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অবযরা মূল  চসদ্ধান্ত চবজ্ঞান 
 
মযোন্টলসপরি  ককোণ কথরক কবোেলেো নোসমর  আনল শোললক কহোমি, িুেৃশয ম রকো ককি 
কথরক বো  ক ল ইরেকশন কেও ো  হোইরপোডো সমক সিস ে! েীর্ল, িোেো, কসম্পে আঙুল 
সের  িরু উাঁেেো সিক কর  লোসগর  গুসের  সনল শোরেল  বোাঁ-হোেো। সেন্তোমগ্ন কেোরখ 
সকছুক্ষণ কের   ইল সশ ো-বো -ক ো বোহু  ওপ  অিংখয ফুরেো ফুরেো েোরগ  সেরক–িবই 
উাঁে কফোাঁেোরনো  েোগ েোমড়ো  কেহো ো পেলন্ত পোলরে সগর রছ। কশষকোরল কফ  ছুাঁে ফুেোল 
কিই েোরগ  ওপর ই, েীক্ষ্ণ্ণ িূেীমুখ আরে আরে কিরল ঢুসকর  সেল েোমড়ো  েলো , 
কছোট্ট সপস্টরন েোপ সের  িবেুকু ে ল পেোথল েোলোন ক ল শ ীর   মরধয এবং ন ম 
পস েৃসি  িুেীর্ল শ্বোি কফরল এসলর  পড়ল মখমল কমোড়ো হোেল-কে োর   সপরি। 
 
সেরন সেনবো  সহরিরব বহু মোি ধর  এই একই কোি কেরখ আিসছ আসম। সকন্তু গোর  
পরড় বলোেো কিৌেনয-সবর োধী বরল সকছু বসলসন। ব ং কেের  কেের  সবরবরক  েংশন 
অনুেব কর সছ, মুরখ  ওপ  সকছু বলো  িোহি কনই বরল এবং নো-বলরে পো ো  জ্বোলো  
সেল সেল কর  সখসের  উরিরছ কমেোেেো। প্রসেবো  এই েৃশয কেরখসছ, মরন মরন িংকল্প 
কর সছ, আ  ন , এবো  েু-কথো শুসনর  ছোড়ব। সকন্তু প্রসেবো ই বনু্ধবর   শোন্ত, 
কবপর ো ো মুখচ্ছসব কেরখ সপছু হরে এরিসছ। েুসন ো  কি কোউরক পর ো ো কর  নো এবং 
স্বোধীনেো  হেরক্ষপ এরকবোর  পছন্দ কর  নো। ওরক কেখসছ অরনকসেন, কেরখসছ ও  
িোহি কে িুেূ প্রিো ী, সেরনসছ ও  কেৃলত্বম  বযসিত্ব, কপর সছ ও  বহু সবসেত্র 
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অিোধো ণ িমযক পস ে , কেরনসছ ও  সব োে শসি কী সবসেত্র–েোই র্োাঁেোরে েোইসন–
িোহিও পোইসন–কোপুরুরষ  মরেো পোসলর  এরিসছ। 
 
সকন্তু কিসেন সবরকরল কী কে হল আমো , েুপুর  কখরে বরি কবোন মে খোও ো  ফল সক 
নো েোসন নো, সেরন  প  সেন এই েৃশয কেরখ ধধেলেুযসে র্েো  েরনযও হরে পোর  অথবো 
ও  ধ নধো রণ  মরধয িুগেী  সনসবষ্টেো কেখো  েরনযও হরে পোর –হিোৎ মরন হল, 
আ  িহয ক ো েো  নো। 
 
সেরজ্ঞি ক লোম, আে কী? মসফলন, নো ককোরকন? 
 
কোরলো হ রফ ছোপো একেো প্রোেীন গ্রন্থ খুরল বরিসছল কহোমি। আমো  কথো  অবিন্ন কেোখ 
েুলল বইর   পোেো কথরক। 
 
বলরল, ককোরকন–কিরেন পোরিলন্ট িসলউশন। প খ কর  কেখরব নোসক। 
 
সনশ্চ  নো, ঝসেসে বললোম আসম। আফগোন ধকল এখনও কোসের  উিরে পোর সন আমো  
শ ী , বোড়সে কবোঝো আ  েোপোরে েোই নো। 
 
মৃেু হোিল কহোমি। বলল, হ রেো েুসম সিকই বরলছ ও োেিন। সেসনিেো  শো ীস ক 
প্রসেসি ো খো োপ হরলও হরে পোর  েরব কী েোন, এ  আধযোসিক প্রিোে এেই েনমরন 
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কে বলবো  ন । মনরক কোরে  মরেো স্পষ্ট কর  কেোরল। কিেোও মুখয লোে। কগৌণ 
প্রসেসি ো কি েুলনো  নগণয। 
 
আন্তস ক িুর  বললোম, সকন্তু কী েোম সেরে হরচ্ছ েো  সবসনমর , কিেো সক কেরবছ? কেন 
উরত্তসেে হরচ্ছ সিকই, িুষুসি কথরক কেন নেুন উরত্তেনো  কেরগ উরিরছ সকন্তু কিেো 
কেরহ  ককোরষ  িবলনোশ র্সের  েরব হরচ্ছ–সেিুগুরলো আ ও কবসশ পোলরে েোরচ্ছ বরলই 
হরচ্ছ–কশষকোরল আিরছ একেো স্থো ী অবিোে, েুবললেো। েুসম সনরেও কে  পোও একেো 
আচ্ছন্নেো  কঢরক েো  কেোমো  িমে কেেনো। ক্ষসে েো হরচ্ছ, কি েুলনো  লোেেোই ব ং 
অসে িোমোনয। ঈশ্ব  কেোমোরক অরনক প্রসেেো সের  পোসির রছন, অিোমোনয কিইিব 
ক্ষমেো  িবলনোশ ককন ক ছ িোমস ক িুরখ  েনয? সনছক বনু্ধ সহরিরব এে কথো 
বললোম কেব নো কেন, ডোিো  সহরিরবও আমো  একেো কেলবয আরছ–কেোমো  শ ীর   
িবলনোশ র্েরল েবোবসেসহ আমোরক ক রে হরব। 
 
কথো  কেোরড় কহোমরি  গোর  আাঁে লোগল বরল মরন হল নো–কু্ষব্ধ হল নো সবনু্দমোত্র। 
উলরে আঙুরল  েশ ডগো একত্র কর  কে োর   হোেরল কনুই ক রখ এমনেোরব কহলোন 
সের  বিল কেন আরলোেনোেো কবশ েুেিই এবং মরন  মরেো। 
 
বলরল, েো ো আমো  এই মনেো েড়িড় থোকরে েো  নো কমোরেই–সবররোহ কর  বরি 
সনশ্চলেো  সবরুরদ্ধ। িমিযো েোও, েসেলেম িোংরকসেক ধোাঁধো েোও, কোে েোও, িূক্ষ্মেম 
সবরেষণ েোও, মন আমো  অমসন িোন্ডো হর  েোরব, সবররোহী মনরক শোর েো  োখো  ওই 
একমোত্র েোও োই আমো  মরন  কখো োকও েোই। েখন সকন্তু কৃসত্রম উরত্তেরক  আ  
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ে কো  হ  নো। সকন্তু একরর্র  েীবনেোত্রো আমো  েু-েরক্ষ  সবষ। আসম েোই মোনসিক 
উরত্তেনো–মন কেন িেয উেরবসলে থোরক সনেযনেুন িমিযো , ক োমোঞ্চম , প্ররহসলকোম । 
এ-কপশো সনর সছ কেো কিই কো রণই বলরে পো  কপশোেো িৃসষ্টই কর সছ আসম–ককননো 
েোবৎ সবরশ্ব আসমই এক এবং অসদ্বেী । 
 
এক এবং অসদ্বেী  কবি কোস  কগোর ন্দো? বললোম েুরু েুরল। 
 
এক এবং অসদ্বেী  কবি কোস  কনিোসটং কগোর ন্দো েবোব সেল কহোমি। কগোর ন্দোসগস রে 
আসপল ক রে কগরল আসম ছোড়ো আ  গসে কগোর ন্দোসগস রে িরবলোচ্চ আ  িবলরশষ 
আেোলে বলরে কগরল আসমই। কগ্রগিন, কলিরেড অথবো অযোরথলসন কেোন্স েখন হোরল 
পোসন পো  নো–ওরে  সবরেযবৃসদ্ধরে ও  েোইরে কবসশও িম্ভব ন –েখন ককি সনর  ধ নো 
কে  আমো  কোরছ। সবরশষজ্ঞ  মরেোই ককিেো  খুাঁসেনোসে পেলরবক্ষণ কস , সবরেষণ কস , 
েো প  সবরশষরজ্ঞ  মরেোই মেোমে প্রকোশ কস । এিব ককরি কৃসেত্ব েোসব কস  নো–
খবর   কোগরেও আমো  নোম কবর ো  নো! কোরে  মরধয আমো  আনন্দ আমো , সবসেত্র 
ক্ষমেোরক উপেুলি পস রবরশ প্রকোশ ক রে পো োেোই আমো  কেষ্ঠ পু স্কো । কেফো িন 
কহোরপ  িরে আমো  কোরে  ধো ো  সকছু অসেজ্ঞেো কেোমো  হর রছ। 
 
েো হর রছ, বললোম িহৃে  করে, েীবরন এমন েমকোন েমকোইসন। অসেজ্ঞেো কেোমো  
সলরখও কফরলসছ কছোট্ট বইর   আকোর । নোম হর রছ একেু ফযোনেোিসেক এ স্টোসড ইন 
 
স্কো রলে। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
সবষণেোরব মোথো নোড়ল কহোমি। 
 
বলল, পোেো উলরে কেরখসছ বইেো । িসেয কথো বলরে কী, প্রশংিো ক রে পো সছ নো 
কেোমোরক। কগোর ন্দোসগস  সেসনিেো একেো সনেললো সবজ্ঞোন। এ-সেসনি কলখোও উসেে 
কিইেোরব আরবগহীন সনরুত্তোপেোরব। সকন্তু েুসম েো  মরধয ক োমোন্স সছসের ছ েখন েখন 
ফলেো হর রছ বেখে ধ রন  ইউসিরড  পঞ্চম উপপোরেয  িরে কপ্ররম  গল্প অথবো 
কপ্র িীরক সনর  পোসলর  েোও ো  গল্প সমসশর  সেরল েো েোাঁড়ো  কেোমো  কোসহসনও 
েোাঁসড়র রছ কিই কম। 
 
প্রসেবোরে  িুর  বললোম, কি কী কথো! ক োমোন্স কেো সছল কেফো িন কহোরপ  ককরি। 
র্েনোরক সবকৃে ক ো  অসধকো  কেো আমো  কনই। 
 
সকছু সকছু র্েনো কেরপ েোও োই উসেে, অথবো কলখবো  িমর  একেু মোত্রোজ্ঞোন  োখো 
উসেে। ককিেো  একেোই পর ন্ট আরছ উরেখ ক বো  মরেো এবং েো আমোরক সনর  
কীেোরব কোেল কথরক কো রণ সবসেত্র েুসিেরকল  মরধয সের  আসম উপনীে হলোম এবং 
 হিয ফি কর  ছোড়লোম। 
 
খুবই সব ি হলোম কথো  ধ ন শুরন। কোসহসনেো সলখলোম েো  েুসষ্ট িোধরন  েরনয, কি-ই 
সকনো েো মুরখ আরি েোই বলরছ এেসেনকো  প্ররেষ্টো সনর । কমেোে সখেরড় কগল ও  
েরম্ভ  েরনযও বরে। বরল সকনো কোসহসন  প্রসেসে লোইন উৎিগল ক ো উসেে সছল 
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স্তুসেবোরে। কবকো  সিরে এক বোসড়রে একিরে থোকরে সগর  এই ক-বছর   মরধয লক্ষ 
কর সছ বনু্ধবর   প্রশোন্ত, নীসেগেল আে রণ  েলো  উাঁসক মোর  কছোট্ট অহংকো । েোই 
আ  ককোরনো মন্তবয ক লোম নো। েখম পো-েো  হোে বুরলোরে লোগলোম কে োর  বরি। 
েীর্লকোল আরগ একেো সডরেল বুরলে ঢুরকসছল পোর । হোাঁেরে কষ্ট নো-হরলও ঋেু 
পস বেলরন  িমর  মোথোেোড়ো কে  পুর োরনো বযথোেো। 
 
সকছুক্ষণ পর  কিরকরল েো ো  পোইপেো  েোমোক িোিরে িোিরে কহোমি বলরল, িম্প্রসে 
মহোরেরশ  অনযোনয কেরশও ছসড়র রছ আমো  প্রযোকসেি। গে হিো  আমো  প োমশল সনর  
কগরছ ফোরিো োলো সেলোডল। নোম শুরনছ কবোধ হ । ফ োসি কগোর ন্দো সবেোরগ ইেোনীং প লো 
নম্ব  কলোক। িহেোে বুসদ্ধ সের  ঝে কর  বুরঝ কনও ো  ক্ষমেো থোকরলও েররলোরক  
মরধয একেো বরড়ো  করম  র্োেসে আরছ। কগোর ন্দোসগস  একেো আেল। এ-আরেল উাঁেুের   
সশল্পকমল কেখোরে কগরল সবরশষ পড়োশুনো ক ো ে কো । এসে েো  কনই! ককিেো একেো 
উইল িংিোন্ত ঝোরমলো সনর । মোথো র্োমোরনো  মরেো কবশ সকছু পর ন্টও আরছ। আসম 
শুধু ওাঁরক েুরেো িমেুলয ককরি  খুাঁসেনোসে পরড় সনরে বরলসছলোম েো  ককরি  িমোধোন 
 র রছ ওই েুরেো ককরিই একেো ১৮৫৭ িোরল  স গ  হিয, আ  একেো ১৮৭১ িোরল  
কিন্ট লুই  হিয। প োমশল কপর  ধনয হর  েররলোক সেসি সলরখরছন। সেসিখোনো কপলোম 
আে িকোরল। পরড় কেখ। 
 
বলরে বলরে একেো েলো পোকোরনো সবরেসশ কোগে আমো  সেরক ছুাঁরড় সেল কহোমি। কেোখ 
বুরলোরে সগর  েুস  েুস  প্রশংিো-সবরশষণই ককবল কেোরখ পড়ল। ফ োসি ো প্রশংিো  
পঞ্চমুখ হরল কেিব বোছোই ক ো বুসল ছোরড়–ককোরনোেোই বোে েো সন। 
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বললোম, গুরু  কোরছ সশরষয  কলখো সেসি বরল মরন হরচ্ছ। 
 
লরু্েোরব কহোমি বলরল, একেু বোড়োবোসড় কর  কফরলরছ প োমশলেো িোমোনয ওাঁ  কোরছ েো 
অিোমোনয। প্রসেেো  সেক সের  সনরেও বরড়ো কম েোন নো। আেশল সডরেকসেে হরে 
কগরল কে সেনসে গুণ অপস হোেল, ওাঁ  মরধয েো  েুরেো আরছ। পেলরবক্ষরণ  ক্ষমেো আরছ, 
অবর োহ মরে সিদ্ধোরন্ত আিো  ক্ষমেো আরছ। অেোব শুধু পড়োশুনো  কিেো েথোিমর  হর  
েোরব। আমো  কলখোগুরলো এখন ফ োসিরে ে েমো ক রছন েররলোক। 
 
কেোমো  কলখো? 
 
কি কী েুসম েোন নো? কহরি বলরল কহোমি। কবশ কর কেো প্রবন্ধ কলখো  অপ োরধ 
অপ োধী আসম। িবই কপশো িংিোন্ত সবষর   ওপ । কেমন ধ  নো একেো সবসেন্ন 
েোমোরক  ছোইর   মরধয পোথলকয১২ িংিোন্ত। এ-প্রবরন্ধ একরশো েসেশ  কম সিগোর ে, 
েুরুে আ  েোমোক পোইরপ  বণলনো সের সছ এবং  সঙন ছসব সের  কেসখর সছ একসে 
ছোইর   িরে আ  একসে  ছোইর   েফোে ককোথো । আেোলরে অপ োধীরে  মোমলো 
েলো  িমর  এই একসে প্রিরে  অবেো ণো র্রে–কখরনো-িখরনো কেখো েো  অেযন্ত 
গুরুত্বপূণল িূত্র সহরিরব এ  েুসড় কনই। কেমন ধ  নো ককন, েুসম েসে সনসশ্চন্তেোরব 
বলরে পো  কে খুন ক ো  িমর  অমুক বযসি েো েী  লুঙ্কো েুরুে খোসচ্ছল–অরনক 
কছোরেো হর  আরি কেোমো  েেরন্ত  গসি। বোাঁধোকসপ আ  আলু  মরধয কে েফোে, 
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সত্রসেরনোপসে েুরুরে  কোরলো ছোই আ  বোডলি আইর   িোেো কপাঁেো ছোইর   মরধয কেমসন 
অরনক েফোে, েরক্ষ  সনরমরষ ধ ো পরড় েো  অসেজ্ঞ কেোরখ। 
 
েুচ্ছ সবষর   পেলরবক্ষরণ কেোমো  েুসড় কনই–িসেযই প্রসেেো কেোমো  অিোধো ণ মন্তবয 
কস  আসম। 
 
েুচ্ছ হরলও ফযোলনো সকছুই ন  গুরুত্ব বুরঝ েো  কে  কস । এই কেখ আমো  কলখো 
আ  একেো প্রবন্ধ–কীেোরব পোর   ছোপ কেরখ১৪ ছোরপ  মোসলরক  নোসড়নক্ষত্র েোনো েো  
েো  সবশে বণলনো সের সছ এ  মরধয। কিইিরে প্লোস্টো  অফ পযোস ি সের  পেসেরে  
ছসব কেোলবো  কথোও বরলসছ। এই নোও আ  একেো কছোট্ট কলখো–হোরে  ওপ  কপশো  
ছোপ কীেোরব পরড় খুাঁসের  সলরখসছ। অদু্ভে সবষ  সকন্তু অরনক হোরে  সলরথোেোইপ 
ছসবও১৫ সের সছ। কেেপোথ  সনর  েো ো কোে কর , ছোপোখোনো  েো ো েোইপ কম্পোর ে 
কর , েো ো কোপড় কবোরন, েো ো সহর  পোসলশ কর , েো ো েোহোরে  খোলোসি  কোে কর , 
েো ো সছসপ কোরে–এরে  প্ররেযরক  হোে কেখরলই বরল কেও ো েো  কো  কী কপশো? 
িোর সন্টসফক সডরেকসেরে  কোরছ সবষ েো  বযবহোস ক গুরুত্ব কী প্রেি। সবরশষ কর  
কবও োস শ লোশ শনোি ক ো  িমর  অথবো অপ োধী  পূবল বৃত্তোন্ত উদ্ধো  ক বো  িমর  
এই সবেযো  প্রর োেন হ  খুব কবসশ। েোক কগ েো ো, আমো  শরখ  কোসহসন শুসনর  
কেোমো  হোাঁফ ধ োরে আ  েোই নো। 
 
কমোরেই নো, বললোম িোগ্ররহ। কেোমো  কোরে  ধো ো স্বেরক্ষ কেরখসছ বরলই বলসছ, 
প্রবন্ধগুরলো  গুরুত্ব আমো  কোরছ অরনক–েুসম েো সলরখছ েো হোরে-কলরম কেসখর ছ 
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আমো  িোমরনই। েরব এইমোত্র পেলরবক্ষণ আ  অবর োহমরে সিদ্ধোন্ত গ্রহণ িম্বরন্ধ 
বলসছরল। েুরেোই প্রো  একই বস্তু ন  সক? 
 
েোই সক? আমলরে োর  কমৌে কর  কহলোন সের  বিল শোললক কহোমি, গলগল কর  নীলরে 
কোরলো কধোাঁ ো ছোড়রে লোগল পোইপ কথরক। বলল, কেমন ধ , পেলরবক্ষণ কর  েোনো কগল 
আে িকোরল েুসম উইমরগো  সিরে কপোস্ট অসফরি সগর সছরল, সকন্তু অবর োহমূলক 
সিদ্ধোন্ত অনুিোর  প্রকোশ পোরচ্ছ েুসম কিখোরন কগসছরল একেো কেসলগ্রোফ পোিোরনো  কোরে। 
 
বরলছ সিক! েুসেই খোাঁসে িসেয! সকন্তু বুঝলোম নো েুসম েোনরল কী কর । হিোৎ ইরচ্ছ হল 
 
কেসলগ্রোম পোিোরনো  কোউরক কেো বসলসন আসম। 
 
আমো  সবস্ম  কেরখ খুক খুক কর  কোষ্ঠ কহরি শোললক কহোমি বলরল, বযোপো েো েরল  
মরেো কিোেো। এে কিোেো কে বযোখযো ক োেোও একেো বোড়োবোসড়। েোহরলও ক ব 
পেলরবক্ষণ আ  অবর োহমূলক সিদ্ধোন্ত  িীমোর খো স্পষ্ট কর  কবোঝোরনো  েরনয। 
পেলরবক্ষরণ  কশষ ককোথো  এবং অবর োহ সিদ্ধোরন্ত  শুরু ককোনখোন কথরক কিেো কবোঝো 
কেোমো  একোন্ত ে কো । কেোমোরক পেলরবক্ষণ কর  কেখো কগল, কেোমো  পোর   পোেো  
ওপ সেরক একেো লোলরে কডলো কলরগ  র রছ। উইমরগো  সিে কপোস্ট অসফরি  উলরেো 
সেরক ফুেপোথ কখোাঁড়ো হর রছ কেখসছ। নীরে  মোসে কবস র  পরড়রছ এবং কি-মোসে একেু 
লোলরে ধ রন  ধোর  কোরছ আ  ককোথোও কেখো েো  নো। মোসেেো কবস র  আরছ এমন 
েো গো  কে কপোস্ট অসফরি ঢুকরে কগরল পোর   পোেো  লোগরবই এড়োরনো েো  নো। 
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পেলরবক্ষরণ  কেৌড় এই পেলন্ত। বোসকেো ধোরপ ধোরপ সেন্তো কর  সিদ্ধোরন্ত কপৌঁরছোরনো  
বযোপো । 
 
ধোরপ ধোরপ কী সেন্তো কর  েুসম েোনরল কে আসম কেসলগ্রোম পোিোরে সগর সছলোম? 
 
কি আ  এমন কী বযোপো । িো োিকোল কেো কেোমো  িোমরনই বরি আসছ। একেো সেসিও 
সলখরে কেসখসন। কেোমো  কেসবরলও কেখসছ এক বোসন্ডল কপোস্টকোডল আ  কবশ সকছু 
ডোকসেসকে  র রছ। েো িরেও েুসম েখন কপোস্ট অসফরি কগছ, সনশ্চ  কেসলগ্রোম 
পোিোরনো  েরনযই। অনযোনয িব কো ণ বোে সেরে সেরে কশষ কে-কো রণ কপৌঁরছোরব 
েোনরব কিইেোই আেে িসেয। 
 
একেু কেরব সনর  বললোম, এ-ককরি অবশয িসেয েরল  মরেোই কিোেো কেোমো  কথোই 
বলসছ কেোমোরক। েসে ধৃষ্টেো সহরিরব নো নোও। কেোমো  েেগুরলোরক আ ও করিো েোরব 
েোেোই ক রে পোস  সক? 
 
সনশ্চ  পো ।  োগ কেো ক বই নো। ব ং উপকৃে হব। ককোরকরন  কিরকন্ড কডোেেো আ  
সনরে হরব নো। কেরকোরনো িমিযো হোসে  ক রে পো , িোনরন্দ মোথো র্োমোব। 
 
কেোমোরকই বলরে শুরনসছ ধেনসন্দন বযবহোর   ফরল ককোরনো সেসনরি  ওপ  মোনুষেো  
বযসিিত্তো  ছোপ এমনেোরব আাঁকো হর  েো  কে অসেজ্ঞ কেোরখ েো ধ ো পড়রবই। সকছুসেন 
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হল একেো র্সড় এরিরছ আমো  কোরছ। েো  র্সড় েো  েস ত্র, স্বেোব, র্সড় কেরখ বলরে 
পো রব? 
 
মরন  মরধয একেো েোপো আনন্দ সনর ই র্সড়েো েুরল সেলোম বনু্ধবর   হোরে। হোমবড়োই 
িুর  গোর   কেোর  বড্ড েে আওড়ো  কহোমি, কথোাঁেো মুখ এবো  কেোাঁেো ক ো েোরব–
েপলেূণল হরব–উসেে সশক্ষো কেও ো েোরব। র্সড়েো হোরে সনর  কহোমি েীক্ষ্ণ্ণ কেোরখ কের  
 ইল ডো োরল  সেরক, কপছরন  ডোলো খুরল খুাঁসের  কেখল কেে কো  কলকবেো–প্রথরম 
খোসল কেোরখ, েো প  একেো শসিশোলী আেশকোে সের । খেোি কর  ডোলো বন্ধ কর  
র্সড়েো েখন সফস র  সেল আমো  হোরে, েখনকো  কিই কেো োল-ঝুরল পড়ো শুকরনো 
মুখচ্ছসব কেরখ আনন্দ আ  েোপরে পো লোম নো–কহরি কফললোম। 
 
র্সড়েো িম্প্রসে িোফ ক ো হর রছ কেল সের । ফরল সিদ্ধোরন্ত আিো  মরেো ককোরনো সেে 
আ  পরড় কনই, বলরল ও। 
 
বরলছ সিক। আমো  কোরছ পোিোরনো  আরগ কেল সের ই িোফ ক ো হর রছ র্সড়। 
 
মরন মরন সকন্তু ফোলেু অেুহোে কেখোরনো  অপ োরধ অপ োধী ক লোম বনু্ধব রক। 
নোেরে–েোনরল উরিোরন  কেোষ। র্সড় েসে কেল সের  িোফ নো-ক োই হে, এমন কী সেে 
কি আসবষ্কো  ক ে র্সড়  কলকবেো কথরক? েরত্তো িব…। 
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স্বপ্নচ্ছন্ন, গোলো-েকেরক কেোরখ কসড়কোরি  সেরক েোসকর  কহোমি বলরল, মরন  মরেো–
হরলও র্সড় সনর  গরবষণো এরকবোর  বৃথো েো সন। েুল হরল শুধর  সের ো। আমো  
সিদ্ধোন্ত–এই র্সড়েো কেোমো  বড়েো । সেসন কপর সছরলন কেোমো  বোবো  কোছ কথরক! 
 
র্সড়  কপছরন H. W. অক্ষ  েুরেো কেরখ সনশ্চ  বলছ? 
 
হযোাঁ W. হল কেোমো  নোরম  আেযক্ষ । আে কথরক পঞ্চোশ বছ  আরগকো  েোস খ 
 র রছ র্সড়  মরধয; অথলোৎ এ-র্সড় আমোরে  বোবোরে  আমরল  র্সড়। েরড়ো ো সেসনি 
িোধো ণে বোসড়  বরড়ো কছরল পো  বোবো  নোরমই েো  নোম হ । আসম েোসন কেোমো  
বোবো গে হর রছন বহু বছ  আরগ। েো  মোরন এ-র্সড় এরিসছল কেোমো  বড়েো  হোরে। 
 
সিক হরচ্ছ। আ  সকছু? 
 
সেসন একেু অপস চ্ছন্ন স্বেোরব  মোনুষ–একেু ককন কবসশই বলরে পো । হুাঁশ কনই 
ককোরনোসেরক। কবপর ো ো, অবস্থো খুব িচ্ছল সছল। সকন্তু েোকো  োখরে হ  কী কর  
েোনরেন নো। েোই মোরঝ মোরঝ ে ম েোস ররয  মরধয ককরেরছ আবো  কখরনো েোকো  
গড়োগসড় সনর রছন। কশষকোরল মে ধর ন এবং মো ো েোন। বলো  মরেো আ  সকছু পোসচ্ছ 
নো। 
 
কে ো  কথরক সছেরক কগলোম আসম। কখোাঁড়োরে কখোাঁড়োরে অসস্থ েোরব পো েোস  ক রে 
লোগলোম র্ ম –সেিেো  েইেমু্ব  হর  উিল কেে েো। 
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আমো  েোেো কবেো ো  খব  আরগই সনর ছ, এখন এমন েোন ক রল কেন র্সড়  মরধয 
কথরক কি খব  উদ্ধো  ক রল। িোমোনয একেো পুর োরনো র্সড় কেরখ এে কথো বলো েো , 
আসম সবশ্বোি কস  নো। সবশ্বোি ক োরেও পো রব নো? েিোসমেুকু নো-ক রলই পো রে। কী 
অনযো ! কী অনযো ! 
 
িহৃে  করে কহোমি বলরল, েো ো ডোিো , ক্ষমো কর ো আমোরক। বযোপো েোরক একেো গূঢ় 
িমিযো সহরিরবই সনর সছলোম, েুরল সগর সছলোম সবষ েো বযসিগে এবং েুুঃখ কপরে পো । 
েরব সবশ্বোি ক , এ-র্সড় হোরে আিো  আরগ েোনেোম নো কেোমো  একেন েোই আরছ। 
 
েোহরল েোনরল কী কর ? িবই কেো িেয র্েনো–সনেললো িসেয। 
 
কিেো আমো  কপোল। আসম কেকগুরলো িম্ভোবনো  কথো বরলসছ ককবল, অক্ষর  অক্ষর  
িসেয হর  েোরব েোসবসন। 
 
েরব কী, েো বলরল েো সনছক অনুমোন ন ? 
 
অনুমোন? আর  নো, অনুমোন আসম কখরনো কস  নো। খুব খো োপ অরেযি–েুসিরবোরধ  
িবলনোশ কর  ছোরড়। আমো  সেন্তো  ধো োেো েুসম অনুধোবন ক রে পোর োসন বরলই পুর ো 
বযোপো েো মরন হরচ্ছ এে অদু্ভে র্েনো েে কছোট্টই কহোক নো ককন, েোরক েসে সিকমরেো 
পেলরবক্ষণ ক ো েো –বৃহৎ সিদ্ধোন্ত নো-এরি পোর  নো। কেমন ধ  নো ককন, আসম কেোমোরক 
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প্রথরমই বললোম, কেোমো  বড়েোসে  হুাঁশ সছল নো ককোরনোসেরক। র্সড়  েলো  সেকেো লক্ষ 
ক রলই কেখরব শুধু কে েু-েো গো  েুবরড় কগরছ েো ন , িো োগোর  সবে  আাঁেড় আ  
কোেো  নোগ  র রছ, কেন কসিন বস্তু  িরে র্সড়েোরক ক রখ কেও ো  বেরেযি সছল–
অথলোৎ েোসব আ  খুের ো প িো  িরে এমন একেো  ত্নখসেে র্সড়ও অবরহলো  ক রখ 
কেও ো হে একই পরকরে। কে-কলোক পঞ্চোশ সগসন েোরম  র্সড় এে কহলোরফলোেোরব 
পরকরে সনর  কবড়ো , িবসেরক েো  হুাঁশ আরছ, এ-কথো সক বলো েো ? এই কথরকই 
আিো েো  আ  একেো সিদ্ধোরন্ত, এে েোসম বস্তু  মোসলক সেসন, েো  অনযোনয সেসনরি ও 
অেোব সনশ্চ  কনই। 
 
েুসিপ্রবোহ িুস্পষ্ট হও ো  মোথো কনরড় িো  সেলোম আসম। 
 
ইংলরন্ড  বন্ধসক কো বোস রে  স্বেোব হল র্সড় বোাঁধো  োখরলই সেসকরে  নম্ব েো সপন সের  
খুাঁসের  ডোলো  কেে  সেরক সলরখ  োরখ। কলরবল লোগোবো  েোইরে সন োপে, হো োরে 
পোর , সকন্তু কখোেোই ক ো নম্ব  কথরক েোরব। ডোলো  মরধয এ- কম নম্ব  কেখলোম কম 
কর ও েো রে। সিদ্ধোন্ত একেোই–হোরমশোই েোকো  েোনোেোসন সগর রছ কেোমো  েোেো ! এ 
কথরক কবর োরচ্ছ। একেো শোখো সিদ্ধোন্ত মোরঝ মোরঝ ধেনযেশো কোসের  কফ  েোকো  
গড়োগসড় সের সছরলন বরলই েোসম র্সড়েো ছোসড়র  সনর  সগর সছল বন্ধসক কো বোস   খপ্প  
কথরক। িবরশরষ কেোমোরকই বলব। েোসব  গেল েোরে আরছ কেে কো  কিই পোেেো  
সেরক একেু েোকোও! েোসব  েো পোরশ হোেো  হোেো  আাঁেরড়  েোগ কেখছ নো? েোসব 
ফিরক েোও ো  েোগ। মোেোল নো-হরল িুসস্থ  মোনুরষ  হোে এেোরব কখরনো অসস্থ  হ ? 
মোেোল ো সকন্তু কখরনো র্সড় কোছ ছোড়ো কর  নো– োরে কশোবো  িমর  র্সড়রে েম কে  
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কোাঁপো হোরে এই ধ রন  েোগ কফরল েোসব  গরেল  পোরশ। এখন বললো,  হিযেো 
ককোথো ? 
 
ককোথোও কনই, সেরন  আরলো  মরেোই িব স্পষ্ট কর  সেরল েুসম, বললোম আসম। কেোমো  
ওপ  অসবেো  ক ো  েরনয অনুরশোেনো হরচ্ছ। কেোমো  সবস্ম ক  এই ক্ষমেো  আমো  
আ ও একেু আস্থো থোকো উসেে সছল। েোক কগ, কেোমো  েো কপশো, কি- কম ককোরনো 
কোে এখন হোরে আরছ নোসক? 
 
একেম নো। কিইেরনযই কেো ককোরকন সনসচ্ছ। মগেরক নো-খোাঁসের  আসম থোকরে পোস  
নো। েো ছোড়ো েীবরন  আ  কী উরেশয বলরে পো । এরিো, এই েোনোলোেো  িোমরন 
েোাঁড়োও। েুসন োেো  এ- কম কেহো ো কখরনো কেরখছ? সন োনন্দ, েুুঃখম , লোে ককোথোও 
কনই–ককবল কলোকিোন। হলরে কু োশো কেরখছ কী কম রু্ পোক কখরে কখরে  োেো  
ওপ  সের  গসড়র  সপেল  রঙ  বোসড়গুরলো  ওপ  সের  েরল েোরচ্ছ? গেযম েো আ  
েড়বোরে  এ  েোইরে প্রকে রূপ আ  কখরনো কেরখছ? কী হরব শসি সনর  বলরে পো  
ডোিো ? শসিরক প্রর োগ ক ো  উপেুলি কক্ষত্রই েসে নো-পোও ো েো , লোে কী শসিমোন 
হর ? অপ োধ সেসনিেোই আেকোল গেোনুগসেক, মোনুরষ  অসেত্বও গেোনুগসেক, এই 
পস সস্থসেরে মোনুরষ  কে গুণ গেোনুগসেক ন –এ-িংিোর  কি-গুরণ  ককোরনো েোসহেোই 
কনই। 
 
গ ম কলকেোর   েবোব কেও ো  েরনয িরব মুখ খুরলসছ, এমন িমর  ে েো  কছোট্ট 
কর  নক কর  ঢুকল লযোন্ডরলসড–হোরে  েোর কোরব একেো কোডল। 
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বলরল বনু্ধব রক, আপনো  িরে কেখো ক রে েোন একেন ই ং কলসড। 
 
কোডলেো পড়ল কহোমি, সমি কমস  মিলেোন। হুম! এ-নোম কেো কখরনো শুসনসন–মরনই পড়রছ 
নো। সমরিি হোডিন, ই ং কলসডসেরক বলুন, ে ো কর  কেন কেের  আরিন। ডোিো  
েুসম কের ো নো। আসম েোই েুসম থোক। 
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ফ স বৃত্তান্ত 
 
েৃঢ় পেরক্ষরপ র্র  ঢুকরলন সমি মিলেোন। বোসহযক হোবেোব কবশ িংেে কেখলোম। 
কমর সে স্বণলরকশী কু্ষরকো । িোেিজ্জো  পোস পোেয আরছ। েু-হোে েেোনো  ঢোকো। 
পস চ্ছে রুসেিুন্দ , প্রশংিো  কেোগয, মহোর্ল ন –িোেোসিরে। েো কেরখ মরন হ , হোরে 
ঢোলোও েোকো কেমন কনই। কেোখ েুরড়োরনো ধূি োে হলরেরে কপোশোরক কোেছোাঁরে  
েোসল োসে একেম কনই। মোথো  ওই  রঙ ই েুসপ, একপোরশ শুধু একেো িোেো পোলরক  
ইশো ো। মুখ কেোখ খুব একেো সনখুাঁে ন , গোর    রঙ রূপ কফরে পড়রছ নো। সকন্তু 
হোবেোব কবশ সমসষ্ট এবং অমোস ক। সবরশষ কর  বরড়ো বরড়ো নীল কেোখেুসে িমরবেনো 
আ  আধযোসিকেো  আশ্চেলেোরব আকষলণী । সেন সেনরে মহোরেরশ  অরনক কমর   
িংস্পরশল আসম এরিসছ, সকন্তু কৃসষ্ট আ  িংরবেনশীলেো  মূেল প্রসেচ্ছসব িম্পন্ন এমন 
মুখ কখরনো কেসখসন। েরব একেো সেসনি লক্ষ নো-কর  পো লোম নো। বোইর  েেই িংেে 
আ  েৃঢ় থোকুন নো ককন, শোললক কহোমরি  এসগর  কেও ো কে োর  বিবো  িমর  
থ থস র  ককাঁরপ উিল কমর সে  কিোাঁে আ  হোে–েীে উরত্তেনো  িব লক্ষণই প্রকোশ 
কপল কেোরখ-মুরখ। 
 
সম. কহোমি, বলরলন সমি মিলেোন, আমো  অন্নেোেো সমরিি সিসিল-ফর স্টোর   একেো 
িোংিোস ক িমিযো  েে আপসন বড় িুন্দ েোরব ছোসড়র  সের সছরলন। আপনো  েক্ষেো  
েোাঁ  অগোধ সবশ্বোি, আপনো  িুন্দ  বযবহোর  সেসন িসেযই মুগ্ধ। কিইিূরত্রই এলোম 
আপনো  কোরছ। 
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সমরিি সিসিল ফর স্টো , সেন্তোমগ্নেোরব নোমেো উচ্চো ণ ক ল কহোমি। েো  একেো কোে 
একবো  কর  সের সছলোম বরে–অসবসশয কসিন সকছু ন –েরল  মরেো কিোেো! 
 
সেসন অবশয েো মরন কর ন নো। আমো  ককিেোরক সকন্তু আপসন কিোেো বলরে পো রবন। 
এ- কম েসেল, অদু্ভে আ  িোংর্োসেক েুরবলোধয পস সস্থসেরে আসম েীবরন পসড়সন। 
 
েু-হোে র্রষ নরড়েরড় বিল শোললক কহোমি, প্রেীি হল েকু্ষ। ইগল পোসখ  মরেো শোসনে 
কেোখ-মুরখ ফুরে উিল অিোমোনয একোগ্রেো ঝুাঁরক বিল কে োর   ওপ । 
 
বলল কোেছোাঁে কোরে  গলো , বলুন আপনো  ককি! 
 
আসম পড়লোম মহো ফোাঁপর । সবষম সবেে হর  কে ো  কছরড় উরি েোাঁসড়র  বললোমআসম 
েোহরল েসল— 
 
কমর সে সকন্তু িরেিরে েেোনো-প ো হোে েুরল সন ে কর  সবলক্ষণ সবসস্মে ক রলন 
আমোরক। 
 
বলরলন, আপনো  বনু্ধ থোকরল সকন্তু আমো  অরশষ উপকো  হরব! 
 
অগেযো আসম বরি পড়লোম কে োর । 
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সমি মিলেোন বলরলন, কছোট্ট কর  বলো েোক র্েনোগুরলো। আমো  বোবো েো েী  
কিনোবোসহনীরে অসফিো  সছরলন। বোচ্চোরবলো  আমোরক কেরশ পোসির  সের সছরলন মো 
মো ো েোও ো  প ! ইংলরন্ড আমো  ককোরনো আিী  কনই। এসডনব ো  একসে েমৎকো  
কবোসডলংর  আমোরক মোনুষ ক ো  বযবস্থো উসন কর সছরলন কিখোরনই মোনুষ হর সছ আমো  
িরের ো বছ  ব ি পেলন্ত। আমো  বোবো সছরলন ওাঁ  ক সেরমরন্ট  সিসন   কযোরেন। 
১৮৭৮ িোরল বোর ো মোরি  ছুসে সনর  উসন কেরশ সফ রলন। লন্ডন কথরক কেসলগ্রোম 
পোিোরলন আমোরক। সলখরলন িব কুশল, েোরলোেোরবই কেরশ সফর রছন, উরিরছন 
লযোংর্যোম কহোরেরল, আসম কেন পত্রপোি েরল আসি। কবশ মরন আরছ সেসি  মরধয কেহ 
েোরলোবোিো আশীবলোে কেন ঝর  পরড়সছল। লন্ডন কপৌঁরছ লযোংর্োম কহোরেরল সগর  শুনলোম 
কোরেন মিলেোন কিখোরন উরিসছরলন বরে সকন্তু আরগ   োরে কবস র  কগরছন। আ  
কফর নসন! িো োসেন হো-সপরেযশ কর  বরি  ইলোম েো  পথ কের ! কিই  োরত্রই 
মযোরনেোর   কথোমরেো পুসলরশ খব  সেলোম। পর   সেন িকোরল িব খবর   কোগরে 
সবজ্ঞোপনও সেলোম। সকন্তু ককোরনো ফল হল নো–সনরুসেষ্ট বোবো  ককোরনো খব ই কিই কথরক 
আে পেলন্ত আসম পোইসন, কেরশ এরিসছরলন বুক ে ো আশো সনর  শোসন্ত আ  আ োরম 
কেো সেন কোসের  কেরে, সকন্তু– 
 
ফুাঁসপর  উিরলন সমি মিলেোন–অধলপরথ েব্ধ হল কথো–হোে  োখরলন গলো ! 
 
কনোেবই খুরল কহোমি প্রশ্ন ক ল, েোস খেো করব? 
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১৮৭৮ িোরল  কেি ো সডরিম্ব  উসন অেৃশয হর  েোন প্রো  েশ বছ  আরগ। 
 
মোলপত্র? 
 
কহোরেরলই সছল। িূত্র সবরশষ পোও ো েো সন। সকছু বই, েোমোকোপড় আ  আন্দোমোন 
দ্বীপপুরে  সবে  েুষ্প্রোপয সেসনি দ্বীপোন্ত  কর সে ক্ষীরে  উসনই সছরলন িবলপ্রধোন। 
 
শহর  ককোরনো বনু্ধ সছল কযোরেন মিলেোরন ? 
 
একেরন  নোমই েোসন আসম কমে  কশোরটো–ওাঁ  ক সেরমরন্ট  কোে ক রেন থোসেল কফোথল 
বরম্ব ইনফযোসি। সকছুসেন আরগই অবি  সনর সছরলন কমে , থোকরেন আপনো  
ন উরড৬, কেোগোরেোগ কর  কেরনসছলোম উসন নোসক েোনরেনই নো কে িেীথল অসফিো  
ইংলরন্ড সফর রছন। 
 
আশ্চেল ককি কেখসছ, মন্তবয ক ল কহোমি। 
 
িবরের  আশ্চেল অংশেুকু কেো এখনও বসলসন আপনোরক। বছ  কর ক আরগ–১৮৮২ 
িোরল  ৪ কম–েোইমি পসত্রকো  একেো সবজ্ঞোপন কবর োল–সমি মিলেোন কেন সনরে  
গ রে িোড়ো কেন–সিকোনোও েোসনর  কেন। সবজ্ঞোপরন কোর ো নোম কনই, সিকোনোও কনই! 
আসম েখন সমরিি সিসিসল ফর স্টোর   বোসড়রে গৃহসশক্ষস ত্রী  েোকস  সনর  ঢুরকসছ! 
ওাঁ  প োমশলমরেো ধেসনরক  সবজ্ঞোপন েরম্ভ ছোসপর  সেলোম আমো  সিকোনো। কিইসেনই 
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ডোকরেোরগ একেো কছোরেো কোডরবোরডল  ককৌরেো এল আমো  নোরম কেের  একেো 
 ীসেমরেো প্রকোি মুরিো–েোরুণ জ্বলজ্বরল। কোর ো সেসি কনই কেের । কিইসেন কথরক সফ-
বছ  সিক ওইসেরন একই কম ককৌরেো  মরধয ডোরক এরিরছ একসে কর  অসবকল 
ওই কম মুরিো! সকন্তু কক কে পোিোরচ্ছ, েো  ককোরনো সেে থোরকসন ককৌরেো  মরধয। 
নোমক ো একেন সবরশষজ্ঞ বরলরছন প্রসেসে মুরিোই নোসক অেযন্ত মূলযবোন এবং েুললে 
িহরে পোও ো েো  নো। এ-েোরে  মুরিো আপসন সনরে কেখরলই বুঝরবন িসেযই িুন্দ  
সকনো। 
 
বলরে বলরে একেো কেপেো বোক্স খুরল অেুযকৃষ্ট ছ-সে মুরিো কেখোরলন মিলেোন। েীবরন 
এ- কম মুরিো কেখো  কিৌেোগয আমো  হ সন। 
 
শোললক কহোমি বলরল, আপনো  সববৃসে শুরন আমো  ককৌেূহল েোগ্রে হর রছ। আপনোরক 
সনর  সকছু র্রেরছ সক? 
 
হযোাঁ, আেরকই র্রেরছ। এরিসছ কিই কো রণই। আে িকোরল এই সেসিেো কপলোম। 
আপসন সনরে পরড় কেখুন। 
 
ধনযবোে, হোে বোসড়র  সেসিেো সনর  বলরল কহোমি। খোমেোও ে ো কর  কেরবন। লন্ডন 
এি-ডসিউ ডোকর্র   ছোপ, েোস খ, িোেই েুলোই! ককোরণ পুরুরষ  বুরড়ো আঙুরল  ছোপ 
খুব িম্ভব ডোকসপর োরন ! িবরের  েোরলো েোরে  কোগে। এক পযোরকে খোরম  েোমই 
হ-কপসন। সেসিপরত্র  কোগে বোছোইর   বযোপোর  খুাঁেখুাঁরে স্বেোব। সিকোনো কনই। আে 
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 োে িোেেো  সলসি োম সথর েোর   বোইর  বোাঁ-সেক কথরক েৃেী  থোরম  কগোড়ো  হোসে  
থোকরবন। ে িো নো-থোকরল িরে েু-েন বনু্ধ আনরবন। অরনক অসবেো  হর রছ আপনো  
ওপ –এবো  েো  িুসবেো  হরব। পুসলশ আনরবন নো। আনরল বৃথো কেষ্টো েোনরবন। 
আপনো  অজ্ঞোে বনু্ধ। বোুঃ, এ কেো কেখসছ েোরুণ  হিয। কী ক রবন সিক কর রছন, 
সমি মিলেোন। 
 
কিইেোই কেো সেরজ্ঞি ক রে েোই আপনোরক। 
 
েোহরল েলুন েোও োই েোক। আসম, আপসন আ  হো, ড. ও োেিনও েোরবন িরে। 
পত্ররলখক েু-েন বনু্ধ  কথো সলরখরছ। আম ো েুই বনু্ধ এ  আরগও একিরে কোে 
কর সছ। 
 
সকন্তু উসন সক আিরবন? হোরবেোরব কেস্বর  কবশ খোসনকেো সমনসে ফুসের  েুরল বলরলন 
েরমসহলো। 
 
সনশ্চ  আিব, িোনরন্দ আিব, আমোরক সের  েসে আপনো  ককোরনো কোে হ , েোহরল 
সনরেরক ধনয মরন ক ব, বললোম গোঢ় করে। 
 
আপনো ো েুেরনই বরড়ো েোরলো, বরড়ো ে োলু। েোকস  কথরক অবি  কনবো  প  কথরক 
আমো  ককোরনো বনু্ধ কনই েো  কোরছ মন খুরল কথো বলো েো । ছেো  এরল আপনো ো ধেস  
থোকরবন কেো? 
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েো  কবসশ কেস  ক রবন নো, বলরল কহোমি। আ  একেো বযোপো  পস ষ্কো  কর  েোন। 
এই সেসি আ  মুরিো  বোরক্স  গোর  কলখো সিকোনো সক একই হোরে কলখো? 
 
সিকোনোগুরলো িরেই এরনসছ, বরল কগোেোছর ক কোগে এসগর  সেরলন সমি মিলেোন। 
 
মরকল সহরিরব িসেয আপসন আেশল। েখন েো ে কো  েো কবোঝবো  ক্ষমেো আপনো  
আরছ। কেখো েোক এবো  কলখোগুরলো, কোগেগুরলো কেসবরল সবসছর  শোললক কহোমি 
পেলো িরম েসকে েৃসষ্ট সনরক্ষপ কর  েলল এক কোগে কথরক আর ক কোগরে। 
 
হোরে  কলখো লুরকোরনো হর রছ সিকোনো কলখবো  িমর  সকন্তু সেসি কলখবো  িমর  কি 
কেষ্টো হ সন। একেু পর  একই কলোরক  কলখো ককোরনো িরন্দহ কনই। এই কেো কেখুন নো 
কছোরেো হোরে  C অক্ষ েো–কশরষ  সেরক  েোনেো একই কম। শরে  কশরষ  ১েো 
কেরখরছন–একইেোরব কপাঁেোরনো হর রছ মোঝখোনেো। সিকোনো  কলখো আ  সেসি  কলখো 
সলরখরছ একই বযসি, সমরথয আশ্বোি সেরে েোই নো সমি মিলেোন, সকন্তু একেো কথো 
কিোেোিুসে েোনরে েোই। এই কলখো  িরে আপনো  বোবো  হোরে  কলখো  ককোরনো সমল 
আরছ সক? 
 
এরকবোর ই নো। 
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েোনেোম েোই বলরবন। েোহরল ওই কথোই  ইল, সিক ছেো  আিুন। কোগেগুরলো ে ো 
কর  ক রখ েোন–আ  একবো  মোথো র্োমোরে েোই। এখন সেনরে বোরে। আিুন েোহরল। 
 
আসি, বরল উজ্জ্বল, িহৃে  কেোরখ পেলো িরম আমোরে  েুেরন  মুরখ  পোরন েোসকর  
সমি মিলেোন মুরিো  বোক্স েুরল েোলোন ক রলন বুরক  মরধয এবং ে েস র  কনরম 
কগরলন সিাঁসড় কবর । 
 
েোনলো  েোাঁসড়র  কের   ইলোম েো  পরথ  সেরক।  োেো  সেড় কোসের  দ্রুে পেরক্ষরপ 
েরলরছন সমি মেোন। কেখরে কেখরে ধূি  েুসপ আ  িোেো পোলক সবনু্দ  মরেো হোস র  
কগল সেরড়  মরধয। 
 
সফর  েোাঁসড়র  বললোম িহরষল, আশ্চেল কমর  বরে–কেখরলই েোরলো লোরগ! 
 
কহোমি সকন্তু এ  মরধযই কফ  পোইপ ধস র  সনর রছ। কে োর  কহলোন সের  েুই কেোরখ  
পোেো অরধলক নোসমর  বলরল অবিন্ন করে, েোই নোসক? কখ োল কস সন। 
 
কহোমি েুসম িসেযই একেো েন্ত্রসবরশষ একেো সহরিরব  কল। মোরঝ মোরঝ কেোমো  মরধয 
এমন একেো ডোহো অমোনুসষকেো ফুরে ওরি কে বলবো  ন । 
 
মৃেু হোিল শোললক কহোমি। 
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বলল, বযসিগে গুণোবসল কেন সবেো বুসদ্ধরক আচ্ছন্ন নো-কর –এই হল প্রোথসমক 
প্রর োেন। আমো  কোরছ একেন মরকল একেো একক ছোড়ো সকছুই ন –িমিযো  সনছক 
একেো অংশ। আরবগ-েোরবগ মোথো েোড়ো সেরল েুসি  ধো  কেোাঁেো কর  ছোড়রবই–
আেকোরে পো রব নো। গুসলর  েোরব সবরেষণ সেন্তো, আসম েোসন সনরে  সেন কছরল-
কমর রক কেফ সবমো  েোকো পোও ো  কলোরে সবষ খোইর  কমর সছল এমন একসে মসহলো 
কথোবোেলো  কে িেযই েুবনরমোসহনী। আবো  এমন একেন েররলোকরক েোসন েোরক 
কেখরলই গো সর্ন সর্ন কর  ওরি–অথে সেসন আড়োই-লোখ পোউন্ড খ ে কর  বরি আরছন 
লন্ডরন  েীনেস রর  অবস্থো কফ োবো  েরনয। 
 
এ-ককিেো অবশয– 
 
বযসেিমরক কখরনো ব েোে কস  নো আসম। বযসেিম সন রম  উরটো। হোরে  কলখো 
কথরক েস ত্র সনণল  িম্পরকল পড়োশুনো আরছ? এই েোনো কলখো কেরখ কলখক িম্বরন্ধ সকছু 
বলরে পো রব? 
 
কলখোেো স্পষ্ট এবং িোেোরনো, বললোম আসম। েস রত্র েৃঢ়েো আরছ, কোে কো বোর   
অরেযি আরছ। 
 
মোথো নোড়রে লোগল কহোমি। 
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বলল, লম্বো অক্ষ গুরলো লক্ষ কর ো। অনয অক্ষ গুরলো  মোথো ছোসড়র রছ বরল মরনই হ । 
D কেরখ মরন হরচ্ছ কেন, A, F কেো ন –কেন E েস ত্র েোরে  েৃঢ়, েে েসড়র -মসড়র ই 
েো ো সলখুক নো ককন, লম্বো অক্ষ গুরলো িবিম  স্পষ্ট কর  কলরখ–একেো  িরে আ  
একেো গুসলর  েো  নো। কছোরেো হোরে  K গুরলো  মরধয সেরত্ত  কেোলো মোন অবস্থো 
ফুরেরছ, বড় হোরে  অক্ষ গুরলো  মরধয আিপ্রেয  সিকর  পড়রছ। একেু কবর োসচ্ছ। 
বইপত্ত  র্োাঁেরে হরব। এই বইেো পরড় কেখ–এ- কম আশ্চেল বই আে পেলন্ত আ  কলখো 
হ সন। উইনউড  ীডির   মোনুরষ  আিবসল। এক র্ণ্টো  মরধয সফ সছ। 
 
বইখোনো হোরে সনর  েোনলো  বিলোম, মন সকন্তু উধোও হল বইর   পোেো  আওেো 
কথরক। কলখরক  েুুঃিোহসিক েসবষয-েশলন কছরড় মন ছুরে কগল সমি মেোরন  কপছরন 
কিই সমসষ্ট হোসি গেী  িুর লো কেস্ব  আ  মোকড়িো  েোরল  মরেো েোরক েসড়র  ধ ো 
সবসেত্র  হরিয  মরধয সনমগ্ন হর   ইল আমো  অন্ত । বোবো সনরুরেশ হও ো  িমর  
ব ি সছল িরের ো–েো  মোরন ব ি এখন িোেোশ বরড়ো সমসষ্ট ব ি, ককননো সিক এই 
ব ুঃিসন্ধকোরলই কেৌবন হো ো  েো  আিিরেেনেো অসেজ্ঞেো  েোর  সবনম্র হর  আরি 
উেগ্র মসে েো! িো  বরি আকোশপোেোল এইিব সেন্তো ক রে ক রে কশষকোরল এমন 
িব সবপজ্জনক সেন্তোও উাঁসকঝুাঁসক মো রে লোগল মোথো  মরধয কে কেৌরড় সগর  বিলোম 
কেসবরল এবং ক োগ সনরূপণ সবেযো  িবলোধুসনক গ্রন্থখোসন কেরন সনর  পোগরল  মরেো উলরে 
কেরে লোগলোম পোেো  প  পোেো। িোমোনয একেো ডোিো  আসম–কিনোসবেোগ কথরক 
অবি  কনও ো আসমল িোেলন, একেো পো কমরেোস , বযোরঙ্ক  েসবরল  কেো  েো  েোইরেও 
কম, িোহি কেো আমো  কম ন ? এইিব সেন্তো সবলোি প্রে  কেও ো আমোরক কেো িোরে 
নো। সমি মিলেোন একেো সনছক একেো, একেো েগ্নোংশ–ইমো ে গড়রে কগরল অরনক 
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ইরে  একসে ইরে  মরেোই সেসনও িমোধোন ইমো রে  একসে অংশ ছোড়ো সকছুই ন । 
েসবষযৎ আমো  েমিোচ্ছন্ন কহোক নো ককন, পুরুরষ  মরেোই েো  িমু্মখীন হও ো উসেে–
আরল ো  আরলো  মরেো ম ীসেকো কল্পনো সের  অন্ধকো োচ্ছন্ন েসবষযৎরক আরলোকম  
কর  কেোলো  প্ররেষ্টো  ককোরনো লোে আরছ সক? 
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সমাধাযনর সন্ধাযন 
 
কহোমি সফ ল িোরড় পোাঁেেো । কমেোে খুব শস ফ, উৎিোহ উেীপনো  ঝকমক ক রছ 
কেোখ-মুখ। এই হল শোললক কহোর মি। কখরনো সবষোরে  কমরর্ অন্ধকো , কখরনো 
উরত্তেনো  প্রিোরে ঝলমরল। 
 
এ-ককরি খুব একেো  হিয কনই, কোরপ আসম েো কঢরল সেরে কোপেো েুরল সনর  বলরল 
ও : এখন শুধু একেো সবষ  পস ষ্কো  ক ো ে কো । 
 
কি কী!  হিয িমোধোন কর  কফলরল! 
 
অেখোসন বলোেো সিক হরব নো। একেো বযোপো  আসবষ্কো  কর সছ–েো খুব ইসেেম । 
অেযন্ত ইসেেম । সবশেেোরব বযোপো েোরক এবো  েোনো ে কো । েোইমি পসত্রকো  
পুর োরনো ফোইল র্োাঁেরে সগর  কেখলোম থোসেল কফোথল বরম্ব ইনফযোনসি  অবি  প্রোি 
অসফিো  এবং আপো  ন উরড  বোসিন্দো কমে  কশোরটো ১৮৮২ িোরল  ২৮ এসপ্রল 
ম রেহ েযোগ কর রছন। 
 
বুসদ্ধ আমো  খুবই কমোেো হরে পোর , সকন্তু েোই কহোমি আসম কেো সকছুরেই বুঝরে 
পো সছ। এ-খবর   মরধয কীরি  ইসেে েুসম কপরল। 
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কী আশ্চেল। বুঝরল নো বযোপো েো? িসেযই অবোক ক রল আমোরক। সবষ েোরক েোহরল 
এই েৃসষ্টরকোণ কথরক কেরখো। কযোরেন মিলেোন অেৃশয হরলন। লন্ডন শহর  একেরন  
বোসড়রেই সেসন কেরে পোর ন গল্পগুেব ক ো  েরনয সেসন হরলন কমে  কশোরটো। সকন্তু 
কমে  কশোরটো িোফ বরল সেরলন কযোরেন মিলেোন লন্ডরন এরিরছ সকনো েো-ই সেসন 
েোরনন নো। পোাঁে বছ  পর  মো ো কগরলন শশোরটো। মৃেুয  িোে সেরন  মরধযই কযোরেন 
মেলোরন  কমর  একেো েোসম উপহো  কপরলন এবং প্রসে বছ  একেো িমর  আিরে 
লোগল কিই উপহো । অবরশরষ এরিরছ একেো সেসি েোরে বলো হর রছ েরমসহলো  ওপ  
নোসক অসবেো  ক ো হর রছ। বোরপ  কোছ ছোড়ো ক ো ছোড়ো কমর   ওপ  আ  কী অসবেো  
হরে পোর  এরক্ষরত্র? কশোরন্টো  মৃেুয  সিক প  কথরক উপহো  কেও ো শুরু হল ককন? 
কশরটো  উত্ত োসধকো ী সক েোহরল েোনে কে মেলোরন  কমর   উপ  গুরুে  অসবেো  
ক ো হর রছ। েোই েো  ক্ষসেপূ ণস্বরূপ বছ  বছ  মুরিো পোসির  প্রো সশ্চত্ত কর রছ? 
বরলো েো ো এ ছোড়ো আ  সকছু বযোখযো মোথো  এরি থোকরল বরল ফযোরলো। 
 
সকন্তু এই সক একেো ক্ষসেপূ ণ হল! একী অদু্ভে প্রো সশ্চত্ত! েো ছোড়ো সেসিেো ছ-বছ  
আরগ নো-সলরখ এখনই-বো সলখরে কগল ককন? ফযোকড়ো আ ও আরছ। সেসিরে বলো 
হর রছ অসবেোর   িুসবেো  এবো  হরব। সকন্তু িুসবেো েো কী ধ রন ? এে বছ  পর  
আশো ক ো েো  নো সপেৃরেব কবাঁরে আরছন। সমি মোরন  ককরি এ ছোড়ো আ  সক ককোরনো 
অসবেো  কেোমো  েোনো কনই। 
 
সেন্তোমগ্নেোরব কহোমি বলরল, আরছ আরছ, অরনক অিুসবরধই আরছ। আে  োরে 
অসেেোরন  প  কেখরব, সকছু অিুসবরধ েূ  হর রছ। ওই কেো এরি কগল েো  েোকো  
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গোসড়–কেের  কেখো েোরচ্ছ মিলেোনরক। েুসম ধেস ? েোহরল েরলো কনরম েোও ো েোক। ছ-
েো কবরে কগরছ। 
 
আসম েসপ আ  িবরের  েো ী ছসড় সনলোম। কহোমি সকন্তু ড ো  কথরক স েলবো  কব  
কর  েোলোন ক ল পরকরে। পস ষ্কো  কবোঝো কগল, ধনশ অসেেোরন ঝোরমলো  আশঙ্কো 
ক রছ শোললক কহোমি। 
 
কোরলো আলখোেো  িবলোে মুরড় বরিসছরলন সমি মিলেোন। েোবপ্রবণ মুখসে িংেে সকন্তু 
সববণল। সববণল নো-হরলই ব ং অবোক হেোম। অদু্ভে অসেেোরন পো বোসড়র  ককোরনো মসহলো 
েসে অস্বসে অনুেব নো-কর ন, েোহরল েোরক শুধু মসহলো ছোড়োও অনয সকছু বলরে হ , 
অস্বসে িরেও সমি মিলেোরন  আিিংেরম সকন্তু ত্রুসে কনই। কহোমরি  প্রশ্নগুরলো  উত্ত ও 
সের  কগল ঝেপে। 
 
কমে  কশোরটো বোবো  সবরশষ বনু্ধ সছরলন। প্ররেযকেো সেসিরে কমের   উরেখ থোকে। 
আন্দোমোন দ্বীপপুরে কিনোবোসহনী  কনেৃরত্ব সছরলন উসন এবং বোবো েু-েরনই–কিইেরনযই 
অে অন্ত েেো। েোরলো কথো, বোবো  কেসবরল একেো অদু্ভে কোগে পোও ো সগর সছল–
মোথোমুিু ককউ বুঝরে পোর সন। িরে কর  এরনসছ েসে আপসন কেখরে েোন, েসেও েোসন 
এ-কোগরে  ককোরনো গুরুত্বই কনই, এই কেখুন। 
 
িন্তপলরণ কোগেেো  েোে খুরল হোাঁেু  ওপ  সবসছর  ধ ল কহোমি। েো প  কবশ 
পদ্ধসেমোসফকেোরব কেখরে লোগল কনরেক্স কলন্স সের । 
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মন্তবয ক ল এইেোরব, কনসেে কপপো –েো েবরষল ধেস । এক িমর  একেো কবোরডল সপন 
সের  আেকোরনো সছল। নকশোেো একেো প্রকোি বোসড়  পুর ো বোসড়  ন –একেো অংরশ । 
অরনক হল র্ , অরনক বো োন্দো, অরনক গসলপথ। একসেরক লোলকোসল সের  আাঁকো কছোট্ট 
িি সেে। েো  সিক ওপর ই সফরক-হর  েোও ো কপনসিরল  কলখো–বোাঁ-সেক কথরক ৩০ 
৩৭। বোাঁ-সেরক  ককোরণ অদু্ভে িোংরকসেক সেে। একই লোইরন েো রে িি–কেন হোরে 
হোে ছুাঁর   র রছ। এ  পোরশ কলখো, েোর   িংরকে–কেোনোথন স্মল, মোরহোরমে সিং, 
আবেুেো খোন, কেোে আকব । হোরে  কলখো  ীসেমরেো কগোেো কগোেো, ধযোবড়ো েোইরপ । 
হো  মোনলোম। হোরে  ককরি  িরে একোগরে  ককোরনো িম্পকল কেখসছ নো। েো িরেও 
বলব কোগেেো একেো গুরুত্বপূণল েসলল–েোই িেরত্ন পরকে বইর   মরধয ক রখ কেও ো 
হর সছল–ককননো কোগরে  েু-পোশই কবশ পস ষ্কো । 
 
বোবো  পরকরে বইর   মরধযই কপর সছলোম কোগেখোনো। 
 
েত্ন কর  ক রখ সেন মিলেোন। হ রেো কোরে লোগরে পোর । বযোপো খোনো কশষ পেলন্ত 
আ ও কর্ো োরলো হর  েোাঁড়োরে পোর –এ- কম একেো িরন্দহ উাঁসকঝুাঁসক সেরে শুরু কর রছ 
আমো  মরন  মরধয। প্রথরম সকন্তু েোসবসন এ-ককরি এে িূক্ষ্মেো থোকরে পোর । 
েোবনোগুরলোরক নেুন কর  কেরব কেখো ে কো । 
 
এই বরল গোসড়  আিরন কহলোন সের  বিল কহোমি। শূনয েৃসষ্ট আ  েোন-েোন মুখচ্ছসব 
কেরখই বুঝলোম গেী  সেন্তো  কি মগ্ন। বেলমোন অসেেোন এবং অসেেোরন ফলোফল কী 
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হরে পোর –এই সনর  সনম্নকরে কথো বলরে লোগলোম আসম আ  সমি মিলেোন। বনু্ধব  
কহোমি সকন্তু গন্তবযস্থোরন নো-কপৌছোরনো পেলন্ত মুখ কগোমড়ো কর  বরিই  ইল সেন্তো  
আব ণ কেে ক ো কগল নো সকছুরেই। 
 
কিরেম্বর    োে… িোেেো েখনও বোরেসন। সকন্তু িো োসেনেো বরড়ো একরর্র  সবষণেো  
ককরেরছ–এখন গোঢ় কু োশো আরে আরে গ্রোি ক রছ সবশোল শহ সেরক, কোেো রঙ  কমর্ 
কেন মুখ কোরলো কর  ঝুলরছ কোেোরে  োেো  ওপ ।  োেো  েু-ধোর  লযোম্পরপোস্ট কথরক 
অসে ক্ষীণ আরলো  আেো েিোকোর  পরড়রছ কোেো পযোাঁেরপরে ফুেপোরথ। কেোকোন-পিোস   
েোনলো কথরক হলরেরে েুযসে বোম্পম  বোেোরি  মরধয সের  সেেলক ক খো  সবচু্ছস ে 
হরচ্ছ বরে, সকন্তু েনবহুল পরথ েো  কর্ো  অস্পষ্ট, িমোগে েঞ্চল আেো  পেলবসিে 
হর রছ। এইিব আরলোক সবচু্ছ রণ  মরধয কেরি উরিই সমসলর  েোরচ্ছ িোস  িোস  মুখ 
কেন কপ্ররে  মুখ। অরলৌসকক এই পস রবরশ অন্তে আমো  েোই মরন হরচ্ছ। কশষ কনই 
মুরখ  িোস  । িংকীণল আরলোক পস ির  কেন কশোেোেোত্রো কর  েোরচ্ছ েুেুরড় মুখগুরলো–
ককউ হোিযমুখ , ককউ সবষোেগ্রে, ককউ উভ্রোন্ত, ককউ প্রিন্ন। অন্ধকো  কথরক আরলো  
এরি কফ  সমসলর  েোরচ্ছ অন্ধকোর  ন রলোরক  েো সন ম। ছো ো কেরখ েমরক ওিো বো 
েোবনো শুরু কর  কেও ো আমো  ধোরে কনই। সকন্তু কিসেরন  কিই  োেেো কেন 
ককমনের ো। সবষণ, মন্থ , গুরুেো । কগোরে  ওপ  সবষ কফোাঁড়ো  মরেো েরলসছ একেো 
অেযদু্ভে কোরে  েোস ত্ব সনর । িব সমসলর  নোেলোি হর  পরড়সছলোম, মনেোও খুব েরম 
সগর সছল। সমি মেোরন  মুখ কেরখ আাঁে ক লোম কে েরমসহলোও আমো ই মরেো মোনসিক 
সবকোর  েুগরছন। এিব েুচ্ছ প্রেোব কোসের  ওিো  মরেো শোন্ত ধোেু শুধু একেরন ই 
সছল আমোরে  মরধয শোললক কহোমরি । এসেক সের  কি আমোরে  কের  অরনক উাঁেুরে। 
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কনোেবই হোাঁেু  ওপ  কমরল ধর  পরকে লেরন  আরলো  মোরঝ মোরঝ কি নোনো কম 
সহরিব আ  কথো সলরখ  োখরছ পোেো  প  পোেো । 
 
সলসি োম সথর েোর  কপৌঁরছ কেসখ েু-পোরশ  প্ররবশপরথ  িোমরন এ  মরধযই সেড় 
েরমরছ। িোমরন  সেরক গোসড় আ  গোসড়। আিরছ, েোাঁড়োরচ্ছ, শোেল-প ো পুরুষ আ  শোল 
গোর  সহর রমোড়ো মসহলো ো নোমরছন, েোড়ো গুরন সেরচ্ছন, গোসড় েরল েোরচ্ছ। েৃেী  
থোমেো  িোমরন আিরে বলো হর সছল সেসিরে! কপৌঁরছোরলোম কিখোরন। িরে িরে 
ককোরেো োরন  কবশধো ী একেন খবলকো , কৃষ্ণকো , েেপরে কলোক এসগর  এরি সেরজ্ঞি 
ক ল : 
 
আপনো ো সক সমি মিেলোরন  িরে এরিরছন? 
 
আসম সমি মিলেোন। এই েুই েররলোক আমো  বনু্ধ। 
 
আশ্চেল  করম  অন্তরেলেী িপ্রশ্ন কেোরখ আমোরে  পোরন েোকোল কলোকসে। 
 
বলল একগুাঁর  গলো , সকছু মরন ক রবন নো। সকন্তু আমো  ওপ  হুকুম আরছ আপনোরক 
সেরজ্ঞি কর  কনও ো  কথো সেন এাঁ ো পুসলরশ  কলোক নন। 
 
কথো সেলোম, বলরলন সমি মেোন। 
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েীক্ষ্ণ সশি সেল কলোকেো। িরেিরে  োেো  এক উঞ্ছ কছোক ো একখোনো েোড়োরে গোসড় 
সনর  এরি েোাঁড়োল িোমরন, খুরল ধ ল ে েো। কে-কলোকেো এেক্ষণ কথো বলসছল 
আমোরে  িরে উরি বিল েোলরক  েো গো । আম ো বিলোম কেের । বিরে-নো-
বিরেই েোবুক কমর  কর্োড়ো ছুসের  সেল ককোরেো োন। েুেলোন্ত কবরগ কু োশো  মধয সের  
আম ো কধর  েললোম অেোনো  উেোরন। 
 
পস সস্থসে খুবই সবসেত্র। ককোথো  েরলরছ গোসড়–েোসন নো; কী উরেরশয েরলরছ–েোও েোসন 
নো। আমন্ত্রণেো হ  কেফ ধোপ্পো অবশয েো কল্পনো ক োও েো  নো অথবো িসেযই আম ো 
এসগর  েরলসছ একেো গুরুত্বপূণল পস ণসে  অসেমুরখ। সমি মেোরন  আে ণ আরগ  
মরেো িংেে, েৃঢ়। আফগোসনেোরন  সৃ্মসেকথো শুসনর  েরমসহলোরক প্রিন্ন এবং প্রফুে 
ক বো  কেষ্টো ক লোম বরে, সকন্তু িসেয কথো বলরে কী আসম সনরেই সবসেত্র পস সস্থসে  
েরুন এখন উরত্তসেে আ  ককোথো  েোসচ্ছ কেরব এে ককৌেূহলী হর সছলোম কে গল্প 
শুসনর  খুব একেো িুসবরধ ক রে পো লোম নো। আেও ওাঁ  মুরখই শুসন কিসেন গল্প 
বলরে সগর  বরলসছলোম গেী   োরে একেো কেোনলো বনু্দক আমো  েোাঁবু  কেের  উাঁসক 
সের সছল বরল নোসক আসম একেো বোরর্  বোচ্চো ছুাঁরড়সছলোম সেপ কর । প্রথম প্রথম িোহ  
ক রে পো সছলোম েোসচ্ছ ককোনসেরক, কী  োেো । েো প  িব গুসলর  কগল! এরক কেো 
লন্ডরন  পথর্োে আসম কেমন সেসন নো, েো  ওপ  নক্ষত্ররবরগ কু োশো ফুরড় ওইেোরব 
কধর  েলো–েোই ককোনসেরক েোসচ্ছ কখ োল  োখরে পো লোম নো। শুধু মরন আরছ েূর … 
উল্কোরবরগ েরলরছ অশ্বেোন। শোললক কহোমরি  মোথো সকন্তু গুরলো সন। গসলখুাঁসে,  োেপথ, 
বোগোন, েত্ব –কেখোন সের  গোসড় েোরচ্ছ প্রসেেো  নোম বরল েোরচ্ছ আপন মরন। 
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ক োরেস্টো  ক ো, এবো  সেনরিন্ট কস্কো ো । েক্সহল সেে ক োড এরি কগল কেখসছ। মরন 
হরচ্ছ িোর   সেরক েোসচ্ছ। েো কেরবসছ, েোই। এইরেো এবো  সেরে উিলোম। ওই েযোরখো 
নীরে নেী কেখো েোরচ্ছ। 
 
িসেয কেমি নেী  েল কেখরে কপলোম। শোন্ত, প্রশোন্ত েলধো ো  ওপ  েকেক ক রছ। 
লেরন  আরলো। কেখরে কেখরে নেী কপস র  গোসড় এল ওপোর  আবো  ঝরড়  মরেো 
ছুেরে লোগল  োেোর্োরে  কগোলকধোাঁধো  মরধয সের । 
 
শোললক কহোমরি  ধো োসবব ণীও শুরু হর  কগল িরেিরে ও োডলিও োথল ক োড! প্রো স  
ক োড! লো খোল কলন! স্টকওর ল কপ্লি!  বোেল সিে! ককোল্ড হো বো  কলন। খুব একেো 
খোনেোসন পোড়ো  েোসচ্ছ বরল কেো মরন হরচ্ছ নো! 
 
বোেসবকই এমন একেো পসে সের  েখন গোসড় ছুেরছ কেখোনকো  িুনোম িম্বরন্ধ িরন্দহ 
হও ো স্বোেোসবক। সনসষদ্ধ পসে হও োও সবসেত্র ন । িোস  িোস  কোলরে ইরে  বোসড়  
মোরঝ মোরঝ ককোরণ  সেরক পোাঁেেরন  কমলোরমশো  পোবসলক হোউরি  ঝলমরল 
আরলোর গুরলোই ককবল েো কেোরখ পড়রছ। েো পর ই আসবেূলে হল িোস  িোস  কেোেলো 
সেলো–িোমরন বোগোন। প ক্ষরণই পুন োসবেূলে হল নেুন ইরে  ধেস  কেমে কর  
েোসকর  থোকো  োক্ষরি  মরেো বোসড়  প  বোসড়–কেন অিংখয েোনসবক সকলসবরল শুড় 
আরষ্টপৃরষ্ঠ কপাঁসের  ক রখরছ সবশোল লন্ডন শহর   উপোন্তরক। এ  পর  র্ড় র্ড় শরে 
গোসড় ঢুকল একেো নেুন  োেো  থোমল েৃেী  বোসড়েো  িোমরন। আ  িব বোসড় খোসল। 
কে-বোসড়  িোমরন থোমলোম, কিবোসড়  কেহো োও বোসিন্দোরে  কেহো ো  মরেো কোরলো 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

37 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সেমসেরম একেো আরলো জ্বলরছ ককবল  োন্নোর্র । ে েো  কেোকো মো রেই পোেো খুরল সেল 
একেন সহনু্দ েোক । মোথো  হলরে পোগসড়, গোর  সঢরল ঢোলো কপোশোক, কোাঁরধ হলরে 
উড়ুসন। মফিিরল  েৃেী  কেসণ  এই বিেবোসড়  ে েো  কেরম আসবেূলে সবসেত্র প্রোেয 
মূসেলসে  মরধয ককোথো  কেন একেো অদু্ভে অিংগসে  র রছ–সিক িোহ  ক রে পো লোম 
নো। 
 
িোরহব বরি আরছন আপনোরে  পথ কের , কথো েো  কশষ ক ো  আরগই কেে  বোসড় 
কথরক ধ্বসনে হল একেো েীক্ষ্ণ্ণ িু , কণলসবেো ী কেস্ব ! 
 
সখেমেগো , কেের  সনর  এরিো ওাঁরে  কিোেো আমো  কোরছ। 
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ফেয া ফলা চের  াচ চন 
 
েো েী  েৃরে  কপছন কপছন ঢুকলোম একেো েোনো লম্বো গসলপরথ। আরলো খুব কম। 
অেযন্ত কনোং ো। আিবোবপত্রও েোরচ্ছেোই। ডোন সেরক  একেো ে েো কিরল খুরল সেরেই 
এক ঝলক হলরে আরলো আছরড় পড়ল আমোরে  ওপ । আরলোক বনযো  মোরঝ েোাঁসড়র  
কছোরেোখোরেো কেহো ো এক পুরুষ। মোথোসে অেযন্ত উাঁেু। সকনো ো সর্র  গুচ্ছ গুচ্ছ লোলরে 
েুল। শীষলরেশ ককশহীন েকেরক। ঝোউগোরছ  মোথো ছোসড়র  কেন উাঁেু হর   র রছ 
পোহোরড়  েুরড়ো। েু-হোে র্রষ, িো োশ ী েোরক র্ন র্ন নোসের  কাঁসকর , কখরনো কহরি 
কুসে কর  এক লহমো  েরনযও িুসস্থে হরে পো সছল নো কলোকেো! িবসকছুই হরচ্ছ 
েোাঁসড়র  েোাঁসড়র । প্রকৃসে  কখ োরল েো  কিোাঁেরেোড়ো কপিুলোরম  মরেো েুলন্ত এবং েু-িোস  
েোাঁেও কবখোপ্পোেোরব উাঁেুনীেু এবং হলরেরে কনোং ো। েোাঁে আ  কিোাঁরে এরহন সছস  ঢোকবো  
প্র োরি মোরঝ মোরঝ হেেোলনো ক রছ মুরখ  নীরে  সেরক। েোরচ্ছেোই ওই েোক িরেও 
কলোকেো  কেহো ো  সকন্তু কেৌবরন  ছোপ। প্রকৃেপরক্ষ ব ি েো  সেস শও ছোড়ো সন। 
 
েীক্ষ্ণ িরু বোাঁসশ  মরেো গলো  বলরল কি, আিুন সমি মিলেোন, আপনো  খোনিোমো  
র্র ই আিুন। কেন্টলরমন, আিুন আপনোরে  েৃরেয  র্র । এই আমো  িোরধ  র্  
কছোট্ট সকন্তু িোসের সছ আমো  মেন কর । েসক্ষণ লন্ডরন  ধু-ধু মরুেূসম  মোরঝ এক 
েুকর ো মরুেযোন বলরে পোর ন। 
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র্র   কেহো ো কেরখ েমৎকৃে হর সছলোম আম ো প্ররেযরকই। প্রথম কেসণ  সহর  েসে 
েোমো  কিসেংর  থোরক, েোহরল েো কেমন কবমোনোন, শ্রীহীন এই েবরন  এই র্ খোসনও 
কেমসন খোপছোড়ো। অেযন্ত েোসম আ  অেযন্ত েকমরক পেলো  প  পেলো ঝুলরছ কেও োরল 
কেও োরল, মোরঝ মোরঝ ফোাঁক সের  উাঁসক সেরচ্ছ খোনকর ক অেযন্ত েোসম কেরম বোাঁধোরনো 
ধেলসেত্র অথবো প্রোেয ফুলেোসন। কোরপলেেো ধেলস্ফসেক হলুে হলুে আ  কোরলো  রঙ  
এে ন ম আ  পুরু কে কমোলোর মেোরব পো েসলর  েো  নীরে কেন পো পড়রছ 
ধশবোলের । এরহন গোলরে  ওপ  পোেো েুরেো প্রকোি িমুি বোরর্  ছোল প্রোেয 
সবলোসিেো  েূড়োন্ত সনেশলন–এক ককোরণ মোেুর   ওপ   োখো সবশোল ককোেোও এই 
সবলোসিেো  আ  একসে অে। প্রো  অেৃশয কিোনো  িুরেো কথরক র্র   সিক মোঝখোরন 
ঝুলরছ একেো রুরপো  পো  ো আিরল একেো লক্ষ পো  ো  আকোর  ধেস । িলরে 
জ্বলরছ, কেল পুড়রছ এবং েোস  সমসষ্ট আ  অেীব হোলকো একেো প্রোণমোেোরনো িুবোরি ম-
ম ক রছ র্র   বোেোি। 
 
িমগ্র শ ী  ঝোাঁসকর , কহরি বলরল খুরে কলোকেো, আমো  নোম কথসড োি কশোরটো। আপসন 
সনশ্চ  সমি মিলেোন। আ  এই েররলোক েু-েন— 
 
ইসন সম. শোললক কহোমি, আ  ইসন ডোিো  ও োেিন। 
 
ডোিো ? সবলক্ষণ উরত্তেনো েোরগ কথসড োি কশোরটো  করে, কস্টরথোর স্কোপ আরছ? একেো 
অনুর োধ ক রে পোস ? হৃৎসপরি  সম েযোল েোেো সনর  বরড়ো েুসশ্চন্তো আরছ আমো । ে ো 
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কর  েসে একেু কেরখ কেন। অযোও সেরক  ওপ  ে িো আরছ–কনই ককবল এই 
সম েযোরল  ওপ । আপনো  মেোমে কপরল বরেল কেেোম। 
 
অনুর োধ  োখলোম। কোন কপরে হৃৎসপরি  বোেনো শুনলোম। কগোলমোল ককোথোও কেখলোম 
নো–ে  ছোড়ো। িোংর্োসেক ে  কপর রছ কলোকেো–আপোেমেক কোাঁপরছ িকিক কর । 
 
বললোম, সিকই আরছ মরন হরচ্ছ। ের   কো ণ কনই। 
 
সমি মিলেোন, লরু্ িুর  বলরল কশোরটো, আমো  উেরবগরক ক্ষমো  কেোরখ কেখরবন। 
অরনক কষ্ট কপর সছ েীবরন–সম েযোল েোেো সনর  ব োব  েোরুণ িরন্দহ সছল মরন। 
ের   কো ণ কনই শুরন হোাঁফ কছরড় বোাঁেলোম। সমি মিলেোন, হৃৎসপরি  ওপ  বোড়সে 
ধকল েসে কমোরে পো রেন আপনো  বোবো, বোাঁেরলও বোাঁেরে পো রেন আেও ! 
 
আমো  ইরচ্ছ হল করষ একেো েড় মোস  কলোকেো  গোরল। মোথো   ি েরড় কগল 
আহোমু্মসক কেরখ! এই কম হৃে -কছোাঁও ো একেো সবষ  সনর  এেোরব ককউ কথো বরল? 
কযোবলো ককোথোকো ! সমি মিলেোন কেখলোম আরে আরে বরি পড়রলন, িোেো হর  কগল 
কিোাঁে, মুখ িমে! 
 
আসম েোনেোম। মরন মরন েোনেোম বোবো আ  কনই! 
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িব খব ই পোরবন আমো  কোরছ, কিইিরে পোরবন িুসবেো , েোরে বোরথলোরলোসমউ েো ো 
েরে কগরলও কথোড়োই কক ো  কস । বনু্ধরে  এরন েোরলোই কর রছন। খুব খুসশ হর সছ। 
ককননো, শুধু আপনো  পথিেীই নন, এখন েো বলব এবং ক ব–েো  িোক্ষীও বরে। সেন 
েরন রুরখ েোাঁড়োরে পো ব বোরথলোরলোসমউ েো ো  িোমরন। সকন্তু বোইর   কলোক নো-থোকোই 
েোরলো—পুসলশ-েুসলশ একেম বোে। কোর ো  নোক গলোরনো  ে কো  কনই–সনরেরে  
বযোপো  সনরে োই সমসের  সনরে পো বখন। ঢকো সননোে বস্তুেো েু-েরক্ষ কেখরে পোর  নো 
বোরথলোরলোসমউ েো ো। 
 
বলরে বলরে একেো নীেু কিোফো  বিল কশোরটো এবং ছলছল নীল েুবলল কেোরখ 
সেজ্ঞোিো  ঢংর  কের   ইল আমোরে  সেরক র্ন র্ন পড়রে লোগল কেোরখ  পোেো। 
 
কহোমি বলরল, আমো  সেক সের  বলরে পোস , েো বলরবন েো আ  ককউ েোনরব নো। 
 
ওরেই হরব! সমি মিলেোন, সে োনসে কেব নোসক এক কগলোি? কেোরক? আ  ককোরনো মে 
 োসখ নো। ফ্লোস্ক খুলব? নো? কবশ, কবশ, েোমোরক  গরন্ধ সনশ্চ  আপসত্ত ক রবন নো–খোিো 
গন্ধ সকন্তু প্রোরেয  েোমোক কেো, েো ু িোন্ডো ক রে েুসড় কনই। আসম আবো  একেু নোেলোি 
েোইরপ  একেুরেই র্োবরড় েোই–হুাঁরকোেোই আমো  একমোত্র রু্রম  ওষুধ। 
 
িরু কমোমবোসে সের  সেরক  আগুন ধস র  সনল কশোরটো। ক্ষণপর ই গুরুক গুরুক শরে 
বুেবুে ককরে কধোাঁ ো কবস র  এল কগোলোপেরল  মরধয সের । গোরল হোে সের  মুিু বোসড়র  
অধলেন্দ্রোকোর  বরি  ইলোম আম ো সেনেন–েকেরক উন্নে মোথো সের  শ ীর  র্ন র্ন 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঝোাঁকুসন েোসগর  সিক মোঝখোরন বরি গুরুক গুরুক কর  প ম অস্বসে  িরে আলরবোলো 
কেরন েলল সবসেত্র বযসিসে। 
 
েো প  বলরল, প্রথরম েখন সিক ক লোম আপনোরে  িরে কেোগোরেোগ ক ব, েখনই 
সকন্তু আমো  সিকোনো ি োিস  েোসনর  সেরে পো েোম আপনোরে । সকন্তু ে  হ , েসে 
আমো  অনুর োধ পোর  কিরল অবোসঞ্ছে কলোরকরে  সনর  হোমলো কেোরড়ন বোসড়  মরধয? 
কিইেরনয একেু হুাঁসশ ো  হরে হল। এমনেোরব কেখোিোক্ষোরে  বযবস্থো ক লোম েোরে 
আমো  কলোক উইসল োমি আরগ কেখরে পো  আপনোরে । ওাঁ  বুসদ্ধ-শুসদ্ধ  উপ  আমো  
অগোধ আস্থো। বরলও ক রখসছলোম, েসে কেমন কবোরঝ েোহরল কেন আ  নো-এরগো । 
আমো  এে িোবধোনেো ে ো কর  ক্ষমো  কেোরখ কেখরবন। কেখরেই কেো পোরচ্ছন, অবি  
েীবনেোপন কস –রুসেও উাঁেুের   কমোেোের   ন  কমোরেই। পুসলরশ  কলোরক  মরেো 
নী ি গেযবৎ বস্তু েুসন ো  আ  েু-সে কনই–িূক্ষ্মেো বো সশরল্প  ধো  সের ও েো  নো। সু্কল 
িইরে পোস রন একেম,  রি  মরধয বোধো আরছ। পোাঁেেরন  সু্কল েেলো  মরধযও 
পো েপরক্ষ েোই নো। কেখরে পোরচ্ছন খোনেোসন পস রবরশ থোকরে েোরলোবোসি। সনরেরক 
সশল্পকরমল  পৃষ্ঠরপোষকও বসল। এ হল আমো  েুবললেো। প্রোকৃসেক েৃরশয  ধেলসেত্রেো, 
আিল ককোর ো, ওই কে িযোলরেে  ক োিো কেখরছন খুাঁেখুাঁরে িমোরলোেরক  িরন্দহ হরলও 
ওেোও সকন্তু আিল, বুগু ো িম্বরন্ধও িংশ   োখরবন নো মরন। আধুসনক ফ োসি ছসব  
সেরকই আমো  কঝোক কবসশ। 
 
সম, কশোরন্টো, বলরলন সমি মিলেোন, আসম এরিসছ সকন্তু আপনো  কী বলো  আরছ 
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কশোনবো  েরনয।  োে অরনক হল, িংরক্ষরপ িোরুন। 
 
েে িংরক্ষরপই কস  নো ককন, িম  সকছু লোগরব। ককননো, ন উরড় সগর  েোেো  
বোরথলোরলোসমউর   িরে কেখো নো-ক রলই ন । েল কবাঁরধই েোব, েোরে েসে পরথ আনো 
েো  েোেো  বোরথলোরলোসমউরক। আসম েো েোরলো মরন কর সছ েোই কর সছ, বরল েোরুণ 
কগোিো হর রছ। েো ো । কোল  োরে খুব কথো কোেোকোসেও হর  কগরছ এই সনর । কল্পনো 
ক রে পো রবন নো ক রগ কগরল কী িোংর্োসেক কলোক হর  েো  আমো  এই েোেো সে! 
 
আসম িোহি কর  বরল কফললোম, ন উরডই েসে কেরে হ , েোহরল এখুসন কবর োরনোই 
েোরলো। 
 
কহরি উিল খুরে কশোরন্টো, হোিরে হোিরে েকেরক লোল কর  কফলল কোরন  ডগো পেলন্ত। 
 
বলরল উচ্চকরে, েোরে ফল হরব নো। হিোৎ এইেোরব আপনোরে  সনর  হোসে  ক রল কী 
বলরে কী বরল বিরব েগবোন েোরনন। পস সস্থসেেো আরগ কবোঝোরে সেন আম ো কক 
ককোথো  েোাঁসড়র  কিেো পস ষ্কো  ক রে সেন। প্রথরমই বরল  োসখ আমো  কোসহসন  কবশ 
কর কেো বযোপো  আমো  কোরছও আে পেলন্ত কধোাঁ োরে। েো েোসন শুধু েোই বলব–র্েনো 
ছোড়ো েো  মরধয সকছু কনই। 
 
বুঝরে কপর রছন সনশ্চ  আমো  বোবো কমে  কশোরটো এককোরল েো েী  ধিনযবোসহনীরে 
সছরলন। এগোর ো বছ  আরগ অবি  সনর  েরল এরলন আপো  ন উরড উিরলন পসিরে ী 
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লরে। েো েবরষল থোকরে থোকরে অরনক েোকো কর সছরলন উসন। কেরশ সফ রলন 
কুরবর   িম্পে সনর । কোসড় কোসড় েোকো, েোসম েুপ্রোপয বস্তু  এক সব োে েুললে িংগ্রহ 
আ  একেল ওই কেরশ  েোক বোক । এে িুসবরধ থোকো  ফরলই বোসড় ককনো িম্ভব 
হর সছল এবং কিই কথরকই অেযন্ত সবলোিবহুলেোরব বিবোি শুরু ক রলন পসিরে ী 
লরে। আসম আ  আমো  বোরথলোরলোসমউ েোেো  ছোড়ো েো  আ  কছরলপুরল কনই। 
 
কযোরেন মেরন  েোঞ্চলযক  অন্তধলোরন  প  কোগরে কোগরে কী কলখো হর সছল িব মরন 
আরছ আমো ! হইেই পরড় সগর সছল িো োরেরশ। বোবো  বনু্ধ বরলই বোবো  িোমরনই 
সবষ েো সনর  আরলোেনো ক েোম কখোলোখুসলেোরব। কশষপেলন্ত এ  অেৃরষ্ট কী র্েরে পোর  
এই সনর  অরনক কম অনুমোন ক েোম, বোবোও কেোগ সেরেন কথো । রু্ণোক্ষর ও েোসবসন 
কগোেো  হিযেোই উসন কপরে  মরধয লুসকর  বরি আরছন। েোবরেও পোস সন উসন ছোড়ো 
আ  ককউ েোরন নো কী র্রেরছ মিলেোরন  অেৃরষ্ট। 
 
এইেুকু শুধু বুরঝসছলোম কে েোরুণ একেো  হিয, অরমোর্ একেো সবপে ঝুলরছ আমো  
বোবো  মোথো । একলো কখরনো  োেো  কবর োরেন নো। বোসে কফরল লড়োই কর , এমন েু-
েন প্রোইে ফোইেো  মুসষ্টরেোদ্ধোরক পসিরে ী লরে কুসল  েোকস  সের  ক রখসছরলন। 
আেরক আপনোরে  গোসড় েোসলর  আনল কে উইসল োমি, কি েু-েরন  একেন। 
এককোরল ইংলযোরন্ড  লোইে ওর ে েযোসম্প োন সছল উইসল োমি। ে েো কীরি  অথবো 
কোরক, বোবো কখরনো বরলনসন। েরব লক্ষ কর সছ েো  েকু্ষশূল সছল কোরি  পো-অলো 
ককোরনো বযসি। একবো  কোরি  পো-আলো একেন কেরখই উসন স েলবো  ছুাঁরড়সছরলন। 
কশষকোরল কেখো কগল কলোকেো একেো সন ীহ কফস ও োলো। বোসড় বোসড় েো  অডলো  িংগ্রহ 
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ক রে। অরনক েোকো ছসড়র  ধোমোেোপো সের সছলোম কিই ককরলঙ্কোস । েো ো আ  আসম েু-
েরনই েখন েোবেোম এেো বুসঝ বোবো  একেো বেরখ োল–পর  সকন্তু এমন িব র্েনো 
র্রেরছ কে এ-ধো ণো পোলেোরে বোধয হর সছ। 
 
১৮৮২ িোরল েো েবষল কথরক একেো সেসি কপর  িোংর্োসেক মোনসিক কেোে কপরলন বোবো। 
প্রোে োশ কখরে বরিসছরলন কেসবরল। সেসিখোনোও খুরলসছরলন কিখোরন অজ্ঞোন হর  পরড় 
কগরলন কেসবরল  ওপ । েো প  কথরকই কোলবযোসধ কপর  বিল বোবোরক সেলসেল কর  
এসগর  েলরলন মৃেুয  সেরক। কী কলখো সছল সেসিরে কোউরক বরলনসন বোবো। েরব পোশ 
কথরক লক্ষ কর সছলোম সেসি  হেোক্ষ  েড়োরনো ধ রন । সপরল বৃসদ্ধ  েরনয অরনকসেন 
ধর ই কষ্ট পোসচ্ছরলন বোবো। এই র্েনো  প  দ্রুে কবরড় কগল ক োরগ  প্ররকোপ। 
এসপ্ররল  কশরষ  সেরক শুনলোম েীবরন  আশো কনই এবং কশষ কেখো কেখরে কের রছন 
আমোরে  কী কেন বলরে েোন মৃেুয  আরগ। 
 
র্র  ঢুরক কেখলোম সপরি বোসলশ সের  উরি বরি হোপর   মরেো সনশ্বোি সনরচ্ছন বোবো! 
ইশো ো  ে েো  েোলো সের  সবছোনো  েু-পোরশ এরি বিরে বলরলন েু-েনরক। েো প  
আমোরে  হোে কেরপ ধর  েন্ত্রণো  আ  আরবরগ েোঙো েোঙো স্বর  েো বলরলন েেূ  িম্ভব 
েো কশোনোবো  কেষ্টো ক ব আপনোরে । 
 
ম রে বরিসছ, সকন্তু একেো সেসনি সকছুরেই মন কথরক কঝরড় কফলরে পো সছ নো–পোষোণ 
হর  কেরপ  র রছ আমো  সবরবরক  ওপ । মেলোরন  অনোথ কমর েোরক আসম পরথ 
বসির সছ। খুবই খো োপ বযবহো  কর সছ কবেো ো  িরে। কে অসেশি ললোরে  বশবেলী 
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হর  এক মহোপোরপ  কবোঝো কেরন েরলসছ েীবনরেো , কিই ললোরে  ফোাঁরে পরড়ই 
কমর েোরক ফোাঁসক সের সছ অরধলক কেৌলে ধন রত্ন  অন্তে অরধলরক  মোসলকোনো হও ো 
উসেে ও । অথে কি-িম্পে সনরেও কে কেোগ কর সছ েো ন –আগরল ক রখসছ েরখ  
মরেো িোরধ সক বরল অসেস ি ধনসলপ্সো  মোনুষ অন্ধ হর  েো , সনরবলোধ হর  েো । 
কুরবর   িম্পে েখরল  োখো  আনরন্দই মোরেো ো ো হর  আ  একেনরক বোবো  অংশ 
সেরেও েোইসছ নো। কুইনোইরন  সশসশ  পোরশ মুরিো  মুকুেেো কেরখছ? এ-মুকুে ওরক 
কেও ো  েরনযই িরে এরনসছলোমসকন্তু সেসচ্ছ নো। কোছ ছোড়ো ক রেও প্রোণ েোইরছ নো। 
কশোন, কছরল ো, আগ্রো কেৌলরে  কবশ সকছু বখ ো কমর েোরক সের । সকন্তু আসম নো-েোও ো 
পেলন্ত সকছু কেরব নো–মুকুেেোও নো। এ- কম কোসহল অবস্থো  কপৌঁরছও মোনুষ কির  ওরি–
কবাঁরে েো । 
 
কশোরনো বসল কীেোরব মো ো সগর সছল মিলেোন। ও  হোেল সে কোলই েুবলল সকন্তু ককউ েোনে 
নো কোউরক বলে নো–আমোরক ছোড়ো! আসমই ককবল েোনেোম ও  হৃৎসপি ধকল িইরে 
পোর  নো একেম। েো েবরষল থোকো  িমর  প  প  অরনকগুরলো আশ্চেল র্েনো  ফরল 
কবশ সকছু ধন ত্ন হোরে আরি আমোরে  েুেরন । আসম েো সনর  আসি ইংলযোরন্ড। 
মিলেোন কেরশ সফর ই কিই  োরেই কিোেো আমো  এখোরন এরি েোইল অরধলক বখ ো। 
কস্টশন কথরক কহাঁরে এরিসছরলন মিলেোন ে েো খুরল সের সছল লোল কেৌেো –আমো  
অেযন্ত সবশ্বোিী েোক –এখন কি-ও প রলোরক। মসণমুিো বখ ো ক ো হরব কীেোরব, এই 
সনর  মেোন্ত  হল আমো  িরে মিলেোরন । কবশ সকছু কোঁেোরমসেও হর  কগল েোই সনর ! 
 োরগ  মোথো  কে ো  কছরড় সছেরক সগর সছল মিলেোন। আেমকো বুরক  বোাঁ-সেরক খোমরে 
ধর  েলরে লোগল মোেোরল  মরেো; ছোইর   মরেো ফযোকোরশ হর  এল মুখ, েো পর ই 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

47 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সেেপেোং হর  আছরড় পড়ল কমরঝ  ওপ , েড়োম কর  মোথোেো িুরক কগল  ত্নরপসেকো । 
কেৌরড় কগলোম আসম। কহাঁে হর  িের  কেখলোম মো ো সগর রছ মিলেোন। 
 
মুহযমোরন  মরেো বরি  ইলোম অরনকক্ষণ, সিক কর  উিরে পো লোম নো কী ক ো উসেে 
এখন। প্রথরম কেরবসছলোম কোঁসের  কলোক েরড়ো কস । সকন্তু েসে িবোই উলরে িরন্দহ 
কর  বরি কে আসমই সহর  মুরিো  কলোরে খুন কর সছ মিলেোনরক? েুরেো কো রণ কলোরক  
িরন্দহ এরি পড়রব আমো  ওপ –প্রথমে েোরুণ কোঁেোরমসে  পর ই মৃেুয। সদ্বেী ে 
 ত্নরপসেকো  ককোরণ কলরগ মোথো ককরে েোও ো। েুরেো বযোপো ই েোরব আমো  সবরুরদ্ধ! 
আ ও আরছ। পুসলশ এরল ি কোস  েেন্ত হরবই।  ত্নরপসেকো  গুি িংবোেও ফোাঁি হর  
েোরব–েো আসম কমোরেই েোই নো। মিলেোন বরলসছল কোকপক্ষীও েোরন নো কি ককোথো  
েোরচ্ছ। িুে োং খব েো কোকপক্ষীরক গোর  পরড় েোনোরনো  ে কো  কনই। 
 
এইিব িোে-পোাঁে েোবসছ, এমন িমর  কেোখ েুরল কেসখ কেো রগোড়ো  েোাঁসড়র  আমো  
েোক  লোল কেৌেো । পো সেরপ সেরপ কেের  এরি ে েো  সখল েুরল সেল কি। বলরল, 
ে  কী িোরহব? ককউ েোনরব নো আপসন খুন কর রছন ওাঁরক! আিুন, লোশেো লুসকর  
কফসল। আসম বললোম, আসম খুন কস সন। হোিল লোল কেৌেো । মোথো কনরড় বলরল, 
িোরহব, আড়োল কথরক িব শুরনসছ আসম। ঝগড়ো শুরনসছ, মোথো  মো ো  আও োেও 
শুরনসছ, সকন্তু এই মুরখ েোসব সেলোম–ককউ েো েোনরব নো। বোসড়িুদ্ধ কলোক এখন 
রু্রমোরচ্ছ। এই িুরেোগ। েলুন িস র  সনর  েোও ো েোক কেহেো। শুরনই মন সিক কর  
কফললোম। লোল কেৌেো  আমো  প ম সবশ্বোিী েোক –কি েসে আমোরক সন প োধ মরন নো-
কর , আেোলরে  েুস  োই-বো ক রে েোরব ককন? কিই  োরেই আসম আ  লোল কেৌেো  
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হোও ো কর  সেলোম লোশ। পর   কর কসেরন  মরধযই লন্ডরন  কোগরে গ ম গ ম খব  
ছোপো হরে লোগল কযোরেন মেোরন  অন্তধলোন  হিয সনর  েো বললোম েো শুরন বুরঝছ 
সনশ্চ  এ  েরনয আমোরক েো ী ক ো েরল নো। কেোষ আমো  একেোই–শুধু লোশ পোেো  
ন , কেৌলেিুদ্ধ লুসকর  কফললোম। শুধু সনরে  অংশ ন , মস্টোরন  বখ োও আিিোৎ 
ক লোম। এখন েোই কিই পোরপ  প্রো সশ্চত্ত কহোক! কোল সনর  এরিো আমো  কোরছ। 
 ত্নরপসেকো লুসকর  ক রখসছ— 
 
সিক এই িমর  একেো ে োবহ পস বেলন কেখো কগল েোাঁ  কেোরখ-মুরখ। েু-কেোখ কেন। 
সিকর  কবস র  এল ককোে  কথরক, ঝুরল পড়ল কেো োল, কোঁসের  উিরলন কোরন  পেলো 
ফোেোরনো সবষম সবকে গলো , বো  কর  েোও… বো  কর  েোও ওরক! কহ েগবোন! কহ 
েগবোন! েীবরন কিই সেৎকো , কিই গলো, আসম েুলরে পো ব নো। উসন সবস্ফোস ে কেোরখ 
েোসকর  সছরলন আমোরে  কপছন সেককো  েোনলো । েসকরে র্োড় সফস র  েোকোলোম 
কিই সেরক। কেখলোম, অন্ধকোর   কেে  কথরক ককবল একেো মুখ কের  আরছ আমোরে  
সেরক। কোরে  ওপ  নোক কেরপ ধ ো  িোেো হর  েোও ো নোরক  ডগো পেলন্ত কেখরে 
কপলোম স্পষ্ট। েোসড়ওলো কলোমশ একেো মুখ; বুরনো পশু  মরেো েুই কেোরখ নো কী  
সনষু্ঠ েো, মুখ-েোরব গোঢ় সের্োংিো। েো ো আ  আসম েু-েরনই কেৌরড় কগলোম েোনোলো  
িোমরন–েেক্ষরণ সকন্তু উধোও হর রছ কলোকেো। বোবো  কোরছ সফর  এরি কেখলোম মোথো 
ঝুরল পরড়রছ বুরক  ওপ , নোসড় আ  েলরছ নো, কথরম কগরছ হৃের্োে। 
 
কিই  োরেই েন্ন েন্ন কর  খুাঁেলোম বোগোন, সকন্তু আেেো ী  সেে কেখরে কপলোম নো। 
েোনোলোেো  নীরে ককবল কেখরে কপলোম ফুলগোরছ  মোসেরে একসে মোত্র পোর   ছোপ। 
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ওই পোর   ছোপ নো-কেখরে কপরল সকন্তু ধর  সনেোম েোনোলো  কোরছ েো কেখসছ েো 
কেোরখ  েুল। গল্প শুরন ে  কপর  একেো বীেৎি বনয মুখরক কল্পনো কর  সনর সছ। সকন্তু 
গুিে  কে অষ্টপ্রহ  েৎপ  আমোরে  আরশপোরশ কি- কম অরনক প্রমোণ কপলোম েু-
সেরনই। একসেন কেো রবলো উরি কেখলোম বোবো  র্র  েোনলো েু-হোে কর  কখোলো, 
আলমোস  আ  বোক্স-পযোে ো হোাঁেরক লোের্োে ক ো এবং সিনু্দরক  ওপ  একেো কছড়ো 
কোগে িোাঁেো; েোরে েড়োরনো ধোাঁরে কলখো–েোর   িংরকে। কথোেো  মোরন কী, ধনশ 
আগন্তুকই-বো কক সকছুই েোনো কগল নো। বোবো  ককোরনো সেসনিই সকন্তু কখো ো েো সন–অথে 
িব সেসনিই হোাঁেকোরনো হর রছ। কশষ েীবরন বোবো একেো অদু্ভে আেরঙ্ক েুগসছরলন। 
কিই আেঙ্ক  িরে আশ্চেল এই বযোপোর   কেোগিূত্র থোকো স্বোেোসবক–এ ছোড়ো আ  সকছু 
মোথো  এল নো আমোরে । আেও সকন্তু পুর ো বযোপো েোই একেো প্রকোি  হিয হর  
 র রছ েুই েোইর   কোরছ। 
 
হুাঁরকো সনরে সগর সছল। ধস র  কনও ো  েরনয েব্ধ হল পুাঁেরক কলোকেো। েো প  সকছুক্ষণ 
সেন্তোসবষ্টেোরব কধোাঁ ো ছোড়রে লোগল নোকমুখ সের । অেযোশ্চেল উপোখযোন শুরনসছ আম ো 
সনসবষ্ট সেরত্ত। বোবো  মৃেুয-কোসহসন শুরন মড়ো  মরেো িোেো হর  সগর সছরলন সমি মিলেোন, 
ে  হর সছল পোরছ অজ্ঞোন নো হর  েোন। পোরশ  কেসবরল একেো কোরে  েল পোত্র সছল। 
িুেৃশয পোত্ররেসনি কথরক আমেোসন। এক কগলোি েল কঢরল সনুঃশরে এসগর  সেলোম–েল 
কখর  অরনকেো িোমরল সনরলন েরমসহলো। েন্ম  মুরখ কহলোন সের  বরিরছ শোললক 
কহোমি–কেোরখ  পোেো কনরম এরিরছ উজ্জ্বল কেোখ কেোড়ো  ওপ । কি-মুরখ  সেরক 
েোসকর  মরন পড়ল আেরকই ধেনসন্দন েীবরন  একরর্র সম সনর  অসেরেোগ কর সছল 
বনু্ধব । এখন কে-িমিযো হোরে এরিরছ, েো  েে ছোড়োরেই কোল র্োম ছুরে েোরব–
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বুসদ্ধপ্রবৃসত্তরক েূড়োন্তেোরব প্রর োগ ক রে হরব। পেলো িরম আমোরে  মুরখ  সেরক 
েোসকর  স্বী  গরল্প  প্রসেসি ো লক্ষ কর  আিপ্রিোে লোে ক ল কথসড োি কশোরন্টো। 
অসেস ি লম্বো নলেো মুরখ লোসগর  গুরুক গুরুক শরে কধোাঁ ো ছোড়ো  ফোাঁরক শুরু ক ল 
সবসেত্র উপোখযোরন  প বেলী অংশ। 
 
বোবো  মুরখ গুিধরন  িংবোে শুরন উরত্তসেে হর সছলোম েুই েোই, আশো কস  েো বুরঝ 
সনর রছন। হিো  প  হিো, মোরি  প  মোি খুাঁরড় খুাঁরড় ঝোাঁঝ ো কর  কফললোম বোগোন, 
সকন্তু গুিধরন  সেে কপলোম নো। হোে কোমড়োরে ইরচ্ছ হসচ্ছল বোবো ম ণকোরল কগোপন 
সিকোনোেো বলরে সগর ও বলরে পো রলন নো বরল। মুরিো  মুকুেেোই ককবল 
 ত্নরপসেকো  বোইর  ক রখসছরলন বোবো। ওই একখোনো মুকুরে  মূলয সবেো  কর ই আাঁে 
ক রে পো সছলোম সনরখোাঁে কপসেকো  ঐশ্বেল। মুকুে সনর  েুই েোই আরলোেনো 
কর সছরলন। মুরিোগুরলো বোেসবকই অেযন্ত মূলযবোন। এমন ঐশ্বেল হোেছোড়ো ক ো  খুব 
একেো ইরচ্ছ কনই কেখলোম েোইর  । আপনো ো বনু্ধ মোনুষ, আপনোরে  বলরে বোধো কনই, 
বোবো  অনযো  খুব একেো বরড়ো কর  কেরখসন আমো  েোই। ও  মরে নোসক মুরিো  মুকুে 
হোেছোড়ো ক রলই কোনোকোসন হরব েোই সনর  েো পর  ঝোরমলো  পড়ব েু-েরন। বুসঝর -
িুসঝর  ওরক  োসে ক োলোম েোরে সমি মেোরন  সিকোনো কেোগোড় কর  সকছুসেন অন্ত  
অন্ত  একসে কর  মুরিো পোসির  সেরে পোস –ফরল অন্তে সনরেরক আ  সনুঃস্ব মরন 
ক রে পো রবন নো উসন। 
 
সমি মিলেোন অন্ত  সের  বলরলন, মন আপনো  িসেযই উেো । অরশষ কৃেজ্ঞ  ইলোম। 
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হোে কনরড় অসেনন্দনেো গ্রোরহ  মরধয নো-এরন বলরল খুরে বযসি : 
 
আম ো হলোম সগর  আপনো  অসছ। আমো  এই মরে  িরে েো ো বোরথলোরলোসমউ অবশয 
সকছুরেই একমে হরে পোর সন। অরনক েোকো  মোসলক আম ো। আ  েোকো  ে কো  
কনই আমো ! েো ছোড়ো একেন েরুণীরক এই কম নযকো েনকেোরব পরথ বিোরনোেোও 
অেযন্ত কুরুসে  বযোপো । এিব বযোপোর  ফ োসি েোষো  অরনক েোরলো কথো আরছ। 
মেোন্ত  এবং সখসেসমসে এমন ে রম কপৌঁরছোল কে সিক ক লোম আলোেো থোকব। পসিরে ী 
লে ছোড়লোম কিই কো রণই িরে আনলোম বুরড়ো সখেমেগো  আ  উইসল োমিরক। 
গেকোল একসে খব  কোরন এল। েোরুণ গুরুত্বপূণল একেো র্েনো র্রেরছ। গুিধরন  
িন্ধোন পোও ো কগরছ। েকু্ষসন কেোগোরেোগ ক লোম সমি মেোরন  িরে। এখন েলুন িবোই 
সমরল সগর  েো  েো কশ ো  বুরঝিুরঝ সনই। কোল  োরত্র আমো  ইরচ্ছ েোসনর  ক রখসছ 
েোেো  বোরথলোরলোসমউরক। কোরেই এখন কগরল আমোরে  স্বোগেমই েোনোরনো হরব–
অবোসঞ্ছে বরল মরন ক ো হরব নো। 
 
েব্ধ হল কথোসড োি কশোরন্টো–সকন্তু ঝোাঁকুসন কাঁপুসন থোমল নো। সবলোিবহুল ককেো ো  আিীন 
কু্ষর বপুসে মুহুমুলহু সেসড়ক সের  উিরে লোগল আেযসন্তক উরত্তেনো । েুপেোপ বরি 
 ইলোম আম ো সেনেরন–মুরখ েু শেসে কনই–মন সনমসজ্জে সনেল  হিয িমুরর। র্েনো 
কে এ- কম কমোড় কনরব েোবো েো সন। িবো  আরগ েড়োক কর  কে ো  কছরড় লোসফর  
উিল কহোমি। 
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বলল, আপসন মশো  কগোড়ো কথরকই কোরে  কোে কর  এরিরছন। েো কর রছন, েোরলোই 
কর রছন। েো কবোরঝনসন, এখুসন েো বুসঝর  সেরে পোস ।  হিয পস ষ্কো  কর  সেরে 
পোস । সকন্তু এখন ন – োে অরনক হল। সমি মিলেোন সিকই বরলরছন। হোরে  কোে 
আরগ কশষ ক ো েোক। 
 
উরি পড়ল নব পস সেে কশোরটো, েরত্ন  িরে গুসের   োখল হুাঁরকো  নল, েো প  পেলো  
আড়োল কথরক বো  ক ল একেো কবেো  লম্বো েপ-ককোে ফাঁি আ  কবোেোম ছোড়োও িরলোম 
কেড়ো  েোমড়ো  ধেস  কলো  েো  কেখবো  মরেো। গুরমোে  োে, েো িরেও ককোরে  কবোম 
লোগোল গলো পেলন্ত, িবরশরষ মোথো  সছল খ রগোরশ  েোমড়ো সের  ধেস  কোনঢোকো 
েুসপফরল শুধু শীণল, েঞ্চল মুখখোসনই কবস র   ইল বোইর  বোসক শ ী েো ঢোকো পড়ল 
ধড়োেূড়ো  আড়োরল। 
 
অসলরন্দ কবস র  বলল িোফোই সহরিরব, স্বোস্থয আমো  কোরে  মরেোই িুনরকো েোনরবন। 
েোই বোধয হর  বোরবোরমরি রুসগ কিরে থোকরে হ । 
 
গোসড় েোাঁসড়র  সছল বোইর , েোও ো  বযবস্থোও পূবলপস কসল্পে। ককননো কেের  উরি বিরে-
নো-বিরেই েোবুক হোাঁসকর  নক্ষত্ররবরগ গোসড় উসড়র  সনর  েলল েোলক। েোকো  
র্ র্ োসন  ওপ  গলো েুরল একনোগোরড় কথো বরল েলল কথসড োি কশোরটো। 
 
বোরথলোরলোসমউ সকন্তু েোরুণ কি োনো। গুিধরন  হসেশ কীেোরব কব  কর রছ েোরনন? 
বোগোরন েন্নেন্ন কর  কখোাঁেো  প  ও বুঝসছল  ত্নরপসেকো বোসড়  মরধযই ককোথোও আরছ! 
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েোই বোসড়  প্রসেসে বগলইসঞ্চ  সহরিব সনর রছ েোরে ককোরনো অংশ কেোখ এসড়র  নো-েো । 
মোপরেোপ ক রে সগর  একেো অদু্ভে বযোপো  ও  েনক নড়ো । বোসড়েো েু োত্ত  ফুে উাঁেু। 
সকন্তু প্রসেেো র্র   উচ্চেো আলোেোেোরব কেোগ ক ো  প  এবং েুরেো র্র   মোরঝ  
িসিক বযবধোন কে কেরন কিই কেোগফরল  িরে েুরড় কেও ো  প  কেখো কগল েোাঁড়োরচ্ছ 
মোত্র িত্ত  ফুে। েো  মোরন েো  ফুরে  ককোরনো সহরিব কনই। সহরিরব  বোইর  এই েো  
ফুে েোহরল বোসড়  মোথো  সেরকই আরছ। ওপ েলো  সিসলং ফুরেো কর  কেখো কগল 
িসেযই েো ও ওপর   র রছ একেো র্  বোসল সিরমন্ট সের  পস পোসেেোরব লুসকর   োখো 
হর রছ কেোরখ  আড়োরল। এরহন সেরলরকোিো  সিক মোঝখোরন েুরেো ব গো  ওপ   র রছ 
 ত্নরপসেকো। ফুরেো  মরধয সের  কপসেকো নোসমর  র্র ই ক রখ সের রছ বোরথলোরলোসমউ। 
মসণমুরিো  সহরিবও কর রছ। আন্দোে েোম প্রো  পোাঁেলক্ষ পোউন্ড। 
 
েক্ষপসে   ত্নপু ীিম এই সবপুল অংশসে শুরন সবস্ফোস ে কেোরখ আম ো েোইলোম 
প স্পর   মুরখ  সেরক। সমি মিলেোনরক েসে েো  স্বে পোইর  সেরে পোস , েোহরল 
 োেো োসে ব োে সফর  েোরব েো । সছরলন অেোবী গৃহসশক্ষস ত্রী, হরবন ইংলরন্ড  কি ো 
ধনবেী। িোচ্চো বনু্ধমোত্রই এ-খবর  উেসিে হরব, আসম সকন্তু হরে পো লোম নো। বলরে 
মোথো কোেো েোরচ্ছ, েবু বলসছসনেোরুণ স্বোথলপ েো  সনরমরষ কমোেড় সের  উিল মনেো এবং 
সিরি  মরেো েো ী হর  উিল বুরক  কেে েো। অসেনন্দন েোনোরে কগলোম, সকন্তু সেে 
েসড়র  কগল, কেোেলোসম িো  হল। অবরশরষ বরি  ইলোম মোথো কহাঁে কর । নবীন 
িুহৃরে  বকবকোসন  একেো বণলও ঢুকল নো কোরন। কলোকেো সনুঃিরন্দরহ সবষোে ক োরগ 
েুগরছ। স্বরপ্ন  মরেো মরন পরড়, অনগলল অরনক  কম ক োরগ  লক্ষণ বরল েোসচ্ছল কি 
এবং আমোরক পীড়োপীসড় ক সছল অিংখয কেোেকো ওষুরধ  খব োখব  সনর । হোেুরড় 
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সেসকৎিো েসেও, েোহরল ওষুধগুরলো কী সের  ধেস  এবং কীেোরব কোে কর  শ ীর   
কেের  সব োমসবহীনেোরব সেরজ্ঞি কর  েোসচ্ছল কিইিব েথয। কেকগুরলো ওষুধ কেো 
েোমড়ো  কমোড়ো পরকে বইরে সলরখও ক রখসছল। আশো কস  কি- োরে আসম প্ররশ্ন  কেিব 
েবোব শুসনর সছলোম, েো েো  মরন কনই। কহোমি নোসক আমো  েু-একেো েবোব শুরন 
কফরলসছল। েু-কফাঁেো  কবসশ কযোস্ট  অর ল১২ কখরল েোরুণ সবপে হরে পোর  বলবো  
পর ই নোসক রু্রম  ওষুধ সহরিরব অসধকমোত্রো  সিকসনন কখরে িুপোস শ কর সছলোম। 
েোই কহোক, গন্তবযস্থোরন গোসড় কপৌঁরছোরেই হোাঁফ কছরড় বোাঁেলোম আসম। কাঁকুসন সের  থোমল 
কশোরটো এবং লোফ সের  নীরে কনরম ে েো খুরল ধ ল েোলক। 
 
হোে ধর  সমি মিলেোনরক গোসড়  বোইর  এরন বলরল কথসড োি কশোরটো, সমি মিলেোন, 
এই হল সগর  আমোরে  পসিরেস  লে। 
 
— 
 
[িযো  আথলো  হুাঁরকো বলরে সনশ্চ  আলরবোলোরকই বুসঝর রছন! অনুবোেক।] 
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পচিযিচর লযের চবয়োগান্ত   াচ চন 
 
ধনশ অযোডরেঞ্চোর  কশষ পরবল কপৌঁরছোলোম  োে এগোর োেো নোগোে। সব োে শহর   
িোৎরিাঁরে কু োশো কফরল এরিসছ কপছরন, আকোশ এখোরন পস ষ্কো ,  োসত্র অসে মরনোহ । 
উষ্ণ পসশ্চরম হোও ো  েোরন েো ী কমর্গুরলো মন্থ  গসেরে কেরি েোরচ্ছ আকোশপরথ, 
মোরঝ মোরঝ ফোাঁরক  মরধয সের  উাঁসক সেরচ্ছ আধখোনো বোাঁকো েোে। সকছুেূ  পেলন্ত কিই 
আরলো  স্পষ্ট কেখো কগরলও গোসড়  কেের  একেো িোইড-লেন কব  কর   োেো  বোড়সে 
আরলো  বযবস্থো ক ল কথসড োি কশোরটো। 
 
মোসে আাঁকরড় েোাঁসড়র  পসিরেস  লে। েোঙো কোরে  েুকর ো বিোরনো একেো কবেো  উাঁেু 
পোথুর  কেও োল সর্র   র রছ েো সেরক। কেের  কঢোকো  ে েো একেোই; পোেো  ওপ  
কলোহো  পোে বিোরনো। িংকীণল এই ে েো  কপোরেই অরনকেো ডোকসপ োনরে  কো েো  
খেোখে খেোখে শরে অদু্ভে  করম  কেোকো সের  েলল আমোরে  পথপ্রেশলক। 
 
রূঢ়, েড়ো গলো  কক কেন বলরল কেে  কথরক, কক? 
 
আসম, মযোকমুরেলো, আসম। আমো  কঢোকো  আও োে অযোসেরন মুখস্থ হর  েোও ো উসেে 
সছল কেোমো । 
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েোপো গে োসন  আও োে কশোনো কগল এবো , কিইিরে েোসব  ঝনৎকো । কযোাঁে কযোাঁে 
শরে খুরল কগল েো ী ে েো, খবলকো  সকন্তু সবশোল-বক্ষ এক পুরুষ মোথো  ওপ  লেন 
েুরল ধর  েোাঁড়োল ে েো  কিরল-কবস র -আিো মুরখ সেকসমক ক রে লোগল, অসবশ্বোি 
মোখোরনো েুই েকু্ষ। 
 
সম. কথসড োি কেখসছ! িরে কো ো? আ  কোউরক ঢুকরে কেও ো  হুকুম কনই মসনরব । 
 
কনই কীরহ? অবোক ক রল কেখসছ। কোল  োরেই েো োরক বরলসছ েনোকর ক বনু্ধ আিরব 
আে  োরে। 
 
আে িকোল কথরকই র্র   বোইর  আরিনসন মসনব। হুকুমও পোইসন। হুকুম ছোড়ো আসম 
েসল নো সম. কথসড োি। আপসন আিরে পোর ন সকন্তু বনু্ধরে  ওইখোরনই ক রখ আিরে 
হরব। 
 
বোধোেো অপ্রেযোসশে। হেেসকে, অিহো  মুরখ ফযোলফযোল কর  কের   ইল কথসড োি 
কশোরটো। 
 
খুব খো োপ হরচ্ছ সকন্তু, মযোকমরডলো। আমো  ওপর  েুসম কথো বলো  কক? কেখরে পোচ্ছ 
নো েরমসহলো  র রছন? উসন সক  োেো  েোাঁসড়র  থোকরবন এে  োরত্র? 
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অেল স্বর  বলরল দ্বো  ক্ষক, মোপ ক রবন। আপনো  বনু্ধ হরলই কে আমো  মসনরব  বনু্ধ 
হরে হরব, েো  ককোরনো মোরন কনই। নুন কখর  কবইমোসন ক রে পো ব নো। আমো  কোে 
আমোরক ক রে সেন। আপনো  বনু্ধরে  কোউরকই আসম সেসন নো। 
 
আলবোে কেরনো, মযোকমুরডলো। কিোেোরি বলরল শোললক কহোমি। এে িহরে আমোরক েুলরল 
কেো েলরব নো। েো  বছ  আরগ কেোমো  বোসে কেেো   োরে অযোসলিরন  র্র  কেোমো  
িরে কে-অযোরমেো সে সেন  োউন্ড লরড় সগর সছল, েোরক সক এরকবোর ই মরন পড়রছ নো 
বলরে েোও। 
 
আর  িবলনোশ। সম. শোললক কহোমি কে! কেন বযোঘ্র গেলন ক ল প্রোইে-ফোইেো  দ্বো  ক্ষক। 
কী কোি? সেনরেই পোস সন আপনোরক! েুপসে কর  ওইখোরন েোাঁসড়র  নো-কথরক কেের  
এরি কেো োরল  নীরে আপনো  িি সহেখোনো ঝোড়রলই সকন্তু সেরন কফলেোম িরেিরে। 
ক্ষমেো সছল আপনো , নষ্ট ক রলন! লোইরন এরল অরনক উাঁেুরে উিরেন। 
 
শুরন  োখ, ও োেিন, শুরন  োখ! েীবরন আ  েসে সকছু ক রেও নো-পোস , সবজ্ঞোনিম্মে 
একেো কপশো অন্তে কখোলো  ইল আমো  িোমরন, হোিরে হোিরে বলরল কহোমি। এবো  
সনশ্চ  আমোরে  বোইর  েোাঁড় কস র   োখরব নো, কেো মযোকমুরেলো। 
 
েবোরব বলল মযোকমুরেলো, কেের  আিুন িযো , কেের  আিুন। িবোন্ধরব কেের  আিুন। 
সম. কথসড োি, আসম েুুঃসখে। সকন্তু েোরনন কেো, হুকুম বরড়ো কড়ো। সনসশ্চন্ত নো-হরল 
আপনো  বনু্ধরে ও বোসড়  মরধয কঢোকোরনো সনরষধ। 
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কেের  কাঁক  সবছোরনো  োেোেো কবাঁরক সগর  কশষ হর রছ একেোল কেোকো  েড়সপরি  
মরেো প্রকোি বোসড়েো  িোমরন। খোাঁ-খোাঁ ক রছ েোস সেক–বোসড় আ  ফেরক  মরধয 
অেখোসন েসম মরুেূসম  মরেো সনেলন সনেব্ধ। কেৌরকোনো বোসড়খোনোও ককমন েোসন 
কোিরখোট্টো। েোাঁরে  আরলো পরড়রছ এক ককোরণ–ঝকমক ক রছ সেরলরকোিো  েোনোলো–
বোেবোসক অংশ ছো ো  ঢোকো। মৃেুযপু ী  মরেো সনেব্ধেো, অট্টোসলকো  প্রকোি আকো  আ  
থমথরম পস রবরশ  েনয বুক ককাঁরপ উিল আমো । কথসড োি কশোরটো পেলন্ত র্োবরড় 
সগর রছ লক্ষ ক লোম–খেোখে শরে লেন কোাঁপরে লোগল হোরে–েঞ্চল হল আরলো  ধো ো। 
 
বলল, বযোপো  বুঝসছ নো। ককোথো  কেন একেো কগোলমোল হর রছ। বোরথলোরলোসমউরক পই 
পই কর  বরলসছলোম আম ো আিব, েো িরেও কেো কই ও  েোনোলো  আরলো জ্বলরছ 
নো। িব গুসলর  েোরচ্ছ। 
 
কহোমি সেরজ্ঞি ক ল, ওাঁ  বোসড় পোহো ো  ধ ন সক এই কম? 
 
ধর রছন সিক। হুবহু বোবো  মরেো। বোবো  কেোরখ  মসণ সছল সকনো। আমো  েোইরে কবসশ 
েোরলোবোিরেন ওরক। েোই কেো আমো  মরন হ  আমোরক েো বরলরছন েো  েোইরে 
অরনক কবসশ কথো বরল কগরছন বোরথলোরলোসমউরক। েোাঁরে  আরলো কেসেরক পরড়রছ, ও  
েোনোলো সকন্তু ওইসেরকই! ঝকঝরক ক রছ কেরখরছন? সকন্তু কেের  আরলো জ্বলরছ নো। 
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নো জ্বলরছ নো, বলরল কহোমি। েরব ে েো  পোরশ কছোরেো েোনলো  আরলো  আেো কেখরে 
পোসচ্ছ। 
 
ওেো হোউিসকপোর   র্ ! সমরিি বোনলরস্টোন বুসড়  আেোনো। ও  মুরখই িব খব  পোব। 
আপনো ো একেু েোাঁড়োন। আসম একোই েোই। নো-েোসনর  হিোৎ িবোই িোমরন কগরল 
আাঁেরক উিরে পোর । সকন্তু ওকী! েুপ! েুপ! 
 
লেন েুরল েোাঁসড়র  কগল কশোরটো। কসম্পে হোরে কোাঁপরে লোগল লেরন  বৃত্তোকো  
আরলো। কিই আরলো  কেখরে লোগলোম আমো  কবসে কেরপ ধ রলন সমি মিলেোন। কেন 
হোেুসড়  বোসড় পড়রে লোগল বুরক  মরধয। কোরি  মরেো েোাঁসড়র  কোন খোড়ো কর  শুনরে 
লোগলোম শেেো। কি-শে আিরছ সমশসমরশ কোরলো মহোকো  বোসড়  সেক কথরক।  োরে  
ধনুঃশেয খোনখোন কর  আেীক্ষ্ণ েোঙো গলো  কোঁসের  েরলরছ একেো ে োেল নো ীকে–
বুরক   ি েল হর  েো  কিই সবকে সেৎকো  শুনরল। 
 
সমরিি বোনলরস্টোরন  গলো, অবরশরষ বলরল কশোরন্টো, বোসড়রে কমর রছরল বলরে আ  
ককউ কনই। আপনো ো েোাঁড়োন। এখুসন আিসছ। 
 
কেৌরড় কগল কশোরটো, অদু্ভে কো েো  কেোকো সেল ে েো । েূ  কথরকই কেখলোম পোেো 
খুরল েোাঁড়োল একেন বৃদ্ধো মোথো  কবশ লম্বো। কশোরটোরক কেরখ আনরন্দ আেখোনো হর  
বলরল : 
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এরি কগরছন? আুঃ বোাঁেলোম আসম। কী আনন্দই-নো হরচ্ছ আপনোরক কেরখ সম. কথসড োি, 
িযো ! 
 
আনরন্দোচ্ছ্বোি কশষ পেলন্ত শুনরে কপলোম নো। কশোরন্টোরক কেের  ঢুসকর  সনর  ে েো বন্ধ 
কর  সেল বুসড়; েোপো কথোবোেলো  আও োে কেরি এল বোইর । 
 
লেনেো নোসমর  ক রখ সগর সছল আমোরে  গোইড। কহোমি েুরল সনল লেন, েুসলর  
েুসলর  কেখরে লোগল েোস সেক। েীক্ষ্ণ্ণ কেোরখ কের   ইল েসম  ওপ  স্তুপীকৃে  োসশ 
 োসশ  োসবশ, েো প  বোসড়  সেরক। সমি মোরন  হোে মুরিো  সনর  পোশোপোসশ েোাঁসড়র  
 ইলোম েুেরন। েোরলোবোিো একেো অসনবলেনী  সেসনি। আরগ ককউ কোউরক কেসখসন। 
আলোপ কিই সেনই। েু-েরন  কথো  বো েোরব েোরলোবোিো  সেে পেলন্ত প্রকোশ পো সন। 
েো িরেও সবপরে  মুহূরেল আপনো কথরকই েু-েরন েোইসছ েু-েনরক। এই সনর  পর  
অরনক কেরবসছ, অরনক আশ্চেল হর সছ। কিই মুহূরেল সকন্তু ওাঁ  পোশসেরে সগর  েোাঁড়োরনো  
আকোঙ্ক্ষো প্রবল হর সছল আমো  কেের । সমি মিলেোনও বহুবো  শুসনর রছন একই 
কথো–একই আকোঙ্ক্ষো েোগ্রে হর সছল েোাঁ ও অন্তর । সবপে কথরক কেন আসম েোরক 
আগরল  োসখ, সন োপে  োসখ। হোরে হোে সের  েোাঁসড়র   ইলোম কছোরেো কছরল-কমর   
মরেো েো পোরশ  েমোলকোরলো সবকে অপচ্ছো ো  মরধযও অনোসবল শোসন্ত সব োে ক রে 
লোগল হৃের   কন্দর । 
 
েো পোরশ েৃসষ্ট সনরক্ষপ কর  বলরল মিাঁিোন, অদু্ভে েো গো বরে! 
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ইংলরন্ড  েে ছুাঁরেো কেন এখোরনই েরড়ো হর রছ মরন হরচ্ছ। বযোলো োে একেো পোহোরড়  
গোর  এই কম েৃশয কেরখসছলোম কিোনো িন্ধোনী ো মোসে খুাঁরড় েোগোড় কর  কফরল ক রখসছল 
এইেোরব। 
 
এখোরনও েোই হর রছ, বলরল কহোমি। এখোরনও গুিধন কখোাঁেো হর রছ। মোসে কখোাঁড়ো 
হর রছ েীর্ল ছ-বছ  পর । েোই এই গেল েসমরে। 
 
সিক কিই মুহূরেল েড়োম কর  েু-হোে হর  কগল বোসড়  ে েো এবং েু-হোে িোমরন 
বোসড়র  আেঙ্ক সবস্ফোস ে কেোরখ কধর  এল কথসড োি কশোরটো। কি কী সেৎকো –
বোরথলোরলোসমউ সবপরে পরড়রছ! বোরথলোরলোসমউর   সকছু একেো হর রছ? আমো  েীষণ ে  
ক রছ। এে িইবো  ক্ষমেো আমো  নোরেল  কনই। 
 
িসেয িসেযই প্রো  িশরে কোাঁেরে শুরু কর  সের রছ কশোরটো। সনেোরুণ ে  কপর রছ, 
কেড়ো  েোমড়ো  সব োে কলোর   কেে  কথরক ে োেল সশশু  মরেো অিহো  সমনসে 
মোখোরনো মুখখোনো থ থ  কর  কোাঁপরছ, সবকৃে হর  েোরচ্ছ ে োনক ের । 
 
কোে ছোাঁে েৃঢ় করে কহোমি শুধু বলরল, বোসড়  কেের  েলুন। 
 
হযোাঁ, হযোাঁ, েোই েলুন! ফুাঁসপর  উিল কশোরটো। েো ক বো  আপসন করুন–বুঝরে পো সছ 
এখন কী ক ো ে কো । 
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অসলন্দ পরথ  বোাঁ-সেরক হোউিসকপোর   র্ । িবোই কগলোম কিখোরন। ছেফে ক রছ বুসড়, 
হনহন কর  পো েোস  ক রছ র্ ম , আঙুল মেকোরচ্ছ মে মে কর । েুই কেোরখ  ে  
বযোকুল েৃসষ্ট সকন্তু িহে হর  এল সমি মিলেোনরক কেরখ হোাঁফ কছরড় বোাঁেল কেন। 
 
মৃগী রুসগ  মরেো বলরল কফাঁপোরে কফাঁপোরে, কী সমসষ্ট শোন্ত মুখ কগো কেোমো । কবাঁরে থোক 
মো, কবাঁরে থোক! বোাঁেলোম কেোমো  কেরখ! েো উৎকেো সগর রছ িো োসেন! 
 
সমরিি বোনলরস্টোরন  সশ ো-বো -ক ো কমহনে-সিষ্ট বোহুরে মৃেু েোপড় সের  কোরন কোরন 
েু-েো রে মধু  কমর সল িোন্ত্বনো  বোণী কশোনোল কহোমি। অদু্ভে কোে হল েোরে।  ি 
সফর  এল বুসড়  নী ি গোরল। 
 
বলরল, িো োসেন ে েো বন্ধ কর  র্র  বরি  র রছ কেলো–কে ডোকসছ, িোড়ো সেরচ্ছ। নো। 
মোরঝ মোরঝ একলো থোকরে েো  েোসন–েোই িকোল কথরক ডোকোডোসক কস সন। সকন্তু র্ণ্টো 
খোরনক আরগ উাঁসক সের সছলোম েোসব  গেল সের । েো ে  কর সছলোম, কেসখ েোই হর রছ; 
আপসন েোন সম. কথসড োি–সনরে েোন, সগর  কেখুন কী হর রছ। েশ েশেো বছ  সম. 
বোরথলোরলোসমউ কশোরন্টোরক কেখসছ আসম অরনক হোসি কোন্নো  কেহো ো েো  কেরখসছ সকন্তু এ-
 কম মুখ কখরনো কেসখসন। 
 
কথসড োি কশোরন্টো  েোাঁরে েোাঁে কিোকোিুসক আ ম্ভ হর  কগরছ কেরখ লম্ফ েুরল সনর  কগল 
শোললক কহোমি। েোরুণ ে  কপর রছ কলোকেো আসম েো  হোে ধর  সিাঁসড় সের  উসির  নো-
সনর  কগরল পো েরল পরড় কেে সনর্লোে। হোাঁেু পেলন্ত কোাঁপসছল িকিক কর । সিাঁসড়  ওপ  
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নো রকল কছোবড়ো  কোরপে পোেো। েু-বো  কহাঁে হর  পরকে কথরক কলন্স বো  কর  েো 
কেখল কহোমি, আমো  কেোরখ েো কোরপলরে  গোর  সনছক ধুরলো  েোগ ছোড়ো আ  সকছু মরন 
হল নো। মোথো  ওপ  লম্ফ েুরল িুেীেীক্ষ্ণ কেোরখ ডোইরন বোাঁর  কেখরে কেখরে আরে 
আরে একেো  প  একেো ধোপ মোসড়র  িবো  আরগ  ইল কহোমি। সমি মিলেোন  র রছন 
িবো  কপছরন ের  সিাঁসের  েোও ো হোউিসকপো রক িে সেরে। 
 
েৃেী  সিাঁসড়  কশরষ একেো েোনো লম্বো গসলপথ, ডোন সেরক কেও োল ঢোকবো  সব োে 
েো েী  পেলো পেলো  আাঁকো একেো প্রকোি ছসব। বোাঁ-সেরক প প  সেনরে ে েো। 
একইেোরব এসেক-ওসেক কেখরে কেখরে মন্থ  গসেরে এসগর  েলল কহোমি–আম ো 
 ইলোম সিক কপছরন লম্বো কোরলো ছো ো লুসের   ইল কপছরন েীর্ল কস ডর ! থোমলোম 
েৃেী  ে েো  িোমরন। কেোকো মো ল কহোমি, িোড়ো নো-কপর  কর্ো োল হোেল ধর । 
িবরশরষ কিলো মো ল গোর   কেোর । সকন্তু কখোলো কগল নো পোেো। ফোাঁরক লক্ষ ক রখ 
কেখলোম শুধু কে কেে  কথরক েোলোই কেও ো েো ন , কমোেোরিোেো কবেো  মেবুে একেো 
সখল কেোলো  র রছ। েোসব কেও ো  ফরল কফোক েো পুর োপুস  বন্ধ হ সন। কহাঁে হর  
ফুরেো  কেোখ সের  কছড়ো ধনুরক  মরেো িেোন েোাঁসড়র  উিল শোললক কহোমি সনশ্বোি সনল 
িশরে। 
 
ও োেিলন, এ কে কেখসছ–শ েোরন  কখলো আ ম্ভ হর  কগরছ, এেোরব সবেসলে হরে ওরক 
আসম কখরনো কেসখসন। কেরখ বল কী মরন হ । 
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ককোম  কবাঁসকর  কহাঁে হর  কফোকর  কেোখ লোগোলোম এবং সনুঃিীম আেরঙ্ক সশউর  
উিলোম। ঝ নো  ধো ো  মরেোই কেন েোরে  আরলো ঢুকরছ র্র   মরধয। একেো েঞ্চল 
অস্পষ্ট েুযসেরে িো োর্  িমুজ্জ্বল। কিোেো আমো  সেরক েোসকর  আরছ একসে মুিু। শুধু 
একসে মুিু কেন শুরনয েোিরছ, ককননো নীরে  অংশ আবৃে অন্ধকোর । মুখসে আমোরে  
নেুন বনু্ধ কথসড োরি । একই কম  িহীন মুখবণল মোথো সর্র  লোলরে ঝোউর   মরেো 
খোড়ো খোড়ো েুল, ককশহীন শীষলরেশ পবলেেূড়ো  আকোর  িমুন্নে। একেো সবকে হোসি কেন 
কোর সম হর  কিাঁরে বরিরছ আড়ষ্ট মুরখ  ওপ , হোসি কেো ন , কেন একেো সস্থ , 
অস্বোেোসবক েোাঁেসখেুসন। েোরে  আরলো  মো োম  র্র   পস রবরশ কিই হোসি কেরকোরনো 
অপোসথলব কুসে  েোইরেও ে োবহ েো ু কোাঁসপর  কেও ো  পরক্ষ েরথষ্ট। কথসড োরি  মুরখ  
িরে এ-মুরখ  িোেৃশয এে কবসশ কে র্োড় সফস র  কেরখ সনলোম িসেযই কি আমোরে  
িরে আরছ সকনো। েো  পর ই মরন পড়ল কথসড োি বরলসছল বোরথলোরলসমউ আ  কি 
আিরল েমে েোই! 
 
কহোমিরক বললোম, কী ে ংক ! কী ে ংক ! কী ক ো েো  এখন বল কেো? 
 
ে েো েোঙরে হরব, বরলই লোফ সগর  পড়ল ে েো  গোর , কেরহ  পুর ো ওেন সের  
ধোকো  প  ধোকো কমর  েলল েোরে েোলো কেরঙ েো । 
 
সকন্তু কেরঙ কগল নো। মেমে শে হল বরে, ে েো অেুে  ইল। কশষকোরল আসমও কিলো 
মো রে লোগলোম ও  িরে। েু-েরন  সমসলে ধোকো  কোে হল, আেমকো মেোৎ শরে  
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িরে কেরঙ সিকর  কগল েোলো আ  সখল–হুড়মুড় কর  ঢুরক পড়লোম বোরথলোরলোসমউর   
কেম্বোর । 
 
র্  কেো ন , কেন একেো ককসমকযোল লযোবর েোস –কিইেোরবই িোেোরনো। ে েো  সিক 
উলরেোসেরক  কেও োরল  েোরক কোরে  সছসপ কেও ো েু-িোস  কবোেল, মোরঝ কেসবরল 
ছড়োরনো বুনরিন বোনলো , কেস্টসেউব আ  বকেন্ত্র। একরকোরণ কবরে  ঝুসড়রে অযোসিরড  
কপেরমোেো কোবল । একেো কোবল  কেরঙ কগরছ সনশ্চ । অযোসিড পড়রছ েুইর  েুইর । 
কোলরে  রঙ  ে ল পেোথল গড়োরচ্ছ কমরঝ । বোেোরি উকে আলকোে ো  েো ী গন্ধ। 
েোঙো কোরি  বোেো আ  েুনবোসল  োসবরশ  ওপ  েোাঁড় ক োরনো একেো কোরি  মই–মইর   
মোথো  সিসলংর  একেো ফুরেো মোনুষ গরল েোও ো  মরেো। মইর   কগোড়ো  েোগোড় ক ো 
কবশ খোসনকেো েসড়। 
 
কেসবরল  পোরশ কোরি  কে োর  বরি বোসড়  মোসলক। সবধ্বে অবস্থো! মোথো ঝুরল  র রছ। 
বোাঁ-কোাঁরধ  ওপ । বীেৎি েুরবলোধয হোসি। প্রকে কিোাঁে আ  েোাঁে। কেহ িোন্ডো, আড়ষ্ট 
প্রোণবো ু শূরনয সমসলর রছ কবশ কর ক র্ণ্টো আরগ। শুধু মুরখ  েোবই ন , িমে 
অেপ্রেযেই িোংর্োসেকেোরব কেউরড় কবাঁরক ফযোনেযোিসেক কেহো ো সনর রছ। হোরে  কোরছ 
কেসবরল  ওপ   র রছ একেো অদু্ভে েন্ত্র। বোেোসম  রঙ  িরু একেো লোসি লোসি  মোথো  
কমোেো িুরেো সের  করষ বোাঁধো একেো পোথ  অরনকেো হোেুসড়  মরেো। পোরশ খোেো  পোেো 
কথরক কছড়ো একেো কোগে েোরে েোনো হোরে েড়োরনো অক্ষর  কলখো কর কেো শে। 
কেখল কহোমি, েো প  েুরল সেল আমো  হোরে। 
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েোৎপেলপূণলেোরব েুরু েুরল বলরল–েযোরখো। 
 
আসম কেখলোম। লেরন  আরলো  কি-কলখো পড়লোম এবং সশউর  উিলোম। 
 
কলখোেো এই : েোর   িংরকে। 
 
কহ েগবোন! মোরন কী এিরব ? বললোম সবমূঢ় করে। 
 
মোরন একেো হেযো, মৃে বযসি  ওপ  ঝুাঁরক পরড় বলরল, আ? েো কেরবসছলোম। এই 
েযোরখো। 
 
কোরন  সিক ওপর  েোমড়ো  কবাঁধো লম্বো, কোরলো কোেো  মরেো একেো বস্তু  সেরক আঙুল 
েুরল কেখো  ও। 
 
কোাঁেো বরল মরন হরচ্ছ, বললোম আসম। 
 
কোাঁেোই কেো। কেরন সনর  কেখ। েরব িোবধোন, সবষ মোখোরনো আরছ। 
 
েেলনী আ  বুরড়ো আঙুল সের  কেরন েুললোম কোাঁেোেো। িহরেই কবস র  এল েোমড়ো 
কথরক, েোগ বলরে কি- কম সকছু  ইল নো শুধু একেো লোল সবনু্দ ছোড়ো েোমড়ো কেখোরন 
ফুরেো হর সছল, কিখোরন। 
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বললোম–এ কেো কেখসছ বরড়ো কগোলরমরল কহাঁ োসল। পস ষ্কো  কেো হরচ্ছই নো, উলরে আ ও 
গুসলর  েোরচ্ছ। 
 
কহোমি বলরল, সিক েো  উলরেোেোই র্েরছ আমো  কোরছ। প্রসে মুহূরেল কহাঁ োসল আ ও 
পস ষ্কো  হরচ্ছ। েু-একেো বযোপো  এখনও হোরে আরিসন, এরলই িমূ্পণল হরব ককিেো। 
 
কেম্বোর  কঢোকবো  প  েুরলই কগসছলোম কথসড োি কশোরটো  কথো। ে েো  কোরছ েোাঁসড়র  
কোউ মোউ কর  িমোরন কাঁেসছল আ  কোাঁপসছল কি হোরে হোে র্রষ ইসনর সবসনর  আলোপ 
কর  েোসচ্ছল সনরে  মরন। মূসেলমোন আেঙ্ক বরল েসে সকছু থোরক কিসেন েো প্রেযক্ষ 
ক লোম েো  মরধয। আেমকো ককাঁরে উিল েীক্ষ্ণ্ণ, সবকে কুাঁেুরল করে : 
 
গুিধন কনই! গুিধন কনই! লুি হর  কগরছ গুিধন। ছোরে  ফুরেো সের  ধ োধস  কর  
বোক্সেো নোসমর সছলোম েু-েরন। কশষবোর   মরেো আসমই ওরক কেখসছ েযোন্ত অবস্থো । 
কোল  োরে েোও ো  িমর  এই র্র ই কেরখ কগসছ ওরক, সিাঁসড় সের  নোমরে শুরনসছলোম–
েোলো সেসচ্ছল ে েো । 
 
ক-েো কবরেসছল েখন? 
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েশেো! আে আ  কি কনই–পুসলশ আিরব, আমোরক িরন্দহ ক রব! হযোাঁ, হযোাঁ, আসম েোসন 
আমোরকই িরন্দহ ক রব। সকন্তু আপনো ো সক েোই ক রবন? খুনই েসে ক েোম েোহরল 
আপনোরে  সক কডরক আনেোম? কী িবলনোশ। আসম সক পোগল হর  েোব? 
 
হোে রু্স র , ছুাঁরড়, নোসের  সক্ষি নৃেয শুরু কর  সেরল কথসড োি। 
 
কোাঁরধ হোে  োখল কহোমি। বলরল ককোমল করে, ে  কী সম. কশোরটো। সমরছ র্োবড়োরচ্ছন। 
েো বসল েোই করুন। গোসড় সনর  কিোেো থোনো  েোন। পুসলশরক িব খুরল বলুন। সফর  
এরি এখোরনই পোরবন আমোরে । 
 
আচ্ছন্ন অবস্থো  হুকুম প্রসেপোলন ক ল খুরে বযসি। কহোাঁেে কখরে কখরে কনরম কগল 
অন্ধকো  সিাঁসড় কবর । 
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 াযেনাযে ফদ্খাল শালথ  ফ ামস 
 
েু-হোে র্রষ শোললক কহোমি বলরল, হোরে আধর্ণ্টো িম  পোও ো কগরছ ও োেিন। 
িদ্বযবহো  ক ো েোক! ককিেো আসম কমর  এরনসছ। েরব আিসবশ্বোি সেসনিেো কবসশ থোকো 
েোরলো ন েুল হরে পোর । ওপ -ওপ  েরল  মরেো কিোেো ককি মরন হরলও কক েোরন 
েলো  েোরুণ কর্ো  পযোাঁে আরছ সকনো। 
 
েরল  মরেো কিোেো বলছ। আসম কেো হেেম্ব। 
 
কিোেোই কেো৷ এমনেোরব বলল কহোমি কেন ডোিোস  িোরি কসিন ক োরগ  সনেোন 
কশোনোরচ্ছ ছোত্ররে । একরকোরণ বরি থোক, কেোমো  পোর   ছোপ সের  েে পোসকর  সের ো 
নো ককিেোরক। এবো  নোমো েোক কোরে। প লো কহাঁ োসল হল এই : আেেো ী ো এরিরছ 
ককোন পরথ, কগরছই-বো ককোনসেক সের ? কোল  োে কথরক ে েো কখোলো হ সন। সকন্তু 
েোনলোেো? েোনলো  ধোর  লক্ষ সনর  সগর  কগোব োেেো কেখরে কেখরে সনরে  মরন 
উচ্চকরে েো বরল কগল কহোমি েো এই–েোনলো  সছেসকসন কেে  সেরক। কেম শি। 
পোরশ কবেো কনই। খুরল কেখো েোক। নোগোরল  মরধয েরল  পোইপ কনই। ছোেও 
নোগোরল  বোইর । েো িরেও একেো কলোক েোনলো সের  ঢুরকসছল র্র । িোমোনয বৃসষ্ট 
হর সছল কোল  োরে। কগোব োরে  কোেো  এই কেো একেো পোর   ছোপ। একেো কগোলমরেো 
কোেো  েোগও কেরখছ এখোরন। কমরঝরেও  র রছ েোগেো,  র রছ কেসবরল  পোরশও। 
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ও োেিন, সনরে েযোরখো, সনরে েযোরখো। হোরেকলরম সশখরে েসে েোও কেো সনরে  কেোরখ 
কেরখ েোও! 
 
কোেো  েোকসে  মরেো কগোলোকো  েোগগুরলো  সেরক েোইলোম। 
 
বললোম, এ কেো পোর   ছোপ ন । 
 
আমোরে  কোরছ এ-সেসনরি  মূলয েো  েোইরেও অরনক কবসশ। এ হল কোরি  কখোাঁেো  
ছোপ। কগোব োেেো কেখ–একেো েো ী বুরে  ছোপ কেখরে পোরব–েওড়ো ধোেু  কগোড়োসল 
লোগোরনো বুেেুেে। সিক েো  পোরশই কেখরে পোরব কোরি  কখোাঁেো  েোগ! 
 
কোরি  পো-ওলো কলোক। 
 
সিক ধর ছ, িরে কে সছল কি সকন্তু শিিমথল েেপরে। ডোিো , পো রব ওই কেও োল 
কবর  উিরে? 
 
কখোলো েোনলো সের  েোকোলোম বোইর । েোরে  আরলো  এখনও ঝকঝক ক রছ বোসড়  
ককোনো। েসম কথরক ষোে ফুে উাঁেুরে েোাঁসড়র  আসম–ইরে  কেও োল এে মিৃণ কে পোর   
আঙুল  োখবো  েো গো পেলন্ত কনই। 
 
অিম্ভব! এরকবোর ই অিম্ভব! বললোম আসম। 
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িযোঙোে নো-থোকরল অিম্ভব বই কী! সকন্তু েসে কেোমো  একেন কেোে থোরক ওপর  এই 
র্র ? ওই কে েসড়েো েোগোড় ক ো  র রছ সিাঁসড়  কগোড়ো , ওই েসড়  একেো সেক। 
কেও োরল  এই সব োে হুকেো  িরে কবাঁরধ েসে অনয সেকেো ঝুসলর  কে  নীরে? েোহরল 
সকন্তু কেোমো  একেো িযোং েসে কোরি ও হ , আ  েসে সেসি েোগড়োই মেবুে স্বোস্থয 
কেোমো  থোরক, েসড় কবর  উরি আিো এমন সকছু কসিন হরব নো কেোমো  পরক্ষ। কোে 
কশষ কর  অবশয কবস র  েোরব কে-পরথ এরিছ কিই পরথই। কেোমো  িযোঙোেও েসড় 
কেরন েুরল হুক কথরক খুরল ছুাঁরড় কফরল কেরব মইর   কগোড়ো , েোনলো কেরন বন্ধ কর  
কেে  কথরক কেরব সছেসকসন এবং কে-পরথ এরিসছল র্র  কিই পরথই েোরব কবস র । 
েসড়েো  আঙুল বুরলোরে বুরলোরে বলল কহোমি কছোট্ট হরলও আ  একেো পর ন্ট সকন্তু 
কখ োল ক খ। কোরি  িযোংঅলো বনু্ধসে েসড় কবর  সেসি উরি এরল কী হরব, কপশো  কি 
খোলোসি ন । হোে কেমন কড়ো পড়ো ন । কলরন্স  মরধয সের  েসড়  কশরষ  সেরক–েো 
কথরক কবোঝো েো  কে কবেোস  হোে ফিরক ি ি  কর  কনরম সগর সছল নীরে~ েোরেই 
ছোলেোমড়ো উরি সগর সছল েোলু কথরক। 
 
িব কেো বুঝলোম, সকন্তু ধোাঁধো কেো আ ও েসেল হর  কগল।  হিযেনক এই িযোঙোেসে 
র্র   মরধয এল কী কর ? 
 
হযোাঁ, হো, িযোঙোে! অরনক  হিযই সর্র  আরছ েোরক–আরছ অরনক ইন্টোর সস্টং পর ন্ট। 
সেন্তোমগ্নেোরব আমো  কথোগুসলই কেন আউরড় কগল কহোমি।রকিেো এরকবোর ই মোমুসল 
হর  কেে কি নো-থোকরল। আমো  কী মরন হ  েোন, এক কিরঙ আেেো ী  িযোঙোেসে 
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এরেরশ অপ োরধ  একেো নেুন ধো ো প্রবেলন কর  কগল। এরেরশ নেুন হরলও, 
েো েবরষল এ-েোেী  অপ োধ আকছো  র্েরছ। েেূ  মরন পরড়, কিরনগোমসব ো  সিক 
এ-েোেী  একেো র্েনো র্রেসছল। 
 
আসম একগুাঁর  স্বর  কফ  বললোম, কী কর  কি কেের  এল আরগ বরলো। ে েো বন্ধ 
কেে  কথরক, কেও োল কবর  েোনলো  ওিো অিম্ভব, েরব সক সেমসন  মধয সের ? 
 
িম্ভব ন । ঝোঝস  অেযন্ত িরু কেোমো  আরগই েো েোবো হর  কগরছ। 
 
েোহরল? আসম ছোড়বো  পোত্র নই। 
 
মোথো নোড়রে নোড়রে কহোমি বলরল, েবুও আমো  নীসেিূত্র প্রর োগ ক রে েোও নো। 
কেবো  আ  বলব কেোমোরক কে অিম্ভবেো খোস ে ক ো  প  েো পরড় থোকরব–েে 
উদ্ভেই েো কহোক নো িো  িেয কিইেোই? আম ো কেরনসছ েোনলো সের  কি আরিসন। 
ে েো সের ও আরিসন, সেমসন সের ও নোরমসন। র্র   মরধযও লুসকর  বরি থোকো িম্ভব 
ন , ককননো র্োপসে মো ো  মরেো কেমন েো গোও কনই। েোহরল কি এল ককোরেরক? 
 
ছোরে  ফুরেো সের  বললোম িসবস্মর । 
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ছোরে  ফুরেো সের । ওই পরথই েোরক নোমরে হর রছ নীরে আ  ককোরনো  োেো কনই র্র  
কঢোকবো । লম্ফেো ধর ো উরি সগর  গরবষণো েোসলর  আসি ছোরে  র্র  কে-র্র  পোও ো 
কগরছ গুিধরন  বোক্স। 
 
মই কবর  উরি কগল কহোমি। েু-হোরে েুরেো ব গো ধর  ঝুলরে ঝুলরে শ ী  েুরল সনরল 
সেরলরকোিো । েো প  উপুড় হর  শুর  হোে বোসড়র  লম্ফেো সনল আমো  হোে কথরক। মই 
কবর  আসমও উরি কগলোম সেরলরকোিো  একই পন্থো । 
 
কছোরেো কুিস েো আকোর  িসেযই খুব কছোরেো লম্বো  েশফুে, েওড়ো  ছ-ফুে। কমরঝ বলরে 
িোস  িোস  ব গো  েলো  কোরি  বোেো আ  েুনবোসল  পরলেো ো। র্র   মরধয েোই 
হোাঁেরে কগরল এক ব গো কথরক আর ক ব গো  পো সের  হোাঁেরে হ । আিবোবপত্র 
একেম কনই। কমরঝে সে বহু বছ  িসঞ্চে পুরু ধুরলো। ছোেেো েুরড়ো  মরেো এক 
েো গো  সগর  সমরশরছ–সনুঃিরন্দরহ বোসড়  আিল ছোরে  কেের   সেরক। 
 
ঢোলু কেও োরল হোে বুসলর  বলল শোললক কহোমি, এই কেখ কিলো ে েো–ছোরে েোও ো  
পথ। এই কেখ কিলো মো রেই ফোাঁকো হর  কগল–ছোে কেখো েোরচ্ছ। আরে আরে ঢোলু হর  
কগরছ। প লো নম্ব  আেেো ী  আসবেলোব র্রেসছল এই পরথই। এবো  কেখো েোক েো  
বযসিিত্তো  সকছু সেে পোও ো েো  সকনো। 
 
লম্ফ নোসমর  কমরঝ  কোরছ আনল কহোমি। িরেিরে কেন েমরক উিল–এ- কম েসকে 
মুখচ্ছসব আে  োরে আ  একবো  কেরখসছ। েৃসষ্ট অনুি ণ ক রে সগর   ি সহম হর  
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কগল আমো  কবশ বুঝলোম িোন্ডো হর  আিরছ গো-হোে-পো। কমরঝ ে সে ককবল পোর   
ছোপ অগুনসে পেসেে–িুস্পষ্ট, ধযোবড়ো কমোরেই ন । আঙুল কথরক কগোড়োসল পেলন্ত 
পস ষ্কো সকন্তু কি-ছোপ পূণলব স্ক পুরুষরে  ন –িোইরে েো  অরধলক। 
 
বললোম সফিসফি কর , কহোমি, এ কে কেখসছ বোচ্চো কছরল  কোি। কী ে ংক ! 
 
মুহূরেল  মরধয আিস্থ হল কহোমি। 
 
বলল, কবিোমোল হর  পরড়সছলোম একেু। অস্বোেোসবক সকছুই কনই এখোরন। সৃ্মসে সবররোহ 
নো-ক রল এ-বযোপোর  কেোমোরক আরগই বলরে পো েোম। আ  সকছুই কেখরে পোসচ্ছ নো 
েরলো নীরে েোই। 
 
নীরে  র্র  আিবো  প  সেরজ্ঞি ক লোম, পোর   সেে িম্বরন্ধ কেোমো  েেেো এবো  
বরলো শুসন। 
 
অিসহষু্ণ করে েবোব সেল কহোমি, েো ো ও োেিন, সনরে সবরেষণ কর ো। আমো  পদ্ধসে 
েুসম েোন। প্রর োগ কর  েযোরখো কী পোও। েোরে সশখরে পো রব। 
 
আিল র্েনো সকছু েোনো েোরব বরল কেো মরন হ  নো। আমো  মোথো  অন্তে সকছু আিরছ 
নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

75 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এখুসন এরি েোরব, ছোড়ো ছোড়ো িুর  বলরল কহোমি। ে কোস  আ  সকছু এখোরন পোও ো 
েোরব বরল মরন হ  নো, েবুও কেখো েোক। 
 
পরকে কথরক সফরে আ  কলন্স বো  কর  হোমোগুসড় সের  র্ ম  ে সকপোক সেরে শুরু 
ক ল বনু্ধব । লম্বো নোকেো  ইল কোরি  েিোগুরলো  কর ক ইসঞ্চ েূর । পোসখ  কেোরখ  
মরেো ককোে োগে পুাঁসে-িেৃশ কেোখ েুরেো কেন জ্বলরে লোগল কেের   উরত্তেনো । সফরে 
সের  কখরনো কমরপ, কখরনো এক মোরপ  িরে আ  এক মোপ সমসলর  সনর । কখরনো েুল 
কে ো কেোখ কলরন্স  মরধয সের  ধুরলোবোসল কোি কপর ক প ীক্ষো কর  হরনয হর  রু্ রে 
লোগল র্র   িবলত্র। দ্রুেিঞ্চো ী িোডহোউন্ড কেমন সনুঃশরে সকন্তু সক্ষপ্ররবরগ কছোরে গরন্ধ  
কপছরন, শোললক কহোমিও কেমসন ঝরড়  মরেো প ীক্ষো ক রছ। অেৃশয িূত্ররক েৃশযমোন 
ক রে েোইরছ। কমরঝ  কোরছ নোক নোসমর  কেরখশুরন েোজ্জব হর  কগলোম। এ-মোনুষ েসে 
অপ োধী হে, আেীক্ষ্ণ এই বুসদ্ধবৃসত্ত আ  উেযম অপ োধী অরেষরণ নো-লোসগর  অপ োধ 
অনুষ্ঠোরন সবসনর োগ ক ে, েোহরল ও  মরেো ে ংক  সিসমনযোল এরেরশ আ  েু-সে 
থোকে নো। সশকো ী কুকুর   মরেোই শুরক শুরক র্  কেখরে কেখরে সনরে  মরনই বক  
বক  কর  েরলসছল কহোমি। আেমকো গলো কছরড় কোঁসের  উিল সবপুল আনরন্দ। 
 
কপোল েোরলো আমোরে । খুব একেো অিুসবরধ আ  হরব নো। নম্ব  ও োরন  কপোল 
খো োপ। সির োরিোে মোসড়র  কফরলরছ। কোবল  সেড় কখর রছ, সির োরিোে কমরঝরে 
পরড়রছ, নম্ব  ও োন কবেো ো েোরে পো সের  কফরলরছ। কেরখ েোও েো ো, সনরে  কেোরখই 
কেরখ েোও কছোরেো পোর   পস ষ্কো  ছোপখোনো–হযোাঁ, হযোাঁ, এইখোরন, উৎকে গন্ধওলো ও 
সির োরিোরে  সিক পোশসেরে। 
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সকন্তু েোরে হল কী? 
 
কী আবো  হরব, নম্ব  ও োন মুরিো  এরি কগল। পৃসথবী  আর ক প্রোন্ত পেলন্ত এই গন্ধ 
শুরক েোও ো  ক্ষমেো  োরখ এমন একেো কুকু রক আসম সেসন। সশকোস  কুত্তো  েল েসে 
কহস ং মোরছ  গন্ধ শুরক কগোেো একেো কেলো কপস র  েো , সবরশষেোরব কশখোরনো হোউন্ড 
উৎকৃষ্ট গন্ধ এাঁরক েোরব কেূ ? ধত্র োসশক অরঙ্ক  মরেো েোাঁড়োরচ্ছ বযোপো েো। উত্ত েো 
হরব… আর  িবলনোশ! েিমুরি  কেলো ো কেখসছ এরি কগরছ। 
 
গুরুেো  পেশে এবং উচ্চকরে  হট্টরগোল কশোনো কগল নীরে  েলো  েড়োম কর  বন্ধ 
হর  কগল হল র্র   ে েো। 
 
কহোমি বলরল, ও ো আিো  আরগ একেো কোে কর ো। কবেো ো  হোে আ  পোর  কেোমো  
হোে  োরখো। কী বুঝরল? 
 
কোরি  মরেো শি হর  কগরছ মোিল। 
 
সিক েোই।  োইগ  মসেলরিও হোে-পো এে শি হ  নো–এখন েো হর রছ। মুরখ  সবকে 
সখাঁেুসন, কিোাঁে আ  েোাঁরে  কপে হোসি  িরে হোে-পোর   অদু্ভে শি অবস্থোেো সমসলর  
েযোরখো এখন সকছু পোও ো েো  সকনো। কী মরন হরচ্ছ? 
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মৃেুয হর রছ এমন একেো অযোলকোলর ড েরুন েো িংগ্রহ ক ো হর রছ গোছপোলো বো 
লেোপোেো কথরক; শসিশোলী সবরষ ো অরনকেো সিকসনরন  মরেো  রি সমশরেই 
ধনুষ্টংকোর   সবরক্ষপ কেখো সের রছ। 
 
মুরখ  কপসশ েোন-েোন অবস্থো কেখোমোত্র সকন্তু সিক এই কথোই আসম কেরবসছলোম। েোই 
র্র  ঢুরক আরগ খুাঁরেসছলোম  রি  মরধয সবষ ঢুসকর  কেও ো  অস্ত্রেো। েুসমও কেরখছ 
সেসনিেো। িোমোনয একেো কোেো, আলরগোরছ ফুসের  কেও ো হর রছ মোথো  েোমড়ো । 
এবো  লক্ষ কর ো কেখোরন কোেোেো ফুরেরছ কি-েো গোেো কফ োরনো  র রছ সিসলংর   সেরক 
কে োর  সিরধ হর  বরি থোকো অবস্থোরেই েো হর রছ। এবো  প ীক্ষো কর  কোেোেো। 
 
অসনচু্ছকেোরব কোাঁেোেো সনর  ধ লোম লম্ফ  িোমরন! লম্বো কোরলো এবং কবশ ছুাঁেোরলো কোেো। 
মুরখ  কোরছ আিো-আিো মরেো কী কেন েকেক ক রছ শুসকর  শি হর  কগরছ। কেোেো 
সেকেো ছুস  সের  কোঁরছ কগোল কর   োখো হর রছ। 
 
কহোমি সেরজ্ঞি ক ল, ইংলরন্ড  কোাঁেো সক? 
 
নো, নো, কমোরেই নো। 
 
েোহরল েযোরখো মোলমশলো েো পোও ো কগল েো কথরক একেো নযোেয সিদ্ধোরন্ত আিো েোরব। 
সন সমে কোসহসন অবশয এরি কগরছ। কস্বচ্ছোরিবক বোসহনী  পশ্চোেপি ণই ক ো কেলবয। 
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গুরুেো  পেশে একেু একেু কর  এসগর  আিসছল কোরছ। শে কবরড় কগল কস ডর  
আিো  প । েো  পর ই, কহোমরি  মুরখ  কথো ফুর োরনো  আরগই েুমেোম শরে েোস সক 
েোরল র্র  ঢুকল  ীসেমরেো কমোেোরিোেো একসে কলোক–প রন ধূি  বরণল  িুে। কহোাঁেকো 
কেহো ো, অসেস ি লোল  ি-িোিো মুখোব ব। কেোরখ  নীরে কছোরেো থসল  মরেো ড়ুরমোড়ুরমো 
মোংি ঝুলরছ এবং এই ফুরলো  মরধয কথরক েোস  অদু্ভে এক কেোড়ো অসে খুরে সকন্তু 
সেকসমরক কেোখ েীক্ষ্ণ্ণ েৃসষ্ট কমরল  র রছ িোমরন। কপছন কপছন এল ইউসনফমলধো ী 
একেন ইনরস্পক্ট  এবং কথসড োি কশোরটো মুখরেোখ কেরখ কবোঝো কগল বুরক  মরধয 
েখনও কোঁসক  পোড় পড়রছ িমোরন। 
 
কহোাঁেকো কলোকেো র্র  ঢুরকই বলরল র্ির্রি কেোেো গলো , বোুঃ কো বো  গ ম কেখসছ। 
েমৎকো ! েমৎকো ! সকন্তু এ ো কো ো? বোসড় কবোঝোই এে খ রগোরশ  গেল ককন? 
 
প্রশে করে কহোমি বলরল, আমোরক কেো আপনো  কেনো উসেে, সম. অযোরথসন কেোন্স। 
 
আর  শোললক কহোমি কে! েোসেক সম. শোললক কহোমি। কবশ মরন আরছ আপনোরক। 
সবশপরগে েুর ল ককরি কোেলকো ণ আ  সিদ্ধোন্ত সনর  আপনো  িো গেল কলকেো  সক 
কেোলবো ? েেরন্ত  সিক পথ আপসনই ধস র  সের সছরলন মোনসছ। েরব কী েোরনন, 
কেফ কপোলরেোর ই েো কপর সছরলন–খুব একেো েুসি প োমশল কেখোরে পোর নসন। 
 
কেখোবো  িুরেোগও অবশয সছল নো–খুবই কিোেো েুসি  ককি। 
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আর   োখুন। পোর নসন কিেো স্বীকো  ক রে লজ্জো কীরি ? েোকরগ, এখোনকো  ককি কেো 
কেখসছ কবশ েোরলোই! কী েোরচ্ছেোই কোি ক  বোবো! কেস  বযোড! কেস  বযোড। েেকথো 
কশোনবো  িুরেোগ একেম কনই–নযোড়ো র্েনো, কেোরখ আঙুল সের  কেখোরনো  মে বযোপো ! 
কপোল েোরলো অনয ককি সনর  ন উরড হোসে  সছলোম! খব  েখন কপৌঁছল, আসমও েখন 
ফোাঁসড়রে। কলোকেো কীরি ম ল মরন হ ? 
 
এ-ককরি েেকথো কশোনবো  িুরেোগ ককোথো, শুষ্ক করে বলরল কহোমি। 
 
েো সিক। েো সিক েরব মোরঝ মোরঝ েে আউরড় আলেপকো কোে হোসিল কর  কফরলন 
কেো। কী িবলনোশ! ে েো কেে  কথরক বন্ধ সছল কেখসছ। পোাঁে লোখ পোউরন্ড  মসণমুরিো 
উধোও! েোনলো কখোলো সছল নো বন্ধ সছল? 
 
বন্ধ সছল। সকন্তু কগোব োরে পোর   ছোপ আরছ। 
 
বরে, বরে। েোনলো েসে বন্ধই থোরক, েোহরল কি পোর   ছোরপ  িরে এ-ককরি  ককোরনো 
িম্পকল কনই। কমনরিন্স মশো , িোধো ণ বুসদ্ধ। কলোকেো হ রেো এমসনরেই মো ো কগরছ, 
েড়কো হর সছল সনশ্চ ।  ত্নবোক্সেো অবশয উধোও হর রছ। হো! মোথো  এরিরছ একেো 
েে। এ- কম বুসদ্ধ মোরঝ মোরঝ এরি েো  মোথো । িোরেলন্ট–বোইর  েোন। সম. কশোরটো–
আপসনও েোন বোইর  আপনো  বনু্ধ ো কেের ই থোকরবন। কহোমি কী মরন হ  বলুন 
কেো? কশোরটো সনরেই স্বীকো  কর রছ কোল  োরে এখোরন ও সছল েোইর   িরে। েড়কো  
মো ো কগল েোই, সহর   বোক্স সনর  কবস র  কগল কশোরটো! কী? কী মরন হ ? 
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েো প  মড়োেো সেসি উরি েোাঁসড়র  কেে  কথরক ে েো  েোলোেোসব সের  এরি কফ  
বরি পড়ল কে োর । ককমন? 
 
হুম! গলসে  র রছ কেখসছ। েোহরল আবো  কমনরিন্স খোেোরনো েোক। েোইর   িরে এই 
র্র ই সছল কথসড োি কশোরটো। একেো ঝগড়োও হর সছল। এই পেলন্ত খব  সকন্তু আম ো 
কেরনসছ। েোইসে কে েো প  মো ো সগর রছ এবং সহর  মোসনরক  বোক্স উধোও হর রছ েো-
ও আম ো কেরন বরি আসছ। কথসড োি সবরে  হও ো  প  কথরক েো  েোইরক আ  
ককউ কেরখসন, সবছোনোরেও কশো সন েোইসে। কথসড োি কশোরটো অেযন্ত উরোন্ত অবস্থো  
 র রছ–কবিোমোল। কেহো োেোও আ  ইর , কমোরেই আহোমস  ন । বুঝরছন সনশ্চ  েোরল 
কফলসছ কথসড োিরক এবো  গুসের  আনব েোরল  মুখ। 
 
কহোমি বলরল, অরনক র্েনোই এখনও আপনো  অেোনো। এই কে কোরি  েুকর োেো 
কেখরছন িোমোনয একেো কোেো–এেো সকন্তু কলোকেো  কোরন  ওপর  মোথো  েোমড়ো  গোাঁথো 
সছল–এখনও েোগ কেখরে পোর ন। আমো  সবশ্বোি কোাঁেোেো  সবষ মোখোরনো আরছ। কেসবরল 
কোগেেো সছল–কেখরেই পোরচ্ছন কী কলখো  র রছ কোগরে। েো  পোরশই বোাঁধো হোেুসড়  
মরেো অদু্ভে এই সেসনিেো। এখন বলুন আপনো  েরে ওইিব খোও োরবন কী কর । 
 
কবশ েোরলোেোরবই খোপ কখর  েো , েোাঁকোরলো গলো  বলরল কমোেো কগোর ন্দো। বোসড় কবোঝোই 
কেো কেখসছ ককবল ইসন্ড োন সকউস  সিসে–েো েবষল কথরক আমেোসন হর ক কম েুষ্প্রোপয 
সেসনি। কথসড োি কশোরটো কাঁেোেো কেোগোড় কর রছ এ  মরধয কথরকই আ  েসে েোরে 
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সবষ মোখোরনোই থোরক, েোহরল বুঝরে হরব মেলবেো সছল খুন ক ো । কোডলেো কেফ 
কধোাঁকোবোসে পুসলরশ  কেোরখ ধূরলো কেও ো  কেষ্টো। িমিযো একেোই–র্  কথরক কবর োল 
কীেোরব কশোরটো? আ! কপর সছ। ছোরে একেো ফুরেো ক ো হর রছ কেখসছ। 
 
গের   েুলনো   ীসেমরেো সক্ষপ্ররবরগ কেৌরড় সগর  ে ে  কর  মই কবর  ওপর  উরি 
কগল কহোাঁেকো কগোর ন্দো গুসেিুসে কমর  ঢুরক পড়ল িংকীণল সেরলরকোিো । প  মুহূরেল 
শুনলোম উেসিে কে–কিলো ে েো আসবষ্কো  কর  কফরলসছ। 
 
কোাঁধ ঝোাঁসকর  কহোমি বলরল, মোরঝ মোরঝ বুসদ্ধ কখরল েো  মোথো , আসবষ্কো  কেো কি 
ক রবই! েো প  একেো প্রবেন আউরড় কগল ফ োসি েোষো । 
 
মই কবর  নোমরে নোমরে বলরল অযোরথলসন কেোন্স, কেখরলন কেো, েরত্ত  কের  র্েনো 
অরনক েোরলো। এ-ককরি আমো  েোবনোই কশষপেলন্ত সিক হরব। ছোরে েোও ো  কিলো 
ে েো  র রছ সেরলরকোিো –একেু কখোলোও  র রছ ে েোেো। 
 
আসম খুরলসছ। 
 
েোই নোসক! আপসন খুরলরছন! ে েোেো েোহরল আপসনও কেরখরছন! েরম কগল কবেো ো 
অযোরথলসন কেোন্স। মরুকরগ, আসবষ্কো  কেই করুক নো ককন, খুসন পোসলর রছ ককোন পরথ, 
েো 
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কেো েোনো কগল। ইনরস্পকে ! 
 
ইর ি, িযো । িোড়ো এল বোইর   কস ড  কথরক। 
 
সম. কশোরটোরক পোসির  েোও কেের । সম. কশোরন্টো, আমো  কেলবয আপনোরক িোবধোন 
কর  কেও ো–এখন কথরক েো বলরবন েো আপনো  সবরুরদ্ধ কেরে পোর । েোইর   মৃেুয  
বযোপোর  আপনোরক কগ্রিো  ক সছ  োসন  নোরম!। 
 
কী হল! বসলসন আপনোরে ? েু-হোে শূরনয সনরক্ষপ কর  একবো  আমো  আ  একবো  
কহোমরি  মুরখ  সেরক েোকোরে েোকোরে বলরল কবেো ো কশোরটো। 
 
কহোমি বলরল, সকছু েোবরবন নো। আসম আপনোরক খোলোি ক ব। আর  আর  কর ন কী 
সম. েেবোেী, আকোরশ  েোাঁে হোরে পোইর  কেও ো  কথো সেরচ্ছন? েুল ক রছন, সম. 
েেবোেী, েুল ক রছন, প্রো  কখসকর  উিল সডরেকসেে। কশষকোরল হোরল পোসন পোরবন 
নো। 
 
সম. কেোন্স, আসম শুধু ওাঁরক খোলোিই ক ব নো, কোল  োরে এ-র্র  কে েু-েন কলোক 
হোসে  সছল, েোরে  একেরন  নোম আ  কেহো ো  সবব ণও আপনোরক উপহো  কেব! 
আমো  েৃঢ় সবশ্বোি েো  নোম কেোনোথন স্মল। কলখোপড়ো কবসশ কশরখসন, কছোরেোখোরেো 
কেহো ো, সকন্তু খুব েেপরে, ডোন পো-েো কনই। পোর   েো গো  লোগোরনো আরছ একেো 
কোরি  কখোাঁেো–কেে  সেকেো ক্ষর  কগরছ। বোাঁ-পোর   েো ী বুরে  িোমরন  সেকেো 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কেৌরকোনো থযোবড়ো। কগোড়োসলরে লোগোরনো আরছ একেো কলোহো  কবড়। বর রি মোঝোমোসঝ, 
ক োরে ঝলিোরনো কেহো ো, েোসগ আিোসম। এরেই আপনো  কোে হরব। সনন আ  একেো 
ফোউ। কলোকেো  হোরে  েোলুরে কবশ সকছু েোমড়ো কেখরবন কনই। অনয কলোকেো 
 
আ! অনয কলোকেো? নোক কুাঁেরক েোসচ্ছরলয  িরে করে রৃ্ণো বৃসষ্ট ক রলও কেোরন্স  িোগ্রহ 
হোবেোব কেরখ কবোঝো কগল ওষুধ ধর রছ। 
 
একেু অদু্ভে েোইরপ ! রু্র  েোাঁসড়র  বলল শোললক কহোমি। অবশয আশো  োখসছ সশগসগ ই 
আপনো  িরে আলোপ কস র  কেব েু-েনরক। ও োেিন, এরিো কথো আরছ। 
 
সিাঁসড়  মোথো  আমোরক সনর  এল কহোমি। 
 
বলল, হিোৎ এই র্েনো  ফরল কে েরনয আিো েো সকন্তু সশরক  উিল। 
 
বললোম, আসমও েোই েোবসছ! এ-অবস্থো  অসেশি এই বোসড়রে সমি মেলোরন  আ  থোকো 
উসেে ন । 
 
কমোরেই ন । েুসম ওরক বোসড় কপৌঁরছ সের  এরিো। উসন থোরকন কলো ো  কযোমবো ওর রল 
সমরিি সিসিল ফর স্টোর   িরে খুব কবসশ েূ  ন  এখোন কথরক। গোসড় সনর  সফর  
এরিো–অরপক্ষো  থোকব। নোসক িোন্ত কবোধ ক ছ? 
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একেম নো। ফযোনেযোিসেক এই কো বোর   কশষপেলন্ত নো-কেরন সের োরে পো ব বরল 
মরন হ  নো। অরনক ধকল কগরছ এই েীবরন, সকন্তু আে  োরে প -প  কেিব অদু্ভে 
েমরক  মরধয সের  কগলোম েোরে আমো  ধোে কছরড় সগর রছ। এে েূ  েখন এরিসছ, 
কেোমো  িরে কথরক কশষ নো-কেরখ েোসচ্ছ নো। 
 
অরনক কোে কেরব েুসম আমো  িরে থোকরল। েুেরন সমরল আলোেো েেন্ত কর  ফ িোলো 
ক ব ককিেো –হোাঁেো কেোন্স গরড় মরুক ও  েোরি  প্রোিোে। সমি মিলেোনরক বোসড়রে 
কপৌঁরছ কেও ো  প  আমো  ইরচ্ছ েুসম লযোমরবরথ েোও। কিখোরন েরল  ধোর  পোরব সেন 
নম্ব  সপনসেন কলন, ডোন সেরক  েৃেী  বোসড়। কশ মযোন বরল একেন কলোক থোরক 
কিখোরন। ম ো পোসখ  কপে কথরক নোসড়েুসড় বো  কর  খড়কুরেো কিরি সবসি কর । 
েোনলো  কেখরব একেো খ রগোশরক ধর  আরছ একেো কবসে। ে েো  ধোকো সের  কেরন 
েুলরব বুরড়ো কশ মযোনরক। আমো  নোম কর  বলরব কেোসবরক এখুসন েোই। গোসড়রে 
েোসপর  কেোসবরক সনর  কিোেো েরল আিরব এখোরন। 
 
কেোসব মোরন একেো কুকু  কেো? 
 
হযোাঁ, একেো অদু্ভে কেো-আাঁশলো কুকু । গন্ধ শুরক সশকো  ধ বো  আশ্চেল ক্ষমেো  োরখ। 
লন্ডরন  পুর ো কগোর ন্দো বোসহসন  বেরল শুধু কেোসব  িোহোেয কপরলই আসম বরেল েোব। 
 
আসম সনর  আিসছ কেোসবরক। এখন বোরে একেো। কেসে কর্োড়ো  গোসড় কপরল সফর  
আিব সেনরে  আরগই। 
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আসম েেক্ষণ বোনলরস্টোরন  কপে কথরক সকছু খব  বো  ক ো েো  সকনো কেসখ। সম. 
কথসড োরি  মুরখ শুরনসছ েো েী  েোক েো থোরক পোরশ  সেরলরকোিো –েোরকই কেোকো 
সের  কেখো েোক েসে সকছু েোনো েো । বোসক িম েো কগ্রে কেোরন্স  কগোর ন্দোসগস  কেরখ 
আ  েোষোরড় সবরপ হেম কর  কোসের  কেব। এ-বযোপোর  সকন্তু অরনক িো গেল মন্তবয 
কর  কগরছন কসব কগযরে। 
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চপযপ উপাখযান 
 
িরে একেো ছযোকড়োগোসড় এরনসছল পুসলশ। কিই গোসড়রে সমি মিাঁিোনরক বোসড় সনর  
কগলোম। কমর  ো একসেক সের  িসেযই কেবী। সনরে  েোইরে েুবলল কমর   িোমরন কেরঙ 
কেো পরড়ই নো, উলরে প্ররবোধ সের  েো । ে োেু ো হোউিসকপোর   িোমরন শোন্ত িমুজ্জ্বল 
মুরখ িব ঝসকই ির  কগরছ সমি মিলেোন–প্রশোন্ত আে ণ কেরখ কবোঝোই েো সন কেের  
েো  কী েলরছ, গোসড়রে উরি সকন্তু কেরঙ পড়রলন। প্রথরম মূছলো কগরলন, েো প  কি কী 
কোন্নো! এে  োরে এে অযোডরেঞ্চো  িইরে পো রবন ককন? পর  আমোরক বরলসছরলন, 
কি- োরে আসম নোসক িো োপথ সনসললিেোরব বরিসছলোম কেন েূর   মোনুষ! কবেো ো! 
রু্ণোক্ষর ও কল্পনো কর সন কী েুমুল েুফোন উরিসছল আমো  কছোট্ট বুরক  খোাঁেো  এবং কী 
অপস িীম িংেমবরল েোরবোচ্ছ্বোিরক কেরপ ক রখ বরিসছলোম গোসড়রে। আমো  কপ্রম, 
আমো  িমরবেনো সকন্তু স্পশল কর সছল বই কী েোাঁরক–কে-মুহূরেল বোগোরন  পরথ হোরে 
হোে সের সছলোম–উেোড় কর  সের সছলোম আমো  বুকে ো েোরলোবোিো। বহু বছর   
গেোনুগসেক অসেজ্ঞেো  েো িম্ভব হে নো–এক  োরে  সবসেত্র অসেজ্ঞেো  মরধয সের  েো 
িম্ভব হর সছল। সমি মেোরন  িুসমষ্ট, অকুরেোে  প্রকৃসেরক অন্ত  সের  উপলসব্ধ 
কর সছলোম। েো িরেও মুখ সের  েোরলোবোিো  কথো বো  ক রে পোস সন। শুধু েুরেো 
সেন্তো  েরনয। অিহো  েুবলল মুহূরেল েোরলোবোিো  কথো েোসপর  কেও ো অরশোেনরেরহ 
মরন, সেসন কেরঙ পরড়রছন েোরক এিব কথো বলো েো  নো। েো  েোইরেও েোরচ্ছেোই েো, 
েো হল আমোরে  েুেরন  অিম আসথলক অবস্থো। উসন এই মুহূরেল িোংর্োসেক ধনবেী। 
কহোমরি  গরবষণো েসে িফল হ , েোহরল পোাঁে লক্ষ পোউরন্ড  স্বত্বরেোগী হরবন উসন 
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একো। এমেোবস্থো  ধেব আমোরে  পোশোপোসশ এরনরছ বরল আমো  মরেো একেন আধো 
মোইরন  স েো োডল ডোিোর   সক উসেে কিই িুরেোগ কনও ো? েসে একেো খো োপ ধো ণো 
কর  বরি আমো  িম্পরকল? েসে েোরবন আমো  আিল মেলব েোগয কফ োরনো এবং 
প্রকৃসে অেযন্ত নীে? পোরছ এমন একেো সকছু কেরব বরিন, েোই ঝুাঁসক সনরে পো লোম নো 
ককোরনোমরেই। েুললঙ্ঘ্য প্রোেীর   মরেোই আমোরে  মোরঝ খোড়ো  ইল মসণমুরিো। 
 
েুরেো নোগোে কপৌঁরছোলোম সমরিি সিসিল ফর স্টোর   বোসড়। েোক বোক  িব শুর  
পরড়সছল সকন্তু কেরগ বরিসছরলন সমরিি ফর স্টো । সমি মিলেোন কিই অদু্ভে সেসিেো 
পোও ো  প  উসনও খুব উেসবগ্ন হর  পরড়সছরলন। ে েো খুলরলন সনরেই। মধযব সি 
িম্রোন্ত মসহলো। সমি মেোরন  ককোম  মোর   মরেো েসড়র  ধ রলন, মোর   মরেো কেহ 
ককোমল করে িরম্বোধন ক রলন। কেরখ মনেো ের  উিল আনরন্দ। সমি মিলেোন এ-বোসড়  
মোইরন-ক ো ককউ ন  কেন প ম বনু্ধ। িম্মোন কিই কমই। আলোপ পস ে  হও ো  প  
সমরিি ফর স্টো  কেের  এরি অযোডরেঞ্চো  কোসহসন কশোনোরে অনুর োধ ক রলন 
আন্তস কেোরব। েখন বললোম কী গুরুত্বপূণল কোে হোরে সনর  কবস র সছ আসম। কথো 
সেলোম, পর  আিব। েখন েো র্েরব েোসনর  েোব। েরল আিরে র্োড় সফস র  আবো  
কেখলোম মন-ে োরনো কিই েৃশয। অশোসন্তপূণল ে ঙ্ক   োরে এমন একেো শোসন্ত  নীড় 
কেরখও মনেো হোলকো হ । খোাঁসে ইংসলশ কগ স্থোসল–শোসন্তরে েইেমু্ব । আধরখোলো ে েো  
িোমরন সিাঁসড়  ধোরপ আসলেনোবদ্ধ েু-সে িম্ভ্রোন্ত মসহলো  সঙন কোরে  মরধয সের  বোইর  
সিকর  আিরছ হলর্র   আরলো, কেখো েোরচ্ছ বযোর োসমেো  আ  সিাঁসড়  েকেরক  ড। 
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কুেুরে ককিেো মহো কগোলমোল শুরু কর  সেল মোথো  মরধয। েেই েোসব েেই কেন আ ও 
ক োল, আ ও কোরলো মরন হরে থোরক। গযোরি  আরলো  আরলোসকে সনেব্ধ পরথ  ওপ  
গড়গসড়র  ছুেরছ গোসড়। কেের  বরি অিোধো ণ ককিেো  কগোড়ো কথরক কফ  সেন্তো ক সছ 
নেুন কর । মূল িমিযোেো  েে অবশয খুরল এরিরছ : কযোরেন মিলেোরন  মৃেুয, মুরিো 
পোিোরনো, সবজ্ঞোপন এবং সেসি–িবই এখন সেবোরলোরক  মরেো িুস্পষ্ট। সকন্তু এই কথরকই 
এরি পরড়সছ আ ও গেী , আ ও কশোেনী   হরিয। েো েবরষল   ত্নবোরক্স, মেোরন  
মোলপরত্র  মরধয পোও ো একেোই অদু্ভে নকশো, কমে  কশোরটো  মৃেুযকোলীন সবসেত্র েৃশয, 
 ত্নবোরক্স  পুনরুদ্ধোর   ক্ষণপর  উদ্ধো কো ীরক হেযো। অপ োধিংলগ্ন অসে-অদু্ভে 
র্েনোপ ম্প ো, পোর   ছোপ, আশ্চেল অস্ত্র, কোরডল কলখো কথোগুরলো–েো কযোরেন মস্টোরন  
নকশো  কলখো কথো  িরে হুবহু সমরল েো –িসেয বরড়ো েব  কগোলকধোাঁধো। আমো  
রুমরমেসে  েোইরে কম বুসদ্ধধ  কোর ো পরক্ষ এ- হরিয  ক্ষীণেম িূত্র আসবষ্কোর   
কেষ্টোও েু োশো মোত্র। 
 
লযোমরবরথ  সনম্নমহরল  একেো অসে কনোং ো  োেো হল সপনসেন কলন। েু-পোরশ িোস  িোস  
কেোেলো বোসড়। সেন নম্ব  বোসড়েো  ে েো  কবশ সকছুক্ষণ ধোকো মো ো  প  েরব িোড়ো 
পোও ো কগল। আরলো  আেো ফুেল খড়খসড়  ফোাঁরক। একেো মুখ কবস র  এল ওপর   
েোনলো । 
 
বলল, েূ  হ মোেোল ককোথোকো ! আ  কবসশ কগোলমোল ক রল কুকু  কলসলর  কেব 
কেেোসেশেো কুকু  কেোরক সছাঁরড় খোরব। 
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আসম বললোম, একেো কছরড় েোও–কিইেরনযই আিো। 
 
েূ  হ  েরব ক ! েোাঁড়ো আপে েোড়োরনো  মশলো আমো  এই বযোরগই আরছ। এক কফোাঁেো 
মোথো  পড়রলই কিলো বুঝসব! 
 
আর  কগল েো! আসম আপে হরে েোব ককন? এরিসছ একেো কুকু  সনরে। 
 
আবো  মুরখ  ওপ  কথো! সেন পেলন্ত গুনব। েো পর  কেো  মোথো  সগর  পড়রব 
গ মমশলো  একেো কফোাঁেো! 
 
সম. শোললক কহোমি–এই বরল শুরু কর সছলোম সকন্তু কশষ ক রে হল নো। েোেুমরন্ত্র  
মরেো কোে সেল শুধু ওই নোমখোনো। মুহূরেল  মরধয েড়োম কর  বন্ধ হর  কগল ওপর   
েোনলো, এক সমসনে কেরে-নো-কেরেই ধড়োম কর  খুরল কগল িে  ে েো এবং ে েো 
েুরড় িসবন  মুরখ আসবেূলে হল সম. কশ মযোন–েীর্ল, কৃশ, শুষ্ক বৃদ্ধ; র্োড়েো কমোেো েসড়  
মরেো, কোাঁধ ঈষৎ কনো োরনো এবং কেোখ নীলরে কোরে  েশমো  ঢোকো। 
 
আিুন, িযো । কেের  আিুন–সম: শোললক কহোমরি  বনু্ধ  েরনয এ-বোসড়  ে েো িব 
িমর  অবোস ে। হুসশ ো ! বযোেো েো  কোছ সের ও েোরবন নো, বড় কোমরড় কে । কী 
েুষু্ট! কী েুষু্ট! েররলোকরক খোমেোরে শখ হর রছ বুসঝ? এ-কথোেো বলো হল একেো কস্টোে 
কবসেরক। খোাঁেো  গ োরে  ফোাঁক সের  িু  মোথো আ  লোল কেোখ বোসড়র  কের  সছল 
আমো  সেরক। র্োবড়োরবন নো িযো । ও  েোাঁে কনই–কেরঙ সের সছ। র্ ম  কছোরে, গুবর  
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কপোকো খেম কর । প্রথম সেরক বযবহো েো খো োপ কর  কফরলসছ। গোর  মোখরবন নো। 
কছোাঁড়োগুরলো বড় জ্বোলো , েখন-েখন কে কলোক কে এরি কড়ো নোরড়। এবো  বলুন কী 
েোন সম. শোললক কহোমি? 
 
কেোমো  একেো কুকু । 
 
আ! কেোসবরক সনশ্চ ? 
 
হযোাঁ। নোমেো কেোসব-ই বরে। 
 
বোাঁ-সেরক  িোে নম্বর  থোরক কেোসব। 
 
েো পোরশ  অদু্ভে প্রোণীরে  মোঝখোন সের  মন্থ  ে রণ কমোমবোসে হোরে এগুরলো বৃদ্ধ। 
ছো োম , অসনসশ্চে আরলো  ককবল কেোরখ পড়রে লোগল েকেরক ঝকঝরক সু্ফসলে  
মরেো বহু েকু্ষ নোনো ককোণ কথরক েোসকর  আরছ আমোরে  সেরক। এমনকী মোথো  
ওপ কো  মোেো কথরকও িোস বদ্ধ কমো গ সনবলোকমুরখ রু্মেোঙো কমেোরে একবো  এ-পো 
আ  একবো  কি-পোর  ে  সের  কের   ইল আমোরে  পোরন। 
 
কেোসব কুকু েো কেখলোম অসে কেোকো  প্রোণী। কঝোলো কোন, লম্বো েুল। গোর    ং িোেো  
আ  বোেোসমরে সমরশোরনো, হোাঁরে েুরলেুরল হোাঁরি  মরেো অসে সবসেসগসচ্ছস েোরব। েোে 
অরধলক স্পযোসনর ল অরধলক লোেলো । বৃদ্ধ প্রোণীেেসবে এক কডলো সেসন সেল আমো  হোরে। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

91 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একেু সদ্বধো কর  কডলোেো আমো  হোে কথরক মুরখ সনল কেোসব–বনু্ধত্ব গরড় উিরেই কপছন 
কপছন এল আমো । উরি বিল গোসড়রে, সনসবলরে এল িরে। প্রোিোে র্সড়রে ঢং ঢং কর  
েখন সেনরে বোেরছ, আসম সফর  এলোম পসিরেস  লরে। শুনলোম প্রোিন বোসে সেসের  
লড়োকু মযোকমুরডলোরকও কগ্রিো  কর  সম. কশোরন্টো  িরে হোাঁসের  সনর  েোও ো হর রছ 
থোনো । ফেক পোহো ো  সছল েু-েন কনরস্টবল। সডরেকসেরে  নোম বলরেই কেের  
কেরে সেল আমোরক কুকু িরমে। 
 
পরকরে হোে পুর  েোাঁরে পোইপ কোমরড় ধর  কেো রগোড়ো  েোাঁসড়র সছল কহোমি। 
 
আ! এই কেো এরি কগরছ আমো  কেোসব। গুড ডগ! েুসম েোও ো  প  অরনক কক োসন 
কেখোল আরথলসন কেোন্স। শুধু কথসড োিরকই ন , হোউিসকপো  ইসন্ড োন েোক , এমনকী 
ফেরক  েোর ো োনরক পেলন্ত ধর  সনর  কগরছ খুসন  শোগর ে বরল। বোসড় এখন খোসল–
ওপ  েলো  কমোেোর ন আরছ ককবল একেন িোরেলন্ট। কুকু  এখোরন ক রখ েরলো ওপর  
েোই। 
 
হল র্র   কেসবরল  পো ো  কেোসবরক কবাঁরধ আম ো উরি এলোম ওপ েলো । র্  কেমন 
কেমসন আরছ। মোরঝ  কে োর  আিীন সনষ্প্রোণ মূসেলসেরক ককবল একেো েোে  সের  কঢরক 
কেও ো আরছ। একরকোরণ বরি একেন পুসলশ িোরেলন্ট। 
 
িোরেলন্ট, কেোমো  লেনেো ধো  েোও কেো, বলল কহোমি। এবো  কডলেো বোাঁরধো আমো  গলো  
েোরে িোমরন কঝোরল। ধনযবোে। েুরেো কমোেো খুললোম। ও োেিন, নীরে সনর  েোও। 
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পোইপ কবর  ওিোনোমো ক রে হরব সকনো। রুমোলেো সির োরিোরে ড়ুসবর  েোও। ওরেই 
হরব। এবো  সেরলরকোিো  এরিো আমো  িরে। 
 
ফুরেো সের  কগলোম ওপর । ধুরলো  আাঁকো পোর   ছোপগুরলো  আবো  লেরন  আরলো 
কফলল কহোমি। 
 
বলল, সবরশষেোরব লক্ষ কর ো ছোপগুরলো। ধবসশষ্টয সকছু কেখছ? 
 
এ-ছোপ হ  বোচ্চো কছরল , ন  কবাঁরে কমর রছরল । 
 
িোইে ছোড়ো আ  সকছু কেোরখ পড়রছ? 
 
অনযোনয পোর   ছোরপ  মরেোই মরন হরচ্ছ। 
 
কমোরেই নো। এই েযোরখো। ডোন পোর   এই ছোপেো েযোরখো ধুরলো  ওপ । আমো  খোসল 
পোর   ছোপ পোরশ কফললোম। িবরের  বরড়ো েফোেেো ককোথো  বরলো কেো? 
 
কেোমো  পোর   আঙুলগুরলো গোর  গোর  কলরগ আরছ। অনযোনয ছোপেো  কবশ ফোাঁক ফোাঁক। 
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সিক ধর ছ। এেোই আিল পর ন্ট। মরন ক রখো পর ন্টেো। এবো  একেো কোে কর ো। 
কিলো েোনলোেো  িোমরন েোও–কোরি  কেমেো কশোাঁরকো। রুমোল সনর  আসম আ  েোব নো–
এখোরন েোাঁড়োসচ্ছ। 
 
হুকুম মরেো শুকলোম কোরি  কেম। িরেিরে নোরক কেরি এল আলকোে োেোেী  একেো 
কড়ো গন্ধ। 
 
কবর োরনো  িমর  ওইখোরনই প্রথম পো সের  সের সছল আেেো ী। গন্ধ েখন কেোমো  
নোরক এরিরছ কেোসব  নোরকও আিরব। েোও এবো  নীরে সগর  কুকু েোরক কছরড় েোও। 
 
কেৌরড় বোইর  কনরম এলোম–েেক্ষরণ শোললক কহোমি ছোরে উরি পরড়রছ। আলরি  ওপ  
সেরক একেো অসেকো  কেোনোসক কপোকো  মরেো আরে আরে হোাঁেরছ। একিোস  সেমসন  
আড়োরল ঢুকল কহোমি, কবস র  এল অপ  সেক সের , আবো  অেৃশয হর  কগল 
উলরেোসেরক। আসম রু্র  সগর  কেখলোম েোরল  প্রোন্তেোরগ পো ঝুসলর  বরি আরছ। 
 
ও োেিন নোসক? 
 
হযোাঁ। 
 
এইখোন কথরকই কনরমসছল। নীরে ওই কোরলোমরেো সেসনিেো কী? 
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েরল  পোইপ। 
 
খোড়ো কর  বিোরনো? 
 
হযোাঁ। 
 
ধোর কোরছ মই কেখরে পোচ্ছ? 
 
নো। 
 
কী িবলনোশ! পড়রল কে ছোেু হর  কেরে হরব। েরব কি েখন উরিরছ, আসমও নোমরে 
পো ব। েরল  পোইপ মেবুে বরল মরন হরচ্ছ! নোমসছ। 
 
খিখি আও োে শুনলোম। ধী  সস্থ েোরব কনরম এল লেরন  আরলো। লোফ সের  সপরপ  
ওপ  নোমল কহোমি, কিখোন কথরক মোসেরে। 
 
েুরেো কমোেো প রে প রে বলরল, খুব মুশসকল হ সন সপছু সনরে। কেখোরন কেখোরন পো 
কফরলরছ, েোসল আলগো কর  কগরছ। েোড়োহুরড়ো  এই সেসনিেোও কফরল কগরছ। ডোিো  
কেোমোরে  েোষোরেই বসল, আমো  ডো োরগ্নোসিি কে সনেুলল–এই সেসনিেোই েো  প্রমোণ। 
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বরল কে-সেসনিেো বোসড়র  সেল আমো  সেরক, েো একেো  সঙন র্োরি  কছোট্ট থসল বো 
বেু ো। গোর  বিোরনো েেকেো  পুাঁসে। িোইরে বো কেহো ো  সিগোর ে ককরি  কের  বরড়ো 
ন । কেের  আধ ডেন কোরলো কোরি  কোেো। একসেরক ছুাঁরেোরলো, আ  একসেক কোঁরছ 
কগোল ক ো। বোরথলোরলোসমউ কশোরন্টো  কোরন  ওপ  েো কবাঁধো অবস্থো  কেরখসছ হুবহু েোই। 
 
কহোমি বলরল, খুব খো োপ সেসনি সকন্তু–শ েোরন  অস্ত্রও বলরে পো । িোবধোন, গোর  
ফুসের  কফরলো নো কেন। খুব িম্ভব এই ক-েো ছোড়ো আ  কোেো কনই। কোরেই আসম কবাঁরে 
কগলোম। নইরল কক েোরন কখন সনরে  েোমড়োরেই এরি ফুেে একেো। মোসেলসন বুরলেরক 
বুক কপরে সনরে পোস –এই কোাঁেোরক ন । মোইল ছর ক হোাঁেো  মরেো কমেোে আরছ 
ও োেিন? 
 
সনশ্চ  আরছ, বললোম আসম। 
 
কেোমো  পো পো রব কেো? 
 
আর , হযোাঁ খুব পো রব। 
 
গুড ওল্ড কেোসব! আ  কেোসব কোরছ আ , কন, গন্ধ কশোাঁক, েোরলো কর  কশোক! সির োরিোে 
রুমোলেো কেোসব  নোরক  িোমরন নোড়রে লোগল কহোমি। িরেিরে েো  পো ফোাঁক কর  
র্োড় কোে কর  এমন একেো হোিযক  েসেমো  েোাঁড়োল েেুষ্পে প্রোণীেো কেন সির োরিোে 
রুমোল ন , সবখযোে রোক্ষো-মসে ো  আঘ্রোণ সনরচ্ছ খুাঁেখুাঁরে গন্ধ সবরশষজ্ঞ। েূর  রুমোল 
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ছুাঁরড় সেল কহোমি। কেো-আাঁশলো  কলোর  একেো কমোেো েসড় কবাঁরধ সনর  কগল সপরপ  
কগোড়ো । েসম  কোরছ নোক নোসমর , লযোেেো শূরনয েুরল সহড়সহড় কর  সনর  েলল 
আমোরে । েোন েোন হর  কগল হোরে  েসড় এবং পোেো সের  প্রো  কেৌরড়ই েলরে হল 
আমোরে । 
 
পুরব আরলো ফুেরছ। ধূি  শীেল আেো  কবশ সকছুেূ  কেখো েোরচ্ছ। কপছরন সবষণ বেরন 
একোকী েোাঁসড়র  অসেকো  কেৌরকোরনো সপিবৎ বোসড়েো। খোাঁ-খোাঁ ক রছ েোনোলোগুরলো। 
কবেো  উাঁেু নযোড়ো, কোরলো কেও োলগুরলোও সবষোেগ্রে। েসমরে অরনক গেল, অরনক 
পস খো। কখোাঁড়োখুাঁসড়  জ্বোলো  একেুকু েসমও আে কনই। এইিব খোনোখন্দ পোশ কোসের  
েরলসছ কেো েরলইসছ।  োসবশ, আবলেনোপ, আগোছো কঝোপ এবং িরবলোপস  একেো অশুে 
ছো োপোরে পুর ো েো গোেো কেন কুসেল েযোরেসড  উপেুলি অকুস্থল হর  উরিরছ। 
 
বোগোরন  প্রোরন্ত কপৌঁরছ পোাঁসেল ব োব  কেৌড়রে লোগল কেোসব। সনরে  লম্বো ছো ো  নোক 
ড়ুসবর  গ  গ  কর  গরেলই েরলরছ িমোরন। েো পর ই কথরম কগল এক ককোরণ–িোমরন 
একেো েরুণ বীে গোছ। েুরেো কেও োল কেখোরন সমরশরছ, কর কেো ইে িস র  কনও ো 
হর রছ। কিখোন কথরক। ফোাঁরক ফোাঁরক পো সের  মইর   মরেো ওিোনোমো  েরুন ক্ষর  
কগোল হর  এরিরছ। ইেগুরলো। ইরে  ফোাঁরক পো সের  কহোমি উরি পড়ল পোসেরল  
মোথো , হোে বোসড়র  কুকু েোরক ককোরল সের  নোসমর  সেল পোরশ। 
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আসম উরি বিলোম পোাঁসেরল। কহোমি বলরল–ককরিো-পোঅলো  হোরে  ছোপ পরড়রছ 
পোাঁসেরল। িোেো েুনবোসল  ওপ   ি কলরগরছ কেরখছ? কপোল েোরলো, কোল কথরক কেমন 
েো ী বৃসষ্ট হ সন। আেোশ র্ণ্টো পো  হর  কগরলও  োেো  গন্ধ আরছ এখনও। 
 
স্বীকো  ক সছ, আসম সকন্তু েোনবোহনবহুল লন্ডন  োেপরথ  সেরক েোসকর  কমোরেই ে িো 
 োখরে পোস সন বনু্ধবর   কথো । আেোশ র্ণ্টো কম ন । এ  মরধয কে গোসড়ই-নো 
সগর রছ। পথ কবর । েরব আমো  ে  কে অমূলক কি-প্রমোণ সমলল অসের । মুহূরেল  
েরনযও কেোসবরক সদ্বধোগ্রে বো কবকুব হরে কেখলোম নো। অেশে গরন্ধ  মরধয কথরক 
সির োরিোরে  গন্ধসে সিক আলোেো কর  সনর  একইেোরব অদু্ভেেোরব কহরলেুরল এসগর  
েলল  োেো  মোঝ সের । কেরে কেরে কহোমি বলরল, ও োেিন, কেরবো নো কেন ধেবোৎ 
আেেো ীরে  একেন সির োরিোরে পো ড়ুসবর  কফরলরছ বরল ককিেো  িোফলয সনেল  
ক রছ ককবল কিই িুরেোরগ  ওপ । অরনক খব ই েোনো সগর রছ–কোরেই ও-িুরেোগ 
ছোড়োও আ ও অরনকেোরব আেেো ীরে  সেসক ধ বো  উপো  আমো  েোনো আরছ। এই 
িুরেোগেো অবশয এরকবোর  নোগোরল  মরধয এরি কগরছ। এবং হোরে  লক্ষ্মী পোর  কিলোও 
একেো অপ োধ। অবশয ককিেোরক কেমন বুসদ্ধেীি মরন হর সছল এই িুরেোরগ  ফরল েো 
আ  মরন হরচ্ছ নো। িূত্রেো এেই মোমুসল কে কৃসেত্ব কনও ো  মরেো ন । 
 
বল কী? কৃসেত্ব আরছ বই কী! কেফো িন কহোরপ  মোডলো  ককরি েুসম কে সবরেষণী 
ক্ষমেো কেসখর সছরল, আমো  কেো মরন হ  এ-ককরি এ  মরধযই েুসম েো  েোইরে অরনক 
কবসশ ক্ষমেো কেসখর  কফরলছ। এ-ককি কেন আ ও েসেল, আ ও েুরবলোধয। 
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উেোহ ণস্বরূপ, ককরিো-পোঅলো কলোকেো  সনখুাঁে সবব ণ সেরল কী কর ? েো বলরল, েো 
কেো কবশ কেোর   িরেই বলরল, সবশ্বোি ক  বরলই বলরল। 
 
আর  ছযোুঃ মোই সড ো  ব ? এ কেো েরল  মরেো কিোেো। নোেক ক রে েোই নো। 
একেন কর সে প্রহ ী  কোছ কথরক েু-েন অসফিো  গুিধন িংিোন্ত খব  পো । 
কেোনোথন স্মল নোরম একেন ইং োে গুিধরন  একেো নকশো এাঁরক অসফিোর   হোরে 
েুরল কে ! কযোরেন মিলেোরন  সেসনিপরত্র  মরধয এ-নোম কেরখছ মরন পড়রছ? কযোরেন 
সনরে  এবং িযোঙোেরে  ে রফ িই সের সছরলন নকশো –নোেকী েোরব এই িইরকই 
বলো হর রছ েোর   িংরকে। অসফিো  ো অথবো অসফিো রে  একেন–এই নকশো  
কেৌলরে মোসে খুাঁরে উদ্ধো  কর  গুিধন এবং সনর  আরি ইংলরন্ড। কে-শরেল এরনসছল, 
ধর  সনসচ্ছ কি-শেল কি  োরখসন। এখন প্রশ্ন হরচ্ছ কেোনোথন স্মল সনরে গুিধন উদ্ধো  
কর সন ককন? উত্ত  হোরে  কোরছই  র রছ। নকশো  কে-েোস খ বিোরনো, কি-েোস রখ 
কর সেরে  িংস্পরশল সছরলন কযোরেন মিলেোন। কর সেরে  মরধয শোকর েিহ কেোনোথন 
স্মল সছল বরলই সনরে সগর  েুরল আনরে পোর সন গুিধরন  বোক্স। 
 
সকন্তু েো ো। এ কেো কেোমো  সনছক অনুমোন, বললোম আসম। 
 
েো  েোইরেও কবসশ। একমোত্র এই অনুমোন সের ই িবক-েো র্েনো  েুসিিংগে বযোখযো 
েোাঁড় ক োরনো েো । উপিংহো রক এই অনুমোরন  সেসত্তরে পেলোরলোেনো ক রলই বুঝরব। 
গুিধন আগরল কবশ কর ক বছ  প ম শোসন্তরে কোেোরলন কমে  কশোরটো। েো পর ই 
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েো েবষল কথরক একসে সেসি কপরলন। এক সেসিরে ধোে কছরড় কগল েো  সবষম ে  
কপরলন। বলল কেো সেসিরে কী সছল? 
 
েোাঁরে  িসকর রছন েোরে  ছোড়ো পোও ো  খব । 
 
অথবো কেল কথরক েোরে  পোলোরনো  খব । কিইেোই কবসশ িম্ভব, ককননো উসন েোনরেন 
সনশ্চ  কেরল  কম োে ওরে  ক-সেন। অস্বোেোসবকেোরব ছোড়ো পোও ো  খব  হরল এ-
 কম আাঁেরক উিরেন নো। েো প  কী ক রলন? ককরিো-পোঅলো এক বযসি  হিোৎ 
হোমলো কথরক বোাঁেবো  বযবস্থো ক রলন। কলোকেো সকন্তু ইউর োরপ  মোনুষ পর ন্টেো মরন 
ক রখো। েোই ইংর ে কফস ওলো কেরখই েুল কর  প্রোরণ  ের  গুসল পেলন্ত কর  
বরিসছরলন কবেো োরক। নকশো  িোেো েোমড়ো নোম একেোই আরছ। আ  িবোই হ  সহনু্দ 
ন  মুিলমোন। িোেো েোমড়ো আ  ককউ কনই। সবনো সদ্বধো  েৃঢ়েোরব েোই বলো েো  ককরিো-
পোঅলো কলোকেো আ  কেোনোথন স্মল। এক এবং অসেন্ন বযসি। কী? েুসি  মরধয ফাঁক 
আরছ? 
 
নো। পস চ্ছন্ন, িংসক্ষি। 
 
কবশ, আবো  েোহরল কেোনোথন স্মরল  েো গো  সনরেরে  বিোরনো েোক। েো  েৃসষ্টরকোণ 
কথরকই বযোপো েো কেখো েোক। কি ইংলরন্ড এল এক সঢরল েু-পোসখ মো বো  মেলব সনর । 
গুিধন পুনরুদ্ধো  এবং কবইমোরন  ওপ  প্রসেরশোধ কনও ো। কশোরটো ককোথো  থোরকন েো 
েোনবো  প  খুব িম্ভব বোসড়  কোরু  িরে কেোগোরেোগ কর । লোল  োও নোরম একেন 
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খোি েোক  আরছ শুরনসছ, কেহো ো এখনও কেসখসন। কলোকেো কে কমোরেই িুসবরধ  ন , এ-
 কম কথো শুরনসছ সমরিি বোনলরস্টোরন  মুরখ। সকছুরেই গুিধরন  হসেশ কপল নো স্মল। 
ককউ েোরন নো ককোথো  আরছ বোক্সেো–েু-েন ছোড়ো। কমে  স্ব ং এবং একেন প ম 
সবশ্বোিী অনুে  কে মো ো কগরছ অরনক আরগই। হিোৎ খব  কপল স্মল, কমে  মৃেুযশেযো , 
সক্ষরি  মরেো পোহো োেো রে  কশযনেৃসষ্ট এসড়র  কি ছুরে এল কেে -বোসড়রে পোরছ 
গুিধরন  গুি সিকোনো সনর ই পঞ্চত্বপ্রোি হন কমে  এই ের । কমের   কশোবো  র্র   
েোনলো  বোইর  এরিও কেের  ঢুকরে পো ল নো ককবল েুই কছরল হোসে  থোকো  ফরল। 
সের্োংিো । উন্মত্ত অবস্থো  সকন্তু কিই  োরেই হোনো সেল, র্র   মরধয েছনছ কর  কগল 
সেসনিপত্র গুিধরন  সিকোনো সকন্তু কপল নো। েোবো  িমর  কোরডল  গোর  েোর   িংরকে 
সলরখ েোনোন সের  কগল কক এরিসছল। কমে রক খুন কর  বুরক  ওপ  েোর   িংরকে 
কলখো কোডল ক রখ েোও ো  পস কল্পনো সনশ্চ  আরগ কথরকই সছল। েো  মোথো  মরধয েোরে 
খুনেো স্বোেোসবক খুন বরল মরন নো হ  এবং কবোঝোরনো েো  কে েো  শোকর রে  ে ফ 
কথরক েি সের  কগল একেন। অপ োধ ইসেহোরি এ ধ রন  উদ্ভে আে ণ বো 
খোমরখ োসল  নসে  অরনক আরছ। এ কথরক িোধো ণে অপ োধী িম্বরন্ধ অরনক মূলযবোন 
েথয এরি েো  অপ োধ সবরশষরজ্ঞ  হোরে। েো বলসছ েো বুঝছ কেো? 
 
পস ষ্কো  বুঝসছ। 
 
কেোনোথন স্মল এখন কর  কী? গুিধন উদ্ধোর   আশো  কগোপরন নে  ক রখ েোও ো 
ছোড়ো আ  ককোরনো পথ কনই। মোরঝ মোরঝ ইংলন্ড কছরড় েরলও েো , সফর  আরি সকছুসেন 
পর । এ  পর ই আসবষৃ্কে হল কগোপন সেরলকুিস   হসেশ–িরেিরে খব  েরল কগল 
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স্মরল  কোরন। েোহরলই েযোখ, বোসড়  মরধযই কে স্মরল  িযোঙোে আরছ, কি-প্রমোণ পোসচ্ছ। 
আবো । কোরি  পো সের  বোরথলোরলোসমউ কশোরন্টো  অে উাঁেু র্র  ওিবো  ক্ষমেো কনই 
স্মরল । েোই িরে সনল এমন একেন অদু্ভে কেোে শোকর েরক কে এই েুে  বোধো 
অরিরশ েপরক কগরলও খোসল পো ড়ুসবর  বিল সির োরিোরে–ফরল এল কেোসব এবং আধো 
মোইরন  একেন অসফিো  েো  েখম কেরন্ডো অযোসকসলি সনর  খুাঁসড়র  এল পোকো ছ-সে 
মোইল। 
 
সকন্তু খুনেো কেো কেোনোথন কর সন–িযোঙোে কর রছ। 
 
খুব িসেয। েোরে খুবই েরেরছ কেোনোথন–র্র  ঢুরকই েুমেোম কর  পো কফরল র্ ম  
পো েোস  ক ো কেরখই বুরঝসছ। বোরথলোরলোসমউ কশোরন্টো  ওপ  সেলমোত্র  োগ কনই েো  
মুরখ কোপড় কিরি হোে পো কবাঁরধ  োখরলই খুসশ হে। ঝোরমলো  মোথো গলোরে নো োে। 
সকন্তু আ  সকছু ক ো  সছল নো–িযোঙোরে  ববল  প্রবৃসত্ত কষোরলোকলো  প্রকোশ কপর রছ সবষ-
মোখোরনো কোেো  কোে েোরলোেোরবই কশষ হর রছ–কোরেই েোর   িংরকে কলখো কোডল 
কফরল েোনোন সের  কগল স্মল  ত্নবোক্স নোসমর  সেরল নীরে–িব কশরষ নোমল সনরে। এই 
পেলন্ত র্েনো প ম্প ো ছোড়ো ক রে কপর সছ িূত্র আ  িংরকরে   হিযরেে কর । কি কে 
মধযব সি আ  আন্দোমোরন  মরেো জ্বলন্ত উনুরন অে বছ  থোকো  ফরল ঝলিোরনো 
কেহো ো  হরব কিেো বলো খুব কসিন ন । লম্বো লম্বো পো কফরল র্ ম  পো েোস  কর সছল 
কি। েু-পোর   মোরঝ বযবধোন কেরখ আাঁে কর সছ উচ্চেো কেখোসন। গোরল েোসড় কে আরছ, 
েোও েোসন। েোনলো  েো  মুখ কেরখ আাঁেরক উরিসছল কথসড োি কশোরটো ককবল ওই 
েোসড়-কগোাঁরফ  েেরল  েরনযই। আ  সকছু বলবো  কেো কেখসছ নো। 
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িযোঙোেেো িম্বরন্ধ বল। 
 
ও-বযোপোর  খুব একেো  হিয কনই। সশগসগ ই িব েোনরব। কী সমসষ্ট িকোল কেরখছ? 
কছোট্ট ওই কমর্েো কী কম উরড় েোরচ্ছ কেখ–সিক কেন একেো েোনব ফ্লযোসমরেো  গো কথরক 
খরি-পড়ো কগোলোসপ পোলক। লন্ডরন  ওপ কো  কমর্ কিরল মোথো েুরলরছ িূরেল  লোল  ং। 
উষো   োঙো আরলো  অরনরকই এখন কনর  উরিরছ। আম ো েু-েন ছোড়ো অদু্ভে পরথ  
পসথক হর সছ বরল! প্রকৃসে  পঞ্চেূরে  এই মহোন শসি  িোমরন সনরেরে  কু্ষর 
উচ্চোশো আ  প্ররেষ্টো কে েুচ্ছ বল কেো? েোাঁ পল পরড়ছ কেো? 
 
কমোেোমুসে। কো লোইল পড়রে পড়রে েোাঁ পরল কপৌঁরছসছ। 
 
কলক কথরক কছোরেোখোরেো কেিব নেী কবর ো , েোরে  কেরকোরনো একেোরক ধর  এরগোরল 
কলরকই কপৌছোরনো েো । কেোমো  বযোপো েোও হর রছ েোই। অদু্ভে সকন্তু েোববো  মরেো 
একেো কথো বরলরছন উসন। ককোরনো মোনুষ কে মহোন েো  িবরের  বড় প্রমোণ কমরল 
েো  সনরেরে  কু্ষরেো  িমযক উপলসব্ধরে অথলোৎ েুলনোমূলক সবেো  আ  উপলসব্ধ 
সের ই সনরেই সনরে  মহে প্রমোণ কর ন। স েেোর   কথো  এমসন অরনক সেন্তো  
কখো োক আরছ। কেোমো  কেো সপেল কনই, নো? 
 
ছসড় আরছ। 
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সববর  কপৌঁরছোরনো  প  হ রেো হোেোহোসে হরে পোর । কেোনোথনরক েুসম িোমলোরব। সকন্তু 
িযোঙোেেো েসে কবগড়বোই কর  কেো গুসল কর  মো ব। 
 
বলরে বলরে স েলবো  বো  কর  কহোমি। েুরেো কেম্বোর  গুসল ের  ক রখ সেল ককোরে  
ডোন-হোসে পরকরে। 
 
কেোসব  কপছন কপছন এরি পরড়সছ সবশোল নগ ী  উপোরন্ত আধো-গ্রোরম  মরেো পসেরে 
েুপোরশ িোস  িোস  সেলো।  োেো  প   োেো  শুরু হর রছ কেোর   েৎপ েো। খোলোসি 
কমহনসে মোনুষ ো উরিরছ রু্ম কথরক। কনোং ো কমর মোনুরষ ো খড়খসড় খুরল সের  বুরুশ 
সের  পস ষ্কো  ক রছ কেৌকোি। ককোরণ  কেৌরকোনো-ছোে পোবসলক হোউিগুরলো  কোেকমল 
িরব শুরু হর রছ। কেোখ-মুখ ধুর  রুক্ষ কেহো ো  পুরুষ ো কবস র  এরি েোমো  হোেো 
সের  েোসড় র্ষরছ।  োেো  কুকু গুরলো েহল সেরচ্ছ আনোরেকোনোরে। অবোক কেোরখ কেখরছ 
আমোরে । সকন্তু েুলনো কনই কেোসব ।  োেো ছোড়ো হুাঁশ কনই ককোরনোসেরক। একেোরব র্োড় 
কবাঁসকর  গন্ধ শুরক এসগর  েরলরছ। আ  মোরঝ মোরঝ গ গ  কর  উরি েোনোন সেরচ্ছ কে 
গন্ধ এখনও কবশ উগ্র। 
 
কিেহোম, সেক্সেন, কযোমবো ওর ল কপস র  এলোম। ঢুকলোম ককসনংেন কলরন। গসলরু্সে  
মধয সের  কপৌঁরছোলোম ওেোরল  পুবসেরক। েোরে  কপছন সনর সছ, েো ো কেন ইরচ্ছ কর ই 
কিোেো িড়ক কছরড় গসলরু্সে  মরধয এাঁরকরবাঁরক েরলরছ–েোরে কপছন সনর ও নোগোল ধ ো 
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-েো । মূল িড়রক  িরু গসল থোকরল কিই গসল সের ই কহাঁরেরছ–মূল িড়ক মোড়ো সন। 
ককসনংেন কলরন  কশরষ কপৌঁরছ বোাঁ-সেরক কবাঁরক বন্ড সিে আ  মোইলি সিে ধর রছ। 
মোইলি সিে কেখোরন নোইেি কপ্লরি কমোড় সনর রছ, সিক কিইখোরন সগর  আ  এরগোল নো 
কেোসব। এক কোন খোড়ো কর , আ  এক কোন ঝুসলর  অসস্থ েোরব একবো  েো  িোমরন, 
আবো  কপসছর  আরি কপছরন। কেোেোনো  পড়রল কুকু মহল েো কর –হুবহু কিই সেত্র। 
েো প  কগোল হর  রু্ রে লোগল কহরলেুরল র্নর্ন েোকোরে লোগল আমোরে  েুেরন  
সেরক কগোলমোরল পরড় কেন িহোনুেূসে প্রোথলনো ক রছ। 
 
হল কী কুকু েো ? গ  গ  কর  ওরি কহোমি। কবলুরন কেরপ সনশ্চ  উরড় েো সন। 
ছযোকড়োগোসড়ও কন সন েুশমন েু-েন। 
 
সকছুক্ষণ েোাঁসড়র সছল কবোধ হ । বললোম আসম। 
 
আ! এই কেো আবো  এরগোরচ্ছ। স্বসে  সনরশ্বি কফরল বলরল বনু্ধব । 
 
িসেযই আবো  এরগোরচ্ছ কেোসব। গন্ধ শুকরে শুকরে হিোৎ মনসস্থ  কর  কফরল এমন 
কবরগ একসেরক কধর  কগল েোক কলরগ কগল আমো । এে উৎিোহ এে প্রেয  কেো আরগ 
কেসখসন। গন্ধ সনশ্চ  আ ও উৎকে এখোরন, ককননো  োেো  নোক নোমোরনো  আ  
ে কো ও হরচ্ছ নো–েসড়রে প্রবল েোন কমর  ছুেরছ িোমরন ছুেরে হরচ্ছ আমোরে রকও। 
কহোমরি  প্রেীি কেোখ কেরখ বুঝলোম েোত্রোপরথ  কশষ র্সনর  এরিরছ। 
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নোইন এমি ব োব  প্রো  ছুেরে ছুেরে কহো োইে ইগল পোনশোলো -২ পোশ সের  এলোম 
কেোডস ক অযোন্ড কনলিরন  কোরি  কগোলো । সক্ষরি  মরেো পোরশ  কগে সের  কেের   
েত্বর  ঢুরক পড়ল কেোসব–কলোকেন েখন কোে সনর  বযে কিখোরন। ক োে সের  র্ি র্ি 
কর  কোি কোেো েলরছ। কেোসব সকন্তু আমোরে  সহড়সহড় কর  েোনরে েোনরে সনর  কগল 
কোরি  গুরড়ো আ  কোরি  কুরেো  মোঝখোন সের  একেো গসল  মরধয। কিখোন কথরক 
একেো েওড়ো পথ কপস র , েু-সেরক কোরি  সু্করপ  মোঝখোন সের  একেো কিলোগোসড়  
িোমরন। কিলোগোসড়  ওপর  বিোরনো একেো মে সপরপ  ওপর  েড়োক কর  লোসফর  উরি 
সবে গরবল কডরক উিল কর্উ কর্উ কর । কি কী উেোি। জ্বলজ্বরল কেোরখ র্ন র্ন কেোরখ  
পোেো কফলরে কফলরে এবং লকলরক সেব বো  কর  লোলো কফলরে কফলরে সপরপ  
ওপ  সপিেোন কর  েোাঁসড়র  বোহবো  আশো  পেলো িরম েোইরে লোগল আমো  আ  
কহোমরি  মুরখ  সেরক। কিলোগোসড়  েোকো আ  সপরপ  েিো  কলরগ একেো কোলরে 
ে ল পেোথল এবং বোেোি েো ী  র রছ সির োরিোরে  কেু গরন্ধ। 
 
শূনয েৃসষ্ট সবসনম  ক লোম আসম আ  শোললক কহোমি, প ক্ষরণই কপে ফোেো হোসি  েমরক 
েুগপৎ কেরঙ পড়লোম েুেরন। 
 
———- 
* বযোেো –কবসে আ  েোলুরক  মোঝোমোসঝ েেুষ্পে েন্তু সবরশষ। 
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ফব ার-চিযের ছন্নছাড়া বাচ নী 
 
বললোম, এবো  কী ক রব বল? কেোসব আ  অভ্রোন্ত বলো েো  নো–িুনোম কু্ষণ হর রছ। 
 
ও েো কপর রছ, কিই অনুেো ীই কোে কেসখর রছ, সপরপ  ওপ  কথরক কেোসবরক নোসমর  
কোরি  কগোলো  বোইর  হোাঁসের  সনর  কেরে কেরে বলরল কহোমি। িো োসেরন লন্ডন শহর  
কে সির োিিরে  গোসড় েরল েো েসে েোরবো কেো বুঝরব কবেো ো  গন্ধ গুসলর  েোও ো 
সবসেত্র সকছু ন । এখোরনও গন্ধ আ ও উগ্র এই কো রণ কে কোি সিেন ক ো  েনয 
সির োরিোরে  ে কো । কেোসব  আ  কেোষ কী বল। 
 
কে-গন্ধ ধর  কবস র সছলোম, কিই গরন্ধই এখন সফর  েোও ো উসেে, েোই নো? 
 
হযোাঁ। কপোল েোরলো কবসশেূ  কেরে হরব নো। নোইেি কপ্লরি েু-সেরক েুরেো গন্ধ কপর  
কেোসব কবেোস  কগোলমোরল পরড়সছল। েখন এসগর সছল েুল গন্ধ ধর , এখন এরগোরব সিক 
গন্ধ ধর । 
 
খুব একেো অিুসবরধ হল নো সিক গন্ধ খুাঁরে সনরে। কগোলমোরল কেখোরন পরড়সছল, 
কিইখোরন কেোসবরক সনর  কেরেই বোই বোাঁই কর  এক েক  রু্র  সনর ই সের   মরেো 
সছেরক কগল নেুন একসেরক। 
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আসম বললোম, কেখ আবো  সির োরিোে সপরপ এরিরছ কেখোন কথরক, কিখোরনই নো কেরন 
সনর  েো  আমোরে । 
 
কি-িম্ভোবনোও কেরবসছ। সকন্তু সপরপ এরিরছ মোঝ  োেো সের  ও েরলরছ ফুেপোে সের । 
নো কহ, এবো  সিক গন্ধই ধর রছ কেোসব। 
 
গরন্ধ  কপছন সনর  কবলমন্ট কপ্লি আ  সপ্ররন্সি সিরে  মরধয কপৌঁরছোলোম। নেী  ধোর  
েন্ড সিরে  কশরষ কেোসব কিোেো কেৌরড় কনরম কগল নেী  পোরড়–িোমরন একেো কছোরেো 
কোরি  কেসে। কেসেরে উরি এরকবোর  সকনো ো  েোাঁসড়র  কর্উ কর্উ কর  ডোকরে লোগল 
কোরলো কেোরে  পোরন েোসকর । 
 
কপোল মন্দ আমোরে , বলরল কহোমি। ও ো কেো কেখসছ কনৌরকো সনর রছ। 
 
কেকগুরলো কছোরেো কছোরেো শোলসে আ  সডসঙ কনৌরকো েোিসছল েরল আ  কেসে  ধোর । 
প্ররেযকেো  কোরছ সনর  কগলোম কেোসবরক, গন্ধ শুকল কেোসব, সকন্তু সিক গন্ধ কপর রছ এমন 
লক্ষণ কেখোল নো। 
 
কেসে  কোরছ একেো ইরে  কছোরেো বোসড় কেখলোম। সদ্বেী  েোনোলো  িোমরন একেো 
কোরি  সবজ্ঞোপন-পত্র। বরড়ো বরড়ো হ রফ কলখো মরডলকোই সস্মথ, েলো  কলখো সেন বো 
র্ণ্টো সহরিরব কনৌরকো েোড়ো পোও ো েো । ে েো  ওপ  একেো কলখো পরড় েোনো কগল 
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একেো লঞ্চও েোড়ো পোও ো েো । কেসেরে স্তুপীকৃে ক লো কেরখ বুঝলোম কথোেো িসেয। 
েো পোরশ কেখল শোললক কহোমি অমসন িংরকে কেখো কগল কেোরখ-মুরখ। 
 
বলল, গসেক িুসবরধ  মরন হরচ্ছ নো। কলোকগুরলোরক েো কেরবসছলোম কেখসছ েো  
েোইরেও কবসশ ধু ন্ধ । সপছু সনর  েোরে ধ ো নো-েো , কি-বযবস্থো আরগ কথরকই ক ো 
সছল এখোরন। 
 
ে েো  সেরক এরগোরচ্ছ কহোমি। এমন িমর  ককোাঁকড়ো েুরলো ছ-বছ  ব রি  একেো 
কছরল সে রবরগ কেৌরড় কবস র  কগল বোইর  কপছন কপছন কোঁেোরে কোঁেোরে এল লোলমুরখো 
কমোেোরিোেো এক স্ত্রীরলোক–হোরে একেো মে স্পে। 
 
েযোক সফর  আ  বলসছ। েোন কর  েো, কনোং ো েূে ককোথোকো । কেো  বোবো সফর  এরি 
েসে কেোরক এই অবস্থো  কেরখ েু-েনরকই কশষ কর  ছোড়রব। 
 
এই িুরেোগ! কোঁসের  উিল কহোমি, আ  কখোকো! কী েুষু্ট! কী েুষু্ট! গোল েুরেো কেো কেখসছ 
কগোলোরপ  মরেো িুন্দ ! েযোক, বল কেসখ কী কেো  েোই? 
 
এক মুহূেল কেরব সনল কছরলেো। 
 
েো প  বলরল, একেো সশসলং। 
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বযোি? আ  সকছু নো? 
 
েুরেো সশসলং। আবো  একেু কেরব সনর  বুসদ্ধ  প োকোষ্ঠো কেখোল সশশুসে। 
 
এই কন! লুরফ কন!–েোস  িুন্দ  কছরল আপনো , সমরিি সস্মথ! 
 
আপনো  মুরখ ফুলেন্দন পড়ুক। কছরল আমো  িুন্দ  কেো বরেই; েরব বড্ড েুষু্ট। একেম 
িোমলোরে পোস  নো–সবরশষ কর  কেলো েসে একেোনো ক-সেন বোইর  েো । 
 
বোইর  কগরছন নোসক? সন োশ করে বলরল কহোমি; কী কপোল আমো । সম. সস্মরথ  িরে 
কে কথো সছল আমো । 
 
কোল িকোল কথরকই কবস র রছ বোইর । িসেয কথো বলরে কী এবো  একেু ে -ে । 
ক রছ আমো । কনৌরকো েসে েোন কেো বলুন, আসম বযবস্থো কর  সেসচ্ছ। 
 
আসম েোই সম. সস্মরথ  সস্টম লঞ্চেো। 
 
আর  মশোই, কি কেো সস্টম লঞ্চ সনর ই কবস র রছ। ে  হরচ্ছ কেো কিইেরনযই। 
উলউইরে সগর  সফর  আিো  মরেো ক লো কেো কনই লরঞ্চ। বে ো সনর  কবর োরল অে 
েোবেোম নো। কগ্রেরিরন্ড অরনক কোে সনর  কগরছ–কেস  হর  কগরল কথরকও সগর রছ। 
সকন্তু ক লো ছোড়ো সস্টম লঞ্চ সনর  েোও ো  ঝুাঁসক কে অরনক। 
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নেী  ধোর  ককোরনো কেসে কথরক সকরন কনরব খন! 
 
সনরল কেো হ , সকন্তু কি-পোত্র ও ন । েোম সনর  ঝগড়ো কর  ম রব। কে কথোই কোরন 
আরি এ সনর । বেো কর ক ক লো  েরনয েু-েো  প িো কবসশ কেো কেরবই নো, উলরে 
গলোবোসে কর  েূে ছোসড়র  কেরব। েো ছোড়ো ককরিো-পোঅলো ওই কলোকেো িুসবরধ  ন । 
কেখরে কেোকো , কথো  অদু্ভে েোন। েখন-েখন ে েো  ধোকো সের  েো  কী বলরে 
পোর ন? 
 
েীষণ অবোক হর  সগর  কহোমি বলল, ককরিো পো-অলো কলোক? 
 
আরজ্ঞ হযোাঁ। মুখখোনো বোাঁের   মরেো বোেোসম। েখন-েখন এরি কডরক কেোরল আমো  
কেলোরক। কোল  োরে কি-ই কডরক সনর  কগল কোরক। কেলোসেও কম ন । েোনে কলোকেো 
আিরব–সস্টম েুরল ক রখসছল লরঞ্চ। আমো  কোরছ ঢোক-ঢোক গুড়-গুড় কনই িযো , স্পষ্ট 
বরল সেসচ্ছ, েোবগসেক েোরলো মরন হরচ্ছ নো। 
 
েু-কোাঁধ ঝোাঁসকর  কহোমি বলরল, আপসন কবোধ হ  অকো রণ ে  পোরচ্ছন, সমরিি সস্মথ। 
কোল  োরে কে ককরিো-পোঅলোই এরিসছল েোনরছন কী কর ? এে সনসশ্চে বলরছন কী 
কর  বুঝসছ নো। 
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গলো শুরন িযো , গলো শুরন। ও গলো আসম হোরড় হোরড় সেসন–কেমন কমোেো কেমসন 
েড়োরনো। েক েক কর  কেোকো মো ল েোনলো – োে েখন সেনরে হরব। কহাঁরড় গলো  
বলরল, উরি পরড়ো কেোে! িম  হর রছ। শুরনই আমো  বরড়ো কছরল সেমরক রু্ম কথরক 
েুরল কবস র  কগল কেলো িরে সনর । ককরিো-পোর   খেোখে আও োে শুনলোম পোথর   
ওপ । 
 
ককরিো পো-অলো কলোকেো  িরে আ  ককউ সছল? 
 
বলো মুশসকল। আ  কোর ো গলো কেো শুসনসন। 
 
সমরিি সস্মথ আমো  কপোল মন্দ। সস্টম লঞ্চ েোড়ো কনব বরলই এরিসছলোম। েো  বেরল 
লঞ্চ িম্বরন্ধ কে খব ই নো-কপলোম েোরলো কথো, নোম কী লরঞ্চ ? 
 
অর ো ো। 
 
আ! িবুে লঞ্চ কেো? পুর োরনো  ং? হলরে লোইন কোেো? কসড় খুব েওড়ো? 
 
কমোরেই নো। পোেলো সছপসছরপ। এই কিসেন  ং ক ো হর রছ কোরলো  ওপ  কেোড়ো লোল 
লোইন। 
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ধনযবোে। আশো কস  সম. সস্মরথ  খব  সশগসগ ই কপর  েোরবন। আমোরক কেো কবর োরেই 
হরব নেীরে, অর ো ো  কেখো কপরল েোসনর  কেব আপসন উেরবরগ আরছন। কোরলো সেমসন 
বলরলন নো? 
 
আরজ্ঞ নো। কোরলো  ওপ  িোেো কবড়। 
 
হযোাঁ, হো, েোই বরে। কোরলো  ং কেো পোরশ  সেকেো। গুড মসনলং সমরিি সস্মথ। ও োেিন, 
ওই কেো একেো পোনসি  র রছ, মোসঝও  র রছ। েরলো ওরেই নেী কপর োরনো েোক। 
 
পোনসিরে উরি বিবো  প  কহোমি বলরল, এ ধ রন  কলোকরে  কপে কথরক কথো বো  
ক ো  প্রথম কো েো হল কখরনো ওরে  েোবরে সেরে কনই কে কথোগুরলো কেোমো  কোরে 
লোগরব–েোহরল শুসি  মরেো খেোি কর  মুরখ  ডোলো কিাঁরে বরি থোকরব। ব ং 
প্রসেবোরে  িুর  েো বলরব েো  মরধযও হোাঁসড়  খব  কবস র  আিরব–এখন েো ক লোম। 
 
পথ পস ষ্কো  মরন হরচ্ছ, বললোম আসম। 
 
কী ক রে েোও? 
 
একেো লঞ্চ েোড়ো কর  নেীরে কবস র  পড়রে েোই–অর ো োরক খুাঁেরে েোই। 
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েো ো, কোেেো সব োে। এখোন কথরক সগ্রনউইে পেলন্ত নেী  েু-ধোর  কেরকোরনো কেসে 
অর ো ো ছুাঁর  কেরে পোর । সেরে  েলো  কেো অিংখয কেসে  একেো কগোলকধোাঁধো হর  
 র রছ। মোইরল  প  মোইল শুধু কেসে আ  কেসে  গসলখুাঁসে। একো খুাঁেরে কগরল 
অরনকসেন লোগরব, কেোমো  েমও ফুস র  েোরব। 
 
েোহরল পুসলশ কলসলর  েোও। 
 
নো! অযোরথলসন কেোন্সরক ডোকরে পোস  কশষ মুহূরেল। কলোক কি খো োপ ন –কপশো  সেক 
সের  েোরে েো  ক্ষসে নো হ , কি-বযবস্থোও আসম ক ব। েরব অযোেূ  েখন এসগর সছ, 
কশষ পেলন্ত একোই েোসলর  কেরে েোই েেন্ত। 
 
কেসে  মোসলকরে  কোরছ খব  কের  কোগরে সবজ্ঞোপন সেরল হ  নো? 
 
েোরে আ ও খো োপ হরব। েোরে  কপছরন ছুরেসছ, েো ো কে  কপর  েোরব কে আম ো সপছু 
সনর সছ–কেশ কছরড় েখন লম্বো কেরব। কেরশ  বোইর  েোও ো  েরনয এখরনো েো ো ধেস , 
সকন্তু েোড়োহুরড়ো ক রছ নো সনসশ্চন্ত আরছ বরল। কেোরন্স  উৎিোহ উেযম একসেক সের  
আমোরে  কোরে লোগরছ। ককননো, ককি িম্বরন্ধ ও  ধো ণো খবর   কোগরে ছোপো হরবই, 
পলোেক োও মরন ক রব সবপরথ েরলরছ প্ররেযরকই। 
 
সমলবযোঙ্ক কপসনরেনসি োস   কোরছ পোনসি কথরক কনরম সেরজ্ঞি ক লোম— 
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েোহরল এখন কী ক ব? 
 
গোসড় সনর  কিোেো বোসড় েোরব, কেকফোস্ট কখর  র্ণ্টোখোরনক রু্সমর  কনরব–ককননো আে 
 োরে কফ  কবরুরে হরে পোর । গোরড়ো োন, কেসলগ্রোফ অসফরি েোাঁসড়র  কের ো! কেোসবরক 
কোরছ  োখব–কফ  ে কো  হরে পোর । 
 
কগ্রে সপেো  সিে কপোস্ট অসফরি সগর  েোড়োরে গোসড় েোাঁড়োল। একেো কেসলগ্রোম পোিোল 
কহোমি। েলমোন গোসড়রে বরি বলরল–বল সেসক কোরক পোিোলোম? 
 
েোনরল কেো বলব। 
 
কেফো িন কহোপ ককরি কগোর ন্দো পুসলশবোসহনী  কবকো  সিে সডসেশনরক কোরে 
লোসগর সছলোম মরন পরড়? 
 
েোই নোসক? কহরি কফললোম আসম। 
 
সিক এই ধ রন  ককরিই ওরে  েীষণ ে কো –সবকল্প হ  নো। েসে নো-পোর , অনয 
বযবস্থো ক ব–সকন্তু প্রথম িুরেোগ ওরে । কেসলগ্রোমেো পোিোলোম আমো  পুাঁেরক কনোং ো 
কলফরেনযোন্ট উইসগন্সরক। কেকফোস্ট কখরে কখরেই আশো কস  েলবল সনর  এরি েোরব 
কছোক ো। 
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িো ো োে উরত্তেনো  ধকল এখন অনুেব ক সছলোম শ ীর   মরধয। িম েো েখন 
িকোল আেেো আ  ন-েো  মোঝোমোসঝ। কখোাঁড়োসচ্ছলোম, কনসের  পড়সছলোম, কেহমরন প্রেি 
িোসন্ত কবোধ ক সছলোম–এক কথো  কুাঁকসছলোম। আমো  বনু্ধসে  মরেো কপশোেো  উেীপনো 
আমো  কনই–িমিযোরক িূক্ষ্ম বুসদ্ধ  েৃসষ্টরকোণ কথরক কেরখ মোথো র্োমোরেই পোস  নো। 
বোরথলোরলোসমউ কশোরন্টো  মৃেুয হর রছ বরে, সকন্তু কলোকেো িম্বরন্ধ এে খো োপ কথো শুরনসছ 
কে েো  হেযোকো ীরে  ওপ  সেলমোত্র সবরদ্বষ আমো  কনই। গুিধনেো অবশয একেো 
আলোেো বযোপো । িবেো, অথবো সকছুেো, নযোেযে প্রোপয সমি মেোরন । েীবন সের  উদ্ধো  
ক ব কিই িম্পে, উদ্ধোর   িম্ভোবনো েখন িমুজ্জ্বল। এও সিক কে  ত্নরপসেকো পোও ো  
প  সে কোরল  মরেো আমো  নোগোরল  বোইর  েরল েোরবন সমি মিলেোন। সকন্তু এ-
ধ রন  সেন্তোরক প্রে  কেও ো মোরন েোরলোবোিোরক কু্ষর স্বোথল সের  পসঙ্কল কর  কেোলো। 
কহোমি েসে অপ োধী অরেষরণ এে কমহনে ক রে পোর –েোহরল আসমই-বো অেোনো 
িম্পে উদ্ধোর  েীবনপোে ক রে পো ব নো ককন? ও কে-কো রণ সিসমনযোল খুাঁেরছ, েো  
েোইরে েশগুণ কেো োরলো কো রণ আসম খুাঁেব  ত্নরপসেকো। 
 
কবকো  সিরে সফর  েোন কির  েোমোকোপড় পোলরে শ ী  ঝ ঝর  হর  কগল। কবস র  
এরি কেখলোম কেকফোস্ট ধেস । কসফ ঢোলরছ কহোমি। 
 
কেরখ েোও কহ। হোিরে হোিরে কখোলো খবর   কোগরে  এক েো গো কেসখর  বলরল ও, 
প রমোৎিোহী কেোন্স আ  িবলবযোপী িোংবোসেক সমরলসমরশ কোেেো কশষ কর  এরনরছ। 
খোও ো  পর  কেখ–এ-ককরি  অরনক খব ই কেোমো  েোনো সডম আ  শূকর   ঊরু  
িদ্বযবহো  কর ো আরগ। 
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কোগেেো হোে কথরক সনর  িংসক্ষি সবজ্ঞসিেো পড়লোম–সশর োনোমো  কলখো  র রছ : আপো  
ন উরড  হিযেনক কোি। 
 
স্টযোন্ডোরডল  খব ! কোল  োে বোর োেো  আপো  ন উডস্থ পসিরেস  লে সনবোিী সম. 
বোরথলোরলোসমউ কশোরটোরক কেেোরব মৃে অবস্থো  পোও ো সগর রছ েোাঁ  র্র , েোরে মরন হ  
একেো কর্ো  ষড়েন্ত্র  র রছ এ  মরধয। ের েোনো সগর রছ, সম. শশোরটো  শ ীর  
মো ধর   সেে কনই, েরব বোবো  কোছ কথরক উত্ত োসধকো িূরত্র পোও ো েো েবষল-কথরক-
আনো  ত্ন োসেপূণল একসে কপসেকো উধোও হর রছ। মৃে বযসি  েোই সম. কথসড োি 
কশোরটো  িরে পসিরেস  লরে সগর সছরলন সম. শোললক কহোমি এবং ডো. ও োেিন 
 ত্নরপসেকো েুস   সবষ সে েো োই প্রথম লক্ষ কর ন। েোগযিরম কগোর ন্দো পুসলশবোসহনী  
সবখযোে অসফিো  সম. অযোরথলসন কেোন্স কিই িমর  ন উড পুসলশ ফোাঁসড়রে হোসে  
সছরলন–খব  কপর ই আধ র্ণ্টো  মরধয সেসন অকুস্থরল হোসে  হন। িুেীর্ল অনুশীলন 
আ  অসেজ্ঞেো  েরুন সেসন দ্রুে েেন্ত পস েোলনো কর  অপ োধীরে  ধর  কফরলন 
এবং মৃে বযসি  েোই কথসড োি শশোরটোিহ হোউিসকপো  সমরিি বোনলরস্টোন, েো েী  
খোি েোক  লোল  োও এবং েোর ো োন বোকুসল মযোকমুরেলোরক কগ্রিো  কর  থোনো  সনর  
েোন। বোসড়  িব সকছুই নখেপলরণ সছল কেো  বো কেোর রে । ককননো সম. কেোরন্স  
িুসবখযোে সবরশষ জ্ঞোরন  কেৌলরে এবং অসে িূক্ষ্ম পেলরবক্ষণ ক্ষমেো  ফরল 
অসবিম্বোসেেেোরব প্রমোসণে হর  সগর রছ কে েুষৃ্কেকো ী ো েোনলো বো ে েো সের  র্র  
কঢোরকসন ঢুরকরছ র্র   ছোে ফুরেো কর । কিই ফুরেো সের  সেরলরকোিো  ওিো েো  এবং 
সেরলরকোিো কথরক কিলো ে েো সের  ছোরে কবস র  েোও ো েো । এই পরথই আেেো ী ো 
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র্র  এরিরছ এবং এই র্র ই পোও ো সগর রছ মৃেরেহ। এেো কে সনছক িুপস কসল্পে, 
সিধকোেো েুস  ন , উপেুলি র্েনো কথরকই েো অকোেযেোরব প্রমোসণে হর  সগর রছ। 
আইন ক্ষক অসফিো রে  দ্রুে এবং উেীপনোপূণল েৎপ েো  ফরল কেখো কগল এিব 
কক্ষরত্র শসিমোন এবং কেেস্বী পুরুষ েসে একেনও হোসে  থোরকন েো  কে িুফল 
কেখো েো । কগোর ন্দোরে  সবরকন্দ্রীক ণ েোাঁ ো পছন্দ কর  এই র্েনো েোাঁরে  েোসবরক 
কেো েো  ক রব। এ  ফরল আ ও ফলপ্রেেোরব কগোর ন্দো ো সনরেরে  কেলবয িম্পোেন 
ক রে পো রবন। 
 
েোরুণ েমকোরলো, েোই নো? কসফ  কোপ কিোাঁরে  কোরছ ধর  কোষ্ঠ হোসি হোরি কহোমি। কী 
মরন হ  কেোমো ? 
 
আমো  কেো মরন হ  একই অপ োরধ কগ্রিো  হরে হরে কবাঁরে কগসছ আম ো। 
 
আমো ও েোই মরন হ । এখনও খুব সন োপে কবোধ ক সছ নো। উৎিোহ নেুন কর  মোথো 
েোড়ো সেরল কেোন্স এখোরনও কেৌরড় আিরে পোর  হোেকড়ো সনর । 
 
সিক এই িমর  খুব কেোর  কবরে উিল িে  ে েো  র্ণ্টো েুগপৎ কশোনো কগল সমরিি 
হোডিরন  ধন োশয ও অনুরেোগ সমশোরনো কোংিযকে। 
 
কে ো  কছরড় উিরে উিরে বললোম–িবলনোশ। কহোমি, পুসলশ কেখসছ িসেযই এরি কগল। 
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পস সস্থসে এখনও অেেো খো োপ হ সন, ও োেিন। এ ো আমো  কবি কোস  পুসলশবোসহনী–
কবকো  সিরে  সিরক কগোর ন্দোরে  েল। 
 
কথো কশষ হরে-নো-হরেই অরনকগুরলো খোসল পোর   েুপেোপ আও োে কশোনো কগল 
সিাঁসড়রে, কিইিরে উচ্চকরে  হট্টরগোল, প মুহূরেলই হুড়মুড় কর  র্র  কধর  এল কছড়ো 
েোমোকোপড় প ো, ধূসলধূিস ে, কনোং ো কেহো ো  একেল ছন্নছোড়ো  োেো  কছরল। মহো 
হইেই কর  প্ররবশ ক রলও কেখো কগল সন মোনুবসেলেো বস্তুেো  সকছু েোরে  েোনো আরছ। 
ককননো, র্র  কঢোকো  িরেিরে েরক্ষ  সনরমরষ িো  কবাঁরধ েোাঁসড়র  কগল আমোরে  িোমরন 
এবং কের   ইল িোগ্রহ মুরখ। এরে  মরধয একেন মোথো  বরড়ো, ব রিও বরড়ো, 
েোরচ্ছেোই এই কোকেোড়ু োরে  মরধয কিই কেন ককষ্টসবষু্ণ, এই কম একেো হোিযক  
খোনেোসন েোব সনর  এসগর  েোাঁসড়র রছ িোমরন। 
 
বলল, আপনো  কেসলগ্রোম কপর ই ঝেপে েলবল সনর  েরল এলোম িযো । সেসকরে  েোম 
িোরড় সেন সশসলং কেরবন। 
 
এই কন, খুের ো প িো সেল কহোমি। উইসগন্স, এ প  ও ো খব  পোিোরব কেো  কোরছ েুই 
এরি খব  সের  েোসব আমোরক। এেোরব বোসড়রে হোমলো ব েোে ক ব নো। েোই কহোক, 
কী ক রে হরব িবোই শুরন েো ! একেো সস্টম লঞ্চ খুাঁেসছ আসম ককোথো  কীেোরব আরছ 
খব  সেরে হরব; লরঞ্চ  নোম অর ো ো মোসলরক  নোম মরডলকোই সস্মথ, কোরলো  রঙ  লঞ্চ 
েু-পোরশ েুরেো লোল কডো ো, ফোরনল কোরলো  রঙ , িোেো কবড আরছ। নেী কেসেরক িমুরর  
সেরক কগরছ–ওইসেরকই ককোথোও পোরব লঞ্চেোরক। মরডলকোই সস্মরথ  কেসে হল 
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সমলবযোরঙ্ক  উলরেো সেরক একেন কছরল থোকরব কিখোরন লঞ্চ সফ রলই খব  কেরব। 
নেী  েু-পোরড়ই কেোখ  োখরে হরব সিক কর  কন, কক ককোথো  েোসব। খব  পোও ো  িরে 
িরে আমোরক েোনোসব। পস ষ্কো  হর রছ কেো? 
 
ইর ি গেনল , বলল উইসগন্স। 
 
মোইরন পোসব আরগ  হোর –কনৌরকো কে কেখরে পোরব, কি পোরব একেো কমোহ । এই কন 
অসগ্রম। েো, েোগ এখন। 
 
প্ররেযরক  হোরে একেো সশসলং সেল কহোমি। কবোাঁ-কবোাঁ কর  সিাঁসড় সের  কনরম কগল 
ছন্নছোড়ো বোসহনী। েো পর ই কেখলোম ছুেরছ  োেো সের । 
 
কেসবল কছরড় উরি েোাঁসড়র  পোইপ ধ োল কহোমি। বলল, লঞ্চ েসে েরল  ওপ  থোরক, 
ওরে  কেোরখ পড়রবই। ও ো িবলত্র কেরে পোর , িমে কেখরে পোর , িবো  কথো পোরশ 
েোাঁসড়র  শুনরে পোর । মরন হ  আে  োরত্রই আিরব খব । েেক্ষণ নো েো পোও ো েো , 
েেক্ষণ সছন্নিূরত্রই কখই ধ ো েোরব নো। আমোরে ও সকছু ক ো  কনই। অর ো ো বো 
মরডলকোই সস্মরথ  খব  নো-পোও ো পেলন্ত বরি থোক গযোাঁে হর । 
 
এাঁরেোকোেোগুরলো খোইর  সেসচ্ছ কেোসবরক। একেু রু্সমর  কনরব? বললোম আসম। নো। 
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আসম িোন্ত নই। অদু্ভে ধোে আমো । ধকল িইরে পোস  আশ্চেলেোরব, কোে কর  িোন্ত 
হর সছ কখরনো মরন পরড় নো সকন্তু সনষ্কমল থোকরল এরকবোর  কোসহল হর  েোই। িুন্দ ী 
মরকরল  অদু্ভে িমিযো সনর  এখন েোমোক কখরে কখরে সেন্তো ক ব। কোেেো অবশয 
খুবই কিোেো–এ  েোইরে কিোেো কোে পৃসথবীরে আরছ বরল মরন হ  নো। ককরিো পো-অলো 
কলোক েে কর  পরড় নো মোনসছ, সকন্তু অনয কলোকেো েোনরব এরকবোর ই অিোধো ণ। 
 
আবো  কিই কলোরক  কথো এরি কগল! 
 
কলোকেোরক সনর  কেোমো  কোরছ  হিয ধেস  ক রে েোই নো। সকন্তু কলোকেো িম্বরন্ধ েুসম 
সনশ্চ  কেরবছ। েুকেোক খব  আ  েথয েো কপর ছ েো  সেসত্তরেই সেন্তো ক  নো ককন। 
আকোর  কছোট্ট পোর   ছোপ, আঙুলগুরলো ফোাঁক-ফুাঁক, বুরে  েোরপ িোেোরনো আঙুল ন , 
খোসল পো, পোথ  বোাঁধো কোরি  গেো, েোরুণ েেপরে, সবষ মোখোরনো খুরে সে । বল, কী 
বুঝরল এ কথরক? 
 
ববল । বললোম িসবস্মর । কেোনোথন স্মরল  েো েী  শোগর রে  ককউ সনশ্চ ! 
 
কমোরেই েো ন । সবেরু্রে অস্ত্র কেরখ প্রথরম েোই কেরবসছলোম, পোর   ছোরপ  ধবসেত্রয 
লক্ষ কর  অনয ধো ণো মোথো  এরিরছ। েো েবষল উপদ্বীরপ  বোসিন্দো ো ককউ ককউ মোথো  
খোরেো হ  সিকই, সকন্তু েোরে  পোর   ছোপ কম হ  নো। খোাঁসে সহনু্দরে  পো লম্বো আ  
পোেলো। েসে-প ো মুিলমোনরে  বুরড়ো আঙুল অনয আঙুল কথরক েফোরে থোরক মোরঝ 
েসে  েোমড়ো  সফরে থোরক বরল। কছোরেো কছোরেো এই েী গুরলো ছুাঁড়রে হরল একসেমোত্র 
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পন্থোরেই ছুাঁড়রে হ  এবং েো কিোপোইপ কথরক–ফুাঁ কেও ো নল কথরক। এ ধ রন  ববল  
ককোথো  থোরক বল কেো? 
 
েসক্ষণ আরমস কো  কঢোক সগরল বললোম। 
 
লম্বো হোে বোসড়র  েোক কথরক একেো কমোেো বই নোসমর  আনল কহোমি। বইখোনো িেয 
প্রকোসশে–কেৌরগোসলক শে ককোরষ  প্রথম খি। িবলোধুসনক েরথয  প্রোমোণয গ্রন্থ। কেখ কী 
কলখো  র রছ। িুমোত্রো কথরক ৩৪০ মোইল উত্তর  বরেোপিোগর  অবসস্থে আন্দোমোন 
দ্বীপপুে। হুম? হুম! কেখ, কেখ, আ ও কে কী খব ! আরল আবহোও ো, প্রবোল প্রোেী , 
হোঙ , কপোেল কি ো , দ্বীপোন্ত  কর সেরে  বযো োক,  োেলযোন্ড দ্বীপ, কেন উডি, আ! এই 
কেো কপর সছ! সবরশ্ব  িবরের  কবাঁরে েোে কবোধ হ  আন্দোমোন দ্বীপপুরে  আসেবোিী ো। 
সকছু নৃেেসবে অবশয এ-িম্মোন সেরে েোন আসেকো  বুশরমনরে , আরমস কো সডগো  
ইসন্ড োনরে  এবং সের  ো কডল ফুর সে োন্সরে । গড়পড়েো উচ্চেো েো  ফুরে  কের ও 
কম। সকছু প্রোিব স্ক ো এ  েোইরেও কবাঁরে। এ ো বড় েুধলষল, রুক্ষ এবং অশোিনী । 
সকন্তু একবো  মন ে  ক রে পো রল প্রোরণ  বনু্ধ হর  উিরে পোর । কথোেো কখ োল 
ক রখো, ও োেিন। এবো  কশোরনো এইেো। স্বোেোসবকেোরবই ও ো কেোকো । মোথোেো প্রকোি, 
সনসেলষ্ট ককোরনো আকো  কনই। কেোখ কছোরেো কছোরেো এবং েীষণোকো । অেপ্রেযে সবকৃে১৩। 
হোে আ  পো আশ্চেল কম কছোরেো। অেযন্ত েুেলোন্ত, অশোিনী  এবং ে ংক  প্রকৃসে  
েরুন অরনক কেষ্টো কর ও সেসেশ শোিক এরে  মোথো কনো োরে পোর সন। েোহোেড়ুসব 
খোলোসিরে  কোরছ এ ো িোংর্োসেক আেঙ্ক। পোথর   গেো সের  মোথো ফোসের  কে , 
ন রেো সবষ মোখোরনো সে  ছুাঁরড় সনরমরষ কমর  কফরল। েো প  লোশ সনর  ন মোংি 
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কেোে১৪ আ ম্ভ হ । েমৎকো  অমোস ক কলোক বরে, েোই নো ও োেিন! এ-কলোকরক 
সনরে  ওপ  কছরড় সেরল সনেস্ব পদ্ধসেরে কী বীেৎি কোি ক ো কেে েোবরে পো ! 
আমো  কেো মরন হ  এমনকী কেোনোথন স্মলও েো ব েোে ক ে নো, ও  িোহোেযই সনে 
নো। 
 
েো কেো বুঝলোম, সকন্তু এ-কলোকরক কি িেী কেোেোল কী কর ? 
 
আর  েো ো, এ  কবসশ আ  সকছু েোসন নো আসম। ধর  নোও কেরহেু স্মল সনরেই 
আন্দোমোরন সছল এবং কিখোন কথরকই এখোরন েো  আগমন, িুে োং সবসেত্র ে ংক  এই 
দ্বীপবোিীেোও েো  িরে এরিরছ। িম  এরল এ  িম্বরন্ধ আ ও খব  পোবই, সনসশ্চন্ত 
কথরকো। ও োেিন, কেোমোরক েীষণ কোসহল লোগরছ। শুর  পরড়ো কিোফো , কেসখ কেোমোরক 
রু্ম পোড়োরে পোস  সকনো। 
 
ককোণ কথরক কবহোলো সনর  এল কহোমি। আসম লম্বো হলোম কিোফো । অদু্ভে একেো বোেনো 
শুরু ক ল ও। িু েো সনশ্চ  সনরে , ককননো নেুন নেুন িু  কেোলো  আশ্চেল ক্ষমেো 
আরছ ও । স্বপ্নম , ছরন্দোম , সমসষ্ট বোেনো কোরন  মরধয সের  মোথো  কপৌঁরছ আমোরক 
রু্রম   োরেয সনর  কগল একেু একেু কর । অস্পষ্ট মরন পরড় েীর্লক্ষণ হোে কনরড় ছসড় 
েোনরছ বনু্ধব , কেোরখ-মুরখ সনসবড় েন্ম েো, েো প  মরন হ  কেন শরে  প্রশোন্ত ককোমল 
িোগর  কেরি েোসচ্ছ, কপৌঁরছসছ স্বরপ্ন  কেরশ এবং সনসনলরমষ আমো  পোরন কের  আরছ 
কমস  মিলেোরন  সমসষ্ট মুখখোসন। 
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শঙৃ্খযল ফেখাযন ফাাঁ  রয়েযছ 
 
অরনক কবলো  রু্ম েোঙল আমো । শ ী  ঝ ঝর । রু্মোরনো  িমর  শোললক কহোমিরক 
কেেোরব বরি থোকরে কেরখসছলোম, এখনও বরি  র রছ কিইেোরব। ককবল কবহোলো পোরশ 
ক রখ কেোখ। ড়ুসবর   র রছ একেো বইরে। আমো  নড়োেড়ো  শরে মুখ েুরল েোইরেই 
কেখলোম, েুসশ্চন্তো  কোরলো হর  উরিরছ মুখখোনো। 
 
বলল, খুব রু্সমর ছ। এে কথো বললোম, েবুও রু্ম েোরঙসন। 
 
সকছুই শুসনসন। নেুন খব  কপর ছ েোহরল? 
 
নো। খুবই মুষরড় পরড়সছ, ও োেিন। অবোকও হর সছ। সবরকরল  মরধয খবর   আশো 
কর সছলোম। এইমোত্র এরিসছল উইসগন্স। লরঞ্চ  সেে কনই ককোথোও। অথে প্রসেসে র্ণ্টো 
এখন গুরুত্বপূণল। 
 
আমোরক সের  সকছু হ  কেো বল। শ ী  ঝ ঝর । আ  এক  োরে  ধকল িইরে 
পো ব। 
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নো। সকছু ক ো  কনই এখন িো  বরি থোকো ছোড়ো। কবর োরলই েসে খব  আরি, কি-খব  
কপরে কেস  হর  েোরব। কেোমো  মন েো েো  েোই ক , আমোরক বরি থোকরে হরব 
এখোরনই। 
 
আসম েোহরল কযোম্বো ওর রল সগর  সমরিি সিসিল ফর স্টোর   খব  সনর  আসি। 
গেকোল কিই কমই বরলসছরলন। 
 
কেোরখ  মরধয হোসি নোসের  কহোমি বলরল–খব েো কো  কনরব? সমরিি সিসিল 
ফর স্টোর  ? 
 
সমি মিলেোরন ও। েল কেূ  গড়োল েোনরে কের সছরলন। 
 
আসম হরল কবসশ কথো বলেোম নো। কি ো কমর রে  সবশ্বোি ক রে কনই–কপরে কথো থোরক 
নো। 
 
মন্তবযেো অসেশ  খো োপ আাঁরে র্ো লোরগ। আসম সকন্তু েকল ক লোম নো, েোাঁড়োলোমও নো। 
 
বললোম, র্ণ্টোখোরনক সক েুর রক  মরধয সফ সছ। 
 
অল োইে! গুডলোক। নেী  ওপোর ই েসে েোও, কেো কেোসবরক সফস র  সের  এরিো। ওরক 
আ  ে কো  হরব বরল মরন হ  নো। 
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কেোআাঁশলোরক িরে সনর  কবর োলোম। সপনসেন কলরন  বুরড়ো প্রকৃসেসবরে  হোরে েোরক 
িাঁরপ সেলোম, কিইিরে একেো আধ-সগসন। কযোম্বো ওর রল কপৌঁরছ কেখলোম  োরে  ধকরল 
শুসকর  কগরলও নেুন খবর   প্রেযোশো  িোগ্ররহ পথ কের  বরি সমি মিলেোন। আগ্রহ 
সমরিি ফর স্টোর  ও কম ন । েো-েো কর সছ িব বললোম–সবর োগোন্তক েৃরশয  িবরের  
বীেৎি অংশগুরলো কেরপ কগলোম। সম. কশোরটো  মৃেুয  কথো বললোম বরে, কীেোরব েোাঁরক 
মো ো হর রছ েো বললোম নো। বোেিোে কেও ো  পর ও কেখো কগল আমো  কোসহসন েোরে  
েমকৃে এবং সবসস্মে কর রছ। 
 
েোরুণ ক োমোন্স কেখসছ। কিোেোরি বলরল সমরিি ফর স্টো । আহে মসহলো, পোাঁে লোখ 
পোউরন্ড  সহর মোসনক, সমশসমরশ ন খোেক, ককরিো পো-অলো েুবৃত্ত। রূপকথো  এরে  
বেরল থোরক মোমুসল ড্রোগন অথবো কুেুরে  োেো। 
 
 োেকরনয  উদ্ধোর   েরনয েু-েন ডোনসপরে নোইেও  র রছন সকন্তু ক োমোরন্স, ঝকমরক 
কেোরখ আমো  পোরন েোসকর  বলরলন সমি মিলেোন। 
 
কী কে বল কমস , কেোমো  ঐশ্বেল উদ্ধো  সনেল  ক রছ কেো এই েু-েরন ই েেরন্ত  
ওপ । সকন্তু কেোমোরক কেো কেমন উরত্তসেে কেখসছ নো।  োে ঐশ্বেল হোরে  মুরিো  এরল 
পৃসথবীেো কে কেোমো  পোর  লুসের  পড়রব, কি-কখ োল আরছ? 
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এই কম একেো সেত্ত েঞ্চলকো ী িম্ভোবনো  কথো শুরনও সমি মেোরন  সেত্ত ধবকলয র্েল 
লক্ষ কর  মরন মরন একেো কগোপন উেোি, একেো সবসেত্র ক োমোন্স অনুেব ক লোম। 
উেসিে হও ো কেো েূর  থোকুক। িোমোনয মোথো েুসলর  েোসনর  সেরলন বযোপো েো েুচ্ছ 
এবং েো  কমোরেই আগ্রহ কনই। 
 
বলরলন, আমো  সেন্তো ককবল সম. কথসড োি কশোরটোরক সনর । উসন অরনক কর রছন 
আমো  েরনয। কগোড়ো কথরকই েরথষ্ট মো ো-ে ো কেসখর রছন, খোাঁসে েররলোরক  মরেো 
আে ণ কর রছন। আমোরে  উসেে েোাঁরক এই ের্নয সমরথয অপবোে কথরক মুি ক ো। 
 
িরন্ধ  আরগই কবর োলোম কযোম্বো ওর ল কথরক  োে হর  কগল বোসড় সফ রে। কে োর   
পোরশ পরড় আরছ বনু্ধ  েোমোক, পোইপ আ  বই–সনরে উধোও। আমো  নোরম সেসিপত্র 
ক রখ কগরছ সকনো কখোাঁে ক লোম আরশপোরশ, সকন্তু সকছুই কপলোম নো। 
 
খড়খসড় বন্ধ ক ো  েরনয সমরিি হযোডিন র্র  আিরে সেরজ্ঞি ক লোম–সম. শোললক 
কহোমি সক কবস র রছন? 
 
আরজ্ঞ নো। সনরে  র্র   র রছন, গলো খোরেো কর  ওাঁ  স্বোরস্থয  েরনয বড় েুসশ্চন্তো 
হরচ্ছ। 
 
ককন সমরিি হোডিন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

127 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বরড়ো অদু্ভে কলোক। আপসন কবস র  কগরলন, উসনও পো েোস  আ ম্ভ ক রলন। কর ই 
েলরলন। কোন পরে কগল পোর   আও োে শুনরে শুনরে! েো প  শুনলোম সনরে  িরে 
বকবক ক রছন, সবড়সবড় ক রছন। িে  ে েো  েেবো  র্ণ্টো বোেরছ, কেৌরড় এরি 
সিাঁসড়  েোেোরল েোাঁসড়র  সেরজ্ঞি ক রছন–কক এল, সমরিি হোডিন? সকছুক্ষণ আরগ র্র  
ঢুরক েড়োম কর  ে েো বন্ধ কর  সেরলন। সকন্তু এখনও র্র   মরধয পো েোস  ক ো  
আও োে কোরন আিরছ। শ ী  কেরঙ পড়রে পোর , এই ের  মোথো িোন্ডো ক ো  একেো 
ওষুরধ  কথো বলরে কগসছলোম, সকন্তু এমনেোরব েোকোরলন কে পোলোবো  পথ কপলোম নো। 
 
বললোম, েুসশ্চন্তো ক রবন নো! এেোরব আরগও কেরখসছ ওাঁরক। মোথো  কছোরেোখোরেো িমিযো 
ঢুকরল এই কম অসস্থ  হর  েোন উসন! 
 
কথোেো হোলকো কর  সেলোম বরে, সকন্তু আমো  সনরে  মরন েো পোষোণ হর  কেরপ  ইল। 
উরবগ আ ও বোড়ল েখন িো ো োে পোরশ  র্র  শুনলোম েোপো ধুপধুপ শে–একনোগোরড় 
পো েোস  ক রছ শোললক কহোমি। কবেোস ! সনসি  থোকরলই অবস্থো ও  কোসহল হ –এে 
ছেফেোসন কেো কিইেরনযই, লরড় ম রছ সনরে  মরন  িরে। 
 
িকোল হল। কেকফোস্ট কেসবরল এরি বলল কহোমি। মুখ কোরলো, উদ্ভোন্ত। গোরল েু েি 
ফুেফুরে েোগ। 
 
বললোম, সনরেরক মো ছ। কোল িো ো োে কেোমো  কুেকোও োরে  আও োে শুরনসছ। 
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নো কহ, রু্রমোরে পোস সন একেম। নো কী  এই বোধোেো কুর  কুর  খোরচ্ছ কেে  কথরক। 
এে বরড়ো বরড়ো বোধো কপস র  আিো  প  এই একেো কছোট্ট বোধো  কহোাঁেে কখর  পড়ো  
মরেো েুেলোগয আ  কনই। অিহয! লরঞ্চ  খব  কপর সছ, লরঞ্চ েো ো  র রছ, েোরে  
খব ও েোনো হর  সগর রছ েো িরেও আ  ককোরনো খব  পোসচ্ছ নো। অনযোনয েোরবও খব  
আনবো  বযবস্থো কর সছ আমো  িোধযমরেো িব বরন্দোবেই হর রছ। নেী  েু-পোড় েন্নেন্ন 
কর  কখোাঁেো হর রছ, সকন্তু খব  পোও ো েো সন লরঞ্চ । সমরিি সস্মথও খব  পোনসন 
স্বোমী ! এ কথরক কশষ পেলন্ত একেোই সিদ্ধোন্ত েোাঁড়ো –েলো ফুরেো কর  লঞ্চ ডুসবর  
সের রছ হো োমেোেো ো, সকন্তু আমো  আপসত্ত আরছ এ-সিদ্ধোরন্ত। 
 
এমনও হরে পোর  কেো কে সমরিি সস্মথ ইরচ্ছ কর ই েুল খব  সের  আমোরে  সবপরথ 
েোসলর রছ? 
 
আমো  েো সবশ্বোি হ  নো। ও-িম্ভোবনো নোকে ক রে পো । খব  সনর  কেরনসছ িসেযই 
ওই কম কেখরে একেো লঞ্চ আরছ? 
 
কমোহনো  সেরক এসগর  উৎরি  সেরক েো সন? 
 
কি-কথোও আসম কেরবসছ। একেো েেোসশ েল পোসির সছ–স েমন্ড পেলন্ত কেরখ আিরব। 
েোরেও েসে লরঞ্চ  কখোাঁে নো-পোও ো েো  কেো সনরেই কবর োব–লরঞ্চ  বেরল লরঞ্চ  
আর োহীরে  েেোশ ক ব। েো  আরগ অবশয খব  আিরব–আিরেই হরব। 
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সকন্তু এল নো। উইসগরন্স  ে ফ কথরকও ন –অনযোনয কোর ো মো ফেও ন । ন উড 
েযোরেসড সনর  সনবন্ধ কবস র রছ িবক-েো পসত্রকোরেই। িব কোগেই এক িুর  বোপোন্ত 
কর রছ। কবেোস  কথসড োি কশোরটো । নেুন খব  ককউ সেরে পোর সন। শুধু েোনো কগল 
পর   সেনই আকসস্মক মৃেুয  কো ণ অনুিন্ধোরন  েরনয কর োনোর   েুস  সনেুি হরব 
এবং েেন্ত আ ম্ভ হরব। িরন্ধ  সেরক কযোম্বো ওর ল সগর  মসহলো েু-েনরক িো োসেরন  
বযথলেো  খব  েোসনর  বোসড় সফর  কেখলোম প্রো  হোল কছরড় সের  েীষণ মনম ো হর  
বরি শোললক কহোমি। আমো  প্রশ্ন-েশ্ন শুরনও শুনল নো, েবোব েো সেল, েো নো-কেও ো ই 
শোসমল! িমে িরন্ধেো কী এক সনগূঢ়  োিো সনক সবরেষণ সনর  বযে  ইল। সবরেষরণ  
কশরষ এমন একেো সবেরকল গন্ধ কবর োল র্  কথরক কে বোসড় কছরড় প্রো  কবস র  আিরে 
হল আমোরক। মোঝ োরে শুনলোম কেস্টসেউব কিোকোিুসক  িুনিুন শে–অথলোৎ েুগলন্ধ-কো ক 
এক্সরপস রমন্ট সনর  এখনও সবরেো  আমো  বনু্ধ। 
 
খুব কেোর ই কেোখ খুরল েমরক উিলোম সবছোনো  পোরশ কিরেগুরে কহোমিরক েোাঁসড়র  
থোকরে কেরখ। প রন খোলোসিরে  কমোেো কপোশোক পুরু, খোরেো ওেো রকোে আ  গলো 
সর্র  ককলশ, লোল স্কোফল। 
 
বলল, ও োেিন, েললোম নেী  েু-পোরশ কখোাঁে সনরে। িো ো োে কেরবসছ এই সনর  এ-
ধোাঁধো কথরক কবর োরনো  একেো পথই মোথো  এরিরছ। িম্ভোবনোেো বোসের  কেখরে েোই। 
 
আসমও সনশ্চ  েোসচ্ছ কেোমো  িরে? 
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নো। আমো  প্রসেসনসধ সহরিরব এখোরন থোকরলই ব ং অরনক কবসশ কোে কেরব। 
কোল োরে উইসগন্স হেোশ হর  পড়রলও আমো  সহরিব মরেো আেরক খব  আিো  নোরম 
আিো িব কেসলগ্রোম আ  সেসি খুরল েুসম পরড়ো–কেমন িব খব  কপরল সনরে  
সবেো বুসদ্ধ খোসের  েো ক বো , ক রব। ে িো  োখরে পোস  কেোমো  ওপ ? 
 
সনশ্চ   োখরে পোর ো। 
 
মরন হ  কেসলগ্রোম পোিোরে পো রব নো ককোথো  থোকব সনরেও েোসন নো–কেোমোরকও বলরে 
পো ব নো। কপোল েোরলো থোকরল কবসশক্ষণ বোইর  বোইর  রু্ রে হরব নো। সফর  আিো  
আরগই একেো-নো-একেো খব  পোবই। 
 
কেকফোস্ট কখরে বিলোম–েখনও ককোরনো খব  এল নো কহোমরি  সেক কথরক। স্টযোন্ডোডল 
পসত্রকো খুরল কেসখ  হিযোবৃে ককিেো িম্পরকল নেুন খব  কবস র রছ। 
 
খব েো এই : 
 
আপো  ন উড েযোরেসড িংিোন্ত ককিসেরক েেেো িহে েোবো সগর সছল, এখন কেখো 
েোরচ্ছ েো  েোইরে অরনক েসেল অরনক  হিযম । নেুন পোও ো প্রমোণ অনুিোর  সম. 
থোর সড োি কশোরন্টো  পরক্ষ এই হেযোকোরি ককোরনোিরমই েসড়ে থোকো িম্ভব ন । কোল 
 োরে েোরক এবং হোউিসকপো  সমরিি বোনলরস্টোনরক হোেে কথরক কছরড় কেও ো হর রছ। 
প্রকৃে অপ োধীরে  কমোক্ষম িূত্র নোসক পুসলরশ  হোরে এরিরছ এবং স্কেলযোন্ড ই োরডল  
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িুেক্ষ অসফিো  অযোরথলসন কেোন্স েো  িুসবখযোে প্রোণপ্রোেুেল এবং বুসদ্ধপ্রোেুেলিহ এই িূত্র 
অনুিোর  অপ োধী অরেষণ ক রছন। কেরকোরনো মুহূরেল আ ও ধ পোকরড়  িম্ভোবনো 
 র রছ। 
 
মরন মরন েোবলোম, মন্দ কী! বনু্ধব  কশোরটো কেো কবাঁরে কগল। নেুন িূত্রেো অবশয কী 
বুঝরে পো সছ নো। েরব পুসলশ েখন নোকোসনরেোবোসন খো  আ  হ েম েুল কর , েখন 
িব ক-েো েুলই এক ধোাঁরে ঢোলো হ । 
 
কোগেেো কেসবরল ছুাঁরড় কফরল সেরেই হো োরনো-প্রোসি-সনরুরেশ েরম্ভ একেো সবজ্ঞোপরন 
কেোখ পড়ল। সবজ্ঞোপনেো এই : 
 
হোস র সছ। গে মেলবো   োে সেনরে নোগোে অর ো ো সস্টমলরঞ্চ কবস র রছ মোসঝ 
মরডলকোই সস্মথ এবং েো  কছরল সেম। সস্টমলরঞ্চ   ং কোরলো, েু-পোরশ লোল পসে। 
ফোরনল কোরলো, িোেো কিড। কেসেরে সমরিি সস্মরথ  কোরছ অথবো ২২১ সব, সিরে সম. 
সস্মরথ  এবং অর ো ো লরঞ্চ  খব  কপৌঁরছ সেরল নগে পোাঁে পোউন্ড পু স্কো  কেও ো হরব। 
 
সনশ্চ  কহোমরি  কোে। কবকো  সিরে  সিকোনোই েো  প্রমোণ। কবশ েোলোসক কর রছ 
কহোমি। পলোেক ো কেরখ েোবরব স্বোেোসবক কো রণই উেসবগ্ন হর  সবজ্ঞোপন সের রছ 
সনরখোাঁে স্বোমী  স্ত্রী। 
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িুেীর্ল সেনেো কেন আ  কশষ হরেই েো  নো। ে েো  খেোখে কেোকো মো ো  আও োে বো 
 োেো  পোর   শে শুনরলই কেরবসছ এই বুসঝ সফর  এল কহোমি, ন রেো েবোব এল 
সবজ্ঞোপরন ! বই সনর  পড়রে কেষ্টো ক লোম, সকন্তু মন সেরে পো লোম নো। বো  বো  মন 
ছুরে কগল পলোেক েুই শ েোন সশর োমসণ এবং সবসেত্র েেরন্ত  সেরক। বনু্ধবর   েুসি  
শৃঙ্খরল  কগোড়ো  গলে কনই কেো? প্রকোি আিপ্রবঞ্চনো  েুগরছ নো কেো কবেোস ? 
কল্পনোসপ্র  েঞ্চল মন সের  েুল েুসি  ওপ  নরড়েরড় ইমো ে  েনো কর  বরিসন কেো? 
অবশয ওরক কখরনো েুল ক রে কেসখসন। েোহরল বলব অকোেয েুসিবোেরকও মোরঝ 
মোরঝ িরক কেরে হ । অসে সবশুদ্ধ ও  েুসিপ্রবোহ এবং কিইেরনযই েুল ক ো স্বোেোসবক 
আিরল হ রেো েো অরনক কিোেো, অরনক মোমুসল এবং  র রছ নোগোরল  মরধযই। অনয 
সেক সের  সবেো  ক রল, িোক্ষীিোবুে িব আসমও কেরখসছ, ককোন ককোন েুসি  সেসত্তরে 
সিদ্ধোরন্ত এরিরছ কহোমি–েোও শুরনসছ স্বকরণল। পর   প  অরনক র্েনো র্রেরছ, অরনক 
সবসেত্র পস সস্থসে  িমু্মখীন হর সছ, অরনক বযোপো  কনহোে েুচ্ছও মরন হর রছ, সকন্তু 
প্রসেসে অসকসঞ্চৎক  র্েনো অেুসল সনরেলশ কর রছ অবশযম্ভোবী এক পস ণসে  সেরক। 
কোরেই সনরে  মরন  িরে কেোখ কির  লোে কনই–কহোমরি  বযোখযো েুল এমন ধো ণো 
আমো  পরক্ষও ক ো িম্ভব ন  এবং আসম সবশ্বোি কস  শোললক কহোমি কেরবসেরন্ত মোথো 
খোসের  কে অনুসমসে খোড়ো কর রছ েো সনরেলেোল িেয এবং অেীব েমকপ্রে ও 
েোঞ্চলযক ।। 
 
সবরকরল সেনরে  িমর  েোরুণ কেোর  কবরে উিল ে েো  র্ণ্টো। েোস সক গলো  
আও োে শুনলোম হলর্র  এবং িেমরক কেখলোম র্র  ঢুকরছন স্ব ং অযোরথলসন কেোন্স। 
আপো  ন উরড কেমন হসম্বেসম্ব এবং িেলোস  কেরখসছলোম েো  লক্ষণ কেখো কগল নো 
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এখনকো  কেহো ো । উপসস্থে বুসদ্ধ সনর  অধযোপরক  মরেো কোেছোাঁে েোষো  জ্ঞোন 
সের সছল কে এখন েো  কেো োল ঝুরল পরড়রছ, সবনর  কেন মোসে স্পশল ক রছ এবং 
হোবেোরব ক্ষমো প্রোথলনো স্পষ্ট হর  উরিরছ। 
 
গুড-কড িযো ; গুড-কড। সম. শোললক কহোমি কবস র রছন নোসক? 
 
হযোাঁ। কখন সফ রব েোও েোসন নো। অরপক্ষো ক রে পোর ন। কে ো  সনর  বিুন, এই সনন 
েুরুে। 
 
ধনযবোে, আপসত্ত কনই। সব োে লোল রুমোল বো  কর  মুখ মুছরে মুছরে বলল কেোন্স। 
 
হুইসস্ক আ  কিোডো েলরব? 
 
আধ কগলোি সেন। বড্ড গ ম–এ িমর  এে গ ম বোরড় নো। েুসশ্চন্তো আ  খোেোখোেসনও 
কবরড়রছ কেমসন। ন উড ককরি আমো  সথর োস  কেো আপসন েোরনন? 
 
হযোাঁ, একবো  বরলসছরলন বরে। 
 
সথর োস েো নেুন কর  খোড়ো ক রে বোধয হরলন। সম. কশোরন্টোরক েোরল কফলো  প  ফুি 
কর  েলো  ফুরেো সের  কবস র  কগরলন েররলোক। এমন একেো অনযত্রসস্থসে প্রমোণ কর  
সেরলন েো নোকে ক ো কগল নো। েোইর   র্  কথরক কবস র  আিো  প  ইেক একেন 
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নো একেন েোরক কেরখরছ কেোরখ  আড়োল হ সন একবো ও। কোরেই ছোরে উরি কিলো 
ে েো খুরল ফুরেো সের  উসন র্র  কঢোরকনসন। ককিেো বরড়ো েসেল, আমো  িুনোম কু্ষণ 
হরে বরিরছ। েোই িোহোেয কপরল বরেল েোব। 
 
মোরঝ মোরঝ িোহোরেয  ে কো  িবো ই হ । বললোম আসম। 
 
খিখরি কগোপন করে বলরল কেোন্স, আপনো  বনু্ধ সম. শোললক কহোমি িসেযই বরড়ো আশ্চেল 
মোনুষ। ওাঁরক হো োরনো েো  নো। অরনক ককরি ওাঁরক কেরখসছ, সকন্তু িু োহো ক রে 
পোর নসন এমন ককোরনো ককরি  খব  আমো  েোনো কনই। ওাঁ  কোেলপদ্ধসে উলরেোপোলেো 
ধ রন  গেোনুগসেক ন , সিদ্ধোরন্ত কপৌঁরছ েোন আেমকো–েো িরেও বলব পুসলরশ  
খোেো  নোম কলখোরল বরড়ো অসফিো  হরে পো রেন, কথোেো পোাঁে কোন হরলও সকছু এরি 
েো  নো আমো । আে িকোরল আবো  একেো কেসলগ্রোম কপলোম ওাঁ  কোছ কথরক কশোরটো 
 হরিয  নেুন িূত্র নোসক কপর রছন। এই কেখুন কেসলগ্রোম। 
 
পরকে কথরক েো বোেলো বো  কর  আমো  হোরে সেরলন কেোন্স। েুপু  বোর োেো  িমর  
পপলো  ডোকর্  কথরক পোিোরনো কেসলগ্রোম। এখুসন কবকো  সিরে েোন। আসম নো-থোকরল 
বরি থোকুন, নো-কফ ো পেলন্ত। কশোরটো গুির্োেকবোসহনী  নোগোল ধর  কফরলসছ। কশষ 
েৃরশয হোসে  থোকো  ইরচ্ছ থোকরল আে  োরে আিরে পোর ন আমো  িরে। 
 
বললোম, েোরলোই কেো। আবো  কেখসছ নোগোল ধর  কফরলরছ। 
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েোই বলুন, উসন েোহরল েুল কর রছন। িহরষল বলল কেোন্স, খুসশ েোপরে পো ল নো 
হোবেোরব।েে উাঁরেই হই নো ককন, মোরঝ মোরঝ মুখ থুবরড় পড়রে হ  আমোরে  
িবোইরকই। এেোও কেমসন উরড়োর খব  হরে পোর । েোহরলও অসফিো  সহরিরব আমো  
কেলবয িব িূরত্র  কশষ পেলন্ত কেখো। ে েো  কক এরিরছ কেখুন। সম. কহোমি সফ রলন 
মরন হরচ্ছ। 
 
সিাঁসড়রে গুরুেো  পেশে কশোনো কগল। কিইিরে কেোর  কেোর  িোাঁ-িোাঁ কর  সনশ্বোি 
কফলো  এবং গলো  মরধয র্ড়র্ড় শে। পোর   মোসলক কেন একেম হোাঁসপর  কগরছ। েু-
একবো  েোাঁসড়র ও কগল–পো কেন আ  েলরছ নো–সিাঁসড় েোঙরে কেন আ  পো রছ নো। 
েো প  করষ্টিৃরষ্ট এরি কপৌছল ে েো  এবং ঢুকল কেের । আও োরে  িরে সমরল 
েো  কলোকেো  কেহো ো। ব ি হর রছ, প রন িমুরেো ী নোসবরক  পুর োরনো কপোশোক। 
খোরেো, পুরু ওেো রকোে, গলো পেলন্ত কবোেোম আাঁেো। সপি কবাঁসকর  কগরছ, হোাঁেু িকিক কর  
কোাঁপরছ এবং হোাঁপোসন রুসগ  মরেো সনশ্বোি সনরচ্ছ–েন্ত্রণো  বুক কেন কফরে েোরচ্ছ। ওক 
কোরি  ই ো কমোেো একেো মুগুর   ওপ  সের  ককোরনোমরে েোাঁসড়র  েুধ কবাঁসকর  বোেোি 
েোনরে লোগল ফুিফুরি  মরধয। সেবুক ঢোকো  সঙন স্কোরফল  ফোক সের  মুখ বলরে কেখো 
কগল শুধু একরেোড়ো েীক্ষ্ণ্ণ কৃষ্ণ েকু্ষ, কোসনলরশ  মরেো কিরল-কবস র -আিো সনসবড় িোেো 
েুরু এবং িুেীর্ল ধূি  গোলপোট্টো। িব সমসলর  কেহো োেো মেলোেোিম্পন্ন েক্ষ িমুরেো ী 
নোসবরক  ব ি হর রছ, অেোরব পরড়রছ। 
 
কী েোই? শুরধোলোম আসম। 
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বুরড়ো ো কেেোরব ধীর  সকন্তু খুাঁসের  আশপোশ কেরখ কন , কিইেোরব েো সেরক কের  বৃদ্ধ 
বলরল, সম. শোললক কহোমি আরছন? 
 
নো, েো  ে রফ আসম আসছ। সকছু খব  কেবো  থোকরল আমোরক সেরে পোর ন। েো  
িরেই কথো বলরে েোই। 
 
বললোম কেো েো  ে রফ আসম আসছ। কথোেো কী সনর ? মরডলকোই সস্মরথ  লরঞ্চ  
বযোপোর ? 
 
হযোাঁ। আসম েোসন লঞ্চ ককোথো , আসম েোসন উসন েোাঁরে  খুাঁেরছন েো ো ককোথো । আসম 
েোসন গুিধন ককোথো । িব েোসন আসম। 
 
েোহরল বলুন আমোরক। আসম েোসনর  কেব সম. কহোমিরক। 
 
েো বলবো  ওরকই বলব, সখেসখরে একগুাঁর সম  িুর  বলরল বৃদ্ধ! খুব বুরড়ো হরল িব 
মোনুষ এইেোরব কথো বরল। 
 
েোহরল বিরে হরব সফর  নো-আিো পেলন্ত। 
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নো, নো কোউরক খুসশ ক ো  েরনয পুর ো একেো সেন নষ্ট ক রে আসম পো ব নো। সম. 
কহোমি েসে নো-থোরকন কেো খুাঁরেরপরে ওাঁরকই িব খব  কেরন সনরে হরব। আপনোরে  
েু-েনরকই কেরখ িুসবরধ  মরন হরচ্ছ নো ককোরনো কথোও েোই বলব নো। 
 
ে েো  সেরক েলরে েলরে এরগোল বৃদ্ধ–েো  আরগই ে েো  িোমরন সগর  েোাঁড়োল 
অযোরথলসন কেোন্স। 
 
েোাঁড়োন, কে-খব  আপসন এরনরছন, েো গুরুত্বপূণল। কোরেই আপনো  ইরচ্ছ নো থোকরলও 
আেরক  োখব সম. কহোমি সফর  নো-আিো পেলন্ত। 
 
ে েো  সেরক কগল বৃদ্ধ–সকন্তু পোেো  সপি সের  কেোন্সরক েোাঁসড়র  থোকরে কেরখ বুঝল 
বৃথো কেষ্টো। 
 
মুগুর   মরেো লোসি িুকরে িুকরে বলরল সেৎকো  কর  এ কী কনোং ো বযোপো । আসম 
এরিসছ একেন েররলোরক  িরে কেখো ক রে। েীবরন কেসখসন আপনোরে , ককন 
এেোরব আেরক  োখরছন আমোরক? 
 
আপনো  িম  েো নষ্ট হরব, েো উশুলও হর  েোরব, বললোম আসম। আিুন, এই কিোফো  
বিুন। কবসশ কেস  হরব নো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

138 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কিোফো  বিল বৃদ্ধ–েু-হোরে নযে  ইল কগোমড়ো মুখখোনো। েুরুে কখরে কখরে কফ  কথো 
শুরু ক লোম আসম আ  কেোন্স। আেমকো কোরন  কোরছ কশোনো কগল কহোমরি  গলো। 
 
আমোরকও একেো েুরুে সেরল পো রে। 
 
কে ো  কছরড় লোসফর  উিলোম েু-েরনই। িসেযই প্রশোন্ত িরকৌেুক মুরখ পোরশ েোাঁসড়র  
কহোমি। 
 
কহোমি! বললোম িসবস্মর , েুসম! সকন্তু বুরড়োেো কগল ককোথো ? 
 
এই কেো কিই বুরড়ো, স্তুপীকৃে িোেো েুল কেসখর  বলরল কহোমি। এই কেখ কি~–গোলপোট্টো, 
প েুলো, েুরু–িব। ছদ্মরবশেো সনখুাঁে হর রছ েোনেোম, সকন্তু এে েোরলো হর রছ। বুসঝসন 
অসগ্নপ ীক্ষো  পোশ কর  কগলোম। 
 
েোস  পোসে কেোক কেো আপসন। েীষণ খুসশ হর  কিোেোরি বলরল কেোন্স। পোকো অসেরনেো 
হরে পো রেন মশো –কোরলেরর এমন নে েন্মো । কোসশখোনো অসবকল কমহনসে কোসশ, 
িকিক কর  শুধু পো কোাঁপোরনো  পু স্কো ই কপরেন হিো  েশ পোউন্ড। েরব েোই বলুন 
 
ককন, খেকো কলরগসছল আপনো  েকেরক কেোখ কেরখ। কবর োরে কেো সেইসন র্  কথরক। 
ককমন? 
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েুরুে ধস র  কহোমি বলরল, িো োসেন এই ধড়োেুরড়ো সনর ই কোে ক সছ। অপ োধী 
মহরল  অরনক  থী মহো থী আেকোল আমো  মুখ কেরখই সেরন কফরল সবরশষ কর  এই 
বনু্ধসে আমো  সকছু কীসেলকোসহসন সনর  গল্প ছোপবো  প  কথরকই র্রেরছ এই কোি। েোই 
ওরে । মহরল েখন েোই েুদ্ধের   অসেলোষ সনর , একেু কেোল পোলেোরনো  ে কো  
হ । কেসলগ্রোম কপর সছরলন? 
 
কপর ই কেো এরিসছ। 
 
আপনো  ককি কেু ? 
 
অশ্বসডম্ব প্রিব কর রছ। েু-েন কর সেরক ছোড়রে বোধয হর সছ, বোসক েু-েরন  সবরুরদ্ধও 
ককোরনো প্রমোণ পোসচ্ছ নো। 
 
মন খো োপ ক রবন নো। কে েু-েন কগরছ, েো  বেসল অনয েু-েন পোরবন। সকন্তু আমো  
কথোমরেো েলরে হরব। পুসলশ অসফিো  সহরিরব িব কৃসেত্ব আপসনই পোরবন সকন্তু 
আমো  হুকুম কমরন েলরে হরব।  োসে? 
 
পোকড়োও, েসে কর  সেরে পোর ন শ েোনরে , েো বলরবন েোই শুনব।। 
 
কবশ, কবশ। প্রথরমই ে কো  খুব কেোর  ছুেরে পোর  এমন একেো পুসলশরবোে সস্টম 
লঞ্চ–সিক িোেেো  িমর  হোসে  থোকরব ওর স্টসমসনস্টো  কস্ট োর । 
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ও আ  এমন কথো কী। েসিশ র্ণ্টোই ওখোরন একেো লঞ্চ কমোেোর ন থোরক। েোহরল 
কেসলরফোরন পোকো বযবস্থো কর  সেসচ্ছ! 
 
েো প ই েোই গোাঁট্টোরগোট্টো েু-েন কলোক মো সপে েসে হ ? 
 
ও- কম কলোক েনো েু-সেন কবোরেই থোরক। আ ? 
 
আিোসমরে  পোকড়োও ক রলই গুিধন আিরব। আমো  সবশ্বোি, অরধলক হোর  মোসলরক  
ওপ  েো  স্বত্ব, কিই েরমসহলোসে  হোরে  ত্নরপসেকো স্বহরে কপৌঁরছ সের  আিরে 
পো রল আমো  এই বনু্ধসে েৎপর োনোসে খুসশ হরব। েোাঁ  সেসনি সেসনই খুলরবন সহর   
বোক্স। সিক সকনো, ও োেিন? 
 
মোথো কনরড় কেোন্স বলরল, খুবই উলরেোপোলেো বযোপো । অবশয িবই েখন কেখসছ 
উলরেোপোলেো েখন নো হ  এেোরকও কেোখ কির  কছরড় কেও ো েো । েরব হযোাঁ, গুিধন 
প্রথরম ি কোর   হোরে েোরব। েেন্ত কশষ হরল েোরব মোসলরক  হোরে। 
 
অবশয, অবশয। েোও মযোরনে ক ো েোরব। আ  একেো পর ন্ট। কেোনোথন স্মরল  মুখ 
কথরক আসম এ-বযোপোর  েু-একেো খুাঁসেনোসে কেরন সনরে েোই। আপসন কেো েোরনন 
খুাঁসেনোসে  ওপর ই কেো  সেই আসম। পুসলসশ েবোনবসন্দ সনন কগ আপসত্ত কনই। সকন্তু 
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আমো  এই র্র  বো অনযত্র আমোরক িুরেোগ সেরে হরব েোরক সেজ্ঞোিোবোে ক ো । 
আপনো  কনোক অবশয পোহো ো  থোকরব–েোরে নো-পোলো ।  োসে? 
 
আর  মশোই, আপসন এখন গুরু–পুেুল নোেোরনো  িব িুরেো একোই ধর  বরি আরছন। 
কক এই কেোনোথন স্মল েোই েোসন নো–এ- কম নোরম ককোরনো কলোক আরছ এমন প্রমোণ 
এখনও পোইসন। কি-কলোকরক েসে আপসন পোকড়োও কর ন, সনন নো েো  ইন্টো সেউ, 
আমো  আপসত্ত কনই। 
 
পোকো কথো। আ  সকছু? 
 
শুধু একেো বযোপো । আমোরে  িরে সডনো  কখরে হরব আপনোরে । আধ র্ণ্টো  মরধয 
ক সড হর  েোরব! সঝনুক আ  কমরিো কমো রগ  িরে িোেো মে। ও োেিন, েুসম সকন্তু েো ো 
কগ স্থোসল  কোরে আমো  প্রসেেো  কে  ক সন কখরনো। 
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দ্বীপবাসীর ফশষচদ্ন 
 
কবশ ফুসেল  মরধয কশষ হল খোও োেোও ো। ইরচ্ছ ক রল অনগলল কথো বলরে পোর  
কহোমি। কিসেন কেখলোম ও  কিই ইরচ্ছই  র রছ। মরন হল একেো েো সবক উেোরি  
মরধয  র রছ বনু্ধব । এ- কম উেসিেেোরব কখরনো ওরক কেরখসন। কেন ঝলমল ক রছ, 
েলরন বলরন সঝসকসমসক েুযসে সিকর োরচ্ছ। নোনো সবষর  পর   প  কথো বরল েলল 
একোই।  কমোস  সবষ । সকন্তু প্রসেসেরে কেন সবরশষেোরব কৃেসবেয। বোইরবরল  র্েনো 
অবলম্বরন মধযেুরগ  অসেন , পঞ্চম কথরক পঞ্চেশ শেোেীরে সনসমলে মৃন্ম  পোত্র, 
স্টোসডরফস  োি কবহোলো, সিংহরল  কবৌদ্ধধমল এবং েসবষযরে  উপোিনোপদ্ধসে—িবই কেন 
েো  অধীে সবেযো। ক-সেন সবষণেো  অন্ধকো  ককরেরছ আ  এখন ফুসেলরে কলকসলর  
উরিরছ। কেখো কগল সডউসে  বোইর  আড্ডো  আি  মোে কর  কেও ো  ক্ষমেো 
অযোরথলসন কেোন্স  োরখ। খোনো কখল েোস র  েোস র  িম্মোনী  অসেসথ  মরেোই। হোরে  
কোে প্রো  কশষ কর  এরনসছ, এই কল্পনো  ফুসেল কেরগসছল আমো  প্রোরণও কহোমরি  
মরেোই। সেনেরন  ককউই অবশয খোও ো  িমর  এ-প্রিে উেোপন ক লোম নো। 
 
কেসবরল  কোপড় পস ষ্কো  ক ো  প  র্সড় কেখল কহোমি–সেনরে কগলোরি কোনো  কোনো  
ঢোলল কপোেল মে। 
 
বলল, কছোট্ট এই অসেেোন কেন িফল হ । েল এবো  কবস র  পড়ো েোক। ও োেিন, 
কেোমো  সপেল আরছ কেো? 
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পুর োরনো সমসলেোস  স েলবো েো আরছ কডরস্ক। 
 
বো  কর  নোও। প্রস্তুে থোকো েোরলো! গোসড় এরি কগরছ কেখসছ। সিক িোরড় ছেো  
বরলসছলোম আিরে। 
 
িোেেো কবরে কর ক সমসনরে  িমর  কপৌঁরছোলোম ওর স্টসমসনস্টো  কেসেরে। লঞ্চ েোিরছ 
েরল। আগোপোশেলো িূেীেীক্ষ্ণ কেোখ বুসলর  সনল কহোমি। 
 
পুসলশরবোে বরল মরন হরে পোর  এমসন ককোরনো সেে আরছ? 
 
আরছ; পোরশ  ওই িবুে লেনেো। েোহরল নোমোন লেন। 
 
িরে িরে উধোও হল িবুে লেন। কডরক উিরেই েসড় খুরল কেও ো হল কেসে কথরক। 
আসম, কেোন্স আ  কহোমি বিলোম কপছরন। হোল ধর   ইল একেন কলোক। একেন 
িোমলোরে লোগল ইসেন, েু-েন কোিখোট্টো পুসলশ ইনরস্পকে   ইল িোমরন। 
 
কেোন্স সেরজ্ঞি ক ল, ককোথো  েোব? েোও োর   সেরক। েযোকবিন্স ই োরডল  উলরেোসেরক 
থোমরে বলুন। 
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লঞ্চেো বোেসবকই অেযন্ত দ্রুেগোমী। িেোিে কপসছর  পড়ল মোল কবোঝোই গোধোরবোেগুরলো–
কেন নে নড়নেড়ন নে সকচু্ছ হর  েোিরছ েরল। একেো স েো  সস্টমো রক নক্ষত্ররবরগ 
ওেো রেক কর  আিো  প  হৃষ্ট হোসি ফুেল কহোমরি  কিোরে। 
 
বলল, নেী  বুরক কেরকোরনো কনৌকো ই নোগোল ধ রে পো ব বরল মরন হরচ্ছ। িবোইরক 
কেকো মো রে নো-পো রলও এ-লরঞ্চ  িরে পোেো কেও ো  মরেো লঞ্চ এ-েেোরে খুব কম 
আরছ। 
 
অর ো ো  নোগোল ধ রেই হরব। লঞ্চেো  িুনোম আরছ–িোংর্োসেক কেোর  কছোরে। 
ও োেিন, মরন পরড় বরড়ো বোধো কপস র  আিো  প  কছোট্ট বোধো  কহোাঁেে খোও ো  
কী কম সেস রক্ষ হর  উরিসছলোম? 
 
সনশ্চ  পরড়। 
 
েখন কী ক লোম েুসম কেরখছ।  োিো সনক সবরেষরণ মন ডুসবর  সেলোম, মোরন মনেোরক 
সের ন সেলোম। এ কেরশ  সবখযোে একেন কূেনীসেসবে একবো  বরলসছরলন, কোে 
পোলেোরনোই হল কি ো সবেোম, এেোও েোই। হোইরড্রোকোবলন রবণী  সকনো এই প ীক্ষো  
েন্ম  হও ো  প  হোইরড্রোকোবলন কেই গুরল কগল–সফর  এলোম কশোরটো  হরিয। কগোড়ো 
কথরক নেুন কর  েোবরে বিলোম পুর ো বযোপো েো। নেী  এসেক-ওসেকই খুাঁরেরছ আমো  
ের  ো–পো সন সকছু। ককোরনো কেসেরেই েোাঁসড়র  কনই অর ো ো লঞ্চ সফর ও আরিসন 
সনরে  কেসেরে। িূত্র মুরছ কফলবো  উরেরশয অমন একখোনো লঞ্চরক েলো ফোসির  
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ডুসবর  কেও ো িম্ভব ন , িব িম্ভোবনো  ে োডুসব হরল এ-ছোড়ো েো  িম্ভোবনোও অবশয 
থোরক নো। কেোনোথন স্মল কলোকেো হীন ধসড়বোসেরে কেৌকি েোসন, সকন্তু উাঁেুের   িূক্ষ্ম 
ককৌশরলও কে কপোি হরে পোর  েো কল্পনো কস সন। এ-সেসনি উচ্চসশক্ষো নো-থোকরল 
আরি নো। কেরব কেখলোম লন্ডরন কি কবশ সকছুসেন সছল, সছল বরলই পসিরেস  লরে  
খব  সন সমে কেোগোড় ক ে। িুে োং লন্ডন কথরক েো  েসল্পেল্পো গুরেোরে হরল সকছু 
িম  েোই– োেো োসে অে বযবস্থো হ  নো। আ  সকছু নো-হরল েোাঁসড়পোেো  িব িম্ভোবনো 
ওেন ক রল, পোেো ঝুাঁকরব সকন্তু এই সেরকই। 
 
আসম বললোম, িম্ভোবনোেো কমরেোস । আমো  কেো মরন হ  গুিধন উদ্ধোর   অসেেোরন 
কবর োরনো  আরগই েসল্পেল্পো গুসের  কি ধেস  হর  সগর সছল। 
 
আমো  েো মরন হ  নো। লন্ডরন  এই কগোপন সবব সে েো  কোরছ অমূলয। এ-র্োাঁসে কছরড় 
েোও ো  মরেো অনুকূল অবস্থো আিো  আরগই র্োাঁসে কছরড়  োেো  সগর  েোাঁড়োরনো  মরেো 
হিকোস েো কি কেখোরব নো। েরব আ  একেো িম্ভোবনো  কথো কেরব খেকো লোরগ। 
কেোনোথন স্মল সনশ্চ  বুরঝসছল মকলে িেীসেরক েেই ওেো রকোে সের  মুরড়  োখুক নো 
ককন, অদু্ভে ওই কেহো ো কেখরলই কোনোরু্রিো আ ম্ভ হরব–এমনকী ন উড হেযো  
মোমলো  িরে েোরক েসড়র  কেও োও সবসেত্র ন । এেুকু আাঁে ক বো  বুসদ্ধ েো  র্রে 
আরছ। র্োাঁসে কথরক কবস র সছল অন্ধকোর  গো কঢরক–র্োাঁসেরে সফর  আিো  মেলবও সছল 
সনশ্চ  কেোর   আরলো কফোেবো  আরগ।সমরিি সস্মরথ  কথো অনুেো ী ও ো লঞ্চ কছরড়রছ 
সেনরে  একেু পর ই। র্ণ্টোখোরনরক  মরধযই আরলো উরি েোও ো  কথো–কলোকেনও 
কবস র  পড়ল নেীরে। িুে োং মরন মরন সহিোরব কর  কেখলোম কবসশেূ  ও ো েো সন–
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কেরে পোর  নো। েোকো  কেোর  সস্মরথ  মুখ বন্ধ কর  কশষ েম্পে নো-কেও ো পেলন্ত েোড়ো 
কর  ক রখরছ েো  লঞ্চ এবং  ত্নরপসেকো সনর  েোড়োেোসড় সফর  এরিরছ কগোপন 
র্োাঁসেরে। সেন েুর ক লুসকর  কথরক কেখরব খবর   কোগরে কী কলখোরলসখ হরচ্ছ এবং 
আরেৌ পুসলশ েোরে  িরন্দহ ক রে কপর রছ সকনো। েো প  িুরেোগ বুরঝ  োরে  
অন্ধকোর  গো কঢরক কেেি-এন্ড বো ডোউরন্স সগর  ককোরনো েোহোরে ধ রব কি- কম 
বযবস্থোও সনশ্চ  হর  আরছ আরগ কথরক কিোেো েোরব আরমস কো বো করলোসনরে। 
 
সকন্তু লঞ্চেো থোকরব ককোথো ? র্োাঁসেরে সনর  েোও ো কেো িম্ভব ন । 
 
েো সিক। মরন মরন েকল কর  কেখলোম, লঞ্চ েেই অেৃশয থোকুক নো ককন সনরেরক 
কেোনোথন স্মল রূরপ কল্পনো ক লোম। ওই বুসদ্ধ সনর  কী ক েোম মরন মরন েোবলোম। 
পুসলশ েসে কপছন সনর  থোরক, কেসেরে লঞ্চ েোাঁড় কস র   োখরল বো র্োরে লঞ্চ সফস র  
সেরল পুসলরশ  পরক্ষ েো  নোগোল ধর  কফলো অরনক িহে হরব। লঞ্চ েোহরল লুরকোরনো 
েো  কী কর ? অথে ে কো  পড়রলই লঞ্চ পোও ো েো  কীেোরব? আসম হরল কী 
ক েোম? েোবরে েোবরে কেখলোম, পথ একেোই। কনৌরকো েো ো বোনো  বো িো ো , 
কম োমরে  অসছলো  লঞ্চখোনো েোরে  সেম্মো  িাঁরপ কেও ো। লঞ্চ েখন েোলোন হর  েোরব 
কম োমসে কশড বো ই োরডল, থোকরব কেোরখ  আড়োরল সকন্তু েোও োমোত্র পোও ো েোরব কর ক 
র্ণ্টো  কনোসেরশ। 
 
কিোেো বযোপো । 
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এই ধ রন  কিোেো বযোপো গুরলোই িবরের  কবসশ কেোখ এড়ো । েোই কহোক, সিক ক লোম 
বযোপো েো বোসের  কেখব। িরেিরে কবস র  পড়লোম সন ীহ নোসবরক  এই ছদ্মরবরশ, 
কখোাঁে সনলোম নেী  েু-পোর   িবকেো কনৌরকো কো খোনো । খোসল হোরে সফ লোম 
পরনর োেো ই োডল কথরক। সকন্তু কেোরলো নম্ব  ই োরডল মোরন েযোকবিরন  ই োরডল ঢুরক খব  
কপলোম ককরিো পো-অলো একেো কলোক েু-সেন আরগ িোমোনয কম োমসে  েরনয অর ো ো 
লঞ্চরক ক রখ কগরছ এখোরন। কফো মযোন বলরল–হোল কম োমে ক রে বরলরছ বরে, সকন্তু 
কেমন ককোরনো কগোলমোল কনই হোরল। ওই কেো  র রছ অর ো ো, লোল পসে েু-পোরশ। সিক 
কিই মুহূরেল কক এল েোন? মরডলকোই সস্মথ–েোরক খুাঁরে খুাঁরে হ  োন আমো  ের  ো। মরে 
েু -েু  অবস্থো। আসম সেনেোম নো সস্মথরক। সকন্তু সনরে কথরকই বোেখোই গলো  সনরে  
নোম আ  লরঞ্চ  নোম েোসহ  কর  বলরল, আেরকই  োে সিক আেেো  িম  লঞ্চ েোই। 
িম েো কখ োল থোরক কেন  োে আেেো। েো প  এক সমসনেও কেস  িইরব নো েররলোক 
েু-েরন । সস্মথরক কে েোকো  ডুসবর   োখো হর রছ, েো ও  সশসলং ছড়োরনো কেরখই 
বুঝলোম। েোকো ঝন ঝন ক রছ পরকরে, এরক ওরক হোরে গুাঁরে সেরচ্ছ খুের ো। কপছন 
কপছন কগলোম সকছুেূ , শুসড়খোনো  ঢুকল সস্মথ। সফর  এলোম ই োরডল। আবো  এক 
কছোক ো ের   িরে কেখো হর  কেরে েোরক েোাঁড় কস র   োখলোম লরঞ্চ  ওপ  নে  
 োখো  েরনয। লঞ্চ স্টোেল সেরলই নেী  পোরড় েোাঁসড়র  রুমোল নোড়রে বরল এরিসছ। 
আম ো নেী  মোঝোমোসঝ থোকব। এ  পর ই েসে  ত্নরপসেকো িরমে েুশমন কগ্রিো  
ক রে নো-পোস  কেো অবোক হরে হরব বই কী।। 
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কেোন্স বলরল, সিক কলোরক  কপছরন েরলরছন সকনো েো েোসন নো। েরব বযবস্থোেো কর রছন 
েোরলো। সকন্তু আসম েসে বযবস্থো  মোসলক হেোম েযোকবিরন  কো খোনো  পুসলশবোসহনী 
ঢুসকর   োখেোম, হো োমেোেো ো এরলই কগ্রিো  ক েোম। 
 
এবং কিেো কখরনোই িম্ভব হে নো। অিম্ভব ধসড়বোে এই স্মল কলোকেো। আরগেোরগ ে  
পোসির  কখোাঁে সনে পথ পস ষ্কো  সকনো। িরন্দহ েোগরলই র্োপসে কমর  থোকে র্োাঁসেরে 
আ ও এক িিোহ। 
 
আসম বললোম, সকন্তু মরডলকোই সস্মরথ  কপছন কপছন সগর  ওরে  লুসকর  থোকো  েো গোেো 
কেরখ আিো উসেে সছল কেোমো । 
 
েোরে নষ্টই হে িো োসেনেো। আমো  েৃঢ় সবশ্বোি,  হিযম  েুই েোত্রী  কগোপন র্োাঁসে  
সিকোনো মরডকোই সস্মথও েোরন নো। মে আ  েোকো কপরলই খুসশ–এে প্রশ্ন ক রেই-বো 
েোরব ককন? কখন কী ক রে হরব, সস্মরথ  কোরছ কি-খব  পোসির  কে  েুশমন–বোি, 
েো  কবসশ ন । নো কহ, িবসেক কেরবই বলসছ, এেোই কি ো উপো । 
 
কথো বলরে বলরে একেো  প  একেো কিেু কপস র  এরিসছ উল্কোরবরগ–িুেীর্ল কিেুমোলো 
এখন কপছরন। শহ  েখন ছোসড়র  এলোম, অেগোমী িূরেল  কশষ  সি এরি পড়ল কিন্ট 
পলরি  েুরড়ো । েোও োর  কপৌঁরছোলোম কগোধূসল লরগ্ন। 
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িোস   সেরক অরনকগুরলো আকোশমুরখো কখোাঁেো-কখোাঁেো মোস্তুল আ  েসড়েড়ো  সেরক আঙুল 
েুরল কহোমি বলরল, ওই হল েযোকবিরন  কো খোনো। েোহোরে  মোল কবোঝোই আ  
খোলোি ক ো  এই কে কনৌকোগুরলো িোস  িোস  েোিরছ, এরে  আড়োরল গো-ঢোকো সের  
আগুপছু ক ো েোক সকছুক্ষণ। পরকে কথরক  োরত্র কেখবো  েূ সবন বো  কর  সকছুক্ষণ 
কের   ইল েীর   সেরক। বলল, আমো  কছোক ো পোহো োেো   র রছ বরে, সকন্তু রুমোল 
কেো নোড়রছ নো। 
 
িোগ্রহ করে কেোন্স বলল, এক কোে ক রল হ  নো? েলুন নো কেোরে  সেরক আ ও 
সকছুেূ  এসগর  সগর  র্োপসে কমর  থোসক বযোেোরে  েরনয? এরলই ধ ব। 
 
েবোরব কহোমি বলরল, ককোরনো সকছু কে হরবই, এমনসে ধর  সনর  কোে ক ো উসেে ন । 
কেোরে  সেরকই কে ও ো েোরব, েো  িম্ভোবনো পরনর ো আনো েোসন। সকন্তু েো নোও হরে 
পোর । এে সনসশ্চন্ত হও ো েোরলো ন । এখোন কথরক ই োরডল কঢোকবো  আ  ই োডল কথরক 
কবর োবো  পথ কেখো েো  সকন্তু ও ো আমোরে  কেখরে পোরব নো।  োেেোও পস ষ্কো –
আরলোও েরথষ্ট। কোরেই এখোন কথরক েোব নো। ওই কেখুন গযোিলোইরে  েলো  কলোক 
েরড়ো হরচ্ছ কোেোর  কোেোর । 
 
ই োরডল  কোে কশষ কর  কবরুরচ্ছ। 
 
বেমোর রশ  েল! কেমন কনোং ো কেহো ো, কেমসন কনোং ো কেে েো। আসম বোসে কফরল 
বলরে পোস  ওরে  প্ররেযরক  কেের  ককোথোও নো ককোথোও একেো নীসেহীন সু্ফসলে 
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লুসকর  আরছ। িম্ভোবনো িুি  র রছ–িুরেোগ কপরলই মোথো েোড়ো কেরব। আশ্চেল কহাঁ োসল 
এই মোনুষ েোেেো। 
 
আসম বললোম, কক কেন বলরছ মোনুষ মোরন েোরনো োর   মরধয লুরকোরনো একেো আিো। 
 
কহোমি বলরল, এ-বযোপোর  িবরের  িোচ্চো কথো বলরছন উইনউড স ড। ওাঁ  কথো , বযসষ্ট 
সহরিরব মোনুষ কহাঁ োসল, সকন্তু িমসষ্ট সহরিরব মোনুষ একেো গোসণসেক সনশ্চ েো। অমুক 
বযসি কী ক রে পোর ন েো বলরে পো রলও িমসষ্ট  সহরিরব মোরন গড়পড়েো সহরিরব 
কী হরে পোর  েো েুসম িসিকেোরব অনো োরি বলরে পো । পৃথক পৃথক েোরব এক-
একসে মোনুষ আলোেো, সকন্তু শেক ো সহরিরব মোনুষ অপস বেলনী –একেো েুবক। 
মেোমেেো পস িংখযোনসবেরে । রুমোল উড়রছ মরন হরচ্ছ? হযোাঁ, হো, ওই ে িোেো মরেো 
কী একেো পেপে ক রছ অরনক েূর । 
 
কিোেোরি বললোম, কেোমো  কছোক ো কিসি! স্পষ্ট কেখরে পোসচ্ছ। 
 
েো আসম কেখরে পোসচ্ছ অর ো োরক, হৃষ্ট কে কহোমরি । উল্কো  মরেো ছুেরছ। ইসেরন 
লোগোও ফুল সস্পড। হলরে আরলোজ্বোলো সস্টমলরঞ্চ  কপছরন েরলো। কী িবলনোশ! এ কে 
কেখসছ িোংর্োসেক সস্পরড ছুেরছ! কলো নো কেখো  আমোরে । 
 
ই োরডল  কেে  কথরক কবর োরনো  িমর  কেখো েো সন অর ো োরক, েুরেো সেনরে কনৌকো 
পোশ কোসের  েখন েৃশযমোন হর রছ, েেক্ষরণ সস্পড েুরল কফরলরছ অরনকেো। ে ংক  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

151 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গসেরবরগ কেোরে  অনুকূরল েী  কর্াঁরষ ছুরে েরলরছ েল কেোলপোড় কর । মুখ কোরলো 
হর  কগল কেোরন্স । 
 
মোথো কনরড় বলরল, িোংর্োসেক কেোর  ছুেরছ কেো! নোগোল ধ রে পো ব বরল কেো মরন হ  
নো। 
 
েোাঁরে েোাঁে সপরষ গরেল উিল কহোমি, ধ রেই হরব। কস্টোকো , ঢোরলো ক লো আ ও। 
পুর ো েরম কছোেোও লঞ্চ। আগুন ধর  কগরলও কপোড়ো লঞ্চ সনর  কপৌছোরনো েোই হলরে 
আরলো  পোরশ। 
 
সস্পড এ  মরধয উরি সগর রছ। কিোাঁ-কিোাঁ শরে আগুরন  গে োসন কশোনো েোরচ্ছ েুসেরে, 
সবশোলকো  ধোেব হৃৎসপরি  মরেো ঝনঝন কড়োং কড়োং, র্ড়োং, শরে সবপুল কবরগ 
েরলরছ শসিশোলী ইসেন। নেী  প্রশোন্ত েল ককরে েু-েুকর ো হর  েোরচ্ছ ধো োরলো, খোড়োই 
অগ্রেোরগ  িোমরন এবং েোকো  মরেো গড়োরে গড়োরে উত্তোল ে ে কধর  েোরচ্ছ ডোইরন 
বোাঁর । েীবন্ত প্রোণী  হৃৎসপরি  মরেো ইসেরন  প্রসেসে হৃের্োে নোসের  কাঁসপর  ছোড়রছ 
আমোরে । গলুইর  ঝোর লোরনো প্রকোি হলুে লেরন  িুেীর্ল আরলো থ থস র  কোাঁপরছ 
িোমরন  েরল। ডোন সেরক েরল  ওপ  আবছো মরেো বস্তুেোই অর ো ো। কপছরন িরফন 
েল োসশ কেরখই কবোঝো েোরচ্ছ কী প্রেি গসেরবরগ কধর  েরলরছ সস্টমলঞ্চ। িওেোগস  
েোহোে, গোধোরবোে, সস্টমো  কপস র  এলোম নক্ষত্র কবরগ কখরনো পোশ সের , কখরনো ফোাঁক 
সের , কখরনো এাঁরকরবাঁরক িংর্ষল বোাঁসের । অন্ধকোর   কেে  কথরক কেরি এল 
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উচ্চকরে  সবসস্মে সননোে আম ো সকন্তু থোমলোম নো, থোমল নো অর ো োও, েীমরবরগ 
বজ্ৰনোরে েল কেোলপোড় কর  উরড় েলল িমোরন আম ো কপছরন। 
 
েোপোও ক লো, আ ও েোপোও। আ ও! আ ও! ইসেনরুরম  সেরক েো স্বর  কোঁসের ই 
েলল কহোমি উৎকসেে শোসনে মুখ উদ্ভোসিে হর   ইল প্রজ্জ্বসলে ে ংক  আেো । 
বোড়োও সস্টম–েেেো িম্ভব–কেোরলো সস্টম। 
 
অর ো ো  ওপ  েৃসষ্ট সনবদ্ধ ক রখ কেোন্স বলরল, একেু এসগর সছ মরন হরচ্ছ। 
 
আসম বললোম, হযোাঁ, হযোাঁ, এসগর সছ, এসগর সছ খোসনকেো। নোগোল ধর  কফলব সমসনে 
কর রক  মরধযই। 
 
সিক এই িমর  কপোল পুড়ল আমোরে  একেো গোধোরবোে সেনরে মোলরবোঝোই বে ো 
কেরন সনর  এরি কগল আমোরে  িোমরন অর ো ো কবস র  েোও ো  পর ই। কেফ গোর   
কেোর  হোল রু্স র  সের  ককোরনোমরে মুরখোমুসখ িংর্ষল বোাঁেোরনো কগল বরে, সকন্তু কগোল 
হর  পোশ কোসের  ওপোরশ কবস র  েোও ো  প  কেখো কগল েুরশো গে এসগর  সগর রছ 
অর ো ো। এখনও স্পষ্ট কেখো েোরচ্ছ লরঞ্চ  কেহো ো–েরব একেু একেু কর  কর্ো  অস্পষ্ট 
কগোধূসল সমরশ েোরচ্ছ  োরে  আাঁধোর   কবরল। নক্ষত্রখসেে কোরলো  োে স্পষ্ট হর  উিরছ 
সমসনরে সমসনরে। শসি  কশষ িীমো  কপৌঁরছরছ ব লো গুরলো পোেলো পলকো কখোল কোাঁপরছ 
থ থ  কর , প্রেি গসেরবরগ কধর  েোও ো  পরথ কযোাঁে কযোাঁে আেলনোে উিরছ প্রসেসে 
িসন্ধস্থল কথরক এে গসেরবগ, এে উন্মোেনো কেন িইরে পো রছ নো েড়বস্তুেো। পুল 
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কপস র , ওর স্ট ইসন্ডরে  ডক পোশ কোসের , িুেীর্ল কডডরফোডল  ীে ব োব  নক্ষত্ররবরগ 
সগর  আইল অফ ডগি পোক সের  কফ  ছুেসছ কেোরে  অনুকূরল। িোমরন  কিই অস্পষ্ট 
কধোাঁ োরে বস্তুেো একেু একেু কর  স্পষ্ট হর  উরিরছ–সছমছোম অর ো োরক পস ষ্কো  কেখো 
েোরচ্ছ। িোেললোইে রু্স র  িোমরন  লরঞ্চ  ওপ  কফলল কেোন্স–কডরক  মূসেলগুসলরক কেখো 
কগল স্পষ্ট। লরঞ্চ  কপছরন উবু হর  বরি একেো কলোক, েু-হোাঁেু  মোরঝ কোরলো মরেো 
একেো সেসনরি  ওপ  ঝুাঁরক  র রছ। সনউফোউন্ডলযোন্ড কুকুর   মরেো কোরলো-মরেো কী 
কেন একেো পরড়  র রছ পোরশ। হোরল  েোকো ধর  েোাঁসড়র  কছরলেো, েুসে  গনগরন লোল 
আেো  কেখো েোরচ্ছ বুরড়ো সস্মথরক উধ্বলোে নগ্ন– প্রোরণ  েোর  কবলেো ে সে ক লো িোিরছ 
ফোরনলরি। প্রথম প্রথম েসেও-বো একেু িরন্দহ সছল আম ো আরেৌ সপছু সনর সছ সকনো, 
এখন আ  েো কনই। কে-পথ সের  অর ো ো সগর রছ, সিক কিই পথ সের  আম ো 
এরিসছ। প্রসেসে কমোড়, ককোণ, বোধো, ঝরড়  মরেো সক্ষি কবরগ কপস র  এরিসছ। িুে োং 
িরন্দহ আ  কনই। সগ্রনউইরে কপস র  কগলোম সেনরশো গে। িযোকওর রল আড়োইরশো। 
আমো  সবসেত্র কমলেীবরন বহুরেরশ  বহু প্রোণীরক েোড়ো কর সছ, সকন্তু কেমি নেী  বুরক 
েু ন্ত উন্মত্ত এই মনুষয মৃগ ো  মরেো বনয ক োমোঞ্চ কখরনো  রি এমন নোেন েোগো সন। 
শননুঃ শননুঃ নোগোল ধর  কফরলসছ, একেু একেু কর  কোরছ এসগর  েোসচ্ছ, সমসনরে 
সমসনরে বযবধোন করম আিরছ।  োে সনেব্ধ, অর ো ো  েন্ত্রপোসে  হোাঁপোসন আ  ঝলিোসন 
আমোরে  লঞ্চ কথরক কশোনো েোরচ্ছ। কপছরন  কলোকেো এখনও উবু হর  বরি আরছ, 
কডরক হোেেুরেো ককবল নড়রছ, কী কেন ক রছ েু-হোরে এবং মুহুমুলহু কেোখ েুরল কেখরছ 
েুই লরঞ্চ  মরধযকো  বযবধোন আ  কেখোসন। িমশই এসগর  আিসছ কোরছ। গলো 
ফোসের  সেৎকো  কর  থোমরে বলল কেোন্স! েুরেো লরঞ্চ  মরধয েখন েো রে লরঞ্চ  
িমোন বযবধোন এবং েুরেো লঞ্চই েল ছুাঁর  কেন উরড় েোরচ্ছ ে ংক  গসেরবরগ। নেীবক্ষ 
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এখন পস ষ্কো । একসেরক বোসকলং কলরেল৩, আ  একসেরক সবষগ্ন প্লোমস্টীড মোরিলি১৪! 
কেোরন্স  গলোবোসে শুরনই েড়োক কর  লোসফর  েোাঁসড়র  উিল কপছরন উবু-হর -বরি-থোকো 
কলোকেো, মুসষ্টবদ্ধ হোে ছুাঁরড় সবকে েোঙো গলো  মুিপোে ক রে লোগল আমোরে । 
কলোকেো  কেহো ো েোরলো, শসিমোন পুরুষ, সকন্তু েু-পো ফোক কর  েোাঁড়োরনো  েরুন স্পষ্ট 
কেখো কগল ডোন পোর   উরু  েলো কথরক, পোর   বেরল  র রছ একেো কোরি  কিকো! 
সবকে, বীেৎি, িুদ্ধ হুংকো  শুরনই পোরশ-পরড়-থোকো েড়বৎ কোরলো সপিেো নরড় উিল–
সিরধ হর  উরি েোাঁড়োল একেো খুরে কলোক–েীবরন এে কবাঁরে মোনুষ আসম কেসখসন মোথোেো 
প্রকোি এবং কবঢপ আকোর  , কোরলোেুরল  সবপুল েেো  েো। আ ও ে ংক । কহোমি 
স েলবো  বো  কর  কফরলরছ এ  মরধযই। ববল , বীেৎি, সবকৃে প্রোণীেোরক কেরখ 
আসমও েসড়র্সড় বো  ক লোম আমো  স েলবো । কোরলো মরেো অলস্টো  বো কম্বরল 
আবৃে থোকো  েরুন শুধু মুখ কেখো েোরচ্ছ প্রোণীেো  এবং কি-মুখ এমনই ক োল-কুসেল 
কে একবো  কেখরলই রু্ম উরড় েো  কেোরখ  পোেো কথরক। মোনুরষ  মুরখ সনষু্ঠ েো আ  
পোশসবকেো কে এেোরব ফুরে উিরে পোর  েোনো সছল নো আমো । কছোট্ট েু-কেোখ জ্বলরছ 
কর্ো  আরলো –ন রক  সু্ফসলে বুসঝ এরকই বরল সের্োংিো-িংকীণল েংষ্ট্রো  ওপ  কথরক 
গুসের  ির  কগরছ কমোেো কিোে এবং খেোখে শরে েোাঁরে  মোসড় বোসের  অরধলক-ন  
অরধলক-শ্বোপরে  মরেো েোাঁে সখরেোরচ্ছ আমোরে  পোরন কের । 
 
শোন্ত গলো  কহোমি বলরল, ও োেিন, ও  হোরে  সেরক নে   োখ–েুলরলই গুসল 
ক রব। 
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েুরেো লরঞ্চ  মরধয েখন বযবধোন মোত্র একেো লরঞ্চ  সশকো  প্রো  ছুাঁর  কফরলসছ বলরলই 
েরল। পোশোপোসশ েোাঁসড়র  কিই মূসেল; েু-পো ফোাঁক কর  েোাঁসড়র  িোেো েোমড়ো  কলোকেো 
গোলোগোল সের  সপসি েেকোরচ্ছ আমোরে ; পোরশ েোাঁসড়র  নী রব েোাঁে সখরেোরচ্ছ েো  
নো কী  বোমন িেী, লেরন  হলুে আরলো  ঝকঝক ক রছ বরড়ো বরড়ো সবকে েোাঁে! 
কেোকো  মুরখ ফুরে উরিরছ বণলনোেীে শ েোসন! 
 
এে কোছ কথরক এে স্পষ্টেোরব মূসেলমোন কিই আেঙ্করক কেখরে কপর সছলোম বরলই 
কবাঁরে কগলোম কি-েোত্রো। আমোরে  কেোরখ  ওপর ই কম্বল বো অলস্টোর   েলো কথরক ফি 
কর  কি কেরন বো  ক ল সু্কল-রুরল  মরেো একেো খোরেো কগোলোকো  কোরি  েুকর ো 
এবং কেরপ ধ ল পুরু কিোরে  ওপ । েুগপৎ গরেল উিল আমোরে  সপেল েুরেো। কবোাঁ 
কর  রু্র  সগর  েু-হোে শূরনয সনরক্ষপ কর  েম আেকোরনো কোসশ  মরেো খকখসকর  
ে ংক  প্রোণীেো সিকর  কগল নেীবরক্ষ। পোশ হর  পরড়সছল বরলই মুখখোনো কেখরে 
কপর সছলোম পলরক  মরধয। কেরখসছলোম রু্ ন্ত িোেো েরল  মোরঝ সবকে সবষ মোখোরনো 
বুক-কোাঁপোরনো সনস্পলক েোহসন সনবদ্ধ ক রখরছ কি আমোরে  ওপ । সিক কিই মুহূরেল 
একরিরঙ কলোকেো বোরর্  মরেো লোসফর  সগর  পড়ল হোরল  েোকো  ওপ  এবং িমে 
শসি সের  েোকো রু্স র  সেরেই আেমকো কেন কগোাঁৎ কখর  েসক্ষণ েীর   সেরক িোাঁৎ কর  
রু্র  কগল অর ো ো। কপছরন  গলুইরে আমোরে  লক্ষয আছরড় পড়রে পড়রে পোশ 
কোসের  বো ুরবরগ কবস র  কগল মোত্র কর ক ফুে েফোে সের । েকু্ষসন রু্র  সফর  এলোম 
বরে, সকন্তু অর ো ো েেক্ষরণ েীর   কোরছ কপৌঁরছ কগরছ। খোাঁ-খোাঁ ক রছ। েোস সেক। মোরঝ 
মোরঝ বদ্ধ েলো, ককোথোও সেগন্তসবেৃে কোেোেসম, ককোথোও পেো শযোওলো আ  েলে উসদ্ভে 
ছোও ো পযোেরপরে মোি। অর ো ো নক্ষত্ররবরগ কধর  কগল এই কোেো  সেরক এবং ধপ কর  
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উরি পড়ল কোেো ে সে েীর   ওপ  িোমরন  গলুই কিরল উিল শূরনযরপছরন  সেকেো 
ডুরব কগল নেী  েরল। িরেিরে লোফ সেল পলোেক, সকন্তু কোরি  পো-খোনো আমূল ঢুরক 
কগল কোেোমোসে  মরধয। বৃথো হল েোনো-হোেড়ো, িমে শ ী  েুমরড় মুেরড় পো কখোলো  
প্রোণোন্ত কেষ্টো। এক পোও কফলরে পো ল নো িোমরন বো সপছরন। সনষ্ফল কিোরধ ষোাঁরড়  
মরেো কোঁেোরে কোঁেোরে লোফোলোসফ আ  গোর   কেো  কেখোরে সগর  কোরি  কখোেো আ ও 
েোরলো কর  কগাঁরথ কগল কোেোমোসে  মরধয। লঞ্চ সনর  কোরছ কপৌছোরনো  প  েোরক কোেো 
কথরক কেরন কেোলো  েরনয েসড়  ফোাঁি ছুাঁরড় সেরে হল র্োরড়  ওপ  এবং অসেকরষ্ট কেন 
কোেো  িমুর কথরক কেরন সহেরড় উদ্ধো  ক ল অসে ক োল এক কুসেল মৎিযরক। মুখ 
কোরলো কর  লরঞ্চ বরি সছল সস্মথ। বোপরবেো সকন্তু হুকুম শুরনই িুড়িুড় কর  উরি এল 
পুসলশ লরঞ্চ। অর ো োরক কেরন েোিোলোম েরল এবং কবাঁরধ সনলোম কপছরন। কডরক পরড় 
সছল েো েী  কোরুকোেল কশোসেে সনর ে কলোহো  একেো সিনু্দক। সনুঃিরন্দরহ কশোরন্টোরে  
কিই অসেশি  ত্নরপসেকো। েোসব কনই সিনু্দরক  গোর  সকন্তু কবশ েো ী! ধ োধস  কর  
বর  সনর  এলোম আমোরে  কছোরেো ককসবরন। কেোরে  প্রসেকূরল র্ির্ি শরে কধোাঁ ো 
কছরড় কফ বো  িমর  িোেললোইে খুাঁসের  কেখলোম েোস সেক–সকন্তু সপশোেমুরখো কিই 
দ্বীপবোিীরক আ  কেখরে কপলোম নো। কেমি নেী  েলরেরশ সেসম োবৃে আলর  
েুরড়োরচ্ছ সনশ্চ  অধল-পশু সেনরেশী  ক-খোসন হোড়। এরেরশ আিোেোই কোল হর রছ েো । 
 
লরঞ্চ  কখোরল নোমবো  পোেোেরন  ে েো  আঙুল েুরল কহোমি বলরল, কেখ, কেখ, সপেল 
ছুড়রেও কেস  কর  কফরলসছলোম। িসেযই কেো! কেখোরন েোাঁসড়র সছলোম েুই বন্ধ, সিক কিই 
েো গোসেরে কোরি  গোর  সবরধ  র রছ কোলোন্তক কিই সবষ কোেো–েো  ম ণ মোর   
সনেশলন আম ো স্বেরক্ষ কেরখসছ। গুসল কছোড়ো  িরেিরে আমোরে  েুেরন  মোঝখোন সের  
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িোাঁৎ কর  উরড় সগর  কোরি সবরধরছ সবরষ  সে । আমো  সেরক েোসকর  অরেযি মরেো 
কহোমি মৃেু হোিল বরে, আমো  সকন্তু হোে পো িোন্ডো হর  কগল, কী ক োল মৃেুয  খপ্প  
কথরক অরল্প  েনয কবাঁরে সগর সছ েোবরে সগর  মুি করে স্বীকো  ক সছ,  ি িোন্ডো হর  
এরিসছল কিসেন িোক্ষোৎ েমেূরে  মরেো কিই সবষ কোেো কোরন  সিক পোশ সের  
শনশসনর  উরড় েোও ো  েৃশযেো কল্পনো কর । 
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আগ্রা সম্পদ্ 
 
ককসবরন  মরধয বরি  ইল আমোরে  কর সে িোমরন  ইল কলোহো  বোক্স–কে-বোক্স  
লোলিো  এে কু-কোি কি কর রছ এবং এেসেন অরপক্ষো কর  কথরকরছ। কলোকেো 
আগোরগোড়ো ক োরে কপোড়ো, েুেলোন্ত এবং কবপর ো ো। মুখখোনো কেন শি লোলরে কমহগসন 
কোি কখোেোই কর  ধেস । অিংখয বসলর খো  েেলস ে কি-মুখ কেখরলই কবোঝো েো  
েীর্লসেন কখোলো হোও ো  প্রকৃসে  মরধয ক োে-েরল বনয েীবন কোসের রছ। েোসড়-ঢোকো 
থুেসন  গড়নেোও অদু্ভে, িংকল্প িোধরন অেল েস রত্র  লক্ষণ লক্ষয কথরক সবেুযে ক ো  
শসি কোর ো  কনই। ব ি পঞ্চোরশ  ধোর কোরছ–ককননো র্নকৃষ্ণ কঢউ-কখলোরনো েুরল  
মরধয উাঁসক সেরচ্ছ অগুনসে িোেো ক খো। এমসনরে মুখেো বে ন , সকন্তু ক রগ কগরল কে 
অনয মোনুষ, েো ওই কগোাঁ ো  থুেসন আ  েো ী েুরু কেখরলই অনুমোন ক ো েো , েখন 
মুরখ  কেহো ো কেখোসন ে ংক  হর  উিরে পোর  স্বেরক্ষ েো কেরখসছ নেীবরক্ষ। 
হোেকড়ো বদ্ধ েু-হোে ককোরল ক রখ, বুরক  ওপ  মোথো ঝুসলর  েুপ কর  বরি থোকরলও 
েীক্ষ্ণ্ণ সু্ফসলেম  কেোখ কেোড়ো অসনরমরষ কের  আরছ এে কুকরমল  সনসমত্ত কলৌহরপসেকো  
পোরন। আমো  সকন্তু মরন হল কলোকেো  আড়ষ্ট আ  েৃঢ় মুখেোরব  োরগ  বেরল েুুঃখ 
কবসশ পস সু্ফে। একবো  শুধু েোইল আমো  পোরন সঝকসমক কেোরখ কেখলোম ককৌেুক 
েোেী  েোরব  সু্ফ ণ। 
 
েুরুে ধস র  কহোমি বলরল–কেোনোথন স্মল, কশষেো এই কম হও ো  েরনয আসম 
েুুঃসখে। 
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আসমও, অকপে িুর  বলরল স্মল। েোসন আসম পো  পোব নো। েগবোরন  সেসবয, সম. 
কশোরন্টো  গোর  আসম হোে সেইসন–বোইরবল ছুাঁর  বলরে পোস । ওই সবেরল-কুত্তো কেোেো 
ফি কর  ছুাঁরড় বিল মো োিক সে েো। সকছু ক ো  সছল নো আমো । আসম বসলওসন সে  
ছুড়রে। আিী  ম রল কে কম বুক কেরঙ েো , কিই কম কষ্ট হর সছল। েসড় সের  
কবধড়ক সপসের সছলোম সবেরল বোমনেোরক। সকন্তু েখন েো হবো  হর  কগরছ। 
 
কহোমি বলরল, েুরুে নোও, স্মল। আমো  ফ্লোস্ক কথরক এক কঢোক েোসন্ডও খোও। সেরে 
একশো হর  কগছ কেখসছ। এবো  বরলো কেো, সম. কশোরটো  মরেো প্রমোণ িোইরে  
মোনুষরক কোবু কর  কফলরব কেোমো  ওই সবেরল কোরলো বনু্ধ  মরেো েুবলল কবাঁরে মোনুষ 
েসড় কবর  ওপর  ওিো  িমর  এ-সবশ্বোিেো কেোমো  মরধয সছল ককন? 
 
আপসন কেো কেখসছ অরনক খব   োরখন। এমনেোরব বলরছন কেন েোাঁসড়র  েোাঁসড়র  
সনরে  কেোরখ কেরখরছন। আিরল আসম কেরবসছলোম র্  ফোাঁকো থোকরব। বোসড়  কো  কী 
অরেযি, িব নখেপলরণ সছল বরলই েোনেোম ও িমর  সম. কশোরটো নীরে  েলো  কখরে 
েোন। লুরকোছোপো  ধো  সের ও েোব নো, িযো , িব খুরল বলসছ। প্রোণ বোাঁেোরে কগরল এখন 
িসেয বলো ছোড়ো আ  পথ কনই। সম. কশোরন্টো  বেরল বুরড়ো কমে  খুন হরল একেুও 
অনুরশোেনো হে নো। এই সিগো  খোও ো  মরেোই েোবনোেোরক ফুরক উসড়র  সেেোম। সকন্তু 
কী কপোল কেখুন, েো  িরে ককোরনো ঝগড়ো কনই, কিই েররলোরক  খুরন  বযোপোর  
েসড়র  পড়লোম আসম। 
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কেোমোরক খুরন  েোর  েড়োরব সম. অযোরথলসন কেোন্স। আমো  র্র  উসনই কেোমোরক সনর  
আিরবন। েখন েো েোন িব খুরল বলরল, আসম সলরখ কনব। মন খুরল েসে িব বল, 
কেোমো  উপকোর  আিরে পোস । সবষেো  কে েরক্ষ  সনরমরষ মোনুষ মর , আসম েো প্রমোণ 
ক রে পো ব। এে েোড়োেোসড় মর  কে েুসম র্র  কঢোকবো  আরগই কশষ হর  সগর সছল 
সম. কশোরটো। 
 
সিক বরলরছন, িযো । েীবরন ওই কম েমকোইসন। েোনলো সের  কেের  ঢুরকই কেসখ 
র্োড় কোে কর  েোাঁে সখসের  আমো  সেরক কের  আরছ। পো কথরক মোথো পেলন্ত ককাঁরপ 
উরিসছল কিই েৃশয কেরখ। মো রে মো রে কেোেোরক আধম ো কর  কফলেোম–হোাঁেড়পোাঁেড় 
কর  পোসলর  কগল বরল। গেো আ  সকছু কোেো কফরল সগর সছল কিইেরনযই। আমোরক 
পর  বরলসছল। কিই েরনযই মরন হ  আমো  কপছন ধ রে িুসবরধ হর সছল আপনো । 
সকন্তু কী কর  কে কপছন কপছন এরলন কেরব পোসচ্ছ নো। েো  েরনয আপনো  ওপ  
আমো   োগ কনই। েরব েোরগয  কী পস হোি কেখুন, সেি হোিল স্মল–পোাঁে লক্ষ 
পোউরন্ড  মোসলক হর ও েীবরন  অরধলক কোেোলোম আন্দোমোন িোগর  কঢউ েোঙো  পোথ  
বসির , বোসক অরধলক কোেোব ডোেলমু  কেরল  নেলমো খুাঁরড়। িওেোগ  আখরমেরক কেসেন 
কথরক কেখসছ আ  আগ্রো মসণমুরিো  নোক গসলর সছ, কিসেন কথরকই অসেশোপ কনরমরছ 
আমো  েীবরন, অসেশোপ কথরক সনষৃ্কসে পো সন মসণমুরিো  আিল মোসলকও। েোরক 
ম রে হর রছ খুরন  েোর , আেঙ্ক আ  অপ োধরবোরধ েুরগ ম রে হর রছ কমে  
কশোরটোরক, আ  আমোরক িো োেীবন কবাঁরে মর  থোকরে হরব কেফ কগোলোমসগস  কর । 
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সিক এই িমর  কছোট্ট ককসবরন মুখ আ  কোাঁধ গসলর  অযোরথলসন কেোন্স বলরল, বোুঃ 
েমৎকো  ফযোসমসল পোসেল েরমরছ কেখসছ। কহোমি, আমোরক ফ্লোস্কেো সেন এক কঢোক খোই। 
কৃসেত্ব আমোরে  িকরল ই অসেনন্দন প্রোপয িবো । আর কেোরক েযোন্ত ধ রে পো লোম 
নো বরল েুুঃখ হরচ্ছ বরে, সকন্তু সকছু ক ো  সছল নো। কহোমি কোেেো েোরলোই ক রলন। 
অর ো োরক কেকো মো বো  বযোপোর ও আপনো  হোে কম ন । কী করষ্ট কে কোেো কথরক 
কেরন েুলরে হর রছ েো আসমই েোসন। 
 
কহোমি বলরল, িব েোরলো েো  কশষ েোরলো। েরব অর ো ো কে এমন কেৌড়বোে েো েোনো 
সছল নো। 
 
সস্মথ বলসছল কেমি নেীরে অর ো ো  েোইরে কেোর  েোও ো  ক্ষমেো ককোরনো লরঞ্চ ই 
কনই। একো পরড় সগর সছল বরল, ইসেন িোমলোরনো  েরনয আ  একেন িরে থোকরল 
সেসক ধ রে পো েোম নো। েরব হযোাঁ, ন উড কো বোর   সবনু্দসবিগল ও েোরন নো। 
 
সেৎকো  কর  বলল আমোরে  কর সে, িসেযই সকছু েোরন নো ও। লঞ্চ েোড়ো কর সছলোম 
অে কেোর  েোও ো  ক্ষমেো আ  ককোরনো লরঞ্চ  কনই বরল। বসলসন সকছু? েরব েোকো 
কেেো । আ ও সেেোম কগ্রেিএরন্ড এিমোর ল্ডো েোহোরে কপৌঁরছ সেরে পো রল কিোেো 
পোলোেোম কেসেরল। 
 
কবশ কেো, সস্মথ েসে অনযো  নো-কর  থোরক, েোহরল আম োও কেখব েো  ওপ  কেন 
ককোরনো অনযো  নো হ । সিসমনযোলরক আম ো েে েোড়োেোসড় পোকড়োও কস , িোেোেো েে 
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েোড়োেোসড় সেই নো! কেোরন্স  কথোবোেলো শুরন কবশ মেো পোসচ্ছলোম। ফল সনর ই িন্তুষ্ট 
কি–কীেোরব ফললোে হল েো সনর  মোথোবযথো কনই। এ  মরধযই কৃসেত্ব গোর  মোখবো  
কেষ্টো কে কহোমরি  কোনও এড়ো সন, েো ও  কেোখ-মুরখ  সফরক হোসি কেরখই বুঝলোম। 
 
কেোন্স বলরল, ডক্ট  ও োেিন  ত্নবোক্স িরমে আপনোরক েক্স-হল সেরে নোসমর  
কেবখন। বুঝরেই পো রছন বরড়ো েোস ত্ব সনসচ্ছ–এ ধ রন  সন মসবরুদ্ধ কোে কেলো ো 
অনুরমোেন কর ন নো! েরব িরে একেন ইনরস্পকে  কেব েোসম সেসনি সনর  েোরচ্ছন 
বরল। গোসড়রে েোরবন সনশ্চ ? 
 
হযোাঁ গোসড়রে েোব। 
 
কী মুশসকল কেখুন কেো, েোসব কনই কে েোলো খুলব। সকন্তু কী আরছ সিনু্দরক েো  ফেল -
ক রলই ন ! েোলোই েোঙরে হরব কেখসছ। ওরহ, েোসবেো ককোথো ? 
 
নেী  েলো , কছোট্ট কর  েবোব সেল স্মল।। 
 
হুম! খোরমোকো ঝোরমলোেো নো-ক রলই পো রে। অরনক ঝোরমলোই কেো কপো োরে হল 
কেোমো  েরনয। েোই কহোক, ডোিো  হুাঁসশ ো  থোকরবন সকন্তু। বোক্স সনর  কবকো  সিরে 
েোরবন। পুসলশ কস্টশরন েোও ো  পরথ আমো  কবকো  সিরে  বোিো হর  েোরবন। 
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েক্সহরল েো ী কলোহো  বোক্স িরমে আমোরক নোসমর  সের  কগল ও ো িরে  ইল ি ল, 
অমোস ক এই ইনরস্পকে । সমসনে পরনর ো পর  গোসড় কপৌছল সমরিি সিসিল 
ফর স্টোর   বোসড়। এে  োরে বোসড়রে কলোরক  আগমন কেরখ অবোক হল পস েো ক। 
সমরিি সিসিল ফর স্টো  িরন্ধ নোগোে কবস র রছন–সফ রে খুব  োে হরে পোর । সমি 
মিলেোন অবশয বিবো  র্র  আরছন। অগেযো বোক্স হোরে আসম বিবো  র্র ই কগলোম–
অনুগে ইনরস্পকে রক ক রখ কগলোম গোসড়  মরধয। 
 
েোনলো  পোরশ বরি সছরলন সমি মিলেোন। প রন িোেো স্বচ্ছ কোপরড়  কপোশোক–কোাঁধ আ  
ককোমর   কোরছ ককবল একেু লোরল  কছোাঁ ো। বোক্স কে োর  কহলোন সের  বরি থোকো  
ঢোকো কেও ো আরলো  ন ম আেো কখলো ক রছ ককোমল, গম্ভী  মুরখ–কেন ধোেব সু্ফসলে 
সেকসমসকর  উিরছ মোথোে সে কুিসল পোকোরনো উেোম ককশ োসশ  মরধয। একেো িোেো 
হোে ঝুলরছ কে োর   পোরশ–িমে শ ী  সর্র  অেৃশয ক খো  সবচু্ছস ে হরচ্ছ কেন গেী  
সবষোে–বিবো  েসেমো  মরধযও প্রকে হর রছ িুগেী  সবষণেো। আমো  পোর   আও োে 
কপর ই অবশয লোসফর  উিরলন কে ো  কছরড় এবং ফযোকোরশ গোল লোল হর  কগল আনন্দ 
আ  সবস্মর   ক োশনোইরে। 
 
বলরলন, একেো গোসড় এল শুনলোম বরে। েোবলোম েোড়োেোসড় সফর  এরলন সমরিি 
ফর স্টো –েোবরেই পোস সন আপসন এরিরছন। বলুন কী খব  আনরলন। 
 
খবর   েোইরেও েোরলো সেসনি এরনসছ, েো ী কলোহো  বোক্সেো কেসবরল  ওপ  বিোরে 
বিোরে খুসশ উচ্ছল প্রোণবন্ত গলো  বললোম বরে, কেে  কেে  সকন্তু বুক কেরঙ কগল। 
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এিংিোর  েো  েোইরে বরড়ো খব  আ  হ  নো, েোই এরনসছ আপনো  েরনয। এরনসছ 
কুরবর   ঐশ্বেল। 
 
কলোহো  বোক্স  সেরক েোইরলন সমি মিলোেোন। বলরলন অেযন্ত শীেল করে, এই কিই 
গুিধন? 
 
হযোাঁ, কিই গুিধন আগ্রো  সহর মুরিো। অরধলক আপনো  বোসক অরধলক কথসড োি কশোরটো । 
লোখ েুর ক পোরবন প্ররেযরকই। বছর  েশ হোেো  পোউন্ড বৃসত্ত, েোবরে পোর ন? ইংলযোরন্ড 
আপনো  মরেো ধনবেী এখন ক-েন আরছন, আঙুল গুরন েো বলো েো । বুক েশ হোে 
হরচ্ছ নো? 
 
অসে-অসেন  কর  কফরলসছলোম সনশ্চ । উচ্ছোিেো কে ফোাঁকো এবং অসেন েো কে সনষ্প্রোণ–
েো লক্ষ কর ই একেো েুরু কবাঁসকর  অদু্ভেেোরব আমো  সেরক েোইরলন সমি মিলেোন। 
 
বলরলন, এ- ত্ন আমো  হরলও েোনরবন ঋণী  ইলোম আপনো  কোরছ। 
 
আর  নো, বললোম প্রসেবোরে  িুর  আমো  কোরছ ন –ঋণী থোকুন আমো  বনু্ধ শোললক 
কহোমরি  কোরছ। েুসন ো  িমে ইচ্ছোশসি েরড়ো ক রলও  ত্ন উদ্ধোর   িূত্র আসম বো  
ক রে পো েোম নো। ও  মরেো প্রসেেোও কর্োল কখর  কগরছ কশষ মুহূরেলও হোে ফিরক 
েোসচ্ছল আ  কী। 
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বিুন ডক্ট  ও োেিন, বলুন কগোড়ো কথরক। 
 
কশষ িোক্ষোরে  প  কী র্রেরছ িসবেোর  বণলনো ক লোম। বললোম কীেোরব েেন্তরক 
নেুন ধো ো  েোলনো কর রছ কহোমি, অর ো োরক আসবষ্কো  ক লোম কী ককৌশরল। 
অযোরথলসন কেোন্স হোরল পোসন নো-কপর  এল কীেোরব এবং  োরে  অসেেোরন কবস র  
কেমি নেী  েরল কী িোংর্োসেক কেৌড়। কেৌরড় েরব পোকড়োও ক লোম অর ো োরক। 
সদ্বধোসবেি কিোে আ  সঝসকসমসক কেোখ সনর  ধনশ অযোডরেঞ্চোর   ধো োসবব ণী েন্ম  
সেরত্ত শুনরলন সমি মিলেোন। অরল্প  েরনয সবষ-মোখোরনো সের   ম ণ েুম্বন কথরক কবাঁরে 
সগর সছ কীেোরব, শুরন িোেো হর  কগল মুখ—ে  হল অজ্ঞোন নো হর  েোন। 
 
হন্তেন্ত হর  এক কগলোি েল এসগর  ধ রে বলরলন, ও সকছু নো– এই কেো িোমরল 
সনর সছ। এ- কম একেো ে ংক  সবপরে  মরধয বনু্ধরে  কিরল সের সছ কেরব বুকেো 
ককমন কেন কর  উরিসছল। 
 
সবপে আ  কনই। েো ছোড়ো ে ংক  সকছুও কেো ন । েোকরগ গো সশউ োরনো আ  সকছু 
বলব নো আপনোরক। েোরলো েোরলো কথো বলো েোক। এই সনন আপনো   ত্নবোক্স! এ  
েোইরে েোরলো কথো আ  কী থোকরে পোর  বলুন? প্রোরণ কবাঁরে সফর  এরিসছ শুধু এই 
বোক্স সনরে  হোরে আপনোরক হোরে েুরল কেব বরল আপসনই এই ঐশ্বেল িবো  আরগ 
কেখরল খুসশ হরবন বরল। 
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েো হব বলরলন বরে সকন্তু খুসশ  ঝলক ফুেল নো করে। আিরল খুসশ হব কথোেো 
বলরলন কেফ কিৌেরনয  খোসের । প্রোণ কেরে বরিসছল কে সেসনরি  েরনয, েো বর  
সনর  আিো  প  খুসশ নো-হরল মরন আর্োে পোব বরলই বলরলন আমো  মন  োখরে। 
 
বলরলন বোরক্স  ওপ  ঝুাঁরক পরড়, েোস  িুন্দ  বোক্স কেো! েো েী  কোরুকোেল! েোই নো? 
 
হযোাঁ। কোশী  ধোেু  কোে। 
 
েো ীও কম ন ! েু-হোরে বোক্সেোরক কেোলবো  কেষ্টো কর  িসবস্মর  বলরলন সমি মিলেোন 
শুধু বোক্সেো  েোমই সক কম! েোসব ককোথো ? 
 
কেমরি  েরল ছুাঁরড় কফরল সের রছ স্মল। সমরিি ফর স্টোর   েুসে খুাঁরেোরনো  ডোন্ডোেো 
ব ং আসন। 
 
উপসবষ্ট বুদ্ধমূসেল কখোেোই ক ো েো ী কমোেো আলেো োপ লোগোরনো সছল সিনু্দরক  িোমরন। 
কলোহো  ডোন্ডো ঢুসকর  েোড় মো লোম। খেোং কর  উপরড় কবস র  এল আলেো োপ। 
কসম্পে আঙুরল েুরল কফললোম ডোলো। েমসকে সেরত্ত ফযোল ফযোল কর  েু-েরন েোসকর  
 ইলোম বোরক্স  গরেল। বোক্স এরকবোর ই শূনয! 
 
কলোহো  কোরুকোে ক ো েোে েো এক ইসঞ্চ  েুই েৃেী োংশ পুরু। আগোরগোড়ো এই েোের  
কমোড়ো বরলই বোক্স এে েো ী। খুব েোসম সেসনি বইবো  উপেুি কর ই মেবুে, সনর ে 
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েোরব ধেস  বোক্স। অথে এক সে কিোনো বো সহর  মোসনকও কনই কেের । একেম খোসল–
সবলকুল শূনয-গেল! 
 
শোন্ত করে বলরলন সমি মিলেোন,  ত্ন উধোও। 
 
কথোেো শুনলোম, মোরনেো বুঝলোম এবং কেন একেো সবশমসন পোথ  বুক কথরক কনরম 
কগল। 
 
অলকু্ষরণ এই আগ্রো-ঐশ্বেলই কে কবোঝো হর  মুষরড় ক রখসছল আমোরক কবোঝো কনরম 
েোও ো  আরগ পেলন্ত কেো এেোরব মরমল মরমল উপলসব্ধ ক রে পোস সন। উপলসব্ধেো 
স্বোথলপর   উপলসব্ধ, েো মোনসছ। অনযো , অনুসেে এবং অসবশ্বে, েোও স্বীকো  ক সছ। 
সকন্তু কিই মুহূরেল একেো সেন্তো  েু ী  আনরন্দ কমরে উরিসছলোম–স্বণল প্রোেী  অেৃশয 
হর রছ েুসে হৃের   মোঝখোন কথরক। 
 
বোাঁেলোম! অন্তর   অন্তস্থল কথরক সছেরক এল মরন  কথো। 
 
ও-কথো ককন বলরলন? শুরধোরলন মস্টলোেোন। 
 
কেোমোরক আবো  আমো  নোগোরল  মরধয সফর  কপলোম বরল! কেোমোরক িসেযই েোরলোবোসি 
বরল। পুরুষ নো ীরক কেেোরব হৃে  কে , কিইেোরব আসম কেোমো  হৃে  সের সছ বরল, 
এই ঐশ্বেল ও কথো বলো  পথ বন্ধ কর  ক রখসছল বরল।েুহোরে কমস   হোে েুরল সনর  
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বললোম আসম কমস ও হোে ছোসড়র  কনও ো  কেষ্টো ক ল নো।ঐশ্বেল আ  কনই, কথোেো 
বলরেও আ  বোধো কনই। কমস  বোাঁেোলোম বললোম কিই কো রণই। 
 
বরল েু-হোরে ওরক কেরন সনলোম কোরছ। সফিসফি কর  ও বলরল, েোহরল আসমও বসল 
কেোমো  মরেো–আুঃ! বোাঁেলোম! 
 
কিই  োরে সবরশ্ব  ককউ হ রেো খুইর রছ ঐশ্বেল, আসম সকন্তু কপর সছ আ  এক ঐশ্বেল। 
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ফোনার্ন স্মযলর চবচিত্র  াচ চন 
 
গোসড়রে উপসবষ্ট ইনরস্পকের   ধধেল আরছ বরল, কবশ সকছুক্ষণ পর  সফর  আিো  
পর ও কেখলোম বরি আরছ েুপসে কর । সকন্তু মুরখ কমর্ র্সনর  এল শূনযগেল বোক্স 
কেখোরনো  প । 
 
বলল েরম-েোও ো গলো , পু স্কোর   বোর োেো বোেল! েোকো নো-কপরল কক কেরব পু স্কো ! 
পোও ো কগরল আসম আ  িযোম েোউন েু-েরনই কপেোম এক একেো েশ পোউরন্ড  কনোে।। 
 
আসম বললোম, েোরে কী? সম, কথসড োি কশোরটো বরড়োর রলোক মোনুষ।  ত্ন পোও ো নো-
কগরলও আপনোরে  পু স্কো  কেরবন। 
 
বলো িরেও রু্েল নো ইনরস্পকের   ধন োশয। বলরল মোথো নোড়রে নোড়রে, কোেেো সকন্তু 
েোরলো হল নো। সম. অযোরথসলন কেোন্স সিক এই কথোই বলরবন। 
 
অক্ষর  অক্ষর  িসেয হল কিই েসবষযদ্বোণী। কবকো  সিরে সফর  সগর  খোসল বোক্স 
কেখোরনো  প  হোাঁ কর  শূনয েৃসষ্ট কমরল েোসকর   ইল সডরেকসেে কেোন্স। কর সে আ  
কহোমিরক সনর  িরব কপৌঁরছসছল কেোন্স প্লযোনেো একেু পোলরে সনর সছল পুসলশ ফোাঁসড় হর  
এরিসছল কবকো  সিরে। স্বেোবসিদ্ধ সনসবলকো েোরব আমলরে োর  বরিসছল কহোমি, 
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উলরেোসেরক ডোন পোর   ওপ  কোরি  পো-খোনো েুরল বরিসছল স্মল। খোসল বোক্সেো 
কেখোরেই কে োর  কহলোন সের  কহরি উিল কহো-কহো কর । 
 
ক রগ সগর  বলরল অযোরথলসন কেোন্স, এ-কীসেল েোহরল কেোমো , স্মল। 
 
কিোেোরি বলরল স্মল, হযোাঁ, আমো  কীসেল। এমন েো গো  ক রখসছ  ত্নেোিো  কেখোরন 
আপনোরে  হোে কপৌরছোরব নো। এ- ত্নেোিো  আমো –আসম েসে েো নো-পোই কেোগ ক রে 
কেব নো কোউরকই। শুনুন মশোই ো, শুরন  োখুন! ঐশ্বেল কেোগ ক ো  অসধকো  আরছ শুধু 
েো েরন –আমো  আ  আন্দোমোন কো োগোর   সেন আিোসম  আ  কোর ো  কনই! আসম েো 
সকছু কর সছ, এরে  ে রফই কর সছ আমো  েরনযও কর সছ। েোর   িংরকে কগোড়ো 
কথরকই সছল–এখনও আরছ। আসম েোসন আসম েো কর সছ ও োও সিক েোই ক ে, সবপুল 
এই িম্পে কশোরটো বো মিলেোরন  বংশধর   কেোরগ কেও ো  েোইরে কেমরি  েরল ছুাঁরড় 
সেে। ওরে  বরড়োরলোক ক ো  েরনয আখরমরে  িবলনোশ কস সন আম ো। বোমন কেোেো 
কেখোরন, সিনু্দরক  েোসব কিখোরন–সিনু্দক ে সে সহর  মোসনকও পোরবন কিখোরন। কেই 
কেরখসছ সনর্লোে আমোরক ধর  কফলরবন আপনো ো, েখন কথরকই সহর  মোসনক লুসকর  
কফরলসছ সন োপে েো গো । কপোল মন্দ আপনোরে  এ-েোত্রো  খোসল হোরেই সফরুন। 
 
কড়ো গলো  বলরল অযোরথলসন কেোন্স, স্মল, েুসম িকোচ্ছ আমোরে । সহর  মোসনক কেমরি  
েরল কফলো  মেলব থোকরল পুর ো সিনু্দকেোই েরল কফরল সেরে অরনক িহরেই কোে 
িো ো কেে। 
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এবং অরনক িহরেই েো কফ  েল কথরক েুরল আনো কেে। আড়রেোরখ ধূেল সঝসলক 
কহরি বলরল স্মল। আমো  সপছু কনও ো  বুসদ্ধ েো  আরছ, কেমরি  েলো কথরক সিনু্দক 
েুরল আনো  বুসদ্ধও েো  আরছ। সকন্তু এখন আ  েো িম্ভব ন । পোাঁে মোইরল  ওপ  
ছড়োরনো  র রছ এক বোক্স সহর  মোসনক–আ  কখোাঁেো িম্ভব ন । বুক কেরঙ কগরছ মুরিো 
মুরিো সহর  মুরিো ছড়োরে। সকন্তু এ ছোড়ো আ  পথ সছল নো। কে-মুহূরেল কেখসছ সের   
মরেো এরি নোগোল ধর  কফলরছন, কিই মুহূরেল মনসস্থ  কর সছ। সকন্তু এখন আ  েুুঃখ 
কনই? েীবরন অরনক উেোন পেরন  মরধয সের  সগর সছ সকন্তু কৃেকরমল  েরনয কখরনো 
পেোইসন। 
 
সডরেকসেে বলরল–স্মল বযোপো েো খুবই গুরুে । আেোলেরক এেোরব কবোকো নো-বোসনর  
েসে িোহোেয ক রে, আরখর  কেোমো ই লোে হে–অরল্প  ওপ  সের  কবাঁরে কেরে।। 
 
আেোলে! েংষ্ট্রো বো  কর  গরেল উিল কেল-খোেো আিোসম। আেোলরে  মসহমো খুব েোনো 
আরছ! এ-ঐশ্বেল েসে আমোরে  কেোরগ নো-লোরগ, েরব আ  কো  কেোরগ লোগরব শুসন? 
ক োেগো  নো-কর ই একেল কেোগ ক রব, এই কেো আপনোরে  আেোলরে   ো , েোই 
নো? সনরে  হোরে  ক োেগো  ক ো ঐশ্বেল েুরল কেব অপর   হোরে? এ-ঐশ্বেল আমো  
ক োেগো  ক ো–কীেোরব কর সছ শুনরবন। সবশ বছ  কোসের সছ এমন এক েলোেূসমরে 
জ্বর   কবল কথরক কেখোরন কোর ো সনষৃ্কসে কনই। িো োসেন হোড়েোঙো কখরেসছ, গ োন 
গোরছ  েলো  িো ো োে কশকরল বোাঁধো কথরকসছ অসে কনোং ো কেেল কুাঁরড়র্র , মশো  
কোমরড় ছেফে কর সছ, কোলোজ্বর   আিমরণ ককাঁরপ মর সছ, কোলোমুরখো পোষি পুসলরশ  
অকথয অেযোেোর  মৃেুয কে  মরন কর সছ। েোরনন কেো িোেো মোনুষরে  লোসথর  আ  
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েন্ত্রণো সের  কী সবকে উেোি পো  এই সবেরল কোরলো পুসলশ ো। আগ্রো  ঐশ্বেল মুরিো  
এরনসছ এইেোরব আ  আপসন সকনো আমোরক আেোলরে  মসহমো কশোনোরে এরিরছন 
ককন? নো, এ-ঐশ্বেল েো ো ক োেগো  কর সন েোরে  খপ্পর  েুরল কেও ো  কথো কল্পনোও 
ক রে পোস  নো। বরল। কী েোম সের সছ েোবুন ঐশ্বেল ক োেগো  ক রে কি সক অরনয  
হোরে েুরল কেও ো  েরনয? অরনয  কেোরগ লোগোরনো  েরনয? আসম কেলখোনো  সেন কশষ 
ক ব আ  একেন আমো  েোকো সনর   োেো  হোরল প্রোিোরে বরি ফুসেল ক রব–এ  
েোইরে ব ং কেোঙো  সবষ-মোখোরনো সে  েোমড়ো  ফুরড় ম রেও  োসে আসছ। 
 
িুখ েুুঃরখ  উেোিীনেো  ধব োগয-মুরখোশ খরি পরড়রছ স্মরল  মুখ কথরক কথোগুরলো বরল 
কগল ঝরড়  মরেো। কেন মত্ত প্রেেন হোহোকো   রব উরড় এল জ্বোলোম  কথো  মধয 
সের । েোেো  মরেো জ্বলরে লোগল েুই কেোখ–কড়কড় শরে কোাঁপরে লোগল হোরে  
হোেকড়ো। কমে  কশোরটো ককন ের  আধম ো হর  সগর সছরলন এখন েো হোরড় হোরড় 
বুঝলোম। ওই কেহো ো, ওই কিোধ, ওই আেযসন্তক আরবগ সনর  কনকরড়  মরেো,স্মল েোড়ো 
ক রছ েোাঁরক। খব  কপর ই সনুঃরশষ হর  এরিসছল েো  েীবনীশসি । আেঙ্ক েো  
অমূলক ন । ে েো সেসত্তহীন ন । 
 
শোন্তেোরব কহোমি বলরল, েুসম সকন্তু একেো কথো েুরল েোচ্ছ। এখনও পেলন্ত কেোমো  
কোসহসন আসম শুসনসন। কী হর রছ েোও েোসন নো। কোরেই কেোমো  ওপ  কেখোসন অনযো  
হর রছ কি-সবেো  ক োও মুশসকল। 
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আপনো  কথোগুরলো িযো , কবশ পস ষ্কো । বযবহো েোও েোরলো। েরব আমো  হোরে  এই 
কলোহো  বোলো  েরনযই আপসন েো ী–ধনযবোে কিেরনয। ককোরনো  োগ কনই েোনরবন। েো 
হর রছ েোরলো  েরনযই হর রছ। আমো  কোসহসন কশোনো  ইরচ্ছ হর  থোকরল কগোপন ক ব 
নো। েো বলব েো  প্রসেেো কথো েোনরবন সনরেলেোল িেয–ঈশ্বর   নোরম সেসবয সগরল 
বলসছ। ধনযবোে। কগলোিেো পোরশ  োখুন। গলো শুসকর  কগরল সেসের  কনবখন। 
 
আসম উস্টোিলশো োর   মোনুষ, েরন্মসছ পোরশলোর । ওসেরক কগরল অরনক স্মল পস বো  
কেখরে পোরবন। মোরঝ মোরঝ রু্র  আিো  কথো কেরবসছ বরে, সকন্তু মন কথরক িোড়ো 
পোইসন। বোসড়  কলোরক  কোরছ আসম সছলোম অপেোথল–েোই আমো  শ্রীমুখ কেরখও ককউ 
খুসশ হরব নো বরলই েোইসন। ও ো ধোসমলক, িেোেো ী, সন সমে সগরেল  েো , েোষবোি কর  
ও অঞ্চরল  িবো  েদ্ধো  পোত্র–এক ডোরকই কেরন িবোই। আসম সকন্তু ছন্নছোড়ো উঞ্ছ 
েোইরপ  সছলোম কগোড়ো কথরকই। আিোর ো বছ  ব রি সনষৃ্কসে সেলোম আিী রে  একেো 
কমর র্সেে বযোপোর  েসড়র  পরড়সছলোম। কেশ কছরড় পোলোরে হল কশষ পেলন্ত। থোডল 
বোফি ধিনযবোসহনীরে নোম সলসখর  পোসলর  কগলোম েো েবরষল। 
 
েরব আমো  অেৃষ্ট সলখন অনুিোর  ধিনযবোসহনীরে কবসশসেন থোকো  কথো ন । হোাঁেু নো-
কবাঁসকর  গে-কস্টপ কুেকোও োে কশখবো  প  িরব বনু্দক েোলোরনোেো  ি কর সছ, এমন 
িমর  কবোকো  মরেো িোাঁেো  কোেরে সগর সছলোম গেো । কপোল েোরলো, েোই আমো  
িরেই েরল কনরমসছল িোরেলন্ট েন কহোল্ডো  বোসহনীরে ও- কম েক্ষ িোাঁেোরু আ  
একেনও কনই। মোঝগেো  কেরেই আমোরক েোড়ো ক ল একেো কুসম , কেোৎ কর  
কোমরড় সনর  কগল ডোন পো-খোনো–সিক কেন হোাঁেু  ওপ  কথরক পো ককরে বোে সেরল 
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হোিপোেোরল  িোেলন।  িপড়ো  েরনয বরে, আ  েন্ত্রণো  েরনযও বরে, অজ্ঞোন হর  
কগসছলোম আসম। েন কহোল্ডো  আমোরক েীর  কেরন নো-সনর  এরল ডুরব ম েোম সনর্লোে। 
হোিপোেোরল পোাঁে মোি থোকো  প  কোরি  পো সনর  লযোংেোরে লযোংেোরে কবস র  এরি 
কেখলোম পেু হও ো  েরুন ধিনযবোসহনী কথরক আমো  নোম কোেো সগর রছ এবং কখরে 
খোও ো  মরেো ককোরনো কোে আ  কনই। 
 
  
 
বুঝরেই পো রছন সম. মন্দেোগয সনর  সেনগুরলো েখন কোসের সছ। সবশ বছ ও ব ি ন  
েখন অথে পেু। ঈশ্ব  েো কর ন েোরলো  েরনযই অবশয কর ন–েুেলোগযেো আিরল 
ছদ্মরূপী কিৌেোগয কবোঝো কগল েু-সেরনই। নীরল  েোষ কর সছরলন অযোরবল কহো োইে নোরম 
এক ইংর ে। একেন কুসল  িেলো  ে কো  সছল েো  কলোকেনরে  কোেকমল েেো ক 
ক ো  েরনয। অযোরবল কহো োইরে  বনু্ধ সছরলন আমো  করনলল। েুর্লেনো  প  কথরকই 
আমো  ওপ  একেু েুবললেো সছল করনলরল । কথো নো-বোসড়র  বসল, করনলরল  কেো োরলো 
িুপোস রশ কপর  কগলোম েোকস েো। পো নো-থোকরলও কোেেো কসিন ন । ককননো, েেো সক 
ক রে হরব কর্োড়ো  কেরপ এবং কেেুকুও হোাঁেু সছল, েো সের  সেন কেরপ ধ রে পো েোম। 
কখরে  মধয সের  কর্োড়ো  েরড় েোও ো, কুসলরে  কোে কেখো আ  কাঁসকবোসে  খব  
মোসলকরক এরন কেও ো–এই কেো কোে! মোইরনও েোরলো। ককো োেলো  েমৎকো । কশষ 
েীবনেো নীল কুসিরেই কোসের  কেব সিক ক লোম। সম. অযোরবল কহো োইে মোনুষ খুব 
েোরলো। প্রো  আিরেন আমো  েীন কুসের , েোমোক পোইপ েোনরেন একিরে বরি। 
স্বরেরশ িোেো মোনুরষ ো ককউ কোউরক কেখরে পোর  নো। বোইর  কগরল সকন্তু প্ররেযরক  
েরনয প্ররেযরক  প্রোণ কোাঁরে। 
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এমন িুসেন সকন্তু কবসশসেন সেকল নো। আেমকো সবনু্দমোত্র েোনোন নো-সের  শুরু হর  
কগল সিপোই সবররোহ। িোর  অথবো ককরন্ট  মরেোই কে-কেশ শোন্ত সনে ে সছল, আেমকো 
কিই কেরশ েোিবনোে আ ম্ভ ক ল েু-লক্ষ কোরলো সপশোে সনরমরষ িোক্ষোৎ ন রক পস ণে 
হল েো েবষল। িবই েোরনন আপনো ো, আমো  েোইরেও কবসশ খব   োরখন–ককননো–
পড়োশুনো  ধোে আমো  এরকবোর ই কনই। আসম েো কেরখসছ শুধু েোই বলরে পোস । 
উত্ত -পসশ্চম প্ররেরশ  িীমোরন্ত মথু ো বরল একেো েো গো  সছল আমোরে  নীরল  েোষ। 
 োরে  প   োে কেরখসছ আকোশ লোল হর   র রছ জ্বলন্ত বোংরলো  আেো ; আ  সেরন  
প  সেন কছোরেো কছোরেো েরল ইউর োপী  ো বউ কছরল-কমর  সনর  আমোরে  কখে মোসড়র  
সগর রছ আগ্রো  সেরক িবরের  কোরছ  কিনোবোসহনী কমোেোর ন সছল কিখোরন। সম. অযোরবল 
কহো োইে সছরলন বরড়ো কেসে পুরুষ। ওাঁ  ধো ণো সছল, কগোলমোলেো হিোৎ কেমন শুরু 
হর রছ, কেমসন হিোৎ সথসের  েোরব। আিরল েো হরচ্ছ, গুেব ছড়োরচ্ছ েো  কের  কবসশ। 
 ং েড়োরনো গরল্প কোন নো সের  বো োন্দো  বরি হুইসস্ক আ  েুরুে কখরেন–েো সেরক েখন 
শুধু আগুন আগুন। বোধয হর  আসম কেো  ইলোম, স্ত্রীরক সনর  ডিন-ও কথরক কগল 
কুসিরে। ডিন খোেোপত্র সলখে, অসফি কেখে। ঝকঝরক পস ষ্কো । একসেরনই সকন্তু 
র্সনর  এল সবপে–িবলনোশ হর  কগল একসেরনই। েূর   কখে কথরক কর্োড়ো  কেরপ 
সফ সছ। িরন্ধ হর  এরিরছ, কেমেোরল কেরে কেরে একেো খোড়োই নোলো  েলো  
েোলরগোল পোকোরনো কী একেো পরড় থোকরে কেখলোম। কোরছ সগর  কেসখ ডিরন  স্ত্রী। 
 ি সহম হর  কগল মৃেরেরহ  অবস্থো কেরখ। ছুস  সের  ফোলোফোলো কর  মো ো  প  
নোলো  মরধয কফরল েোও ো  খুবরল খুবরল কখর  কগরছ কলসড় কুত্তো আ  কশ োল। সকছু 
েূর   োেো  ওপ  পরড় ডিন সনরে। হোরে একেো স েলবো ; গুসল কনই; সকন্তু িোমরন 
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ধ োশো ী েো েন সিপোই। কর্োড়ো   োশ ধর  েোবসছ ককোনসেরক েোব, এমন িমর  
কেখলোম েূর  র্ন কোরলো কধোাঁ ো কুিলী পোসকর  উিরছ অযোরবল কহো োইরে  বোংরলো কথরক 
লকলরক আগুরন  সশখোও কবস র  আিরছ ছোে ফুাঁরড়। এ অবস্থো  অন্নেোেোরক বোাঁেোরে 
েোও ো মূখলেো। সকছুই ক রে পো ব নো, উলরে আমো  প্রোণ েোরব। লোল কুেলো পর  শর  
শর  কোরলো সপশোে েোথই েোথই নোেরছ আ  গলো ফোসের  কোঁেোরচ্ছ জ্বলন্ত বোসড় সর্র ! 
আমো  সেরক কেোখ পড়ল েনো কর রক , িরেিরে শন শন কর  কর কেো বনু্দরক  
গুসল কবস র  কগল পোশ সের । কর্োড়ো  মুখ রু্স র  ধোনরখরে  ওপ  সের  লম্বো সেলোম 
আগ্রো  সেরক। মোঝ োরে কপৌঁরছোলোম কিখোনকো  পোাঁসেল-কর্ ো সন োপে আের । 
 
কেখো কগল, সন োপত্তো কিখোরনও সবরশষ কনই। েোকেোঙো কমৌমোসছ  মরেো পোগলো হর  
সগর রছ িো োরেশ। ইংর ে ো েল কবাঁরধ এক এক েো গো  েরড়ো হর  কেফ বনু্দরক  
কেোর  কিসকর  ক রখরছ সবররোহীরে । বনু্দরক  কেো  কেখোরন কনই, কিখোরন অিহো েোরব 
েরল েরল পোলোরচ্ছ। েশ লক্ষ  সবরুরদ্ধ কর করশো কলোক কেমন সকছুই ন –বোাঁধ েোঙো 
বনযো  মরেো এই উন্মত্ত সিপোহীরে  িোমরন মুসষ্টরম  ইংর েও সকছু ন । িবরের  
িবলনোশ হর রছ আমোরে  কেসনং সনর  আমোরে ই সবরুরদ্ধ অস্ত্র ধর রছ সিপোহী ো েোরে  
আম ো লড়রে সশসখর সছ, বনু্দক ধ রে সশসখর সছ, কোমোন ছুড়রে সশসখর সছ, সবউগল 
বোেোরে সশসখর সছ–েো োই এখন আমোরে  কর্োড়ো, হোসে ো ,  ণরকৌশল সনর  কোেোর  
কোেোর  ঝোাঁসপর  পরড়রছ আমোরে ই ওপ । আগ্রো  কমোেোর ন সছল থোডলরবেল 
সফউসেলী ো – হোলকো বনু্দকধো ী ধিনযবোসহনী—সকছু সশখ,েু-েল অশ্বোর োহী ধিনয; আ  
একেল কগোলন্দোে। কক োসন আ  বযবিোেো রে  সনর  একেো কস্বচ্ছোরিবক বোসহনী ধেস  
হর সছল কোরি  পো সনর  আসম েোরে কেোগ সেলোম, েুলোইর   কগোড়ো  সেরক িোহগরে 
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খুব একরেোে লড়লোম বরে সবররোহীরে  িরে, সকন্তু বোরুে ফুস র  েোও ো  পোসলর  
আিরে হল শহর   মরধয। 
 
েো সেক কথরক েখন খো োপ খব  আিরছ, আিোেোই স্বোেোসবক। মযোপ কেখরলই বুঝরবন 
আম ো সছলোম সিক মোঝখোরন, শ-খোরনক মোইল পূরবল লরক্ষ্ণৌ, েসক্ষরণ প্রো  ওই কম 
েূ রত্ব কোনপু । েো সেরক ককবল অেযোেো , হেযো, উৎপীড়ন। 
 
আগ্রো শহ েো আ েরন সব োে। ছসত্রশ েোরে  সনবোি। কগোাঁড়ো ধমলোন্ধ শ েোন 
কমৌলবোেীরে িোিো। িরু িরু গসলরু্সে  মরধয প্রো  হোস র  কগল বলরলই েরল আমোরে  
মুসষ্টরম  কলোকেন। েোই কহোক, নেী কপস র  এরি র্োাঁসে গোড়লোম আগ্রো  পুর োরনো 
ককেো । প্রোেীন এই ককেো িম্বরন্ধ আপনো ো ককউ সকছু পরড়রছন সক শুরনরছন সকনো 
েোসন নো। বরড়ো অদু্ভে েো গো েীবরন এ- কম অদু্ভে েুগল আসম কেসখসন আসম সনরেও 
সছলোম একেো আশ্চেল েো গো । প্রথমে, ককেোেো আকোর  কপেো । কর ক এক  েো গো 
েুরড় একখোনো ককেো। আধুসনক অংরশ শহ   ক্ষো  বোসহনী, কমর রে , বোচ্চোরে  
খোবো েোবোর   েোড়ো  এবং িবসকছু  েো গো কর  কেও ো  পর ও  োসশ  োসশ র্  খোসল 
পরড়  র রছ েখনও। েো িরেও পুর োরনো পস েযি অংরশ  েুলনো  আধুসনক অংশ 
সকছুই ন –কিখোরন ককউ েো  নো; সবরছ, ককাঁরেো, মোকড়িো েোেী  বহুপেী প্রোণী ছোড়ো 
ককউ থোরক নো। কিখোনকো  বরড়ো বরড়ো হল র্ , েোনো লম্বো অসলরন্দ  কগোলকধোাঁধো , 
পস েযি নোের্  আ  ধু-ধু শূনয গসলপরথ পথ হোস র  কফরল নেুন মোনুষ ো। শুধু এই 
কো রণই পস েযি কিই মহরল েোও ো সনরষধ িকরল –েো িরেও নেুন েল এরল 
উাঁসকঝুাঁসক কমর  সমসের  আরি ককৌেূহল। 
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েুরগল  একসেরক নেী থোকো  ফরল কিসেক িু সক্ষে। সকন্তু অনযসেরক  সবে  ে েো 
েোনোলো  কড়ো পোহো ো বিোরনো ে কো । এ- কম অগুনসে প্ররবশপথ  র রছ কপছরন  
পস েযি মহরলও। আমোরে  কলোকবলও খুব কম, ককোরনোমরে ককেো  ককোণ আগলোরনো 
আ  বনু্দক েোলোরনো েো । কোরেই অগুনসে ে েো  প্রসেসেরে কড়ো পোহো ো বিোরনো 
িম্ভব সছল নো। েোই ককেো  মোরঝ একেো ককন্দ্রী  প্রহ ী েবন কর  প্ররেযকেো কগরে 
একেন িোেো েোমড়ো  অধীরন েনো েু-সেন কোলো আেসম কমোেোর ন  োখো  বযবস্থো হল। 
েসক্ষণ-পসশ্চম সেরক  একেো সন োলো ে েো  েো  পরড়সছল আমো  ওপ  এক সনসেলষ্ট 
 োে-প্রহ  কথরক। েু-েন সশখ ধিনয সছল আমো  অধীরন। আমো  ওপ  হুকুম সছল 
কগোলমোল কেখরলই কেন বনু্দক ছুসড়– আও োে শুনরলই ককন্দ্রী  প্রহ ী েবন কথরক 
কেৌরড় আিরব কলোকেন। কেখোরন সছলোম, প্রহ ী েবন কিখোন কথরক েু-কশো গে েূর  
এবং এই েু-কশো গরে  মরধয এে কবসশ গসলরু্সে  কগোলকধোাঁধো কে িসেযই আিমণ 
আ ম্ভ হর  কগরল বনু্দক কছোড়ো িরেও িম মরেো িোহোেয এরি কপৌঁরছোরব সকনো কি-
সবষর  িরন্দহ সছল েরথষ্ট। 
 
এরক কেো একখোনো পো কনই, েো  ওপ  কিনোবোসহনীরে আনরকো ো, কোরেই এই কছোট্ট 
েরল  অসধনো ক হরে কপর  বুকেো েশ হোে হর  উিল। েু- োে পোহো ো সেলোম 
পোেোসবরে  সনর । েু-েরনই েোলেযোঙো, েীষণ েশলন। সেসল োনও োলো  এককোরল অস্ত্র 
ধর সছল আমোরে  সবরুরদ্ধ। েোরুণ লড়রনও োলো। নোম, মোরহোমৎ সিং আ  আবেুেো 
খোন। ইংর সে েোরলোই বলে; সকন্তু আমো  িরে সবরশষ কথো হে নো। আলোেো েোাঁসড়র  
অদু্ভে গুরুমুখী েোষো  বক  বক  ক ে িো ো োে। আসম েোাঁড়োেোম কগরে  বোইর । 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

179 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নে   োখেোম েওড়ো এাঁকোরবাঁকো নেী আ  আরলো সেকসমরক সম োে শহর   ওপ । নেী  
ওপ  কথরক কেরি আিে ঢোরক  বোসেয, েম েম ড্রোম কপেো  খেোখে খেোখে আও োে, 
সবররোহীরে  হুংকো  আ  উেোি, আসফংর   কনশো  েড়োরনো করে কোঁেোরমসে আ  মোরঝ 
মোরঝ বনু্দরক  সনরর্লোষ সবপজ্জনক প্রসেরবশী ো কে িেোগ এবং িসি  িো ো োে কবোঝো 
কেে ওই সেৎকো  আ  আও োরে  মরধয। েু-র্ণ্টো অন্ত   োরে  অসফিো  েহল সের  
কেরখ কেে িব সিক আরছ সকনো–ককোরনো কপোস্ট বোে সেে নো। 
 
েৃেী   োরত্র বৃসষ্ট পড়সছল। আকোশ অন্ধকো , মোসে পযোেপযোরে। এই আবহোও ো  র্ন্টো  
প  র্ণ্টো ফেরক  বোইর  এক পোর  েোাঁসড়র  থোকো বরড়ো কষ্টক । সশখ অনুে রে  কথো 
বলোরনো  কেষ্টো কর ও পো লোম নো।  োে েুরেো  িমর  েহলেো  অসফিো  রু্র  েোও ো  
প  একরর্র সম একেু কোেল। িেী ো ককউ কথো বলরে েো  নো কেরখ বনু্দক ক রখ 
েোমোরক  পোইপ সের  কেশলোই র্ষরেই ধোাঁ কর  সশখ েু-েন লোসফর  পড়ল আমো  
ওপ । একেন খপ কর  বনু্দক েুরল সনর  েোক ক ল আমো  কপোরল, একেন গলো  
প্রকোি ছুস  কেরপ ধর  সহিসহসির  বলরল, নড়রলই েুসে েু-েুকর ো হরব। 
 
প্রথরম েোবলোম েু-েরনই বুসঝ সবররোহী  ে  এবং আিমণ শুরু হল বরল। সিপোই ো 
ফেক েখল ক রল সপল সপল কর  ঢুরক পড়রব কেের । বোচ্চো আ  কমর রে  ককরে 
েুকর ো েুকর ো–েো কর রছ কোনপুর । পেন র্েরব আগ্রো ককেো । েোবরবন নো কেন 
িোফোই গোইবো  কেষ্টো ক সছসকন্তু কিই মুহূরেল ককেো  পেন র্েরে েরলরছ আশঙ্কো কর  
হোাঁ কর সছরলন। ছুস  কখর ও িবোইরক কোঁসের  িোবধোন কর  কেও ো  েরনয। কে-কলোকেো 
ছুস  ধর সছল গলো , কি কেন আমো  উরেশয আাঁে কর ই বলরল সফিসফি কর , 
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কোঁেোরবন নো িোরহব। ককেো সন োপে। নেী  এপোর  সবররোহী কুত্তো ো ককউ কনই। গলো 
শুরন বুঝলোম কথোেো িসেয এবং আও োে ক রলই আসম ম ব। েো ো কী েো  আমো  
কোরছ কশোনবো  েরনয েুপেোপ থোকোই বুসদ্ধমোরন  কোে মরন ক লোম। 
 
ওরে  মরধয আবেুেো খোরন  কেহো োেোই িবরের  েীষণ–ঢযোঙোও কবসশ। আবেুেোই বলরল 
েোপো গলো , শুনুন িোরহব, হ  এখন কথরক আপসন আমোরে  একেন হরবন, নইরল 
খেম হরবন। সবষ েো গুরুত্বপূণল–েোন সনরে একেুও সদ্বধো ক ব নো েোনরবন। হ  
আপসন সিরস্ট  নোরম িুশ কোি ছুাঁর  শপথ কর  বলরবন আে কথরক আমোরে  একেন 
হর  কগরলন–নইরল ম বো  েরনয ধেস  হরবন। ওই খোনো  লোশ কফরল সের  নেী 
কপস র  সেরড় েোব সবররোহী সিপোইরে  েরল েোেেোইরে  িরে। মোঝপথ কনই িোরহব। 
বলুন কী েোন? বোাঁেরে েোন, নো ম রে েোন? সেন সমসনে িম  সেলোম েোববো –হোরে 
িম  কবসশ কনই–েহলেো  অসফিো  আিো  আরগই েো ক বো  কশষ ক রে হরব। 
 
আসম বললোম, এ কেো মহো মুশসকল? কী েোও কেোম ো েোই এখনও বলসন। নো-শুরন 
শপথ কস  কী কর ? েরব হযোাঁ, ককেো েখল ক ো  বযোপোর  েসে আমোরক েরল েোনরে 
েোও েোহরল আ  কেস  ককোর ো নো—স্বচ্ছরন্দ েুসে কোেরে পো  আমো । 
 
আবেুেো বলরল, ককেো েখরল  বযোপো  এেো ন । আপনো  েোেেোই ো কেেরনয এরেরশ 
এরিরছ, আপনোরকও েোই ক রে েোইসছ। বরড়োরনোক ক রে েোইসছ। আে  োে কথরক 
েসে নোম কলখোন আমোরে  খোেো , মরন প্রোরণ এক হর সছ বরল শপথ কর ন, েোহরল 
ককোরনো েো েী  কে-শপথ েীবন কগরলও েোরঙ নো কিই শপথ আম ো ক ব। সেন িসেয 
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কর  বলল–আমোরে  লুরি  বখ ো আপসনও পোরবন। সহর  মোসনরক  েো  েোরগ  এক 
েোগ আপনো  হরব। এ  েোইরে েোরলো শেল আ  কী হরে পোর  বলুন? 
 
আসম বললোম, সকন্তু ককোন সহর  মোসনরক  কথো বলছ, েোই কেো বুঝলোম নো। কেোমোরে  
মরেো আমো ও খুব ইরচ্ছ  োেো বোেশো হও ো , সকন্তু হও ো েো  কী কর  কিেো আরগ 
বরলো। 
 
আবেুেো বলরল, েোহরল শপথ করুন বোবো  নোরম, মোর   নোরম, ধরমল  নোরম কে এখন 
বো েসবষযরে ককোরনো অবস্থোরেই আমোরে  গোর  হোে েুলরবন নো, আমোরে  সবরুরদ্ধ কথো 
বলরবন নো? 
 
আসম বললোম, শপথ ক সছ শুধু একেো শরেল–ককেো  সন োপত্তো সবসেে হরল েলরব নো। 
 
েোহরল আসম আমো  কেোে েু-েরনই শপথ ক সছ–লুরে  বখ ো আপসনও পোরবন এবং 
িমোনেোরব েোগবোরেো ো ো হরব েো েরন  মরধয। 
 
সকন্তু আম ো কেো কমোরে সেনেন, বললোম আসম। 
 
নো, নো। কেোে আকব ও পোরব বখ ো। ও ো আিরছ এইসেরকই কিই ফোাঁরক গল্পেো বসল 
শুনুন। মোরহোমৎ সিং, েুসম কগরে েোাঁড়োও, এরলই খব  কেরব। িোরহব, এ-কোসহসন 
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আপনোরক বলসছ শুধু আপসন শপথ কর রছন বরল। সফস সে ো শপথ  োরখ আপনোরক 
েোই সবশ্বোি ক ো েো । 
 
উত্ত প্ররেরশ  একেন  োেো আরছ। েূসমস্বত্ব কম থোকরলও ঐশ্বেল েো  প্রেু । ধপেৃক 
িূরত্র অরনক েোকো ে কপর রছই, সনরেও েসমর রছ সেল সেল কর । কলোক খুব খো োপ, 
কেোগ ক রে েোরন নো, ককবল েমোরেই েোরন। কিোনো েমোরনো  বোসেক প্রেি। 
কগোলমোরল  শুরুরে িোরপ  মুরখও েুমু কখর রছ, বযোরঙ  মুরখও েুমু কখর রছ, একসেরক 
সিপোই আ  একসেরক ককোম্পোসন োরে  েেনো কর রছ। েু-সেরনই অবশয বুরঝরছ সেন 
ফুস র রছ িোেো মোনুষরে । কেরশ  নোনো সেক কথরক ককবল খব  আিরছ ইংর েরে  
পেন র্েরছ, েরল েরল ইংর ে ো মৃেুযব ণ ক রছ। েরব কলোক অেযন্ত ধসড়বোে বরলই 
একেো অপূবল প্লযোন এাঁরেরছ  োেো। অবস্থো েোই েোাঁড়োক নো ককন, ঐশ্বরেল  অরধলক কেন 
কথরক েো  কোরছ। কিোনো রুরপো  েো সকছু আরছ থোক প্রোিোরে  কেোষোখোনো । সকন্তু েোসম 
েোসম  ত্ন আ  বোছোই ক ো মুরিো একেো কলোহো  বোরক্স  মরধয সনর  একেন সবশ্বোিী 
অনুে  িওেোগর   ছদ্মরবরশ আগ্রো ককেো  সনর  সগর  লুসকর   োখুক শোসন্ত সফর  নো-
আিো পেলন্ত। সবররোহী ো সেেরল কিোনোেোনো কথরক েোরব, ককোম্পোসন সেেরল সহর  েহ ে 
সফর  পোও ো েোরব, েমোরনো ঐশ্বেল এইেোরব েু-েোগ কর  সের   োেোিোরহব সিপোইরে  
হর  খুব লড়রছ–ককননো েো   োরেয  কিপোইরে  েোপে কবসশ। িোরহব, নুন কখর  েো ো 
সনমকহো োসম কর সন। এ  ফরল  োেো  এই িম্পসত্তরে সকন্তু েোরে ই অসধকো  
েন্মোরচ্ছ। 
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ছদ্মরবশী এই িওেোগ  আখরমে নোম সনর  আগ্রো শহর  কপৌঁরছ কগরছ–এখন ককেো  
কঢোকবো  সফসকর  আরছ। আমো  এক পোসলে েোই পথিেী সহরিরব আখরমরে  িরে 
 র রছ। এ  নোম কেোে আকব  সিনু্দরক  গুিকথো শুধু কিই েোরন। আে  োরেই 
আখরমেরক ককেো  খড়সক ে েো সের  কেের  ঢুসকর  কেরব কথো সের রছ কেোে 
আকব  এবং েো ো আিরছ এই  েো  সেরকই। এখুসন এরি পড়রব–এরি কেখরব পথ 
কের  েোাঁসড়র  আসম আ  মোরহোমৎ সিং। এে ফোাঁকো েো গো  ককউ েোনরেও পো রব নো, 
কক এল। আখরমরে  খব  েুসন ো  আ  ককউ পোরব নো–সকন্তু  োেো  সবপুল ঐশ্বেল েো  
েোগ হর  েোরব আমোরে  মরধয। কী কম লোগল বলুন িোরহব। 
 
উস্টোিলশো োর   প্রোরণ  েোম থোকরে পোর , সকন্তু মৃেুয কেখোরন পরে পরে বনু্দরক  গুসল, 
 ি আ  আগুন কেখোরন ডোইরন বোাঁর  িোমরন কপছরন প্রোণ সেসনিেো এমন সকছু সব োে 
বো পসবত্র কিখোরন ন । আখরমে মরুক বোাঁেুক েোরে সকছু আরি েো  নো, সকন্তু কেরশ 
সফর  পরকে কবোর ঝোই কমোহ  বোসের  রু্র  কবড়োসচ্ছ এবং একসেন েো ো আমোরক 
অপেোথল মরন কর সছল েোরে  নোরক  ডগো  ওপ   োেো  হোরল সেন কোেোসচ্ছ েোবরেই 
পুলসকে কবোধ, ক লোম। কোরেই মন আমো  সিক হর  সগর সছল। আবেুেো েোবরল 
সদ্বধো  পরড়সছ, েোই আ ও পীড়োপীসড়  িুর  বলরল : 
 
িোরহব, কমযোন্ডোর   হোরে এ-কলোক ধ ো পড়রল সনর্লোে ফাঁসি  েসড় বো বনু্দরক  গুসলরে 
ম রব, েহ ে েোরব ি কোস  কেোষোখোনো , েোরে কোর ো লোে হরব নো। সকন্তু েহ ে 
েসে আম ো সনই, বোসকেুকুই-বো ি কোর   হর  ক ব নো ককন? েহ রে  বোক্স 
ি কোর   কেোষোখোনো  েোও ো  বেরল ককবল আমোরে  পরকরে আিরব। েো েরন  
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প্ররেযরকই  োেো োসে বরড়োরলোক হর  েোব, েসমেো  পেলন্ত হব। সকন্তু ককউ েোনরব নো–
কোকপক্ষীও কনই এখোরন কী ক লোম কেখো  েরনয। এে বরড়ো িুরেোগ কী পোর  কিলো 
উসেে? আবো  বলুন কেো িোরহব িরে আরছন সকনো–নো সক আপনোরক শত্রু সহরিরবই 
কেখরে হরব? 
 
বললোম, মরন প্রোরণ কেোমোরে  িরে  ইলোম! 
 
বনু্দকেো সফস র  সনল আবেুেো। বলল, এই কেো েোই। আপনোরক পুর ো সবশ্বোি কস  
আম ো। েোসন, আমোরে  মরেো আপনো  কথো ও অনযথো হরব নো। আিুন এখন েোই 
আ  িওেোগর   অরপক্ষো  থোকো েোক। 
 
সেরজ্ঞি ক লোম, কেোমো  েোই কেোমো  মেলব েোরন কেো? 
 
প্লযোনেো েো ই–েো ই মোথো কথরক কবস র রছ। েলুন কগরে সগর  মোরহোমৎ সিংর   িরে 
নে   োখো েোক। 
 
বষলো  শুরু বরল িমোরন বৃসষ্ট পড়সছল। েো ী বোেোসম কমর্ কেরি েোরচ্ছ আকোরশ, পোথর   
ছোাঁে ছোড়ো কেোরখ পড়রছ নো, সকছু িোমরন  গেী  পস খো  অরনক েো গো  েল শুসকর  
কগরছ–কহাঁরে কপস র  আিো েো  অনো োরি। েু-েন পোেোসব  িরে েোাঁসড়র  আসছ এই 
পস রবরশ এমন একেরন  প্রেীক্ষো  কে আিরছ ককবল ম রে। েোবরেও অবোক লোরগ। 
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আেমকো পস খো  অপ  পোর  ঢোকো-কেও ো লন্ঠরন  সঝসলক কেখলোম! পীকৃে  োসবরশ  
আড়োরল প ক্ষরণই অেৃশয হর  কগল আরলো কফ  কেখো কগল অনযপোরশ আরে আরে 
এসগর  আিরছ আমোরে  সেরক। 
 
েোপো গলো  বললোম, এরি কগরছ। 
 
সফিসফি কর  আবেুেো বলরল, আপসন সগর  েযোরলে ক রবন–ককোরেরক আিরছ, 
ককোথো  েোরচ্ছ িব সেরজ্ঞি ক রবন। র্োবরড় কেরবন নো। আমোরে  িরে কেে  পোসির  
কেরবন। েো প  েো ে কো  আম ো ক ব–আপসন এখোরনই পোহো ো  থোকরবন। লেরন  
ঢোকো কখোলবো  েরনয ধেস  থোকুন েোরলো কর  কেরখ সনরে েোই কিই কলোক সকনো! 
 
আরলোেো কোাঁপরে কোাঁপরে এসগর  আিসছল িোমরন। কখরনো থোমরছ, কখরনো এরগোরচ্ছ। 
েো প  পস খো  ওপোর  কোরলো মূসেল কেখরে কপলোম। ঢোলু পোড় কবর  ককোরনোমরে নোমল 
নীরে, েলো েো গো কপর োল ছপোং ছপোং শরে, ঢোলু পোড় কবর  কগরে  সেরক অরধলক 
উিরেই েোপো হুংকো  ছোড়লোম ওপ  কথরক। 
 
কক েো ? 
 
বনু্ধ! েবোব এল নীরে কথরক। লেরন  ঢোকো খুরল কেো োরলো আরলো কফললোম মুরখ  
ওপ । িবো  আরগ  র রছ একেন সবপুলকো  সশখ। কোরলো েসড় লুরেোরচ্ছ ককোম বন্ধ 
পেলন্ত। িোকলোি বো প্রেশলনী  বোইর  িে োে  এ- কম েোল-ঢযোঙো মোনুষ কেোরখ পরড় নো। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

186 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অনয কলোকেো কবাঁরে, কমোেো, কগোলগোল। মোথো  হলরে পোগসড়। হোরে শোল কমোড়ো একেো 
কপোাঁেলো। ের  িকিক কর  কোাঁপরছ কবেো ো। সিক কেন পোলোজ্ব  হর রছ এমসনেোরব 
থ থ  কর  ককাঁরপ উিরছ েু-হোে–গেল কথরক ইাঁেু  মুখ বোসড়র  কেমন জ্বল জ্বল কর  
েোকো  আরশপোরশ কেমসনেোরব ে োেল মুিু ডোইরন বোাঁর  সফস র  ঝকঝরক কেোরখ কী 
কেন কেখরে েোইরছ অন্ধকোর   মরধয। এ-কলোকরক খুন ক রে হরব েোবরেই গোর   
কলোম খোড়ো হর  েো । েো  পর ই অবশয  ত্নরপসেকো  কথো মরন এরন মনেোরক েকমসক 
পোথর   মরেো শি কর  কফললোম। আমো  িোেো মুখ কেরখ কলোকেো আনরন্দ হোউমোউ 
কর  কোঁসের  উরি কেৌরড়োরে কেৌরড়োরে ছুরে এল আমো  কোরছ। 
 
বলরল হোাঁপোরে হোাঁপোরে, বোাঁেোন িোরহব, আমোরক বোাঁেোন। েীন েুুঃখী িওেোগ  
আখরমেরক আে  সেন। আগ্রো কফোরেল এরি বোাঁেবো  েরনযই  োেপুেনো কহাঁরে কপস র  
এরিসছ। ককোম্পোসন আমো  মো-বোপ বরল আমোরক ও ো কবধড়ক কমর রছ, গোলোগোল সের  
েূে ছোসড়র রছ, েোকোকসড় িব ককরড় সনর রছ। আে আমো  বরড়ো িুসেন কফ  কপর সছ 
আপনোরে  আে । আমো  িোমোনয িম্বল আে কথরক সন োপে। 
 
কী আরছ কেোমো  পুেসলরে? শুরধোলোম আসম। 
 
ও বলল, কলোহো  বোক্স। িোমোনয পোস বোস ক সৃ্মসে ক রখসছ কেের । অরনয  কোরছ ককোরনো 
েোমই কনই আমো  কোরছ অমূলয। েোহরলও েোনরবন আসম সেসখস  নই। আে  েসে কেন 
কেো কমোেো পু স্কো  পোরবন আপসন আ  আপনো  ি কো । 
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কলোকেো  িরে কবসশক্ষণ কথো বলো  মরেো ে িোও  োখরে পো লোম নো সনরে  ওপ । 
ের  ফযোকোরশ েসবল থলথরল মুখেো  সেরক েেই েোকোই েেই মরন হ  িোন্ডো মোথো  এ-
কলোকরক সক মো ো েো ? অিম্ভব! ধুরত্তো , েো হবো  হর  েোক। 
 
বললোম, কেের  প্রধোন প্রহ ী  কোরছ সনর  েোও এরক। পোেোসব েু-েন ও  েু-পোরশ 
কথরক সনর  কগল কেের  কপছরন  ইল অিুর   মরেো সশখেো। অন্ধকো  গসলপরথ  মরধয 
েোরল েোরল পো কফরল সনর  কগল কবেোস রক। মোনুষরক এেোরব মৃেুয পস রবসষ্টে অবস্থো  
কখরনো কেসখসন। লেন সনর  কগরে েোাঁসড়র   ইলোম আসম। 
 
সনেব্ধ অসলরন্দ ওরে  েোরল েোরল পো কফরল এসগর  েোও ো  আও োে শুনলোম সকছুক্ষণ 
েো পর ই েো কথরম কগল। আেমকো কেরি এল কোঁেোরমসে ঝেোপসে, রু্রমোরু্সি  শে। 
প ক্ষরণই েুল খোড়ো হর  কগল একেো ছুেন্ত পোর   আও োে শুরন। পোর   আও োে 
ঊধ্বলশ্বোরি আিরছ। আমো  সেরকই এবং কফাঁি কফোাঁি শরে েীষণ আও োে কর  হোাঁপোরচ্ছ 
ছুেন্ত বযসি। লেন রু্স র  আরলো কফললোম েোনো লম্বো গসলপরথ কেখলোম বোেোরি  কবরগ 
ছুরে আিরছ কিই কমোেকো কলোকেো িো োমুরখ  ি মোখোমোসখ–সিক কপছরনই েকেরক 
কখোলো ছুস  হোরে বযোরঙ  মরেো লোফোরে লোফোরে আিরছ অিুর   মরেো সবশোল কেহো ো  
কিই কোরলো েোসড়ওলো সশখসে। অিম্ভব কবরগ কেৌড়োরচ্ছ খুরে িওেোগ । এে কেোর  
কখরনো ককোরনো মোনুষরক কেৌড়রে কেসখসন। িমশ কপসছর  পড়রছ সশখ এবং ককোরনোমরে 
আমোরক কপস র  িওেোগ  েসে কবস র  েো  কেোলো েো গো  ধ ো মুশসকল হরব। মনেো 
ন ম হর  এল কবেো ো  অবস্থো কেরখ, প মুহূরেলই শি হর  উিল সহর  মোসনরক  কথো 
কেরব। আমো  পোশ সের  উল্কো  মরেো কবস র  েোও ো  িমর  বনু্দকেো গসলর  সেলোম 
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েু-পোর   ফোাঁরক গুসল খোও ো খ রগোরশ  মরেো েুরেো সডগবোসে কখর  কি হড়রক কগল 
মোসে  ওপ  সের । উরি েোাঁড়োবো  আরগই কপছন কথরক লোসফর  পড়ল েীমেশলন সশখ 
এবং েু-েুবো  ছুস  বসির  সেল বুরক  বোাঁ-সেরক। কোঁেোসন কগোঙোসন ককোরনোেোই কবর োল নো 
কলোকেো  গলো সের –আঙুল পেলন্ত নড়ল নো পরড়  ইল সনথ  কেরহ। আছোড় কখর  র্োড় 
কেরঙ কফরলসছল কবোধ হ । কেখুন িযো , িব কথো বলব কথো সের সছলোম বরলই সকছু 
আ  লুরকোসচ্ছ নো। প্ররেযকেো র্েনো হুবহু বরল েোব। আপনোরে  েোরলো লোগরলও বলব, 
খো োপ লোগরলও বলব। 
 
েল-সমরশোরনো হুইসস্ক এসগর  সের সছল কহোমি। কথো থোসমর  কগলোরি  সেরক হোে 
বোড়োল স্মল। আমো  কেে  পেলন্ত সখেরড় সগর সছল কলোকেো  ওপ  গো স -স  ক সছল 
আেীে রৃ্ণো । এে বরড়ো একেো খুনখো োসপ  মরধয এে িহেেোরব সনরেরক কে সমসশর  
সেরে পোর , সনুঃিরন্দরহ কি অসে ে ংক  পুরুষ। েো  ওপ  কগোড়ো কথরকই পুর ো 
র্েনোেো বরল েোরচ্ছ কবপর ো ো বোেোল েসেমো  সকছুই কেন হ সন। আেোলরে এ-কলোরক  
ব োরে কে-েিই েমো থোকুক নো ককন, আমো  ে ফ কথরক এক সবনু্দ িহোনুেূসেও ওরক 
কেও ো েোরব নো। হোাঁেুরে হোে ক রখ শোললক কহোমি আ  কেোন্স সনসবষ্ট সেরত্ত শুরনরছ ও  
কোসহসন–মুরখ  প রে প রে সকন্তু ফুরে উরিরছ। একই সব োগ, স্মল েো লক্ষ কর সছল 
সনশ্চ । েোই আ ও কবপর ো ো গলো  আ  েসেমো  নেুন কর  আ ম্ভ ক ল কোসহসন। 
 
কোেেো েোরলো ন  মোনসছ। সকন্তু আমো  অবস্থো  পড়রল  রত্ন  বখ ো পোর  কিলবো  
মরেো মোনুষ েুসন ো  ককউ আরছ সক? েরল নো-সেড়রলই েুসে কোেো কেে। আবো  কেখুন, 
আখরমে েসে আমো  িোমরন সের  পোলোে, েোহরলও পুর ো বযোপো  ফোি হর  কেে। 
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আসম ধ ো পড়েোম, ককোেল মোশলোল হে, গুসল কখর  ম েোম। িমিযোেো েোই ম ণ 
বোাঁেরন । হ  আখরমে ম রব, ন  আসম ম ব। এ- কম িমিযো  েুসন ো  ককউ সকন্তু 
মো ো ে ো কেখো  নো। 
 
কহোমি িংরক্ষরপ বলরল, গল্পেো বরল েোও। 
 
েোই কহোক, আবেুেো, আসম আ  আকব  লোশ বর  সনর  এলোম কেের । কবাঁরেখোরেো 
হরল কী হরব, কবেো  েো ী কলোকেো। ে েো আগলোরনো  েরনয  ইল মোরহোমৎ সিং। 
কগো  কেও ো  বযবস্থো আরগই কর  ক রখসছল। আখরমেরক সনর  কগলোম কিখোরন। 
অরনক গসলরু্সে কপস র  কবশ সকছুেূর  কপেো  ফোকো হল র্ –ইে পরলেো ো কেরঙ 
কেরঙ পড়রছ। একসেরক  মোসে আপনো কথরকই বরি েোও ো  কবর   মরেো গেল হর  
কগরছ। আখরমেরক েো  মরধয কফরল ওপর  আলগো ইরে  েুকর ো েোপো সেলোম। েো প  
সফর  এলোম  ত্নরপসেকো  কোরছ। 
 
মো  কখোর ই আখরমে বোক্স কেখোরন কফরলসছল পরড়সছল কিইখোরনই। কিই বোক্সই 
 র রছ আমোরে  কেসবরল। ওপর   হোেরল বোাঁধো সিরল্ক  েসড় কথরক ঝুলসছল েোসবেো, 
েোলো খুরল লেরন  আরলো কেের  কফলরে সিকর  কবস র  এল একঝলক েুযসে। আরলো 
পড়রছ বোক্স ে সে সহর  মোসনরক  ওপ  সবসেত্র বরণল  আশ্চেল ক োশনোইরেই কেোখ 
ধোসধর  কগল। পোরশলোর  থোকো  িম  বোচ্চোরবলো  অরনক মসণমোসণরকয  গল্প শুরনসছলোম, 
পরড়সছলোম! এ কিই রূপকথো  মোসনক কেন, কবসশক্ষণ কের  থোকো েো  নো কেোরখ ধোাঁধো 
লোরগ। কেোখ ের  কিই েৃশয কেখবো  প  উপুড় কর  ঢোললোম  ত্ন োসশ–গুরন গুরন ফেল 
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ধেস  ক লোম। প্রথম কেসণ  সহর ই সছল এক-কশো কেেোসেশেো, পৃসথবী  সদ্বেী  বৃহত্তম 
সহর  কগ্রে কমোগলও সছল েো  মরধয। আ  সছল িোেোনিইেো অসে উৎকৃষ্ট পোন্নো, এক-
কশো িত্ত েো েুসন, কেকগুরলো অবশয আকোর  কছোরেো! এ ছোড়োও সছল েসেশেো 
পদ্ম োগমসণ৭, েশ েশেো নীলকোন্ত মসণ, একষসট্টেো অলীক পোথ , কবশ সকছু সফর োেো 
মসণ, অসনকি পোথ , ধবেূেল মসণ েোকলস ে নীলকোন্ত এবং আ ও অরনক েোসম েোসম 
পোথ ৮–েো  নোম েখন নো-েোনরলও পর  কেরনসছলোম। এইিরে সছল অসে উৎকৃষ্ট শ-
সেরনক মুরিো বোর োেো মুরিো গোাঁথো সছল কিোনো  কছোট্ট মুকুরে। েোরলো কথো, সিনু্দক সফর  
পোও ো  প  কেের  সকন্তু মুরিো  কিোনো  মুকুেেো পোইসন। 
 
কগোনোগুনসে  প  সিনু্দরক  ত্ন সনর  কগরে সগর  কেখলোম মোরহোমৎ সিংরক। েো প  
মুরখোমুসখ েোাঁসড়র  কফ  প্রসেজ্ঞো ক লোম ককউ কোউরক সবপরে কফরল পোলোরব নো। েুসেলরন 
পোরশ েোাঁড়োব এবং গুিকথো প্রকোশ ক ব নো। সিক ক লোম কেরশ শোসন্ত সফর  নো-আিো 
পেলন্ত লুরে  মোল ককোথোও লুসকর   োখব পর  িমোনেোরব েোগোেোসগ কর  কনব। কিই 
মুহূরেল েোগবোরেো ো ো  ককোরনো প্রশ্নই ওরি নো। ককননো ওই কম েোসম পোথ  কোরছ 
কেখরলই িবো  িরন্দহ হরব–ককেো  মরধযও লুসকর   োখো  মরেো কি- কম েো গো কনই। 
েোই বোক্স সনর  কগলোম কে হল র্র  আখরমেরক কব  সের সছ কিই র্র ; িবরের  শি 
একেো কেও োল কথরক ইে িস র   োখলোম। গরেল  মরধয লুসকর  কফললোম সিনু্দক। 
েো গোেো  সিকোনো মুখস্থ কর  সনর  পর   সেন েো রে নকশো ধেস  ক লোম, প্ররেযকেো  
েলো  েো েরন িই ক লোম ককননো আম ো প্রসেজ্ঞো কর সছলোম কে-কোরে হোে সের সছ 
েো কশষ ক ব একিরে এবং ককউ কোউরক িকোব নো। বুরক হোে সের  বলসছ এ-শপথ 
আেও আসম েোসঙসন। 
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এ প  েো েবরষল  সবররোহ ককোথো  সগর  েোাঁসড়র সছল, আপনোরে  নেুন কর  েো বলো  
ে কো  কনই। উইলিন সেসে আ  িযো  কসলন লরক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধো  ক ো  প  কমরুেি 
কেরঙ কগল সবররোহীরে । আ ও বোসহনী আিো শুরু হরেই িীমোন্তপ্ররেরশ গো ঢোকো সেল 
নোনোিোরহব। করনলল কগ্ররথড একেো ঝসেকো বোসহনী এরন আগ্রো অবর োধ ক রলন এবং 
হসের  সেরলন পযোসন্ডরে  আরে আরে শোসন্ত সফর  এল কেরশ। আম ো েো েরনও মশগুল 
হর   ইলোম লুরে  মোল েোগ বোরেো ো ো কর  কন ো  িুখস্বরপ্ন। স্বপ্ন অবশয েু মো  হর  
কগল এক আর্োরেই–আখরমে হেযো  েোর  কগ্রিো  হলোম েো েনই। 
 
র্েনোেো র্েল এইেোরব। প্রোরেয  কলোকগুরলো বরড়ো িরন্দহবোসেক হ । সবশ্বে অনুের   
সেম্মো   ত্নরপসেকো সের ও সনসশ্চন্ত হরে পোর সন  োেো–আ  একেন অনুে রক বরলসছল 
ছো ো  মরেো প্রথমেরন  কপছরন কেরে এবং িবিমর  নে   োখরে। কখরনো কেন 
কেোরখ  আড়োল নো-ক ো হ । হুকুরম  নড়েড় হল নো ককোরনোরক্ষরত্রই। সদ্বেী  অনুে  
ছো ো  মরেো কি- োরেও আখরমরে  কপছন কপছন এরি েোরক কেখল ককেো  কেে  
ঢুকরে। েোবল বুসঝ ককেো  িোই কপর রছ। আখরমে। েোই পর   সেন ে খোে কপশ 
কর  সনরেও ঢুকল েুরগল– সকন্তু আখরমরে  সেসক কেখরে কপল নো। অদু্ভে বযোপো  কেো। 
েোই িম মরেো  হিযেো সনরবেন ক ল প্রহ ীরে  েননক িোরেলরন্ট  কোরছ এবং 
েথোিমর  িোরেলন্ট সগর  খব েো অসধনো রক  কোরন েুরল সেল। েকু্ষসন েন্নেন্ন কর  
কখোাঁেো হল েো সেক কবস র  পড়ল আখরমরে  মৃেরেহ। কপোল খো োপ এরকই বরল। 
সবপে ককরে কগরছ কেরব লুরি  মোল েোগোেোসগ  স্বপ্ন েখন কেখসছ, সিক েখনই কগ্রিো  
হলোম েো েরন–সেনেন ওই  োরে ফেক পোহো ো সেসচ্ছলোম বরল, েেুথলেন সনহে বযসি  
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পথিেী সছল বরল। সবেো কোরল েহ ে সনর  ককউ ককোরনো কথো বলল নো। ককননো েো  
েহ ে কিই  োেোরকই সনবলোিন েি সের  বো  কর  কেও ো হর সছল েো েবরষল  
বোইর , কোরেই কপসেকো সনর  মোথোবযথো সছল নো কোর ো ই। েরব খুন কে একেো হর রছ, 
েোরে িরন্দরহ  অবকোশ কনই এবং আম ো েো েরনই েসড়ে কিই খুরন  মরধয। সশখ 
সেনেরন  ওপ  েোবজ্জীবন কো োেরি  হুকুম হল। ফোসিরে মৃেুয   ো  এল আমো  
ওপ । কশষ অবসধ অবশয আমোরকও েোবজ্জীবন কো োেি কেও ো হ  অনযরে  মরেো। 
 
আমোরে  েখনকো  অদু্ভে অবস্থোেো কল্পনো করুন। েো েরন ই পো একিরে বোাঁধো–
ইহেীবরন মুসি  আশো কনই! অথে েো েরন  প্ররেযরকই এমন একেো গুি খব  কেরন 
বরি আসছ েো  কেৌলরে প্ররেযরকই এক একেো  োেপ্রোিোে বোসনর   োেো  হোরল েীবন 
কোসের  সেরে পোস  েসে একবো  ছোড়ো পোই। এ অবস্থো  মোনুষ পোগল হর  েো ! আসমও 
পোগল হর  কেেোম। সকন্তু সে কোলই আসম একেু কগোাঁ ো  েোইরপ । েোই মরন  মরধয 
সধসকসধসক আগুন সনর ও প্রসেসেন লোসথঝোেো কখর সছ, কেরল  অখোেয েোে কখর  কু্ষধো 
কেষ্টো সমসের সছ–প্রসে মুহূরেল সকন্তু মরন হর রছ বোইর  আমোরে  অরপক্ষো   র রছ  োে 
ঐশ্বেল সগর  শুধু েুরল সনরলই হল! েোই মুখ বুরে িব ির সছ আ  সেন গুনসছ িুসেন 
আিো । 
 
অবরশরষ মরন হল কেন িুসেন এরিরছ। আগ্রো কথরক মোরোে পোিোরনো হল আমোরক। 
কিখোন কথরক আন্দোমোরন  কপোেলরি ো  দ্বীরপ। কবশ কর কেন কশ্বেকো  কর সে সছল 
উপসনরবরশ। আমো  বযবহো  েোরলো হও ো  সশগসগ ই কেলোরে  সপ্র পোত্র হর  কগলোম। 
মোউন্ট হযোস র রে ২৪ িোনুরেরশ কছোট্ট কহোপেোউরন একেো কুাঁরড়র্র   িরে আনুষসেক 
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অরনক সকছুই কপলোম। েো গোেো সনেলন, েো  ওপ  জ্ব জ্বোলো কলরগই আরছ। কগোরে  
ওপ  সবষরফোাঁড়ো হল ন খোেরক  ে । সনরে  েত্ব  কছরড় একেু এসেক-ওসেক ক রলই 
সবষ-মোখোরনো সে  এরি সবধরব গোর । কখোাঁড়োখুাঁসড়,  োেো আ  নেলমলো বোনোরনো ছোড়োও েুপসড় 
আলু  েোষ ক রে হে আমো , ডেনখোরনক আ ও কোরে বযে থোকরে হে িো োসেন। 
 োসত্ররবলো শুধু িম  কপেোম গল্পগুেব ক ো । অনযোনয কোরে  মরধয ডোিোর   কথোমরেো 
ওষুধ কেও ো  েোস ত্বও সছল কযোাঁরধ, কিই কোে ক রে সগর  ডোিোস  সবরেযও সকছু সকছু 
সশরখ সনর সছলোম। িবলক্ষণ সকন্তু পোলোরনো  িুরেোগ খুাঁেেোম সকন্তু েো িম্ভব সছল নো 
ককোরনোমরেই। একেো দ্বীপ কথরক আর কেো দ্বীপ কম কর  এক-কশো মোইল েূর  হোও োও 
কেমন কনই ওসেককো  িমুরর, িুে োং পোলোরনো  িম্ভোবনো িুেূ  প োহে। 
 
ডক্ট  কিোমো েন খুব হোসিখুসশ েোইরপ  সমশুরক কছোক ো। অনযোনয েরুণ অসফিো  ো  োে 
হরলই েোাঁ  বোসড় সগর  আড্ডো মো রেন আ  েোি কখলরেন। ডোিো খোনো  বরি ওষুধ 
বোনোেোম আসম। মোরঝ মোরঝ সনরেরক সনুঃিে মরন হরল ডোিো খোনো  আরলো সনসের  
মোরঝ  েোনলো  েোাঁসড়র  কথো শুনেোম আ  কখলো কেখেোম। আসম সনরে েোরি  েি। 
কখলো কেখরে েোরলোবোসি মরন হ  কেন সনরেই কখলসছ। আড্ডো  থোকরেন ডোিো  
সনরে, কেসশ ধিনযবোসহনী  অসফিো  কমে  কশোরটো, কযোরেন মিেোন, কলফরেনযোন্ট 
েমসল েোউন! আ  েনো েু-সেন কেল অসফিো প্ররেযরকই পোকো েু োসড়, কখলরেন ঝুাঁসক 
বোাঁসের , অেযন্ত ককৌশরল। পোসেলেো কছোট্ট। সকন্তু েমোসে। 
 
একেো সেসনি কেরখ সকন্তু খেকো কলরগসছল প্রথম কথরকই। িোমস ক অসফিো  ো িমোগে 
হো রেন, অিোমস ক অসফিো  ো িমোগে সেেরেন। কখলো  কো েুসপ সছল বলরে েোই 
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নো সকন্তু প্রসেবোর ই কেরখসছ এই একই কোি। অিোমস ক কেল-অসফিো  ো আন্দোমোরন 
কেল সডউসে সনর  আিো  প  কথরক একনোগোরড় েোি কখরল এরিরছন এরক অপর   
কখলো  ধো ো  কশষ পেলন্ত সহরিব  োখরেন। সকন্তু িোমস ক অসফিো  ো অে ধো  ধো রেন 
নো, েোাঁ ো কখলরেন শুধু েোি সপসের  িম  কোেোরনো  েরনয।  োরে  প   োে েরলরছ 
হো ো  পোলো। িোমস ক অসফিো রে  পরকে েেই হোলকো হর রছ েেই েোরে  ক োখ 
কেরপ সগর রছ। িবরের  কবসশ কেোে কখর সছরলন কমে  কশোরটো। প্রথম প্রথম কখলরেন 
কনোে আ  কিোনো কফরল। সশগসগ ই কেখো কগল কমোেো েোকো  ে কো  হরলই ধো  সনরচ্ছন 
অেীকো পত্র সলরখ। মোরঝ মোরঝ সেেরেন। িোহি কবরড় কেে, েো পর ই আবো  কগো-
হো োন হো রেন, িো োসেন কোরলো বোরে  মরেো েোসপর  কবড়োরেন নোনো কোরে আ  মে 
সগলরেন শ ী  িইরে পো রছ নো কেরনও। 
 
এক োরে ক োে েো হো রেন েো  েোইরেও কবসশ হো রলন। েলরে েলরে ককো োেলোর  
সফ সছরলন কযোরেন মিলেোন আ  কমে  কশোরটো আমো  কুাঁরড়  পোশ সের । েু-েরনই 
হস হ -আিো বনু্ধ ছোড়োছোসড় কখরনো হে নো। র্র  বরি শুনলোম কমে  কশোরটো েুুঃখ 
ক রছন অেগুরলো েোকো কহর  েোও ো সনর । 
 
বলরলন–মিলেোন আসম পরথ বরিসছ। িবলস্বোন্ত হর সছ। কোগেপত্র নো-আনরলই ন । 
 
বনু্ধ  কাঁধ েোপরড় মিলেোন বলরলন–ননরিন্স! আমো  সনরে  অবস্থোও সক খুব েোরলো? 
েরব— 
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এ  কবসশ আ  শুনরে কপলোম নো েু-েরন েূর  ির  েোও ো । সকন্তু েো শুরনসছ েোই 
েরথষ্ট। নেুন মেলব উাঁসক সেল মোথো । 
 
সেন েুর ক পর  কমে  কশোরটোরক িকোলরবলো  পো েোস  ক রে কেরখ েোবলোম, কথো 
বলো  এই-ই িুবণল িুরেোগ! 
 
বললোম, কমে , আপনো  একেো উপরেশ েোই। 
 
মুখ কথরক েুরুে নোসমর  কমে  বলরল, কী বযোপো , স্মল? 
 
বললোম, আসম েোনরে েোই গুিধন সিক কো  হোরে কেও ো উসেে। পোাঁে লক্ষ পোউন্ড 
েোসম একেো গুিধরন  সিকোনো আসম েোসন। সনরে েখন েো কেোগ ক রেই পো ব নো, 
েোবসছলোম কেৃলপরক্ষ  হোরে েুরল সেরল ককমন হ । েোরে আমো  কেল-কম োেেো কেো 
কমরে পোর । 
 
পোাঁে লক্ষ পোউন্ড! েম আেরক এল কেন কমের  । খ খর  কেোরখ েোইরলন আমো  মুরখ  
সেরক িোট্টো ক সছ সকনো কেখবো  েরনয। 
 
আরজ্ঞ হযোাঁ। েহ  আ  মুরিো সমসলর । এমন েো গো   র রছ কে, কে ককউ সনরে পোর । 
মেোেো কী েোরনন। আিল মোসলকরক কেশছোড়ো কর রছ ি কো । কোরেই এ-গুিধনেো 
এখন কে আরগ পোরব েো  হরব। 
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আমেো আমেো কর  কমে  বলরলন, কোরক আ  কেরব, স্মল। গেনলরমন্টরক সের ো। 
বলরলন বরে। সকন্তু কেোেলোসম কেরখই বুঝলোম ওষুধ ধর রছ। িহেেোরব বললোম, 
খব েো েোহরল গেনল  কেনোর লরক সেরে বরলরছন? অে েোড়োেোসড় ক ো  কী ে কো ? 
পর  পেোরে হরব। খুরল বরলো আরগ শুসন। 
 
বললোম পুর ো কোসহসন, কর ক েো গো একেু পোলরে সেরে হল েোরে েো গোেো নো-সেনরে 
পোর ন। কশষ ক ো  প  কেসখ উসন সেন্তো  পোথ  হর  কগরলন। কিোে কোাঁপরছ কেরখই 
বুঝলোম কেের  কেোলপোড় েরলরছ, দ্বন্দ্ব শুরু হর রছ। 
 
অবরশরষ বলরলন, স্মল বযোপো েো খুবই গুরুত্বপূণল। এ সনর  আ  কোর ো কোরছ মুখ খুরলো 
নো। আবো  কেখো হরব কেোমো  িরে। 
 
েু- োে পর  সনশুসে  োরে লেন হোরে আমো  কুাঁরড়রে এরলন কমে  কশোরটো আ  
কযোরেন মিেোন। 
 
কমে  বলরল, স্মল, গল্পেো েুসম আবো  কশোনোও কযোরেন মিলোেোনরক। 
 
েো আরগ বরলসছলোম, এখনও েোই বললোম। কমে  বলরলন, কী মরন হ ? িসেয? 
এরগোরনো েো ? র্োড় কনরড় িো  সেরলন কযোরেন মিলেোন। 
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কমে  েখন বলরলন, কশোরনো স্মল, কেোমো  গুিধন সনর  অরনক কেরবসছ আম ো েুই 
বনু্ধ। একেো সিদ্ধোন্তরেই এরিসছ। সবষ েো বযসিগে ি কোস  কমোরেই ন । বযসিগে 
িমিযো  সনষ্পসত্ত বযসিগেেোরবই ক ো উসেে। এখন প্রশ্ন হরচ্ছ–কী েোম েোও েুসম? 
কেোমো  হর  গুিধন আম ো উদ্ধো  কর  আনরে পোস , গুিধরন  কেহো োেোও একেু 
কেখরে পো –শেল েসে মরন  মরেো হ । খুব িহে শোন্তেোরব কথোগুরলো বলরলন, 
কেখলোম কলোে ও উরত্তেনো  কেোখ েকেক ক রছ। কমের  । 
 
আসম শোন্ত থোকো  কেষ্টো কর ও কেের  কেের  ওাঁ  মরেোই উরত্তসেে হর  বললোম, 
এরক্ষরত্র িবোই কে-শেল েো , আমো ও েোই শেল। আমোরক মুসি সেরে হরব আমো  সেন 
বনু্ধরকও কেরল  বোইর  আনরে হরব। েোহরলই আপনোরে  অংশীেো  কর  সনর  পোাঁে 
েোরগ  এক েোগ কেব আপনোরে  েোগ কর  কনরবন েু-েরন। 
 
মোথোসপছু পঞ্চোশ হোেো  পোউন্ড, বললোম আসম। 
 
পোাঁে েোরগ  এক েোগ! কি আ  এমন কী! 
 
সকন্তু অিম্ভব আবেো  ক ছ কে! মুসি কেব কী কর ? 
 
েোও কেরবসছ, বললোম আসম। পোলোবো  একমোত্র অন্ত ো  হল এেখোসন িমুরপথ পোসড় 
কেও ো  উপেুি কবোে আ  েসেরন  খোবো েোবো  আমোরে  কনই। কলকোেো বো মোরোরে 
পোল কেোলো হোলকো বে ো অরনক আরছ–একেো কপরলই কোে েরল েোরব আমোরে । 
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ওই কম একেো কবোে সনর  আিুন এখোরন।  োরে অন্ধকোর  উরি পড়ব েোরে। 
েো েবরষল  উপকূরল ককোথোও েসে নোসমর  সেরে পোর ন েোহরলই েোনরবন আপনোরে  
সেক সের  েুসি  রক্ষ হরব। 
 
একেন হরল ক েোম, বলরলন উসন। 
 
আসম বললোম, ক রল েো েরন  েরনযই ক রে হরব নইরল ন । শপথ কর সছ আম ো, 
েো ক ব েো েরন একিরে ক ব। 
 
মেোন, স্মরল  কথো  েোম আরছ। বনু্ধরে  ডুসবর  সনরে বোাঁেরে েো  নো। আমো  কেো 
মরন হ  এমন কলোকরক সবশ্বোি ক ো েো । 
 
মেলোন বলরলন, কোেেো কেেল। েোহরলও েুসম েখন বলছ েস্তুস   েোকো  কনোং োসম পুসষর  
েোরব, েখন নো হ  ক ো েোরব। 
 
কমে  বলরলন, স্মল কেোমোরক বোসের  কেখরে েোই। েো বলরল েো িসেয সকনো েোেোই 
ক রে েোই। বোক্স ককোথো  আরছ বরলো। ছুসে সনর  আসম সনরে সগর  কেরখ আিব। প্রসে 
মোরিই কেো স সলফ-কবোেল েোরচ্ছ েো েবরষল আসম  ওনো হব কিই কবোরে। 
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কমে  গ ম হর  উিরেই আসম িোন্ডো কমর  কগলোম। বললোম, অে েোড়োহুরড়ো ক রল 
কেো েলরব নো। সেন বনু্ধ  োসে আরছ সকনো েোনরে হরব। বললোম নো আপনোরে , েো 
ক ব েো েরন একিরে ক ব। 
 
ধোাঁ কর  ক রগ সগর  কমে  বলরলন, বোরে কথো কবোরলো নো! কেোমো  িরে আমোরে  
কবোঝোাঁপড়ো হরচ্ছ, েো  মরধয কোলো আেোসম সেনরে আরি কী কর ? 
 
আসম বললোম, কোরলো সক নীল বুসঝ নো আম ো েো েরন এক, একিরেই থোকব। 
 
েোই কহোক, আ  একেো অসধরবশরন সনস্পসত্ত হর  কগল িব সকছু –এ-অসধরবশরন হোসে  
 ইল মোরহোমৎ সিং, আবেুেো খোন, আ  কেোে আকব । অরনক আরলোেনো  প  কশষ 
পেলন্ত একেো বযবস্থো হল। েু-েন অসফিো রকই আগ্রো কফোরেল  একেো নকশো কেব-
নকশো  সেে সের  কেসখর  কেব ককোথো  ককোথো  আরছ গুিধন। আসম িসেয বরলসছ 
সকনো েোেোই ক ো  েরনয েো েবরষল েোরবন কমে  কশোরটো। বোক্স কেখরে কপরল 
কিখোরনই ক রখ কেরবন। একেো কছোরেো বে ো  খোবো  েোবো  কবোঝোই কর  আন্দোমোরন 
পোসির  কেরবন–বে ো এরি কনোঙ  কফলরব  োেলযোন্ড দ্বীরপ আম ো কিখোরন সগর  উিব 
বে ো । কমে  কশোরটো েখন সনরে  কোরে সফর  আিরবন। েো প  ছুসে  ে খোে 
ক রবন কযোরেন মিলেোন, আগ্রো , সগর  সমলরবন আমোরে  িরে হীর  মোসনক েোগ 
বোাঁরেো ো ো হরব েো প  কমে  কশোরন্টো  বখ োও কনরবন কযোরেন মিেোন। ছ-েরনই 
প্রসেজ্ঞো ক লোম ককোরনোমরেই এ-বযবস্থো  অনযথো ক ব নো। মন আ  মুখ সের  এেোরব 
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িে োে  ককউ প্রসেজ্ঞো কর  নো। িো ো োে বরি েুরেো নকশো ধেস  কর  িই ক লোম 
েো েন আবেুেো, আকব , মোরহোমৎ আ  আসম। 
 
লম্বো কোসহসন শুরন অধী  হর  পরড়রছন বুঝরে পো সছ–সম. কেোন্স কেো ছেফে ক রছন 
আমোরক খোাঁেো  সপ বো  েনয। েেূ  িম্ভব িংরক্ষরপ বলসছ, কশোরটো শ েোন েো েবরষল 
সগর  আ  সফর  এরলন নো। সকছুসেন পর ই একেো ডোক েোহোরে  েোত্রীরে  েোসলকো  
কশোরটো  নোম আমোরক কেখোরলন কযোরেন মিেোন। হিোৎ নোসক কোকো মো ো কগরছন, 
কোকো  অরনক েোকো কপর  িোমস ক েোকস রে ইেফো সের  কেরশ সফর  েোরচ্ছন পোাঁে 
িযোঙোেরক পরথ বিোরে একেুও সদ্বধো নো-কর । সেন কর ক পর  আগ্রো  সগর  মিলেোন 
কেখরলন েো ে  কর সছরলন, েোই হর রছ– ত্নরপসেকো িসেযই উধোও হর রছ। কে-শরেল  
বরশ গুিকথো ফোাঁি কর সছলোম, েো  ককোরনোেোই -ক রখ স্কোউরিলেো একোই আিিোৎ 
কর রছ বোক্স-কবোঝোই  ত্ন। কিসেন কথরক আমো  েীবনধো রণ  লক্ষয েোাঁসড়র রছ একেোই 
প্রসেসহংিো। িো োসেন েোবেোম কীেোরব কনও ো েো  প্রসেসহংিো–িো ো োে সব োম সেেোম 
নো কিই সেন্তো । শ রন স্বপরন েোগ রণ ছো ো  মরেো প্রসেসহংিো কোমনো েোড়ো ক ে 
আমোরক কুর  কুর  কখে মগরে  কেে েো প্রসেসহংিো ছোড়ো আ  ককোরনো সেন্তো িোই কপে 
নো মোথো । 
 
আইনকোনুরন  কেো োকো  োসখসন–ফোাঁসিকোরি  িম্ভোবনোরক আমল সেইসন। কপোরল েো 
থোকুক, প্রসেসহংিো আমোরক সনরেই হরব। এমনকী আগ্রো   ত্নও নগণয হর  সগর সছল 
আমো  েখনকো  উে োে কশোরন্টো-সনধন সেন্তো  ফরল। 
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এ-েীবরন আসম অরনক সকছুই কর সছ। েো ক ব বরল মরন কর সছ েোই কর সছ। ক রে 
পোস সন এমন েৃষ্টোন্ত একেোও কনই। সকন্তু িুরেোরগ  অরপক্ষো  থোকরে হর রছ 
অরনকগুরলো েীর্ল বছ । বরলসছ শুরনরছন সনশ্চ , ওষুধপত্র ডোিোস   সকছু সকছু 
সশরখসছলোম কম্পোউন্ডোস  ক রে ক রে। একসেন কর কেন কর সে েেরল  মরধয 
একেন কলোকরক বর  সনর  এল ডোিো খোনো । ডক্ট  কিোমো েরন  কিসেন জ্ব  
হর সছল। কলোকেোরক আসমই কেখলোম। আন্দোমোরন  আসেবোিী। অিুরখ েুরগ েুরগ মৃেুয 
িোমরন কেরখ সনেলন েেরল সগর সছল ম বো  েরনয। কলোকেো িোরপ  বোচ্চো  মরেোই 
সবষধ  কেরনও সেসকৎিো ক লোম–েু-মোি পর  সেসবয কহাঁরে েরল কবড়োরে লোগল। কিই 
কথরক আমো  নযোওেো হর  কগল কি। েেরল কেরে হে নো। সেন োে আমো  কুাঁরড়  
আরশপোরশ রু্ রু্  ক ে। ও  েোষোও সকছু সকছু সশরখ সনলোম েোরে ও আমো  আ ও 
কবসশ নযোওেো হর  পড়ল। 
 
কলোকেো  নোম কেোেো! খুব েোরলো কনৌকো েোলোরে পো ে। সনরে  একেো বরড়ো সছপ 
কনৌরকোও সছল। আমো  েনয ক রে পোর  নো কহন কোে সছল নো কেোেো  কোরছ এে 
নযোওেো সছল আমো । মুসি  পথ খুাঁরে কপলোম ও  মরধয। শলোপ োমশল ক লোম। পুর োরনো 
একেো র্োরে কলোকেন ককউ েো  নো, পোহো োেো ও কনই। ককোরনো এক গেী   োরে সছপ 
কনৌরকো সনর  কিখোরন আিরব কেোেো। বরল সেলোম অরনকগুরলো লোউর   কখোল ে সে 
কর  কেন েল আরন, কিইিরে সমসষ্ট আলু, নো রকল আ  েুপসড় আলু। 
 
কেোেো কলোকেো কেমন অনুগে, কেমসন খোাঁসে। ও- কম সবশ্বোিী অনুে  েুসন ো  ককউ 
কখরনো কপর রছ সকনো িরন্দহ। কনৌরকো সনর  সবরশষ কিই  োেসেরে েোঙো র্োরে হোসে  
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হল কি। কপোল কী কেখুন। সিক কিইসেনই কর সেরে  একেন গোডল হোসে  কিখোরন। 
অসে েোরচ্ছেোই কলোক, শ েোন বলরলই েরল। েোরে পোিোন। িুরেোগ কপরলই আমোরক 
অপমোন ক ে, গোলোগোসল সেে, কমর  গোর  কোলসিরে কফরল সেে। িব হেম কর  
কগসছ–প্রসেসহংিো  েনয কেে েো জ্বরল পুরড় কগরছ, সকন্তু সকছু ক রে পোস সন। িুরেোগ 
কপলোম কিই  োরে। স্ব ং েগবোনই কেন দ্বীপ কছরড় েোও ো  আরগ প্রসেসহংিো  িুরেোগ 
বোসড়র  ধ রলন আমো  িোমরন। আমো  সেরক কপছন সফর  কযোাঁরধ বনু্দক সনর  পোরড় 
েোাঁসড়র সছল কি। এসেক-ওসেক েোকোলোম িুরক সর্লু বো  কর  কেও ো  মরেো পোথর   
িন্ধোরন কপলোম নো। 
 
েো পর ই একেো অদু্ভে সেন্তো এল মোথো । অন্ধকোর  বরি পরড় কবট খুরল হোরে সনলোম 
কোরি  পো-খোনো। সেন লোরফ এরি েোাঁড়োলোম কপছরন। কবোাঁ কর  রু্র  েোাঁসড়র  বনু্দক 
েুলল কি। েেক্ষরণ কনরম এরিরছ আমো  ককরিো পো–এক মোর ই কপোল-েপোল কেরঙ 
ঢুরক কগল সর্লু  মরধয। েেরল কিখোরন েসে কখরনো েোন, ছসড়র  সছসের  থোকো সর্লু  
সেে এখনও কেখরে পোর ন। লোসি হোাঁসকর  েোল িোমলোরে নো-কপর  আসমও হুড়মুসড়র  
পড়লোম পোিোরন  গোর  এবং েু-েরনই সিকর  পড়লোম মোসেরে। উরি েোাঁসড়র  কেখলোম 
কি আ  নড়রছ নো। উরি পড়লোম কনৌকো । একর্ণ্টো লোগল মোঝ-িমুরররে কপৌঁরছোরে। 
কেোেো ও  েোবেী  পোসথলব িম্পে িরে এরনসছল–কেবরেবী আ  অস্ত্রশস্ত্র সকছুই বোে 
কে সন। সেসনিপরত্র  মরধয সছল একেো লম্বো বোাঁরশ  বশলো আ  সকছু নো রকল কছোবড়ো  
মোেু । এই েুরেো সেসনি সের  পোল বোসনর  েুরল সেলোম কনৌকো  ওপ । কেফ েোরগয  
হোরে কছরড় সের  েশসেন অথই েরল কেরি  ইলোম। েো প  একেো িওেোগস  েোহোে 
েুরল সনল আমোরে ! মোল  েীথলেোত্রী সনর  েোহোে েোসচ্ছল সিেোপু  কথরক কিৌসে 
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আ রব  কে ২৮–মকো  কঢোকবো  মূল প্ররবশপরথ  সেরক। কিই সেড়-েোট্টো  মরধয সেসবয 
সমরশ কগলোম আসম আ  কেোেো! েমৎকো  একেো গুণ সছল ওরে । গোর  পরড় আলোপ 
ক ে নো, খুাঁসের  খুাঁসের  কপরে  কথো বো  ক বো  কেষ্টো ক ে নো। 
 
আমো  কিই একোন্ত অন্ত ে পুাঁেরক িোসথরক সনর  কেিব অযোডরেঞ্চোর   মধয সের  কেরে 
হর সছল েো  িব বলরে কগরল  োে কেো  হর  েোরব, আপনোরে  ধধেল ফুর োরব। কেরি 
কেরি কবড়োরে লোগলোম েুসন ো  নোনোন েো গো  একেো  প  একেো বোধো আিো  লন্ডন 
কঢোকো আ  হর  উিল নো। লক্ষযেুযে অবশয হইসন–একসেরন  েরনযও প্রসেসহংিো  সেন্তো 
আমোরক কছরড় েো সন। রু্সমর  রু্সমর  স্বপ্ন কেখেোম কশোরন্টোরক। েো প  এক িমর  
বছ  সেন েোর ক আরগ ইংলরন্ড সফর  এলোম। কশোরটোরক খুাঁরে কব  ক রে কবগ 
পোইসন। সহর  মোসনক কবরে সের রছ সকনো আরগ কিই কখোাঁে সনলোম! বনু্ধত্ব ক লোম 
একেরন  িরে। সন সমে খব  সেে কি। নোমেো বলব নো! কেলখোনো  কেের  আ  
কোউরক লযোরে কবাঁরধ আনরে েোই নো। েোই কহোক, খব  কপলোম সহর  মোসনক এখনও 
কোরছই আরছ সবসি কর সন। বহু কেষ্টো ক লোম শ েোনেো  কোরছ েোও ো  সকন্তু 
ককোরনোসেক সের ই পো লোম নো। মহো ধসড়বোে সছল কলোকেো েো  ওপ  পোহো ো  
ক রখসছল েু-েুরেো প্রোইেফোইেো  লড়োইবোে মেোনরক। েুই কছরল আ  সখেমেগো ও 
পোহো ো সেে সেন  োে। 
 
েোই কহোক, একসেন খব  কপলোম কশোরন্টো ম রে বরিরছ। মর  সগর  আমো  হোে ফিরক 
পোলোরব কেরব পোগল হর  েখুসন ছুেলোম বোগোরন েোনোলো সের  উাঁসক কমর  কেখলোম েু-
পোরশ েুই কছরল সনর  শুর  আরছ সবছোনো । সেন েরন  েক  একোই সনেোম কেের  
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ঢুরক েো  আরগই আমো  ওপ  কেোখ পড়রেই কেো োল ঝুরল পড়ল কশোরন্টো । বুঝলোম 
মো ো কগল শ েোন? কিই  োরেই র্র  ঢুরক কোগেপত্র লোে-র্োে ক লোম।  ত্নগুরলো 
লুসকর রছ কেখোরন, েো  সিকোনো েসে ককোথোও ক রখ থোরক, এই আশো  েন্নেন্ন কর  
খুাঁেলোম িব সকছু। সকন্তু কি- কম ককোরনো হসেশ কপলোম নো।  োরগ হেোশো  বুরনো 
ববলর   মরেো কখরপ সগর সছলোম েখন। েরল আিো  িম  মরন হল সশখ বনু্ধরে  িরে 
েসে কেখো হ । েখন েসে বসল েোরে  কে কশোরটো মর  েোও ো  প ও আমোরে  
েো েরন  রৃ্ণো  সনেশলন েো  বুরক  ওপ  ক রখ এরিসছ, েোহরল সনশ্চ  খুসশ হরব ও ো। 
েোই নকশো  কেেোরব েো েরন িই কর সছলোম, কিই েোর   িংরকে একেো কোগরে 
সলরখ সপন সের  এাঁরে সেলোম ও  বুরক। কবোকো বোসনর  েোরে  ঐশ্বেল লুি কর  এরনরছ, 
েোরে  ে ফ কথরক ককোরনো সেে নো-সনর  কবর  েোরব কশোরন্টো–এ সক হ । একেো সেে 
অন্তে িরে েোক। 
 
কোরলো ন খোেক সহরিরব কেোেোরক কেসখর  েু-কবলো  খোও ো কেোেোসচ্ছলোম আসম! কেমে 
কর  কোাঁেো মোংি সেসবর  কখর  েুদ্ধ-নৃেয নোেে কেোেো–সেরন  কশরষ শুধু কপসনরেই ের  
উিে আমো  েুসপ। পসিরেস  লরে  িব খব ই কোরন আিে।  ত্ন নোসক এখনও পোও ো 
েো সন সকন্তু কখোাঁে েলরছ। কর ক বছ  কগল এইেোরব। েো প  এল কিই খব ।  ত্ন 
পোও ো কগরছ। একেম ওপ েলো  সম. বোরথলোসলসমউ   োিো সনক গরবষণোগোর  আরছ 
 ত্নরপসেকো। েখুসন েরল এলোম পসিরেস  লরে। অরনক কেরখও কেরব কপলোম নো কোরি  
পো সনর  অে উাঁেুরে উিব কী কর । শুসন ছোরে একেো কিলো-ে েো আরছ। সম. কশোরটো 
 োরত্র কখন কখরে েোন, কি-খব ও কপর সছলোম। কেোেোরক সের  কোে ফরে ক বো  
ফসন্দ আাঁেলোম। ও  ককোমর  এক বোসন্ডল েসড় েসড়র  সেলোম। কেও োল আ  নল কবর  
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কবড়োরল  মরেো ি  ি  কর  ছোরে উরি কগল কেোেো সকন্তু কপোল খো োপ আমো  কেখো 
কগল বোরথলোরলোসমউ কশোরটো কখরে েোনসন, র্র  বরি আরছন। বরি বরিই মো ো কগরলন 
কেোেো  সবষ-মোখোরনো সের । র্র  ঢুরক কেখলোম কপখম েুরল ম ূর   ফুসেলরে নোেরছ 
কেোেো ও  ধো ণো বোহোেুস   কোে কর  কফরলরছ। কেরখই  ি েরড় কগল মোথো । েসড়  
আগো সের  সপসের  কমর ই কফলেোম কিসেন–হোাঁেড়-পোাঁেড় কর  সিাঁসড় কবর  পোসলর  কগল 
বরল  রক্ষ। মো  কখর  আ   িরখরকো সপশোে েোেী  গোলোগোল শুরন কিসেন ও অবোকই 
হর সছল। েসড় কবাঁরধ  ত্নরপসেকো আরগ নোসমর  সেলোম নীরে। েো প  েসড় কবর  হড়রক 
কনরম এলোম সনরে। আিবো  আরগ েোর   িংরকে ক রখ এলোম কেসবরল  ওপ  েোরে 
কবোঝো েো ,  রত্ন েোরে  অসধকো  িবলোরগ্র, অরনক হোে রু্র   ত্নরপসেকো এখন েোরে ই 
কোরছ। কনরম েোও ো  প  কেোেো েসড় কেরন েুরল সনর  েোনলো বন্ধ কর  কে-পরথ 
উরিসছল–কিই পরথই কনরম কগল নীরে। 
 
আ  সকছু বলো  কেো কেখসছ নো। একেন মোসঝ  কোরছ শুরনসছলোম অর ো ো লঞ্চরক কেকো 
মো ো  মরেো সস্পড় নোসক এ-েেোরে ককোরনো লরঞ্চ ই কনই। েোই সিক ক লোম ওই 
লরঞ্চই েম্পে সেরে হরব। বুরড়ো সস্মথরক অরনক েোকো সের   ফো ক লোম, েোহোরে েুরল 
সের  আিরে হরব। বযোপো েো কগোলরমরল আাঁে কর  ককৌেুহল কেখো সন সস্মথ–গুি কথো 
েোনরে েো সন। েো বললোম েো অক্ষর  অক্ষর  িসেয বরল েোনরবন। িসেয বললোম শুধু 
সনরে বোাঁেবো  েরনয, িসেয বলোেো বোাঁেবো  একমোত্র পথ বরল, আপনোরে  সেত্তসবরনোেরন  
েরনয ন –ককননো আপনো ো আমো  খুব একেো েোরলো কর নসন। আসম েোই েুসন ো েোনুক 
কমে  কশরটো আমো  িরে কী েুবলযবহো  কর রছ। েো েরন  প্রসে কী ের্নয আে ণ 
কর রছ ও েো  েরনয আসম েো ী ন  কমোরেই। 
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শোললক কহোমি বলরল, কোসহসনেো িসেযই অেযন্ত অিোধো ণ এ- কম একেো 
ককৌেুহরলোেীপক মোমলো  উপেুি উপিংহো  বরে। কোসহসন  কশরষ  সেরক েো বলরল, 
েো  মরধয নেুন সকছু কপলোম নো। িবই েোসন একেো সবষ  ছোড়ো : েসড়েো েুসমই িরে 
এরনসছরল। এইেুকুই ককবল েোনেোম নো। েোরলো কথো, আসম কেরবসছলোম কেোেো  কোরছ 
সবষ-মোখোরনো সে  আ  কনই। েো িরেও ছুেন্ত লঞ্চ কথরক একেো সে  আমোরে  সেপ 
কর  ছুড়ল ককমন কর ? 
 
সের   থসলেো হোস র  কফলরলও কেো-পোইরপ  মরধয একেো কথরক সগর সছল। 
 
আ! েোও কেো বরে! এেো কেো মোথো  আরিসন আমো । বলরল কহোমি। 
 
অমোস কেোরব বলরল কর সে, বলুন আ  সকছু েোনো  কনই! 
 
অযোরথলসন কেোন্স বলরল, কহোমি, আপনো   িরবোরধ  েোস ফ ক রে হ ; অপ োরধ  
বযোপোর ও আপসন িমঝেো  বযসি,  িজ্ঞ পুরুষ। েরব কী েোরনন, কেলবয বরড়ো কসিন। 
আপনো  আ  আপনো  বনু্ধ  কথো  োখরে সগর  িীমো  বোইর  কেরে হর রছ আমোরক। 
গল্পকো  এই কলোকসেরক েোলোেোসব সের  খোাঁেো  নো-কপো ো পেলন্ত আমো  স্বসে কনই। গোসড় 
এখনও নীরে েোাঁসড়র । েু-েন ইনরস্পকে ও  র রছ নীরে  েলো । িোহোরেয  েনয 
অনুগৃহীে  ইলোম আপনোরে  েুেরন  কোরছই। সবেো  আ ম্ভ হরল সকন্তু আপনোরে  
ে কো  হরব। গুডনোইে। 
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গুডনোইে আপনোরে  েুেনরকই, বলরল স্মল। 
 
স্মল, আরগ েুসম কবর োও কেো, র্  কথরক কবর োরে কবর োরে বলরল কেোন্স। আন্দোমোন 
দ্বীপপুরে েো কর ছ, আমো  মোথো  কিইেোরব ককরিো পো হোাঁকড়োবো  িুরেোগ কেোমো  সেসচ্ছ 
নো। 
 
েুই মূসেল সনিোন্ত হও ো  প  সকছুক্ষণ েুপ কর  বরি ধুমপোন ক লোম আসম আ  
কহোমি। েো প  বললোম, নোেক কেো কশষ হল। কেোমো  েেন্ত পদ্ধসে পেলরবক্ষরণ  
িুরেোগও আমো  ফুর োল–এই ককিই কশষ ককি। সমি মিেোন আমোরক েো  েোবী স্বোমী 
সনবলোেন কর রছন, আসম েোরে বরেল কগসছ। 
 
সিক েো ে  কর সছলোম। আসম সকন্তু েো ো অসেনন্দন েোনোরে পো সছ নো কেোমোরক! 
 
শুরন মরন বরড়ো লোগল। 
 
আহে করে বললোম, আমো  পছন্দ কেোমো  মরনোমরেো ন  ককন েোনরে পোস ? 
 
আর , েো ন । পছন্দ কেোমো  সিকই হর রছ। সমি মিলোেোরন  মরেো মধু  স্বেোরব  
েরুণী খুব কমই কেরখসছ আসম–কে-কোে আম ো কর সছ উসনও েোরে িোহোেয ক রে 
পো রবন বরল আমো  সবশ্বোি। এ-বযোপোর  সেসন একেো জ্বলন্ত প্রসেেো বোবো  অনযোনয 
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কোগেপরত্র  মরধয কথরক আগ্রো নকশো উদ্ধো  কর  কীেোরব এেসেন ক রখসছরলন েোব 
সেসকসন। েরব কী েোন েোরলোবোিো সেসনিেো আরবগপ্রিূে েো কসিন, শীেল, সনকষ 
েুসি  অন্ত ো । আসম সকন্তু কশরষ েোরকই মোথো   োসখ, প্রথমেোরকই পোর । সবর  েোই 
এ-েীবরন ক ব নো–সবেো বুসদ্ধ পোরছ আচ্ছন্ন হর  েো  এই ের ই ক ব নো। 
 
কহরি কফললোম আসম। বললোম, আশো কস  আমো  সবেো বুসদ্ধ কশষপেলন্ত অসগ্নপ ীক্ষো  
উত্তীণল হরব। সকন্তু েো ো কেোমোরক কে েীষণ কোসহল লোগরছ! 
 
েো কেো লোগরবই, ে ংক  পস েরম  কে  শুরু হর  কগরছ কে। িোমরন  িোেেো সেন 
কেফ কছড়ো নযোকড়ো  মরেো কনসের  থোকব। 
 
িসেযই েুসম একেো আশ্চেল মোনুষ! অরনয  কক্ষরত্র েো শুধু কুাঁরড়সম কেোমো  কক্ষরত্র েো  
পোলো বেল র্রে সবপুল প্রোণশসি আ  প্রেি উেীপনো  মরধয। 
 
সিক বরলছ। আসম প্রথম কেসণ  সনষ্কমলো হরে পোস , আবো  েোরুণ কমলি প্রোণবন্ত পুরুষও 
হর  উিরে পোস । েুসেই পোরব এই আমো  মরধয। কগযরে  লোইন ক-েো েোই প্রো  মরন 
পরড় : 
 
Schade dass die Natur nur einen Mensch aus dir schuf, Denn Zum 
Wurdigen Mann War and Zum Schelmen der Stoff. 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সাইন অফ ফফার । আর্থার ফ ানান ডয়েল । শালথ  ফ ামস 

209 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ও হযোাঁ, ন উড  হরিয আমো  একেো অনুমোন কশষ পেলন্ত িসেয হল কেখসছ। িসেযই 
বোসড়  মরধয একেন িযোঙোে পুরষ  োখো হর সছল–নোম েো  লোল  োও খোিো েোক । 
কেোন্স েোহরল অন্তে একেনরকও সনরে কথরক েোরল েোনরে কপর রছ এবং এ-বযোপোর  
কৃসেরত্ব  বখ ো ককউ পোরব নো। 
 
আসম বললোম, েোগবোরেো ো ো সকন্তু কমোরেই নযোেয হল নো। আগোরগোড়ো েুসম কখরে ম রল। 
সকন্তু আসম কপলোম একেন বউ, কেোন্স কপল কৃসেত্ব, কেোমো  েনয  ইল কী? 
 
লম্বো, িোেো হোেখোনো েোরে  সেরক বোসড়র  শোললক কহোমি বলরল, ককোরকরন  এই 
কবোেলেো। 
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