ভার্লা্ কর্রই্ জার্ন্ এবাং্ স্ব্
খজর্ন্ির্ব্পবর্য়্কর্র্আিায়।্এ-বাংর্ি্কলর্ঙ্কর্কার্লা্ো ্লার্ ,্এিন্পকছুই্খয্খস্্
করর্ব্না–িা্আপি্জাপন। 
 
এবার্বলপছ্আিার্কাপহপনর্স্বর্চর্য়্অদু্ভি,্স্বর্চর্য়্খ ালর্ির্ল্অাংিো।্হপ্তাোর্নক্
আর্ ্  ি্ হপ্তার্ িঙ্গলবার্র্একো্জানলার্ খচৌকার্ঠ্আিযে্ কিকগুর্লা্ নাপচর্য়-িভপিে্
খেেলাি।্েপে্পের্য়্আাঁকা্িভপিেগুর্লা।্ভাবলাি্আস্তাবর্লর্খছাকরাোর্কাজ।্পকন্তু্খস্-
খছাকরা্ পেবয্ খ র্ল্বলর্ল্ খয,্এ-রকি্বের্েয়াল্ খকার্নাপেনই্আর্স্পন্িার্িাথায়।্
খয-ই্করুক,্িভপিেগুর্লা্খয্রার্ে্আাঁকা্হর্য়পছল,্িা্বুঝলাি।্জল্পের্য়্ো গুর্লা্িুর্ছ্
খের্ল্পর্র্স্ত্রীর্কার্ছ্ ল্প্করর্ি্প র্য়্অবাক্হর্য়্খ লাি্এই্স্ািানয্বযাপার্র্িার্
পবরাে্ পপরবিেন্ খের্ে।্ োরুণ্ পস্পরয়াস্্ হর্য়্ প র্য়্ বার্ বার্ পিনপি্ করর্ি্ লা ল্
এলপস্,্ খযন্আবার্এ্যরর্নর্িভপিে্ খচার্ে্পের্ল্িার্ক্ খেোই্আপি।্হপ্তাোর্নর্কর্
ির্যয্ নাপচর্য়র্ের্ আর্ পাত্তা্ পাওয়া্ খ ল্ না।্ িারপর্রই্  িকাল্ স্কার্ল্ বা ার্ন্
স্ভযেঘপের্ ওপর্ পর্ে্ থাকর্ি্ খেেলাি্ এই্ কা জোর্ক।্ এলপস্র্ক্ খেোর্িই্ োন্
হাপরর্য়্ খস্্ লুপের্য়্ পেল্ খির্ঝর্ ওপর।্ িারপর্ খথর্কই্ খযন্ িার্ক্ ভভ র্ি্ খপর্য়র্ছ,্
খচিনা্আর্ছ্ পক্ খনই্ খবাঝা্ িুিপকল।্স্বস্ির্য়্আির্ন্নর্ির্িা্ খযন্ ঘুর্র্ খবোর্ি্
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স্বর্ের্ির্যয্ খচার্ের্িারায়্ পনঃস্ীি্ পনষু্ঠর্আির্ঙ্কর্কার্লা্প্রপিিপব।্িেনই্িপরয়া্
হর্য়্ পচপঠ্ পলর্ে্কা জো্পাপঠর্য়্ পেলাি্আপনার্কার্ছ্ পি.্ খহািস্।্এ-পজপনস্্ পনর্য়্
পুপলর্ির্ কার্ছ্ যাওয়া্ িার্ন্ িার্ের্ হাপস্র্ খোরাক্ খজা ার্না।্ পকন্তু্আপনার্ কার্ছ্
আপি্ পনভের্য়্আস্র্ি্ পাপর।্ পি.্ খহািস্,্আিার্ কুলিযোো্ থাকর্ি্ পার্র,্ পকন্তু্ খস্-
অনুপার্ি্োকা্খনই।্ির্ব্আিার্এলপস্র্জীবর্ন্স্পিযই্যপে্খকার্না্পবপর্ের্স্ম্ভাবনা্
বর্য়্পনর্য়্এর্স্্থার্ক্এই্পকমু্ভিপকিাকার্নাপচর্য়রা,্িাহর্ল্আিার্খিষ্কপেেকপেও্
িার্ক্পবপেিুক্ত্করার্জর্নয্েরচ্করর্ি্প্রস্তুি্আপি। 
 
িন্ময়্হর্য়্শুনপছল্খহািস্।্কাপহপন্খিষ্হর্ল্পর্খবি্পকছুক্ষণ্পচন্তাকুপেল্িুর্ে্স্তি্
হর্য়্বর্স্্রইল্খস্। 
 
িারপর্বলর্ল,্পি.্পকউপবে,্এ-রকি্পপরপস্থপির্ি্আপনার্পক্ির্ন্হয়্না্স্ত্রীর্কার্ছ্
স্রাস্পর্স্ব্কথা্পজর্েস্্করা্উপচি?্িাাঁর্ক্জানান্না্খকন্খয্িার্খ াপন্রহর্স্যর্
ভা ীোর্হর্ি্চান্আপপনও? 
 
িস্তবর্ো্ িাথা্ েুপলর্য়্ বলর্লন্ পি.্ পকউপবে,্ পি.্ খহািস্,্প্রপিো্প্রপিোই।্এলপস্র্
যপে্ খস্-ইর্ি্ হয়্ির্ব্ খস্্ পনর্জ্ খথর্কই্ বলর্ব!্ না-বলর্ল্আপি্ পনর্জ্ খথর্ক্ িার্
খ াপন্কথা্খকার্নাপেনই্জানর্ি্চাইব্না।্ির্ব্আপনার্কার্ছ্আস্া্আিার্অপভরুপচ,্
িার্ি্খিা্আর্কথার্খেলাপ্হর্ি্না। 
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খবি্ িাহর্ল্আিার্আন্তপরক্ স্াহাযয্ পার্বন্আপপন।্ প্রথর্িই্ একপে্ প্রশ্ন–আপনার্
বাপের্আর্িপার্ি্খকার্না্আ ন্তুকর্ক্খঘারার্েরা্করর্ি্খকউ্খের্ের্ছ্পক? 
 
না। 
 
জায় াো্পনিয়ই্েুব্পনপরপবপল।্নিুন্িুে্খেের্লই্কথা্উঠি,্িাই্নয়্পক? 
 
বাপের্এর্কবার্র্কাছাকাপছ্ হর্ল্ খস্-কথা্ োর্ে্ পকন্তু্একেু্ েভর্রই্কর্য়কো্জলস্ে্
আর্ছ।্বপহরা ির্ের্থাকার্বযবস্থাও্খস্োর্ন্খরর্ের্ছ্স্থানীয়্চাপষরা। 
 
ছপব-অক্ষরগুর্লার্ক্এর্কবার্র্ খহর্স্্ উপের্য়্ খেওয়া্ যায়্ না,্ পি.্ পকউপবে।্ প্রর্িযকো্
নাচুর্নর্একো-না-একো্িার্ন্আর্ছ।্যপে্এর্লাপািাপে্খেয়ালিাপেক্আাঁপকবুপক্হয়,্
িাহর্ল্ অবিয্ এ-প্রর্হপলকার্ জে্ ছাোর্নার্ ক্ষিিা্ আিার্ের্ খনই।্ আর্ যপে্
পনয়িিাপেক্ হয়,্ িাহর্ল্আপপন্ পনপিন্ত্ থাকুন।্ এ-বযাপার্রর্ খিষ্ না-খের্ে্আিরা্
ছােপছ্না।্পকন্তু্আপনার্আনা্নিুনাো্এিই্পুাঁচর্ক্খয্এ্খথর্ক্পবর্িষ্পকছু্আর্লা্
আপি্পাপি্না।্িা্ ছাো,্আপনার্কাপহপন্শুর্নও্বপলষ্ঠ্ খকার্না্ ইপঙ্গি্ খপলাি্ না–
কার্জই্ িেন্ত্ আরম্ভ্ করার্ ির্িা্ িালিিলাই্ খনই্ হার্ি।্ এই্ কারর্ণই্ আিার্
অনুর্রায,্ আপপন্ নরর্োর্ক্ পের্র্ যান,্ পি.্ পকউপবে।্ কো্ নজর্ রােুন্ চাপরপের্ক।্
নিুন্ খকার্না্নাচর্নওয়ালার্ছপব্ খেের্লই্হুবহু্কপপ্পাপঠর্য়্ পেন্আিার্ক।্জানলার্
খচৌকার্ঠ্েপে্পের্য়্আাঁকা্খয-িভপিেগুর্লা্খের্েপছর্লন্িার্কপপ্না-পাওয়ার্জর্নয্খয্কী্
আের্িাস্্ হর্ি,্ িা্ আপি্ বর্ল্ খবাঝার্ি্ পারব্ না্ আপনার্ক।্ িন্নিন্ন্ কর্র্ েুাঁর্জ্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

360 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

খেের্বন্বাপের্কাছাকাপছ্অঞ্চর্ল্খকার্না্আ ন্তুকর্ের্আ িন্ঘর্ের্ছ্পক্না।্োেকা্
খকার্না্প্রিাণ-েিান্ খপর্ল্ পবনা্ পিযায়্ চর্ল্আসু্ন্আিার্কার্ছ।্এ্ছাো্আপািি্
আপনার্ক্আিার্ আর্ পকছু্ বলার্ খনই।্ পপরপস্থপি্ যপে্ গুরুির্ হর্য়্ ওর্ঠ,্ িাহর্ল্
আিার্ক্আপনার্নরর্োর্কর্বাপের্িই্খেের্ি্পার্বন। 
 
এই্ স্াক্ষাৎকার্রর্ পর্ খথর্ক্ কো্ পেন্ স্বস্ির্য়্  ভীর্ পচন্তায়্ িন্ময়্ হর্য়্ থাকর্ি্
খেেলাি্িালেক্খহািস্র্ক।্িার্ঝ্িার্ঝ্পর্কে্বই্খথর্ক্ছপব্আাঁকা্কা র্জর্েুকর্রাো্
বার্কর্র্একেৃর্ষ্ট্অর্নকক্ষণ্যর্র্ পনরীক্ষণ্করর্ি্খেেলাি্আিযে্নাচুর্নর্ের।্ পকন্তু্
পচন্তা্ছাো্এ-প্রস্র্ঙ্গ্একো্কথাও্শুনলাি্না্িার্িুর্ে। 
 
পেন্পর্নর্রা্পক্িারও্পর্র্পি.্পকউপবে্খের্এর্লন। 
 
আিে-খচয়ার্র্অবস্ন্ন্িরীর্এপলর্য়্পের্য়্বলর্লন্পি.্পকউপবে,্পি,্খহািস্,্আিার্নাভে্
আর্ স্হয্ করর্ি্ পারর্ছ্ না।্ আপনার্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ কর্র্ পের্র্ যাওয়ার্ পর্রর্ পেন্
স্কার্ল্প্রথর্িই্ খয-পজপনস্ো্ খেেলাি,্িা্আর্একেল্নিুন্নাপচর্য়র্ের্ছপব।্ েুল-
হাউর্স্র্কার্লা্কার্ঠর্ েরজায়্েপে্ পের্য়্আাঁকা্ পছল্িভপিেগুর্লা।্ েুল-হাউস্ো্ লর্নর্
পার্িই,্স্াির্নর্জানলা্খথর্ক্পপরষ্কার্খেো্যায়্হাউস্ো।্যাই্খহাক,্অপবকল্একো্
কপপ্ িুর্ল্এর্নপছ।্এই্ পনন্ছপব।্বর্ল্একো্কা র্জর্ভাজ্ েুর্ল্ খেপবর্লর্ওপর্
রাের্লন্পি.্পকউপবে।্ছপব-অক্ষরগুর্লার্হুবহু্প্রপিপলপপ্পেলাি্পর্রর্পািায়: 
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এর্ক্সর্লন্ট!্েুপি্ঝর্র্পর্ে্খহাির্স্র্কর্ণ্ঠ।্এর্ক্সর্লন্ট!্িারপর? 
 
কপপ্ কর্র্ খনওয়ার্ পর্ িভপিেগুর্লা্ িুর্ছ্ খেললাি্ আপি।্ পকন্তু্ পঠক্ েু-পেন্ পর্রই্
স্কার্ল্উর্ঠ্খেেলাি্আর্একেল্নাপচর্য়র্ের।্এই্খেেুন্িার্কপপ। 
 
 

হাি্ঘষর্ি্ঘষর্ি্েুপির্খচার্ে্পনঃির্ব্দ্হাস্র্ি্থার্ক্খহািস্। 
 
বর্ল,্িালিিলাগুর্লা্খবি্চেপে্পাওয়া্যার্ি্খেেপছ। 
 
পিন্পেন্পর্র্স্ভযেঘপের্ওপর্নুপে্চাপা্খেওয়া্আর্এক্স্াপর্কা র্জ্আাঁকা্িভপিের্ের্
পাওয়া্খ ল।্এই্খস্ই্কা জ।্খেের্িই্পার্িন্নার্চর্ াংগুর্লা্ পঠক্আর্ র্ির্িা।্
এরপর্পঠক্করলাি্ওি্খপর্ি্বর্স্্থাকর্ি্হর্ব।্পরভলভার্পনর্য়্বস্লাি্োপডর্ি–
এোন্খথর্ক্লন্আর্বা ানো্পুর্রাপুপর্খেো্যায়।্রাি্প্রায়্েুর্োর্স্ির্য়্জানলার্
স্াির্ন্ চুপচাপ্ বর্স্্আপছ,্ বাইর্র্ চার্ের্ েুেেুর্ে্আর্লা্ ছাো্ স্ব্ অন্ধ্কার,্ এিন্
স্ির্য়্ পঠক্ খপছর্ন্ পার্য়র্ িব্দ্ শুর্ন্ িাপকর্য়্ খেপে্ খেপস্াং্  াউন্ পর্র্আিার্ স্ত্রী।্
খিায়ার্ঘর্র্ পের্র্আস্ার্জর্নয্কাকুপিপিনপি্করর্ি্লা ল্এলপস্।্আপি্খোলােুপল্
বললাি,্ খয-হিভা া্এ-জািীয়্বাাঁেরার্িা্করর্ছ্আিার্ের্স্র্ঙ্গ,্িার্শ্রীিুেপে্আিার্
একবার্খেেবার্েরকার।্এলপস্্বলর্ল,্পনছক্রপস্কিা্ছাো্যেন্পকছুই্নয়,্িেন্
আিার্এ্স্ািানয্পবষয়্পনর্য়্এি্িাথা্ঘািার্না্উপচি্নয়। 
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পহলেন,্স্পিযই্যপে্ছপবগুর্লার্জর্নয্উত্তযক্ত্ির্ন্কর,্িাহর্ল্ চল্ িুপি্আর্আপি্
বাইর্র্খকাথাও্খবপের্য়্আপস্। 
 
কী,্খকাথাকার্এক্োপজর্লর্জর্নয্পনর্জর্বাপেঘরর্োর্খছর্ে্পালাব?্খলার্ক্খেের্ল্
পেেপকপর্খের্ব্খয!্বললাি্আপি। 
 
যাকর্ ্ওস্ব্কথা।্আপািি্খিা্ঘুর্িাও,্কাল্স্কার্ল্উর্ঠ্খেো্যার্ব্কী্করা্যায়।্
বলল্এলপস্। 
 
কথা্বলর্ি্বলর্ি্আচপম্বর্ি্একো্আিযে্পজপনস্্লক্ষ্করলাি।্পনর্ির্ষ্রক্তহীন্স্াো্
হর্য়্খ ল্এলপস্র্িুে।্ির্ন্হল্চাাঁর্ের্আর্লা্েযাকার্ি্হর্য়্খ র্ছ্িার্িুর্ের্কার্ছ।্
িক্ত্ িুপঠর্ি্আিার্কাাঁয্ খচর্প্ যর্র্ পবস্ফাপরি্ খচার্ে্ খস্্িাপকর্য়্ পছল্ বাইর্র।্ েুল-
হাউর্স্র্ছায়ায়্কী্খযন্একো্নের্ি্খেেলাি।্গুপেিারা্কার্লা্একো্িভপিে।্হািাগুপে্
পের্য়্িভপিেো্ খকাণ্ খথর্ক্খবপরর্য়্এর্স্্হাাঁেু্ খপর্ি্বস্ল্েরজার্স্াির্ন।্ পপস্তল্বার্
কর্র্ ছুর্ে্ খবর্রার্ি্ যাপি,্ পকন্তু্ বাযা্ খপলাি্ স্ত্রীর্ কার্ছ।্ প্রাণপণ্ িপক্তর্ি্আিার্ক্
জাপর্ে্ যর্র্আের্ক্ রােল্এলপস্।্ খঠর্ল্ খবর্রাবার্ খচষ্টা্ করলাি,্ পকন্তু্ িপরয়া্ হর্য়্
আিার্ক্জাপর্ে্ যর্র্ রইল্ খস্।্অর্নক্কর্ষ্ট্ ছাোন্ পাওয়ার্ পর্ েরজা্ েুর্ল্ েুল-
হাউর্স্্খপৌঁর্ছ্আর্খেের্ি্খপলাি্না্কৃষ্ণবণে্প্রাণীোর্ক।্উযাও্হওয়ার্আর্ ্খস্্িার্
পচহ্ন্খরর্ে্খ পছল্েরজার্ওপর।্আর্ র্েু-বার্রর্ির্িাই্খেেলাি্পবপভন্ন্ র্ঙ্নাচর্ি্
নাচর্ি্এপ র্য়্চর্লর্ছ্একেল্িভপিে।্িেুপন্কা জোর্হুবহু্কপপ্কর্র্পনলাি্ছপবোর।্
চারপের্ক্খেৌোর্েৌপে্কর্রও্রাস্র্কলোর্আর্পেপক্খেের্ি্খপলাি্না।্পকন্তু্আির্যের্
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পবষয়্ এই্ খয,্ খলাকো্ পালায়পন্ খিার্েই–খকাথাও-না-খকাথাও্ ঘাপপে্ খির্র্ পছল।্
খকননা,্পর্রর্পেন্স্কার্ল্কার্লা্কার্ঠর্েরজার্ওপর্খেেলাি্আরও্কর্য়কো্নিুন্
িভপিে্আাঁকা্হর্য়র্ছ্ ি্রার্ে্খেো্িভপিেগুর্লার্নীর্চ। 
 
নিুন্িভপিেগুর্লাও্কপপ্কর্রর্ছন?্হযাাঁ।্যপেও্িাে্কর্য়কপে্িভপিে,্িবুও্কপপ্করর্ি্
ভুপলপন।্ এই্ খেেুন।্আবার্ একো্ কা জ্ বার্ করর্লন্ পি.্ পকউপবে।্ নিুন্ নার্চর্
যরনো্এইরকি্: 
 
 

খহাির্স্র্ খচাে্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ খভির্র্ খভির্র্ োরুণ্ উর্ত্তপজি্ হর্য়্ উর্ঠর্ছ্ খস্।্
কা জো্ নাপির্য়্ খরর্ে্ শুর্যাল,্ এ-িভপিেগুর্লা্ প্রথি্ স্াপরর্ িভপিেগুর্লার্ অাংি্ পহস্ার্ব্
আাঁকা্হর্য়পছল,্না্এর্কবার্র্আলাোভার্ব্খেোর্না্হর্য়পছল,্িা্লক্ষ্কর্রপছর্লন্পক? 
 
েরজার্অনয্পাল্লায়্পছল্ছপবগুপল। 
 
এর্ক্সর্লন্ট!্এিক্ষর্ণ্োরুণ্একো্পর্য়ন্ট্পাওয়া্খ র্ছ।্শুর্ন্আিার্আিা্জা র্ছ,্পি.্
পকউপবে।্িারপর?্থাির্বন্না,্আপনার্রীপিির্িা্ইন্টার্রপোং্ পরর্পার্েের্বাপকেুকুও্
বর্ল্খেলুন। 
 
আিার্আর্পবর্িষ্পকছু্বলার্খনই,্পি.্খহািস্।্খস্-রার্ে্আপি্স্ত্রীর্ওপর্বাস্তপবকই্
খরর্ ্খ পছলাি্আিার্ক্এ-রকি্খবিোভার্ব্আের্ক্খরর্ে্রাস্র্কলোর্ক্প ার্পার্
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হর্ি্ খেওয়ার্ জর্নয!্ আিার্ক্ ওভার্ব্ জাপর্ে্ না-যরর্ল্আপি্ স্কাউর্ন্ট্রলোর্ক্ জর্ন্মর্
ির্িা্ পিক্ষা্ পের্য়্ পেিাি।্এলপস্্শুযু্কাাঁর্ো্কাাঁর্ো্ভার্ব্বলর্ল,্পার্ছ্আপি্ পবপর্ে্
পপে,্ িাই্আিার্ক্ খস্্আের্কর্ছ।্ এক্ িুহভ র্িের্ জনয্আিার্ ির্ন্ হর্য়পছল,্আস্ল্
বযাপারো্ পঠক্ িার্ উলর্ো।্ আপি্ নয়,্ এলপস্র্ ভয়,্ খলাকো্ পার্ছ্ পবপর্ে্ পর্ে।্
খকননা,্এলপস্্খয্পনিাচর্িভপিেোর্ক্খচর্ন্আর্পবেঘুর্ে্পনিানগুর্লার্িার্ন্জার্ন্খস্-
পবষর্য়্আিার্ খকার্না্স্র্ন্দহ্ খনই।্ পকন্তু্ওর্স্বর্র্এিন্এক্ সু্র্আর্ছ,্ওর্ খচার্ে্
এিন্এক্ েৃপষ্ট্আর্ছ্ খয,্এ-রকি্স্র্ন্দহ্ির্ন্এর্লও্িা্ খের্ক্না!্আিার্ পবশ্বাস্,্
এলপস্্স্িয্কথাই্বর্লর্ছ।্আিার্িঙ্গর্লর্জনযই্আিার্ক্ওভার্ব্আের্ক্ খরর্েপছল্
খবচাপর।্আিার্পরর্পােে্খিষ্হর্য়র্ছ,্পি.্খহািস্।্এেন্প্রর্য়াজন্আপনার্পরাির্িের।্
আিার্ইর্ি,্োিার্রর্জনা্ছর্য়ক্খছাকরার্ক্পাহারা্বস্াই।্রাস্র্কলোর্ক্যর্র্খবি্
কর্র,্উত্তি-িযযি্পের্লই্স্বর্েও্আর্এিুর্ো্হর্ব্না্হিভা া। 
 
অি্খস্াজা্োওয়াইর্য়্এ-খকর্স্র্খকার্না্সু্রাহা্হর্ব্না,্পি.্পকউপবে।্বলল্খহািস্।্
কা জগুর্লা্ খরর্ে্ যান।্ েুব্ পি প রই্ আস্পছ্ আপনার্ ওোর্ন।্ িেনই্ আপনার্
খকৌিভ হল্োপনকো্খিোর্ি্পারব্বর্ল্ির্ন্হয়্আিার। 
 
পি.্পহলের্নর্চওো্পপঠ্েরজার্আোর্ল্যাওয়ািাে্খহািস্্পছর্লর্ছো্যনুর্কর্ির্িা্
লাপের্য়্উর্ঠ্খেপবর্লর্স্াির্ন্বর্স্্খির্ল্যরল্কা জগুর্লা।্িারপর্শুরু্হল্অিযন্ত্
জপেল্এবাং্স্ভক্ষ্ম্ ণনার্পালা। 
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পুর্রা্ েু-ঘণ্টা্যর্র্রাপি্রাপি্অঙ্ক্আর্অক্ষর্পনর্য়্িন্ময়্হর্য়্কা র্জর্পর্কা জ্
ভপরর্য়্চলল্খহািস্।্িারপর্েস্্েস্্কর্র্খলো্হল্সু্েীঘে্একো্খেপলগ্রাি।্আিার্
পের্ক্ পের্র্ বলল,্ ওয়ােস্ন,্ খেপলগ্রার্ির্ উত্তর্ যপে্আিার্আিানুরূপ্ হয়,্ িাহর্ল্
একো্খিাো্খকর্স্র্পববরণ্খলোর্জনয্তিপর্খথর্কা। 
 
পকন্তু্েুর্ো্পেন্খকর্ে্খ ল্অযীর্প্রিীক্ষায়্খেপলগ্রার্ির্উত্তর্এর্স্্খপৌঁর্ছাল্না।্এই্
েু-পেন্েরজায়্স্ািানয্িব্দ্শুনর্লই্কান্োো্কর্র্বর্স্্থাকি্খহািস্।্পিিীয়্পের্নর্
স্ন্ধ্যায়।্একো্পচপঠ্এর্স্্খপৌঁর্ছাল্পহলেন্পকউপবর্ের্কাছ্খথর্ক।্েবর্স্ব্ভার্লা।্
খস্পেনই্স্কার্ল্স্ভযেঘপের্নীর্চ্িস্ত্লম্বা্একো্নাপচর্য়র্ের্স্াপর্পাওয়া্খ র্ছ।্কপপো্
পচপঠর্স্র্ঙ্গই্এর্স্পছল্: 
 
 

খবি্ কর্য়ক্ পিপনে্ আর্বাল-িার্বাল্ পবেকুর্ে্ িভপিেগুর্লার্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ রইল্ খহািস্,্
িারপর্রই্আচপম্বর্ি্িোক্কর্র্লাপের্য়্উর্ঠই্এক্ পচৎকার।্শুর্নই্ বুঝলুি,্ খযিন্
অবাক্হর্য়র্ছ,্খিিনই্হিাি্হর্য়র্ছ্খস্।্োরুণ্উের্বর্ ্খচাে-িুর্ের্ভাবও্পালর্ে্
খ ল্পনর্ির্ষর্ির্যয। 
 
ওয়ােস্ন,্োর্িাো্খেপর্কর্র্অর্নক্েভর্ পের্য়্এর্নপছ্বযাপারোর্ক।্আজ্রার্িই্নথে্
ওয়ালস্যার্ির্পের্ক্খকার্না্খেন্আর্ছ? 
 
োইির্েপবল্উলর্ে্খেেলাি্লাে্খেন্খছর্ে্খ ল্এইিাে। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

366 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
খহািস্্বলর্ল,্িাহর্ল্কাল্খভার্র্উর্ঠ্খিকোেে্খের্য়ই্ছুের্ি্হর্ব্খেির্নর্পের্ক।্
খযভার্বই্খহাক্প্রথি্খেন্যর্র্যি্িাোিাপে্পাপর্নরর্োর্ক্খপৌঁছার্ি্হর্ব্আিার্ের,্
ওয়ােস্ন।্ এই্ খিা্ এর্স্্ খ র্ছ্ খেপলগ্রািো।্ এক্ খস্র্কন্ড,্ পির্স্স্্ হাডস্ন–উত্তর্
থাকর্ল্ পনর্য়্যার্বন।্না,্ পঠকই্আর্ছ্ খেেপছ,্যা্ খভর্বপছলাি্িাই।্েবরো্পাওয়ার্
পর্ উের্ব ্ আরও্ বােল।্ আিার্ের্ উপচি,্ এেন্ আর্ একেু্ খেপর্ না-কর্র্ পি.্
পহলেন্ পকউপবের্ক্স্ব্জানার্না।্বযাপারো্উপন্যিো্স্হজ্ খভর্বর্ছন্িিো্স্হজ্
নয়।্অিযন্ত্স্াাংঘাপিক্পবপর্ের্জার্ল্জপের্য়্পর্ের্ছন্ভদ্রর্লাক। 
 
নথে্ওয়ালস্যার্ি্স্র্ব্খনর্ি্পজোস্াবাে্করপছ্আিার্ের্ ন্তবযস্থান্স্ম্বর্ন্ধ্,্এিন্স্ির্য়্
হন্তেন্ত্হর্য়্ ছুর্ে্এর্স্্শুর্যার্লন্ খেিন্িাোর্আপনারা্ পনিয়্ পডর্েকপেভ?্লন্ডন্
খথর্ক্আস্র্ছন,্িাই্না? 
 
পবরপক্তর্ছায়া্খভর্স্্যায়্খহাির্স্র্িুর্ের্ওপর্পের্য়। 
 
এ-রকি্যারণা্কী্কর্র্হল্আপনার? 
 
খকননা,্ নরউইচ্ খথর্ক্ এইিাে্ এর্স্্ খপৌঁর্ছার্লন্ ইনর্স্পকের্ িাপেেন।্ আপনারা্
স্াজেনও্ হর্ি্ পার্রন।্ খির্য়পে্ ির্রপন–িার্ন,্ একেু্ আর্ ্ পযেন্ত্ শুনলাি্ খস্্ খবাঁর্চ্
আর্ছ।্আপনারা্িাোিাপে্খ র্ল্হয়র্িা্প্রাণো্রক্ষা্পার্ব।্পকন্তু্িার্ি্লাভই-বা্কী–
খিষ্পযেন্ত্োাঁপস্কার্ঠ্খিা্ঝুলর্ি্হর্বই। 
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উদর্বর্ ্কার্লা্হর্য়্উঠল্খহাির্স্র্িুে। 
 
আিরা্পরডপলাং্থপে্ িযানর্র্যাব্বর্লই্এর্স্পছ।্পকন্তু্কী্বযাপার্বলুন্খিা?্পস্পরয়াস্্
পকছু্ঘর্ের্ছ্নাপক? 
 
বযাপার্ শুযু্ পস্পরয়াস্্ নয়,্অপি্ভয়ানক।্একই্ পরভলভার্ পের্য়্ পর্পর্গুপল্করা্
হর্য়র্ছ্ েুজনর্ক।্গুপল্চাপলর্য়র্ছন্ পির্স্স্্ পকউপবে্ পনর্জ।্প্রথর্ি্স্বািীর্ওপর,্পর্র্
পনর্জর্ওপর।্পি.্পকউপবে্িারা্খ র্ছন।্পির্স্র্স্র্অবস্থা্েুবই্োরাপ!্কী্স্বেনাি।্
নরর্োর্কর্এি্বর্ো্একো্নািকরা্বর্নপে্বাংর্ির্এ্কী্হাল্হল! 
 
আর্পিিীয়্িব্দপে্উচ্চারণ্না-কর্র্একো্ভাোর্ে্ াপের্ি্খচর্প্বস্ল্খহািস্।্েীঘে্
স্াি্িাইল্পর্থ্একবারও্িুে্েুলর্ি্খেেলাি্না্িার্ক।্অর্নকক্ষণ্পর্খজর্ ্উঠল্
নরর্োক্উপকভ র্লর্স্বুজ্পকনারার্ওপর্জািোন্স্িুর্দ্রর্খবগুপন্বলয়-খরো।্একযার্র্
 াছপালার্িাথার্ওপর্িাথা্িুর্ল্োাঁপের্য়্পছল্পুর্রার্না্আির্লর্ইেকার্ঠ্তিপর্েুর্ো্
বর্ো্ বর্ো্ পের্লন।্ চাবুক্ িুর্ল্ পের্লন্ েুপে্ খেপের্য়্ খহাঁর্ক্উঠল্ ার্োয়ান,্ পরডপলাং্
থপে্িযানর—। 
 
 াপেবারান্দার্পের্ক্খযর্ি্খেপনস্-লর্নর্পার্ি্লক্ষ্করলাি্অদু্ভি্এই্কাপহপনর্স্র্ঙ্গ্
পবজপেি্কার্লা্রর্ঙর্েুল-হাউস্্আর্খবপেওলা্স্ভযেঘপেো!্েু-চাকার্একো্উাঁচু্খঘাোর্
 াপে্ খথর্ক্ স্র্বিাে্ চালাকচিুর্ খচহারার্ চেপর্ে্ েবেকায়্ একপে্ পুরুষ্ খনর্ি্
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োাঁপের্য়পছর্লন।্ খিাি্ পের্য়্ পাকার্না্ খ াপ্ খনর্ে্ পনর্জর্ পপরচয়্ পের্লন্ ভদ্রর্লাক—
নরর্োক্ কেেযাবুলাপরর্ ইনর্স্পকের্ িাপেেন।্ বনু্ধ্বর্রর্ নাি্ শুর্ন্ পকন্তু্ রীপিির্িা্
আিযে্হর্য়্খ র্লন্ইনর্স্পকের? 
 
অবাক্কাণ্ড্ খেেপছ!্ েুনো্ হর্য়র্ছ্রাি্প্রায়্ পিনর্ের্স্ির্য়।্ পকন্তু্লন্ডর্ন্বর্স্্এি্
িাোিাপে্েবর্খপর্য়্আিার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গই্এর্স্্খপৌঁর্ছার্লন্খকিন্কর্র,্িা্বুঝলাি্না্
খিা্পি.্খহািস্? 
 
আপি্আর্ ্খথর্কই্অনুিান্কর্রপছলাি্ েুন-জেি্যা্হয়্একো্ পকছু্হর্ব।্এবাং্িা্
খরায্করর্িই্আিার্নরর্োর্ক্আস্া। 
 
িাহর্ল্আিার্চাইর্ি্অর্নক্েবরই্রার্েন্আপপন।্আপি্খিা্িিাই্খভর্বই্পাপি্না্
কী্কর্র্শুরু্করা্যায়্িেন্ত–পি.্এবাং্পির্স্স্্পকউপবর্ের্োম্পিয-খপ্রর্ির্কথা্খক-না্
জার্ন্বলুন? 
 
খহািস্্বলর্ল,্প্রিাণ্শুযু্একোই্খপর্য়পছ্আপি্এবাং্িা্হর্ি্নাপচর্য়র্ের্িভপিে।্স্ব্
কথা্আপি্পর্র্েুর্ল্বলবেন। 
 
ইনর্স্পকের্িাপেেন্বুপদ্ধিান্পুরুষ।্খহািস্র্ক্িার্েুপিির্িা্কাজ্করর্ি্পের্য়্পনর্জ্
শুযু্েলােলগুর্লা্ স্যর্ে্ খনাে্কর্র্ পনর্ি্ লা র্লন।্ পির্স্স্্ পহলেন্ পকউপবর্ের্ ঘর্
খথর্ক্ একজন্ স্াো্ চুল্ প্রবীণ্ ভদ্রর্লাক্ এর্স্্ েবর্ পের্লন,্ ভদ্রিপহলার্ আঘাি্
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পস্পরয়াস্্খিা্বর্েই,্পকন্তু্িারাত্মক্নয়।্শুনলাি,্ভদ্রর্লাক্এ-অঞ্চর্লর্স্াজেন।্আরও্
বলর্লন,্ বুর্লেো্ খ র্ছ্ি র্জর্স্াির্নর্ পেক্ পের্য়্এবাং্ েুব্িাোিাপে্োন্ পের্র্
আস্ার্খকার্না্স্ম্ভাবনা্খনই।্পির্স্স্্পকউপবে্পনর্জই্পনর্জর্ক্গুপল্কর্রর্ছন,্না,্অনয্
খকউ্িার্ক্গুপল্কর্রর্ছ্এ-প্রর্শ্নর্উত্তর্র্খকার্না্িিািি্প্রকাি্করর্ি্রাপজ্হর্লন্
না্ভদ্রর্লাক।্বুর্লেপে্অবিয্খছাো্হর্য়র্ছ্েুবই্কাছ্খথর্ক।্ঘর্রর্ির্যয্পাওয়া্খ র্ছ্
শুযু্একো্ পপস্তল–েুর্ো্ বযার্রল্িার্ োপল।্ পি.্ পহলেন্ পকউপবর্ের্ হৃৎপপণ্ড্এর্োঁে-
ওর্োে্হর্য়্খ র্ছ্গুপলর্ি।্এিনও্হর্ি্পার্র্খয,্আর্ ্পি.্পকউপবে্পির্স্স্র্ক্গুপল্
করার্ পর্ আত্মহিযা্ কর্রর্ছন।্ অথবা,্ পির্স্স্্ পকউপবে্ স্বািীর্ক্ েুন্ করার্ পর্
আত্মহিযা্করার্ খচষ্টা্কর্রর্ছন।্ পরভলভারো্ েুজর্নর্িাঝোর্নই্ খির্ঝর্ওপর্পর্ে্
থাকর্ি্খেো্খ র্ছ্িাই্স্র্ন্দহ্েুজর্নর্ওপর্রই্পর্ের্ছ। 
 
আপপন্অিযন্ত্পবচক্ষণ্পুরুষ্ডক্টর।্আপনার্ক্েবর্পাপঠর্য়পছল্খক?্শুর্যাল্খহািস্। 
 
স্ন্ডাস্ে–এ-বাপের্ঘরকন্নার্কাজ্খেোশুনা্কর্র্খস্। 
 
খস্-ই্পক্স্বাইর্ক্খডর্ক্খিার্ল? 
 
খস্্আর্রাাঁযুপন–পির্স্স্্পকাং। 
 
খকাথায়্িারা? 
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েুব্স্ম্ভব্রান্নাঘর্র। 
 
িাহর্ল্এেুপন্িার্ের্খডর্ক্আনা্যাক।্আর্েযাপান্ত্বযাপারো্ওর্ের্িুর্েই্শুনর্ি্চাই্
আপি। 
 
খজরার্উত্তর্র্েুজন্স্ত্রীর্লাকই্একই্কথা্বর্ল্খ ল্ ে ে্কর্র।্োয়াপরাংর্য়র্োরুণ্
ির্ব্দ্একই্স্ার্থ্ঘুি্খভর্ঙ্যায়্েুজর্নর্এবাং্এক্পিপনে্খযর্ি-না-খযর্িই্খিানা্যায়্
আর্একবার্গুপল্খছাোর্আওয়াজ।্পািাপাপি্ঘর্র্ঘুর্িায়্েুজন।্িাই্ঘুি্ভাঙর্িই্
আর্ ্ পির্স্স্্ পকাং্ ছুর্ে্যায়্স্ন্ডার্স্ের্ঘর্র।্িারপর্ েুজন্ পির্ল্ েুে্ েুে্কর্র্নীর্চ্
খনর্ি্এর্স্্খের্ে্েু-হাে্কর্র্খোলা্োপডর্েরজা;্আর্খেপবর্লর্ওপর্জ্বলর্ছ্একো্
খিািবাপি।্ঘর্রর্িাঝোর্ন্িুে্থুবর্ে্পর্ে্পছর্লন্পি.্পকউপবে। 
 
েুব্স্ম্ভব্ খের্হ্িেন্প্রাণ্ পছল্না।্জানলার্স্াির্নর্ খেওয়ার্ল্িাথা্ খহপলর্য়্গুপে্
পেপির্লন্পির্স্স্্পকউপবে।্বীভৎস্ভার্ব্জেি্হর্য়পছর্লন্পিপন;্খকননা্িুর্ের্একো্
পাি্ রর্ক্ত্ এর্কবার্র্ খভর্স্্ খ পছল।্ খজার্র্ খজার্র্ শ্বাস্্ পনপির্লন্ উপন,্ পকন্তু্ কথা্
বলার্ক্ষিিা্ িার্ পছল্ না।্জানলার্ পছেপকপন্ খিালা্ পছল্ খভির্ খথর্ক।্এ-পবষর্য়্
েুজর্নর্ ির্যয্ পবর্রায্ খেো্ খ ল্ না।্ খেপর্ না-কর্ব্ িেুপন্ েুজর্ন্ ডাক্তার্ আর্
কনর্েবল্ডাকর্ি্খলাক্পাঠায়।্িারপর,্স্পহস্্আর্আস্তাবর্লর্খছাকরাোর্ক্খডর্ক্
এর্ন্ যরাযপর্ কর্র্ পির্স্স্্ পকউপবের্ক্ িুর্ল্ পনর্য়্ যায়্ িার্ খিাবার্ ঘর্র।্ কা-প পন্ন্
েুজর্নই্ শুর্য়্ পছর্লন্ িযযায়।্ স্াযারণ্ খপািাক্ পর্রপছর্লন্ পির্স্স্,্ পকন্তু্ পিোর্
পকউপবে্ রাপেবার্স্র্ ওপর্ খেপস্াং্  াউন্ চাপপর্য়্ পনর্য়পছর্লন।্ োপডর্ আর্ খকার্না্
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পকছুর্িই্হাি্খেওয়া্হয়পন।্যিেভর্িারা্জার্ন,্স্বািী-স্ত্রীর্ি্খকার্নাপেন্ঝ ো্করর্ি্
খেো্ যায়পন।্ েুজর্নই্ েুজনর্ক্ ভীরভার্ব্ভার্লাবাস্র্িন্এবাং্ বাস্তপবকই্বর্ো্ সু্েী্
েম্পপি্পছর্লন। 
 
চাকরবাকরর্ের্খজরা্করার্ের্ল্প্রযান্পর্য়ন্ট্পাওয়া্খ ল্এই্ক-োই।্ইনর্স্পকের্
িাপেের্নর্প্রর্শ্নর্উত্তর্র্জানা্ খ ল্প্রর্িযকো্ েরজা্ খভির্ খথর্ক্ বন্ধ্্থাকায়্কার্রা্
পর্ক্ষই্বাপে্খথর্ক্স্র্র্পো্স্ম্ভব্নয়।্খহাির্স্র্প্রর্শ্নর্জবার্ব্বলর্ল,্োয়াপরাংর্য়র্
িব্দ্শুর্ন্ওপর্রর্িলার্ঘর্খথর্ক্ছুর্ে্খবপরর্য়্আস্বািাে্বারুর্ের্পবশ্রী্ ন্ধ্্খভর্স্্
আর্স্্েুইজর্নর্নার্কই।্শুর্ন্খহািস্্ইনর্স্পকের্িাপেেনর্ক্বলর্ল,্এ-পর্য়ন্টো্একেু্
ভার্লা্কর্র্খভর্ব্খেের্বন্ইনর্স্পকের।্আিা,্এবার্খিা্ির্ন্হয়্অনায়ার্স্ই্আিরা্
ঘরোর্ক্পরীক্ষা্কর্র্খেের্ি্পাপর। 
 
োপড-রুিো্পবর্িষ্বর্ো্নয়।্পিনপের্ক্স্াজার্না্বই,্আর্বা ার্নর্পের্ক্িুে্করা্
স্াোপস্র্ে্জানলার্স্াির্ন্খলেবার্খেপবল।্ঘর্রর্িার্ঝই্লম্বা্হর্য়্পর্ে্পছল্হিভা য্
পি.্ পকউপবর্ের্ পবিাল্ খেহ।্ প্রথর্িই্ আিরা্ ঝুাঁর্ক্ পেলাি্ িার্ ওপর।্ পবস্বস্ত্
জািাকাপে্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ ঘুি্ ভাঙর্িই্ েুব্ চেপে্ খবপরর্য়্ পের্ি্ হর্য়র্ছ্ িার্ক।্
গুপলো্খছাো্হর্য়র্ছ্স্াির্নর্পেক্খথর্ক্এবাং্হৃৎপপণ্ড্এর্োঁে-ওর্োাঁে্কর্রও্িেনও্
খের্হর্ ির্যয্ খথর্ক্ খ র্ছ্ বুর্লেো।্ িৃিুয্ েুবই্ আকপস্মক্ এবাং্ যন্ত্রণাপবহীন।্ হার্ি্
অথবা্ খেপস্াং্  াউর্ন্ বারুর্ের্ খকার্না্ ো ্ খেো্ খ ল্ না।্ ডাক্তার্ বলর্লন,্ পির্স্স্্
পকউপবর্ের্িুর্ে্বারুর্ের্পচহ্ন্পাওয়া্খ র্ছ্পকন্তু্েুর্ো্হািই্একেি্পপরষ্কার। 
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খহািস্্বলর্ল,্হার্ি্বারুর্ের্ো ্খনই্অথোৎ্খকার্না্খঘারপযাাঁচ্িার্নও্খনই।্থাকর্লই্
পকন্তু্ যি্ খ ালর্ির্ল্ স্ম্ভাবনার্ কথা্ এর্স্্ পর্ে।্ োরাপভার্ব্ লা ার্না্ কািুেজ্ খথর্ক্
খপছন্পের্ক্বারুে্না-পছের্কার্ল্হার্ি্খকার্না্ো ্না-খের্ল্এন্তার্োয়ার্করা্চর্ল।্
িাহর্ল,্ ইনর্স্পকের,্এবার্ পি.্ পকউপবর্ের্লাি্স্রার্নার্ বযবস্থা্করা্ খযর্ি্পার্র।্
ভার্লা্কথা,্ডক্টর,্পির্স্স্্পকউপবর্ের্খেহ্খথর্ক্বুর্লেো্বার্কর্রর্ছন্নাপক? 
 
বুর্লে্বার্করর্ি্খ র্ল্এেন্বর্ো্রকর্ির্অপার্রির্নর্েরকার।্ পকন্তু্পরভলভার্র্
খিা্এেনও্ চারর্ে্কািুেজ্ রর্য়র্ছ্ খেেপছ।্ খছাো্ হর্য়র্ছ্ িাে্ েুর্ো্এবাং্ হিাহর্ির্
স্াংেযাও্েুজন।্সু্িরাাং– 
 
খস্ইরকিই্ির্ন্হয়্বর্ে।্জানলার্যার্র্খয-বুর্লেো্খলর্ পছল,্আিার্খিা্ির্ন্হয়্
িার্পহর্স্বোও্আপপন্পের্য়্পের্ি্পারর্বন। 
 
বর্লই,্আচপম্বর্ি্ স্বাইর্ক্ চির্ক্ পের্য়্ ঘুর্র্ োাঁোল্ খহািস্।্ েীঘে,্ িীণে্আঙুল্ িুর্ল্
খেোল্জানলার্পাল্লায়্নীর্চর্পেক্খথর্ক্ইপঞ্চোর্নক্ওপর্র্একো্পপরষ্কার্েুর্ো। 
 
বাই্ জজে!্ এ-পজপনস্্আপনার্ খচার্ে্ পেল্কী্ কর্র?্ খস্াল্লার্স্্ পচৎকার্কর্র্ ওর্ঠন্
ইনর্স্পকের্িাপেেন! 
 
খকননা,্আপি্এ-ঘর্র্ ুর্ক্েুাঁজপছলাি্েুর্োোর্ক। 
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ওয়ান্ডারেুল।্এবার্ডাক্তার্রর্উচ্ছ্বপস্ি্হওয়ার্পালা।্আপনার্অনুিান্পনভুেল,্স্যার।্
েুবার্নয়,্োয়ার্করা্হর্য়র্ছ্খিাে্ পিনবার্এবাং্েুজন্নয়,্স্বসু্দ্ধ্পিনজন্হাপজর্
পছল্েুর্নর্েৃর্িয।্পকন্তু্খক্খস্ই্িৃিীয়্বযপক্তপে?্আর্কী্কর্রই-বা্উযাও্হল্েরজা-
জানলা্বন্ধ্্বাপের্খভির্খথর্ক? 
 
খস্ই্স্িস্যাই্এবার্আিার্ের্স্িাযান্করর্ি্হর্ব,্বলর্ল্িালেক্খহািস্!্ইনর্স্পকের্
িাপেেন,্আপনার্ক্একো্পর্য়ন্ট্পবর্িষ্কর্র্স্মরর্ণ্রাের্ি্বর্লপছলাি,্আিা্কপর্িা্
ভুর্ল্যানপন।্ির্ন্পের্ছ্না?্চাকরবাকর্ের্জবানবপন্দর্ি্শুনর্লন্না,্ওপরিলার্ঘর্
খথর্ক্খবর্রার্নািাে্বারুর্ের্ ন্ধ্্খভর্স্্এর্স্পছল্িার্ের্নার্ক? 
 
হযাাঁ,্হযাাঁ,্পকন্তু,্স্যার,্পবনা্পিযায়্স্বীকার্করপছ–এ-পর্য়ন্ট্ির্ন্খরর্ে্আিার্লাভো্কী,্
িা্আপি্এর্কবার্রই্বুঝর্ি্পারপছ্না। 
 
আিা্কপর্এবার্পারর্বন।্ওপরিলায়্বারুর্ের্ ন্ধ্্পাওয়ার্অথে্শুযু্একোই–গুপল্
খছাোর্স্ির্য়্ঘর্রর্েরজা্জানলা্েুর্োই্খভালা্পছল।্িা্না-হর্ল্খপাো্বারুর্ের্ ন্ধ্্
এি্িাোিাপে্বাপের্ির্যয্ ুর্ক্খযর্ি্পারি্না।্েিকা্হাওয়ার্ঝাাঁপো্থাকায়্খযাাঁয়া্
এর্কবার্র্ওপরিলা্পযেন্ত্উর্ঠ্খ র্ছ।্অবিয্েুব্অল্পক্ষর্ণর্জনযই্খভালা্পছল্েরজা্
জানলা্েুর্ো। 
 
এ-যারণার্প্রিাণ? 
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িা্না-হর্ল্খিািবাপিো্পনর্ভ্খযি। 
 
কযাপপোল?্রীপিির্িা্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠন্ইনর্স্পকের।্কযাপপোল! 
 
েুর্নর্স্ির্য়্জানলা্খোলা্পছল।্এ-পবষর্য়্পনপিি্হওয়ার্পর্ভাবলাি্িাহর্ল্পনিয়্
খকার্না্ িৃিীয়্ বযপক্ত্ হাপজর্ পছল্ খস্্ স্ির্য়।্ খোলা্ জানলার্ বাইর্র্ োাঁপের্য়্ গুপল্
চাপলর্য়র্ছ্খস্-ই।্পকন্তু্ঘর্রর্খভির্খথর্ক্িার্ওপর্গুপল্চালার্ল্জানলার্পাল্লায়্িা্
লা র্লও্লা র্ি্পার্র।্িাই্ েুাঁজপছলাি্ যপে্ খকার্না্ েুর্ো-েুর্ো্ পাই্এবাং্ খেের্িই্
খিা্পার্িন–আিার্খোজা্বৃথা্যায়পন–এই্খস্ই্বুর্লর্ের্ো ! 
 
পকন্তু্জানলাো্খভির্খথর্ক্বন্ধ্ই-বা্হল্পক্খকিন্কর্র,্পছেপকপনই-বা্পেল্খকিন্
কর্র? 
 
গুপল্খছাোছুপের্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ছুর্ে্এর্স্্জানলা্খের্ন্বন্ধ্্কর্র্পছেপকপন্লাপ র্য়্খেওয়াই্
খিা্পির্স্স্্পকউপবর্ের্পর্ক্ষ্স্বাভাপবক,্িাই্নয়্পক?্আর্র,্এ্কী্খেেপছ? 
 
পজপনস্ো্ একো্ খলপডজ্ হযান্ডবযা ।্ কুপির্রর্ চািোর্ ওপর্ রুর্পার্ কারুকাযে্ করা্
রুপচ-সু্ন্দর্খছাি্বযা ো্পর্ে্পছল্োপডর্খেপবর্লর্ওপর।্খহািস্্বযা ো্উপুে্কর্র্
যরর্ল্খেপবর্লর্ওপর;্রবার্বযান্ড্লা ার্না্কুপেো্পঞ্চাি্পাউর্ন্ডর্বযাঙ্ক্অে্ইাংলর্ন্ডর্
খনাে্ছাো্আর্পকছুই্পাওয়া্খ ল্না্খভির্খথর্ক। 
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খনাে্স্র্িি্বযা ো্ইনর্স্পকের্রর্হার্ি্িুর্ল্পের্য়্খহািস্্বলর্ল,্পজপনস্ো্স্াবযার্ন্
খরর্ে্পেন–খিাকেিা্চলার্স্ির্য়্কার্জ্আস্র্ব।্এবার্পিন্নম্বর্বুর্লর্ের্রহস্য্পনর্য়্
একেু্িাথা্ঘািার্না্যাক।্কার্ঠর্েুকর্রাো্খযভার্ব্উর্ে্খ র্ছ্আর্খচাচগুর্লা্খযপের্ক্
িুে্কর্র্রর্য়র্ছ,্িা্ খথর্ক্স্পষ্ট্ খেো্যার্ি্ খয্গুপলো্ খছাো্হর্য়র্ছ্ঘর্রর্ খভির্
খথর্ক।্এ-স্ম্পর্কে্ পির্স্স্্পকাংর্য়র্স্র্ঙ্গ্আর্এক্প্রস্থ্আর্লাচনা্েরকার।…্এই্খয্
পির্স্স্্ পকাং,্িেন্বলপছর্ল্োয়াপরাংর্য়র্োরুণ্আওয়ার্জ্ঘুি্খভর্ঙ্খ পছল্খিািার?্
এ-কথা্বলার্িার্ন্কী?্ খিািার্ পক্ির্ন্হয়,্ পিিীয়্ির্ব্দর্ খচর্য়্অর্নক্ খজারার্লা্
হর্য়পছল্প্রথিো? 
 
িব্দ্শুর্ন্ঘুি্খভর্ঙ্খ পছল্পঠকই,্পকন্তু্খকান্আওয়াজো্খবপি্আর্খকানো্কি,্িা্
বলা্কপঠন।্ির্ব্স্যার,্আওয়াজো্েুব্খজার্র্বর্লই্ির্ন্হর্য়পছল। 
 
েুর্ো্পরভলভার্খথর্ক্একস্র্ঙ্গ্গুপল্খছাো্হর্য়পছল্ির্ন্হয়? 
 
আর্ে,্িা্খিা্বলা্িুিপকল। 
 
হযাাঁ,্িাই্হর্য়পছল।্এ-পবষর্য়্আিার্খকার্না্স্র্ন্দহ্খনই।্ইনর্স্পকের্িাপেেন,্আিার্
খিা্ ির্ন্ হর্ি–এ-ঘর্র্আর্ পকছু্করার্ খনই্আিার্ের।্এবার্ চলুন,্ বা ানো্ ঘুর্র্
খেো্যাক্যপে্নিুন্পকছু্প্রিাণ-েিান্পাওয়া্যায়। 
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োপডর্ জানলার্ পঠক্ নীর্চই্ েুর্লর্ চওো্ খঝাপোর্ কাছাকাপছ্ এর্স্ই্ আিরা্
প্রর্িযর্কই্ পচোর্ কর্র্ উঠলাি্ িহা্ উল্লার্স্।্ ঝরােুলগুর্লার্ক্ খক্ খযন্ পনেেয়ভার্ব্
িাপের্য়র্ছ,্নরি্িাপের্ওপর্িারই্অগুনপি্পার্য়র্ছাপ।্ছাপগুর্লা্পুরুর্ষর্পার্য়র।্
অদু্ভি্রকর্ির্লম্বা,্আঙুলগুর্লা্ ছুাঁচর্লা।্ঘাস্পািা্ খনর্ে্উলর্ে্ েুাঁ্ পের্য়্এিন্কাণ্ড্
জুর্ে্পের্ল্খহািস্্খযন্িুে্পের্য়্লালা্ঝপরর্য়্পিকাপর্কুকুর্হর্য়্েুাঁজর্ছ্গুপল-োওয়া্
পাপের্ক।্িারপর্রই্োরুণ্েুপির্ পচৎকার্ খছর্ে্িোক্কর্র্োাঁপের্য়্উঠল্খস্–হার্ি্
িার্খপির্লর্তিপর্খছাি্একো্পস্পলন্ডার। 
 
যা্ খভর্বপছলাি,্িাই।্ পরভলভারোয়্ইর্জক্টর্ পছল,্িাই্োপল্ খোলো্ পছের্ক্পর্ের্ছ্
এোর্ন।ইনর্স্পকের্িাপেেন,্এই্হল্আপনার্ পিন্নম্বর্কািুেজ্এবাং্আিার্ খকস্ও্
প্রায়্স্ম্পভণে। 
 
খহাির্স্র্ িেন্ত্ যারার্ দ্রুি্ কিৃেত্বিয়্ অথচ্ পনভুেল্ কাযেপরম্পরা্ খের্ে্ রীপিির্িা্
িাজ্জব্ বর্ন্ খ পছর্লন্ খবচাপর্ ইনর্স্পকের্ িাপেেন।্ প্রথি্প্রথি্ েু-একো্ কথা্ বর্ল্
পনর্জর্ক্জাপহর্করার্খচষ্টা্কর্রপছর্লন,্পকন্তু্এেন্এিনই্অপভভভ ি্হর্য়্পের্লন্খয্
বাঙপনস্পপত্ত্ না-কর্র্ খহাির্স্র্প্রপিপে্ পনর্েেি্অক্ষর্র্অক্ষর্র্পালন্করাই্ খবায্ হয়্
বুপদ্ধিত্তার্লক্ষণ্বর্ল্ির্ন্করর্লন্পিপন। 
 
শুর্যার্লন,্কার্ক্স্র্ন্দহ্হয়্আপনার? 
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খস্-প্রস্র্ঙ্গ্পর্র্আস্পছ।্প্রথি্ খথর্কই্ খিা্ খকস্োর্অর্নক্পর্য়ন্ট্অপপরষ্কার্ খথর্ক্
খ র্ছ্আপনার্ কার্ছ,্ এোও্ না্ হয়্ থাকুক।্ পর্র্ একস্ার্থ্ স্ব্ পকছু্ খোলস্া্ করা্
যার্ব,্পক্বর্লন? 
 
যা্অপভরুপচ্আপনার।্আিার্শুযু্েুপনোর্ক্খপর্লই্হল। 
 
পিপছপিপছ্ স্াস্র্পে্ বানাবার্ খকার্না্ অপভলাষ্আিার্ খনই,্ ইনর্স্পকির্ িাপেেন!্ পকন্তু্
এই্িুহভ র্িে্ লম্বা-চওো্জপেল্বকৃ্তিা্পের্য়্রহস্য্কী্কর্র্স্িাযান্করলাি,্িা্বলবার্
স্িয়ও্ খনই।্এ-বযাপার্রর্স্বকপে্গুপে্আিার্হার্ি।্এেন্যপে্ পির্স্স্্ পকউপবর্ের্
োন্নাও্ পের্র্আর্স্,্িাহর্লও্জানর্বন,্ ি্রার্ি্এ-বাপের্ি্ খযস্ব্কাণ্ড্ঘর্ের্ছ,্
িার্প্রপিপে্আপনার্ের্খিানাবার্ির্িা্ক্ষিিা্আিার্আর্ছ।্আিার্লক্ষয্শুযু্একপে্
এবাং্িা্খযনর্িনপ্রকার্রণ্অপরাযীর্স্িুপচি্িাপস্ত-পবযান।্প্রথর্িই্আপি্জানর্ি্চাই,্
এ-অঞ্চর্ল্এলপরপজ্নার্ি্খকার্না্স্রাইোনা্আর্ছ্পক্না? 
 
চাকরবাকর্ররা্ স্বাই্ একবার্কয্ জানার্ল্ খয্ এ-নার্ির্ খকার্না্ স্রাইোনা্ যার্রকার্ছ্
খকাথাও্আর্ছ্বর্ল্িার্ের্জানা্ খনই।্ির্ব্আস্তাবর্লর্ খছাকরাো্একেু্ পকন্তু্ পকন্তু্
কর্র্বলর্ল,্স্রাইোনা্ খনই্বর্ে,্ির্ব্এলপরপজ্নার্ি্এক্চাষা্িাইল্কর্য়ক্েভর্র্
ইে্রাের্নর্পের্ক্থার্ক। 
 
োিারবাপেো্েুব্পনরালা্নাপক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

378 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আর্ে্হযাাঁ,্োরুণ্পনরালা। 
 
এ-বাপের্ি্রার্ে্খযস্ব্কাণ্ডকারোনা্ঘর্ের্ছ,্পনিয়্এেনও্পযেন্ত্খস্স্ব্েবর্ওর্ের্
কার্ন্খপৌঁর্ছায়পন। 
 
আর্ে,্েুব্স্ম্ভব্না। 
 
পকছুক্ষণ্িাথা্ নীচু্কর্র্ পচন্তা্করল্ খহািস্,্িারপর্ খঠাাঁর্ের্ খকার্ণ্ েুর্ে্উঠল্এক্
পবপচে্হাপস্। 
 
বলর্ল,্চেপে্একো্খঘাোর্পজন্চাপপর্য়্তিপর্হর্য়্নাও।্একো্পচপঠ্পেপি–একু্ষপন্
পের্য়্এর্স্া্এলপরপজর্োিারবাপের্ি। 
 
পর্কে্খথর্ক্নাপচর্য়র্ের্ছপব্আাঁকা্কা র্জর্েুকর্রাগুর্লা্বার্করল্খহািস্।্িারপর্
োপডর্ খেপবর্ল্বর্স্,্কা জগুর্লা্স্াির্ন্ খির্ল্যর্র্ খবি্ পকছুক্ষণ্বযস্ত্হর্য়্রইল।্
ইপিির্যয্ খছাকরাো্ তিপর্ হর্য়্ আস্র্ি্ খছাি্ একো্ পচরকুে্ িার্ হার্ি্ পের্য়্ কো্
পনর্েেি্পের্য়্পের্ল্খহািস্,্ওপর্র্যার্নাি্খলো,্শুযু্িারই্হার্ি্পচরকুেো্পের্য়্এবাং্
খকার্না্ প্রর্শ্নর্জবাব্ না-পের্য়্ খযন্ পস্র্য্ পের্র্আর্স্্ খস্্এোর্ন।্ খহাির্স্র্ হার্ির্
খলো্ পপরষ্কার-পপরিন্ন্ িুর্ক্তার্ ির্িা্ খ াো্ খ াো।্ পকন্তু্ পচরকুর্ের্ ওপর্ খেেলাি্
আাঁকাবাাঁকা্খহাাঁচে-োওয়া্কায়োয়্খলো্:্পি.্অযাপব্স্ল্যার্ন,্এলপরপজর্োিারবাপে,্ইে,্
নরর্োক। 
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ইনর্স্পকের্িাপেেনর্ক্খহািস্্বলর্ল,্আিার্অনুিানই্যপে্স্িয্হয়,্আিার্ ণনা্যপে্
পনভুেল্ হয়,্ িাহর্ল্ অিযন্ত্ পবপজ্জনক্ প্রকৃপির্ একো্ খলাকর্ক্ আপনার্ক্ হািকো্
লাপ র্য়্হাজর্ি্খ াকার্নার্বযবস্থা্করর্ি্হর্ব।্সু্িরাাং,্আিার্ির্ন্হয়্আপপন্এেুপন্
একো্ খেপলগ্রাি্ পাপঠর্য়্ পেন্ আরও্ পাহারাোর্রর্ জর্নয।্ এই্ খছাকরাই্ আর্ ্
খেপলগ্রািো্ খপৌঁর্ছ্ পের্য়্ িারপর্ পচপঠ্ পনর্য়্ রওনা্ হর্ব্ এলপরপজর্ োিারবাপের্ি।্
ওয়ােস্ন,্ পবর্কর্লর্ পের্ক্ লন্ডর্নর্ খকার্না্ খেন্ থাকর্ল্আিরা্ িার্িই্ পের্র্ যাব।্
খকননা,্ এোনকার্ ঝার্িলা্ খিা্ প্রায়্ চুর্ক্ খ ল।্ িা্ ছাো,্ আিার্ক্ আবার্ একো্
ইন্টার্রপোং্খকপিকযাল্অযানাপলপস্স্্আজর্কই্খিষ্করর্ি্হর্ব। 
 
পচরকুে্ পনর্য়্ খছাকরাো্ রওনা্ হর্য়্ যাওয়ার্পর,্ খহািস্্ চাকরবাকরর্ের্ খডর্ক্কো্
হুকুি্ পের্য়্ পের্ল,্ যপে্ আ ন্তুক্ এর্স্্ পির্স্স্্ পকউপবে-এর্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ করর্ি্ চায়,্
িাহর্ল্িার্ক্িার্অবস্থা্স্ম্বর্ন্ধ্্ খকার্না্েবর্না-জাপনর্য়্ খযন্ পস্র্য্ পনর্য়্আস্া্হয়্
েপয়াং্ রুর্ি।্ বার্ বার্ এই্ ক-ো্ পর্য়র্ন্টই্ এিনভার্ব্ খজার্ পের্য়্ খবাঝার্ি্ লা ল্
খহািস্্খয,্খের্েশুর্ন্ির্ন্হল্অর্নক্পকছুই্পনভের্করর্ছ্এর্উপর।্িাপলি্খেওয়া্
খিষ্হর্ল্পর্খহািস্্এবার্পেল্আিার্ের্পনর্য়।্হার্ির্পির্যিক্ষণ-না্লর্ক্ষয্প র্য়্
পবযর্ছ্িিক্ষণ্েপয়াং্রুর্ি্ বর্স্্ পনর্ভেজাল্গুলিাপন্ খেওয়া্ যাক–এই্ বর্ল্ স্বাইর্ক্
পনর্য়্এর্স্্বস্ল্বস্বার্ঘর্র।্ খরা ী্ খেোর্ খেপর্হর্য়্যাপিল্বর্ল্আর্ ই্ডাক্তার্
পবোয়্ পনর্য়পছর্লন।্ কার্জই্ আস্র্ জপির্য়্ বস্লাি্ আপি,্ খহািস্্ আর্ ইনর্স্পকের্
িাপেেন। 
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খেপবর্লর্ কার্ছ্ খচয়ারো্ খের্ন্ পনর্য়্ পর্কে্ হাির্ে্ নাচুর্নর্ের্ পবেঘুর্ে্ িভপিে্ আাঁকা্
কা জগুর্লা্বার্করল্খহািস্।্িারপর,্খেপবর্লর্ওপর্খির্ল্যর্র্বলর্ল,্ঘণ্টাোর্নক্
স্িয়্যার্ি্ভার্লাভার্বই্কার্ে,্খস্-বযবস্থা্করপছ।্স্বীকার্করর্ি্লজ্জা্খনই,্এ-জািীয়্
খহাঁয়াপল্আিার্কার্ছ্এর্কবার্র্নিুন।্এ-পদ্ধপির্আপবষ্কিো্খয-ই্খহাক্না,্িার্িভল্
উর্েিয্হর্ি,্িভপিেগুর্লা্খয্আস্র্ল্ছদ্মর্বিী্অক্ষর,্িা্খযন্খকউ্যরর্ি্না-পার্র্এবাং্
বাচ্চাকাচ্চার্এর্লাপািাপে্নকিা্খভর্ব্উপের্য়্খেয়। 
 
িভপিেগুর্লা্ খয্ আস্র্ল্ অক্ষর্রর্ প্রিীক,্ িা্ জানার্ পর্ স্ব্ স্াাংর্কপিক্ পলপপর্ িভল্
পনয়িপে্ োোর্িই্জর্লর্ ির্িা্ স্রল্ হর্য়্এল্ খহাঁয়াপলর্অথে।্প্রথি্ বািোপে্আিার্
হার্ি্আস্ার্পর্খেেলাি্েবরো্অিযন্ত্খছার্ো।্যপেও্এি্খছার্ো্েবর্খথর্ক্পবর্িষ্
পকছু্জানা্স্ম্ভব্নয়।্িবুও্ওর্ের্ির্যয্একো্প্রিীর্কর্অথে্খয্E,্খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্
েুব্খবপি্স্র্ন্দহ্পছল্না।্জার্নন্খিা,্ইাংপলি্বণেিালার্E-র্ক্ষিিা্স্বর্চর্য়্খবপি।্
এিনকী্একো্খছার্ো্বার্কযর্ির্যযও্খবি্কর্য়কবার্খেের্ি্হয়্E-র্শ্রীিুে।্প্রথি্
েবরোয়্পর্নর্রাো্প্রিীর্কর্ির্যয্চারর্ে্প্রিীক্হুবহু্এক।্সু্িরাাং্এ-প্রিীর্কর্অথে্
খয্E,্িা্যর্র্পনর্ল্েুব্খবপি্অর্যৌপক্তক্হয়্না।্অবিয্িার্ঝ্িার্ঝ্প্রিীকোর্হার্ি্
পনিান্ খেো্ খ র্ছ।্ পকন্তু্ পনিানওলা্ িভপিেগুর্লা্ পািাপাপি্ খনই–ছপের্য়্ আর্ছ্ স্িস্ত্
েবরোর্ির্যয।্সু্িরাাং্আিরা্যপে্অনুিান্কপর,্পনিানিভপিে্পের্য়্আস্র্ল্এক্একো্
বার্কযর্স্িাপপ্ত্পচপহ্নি্করা্হর্য়র্ছ,্িাহর্ল্ভুল্হওয়ার্স্ম্ভাবনা্েুব্খবপি্থার্ক্না।্
িাথায়্অনুিানো্আস্ার্পর্রই্খেেলাি,্E্অক্ষর্রর্প্রিীক্হল্এই্িভপিেো। 
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এ্পযেন্ত্হল্খবি।্পকন্তু্আস্ল্ঝার্িলা্শুরু্হল্এর্পর্রই।্E-র্পর্রই্খকান্ইাংপলি্
অক্ষরপের্ খজার্ খবপি্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্ খকউই্ খকার্না্ পাকাাঁপাপক্ পস্দ্ধার্ন্ত্আস্র্ি্পার্রপন।্
আপপন্হয়র্িা্ খেের্লন,্একো্পািার্ির্যয্E-র্পর্রই্অিুক্অক্ষর্ র্ে্স্বর্চর্য়্
িপক্তিালী।্ িারপর্রই্আবার্ খেের্লন,্ একো্ খছার্ো্ বার্কযর্ ির্যযই্ খস্-অক্ষরপের্ক্
োপবর্য়্ পের্য়র্ছ্আরও্কর্য়কো্অক্ষর্ঘন্ঘন্িার্ের্শ্রীিুে্খেপের্য়।্খিাোিুপেভার্ব্
বলর্ি্ খ র্ল্ T,্ A,্ 0,্ ।,্ N,্ s,্ H,্ R,্ D্আর্ L-খক্ স্াংেযা পরষ্ঠিার্ পেক্ পের্য়্
এইভার্ব্পর্পর্স্াজার্না্যায়।্এর্ের্ির্যয্আবার্T,্A,্0্আর্1্এি্খঘাঁষার্ঘাঁপষ্
খয্ খক্ খবপি্ পাওয়ারেুল্ িা্ বলা্ বর্ো্ িুিপকল।্ িাই্ নিুন্ েবর্রর্ অর্পক্ষায়্
রইলাি।্পি.্পহলেন্পকউপবর্ের্স্ার্থ্আিার্পিিীয়বার্খিালাকাি্হওয়ার্পর্খপলাি্
েুর্ো্ খছার্ো্ খস্নর্েে্আর্ একো্ েবর।্ েবরোয়্ খকার্না্ পনিান্ না-থাকায়্ একো্
খ াো্িব্দ্বর্লই্ির্ন্হল।্এই্ খেেুন্প্রিীকগুর্লা।্ খযোর্ক্একো্িব্দ্বর্ল্ির্ন্
হর্য়র্ছ,্িার্ির্যয্E্এর্স্র্ছ্েু-বার্পিিীয়্স্থার্ন্আর্চিুথে্স্থার্ন্িব্দোর্খিাে্অক্ষর্
স্াংেযা্পাাঁচ।্ের্ল্SEVER,্LEVER্অথবা্NEVER্িব্দো্বযবহার্করা্খযর্ি্পার্র্
খকার্না্কাকুপিপিনপির্উত্তর্র।্এবাং্এর্ক্ষর্ে্এই্অনুিানোই্স্বাভাপবক্এই্কারর্ণ,্
এর্আর্ ্ পি.্ পকউপবর্ের্ িুর্ে্ যা্ স্ব্ শুর্নপছ,্ িার্ি্ ির্ন্ হয়,্ পির্স্স্্ পকউপবর্ের্
খকার্না্পচপঠর্উত্তর্র্NEVER্িব্দো্পলর্ে্খ র্ছ্আিিায়ী।্যর্র্পনলাি্এইোই্পঠক,্
িাহর্ল্N,্V্আর্R্প্রিীক্োাঁোর্ি,্যথাক্রর্ি্: 
 
 

িেনও্পকন্তু্আিার্িুিপকল্আস্ান্হয়পন,্কার্েপন্অন্ধ্কার্রর্খঘার।্পঠক্এিপন্স্িয়্
একো্কথা্িাথায়্আস্র্িই্োপনকো্আর্লার্িুে্খেেলাি।্হার্ি্িেন্খবি্কর্য়কো্
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পচপঠ্রর্য়র্ছ।্ভাবলাি,্আিিায়ী্যপে্পির্স্স্্পকউপবর্ের্পভবেপপরপচি্হয়্এবাং্অিীি-
জীবর্নর্স্ার্থ্ঘপনষ্ঠভার্ব্জপেি্থার্ক,্িাহর্ল্খয্পাাঁচ্অক্ষরওলা্ির্ব্দর্ির্যয্েুর্ো্
অক্ষরই্E,্খস্গুর্লা্পের্য়্পনিয়্খলো্হর্য়র্ছ্ELS।E্নািোর্ক।্পরীক্ষা্কর্র্খেেলাি,্
পিন্ পিনবার্ েবর্রর্ উপস্াংহার্র্ এিন্ প্রিীক-িব্দ্ বযবহার্ করা্ হর্য়র্ছ।্ কার্জই,্
েবরগুর্লা্খয্ELS।E-র্উর্ের্ি,্খস্-পবষর্য়্আর্স্র্ন্দহ্না-থাকাই্ভার্লা।্এিপন্কর্র্
খপলাি্L,্S্আর্।-খক।্পকন্তু্এ্কী্যরর্নর্েবর?্এ্পক্আকুপি,্না্শুযুই্আর্েি?্
ELS।E-র্ পঠক্আর্ ই্ চার্ অক্ষরওলা্ িব্দোর্ খির্ষ্ খেেলাি্ E।্ ির্ন্ হল,্ িব্দো্
COME্ হওয়াই্ উপচি।্ যিগুর্লা্ চার-অক্ষরওলা্ ির্ব্দর্ খির্ষ্ E্আর্ছ,্ স্বকোর্িই্
খচাে্বুর্লালাি,্পকন্তু্পবর্িষ্সু্পবর্য্হল্না।্কার্জই,্C,্0,্M্হার্ির্িুর্ঠায়্আস্ায়্
আবার্ পেলাি্ প্রথি্ েবরোর্ক্ পনর্য়।্ খছার্ো্ খছার্ো্ ির্ব্দ্ ভা ্ কর্র্ খেললাি্
েবরোর্ক,্খয্খয্অক্ষর্বুপঝপন,্িার্ের্জায় ায়্েুেপক্বস্ালাি।্এইভার্ব্খপলাি্: 
 
. M. ERF. .ESL. NE. 
 
এেন্প্রথি্অক্ষরো্A্না-হর্য়্যায়্না,্এইেুকু্বার্কযর্ির্যযই্পিন্পিনবার্বযবহার্
করা্হর্য়র্ছ্একই্প্রিীকর্ক।্পিিীয়্ির্ব্দ্H-খক্অনুিান্কর্র্খনওয়া্চর্ল।্িাহর্ল্
বাকযো্োাঁোল্এই্রকি্: 
 
AM HERE A. E SLANE 
 
নার্ির্োাঁকোয়্Y্বস্াই্স্বাভাপবক।্িাহর্ল্পাপি– 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

383 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
AM HERE A. E SLANEY 
 
হার্ি্অর্নকগুর্লা্অক্ষর্এর্স্্যাওয়ায়্অকুর্িাভর্য়্এবার্পেলাি্েু-নম্বর্েবরোর্ক্
পনর্য়।্প্রিীক-ছদ্মর্বর্ি্েপস্র্য়্খেো্খ ল্েবরো্োাঁোর্ি্এইরকি্: 
 
A্ELR।,্ES. 
 
খভর্বপচর্ন্ত্খেেলাি,্োঁকগুর্লায়্T্আর্G্বস্ার্না্যায়,্িাহর্লই্খিাোিুপে্একো্িার্ন্
পাওয়া্ যায়্ েবরোর।্ ELR।GES্ নািো্ পনিয়্ খকার্না্ বাপে্ বা্ স্রাইোনার্ নাি্
খলাকো্আস্তানা্খ র্ের্ছ্এইোর্নই। 
 
প্রায়্পনশ্বাস্্বন্ধ্্কর্র্শুনপছলাি্বনু্ধ্বর্খহাির্স্র্খহাঁয়াপল্উদ্ধার্রর্িাক্লা ার্না্ ল্প।্
জর্লর্ ির্িা্ পপরষ্কার্ কর্র্ এিবর্ো্ কপঠন্ স্িস্যার্ক্ বুপঝর্য়্ পের্ল্ খহািস্।্ স্ািানয্
কিকগুপল্নাচুর্ন্িভপিে,্পকন্তু্িার্ের্অঙ্গভপঙ্গরও্এি্অথে? 
 
িারপর,্স্যার,্কী্করর্লন্িাই্বলুন।্বলর্লন্ইনর্স্পকের। 
 
ABE্SLANEY্খয্আর্িপরকান্খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্আিার্পবর্িষ্স্র্ন্দহ্পছল্না্েুপে্কারর্ণ।্
প্রথিি্ ABE্ নািোর্ চলন্ আর্িপরকার্িই্ আর্ছ।্ পিিীয়ি্ আর্িপরকা্ খথর্ক্ আস্া্
একো্পচপঠ্পির্স্স্্পকউপবর্ের্হার্ি্পের্িই্যি্খ ালিার্লর্স্ভেপাি।্িা্ছাো্এ-
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বযাপার্র্খ াপন-রহস্যোও্খয্আইনানু ্নয়্এবাং্অপরায-স্াংক্রান্ত,্আিার্এিন্পবশ্বাস্্
হওয়ারও্যর্থষ্ট্কারণ্পছল।্অিীর্ির্উর্ল্লে্এবাং্স্বািীর্কার্ছ্স্ব্কথা্খচর্প্যাওয়া্
শুযু্ এই্ েুর্ো্ প্রিাণই্ পক্ এজর্নয্ যর্থষ্ট্ নয়?্ কার্জই্ খেপলগ্রাি্ পাঠালাি্ উইলস্ন্
হারপগ্রর্য়ভর্ক।্উইলস্ন্আিার্বনু্ধ্।্পনউইয়কে্পুপলি্বুযর্রার্একজন্খহািরার্চািরা।্
লন্ডর্নর্ অপরাযজীবন্ স্ম্বর্ন্ধ্্ আিার্ স্ািানয্ োনর্ক্ বহুবার্ উইলস্ন্ কার্জ্
লাপ র্য়র্ছ।্উইলস্নর্ক্পজর্েস্্করলাি,্অযাপব্স্ল্যাপন্নািো্ওর্খচনা্পক্না।্উত্তর্র্
উইলস্ন্পলর্ের্ছ্:পিকার্ ার্স্বর্চর্য়্পবপজ্জনক্েুর্ন্বেিাি।এ-েবর্খযপেন্খপলাি,্
খস্পেন্স্ন্ধ্যায়্ পহলেন্ পকউপবর্ের্কাছ্ খথর্ক্ খপলাি্িার্ খিষ্বািো।্অক্ষর-পপরচয়্
আর্ ই্ঘর্ের্ছ,্িাই্যাাঁযার্জে্ছাোর্িই্েবরো্োাঁোল্এইরকি্: 
 
ELS।E.্RE.্ARE. TO MEET THY CO. 
 
P্ আর্ D্ বস্ার্িই্ স্ম্পভণে্ হল্ েবরো।্ পর্ে্ আাঁির্ক্ ওঠার্ যর্থষ্ট্ কারণ্ পছল।্
প্রথিি,্এইেুকু্ বুঝলাি্ খয্কাকুপিপিনপি্ খছর্ে্ভয়্ খেোর্না্শুরু্কর্রর্ছ্আিার্ের্
পনিাচর্ আিিায়ী।্ পিিীয়ি্ পিকার্ ার্ নীচুিলায়্ জাাঁহাবাজর্ের্ প্রকৃপি্ স্ম্বর্ন্ধ্্আপি্
একেু্আযেু্েবর্রাপে।্িাই,্খলাকো্খয্আর্অনথেক্খেপর্না-কর্র্চেপে্কথাির্িা্
কাজ্শুরু্কর্র্খের্ব–িা্বুঝলাি।্িৎক্ষণাৎ্স্হকিেী-বনু্ধ্্ওয়ােস্নর্ক্পনর্য়্চর্ল্এলাি্
নরর্োর্ক।্পকন্তু্এি্কর্রও্খিষরক্ষা্করর্ি্পারলাি্না–প্ল্যােের্িে্পা্পের্য়ই্শুনলাি্
যা্হবার্িা্হর্য়্খ র্ছ্ ি্রার্িই। 
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জানলা্পের্য়্খেেলাি,্লম্বা্লম্বা্পা্খের্ল্েরজার্পের্ক্আস্র্ছন্এক্েীঘেকায়্পুরুষ।্
 ার্য়র্রাং্িয়লা্হর্লও্ভদ্রর্লাক্সু্েিেন,্পরর্ন্খযাাঁয়ার্ে্ফ্লযার্নর্লর্সু্ে,্িাথায়্পানািা্
হযাে।্ িস্তবর্ো্ উদ্ধি্ নাকো্ স্াির্নর্ পের্ক্ একেু্ খবাঁকার্না,্  ার্ল-পচবুর্ক্ চাপোপে,্
হার্ি্চকচর্ক্ছপে।্স্বিন্দভার্ব্ছপে্ ঘুর্রার্ি্ঘুর্রার্ি্িার্হাাঁোর্ভপঙ্গিা্খের্ে্ির্ন্
হল্খযন্এ-বাপের্িাপলক্খস্-ই।্িারপর্রই্শুনলাি্খজার্ঘণ্টাধ্বপন–খযন্এক্িুহভিেও্
আর্খেপর্স্ইর্ছ্না্িার। 
 
িান্তভার্ব্বলল্ খহািস্,্এবার্আিার্ের্েরজার্ খপছর্ন্োাঁোবার্স্িয়্হর্য়র্ছ।্এই্
যরর্নর্ পবপজ্জনক্ খলাকর্ক্ বার্ ্ আনর্ি্ হর্ল্ একেু্ স্াবযান্ হওয়া্ ভার্লা।্
ইনর্স্পকের্হািকো্বার্কর্র্রােুন।্কথা্যা্বলার্আপিই্বলব। 
 
পুর্রা্একো্পিপনে্পনঃির্ব্দ্োাঁপের্য়্রইলাি্পিনজর্ন।্িুি্একো্পিপনে,্পকন্তু্িবুও্
খিা্খকার্নাপেনই্খভালা্যায়্না।্িারপর্রই্েুর্ল্খ ল্েরজা–ঘর্র্ ুকল্ যাঙা্খলাকো।্
পলর্কর্ির্যয্খহািস্্পপস্তল্খঠকার্ল্িার্িাথায়।্আর্িাপেেন্কবপজর্ি্এাঁর্ে্ পের্লন্
হািকো।্স্িস্ত্পজপনস্ো্এি্িাোিাপে,্এি্পনপুণভার্ব্খিষ্হর্য়্খ ল্খয,্আক্রান্ত্
হর্য়র্ছ্এ-কথা্খবাঝবার্আর্ ই্অস্হায়্হর্য়্পেল্িার্অবস্থা।্জ্বলন্ত্কার্লা্খচার্ে্
এর্ক্ এর্ক্আিার্ের্ ওপর্ েৃপষ্ট্ বুপলর্য়্ পনর্ল্ খস্।্ িারপর্রই্ এক্ অিহাপস্।্ পিক্ত্
হাপস্র্ি্বযথেিার্জ্বালা। 
 
িাবাি,্ খজন্টলর্িন।্ এবার্ খেেপছ্ আপনারাই্ একহাি্ পনর্লন্ আিার্ ওপর।্ বর্ো্
কপঠন্ঠাাঁই্ির্ন্হর্ি।্যাইর্হাক,্ পির্স্স্্ পহলেন্ পকউপবর্ের্একো্ পচপঠ্ খপর্য়্আপি্
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এর্স্পছ।্উপন্বাপে্খনই,্এ-কথা্খযন্আবার্বর্ল্বস্র্বন্না।্োাঁেো্খয্িারই্পািা,্
এ-েবরও্পনিয়্শুনর্ি্হর্ব্না্আপনার্ের্কার্ছ। 
 
পির্স্স্্পহলেন্পকউপবে্িারাত্মকভার্ব্জেি্হর্য়র্ছন,্বাাঁচার্খকার্না্স্ম্ভাবনা্খনই। 
 
ভাঙা্  লায়্ পবকে্ পচৎকার্ কর্র্ উঠল্ খলাকো–স্িস্ত্ বাপে্  ি্  ি্ কর্র্ উঠল্ খস্্
পচকার্র! 
 
কী্ আর্বাল-িার্বাল্ বকর্ছন্ আপপন।্ িীিস্বর্র্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠ্ খস্।্ ওর্  ার্য়্ খকার্না্
আাঁচেই্লার্ পন–খলর্ র্ছ্ওই্খলাকোর্বুর্ক।্এলপস্র্ক্খকন্জেি্করর্ি্যাব্আপি?্
ভয়্ খেোর্ি্ পাপর।্ পকন্তু্ ওর্ ওই্ খরিি-হালকা্ চুর্লর্ একো্  াপছও্স্পিে্ করার্
েুঃস্াহস্্আিার্খনই।্পেপরর্য়্পনন্পেপরর্য়্পনন্এস্ব্বার্জ্কথা।্বলুন্িার্খকার্না্
আঘাি্লার্ পন। 
 
িৃি্স্বািীর্পার্ি্অিযন্ত্িারাত্মকভার্ব্আহি্অবস্থায়্খেো্খ র্ছ্পির্স্স্্পকউপবের্ক। 
 
গুপঙর্য়্উর্ঠ্হািকো্লা ার্না্েু-হার্ি্িুে্খ র্ক্খস্পের্ওপর্এপলর্য়্পেল্খস্।্পুর্রা্
পাাঁচ্পিপনে্স্ব্চুপ।্এিেুকু্স্পন্দন্িব্দ্শুনর্ি্খপলাি্না্িার্পেক্খথর্ক।্িারপর,্
িুে্ খথর্ক্ হাি্ নাপির্য়্ খচাে্ িুলল্ খস্।্ িুে্ খের্ে্ ির্ন্ হল্ খযন্ চপকর্ি্ খকার্না্
অপিিপবক্রিিালী্প্রভঞ্জর্নর্পবপুল্েুৎকার্র্পনর্ির্ষ্পনর্ভ্খ র্ছ্িার্যি্পকছু্স্াহস্,্
িপক্ত্আর্আত্মপবশ্বার্স্র্েীপপিো,্হাপরর্য়্খ র্ছ্পনপিদ্র্পনরািার্িপিরায়। 
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পনরুত্তাপ্স্বর্র্কথা্বলল্ খস্,্ খজন্টলর্িন,্ পকছুই্আর্ লুর্কাব্না।্আপি্যপে্িার্ক্
গুপল্কর্র্থাপক,্ির্ব্খস্-ও্পালো্গুপল্কর্রপছল্আিার্ক।্সু্িরাাং্এর্ি্েুন-েুন্পকছু্
খনই।্ পকন্তু্ যপে্ খভর্ব্ থার্কন্এলপস্র্কও্জেি্কর্রপছ্আপি,্ িাহর্ল্ বলব্আিার্
স্ম্বর্ন্ধ্্ পকছুই্ জার্নন্ না্ আপনারা।্ এ-েুপনয়ায়্ আিার্ চাইর্ি্ িার্ক্ খবপি্
ভার্লার্বর্স্র্ছ,্ এিন্ খকার্না্ পুরুষ্ খকার্নাপেনই্ পছল্ না,্ এেনও্ খনই।্ িার্ ওপর্
আিার্োপব্অস্ীি।্অর্নক্বছর্আর্ ্আিার্বা েত্তা্হর্য়পছল্খস্।্আপনারাই্বলুন,্
আিার্ের্ ির্যয্ এই্ ইাংপলিিযানোর্ আস্ার্ পক্ অপযকার্ আর্ছ?্ আবার্ বলপছ,্ খস্্
আিার।্আপি্এর্স্পছলাি্আিার্খস্ই্োপবর্কই্আবার্িুলর্ি। 
 
আপনার্ স্বরূপ্ প্রকাি্ খপর্িই্  া্  াকা্ পের্য়পছর্লন্ আপনার্ বা েত্তা,্ কপঠন্ কর্ণ্ঠ্
বলর্ল্খহািস্।্আপনার্হাি্খথর্ক্পনষৃ্কপি্পাওয়ার্জর্নযই্আর্িপরকা্খথর্ক্পাপলর্য়্
ইাংলর্ন্ড্এর্স্্একজন্অনার্রবল্ভদ্রর্লাকর্ক্ পবর্য়্কর্রপছর্লন্ পিপন।্আপনার্স্র্ঙ্গ্
উযাও্ হর্ি্ রাপজ্ হনপন্ পিপন–িাই্ খিষ্ পযেন্ত্ পহলেন্ পকউপবর্ের্ ির্িা্ অপভজাি্
পুরুষর্ক্ পবোয়্ পনর্ি্হর্য়র্ছ্এ-েুপনয়া্ খথর্ক।্আর্স্ত্রীর্ক্করর্ি্হর্য়র্ছ্আত্মহিযা।্
পি.্অযাপব্ স্ল্যাপন,্আপনার্ হাি্এস্ব্ পকছুর্ খপছর্নই্আর্ছ্এবাং্এ-খরকর্ডের্ উত্তর্
আপনার্ক্পের্ি্হর্ব্আইর্নর্কিোর্ের্কার্ছ। 
 
এলপস্্যপে্িারা্যায়,্আপি্জাহান্নার্ি্খযর্িও্আর্পর্রায়া্কপর্না,্হার্ির্িুর্ঠায়্েলা্
পাকার্না্একো্ পচরকুর্ে্খচাে্পের্িই্বার্ঘর্ির্িা্যারার্লা্ খচার্ে্স্র্ন্দর্হর্ পঝপলক্
খহর্ন্ বলর্ল্অযাপব্ স্ল্যাপন–পিোর,্এ-স্ম্পর্কেও্  াল ল্প্ ছাের্বন্ নাপক?্এপের্ক্ খিা্
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বলর্ছন্িারাত্মকভার্ব্জেি্হর্য়র্ছ্এলপস্,্িাই্যপে্হয়্ির্ব্এ-পচরকুে্কার্ খলো্
শুপন?্কা র্জর্েলাোর্ক্খেপবর্লর্ওপর্ছুাঁর্ে্খের্ল্পেল্খস্। 
 
আপনার্ক্আনার্জর্নয্আপিই্পলর্েপছ। 
 
আপপন্পলর্ের্ছন?্জর্য়র্ন্টর্বাইর্র্িািাি্আিিান্েুপনয়ার্আর্কার্রা্পর্ক্ষই্নাপচর্য়্
িভপিের্ের্রহস্য্জানা্স্ম্ভব্নয়।্আপপন্পলের্লন্কী্কর্র? 
 
খহািস্্বলর্ল,্আজর্কর্যা্প্রথি্আপবষ্কার্কালর্ক্িা্পুনরাপবষ্কার–পৃপথবীর্ইপিহার্স্্
এনপজর্রর্খিা্অভাব্খনই,্পি.্স্ল্যাপন।্যাই্খহাক,্আপনার্এেন্করণীয়্শুযু্একপে।্
স্ারা্ েুপনয়ার্ক্ আপপন্ জাপনর্য়্ পেন্ খয্ খকার্নাির্িই্ খকার্না্ পেক্ পের্য়ই্ পকউপবে্
পপরবার্রর্এই্ খিাচনীয়্পপরণপির্জর্নয্ পির্স্স্্ পহলেন্ পকউপবের্ক্োয়ী্করা্ চর্ল্
না। 
 
েুব্ভার্লা্কথা্ বর্লর্ছন।্আিার্এেন্উপচি্ পবনা্ পিযায়্নগ্ন্স্িযর্ক্স্বীকার্করা্
এবাং্আপপন্পনপিন্ত্থাকুন্পিোর,্আপি্িা্করব। 
 
হুাঁপিয়ার্পকন্তু,্আপি্আর্ ্খথর্কই্স্াবযান্কর্র্পেপি,্আপনার্প্রপিপে্কথা্আপনার্
পবরুর্দ্ধই্ বযবহার্ করব্ আিরা।্ ঝপেপি্ খচাঁপচর্য়্ ওর্ঠন্ ইনর্স্পকের্ িাপেেন।্ পিপেি্
পক্রপিনযাল্ল-র্চিকোর্স্রলিার্খযন্একপে্িভিে্প্রিীক। 
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েু-কাাঁয্ ঝাাঁপকর্য়্ বলর্ল্ স্ল্যাপন,্ খস্েুকু্ ঝুাঁপক্ না্ হয়্ পনলািই!্ খজন্টলিযান,্ প্রথর্িই্
আপনার্ের্জাপনর্য়্রাপে,্এলপস্্যেন্পিশু,্িেন্খথর্কই্আপি্িার্ক্পচপন।্পিকার্ ার্
একো্ ের্ল্ স্বসু্দ্ধ্ স্ািজন্ পছলাি্ আিরা।্ এলপস্র্ বাবা্ পছল্ জর্য়ন্ট-এর্ িাথা।্
যুরন্ধ্র্ খলাক্এই্ বুর্ো্পযাপেক।্নাপচর্য়র্ের্ পবেঘুর্ে্িভপিে্ পের্য়্ পচপঠ্ খলোর্কায়ো্
আপবষ্কার্কর্র্খস্-ই!্খহাঁয়াপলর্চাপবকাপঠো্জানা্না-থাকর্ল্খছর্লিানুপষ্আাঁপকবুপক্বর্ল্
উপের্য়্খেওয়াই্স্বাভাপবক্এবাং্এিপেন্িাই্হর্য়র্ছও।্যাক,্এলপস্্আিার্ের্কাজকিে্
পকছু্পকছু্পির্ে্পনর্য়পছল।্পকন্তু্এস্ব্স্হয্না-হওয়ায়্পনর্জর্স্পঞ্চি্পকছু্োকা্পনর্য়্
একপেন্ খস্্ আিার্ের্ স্বার্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্য়্ স্র্র্ পেল্ লন্ডর্ন।্ এলপস্্ আিার্
বা েত্তা্:্যপে্এ-খপিা্খছর্ে্স্ৎপর্থ্খরাজ ার্করিাি,্িাহর্ল্পনিয়্খস্্পবর্য়্করি্
আিায়।্ইাংপলিিযার্নর্স্র্ঙ্গ্িার্পবর্য়্হর্য়্যাওয়ার্পর্িার্পঠকানা্খপৌঁর্ছাল্আিার্
হার্ি।্পচপঠ্পলেলাি্পকন্তু্উত্তর্এল্না।্বাযয্হর্য়্আস্র্ি্হল্পনর্জর্ক।্পচপঠ্পলর্ে্
খকার্না্ েল্ হি্ না–িাই্ যার্ি্ িার্ খচার্ে্ পর্ে্ এিপন্ জায় ায়্ স্াাংর্কপিক্ ভাষায়্
েবর্পাঠার্ি্শুরু্করলাি। 
 
প্রায়্িাস্োর্নক্হল্এর্স্পছ্এোর্ন।্এলপরপজর্োিারবাপের্ি্খডরা্পনর্য়পছলাি্প্রথি্
খথর্কই।্ নীর্চর্ ঘর্র্ থাকিাি,্ রার্ির্ অন্ধ্কার্র্  া্ খ র্ক্ যেন্ েুপি্ খবর্রািাি–
কাকপক্ষীও্ খকার্নাপেন্ খের্ পায়পন।্ এলপস্র্ক্ বার্ কর্র্ আনার্ স্বরকি্ খচষ্টাই্
কর্রপছলাি্আপি।্েবরগুর্লা্ খয্িার্নজর্এোর্ি্না,্িা্ বুঝলাি্একপেন্ খযপেন্
আিার্েবর্রর্নীর্চই্খেেলাি্িার্হার্ি্খলো্একো্লাইন।্িেনই্খিজাজ্োরাপ্
হর্য়্ খ ল্আিার্শুরু্হল্ভয়্খেোর্নার্পালা।্এবার্একো্ পচপঠ্ খপলাি্ওর্কাছ্
খথর্ক।্পচপঠর্ি্এলপস্্কাকুপিপিনপি্কর্র্িার্আিা্খছর্ে্আিায়্চর্ল্খযর্ি্বর্লর্ছ।্
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খকননা,্ স্বািীর্ িানস্ম্মার্নর্ হাপনকর্ এিন্ খকার্না্ খকর্লঙ্কাপর্ ঘের্ল্ লজ্জায়্ েুঃর্ে্
আত্মঘািী্হর্ি্হর্ব্িার্ক।্আরও্ পলের্ল,্স্বািী্ ঘুপির্য়্পের্ল্রাি্ পিনর্ের্স্ির্য়্
জানলার্ কার্ছ্ এর্স্্ আিার্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ করর্ব্ খস্।্ পকন্তু্ িিে্ রইল–িারপর্ আর্
অিাপন্ত্না-কর্র্এর্েি্খছর্ে্চর্ল্যাব্আপি্অর্নক্োকা্পনর্য়।্খনর্ি্এল্এলপস্্ঘুস্্
পের্য়্খচষ্টা্করর্ল্হপের্য়্খেওয়ার!্এইর্িই্খের্প্খ লাি্আপি।্েপ্কর্র্হাি্যর্র্
এক্হযাচকা্োর্ন্জানলা্পের্য়্বাইর্র্খের্ন্আনার্খচষ্টা্করর্িই্হার্ি্পরভলভার্পনর্য়্
পিরর্বর্ ্ ঘর্র্  ুকল্ িার্ স্বািী।্ এলপস্্ খির্ঝর্ি্ বর্স্্ পর্েপছল–িুর্োিুপে্ োাঁোলাি্
েুজর্ন।্আিার্উর্েিয্ পছল্ পরভলভার্বার্কর্র্ভয়্ খেপের্য়্স্র্র্পো।্ পকন্তু্ খস্ই্
িুহভ র্িে্গুপল্চালাল্খলাকো,্আপিও্পলক্খেলার্আর্ ই্খঘাো্পের্প্খপর্ে্খেললাি্
িার্ক্খির্ঝর্ি।্বা ার্নর্ওপর্পের্য়্স্র্র্পোর্স্িয়্খপছন্খথর্ক্জানলা্বন্ধ্্করার্
িব্দ্শুনলাি।্ ঈশ্বর্রর্ নার্ি্ িপথ্কর্র্ বলপছ্ খজন্টলর্িন,্ যা্ বললাি,্ িার্প্রপিপে্
অক্ষর্ স্িয।্ খছাকরাোর্ হার্ি্ পচরকুেো্ পাওয়ার্আর্ ্ পযেন্ত্ পকছুই্ শুপনপন্আপি।্
েুপির্ি্ ড ি ্ হর্য়্ এর্স্পছলাি্ এলপস্র্ স্ার্থ্ খেো্ করর্ি।্ পকন্তু্ বের্ল্ খপলাি্
আপনার্ের,্আর্একর্জাো্হািকো। 
 
জানলায়্োাঁপের্য়্পুপলর্ির্ াপেোর্ক্কর্য়পেস্হ্ে বপ র্য়্খচার্ের্আোর্ল্উযাও্হর্য়্
খযর্ি্খেেলাি।্িারপর,্পের্র্োাঁোর্িই্খচার্ে্পেল্খেপবর্ল্রাো্িালর্ াল্পাকার্না্
পচরকুেোর্ক।্ স্ািানয্ এই্ কা জো্ পের্য়্ খহািস্্ অিবর্ো্ েুযেষে্ খলাকোর্ক্ ভুপলর্য়্
এর্নর্ছ।্পনর্জর্েপ্পর্র। 
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িুচর্ক্ খহর্স্্ খহািস্্বলর্ল,্ খেে্ খহ্ওয়ােস্ন,্যপে্পর্ঙ্কাদ্ধার্করর্ি্পার্ খলোোর।্
পবপচে্পচপঠ।্অক্ষর্রর্বালাই্খনই,্শুযু্খনর্চ-কুাঁর্ে্এপ র্য়্যাওয়া্এক্স্াপর্িভপিে্: 
 
 

খহািস্্বলর্ল,্এইিাে্খয-পদ্ধপি্খবাঝালাি,্িাই্পের্য়্পচপঠোর্স্াো্অথে্োাঁোয়্এই্
এেুপন্ চর্ল্ এস্।্আপি্ জানিাি,্ এ-আিন্ত্রণ্ এোর্নার্ স্াযয্ িার্ খনই,্ খকননা্ এ-
স্াাংর্কপিক্পলপপ্খয্ পির্স্স্্ পকউপবে্ছাো্আর্কার্রা্কাছ্খথর্ক্আস্র্ি্পার্র,্িা্
খস্্কল্পনার্িও্আনর্ি্পারর্ব্না।্এিপেন্যর্র্খয্নাপচর্য়র্ের্ছপব্অশুভ্বািোই্বহন্
কর্র্এর্নর্ছ,্ নিুন্অপরায্ সৃ্পষ্ট্কর্রর্ছ,্ পনিেি্ পপরণপির্স্ভচনা্কর্রর্ছ–এই্প্রথি্
খস্ই্নাপচর্য়র্ের্শুভ্কার্জ্লা ালাি্আপি,্কলযাণ্এবাং্িঙ্গলিয়্পপরণপির্িযয্পের্য়্
িহা্ খকর্লঙ্কাপরর্ স্ম্ভাবনা্ খথর্ক্ েভর্র্ স্পরর্য়্ আনলাি্ পপিিিা্ পির্স্স্্ পহলেন্
পকউপবর্ের্নাির্ক।্আপি্ খিািায়্কথা্ পের্য়পছলাি,্ নিুন্ খলোর্ চাঞ্চর্লযর্উপকরণ্
খেব।্খস্-প্রপিশ্রুপিও্রইল। 
 
———- 
 
েীকা 
 
নাপচর্য়র্ের্নষ্টাপি্:্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্ডাপোং্খিন্পডর্স্ম্বর্১৯০৩্স্াংেযার্েযান্ড্
িযা াপজর্ন্ ইাংলর্ন্ড্ এবাং্ ৫্ পডর্স্ম্মর্ ১৯০৩-এর্ কপলয়াস্ে্ উইকপল্ পপেকায়্
আর্িপরকায়্প্রথি্প্রকাপিি্হয়। 
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পরডপলাং্ থপে্ িযানর্ :্ িযান্ড্ িযা াপজর্ন্ প্রকাপিি্  র্ল্প্ নাি্ পছল্ পরপডাং্ বা্ রাইপডাং্
(R।d।ng)্থপে্ িযানর।্পবর্িষেরা্এপের্ক্বানান্ভুল্ির্ন্কর্রন। 
 
 ি্বছর্ জুপবপল্উপলর্ক্ষয্ :্ রাপন্ পভর্ক্টাপরয়া্ পস্াংহাস্র্ন্আর্রাহণ্কর্রন্ ১৮৩৭-এ।্
১৮৮৭্িার্রাপন্হওয়ার্স্বণেজয়ন্তী্বা্খ ার্ল্ডন্জুপবপল্এবাং্১৮৯৭-এ্হীরক্জয়ন্তী্বা্
ডায়িন্ড্জুপবপল্উৎস্ব্পাপলি্হয়।্জানা্যায়,্ওই্উৎস্র্বর্অঙ্গ্পহর্স্র্ব্রাপনর্প্রপি্
স্ম্মান্ প্রেিেনার্থে্ পঞ্চাি্ হাজার্ খ াো,্ কযানাপডয়ান্ এবাং্ জযািাইকান্ তস্পনক্
কুচকাওয়াজ্কর্র।্িা্ছাো্অনযানয্অনুষ্ঠানও্অনুপষ্ঠি্হয়। 
 
স্ভযেঘপে্:্প্রথি্েণ্ডর্েীকা্দ্রষ্টবয। 
 
জািোন্স্িুদ্র্:্প্রথি্পবশ্বযুর্দ্ধর্আর্ ্পযেন্ত্নথে্পস্্বা্উত্তর্স্া রর্ক্জািোন্স্িুদ্রও্
বলা্হি। 
 
পনউ্ইয়কে্ পুপলি্বুযর্রা্ :্স্পঠক্নাি্ পনউ্ইয়কে্ পুপলি্পডপােের্িন্ট্পকাংবা্ পনউ্ইয়কে্
পুপলি্পডর্েকপেভ্বুযর্রা। 
 
খহািরার্চািরা্ :্ কাছাকাপছ্ স্ির্য়্ পনউ্ ইয়কে্ পুপলি্ পডপােের্ির্ন্টর্ সু্পাপরনর্ের্ন্ডন্ট্
পছর্লন্েিাস্্বায়ানেস্।্১৮৮২্খথর্ক্১৮৯২্পযেন্ত্পিপন্ওই্পর্ে্কাজ্কর্রন।্পকন্তু্
িারপর্ েুনেীপির্অপভর্যার্ ্চাকপর্ছাের্ি্হয়।্অবিয্িার্ পবরুর্দ্ধ্স্রাস্পর্ খকার্না্
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অপভর্যা ্খকউ্খিার্লপন।্পুপলি্চাকপর্চর্ল্খযর্ি্একপে্ পবিা্খকাম্পাপনর্চাকপরর্ি্
খযা ্খেন্বায়ানেস্। 
 
পিকার্ া্ :্ গুন্ডাপি্ এবাং্ নানা্ অস্ািাপজক্ কার্জ্ পিকার্ ার্ বেনার্ির্ জনয্ আল্
কার্পার্নর্ক্ োয়ী্ করা্ হর্লও,্ কার্পার্নর্ স্াংঘবদ্ধ্ অপরায্ শুরুর্ েুই্ েিক্ আর্ ্
থাকর্িই্এই্পিল্প্িহর্অপরার্যর্জনয্কুেযাপি্অজেন্কর্র। 
 
অর্নক্োকা্ :্এলপস্র্বযার্ ্পঞ্চাি্পাউর্ন্ডর্কুপেোনা্ খনাে্পাওয়া্ প র্য়পছল।্এই্
হাজার্পাউন্ড্খস্্খকাথা্খথর্ক্খপল,্িার্খকার্না্স্েুত্তর্পাওয়া্যায়পন। 
 
জানলা্বন্ধ্্করার্িব্দ্:্এলপস্্আত্মহিযা্করার্আর্ ্জানলা্বন্ধ্্করর্ি্খ ল্খকন?্
িার্খকার্না্েরকার্পছল্না। 
 
খয-পদ্ধপি্খবাঝালাি্:্পবেযাি্খহািস্- র্বষক্উইপলয়ি্এস্,্খবপরাং্খ াল্ড্খেপের্য়র্ছন্
খয্ স্াংর্কর্ি্ খলো্ NEVER-এর্V্এবাং্ PREPARE-এর্ P-খি্একই্ িভপিে্ বযবহার্
করা্হর্য়র্ছ।্আবার্খহাির্স্র্স্াংর্কর্ির্C্এবাং্অনয্খলোর্M-ও্একইভার্ব্খলো্
হর্য়র্ছ।্অবিয্এই্ভুল্ওয়ােস্র্নর্কপপ্করার্স্ির্য়্হর্য়র্ছ্নাপক্পনছক্ছাপাোনার্
ভুল্খস্-স্ম্পর্কে্িন্তবয্কর্রনপন্খবপরাং-খ াল্ড। 
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পযাাঁসযর্ি পযাাঁযি প্রযেসি 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্খ ার্ল্ডন্পযাাঁস্র্ন্] 

 
১৮৯৪্ স্াল।্ পবচার্ কর্র্ খেের্ি্ খ র্ল্ আিার্ ির্ন্ হয়,্ ইয়ক্সর্ল্ ওল্ড্ খপ্ল্র্স্র্
উপস্াংহার্রর্ ির্িা্ খকার্না্ খকস্পের্িই্ এিগুপল্ অস্াযারণ্ পর্য়র্ন্টর্ একে্ স্িার্বি্
ঘর্েপন।্এই্খকর্স্ই্খিাচনীয়ভার্ব্িৃিুযবরণ্কর্র্িরুণ্উইর্লাপব্পস্মথ।্শুযু্িাই্নয়,্
এরপর্খয্পপরপস্থপির্উদ্ভব্হয়,্িা্খথর্কই্প্রকাি্পায়্েুর্নর্কারণ।্খস্-িথয্খযিন্
পবপচে্খিিনই্খকৌিভ হর্লােীপক। 
 
নর্ভম্বর্রর্খিষার্িপষ্খস্রার্ি্প্রচণ্ড্ঝর্ের্িাণ্ডর্ব্উন্মাে্হর্য়্উর্ঠপছল্আকাি-বািাস্।্
স্র্ন্ধ্্ খথর্কই্ চুপচাপ্বর্স্্ পছলাি্আপি্আর্ খহািস্।্অক্সর্োডে্ পির্ের্প্রান্ত্ খথর্ক্
জল্পছপের্য়্পথ্কর্র্পনপিল্একপে্ভাোর্ে্খঘাোর্ াপে। 
 
বািার্স্র্খ াঙাপনর্ির্যয্খথর্কই্খভর্স্্এল্েোেে্েোেে্অশ্বেুরধ্বপন্এবাং্পাথুর্র্
রাস্তার্ওপর্ োর্না্চাকার্একোনা্ককেি্ঘে্ঘে্িব্দ।্খয- াপেো্আপি্খের্েপছলাি্
েভর্র,্খস্ইোই্এর্স্্োাঁপের্য়র্ছ্আিার্ের্েরজায়। 
 
িরির্ কর্র্ পস্াঁপে্ খবর্য়্ ওপর্র্ উর্ঠ্ এল্ স্রকাপর্ খ ার্য়ন্দা্ েযানপল্ হপপকনস্।্
চকচর্ক্বষোপি্জ্বলজ্বল্করর্ি্লা ল্বাপির্আর্লায়।্ পভর্জ্বষোপিো্ েুর্ল্ খেলর্ি্
স্াহাযয্করলাি্আপি।্খহািস্্চুপল্ল্েুাঁপচর্য়্ ন র্ন্কর্র্িুলল্আগুনোর্ক। 
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িারপর্ বলর্ল,্ িাই্ পডয়ার্ হপপকনস্,্ এবার্ জুর্িা-েুর্িা্ েুর্ল্ খের্ল্ পার্য়র্
আঙুলগুর্লা্ রি্কর্র্নাও।্এই্নাও্একো্পস্ ার।্এ-রকি্রার্ি্ডাক্তার্রর্একো্
খপ্রস্পক্রপিন্আর্ছ– রি্জর্লর্স্র্ঙ্গ্খলবুর্রস্।্েুবই্কাজ্খেয়্ওষুযো্এ্যরর্নর্
আবহাওয়ায়।্এই্ঝে-িুোন্িাথায়্কর্র্যেন্এর্স্ছ,্িেন্কাজো্েরকাপর্না্হর্য়্
যায়্না,্পক্বল? 
 
বাস্তপবকই্ িাই্ পি.্ খহািস্।্ স্ারাপবর্কলো্ েি্ খেলবার্ েুরস্ি্ পাইপন।্ খযর্কার্না্
তেপনর্কর্খিষ্স্াংস্করর্ণ্ইয়ক্সর্ল্খকস্্স্ম্পর্কে্পকছু্খের্ের্ছন? 
 
পঞ্চেি্িিাব্দীর্পর্রর্পকছুই্আজ্আপি্খেপেপন। 
 
েুব্খছার্ো্েবর্একো্িাে্পযারাগ্রাে।্িাও্আ ার্ াোই্ভুল–কার্জই্খচাে্এোয়পন্
আপনার।্ আপিও্ উর্ঠপর্ে্ খলর্ পছ্ এ-বযাপার্ পনর্য়,্ কার্জ্ োাঁক্ রাপেপন্ খকাথাও।্
ঘেনাো্ঘর্ের্ছ্ খকর্ন্ট,্চযাথাি্ খথর্ক্স্াি্িাইল্েভর্র্আর্ খরল্ খেিন্ খথর্ক্ পিন্
িাইল্খভির্র্একো্জায় ায়।্স্ওয়া্পিনর্ের্ি্খেপলগ্রাি্পাই্আপি।্পাাঁচোয়্খপৌঁর্ছই্
ইয়ক্সর্ল্ওল্ড্ খপ্ল্র্স্।্স্র্রজপিন্িেন্ত্ খিষ্কর্র্ খিষ্ খেন্যর্র্ পের্র্আপস্্ খিপরাং্
ক্রর্স্।্খস্োন্খথর্ক্ াপে্পনর্য়্পস্র্য্আস্পছ্আপনার্কার্ছ। 
 
িার্িার্ন,্আিার্পবশ্বাস্,্খকস্ো্স্ম্বর্ন্ধ্্খিািার্যারণা্এেনও্পপরষ্কার্হয়পন? 
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বযাপারোর্লযাজািুর্ো্পকছুই্বুর্ঝ্উঠর্ি্পাপরপন্আপি।্খের্েশুর্ন্খিা্ির্ন্হর্ি,্এ্
যরর্নর্ পবেকুর্ে্ জপেল্ খকস্্ পনর্য়্ খকার্নাপেনই্আিার্ক্ িাথা্ ঘািার্ি্ হয়পন।্ পকন্তু্
আিযে্কী্জার্নন,্প্রথর্ি্খকস্োর্ক্োরুণ্স্হজ্ির্ন্হর্য়পছল্আিার।্খভর্বপছলাি,্
এি্খস্াজা্বযাপার্র্খকউই্ভুল্করর্ি্পার্র্না।্পি.্খহািস্,্খিাপের্ভর্নাি ন্ধ্্খনই্
এ-খকর্স্।্ পকন্তু্অর্নক্খভর্বও্খিা্আপি্ পের্ি্পাপি্না্ খয্ খলাকোর্ক্ষপি্করবার্
খচষ্টাই-বা্খকউ্করর্ব্খকন? 
 
পস্ ারো্ যপরর্য়্ পনর্ল্ খহািস্।্ িারপর,্ খচয়ার্র্ খহলান্ পের্য়্ বর্স্্ বলর্ল,্ বযাপারো্
খিানাও্পেপক। 
 
জর্লর্ির্িাই্পপরষ্কার্ঘেনাগুর্লা,বলর্ল্েযানপল্হপপকনস্।্এেন্শুযু্জানর্ি্চাই্খয্
এস্র্বর্আস্ল্িার্নো্কী।্ ল্পো্যিেভর্োো্করর্ি্খপর্রপছ,্িা্এই।্কর্য়ক্বছর্
আর্ ্পপল্ল্অঞ্চর্লর্এই্বাপেো্ খকর্নন্এক্ভদ্রর্লাক।্বাপেোর্নাি্ইয়ক্সর্ল্ওল্ড্
খপ্ল্স্।্ ভদ্রর্লার্কর্ বয়স্্ হর্য়র্ছ।্ বাপে্ খকনার্ স্ির্য়্ িার্ নাি্ বর্লন,্ প্রর্েস্র্
খকারাি।্ প্রর্েস্র্ খকারাি্ রুগ্ণ্ এবাং্ চলার্েরার্ ক্ষিিা্ প্রায়্ খনই্ বলর্লই্ চর্ল।্
অর্যেক্স্িয়্থার্কন্িযযায়।্বাপক্স্িয়ো্হয়্বাপেিয়্পা্খের্ন্খের্ন্লাপঠ্ ঠুক্েুক্
কর্র্ খবোন,্ আর্ না্ হয়,্ বাথ-খচয়ার্র্ বর্স্্ হাওয়া্ োন্ বাপের্ স্াির্নর্ জপির্ি।্
খচয়ারো্খঠর্ল্পনর্য়্ঘুর্র্খবোয়্বা ার্নর্িালী।্প্রপির্বিীর্ের্কর্য়কজন্েুবই্পছন্দ্
করি্িার্ক্এবাং্কর্য়কবার্খেোও্কর্র্প র্য়পছল্িার্স্র্ঙ্গ।িস্ত্পপণ্ডি্পহর্স্র্ব্ও-
অঞ্চর্ল্িার্েুব্সু্নািও্আর্ছ।্ঘরকন্নার্কাজ্খেোশুনা্করার্জর্নয্স্াংস্ার্র্আর্ছ্
পির্স্স্্িাকোর্আর্সু্স্ান্োলেেন্নার্ি্এক্পপরচাপরকা।্উপন্এোর্ন্এর্স্্খপৌঁছার্নার্
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পর্ খথর্কই্ এই্ েুজর্ন্ রর্য়র্ছ্ িার্ স্র্ঙ্গ।্ েুজর্নর্ স্বভাবচপরে্ অপি্ চিৎকার।্
পাপণ্ডিযপভণে্ একো্ গ্রন্থ্ পলর্ের্ছন্ প্রর্েস্র।্ িাই্ বছরোর্নক্ আর্ ্ িার্ একজন্
খস্র্ক্রোপরর্েরকার্হয়।্প্রথি্েুজনর্ক্পনর্য়্সু্পবর্য্কর্র্উঠর্ি্পার্রনপন্প্রর্েস্র।্
পকন্তু্ িৃিীয়্জন্আস্ার্পর্যারপরনাই্ েুপি্হর্লন্উপন।্ পি.্উইর্লাপব্ পস্মথ্বয়র্স্্
একেি্ িরুণ।্ পবশ্বপবেযালর্য়র্ পাঠ্ খিষ্ কর্র্ পস্র্য্ আর্স্্ প্রর্েস্র্রর্
চাকপরর্ি।কাজকিে্ খেপের্য়েু-পের্নই্ কিেকিোর্ ির্নাির্িা্ হর্য়্ উঠল্ খস্।্ স্ারাস্কাল্
প্রর্েস্র্রর্ পডকর্েিন্ খনওয়াই্ িার্ কাজ।্ খরোর্রে্ আর্ উদৃ্ধপির্ জর্নয্ খকিাব্
হািোর্িই্ খকর্ে্ খযি্ স্র্ন্ধ্ো।্ পর্রর্ পেন্ স্কার্ল্ েরকার্ হি্ এইস্ব্ িথয।্
খছর্লর্বলায়্আপপাংহযার্ি্থাকার্স্ির্য়্বা্খযৌবর্ন্খকপির্জ্পেবার্স্ির্য়্খকার্নাপেনই্
খকার্না্স্ির্য়ই্প্রর্েস্র্খকারার্ির্স্র্ঙ্গ্খঠাকাঠুপক্লার্ পন্উইর্লাপব্পস্মর্থর্এবাং্িার্
পবরুর্দ্ধ্িার্ খকার্না্ পবর্িষও্ খনই।্আপি্িার্ স্াপেেপের্কে্ ইিযাপে্ কা জপে্ খঘাঁর্ে্
খেেলাি,্প্রথি্খথর্কই্ভদ্র্িান্তপিষ্ট্এবাং্কর্ঠার্পপরশ্রিী্ছাে্পহর্স্র্ব্সু্নাি্পকর্নর্ছ্
খস্।্খকার্নারকি্েুবেলিা্খেো্যায়পন্িার্চপরর্ে।্পকন্তু্এি্গুণ্থাকা্স্র্েও্আজ্
স্কার্ল্এই্খছর্লপেই্িারা্খ র্ছ্প্রর্েস্র্রর্পোর্ঘর্র—িারা্খ র্ছ্এিন্পপরপস্থপির্
ির্যয্খয্যার্ের্ল্এ-িৃিুযর্ক্েুন্ছাো্আর্পকছু্বলা্যায়্না। 
 
খ াাঁ্ খ াাঁ্ কর্র্  জর্র্ উঠল্ বািাস্–কপকর্য়্ খকাঁর্ে্ উঠল্জানলায়্ জানলায়।্আগুর্নর্
কার্ছ্ স্র্র্ বস্লাি্আপি্আর্ খহািস্।্আর,্ একপের্ পর্একপে্ পর্য়ন্ট্ িুর্ল্ যর্র্
যীর্রসু্র্স্থ্এই্অপি্আিযে্কাপহপন্বর্ল্চলল্িরুণ্ইনর্স্পকের্হপপকনস্। 
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স্ারাইাংলন্ড্িন্নিন্ন্কর্র্িল্লাি্করর্লও্এর্ চাইর্ি্স্বয়াংস্ম্পভণে্ বা্ বাইর্রর্প্রভাব-
পবিুক্ত্বাপে্আর্পার্বন্না্আপপন।্স্ারাহপ্তা্ খকর্ে্ খ র্লও্অিগুপল্ খলার্কর্ির্যয্
একজনও্বা ার্নর্েেক্খপর্রায়্না।্প্রর্েস্র্খিা্পনর্জর্কার্জই্েুর্ব্থার্কন্এবাং্
বাইর্রর্জ ৎ্ স্ম্বর্ন্ধ্্ পবনু্দিাে্আগ্রহ্ রার্েন্ না।্ প্রপির্বিীর্ের্কার্রা্ স্র্ঙ্গ্আলাপ্
পছল্না্ পস্মথ্ খছর্লপের।্কার্জই,্প্রর্েস্র্রর্ির্িাই্জীবনযাপন্করর্ি্হি্িার্ক।্
খকার্নাির্িই্ বাপের্ বাইর্র্ আনা্ খযি্ না্ স্ত্রীর্লাক্ েুজনর্ক।্ িালীর্ নাি্ িপেেিার।্
িপেেিারই্ বাথ্ খচয়ার্ খঠর্ল্ পনর্য়্ খবোয়।্আর্ ্আপিের্ি্ পছল,্ এেন্ খপনিন্ খভা ্
করর্ছ।্িপেেিার্রর্বয়স্্হর্য়র্ছ।্পক্রপিয়া্িার্িািৃভভ পি্এবাং্স্বভাব্চিৎকার।্বাপের্
ির্যয্ খস্্ থার্ক্ না;্ থার্ক্ বা ার্নর্ একেি্ খির্ষ্ পিন্ ঘরওয়ালা্ একো্ কর্ের্জ।্
ইয়ক্সর্ল্ওল্ড্খপ্ল্র্স্র্খচৌহপের্ির্যয্িানুষ্বলর্ি্শুযু্এই্ক-জনর্কই্আপপন্পার্বন।্
আরও্একো্কথা।্বা ার্নর্খ ে্খথর্ক্িাে্এক-খিা্ জ্েুর্রই্আর্ছ্লন্ডন্খথর্ক্
চযাথাি্ যাওয়ার্ প্রযান্ স্েকো।্ খছার্ো্ হুের্কা্ পের্য়্ আেকার্না্ থার্ক্ েেকো।্
কার্জই,্খযর্কার্না্বপহরা িই্খভির্র্আস্র্ি্পার্র্পবনা্বাযায়। 
 
এবার্শুনুন্সু্স্ান্োলেের্নর্স্াক্ষয।্এ-বযাপার্র্পনপিি্খকার্না্েবর্যপে্পের্ি্খকউ্
পার্র,্ ির্ব্ খস্্ এই্ সু্স্ান্ োলেেন।্ ঘেনাো্ ঘর্ে্ েুপুর্রর্ আর্ ,্ এ ার্রাো্ খথর্ক্
বার্রাোর্ির্যয।্ওপর্রর্িলায়্স্াির্নর্ খিাবার্ঘর্র–কিকগুর্লা্পেো্ োঙার্না্ পনর্য়্
বযস্ত্ পছল্ সু্স্ান।্প্রর্েস্র্ খকারাি্ পবছানা্ খছর্ে্ওর্ঠনপন্িেনও।্আবহাওয়া্োরাপ্
থাকর্ল্কপচৎ্ বার্রাোর্আর্ ্িযযািযা ্কর্রন্উপন।্ বাপের্ খপছনপের্ক্কিকগুর্লা্
কাজ্ পনর্য়্বযস্ত্ পছল্ পির্স্স্্িাকোর।্উইর্লাপব্ পস্মথ্ পছল্িার্ খিাবার্ঘর্র।্ খিাবার্
ঘরোই্খস্্বস্বার্ঘর্পহর্স্র্ব্বযবহার্করি।্সু্স্ান্খয-ঘর্র্পছল,্পোর্ঘরো্পঠক্
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িার্নীর্চই।্পঠক্খস্ই্িুহভ র্িে্সু্স্ান্শুনর্ি্খপল্পযার্স্জ্বরাবর্প র্য়্নীর্চর্পোর্
ঘর্র্খনর্ি্খ ল্পস্মথ।্পস্মথর্ক্খস্্খের্েপন্বর্ে,্ির্ব্ও-রকি্চেপর্ে্খজারার্লা্পার্য়্
চলার্ িব্দ্ শুর্ন্ নাপক্ পকছুর্িই্ ভুল্ হর্ি্ পার্র্ না্ িার।্ পোর্ ঘর্রর্ েরজা্ বন্ধ্্
হওয়ার্িব্দও্খস্্ খিার্নপন।্ির্ব্ পিপনেোর্নক্পর্রই্একো্ভয়াবহ।্ পচৎকার্ খভর্স্্
আর্স্্নীর্চর্ঘর্ খথর্ক।্ভাঙা-ভাঙা্ককেি্ লায়্ পচৎকার্এিনই্ পবকে,্অদু্ভি্আর্
অস্বাভাপবক্খয্ খচাঁচাপনো্ পুরুর্ষর্ পক্স্ত্রীর্লার্কর,্িা্ খবাঝা্ িুিপকল।্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্খিানা্
যায়্ যপ্ কর্র্ একো্ গুরুভার্ বস্তু্ পির্নর্ িব্দ–স্িস্ত্ বাপে্ খকাঁর্প্ ওর্ঠ্ িার্ি।্
িারপর্রই,্স্ব্ পনস্তি।্ িুহভ র্িের্জনয্ভর্য়্কাঠ্হর্য়্োাঁপের্য়্ পছল্ সু্স্ান।্পরক্ষর্ণই,্
স্াহস্্ পের্র্আর্স্্িার।্এক্খেৌর্ে্ খনর্ি্আর্স্্খস্্নীর্চ।্পোর্ঘর্রর্েরজা্বন্ধ্্
পছল–সু্স্ানই্ প র্য়্ িা্ খোর্ল।্ ঘর্রর্ খভির্র্ খির্ঝর্ ওপর্ পর্ে্ পছল্ িরুণ্ পি.্
উইর্লাপব্ পস্মর্থর্ খেহ।্ প্রথর্ি্ সু্স্ান্ আঘার্ির্ খকার্না্ পচহ্ন্ খেের্ি্ পায়পন।্ পকন্তু্
খেহো্ িুলর্ি্ প র্য়ই্ খস্্ খেের্ি্ পায়্ ঘার্ের্ নীচ্ পের্য়্ রক্ত্  পের্য়্ পের্ছ্ েরের্
কর্র।্স্ািানয্একেু্খচাে্লা র্লও্ক্ষিস্থান্েুবই্ ভীর্এবাং্ওই্এক্আঘার্িই্েু-
েুকর্রা্হর্য়্ খ পছল্কযার্রাপেড্যিনী।্ খয্হাপিয়ার্র্এ-আঘার্ির্ সৃ্পষ্ট,্িা্পর্ে্ পছল্
িার্ পার্িই্কার্পের্ের্ ওপর।্ হাপিয়ারো্  ালা্ পস্লর্িাহর্করার্ একো্ খছাি্ ছুপর।্
পুর্রার্না্কায়োয়্স্াজার্না্ খলেবার্ খেপবর্ল্এ্যরর্নর্ ছুপর্ হার্িিাই্ খেের্ি্পাওয়া্
যায়।্ ছুপরর্ হািলো্ হাপির্ োাঁর্ির্ এবাং্ েলাো্ খবি্ িক্ত।্ প্রর্েস্র্রর্ পনর্জর্
খেপবর্লই্অনযানয্পজপনস্পর্ের্ির্যয্এ-ছুপরোও্পছল। 
 
প্রথর্ি্সু্স্ান্খভর্বপছল,্ পস্মথ্বুপঝ্িারা্ খ র্ছ।্ পকন্তু্কার্চর্জলপাে্কযারার্ে্খথর্ক্
জল্পনর্য়্কপার্ল্পছপের্য়্পের্িই্িুহভ র্িের্জনয্খচাে্েুলর্ল্ও।্পবেপবে্কর্র্বলর্ল,্
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প্রর্েস্র–খস্ই্খির্য়ো।্সু্স্ান্িি্পেপবয্কর্র্বলর্ি্রাপজ্আর্ছ্খয্পঠক্এই্িব্দ্ক-
োই্উচ্চারণ্কর্রপছল্পস্মথ।্প্রাণপর্ণ্আরও্পকছু্বলার্খচষ্টা্কর্রপছল্ও্ডান্হািো্
িভর্নযও্িুর্লপছল।্িারপর্রই,্পনস্পন্দ্হর্য়্যায়্িার্প্রাণহীন্খেহ। 
 
ইপিির্যয্ পির্স্স্্িাকোরও্ খপৌঁর্ছপছল্ঘর্র।্ পকন্তু্একেু্ খেপর্ হর্য়্যাওয়ায়্ খছর্লপের্
অপন্তি্ কথা্ আর্ শুনর্ি্ পায়পন।্ সু্স্ানর্ক্ িৃির্ের্হর্ পার্ি্ খরর্ে্ ও্ খেৌর্ে্ যায়্
প্রর্েস্র্রর্ ঘর্র।্ পবছানায়্ উর্ঠ্ বর্স্পছর্লন্ উপন।্ পনোরুণ্ আিঙ্ক্ আর্ উর্ত্তজনার্
অপভবযপক্ত্েুর্ে্উর্ঠপছল্িার্িুর্ে।্রক্ত্জিার্না্ওই্পচৎকার্শুর্নই্খবায্হয়্িাাঁর্েৃঢ়্
পবশ্বাস্্হর্য়্খ পছল্খয,্ভয়াবহ্একো্পকছু্ঘর্ের্ছ।্পির্স্স্্িাকোর্রর্খবি্ির্ন্আর্ছ,্
িেনও্ রাপেবাস্্ পছল্ প্রর্েস্র্রর্ পরর্ন।্ বাস্তপবকই,্ িপেেিার্রর্ স্াহাযয্ ছাো্ খিা্
খপািাক্পপরবিেন্করা্ স্ম্ভবও্নয়্িাাঁর্ পর্ক্ষ।্ িপেেিার্রর্ওপর্আর্েি্ পছল্ েুপুর্
বার্রাোর্ স্ির্য়্আস্ার।্ প্রর্েস্র্ বলর্ছন,্ েভর্ খথর্ক্ খভর্স্্আর্স্্ একো্ পচৎকার।্
উপন্শুর্নর্ছন্বর্ে্ পকন্তু্িার্খবপি্আর্পকছুই্উপন্জার্নন্না।্ পস্মথ্খছর্লপের্খিষ্
কথা্ক-পেরও্খকার্না্অথে্উপন্বলর্ি্পারর্লন্না।্িাাঁর্ির্ি্প্রর্েস্র্খস্ই্খির্য়ো্
কথাো্আস্র্ল্পনছক্প্রলাপ্ছাো্আর্পকছুই্নয়।্ওর্পবশ্বাস্,্েুপনয়ায়্খকার্না্িত্রু্
খনই্ উইর্লাপব্ পস্মর্থর্ এবাং্ হিযার্ খকার্না্ কারণ্ েিোর্নাও্ স্ম্ভব্ নয়্ িার্ পর্ক্ষ।্
প্রথর্িই্উপন্িালী্িপেেিারর্ক্পাপঠর্য়পছর্লন্স্থানীয়্পুপলি্খডর্ক্আনর্ি।্একেু্পর্রই্
প্রযান্কনর্েবল্েবর্পাঠায়্আিার্ক।্আপি্না-যাওয়া্পযেন্ত্খকার্না্পজপনর্স্র্নেচে্
হয়পন্এবাং্কো্হুকুি্জাপর্করা্পছল্খযন্খকউ্েেক্খথর্ক্বাপের্ি্আস্ার্পথোর্
ওপর্চলার্েরা্না-কর্র।্ পি.্িালেক্খহািস্,্আপনার্ পথর্য়াপর্কার্জ্লা ার্এই্পছল্
সু্বণে্সু্র্যা ।্পকছুরই্অভাব্পছল্না্অকুস্থার্ন। 
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খকবল্ পি.্ িালেক্ খহািস্্ ছাো।্ পিক্ত্ খহর্স্্ বলর্ল্ আিার্ বনু্ধ্পে।্ যাক,্ অকুস্থার্ন্
খপৌঁর্ছ্কাজকিে্কীরকি্করর্ল্িাই্এবার্খিানা্যাক। 
 
পি্ খহািস্,্ প্রথর্িই্ আপনার্ক্ নকিাো্ খেের্ি্ বপল।্ নকিাো্ খিাোিপে্ হর্লও্
প্রর্েস্র্রর্পোর্ঘর্রর্অবস্থান্এবাং্এ-খকর্স্র্অনযানয্পর্য়ন্টগুর্লা্স্ম্বর্ন্ধ্্স্াযারণ্
যারণা্আপপন্পার্বন্এ্খথর্ক।্িার্ি্আিার্িেন্তযারা্বুঝর্ি্সু্পবর্য্হর্ব্আপনার। 
 
চােেো্ ভাজ্ েুর্ল্ খির্ল্ যরল্ হপপকনস্।্ নকিাোর্অপবকল্প্রপিপলপপ্ পেলাি্ নীর্চ।্
খহাির্স্র্ হাাঁেুর্ ওপর্ কা জো্ পবপছর্য়্ পেল্ হপপকনস্।্ আপি্ উর্ঠ্ প র্য়্ খহাির্স্র্
খপছর্ন্োাঁপের্য়্কাাঁর্যর্ওপর্পের্য়্িুে্বাপের্য়্খেের্ি্লা লাি্ছকো। 
 
 

নকিাো্ অবিয্ েুব্ পপরষ্কার্ পপরিন্ন্ নয়।্ খয-পর্য়ন্টগুর্লা্ পনিান্ত্ প্রর্য়াজনীয়্ ির্ন্
হর্য়র্ছ্ আিার্ কার্ছ,্ শুযু্ খস্ইগুর্লাই্ যর্র্ খরর্েপছ্ নকিাোয়।্ বাপক্ যা্ পকছু,্ িা্
পনর্জর্খচার্েই্পর্র্খেের্বনেন।্আিা,্প্রথি্খথর্কই্শুরু্করা্যাক।্যপে্যর্র্পনই্
হিযাকারী্ বাইর্র্ খথর্ক্এর্স্পছল্বাপের্ির্যয,্িাহর্ল্প্রশ্ন্উঠর্ছ্কীভার্ব্ খস্্  ুকল্
খভির্র?্খস্্বলর্ি্আপি্পকন্তু্পুরুষ্অথবা্নারী্উভয়র্কই্খবাঝাপি।্পনঃস্র্ন্দর্হ্খস্্
 ুর্কর্ছ্খপছনকার্েরজা্আর্বা ার্নর্পথ্পের্য়।্খকননা,্এই্পেক্পের্য়ই্খস্াজাসু্পজ্
আস্া্ যায়্পোর্ ঘর্র।্অনয্ খকার্না্ পথ্ পের্য়্আস্া্ িার্ন্জপেলিা্ রীপিির্িা্ বৃপদ্ধ্
পাওয়া–খকননা্ খস্র্ক্ষর্ে্ অর্নক্ ঘুর্র্ ির্ব্ িার্ক্ আস্র্ি্ হি।্ েুপনর্ক্ পালার্িও্
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হর্য়র্ছ্পনিয়্ওই্পথ্পের্য়।্খকননা,্ঘর্খথর্ক্খবর্রাবার্আর্েুপে্পর্থর্একপে্বন্ধ্্
কর্রপছল্সু্স্ান্পস্াঁপে্পের্য়্নািবার্স্ির্য়।্আর্একপে্পথ্খিা্খ র্ছ্পস্র্য্প্রর্েস্র্রর্
খিাবার্ ঘর্র।্ কার্জ্ কার্জই্ স্িয়্ নষ্ট্ না-কর্র্ ক্ষণাৎ্ আপি্ বা ার্নর্ পথো্ পনর্য়্
পেলাি।্স্ম্প্রপি্বৃপষ্ট্হওয়ায়্জর্ল্পযাাঁচর্পর্চ্হর্য়্পছল্পথো।্সু্িরাাং্খস্োর্ন্পার্য়র্
ছাপ্থাকা্েুবই্স্বাভাপবক। 
 
পরীক্ষার্ির্ষ্ খেেলাি,্ েুব্ হুাঁপিয়ার্ আর্ পাকা্ পক্রপিনার্লর্ স্র্ঙ্গই্ কার্জ্ নাির্ি্
হর্য়র্ছ।্আিায়।্পর্থর্ওপর্খকার্নারকি্পার্য়র্ছার্পর্পচহ্নিাে্খেেলাি্না।্রাস্তার্
যার্র্ যার্র্ ঘার্স্র্ বডোর্রর্ ওপর্ পের্য়্ খয্ খকউ্ খহাঁর্ে্ খ র্ছ,্ খস্-পবষর্য়্ অবিয্
খকার্নারকি্ স্াংিয়্ আিার্ খনই।্ পার্ছ্ পার্য়র্ ছাপ্ খথর্ক্ যায়,্ িাই্ িার্ এি্
স্িকেিা।্সু্স্পষ্ট্ছাপ্বা্ওই্জািীয়্ পকছুই্আপি্পাইপন।্না-খপর্লও্িাপের্য়্যাওয়া্
ঘাস্গুর্লার্অবস্থা্খের্ে্ বুর্ঝপছলাি্ খকউ-না-খকউ্খহাঁর্ে্ খ র্ছ্ খস্োন্ পের্য়।্ খস্ই্খয্
হিযাকারী্িা্ বুঝলাি্এই্কারর্ণ্খয,্ বৃপষ্ট্হর্য়র্ছ্রার্ি।্আর্স্কার্ল্িালী্বা্অনয্
খকউ্খহাঁর্ে্যায়পন্ও-পথ্পের্য়। 
 
এক্খস্র্কন্ড,্বর্ল্খহািস্।্বা ার্নর্ও-পথো্খ র্ছ্খকাথায়? 
 
বর্োরাস্তায়। 
 
কি্লম্বা্এই্পথো? 
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ি-োর্নক্ র্জর্ির্িা। 
 
পথো্খযোর্ন্েের্কর্িাঝ্পের্য়্খ র্ছ,্খস্োর্নই্খিা্পার্য়র্ছাপ্খপর্ি? 
 
েুভো যবিি্পর্থর্পঠক্ওই্জায় াোই্বাাঁপযর্য়্রাো্হর্য়র্ছ্োপল্পের্য়। 
 
বর্োরাস্তায়? 
 
না।্জর্ল্কাোয়্জলাভভ পি্তিপর্হর্য়্খ র্ছ্খযোর্ন। 
 
কী্ পবপে!্ আিা,্ ঘার্স্র্ ওপর্ ছাপো্ খের্ে্ কী্ ির্ন্ হল?্ খলাকো্ বাপের্ পের্ক্
আস্পছল,্বাপের্বাইর্র্যাপিল? 
 
িা্বলা্িুিপকল।্পপরষ্কার্ছাপ্খকাথাও্পাইপন। 
 
বর্ো্পা্না্খছার্ো্পা? 
 
খস্-পাথেকয্আপপনও্যরর্ি্পারর্বন্না। 
 
অযীরভার্ব্ অসু্ফে্ পচৎকার্ কর্র্ উঠল্ খহািস্।্ িারপর্ খথর্কই্ খিা্ িুষলযার্র্ বৃপষ্ট্
খনর্ির্ছ্ আর্ হযাপরর্কর্নর্ ির্িা্ িুিুল্ ঝে্ বইর্ি্ শুরু্ হর্য়র্ছ।্ পাচের্ির্ন্টর্ ওই্
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পাণু্ডপলপপর্চাইর্িও্এেন্কপঠন্হর্ব্ঘার্স্র্ওপর্পার্য়র্ছার্পর্প্রর্ভে্বার্করা।্
যাক,্কী্আর্করা্যায়।্িারপর,্হপপকনস্,্িুপি্খয্পকছুই্করর্ি্পারপন,্এ-স্ম্পর্কে্
পনপিি্হওয়ার্পর্কী্করর্ল্শুপন? 
 
আিার্ খিা্ ির্ন্ হর্য়্ পনপিিভার্ব্ অর্নক্ পকছুই্ আপি্ কর্রপছ্ পি.্ খহািস্।্ বাইর্র্
খথর্ক্খকউ্অপি্স্াবযার্ন্বাপের্ির্যয্ ুর্কর্ছ,্িা্আপি্খজর্নপছ।্এরপর,্কপরর্ডারো্
পরীক্ষা্করলাি।্নারর্কল্েপের্িােভর্ পবছার্না্ খস্োর্ন্এবাং্ খকার্নারকি্ছাপ্িার্
ওপর্ পর্েপন।্ এোন্ খথর্কই্ এর্স্্ পেলাি্ ঘর্র।্ অল্প্ কর্য়কপে্ আস্বাব্ পের্য়্
স্াজার্না্ ঘর।্ প্রযান্ স্ািগ্রী্ হল্ একো্ িস্তবর্ো্ খেলবার্ খেপবর্লর্ স্র্ঙ্গ্ লার্ ায়া্
একো্ পবউর্রা।্ পবউর্রার্ েু-পার্ি্ েু-স্াপর্ েয়ার্ িাঝোর্ন্ একো্ খছাি্ কাবাডে।্
েয়ারগুর্লা্ খোলা্ পছল্ বর্ে,্ পকন্তু্ িালাচাপব্ খেওয়া্ পছল্ কাবার্ডে।্ খের্ে্ ির্ন্ হল্
েয়ারগুর্লা্ স্বস্ির্য়ই্ খোলা্ থার্ক্ ওইভার্ব্ এবাং্ িভলযবান্ কা জপে্ রাো্ হয়্ না্
খস্োর্ন।্কাবার্ডের্ির্যয্কিকগুর্লা্েরকাপর্কা জপে্আর্ছ্বর্ে,্িার্এিন্খকার্না্
পচহ্ন্খেেলাি্না্যা্খথর্ক্অনুিান্করা্যায়্খয,্খকউ্কাবাডেো্খোলার্খচষ্টা্কর্রপছল।্
প্রর্েস্রও্জানার্লন্খয্ পকছুই্চুপর্যায়পন।্কার্জই,্ চুপরচািাপর্খয্এর্কবার্রই্হয়পন,্
এ-পবষর্য়্আপি্পনপিন্ত। 
 
আিা,্এবার্আস্া্যাক্খছর্লপের্খেহ-প্রস্র্ঙ্গ।্লািো্পাওয়া্খ পছল্পবউর্রার্কার্ছই,্
একেু্বাাঁ-পের্ক্চার্েে্খযোর্ন্ো ্পের্য়পছ,্পঠক্ওই্জায় ায়।্ছুপর-িারা্হর্য়র্ছ্ঘার্ের্
ডান্ পের্ক।্এবাং্খপছন্খথর্ক্স্াির্নর্ পের্ক।্কার্জই,্খস্্খয্ পনর্জই্পনর্জর্ক্ছুপর্
িার্রপন,্খস্-পবষর্য়্স্র্ন্দর্হর্পবর্িষ্অবকাি্থাকর্ছ্না। 
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ছুপরর্ওপর্র্খিা্পর্েও্খযর্ি্পার্র,্বলল্খহািস্। 
 
এ জযাক্টপল।্ এ-যারণা্ আিার্ িাথার্িও্ এর্স্পছল।্ পকন্তু্ ছুপরোর্ক্ পর্ে্ থাকর্ি্
খেেলাি্ খের্হর্ কাছ্ খথর্ক্ খবি্ কর্য়কেুে্ েভর্র।্ সু্িরাাং্ ও-যারণা্ এর্কবার্রই্
অস্ম্ভব।্িারপর্রও্যরুন,্খছর্লপের্অপন্তি্কথাো।্এবাং্স্বর্ির্ষ্রর্য়র্ছ্িৃি্বযপক্তর্
ডান্হার্ির্িুপঠর্ি্পাওয়া্এই্অিযন্ত্েরকাপর্প্রিাণো। 
 
পর্কে্খথর্ক্একো্কা র্জর্খছার্ো্পযার্কে্বার্করল্েযানপল্হপপকনস্।্পযার্কেো্
েুর্ল্খেলর্িই্খভির্খথর্ক্খবপরর্য়্পেল্একো্খস্ানার্পাস্র্ন্চিিা।্কার্লা্পস্র্ের্
খছো্ সু্র্িাো্ ঝুলপছল্ চিিার্ েু-পাি্ খথর্ক।্ িারপর্ বলর্ল,্ উইর্লাপব্ পস্মর্থর্
েৃপষ্টিপক্ত্বরাবরই্েুব্ভার্লা।্কার্জই্এ-পজপনস্পে্খয্েুপনর্খচাে্খথর্ক্পছপনর্য়্খনওয়া্
হর্য়র্ছ,্খস্-পবষর্য়্খকার্না্প্রশ্নই্থাকর্ি্পার্র্না। 
 
চিিাো্পনর্জর্হার্ি্িুর্ল্পনর্ল্িালেক্খহািস্।্িারপর্অপপরস্ীি্আগ্রহ্পনর্য়্িন্ময়্
হর্য়্পরীক্ষা্করর্ি্লা ল্েুাঁপের্য়্েুাঁপের্য়।্নার্কর্ওপর্লাপ র্য়্পকছু্পোর্খচষ্টা্করল্
ও।্িারপর্উর্ঠ্খ ল্জানলার্কার্ছ,্পকছুক্ষণ্িাপকর্য়্রইল্রাস্তার্পের্ক।্পের্র্এর্স্্
বাপির্ নীর্চ্ খজারার্লা্ একো্আর্লায়্ উলর্েপালর্ে্ অপি্ স্ভক্ষ্মভার্ব্ কী্ খযন্ খেেল।্
স্বর্ির্ষ,্পনঃির্ব্দ্একর্চাে্খহর্স্্পনর্য়্খেপবর্ল্বর্স্্পর্ে্একো্কা র্জ্েস্েস্্কর্র্
কর্য়কো্লাইন্পলর্ে্খোকা্খির্র্কা জো্এপ র্য়্পের্ল্েযানপল্হপপকনর্স্র্পার্ন। 
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বলর্ল,্ খিািার্জর্নয্এর্খবপি্আর্ পকছু্করর্ি্পারপছ্না্আপি।্কা জো্ খিািার্
কার্জ্লা র্ি্পার্র। 
 
কাণ্ড্খের্ে্িাজ্জব্হর্য়্খ পছল্খ ার্য়ন্দাপ্রবর।্এেন্কা জো্িুর্ল্পনর্য়্খজার্র্খজার্র্
পের্ি্শুরু্করর্ল।্এই্কথাগুর্লা্খলো্পছল্কা জোয়্: 
 
অিযন্ত্ িাপজেি্ স্বভার্বর্ একজন্ স্ত্রীর্লাকর্ক্ আিার্ের্ প্রর্য়াজন।্ িার্ খবিভভ ষা্
ভদ্রিপহলার্ িিিা,্ নাক্ অস্াযারণ্ রকর্ির্ খিাো্ এবাং্ নার্কর্ েু-পার্ির্ েুই্ খচাে্
েুবই্ খঘাঁষার্ঘাঁপষ।্িার্কপাল্ কুাঁচর্কার্না,্ খচাে্ কুাঁচর্ক্িাকার্নার্অভযাস্্আর্ছ্এবাং্
স্ম্ভবি্ কাাঁয্ েুর্োও্ খ াল।্ খেো্ যার্ি্  ি্ কর্য়ক্ িার্স্র্ ির্যয্ অন্তিপর্ক্ষ্ েুবার্
চকু্ষ-পরীক্ষর্কর্কার্ছ্ িার্ক্ খযর্ি্ হর্য়র্ছ।্ খযর্হিু্ িার্ চিিার্ খলর্ের্িপক্ত্ েুবই্
খবপি্এবাং্খযর্হিু্চকু্ষ-পরীক্ষর্কর্স্াংেযা্েুব্খবপি্খনই,্সু্িরাাং্িার্ক্েুাঁর্জ্বার্করা্
পবর্িষ্কপঠন্হর্ব্না। 
 
হপপকনর্স্র্অবাক্চাহপন্খের্ে্িুচর্ক্খহর্স্্ওর্ঠ্খহািস্।্আিারও্খচার্ে-িুর্ে্পনিয়্
প্রপিেপলি্হর্য়্উর্ঠপছল্খ ার্য়ন্দাপ্রবর্রর্পবস্ময়। 
 
আর্র্েুবই্খস্াজা্আিার্অনুিান-পস্দ্ধান্ত,্বর্ল্খহািস্।্চিিা্ছাো্এিন্খকার্না্বস্তু্
খনই্যা্খথর্ক্এি্ভভ পর্ভভ পর্অথচ্পনেুাঁি্পস্দ্ধান্ত্আোয়্করা্যায়।্এিন্খকার্না্বস্তুর্
নাি্ করাই্ কপঠন্ হর্ব্ খিািার্ পর্ক্ষ।্ এ-চিিাো্ খিা্ খেেপছ্ আরও্ অস্াযারণ।্
পযাাঁস্র্নো্ খয্ স্ত্রীর্লার্কর্িা্ বুর্ঝপছ্এর্ হালকা্আর্স্ভক্ষ্ম্  েন্ খের্ে্এবাং্ পবর্িষ্
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কর্র,্ িরবার্আর্ ্ পস্মর্থর্ খিষ্ক-পে্ িব্দ্ খথর্ক।্ িার্ স্বভাব্ িাপজেি্ পকনা্ এবাং্
খবিভভ ষা্ভর্দ্রাপচি্পকনা,্িা্বুর্ঝপছ্খস্ানার্চিিা্খের্ে।্চিিাো্পনর্রে্খস্ানার্এবাং্
সু্ন্দরভার্ব্বাাঁযার্না।্এিন্রুপচসু্ন্দর্পযাাঁস্র্ন্পযপন্খচার্ে্লা ান,্পিপন্খয্অনযানয্পেক্
পের্য়্অপপরিন্ন্হর্বন,্িা্কল্পনার্িও্আনা্যায়্না।্চিিাো্খচার্ে্লা ার্লই্খেের্ব,্
পক্লপো্খিািার্নার্কর্পর্ক্ষ্েুবই্চওো।্িার্িার্ন্এই্ভদ্রিপহলার্নাকপে্খ াোর্
পের্ক্েুবই্খিাো।্এ্যরর্নর্নাক্স্াযারণি্খছার্ো্আর্পুরু্হয়।্পকন্তু্এর্অর্নক্
বযপিক্রি্আর্ছ্বর্লই্বণেনার্এ-পর্য়ন্ট্পনর্য়্খজার্পেইপন্অথবা্আিার্অনুিানই্খয্
পনভুেল,্এিন্কথাও্বপলপন।্আিার্ পনর্জর্ িুে্স্রু।্ পকন্তু্িা্স্র্েও্নার্কর্ওপর্
চিিা্লা ার্ল্পকছুর্িই্েুই্খচার্ের্িারার্ক্কাচ্েুর্োর্িাঝািাপঝ্বা্িার্কাছাকাপছ্
আনর্ি্ পারপছ্ না।্ সু্িরাাং্ ভদ্রিপহলার্ খচাে্ েুপে্ খয্ নার্কর্ একেি্  া্ খঘাঁর্ষ্ িা্
বুঝর্ি্ খেপর্ হল্ না।্ ওয়ােস্ন,্ পযাাঁস্র্নো্ হার্ি্ পনর্লই্ বুঝর্ব,্ কাচ্ েুর্ো্ কনর্কভ্
অথোৎ্ অবিল্ এবাং্ িার্ পাওয়ারও্ অস্বাভাপবক্ রকর্ির্ খবপি।্ স্ারাজীবন্ যর্র্ খয্
ভদ্রিপহলার্ েৃপষ্ট্ এিোপন্ স্াংকুপচি,্ িার্ খেহর্িও্ খয্ এিন্ চাহপনর্ তবপিষ্টয্ েুর্ে্
উঠর্ব,্এর্ি্আর্আিযে্কী!্কপাল,্ খচার্ের্পািা্আর্কাাঁয–এই্ পিন্জায় ার্িই্
খেো্যায়্কুাঁচর্ক্িাকার্নার্এইস্ব্পচহ্ন। 
 
আপি্বললাি,্খিািার্যুপক্তিকে্স্বই্বুঝলাি।্পকন্তু্ভাই,্একো্পজপনস্্খিা্বুঝলাি্
না।্চকু্ষ-পরীক্ষর্কর্কার্ছ্ ি্কর্য়ক্িার্স্র্ির্যয্ভদ্রিপহলার্ক্েুবার্খযর্ি্হর্য়র্ছ—
এ-কথাপে্কী্কর্র্আপবষ্কার্করর্ল,্িা্খিা্খবায িয্হল্না। 
 
চিিাো্িুর্ল্পনর্ল্খহািস্। 
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বলর্ল,্ হাি্ পের্লই্ বুঝর্ব্ পক্লর্পর্ ওপর্ েুর্ে্ েুর্ে্ খিালার্ পের্ি্ লাপ র্য়্ খেওয়া্
হর্য়র্ছ।্ নার্কর্ ওপর্ চাপ্ কিার্নার্ উর্ের্িয।্ একো্ পের্ির্ রাং্ জ্বর্ল্ খ র্ছ।্
বযবহার্রর্ের্ল্একেু্ক্ষর্য়ও্ খ র্ছ।্অপরপেকো্আনর্কারা।্কার্জই্পপরষ্কার্ খেো্
যার্ি,্একো্ পের্ি্পর্ে্যার্ি,্একো্ পের্ি্পর্ে্যাওয়ার্পর্নিুন্কর্র্লা ার্না্
হর্য়র্ছ্ এই্ পের্িোর্ক।্ পুর্রার্না্ খিালাোর্ক্ পকন্তু্ লা ার্না্ হর্য়র্ছ্ িাস্্ কর্য়র্কর্
ির্যযই।্ েুর্ো্ পের্ি্ খেের্ি্ হুবহু্একরকি।্িাই্ বললাি,্ একই্ খোকার্ন্ েু-েুবার্
খযর্ি্হর্য়র্ছ্ভদ্রিপহলার্ক। 
 
িাবাি!্িাক্লাপ র্য়্পের্লন্খেেপছ!্প্রিাংস্ায়্পঞ্চিুে্হর্য়্ওর্ঠ্হপপকনস্।্ভাবুন্খিা্
একবার্স্বকো্প্রিাণ্হার্ির্িুর্ঠায়্পনর্য়ও্এি্েবর্রর্পছর্ের্োাঁোও্জানর্ি্পাপরপন্
আপি।্অবিয্আিার্ইর্ি্পছল্লন্ডন্িহর্রর্স্বগুর্লা্খচার্ের্ডাক্তারোনায়্একবার্
কর্র্চুাঁ্খির্র্আপস্। 
 
িা্খিা্করর্বই।্ইপিির্যয্খকস্ো্স্ম্পর্কে্আিার্ের্আর্পকছু্বলার্আর্ছ্খিািায়? 
 
আর্ পকছুই্ খনই্ পি.্ খহািস্।্ আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়,্ আপি্ যা্ জাপন,্ আপপনও্ িা্
জার্নন–হয়র্িা্ খবপি্ জার্নন।্ গ্রার্ির্ পর্থ্ খরলর্েির্ন্ খকার্না্ আ ন্তুকর্ক্ খেো্
খ পছল্ পক্ না্ এ-স্ম্বর্ন্ধ্্ খোাঁজ্ পনর্য়পছলাি।্ কাউর্ক্ খেো্ খ র্ছ্ বর্ল্ খকার্না্ েবর্
এেনও্শুপনপন।্েুনোর্খপছর্ন্খকার্না্রকর্ির্উর্ের্িযর্নাি ন্ধ্্খনই্এবাং্এই্না-
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থাকাোই্ বার্ বার্ ঘুপলর্য়্ পের্ি্আিার্ বুপদ্ধশুপদ্ধ।্ যা্ হয়্একো্ খিাপের্ভর্ ছায়ােুকু্
পযেন্ত্খকউ্যর্র্উঠর্ি্পারল্না? 
 
আ!্এপেক্পের্য়্অবিয্খিািায়্স্াহাযয্করর্ি্পারব্না্আপি।্িুপি্ পক্চাও্আিরা্
কালর্ক্আপস্্খিািার্স্র্ঙ্গ? 
 
চাওয়াো্যপে্আিার্পর্ক্ষ্অপিপরক্ত্না্হয়,্ পি.্খহািস্,্িাহর্ল্স্পিযই্েুব্েুপি্হই্
আপপন্এর্ল। 
 
পর্রর্ পেন্ খপৌঁর্ছালাি্ ইয়ক্সর্ল্ ওল্ড্ খপ্ল্র্স্।্ বা ার্নর্ েের্ক্ খেো্ হল্ একজন্
কনর্েবর্লর্স্ার্থ। 
 
পকছু্েবর্আর্ছ,্উইলস্ন? 
 
না,্স্যার,্পকছুই্খনই। 
 
খকার্না্আ ন্তুকর্ক্খেো্খ র্ছ্এ-অঞ্চর্ল? 
 
না,্ স্যার,্ খেির্নর্ কার্ছ্ প্রর্িযর্কই্ খজার্  লায়্ বলর্ছ,্  িকাল্ খকার্না্ অর্চনা্
খলাকই্আর্স্পন্বা্যায়পন্ও-পথ্পের্য়। 
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স্রাইোনা্ আর্ খহার্েলগুর্লায়্ খোাঁজ্ পনর্য়পছর্ল?্ হযাাঁ,্ স্যার।্ খিিন্ কাউর্ক্ পাওয়া্
যায়পন। 
 
এোন্খথর্ক্খিা্খহাঁর্েই্যাওয়া্যায়্চযাথাি।্খযর্কার্না্ খলার্কর্পর্ক্ষই্ওোর্ন্থাকা্
বা্স্বার্অর্ াচর্র্খের্ন্চো্স্ম্ভব।্পি.্খহািস্্এই্খস্ই্বা ার্নর্পথ।্আবার্আপি্
বলপছ,্ িকাল্খকার্না্পচহ্ন্এোর্ন্পছল্না। 
 
ো গুর্লা্খকান্পের্কর্ঘার্স্র্ওপর্খের্েপছর্ল? 
 
এইপের্ক,্ স্যার।্ েুর্লর্ খঝাপ্ আর্ রাস্তার্ িার্ঝ্ এই্ স্রু্ ঘার্স্র্ বডোর্রর্ ওপর।্
ো গুর্লা্ এেন্ আর্ খেের্ি্ পাপি্ না্ বর্ে,্ পকন্তু্  িকাল্ খবি্ পপরষ্কার্ পছল্
পচহ্নগুর্লা। 
 
হযাাঁ,্ হযাাঁ,্ এোন্ পের্য়্ খকউ-না-খকউ্ খ র্ছ।্ ঘার্স্র্ বডোর্রর্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ পর্ে্ বলল্
খহািস্।্েুবই্হুাঁপিয়ার্হর্য়্পা্খের্লর্ছন্ভদ্রিপহলা।্খকননা,্খবস্ািাল্হর্লই্পার্য়র্
ছাপ্ খথর্ক্ খযি্একপের্ক্ রাস্তার্ওপর।্অপর্ পের্ক্পার্য়র্ ছাপ্আরও্স্পষ্টভার্ব্
েুর্ে্উঠি্েুর্লর্খঝাাঁর্পর্নরি্িাপের্ওপর। 
 
হযাাঁ,্স্যার,্খির্য়পের্িাথা্েুবই্ঠান্ডা। 
 
অপভস্পন্ধ্-লুর্কার্না্চপকি্চাহপন্খভর্স্্খযর্ি্খেেলাি্খহাির্স্র্ওপর্পের্য়। 
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ভদ্রিপহলা্এই্পথ্পের্য়্এর্স্র্ছন্বলপছর্ল,্না? 
 
হযাাঁ,্স্যার।্আর্খকার্না্পথ্পছল্না। 
 
ঘার্স্র্এই্বডোরোর্ওপর্পের্য়? 
 
পনিয়্িাই,্পি.্খহািস্! 
 
হুি!্কাজো্েুবই্অস্াযারণ্খহ্েুবই্অস্াযারণ।্খবি,্খবি,্আিার্খিা্ির্ন্হয়,্পথ্
খেো্স্াঙ্গ্হর্য়র্ছ।্এবার্চর্লা,্এপ র্য়্যাওয়া্যাক।্বা ার্নর্এই্েেকো্স্াযারণি্
খোলা্হয়,্িাই্না?্িাহর্ল্ ে ে্কর্র্ ুর্ক্পো্খির্য়পের্ক্আর্পকছুই্করর্ি্হয়পন্
খেেপছ।্ েুন্ করার্ অপভপ্রায়্ িার্ ির্ন্ পছল্ না।্ থাকর্ল্ উপযুক্ত্ হাপিয়ার্ পনর্য়ই্
আস্র্িন্ পিপন।্ খলেবার্ খেপবল্খথর্ক্ছুপরো্ িুর্ল্ পনর্িন্না্ পনিয়।্এই্কপরর্ডার্
পের্য়্এপ র্য়্খ র্লন্পিপন।্নারর্কল্েপের্িােুর্রর্ওপর্খকার্না্ছাপই্খরর্ে্যানপন।্
িারপরই্এর্স্্পের্লন্পোর্ঘর্র।্এোর্ন্কিক্ষণ্পছর্লন্পিপন?্িা্যরবার্খকার্না্
উপায়্আিার্ের্খনই। 
 
কর্য়ক্পিপনর্ের্খবপি্নয়,্স্যার।্আপনার্ক্বলর্ি্ভুর্ল্খ পছলাি,্ওই্কার্ণ্ডর্একেু্
আর্ ই্ঘর্পপরষ্কার্করার্জর্নয্পির্স্স্্িাকোর্এর্স্পছল।্পিপনে্পর্নর্রা্পছল্খস্্এ-
ঘর্র। 
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খবি,্ িাহর্ল্ োপনকো্ পের্ি্ পাওয়া্ যায়।্ ভদ্রিপহলা্ এ-ঘর্র্  ুর্ক্ পের্লন,্ িারপর্
করর্লন্ কী?্ না,্ এপ র্য়্ খ র্লন্ খলেবার্ খেপবর্লর্ কার্ছ।্ কী্ জর্নয?্ েয়ার্র্ রাো্
পকছুর্জর্নয্নয়।্িার্খনওয়ার্ির্িা্যপে্পকছু্থার্ক্এ-ঘর্র,্ির্ব্িা্িালাচাপব্পের্য়্
রাোই্স্বাভাপবক।্না্খহ,্না,্কার্ঠর্ওই্পবউর্রাোর্ির্যযই্পছল্পকছু।্হুরর্র!্পবউর্বার্
স্াির্নর্ পের্ক্এ-আাঁচেো্কীর্স্র্ খহ?্ খেিলাইর্য়র্একো্কাপঠ্জ্বাপলর্য়্ যর্রা্ খিা,্
ওয়ােস্ন।্এ-আাঁচর্ের্কথা্িুপি্আিায়্আর্ ্বলপন্খকন্হপপকনস্? 
 
খয-ো ্ পনর্য়্িার্এি্অপভপনর্বি,্ িা্ শুরু্ হর্য়র্ছ্ চাপবর্  িের্ ডান্ পের্ক্িািার্
পার্ির্ ওপর।্ প্রায়্ ইপঞ্চ্ চার্রক্ লম্বা্ আাঁচেো্ কার্ঠর্ ওপর্ পের্য়্ যাওয়ার্ স্ির্য়্
বাপনেিোও্িুর্ল্খের্লর্ছ। 
 
আপিও্ওো্খের্েপছ,্পি.্খহািস্।্পকন্তু্চাপবর্ র্িের্আিপার্ি্এ্যরর্নর্আাঁচে্খিা্
হার্িিাই্খেো্যায়। 
 
পকন্তু্এ-ো ো্খয্আনর্কারা–একেি্নিুন।্খেেছ্না,্কাোর্জায় ায়্িািাো্কীরকি্
চকচক্করর্ছ।্আাঁচেো্পুর্রার্না্হর্লও্স্িস্ত্িািার্পািোর্যা্রাং,্আাঁচেোর্রাংও্
হি্িাই।্আিার্খলর্ের্ির্যয্পের্য়্খের্ো।্পপরোর্েু-পার্ি্খযিন্িাপে্জর্ি্থার্ক্
উাঁচু্হর্য়,্পঠক্খিিপন্জর্ি্আর্ছ্আাঁচেোর্েু-পার্ি।্পির্স্স্্িাকোর্আর্ছ্নাপক? 
 
ঘর্র্ ুকল্একজন্পবষণ্ণ্বেন্বৃদ্ধা। 
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আজ্স্কার্ল্এই্পবউর্রার্যুর্লা্খঝর্েপছর্ল্িুপি? 
 
হযাাঁ,্স্যার। 
 
এই্আাঁচেো্লক্ষ্কর্রপছর্ল? 
 
না,্স্যার্কপরপন। 
 
আিারও্িাই্পবশ্বাস্,্িুপি্করপন।্খকননা্যুর্লা্ঝাোর্পর্বাপনের্ির্এই্কুর্চাগুর্লা্
পনিয়্এোর্ন্থাকি্না।্এ্পবউর্বার্চাপব্কার্কার্ছ্থার্ক? 
 
স্াযারণ্চাপব? 
 
না,্স্যার।্চাব্খকাম্পাপনর্চাপব। 
 
খবি,্খবি।্পির্স্স্্িাকোর্িুপি্এবার্আস্র্ি্পার।্একেু্এর্ ার্ি্খপর্রপছ্আিরা।্
ভদ্রিপহলা্ ঘর্র্  ুকর্লন,্ পবউর্রার্কার্ছ্এপ র্য়্ খ র্লন,্িারপর্ হয়্ েুর্ল্ খেলর্লন্
কাবাডেো,্অথবা্খোলবার্খচষ্টা্করর্লন।্এই্পনর্য়্যেন্বযস্ত্উপন,্পঠক্িেনই্ঘর্র্
 ুকল্উইর্লাপব্পস্মথ।্িাোহুর্ো্কর্র্চাপবো্বার্করর্ি্প র্য়্পাল্লার্োপনকো্আাঁচর্ে্
খেলর্লন্চাপব্ পের্য়।্উইর্লাপব্ পস্মথ্খচর্প্যরল্িাাঁর্ক।্িপরয়া্হর্য়্হার্ির্কার্ছ্যা্
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খপর্লন,্ িাই্ িুর্ল্ পনর্লন্ পিপন।্ েুভো যক্রর্ি,্ হার্ি্ উর্ঠ্ এল্ এই্ ছুপরো্ এবাং্
স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্িাই্পের্য়্আঘাি্হানর্লন্পিপন্পস্মর্থর্ওপর্উর্েিয্পছল্খকার্নাির্ি্ওর্
কবল্খথর্ক্পনর্জর্ক্িুক্ত্কর্র্খনওয়া।্িারাত্মক্খস্-আঘাি।্পর্ে্খ ল্পস্মথ।্আর,্
স্েকান্ পের্লন্ ভদ্রিপহলা।্ যা্ পনর্ি্ িার্ আ িন,্ যাবার্ স্ির্য়্ িা্ পনর্য়ও্ খযর্ি্
পার্রন,্নাও্পনর্য়্খযর্ি্পার্রন।্সু্স্ান্আর্ছ্নাপক?্আিা্সু্স্ান,্পচৎকারো্খিানার্
পর্ওই্েরজা্পের্য়্কার্রা্পর্ক্ষ্খবপরর্য়্যাওয়া্স্ম্ভব্পছল্পক? 
 
না,্স্যার।্িা্অস্ম্ভব!্পস্াঁপে্পের্য়্নাির্ি্নাির্িই্পযার্স্র্জ্িাহর্ল্কাউর্ক-না-কাউর্ক্
খেের্ি্খপিাি্আপি।্িা্ছাো,্েরজাো্খিা্এর্কবার্রই্খোর্লপন।্েুলর্ল্িব্দ্শুনর্ি্
খপিাি। 
 
িাহর্ল্পলায়ন-পথ্স্িস্যার্িীিাাংস্া্হর্য়্খ ল।্খয-পর্থ্এর্স্পছর্লন্ভদ্রিপহলা,্খস্ই্
পর্থই্প্রস্থান্কর্রপছর্লন্পিপন।্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্িাহর্ল্আর্খকার্না্স্র্ন্দহ্রইল্না।্আিা্
এই্ পিিীয়্ পযার্স্জো্ প্রর্েস্র্রর্ ঘর্র্ খ র্ছ,্ িাই্ না?্ এপেক্ পের্য়্ খবর্রাবার্ পথ্
আর্ছ্নাপক? 
 
না,্স্যার। 
 
আিরা্ বরাং্ প্রর্েস্র্রর্ ঘর্র্ প র্য়্ আলাপ্ কর্র্ আপস্্ িার্ স্র্ঙ্গ।্ আর্র,্ আর্র,্
হপপকনস্!্ োরুণ্ েরকাপর্ এই্ পর্য়ন্টো।্ প্রর্েস্র্রর্ কপরর্ডার্রও্ খেেপছ্ নারর্কল্
েপের্িােভর্পবর্ছার্না। 
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পকন্তু্স্যার,্িার্ি্হর্য়র্ছ্কী? 
 
খকস্োর্স্র্ঙ্গ্এ্বযাপার্র্খকার্না্স্ম্পকে্খেের্ি্পাি্না?্খবি,্খবি,্এর্ওপর্খজার্
পের্ি্চাই্না্আপি।্পনঃস্র্ন্দর্হ,্আিারই্ভুল।্িবুও্পকন্তু্পর্য়ন্টো্েুবই্ইপঙ্গিিয়।্
চর্ল্এর্স্া 
 
আিার্স্র্ঙ্গ্আলাপ্কপরর্য়্োও্প্রর্েস্র্রর্স্র্ঙ্গ। 
 
পযার্স্জ্ বরাবর্ এপ র্য়্ খ লাি্আিরা।্ বা ার্নর্ পর্থর্ পের্ক্ খয-পযার্স্জো্ খ র্ছ,্
িার্যা্তেঘেয,্এোরও্িাই।্কপরর্ডার্রর্প্রার্ন্ত্এক্স্াপর্পস্াঁপে্উর্ঠ্প র্য়্খিষ্হর্য়র্ছ্
একো্েরজার্স্াির্ন।্পথপ্রেিেক্হপপকনস্্খোকা্ পের্ল্েরজায়।্িারপর্আিার্ের্
পনর্য়্ ুকল্প্রর্েস্র্রর্খিাবার্ঘর্র। 
 
ঘরো্খবজায়্বর্ো।্চাপরপের্ক্অ পণি্খকিার্বর্স্াপর।্খিলে্উপর্চ্বইর্য়র্পাহাে্
জর্ি্ উর্ঠর্ছ্ ঘর্রর্ খকার্ণ্ খকার্ণ্এবাং্আলিাপরগুর্লার্ পায়ার্কার্ছ্ খির্ঝর্ওপর।্
পবছানাো্ঘর্রর্ পঠক্িাঝোর্ন।্চাপরপের্ক্বাপলি্স্াপজর্য়্িার্ওপর্ভর্ পের্য়্বর্স্্
পছর্লন্ বাপের্ িাপলক।্ এ-রকি্ যরর্নর্ অস্াযারণ্ খচহারার্ খলাক্ আপি্ কোপচৎ্
খের্েপছ।্হােস্বেস্ব্খরা া্িুে,্পেয়াপাপের্ির্িা্বাাঁকার্না্নাক।্গুি্গুি্খঝাাঁর্পর্ির্িা্
খঠর্ল্ খবপরর্য়্ আস্া্ ভুরুর্ নীর্চ্  ভীর্  হ্বর্রর্ ির্যয্ জ্বলজ্বল্ করপছল্ একর্জাো্
কুচকুর্চ্কার্লা্ খচাে।্অন্তর্ভেেী্ েৃপষ্ট্ খির্ল্আিার্ের্পার্ন্িাপকর্য়্ পছর্লন্প্রর্েস্র।্
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ভদ্রর্লার্কর্চুল্োপে্স্বই্যবযর্ব্স্াো।্পকন্তু্িুর্ের্চারপার্ির্োপের্ি্হলর্ে্রর্ঙর্
খছাপ্ খলর্ পছল্ অদু্ভিভার্ব!্ স্াো্ চুর্লর্ খঝাাঁর্পর্ ির্যয্ জ্বলপছল্ একো্ পস্ ার্রর্ের্
আগুন।্ বাপস্্ িািার্কর্ খযাাঁয়ার্ েু েন্ধ্্ ভাস্পছল্ ঘর্রর্ বািার্স্।্ খহাির্স্র্ পার্ন্
ভদ্রর্লাকর্ক্হাি্বাপের্য়্পের্ি্খেেলাি,্পনর্কাপের্নর্হলর্ে্রর্ঙর্খছাপ্িার্হার্িও্
খলর্ র্ছ। 
 
যভিপান্কর্রন,্পি.্খহািস্?্বাছাই্করা্ইাংপলি্বর্লন্প্রর্েস্র,্পকন্তু্উচ্চারণো্অদু্ভি। 
 
খহািস্্একো্ পস্ ার্রে্যপরর্য়্ পনর্য়্িসৃ্ণ্ েৃপষ্ট-ির্ পনর্ক্ষপ্কর্র্চর্লপছল্ঘর্রর্স্ব্
পকছুর্ওপর। 
 
িািাক্আর্আিার্কাজ,্ পকন্তু্এেন্শুযু্ িািাক,্ উচ্ছ্বপস্ি্ হর্য়্ ওর্ঠন্ বৃদ্ধ।্ োস্া্
খছর্লপে!্আর্র্িিাই,্আর্কর্য়ক্িাস্্খেপনাং্পের্লই্চিৎকার্অযাপস্েযান্ট্হর্য়্উঠর্ি্
পারি্খস্!্খকস্ো্স্ম্বর্ন্ধ্্আপনার্কী্ির্ন্হয়্পি.্খহািস্? 
 
এেনও্িনপস্থর্কর্র্উঠর্ি্পাপরপন। 
 
আিরা্ খিা্প্রর্িযর্ক্এেনও্অন্ধ্কার্র্ রর্য়পছ।্এ-অন্ধ্কার্রর্ির্যয্ যপে্ পকছু্আর্লা্
পনর্ক্ষপ্করর্ি্পার্রন,্িাহর্ল্বাস্তপবকই্কৃিে্থাকব্আপনার্কার্ছ। 
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বৃদ্ধ্ প্রর্েস্র্রর্ কথা্ শুনর্ি্ শুনর্ি্ ঘর্রর্ একপের্ক্ এ-প্রান্ত্ খথর্ক্ ও-প্রান্ত্ পযেন্ত্
ক্রিা ি্ পায়চাপর্ করপছল্ খহািস্।্ লক্ষ্ করলাি,্ অস্াযারণ্ দ্রুির্বর্ ্ যভিপান্ কর্র্
চর্লর্ছ্ও।্ খের্েই্ খবাঝা্যায়,্আর্লকজাপন্দ্রয়ান্ পস্ ার্রর্ের্প্রপি্  ৃহস্বািীর্অনুরার্ ্
ভা ্বস্ার্ি্খহািস্্পনর্জও। 
 
বৃদ্ধ্ বলর্লন,্ এিপনর্িই্ আপি্ রু ণ,্ স্বাস্থয্ েুবই্ েুবেল,্ িার্ ওপর্ আিার্
অযাপস্েযান্টর্কও্ স্পরর্য়্ খনওয়া্ হল্ কাছ্ খথর্ক।্ কার্জই্ জাপন্ না্ এি্ কাজ্আপি্
স্িাপ্ত্করর্ি্পারব্ পক্ না।্আর্র,্ পি.্ খহািস্!্আপপন্ খিা্ খেেপছ্আিার্ চাইর্িও্
িাোিাপে্যভিপান্কর্রন। 
 
িৃেু্হাস্ল্খহািস্। 
 
এ-পবষর্য়্আপি্পবে্পরীক্ষক,্বলর্ি্বলর্ি্খস্্আর্একপে্পস্ ার্রে্িুর্ল্পনল্বাক্স্
খথর্ক–এই্িার্চিুথে্িার্স্েয-খিষ-হওয়া্পস্ ার্রর্ের্অাংি্পের্য়্যপরর্য়্পনর্য়্বলর্ল,্
সু্েীঘে্ স্ওয়াল-জবার্বর্ ঝার্িলায়্ খের্ল্ আপনার্ক্ আর্ পবিি্ করব্ না,্ প্রর্েস্র্
খকারাি।্ খকননা,্আপি্আর্ ই্ শুর্নপছ্ েুর্নর্ স্িয়্আপপন্ িযযায়্ পছর্লন্ এবাং্ এ-
স্ম্পর্কে্পকছুই্জার্নন্না।্শুযু্একো্কথা্পজর্েস্্করব্আপনার্ক।্খবচারা্খছর্লপে্
িরবার্স্িয়্বর্ল্খ পছল,্প্রর্েস্র্খস্ই্খির্য়ো–এ-স্ম্বর্ন্ধ্্আপপন্পকছু্খভর্বর্ছন্পক? 
 
িাথা্নাের্লন্প্রর্েস্র। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

418 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

বলর্লন,্সু্স্ান্পপল্ল-অঞ্চর্লর্খির্য়।্এ-খশ্রপণর্খির্য়র্ের্অপবশ্বাস্য্রকর্ির্পনবুেপদ্ধিার্
কথা্ খিা্আপনার্জানা্ নয়।্আিার্ির্ন্ হয়,্অপন্তি্স্ির্য়্ খবচারা্ পস্মথ্প্রলার্পর্
খঘার্র্পবেপবে্কর্র্অর্বাযয্অস্পষ্ট্পকছু্বর্ল্খ র্ছ্আর্এই্খির্য়ো্িার্কই্স্াপজর্য়-
গুপছর্য় 
 
একো্অথেহীন্েবর্তিপর্কর্র্পনর্য়র্ছ। 
 
বর্ে।্েযার্জপেো্স্ম্বর্ন্ধ্্আপনার্পনর্জর্খকার্না্বযােযা? 
 
েুব্ স্ম্ভব্ েুঘেেনা।্ স্ম্ভবি্ শুযু্ পনর্জর্ের্ ির্যযই্ বলর্ি্ স্াহস্্ পাপি–আত্মহিযা।্
অর্নকরকি্ লুর্কার্না্ কষ্ট্ থার্ক্ খিা্ িরুণর্ের্ ির্ন,্ হৃেয়স্ম্পপকেি্অর্নক্ বযাপার,্
খকার্নাপেনই্খস্স্ব্আিরা্জানর্ি্পাপরপন।্েুর্নর্চাইর্ি্বরাং্এ-যারণাোর্োপনকো্
িার্ন্আর্ছ। 
 
পকন্তু্পযাাঁস্র্ন্চিিাো? 
 
আ!্ খনহািই্ছাে্আপি্শুযু্স্বেই্ খেপে।্বাস্তব্জীবর্নর্স্িস্যা্ বযােযা্করার্ির্িা্
খযা যিা্আিার্খনই।্পকন্তু্িবুও,্িাই্খেন্ড,্আিরা্জাপন,্ভার্লাবাস্ার্পপরণপি্িার্ঝ্
িার্ঝ্বর্ো্পবপচে্আকার্যারণ্কর্র।্খস্্যাই্খহাক,্আর্একো্পস্ ার্রে্পনন।্এ-
পজপনস্্এ-রকি্স্িাের্পার্ি্ খেের্লও্আনন্দ।্ হািপাো,্ েস্তানা,্ চিিা–জীবনেীপ্
পনপভর্য়্খেওয়ার্স্ির্য়্প্রিীক্পহর্স্র্ব্বা্স্ম্পে্পহর্স্র্ব্খক্খয্খকান্পজপনস্ো্পনর্য়্
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যার্ব,্ িা্ পক্ খকউ্ বলর্ি্ পার্র?্ এই্ ভদ্রর্লাক্ ঘার্স্র্ ওপর্ পার্য়র্ ছার্পর্ কথা্
বলপছর্লন।্ পকন্তু্ যাই্ বলুন,্ ও-পবষর্য়্ ভুল্ হওয়াোই্ েুব্ স্হজ!্আর্ ছুপরো?্ পর্ে্
যাওয়ার্স্ির্য়্অনায়ার্স্ই্িা্েভর্র্ছুাঁর্ে্খের্ল্পের্ি্পার্র্হিভা া্পস্মথ।্েুব্স্ম্ভব,্
খছর্লিানুর্ষর্ির্িা্কথা্বলপছ্আপি।্পকন্তু্আিার্ির্ি্পনর্জর্হার্িই্পনয়পির্পবযান্
খির্ন্পনর্য়র্ছ্উইর্লাপব্পস্মথ। 
 
পথর্য়াপরো্ খহাির্স্র্ ির্ন্ যর্রর্ছ্ ির্ন্ হল।্ পস্ ার্রর্ের্ পর্ পস্ ার্রে্ ধ্বাংস্্ কর্র্
পচন্তািগ্ন্ িুর্ে্ িন্ময়্ হর্য়্ খবি্ পকছুক্ষণ্ ঘর্রর্ এপেক্ খথর্ক্ ওপেক্ পযেন্ত্ পায়চাপর্
করর্ি্লা ল্ও। 
 
িারপর্বলর্ল,্প্রর্েস্র্খকারাি,্পবউর্রার্ির্যয্কাবার্ডে্কী্পছল্বলুন্খিা? 
 
খচার্রর্ উপকার্র্ আস্ার্ ির্িা্ পকছু্ পছল্ না।্ পাপরবাপরক্ কা জপে,্ স্ত্রীর্ পচপঠ,্
ইউপনভাপস্েপের্খেওয়া্স্ম্মানপে,্পডর্প্ল্ািার্ াো–এইস্ব।্এই্পনন্চাপব।্পনর্জই্খের্ে্
আসু্ন। 
 
চাপবো্িুর্ল্পনর্য়্িুহভ র্িের্জর্নয্একবার্খের্ে্পনর্ল্খহািস্।্িারপর্রই্খেরি্পের্য়্
পের্ল্প্রর্েস্র্রর্হার্ি। 
 
না।্ পবউর্রা্খঘাঁর্ে্ পকছু্কাজ্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না্আিার।্আপি্বরাং্বা ার্ন্প র্য়্
ঠান্ডা্ িাথায়্ যীর্রসু্র্স্থ্ খভর্ব্ খেপে্ স্িস্ত্ বযাপারো।্আপনার্ ওই্আত্মহিযা-পথর্য়াপর্
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পনর্য়্পকছু্বলা্েরকার।্অর্নক্উৎপাি্কর্র্খ লাি,্ক্ষিা্করর্বন,্প্রর্েস্র্খকারাি।্
লার্ঞ্চর্আর্ ্আর্পবরক্ত্করব্না্আপনার্ক।্পঠক্েুর্োর্স্ির্য়্আবার্আস্ব্আপি।্
ইপিির্যয্যপে্পকছু্ঘর্ে্খিা্পরর্পােে্পের্য়্যাব। 
 
আিযেরকি্অনযিনস্ক্খেেলাি্খহািস্র্ক।্খবি্পকছুক্ষণ্নীরর্ব্আিরা্পায়চাপর্করর্ি্
লা লাি্বা ার্নর্পর্থর্এ-খিাে্খথর্ক্ও-খিাে্পযেন্ত। 
 
অবর্ির্ষ্আপি্শুযাই,্স্ভে্খপর্য়ছ্নাপক? 
 
িা্ পনভের্করর্ছ্আপি্খয-পস্ ার্রেগুর্লা্খের্য়্এলাি্িার্ওপর।্এিনও্হর্ি্পার্র্
খয্আ ার্ াোই্ভুল্করপছ্আপি।্ওই্পস্ ার্রেগুর্লাই্আিায়্িা্খেপের্য়্খের্ব। 
 
পবস্মর্য়্খচাঁপচর্য়্উপঠ্আপি,্িাই্পডয়ার্খহািস্,্িুপি্জানছ্কী্কর্র্খয— 
 
খবি,্খবি,্পনর্জর্খচার্েই্খেের্ব্স্ব।্না্হর্ল,্খকার্না্ক্ষপি্খনই।্খচার্ের্ডাক্তার্রর্
কু্খিা্হার্িই্রর্য়র্ছ,্পের্র্এর্স্্িাই্পনর্য়্কাজ্চালার্না্যার্বেন।্পকন্তু্খস্াজা্পথ্
যেন্খেের্ি্খপর্য়পছ,্িেন্িার্সু্র্যা ্আপি্খনবই।্এই্খয্পির্স্স্্িাকোর!্চর্লা্খহ,্
পিপনে্পাাঁর্চক্কথাবািো্বর্ল্েবরেবর্পকছু্জানা্যাক্ওর্কাছ্খথর্ক। 
 
এর্আর্ ্আপি্হয়র্িা্বর্ল্থাকর্ি্পাপর্খয্ইর্ি্করর্ল,্আিযে্উপার্য়্খির্য়র্ের্
পচত্ত্ জয়্ করর্ি্ পারি্ খহািস্্ এবাং্ অনায়ার্স্্ অপি্ অল্পস্ির্য়র্ ির্যয্ িার্ের্
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আস্থাভাজন্ হর্য়্ উঠি্ খস্।্ এর্ক্ষর্েও,্ পাাঁচ্ পিপনে্ বলর্লও্ খেেলাি্ িার্ অর্যেক্
স্ির্য়র্ ির্যয্ পির্স্স্্ িাকোর্রর্ পবশ্বার্স্র্ পাে্ হর্য়্ উর্ঠর্ছ্ ও্ এবাং্ এিনভার্ব্  ল্প্
করর্ি্শুরু্কর্র্পের্য়র্ছ্খযন্কি্বছর্যর্রই্িার্স্র্ঙ্গ্পপরচয়্খহাির্স্র। 
 
হযাাঁ,্পি.্খহািস্,্আপপন্যা্বলর্লন,্িা্স্পিয।্োরুণ্পস্ ার্রে্োন্উপন।্স্ারাপেন্খিা্
বর্েই।্এিনকী্কের্না্কের্না্রার্েও।্একপেন্স্কার্ল্ওাঁর্ঘরো্আপি্খের্েপছলাি,্
স্যার।্কী্বলব,্খেের্ল্পর্র্আপনার্ির্ন্হি্খযন্লন্ডর্নর্কুয়ািা্খেের্ছন।্খবচাপর্
পি.্পস্মথও্পস্ ার্রে্খের্িন।্ির্ব্প্রর্েস্র্রর্ির্িা্একো্োরাপ্খস্মাকার্পছর্লন্না্
উপন।্ওাঁর্স্বাস্থয–এি্পস্ ার্রে্খের্য়্জাপন্না্ওাঁর্স্বার্স্থযর্উন্নপি্হর্য়র্ছ্ পক্অবনপি্
হর্য়র্ছ। 
 
আ!্বর্ল্খহািস্।্পকন্তু্এর্ি্পের্ে্নষ্ট্হর্য়্যায়্খয। 
 
িা্হর্ব,্আপি্অবিয্পকছু্বুপঝ্না,্স্যার। 
 
আিার্খিা্ির্ন্হয়,্োওয়ার্স্ির্য়্নািিাে্োন্প্রর্েস্র,্িাই্নয়্পক? 
 
পঠক্খনই,্কের্না্খবপি,্কের্না্কি।্ওাঁর্হর্য়ই্বলপছ্আপি। 
 
আপি্ বাপজ্ খের্ল্ বলর্ি্ পাপর,্ আজ্ স্কার্ল্ খিকোেে্ োনপন্ উপন!্ িা্ ছাো,্ খয্
পপরিার্ণ্পস্ ার্রে্খের্ি্খেেলাি,্ওর্পর্র্লাঞ্চও্খছাাঁর্বন্না। 
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উাঁহু,্ স্বই্ ভুল্ বলর্লন,্ স্যার।্ আজ্ স্কার্লই্ খিা্ আিযেরকর্ির্ খবপি্ খিকোেে্
খের্য়র্ছন্উপন।্এ-রকি্োওয়া্খের্ি্আর্ ্িাাঁর্ক্খের্েপছ্বর্ল্ির্ন্পর্ে্না।্লার্ঞ্চর্
জর্নয্একো্পুর্রা্ পডি্ভরপি্কাের্লর্ের্অডোরও্পের্য়র্ছন্উপন।্আপি্খিা্ পনর্জই্
অবাক্হর্য়্খ পছ্ওাঁর্োওয়া্খের্ে।্ িকাল্এ-ঘর্র্এর্স্্খির্ঝর্ওপর্পি.্ পস্মর্থর্
খেহ্ খেোর্পর্ খথর্ক্োবার্রর্ পের্ক্িাকার্িও্পারপছ্না্আপি।্যাকর্ ,্স্বরকি্
পিপির্য়ই্খিা্এই্স্াংস্ার।্িাই্বুপঝ্এি্কার্ণ্ডর্পর্রও্পের্ে্িরর্ি্খেনপন্প্রর্েস্র। 
 
স্ারাস্কালো্বা ার্ন্হাওয়া্খের্য়ই্কাপের্য়্ পেলাি।্েযানপল্হপপকনস্্গ্রার্ি্খ পছল।্
আর্ র্ পেন্স্কার্ল্চযাথাি্ খরার্ড্একজন্অোি্স্ত্রীর্লাকর্ক্কর্য়কজন্খছর্ল-খির্য়্
খের্েপছল–এিপন্ একো্ গুজব্ ছপের্য়্ পোয়্ খোাঁজ্ করর্ি্ খ পছল্ ও।্ আর,্ আিার্
বনু্ধ্পের্ক্খের্ে্ির্ন্হপিল্খযন্িার্স্িস্ত্উৎস্াহ্উেীপনাই্এক্েুৎকার্র্ পিপলর্য়্
খ র্ছ্ িভর্নয।্ এ-রকিভার্ব্ িনিরা্ হর্য়্ খকার্না্ খকস্্ নাোচাো্ করর্ি্ ওর্ক্ আপি্
খেপেপন।্এিনকী্ হপপকনস্্এর্স্্ যেন্ েবর্ পের্ল্ খয,্ খহাির্স্র্ বণেনার্ স্র্ঙ্গ্ হুবহু্
পির্ল্যায়্এিপন্একজন্চিিাপরা্বা্পযাাঁস্র্ন্খচার্ে্স্ত্রীর্লাকর্ক্আর্ র্পেন্স্কার্ল্
বাচ্চারা্ স্পিয্ স্পিযই্ খের্ের্ছ্ চযাথাি্ খরার্ড্ িেনও্ িার্ ির্ন্ খকার্নারকি্ পনপবে্
আগ্রর্হর্স্ঞ্চার্হর্য়র্ছ্বর্ল্ির্ন্হল্না।্বরাং্িার্অপযকির্ির্নার্যা ্খেো্ খ ল্
সু্স্ার্নর্ আনা্ েবর্র।্ লার্ঞ্চর্ স্ির্য়্ সু্স্ানই্ পপরর্বিন্ করপছল্ আিার্ের।্ পনর্জ্
খথর্কই্েবরো্পেল্খস্।্ িকাল্পি.্পস্মথ্খবায্হয়্খবপরর্য়পছল্পকছুক্ষর্ণর্জর্নয।্েুন্
হওয়ার্ আয্ ঘন্টাোক্ আর্ ্ পের্র্ আর্স্্ খস্।্ এ-েবর্রর্ স্র্ঙ্গ্ আস্ল্ ঘেনার্ কী্
স্ম্পকে,্িা্আপি্বুঝর্ি্পারলাি্না।্পকন্তু্খবি্বুঝলাি্আর্ ্খথর্কই্িপস্তর্কর্ির্যয্
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 র্ে্ খনওয়া্ অস্াযারণ্ ছর্কর্ ির্যয্ এ-েবরোর্কও্ খবিালুি্ খজাো্ লাপ র্য়্ পের্ল্
খহািস্।্ হঠাৎ্ খচয়ার্ খছর্ে্লাপের্য়্উর্ঠ্ বাপের্ পের্ক্িাকার্ল্ও্ খজন্টলর্িন,্ েুর্ো্
বার্জ।্এবার্ওপর্র্ প র্য়্আিার্ের্প্রর্েস্র্বনু্ধ্র্স্র্ঙ্গ্বর্স্্এ-বযাপারোর্েয়স্ালা্
কর্র্খেলা্যাক। 
 
স্র্ব্ লাঞ্চ্ খিষ্ কর্রপছর্লন্ বৃদ্ধ্ প্রর্েস্র।্ োপল্ পডিগুর্লা্ খের্েই্ বুঝলাি্ পির্স্স্্
িাকোর্ িার্ চিৎকার্ কু্ষযা্ স্ম্পর্কে্ খয-িন্তবয্ কর্রপছর্লন্ িা্ স্িয।্ যবযর্ব্ স্াো্
খকির্েুপলর্য়্ঝকঝর্ক্খচার্ের্জ্বলন্ত্েৃপষ্ট্আিার্ের্ওপর্রাের্িই্িার্ক্খের্ে্ির্ন্
হল্ খযন্ বাস্তপবকই্ খকার্না্ ঐন্দ্রজাপলর্কর্ িভপিে্ খেেপছ।্ পচরন্তন্ পস্ ার্রেো্ িেনও্
যভর্িােপ রণ্করপছল্িাাঁর্ িুর্ে।্ খপািাক্পপরবিেন্কর্র্আগুর্নর্পার্ি্হািলওয়ালা্
একো্খচয়ার্র্বর্স্্পছর্লন্উপন। 
 
িারপর,্ পি.্ খহািস্,্ রহর্স্যর্ স্িাযান্ করর্ি্ পারর্লন?্ বর্ল্ পার্ির্ খেপবর্ল্ রাো্
পস্ ার্রর্ের্ িস্ত্ বর্ো্ পেনো্ এপ র্য়্ পের্লন্ খহাির্স্র্ পার্ন।্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ হাি্ বাপের্য়্
পের্ল্ খহািস্্ এবাং্ হার্ি্ খঠাকাঠুপক্ খলর্ ্ খেপবর্লর্ পকনারায়্ উলর্ে্ খ ল্
বাক্সো।পিপনেোর্নকপক্ েুর্য়র্কর্ জনয্ প্রর্িযর্কই্ হািাগুপে্ পের্ি্ লা লাি্ কার্পের্ের্
ওপর্ এবাং্ ছোর্না্ পস্ ার্রেগুর্লা্ উদ্ধার্ কর্র্ আনর্ি্ লা লাি্ অস্ম্ভব্ স্ব্ খকাণ্
খথর্ক।্ উর্ঠ্ খেেলাি্ চকচক্করর্ছ্ খহাির্স্র্ েুই্ খচাে্ এবাং্ রর্ঙর্ খছাাঁয়া্ খলর্ র্ছ্
 ার্ল।্একিাে্স্াংকেকার্লই্উের্ি্খের্েপছ্লোইর্য়র্এস্ব্পনিানপেপহ। 
 
হযাাঁ,্বলর্ল্খহািস্।্এ-রহর্স্যর্ির্িোদ্ঘােন্কর্রপছ্আপি। 
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স্পবস্মর্য়্িাপকর্য়্রইলাি্আপি্আর্েযানপল্হপপকনস্।্ পজঘাাংস্া্ পনষু্ঠর্োাঁিপেচুপনর্
ির্িাই্একো্ছায়া্েুর্ল্উঠল্বৃদ্ধ্প্রর্েস্র্রর্রুণ্িুর্ের্খরোয়্খরোয়। 
 
স্পিয!্বা ার্নর্ির্যয্নাপক? 
 
না,্এোর্ন। 
 
এোর্ন!্কেন? 
 
এই্িুহভ র্িে। 
 
পনিয়্ িািািা্ করর্ছন,্ পি.্ িালেক্ খহািস্।্ বলর্ি্ বাযয্ করর্লন্ আিায়্ এিোপন্
গুরুত্বপভণে্বযাপার্পনর্য়্এভার্ব্কথা্বলা্খিাভা্পায়্না। 
 
আিার্ যুপক্ত-িৃঙ্খর্লর্প্রপিপে্অাংি্আপি্ পনর্জ্ খজাো্ লাপ র্য়পছ্এবাং্প্রপিপে্ খজাে্
আপি্পরে্কর্র্ খের্েপছ।্প্রর্েস্র্ খকারাি,্আিার্ পহর্স্ব্ পনভুেল।্আপনার্ খিাপেভ্
কী,্অথবা্এই।্অদু্ভি্বযাপার্র্কী্কী্চপরর্ে্আপপন্অপভনয়্কর্রর্ছন,্িা্এেনও্
বলর্ি্পারপছ্ না্আপি।্ েুব্স্ম্ভব্ পিপনে্কর্য়র্কর্ির্যয্আপনার্ িুর্েই্িা্শুনর্ি্
পাব।্ইপিির্যয্অিীর্ির্ঘেনাগুর্লাই্ খজাোিাপল্ পের্য়্োো্করপছ্আপনার্স্াির্ন্
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এবাং্ করপছ্আপনারই্ ভার্লার্ জর্নয।্ স্ব্ খিানার্ পর্ যরর্ি্ পারর্বন্ খকান্ খকান্
িথযগুর্লা্এেনও্আিার্েরকার। 
 
 িকাল্আপনার্পোর্ঘর্র্প্রর্বি্কর্রপছর্লন্এক্ভদ্রিপহলা।্আপনার্ পবউর্রার্ি্
রাো্ পবর্িষ্ কিকগুর্লা্ েপলল্ েস্তার্বজ্ হস্ত ি্করার্ অপভপ্রায়্ পনর্য়ই্ এর্স্পছর্লন্
পিপন।্ স্র্ঙ্গ্ এর্নপছর্লন্ িার্ পনর্জর্ চাপব।্ আপনার্ চাপব্ পরীক্ষা্ কর্র্ খেেলাি্
বাপনের্ির্ওপর্আাঁচে্কাোর্খয্স্ািানয্পববণেিা্েুর্ে্ওঠা্উপচি,্আপনার্চাপবর্ি্িা্
খনই।্কার্জই,্এ-কার্জ্আপপন্খকার্না্স্াহাযয্কর্রনপন।্প্রিাণ্যা্পাপি,্খের্ে্বুঝপছ্
উপন্এর্স্পছর্লন্আপনার্অোিস্ার্র্আপনার্খকার্না্পজপনস্্স্পরর্য়্পনর্য়্খযর্ি। 
 
খঠাাঁর্ের্োাঁক্পের্য়্খযাাঁয়ার্খিঘ্ছাের্লন্প্রর্েস্র। 
 
বলর্লন,্ ভাপর্ ইন্টার্রপোং্ আর্ পিক্ষািভলক্ খিা!্ আর্ পকছু্ বলার্ খনই্ আপনার?্
ভদ্রিপহলার্অপস্তত্ব্যেন্আপবষ্কার্কর্রর্ছন,্িেন্ পিপন্ খ র্লন্খকাথায়,্িাও্ পনিয়্
বলর্ি্পারর্বন? 
 
খচষ্টা্করব।্প্রথর্িই্বপল্আপনার্খস্র্ক্রোপর্িার্ক্পাকোও্কর্র।্করর্িই্উপন্িার্
কবলিুক্ত্ হওয়ার্উর্ের্িয্ ছুপর্ িার্রন্িার্ক।্এ-পবপযেয়র্ক্একো্ খিাচনীয়্ েুঘেেনা্
ছাো্আর্পকছু্বলর্ি্রাপজ্নই্আপি।্খকননা,্আিার্েৃঢ়্পবশ্বাস্,্এ-রকি্িারাত্মক্
খচাে্ খেওয়ার্ ইর্ি্ পনর্য়্ ছুপর্ চালানপন্ ভদ্রিপহলা।্ গুপ্তহিযা্ খয্ করর্ি্ আর্স্,্ খস্্
কের্না্ পনরস্ত্র্হর্য়্আর্স্্না।্ েুনোরাপপ্ খের্েই্োরুণ্আির্ঙ্ক্অপভভভ ি্হর্য়্পর্েন্
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উপন।্ পক্ষর্প্তর্ ির্িা্ এই্ খিাচনীয়্ েৃিযস্থল্ খছর্ে্ পিরর্বর্ ্ খবপরর্য়্ যান্ বাইর্র।্
েুভো যবিি্ঝোপপে্করার্স্ির্য়্ওাঁর্পাাঁস্র্নো্খোয়া্যায়।্েৃপষ্টিপক্ত্িার্অপি্ক্ষীণ্
এবাং্েভর্রর্ পজপনস্্এর্কবার্রই্ খেের্ি্পান্না্বলর্লই্চর্ল।্কার্জই্চিিা্হাপরর্য়্
স্পিয্স্পিযই্অস্হায়্হর্য়্পর্েন্ভদ্রিপহলা।্কপরর্ডার্পের্য়্খেৌর্োর্ি্লা র্লন্উপন।্
খভর্বপছর্লন,্ এই্ পথ্ পের্য়ই্ ঘর্র্  ুর্কপছর্লন্ আস্বার্ স্ির্য়।্ একইরকি্ খেের্ি্
নারর্কল্ েপের্ িােভর্ পবছার্না্ পছল্ েুর্ো্ কপরর্ডার্রই।্ যেন্ বুঝর্লন্ খয্ ভুলপর্থ্
এর্স্র্ছন,্ িেন্ েুবই্ খেপর্ হর্য়্ খ র্ছ্ এবাং্ পপপছর্য়্ যাওয়ার্ পথও্ বন্ধ্।্ এ-রকি্
পপরপস্থপির্ি্কী্করা্উপচি্িার?্খয-পর্থ্এর্স্পছর্লন,্খস্-পর্থ্যাওয়া্স্ম্ভব্পছল্না।্
খযোর্ন্ পছর্লন্খস্োর্নই্োাঁপের্য়্থাকা্ পনরাপে্নয়।্এপ র্য়্খযর্ি্হর্ব–যা-ই্থাকুক্
স্াির্ন।্ এপ র্য়্ খ র্লন্ উপন!্ কর্য়ক্ যাপ্ পস্াঁপে্ খপপরর্য়্ একো্ েরজা্ খঠর্ল্ েুর্ল্
খেলর্িই্এর্স্্পের্লন্আপনার্ঘর্র। 
 
হাাঁ্ কর্র্ পবস্ফাপরি্ খচার্ে্ পবহুলভার্ব্ খহাির্স্র্ পার্ন্ িাপকর্য়্ পছর্লন্ বৃদ্ধ্ প্রর্েস্র।্
পবস্ময়্ আর্ ভয়্ খযন্ পািাপাপি্ খকর্ে্ বর্স্্ খ পছল্ িাাঁর্ ভাববযঞ্জক্ িুর্ের্ খরোয়।্
খহাির্স্র্কথা্েুর্রার্িই্খজার্কর্র্েুই্কাাঁয্ঝুাঁপকর্য়্হাপস্র্ি্খভর্ঙ্পের্লন্উপন। 
 
চিৎকার্ পি.্ খহািস্,্আ ার্ াো্ সু্ন্দর্বর্ল্খ র্লন।্ পকন্তু্আপনার্এই্অপি্আিযে্
পথর্য়াপরর্ি্ খছাি্ একো্ কাো্ খথর্ক্ খ র্ছ।্ আপি্ পনর্জ্ হাপজর্ পছলাি্ এ-ঘর্র।্
স্ারাপের্নর্ির্যয্একবারও্বাইর্র্যাইপন। 
 
আিার্িা্অজানা্নয়,্প্রর্েস্র্খকারাি। 
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িাই্বুপঝ্আপপন্বলর্ি্চান্খয্পবছানায়্শুর্য়্খথর্কও্ঘর্র্একো্স্ত্রীর্লাক্ ুর্কপছল্
পক্,্আপি্জানর্ি্পাপরপন? 
 
আপি্ কের্না্ িা্ বপলপন।্ আপপন্ জানর্িন,্ পিপন্ ঘর্র্  ুর্কর্ছন।্ িার্ স্র্ঙ্গ্ কথা্
বর্লপছর্লন।্িার্ক্পচনর্ি্খপর্রপছর্লন।্িার্ক্ া- াকা্পের্ি্স্াহাযয্কর্রপছর্লন। 
 
আবার্ উচ্চ-গ্রার্ি্ অিহাস্য্ কর্র্ উঠর্লন্ প্রর্েস্র।্ িযযা্ খছর্ে্ োাঁপের্য়্ উর্ঠপছর্লন্
উপন।্অঙ্গার্রর্ির্িা্জ্বলপছল্িাাঁর্েু-খচাে। 
 
আপপন্উন্মাে।্ পচৎকার্কর্র্ওর্ঠন্ পিপন,্ পবকৃিিপস্তস্ক্ খলার্কর্ ির্িা্কথা্ বলর্ছন্
আপপন।্আপি্িার্ক্পালার্ি্স্াহাযয্কর্রপছ?্খকাথায়্পিপন? 
 
ওইোর্ন,্বর্ল্ঘর্রর্খকার্ণ্একো্উাঁচু্বুকর্কর্স্র্পের্ক্আঙুল্িুর্ল্খেোর্ল্খহািস্। 
 
ভয়াবহ্একো্আকুঞ্চন্খভর্স্্খ ল্প্রর্েস্র্রর্ভয়াংকর্িুর্ের্ওপর্পের্য়।্েুই্হাি্
িভর্নয্ ছুাঁর্ে্ যপ্কর্র্উপন্ বর্স্্পের্লন্ খচয়ার্র।্ পঠক্ খস্ই্ িুহভ র্িে্ খবাা্ঁ কর্র্একো্
কবজার্ ওপর্ ঘুর্র্ খ ল্ বুকর্কস্ো্ এবাং্ পিরর্বর্ ্ ঘর্র্  ুর্ক্ পের্লন্ একজন্
স্ত্রীর্লাক। 
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আপপন্পঠক্বর্লর্ছন।্অদু্ভি্পবর্েপি্ লায়্ পচৎকার্কর্র্উঠর্লন্ভদ্রিপহলা।্আপপন্
পঠক্বর্লর্ছন!্এই্খয্আপি। 
 
যুর্লায়্ বাোপি্ হর্য়্ উর্ঠপছর্লন্ উপন।্ খ াপন-স্থার্নর্ খেওয়ার্লর্ িাকেস্ার্ জার্ল্
আিন্ন্হর্য়্খ পছল্আপােিস্তক।্কাপলঝুপলর্ছাপ্িার্িুর্েও্খলর্ পছল।্খকার্নাির্িই্
সু্শ্রী্বলা্চর্ল্না্িার্ক।্খহািস্্খয্রকিপে্বণেনা্পের্য়পছল্িার্খচহারার,্হুবহু্খস্স্ব্
তবপিষ্টয্খেেলাি্িার্খের্হ-খচার্ে-িুর্ে।্বােপির্ির্যয্পছল্আরও্একপে্তবপিষ্টয—েীঘে্
আর্ খজপে্ থুিপন।্ োপনকো্ স্বাভাপবক্ প্রায়-অন্ধ্িার্ জর্নয্ আর্ োপনকো্ অন্ধ্কার্
খথর্ক্আর্লায়্খবপরর্য়্আস্ার্জর্নয্খচাে্পিেপিে্কর্র্আর্িপার্ি্িাকাপির্লন্উপন।্
খেের্ি্খচষ্টা্করপছর্লন,্আিরা্খক্এবাং্খকাথায়্রর্য়পছ।্এস্ব্অসু্পবর্য্থাকা্স্র্েও্
পকন্তু্ একো্ বর্নপেয়ানার্ ছাপ্ েুর্ে্ উর্ঠপছল্ ভদ্রিপহলার্ খচহারায়,্ উদ্ধি্ পচবুর্কর্
স্াহপস্কিায়্আর্উন্নি্ পির্র।্ খেের্লই্স্ির্বায্জার্ ।্ খযন্ বাযয্কর্র্শ্রদ্ধা্আর্
প্রিাংস্া্জানার্ি।্েযানপল্হপপকনস্্িার্বাহুর্ওপর্হাি্ খরর্ে্বপন্দ্ পহর্স্র্ব্োপব্
করল্ িার্ক।্ পকন্তু্আলর্িাভার্ব্ ওর্ক্ স্পরর্য়্ পের্লন্ ভদ্রিপহলা।্ এিন্কিৃেত্ববযঞ্জক্
িযোোর্স্র্ঙ্গ্স্পরর্য়্পের্লন্খয্অবাযয্হর্ি্স্াহস্্করল্না্হপপকনস্।্খচয়ার্র্এপলর্য়্
পর্েপছর্লন্ বৃদ্ধ্প্রর্েস্র।্োরুণ্আর্ক্ষর্প্ক্ষর্ণ্ক্ষর্ণ্ খকাঁর্প্উঠপছল,্আকুপঞ্চি্হর্য়্
উঠপছল্িার্িুর্ের্প্রপিপে্িাাংস্র্পপি।্উেপবগ্ন্খচার্ে্েযালেযাল্কর্র্িাপকর্য়্রইর্লন্
উপন্ভদ্রিপহলার্পার্ন। 
 
হযাাঁ,্স্যার,্আপি্আপনার্বপন্দ,্বলর্লন্ভদ্রিপহলা।্ঘভপপস্র্ির্যয্ খথর্ক্স্ব্শুর্নপছ।্
আপনারা্ যা্ খজর্নর্ছন,্ িা্ স্িয।্ স্ব্ স্বীকার্ করপছ্ আপি।্ আপিই্ খির্র্ খের্লপছ্
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যুবকপের্ক।্ পকন্তু্আপনার্ের্ ির্যয্ পযপন্ বলর্লন,্ এ-হিযা্ পনছক্ েুঘেেনা,্ িাাঁর্ ভুল্
হয়পন।্ আপি্ জানিািও্ না,্ খয-পজপনস্ো্ বাপ র্য়্ যর্রপছলাি্ আপি্ িা্ একো্ ছুপর,্
িপরয়া্হর্য়্খেপবর্লর্উপর্খথর্ক্যা্হয়্একো্িুর্ল্পনর্য়্খছর্লপের্ক্এক্ঘা্বপস্র্য়্
পের্য়্ওর্হাি্খথর্ক্পনর্জর্ক্ছাপের্য়্পনর্ি্খচর্য়পছলাি্আপি।্যা্বললাি,্িা্স্পিয। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ িযাডাি,্জাপন্আপপন্ স্পিয্কথাই্ বর্লর্ছন।্আপনার্ক্ পকন্তু্ খিার্েই্
সু্স্থ্বর্ল্ির্ন্হর্ি্না্আিার। 
 
বীভৎস্্ হর্য়্ উর্ঠপছল্ ভদ্রিপহলার্ িুর্ের্ রাং।্ িুর্ের্ কার্লা্ যুর্লার্ স্তর্রর্ খচর্য়ও্
ভয়াবহ 
 
খস্-বণে।্িযযার্একপার্ি্বর্স্্পর্ে্বর্ল্চলর্লন্উপন। 
 
খবপিক্ষণ্এোর্ন্আপি্থাকপছ্না।্ পকন্তু্পুর্রা্স্িযো্আপনার্ের্জানার্ি্চাই্আপি।্
আপি্এই্খলাকোর্স্ত্রী।্এ্পকন্তু্ইাংর্রজ্নয়।্রাপিয়ান।্ওর্নাি্আপি্বলব্না। 
 
এই্প্রথি্নর্ে্উঠর্লন্ বৃদ্ধ।্ভ বান্ খিািার্ভার্লা্করর্বন,্আন।্ভ বান্ খিািার্
ভার্লা্করর্বন! 
 
েুই্ খচার্ে্  ভীর্ অবো্ পনর্য়্ প্রর্েস্র্রর্ পার্ন্ িাকার্লন্ ভদ্রিপহলা।স্ারপজয়াস্,্
খিািার্এই্জঘনয্ঘৃপণি্জীবনোর্ক্খকন্এিনভার্ব্আাঁকর্ে্যরর্ি্চাও্বল্খিা?্এ-
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জীবর্ন্ক্ষপি্কর্রছ্অর্নর্কর,্পকন্তু্ভার্লা্করপন্কার্রারই–এিনকী্খিািার্পনর্জরও্
নয়।্যাই্খহাক,্পবযািার্পনযোপরি্স্ির্য়র্আর্ ্খিািার্ওই্অপলকা্জীবনস্ভে্পছাঁর্ে্
খেওয়ার্কারণ্হর্ি্চাই্না্আপি।্অপভিপ্ত্এই্বাপের্খচৌকাঠ্খপর্রার্নার্পর্খথর্ক্
যর্থষ্ট্পনযোিন্খ র্ছ্আিার্আত্মার্ওপর।্পকন্তু্িবুও্আিায়্স্ব্বলর্ি্হর্ব,্িা্না্
হর্ল্খেপর্হর্য়্যার্ব্েুবই। 
 
খজন্টলর্িন,্আপি্খিা্বললািই,্এ-খলাকোর্স্ত্রী্আপি।্ওর্বয়স্্িেনও্পঞ্চাি।্আর্
আপি্ পছলাি্ কুপে্ বছর্রর্ একো্ িভে্ খির্য়।্ িেনই্ পবর্য়্ হয়্আিার্ের।্ রাপিয়ার্
একো্িহর্র,্একো্ইউপনভাপস্েপের্ি্জায় াোর্নাি্আপি্বলব্না। 
 
ঈশ্বর্খিাির্িঙ্গল্করুন,্অযানা!্আবার্পবেপবে্কর্র্ওর্ঠন্বৃদ্ধ। 
 
আিরা্পছলাি্স্াংস্কারক–পবপ্ল্বী–পনপহপলে।্ও্পছল,্আপি্পছলাি,্আরও্অর্নর্ক্পছল।্
িারপর্একো্স্িয়্এল্যেন্আিরা্প্রর্িযর্কই্ঝার্িলায়্জপের্য়্পেলাি।্একজন্
পুপলি্অপেস্ার্েুন্হর্য়পছল।্খগ্রপ্তার্হল্অর্নর্ক।্স্াক্ষীস্াবুর্ের্েরকার্হর্য়্পেল।্
িেনই্পনর্জর্পনর্জর্জীবন্বাাঁচার্নার্জর্নয্এবাং্পবস্তর্পুরস্কার্রর্খলার্ভ্আিার্স্বািী্
িার্পনর্জর্স্ত্রী্এবাং্স্ঙ্গীর্ের্স্র্ঙ্গ্পবশ্বাস্ঘািকিা্করর্ল।্হযাাঁ,্ওরই্স্বীকার্রাপক্তর্পর্
আিরা্স্বাই্খগ্রপ্তার্হলাি।্কর্য়কজন্উঠল্োাঁপস্কার্ঠর্ির্ঞ্চ,্আর্কর্য়কজন্খ ল্
স্াইর্বপরয়ায়।্ খির্ষর্ ের্ল্ আপি্ পছলাি।্ পকন্তু্ যাবজ্জীবন্ খিয়াে্ পছল্ না্ আিার।্
ননাাংরা্ পর্থ্ পাওয়া্ স্িস্ত্অথে্ পনর্য়্ ইাংলর্ন্ড্ চর্ল্ এল্আিার্ স্বািী।্ খস্ই্ খথর্কই্
পরি্িাপন্তর্ি্এোর্ন্আর্ছ্খস্।্ও্অবিয্ভার্লা্কর্র্জার্ন,্খযপেন্িাোরহুড্জানর্ি্
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পারর্ব্িার্ পঠকানা,্খস্পেন্খথর্ক্স্ািো্ পেনও্যার্ব্না্নযায়পবচার্রর্েণ্ড্ওর্পির্র্
খনর্ি্আস্র্ি। 
 
কাাঁপা্ হাি্ বাপের্য়্ খকার্নাির্ি্ একো্ পস্ ার্রে্ িুর্ল্ পনর্লন্ বৃদ্ধ।্ বলর্লন,্ আপি্
খিািার্হার্ির্িুর্ঠায়,্অযানা।্আর,্পচরকালই্আিার্ভার্লা্বই্োরাপ্করপন্িুপি। 
 
এেনও্ পকন্তু্ ওর্ িয়িাপনর্ চভ োন্ত্ পেকো্ আপনার্ের্ আপি্ বপলপন!্ অডোর্রর্
কির্রডর্ের্ির্যয্একজন্পছল্আিার্প্রার্ণর্বনু্ধ্!্িহান,্পনঃস্বাথে্আর্খপ্রিিয়্িার্
চপরে–এর্ খকার্নাপেই্ পকন্তু্ অযানার্ স্বািীর্ খনই।্ খজারজবরেপস্ত্ জুলুিবাপজর্ক্ ঘৃণা্
করি্খস্,্ভার্লাবাস্ি্অপহাংস্ার্ক।্অপরাযী্পছলাি্আিরা্প্রর্িযর্কই্অবিয্যপে্এর্ক্
অপরায্বলা্যায়্পকন্তু্খস্্নয়।্এ-পথ্খথর্ক্খেরার্নার্জর্নয্পচপঠ্পলেি্খস্্আিায়।্
এই্ পচপঠগুর্লার্ৗই্ বাাঁচার্ি্ পারি্ ওর্ক।্ আর্ পারি্ আিার্ ডার্য়পরো।্ িার্ প্রপি্
আিার্ির্নাভাব,্আিার্আর্ব ্অনুভভ পি্প্রপিপেন্পলর্ে্রােিাি্এই্ডার্য়পরর্ি।্আর্
পলেিাি্আিার্ের্প্রর্িযর্কর্বযপক্ত ি্িিািি।্ডার্য়পর্আর্পচপঠর্িাো–েুর্োই্েুাঁর্জ্
বার্কর্র্পনর্জর্কার্ছ্খরর্ে্খেয়্আিার্পপির্েবিা।্শুযু্খরর্ে্খেওয়া্নয়,্একেি্
লুপকর্য়্ খের্ল্এই্ েুপে্ পজপনস্্এবাং্আপ্রাণ্ খচষ্টা্কর্র্ওই্ যুবাপুরুষপের্জীবনেীপ্
পনপভর্য়্ পের্ি।্ পকন্তু্ এর্ক্ষর্ে্ বযথে্ হয়্ খস্।্ প্রার্ণ্ খবাঁর্চ্ খ র্লও্ িুপক্ত্ খপল্ না্
অযার্লপক্সস্।্িার্ক্পাঠার্না্হল্স্াইর্বপরয়ায়।্খস্ইোর্নই্এেনও,্এই্িুহভ র্িে,্খস্্কাজ্
কর্র্ চর্লর্ছ্ একো্ নুর্নর্ েপনর্ি।্ ভাববা্ পেপক্ িার্ অবস্থাো,্ িয়িান্ খকাথাকার!্
এেন,্এই্ িুহভ র্িে–যার্নাি্উচ্চারণ্করার্ খযা যিাও্ খিািার্ খনই,্ খস্ই্অযার্লপক্সস্্
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ক্রীিোর্স্র্ির্িা্ ির্োাঁপের্য়্খকার্নারকর্ি্রর্য়র্ছ্খবাঁর্চ।্আর্িবুও্পকনা্খিািার্
জীবন্আিার্হার্ির্িুর্ঠায়্থাকা্স্র্েও্খিািায়্খরহাই্পেপি্আপি! 
 
পস্ ার্রর্ে্োন্খির্র্বলর্লন্বৃদ্ধ,্িুপি্খিা্পচরকালই্এিনই্িহীয়স্ী,্অযানা। 
 
উর্ঠ্োাঁপের্য়পছর্লন্ভদ্রিপহলা!্পকন্তু্পরক্ষর্ণই্যািনাকরুণ্খছাি্পচকার্খজর্ ্ওর্ঠ্ওর্
কর্ণ্ঠ্যপ্কর্র্আবার্বর্স্্পর্েন্িযযায়। 
 
বর্লন,্খিষ্আিায়্করর্িই্হর্ব।্আিার্খিয়াে্েুর্রার্ল্উর্ঠ্পর্ে্লা লাি্ডার্য়পর্
আর্পচপঠগুর্লা্উদ্ধার্রর্কার্জ।্রাপিয়ান্ ভনের্ির্ন্টর্কার্ছ্এ্েুর্ো্পজপনস্্পাঠার্লই্
হল,্ িাহর্লই্ োলাস্্ পার্ব্ আিার্ বনু্ধ্পে।্ আিার্ স্বািী্ খয্ ইাংলর্ন্ড্ এর্স্র্ছ,্ িা্
জানিাি।্িার্স্র্পর্িাস্্িল্লাপি্চালালাি–খিষকার্ল্আপবষ্কার্করলাি্িার্পঠকানা।্
ডার্য়পরো্খয্এেনও্িার্কার্ছ্আর্ছ,্িা্খজর্নপছলাি্স্াইর্বপরয়ার্ি্থাকার্স্ির্য়্ওর্
একো্ পচপঠ্ খপর্য়।্ডার্য়পরর্পািা্ খথর্ক্কর্য়কো্অাংি্ িুর্ল্ পিরস্কার্কর্র্ পচপঠো্
পলর্েপছল্আিায়।্পকন্তু্প্রপিপহাংস্া্খনওয়ার্প্রবৃপত্ত্যার্এিোপন,্খস্্খয্পনর্জ্খথর্কই্
সু্েসু্ে্কর্র্খকার্নাপেনই্ডার্য়পরো্আিার্হার্ি্িুর্ল্খের্ব্না,্িা্আপি্জানিাি।্
পনর্জর্কই্ িৎপর্ হর্য়্ স্াংগ্রহ্ করর্ি্ হর্ব্ িা।্ এই্ উর্ের্িযই্ একো্ প্রাইর্ভে্
পডর্েকপেভ্ প্রপিষ্ঠান্ খথর্ক্ একজন্ এর্জন্টর্ক্ পনযুক্ত্ কর্রপছলাি্ এ-কার্জর্ জর্নয।্
খস্র্ক্রোপর্ হর্য়্ খস্্এল্আিার্ স্বািীর্ বাপের্ি।্ স্ারপজয়াস্,্ খস্্ হল্ খিািার্ পিিীয়্
খস্র্ক্রোপর।্েুব্িাোিাপে্কাজ্খছর্ে্পের্য়পছল্খস্।্কা জপে্খয-কাবার্ডে্ থার্ক্এ-
েবর্খস্্স্াংগ্রহ্করর্ল্এবাং্চাপবোরও্একো্ছাপ্এর্ন্পের্ল্আিায়।্এর্খবপি্এক্
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পা-ও্খযর্ি্রাপজ্হল্না্খস্।্বাপের্একো্নকিাও্আিায়্পের্য়পছল।্আর্বর্লপছল,্
েুপুর্রর্আর্ ্স্বস্ির্য়্োাঁকা্ থার্ক্পোর্ ঘরো।্ খস্্স্ির্য়্ খস্র্ক্রোপর্ বযস্ত্থার্ক্
ওপর্র।্ িাই্ খিষ্ পযেন্ত্ স্াহর্স্্ বুক্ খবাঁর্য্ পনর্জই্ এর্স্পছলাি্ কা জগুর্লা্ উদ্ধার্
করর্ি।্স্েলও্হর্য়পছ,্পকন্তু্হায়-খর,্কী্চরি্িভলযই্পের্ি্হল্িার্প্রপিোর্ন! 
 
কা জগুর্লা্স্র্ব্পনর্য়পছ,্চাপব্ঘুপরর্য়্কাবাডেো্বন্ধ্্করপছ,্এিন্স্ির্য়্খছর্লপে্এর্স্্
খচর্প্যরর্ল্আিায়।্ খস্পেন্স্কার্লই্িার্স্র্ঙ্গ্ খেো্ হর্য়পছল্আিার।্ রাস্তায়্িার্
স্র্ঙ্গ্ খেো্ হওয়ায়্ পজর্েস্্ কর্রপছলাি,্ প্রর্েস্র্ খকারাি্ থার্কন্ খকাথায়।্ িেন্
জানিাি্না্খয্এ-বাপেরই্কিেচারী্খস্। 
 
এ জযাক্টপল!্ এ জযাক্টপল!্ বর্ল্ ওর্ঠ্ খহািস্।্ বাপে্ পের্র্ এর্স্্ খস্র্ক্রোপর্ প্রর্েস্র্
খকারাির্ক্জানার্ল্রাস্তায়্খেো্স্ত্রীর্লাকোর্কথা।্িারপর,্খিষ্পনশ্বাস্্খেলার্স্ির্য়্
এই্েবরপে্পাঠার্ি্খচর্য়পছল্িার্ক্খয্এই্খস্ই্খির্য়পে্খয-খির্য়পের্কথা,্এইিাে্
খস্্আর্লাচনা্কর্র্এর্স্র্ছ্িার্স্র্ঙ্গ। 
 
আিার্ক্কথা্বলর্ি্পেন,্আর্ের্ির্সু্র্ধ্বপনি্হর্য়্ওর্ঠ্ভদ্রিপহলার্কর্ণ্ঠ।্যন্ত্রণায়্
কুাঁচর্ক্ ওর্ঠ্ িার্ িুে।ও্ পর্ে্ খযর্িই্ ঘর্ খছর্ে্ ছুর্ে্ খবপরর্য়্ পেলাি্আপি।্ ভুল্
েরজা্পের্য়্ ুর্ক্পেলাি্আিার্স্বািীর্ঘর্র।্ও্খচর্য়পছল্আিার্ক্যপরর্য়্পের্ি।্পকন্তু্
আপি্ বুপঝর্য়্ পেলাি্ খয্ ও-কাজপে্ করর্ি্ যাওয়ার্আর্ ্ িার্ ির্ন্ রাো্ উপচি্ খয্
িারও্জীবন্আিার্হার্ি।্আিার্ক্আইর্নর্েপ্পর্র্ পের্ল,্আপিও্িার্ক্স্াঁর্প্ খেব্
িাোরহুর্ডর্কবর্ল।্আপি্খয্শুযু্আিার্জীবর্নর্জর্নযই্বাাঁচর্ি্খচর্য়পছলাি,্িা্নয়।্
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আপি্আিার্উর্েিয্ পস্দ্ধ্করর্ি্খচর্য়পছলাি।্ও্বুঝল,্আিার্খয্কথা,্খস্ই্কাজ–
বুঝল্খয,্ওর্অেৃষ্টও্ পনভের্করর্ছ্আিার্অেৃর্ষ্টর্ওপর।্শুযু্এই্কারর্ণই্আিায়্
আোল্ করর্ি্ খচর্য়পছল্ ও–আর্ খকার্না্ কারর্ণর্ জর্নয্ নয়।্ অন্ধ্কারািন্ন্ একো্
লুর্কার্নার্ জায় ায়্ আিার্কও্ খঠর্ল্  ুপকর্য়্ পের্ল।্ পুর্রার্না্ যুর্ র্ পচহ্ন্ এই্ ঘুপপস্্
জায় াোর্হপেি্জানি্শুযু্খস্্পনর্জ।্পনর্জর্ঘর্র্োবার্আপনর্য়্খেি্ও।্িাই,্ওর্
োবার্রর্অাংি্আিার্কও্ পের্ি্খপর্রপছল্ও।্ পঠক্ পছল্খয্ পুপলি্বাপে্ খছর্ে্ পবোয়্
হর্ল্রার্ির্অন্ধ্কার্র্ া- াকা্ খেব্আপি্এবাং্আর্খকার্নাপেন্ পের্র্আস্ব্না্এ-
অঞ্চর্ল।্ পকন্তু্ খকন্ জাপন্ না্ আিার্ের্ প্ল্যান্ োাঁস্্ হর্য়্ খ ল্ আপনার্ কার্ছ।্
খপািার্কর।্ খভির্ খথর্ক্ বুর্কর্ কার্ছ্ লুর্কার্না্ খছার্ো্ একো্ পযার্কে্ খের্ন্ বার্
করর্লন্ ভদ্রিপহলা।্ বলর্লন,্ এই্আিার্ খিষ্ কথা।্ এই্ পযার্কর্ের্ পবপনির্য়্ িুপক্ত্
পার্ব্অযার্লপক্সস্।্নযায়পবচার্রর্প্রপি্আপনার্শ্রদ্ধা্আর্অনুরার্ র্পবশ্বার্স্ই্এ-পজপনস্্
 পিি্রােলাি্আপনার্হার্ি।্পনন!্রাপিয়ান্এিবযাপস্র্ি্আপপন্খপৌঁর্ছ্খের্বন্এই্
পযার্কেো।্আিার্কিেবয্খিষ্হর্য়র্ছ্আর 
 
থািাও্ ওাঁর্ক!্ খচাঁপচর্য়্ উঠল্ খহািস্।্ ঝর্ের্ ির্িা্ ঘর্রর্ িাঝ্ পের্য়্ ছুর্ে্ প র্য়্
ভদ্রিপহলার্হাি্খথর্ক্পছপনর্য়্পনর্ল্খছার্ো্একো্পিপি। 
 
বর্ো্ খেপর্ হর্য়্ খ র্ছ!্ িযযার্ওপর্ লুপের্য়্পের্ি্পের্ি্ বলর্লন্উপন।বর্ো্ খেপর্
হর্য়্খ র্ছ!্খ াপন্স্থান্খছর্ে্খবপরর্য়্আস্ার্আর্ ই্পবষ্খের্য়পছ্আপি।্িাথা্ঘুরর্ছ।্
চললাি!্পযার্কেোর্কথা্স্মরর্ণ্রাের্বন্স্যার–এ-োপয়ত্ব্আপনার। 
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িহর্র্খেরার্পর্থ্খের্নর্ির্যয্বলল্খহািস্,্েুবই্খস্াজা্খকস্ো।্পকন্তু্কর্য়ক্পেক্
পের্য়্ খবি্ পিক্ষািভলক।্ প্রথি্ খথর্কই্ পুর্রাপুপরভার্ব্ খকস্ো্ পনভের্ করপছল্ ওই্
পযাাঁস্র্নোর্ ওপর।্ কপাল্ ভার্লা্ িাই্ িরার্আর্ ্ চিিাো্ পছপনর্য়্ পনর্ি্ খপর্রপছল্
পস্মথ।্ িা্ না্ হর্ল্ এ-রহর্স্যর্ ির্িোঘােন্ খকার্নাপেন্ স্ম্ভব্ হি্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না্
আিার।্কাচ্েুর্োর্িপক্ত্লক্ষ্কর্রই্বুর্ঝপছলাি,্এ-চিিা্পযপন্বযবহার্কর্রন,্িাাঁর্ক্
প্রায়্ অন্ধ্্ বলর্লই্ চর্ল্ এবাং্ চিিা-পবনা্ পিপন্ পনিান্তই্ অস্হায়।্ িাই্ িুপি্ যেন্
আিার্ক্ পবশ্বাস্্করর্ি্বলর্ল্ খয্আিিায়ী্স্রু্একোপল্ঘার্স্র্ওপর্ পের্য়্ খ র্ছ্
অথচ্একবারও্ভুল্পা্ খের্লপন,্ খিািার্ির্ন্থাকর্ি্পার্র,্িেন্আপি্বর্লপছলাি্
কাজো্ বাস্তপবকই্ বর্ো্ অস্াযারণ।্ ির্ন্ ির্ন্ পকন্তু্আপি্ পনপিি্জানিাি,্ এ-কাজ্
এর্কবার্র্অস্ম্ভব।্িার্আর্একো্চিিা্থাকর্ল্অবিয্আলাো্কথা।্পকন্তু্িা্স্ম্ভব্
নয়।্কার্জই্ভদ্রিপহলা্খয্বাপের্ির্যযই্আর্ছন্এিন্একো্প্রকল্প্বা্hypothes।s্
খবি্গুরুত্ব্ পনর্য়্ভাবর্ি্ বাযয্ হলাি্আপি।্ েুর্ো্কপরর্ডার্র্একই্রকর্ির্ খেের্ি্
নাপরর্কল্েপের্িােভর্পািা্খের্ে্বুঝলাি,্পথ্ভুল্করা্েুবই্স্বাভাপবক্িাাঁর্পর্ক্ষ।্
খস্র্ক্ষর্ে্ পিপন্ খয্প্রর্েস্র্রর্ ঘর্র্  ুর্কর্ছন,্ িা্আর্ না-বলর্লও্ চর্ল।্িাই্প্রথি্
খথর্কই্রীপিির্িা্স্জা ্হর্য়্রইলাি।্আিার্যারণা্যার্ি্স্িয্প্রিাপণি্হয়,্এিপন্
খকার্না্ পকছু্ যার্ি্ খচাে্ না-এোয়,্ স্িকে্ িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্ খচার্ে্ খচার্ে্ খেের্ি্ লা লাি্ স্ব্
পকছু।্িন্নিন্ন্কর্র্ঘরোর্ক্পরীক্ষা্কর্র্ খেেপছলাি্ লুর্কাবার্ ির্িা্ খকার্না্জায় া্
খেোর্আিায়।্কার্পেেো্একোনা্পািা্এবাং্খির্ঝর্স্র্ঙ্গ্খপর্রক্পের্য়্আাঁো।্িাই,্
খির্ঝর্ ওপর্ খচারা-েরজার্ স্ম্ভাবনা্ নাকচ্ কর্র্ পেলাি।্ বইগুর্লার্ খপছর্ন্ ঘাপপে্
খির্র্ োাঁপের্য়্ থাকার্ জায় া্ থাকর্ি্ পার্র।্ জার্নন্ খিা,্ খস্র্কর্ল্ লাইর্িপরর্ি্ এ্
যরর্নর্কায়ো্হার্িিাই্খেো্যায়।্লক্ষ্করলাি,্খির্ঝর্স্বেে্পবেিপ্রিাণ্বই,্পকন্তু্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

436 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

একো্বুকর্কর্স্র্স্াির্নো্একেি্োাঁকা।্খ াপন-স্থার্নর্েরজা্হয়র্িা্এইোই।্পকন্তু্
আিার্স্াহাযয্হর্ি্পার্র,্এিপন্খকার্না্পচহ্ন্খেের্ি্খপলাি্না।্ির্ব্কার্পেেোর্রাং্
িযাের্ির্ে্ যভস্র্ বাোপি–এ-রকি্ রর্ঙর্কার্পেে্ পরীক্ষা্করা্ েুব্ স্হজ।্িাই,্ অিন্
পচৎকার্পস্ ার্রেগুর্লার্অর্নকগুর্লা্খিষ্কর্র্খেললাি্অল্পক্ষর্ণর্ির্যযই।্আর্ছাই্
খেলর্ি্লা লাি্স্র্ন্দহজনক্ বুকর্কস্োর্স্াির্ন্স্িস্ত্জায় াোর্ওপর।্ খকৌিলো্
ভাপর্স্হজ্ পকন্তু্োরুণ্কার্জ্লার্ ।্িারপর্নীর্চ্ খনর্ি্খ লাি।্ওয়ােস্ন,্ খিািার্
স্াির্নই্খিা্প্রিাণ্করলাি,্আিার্যারণা্স্িয।্প্রিাণ্করলাি্খয্প্রর্েস্র্খকারার্ির্
োওয়ার্ পপরিাণ্ খবর্ে্ যাওয়াই্ স্বাভাপবক,্ িাই্ নয়্ পক?্ িুপি্ অবিয্আিার্ কথার্
এর্লার্ির্লা্ যরন্ খথর্ক্ পকছুই্ বুর্ঝ্ উঠর্ি্ পারপন।্ আবার্ খ লাি্ ওপরিলায়।্
পস্ ার্রর্ের্ বাক্স্ উলর্ে্ পের্য়্ েুব্ কাছ্ খথর্ক্ ভার্লা্ কর্র্ খের্ে্ পনলাি্ খির্ঝর্
অবস্থাো।্পস্ ার্রর্ের্ছাইর্য়র্পচহ্ন্খথর্ক্খবি্পপরষ্কার্বুঝলাি,্আিার্ের্অবিেিার্ন্
খ াপন-স্থান্ খথর্ক্ খবপরর্য়্ এর্স্পছর্লন্ ভদ্রিপহলা।্ ওর্হ্ হপপকনস্,্ খিপরাং্ ক্রস্্ খিা্
এর্স্্খ ল।্খকস্োর্এ-রকি্স্াথেক্স্িাপপ্তর্জনয্অপভনন্দন্জানাই্খিািায়।্ পনিয়্
এেন্খহড্খকায়ােোর্র্চর্লছ্িুপি।্ওয়ােস্ন,্একো্ াপে্পনর্য়্চর্লা্িুপি,্আর্আপি্
যাই্রাপিয়ান্এিবযাপস্র্ি। 
 
———- 
 
েীকা 
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পযাাঁস্র্নর্ পযাাঁর্চ্ প্রর্েস্র্ :্ পে্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ খ ার্ল্ডন্ পযাাঁস্র্ন্ ইাংলর্ন্ড্িযান্ড্
িযা াপজর্নর্ জুলাই্১৯০৪্স্াংেযায়্এবাং্আর্িপরকায়্কপলয়াস্ে্উইকপলর্২৯্অর্ক্টাবর্
১৯০৪্স্াংেযায়্প্রথি্প্রকাপিি। 
 
বাথ্খচয়ার্ :্হুইল্খচয়ার্আনুিাপনক্১৭৫০-এ্বাথ্িহর্র্এই্যরর্নর্খচয়ার্প্রথি্
পনিোণ্কর্রন্খজিস্্পহথ।্খস্ই্স্ির্য়,্বা্পর্রও,্চাকা্লা ার্না্এই্খচয়ার্রর্প্রচপলি্
নাি্পছল্বাথ্খচয়ার। 
 
আর্লকজাপন্দ্রয়ান্ পস্ ার্রে্ :্ পিিরীয়র্ের্ হুকায়্ যুিপার্নর্জনয্ গুে্ পের্য়্ পিপষ্ট্করা্
পবর্িষ্জার্ির্িািার্ক্তিপর্পস্ ার্রর্ের্কথা্বলা্হর্য়্থাকা্স্ম্ভব। 
 
পবপ্ল্বী–পনপহপলে্ :্ েয্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ পস্ক্স্ খনর্পাপলয়নস্্  র্ল্পর্ েীকা্ দ্রষ্টবয।্
রাপিয়ার্জার্পিিীয়্আর্লকজান্ডারর্ক্১৮৮১্স্ার্ল্হিযা্কর্র্পনপহপলেরা।্িার্েল্
পহর্স্র্ব্কর্য়কর্িা্পনপহপলের্ক্িৃিুযেণ্ড্বা্পনবোস্ন্খেওয়া্হয়। 
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প্রশ্নপযত্রি পর্া়ের্ 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্পি্েুর্ডন্টস্্] 

 
১৮৯৫্স্াল।্একস্র্ঙ্গ্অর্নকগুর্লা্ঘেনার্চার্প্পর্ে্পি.্িালেক্খহািস্্এবাং্আিার্ক্
কর্য়ক্হপ্তা্একপে্ পবশ্বপবেযালয়্িহর্র্থাকর্ি্হর্য়পছল।্এইোর্নই্এক্স্ন্ধ্যায়্এক্
পপরপচি্ভদ্রর্লাক্ খেো্করর্ি্এর্লন্আিার্ের্স্র্ঙ্গ।্ভদ্রর্লার্কর্ নাি্ পি.্ পহলেন্
খস্ািস্,্কর্লজ্অে্খস্ন্ট্পলউকস্-এর্পিক্ষক্এবাং্খলকচারার।্খরা ার্ে্লম্বা।্নাভোস্্
প্রকৃপির্এবাং্একেুর্িই্উর্ত্তপজি্হর্য়্ওর্ঠন।্পকন্তু্খস্পেন্িার্ির্যয্এিনই্অেিয্
উর্ত্তজনার্লক্ষণ্খেেলাি্খয,্বুঝর্ি্অসু্পবর্য্হল্না্খবজায়্অস্বাভাপবক্পকছু্একো্
ঘর্ের্ছ। 
 
পি.্ খহািস্,্আিার্ পবশ্বাস্্আপনার্িভলযবান্স্ির্য়র্কর্য়কপে্ঘণ্টা্আিার্জনয্বযয়্
করর্বন।্ খস্ন্ট্ পলউকস্-এ্ একো্ বর্ো্ পবশ্রী্ কাণ্ড্ ঘর্ের্ছ।্ খস্ৌভা যক্রর্ি্ এ-িহর্র্
আপপন্ এেন্ উপপস্থি্ রর্য়র্ছন।্ িা্ না্ হর্ল্আপি্ খিা্ খভর্বই্ খপিাি্ না্ খয,্ এ-
পপরপস্থপির্ি্কী্করা্উপচি্আিার। 
 
আর্ ই্ একো্ পজপনস্্ খোলস্া্ কর্র্ রাপে্ আপনার্ কার্ছ।্ আ ািীকালই্ ের্েেক্স্
স্কলারপিপ্পরীক্ষার্প্রথি্পেন।্পরীক্ষকর্ের্ির্যয্আপিও্আপছ।্আিার্পবষয়্পগ্রক।্
োেে্খপপার্র্ছাের্ের্অর্েো্একপে্িস্তবর্ো্পযার্স্জ্থার্ক্পগ্রক্খথর্ক্ইাংর্রপজর্ি্
অনুবার্ের্ জনয।্ পরীক্ষার্ োিার্িই্ ছাপা্ থার্ক্ এই্ পযার্স্জো।্ কার্জই্ খকার্না্
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পরীক্ষাথেী্যপে্আর্ ্খথর্কই্পযার্স্জো্তিপর্কর্র্পনর্য়্খযর্ি্পার্র,্িাহর্ল্স্বভাবিই্
পবলক্ষণ্ সু্পবর্য্ হয়্ িার।্ এই্ কারর্ণই্ কা জোর্ক্ খ াপন্ রাোর্ জনয্ োরুণ্
স্াবযানিা্অবলম্বন্করা্হয়। 
 
আজর্ক্ প্রায়্ পিনর্ের্ স্ির্য়্ কা জোরপ্রুে্ এর্স্্ খপৌঁর্ছায়্ ছাপাোনা্ খথর্ক।্
পথউপস্ডাইপডজ-এর্আযোনা্ পপরর্িে্ িুর্ল্ খেওয়া্ হর্য়র্ছ্ িরজিার্ জর্নয।্ েুাঁপের্য়্
েুাঁপের্য়্পযার্স্জো্পের্ি্হয়্আিায়,্খকননা্িা্অক্ষর্র্অক্ষর্র্পনভুেল্থাকা্েরকার।্
স্ার্ে্চারোর্স্ির্য়ও্ খিষ্হল্না্আিার্কাজ।্এক্বনু্ধ্র্বাপের্ি্চা-পার্নর্কথা্
পছল।্িাই্প্রুেো্খেপবর্লর্ওপর্খরর্ে্খবপরর্য়্খ লাি।্আপি।্ঘন্টাোর্নর্করও্খবপি্
হর্ব্ বাইর্র্ পছলাি।্আপপন্ খিা্জার্নন,্ পি.্ খহািস্,্আির্ের্কর্লর্জর্ েরজাগুর্লা্
খভির্ বাইর্র্ েু-রকি্ হয়।্ খভির্ পের্ক্ থার্ক্ স্বুজ্ রর্ঙর্ পুরু্ পিপি্ কাপর্ের্
আবরণ।্আর্বাইর্রর্পের্ক্ভারী্ওক্কার্ঠর্পাল্লা।্বাইর্রর্েরজার্পের্ক্এগুর্িই্
অবাক্হর্য়্ খ লাি্চাপবর্ িে্ খথর্ক্একো্ চাপব্ ঝুলর্ি্ খের্ে।্প্রথর্ি্ খভর্বপছলাি,্
হয়র্িাবা্ভুর্ল্খের্ল্খ পছ্আপি।্পকন্তু্পর্কর্ে্হাি্পের্য়্খেপে,্িা্খিা্নয়।্যিেভর্
আপি্জাপন,্ঘর্রর্খোস্রা্চাপব্থার্ক্শুযু্একজর্নর্কার্ছই্এবাং্খস্্আিার্পপরচারক্
বযাপনোর।্আজ্েি্বছর্হল্বযাপনোর্আিার্স্ব্পকছু্খেোশুনা্কর্র্আস্র্ছ্এবাং্
িার্ স্িিা্স্ম্বর্ন্ধ্্ পিলিাে্ স্র্ন্দহ্আিার্জার্ ্ না।্ খেেলাি,্ চাপবো্ িারই্ বর্ে।্
আপি্ চা্ পান্ করব্ পক্ না,্ িা্ পজর্েস্্ করার্ জর্নযই্ ঘর্র্  ুর্কপছল্ ও।্ িারপর্
খবপরর্য়্আস্ার্ স্ির্য়্ ভুল্ কর্র্ চাপবো্ খরর্ে্ এর্স্র্ছ্ েরজায়।্ অিযন্ত্ অস্াবযানীর্
ির্িা্কাজ।্আপি্খবপরর্য়্যাওয়ার্কর্য়ক্ পিপনর্ের্ির্যযই্ পনিয়্এর্স্পছল্ও্ঘর্রর্
ির্যয।্চাপব্স্ম্বর্ন্ধ্্ওর্এিো্ভুল্হওয়াো্অনয্স্িয়্হর্ল্খকার্নারকি্ক্ষপিকর্পছল 
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এবাং্ িার্ি্ এিন্ পকছু্ খযি্ আস্ি্ না।্ পকন্তু্ আজর্কর্ পের্ন্ এই্ স্ািানয্ ভুর্লর্
পপরণাি্কী্পনোরুণ্খিাচনীয়,্িা্কহিবয্নয়। 
 
খেপবর্লর্ পের্ক্ খচাে্ পের্িই্ বুঝলাি্ খক্ খযন্ আিার্ কা জপে্ হাির্ে্ খ র্ছ্
িাোহুর্ো্ কর্র।্ লম্বা্ লম্বা্ পিনর্ে্ পস্ল্প্ কা র্জ্প্রুেো্ এর্স্পছল।্ পিনর্ে্ কা জই্
একস্র্ঙ্গ্খরর্ে্খ পছলাি্আপি।্পকন্তু্এেন্খেেলাি,্একো্কা জ্পর্ে্খির্ঝর্ওপর,্
একো্জানলার্পার্ি্রাো্স্াইড-খেপবর্লর্ওপর,্আর্ িৃিীয়ো্আপি্ খযোর্ন্ খরর্ে্
খ পছলাি্পঠক্খস্োর্নই! 
 
এই্প্রথি্নর্েচর্ে্বস্ল্খহািস্। 
 
প্রথি্ পািাো্ খির্ঝর্ ওপর,্ পিিীয়ো্ জানলার্ কার্ছ,্ আর্ িৃিীয়ো্ খযোর্ন্ খরর্ে্
খ পছর্লন্খস্োর্নই?্বলল্খস্। 
 
এ জযাক্টপল,্পি.্খহািস্।্িাজ্জব্বযাপার।্আপপন্কী্কর্র্জানর্লন? 
 
েয়া্কর্র্আপনার্রীপিির্িা্ইন্টার্রপোং্কাপহপনর্বাপকেুকু্বর্ল্খেলুন। 
 
ক্ষপণর্কর্ জনয্ খভর্বপছলাি,্ বুপঝ-বা্ বযাপনোরই্ এই্ ক্ষিাহীন্ অপরাযপে্ কর্রর্ছ।্
আিার্অবিেিার্ন্ েুপিির্িা্ নাোচাো্কর্র্ খের্ের্ছ্আিার্কা জপে।্ পকন্তু্ খস্্িা্
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অস্বীকার্করর্ল।্িার্সু্ ভীর্ঐকাপন্তকিা্খের্ে্বুঝলাি,্স্িয্বই্পির্থয্বর্লপন্খস্।্
িাহর্ল্পবকল্প্অনুিান্োাঁোর্ি্এই্এপেক্পের্য়্খকউ্খযর্ি্খযর্ি্েরজায়্চাপব্ঝুলর্ি্
খের্েপছল।্খস্্জানি্আপি্ঘর্র্খনই।্িাই্খভির্র্ ুর্কপছল্আিার্কা জপর্ে্খচাে্
বুপলর্য়্ পনর্ি।্ পবপুল্ অর্ঙ্কর্ অথে্ জর্ল্ খযর্ি্ বর্স্র্ছ্ পি.্ খহািস্।্ স্কলারপিপো্
বাস্তপবকই্ ভাপর্ িভলযবান।্ কার্জ্ কার্জই,্ নযায়্ অনযায়্ খয্ খবার্ঝ্ না,্ অযিে-ভর্য়্ খয্
ঘাবোয়্না,্খস্্যপে্অনযানয্ছাের্ের্ওপর্খেো্িারার্বে্িিলর্ব্এ-ঝুাঁপক্খনয়্খিা্
আিযে্হওয়ার্পকছু্খনই। 
 
এ-ঘেনায়্োরুণ্পবচপলি্হর্য়্পর্ের্ছ্বযাপনোর।্যেন্খেেলাি্স্পিয্স্পিযই্আিার্
কা জপে্খস্্ঘাাঁোঘাাঁপে্কর্র্খ র্ছ্এবাং্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্যেন্খকার্না্স্র্ন্দহই্আর্রইল্না,্
িেন্খিা্বযাপনোর্প্রায়্অোন্হয়্হয়্এিপন্অবস্থা।্োপনকো্িযাপন্ড্পেলাি্ওর্ক।্
আযিরার্ ির্িা্ ও্ জবুথবু্ হর্য়্ বর্স্্ রইল্ একো্ খচয়ার্র।্আর্আপি্আবার্ খবি্
িন্নিন্ন্ কর্র্ পরীক্ষা্ করলাি্ ঘরোর্ক।্ িেনই্ খেেলাি,্ এপের্ক্ খস্পের্ক্ ছোর্না্
কা জ্ছাোও্আ ন্তুক্িার্অনপযকার্প্রর্বর্ির্আরও্ পকছু্ পচহ্ন্খরর্ে্ খ র্ছ্ঘর্রর্
ির্যয।্ জানলার্ কার্ছ্ খেপবর্লর্ ওপর্ খপনপস্র্লর্ কাো্ কার্ঠর্ কুর্ো্ খের্ে্ বুঝলাি্
একো্ খপনপস্ল্ ছুাঁর্চার্লা্ করা্ হর্য়পছল্ খস্োর্ন।্ একো্ ভাঙা্ পিস্ও্ পর্ে্ পছল্
খেপবর্লর্ওপর।্অথোৎ,্রাস্র্কলো্ খবজায়্িাোহুর্ো্কর্র্কা জোর্ক্নকল্করর্ি্
প র্য়্খপনপস্র্লর্পিস্্খভর্ঙ্খের্ল।্কার্জই্বাযয্হর্য়্খপনপস্ল্ছুর্ল্আবার্নিুন্পিস্্
বার্কর্র্পনর্ি্হয়্িার্ক। 
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এর্ক্সর্লন্ট।্বর্ল্ওর্ঠ্খহািস্।্খকস্োর্বৃত্তান্ত্শুনর্ি্শুনর্ি্যিই্িন্ময়্হর্য়্যাপিল্
ও,্িিই্িপরে্হর্য়্উর্ঠপছল্পব র্োর্না্খিজাজ।্ভা য্আপনার্স্হায়। 
 
এই্স্ব্নয়,্ পি.্ খহািস্,্আরও্আর্ছ।্আিার্ খলোর্ খেপবলো্নিুন।্পািলা্িসৃ্ণ্
লাল্চািো্পের্য়্ াকা্ওপরো।্শুযু্আপি্নয়।্বযাপনোরও্আিার্সু্র্র্সু্র্পিপলর্য়্
িপথ্কর্র্ বলর্ি্ রাপজ্আর্ছ্ খয্ খিালার্য়ি্ চািোর্ওপর্র্এিেুকু্আাঁচে্ বা্ ো ্
খকার্নাপেনই্ পছল্না।্ পকন্তু্এেনও্ খেেলাি,্প্রায়্ইপঞ্চ্ পির্নর্কর্ির্িা্লম্বা্একো্
পপরষ্কার্কাো।্ পনছক্আাঁচর্ের্ো ্নয়,্স্পিযকার্রর্কাো।্শুযু্িাই্নয়।্খেপবর্লর্
ওপর্কাো্ িাপে,্ েপির্ বা্ অনয্ খকার্না্ নরি্ পোর্থের্ একো্ খছাি্ বলও্ খপলাি।্
বলোর্ ার্য়্ েুেপক্ো ্ খের্ে্করাির্চরা্কার্ঠর্গুাঁর্ো্ বর্ল্ির্ন্হল।্আিার্ েৃঢ়্
পবশ্বাস্,্ খয-খলাকো্আিার্কা জপে্খঘাঁর্ে্ খ র্ছ,্এস্ব্ পচহ্ন্িারই।্পার্য়র্ছাপ্বা্
খলাকোর্ক্ িনাক্তকরর্ণর্ অনয্ খকার্না্ প্রিাণাপে্ খপলাি্ না্ ঘর্র।্ খের্েশুর্ন্ আিার্
বুপদ্ধশুপদ্ধ্িি্খববাক্গুপলর্য়্ খ ল।্ পকন্তু্আপপন্ খয্এই্িহর্রই্এেন্রর্য়র্ছন,্িা্
আচিকা্ ির্ন্ পের্িই্ আিার্ আর্লা্ খেেলাি।্ িাই্ পস্র্য্ চর্ল্ এর্স্পছ্ এ-খকস্্
আপনার্হার্ি্িুর্ল্পের্ি। 
 
োাঁপের্য়্ উর্ঠ্ ওভারর্কােো্  ার্য়্ চাপপর্য়্ পনর্য়্ খহািস্্ বলর্ল,্ এ-বযাপার্ পনর্য়্ িাথা্
ঘািার্ি্ পারর্ল্ স্পিযই্ েুপি্ হব্ আপি।্ আিার্ স্াযযির্িা্ পরািিেও্ আপি্ খেব্
আপনার্ক।্ খকস্ো্ এর্কবার্রই্ পনর্রস্্ নয়।্ ইন্টার্রপোং্ পর্য়ন্ট্ পকছু্ আর্ছ।্
খপপারগুর্লা্আপনার্হার্ি্আস্ার্পর্আপনার্স্র্ঙ্গ্খেো্করার্জর্নয্আপনার্ঘর্র্
খকউ্এর্স্পছল্পক? 
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হযাাঁ,্এর্স্পছল।্ওই্একই্িলায়্িরুণ্ভারিীয়্ছাে্খেৌলিরাি্থার্ক।্পরীক্ষা্স্ম্বর্ন্ধ্্
কর্য়কপে্েুাঁপেনাপে্েবরােবর্জানর্ি্এর্স্পছল্ও। 
 
পরীক্ষায়্খস্-ও্বস্র্ছ? 
 
হযাাঁ। 
 
খপপারগুর্লা্খেপবর্লর্ওপর্রই্পছল,্িাই্না? 
 
আিার্যিেভর্পবশ্বাস্,্খ াল্কর্র্পাকার্না্পছল্কা জগুর্লা। 
 
পকন্তু্প্রুে্বর্ল্খচনা্খিা্খযি? 
 
েুব্স্ম্ভব। 
 
আর্খকউ্আর্স্পন? 
 
না। 
 
আর্খকউ্জানি্পক্খয্আপনার্ঘর্র্প্রুেগুর্লা্আস্র্ব? 
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ছাপাোনার্খলাক্ছাো্আর্খকউ্না। 
 
বযাপনোর্জানি্পক? 
 
না,্না,্পনিয়্না।্খকউ্জানি্না।্খবচাপর!্েুব্অসু্স্থ্হর্য়্পর্েপছল।্খচয়ার্র্যপাস্্
কর্র্ বর্স্্ পোর্ পর্ ওই্ অবস্থার্িই্ িার্ক্ খরর্ে্ পপে্ পক্ িপর্ কর্র্ ছুর্ে্ এর্স্পছ্
আপনার্কার্ছ। 
 
েরজা্খোলা্খরর্ে্এর্স্র্ছন? 
 
খপপারগুর্লা্আর্ ্িালাচাপব্পের্য়্খরর্েপছ্খভির্র। 
 
িাহর্ল্ পি.্ খহািস্্ বযাপারো্ খিাোিুপে্ োাঁোর্ি্ এই–ভারিীয়্ ছাে্ খেৌলিরাি্ যপে্
পাকার্না্ কা জগুর্লার্ক্ প্রুে্ বর্ল্ পচর্ন্ না-থার্ক,্ িাহর্ল্ খয-খলাকো্ কা জগুর্লা্
খঘাঁর্ের্ছ্ খস্্ পকন্তু্কা জগুর্লা্ খয্ ওোর্ন্আর্ছ্িা্ না-খজর্নই্ তেবাৎ্  ুর্ক্ পর্েপছল্
ঘর্রর্খভির। 
 
আিারও্িাই্ির্ন্হয়। 
 
প্রর্হপলকা-আপবল্েুর্বোযয্হাপস্্হাস্ল্খহািস্। 
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বলল,্চলুন,্ঘুর্র্আস্া্যাক্এক্চের।্এ্পকন্তু্খিািার্খকস্্নয়,্ওয়ােস্ন–িানপস্ক্
বযাপার,্ িরীর্ ঘপেি্ নয়।্ খবি,্ খবি,্ ইর্ি্ হর্ল্ চর্ল্ এর্স্া।্ পি.্ খস্ািস্–আিরা্
প্রস্তুি! 
 
আিার্ের্ির্েল্ভদ্রর্লার্কর্বস্ার্ঘর্রর্লম্বা,্ পকন্তু্নীচু্জােপরকাো্জানলার্পর্রই্
প্রবীণ্ কর্লর্জর্  াছ-িযাওলার্ খছাপ্ খছাপ্ ো ্ কলপঙ্কি্ সু্প্রাচীন্ প্রাঙ্গণো।্  পথক্
পযাোর্নের্ পেলানওলা্েরজার্পর্রই্ক্ষর্য়্আস্া্পাথর্রর্ পস্াঁপের্স্াপর।্একিলায়্ পি.্
খস্াির্স্র্ ঘর।্আর্ ওপর্রর্ পিনিলায়্ এক্এক্িলায়্ এক্একজন্ ছার্ের্ ঘর।্
এর্হন্ খহাঁয়াপল-েৃর্িয্ যেন্ খপৌঁর্ছালাি,্ িেন্ খ াযভপলর্ ম্লান্ আর্লা্ ছপের্য়্ পর্ের্ছ্
যপরেীর্বুর্ক।্িারপর্আরও্কার্ছ্এপ র্য়্প র্য়্পার্য়র্আঙুর্লর্ওপর্োাঁপের্য়্উর্ঠ্
স্ারস্্পাপের্ির্িা্ লা্লম্বা্কর্র্িাকাল্ঘর্রর্খভির। 
 
আিার্ের্ পপণ্ডি্ পথপ্রেিেক্ ভদ্রর্লাক্ বলর্লন,্ পনিয়্ েরজা্ পের্য়্ খভির্র্  ুর্কপছল্
খলাকো।্খকননা্কার্চর্িাপস্ের্ি্একপেিাে্কাচ,্িা্ছাো্আর্প্রর্বিপথ্খনই। 
 
কী্ পবপে?্ বর্ল্ ওর্ঠ্ খহািস্।্ িারপর্ পি.্ খস্াির্স্র্ পার্ন্ িাপকর্য়্ কীরকি্ খযন্
আিযেভার্ব্খহর্স্্ওর্ঠ।র্বি,্খবি,্এোর্ন্যপে্পকছু্না্পাওয়া্যায়্খিা্চলুন,্আিরা্
বরাং্খভির্র্যাই। 
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চাপব্ ঘুপরর্য়্ বাইর্রর্ েরজাো্ েুর্ল্ খেলর্লন্ খলকচারার,্ িারপর্ স্াের্র্ অভযথেনা্
জানার্লন্খভির্র।্প্রর্বিপর্থই্োাঁপের্য়্খ লাি্আিরা।্আর্কার্পেেো্পরীক্ষা্করর্ি্
শুরু্করর্ল্খহািস্। 
 
বলর্ল,্উাঁহু,্এোর্ন্খকার্না্পচহ্ন্খেেপছ্না।্এ-রকি্শুকর্না্েেের্ে্পের্ন্আিা্করাও্
অনযায়।্ আপনার্ পপরচারক্ ির্ন্ হর্ি্ খবি্ স্াির্ল্ পনর্য়র্ছ।্ ওর্ক্ একো্ খচয়ার্র্
বপস্র্য়্আপপন্খবপরর্য়্পর্েপছর্লন্বলর্লন।্খকান্খচয়ারো্বলুন্খিা? 
 
জানলার্পার্িরো। 
 
বর্ে।্খছাি্এই্খেপবর্লর্কার্ছ,্এেন্খভির্র্আস্র্ি্পার্রন্আপনারা।্কার্পেে্খেো্
স্াঙ্গ্হর্য়র্ছ্আিার।্এবার্স্বার্আর্ ্এই্খছার্ো্ খেপবলো্ পনর্য়্পো্যাক।্ঘেনা্
পরম্পরাগুর্লা্পকন্তু্জর্লর্ির্িাই্পেপবয্পপরষ্কার।্খলাকো্ঘর্র্ ুর্ক্িাঝোর্নর্খেপবল্
খথর্ক্ কা জগুর্লা্ িুর্ল্ খনয়।্ এর্কবার্রই্ স্বগুর্লা্ নয়–প্রপিবার্র্ একপে্ িাো।্
কা জগুর্লা্ পনর্য়্যায়্ খস্্জানলার্যার্র্ খেপবলোর্কার্ছ্এই্উর্ের্িয্ খয,্উর্ঠার্নর্
িাঝ্পের্য়্আপনার্ক্আস্র্ি্খেের্লই্খস্্স্েকান্পের্ি্পারর্ব্অনায়ার্স্। 
 
খস্ািস্্ বলর্লন,্ প্রকৃিপর্ক্ষ্ খস্্ িা্ পারি্ না।্ খকননা,্ আপি্ পার্ির্ েরজা্ পের্য়্
খভির্র্ ুর্কপছলাি। 
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আ,্িা্ খবি!্ খস্্যাই্ খহাক,্এই্অপভস্পন্ধ্ই্ পছল্িার্ির্ন।্এবার্ খেো্যাক্ পস্ল্প্
কা জগুর্লা।্আঙুর্লর্ছাপ্ খনই—নাঃ!্আিা,্এইোই্ খস্্প্রথর্ি্ পনর্য়্যায়্জানলার্
কার্ছ,্নকলও্কর্র্খের্ল।্স্বরকর্ির্স্ম্ভাবনা্অল্পীকরণ্পন্থা্কার্জ্লাপ র্য়ও্এো্
কপপ্ করর্ি্ িার্ কিক্ষণ্ লা া্ উপচি?্ পিপনে্ পর্নর্রা্ খিা্ বর্েই,্ িার্ কি্ নয়্
পকছুর্িই।্ প্রথিো্ হর্য়্ খযর্িই্ ছুাঁর্ে্ খের্ল্ পের্য়্ িুর্ল্ পনর্ল্ পর্ররো।্ এই্ পনর্য়ই্
যেন্খস্্বযস্ত,্পঠক্িেনই্এর্স্্পের্লন্আপপন।্খবজায়্ত্বপরি পির্ি্পবেুযর্ির্ির্িা্
 া্ াকা্পের্ি্হল্িার্ক।্ির্ন্রাের্বন,্েুব্িাোিাপে,্অপি্দ্রুির্বর্ ্িার্ক্অন্তপহেি্
হর্ি্হর্য়র্ছ।্খকননা,্কা জগুর্লা্ছোর্না্অবস্থায়্পর্ে্থাকা্িার্নই্খয্িার্উপপস্থপি্
আপনার্ক্জাপনর্য়্ খেওয়া–িা্স্র্েও্ খস্্ খপপারগুর্লা্ খেপবর্লর্ওপর্যথাস্থার্ন্ খরর্ে্
খযর্ি্ পার্রপন,্ রাোর্ স্িয়্ পায়পন।্ েরজার্ স্াির্ন্ খপৌঁর্ছ্ পস্াঁপের্ ওপর্ েুব্ দ্রুি্
পার্য়র্িব্দ্শুনর্ি্খপর্য়পছর্লন্পক? 
 
না।্এ-পবষর্য়্পবর্িষ্স্জা ্পছলাি্না্আপি। 
 
যাই্খহাক,্ঝর্ের্ির্িা্ পলের্ি্ প র্য়্খপনপস্র্লর্ পিস্্খভর্ঙ্খের্ল্খস্।্আপপন্খিা্
লক্ষ্ কর্রর্ছন,্আবার্ খপনপস্ল্ ছুর্ল্ ছুাঁর্চার্লা্ করর্ি্ হর্য়র্ছ্ িার্ক।্ পর্য়ন্টো্ পকন্তু্
ভাপর্পচত্তাকষেক,্ওয়ােস্ন।্খপনপস্লো্স্াযারণ্খপনপস্ল্নয়।্আর্পাাঁচো্খপনপস্র্লর্
ির্িাই্ এর্ স্াইজ।্ নরি্ পিস্।্ বাইর্রর্ রাংো্  াঢ়্ নীল।্ রুর্পাপল্ অক্ষর্র্ খলো্
পনিোিার্নাি।্অর্নক্বযবহার্রর্পর,্িার্এেনকার্তেঘেয্োাঁপের্য়র্ছ্খেে্ইপঞ্চ।্পি.্
খস্ািস্,্এইরকি্একো্খপনপস্র্লর্স্ন্ধ্ার্ন্থাকুন,্িাহর্লই্যার্ক্েুাঁজর্ছন্িার্হপেি্
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আপপন্খপর্য়্যার্বন।্এইস্র্ঙ্গ্আরও্একেু্জুর্ে্ পেই–বর্ো্স্াইর্জর্খবজায়্খভািা,্
একো্ছুপরও্পার্বন্খলাকোর্কার্ছ।্আপনার্আরও্সু্পবর্য্হর্য়্খ ল,্পি.্খস্ািস্। 
 
পি.্খস্ািস্্িেন্ির্থযর্এর্হন্বনযায়্খবি্োপনকো্অপভভভ ি্হর্য়্পর্ের্ছন।্অনযানয্
পর্য়ন্টগুর্লা্না্হয়্বুঝলাি।্পকন্তু্তেঘেয্স্ম্পর্কে্যা্বলর্লন— 
 
খছাি্ একো্ কুর্চা্ িুর্ল্ পনর্ল্ খহািস্।্ কুর্চাোর্ ওপর্ NN্ অক্ষর্ েুপে্ খলো্ এবাং্
িারপর্র্োপনকো্কাঠ্একেি্োাঁকা। 
 
খেের্ছন্খিা? 
 
না,্খেেপছ্না,্এেনও্আপি্বুঝর্ি্পারপছ্না— 
 
ওয়ােস্ন,্ পচরকালই্ খিািার্ ওপর্ অপবচার্ কর্র্ এর্স্পছ্ আপি।্ এপেক্ পের্য়্ িুপি্
একলা্নও,্আরও্অর্নর্ক্আর্ছন।্এই্NN্অক্ষর্েুর্ো্কী্হর্ি্পার্র্বর্লা্খিা?্
একো্ির্ব্দর্খির্ষর্েুর্ো্অক্ষর।্িুপি্খিা্জান্JOHANN্FABER্হর্ি্স্বর্চর্য়্
নািকরা্খপনপস্লপনিোিার্নাি।্JOHANN্িব্দোর্পর্স্াযারণি্খপনপস্র্লর্কিোপন্
অাংি্অবপিষ্ট্থার্ক,্িা্অনুিান্করা্ পক্ েুব্কপঠন?্ খছার্ো্ খেপবলোর্ক্কাি্কর্র্
তবেুযপিক্বাপির্পের্ক্পেপরর্য়্যরর্ল্খহািস্।্খভর্বপছলাি,্খয-কা র্জ্খস্্পলর্ের্ছ,্িা্
যপে্ পািলা্ হি,্ িাহর্ল্ খপনপস্র্লর্ চার্প্ পকছু্ পকছু্ পচহ্ন্ েুর্ে্ উঠি্ পাপলি্ করা্
চকচর্ক্খেপবর্লর্ওপর।্নাঃ,্খিিন্পকছুই্খেেপছ্না।্এোর্ন্আর্পকছু্জানা্যার্ব্
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বর্ল্খিা্ির্ন্হয়্না্আিার।্এবার্র্িাঝোর্নর্খেপবলো।্কাোিাপে্বা্নরি্পোর্থের্
এই্ পছর্ে্গুপলর্ির্িা্বলোর্কথাই্আপপন্বলপছর্লন,্িাই্না?্আকার্র্ খিাোিুপে্
পপরাপির্ডর্ ির্িা।্ হুাঁ,্ খভিরো্ প্রায়্ পা।্ পঠকই্ বলর্ছন,্ পি.্ খস্ািস্,্ করাি্ খচরা্
কার্ঠর্গুাঁর্োর্ির্িাই্কর্য়কো্কণা্খেো্যার্ি্বর্ে।্স্বেনাি্এ্খিা্খেেপছ্োরুণ্
ইন্টার্রপোং্ পজপনস্।্আর্ এই্ কাোো–বর্ে,্ খেেপছ্ স্পিয্ স্পিযই্ পছাঁর্ে্ েু-ভা ্ হর্য়্
খ র্ছ্চািোো।্শুরু্হর্য়র্ছ্পািলা্আাঁচে্পের্য়,্খিষ্হর্য়র্ছ্োাঁজকাো্ র্িে।্এ-খকর্স্্
আিার্ ির্নার্ৗর্যা ্ আকষেণ্ করার্ জর্নয্ আপনার্ কার্ছ্ আপি্ পবর্িষ্ কৃিে,্ পি.্
খস্ািস্।্এ-েরজা্পের্য়্যাওয়া্যায়্খকাথায়? 
 
আিার্খিাবার্ঘর্র। 
 
আপনার্অযাডর্ভঞ্চার্রর্পর্ও-ঘর্র্আর্প র্য়পছর্লন? 
 
না।্পস্র্য্চর্ল্খ পছ্আপনার্কার্ছ। 
 
খভিরো্একবার্ খচাে্ বুপলর্য়্ পনর্ি্চাই।্বাঃ,্ভাপর্ সু্ন্দর্ঘর্ খিা!্ পেপবয্ খস্র্কর্ল্
কায়োয়্ স্াজার্না!্ খির্ঝ্ পরীক্ষা্ খিষ্ না্ হওয়া্ পযেন্ত্ পিপনেোর্নর্কর্ জনয্ স্বুর্
করর্বন্ পনিয়।্এ-পেোো্কীর্স্র?্ খপছর্ন্ খপািাক-খোিাক্ বুপঝ?্এ-ঘর্র্যপে্ খকউ্
লুর্কার্ি্ চায়,্িাহর্ল্িার্আেিে্স্থান্ হল্এইোনো।্ খকননা্ পবছানাো্ োরুণ্নীচু,্
খপািাক্রাোর্আলিাপরোও্খবজায়্পািলা।্খকউ্খনই্বর্লই্খিা্ির্ন্হয়,্িাই্না? 
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পেোো্ খের্ন্ স্পরর্য়্ পের্ল্ খহািস্।্ আপি্ পকন্তু্ ওর্ স্ািানয্ িক্ত্ হর্য়্ ওঠা্ আর্
ভাবভপঙ্গর্ স্জা ্ স্িকেিা্ খের্েই্ বুর্ঝপছলাি্ আচিকা্ কার্রা্ খবপরর্য়্ আস্ার্ জর্নয্
প্রস্তুি্হর্য়ই্ির্ব্পেোয়্হাি্পের্য়র্ছ্ও।্পকন্তু্প্রকৃিপর্ক্ষ,্পেো্স্রার্নার্পর্আলনা্
খথর্ক্ খঝালার্না্ পিন-চারর্ে্ সু্ে্ ছাো্আর্কার্রা্ পেপকপেও্ খেো্ খ ল্ না্ ওই্ স্বল্প্
পপরস্র্রর্ ির্যয।্ ঘুর্র্ োাঁোল্ খহািস্।্িার্পর্রই্ হঠাৎ্ ঝুাঁর্ক্পেল্ খির্ঝর্ওপর।্
আর্র!্আর্র!্এো্কী?্বর্ল্ওর্ঠ্ও। 
 
পজপনস্ো্একো্খছাি্পপরাপিড।্কার্লা্রর্ঙর্পুপেন্জািীয়্উপাোর্ন্তিপর।্পোশুনা্
করার্ঘর্র্খেপবর্লর্ওপর্খয্পপরাপিডপে্পাওয়া্খ র্ছ,্হুবহু্খস্ইরকি।্হার্ির্িালুর্
ওপর্পজপনস্ো্খরর্ে্প্রের্পবেুযৎ্বাপির্নীর্চ্যরল্খহািস্। 
 
আ ন্তুক্শুযু্আপনার্বস্বার্ঘর্রই্নয়,্ পি.্ খস্ািস্,্ খিাবার্ঘর্রও্িার্আ ির্নর্
পচহ্ন্খরর্ে্খ র্ছ্খেেপছ। 
 
পকন্তু্এোর্ন্িার্কী্েরকার? 
 
আিার্খিা্ির্ন্হয়্িা্অনুিান্করা্খিার্েই্কপঠন্নয়।্অপ্রিযাপিি্পর্থ্েুি্কর্র্
পের্র্এর্লন্আপপন।্কার্জ্কার্জই্আপপন্এর্কবার্র্খোরর্ াোয়্না-এর্স্্খপৌঁছার্না্
পযেন্ত্হুাঁপিয়ার্ হওয়ার্ ির্িা্ খকার্না্ পনিানাই্ খপল্না্ খস্।্এর্ক্ষর্ে্কী্করা্উপচি্
িার?্খয্খয্পজপনস্গুর্লা্িার্ক্যপরর্য়্খের্ব,্খস্ইগুর্লাই্েু-হার্ি্িুর্ল্পনর্য়্পিরর্বর্ ্
 ুর্ক্পেল্খস্্আপনার্খিাবার্ঘর্র্ া- াকা্খেওয়ার্অপভপ্রার্য়। 
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খহ্ভ বান!্ পি.্ খহািস্,্আপপন্ পক্িাহর্ল্বর্লন,্যিক্ষণ্বযাপনোর্রর্স্র্ঙ্গ্ও-ঘর্র্
আপি্কথা্ বলপছলাি,্ িিক্ষণ্আস্ল্ খলাকো্ ঘাপপে্ খির্র্ পছল্এ-ঘর্র,্আর্আপি্
িার্পকছুই 
 
জানর্ি্পাপরপন? 
 
িাই্খিা্খেেপছ। 
 
পনিয়্ আর্ একো্ পবকল্প্ আর্ছ,্ পি.্ খহািস্?্ আিার্ খিাবার্ ঘর্রর্ জানলাো্ লক্ষ্
কর্রর্ছন্পক? 
 
জােপরকাো,্কার্চর্িাপস্েওলা,্ পস্র্স্র্ খেি,্ পিনর্ে্আলাো্আলাো্জানলা,্একোয়্
কবজা্লা ার্না্এবাং্এি্বর্ো্খয্অনায়ার্স্ই্একজন্িানুষ্ ুকর্ি্পার্র। 
 
এ জযাক্টপল।্উর্ঠার্নর্ পের্ক্ খকাণ্কর্র্থাকায়্জানলার্োপনকো্প্রায়্অেৃিয্ থার্ক্
বলর্লই্চর্ল।্ওই্পেক্পের্য়ই্খলাকো্ ুর্কপছল্খভির্র।্খিাবার্ঘর্রর্খভির্পের্য়্
যাওয়ার্স্ির্য়্পকছু্পকছু্পচহ্ন্খরর্ে্যায়্ঘর্রর্ির্যয।্স্বর্ির্ষ,্েরজাো্খোলা্খপর্য়্
লম্বা্খেয়্খস্ই্পর্থই। 
 
অস্পহষু্ণভার্ব্িাথা্নাের্ি্লা ল্খহািস্। 
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বলর্ল,্এবার্একেু্প্রযাকপেকযাল্হওয়া্যাক।্আপপন্খিা্বলর্লন্না,্পিনজন্ছােই্
এ-পস্াঁপে্ বযবহার্ কর্র্ বর্ল্ প্রায়্ িার্ের্ যািায়াি্ করর্ি্ হয়্ আপনার্ের্ েরজার্
স্াির্ন্পের্য়,্িাই্খিা? 
 
হযাাঁ,্িাই। 
 
পিনজর্নই্পরীক্ষায়্বস্র্ছ? 
 
হযাাঁ। 
 
পিনজর্নর্ির্যয্স্বর্চর্য়্খবপি্কাউর্ক্স্র্ন্দহ্করার্খকার্না্কারণ্আপনার্আর্ছ্পক? 
 
ইিস্তি্করর্ি্লা ল্খস্ািস্। 
 
িারপর্বলর্ল,্এ্বর্ো্জবর্প্রশ্ন্করর্লন,্ পি.্ খহািস্্িহা্পর্র্ খেলর্লন্আিায়।্
প্রিাণাপের্বালাই্খযোর্ন্খনই,্খস্োর্ন্চে্কর্র্খকউ্পক্কাউর্ক্স্র্ন্দহ্করর্ি্চায়? 
 
স্র্ন্দহই্খিানা্যাক।্প্রিাণ্খোাঁজার্ভার্আিার। 
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িাই্ যপে্ হয়্ খিা্ স্াংর্ক্ষর্প্কর্য়কপে্কথায়্ পিন্ ঘর্রর্ পিন্ বাপস্ন্দার্ চপরে্ বণেনা্
কর্রপছ।্ নীর্চর্ িলায়্ থার্ক্ প লক্রাইে,্ ছাে্ পহস্ার্ব্ ভার্লা।্ খের্লায়াে্ পহস্ার্বও্
সু্নাি্আর্ছ।্কর্লর্জর্রা পব্আর্ পক্রর্কে্ পের্ি্ খের্ল।্হাডেলস্্অর্লাং্জার্ম্প্ বু্ল্
হর্য়র্ছ।্চিৎকার্খছর্ল্খস্,্স্ব্ পেক্ পের্য়্পুরুর্ষর্ির্িা।্খরস্র্কার্স্ে্ পযপন্স্বেস্বান্ত্
হর্য়র্ছন,্ খস্ই্ কুেযাি্স্যার্জার্বজ্ প লক্রাইে্ওর্বাবা।্ খছর্ল্ পকন্তু্ েুবই্ পরব।্
িাহর্লও্খস্্কর্ঠার্পপরশ্রিী্আর্অযযবস্ায়ী।্পরীক্ষায়্ওর্েলােল্ভার্লাই্হর্ব। 
 
খোিলায়্ থার্ক্ভারিীয়্ ছাে্ খেৌলিরাি।্ খছর্লপে্ িান্তপিষ্ট্ েুর্বোযয্ এবাং্আ ার্ াো্
রহস্যিয়।্ স্ব্ ভারিীয়ই্ যা্ হয়,্ িাই্আর্ পক।্ পোশুনায়্ খস্্ ভার্লাই,্ যপেও্ স্ব্
স্াবর্জর্ক্টর্ ির্যয্ পগ্রর্কই্ খস্্ কাাঁচা।্ অেল্ িার্ চপরে্ এবাং্ কাজকিেও্ খবি্
পদ্ধপিিাপেক। 
 
ওপর্রর্িলাো্িাইলস্্িযাকলার্রর্নর।্খকার্না্কাজ্যপে্করর্ব্বর্ল্ির্ন্কর্র্খিা্
যীিপক্তর্ পেক্ পের্য়্িার্ জুপে্ খিলা্ভার।্এই্ইউপনভাপস্েপের্উজ্জ্বলিি্প্রপিভার্ের্
অনযিি্খস্।্ পকন্তু্খস্্চঞ্চলপচত্ত,্উিঙ্খল্আর্নীপিহীন।্োেে্ইয়ার্র্পোর্স্ির্য়্
িাস্্ খেলা্ পনর্য়্একপে্ খকর্লঙ্কাপর্হওয়ায়্কর্লজ্খথর্ক্নাি্কাপের্য়্িার্ক্িাপের্য়্
খেওয়ার্উপক্রি্হর্য়পছল।্এবার্রর্পুর্রা্পাঠক্রিো্খস্্োপক্পের্য়র্ছ।্কার্জই্পনিয়্
এ-পরীক্ষা্একো্পবভীপষকা্হর্য়্োাঁপের্য়র্ছ্িার্কার্ছ। 
 
িাহর্ল্এর্কই্আপপন্স্র্ন্দহ্কর্রন্বলুন? 
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অিেভর্ যাওয়ার্স্াহস্্আিার্ খনই!্ির্ব্ পিনজর্নর্ির্যয্স্বর্চর্য়্কি্স্র্ন্দহ্যপে্
কাউর্ক্করর্ি্হয়,্িাহর্ল্খস্্হয়র্িা্িাইলস্্িযাকলার্রন্নয়। 
 
এ জযাক্টপল।্পি.্খস্ািস্্এবার্আপনার্পপরচারক্বযাপনোরর্ক্একেু্খেের্ি্চাই। 
 
খলাকো্আকার্র্খছার্োোর্ো।্স্াোর্ে,্পপরষ্কার্কািার্না্িুে।্খযাাঁয়ার্ে্রর্ঙর্কাঁচাপাকা্
চুল।্ বছর্ পঞ্চাি্ বয়স্।্ খরাজকার্ অচঞ্চল্ জীবনযারায়্ এই্ আকপস্মক্ উৎপার্ির্
যন্ত্রণায়্িেনও্কষ্ট্পাপিল্খস্।্োয়বীয়্েুবেলিার্জর্নয্খথর্ক্খকাঁর্প্খকাঁর্প্উঠপছল্
িার্খ াল াল্িুে।্হার্ির্আঙুলগুর্লা্পযেন্ত্পস্থর্রাের্ি্পারপছল্না্খবচাপর। 
 
পি.্খস্ািস্্বলর্লন,্এই্যার্িিাই্বযাপারোর্একো্পবপহি্করা্েরকার,্িাই্আিরা্
িেন্ত্শুরু্কর্রপছ,্বযাপনোর। 
 
ইর্য়স্,্স্যার। 
 
খহািস্্বলর্ল,্শুনলাি্েরজায়্চাপব্খের্ল্খ পছর্ল্িুপি? 
 
ইর্য়স্,্স্যার। 
 
খযপেন্খপপারগুর্লা্ঘর্রর্ির্যয্এল,্পঠক্খস্ইপেনই্চাপব্েুর্ল্পনর্ি্ভুর্ল্খ র্ল্িুপি্
খযা ার্যা ো্পক্েুব্অস্াযারণ্খঠকর্ছ্না? 
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আিার্কপাল্িন্দ,্স্যার।্পকন্তু্এর্আর্ ও্িার্ঝ্িার্ঝ্এিন্ভুল্আিার্হর্য়র্ছ। 
 
ঘর্র্ ুর্কপছর্ল্কেন? 
 
স্ার্ে্চারো্না াে।্পি.্খস্াির্স্র্চা-পার্নর্স্িয়্িেন। 
 
কিক্ষণ্পছর্ল্ঘর্রর্খভির? 
 
উপন্ঘর্র্খনই্খের্ে্িেুপন্খবপরর্য়্যাই্আপি। 
 
খেপবর্লর্ওপর্রাো্খপপারগুর্লা্লক্ষ্কর্রপছর্ল? 
 
না,্স্যার,্খিার্েই্কপরপন। 
 
েরজা্খথর্ক্চাপব্েুর্ল্পনর্ি্ভুর্ল্খ র্ল্খকিন্কর্র? 
 
আিার্হার্ি্ চার্য়র্ খে্ পছল।্ভাবলাি,্ পের্র্এর্স্্ পনর্য়্যাব্ চাপবো।্িারপর্ ভুর্ল্
খ পছ। 
 
বাইর্রর্েরজায়্পক্পরাংর্য়র্িালা্লা ার্না্আর্ছ? 
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না,্স্যার। 
 
িাহর্ল্স্বেক্ষণই্খোলা্পছল্েরজাো? 
 
ইর্য়স্,্স্যার। 
 
পি.্ খস্ািস্্ পের্র্ এর্স্্ খিািার্ক্ যেন্ খডর্ক্ পাঠান,্ িেন্ িুপি্ পবচপলি্ হর্য়্
পর্েপছর্ল? 
 
ইর্য়স্,্ স্যার।্ এি্ বছর্এোর্ন্আপছ।্ পকন্তু্এরকি্ ঘেনা্ খিা্ খকার্নাপেন্ ঘর্েপন।্
প্রায়্োন্হারার্নার্ির্িা্অবস্থা্হর্য়পছল্আিার। 
 
িা্খিা্বর্েই।্যেন্বুঝর্ল্িরীর্োরাপ্লা র্ছ,্িেন্খকানোনোয়্পছর্ল্িুপি? 
 
খকানোর্ন্পছলাি্স্যার?্খকন্এইোর্ন্েরজার্পার্িই। 
 
ভাপর্আিযে্বযাপার্খিা!্এিো্পথ্প র্য়্েভর্রর্খকার্ণ্ওই্খচয়ারোয়্বর্স্পছর্ল্পকনা,্
িাই্বললাি।্িার্ঝর্এ-খচয়ার্র্বস্র্ল্খকন্শুপন? 
 
জাপন্না্স্যার।্বস্ার্জায় া্পনর্য়্িেন্আপি্এি্ভাপবপন। 
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এ-বযাপার্র্ও্খয্পবর্িষ্পকছু্জার্ন,্িা্আিার্স্পিয্স্পিযই্ির্ন্হয়্না,্পি.্খহািস্।্
েুব্অসু্স্থ্খেোপিল্ওর্ক–ছাইর্য়র্ির্িা্একেি্েযাকার্ি্হর্য়্খ পছল। 
 
পি.্খস্ািস্্চর্ল্যাওয়ার্পর্এ-ঘর্র্পছর্ল্িুপি? 
 
পিপনেোর্নর্কর্জর্নয্পছলাি।্িারপর্েরজায়্িালা্পের্য়্পনর্জর্ঘর্র্চর্ল্যাই্আপি। 
 
কার্ক্স্র্ন্দহ্হয়্খিািার? 
 
কার্রা্নাি্করার্আিার্স্াহস্্হয়্না্স্যার।্এ্যরর্নর্খনাাংরা্কাজ্কর্র্লাভবান্
হওয়ার্ ির্িা্ প্রবৃপত্ত্ এ-ইউপনভাপস্েপের্ি্ খকার্না্ ভদ্রর্লার্কর্আর্ছ্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না্
আিার।্না,্স্যার,্আিার্িা্পবশ্বাস্্হয়্না। 
 
যনযবাে।্ ওর্িই্ হর্ব।্ বলর্ল্ খহািস্।্ ওর্হা,্ আরও্ একো্ কথা।্ এই্ খয্ পিনজন্
ভদ্রর্লার্কর্ খেোশুনা্ কর্ িুপি,্ ওর্ের্ কাউর্ক্ বলপন্ খিা্ এোন্ খথর্ক্ পকছু্ খোয়া্
খ র্ছ? 
 
না,্স্যার,্একো্অক্ষরও্বপলপন। 
 
ওর্ের্কার্রা্স্র্ঙ্গ্খেো্হর্য়র্ছ? 
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না,্স্যার। 
 
খবি,্খবি।্এবার্অনুিপি্কর্রন্খিা্চত্বরো্এক্পাক্ঘুর্র্আস্া্যাক। 
 
স্ন্ধ্যার্ পবষণ্ণ্আাঁযার্  াঢ়্ হর্য়্আস্পছল।্ িারই্ িার্ঝ্ পিনর্ে্ হলুে্ রর্ঙর্ খচৌর্কানা্
আর্লা্ঝকিক্করপছল্আিার্ের্িাথার্ওপর্র। 
 
ওপর্র্িাপকর্য়্ খহািস্্ বলর্ল,্আপনার্ পিনর্ে্ পাপেই্ খেেপছ্ পনর্জর্ পনর্জর্ বাস্ায়্
রর্য়র্ছ।্আর্র!্আর্র!্ও্কী!্ওর্ের্একজন্খিা্োরুণ্অিাপন্তর্ি্ছেেে্করর্ছ্ির্ন্
হর্ি? 
 
পেোর্ওপর্আচিকা্খভর্স্্উঠল্ভারিীয়্ছার্ের্কুচকুর্চ্কার্লা্ছায়া।্দ্রুি্পের্ক্ষর্প্
ঘর্রর্এপেক্খথর্ক্ওপেক্পযেন্ত্পায়চাপর্জুর্েপছল্খস্। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ ওর্ের্প্রর্িযর্কর্ ঘর্র্একবার্ঝাাঁপক্ েিেন্ পের্য়্আস্র্ি্ চাই!্ স্ম্ভব্
হর্ব্পক? 
 
খস্ািস্্জবাব্পের্লন,্খকার্না্অসু্পবর্য্খনই।্এ্ঘর্পিনর্ে্কর্লর্জর্স্বর্চর্য়্পুরার্না্
ঘর্ বর্ল্ েিের্নিুর্ আ িনো্ খিার্েই্ অস্বাভাপবক্ নয়।্ আসু্ন,্ আপি্ পনর্জই্ পনর্য়্
যাপি্আপনার্ের। 
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প লক্রাইর্ের্েরজায়্খোকা্িারার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্খহািস্্বর্ল্উঠল,্নাি্বলর্বন্না,্পপ্ল্জ!্
পছপপছর্প্খচহারার্েীঘেিনু্একপে্যুবাপুরুষ্েরজা্েুর্ল্পের্ল৷্খস্ানাপল্খরির্ির্ির্িা্
একিাথা্ হালকা্ চুল।্ আিার্ের্ আ ির্নর্ উর্েিয্ শুর্ন্ স্াের্র্ অভযথেনা্ জানার্ল্
খভির্র।্িযযযু ীয়্ াহেস্থয্স্থাপর্িযর্কিকগুপল্পবপচে্পনেিেন্পছল্ঘর্রর্ির্যয।্স্পিয্
স্পিয্খেেবার্ির্িা!্একো্খের্ে্খহািস্্খিা্এিনই্পবিুগ্ধ্হর্য়্খ ল্খয্িা্আাঁকর্ি্
শুরু্ কর্র্ পের্ল্ পনর্জর্ খনােবইর্য়র্ পািায়।্ খপনপস্র্লর্ পিস্্ খভর্ঙ্ যাওয়ায়্
প লক্রাইর্ের্কাছ্খথর্ক্একো্খপনপস্ল্যার্খচর্য়্পনর্ল;্স্বর্ির্ষ,্একো্ছুপর্খচর্য়্
পনর্য়্িাপনর্য়্পনর্ল্পনর্জর্খপনপস্লো!্এই্আিযে্ েুঘেেনার্পুনরাবৃপত্ত্ঘেল্ভারিীর্য়র্
ঘর্রও।্ খছর্লপে্স্বল্পভাষী,্ েবেকায়।্হুর্কর্ির্িা্ খবাঁকার্না্ নাক।্আের্চার্ে্আিার্ের্
কাযেকলাপ্লক্ষ্করর্ি্লা ল্খস্।্খহাির্স্র্স্থাপিয্স্ম্পপকেি্অযযয়ন্স্িাপ্ত্হর্ল্খযন্
হাাঁপ্খছর্ে্বাাঁচল!্খবি্বুঝলাি,্আিার্ের্পবোয়্পের্য়্েুপি্হল্খস্।্পকন্তু্উভয়র্ক্ষর্েই্
খহািস্্ খয্িার্অভীপিি্স্ভর্ের্স্ন্ধ্ান্পায়পন,্িা্পপবষ্কার্ বুঝর্ি্পারলাি্ওর্ িুে্
খের্ে।্িৃিীয়বার্পনষ্ফল্হল্আিার্ের্অপভযান।্খোকা্িারা্স্র্েও্েরজা্খোলা্েভর্র্
থাকুক,্খভির্খথর্ক্এিন্এক্পিলা্কেযে্ভাষার্বষেণ্খভর্স্্এল্খয্কহিবয্নয়।্
িুপি্ খয-ই্হও্না্ খকন,্পর্রায়া্কপর্না।্ খ াল্লায়্যাও!্ র্জে্ ওর্ঠ্ কু্রদ্ধ্কণ্ঠ।্কাল্
আিার্পরীক্ষা।্আজর্ক্কার্রা্ক্ষিিা্খনই্আিায়্বাইর্র্বার্কর্র। 
 
অিযন্ত্রুক্ষ্খছাকরা,্ পস্াঁপে্ পের্য়্নাির্ি্নাির্ি্রার্ র্খচার্ে্লাল্হর্য়্খির্লর্বগুর্ন্
জ্বর্ল্উর্ঠ্বলর্লন্আিার্ের্পথপ্রেিেক।্ও্অবিয্জানি্না্খয্আপিই্খোকা্খির্রপছ্
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েরজায়।্ িাহর্ল্ ওর্ স্বভাবোই্ ওইরকি্ অভবয,্ অভদ্র্ আর্ এ-রকি্ অবস্থায়্ খিা্
বাস্তপবকই্স্র্ন্দহজনক। 
 
প্রিুযত্তর্র্খহািস্্যা্শুযাল,্িা্স্পিযই্পবপচে। 
 
ওর্স্পঠক্উচ্চিাো্বলর্ি্পার্রন? 
 
পি.্খহািস্,্িা্বলা্িুিপকল।্ভারিীয়্ছার্ের্খচর্য়্ও্লম্বা্বর্ে,্ির্ব্প লক্রাইর্ের্
ির্িা্অিো্নয়।্আিার্খিা্ির্ন্হয়্পাাঁচ্েুে্ছ-ইপঞ্চর্যার্রকার্ছ্হর্ব। 
 
োরুণ্েরকাপর্পর্য়ন্ট,্বলর্ল্খহািস্।্গুড্নাইে,্পি.্খস্ািস্। 
 
পবস্মর্য়্হিািায়্স্র্জার্র্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠন্আিার্ের্পথপ্রেিেক। 
 
হায়্ভ বান,্পি.্খহািস্,্এভার্ব্আিার্ক্অকভ ল্পাথার্র্খের্ল্স্পিয্স্পিযই্পক্আপপন্
েুি্কর্র্চলর্লন?্পপরপস্থপিো্এেনও্উপলপি্করর্ি্খপর্রর্ছন্বর্ল্খিা্ির্ন্হর্ি্
না।্আ ািীকাল্পরীক্ষা।্আজ্রার্িই্পাকাাঁপাপক্ পকছু্বযবস্থা্আিায়্করর্িই্হর্ব।্
প্রশ্নপে্োাঁস্্হর্য়্যাওয়ার্পর্র্খিা্পরীক্ষায়্বস্র্ি্পের্ি্পাপর্না।্খযভার্বই্খহাক্
এ-পপরপস্থপির্স্মু্মেীন্হর্ি্হর্ব্আিায়। 
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খযিন্আর্ছ,্ খিিপন্ চলুক।্ পকছু্ রেবেল্ করর্বন্ না।্ কাল্ খভার্রর্ পের্ক্ এোর্ন্
আস্পছ।্ িেনই্এ-প্রস্র্ঙ্গ্ কথা্ বলবেন।্আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়,্ িেনই্কী্ যরর্নর্
বযবস্থা্ অবলম্বন্ করা্ উপচি,্ খস্-স্ম্পর্কে্ পকছু্ িলাপরািিে্ পের্ি্ পারব।্ ইপিির্যয্
খকার্না্পকছুরই্পপরবিেন্করর্বন্না–স্ািানয্পপরবিেনও্নয়। 
 
খবি,্িাই্হর্ব,্পি.্খহািস্। 
 
আপপন্পনরঙু্কি্পনপিন্ত্ির্ন্থাকর্ি্পার্রন।্এ্উের্কা্উৎপাি্খথর্ক্খবপরর্য়্পোর্
একো-না-একো্পথ্পনিয়্আপবষ্কার্করর্ি্পারব্আিরা।্কার্লা্কাোিাপের্পপরাপিড্
আর্খপনপস্র্লর্কুর্চাগুর্লা্পনর্য়্চললাি।্গুড্বাই। 
 
চত্বর্র্ অন্ধ্কার্র্ খবপরর্য়্ এর্স্্ আবার্ ওপরপের্ক্ িাকালাি্ জানলাগুর্লার্ পার্ন।্
ভারিীয়্ছােপে্িেনও্পায়চাপর্করপছল্ঘরিয়!্বাপক্েুজর্ন্পছল্েৃপষ্টর্অন্তরার্ল। 
 
বর্োরাস্তায়্এর্স্্পোর্পর্খহািস্্শুর্যার্ল,্কীর্হ্ওয়ােস্ন,্কী্ির্ন্হয়্খিািার?্এ্
খযন্ একো্ খছার্োোর্ো্ খেপবর্ল্ বস্া্ খেলা–অর্নকো্ পিন্ িার্স্র্ হাি্ স্াোইর্য়র্
ির্িা্িাই্নয়্পক?্পিনজন্খলাক্রর্য়র্ছ্এ-খহাঁয়াপলর্ি।্এর্ের্ির্যযই্একজন্কর্রর্ছ্
এ-কাজ।্খিািার্পছন্দস্ই্খলাকপে্খক্শুপন? 
 
ওপর্রর্িলার্আাঁস্তাকুে-িুেো্ খছাকরাো।্ওরই্ খরকডে্স্ব্চাইর্ি্োরাপ।্ইপন্ডয়ান্
খছাকরাোও্পকন্তু্ভাপর্যপেবাজ।্স্ারাক্ষণ্ঘরিয়্পায়চাপর্করার্িার্নো্কী্শুপন? 
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িার্ি্ খকার্না্ খোষ্ খনই।্প্রাণপর্ণ্ পকছু্ িুেস্থ্করার্ খচষ্টা্করর্ল্অর্নর্কই্এ-রকি্
কর্র্থার্ক। 
 
কীরকি্অদু্ভিভার্ব্বাাঁকার্চার্ে্আিার্ের্পের্ক্িাকাপিল,্িা্খের্েছ্খিা? 
 
িুপিও্অিপনভার্ব্িাকার্ি্যপে্পরীক্ষার্আর্ র্রার্ির্প্রস্তুপির্িার্ঝ্অনাহভি্এক্
েঙ্গল্ খলাক্এর্স্্  ুকি্ খিািার্ ঘর্র।্ না,্ না,্ ওর্ি্ খকার্না্  লপি্ খেপে্ না্আপি।্
খপনপস্ল,্ছুপর–স্বই্স্র্ন্তাষজনক।্পকন্তু্িবুও্ওই্খলাকোই্খয্খ ালিাল্কর্র্পের্ি্
স্ব। 
 
খক? 
 
খকন,্বযাপনোর,্খস্াির্স্র্পপরচারক?্এ-বযাপার্র্িার্ভভ পিকাো্কী্বর্লা্খিা? 
 
রকিস্কি্খের্ে্িার্ক্পবলকুল্োাঁপে্িানুষ্বর্লই্পবশ্বাস্্হয়্আিার। 
 
আিারও্ িাই্ পবশ্বাস্।্ খ ালিাল্ কর্র্ পের্ি্ এই্ জায় াোই।্ কীর্স্র্ জনয্ একজন্
পবলকুল্োাঁপে্িানুষ্ খবি,্ খবি,্এই্ খিা্ খেেপছ্একো্বর্োস্র্ো্িপনহাপর্ খোকান।্
এর্স্া,্আিার্ের্ র্বষণা্শুরু্খহাক্এোন্খথর্কই। 
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িাে্ চারর্ে্ িপনহাপর্ খোকান্ পছল্ িহর্র।্ বৃথাই্ স্বকোয়্ ছুাঁ্ িারলাি।্ প্রপিবারই্
খপনপস্র্লর্কুর্চাগুর্লা্বার্কর্র্চো্োি্পের্ি্চাইর্ল্খহািস্।্পকন্তু্স্বাই্একবার্কয্
জানার্ল্খয্স্াযারণ্খপনপস্ল্নয়্বর্ল্এ-পজপনস্্ের্ক্রাো্হয়্না্বলর্লই্চর্ল,্ির্ব্
অডোর্পের্ল্আপনর্য়্খেওয়া্যার্ব।্বযথেিা্স্র্েও্বনু্ধ্বর্েুব্ের্ি্খ র্ছ্বর্ল্ির্ন্হল্
না।্ খকৌিুকছর্ল্ েুই্কাাঁয্ঝাাঁপকর্য়্হাল্ খছর্ে্ পের্ল্ খস্।্ির্ব্ খস্-খকৌিুক্ পুর্রাপুপর্
নয়,্আযাআপয। 
 
লাভ্খনই্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন।্স্বর্চর্য়্খজারার্লা্আর্চুোন্ত্সু্ে্পছল্এইোই–পকন্তু্
েলােল্খিা্খেেপছ্েো।্পকন্তু্স্পিয্কথা্বলর্ি্কী,্এ-স্ভে্ছাোই্খয্খকস্ো্োো্
করর্ি্পাপর্আপি,্খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্পিলিাে্স্র্ন্দহ্আিার্খনই।্স্বেনাি!্আর্র্ভায়া,্ন-ো্
বাজর্ি্ চলল্ খয!্ আস্বার্ স্ির্য়্ আর্যা-আর্যা্  লায়্ লযান্ডর্লপড্ বর্ল্ পের্য়পছল্
কোইশুপে্তিপর্থাকর্ব্স্ার্ে্স্ািোয়।্আর্র্ভাই্ওয়ােস্ন,্খিািার্এই্বার্রার্ির্স্্
িািাক্আর্অস্ির্য়্োওয়াোওয়ার্জর্নয্আিা্করপছ্পি প রই্বাপে্ছাোর্খনাপেি্
পার্ব।্আর,্ খিািার্অযঃপির্নর্অাংি্আিার্কও্ পনর্ি্ হর্ব।্ পকন্তু্ নাভোস্্ পিক্ষক,্
অস্াবযানী্পপরচারক্আর্পিনজন্স্িুবাহী্ছার্ের্রহস্যর্ভে্করার্আর্ ্খিা্িা্করা্
যার্ব্না। 
 
খস্পেন্আর্এ-প্রস্ঙ্গ্পনর্য়্উচ্চবাচয্করল্না্খহািস্।্যপেও্খেপর্কর্র্পডনার্োওয়ার্
পর্বহুক্ষণ্পচন্তািগ্ন্হর্য়্বর্স্্রইল্ও।্স্কাল্আেোয়্স্র্ব্প্রািঃকৃিয্খিষ্কর্রপছ,্
এিন্স্ির্য়্আিার্ঘর্র্ ুকল্ও। 
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বলল,্ ওর্হ্ ওয়ােস্ন,্ খস্ন্ট্ পলউকস্-এ্ যাওয়ার্ স্িয়্ হর্য়র্ছ।্ প্রািরাি্ না-খস্র্র্
আস্র্ি্পারর্ব? 
 
পনিয়। 
 
আিরা্ প র্য়্ পনপিি্ পকছু্ না-বলা্ পযেন্ত্ খিা্ হাাঁকপাাঁক্ কর্র্ িরর্বন্ খস্ািস্।্আর,্
ভয়াংকর্খস্্ছেেোপন,্নাপক্বল? 
 
ওাঁর্ক্পনপিি্পকছু্বলার্ির্িা্উপাোন্খপর্য়ছ? 
 
ির্ন্খিা্হয়্খপর্য়পছ। 
 
পস্দ্ধার্ন্ত্খপৌঁর্ছার্ি্খপর্রছ? 
 
খপর্রপছ,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন।্এ-রহর্স্যর্স্িাযান্আপি্কর্রপছ। 
 
পকন্তু্োেকা্স্াক্ষযপ্রিাণ্িুপি্খপর্ল্কী্কর্র্শুপন?্আর্খপর্লই-বা্কী? 
 
আহা!্ খভার্ ছ-োর্ ির্িা্ অস্ির্য়্ খিা্ আর্ খরে্ হাওয়া্ োওয়ার্ জর্নয্ িযযািযা ্
কপরপন্আপি।্ঝাো্ েুর্ো্ ঘণ্টা্ খবেি্ োের্ি্ হর্য়র্ছ্আিার্ক।্আর্কি্কর্র্ পাাঁচ্
িাইল্হাাঁের্ি্হর্য়র্ছ।্ির্বই্না্পকছু্খেোর্ি্পারপছ।্এই্খেে। 
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হাি্বাপের্য়্যরল্ও।্হার্ির্িালুর্ি্খেেলাি্কার্লা্রর্ঙর্ির্ণ্ডর্ির্িা্কাোিাপের্
তিপর্খছার্ো্খছার্ো্পিনর্ে্পপরাপিড। 
 
আর্র,্খহািস্,্কাল্খিা্খিার্ে্েুর্ো্খপর্য়পছর্ল!্আর্একো্খপর্য়পছ্আজ্স্কার্ল।্েুব্
স্াযাপস্র্য্পবির্কের্বযাপার্খহ।্পিন্নম্বরোর্আ িন্খয-অঞ্চল্খথর্ক,্এক্নম্বর্আর্
েুনম্বর্রর্ উৎপপত্তও্ খস্ইোর্ন।্ িাই,্ না,্ ওয়ােস্ন?্ খবি,্ খবি,্ চর্ল্ এর্স্া্ চেপে।্
বনু্ধ্বর্খস্াির্স্র্যন্ত্রণা্লাঘব্কর্র্আস্া্যাক্এবার। 
 
বাস্তপবকই্রীপিির্িা্উর্ত্তপজি্অবস্থায়্খেেলাি্েুভো া্পিক্ষক্খবচাপরর্ক্িার্খচম্বার্র্
খপৌঁছার্নার্ পর।্ খস্-উর্ত্তজনা্ খেের্ল্ স্পিযই্ বে্ করুণা্ হয়।্ আর্ কর্য়ক্ ঘণ্টার্
ির্যযই্শুরু্হর্ব্পরীক্ষা।্অথচ্িেনও্িার্উভয়্স্াংকর্ের্যন্ত্রণা্ খঘার্চপন।্িেনও্
ভাবর্ছন,্ এ-কাণ্ড্ স্বেস্ির্ক্ষ্ হাপজর্ করর্বন,্ না্ বেিাি্ নিারোর্কও্ িভলযবান্
স্কলারপির্পর্পরীক্ষায়্প্রপির্যাপ িা্করর্ি্খের্বন!্এিনই্উেগ্র্িার্িানপস্ক্উের্ব ্
খয্ চুপ্ কর্র্ োাঁপের্য়ও্ থাকর্ি্ পারপছর্লন্ উপন।্ খহািস্র্ক্ খের্েই্ েু-হাি্ স্াির্ন্
প্রস্াপরি্কর্র্বযাকুলভার্ব্ছুর্ে্খ র্লন্িার্পার্ন। 
 
জয়্ভ বান,্আপপন্িাহর্ল্এর্স্র্ছন!্আিার্ভয়্হর্য়পছল্হয়র্িা্ পনরাি্ হর্য়্ হাল্
খছর্ে্পের্য়র্ছন্আপপন।্কী্কপর্বলুন্খিা?্পরীক্ষা্শুরু্করব? 
 
হযাাঁ।্শুরু্করুন–খকার্না্বাযা্খের্বন্না্পরীক্ষায়। 
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পকন্তু্বেিািো— 
 
খস্্পরীক্ষা্খের্ব্না। 
 
িার্নাি্জানর্ি্খপর্রর্ছন? 
 
ির্ন্ হয়্ খপর্রপছ।্ এবযাপার্র্ যপে্ পাাঁচ-কান্ না্ করর্ি্ চান্ খিা্ আিার্ের্ পনর্জর্
পনর্জর্পকছু্ক্ষিিা্লাভ্করা্েরকার।্স্ািপরক্পবচারালর্য়র্ির্িা্খছার্োোর্ো্একো্
খকােে্ িািোর্লর্আর্য়াজন্কর্র্আিরাই্ পনস্পপত্ত্কর্র্ খেলব্ এ-বযাপার্রর।্ খস্ািস্,্
আপপন্থাকুন্ওইোর্ন–যপে্পকছু্ির্ন্না্কর্রন।্ওয়ােস্ন,্িুপি্এোর্ন।্আিের্চয়ার্
পনর্য়্িাঝোর্ন্বস্ব্আপি।্অপরাযর্বার্য্েুরু্েুরু্যার্হৃৎপপণ্ড,্িার্বুর্ক্আির্ঙ্কর্
খিল্হানবার্ির্িা্খপাজ্আিরা্পনর্ি্খপর্রপছ্বর্লই্খিা্ির্ন্হয়্আিার।্েয়া্কর্র্
ঘণ্টাো্বাপজর্য়্পেন। 
 
বযাপনোর্ঘর্র্ ুকল।্ ুর্কই্কুাঁকর্ে্এিেুকু্হর্য়্পপপছর্য়্খ ল্এক্পা।্খবি্বুঝলাি,্
আিার্ের্ যিোবিারসু্লভ্ ভাবভপঙ্গিা্আর্ যিোপযকরণ্ েৃিয্ খের্ে্ ভর্য়্ পবস্মর্য়্ খকাঁর্প্
উর্ঠর্ছ্ওর্বুক। 
 
খহািস্্বলর্ল,্েয়া্কর্র্েরজাো্বন্ধ্্কর্র্োও।্বযাপনোর,্ িকার্লর্ঘেনায়্ খয-
স্িযেুকু্লুকার্না্আর্ছ,্িা্পক্এবার্বলর্ব? 
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খলাকোর্চুর্লর্খ াো্পযেন্ত্খবায্হয়্েযাকার্ি্হর্য়্খ ল। 
 
আপি্খিা্আপনার্ক্স্বই্বর্লপছ্স্যার! 
 
আর্পকছু্বলার্খনই? 
 
আর্পকছুই্খনই,্স্যার। 
 
খবি,্িাহর্ল্কর্য়কো্স্ম্ভাবনার্কথা্খিানাই্খিািায়।্ িকাল্খচয়ারোয়্প র্য়্যেন্
বর্স্পছর্ল,্ িেন্ পক্ িুপি্ খকার্না্ পজপনস্্ খ াপন্ করার্ অপভপ্রায়্ পনর্য়ই্ খ পছর্ল্
ওোর্ন?্খয্পজপনস্ো্খেোিাে্খবাঝা্খযি্খয্ঘর্রর্ির্যয্কার্রা্আপবভোব্ঘর্েপছল? 
 
পাঙািপানা্বীভৎস্্হর্য়্ওর্ঠ্বযাপনোর্রর্িুে। 
 
না,্স্যার,্পনিয়্না। 
 
এো্পকন্তু্একো্পনছক্স্ম্ভাবনা,্খিালার্য়ি্পিপষ্ট্ লায়্বলর্ল্খহািস্।্আপি্অকপর্ে্
স্বীকার্করপছ,্এ-স্ম্ভাবনা্প্রিাণ্করর্ি্আপি্অপার ।্ির্ব্আর্একপে্পজপনস্্েুবই্
স্ম্ভব্বর্ল্ির্ন্হর্ি্আিার।্পি.্খস্ািস্্পপছু্খেরািাে্খস্ই্িুহভ র্িে্ খিাবার্ঘর্র্খয-
খলাকো্লুপকর্য়্পছল্িার্ক্িুপিই্খছর্ে্পের্য়পছর্ল। 
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শুকর্না্খঠাাঁর্ে্পজভ্বুপলর্য়্পনর্ল্বযাপনোর। 
 
ওোর্ন্খকউ্পছল্না,্স্যার। 
 
আহা,্ খস্ইোই্ খিা্ পপরিার্পর্ পবষয়,্ বযাপনোর।্এিক্ষণ্পযেন্ত্ স্িয্ বলর্লও্ বর্ল্
থাকর্ি্পার।্পকন্তু্এবার্খিা্আপি্জাপন্খয্ডাহা্পির্থয্বলছ্িুপি। 
 
ওোর্ন্খকউ্পছল্না,্স্যার। 
 
যীর্র,্বযাপনোর,্যীর্র। 
 
না,্স্যার,্খকউ্পছল্না। 
 
িাই্যপে্হয়্খিা্আর্খকার্না্েবরােবর্িুপি্আিার্ের্পের্ি্পারর্ব্না।্েয়া্কর্র্
এ-ঘর্রই্থাকর্ব্পক্িুপি?্খিাবার্ঘর্রর্েরজার্পার্ি্প র্য়্োাঁোও।্খস্ািস্,্একো্
অনুর্রায্আর্ছ।্অনুগ্রহ্কর্র্প লক্রাইর্ের্ঘর্র্প র্য়্িার্ক্একবার্এোর্ন্আস্র্ি্
বলর্বন্পক? 
 
ক্ষর্ণক্পর্রই্ প লক্রাইের্ক্স্র্ঙ্গ্ পনর্য়্ পের্র্এর্লন্ খস্ািস্।্ভাপর্চিৎকার্ খচহারা্
খছর্লপের।্ পছপপছর্প্ লম্বা্ নিনীয়্ িনু।্ লাপের্য়্ লাপের্য়্ চলার্েরার্ যরন্ খেের্লই্
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খবাঝা্ যায়্ কিোপন্ পবেুযৎিপক্ত্ লুপকর্য়্আর্ছ্ িার্ প্রপি্ পের্ক্ষর্পর্ ির্যয।্ চেপর্ে্
পক্ষপ্রিায়্ িজবুি্ খেহোপন।্ িুেশ্রী্ সু্ন্দর্ আর্ অকপে!্ উের্ব ঘন্ নীল্ নীল্ েুই্
খচার্ের্ েৃপষ্ট্ বুপলর্য়্ পনর্ল্খস্্আিার্ের্প্রর্িযর্কর্ওপর।্িারপর্িা্ পস্থর্হর্য়্ খ ল্
েভর্রর্ খকার্ণ্ োাঁপের্য়্ থাকা্ বযাপনোর্রর্ িুর্ের্ ওপর।্ এবার্ িার্ খচার্ের্ িারায়্
খেেলাি্পনরাবয়ব্তনরার্িযর্প্রপিিপব। 
 
খহািস্্বলর্ল,্েরজাো্বন্ধ্্কর্র্পেন।্পি.্প লক্রাইে,্এোর্ন্আিরা্ছাো্আর্খকউ্
খনই্এবাং্আিার্ের্কর্থাপকথর্নর্একপে্অক্ষরও্বাইর্র্ খকউ্ খকার্নাপেনই্জানর্ি্
পারর্ব্ না।্কার্জ্কার্জই,্অনায়ার্স্ই্ ির্নর্অ েল্ েুর্ল্ পের্য়্অকপে্কথা্কইর্ি্
পাপর্আিরা।্পি.্প লক্রাইে,্আিরা্জানর্ি্চাই্আপনার্ির্িা্এ-রকি্িযোোস্ম্পন্ন্
িানুষ্ িকার্লর্এই্ পহেি্কাজো্করর্লন্কী্কর্র? 
 
েলিপলর্য়্উর্ঠ্পপছু্হর্ে্খ ল্েুভো া্িরুণ্প লক্রাইে।্িারপর্রই্বর্ো্বর্ো্খচার্ে্
িাকার্ল্বযাপনোর্রর্পার্ন।্খস্-খচার্ে্পািাপাপি্েুর্ে্উঠল্আিঙ্ক্আর্পিরস্কার। 
 
না,্ না,্ পি.্ প লক্রাইে!্একো্কথাও্আপি্ বপলপন্একো্কথাও্ না।্আকুল্কর্ণ্ঠ্
পচৎকার্কর্র্ওর্ঠ্বযাপনোর! 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ না্ বলপন।্ পকন্তু্ এবার্ িা্ বলর্ল।্ পি.্ প লক্রাইে,্ এবার্ বুঝর্ি্
খপর্রর্ছন।্খিা্বযাপনোর্রর্একপে্কথার্পর্আর্খকার্না্আিা্খনই্আপনার।্এেন্
আপনার্একিাে্পথ্হর্ি্অকপর্ে্স্ব্পকছু্স্বীকার্করা। 
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িুহভ র্িের্জর্নয্েু-হাি্িুর্ল্োরুণ্আর্ক্ষর্প্থর্থর্কর্র্খকাঁর্প্ওঠা্খেহোর্ক্স্াির্ল্
খনওয়ার্প্রয়াস্্খপর্ল্প লক্রাইে।্পর্রর্িুহভ র্িেই্খস্্জানু্খপর্ি্বর্স্্পেল্খেপবর্লর্
পার্ি্এবাং্েুই্করির্ল্িুে্খ র্ক্পনঃর্ির্ষ্খভর্ঙ্পেল্আর্ব ঘন্কান্নায়।্ওঃ,্খস্্
কী্েুাঁপপর্য়্েুাঁপপর্য়্কান্না। 
 
নরি্  লায়্ খহািস্্ বলর্ল,্ আর্স্ত,্ আর্স্ত।্ িানুষিার্েরই্ ভুল্ হয়।্ আর,্ িা্ ছাো্
আপনার্ক্োপ ্ পক্রপিনাল্হওয়ার্অপবাে্ খিা্ খকউ্ পের্ি্না।্আপনার্বের্ল্যপে্
স্িস্ত্ ঘেনাো্ বপল্ পি.্ স্স্ািস্র্ক্ িাহর্ল্ হয়র্িা্ আিার্ ভুল-েুল্ হর্ল্ শুযর্র্
খেওয়াোই্স্হজির্হর্ব্আপনার্পর্ক্ষ।্িাই্করব্নাপক?্খবি,্খবি,্কষ্ট্কর্র্আর্
উত্তর্ পের্ি্ হর্ব্ না!্ শুযু্ শুর্ন্ যান।্ লক্ষ্ রােুন্ যার্ি্আপনার্ ওপর্ খকার্নারকি্
অপবচার্না্কর্র্বপস্। 
 
পি.্ খস্ািস্,্ খয-িুহভ র্িে্ আপপন্ আিায়্ বলর্লন্ খয্ আর্ খকউ্ খিা্ নয়ই,্ এিনকী্
বযাপনোর্রর্ পর্ক্ষও্জানা্ স্ম্ভব্ পছল্ না্আপনার্ ঘর্র্ খপপারগুর্লার্আপবভোব-িে,্
পঠক্িেন্ খথর্কই্ খকস্ো্একো্স্পষ্ট্রূপ্ পনর্ি্শুরু্করর্ল্আিার্ির্নর্ ির্যয।্
অবিয্ছাপাোনার্খলার্ক্জানি্পকন্তু্খস্-স্ম্ভাবনা্নাকচ্কর্র্পেলাি।্খকননা,্খস্্খিা্
অপের্স্ই্ পরীক্ষা্ করর্ি্ পারি্ কা জগুর্লা।্ ভারিীয়্ ছার্ের্ স্ম্বর্ন্ধ্ও্ পকছু্ ভাপবপন্
আপি।্প্রুেগুর্লা্পাকার্না্অবস্থায়্থাকর্ল্কা জগুর্লা্আস্র্ল্কীর্স্র,্িা্ খিা্আর্
িার্পর্ক্ষ্জানা্ স্ম্ভব্ নয়।্ সু্িরাাং্িাও্ বাে্ পেলাি।্ ঘর্র্ খয্  ুর্কপছল্ খস্্জানি্
খপপারগুর্লা্খেপবর্লর্ওপর্আর্ছ।্পকন্তু্কী্কর্র্জানল্খস্? 
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আপনার্ঘুর্র্আস্ার্স্ির্য়্জানলাো্পরীক্ষা্কর্রপছলাি।্িেন্আপনার্একো্একো্
িজাোর্যারণা্শুর্ন্হাপস্্ খপর্য়পছল্আিার।্েেের্ে্ পের্নর্আর্লায়্ পবপরীি্ পের্কর্
ঘরগুর্লার্ বাপস্ন্দার্ের্ খচার্ের্ ওপর্ পের্য়্ আ ন্তুক্ িহাপ্রভু্ খঠর্লঠুর্ল্ জানলা্ পের্য়্
খভির্র্ ুকর্ছএিপন্একো্স্ম্ভাবনা্আপি্নাপক্পচন্তা্করপছলাি।্রীপিির্িা্উদ্ভে্এই্
যারণা।্ আস্র্ল্ আপি্ খির্প্ খেেপছলাি,্ কিোপন্ লম্বা্ হর্ল্ ির্ব্ একজর্নর্ পর্ক্ষ্
জানলার্স্াির্ন্পের্য়্খযর্ি্খযর্ি্িাঝোর্নর্খেপবর্লর্ওপর্রাো্কা জগুর্লা্খেের্ি্
পাওয়া্স্ম্ভব।্আপি্ছ-েুে্লম্বা।্পকন্তু্আপনার্কও্কস্রি্কর্র্ির্ব্খেের্ি্হর্য়র্ছ্
িাঝোর্নর্ খেপবলো।্ওই্উচ্চিার্কর্ি্কার্রা্ পর্ক্ষই্এ-সু্র্যা ্পাওয়া্ স্ম্ভব্ নয়।্
আপপন্খিা্জার্নন,্পিনজন্ছার্ের্ির্যয্খয্অস্বাভাপবক্রকর্ির্লম্বা্েয়ীর্ির্যয্িার্
ওপর্রই্নজর্রাের্ল্লাভ্হর্ব্স্বর্চর্য়্ খবপি–এিন্কথা্ভাববার্ির্িা্ যুপক্ত্এর্স্্
খ পছল্আিার্িাথার্ির্যয। 
 
ঘর্র্  ুকলাি।্ স্াইড-খেপবল্ স্ম্পপকেি্ েুাঁপেনাপে্আপনার্ক্ জানালাি।্ প লক্রাইে্ খয্
লাংজার্ম্প্ েক্ষ,্ এ-িথয্ আপপন্ আিায়্ না-বলা্ পযেন্ত্ িাঝোর্নর্ খেপবল্ স্ম্বর্ন্ধ্্
পবনু্দপবস্ ে্ বুঝর্ি্ পাপরপন্ আপি।িেনই্ স্িস্ত্ পজপনস্ো্ চপকর্ির্ ির্যয্ খভর্স্্ উঠল্
আিার্ির্নর্পেোয়।্বাপক্রইল্শুযু্ পথর্য়াপরর্ক্বলবৎ্করার্জর্নয্কর্য়কপে্প্রািাণ্
স্াংগ্রর্হর।্এবাং্িা-ও্আপি্খপলাি্অপচর্রই। 
 
যা্ঘর্েপছল,্িা্শুনুন।্স্ারাপবর্কলো্খেলার্িার্ঠ্লাংজাম্প্প্রযাকপেস্্কর্র্কাপের্য়র্ছ্
এই্িরুণপে।্লাোবার্জুর্িা্কাাঁর্য্ঝুপলর্য়্পের্র্আর্স্্খস্।্জার্নন্খিা,্এ্যরর্নর্
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জুিার্িলায়্প্রচুর্কাাঁো্লা ার্না্থার্ক।্জানলার্স্াির্ন্পের্য়্যাওয়ার্স্ির্য়্খরজায়্
লম্বা্হওয়ার্েরুন্খেপবর্লর্ওপর্রাো্প্রেগুর্লা্খস্্খেের্ি্পায়।্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্বুর্ঝ্খনয়্
পজপনস্গুর্লা্কী।্ খকার্না্ক্ষপিই্হি্না্যপে-না্েরজার্স্াির্ন্ পের্য়্যাওয়ার্স্ির্য়্
আপনার্ অস্াবযানী্ পপরচারর্কর্ খের্ল্ যাওয়া্ চাপবো্ খেের্ি্ খপি্ খস্।্ আচপম্বর্ি্
একো্খঝাক্খচর্প্বর্স্্ওর্ির্ন।্খভির্র্ ুর্ক্খেের্ি্হর্ব্কা জগুর্লা্স্পিযই্প্রুে্
পকনা।্ কাজো্ েুঃস্াহর্স্র।্ পকন্তু্ পবপজ্জনক্ নয়।্ খকননা,্ যরা্ পর্ে্ খ র্লই্ স্াোই্
খ র্য়্পেি্খস্্খয্পনছক্একো্প্রশ্ন্পজর্েস্্করার্জর্নযই্িার্এর্হন্প্রর্বি। 
 
পকন্তু্যেনই্খেের্ল্খয্কা জগুর্লা্বাস্তপবকই্প্রশ্নপর্ের্প্রুে,্িেন্আর্প্রর্লাভর্নর্
েপ্পর্ খথর্ক্ পনর্জর্ক্ স্পরর্য়্ রাের্ি্ পারর্ল্ না্ খস্।্ জুর্িা্ েুর্ো্ নাপির্য়্ রাের্ল্
খেপবর্লর্ওপর।্জানলার্কার্ছ্ওই্খচয়ারোয়্কী্খরর্েপছর্লন্বলুন্খিা? 
 
েস্তানা।্বলর্ল্িরুণ্প লক্রাইে। 
 
পবজয়র্ ৌরর্ব্বযাপনোর্রর্পার্ন্িাকাল্খহািস্। 
 
েস্তানাগুর্লা্ খচয়ার্রর্ওপর্ খরর্ে্প্রেগুর্লা্ িুর্ল্ পনর্ল্ খস্।্একস্র্ঙ্গ্স্বগুর্লা্ নয়।্
এক্একো্কর্র্ পনর্ল্ নকল্করার্জর্নয।্ ও্ খভর্বপছল্ িাোরিিাই্ পনিয়্প্রযান্
েেক্পের্য়্ ুকর্বন্এবাং্জানলা্খথর্কই্আপনার্ক্খেের্ি্পার্ব্খস্।্পকন্তু্আিরা্খিা্
জাপন,্িাোরিিাই্ পের্র্এর্লন্পার্ির্েেক্ পের্য়।্হঠাৎ্িারা্পার্য়র্িব্দ্পাওয়া্
খ ল্েরজার্স্াির্নই।্পালার্নার্স্ম্ভাবয্পথ্আর্খনই।্েস্তানার্কথা্খবিালুি্ভুর্ল্
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প র্য়্ জুর্িার্জাো্ িুর্ল্ পনর্য়্ পিরর্বর্ ্ খস্্  ুর্ক্পেল্ খিাবার্ঘর্র।্আপপন্আর্ ই্
লক্ষ্কর্রর্ছন,্ খেপবর্লর্ওপর্ওই্আাঁচেো্একপের্ক্ েুব্ক্ষীণ,্ পকন্তু্ খিাবার্ঘর্রর্
েরজার্ পের্ক্ যিই্ খ র্ছ্ ো ো,্ িিই্ িা্  ভীরভার্ব্ খকর্ে্ প র্য়্ েু-ভা ্ কর্র্
পের্য়র্ছ্চািো।্শুযু্এই্খেের্লই্খিা্খবাঝা্যায়্জুর্িাগুর্লা্খের্ন্পনর্য়্যাওয়া্হর্য়র্ছ্
ওইপের্কই্এবাং্আস্াপি্আশ্রয়্ পনর্য়র্ছ্ওই্ঘর্র।্কাাঁোর্চারপার্ি্ খলর্ ্থাকা্িাপে্
পর্ে্রইল্খেপবর্লর্ওপর।্পিিীয়্নিুনা্আল া্হর্য়্পেল্খিাবার্ঘর্র।্আরও্বপল,্
আজ্স্কার্লই্হাাঁের্ি্হাাঁের্ি্খেলার্িার্ঠ্প র্য়পছলাি্আপি।্প র্য়্খেের্ি্খপলাি্এই্
কার্লা্রর্ঙর্আঠার্লা্কাোিাপের্উৎস্।্লাোবার্ র্িে্এ্যরর্নর্িাপের্বযবহার্খেো্
যায়।্িা্ছাোও্করাি্খচরা্কার্ঠর্গুাঁর্ো্বা্ ার্ছর্স্ভক্ষ্ম্ছালচুণে্ছপের্য়্খেওয়া্হয়্
ওপর্র্ যার্ি্কর্র্লাোবার্ পর্অযাথপলে্ পপছর্ল্ না্ যায়।্গুাঁর্ো্ স্র্িি্কাোিাপের্
নিুনা্োপনকো্পনর্য়্এর্স্পছ্স্ার্থ।্যা্বললাি,িা্স্িয,্পি.্প লক্রাইে? 
 
পস্র্য্হর্য়্োাঁপের্য়্উর্ঠপছল্িরুণ্ছাে্প লক্রাইে। 
 
এেন্বলর্ল,্হযাাঁ,্স্যার,্স্িয। 
 
হায়্ভ বান,্এ্ছাো্আর্পকছুই্পক্খিািার্বলার্খনই?্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠন্খহািস্। 
 
আর্ছ,্স্যার।্ পকন্তু্এই্লজ্জাকর্বযাপার্প্রকাি্পাওয়ার্আঘার্ি্হিবুপদ্ধ্হর্য়্ খ পছ্
আপি।্স্ারারাি্ছেেপের্য়্কাোর্নার্পর্ খভার্রর্ পের্ক্এ-পচপঠ্ পলর্েপছলাি্আপনার্
কার্ছ।্ আিার্ পাপকাজ্ খয্ আর্  াকা্ খনই,্ এ-েবর্ জানার্ আর্ ই্ পলর্েপছলাি্
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পচপঠো।্ পনন,্স্যার।্ পচপঠোনা্ েুলর্লই্খেের্বন্আপি্ পলর্েপছ,্আপি্িনস্থ্কর্রপছ্এ-
পরীক্ষা্খেব্না্এবাং্এ-পবষর্য়্আপি্েৃঢ়প্রপিে।্খরার্ডপিয়ান্পুপলি্একপে্অপেস্ার্রর্
পে্অোর্কর্রর্ছ্আিায়্এবাং্আপি্অপবলর্ম্ব্েপক্ষণ্আপেকায়্রওনা্হপি। 
 
খস্ািস্্ বলর্লন,্ বাস্তপবকই্ েুব্ েুপি্ হলাি্ খয্ খিষ্ পযেন্ত্ িুপি্ অস্ৎ্ পর্থ্ পাওয়া্
সু্র্যা ্ পনর্য়্লাভবান্হওয়ার্প্রর্চষ্টা্ খথর্ক্ পবরি্হর্য়ছ।্ পকন্তু্িি্পপরবিেন্করর্ল্
খকন্শুপন? 
 
আঙুল্িুর্ল্বযাপনোরর্ক্খেোর্ল্প লক্রাইে। 
 
বলল,্ওই্খস্ই্িানুষপে,্খয্আিায়্পঠক্পর্থ্চালনা্কর্রর্ছ। 
 
খহািস্্বলর্ল,্এবার্পর্থ্এর্স্া্বযাপনোর।্আপি্যা্বললাি,্িা্খথর্ক্পনিয়্একেু্
পপরষ্কার্ বুর্ঝছ্ খয্ একিাে্ িুপিই্ এই্ িরুণ্ ছােপের্ক্ ঘর্রর্ বাইর্র্ খযর্ি্ পের্ি্
পারর্ি।্খকননা,্ঘর্র্পছর্ল্িুপি্এবাং্ঘর্খছর্ে্খবপরর্য়্যাওয়ার্স্ির্য়্পনিয়্িালা্
পের্য়্খ পছর্ল্েরজায়।্জানলা্ পের্য়্পালার্নার্স্ম্ভাবনা্এর্কবার্রই্অপবশ্বাস্য।্আিা,্
এ-রহর্স্যর্খিষ্পর্য়ন্টো্খোলস্া্কর্র্বলর্ব্পক?্খিািার্এ-রকি্আচরর্ণর্অথেো্
কী,্িা্খিা্বুঝলাি্না? 
 
আপপন্যপে্আ ার্ াো্স্ব্জানর্িন,্স্যার,্িাহর্ল্ খেের্িন্জর্লর্ির্িাই্পপরষ্কার্
আিার্আচরর্ণর্অথেেুকু।্ পকন্তু্আপপন্যিই্চিুর্হন্না্ খকন,্িি্খচষ্টা্করর্লও্
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এ-িথয্জানা্আপনার্পর্ক্ষ্স্ম্ভব্পছল্না।্এক্স্ির্য়্আপি্এই্িরুণ্ভদ্রর্লাকপের্
বাবা্ বুর্ো্স্যার্জযার্বজ্ প লক্রাইর্ের্বােলার্ পছলাি।্উপন্স্বেস্বান্ত্হর্ল্পর্র্এ-
কর্লর্জর্পপরচারক্ পহস্ার্ব্এলাি্এোর্ন।্ পকন্তু্ভুলর্ি্পারলাি্না্আিার্পুর্রার্না্
িপনবর্ক্ ভুলর্ি্ পারলাি্ না্ েুপনয়ার্ খচার্ে্ িার্ এ্ পির্নর্ জর্নয,্ িার্ েুনেের্বর্
জর্নয।্পুর্রার্না্ পের্নর্কথা্স্মরণ্কর্র্িার্খছর্লর্ক্যিোপন্পারলাি্খচার্ে্খচার্ে্
রােলাি্ আপি।্  িকাল্ খচাঁচার্িপচ্ শুর্ন্ এ-ঘর্র্ আস্ািাে্ প্রথর্িই্ খয্ পজপনস্গুপল্
খেেলাি্,্িা্হল্ওপেককার্খচয়ার্রর্ওপর্পর্ে্থাকা্পি.্প লক্রাইর্ের্েস্তানা্েুপে।্
এ-েস্তানা্আপি্ভার্লাভার্বই্পচপন্এবাং্িাই্চপকর্ি্বুঝলাি্এোর্ন্িার্ের্আ ির্নর্
রহস্যেুকু।্ পি.্ খস্াির্স্র্ খচার্ে্পের্লই্োাঁস্্ হর্য়্পের্ব্স্ব্ পকছু।্িাই্ঝপ্কর্র্
বর্স্্পেলাি্খচয়ারোয়।্আপনার্ক্খডর্ক্আনার্জর্নয্ পি.্খস্ািস্্ঘর্রর্বাইর্র্না-
যাওয়া্পযেন্ত্আর্খচয়ার্খছর্ে্একচুলও্নেলাি্না।্িারপর্রই্আিার্িরুণ্িপনব,্
যার্ক্আপি্হাাঁেুর্ি্শুইর্য়্খোলনা্পের্য়পছ,্খবপরর্য়্এল্পার্ির্ঘর্খথর্ক্এবাং্িেুপন্
স্ব্স্বীকার্করর্ল্আিার্কার্ছ।্স্যার,্এরপর্পক্িার্ক্বাাঁচার্নার্খচষ্টা্করাো্আিার্
পর্ক্ষ্ স্বাভাপবক্ নয়?্ স্বাভাপবক্ নয়্ পক্ িার্ বাবা্ যা্ করর্িন্ পঠক্ খস্ইভার্ব্ ওর্ক্
বুপঝর্য়্বলার্ খচষ্টা্করা্ খয্এ-পর্থ্িার্ খকার্না্লাভই্হর্ব্না?্এজর্নয্ পক্আিায়্
আপপন্খোষ্খেন,্স্যার? 
 
পনিয়্না।্জযািুক্ত্যনুর্কর্ির্িা্েক্কর্র্োাঁপের্য়্উর্ঠ্আন্তপরক্সু্র্র্বলল্খহািস্,্
খস্ািস্,্আপনার্খছাি্স্িস্যার্স্িাযান্করর্ি্খপর্রপছ্বর্লই্খিা্ির্ন্হর্ি।্এপের্ক্
বাপের্ি্ঠান্ডা্হর্ি্আিার্ের্প্রািরাি।্এর্স্া্ খহ,্ওয়ােস্ন।্ পি.্ প লক্রাইে,্আিার্
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পবশ্বাস্,্ খরার্ডপিয়ায়্আপনার্ উজ্জ্বল্ ভপবষষযৎ্ রর্য়র্ছ।্ জীবর্ন্ শুযু্ একবার্আপপন্
নীর্চ্নাির্লন।্এবার্খেো্যাক,্ভপবষযর্ি্কি্উাঁচুর্ি্আপপন্উঠর্ি্পার্রন। 
 
———– 
 
েীকা 
 
প্রশ্নপর্ের্পলায়ন্ :্ পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্ পি্েুর্ডন্টস্্জুন্১৯০৪্স্াংেযার্িযান্ড্
িযা াপজর্ন্ ইাংলর্ন্ড্ এবাং্ কপলয়াস্ে্ উইকপলর্ ২৪্ খস্র্েম্বর্ ১৯০৪্ স্াংেযায়্ প্রথি্
প্রকাপিি্হয়। 
 
একপে্ পবশ্বপবেযালয়্ িহর্র্ :্ ইাংলর্ন্ড্ পবশ্বপবেযালয়্ িহর্ বলর্ি্ অক্সর্োডে্ এবাং্
খকিপিজর্কই্খবাঝার্না্হয়।্ খহাির্স্র্ ল্প্বা্উপনযাস্্ খথর্ক্পাওয়া্ পবপভন্ন্িথয্বা্
বক্তবয্স্ার্পর্ক্ষ্ র্বষকরা্ির্ন্কর্রন্খহািস্্অক্সর্োর্ডেরই্ছাে্পছর্লন।্এই্ র্ল্পর্
িহরপের্স্র্ঙ্গ্খহাির্স্র্পপরচয়্খের্ে্িারা্অনুিান্কর্রন্এোর্নও্অক্সর্োর্ডের্কথা্
বলা্হর্য়র্ছ। 
 
পথউপস্ডাইপডজ্ :্ আনুিাপনক্ ৪৬০্ পিেপভবোর্ব্দর্ পগ্রক্ ইপিহাস্পবে,্ পথউপস্ডাইপডজ্
পছর্লন্এর্থর্ের্বাপস্ন্দা।্খপর্লার্পার্নপস্য়ার্যুর্দ্ধ্অাংি্খনন্পকন্তু্স্পােোর্স্র্ঙ্গ্যুর্দ্ধ্
আপপপাপলস্্িহরর্ক্রক্ষা্করর্ি্না-পারায়্এর্থে্খথর্ক্পনবোপস্ি্হন।্এর্পরবিেী্
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কুপে্বছর্র্ পিপন্এর্থে্এবাং্স্পােোর্ রাজননপিক্স্ম্পকেপবষয়ক্গ্রন্থ্ পহপি্অব্েয্
পপলর্পার্নপস্য়ান্ওয়ার্রচনা্কর্রন। 
 
পিনর্ে্ পস্ল্প্কা র্জ্প্রুেো্এর্স্পছল্ :্অযান্ড্রু্লযাাং্এবাং্অনযানয্কর্য়কজন্ র্বষক্
জাপনর্য়র্ছন,্ পথউপস্ডাইপডর্জর্একপে্ স্ম্পভণে্ পপরর্ির্ের্প্রুর্ের্জনাও্ পিনপে্ পস্ল্প্
লা র্ি্পার্র্না। 
 
JOHANNEABER:্ জািোপনর্ নুর্রিবা ে্ িহর্র্ কাস্পার্ েযাবার-এর্ প্রপিষ্ঠা্ করা্
খপনপস্ল্তিপরর্বযাবস্া্িার্প্রণাপি্খজাহান্লুথার্ভন্েযাবার্ (১৮১৭-১৮৯৬)্এবাং্
জন্ এবারহাডে্ েযাবার্ (১৮২২-১৮৭৯)্ বর্ো্ কর্র্ ছপের্য়্ খেন্ প্রায়্ স্িগ্র্ ইউর্রাপ্
এবাং্আর্িপরকায়। 
 
বু্ল্ হর্য়র্ছ্ :্অক্সর্োডে্ বা্ খকিপির্জর্ছাের্ের্ক্রীোয়্পারেপিেিার্িাংস্াপে্হি্ বু্ল্
হর্ল।্ খলোপোয়্ খলোর্ পাওয়ার্ স্িকক্ষ্ বু্ল্ নািপের্ উদ্ভব্ অক্সর্োর্ডে্ স্েল্
ক্রীোপবের্ের্খেওয়া্ াঢ়্নীল্এবাং্খকিপির্জ্হালকা্নীল্রর্ঙর্েুপপর্খথর্ক। 
 
খছার্োোর্ো্ একো্ খকােে্ িািোর্লর্আর্য়াজন্ কর্র্ :্ েয্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ অযাপব্
গ্রযাঞ্জ্ র্ল্প্পঠক্এই্যরর্নর্একপে্েৃিয্খেো্যায়। 
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খরার্ডপিয়ান্:্আপেকার্েপক্ষণ্অাংর্ি্খরার্ডপিয়া্রাজয্প্রপিপষ্ঠি্হয়্পস্পস্ল্খরাডস্-এর্
উর্েযার্ ্ ১৮৮৯-এর্স্নর্ের্ পভপত্তর্ি।্ খরাডস্্পর্র্েপক্ষণ্আপেকার্ খকপ্কর্লাপনর্
প্রযানিন্ত্রী্হন।্খরার্ডপিয়ার্বিেিান্পপরপচপি্পজম্বাবুর্য়্নার্ি। 
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ভাাংরি হদ্ও়োি ভ়োংকি কার রর্ 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্চালেস্্অ াোস্্পিলভারেন্] 

 
অভযাস্ির্িা্ উর্েিযপবহীন্ স্ান্ধ্য-ভ্রির্ণ্ খবপরর্য়পছলাি্ খহািস্্আর্আপি।্ কুয়ািা-ঘন,্
হােকাাঁপার্না্ িীর্ির্ স্ন্ধ্যা।্ ছ-ো্ না াে্ ঘর্র্ পের্র্ খহািস্্ বাপিো্ জ্বালর্িই্আর্লা্
প র্য়্ পেল্ খেপবর্লর্ উপর্ রাো্ একো্ পভপজপোং্ কার্ডের্ ওপর।্ একবারিাে্ খচাে্
বুপলর্য়্পনর্য়্কাডেোর্ক্খস্্পরি্ঘৃণাভর্র্কর্ণ্ঠ্পবরপক্তর্স্বর্প্রকাি্কর্র্খের্ল্পের্ল্
েভর্র্খির্ঝর্ওপর।্কাডেো্িুর্ল্পনর্য়্খেেলাি,্িার্ি্খলো্রর্য়র্ছ্: 
 
চালেস্্অ াোস্্পিলভারেন, 
অযার্পলর্ডার্োওয়ারস্, 
হযাম্পর্েড। 
 
এর্জন্ট। 
 
খলাকো্খক্খহ?্পজর্েস্্কপর্আপি। 
 
লন্ডর্নর্জঘনযিি্খলাক।্আগুর্নর্স্াির্ন্বর্স্্পর্ে্পা-েুর্ো্ছপের্য়্পের্য়্জবাব্পেল্
খহািস্।্কার্ডের্খপছর্ন্পকছু্খলো্আর্ছ্নাপক? 
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উলর্ে্যর্র্পেলাি,্স্ন্ধ্যা্ছোয়্আস্পছ–পস্.্এ.্এি.। 
 
হুি!্ আস্ার্ স্িয়ও্ হর্য়্ এল্ খেেপছ।্ পচপেয়াোনার্ স্ার্পর্ োাঁচার্ স্াির্ন্ োাঁপের্য়্
পকলপবর্ল,্হেহর্ে,্পপপিল,্খক্লোক্ত্প্রাণীগুর্লার্কার্লা্িৃিুযর্ির্িা্চকচর্ক্খচাে্আর্
কুপেল,্খচপো্িুর্ের্পের্ক্িাকার্ল্খিািার্ া্ পিরপির্কর্র্না?্আপােিস্তক্পর-পর্
কর্র্ওর্ঠ্না্অপপরস্ীি্ঘৃণায়?্স্ারাজীবর্ন্পঞ্চািজন্েুপনর্স্র্ঙ্গ্বুপদ্ধর্পাঞ্জা্লর্েপছ্
আপি,্ পকন্তু্ওর্ের্ির্যয্স্বর্চর্য়্বে্খলাকোর্নাি্শুনর্লও্আিার্এিো্ ঘৃণা্আর্
পবর্িষ্ জার্ ্ না,্ যিো্ হয়্ এই্ খলাকোর্ নাি্ শুনর্ল।্ ওর্ ছায়া্ িাোবার্ প্রবৃপত্তও্
আিার্ খনই।্িবুও্ বযাবস্ার্ োপির্র্ওর্ স্র্ঙ্গ্ স্াক্ষাৎ্ না-কর্র্আিার্উপায়্ খনই–
খকননা,্স্পিয্বলর্ি্কী,্আিার্আিন্ত্রণ্রাের্িই্আজর্ক্খস্্আস্র্ছ্এোর্ন। 
 
পকন্তু্খলাকো্খক,্িা্খিা্বলর্ল্না? 
 
বলপছ্ওয়ােস্ন্বলপছ।্েুপনয়ার্যি্ব্লযাকর্িলার্রর্নাি্শুর্নপছ,্িার্ের্স্ম্রাে্বলা্যায়্
চালেস্্ অ াোস্্ পিলভারেনর্ক।্ খয-পুরুষ্ এবাং্ খয-নারীর্  ৃঢ়্ েবর্ আর্ স্ািাপজক্
িানস্ম্মান্ পিলভারের্নর্ হার্ির্ িুর্ঠায়্ এর্স্্ পর্ে,্ ভ বান্ িার্ের্ রর্ক্ষ্ করুন।্
খঠাাঁর্ের্খকার্ণ্অম্লান্হাপস্্েুপের্য়্িুর্ল্অথচ্িার্বেল্পাথর্রর্ির্িা্কপঠন্হৃেয়্পনর্য়্
খিাষণ্শুরু্হয়,্যিক্ষণ-না্শুযু্পছবর্েেুকু্অবপিষ্ট্থার্ক।্খলাকোর্প্রপিভা্আর্ছ্এবাং্
খিাষণ-পবেযায়্িার্একো্পাপণ্ডিয্থাকার্ের্ল্এ-জািীয়্অনয্খযর্কার্না্বযাবস্ায়্খস্্
প্রপথিযিা্হর্ি্পারি।্ওর্পদ্ধপি্এইরকি্:্ সু্র্কৌির্ল্খস্্স্বাইর্ক্জাপনর্য়্খেয়,্
পবত্ত্বা্েযাপির্জীবর্ন্যাাঁরা্ সু্প্রপিপষ্ঠি,্িার্ের্জীবর্নর্ ভঢ়্িথয্খলো্খকার্না্ পচপঠ্
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অপি্উচ্চ্িভর্লয্পকনর্ি্খস্্প্রস্তুি।্োস্কািরার্পবশ্বাস্ঘািক্চাকর্বা্পঝরাই্শুযু্এ্
যরর্নর্পচপঠ্িার্কার্ছ্পাঠায়্না,্খেহ-ভার্লাবাস্ার্আস্থা্অজেন্কর্র্খির্য়র্ের্ঘপনষ্ঠ্
হর্য়্ উর্ঠর্ছ,্ এিন্ভদ্রবেিািরাও্অর্থের্ খলার্ভ্ ভপরর্য়্ খিার্ল্ পিলভারের্নর্ পচপঠর্
ঝাাঁপপ।্ এপেক্ পের্য়্ খিার্েই্ বযয়কুণ্ঠ্ নয়্ খস্।্ আপি্ জাপন,্ েুলাইর্ন্ খলো্ একো্
পচরকুর্ের্জর্নয্একজন্খপয়াোর্ক্খস্্স্াির্িা্পাউন্ড্োি্পের্য়পছল,্আর্িার্ের্ল্
ধ্বাংস্্ হর্য়্ খ পছল্একো্ স্ম্রান্ত্পপরবার।্ বাজার্র্ খহন্ েবর্ খনই্ যা্ পিলভারের্নর্
কার্ছ্যায়্না,্িুিাপিিুি্েবরও্জিা্পর্ে্িার্েপ্তর্রর্োিায়–িাই্এ-িহর্রর্িি্
িি্খলাক্িার্নাি্শুনর্লও্েযাকার্ি্হর্য়্যায়।্কর্ব্খকাথায়্কীভার্ব্খয্িার্িরণ-
পেপুপন্শুরু্হর্ব,্িা্খকউ্জার্ন্না।্খকননা্পেন্এর্ন্পেন্োওয়ার্ির্িা্অবস্থা্িার্
নয়,্অর্থের্ খযিন্িার্অভাব্খনই,্ খিিন্অভাব্খনই্কভ েবুপদ্ধরও্খঝাপ্ বুর্ঝ্খকাপ্
িারার্জর্নয্হার্ির্িাস্্হার্িই্খরর্ে্বছর্রর্পর্বছর্িান্তপিষ্ট্হর্য়্বর্স্্থার্ক্খস্।্
িারপর্যেন্খবার্ঝ্চো্বাপজ্খজিার্স্িয়্এর্স্র্ছ,্িেন্ছার্ে্িার্হার্ির্িাস্।্
খিািার্ক্খিা্বললািই,্লন্ডর্নর্জঘনযিি্খলাক্হল্এই্পিলভারেন।্স্াযারণ্েুবৃর্ত্তর্
স্র্ঙ্গ্এর্িুলনা্হয়্না,্ খকন্জার্না?্রক্ত্ রি্হর্য়্খ র্ল্িারপপে,্ েুন-জেি্করা্
এক্পজপনস্,্আর্যীর্রসু্র্স্থ্পহর্স্বির্িা্অবস্র্স্ির্য়্িানুর্ষর্পেবাপনিার্িাপন্ত্খকর্ে্
পনর্য়্ িার্ োয়ুিণ্ডর্ল্ পবপযেয়্ খডর্ক্ এর্ন্ পপরপুষ্ট্ োকার্ থপলর্ক্আরও্ পুষ্ট্ করার্
প্রর্চষ্টা্আর্এক্পজপনস্। 
 
বনু্ধ্বরর্ক্এ-রকি্িীি্আর্ব -থর-থর্ভাষায়্কথা্বলর্ি্আপি্েুব্অল্পই্খের্েপছ। 
 
বললাি,্পকন্তু্আইর্নর্আওিায়্পক্খস্্পর্ে্না? 
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পর্ে,্পকন্তু্কাযের্ক্ষর্ে্িার্খকার্না্িভলযই্খনই।্যর,্এক্িপহলার্স্বেনাি্আস্ন্ন।্খস্্
স্ির্য়্পিলভারেনর্ক্কর্য়ক্িার্স্র্জর্নয্শ্রীঘর্র্পাপঠর্য়্িার্খকার্না্লাভ্খিা্হর্িই্
না,্বরাং্পিলভারেন্খজর্ল্যাওয়ার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্িারও্স্বেনাি্হর্ি্স্ম্পভণে।্এইজর্নযই্
িার্ পিকাররা্ পালো্ ঘা্ পের্ি্স্াহস্্পায়্ না।্ পনর্েোষ্ খলাকর্ক্ খোহন্করার্ খচষ্টা্
করর্ল্ অবিয্ েলােল্ হি্ অনযরকি।্ পকন্তু্ এপেক্ পের্য়্ পাকা্ িয়িার্নর্ ির্িা্
কু্ষরযার্বুপদ্ধ্িার।্না্খহ,্না,্ওর্স্র্ঙ্গ্লের্ি্খ র্ল্অনয্পন্থা্ভাবর্ি্হর্ব্আিার্ের। 
 
এিন্খলাকর্ক্এোর্ন্খডর্ক্পাপঠর্য়ছ্খকন? 
 
কারণ,্এক্স্বনািযনয্িপহলা্ির্েল্িার্খকস্্পের্য়র্ছন্আিার্হার্ি।্খকস্ো্শুনর্ল্
স্পিযই্করুণা্হয়,্ওয়ােস্ন।্ ি্িরসু্র্ি্প্রথি্আপবভোর্বই্খস্রা্সু্ন্দরী্পহস্ার্ব্পযপন্
নাি্ কর্রর্ছন,্ ইপনই্ খস্ই্ খলপড্ ইভা্ িযাকওর্য়ল।্ পেন্ পর্নর্রার্ ির্যযই্আলে্ অে্
খডাভারর্কার্েের্স্র্ঙ্গ্িার্ পবর্য়।্ভদ্রিপহলার্অপবর্বচর্কর্ির্িা্ খলো্কর্য়কপে্ পচপঠ্
এর্স্্ পর্ের্ছ্ এই্ পপিাচোর্ েপ্পর্র।্ অপবর্বচক্ ছাো্ কী্ আর্ বলব,্ ওয়ােস্ন।্
পচপঠগুর্লা্খলো্হর্য়পছল্গ্রািাঞ্চর্লর্এক্পবত্তহীন্স্ম্রান্ত্যুবকর্ক।্পবর্য়্খভর্ঙ্খেওয়ার্
পর্ক্ষ্পচপঠগুর্লা্যর্থষ্ট।্খিাো্োকা্না-খপর্ল্পিলভারেন্ওগুর্লা্পাপঠর্য়্খের্ব্আর্লের্
কার্ছ।্আিার্ ওপর্ ভার্ পর্ের্ছ্ িার্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ কর্র্ যিেভর্ স্ম্ভব্ ভার্লা্ ির্িের্
পভপত্তর্ি্পবষয়োর্েয়স্ালা্করার। 
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পঠক্ খস্ই্ িুহভ র্িে্ েোেে্ ির্ব্দর্ স্র্ঙ্গ্ ঘেঘে্আওয়াজ্ শুনলাি্ নীর্চ্ রাস্তার্ ওপর।্
িাপকর্য়্খেপে,্জিকার্লা্একো্জুপে াপে্োাঁপের্য়্নীর্চ।্খজারার্লা্বাপি্েুর্োর্আর্লা্
পঠকর্র্পেপছল্খঘাো্েুর্োর্অপভবে্ সু্ন্দর্ াঢ়্লালর্চ্বাোপি্রর্ঙর্পাপলিকরা্কাাঁর্যর্
ওপর্খথর্ক।্একজন্খপয়াো্েরজা্েুর্ল্যরর্ল্এবাং্েবেকায়্হৃষ্টপুষ্ট্এক্পুরুষ্খনর্ি্
এল্নীর্চ।্খলাকোর্ ার্য়্রাপিয়ান্অযাস্োোন্অঞ্চর্লর্খলািি্চািোর্ওভারর্কাে।্
এক্পিপনে্পর্রই্ঘর্র্ ুকল্খস্। 
 
চালেস্্অ াোস্্পিলভারের্নর্বয়স্্বছর্পঞ্চাি্হর্ব।্যীিান্পুরুর্ষর্ির্িা্িস্তবর্ো্
সু্ পঠি্িাথা।্ খ াল াল,্িাাংস্ল,্শ্মশ্রুপবহীন্ িুে।্ খঠাাঁর্ের্ খকার্ণ্ খযন্ খের্ি্বাাঁযার্না্
অষ্টপ্রহর্রর্পহিিীিল্হাপস্।্আর্চওো্খস্ানার্চিিার্খপছর্ন্একর্জাো্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্যভস্র্
খচার্ের্ উজ্জ্বল্ েীপপ্ত।্ খলাকোর্ হাবভার্ব্ পি.্ পপকউইকসু্লভ্ পহনিষণার্ ছাপ্ পাওয়া্
যায়।্ পকন্তু্এিন্ ছদ্মর্বর্িও্ স্ািানয্ত্রুপে্ খথর্ক্ খ র্ছ–খের্ি-আাঁো্ নকল্ হাপস্্আর্
অিান্ত,্ অন্তর্ভেেী্ খচার্ের্ সু্কপঠন্ পঝপকপিপকর্ জর্নয।্ কণ্ঠস্বর্ িুর্ের্ ির্িাই্ িসৃ্ণ,্
পপরিন্ন।্ঘর্র্ ুর্কই্হৃষ্টপুষ্ট্হাি্বাপের্য়্পবেপবে্কর্র্েুঃে্প্রকাি্এপ র্য়্এল্খস্। 
 
হািোর্ক্স্ম্পভণে্উর্পক্ষা্কর্র্গ্রানাইে্কপঠন্িুর্ে্খহািস্্িাকার্ল্িার্পের্ক।্ছপের্য়্
পেল্পিলভারের্নর্হাপস্।্হাল্খছর্ে্খেওয়ার্ভপঙ্গিায়্েুই্কাাঁয্ঝাাঁপকর্য়্ওভারর্কােো্
েুর্ল্ খের্ল্ খস্।্িারপর্পরি্ যর্ে্ভাাঁজ্কর্র্ খচয়ার্রর্ খপছর্ন্ খরর্ে্আস্ন্গ্রহণ্
কর্র। 
 
এ-ভদ্রর্লার্কর্স্াির্ন্কথাবািো্বলা্যার্ব্খিা?্আিার্পের্ক্ইপঙ্গি্কর্র্বর্স্্খস্। 
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ডাক্তার্ওয়ােস্ন্আিার্বনু্ধ্্এবাং্পােেনার। 
 
খবি,্খবি,্ পিোর্খহািস্।্আপনার্ির্ের্লর্স্বার্থের্ পের্ক্লক্ষ্খরর্েই্বললাি্এ-
কথা।্একো্েুরূহ্স্িস্যা্স্ম্পর্কে্আর্লাচনা— 
 
ডাক্তার্ওয়ােস্ন্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্আর্ ই্স্ব্শুর্নর্ছন। 
 
িাহর্ল্স্রাস্পর্কার্জর্কথাই্খহাক।্আপপন্বলর্ছন,্ খলপড্ইভার্িরর্ে্আর্লাচনা্
করর্বন্ আপপন।্ আিার্ িিে্ খির্ন্ খনওয়ার্ অপযকারও্ পনিয়্ পিপন্ আপনার্ক্
পের্য়র্ছন? 
 
আপনার্িিে্কী,্িাই্বলুন। 
 
স্াি্হাজার্পাউন্ড! 
 
আর,্যপে্িা্না-খেওয়া্যায়? 
 
িাই্ পডয়ার্স্যার,্আিার্পর্ক্ষ্ খস্-আর্লাচনা্ বর্োই্ খবেনাোয়ক।্ পকন্তু্ ১৪্িাপরর্ে্
োকা–পের্ল্১৮্িাপরর্ে্খয্পবর্য়্হর্ব্না্এ-পবষর্য়্পনপিি্থাকর্ি্পার্রন।্খলাকোর্
অস্হয্হাপস্্আর্ র্চাইর্িও্েুপিেুপি্হর্য়্ওর্ঠ।্ক্ষণকাল্পচন্তা্কর্র্খহািস্। 
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িারপর্বর্ল,্এিন্অস্ম্ভব্িিে্আর্রাপ্করর্ছন্আপপন্খয,্িা্খির্ন্খনওয়া্যায়্না।্
পচপঠগুর্লার্পবষয়বস্তু্স্ম্বর্ন্ধ্্অবিয্আপিও্ওয়াপকবহাল।্আিার্পরািিে্অনুস্ার্র্কাজ্
করর্িও্পিযা্করর্বন্না্খলপড্ইভা।্কার্জই্আপি্িার্ক্বলব্ভপবষযৎ্স্বািীর্কার্ছ্
অকপর্ে্স্ব্কথা্েুর্ল্বর্ল্িার্োপক্ষর্ণযর্ওপর্পনভের্করর্ি। 
 
পনঃির্ব্দ্খহর্স্্উঠল্পিলভারেন। 
 
আপপন্খেেপছ,্আলের্ক্এর্কবার্রই্খচর্নন্না। 
 
খহাির্স্র্ িুর্ে্ পরাজর্য়র্ পচহ্ন্ খের্ে্ পপরষ্কার্ বুঝলাি,্ আলের্ক্ পচনর্ি্ িারও্ বাপক্
খনই। 
 
শুর্যায়্ও,্পচপঠগুর্লায়্এিন্কী্ক্ষপিকর্কথা্আর্ছ? 
 
পিলভারেন্জবাব্ খেয়,্ খবজায়্চনির্ন্ পচপঠগুর্লা্প্রাণরর্স্্ভরপুর।্আপপন্যপে্ির্ন্
কর্রন,্এ-পেগুি্আর্লের্হার্ি্স্িপেণ্করর্লই্আপনার্ির্ের্লর্স্বাথে্রক্ষা্পার্ব,্
িেন্না্হয়,্িাই্করা্যার্ব্এবাং্খস্র্ক্ষর্ে্এই্স্ািানয্পলপপকা্ক-ো্পেপরর্য়্আনার্
জর্নয্ এিগুর্লা্ োকা্ জর্ল্ খেওয়াও্ আপনার্ের্ পর্ক্ষ্ খবাকার্িা।বর্ল্ োাঁপের্য়্ উর্ঠ্
খভোর্চািোর্খলািি্খকার্ে্হাি্পেল্খস্। 
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রার্ ্অপিার্ন্ছাইর্য়র্ির্িা্পাঙাি্হর্য়্ওর্ঠ্খহাির্স্র্িুে। 
 
স্বুর।্ যীর্রসু্র্স্থ্কাজ্করা্ খেেপছ্আপনার্ যার্ি্ খনই।্এ-রকি্ যরর্নর্ গুরুত্বপভণে্
বযাপার্পনর্য়্খকার্নারকি্খকর্লঙ্কাপর্যার্ি্না-ছোয়,্খস্-বর্ন্দাবস্ত্খযভার্বই্খহাক্আজ্
আিার্ের্করর্ি্হর্ব। 
 
আবার্ আস্ন্ গ্রহণ্ কর্র্ পিলভারেন।্ বর্ল,্ আপি্ জানিাি,্ এপেকোও্ ভাবর্বন্
আপপন। 
 
খহািস্্বর্ল্চর্ল,্খলপড্ইভা্েুব্যনবিী্নন।্েু-হাজার্পাউন্ড্খেওয়া্িার্নই্িার্স্বল্প্
পবর্ত্তর্প্রায়্স্বেুকুই্পের্য়্খেওয়া্আপনার্োপবর্ি্স্াি্হাজার্পাউন্ড্খেওয়ার্ক্ষিিা্
খিা্িার্এর্কবার্রই্ খনই।্কার্জই্আিার্অনুর্রায,্আপপন্অি্চো্োি্না-খহাঁর্ক্
ওই্ েু-হাজার্রই্ পচপঠগুর্লা্ খেরি্ খেওয়ার্বযবস্থা্করুন।্ পবশ্বাস্্করুন,্ েু-হাজার্রর্
খবপি্একো্কপেেক্খেওয়ার্ক্ষিিাও্খলপড্ইভার্খনই। 
 
আর্একেু্ছপের্য়্পর্ে্পিলভারের্নর্হাপস্–েুই্খচার্ে্পঝকপিক্কর্র্ওর্ঠ্খকৌিভ হর্লর্
আর্লা। 
 
খলপড্ইভার্আপথেক্অবস্থা্স্ম্বর্ন্ধ্্যা্বলর্লন,্িা্আিার্অজানা্নয়।্ির্ব্কী্জার্নন,্
একো্পবষয়্আপপন্স্বীকার্করর্বন্খয,্খযর্কার্না্িপহলার্জীবর্ন্িার্পবর্য়র্লগ্নপেই্
হল্স্র্বোত্তি্ক্ষণ।্এ্স্ির্য়্িার্প্রপিপে্বনু্ধ্বান্ধ্ব,্আত্মীয়স্বজন্িার্জর্নয্পকছু-না-
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পকছু্করার্আগ্রহ্রার্ে।্িািুপল্উপহার্ খেওয়াো্অর্নর্করই্িনঃপভি্হয়্না।্িাই্
বলপছলাি,্ লন্ডর্নর্ খস্রা্ িািাোন্আর্ িােন-ভরা্ পডি্উপহার্ পের্য়্ যিো্আনন্দ্
পাওয়া্যার্ব,্িার্চাইর্িও্বহুগুণ্িৃপপ্ত্পাওয়া্যার্ব্স্ািানয্এই্পেগুিপে্পের্ল। 
 
খহািস্্উত্তর্ পের্ল,্যা্বললাি,্িা্স্িয।্আপনার্োপবির্িা্অি্োকা্স্াংগ্রহ্করা্
স্ম্ভব্নয়।্িই্বলপছলাি,্ভদ্রিপহলার্ভপবষযৎ্নষ্ট্কর্র্আপনার্যেন্খকার্না্লাভই্
হর্ব্না,্িেন্যা্পাওয়া্যার্ি্িাই্খনওয়া্আপনার্পর্ক্ষ্বুপদ্ধিার্নর্কাজ্হর্ব। 
 
ভুল্করর্লন,্ পিোর্খহািস্,্ ভুল্করর্লন।্হার্ে্হাাঁপে্খভর্ঙ্ পের্ল,্আিার্লাভ্বই্
খলাকস্ান্হর্ব্না।্এর্ক্ষর্ে্লাভো্অবিয্হর্ব্পর্রাক্ষভার্ব্এবাং্িা্ পনিান্ত্স্ািানয্
নয়।্ বিেিার্ন্ আে-েিো্ এই্ যরর্নর্ খকস্্ হার্ি্ খরর্ে্ পাকাপি–শুযু্ সু্র্যা ্ বুর্ঝ্
খকাপ্িারার্জর্নয!্একগুাঁর্য়পির্কী্কর্ঠার্িাপস্ত্খলপড্ইভার্ক্আপি্পের্য়পছ,্এ-েবর্
িার্ের্ির্যয্একবার্ছপের্য়্পের্ি্পারর্লই্আিার্কাজ্অর্নকো্স্হজ্হর্য়্আস্র্ব।্
এ-নপজর্খয্একবার্শুনর্ব,্খবয়াোপনা্করার্কল্পনাও্ির্ন্স্থান্পের্ি্পারর্ব্না্খস্।্
আিার্পর্য়ন্টো্বুর্ঝর্ছন্খিা?্পর্কে্খথর্ক্একো্খনােবই্বার্কর্র্খেের্ি্খেের্ি্
বলর্ল্পিলভারেন। 
 
পবেুযর্ির্ির্িা্খচয়ার্খথর্ক্পছের্ক্খ ল্খহািস্। 
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ওর্খপছর্ন্যাও,্ওয়ােস্ন।্খবর্রার্ি্পের্য়া্না্ঘর্খথর্ক।্পঠক্আর্ছ।্এবার,্িিাই,্
খেোন্ খিা্আপনার্ ওই্ খনােবইর্ি্আর্কী্কী্আর্ছ?্ ইাঁেুর্রর্ ির্িা্ পক্ষপ্র পির্ি্
ঘর্রর্যার্র্পপছর্ল্প র্য়্খেওয়ার্ল্পপঠ্পের্য়্োাঁপের্য়্খ পছল্পিলভারেন। 
 
পিোর্খহািস্!্পিোর্খহািস্!্বলর্ি্বলর্ি্খকার্ের্স্াির্নর্পেকো্আিার্ের্পের্ক্
খেরার্িই্ খচার্ে্ পেল্ খভির্রর্ পর্কে্ খথর্ক্ খঠর্ল্ খবপরর্য়্ আস্া্ একো্ বর্ো্
পরভলভার্রর্ কুাঁর্ো।্আপিও্আিা্কর্রপছলাি,্এইরকি্যরর্নর্ খিৌপলক্একো্ পকছু্
না-কর্র্ছাের্বন্না।্এ-রকি্কাণ্ড্প্রায়ই্হয়্খিা,্পকন্তু্কর্র্পকছু্লাভ্হয়্পক?্আর্র্
িিাই,্আপনার্খবাঝা্উপচি্পছল্স্িস্ত্র্না-হর্য়্খকাথাও্যাই্না্আপি।্এবাং্েরকার্
হর্ল,্ গুপল্ চালার্িও্ খিার্েই্ পিযা্ করব্ না।্ আইর্নর্ স্িথেন্ খয্ আপি্ পাব,্ িা্
আপপনও্জার্নন,্আপিও্জাপন।্িা্ছাো্ পচপঠস্র্িি্খনােবই্এোর্ন্আনব,্এ-রকি্
ভ্রান্ত্যারণা্আপনার্কী্কর্র্হল্বুঝপছ্না।্এ-রকি্পনর্রে্িভর্ের্ির্িা্কাজ্আপি্
কের্না্কপর্না।্যাই্খহাক,্এবার্খিা্আিায়্খযর্ি।্হয়,্খজন্টলর্িন।্আজ্রার্িই্
আরও্ েু-একো্ খছার্োোর্ো্ অযাপর্য়ন্টর্িন্ট্ রর্য়র্ছ।্ হযাম্পর্ের্ড্ পের্র্ খযর্িও্
অর্নকো্স্িয়্লা র্ব।্এক-পা্এপ র্য়্এর্স্্খকােো্িুর্ল্পনল্পিলভারেন।্িারপর্
পরভলভার্রর্ওপর্হাি্খরর্ে্এপ র্য়্খ ল্েরজার্পের্ক।্আপি্একো্খচয়ার্িুললাি,্
পকন্তু্ খহািস্্ িাথা্ নাের্ি্ খরর্ে্ পেলাি্ যথাস্থার্ন।্ বািার্স্্ িাথা্ ঠুর্ক্ িৃেু্ হাস্ল্
পিলভারেন,্ েুই্ খচাে্ খনর্চ্উঠল্ খকৌিুর্ক।্িারপর্রই্ পবোয়্হল্ খস্।্কর্য়কিুহভ র্িে্
পর্রই্ েোি্কর্র্  াপের্ েরজা্ বন্ধ্্ হওয়ার্ িব্দ্ শুনলাি্এবাং্ পরক্ষর্ণই্  ে্  ে্
ির্ব্দ্েভর্হর্ি্েভর্র্উযাও্হর্য়্খ ল্িার্জুপে। 
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োউজার্রর্পর্কর্ে্েু-হাি্ ুপকর্য়,্ বুর্কর্ওপর্পচবুক্খঠপকর্য়,্অপলক্খচার্ে্জ্বলন্ত্
অঙ্গার্রর্পার্ন্িাপকর্য়্অনে্ খের্হ্বর্স্্ রইল্ খহািস্।্ পুর্রা্আযঘণ্টা্ খকর্ে্ খ ল।্
নীরব,্পনিল্হর্য়্েুব্পের্য়্রইল্ও্পচন্তার্অির্ল।্িারপর্রই,্খযন্উপায়্পস্থর্হর্য়্
খ র্ছ,্এিপনভার্ব্িোক্কর্র্লাপের্য়্উর্ঠ্খ ল্খিায়ার্ঘর্র।্একেু্পর্রই্খছাকরা্
বর্য়র্স্র্এক্লম্পে্িজুর্খহর্ল-েুর্ল্ের্িাবাবুর্ির্িা্ঘর্র্ ুকল।্ছা ল-োপে্খনর্ে্
বাপির্পিোয়্িাপের্পাইপো্যপরর্য়্পনর্য়্খনর্ি্খ ল্রাস্তায়।্যাবার্আর্ ্বর্ল্খ ল,্
ওয়ােস্ন,্আিার্ পেরর্ি্ খেপর্হর্ব।্রার্ির্অন্ধ্কার্র্ পিপলর্য়্ খ ল্িার্ কৃি্িভপিে।্
বুঝলাি,্ চালেস্্অ াোস্্ পিলভারের্নর্ পবরুর্দ্ধ্শুরু্হল্িার্অপভযান।্ পকন্তু্িেন্
আপি্ ঘুণাক্ষর্রও্কল্পনা্করর্ি্পাপরপন্অপভযার্নর্অর্ন্ত্এিন্ পবপচে্অপভেিা্লাভ্
করর্ি্হর্ব্আিার্ের। 
 
খবি্কর্য়কপেন্যর্র্এই্খবর্িই্আস্া্যাওয়া্করল্খহািস্।্খস্্হযাম্পর্ের্ড্যায়্এবাং্
স্িয়ো্ ভার্লাই্ কাের্ছ্ খস্োর্ন–এ্ ছাো্আর্ খকার্না্ িন্তবয্ শুনলাি্ না্ িার্ িুর্ে।্
কার্জই,্কী্খয্করর্ছ্ও,্িা্জানিাি্না।্িারপর,্একপেন্এক্েভরন্ত্ঝর্ের্রার্ি্
বাপের্ি্ পের্র্ এল্ খহািস্।্ হাহাকার্ ির্ব্দ্ েরজা-জানলায়্ িাথা্ েুাঁর্ে্ পের্র্ যাপিল্
েভরন্ত্হাওয়া।্এই্িার্খিষ্অপভযান।্ছদ্মর্বি্েপস্র্য়্আগুর্নর্যার্র্পা্ছপের্য়্বর্স্,্
অভযাস্ির্িা্আপন্ির্ন্পনঃির্ব্দ্প্রাণ্েুর্ল্হাস্র্ি্লা ল্বনু্ধ্বর। 
 
ওয়ােস্ন,্যপে্বপল্আপি্পবর্য়্করর্ি্চর্লপছ,্িাহর্ল্পনিয়্িা্পবশ্বাস্্করর্ব্না? 
 
পনিয়্না। 
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শুর্ন্চির্ক্যার্ব্ভায়া!্আিার্পবর্য়র্স্ম্বন্ধ্্পঠক্হর্য়্খ র্ছ। 
 
িাই্পডয়ার্খহািস্!্অপভনন্দন… 
 
পিলভারের্নর্বাপের্পঝ-এর্স্র্ঙ্গ। 
 
স্বেনাি!্কী্বলছ্খহািস্? 
 
আর্র্ভাই,্আিার্েবর্রর্েরকার্হর্য়্পর্েপছল। 
 
পকন্তু্খস্জর্নয্খিা্অর্নক্েভর্ পের্য়ছ্খেেপছ। 
 
এ্ ছাো্আর্ খকার্না্ উপায়্ পছল্ না।্আিার্ নাি্ এস্কে।্ জর্লর্ পাইপ,্ পস্স্োনে্
ইিযাপে্ বস্ার্না্ এবাং্ খিরািি্ করাই্ আিার্ বযাবস্া্ এবাং্ িা্ পেন-পেন্ েুর্ল-খোঁর্প্
উর্ঠর্ছ।্প্রপি্স্ন্ধ্যায়্খির্য়পের্স্র্ঙ্গ্আপি্হাওয়া্খের্য়পছ্আর্কথা্বর্লপছ্এন্তার।্কী্
িুিপকল,্খস্স্ব্কথা্ খিা্বলাও্যায়্না।্যাকর্ ,্আিার্যা্যা্েরকার,্স্বই্খপর্য়্
খ পছ।্আিার্হার্ির্িালুর্স্র্ঙ্গ্আিার্যিোপন্পপরচয়,্ পঠক্িিোপন্ খজর্ন্ খ পছ্
পিলভারের্নর্বাপের্েুাঁপেনাপে। 
 
পকন্তু্খহািস্,্খির্য়ো? 
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েুই্কাাঁয্ঝাাঁপকর্য়্ও্বলর্ল,্িাই্পডয়ার্ওয়েস্ন,্অি্ভাবর্ি্খ র্ল্পক্চর্ল?্অবস্থা্
বুর্ঝ্ বযবস্থা।্ বাপজ্ খযরকি্থাকর্ব,্ হার্ির্িাস্ও্ খেলর্ব্ খস্ইভার্ব,্িাই্ নয়্ পক?্
ভার্লা্ কথা,্আরও্একো্আনর্ন্দর্ েবর্আর্ছ।্অপভস্ার-পবে্ করর্ি্ প র্য়্আিার্
এক্প্রচণ্ড্প্রপিিন্দ্বী্জুপের্য়্খের্লপছ।্খপছন্খথর্ক্আিায়্খপর্লই্খলাকো্পনঘোি্ লা্
খকর্ে্ছাের্ব।্ওঃ,্কী্চিৎকার্রাপে। 
 
আজর্কর্আবহাওয়া্খিািার্ভার্লা্লা র্ছ? 
 
আিার্ কার্জর্ পর্ক্ষ্ েুবই্ উপর্যা ী্ আজর্কর্ আবহাওয়া।্ ওয়ােস্ন,্ আজ্ রার্িই্
পিলভারের্নর্বাপের্ি্পস্াঁে্পের্ি্চাই্আপি! 
 
স্ান্ধ্য-খপািাক্ পরলাি্ খহািস্্আর্আপি।্ খেের্ল্ ির্ন্ হর্ব্ খযন্ পথর্য়োর্ েিেনার্ন্ত্
 ৃর্হ্ পেরর্ছন্ েুই্ ভদ্রর্লাক।্ অক্সর্োডে্ পির্ে্ ভাোর্ে্ খঘাোর্  াপে্ পনর্য়্
হযাম্পর্ের্ডর্একো্ পঠকানায়্এর্স্্খপৌঁর্ছালাি।্ াপের্ভাো্ পিপের্য়্ পেলাি্এোর্ন।্
োরুণ্ঠান্ডা্পর্েপছল,্কনকর্ন্হাওয়ার্ঝাাঁপোয়্ির্ন্হপিল্খযন্বরর্ের্ছুপর্খকর্ে্
খকর্ে্ বর্স্্ যার্িিাাংর্স্র্ ির্যয।্ ওভারর্কার্ের্ খবািাি্ এাঁর্ে্ পনলাি!্ িারপর্
খঝাপঝার্ের্পাি্পের্য়্এপ র্য়্চললাি্ ন্তবযস্থার্নর্পের্ক। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আজর্কর্কাজো্একেু্ পবর্িষ্রকর্ির্েুরূহ।্ পহর্স্পব্বা্হুাঁপিয়ার্না্
হর্ল্ স্ােলয্ অস্ম্ভব।্ পিলভারের্নর্ পোর্ ঘর্র্ একো্ পস্নু্দর্কর্ ির্যয্ থার্ক্ এই্
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েপলল-েস্তার্বজগুর্লা।্ পোর্ ঘরো্ আবার্ িার্ খিাবার্ ঘর্রর্ লার্ ায়া্ একো্ ঘর।্
পকন্তু্আিার্ের্একো্ সু্পবর্য্আর্ছ।্নােুস্নুেুস্্েবেকায়্খলার্করা্যেন্োকার্কুপির্
হয়,্িেন্িার্ের্খয্অসু্স্থ্অভযাস্পে্থার্ক,্পিলভারের্নরও্িা্আর্ছ।্অথোৎ্খবজায়্
ঘুিকািুর্র্খলাকো।্আিার্খপ্রপিকা্আ াথার্কার্ছ্শুনলাি,্চাকর্িহর্ল্স্বাই্নাপক্
এ্ পনর্য়্ হাস্াহাপস্্ কর্র।্ একবার্ ঘুর্িার্ল্ হল,্ খস্্ কুম্ভকর্ণের্ ঘুি্ ভাঙার্নার্ক্ষিিা্
আর্ কার্রা্ খনই।্ পিলভারের্নর্ কাজকিে্ খেেবার্ জর্নয্ একান্ত্ অনু ি্ একজন্
খস্র্ক্রোপর্আর্ছন।্ খস্্ ভদ্রর্লাকও্ স্ারাপেন্ পোর্ ঘর্ খছর্ে্ এক্ পাও্ নর্েন্ না।্
আিার্ের্ তনি্অপভযান্ খস্ই্কারর্ণই।্এরপর্ খলাকোর্ একো্ বাঘা্ কুকুর্আর্ছ–
স্ারারাি্ বা ার্ন্ েহল্ খেওয়া্ িার্ কাজ।্  ি্ েুরার্ি্ আ াথার্ স্র্ঙ্গ্ খেো্ করার্
স্ির্য়্খস্্চাপব্পের্য়্খরর্েপছল্কুকুরোর্ক্কার্জই্পনপবের্ে্খযর্ি্আস্র্ি্পারপছ্আপি।্
এই্খয,্এই্বাপেো,্বা ানওলা্এই্বর্ো্বাপেো।্েেক্পের্য়্ ুর্ক্পে–এবার্ডাইর্ন্
খিাে্পনর্য়্োাঁোর্না্যাক্লর্রল্খঝাাঁর্পর্ির্যয।্িুেোিগুর্লা্এোর্নই্লাপ র্য়্খনওয়া্
যাক,্ পক্বল?্লক্ষ্কর্রছ,্ খকার্না্জানলা্ পের্য়ই্আর্লার্এিেুকু্রপশ্ম্ খেো্যার্ি্
না।্চিৎকার্প্ল্যান,্খযিনপে্আিা্করা্খ পছল,্পঠক্খিিনপেই্হর্ি্খেেপছ। 
 
কার্লা্পস্ে্পের্য়্িুে্ াকার্পর্আিার্ের্খেের্ি্হল্েু-েুর্ো্অপি-ভয়াংকর্পনিাচর্
প্রাণীর্ িি।্ িাজার্রর্ ির্িা্ পনঃিব্দ্ চরর্ণ্ পনস্তি্অন্ধ্কারািন্ন্ পঝপির্য়্ পো্ বাপের্
পের্ক্এপ র্য়্খ লাি্েুজর্ন।্একপের্ক্খেেলাি,্োপলর্ছাউপন্খেওয়া্একো্বারান্দায়্
স্াপর্স্াপর্অর্নকগুর্লা্জানলা্আর্েুর্ো্েরজা। 
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পেস্পেস্্ কর্র্ ওর্ঠ্ খহািস্,্ ওইোই্ ওর্ খিাবার্ ঘর।্ েরজা্ েুলর্িই্ পোর্ ঘর।্
স্বর্চর্য়্ভার্লা্ হি্এই্েরজাো্ েুলর্ি্পারর্ল,্ পকন্তু্েরজার্ওপের্ক্শুযু্ পছেপকপন্
নয়,্িালাও্লা ার্না্আর্ছ।্কার্জই্এপেক্পের্য়্ ুকর্ি্খ র্ল্িব্দ-েব্দ্একেু্খবপিই্
হর্ব!্এর্স্া্ঘুর্র্যাওয়া্যাক।্ওপের্ক্একো্কার্চর্তিপর্ াছপালা্রাোর্পগ্রনহাউস্্
আর্ছ।্িার্খভির্পের্য়্বস্ার্ঘর্র্যাওয়া্যায়। 
 
খস্োর্নও্িালা্লা ার্না।্ পকন্তু্কার্চর্একো্ খ াল্চাকপি্ খকর্ে্ খের্ল্হাি্ পলর্য়্
খভির্খথর্ক্চাপব্ঘুপরর্য়্পের্ল্খহািস্।্পরিুহভ র্িে্খভির্র্এর্স্্েরজা্বন্ধ্্কর্র্পের্ল্
খস্্ এবাং্ পঠক্িেন্ খথর্কই্আইর্নর্ খচার্ে্ গুরু্অপরায্করা্ শুরু্ হল্আিার্ের।্
স্াংরক্ষণিালার্ভাপর্উষ্ণ্বািার্স্্আর্ পবর্েি্ খথর্ক্আনা্ রকিাপর্ চারা ার্ছর্েি-
আেকার্না্খস্ৌরর্ভ্খযন্পনশ্বাস্্বন্ধ্্হর্য়্এল্আিার্ের।্অন্ধ্কার্রর্ির্যয্আিার্হাি্
খচর্প্যর্র্দ্রুি্এপ র্য়্চলল্খহািস্।্গুর্ল্মর্ পকনারা্ পের্য়্যাওয়ার্স্িয়্পািাগুর্লা্
ঘষর্ে্ খযর্ি্ লা ল্ িুর্ের্ ওপর।্ বহুপের্নর্ স্যে্ অভযার্স্্ অন্ধ্কার্রর্ ির্যয্ পের্য়্
খেেবার্ আিযে্ ক্ষিিার্ অপযকারী্ হর্য়পছল্ খহািস্।্ একহার্ি্আিার্ হাি্আাঁকর্ে,্
অপর্হার্ি্একো্ েরজা্ েুলর্ল্ খস্।্ির্ন্হল,্ খযন্একো্িস্ত্ঘর্র্  ুর্কপছ;্এবাং্
একেু্আর্ ই্খকউ্খস্োর্ন্ পস্ ার্ খের্য়্ খ র্ছ।্আস্বাবপর্ের্ির্যয্ পের্য়্পথ্কর্র্
পনর্য়্এপ র্য়্খ ল্খহািস্,্আর্একো্েরজা্েুর্ল্আিার্ক্খের্ন্পনর্য়্খ ল্ওপের্ক।্
েরজা্বন্ধ্্কর্র্খেওয়ার্পর্আপি্হাি্বাোর্িই্খেওয়াল্খথর্ক্খঝালার্না্কিকগুর্লা্
খকার্ে্হাি্খঠকল।্বুঝলাি,্যািায়ার্ির্পর্থ্অথোৎ্পযার্স্র্জ্এর্স্্পর্েপছ।্পযার্স্জ্
খপপরর্য়্এর্স্্খহািস্্অপি্স্ন্তপের্ণ্ডান্ পের্কর্একো্েরজা্ েুর্ল্যরর্ল।্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্
পবেুযৎর্বর্ ্একো্প্রাণী্খযর্য়্এল্আিার্ের্পার্ন,্আর্আিার্হৃৎপপণ্ডোও্ পড বাপজ্
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খের্য়্এর্স্্খঠকল্ লার্কার্ছ।্ পকন্তু্পরক্ষর্ণই্যেন্ বুঝলাি,্প্রাণীো্চিুষ্পে্এবাং্
একো্ পনরীহ্ খবোল,্ িেন্ ইর্ি্ হল্ খজার্র্ খহর্স্্ উপঠ।্ এ-ঘর্র্ আগুন্ জ্বলপছল্
চুপল্লর্ি্ এবাং্ এোর্নও্ িন্থর্ বািার্স্্ ভাস্পছল্ িািার্কর্ ঘন্ খযাাঁয়া।্ পা্ পের্প্ পের্প্
খভির্র্  ুকল্ খহািস্।্ আপি্ খভির্র্ এর্ল্ পর্র,্ েুব্ আলর্িাভার্ব্ বন্ধ্্ কর্র্ পের্ল্
েরজাো।্ এইোই্ পিলভারের্নর্ পোর্ ঘর।্ অপর্ প্রার্ন্ত্ একো্ পেো্ ঝুলর্ি্ খের্ে্
বুঝর্ি্কষ্ট্হল্না্খয্খিাবার্ঘর্রর্প্রর্বিপথ্খস্ো। 
 
খজারার্লা্আগুর্নর্আর্লায়্আর্লাপকি্হর্য়্উর্ঠপছল্স্িস্ত্ঘরো।্েরজার্কার্ছ্চক্
চক্করপছল্একো্তবেুযপিক্সু্ইচ।্আগুর্নর্আর্লা্থাকায়্সু্ইচ্খেপার্আর্েরকার্
হল্না।্আগুর্নর্ চুপল্লর্একপার্ি্খেেলাি্একো্ভারী্পেো,্বাপের্ খভির্র্খ াকার্
আর্ ্ বাইর্রর্ পের্ক্ খঠর্ল্ খবর্রার্না্ খয-জানলাো্ খের্েপছলাি,্ এ-পেো্ খয্ খস্ই্
জানলার্কই্ খ র্ক্ খরর্ের্ছ,্ িা্ বুঝর্ি্ খিার্েই্ কষ্ট্ হল্ না্ আিার।্ চুপল্লর্ আর্
একপের্ক্ পছল্ একো্ েরজা।্ বাইর্র্ খথর্কই্ খের্েপছ,্ এ-েরজা্ েুর্লই্ বারান্দায়্ পা্
পের্ি্ হয়।্ ঘর্রর্ পঠক্ খকর্ন্দ্র্ একো্ খডস্ক্ আর্ চকচর্ক্ লাল্ চািো-খিাো্ ঘুরন্ত্
খচয়ার।্পবপরীি্পের্ক্খেেলাি,্িস্তবর্ো্একো্বুকর্কস্।্ওপর্র্রর্য়র্ছ্োর্নর্খেবী্
এর্নর্থর্ িার্বেল্ পাথর্রর্ আবক্ষ্ প্রপিিভপিে।্ খকার্ণর্ পের্ক্ বইর্য়র্ আলিাপর্ আর্
খেওয়ার্লর্িাঝািাপঝ্োাঁপের্য়্একো্লম্বা,্স্বুজ্রর্ঙর্পস্নু্দক।্আগুর্নর্আর্লা্পঠকর্র্
পেপছল্ িার্ পাপলি্ করা্ িািার্ হাির্লর্ ওপর্ খথর্ক।্ গুপে্ খির্র্ এপ র্য়্ প র্য়্
একবার্খের্ে্পনর্ল্খহািস্।্িারপর্পা্পের্প্পের্প্খিাবার্ঘর্রর্েরজার্কার্ছ্প র্য়্
ঘাে্কাি্কর্র্কান্োো্কর্র্রইল্পকছুক্ষণ।্খকার্নারকি্স্াোিব্দ্পাওয়া্খ ল্না্
খভির্ খথর্ক।্ ইপিির্যয্ আপি্ ভাবলাি,্ বাইর্রর্ পের্ক্ েরজা্ পের্য়্ উযাও্ হওয়ার্
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বযবস্থাোও্আর্ ্খথর্ক্স্ম্পভণে্কর্র্রাো্বুপদ্ধিার্নর্কাজ্হর্ব।্িাই্েরজাো্পরীক্ষা্
করর্ি্খ লাি্আপি।্প র্য়্খিা্অবাক।্েরজায়্িালাও্খনই–বাইর্র্খথর্ক্একেু্খঠলা্
িারর্লই্েুর্ল্যায়!্ খহাির্স্র্বাহু্স্পিে্করর্িই্খস্্িুর্োিপরা্ িুে্ পেপরর্য়্িাকার্ল্
েরজার্পের্ক।্িাপকর্য়্চির্ক্উঠল,্খেেলাি,্আিার্ির্িা্আিযে্হর্য়্খ র্ছ্খস্। 
 
কার্নর্খ াোয়্িুে্এর্ন্ পেস্পেস্্কর্র্ওর্ঠ্খহািস্,্ পিক্সু্পবর্যর্ির্ন্হর্ি্না।্
বুঝর্ি্পারপছ্না্কী্বযাপার,্চুর্লায়্যাক,্নষ্ট্করার্ির্িা্স্িয়্আর্খনই। 
 
আিার্পকছু্করার্আর্ছ? 
 
আর্ছ।্ েরজার্ কার্ছ্ প র্য়্ োাঁোও্ িুপি।্ কাউর্ক্ আস্র্ি্ শুনর্লই্ খভির্ খথর্ক্
পছেপকপন্এাঁর্ে্ পের্য়।্িেন্ খয-পর্থ্এর্স্পছ,্ খস্ই্পর্থই্স্েকান্ খেব্আিরা।্ যপে্
উলর্ো্ পেক্ খথর্ক্ খকউ্আর্স্,্িাহর্ল্কাজ্ খিষ্হর্য়্ খ র্ল্ বারান্দার্ েরজা্ পের্য়্
স্র্র্পেব,্আর্না্হর্ল,্এই্পেোোর্আোর্ল্লুর্কাব।্বুঝছ্খিা? 
 
ঘাে্ কাি্ কর্র্ জানালাি,্ বুর্ঝপছ।্ িারপর্ োাঁোলাি্ েরজার্ স্াির্ন।্ প্রথি্ প্রথি্
একেু্ ভয়-ভয়্ করপছল্ স্পিয,্ পকন্তু্ এেন্ খস্-ভয়্ খকর্ে্ খ পছল।্ বরাং্ স্বে্ অঙ্গ্
খরািাপঞ্চি্ হর্য়্ উর্ঠপছল্ এক্ অদু্ভি্ িীি্ উল্লার্স্।্ যিপেন্ আইর্নর্ রক্ষক্ পছলাি,্
খকার্নাপেন্ উপলপি্ করর্ি্ পাপরপন,্ এ-জািীয়্ আনন্দ-পিহরন,্ খস্রার্ি্ খস্ই্ প্রথি্
আইর্নর্ভক্ষক্হওয়ার্পর্আস্বাে্খপলাি্িার।্অপভযার্নর্িহান্উর্েিয,্প্রপিপর্ক্ষর্
ক্রভ র্চপরি্এবাং্এ-কার্জ্খয্পনঃস্বাথে্আর্রিণীর্স্বাথেরক্ষাকর্ল্প্পবরপচি,্এই্োনোন্
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োর্নর্স্র্ঙ্গ্এর্স্্পির্িপছল্অযাডর্ভঞ্চার-পপ্রয়্খস্পােেস্িযানসু্লভ্িীি্আগ্রহ।্অপরায-
স্র্চিন্হওয়া্েভর্র্থাকুক,্পবপর্ের্স্ম্ভাবনা্যিই্ঘনীভভ ি্হর্য়্উর্ঠপছল,্িিই্অস্হয্
আনর্ন্দ্ পিহপরি্ হর্য়্ উর্ঠপছল্আিার্ প্রপিপে্ খলািকভ প।্ যন্ত্রপাপির্ চািোর্ খকস্ো্
েুর্ল্ খেলল্খহািস্।্িারপর্ েুরূহ্অপার্রিন্করার্আর্ ্স্ার্জেন্ খযিন্যীর্িান্ত,্
পবোনীসু্লভ্পনপুণ্হার্ি্একোর্পর্একো্যন্ত্র্খবর্ছ্িুর্ল্খনয়,্পঠক্খিিপন্অভযস্ত্
স্িকেিায়্িৎপর্হর্য়্উঠল্খস্।্পস্নু্দক্খোলা্খয্িার্পবর্িষ্িে,্িা্জানিাি।্িাই্
এ-রকি্একো্োনব-পস্নু্দর্কর্স্ািনাস্ািপন্হর্য়্ খস্্ খয্আনর্ন্দ্অযীর্হর্য়্উঠর্ব,্
এর্ি্আিযে্কী;্ পস্নু্দক্খিা্নয়;্খযন্খস্ানাপল্আর্স্বুজ্রর্ঙর্একো্ডা ন,্যার্
জঠর্র্ স্পঞ্চি্ রর্য়র্ছ্ কি্ সু্ন্দরী্ িপহলার্ ভা য্ পনর্য়্ পছপনপিপন্ খেলার্ উপাোন।্
খকার্ের্হািা্গুপের্য়্পনর্য়পছল্খহািস্্ওভারর্কােোর্ক্েুর্ল্খরর্েপছল্খচয়ার্রর্ওপর।্
পভর্ণোেযর্ি্ শুরু্ হল্ কাজ।্ েুর্ো্ ছাো্ করার্ পেল,্ একো্ পস্যকাপঠ্ আর্ কর্য়কো্
োাঁজহীন্ চাপব্ বার্কর্র্ রােল্ খস্।্অিপকেি্ পবপর্ের্জর্নয্ তিপর্ খথর্ক্িাঝোর্নর্
েরজায়্োাঁপের্য়্আপি্িাকার্ি্লা লাি,্একবার্এপের্ক্আর্একবার্ওপের্ক।্অবিয্
খকউ্এর্স্্পের্ল্আিার্ের্করণীয়্কী,্খস্-পবষর্য়্আিার্যারণা্েুব্পপরষ্কার্পছল্না।্
প্রায়্আযঘণ্টা্িন্ময়্হর্য়্রইল্ খহািস্,্ পনপবে্উৎস্াহ্ পনর্য়্একোর্পর্একো্যন্ত্র্
িুর্ল্পনর্য়্খেপনাং্পাওয়া্কাপর র্রর্ির্িা্খবি্িক্ত্আর্পনপুণ্হার্ি্কাজ্কর্র্চলল্
খস্।্অবর্ির্ষ্শুনলাি,্একো্পক্লক্িব্দ,্চওো্স্বুজ্েরজা্ঘুর্র্খ ল্কবজার্ওপর,্
খভির্র্ খেের্ি্ খপলাি্অর্নকগুপল্কা র্জর্পযার্কে।্প্রর্িযকো্পযার্কে্ সু্র্িা্ পের্য়্
বাাঁযা,্পস্লর্িাহর্করা্এবাং্ওপর্র্নাি-যাি্স্াংেযা্খলো।্একো্পযার্কে্খহািস্্িুর্ল্
পনর্ল,্ পকন্তু্ আগুর্নর্ চঞ্চল্ আর্লায়্ ওপর্রর্ খলো্ পো্ স্ম্ভব্ হল্ না।্ ইর্লকপেক্
আর্লা্ জ্বালাও্ পবপজ্জনক,্ খকননা্ পার্ির্ ঘর্রই্ ঘুর্িার্ি্ পিলভারেন্ স্বয়াং।্ িাই,্
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খচারা-লণ্ঠনো্খ র্ক্আনল্খস্।্িারপর্রই্আচপম্বর্ি্থির্ক্খ ল।্উৎকণে্হর্য়্কী্খযন্
শুনল্ এবাং্ পরিুহভ র্িেই্ পস্নু্দর্কর্ পাল্লা্ ঘুপরর্য়্ বন্ধ্্ কর্র্ পের্য়্ খকস্ো্ িুর্ল্ পনর্ল।্
দ্রুিহার্ি্যন্ত্রপাপি্খকার্ের্পর্কর্ে্খঠর্স্্পনর্য়্পিরর্বর্ ্লুপকর্য়্পেল্জানলার্পেোর্
খপছর্ন।্যাবার্স্ির্য়্আিার্কও্স্র্র্আস্র্ি্বলর্ল্ইপঙ্গর্ি। 
 
ওর্ পার্ি্ প র্য়্ োাঁোর্নার্ পর্রই্ িব্দ্ শুনর্ি্ খপলাি।্ িীি্ অনুভভ পি্ পের্য়্ অর্নক্
আর্ ই্ এ-িব্দ্ শুর্ন্ হুাঁপিয়ার্ হর্য়্ খ পছল্ খহািস্।্ বাপের্ ির্যয্ খকাথায়্ খযন্ একো্
আওয়াজ্ খিানা্ খ ল।্অর্নক্েভর্র্ খযন্েোি্কর্র্বন্ধ্্হল্একো্েরজা।্িারপর্
শুনলাি্অস্পষ্ট,্চাপা্ জ জাপনর্পর্রই্থপ্থপ–খক্খযন্অপি্দ্রুি্পকন্তু্খির্প্খির্প্
পা্ খের্ল্ এপ র্য়্ আস্র্ছ্ এপের্ক।্ ঘর্রর্ বাইর্রর্ পযার্স্র্জ্ এর্স্্ খ ল্ থপ্ থপ্
িব্দো।…্িারপর্থির্ক্খ ল্েরজার্স্াির্ন।্েুর্ল্খ ল্েরজা।্সু্ইচ্খেপার্েোস্্
িব্দ–েপ্ কর্র্ জ্বর্ল্ ওর্ঠ্ ইর্লকপেক্ আর্লা।্ আবার্ বন্ধ্্ হর্য়্ খ ল্ েরজা,্ কো্
পস্ ার্রর্ের্ কেু্  ন্ধ্্ খভর্স্্ এল্ নাস্ারর্ে।্ িারপর্আিরা,্ খযোর্ন্ োাঁপের্য়্ পছলাি,্
িার্ কর্য়ক্  র্জর্ ির্যযই্ পার্য়র্ িব্দ্ ক্রিা ি্ আস্া-যাওয়া্ করর্ি্ লা ল্ ঘর্রর্
এপ্রান্ত্খথর্ক্ওপ্রান্ত্পযেন্ত।্এরপর্খথর্ি্খ ল্পেিব্দ,্কযাাঁচ্কযাাঁচ্আওয়াজ্শুনলাি্
খচয়ার্র।্িালার্ি্চাপব্লা ার্নার্ পক্লক্িব্দ্এবাং্কা জপে্নাোচাো্করার্েস্্েস্্
আওয়াজ।্ এিক্ষর্ণ্ উাঁপক্ িারার্ স্াহস্্ আিার্ হয়পন।্ এবার্ বুক্ ঠুর্ক্ পেোর্জাো্
স্ািানয্ োাঁক্ কর্র্ িাকালাি্ বাইর্র।্ কাাঁর্যর্ ওপর্ খহাির্স্র্ কাাঁর্যর্ চাপ্ পোয়্
বুঝলাি,্খহািস্ও্উাঁপক্িারার্খলাভ্স্ািলার্ি্পার্রপন।্পঠক্স্াির্ন্আিার্ের্না ার্লর্
ির্যযই্ একো্ চওো,্ খ ালাকার্ পপঠ–আিার্ের্ পের্ক্ পপছন্ পের্র্ বর্স্্ আর্ছ্ স্বয়াং্
পিলভারেন।্ বুঝলাি,্আ ার্ াো্িার্ পিপবপযর্ পহর্স্ব্করর্ি্ ভুল্কর্রপছ্আিরা।্
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খিাবার্ঘর্র্এর্কবার্রই্আর্স্পন্খস্।্যভিপান্করার্বা্পবপলয়াডে্খেলার্ঘর্র্এিক্ষণ্
বর্স্্ পছল,্ ঘরো্ বাপের্ েভরপ্রার্ন্ত্ হওয়ায়্ আর্লাপকি্ জানলাগুর্লা্ আিার্ের্ খচাে্
এপের্য়্ খ র্ছ।্ খচার্ের্এর্কবার্র্স্াির্নই্ খেেপছলাি্ওর্ চযাোর্লা,্ যভস্র্িাথা্আর্
চকচর্ক্ োক।্ েু-পা্ োন্ োন্ কর্র্ ছপের্য়্ পের্য়্ লাল-চািোর্িাো্ খচয়ার্রর্ খপছর্ন্
পনর্জর্ক্এর্কবার্র্খছর্ে্ পের্য়পছল্ও্িুে্খথর্ক্খকাণ্কর্র্খবপরর্য়্ পছল্লম্বা্কার্লা্
একো্পস্ ার।্পরর্ন্যভিপান্করার্স্ির্য়্পরার্উপযুক্ত্কারুকাযে্ করা্আযা-স্ািপরক্
খস্মাপকাং-জযার্কে;্জযার্কর্ের্রাং্েরাপস্্খের্ির্ক্লযার্রে্ির্ের্ির্িা্লাল,্পকন্তু্কলারো্
কুচকুর্চ্ কার্লা।্ িেির্লর।্ একহার্ি্ আইন-স্াংক্রান্ত্ একো্ েীঘে্ েপলল্ পনর্য়্
অলস্ভার্ব্পেপছল্খস্,্আর্খঠাাঁর্ের্োাঁক্পের্য়্একোর্পর্একো্খযাাঁয়ার্বলয়্ছুাঁর্ে্
পেপিল্িভর্নয।্আর্য়ি্কর্র্জাাঁপকর্য়্বস্ার্ভপঙ্গিা্ খের্ে্ির্ন্হল্না,্ েুব্িাোিাপে্
প্রস্থান্করার্ইর্ি্আর্ছ্িার। 
 
অন্ধ্কার্রর্িার্ঝ্অনুভব্করলাি,্আলর্িা্কর্র্আিার্হাি্যর্র্ িৃেু্আাঁকাপন্ পের্ল্
খহািস্।্পপরপস্থপি্খয্এেনও্িার্আয়র্ত্তর্বাইর্র্যায়পন্এবাং্এেনও্পনরুর্ব ্িার্
অন্তর,্ সু্িরাাং্আিারও্ উপচি্ স্াহর্স্্ বুক্ বাাঁযা–এই্ কথাগুর্লাই্ খযন্ হাি্ ঝাাঁপকর্য়্
খবাঝার্ি্চাইল্ও।্পকন্তু্আিার্জায় ায়্োাঁপের্য়্আপি্যা্খেের্ি্পাপিলাি,্িা্পনিয়্
খস্্ খেের্ি্পায়পন।্ খস্্ খযোর্ন্ োাঁপের্য়্ পছল্ খস্োন্ খথর্ক্িা্ খেের্ি্পাওয়া্স্ম্ভব্
নয়।্িাোহুর্ো্কর্র্বন্ধ্্করায়,্পস্নু্দর্কর্েরজা্পুর্রাপুপর্বন্ধ্্হয়পন্এবাং্খযর্কার্না্
িুহভ র্িে্ িা্ পিলভারের্নর্ খচার্ে্ পের্ি্ পার্র।্ কার্জই্ ির্ন্ ির্ন্ আপি্ তিপর্ হর্য়্
রইলাি।্খয-িুহভ র্িে্বুঝব্পিলভারেন্খেের্ি্খপর্য়র্ছ্আয্বন্ধ্্েরজাো্এবাং্িক্ত্হর্য়্
উর্ঠর্ছ্ িার্ খেহ,্ খস্ই্ িুহভ র্িেই্ খ াপন্ স্থান্ খথর্ক্ একলার্ে্ খবপরর্য়্ এর্স্্আিার্
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ওভারর্কােো্ওর্িাথার্ওপর্ছুাঁর্ে্পের্য়্জাপর্ে্যর্র্কাবু্কর্র্খেলব্িার্ক,্িারপর্
যা্ করার্ খস্্ খহািস্ই্ করর্ব।্ পকন্তু্ একবারও্ খচাে্ িুর্ল্ িাকার্ল্ না্ পিলভারেন।্
অলস্্ িন্থর্ ভপঙ্গিায়্ পািার্ পর্ পািা্ উলর্ে্ চলল।্ বুঝলাি,্ পনপবে্ আগ্রর্হ্
আইনপবর্ের্যুপক্তর্রার্ি্ া্ভাপস্র্য়্ পের্য়র্ছ্ও।্খভর্বপছলাি,্েপললো্পো্খিষ্এবাং্
হার্ির্পস্ ার্পুর্ে্ছাই্হর্ল্খিায়ার্আর্য়াজন্করর্ব্খস্।্পকন্তু্এ্েুর্োর্একোরও্
অর্ন্ত্ খপৌঁর্ছাননা্ হল্ না।্ িার্ আর্ ই্ ঘেল্ এক্ আিযে্ ঘেনা্ এবাং্ আিার্ের্
পচন্তাযারাও্আচিকা্ পি্পপরবিেন্কর্র্ছুেল্স্ম্পভণে্পভন্ন্আর্এক্োর্ি! 
 
খবি্কর্য়কবার্ পিলভারেনর্ক্ঘপের্ পের্ক্িাকার্ি্ খের্েপছলাি্আপি।্একবার্ খিা্
অযীরভার্ব্ উর্ঠ্ োাঁপের্য়্ আবার্ বর্স্্ পেল।্ রািেুপুর্র্ খয্ িার্ স্র্ঙ্গ্ কার্রা্
অযাপর্য়ন্টর্িন্ট্ থাকর্ি্ পার্র,্ এ-যারণা্ এর্কবার্রই্ িাথায়্আর্স্পন্আিার।্ পকছুক্ষণ্
পর্র্হঠাৎ্বাইর্রর্বারান্দা্খথর্ক্একো্িৃেু্িব্দ্খভর্স্্এল্আিার্কার্ন।্কা জপে্
খডর্স্কর্ ওপর্ খের্ল্ পের্য়্ িক্ত্ হর্য়্ বস্ল্ পিলভারেন।্আবার্ খিানা্ খ ল্ িব্দো,্
িারপর্রই্েরজার্ওপর্আলর্িাভার্ব্খোকা্িারার্আওয়াজ।্োাঁপের্য়্উর্ঠ্েরজা্েুর্ল্
পের্ল্পিলভারেন। 
 
খকন,্আিার্ের্িা্খেোর্েরকার্খনই।্পনয়পির্েণ্ড্খনর্ি্এর্স্র্ছ। 
 
িারপর্ত্বপরি্স্বর্র্বলর্ল,্প্রায়্আযঘণ্টার্ির্িা্খেপর্হর্য়র্ছ্খিািার। 
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অ েল-িুক্ত্েরজা্আর্পিলভারের্নর্রাপে্জা রর্ণর্অথেও্সু্স্পষ্ট্হর্য়্খ ল্পনর্ির্ষর্
ির্যয।্স্ত্রীর্লার্কর্খবিভভ ষার্িৃেু্েস্েস্্িব্দ্খিানা্ খ ল!্ পিলভারেন্আিার্ের্ পের্ক্
পেরর্ি্পেোর্োাঁকো্বন্ধ্্কর্র্পের্য়পছলাি্আপি।্এবার্স্াহস্্কর্র্আবার্োাঁক্কর্র্
উাঁপক্িারলাি্বাইর্র। 
 
আবার্আস্ন্গ্রহণ্কর্রপছল্ পিলভারেন।্আর্ র্ির্িাই্ পস্ ারোর্ক্আলর্ ার্ছ্যর্র্
খরর্েপছল্খঠাাঁর্ের্ খকার্ণ–ড াো্ িুে্ খথর্ক্খকাণ্কর্র্খবপরর্য়্এর্স্পছল্বাইর্র।্িার্
পঠক্স্াির্ন,্ পবেুযৎবাপির্প্রের্আর্লায়,্োাঁপের্য়্ পছল্ পছপপছর্প্লম্বা্ খচহারার্একপে্
কার্লাবরণ্ স্ত্রীর্লাক।্ অবগুণ্ঠর্ন্  াকা্ িার্ িুে,্ পচবুক্ খথর্ক্ ঝুলপছল্ তবযবয-স্ভচক্
আলোল্লা।্ঘন্ঘন্এবাং্দ্রুি্শ্বাস্প্রশ্বাস্্বইপছল্িার্এবাং্নিনীয়্বরিনুর্প্রপিপে্
ইপঞ্চ্খকাঁর্প্খকাঁর্প্উঠপছল্প্রবল্আর্বর্ । 
 
পিলভারেন্বলর্ল,্িাই্পডয়ার,্রার্ির্পবশ্রাি্খিা্আিার্নষ্ট্কর্র্পের্ল।্যাই্খহাক,্
ঘুি–হওয়ার্উপযুক্ত্িভলয্আিা্কপর্ িুপি্ পের্ি্পারর্ব।্অনয্ খকার্না্স্ির্য়্ খিািার্
আস্া্স্ম্ভব্হয়্না্বুপঝ? 
 
ঘাে্নােল্স্ত্রীর্লাকপে। 
 
খবি্খবি,্না্আস্র্ি্পারর্ল্এর্স্া্না।্কাউর্ন্টর্স্র্িাস্ন্যপে্এিই্কো্বর্ল্ির্ন্
কর্ খিা্ িার্ক্ িার্য়স্তা্ করার্ এই্ হল্ সু্র্যা ।্ কী্ িুিপকল,্ আর্র্ খির্য়ো,্ এি্
কাাঁপর্ছ্খকন?্ পঠক্আর্ছ,্এই্খিা্চাই।্স্াির্ল্নাও্ পনর্জর্ক!্এবার্এর্স্া্কার্জর্
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কথা্ পকছু্ খহাক।্ খডর্স্কর্ েয়ার্ খথর্ক্ একো্ পচরকুে্ বার্ করল্ পিলভারেন,্ িুপি্
পলর্েছ্এিন্পাাঁচোনা্পচপঠ্খিািার্হার্ি্এর্স্র্ছ্যা্কাউর্ন্টস্্েয্আলবােের্ক্স্াংকর্ে্
খেলার্পর্ক্ষ্যর্থষ্ট।্ পচপঠগুর্লা।্ পবপক্র্করর্ি্চাও্ িুপি!্আর্আপি্চাই্ পকনর্ি!্এ্
পযেন্ত্ খকার্না্ঝার্িলা্ খনই।্এেন্শুযু্োিো্কর্র্ খনওয়া।্ পচপঠগুর্লা্আপি্একবার্
পরীক্ষা্কর্র্খেের্ি্চাই।্নিুনা্যপে্স্পিয্স্পিযই্ভার্লা্হয়,–কী্স্বেনাি,্আপপন? 
 
একপে্ কথাও্ না-বর্ল্ অবগুণ্ঠন্ িুর্ল্ খের্লপছল্ স্ত্রীর্লাকপে,্ পচবুর্কর্ ওপর্ খথর্ক্
আলোল্লাও্ ের্স্্ পর্েপছল্ বুর্কর্ ওপর।্ পিলভারের্নর্ খচার্ে্ খচাে্ খরর্ে্ োাঁপের্য়্
থাকর্ি্খেেলাি্যাাঁর্ক,্িাাঁর্বণে্িপলন্হর্লও্ পিপন্ সু্শ্রী;্ সু্ পঠি্ িুর্ে্হুর্কর্ির্িা্
খকার্না্নাক,্ঘন্কার্লা্যারার্লা্ ভুরু-যু ল,্ঝকির্ক্ পকন্তু্ সু্কপঠন্একর্জাো্ খচাে,্
আর্অবপঙ্কি্পািলা্অযর্রার্ষ্ঠ্স্বেনািা্হাপস্। 
 
পচপবর্য়্ পচপবর্য়্ উত্তর্ পের্লন্ ভদ্রিপহলা,্ হযাাঁ,্ আপি।্ যার্ জীবর্ন্ আপপন্ স্বেনার্ির্
আগুন্খজ্বর্লর্ছন,্আপিই্খস্ই্খির্য়পে। 
 
বুর্কর্ ির্যয্ হাি্  ুপকর্য়্ নীরর্ব্ োাঁপের্য়্ রইর্লন্ িপহলাপে্ পািলা্ অযর্রার্ষ্ঠ্ খেলা্
করর্ি্লা ল্খস্ই্ভয়ানক্পবষাক্ত্হাপস্। 
 
আিার্জীবন্খযভার্ব্ধ্বাংস্্কর্রর্ছন,্খস্ভার্ব্আর্খকার্না্জীবর্ন্আপপন্স্বেনার্ির্
আগুন্জ্বালার্ি্পারর্বন্না।্আিার্বুক্খযভার্ব্খভর্ঙর্ছন,্খস্ভার্ব্আর্কার্রা্বুর্ক্
আপপন্আপনার্খিল্হানর্ি্পারর্বন্না।্পৃপথবীর্বুক্খথর্ক্আপি্িুর্ছ্খেব্একো্
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অপি্পবষাক্ত্বস্তুর্অপস্তত্ব।্এই্নাও্কুকুর্খকাথাকার,্আর্একো!্–আর্একো!–আর্
একো! 
 
বুর্কর্ ির্যয্ খথর্ক্ একো্ চকচর্ক্ েুর্ে্ পরভলভার্ বার্ কর্র্ পিলভারের্নর্ খের্হর্
ওপর্একোর্পর্একো্ঘর্োপল্কর্র্চলর্লন্িপহলাপে–নলর্চো্রইল্পিলভারের্নর্
িােে্ খথর্ক্েু-েুর্ের্ির্যযই।্কুাঁচর্ক্স্র্র্এল্খস্,্উপুে্হর্য়্পেল্খেপবর্লর্ওপর,্
আর্ভীষণভার্ব্কাির্ি্লা ল্কা জগুর্লা্আাঁকর্ে্যর্র।্িারপর্েলর্ি্েলর্ি্উর্ঠ্
োাঁপের্য়ই্আর্একো্গুপল্খের্য়্ পের্য়্পেল্খির্ঝর্ওপর।র্িষ্কর্র্খেলল্আিায়!্
আিেস্বর্র্খচাঁপচর্য়্উঠল্খস্–পরক্ষর্ণই্পনস্পন্দ্হর্য়্খ ল্িার্খেহ।্পনপবষ্ট্খচার্ে্িার্
পের্ক্িাপকর্য়্ রইর্লন্ িপহলাপে,্ িারপর্ পচি্ হওয়া্ িুর্ের্ওপর্ র োর্লন্ জুর্িার্
পহল।্ আবার্ িাকার্লন,্ খকার্না্ স্াোিব্দ্ পাওয়া্ খ ল্ না।্ খজারার্লা্ েস্্ েস্্ িব্দ্
শুনলাি,্ হুহু্ কর্র্ রার্ির্ হাওয়া্  ুর্ক্ পেল্ উত্তপ্ত্ ঘর্রর্ ির্যয,্ আর্ উযাও্ হর্য়্
খ র্লন্প্রপিহন্তা্বাইর্র্অন্ধ্কার্র। 
 
আিরা্খচষ্টা্করর্লও্খলাকোর্অেৃর্ষ্টর্পলেন্েণ্ডার্ি্পারিাি্না।্পকন্তু্যেন্িপহলাপে্
গুপলর্ পর্ গুপল্ ছুাঁর্ে্ যাপির্লন্ পিলভারের্নর্ কুাঁচকার্না্ খের্হর্ ির্যয্ িেন্ আপি্
লাপের্য়্ খবপরর্য়্আস্র্ি্খ পছলাি,্ পকন্তু্ খহািস্্ পহিিীিল্কপঠন্হার্ি্আিার্কবপজ্
খচর্প্ যর্র্আের্ক্ রাের্ল।্ ওর্ ওই্ েৃঢ়্ িুপঠর্অথে্ বুঝলাি্আিার্ক্ স্াংযি্ রাোর্
খপছর্ন্ িার্ যুপক্তপনভের্ পবিকে।্ খয্ অবস্থাই্ খহাক্ না্ কুচক্রী্ িয়িার্নর,্ আিার্ের্
আস্ার্উর্েিয্অনয্এবাং্খচার্ের্স্াির্ন্যাই্খহাক্না্খকন,্কিেবয্ভুলর্ল্চলর্ব্না।্
িপহলাপে্ঘর্খথর্ক্ঝর্ের্ির্িা্খবর্ ্খবর্রার্ি,্খহািস্্দ্রুি্অথচ্পনঃিব্দ্পের্ক্ষর্প্
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খপৌঁর্ছাল্অনয্েরজায়।্চাপব্ঘুপরর্য়্িালা্এাঁর্ে্পের্ল্খস্।্পঠক্খস্ই্িুহভ র্িে্বাপের্ির্যয্
কণ্ঠস্বর্আর্যাবিান্পার্য়র্িব্দ্শুনলাি।্গুপল্খছাোর্আওয়ার্জ্খজর্ ্উর্ঠর্ছ্বাপের্
প্রর্িযর্ক।্যীর্িান্ত্অপবচল্হার্ি্ পস্নু্দকো্ েুর্ল্ খেলর্ল্ খহািস্,্ েু-হার্ি্একর্বাঝা্
পচপঠর্ িাো্ পনর্য়্ খের্ল্ পের্ল্আগুর্ন।্আবার্ পের্র্এল্ খস্।্আবার্ পনর্ল্একো্
খবাঝা্ খের্ল্ পের্ল্আগুর্ন।্কর্য়কবার্রর্ খচষ্টার্িই্ িভনয্ হর্য়্ খ ল্ পস্নু্দর্কর্উের।্
বাইর্র্ খথর্ক্ খক্েরজার্হািল্ ঘুপরর্য়্ পচৎকার্কর্র্উঠল।্চপকি্ খচার্ে্চাপরপের্ক্
খের্ে্ পনর্ল্ খহািস্।্ পিলভারের্নর্ িৃিুযেভি্ পচপঠো্ রর্ক্ত্ িাোিাপে্ হর্য়্ পর্ে্ পছল্
খেপবর্লর্উপর।্খস্োও্োউ্োউ্আগুর্ন্খের্ল্পের্য়্এল্খহািস্।্িারপর্রই্বাইর্রর্
েরজা্খথর্ক্চাপবো্ েুর্ল্ পনর্য়্আিার্স্ার্থ্খবপরর্য়্এর্স্,্বাইর্র্খথর্ক্চাপব্ ঘুপরর্য়্
িালা্এাঁর্ে্পের্ল।্এপের্ক্খ র্লই্বা ার্নর্খেওয়াল্েপকার্ি্পারব। 
 
এি্িাোিাপে্খয্স্িস্ত্বাপে্স্জা ্হর্য়্উঠর্ব,্িা্পনর্জর্খচার্ে্না-খেের্ল্পবশ্বাস্্
করর্ি্ পারিাি্ না।্ খপছন্ পের্র্ িাপকর্য়্ খেপে,্ আর্লায়্ আর্লায়্ ঝলিল্ করর্ছ্
এিবর্ো্বাপেো।্স্াির্নর্েরজা্খোলা্কর্য়কজন্খলাক্ছুেপছল্বা ার্নর্পর্থ।্বহু্
খলার্কর্হাাঁকডার্ক্স্াো্পর্ে্ খ পছল্বা ার্ন।্আিরা্ খযই্বারান্দা্ খথর্ক্ খবপরর্য়পছ,্
একজন্ খিা্ পাকোও,্ পাকোও্ কর্র্ খচাঁচার্ি্ খচাঁচার্ি্ ছুর্ে্ এল্ পপছু্ পপছু।্ স্িস্ত্
বা ানো্ খযন্ খহাির্স্র্ নেেপের্ণ।্একো্ খছার্ো্ চারা ার্ছর্ খের্ির্ ির্যয্ পের্য়্পথ্
কর্র্পনর্য়্পিরর্বর্ ্এপ র্য়্চলল্খস্,্আপি্আঠার্ির্িা্খলর্ ্রইলাি্িার্খপছর্ন,্
আর্খপছর্ন্হাাঁপার্ি্হাাঁপার্ি্স্িার্ন্ছুের্ি্লা ল্আিার্ের্অনুস্ন্ধ্ানকারী।্িারপর্রই্
 পি্রুদ্ধ্হর্য়্ খ ল্ ছ-েুে্ উাঁচু্ একো্ পাাঁপচর্লর্স্াির্ন।্ খহািস্্ পকন্তু্অবলীলাক্রর্ি্
লাপের্য়্উর্ঠ্পেল্ওপর্র্এবাং্পরক্ষর্ণই্খনর্ি্পেল্ওপার্ি,্আপিও্লাপের্য়্উর্ঠ্
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পেলাি্ ওপর্র্ এবাং্ পরক্ষর্ণই্ খনর্ি্ পেল্ ওপার্ি,্ আপিও্ লাপের্য়্ উর্ঠ্ পোর্
স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ খপছন্ খথর্ক্ পছর্নর্জাাঁর্কর্ ির্িা্ খলাকো্ স্র্জার্র্ আাঁকর্ে্ যরর্ল্ আিার্
খ াোপল।্লাপথ্খির্র্পা্ছাপের্য়্পনর্য়্হাাঁকপাাঁক্কর্র্খকার্নারকর্ি্উর্ঠ্পেলাি্ঘার্স্-
 াকা্ ওপর্রর্ অাংর্ি,্ পরক্ষর্ণই্ িুে্ থুবর্ে্ পেলাি্ ওপের্ক্ একো্ খঝাাঁর্পর্ ির্যয।্
পলর্কর্ির্যয্আিার্ক্খের্ন্োাঁে্কপরর্য়্ পের্ল্খহািস্্এবাং্ েুজর্ন্ খের্ন্ খেৌর্োলাি্
হযাম্পর্েড্হীথ-এর্ পবস্তীণে্ খঝাপঝার্ের্ির্যয্ পের্য়।্প্রায়্ িাইল্ েুর্য়ক্ খছাোর্পর্
খহািস্্োাঁপের্য়্প র্য়্কানোনা্োো্কর্র্রইল্পকছুক্ষণ।্পনথর্পনস্তিিায়্পঝপির্য়্পছল্
খপছনকার্ পথ।্ পছর্নর্জাাঁর্কর্ ির্িা্ পপছু্ খনওয়া্ খলাকোর্ খচার্ে্ খিষ্ পযেন্ত্ যুর্লা্
খেওয়া্খ র্ছ্এবাং্আবার্আিরা্পনরাপে। 
 
এই্আিযে্অপভেিা্লার্ভর্পর্রর্পেন্স্কার্ল্প্রািরাি্স্িাপনার্ন্ত্প্রভাপিক্পাইর্প্
যভিপান্করপছ,্এিন্স্ির্য়্স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডের্ পি.্ খলস্র্েড্ েুব্ ম্ভীরভার্ব্ পচন্তািগ্ন্
িুর্ে্আিার্ের্বস্ার্ঘর্র্ ুকল। 
 
সু্প্রভাি,্পিোর্খহািস্,্সু্প্রভাি।্েুব্বযস্ত্আর্ছন্নাপক? 
 
খিািার্কথা্খিানার্ির্িা্স্িয়্আর্ছ। 
 
হার্ি্যপে্পবর্িষ্খকার্না্কাজ্না-থার্ক,্িাহর্ল্একো্অিযন্ত্আিযে্িের্ন্ত্আিার্ের্
স্াহাযয্করর্ি্পারর্বন,্এই্আিায়্এর্স্পছলাি।্ ি্রার্ি্হযাম্পর্ের্ড্ঘর্ের্ছ্এই্
ঘেনাো। 
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স্বেনাি!্কী্বযাপার্শুপন?্বর্ল্খহািস্। 
 
েুন–অিযন্ত্ নােকীয়্ এবাং্আিযে্ রকর্ির্ েুন।্আপি্ জাপন্ এস্ব্ বযাপার্র্ কিোপন্
উৎসু্ক্আপপন।্িাই্বলপছলাি,্েয়া্কর্র্যপে্অযাপলর্ডার্োওয়ার্র্আপনার্পার্য়র্
যুর্লা্ পের্য়্ আপনার্ িভলযবান্ পরাির্িের্ সু্র্যা ্ পনর্ি্ পের্িন্ আিার্ের,্ িাহর্ল্
বাস্তপবকই্ অনু ৃহীি্ হিাি।্ েুনো্ খিার্েই্ স্াযারণ্ নয়।্ এই্ পিলভারেন্ খলাকোর্
ওপর্খবি্পকছুপেন্নজর্খরর্েপছলাি্আিরা।্আপনার্কই্শুযু্বলপছ,্খলাকো্একো্
আস্ত্িয়িান।্ব্লযাকর্িল্করার্উর্ের্িয্অর্নক্কা জপে্নাপক্ও্খরর্ে্পেি্পনর্জর্
কার্ছ।্ এই্ যরর্নর্ স্ব্ কা জই্ পুপের্য়্ ছাই্ কর্র্ পের্য়্ খ র্ছ।্ িভলযবান্ খকার্না্
পজপনস্ই্খোয়া্যায়পন।্সু্িরাাং্আিার্ের্অনুিান,্আিিায়ীরা্স্ম্রান্ত্ঘর্রর্পুরুষ্এবাং্
িার্ের্িুেয্উর্েিযই্পছল্এ্যরর্নর্স্ািাপজক্খকর্লঙ্কাপর্বন্ধ্্করা। 
 
আিিায়ীরা!্খচাঁপচর্য়্ওর্ঠ্খহািস্,্বহুবচন? 
 
হযাাঁ।্েুজন্এর্স্পছল।্আর্একেু্হর্লই্হার্িনার্ি্যরাও্পেি।্পার্য়র্ছাপ্খপর্য়পছ,্
খচহারার্বণেনা্খপর্য়পছ্এবাং্পপছু্ পনর্য়্িার্ের্পাকোও্করাও্েুব্অস্ম্ভব্হর্ব্না।্
প্রথি্ খলাকো্ একেু্ খবপি্ রকর্ির্ চেপর্ে।্ পিিীয়্ খলাকোর্ পার্য়র্ খ াোপল্ খচর্প্
যর্রপছল্ বা ার্নর্ িাপল–স্ািানয্ যস্তাযপস্ত্ কর্রই্ প ার্ পার্ হর্য়্ যায়্ খস্।্ িাঝাপর্
আকার্রর,্খবি্িক্তস্িথে্খচহারা্খলাকোর্খচৌর্কা্খচায়াল,্পুরু্ঘাে,্খ াাঁে্আর্ছ্এবাং্
খচাে্েুর্ো্ াকা্পছল্কার্লা্িুর্োর্ি। 
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িালেক্ খহািস্্ বর্ল্ ওর্ঠ,্ েুবই্ অস্পষ্ট্ বণেনা।্ আর্র,্ ওয়ােস্র্নর্ খচহারাও্ খিা্
ওইরকি! 
 
খবি্খকৌিুক্অনুভব্কর্র্ইনর্স্পকের।্বর্ল,্িা্অবিয্পঠক্বর্লর্ছন।্বণেনার্স্র্ঙ্গ্
ডক্টর্ওয়ােস্র্নর্খচহারাই্োপ্খের্য়্যার্ি। 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ খলস্র্েড্ এযাো্ খিািার্ক্ স্াহাযয্ করর্ি্ পারব্ বর্ল্ ির্ন্ হয়্ না্
আিার।্ বযাপার্ পক্জান,্ পিলভারেন্ খলাকোর্ক্আপিও্জানিাি।্লন্ডর্নর্স্বর্চর্য়্
পবপজ্জনক্খলাকর্ের্ির্যযই্িার্ক্স্থান্পের্য়পছলাি্আপি্এবাং্আপি্ির্ন্কপর,্এিন্
কিকগুর্লা্ অপরায্ আর্ছ্ স্াংস্ার্র্ আইন্ যার্ের্ স্পিে্ করর্ি্ পার্র্ না।্ কার্জই,্
প্রকারান্তর্র্বযপক্ত ি্প্রপিপহাংস্া্অনুর্িােন্করা্যায়্এস্ব্ খক্ষর্ে।্না,্না্িকে্কর্র্
লাভ্খনই।্আিার্িন্পস্থর্হর্য়্খ র্ছ।্পনহর্ির্জর্নয্নয়,্হিযাকারীর্ের্জর্নয্রইল্
আিার্স্হানুভভ পি্এবাং্এ-খকর্স্্আপি্নাক্ লাব্না। 
 
খয্ খিাচনীয়্ েৃিয্ খচার্ের্ স্াির্ন্ খেেলাি,্ খস্-স্ম্বর্ন্ধ্্ খহািস্্ আিার্ক্ একো্ কথা্
বর্লপন।্ পকন্তু্স্ারাো্স্কাল্িার্ক্ েুবই্ পচন্তািগ্ন্খেেলাি।্িভনয ভে্ েৃপষ্ট্আর্ পনপবে্
িন্ময়িা্খের্ে্ির্ন্হল্খস্্খযন্একাগ্র্ির্ন্হাপরর্য়্যাওয়া্পকছুর্ক্স্মরণপর্থ্আনবার্
খচষ্টা্করর্ছ।্ লাঞ্চ্ খের্ি্ বর্স্্অর্যেক্এপ র্য়পছ,্এিন্স্ির্য়্আচিকা্িোক্কর্র্
লাপের্য়্উঠল্খস্।্িারপরই্পচৎকার,্স্বেনাি!্খপর্য়পছ!্েুপপ্নাও!্এস্স্া্আিার্স্র্ঙ্গ।্
লম্বা্ লম্বা্ পা্ খের্ল্ যথাস্ম্ভব্ দ্রুি পির্ি্ ও্ খবকার্ পিে্ খপপরর্য়্ এর্স্্ অক্সর্োডে্
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বরাবর্ প র্য়্ পেল্ পরর্জন্ট্ স্াকোর্স্।্ এোর্ন্ বাাঁ-পের্কর্ একো্ খোকার্নর্ জানলায়্
স্াজার্না্ পছল্ওই্স্িয়কার্বহু্েযািনািা্বযপক্ত্আর্সু্ন্দরীর্ের্ের্োগ্রাে।্খহাির্স্র্
েৃপষ্ট্ পনবদ্ধ্ পছল্একো্ ছপবর্ ওপর।্িার্ েৃপষ্ট্অনুস্রণ্কর্র্আপি্ খেেলাি্ রাপনর্
ির্িা্ রপবপন্এক্িপহলার্ের্োগ্রাে।্পরর্ন্রাজস্ভার্পপরিে,্সু্ পঠি্িাথায়্িস্ত্
বর্ো্ পহর্রর্ োয়রা।্ আপভজািয্ খযন্ পঠকর্র্ পেপছল্ িার্ স্বে্ অর্ঙ্গ,্ হুর্কর্ ির্িা্
সু্চারু্ বপঙ্কি্ নার্ক,্ যারার্লা্ ভুরুযু র্ল,্ পািলা্ অযর্রার্ষ্ঠ,্ আর্ খছার্ো্ পকন্তু্ েৃঢ়্
থুিপনর্ি।্ িারপর্রই্ শ্বাস্রুদ্ধ্ হর্য়্ এল্ আিার।্ যু ্ যু ্ যর্র্ স্ম্মাপনি্ সু্প্রাচীন্
উপাপযো্ খের্েই্ বুঝলাি্কার্স্ত্রী্ পছর্লন্ ইপন।্অপভজািিহর্ল্ কুর্ল-িার্ন্ খশ্রষ্ঠ্এই্
স্ম্রান্ত্ রাজনীপিপবর্ের্ নাি্ খক-না্ জার্ন।্ খহাির্স্র্ খচার্ে্ খচাে্ রাের্িই্ ও্ খঠাাঁর্ে্
আঙুল্চাপা্পের্য়্আিার্ক্পনর্য়্স্র্র্এল্জানলার্স্াির্ন্খথর্ক। 
 
——– 
 
েীকা 
 
১.্ভাাংপচ্ খেওয়ার্ভয়ঙ্কর্কাপহপন্ :্ পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্চালেস্্অ াোস্্ পিলভারেন্
২৬্ িাচে্ ১৯০৪্ স্াংেযার্ কপলয়াস্ে্ িযা াপজর্ন্ এবাং্ এপপ্রল্ ১৯০৪্ স্াংেযার্ িযান্ড্
িযা াপজর্ন্ প্রথি্ প্রকাপিি্ হয়।্ ১৯১০-এ্ রপচি্ েয্ খস্পকলড্ বযান্ড্ নাের্ক্আথোর্
কনযান্ডয়াল্এই্ব্লযাকর্িলার্চপরেপের্ক্খরর্েপছর্লন। 
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হযাম্পর্েড্ :্ বিেিার্ন্ কযাির্ের্নর্ অন্ত েি্ বস্বার্স্র্ এলাকা।্ এোনকার্ পবেযাি্
বাপস্ন্দার্ের্ির্যয্জন্পকেস্,্কালে্িাকেস্্প্রিুে্উর্ল্লের্যা য। 
 
পচপেয়াোনা্ :্ খবকার্ পির্ের্ পেউব্ খরলর্েির্নর্ এক্ িাইর্লর্ কি্ েভরর্ত্ব্ পরর্জন্ট্
পার্কের্ একাাংর্ি্ লন্ডর্নর্ পচপেয়াোনা্ অবপস্থি।্ পজর্য়ালপজকাল্ খস্াস্াইপের্ উর্েযার্ ্
১৮২৮্স্ার্ল্এই্পচপেয়াোনা্প্রপিপষ্ঠি্হয়। 
 
পি.্ পপকউইক্ :্ চালেস্্ পডর্কে্ রপচি্ উপনযাস্,্ ১৮৩৭-এ্ প্রকাপিি,্ েয্ পপকউইক্
খপপাস্ে-এর্প্রযান্চপরে,্স্রল,্স্াোপস্র্য,্যিেভীরু্িানুষ,্পি.্পপকউইক। 
 
অর্নক্েভর্ পের্য়ছ্:্কি্েভর?্এর্কবার্র্ ভীরিি্িারীপরক্স্ম্পকে্পযেন্ত?্আিঙ্কা্
কর্রর্ছন্খডপভড্খ লারপেন,্পরচাডে্আিার,্পড.্িাপেেন্খডপকন্প্রিুে্ র্বষক। 
 
উযাও্হর্য়্খ র্লন্প্রপিহন্তা্বাইর্র্অন্ধ্কার্র্:্বাইর্রর্ওই্পর্থ্পালার্ি্প র্য়্খহািস্্
এবাং্ওয়ােস্নর্ক্পার্হর্ি্হর্য়পছল্ছয়্েুে্পাাঁপচল।্ পভর্ক্টারীয়্ যুর্ র্খবিবার্স্্ওই্
িপহলা্ পনিয়ই্খস্-পর্থ্যানপন।্িাহর্ল্খকান্পর্থ্পালার্লন্ পিপন?্প্রশ্ন্িুর্লপছর্লন্
খহািস্্ র্বষক্পড.্িাপেেন্খডপকন। 
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হমাি যাযর্ি মািাত্মক  ারি়োি 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্এম্পপে্হাউস্্] 

 
১৮৯৪্স্ার্লর্বস্ন্তকাল। 
 
অনার্রবল্ খরানাল্ড্অযার্ডায়ার্রর্হিযায়্ েুপনয়ার্স্িস্ত্ খিৌপেন্স্িার্জ্ পবষার্ের্ছায়া্
খনর্ি্ এর্স্পছল,্ স্াো্ পর্ে্ খ পছল্ লন্ডর্নর্ আপাির্ জনস্াযারর্ণর্ ির্যয।্ খযরকি্
অস্বাভাপবক্পপরর্বর্ির্ির্যয্পিপন্েুন্হর্য়পছর্লন,্বুপদ্ধ্পের্য়্িার্বযােযা্চর্ল্না। 
 
েীঘে্ েি্ বছর্ বার্ে্ আজ্ আপি্ অনুিপি্ খপর্য়পছ্ স্াপর্ স্াপর্ পরস্পরপনভের্ আিযে্
ঘেনাগুর্লার্হাপরর্য়্যাওয়া্অাংিগুর্লা্খলেবার। 
 
প্রথর্িই্স্বাইর্ক্জাপনর্য়্রাপে,্েীঘেপেন্যর্র্এই্চাঞ্চলযকর্কাপহপন্খচর্প্রাোর্জর্নয্
আিার্খকার্না্ খোষ্খনই।্অিীর্ি্খয্অপি্আিযে্ পুরুষপের্অননযস্াযারণ্ পচন্তাযারা্
আর্ কাযেকলার্পর্ একেু্ আযেু্ েবর্ জাপনর্য়্ স্বার্ পচত্তপবর্নােন্ করর্ি্ স্ক্ষি্
হর্য়পছলাি,্এ-কাপহপন্না-খলোর্সু্কপঠন্পনর্েেি্খপর্য়পছলাি্িার্পনর্জর্িুে্খথর্কই।্
আজ্িা্ পলের্ি্ বর্স্পছ,্ খকননা্  ি্ িার্স্র্ পিন্ িাপরর্ে্ খস্্ পনর্জই্ এ-পনর্ষযাো্
উপঠর্য়্পনর্য়র্ছ্আিার্খলেনীর্ওপর্খথর্ক। 
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অনার্রবল্ খরানাল্ড্ অযার্ডয়ার্আলে্ অে্ খিনুর্থর্ পিিীয়্ পুে।্আলে্ অে্ খিনুথ্ খস্্
স্ির্য়্অর্িপলয়ার্একো্কর্লাপনর্ ভনের্পছর্লন।্অযার্ডয়ার্রর্িা্অর্িপলয়া্খথর্ক্
খের্ি্ এর্স্পছর্লন্ খচার্ের্ ছাপন্ অপার্রিন্ করার্ি।্ ৪২৭্ নম্বর্ পাকে্ খলর্ন্ খছর্ল্
খরানাল্ড্আর্খির্য়্ পহলডার্ক্ পনর্য়্থাকর্িন্ পিপন।্স্িার্জর্ খস্রা্িহর্ল্খঘারার্েরা্
করি্খরানাল্ড।্এবাং্যিেভর্জানা্যায়,্িার্খকার্না্পবর্িষ্বেঅভযাস্্পছল্না,্খকার্না্
িত্রুও্পছল্না।্কারর্েয়ার্স্ের্ পিস্্এপডথ্উডপলর্স্র্ঙ্গ্িাাঁর্ পবর্য়র্স্ম্বন্ধ্্হর্য়পছল।্
পকন্তু্ খস্-স্ম্বন্ধ্্ খিষ্ পযেন্ত্ খভর্ঙ্ যায়্ িাস্্ কর্য়ক্আর্ ্ উভয়পর্ক্ষর্ স্ম্মপি্ পনর্য়।্
এবাং্এর্ের্ল্খরানার্ল্ডর্ির্ন্খয্খকার্না্ো ্পের্ছ্িারও্খকার্না্পচহ্ন্খেো্যায়পন।্
স্বাই্ জানি,্ খরানাল্ড্ েুব্ স্ীপিি্ এবাং্ স্নািন্ পপরপযর্ ির্যয্ জীবন্ কাপের্য়্ পের্ি্
ভার্লাবার্স্ন–খকননা্আর্বর্ র্খকার্না্বালাই্ পছল্না্িার্প্রকৃপির্ি।্স্বভাবপেও্পছল্
খবি্িান্ত।্পকন্তু্িবুও্খিষ্পযেন্ত্এিন্িান্তপিষ্ট্িরুণ্অপভজার্ির্পির্র্খনর্ি্এল্
িৃিুযর্পর্রায়ানা্এল্অিযন্ত্আিযে্এবাং্অপ্রিযাপিিভার্ব্১৮৯৪্স্ার্লর্পিপরর্ি্িাচে্
রাি্েিো্খথর্ক্স্ার্ে্এ ার্রাোর্ির্যয। 
 
িাস্্ খেলর্ি্ ভার্লাবাস্র্িন্ খরানাল্ড্ অযার্ডয়ার।্ একোনা্ খের্ল্ খযর্িন,্ পকন্তু্ খচাে্
োওয়ার্ ির্িা্ ঝুাঁপক্কের্না্ পনর্িন্না।্ বল্ডউইন,্কযার্ভপন্ডস্্আর্বা ার্েলী্ক্লার্বর্
স্ভয্পছর্লন্পিপন।্জানা্খ র্ছ,্িৃিুযর্পেন্বা ার্েলী্কাডে্ক্লার্বর্পডনার্রর্পর্রাবার্
অে্হুইে্খের্লপছর্লন্খরানাল্ড।্পবর্কর্লও্িাাঁর্ক্খেলর্ি্খেো্খ র্ছ্খস্োর্ন।্খেলার্
স্াপথ্পছর্লন্পি.্িার্র,্স্যার্জন্হাপডে্ এবাং্কর্নেল্খিারয্ান।্এাঁর্ের্কথা্খথর্কই্জানা্
যায়্খয্হুইে্খের্লপছর্লন্খরানাল্ড্এবাং্খেলার্ি্খিাোিুপে্স্িানভার্ব্পর্েপছল্স্বার্
িাস্।্ অযার্ডয়ার্ েুব্ খজার্ পাাঁচ্ পাউন্ড্ খহর্র্ থাকর্ি্ পার্রন্ িার্ খবপি্ নয়।্ িার্

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

511 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আপথেক্অবস্থা্ েুবই্স্িল্এবাং্এ্স্ািানয্ক্ষপির্ি্ িুষর্ে্যাবার্ির্িা্িানুষ্ পিপন্
নন।্ প্রায়্ প্রপিপেনই্ একো-না-একো্ ক্লার্ব্ িাস্্ খেলর্িন্ খরানাল্ড।্ পকন্তু্ এিনই্
স্াবযানী্ খের্লায়াে্ পিপন্ খয্বর্ো-একো্হারর্িন্না–পর্কে্ভারী্কর্র্ির্ব্ খেপবল্
ছাের্িন।্আরও্জানা্খ ল্খয,্হপ্তাোর্নক্আর্ ্কর্নেল্িিযোনর্ক্পােেনার্পনর্য়্এক্
হাি্ খথর্কই্ ডর্ে্ পিলনার্এবাং্লডে্বযার্লার্ৗরার্লর্কাছ্ খথর্ক্প্রায়্চারর্িা্ কুপে্
পাউন্ড্পজর্িপছর্লন।্স্াম্প্রপিক্ইপিহাস্্বলর্ি্িের্ন্তর্ের্ল্এই্স্বই্জানা্খ পছল্
িার্স্ম্বর্ন্ধ্। 
 
েুর্নর্ রার্ি্ ক্লাব্ খথর্ক্ পঠক্ েিোয়্ বাপে্ পের্র্আর্স্ন্ অযার্ডয়ার।্ িা্আর্ খবান্
খবপরর্য়র্ছন্খকার্না্আত্মীর্য়র্স্র্ঙ্গ।্ পিনিলায়্স্াির্নর্ঘরো্স্াযারণি্িার্বস্বার্
ঘর্ পহর্স্র্ব্ বযবহার্করা্ হয়–পপরচাপরকা্এই্ ঘর্রই্ খ াকবার্ িব্দ্শুর্নর্ছ।্আর্ ই্
ঘর্র্ চুপল্ল্ খজ্বর্ল্ পের্য়পছল্ খস্,্ খযাাঁয়া্ হপিল্ বর্ল্ জানলাোও্ েুর্ল্ এর্স্পছল।্ রাি্
এ ার্রাো্কুপে্পিপনর্ে্খলপড্খিনুথ্আর্িাাঁর্খির্য়্পের্র্এর্লন।্পকন্তু্িেনও্পযেন্ত্
খকার্না্িব্দ্ খিানা্ খ ল্না্ঘর্ খথর্ক।্শুভরাপে্জানাবার্জর্নয্ খলপড্ খিনুথ্ খছর্লর্
ঘর্র্  ুকর্ি্ প র্য়্ খেের্লন্ খভির্ খথর্ক্ েরজায়্ চাপব্ খেওয়া।্ খচাঁপচর্য়,্ যাো্ পের্য়্
খকার্না্স্াোিব্দ্যেন্পাওয়া্ খ ল্না,্িেন্ খলাকজন্ খডর্ক্ খজার্কর্র্ খোলা্ হল্
েরজা।্ খেপবর্লর্ কার্ছ্ পর্ে্ পছর্লন্ হিভা য্ খরানাল্ড।্ পরভলভার্রর্ বুর্লর্ে্
বীভৎস্ভার্ব্পবকৃি্হর্য়্খ পছল্িার্িাথার্েুপল।্ঘর্রর্ির্যয্পকন্তু্ও-জািীয়্খকার্না্
হাপিয়ার্েুাঁর্জ্পাওয়া্যায়পন।্খেপবর্লর্ওপর্েি্পাউর্ন্ডর্েুর্ো্খনাে্পর্ে্পছল–আর্
পছল্খছার্ো্খছার্ো্থার্ক্স্াজার্না্খস্ানা্রুর্পায়্পিিার্না্স্র্ির্রা্পাউন্ড্েি্পিপলাং।্
একো্ কা র্জ্ কিকগুর্লা্ স্াংেযা্ বস্ার্না্ পছল–পার্ি্ পার্ি্ খলো্ কর্য়কজন্ ক্লার্বর্
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বনু্ধ্র্নাি।্কার্জই্যর্র্ খনওয়া্হল,্ িৃিুযর্আর্ ্িার্স্র্ জুর্য়ার্হারপজর্ির্একো্
খিাোিুপে্েস্ো্করার্খচষ্টা্করপছর্লন্পিপন। 
 
পিপনেোর্নক্ অবস্থা্ পযের্বক্ষণ্ করর্ি্ আরও্ জপেল্ হর্য়্ োাঁোল্ খকস্ো।্ প্রথিি্
খভির্ খথর্ক্েরজায়্চাপব্ খেওয়ার্ খকার্না্ যুপক্তস্াং ি্কারণ্ েুাঁর্জ্পাওয়া্ খ ল্না।্
েুব্স্ম্ভব্এ-কাজ্েুপনর।্েুর্নর্পর্খোলা্জানলা্পের্য়্উযাও্হর্য়র্ছ্খস্্েরজায়্চাপব্
খযিন্ পছল্ খিিপন্ খরর্ে।্ িাপে্ খথর্ক্ কি্ কর্র্ পবি্ েুে্ উাঁচুর্ি্ জানলাো।্ অবিয্
জানলার্ পঠক্ নীর্চই্ েুর্ল্ েুর্ল্  াকা্ খক্রাকার্স্র্একপে্ খঝাপ্ পছল।্ পবি্ েুে্ উাঁচু্
খথর্ক্খস্োর্ন্খকউ্লাপের্য়্পের্ল্েুল-েুল্পছাঁর্ে্খঝাপ্খিা্লন্ডভন্ড্হিই,্িাপের্িও্
 ভীর্পার্য়র্ছাপ্পাওয়া্খযি।্পকন্তু্খস্-রকি্খকার্না্পচহ্নই্খেো্খ ল্না।্খঝাাঁর্পর্
ির্যয্ পের্য়্ ইোনীাং্ খকউ্ খহাঁর্ের্ছ্ বর্লও্ ির্ন্ হল্ না।্ িাহর্ল্ োাঁোর্ি্ এই্ খয,্
অযার্ডয়ার্পনর্জই্েরজায়্চাপব্পের্য়পছর্লন্খভির্খথর্ক।্িাই্যপে্হয়,্িাহর্ল্িৃিুয্
এল্ খকান্পর্থ?্ খকার্নারকি্ পচহ্ন্না-খরর্ে্কার্রা্পর্ক্ষই্ পকছু্ খবর্য়্জানলায়্উর্ঠ্
আস্া্স্ম্ভব্নয়।্যরা্যাক্জানলা্পের্য়্খকউ্গুপল্চাপলর্য়্উপের্য়্পের্য়র্ছ্িার্েুপল।্
িাহর্ল্খিা্হিযাকারীর্হার্ির্ পেপ্অস্াযারণ্বলর্ি্হর্ব।্খকননা,্ পরভলভার্খথর্ক্
গুপল্ছুাঁর্ে্এ-রকি্িরণ্ঘা্খেওয়া্বর্ো্খস্াজা্কথা্নয়।্খবি,্িাই্যপে্হয়,্িাহর্ল্
জনবহুল্পাকে্খলর্ন্খকউ-না-খকউ্গুপলর্আওয়াজ্পনিয়্শুনর্ি্খপি।্বাপে্খথর্ক্ি-
োর্নক্ র্জর্ির্যয্ভাোর্ে্ াপের্একো্আিা্আর্ছ।্খস্োন্খথর্কও্োয়াপরাং-এর্
খকার্না্িব্দ্ খিানা্ যায়পন।্স্ব্ পঠক।্ পকন্তু্িবুও্ পরভলভার্রর্ বুর্লর্েই্িারা্ খ র্ছন্
অযার্ডয়ার।্ িারা্ খ র্ছন্ পনিান্ত্ আচপম্বর্ি্ েুর্ে্ কালান্তর্কর্ চপকি্ চুম্বন্ পলর্কর্
ির্যযই্অনার্রবল্খরানাল্ড্অযার্ডয়ার্রর্খেহ্খথর্ক্িুর্ছ্পনর্য়্খ র্ছ্প্রার্ণর্স্িস্ত্পচহ্ন। 
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এই্হল্পাকে্খলন্রহস্য।্েুর্নর্খপছর্ন্খকার্না্খিাপেভ্পাওয়া্যায়পন,্খকননা্আপি্
আর্ ই্ বর্লপছ্ খরানার্ল্ডর্ খকার্না্ িত্রু্ পছল্ না।্ িা্ ছাো্ িাাঁর্ ঘর্রর্ োকাপয়স্া্
স্রার্নারও্খকার্না্প্রর্চষ্টা্হয়পন।্কার্জই,্খিাপের্ভর্খকার্না্নাি ন্ধ্্না-থাকায়্আরও্
জপেল্হর্য়্উর্ঠর্ছ।্এই্আিযে্রহস্য। 
 
স্ারাপেন্যর্র্শুযু্এই্স্বই্ভাবলাি্বার্বার।্স্বীকার্করর্ি্লজ্জা্খনই,্খয-পপরিার্ণ্
িপস্তর্ষ্কর্খগ্র-খস্লগুর্লার্ক্কষ্ট্পেলাি,্খস্-অনুপার্ি্স্িস্যার্সু্রাহা্বলর্ি্খ র্ল্পকছুই্
হল্না। 
 
স্র্ন্ধ্র্পের্ক্খবোর্ি্খবোর্ি্পার্কের্পের্ক্এর্স্পছলাি।্ছ-ো্না াে্এর্স্্খপৌঁর্ছালাি্
পাকে্ খস্ন্আর্অক্সর্োডে্ পির্ের্ খিার্ে।্ েুেপার্থর্ওপর্এক্েঙ্গল্উি্প্রকৃপির্
খলাকর্ক্খেেলাি্পভে্কর্র্একেৃর্ষ্ট্ওপরিলার্পবর্িষ্একো্জানলার্পার্ন্িাপকর্য়্
থাকর্ি।্বুঝলাি্খয-বাপের্স্ন্ধ্ার্ন্আস্া্এ্খস্ই্বাপে।্পপছু্হের্ি্প র্য়্যাো্খলর্ ্
খ ল্আযবুর্ো্এক্ কুাঁর্জার্স্র্ঙ্গ।্আিার্ পঠক্ খপছর্নই্এক াো্ বই্ হার্ি্োাঁপের্য়্
পছল্খলাকো।্যাো্খলর্ ্কর্য়কো্বই্ছোকার্হর্য়্পেল্েুেপার্থর্ওপর।্লপজ্জি্
হর্য়্ েুঃে্প্রকাি্করর্ি্ প র্য়্ খেেলাি্আিার্কার্ছ্ বইগুর্লার্ খয-োিই্থাকুক্না্
খকন্এবাং্িার্ের্স্র্ঙ্গ্আপি্যি্োরাপ্বযবহারই্কপর্না্ খকন,্আযবুর্ো্গ্রন্থকীে্
ভদ্রর্লার্কর্কার্ছ্ িার্ের্ োি্ অপপরস্ীি।্ খকননা,্আিার্ কথা্ শুরু্ হর্ি-না-হর্িই্
োাঁি্পেপচর্য়্োরুণ্ঘৃণায়্এক্হুাংকার্খছর্ে্খপছন্পের্র্পা্চালার্লন্ভদ্রর্লাক্পভর্ের্
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পের্ক।্খপছন্খথর্ক্পভর্ের্ির্যয্আপি্শুযু্খেের্ি্খপলাি্িার্স্াোকার্লা্খকাাঁকোর্না্
জুলপপ্খজাো। 
 
পাকে্ খলর্নর্৪২৭্নম্বর্বাপে্ খের্ে্আিার্আস্ল্স্িস্যার্ খকার্না্ সু্রাহাই্হল্না।্
রাস্তা্আর্বাপের্িার্ঝ্খরপলাং্লা ার্না্একো্নীচু্পাাঁপচল্খেেলাি।্িাও্স্ব্পিপলর্য়্
পাাঁচ্েুর্ের্উাঁচু্নয়।্কার্জই্খরপলাং্েপর্ক্খয্খকউ্অনায়ার্স্ই্ ুকর্ি্পার্র্বা ার্ন,্
পকন্তু্জানলার্না াল্পাওয়া্এর্কবার্রই্অস্ম্ভব।্খকননা,্জর্লর্পাইপ্পক্ওই্জািীয়্
পকছুই্ খেের্ি্ খপলাি্ না্ যার্রকার্ছ।্আর্ র্ খচর্য়্আরও্ খবপি্ হিভম্ব্ হর্য়্ পের্র্
এলাি্ খকনপস্াংের্ন।্ পাাঁচ্ পিপনেও্ হয়পন্আিার্োপডর্ি্ বর্স্পছ্আপি,্এিন্স্ির্য়্
পপরচাপরকা্এর্স্্েবর্পের্ল্এক্ভদ্রর্লাক্খেো্করর্ি্চান্আিার্স্র্ঙ্গ। 
 
ঘর্র্ ুকর্লন্পযপন্িাাঁর্ক্খের্ে্অবাক্হর্য়্খ লাি।্পাকে্খলর্নর্খস্ই্অদু্ভি্প্রকৃপির্
আযবুর্ো্ গ্রন্থকীে।্ লম্বা্ লম্বা্ পাকা্ চুর্লর্ িার্ঝ্ যারার্লা্ কপঠন্ িুে।্ ডান্ ব র্ল্
ডজনোর্নক্িার্খস্ই্িহািভলযবান্খকিাব। 
 
কীরকি্খযন্অদু্ভি্ককেি্স্বর্র্শুর্যার্লন,্আিার্ক্খের্ে্খবজায়্অবাক্হর্য়্খ র্লন্
খেেপছ? 
 
স্বীকার্করলাি্খয্পকছুো্হর্য়পছ্বই্কী। 
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পকছু্ ির্ন্ করর্বন্ না্ স্যার,্ পবর্বর্কর্ কািে্ স্ইর্ি্ না-খপর্র্আস্র্ি্ হল্আিায়।্
আপনার্পপছু্পপছু্আস্পছলাি্আপি।্আপনার্ক্এ-বাপের্ি্ ুর্ক্পের্ি্খের্ে্ভাবলাি্
বর্ল্যাই্আিার্রুক্ষ্বযবহার্র্খযন্পকছু্ির্ন্না-কর্রন।্আপনার্ওপর্খিার্েই্রা ্
কপরপন্আপি,্বরাং্বইগুর্লা্িুর্ল্খেওয়ার্জর্নয্অর্িষ্কৃিে। 
 
আপি্আপনার্প্রপির্বিী।্চাচে্ পির্ের্ খিার্ে্আিার্বইর্য়র্ খোকানো্হয়র্িা্ খের্ে্
থাকর্বন্আপপন।্আপনার্স্র্ঙ্গ্আলাপ্কর্র্স্পিযই্েুব্েুপি্হলাি,্স্যার।্আপনারও্
হয়র্িা্বই্খকনার্বাপিক্থাকর্ি্পার্র।্এই্খেেুন্পিপেি্বাডে,্কযাোল্লাস্,্আর্খহাপল্
ওয়ার্প্রপিোনা্বাপের্ি্রাোর্ির্িা।্পাাঁচোনা্বই্পের্য়্আপনার্পিিীয়্খস্লর্ের্ওই্
োাঁকো্ভরাে্কর্র্খেলর্ি্পার্রন।্বর্ো্খনাাংরা্লা র্ছ,্পক্বর্লন্স্যার? 
 
ঘাে্পেপরর্য়্খপছর্নর্কযাপবর্নেো্খের্ে্আবার্যেন্স্াির্ন্িাকালাি্খেেলাি্আিার্
পার্ন্হাপস্িুর্ে্িাপকর্য়্োপড-খেপবর্লর্ওপার্ি্োাঁপের্য়্রর্য়র্ছ্িালেক্খহািস্। 
 
োাঁপের্য়্উর্ঠ্ খস্র্কন্ড্কর্য়ক্রীপিির্িা্েযালেযাল্কর্র্িাপকর্য়্ পছলাি্িার্ পের্ক।্
িারপর্রই্ খবায্হয়্জীবর্ন্ খস্ই্প্রথি্এবাং্ খিষবার্রর্ির্িা্অোন্হর্য়্ খ পছলাি্
আপি।্ খযাাঁয়ার্ে্ রর্ঙর্ োপনকো্ কুয়ািা্ ঘুরপাক্ খের্য়্ উঠল্ খচার্ের্ স্াির্ন!্ কুয়ািা্
পপরষ্কার্হর্য়্খযর্ি্খেেলাি্আিার্কলার্রর্খবািাি্খোলা্এবাং্খঠাাঁর্ের্ওপর্িযাপন্ডর্
চনচর্ন্স্বাে।্ফ্লাস্ক্হার্ি্ঝুাঁর্ক্পর্ে্আিার্খচয়ার্র্বর্স্্পছল্খহািস্। 
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শুনলাি্খস্ই্পপরপচি্স্বর্যা্খকার্নাপেনই্খভালা্যায়্না,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্আিার্
ঘাে্হর্য়র্ছ,্ক্ষিা্কর্রা্আিায়।্িুপি্খয্এ-রকি্িক্পার্ব,্িা্আপি্কল্পনাই্করর্ি্
পাপরপন। 
 
স্র্জার্র্আাঁকর্ে্যরলাি্িার্হাি। 
 
খহািস্!্স্পিযই্িুপি্খিা?্বাস্তপবকই্পক্িুপি্খবাঁর্চ্আছ?্খিষ্পযেন্ত্খস্ই্ভয়াংকর্োে্
খবর্য়্উর্ঠ্আস্র্ি্খপর্রপছর্ল্িুপি? 
 
স্বুর!্স্বুর!্এস্ব্কথা্আর্লাচনা্করার্ির্িা্অবস্থায়্আছ্খিা?্আপবভোবো্এিো্
নােকীয়্করার্খকার্না্েরকার্পছল্না।্বর্ো্খজারার্লা্িক্পের্য়্খের্লপছ্খিািায়। 
 
পকিু্হয়পন্আিার।্পকন্তু,্খহািস্,্আপি্খয্পনর্জর্খচাের্কও্পবশ্বাস্্করর্ি্পারপছ্না্
ভাই।্ গুড্ খহর্ভনস্্আপি্ ভাবর্িও্পাপরপন্ খকার্নাপেন্ খয্ িুপি…্ িুপি্আবার্ এর্স্্
োাঁোর্ব্ আিার্ োপডর্ি,্ স্র্জার্র্ আবার্ িার্ বাহু্ আাঁকর্ে্ যর্র্ পিরাবহুল্ স্রু্
পাকার্না্হার্ি্হাি্বুপলর্য়্বললাি,্না,্িুপি্আর্যাই্হও,্খপ্রি্নয়।্বর্লা্কীভার্ব্
খস্ই্ভয়াবহ্োর্ের্খভির্খথর্ক্প্রাণ্পনর্য়্পের্র্এর্ল। 
 
আিার্ উলর্োপের্ক্ বর্স্্ খহািস্্ িার্ পুর্রার্না্ কায়োয়্ খযন্ পকছুই্ হয়পন্ এিপন্
উোস্ীন্ভার্ব্একো্পস্ ার্রে্যরার্ল।্পরর্ন্িার্বইর্য়র্খোকাপনর্জীণে্েক্খকাে।্
বাপকেুকু,্অথোৎ্ চুর্লর্রাপি্আর্ পুর্রার্না্ বইর্য়র্ াো,্পর্ে্ পছল্ খেপবর্লর্ওপর।্
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খহািস্র্ক্আর্ র্চাইর্িও্খরা া্এবাং্স্জা ্ির্ন্হপিল্বর্ে,্পকন্তু্িার্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্নাক,্
যারার্লা্পচবুক্আর্শুকর্না্িুর্ে্িৃর্ির্িুর্ের্ির্িা্পাঙািপানা্রক্তহীনিা্লক্ষ্কর্র্
বুঝলাি্ইোনীাং্েুব্স্বাস্থযকর্জীবনযাপন্করা্স্ম্ভব্হয়পন্িার্পর্ক্ষ। 
 
পস্ ার্রে্যপরর্য়্বলল্খহািস্,্ া্এপলর্য়্বর্স্্বাাঁচলাি,্ওয়ােস্ন।্লম্বা্িানুর্ষর্পর্ক্ষ্
পুর্রা্এক্ েুে্ খছর্ে্ খের্ল্ঘণ্টার্পর্ঘণ্টা্অপভনয়্কর্র্যাওয়া্ বর্ো্ খস্াজা্কথা্
নয়।্যাক,্ভাই,্খিািার্স্াহাযয্আিার্এেন্েরকার।্আজ্রার্িই্অিযন্ত্কপঠন্আর্
পবপজ্জনক্অপভযার্ন্ খিািার্ক্ পার্ি্ না-খপর্ল্আিার্ চলর্ব্ না।্ কাজো্ খিষ্ হর্ল,্
স্িস্ত্পকছু্েুর্ল্বলাই্ভার্লা,্পক্বল? 
 
খকৌিভ হর্লর্চার্প্খের্ে্ির্র্যাব্আপি।্যা্বলবার্এেনই্বর্লা। 
 
আজ্রার্ি্আিার্স্র্ঙ্গ্আস্ছ্খিা? 
 
এক-খিাবার।্যেনই্বলর্ব,্খযোর্নই্বলর্ব–আিার্অিি্খনই। 
 
বাস্তপবকই্পুর্রার্না্পেনগুর্লা্খযন্আবার্পের্র্এল।্যাবার্আর্ ্চেপে্হাি্চাপলর্য়্
পডনারোও্খের্য়্খযর্ি্হর্ব।্খবি,্িাহর্ল্শুরু্খহাক্োে-প্রস্ঙ্গ।্োে্খথর্ক্প্রাণ্পনর্য়্
খবপরর্য়্ আস্র্ি্আিায়্ েুব্ খবপি্ খব ্ খপর্ি্ হয়পন্ ওয়ােস্ন।্ কারণ্ জর্লর্ ির্িা্
স্রল।্োর্ের্খভির্আপি্খকার্নাপেনই্পপেপন। 
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োর্ের্ির্যয্পেইপন? 
 
না,্ওয়ােস্ন,্ খকার্নাপেনই্না।্ খিািার্ক্ খয-পচরকুো্ পলর্ে্ খ পছলাি,্িার্িও্ খকার্না্
পিথযা্ পছল্ না।্ খয্ স্রু্ পথো্ খবর্য়্ পনরাপে্ জায় ায়্ খপৌঁর্ছার্না্ যায়,্ পঠক্ িার্
িুেোর্ি্ যেন্ পরর্লাক ি্ প্রর্েস্র্ িপরয়াপেের্ িয়িান্ িভপিের্ক্ োাঁপের্য়্ থাকর্ি্
খেেলাি,্িেন্অবিয্আিার্আর্পবনু্দিাে্স্র্ন্দহ্পছল্না্খয্আিার্লীলার্েলা্খিষ্
হর্য়্এর্স্র্ছ।্খলাকোর্গ্রানাইে্কপঠন্যভস্র্খচার্ে্খেেলাি্চাপা্েপন্দর্পঝপলক।্েু-
চারর্ে্ কথা্ বলার্ পর্ প্রর্েস্র্রর্ কাছ্ খথর্ক্ অনুিপি্ পনর্য়্ খছাি্ পচরকুেো্ পলর্ে্
খেললাি–এই্ পচরকুেোই্ খিািার্ হার্ি্ খপৌঁর্ছপছল।্ পস্ ার্রর্ের্ বাক্স্আর্ খবোবার্
ছপেস্র্িি্পচরকুেো্খরর্ে্স্রু্পথ্বরাবর্এপ র্য়্খ লাি–পপছু্পপছু্এর্লন্িপরয়াপেে।্
পর্থর্খির্ষ্এর্কবার্র্োর্ের্পকনারায়্খপৌঁর্ছ্ঘুর্র্োাঁোলাি্হার্ির্িুর্ঠায়্প্রাণ্পনর্য়।্
খকার্না্হাপিয়ার্না-পনর্য়্পস্র্য্আিার্পের্ক্খেৌর্ে্এর্স্্লম্বা্লম্বা্হাি্পের্য়্আিায়্
জাপর্ে্যরর্লন্পিপন।্িার্খেল্খয্েিি্হর্য়র্ছ,্িা্িপরয়াপেে্ভার্লাভার্বই্জানর্িন,্
িাই্ খযনর্িনপ্রকার্রণ্ প্রপির্িায্ খনওয়াই্ পছল্ িার্ িুেয্ উর্েিয।্ পর্ো্ পর্ো্ হর্য়্
খস্ই্স্রু্ পকনারায়্োাঁপের্য়্ খকার্নারকর্ি্িাাঁর্যাো্স্াির্ল্ পনলাি।্ িুপি্ খিা্জানই্
আপি্একেু-আযেু্বাপরৎসু্্জাপন।্জাপাপন্পদ্ধপির্ি্কুপস্তর্এই্পবর্িষ্কায়ো্বহুবার্
আপি্ কার্জ্ লাপ র্য়পছ্ অর্নক্ স্পঙ্গন্ পপরপস্থপির্ি।্ আিার্ক্ জাপর্ে্ যরার্ প্রায়্
স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গই্পর্ো্পর্ো্হর্য়ও্চে্কর্র্ পপছর্ল্ খবপরর্য়্ খ লাি্িার্আপলঙ্গন্ খথর্ক।্
পবকে্ পচৎকার্কর্র্প্রর্েস্র্কর্য়ক্খস্র্কন্ড্পা র্লর্ির্িা্হাি্ ছুের্লন,্ েু-হার্ির্
আঙুল্ খবাঁপকর্য়্ আাঁকর্ে্ যরর্লন্ বািাস্র্ক।্ পকন্তু্ এি্ খচষ্টা্ কর্রও্ খের্হর্ স্িিা্
পেপরর্য়্আনর্ি্ পারর্লন্ না্ পিপন,্ িপলর্য়্ খ র্লন্ নীর্চ!্ পকনারা্ খথর্ক্ িুে্ বাপের্য়্
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বহুেভর্পযেন্ত্িার্ক্পের্ি্খেেলাি।্িারপর্একো্পাথর্র্খলর্ ্পঠকর্র্প র্য়্ঝপাস্্
কর্র্িপলর্য়্খ র্লন্জর্লর্িলায়। 
 
বর্ো্ বর্ো্ খচাে্কর্র্ হিবাক্ হর্য়্শুনপছলাি্ খহাির্স্র্ যিালয়্ খথর্ক্জীবন্ত্ পের্র্
আস্ার্কাপহপন।্পস্ ার্রে্োনার্োাঁর্ক্রপস্র্য়্রপস্র্য়্বর্ল্চর্লপছল্খস্। 
 
থাির্িই্আপি্খচাঁপচর্য়্উঠলাি,্পকন্তু্পার্য়র্ছাপ!্আপি্পনর্জর্খচার্ে্খের্েপছ্েু-খজাো্
পার্য়র্ছাপ্পকনারা্পযেন্ত্খ র্ছ–খকার্নাোই্পকন্তু্খের্রপন। 
 
পের্রপছল্অনয্পর্থ।্প্রর্েস্র্অেৃিয্হওয়ার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্পবেুযৎ-চির্কর্ির্িাই্বুঝলাি্
তের্বর্কৃপায়্কী্অস্াযারণ্সু্র্যা ্এর্স্্খ র্ছ্আিার্হার্ির্িুর্ঠায়।্আিার্ক্যর্ির্
েপক্ষণ্ েুয়ার্ খেোর্নার্িপথ্ খয্িপরয়াপেে্একা্কর্রনপন,্িা্আপি্জানিাি।্ খনিার্
িৃিুযর্ি্অন্তিপর্ক্ষ্ পিনজর্নর্প্রপির্িায-সৃ্পহা্ বহুগুর্ণ্ বৃপদ্ধ্ খপর্ি্পার্র!্ পিনজর্নর্
প্রর্িযর্কই্অিযন্ত্পবপজ্জনক্প্রকৃপির্িানুষ।্এর্ের্ির্যয্একজন-না-একজন্আিার্ক্
খিষ্করর্বই্আর্যপে্উলর্ো্পেক্খথর্ক্ভাবা্যায়,্অথোৎ্েুপনয়ার্স্বাই্যপে্জানর্ি্
পার্র্ এবাং্ পবশ্বাস্্ কর্র্ খয,্ আপিও্ পরর্লার্কর্ পর্থ্ রওনা্ হর্য়পছ,্ িাহর্ল্ এই্
খলাকগুর্লাও্আরও্ খবপর্রায়াভার্ব্ চলার্েরা্ করার্ খচষ্টা্ করর্ব।্ ের্ল,্ একপেন-না-
একপেন্আপি্িার্ের্স্াবাে্করবই।্এবাং্পিনজনর্ক্েিি্করর্ি্পারর্লই্েুপনয়ার্ক্
আবার্জাপনর্য়্খেওয়া্যার্ব্খয,্আপি্িপরপন,্এই্সু্ন্দর্ভুবর্নই্পেপবয্খবাঁর্চ্আপছ্আর্
পাাঁচজর্নর্ির্িা।্িপস্তর্ষ্কর্কাজ্খয্কি্দ্রুি্হর্ি্পার্র্িা্বুঝলাি্খস্পেন,্খকননা্
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আিার্ পবশ্বাস্্ প্রর্েস্র্ িপরয়াপেে্ রাইর্েনবা্ েল-এর্ িলা্ পযেন্ত্ খপৌঁর্ছার্নার্আর্ ই্
এিগুর্লা্পজপনস্্ভাবা্আিার্খিষ্হর্য়্খ ল। 
 
োাঁপের্য়্উর্ঠ্ খপছর্নর্পাথুর্র্ খেওয়াল্পরীক্ষা্কর্র্ খেেলাি।্িাস্্কর্য়ক্পর্র্এই্
েুঘেেনার্ ছপবর্ ির্িা্ পববরণ্ খিািার্ রচনায়্ পর্ে্ খবি্ ইন্টার্রপোং্ খলর্ পছল।্ িুপি্
পলর্েপছর্ল্খয,্পাথুর্র্ খেওয়ালো্োো্উর্ঠ্ খ র্ছ।্কথাো্অক্ষর্র্অক্ষর্র্স্িয্নয়।্
খকননা্পা্রােবার্ খছার্ো্ খছার্ো্জায় া্ খিা্ পছলই,্িার্কর্ির্িা্োপনকো্পাথরও্
খবপরর্য়্ এর্স্পছল।্ পাহােো্ এিনই্ োোই্ খয,্ আ ার্ াো্ খবর্য়্ ওঠা্ এর্কবার্রই্
অস্ম্ভব,্ পঠক্ খিিনই্অস্ম্ভব্ পভর্জ্পর্থ্পার্য়র্ ছাপ–খরর্ে্ খবপরর্য়্পো।্এ-রকি্
খক্ষর্ে্এর্আর্ ্আপি্খয-চালাপক্কর্রপছ,্িা্করর্ি্পারিাি।্অথোৎ্খরে্পপছু্খহাঁর্ে্
খবপরর্য়্ যাওয়া।্ পকন্তু্ একইপের্ক্ পিনর্জাো্ পার্য়র্ ছাপ্ এপ র্য়্ যাওয়া্ খেের্লই্
চালাপক্ োাঁস্্ হর্য়্ যাওয়ার্ স্ম্ভাবনা্ েুবই্ খবপি।্ কার্জই্ স্ব্ পেক্ খভর্ব,্ খেেলাি্
পাহাে্খবর্য়্ওপর্র্ওঠাই্স্বর্চর্য়্ভার্লা।্ভাই্ওয়ােস্ন,্কাজো্েুব্িজার্নয়।্নীচ্
খথর্ক্জলপ্রপার্ির্  জেন্এর্স্্আছর্ে্পেপছল্কার্নর্পেোয়।্ বার্জ্কল্পনা্আিার্
িাথায়্খকার্নাপেন্আর্স্্না্পকন্তু্পবশ্বাস্্কর,্খস্পেন্খযন্শুনলাি্োর্ের্ হুর্খথর্ক্
আিেনাে্ কর্র্ আিায়্ ডাকর্ছ্ িপরয়াপেের্ কণ্ঠ।্ একেু্ স্ািানয্ ভুল্ িার্নই্ িৃিুয।্
একাপযকবার্ঘার্স্র্চাপো্উপর্ে্এর্স্র্ছ্হার্ির্িুর্ঠায়্অথবা্পাহার্ের্পভর্জ্োাঁর্জ্
হের্ক্খ র্ছ্বুর্ের্ড া্প্রপিবারই্খভর্বপছ্এই্বুপঝ্স্ব্খিষ।্পকন্তু্পকছুর্িই্না-ের্ি্
অপিকর্ষ্ট্ ইপঞ্চ্ ইপঞ্চ্ কর্র্ ওপর্র্ উর্ঠ্ খিষকার্ল্ খপৌঁর্ছালাি্ স্বুজ্ িযাওলায়্  াকা্
কর্য়ক্েুে্ ভীর্একো্পাথর্রর্িার্ক।্পেপবয্আরার্ি্স্বার্খচার্ের্আোর্ল্খথর্ক্
োনোন্ হর্য়্ শুর্য়্ পেলাি্ এইোর্ন।্ িাই্ পডয়ার্ ওয়ােস্ন,্ এইোর্নই্ শুর্য়্ শুর্য়্
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খেেলাি্কী্ ভীর্স্হানুভভ পির্স্র্ঙ্গ্অথচ্কী্ পবশ্রী্আনাপেভার্ব্আিার্ িৃিুযর্িেন্ত্
খিষ্করর্ল্িুপি। 
 
অর্নকক্ষণ্পর্র্খিষকার্ল্খিািার্অকােয্পকন্তু্আ ার্ াো্ভুল্পস্দ্ধান্ত্পনর্য়্খহার্ের্লর্
পের্ক্রওনা্হর্ল।্একলা্শুর্য়্শুর্য়্খিািায়্খযর্ি্খেেলাি্ পবষণ্ণ্িুর্ে।্খভর্বপছলাি্
আিার্অযাডর্ভঞ্চার্রর্ইপি্খবায্হয়্এইোর্নই।্পকন্তু্আর্একো্অপ্রিযাপিি্ঘেনার্
ের্ল্বুঝলাি্পবস্মর্য়র্এেনও্অর্নক্বাপক।্ওপর্খথর্ক্পবরাে্একো্পাথর্রর্চাই্
 ে্ ে্কর্র্ পের্য়্এর্স্্স্াাঁৎ্কর্র্আিার্স্াির্ন্ পের্য়্ খবপরর্য়্ প র্য়্েিাস্্কর্র্
পেল্নীর্চর্পর্থ্এবাং্পর্ িুহভ র্িেই্ পছের্ক্ প র্য়্পেল্োর্ের্ির্যয।্ িুহভ র্িের্জনয্
ভাবলাি্ বুপঝ্ পনছক্প্রাকৃপিক্ েুঘেেনা।্ পকন্তু্পর্রর্ িুহভ র্িেই্ওপর্র্িাপকর্য়্ খেেলাি্
কার্লা্ হর্য়্আস্া্আকার্ির্পর্ে্একজন্ পুরুর্ষর্িাথা,্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ পের্য়্এল্আর্
একো্পাথর,্এর্স্্পেল্খয-িাকোয়্শুর্য়্পছলাি।্পঠক্িার্ওপর্রই্িাথার্এক্েুে্
েভর্র।্ চপকর্ি্ বুঝলাি্ স্ব।্ িপরয়াপেে্ একা্ আর্স্নপন।্ িাাঁর্ক্ পাহারা্ পেপিল্ িারই্
একজন্স্যাঙাি্একনজর্রই্পচর্নপছলাি্খলাকোর্ক।্কী্ভীষণ্প্রকৃপির্খলাক্খস্,্িা্
ওই্একবার্খের্েই্বুর্ঝপছলাি।্আিার্খচার্ের্আোর্ল্খথর্ক্েভর্খথর্ক্খস্্খের্ের্ছ্
িার্বনু্ধ্র্িৃিুয্এবাং্আিার্পলায়ন।্হে্কর্র্পকছু্না-কর্র্অর্পক্ষা্করর্ছ্সু্র্যার্ র্
প্রিীক্ষায়।্িারপর্োোই্পাহার্ের্এর্কবার্র্ওপর্র্উর্ঠ্কির্রর্ডর্অস্িাপ্ত্কাজোই্
স্ম্পভণে্করর্ি্শুরু্কর্রর্ছ। 
 
ওয়ােস্ন,্ এস্ব্ কথা্ ভাবর্ি্ আিার্ খবপি্ স্িয়্ যায়পন।্ পাহার্ের্ চুর্োয়্ ভয়াংকর্
িুেোর্ক্আবার্ খেের্ি্ খপলাি্ বুঝলাি্আর্একো্পাথর্ খনর্ি্আস্র্ি্আর্ খেপর্
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খনই।্হাাঁপাাঁক্কর্র্োির্চ্নাির্ি্লা লাি্নীর্চর্পর্থর্ওপর।্ঠান্ডা্িাথায়্এ-কাজ্
করর্ি্পারিাি্না 
 
আপি।্ওপর্র্ওঠার্ খচর্য়্এক-খিা্গুণ্ খবপি্কপঠন্নীর্চ্নািা।্ পকন্তু্ পবপর্ের্কথা্
ভাববার্আর্স্িয়্খনই্িেন।্পাথর্রর্িাক্যর্র্ঝুর্ল্পের্িই্আর্একো্পাথর্
পাি্পের্য়্গুি্কর্র্খনর্ি্খ ল্নীর্চ।্িাঝািাপঝ্আস্র্িই্পপছর্ল্খ লাি্আপি্হেহে্
কর্র্ খনর্ি্এলাি্নীর্চ।্ পকন্তু্ঈশ্বর্রর্ কৃপায়্কাোর্ছো্রক্তাক্ত্ খের্হ্এর্স্্পেলাি্
রাস্তার্ওপর্রই্োর্ের্ির্যয্ নয়।্ খনর্িই্ খের্ন্ খেৌে।্অন্ধ্কার্র্ া্ খ র্ক্পাহার্ের্
স্াপরর্ ির্যয্ পের্য়্ খপপরর্য়্ খ লাি্ েি্িাইল।্এক্হপ্তা্ পর্র্ খপৌঁর্ছালাি্ খফ্লার্রর্ে।্
এক্পবষর্য়্পনপিন্ত্পছলাি।্েুপনয়ার্খকউই্জার্নপন্আপি্খকাথায়্আপছ্এবাং্কীভার্ব্
আপছ। 
 
আিার্অোিবার্স্র্েবর্জানি্শুযু্একজনই–আিার্ভাই্িাইক্রেে।্িাই্ পডয়ার্
ওয়ােস্ন,্জাপন্না্এজর্নয্আিায়্িুপি্ক্ষিা্করর্ি্পারর্ব্পক্না।্পকন্তু্ভাই,্এ্ছাো্
আর্ উপায়ও্ পছল্ না।্আপি্ খচর্য়পছলাি্ প্রর্িযর্কই্ জানুক্ এবাং্ পবশ্বাস্্ করুক্ খয,্
আপি্িারা্ খ পছ।্এবাং্এও্ পঠক্ খয্আপি্ িৃি্এ-কথা্ িুপি্ ির্ন-প্রার্ণ্ পবশ্বাস্্ না-
করর্ল্ পক্আিার্অোলার্ভর্অিন্ খরািাঞ্চকর্ পববরণ্ পলের্ি্পারর্ি?্ও-খলো্ খয্
একবার্ পর্ের্ছ,্ িারই্ েৃঢ়্ পবশ্বাস্্ জর্ন্মর্ছ্ খয,্ আপি্ আর্ খনই।্  ি্ পিন্ বছর্র্
বারকর্য়ক্ কলি্ পনর্য়্ বর্স্পছলাি্ খিািার্ক্ েু-এক্ লাইন্ পলের্ি,্ পকন্তু্ প্রপিবার্রই্
পনর্জর্ক্ স্াির্ল্ পনর্য়পছ্আিার্ প্রপি্ খিািার্  ভীর্ অনুরার্ র্ কথা্ খভর্ব।্ খকননা্
আনর্ন্দ্উচ্ছ্বপস্ি্হর্য়্এিন্পকছু্অর্িাভন্কাণ্ড্কর্র্বস্র্ি্খয,্আিার্খ াপন্রহস্য্
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আর্খ াপন্থাকি্না।্পঠক্এই্কারর্ণই্আজ্স্ন্ধ্যার্বলার্িও্যেন্আিার্বইগুর্লা্
রাস্তায়্খের্ল্পের্ল্িুপি,্আিার্ক্স্র্র্পের্ি্হর্য়র্ছ।্খস্্স্ির্য়্েুবই্পবপর্ের্ির্যয্
পছলাি্আপি।্অবাক্হর্য়্যপে্িাপকর্য়্থাকর্ি্িুপি্অথবা্আর্বর্ ্চঞ্চল্হর্য়্উঠর্ি,্
িাহর্লই্ছদ্মর্বি্েুাঁর্ে্আস্ল্পপরচয়্প্রকাি্হর্য়্পেি্স্ন্ধ্ানীর্ের্ খচার্ে।্পপরণাি্
হি্অিযন্ত্ খিাচনীয়্এবাং্এবার্ যা্ হারার্ি্িা্আর্ পের্র্ খপর্ি্ না।্ িাইক্রের্ের্
কার্ছ্আিার্গুপ্ত্কথা্োাঁস্্করর্ি্হর্য়র্ছ্শুযু্প্রর্য়াজনির্িা্োকা্পাওয়ার্জর্নয। 
 
ইপিির্যয্ শুরু্ হল্ িপরয়াপেে্ িািলা।্ খিষও্ হল।্ পকন্তু্েলােল্ েুব্ সু্র্ের্ হল্ না।্
আিা্করপছলাি্অর্নক্পকছুই,্পকন্তু্খিষ্পযেন্ত্খেো্খ ল্ের্লর্েুজন্স্বর্চর্য়্ভীষণ্
প্রকৃপির্ খলাকই্ রইল্ খজর্লর্ বাইর্র।্ আিার্ ওপর্ প্রপিপহাংস্া্ খনবার্ জর্নয্ এই্
েুজর্নই্িরণপণ্কর্রপছল।্েুজর্নই্আিার্পরি্িত্রু। 
 
কার্জই,্ েু-বছর্ ঘুর্র্ খবোলাি্ পিির্ি্লািা্ খের্ে্এবাং্প্রযান্লািার্কার্ছ্ খথর্ক্
খবি্ পকছুপেন্ িজায়্ কাপের্য়্ পেলাি।্ এরপর্ খ লাি্ পারর্স্য,্ িো্ খেেলাি্ এবাং্
োরেুর্ি্েপলর্ের্স্র্ঙ্গ্স্াক্ষাও্করলাি।্খস্্ভাপর্ইন্টার্রপোং্বযাপার।্স্ব্কথা্আপি্
যথাস্ির্য়্ের্রন্অপের্স্্জাপনর্য়্পের্য়পছ।্োর্ে্পের্র্এর্স্্আলকািরা্খথর্ক্পাওয়া্
খযৌপ ক্পোথে্ পনর্য়্কর্য়ক্িাস্্ র্বষণা্করলাি্েপক্ষণ্োর্ের্স্াঁর্পপলয়ার্রর্একো্
লযাবর্রেপরর্ি১২।্ েলােল্ হল্ েুবই্ স্র্ন্তাষজনক।্ ইপিির্যয্ জানলাি্আিার্ েুজন্
িত্রুর্ির্যয্বাপক্রর্য়র্ছ্শুযু্একজন।্কার্জই্লন্ডর্ন্পের্র্আস্ার্আর্য়াজন্করপছ,্
এিন্স্ির্য়্শুনলাি্পাকে্খলর্নর্রহর্স্যর্চাঞ্চলযকর্েবর।্শুর্নই্আর্খেপর্করলাি্
না।্খকস্োর্পবর্িষ্কর্য়কপে্পর্য়ন্ট্স্ম্পর্কে্আিার্আগ্রহ্খিা্খজর্ পছলই,্পকন্তু্শুযু্
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এই্কারর্ণই্অি্িাোিাপে্ পেপরপন।্ েবরো্পর্েই্ বুর্ঝপছলাি্আবার্ তেব্আিার্
স্হায়।্ অদু্ভি্ কিকগুর্লা্ বযপক্ত ি্ সু্র্যা -সু্পবর্য্ হার্ির্ িুর্ঠায়্ এর্স্্ পের্ব্ এই্
স্ির্য়্যপে্ পের্র্আস্র্ি্পাপর্লন্ডর্ন।্লন্ডর্ন্ খপৌঁর্ছই্হাপজর্হলাি্ খবকার্ পির্ে।্
পির্স্স্্হাডস্ন্খিা্আিার্ক্খের্েই্আাঁির্ক্উর্ঠ্ঘন্ঘন্িভছা্খযর্ি্লা র্লন। 
 
একেু্খথর্ি্আবার্বলর্ল্খহািস্,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্েুঃর্ের্স্বর্চর্য়্বর্ো্োওয়াই্
হল্কাজ।্আজ্রার্ির্কাজোও্যপে্েুজর্ন্পির্ল্খিষ্করর্ি্পাপর্এবাং্স্েল্হর্ি্
পাপর–িাহর্ল্জানব্এ-গ্রর্হ্অন্তি্একো্পুরুর্ষর্খবাঁর্চ্থাকার্যর্থষ্ট্অপযকার্আর্ছ। 
 
বৃথাই্আপি্হাির্জাে্করলাি,্কাকুপিপিনপি্করলাি্আরও্পকছু্বলার্জর্নয।্ পকন্তু্
অেল,্অনেভার্ব্ খস্্শুযু্বলর্ল,্স্কাল্হওয়ার্আর্ ই্অর্নক্ পকছু্ খেের্ি্শুনর্ি্
পার্ব্িুপি।্অিীর্ির্পুর্রা্পিনর্ে্বছর্পনর্য়্এেনও্বকবক্করা্বাপক্আর্ছ।্স্ার্ে্
নো্পযেন্ত্িাই্চলুক,্খবপি্নয়।্পঠক্স্ার্ে্নোর্স্িয়্খবপরর্য়্পেব্আিরা,্িারপর্
শুরু্হর্ব্োপল্বাপের্ি্আিার্ের্ির্ন্রােবার্ির্িা্অযাডর্ভঞ্চার। 
 
ভাোর্ে্  াপের্ি্ পর্কর্ে্ পরভলভার্ পনর্য়্ পঠক্ িার্ পািপের্ি্ বর্স্্ ির্ন্ পর্ে্ খ ল্
পুর্রার্না্ পের্নর্ কথা।্ ওস্তাে্ পিকাপরর্ ভাব পিক্ খের্ে্ বুর্ঝপছলাি,্ খবি্ গুরুির্
রকর্ির্অযাডর্ভঞ্চার্রর্পর্থ্পা্বাপের্য়পছ্আিরা।্িার্ঝ্িার্ঝ্িার্িাপপস্ক্ াম্ভীযে্
খভে্কর্র্েুর্ে্উঠপছল্বযঙ্গবপঙ্কি্িৃেু্হাপস্–িার্ি্আিার্খকৌিভ হল্কিা্েভর্র্থাকুক,্
উত্তর্রাত্তর্খবর্েই্যাপিল। 
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খভর্বপছলাি্খবকার্পির্ে্চর্লর্ছ,্পকন্তু্কযার্ভপন্ডস্্খস্কায়ার্রর্খকার্ণ্ াপে্োাঁে্করাল্
খহািস্।্লক্ষ্করলাি,্ াপে্ খথর্ক্নািার্স্ির্য়্ডাইর্ন্বাাঁর্য়্অন্ধ্কার্রর্ির্যয্ খচাে্
চাপলর্য়্িন্নিন্ন্কর্র্খস্্ খের্ে্ পনল।্অর্নকক্ষণ্পর্র্খপৌঁর্ছালাি্ব্লযান্ড্ খোডে্ পির্ে।্
খপৌঁর্ছই্ খবাাঁ্ কর্র্ একো্ স্রু্  পলর্ি্  ুর্ক্ খ ল্ খহািস্!্ ওপেককার্ কার্ঠর্ েেক্
খপপরর্য়্ খপৌঁছাল্একো্পপরিযক্ত্চত্বর্র।্পর্কে্ খথর্ক্চাপব্বার্কর্র্একো্বাপের্
খপছর্নর্েরজা্ েুর্ল্স্াাঁৎ্কর্র্ পিপলর্য়্ খ ল্ খভির্র।্ভার্লািন্দ্ পকছু্ভাববার্স্িয়্
পছল্না।্খহাির্স্র্পপছু্পপছু্আপিও্খ াকািাে্িৎক্ষণাৎ্েরজা্বন্ধ্্কর্র্পেল্খস্। 
 
ঘুেঘুর্ে্অন্ধ্কার্ খভির্র।্ খবি্ বুঝলাি্বাপেো্একেি্োপল।্হঠাৎ্ডান্ পের্ক্ ঘুর্র্
পবরাে্ চারর্কানা্ একো্ োপল্ ঘর্র্  ুকল্ খস্।্ ঘর্রর্ খকাণগুর্লা্ ঘন্ আাঁযার্র্  াকা,্
রাস্তার্আর্লায়্ িাঝোর্নর্ অন্ধ্কার্ একেু্ পািলা্ হর্য়্ এর্স্পছল।্ কাছাকাপছ্ খকার্না্
বাপি্ খেের্ি্ খপলাি্না,্জানলার্কার্ছ্প্রচুর্ যুর্লা্জর্ি্থাকায়্শুযু্ েুজন্ েুজনর্ক্
খেের্ি্ পাওয়া্ ছাো্আর্ খকার্না্ পের্কই্ খচাে্ চলল্ না।্ কাাঁর্য্ হাি্ খরর্ে্ কার্নর্
খ াোয়্িুে্এর্ন্পেস্পেস্্কর্র্উঠল্খহািস্,্খকাথায়্এর্স্পছ্জান? 
 
যুর্লাজিা্জানলার্খভির্পের্ক্িাপকর্য়্বললাি,্খবকার্পির্ে,্িাই্না? 
 
িাবাি।্আিার্ের্ পুর্রার্না্ আস্তানার্ পঠক্ উলর্ো্ পের্কর্ বাপে্ এো–নাি,্ কযাির্ডন্
হাউস্। 
 
পকন্তু্এোর্ন্িরর্ি্এলাি্খকন্িাই্খিা্বুঝপছ্না। 
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এলাি্এই্কারর্ণ্খয্এোন্খথর্ক্চিৎকার্খেো্যায়্ওই্ছপবর্ির্িা্পজপনস্োর্ক।্
িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন,্েুব্স্াবযার্ন্জানলার্আরও্কার্ছ্এপ র্য়্যাও,্ েুব্স্াবযার্ন,্
খকউ্ খযন্ বাইর্র্ খথর্ক্ খেের্ি্ না-পায়।্ এপ র্য়্ প র্য়্ খয-ঘর্ খথর্ক্ আিার্ের্
খছার্োবর্ো্ স্বরকি্ অযাডর্ভঞ্চার্রর্ স্ভেপাি,্ খস্ই্ পুর্রার্না্ ঘরোর্ ির্যযই্ একবার্
ভার্লা্কর্র্উাঁপক্খির্র্খেে!্খেো্যাক,্পিন্বছর্খিািার্কাছ্ছাো্হর্য়ও্খিািার্ক্
চির্ক্খেবার্ির্িা্ক্ষিিা্এেনও্আিার্আর্ছ্পক্না। 
 
পা্ পের্প্ পের্প্ এপ র্য়্ িাকালাি্ পপরপচি্ জানলাোর্ পার্ন।্ িাপকর্য়ই্ এিন্ চির্ক্
উঠলাি্খয্িুে্পের্য়্অজার্ন্ত্অসু্ফে্িব্দ্খবপরর্য়্খ ল। 
 
জানলার্ পেো্ নািার্না্ পছল,্আর্ েুব্ খজারার্লা্ একো্আর্লা্জ্বলপছল্ ঘর্রর্ ির্যয।্
খজার্ আর্লায়্ আর্লাপকি্ হর্য়্ উর্ঠপছল্ জানলার্ পেো,্ আর্ পঠক্ িাঝোর্ন্ েুর্ে্
উর্ঠপছল্ একো্ স্পষ্ট,্ কার্লা্ ছায়ািভপিে।্ িভপিেপে্ একপে্ পুরুর্ষর।্ খচয়ার্র্ বর্স্্ পছল্
খলাকপে,্িার্িাথা্ খহলার্নার্কায়ো,্ খচৌর্কা্কাাঁয্আর্যারার্লা্ িুর্ের্আেল্আিার্
খচনা্অর্নক্পের্নর্খচনা।্িুেো্অর্যেক্ঘুপরর্য়্বর্স্্পছল্খস্–এ-রকি্কার্লা্কুচকুর্চ্
পস্লুর্য়ে্ িভপিে্ আিার্ের্ বাপঠাকুরোর্ খচার্ে্ পের্ল্ হয়র্িা্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ বাাঁপযর্য়্ রাোর্
বযবস্থা্করর্িন। 
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ছায়ািভপিেপে্ খহাির্স্র্অথবা্অপবকল্খহাির্স্র্ির্িা্ খকার্না্ পুরুর্ষর।্এিনই্আিযে্
হর্য়্ খ পছলাি্ খয্ হাি্ বাপের্য়্ খহাির্স্র্  ার্য়্ হাি্ বুপলর্য়্ খের্ে্ পনলাি্স্পিযই্ খস্্
আিার্পার্িই্োাঁপের্য়্আর্ছ্পক্না। 
 
অবরুদ্ধ্হাপস্র্ি্হাস্পছল্খহািস্।্বলল,্কী্হল? 
 
গুড্খহর্ভনস্!্কর্রছ্কী? 
 
অপবকল্আিার্ির্িাই্খেের্ি্হর্য়র্ছ,্িাই্না্ওয়ােস্ন? 
 
আপি্খিা্পেপবয্কর্র্বলর্ি্রাপজ্আপছ্খয্িুপি্ছাো্আর্খকউ্নয়। 
 
কৃপিত্বেুকু্ পগ্রর্নাবল-এর্ িপস্র্য়্ অস্কার্ িপনয়ার্রর্ প্রাপয।্ ছাাঁচো্ তিপর্ করর্ি্ খবি্
পকছুপেন্ খ র্ছ্ভদ্রর্লার্কর।্ খিার্ির্ তিপর্িালেক্ খহাির্স্র্আবক্ষ্িভপিে১৪।্বাপক্যা্
খেেছ্খস্েুকু্আজ্পবর্কর্ল্খবকার্পির্ে্প র্য়্আিায়্কর্র্আস্র্ি্হর্য়র্ছ। 
 
পকন্তু্খকন? 
 
িাই্ পডয়ার্ওয়ােস্ন,্কারণ্শুযু্একপে।্আপি্যেন্বাপের্ি্ খনই,্িেন্কর্য়কজন্
খলাক্ পবশ্বাস্্করুক্ খয্আপি্ বাপের্িই্আপছ!্এবাং্এই্অদু্ভি্ পবশ্বাস্্িার্ের্ ির্ন্
 ুপকর্য়্খেওয়ার্যর্থষ্ট্কারণ্আর্ছ্বর্ল্আপিও্পবশ্বাস্্কপর। 
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অথোৎ,্খিািার্পবশ্বাস্্ঘর্রর্ওপর্খচাে্খরর্ে্খকউ্বর্স্্পছল্বা্এেনও্আর্ছ। 
 
পছল্এবাং্আপি্িা্জাপন। 
 
কারা? 
 
আিার্পুর্রার্না্িত্রুরা্ওয়ােস্ন।্খয্কুেযাি্স্িার্জর্খনিা্এেনও্রাইর্েনবা্েল-এ্
শুর্য়–িারা।্িুপি্খিা্জানই্আপি্খয্খবাঁর্চ্আপছ,্িা্একিাে্িারা্ছাো্আর্খকউ্
জার্ন্না।্এবাং্ পবশ্বাস্্কর্র্ খয,্একপেন-না-একপেন,্ েু-পেন্আর্ ্ খহাক,্আর্পর্র্
খহাক,্আিার্ ঘর্র্আপি্ পের্র্আস্বই।্ স্িার্ন্ এই্ পিন্ বছর্ িারা্ পাহারা্ পের্য়্
এর্স্র্ছ,্আজ্স্কার্ল্স্াথেক্হর্য়র্ছ্িার্ের্প্রিীক্ষা–স্বচর্ক্ষ্িারা্খের্ের্ছ্আিায়্পের্র্
আস্র্ি। 
 
িুপি্জানর্ল্কী্কর্র? 
 
েুব্স্হর্জ।্জানলা্পের্য়্িাকার্িই্ওর্ের্খচৌপকোরর্ক্আপি্পচর্নপছ।্খলাকোর্নাি–
পাকোর,্স্বভাবপে্েুব্পনরীহ,্খপিা্হল্োাঁস্্পের্য়্েুন্কর্র্রাহাজাপন্করা,্ইহুপের্ের্
হাপে-৫্বাজার্নায়্জুপে্ খিলা্ভার।্পাকোরর্ক্আপি্ডরাই্না,্ডরাই্িার্ খপছর্ন্ খয্
আরও্ ভয়াংকর্ খলাকো্ আর্ছ্ িার্ক।্ খয্ পছল্ িপরয়াপেের্ হপরহর-আত্মা্ বনু্ধ্;্ খয্
রাইর্েনবা্ েল-এর্ পাহার্ের্ চুর্ো্ খথর্ক্ পাথর্  পের্য়্ আিার্কও্ িপরয়াপেের্ পার্ি্
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পাঠার্ি্ খচর্য়পছল,্ খয্লন্ডর্নর্স্বর্চর্য়্ েুযেষে,্ যুরন্ধ্র্আর্পয়লা্ নম্বর্রর্বেিাি–এ্
হর্ি্খস্ই-ই!্ওয়ােস্ন,্আজ্রার্ি্আিার্ পপছু্ পনর্য়র্ছ্খস্্ পনর্জই,্ পকন্তু্ঘুণাক্ষর্রও্
জানর্ি্পার্রপন্িার্পপছু্পনর্য়পছ্আিরা। 
 
যীর্র্যীর্র্বনু্ধ্বর্রর্িিলব্স্বি্হর্য়্এল্আিার্কার্ছ।্এ-বাপের্ি্আিরা্এর্স্পছ্
খহাির্স্র্ ডাপি্ খেের্ি্ নয়,্ ডাপির্ক্ যারা্ খচার্ে্ খচার্ে্ খরর্ের্ছ্ িার্ের্ খেের্ি,্
লুর্কার্না্জায় ায়্ঘাপপে্ খির্র্বর্স্্িার্ের্ পিপবপযর্ওপর্নজর্রাের্ি।্জানলার্
পেোয়্ডাপির্কার্লা্ ছায়াো্ খোপ্আর্আিরা্ হলাি্ পিকাপর।্অন্ধ্কার্রর্িার্ঝ,্উাঁচ্
পের্ল্ খিানা্ যায়্ এিপন্ স্তিিার্ ির্যয্ আিরা্ েুজর্ন্ চুপ্ কর্র্ োাঁপের্য়্ খেের্ি্
লা লাি্রাস্তা্ পের্য়্হনহন্কর্র্যাওয়া্িভপিেগুর্লার্ক।্অর্নকক্ষণ্পর্র্অবর্ির্ষ্রাি্
যেন্আরও্ ভীর্হল,্োাঁকা্হর্য়্এল্রাস্তা্উর্ত্তজনা্আর্খস্্খচর্প্রাের্ি্পারর্ল্
না।্ অপস্থরভার্ব্ ঘর্রর্ এ-খিাে্ খথর্ক্ ও-খিাে্ পযেন্ত্ শুরু্ হল্ অিান্ত্ অপবরাি্
পায়চাপর।্ভাবলাি,্এই্স্িয়্আিার্পকছু্বলা্েরকার।্পকন্তু্কথা্বলর্ি্প র্য়্খচাে্
িুর্ল্আর্লাপকি্জানলার্পার্ন্িাকার্িই্আবার্আর্ র্ির্িা্পবস্মর্য়র্যাোয়্স্তপম্ভি্
হর্য়্খ লাি।্স্র্জার্র্খহাির্স্র্হাি্আাঁকর্ে্যর্র্আঙুল্িুর্ল্পচৎকার্কর্র্উঠলাি— 
 
খহািস্্খের্েছ?্ছায়াো্স্র্র্খ র্ছ! 
 
প্রথিবার্র্ খের্েপছলাি্ পাি্ পের্র্ বস্া্ অবস্থায়্ ডাপির্ ছায়া।্ এবার্ খেেলাি্ পপছন্
পের্র্বস্া্অবস্থায়।্ পিন্বছর্ররও্ খয্ খহাির্স্র্রুক্ষ্ খিজাজ্ খিালার্য়ি্ হয়পন্িার্
প্রিাণ্ খপলাি্িেনই।্িার্ ির্িা্ বুপদ্ধিান্ পুরুর্ষর্পর্ক্ষ্এ-রকি্ পিপরর্ক্ষ্ খিজাজ্
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এবাং্এি্অল্পর্িই্এভার্ব্অস্পহষু্ণ্ হর্য়্ওঠা্ খিার্েই্িানায়্ না।্আিার্কথা্ খিষ্
হর্ি-না-হর্িই্েযাক্কর্র্উঠল্খস্,্নর্ের্ছ্িি্হর্য়র্ছ্কী?্িুপি্পক্আিার্ক্এিনই্
পনর্রে্ াযা্ খভর্বছ্ খয্একো্ পনছক্ডাপি্োো্কর্র্ইউর্রার্পর্স্বর্চর্য়্জাাঁহাবাজ্
স্বর্চর্য়্ যপেবাজ্ কর্য়কজর্নর্ খচার্ে্ যুর্লা্ পের্ি্ পারব?্ িুপি্ আিায়্ ভাব্ কী্
ওয়ােস্ন?্ঘণ্টা্েুর্য়ক্হল্এ-ঘর্র্এর্স্পছ্আিরা।্এই্েু-ঘণ্টার্ির্যয্পির্স্স্্হাডস্ন্
ডাপিোর্ক্ নপের্য়-চপের্য়্ বপস্র্য়র্ছন্ স্বসু্দ্ধ্ আেবার্ অথোৎ্ প্রপি্ পর্নর্রা্ পিপনর্ে্
একবার।্স্াির্নর্ পের্ক্থাকার্ের্ল্িার্ছায়া্ খকাননাির্িই্জানলার্পেোয়্পের্ছ্
না।্ চুপ!হঠাৎ্ োরুণ্ উর্ত্তজনায়্ খযন্ েি্ আের্ক্ খ ল্ খহাির্স্র।্ পের্ক্ আর্লায়্
খেেলাি–স্াির্নর্পের্ক্িাথা্বাপের্য়্খের্হর্প্রপিপে্অর্ঙ্গ্স্জা ্প্রিীক্ষা্েুপের্য়্িুর্ল্
িক্ত্হর্য়্োাঁপের্য়্খস্।্চাপরপেক্পনস্তি্এবাং্ঘন্আাঁযার্রর্িার্ঝ্খেেলাি্শুযু্জ্বলজ্বর্ল্
ঝলির্ল্হলুে্পেোর্ওপর্েুর্ে্রর্য়র্ছ্কার্লা্কুচকুর্চ্ছায়াছপবর্খেহ-খরো।্থিথর্ি্
স্তিিার্িার্ঝ্আবার্শুনলাি্পজব্আর্িালুর্ির্যযকার্অপি-পপরপচি্িৃেু্স্িকেধ্বপন–
বুঝলাি্কী্পনোরুণ্চাপা্উর্ত্তজনায়্আচপম্বর্ি্োনোন্হর্য়্উর্ঠর্ছ্িার্খের্হর্প্রপিপে্
অাংি।্িুহভিেকাল্পর্রই্এক্হযাচকা্োর্ন্আিার্ক্ঘর্রর্কাপলর্ির্িা্কার্লা্অন্ধ্কার্র্
 াকা্ একো্ খকার্ণ্ খের্ন্ পনর্য়্ খ ল্ খহািস্–অনুভব্ করলাি্আিার্ উৎসু্ক্ খঠাাঁর্ের্
ওপর্িার্স্াবযানী্আঙুর্লর্স্পিে।্বুঝলাি্িার্অথে্হুপিয়ার!্খয-আঙুল্পের্য়্খহািস্্
আিার্ক্আাঁকর্ে্যর্রপছল,্স্পষ্ট্অনুভব্করলাি্থরথর্কর্র্িা্কাাঁপর্ছ।্খকার্নাপেন্
বনু্ধ্বরর্ক্ এিোপন্ পবচপলি্ হর্ি্ খেপেপন।্আপি্ পকন্তু্ যিেভর্ পারলাি্ খচাে্ চাপলর্য়্
পনথর্পনস্তি্রাস্তায়্ভয়্পাওয়ার্ির্িা্খকার্না্কারণ্খেের্ি্খপলাি্না। 
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পকন্তু্আচিকা্আপিও্স্জা ্হর্য়্উঠলাি।্িীক্ষ্ণ্ম্অনুভভ পি্পের্য়্আিার্আর্ ই্খহািস্্
যার্স্াো্ খপর্য়র্ছ্এবার্আিার্সু্কল্অনুভভ পির্িও্ খস্্স্াো্জা ার্ল।্ েুব্ িৃেু্চাপা্
একো্আওয়াজ্ খভর্স্্এল্কার্ন।্ িব্দো্এল্ খবকার্ পির্ের্ পেক্ খথর্ক্নয়,্ খয-
বাপের্ি্আিরা্ঘাপপে্ খির্র্বর্স্,্িারই্ খপছন্ পেক্ খথর্ক।্একো্েরজা্ খোলা্ও্
বন্ধ্্হওয়ার্িব্দ।্পরিুহভ র্িেই্পযার্স্র্জ্শুনলাি্পার্য়র্িব্দ–খক্ খযন্পা্ পের্প্ পের্প্
এপ র্য়্আস্র্ছ।্অপি্কর্ষ্ট্খচষ্টা্করর্ছ্খস্্পনঃির্ব্দ্এপ র্য়্আস্র্ি,্পকন্তু্োা্ঁ োা্ঁ বাপের্
ির্যয্ওইেুকু্িব্দই্হাহাকার্ির্ব্দ্ককেি্প্রপিধ্বপন্ িুর্ল্আস্ন্ন্ পবপর্ের্ডিরুধ্বপন্
বাপজর্য়্চর্লর্ছ।্খেওয়ার্লর্স্র্ঙ্গ্স্াপর্ে্রইল্খহািস্।্আপিও্পরভলভার্রর্ওপর্হাি্
খরর্ে্ যিো্ পারলাি্ খেওয়ার্লর্ স্র্ঙ্গ্ পির্ি্ রইলাি।্ অন্ধ্কার্রর্ ির্যয্ উাঁপক্ খির্র্
খেেলাি্খোলা্েরজার্পের্ক্অন্ধ্কার্রর্পেভভ পিকায়্পিিপির্ি্কার্লা্একো্ছায়ািভপিের্
আবছা্খেহর্রো।্এক্িুহভিে্োাঁোল্ছায়ািভপিে–িারপর্রই্আবার্পহাংর্পনিাচর্শ্বাপর্ের্
ির্িা্গুপে্ খির্র্এপ র্য়্এল্ঘর্রর্িার্ঝ।্ পঠক্ পিন্ জ্েভর্র্যেন্িার্ক্রভ র্িভপিে্
এর্স্্খপৌঁর্ছাল,্আপি্খের্হর্প্রপিপে্খপপি্োন্োন্কর্র্তিপর্হলাি্লাোবার্জর্নয।্
পকন্তু্পরক্ষর্ণই্বুঝলাি্খস্্জার্নই্না্খয্আিরা্হাপজর্আপছ্ঘর্রর্ির্যয।্ া্খঘাঁর্ষ্
এপ র্য়্খ ল্ছায়ািভপিে।্জানলার্যার্র্খপৌঁর্ছ্েুব্আলর্িাভার্ব্পকন্তু্পনঃির্ব্দ্আয্েুে্
িুর্ল্ যরর্লন্ জানলার্ িাপস্ে।্ খোলা্ জানলার্ পঠক্ পািপের্ি্ খস্্ গুপে্ খির্র্ বর্স্্
পের্িই্রাস্তার্আর্লা্ খস্াজাসু্পজ্এর্স্্পেল্িার্ িুর্ের্ওপর।্আর্লার্প্রপিেলর্ন্
আকার্ির্বুর্ক্পচকপির্ক্িারার্ির্িাই্জ্বলপছল্িার্খচাে্েুর্ো।্উর্ত্তজনায়্পথর্পথর্
কর্র্ খকাঁর্প্ উঠপছল্ িার্ িুর্ের্ িাাংস্র্পপি।্ বয়স্্ হর্য়র্ছ্ িার,্ নাকো্ স্রু,্ খঠর্ল্
খবপরর্য়্ এর্স্র্ছ্ স্াির্নর্ পের্ক।্ কপালো্ উাঁচু,্ স্াির্নর্ পের্ক্ োক্ পর্ে্ যাওয়ায়্
অর্নকো্চওো।্ খযাাঁয়ার্ে্রর্ঙর্িস্ত্একর্জাো্ খ াাঁে,্িাথার্ খপছর্নর্ পের্ক্বস্ার্না্
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পছল্অর্পরা্হযাে,্খোলা্ওভারর্কার্ের্ির্যয্পের্য়্চকচক্করপছল্ইভপনাং্খেস্-িােেো।্
ভারী্পকন্তু্িপলন্িুে্অস্াংেয্রুক্ষ ভীর্খরোয়্কলপঙ্কি।্একহার্ি্একো্লাপঠর্িি্
পজপনস্্খেেলাি,্পকন্তু্খির্ঝর্ওপর্রাের্িই্কপঠন্যািব্িব্দ্হওয়ায়্বুঝলাি্আিার্
যারণা্ পঠক্নয়।্ওভারর্কার্ের্পর্কে্ খথর্ক্বে্আকার্রর্একো্ পজপনস্্বার্কর্র্
িৎপর্হর্য়্উঠল্খস্,্ পকছুক্ষণ্বার্ে্শুনলাি্ খজারার্লা্িীক্ষ্ণ্ণ্ণ্একো্আওয়াজ।্খযন্
পক্লক্ির্ব্দ্ঘাাঁপের্ি্আের্ক্খ ল্ পরাং্বা্ওই্জািীয়্ পকছু।্িেনও্খিষ্হয়পন্িার্
িৎপরিা।্হাাঁেু্খ র্ে্বর্স্্এবার্স্াির্নর্পের্ক্ঝুাঁর্ক্পর্ে্খের্হর্স্িস্ত্ওজন্আর্
িপক্ত্ পের্য়্চাপ্ পের্ি্লা ল্ খবায্হয়্ খকার্না্ পলভার্রর্ওপর্ের্ল্অর্নকক্ষণ্যর্র্
জাাঁিা্ খঘারার্পর্ঘেঘে্একো্আওয়াজ্শুনলাি্ খিষ্হল্আবার্একো্ খজারার্লা্
পক্লক্ির্ব্দ।্এবার্খস্্পস্র্য্হর্িই্িার্হার্ি্খেেলাি্বনু্দর্কর্ির্িা্একো্ পজপনস্্
বাাঁেো্পকন্তু্পবেঘুর্ে্রকর্ির।্পির্চর্পেকো্েুর্ল্খের্ল্কী-একো্ ুপকর্য়্েোস্্কর্র্
বন্ধ্্কর্র্ পেল্ পিচব্লক১৬।্ িারপর্ গুাঁপে্ খির্র্ বর্স্্ নলর্চর্ প্রান্তো্ রােল্জানলার্
পকনারায়,্লম্বা্খ াাঁে্ঝুর্ল্পেল্কুাঁর্োর্ওপর্িাপছ্বরাবর্জ্বলজ্বর্ল্খচাে্খরর্ে্পেপ্
পঠক্করর্ি্লা ল্ খস্্িন্ময়্ হর্য়।্িারপর্ শুনলাি্ স্বপস্তর্ খছাি্ শ্বাস্্ খেলার্ িব্দ–
বনু্দর্কর্ পকমু্ভিপকিাকার্ বাাঁেো্ কাাঁর্যর্ ওপর্ িুর্ল্ পনর্য়্ তিপর্ হল্ খস্্ লক্ষযর্ভর্ের্
জনয।্িাপছ্বরাবর্েৃপষ্টর্রোর্অপর্প্রার্ন্ত্জ্বলজ্বর্ল্হলর্ে্পেভভ পিকায়্কার্লা্ছায়ািভপিে্
িার্ পনিানা্ খচাে্ িুর্ল্ একবার্ খের্ে্ পনলাি্ এই্আজব্ োর্ েের্ক।্ িারপর্ খচাে্
নাপির্য়্আনর্ি্ খেেলাি্ িুহভ র্িের্জর্নয্আেষ্ট্হর্য়্ পনথর্হর্য়্ খ ল্ খস্।্পরিুহভ র্িেই্
খঘাোর্ওপর্িক্ত্হর্য়্বস্ল্িার্আঙুল।্অদু্ভি্িন্িন্িব্দ্শুনলাি।্বািাস্্খকর্ে্
কী্ খযন্ উর্ে্ খ ল্ পিরর্বর্ ,্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ জানলার্ কাচভাঙার্ পিপষ্ট্ জলিরর্ঙ্গর্ ির্িা্
আওয়াজ।্ পঠক্ খস্ই্ িুহভ র্িেই্ বার্ঘর্ ির্িা্ লাপের্য়্ উঠল্ খহািস্–এক্ লার্েই্
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বনু্দকবার্জর্ পপর্ঠ্পর্ে্ পচি্কর্র্আছর্ে্ খেলল্ খির্ঝর্ওপর।্পরিুহভ র্িেই্ পছের্ক্
খ ল্ খলাকো্এবাং্পলক্ খেলার্আর্ ই্স্াাঁোপির্ির্িা্আঙুল্ পের্য়্আাঁকর্ে্যরর্ল্
খহাির্স্র্ েুপে।্ এবার্ আপি্ িৎপর্ হলাি,্ পরভলভার্রর্ বাাঁে্ পের্য়্ িাথায়্ এক্ ঘা্
িারর্িই্ পিপথল্ হর্য়্ লুপের্য়্ পেল্ খস্্ খির্ঝর্ ওপর।্ ঝাাঁপপর্য়্ পর্ে্ িার্ক্ খচর্প্
যরর্িই্ খহািস্্ িীি্ ির্ব্দ্ হুইস্ল্ বাপজর্য়্ পেল।্ েুেপার্থ্ শুনলাি্ যাবিান্ পার্য়র্
েোেে্ িব্দ,্ পরক্ষর্ণই্ ইউপনেিে্ পরা্ েুজন্ কনর্েবল্ আর্ স্াো্ খপািাক্ পরা্
একজন্পডর্েকপেভ্পিরর্বর্ ্স্াির্নর্েরজা্পের্য়্ ুর্ক্পেল্ঘর্রর্ির্যয। 
 
খলস্র্েড্খিা?্শুর্যাল্খহািস্। 
 
ইর্য়স্,্ পি.্ খহািস্।্আপি্ পনর্জই্এলাি।্আপনার্ক্আবার্ লন্ডর্ন্ খের্ে্ েুবই্ েুপি্
হলাি,্স্যার। 
 
েু-পেক্ খথর্ক্ খজায়ান্ কনর্েবল্ েুজন্ খলাকোর্ক্ খচর্প্ যরায়্ আিরা্ েুজন্ উর্ঠ্
োাঁোলাি।্হাপর্রর্ির্িা্হাাঁপাপিল্খস্।্খহািস্্এপ র্য়্প র্য়্িাপস্েো্খের্ন্নাপির্য়্পেো্
খের্ল্ পের্ল।্ খলস্র্েড্ েুর্ো্ খিািবাপি্ জ্বাপলর্য়্ খেলল।্ কনর্েবল্ েুজনও্ িার্ের্
খচারা্লণ্ঠর্নর্ াকনা্েুর্ল্খেলর্ি্খলাকোর্পের্ক্ভার্লা্কর্র্িাকালাি। 
 
িুেোনা্িার্পুরুর্ষর্ির্িাই্বর্ে।্খচার্ে-িুর্ে্অেুরন্ত্খির্জর্েীপপ্ত,্যারার্লা্বুপদ্ধর্
প্রেরিা,্অথচ্ খকিন্জাপন্ পনষু্ঠর,্ পনিেি,্িয়িাপন্িাোর্না।্োিেপনর্কর্ির্িা্চওো্
উন্নি্কপাল,্ পকন্তু্ ইপন্দ্রয়াস্ক্ত্ খভা ী্ পুরুর্ষর্ ির্িা্ খচায়াল!্জীবর্নর্ শুরু্ হর্য়পছল্
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িার্অস্ীি্কিেক্ষিিা্ পনর্য়্ পকন্তু্ খকানো্ নযায়্আর্ খকানো্অনযায়,্ক্ষিিা্প্রর্য়া ্
করার্স্ির্য়্িা্ভার্বপন।্িার্ক্রভ র্নীল্খচার্ের্পের্ক্িাকার্না্যায়্না;্ঝুর্ল-পো্েুই্
পািায়্ েুর্ে্ উর্ঠর্ছ্ স্িস্ত্ িানুষজাপির্ প্রপি্ অস্ীি্ ঘৃণা।্ িাকার্না্ যায়্ না্ িার্
ভয়াংকর্ রকর্ির্ খবপর্রায়া্ নাক্ এবাং্ পিহরন্ জা ার্না্  ভীর্ বপল-আাঁকা্ কপার্লর্
পার্ন্খস্োর্ন্অনায়ার্স্ই্পো্যায়্প্রকৃপির্স্হজিি্ভাষায়্খলো্পবপর্ের্স্াংর্কি।্
আিার্ের্খকার্নারকি্আিল্পের্ল্না্খস্,্অপলর্ক্িাপকর্য়্রইল্খহাির্স্র্পার্ন–খস্-
েৃপষ্টর্ি্পািাপাপি্েুর্ে্উর্ঠপছল্ঘৃণা্আর্পবস্ময়। 
 
েুির্ে-যাওয়া্ কলারো্ পঠক্ করর্ি্ করর্ি্ খহািস্্ বলর্ল,্ কর্নেল,্ পুর্রার্না্ একো্
নাের্ক্ পর্েপছলাি,্ স্ব্ যাোর্ খিষ্ হয়্ খপ্রপিকর্ের্ পিলর্ন।্ রাইর্েনবা্ েল-এ্
পাথর্রর্িাকোয়্শুর্য়্থাকার্স্ির্য়্আপনার্ সু্নজর্র্পর্ে্অস্ীি্ েয়ার্ খয্একেু্
নিুনা্খপর্য়পছলাি,্িা্ির্ন্কর্রই্আবার্আপনার্েৃপষ্ট্আকষেণ্করাো্েুব্সু্েিয়্হর্ব্
বর্ল্ির্ন্কপরপন। 
 
স্র্ম্মাপহর্ির্ির্িা্কর্নেল্কেিে্কর্র্িাপকর্য়্ পছর্লন্ খহাির্স্র্পার্ন।্উত্তর্র্োাঁর্ি্
োাঁি্পপর্ষ্শুযু্বলর্লন,্পের্চল্িয়িান্খকাথাকার। 
 
খহািস্্ বলল,্ ভার্লা্ কথা,্ এেনও্আলাপ্ করার্না্ হয়পন।্ খজন্টলর্িন,্ ইপনই্ হর্লন্
কর্নেল্ পস্বাস্পেয়ান্ খিারয্ান।্হার্িযার্জপেস্-এর্ইপন্ডয়ান্আপিের্ি্এাঁর্ সু্নাি্আর্ছ্
এবাং্ আজ্ পযেন্ত্ আিার্ের্ পভবোঞ্চর্লর্ স্াম্রার্জয্ েভরপাল্লার্ বনু্দকবাজ্ যি্ আর্ছন,্
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িার্ের্ির্যয্স্বর্চর্য়্নািকরা্ইপন।্কর্নেল,্আপনার্বার্ঘর্ঝুপলর্জুপে্আজও্পাওয়া্
যায়পন…্িাই্না? 
 
খকার্না্উত্তর্এল্না্ভীষণ্খচহারার্বুর্ো্কর্নের্লর্পেক্খথর্ক।্জ্বলন্ত্খচার্ে্একেৃর্ষ্ট্
িাপকর্য়্রইর্লন্পিপন্বনু্ধ্বর্খহাির্স্র্পার্ন।্জ্বলন্ত্কু্ষপযি্খচার্ে্ভয়াংকর্চাহপন্আর্
ঝাাঁোর্ ির্িা্ বর্ো্ বর্ো্ খ াাঁে–স্ব্ পিপলর্য়্ িাাঁর্ক্ োাঁচায়্ বপন্দ্ বার্ঘর্ ির্িাই্ ির্ন্
হপিল। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আিার্এই্অপি্স্রল্খযাাঁকাবাপজর্ি্আপনার্ির্িা্এিন্একজন্বুর্ো্
পিকাপর্খয্এি্স্হর্জ্খবাকা্বর্ন্যার্বন,্িা্ভাবর্িও্আিযে্লা র্ছ। 
 
পনোরুণ্ রার্ ্ চাপা্  জেন্ কর্র্ স্াির্নর্ পের্ক্ লাপের্য়্ পের্লন্ কর্নেল,্ পকন্তু্
কনর্েবল্েুজর্নর্হযাচকা্োর্ন্আবার্যথাস্থার্ন্পের্র্খযর্ি্বাযয্হর্লন।্িার্খচাে-
িুর্ের্িেনকার 
 
খস্-পজঘাাংস্া্খবপিক্ষণ্খেের্লও্পিউর্র্উঠর্ি্হয়। 
 
খহািস্্বলর্ল,্আপি্স্বীকার্করপছ্আিার্কও্আপপন্একেু্অবাক্কর্র্ পের্য়পছর্লন।্
আপপন্পনর্জই্খয্োপল্বাপের্এিন্পছন্দস্ই্জানলার্স্াির্ন্বর্স্্িা ্করর্বন,্িা্
আপি্ ভাপবপন।্ আপি্ খভর্বপছলাি্ রাস্তা্ খথর্কই্ হুকুি্ খের্বন্ আপপন্ িাই্ খলস্র্েড্
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স্ার্ঙ্গাপাঙ্গ্ পনর্য়্আপনার্প্রিীক্ষাই্করপছল্বাইর্র।্শুযু্এইেুকু্ছাো্স্বেুকু্আিার্
পহর্স্বির্িাই্হর্য়র্ছ। 
 
খলস্র্ের্ডর্পার্ন্একবার্ঘুর্র্োাঁোর্লন্কর্নেল্খিারয্ান। 
 
বলর্লন,্আিার্ক্খগ্রপ্তার্করার্খকার্না্কারণ্থাকুক্আর্না-থাকুক,্এই্খলাকোর্ক্
পের্য়্আিার্ক্পবদ্রুপ্করার্নার্অপযকার্পক্আপনার্আর্ছ?্আইর্নর্হার্িই্যপে্আপি্
এর্স্্থাপক,্স্ব্পকছু্আইনস্ম্মিভার্বই্হওয়া্উপচি। 
 
খলস্র্েড্বলল,্িা্অবিয্পঠক্বর্লর্ছন।্পি.্খহািস্,্আর্পকছু্বলর্বন্পক? 
 
খির্ঝ্খথর্ক্িপক্তিালী্এয়ার ানো্ িুর্ল্ পনর্য়্যন্ত্রপাপি্পরীক্ষা্করর্ি্করর্ি্বলর্ল্
খহািস্,্ িুলনা্ হয়্ না্ এিন্ অর্স্ত্রর,্ িব্দহীন্ পকন্তু্ অস্াযারণ্ এর্ ক্ষিিা্ বাস্তপবকই্
িাপরে্করর্ি্হয়্এিন্হাপিয়ার্রর।্প্রর্েস্র্িপরয়াপেের্অডোর্অনুয়ায়ী্অন্ধ্্জািোন্
খিকাপনক্ভন্হাডোর্তিপর্কর্রপছল্এো।্ভন্হাডোরর্ক্আপি্পচপন।্খবি্কর্য়ক্বছর্
যর্র্ জানিাি্ এই্ অর্স্ত্রর্ কথা,্ পকন্তু্ খকার্নাপেন্ নাোচাো্ করার্ খস্ৌভা য্ হয়পন।্
খলস্র্েড,্ িন্ পের্য়্ পজপনস্ো্ খের্ে্ রাে্এবাং্ খয-বুর্লে্এর্ির্যয্আাঁর্ে–খস্গুর্লার্ক্
ভুর্লা্না–এ্আিার্পবর্িষ্অনুর্রায। 
 
েরজার্পের্ক্স্বাইর্ক্পনর্য়্এর্ ার্ি্এর্ ার্ি্খলস্র্েড্বলর্ল,্আপপন্পনপিন্ত্থাকুন্
পি.্খহািস্।্আর্পকছু্বলর্বন্নাপক? 
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শুযু্একপে্প্রশ্ন।্কী্চাজে্আনছ্কর্নের্লর্পবরুর্দ্ধ? 
 
খকন,্পি.্িালেক্খহািস্র্ক্েুন্করার্খচষ্টা? 
 
না,্না,্ খলস্র্েড।্যার্ক্স্িস্ত্ পুপলিবাপহনী্ বৃথাই্ েুাঁর্জ্ খবোর্ি,্ইপনই্ খস্ই্কর্নেল্
পস্বাস্পেয়ান্ খিারয্ান–পযপন্  ি্ িার্স্র্ পিপরি্ িাপরর্ে্ ৪২৭্ নাং্ পাকে্ খলর্নর্
উলর্োপের্কর্ বাপের্ খোিলার১৭্ খোলা্ জানলা্ পের্য়্ এয়ার ান্ খথর্ক্ বুর্লে্ ছুাঁর্ে্
অনার্রবল্ খরানাল্ড্ অযার্ডয়ারর্ক্ েুন্ কর্রপছর্লন।্ খলস্র্েড,্ এই্ হল্ খিািার্ চাজে।্
ওয়ােস্ন,্ভাঙা্জানলার্ ঠান্ডা্ বািাস্্ যপে্ পকছুক্ষণ্স্হয্করর্ি্পার,্িাহর্ল্ পস্ ার্
খের্ন্আযঘণ্টা্স্িয়্আিার্োপডর্ি্কাপের্য়্যাও,্স্িয়ো্খয্বার্জ্েরচ্হর্ব্না,্খস্-
 যারাপন্ট্আপি্পেপি। 
 
িাইক্রেে্খহাির্স্র্িোবযার্ন্আর্পির্স্স্্হাডস্র্নর্পনয়পিি্যর্ে্আিার্ের্পুর্রার্না্
ঘরগুপলর্ি্খেেলাি্খকার্না্পপরবিেনই্আর্স্পন।্চারপেক্পপরষ্কার্পপরিন্ন্খের্ে্অবিয্
একেু্অস্বপস্ত্লা পছল,্ির্ব্খয-পজপনস্ো্খযোর্ন্পছল,্পঠক্খস্োর্নই্খেেলাি্আর্ছ।্
খকপিকযাল্ কনোর্র্আর্ র্ ির্িাই্অযাপস্র্ডর্ ো ্ লা া্ খেবোরু্কার্ঠর্ খেপবলোর্ক্
খেেলাি।্খস্লর্ের্ওপর্স্াপর্স্াপর্স্াজার্না্স্ক্রযাপবুক্আর্খরোর্রে্বুক।্বইগুর্লার্
পবকে্ খচহারা্ খের্ে্ অবিয্আিার্ের্ স্বজাপির্ের্ ির্যয্ অর্নর্কই্ খস্গুর্লার্ক্ পুপের্য়্
খেলর্ি্ পারর্লই্ পরি্ েুপি্ হি।্ খরোপচে,্ খবহালার্ বাক্স,্ পাইর্পর্ যোক–এিনকী্
িািাক্ ভরপি্ পারর্স্যর্ চপেোও্ খচার্ে্ পেল্ চারপেক্ িাকার্ি্ প র্য়।্ ঘর্রর্ ির্যয্
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হাপজর্পছল্েুজন।্প্রথি্জন্পির্স্স্্হাডস্ন,্আিরা্ঘর্র্ ুকর্িই্খচার্ে-িুর্ে্উপর্চ-
পো্েুপি্পনর্য়্পের্র্োাঁোর্লন্পিপন।্পিিীয়্জন্খহাির্স্র্অদু্ভি্ডাপিো–আজ্রার্ির্
অযাডর্ভঞ্চার্রর্োরুণ্গুরুত্বপভণে্অাংিেুকু্অপভনর্য়র্ের্ল্স্বোঙ্গীণ্স্ােলয্এর্ন্পের্য়র্ছ্
আিার্ের্ হার্ির্ িুর্ঠায়।্ ির্ডলো্ খিার্ির,্ খের্হর্ পিল্ খিা্ বর্েই,্ রাংসু্দ্ধ্ এিনই্
পনেুাঁি্খয্খেের্ল্পর্র্খহািস্্বর্লই্ির্ন্হয়।্েুর্লর্েব্রাোর্স্রু্লম্বাির্ি্একো্
খেপবর্লর্ ওপর্ বস্ার্না্ পছল্ িভপিেো,্  ার্য়্ এিন্ কায়োয়্ খহাির্স্র্ একো্ পুর্রার্না্
খেপস্াং্ াউন্জোর্না্খয্রাস্তা্খথর্ক্খেের্ল্ভুল্হওয়া্স্বাভাপবক। 
 
খহািস্্বলল,্পির্স্স্্হাডস্ন,্খযরকি্বর্লপছলাি,্পঠক্খস্ইরকি্কর্রপছর্লন্খিা? 
 
প্রপিবারই্হাাঁেু্পের্য়্খহাঁর্ে্যািায়াি্করর্ি্হর্য়র্ছ্আিায়। 
 
চিৎকার।্বাস্তপবকই্আপনার্স্াহাযয্না-খপর্ল্এি্পনেুাঁিভার্ব্খযাাঁকা্খেওয়া্খযি্না।্
ওর্ের।্বুর্লেো্খকাথায়্খলর্ র্ছ্িা্খের্ের্ছন্খিা? 
 
হযাাঁ।্আপনার্অিন্চিৎকার্িুপিেো্পকন্তু্নষ্ট্হর্য়্খ র্ছ।্বুর্লেো্িাথার্খভির্পের্য়্
প র্য়্খেওয়ার্ল্খলর্ ্খচপো্হর্য়্পর্ে্পছল্খির্ঝর্ি।্এই্খেেুন! 
 
আিার্হার্ি্বুর্লেো্িুর্ল্পের্য়্বলল্খহািস্,্বুঝর্িই্পারছ্ওয়ােস্ন।্পরভলভার্রর্
নরি্ বুর্লে্ না্ হর্ল্ এ-অবস্থা্ হয়্ না।্ এর্কই্ বর্ল্ প্রপিভা–খকননা্ এ-পজপনস্্ খয্
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এয়ার ান্ খথর্ক্ োয়ার্ করা্ হর্য়র্ছ–িা্ কার্রার্ িাথার্িও্আস্র্ব্ না।্ পঠক্আর্ছ,্
পির্স্স্্হাডস্ন,্স্াহার্যযর্জর্নয্অর্নক্যনযবাে। 
 
জরাজীণে্েকর্কােো্েুর্ল্খের্লপছল্খস্,্এবার্ডাপির্ওপর্খথর্ক্ইাঁেুর্রর্ঙর্খেপস্াং্
 াউনো্ িুর্ল্ পনর্য়্  ার্য়্ জোর্িই্ পের্র্ এল্ পুর্রার্না্ খহািস্–িাঝোর্ন্ খয্ সু্েীঘে্
পিনর্ে্বছর্রর্বযবযান্আর্ছ,্িা্আর্ির্নই্রইল্না। 
 
িভপিেোর্কপাল্ চুরিার্ হর্য়্ খ পছল্ বুর্লর্ের্ঘার্য়।্ েুাঁপের্য়্ খেের্ি্ খেের্ি্হাপস্িুর্ে্
বলল্খহািস্,্বুর্ো্পিকাপরর্োয়ু্খেেপছ্এেনও্আর্ র্ির্িাই্পঠক্খিিনই্যীরপস্থর।্
খচার্ের্যারও্ খেেপছ্এিেুকু্কর্িপন।্ বুর্লেো্িাথার্ খপছর্ন্ পঠক্িাঝািাপঝ্জায় া্
পের্য়্  ুর্ক্ খিনো্ লন্ডভন্ড্ কর্র্ পের্য়্ খবপরর্য়্ খ র্ছ্ স্াির্ন্ পের্য়।্ অবযথে্ বনু্দক্
চালার্নায়্এাঁর্ জুপেোর্ ইপন্ডয়ার্ি্ পছল্না।্আিার্ খিা্ ির্ন্ হয়,্ লন্ডর্ন্এাঁর্ক্ খেো্
খেওয়ার্ির্িা্বনু্দকবাজ্অল্প্কর্য়কজনই 
 
আর্ছ।্ভদ্রর্লার্কর্নাি্পক্এর্আর্ ্শুর্নপছর্ল? 
 
না। 
 
বর্ে,্বর্ে,্নািযর্ির্কী্করুণ্পপরণপি!্অবিয্প্রর্েস্র্খজিস্্িপরয়াপেের্নািও্িুপি্
খকার্নাপেন্ জানর্ি্ না,্ অথচ্ িাাঁর্ক্ িিাব্দীর্ স্ভযে্ বলর্ল্ খবায্ হয়্ অিুযপক্ত্ হয়্ না,্
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আ ািী্িিাব্দীর্িও্এ-রকি্প্রপিভা্আর্খেো্যার্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না।্খস্লে্খথর্ক্
জীবনচপরর্ির্স্ক্রযাপ্বইোনা্নািাও,্একেু্খচাে্বুলাননা্যাক। 
 
পস্ ার্ খথর্ক্রাপি্রাপি্ খযাাঁয়া্ ছাের্ি্ছাের্ি্অলস্ভার্ব্ খচয়ার্র্ খহলান্ পের্য়্পািা্
ওলোর্ি্ লা ল্ খহািস্।্ িারপর্ বইো্আিার্ হার্ি্ িুর্ল্ পেল।্ খিারয্ার্নর্ স্াংপক্ষপ্ত্
জীবনচপরি্খেেলাি্খবি্গুপছর্য়্পলর্ে্খরর্ের্ছ। 
 
িাপজের্ন্খ াো্খ াো্অক্ষর্র্খহাির্স্র্হার্ি্খলো্:্লন্ডর্নর্পিিীয়্স্বর্চর্য়্পবপজ্জনক্
বযপক্ত। 
 
খহাির্স্র্হার্ি্বইো্িুর্ল্পের্য়্বললাি,্আিযে,্তস্পনক্জীবর্ন্খলাকো্খেেপছ্প্রচুর্
স্ম্মান্খপর্য়র্ছন। 
 
স্পিযই্িাই্ওয়ােস্ন।্তস্পনক্জীবর্নর্অর্নকেভর্পযেন্ত্িার্সু্নার্ির্অন্ত্পছল্না।্
হঠাৎ্ পব র্ে্ খ র্লন্ কর্নেল্ খিারয্ান,্ শুরু্ হল্ িাাঁর্ পবপর্থ্ কুপর্থ্ যাওয়া।্ প্রকািয্
খকর্লঙ্কাপর্অবিয্খকার্নাপেনই্হয়পন,্পকন্তু্পাাঁচ্কান্হওয়াও্বাপক্থার্কপন,্ির্ব্িাাঁর্
পর্ক্ষ্ ইপন্ডয়ায়্ খবপিপেন্ থাকা্ স্ম্ভব্ হল্ না।্ অবস্র্ পনর্লন্ কর্নেল,্ এর্লন্ লন্ডর্ন,্
আস্র্ি-না-আস্র্িই্আবার্শুরু্হল্িার্েুনোি্কুোর্নার্পালা।্এই্স্ির্য়্প্রর্েস্র্
িপরয়াপেের্ সু্নজর্র্পের্লন্ পিপন্িপরয়াপেে্ পকছুপের্নর্জর্নয্িার্স্ার্ঙ্গাপাঙ্গর্ের্পাণ্ডা্
কর্র্ পের্য়পছর্লন্ কর্নেলর্ক।্ যাই্ খহাক,্ কর্নেলর্ক্ এন্তার্ োকা্ পের্ি্ লা র্লন্
িপরয়াপেে।্খযস্ব্উাঁচু্যরর্নর্কাজ্স্াযারণ্অপরাযী্স্িাজ্খকার্নাপেন্ভাবর্িও্স্াহস্্
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করি্না,্এইরকি্েু-একো্কার্জও্লা ার্লন্কর্নেলর্ক।্১৮৮৭্স্ার্ল্লন্ডার্র্পির্স্স্্
েুয়ার্েের্ িৃিুযকাপহপন্ির্ন্পের্ছ্ খিািার?্পের্ছ্না?্ খিারয্ান্ খয্এর্িভর্ল্ পছর্লন,্
খস্-পবষর্য়্আিার্ খকার্না্ স্র্ন্দহ্ খনই।্ অবিয্ প্রিাণ্ করা্ যায়পন্ পকছুই।্ কর্নেলর্ক্
এিনই্চালাপক্কর্র্আোর্ল্রাো্ হর্য়পছল্ খয্িপরয়াপেের্ েল্ খভর্ঙ্যাওয়ার্পর্রও্
খকার্নাির্িই্ খিারয্ানর্ক্জার্ল্জোর্না্ যায়পন।্ির্ন্পর্ে্ খিািার,্ খিািার্ক্ খিািার্
বাপের্ি্ ডাকর্ি্ প র্য়্ এয়ার ার্নর্ ভর্য়্ কীভার্ব্ জানলার্ েেেপে্ খের্ন্ বন্ধ্্ কর্র্
পের্য়পছলাি?্িেনও্ িুপি্ খভর্বপছর্ল্কল্পনার্িাো্আিার্ছাপের্য়্ খ র্ছ।্ পকন্তু্আপি্
জানিাি্আিার্এি্স্াবযান্হওয়া্অকারণ্নয়,্ খকননা্এই্অস্াযারণ্এয়ার ার্নর্
অপস্তত্ব্আপি্িেনই্জানিাি্এবাং্এও্জানিাি্পৃপথবীর্স্বর্চর্য়্খস্রা্বনু্দকবার্জর্
একজর্নর্ হার্িই্ থাকর্ি্ পার্র্ হাপিয়ারো।্ সু্ইজারলযার্ন্ড্ িপরয়াপেের্ স্ার্থ্ ইপনই্
আিার্খপছর্ন্যাওয়া্কর্রপছর্লন।্রাইর্েনবার্কর্পাথর্রর্িার্ক্শুর্য়্থাকার্স্ির্য়্
খস্ই্ভয়াংকর্পাাঁচো্পিপনর্ের্জনযও্োয়ী্ইপনই। 
 
োর্ে্অোিবার্স্র্ স্িয়্ িন্ পের্য়্কা জ্পেিাি্কর্ব্আবার্িার্ক্আিার্ পাছু্
খনওয়ার্ি্ পারব্ ওই্ সু্র্যার্ র্ প্রিীক্ষায়।্ িাই্ অপরায-স্াংক্রান্ত্ েবর্ পনয়পিি্ শুযু্
খের্ে্খযিাি।্জানিাি্একপেন-না-একপেন্িার্ক্আপি্বার্ ্পাবই।্িার্পর্রই্িৃিুয্
হল্ খরানাল্ড্অযার্ডয়ার্রর।্ খয-সু্র্যার্ র্প্রিীক্ষায়্ েীঘেপেন্ যর্র্ হাপপর্িযি্কর্র্ বর্স্্
থাকা,্খিষ্পযেন্ত্খপলাি্খস্ই্সু্র্যা !্এ-কাজ্খয্কর্নেল্খিারয্ার্নর্খস্-পবষর্য়্আিার্
পিলিাে্স্র্ন্দহ্পছল্না।্খরানার্ল্ডর্স্ার্থ্িাস্্খেলার্পর্ক্লাব্খথর্ক্পপছু্পনর্য়্বাপে্
পযেন্ত্ এর্স্পছর্লন।্ িারপর্ গুপল্ চাপলর্য়পছর্লন্ খোলা্ জানলা্ পের্য়।্ স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্ পের্র্
এলাি্লন্ডর্ন।্পাহারাোর্আিায়্নজর্র্খরর্ের্ছন্খেেলাি্এবাং্বুঝলাি্িার্িপনর্বর্
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কার্ছ্যথাস্ির্য়্ খপৌঁর্ছ্যার্ব্আিার্যভির্কিুর্ির্িা্উেয়্হওয়ার্েবর।্ খরানাল্ডর্ক্
েুন্করার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্আিার্ পের্র্আস্ার্উর্েিয্ খয্কী,্িাও্আপবষ্কার্করা্কপঠন্
হর্ব্না্িার্পর্ক্ষ।্িৎক্ষণাৎ্হুাঁপিয়ার্হর্য়্ প র্য়্আিার্ক্পথ্খথর্ক্স্রার্নার্জর্নয্
িৎপর্ হর্য়্ উঠর্বন্ কর্নল।্ স্র্ঙ্গ্ আনর্বন্ িার্ বহু্ অপরার্যর্ স্ঙ্গী্ রক্তর্ের্কা্
হাপিয়ারর্ক।্িাাঁর্সু্পবযার্জর্নয্জানলায়্চিৎকার্ছায়াবাপজ্খেপের্য়্পুপলির্ক্স্াবযান্
কর্র্ পেলাি,্ হয়র্িা্ িার্ের্ স্াহাযয্ েরকার্ হর্ি্ পার্র্ আিার।্ যাই্ খহাক,্ আপি্
খযোর্ন্ঘাপপে্ খির্র্কর্নের্লর্ওপর্নজর্রােব্ খভর্বপছলাি,্কর্নেল্ খয্ খিষ্পযেন্ত্
খস্ইোন্খথর্কই্আক্রিণ্শুরু্করর্বন,্িা্ভাপবপন।্িাহর্ল্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্আর্
পকছু্বুঝর্ি্বাপক্রইল্পক? 
 
আর্ছ্বই্কী।্অনার্রবল্খরানাল্ড্অযার্ডয়ারর্ক্েুন্করার্খপছর্ন্কর্নের্লর্কী্খিাপেভ্
থাকর্ি্পার্র,্খস্-পবষর্য়্পকছুই্বলপন্িুপি। 
 
আিার্খিা্ির্ন্হয়্স্ব্জপেলিাই্স্রল্হর্য়্আস্র্ব্আিার্অনুিান্পের্য়।্স্ওয়ার্লর্
স্ির্য়্জানা্ যায়্ খয্ খিারয্ান্আর্অযার্ডয়ার্ েুজর্ন্ পির্ল্প্রচুর্ োকা্ পজর্িপছর্লন।্
খিারয্ান্ খয্ খিষ্ পযেন্ত্ লযার্জ্ খেলর্ি্ শুরু্কর্র্ িা্ খিারয্ান-চপরে্ খয্জার্ন্ খস্-ই্
বুঝর্ি্পারর্ব।্আিার্পবশ্বাস্্েুর্নর্পেনই্অযার্ডয়ার্জানর্ি্পার্রন্খয্খিারয্ান্িার্ক্
ঠকার্িন।্িেনই্হয়র্িা্আোর্ল্খডর্ক্কর্নেলর্ক্পিপন্ভয়্খেপের্য়পছর্লন্খয্ক্লার্বর্
স্ভযিাপলকা্খথর্ক্পনর্জ্খথর্ক্নাি্না-কাপের্য়্পনর্ল্এবাং্পচরকার্লর্ির্িা্িাস্্খেলা্
বন্ধ্্করার্প্রপিশ্রুপি্না-পের্ল্পিপন্স্ব্পকছু্োাঁস্্কর্র্পের্ি্বাযয্হর্বন।্কর্নেলর্ক্
শুযু্ ভয়্ খেপের্য়ই্ কাজ্ স্ারর্ি্ খচর্য়পছর্লন্ খরানাল্ড।্ ক্লাব্ খথর্ক্ পবিাপেি্ হওয়া্
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িার্নই্খিারয্ার্নর্পনর্কি্হওয়া,্খকননা্িাস্্খের্ল্অস্াযু্উপার্য়্োকা্পনর্য়ই্ইোনীাং্
িার্ পেন্ খকর্ের্ছ।্কার্জই্ পবনা্ পিযায়্ খরানাল্ডর্ক্ েুন্করর্লন্ পিপন।্ েুন্ হওয়ার্
স্ির্য়্ পহর্স্ব্ করর্ি্ বর্স্পছর্লন্ খরানাল্ড।্ অস্ৎ্ পােেনার্রর্ স্র্ঙ্গ্ খের্ল্ খয-োকা্
পজর্িপছর্লন,্ িা্ হজি্ করার্ প্রবৃপত্ত্ িার্ পছল্ না।্ িাই্ পহর্স্ব্ করর্ি্ বর্স্পছর্লন্
কার্েরর্ক্কি্োকা্খেরি্পের্ি্হর্ব।্েরজা্বন্ধ্্কর্রপছর্লন্পিপনই।্খকননা্িা্আর্
খবান্এর্স্্একস্ার্থ্অি্নাি্আর্ েুচর্রা্ োকাপয়স্া্ খের্ে্িাাঁর্ক্ পজোস্াবাে্শুরু্
করর্লই্েযাস্ার্ে্পের্ি্হি–িাই্ওই্স্াবযানিা।্খকিন,্পঠক্আর্ছ্খিা? 
 
পনঃস্র্ন্দর্হ।্পবলকুল্স্িযর্কই্অনুিান্কর্র্বর্স্ছ্িুপি। 
 
িািলা্চলার্স্িয়্খবাঝা্যার্ব্স্পিয্পক্পির্থয।্আপািি্আপি্স্বাযীন।্কর্নেল্খিারয্ান্
আর্ আস্র্বন্ না্ আিার্ পেবাপনিার্ িাপন্ত্ খকর্ে্ পনর্ি,্ ভন্ হাডোর্রর্ পবেযাি্
এয়ার ানও্িাপন্ত্পার্ব্স্কেলযান্ড্ইয়ার্ডের্ পিউপজয়ার্ি,্আর্আবার্শুরু্হর্ব্িালেক্
খহাির্স্র্পুর্রার্না্জীবন,্শুরু্হর্ব্লন্ডর্নর্জপেল্জীবর্নর্ পবস্তর্স্িস্যার্স্িাযার্ন্
িার্স্বেিপক্তর্পবপনর্য়া । 
 
———- 
 
েীকা 
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খিারার্নর্িারাত্মক্হাপিয়ার্:্েয্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্এিপে্হাউস্্কপলয়াস্ে্উইকপল্
পপেকার্২৬্খস্র্েম্বর্১৯০৩্স্াংেযায়্এবাং্িযান্ড্িযা াপজর্নর্অর্ক্টাবর্১৯০৩্স্াংেযায়্
প্রথি্ প্রকাপিি।্ পাঠকর্ের্ কার্ছ্ িালেক্ খহাির্স্র্ স্িস্ত্ কাপহপনর্ ির্যয,্ প্রকার্ির্
স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্এই্ ল্পপে্স্বোপযক্জনপপ্রয়িা্অজেন্কর্রপছল্িালেক্খহািস্্পের্র্আস্বার্
কারর্ণ। 
 
৪২৭্ নম্বর্ পাকে্ খলর্ন্ :্ হাইড্ পার্কের্ পভবে্ প্রার্ন্তর্ লার্ ায়া্ পাকে্ খলন্ অপভজাি্
উচ্চপবত্ত্িানুষর্ের্বস্বার্স্র্এলাকা। 
 
কযার্ভপন্ডস্্আর্বা ার্েলী্ক্লাব্:্১৮৯১্স্াল্না াে্লন্ডন্িহর্রর্ওর্য়ে্এন্ড্অঞ্চর্ল্
জুয়া্খেলার্খবি্কর্য়কপে্ক্লাব্প্রপিপষ্ঠি্হয়। 
 
লডে্বযালর্িারাল্:্েয্খনাবল্বযার্চলর্এবাং্েয্পস্লভার্খব্লজ্ র্ল্প্লডে্বযালর্িারার্লর্
উর্ল্লে্পাওয়া্খ র্ছ।্বযালর্িারাল্কযাস্ল্রাপন্পভর্ক্টাপরয়া্পলজ্পনর্য়পছর্লন।্পর্র্পপ্রে্
আলবােে্রাপনর্জনয্এপে্পকর্ন্খনন।্জানা্যায়,্রাপন্পভর্ক্টাপরয়া্খ াপনীয়িার্কারর্ণ্
অর্নক্স্িয়্পনর্জর্ক্ডার্চস্্অব্বযালর্িারাল্ছদ্ম-উপাপযর্ি্পপরচয়্পের্িন। 
 
এই্স্বই্ভাবলাি্বার্বার্:্খহািস্- র্বষক্পক্রর্োোর্ির্লে্প্রশ্ন্িুর্লর্ছন,্পনর্জর্
ডাক্তাপরর্খপিা্খছর্ে্ওয়ােস্ন্খ ার্য়ন্দাপ পর্করর্িন্খকন?্এবাং্কেন? 
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বাপরৎসু্্:্একপ্রকার্জাপাপন্কায়োয়্কুপস্ত।্বাপরৎসু্্ইউর্রার্প্জনপপ্রয়্হয়্১৮৯৯-এ্
পপয়াস্েনস্্িযা াপজর্ন্এই্পবষর্য়্ই.্ডবলু্বােেন্রাইর্ের্প্রবন্ধ্্প্রকাপিি্হওয়ায়। 
 
পিিি্:্ওই্পবর্িষ্স্ির্য়্ পিির্ির্যিেীয়্খনিা্োলাই্লািার্িাস্নকাল্চলর্লও,্
পিিি্পছল্পচর্নর্পকঙ্বা্িাঞু্চ্বাংিীয়্রাজার্ের্ছেছায়ায়্িাপস্ি। 
 
প্রযান্লািা্:্১৮৯৩-এ্ের্য়ােি্োলাই্লািা্যুবর্িন্প র্য়াৎর্স্ার্বয়স্্পছল্পর্নর্রা্
বছর;্ এবাং্ নবি্ পার্ঞ্চন্ লািা্ খচার্কই্ পনিার্ বয়স্্ পছল্ নয়্ বছর।্ িালেক্ খহািস্্
িজায়্কাপের্য়পছর্লন্কার্স্র্ঙ্গ? 
 
িো্ খেেলাি্ :্ স্যার্ পরচাডে্ বােেন্ ছদ্মর্বর্ি্ িো্ েিেন্ কর্রন্ ১৮৫৩-খি।্ খহািস্্
িুস্লিান্না্হর্য়্খকান্ছদ্মর্বর্ি্িোয়্প্রর্বি্করর্ি্স্ক্ষি্করর্লন? 
 
োরেুি্:্আপেকার্খেি্সু্োর্নর্রাজযানী্োরেুি্১৮৮৫্স্ার্ল্অল্িার্হেীর্খনিৃর্ত্ব্
িার্অনু ািীরা্েেল্কর্র্খনয়্এবাং্িারা্োরেুির্ক্পপরিযক্ত্খঘাষণা্কর্র্অিরোর্ন্
নিুন্ রাজযানী্ পত্তন্ কর্র।্ ১৮৯৮-এ্ ইাংর্রজরা্ োরেুি্ পুনেেেল্ করর্ল্  ভনের্
খজনার্রল্লডে্কীর্চনার-এর্পপরচালনায়্এই্িহর্ পুনপনেপিেি্ হয়।্ ১৮৯১-এ্ খহািস্্
খকান্োরেুি্খচর্য়পছর্লন? 
 
েপলে্:্ওই্স্ির্য়্েপলো্পছর্লন্আবেুল্লাপহ্(১৮৪৬-১৮৯৯)।্ইপন্আবেআল্লা্নার্িও্
পপরপচি্পছর্লন। 
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িাঁর্পপলয়ার্রর্ একো্ লযাবর্রেপরর্ি্ :্ ১২২০-খি্ প্রপিপষ্ঠি্ ইউপনভাপস্েপে্ অব্
স্াঁর্পপলয়ার্রর্খকার্না্লযাবর্রেপর্হওয়া্স্ম্ভব। 
 
পর্কে্খথর্ক্চাপব্বার্কর্র্:্খহািস্্ওই্বাপের্চাপব্খকাথা্খথর্ক্খপর্লন,্খস্ই্রহস্য্
পকন্তু্পপরষ্কার্হয়পন। 
 
খিার্ির্ তিপর…আবক্ষ্ িভপিে্ :্ খবকার্ পির্ের্ অেভর্র,্ খিপরপলর্বান্ খরার্ড্ ঊনপবাংি্
িিাব্দীর্ খ াোয়্ িাোি্ িুযর্স্া-র্ খিার্ির্ িভপিের্ স্াংগ্রহিালা্ প্রপিষ্ঠা্ কর্রন্ খিপর্
খগ্রজর্হাে্বুযর্স্া্(১৭৬০-১৮৫০)।্অপচর্র্পবশ্বেযাি্খস্ই্পিউপজয়ার্ির্খকার্না্কাপর র্
খহাির্স্র্ এই্ িভপিে্ বানার্ি্ স্াহাযয্ কর্র্ থাকর্ি্ পার্রন্ বর্ল্ অনুিান্ কর্রন্ বহু্
খহািস্- র্বষক। 
 
হাপে্:্যািু্বা্কার্ঠর্খের্ি্বাাঁযা্িার্রর্বােযযন্ত্র।্এপিয়া্এবাং্ইউর্রার্প্এই্বাজনা্
বহু্িিাব্দী্যাবৎ্প্রচপলি। 
 
পিচব্লক্:্বনু্দর্কর্গুপলর্খোপ্বন্ধ্্করবার্যািব্অাংি। 
 
পাকে্খলর্নর্উলর্োপের্কর্বাপের্:্পাকে্খলর্নর্স্ম্পভণে্তের্ঘেয্একপের্ক্বাপের্স্াপর,্
অপরপের্ক্হাইড্পাকে।্অথোৎ্এই্রাস্তায়্খকার্না্বাপের্উলর্োপের্কর্বাপে্বর্ল্পকছু্
থাকর্ি্পার্র্না। 
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খজিস্্ িপরয়াপেে্ :্ প্রর্েস্র্রর্ প্রথি্ নাি্ এই্ প্রথি্ উপল্লপেি্ হর্য়র্ছ।্ েয্ োইনাল্
প্রবর্লি্ র্ল্প্জানা্যায়্প্রর্েস্র্রর্ভাইর্য়র্নািও্খজিস্। 
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সুন্দ্িীি শযিক জ্বার্া! 
[্পে্অযাডর্ভঞ্চার্অব্েয্স্পলোপর্স্াইপক্লে্] 

 
িীক্ষ্ণ্খচার্ে্পিস্্ভার্য়ার্লে্পস্মর্থর্আপােিস্তক্খের্ে্পনর্য়্খহািস্্বলর্ল,্এেুকু্বুঝপছ্
স্বাস্থয্পনর্য়্খকার্না্িাথাবযথা্আপনার্খনই্এবাং্খস্-রকি্খকার্না্কারণ্পনর্য়্আপনার্
আ িন্নয়।্এ-রকি্উৎস্াহী্বাইস্াইপক্লর্ের্খিা্অেুরন্ত্এনাপজে্থাকাই্স্বাভাপবক,্
না,্কী্বর্লন্আপপন? 
 
আিযে্ হর্য়্ পনর্জর্পার্য়র্ পের্ক্ পিস্্ পস্মথ্িাকার্ি্আিারও্ খচাে্পেল্ খপডার্লর্
ঘষা্খলর্ ্পার্ির্পের্ক্স্ািানয্ক্ষর্য়্যাওয়া্জুিিার্খস্াল্েুর্ো। 
 
আপপন্ যর্রর্ছন্ পঠকই,্ পি.্ খহািস্।্ স্াইর্কল্ চালার্নায়্আিার্ উৎস্াহ্ একেু্ খবপি্
এবাং্আজর্ক্আপনার্কার্ছ্এর্স্পছ্বলর্ি্খ র্ল্এই্কারর্ণই। 
 
খহািস্্ পিস্্ পস্মর্থর্ েস্তানাহীন্ অনাবৃি্ হািো্ িুর্ল্ পনর্য়্ এিন্ পনপবেকারভার্ব্
অননযিনা্হর্য়্েুাঁপের্য়্েুাঁপের্য়্খেের্ি্শুরু্কর্র্পেল্খযন্খকার্না্নিুনা্পরীক্ষা্করর্ি্
বর্স্র্ছ্আত্মর্ভালা্পবোনী। 
 
পকছু্ির্ন্করর্বন্না,্এই্আিার্বযাবস্া,্হািো্নাপির্য়্ খরর্ে্বলর্ল্বনু্ধ্বর।্আর্
একেু্ হর্লই্ ভুল্কর্র্ খের্লপছলাি্আর্ পক।্আপনার্ক্ োইপপে্ির্ন্কর্রপছলাি।্
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পকন্তু্এেন্আর্খকার্না্ভুল্খনই–খপিাো্ ান-বাজনার।্স্াির্নর্পের্ক্খচপো্বিোর্
েলার্ির্িা্আঙুলগুর্লা্লক্ষ্কর্রছ্ওয়ােস্ন?্োইপপে্আর্বাজনাোরর্ের্আঙুলই্
এ-রকি্ হর্য়্ থার্ক।্ পকন্তু্ িুর্ের্ি্ খেেপছ্ পরিাথে-পনষ্ঠার্ হালকা্ প্রপিিপব,্ বর্ল্
আলর্িাভার্ব্আর্লার্ পের্ক্ পিস্্ পস্মর্থর্ িুেপে্ ঘুপরর্য়্ পের্য়্ খস্্ বলর্ল,্ োইপপর্ের্
খচার্ে-িুর্ে্এ-রকি্অিভিেিার্স্াক্ষাৎ্পাওয়া্যায়্না।্ইপন্পিউপজপিয়ান! 
 
হযাাঁ্পি.্খহািস্,্আপি্ ার্নর্িাোপর্কপর। 
 
গ্রািাঞ্চর্ল,্আপনার্ ার্য়র্রাং্খের্ে্িাই্ির্ন্হর্ি। 
 
হযাাঁ,্োনেহযার্ির্কার্ছ,্স্ার্রর্স্ীিানায়। 
 
বে্সু্ন্দর্পপরর্বি।্এেন্বলুন্পেপক,্স্ার্রর্স্ীিানায়্োনেহযার্ির্কার্ছ্কী্ঝার্িলায়্
পর্ের্ছন্আপপন? 
 
পি.্ খহািস্,্ খবি্ পকছুপেন্ হল,্আিার্ বাবা্আিার্ের্ িায়া্ কাপের্য়র্ছন।্ বাবার্ নাি্
খজিস্্ পস্মথ।্ ইপম্পপরয়াল্ পথর্য়োর্র্ অর্কেিা্ পপরচালনা্ করর্িন।্ বাবা্ িারা্ খ র্ল্
এর্কবার্র্জর্ল্পেলাি্বলর্লই্চর্ল।্স্াংস্ার্র্আত্মীয়্বলর্ি্পছল্এক্কাকা,্রালে্
পস্মথ।্পাঁপচি্বছর্আর্ ্আপেকায়্অযাডর্ভঞ্চার্করর্ি্খ পছর্লন্কাকা্এবাং্এই্েীঘে্
স্ির্য়র্ ির্যয্ িার্ কাছ্ খথর্ক্ আর্ স্াোিব্দ্ পাইপন।্ বাবার্ িৃিুযর্ পর্র্ অভাব-
অনের্নর্স্াংস্ার্পনর্য়্যেন্জ্বর্ল-পুর্ে্িরপছ্আপি্আর্িা,্পঠক্এই্স্ির্য়্শুনলাি্
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আিরা্ খকাথায়্আপছ্িা্জানার্জর্নয্েয্োইিস্-এ্কারা্ পবোপন্ পের্য়র্ছ।্েবরো্
কার্ন্আস্ার্পর্আিার্ের্আনন্দ-উর্ত্তজনা্োপনকো্অনুিান্করর্ি্পার্রন্আপপন।্
ভাবলাি,্ খিষ্পযেন্ত্ বুপঝ্ বরাি্ েুলল,্কার্রা্ স্ম্পপত্ত-েম্পপত্তর্ওয়াপরি্ হর্য়্ বর্স্পছ্
আিরা্েুই্হিভাপ নী।্কা র্জ্আইনর্ের্নাি্পছল–কার্জই্পস্র্য্হাপজর্হলাি্িার্
অপের্স্।্খস্োর্ন্প র্য়্আলাপ্হল্পি.্কযারুথাস্ে্আর্পি.্উডপল্নার্ি্েুই্ভদ্রর্লার্কর্
স্ার্থ।্ স্াউথ্আপেকা্ খেি্ খথর্ক্ খবোর্ি্ এর্স্পছর্লন্ ওাঁরা।্ শুনলাি্ কাকা্ এাঁর্ের্
পবর্িষ্বনু্ধ্্পছর্লন।্কর্য়কিাস্্আর্ ্খজাহার্নস্বার্ ে্চরি্োপরর্দ্রযর্ির্যয্িারা্খ র্ছন্
উপন।্ িৃিুযিযযায়্ এাঁর্েরর্ক্ পিনপি্ কর্র্ যান্ খযন্ খের্ি্ পের্র্ িার্আত্মীয়স্বজনর্ক্
েুাঁর্জ্বার্কর্র্িার্ের্যার্ি্ খকার্না্অভাব্না-থার্ক্িার্বযবস্থা্িারা্কর্রন।্শুর্ন্
ভাপর্আিযে্ খলর্ পছল্এই্কারর্ণ্ খয,্ খয-কাকা্জীপবিকার্ল্আিরা্ খবাঁর্চ্আপছ্ পক্
ির্র্আপছ্ খস্্ খোাঁজেুকুও্ খনওয়া্ েরকার্ ির্ন্কর্রনপন,্ িৃিুযর্ পর্ যার্ি্আিার্ের্
 ার্য়্আাঁচেপে্না-লার্ ্খস্-বযবস্থা্করার্জর্নয্এি্িাথাবযথা্হর্য়পছল্িার্িৃিুযর্পঠক্
আর্ র্ িুহভ র্িে।্ পকন্তু্ পি.্কযারুথাস্ে্ স্ব্ বুপঝর্য়্বলর্লন।্বলর্লন,্ বাবার্ িৃিুযস্াংবাে্
খপর্য়ই্ নাপক্ েুব্ িুষর্ে্ পর্ের্ছন্কাকা।্আিার্ের্এ্ েু েপির্জর্নয্ পনর্জর্ক্ োয়ী্
কর্রন্এবাং্উর্ঠ-পর্ে্লা র্লন্প্রায়পিত্ত্করার্জর্নয। 
 
িাপ্করর্বন,্বাযা্পের্য়্বলল্খহািস্,্এস্ব্কথাবািো্কর্ব্হর্য়পছল? 
 
 ি্পডর্স্ম্বর্র–িাস্্চার্রক্আর্ । 
 
িারপর? 
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পি.্উডপল্খলাকো্অপি্যার্িিাই।্যেন-িেন্আিার্পার্ন্িাপকর্য়্িার্খচাে্খেপার্
বহরো্ যপে্ খেের্িন্ খিা্আপনারও্আপােিস্তক্জ্বর্ল্ খযি।্ খচহারাো্রুক্ষ,্ েুর্লা্
েুর্লা্ িুে,্ লাল্ খ াাঁে,্ পপরপাপে্ কর্র্ আাঁচোর্না্ চুল্ কপার্লর্ েু-পার্ি্ খলপোর্না।্
খছাকরা্বয়স্।্পকন্তু্অপি্কেযে্ প্রকৃপির্খলাক্এবাং্রীপিির্িা্নযোরজনক।্এ-রকি্
খলার্কর্স্র্ঙ্গ্আিার্আলাপ্আর্ছ্শুনর্লও্েুপি্হর্ব্না্পস্পরল। 
 
ওর্হা,্িার্নাি্বুপঝ্পস্পরল!্হাপস্িুর্ে্বলল্খহািস্। 
 
একেু্লাল্হর্য়্ওর্ঠ্পিস্্ভার্য়ার্লে্পস্মথ,্িারপর্রই্পেক্কর্র্খহর্স্্খের্ল্বলর্ল,্
হযাাঁ্ পি.্ খহািস্,্ পস্পরল্ইর্লকপেকযাল্ইপঞ্জপনয়ার্গ্রীর্ের্ খিষার্িপষ্ পবর্য়্করার্ইর্ি্
আিার্ের।্ কী্ িুিপকল,্ ওর্ কথা্ আবার্ শুরু্ করলাি্ কেন?্ আপি্ যা্ বলর্ি্
চাইপছলাি্িা্এই্ পি.্উডপল্ খলাকো্ নযোরজনক্হর্লও্ পি.্কযারুথাস্ে্ পকন্তু্অিো্
নয়।্ ভদ্রর্লার্কর্ বয়স্ও্ খবপি,্  ার্য়র্ রাং্ িয়লা্ পাঙাি-পানা,্ োপের্ াাঁে্ পপরষ্কার্
কািার্না,্কথাবািো্ েুব্অল্প্বর্লন।্স্বল্পভাষী্ হর্লও্ভদ্রর্লার্কর্বযবহার্ েুব্িাপজেি্
এবাং্ ভদ্র,্ হাপস্োও্ পিপষ্ট।্ খিার্ের্ ওপর্ পি.্ কযারুথাস্ের্ক্ অনায়ার্স্ই্ বরোস্ত্ করা্
চর্ল।্একান্ত্শুভানুযযায়ীর্ির্িা্আিার্ের্খোাঁজেবর্পনর্ি্লা র্লন্ভদ্রর্লাক।্আিরা্
বর্ো্ পরব্শুর্ন্উপন্প্রস্তাব্করর্লন্িার্বাপের্ি্ খথর্ক্িাাঁর্েি্বছর্রর্ খির্য়র্ক্
 ান্ খিোর্নার।্ আপি্ িার্ক্ খছর্ে্ থাকর্ি্ রাপজ্ নই।্ শুর্ন্ উপন্ বলর্লন্ প্রর্িযক্
িপনবার্আপি্না্হয়্িার্কার্ছ্আস্ব।্বছর্র্এক-খিা্পাউন্ড্পের্ি্রাপজ্হর্লন্উপন।্
বলা্বাহুলয,্প্রস্তাবো্ েুব্োরাপ্নয়,্ পবর্িষ্কর্র্িেন্আিার্ের্যা্অবস্থা–এ্খযন্
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আকার্ির্ চাঁে্ হার্ি্ পাওয়া।্ আিিা্ আিিা্ না-কর্র্ রাপজ্ হর্য়্ খ লাি।্ িারপর্
একপেন্ িপল্পিল্পা্ পনর্য়্ আস্তানা্  ােলাি্ োনেহযাি্ খথর্ক্ প্রায়্ িাইল্ ছর্য়ক্ েভর্র্
পিলোনে্গ্রাঞ্জ-এ।্পি.্কযারুথাস্ে্ পবপেীক।্িাই্ঘরকন্নার্কাজ্খেোশুনা্করার্জর্নয্
পির্স্স্্ পডক্সন্ নার্ি্ একজন্ বষেীয়স্ী্ খলপড-হাউস্পকপারর্ক্ এর্নপছর্লন্ স্াংস্ার্র।্
পির্স্স্্ পডক্সনর্ক্ খেের্লই্ খবাঝা্ যায়,্ খবি্স্ম্রান্ত্ঘর্র্িার্জন্ম।্আিার্ ছােীপেও্
বর্ো্ভার্লা।্খিার্ের্ওপর্স্ব্খের্েশুর্ন্োরাপ্লা ল্না্এবাং্রািারাপি্নপস্ব্েুর্ল্
যাওয়ার্জর্নয্অবাক্হলাি্েুবই।্পি.্কযারুথার্স্ের্চিৎকার্বযবহার্রর্কথা্আর্কী্
বলব।্এ্ ছাো্  ান-বাজনার্ওপর্িার্অনুরা ও্বর্ো্কি্ পছল্ না।্প্রপিপে্ স্র্ন্ধ্্
িাই্েুরেুর্র্প্রজাপপির্ির্িা্হাপস্েুপি্ডানা্খির্ল্উর্ে্খযর্ি্লা ল্আিার্িনর্ক্
আনর্ন্দর্আভায়্উজ্জ্বল্কর্র্ পের্য়।্প্রর্িযক্িপনবার্িহর্র্আস্িাি্িার্ক্ খেেবার্
জর্নয। 
 
আিার্এ্সু্র্ের্জীবর্ন্প্রথি্অিাপন্তর্স্ভেপাি্হল্লাল-গুর্ো্পি.্উডপলর্যভির্কিুর্
ির্িা্আপবভোর্ব।্খলাকো্এর্স্পছল্িাে্িাস্োর্নক্থাকার্জর্নয।্পকন্তু্আিার্কার্ছ্
এই্একপে্িাস্ই্পিনিার্স্র্ির্িা্লম্বা্ির্ন্হর্য়র্ছ।্শুযু্পয়লা্নম্বর্রর্বজ্জাি্বলর্ল্
অল্প্বলা্হয়,্অপি্ভয়াংকর্চপরর্ের্খলাক্এই্পি.্উডপল।্ইির্রর্ির্িা্প্রর্িযর্কর্
স্ার্থই্বযবহার্পকন্তু,্আিার্কার্ছ্খস্্ইির্রর্চাইর্িও্অযি।্িার্ া-পঘনপঘর্ন্খপ্রি্
পনর্বেন,্ োকাপয়স্ার্ েম্ভ্ এবাং্ িার্ক্ পবর্য়্ করর্ল্ লন্ডর্নর্ স্বর্চর্য়্ খস্রা্ পহর্রর্
উপহার্রর্খলাভনীয়্প্রস্তার্বও্যেন্কাজ্হল্না,্িেন্একপেন্পডনার্রর্পর্আিার্ক্
েু-হার্ি্ জপের্য়্ যর্র্ পেপবয্ কর্র্ খস্্ বলর্ল্ িার্ক্ চুিু্ না-োওয়া্ পযেন্ত্ খরহাই্ খনই্
আিার।্কী্আসু্পরক্িপক্ত্ খলাকোর্  ার্য়,্ পঠক্এই্স্িয়্ পি.্ কযারুথাস্ে্ এর্স্্ না-

http://www.bengaliebook.com/


দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

553 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পের্ল্খিষ্পযেন্ত্কী্খয্হি্ভ বান্জর্নন।্উপন্এর্স্ই্আর্ ্আিায়্িুক্ত্করর্লন্
খলাকোর্ খক্লোক্ত্ স্ার্পর্ ির্িা্ বাহুপাি্ খথর্ক,্ িারপর্ এক্ ঘুপস্র্ি্ িার্ক্ শুইর্য়্
পের্লন্ খির্ঝর্ওপর।্ খস্্এক্রক্তারপক্ত্কাণ্ড।্ পকন্তু্এই্আস্াই্ খলাকোর্ খয্ খিষ্
আস্া,্িা্ পনিয়্ বুর্ঝর্ছন।্পর্রর্ পেন্িাপ্চাইর্লন্ পি.্কযারুথাস্ে।্আর্খকার্নাপেন্
খয্এভার্ব্আিার্ক্লাপিি্হর্ি্হর্ব্না,্খস্-আশ্বাস্ও্পের্লন।্খস্ইপেন্খথর্ক্আর্পি.্
উডপলর্শ্রীিুে্খেপেপন্আপি। 
 
পি.্ খহািস্,্এবার্আস্া্যাক্আস্ল্বযাপার্র।্অথোৎ্ খয-কারর্ণ্আপনার্কার্ছ্আস্া্
পরাির্িের্জর্নয।্প্রথর্িই্বপল,্প্রপি্িপনবার্েুপুর্বার্রাোর্আর্ ই্স্াইর্কর্ল্কর্র্
আিায়্োনেহযাি্খেিন্আস্র্ি্হয়,্বার্রাো্বাইর্ির্খেন্যর্র্আস্ার্জর্নয।্পিলোনে্
এযাঞ্জ্খথর্ক্খেির্ন্আস্ার্পথো্বর্ো্পনজেন।্পবর্িষ্কর্র্এক্জায় ায়্খিা্বলর্ি্
খ র্ল্চপিি্ঘণ্টাই্োাঁ্োাঁ্রাস্তাো।্িাপলোংেন্হর্লর্চাপরপেক্পঘর্র্একো্জঙ্গল্আর্ছ।্
এই্ জঙ্গর্লর্ পকনারা্ খথর্ক্ িাপলোংেন্ পহথ্ পযেন্ত্ িার্ঝর্ িাইলোর্নক্ রাস্তায়্
পেনেুপুর্রও্ জনপ্রাণীর্ স্াো্ পাওয়া্ যায়্ না–এি্ পনজেন।্ কস্র্বপর্ পহল-এর্ কার্ছ্
হাইর্রার্ড্না-খপৌঁছার্না্পযেন্ত্েু-একো্ াপের্ঘাো্পক্চাপষ-িজুর্রর্খেো্পাওয়া্স্ম্ভব্
নয়–এ-রকি্োাঁকা্রাস্তা্স্চরাচর্খেো্যায়্না।্হপ্তা্েুর্য়ক্আর্ ্এই্জায় াো্পের্য়্
যাওয়ার্স্ির্য়্হঠাৎ্ খপছর্ন্িাকার্ি্ খেেলাি্প্রায়্ েু-খিা্ জ্েভর্র্একপে্ খলাকর্ক্
িারও্বাহন্একো্েু-চাকার্স্াইর্কল।্খলাকোর্ ার্ল্কুচকুর্চ্কার্লা্খছার্ো্োপে।্
বয়র্স্র্ পেক্ পের্য়্না্ বুর্ো্ না্ খজায়ান্ বর্লই্ির্ন্হল।্োনেহযাি্ খপৌঁছার্নার্আর্ ্
আর্একবার্ খপছর্ন্িাপকর্য়্িার্ক্আর্ খেের্ি্ খপলাি্না,্কার্জই্এ-স্ম্বর্ন্ধ্্আর্
পকছু্ভাপবপন!্পকন্তু্পি.্খহািস্,্আিযে্হলাি্িেনই্যেন্খস্ািবার্খেরার্পর্থ্একই্
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খলাকর্ক্ খেেলাি্ একই্ রাস্তায়্ একই্ পি-চক্রার্ন।্ পবস্ময়্আরও্ বােল্ যেন্ একই্
বযাপারো্পঠক্আর্ র্ির্িাই্ঘেল্পর্রর্িপনবার্র্আর্খস্ািবার্র।্িার্আর্আিার্
ির্যযকার্বযবযানো্খরর্ে্পের্ল্খলাকো।্আিার্উপর্পনযোির্নরও্খকার্না্খচষ্টা্করর্ল্
না,্িবুও্জাপন্কীরকি্খবয়াো্লা ল্স্িস্ত্ঘেনাো।্পি.্কযারুথাস্ের্ক্বললাি্স্ব।্
আর্েযাপান্ত্ শুর্ন্ ভদ্রর্লার্কর্ েুব্ আগ্রহ্ খজর্ র্ছ্ ির্ন্ হল।্আিায়্ বলর্লন্আিার্
খকার্না্ আিঙ্কার্ কারণ্ খনই।্ খকননা,্ এ-রাস্তা্ পের্য়্ যার্ি্ আিার্ক্ আর্ স্ঙ্গীহীন্
অবস্থায়্না্খযর্ি্হয়,্এজর্নয্পিপন্ইপিির্যয্একো্খঘাোর্ াপের্অডোর্পের্য়র্ছন। 
 
এই্হপ্তার্িই্খঘাোর্ াপে্এর্স্্খপৌঁর্ছার্নার্কথা।্পকন্তু্কী্কারর্ণ্জাপন্না,্িা্এল।্
কার্জই,্আবার্ স্াইর্কর্ল্কর্র্ রওনা্ পের্ি্ হল্ খেির্নর্ পের্ক।্আপি্ পকন্তু্আজ্
স্কার্লর্ কথাই্ বলপছ।্ িাপলোংেন্ পহর্থর্ কার্ছ্ এর্স্্ খপছন্ পের্র্ িাপকর্য়পছলাি।্
িাকার্িই্ খচার্ে্পেল্খস্ই্ খলাকোর্ক্ ি্ েুর্ো্হপ্তায়্ খযভার্ব্িার্ক্ খের্েপছ,্ পঠক্
খস্ইভার্ব্ি-েুর্য়ক্ র্জর্বযবযার্ন্স্াইর্কল্চাপলর্য়্পপছু্পনর্য়র্ছ্খস্।্েভরত্বো্স্িান্
খরর্েপছল্ যার্ি্ ভার্লা্ কর্র্ িার্ িুে্ না্ খেের্ি্ পাই।্ পকন্তু্ খলাকো্ খয্ আিার্
খচনাজানা্নয়,্খস্-পবষর্য়্আপি্পনপিি।্পরর্ন্ াঢ়্রর্ঙর্সু্ে,্িাথায়্কাপর্ের্েুপপ।্
কুচকুর্চ্কার্লা্োপেো্ছাো্িুর্ের্আর্পকছুই্পপরষ্কার্খেের্ি্পাপিলাি্না।্আজর্ক্
আর্খিিন্ভয়্পাইপন,্উলর্ে্খকৌিভ হল্হল্েুবই।্পঠক্করলাি,্খলাকো্খক্এবাং্কী্
িার্ অপভপ্রায়,্ িা্ আিায়্ জানর্িই্ হর্ব্ খযনর্িনপ্রকার্রণ।্  পি্ কপির্য়্ আনলাি্
স্াইর্কর্ল,্ খেেলাি্িার্ পিও্কর্ি্এর্স্র্ছ।্ খথর্ি্ খ লাি,্ খস্-ও্খপডাল্ খঘারার্না্
বন্ধ্্কর্র্োাঁপের্য়্ খ ল্রাস্তার্ওপর।্োাঁেো্পািলাি্িেনই।্রাস্তাো্এক্জায় ায়্
আচিকা্ খিাে্ পনর্য়র্ছ্ জানিাি।্ পিরর্বর্ ্ স্াইর্কল্ চাপলর্য়্ খিােো্ ঘুর্রই্ খথর্ি্
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খ লাি–প্রিীক্ষায়্রইলাি্োপেওয়ালা্খলাকোর।্জানিাি,্খস্-ও্পিরর্বর্ ্খিাে্ঘুর্রই্
আিার্ক্খপপরর্য়্যার্ব,্থািবার্অবস্র্পার্ব্না।্ পকন্তু্আর্পেপক্খেের্ি্খপলাি্না্
খলাকোর।্আবার্পের্র্এলাি্খিাে্ঘুর্র,্িাইলোর্নর্কর্ির্িা্রাস্তার্ির্যয্খলাকোর্
ছায়াও্ খেের্ি্ খপলাি্ না।্আরও্আির্যের্ বযাপার্কী্ জার্নন,্আপি্ খয-জায় াোর্
কথা্বলপছ,্খস্োর্ন্রাস্তাো্েু-পার্ি্খকার্না্িাোপ্রিাো্না-খরর্ে্লম্বালপম্ব্এর্স্্খিাে্
পনর্য়র্ছ।্ কার্জই,্ িার্ খভাজবাপজর্ ির্িা্ পিপলর্য়্ যাওয়া্ খের্ে্ আিার্ িেনকার্
অবস্থাো্আপপন্োপনকো্অনুিান্করর্ি্পারর্বন্পি.্খহািস্। 
 
পনঃির্ব্দ্একর্চাে্ খহর্স্্ পনর্য়্ েু-হাি্ঘষর্ি্ঘষর্ি্বলল্খহািস্,্ খকস্োয়্খবি্ পকছু্
ভাবনার্খোরাক্আর্ছ্খেেপছ।্প্রথিবার্খিাে্খঘারার্পর্খথর্ক,্খলাকো্উযাও্হর্য়্
খ র্ছ।্খেোর্আর্ ্পযেন্ত্বযবযানো্কি্পিপনর্ের্বলুন্খিা? 
 
পিপনে্েু-পিন্খিা্বর্েই। 
 
পিপনে্েু-পির্নর্ির্যয্খিা্খলাকোর্পর্ক্ষ্পের্র্যাওয়া্স্ম্ভব্নয়।্িা্ছাো্স্েকোর্
েু-পার্ি্অনয্খকার্না্রাস্তাও্খনই,্িাই্না? 
 
না। 
 
িাহর্ল্খযর্কার্না্একপের্কর্পার্য়-চলা্রাস্তায়্খনর্ি্পোই্স্বাভাপবক। 
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না্িা্স্ম্ভব্নয়।্িাপলোংেন্পহথ-এর্পার্ি্খস্্খযোর্নই্ঘাপপে্খির্র্থাকুক্না্খকন,্
আিার্খচাে্এোি্না। 
 
িাহর্ল,্বােস্াে্পের্য়্পস্দ্ধান্ত্রইল্শুযু্একোই্এবাং্িা্হর্ি্এই্িাপলোংেন্হল্যপে্
রাস্তার্আর্এক্প্রার্ন্ত্হয়,্িাহর্ল্ খস্পের্কই্স্ের্কর্ছ্ খলাকো।্আর্ পকছু্ বলর্বন্
নাপক? 
 
না,্ পি.্ খহািস্।্ পেনেুপুর্র্ওই্কাণ্ড্ খের্ে্আপি্এিনই্ঘাবর্ে্ খ লাি্ খয্ির্ন্হল্
পস্র্য্ আপনার্ কার্ছ্ এর্স্্ আপনার্ পরািিে্ না-খনওয়া্ পযেন্ত্ িাপন্ত্ পাব্ না্ ির্ন।্
িাই—। 
 
পকছুক্ষণ্নীরর্ব্বর্স্্রইল্খহািস্। 
 
িারপর্ শুযাল,্ খয-ভদ্রর্লার্কর্ স্ার্থ্আপনার্ পবর্য়র্ স্ম্বন্ধ্্ পাকাাঁপাপক্ হর্য়্ রর্য়র্ছ,্
পিপন্থার্কন্খকাথায়? 
 
কর্ভনপের্ি্পিডলযান্ড্ইর্লকপেক্খকাম্পাপনর্ি্কাজ্কর্র্ও। 
 
আচিকা্খেো্পের্য়্আপনার্ক্চির্ক্খেওয়ার্িিলব্খনই্খিা্িার? 
 
পি.্খহািস্,্আপপন্িাাঁর্ক্খচর্নন্না! 
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আপনার্আর্খকার্না্স্তাবক্আর্ছ্নাপক? 
 
পস্পরর্লর্স্র্ঙ্গ্আলাপ্হওয়ার্আর্ ্কর্য়কজন্পছল। 
 
িারপর? 
 
িারপর্যরুন,্এই্উডপল্নািযারী্পবকে্খলাকো্অবিয্ওর্ক্স্তাবক্খশ্রপণর্ি্খেলর্ব্
পক্না,্খস্-পবচার্আপনার। 
 
আর্খকউ? 
 
আিিা্আিিা্করর্ি্থার্ক্পিস্্পস্মথ। 
 
খক্খস্?্শুযাল্খহািস্। 
 
আিার্ির্নর্ভুল্হর্ি্পার্র্ পি.্ খহািস্,্ পকন্তু্িার্ঝ্িার্ঝ্খকিন্জাপন্ির্ন্হর্য়র্ছ্
পি.্কযারুথাস্ে্আিার্স্ম্বর্ন্ধ্্একেু্খবপি্রকর্ির্স্র্চিন।্একই্বাপের্ি্পের্নর্পর্
পেন্থাকর্ি্থাকর্ি্ঘপনষ্ঠ্হর্য়্ওঠা্স্বাভাপবক।্প্রপি্স্ন্ধ্যায়্িাাঁর্বাজনা-োজনাগুর্লা্
আপিই্ বাজাই।্ িুে্ েুর্ে্ খকার্নাপেনই্ পকছু্ বর্লনপন।্ খস্পেক্ পের্য়্ উপন্ পনেুাঁি্
ভদ্রর্লাক।্পকন্তু্খির্য়র্ের্িন্খিা,্যুর্লা্খেওয়া্বর্ো্কপঠন। 
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হযাাঁ!্ ম্ভীর্হর্য়্উঠল্খহািস্।্ভদ্রর্লার্কর্কাজ্কারবার্কী? 
 
েুব্বর্োর্লাক্বর্লই্জাপন।্ াপের্ঘাো্খিা্খনই? 
 
না-থাকর্লও্েুব্স্িল্অবস্থা।্হপ্তায়্েু-পেন্উপন্িহর্র্যান।্েপক্ষণ্আপেকায়্খস্ানার্
খিয়ার্পনর্য়্নাওয়া-োওয়া্ভুর্লর্ছন্বলর্লই্চর্ল। 
 
পিস্্ পস্মথ,্ নিুন্ পকছু্ ঘের্লই্আিার্ক্জানার্বন।্আপািি্আপি্ েুবই্ বযস্ত,্িবুও্
কথা্ পেপি্আপনার্ খকস্ো্ পনর্য়্িাথা্ঘািার্নার্ির্িা্স্িয়্আিার্হর্ব।্ইপিির্যয্
আিার্ক–জাপনর্য়্হে্কর্র্পকছু্কর্র্বস্র্বন্না্খযন।্গুড্বাই,্সু্েবর্খিানার্আিায়্
রইলাি। 
 
পিস্্পস্মর্থর্পার্য়র্িব্দ্পস্াঁপের্ি্পির্লার্নার্আর্ ই্হাপরর্য়্যাওয়া্পচন্তার্খেই্যরর্িই্
খযন্ পাইপোর্ পের্ক্ হাি্ বাপের্য়্ খহািস্্ বলর্ল,্ খকস্োর্ কিকগুর্লা্ পর্য়ন্ট্আর্
ইপঙ্গি্লক্ষ্করার্ির্িা। 
 
একো্পর্য়ন্ট্আপিও্লক্ষ্কর্রপছ।্একই্জায় ায়্বার্বার্খরাডস্াইড্খরাপির্য়্খেো্
পের্ি্খকন,্এই্খিা? 
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এ জযাক্টপল।্যাক,্প্রথর্িই্আিার্ের্জানা্েরকার,্িাপলোংেন্হল-এর্বাপস্ন্দারা্কারা,্
িারপর্ পি.্ কযারুথাস্ে্ আর্ উডপলর্ আচারবযবহার্ খের্ে্ খবাঝা্ যার্ি্ স্ম্পভণে্ পভন্ন্
প্রকৃপির্িানুষ্েুজর্ন।্িাই্যপে্হয়্িাহর্ল্ওর্ের্িযযকার্আস্ল্স্ম্পকেোই-বা্কী,্
আর্রালে্পস্মর্থর্আত্মীয়স্বজর্নর্খোাঁজেবর্খনওয়ার্খবলায়্ওর্ের্েুজর্নরই-বা্এি্
আগ্রহ্খেো্যার্ি।্খকন?্আর্একো্পর্য়ন্ট।্পিগুণ্খবিন্পের্য়্পযপন্ ভর্নেস্্পনর্য়্
আর্স্ন্ বাপের্ি,্ বাপে্ খথর্ক্ েু-িাইল্ েভর্রর্ খেির্ন্ যািায়াি্ করার্ জর্নয্ পিপন্
 াপের্ঘাো্ রার্েন্ না্ এ্ খকিনির্রা্ বযবস্থা,্ ওয়ােস্ন?্ স্পিযই,্ কীরকি্ োপছাো্
লা র্ছ,্িাই্না? 
 
িুপি্যার্ব্নাপক? 
 
না্ খহ্ না,্ খ র্ল্ খিািার্কই্ খযর্ি্ হর্ব।্ এস্ব্ স্ািানয্ বযাপার্ পনর্য়্ আপি্ আিার্
িভলযবান্  র্বষণার্ বযাঘাি্করর্ি্ চাই্ না।্ খস্ািবার্ স্কাল্ স্কাল্োনেহযার্ি্ খপৌঁর্ছ্
িাপলোংেন্পহথ-এর্কাছাকাপছ্খকাথাও্ঘাপপে্খির্র্বর্স্্থাকর্ব। 
 
খস্ািবার্স্কার্ল্োনেহযাি্খেির্ন্খনর্ি্িাপলোংেন্পহথ্েুাঁর্জ্বার্করর্ি্পবর্িষ্খব ্
খপর্ি্হল্না।্পিস্্পস্মর্থর্িপন-খস্ািবার্রর্অযাডর্ভঞ্চার্রর্পস্নপে্খেের্ল্ভুল্হওয়া্
অস্ম্ভব। 
 
এিন্জায় ায়্োাঁোলাি,্য়ার্ি্হর্লর্েু-পের্কর্খিারণ্ছাোও্েু-পার্ি্প্রস্াপরি্রাস্তার্
বহুেভর্ পযেন্ত্ খেের্ি্ পাওয়া্ যায়।্ এিক্ষণ্ জনপ্রাণীর্ স্াো্ পছল্ না্ রাস্তায়।্ আপি্
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খঝাাঁর্পর্আোর্ল্োাঁোর্ি-না-োাঁোর্িই্খযপেক্পের্য়্এর্স্পছ,্িার্উলর্ো্পের্কর্রাস্তায়্
খেেলাি্একো্ চলন্ত্স্াইর্কল।্স্াইর্কলো্আস্র্ছ্আিার্ পের্কই।্ চালর্কর্পরর্ন্
কুচকুর্চ্কার্লা্ সু্ে,্এক াল্কার্লা্োপেও্ খচার্ে্পেল।্িাপলোংেন্জপির্ খিষার্িপষ্
এর্স্্ লাপের্য়্ স্াইর্কল্ খথর্ক্ খনর্ি্ পেল্ কৃষ্ণর্বি্ স্াইপক্লে।্ স্াইর্কলোর্ক্ খের্ন্
পনর্য়্খঝাাঁর্পর্একো্োাঁর্ক্অেৃিয্হর্য়্খ ল্খস্। 
 
পিপনে্পর্নর্রা্ চুপচাপ।্িারপর্রই্ খেো্ খ ল্আর্একো্স্াইর্কল।্ খেির্নর্ পেক্
খথর্ক্আস্র্ছ্পিস্্পস্মথ। 
 
এপের্ক্ খস্পের্ক্িাকার্ি্িাকার্ি্িাপলাংেন্ খঝাপ-এর্কাছাকাপছ্আস্র্িই্ লুর্কার্না্
জায় া্খথর্ক্কৃষ্ণর্বি্খলাকো্চে্কর্র্বাইর্র্খবপরর্য়্এর্স্্লাপের্য়্উঠল্স্াইর্কর্লর্
ওপর্এবাং্শুরু্হল্পিস্্পস্মর্থর্পপছু্খনওয়া।্যু-যু্িার্ঠর্ির্যয্পের্ির্ির্িা্রাস্তার্
ওপর্খচার্ে্পেল্শুযু্এই্েৃিযই।্যাবিান্েুপে্িভপিে।্রাপনর্ির্িা্িাথা্িুর্ল্পস্র্ের্
ওপর্ পস্র্য্হর্য়্বর্স্্ পিস্্ পস্মথ,্আর্িার্ খপছর্ন্হযার্ন্ডলবার্রর্ওপর্একেু্ ঝুাঁর্ক্
পর্ে্কার্লা্সু্ে্পরা্রহস্যিয়্খলাকো–হাবভাব্িার্পবপচে,্পঠক্খযন্খচার্রর্ির্িা।্
খপছন্পের্র্একবার্িাকাল্পিস্্পস্মথ,্িাপকর্য়্পস্পড্কপির্য়্পেল।্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্খপছর্নর্
স্াইর্কর্লরও্ পস্পড্কিল।্োাঁপের্য়্ খ ল্ পিস্্ পস্মথ।্কার্লাোপেও্ খিক্কর্ষ্োাঁোল্
িাঝোর্ন্রইল্অন্তিপর্ক্ষ্ি-েুই্ র্জর্বযবযান।্এরপর্রই্ পিস্্ পস্মথ্যা্করল্িা্
খযিনই্ অপ্রিযাপিি,্ খিিনই্ চিকপ্রে।্ স্াহর্স্র্ বপলহাপর্ যাই্ খির্য়োর।্ আচিকা্
স্াইর্কল্ ঘুপরর্য়্ পনর্য়্ পিরর্বর্ ্ খলাকোর্ পের্ক্ ছুর্ে্ এল্ খস্।্ কার্লাোপেও্ কি্
চেপর্ে্নয়।্খচার্ের্পলক্খেলার্আর্ ই্খস্-ও্স্াইর্কল্ঘুপরর্য়্পনর্য়্খবাাঁ্খবাা্ঁ কর্র্
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ছুেল্খযপেক্খথর্ক্আস্পছল্খস্ইপের্ক।্পপে্পক্িপর্কর্র্খস্্পালার্নার্েৃিয্খেোর্
ির্িাই্ বর্ে।্ পকছুক্ষণ্পর্রই্অবিয্আবার্ পের্র্এল্ পিস্্ পস্মথ।্এবার্ খপছনকার্
নীরব্ স্ঙ্গীর্ক্ উর্পক্ষা্ কর্র্ পস্র্য্ স্াির্নর্ পের্ক্এপ র্য়্ খ ল্ খস্।্ িার্ পস্র্য্ হর্য়্
স্াির্নর্ পের্ক্ িাকার্নার্ ভপঙ্গিা্ খের্ে্ ির্ন্ হল,্ েম্ভ্ ওই্ খির্য়র্কই্ িানায়্ বর্ে।্
খলাকোও্পছর্নর্জাাঁর্কর্ির্িা্আবার্পপছু্পপছু্আস্পছল–িাঝোর্নর্বযবযান্খস্ই্েু-খিা্
 জ!্িারপর্পর্থর্বাাঁর্ক্েুজর্নই্হাপরর্য়্খ ল্আিার্খচার্ের্স্াির্ন্খথর্ক। 
 
আপি্িৎক্ষণাৎ্খবপরর্য়্না্পর্ে্িেনও্ঘাপপে্খির্র্রইলাি্আিার্লুর্কার্না্জায় ায়।্
খথর্ক্ ভার্লাই্ কর্রপছলাি।্ খকননা,্ পকছুক্ষর্ণর্ ির্যয্ খেেলাি্ আর্স্ত্ আর্স্ত্ পের্র্
আস্র্ছ্খলাকো।্হল-এর্খিারর্ণর্পের্ক্খিাে্পনর্য়্স্াইর্কল্খথর্ক্খনর্ি্পেল্খস্।্
 াছপালার্োাঁর্ক্িার্ক্কর্য়ক্পিপনে্োাঁপের্য়্থাকর্ি্খেেলাি।্েু-হাি্িুর্ল্খবায্হয়্
খনকোই্ পঠক্করপছল।্িারপর্আবার্স্াইর্কল্চাপলর্য়্হর্লর্ পের্ক্চর্ল্খ ল্খস্।্
আপি্ াছ াছো্গুর্ল্মর্িযয্ পের্য়্খেৌর্ে্ প র্য়্খঝাপঝার্ের্খভির্পের্য়্উাঁপক্ পেলাি্
খস্পের্ক।্অর্নক্েভর্র্খেের্ি্খপলাি্খযাাঁয়া্খযাাঁয়া্রর্ঙর্অর্নক্পুর্রার্না্বাপে,্অর্নক্
উাঁচু্পযেন্ত্ খঠর্ল্উর্ঠপছল্ পেউডর্ পচিপনগুর্লা;্ পকন্তু্রাস্তাো্এিন্একো্ঘন্ খঝাাঁর্পর্
ির্যয্পের্য়্খয্খ র্ছ্খলাকোর্পেপকও্আর্খেের্ি্খপলাি্না। 
 
না্ খপলাি,্ পকন্তু্বলর্ি্খনই্কাজো্আিার্ বৃথা্যায়পন।্কাজ্হর্য়র্ছ্যর্থষ্ট,্ সু্িরাাং্
খবি্ েুপি্ েুপি্ির্ন্হাাঁো্ পেলাি্োনেহযার্ির্ পের্ক।্খলাকযাল্হাউস্-এর্জন্ট্িাপলোংেন্
হল্স্ম্বর্ন্ধ্্পবনু্দপবস্ ে্েবর্পের্ি্পারল্না্আিায়,্ির্ব্পল-ির্লর্একো্নাি্করা্
োর্িের্খরোর্রে্পের্ল।্বাপে্আস্ার্পর্থ্খস্োর্ন্ ু্খির্র্এলাি।্পরর্প্রর্জর্ন্টপের্ভর্
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কার্ছ্শুনলাি,্এ- রর্ি্আর্িাপলোংেন্হল্পাওয়া্স্ম্ভব্নয়।্বর্ো্খেপর্হর্য়্খ র্ছ।্
িাস্োর্নক্ আর্ ্ পি.্ উইপলয়ািস্ন্ নার্ি্ এক্ ভদ্রর্লাক্ ভাো্ পনর্য়র্ছন্ বাপেো।্
ভদ্রর্লার্কর্বয়স্্হর্য়র্ছ্এবাং্খচহারা্খেের্ল্খহাঁপজর্পপজ্বর্লও্ির্ন্হয়্না।্এর্জন্ট-
ভদ্রর্লার্কর্পবনয়্িাপে্স্পিে্কর্র্বর্ে,্পকন্তু্এর্খবপি্আর্পকছু্খস্্বলর্ি্রাপজ্হল্
না।্খকননা,্পি.্উইপলয়ািস্র্নর্স্ব্বযাপার্পনর্য়্আর্লাচনা্করা্িার্খিাভা্পায়্না। 
 
খস্পেন্স্ন্ধ্যায়্আিার্ সু্েীঘে্ পরর্পােে্ খপি্করলাি্ পি.্িালেক্ খহাির্স্র্কার্ছ।্কান্
োো্কর্র্স্ব্শুনল্খহািস্।্আিা্কর্রপছলাি,্খছার্োোর্ো্েু-একো্িাবাি্পক্বাহবা,্
অথবা্িযার্ভা,্িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন–এ-রকি্জািীয়্পকছু্পকছু্প্রিাংস্া্শুনর্ি্পাব্ওর্
িুে্ খথর্ক।্ পকন্তু্ খস্স্র্বর্ যার্ পের্য়ও্ খ ল্ না্ খহািস্।্ উলর্ে্ ওর্ রস্কষহীন্ িুে্
আরও্ খবপি্ কর্ঠার্ হর্য়্ উঠর্ি্ লা ল্ আিার্ বণেনার্ িার্ল্ িার্ল্ এবাং্ আপি্ যা্
কর্রপছ্আর্যা্কপরপন,্িার্ওপর্এিন্ খচাো্ খচাো্ িন্তবয্ ছাের্ি্শুরু্করর্ল্ খয্
কহিবয্নয়। 
 
িাই্পডয়ার্ওয়ােস্ন,্খিািার্লুর্কার্না্জায় া্পনবোচনই্ভুল্হর্য়র্ছ।্খঝাাঁর্পর্খপছর্ন্
থাকা্উপচি্পছল্না্খিািার;্িার্ি্খলাকোর্ক্কাছ্খথর্ক্ভার্লা্কর্র্খেের্ি্খপর্ি।্
খবি্ কর্য়কর্িা্  জ্ েভর্ খথর্ক্ যা্ খেেছ,্ পিস্্ পস্মথ্ খের্ের্ছ্ িার্ খথর্কও্ অর্নক্
খবপি–সু্িরাাং্ খিািার্ পরর্পার্েে্ খবপি্ির্থযর্আিা্ করা্ অনযায়।্ পিস্্ পস্মর্থর্ যারণা্
খলাকোর্ক্খস্্খচর্ন্না।্পকন্তু্আিার্েৃঢ়্পবশ্বাস্,্খস্্খচর্ন।্িা্না্হর্ল্খলাকো্অিন্
িপরয়া্হর্য়্পালাবার্খচষ্টা্করর্ব্খকন?্পার্ছ,্খির্য়ো্িার্কাছাকাপছ্এর্স্্িার্ক্পচর্ন্
খের্ল,্ ভয়্ খস্োই,্ িাই্ না?্ খলাকো্ হযার্ন্ডল্ বার্রর্ ওপর্ ঝুাঁর্ক্ পর্েপছল্ বলর্ল।্
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িাহর্লই্ খেে,্ এোর্নও্ পনর্জর্ িুে্ আোল্ করবার্ প্রর্চষ্টা।্ বাস্তপবকই্ ওয়ােস্ন,্
যার্িিাই্রকর্ির্বার্জ্কাজ্কর্র্এর্স্ছ্িুপি।্খলাকো্বাপের্ পের্ক্ পের্র্খযর্িই্
খিািার্ খেয়াল্ হল্ খলাকোর্ পপরচয়্ জানার।্ আর,্ িাই্ িুপি্ এর্ল্ লন্ডন্ হাউস্-
এর্জর্ন্টর্কার্ছ! 
 
একেু্ রি্হর্য়্উপঠ্আপি,্িা্ছাো্আিার্কী্করার্পছল্শুপন? 
 
কাছাকাপছ্খকার্না্পাবপলক-হাউর্স্্যাওয়া।্ াাঁ্অঞ্চর্ল্স্বরকি্িুের্রাচক্আর্লাচনার্
খকন্দ্র্হল্পাবপলক্হাউস্। 
 
পর্রর্পেন্স্কার্ল্পিস্্পস্মর্থর্কাছ্খথর্ক্একো্পচপঠ্খপলাি।্আপি্যা্যা্খের্েপছ্
িারই্স্াংপক্ষপ্ত্অথচ্পনভুেল্বণেনা্পছল্পচপঠর্ি!্পকন্তু্পরর্পার্েের্স্ারাাংি্িার্ি্খনই,্পছল্
িলাকার্খছাি্পুনির্ি্: 
 
পি,্খহািস্,্অকপর্ে্স্ব্কথা্আপনার্ক্েুর্ল্পলেপছ্এবাং্আিার্পবশ্বাস্্এপেক্পের্য়্
আপনার্ ওপর্আিার্অ ায্আস্থা্ খকার্নাপেনই্ কু্ষণ্ণ্ হর্ব্ না।্এোর্ন্ থাকা্আিার্
পর্ক্ষ্আর্স্ম্ভব্হর্য়্উঠর্ছ্না।্ পি.্কযারুথাস্ে্ পবর্য়র্প্রস্তাব্কর্রর্ছন।্আিার্প্রপি্
িাাঁর্ ভীর্ভার্লাবাস্া্খয্স্িযই্পনোে্খস্-পবষর্য়্আিার্পিলিাে্স্র্ন্দহ্খনই।্পকন্তু্
আপি্ খয্ বা েত্তা।্আিার্প্রিযােযান্ েুবই্ পস্পরয়াস্পল্ পনর্য়র্ছন্ পি.্কযারুথাস্ে,্ পকন্তু্
খকার্নারকি্ উচ্ছ্বাস্্ বা্ উর্ত্তজনা্ খেোনপন।্ েুব্ ভদ্রভার্ব্ শুর্নর্ছন্ আিার্ বক্তবয।্
বুঝর্িই্পারর্ছন,্এরপর্খথর্ক্পপরপস্থপি্বর্ো্জপেল্হর্য়্উর্ঠর্ছ। 
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পচপঠ্পো্খিষ্হর্ল্পচন্তাঘন্খচার্ে্খহািস্্বলর্ল,্আিার্ের্ইয়াং্খেন্ড্খেেপছ্ক্রিিই্
 ভীর্জর্ল্িপলর্য়্যার্ি।্না্খহ,্আিার্একেু্ াাঁর্য়্যাওয়া্েরকার।্আজই্পবর্কর্ল্
রওনা্হর্য়্ছায়া াকা্পাপেডাকা্সু্পনপবে্িাপন্তর্নীে্ াাঁর্য়র্হাওয়া্োওয়ার্স্ার্থ্স্ার্থ্
আর্ ্খথর্কই্খভর্ব্রাো্েু-একো্পথর্য়াপরও্পরে্কর্র্খেের্ি্হর্ব। 
 
ছায়া াকা্ পাপেডাকা্ সু্পনপবে্িাপন্তর্নীর্ে্ খহাির্স্র্অপভযান্ খয্িাপন্তিয়্ হয়পন,্িা্
ওর্ক্ খেোিাে্ বুঝলাি।্রাি্কর্র্বাপে্ পেরল্ও।্এক্খঠাাঁে্কাো,্কপার্লর্ওপর্
একো্পবরাে্প পপ।্িা্ছাো,্খচহারািয়্এিন্একো্উি্ি্ভাব্খয্ওর্ক্খেোিাে্
স্কেলযান্ড্ইয়াডে্উল্লপস্ি্হর্য়্উঠি্একো্িের্ন্তর্সু্র্যা ্পাওয়া্খ র্ছ্খভর্ব।্খহািস্্
পকন্তু্এই্আজব্অযাডর্ভঞ্চার্র্পবলক্ষণ্পুলপকি।্স্ব্কথা্বলর্ি্বলর্ি্কিবার্খয্
হাস্র্ি্হাস্র্ি্ পের্য়্পেল্িার্আর্ইয়ত্তা্খনই। 
 
খিািার্ক্আর্ ই্বর্লপছলাি,্পাো- াাঁ্অঞ্চর্ল্পাাঁচজর্ন্বর্স্্আড্ডা্িার্র্এিন্জায় া্
েুাঁর্জ্বার্করর্ি।্োনেহযার্ি্খনর্ি্এ-রকি্জায় া্বার্করর্ি্পবর্িষ্খব ্খপর্ি্হল্
না্আিায়।্ির্ের্আড্ডায়্প র্য়্বস্র্ি্খয-খলাকোর্স্র্ঙ্গ্আলাপ্হল্িার্আবার্পকছু্
পনজস্ব্জায় াজপি্বাপে্ঘরর্োর্আর্ছ।্একেু্খবপি্বকা্স্বভাব্খলাকোর।্কার্জই্যা্
চাইপছলাি,্স্বই্শুনলাি্িার্কার্ছ।্উইপলয়ািস্ন্খলাকোর্স্াোরর্ঙর্এক াল্োপে্
আর্ছ,্স্ািানয্কর্য়কো্চাকরবাকর্পনর্য়্িাপলোংেন্হল-এ্একলাই্থার্কন্ভদ্রর্লাক।্
গুজব,্ভদ্রর্লাক্এককার্ল্পােপর্পছর্লন্অথবা্এেনও্আর্ছন।্পকন্তু্হল-এ্থাকর্ি্
থাকর্ি্িাাঁর্কীপিেকলার্পর্েু-একো্নিুনা্যা্শুনলাি,্িা্জপিপ্যিেকিে্যাাঁর্কাজ,্
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িাাঁর্পর্ক্ষ্খিাভা্পায়্না।্ক্লাপরকযাল্এর্জপের্ি্খোাঁজ্ পনর্য়্জানলাি্এরকি্একো্
নাি্িার্ের্অডোর্রও্এককার্ল্ পছল।্ পকন্তু্খলাকোর্কাজকর্িের্ খরকডে্অপি্জঘনয,্
খিানার্ির্িা্নয়।্বাচাল্ খলাকোর্ খপে্ খথর্ক্আরও্কথা্বার্কর্র্ পনলাি।্প্রপি্
হপ্তায়্ িপন্ খরাববার্ না াে্ অর্নর্কর্ আ িন্ ঘর্ে্ িাপলোংেন্ হল-এ।্ পবর্িষ্ কর্র্
একজর্নর্ কথাই্ বলর্লন্ ভদ্রর্লাক।্ খলাকোর্ নাি্ পি.্ উডপল,্ লাল্ লাল্ খ াাঁে্
অর্নকপেন্পযেন্ত্িার্ক,্একনা ার্ে্হল-এ্থাকর্ি্খেো্খ র্ছ।্ পঠক্এই্স্ির্য়্হল্
পবপপত্ত।্ যার্ স্ম্বর্ন্ধ্্ এি্ কথা,্ খস্ই্ পি.্ উডপল্ খয্ স্বয়াং্ পার্ির্ ঘর্র্ পপর্প্ খথর্ক্
 পের্য়্পবয়ার্োপিল,্িা্পক্আর্আপি্জাপন্ছাই।্শুযু্িেযপানই্কর্রপন,্আপে্খপর্ি্
আিার্ের্ স্ব্ কথাই্ শুর্নর্ছ।্ কথার্ িার্ঝই্  ে্  ে্ কর্র্  ুর্কই্ শুরু্ হল্ অশ্রাবয্
 াপল ালার্জর্ স্র্ঙ্গ্ অজর্ প্রশ্নবাণ!্ খক্ আপি?্ কী্ আিার্ অপভপ্রায়?্ এস্ব্ প্রশ্ন্
পজর্েস্া্ করার্ িার্ন্ কী?্ কথাবািো্ খবি্ বর্ল্ খলাকো।্ খস্্ কী্ বচর্নর্ খিাে!্
পবর্িষণগুর্লাও্বর্ো্খচাোর্চাো।্ বৃপষ্টর্ির্িা্ াপলবষেণ্খিষ্হল্খিাক্ষি্একো্ ঘুপস্্
খঝর্ে।্খপছন্পেক্পের্য়্হাি্ঘুপরর্য়্িার্িারোনা্খেোর্ির্িা।্বরাি্িন্দ,্ঘুপস্ো্
এর্কবার্র্এপের্য়্খযর্ি্পারলাি্না।্িার্পর্রর্পিপনে্ক-ো্পকন্তু্অপি্উপার্েয়।্বাাঁ-
হার্ির্ পস্র্য্িার,্ওই্একবারই।্পাকা্ বেিাি্ হর্ল্কী্ হর্ব,্ পি.্ উডপলর্ক্বাপে।্
খযর্ি্হল্ াপের্ি!্আর্আিার্অবস্থাো্খিা্খেেছই!্ ার্য়র্অপভযান্খিষ্হল্বর্ে,্
ির্ব্স্বীকার্করর্ি্লজ্জা্খনই,্স্িয়ো্ভার্লা্কাোর্লও্লাভ্পবর্িষ্পকছু্হয়পন।্স্ার্র্
বডোর্খথর্ক্িুপি্যা্খজর্নছ,্িার্খথর্ক্এিন্পকছু্খবপি্জাপনপন্আপি। 
 
খবস্পপিবার্আর্একো্পচপঠ্খপলাি্পিস্্পস্মর্থর্কাছ্খথর্ক। 
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পি.্খহািস্,্শুর্ন্পনিয়্েুব্খবপি্অবাক্হর্বন্না–আপি্পি.্কযারুথার্স্ের্চাকপর্খছর্ে্
পেপি।্ িুর্ঠা্ িুর্ঠা্ োকা্ িাইর্ন্ পের্লও্ এ-রকি্ অস্বিন্দ্ আবহাওয়ার্ ির্যয্ এি্
আেষ্টভার্ব্আিার্পর্ক্ষ্আর্থাকা্স্ম্ভব্নয়।্িপনবার্িহর্র্আস্পছ্এবাং্আর্খেরার্
ইর্ি্ খনই।্ পি.্ কযারুথাস্ে্  াপের্ বযবস্থা্ কর্রর্ছন।্ কার্জই্ োাঁকা্ রাস্তায়্ পবপর্ের্
আিঙ্কা্ আর্ খনই।্ স্পিযকার্রর্ পবপে-আপে্ খকার্নাকার্ল্ পছল্ পক্ না্ িা্ অপবপিয্
আিার্জানা্খনই। 
 
শুযু্পি.্কযারুথার্স্ের্স্র্ঙ্গ্িন্কষাকপষ্হওয়ার্জর্নযই্চাকপর্আপি্ছােপছ্না,্আরও্
একো্পবর্িষ্কারণ্আর্ছ।্পি.্উডপল্নার্ি্নযোরজনক্খলাকো্আবার্খেেপছ্এর্স্্
জুর্ের্ছ।্জন্ম্খথর্কই্খলাকোর্ক্খেের্ি্খযিন্কুৎপস্ি,্খিিপন্ভয়াংকর।্পকন্তু্ইোনীাং্
খেেপছ্ ওর্ এই্ বীভৎস্্ রূপ্ আরও্ খোলিাই্ হর্য়র্ছ।্ পনিয়্ খকার্না্ অযাপক্সর্ডন্ট্
হর্য়পছল্ খলাকোর,্ িুর্ের্আেলোই্পালর্ে্ খ র্ছ্ির্ন্হল,্ খচনা্ িুিপকল।্জানলায়্
োাঁপের্য়্পছলাি,্হঠাৎ্খেেলাি্পি.্কযারুথার্স্ের্স্র্ঙ্গ্েুবই্উর্ত্তপজিভার্ব্হািিুে্খনর্ে্
কথা্ বলর্ছ্ খস্।্অর্নকক্ষণ্ যর্র্কথা্ হল্ েুজর্নর,্ খিষকার্ল্ খযন্ পি,্ কযারুথাস্েও্
খবি্উর্ত্তপজি্হর্য়্উর্ঠর্ছন্ির্ন্হল। 
 
 ম্ভীরভার্ব্ খহািস্্বলল,্ওয়ােস্ন,্যা্ভয়্কর্রপছলাি্িাই।্ খির্য়োর্ক্ পঘর্র্একো্
 ভীর্ ষেযর্ন্ত্রর্ জাল্ খবানা্ হর্ি্ আিার্ের্ কিেবয্ এেন্ খিষবার্রর্ ির্িা্ খেিন্
আস্ার্ স্ির্য়্ খবচাপরর্ ওপর্ খকউ্ খযন্ উৎপাি্ না-কর্র্ িা্ খেো।্ ভায়া,্ আ ািী্
িপনবার্স্কার্ল্আিরা্ েুজর্নই্রওনা্ হপি।্এ-রকি্একো্আিযে্অথচ্অস্ম্পভণে্
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িের্ন্তর্পপরর্িষো্আর্ যাই্ খহাক,্অবাপিি্ যার্ি্ না্ হয়,্িা্ খিা্আিার্ের্ খেো্
েরকার। 
 
বাপল্ াকা্চওো্রাস্তায়্পািাপাপি্হাাঁের্ি্হাাঁের্ি্আপি্আর্খহািস্্বুক্ভর্র্স্কার্লর্
িাজা্ বািাস্্ পনর্য়্ পাপে্ পাোপলর্ পিপষ্ট্  ান্ শুনর্ি্ শুনর্ি্ বস্র্ন্তর্ খছাাঁয়া্ অনুভব্
করলাি্খের্হর্অণু-পরিাণুর্ি।কস্র্বপর্পহল-এর্কার্ছর্রাস্তাো্একেু্ওপরপের্ক্উর্ঠ্
খ পছল,্এইোন্খথর্ক্খচার্ে্পেল্লম্বা্লম্বা্পুর্রার্না্ওক ার্ছর্িাথা্ছাপের্য়্উর্ঠর্ছ্
কার্লা্কুপেল্খচহারার্িাপলোংেন্হল।্ওক্ াছগুর্লা্খিা্পুর্রার্না্বর্েই,্পকন্তু্িার্ের্
খথর্কও্ আরও্ খবপি্ স্থপবর্ ির্ন্ হপিল্ হলোর্ক,্ যার্ প্রপিপে্ ইর্ে্ প্রপিপে্ পাথর্র্
অগুনপি্বছর্রর্অর্নক্ইপিহাস্্খলো!্স্বুজ্ াছপালা্আর্বাোপি্রর্ঙর্খঝাপঝার্ের্
িাঝোনকার্ লালর্চ্ হলর্ে্ পের্ির্ ির্িা্ সু্েীঘে্ পথো্ আঙুল্ পের্য়্ খেোল্ খহািস্।্
অর্নক্ েভর্র্ খেেলাি্ খছাি্ একো্ কার্লা্ েুেপক্ একো্  াপে।্ আস্র্ছ্ আিার্ের্
পের্কই।্খের্েই্অস্পহষু্ণভার্ব্এই্যা্বর্ল্পচৎকার্কর্র্উঠল্খহািস্। 
 
আযঘণ্টার্ির্িা্স্িয়্হার্ি্খরর্েপছলাি।্পকন্তু্ও- াপে্যপে্পিস্্পস্মর্থর্হয়,্িাহর্ল্
খিা্ খেেপছ্অর্নক্স্কাল্স্কালই্ খবপরর্য়্পর্ের্ছ্ খস্্আর্ র্ খেনো্যরার্আিায়।্
ওয়ােস্ন,্িাপলোংের্ন্ওর্স্র্ঙ্গ্খেো্হর্ব্বর্ল্ির্ন্হয়্না্আিার–আিরা্খপৌঁর্ছার্নার্
আর্ ই্িাপলোংেন্খপপরর্য়্যার্ব্ওর্ াপে। 
 
চোইো্ খপপরর্য়্ আস্ার্ পর্ খথর্কই্  াপেো্ আর্ খেের্ি্ পাপিলাি্ না্ বর্ে,্ পকন্তু্
 পির্ব ্আিার্ের্এিনই্ খবর্ে্ খ ল্ খয্আিার্ির্িা্ কুাঁর্ে্িানুর্ষর,্ চপিি্ঘণ্টাই্
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যার্হাি্পা্গুপের্য়্ঘর্র্বর্স্্থাকা্কাজ,্আত্মারাি্খিা্োাঁচাছাো্হওয়ার্খজা াে।্
বলাবাহুলয,্পপপছর্য়্পেলাি।্আপি।্খহাির্স্র্কথা্আলাো।্প্রথিি্এ-রকি্খেৌেঝাাঁপ্
করার্ ঝার্িলা্ খিা্ িার্ক্ বলর্ি্ খ র্ল্ বার্রািাস্ই্ খপাহার্ি্ হয়,্ িা্ ছাো্ ওর্ ওই্
অেুরন্ত্নাভোস্্এনাপজের্ভাণ্ডার্ভাপঙর্য়্খযভার্ব্েুপি্যিক্ষণ্েুপি্পনর্জর্উেযিিপক্তর্ক্
পজইর্য়্রাের্ি্পার্র্ও।্কার্জই্িার্কযাঙারুর্ির্িা্লাপের্য়্চলার্এিেুকু্িন্দ পি্
খেো্খ ল্না।্আিার্ের্িযযকার্বযবযান্িেন্প্রায়্ি-োর্নক্ জ,্আচিকা্স্তি্হল্
ওর্কযাঙারু্লাে।্িুহভ র্িেই্েু-হাি্িভর্নয্ছুাঁর্ে্এিন্ভাব্করর্ল্খযন্পনরািায়্েুঃর্ে্
পনঃর্িষ্ হর্য়্ খ ল্ ও।্ পঠক্ খস্ই্ িুহভ র্িে্ পর্থর্ বাাঁর্ক্ খেো্ খ ল্ েু-চাকার্ একো্
খঘাোর্ াপে।্কেি্চার্ল্খিাে্ঘুর্রই্ ে্ ে্ঝন্ঝন্ির্ব্দ্পির্খবর্ ্ াপেো্খযর্য়্
আস্র্ি্লা ল্আিার্ের্পের্ক। 
 
খেৌর্োর্ি্খেৌর্োর্ি্পচৎকার্কর্র্উঠল্খহািস্,্ইস্,্ভীষণ্খেপর্হর্য়্খ র্ছ,্ওয়ােস্ন,্
োরুণ্ খেপর্কর্র্ খের্লপছ্আিরা।্আপিও্িিক্ষর্ণ্ হাপর্রর্ ির্িা্ হাাঁপার্ি্ হাাঁপার্ি্
খেৌর্োপি্ওর্পার্ি্পার্ি। াযা,্ খবাকা্ াযা্আপি,্আর্ র্ খের্নর্জর্নয্ তিপর্হর্য়্
আস্া্উপচি্পছল্আিার।্খির্য়োর্ক্ওরা্গুি্করল,্ওয়ােস্ন–গুি্করল!্েুনও্করর্ি্
পার্র!্ভ বান্জার্নন্কী্ওর্ের্িপজে!্ রাস্তা্ জুর্ে্োাঁোও!্থাপির্য়্োও্ খঘাোোর্ক।্
পঠক্আর্ছ,্উর্ঠ্পর্ো,্চেপে!্খেো্যাক্এবার্আিার্কৃিকর্িের্প্রায়পিত্ত্করা্যায়্
পক্না। 
 
লাে্ খির্র্  াপেোয়্ েুজর্ন্ উর্ঠ্ পোর্ পর্ খহািস্্ লা াি্ যর্র্ িুে্ ঘুপরর্য়্ পের্ল্
খঘাোর্িারপর্রই্িন্কর্র্বািাস্্খকর্ে্চাবুর্কর্এক্ঘা।্খযন্উর্ে্চললাি্আিরা।্
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বাাঁকো্খেরার্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ্িাপলোংেন্হল্আর্খঝাাঁর্পর্ির্যযকার্সু্েীঘে্ রাস্তাো্খভর্স্্উঠল্
খচার্ের্স্াির্ন। 
 
স্র্জার্র্খহাির্স্র্হাি্আাঁকর্ে্পেস্পেপস্র্য়্উঠলাি,্খহািস্,্এই্খস্ই্খলাক। 
 
থািুন!্স্াইর্কলো্খের্ন্এর্ন্আিার্ের্রাস্তা্বন্ধ্্কর্র্পচৎকার্কর্র্উঠল্খলাকো। 
 
আিার্খকার্ল্লা ািো্ছুাঁর্ে্খের্ল্পের্য়্লাপের্য়্খনর্ি্পেল্খহািস্। 
 
আপনার্কই্েুাঁজপছলাি।্পিস্্ভার্য়ার্লে্পস্মথ্খকাথায়?্দ্রুি্অথচ্পপরষ্কার্ লায়্বর্ল্
খ ল্খহািস্। 
 
আপিও্িাই্পজর্েস্্করপছ্আপনার্ক।্িারই্ াপে্হাাঁপকর্য়্এর্লন্আর্জার্নন্না্খস্্
খকাথায়? 
 
এপের্ক্আস্র্ি্আস্র্ি্রাস্তায়্ খচার্ে্পেল্ াপেো্োাঁকা,্কাউর্ক্ খভির্র্ খেপেপন।্
পিস্্পস্মথ্পবপর্ে্পর্ের্ছন্খভর্ব্ াপে্হাাঁপকর্য়্চর্ল্এলাি্এপের্ক। 
 
খহ্ ভ বান!্ খহ্ ভ বান,্ এ্কী্ হল,্ কী্ কপর্আপি্এেন?্ হিািায়্এর্কবার্র্ খযন্
েুাঁপের্য়্খভর্ঙ্খ ল্োপেওলা্আ ন্তুক।্খিষ্পযেন্ত্ওই্কুত্তা্উডপল্আর্পাপজর্পাঝাো্
 াাঁইয়া্ পােপরোর্ েপ্পর্রই্ পেল্ খির্য়ো।্আসু্ন,্আসু্ন,্ স্পিযই্ যপে্ ওর্ বনু্ধ্্ হর্য়্
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থার্কন্আপনারা্ িাহর্ল্ চর্ল্আসু্ন্আিার্ খপছর্ন্ খপছর্ন।্আিার্ পািপের্ি্ শুযু্
থাকুন,্খযভার্বই্খহাক,্বাাঁচাব্ওর্ক।্িার্ি্যপে্িাপলোংেন-এর্বর্ন্লািও্পর্ে্থার্ক,্
এ-িিো্খপর্ছার্ব্না। 
 
উদ্ভ্রার্ন্তর্ ির্িা্ এক্ হার্ি্ পপস্তল্ পনর্য়্ খঝাাঁর্পর্ িার্ঝ্ একো্ োাঁর্কর্ পের্ক্ খেৌোল্
খলাকো।্ খহািস্্িার্ পপছু্ পনল,্আপিও্ খঘাোোর্ক্ঘাস্্োওয়ার্ সু্র্যা ্ পের্য়্ খলর্ ্
রইলাি্িার্খপছর্ন।্কাো-চেচর্ে্রাস্তার্ওপর্কর্য়কো্পার্য়র্ছাপ্খেপের্য়্খহািস্্
বলর্ল,্এই্খিা,্এই্পর্থই্ওরা্এর্স্র্ছ্খেেপছ।্আর্র্আর্র্এ্কী!্োাঁোন,্োাঁোন,্
এক্পিপনে্োাঁপের্য়্যান।্খঝাাঁর্পর্ির্যয্এ্খক?্বছর্স্র্ির্রা্বয়র্স্র্একো্খছাকরা্
রক্তাক্ত্িুর্ে্পর্েপছল্খঝাাঁর্পর্িার্ঝ। 
 
আ ন্তুক্উর্ত্তপজিভার্ব্বলর্লন,্এ্খয্খেেপছ্পপোর!্এই্খছাকরাই্খিা্পিস্্পস্মর্থর্
 াপে্চাপলর্য়্আনল্এইিাে।্জার্নায়ারগুর্লা্ওর্ক্শুযু্খের্নই্নািায়পন,্ডান্ডার্ঘার্য়্
স্াাংঘাপিক্জেিও্কর্রর্ছ্ খেেপছ।্ খবচাপর,্ পকন্তু্ওর্ক্এেন্এইভার্বই্ খের্ল্ খরর্ে্
খযর্ি্হর্ব।্আিরা্ওর্পার্ি্ খথর্কও্খিা্এেন্ পকছু্করর্ি্পারপছ্না।্ খির্য়োর্ক্
আিার্ের্ বাাঁচার্িই্ হর্ব,্ নারীজীবর্নর্ চরিিি্ েুভোর্ যর্ হাি্ খথর্ক্ খযভার্বই্ খহাক্
িার্ক্রক্ষা্করর্ি্হর্ব। 
 
 াছপালার্োাঁক্ পের্য়্আাঁকাবাাঁকা্রাস্তা্ খবর্য়্ পক্ষর্প্তর্ির্িা্খেৌোর্ি্লা লাি্আিরা।্
চারপেক্খঘরা্বা ার্নর্কাছাকাপছ্প র্য়্খহািস্্োাঁপের্য়্খ ল। 
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বাপের্পের্ক্ওরা্যায়পন।্এই্খিা্বাাঁ-পের্ক্পার্য়র্ছাপ্খেো্যার্ি্এই্খয্এপের্ক,্
লর্রল্ খঝাাঁর্পর্ পার্ি।্ ওই্ খিান,্ ওই্ খিান,্ যা্ ভয়্ কর্রপছলাি!্আচপম্বর্ি্আকাি্
বািাস্্োলা্ োলা্ হর্য়্ খ ল্এক্আিীক্ষ্ণ্আিে্ পচৎকার্র,্ পনঃস্ীি্ পবভীপষকায়্ খযন্
পরনপঝন্কর্র্উঠল্খস্-পচৎকার।্িব্দো্এল্আিার্ের্স্াির্নই্েুর্ল্েুর্ল্ াকা্ঘন্
স্বুজ্খঝাাঁর্পর্খভির্খথর্ক।্খকাঁর্প্খকাঁর্প্উঠপছল্পচৎকারো।্িারপর্রই্আচিকা্স্ব্
চুপ্হর্য়্খ ল,্শুযু্শুনলাি্ লার্িযযকার্চাপা্ঘে্ঘে্িব্দ,্খযন্েি্বন্ধ্্হর্য়্যার্ি্
িার। 
 
এপের্ক!্এপের্ক!্খেলার্িার্ঠ্আর্ছ্ওরা!্খচাঁচার্ি্খচাঁচার্ি্খঝাাঁর্পর্ির্যয্পের্য়্পা লা্
হাপির্ির্িা্ ছুর্ে্ খ ল্আ ন্তুক।কাপুরুষ্ কুকুর্ খকাথাকার!্ খপছর্ন্আসু্ন,্আপনারা্
আিার্খপছর্নই্থাকুন!্ওঃ,্বর্ো্খেপর্হর্য়্খ র্ছ,্বর্ো্খেপর্হর্য়্খ র্ছ!্হায়,্এ্কী্
হল! 
 
আচপম্বর্ি্ খিষ্ হর্য়্ খ ল্ খঝাপঝার্ের্ বাযা,্ এর্স্্ পেলাি্ খভলর্ভর্ের্ ির্িা্ নরি্
স্বুজ্ ঘার্স্র্আস্তরণ্ পবছার্না্ একেুকর্রা্ খোলা্ জপির্ ওপর।্ স্বুজ্আয়নার্ ির্িা্
েুকর্রা্জপিোর্চারপার্ি্বর্ো্বর্ো্বহু্পুর্রার্না্ওক্ ার্ছর্স্াপর।্জপির্ওপের্কর্
প্রার্ন্ত্তের্িযর্ির্িা্পবরাে্একো্ওক ার্ছর্ছায়ায়্পিনজন্খলার্কর্খছাি্একপে্েল্
োাঁপের্য়।্পিনজর্নর্ির্যয্একো্খির্য়্পিস্্পস্মথ,্স্াির্নর্পের্ক্িাথা্ঝুর্ল্পর্েপছল্
িার্ এবাং্ ির্ন্ হল্ োন্ খনই।্ রুিাল্ পের্য়্ িুেোও্ বাাঁযা্ খেেলাি।্ উলর্োপের্ক্
োাঁপের্য়্ পািপবক্ খচহারার্ খহাাঁিকািুেো্ লাল-গুর্ো্ একজন্ খজায়ান।্ খবাি্ লা ার্না্
চািোর্ খ ইোর্পরা,্ েুই্পা্োাঁক্কর্র্োাঁপের্য়্ খস্,্এক্হাি্ খকাির্র,্আর্এক্
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হার্ি্ েুলর্ছ্একো্ খঘাোর্ চাবুক।্িাথার্ চুল্ খথর্ক্পার্য়র্ নে্পযেন্ত্িার্ খের্হর্
প্রপিপে্ অাংর্ি্ ভার্ব্ ভপঙ্গিায়্ পনষু্ঠর্ পবজর্য়াল্লাস্,্ অপপরস্ীি্ ঔদ্ধিয্ খযন্ পলকপলর্ক্
চাবুর্কর্ ির্িাই্ পহল্ পহল্কর্র্ উঠপছল।্ওর্ের্ িার্ঝ্ োাঁপের্য়্আর্একজন্ পুরুষ।্
খলাকোর্ বয়স্্ হর্য়র্ছ।্ খযাাঁয়ার্ে্ রর্ঙর্ এক াল্ োপে,্ হালকা্ েুইড্ সু্র্ের্ ওপর্
যবযর্ব্ স্াো্ োর্ো্ আলোল্লা।্ িার্ঠর্ পকনারায়্আিরা্ খেো্ পের্িই্ প্রাথেনার্ বইো্
এিনভার্ব্ খস্্ পর্কর্ে্ পুরল্ খযন্ এইিাে্ বরকর্নর্ পবর্য়্ স্াঙ্গ্ হল।্ িারপর্
িহােুপিের্ি্ক্রভ র-প্রকৃপি্বরবাবাপজর্পপঠ্চাপর্ে্অপভনন্দন্জানার্িও্ভুল্করল্না। 
 
রুদ্ধশ্বার্স্্বললাি্আপি,্পবর্য়্হর্য়্খ ল্ওর্ের! 
 
আিার্ের্ াইড্শুযু্বলর্ল,্চর্ল্আসু্ন!্চর্ল্আসু্ন! 
 
বলর্ি্বলর্ি্স্বুজ্ঘাস্জপির্ওপর্পের্য়্উো্খবর্ ্খস্্খযর্য়্খ ল্স্াির্নর্পের্ক।্
খপছর্ন্আঠার্ির্িা্খলর্ ্রইলাি্খহািস্্আর্আপি।্ছুের্ি্ছুের্ি্খেেলাি্পিস্্পস্মথ্
েলিপলর্য়্ উর্ঠ্  ার্ছর্ গুপের্ি্ খহলান্ পের্য়্ স্াির্ল্ পনর্ল্ পনর্জর্ক।্ িিক্ষর্ণ্ আর্
আিার্ বুঝর্ি্ বাপক্ খনই্ খয্ স্াো্আলোল্লা্ পরা্ খযাাঁয়ার্ে্ োপে্আযবুর্ো্ খলাকোই্
উইপলয়ািস্ন–এককার্ল্পকছু্স্ির্য়র্জর্নয্পােপরপ পরও্খস্্কর্রর্ছ।্আিার্ের্খের্েই্
খেষভর্র্ পবনর্য়র্পরাকাষ্ঠা্ খেোল্ খস্্ বািার্স্্িাথা্ ঠুর্ক্ খবা্কর্র।্ ইির্ খচহারার্
উডপল্খলাকোও্িাঠবন্কাাঁপপর্য়্অিহাস্য্কর্র্উঠল্জার্নায়ার্রর্ির্িা।্এ-হাপস্্শুযু্
পবদ্রুর্পর্নয়,্পবজর্য়াল্লার্স্র।্হাস্র্ি্হাস্র্ি্চাবুক্খোলার্ি্খোলার্ি্খস্্এপ র্য়্এল্
আিার্ের্পার্ন। 
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বলল,্ওর্হ্বব,্খিািার্োপেো্এবার্স্পরর্য়্নাও।্খিািার্ক্যেন্আপি্হার্েহার্েই্
পচপন,্িেন্ও-পজপনস্ো্ খরর্ে্আর্হাপস্র্য়া্না্আিার্ক।্যাই্ খহাক,্স্ার্ঙ্গাপাঙ্গ্ পনর্য়্
পঠক্ স্ির্য়্ এর্স্্ পর্েছ্ খেেপছ।্ এর্স্া,্ পির্স্স্্ উডপলর্ স্র্ঙ্গ্ আলাপ্ কপরর্য়্ পেই্
খিািার্ের।্ এ-কথার্ উত্তর্ আিার্ের্  াইড্ খযভার্ব্ পের্ল্ িার্ি্ িাক্ খলর্ ্ খ ল্
আিার।্পলক্ খেলার্আর্ ই্ছদ্মর্বি্েপস্র্য়্ খেলল্ খস্।্এক্হযাচকা্ োর্ন্কয়লা্
কার্লা্কুচকুর্চ্োপের্খবাঝা্স্পরর্য়্পনর্িই্খবপরর্য়্পেল্পপরষ্কার্োপের্ াাঁে্কািার্না্
পাঙািপানা্ লম্বার্ে্ যরর্নর্ একপে্ িুে।্ োপেো্ িার্ঠর্ উপর্ ছুাঁর্ে্ খের্ল্ পের্য়্
পরভলভার্ িুর্ল্এবার্ লক্ষ্করর্ল্ খ ায়ার্জাহবাজর্ক–খকউর্ে্স্ার্পর্ ির্িা্ হার্ির্
খঘাোর্ চাবুকো্ খোলার্ি্ খোলার্ি্ পবপজ্জনকভার্ব্ খয্ িেনও্ এপ র্য়্ আস্পছল্
আিার্ের্পার্ন। 
 
আিার্ের্ খোস্ত্ বলল,্ হযাাঁ,্ আপিই্ বব্ কযারুথাস্ে।্ আর্ খির্য়পের্ক্ খযভার্বই্ খহাক্
উদ্ধার্করব্আপি।্খস্জর্নয্এিন্পকছুই্খনই্এ-েুপনয়ায়্যা্আপি্করর্ি্প্রস্তুি্নই।্
আপি্ খিািায়্আর্ ই্হুাঁপিয়ার্কর্র্ পের্য়পছলাি–ওর্ ার্য়্হাি্ পের্ল্ পকন্তু্ভ বার্নর্
পেপবয,্আিার্কথার্নেচে্হর্ব্না্খজর্ন্খরর্ো! 
 
উাঁহু,্বর্ো্খেপর্কর্র্খের্লছ্িুপি,্ভার্য়ার্লে্এেন্আিার্বউ। 
 
না,্খিািার্পবযবা। 
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চপকর্ি্ োপনকো্ আগুন্ ঝলর্স্্ উঠল্ িার্ পরভলভার্রর্ নলোর্ি।্ োয়াপরাংর্য়র্ িব্দ্
পিপলর্য়্ যাবার্আর্ ই্উডপলর্ওর্য়ের্কার্ের্ স্াির্নো্ পেনপক্ পের্য়্ খবর্রার্না্ রর্ক্ত্
খেের্ি্ খেের্ি্ পভর্জ্ খ ল।্আিে্ পচৎকার্কর্র্এক্পাক্ ঘুর্র্ খ ল্ খস্,্িারপর্রই্
পচৎপাি্ হর্য়্ েোি্ কর্র্ আছর্ে্ পেল্ িার্ঠর্ ওপর্ কেযে্ িুর্ের্ রক্তাভা্ চপকর্ি্
পিপলর্য়্ প র্য়্ েুর্ে্ উঠল্ পবপচে্েযাকার্ি্ভয়াবহিা।্আযবুর্ো্ খলাকো্িেনও্িার্
স্াো্যোচুর্ো্নািায়পন।্পনর্ির্ষর্ির্যয্এ-কাণ্ড্হর্য়্খযর্ি্এিন্অশ্রাবয্ াপল ালাজ্
শুরু্ কর্র্ পের্ল্ যা্ খিানার্ েুভো য্ স্ারাজীবর্ন্আিার্ হয়পন।্ পরক্ষর্ণই্ খের্ন্ বার্
করর্ল্পনর্জর্পরভলভার,্পকন্তু্িা্িুর্ল্যরার্আর্ ই্িার্খচাে্পেল্খহাির্স্র্উেযি্
পরভলভার্রর্বযার্রর্লর্ওপর। 
 
কপঠন্স্বর্র্বলর্ল্খহািস্,্যর্থষ্ট্হর্য়র্ছ।্ পপস্তল্খেলুন।্ওয়ােস্ন,্ িুর্ল্নাও!্ওরই্
িাথা্ লক্ষ্ কর্র্ োাঁোও!্ যনযবাে।্ কযারুথাস্ে,্ আপনার্ পরভলভারোও্ পেন্ আিার্ক।্
িারপপর্ের্আর্েরকার্খনই।্এপ র্য়্আসু্ন,্পের্য়্যান্পরভলভার। 
 
খক্আপপন? 
 
আিার্নাি্িালেক্খহািস্। 
 
গুড্লডে! 
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আিার্ নাি্ শুর্নর্ছন্ খেেপছ।্ পুপলি্ না-আস্া্ পযেন্ত্ িার্ের্ কিেবযই্ করর্ি্ হর্ব্
আিায়।্ এই,্ এপের্ক্ এর্স্া!্ খঝাপঝাে্ খঠর্ল্ োাঁকা্ িার্ঠর্ ওপর্ এর্স্্ োাঁপের্য়পছল্
ভয়ািে্  ার্োয়ানো।্ িার্কই্ পচৎকার্ কর্র্ ডাকল্ খহািস্।্ এপের্ক্ এর্স্া।্ যি্
িাোিাপে্পার্এই্ পচরকুেো্ পনর্য়্যাও্োনেহযার্ি।্ খনােবুর্কর্পািা্ পছাঁর্ে্েস্্েস্্
কর্র্ কর্য়ক্ লাইন্ পলেল্ খহািস্।্ পুপলি্ খেির্ন্ প র্য়্ সু্পাপরনর্ের্ন্ডন্টর্ক্ খের্ব্
পচপঠো।্ উপন্ এর্স্্ না-খপৌঁছার্না্ পযেন্ত্ আপনার্ের্ প্রর্িযকর্কই্ আিার্ খহোজর্ি্
থাকর্ি্হর্ব। 
 
অিযন্ত্কো্আর্প্রভুত্বিয়্বযপক্তত্ব্খহাির্স্র।্স্বল্প্কথার্েবরোপরর্ি্চপকর্ির্ির্যয্
অিন্একপে্েুনোরাপপর্েৃিযও্এর্স্্খ ল্িার্হার্ির্িুর্ঠায়।্আিরা্প্রর্িযর্কই্খযন্
িার্হার্ির্পুিুল্হর্য়্খ লাি।্উইপলয়ািস্ন্আর্কযারুথাস্ে্আহি্উডপলর্ক্যরাযপর্
কর্র্পনর্য়্খ ল্বাপের্খভির্র।্আপি্পনর্য়্এলাি্পিস্্পস্মথর্ক–খবচাপর্োরুণ্ঘাবর্ে্
খ পছল্কাণ্ডকারোনা্খের্ে।্আহি্উডপলর্ক্পবছানায়্শুইর্য়্খেওয়া্হর্য়পছল।্খহাির্স্র্
অনুর্রার্য্ িার্ক্ পরীক্ষা্ কর্র্ পরর্পার্ৗেেো্ পের্ি্ এলাি।্ িান্ধ্ািা্ আির্লর্ পেো্
খঝালার্না্ডাইপনাং্রুর্ি্েুই্বপন্দর্ক্স্াির্ন্বপস্র্য়্পস্র্য্হর্য়্বর্স্্পছল্খহািস্। 
 
বললাি,্খবাঁর্চ্যার্ব্খলাকো। 
 
কী!িোক্কর্র্খচয়ার্খছর্ে্লাপের্য়্উর্ঠ্পচৎকার্কর্র্উঠল্কযারুথাস্ে।্ওপর্র্প র্য়্
ওর্ক্খিষ্কপর্আর্ –িারপর্অনয্কথা।্আপপন্পক্বলর্ি্চান্ডানাকাো্পপরর্ির্িা্
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অিন্ সু্ন্দরী্ খির্য়পের্ স্ারাজীবন্ ওই্জার্নায়ার্ খরাপরাং্ জযাক্ উডপলর্ স্র্ঙ্গ্জপের্য়্
থাকর্ব? 
 
খহািস্্ বলর্ল,্ এ্ পনর্য়্ আপনার্ েুপিন্তার্ খকার্না্ েরকার্ খনই।্ িস্ত্ েুর্ো্ কারর্ণ্
খকার্নাির্িই্ উডপলর্ বউ্ হওয়া্ স্ম্ভব্ নয়্ পিস্্ পস্মর্থর্ পর্ক্ষ।্ প্রথর্িই্ আিরা্
অনায়ার্স্ই্ পি.্উইপলয়ািস্নর্ক্ পজর্েস্্করর্ি্পাপর্খয্আের্প্ পবর্য়্খেওয়ার্ির্িা্
খকার্না্ক্ষিিা্িার্আর্ছ্পক্না। 
 
পচর্লর্ির্িা্খচাঁপচর্য়্উঠল্বুর্ো্রাস্র্কল্উইপলয়ািস্ন,্আলবি্আর্ছ। 
 
পছল্এবাং্পর্র্খকর্ে্খনওয়া্হর্য়র্ছ। 
 
একবার্খয্পুরুি্হয়,্পচরকাল্খস্্পুরুিই্থার্ক। 
 
আিার্িা্ির্ন্হয়্না।্লাইর্স্ে্আর্ছ? 
 
পবর্য়র্জর্নয্একো্লাইর্স্ে্আপনর্য়পছ।্আিার্পর্কর্েই্আর্ছ। 
 
িাহর্ল্িা্ চালাপক্কর্রই্আনার্না্ হর্য়র্ছ্বলব।্ খস্্যাই্ খহাক,্ খজার্কর্র্ খেওয়া্
পবর্য়র্ক্ পবর্য়্ খিা্ বর্লই্না,্উলর্ে্এ্িহাপাির্কর্কাজ্যারা্করর্ি্যায়,্িার্ের্
অপরার্যর্ গুরুত্ব্ খয্কিোপন,্ িা্ খের্ পার্বন্ পি প পরই।্এ-বযাপার্ পনর্য়্ ভাববার্
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জর্নয্কি্কর্র্বছর্ের্িক্স্িয়্খিা্পার্বনই,্অন্তি্আিার্খিা্িাই্পবশ্বাস্।্পি.্
কযারুথাস্ে,্পপস্তলো্পর্কর্ে্খরর্ে্পের্লই্বুপদ্ধিার্নর্কাজ্করর্িন্আপপন। 
 
এেন্িা্ বুর্ঝপছ,্ পি.্ খহািস্।্জীবর্ন্আপি্একবারই্ভার্লার্বর্স্পছ্এবাং্আিার্এ্
ভার্লাবাস্া,্ বুঝর্িই্ পারর্ছন,্ পিস্্ পস্মথর্ক্ পঘর্র্ একেু্ একেু্ কর্র্  র্ে্ উর্ঠর্ছ্
এিপেন্যর্র।্িাই্স্বরকিভার্ব্িার্ক্আোল্করবার্ খচষ্টা্কর্রপছ।্স্ম্ভব্অস্ম্ভব্
যাবিীয়্ পবপর্ের্ যাো্ খথর্ক।্ পকন্তু্এি্কর্রও্ যেন্ খেেলাি্ যার্ স্াংস্পর্িে্ এর্স্্
ভার্লাবাস্া্ কার্ক্ বর্ল্ খজর্নপছ,্ খস্্ পর্ের্ছ্ এিন্ একজর্নর্ েপ্পর্র,্ যার্ নার্ি্
পকিবারপল্ খথর্ক্ খজাহার্নস্বা ে্ পযেন্ত্আবালবৃদ্ধবপনিা্ পিউর্র্ ওর্ঠ,্ স্ারা্আপেকায়্
যার্ জুপেোর্ হওয়ার্ ির্িাও্ িানুষ-পশু্আর্ েুর্ন্ গুন্ডা্আর্ েুপে্ খনই,্ িেন্আর্
পনর্জর্ক্স্ািলার্ি্পারলাি্না,্ পচন্তাবুপদ্ধর্বার্য্স্িস্ত্আিন্ন্হর্য়্ খ ল্উন্মাে্রার্ ।্
পি.্ খহািস্,্ খবপি্ কথা্ কী,্ আিার্ চাকপরর্ি্ পিস্্ পস্মথর্ক্ বহাল্ করার্ পর্ খথর্ক্
একপে্পের্নর্জর্নযও্ওাঁর্ক্আপি্বাপের্খচৌহপে্খছর্ে্বাইর্র্খবর্রার্ি্পেইপন–খকননা,্
এই্ রাস্র্কলগুর্লা্ খয্ অষ্টপ্রহর্ ওি্ খপর্ি্ রর্য়র্ছ্ িার্ জর্নয,্ িা্ আর্ খকউ্ না-
জানর্লও্আপি্ খিা্ জাপন।্ এিনকী্ বাপে্ খছর্ে্ খযোর্নই্ খস্্ একলা্ রওনা্ হর্য়র্ছ,্
আপিও্স্াইর্কর্ল্িার্পাছু্পনর্য়পছ,্পার্ছ্খকউ্িার্ওপর্হািলা্কর্র্বর্স্্এই্ভর্য়।্
অপবশ্বাস্য্লা র্ছ,্িাই্না?্খবি্পকছুো্িোর্ি্খথর্ক্স্াইর্কল্চাপলর্য়পছ্এবাং্পার্ছ্
পচর্ন্খের্ল্িাই্নকল্োপে্লাপ র্য়্ছদ্মর্বিও্যারণ্করর্ি্হর্য়র্ছ।্হয়র্িা্এস্র্বর্
েরকার্হি্না্যপে্আর্পাাঁচো্খির্য়র্ির্িা্হি্পিস্্পস্মথ।্পকন্তু্িার্ির্িা্খিপজ্
খির্য়্ বর্ো্ একো্ খেো্ যায়্ না,্ কার্জই্ রাস্তাঘার্ে্ খবর্রার্লই্আপি্ িার্ পাছু্ পনই্
জানর্ল্আর্এক্িুহভিেও্আিার্চাকপরর্ি্খস্্থাকি্না। 
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খেপলগ্রািো্আস্ার্পর্রই্বুঝলাি্আর্স্বুর্করা্স্ম্ভব্নয়্ওর্ের্পর্ক্ষ,্এস্পার্পক্
ওস্পার,্যা্হয়্একো্পকছু্ওরা্এবার্করর্বই। 
 
কীর্স্র্খেপলগ্রাি? 
 
পর্কে্খথর্ক্একো্খেপলগ্রাি্বার্করল্কযারুথাস্ে। 
 
এই্খেেুন! 
 
েুবই্স্াংপক্ষপ্ত্খেপলগ্রাি। 
 
বুর্ো্অো্খপর্য়র্ছ। 
 
খহািস্্বলর্ল,্হুি।্বুঝপছ,্এবার্জর্লর্ির্িাই্স্ব্বুঝপছ।্এবাং্এ-খেপলগ্রাি্পাওয়ার্
পর্ খকন্িারা্উর্ঠ্পর্ে্ খলর্ র্ছ,্িাও্আর্অস্পষ্ট্ খনই্আিার্কার্ছ।্েয়া্কর্র্
উৎকণে্হর্য়্শুনুন্িারপর্বলুন্আর্পকছু্খ াপন্রইল্পক্না।্প্রথর্িই্বপল,্আপনারা্
পিনজর্নই–িার্ন,্আপপন্উইপলয়ািস্ন,্আপপন্কযারুথাস্ে্আর্উডপল–এর্স্র্ছন্স্াউথ্
আপেকা্খথর্ক। 
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পয়লা্নম্বর্রর্কাাঁচা্পির্থয্বুর্ো্ঘুঘু্বর্ল্উঠল্স্র্ঙ্গস্র্ঙ্গ,্িাস্কর্য়ক্হল্এর্ের্আপি্
খের্েপছ,্ িার্আর্ ্এর্ের্ চন্দ্রবেন্ খেোর্ খস্ৌভা য্আিার্ খকার্নাপেনই্ হয়পন।্ িা্
ছাো্আপেকায়্আপি্জীবর্ন্যাইপন।্কার্জই,্পি.্বযস্তবা ীি্খহািস্,্আপনার্িভলযবান্
িেন্তেল্পাইর্প্ভর্র্পকছুক্ষণ্যভিপান্করর্ল্পবলক্ষণ্েুপি্হব! 
 
কযারুথাস্ে্বলর্ল,্পির্থয্বর্লপন্উইপলয়ািস্ন। 
 
খবি,্ খবি,্ না্ হয়্আপনারা্ েুজর্নই্ এর্স্র্ছন্আপেকা্ খথর্ক।্ প্রভুপাের্ক্ িাহর্ল্
আিার্ের্স্বর্েপি্িালই্বলব।্স্াউথ্আপেকায়্রালে্ পস্মর্থর্স্র্ঙ্গ্আলাপ্হর্য়পছল্
আপনার্ের।্আপনারা্ জানর্িন্ খবপিপেন্ বাাঁচর্ব্ না্ খস্।্আর্জানর্িন,্ বুর্ো্ অো্
খপর্ল্িার্স্ব্স্ম্পপত্তই্পার্ব্িার্ভাইপঝ!্কীরকি–পঠক্হর্ি্খিা? 
 
কযারুথাস্ে্ িাথা্ খহপলর্য়্স্ায়্ পের্ল্আর্শুর্য়ার্রর্ির্িা্ খঘাাঁি্ খঘাাঁি্কর্র্আর্এক্
পিলা্ াপল ালাজ্সৃ্পষ্ট্করর্ল্বুর্ো্উইপলয়ািস্ন। 
 
এইভাইপঝই্ িার্ স্ম্পপত্তর্ একিাে্ উত্তরাপযকারী।্ আরও্ একো্ পজপনস্্ আপনারা্
জানর্িন–বুর্ো্খকার্না্উইলই্করর্ব্না। 
 
কযারুথাস্ে্বলর্ল,্পলের্ি্পের্িই্জানি্না। 
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কার্জ্কার্জই্আপনারা্ েুজর্ন্কষ্ট্কর্র্স্া র্লঙ্ঘন্কর্র্এর্লন্এর্ের্ি,্উর্েিয্
খির্য়োর্ক্ েুাঁর্জ্ বার্ করা।্ আপনার্ িিলব্ পছল্ অপভনব।্ একজন্ পবর্য়্ করর্িন্
খির্য়র্ক্ আর্ একজন্ বেরা্ পনর্িন্ লুর্ের্ স্ম্পপত্তর।্ খযর্কার্না্ কারর্ণই্ খহাক,্
উডপলর্ক্স্বািী্পনবোচন্করা্হয়।্খকিন,্পঠক্হর্ি্খিা? 
 
জাহার্জ্ আস্ার্ স্ির্য়্ বাপজ্ খের্ল্ িাস্্ খের্লপছলাি–উডপলই্ পজর্ি্ পনর্ল্ পিস্্
পস্মথর্ক। 
 
বর্ে।্এোর্ন্এর্স্্কায়ো্কর্র্চাকপরর্ি্বহাল্করর্লন্পিস্্পস্মথর্ক,্পঠক্হল্এই্
সু্র্যা ্পনর্য়্িার্স্র্ঙ্গ্খপ্রি্করা্শুরু্করর্ব্উডপল।্পকন্তু্েুভো য্আপনার্ের,্িািাল্
উডপলর্ক্ পচনর্ি্ খবপি্ খেপর্ হল্ না্ পিস্্ পস্মর্থর্ এবাং্ এ-রকি্ একো্ খ াাঁয়ার্
জার্নায়ার্রর্স্র্ঙ্গ্ খপ্রি্ খিা্ েভর্রর্কথা,্কথা্ বলাও্ খয্স্ম্ভব্নয়্িার্পর্ক্ষ,্িাও্
খবাঝা্ খ ল্ পি প রই।্ ইপিির্যয্ আপনার্ স্ব্ বর্ন্দাবস্তই্ ভণু্ডল্ হর্য়্ খ ল্ একপে্
কারর্ণ্আপপন্ পনর্জই্ পিস্্ পস্মর্থর্ খপ্রর্ি্পর্ে্ খ র্লন।্কার্জই্একো্ইির্ খলাক্
আপনার্ওপর্ খেো্ খির্র্িার্ক্ পজর্ি্ পনর্য়্যার্ব,্এ-পচন্তাও্আপনার্কার্ছ্ পবর্ছর্
কাির্ের্ির্িা্যন্ত্রণািয়্হর্য়্উঠল। 
 
না,্না,্পকছুর্িই্হর্ি্পার্র্না! 
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িাই্একপেন্ঝ েঝাাঁপে্ হল্ েুজর্নর্ির্যয।্আপনার্ওপর্ ন র্ন্ রা ্ পনর্য়্ বাপে্
খছর্ে্ খবপরর্য়্ খ ল্ খস্্ এবাং্ শুরু্ হল্ আপনার্ক্ বাে্ পের্য়ই্ ভার্য়ার্লে্ হরর্ণর্
আর্য়াজন। 
 
শুকর্না্ খহর্স্্ কযারুথাস্ে্ বলল,্ উইপলয়ািস্ন,্ এ-ভদ্রর্লার্কর্ কার্ছ্ আর্ পকছু্ খচর্প্
খরর্ে্লাভ্আর্ছ্ পক?্ হযাাঁ,্ োরুণ্ঝ ো্ হর্য়্ খ পছল্আিার্ের্ ির্যয।্আিার্ক্ ঘুপস্্
খির্র্ খপর্ে্ খেলর্ল্উডপল।্এপেক্ পের্য়্আপিও্কি্যাই্না।্কার্জই্ খিায্ পনলাি্
িেনই।্ িারপর্ খথর্ক্ খযন্ উর্ব্ খ ল্ উডপল।্ এই্ পােপর্ হিভা ার্ স্র্ঙ্গ্ িেনই্
খযা স্াজি্হয়্ওর।্লক্ষ্করলাি,্পিস্্পস্মথ্খয-পথ্পের্য়্খেির্ন্যায়,্িারই্যার্র্
েুজর্ন্ ঘাাঁপে্ খপর্ির্ছ্ একস্ার্থ।্ িেন্ খথর্কই্ পিস্্ পস্মর্থর্ ওপর্ নজর্ রাো্ শুরু্
করলাি্আপি,্খকননা্হাওয়া্সু্পবর্যর্ির্ন্হল্না।্ওর্েরর্কও্খচার্ে্খচার্ে্রােলাি,্
খকননা্ওর্ের্আস্ল্েপন্দো্খয্কী,্িা্পঠক্বুর্ঝ্উঠপছলাি্না।্পেনেুর্য়ক্আর্ ্বাপে্
বর্য়্ এর্স্্ এই্ খেপলগ্রািো্ খেোল্ উডপল।্ বুর্োর্ িৃিুযস্াংবাে্ খেওয়ার্ পর্রই্ ও্
পজর্েস্্করর্ল,্এর্পর্রও্ চুপক্ত্অনুস্ার্র্আপি্কাজ্করব্ পক্না।্আপি্খস্াজা্না্
বর্ল্পেলাি।্ও্আবার্পজর্েস্্করর্ল,্খির্য়োর্ক্আপি্পবর্য়্কর্র্িার্ক্োকার্বেরা্
খেব্পক্না।্আপি্বললাি,্পবর্য়্করর্ি্পারর্ল্খিা্েুপিই্হিাি,্পকন্তু্খস্্রাপজ্হর্ব্
না।্ও্বলর্ল,্আর্ ্ওর্পবর্য়ো্লাপ র্য়্োও্খিা,্িারপর্হপ্তাোর্নক্পক্েুর্য়ক্পর্র্
োওয়াই্ পের্ল্স্ব্ পস্র্য্হর্য়্যার্ব।্আপি্বর্ল্ পেলাি,্ওস্ব্ খজার্জবরেপস্তর্কথা্
শুনর্ি্আপি্রাপজ্নই।্রার্ ্আগুন্হর্য়্কেযে্  াপল ালাজ্করর্ি্করর্ি্চর্ল্খ ল্
উডপল।্ওর্ির্িা্খছার্োর্লাক্ইির্রর্িুর্ে্অবিয্ও্যরর্নর্ ালা াপল্খবিানান্নয়্
খিার্েই।্ যাবার্ স্ির্য়্ িাপস্র্য়্ খ ল্ খয্ ছর্ল্ বর্ল্ খকৌির্ল্ খির্য়োর্ক্ খস্্ পনর্জর্
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খকাের্র্পুরর্বই।্এই্হপ্তার্খির্ষর্পের্কই্িার্এ-চাকপর্খছর্ে্চর্ল্যাওয়ার্কথা।্
খেিন্পযেন্ত্একো্ াপের্বযবস্থাও্কর্রপছলাি্আপি।্পকন্তু্িন্িানল্না,্িাই্পনর্জই্
স্াইর্কর্ল্ পাছু্ পনর্য়পছলাি্ িার।্ স্র্ব্ রওনা্ হর্য়পছল্ খস্।্আপিও্ পনরাপে্ বযবযান্
বজায়্খরর্ে্পাছু্খনওয়া্শুরু্কর্রপছ,্ পকন্তু্িার্আর্ ই্স্ব্খিষ্হর্য়্খ ল।্যেনই্
খেেলাি্ েুজন্ ভদ্রর্লাক্ িার্  াপে্ চাপলর্য়্ পের্র্আস্র্ছ,্ বুঝর্ি্আর্ পকছুই্ বাপক্
রইল্না্আিার। 
 
উর্ঠ্ োাঁপের্য়্ পস্ ার্রর্ের্ েুকর্রাো্আগুর্নর্ চুপল্লর্ি্ খোকা্ খির্র্ খের্ল্ পের্য়্ খহািস্্
বলর্ল,্ ইোনীাং্ িাথাো্ আিার্ বর্োই্ খিাো্ হর্য়্ খ র্ছ,্ ওয়ােস্ন!্ যেনই্ খিািার্
পরর্পােে্ খপি্ করার্ স্ির্য়্ বলর্ল্ োপেওলা্ স্াইপক্লে্ খিািার্ পের্ক্ পপছন্ কর্র্
বা ার্নর্খঝাাঁর্পর্ির্যয্েুহাি্িুর্ল্খবায্হয়্খনকোই্পঠক্করপছল,্িেনই্আিার্স্ব্
বুর্ঝ্খনওয়া্উপচি্পছল। 
 
খকস্োর্পাণু্ডপলপপর্িলায়্খেেপছ্অর্নকপেন্পর্র্পনর্জই্আরও্েু-একপে্কথা্পলর্ে্
খরর্েপছলাি।্ পিস্্ ভার্য়ার্লে্ পস্মথ্ পবপুল্ স্ম্পপত্ত্ খপর্য়পছল্ উত্তরাপযকার্ স্ভর্ে্ এবাং্
এেন্ খস্্ ওর্য়েপিনোর্রর্ নািকরা্ োিে্ িেেন্ অযান্ড্ খকর্নপডর্ পােেনার্ পস্পরল্
িেের্নর্বযভ। 
 
অপহরণ্ আর্ লািনার্ অপভর্যার্ ্ উইপলয়ািস্ন্ আর্ উডপল্ েুজর্নই্ িাপস্ত্ খপর্য়র্ছ্
যিোপযকরণ্খথর্ক।্উইপলয়ািস্ন্স্াি্বছর্রর্আর্উডপল্েি্বছর্রর। 
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——— 
 
েীকা 
 
সু্ন্দরীর্ ির্িক্ জ্বালা্ :্ পে্ অযাডর্ভঞ্চার্ অব্ েয্ স্পলোপর্ স্াইপক্লে্ আর্িপরকায়্
কপলয়াস্ে্উইকপলর্২৬্পডর্স্ম্বর্১৯০৩্স্াংেযায়্এবাং্ইাংলর্ন্ড্জানুয়াপর্১৯০৪্স্াংেযায়্
িযান্ড্িযা াপজর্ন্প্রথি্প্রকাপিি্হয়। 
 
ইপম্পপরয়াল্ পথর্য়োর্ :্ ওর্য়েপিনোর্রর্ রয়যাল্অযার্কায়াপরয়ার্ির্অাংি,্ ইপম্পপরয়াল্
পথর্য়োর্রর্হল-এ্ ান-বাজনা্স্াংক্রান্ত্অনুষ্ঠান্অনুপষ্ঠি্হি।্১৮৯৯-এ্এই্পথর্য়োর্
বন্ধ্্ হর্য়্ যাওয়ার্ পর্ অপভর্নেী্ পলপল্ লযাাংপে্ এপে্ আবার্ খোলবার্ বযবস্থা্ কর্রন্
১৯০১-এ।্এোর্ন্অপভনীি্িঞ্চ-স্েল্প্রর্যাজনাগুপলর্ির্যয্একপে্উর্ল্লের্যা য্নােক্
হল্আথোর্কনযান্ডয়ার্লর্খলো্পির্ পডয়ার্খজরাে্(১৯০৬)। 
 
খজাহার্নস্বা ে্:্েপক্ষণ্আপেকার্উইেওয়াোস্েযোন্ড্অঞ্চর্লর্স্বণেেপন্এলাকার্প্রিাস্ন-
খকন্দ্র্ পহর্স্র্ব্ খজাহার্নস্বা ে্ প্রপিপষ্ঠি্ হয়্ ১৮৮৬্ স্ার্ল।্ বিেিার্ন্ এপে্ েপক্ষণ্
আপেকার্এক্গুরুত্বপভণে্িহর। 
 
কর্ভনপের্ি্ পিডলযান্ড্ ইর্লকপেক্ খকাম্পাপনর্ি্ :্ কর্ভনপের্ি্ পিডলযান্ড্ ইর্লকপেকাল্
েযাকেস্ে্পলপির্েড্নার্ি্একপে্প্রপিষ্ঠান্আর্ছ। 
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পিগুণ্ খবিন্ পের্য়্ :্ ১৮৯৫-এ্  ভর্নের্স্র্ চলপি্ খবিন্ পঞ্চাি্ পাউন্ড,্ আজর্কর্
বাজার্র্৩২০০্পাউর্ন্ডরও্ খবপি।্িা্ছাো্থাকা-োওয়ার্বযবস্থাও্থাকি্এর্স্র্ঙ্গ।্
জাপনর্য়র্ছন্খহািস্- র্বষক্খলস্পল্পক্লাং ার। 
 
পস্র্ের্ওপর্পস্র্য্হর্য়্বর্স্্:্পভর্ক্টারীয়্যুর্ র্ইাংলর্ন্ড্খির্য়র্ের্স্াইর্কল্চালার্ি্হি্
খ াোপল্পযেন্ত্সু্কর্লর্স্কােে,্খপপের্কাে,্ঊধ্বোর্ঙ্গ্জযার্কে্এবাং্িাথায়্েুপপ্পর্র।্ির্ন্
হয়্না্খয্িারা্েুব্স্াবলীল্থাকর্ি্পারর্িন। 
 
পপপছর্য়্পেলাি্:্েয্হাউন্ড্অব্েয্বাস্কারপভলস্্উপনযার্স্্ওয়ােস্নর্ক্একবার্খবি্
খজার্রই্ খেৌোর্ি্ খেো্ প র্য়পছল,্ স্যার্ খহনপরর্ স্র্ঙ্গ।্ অর্নক্ স্িার্লাচর্কর্ ির্ি্
ওয়ােস্র্নর্ পার্য়্ আে াপনস্তার্নর্ লা া্ আঘার্ির্ বযথা্ চা াে্ খেওয়ার্িই্ পিপন্
খেৌোর্ি্পার্রনপন্এইবার। 
 
একবার্খয্পুরুি্হয়,্পচরকাল্খস্্পুরুি্থার্ক:্বুর্ো্বজ্জাি্উইপলয়ািস্ন্পকন্তু্এই্
কথাো্পঠকই্বর্লর্ছ।্চাচে্অব্ইাংলর্ন্ডর্পনয়র্ি্এিন্পুরুি্িাপস্তর্খযা য,্পকন্তু্িার্ি্
পবর্য়্ভার্ঙ্না।্অবিয,্এর্ক্ষর্ে্পিস্্পস্মথ-এর্এ-পবর্য়র্ি্িি্না্থাকায়্পবর্য়্ভাঙর্ি্
বাযয। 
 
পকিবারপল্:্১৮৭০-এ্এক্পবিাল্পহর্রর্েপন্আপবষ্কার্হর্ল্১৮৭১-এ্পকিবাপলে্িহর্
প্রপিষ্ঠা্করা্হয়্েপক্ষণ্আপেকার্েপন্অঞ্চর্ল।্পকিবাপলের্পহর্রর্েপন্কৃপষজীবী্খেি্
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দ্য রিটার্ন অব শার্নক হ ামস । আর্নাি হকার্ার্ ডয়ের্ । শার্নক হ ামস 

585 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

েপক্ষণ্ আপেকার্ অথেনীপি্ প্রায়্ স্ম্পভণে্ বের্ল্ পের্য়্ এর্ক্ একপে্ েপনপ্রযান্ রার্ি্
পপরণি্কর্র। 
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