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১. চমিঃ শালথ  ক ামস 
 
১৮৭৮ সার্র্ আম  র্ণ্ডন মিশ্বমিদ্যার্র্য়ি ডক্টি অি হ মডমসন মডেী র্াভ কমি এিং 
হসনামিভার্গ সাজলনর্দ্ি জনয মনধলামিি পাঠক্রর্  হ াগদ্ার্নি জনয হনট মর্  াত্রা কমি। 
হসখানকাি পাঠ হশষ কর্ি  থািীমি স কািী সাজলনরূর্প পঞ্চ  নদ্লাম্বাির্যাণ্ড 
হিমজর্ র্েি সর্ে  ুক্ত  য়। মসএ স র্য় ঐ হিমজর্ র্েি ক লস্থর্ মির্ ভািিিষল। আম  
হসখার্ন হ াগদ্ান কিিাি আর্গই মিিীয় আফগান  ুদ্ধ হির্ধ  ায়। হিাম্বাইর্ি জা াজ 
হথর্ক হনর্ ই জানর্ি পাির্া  আ াি হিমজর্ ে মগমিির্মলি মভিি মদ্র্য় অেসি  র্য় 
ইমি র্ধযই শত্রুপর্েি হদ্র্শ প্রর্িশ কর্ির্ি। আ াি  ি আিও অর্নক অমফসার্িি 
সর্ে  াত্রা কর্ি মনিাপর্দ্ই কান্দা াি হপৌঁির্া  এিং আ াি হিমজর্ ের্ক হপর্য় সর্ে 
সর্ে নিুন ক লভাি ে ণ কির্া । 
 
হসই অমভ ান অর্নর্কি জনযই এর্ন মদ্র্ সম্মান আি পর্দ্ান্নমি, মকন্তু দু্ভলাগয  আি 
মিপদ্ িাড়া আ ার্ক হস আি মকিুই মদ্র্ না। আ াি িাম নী হথর্ক সমিয়া আ ার্ক 
িাকলশায়াি িাম নীি সর্ে  ুক্ত কিা  র্র্ এিং িার্দ্ি সর্েই  াইওয়ার্ন্দি  ািামক 
 ুর্দ্ধ আম  অংশে ণ কির্া । হসখার্নই একম  ‘হ জাইর্’ িুর্র্  আ াি কাঁর্ধ মিদ্ধ 
 র্য় একখানা  াড় হভর্ে চুি াি কর্ি মদ্র্ আি সাির্েমভয়ান ধ নী া হেসর্ড় হগর্। 
আ াি আদ্লামর্  ার্িি প্রভুভমক্ত আি সা র্সি জনযই খুর্ন গাজীর্দ্ি  াি হথর্ক 
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হকানিকর্  হিঁর্চ হগর্া । এক া ভািিা ী হোড়ায় চামপর্য় হস আ ার্ক মনিাপর্দ্ িৃম শ 
র্াইর্ন মনর্য় এর্। 
 
 ন্ত্রণায় মেষ্ট এিং দ্ীেলস্থায়ী কষ্টর্ভার্গি ফর্র্ দু্িলর্ অস ায় অিস্থায় একদ্র্ আ ি 
সসমনর্কি সর্ে আ ার্ক হপর্শায়ার্িি হিস- াসপািার্র্ পামঠর্য় হদ্ওয়া  র্। হসখার্নই 
ধীর্ি ধীর্ি সুস্থ  র্ি র্াগর্া । ক্রর্  ওয়ার্ডলি মভির্ি  াঁ াচর্া কিা আি িািান্দায় 
হিৌর্ে এক ু-আধ ু হিড়ািাি  ি স্বাস্থযও মফর্ি হপর্া ।  ঠাৎ ভাির্িি অমভশাপ 
আমন্ত্রক জ্বর্ি আক্রান্ত  র্য় পড়র্া । কর্য়ক  াস আ াি জীির্নি হকান আশাই মির্ 
না। অির্শর্ষ আ াি  খন হসর্ি উঠর্া  িখন আম  এিই দূ্িলর্ ও শীণলকায়  র্য় 
পড়র্া  হ  এক া হ মডকযার্ হিাডল মস্থি কির্র্ন,–আি একম  মদ্নও নষ্ট না কর্ি 
আ ার্ক র্ণ্ডর্ন পামঠর্য় হদ্ওয়া উমচি। িদ্নুসার্ি আ ার্ক সসনযিা ী জা াজ 
‘ওর্িার্েস’-এ িুর্র্ হদ্ওয়া  র্ এিং িাি এক  াস পর্ি হপা লস াউথ হজম র্ি 
না র্া । নষ্টস্বাস্থয পুনরুদ্ধার্িি হকান আশাই িখন মির্ না, িিু হে  য় সিকাি 
স্বার্স্থযান্নমিি জনয নয়  াস স য় মদ্র্র্ন। 
 
ইংর্র্ণ্ড আমীয়-স্বজন হকউ মির্ না। কার্জই আম  িখন িািার্সি  ি স্বাধীন, অিশয 
সদ্মনক এগার্িা মসমর্ং িয় হপমন আর্য় একজন হর্াক  ি া স্বাধীন  র্ি পার্ি। এ 
অিস্থায় স্বাভামিকভার্িই আম  র্ণ্ডর্ন  ামজি  র্া , কািণ র্ণ্ডন  র্ে এ ন একিা িড় 
হডািা হ খার্ন সািা সাম্রার্জযি  ি ভ্র ণমির্াসী আি আর্সযপিায়ণ হর্ার্কিা এক দূ্িলাি 
 ার্ন এর্স ম মর্ি  য়। স্ট্রাণ্ড-এি এক া প্রাইর্ভ  হ ার্ র্র্ আিা  ীন অথল ীন জীিন 
কা র্ি র্াগর্। পর্কর্   া  াকা মির্ িাি িুর্নায় এক ু হিশী স্বাধীনভার্িই চর্র্ি 
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র্াগর্া । ফর্র্ ক্রর্  আমথলক অিস্থা এিই ভীমিপ্রদ্  র্য় উঠর্ হ  অমির্র্ম্বই িুঝর্ি 
পাির্া   য়   ানগিী হির্ড় ো াঞ্চর্র্ চর্র্ হ র্ি  র্ি, আি না  য় জীিন াত্রাি  ান 
সমূ্পণল পাল্টার্ি  র্ি। হশর্ষি মিকল্প াই হির্ি মনর্া । মস্থি কির্া , হ ার্ র্ হির্ড় 
হকান স্বল্পিযয়সাধয অঞ্চর্র্ এক া িাসা হনি। 
 
হ মদ্ন এই মসদ্ধান্ত কির্া  হসইমদ্নই ‘ক্রাইর্ মিয়ন িাি’-এ দ্াঁমড়র্য় আমি এ ন স য় 
হক হ ন কাঁর্ধ  াি িাখর্। মফর্ি দ্াঁমড়র্য়ই মচনর্ি পাির্া —স্টযা র্ফাডল, িা লস-এ 
আ াি অধীর্ন হেসাি মির্। র্ণ্ডর্নি মিপুর্ জনাির্ণয পমিমচি  ুর্খি দ্শলন পাওয়া 
একজন সেী ীন হর্ার্কি কার্ি খুিই সুখকি। এি আর্গ স্টযা র্ফাডল আ াি মির্শষ 
িনু্ধস্থানীয় মির্ না, মকন্তু হসমদ্ন িার্ক আম  সাের্  অভযথলনা জানার্া । হসও আ ার্ক 
হদ্র্খ খুমশই  র্। আনর্ন্দি আমিশর্ য িার্ক ‘হ ার্িণল’ এ  ধযাহ্ন হভাজর্নি আ ন্ত্রণ 
জানার্া  এিং এক া এক্কাগামড় মনর্য় দু্জর্ন  াত্রা কির্া । 
 
র্ণ্ডর্নি জনিহুর্ িাজপথ মদ্র্য় সশর্ে হ র্ি হ র্ি সমিস্মর্য় হস প্রশ্ন কির্, 
‘শিীি ার্ক মক কর্ি হফর্র্ি ওয়া সন? িাখামিি  ি শুমকর্য় হগি, গার্য়ি িে  র্য়র্ি 
িাদ্ার্ ি  ি।‘ 
 
আ াি অমভ ার্নি এক া সংমেপ্ত মিিিণ িার্ক মদ্র্া । হস মিিিণ হশষ  র্িই আ িা 
গন্তিযস্থর্র্ হপৌঁর্ি হগর্া । আ াি দু্ভলার্গযি কাম নী শুর্ন স র্িদ্নাি সুর্ি হস ির্র্, 
‘আ া হিচামি! এখন মক কির্ি?’ 
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‘এক া িাসা খুঁজমি’, আম  জিাি মদ্র্া । ‘ ুমক্তসেি ভাড়ায় এক া আিা দ্ায়ক িাসা 
পাওয়া  ায় মকনা হসই স সযািই স াধান কির্ি হচষ্টা কিমি।‘ 
 
আ াি সেী  ন্তিয কির্, ‘খুি আশ্চ ল হিা! িুম ই মিিীয় িযমক্ত হ  ঐ কথাগুমর্ আজ 
আ ার্ক ির্র্র্।‘ 
 
‘প্রথ  িযমক্তম  হক?’ আম  প্রশ্ন কির্া । 
 
‘হর্াকম   াসপািার্র্ি হকম কযার্ হর্ির্ি মির্ি কাজ কর্ি। আজ সকার্র্ই হস দু্িঃখ 
কিমির্। এক া ভার্ িাসা হস হপর্য়র্ি। মকন্তু ভাড়া া িাি আয়র্েি িাইর্ি। অথচ 
একজন অংশীদ্ািও হস পার্ে না।‘ 
 
আম  হচঁমচর্য় ির্র্া , ‘হস  মদ্ িাসাি এিং ভাড়াি এজজন অংশীদ্াি সমিযই চায়, 
িা র্র্ আম ই হসই হর্াক। সেী ীন থাকাি চাইর্ি একজন অংশীদ্াি আ ািও পিন্দ।’ 
 
 র্দ্ি পার্ত্রি উপি মদ্র্য় আ াি মদ্র্ক িামকর্য় স্টযা র্ফাডল ির্র্, ‘শার্লক হ া সর্ক 
িুম  এখনও হচন না। স্থায়ী সেী ম সার্ি িুম   য় হিা িার্ক পিন্দ কির্ি না।‘ 
 
‘হকন? িাি মিরুর্দ্ধ মক ির্িাি আর্ি?’ 
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‘না, এি হকান হদ্ার্ষি কথা আম  ির্মি না। ির্ি িাি মচন্তাভািনাগুর্র্া এক ু অদু্ভি 
ধির্নি—মিজ্ঞার্নি কিকগুমর্ শাখায় হিশ উৎসা ী। আম   িদূ্ি জামন, হর্াকম  হিশ 
ভে।’ 
 
‘ডাক্তািী িাত্র মনশ্চয়’, আম  ির্র্া । 
 
‘না—হস হ  মক  র্ি চায় হসমিষর্য় আ াি হকান ধািণাই হনই। আ াি মিশ্বাস হস 
শিীি-সংস্থান মিদ্যায় হিশ পািদ্শলী। একজন প্রথ  হেণীি িসায়নমিদ্ও ির্ । মকন্তু 
আম   িদূ্ি জামন হস হকানকার্র্ মনয়ম ি হকান ডাক্তািীশার্েি পাঠ হনয় মন। িাি 
পড়াশুনাও অিযন্ত আর্গািার্র্া আি খা র্খয়ামর্। মকন্তু নানা মিষর্য় জ্ঞান হস এি সঞ্চয় 
কর্ির্ি হ  িাি অধযাপকর্দ্িও িাক হর্র্গ  ায়।’ 
 
আম  মজজ্ঞাসা কির্া , ‘িুম  মক হকানমদ্ন জানর্ি চাও মন হস মক  র্ি পার্ি?’ 
 
‘না। িাি  র্নি  মদ্স কিা হসাজা কাজ নয়। ির্ি হখয়ার্ জাগর্র্ িাি  ুর্খ কথাি খই 
হফার্ ।’ 
 
আম  ির্র্া , ‘িাি সর্ে হদ্খা কির্ি চাই।  মদ্ কািও সর্েই িাস কির্ি  য়, আম  
পড়াশুনা-কিা চুপচাপ হর্াকই পিন্দ কমি। অিযমধক হগার্ ার্ িা উর্েজনা স য কিিাি 
 ি শমক্ত এখনও মফর্ি পাই মন। ও দু্র্ া িস্তুই আফগামনস্থার্ন এি হিশী হপর্য়মির্া  
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হ  আি  িমদ্ন হিঁর্চ থাকি ওর্িই চর্র্  ার্ি। হিা াি ওই িনু্ধি সর্ে হক ন কর্ি 
হদ্খা  র্ি পার্ি?’ 
 
সেী উের্ি ির্র্, ‘মনশ্চয় হস হর্ির্ি মির্ি আর্ি।  য় হস সপ্তার্ ি পি সপ্তা  হস 
স্থানই  াড়ায় না, আি না  য় হিা সকার্ হথর্ক িাি প লন্ত হসখার্ন কাজ কর্ি। িুম  
চাও হিা খাওয়া হশষ কর্ি একসর্েই হসখার্ন পামি।’ 
 
‘মনশ্চয়  াি’ আম  ির্র্া । িািপিই আর্র্াচনা অনয পর্থ হ াড় মনর্। 
 
হ  ভের্র্ার্কি স -িামসন্দা  িাি প্রস্তাি এই াত্র কির্া , হ ার্িণল হথর্ক হিমির্য় 
 াসপািার্র্  ািাি পর্থ িাি সম্পর্কল আিও মকিু মিিিণ স্টযা র্ফাডল আ ার্ক জানান। 
ির্র্, ‘িাি সর্ে  মদ্  ামনর্য় চর্র্ি না পাি, িা র্র্ মকন্তু আ ার্ক হদ্াষ মদ্ও না। 
 ার্ঝ  ার্ঝ হর্ির্ি মির্ি হদ্খা-সাোর্িি ফর্র্ িাি হ  ুকু পমিচয় হপর্য়মি িাি হিশী 
মকিু আম  জামন না। িুম ই এক প্রস্তাি কর্িি, কার্জই আ ার্ক হ ন দ্ায়ী কর্িা না।’ 
 
আম  ির্র্া , ‘ ামনর্য় চর্র্ি না পাির্র্ সর্ি হগর্র্ই  র্ি। িািপি সেীি মদ্র্ক এক ু 
কড়া হচার্খ িামকর্য় ির্র্া , ‘হদ্খ স্টযা র্ফাডল,  র্ন  র্ে মির্শষ হকান কাির্ণ িুম  এ 
িযাপার্ি মনর্জর্ক জড়ার্ি চাইি না। হর্াকম ি হ জাজ খুি খাপ্পা নামক? না আি মকিু? 
হির্খ-হের্ক কথা ির্র্া না।’ 
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হস হ র্স ির্র্, ‘অমনিলচনীয়র্ক ভাষায় প্রকাশ কিা স জ নয়। আ াি মিচার্ি হ া স 
এক ু অমি-সিজ্ঞামনক ধার্িি হর্াক—প্রায় অনুভূমি ীন। অমনষ্টসাধর্নি উর্েশয নয়, 
শুধু াত্র ফর্াফর্ সম্পর্কল সমঠক ধািণা র্ার্ভি গর্িষণাি খামির্িই হস িাি িনু্ধর্ক 
একমচ র্  উমদ্ভজ্জ উপোি হের্ি মদ্র্ে, িাও কল্পনা কিা  ায়। িাি প্রমি সুমিচাি 
কির্ি  র্র্ ির্র্ি  য়, ওই একই কাির্ণ স ান িৎপিিাি সর্ে হস মনর্জও ও া 
হখর্ি পার্ি। মনমদ্লষ্ট ও সমঠক জ্ঞানাজলর্নি প্রমি িাি এক া হনশা আর্ি ির্র্  র্ন  য়।’ 
 
‘এ া হিা খুি ভার্র্া কথা।’ 
 
‘ভার্, ির্ি িাড়ািামড় ে র্ি পার্ি।  খন হকউ িযির্েদ্-কর্ে  ৃি প্রাণীর্ক র্ামঠ মদ্র্য় 
মপ ার্ি শুরু কর্ি, িখন হস িযাপাি া িড়ই মকমু্ভিমক াকাি  র্য় ওর্ঠ।’ 
 
‘ ৃি প্রাণীর্ক র্ামঠি িামড়!’ 
 
‘ যাঁ।  ৃিুযি পর্ি শিীর্ি আোর্িি দ্াগ কি া পর্ড় হস া পিীো কর্ি হদ্খিাি জনয 
িার্ক এিক  কির্ি আম  মনর্জি হচার্খ হদ্র্খমি।’ 
 
‘িািপর্িও িুম  ির্ি, হস হ মডকযার্র্ি িাত্র নয়?’ 
 
‘না। ইশ্বি জার্নন িাি পড়াশুনাি উর্েশয মক। মকন্তু আ িা হিা এর্স পর্ড়মি। িাি 
সম্পর্কল মনর্জই হিা াি ধািণা গর্ড় মনও।’ ির্র্ি ির্র্ি এক া সংকীণল গমর্র্ি হ াড় 
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মনর্য় হিা  পার্শি দ্িজাি মভিি মদ্র্য়  াসপািার্র্ি এক া অংর্শ প্রর্িশ কির্া । এ 
জায়গা আ াি পমিমচি। মিনা সা ার্ যই ঠাণ্ডা পাথুর্ি মসঁমড় হির্য় উর্ঠ র্ম্বা িািান্দা ধর্ি 
এর্গার্ি র্াগর্া । দু্ই পার্শ সাদ্া হদ্ওয়ার্ আি িাদ্া ী দ্িজাি সামি। প্রায় হশষ 
প্রার্ন্ত নীচু মখর্ানওয়ার্া হ  পথ া হিমির্য় হগর্ি হস া ধর্ি এমগর্য় হগর্র্ই হকম কযার্ 
র্যাির্ি ামি। 
 
উঁচু েি। চািমদ্র্ক অসংখয হিাির্। কিক সাজার্না, কিক িড়ার্না। এখার্ন-হসখার্ন 
চওড়া নীচু হ মির্। িাি উপি িক ন্ত্র, হ স্ট-ম উি আি হিা  িুনর্সন িামি, িাি হথর্ক 
নীর্ কাঁপা-কাঁপা মশখা হিরুর্ে। ের্ি একম  াত্র িাত্র হকার্ণি হ মির্র্ উপুড়  র্য় কাজ 
কির্ি। আ ার্দ্ি পার্য়ি শে শুর্ন হ  একিাি মফর্ি িাকার্। িািপি হসাজা দ্াঁমড়র্য় 
আনর্ন্দ হচঁমচর্য় উঠর্। আ াি সেীি মদ্র্ক হচাখ হফর্র্ ‘হপর্য়মি! হপর্য়মি!’ ির্র্ 
চীৎকাি কির্ি কির্ি হস এক া হ স্ট-ম উি  ার্ি মনর্য় আ ার্দ্ি মদ্র্ক িুর্  এর্। 
‘এ ন এক া মি-এর্জন্ট আম  হপর্য়মি এক াত্র ম র্ ার্লামিন িািাই  াি হথর্ক ির্ামন 
পর্ড়, আি মকিুি িািাই নয়।‘ এক া হসানাি খমন আমিষ্কাি কির্র্ও হিাধ  য় এি 
চাইর্ি হিশী আনর্ন্দ িাি হচাখ- ুখ উদ্ভামসি  ি না। 
 
‘ডািঃ ওয়া সন, ম িঃ শার্লক হ া স’, আ ার্দ্ি দু্-জনর্ক পমিচয় কমির্য় মদ্র্য় স্টযা র্ফাডল 
ির্র্। 
 
হিশ হজার্িি সর্ে আ াি  াি হচর্প ধর্ি হস সাদ্র্ি ির্র্, ‘হক ন আর্িন?  র্ন 
 র্ে, আপমন আফগামনস্থার্ন মির্র্ন?’ 
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‘হসকথা আপমন জানর্র্ন হক ন কর্ি?’ আম  সমিস্মর্য় মজজ্ঞাসা কির্া । 
 
 ুচমক হ র্স হস ির্র্, ‘ও কথা থাক।’ এখন স সযা া  র্ে ম র্ ার্লামিন মনর্য়। আ াি 
এই নিুন আমিষ্কার্িি গুরুত্ব আপমন মনশ্চয় িুঝর্ি পাির্িন?’ 
 
আম  জিাি মদ্র্া , ‘িসায়র্নি মদ্ক হথর্ক মনিঃসর্ন্দর্  ইোর্িমস্টং, মকন্তু িাস্তির্ের্ত্র—‘ 
 
‘ির্র্ন মক? মচমকৎসা-আইর্নি হের্ত্র এিিড় আমিষ্কাি গি কর্য়ক িির্িি  র্ধয  য় 
মন। আপমন মক িুঝর্ি পাির্িন না হ  ির্ক্তি দ্ার্গি মিষর্য় আ িা এক া অভ্রান্ত 
পিীো হপর্য়  ামে। চরু্ন হিা ওখার্ন!’ আের্ ি আমিশর্ য আ াি হকার্ ি আমস্তন 
হচর্প ধর্ি হ  হ মির্র্ হস কাজ কিমির্ হসখার্ন আ ার্ক হ র্ন মনর্য় হগর্। ‘মকিু া 
িাজা িক্ত হনওয়া  াক,’ ির্র্ এক া র্ম্বা হভাঁিা সূঁচ আেুর্র্ েুমকর্য় মদ্র্, আি হফাঁ া 
কর্য়ক িক্ত এক া পার্ত্র ধর্ি মনর্। ‘এিাি এই ুকু িক্ত এক মর্ াি জর্র্ ম মশর্য় 
মদ্র্া । হদ্খর্ি পার্েন, ম েণ াি িে মিশুদ্ধ জর্র্ি  ি  র্য় হগর্। এর্ি ির্ক্তি 
অনুপাি দ্শ র্র্ে এর্কি হিশী  র্ি না।’ কথা ির্র্ি ির্র্ি হস ঐ পার্ত্র কর্য়ক 
 ুকর্িা সাদ্া স্ফম ক হফর্র্ মদ্র্য় িার্ি কর্য়ক হফাঁ া স্বে িির্ পদ্াথল হ াগ কির্। 
হদ্খর্ি হদ্খর্ি ম েণ ায় হ  র্গমন িে ধির্, আি কাঁর্চি পাত্র াি নীর্চ মকিু িাদ্া ী 
ির্েি ির্ামন পড়র্। 
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‘ ািঃ!  ািঃ!’ হস  ািিামর্ মদ্র্য় হ র্স উঠর্, হ ন হিা  মশশু এক া নিুন হখর্না হপর্য় 
আনর্ন্দ উচ্ছ্বমসি  র্য় উর্ঠর্ি। ‘এ া মক িরু্ন হিা?’ 
 
‘এক া হকান সূক্ষ্ম পিীো ির্র্  র্ন  র্ে,’ আম  ির্র্া । 
 
‘সুন্দি! সুন্দি! পুির্না “গুয়াইকা ” পিীো া হ  ন হগার্র্ র্র্ হি মন অমনমশ্চি। িক্ত 
কমণকাি অনুিীেমণক পিীো াও িাই। ির্ক্তি দ্াগ া কর্য়ক েো পুির্না  র্য় হগর্র্ 
হিা পর্িি পিীো া এর্কিার্িই  ূর্য ীন। অথচ এই পিীো া িাজা িা িামস উভয় 
ির্ক্তি হির্ায়ই স ান কা লকিী। এই পিীো া  মদ্ আর্গ আমিষৃ্কি  ি, িা র্র্ শি 
শি হর্াক  ািা আজও পৃমথিীি  াম র্ি েুর্ি হিড়ার্ে িািা অর্নক আর্গই িার্দ্ি কৃি 
অপিার্ধি শামস্ত হভাগ কিি।’ 
 
‘সমিয!’ আম  আর্স্ত আর্স্ত ির্র্া । 
 
‘খুর্নি  া র্াগুমর্ ক্র াগি একম  পর্য়র্েি উপিই ঝুর্র্ থার্ক।  য় হিা খুর্নি কর্য়ক 
 াস পর্ি এক া হর্ার্কি উপি সর্ন্দ  পড়র্। িাি কাপড়-হচাপড় পিীো কর্ি িাদ্া ী 
দ্াগ পাওয়া হগর্। হসগুর্র্া ির্ক্তি দ্াগ, কাদ্াি দ্াগ,  ির্চি দ্াগ, ফর্র্ি দ্াগ, না আি 
মকিু? এই প্রশ্ন অর্নক মির্শষজ্ঞর্কই মিচমর্ি কর্ির্ি। মকন্তু হকন? কািণ, হকান 
মনভলির্ াগয পিীো-িযিস্থা মির্ না। এিাি “শার্লক হ া স পিীো” া পাওয়া হগর্, 
সুিিাং আি হকান অসুমিধা িইর্ না।’ 
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কথা ির্াি স য় িাি হচাখ চকচক কিমির্। িুর্কি উপি  াি হির্খ হস এ নভার্ি 
 াথা নীচু কির্ হ ন কল্পনাি হচার্খ হদ্খা এক সপ্রশংস জনিার্ক অমভিাদ্ন জানার্ে। 
 
িাি উৎসা  হদ্র্খ মিমস্মি  য় আম  ির্র্া , ‘আপনার্ক অমভিাদ্ন জানার্না উমচি।’ 
 
‘গি িিি ফ্াংকর্ফার্ ল ভন মিস কর্ফলি হকস াই ধরুন। এ পিীো া িখন চারু্ থাকর্র্ 
মনেলাৎ িাি ফাঁমস  ি। আিও ধরুন, ব্রাডর্ফার্ডলি  যাসন, কুখযা  ুর্াি;  ৎঁর্পমর্র্য়ি-এি 
হর্র্ফভাি এিং মনউ অমর্লয়ার্ন্সি সযা সন। এ িক  আিও এককুমড় হকর্সি কথা আম  
ির্র্ি পামি হ খার্ন এই পিীোয় চূড়ান্তভার্ি অপিার্ধি প্র াণ  র্ি পািি।’ 
 
স্টযা র্ফাডল হ র্স ির্র্, ‘আপমন হদ্খমি অপিার্ধি একম  জীিন্ত পমেকা। এমিষর্য় 
আপমন একখামন পমত্রকা হিি কির্ি পার্িন। িাি না  মদ্ন “অিীর্িি পুমর্শী 
স াচাি”।’ 
 
আেুর্র্ি  াথায় এক ুকর্িা প্লাস্টাি জড়ার্ি জড়ার্ি শার্লক হ া স ির্র্, ‘পমত্রকাম র্ক 
খুি হকৌিূ র্র্ােীপক কিা  ায় মকন্তু।’ িািপি  ামস ুর্খ আ াি মদ্র্ক িামকর্য় হস ির্র্ 
উঠর্, ‘মকন্তু আ ার্ক সািধান  র্ি  র্ি। কািণ আ ার্ক নানািক  মিষয় মনর্য় 
নাড়াচাড়া কির্ি  য়।’ হস িাি  ািখানা িামড়র্য় ধির্। হদ্খর্া , িাি সািা  াি কড়া 
এমসর্ড মিিণল  র্য় হগর্ি এিং িার্ি আগার্গাড়া  ুকর্িা  ুকর্িা প্লাস্টাি জড়ার্না। 
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এক া মিন-পায়া উঁচু  ুর্র্ মনর্জ ির্স আি এক া  ুর্ পা মদ্র্য় আ াি মদ্র্ক হঠর্র্ 
মদ্র্য় স্টযা র্ফাডল ির্র্, ‘এক া কার্জ আ িা এর্সমি। আ াি এই িনু্ধ এক া আস্তানা 
খুঁজর্িন। আপমন ির্র্মির্র্ন একজন অংশীদ্াি খুঁর্জ পার্েন না, িাই আপনার্দ্ি 
দু্জনর্ক হদ্খা কমির্য় মদ্র্া ।’ 
 
আ াি সর্ে এক িাসায় থাকাি প্রস্তার্ি শার্লক হ া সর্ক খুমশই  র্ন  র্। ির্র্, 
‘হিকাি স্ট্রীর্  এক া “সুই ” হদ্র্খমি। আ ার্দ্ি দু্জর্নি হিশ কুমর্র্য়  ার্ি। আশা 
কমি িা ার্কি কড়া গর্ন্ধ আপনাি আপমে  র্ি না?’ 
 
জিাি মদ্র্া , ‘আম  মনর্জও ধূ পান কমি।’ 
 
‘িা র্র্ হিা ভার্ই  র্। নানািক  িাসায়মনক পদ্াথল আ াি কার্ি থার্ক।  ার্ঝ  ার্ঝ 
পিীো-মনিীো কমি। িার্ি আপনাি অসুমিধা  র্ি না হিা?’ 
 
‘হ ার্ ই না।’ 
 
‘হভর্ি হদ্মখ—আ াি আি মক হদ্াষ আর্ি।  ার্ঝ  ার্ঝ আম  চুপচাপ থামক, পিপি 
কর্য়কমদ্ন  য় হিা  ুখই খুমর্ না। িখন হ ন  র্ন কির্িন না হ  আম  খুি হির্গ 
আমি। হেফ আ ার্ক একা থাকর্ি হদ্র্িন, িযাস সি মঠক  র্য়  ার্ি। এিাি আপনাি 
মক ির্াি আর্ি িরু্ন। একসর্ে থাকিাি আর্গ দু্জর্নিই পিস্পর্িি হদ্াষ-ত্রুম গুমর্ 
জানা থাকা ভার্।’ 
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িাি হজিায় আম  হ র্স উঠর্া । ির্র্া , ‘আ াি এক া কুকুর্িি িাচ্চা আর্ি। আ াি 
োয়ুগুর্র্া খুি দূ্িলর্  র্য় পর্ড়র্ি, িাই  ট্টর্গার্ পিন্দ কমি না। স র্য় অস র্য় েু  
হথর্ক উমঠ। আর্র্সম  কমি। ভার্ অিস্থায় আিও মকিু মকিু হদ্াষ আর্ি, ির্ি আপািি 
ঐগুমর্ই প্রধান।’ 
 
উমিগ্ন কর্ে হস প্রশ্ন কির্, ‘ ট্টর্গার্ ির্র্ি মক আপমন হি ার্া িাজার্না ার্ক ধর্ির্িন?’ 
 
‘হস া িাদ্র্কি উপি মনভলি কর্ি,’ আম  জিাি মদ্র্া । ‘হি ার্াি ভার্ িাজনা হিা 
হদ্িিার্দ্ি উপর্ভাগয। মকন্তু িাজনা  মদ্ িার্জ  য়—’ 
 
হ া-হ া কর্ি হ র্স হস ির্র্, ‘িাস, িাস, িা র্র্ মঠক আর্ি। ধর্ি মনমে িযিস্থা া 
পাকা, অিশয  মদ্ িাসা া আপনাি পিন্দ  য়।’ 
 
‘কখন হদ্খা  ায়?’ 
 
‘কার্ দু্পুর্ি এখার্ন আসুন। একসর্ে মগর্য় সি পাকা কর্ি হফর্ি,’ হস জিাি মদ্র্। 
 
কি দ্লন কর্ি আম  ির্র্া , ‘মঠক আর্ি। কার্ দু্পুর্ি।’ 
 
হস আিাি কার্জ  ন মদ্র্। আ িা হ ার্ র্র্ি মদ্র্ক পা িাড়ার্া া। 
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 ঠাৎ হথর্  স্টযা র্ফার্ডলি মদ্র্ক েুর্ি প্রশ্ন কির্া , ‘ভার্ কথা, আম  আফগামনস্থান 
হথর্ক এর্সমি উমন িুঝর্র্ন মক কর্ি?’ 
 
এক ু ি সয য়  ামস হ র্স সেী ির্র্, ‘ঐর্ ই িাঁি সিমশষ্টয। উমন হ  মক কর্ি সিমকিু 
হিার্ঝন, হস া আিও অর্নর্ক জানর্ি হচর্য়র্ি।’ 
 
 াি েসর্ি েসর্ি আম  ির্র্া , ‘ওিঃ! হস া িা র্র্ এক া ি সয? হিশ আকষলণীয় 
 র্ন  র্ে। আ ার্দ্ি দু্জর্নি ম র্ন েম র্য়ি ির্র্ হিা াি কার্ি আম  কৃিজ্ঞ। িুম  
হিা জান, “ ানুর্ষি উপ ুক্ত পাঠয মিষয়ই  র্  ানুষ।’ 
 
মিদ্ায় হনিাি স য় স্টযা র্ফাডল ির্র্, ‘িা র্র্ ওর্ক পাঠ কি।  মদ্ও খুি জম র্ 
স সযায় পড়র্ি। আম  িামজ হির্খ ির্র্ি পামি, িুম  িার্ক  ি া জানর্ি পাির্ি িাি 
চাইর্ি অর্নক হিশী হস হিা ার্ক জানর্ি পাির্ি। ন স্কাি।‘ 
 
‘ন স্কাি।’ অপমিমচর্িি সম্পর্কল প্রচুি আে ন মনর্য় হ ার্ র্র্ি মদ্র্ক পা িাড়ার্া । 
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২. অনুমান চিজ্ঞান 
িাি িযিস্থা ি পিমদ্ন হদ্খা কির্া  এিং ২২১মি, হিকাি স্ট্রীর্ ি েিগুমর্ হদ্খর্া । 
দু্র্ া আিা দ্ায়ক শয়ন-কে, একম  িড় হখার্ার্ র্া সুসমজ্জি িসিাি েি, িার্ি দু্র্ া 
প্রশস্ত জানার্া মদ্র্য় প্রচুি আর্র্া এর্স পড়র্ি। সি মদ্ক হথর্কই িাসা া ভার্ এিং স -
অংর্শ ভাড়া াও নযা য ির্র্ই  র্ন  য়। কার্জই হসখার্নই কথািািলা পাকা কর্ি সর্ে 
সর্ে িাসাি দ্খর্ মনর্য় মনর্া । আম  হসমদ্ন সন্ধযায়ই হ ার্ র্ হথর্ক  ার্পত্র মনর্য় 
হসখার্ন হগর্া । শার্লক হ া স পিমদ্ন সকার্র্ কর্য়ক া িাক স  ও হপা ল যার্ো মনর্য় 
 ামজি  র্।  ার্পত্র খুর্র্ সামজর্য়-গুমির্য় মনর্ি দু্’ একমদ্ন হকর্  হগর্। ধীর্ি ধীর্ি 
দু্জর্নই নিুন পমির্ির্শ অভযস্ত  র্য় উঠর্া । 
 
হ া র্সি সর্ে একর্ত্র িাস কিা হ ার্ ই কমঠন নয়। হর্াকম  চর্া-হফিায় শান্ত, স্বভার্ি 
পমিম ি। িাি দ্শ াি পর্ি কদ্ামচৎ হজর্গ থার্ক, আি সকার্র্ আ াি েু  ভােিাি 
আর্গই প্রািিাশ হসর্ি িাইর্ি হিমির্য়  ায়। কখনও সািা া মদ্ন হকম কযার্ 
হর্ির্ি মির্ি কা ায়। কখনও িা িযির্েদ্-কর্ে। আিাি অর্নকমদ্ন শ র্িি অনুন্নি 
এর্াকাগুমর্র্ি দ্ীেল পথ হ ঁর্  হিড়ায়। কার্জি হনশা  খন হপর্য় ির্স িখন হকান 
কার্জই হস মপিপা নয়। কখনও িা সমূ্পণল উর্ল্টা। মদ্র্নি পি মদ্ন িসিাি ের্ি 
হসাফায় ির্স থার্ক। সকার্ হথর্ক সর্ন্ধয প লন্ত  ুর্খ এক া কথা হনই, শিীর্িি এক ু 
নড়ন-চড়ন হনই। হসস য় িাি হচার্খ এ ন এক া ফাঁকা স্বপ্ন য় দৃ্মষ্ট হদ্র্খমি  ার্ি 
অনায়ার্সই সর্ন্দ   র্ি পািি হ  হনশার্খাি; মকন্তু িাি সং ি ও পমিেন্ন জীিন াত্রা 
হদ্র্খ হস ধািণা  র্নও ঠাঁই হপি না। 
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 িমদ্ন কা র্ি র্াগর্, িাি সম্পর্কল আ াি আে  এিং িাি জীির্নি র্েয সম্পর্কল 
আ াি হকৌিূ র্ িিই িাড়র্ি র্াগর্। িাি শিীি এিং হচ ািাই এ ন হ  হ -হকান 
হর্ার্কি দৃ্মষ্ট আকষলণ কির্িই। র্ম্বায় ি’ ফুর্ ি উপর্ি, মকন্তু এি াই কৃশকায় হ  
আিও েযাড়া  র্ন  য়। হ  হনশাি হোর্িি কথা এই াত্র উর্েখ কর্িমি হসস য় া িাড়া 
সাধািণভার্ি িাি হচার্খি দৃ্মষ্ট িীক্ষ্ণ এিং অন্তর্ভলদ্ী। িাজপামখি  ি সরু নাক, সািা 
 ুর্খ সদ্া-সিকলিা ও মস্থি মসদ্ধার্ন্তি আভাষ ফুম র্য় হিার্র্। িাি হ া া হচৌর্কা থুিমন 
দৃ্ঢ় চমিত্র  ানুর্ষি র্েণ। িাি দু্ই  ার্ি সি স য়ই কামর্ আি হকম কযার্র্ি দ্াগ 
হর্র্গ থাকি। িা সর্েও হকান মকিু হিাঁিাি হির্ায় হস খুিই খুঁিখুঁর্ি। কার্জি 
 ন্ত্রপামি নাড়াচাড়া কিিাি স য় িাি এই স্বভাি আম  অর্নক স য় র্েয কর্িমি। 
 
এই  ানুষম  আ াি হকৌিূ র্র্ক কিখামন জােি কর্িমির্, এিং মনর্জি সম্পর্কল িাি 
নীিিিার্ক ভােিাি কি া হচষ্টা আম  িািিাি কর্িমি, হসকথা ির্র্র্ পাঠক মনশ্চয়ই 
অনমধকাি চচলাি অপিার্ধ আ াি মনন্দা কির্িন; মকন্তু িা কিিাি আর্গ  র্ন িাখর্ি 
 র্ি হ  হসস য় আ াি জীিন মির্ র্েয ীন এিং কিিাি  ি হকান কাজও িখন 
আ াি  ার্ি মির্ না। আ াি স্বার্স্থযি িখন  া অিস্থা িার্ি আি াওয়া অিযন্ত ভার্ না 
থাকর্র্ আম  িাইর্িও হির্িার্ি পািিা  না। এ ন হকান িনু্ধও মির্ না  াি সর্ে কথা 
ির্র্ সদ্নমন্দন জীির্নি একর্ের্য়ম র্ক কা ার্ি পামি। হস অিস্থায় এই সেীম র্ক মের্ি 
হ  হিা খা  ি সয মির্ িাি স াধার্নি হচষ্টায়ই আম  অর্ন স য় কাম র্য় মদ্িা । 
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হস ডাক্তামি পড়ি না। এমিষর্য় স্টযা র্ফাডল  া ির্র্মির্ আ াি এক া প্রর্শ্নি উের্ি হস 
মনর্জও হসই উমক্তই স থলন কর্ির্ি। হস মনয়ম িভার্ি এ ন হকান পড়াশুনা কর্ি না 
 ার্ি হস মিজ্ঞার্নি এক া মডমে পািাি উপ ুক্তিা অজলন কির্ি পার্ি, অথিা জ্ঞান-
িার্জয প্রর্ির্শি অনয হ  হকান িাি-পথ িাি সা র্ন উনু্মক্ত  র্ি পার্ি। মকন্তু হকান 
হকান পাঠয মিষর্য় িাি উৎসা  এিই উর্েখর্ াগয, এিং খা র্খয়ার্র্ি িািা সীম ি 
 র্র্ও িাি জ্ঞান এি অসাধািণভার্ি প্রচুি ও সূক্ষ্ম হ  িাি অর্নক িক্তিযই আ ার্ক 
মিমস্মি কর্ির্ি। হকান মনমদ্লষ্ট র্েয সমু্মর্খ না থাকর্র্ হকান  ানুষ এি কমঠন পমিে  
কির্ি িা এি মনভুলর্ িথয সংে  কির্ি পার্ি না।  ািা আর্িার্িার্িার্ পড়াশুনা কর্ি 
িার্গি জ্ঞান কদ্ামচৎ সমঠক  র্য় থার্ক। স্পষ্ট কািণ না থাকর্র্ হকান  ানুষ হিা খা  
মিিিণ সংে  কর্ি  নর্ক হিাঝাই কর্ি িাখর্ি পার্ি না। 
 
িাি অজ্ঞানিাও িাি জ্ঞার্নি  িই উর্েখর্ াগয। সাম্প্রমিক সাম িয, দ্শলন িা 
িাজনীমিি হস প্রায় মকিুই জার্ন না।   াস কার্লাইর্ হথর্ক উদৃ্ধমি হদ্ওয়ার্ি হস 
হখার্াখুমর্ই মজর্জ্ঞস কর্ি িসর্, হর্াকম  হক এিং মক কির্িন। কথাপ্রসর্ে হ মদ্ন 
িুঝর্ি পাির্া  হ  হস হকাপামনলকাসীয়  িিাদ্ এিং হসৌি জাগমিক ে নেত্র সম্পর্কল 
সমূ্পণল অজ্ঞ হসমদ্ন আ াি মিস্মর্য়ি সী া িইর্ না। পৃমথিী সূর্ লি চািমদ্র্ক হোর্ি—এই 
মিংশ শিােীর্ি হকান সভয  ানুষ হ  হস া জার্ন না হস কথা আম  ভাির্িই পামি মন। 
 
আ াি  ুর্খ মিস্মর্য়ি ভাি র্েয কর্ি হস ির্র্, ‘ র্ন  র্ে িুম  এর্ি মিমস্মি  র্য়ি। 
মকন্তু ও িথয া জানিাি পর্ি  র্ন  র্ে, আম   থাসাধয হচষ্টা কিি ও া ভুর্র্ হ র্ি।‘ 
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‘ভুর্র্ হ র্ি!’ 
 
হস িুমঝর্য় ির্র্ি শুরু কির্, ‘হদ্খ, আম   র্ন কমি  ানুর্ষি  মস্তষ্ক হগাড়ায় এক া 
হিা  শূনয মচর্র্র্কাঠাি  ি। হসখার্ন পিন্দসই আসিাি জ ার্নাই উমচি। এক াত্র 
হিাকা হর্াকই  া মকিু পায় িাই হসখার্ন জ া কর্ি। ফর্র্ হ  জ্ঞান িাি পর্ে দ্িকািী 
হসইর্ ই  র্য় ভীর্ড়  ামির্য়  ায়, না  য় অনয সি মজমনর্সি সর্ে এ নভার্ি িার্র্গার্ 
পামকর্য়  ায় হ  দ্িকার্িি স য় িার্ক আি খুরঁ্জ পাওয়া  ায় না।  মস্তর্ষ্কি কুঠুমির্ি 
মক িাখর্ি না িাখর্ি হসমিষর্য় দ্ে কামিগি মকন্তু ভািী সিকল। কার্জি জনয দ্িকািী 
 ন্ত্রপামি িাড়া আি মকিু হস হসখার্ন িার্খ না। আি হস  ন্ত্রপামিও সংখযায় অর্নক ির্র্ 
হসগুমর্র্ক হস হিশ সামজর্য়-গুমির্য় িার্খ। ঐ হিা  কুঠুমি াি িধলনশীর্ হদ্ওয়ার্র্ আর্ি 
এিং হস ার্ক  িদূ্ি খুমশ িাড়ার্না  ায় এ ধািণা মকন্তু ভুর্। মঠক জানর্ি, এ ন 
একস য় আর্স  খন নিুন হকান জ্ঞান হপর্ি  র্র্ই পুির্না জ্ঞান মকিু া িাড়র্ি  র্িই। 
কার্জই অদ্িকািী ে না  ার্ি দ্িকািী ে নার্ক  ন হথর্ক হঠর্র্ সমির্য় না হদ্য় 
হসমদ্র্ক দৃ্মষ্ট িাখা অিযন্ত প্রর্য়াজন।‘ 
 
‘মকন্তু হসৌিজগৎ!’ আম  প্রমিিাদ্ কির্া । 
 
অসম ষু্ণকর্ে হস ির্র্ উঠর্, ‘িা মদ্র্য় আ াি মক দ্িকাি? িুম  ির্ি আ িা সূর্ লি 
চািমদ্র্ক েুমিমি। হিশ হিা, আ িা  মদ্ চর্েি চািমদ্র্ক েুিিা  িার্ি আম  িা আ াি 
কার্জি হিা মির্ াত্র িফাৎ  ি না।‘ 
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িাি কাজ া মক মজজ্ঞাসা কির্ি  ামের্া , মকন্তু িাি  ািভার্ি  র্ন  র্ প্রশ্ন ার্ক হস 
ভার্ভার্ি হনর্ি না।  া হ াক, আ ার্দ্ি এই সংমেপ্ত আর্র্াচনাি কথা ভাির্ি ভাির্ি 
িাি হথর্ক মকিু মকিু িথয অনু ান কির্ি হচষ্টা কির্া । হস ির্র্র্ি, িাি অভীর্ষ্টি 
সর্ে  ুক্ত নয় এ ন হকান জ্ঞান র্াভ কির্ি হস চায় না। অিএি  া মকিু … (এখার্ন 
মকিু অংশ পার্ঠাদ্ধাি কিা  ায় মন ির্র্ আপািি ম মসং) …না হ র্স থাকর্ি পাির্া  
না। িামর্কাম  এইরূপ: 
 
শার্লক হ া স—িাি জ্ঞার্নি সী া 
 
১. সাম র্িযি জ্ঞান—শূনয 
 
২. দ্শলর্নি জ্ঞান—শূনয 
 
৩. হজযামিমিলদ্যাি জ্ঞান—শূনয 
 
৪. িাজনীমিি জ্ঞান—দূ্িলর্ 
 
৫. উমদ্ভদ্মিদ্যাি জ্ঞান—পমিিিলনশীর্। ধুিুিা, আমফ  এিং সাধািণভার্ি মিষাক্ত উমদ্ভদ্ 
সম্পর্কল পমণ্ডি। মকন্তু উদ্যানমিদ্যাি মকিুই জার্ন না। 
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৬. ভূির্েি জ্ঞান—িাস্তি জ্ঞান আর্ি, মকন্তু সীম ি। একনজর্িই মিমভন্নিক   াম ি 
পাথলকয ির্র্ মদ্র্ি পার্ি। হিমড়র্য় মদ্র্ি িাি ট্রাউজার্িি দ্াগ হদ্মখর্য় হসগুর্র্াি িং 
এিং েনর্ত্বি মিচাি কর্ি হকান  দ্াগ র্ণ্ডর্নি হকান  অঞ্চর্ হথর্ক হর্র্গর্ি হস াও 
আ ার্ক ির্র্র্ি। 
 
৭. িসায়র্নি জ্ঞান—প্রগাঢ়। 
 
৮. শািীি সংস্থান মিদ্যাি জ্ঞান—সমঠক, মকন্তু শৃঙ্খর্া ীন। 
 
৯. উর্েজক সাম র্িযি জ্ঞান—প্রচুি। এই শিােীি হ  হকান হর্া  ষলক ে নাি প্রমিম  
মিিিণ হস জার্ন ির্র্  র্ন  য়। 
 
১০. ভার্ হি ার্া িাজার্ি পার্ি। 
 
১১. দ্ে মিমর্য়াডল হখর্র্ায়াড়, িক সাি এিং অমসচার্ক। 
 
১২. িৃম শ আইর্নি ভাি িাস্তি জ্ঞান আর্ি। 
 
িামর্কাম  এই প লন্ত পর্ড়ই  িাশ  র্য় হস ার্ক আগুর্ন হফর্র্ মদ্র্া । মনর্জি  র্নই 
ির্র্া , ‘এই সি সৎগুর্ণি সমম্মর্ন েম র্য় হর্াকম  মক কির্ি চাইর্ি  মদ্ জানর্ি 
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পািিা , এিং মক হস কাজ  ার্ি এগুমর্ সি দ্িকাি  য়  মদ্ খুঁর্জ হিি কির্ি 
পািিা , িা র্র্ হসইদ্র্ণ্ড এসি হচষ্টা হির্ড় মদ্িা ।’ 
 
হি ার্া িাজািাি ে িাি কথা আর্গই ির্র্মি। হস ে িাও খুিই উর্েখর্ াগয, মকন্তু 
িাি অনয সি গুর্ণি  িই খা র্খয়ামর্। আম  জামন হস িাগ-িামগণী িাজার্ি পার্ি,–
হিশ শক্ত িাগ-িামগনীও। আ াি অনুর্িার্ধ হস ‘হ র্ণ্ডর্সন-এি মর্র্য়ডাি’ এিং অনয 
মপ্রয় িাগ িামজর্য় আ ার্ক শুমনর্য়র্ি। মকন্তু একা থাকর্র্ হস কদ্ামচৎ হকান িাগ-িামগণী 
িা পমিমচি সুি িাজায়। সন্ধযায় আিা -হকদ্ািায় গা এমর্র্য় মদ্র্য় দু্ই হচাখ িন্ধ কর্ি 
হকার্র্ি উপি িাখা হি ার্া ায় এর্র্ার্ র্র্াভার্ি িড়  ানর্ি থার্ক। কখনও িার্ি 
গম্ভীি মিষণ্ণ সুি িার্জ, কখনও িা অদূ্ভি এক আনর্ন্দি সুি। স্পষ্টই  র্ন  য়, িাি 
 র্নি মচন্তাই হ ন সুর্িি মভিি মদ্র্য় আমপ্রকাশ কর্ি। মকন্তু হস িাজনা িাি মচন্তাি 
ধািার্ক সা া য কর্ি, না মক হসগুর্র্া হন ািই িাি হখয়র্াএি ফর্, িা আম  আজও 
িুর্ঝ উঠর্ি পামি মন। হসই সি এক ানা রুদ্ধশ্বাস িাজনাি মিরুর্দ্ধ আম   য় হিা 
মির্ো  হোষণাই কিিা   মদ্ না হস প্রায়শই িাি িাজনাি হশর্ষ এর্কি পি এক 
আ াি মপ্রয় সুিগুমর্ িামজর্য় আ াি সধ লচুযমিি েমিপূিণ কর্ি মদ্ি। 
 
প্রথ  সপ্তা কার্ আ ার্দ্ি কার্ি হকউ এর্র্া না। আ াি ধািণা  র্ এই সেীম ও 
আ াি  ি মনিলান্ধি। মকন্তু শীঘ্রই িুঝর্ি পাির্া , িাি পমিমচি জর্নি সংখযা অর্নক, 
আি িািা স ার্জি মিমভন্ন স্তর্িি  ানুষ। িার্দ্ি  র্ধয একজন মির্  র্র্দ্র্ , 
ইঁদু্ি ুর্খা কার্র্া হচাখওয়ার্া  ানুষ। িাি না  শুর্নমির্া  ম িঃ হর্র্স্ট্রড। সপ্তার্  মিন 
চাি মদ্ন হস আসি। একমদ্ন সকার্র্ একম  সুসমজ্জি িরুণী এর্ এিং আধ েোি 
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উপর্ি কাম র্য় হগর্। হসইমদ্ন মির্কর্র্ই একম  শু র্কা পাকা-চুর্ হর্াক এর্। হদ্খর্ি 
ইহুদ্ী হফমিওয়ার্াি  ি।  র্ন  র্ হর্াক া খুি উর্েমজি। িাি পর্িই এর্ একম  
হনাংিা িয়স্কা েীর্র্াক। একমদ্ন এর্সমির্ এক পাকা-চুর্ িৃদ্ধ; আিাি হকানমদ্ন িা 
নকর্  খ র্র্ি হপাশাক-পিা এক হির্র্ি কুমর্। এই সি নানা ধির্নি হর্াক  খন 
 ামজি  ি িখন শার্লক হ া স আ াি কাি হথর্ক িসিাি েি া িযি ার্িি অনু মি 
হচর্য় মনি, আি আম  আ াি হশািাি ের্ি চর্র্ হ িা । আ াি এই অসুমিধা ে ার্নাি 
জনয হস সি স য়ই ে া হচর্য় মনি। ির্ি, ‘কার্জি জনয আ ার্ক েি া িযি াি 
কির্ি  র্ে। এিা সিাই আ াি  র্ক্কর্।‘ িখনই হসাজাসুমজ প্রশ্ন কিিাি সুর্ াগ 
হপর্র্ও হজাি কর্ি একজর্নি হগাপন কথা জানিাি হকৌিূ র্ হথর্ক মনর্জর্ক মনিৃে 
কিিা । ভািিা , হসকথা উর্েখ না কিাি হকান সেি কািণ  য় হিা িাি আর্ি। 
মকন্তু একমদ্ন মনর্জ হথর্কই হস প্রসে উর্েখ কর্ি হস আ াি এই ভ্রান্ত ধািণাি 
অিসান ে ার্। 
 
আ াি হিশ  র্ন আর্ি, হসমদ্ন া মির্ ৪ঠা  াচল। অনয মদ্র্নি িুর্নায় এক ু আর্গই েু  
হথর্ক উর্ঠমির্া । হদ্খর্া , শার্লক হ া র্সি প্রািিাশ িখনও সািা  য় মন। গৃ কত্রলী 
আ াি হদ্িীর্ি ওঠাি িযাপার্ি এিই অভযস্ত  র্য় পর্ড়মির্র্ন হ  িখনও আ াি 
প্রািিাশ হ মির্র্ হদ্ওয়া  য় মন, িা আ াি কমফও সিিী  য় মন।  ানুষ অর্নক স য় 
অকাির্ণ হির্গ  ায়। আম ও হসইিক  িার্গি সর্ে েো া িামজর্য় জামনর্য় মদ্র্া  হ  
আম  সিিী। িািপি হ মির্ হথর্ক একখানা পমত্রকা হ র্ন মনর্য় িাি উপি হচাখ িুমর্র্য় 
স য় কা ার্ি র্াগর্া । আ াি সেী নীির্ি হ ার্স্ট কা ড় মদ্মের্। এক া প্রির্ন্ধি 
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মশর্িানার্ ি নীর্চ হপমন্সর্র্ি দ্াগ হদ্র্খ স্বভািিই হস াি উপি দ্রুি হচাখ িুর্র্ার্ি 
র্াগর্া । 
 
প্রির্ন্ধি মশর্িানা ম  খুি জিিদ্স্ত—‘জীির্নি পুঁমথ।’ িার্ি হদ্খার্না  র্য়র্ি, একজন 
অনুসমন্ধৎসু হর্াক সমঠক ও সুশৃঙ্খর্ প লর্িের্ণি ফর্র্ জীির্নি কিমকিু জানর্ি 
পার্ি। িযাপাি া মকন্তু আ াি কার্ি চািু ল ও অিাস্তিিাি এক া মখঁচুমড় ির্র্  র্ন  র্। 
হিশ ধািার্র্া ও িীক্ষ্ণ  ুমক্ত, মকন্তু মসদ্ধান্তগুমর্ কষ্টকমল্পি ও অমিিমেি ির্র্  র্ন  য়। 
হর্খক দ্ািী কর্ির্িন, একম  আকমস্মক কথা,  াংসর্পশীি একম  হ াচড় িা হচার্খি 
এক ু দৃ্মষ্ট হথর্কই  ানুর্ষি  র্নি অন্তস্থর্ প লন্ত হদ্খা  ায়। হ   ানুষ প লর্িেণ ও 
মির্েষর্ণ সুমশমেি িার্ক ঠকার্না অসম্ভি। িাি মসদ্ধান্তগুমর্ ইউমের্ডি প্রমিপার্দ্যি 
 িই অভ্রান্ত। হকান নূিন হর্ার্কি কার্ি িাি মসদ্ধান্তগুমর্ মিস্ময়কি  র্ন  র্িই এিং 
 িেণ িাি অনুসৃি পদ্ধমিগুমর্ হস না মশখর্ি িিেণ িার্ক একজন  াদু্কি ির্র্ই 
 র্ন কির্ি। 
 
হর্খক ির্র্র্িন, একজন  ুমক্তমিদ্ একর্ফাঁ া জর্ হথর্ক আির্ামন্তক   াসাগি িা 
নার্য়ো জর্প্রপার্িি সম্ভিনার্ক অনু ান কির্ি পার্ি,  মদ্ও হস ও দু্র্ াি এক ার্কও 
হদ্র্খ মন, িা কািও হথর্ক ওর্দ্ি সম্পর্কল মকিু হশার্নও মন। সি জীিনই একম  প্রকাণ্ড 
শৃঙ্খর্  াি একম  গাঁ র্ক হদ্খর্ি হপর্র্ই স ে ার্ক জানা  ায়। অনয সি মশল্প-কর্াি 
 ি ‘অনু ান ও মির্েষণ মিজ্ঞান’হকও সুদ্ীেল অধযিসায় িািাই আয়ত্ব কিা  ায়, এিং 
হ র্ িু জীিন  র্থষ্ট দ্ীেলস্থায়ী নয় হসজনয হকানও  ানুর্ষি পর্েই এমিষর্য় পমিপূণলিা 
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অজলন কিা সম্ভি নয়। হকান স সযাি সনমিক ও  ানমসক মদ্কগুমর্ অিযন্ত মিঘ্নসঙু্কর্; 
কার্জই হিা খা  স সযাগুমর্র্ক আয়র্ে আনিাি হচষ্টাই প্রথর্  কিা উমচি। 
 
হকান  ানুর্ষি সর্ে হদ্খা  র্র্ একনজর্িই জানিাি হচষ্টা কির্ি  র্ি িাি অিীি 
ইমি াস, িাি িামণজয িা অনয জীমিকাি পমিচয়। এিক  হচষ্টা প্রথর্  হিাকাম ি 
পমিচায়ক ির্র্  র্ন  র্ি পার্ি, মকন্তু ফর্র্  ানুর্ষি প লর্িেণ ে িা েুিধাি  য় এিং 
হকাথায় হচাখ হফর্র্ি  র্ি িা মক হদ্খর্ি  র্ি হস মশো র্াভ কিা  ায়। এক া 
 ানুর্ষি  ার্িি নখ, িাি হকার্ ি আমস্তন, জুর্িা, ট্রাউজার্িি  াঁ ুি কাি া, িজলনী এিং 
িৃদ্ধােুর্েি উপিকাি কড়া, িাি কথা, িাি শার্ লি কফ—এি প্রর্িযকম  হথর্কই  ানুর্ষি 
জীমিকাি পমিচয় পমিষ্কািভার্ি িযক্ত  য়। হকান একম  হের্ত্র এি সিগুমর্ প্রর্য়াগ 
কর্িও একজন হ াগয অনুসন্ধানকািী স সযাি উপি আর্র্াকপাি কির্ি অস থল  র্িন 
এ া এর্কিার্িই অকল্পনীয়। 
 
‘কী অিণলনীয় িাগাড়ম্বি!’ চীৎকাি কর্ি ির্র্ি ির্র্ি আম  পমত্রকা া হ মির্র্ি উপি 
িুঁর্ড় মদ্র্া । ‘জীির্ন এিক  িার্জ হর্খা কখনও পমড় মন।’ 
 
‘হকান াি কথা ির্ি?’ শার্লক হ ার্স প্রশ্ন কির্। 
 
প্রািিাশ হখর্ি হখর্ি মডর্ ি চা র্চ মদ্র্য় হদ্মখর্য় আম  ির্র্া , ‘হকন, এই প্রিন্ধ া। 
 র্ন  র্ে িুম  এ া পর্ড়ি, কািণ এ াি নীর্চ দ্াগ মদ্র্য়ি। অস্বীকাি কিমি না হ  
হর্খা ায়  ুমন্সয়ানা আর্ি; আম  অিশয মিিক্ত  র্য়মি। এ া মনশ্চয়ই হকান 
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আিা র্কদ্ািােয়ী আর্সযমির্াসীি উদ্ভ   িিাদ্। মনর্জি মনজলন পড়াি ের্ি ির্স মিমন 
এই সি অিাস্তি কথাি জার্ হিার্ন। এসি এর্কিার্িই অিাস্তি। আ াি ইো কর্ি, 
পািার্-হির্র্ি হকান িৃিীয় হেণীি কা িায় হঠর্র্ মদ্র্য় িার্ক িমর্, এিাি স  াত্রীর্দ্ি 
জীমিকাি পমিচয়গুমর্ দ্াও হিা িাপধন। িাি সর্ে আম   াজাি পাউণ্ড িাজী র্ড়র্ি 
িাজী।’ 
 
হ া স শান্তভার্ি ির্র্, ‘িার্ি হিা াি  াকা াই হখায়ার্ি। আি প্রিন্ধ াি কথা  মদ্ 
ির্, ও া আম  মর্র্খমি।’ 
 
‘িুম !’ 
 
‘ যাঁ। প লর্িেণ ও অনু ার্নি কার্জ আ াি এক া হঝাঁক আর্ি। হস-সকর্  ি আম  
ওখার্ন প্রকাশ কর্িমি, এিং হ গুমর্র্ক িুম  অিযন্ত অিাস্তি ির্র্  র্ন কিি, হসগুর্র্া 
অিযন্ত িাস্তিসম্মি—এি িাস্তি হ  আ াি রুম - াখর্নি জনয আম  ওগুর্র্াি উপিই 
মনভলি কমি।‘ 
 
‘মকন্তু হক ন কর্ি?’ মনর্জি অজ্ঞার্িই প্রশ্ন কির্া । 
 
‘হদ্খ, আ ািও এক া জীমিকা আর্ি। আ াি ধািণা এ িযাপার্ি পৃমথিীর্ি আম  একক। 
আম  একজন পিা শলদ্ািা হগার্য়ন্দা। অিশয হস া মক মজমনস িুম  িুঝর্ি মক না জামন 
না। এই র্ণ্ডর্ন অর্নক সিকািী ও হি-সিকািী হগার্য়ন্দা আর্ি। এিা  খন হপর্ি ওর্ঠ 
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না, িখন আ াি কার্ি আর্স, আম  িার্দ্ি পথ িাির্র্ মদ্। িািা সংগৃ ীি সােয-
প্র াণামদ্ আ াি কার্ি হপশ কর্ি, অপিাধ-ইমি ার্সি হ  জ্ঞান আম  অজলন কর্িমি 
িািই সা ার্ য আম  অমধকাংশ হের্ত্রই িার্দ্ি মঠক পর্থ পমিচামর্ি কির্ি সে   ই। 
মিমভন্ন দু্ষ্কর্ লি  র্ধয এক া  ূর্গি ম র্ আর্ি; ফর্র্  াজাি া দু্ষ্কর্ লি মিিিণ িুম  
উদ্ধাি কির্ি পাির্ি না এ া  র্িই পার্ি না। হর্র্স্ট্রড একজন না কিা হগার্য়ন্দা। 
সম্প্রমি এক া জামর্য়ামিি  া র্া মনর্য় িড়ই হগার্ ার্র্ পর্ড়মির্ িাই আ াি কার্ি 
এর্সমির্।’ 
 
‘আি অনযিা?’ 
 
‘হিশীিভাগ হের্ত্রই িার্দ্ি পাঠায় হিসিকািী হগার্য়ন্দা সংস্থা। হকান িযাপাি মনর্য় 
হগার্ ার্র্ পড়র্র্ই িািা আর্র্াকপার্িি জনয আর্স। আম  িার্দ্ি কাম নী  ন মদ্র্য় 
শুমন, িািা আ াি  ন্তিযগুমর্  ন মদ্র্য় হশার্ন, িািপি আ াি ফী া পর্ক স্থ কমি।‘ 
 
আম  ির্র্া , ‘িুম  মক ির্র্ি চাও, সচর্ে সি মিিিণ হদ্র্খও হ  ি র্সযি মকনািা 
িািা কির্ি পার্ি না, িুম  এই ের্ি ির্সই িাি মগ  খুর্র্ি পাি?’ 
 
‘মঠক িাই। এমিষর্য় আ াি হক ন এক া অন্তদৃ্লমষ্ট আর্ি। কখনও সখনও এ ন হকস 
আর্স হ  া এক ু হিশী জম র্। িখন অিশয আ ার্কও িাইর্ি হিমির্য় মনর্জি হচার্খ 
সিমকিু হদ্খর্ি  য়। হদ্খ, আ াি কিকগুমর্ মির্শষ জ্ঞান আর্ি হ গুমর্ প্রর্য়াগ কর্ি 
আম  আশ্চ ল ফর্ পাই। এই প্রির্ন্ধ অনু ার্নি হ সি মনয়  উর্েখ কিা  র্য়র্ি এিং 
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হ গুমর্ হিা াি েৃণাি উর্েক কর্ির্ি হসগুমর্ মকন্তু িাস্তি হের্ত্র আ াি কার্ি খুিই 
 ূর্যিান। প লর্িেণ আ াি মিিীয় প্রকৃমি। প্রথ  মদ্ন সাোর্িি স য় আম   খন 
ির্র্া  হ  িুম  আফগামনস্থান হথর্ক এর্সি, িখন িুম  মিমস্মি  র্য়মির্র্।‘ 
 
‘মনশ্চয় হকউ হিা ার্ক ির্র্মির্।‘ 
 
‘হ ার্ ই িা নয়। আম  হেফ জানর্ি হপর্িমির্া  হ  িুম  আফগামনস্থান হথর্ক এর্সি। 
দ্ীেলমদ্র্নি অভযার্সি ফর্র্ মচন্তা-হোি এি দ্রুিগমির্ি আ াি  র্ন প্রিাম ি  র্য় হ  
অন্তিিলী ধাপগুর্র্া মচন্তা না কর্িই আম  সিাসমি মসদ্ধার্ন্ত উপনীি  র্ি পামি। অিশয 
হস ধাপগুর্র্া হিা থার্কই। মচন্তাি ধািা া এই িক  মির্; এই ভের্র্াক ডাক্তাি, অথচ 
চার্চর্র্ন সা মিক ভািভমে, কার্জই মনশ্চয় সা মিক ডাক্তাি। মিমন মনশ্চয় সম্প্রমি 
েীষ্ম ণ্ডর্ীয় অঞ্চর্ হথর্ক এর্সর্িন, কািণ িাি  ুখ ণ্ডর্ িাদ্া ী, অথচ ও া িাঁি 
চা ড়াি স্বাভামিক িং নয় হ র্ িু িাি কব্জী দু্র্ া সাদ্া। িাঁি মিষন্ন  ুখ হদ্খর্র্ স্পষ্টই 
হিাঝা  ায় মিমন অর্নক দু্িঃখ-কষ্ট ও হিাগ হভাগ কর্ির্িন। িাঁি িাঁ  াি ায় আোি 
হর্র্গর্ি কািণ হস  াি া মিমন অস্বাভামিকভার্ি আড়ষ্ট কর্ি িার্খন। েীষ্ম ণ্ডর্র্ি হকান  
স্থার্ন একজন ইংর্িজ সা মিক ডাক্তার্িি পর্ে এিক  কষ্ট হভাগ কিা সম্ভি? আি 
হকাথায়ই িা িাঁি  ার্ি আোিপ্রাপ্ত  র্ি পার্ি? মনশ্চয় আফগামনস্থার্ন। এই পুর্িা 
মচন্তাধািাম  মকন্তু এক হসর্কণ্ডও স য় হনয় মন। আম  িখনই  ন্তিয কির্া , িুম  
আফগামনস্থান হথর্ক এর্সি, আি িুম ও মিমস্মি  র্র্।‘ 
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হ র্স ির্র্া , ‘িুম  িুমঝর্য় ির্াি পর্ি অিশয িযাপাি া সির্ই  র্ন  র্ে। এডগাি 
এর্র্ন হপা-ি মডউমপর্নি কথা  র্ন পড়র্ি। গর্ল্পি িাইর্িও এ ধির্নি চমিত্র থার্ক 
আ াি জানা মির্ না।‘ 
 
শার্লক হ া স উর্ঠ পাইপ া ধিার্। িািপি ির্র্ি র্াগর্, ‘িুম  মনিঃসর্ন্দর্  ভািি হ  
মডউমপর্নি সর্ে িুর্না কর্ি আ াি প্রশংসাই কিি। মকন্তু আ াি  র্ি মডউমপন খুি 
সাধািণ স্তর্িি  ানুষ। পর্নি ম মন  চুপ কর্ি হথর্ক  ঠাৎ এক া  ুৎসই  ন্তিয কর্ি 
িনু্ধর্ক চ র্ক হদ্ওয়াি হ  হকৌশর্ মিমন হদ্খান হস া আসর্র্ মকন্তু িড়ই হর্াক-হদ্খার্না 
ও কৃমত্র । অিশয মির্েষণী শমক্ত িাঁি মির্, মকন্তু হপা িাঁর্ক  িখামন িড় ির্র্ কল্পনা 
কর্ির্িন আসর্র্ মিমন িা নন।‘ 
 
আম  প্রশ্ন কির্া , ‘িুম  মক গার্িামিয়-ি িই পর্ড়ি? হিা াি  র্ি মর্কক মক একজন 
ভার্ হগার্য়ন্দা?’ 
 
শার্লক হ া স ঠাট্টাি ভেীর্ি নাক া  ানর্। িািপি িাগিিঃ স্বর্ি ির্র্, ‘মর্কক হিা 
এক া   া আনামড়। এক া গুণই িাি মির্,–উৎসা । ও িই পর্ড় হিা আম  কাম র্ 
 র্য় পর্ড়মির্া । িযাপাি মক না, একম  অজানা কর্য়মদ্র্ক খুঁর্জ হিি কির্ি  র্ি। 
আম  ও কাজ চমিশ েোি  র্ধযই কির্ি পািিা । মর্কর্কি হর্র্গমির্ ি’ াস িা ওই 
িক  স য়। হগার্য়ন্দার্দ্ি মক িাদ্ হদ্ওয়া উমচি হস া হশখিাি  ি পাঠয-পুস্তক অিশয 
ও িইখানা  র্ি পার্ি।‘ 
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হ  দু্ম  চমিত্র আ াি মপ্রয় িার্দ্ি সম্পর্কল এই ধির্নি উদ্ধি উমক্ত কিায় আম  মকিু া 
অসন্তুষ্ট  র্া । 
 
জানার্াি কার্ি উর্ঠ মগর্য় িাইর্িি জনিহুর্ িাস্তাি মদ্র্ক িাকার্া ।  র্ন  র্ন ির্র্া , 
‘হর্াকম  চিুি ির্ , ির্ি িড় দ্ামম্ভক।‘ 
 
হ  দু্িঃর্খি সর্েই হস ির্র্, ‘আজকার্ আি অপিাধও হনই, অপিাধীও হনই। আ ার্দ্ি 
কার্জ এখন আি  মস্তর্ষ্কি প্রর্য়াজন  য় না। আম  জামন, আ াি  র্ধয ও িস্তুম  আ ার্ক 
মিখযা কিিাি পর্ে প লাপ্তই আর্ি। অপিাধ উদ্ো র্নি কার্জ  ি া পড়াশুনা এিং 
হ ধা আম  প্রর্য়াগ কর্িমি আজ প লন্ত অপি হকউ িা কর্ি মন। মকন্তু র্াভ মক  র্? 
ধিিাি  ি হকান অপিাধই ের্  না। আি  াও িা ের্  এিই জর্র্ি  ি পমিষ্কাি হ  
স্ক র্যাণ্ড ইয়ার্ডলি হ  হকান অমফসািই িাি মকনািা কির্ি পার্ি। 
 
হর্াকম ি কথািািলাি এই আমম্ভমিিা ক্রর্ ই আ ার্ক মিিক্ত কর্ি িুর্র্ কার্জই 
ভাির্া  এ প্রসে পমিিযাগ কিাই হেয়। 
 
একম  দ্ীেলর্দ্  সাদ্ামসর্ধ হপাশার্কি  ানুষ িাস্তাি অপি মদ্র্ক ধর্ি িামড়ি নম্বি 
হদ্খর্ি হদ্খর্ি ধীর্ি ধীর্ি অেসি  মের্। িাি  ার্ি একখানা নীর্ ির্েি িড় খা । 
মনশ্চয় হকান সংিাদ্ মনর্য় এর্সর্ি। িার্ক হদ্মখর্য় আম  ির্র্ উঠর্া , ‘হর্াকম  না জামন 
মক খুঁর্জ হিড়ার্ে।‘ 
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শার্লক হ া স ির্র্, ‘হনৌমিভার্গি অিসিপ্রাপ্ত সাজলর্েি কথা ির্ি?’ 
 
‘খামর্ িড়াই আি দ্ম্ভ!’  র্ন  র্ন ভাির্া । ‘ভার্ কর্িই জার্ন হ  ওি এই অনু ানর্ক 
আম  পিখ কর্ি হদ্খর্ি পািি না।‘ 
 
এ কথাগুমর্ ভাির্ি না ভাির্িই হর্াকম  আ ার্দ্ি দ্িজার্িই িাি প্রামথলি নম্বিম  
হদ্খর্ি হপর্য় দ্রুিপার্য় িাস্তা া পাি  র্। আ ার্দ্ি কার্ন এর্ দ্িজায় ধাক্কাি শে, 
নীর্চ একম  গম্ভীি কেস্বি এিং মসঁমড় হির্য় উঠর্ি ভািী পদ্ধ্বমন। 
 
ের্িি মভির্ি েুর্ক িনু্ধি  ার্ি মচমঠখানা মদ্র্য় হস ির্র্, ‘ম িঃ শার্লক হ া র্সি জনয।‘ 
 
এিের্ণ িাি  ুর্খাশ খুর্র্ হদ্িাি এক া সুর্ াগ পাওয়া হগর্। আচ কা এক া কথা 
ির্র্ হফর্িাি স য় এিক  া হ  ে র্ি পার্ি িা হিা আি হস ভাির্ি পার্ি মন। 
সিাসমি হর্াকম র্ক মজর্জ্ঞস কির্া , ‘আপমন হকাথায় কাজ কর্িন মজজ্ঞাসা কির্ি 
পামি মক?’ 
 
রূঢ়কর্ে হস জিাি মদ্র্, ‘হসনামিভার্গ, ইউমনফ ল া হ িা র্িি জনয পাঠার্না  র্য়র্ি।‘ 
 
ঈষলাি দৃ্মষ্টর্ি সেীি মদ্র্ক িামকর্য় আিাি প্রশ্ন কির্া , ‘আপমন মক মির্র্ন?’ 
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‘সার্জলে সযাি। িাজকীয় হনৌিাম নীি পদ্ামিক িাম নী সযাি। হকান জিাি হদ্র্িন না? 
মঠক আর্ি সযাি।‘ 
 
দু্র্ া হগাড়ামর্ ঠুর্ক  াি িুর্র্ হস সযারু্  কির্। িািপিই চর্র্ হগর্। 
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৩. লচরস্টন গাযডথন্স-এর র সয 
স্বীকাি কিমি, আ াি সেীি  িিার্দ্ি িাস্তিিাি এই নিুন প্র াণ আ ার্ক মিমস্মি 
কর্িমির্। িাি মির্শর্-ষণী শমক্তি প্রমি আ াি েদ্ধা িহুগুর্ণ হির্ড় হগর্। এক া । 
সর্ন্দ  মকন্তু িখনও উঁমক মদ্র্ি র্াগর্ হ , আ ার্ক চ র্ক হদ্িাি জনয স স্ত িযাপাি াই 
আর্গ হথর্ক সাজার্না, অিশয আ ার্ক চ র্ক মদ্র্য় িাি মক র্াভ  র্ি মকিুর্িই িুঝর্ি 
পািমির্া  না। িাঁমকর্য় হদ্মখ, হস মচমঠ া পর্ড় হফর্র্র্ি। িাি হচার্খ এ ন এক া শূনয 
অনুজ্জ্বর্ দৃ্মষ্ট হ  হদ্খর্র্ই  র্ন  য় হস িাি  র্নি  র্ধয ডুর্ি হগর্ি। 
 
মজজ্ঞাসা কির্া , ‘আো, ও া িুম  জানর্র্ হক ন কর্ি?’ 
 
হস হ ন এক ু চর্ ই ির্র্, ‘হকান া?’ 
 
‘হকন? ওই হর্াক া হ  হনৌমিভার্গি অিসিপ্রাপ্ত সার্জলন্ট, হস া?’ 
 
‘এসি িুে কথা ির্িাি  ি স য় হনই, ‘হকান া?’ 
 
‘রূঢ় কর্েই জিাি হস জিাি মদ্র্। িািপিই হ র্স ির্র্, ‘এই রূঢ়িাি জনয আ ার্ক 
ে া কি। আ াি মচন্তাি সুর্িা া িুম  মিঁর্ড় হফর্মির্র্। মকন্তু িুম  মক সিয সিযই 
িুঝর্ি পার্িা মন হ  হর্াকম  হনৌমিভার্গি সার্জলন্ট মির্?’ 
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‘হ ার্ ই না।’ 
 
‘আম  মক কর্ি জানর্া  হস া হিাঝার্নাি চাইর্ি ও া অর্নক স জ। হিা ার্ক  মদ্ ির্া 
 য় দু্ই আি দু্ইর্য় হ  চাি  য় হস া প্র াণ কি, িা র্র্ িযাপাি া মনশ্চয়ই এক ু কমঠন 
 র্ন  র্ি, অথচ িুম  মনমশ্চি জান হ  এ া সিয। িাস্তাি ওপার্শ থাকর্িই হর্াকম ি 
 ার্িি উর্ল্টা মপর্ঠ এক া িড় নীর্ হনাের্িি উমি আ াি হচার্খ পর্ড়-মির্। িার্িই 
স ুর্েি গন্ধ হপর্া । িাি আচির্ণি এিং দু্মদ্র্ক পাকার্না হগাঁফ মির্ সা মিক গন্ধ। 
কার্জই পাওয়া হগর্ হনৌমিভাগ। হর্াকম ি  র্ধয মকিু া ভামিমক্ক-য়ানা এিং প্রভুর্ত্বি 
ভেীও আ াি হচাখ এড়ায় মন। হ ভার্ি হস  াথা া উঁচু কর্ি মির্ এিং  ার্িি হিি া 
হোিামের্ হস া মনশ্চয়ই র্েয কর্িি।িাি  ুর্খ হচার্খ এক া মস্থি, সম্ভ্রান্ত,  ধযিয়স্ক 
 ানুর্ষি িাপ—এই সি হদ্র্খই  র্ন  র্ হস সার্জলন্ট মির্।’ 
 
‘চ ৎিাি।’ আম  হসাোর্স ির্র্ উঠর্া । 
 
হ া স ির্র্, ‘অমি সাধািণ।’  মদ্ও িাি কথা শুর্ন আ াি  র্ন  র্, আ াি মিস্ময় ও 
প্রশংসা শুর্ন হস খুমশই  র্য়র্ি। ‘এই াত্র ির্মির্া  হ  আজকার্ আি অপিাধী হনই। 
 র্ন  র্ে-আম  ভুর্ ির্র্মি। এ া হদ্খ! প্রাক্তন সার্জলর্ন্টি হদ্ওয়া মচমঠখানা হস আ াি 
মদ্র্ক িুঁর্ড় মদ্র্। 
 
‘হস মক।’ হচাখ িুমর্র্য়ই আম  চীৎকাি কর্ি উঠর্া , ‘এ হ  সাংোমিক।’ 
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হস শান্তভার্ি ির্র্, ‘এক া অসাধািণ মকিু ির্র্  র্ন  র্ে। িুম  মক মচমঠ া আ ার্ক 
পর্ড় হশানার্ি?’ 
 
নীর্চি মচমঠ া আম  িার্ক পর্ড় হশানার্া িঃ 
 
মপ্রয় ম িঃ শার্লক হ া স, 
 
৩, র্মিস্টন গার্ডলর্ন্স গি িার্ি একম  খািাপ ে না ের্ র্ি। র্মিস্টন গার্ডলন্স হিমির্য়র্ি 
মব্রক্স ন হিাড হথর্ক। প্রায় দু্র্ া নাগাদ্ আ ার্দ্ি িীর্ ি পুমর্শ হসখার্ন এক া আর্র্া 
হদ্খর্ি পায়। হ র্ িু িামড় া িখন খামর্ মির্, িাি  র্ন সর্ন্দ  হদ্খা হদ্য়। মগর্য় হদ্র্খ 
দ্িজা হখার্া আি আসিাি-পত্র ীন সা র্নি ের্ি সজনক ভে-হর্ার্কি  ৃির্দ্  পর্ড় 
আর্ি।র্র্াকম  সুসমজ্জি। িাি পর্কর্  এক া কাডল পাওয়া হগর্ি। িার্ি হর্খা ‘এনক 
হজ, হেিাি, মেভর্যান্ড, ওম ও, ইউ, এস, এ,।’ হকান—িক  ডাকামি  য় মন এিং 
ভের্র্াক হক ন কর্ি  ািা হগর্র্ন িািও হকান প্র াণ পাওয়া  ায় মন। ের্িি  র্ধয 
ির্ক্তি দ্াগ আর্ি, মকন্তু হর্াকম ি হদ্র্  আোর্িি হকান মচহ্নই হনই। মিমন মক কর্ি ঐ 
খামর্ িামড়র্ি এর্র্ন, মকিুই িুঝর্ি পািমি না। িস্তুিিঃ স স্ত িযাপাি াই হ ন ধাঁধাি 
 ি। িার্িা াি আর্গ হ -হকান স য় আপমন  মদ্ ঐ িামড়র্ি আসর্ি পার্িন, আ ার্ক 
ওখার্নই পার্িন। আপনাি মনর্দ্লশ না পাওয়া প লন্ত সি মকিুই হ  নম  মির্ হি নম  
হির্খ মদ্র্য়র্ি।  মদ্ আসর্ি না পার্িন, আিও মিস্তামিি মিধিণ জানাি। দ্য়া কর্ি  মদ্ 
আপনাি  িা ি পাঠান িা র্র্ হস ার্ক আপনাি সসী  অনূে  ির্র্ মির্িচনা কিি। 
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ভিদ্ীয় 
হ ামিয়াস হপ্রগসন 
 
িনু্ধ  ন্তিয কির্, ‘স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডলি অমফসাির্দ্ি  র্ধয সিচাইর্ি চার্াক-চিুি। হস 
এিং হর্র্স্ট্রডই  র্ে  র্ন্দি ভার্। দু্’জনই দ্রুিিুমদ্ধ এিং উদ্য শীর্, মকন্তু 
গিানুগমিক-ভয়ানক গিানুগমিক। িার্দ্ি  র্ধয হব্রধর্িমষও আর্ি। দু্ই হপশাদ্াি 
সুন্দিীি  িই িািা পিস্পর্িি প্রমি ঈষলাকাি। এই হকর্স িার্দ্ি দু্জর্নি  ার্িই  মদ্ 
মকিু া সুর্িা ধমির্য় হদ্ওয়া  ায়, িা র্র্ ভামি  জা  র্ি।’ 
 
িাি শান্তভার্ি কথা ির্াি িক  হদ্র্খ আম  মিমস্মি  র্া । চীৎকাি কর্ি ির্র্া , 
‘আি এক  হুর্িলও নষ্ট কিা উমচি নয়। হিা াি জনয এক া গামড় হডর্ক হদ্ি মক?’ 
 
‘আম   াি মক না িাই হিা িুঝর্ি পািমি না।আর্র্সম   খন আ াি উপি ভি কর্ি 
িখন আম  এর্ক-িার্ি আর্র্সি গুরুঠাকুি। অিশয অনয স য় আম  খুি চ পর্ ও  র্ি 
পামি।’ 
 
‘হস মক? িুম  হিা  এই িক  এক া সুর্ ার্গি অর্পোয়ই মির্র্।’ 
 
‘হদ্খ ভাই, এর্ি আ াি মক র্াভ  র্ি? ধিা  াক, আম  ি সয া উদ্ো ন কির্া । 
মঠক জানর্ি িখন ঐ হলগসন, হর্র্স্ট্রড হকাম্পামনই সি িা াদু্মি া পর্ক স্থ কির্ি। 
হিসিকািী হর্াকর্দ্ি এই হিা িিাি।’ 
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‘মকন্তু মিমন হিা হিা াি সা া য হচর্য়র্িন।’ 
 
‘িা হচর্য়র্ি। হস জার্ন িুমদ্ধর্ি আম  িাি হথর্ক িড় আি আ াি কার্ি হসকথা হস 
স্বীকািও কর্ি। মকন্তু হকান িৃিীয় িযমক্তি কার্ি হস কথা স্বীকাি কিাি আর্গ হস িিং 
িাি মজভ াই হকর্  হফর্র্ হদ্র্ি।  ার্ াক, িিু  াওয়াই   াক। হদ্র্খ আমস িযাপাি া। 
আ াি িড়মশর্ি আম   াি ধিি। আ  মকিু না পাই, িার্দ্ি হদ্র্খ এক ু  াসর্ি 
পািি। চর্।’ 
 
ওভাির্কা  া গার্য় চমড়র্য় এ ন িাড়াহুর্ড়া কির্ি শুরু কির্ হ   র্ন  র্, উদ্াসীনিাি 
ভাি কাম র্য় উদ্য -শীর্িা িাি উপি ভি কর্ির্ি। 
 
‘হিা াি  ুমপ া মনও,’ হস ির্র্। 
 
‘িুম  ির্ি আ ার্ক হ র্ি?’ 
 
‘ যাঁ। অিশয  মদ্ এি হচর্য় িড় কাজ মকিু না থার্ক।’ 
 
এক ম মন  পর্িই এক া ভাড়ার্  গামড় মনর্য় আ িা দ্রুি িুর্  চর্র্া  মব্রকস ন 
হিার্ডি মদ্র্ক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 রক্ত সমীক্ষা । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  ক ামস 

38 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কুয়াসাোকা হ োেন্ন সকার্। িামড়গুর্র্াি  াথাি এক া িাদ্া ী আিিণ হির্য় আর্ি। 
 র্ন  র্ে, হ ন নীর্চ হ র্  ির্েি িাস্তায় িায়া পর্ড়র্ি। আ াি সেী খুি হখাশ হ জার্জ 
চর্র্র্ি। আম  চর্র্মি নীির্ি। এর্ক এই মিষণ আি াওয়া, িাি উপি চর্র্মি একম  
হিদ্নাদ্ায়ক কার্জ। আ াি  ন এর্কিার্িই হনমির্য় পর্ড়র্ি। 
 
হ া স িখন এক র্ন সেীিপ্রসর্ে কথা ির্র্ চর্র্র্ি। িার্ক িাধা মদ্র্য়ই ির্র্া , 
‘ ার্িি কার্জ খুি  ন মদ্ে ির্র্ হিা  র্ন  য় না।’ 
 
হস জিাি মদ্র্, ‘এখনও হকান িথযই পাই মন। সােয-প্র াণ সংগৃিীি  িাি আর্গই  ি 
গঠন কিা  স্ত ভূর্। িার্ি মিচািশমক্ত প্রভামিি  য়।’ 
 
আেুর্ িামড়র্য় মদ্র্য় আম  ির্র্া , ‘শীঘ্রই িথয হপর্য়  ার্ি। এইর্ ই মব্রকস ন হিাড, 
আি আ াি  মদ্ ভুর্ না  র্য় থার্ক িা র্র্ ঐর্ ই হসই িামড়।’ 
 
‘মঠক। হকাচ যান, গামড় থা াও।’ িখনও আ িা শ’খার্নক গজ দু্র্ি। মকন্তু িাি মনর্দ্লর্শ 
হসখার্নই না র্ি  র্। িামক া হ ঁর্  হগর্া । 
 
৩ নম্বি র্মিস্টন গার্ডলন্স এক া অশুভ ভয়ংকি হচ ািা মনর্য় দ্াঁমড়র্য় আর্ি। হ  চাির্  
িামড় িাস্তা হথর্ক মকিু া দূ্র্ি অিমস্থি এ া িার্দ্িই এক া। চাির্  িামড়ি দু্র্ ায় 
হর্াক আর্ি, দু্র্ া খামর্। হশর্ষি দু্র্ া িামড়র্ি হদ্খা  ার্ে মিন সামি হখার্া জানার্া, 
আি এখার্ন-ওখার্না মি ার্না-িড়ার্না মকিু মকিু হিা  গার্িি এক া িাগান িামড়গুর্র্ার্ক 
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িাস্তা হথর্ক মিমেন্ন কর্ি হির্খর্ি। কাদ্া ও পাথর্িি এক া  র্র্দ্র্  সংকীণল পথ 
িাগার্নি মভিি মদ্র্য় চর্র্ হগর্ি। িার্িি িৃমষ্টর্ি স স্ত জায়গা াই সমিযর্সর্ি। িাগার্নি 
চািধার্ি মিন-ফু  উঁচু ইর্ ি পাঁমচর্। িাি উপর্ি এক ুকর্িা কার্ঠি হির্ িসার্না 
হদ্ওয়ার্র্ হ র্ান মদ্র্য় একজন হৃষ্টপুষ্ট পুমর্শ কর্নস্টির্ দ্াঁমড়র্য় আর্ি। িার্ক ভীড় 
কর্ি আর্ি পথচািীর্দ্ি এক া হিা  দ্ের্। ির্কি  ি গর্া িামড়র্য় হচাখ িড় িড় কর্ি 
িািা মভির্ি মক ের্ র্ি হস া হদ্খিাি িযথল হচষ্টা কির্ি। 
 
আম  হভর্িমির্া , শার্লক হ া স সর্ে সর্ে িামড়ি মভির্ি েুর্ক ি সয স াধার্নি হর্র্গ 
 ার্ি। হস মকন্তু হসমদ্ক মদ্র্য়ই হগর্ না। সমূ্পণল অনা নস্কভার্ি হস ফু পার্ি পায়চামি 
কির্ি র্াগর্। কখনও  াম ি মদ্র্ক, কখনও আকার্শি মদ্র্ক, উর্ল্টা মদ্র্কি 
িামড়গুর্র্াি মদ্র্ক, আিাি কখনও িা হিমর্ংএি মদ্র্ক  াঁ কর্ি িামকর্য় িইর্। সিমকিু 
হদ্র্খ ধীর্ি ধীর্ি পথ া ধর্ি—িিং ির্া উঁমচি পর্থি দু্’ধার্িি োর্সি উপি মদ্র্য় 
 াঁ র্ি র্াগর্। হচাখ দু্র্ া সািােণই  াম ি মদ্র্ক মনিন্ধ। দু্’িাি থা র্। একিাি িাি 
 ুর্খ  ামস হদ্খর্া । এক া খুমশি উোসও 
 
হ ন কার্ন এর্। মভর্জ আঠার্র্া  াম র্ি অর্নক পার্য়ি িাপ পর্ড়র্ি। মকন্তু এপর্থ হিা 
অর্নক পুমর্শ  ািায়ি কির্ি, সুিিাং হথর্ক আ াি সেী হ  মক মজমনর্সি আশা কির্ি 
আম  িুঝর্ি পাির্া  না। মকন্তু িাি দ্রুি দ্শলন ে িাি এ ন সি অসাধািণ প্র াণ 
আম  হপর্য়মি  ার্ি আম  মনিঃসর্ন্দ  হ  হস এ ন অর্নক মকিু হদ্খর্ি পায়  া আ ার্দ্ি 
কার্ি থার্ক রু্কর্না। 
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িামড়ি দ্িজায়ই একম  র্ম্বা, সাদ্া- ুখ, শর্নি  ি চুর্ওয়ার্া হর্ার্কি সর্ে আ ার্দ্ি 
হদ্খা  র্। িাি  ার্ি এক া হনা  িুক। িুর্  এর্স হস   া উৎসার্  আ াি সেীি 
কি দ্লন কর্ি ির্র্. ‘আপমন এর্স পড়ায় অনুগৃ ি  র্া । হদ্খুন, হকান মকিুই আম  
স্পশল কির্ি হদ্ই মন।’ 
 
‘ঐর্  িাড়া!’ পথ া হদ্মখর্য় আ াি িনু্ধ ির্র্। ‘একপার্ হ াষ ওখান মদ্র্য় হ রঁ্  হগর্র্ও 
এি চাইর্ি জগামখচুমড় হ াি না। হেগসন, এ া  র্ি হদ্িাি আর্গই হিা াি মনজস্ব 
মসন্ধার্ন্ত মনশ্চয়ই উপনীি  র্য়মির্র্? 
 
হগার্য়ন্দাপ্রিি িাি কথা া এমড়র্য় ির্র্, ‘িামড়ি মভির্ি আ াি অর্নক কাজ মির্। 
আ াি স ক লী মভির্ি আ াি অর্নক কাজ মির্। এ া হদ্খিাি ভাি িাি উপর্িই 
মির্।’ 
 
হ া স আ াি মদ্র্ক িামকর্য় মিদ্রুর্পি ভেীর্ি ভুরু দু্র্ া িুর্র্ ির্র্, ‘িুম  এিং 
হর্র্স্ট্রড  খন আসর্ি হনর্ ি িখন আি িৃিীয় িযমক্তি কিিাি মকিু থাকর্ি পার্ি না। 
 
আমসন্তুমষ্টর্ি দু্ই  াি েসর্ি েসর্ি হেগসন ির্র্, ‘ ামকিু কিণীয় সিই হিা কর্িমি 
ির্র্  র্ন  য়।  মদ্ও হকস া অদু্ভি আি এ ধির্নি হকস আপমন হ  ভার্ িার্সন িাও 
জামন।’ 
 
শার্লক হ া স প্রশ্ন কির্, ‘িুম  হিা ভাড়ার্  গামড়র্ি এখার্ন আসমন?’ 
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না।’ 
 
‘হর্র্স্ট্রডও নয়?’ 
 
‘না সযাি।’ 
 
‘িা র্র্ চর্ েি া একিাি হদ্মখ। ‘ এই অিান্তি  ন্তিয কর্ি হস িামড়ি মভিি েুকর্। 
মপির্ন হেগসন। িাি  ুর্খ মিস্মর্য়ি িাপ। 
 
কার্ঠি পা ািন-কিা ধুর্র্াভিা এক া পযার্সজ িান্না-েি ও অমফর্সি মদ্র্ক চর্র্ হগর্ি। 
িাঁর্য় ও ডাইর্ন দু্র্ া দ্িজা। হদ্র্খই হিাঝা  ায় এক া দ্িজা হিশ কর্য়ক সপ্তা   ািৎ 
িন্ধই আর্ি। অপি দ্িজাম  খািাি ের্িি। ি সয য় ে নাম  ের্ র্ি হসই ের্িই। 
হ া স মভির্ি পা িাড়ার্। আম  িার্ক অনুসিণ কির্া ।  ৃিুযি উপ-মস্থমিি 
অনুভূমির্ি আ াি  ন আেন্ন। 
 
এক া িড় হচৌর্কাণা েি। আসিািপত্র মকিুই হনই ির্র্ আিও িড় হদ্খার্ে। হদ্ওয়ার্র্ 
ঝক র্ক সস্তা কাগজ হ াড়। িযাির্া পর্ড় জায়গায় জায়গায় দ্াগ ধর্ির্ি। হকাথাও িা 
অর্নক া কাগজ খুর্র্ মগর্য় ঝুর্র্ পর্ড়র্ি।ফর্র্ নীর্চকাি  র্র্দ্ প্লাস াি হিমির্য় 
পর্ড়র্ি। দ্িজা াি উর্ল্টা মদ্র্ক এক া হসৌমখন অমগ্নকুন্ড, িাি উপর্ি নকর্ হশ্বি 
পাথর্িি  যার্ন্টর্মপস। িাি একর্কার্ণ এক া র্ার্ হ া িামিি হশষ ুকু িসার্না। ের্িি 
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এক াত্র জানার্ায় এি ধুর্র্া- য়র্া জর্ র্ি হ  ের্িি আিিা আর্র্ায় সি মকিুর্িই 
এক া  র্র্দ্ আভা পর্ড়র্ি। সািা ের্ি ধুর্র্াি আস্তিণ পড়ায় হসই  রু্দ্ আভায় আিও 
হিশী কর্ি হচার্খ র্াগর্ি। 
 
এ সিই আম  পর্ি র্েয কর্িমি। িখনকাি  ি আ াি সি  র্নার্ াগ পড়র্ একম  াত্র 
ভয়াি  মনশ্চর্  নুু্ষযর্দ্র্ ি প্রমি। হদ্ ম  হ র্ঝি পর্ড় ির্য়র্ি। দৃ্মষ্ট- ীন শূনয হচাখ হ ন 
িামকর্য় আর্ি মিিণল মশমর্ংএি মদ্র্ক। হর্াকম ি িয়স  র্ি িিি হিিামেশ,  াঝামি 
গড়ন, চওড়া কাধ, কার্র্া হকাঁকড়ার্না চুর্, হিা  েন দ্াঁমড়। পির্ন হ া া কাপর্ড়ি 
হকা ও ওর্য়স্টর্কা ।  ার্কা ির্েি ট্রাউজাি, চকচর্ক কর্াি ও কফ। ব্রাশ-কিা 
িকির্ক এক া  প  যা  িাি পার্শই হ র্ঝি উপি পর্ড় আর্ি। দু্ই  াি  ুমষ্টিন্ধ। 
দু্ই িাহু, িড়ার্না, হদ্র্ ি মনষ্মাংশ একসর্ে জড়ার্না। হদ্র্খ  র্ন  য়  ৃিুযি মিরুর্দ্ধ 
িার্ক অর্নক সংো  কির্ি  র্য়র্ি। িাি শক্ত  ুর্খ মিভীমষকাি িায়া। আ াি  র্ন  র্ 
হস  ুর্খ এি িীব্র েৃণা ফুর্  উর্ঠর্ি  া আম  কখনও  ানুর্ষি  ুর্খ হদ্মখ মন। হদ্র্ ি 
এই উৎক  ভয়ংকি মিকৃমিি সর্ে নীচু কপার্, থযািড়া নাক ও পুরু-হঠাঁ   ুক্ত  র্য় 
একম  িানি-সুর্ভ আকৃমি গর্ড় উর্ঠর্ি। িাি হদ্র্ ি দু্ ড়ার্না অস্বামভক ভেীি জনয 
হস া হ ন আিও িৃমদ্ধ হপর্য়র্ি। নানা ধির্নি  ৃিুয আম  হদ্র্খমি,মকন্তু র্ন্ডর্নি উপ-
কেিিলী একম  প্রধান িাজপর্থি এই অন্ধকাি ভয়ংকি ের্ি িাি হ  ভয়াি  রূপ 
হদ্খর্া  িাি আি কখর্না হদ্মখ মন। 
 
েীণকায় হভাঁদ্ড়-সূর্ভ আকৃমিি হর্র্স্ট্রড দ্িজায়ই দ্াঁমড়র্য়মির্। আ ার্দ্ি দু্জনর্কই 
হস অভযথলনা কির্। 
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ির্র্ ‘এই হকস মনর্য় হুরু্সু্থর্ পর্ড়  ার্ি সযাি। এ নম  আম  আি হদ্মখ মন। আি 
আম  মকন্তু হির্র্- ানুষ নই।’ 
 
হেগসন ির্র্, ‘হকান সূত্র পাওয়া হগর্?’ 
 
হর্র্স্ট্রড জিাি মদ্র্, ‘মকেু না।’ 
 
শার্ক হ া স  ৃির্দ্র্ ি কার্ি এমগর্য়  াঁ  হগর্ড় ির্স ভার্ কর্ি পিীো কির্। 
চািমদ্র্কি চাপ চাপ ির্ক্তি দ্াগ হদ্মখর্য় ির্র্, হিা িা মঠক জান হকান েি হনই?’ 
 
উভয় হগার্য়ন্দাই একসর্ে ির্র্ উঠর্, ‘মনশ্চয়!’ 
 
‘িা র্র্  এ িক্ত মনশ্চয় হকান মিিীয় িযমক্তি—সম্ভিি  িযািািীি, অিশয  মদ্  িযাকান্ড 
সমিযই ের্  থার্ক। এ প্রসর্ে ’০৪ সার্র্ ইউর্ট্রক -এ ভযান জযানর্সর্নি  ৃিুযি 
পামিপামশ্বক ে নাি কথা আ াি  র্ন পর্ড়র্ি। হেগসন, হস হকস াি কথা হিা াি  র্ন 
আর্ি?’ 
 
‘না সযাি।’ 
 
‘পর্ড়া-পড়া উমচি। সূর্ লি নীর্চ নিুন মকিু ের্  না।  া ের্ র্ি িা আর্গও ের্ র্ি।’ 
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কথা ির্াি সর্ে সর্েই িাি  ার্কা আেুর্গুমর্ও  ৃির্দ্র্ ি সিলার্ে হ ন উর্ড় 
হিড়ার্ে— াি িুর্র্ার্ে, চাপ মদ্র্ে, হিািা  খুর্র্ি, পিীো কির্ি। মকন্তু হচার্খ হকান 
সুদু্র্িি আভাষ। পিীোি কাজ অিযন্ত দ্রুি স াপ্ত  র্। এি িাড়ািামড় হ  এরুপ 
পুংখানুপুংথভার্ি কাজ কিা  ায় িা ভািাই  ায় না। সি হশর্ষ হস  ৃর্িি হঠাঁ  দু্ম  
শুকর্, আি হদ্খর্ িাি হপর্ ন্ট হর্দ্ার্িি জুর্িাি ির্া। 
 
প্রশ্ন কির্, ‘এর্ক এর্কিার্িই সিার্না  য়মন হিা?’ 
 
‘পিীোি জনয  ি ুকু প্রর্য়াজন  র্য়র্ি িাি হিশী নয়।’ 
 
‘এিাি এর্ক  র্গল পাঠার্ি পাি’, হস ির্র্। ‘আি মকিু জানিাি হনই।’ 
 
এক া হস্ট্রচাি ও চািজন হর্াক হ ািার্য়নই মির্। হেগসর্নি মনর্দ্লর্শ িািা  ের্ি েুর্ক 
আগন্তুকর্ক িুর্র্ মনর্য় হগর্। িার্ক িুর্র্িই এক া আংম  হ র্ঝি উপি গমড়র্য় পড়র্। 
হর্র্স্ট্রড হস ার্ক  ুর্ঠা কর্ি িুর্র্  ী কর্ি হদ্খর্ি র্াগর্। 
 
‘মনশ্চয় এখার্ন হকান েীর্র্াক মির্’ হস হচঁমচর্য় উঠর্। ‘এ া হকান েীর্র্ার্কি মির্য়ি 
আংম ।’ 
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 ার্িি িারু্র্ি হির্খ আংম  া সকর্র্ই হদ্খর্। িার্ক মের্ি ধর্ি আ িাও হস া 
হদ্খর্া । হকান সর্ন্দ  হনই হ  এই খাঁম  হসানাি িস্তুম  একস য় হকান মির্য়ি কর্নি 
আেুর্র্ হশাভা হপর্য়র্ি। 
 
হেগসন ির্র্, ‘িযাপাি া হিশ হোিার্র্া  র্য় উঠর্। ঈশ্বি জার্নন, আর্গই  র্থষ্ট 
হোিার্র্া মির্।’ 
 
হ া স ির্র্, ‘িুম  মক মঠক জান, এি ফর্র্ িযাপাি া সির্িি  র্ না? ও ার্ক  ী 
কর্ি হদ্র্খ মকিু জানা  ার্ি না। িাি পর্কর্  মক মক পাওয়া হগর্ি?’ 
 
মসঁমড়ি এক া মনচু ধার্পি উপি হিাঝাই কিা এক-গাদ্া মজমনসপত্র হদ্মখর্য় হেগসন 
ির্র্, ‘ওখার্ন সি আর্ি। র্ন্ডর্নি িাডল হকাম্পামনি এক া হসানাি েমড়, নং ৯৭১৬৩। 
হিশ ভািী মনর্ি  হসানাি অযার্িা ল হচন। কারুকাষল-কিা হসানাি আংম । হসানাি মপন-
কুকুর্িি  স্তকাকৃমি, হচাখ দৃ্মষ্টর্ি চুনী িসার্না। িামশয়ান হর্দ্ার্িি কাডল-হকস, িার্ি 
মেভর্যার্ন্ডি এনক হজ, হেিার্িি কাডল ভিা। িািই অদ্য অেি ই, হজ, মড, হর্খা 
জ াকাপর্ড়। হকান  াকাি থমর্ হনই, মকন্তু সাি পাউন্ড হিি মশমর্ং খুচর্িা মির্। 
হিাকামশওি “হডকা-হ িন” এি একখানা পর্ক -সংস্কিণ, িাি প্রথ  পািায় হজার্সফ 
স্টযাোিসর্নি না । দু্’খামন মচমঠ—ই, হজ, হেিাি ও হজার্সফ স্টযাোিসনর্ক হর্খা।’ 
 
‘হকান মঠকানায়?’ 
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‘আর্ মিকান এক্সর্চে, স্টযান্ড না চাওয়া প লন্ত থাকর্ি। দু্’খামনই  এর্সর্ি “গুইওন 
স্টী মশপ হকাম্পামন”  হথর্ক। িার্দ্ি জা াজ হ  মর্ভািপুর্ হথর্ক িাড়া  র্য়র্ি িািও 
উর্েখ আর্ি। পমিষ্কাি হিাঝা  ার্ে, এই ভাগয- ীন হর্াকম ি শীঘ্রই নউ ইয়র্কল মফিিাি 
কথা।’ 
 
‘এই স্টযাোিসন সম্পর্কল হকান হখাঁজ-খিি কর্িি?’ 
 
হেগসন ির্র্, ‘সর্ে সর্েই কর্িমি সযাি। সিগুর্র্া খির্িি  কাগর্জ মিজ্ঞাপন মদ্র্য়মি। 
একজন হর্াকর্ক পামঠর্য়মি আর্ মিকান এক্সর্চে-এ। হস এখনও হফর্ি মন।’ 
 
‘মেভর্যার্ন্ড কাউর্ক পামঠর্য়ি?’ 
 
‘সকার্র্ই হ মর্ো  কর্ি মদ্র্য়মি।’ 
 
‘িার্ি মক মর্খর্ি?’ 
 
‘অিস্থাি মিিিণ মদ্র্য় ির্র্মি, আ ার্দ্ি পর্ে স ায়ক হকান সংিাদ্ জানার্র্ খুমশ  ি।’ 
 
‘হিা ািা চুড়ান্ত  র্ন কি এিক  হকান খিি জানর্ি হচর্য়ি মক?’ 
 
‘স্টািোিসর্নি খিি জানর্ি চাওয়া  র্য়র্ি।’ 
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‘আি মকিু নয়? এ ন হকান ে না মক হনই  াি উপি হকস া ঝুর্র্ আর্ি? আি 
একিাি হ মর্ো  কির্ি পাি না?’ 
 
আ ি গর্ায় হেগসন ির্র্, ‘আ াি  া ির্িাি সিই ির্র্মি।’ 
 
শার্লক হ া স  ুখ ম র্প  াসর্। িািপি মক হ ন ির্র্ি  ার্ি এ ন স য় সা র্নি েি 
হথর্ক খুি খুমশ-খুমশ ভার্ি  াি দু্র্ া েসর্ি েসর্ি হর্র্স্ট্রড  র্-ের্ি েুকর্। 
 
‘ম িঃ হেগসন,’ হস ির্র্, ‘এই  াত্র এক া খুি িড় িকর্ ি আমিষ্কাি কর্ি হফর্র্মি। 
হদ্ওয়ার্ াকর্ক ভার্ কর্ি পিীো না কির্র্ হস া ধিাই পড়ি না।’ 
 
কথা ির্িাি স য় এই হিা খার্ া হর্াকম ি হচাখ দু্র্ া জ্বর্জ্বর্ কির্ি র্াগর্। 
স ক লীি উপি এক াি হনিাি আনন্দ হ ন িাি হচাখ- ুর্খ ফুর্  উর্ঠর্ি। 
 
‘আ াি সর্ে এস’ ির্র্ হস দ্রুি হসই েি হথর্ক মফর্ি হগর্। ভয়ংকি হর্াকম ি সমির্য় 
হনওয়ায় হস ের্িি আি াওয়া িখন অর্নক া  ািা  র্য়র্ি। ‘এিাি, ওইখার্ন দ্াঁড়াও!’ 
 
‘জুিাি ির্ায় এক া হদ্শর্াইর্য়ি কামঠ হজ্বর্র্ হস হদ্ওয়ার্র্ি মদ্র্ক িুর্ি ধির্। 
 
‘ঐর্  হদ্খ!’ মিজয়গর্িল ির্র্। 
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আর্গই ির্র্মি, হদ্ওয়ার্র্ি অর্নক জায়গায়ই কাগজ খুর্র্ খুর্র্ পর্ড়মি। ের্িি ঐ 
মির্শষ হকাণ ায় অর্নক িড় একখন্ড কাগজ খুর্র্ পড়ায়  র্র্দ্ প্লযাস্টাি হিমির্য় 
পর্ড়র্ি। হসই হচৌ-হকাণা প্লাস্টার্িি উপি িক্ত-র্ার্ অের্ি একম  াত্র শে হর্খা 
আর্ি— 
 
RA CHE (িার্স) 
 
একজন প্রদ্শলক হ ভার্ি িাি হখর্া হদ্খায় হসইিক  ভেীর্ি হগার্য়ন্দাপ্রিি হচঁমচর্য় 
ির্র্ উঠর্, ‘এ াি মিষর্য় িুম  মক ির্ি? ের্িি  এর্কিার্ি অন্ধকাি হকার্ণ ির্য়র্ি ির্র্ 
এ া কািও হচার্খ পর্ড় মন, এমদ্ক া হদ্খাি কথাও হকউ ভামি মন। খুমন মনর্জি িক্ত 
মদ্র্য় এ া মর্র্খর্ি। হদ্খ, হদ্ওয়ার্ হির্য় িক্ত গমড়র্য় পর্ড়র্ি। িযাপাি া-হ  আম িযা 
নয় হস া পমিষ্কাি  র্য় হগর্। হর্খিাি জনয ঐ হকাণ া হির্ি হনওয়া  র্ হকন? হস াও 
ির্মি।  যার্ন্টর্মপর্সি হির্ি হনওয়া  র্ হকন? হস াও ির্মি।  যার্ন্টর্মপর্সি উপি ঐ 
হ া িামি া হদ্খ। ে নাি স য় ও া জ্বার্ান মির্, আি ও া জ্বর্র্র্ ের্িি ঐ হকাণ া 
সিচাইর্ি অন্ধকাি না  র্য় সিচাইর্ি উজ্জ্বর্  য়।’ 
 
অসর্ন্তার্ষি ভাি মনর্য় হেগসন প্রশ্ন কির্, ‘হিশ হিা, িুম  ও া হদ্র্খি, মকন্তু িার্ি মক 
হিাঝা হগর্?’ 
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‘মক হিাঝা হগর্? হিাঝা হগর্ হ  হর্খক একম  হ র্য়ি না  “িার্সর্” মর্খর্ি হচর্য়মির্, 
মকন্তু হর্খা া হশষ কিিাি আর্গই হকান মিঘ্ন ের্ । আ াি কথা া হিাঝ, এই হকর্সি 
মকনািা  খন  র্ি িখন হদ্খর্ি পার্ি িার্সর্ নার্ ি  একম  হ র্য় এি সর্ে জমড়ি 
আর্ি। ম িঃ শার্লক হ া স, আপমন  াসর্ি পার্িন। আপমন খুি িুর্খাড় ও চিুি  র্ি 
পার্িন, মকন্তু সি কথাি হসিা কথা  র্—পুর্ির্না চার্ ভার্ি িার্ড়।’ 
 
হ া-হ া কর্ি হ র্স উর্ঠ আ াি সেী এই হিা খা  হর্াকম ি হ জাজ সমিয মখ’চর্ড় 
মদ্র্য়মির্। িাই হস ির্র্, ‘সমিয, আম  হিা াি কার্ি ে া চাইমি। িুম  প্রথ  এ া 
হদ্র্খি, এ কৃমিত্ব অিশযই হিা াি প্রাপয। গি িার্ত্রি ি র্সযি অপি অংশীদ্ািই হ  
এ া মর্র্খর্ি হস মিষর্য়ও হিা াি সর্ে আম  এক ি। এ েি া পিীো কর্ি হদ্খিাি 
স য় আম  এখনও পাই মন। হিা াি অনু মি মনর্য় হস কাজ া এিাি কির্ি চাই।’ 
 
ির্র্ি ির্র্িই হস পর্ক  হথর্ক এক া  ার্পি মফর্ি ও এক া িড়  যামিফাময়ং লাস 
হিি কর্ি হফর্র্। িািপি এই দু্ম   ামিয়াি মনর্য় মনিঃশর্ে েি য় দ্াপাদ্ামপ শুরু কর্ি 
মদ্র্। কখনও থা র্ি, কখনও  াঁ ুর্গর্ড় িসর্ি, একিাি হিা  ান ান  র্য় উপুড়  র্য় 
শুর্য়ই পড়র্। মনর্জি কার্জ িখন হস এিই  গ্ন হ  আ ার্দ্ি উপমস্থমি প লন্ত ভুর্র্ 
হগর্। সািােণ মনর্জি সর্েই কথা ির্র্ চর্র্র্ি—কখনও উোস, কখনও আিলনাদ্; এই 
 য় হিা মশস মদ্র্ে, আিাি পিের্ণই উৎসার্  ও আশায় চীৎকাি কর্ি উঠর্ি। িার্ক 
হদ্র্খ িখন আ াি এক সুমশমেি ভার্ জার্িি মশকািী কুকুর্িি কথা  র্ন  মের্; 
মশকার্িি সন্ধান না পাওয়া প লন্ত হসও হিা এ নই িীব্র হকৌিূ র্র্ হঝাপ-ঝার্ড়ি 
মভির্ি এ মনভার্ি কখনও এর্গায়, কখনও হপর্িায়। প্রায় কুমড় ম মন  ধর্ি হস িাি 
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কাজ চামর্র্য় হগর্। আ াি হচার্খ সমূ্পণল অদৃ্শয দ্াগগুমর্ি দু্িত্ব হিশ  ত্ন মনর্য় 
সমঠকভার্ি  াপর্। কখনও আিাি হকন হ  মফর্ি ার্ক হদ্ওয়ার্র্ি গার্য়ও িযি াি 
কির্ হস া হিা আ াি কার্ি দু্র্িলাধয। এক জায়গায় হ র্ঝ হথর্ক এক – ুর্ঠা ধুর্র্া খুি 
 ত্ন কর্ি িুর্র্ মনর্য় কার্  ভর্ি িাখর্। হশষকার্র্ হদ্ওয়ার্র্ি হর্খাি উপি কাঁচ া ধর্ি 
প্রমিম  অেির্ক সূক্ষ্মভার্ি পিীো কর্ি হদ্খর্। কাজ হশষ কর্ি খুমশ  র্ন মফর্ি আি 
কাঁচ া পর্কর্  হির্খ মদ্র্। 
 
হ র্স ির্র্, ‘হর্ার্ক ির্র্, হিদ্না স য কিিাি অসী  ে িাই  র্ প্রমিভা। এ া খুি 
িার্জ সংজ্ঞা মকন্তু হগার্য়ন্দার্দ্ি কার্জ এ া সমিয খার্ ।’ 
 
হেগসন এিং হর্র্স্ট্রড িার্দ্ি হসৌমখন স ক লীি এই সি পায়িাড়া হিশ হকৌিু র্ ও 
িামের্র্যি সর্ে র্েয কিমির্। শার্লক হ া র্সি িুেি  কাজও হ  এক া সুমনমদ্লষ্ট 
িাস্তি র্র্েযি মদ্র্ক পমিচামর্ি এ সিয আম  িুঝর্ি আিম্ভ কির্র্ও িািা মকন্তু এখনও 
িুঝর্ি অপািগ। 
 
দু্জর্ন একসর্ে মজজ্ঞাসা কির্, ‘এ িযাপার্ি আপনাি অমভ ি মক?’ 
 
আ াি িনু্ধ, জিাি মদ্র্, ‘আম  হিা ার্দ্ি সা া য কিমি একথা  র্ন  র্র্ই হ  এ 
হকর্সি কৃমিত্ব হথর্ক হিা ার্দ্ি িমঞ্চি কিা  র্ি। হিা িা এি ভার্ কাজ কিি হ  
জনযি  স্তর্েপ খুিই দু্িঃর্খি কািণ  র্ি পার্ি।’  জাি স্বর্ি প্রচুি ঠাট্রা ম মশর্য় হস 
ির্র্ি র্াগর্, হভির্ি িদ্র্ন্তি কাজ মকভার্ি চার্াে  মদ্ আ ার্ক ির্, হিা ার্দ্ি 
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হকানিক  সা া য কির্ি পাির্র্ আম  খুম   ি। ইমি র্ধয হ  কর্নস্টির্  ৃির্দ্ ম  
আমিষ্কাি কর্িমির্, িাি সর্ে আম  কথা ির্র্ি চাই। িাি না , মঠকানা া আ ার্ক 
মদ্র্ি পাি?’ 
 
হর্র্স্ট্রড হনা িুক হদ্র্খ ির্র্, ‘জন িাঞ্চ। এখ িাি িুম , হকমনং ন পাকল হগর্ ি ৪৬, 
অডমর্ হকার্  িার্ক পার্িন।’ 
 
হ া স মঠকানা মর্র্খ মনর্। 
 
িািপি ির্র্, ‘চর্ ডাক্তাি। িার্ক খুরঁ্জ হিি কির্ি  র্ি।’ হগার্য়ন্দা- ুগর্র্ি মদ্র্ক 
মফর্ি ির্র্, ‘খুন  র্য়র্ি। খুমন একজন পুরুষ  ানুষ। উচ্চিায় ি’ফুর্ ি হিশী, িয়র্স 
 ুিক, উচ্চিাি িুর্নায় পা দু্র্ া হিা , পার্য় হচৌর্কা- াথা িু , হঠাঁর্  মত্রমচর্নাপমর্ 
মসগাি। এক া চাি চস্কাি গামড়র্ি কর্ি মশকাির্ক মনর্য় হস এখার্ন এর্সমির্। গামড় া 
মির্ এক-হোড়ায়  ানা, আি হোড়া াি মিন পার্য় মির্ পুির্না নার্ এিং সা র্নি এক 
পার্য় মির্ নিুন নার্ র্াগার্না। খুি সম্ভি খুনীি  ুর্খি িং র্ার্, আি ডান  ার্িি 
আেুর্র্ি নখগুর্র্া হিশ র্ম্বা। অল্প হগা াকয় র্েণ উর্েখ কির্া । ির্ি এগুর্র্া 
হিা ার্দ্ি কার্জ র্াগর্ি পার্ি।’ 
 
হর্র্স্ট্রড এিং হেগসন পিস্পর্িি মদ্র্ক িামকর্য় অমিশ্বার্সি  ামস  াসর্। 
 
হর্র্স্ট্রড ির্র্, ‘হর্াকম   মদ্ খুমন  র্য় থার্ক, িা র্র্ মকভার্ি খুি কিা  র্য়র্ি?’ 
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‘মিষ।’ সর্ে সর্ে জিাি মদ্র্য় শার্ক হ া স  ািাি জনয পা িাড়ার্। দ্িজাি কার্ি 
মগর্য় মফর্ি দ্াঁমড়র্য় ির্র্, ‘আি এক া কথা হর্র্স্ট্রড। ‘RACHE’  র্ে “প্রমিম ংসা’ি 
জা ানল প্রমিশে; কার্জই ম স িার্সর্র্ক খুঁজর্ি মগর্য় স য় নষ্ট কর্িা না।’ 
 
শর্েি িীিম  িুঁর্ড় মদ্র্য়ই হস চর্র্ হগর্। দু্ই প্রমিিন্দ্বী  ী কর্ি িাি মদ্র্ক িামকর্য় 
িইর্। 
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৪. জন রাযের জিানিন্দী 
৩নং র্মিস্টন গর্ডলন্স হথর্ক  কন হিির্া  িখন হির্া এক া। শার্ক হ া স মনক িিলী 
হ মর্োফ অমফর্স মগর্য় এক া র্ম্বা িাি পাঠার্। িািপি এক া গামড় হডর্ক 
গার্ড়ায়ানর্ক হর্র্স্ট্রর্ডি হদ্ওয়া মঠকানায়  ািাি মনর্দ্শ মদ্র্। 
 
হ র্ি হ র্ি হস ির্র্, ‘হচার্খ-হদ্খা প্র ার্ণি  ি মকিু  য় না। আসর্র্ এ হকস সম্পর্কল 
আ াি  ন সি মঠক কর্ি হফর্র্র্ি। িথামপ  া মকিু জানিাি আর্ি হসসি জানাই 
ভার্।ৎ 
 
আম  ির্র্া , ‘িুম  আ ার্ক মিমস্মি কর্িি হ া স। হ িক  মনশ্চয়িাি সর্ে খুম নাম  
কথা িুম  জানার্র্, মনশ্চয় আসর্র্ িি া মনমশ্চি িুম  নও।’ 
 
উের্ি হস ির্র্, ‘ভুর্র্ি হকানিক  সুর্ াগই হনই। ওখার্ন হপৌঁর্ি প্রথর্ ই আম  র্েয 
কির্া , পর্থি উপি এক া গামড়ি চাকাি দু্র্ া দ্াগ পর্ড়র্ি। এখন, গি িার্িি আর্গ 
গি এক সপ্তা  এখার্ন হকান িৃমষ্ট  য় মন। কার্জই হ  চাকাগুমর্ি দ্াগ এি গভীিভার্ি 
 াম র্ি ির্স হগর্ি হসগুমর্ মনশ্চয় গি িার্ত্রই হসখার্ন এর্সমির্। হোড়াি েুর্িি হ  
দ্াগ হসখার্ন ির্য়র্ি িাি এক া অনয মিনর্ ি িুর্নায় হিশী গভীি। িা হথর্কই হিাঝা 
 ায় েুর্িি এক া নার্ নিুন। হ র্ িু িৃমষ্ট আিম্ভ  িাি পর্িও  গামড় া হসখার্ন মির্ 
এিং কার্ সকার্র্ হকান স য়ই হস ার্ক হদ্খা  ায় মন—একথা হেগসনই ির্র্র্ি—
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সুিিাং অনু ান কিা চর্র্ হ  িার্ত্র ও া হসখার্নই মির্ এিং ওই গামড়র্ি কর্িই দু্ই 
িযমক্ত ও িামড়র্ি এর্সমির্!’ 
 
আম  ির্র্া , ‘এ া হিা হিশ হসাজা। মকন্তু অপি হর্াকম ি উচ্চিা?’ 
 
‘হকন? প্রমি দ্শজর্নি ন’জর্নি হের্ত্রই পদ্র্ের্পি সদ্েলয হদ্র্খই িাি উচ্চিা ির্র্ 
হদ্ওয়া  ায়। ‘ম সাি া খুিই হসাজা। িাি মিিিণ মদ্র্য় হিা াি সধ লচুযমি ে ার্ি চাই 
না। িাইর্িি  াম র্ি এিং ের্িি ধুর্র্াি  র্ধয এই হর্াকম ি পদ্র্ের্পি সদ্েলয আম  
হদ্র্খমি। িািপি এক া মির্শষ উপার্য় ম সাি া আম  পিীো কর্িও মনর্য়মি। হকান 
হর্াক  খন হদ্ওয়ার্র্ মকিু হর্র্খ, সাধািণি হস িাি হচার্খি স ান উচ্চিায়ই হর্র্খ। 
ঐ হর্খা া আর্ি হ র্ঝ হথর্ক ি’ফুর্ ি সা ানয উঁচুর্ি। িামক া হিা হির্র্র্খর্া।’ 
 
‘আি িাি িয়স?’ আম  প্রশ্ন কির্া । একর্ াাক  মদ্ অনায়ার্স প্রমি পদ্র্ের্প সার্ড় 
চাি ফু  পাি  র্ি পার্ি িা র্র্ হস মনশ্চয়ই অথিল িৃদ্ধ নয়। িাগার্নি পর্থ এক া খানা 
পথ আর্ি। হস াও হস পাি  র্য়র্ি মনশ্চয়। হপর্ ন্ট হর্দ্াি জুর্িাি িাপ ির্য়র্ি চাি 
মদ্র্ক। িাি হচৌর্কাণা ডগাি মচহ্ন ও স্পষ্ট। এি  র্ধয হিা ি র্সযি মকিু হনই। আ াি 
হসই প্রিন্ধ ার্ি প লর্িেণ ও অনু ার্নি হ সি নীমিি উর্েখ আম  কর্িমি, িামিই মকিু 
মকিু িাস্তি জীির্ন প্রর্য়াগ কর্িমি  াত্র, আি মকিু মক িুঝিাি আর্ি?’ 
 
‘আেুর্র্ি নখ আি মত্রমচর্নার্পামর্,’ আম   র্ন কমির্য় মদ্র্া । 
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‘এক া  ানুর্ষি িজলনীর্ক ির্ক্ত ডুমির্য় হদ্ওয়ার্র্ি উপি শে া হর্খা  র্য়র্ি। আ াি 
কাঁর্চি সা ার্ য হদ্র্খমি। হর্খাি দ্রুন হদ্ওয়ার্র্ি প্লাসার্ি মকিু া আচঁড় হর্র্গর্ি। 
িাই া হদ্খর্ি কার্র্া এিং পাির্া আঁশ ুক্ত। এিক  িাই এক াত্র মত্রমচর্নার্পামর্ 
মসগার্ি  য়। মসগার্িি িাই মনর্য় আম  অর্নক পড়াশুনা কর্িমি, ও মিষর্য় একখানা 
হিা  িইও মর্র্খমি। আম  গিল কর্ি ির্মি, হ র্কান পমিমচি িযার্ন্ডি মসগাি িা 
িা ার্কি িাইর্য়ি পাথলকয আম  একিাি হদ্খর্র্ই ির্র্ মদ্র্ি পামি। এই সি হিা খা  
িযাপাি মনর্য়ই একজন দ্ে হগার্য়ন্দা আি হর্র্স্ট্রড-হেগসর্নি  র্ধয এি িফাৎ।’ 
 
‘আি র্ার্  ুখ?’ আম  প্রশ্ন কির্া । 
 
‘ওিঃ, ও া হিা খুি হ াে  চার্। িিল ান অিস্থায় মনভূলর্ হসমিষর্য় হকান সর্ন্দ  হনই। 
িিল ান অিস্থায় ও মিষর্য় িুম  আ ার্ক হকান প্রশ্ন কর্িা না।’ 
 
কপার্র্  াি িুমর্র্য় আম  ির্র্া , ‘আ াি  াথা া েুির্ি।  ি ভািমি িিই হ ন ি সয 
িাড়র্ি। খামর্ িামড় ার্ি দু্জন এর্ মক কর্ি? অিশয  মদ্ দু্’জর্নি কথা মঠক  য়। হ  
গার্ড়ায়ান গামড় া চামর্র্য়মির্ িাি মক  র্? একজন অপিজনর্ক মিষ হখর্ি িাধয কির্ 
হক ন কর্ি? হকান মকিু ডাকামি  খন  য় মন, িখন খুমনি উর্েশয মক মির্? একম  
েীর্র্ার্কি আংম ই িা এর্ হকাথা  র্ি? সর্িলাপমি, পার্ািাি আর্গ মিিীয় হর্াকম  
জা লান ভাষায় “িার্স” (RACHE) শেম  মর্খর্ হকন? আম  স্বীকাি কিমি, এই সি 
ে নার্ক ম মর্র্য় হদ্িাি হকান পথ আম  হদ্খর্ি পামে না।’ 
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আ াি সেী স থলনসূচক  ামস  াসর্ি র্াগর্। 
 
ির্র্, ‘পমিমস্থমিি অসুমিধাগুমর্ িুম  পমিষ্কাি ভাষায় হিশ ভার্ভার্িই ির্র্ি।  ুর্ 
ে নাির্ী সম্পর্কল আ াি  নমস্থি কিা  র্ও এখনও অর্নক মকিুই অস্পষ্ট ির্য়র্ি। 
হিচামি হর্র্স্ট্রর্ডি আমিষ্কাি সম্পর্কল ির্র্ি পামি, ও া পুর্িাপুমি ধাপ্পা। স াজির্ন্ত্রি ও 
গুপ্ত সম মিি ধািণা সৃমষ্ট কর্ি পুমর্শর্ক ভুর্ পর্থ চার্ািাি  ির্ি। ও া হকান 
জা লার্নি হর্খা নয়। র্েয কির্র্ হদ্খর্ি হপর্ি A অেি া জা লান কায়দ্াই হর্খা 
 র্য়র্ি। মকন্তু একজন সমিযকার্িি জা লান সি স য়ই র্যাম ন কায়দ্ায় হর্র্খ। কার্জই 
অসংর্কার্চ ির্া  ায়, ও া হকান জা লার্নি হর্খা নয়, হকান অে  নকর্নিীশ িাড়ািামড় 
কর্ি ির্সর্ি। স স্ত িদ্ন্ত ার্ক ভুর্ পর্থ েুমির্য় হদ্িাি এক া ফন্দী  াত্র।মকন্তু ডাক্তাি, 
আি হকান কথা নয়। িুম  হিা জান,  াদু্কি  মদ্ িাি হখর্া সিাইর্ক িুমঝর্য় হদ্য়, 
িা র্র্ আি হকউ িার্ক িা িা হদ্য় না। আ াি কার্জি পদ্ধমি  মদ্ সি া হিা ার্ক 
িুমঝর্য় হদ্ই, িা র্র্ িুম ও আ ার্ক একজন অমি সাধািণ  ানুষ ির্র্  ন কির্ি।’ 
 
‘আম  কখনও িা িিি না’, আম  উের্ি ির্র্া ,‘অপিাধিের্ক‘িুম  মনভূলর্ মিজ্ঞার্নি 
এি কািাকামি এর্ন হফর্র্ি হ  পৃমথিীর্ি আি হকউ এি চাইর্ি হিশী মকিু কর্িি 
পাির্ি না।’ 
 
এ ন আন্তমিকিাি সর্ে আম  কথাগুমর্ ির্র্া  হ  আ াি সেীি  ুখখামন আনর্ন্দ 
উজ্জ্বর্  র্য় উঠর্। এক া মজমনস আম  এি  র্ধযই িেয কর্িমি হ , একম  হ র্য় িাি 
রূর্পি প্রশংসা শুনর্র্ হ া সও হি মন খুমশর্ি জি ি কর্ি। 
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হস ির্র্,‘হিা ার্ক আি একম  কথা ির্মি।র্পর্ প্ট হর্দ্াি এিং হচৌর্কা-ডগা একই 
গামড়র্ি এর্সমির্র্, এক সর্ে িনু্ধি  ি-সম্ভিি  াি-ধিাধমি কর্িই পি া 
হ ‘হ মির্।ের্ি েুর্ক এমদ্ক-ওমদ্ক পায়চামি কর্িমির্,-িিং ির্া  ায় হপর্ প্ট-হর্দ্াি 
দ্ামড়র্য় মির্, আি হচৌর্কা-ডগা পায়চামি কিমির্। ধূর্র্াি উপর্ি এসি দ্াগই স্পষ্ট।িাই 
িুঝর্ি হপর্িমি,  াঁ র্ি  াঁ র্ি হস ক্রর্ ই উর্েমজি  র্য় উর্ঠমির্। পা হফর্িাি ফাঁক া 
ক্র াগিই দ্ীর্ঘল  র্য়র্ি হদ্র্খই হস াু্ হিাঝা  ায়। সািােণ কথাির্মির্ এিং হক্রার্ধ 
জ্বর্মির্।িািপিই দূ্র্ঘ লনাম  ে র্।আম   ি া হজর্নমি সিই হিা ার্ক ির্র্া ।িামক া 
এখনও অনু ান  াএ। অিশয এি মভমের্িই কাজ শুরু কিা হ র্ি পার্ি।এখন 
িাড়ািামড় হিরুর্ি  র্ি,কািণ সন্ধযায় হ্রার্র্-ি কনসার্ ল ন লান হনরুদ্াি িাজনা শুনর্ি 
চাই।’ 
 
 িেণ হস এই সি িিমিি িিের্ণ আ ার্দ্ি গামড় া পিপি অর্নকগুর্র্া সরু িাস্তা 
ও  য়র্া গমর্ পাি  র্য় চর্র্র্ি। এিের্ণ সিচাইর্ি সরু ও সিচাইর্ি  য়র্া এক া 
পর্ি হপৌর্ি গার্ড়ায়ান   াৎ গামড় া থাম র্য় মদ্র্। এক া মচর্র্ি  ি জায়গায় একসামি 
িং- িা ই‘হ ি িামড় হদ্মখর্য় হস ির্র্, ‘ওই হ  অডমর্ হকাটল। আপনািা মফর্ি এর্স 
আ ার্ক এখার্নই পাু্র্িন।’ 
 
অডমর্ হকাটল হ ার্ ই আকষলণীয় জায়গা নয়। মচনর্ি পথ া হপমির্য় এক া হচৌর্কা  ি 
জায়গা আি সামি সামি জেনয িামড়। একদ্র্ হনাংিা হির্র্-হ র্য় আি িংওঠা নানািক  
মনশার্নি মভিি মদ্র্য় পথ কর্ি ৪৬নম্বর্ি হপৌমির্া । দ্িজায় মভির্িি এক া জা াজ 
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আ া। িাি উপর্ি িার্ঞ্চি না  হখাদ্াই কিা। হখাজঁ মনর্য় জানর্া , কর্নস্টির্ িখনও 
মিিানায়। এক া হিা  িসিাি ের্ি িাি জনয অর্পো কির্ি র্াগর্া । 
 
েুর্ ি িযাোি ে া  এক ু মিিক্ত  র্য়ই হস ের্ি েুকর্;ির্র্, ‘আম  হিা আমপর্স  
মির্পাটল মদ্র্য় মদ্র্য়মি।’ 
 
পর্ক  হথর্ক এক া আধ-মগমন হিি কর্ি নাচার্ি নাচার্ি হ া স ির্র্, ‘আ িা 
হভর্িমির্া  হিা াি  ুখ হথর্কই সি শুনি।’ 
 
হসানাি চাকমি াি ঊপর্ি হচাখ হির্খ কর্নস্টিি ির্র্,‘আম   া জামন সি ির্ি।’ 
 
‘হ  ন হ  নম  ের্ মির্ মঠক হি নম  কর্ি সি ির্।’িাচ্ঞ হসাফায় ির্স ভূি  দু্র্ া 
হকাঁচকার্র্া। হ ন  র্ন  র্ন সংকল্প কর্ি মনর্, হকান মকিুই  ার্ি িাদ্ না পর্ড়। 
িািপি ির্র্ি শুরু কির্,‘হগাড়া হথর্কই ির্মি। িাি দ্শ া হথর্ক হভাি ি া পর্য্নন্তল 
আ াি স য়। এগাি াি স য়‘‘হ ায়াই   াটল’’’-এ এক া র্ড়াই  র্য়মির্ । িািাড়া আি 
সি শান্তু্ ।এক াি  স য় িৃমষ্ট শুরু  র্। হসইস য়  র্যান্ড হোভ িীর্ ি  যামি  লাচার্িি 
সর্ে আ াি হদ্খা  য়। দু্জর্ন হ নডির্য় া স্ট্রীর্ ি হ ার্ড় দ্াঁমড়র্  গল্প কিমির্া । 
এক ু পর্ি-  য় হিা দু্র্ া নাগাদ্ িা িাি এক ু পর্ি-ভাির্া  মিকস ন হিার্ডি মদ্ক া 
এক ু হদ্র্ক আমস। ওমদ্ক া হ  ন হনাংিা, হি মন মনলজন।সািা পর্থ জন- মনমষযি হদ্খা 
হনই শুধু এক া গামড় চর্র্ি। াঁ র্ি  াঁ র্ি  ঠাৎ ঐ িামড় াি জানার্া মদ্র্য় এক া 
আর্র্া হচার্খ পড়র্। আম  জানিা  র্মিস্টন গার্ডলর্েি ঐ দু্র্ া িামড় খামর্ আর্ি। িাি 
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 র্ধয এক াি হশষ ভাড়ার্   াইফর্য়র্ড  ািা হগর্ি। িাই জানার্াি আর্র্া হদ্র্খ িাজ্জি 
ির্ন হগর্া । মকিু এক া হগার্ ার্  র্য়র্ি ির্র্ সর্ন্দ   র্। দ্িজাি কার্ি হপৌঁর্ি—’ 
 
সেী িাধা মদ্র্, ‘িুম  হথর্  হগর্র্ এিং আিাি িাগার্নি হগর্ ি কার্ি মফর্ি হগর্র্। 
এিক  া হকন কির্র্?’ 
 
িাঞ্চ এক া প্রকান্ড র্াফ মদ্র্য় অিাক মিস্মর্য় শার্কল হ া র্সি মদ্র্ক  ী কর্ি িামকর্য় 
ির্র্, ‘আি, মঠক িাই সযাি। ভগিান জার্নন হসকথা আপমন জানর্র্ন হক ন কর্ি? 
িুঝর্িই হিাি পাির্িন,  খন আম  দ্িজাি কার্ি হপৌঁির্া  িখন চামিমদ্ক া এ ন 
মনজলন আি থ থর্  হ   র্ন  র্ এ অিস্থায় একজন সর্ে থাকর্র্  ন্দ  য় না।  মদ্ও 
কির্িি এপার্ি হকান মকিুর্কই আম  ভয় পাই না, িিু হকন জামন  র্ন  র্, হেন 
পিীো কির্ি মগর্য়  াইফর্য়ড  র্য় হ   ািা হগর্ি এ া  য় হিা িািই কাজ। এই 
ভািনাই আ ার্ক েুমির্য় মদ্র্।  াচলার্িি র্েনা া হচার্খ পর্ড় মক না হদ্খিাি জনয আম  
হগর্ ি কার্ি মফর্ি হগর্া । মকন্তু িার্ক িা অনয কাউর্কই হদ্খর্ি হপর্া  না। 
 
‘পর্থ হকউ মির্ না?’ 
 
‘হকান জীিন্ত প্রাণী নয় সযাি। এক া কুকুি প লন্ত না। িখন সা স কর্ি মফর্ি হগর্া  
এিং ধাক্কা মদ্র্য় দ্িজা া খুর্র্ হফর্র্া । মভির্ি চুপচাপ। ের্িি  র্ধয হ খার্ন আর্র্া া 
জ্বর্মির্ হসখার্ন হগর্া ।  যার্ন্টর্-মপর্সি উপি হ া িামি া—এক া র্ার্ হ া িামি 
জ্বর্মির্ আি িািই আর্র্ায় হদ্খর্া —’ 
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জন িাঞ্চ র্ামফর্য় উঠর্। িাি  ুর্খ ভয়, িাি হচার্খ সর্ন্দ । হচঁমচর্য় ির্র্, ‘এসি 
হদ্খিাি জনয আপমন হকাথায় রু্মকর্য় মির্র্ন? আম  হিা হদ্র্খমি, আপমন এ ন অর্নক 
মকিুই জার্নন  া আপনাি জানিাি কথা নয়।’ 
 
হ া স হ র্স উঠর্। িাি কাডখানা কর্নস্টির্র্ি মদ্র্ক এমগর্য় মদ্র্য় ির্র্, ‘খুর্নি দ্ার্য় 
আ ার্কই হ ন হেপ্তাি কর্ি ির্সা না। আম ও একম  মশকািী, হনকর্ড় নই। ম িঃ 
হেগসন িা ম িঃ হর্র্স্ট্রর্ডি কার্িই সি জানর্ি পাির্ি। এখন ির্র্  াও। িািপি মক 
কির্র্?’ 
 
িাঞ্চ আিাি আসর্ন িসর্। িাি হচার্খ িখনও মিস্মর্য়ি হোি। ‘হগর্ ি কার্ি মগর্য় 
আ াি িাঁমশ া িাজার্া । িাই শুর্ন  াচলাি এিং আিও দু্জন ে নাস্থর্র্  ামজি  র্।’ 
 
‘িখন মক িাস্তা খামর্ মির্?’ 
 
‘িা—মির্। কার্জই হর্াক ির্র্ি হকউ মির্ না।’ 
 
‘িুম  মক ির্র্ি চাও?’ 
 
কর্নস্টির্র্ি  ুর্খ  ুচমক  ামস হখর্র্ হগর্। ির্র্, ‘জীির্ন অর্নক  ািার্ আম  হদ্র্খমি, 
মকন্তু ও িযা াি  ি পাড়  ািার্ কখনও হদ্মখ মন; আম   খন হিমির্য় আমস, হস িখন 
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হিমর্ং-এ ভি মদ্র্য় দ্াঁমড়র্য়মির্, আি কর্ম্বাইর্নি “হখার্া মনশান” িা ঐ জািীয় হকান 
গান গর্া ফাম র্য় গাইমির্। িযা া পার্য়ি উপি দ্াড়ঁার্িই পািমির্ না, িাি সা া য 
কির্ি মক।’ 
 
‘হর্াক া হক ন?’ শার্লক হ া স প্রশ্ন কির্। 
 
একথায় জন িাঞ্চ এক ু মিিক্ত  র্য় ির্র্, ‘হক ন আিাি? হি ে  ািার্  র্র্ হ  ন 
 য়। িখন  মদ্ আ িা ওিক  িযস্ত না থাকিা  িা র্র্ হিা শ্রী ানর্ক থানায় মনর্য় 
হ িা ।’ 
 
হ া স অধীিভার্ি ির্র্ উঠর্, ‘িাি  ুখ—িাি হপাশাক—হসসি মক র্েয কি মন?’ 
 
‘িা  র্ন  য় কর্িমির্া । আম  আি  াচলািই হিা অমি কর্ষ্ট িার্ক হসাজা কর্ি দ্াঁড় 
কমির্য়মির্া । হর্াক া হিশ র্ম্বা, র্ার্  ুখ, নীর্চি মদ্ক া জড়ার্না—’ 
 
হ া স হচঁমচর্য় ির্র্, ‘ওর্িই  র্ি। িািপি মক  র্?’ 
 
পুমর্শম  েুদ্ধ গর্ায় ির্র্, ‘িাি মদ্র্ক নজি হদ্ওয়াি চাইর্ি অর্নক িড় কাজ 
আ ার্দ্ি মির্। আম  িাজী ধর্ি ির্র্ি পামি, হস মঠক িামড় হপৌঁর্িমির্।’ 
 
‘িাি পির্ন মক মির্?’ 
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‘এক া িাদ্া ী ওভাির্কা ।’ 
 
‘ ার্ি এক া চািুক মির্?’ 
 
‘চািুক—না।’ 
 
‘মনশ্চয়ই হির্খ এর্সমির্।’ আ াি সেী মনর্জি  র্নই ির্র্। 
 
‘িািপিই হকান গামড় হদ্খ মন? িা গামড়ি শে হশান মন?’ 
 
‘না।’ 
 
‘এই নাও হিা াি আধ-মগমন।’ আ াি সেী উর্ঠ দ্াঁমড়র্য়  ুমপ া  ার্ি মনর্। ‘আ াি ভয় 
 র্ে িাঞ্চ, পুমর্শ-র্াইর্ন িুম  হকানমদ্ন উন্নমি কির্ি পাির্ি না। হদ্খ, হিা াি 
 াথা া শুধু হশাভাই নয়, ও ার্ক কার্জ র্াগার্িও  য়। কার্ িার্িই িুম  সার্জলর্ন্টি পদ্ 
অজলন কির্ি পাির্ি। কার্ হ  হর্াকম র্ক িুম   াি ধর্ি িুর্র্-মির্র্ হসই এই ি র্সযি 
গুরু আি িার্কই আ িা খুঁজমি। এখন এ মনর্য় িকল কর্ি হকান র্াভ হনই। আম  
ির্মি, এ াই মঠক। চর্র্  ডাক্তাি।’ 
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আ াি গামড়ি উর্ের্শয হিমির্য় পড়র্া । কর্নস্ট-ির্ম ি  র্ন িখনও অমিশ্বাস 
থাকর্র্ও হস হিশ অস্বমস্থি হিাধ কির্ি র্াগর্। 
 
িাসাি মদ্র্ক হ র্ি হ র্ি হ া স মিক্ত কর্ে ির্র্ উঠর্, ‘এর্কিার্ি হি ে হিাকা! হভর্ি 
হদ্খ, এ ন এক া অিুর্নীয় হসৌভাগয ওি  ার্িি কার্ি এর্সমির্, অথচ ও হস ার্ক 
কার্জ র্াগার্ি পাির্ না।’ 
 
‘আম  মকন্তু এখন হসই অন্ধকার্িই আমি। এ কথা মঠক হ , এই ি র্সযি মিিীয় পে 
সম্পর্কল হিা াি ধািণাি সর্ে এই হর্াকম ি মিিিণ ম র্র্  ার্ে। মকন্তু ঐ িামড় হথর্ক 
চর্র্ মগর্য়ও হস আিাি মফর্ি আসর্ি হকন? অপিাধীিাও হিা এিক  কর্ি না।’ 
 
‘ঐ আংম , িািা ঐ আংম । ঐ আংম ি জনযই হস মফর্ি এর্সমির্। িার্ক ধিিাি আি 
হকান পথ  মদ্ না পাই, ওই আংম  ার্ক হ াপ ম সার্ি িযি াি কির্ি  র্ি। ডাক্তাি, 
আম  িার্ক পািই, ির্র্ি পাি হপর্য় হগমি। আি এসর্িি জনয হিা ার্ক ধনযিাদ্। িুম  
না থাকর্র্ আম   য় হিা হসখার্নই হ িা ই না। আ ি এ ন এক া অদু্ভি-পূিল সূক্ষ্ম 
স ীো আ াি  ািিাড়া  র্য় হ িিঃ িক্ত-না হকন? জীির্নি িণল ীন ির্েি মভিি মদ্র্য় 
হিানা  র্য়র্ি  িযাি একগামি িক্তিিণল সুর্িা। আ ার্দ্ি কাজ িার্ক আমিষ্কাি কিা, 
পৃথক কিা, িাি প্রমিম  ইমঞ্চর্ক প্রকামশি কিা। মকন্তু এিাি র্ার্ঞ্চ হ র্ি  র্ি আি 
হসখান হথর্ক ন লান হনরুদ্াি উর্ের্শয। িাি প্রমিম  কাজ অনিদ্য। মকিক  
আশ্চজলনকভার্ি হস “চমপন”-এি সুি িাজায়িঃ ট্রা—র্া—র্া—মর্িা—মর্িা—হর্—’ 
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গামড়ি  র্ধয হ র্ান মদ্র্য় এই হসৌমখন মশকািী কুকুি চািক পামখি  ি গান হগর্য় 
উঠর্। আি আম   ানি  র্নি মিপুর্ সিমচর্ত্রযি মচন্তায়  গ্ন  র্য় িইর্া । 
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৫. চিজ্ঞাপন ও আগনু্ত  
আ াি দু্িলর্ স্বার্স্থযি পর্ে সকার্র্ির্া া িাই খুিই ে  া এক ু হিশীই  র্য়মির্। 
মির্কর্র্ির্া া িাই খুিই োন্ত র্াগমির্। হ া স কনসার্ ল চর্র্ হগর্, আম  হসাফায় শুর্য় 
কর্য়ক েো েুম র্য় মনর্ি হচষ্টা কির্া । মকন্তু িৃথা হচষ্টা। সকার্র্ির্াকাি ে নাির্ীর্ি 
আ াি  ন খুিই হসখার্ন েুঁ হ র্ি  চর্র্র্ি।  িিাি হচাখ িুমজ, হচার্খি সা র্ন হভর্স 
ওর্ঠ মন ি হর্াকম ি মিকৃি হিিুর্নি  ি  ুখ। ঐ  ুখ া আ াি  র্নি উপি এ ন 
এক া অশুভ প্রভাি মিস্তাি কর্িমির্  াি ফর্র্ ঐ  ুর্খি  ামর্কর্ক হ  পৃমথিী হথর্ক 
সমির্য় মদ্র্য়র্ি িাি প্রমি কৃিজ্ঞিা িাড়া আি মকিু অনুভি কিা আ াি পর্ে কষ্টকি 
 র্য় পর্ড়মির্।  ানুর্ষি  ুর্খ  মদ্ জেনযি  হকান পার্পি প্রকাশ  র্য় থার্ক ির্ি হস 
 ুখ মেভর্যার্ন্ডি এনক হজ, হেিার্িি। িথামপ আম  স্বীকাি কমি, নযায় মিচাি অিশয 
 ওয়া উমচি;  ৃর্িি দু্শ্চমিত্রিাি জনয আইর্নি হচার্খ অপিাধীি হকান ে া থাকর্ি 
পার্ি না। 
 
 িই হভর্িমি িিই  ার্ন  র্য়র্ি, হর্াকম র্ক মিষ-প্রর্য়াগ কিা  র্য়র্ি ির্র্ আ াি সেী 
হ   ি প্রকাশ কর্ির্ি হস া অসাধািণ।  র্ন পড়র্ি, হস  ৃর্িি হঠাঁ  দু্র্ া শঁুর্কমির্: 
মনশ্চয় এ ন মকিু হস হপর্য়র্ি  াি ফর্র্ িাি  র্ন এই ধািণা জর্ন্মর্ি। িািাড়া, 
মিষপ্রর্য়াগ না  র্র্ আি মকভার্ি হর্াকম ি  ৃিুয  র্ি পার্ি?  ৃি-হদ্র্  আোর্িি িা 
শ্বার্িার্ধি হকান মচহ্ন হনই। আিাি হভর্ি হদ্খর্ি  র্ি, িা র্র্ কাি িক্ত হ র্ঝি উপি 
পুরু  র্য় িমড়র্য় মির্? ধৃস্তাধৃমস্তি হকান মচহ্ন পাওয়া  ায় মন, িা মন র্িি কার্ি এ ন 
হকান অে মির্ না  া মদ্র্য় হস প্রমিপের্ক আোি কির্ি পার্ি। এসি প্রর্শ্নি  ী াংসা 
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 িেণ না  র্ে িিেণ হ া স িা আম  কািও পর্েই েু ার্না স জ নয়। িাি শান্ত 
আমমিশ্বার্সি ভাি হদ্র্খ  র্ন  র্ে এ ন এক া মসদ্ধান্ত হ  মক এক পর্র্কি জনযও 
আম  িা ভাির্ি পািমি না। িাি মফির্ি হিশ হদ্িী  র্য়মির্—এি হদ্িী হ  আম  
জানিা  ঐ কনসা ল িার্ক এিেণ আ র্ক িাখর্ি পার্ি না। িাি আসাি আর্গই 
হ মির্র্ িার্িি খািাি হদ্ওয়া  র্য়মির্। 
 
আসন ে ণ কির্ি কির্ি হস ির্র্, অপূিল! সেীি সম্পর্কল ডারুইন মক ির্র্র্িন 
হিা াি  র্ন পর্ড়? মিমন ির্র্র্িন, কথা ির্র্ি হশখাি আর্গই  ানুষ গান গাইর্ি ও 
গান ভার্িাসর্ি মশর্খমির্। হসইজনযই হিাধ  য় গার্নি িািা আ িা এি া প্রভামিি 
 ই। হ  কুয়াসােন্ন শিােীর্ি পৃমথিী িাি সশশি অিস্থায় মির্ িাি অস্পষ্ট সৃ্মমি 
এখনও আ ার্দ্ি িাসা হিঁর্ধ আর্ি।’ 
 
‘ও া হিা খুি িড় কথা,’ আম   ন্তিয কির্া । 
 
হস ির্র্, ‘প্রকৃমির্ক জানর্ি  র্র্ আ ার্দ্ি ধািণার্কও প্রকৃমিি  ি িড়  র্ি  র্ি। 
িযাপাি মক ির্ হিা? হিা ার্ক হ ন হক ন হদ্খার্ে। মব্রক্স ন হিার্ডি িযাপাি া হদ্খমি 
হিা ার্ক খুিই মিচমর্ি কর্ির্ি।’ 
 
আম  ির্র্াম , ‘সমিয িাই: আফগামনস্থার্নি অমভজ্ঞিাি পর্ি আ াি  ন া আিও শক্ত 
 ওয়া উমচি মির্।  াইওয়ার্ন্দ মনর্জি হচার্খ আ াি সেীর্দ্ি কুচকা া  র্ি হদ্র্খমি। 
িার্ি হিা এ ন মিচমর্ি  ই মন।’ 
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‘িুঝর্ি পািমি। এখার্ন এ ন এক া ি সয ির্য়র্ি  া কল্পনার্ক উেীপ্ত কর্ি। হ খার্ন 
কল্পনা হনই, হসখার্ন ভয়ও হনই। সন্ধযাি কাগজ া পর্ড়ি মক?’ 
 
‘না।’ 
 
‘িার্ি এ মিষর্য় এক া হ া া ুম  ভার্ মিিিণ মদ্র্য়র্ি। ির্ি হর্াকম র্ক িুর্িাি স য় 
একম  মির্য়ি আংম  হ  হ র্ঝর্ি পর্ড়মির্, হসকথা হর্র্খ মন। না মর্র্খ ভার্ই  র্য়র্ি।’ 
 
‘হকন?’ 
 
‘এই মিজ্ঞাপন া হদ্খ। ে নাি মঠক পর্ি সকার্র্ই এম  সি কাগর্জ পাঠািাি িযিস্থা 
কর্িমির্া ।’ 
 
কাগজ া হস আ াি মদ্র্ক িুঁর্ড় মদ্র্। িাি মনর্দ্লশ  ি জায়গা া পড়র্া । ‘প্রামপ্ত’ স্তর্ম্ভ 
হসম  প্রথ  হোষণা। িার্ি হর্খা, ‘মব্রকস ন হিার্ড আজ সকার্র্ হ ায়াই   া ল  যাভানল 
ও  র্যান্ড হোর্ভি  ধযিিলী িাস্তায় একম  মনর্ি  হসানাি মির্য়ি আংম  পাওয়া মগয়ার্ি। 
আজ সন্ধযা আ  া হথর্ক ন’ াি  র্ধয ২২১ মি, হিকাি স্ট্রীর্  ডিঃ ওয়া সর্নি মনক  
আর্িদ্ন করুন।’ 
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‘হিা িা না  া িযি াি কর্িমি ির্র্ ে া কর্িা। আ াি না  িযি াি কির্র্ ওই সি 
আ াম্মকর্দ্ি হকউ হকউ  য় হিা মচর্ন হফর্ি আি অকাির্ণ নাক গর্াি।’ 
 
‘মঠক আর্ি।’ আম  ির্র্া , ‘মকন্তু ধর্িা  মদ্ হকউ আর্স, আ াি কার্ি হিা আংম  
হনই।’ 
 
আ াি  ার্ি একম  আংম  মদ্র্য় হস ির্র্,  ‘আর্িৎ আর্ি। এর্িই কাজ চর্র্ি। এ া 
অমিকর্ একই িক ।’ 
 
‘এই মিজ্ঞাপর্নি ফর্র্ হক আসর্ি িুম  আশা কি?’ 
 
‘হকন? িাদ্া ী হকা  পিা হর্াকম —হচৌর্কা ডগা-ওয়ার্া জুর্িাপিা আ ার্দ্ি হসই 
র্ার্ ুখ িনু্ধ। স্বয়ং না এর্র্ হকান সযাোৎর্ক পাঠার্ি।’ 
 
‘একজ ার্ক হস মক খুি মিপজ্জনক ির্র্  র্ন কির্ি না?’ 
 
‘হ ার্ ই না। এই হকস সম্পর্কল আ াি অমভ ি  মদ্ সিয  য়,–অিশয এমিষর্য় আ াি 
হকান সর্ন্দ  হনই—হকান ঝঁুমক হনর্িই। আ াি  র্ি হেিার্িি  ৃির্দ্র্ ি উপি ঝঁুর্ক 
পড়িাি স য় হস আংম   ািার্নাি পমিির্িল হ  হকান ঝঁুর্ক পড়িাি স য় হস আংম ম   
হফর্র্ হদ্য়, মকন্তু িখন িুঝর্ি পার্ি না। িামড় হথর্ক চর্র্  ািাি পি হস া িুঝর্ি 
হপর্িই আিাি মফর্ি আর্স। মকন্তু মনর্জি মনিুমদ্ধিায় হ া িামি া হজ্বর্র্ হির্খ  াওয়ায় 
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িিের্ণ হস া পুমর্র্শি  ার্ি চর্র্ হগর্ি। হগর্ ি কার্ি িাি উপমস্থমির্ি পার্ি 
হকানিক  সর্ন্দ   য়, িাই হস  ািা-হর্ি ভান কর্ি। এইিাি ওই হর্াক াি জায়গায় 
মনর্জর্ক, িসাও। মিিীয় মচন্তায় মনশ্চয় িাি  র্ন  র্য়মির্ হ ,  য়  হিা ঐ িামড় া হথর্ক 
চর্র্  ািাি পর্ি পর্থই হকাথাও আংম  া  ামির্য় হগর্ি। হস িখন মক কির্ি?  ািার্না 
মজমনস প্রামপ্তি কর্র্  ও াি খিি হদ্খিাি আশায় হস মনশ্চয় সান্ধয সংিাদ্পত্রগুমর্ 
আে স কার্ি পড়র্ি। ফর্র্ এই মিজ্ঞাপর্নি উপি িাি হচাখ পড়র্িই। আনর্ন্দ হস 
উেমসি  র্য় উঠর্ি। ফাঁর্দ্ি কথা িাি  র্ন পড়র্ি হকন? আংম   ািার্নাি সর্ে খুর্নি 
হকান সম্পলক থাকর্ি পার্ি না। আসর্িই হস চাইর্ি। হস মনশ্চয়ই আসর্ি। এক েন্টাি 
 র্ধয িার্ক আ িা হদ্খর্ি পাি।’ 
 
‘িািপি?’ আম  প্রশ্ন কির্া । 
 
‘িার্ক হ াকামির্া কিাি িযাপাি া আ াি উপিই হির্ড় দ্াও। হিা াি সর্ে হকান অে 
আর্ি মক?’ 
 
‘পুির্না এক া সা মিক মিভর্িাি ও কর্য়কম  কািুলজ সর্ে আর্ি।’ 
 
‘হস ার্ক পমিষ্কাি কর্ি গুমর্ ভর্ি িাখ। হর্াক া হিপর্িায়া  র্য় উঠর্ি।  মদ্ও িার্ক 
আম  অিমকলর্ি আক্র ণ কিি, িিু হ -হকান পমিমস্থমিি জনয প্রস্তুি থাকা ভার্।’ 
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হশািাি ের্ি মগর্য় িাি কথা ি কাজ কির্া । মপস্তর্ মনর্য় মফর্ি মগর্য় হদ্মখ হ মির্ 
পমিষ্কাি কিা  র্য় হগর্ি  এিং হ া স  থািীমি হি ার্ায় িড় হ র্ন চর্র্র্ি। 
 
আম  ের্ি েুকর্িই হস ির্র্, ‘ষড় ন্ত্র ক্রর্ ই েণী-ভূি  র্ে। আর্ মিকায় হ  হ মর্ো  
কর্িমির্া  এই াত্র িাি জিাি এর্। এ হকর্সি িযাপার্ি আ াি মসদ্ধান্ত মনভুলর্।’ 
 
‘হস া মক?’ আম  সাের্  প্রুশ্ন কির্া । 
 
হস শুধু ির্র্, ‘নিুন িাি র্াগার্র্ই হি ার্া া ভার্ িাজর্ি। মপস্তর্ া পর্কর্  িাখ। 
হর্াক া এর্র্ খুি স জভার্ি কথা ির্র্া। িামক া আম  িুঝি। কর্ঠাি দৃ্মষ্টর্ি িামকর্য় 
হ ন ভয় পাইর্য় মদ্ও না।’ 
 
েমড়ি মদ্র্ক িামকর্য় ির্র্া , ‘এখন আ  া িার্জ।’ 
 
‘ যাঁ। সম্ভিি কর্য়ক ম মনর্ ি  র্ধযই হস  ামজি  র্ি। আর্স্ত দ্িজা া খুর্র্ দ্াও। মঠক 
আর্ি। চামি া মভির্ি র্ামগর্য় িাখ। ধনযিাদ্। এ া এক া অদু্ভি পুির্না িই—“মড জুর্ি 
ইন্টাি হজর্স্টস।” কার্ এক া স্টর্র্ খুঁর্জ হপর্য়মি। ১৬৪২ সার্র্ হর্ার্যা-ডর্সি অন্তগলি 
র্ীজ হথর্ক র্যাম ন ভাষায় প্রকামশি। চার্লর্সি  াথা িখনও িাঁি োর্ড়ি উপর্ি খাড়া 
মির্। হসই স র্য়ই এই িাদ্া ী  র্ার্ ি হিা  িই ার্ক িামির্ কিা  র্য়মির্।’ 
 
‘‘ ুোকি হক?’ 
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‘হক এক মফমর্মস্প মড ক্রয়। প্রথ  পািায় খুি অস্পষ্ট কামর্র্ি হর্খা“Ex Libris 
Guliemi Whyte” জামন না হক এই উু্ইমর্য়া  হ ায়াই ।  য়র্িা সপ্তদ্শ শিােীি 
হকান ধুিন্ধি আইনজীিী। িাি হর্খায় এক া আইনগি পযাঁচ আর্ি।  র্ন  র্ে, 
হর্াকম  আসর্ি।’ 
 
কথাি সর্ে সর্েই েো া হজার্ি হির্জ উঠর্ আর্স্ত উর্ঠ হ া স হচয়াি ার্ক দ্িজাি 
মদ্র্ক হঠর্র্ মদ্র্। শুনর্ি হপর্া , পমিচামব্রকা  র্র্ি মভিি  র্র্ি মভিি মদ্র্য় এমগর্য় 
মগর্য় হু  কর্ি িার্া খুর্র্ দ্িজা খুর্র্ মদ্র্। 
 
‘ডিঃ ওয়া সন মক এখার্ন থার্কন?’ একম  স্পষ্ট ককলশ কর্েি প্রশ্ন কার্ন এর্। 
পমিচামিকাি জিাি শুনর্ি হপর্া  না। মকন্তু দ্িজা িন্ধ  র্য় হগর্ এিং একজন হকউ 
মসঁমড় হির্য় উপর্ি উর্ঠ এর্। পার্য়ি শে অমনমশ্চি এিং এর্র্ার্ র্র্া। কান হপর্ি শুর্ন 
আ াি সেীি হচার্খ ুর্খ এক া মিস্মর্য়ি আভা হখর্র্ হগর্। পার্য়ি শে ধীর্ি ধীর্ি 
পযার্সজ পাি  র্য় এর্। আর্স্ত দ্িজায় এক া হ াকা পড়র্। 
 
‘মভির্ি আসুন,’ আম  হজার্ি ির্র্া । 
 
আ াি ডার্ক প্রিযামশি একম  দু্ধলষল হর্ার্কি িদ্র্র্ একম  কুমঞ্চি ুখ িৃদ্ধা ের্ি েুকর্। 
ের্িি আকমস্মক কড়া আর্র্ায় িাি হচাখ হ ন ঝর্র্স হগর্। 
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অমভিাদ্ন জামনর্য় হস আ ার্দ্ি মদ্র্ক ম  ম   কর্ি িাকার্ি র্াগর্।  ার্িি 
আেুর্গুর্র্া িুমঝ িা পর্কর্ ি  র্ধযই কাঁপর্ি। সেীি মদ্র্ক িাকার্া । িাি  ুর্খ 
মনিাশাি িায়া। 
 
সান্ধয সদ্মনকখানা হিি কর্ি িুমড় আ ার্দ্ি মিজ্ঞাপন া হদ্খার্। িািপি আি একিাি 
 াথা নুইর্য় ির্র্, ‘ শায়িা, এইর্  হদ্র্খই এখার্ন এর্সমি। মব্রকস ন হিার্ড এক া 
হসানাি মির্য়ি আংম । এই িার্িা  াস  র্ িাি মির্য়  র্য়র্ি। হসায়াম  িাজকীয় 
হনৌি র্িি সিকাি। মফর্ি এর্স হস  খন হদ্খর্ি হিৌ-এি  ার্ি আংম  হনই, িখন মক 
হ   র্ি আম  ভাির্িই পািমি না। ভার্ স র্য়ই িাি  ানা ামন চর্র্,  খন  র্দ্ চুি  য় 
িখন হিা কথাই হনই। কার্ িার্ি হস সাকলাস হদ্খর্ি—’ 
 
‘এ া িাি আংম  মক?’ আম  মজজ্ঞাসা কির্া । 
 
িুমড় হচঁমচর্য় উঠর্, ‘ ীশুর্ক ধনযিাদ্! আজ িার্ি শািী স্বমস্ত পার্ি। ঐ আংম  াই।’ 
 
এক া হপমন্সর্  ার্ি মনর্য় ির্র্া , ‘হিা াি মঠকানা মক?’ 
 
’১৩-ডানকান স্ট্রী ,  াউন্ডসমডচ। এখান হথর্ক অর্নক া পথ।’ 
 
সর্ে সর্ে শার্ক হ া স ির্র্ উঠর্, ‘হকন সাকলাস অনয  াউন্ডসমডর্চি  র্ধয হিা 
মব্রকস ন হিাড পর্ড় না।’ 
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িামড় েুর্ি দ্াঁমড়র্য় র্ার্ হচাখ হ র্র্ িীক্ষ্ম দৃ্মষ্টর্ি িাি মদ্র্ক িাকার্। ির্র্, ‘ভের্র্াক 
আ াি মঠকানা জানর্ি হচর্য়র্িন। সযার্ী থার্ক ০,. হ মফল্ড হপ্লস, হশষ া -এ।’ 
 
‘আি হিা াি না ?’ 
 
‘আ াি না  সয়াি—হ র্য়ি না  হডমনস, কািণ    হডমনস িার্ক মির্য় কর্ির্ি। 
 িমদ্ন স ুর্ে থার্ক হিাকিা খুি চার্াক-চিুি। হকাম্পামনি আি হকান সিকার্িি ওি 
 ি সুনা  হনই। মকন্তু  াম র্ি পা মদ্র্র্ই হ র্য় ানুষ আি  র্দ্ি হদ্াকার্ন ম র্র্—’ 
 
সেীি ইমের্ি আম  িাধা মদ্র্য় ির্র্া , ‘ম র্সস সয়াি, এই হিা াি আংম । মনশ্চয় এ া 
হিা াি হ র্য়ি। প্রকৃি  ামর্কর্ক এ া মফমির্য় মদ্র্ি পািায় আম  খুমশ।’ 
 
অর্নক আশীিলাদ্ ও কৃিজ্ঞিা জামনর্য় িুমড় আংম  া পর্কর্  হফর্র্ মসঁমড় হির্য় হনর্  
হগর্। সর্ে সর্ে শার্ক হ া স র্াফ মদ্র্য় উর্ঠ িাি ের্ি িুর্  চর্র্ হগর্। কর্য়ক 
হসর্কর্ন্ডি  র্ধযই অর্র্স্টাি আি গর্ািন্ধ পর্ি মফর্ি এর্স খুি িাড়ািামড় ির্র্, ‘আম  
ওি মপিু হনি। ও মনশ্চয়ই দ্র্র্ি হর্াক। ওি সর্ে হগর্র্ই িাি  মদ্স ম র্র্ি। আ াি 
জনয হজর্গ হথক।’ নীর্চ  র্ের্িি দ্িজা িন্ধ  িাি সর্ে সর্েই নীর্চ হনর্  হগর্। 
জানার্া মদ্র্য় আম  হদ্খর্ি হপর্া , িাস্তাি ওপাি মদ্র্য় িুমড় দু্িলর্ পার্য় এমগর্য় চর্র্র্ি, 
আি িাি অনুসিণকািী মকিু া দু্র্ি হথর্ক িাি মপিু মনর্য়র্ি।  র্ন  র্ন ভাির্া ,  য় 
িাি স স্ত মসদ্ধান্ত াই ভুর্ আি না  য় হিা এিাি হস ি র্সযি এর্কিার্ি  াঝখার্ন 
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মগর্য় পড়র্ি। আ ার্ক হজর্গ থাকর্ি ির্াি হকান দ্িকািই মির্ না, কািণ িাি এই 
অমভ ার্নি ফর্াফর্ না জানা প লন্ত  েু ার্না আ াি পর্ে অসম্ভি। 
 
প্রায় ন’ া নাগাদ্ হস হিমির্য় হগর্। কখন মফির্ি জামন না। িাই হিাকাি  ি ির্স 
পাইপ  ানর্ি  ানর্ি হ নমি  াজলার্িি “ভাই মড হিার্  ” এি পািা ওল্টার্ি র্াগর্া । 
দ্শ া িাজর্। পমিচামিকাি পার্য়ি শে িাি হশািাি ের্িি মদ্র্ক ম মর্র্য় হগর্। 
এগার্িা া, এিাি গৃ কত্রীি পার্য়ি শেও ঐ একই র্েযপর্থ আ াি দ্িজাি পাশ মদ্র্য় 
চর্র্ হগর্। প্রায় িার্িা া নাগাদ্ িাি মস মকমনি চামিি শে শুনর্ি হপর্া । ের্ি 
হোকা াত্রই িাি  ুখ হদ্র্খ িুঝর্া , হকান কাজ  য় মন। ফূমিল ও মিিমক্ত পাো র্ড়র্ি 
র্ড়র্ি একস র্য় ফূমিলিই জয়  র্,–হস হ া হ া কর্ি হ র্স উঠর্। 
 
হচয়ার্ি ির্স পর্ড় হস হচঁমচর্য় ির্র্ উঠর্ ‘স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডলি হর্াকর্দ্ি এ খিি 
মকিুর্িই জানর্ি হদ্ি না। িার্দ্ি আম  এি ঠাট্টা-মিদ্রুপ কর্িমি, হ  িািা মকিুর্িই 
এি হশষ া আ ার্ক শুনর্ি হদ্র্ি না। আম  এখন  াসমি, কািণ আম  জামন অমচর্িই 
আম  িার্দ্ি দ্র্র্ই মভর্ড়  াি।’ 
 
‘িযাপাি মক?’ আম  জানর্ি চাইর্া । 
 
‘ওিঃ, ইোি মিরুর্দ্ধও গল্প া ির্র্ি িাধা হনই। মকিুদু্ি মগর্য়ই ওই জীিম  হখাঁড়ার্ি 
আিম্ভ কির্, আি পার্য় ো  িাি সি র্েণ হদ্খার্ি শুরু কির্। এক ু পর্িই হস 
থা র্ এিং এক া চাি চাকাি গামড়র্ক ডাকর্। পর্িই হস থা র্ এিং এক া চাি 
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চাকাি গামড়র্ক ডাকর্। মঠকানা া শুনিাি জনয আম  এমগর্য় কার্ি হগর্া । মকন্তু িাি 
হকান দ্িকাি মির্ না, কািণ হস এি হজার্ি মঠকানা া হোষণা কির্ হ  িাস্তাি ওপাশ 
হথর্ক হশানা হ ি। চীৎকাি কর্ি ির্র্, “১৩, ডানকান স্ট্রী , াউন্ডসমডচ-এ চার্াও।” 
ভাির্া  িা র্র্ হিা সিই মঠক।  ার্ াক, িার্ক গামড়ি হভির্ি উঠর্ি হদ্র্খই আম  
মপিন উর্ঠ িসর্া । হগার্য়ন্দা াত্রর্কই একার্জ খুি দ্ে  র্ি  য়। গামড় িুর্  চর্র্। 
পূিলকমথি িাস্তায় হপৌঁর্ি ির্ি িাস  ানর্। িামড়ি দ্িজায় হপৌঁর্িই আম  র্াফ মদ্র্য় 
হনর্  পড়র্া  এিং  াওয়া খািাি ভমের্ি িাস্তা ধর্ি  াঁ র্ি র্াগর্া । িাশ  ানর্ি 
গামড় া থা র্। গার্ড়ায়ান র্াফ মদ্র্য় নীর্চ হনর্  দ্িজা খুর্র্ দ্াঁড়ার্। মকন্তু হকউ গামড় 
হথর্ক না র্ না। এমগর্য় মগর্য় হদ্মখ, হস পাগর্র্ি  ি গামড়ি মভিি া খুঁজর্ি আি নানা 
িক  অোিয গামর্গার্াজ উচ্চািণ কর্ির্ি।গামড়ি আর্িা ীি হকান পাোই পাওয়া হগর্ 
না।র্িচামি িাি ভাড়া াও পার্ি মকনা সর্ন্দ । ১৩ নম্বর্ি হখাঁজ মনর্য় জানা হগর্, ঐ 
িামড়ি  ামর্ক হকসুইক নার্  এক সম্ভ্রান্ত ভের্র্াক এিং ও অঞ্চর্র্ হকউ সয়াি িা 
হডমনর্সি না ও কখনও হশার্ন মন।’ 
 
আম  সমিস্মর্য় ির্র্ উঠর্া , ‘িুম  মক ির্র্ি চাও হ  ওই দু্িলর্ থুথুর্ড় িুমড় হিা ায় িা 
গার্ড়ায়ার্নি অজ্ঞার্িই চর্ন্ত গামড় হথর্ক পামর্র্য়র্ি?’ 
 
শার্ক হ া স িীক্ষ্মকর্ে ির্র্ উঠর্, ‘িুমড় জা ান্নার্   াক। আ িাই হ  িুমড় ির্ন 
মগর্য়মি। হস একম  ক লঠ  ুিক। অিুর্নীয় অমভর্নিা হিা ির্ ই। িাি রুপ-সজ্জা 
অননুকিণীয়। আম  হ  িাি মপিু মনর্য়মি হস া িুঝর্ি হপর্িই হস হকর্  পড়িাি এই 
পথ হির্ি মনর্য়মির্। হিাঝা  ার্ে, হর্াক া একা নয়, িাি এ ন সি সাকর্িদ্ আর্ি 
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 ািা িাি জনয হ র্কান ঝঁুমক মনর্ি িাজী। আর্ি ডাক্তাি, হিা ার্ক খুি োন্ত হদ্খার্ে। 
আ াি কথা হশান, শুর্য় পড়র্গ।’ 
 
সমিয আম  খুি োন্ত হিাধ কিমির্া । িাি কথাই শুনর্া । জ্বর্ন্ত অমগ্ন-কুর্ন্ডি পার্শ 
হ া সর্ক িমসর্য় হির্খ আম  চর্র্ হগর্া । অর্নক িাি প লন্ত িাঁি হি র্াি নীচু করুণ 
আিলনাদ্ আ াি কার্ন এর্র্া। িুঝর্ি পাির্া , হ  মিস্ময়কি ি র্সযি স াধার্ন হস 
আমমনর্য়াগ কর্ির্ি িখনও হস িাি কথাই হভর্ি চর্র্র্ি। 
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৬. ক াচি়োস কেগসযনর ক রামচি 
পিমদ্ন খির্িি কাগজগুমর্ মির্ ‘মব্রকস ন ি র্সয’ ভিা। স স্ত কাগর্জ দ্লীে মিিিণ 
প্রকামশি  র্য়র্ি অর্কনগুমর্র্ি িাি উপর্ি আিাি সম্পাদ্কীয় প্রিন্ধ হর্খা  র্য়র্ি। 
িার্ি এ ন মকিু িথয মির্  া আ াি কার্ি নিুন। এই হকস সম্পর্কল খির্িি কাগর্জি 
অর্নক কাম ং ও উদৃ্ধমি এখন আ াি ‘স্ক্র্যাপ-িুর্ক’ িমেি আর্ি। এখার্ন িাি মকিু 
মকিু সংমেপ্ত-সাি িুর্র্ হদ্ওয়া  র্িঃ 
 
‘হডইমর্ হ মর্ো ’-এ   ন্তিয কিা  র্য়র্ি হ , অপ-িার্ধি ইমি ার্স এরুপ মিস্ময়কি 
সিমশষ্টাপূণল দু্িঃখজনক ে না কাদ্মচৎ হদ্খা  ায়।  ৃি িযমক্তি জা লান না , উর্ের্শযি 
অভাি, হদ্ওয়ার্র্ অশুভ মর্খন এই সি হদ্র্খ  র্ন  য় িাজননমিক শিণাথলী এিং 
মিপ্লিীিাই এ ে নাি নায়ক। আর্ মিকায় স াজিন্ত্রীর্দ্ি অর্নক শাখা আর্ি।  ৃি িযমক্ত 
মনশ্চয় িার্দ্ি হকান অমর্মখি আইন র্ংেন কর্িমির্। এিং হশষ প লন্ত িািা িার্ক 
খুঁর্জ হিি কর্ির্ি। প্রসেি হভ র্গমিক , এর্কায়া হ াকনা, কার্িলানামি,  ামকলওর্নস মড 
মব্রনমভমর্য়াসল, ডারুইর্নি  িিাদ্,  যার্থাস-নীি ও ি যা মেফ িাজপর্থ খুর্নি উর্েখ 
কর্ি প্রির্ন্ধি হশর্ষ সিকাির্ক ভৎলসনা কিা  র্য়র্ি এিং ইংর্র্ন্ড মির্দ্শীর্দ্ি উপি 
কড়া নজি িাখিাি মনর্দ্লশ হদ্ওয়া  র্য়র্ি। 
 
‘স্টযান্ডাডল-এ  ন্তিয কিা  র্য়র্ি এ ধির্নি হিআইনী অিযাচাি সাধািণিিঃ উদ্ািননমিক 
সিকার্িি আ র্র্ই ের্  থার্ক। জনিাি  ানমসক অমস্থিিা এিং দু্িলর্িা হথর্কই 
এর্দ্ি উদ্ভি। মন ি িযমক্ত একজন আর্ মিকান ভের্র্াক। কর্য়ক সপ্তা   ািৎ মিমন 

http://www.bengaliebook.com/


 রক্ত সমীক্ষা । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  ক ামস 

78 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  ানগিীর্ি িাস কিমির্র্ন।মিমন কাম্বািওর্য়র্র্ি অন্তগলি  র্কার্য় হ র্ির্সি  যাডা  
চার্পমন্টয়ার্িি হিামডং- াউর্স থাকর্িন। এই হদ্শভ্র র্ণি স য় িাি সর্ে মির্র্ন 
িযমক্তগি সমচি ম িঃ হজার্সফ স্টযাোিসন। এ  ার্সি ৪ িামিখ  ের্িাি গৃ কত্রলীর্ক 
মিদ্ায়-সম্ভাষণ জামনর্য় িািা মর্ভািপুর্ এক্সর্প্রস ধিিাি উর্ের্শয ইউস্টন হস্টশর্ন 
 াত্রা কর্িন। িািপর্িও দু্জনর্ক প্লযা ফর্ ল হদ্খা মগর্য়র্ি। সংিাদ্ অনুসার্ি, ইউস্টন 
হথর্ক অর্নক  াইর্ দু্িিিলী, মব্রক্স ন হিার্ডি একম  খামর্ িামড়র্ি ম িঃ হেিার্িি 
 ৃির্দ্  আমিষ্কার্িি পূিল প লন্ত ি র্সয আিৃি; স্টযাোিসর্নি গমিমিমধ  সম্পর্কল আি 
মকিুই জানা  ায় না। হক ন কর্ি মিমন হসখার্ন এর্র্ন, িা হক ন কর্ি িাি  ৃিুয  র্, 
এসি প্রশ্নই এখনও প লন্ত ি সয আিৃি! স্টযাোিসর্নি গমিমিমধ সম্পর্কলও মকিুই জানা 
 ায় মন। আ িা শুর্ন সুখী  র্া  হ  স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডলি ম িঃ হর্র্স্ট্রড ও ম িঃ হেগসন 
এই হকসম  ে ণ কর্ির্িন। আশা কিা  ায় হ  এই দু্ই সুপমিমচমি অমফসাি অমি 
শীঘ্রই এ িযাপার্ি আর্র্াকপাি কির্িন। 
 
‘হডইমর্-মনউজ’-এ ির্া  র্য়র্ি, অপিাধম  হ  িাজ-সনমিক হসমিষর্য় হকান সর্ন্দ  হনই। 
সস্বিাচি ও স াজিন্ত্রর্িামধিা ইউর্িাপীয় শাসক শমক্তগুমর্র্ক অনুপ্রামণি কিাি ফর্র্ 
এ ন িহুর্র্াক আ ার্দ্ি হদ্র্শ চর্র্ এর্সর্িন  াঁিা অিীি জীির্নি মিক্ত সৃ্মমিি িাড়া 
িামড়ি না  র্র্ উচ্চর্েণীি নাগমিক  র্ি পাির্িন। ঐসি হর্ার্কি  র্ধয এ ন এক া 
কর্ঠাি মনয় -মনো প্রচমর্ি মির্ হ র্কানিক ভার্ি হস া র্মিি  র্র্ই িাি শামস্ত মির্ 
 ৃিুয। সমচি স্টযাোিসনর্ক খুঁর্জ হিি কির্ি এিং  ৃর্িি অিীি জীির্নি মিিিণ 
জানার্ি সিলশমক্ত মনর্য়াগ কির্ি  র্ি। হ  িামড়র্ি মিমন িাস কর্িমির্র্ন িাি মঠকানা া 
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 স্তগি  ওয়ায় এক া িড় কাজ  র্য়র্ি। স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডলি ম িঃ হেগসর্নি িীক্ষ্মিৃমদ্ধ ও 
উদ্যর্ ি ফর্র্ই এ া সম্ভি  র্য়র্ি। 
 
প্রািিার্শ ির্স শার্লক হ া স ও আম  সিগুমর্ই একর্ত্র পড়র্া ।  র্ন  র্, এগুমর্ হ ন 
িার্ক প্রচুি  জাি হখািাক হজাগার্। 
 
‘আম  হিা ার্ক ির্র্মির্া ,  া মকিুই ে ুক হর্র্স্ট্রড আি হেগসনই দ্ই ুকু  াির্ি।’ 
 
‘হদ্খা  াক মক  য়। িাি উপর্িই হিা সি মনভলি কির্ি।’ 
 
‘ া ভগিান! হ ার্ ই িা নয়। হর্াকম  ধিা পড়র্র্ ওর্দ্ি জনযই ধিা পড়র্ি, আি হস 
 মদ্ পামর্র্য়  ায় হসও ওর্দ্ি হচষ্টা সর্ত্বও  ার্ি। এ  র্ে, আ িা মজির্র্ও হভর্ড়ি 
হভর্ড়,  াির্র্ও হভর্ড়ি হভর্ড়। ওিা  া কির্ি িার্িই হর্াক িা িা দ্র্ি। `Un not 
trouve tlouj-ours un plus sot quil I’ admire’. 
 
‘িযাপাি মক?’ আম  হচঁমচর্য় ির্র্া , কািণ মঠক হসই  ু ূর্িল  র্র্ও মসঁমড়র্ি অর্নকগুর্র্া 
পার্য়ি শে হশানা হগর্। গৃ কত্রলীি নানািক  মিিমক্তসূচক িাণীও কার্ন এর্। 
 
আ াি সেী গম্ভীিভার্ি ির্র্, ‘এ া  র্ে হগার্য়ন্দা পুমর্শ িাম নী হিকাি স্ট্রী  
মডমভশন।’ িাি কথাি সর্ে সর্ে অিযন্ত হনাংিা একদ্র্ িাউনু্ডর্র্ হির্র্ ের্িি  র্ধয 
েুর্ক পড়র্। 
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‘হসাজা  র্য় দ্াড়ঁাও!’ ককলশ কর্ে হ া স হচঁমচর্য় উঠর্। সর্ে সর্ে দু্ম  িাচ্চা িদ্ াইস 
কুখযাি স্টযাচুি  ি এক র্াইর্ন দ্াঁমড়র্য় পড়র্। ‘ভমিষযর্ি শুধু উইমগন্সর্ক মভির্ি 
পাঠার্ি খিি মদ্র্ি, িামকিা সি িাস্তায় অর্পো কির্ি। হকান খিি হপর্য়ি উইমগন্স?’ 
 
এক া হির্র্ জিাি মদ্র্, ‘না সযাি, পাই মন।’ 
 
‘পার্ি হস আশা আম ও কমি মন। কাজ চামর্র্য়  াও। এই নাও, হিা ার্দ্ি পাওনা।’ 
প্রর্িযকর্ক হস এক মশমর্ং কর্ি মদ্র্। ‘এখন চর্র্  াও। এিপি ভার্ খিি মনর্য় 
আসর্ি।’ 
 
হস  াি নাড়র্িই িািা সি ইঁদু্র্িি  ি র্াফার্ি র্াফার্ি মসঁমড় মদ্র্য় হনর্  হগর্। 
পিের্ণই িাস্তায়, িার্দ্ি ককলশ গর্া হশানা হগর্। 
 
হ া স ির্র্, ‘একজন পুমর্র্শি চাইর্ি ওর্দ্ি এক া িাচ্চা মভখামিি কাি হথর্ক অর্নক 
হিশী কাজ পাওয়া  ায়। সিকািী হর্াক হদ্খর্র্ই হর্ার্কি হঠাঁ  িন্ধ  র্য়  ায়। এই 
িাচ্চাগুর্র্া সি জায়গায়  ায়, সি কথা হশার্ন। ওর্দ্ি িুমদ্ধও সূঁর্চি  ি িীক্ষ্ম। শুধু 
প্রর্য়াজন ওর্দ্ি গর্ড় হিার্া।’ 
 
আম  প্রশ্ন কির্া , ‘িুম  মক মব্রক্স ন হকর্স ওর্দ্ি র্ামগর্য়র্ি?’ 
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‘ যাঁ। এক া মজমনস আম  সমঠক জানর্ি চাই। অিশয হস া স য়  সার্পে াত্র। আর্ি! 
এখনই মকিু নিুন সংিাদ্ শুনর্ি পাি। িাস্তা মদ্র্য় হেগসন আসর্ি।িাি হচার্খ- ুর্খ 
খুমশ উপর্ি পড়র্ি।জামন, এখার্নই আসর্ি।  যাঁ, ওই হিা দ্াঁমড়র্য়র্ি। এর্স হগর্ি!’ 
 
েে া হজার্ি হির্জ উঠর্। কর্য়ক হসর্কর্ন্ডি  র্ধযই হগার্য়ন্দা-প্রিি এক র্ার্ফ মিনর্  
কর্ি মসঁমড় পাি  র্য় িসিাি ের্ি েুকর্। 
 
হ া র্সি অমনেুক  াি ার্ক  ুচর্ড় ধর্ি হচঁমচর্য় ির্র্, ‘িনু্ধ. আ ার্ক অমভন্দন জানান। 
সিমকিু এর্কিার্ি মদ্র্নি আর্র্াি  ি পমিষ্কাি কর্ি হফর্র্মি।’ 
 
সেীি  ুর্খি উপি এক া দু্মশ্চন্তাি িায়া পড়র্। ‘িুম  মক মঠক পর্থ চর্র্ি ির্র্  র্ন 
কি?’ হস মজজ্ঞাসা কির্। 
 
‘মঠক পথ! হর্াক ার্ক  ািকড়া পমির্য় হফর্র্মি।’ 
 
‘িাি না  মক?’ 
 
 াননীয়া   ািাণীি হনৌ-মিভার্গি স কািী হর্র্েনযাপ্ট আথলাি চার্পলমন্টয়াি’, হ া া  াি 
দু্র্ া েসর্ি েসর্ি িুক ফুমর্র্য় হেগসন সদ্র্ম্ভ কথা গুমর্ ির্র্। 
 
স্বমস্তি মনিঃশ্বাস হফর্র্ শার্ক হ া স এক ুখামন  াসর্। 
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ির্র্, ‘িস। মসগার্ি  খাও। মক কর্ি এি কান্ড কির্র্ জানর্ি হকৌিু র্  র্ে। হুইমস্ক 
আি জর্ চাই মক? 
 
হগার্য়ন্দা জিাি মদ্র্, ‘হপর্র্  ন্দ  ি না।’ গি দু্’একমদ্ন  া পমিে  হগর্ি, শিীি 
এর্কিার্ি হভর্ে পর্ড়র্ি। শািীমিক পমিে   ি নয়, িাি চাইর্ি হিশী চাপ পর্ড়র্ি 
 র্নি উপি। ম িঃ শার্ক হ া স, আপমন মনশ্চয়ই িুঝর্ি পাির্িন, কািণ আ িা 
দু্জর্নই হিা  মস্কর্ষ্কি কািিািী।’ 
 
হ া স গম্ভীিভার্ি ির্র্, ‘আ ার্ক িড় হিশী সম্মান হদ্ওয়া  র্ে,  ার্ াক এিক  
এক া সর্ন্তাষজনক ফর্ মকভার্ি র্াভ কির্র্ খুর্র্ ির্ হিা শুমন।’ 
 
হগার্য়ন্দাম  হচয়ার্ি ির্স  র্নি সুর্খ মসগাি  ানমির্।  ঠাৎ অমি-আনর্ন্দি উচ্ছ্বার্স 
উরুর্ি এক া থাপ্পর্ড় হ র্ি ির্র্ উঠর্, ‘ জাি িযাপাি মক জার্নন, মনর্জর্ক, খুি 
চার্াক ভাির্র্ মক  র্ি ঐ হিাকা হর্র্স্ট্রড এর্কিার্িই ভুর্পথ ধর্ির্ি। হস খুঁর্জ 
হিড়ার্ে সমচি স্টযাোিসনর্ক, অথচ অপািার্ধি সর্ে হস কি ুকু জমড়ি? হ  মশশু 
এখনও  ার্য়ি হপর্  িাি চাইর্ি হিশী নয়’ এিমদ্র্ন হস হ  িার্ক পাকড়াও কর্ির্ি 
িার্ি হকান সর্ন্দ  হনই।’ 
 
কথা া ভাির্িই হেগসর্নি  র্ন এ ন সুড়সুমড় র্াগর্ হ   াসর্ি  াসর্ি িাি দ্  িন্ধ 
 িাি উপক্র । 
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‘হিা াি সূত্রম  হক ন কর্ি হপর্র্?’ 
 
‘ির্মি, ির্মি, সিই ির্মি। ডিঃ ওয়া সন, আ িা িাড়া আি হকউ হ ন জানর্ি  না 
পার্ি। এই  ামকলন অিীি ভের্র্ার্কি িৃোন্ত জানা াই  র্ প্রথ  স সযা। অনযিা এ 
অিস্থায় মক কিি, না মিজ্ঞাপর্নি উেি আসা িা হকউ এর্স হস্বোয় হকান খিি হদ্ওয়া 
প লন্ত অর্পো কিি। মকন্তু হ ামিয়াস হেগসর্নি কার্জি পদ্ধমি হসিক  নয়। আো, 
 ৃি হর্াকম ি পার্শি  ুমপ াি কথা  র্ন আর্ি?’ 
 
হ া স জিাি মদ্র্,  যাঁ। ১২৯, কাম্বািওর্য়র্ হিার্ডি জন আন্ডািউড অযান্ড সন্স িািা 
প্রস্তুি।’ 
 
হেগসন হ ন খুিই  ুষর্ড় পড়র্। ির্র্, ‘আপমনও হ  হস া র্েয কর্ির্িন িা ভামি মন। 
আপমন মক হসখার্ন মগর্য়মির্র্ন?’ 
 
‘না।’ 
 
‘ যাঁ।’ স্বমস্ত ভিা গর্ায় হেগসন ির্র্, ‘আপাি দৃ্মষ্টর্ি  ি িুু্ে নয়।’ 
 
‘ ার্ াক, আম  আন্ডািউর্ডি কার্ি মগর্য় জানর্ি চাইর্া  ঐ  ার্পি ও মিিির্ণি  ুমপ 
হস মিমক্র কর্ির্ি মক না। খািাপত্র ওল্টার্িই হপর্য় হগর্।  ুমপ া হস পামঠর্য়মির্ 
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 র্কলার্য় হ র্ির্সি চার্পলমন্টয়াসল হিামডং এস্টামির্ র্ন্টি ম িঃ হেিাির্ক। হসখার্নই িাি 
মঠকানা া হপর্া ।’ 
 
শার্ক হ া স আপন  র্নই ির্র্ উঠর্, ‘চিুি—খুি চিুি!’ 
 
হগার্য়ন্দা ির্র্ি র্াগর্, ‘িািপিই  যাডা  চার্পমন্টয়ার্িি সর্ে হদ্খা কির্া । িার্ক 
খুিই মি ষল ও মিষণ্ন হদ্খর্া । িাি হ র্য়ও হসই ের্িই মির্—অসাধািণ সুন্দিী হ র্য়। 
িাি হচার্খ দু্র্ া র্ার্। িাি সর্ে কথা ির্িাি স য় িাি হঠাঁ  কাঁপমির্। হস া আ াি 
নজি এড়ায় মন। িখনই আ াি সর্ন্দ   র্। ম িঃ শার্ক হ া স, আপমন হিা জার্নন, 
মঠক সূত্রম  খুঁর্জ হপর্র্  র্নি মকিক  ভাি  য় োয়ুর্ি মকিক  এক া উর্েজনা হদ্খা 
হদ্য়। মজজ্ঞাসা কির্া , ‘আপনাি প্রাক্তন হিাডলাি মেভর্যার্ন্ডি ম িঃ এনক হজ, হেিার্িি 
ি সযজনক  ৃিুযি খিি আপমন শুর্নর্িন মক?’ 
 
‘ া োড় নাড়র্। এক া কথাও ির্র্ি পাির্ না। হ র্য়ম  হকঁর্দ্ উঠর্। িুঝর্া , এিা 
অর্নকমকিুই জার্ন।’ 
 
‘মজজ্ঞাসা কির্া , ‘হট্রন ধিিাি জনয ম িঃ হেিাি ক’ াি স য় আপনার্দ্ি এখান হথর্ক 
চর্র্  ান?’ 
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‘উর্েজনার্ক চাপা হদ্িাি জনয হোঁক মগর্র্ হস ির্র্, ‘আ  াি স য়। িাঁি সমচি ম িঃ 
স্টযাোিসন ির্র্মির্র্ন, দু্র্ া হট্রন আর্ি—এক া ৯ া ১৫-হি আি এক া ১১ ায়। মিমন 
প্রথ  াই ধির্িন?’ 
 
‘হসই মক িার্ক আপমন হশষ হদ্র্খর্িন?’ 
 
‘প্রশ্ন কিাি সর্ে সর্ে েীর্র্াকম ি  ুর্খি ভয়ংকি পমিিিলন ে র্।  ুখখানা কামর্িণল 
 র্য় হগর্। কর্য়ক হসর্কন্ড পর্ি অর্নক কর্ষ্ট একম  াত্র শেই হস উচ্চািণ কির্ি 
পাির্ ‘ যাঁ,-িখনও িাি গর্ায় স্বি ফযাসঁর্ফঁর্স অস্বাভামিক।’ 
 
‘কর্য়ক  ু ূর্িলি নীিিিাি পর্ি হ র্য়ম  শান্ত স্পষ্ট গর্ায় ির্র্, ‘ া, ম থযাি ফর্ 
কখনও ভার্  য় না।এই ভের্র্ার্কি কার্ি সি কথা খুর্র্ ির্াই ভার্। ম িঃ হেিাির্ক 
আ িা আিাি হদ্র্খমির্া ।’ 
 
‘ঈশ্বি হিার্ক ে া করুন।’ দু্ই  াি শূর্নয িুর্র্ হচয়ার্ি ির্স পর্ি  যাডা  চার্পলমন্টয়াি 
ির্র্ উঠর্র্া, ‘হিাি ভাইর্ক িুই খুন কর্িমিস।’ 
 
হ র্য়ম  দৃ্ঢ়স্বর্ি ির্র্, ‘আথলািও চাইি হ  আ িা সিয কথাই িমর্।’ 
 
‘আম  ির্র্া , ‘সি কথাই আ ার্ক খুর্র্ ির্। অর্ধলক ির্া না ির্াি চাইর্ি খািাপ। 
িািাড়া , এ িযাপার্ি আ িা কি া জামন িাও হিা হিা িা জান না।’ 
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‘ া হকঁর্দ্ ির্র্, ‘এমর্স, হিাি  াথাি মদ্মিয,িাই হ াক।’ আ াি মদ্র্ক মফর্ি ির্র্, 
‘সযাি, আপনার্ক আম  সি কথাই ির্ি। আ াি হির্র্ এই ভয়ংকি িযাপার্ি জমড়র্য় 
পড়র্ি এই আশংকার্িই আম  মিহ্বর্  র্য় পর্ড়মি িা  র্ন কির্িন না। হস সমূ্পণল 
মনর্দ্লাষ। আ াি শুধু ভয়, আপনাি হচার্খ না অনযর্দ্ি হচার্খ িার্ক এ িযাপার্ি জমড়ি 
ির্র্  র্ন  র্ি পার্ি। মকন্তু হস া এর্কিার্িই অসম্ভি। িাি উন্নি চমিত্র, িাি জীমিকা, 
িাি অিীি-সিাই এধির্নি কার্জি পমিপন্থী।’ 
 
‘হস ির্র্, ‘এমর্স, আ ার্দ্ি এক ু একা থাকর্ি দ্াও।’ হ র্য়ম  চর্র্ হগর্। হস ির্র্ি 
র্াগর্, ‘হদ্খুন সযাি, সি কথা আপনার্ক ির্িাি ইো আ াি মির্ না। মকন্তু হ র্য় া 
 খন সি ফাঁস কর্ি মদ্র্য়র্ি, িখন আি গন্তযন্তি হনই। ির্াই  খন মস্থি কর্িমি, িখন 
মকিুই িাদ্ না মদ্র্য় সিই আপনার্ক ির্ি।’ 
 
‘আম  ির্ক. হস াই িুমদ্ধ িীি কাজ।’ 
 
‘ম িঃ হেিাি প্রায় মিন সপ্তা  আ ার্দ্ি সর্ে মির্র্ন। মিমন আি িাঁি সমচি ম িঃ 
সযাোিসন ইউর্িাপ পমিভ্র র্ণ হিমির্য়র্িন। িাঁর্দ্ি প্রর্িযকম   যাংর্কি উপি 
‘হকার্পনর্ র্গন’ হর্র্ির্ আঁ া হদ্র্খমি। িার্ি  র্ন  য় িািা সিলর্শষ হসখার্নই মির্র্ন। 
স্টযাোিসন শান্ত, চাপা প্রকৃমিি হর্াক। মকন্তু দু্িঃর্খি সর্েই ির্মি, িাঁি  ামর্ক সমূ্পণল 
অনয ধির্নি   ানুষ। িাঁি স্বভাি অ ামজলি, চার্-চর্ন জার্নায়ার্িি  ি। হ মদ্ন ও’িা 
আর্সন হসমদ্ন িার্িই ওিা  র্দ্ চুি  র্য় পর্ড়ন। পিমদ্ন হির্া িার্িা াি আর্গ িাঁি 
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হুঁস  য় না।পমিচামিকার্দ্ি সর্ে িািঁ চার্-চর্নও দৃ্মষ্টক ু ও হি-আব্রু। সিচাইর্ি 
দু্িঃর্খি কথা, আ াি হ র্য় এমর্সর্কও মিমন হসই হচার্খই হদ্খর্ি শুরু কির্র্ন এিং 
একামধকিাি িাঁর্ক এ ন সি কথা ির্র্র্ন, হসৌভাগযিশি হ গুর্র্া হিাঝিাি  ি িয়স 
িাি এখনও  য় মন। একস য় মিমন  াি ধর্ি হ র্ন িার্ক আমর্েন প লন্ত কর্িন। িাি 
মনর্জি সমচি এই অভে আচির্ণি জনয িার্ক মিিস্কাি কির্ি িাধয  ন।’ 
 
‘আম  প্রশ্ন কির্া , ‘এসি আপমন স য কির্র্ন হকন?  খন খুমশ হিাডলাির্দ্ি হিা 
আপমন িামড়র্য় মদ্র্ি পার্িন ির্র্ আম  জামন।’ 
 
‘আ াি প্রর্শ্ন  যাডা  চার্পলমট য়ার্িি  ুখ র্ার্  র্য় উঠর্। ির্র্, ঈশ্বর্িি কৃপায় িাি 
আসাি মদ্নই িার্ক হনাম শ মদ্র্র্ই ভার্ কিিা । মকন্তু হর্াভ িড় দ্ারুণ মজমনস। মদ্ন 
প্রমি প্রর্িযর্ক িািা এক পাউন্ড কর্ি মদ্মের্র্ন—সপ্তার্  হচৌে পাউন্ড। িাি উপি 
এখন খর্েি-পেি ক । আম  মিধিা। হির্র্র্ক হনৌ-মিভার্গ পাঠািাি খিচও অর্নক। 
িাই  াকা া  ািিাড়া কির্ি  ন চাইর্ না। সিই হ র্ন মনর্য়মির্া ।মকন্তু হশষ ায় 
অিযন্ত িাড়ািামড়  ওয়ায় আম  িার্ক িামড় িাড়িাি হনাম শ মদ্র্া । িাই মিমন চর্র্ 
হগর্র্ন।’ 
 
‘িািপি?’ 
 
‘িার্ক চর্র্ হ র্ি হদ্র্খ  ন া  ািা  র্। হির্র্ িখন িুম র্ি এর্সর্ি। এসি কথা 
মকিুই িার্ক জানার্া  না। কািণ হস খুি িদ্িাগী, আি হিানর্ক খুি ভার্িার্স। িািা 
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চর্র্ হ র্ি আম  দ্িজা িন্ধ কর্ি মদ্র্য়  র্ন  র্  র্নি উপি হথর্ক এক া হিাঝা হনর্  
হগর্। মকন্তু  ায়! এক েোি  ধযই দ্িজায় আিাি হির্ হির্জ উঠর্। শুনর্া , ম িঃ 
হেিাি মফর্ি এর্সর্িন। মিমন খুি উর্েমজি।  দ্ খাওয়াি জনয িাঁি অিস্থা আিও 
হশাচনীয়। হ  ের্ি আম  হ র্য়র্ক মনর্য় ির্সমির্া  মিমন হজাি কি হসই ের্ি েুর্ক হট্রন 
পান মন ির্র্ মকিু অিান্তি কথা ির্র্র্ন। িািপি  এমর্র্সি মদ্র্ক মফর্ি আ াি  ুর্খি 
উপি িার্ক ির্র্র্ন িাি সর্ে পামর্র্য় হ র্ি। ির্র্র্ন, ‘হিা াি িয়স  র্য়র্ি, হকান 
আইন হিা ার্ক আ কার্ি পার্ি না, আ াি অর্নক িাড়মি  াকা আর্ি। ওই িুমড় 
হ র্য় াি কথা হভি না। আ াি সর্ে এখনই হসাজা চর্র্ এস। আম  হিা ার্ক িাণীি 
 র্িা িাখি।’ হিচামি এমর্স আিংর্ক িুর্  পামর্র্য়  ািাি হচষ্টা কির্িই মিমন িাি  াি 
ধর্ি দ্িজাি মদ্র্ক  ানর্ি র্াগর্র্ন। আম  চীৎকাি কর্ি উঠর্া , আি হসই  ু ূর্িল 
আ াি হির্র্ আথলাি ের্ি েুকর্। িািপি মক ে র্ আম  জামন না। আম  নানািক  
ক ুমক্ত ও ধ্বস্তাধ্বমস্তি শে শুর্নমির্া । মকন্তু ভর্য়  ুখ িুর্র্ি পামি মন। খন  ুখ 
িুর্র্া  িখন হদ্মখ এক া র্ামঠ  ার্ি মনর্য় আথলাি দ্াঁমড়র্য়  াসর্ি। আ ার্ক হস ির্র্, 
‘ভের্র্াক আি কখনও আ ার্দ্ি মিিক্ত কির্ি না। একিাি মগর্য় হদ্খর্ি  র্ি মিমন মক 
কর্িন।’ ির্র্ি ির্র্ি  ুমপ া মনর্য় হস িাস্তায় হিমির্য় হগর্। পিমদ্ন ম িঃ হেিার্িি 
ি সযজনক  ৃিুযি খিি শুনর্া ।’ 
 
‘অর্নকিাি হোঁক মগর্র্ হথর্  হথর্   যাডা  চার্পলমস্টয়াি  া ির্মির্র্ন  র্ হসই মিিিণ। 
স য় স য় হস এি নীচু স্বর্ি কথা ির্মির্ হ  সি হশানও  ায়মন। আম  অিশয িাি 
সি কথািই শ ল- যান্ড হনা  মনর্য়মি,  ার্ি হকানিক  ভুর্র্ি সম্ভািনা না থার্ক।’ 
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শার্লক হ া স  াই িুর্র্ ির্র্, ‘খুিই উর্েজনাপূণল। িািপি মক  র্?’ 
 
হগার্য়ন্দা ির্র্ি র্াগর্র্ন, ‘ যাডা  চার্পলমস্টয়াি থা র্। আম  িুঝর্ি পাির্া  স স্ত 
িযাপাি া এক া পর্য়র্ন্টি উপি মনভলি কির্ি। একদৃ্মষ্টর্ি েীর্র্াকম ি হচার্খি মদ্র্ক 
িাকার্া । হ র্য়র্দ্ি িযাপার্ি এ া অর্নক স য় খুি কা লকািী  য়। জানর্ি চাইর্া , 
িাি হির্র্ কখন মফর্িমির্।’ 
 
‘আম  জামন না,’ হস জিাি মদ্র্। 
 
‘জার্নন না?’ 
 
‘না। িাি কার্ি এক া চামি থার্ক। হস া মদ্র্য় দ্িজা খুর্র্ হস মনর্জই িামড়র্ি হোর্ক।’ 
 
‘আপমন শুর্ি  ািাি পর্ি?’ 
 
‘ যাঁ।’ 
 
‘আপমন কখন শুর্ি মগর্য়মির্র্ন?’ 
 
‘এগার্িা ায়।’ 
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‘অথলাৎ আপনাি হির্র্ দু্েো িাইর্ি মির্?’ 
 
‘ যাঁ।’ 
 
‘চাি িা পাঁচ েোও  র্ি পার্ি?’ 
 
‘ যাঁ।’ 
 
‘এি স য় হস মক কিমির্?’ 
 
‘আম  জামন না।’ হস জিাি মদ্র্। িাি হঠাঁ  িখন সাদ্া  র্য় হগর্ি। 
 
‘অিশয এি পর্ি আি হসখার্ন মকিু কিিাি মির্ না। হর্ফর্ নযান্ট চার্পলমন্টয়াি হকাথায় 
আর্ি হখাঁজ কর্ি দু্জন অমফসাি সর্ে মনর্য় হসখার্ন হগর্া  এিং িার্ক হেপ্তাি 
কির্া । িাি কাঁর্ধ  াি হির্খ  খন িার্ক মনিঃশর্ে আ ার্দ্ি সর্ে আসর্ি ির্র্া , 
হস উদৃ্ধি সা র্সি সর্ে ির্র্ উঠর্, ‘ র্ন  র্ে ঐ পাজী হেিার্িি  ৃিুযি জনয আ ার্ক 
হেপ্তাি কির্িন।’ িখনও আ িা িার্ক মকিুই িমর্ মন। িাই িাি পর্ে ওকথা উর্েখ 
কিায় আ ার্দ্ি সর্ন্দ  আিও হির্ড় হগর্।’ 
 
‘খুিই স্বাভামিক’ হ া স ির্র্। 
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‘হস  খন হেিার্িি মপিু হনয় িখন িাি  ার্ি হ  ভািী র্ামঠ া মির্ ির্র্ িাি  া 
উর্েখ কর্ির্ি, হস া িখনও িাি  ার্িই মির্। ওক কার্ঠি এক া  ুগুিমির্শষ।’ 
 
‘িা র্র্ হিা াি িক্তিয া মক?’ 
 
‘হদ্খুন, আ াি িক্তিয হস মব্রক্স ন হিাড প লন্ত হেিাির্ক অনূসিণ কর্ি। হসখার্ন হপৌঁর্ি 
দু্জর্নি  র্ধয আিাি ঝগড়া িাঁর্ধ। হসইস য় হেিার্িি হপর্  র্ামঠি আোি র্ার্গ এিং 
হস  ািা  ায়, মকন্তু আোর্িি হকান মচহ্ন  ৃির্দ্র্  পর্ড় না। িৃমষ্টি িাি। হকউ হকাথাও 
মির্ না। চার্পলমন্টয়াি  ৃির্দ্  ার্ক  ানর্ি  ানর্ি খামর্ িামড়র্ি মনর্য়  ায়। আি 
হ া িামি, িক্ত, হদ্ওয়ার্র্ি হর্খা, এিং আংম —এসিই পুমর্শর্ক ভুর্ পর্থ চার্ািাি 
হধাঁকা  র্ি পার্ি।’ 
 
উৎসা  হদ্ওয়াি ভেীর্ি হ া স ির্র্, ‘চ ৎকাি! সমিয হেগসন, হিশ ভার্ই চার্াে। 
হিা ার্ক আিও িড় মকিু না িামনর্য় িাড়মি না।’ 
 
হগার্য়ন্দা গিলভর্ি ির্র্, ‘স স্ত িযাপাি া হিশ ভার্ভার্ি গুমির্য় এর্নমি ির্র্ আ াি খুি 
গিল  র্ে।  ুিকম  হস্বোয় এক া মিিৃমি মদ্র্য়র্ি। ির্র্র্ি, মকিুদু্ি প ন্ত হেিাির্ক 
অনুসিণ কিিাি পি হেিাি িযাপাি া িুঝর্ি হপর্ি িাি  াি হথর্ক হি াই পািাি জনয 
এক া গামড়র্ি উর্ঠ পর্ড়। হসখান হথর্ক িামড় মফিিাি পর্থ এক া পুির্না জা াজী 
িনু্ধি সর্ে িাি হদ্খা  য় এিং িাি সর্ে হস অর্নক া পথ  াঁর্ । হসই পুির্না জা াজী 
িনু্ধ হকাথায় থার্ক মজজ্ঞাসা কিা  র্র্ হস হকান সর্ন্তাষজনক উেি মদ্র্ি পার্ি না। 
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আ াি হিা  র্ন  য় সি িযাপাি াই গাঁর্  গাঁর্  ম র্র্  ার্ে। হর্র্স্ট্রড হ  ভুর্ পর্থ 
েুর্ি  ির্ি হস া হভর্িই আ াি আিও হিশী  জা র্াগর্ি। আ াি ধািণা, হস হিশী দূ্ি  
এর্গার্িও পাির্ি না। আর্ি! হস হ  সশিীর্ি  ামজি।’ 
 
সমিয হর্র্স্ট্রড। আ াি  খন কথা ির্মির্া  িখন হস মসঁমড় হির্য় উর্ঠ এর্সর্ি। এিাি 
ের্ি েুকর্। িাি  ািভাি এিং হপাশার্ক সাধািণিিঃ হ  আড়ম্বি থার্ক হস াি হ ন 
অভাি হদ্খা হগর্। িাি  ুর্খ মিিমক্ত ও হগার্র্ ার্গি আভাষ। িাি হপাশাক এর্র্ার্ র্র্া 
ও  য়র্া। স্পষ্টই হিাঝা হগর্, হস শার্কল হ া র্সি সর্ে পিা শল কির্ি এর্সমির্। 
স ক লীর্ক হদ্র্খই হক ন হ ন মিব্রি ও  ু য ান  র্য় পড়র্। ের্িি  াঝখার্ন দ্াঁমড়র্য় 
মক কির্ি িুঝর্ি না হপর্ি  ুমপ া  ািার্ি র্াগর্। অির্শর্ষ ির্র্, ‘এক া অসাধািণ 
হকস—এক া দু্র্িলাধয িযাপাি।’ 
 
হেগসন মিজয়গর্িল ির্র্ উঠর্, ‘হিা াি িাই  র্ন  র্ে িুমঝ! আম  জানিা  িুম  ঐ 
মসন্ধার্ন্তই হপৌঁিার্ি। সমচি ম িঃ হজার্সফ স্টযাোসর্নি হখাঁজ হপর্য়ি মক?’ 
 
হর্র্স্ট্রড গম্ভীিভার্ি ির্র্, ‘আজ সকার্ ি’ া  যামর্র্ডস প্রাইর্ভ  হ ার্ র্র্ ম িঃ হজার্সফ 
স্টযাোিসন খুন  র্য়র্িন।’ 
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৭. আঁধাযর আযলা 
হ  সংিাদ্ হর্র্স্ট্রড জানার্ হস া এিই গুরুিি এিং অপ্রিযামশি হ  আ িা মিনজনই 
প্রায়  িিাক  র্য় হগর্া । হেগসন হচয়াি হথর্ক র্ামফর্য় উঠর্ি মগর্য় অিমশষ্ট হুইমস্ক 
ও জর্ হের্র্ হফর্র্। িাি হঠাঁ  হঠাঁর্ ি উপি হচর্প ির্সর্ি। দু্ই ভুরু হচার্খি উপি 
হনর্  এর্সর্ি। 
 
‘স্টযাোিসনও!’ হস অসু্ফ  স্বর্ি ির্র্, ‘ষড় ন্ত্র েণীভুি  র্ে।’ 
 
এক া হচয়াি হ র্ন মনর্য় হর্র্স্ট্রড ির্র্, ‘আর্গই  র্থষ্ট েণ মির্। আ াি হিা  র্ন 
 র্ে হকান স ি-পমিষর্দ্ েুর্ক পর্ড়মি।’ 
 
হেগসন হিা-হিা কর্ি ির্র্ উঠর্, ‘িুম -িুম  মনমশ্চি জান খিি া মঠক?’ 
 
হর্র্স্ট্রড জিাি মদ্র্, ‘এই াত্র িাি েি হথর্ক আম  আসমি। ে না া আম ই প্রথ  
আমিষ্কাি কমি।’ 
 
হ া স ির্র্, ‘এমিষর্য় হেগসর্নি  ি আ িা এিেণ শুনমির্া । িুম  মক হদ্র্খি িা 
কর্িি, হস া আ ার্দ্ি জানার্ি হকান আপমে আর্ি মক?’ 
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হচয়ার্ি ির্স হর্র্স্ট্রড জিাি মদ্র্, ‘হকানই আপমে হনই। হখার্াখুমর্ই স্বীকাি কিমি, 
আম  হভর্িমির্া  হেিার্িি  ৃিুযি সর্ে স্টযাোিসন জমড়ি। িিল ান পমিণমি অিশয 
িুমঝর্য় মদ্র্ে আ াি সমূ্পণল ভুর্  র্য়—মির্। ঐ ধািণঅ মনর্য়ই আম  সমচর্িি হখাঁর্জ 
হিমির্য় মির্া । ওিা সন্ধযা সার্ড় আ  া নাগাদ্ িার্দ্ি দু্জনর্ক ইউস্টন হস্টশর্ন হদ্খা 
মগর্য়মির্। িাি দু্র্ ায় হেিাির্ক পাওয়া হগর্ মব্রক্স ন হিার্ড। কার্জই আ াি কার্ি 
প্রশ্ন  র্, ৮ া ৩০ম িঃ হথর্ক ে নাি স য় প লন্ত স্টযাোিসন মক কিমির্  এিং 
িািপর্িই িা হস হকাথায় হগর্—হস া হিি কিা। হর্াকম ি মিিিণ মদ্র্য় মর্ভািপুর্র্ 
িাি কর্ি মদ্র্া ।িার্দ্ি ির্র্ মদ্র্া ,  ামকলন হনৌকাগুর্র্াি উপি নজি িাখর্ি । 
িািপি ইউস্টর্নি কািাকামি সিগুমর্ হ ার্ র্ও র্মজং াউর্স হখাঁজ কির্া । হদ্খুন, 
আম  মচন্তা কির্া  হ  হেিাি এিং িাি সেী  মদ্ মিমেন্ন  র্য় থার্ক, িা র্র্ িাি সেী 
কািাকামি হকাথাও িাি া কাম র্য় পিমদ্ন সকার্র্ আিাি হস্টশর্ন  ামজি  র্ি—এ াই 
স্বাভামিক।’ 
 
হ া স  ন্তিয কির্, ‘আর্গ হথর্কই এক া হকান সাোর্িি জায়গা  য়র্িা িািা মস্থি 
কর্িমির্।’ 
 
‘িাই। গিকার্ সািা া সন্ধযা এই হখাঁর্জই কা ার্া । মকন্তু হকান ফর্  র্ না। আজ খুি 
হভার্িই আিাি আিম্ভ কির্া । আ  াি স য় মর্ র্ জজল স্ট্রীর্ ি  যামর্র্ডস প্রাইর্ভ  
হ ার্ র্র্ হপৌঁির্া । ম িঃ স্টযাোিসন হসখার্ন আর্িন মকনা জানর্ি চাইর্র্ িািা সর্ে 
সর্েই সম্মমিসূচক জিাি মদ্র্। 
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িািা আিও ির্র্, মনশ্চয়ই আপনািই আসিাি কথা মির্। দু্মদ্ন  ািৎ মিমন একজন 
ভের্র্ার্কি জনয অর্পো কর্ি আর্িন।’ 
 
‘মিমন হকাথায় আর্িন?’ আম  প্রশ্ন কির্া । 
 
‘মিমন উপিির্ায় শুর্য় আর্িন। ন’ ায় হডর্ক মদ্র্ি ির্র্র্িন।’ 
 
‘উপর্ি মগর্য় আম  এখনই িাি সর্ে হদ্খা কিি,’ আম  ির্র্া । 
 
‘হভর্িমির্া , আম   ঠাৎ উপমস্থি  র্র্ মিমন োির্ড় মগর্য়  ুখ ফসর্ক মকিু ির্র্ 
হফর্র্িও পার্িন। েি হদ্মখর্য় হদ্িাি জনয পমিচািক আ াি সর্ে হগর্। েি া 
মিনির্ায়, এক া হিা  কমির্ডাি ধর্ি হ র্ি  য়। েি া হদ্মখর্য় মদ্র্য় পমিচািক নীর্চ 
হনর্   ামের্, মঠক হসইস র্য় আম  মকিু হদ্খর্ি হপর্া   ার্ি মিশ িির্িি অমভজ্ঞিা 
সর্েও আ াি হক ন  াথা েুর্ি হগর্। দ্িজাি নীচ মদ্র্য় ির্ক্তি এক া র্ার্ মফিা 
এঁর্ক হিঁর্ক এর্স পযার্সজ া পাি  র্য় অপিমদ্র্ক হদ্ওয়ার্র্ি নীর্চ হিশ খামনক া জর্  
আর্ি। আম  মচৎকাি কর্ি উঠর্ি পমিচািকম  মফর্ি এর্। সি হদ্র্খ িািও  ূেলা  ািাি 
উপক্র । দ্িজা া মভিি হথর্ক িন্ধ মির্। মকন্তু আ িাও কাঁধ র্ামগর্য় দ্িজা হঠর্র্ েুর্ক 
পড়র্া । ের্িি জানার্া হখার্া, আি িািই নীর্চ সনশ-হপাশাক পিা একম  হর্ার্কি 
হদ্  দ্র্া পামকর্য় পর্ড় আর্ি। হর্াকম   ৃি। হিশ মকিুেণ  র্  ািা হগর্ি, কািণ 
 াি-পাগুর্র্া শক্ত এিং ঠান্ডা  র্য় হগর্ি। িার্ক উর্ল্ট মদ্র্িই পমিচািক মচনর্ি পাির্, 
এই হর্াকম ই হজার্সফ স্টযাোিসন নার্  েি ভাড়া মনর্য়র্িন। িামদ্র্ক এক া গভীি 
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েি হৃৎমপন্ড মিদ্ীণল কর্ি হফর্র্র্ি। িাি ফর্র্ই হর্াকম ি  ৃিুয ের্ র্ি। িািপিই 
আসর্ি এিযাপার্িি সির্চর্য় মিস্ময়কি অংশ। মন ি হর্াকম ি উপি মক মির্ আন্দাজ 
করুন হিা।’ 
 
শার্লক হ া স উেি হদ্িাি আর্গ আসন্ন মিভীমষকাি কল্পনায় আ াি শিীি মশিমশি 
কর্ি উঠর্। 
 
হস ির্র্, ‘ির্ক্তি অের্ি হর্খা ‘RACHE (িার্স) শেম ।’ 
 
আিংকেস্ত গর্ায় হর্র্স্ট্রড ির্র্, ‘মঠক িাই।’ মকিুেণ সকর্র্ই চুপ কর্ি িইর্া । 
 
এই অজ্ঞাি আিিায়ীি মক্রয়া-কর্ার্পি  র্ধয এ ন এক া শৃঙ্খর্া অথচ দু্র্িলাধযিা 
আর্ি  ার্ ফর্র্ িাি অপিাধ আিও ভয়াি  রুপ পমিে  কর্ির্ি। আ াি হ  োয়ু 
িণর্ের্ত্র  র্থষ্ট শক্ত মির্, িাও হ ন এই অপিার্ধি মচন্তায় মশিমশি কির্ি র্াগর্। 
 
হর্র্স্ট্রড ির্র্ি র্াগর্ ‘হর্াকম  হচার্খও পর্ড়মির্। হ ার্ র্র্ি মপির্নি আস্তাির্ হথর্ক 
হ  গমর্ া চর্র্ হগর্ি হসই পথ ধর্ি হগাশার্াি মদ্র্ক  ামের্ একম  হগায়ার্া হির্র্। হস 
হদ্খর্ি পায়, ওখার্ন সাধািণি হ   ই া পর্ড় থার্ক হস া মিনির্াি এক া জানার্াি 
সর্ে র্াগার্না। জানার্া া হখার্া। এক ু এমগর্য় মফর্ি িাকার্িই হস হদ্খর্ি পায় এক া 
 ই হির্য় না র্ি। হস এি শান্তভার্ি ও প্রকার্শয হনর্  এর্ হ  হির্র্ম  ভাির্, হর্াকম  
 য় হিা িুর্িাি িা হ ার্ র্র্ি হকান হ াগানদ্াি। হস আিও ভাির্, হর্াক া এি সকার্র্ 
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কার্জ এর্সর্ি হকন। এ িাড়া িাি সম্পর্কল আি মকিুই িাি  র্ন আর্স মন। িাি 
হ া া ুম   র্ন আর্ি হ  হর্াকম  র্ম্বা, িাি  ুখ র্ার্র্চ পির্ন র্ম্বা িাদ্া ী হকা । খুর্নি 
পর্িও মকিুেণ হস ওই ের্ি মির্, কািণ হিমসর্ন িক্ত হ শার্না জর্র্ি দ্াগ আ িা 
হদ্খর্ি হপর্য়মি, হসখার্ন  হস মনশ্চয়  াি ধুর্য়র্ি, আি চাদ্র্ি ির্ক্তি দ্াগ,  ার্ি হস 
ইো কর্ি িুমি া  ুর্ির্ি। 
 
খুমনি মিিিণ শুর্ন আম  আড়-হচার্খ হ া র্সি মদ্র্ক িাকার্া , কািণ িাি মনর্জি 
মিিির্ণি সর্ে এ া হুিুহু ম র্র্ হগর্ি। িাি  ুর্খ মকন্তু উোস িা সন্তুমষ্টি মচহ্ন াত্র হনই। 
 
হস প্রশ্ন কির্ ‘খুমনর্ক ধিিাি সূত্র পাওয়া  ায় এরুপ হকান মকিুই মক ের্িি  র্ধয 
হদ্খমন?’ 
 
‘মকেু না। হেিার্িি  াকাি থমর্ া স্টযাোিসর্নি পর্কর্  মির্। এ া হিা খুিই 
স্বাভামিক। কািণ হদ্না-পাওনা সি হসই কিি। িাি  র্ধয আমশ পাউন্ড মির্, মকিুই 
হখায়া  ায়মন। এইসি অসাধািণ অপিার্ধি উর্েশয আি  াই হ াক ডাকামি নয়। মন ি 
হর্াকম ি পর্কর্  হকান কাগজপত্র িা সৃ্মমি-হর্খা মির্ না। শুধু মির্ এক া হ মর্ো । 
মেভর্যার্ন্ড এক  াস আর্গি িামিখ হদ্ওয়া। িার্ি হর্খা, ‘হজ, এইচ, ইওর্িার্প 
আর্ি।’নীর্চ হকান না  হর্খা হনই।’ 
 
‘আি মকিুই মির্ না?’ হ া স প্রশ্ন কির্। 
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গুরুত্বপূণল মকিুই না। হর্াকম  হ  উপনযাসখানা পড়র্ি পড়র্ি েুম র্য়মির্ হসখানা 
মিিানাি  উপি পর্ড়মির্ । আি িাি পাইপ া মির্ পার্শই হচয়ার্িি উপি। হ মির্র্ি 
উপি এক লাস জর্ মির্, আি জানার্াি হগািিার্ ি উপি মির্ এক া  ুকর্িা  র্র্ ি 
িাকস িার্ি হগা া দু্ু্ই িমড়।’ 
 
আনর্ন্দ চীৎকাি কর্ি শার্ক হ া স হচয়াি হথর্ক র্ামফর্য় উঠর্। 
 
‘হশষ সূত্র’,উোর্স চীৎকাি কর্ি হস ির্র্, এিাি ‘আ াি হকস সমূ্পণল  র্।’ 
 
দু্ই হগার্য়ন্দা সমিস্মর্য় িাি ঁ মদ্র্ক িামকর্য় িইর্। আ াি সেী আত্ন-মিশ্বার্সি সর্ে 
ির্র্ি র্াগর্,‘হ -সি সুর্িা ম র্র্ এ ন এক া জ  পামকর্য়মির্, িাি সিগুর্র্ার্ক 
এখন   ার্িি  ুর্ঠাি  র্ধয হপর্য়মি। মদ্ও মকিু মকিু  ুকর্িা ে না এখনও িাি  র্ধয 
হোকার্ি  র্ি, িথামপ হস্টশর্ন োইিাি এিংস্টযাোিসন পিস্পি হথর্ক মিমচ্চন্ন  িাি 
পি হথর্ক স্টযাোিসর্নি  ৃির্দ্  আমিষ্কাি প ন্তল সিগুমর্ প্রধাি ে না সম্পর্কল আম  
এিই মনমশ্চি হ ন হসগুর্র্ার্ক আম  মনর্জি হচার্খ হদ্র্খমি। আ াি জ্ঞার্নি এক া 
প্র াণ হিা ার্ক মদ্মে। হসই িমড়গুর্র্া হিা াি কার্ি আর্ি মক?’ 
 
এক া হিা  সাদ্া িাক্স হিি কর্ি হর্র্স্ট্রড ির্র্,‘থানায় মগর্য় এক া মনিাপদ্ জায়গায় 
িাখিাি জনয  র্র্ ি িাক্স, াকাি থমর্ আি হ মর্ো খানা আম  মনর্য় এর্সমি। মকিু না 
হভর্িই িমড়গুর্র্া আম  মনর্য় এর্সমি,কািণ সমিয ির্মি ওগুর্র্াি উপি হকান গুরুত্বই 
আর্িাপ কিমি না। 
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হ া স ির্র্, ‘ওগুর্র্া আ ার্ক দ্াও হদ্মখ।’িািপি আ াি মদ্র্ক িামকর্য় ির্র্, ‘আো 
ডাক্তাি ,এগুর্র্া মক সাধািণ িমড়?’ 
 
সাধািণ হ ার্ ই নয়।  ুর্ক্তাি  ি িং, হিা  হগার্, স্বে। আম  ির্র্া ,‘এগুর্র্া এি 
 ািা এিং স্বে হ  জর্র্ হফর্র্র্ গর্র্  ার্ি ির্র্  র্ন  য়।’ 
 
হ া স ির্র্, মঠক িাই। দ্য়া কর্ি নীর্চ মগর্য় হ মিয়াি ার্ক মনর্য় আসর্ি মক?ও া হিা 
অর্নকমদ্ন হথর্কই ভুগর্ি, আি গৃ ক লীও হিা ার্ক কার্ই ির্র্র্ি ও ার্ক সি  ন্তণাি 
 াি হথর্ক হি াই মদ্র্ি।’ 
 
আম  নীর্চ মগর্য় কুকুি ার্ক হকার্র্ কর্ি মনর্য় এর্া । িাি শ্বাসকষ্ট আি ঝকঝর্ক 
হচাখ হদ্র্খই  র্ন  র্, ওি হশর্ষি মদ্ন আি হিশী হদ্িী হনই। ওি িির্ফি  ি সাদ্া 
নাকই হোষণা  কির্ি হ  কুকুি –জীির্নি আয়ুষ্কার্ ইমি র্ধযই হশষ  র্য় হগর্ি। 
কম্বর্র্ি উপি এক া কুশর্ন ও ার্ক িাখর্া । 
 
‘এইিাি এক া িমড়র্ক দু্ ুকর্িা কর্ি কা মি,’ির্র্ হ া স একখানা কর্ কা া িুমি হিি 
কর্ি কথা িকাজ কির্। ‘ভমিষযর্ি িযি ার্িি জনয অর্ধলক া িাক্রর্সই হির্ক মদ্র্া । 
িামক অর্ধলক া এক চা চ জর্-ভিা এই  র্দ্ি লার্স হফর্র্া । হদ্খ, আ াি ডাক্তাি 
িনু্ধম  মঠকই ির্র্ছ্। সর্ে সর্ে িমড় া গর্র্ হগর্। ‘ 
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কাউর্ক উপ াস কির্র্ হস হ িক  আ ি  য় হসই-িক  েূধ্ব গর্ায় হর্র্স্ট্রড ির্র্, 
‘িযাপাি া হদ্খর্ি ভার্ই, মকন্তু হজার্সফ স্টযাোিসর্নি  ৃিুযি সর্ে এি মক সম্পলক আম  
হিা িুঝর্ি পািমি না।’ 
 
‘সধল , িনু্ধ, সধল !  থাস র্য়ই হদ্খর্ি পার্ি সম্পলক খুিই েমনে। ম েণ ার্ক স্বাদু্ কিিাি 
জনয এক ু দু্ধ ম মশর্য় কুকুি াি সা র্ন ধির্র্ই ও সি া হচর্  হখর্য় হফর্র্ি।’ 
 
ির্র্ি ির্র্ি হস  র্দ্ি লার্সি ম েণ া এক া পার্ত্র হের্র্ হ মিয়াি াি সা র্ন ধির্িই 
হস চ প  হস ার্ক হখর্য় হফর্র্। শলার্ক হ া র্সি এিােিা আ ার্দ্ি উপি এিই 
প্রভাি মিস্তাি কর্িমির্ হ  আ িা মনিঃশর্ে ির্স জন্তু ার্ক হদ্খমির্া  আি মিস্ময়কি 
হকান ফর্র্ি প্রিযাশা কিমির্াম্। মকন্তু হসিক  মকিুই ে র্ না।কুকুি া কুশর্নি উপি 
 ান- ান  র্য় শ্বাস  ানর্ি র্াগর্। মকন্তু ঐপানীয় পান কিাি ফর্র্ িাি  র্ধয ভার্ িা 
 ন্দ হকান র্েণই হদ্খা হগর্ না। 
 
হ া স েমড় হিি কর্ি হদ্খর্ি। ম মনর্ ি পি ম মন  মিফর্র্ হকর্   ার্ে। িাি হচার্খ-
 ুর্খ উর্িগ ও  িাশাি িায়া পড়র্ি। হস হঠাঁ  কা ড়ার্ে, আেুর্ মদ্র্য় হ মির্র্ হ াকা 
মদ্র্ে, এর্ক এর্ক িীব্র অনধর্ লি সি র্েণই িাি  র্ধয ফুর্  উর্ঠর্ি। হস এিই  ুষর্ড় 
পড়র্ি। হ  িাি জনয সিযই আ াি দু্িঃখ  মের্। মকন্তু হস হ  হশষ প লন্ত এক া ধাক্কা 
হখর্য়র্ি িার্ি হগার্য়ন্দা- ুগর্ অখুমশ হিা নয়ই িিং ম ম -ম ম   াসর্ি। 
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অির্শর্ষ হচয়াি হথর্ক র্ামফর্য় উর্ঠ েি য় দ্রুির্ির্গ পায়চামি কির্ি কির্ি হস ির্র্ 
উঠর্, ‘এ া আকমস্মক হ াগার্ াগ  র্ি পার্ি না। আকমস্মক হ াগার্ াগ  ওয়া অসম্ভি। 
হেিার্িি হের্ত্র হ  িামড়ি সর্ন্দ  আম  কর্ি—মির্া , স্টযাোিসর্নি  ৃিুয পর্ি হসই 
একই িামড় পাওয়া হগর্ি। অথচ ওগুর্র্া হিা জড় পদ্াথল। এি মক অথল  র্ি পার্ি। 
আ াি  ুমক্ত-শৃঙ্খর্ া আগার্গাড়াই ভ্রান্ত  র্ি পার্ি না। অসম্ভি! অথচ এই  িভাগয 
কুকুি াি মকিুই মির্  র্ না। ও হ া, হপর্য়মি! হপর্য়মি! আনর্ন্দ চীৎকাি কর্ি উর্ঠ হস 
িাক্স াি কার্ি িুর্  হগর্, অনয একম  িামড় হকর্  জর্র্ গুর্র্ দু্র্ধ হ শার্। হ মিয়াি াি 
সা র্ন ধির্িই  িভাগয জন্তু া হসই পানীর্য় হঠাঁ  হভজার্ি না হভজার্িই িাি সািা 
হদ্  া থরু থি কর্ি হকঁর্প উর্ঠই মিদু্যৎসৃ্পর্ষ্টি  ি মনজ্জলীি  র্য় হগর্। 
 
শার্লক হ া স এক া র্ম্বা মনিঃস্বাস হফর্র্ কপার্র্ি ো   ুির্ি  ুির্ি ির্র্, ‘মনর্জি 
উপর্ি আিও মিশ্বাস িাখা  উমচি মির্। এক া মির্শষ ে না  মদ্ এক া দ্লীে অনু ান-
শৃংখর্র্ি মির্িাধী  য়, িা র্র্ হস ে নাম ি অনয হকান িযাখযা হ  অিশযই পাওয়া 
 ার্ি—এিমদ্র্নও হস া অন্তি আ াি জানা উমচি। ঐ িার্ক্সি দু্র্ া িমড়ি এক া মির্ 
 ািামক মিষ, অনয া মির্ সমূ্পণল অেমিকি। িাক্স া হদ্খিাি আর্গই এ া আ াি 
হিাঝা উমচি মির্।’ 
 
এই সিলর্শষ িক্তিযম  এিই চাঞ্চর্যকি হ  িাি িুমদ্ধ-শুমদ্ধ মঠক আর্ি মকনা হসমিষর্য় 
সর্ন্দ   র্ি র্াগর্। অিশয  ৃি কুকুি া প্র াণ কির্ি হ  িাি অনু ানই  থাথল, আ াি 
 র্নি কুয়াসাও হ ন ক্রর্ ই হকর্   ার্ে। আম  হ ন সর্িযি এক া অস্পষ্ট অনুভূমি 
র্াভ কর্িমি। 
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হ া স ির্র্ি র্াগর্, ‘এইসি হিা ার্দ্ি কার্ি আশ্চ ল  র্ন  র্ে, কািণ িদ্র্ন্তি 
এর্কিার্ি শুরুর্িই হ  এক াত্র প্রকৃি সূত্রম  হিা ার্দ্ি সা র্ন উপমস্থি  র্য়মির্ িাি 
গুরুত্ব হিা িা িুঝর্ি পািমন। হসৌভাগযিশি হস ার্ক আম  ধির্ি হপর্িমির্া , এিং 
িািপি হথর্ক  া মকিু ের্ র্ি সিই আ াি  ূর্ ধািণার্ক স থলন হিা হস কর্ির্িই, 
িিং হস সিই িাি নযায়সেি পমিণমি। কার্জই হ সি িযাপাি হিা ার্দ্ি মিচমর্ি 
কর্ির্ি এিং হকস ার্ক আিও জম র্ কর্ি িুর্র্র্ি, হসগুমর্ই আ ার্ক হদ্মখর্য়র্ি 
আর্র্া, আ াি মসদ্ধান্তর্ক কর্ির্ি দৃ্ঢ়িি। মিস্ময়কিিার্ক ি র্সযি সর্ে গুমর্র্য় হফর্া 
এক া  স্ত িড় ভুর্। সিচাইর্ি সাধািণ অপিাধই প্রায়শিঃ সিচাইর্ি ি সয য়  র্য় 
থার্ক, কািণ িার্ি এ ন হকান নিুন িা মির্শষ র্েণ থার্ক না  াি হথর্ক হকান 
মসদ্ধার্ন্ত উপনীি  ওয়া  ায়। এর্ের্ত্রও  ৃর্িি হদ্  া  মদ্ িাস্তায় পাওয়া হ ি, হ  
স স্ত ভয়ংকি ও উর্েজনাপূণল ে না-স ার্িশ স স্ত িযাপাি ার্ক উর্েখর্ াগয কর্ি 
িুর্র্র্ি হসসি মকিুই  মদ্ না থাকি, িা র্র্ এই খুর্নি ি সযর্ভদ্ কিা আিও অর্নক 
হিশী কষ্টসাধয  ি। এই সি মিস্ময়কি ে নাি স ার্িশ হকস ার্ক কষ্টসাধয কিাি 
িদ্র্র্ িিং স জসাধয কর্ি িুর্র্র্ি।’ 
 
ম িঃ হেগসন  র্থষ্ট সধ লস কার্ি এই ভাষণ শুনমির্। মকন্তু আি হস মনর্জর্ক সং ি 
িাখর্ি পাির্ না। ির্র্ উঠর্, ‘হদ্খুন ম িঃ শলার্ক হ া স, আ িা সকর্র্ই স্বীকাি কিমি 
হ  আপমন খুি চিুি হর্াক, আপনাি কার্জি এক া মনজস্ব পদ্ধমি আর্ি। মকন্তু এখন 
আ িা শুধু মথওমি আি ভাষর্ণি চাইর্িও হিশী মকিু চাই। কথা  র্ে, আসর্ হর্াকম  
হক। আ াি কথা ির্র্মি। হদ্খমি, আ াি ভুর্  র্য়মির্।  ুিক চার্পলমেয়াি মিিীয় 
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ে নাি সর্ে জমড়ি থাকর্ি পার্ি না। হর্র্স্ট্রড িুর্ মির্ স্টযাোিসর্নি মপির্ন। হদ্খা 
 ার্ে, িািও ভুর্  র্য়মির্। আপমন এখার্ন মকিু ইমেি কর্ির্িন, ওখার্ন মকিু ইমেি 
কর্ির্িন,  র্ন  র্ে, আ ার্দ্ি চাইর্ি হিমশই আপমন জার্নন। মকন্তু এখন আ িা 
সিাসমি জানর্ি চাই, এ মিষর্য় আপমন কি া জার্নন। এ কাজ হক কর্ির্ি িাি না  
মক আপমন ির্র্ি পার্িন?’ 
 
হর্র্স্ট্রড ির্র্, ‘আ ািও অমভ ি হ  হেগসন মঠর্কই ির্র্র্ি সযাি।’ আ িা দু্জনই 
হচষ্টা কর্ি মিফর্  র্য়মি। আম  ের্ি েুকিাি পর্ি আপমন একামধকিাি ির্র্র্িন হ  
আপমন হসগুমর্ আি হচর্প িাখর্িন না’ 
 
আম  ির্র্া , ‘আিিায়ীি হেপ্তাি মির্মম্বি  র্র্ হস নিুন হকান দু্ষ্কর্ লি সুর্ াগ হপর্ি 
পার্ি।’ 
 
এইভার্ি সকর্র্ হচর্প ধিায় হ া স অমস্থিভার্ি ের্িি এমদ্ক-ওমদ্ক  াঁ র্  র্াগর্। 
 াথা া িুর্কি উপি ঝঁুর্ক পর্ড়র্ি, ভুরু দু্র্ া হনর্  এর্সর্ি। গভীি মচন্তায়  গ্ন  র্র্ই 
িাি এিক   য়। 
 
 ঠাৎ হথর্  আ ার্দ্ি সা র্ন এর্স হস ির্র্ উঠর্, ‘আি খুন  র্ি না। হস সম্ভািনা 
এর্কিার্িই িামির্ কর্ি মদ্র্ি পাি। হিা িা জানর্ি হচয়ি,  িযাকািীি না  আম  
জামন মক না। জামন। শুধু না  জানা া মকিু নয়, আসর্ কথা  র্ে িার্ক পাকড়াও 
কিা। আশা কিমি অমি শীর্ঘ্রই হস া পািি।  র্থষ্ট আশা আর্ি হ  আ াি মনর্জি 
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িযিস্থাপনায়ই হস া সম্পন্ন  র্ি। মকন্তু খুি সিলকিাি সর্ে আ ার্দ্ি কাজ কির্ি  র্ি, 
কািণ একম  খুি সুচিুি ও হিপর্িায়া হর্ার্কি সর্ে আ ার্দ্ি  ুঝর্ি  র্ি, এিং আম  
প্র াণ হপর্য়মি হ  িাি এ ন একজন সেী আর্ি হ  িাি  িই চিুি। হকউ িাি হখাঁজ 
হপর্য়র্ি এ া  িেণ হস না জানর্ি পাির্ি িিেণই িার্ক পাকড়াও কিিাি মকিু া 
সম্ভািনা আর্ি। মকন্তু মির্ াত্র সর্ন্দ  হিাধ কির্র্ই হস না  পার্ল্ট এই   ানগিীি 
চমেশ র্ে হর্ার্কি  র্ধয মনর্ র্ষ অদৃ্শয  র্য়  ার্ি। আপনার্দ্ি  র্ন হকানিক  
আোি হদ্িাি ইর্ে আ াি হনই। মকন্তু একথা ির্র্ি আম  িাধয হ  দু্ম  হর্ার্কি 
  ড়া হনিাি সা িলয সিকািী পুমর্শ িাম নীি হনই, আি হসইজনযই আপনার্দ্ি স ায়িা 
আম  চাই মন। আম  মিফর্কা   র্র্ অিশয আপনার্দ্ি িাদ্ হদ্ওয়াি দ্ায়ভাগ আ ার্ক 
ি ন কির্ি  র্ি। আি হসজনয আম  প্রস্তুিও আমি। িিল ার্ন আম  এই প্রমিশ্রুমি 
মদ্মে হ  আ াি িযিস্থার্ক মিপন্ন না কর্ি  খনই আপনার্দ্ি সি কথা জানান সম্ভি 
 র্ি হসই  ূহুর্িলই িা জামনর্য় হদ্ি।’ 
 
এই প্রমিশ্রুমির্ি িা হগার্য়ন্দা পুমর্শ সম্পর্কল মনন্দাসূচক উর্ের্খ হেগসন িা হর্র্স্ট্রড 
কাউর্কই সন্তুষ্ট  র্ন  র্ না। হেগসর্নি  ুখ, িাি  র্র্দ্ চুর্র্ি হগাড়া প লন্ত র্ার্  র্য় 
উঠর্, আি হর্র্স্ট্রর্ডি েুর্দ্ হচাখ দু্ম  হকৌিু র্র্ ও হোর্ভ চকচক কির্ি র্াগর্। 
হকউ হকান কথা ির্িাি আর্গই দ্িজায় এক া  হ াকা পড়র্ এিং িাউনু্ডর্র্ হির্র্র্দ্ি 
দ্র্পমি উইমগন্স ের্ি েুকর্। 
 
 াথাি সা র্নকাি চুর্র্  াি হির্খ হস ির্র্, ‘সযাি, নীর্চ গামড়খানা হির্খমি।’ 
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হ া স ির্র্, ‘র্ক্ষ্মী হির্র্।’ হ মির্র্ি  ানা হথর্ক একর্জাড়া স্টীর্র্ি  াি-কড়া হিি 
কর্ি হস আি ির্র্, ‘স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডল এই িযিস্থা া চারু্ কি না হকন? হদ্খ না, এি 
মরং া কী সুন্দি কাজ কির্ি।  ু ূর্িলি  র্ধয আ র্ক ধির্ি।’ 
 
হর্র্স্ট্রড  ন্তিয কির্, ‘ াি-কড়া’ পিািাি হর্াকম র্ক খুঁর্জ হিি কির্ি পাির্র্ পুির্না 
িযিস্থাও  ন্দ কাজ কির্ি না।” 
 
হ া স হ র্স ির্র্, ‘খুি ভার্, খুি ভার্। গার্ড়ায়ান আ াি িাক্সগুর্র্া না ার্ি মনশ্চয়ই 
সা া য কির্ি। উইমগন্স, িার্ক উপর্ি আসর্ি ির্।’ 
 
আ াি সেী এ নভার্ি কথা ির্র্ হ ন হস হকাথাও ভ্র র্ণ হিি  র্ি। এর্ি আম  
মিমস্মি  র্া , কািণ এ সম্পর্কল হস হিা আ ার্ক মকিুই ির্র্ মন। ের্িি  র্ধয এক া 
হিা  হপা ল যার্ন্টা মির্। হস ার্ক হ র্ন হিি কর্ি হস িার্ি পম  আ কার্ি র্াগর্। হসই 
স য় গার্ড়ায়ান ের্ি েুকর্ 
 
হস িখন  াঁ ু হভর্ে ির্স পম  আঁ মির্।  ুখ না েুমির্য় ির্র্, ‘গার্ড়ায়ান, এই িকর্স া 
আ র্ি এক ু সা া য কি হিা।’ 
 
রুষ্ট, উদ্ধি ভেীর্ি এমগর্য় মগর্য় হর্াকম  কার্জ  াি র্াগার্। মঠক হসই  ু ূর্িল মেক 
কর্ি এক া শে  র্, ধািুি ককলশ আওয়াজ হশানা হগর্ এিং শার্লক হ া স র্াফ মদ্র্য় 
উর্ঠ দ্াড়ঁার্। 
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‘ভে র্ াদ্য়গণ’ ঝকঝর্ক হচাখ হ র্র্ হস হচঁমচর্য় ির্র্ি র্াগর্, ‘ম িঃ হজফািসন 
হ ার্পি সর্ে আপনার্দ্ি পমিচয় কমির্য় মদ্,–ইমনই এনক হেিাি এিং হজার্সফ 
সযাোিসর্নি  িযাকািী।’ 
 
 ু ূর্িলি  র্ধয স স্ত িযাপাি া ের্  হগর্। এিদ্রুি ে র্ হ  হকান মকিু িুঝিাি স য়ই 
হপর্া  না। হসই  ু ূর্িি সৃ্মমি এখনও আ াি  র্ন স্পষ্ট  র্য় আর্ি। হ া র্সি 
সর্গৌিি হোষণা, িাি কেস্বি, গার্ড়ায়ার্নি মিহ্বর্ মিকৃি  ুখ, ইেজার্র্ি  ি িাি 
কেস্বি, গার্ড়ায়াির্নি মিহ্বর্ মিকৃি  ুখ, ইেজার্র্ি  ি িাি কমজ্বর্ি আ র্ক থাকা 
চকচর্ক  াি-কড়াি প্রমি িাি হচার্খি দৃ্মষ্ট-সি। দু্’এক হসর্কর্ন্ডি  ি আ িা সিাই 
হ ন পাথর্িি  ূমিলর্ি পমিণি  র্য়মির্া । িািপিই এক া কু্রদ্ধ দু্র্িলাধয গজলন কর্ি 
িন্দী হ া র্সি  ুর্ঠা হথর্ক মনর্জর্ক িামড়র্য় মনর্য় জানার্াি উপি ঝামপর্য় পড়র্। িাি 
ধাক্কায় কার্ঠি হফ্  ও কাঁচ হভর্ে হগর্। মকন্তু হস সমূ্পণল  হিমির্য়  ািাি আর্গই 
হেগসন, হর্র্স্ট্রড এিং হ া স মশকািী কুকুর্িি  ি িাি উপি ঝাঁমপর্য় পড়র্। িার্ক 
হ র্ন আনা  র্ ের্িি  র্ধয। িািপি শুরু  র্ এক প্রচন্ড সংেষল। হর্াকম  এিই 
শমক্তশার্ী ও ম ংে হ  আ ার্দ্ি চািজনর্ক হস িািিাি মি র্ক হফর্র্ মদ্র্ি র্াগর্। 
 র্ন  মের্ হস হ ন  ুগীর্িাগক্রান্ত রুগীি  ি অম ি ির্শার্ী । কাঁর্চি মভিি মদ্র্য় 
হিি  িাি হচষ্টাি িাি  ুখ এিং  াি ভয়ংকি ভার্ি হকর্  হগর্ি। মকন্তু হস িক্তের্য়ি 
ফর্র্ িাি প্রমির্িাধশমক্ত হ্রাস পায় মন। একস র্য় হর্র্স্ট্রড  খন িাি গর্া-িন্ধনীি 
 র্ধয  াি েুমকর্য় িাি গর্ায় ফাঁস আ কািাি উর্দ্যগ কর্ি হফর্র্, িখন হস িুঝর্ি 
পাির্ আি র্ড়াই কর্ি হকান র্াভ হনই। িৎসর্েও  িেণ িাি  াি আি পা কর্স 
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একসর্ে িাঁধা না  র্ িিেণ আ িা মনিাপদ্ হিাধ কিমির্া  না। হস া  র্য় হগর্র্ 
আ িা  াঁপার্ি  াঁপার্ি উর্ঠ দ্াড়ঁার্া । 
 
শার্লক হ া স ির্র্, ‘ওি গামড় া আর্ি। িার্ি চমড়র্য়ই ওর্ক স্ক র্যান্ড ইয়ার্ডল মনর্য় 
 াওয়া  ার্ি।’ িািপি মস্মি হ র্স হস ির্র্, ‘ভে র্ াদ্য়গণ, আ ার্দ্ি  এই হিাট্ট 
ি র্সযি স ামপ্ত ে র্। এইিাি আপনার্দ্ি  মদ্ হকান প্রশ্ন থার্ক আ ার্ক জানান। এখন 
আি এ ন হকান মিপদ্ হনই  াি জনয আপনার্দ্ি প্রর্শ্নি উেি মদ্র্ি আম  অস্বীকাি 
কিি।’ 
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