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উইসযেহর়ো লযজর অ্যাডযেঞ্চার  াহিহন 
[ রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ফ উইসটেরিয়া লে ] 

 
 
১৮৯২ সাটলি মার্ল মাস। রদিো িটো রিষণ্ণ, হ াটো িাত্াস িইটে একিাগাটে। লাঞ্চ 
হ টত্ িটস হিামস একো হেরলগ্রাম হপটয় ত্ৎক্ষণাৎ ত্াি েিািও রলট  রদটয়টে। 
ত্ািপি এ রিটয় আি কথা িটলরি িটে, ত্টি আগুটিি র্য রিি র্াটি দাোঁরেটয় পাইপ 
োিটত্ োিটত্ এক মটি ত্া রিটয় োিটে আি মাট  মাট  হেরলগ্রাটমি িয়াটিি রদটক 
দৃরি রিটক্ষপ কিটে। এক সমটয় হস আর্মকা রফটি দাোঁোল আমাি রদটক। হদ লাম, 
দযিয রম িার্টে ত্াি দযই হর্াট । িলল, ওয়ােসি, িাোি িটলও ত্য রম একেি সারিরত্যক। 
রকম্ভযত্রকমাকাি শব্দোি সংজ্ঞা কী িলটত্ পাি? 
 
অ্দ্ভযত্। আশ্চয্ল–িললাম আরম। 
 
সংজ্ঞাো পেন্দ িল িা হিামটসি। মাথা হিটে িলটল, ত্াি র্াইটত্ও হিরশ। এ-শটব্দি 
হপেটি োয়াি মটত্া হয্ি হলটগ আটে অ্রত্ েয়ংকি রিটয়াগান্তক রকেয একো িযাপাি। 
অ্পিার্ীি হক্ষটে এই রকম্ভযত্রকমাকাি শব্দো হয্ কত্ ারি গেীি হত্ামাি হল া আমাি 
আটগকাি কারিরিগুটলাি মটর্য ত্াি প্রমাণ পাটি। লালর্য টলা হলাকটদি ঘেিাো মটি কটি 
হদ । প্রথম রদটক ত্া রকম্ভযত্রকমাকাি হেকটলও হশটষি রদটক হদ া হগল হিপটিায়া 
ডাকারত্ি হকস। পাোঁর্ো কমলারিরর্ি হসই অ্ত্যন্ত রকম্ভযত্রকমাকাি হকসোি কথাই র্টিা 
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িা হকি। হকস হশষ িল  যটিি ষেয্টে। রকম্ভযত্রকমাকাি শব্দো শুিটলই ত্াই সোগ 
িই। 
 
হেরলগ্রাটম শব্দো আটে িয র ? শুটর্াই আরম। 
 
হিামস ত্ ি পটে হশািাল হেরলগ্রামো : এইমাে একো অ্রিশ্বাসয আি রকম্ভযত্রকমাকাি 
অ্রেজ্ঞত্া লাে কিলাম। আপিাি পিামশল পাি রক?–স্কে ইরিস, হপাস্ট অ্রফস, হশরিং 
ক্রস। 
 
পযরুষ িা মরিলা? 
 
পযরুষ হত্া িটেই। মরিলািা ক টিা রিপ্লাই-হপড হেরলগ্রাম পাোয় িা, সশিীটি িারেি 
িয়। 
 
হদ া কিটি হত্া? 
 
োয়া ওয়ােসি, ত্য রম হত্া োি কটিলল কযারুথাসলটক  াোঁর্ায় হপািাি পি হথটক কীিকম 
একটঘটয় োটি রদি কােটে আমাি। আমাি এই মিো িল েযেন্ত ইরিি, হয্-কাটেি 
েটিয সৃরি হস-কাটেি মটর্য িা-থাকটল রিটেি মটিই েযেটত্ েযেটত্ হেটের্য টি একাকাি 
িটয় য্ায়। েীিি িটো মামযরল িটয় দাোঁরেটয়টে,  িটিি কাগেগুটলায় অ্পিার্-েীিাণযি 
রর্হ্নমাে হিই, িোৎ িটো রিশুদ্ধ িটয় রগটয়টে। অ্পিার্ দয রিয়া হথটক হিামাে আি 
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ঔদ্ধত্য হয্ি িোৎ রর্িরিদায় রিটয়টে। কাটেই য্ত্ ত্যচ্ছ হিাক িা হকি, হকাটিা মামলাই 
পাটয় হেলটত্ এ ি িারে িই। হুম, মটেল েদ্রটলাক এটস হগটলি মটি িটচ্ছ। 
 
রসোঁরেি ওপি রিটসরি পাটয়ি আওয়াে শুিলাম। ত্ািপটিই হৃিপযি দীঘলকায় এক িযরক্ত 
ঘটি ঢয কটলি। গালপাট্টায় পাক র্টিটে, হর্িািাি মটর্য অ্রেজ্ঞত্া মা াটিা। োিী ময  
আি োোঁকাটলা আর্িটণি মটর্যই ফয টে উটেটে েীিটিি ইরত্িাস। হগাোরল ঢাকা কাপে 
হথটক আিম্ভ কটি হসািাি র্শমা পয্লন্ত সিলে হল া একই কারিরি : েদ্রটলাক সিাত্িী, 
রগটেলেক্ত, সংিক্ষণশীল, হগাোঁো এিং আদশল িাগরিক। রকন্তু আশ্চয্ল হকাটিা অ্রেজ্ঞত্াি 
আক্রমটণ হিশ রিপয্লস্ত। মটিি ওপি রদটয় হয্ি একো  ে িটয় হগটে। র্য ল  াো, ময  
লাল, সার্ািণ িািোি উটেরেত্। ঘটি ঢয টকই  েপে শুরু কটি রদটলি কাটেি 
কথািাত্লা। িাটগ ফয লটত্ ফয লটত্ িলটলি, রম. হিামস, েীিটি এ-িকম পরিরিরত্টত্ 
পরেরি। অ্রেজ্ঞত্াো হয্মি অ্স্বরস্তকি, হত্মরি আশ্চয্ল। অ্ত্যন্ত অ্িযায়, অ্ত্যন্ত 
য্াটচ্ছত্াই। এ কী উৎপাত্ িলযি হত্া। আরম এি মাটি োিটত্ র্াই। 
 
রিগ্ধকটে হিামস িলটল, মশাই, আটগ িসযি। ত্ািপি িলযি প্রথটমই আমাটক স্মিণ 
কিটলি হকি? 
 
আটি মশাই, এ-হকস পযরলটশি আওত্ায় আটস িটল মটি িয় িা আমাি। সি ঘেিা 
শুিটল আপরিও িয টিি। এমরিও হফটল িা া য্ায় িা, রকেয একো কিা দিকাি। 
য্রদও প্রাইটেে রডটেকরেেটদি ওপি রিন্দযমাে সিািযেূরত্ আমাি হিই, রকন্তু আপিাি 
িাম হশািিাি পি… 
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হিশ, হিশ। এিাি িলযি হত্া সটেসটে এটলি িা হকি? 
 
কী িলটত্ র্াি? 
 
ঘরে হদ ল হিামস। িলল, এ ি হসায়া দযটো। একো িাগাদ পারেটয়রেটলি হেরলগ্রাম। 
রকন্তু আপিাি প্রসার্ি আি পরিচ্ছটদি অ্িিা হদট  একমাে অ্ন্ধ োো প্রটত্যটকই 
িলটি, ঘযম োোি পি হথটকই  াটে পটেটেি আপরি। 
 
িাত্ রদটয় অ্রিিযস্ত র্য ল সমাি কটি রিটয় িা-কামাটিা গাটল িাত্ হিালাটলি েদ্রটলাক। 
ত্ািপি িলটলি, িটলটেি রেক, রম. হিামস। প্রসার্ি-পারিপােয রিটয় োিিাি মটত্া 
মটিি অ্িিা আমাি রেল িা। আরম ত্ ি ওইিকম এক ািা িারে হথটক হিটিাটত্ 
পািটল িাোঁরর্। ত্ািপি হথটক আপিাি কাটে আসা পয্লন্ত ক্রমাগত্ হদৌটোরচ্ছ িািাি ত্ত্ত্ব 
ত্িারশ রিটয়। িাউস এটেটেি কাটে রগটয় হ াোঁে রিটয় হেটিরে, রম. গািরসয়াটক 
িারেোো হদওয়াই আটে, উইসটেরিয়া লটেি িযাপাটি হকাটিািকম লেঘে হিই। 
 
রম, স্কে ইরিস, আপরি হদ রে আমাি িন্ধয  ডক্টি ওয়ােসটিি মটত্া উলটোোটি গল্প শুরু 
কটিি, হশটষি কারিরি আটগ িটল হদি। িটো িাটে অ্টেযস। োিিারর্ন্তাগুটলা আটগ 
মটি মটি সারেটয় রিি। ত্ািপি পি পি হয্োটি য্া-য্া ঘটেরেল সি িটল য্াি। িলযি 
হকি র্য ল িা-আোঁর্টে দারে িা-কারমটয়, িযে আি ওটয়স্টটকাটেি হিাম পয্লন্ত রেকমটত্া 
িা-লারগটয় উধ্বশ্বাটস হদৌটে এটসটেি আমাি পিামশল আি সািায্য রিটত্। 
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মটেল েদ্রটলাক িত্াশ ময েরে কটি ত্াকাটলি রিটেি রিপয্লস্ত হর্িািাি রদটক। 
িলটলি, কী কিি িলযি, েীিটি এ-িকম  াটমলায় পরেরি।  যিই অ্দ্ভযত্ িযাপাি। হগাো 
হথটক িলরে শুিযি। হশািিাি পি িয টিি হকি এইোটি আপিাি সামটি– 
 
েদ্রটলাটকি কথা হশষ িল িা, িাইটি একো হুেমযে আওয়াে, রমটসস িাডসটিি 
 রেরত্ দ্বাি উটমার্ি এিং  টেি মটত্া িেিটল গাোঁট্টাটগাট্টা দযই পযরলশ অ্রফসাটিি 
প্রটিশ। এটদি একেিটক আরম রর্রি–স্কেলযান্ড ইয়াটডলি ইিটেকেি হগ্রগসি। 
অ্ত্য যৎসািী, সািসী রকন্তু িযরদ্ধমোি হদৌে সীরমত্। শাললক হিামটসি সটে সেী 
অ্রফসাটিি পরির্য় করিটয় রদল হগ্রগসি। সাটি কেেযািযলারিি ইিটেকেি হিটলে। 
 
ত্ািপি িলটল, রম. হিামস, রশকাটিি রপেয রিটয় েযটে এটসরে এ াটি। অ্ত্ঃপি ত্াি 
ডালকয ো-র্ক্ষয  রিিদ্ধ িল দশলিাথলীি ওপি আপিাি িাম রম. েি স্কে ইরিস, রিিাস লী-
এি পপিযাম িাউটস, হকমি? 
 
অ্িশযই। 
 
সকাল হথটক আপিাটক ফটলা কিরে আমিা। 
 
হেরলগ্রামো হদট  িয টলি হয্, এ াটি এটসটেি উরি? িলটল হিামস। 
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রেক র্টিটেি। হশরিং ক্রস হপাস্ট অ্রফটস রগটয় হ াোঁে িি রিটয় োিলাম কাি দিো 
মারেটয়টেি। ত্ািপি হসাো র্টল এলাম। 
 
রকন্তু ফটলা কিটেি হকি? কী র্াি? দশলিাথলীি প্রশ্ন। 
 
আপিাি েিািিরন্দ। উইসটেরিয়া লে রিিাসী রম. অ্যালয়রসয়াস গািরসয়া কাল িাটত্ 
মািা হগটেি কীোটি, হসই সম্পটকল আপিাি িক্তিয শুিটত্ র্াই। 
 
রিস্ফারিত্ হর্াট  হসাো িটয় িসটলি মটেল েদ্রটলাক। রিরস্মত্ ম  হথটক রত্টিারিত্ 
িল য্ািত্ীয় িণল। অ্স্ফয টে উচ্চািণ কিটলি, মািা হগটেি? িলটেি কী? মািা হগটেি? 
 
িযাোঁ, িযাোঁ, মািা হগটেি। 
 
রকন্তু কীোটি? অ্যারেটডে িারক? 
 
 যি িটয়টেি। 
 
ও গড! কী সাংঘারত্ক! আপরি… আপরি রক ত্ািটল আমাটক সটন্দি কিটেি? 
 
রিিত্ িযরক্তি পটকটে আপিাি হল া রর্রে পাওয়া হগটে। আপরি রলট রেটলি, কাল 
িাত্ো ত্াি িারেটত্ থাকটিি। 
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িযাোঁ রলট রেলাম। 
 
আচ্ছা! রলট রেটলি ত্ািটল! 
 
ফস কটি হিরিটয় পেল পযরলশ হিােিই। এক হসটকন্ড, হগ্রগসি। িার্া রদল শাললক 
হিামস, ত্য রম র্াও সাদারসটর্ একো েিািিরন্দ, হকমি? 
 
হসইসটে রম. স্কে ইরিসটক হুোঁরশয়ািও কটি রদটত্ র্াই–েিািিরন্দ ত্াি রিরুটদ্ধ প্রটয়াগ 
কিা িটত্ পাটি। 
 
ত্য রম ঘটি হঢাকাি পূিলমযিূটত্ল সি কথাই িলটত্ য্ারচ্ছটলি রম. ইরিস। ওয়ােসি, একেয  
ব্র্যারন্ড আি হসাডা দাও ওোঁটক। রম. ইরিস, এিাি য্া িলটত্ য্ারচ্ছটলি। ঘটি য্াোঁিা 
এটসটেি, ত্াোঁটদি রিটয় মাথা ঘামাটিি িা। রেক হয্োটি শুরু কিরেটলি, ওইোটি 
র্ারলটয় য্াি। 
 
হকাোঁত্ কটি ব্র্যারন্ড-হসাডা রগটল রিটলি দশলিাথলী। িং রফটি এল মযট । সরন্দগ্ধ হর্াট  
ইিটেকেটিি হিােিইটয়ি রদটক ত্ারকটয় শুরু কিটলি অ্সার্ািণ েিািিরন্দ। 
 
আরম রিটয় করিরি। রমশুটক িটল এন্তাি িন্ধয িান্ধি। এটদি মটর্য একরে ফযারমরলি িাম 
হমলরেল। এককাটল এটদি রিঙ্কটসি কািিাি রেল, এ ি রিোয়াি কটিটে। থাটক 
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হকিরসংেটিি অ্যালিামািটল মযািসটি। কটয়ক িপ্তা আটগ এি িারেটত্ই হেরিটল আলাপ 
িল একেি ইয়ংমযাটিি সটে, িাম ত্াি গািরসয়া। শুিলাম, েমসূটে হস হেটিি 
মািযষ। দূত্ািাটসি সটেও কীিকম একো হয্াগসূে আটে। র্মৎকাি ইংটিরে িটল, 
িযিিাি িটো মর্যি, হদ টত্ও িটো রমরি। এমি অ্পূিল হর্িািা েীিটি হদর রি। 
 
িন্ধয ত্ব রিরিে িল ইয়ংমযাটিি সটে। হিশ লাগত্ গািরসয়াটক। আমাি লীটয়ি িারেটত্ 
এল আলাপ হয্রদি িল হসইরদিই। ত্ািপি আমাটক হিমন্তন্ন কিল ওি িারে 
উইসটেরিয়া লটে রদি কটয়ক কারেটয় আসাি েটিয। িারেো এশাি আি অ্েশটেি 
মা ামার  োয়গায়। গত্কাল সন্ধযায় এশাি হগলাম কথামটত্া। 
 
িারেি  িি আটগই শুটিরেলাম গািরসয়াি মযট । হদটশায়ারল একরে র্াকটিি সটে থাটক 
গািরসয়া।  যি রিশ্বাসী হলাক। গািরসয়াি য্ািত্ীয় কােকমল হস কটি। ইংরিরেো িটল 
োটলা, সংসাি হেটল রিটেি িাটত্। এ োো আটে একেি পাোঁর্ক–হদটশ হদটশ হিোটত্ 
রগটয় পটথ কয রেটয় পাওয়া িলটত্ পাটিি–রশক্ষাদীক্ষা  যি একো হিই, রকন্তু িাোঁটর্ 
র্মৎকাি। কথাি ফাোঁটকই হেটিরেলাম এসি। গািরসয়া আিও িটলরেল, সাটি-ি িযটক 
অ্দ্ভযত্ এই হগিিারলি মটর্য থাকটত্ িয় ত্াটক। হগিিারলো য্া শুটিরেলাম ত্াি র্াইটত্ 
হয্ হঢি হিরশ অ্দ্ভযত্, হসো িাটে িাটে হেি হপলাম পটি। 
 
এশাটিি মাইল দযটয়ক দরক্ষণাঞ্চটল গারে িাোঁরকটয় হগলাম আরম। মা ারি সাইটেি িারে, 
িাস্তা হথটক হিশ হেত্টি, িারেি সামটিি পথোি দয-পাটশ উোঁর্য  উোঁর্য  রর্ি সিযে গাটেি 
সারি। হিশ হসটকটল িারে, েিােীণল অ্িিা, হমিামত্ িয়রি অ্টিকরদি। ঘাসোওয়া পথ 
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মারেটয় হঘাোি গারে এটস দাোঁোল োত্লা পো হিাদ আি িৃরিটত্ রিিণল দিোি 
সামটি। গািরসয়া রিটে দিো  যটল হিশ  ারত্ি কটি আমাটক রিটয় হগল হেত্টি। 
মালপে িটয় রিটয় হগল র্াকিো। হদ লযম কীিকম হয্ি রমইটয় পো রিমষল হর্িািা 
ত্াি। গািরসয়া আটগ হদ াল আমাি হশািাি ঘি। পযটিা িারেোই হয্ি িযটকি ওপি 
হর্টপ িটস, মি হয্ি দটম য্ায়। হ টত্ িটস গািরসয়া সমাটি িটক র্লটলও লক্ষ 
কিলাম, কথাি মটর্য সংগরত্ হিই।  াোঁপসা আটিাল-ত্াটিাল িকয রিি মাথামযণ্ডয  িয টত্ 
পািলাম িা। এক িাগাটে হেরিটল আেয টলি েটি েো িারদয িারেটয়, ক টিা ি  
কামটে িািািকমোটি গািরসয়া িয র টয় রদটল, হেত্টি হেত্টি ও হয্ি দারুণ ঘািটে 
রগটয়টে।  ািাি-োিািও  যি োটলা িান্না িয়রি, পরিটিশটিি মটর্যও  য োঁত্ িটয়টে। রিষণ্ণ 
আি কােট াট্টা র্াকিো িারেি থাকায়  াওয়াি আিন্দোও হয্ি মাটে মািা হগল। হিশ 
কটয়কিাি োিলাম, েযটত্ািাত্া কটি সটি পরে, রফটি য্াই লীটত্। 
 
আপিািা দযেটি হয্-িযাপাটি ত্দন্ত কিটত্ হিটমটেি, একো ঘেিা শুিটল হস-িযাপাটি 
রকেযো আটলাকপাত্ ঘেটত্ পাটি। ত্ ি অ্িশয এ রিটয় একদম োরিরি।  াওয়া য্ ি 
হশষ িটত্ র্টলটে, একো রর্িকয ে এটি রদটল র্াকিো। লক্ষ কিলাম, রর্িকয েো পটেই 
হয্ি আটগি র্াইটত্ উমিা আি রিরর্ে িটয় হগল গািরসয়া। এত্ক্ষণ হোি কটি কথা 
িটল অ্রত্রথ আপযায়টিি হর্িা কিরেল। রর্িকয ে পাওয়াি পি হস-হর্িাও আি কিল িা। 
একোি পি একো রসগাটিে োিটত্ োিটত্ গুম িটয় িটস িইল। রর্িকয টে কী হল া 
আটে, হস-সম্পটকলও রকেয িলল িা। এগাটিাো িাগাদ িাোঁফ হেটে িাোঁর্লাম হশািাি ঘটি 
রগটয়। রকেযক্ষণ পি দিোয় এটস দাোঁোল গািরসয়া। ঘি ত্ ি অ্ন্ধকাি। রেটজ্ঞস কিল 
আরম ঘো িারেটয় র্াকিটক ত্লি কটিরে রক িা। করিরি িললাম। এত্ িাটত্ রিিক্ত 
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কিাি েিয ক্ষমা র্াইল গািরসয়া। ওি মযট ই োিলাম, িাত্ কম িয়রি প্রায় একো। 
এি পটিই ঘযরমটয় পেলাম। এক ঘযটমই িাত্ কািাি। 
 
এিাি আসরে আমাি কারিরিি সিটর্টয় অ্দ্ভযত্ োয়গায়। ঘযম য্ ি োেল, হিাদ ত্ ি 
হিশ র্ের্টে। ঘরে হদ লাম, প্রায় ি-ো িাটে। িটল হিট রেলাম, আেোয় হয্ি ত্য টল 
হদওয়া িয় আমাটক। ডাটকরি হদট  অ্িাক িলাম। ঘো িারেটয় ডাকলাম র্াকিটক। 
সাো হপলাম িা। ঘণ্টা রিগটডায়রি হত্া? র্েফে কটি হকাটিামটত্ োমাকাপে পটি 
রিটয় হুেমযে কটি িীটর্ হিটম এলাম গিম েল র্াইটত্। কাকপক্ষীটকও হদ টত্ হপলাম 
িা। িল ঘটি রগটয় ডাকাডারক কিলাম। হকউ েিাি রদল িা। ঘটি ঘটি হদৌটোলাম। 
সি ঘিই ফাোঁকা। আটগি িাটত্ গািরসয়া হদর টয়টেি হকাি ঘটি হশায়। হসই ঘটি রগটয় 
পািা  যটল ঢয কলাম হেত্টি। ঘি  ারল, রিোিায় হকউ হশায়রি–র্াদি রিেোঁে! র্াকিিাকি 
সটমত্ গৃিস্বামীও সেটকটে িয লাম। একিাটত্ই অ্দৃশয িটয় রগটয়টে পিটদরশ িাোঁর্য রি, 
রিটদরশ র্াকি এিং রেিটদরশ গৃিস্বামী! উইসটেরিয়া লটে এি পি আি হকউ থাটক। 
 
দয-িাত্ ঘষটত্ ঘষটত্ আপিমটি  যক যক কটি িাসটত্ িাসটত্ রিরর্ে কারিরি শ্রিণ 
কিল শাললক হিামস। িলল, আপিাি অ্রেজ্ঞত্া রিঃসটন্দটি ত্য লিারিিীি। এিাি িলযি, 
ত্ািপি কী কিটলি। 
 
হিটগ েং িলাম। প্রথটম োিলাম, রিশ্চয়ই গাটোয়ারি ইয়ারকল কিা িটচ্ছ আমাি সটে। 
িযাটগ রেরিসপে গুরেটয় রিটয় ত্ৎক্ষণাৎ হিরিটয় পেলাম এশাটিি রদটক। এ অ্ঞ্চটলি 
সিটর্টয় িটো লযান্ড এটেে অ্যালাি ব্র্াদাটসলি অ্রফটস রগটয় হ াোঁে রিটয় োিলাম, 
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িারেো ত্াটদি কাে হথটকই োো হিওয়া িটয়টে। ত্ ি মটি িল এত্ কাণ্ড রিশ্চয়ই 
আমাটক হিাকা িািাটিাি েটিয কিা িয়রি, আসটল োো িা-রদটয় পারলটয়টে গািরসয়া। 
মাটর্লি প্রায় হশষ, হশষ কটয়কো রদটিি োো হত্া হমটি হদওয়া হগল। রকন্তু হস গুটেও 
িারল পেল, য্ ি শুিলাম, োো আটগই রমরেটয় হদওয়া িটয়টে। শিটি রফটি এটস 
হগলাম হেটিি দূত্ািাটস। গািরসয়াটক হকউ হর্টি িা হস াটি। হগলাম হমলরেটলি 
িারেটত্। রকন্তু হদ লাম, আমাি র্াইটত্ও হস কম  িি িাট  গািরসয়া সম্পটকল। 
সিটশটষ আপিাি কাে হথটক হেরলগ্রাটমি েিাি হপটয় সোি র্টল এলাম এ াটি 
পিামশল হিওয়াি েটিয। রকন্তু এ ি ইিটেকেিটদি মযট  শুিরে সাংঘারত্ক কাণ্ড 
ঘটেটে উইসটেরিয়া লটে। য্া িললাম, ত্া সরত্য এ োো হকাটিা  িিই আরম িার  িা। 
রকন্তু পযরলশটক সিিকমোটি সািায্য কিটত্ র্াই। 
 
অ্মারয়ক স্বটি ইিটেকেি হগ্রগসি িলল, রম. স্কে ইরিস, আপরি য্া য্া িলটলি, ত্াি 
সিই প্রায় ঘেিাি সটে রমটল য্াটচ্ছ। হয্মি র্রুি, ওই রর্িকয ে ািা,  ািাি হেরিটল য্া 
িারেি কটিরেল। ত্ািপি কী গরত্ িটয়রেল রর্িকয েোি লক্ষ কটিরেটলি রক? 
 
দলা পারকটয় আগুটি েয োঁটে হফটল রদটয়রেল গািরসয়া। 
 
রম. হিটিে, কী মটি িয় আপিাি? 
 
রম. হিটিে মৃদযমন্দ িাসল। পটকে হথটক িাি কিল একো দলাপাকাটিা রিিণল কাগে। 
েদ্রটলাটকি হমাোটসাো লালটর্ ফয টলা মযট ি র্ামোি োোঁটে ঢাকা অ্ত্য যজ্জ্বল অ্সার্ািণ 
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র্ক্ষয  সরত্যই িেি কােিাি মটত্া। িলল, রম. হিামস, গািরসয়া একেয  হিরশ হোটি 
েয োঁটেরেল রর্িকয েো, র্য রি েপটক রগটয় ওো পটেরেল হপেটি। িা-হপাো অ্িিায় কয রেটয় 
হপটয়রে আরম। 
 
মৃদয হিটস ত্ারিফ োিাল হিামস। িলল, এ-িকম একো কাগে য্ ি  য োঁটে হপটয়টেি, 
ত্ ি রক র্টি রিটত্ পারি, পযটিা িারেোই  য োঁটেটেি ত্ন্নত্ন্ন কটি। 
 
আমাি কাটেি র্ািাই হস-িকম, রম. হিামস। রম. হগ্রগসি, পেি? 
 
ঘাে হিটে সায় রদল লন্ডি ইিটেকেি। 
 
কাগেো সার্ািণ ক্রীম-হলড হপপাি। েলোপ হিই। একো কাগটেি র্াি োটগি এক 
োগ। হোটো ফলাওলা কোঁরর্ রদটয় কাো কাগে। রত্ি োে কটি লাল গালা রদটয় 
রসলটমািি কটি একো হর্পো রডটমি মটত্া রেরিস রদটয় ত্াোহুটো কটি র্াপা িটয়টে। 
রেকািাো উইসটেরিয়া লটেি রম. গারলসাি িাটম। রর্রেি িয়াি :–আমাটদি রিটেটদি িং 
সিযে আি সাদা। সিযে হ ালা, সাদা িন্ধ। মূল রসোঁরে, প্রথম িািান্দা, ডাইটি সপ্তম, 
সিযে উটলি আচ্ছাদি। ত্াোত্ারে। রড। িাটত্ি হল া হমটয়রল, সরু ময  কলটম হল া। 
রকন্তু রেকািাো িয় অ্িয কলটম, িা িয় অ্িয কাটিা িাটত্ হল া। হিশ হমাো, িরলষ্ঠ 
হল া। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

14 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

রর্িকয টে হর্া  িয রলটয় হিামস িলল, সরত্যই আশ্চয্ল রর্রে।  য োঁরেটয় হদ াি েটিয আপিাটক 
র্িযিাদ। রম. হিটিে, হোটো াটো দয-একো িযাপাি এি সটে েযটে রদটত্ র্াই। রডটশি 
মটত্া রেরিসো িল শাটেলি কাফরলংক, রসলটমািি কিা িটয়টে ত্া-ই রদটয়। কোঁরর্ো 
ি কাো কোঁরর্। দয-িাি করর্ মািা িটয়টে প্ররত্িাি, দয-িাটিই হদ যি একইোটি হিোঁটক 
হিোঁটক পটেটে কাোঁরর্ি ফলা। 
 
শুকটিা িারস িাসল হিটিে। িলল, হেটিরেলাম, সি  িি িাি কিটত্ হপটিরে। রর্রেি 
িয়াি সম্বটন্ধ রকন্তু এ িও হয্ রত্রমটি, হসই রত্রমটি। শুর্য িয রে, এি মটর্য একো 
র্ক্রান্ত আি সি রকেযি মযটল একেি স্ত্রীটলাক িটয়টে। 
 
িটের্টে িসটলি রম. ইরিস। িলটলি, রম. গািরসয়াি কী িল ত্া রকন্তু এ িও শুিলাম 
িা। 
 
হগ্রগসি িলটল, িারে হথটক প্রায় একমাইল দূটি অ্েশে কমটি মৃত্ অ্িিায় পাওয়া 
হগটে। গািরসয়াটক। োিী িারলি িস্তা িা এ-োত্ীয় হকাটিা রেরিস রদটয় হমটি ত্াি 
 যরল হেটে এটকিাটি রপরণ্ড র্েটক হদওয়া িটয়টে। োয়গাো রিেলি, রসরক মাইটলি মটর্য 
হকাটিা িারে হিই। প্রথটম মাথায় মািা িটয়রেল হপেি হথটক। মািা য্াওয়াি পটিও 
অ্টিকক্ষণ র্টি হথোঁটত্া কিা িটয়টে মাথাো। িটো েয়ংকি আক্রমণ। কাটিা পাটয়ি 
োপ িা আত্ত্ায়ীটদি হকাটিা সূে পাওয়া য্ায়রি। 
 
উটেশযো ডাকারত্ িয় হত্া? 
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ডাকারত্ি হকাটিা হর্িা হদ া য্ায়রি। 
 
কাোঁপা গলায় রম. ইরিস িলটলি, রকন্তু আমাি সটে গািরসয়াি মৃত্য যি কী সম্পকল? রকেযই 
হত্া োরি িা। এি মটর্য আমাটক েোটচ্ছি হকি? 
 
 যি সিে কািটণ িলল ইিটেকেি হিটিে, রিিত্ িযরক্তি কী িাম এিং হকাি িারেটত্ 
থাটক, ত্া োিা হগটে একো  াটম হল া িাম-রেকািা হথটক। রর্রে ািা রলট রেটলি 
আপরি, পাওয়া হগটে ত্াও পটকটে। রেকািা অ্িযয্ায়ী ি-োি পি উইসটেরিয়া লটে 
হপৌঁটে আপিাি রেরক হদ টত্ িা-হপটয় রম. হগ্রগসিটক হেরলগ্রাম কটি রদলাম, হয্ি 
লন্ডটি আপিাটক হ াোঁে কিা িয়। ত্ািপি  ািাত্িারশ শুরু কিলাম উইসটেরিয়া লটে। 
হশষকাটল এলাম শিটি। হদ া কিলাম রম. হগ্রগসটিি সটে এিং িারেি িলাম এ াটি। 
 
হগ্রগসি উটে দাোঁরেটয় িলটল, এিাি কত্লিয কিা য্াক। রম. ইরিস, আপরি থািায় রগটয় 
এোিাি হদটিি র্লযি। 
 
রিশ্চয়ই য্াি। রম. হিামস, আপরি রকন্তু এি হপেটি হলটগ থাকয ি, িিসয ফাোঁস করুি। 
আপিাটক আরম োেরে িা। 
 
হিামস িলল, আচ্ছা রম. হিটিে, আপিাি সটে আরম ত্দন্ত র্ারলটয় হগটল আপরে 
কিটিি হত্া? 
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সম্মারিত্ হিার্ কিি। 
 
রেক হকাি সমটয় গািরসয়া মািা হগটে োিটত্ হপটিটেি? হকাটিা সূে? 
 
িাত্ একো হথটক রেল ও াটি। িৃরি িটয়রেল একো িাগাদ। মািা হগটে িৃরিি আটগ। 
 
রকন্তু ত্া অ্সম্ভি, রম. হিটিে। সরিস্মটয় িলটলি রম. ইরিস, গািরসয়াি গলা আরম রর্রি। 
রদরিয হগটল িলটত্ পারি, রেক ওই সমটয় হশািাি ঘটি ময  িারেটয় কথা িটল হগটে ও। 
 
 যিই আশ্চয্ল িযাপাি সটন্দি হিই, রকন্তু অ্সম্ভি িয়। িাসটত্ িাসটত্ িলটল হিামস। 
 
সূে িাটত্ এটসটে মটি িটচ্ছ? শুটর্ায় হগ্রগসি। 
 
হকসো র্মকপ্রদ। রকন্তু হমাটেই েরেল িয়। ত্টি সি ত্থয িা-োিা পয্লন্ত ময  হ ালা 
সমীর্ীি িটি িা। োটলা কথা, রম. হিটিে, িারে ত্িাশ কটি এই রর্িকয ে োো আি 
রকেয হপটয়টেি? 
 
অ্দ্ভযত্ হর্াট  িন্ধয ি পাটি ত্াকায় সিকারি রডটেকরেে। ত্ািপি িটল, ত্া হপটয়রে। 
আশ্চয্ল কটয়কো রেরিস হর্াট  পটেটে। থািাি কাে হশষ কটি আপিাটক রিটয় রগটয় 
র্াক্ষয ষ হদ াি ি। 
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ঘো িারেটয় রমটসস িাডসিটক হডটক একো হেরলগ্রাম পাোটত্ িলটল হিামস, রিপ্লাই-
হপে হেরলগ্রাম। দযই ইিটেকেিটক রিটয় রম. ইরিস হগটলি থািায়। 
 
র্য প কটি িটস আরে দযেটি। হিামস রর্ন্তারিরিি, েয রু কয োঁর্টক হিটম এটসটে সূর্ীত্ীক্ষ্ণ 
দযই হর্াট ি ওপি, মাথা  য োঁটক পটেটে সামটি, রূ্মপাি কিটে অ্িগলল। 
 
িোৎ আমাি রদটক রফটি হিামস িলল, ওয়ােসি, কী িয টল? 
 
রকস সয িা। স্কে ইরিস য্া রিটয় েযািার্যাকা হ টয়টেি, আমাি কাটে এ িও ত্া 
িিসযািৃত্। 
 
রকন্তু  যিো হত্া আি অ্েি িয়। 
 
রিিত্ িযরক্তি হলাকেি পারলটয়টে য্ ি, িয টত্ িটি,  যটিি সটে ত্ািাও েরেটয় 
পটেটে, পারলটয়টে পযরলটশি েটয়। 
 
রকন্তু োয়া, মরিিটক  যি কিাি েটিয হয্টকাটিা একো িাত্ রিিলার্ি কিটলই হত্া িত্, 
িারেটত্ হয্রদি অ্রত্রথ িারেি, রেক হসরদিই  যি িা-কিটল রক র্লত্ িা? 
 
ত্ািটল পালাল হকি? 
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ত্াও হত্া িটে। পালাল হকি? এো হয্মি একো রিিাে ঘেিা, রেক হত্মরি আি একো 
রিিাে ঘেিা িল রম. স্কে ইরিটসি আশ্চয্ল অ্রেজ্ঞত্া। এই দযই ঘেিাি হয্াগসূে রিটসটি 
য্রদ রিরর্ে ওই রর্িকয েটক র্টি রিটত্ পারি, ত্ািটল রকন্তু সমার্াটি হপৌঁটোটত্ হিরশ 
হদরি িাও িটত্ পাটি। 
 
িয লাম। রকন্তু হত্ামাি আন্দারে হয্াগসূেো কী, ত্া িলটি হত্া? 
 
অ্র্লরিমীরলত্ হর্াট  হর্য়াটি হিলাি রদল হিামস। িলল, ওয়ােসি, গাটোয়ারি ইয়ারকলি 
সম্ভািিা িাদ রদটত্ পাি। েলেযান্ত একো মািযষ  যি িটয়টে অ্ত্যন্ত িৃশংসোটি এিং 
উইসটেরিয়া লটে রম, স্কে ইরিসটক েয রলটয়োরলটয় রিটয় য্াওয়াি সটে ত্াি একো 
সম্পকল আটে। 
 
কী সম্পকল? 
 
পাটে পাটে োোঁে হ ালা য্াক। প্রথটম হদ া য্াটচ্ছ, হেটিি এই হোকিা িোৎ দারুণ 
োি েরমটয় হফলল ইংলটন্ডি এক েমারে েদ্রটলাটকি সটে। আলাপ েমাটিাি িযাপাটি 
অ্গ্রণী িটয়টে গািরসয়া রিটে। হয্রদি প্রথম পরির্য়, হসইরদিই লন্ডটিি অ্পি প্রাটন্ত 
রগটয়টে ইরিটসি িারেটত্। দয-রদি হয্টত্-িা-হয্টত্ই হিমন্তন্ন কটি রিটয় হগটে রিটেি 
িারেটত্। রকন্তু হকি? কী এমি আকষলণ আটে রম. স্কে ইরিটসি মটর্য? িযরক্তত্ব? 
িয রদ্ধমো? হস-িকম রকেযই হত্া হিই। ত্া সটত্ত্বও লন্ডি শিটিি এত্ হলাটকি মটর্য 
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হথটক স্কে ইরিসটক পেন্দ কটিটে গািরসয়া রিটেি উটেশয সার্টিি েটিয। কী গুণ 
হদট  োি? রম. স্কে ইরিস িটলি একেি  াোঁরে মািী ইংটিে, য্া হশািামাে রিশ্বাস 
কিটি হয্টকাটিা ইংটিে। হদ টল িা েদ্রটলাটকি আশ্চয্ল কারিরি রিটয় রিন্দযমাে 
অ্রিশ্বাস প্রকাশ কিল িা দযই দয োঁটদ পযরলশ অ্রফসাি? 
 
রকন্তু িারেটত্ রিটয় হগল হকি? কী হদ াটত্? 
 
য্া হদ াটত্ রিটয় রগটয়রেল, ত্া আি হদ াটিা িয়রি। সি েণ্ডযল িটয় হগটে। আমাি 
রিশ্বাস ত্া-ই। 
 
অ্িযেরিরত্, মাটি, অ্যারলরিি সাক্ষী রিটসটি রিশ্চয়ই? 
 
আটি োয়া রেক র্টি হফলটল হদ রে। ত্টকলি  ারত্টি র্টি রিরচ্ছ, উইসটেরিয়া লটেি 
প্রটত্যটকই একই র্ক্রাটন্তি র্ক্রী। রম. ইরিস মটি কটিটেি, এগাটিাোয় শুটত্ হগটলি। 
আসটল হগটেি ত্াি অ্টিক আটগ। র্ালারক কটি ঘরেি কাোঁো ঘযরিটয় ত্াটক হদ াটিা 
িটয়টে এগাটিাো। ত্ািপি গািরসয়া রগটয় অ্ন্ধকাটি ত্াটক িটলটে, িাত্ একো িাটে। 
হস আসটল হগটে িাটিাো িাগাদ। অ্থলাৎ িাটিাোয় হিরিটয় একোি মটর্য রফটি আসত্ 
গািরসয়া। হকাটেল রগটয় িলফ কটি িলটত্ি রম. ইরিস, গািরসয়াি কেস্বি শুটিটেি 
রত্রি একো িাগাদ। সব্বাই ত্া রিশ্বাস কিত্। 
 
রকন্তু িারেি সিাই িাওয়া িটয় হগল হকি? 
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সি ঘেিা িা-োিা পয্লন্ত ফে কটি রকেয িলটত্ র্াই িা। 
 
রর্িকয টেি িয়াি সম্বটন্ধ কী িলটি? 
 
কী রেল রর্রেটত্? আমাটদি রিটেটদি িং সিযে আি সাদা। কথাগুটলা হিটসি কথা মটি 
করিটয় হদয় িা রক? সিযে হ ালা, সাদা িন্ধ। রিশ্চয়ই একো সংটকত্। মূল রসোঁরে, প্রথম 
িািান্দা, ডাইটি সপ্তম, সিযে উটলি আচ্ছাদি। অ্থলাৎ রিটশষ একো কাটেি দারয়ত্ব। 
সি রকেযি মূটল হশষ পয্লন্ত হদ ি িয়টত্া ঈষলাকাত্ি হকাটিা িযরক্তটক।  যিই রিপজ্জিক 
কাটেি দারয়ত্ব, িইটল ত্াোত্ারে শব্দো রল ত্ িা। রড িল হসই িযরক্ত হয্ এই রিশািা 
রদটচ্ছ। 
 
রড িাটম িয়টত্া ডটলাটিস, হেটি  যি র্ালয িাম। হলাকোও হত্া েযারিয়াডল। 
 
িটলে োটলা, রকন্তু োয়া হমাটেই রেক িয়। হকিিা একেি েযারিয়াডল য্ ি আটিকেি 
 
েযারিয়াডলটক রর্রে হলট , হেটিি োষাটত্ই হলট , ইংটিরেটত্ হলট  িা। রর্রে হয্ 
রলট টে, রিঃসটন্দটি হস ইংটিে। ধর্য্ল র্টিা িন্ধয , ইিটেকেি কী  িি আটিি হদ া 
য্াক। 
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ইিটেকেি এটস হপৌঁটোটিাি আটগই এল হিামটসি হেরলগ্রাটমি েিাি। পেিাি পি 
হিােিইটয় িা টত্ রগটয় আমাি সাগ্রি ময চ্ছরি হদট  হিটস হফলল হিামস, হোকা হমটি 
হসো এরগটয় রদল আমাি রদটক। 
 
ত্য টল রিলাম ত্ািিাত্লা। হদ লাম, সারি সারি অ্টিকগুটলা অ্রেোত্ িাম আি রেকািা : 
লডল িযারিংরি, দয রডেল, সযাি েেল ফরলয়ে, অ্েশে োওয়াসল, রম. িাইরিে, হে রপ, 
পাটডল হপ্লস, রম. হেমস হিকাি উইরলয়ামস, হফােি ওল্ড িল, রম. হিিডািসি, িাই 
হগিল; হিোটিন্ড হোসযয়া হস্টাি, হিদাি, হিদাি ওয়াল রলং। 
 
হিামস িলটল, ত্দন্তটক্ষে হিশ সংকীণল িটয় এল হি। আশা করি হিটিে ওি সাোটিা 
মি রিটয় রেক এই প্লযাি অ্িযসাটি ত্দন্ত র্ালাটচ্ছ। 
 
েি িয লাম িা। 
 
োয়া, রর্িকয ে পারেটয় হকাটিা একো কাটেি েটিয িা হদ া কিাি েটিয হডটক পাোটিা 
িটয়রেল, এো হত্া হিা া হগল। ত্া-ই য্রদ িয়, ত্ািটল গািরসয়াটক হকাটিা একো 
িারেি মূল রসোঁরে হিটয় উটে িািান্দা হিটয় উটে ডাি রদটকি সপ্তম দিোয় ঢয কটত্ িত্। 
অ্থলাৎ িারে ািা হিশ িটো, আি অ্েশে হথটক দয-এক মাইটলি মটর্য, হকিিা 
ওইরদটকই িাোঁেরেল গািরসয়া এিং ত্াটক অ্যারলরি িক্ষাটথল একঘণ্টা মাটি একোি মটর্য 
রফটি আসটত্ িত্ উইসটেরিয়া লটে। অ্েশটেি কাোকারে হপিায় িারে সং যায়  যি 
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হিরশ হিই আশা কটি রম. ইরিস-িরণলত্ লযান্ড এটেটেি শিণাপন্ন িলাম এিং রফিরত্ 
হেরলগ্রাটম হপলাম এই রলস্ট। 
 
েো িাগাদ আমিা হপৌঁটে হগলাম এশাটিি সাটি গ্রাটম। সটে ইিটেকেি হিটিে। 
িাত্ কাোটিাি সিিাম সটে রিটয়ই এটসরেলাম। সিাই ািায় হসসি হিট  হিটেটক 
রিটয় িওিা িলাম উইসটেরিয়া লে অ্রেমযট । ত্ ি িৃরি পেটে, হোটি িাওয়া রদটচ্ছ। 
মাটর্লি কিকটি োন্ডা িাটত্ হর্াট -মযট  সূর্ীত্ীক্ষ্ণ িৃরিি  াোঁপো সইটত্ সইটত্ অ্গ্রসি 
িলাম এক রিটয়াগান্তক পরিণরত্ি রদটক। 
 
  
 
২. সাি হপটদ্রাি শাদয লল 
 
মাইল দযটয়ক হিোঁটে হপৌঁটোলাম হলে-িো আকাটশি পেেূরমকায় রপটর্ি মটত্া কাটলা 
একো রিমষল িারেি সামটি। কাটেি ফেক হথটক গারে য্াওয়াি িাস্তাি দযপাটশ হর্স্টিাে 
গাটেি সারি। দিোি িাোঁ-রদটকি একো োিলা হথটক মযােটমটে আটলা পেটে িাইটি। 
 
একেি কিটস্টিল হমাত্াটয়ি হিট রে িারেটত্। িটল হিটিে শারসলি কাটর্ আেয ল েয কল 
েকেক কটি। কয য়াশায়  াোঁপসা কাটর্ি মটর্য রদটয় অ্েিোটি হদ টত্ হপলাম, েকেক 
আওয়াে শুটিই আত্ল রর্ৎকাি কটি হর্য়াি হেটে ত্োক কটি লারফটয় উেল একেি 
কিটস্টিল। প্রায় সটেসটে  যটল হগল দিো। েকেক কটি কাোঁপটে হলাকো, ময  সাদা 
িটয় রগটয়টে রিষম েটয়, িাটত্ি হমামিারত্ পয্লন্ত রিি হিই। 
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ত্ীক্ষ্ণ কটে প্রশ্ন কটি হিটিে, ওয়াল্টাসল, িযাপাি কী? 
 
রুমাল িাি কটি কপাল মযেল ওয়াল্টাসল। স্বরস্তি রিশ্বাস হফটল িলটল, ত্া-ই িলযি 
আপিািা এটসটেি! উফ! আমাি িােল আি সইটত্ পািরেল িা। 
 
হত্ামাি শিীটি িােল আটে োিা রেল িা হত্া? 
 
কীিকম  াোঁ  াোঁ কিটে হদট টেি িারেো? ত্াি ওপটি িান্নাঘটি ওইসি অ্দ্ভযত্ রেরিস। 
হকাথাও হকাটিা শব্দ হিই। এমি সমটয় শারসলটত্ েকেক আওয়াে শুটি োিলাম, ওই 
হি, আিাি িয র  এটসটে! 
 
হক এটসটে? 
 
রপশার্! োিলায় এটস দাোঁরেটয়রেল। 
 
ক ি? 
 
ঘণ্টাদযটয়ক আটগ। রদটিি আটলা ত্ ি কটম এটসটে। হর্য়াটি িটস িই পেরে। িোৎ 
হর্া  ত্য ললাম। হকি ত্য ললাম ত্া িলটত্ পািি িা। হদ লাম, িীটর্ি শারসলটত্ ময  হর্টপ 
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র্টি রপশার্ ত্ারকটয় আটে আমাি রদটক। হস কী ময  সযাি! স্বটে হদ টলও আোঁত্টক 
উেি! 
 
রেঃ ওয়াল্টাসল! ত্য রম িা পযরলশ কিটস্টিল? 
 
োরি, সযাি, োরি। রকন্তু েটয় আমাি র্াত্ হেটে রগটয়টে। ময ো সযাি কাটলা িয়, 
সাদাও িয়, দয রিয়াি হকাটিা িং রদটয়ই হয্ি ধত্রি িয়। কাদায় দযর্ গুটল রদটল য্া িয়, 
অ্টিকো হয্ি হসইিকম। সাইটে আপিাি মযট ি দয-গুণ। দয-হর্া  োোি মটত্া ঘযিটে। 
দয-পারে দাোঁত্ রিংস্র োটিায়াটিি মটত্া  ক টক, র টদি হর্াটে হয্ি েসেস কটি লাল 
 িটে রেে রদটয়। সযাি, রিকে িীেৎস হসই ময  হদট  আেয ল পয্লন্ত িাোটত্ পারি িা 
আরম। হর্টয় রেলাম ফযালফযাল কটি। ত্ািপি সাোঁৎ কটি ময ো সটি হয্টত্ই  টেি 
মটত্া হিরিটয় এলাম, রকন্তু কাউটক হদ টত্ হপলাম। হ াপ পয্লন্ত  য োঁেলাম। রকন্তু কাটিা 
রেরক হদ লাম িা। োরগয োটলা, হিো পারলটয়টে। 
 
ওয়াল্টাসল, হত্ামাি হিকডল োটলা িটলই হত্ামাি িাটমি পাটশ উোঁাাো রদলাম িা। অ্িয 
হকউ িটল োেত্াম িা। লজ্জা কটি িা হত্ামাি রপশার্ িটল েয় হপটয় একেিটক 
র্িটত্ িা-পািাি েটিয োগয োটলা িটল আস্ফালি কিে। রমটথয েয় হপটয়ে, িা, 
সরত্যই রকেয হদট ে? 
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ত্াি ফয়সালা এ যরি িটয় য্াটি। পটকে-লন্ঠি জ্বারলটয় রিটয় িলটল হিামস। ঘাটসি 
র্াপোি ওপি েযটত্াি োপ হদট  িলল, িাটিা িম্বি েযটত্া হদ রে। দািি িলটলই র্টল 
হলাকোটক। 
 
রকন্তু হস হগল হকাথায়? 
 
হ াপ াে রডরেটয় িাস্তায় সেকাি রদটয়টে মটি িটচ্ছ। 
 
হিটিে িলটল, র্য টলায় য্াক হস, কাটেি কথায় আসযি। রম. হিামস, িারে হদ টিি 
র্লযি। 
 
হশািাি ঘি, িসিাি ঘটি ত্ন্নত্ন্ন কটি সার্ল কিা িটয়টে হদ লাম। এ-িারেটত্ য্ািা 
রেল, সটে ত্ািা  যি হিরশ মালপে আটিরি। মােল অ্যান্ড হকাং, িাই িলিিল মাকলামািা 
কত্কগুটলা োমাকাপে হদট  হেরলগ্রাম কিা িটয়রেল মােল অ্যান্ড হকাং-হক। ত্ািা 
িটলটে,  টেটিি িাোঁরেি  িি ত্ািা িাট  িা, ত্টি োকাকরে হপটত্ হিগ হপটত্ িয়রি 
হমাটেই।  ািদযটয়ক েযারিশ িই, িটেল, কটয়কো ত্ামাক  াওয়াি পাইপ, একো 
হসটকটল রপিফায়াি রপস্তল আি একো রগোি–এইসি হফটল পারলটয়টে িারেি 
হলাকেি। 
 
এি মটর্য রকেয হিই রম. হিামস। হমামিারত্ িাটত্ এক ঘি হথটক আটিক ঘটি হয্টত্ 
হয্টত্ িলটল হিটিে, র্লযি, এিাি িান্নাঘটি য্াওয়া য্াক। 
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িান্নাঘিো িারেি একদম হপেি রদটক। করেকাে  যি উোঁর্য । রিমষল হর্িািা। একটকাটণ 
একিাশ  ে, পাোঁর্ক মশাইটয়ি হশািাি োয়গা হিার্ িয়। হেরিটল এোঁটো িাসটিি কারে। 
 
হিটিে িলটল, এরদটক হদ যি, রম. হিামস।… কী িয টেি? 
 
হমামিারত্ ত্য টল র্টি িাসটিি আলমারিি হপেটি একো অ্ত্যন্ত রিরর্ে িস্তু হদ াল 
হিটিে। িস্তুো শুরকটয় কয োঁর্টক এমিোটি গুরেটয় হগটে হয্ আসটল কী ত্া হিা া 
মযশরকল। কালটর্ র্ামোি মটত্া, অ্টিকো িামি হর্িািাি হকাটিা মািযটষি মটত্া। 
প্রথটম মটি িল, রিটগ্রা রশশুটক মরম কটি িা া িটয়টে। ত্ািপি মটি িল, পযিাকাটলি 
রিকৃত্ হকাটিা িাোঁদি িটলও িটত্ পাটি। হশষকাটল িাল হেটে রদলাম–োটিায়াি, িা 
মািযষ, র্িটত্ পািলাম িা। রেরিসো দাোঁরেটয় আটে  াোোটি এিং শাোঁট ি একটোো 
মালা  য লটে হকামটিি কাটে। 
 
ধপশারর্ক হসই প্রত্ীটকি রদটক ত্ারকটয় মাথা িােটত্ িােটত্ রিেরিে কটি হিামস 
িলটল, ইোটিরস্টং রেরিস হদ রে! আি রকেয আটে? 
 
িাসি হর্ায়াি হর্ৌিাচ্চাি কাটে হমামিারত্ িাটত্ হগল হিটিে। হদ লাম, একো রিিাে 
সাদা পার টক িৃশংসোটি েয কটিা েয কটিা কটি রেোঁটে হফটল িা া িটয়টে, ত্াি মটর্য 
িারশ িারশ পালক েরেটয় আটে, রেন্ন মস্তটক হলটগ আটে  য োঁরে।  য োঁরে হদট  হিামস 
িলটল, সাদা হমািগ।  যিই ইোটিরস্টং,  যিই অ্দ্ভযত্ িযাপাি। 
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রকন্তু এি র্াইটত্ িািকীয় িস্তুগুটলা সিটশটষ হদ াটিাি েটিয এত্ক্ষণ র্য প কটি রেল 
হিটিে। এিাি হর্ৌিাচ্চাি ত্লা হথটক হেটি িাি কিল এক গামলা িক্ত। মাংস কাোি 
হেরিল হথটক আি একো িািটকাশ এটি হদ াল স্তুপাকাি একিাশ হপাো িাে। িলল, 
কাউটক  যি কটি হপাোটিা িটয়রেল, এ-ই সটন্দি কটি সমস্ত িারে আমিা সার্ল কটিরে। 
সকাল হিলা ডাক্তাি এটস িটল হগটলি, িাে আি িক্ত মািযটষি িয়। 
 
 যরশ িল হিামস। দয-িাত্ ঘটষ িলটল, ইিটেকেি, অ্রেিন্দি িইল  য োঁরেটয় ত্দন্ত 
কিাি েটিয। আপিাি ক্ষমত্াি উপয্য লক্ত সযটয্াগ অ্িশয এ-অ্ঞ্চটল কম, ত্াই িা? 
 
ত্া য্া িটলটেি, রম. হিামস। পাোগাোঁ হত্া, োটলা হকটসি অ্োটি উটপাটস রদি কাটে। 
এ র্িটিি সযটয্াগ িমাটস-েমাটস এক-আর্ো আটস। িাে হদট  কী িয টলি? 
 
িয় োগলোিা, িয় হমষশািক। 
 
সাদা হমািগ হদট  কী িয টলি? 
 
অ্দ্ভযত্, রম. হিটিে, সরত্যই িটো অ্দ্ভযত্। অ্রদ্বত্ীয়ও িলটত্ পাটিি। 
 
য্া িটলটেি। অ্দ্ভযত্ কত্কগুটলা মািযষ ঘাোঁরে হগটেরেল এ-িারেটত্। সৃরিোো ত্াটদি 
র্ালর্লি। ত্াটদি একেি অ্ো হপটয়টে। হক মািল ত্াটক? সেীিা? ত্া-ই য্রদ িয়, ত্া 
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পারলটয় ত্ািা পাি পাটি িা। সিকো িন্দটি পযরলশ িেি হিট টে। ত্টি কী োটিি রম. 
হিামস আমাি রিটেি মত্ একদম অ্িয। এটকিাটি আলাদা। 
 
ত্াি মাটি, মটি মটি একো রথটয়ারি  াো কটিটেি? 
 
ত্া কটিরে। কােও কিি হসই রথটয়ারি অ্িযসাটি। একাই কিি, আপিাি সািায্য হিি 
িা। হলাটক োিটি য্া কটিরে, রিটেই কটিরে, আপিাি সািায্য রিইরি। 
 
অ্ট্টিারস িাসল হিামস। িলটল, হিশ হত্া, ত্া-ই িটি ি। আপরি আপিাি লাইটি র্লযি, 
আরম র্রল আমাি লাইটি, ত্টি দিকাি িটলই আমাি ত্দন্ত-ফল গ্রিণ কিটত্ পাটিি। 
আপাত্ত্ এ-িারেটত্ আি রকেয হদ াি আটে িটল মটি িয় িা। রিদায়। কপাল  যটল 
য্াক আপিাি। 
 
অ্টিযি হর্া  এরেটয় হয্টত্ পাটি, আরম রকন্তু হিামটসি হর্াট -মযট  এমি কত্কগুটলা 
র্াপা লক্ষণ হদ লাম, য্া হথটক েি িয টত্ পািলাম, ডালকয োি মটত্া গন্ধ হপটয়টে 
আমাি রশকারি িন্ধয রে। অ্টিযি হর্াট  ত্া অ্দৃশয, রকন্তু আরম হত্া ওটক িাটে িাটে রর্রি। 
ওি র্াপা উটেেিা, র্ালর্লটিি রক্ষপ্রত্া আি ঔজ্জ্বলয হদট ই িয লাম, হ ল শুরু িটত্ 
আি হদরি হিই। অ্টেযস মটত্া মযট  র্ারি রদল হিামস। আমাি অ্টেযসমটত্া আরমও র্য প 
কটি হগলাম, অ্য্থা প্রশ্ন কটি সমসযা-আরিি মরস্তষ্কটক উৎপীরেত্ কিলাম িা। োরি 
হত্া, য্থাসমটয় সিই োিি। 
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হসই কািটণই িীিটি অ্টপক্ষা কটি হগলাম। রকন্তু হস-অ্টপক্ষা হয্ এত্ লম্বা িটি, হক 
োিত্। রদি এল রদি হগল, হিামস এক পা-ও আি এরগটয়টে িটল মটি িল িা। 
একরদি শুর্য শিটি কারেটয় এল। কথাচ্ছটল শুিলাম রব্র্রেশ রমউরেয়াটম রগটয়রেল। এ 
োো িারক রদি িয় হস্রফ হিরেটয়, িয় গ্রাটমি হলাকেটিি সটে আলাপ েরমটয় কারেটয় 
রদল। 
 
গ্রাটম থাকা হয্ কত্ োটলা, এ রিটয় জ্ঞাি রদত্ আমাটক। উরদ্ভদরিজ্ঞাটিি িই, রেটিি 
িাে আি  ন্তা িাটত্ গােপালাি িমযিা সংগ্রি কিাি এই িল হমাক্ষম সযটয্াগ–িটল 
হিাে সিিাম রিটয় হিটিাত্ িটে, রকন্তু সটন্ধ িাগাদ হয্সি িমযিা রিটয় রফিত্, ত্া 
হদ টল হকাটিা উরদ্ভদরিজ্ঞািীিই উৎসাি হিার্ কিাি কথা িয়। 
 
পরি-ভ্রমটণ হিরিটয় প্রায়ই হদ া িত্ ইিটেকেি হিটিটেি সটে। িাটত্ি হকস রিটয় 
হকাটিা কথা িা-োেটলও িারসটত্ হকোঁর্কাটিা লালটর্ ময  আি কয ত্কয টত্ হর্াট ি 
র করমটক হিাশিাই লক্ষ কটি িয ত্াম, ত্াি ত্দন্ত রিলক্ষণ সটন্তাষেিক। 
 
রদি পাোঁটর্ক পটি একরদি সকাল হিলা  িটিি কাগে  যটল দারুণ অ্িাক িটয় হগলাম। 
িটো িটো িিটফ োপা িটয়টে এই  িিো : 
 
অ্েশে িিসয সমার্াি 
সটন্দিোেি গুপ্তঘাত্ক হগ্রপ্তাি 
 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

30 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

রশটিািাম পটে হশািাটত্ই হর্য়াি হথটক এমিোটি রেেটক হগল হিামস, হয্ি রিটে 
কামটেটে। 
 
কী সিলিাশ! িল কী! হিটিে র্টি হফটলটে  যরিটক। 
 
ত্া-ই হত্া মটি িটচ্ছ। িটল পটে হশািালাম পযটিা  িিো : 
 
অ্েশে িত্যা সম্পটকল একেিটক হগ্রপ্তাি কিাি  িি েরেটয় পোি সটেসটে এশাি 
এিং রিকেিত্লী অ্ঞ্চটল দারুণ উটেেিাি সৃরি িটয়টে। স্মিণ থাকটত্ পাটি, রকেযরদি 
আটগ অ্েশে কমটি িৃশংসোটি রিিত্ অ্িিায় পাওয়া য্ায় উইসটেরিয়া লে রিিাসী 
রম. গািরসয়াটক। হসই িাটত্ই ত্াি র্াকি এিং পাোঁর্ক র্ম্পে হদওয়ায় সটন্দি কিা িয়, 
 যটিি িযাপাটি ত্ািাও েরেত্ এিং দযেটিি হকউই হর্ায়া ত্য লসী পাত্ারে িয়। অ্িযমাি 
কিা িটয়রেল, রিিত্ িযরক্তি িারেটত্ রিশ্চয়ই দারম রেরিস রেল, ত্াটক  যি কিা িটয়টে 
এই রেরিটসি হলাটেই। এই অ্িযমাটিি হকাটিা প্রমাণ অ্িশয আেও পাওয়া য্ায়রি। 
পলাত্কটদি হগাপি রিিি অ্টেষটণি েটিয উটে পটে হলটগরেটলি ইিটেকেি 
হিটিে। ত্ািা হয্ পারলটয় হিরশদূি য্ায়রি এিং আটগ হথটকই রেক কটি িা া হকাটিা 
ঘাোঁরেটত্ লযরকটয় আটে–ইিটেকেি হিটিে ত্া সমস্ত অ্ন্তি রদটয় রিশ্বাস কিটত্ি। 
হগাো হথটকই রত্রি োিটত্ি, পলাত্কিা র্িা পেটিই। হকিিা িান্না কিাি হলাকরেটক 
েিাকটয়ক হফরিওয়ালা িান্নাঘটিি শারসল রদটয় হদট  িটলটে হলাকোটক হদ টত্ িারক 
অ্রত্ কদাকাি, রিিােকায় রিটগ্রা-োত্ীয় হর্িািা। োটত্ মযলাটো, অ্সার্ািণ ত্াি 
িলটদটে আকৃরত্। হলাকোি ের্লা কম িয়।  যি কিাি পটিও একরদি িাটে এটসরেল 
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উইসটেরিয়া লটে। কিটস্টিল ওয়াল্টাসল ত্াি রপেয হিয়। ইিটেকেি হিটিে আোঁর্ 
কটিরেটলি, হলাকো একিাি য্ ি এটসটে, ত্ ি আিাি রফটি আসটিই। ত্াই িারে 
হথটক পািািা ত্য টল রিটয় হ াপ াটেি মটর্য হলাক হমাত্াটয়ি কটিি। এই ফাোঁটদই পটে 
হলাকো গত্িাটত্। দারুণ কামটে হদয় কিটস্টিল ডাউরিংটক। আশা কিা য্াটচ্ছ, 
মযারেটেটেি সামটি কটয়রদটক িারেি কিাি পি অ্টিক ঘেিাই ফাোঁস িটয় য্াটি। 
 
েয রপ রিটত্ রিটত্ উটেরেত্োটি হিামস িলটল, র্টলা র্টলা, এ যরি র্টলা। িারে হথটক 
হিটিাটিাি আটগই হিটিেটক র্িটত্ র্াই। 
 
েযেটত্ েযেটত্ এলাম গাোঁটয়ি পটথ। হিটিে ত্ ি সটি হিরিটয়টে িারেি িাইটি। 
আমাটদি হদট ই িাটত্ি  িটিি কাগেো িােটত্ িােটত্ িলটল, কাগে পটেটেি রম. 
হিামস? 
 
পটেরে, হিটিে। িন্ধয োটি হুোঁরশয়াি কিটত্ এলাম, য্রদ রকেয মটি িা কটিি। 
 
হুোঁরশয়াি কিটিি! আমাটক? 
 
আমাি দৃঢ় রিশ্বাস, আপরি হিলাইটি র্টলটেি। আি এটগাটিি িা, গাড্ডায় পেটিি। 
 
আপিাি অ্টশষ দয়া, রম. হিামস। 
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আপিাি োটলাি েটিযই িলরে, হিটিে। 
 
হকি োরি মটি িল, কথাো শুটি হিটিটেি কয ত্কয টত্ হর্াট  র্াপা দযিয রম  লটক উটেই 
রমরলটয় হগল। িলল, রকন্তু রম. হিামস, আমিা হয্ রেক কটিরে, হয্ য্াি লাইি অ্িযসাটি 
ত্দন্ত র্ারলটয় য্াি। 
 
ত্ািটল ত্াই হিাক। আমাটক হদাষ হদটিি িা। 
 
িা, িা, হস কী কথা! আপরি হত্া আমাি মেলই র্াি। ত্টি কী োটিি, প্রটত্যটকি 
রিেস্ব কায্লপদ্ধরত্ আটে। আপিাি পদ্ধরত্ি সটে আমাি পদ্ধরত্ রমলটি হকি? 
 
এ রিটয় আি কথা িা-িলাই োটলা। 
 
আমাি সি  িিই আপরি পাটিি, রম. হিামস। হলাকো একো আস্ত িিলি। গাটয় 
গারেোিা হঘাোি মত্ি শরক্ত, রিংস্রত্ায় রপশার্টকও িাি মািায়। কিোয় আিাি 
আটগই ডাউরিংটয়ি িযটো আেয লো রর্রিটয় প্রায় রেোঁটে এটিটে িলটলই র্টল। মযট  
ইংটিরে িয রল একদম হফাটে িা, হঘাোঁত্টঘাোঁত্ কিা োো হকাটিা আওয়ােই কটি িা। 
 
প্রমাণ হপটয়টেি, এই হলাকই  যি কটিটে ত্াি মরিিটক? 
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আরম ত্া িরলরি রম. হিামস, হমাটেই ত্া িরলরি। আপরি র্লটিি আপিাি লাইটি আরম 
র্লি আমাি লাইটি, এ-ই িল রগটয় আমাটদি কাটেি র্য রক্ত। 
 
দয-কাোঁর্ কোঁরকটয় র্টল এল হিামস। আমাটক িলটল, হিটিেটক রেক র্িটত্ পািরে িা। 
হলাকো হেটিশুটি গাড্ডায় পেটত্ র্টলটে। রেক আটে, ও য্ ি র্ায় হয্ য্াি লাইটি 
ত্দন্ত র্ালাই, ত্া-ই হিাক। রকন্তু হিটিটেি কথািাত্লা হয্ি হকমিত্টিা…  েকা লাগটে। 
 
সিাইটত্ রফটি এলাম। হিামস িলটল, ওয়ােসি, হিাসসা। পরিরিরত্ো এিাি হত্ামাি 
সামটি হমটল র্িটত্ র্াই। কািণ আে িাটত্ হত্ামাি সািায্য আমাি দিকাি িটি। 
হকসো র্াটপ র্াটপ হকাি পরিণরত্ি রদটক এটগাটচ্ছ, কাি  াো কটি হশাটিা। মা  াি 
হথটক এই হলাকোটক হগ্রপ্তাি কিায় সি গুিটলে িা িটয় য্ায়! রডিাটিি সমটয় হেরিটল 
হয্ রর্িকয ে এটস হপৌঁটেরেল, শুরু কিা য্াক হস াি হথটক। হসই িাটত্ই মািা য্ায় 
গািরসয়া। গািরসয়াি র্াকিিাকি  যি কটিটে মরিিটক–হিটিটেি এই র্ািণা মি হথটক 
সরিটয় িাট া। প্রমাণ একোই : গািরসয়া রিটে স্কে ইরিসটক িারেটত্ হডটক এটিরেল 
অ্যারলরি  াো কিাি েটিয। অ্যারলরিি েটিয য্ ি এত্ কাণ্ড হস কটিটে, িয টত্ িটি 
হিআইরি কাটে হিরিটয়রেল গািরসয়া, ত্াই এত্ আেঘাে হিোঁটর্রেল। ত্াি এই রক্ররমিাল 
অ্রেয্াটিি ফল িল রিটেই  যি িটয় য্াওয়া। হক ত্াটক  যি কিটত্ পাটি? রিশ্চয়ই হস, 
য্াি রিরুটদ্ধ রক্ররমিাল অ্রেয্াটি হস হিরিটয়রেল। র্াকিিাকটিি অ্ন্তর্লাি-িিসয এিাি 
হিা া য্াটচ্ছ। ওিা দযেটিই গািরসয়াি ধিশ ষেয্টেি সাগটিদ। রেক িটয়রেল, গািরসয়া 
একরে রিরদলি সমটয়ি মটর্য কাম ফটত্ কটি রফটি এটল ইংটিে েদ্রটলাটকি এোিাি 
অ্িযয্ায়ী গািরসয়াি অ্যারলরি প্রমারণত্ িটয় য্াটি এিং হকউ আি ত্াটক সটন্দি কিটত্ 
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পািটি িা। রকন্তু য্রদ রিরদলি সমটয়ি মটর্য হস িা হফটি, ত্ািটল িয টত্ িটি রিপজ্জিক 
অ্রেয্াটি হস রিটে  ত্ম িটয় হগটে। হসটক্ষটে আটগ হথটক রেক কটি িা া হকাটিা 
োয়গায় রগটয় এই দযেটি লযরকটয় থাকটি এিং সময় আি সযটয্াগমটত্া গািরসয়াি 
অ্সমাপ্ত অ্রেয্াি সমাপ্ত কিটত্ রিটেিাই আিাি হিটিাটি। 
 
দযটিলার্য েে একেয  একেয  কটি েি িটয় এল আমাি মটিি মটর্য। প্ররত্িাটিি মটত্া 
এিাটিও। মটি িল, োরি হসাো হত্া! রেক এইিকমোই হত্া িওয়া উরর্ত্ রেল! 
িললাম, রকন্তু িান্না কিাি হলাকো রফটি এল হকি? 
 
িয়টত্া ত্াোহুটো কটি র্ম্পে হদওয়াি সমটয় এমি একো দারম রেরিস হফটল 
রগটয়রেল, প্রাণ হগটলও য্া কােোো কিটত্ হস িারে িয়। 
 
ত্ািপি? 
 
হ টত্ িটস একো রর্িকয ে হপল গািরসয়া। হক রল ল রর্িকয ে? রিশ্চয়ই ত্াি আি 
একেি সযাোত্। হকাট টক রল ল? আটগই িটলরে হত্ামাটক, একো িটো িারেি 
রিশািা হদওয়া িটয়রেল রর্রেি মটর্য। এ-অ্ঞ্চটল িটো িারে  যি হিরশ হিই। উরদ্ভটদি 
িমযিা সংগ্রি কিাি অ্রেলায় কটয়কো রদি ত্িাে র্টষ হফললাম, িটো িটো 
িারেগুটলাি িারেিক্ষে িাি কটি হফললাম, িারসন্দাটদি  িি সংগ্রি কিলাম। 
িাইটগিল-এি সযরি যাত্ সযপ্রার্ীি েযাকারিয়াি প্রাসাদোই আমাি দৃরি আকষলণ কিল 
সিটর্টয় হিরশ। িারেো অ্েশে হথটক মাইল াটিক দূটি, অ্কয িল হথটক আর্ মাইটলি 
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মটর্য। অ্িযািয প্রাসাটদি মারলকিা কােট াট্টা র্িটিি মািযগণয িযরক্ত, হিামাটেি র্াি 
র্াটিি িা। রকন্তু িাইটগিটলি রম. হিলডািসি সি রদক রদটয় িটো রিরর্ে পযরুষ, রিরর্ে 
অ্যাডটেঞ্চাি ত্াটকই মািায়। ত্াই ত্াোঁি িারেি এিং িারেি হলাকেটিি ওপি আমাি 
দৃরি সংিত্ কিলাম! 
 
—ওয়ােসি, িারেি সি হলাকই হয্ি হকমিত্টিা। আশ্চয্ল, সৃরিোো। সির্াইটত্ আশ্চয্ল 
িটলি, হিিডািসি স্বয়ং। অ্রেলা কটি েদ্রটলাটকি সটে হদ া পয্লন্ত কটিরে আরম। 
েদ্রটলাটকি কাটলা হকােটি-হঢাকাটিা োিালয হর্া  হদট  িযট রে, আমাি আসল মত্লি 
রত্রি র্টি হফটলটেি। িেি পঞ্চাশ িয়স েদ্রটলাটকি, র্েপটে, শক্তসমথল হর্িািা। র্য ল 
হলৌি-রূ্সি, েোি মটত্া রিশাল েয রু, পা হফটলি িরিটণি মটত্া, িাোঁটেি সম্রাটেি মটত্া। 
কতৃ্লত্ব ত্াি র্লটিিলটি। মযট ি পিটত্ পিটত্ েীষণ প্রকৃরত্ আি ইচ্ছাশরক্ত হয্ি রেকটি 
য্ায় স্ফয রলটেি মটত্া। েদ্রটলাক িয় রিটদরশ, িা িয় দীঘলকাল গিটমি হদটশ হথটকটেি। 
হসই কািটণই হর্িািা অ্ত্ িলটদ, শুকটিা রকন্তু র্ািযটকি মটত্া শক্ত৷ হসটক্রোরিি িাম 
রম. লযকাস। ইরি হয্ রিটদরশ ত্াটত্ সটন্দি হিই। কথািাত্লা রমরি রিটষি মটত্া মর্যক্ষিা, 
র্ালর্লি হিোটলি মটত্া র্েপটে রপরচ্ছল, গাটয়ি িং র্কটলটেি মটত্া িাদারম। 
ওয়ােসি, ত্ািটলই হদ , এ-িিটসযি দয-রদটক দয-দল রিটদরশটক হদ রে। একদল 
উইসটেরিয়া লটে, আি একদল িাইটগিটল। মাট ি ফাোঁক িন্ধ িটত্ রিটশষ হদরি হিই 
আি। 
 
একেয  হথটম হিামস হফি িলটত্ থাটক, িারেি মটর্য এই দযই িযরক্তই হকন্দ্রমরণ িলটত্ 
পাি। রকন্তু এ দযেি োোও একেি আটে, এই মযিূটত্ল য্াি গুরুত্ব আমাটদি কাটে 
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অ্টিক হিরশ। হিিডািসি দযই হমটয়ি িািা। একেটিি িয়স এগাটিা, আি একেটিি 
হত্টিা। গেটিলটসি িাম রমস িাটিলে। োটত্ ইংটিে, িয়স িেি র্রিশ। এ োোও 
একেি রিশ্বস্ত র্াকি আটে। িারেি মটর্য আসল ফযারমরল িলটত্ এটদিটকই হিা ায়, 
হকিিা হিিডািসি হদশ হিোটত্  যি োটলািাটসি। ক টিা এক োয়গায় হিরশরদি 
থাটকি িা এিং এই র্ািেটি একসটে হোটো কটিি হদশ িটত্ হদশান্তটি। িেি াটিক 
িাইটি কারেটয় কটয়ক িপ্তা িল হিিডািসি িাইটগিল রফটিটেি। েদ্রটলাক সাংঘারত্ক 
িটোটলাক, হয্টকাটিা হ য়াল র্রিত্াথল কিাি মটত্া োকা ত্াোঁি আটে। এ োো িারেটত্ 
আটে  াসর্াকি, র , দাটিায়াি ইত্যারদ, হয্টকাটিা সচ্ছল ইংটিে পরিিাটি য্া থাটক। 
গাোঁটয়ি হলাটকি গুলত্ারি শুটি আি রিটেি হর্াট  হদট  সংগ্রি কিলাম এত্  িি। 
সিটর্টয় হিরশ  িি পাওয়া য্ায় র্াকরিটত্ িি াস্ত ক্ষয ব্ধ র্াকটিি মযট । আমাি কপাল 
োটলা, এমরি একো র্াকটিি সন্ধাি হপলাম। কপাল োটলা িললাম িটে, রকন্তু রেক এই 
র্িটিি হলাক  য োঁটেরেলাম িটলই হপটয় হগলাম। িইটল িিাত্  যলত্ িা হকাটিারদিই। 
হিটিে হত্া িোই কটি হগল, ওি কাটেি পদ্ধরত্ আলাদা। আমািও কাটেি পদ্ধরত্ 
কাটিা সটে হমটল িা। রিটশষ এই পদ্ধরত্ অ্িযসাটিই  য োঁটে-হপটত্ িাি কিলাম েি 
ওয়ািলািটক–এককাটল িাইটগিটল মালী রেল। িাদশারি হমোটে িাটগি মাথায় দযি দযি 
কটি ত্ারেটয় হদি। হিিডািসি। ওয়ািলাি হসই হথটক মিা াপ্পা হিিডািসটিি ওপি। 
িারেি অ্িযািয র্াকিিাকটিি সটে ত্াি হয্াগাটয্াগ আটে। হমোরে মরিটিি েটয় ত্ািা 
সকটলই একটোে িটয়টে। ওয়ােসি, এইোটি িাইটগিল িিটসযি র্ারিকারেি সন্ধাি 
আরম হপলাম। 
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হিামস থামল। আরম রকেয িলটত্ য্ািাি আটগই িটল উেল, ঘািরেটয়া িা িন্ধয  এটক 
এটক িলরে সি। িয টল োয়া, অ্দ্ভযত্ হলাক িটে এিা! েি রকেযই এ িও িযট  উরেরি, 
শুর্য িযট রে, এটদি র্ালর্লি সিই হয্ি সৃরিোো। িারেোয় দযটো অ্ংশ। এক অ্ংশ 
হথটক আি এক অ্ংটশ য্াওয়াি দিো একোই। একরদটক থাটক র্াকিিাকি, আি 
একরদটক ফযারমরল। হিিডািসটিি রিশ্বস্ত র্াকি োো দযই অ্ংটশি মটর্য য্াত্ায়াত্ হকউ 
কটি িা। ফযারমরলি  ািাি হস-ই রিটয় য্ায় অ্ন্দটি। হমটয়টদি রিটয় গেটিলস িাগাি 
োো হকাথাও হিটিায় িা। হিিডািসি ক টিা একা িাোঁটেি িা। োয়াি মটত্া হপেটি 
হলটগ থাটক কয রেল হসটক্রোরিো, র্াকিিাকটিিা িটল, হিিডািসি িারক অ্িপ্রিি েটয় 
েযেয িটয় থাটকি। কীটসি এত্ আত্ঙ্ক, ত্া হকউ োটি িা। ত্টি ওয়ািলাটিি রিশ্বাস, 
হ াদ শয়ত্াটিি কাটে রিটেি আত্মা রিরকটয় রদটয়টেি পারেি পা াো এই হিিডািসি। 
হয্টকাটিা রদি হকিা রেরিটসি দ ল রিটত্ আসটত্ পাটি শয়ত্াি, এই েটয় িাক 
রসরেটয় থাটকি হিিডািসি। েদ্রটলাক হকাি র্য টলা হথটক এটসটে, আদত্ পরির্য় কী, 
হকউ োটি িা। হমোে এটদি প্রটত্যটকিই সপ্তটম র্টে আটে, অ্ত্যন্ত গিগটি স্বোি। 
হিিডািসি রিটে দয-একিাি কয কয ি মািা র্ািযক রদটয় র্াকিিাকিটদি এমি 
হেরেটয়রেটলি হয্ িযাপািো রিঘলাত্ আদালত্ পয্লন্ত গোত্। রকন্তু হস্রফ োকাি হোটি 
ক্ষরত্পূিণ রদটয় সিাি ময  হর্টপ হদি েদ্রটলাক। ওয়ােসি, এই  িটিি পরিটপ্ররক্ষটত্ 
হদ া য্াক হকাথাকাি েল হকাথায় দাোঁোয়। রর্রেো এটসটে অ্দ্ভযত্ এই হগিিারল হথটক, 
গািরসয়াটক আমেণ োিাটিা িটয়টে র্ক্রান্ত মারফক রকেয একো কিাি েটিয। রলট টে 
হক? রিশ্চয় রমস িাটিে-গেটিলস। য্যরক্তত্কল কটি হদ া য্াটচ্ছ, হস োো এ-রর্রে হল াি 
মটত্া হমটয় িারেটত্ আি হকউ হিই। অ্িযমাি রিটসটি এই র্ািণা রিটয় ত্দটন্ত িামা 
য্াক, হদ া য্াক। ঘেিাি হস্রাটত্ কত্ক্ষণ ত্া  াো থাটক। োটলা কথা ওয়ােসি, হগাোয় 
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হত্ামায় হয্ িটলরেলাম, এ-কারিরিটত্ ঈষলাি িযাপাি আটে, হসো প্রত্যািাি কটি 
রিরচ্ছ।িা, হস-িকম রকেয এ াটি হিই। য্াক, হয্-কথা িলরেলাম। রমস িাটিে য্রদ রর্রে 
রলট  হডটক এটি থাটক গািরসয়াটক, ত্ািটল িয টত্ িটি, র্ক্রাটন্তি অ্িযত্ম র্ক্রী হস 
রিটেও। ত্া-ই য্রদ িয়, গািরসয়াি মৃত্য যসংিাদ পাওয়াি। পি িযটক প্ররত্রিংসাি জ্বালা 
রিটয় রিশ্চয়ই হস সযটয্াগ পাটয় হেলটি িা। ত্াই আমাি প্রথম প্রটর্িাই িল রমস 
িাটিলটেি সটে হদ া কিা এিং কথা িলা। রকন্তু রমস িাটিলে হয্ি িাওয়ায় উটি রগটয়টে 
গািরসয়া রির্টিি িাত্ হথটকই। হিোঁটর্ আটে রক িা, ত্াও হিা া য্াটচ্ছ িা। গািরসয়াি 
সটে িয়টত্া ত্াটকও য্মালটয় পাোটিা িটয়টে, অ্থিা হকাথাও কটয়দ কটি িা া 
িটয়টে। রকেয ক টিা োিা য্ায়রি। ওয়ােসি, আশ্চয্ল এই র্াোঁর্াি সমার্াি আমাটদি 
কিটত্ই িটি। হকােল হথটক ওয়াটিে িাি কটি রমস িাটিেটক  য োঁেটত্ য্াওয়া মূ ত্া। 
মযারেটেে রিশ্বাস কিটিি িা েলেযান্ত একো মরিলাটক হস্রফ গাটয়ি কটি হদওয়া 
িটয়টে এমি একো  ািদারি িারেটত্, হয্-িারেটত্ একোিা রকেযরদি কাউটক হদ টত্ 
িা-পাওয়াো অ্দ্ভযত্ িটলও অ্সম্ভি রকেয িয়। অ্থর্ হদ , সৃরিোো এই িারেটত্ এই 
মযিূটত্ল িয়টত্া েদ্রমরিলা র্যকটে, প্রাণো ত্াি হয্টত্ িটসটে। ত্াই ওয়ািলািটক রিটয় 
আোল হথটক ফেক পািািা হদওয়া োো রকেযই আরম কিটত্ পারিরি। আইটিি সািায্য 
রিটয় য্রদ রকেয িাও কিটত্ পারি, রিটেিাই  য োঁরক হিি রেক কটিরে। 
 
কী কিটত্ র্াও? 
 
েদ্রমরিলাি ঘি আরম রর্রি। িািিারেি োদ হথটক য্াওয়া য্াটি। আরম র্াই আে িাটত্ 
ত্য রম আি আরম দযেটি িািা হদি িিটসযি রেক  াসমিটল। 
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শুটি রমইটয় হগলাম। এটক হত্া ওই অ্দ্ভযত্ িারে, হলাকেটিি প্রকৃরত্ েীষণ,  যটিি োয়া 
েরেটয় িটয়টে িারেি আিাটর্কািাটর্, অ্োিা রিপদ পটদ পটদ, ত্াটত্ কটি িাত্রিটিটত্ 
হিআইরিোটি ওইিকম এক ািা েয়ংকি িারেটত্ হর্াটিি মটত্া ঢয কটত্ িটি শুটি 
মটিি মটর্য  যি একো উৎসাি হপলাম িা। ত্ািপি রির্াি কটি হদ লাম, হিামটসি 
র্ার্াটোলা য্যরক্ত অ্িযয্ায়ী িিসয সমার্াি কিাি একমাে উপায় রকন্তু ওইোই িারেি মটর্য 
র্য রপসাটি ঢয টক পো। িীিটি ত্াই েরেটয় র্িলাম ওি দযই িাত্, রেক িটয় হগল রিশীথ 
িাটত্ি েয়ািক অ্রেয্াি। 
 
রকন্তু রিরর্ িাম, ত্াই এমি একো অ্যাডটেঞ্চাি মাটে মািা হগল হশষ পয্লন্ত। রিটকল 
পাোঁর্ো িাগাদ মাটর্লি রিষণ্ণ সটন্ধ য্ ি একেয  একেয  কটি হঘামো ঢাকা রদটচ্ছ পৃরথিীি 
ওপি, েন্নোো একো হলাক েীষণ উটেরেত্ িটয় েযেটত্ েযেটত্ ঢয কল ঘটি। 
 
পারলটয়টে, রম. হিামস! পার  উটেটে। রকন্তু েদ্রমরিলাটক রিটয় হয্টত্ পাটিরি, িাস্তায় 
গারেটত্ িরসটয় এটসরে। 
 
শাব্বাশ, ওয়ািলাি!ত্োক কটি লারফটয় উেল শাললক হিামস, ওয়ােসি, মাট ি ফাোঁকো 
হদ রে  যি ত্াোত্ারেই েযটে আসটে। 
 
োোটে গারেি মটর্য এরলটয় থাকটত্ হদ লাম গরুড-িাসা শীণলকায়া এক েদ্রমরিলাটক। 
িায়যি ওপি অ্ত্যন্ত র্কল য্াওয়ায় হয্ি আর্মিা িটয় হগটে। িযটকি ওপি এরলটয় 
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পটেটে। মাথা। মাথা ত্য টল হর্া  হমটল ত্াকাটত্ই হদ লাম, হর্াট ি ত্ািা হোটো িটয় 
এটসটে দয রে রিন্দযি মটত্া, হয্ি দযটো কালটর্ হফাোঁো। িয লাম, আরফটে হিহুোঁশ িটয়টে 
রমস িাটিে। 
 
িি াস্ত মালী িলটল, রম. হিামস, আপিাি কথামটত্া িেি হিট রেলাম ফেটকি ওপি। 
গারেো হিরিটয় আসটত্ই হপেটি হপেটি হগলাম হস্টশি পয্লন্ত। রমস িাটিলে হয্ি ঘযরমটয় 
ঘযরমটয় িাোঁেরেটলি। সিাই রমটল হেটলেয টল হেটি ত্য লটত্ য্াওয়াি সমটয় উরি সরম্বৎ রফটি 
হপটলি। র্স্তার্রস্ত কিটত্ লাগটলি। হোি কটি হেটল কামিায় ত্য টল রদটত্ই উরি রেেটক 
হিরিটয় এটলি িাইটি। আরম েয োঁটো েগন্নাটথি মটত্া দাোঁরেটয় থাকটত্ পািলাম িা। ওোঁটক 
রিটয় এটি িসলাম। েযাকোগারেটত্ আসিাি সমটয় কামিায় িলটদ শয়ত্ািোটক 
হয্োটি কেমে কটি ত্াকাটত্ হদট রে, ত্াটত্ িযট রে, এরদটক হফি য্রদ ও আটস, হত্া 
আমাি পিমায়য আি হিরশরদি হিই। 
 
র্িার্রি কটি েদ্রমরিলাটক রিটয় হগলাম ওপিত্লায়। হসাফায় শুইটয় রদটয় দয-কাপ কো 
করফ  াওয়াটত্ই আরফটেি হিশ হকটে হগল মগে হথটক।  িি পাোটিা িল হিটেটক। 
 
সি শুটি আিটন্দ আে ািা িটয় হিামটসি িাত্ েরেটয় র্টি হিটিে িলটল, কী কাণ্ড 
হদ যি! আটি মশাই, আরমও হত্া এোঁটক  য োঁটেরেলাম। হগাো হথটকই আপরি হয্ লাইটি 
র্টলটেি, আরমও হসই লাইটি র্টলরে। 
 
ত্াি মাটি? আপরি হিিডািসটিি ওপি িেি হিট রেটলি? 
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রম. হিামস, গাটেি মাথায় িটস আপিাটক হদ রে, িাইটগিটলি হ াোঁটপি মটর্য কী 
র্মৎকাি িামাগুরে রদটচ্ছি! হদ রেলাম হক আটগ আসল সাক্ষীটক িাটত্ পায়। 
 
ত্ািটল মযলাটোটক হগ্রপ্তাি কিটত্ হগটলি হকি? 
 
 যক যক কটি হিটস উটে হিটিে িলটল, হিিডািসি একো েদ্মিাম। ও োিত্ আমিা 
ওটক সটন্দি কিরে। ওটক আমিা রিরশ্চন্ত কিাি েটিযই োল হপটত্ মযলাটোটক 
র্টিরেলাম। রিপদমযক্ত িটয়টে িা-োিা পয্লন্ত ও হত্া পালাটি িা রমস িাটিেটক রিটয়, 
ত্াই রিিীি হলাকোটক ইটচ্ছ কটিই হগ্রপ্তাি কটি হর্াট  র্যটলা রদটয়রেলাম প্রটত্যটকি। 
 
হিটিটেি কাোঁটর্ িাত্ হিট  হিামস িলটল, েীিটি অ্টিক উোঁর্য টত্ আপরি উেটিি। 
আপিাি সিোত্ িযরদ্ধ আটে, দৃরিশরক্ত আটে। 
 
আিটন্দ র করমক কটি ওটে হিটিে। িটল, এই সাত্রদি হস্টশটি সাদা হপাশাটক পযরলশ 
হমাত্াটয়ি হিট রেলাম। িাইটগিটলি ফযারমরল হয্ র্য টলাটত্ই য্াক িা হকি, আমাি র্ি 
হপেি হপেি য্াটি। ত্টি রমস িাটিে রেেটক দলোো িওয়ায় মিাফপটি পটেরেল 
হির্ািা। য্াই হিাক, রমস িাটিলটেি এোিাি িা-হিওয়া পয্লন্ত শয়ত্ািোটক হগ্রপ্তাি কিা 
সম্ভি িয়। আসযি, আটগ ওোঁি িক্তিয রলট  রিই। 
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গেটিলটসি হর্িািা ািা একিাি হদট  রিটয় হিামস িলটল, আটগি র্াইটত্ অ্টিক র্াো 
িটয় উটেটেি েদ্রমরিলা। হিটিে, আিও িলযি হিিডািসি হলাকো আসটল হক। 
 
ডি মযরিটলা, সাি হপটদ্রাি োইগাি িাটম য্াটক সিাই রর্িত্। 
 
সাি হপটদ্রাি োইগাি! রিদয যৎ  লটকি মটত্া হলাকোি সমস্ত ইরত্িাস  লটস উেল 
আমাি সৃ্মরত্ি পটে। সাি হপটদ্রাি োইগাি! সেযত্াি মযট াশ পটি েঘিয অ্ত্যার্াি আি 
িক্তাক্ত ইরত্িাস ির্িায় অ্রদ্বত্ীয় হসই ডি মযরিটলা। অ্সীম ত্াি মটিািল, রিেলীক ত্াি 
অ্ন্তি, উদযম ত্াি অ্পরিসীম, শরক্ত ত্াি অ্পরিটময়। েটয় েযেয হগাো হদশটক 
একিাগাটে দশ-িাটিা িেি পাটয়ি ত্লায় হিট  হদওয়াি মটত্া গুণ ত্াি মটর্য রেল। 
মর্য আটমরিকায় ত্াি িাম শুিটল আোঁত্টক উেত্ িা, এমি হলাক হকউ হিই। দীঘল 
একয্যগ পটি োগ্রত্ িল গণশরক্ত। রকন্তু সাটপি মটত্া রপরচ্ছল হস, হশয়াটলি মটত্া রূ্ত্ল। 
োগ্রত্ গণশরক্তটক হকাটিা সযটয্াগই হস রদল িা। পে পালোটচ্ছ আোঁর্ কটিই গুপ্ত 
র্িাগাি অ্রত্ হগাপটি োিাে হিা াই কটি পার্াি কটি রদল হদটশি িাইটি। এ-
িযাপাটি সািায্য কিল অ্িযগত্ সযাোত্িা। পটিি রদি মািমযট া েিত্া িািা রদটয় হদ ল 
িারে  ারল পার  উটেটে, দযই হমটয় আি হসটক্রোরিটক রিটয় িলদপলী একিায়ক১২ 
উর্াও িটয় রগটয়টে র্িিত্ন সটমত্। হসই হথটকই র্িাত্টল ত্াি িাম আি হশািা য্ায়রি। 
ইউটিাটপি  িটিি কাগটে অ্িশয প্রায়ই কেয কােিয হশািা হগটে ত্াি সম্পটকল। 
 
হিটিে িলটল, আটজ্ঞ িযাোঁ, এই হসই ডি মযরিটলা, সাি হপটদ্রাি োইগাি। হ াোঁে রিটল 
োিটিি, সাি হপটদ্রাি িং িল সিযে আি সাদা, রর্রেটত্ য্া হল া রেল। হিিডািসি ওি 
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েদ্মিাম। আরম রকন্তু হ াোঁে রিটয় হেটিরে, পযারিস, হিাম, মারদ্রদ, িারসলটলািায় ১৮৮৬ 
সাটল রগটয়রেল ওি োিাে। প্ররত্রিংসাি েটিয ও ািকাি হলাটকও  য োঁেটে ওটক। 
অ্িটশটষ িরদশ হপটয়রেল এই াটি। 
 
রমস িাটিলে উটে িটস কাি  াো কটি শুিরেল কথািাত্লা। এ ি িলটল, এক িেি 
আটগ ডি মযরিটলাি সন্ধাি পায় ওিা। একিাি  ত্ম কিাি হর্িাও িটয়রেল, রকন্তু হয্ি 
ধপশারর্ক হপ্রত্াত্মািা আগটল হিট  রদটয়টে ওটক, হকশাগ্র েশল কিা য্ায়রি। এিাটিও 
হদ যি, োটলা মািযটষি হেটল রদলট ালা গািরসয়া  ত্ম িটয় হগল, রকন্তু আসল রপশার্ 
পাি িটয় হগল। রকন্তু সূয্ল হয্মি সরত্য, ডি মযরিটলাটকও হত্মরি একরদি  ত্ম িটত্ই 
িটি। একেি হগটে, আিাি একেি আসটি। হস িা-পািটল আসটি আি একেি। 
 
িলটত্ িলটত্ অ্ত্যন্ত ঘৃণায় কয োঁর্টক হগল রমস িাটিলটেি শীণল ময , মযরিিদ্ধ িল রশিা-িাি-
কিা সরু িাত্। 
 
হিামস িলটল, রকন্তু ইংটিটেি হমটয় িটয় আপরি এই িক্তািরক্তি ষেয্টে ঢয কটলি 
হকি? পৃ 
 
রথিীি হকাটিা আইি িা আদালটত্ এত্িটো অ্িযাটয়ি রির্াি কিা য্াটি িা িটল। িহু 
িেি আটগ সাি হপটদ্রাটত্ িক্তিদী িটয় হগটে, োিাে-হিা াই র্িিত্ন রিটয় রপশার্ ডি 
মযরিটলা। পারলটয় এটসটে। ত্াটত্ ইংলটন্ডি আইিিক্ষকটদি কী এটস য্ায়? আপিাটদি 
কাটে এসি ঘেিা অ্িয গ্রটিি ঘেিাি শারমল। রকন্তু িািাকাি আি িক্তপাটত্ি মটর্য 
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রদটয় আমিা হেটিরে, িিটকি শয়ত্াি য্রদ হকাথাও থাটক, ত্া এই ডি মযরিটলা। 
প্ররত্রিংসা-পাগল সিলিািািা য্ত্রদি প্ররত্রিংসা রিটত্ িা-হপটি িািাকাি কটি রফিটি, 
ত্ত্রদি শারন্ত আসটি িা এ-পৃরথিীটত্। 
 
ডি মযরিটলা হয্ কী সাংঘারত্ক হলাক, আরম ত্া োরি রমস িাটিলে। রকন্তু আপিাি গাটয় 
আোঁর্ লাগল কীোটি? 
 
সি িলি। শয়ত্াি ডি মযরিটলা িািা অ্রেলায় পি পি মািযষ  যি কিত্। য্ িই িয ত্ 
অ্মযটকি মটর্য প্ররত্ো আটে, ক্ষমত্া আটে, হিরশ উেটত্ রদটল ত্াি রিটেি রিপদ িটত্ 
পাটি, ত্াটকই েযটত্ািাত্া কটি হডটক এটি হশষ কটি রদত্। আমাি আসল িাম 
রসগটিািা১৪ রেক্টি হোিাটন্ডা। আমাি স্বামী লন্ডটি সাি হপটদ্রা রমরিস্টাি রেটলি। অ্মি 
মিৎ মািযষ েীিটি আি হদর রি। আমাটক উরি লন্ডটি হদট ি এিং রিটয় কটিি। ডি 
মযরিটলা য্ ি শুিল ওোঁি সযিাম, হডটক পাোল িারেটত্, ত্ািপি কয কয টিি মটত্া গুরল কটি 
হফটল রদল লাশ। আমাি স্বামী িয রদ্ধ কটি আমাটক সটে রিটয় য্ািরি, আোঁর্ কিটত্ 
হপটিরেটলি হিার্ িয় েীিন্ত আি রফিটত্ িটি িা। ডি মযরিটলা ওোঁি সমস্ত সম্পরে 
িাটেয়াপ্ত কিটল। স্বামীিািা আরম িাস্তাি রের রি িটয় িািাকাি কটি হিোটত্ লাগলাম 
হসই হথটক। ত্ািপটিই পত্ি ঘেল রপশার্ ডি মযরিটলাি, পারলটয় হগল র্িিত্ন আি 
হমটয়টদি রিটয়। রকন্তু একরদি য্াটদি িযটক ও আগুি জ্বারলটয়টে, য্াটদি েীিি ধ্বংস 
কটিটে, ত্ািা ওটক হেটে রদল িা। সংঘিদ্ধ িল, সরমরত্ িাপি কিল, প্ররত্জ্ঞা কিল, 
ডি মযরিটলাি িক্ত রদটয় হিারল হ লা িা পয্লন্ত সরমরত্ রেটক থাকটি। হিিডািসি 
েদ্মিাটম শয়ত্ািো এ াটি আস্তািা রিটয়টে শুটি োি পেল আমাি ওপি গেটিলটসি 
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র্াকরি রিটয় িারেি হেত্ি ঢয টক  িি র্ালাি কিাি। রপশার্ ডি মযরিটলা রকন্তু 
ঘযণাক্ষটিও কল্পিা কটিরি, প্রটত্যকরদি য্াি সটে মযট ামযর  িটস  ািাি হ টয়টে, ত্ািই 
স্বামীটক মাে এক ঘণ্টাি হিারেটশ হডটক রিটয় রগটয় অ্িটন্তি পরথক কটি হেটেটে। 
আরম শুর্য মটি মটি হিটসরে, ওি সটেও হিটস হিটস কথা িটলরে, হমটয়টদি ওপি 
য্থাকত্লিয কটিরে এিং সযটয্াটগি অ্টপক্ষায় হথটকরে। পযারিটস একো সযটয্াগ পাওয়া 
হগল, রকন্তু ও হিোঁটর্ হগল। আমিা সািাইউটিাটপ  টেি মটত্া এরদক-ওরদক কটি 
হিোলাম য্াটত্ হকউ রপেয রিটত্ িা-পাটি। ত্ািপি রফটি এলাম এ াটি। ইংলটন্ড এটসই 
এই িারেো রিটয়রেল ডি মযরিটলা। 
 
একেয  হথটম হফি িলটত্ শুরু কিল রমস িাটিলে : রকন্তু এ াটিও ওত্ হপটত্ রেল 
রির্ািকত্লািা। সাি হপটদ্রাি একেি উচ্চপদি মািযগণয িযরক্তি হেটল গািরসয়া দযেি 
একান্ত অ্িযগত্ অ্িযর্িটক রিটয় ধত্রি িটয়রেল ওটক ির্ কিাি েটিয। এই দযেটিি 
েীিটিও রকন্তু সিলিাটশি আগুি জ্বারলটয়টে ডি মযরিটলা। ত্াই প্ররত্রিংসাি আগুি 
রর্রকরর্রক জ্বলরেল রত্িেটিিই িযটক। রকন্তু রদটিি হিলায় ওিা সযরিটর্ কটি উেটত্ 
পািরেল িা ডি মযরিটলা ক টিা একা হিটিায় িা িটল, অ্ত্ীটত্ি দযষ্কটমলি সেী লযকাস িা 
হলাটপে সিসমটয় থাকত্ সটে। িাটত্ রকন্তু একা ঘযটমাত্, ওটক রিঃটশষ কিাি হমাক্ষম 
সময় ত্ িই। র্রেিাে ডি মযরিটলা রকন্তু পি পি দয-িাত্ এক ঘটি শুত্ িা, হিােই ঘি 
পালোত্। একরদি িাটত্ হশায়াি িযিিা আমাি িন্ধয টদি োরিটয় হদওয়াি িযিিা 
কিলাম। রেক কিলাম, দিো  যটল িা ি, অ্িিা অ্িযকূল থাকটল োিলায় সিযে আি 
সাদা আটলাি সংটকত্ হদ াি। হসই সংটকত্ হদ া িা-হগটল গািরসয়া হয্ি িা-আটস। 
রকন্তু হগল সি েণ্ডযল িটয়। কী কািটণ োরি িা, হসটক্রোরি হলাটপে সটন্দি কটিরেল 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

46 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আমাটক। রর্রেো সটি হল া হশষ কটিরে, এমি সমটয় হপেি হথটক লারফটয় পেল 
আমাি ওপি। ত্ািপি শুরু িল অ্মািয রষক অ্ত্যার্াি। রিশ্বাসঘাত্কত্াি শারস্ত মৃত্য য। ডি 
মযরিটলা ত্ িই েযরি িসাত্ আমাি িযটক, রকন্তু দযেটি রমটল শলাপিামশল কটি রেক 
কিটল, গািরসয়াটক আটগ  ত্ম কিা দিকাি। ডি মযরিটলা আমাি িাত্ হপেটি রিটয় 
রগটয় এমি হমার্ে রদটল হয্ িামো িা-িটল পারিরি। ত্ ি অ্িশয োিত্াম িা, 
গািরসয়াটক  যি কিাি েটিযই িাম োিটত্ র্াইটে। োিটল ক টিাই িলত্াম িা, িাত্ 
হেটে হগটলও িলত্াম িা। রর্রে ািা  াটম েটি রেকািা রল ল হসটক্রোরি রসলটমািি 
কিল আরস্তটিি কাফরলং রদটয়। গািরসয়াি িারে পারেটয় রদল র্াকি হোরসি িাটত্। 
হলাটপে আমাি পািািায় রেল িটলই আমাি রিশ্বাস, গািরসয়াটক রিটেি িাটত্  যি 
কটিটে ডি মযরিটলা। িারেি মটর্য ঢয রকটয়  যি কটিরি পাটে ত্দটন্তি সমটয় রিটেটদি 
পরির্য় প্রকাশ িটয় য্ায় এই েটয়। রকন্তু হ াোঁটপি মটর্য গািরসয়াি মৃত্টদি পটে থাকটল 
পযরলশ রকেযই আোঁর্ কিটত্ পািটি িা, অ্থর্ গািরসয়াি সযাোত্িা েয় হপটয় ডি 
মযরিটলাি রপেয হিওয়া হেটে হদটি। ত্ািপি হথটক এই পাোঁর্রদি অ্কথয অ্ত্যার্াি র্টলটে 
আমাি ওপি. হপে েটি হ টত্ হদওয়া িয়রি, রপটে হোিা রদটয় হ াোঁর্াটিা িটয়টে, দয-িাত্ 
হদ যি ক্ষত্রিক্ষত্ কটি হেটেটে, োিলা রদটয় একিাি হর্োঁর্াটত্ রগটয়রেলাম িটল মযট ি 
মটর্য িযাকো হেটস রদটয়টে। আমাি মটিািল হেটে হদওয়াি েটিয য্ত্িকম উপায় 
আটে, হকাটিাোই িারক িাট রি। আেটক দযপযটি হপে েটি িোৎ হ টত্ হদয়।  ািাি 
পটিই িয লাম, আরফং হমশাটিা রেল  ািাটি। হিহুোঁশ অ্িিায় মটি িল, হয্ি িাোঁরেটয় 
রিটয় য্াওয়া িটচ্ছ হকাথাও। গারেটত্ ওোটিাি পি সরম্বৎ রফিল। হদ লাম এই হশষ 
সযটয্াগ, িইটল ইিেীিটি আি মযরক্ত পাি িা। র্স্তার্রস্ত কিলাম, রেকটি হিরিটয় এলাম! 
ত্ ি এই হলাকরে দয়া কটি আমাটক োিটত্ োিটত্ ওটদি  প্পি হথটক রিটয় গারেটত্ 
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র্ারপটয় এ াটি এটি হফলটলি। েগিাি িাোঁরর্টয়টেি। ওটদি ক্ষমত্া হিই আি আমাি 
ক্ষরত্ কিাি। 
 
িীিটি শুিলাম অ্ত্যাশ্চয্ল এই কারিরি। ধিঃশব্দয েে কিল হিামস। মাথা হিটে িলটল, 
 াটমলা রকন্তু এ িও হশষ িয়রি। পযরলটশি কাে রমেল িটে, শুরু িল আইটিি কাে। 
 
ত্া রেক। িললাম আরম, য্ত্ দযষ্কমল কটি থাকয ক িা হকি ডি মযরিটলা, এই দযষ্কটমলি সাো 
ত্াটক হপটত্ই িটি। োটলা আইিটজ্ঞি িাটত্ হকস পেটল মামলা রেক সারেটয় হফলটি। 
হিা াটি, ডি মযরিটলা য্া রকেয কটিটে, আত্মিক্ষাি েটিয কটিটে। 
 
প্রসন্নকটে হিটিে িলটল, আটি িা যি, আইি রেরিসো আরমও োটলা িয র । আত্মিক্ষা 
এক রেরিস, আি োন্ডা মাথায় একেিটক েয রলটয় এটি  যি কিা আি এক রেরিস, ত্া 
হস য্ত্ রিপজ্জিক হলাকই হিাক িা হকি। িাইটগিটলি োোটে েদ্রটলাকটক কােগোয় 
িা দাোঁে কিাটিা পয্লন্ত আমাি স্বরস্ত হিই োিটিি। 
 
রকন্তু আিাি পযরলশ র্টিি হর্াট  র্যটলা রদল মিাপারপষ্ঠ েি মযরিটলা। এডমি রেটেি 
একো িারেটত্ ঢয টক হপেটিি দিো রদটয় হিরিটয় হগল কােলি হস্কায়াটি। ত্ািপি হথটক 
হিমালযম রিপাো িটয় হগল মযরিটলা পরিিাি, িাম পয্লন্ত আি হশািা হগল িা ইংলটন্ড। ে-
মাস পটি মারদ্রটদি এসকয রিয়াল হিাটেটল  যি িটয় হগল মিোলোি মািকয ইস আি ত্াি 
হসটক্রোরি রসগিি রুরল।  যরিিা র্িা পেল িা। হলাটক িলটল, রিরিরলস্টটদি কয কমল। 
রিিত্টদি োপা। েরি রিটয় হিকাি রেটে এল ইিটেকেি হিটিে। র্য ম্বটকি মটত্া 
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কাটলা হর্া , কতৃ্লত্বিযিক আকৃরত্ আি হ াোঁটপি মটত্া েয রু হদট ই হর্িা হগল ডি 
মযরিটলাটক। হসটক্রোরিি কালটর্ ময । হদট ও রর্িটত্ অ্সযরিটর্ িল িা হমাটেই। 
িয লাম, হদরিটত্ িটলও এত্রদটি হশষ িল গুপ্তরির্াি সরমরত্ি একমাে কাে। 
 
সটন্ধি রদটক পাইপ হ টত্ হ টত্ হিামস িলটল, োয়া ওয়ােসি, হকসো সরত্যই েিিেং 
োইটপি। দয-রদটক দযটো হদশ, দয-হদটশ িিসযেিক দযটো দল। মাট  স্কে ইরিটসি মটত্া 
রিিীি ইংটিে আি এই হুোঁরশয়াি গািরসয়া। এ িও য্রদ রকেয হিা াি থাটক, হত্া িলল, 
িয র টয় রদই। 
 
মযলাটো পাোঁর্ক রফটি এল হকি? 
 
িান্নাঘটি পাওয়া ওই অ্দ্ভযত্ মূরত্লোি েটিয। হলাকো সরত্যই িিলি, সাি হপটদ্রাি েেটলি 
মািযষ। মূরত্লোটক ও হদিত্াজ্ঞাটি পযটো কিত্। ত্াোহুটো কটি পালাটিাি সমটয় ওি 
সেী ওটক রিটত্ হদয়রি প্রাণরপ্রয় আিার্য হদিত্াটক। ত্াই কয সংস্কাটিি ত্ারগটদ রফটি 
এটসরেল পটিি রদি। োিলা রদটয় ওয়ােসিটক হদট  পারলটয়টে। রত্ি রদি পটি 
আিাি এটস র্িা পটেটে। হিটিে িযট রেল, হস আসটি, ত্াই আরম হিা িাি আটগই 
ফাোঁদ হপটত্ ত্াটক র্টিটে শুর্য ডি মযরিটলাটক রিরশ্চন্ত কিাি েটিয। আি রকেয? 
 
েয কটিা েয কটিা কটি হেো পার , গামলােিরত্ িক্ত, িািটকাশ-েিরত্ হপাটাো িাে, 
িান্নাঘটি অ্দ্ভযত্ এই রেরিসগুটলা হগল হকি? 
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মৃদয হিটস হিােিই  যলল হিামস। িলল, রব্র্রেশ রমউরেয়াটম রগটয় এ রিটয় পোশুিা 
কটিরে। রিটগ্রাটদি র্মল আি ডারকিীরিদযা, ত্েমে,  ােফয োঁক সম্বটন্ধ একািমযাটিি িই 
হথটক এই ক-ো লাইি রলট  এটিরে। হশাটিা : হিাংিা হদিত্াটদি উপাসিা কিাি েটিয 
েয েয  অ্থলাৎ ডারকিীরিদিা রকেয-িা-রকেয িরল হদটিই। িিিরল পয্লন্ত হদওয়া িয়, ত্ািপি 
মিামাংস রিটয় হোটোৎসি িয়। সিটর্টয় হিরশ িরল িয় সাদা হমািগ েযান্ত রেোঁটে 
হফটল। কাটলা োগল েিাই কটি আগুটি পযরেটয় িরল হদওয়াি প্রথাও আটে এটদি 
মটর্য। ত্ািটলই হদ , িিলি পাোঁর্ক অ্ত্যন্ত রিষ্ঠাি সটে পযটোআচ্চা কটি হগটে িান্নাঘটি। 
আমাটদি কাটে ত্া রকম্ভযত্রকমাকাি মটি িটয়রেল রেকই, এ ি হদ টল হত্া, 
রকম্ভযত্রকমাকাি শব্দোি সটে েয়ংকি শব্দোি ত্ফাত্  যি সামািযই। আটগও হত্ামাটক 
এ রিটয় িটলরে, ত্াই িয় রক? 
 
———– 
 
েীকা 
 
উইসটেরিয়া লটেি অ্যাডটেঞ্চাি কারিরি : ১৯০৮-এি পটিটিাই অ্গাস্ট ত্ারিট ি 
হকারলয়াসল মযাগারেটি এই গল্পরে প্রকারশত্ িয় দয রসেযলাি এেরপরিটয়ে অ্ি রম. হে. 
স্কে এটকলস িাটম। আিাি েযান্ড মযাগারেটিি হসটেম্বি এিং অ্টক্টািি ১৯০৮ দয রে 
সং যায় দয রে রকরস্তটত্ প্রকারশত্ এই গটল্পি িাম হদওয়া িটয়রেল দয হিরমরিটসে অ্ি রম. 
শাললক হিামস। প্রথম রকরস্তি রশটিািাম রেল দয রসেযলাি এেরপরিটয়ে অ্ি রম. হে. স্কে 
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এটকলস এিং রদ্বত্ীয় রকরস্তি রশটিািাম দয োইগাি অ্ি সাি হপটদা। পটি, গ্রন্থাকাটি 
সংকলিকাটল গল্পরেি িামকিণ কিা িয় রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি উইসটেরিয়া লে। 
 
১৮৯২ সাটলি মার্ল মাস : ত্ারি রে সর্িলি েয ল। কািণ ১৮৯১-এি এরপ্রল হথটক ১৮৯৪-
এি এরপ্রল পয্লন্ত হিামস রেটলি রিরুটেশ। দয রিোিল অ্ি শাললক হিামস গ্রটন্থি প্রথম 
গল্প দ্রিিয। 
 
হপাস্ট অ্রফস, হশরিং ক্রস : হিামটসি সমকাটল মটললে হিাটেটলি একত্লায় অ্িরিত্ 
হশরিং ক্রস হপাস্ট অ্রফস ইংলটন্ডি একরে প্রার্ীিত্ম হপাস্ট অ্রফস। এরে হসই সমটয় 
িাত্রদি হ ালা থাকত্। 
 
পযরুষ িা মরিলা : হকউ োিটত্ পাটিি স্কে পযরুটষি িাম। আিাি পদরিও িয়। 
এটক্ষটে িাম স্কে, পদরি এটকলস (িা ইরিস)। রকন্তু ইংটিে ওয়ােসি িযট রেটলি 
িাটমি আদযক্ষি হে পদরি স্কে এটকলস, হয্মি িায়টর্ৌর্যরি িা িসয মরিক িা ঘঘাষ 
দরস্তদাি িটয় থাটকি, হসইিকম। 
 
কটিলল কযারুথাসল : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয সরলোরি সাইরিস্ট গটল্প শাললক হিামস 
 াোঁর্ায় পযটিরেটলি িি কারুথাসলটক। ত্টি হস কটিলল িয়। 
 
ইিটেকেি হগ্রগসি : এই গটল্প োো হগ্রগসিটক আি হদ া য্ায় আ স্টারড ইি 
স্কািটলে উপিযাটস এিং রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয রগ্রক ইোিটপ্রোি গটল্প। 
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িাত্ একো িাটে : অ্রত্রথি ঘযম োরেটয় গািরসয়া য্ ি সময় োিাল, ত্ ি স্কে-
এটকলস রিটেি ঘরে হদ টল রকন্তু গািরসয়াি সি পরিকল্পিা িাির্াল িটয় হয্ত্। 
 
হিটসি কথা মটি করিটয় হদয় : হিটসি হঘােসওয়াি িা েরকটদি হপাশাটকি িটেি 
কথা মাথায় হিট  সম্ভিত্এই উরক্ত কিা িটয়টে। 
 
মযলাটো : য্াি িািা এিং মাটয়ি মটর্য একেি রিটগ্রা এিং অ্পিেি হশ্বত্াে, ত্াটদি 
মযলাটো (Mulato) িলা িয়। মযলাটো এিং হশ্বত্ােি সন্তািটক িলা িয় হকায়ািি 
(Quadroon) এিং হকায়ািি এিং হশ্বত্ােি সন্তাি অ্টক্টারুি (Octoroon) িাটম 
পরিরর্ত্। 
 
ডি : সমাটেি উোঁর্য স্তটিি মািযষটদি িাটমি আটগ িযিহৃত্ েযারিশ অ্রের্া। 
 
মর্য আটমরিকায় : অ্রর্কাংশ গটিষটকি মটত্ সাি হপটদ্রা িল ব্র্ারেল এিং ডি মযরিটলা 
ব্র্ারেটলি হশষ সম্রাে রদ্বত্ীয় হপটদ্রা িা ডম হপটদ্রা হদ আলকান্তািা। িােত্বকাল ১৮৩১ 
হথটক ১৮৮৯। ১৮৮৯-এ এক সামরিক অ্েয যত্থাটি গরদর্য যত্ িটয় ইউটিাটপ পারলটয় 
আটসি। 
 
িলদপলী একিায়ক : ব্র্ারেটলি সম্রাে রদ্বত্ীয় হপটদ্রা রকন্তু হদটশি সার্ািণ মািযটষি 
য্টথিই রপ্রয় রেটলি। 
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পযারিস, হিাম, মারদ্রদ, িারসলটলািা : ফ্রাটে িাের্ািী পযারিস িা পািী, ইত্ারলি িাের্ািী 
হিাম, হেটিি িাের্ািী মারদ্রদ এিং হেটিি িটো শিি িারসলটলািা, হকাটিাোই িন্দি 
িগিী িয়, হয্ াটি োিাে হয্টত্ পাটি। 
 
রসগটিািা : রসগটিািা িযিহৃত্ িয় ইত্ালীয় মরিলাটদি িাটমি প্রািটম্ভ; হেিীয় 
মরিলাটদি িাটমি আটগ িলা িয় হসটিািা। 
 
মািকয ইস : একেি মািকয ইস সম্মাটি রডউটকি হথটক িীর্য টত্ এিং আলল-এি ওপটি। 
 
রসগিি রুরল : এটক্ষটে, হেিীয় রুরলি িাটমি আটগ রসগিি িয়, হসিি থাকিাি 
কথা। আিাি, রুরল িাটমি হকাটিা হেিীয় পদরি হদ া য্ায় িা িটল োরিটয়টেি 
কটয়কেি গটিষক। 
 
রিরিরলস্ট : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয হগাটল্ডি পযাসটি গটল্পি েীকা দ্রিিয। 
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হনয াোঁজ ন শার নার ী়ে নাে  
[ রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ফ দয ব্রুস-পারেলংেি প্লযাি ] 

 
১৮৯৫ সাটলি িটেম্বি মাটসি তৃ্ত্ীয় সপ্তাটি গাঢ় িলটদ কয য়াশায় হেটয় রগটয়রেল সািা 
লন্ডি শিি। হসামিাি হথটক হিেরত্িাি পয্লন্ত হিকাি রেটেি ঘটিি োিলা রদটয় 
িাস্তাি ওপাটিি িারে পয্লন্ত হদ া য্ায়রি। প্রথম রদিো হিামস ঘটি িটস কাোল রিিাে 
একো  াত্ায় িকমারি  িি আো রদটয় হসোঁটে সূরর্পে ধত্রি কিাি কাে রিটয়; রদ্বত্ীয় 
আি তৃ্ত্ীয় রদিো কােল মর্যয্যগীয় সংগীত্ রিটয় এো ওি সাম্প্ররত্ক শ ; রকন্তু র্ত্য থল 
রদটিও প্রাত্িাশ হ টয় হর্য়াি হেটল উটে দাোঁোটিাি পি য্ ি হদ া হগল র্ের্টে োিী 
িাদারম কয য়াশািত্ল ত্ িও িাস্তা রদটয় হেটস র্টলটে এিং হত্টলি মটত্া হফাোঁো হফাোঁো 
আকাটি শারসলি কাটর্ েমটে, ত্ ি শরক্ত আি উদযটম োসা শাললক হিামটসি হমোে 
রেক িা া হগল িা। অ্িদরমত্ এিারেল হয্ি হফটে পেল অ্সরিষ্ণয  কথািাত্লায়, িসিাি 
ঘটি অ্রিি পদর্ািণায়। ি  কামটে ফারিলর্াটি েটি েো িােিা িারেটয় হস এক কাণ্ড 
কটি িসল িন্ধয িি। 
 
আমাটক িলল, ওয়ােসি,  িটিি কাগটে ইোটিরস্টং  িি-েিি আটে? 
 
আরম হত্া োরি ইোটিরস্টং  িি মাটি হিামস হিাট  হকিল অ্পিার্ সম্পরকলত্  িি। 
অ্টিক  িিই আটে  িটিি কাগটে; য্যদ্ধ লাগল িটল, সিকাটিি পত্ি ঘেটত্ পাটি, 
এক োয়গায় রিপ্লটিি সম্ভািিাও হদ া রদটয়টে রকন্তু এসি  িটিি হকাটিা আগ্রিই হিই 
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িন্ধয িটিি। ত্াই হফি অ্র্ীিোটি গেগে কিটত্ কিটত্ ঘিময় পা েয টকেয টক হিোটত্ 
লাগল হির্ািা। 
 
হোেলসমযাি য্রদ হ লাি সযটয্াগ িা-পায়, ত্াি য্া অ্িিা িয়–হিামটসি অ্িিা এ ি 
ত্াই। িকিক কিটত্ লাগল আপি মটি, লন্ডি শিিো হদ রে এটকিাটি হিরত্টয় 
পটেটে। কয য়াশায় ঢাকা এমি শিটিই হত্া দাপাদারপ কটি হিোটিা উরর্ত্ হর্ািডাকাত্ 
িদমাশটদি। আোল হথটক হিরিটয় এটস িাটঘি মটত্া লারফটয় পটে কাে হসটিই লম্বা 
হদটি–হকউ হেি পাটি িা। 
 
রেোঁর্টক র্য রি এন্তাি িটচ্ছ অ্িশয। 
 
অ্িজ্ঞায় িারসকাধ্বরি কটি হিামস িলটল, আটি োয়া সমাটেি কপাল োটলা আরম 
রিটে একো রক্ররমিাল িই। রিিাে এই হস্টে সাোটিা িটয়টে রক রেোঁর্টক র্য রিি েটিয? 
আিও রিিাে অ্পিাটর্ি উপয্যক্ত হক্ষে রক এো িয়? অ্পিার্ীটদি সযিণল সযটয্াগ হত্া 
এ িই। 
 
ত্া য্া িটলে। 
 
ওয়ােসি, একটঘটয়রম কােটত্ র্টলটে মটি িটচ্ছ। 
 
হেরলগ্রাম রিটয় ঘটি ঢয কল র ।  াম রেোঁটে অ্ট্টিারস িাসল হিামস। 
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আটি সিলিাশ! হশষকাটল মাইক্রফে দাদা আসটে হোটো োইটয়ি আস্তািায়। 
 
এমিোটি িলে হয্ি ত্াি আসাো একো আশ্চয্ল িযাপাি। 
 
িন্ধয , োম য্রদ িটোিাস্তায় িাোঁর্া লাইি হেটে িোৎ গরলি মটর্য ঢয টক পটে, অ্িাক িটি 
হত্া? আমাি এই দাদারেিও িাোঁর্া লাইটি িল পলমল আস্তািা, ডাটয়ারেরিস িাি আি 
হিায়াইে িল। এই লাইটিই র্ক্রিৎ হস হঘাটি–হিলাইি ক টিা িয় িা। েীিটি 
একিািই হস এটসরেল এ াটি। আে িোৎ লাইি হেটে হিরিটয় হগল হকি োিটত্ 
পািরে িা। 
 
হেরলগ্রাটম ত্া হলট রি? 
 
হেরলগ্রামো িারেটয় রদল হিামস। আরম পেলাম : 
 
কযাটডাটগটিি িযাপাটি এ যরি হদ া কিি। মাইক্রফে। 
 
কযাটডাটগি ওটয়স্ট িামো রকন্তু শুটিরে। 
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রকন্তু আমাি রকেযই মটি পেটে িা। অ্িাক িরচ্ছ দাদাি হিলাইি িওয়া হদট । কক্ষপথ 
হথটক গ্রি রেেটক য্াওয়া আি মাইক্রফে দাদাি অ্িয পথ পরিক্রমা কিা একই িযাপাি! 
োটলা কথা, মাইক্রফে রক রর্ে ত্া োি হত্া? 
 
রগ্রক হদাোষীি মামলা িাটত্ এটল সামািয রকেয শুটিরে সিকারি র্াকয টি, এই পয্লন্ত 
োরি! 
 
 যক যক কটি হিটস উেল, ত্ ি হত্ামাটক ত্ত্ো রর্রিরি িটল  যটল িরলরি। মাইক্রফে 
রব্র্রেশ সিকাটিি র্াকরি কটি রেকই রকন্তু মাট  মাট  ও রিটেই রব্র্রেশ সিকাি িটয় 
য্ায়। 
 
কী আটিাল-ত্াটিাল িকে োয়া! 
 
োিত্াম অ্িাক িটয় য্াটি। মাইক্রফে িেটি মাইটি পায় মাে সাটে র্ািটশা পাউন্ড। 
রর্িকালই অ্টিযি অ্র্ীটি হ টে এটসটে, েীিটি হকাটিািকম উচ্চাশা হিই, সম্মাি িা 
উপারর্ ক টিাই পাটি িা। ত্া সটত্ত্বও ত্াটক োো মাট  মাট  এটদটশি র্টল িা–র্লটি 
িা। 
 
কীোটি শুরি? 
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ও-িকম একো সাোটিা  ক টক ত্কত্টক হব্র্ি আি দয রে হিই িটল। ফটল রিটেই 
রিটেটক এমি একো অ্িিায় এটি হফটলটে হয্ পািা হদওয়াি মটত্া রদ্বত্ীয় িযরক্ত আি 
হিই। মগটেি মটর্য অ্েস্র ঘেিা হেটস িা িাি এমি আশ্চয্ল ক্ষমত্া েীরিত্ হকাটিা 
মািযটষি মটর্য হদর রি। রিিাে হয্ ক্ষমত্া আরম অ্পিার্ী অ্টেষটণ লারগটয়রে, ও ত্া 
সিকারি কাটে লারগটয়টে। রিপযল এই ক্ষমত্াি অ্রর্কািী িটলই সি রডপােলটমে হথটকই 
হয্টকাটিা িযাপাটি র্িম রসদ্ধান্ত হিওয়াি োিো হেটে হদওয়া িয় ওি ওপি। ও িল 
হসন্ট্রাল এেটর্ি, রিয়ারিং িাউস ওি মগে হথটক হয্ রসদ্ধান্ত হমটেঘটষ হিরিটয় য্াটি, 
ত্াটত্ সি রদক িটক্ষ িটিই। অ্টিযিা শুর্যই রিটশষজ্ঞ, ও রকন্তু সিলজ্ঞ। র্টিা হকাটিা 
মেীমশায় হকাটিা একো িযাপাটি হিৌরিোগ, োিত্িষল, কািাডা আি র্াত্য  সম্পটকল 
পিামশল র্াি। এি েটিয আলাদা দপ্তি আটে। সি দপ্তি হথটক আলাদাোটি পিামশল 
রিটত্ পাটিি। রকন্তু মাইক্রফটেি হব্র্টি সি দপ্তিই োসা। ও একাই সমসযাোি সিিকম 
সম্ভািিা হেটি রিটত্ পাটি মাথাি মটর্য সি  িি হফাকাস কটি রিটয় একই সমসযাি 
কত্িকম প্ররত্রক্রয়া রিরেন্ন হক্ষটে হদ া রদটত্ পাটি, র্ে কটি িটল রদটত্ পাটি। আটগ 
এইেিযই শেলকাে পিামশলদাত্া রিটসটি কাটে লাগাটিা িত্ মাইক্রফেটক–এ ি ত্াটক 
োো একদণ্ড র্টল িা। ওি ওই রিিাে হব্র্টি পায়িাি  যপরিি মটত্া হোটো হোটো 
 যপরিটত্ িাটেযি  িি থটি থটি সাোটিা থাটক িটলই র্টক্ষি রিটমটষ ওি মত্ামত্ 
হপটয় রব্র্রেশ সিকাি িটত্ল য্ায়। একারর্কিাি োরত্ি িীরত্ রির্লারিত্ িটয়টে ওি 
পিামটশলি রেরেটত্। এই রিটয়ই আটে ও, এইসিই ওি র্যাির্ািণা, মািরসক িযায়াটমি 
উপাদাি। মাট  মাট  হোটো াটো সমসযা রিটয় আরম দ্বািি িটল রেটেটফাোঁো িয রদ্ধ িষলণ 
কটিটে আমাটক রকন্তু আেটক হয্ হদ রে উলটো িযাপাি। রিিাে িৃিেরত্  যটদ পৃরথিীি 
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কাটে আসটে। হক এই কযাটডাটগি ওটয়স্ট? ত্াটক রিটয় মাইক্রফটেি িোৎ মাথািযথা 
হকি? 
 
হসাফাি ওপি হথটক কাগটেি ত্াো িাোঁেকাটত্ িাোঁেকাটত্ উটেরেত্োটি িললাম–
হপটয়রে, হপটয়রে! গত্ মেলিাি সকাটল পাত্ালটিটল একো হোকিাি মৃত্টদি পাওয়া 
হগটে–িাম ত্াি কযাটডাটগি ওটয়স্ট। 
 
রসটর্ িটয় িসল হিামস, পাইপো হোোঁে পয্লন্ত আি হপৌঁটোল িা। 
 
ওয়ােসি, িযাপািো রিঃসটন্দটি গুরুত্ি। সামািয একো মৃত্য য রিটয় হিলাইটি র্লাি পাে 
িয় আমাি এই দাদারে। য্দূি মটি পেটে হোকিা হেি হথটক পটে মািা হগটে। পটকে 
মািা য্ায়রি, হকউ হেটলও হফটল হদয়রি–মািরপে িা র্য রিডাকারত্ি িামগন্ধ হিই। এ-
িকম একো রেটে িযাপাটি মাইক্রফে মাথা ঘামাটচ্ছ হকি? আশ্চয্ল িযাপাি হত্া! 
 
ত্দটন্তি ফটল হিশ রকেয আশ্চয্ল  িি োিা হগটে। হকসো রকন্তু অ্দ্ভযত্। 
 
িইটল আমাি োই মাথা ঘামায়। আমলটর্য়াটি আে িটয় শুটয় হিামস িলটল, িটলা োয়া, 
আরম শুিরে। 
 
হোকিাি িয়স সাত্াশ, িাম আথলাি কযাটডাটগি ওটয়স্ট, আইিযটো, উলউইর্ 
আটসলিাটলি হকিারি। 
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ত্াি মাটি সিকারি র্াকয টি। মাইক্রফটেি লাইটি এটস হগল হদ রে! 
 
গত্ হসামিাি িাটে িোৎ হিরিটয় য্ায় উলউইর্ হথটক। হশষ হদট টে ত্াি প্রণরয়িী রমস 
োটয়াটলে ওটয়স্টিযরি সটন্ধ সাটে সাত্োি সমটয় ত্াি কাে হথটকও িোৎ রিদায় হিয় 
হোকিা। কািণো হমটয়োও িয টত্ পািরি হকিিা হকাটিািকম  গো ারে িয়রি 
দযেটিি মটর্য। মৃত্টদিো পায় মযাটসাি িাটম একেি হিলকমলর্ািী। লাইটি হপ্লে িসায় 
হস। হদিো পাওয়া য্ায় লন্ডি পাত্ালটিটলি আল্ডটগে হস্টশটিি রেক িাইটি। 
 
ক ি? 
 
মেলিাি হোি েোয়। হস্টশটিি কাোকারে হিললাইি হয্ াটি োটিটল ঢয কটে, হসই াটি 
পযিরদটক হয্টত্ িাোঁ-িারত্ লাইটিি হিশ  ারিকো ত্ফাটত্ পটেরেল হদিো–মাথাো 
এমিোটি হথোঁত্টল রগটয়টে হয্ হদ টলই হিা া য্ায় হেি হথটক িা-পেটল লাইটিি র্াটি 
হদিো ওোটি পটে থাকটত্ পাটি িা। িাইটিি িাস্তা হথটক হডডিরড এটি ও াটি 
হফলটত্ হগটল হস্টশটিি রেরকে কাটলক্টটিি হর্াট  পেত্। 
 
িয লাম। েীরিত্ অ্থিা মৃত্ অ্িিায় হেি হথটক িয় রিটে পটে হগটে, িা িয় হেটল 
হফটল হদওয়া িটয়টে। ত্ািপি? 
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হয্-লাইটিি র্াটি হডডিরড পাওয়া হগটে, হসই লাইি রদটয় পরশ্চম হথটক পূটিল হেি 
য্ায়। মা িাটত্ হোকিা হেি হথটক পটে মািা হগটে রকন্তু হেটি উটেরেল ক ি র্িা 
য্াটচ্ছ িা। 
 
রেরকেো হদ টলই হত্া র্িা য্ায়। 
 
রেরকে-রফরকে রকেযই পাওয়া য্ায়রি পটকটে। 
 
রেরকে পাওয়া য্ায়রি! ওয়ােসি, এ হত্া োরি আশ্চয্ল িযাপাি! আরম োরি রেরকে িা-
হদর টয় হমটোপরলোি হেটিি প্লযােফটমলই হঢাকা য্ায় িা। রেরকেো রক ত্ািটল পটকে 
হথটক সরিটয় হফলা িটয়টে পাটে রেরকে হদট  হিা া য্ায় হকাি হস্টশি হথটক উটেটে 
িটল?  যিই সম্ভি। িারক কামিাি মটর্য রিটেই হফটল রদটয়টে? হসোও সম্ভি। পটয়েো 
রকন্তু িীরত্মটত্া অ্দ্ভযত্। র্য রিডাকারত্ি িামগন্ধ হত্া হিই, ত্াই িা? 
 
হসইিকমই হদ া য্াটচ্ছ। পটকটে য্া পাওয়া হগটে, ত্াি ফদলো হশাটিা। দয-পাউন্ড 
পটিটিা রশরলং রেল মারিিযাটগ; কযারপোল অ্যান্ড কাউরেে িযাটঙ্কি একো হর্কিই–
উলউইর্ ব্র্াটঞ্চি; এই হর্কিই হথটকই হলাকোি রেকয রেকয রষ্ঠ োিা য্াটি। উলউইর্ 
রথটয়োটিি দযটো হিস-সাকলল রেরকেও রেল পটকটে–ত্ারি  ওই রদটিি। ইেরিং হশাটয়ি 
রেরকে। আি হোটো এক পযাটকে হেকরিকযাল কাগেপে। 
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 যরশ িল হিামস হদ টল হত্া ওয়ােসি পি পি সি রমটল য্াটচ্ছ! রব্র্রেশ সিকাি–
উলউইর্ অ্স্ত্রাগাি হেকরিকযাল কাগেপে–মাইক্রফে দাদা। ওই হত্া এটস হগটে 
মাইক্রফে। 
 
ঘটি ঢয কটলি মাইক্রফে হিামস। রদিয লম্বা-র্ওো হর্িািা। রিিাে হর্িািাি মটর্য 
শািীরিক শরক্ত হয্ি একেয  হিরশোটি প্রকে অ্থর্ র্টেি িয রদ্ধসমযজ্জ্বল মযণ্ড ািা হদ টল 
র্টেি কথা আি মটি থাটক িা। ইোত্-রূ্সি হকােটি িসাটিা র্ািাটলা হর্া , কাটেি 
দৃঢ় হোোঁে এিং কতৃ্লত্বিযিক ললাে–সি রমরলটয় হর্টয় থাকাি মটত্া। র্েোি কথা েয টল 
হয্টত্ িয়–রিিাে ওই মস্তটকি মটর্য শরক্তশালী পদলাোি কথাই হকিল মটি হেটগ থাটক। 
 
হপেটি হপেটি এল হলসটেড–স্কেলযান্ড ইয়াটডলি রডটেকরেে। দযেটিিই ময  গম্ভীি। 
ওোিটকাে  যটল আমলটর্য়াটি িসটলি মাইক্রফে হিামস। 
 
িলটলি, শাললক, হকসো অ্রত্ য্াটচ্ছত্াই। হিােকাি অ্টেযস পালোটিা আমাি র্াটত্ 
সয়! রকন্তু িা-এটসও পািলাম িা। শযাম হদটশি অ্মি েরুরি সমসযা হফটল র্টল আসটত্ 
িল প্রর্ািমেীি েেফোরি হদট  –হিৌরিোটগি প্রশাসি দপ্তটি হগটল শুিরি হয্ি 
র্াকোো হিালত্া গুিগুি কিটে–উটেেিায় হকউ আি রিি হিই। কাগে পটেরেস 
হত্া? 
 
এইমাে পেলাম। হেকরিকযাল কাগেপেগুটলা কীটসি? 
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এই হি, রেক পটয়টে এটস হগরল হদ রে! কপাল োটলা কাগটে ওো হিটিায়রি–হিটিাটল 
রঢ রঢ পটে হয্ত্। হোকিাি পটকটে পাওয়া হগটে ব্রুস-পারেলংেি সািটমরিটিি িকশা। 
িামো শুটিরেস রিশ্চয়? 
 
শুর্য িামই শুটিরে–ত্াি হিরশ িয়। 
 
িকশাো সাংঘারত্ক গুরুত্বপূণল। গুপ্ত িা াি সিিকম হর্িাই কটিরেল সিকাি। ব্রুস-
পারেলংেি সািটমরিি েটল িামটল হস-ত্িাটে হকাটিা য্যদ্ধোিােটকই আি য্যদ্ধ কিটত্ 
িটি িা। রত্রিশো আলাদা হপটেে রিটয় ধত্রি িটয়টে হগাো িকশাো–প্রটত্যকো হপটেে 
সমাি গুরুত্বপূণল–হকাটিাোটকই িাদ হদওয়া য্ায় িা, রদটল প্লযাি হকোঁটর্ য্াটি। প্লযািো গুপ্ত 
িা াি হর্িায় হকাটিা ত্রুরে িয়রি। অ্স্ত্রাগাটিি লাটগায়া হগাপি হর্ম্বাটি রসন্দযটকি মটর্য 
িা া িটয়টে এিং হস-ঘটিি দিো োিলায় এমি িযিিা কিা আটে হয্ হর্াি ডাকাটত্ি 
হর্াটোপযরুটষি ক্ষমত্া হিই হেত্টি হঢাকাি। অ্রফস হথটক এ-িকশা হিরিটয় য্াওয়াি 
হকাটিািকম সম্ভািিা কল্পিাও কিা য্ায় িা। হিৌরিোটগি রর্ফ কিোক্টি য্রদ ইটচ্ছ 
কটিি িকশাো হদ টিি, ত্ািটল ত্াোঁটকও আসটত্ িটি ওই ঘটিি মটর্য। উলউইর্ 
অ্রফটস। ত্া সটত্ত্বও লন্ডটিি িযটক একেি েয রিয়াি িাটকলি মৃত্টদটিি পটকটে পাওয়া 
হগল েীষণ গুরুত্বপূণল সাংঘারত্ক হগাপিীয় এই প্লযাি। সমস্ত সিকারি মিল ত্াই এ ি 
থিিরি কম্প এই িযাপাি রিটয়। 
 
রকন্তু প্লযাি হত্া হপটয় হগে? 
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িা, শাললক িা! দশো কাগে সিাটিা িটয়রেল উলউইর্ হথটক। ত্াি মটর্য সিটর্টয় 
দিকারি রত্িটে কাগে একদম হিপাো–সাত্ো পাওয়া হগটে হোকিাি পটকটে। িারক 
রত্িটে ত্ািটল হগল হকাথায়? পযরলশ আদালটত্ি ওইসি রেোঁর্টক মামলা রশটকয় ত্য টল 
আদা েল হ টয় হলটগ পে–হদটশি কাে কি–ইংলন্ড কৃত্জ্ঞ থাকটি হত্াি কাটে। 
সমসযাো আন্তেলারত্ক, হ য়াল থাটক হয্ি রেোঁর্টক হকস িয়। কাগেপে কযাটডাটগি 
ওটয়স্ট সিাটত্ হগল হকি, রত্িটে কাগে এ ি হকাি র্য টলায়, কযাটডাটগি পিটলাটক 
হগল কীোটি, হিললাইটিি র্াটিই-িা িশ্বি হদিো হপৌঁটোল কী কটি, শয়ত্ারি র্ক্র 
ফাোঁস কিা য্ায় কীোটি এত্গুটলা প্রটশ্নি েিাি হত্াটক িাি কিটত্ িটি। 
 
দাদা, হত্ামাি হর্া  আমাি মটত্াই র্ািাটলা। ত্য রম রিটে হদ ে িা হকি। 
 
ত্থয এটি হদ–হর্য়াটি িটস মাথা  াোঁরেটয় সমার্াি িাত্টল হদি। রকন্তু েযটোেযরে কিা 
আমাি হপাষায় িা। হিলগাডলটক রগটয় হেিা কিা, রক উপযে িটয় হলে রিটয় মারে 
পিীক্ষা কিা–ওসি আমাি কয রষ্ঠটত্ হল া হিই। কােো হত্াি। িটো িকটমি হ ত্াি-
হেত্াি পাওয়াি ইটচ্ছ য্রদ থাটক হত্া— 
 
হিটস উেল শাললক হিামস। 
 
মাথা হিটে িলটল, আরম হ রল, হ লটত্ োটলািারস িটল। হকসো সরত্যই ইোটিরস্টং। 
রকন্তু আিও রকেয ঘেিা র্াই হয্। 
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এই কাগেো িা –এটত্ দিকারি পটয়ে আি রকেযরেকািা রলট  এটিরে। কাগেপে 
িা াি মূল দারয়ত্ব সযাি হেমস ওয়ালোটিি। েদ্রটলাটকি মাথাি র্য ল হপটকটে সিকারি 
কাটে, অ্সীম শ্রদ্ধা আি রিশ্বাটসি পাে, রডরগ্র রল টত্ হগটল দয-লাইটিও র্টি িা—এি 
হদশাত্মটিার্ রিটয় হকাটিা প্রশ্ন ওটে িা। রসন্দযটকি দযটো র্ারিি একো থাটক এোঁি কাটে। 
হসামিাি অ্রফস োইটম কাগেগুটলা রসন্দযটকই রেল। র্ারি রিটয় সযাি হেমস রত্িটে 
িাগাদ লন্ডি িওিা িি। সটন্ধি রদটক এ-ঘেিা য্ ি ঘটে উরি ত্ ি িািটক্র হস্কায়াটি–
অ্যাডরমিাল রসিটিয়াটিি িারেটত্ িটস। 
 
 িিো য্ার্াই কিা িটয়টে হত্া? 
 
িটয়টে। সযাি হেমটসি োই কটিলল েযাটলিোইি ওয়ালোি িটলটেি উলউইর্ হথটক 
ক ি হিরিটয় রগটয়রেটলি সযাি হেমস। অ্যাডরমিাল রসিটিয়াি িটলটেি উরি লন্ডটি 
রেটলি ক ি। কাটেই এরদক রদটয় সযাি হেমসটক র্াোঁর্া হথটক িাদ হদওয়া হয্টত্ 
পাটি। 
 
রদ্বত্ীয় র্ারিো কাি কাটে থাটক? 
 
রমস্টাি রসডরি েিসটিি কাটে একর্াটি রসরিয়ি িাকল আি িকশা আোঁরকটয় হলাকো 
রিমষল োইটপি, িয়স র্রিশ, রিটয় কটিটে, হেটল-হমটয় পাোঁর্রে। কম কথা িটল,  াটে 
 যি, কাটেি হিকডল োটলা, রকন্তু সিকমলীটদি কাটে অ্রপ্রয়। ত্াি িউ িটলটে, হসামিাি 
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সটন্ধো িারেটত্ই রেল রসডরি েিসি–ঘরেি হর্টি হ ালাটিা র্ারি কােোো িয়রি এক 
হসটকটন্ডি েটিযও। 
 
কযাটডাটগি সম্বটন্ধ এিাি িটলা। 
 
হোকিা র্াকরিটত্ এটসটে িেি দটশক। মাথা গিম, কাে োটলা, হসাো র্রিটেি 
হলাক। ওি রিরুটদ্ধ আমাটদি িলাি রকেয হিই। অ্রফটস রসডরি েিসটিি রেক পটিই 
ওি িাি। কাটেি  ারত্টি হিােই প্লযাি িাোর্াো কিটত্ িটয়টে। প্লযাটি িাত্ হদওয়াি 
সযটয্াটাগ আি কাটিা হিই। 
 
িাটে প্লযাি রসন্দযটক ত্য টলরেল হক? 
 
রসরিয়ি িাকল রমস্টাি রসডরি েিসি। 
 
েযরিয়াি িাকল কযাটডাটগি ওটয়টস্টি পটকটে য্ ি প্লযাি পাওয়া হগটে, ত্ ি র্য রিো হস-
ই কটিটে–এ রিটয় রদ্বমত্ আটে রক? 
 
হিই। রকন্তু শাললক, েে হত্া ত্াটত্ পরিষ্কাি িটচ্ছ িা িিং িােটে। হয্মি, কাগেপে ও 
রিটত্ হগল হকি? 
 
রিরিমটয় োকা হপত্ রিশ্চয়? 
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কটয়ক িাোি পাউন্ড হত্া হপত্ই। 
 
রিরক্র কিাি উটেশয োো লন্ডটি কাগে রিটয় য্াওয়াি আি হকাটিা উটেশয আটে রক? 
 
আমাি মাথায় হত্া আসটে িা। 
 
ত্ািটল কাে শুরু কিাি েটিয এই উটেশযো র্টি এটগাটিা য্াক। ওটয়স্ট হোকিা 
কাগে রিটয়টে িকল র্ারি রদটয়— 
 
একো িকল র্ারিটত্ িত্ িা, শাললক। কটয়কো লাগটি। সদি দিো  যলটত্ িটি, ঘটিি 
দিো  যলটত্ িটি। 
 
হিশ হত্া, হিশ কটয়কো িকল র্ারি রিটয় কাগে সিাল হোকিা। লন্ডটি হগল রিরক্র 
কিটত্। মত্লি রেল হোটিি আটগই রফটি রসন্দযটক ঢয রকটয় িা টি আসল প্লযাি। রকন্তু 
লন্ডটি িাটত্ িাটত্ ফল হপল রিশ্বাসঘাত্কত্াি। 
 
কীোটি? 
 
উলউইটর্ হফিাি সমটয় হেটিই ত্াটক  যি কিা িয়–লাশ হফটল হদওয়া িয় লাইটিি 
র্াটি। 
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লাশ পাওয়া হগটে আল্ডটগে হস্টশটিি কাটে। হস্টশিো লন্ডি রব্র্ে হপরিটয়–উলউইর্ 
য্াওয়াি িাস্তায়। 
 
লন্ডি রব্র্ে হপরিটয় য্াওয়াি কািণও রিশ্চয় আটে। কামিায় এমি হকউ রেল য্াি সটে 
ত্ময় িটয় কথা িলরেল হোকিা। কথাি হশটষ ির্সা, িাত্ািারত্,  যি। অ্থিা িয়টত্া 
কামিা হথটকই রিটেই লারফটয় িাোঁর্টত্ রগটয় মািা হগটে। সটে হয্ রেল, দিো িন্ধ কটি 
রেল। ঘি কয য়াশায় হকউ োিটত্ও পািল িা কী ঘটে হগল। 
 
রকন্তু হত্াি রিটেি য্যরক্তটত্ই ফাোঁক হথটক য্াটচ্ছ, শাললক। প্লযাি রিরক্র কিটলও হয্-হলাক 
সটন্ধ িাগাদ লন্ডি য্াটি, হস উলউইর্ রথটয়োটি সটন্ধি হশাটয়ি রেরকে কােটত্ য্াটি 
হকি? প্রণরয়িীটক মা পটথ হফটল লম্বা হদটি হকি? 
 
হলসটেড এত্ক্ষণ েেফে কিরেল কথাি য্যদ্ধ শুিটত্ শুিটত্। এিাি দযম কটি িটল 
উেল, হর্াোঁকা হদওয়াি েটিয। 
 
 যিই অ্সার্ািণ হর্াোঁকা সটন্দি হিই। এই হগল হর্াোঁকা-ত্টত্ত্ব আমাি প্রথম আপরে। রদ্বত্ীয় 
আপরে িল এই : হোটিি আটগই কাগে দশো রফরিটয় িা-আিটল রকন্তু র্য রি ফাোঁস িটয় 
য্াটি হেটিও হস পটকটে কটি মাে সাত্ো কাগে রিটয় রফিরেল হকি? িারক রত্িটে 
হগল হকাি মযলযটক? ত্া োো এত্ কাে ে পযরেটয় িকশা হির্টত্ হয্ লন্ডি হগল, িকশা-
হির্াি োকাো পটকটে িা-রিটয়ই-িা হস রফিরেল হকি? 
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হলসটেড ধত্রি িটয়ই রেল েিাি হদওয়াি েটিয। িটল উেল, এ আি এমি কী করেি 
িযাপাি। হির্টি িটলই রিটয় রগটয়রেল লন্ডটি। রকন্তু দটি হপাষাল িা িটল রফিরেল 
হয্ ািকাি রেরিস হস াটি হিট  হদটি িটল। শত্রুি র্ি োেটি হকি, হপেি হপেি 
এল, হেটিি মটর্য  যি কিল, সিটর্টয় দিকারি িকশা রত্িটে পটকেি কিল, লাশ 
িাইটি হফটল রদল, লযাো র্য টক হগল। হকমি? সি সমসযাি সমার্াি হপটয় হগটলি রক 
িা? 
 
কাটে রেরকে রেল িা হকি? 
 
হকাি হস্টশটিি কাটে শত্রুি র্ি থাটক, পাটে ত্া ফাোঁস িটয় য্ায়, ত্াই  যরি রিটেই 
রেরকেো সরিটয়টে পটকে হথটক। 
 
ত্ািটল আি এত্  ঞ্ঝাে হকি? রিশ্বাসঘাত্ক প্রাণ রদটয় প্রায়রশ্চে কটিটে, সািটমরিটিি 
িকশাও এত্ক্ষটণ শত্রুি হদটশ র্টল হগটে। ত্ািটল আি  াটমাকা মাথা ঘারমটয় 
দিকািো কী? 
 
ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উটে ষাোঁটেি মটত্া গাোঁক গাোঁক কটি রর্ৎকাি কটি উেটলি 
মাইক্রফে-গা হত্াল, শাললক, গা হত্াল! আমাি মি িলটে হত্াটদি এ সি অ্িযমািই েয ল–
হগাো হথটকই েয ল। উটে পটে কাটে হলটগ য্া, অ্কয িটল িািা হদ, সংরিি হলাকেিটদি 
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র্টি হেিা কটি িাস্তািািযদ কটি োে। সার্যমটত্া য্া কিটত্ পারিস–হকাটিাো িারক 
িার সরি। হদশটক এোটি হসিা কিাি এত্ িটো সযটয্াগ েীিটি ত্য ই পাসরি। 
 
কাোঁর্  াোঁরকটয় হিামস িলটল, রেক আটে, রেক আটে। হদর  কী কিা য্ায়! ওয়ােসি, উটে 
পটো। হলসটেড, র্টলা আমাি সটে আল্ডটগে হস্টশটি। মাইক্রফে, ঘটিি হেটল ঘটি 
য্াও। সটন্ধি মটর্যই  িি হদাি। ত্টি  যি একো রকেয আশা কটি হথটকা িা। 
 
একঘণ্টা পটি আল্ডটগে হস্টশটিি রেক আটগ োটিল হথটক হিরিটয় আসা পাত্ালটিটলি 
র্াটি এটস দাোঁোলাম আরম, হিামস আি হলসটেড। হিল হকাম্পারিি ত্িফ হথটক 
একেি সদাশয় লালমযট া িৃদ্ধ েদ্রটলাক এটলি সটে। 
 
লাইি হথটক ফয ে রত্টিক ত্ফাটত্ একো োয়গা হদর টয় েদ্রটলাক িলটলি, লাশ 
পটেরেল এই াটি। হদ টলই িয টিি ওপি হথটক পো সম্ভি িয়–হেটিি হেত্ি হথটক 
েয োঁটে হদওয়া িটয়টে। য্দূি  িি হপটয়রে, হসামিাি মা িাটত্ হয্-হেিো হগটে এ াি 
রদটয় লাশ হফলা িটয়টে হসই হেি হথটকই। 
 
কামিাগুটলা পিীক্ষা কটি হদ া িটয়টে? মািরপটেি রর্হ্ন পাওয়া হগটে? 
 
হস-িকম রর্হ্ন িা রেরকে রকেযই পাওয়া য্ায়রি। 
 
হকাটিা দিো হ ালা রেল রক? 
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িা। 
 
হলসটেড িলটল, আমিা অ্িশয একো  িি হপটয়রে। আল্ডটগে হস্টশটি হেি হঢাকিাি 
রেক আটগ হসামিাি এগাটিাো র্রিশ িাগাদ র্পাস কটি একো োিী রেরিস পোি 
আওয়াে পায় একেি য্ােী–ঘি কয য়াশাি েটিয রকেয হদ া য্ায়রি। আটি, আটি, রম. 
হিামস, ওো কী কিটেি? 
 
রিঃসীম আগ্রটি উেীপ্ত মযট  ইোটত্ি হিললাইটিি পাটি রিটমষিীি িয়টি হর্টয় রেল 
শাললক হিামস। হিললাইি হয্ াটি হিোঁটক হিরিটয় এটসটে োটিটলি মটর্য হথটক হর্টয় 
আটে রেক হসইরদটক। আল্ডটগে একো েংশি হস্টশি, অ্টিক হিললাইটিি কাোকারে 
র্টলটে হস াটি হিামটসি সাগ্রি র্ািরি রিিদ্ধ এইসি লাইটিি কাোকয রেি রদটক। এ 
হর্িািা, এ র্ািরি–আরম রর্রি। রথিরথি কটি কাপটে িাটকি পাো, হিোঁটক শক্ত িটয় 
রগটয়টে পাত্লা হোোঁে, িরঙ্কম হর্িািা রিটয়টে েয রু হোো। 
 
রিেরিে কটি িলল আপি মটি, পটয়েস! 
 
কী িলটেি িলযি হত্া? 
 
হিললাইটিি এত্ পটয়ে আি হকাথাও হিই, ত্াই িা? 
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িা। 
 
হসইসটে একো িাোঁক। লাইটি লাইটি কাোকয রে আি একো িাোঁক! আিাটি, ত্াই য্রদ 
িত্! 
 
কী িত্ রম. হিামস? সূে হপটয়টেি মটি িটচ্ছ? 
 
একো আইরডয়া হপটয়রে িলটত্ পাি–অ্ন্ধকাটি একো রিশািা হদ া য্াটচ্ছ হয্ি। হসো 
ক্রমশই আিও হিরশ ইোটিরস্টং িটয় উেটে। লাইটি হত্মি িক্ত পটেরি হদ রে। 
 
রকন্তু হর্ােো েিি িকটমি ত্াই িা? 
 
িাে গুোঁরেটয় রগটয়রেল–িাইটি হর্াে  যি একো লাটগরি। 
 
ত্া সটত্ত্বও িক্তপাত্ো সিাই আশা কটি। কয য়াশাি মটর্য হয্-হেি হথটক োিী রেরিস 
পেিাি র্পাস আওয়াে পাওয়া রগটয়রেল, হস-হেিো পিীক্ষা কিাি সযটয্াগ িটি? 
 
সম্ভি িয়, রম. হিামস। কামিাগুটলা সি  যটল হফটল অ্িয হেটি েযটে হদওয়া িটয়টে। 
এত্ক্ষটণ। 
 
হলসটেড িলটল, আরম রিটে সি কামিা হদট রে। রকন্তু হর্াট  পটেরি। 
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হিামটসি র্রিটে একো দযিললত্া আটে। কাটিা হোত্া িয রদ্ধ একদম সইটত্ পাটি িা–
ধর্য্লর্য যরত্ ঘটে। 
 
ঘযটি দাোঁরেটয় রত্রিটক্ষ গলায় িলটল, রকন্তু আরম কামিা পিীক্ষা কিাি েটিয হেিো 
হদ টত্ র্াইরি। ওয়ােসি, র্টলা, এ াটি আি রকেয হদ িাি হিই। হলসটেড, হত্ামাটদি 
আি কি হদি িা। এিাি উলউইটর্ রগটয় ত্দন্ত আিম্ভ কিটত্ িটি হদ রে। 
 
লন্ডি রব্র্ে হথটক োইটক একো হেরলগ্রাম পাোল হিামস : 
 
অ্ন্ধকাটি আটলাি রিশািা পারচ্ছ। ত্টি রিটে হয্টত্ পাটি হয্টকাটিা মযিূটত্ল। হলাক 
মািফত্ হিকাি রেটেি িাসায় রিটদরশ োই আন্তেলারত্ক গুপ্তর্িটদি রলস্ট পারেটয় 
দাও–ইংলটন্ড য্ািা আটে সিাি িাম আি রেকািা র্াই–হলাকো হয্ি আরম িা-হফিা পয্লন্ত 
অ্টপক্ষা কটি, শাললক। 
 
উলউইটর্ি হেটি উটে িটস হিামস, এটত্ই কাে িটি। এইিকম একো অ্রত্ আশ্চয্ল 
হকটস িাক গলাটিাি সযটয্াগ রদটয় মাইক্রফে য্টথি উপকাি কিল আমাি। 
 
রিশ্চয় একো অ্দ্ভযত্ িক্ত-র্িমি কিা রর্ন্তা ঢয টকটে হিামটসি মগটে। র্াপা, ত্ীব্র্ 
প্রাণশরক্ত হয্ি ফয টে ফয টে হিরিটয় আসটত্ র্াইটে হর্া -ময  হথটক।  াোঁর্ায় িন্ধ 
লযােট ালা কািট ালা ফে িাউটন্ডি হর্িািা এটকিাটি পালটে য্ায় রশকাটিি গন্ধ 
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হপটল। অ্রিকল হসই পরিিত্লি হদ া রদটয়টে শাললক হিামটসি মটর্য। মাে ক-ঘণ্টা 
আটগ এই মািযষোই কয য়াশা-রপিটি িরন্দ অ্িিায় ঘটিি মটর্য ইোঁদযি-িাো হিরসং গাউি 
পটি অ্রিি র্িটণ হয্ি হলংটর্ হলংটর্ পায়র্ারি কটিটে দীঘলত্িয রিটয় রকন্তু এ ি হস 
আি এক মািযষ। 
 
শুর্য িলল, উপাদাি পাওয়া হগটে, ওয়ােসি। সযটয্াগ এ িও িটয়টে। আস্ত গার্া আরম 
ত্াই, সম্ভািিাো আটগ িয র রি। 
 
আমাি কাটে রকন্তু এ িও সি অ্ন্ধকাি। 
 
হশষো এ িও অ্ন্ধকাি আমাি কাটেও। ত্টি রক োি, একো আইরডয়া মাথায় এটল 
ত্া হথটক আি একো আইরডয়ায় য্াওয়া য্ায়। হোকিা মািা হগটে অ্িয হকাথাও, লাশো 
িা া িটয়রেল হেটিি োটদ। 
 
োদ! 
 
োয়া, লাশো এমি একো োয়গায় রেকটি পটেটে হয্ াটি হিললাইটিি কাোকয রে 
থাকাি দরুি আি িাোঁক থাকাি দরুি প্রটত্যকো কামিাটক হিটলদযটল হয্টত্ িটিই। 
কামিা য্ ি দযলটত্ থাটক ডাইটি িাোঁটয়, কামিাি হেত্ি হথটক রকেযই রেেটক পটে িা 
রকন্তু োটদ হকাটিা িস্তু থাকটল, ত্া গরেটয় পেটিই। ত্ািপি হদ , ও-িকম একো 
মািাত্মক ে ম িওয়া সটত্ত্বও হত্মি িক্ত পটে হিই োয়গাোয়। ত্াি মাটি রক এই িয় 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

74 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

হয্ হোকিাটক পিটলাটক পাোটিা িটয়টে অ্িযে এিং লাশোটক হিট  হদওয়া িটয়রেল 
হেটিি োটদ? পটয়েস আি িাোঁক হপটিাটিাি সমটয় আপিা হথটকই রেকটি পটেটে 
লাইটিি র্াটি? পি পি দযটো অ্দ্ভযত্ র্াোঁর্াি সমার্াি হদ  এই একো আইরডয়া হথটকই 
িটয় হগল, ত্াই িয় রক? 
 
শুর্য রক ত্াই? পটকটে রেরকে িা-থাকাি কািণও হত্া েি িটয় হগল! হসািাটস িললাম 
আরম। 
 
রেক িটলে। রেরকে হকি হিই, এিাি ত্াও পরিষ্কাি হিা া হগল। সি সমসযাি সমার্াি 
হদ  এটক-এটক পাওয়া য্াটচ্ছ, সরেক আইরডয়ারে মাথায় আিটত্ হপটিরে িটল। 
 
রকন্তু োই, িিসয হয্ আিও গেীি িল এই আইরডয়াি ফটল। 
 
িয়টত্া, িটল রর্ন্তাসাগটি েয ি রদল শাললক হিামস–হেি উলউইটর্ হপৌঁটোটিাি আটগ আি 
একরে কথাও িলল িা। প্লযােফটমলি িাইটি এটস একো েযাকোগারেটত্ উটে িটস 
পটকে হথটক িাি কিল মাইক্রফটেি হদওয়া কাগে ািা। 
 
িলটল, সািারিটকলো হিশ কটয়কেটিি সটে হদ া কটি কাোটত্ িটি। প্রথটমই য্াি 
সযাি হেমস ওয়ালোিটক দশলি কিটত্। 
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হেমটসি র্াটি রি যাত্ িযরক্তরেি সাোটিা রেলায় য্ ি হপৌঁটোলাম, ত্ ি কয য়াশা রফটক 
িটয় আসটে, আদ্রল হিাদ্র উোঁরক রদটচ্ছ। ঘণ্টা িাোটত্ই  াস র্াকি এটস দাোঁোল 
হদািটগাোয়। 
 
িলটল গম্ভীি মযট , সযাি হেমসটক  য োঁেটেি। রত্রি আে সকাটল হদি হিট টেি। 
 
হসকী কথা! আোঁত্টক উেল হিামস, মািা হগটেি! কীোটি? 
 
হেত্টি আসযি। ওোঁি োই কটিলল েযাটলোইটিি সটে কথা িটল য্াি। 
 
র্টলা। 
 
িসিাি ঘটি হগলাম। একেয  পটিই উধ্বশ্বাটস এটলি একেি দীঘলকায় সযশ্রী িযরক্ত। গাটল 
িালকা িটেি দারে। িয়স িেি পঞ্চাশ। র্য ল উশটকা যশটকা। হর্া  উিান্ত। সদয 
হশাটকি রর্হ্ন সযেি। কথা পয্লন্ত িলটত্ পািটেি িা–েরেটয় য্াটচ্ছ। 
 
িলটলি, রিশ্রী এই হকটলঙ্কারিি র্াো উরি সইটত্ পািটলি িা। েীিটি য্াোঁটক কলঙ্ক 
েশল কিটত্ পাটিরি, িীেৎস এই িযাপাটি ত্াোঁি মি হেটে রগটয়রেল–ত্াই র্টল হগটলি 
সিাইটক হেটে। 
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ওোঁটক কলঙ্ক মযক্ত কিাি েটিযই এটসরেলাম। ওোঁি ময  হথটক িযাপািো শুিটল িিসয 
পরিষ্কাি কিটত্ পািত্াম। 
 
য্া িলিাি পযরলশটক উরি িটল হগটেি। ওোঁি রিশ্বাস কযাটডাটগি ওটয়স্ট হোকিাই য্ত্ 
িটিি মূল। িারকেয কয  আিও হগালটমটল। 
 
আপিাি কী মটি িয়? 
 
 িটিি কাগটে য্া পটেরে আি দাদাি মযট  য্া শুটিরে ত্াি হিরশ রকেযই োরি িা। রম. 
হিামস, য্রদও িযাপািো অ্েিয হদ াটচ্ছ ত্িযও িরল–এইিকম মািরসক অ্িিায় আপরি 
য্ত্ ত্াোত্ারে কথা হশষ কটি রিদায় হিি, ত্ত্ই োটলা। 
 
হিরিটয় এটস গারেটত্ উটে িটস হিামস িলটল, এ-িকম একো ঘেিা ঘেটি োিটত্ই 
পারিরি। আত্মিত্যা িা িােলটফল–হসোই হত্া হিা া য্াটচ্ছ িা। কত্লটিয অ্িটিলা কিাি 
গ্লারি সইটত্ িা-হপটি রিটেই রিটেি েীিি হশষ কটি রদটলি রক? পটি ত্া রিটয় োিা 
য্াটি। এ ি য্াওয়া য্াক কযাটডাটগি ওটয়টস্টি িারে। 
 
শিটিি প্রাটন্ত হোটো একো সাোটিা িারেটত্ হদ া িল রিিত্ হোকিাি হশাকরিহ্বল 
মাটয়ি সটে। ত্াি কাে হথটক রিটশষ কথা িাি কিা হগল িা। ত্টি হোকিাি প্রণরয়িী 
রমস োটয়াটলে ওটয়স্টিযরি অ্টিক কথা িলটল। হমটয়রেি ময  সাদা হসামিাি িাটে 
হশষিাি কযাটডাটগিটক হস-ই হদট টে। 
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িলটল, রম. হিামস, রদিিাত্ হকিলই োিরে, োিরে আি োিরে–ঘযমাটত্ও পািরে িা–
রকন্তু রকেযটত্ই হেটি পারচ্ছ িা এ কী কটি সম্ভি। আথলাি হদশটক োটলািাসত্ প্রাণ 
রদটয়। হদটশি য্াটত্ সিলিাশ িয়, এমি হকাটিা কাে ওটক রদটয় সম্ভি িয়। রিটেি িাত্ 
এক হকাটপ কােটত্ িারে হস, রকন্তু গুপ্ত কাগে হদটশি িাইটি হসই িাত্ রদটয় পার্াি 
কিাি পাে হস িয়। অ্সম্ভি, অ্রিশ্বাসয আথলািটক য্ািা োটি ত্ািা হকউই রিশ্বাস কিটি 
িা। 
 
রকন্তু ঘেিা হয্ অ্িয কথা িলটে, রমস ওটয়স্টিযরি? 
 
োরি, োরি, ত্াই হত্া সি গুরলটয় য্াটচ্ছ। 
 
োকাি দিকাি িটয়রেল রক আথলাটিি? 
 
িা। ওি র্ারিদা কম, হিােগাি োটলা। কটয়কটশা পাউন্ড েরমটয়রেল। িত্য ি িেটিই 
রিটয় িটয় হয্ত্ দযেটিি। 
 
হকাটিািকম মািরসক উটেেিা লক্ষ কটিরেটলি রক? িলযি, রমস ওটয়স্টিযরি, আমাটদি 
কাটে প্রাণ  যটল কথা িলযি। 
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হমটয়রেি হর্া -মযট ি র্রকত্ পরিিত্লি হিামটসি র্ািাটলা িেটি র্িা পটেটে। লাল িটয় 
হগল রমস ওটয়স্টিযরি–রদ্বর্ায় পেল। 
 
ত্ািপি িলটল, কটিরেলাম। িযট রেলাম কী হয্ি ঘযিঘযি কিটে ওি মটিি মটর্য। 
 
অ্টিক রদি র্টিই রক ত্া লক্ষ কটিরেটলি? 
 
গত্ িপ্তায় লক্ষ কটিরেলাম। সিসমটয় কী হয্ি োিত্, হয্ি একো উদটিটগ হপটয় 
িটসরেল। একিাি হর্টপ র্টিরেলাম—কীটসি এত্ োিিা িলাি েটিয। ও িলটল—
িযাপািো অ্রফস সংক্রান্ত। অ্ত্যন্ত হগাপিীয়। আমাটকও িলা য্াটি িা। 
 
গম্ভীি িটয় হগল হিামস। 
 
রমস ওটয়স্টিযরি, থামটিি িা। আথলাি েরেটয় পেটত্ পাটি এমি কথাও য্রদ োটিি–
ত্াও িলযি। িলা য্ায় িা কী হথটক কী হিরিটয় য্ায়। 
 
রিশ্চয় িলি। িািদযটয়ক িরল িরল কটিও কী হয্ি হর্টপ হগটে। একিাি শুর্য িটলরেল, 
রিষয়ো অ্ত্যন্ত হগাপিীয় রিটদরশ গুপ্তর্িিা হদদাি োকা ঢালটি য্রদ সন্ধাি পায়। 
 
আিও গম্ভীি িটয় হগল হিামস। 
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আি রকেয? 
 
আমিা িারক িটো রঢটল কোকরে হমাটেই হিই–রিশ্বাসঘাত্টকি পটক্ষ প্লযাি িাত্াটিা 
অ্ত্যন্ত হসাো। 
 
এ-কথা সম্প্ররত্ িটলরেল–িা আটগও িটলরেল? 
 
এই হত্া হসরদটিি কথা আটগ কক্ষটিা িটলরি? 
 
হশষ সটন্ধি িযাপািো িলযি। 
 
রথটয়োটি য্াি িটল হিরিটয়রেলাম। কয য়াশায় হিোঁটে য্ারচ্ছলাম। অ্রফটসি কাোকারে এটস 
সাোঁৎ কটি রমরলটয় হগল কয য়াশাি মটর্য। 
 
হকাটিা কথা িা-িটল? 
 
 যি অ্িাক িটয় একিাি হর্োঁরর্টয় উটেরেল–ত্াি হিরশ িয়। রকেযক্ষণ দাোঁরেটয় িইলাম। ও 
রফিল িা। িারে র্টল এলাম। পটিি রদি সকাটল অ্রফস  যলটত্ পযরলশ এল হ াোঁে 
রিটত্। দযপযি িাটিাো িাগাদ শুিলাম েয়ংকি  িিো। রম. হিামস, রম. হিামস, কলটঙ্কি 
িাত্ হথটক ওটক িাোঁর্াি। 
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রিষণ্ণোটি মাথা িােল হিামস। 
 
িলটল, এটসা ওয়ােসি, এিাি য্াওয়া য্াক অ্রফটস কাগে িারিটয়টে হয্ াি হথটক। 
 
গারে র্লটত্ই িলর্ল, ত্দন্ত িাটত্ রিটয় হদট রেলাম হোকিাি কপাল মন্দ, এ ি হদ রে 
এটকিাটিই েঘিয। আসন্ন রিটয়ি েটিয োকাি দিকাি িটয়রেল িটলই োিী 
েীিিসরেিীটক পয্লন্ত প্লযাি িাত্াটিাি প্লযাি িটল ত্াটকও দযষ্কটমলি সরেিী কিটত্ 
রগটয়রেল। 
 
রকন্তু র্রিে িটল রেরিসো রক এটকিাটি হফলিা? ত্া োো োিী েীিিসরেিীটক দযম 
কটি িাস্তায় হফটল পালাটি হকি? 
 
ত্া রেক, ত্া রেক। হকসো িটো েয়ংকি হি, এ-িকম  েকা হলটগ থাকটিই। 
 
রসরিয়ি িাকল রসডরি েিসি অ্রফটসই রেল। সসম্মাটি অ্েযথলিা োিাল হিামসটক। 
র্শমাপিা মা িটয়রস, পাত্লা হর্িািাি মািযষ। গাল আি আেয ল রথিরথি কটি কাোঁপটে 
িায়যি ওপি প্রর্ণ্ড র্াপ পোয়। 
 
কী সাংঘারত্ক কাণ্ড িলযি হত্া রম. হিামস? সযাি হেমটসি মৃত্য যি  িি শুটিটেি? 
 
হস াি হথটকই আসরে। 
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হসামিাি সন্ধযাটত্ও কত্ রি য োঁত্ রেল এই অ্রফস আি আে? রর্ফ হিই, কযাটডাটগি 
ওটয়স্ট  ত্ম, িকশা উর্াও। কী েীষণ! কী েীষণ! সি র্াইটত্ েীষণ িল কযাটডাটগি 
ওটয়টস্টি িাত্ািারত্ হর্াি িটি য্াওয়া। 
 
আপরি রেক োটিি কযাটডাটগি ওটয়স্ট হর্াি? 
 
হস োো হক র্য রি কিটি িলযি? উঃ োিা য্ায় িা! 
 
হসামিাি ক ি িন্ধ িটয়রেল অ্রফস? 
 
পাোঁর্োয়। 
 
আপরি িন্ধ কটিরেটলি? 
 
আরমই সিটশটষ অ্রফস হেটে হিটিাই। 
 
িকশা রেল হকাথায়? 
 
ওই রসন্দযটক। আরম রিটে িার  ও াটি। 
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এ-িারে পািািা হদওয়াি িযিিা আটে? 
 
একেি িযটো য্যদ্ধটফিত্ ধসিয পািািা হদয়। রকন্তু অ্িযািয অ্রফসও হদ টত্ িয় ত্াটক। 
হলাকো দারুণ রিশ্বাসী। হসরদি অ্িশয কয য়াশাও পটেরেল প্রর্ণ্ড। 
 
পাোঁর্োি পি এ-িারে ঢয কটত্ হগটল রিশ্চয় রত্িটে র্ারিি দিকাি িত্ কযাটডাটগি 
ওটয়টস্টি? 
 
ত্া িত্। িাইটিি দিোি র্ারি, এই অ্রফটসি দিোি র্ারি, রসন্দযটকি র্ারি। 
 
র্ারি থাকত্ শুর্য আপিাি কাটে আি সযাি হেমস ওয়ালোটিি কাটে? 
 
আমাি কাটে শুর্য রসন্দযটকি র্ারি থাটক–দিোি িয়। 
 
সযাি হেমস রক গুটোিিা স্বোটিি মািযষ? 
 
অ্ত্যন্ত, রত্িটে র্ারিই একো রিংটয় িাট ি–আরম রিটে হদট রে। 
 
রিংো রিটয়ই লন্ডি রগটয়রেটলি? 
 
ত্াই হত্া িটলটেি। 
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আপিাি র্ারি কােোো িয়রি হত্া? 
 
ক টিাই িা। 
 
অ্থর্ কযাটডাটগাি ওটয়টস্টি পটকটে িকল র্ারিও পাওয়া য্ায়রি। ত্া োো, হকাটিা িাকল 
য্রদ িকশা রিরক্রি ফরন্দ এোঁটে থাটক, হস ত্া করপ কটি হিয়–আসল িকশা হলাপাে 
কিটত্ য্ায় িা। রেক রকিা? 
 
িকশাগুটলা এত্ হেকরিকযাল, এত্ েরেল হয্ করপ কিা মযশরকল। 
 
রকন্তু আরম হত্া োরি আপিাি, সযাি হেমটসি আি কযাটডাটগি ওটয়টস্টি এ-র্িটিি 
হেকরিকযাল রিটদয আটে। 
 
ত্া আটে। রকন্তু হদািাই আপিাি, আমাটক এি মটর্য োিটিি িা–রিটশষ কটি িকশা 
 
য্ ি পাওয়া হগটে ওটয়টস্টিই পটকটে। 
 
রকন্তু করপ কিটলই য্ ি  ঞ্ঝাে র্য টক হয্ত্, আসল িকশা হিওয়াি  য োঁরক রিটত্ হগল 
হকি? 
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 যিই আশ্চয্ল সটন্দি হিই, রকন্তু ত্া সটত্ত্বও রিটয়টে। 
 
এ-হকস অ্টিক িযাপাটিই এমরি আশ্চয্ল। হয্ কাগে রত্িটে এ িও রিট াোঁে, শুিলাম 
হসই রত্িটেই িারক হগাো িকশাি মটর্য সিটর্টয় গুরুত্বপূণল অ্ংশ? 
 
ত্া রেক। 
 
অ্িয কাগে িাটত্ িা-হিট  এই রত্িটে কাগটেি সািায্য রিটয় ব্রুস পারেলংেি সািটমরিি 
ধত্রি সম্ভি? 
 
আটগ হসইিকমই রিটপােল কটিরেলাম অ্যাডরমিালরেটক। রকন্তু আেটক কাগেপে হফি 
হদ লাম। হয্ কাগটে ডিল োলটেি অ্টোটমরেক িযিিা আোঁকা আটে, হসো হফিত্ 
এটসটে। এ রেরিস রিটদরশটদি িত্য ি কটি আরিষ্কাি কিটত্ িটি–িইটল সািটমরিি 
িািাটিা য্াটি িা। অ্িশয এ-অ্সযরিটর্ দয-রদটিই কারেটয় উেটি ওিা। 
 
রকন্তু রিট াোঁে কাগে রত্িটেই সিটর্টয় হিরশ গুরুত্বপূণল? 
 
রিঃসটন্দটি। 
 
িারেো এক র্েি ঘযটি হদ টত্ র্াই। 
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রসন্দযটকি ত্ালা, ঘটিি দিো আি োিলাি হলৌিকপাে  য োঁরেটয় হদ ল হিামস। িাইটি 
এটস উটেরেত্ িল একো লটিল হ াপ হদট । ডাল োো, পাত্া হেো–হয্ি ত্াি ওপি 
িাোঁোর্লা িটয়টে। হলে রদটয় পিীক্ষা কিল মারেি হর্িািা। অ্েি পাটয়ি োপ হদ া 
য্াটচ্ছ। রসরিয়ি িাকলটক িলটল হেত্ি হথটক োিলাি হলৌিকপাে িন্ধ কিটত্। কিাি 
পি িাইটি হদ া হগল, কপাে পযটিা িন্ধ িটচ্ছ িা–িাইটি হথটক কী হেত্টিি দৃশয হদ া 
য্াটচ্ছ। 
 
িলটল, রত্ি রদটি সি রর্হ্ন মযটে হগটে। র্টলা ওয়ােসি, লন্ডটি য্াওয়া য্াক–উলউইটর্ 
আি রকেয পাি িটল মটি িয় িা। 
 
হস্টশটি রগটয় রকন্তু একো মটিি মটত্া  িি পাওয়া হগল। রেরকে রিটক্রত্া হকিারিরে 
িলটল হসামিাি িাটত্ কযাটডাটগি ওটয়টস্টি কম্পমাি মূরত্ল ত্াি হিশ মটি আটে। েীষণ 
ঘািটে রগটয়রেল–থাডল িাটসি একো রেরকে হকটে  যর্টিা পয্লন্ত ত্য লটত্ পািরেল িা। 
 যি সম্ভি হসায়া আেোি হেটি হর্টপরেল–হকিিা প্রণরয়িীি কাে হথটক পারলটয় 
এটসরেল সাটে সাত্ো িাগাদ। 
 
ওয়ােসি, িলল হিামস, ঘেিাগুটলা এিাি পি পি সাোটিা য্াক। উলউইটর্ ত্দন্ত কটি 
মটি িটয়রেল, ওটয়স্ট রিটে িাটত্ সরিটয়টে িকশা। এ ি হদ া য্াটচ্ছ, হকাটিা রিটদরশ 
োই ত্াি সটে হয্াগাটয্াগ কটিরেল। কয য়াশা ঢাকা িাটত্ িান্ধিীটক রিটয় রথটয়োি 
য্াওয়াি সমটয় িোৎ হস হদ টল হসই োইরে অ্রফটসি রদটক য্াটচ্ছ। অ্িাক িটয় ত্াই 
হস হর্োঁরর্টয় উটেটে–ত্াি হিরশ িলটত্ পাটিরি। কত্লিয ত্াি কাটে সিাি ওপটি রসদ্ধান্তও 
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হিয়  ে কটি। ত্াই প্রণরয়িীটক হফটল হদৌটেটে হলাকোি হপেটি, রিটেি হর্াট  
হদট টে োিলাি ফাোঁক রদটয় কীোটি সািটমরিটিি িকশা রিটয় হিরিটয় এল হসই 
গুপ্তর্ি। এইেটিযই িকশা িকল কিা িয়রি–আসল িকশা হ ায়া হগটে। এ-র্াোঁর্াি 
এোটি োো অ্িয সমার্াি আি িয় িা। 
 
ত্ািপি? 
 
ত্ািপটিই একেয  অ্সযরিটর্য় পেরে। হকিিা, হর্াট ি সামটি হগাপি দরলল হলাপাে িটত্ 
হদট  িার্া হদওয়া উরর্ত্ রেল ওটয়টস্টি–হকি হদয়রি? ওপিওলা কাউটক হদট রেল 
িটল রক? িয়টত্া ত্াই। িারক, হর্াি মিাপ্রেয  কয য়াশায় গা-ঢাকা হদওয়ায় পাগটলি মটত্া 
ত্াি িারে হথটকই িকশা উদ্ধাটিি েটিয হদৌটেরেল ওটয়স্ট? িাটত্ একদম সময় িা-
থাকায় প্রণরয়িীটকও রকেয িটল হয্টত্ পাটিরি? এই াটিই সি গুরলটয় য্াটচ্ছ। 
মাইক্রফটেি পাোটিা গুপ্তর্িটদি িাম-রেকািা িাটত্ এটল আিাি উলটোরদক হথটক 
োিিা শুরু কিি। 
 
হিকাি রেটে রগটয় হপলাম মাইক্রফটেি রর্রে–একেি সিকারি কমলর্ািীি িাটত্ 
পারেটয়টে। হর্া  িয রলটয় রিটয় কাগে ািা আমাি রদটক েয োঁটে রদল হিামস। 
 
র্য টিাপয োঁরে অ্টিটকই আটে। রকন্তু এ র্িটিি িৃিৎ িযাপাটি িাক গলাটিাি মটত্া িযটকি 
পাো আটে হয্ রত্িরে িাঘি হিায়াটলি, ত্াটদি িাম-রেকািা রদরচ্ছ। অ্যাডলফ হময়াি, 
হত্টিা িম্বি, হগ্রে েেল রেে, ওটয়স্ট রমরিস্টাি; লযই লা হিারথটয়টি, কযামটডি মযািসে, 
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িরেংরিলং হুগা ওিািরস্টি, হত্টিা িম্বি, কলরফল্ড গাটডলে, হকিরসংেি। এটদি মটর্য 
হশটষাক্ত িযরক্ত হসামিাি পয্লন্ত শিটি রেল–ত্ািপি হকাথায় হগটে। অ্ন্ধকাটি আটলা 
হদ টত্ হপটয়রেস শুটি  যরশ িলাম। মেীপাষলদ উদরিগ্ন সয িি হশািিাি প্রত্ীক্ষায়। 
েরুরি ত্লি এটসটে আিও ওপিমিল হথটক। হদটশি সমস্ত িারিিী দিকাি িটল হত্াি 
হপেটি রগটয় দাোঁোটি।–মাইক্রফে। 
 
হিামস ত্ত্ক্ষটণ লন্ডটিি একো মযাপ রিরেটয় িটস আপি মটি িকি িকি কটি 
র্টলটে। কাটিািই িারক ত্ি সইটে িা এত্িটো একো েরেল সমসযায়। ত্ািপটিই 
আর্মকা হর্োঁরর্টয় উেল হসািাটস। 
 
হপটয়রে, ওয়ােসি, হপটয়রে, এিাি রেক রদক র্িটত্ হপটিরে। িন্ধয , ত্য রম গারেটত্ িটস 
 াত্া কলম রিটয় রল টত্ আিম্ভ কটি দাও কীোটি হদশটসিায় িয রদ্ধ িযয় কটিরে 
দযেটি। আরম র্ললাম একেয  হদট শুটি আসটত্। েয় হিই, আসল কাটে আমাি 
েীিিীকাি আি কমটিড পাটশই থাকটি। িটল সটোটি আমাি রপে র্াপটে রদটয় 
মিাউিাটস প্রায় িার্টত্ িার্টত্ উর্াও িল িন্ধয িি। 
 
হিামসটক আরম রর্রি। র্াপা প্রকৃরত্ি মািযষ অ্কািটণ এত্ উিাস হদ ায় িা। ত্াই হিশ 
ফয রত্ল এল মটি। িাত্ ি-োি পি হলাক মািফত্ হপলাম ওি হোট্ট রর্িকয ে : 
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হকিরসংেটি গ্লটসস্টাি হিাড হগালরডরিি হিটস্তািাোঁয় িাটত্ি  ািাি  াি। ত্য রমও এটসা। 
সটে একো রসর্কারে, একো িাোরল, একো হর্ািা লেি আি একো রিেলোি 
আিটি। শা. হিা.। 
 
কয য়াশা ঢাকা িাস্তায় এই র্িটিি িস্তু রিটয় হকাটিা েদ্রটলাক িাোঁটে িা। ওোিটকাটেি 
ত্লায় রেরিসগুটলা লযরকটয় রিরদলি রেকািায় রগটয় হদ লাম দিোি কাটে একো 
হগালটেরিটলি পাটশ গযাোঁে িটয় িটস আমাি িন্ধয রে। 
 
 াটি রকেয? ত্ািটল করফ আি র্য রুে  াও। য্েপারত্ এটিে? 
 
ওোিটকাটেি পটকটে আটে। 
 
র্মৎকাি। ওয়ােসি, সি ঘেিা শুিটল িয টি কযাটডাটগি হোকিাটক হেটিি োটদই িা া 
িটয়রেল ওইেটিযই হেিো আরম হদ টত্ হর্টয়রেলাম–কামিা পিীক্ষা কিটত্ র্াইরি। 
 
রব্র্ে হথটকও হত্া পেটত্ পাটি? 
 
অ্সম্ভি। হেটিি োটদ হিরলং থাটক িা গোটি ঢালয োটদ রকেয থাকটল দযলয রি  াোঁকয রিি 
সমটয় ত্া রেকটি পেটিই। কযাটডাটগি ওটয়স্টটকও োটদ িা া িটয়রেল। 
 
রকন্তু িা া িল হকমি কটি? 
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সম্ভািিা একোই আটে। ত্য রম হত্া োি ওটয়স্ট এটন্ডি কাোকারে পাত্ালটিল োটিল 
হথটক। হসাো হিরিটয় এটসটে? আিো মটি পেটে, োটিল হথটক হিটিাটিাি সমটয় 
মাথাি ওপটি হয্ি িারেি োিলা হদট রে। র্টিা হকাটিা হেি য্রদ এইসি োিলাি 
ত্লায় দাোঁরেটয় য্ায়, লাশো োটদ হিট  হদওয়া এমি রকেয রক করেি? 
 
 যি সম্ভি। 
 
ত্ািটল হত্ামাটক আমাি একো পযিাটিা ত্ত্ত্ব হফি মটি করিটয় রদই। সি পথ য্ ি িন্ধ 
িটয় য্ায়, ত্ ি সি র্াইটত্ অ্সম্ভি পথোই আসল পথ িটল র্টি রিটত্ িটি। 
এটক্ষটেও ত্াই িটয়টে। সি লাইটিি ত্দন্ত কটি িাটকি েটল হর্াট ি েটল িওয়াি 
পি য্ ি মযাপ  যটল হদ লাম একেি আন্তেলারত্ক গুপ্তর্ি পাত্ালটিটলি র্াটিি একো 
িারেটত্ থাটক, ত্ ি আি  যরশ র্াপটত্ পারিরি। আমাি উিাস হদট  ত্য রমও েেটক 
রগটয়রেটল। 
 
এইেটিযই িার্টত্ িার্টত্ েযটেরেটল? 
 
আটি িযাোঁ। হত্টিা িম্বি কলরফল্ড গাটডলটেি সযর্ীিযরক্ত হুটগা ওিািরস্টিটক োটগলে কটি 
হিরিটয় পেলাম িার্টত্ িার্টত্। হিলকমলর্ািীটদি রিটয় প্রথটম হগলাম গ্লটসস্টাি হিাড 
হস্টশটি। লাইটিি র্াি িিািি িাোঁেলাম। কমলর্ািীিাই হদর টয় রদটল হত্টিা িম্বি 
িারেোি হপেটিি দিো লাইটিি রেক পাটশই আি দযটো িটো হিললাইি হস াটি 
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কাোকয রে িটয় য্াওয়াি ফটল িাটমশাই পাত্ালটিটলি হেটি হির্ারিটদি রমরিে কটয়ক 
রেক ওই োয়গারেটত্ হথটম থাকটত্ িয়। 
 
দারুণ আরিষ্কাি হিামস! সরত্যই ত্য রম একো রেরিয়াস! 
 
োয়া ওয়ােসি, আরিষ্কাটিি এ িও অ্টিক হদরি—এই হত্া সটি হ লা শুরু হগালটপাস্ট 
এ িও অ্টিক দূটি। িারেি হপেিো হদ িাি পি এলাম সামটিি রদটক। হদট ই 
িয লাম পার  উটেটে। আসিািপে  যিই কম। একেিমাে র্াকিটক রিটয় ওপিত্লায় 
থাটক ওিািরস্টি রিঃসটন্দটি র্াকিরে ত্াি অ্পকটমলি হদাসি। ওিািরস্টি রকন্তু 
পালায়রি–হস োটি ত্াি িাটম শমি হিটিাটিাি হকাটিা সম্ভািিাই হিই। ত্াই হর্ািাই 
িকশা রিটয় হগটে মিাটদটশি রিরেন্ন হদটশ  টেি  য োঁেটত্। এই সযটয্াটগ ত্াি ঘিটদাি 
হদট  আসি রেক কটিরে। 
 
শমি িাি কটি িযাপািো আইিসংগত্ কটি রিটল িত্ িা? 
 
প্রমাণ হকাথায় হয্ শমি িাি কিি? 
 
কীটসি আশায় ত্ািটল য্াচ্ছ? 
 
কত্ িকটমি রর্রেপে হপটত্ পারি আটগ হথটক রক িলা য্ায়? 
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হিামস, আমাি রকন্তু এসি োটলা লাগটে িা। 
 
োয়া, ত্য রম পািািা হদটি িাস্তায়, অ্পকমলো কিি আরম। এসি ত্যচ্ছ রিষয় রিটয় োিিাি 
সময় এো িয়। হিৌদপ্তটিি কথা োটিা, রর্ন্তা কটিা কী দারুণ উদটিটগ অ্টপক্ষা 
কিটেি মেীপাষলদ, মাইক্রফটেি রর্রে ািা মটি কটিা–হয্টত্ আমাটদি িটিই। 
 
েিাটি হেরিল হেটে উটে দাোঁোলাম। 
 
ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উটে আমাি িাত্ র্টি হোি  াোঁকয রি রদল হিামস। 
 
আরম োিত্াম, হশষ মযিূটত্ল হকোঁটর্াি মটত্া গুরেটয় য্াওয়াি পাে ত্য রম িও, মযিূটত্লি েটিয 
হর্াট ি ত্ািায় হদ লাম প্রীরত্ রিগ্ধ হকামল প্ররত্চ্ছরি–পিমযিূটত্লই আিাি রফটি এল 
কতৃ্লত্বময় িাস্তি-অ্িযগত্ িীিস সো। 
 
িলটল, আর্মাইল হয্টত্ িটি। র্টলা হিোঁটে য্াই–ত্াোত্ারডি দিকাি হিই। য্েপারত্গুটলা 
হয্ি িাত্ ফসটক মারেটত্ িা পটে য্ায়–রসোঁটর্ল হর্াি সটন্দটি ত্য রম হগ্রপ্তাি িটল আমাি 
পরিত্াটপি হশষ থাকটি িা! 
 
লন্ডটিি ওটয়স্ট-এটন্ড হর্পোমযট া থামওলা িািান্দা-হ ালা সারি সারি িারেি সামটি 
রদটয় হয্টত্ হদ লাম রেটক্টািীয় য্যটগি সযটশারেত্ িারেগুরলি একরেটত্ িাচ্চাটদি পারেল 
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েটমটে করর্গলায় হুটিাে আি রপয়াটিাি িােিা হশািা য্াটচ্ছ। ঘি কয য়াশাি মটর্য লেি 
জ্বারলটয় একো প্রকাণ্ড দিোি সামটি ত্য টল র্িল হিামস। 
 
িলটল, আটি সিলিাশ! এ হদ রে করেি িযাপাি। ত্ালা আি র ল–দযটো  যলটত্ িটি। 
ত্াি র্াইটত্ র্টলা উটোটি ঢয টক পরে পাটশি র টলি রদটয় হঢাকা য্াটি। 
 
পাোঁরর্ল েপটক উটোটি ঢয কটত্-িা-ঢয কটত্ই মাথাি ওপি কয য়াশাি মটর্য েিলদাি 
হর্ৌরকদাটিি োিী িযটেি আওয়াে শুিলাম। র্ীি েটন্দি পদশব্দ দূটি রমরলটয় হগল 
আটস্ত আটস্ত। য্েপারত্ রিটয় হিোঁে িটয় দিোি সামটি িসল হিামস। কসিত্ কিল 
রকেযক্ষণ। কোং কটি আওয়াে িল একো। পািা হেটল হেত্টি ঢয কল ও হপেটি আরম। 
লেি জ্বারলটয় কাটপলেিীি রসোঁরে হিটয় এটস দাোঁোলাম একো িীর্য  োিলাি সামটি। 
 
ওয়ােসি, এই হসই োিলা,িটল দয-িাে কটি  যটল রদল পািা। রেক ত্ িই র্াপা গুমগুম 
 ি ি আওয়াে হেটস এল দূি হথটক ক্রমশ কাটে এরগটয় এল েযেন্ত য্েয্াটিি রিকে 
আওয়াে উল্কাটিটগ োিলাি রেক িীর্ রদটয় অ্ন্ধকাটি রমরলটয় হগল একো হেি। 
হগািিাটে লেি হিট  োিলাি হফ্রম  য োঁরেটয় হদ ল হিামস। হর্াোঁয়াি েয টসা হলটগ কাটলা 
িটয় হগটলও োয়গায় োয়গায় ঘষা হলটগ েয টসা উটে হগটে। 
 
ওয়ােসি, এ ি িয টল হত্া, লাশো িা া িটয়রেল এই োিলায়। আটি, আটি, এ হয্ 
িটক্তি দাগ! কাটেি হফ্রটমি এক োয়গায় এক রিিণল দাগ হদর টয় প্রায় লারফটয় উেল 
হিামস। এই হদ , রসোঁরেি পাথটিি ওপি িটক্তি দাগ। য্াক, অ্িযমািো িাটত্িাটত্ 
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প্রমাণ িটয় হগল। এিাি একো হেি োিলাি ত্লায় িা-দাোঁোটিা পয্লন্ত অ্টপক্ষা কিা 
য্াক। 
 
  
 
হিরশক্ষণ অ্টপক্ষা কিটত্ িল িা। োটিটলি মটর্য হথটক গুেগুে গুমগুম শটব্দ 
িক্ষেটিটগ একো হেি হিরিটয় এটসই গরত্ মন্থি কটি রদটল এিং কযাোঁর্কযাোঁর্ শটব্দ হব্র্ক 
কটষ দাোঁরেটয় হগল োিলাি িীটর্। একো কামিাি োদ িইল োিলাি রেক র্াি ফয ে 
দূটি। আটস্ত কটি পািা িন্ধ কটি রদল হিামস। 
 
ওয়ােসি, অ্রেয্াি ত্ািটল িযথল িল িা িল? 
 
দারুণ কাে কিটল! িয রদ্ধ য্যরক্তি এত্িটো র্মক এি আটগ ক টিা হদ াওরি। আটগি 
সি কীরত্ল আে ত্য রম োরেটয় হগটল! 
 
উোঁহু, ওই িযাপািরেটত্ এক মত্ িটত্ পািলাম িা হত্ামাি সটে। ওই লাশ হেটিি োটদ 
রেল, এই র্ািণাো মাথায় আিাি পি হথটক িারকেয কয  েরিি মটত্া েি িটয় রগটয়রেল 
হর্াট ি সামটি–ত্টি আসল কাটেি এ িও িারক। এটসা। 
 
িান্নাঘটিি রসোঁরে হিটয় উটে এলাম ওপিত্লায়।  ািাি ঘিো িযাো িলটলই র্টল। 
আসিািপে রিটশষ হিই। হশািাি ঘিও ত্র্থির্। পাটশি ঘিো পোশুিাি ঘি–
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িারশিারশ িই আি পরেকা েোটিা। হিামস িয়াটিি পি িয়াি হেটি, কাগেপে িাোঁেটক 
র্লল এক মটি–একঘণ্টা পটি উটে দাোঁোল  ারল িাটত্। 
 
িলটল, পাো শয়ত্াি। রর্রেপে সি িি কটি হগটে। এইোই আমাটদি হশষ েিসা। 
হল িাি হেরিটল একো হোট্ট রেটিি কযাশিাে ত্য টল রিটয় িাোরলি র্ে হমটি  যটল 
হফলল ডালাো। কত্কগুটলা পাকাটিা কাগে হিটিাল হেত্ি হথটক। হকাটিাোটত্ হল া 
েটলি র্াপ, হকাটিাোয় প্ররত্িগল ইরঞ্চটত্ েটলি র্াপ–রিঃসটন্দটি েয টিাোিাে সম্পরকলত্ 
কাগেপে। অ্সরিষ্ণয োটি েয োঁটে হফটল রদল হিামস। একদম ত্লায় পাওয়া হগল একো 
 াম। হেত্টিি িস্তুগুটলা হেরিটলি ওপি হেটে হফলটত্ই আশাি আটলায় জ্বলজ্বল কটি 
উেল ময  ািা। 
 
আটি, আটি, এ হয্ হদ রে িািাটিা প্রারপ্ত রিরুটেশ কলটম োপা কত্কগুটলা রিজ্ঞাপটিি 
কারেং। পি পি সাোটিা–রকন্তু ত্ারি  হিই। হডরল হেরলগ্রাফ কাগে। পৃষ্ঠাি ডাি িারত্ 
ওপটিি হকাণ। প্রথমো এই : 
 
রশগরগিই  িি হশািাি আশায় িইলাম। শটত্ল িারে। কাটডল হল া রেকািায় রিশদ 
রল যি।– রপটয়িে। 
 
ত্ািপি : িটো েরেল–হিা া য্াটচ্ছ িা। আিও হোলা রিটপােল র্াই। রেরিস হপটলই 
রিরিমটয় য্া হদিাি হদওয়া িটি। রপটয়িে। 
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এি পটি : পরিরিরত্  যিই েরুরি। র্য রক্ত িটক্ষ িা িটল কথা রফরিটয় হিি। রর্রেটত্ 
অ্যাপটয়েটমে করুি। রিজ্ঞাপটি োিাি িারে আরে–রপটয়িে। 
 
সিটশটষ : হসামিাি িাত্ িোি পি। দয-িাি হোকা। শুর্য আমিা। সরন্দগ্ধ িটিি িা। 
রেরিস হপটল িগদ োকা। রপটয়িে। 
 
িাঃ, হিকডল হত্া হদ রে হশষ পয্লন্তই আটে! সিাি হশটষ আসল আদরমোটক র্িটত্ 
পািটলই মরণকাঞ্চি হয্াগ িয়। িটল হেরিটল েকেক কটি আেয টলি িারদয িারেটয় কী 
হয্ি োিটত্ লাগল হিামস ঘাে হিোঁে কটি। ত্ািপি ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উটে 
িলটল–রেক আটে।  যি একো মযশরকল িটি িা। ওয়ােসি, হডরল হেরলগ্রাটফি অ্রফটস 
েয োঁ হমটি য্াই। 
 
পটিি রদি সকাটল প্রাত্িাটশি হেরিটল হিমন্তন্ন িা টত্ এটলি মাইক্রফে হিামস আি 
হলসটেড। গত্কাটলি অ্যাডটেঞ্চাি কারিরি িরসটয় িরসটয় িণলিা কিল শাললক হিামস। 
হর্াটিি মটত্া িারেটত্ হঢাকা িটয়টে শুটি িযাোি মযট  ঘাে িােল হলসটেড। 
 
িলটল, রম. হিামস, এইসি হিআইরি কাে কটিি িটলই হেো মাটিি আমাটদি ওপি। 
একরদি রকন্তু আপিাি এই িন্ধয রেটক রিটয়  াটমলায় পেটিি িটল রদলাম। 
 
কী হি ওয়ােসি? হদটশি েটিয িা িয় শরিদই িওয়া হগল? মাইক্রফে হত্ামাি কী মত্? 
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র্মৎকাি কাে কটিরেস, শাললক, অ্পূিল হ ল হদর টয়রেস। রকন্তু লােো কী িল? 
 
হেরিল হথটক হডরল হেরলগ্রাফো ত্য টল রিটয় হিামস িলটল, আেটকি কাগটে রপটয়িটেি 
রিজ্ঞাপিো হদ রি? 
 
হসকী হি! আিাি রিজ্ঞাপি রদটয়টে? 
 
এই হত্া : আে িাটত্। একই সময়। একই োয়গায় দয-িাি হোকা।  যি গুরুত্বপূণল। 
আপিাি রিিাপো রিরিত্। রপটয়িে। 
 
লারফটয় উেল হলসটেড, হকয়া িাত্! এ-রিজ্ঞাপটিি েিাটি শ্রীমাি এটলই কাোঁক কটি 
র্িি আরম। 
 
হসইেটিযই হত্া রিজ্ঞাপিো রদলাম  িটিি কাগটে। হত্ামিা দযেটিই আে িাত্ 
আেোয় এটসা কলরফল্ড গাটডলটে। 
 
  
 
হেটি য্ ি আি হকাটিা লাে হিই, ত্ ি োিিাটক েয োঁটে হফটল রদটয় মিটক েযরে কটি 
হদওয়াি আশ্চয্ল ক্ষমত্া আটে শাললক হিামটসি। ত্ ি হস িযস্ত থাটক–কূে সমসযাি 
োয়াপাত্ও ঘেটত্ হদয় িা মটিি মটর্য।  ে কটি ওোটি রিরললপ্ত িওয়াি অ্সার্ািণ 
মটিাটািল আমাি হিই িটলই সমস্ত রদিো অ্পরিসীম িায়রিক উটেেিায় েেফে 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

97 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

কিলাম আরম। িাত্ আেোি সমটয় িাোঁফ হেটে িাোঁর্লাম গ্লটসস্টাি হিাড হস্টশটি 
হলসটেড আি মাইক্রফটেি সটে একে িটয়। ওিািরস্টটিি উটোটিি দিো  যটল িা া 
িটয়রেল গত্িাটত্। রকন্তু হিরলং েপটক ঢয কটত্ রকেযটত্ই িারে িটলি িা মাইক্রফে–িার্য 
িটয় আরম হেত্টি রগটয় িল ঘটিি দিো  যটল রদলাম। ি-ো িাগাদ র্াি মূরত্লমাি ওত্ 
হপটত্ িইলাম পেিাি ঘটি। 
 
একো একো কটি কােল দযটো ঘণ্টা। িাত্ এগাটিাোি সমটয় মটি িল, িৃথা হর্িা। 
রমরিটে দয-িাি কটি ঘরে হদ টেি মাইক্রফে আি হলসটেড। রিষ্কম্প রিরিলকািোটি 
আর্টিাো হর্াট  িটস হিামস–অ্িযেূরত্ রকন্তু ত্ন্দ্রাচ্ছন্ন িয়–অ্ত্যন্ত প্র ি। আর্মকা এক 
 েকায় রসটর্ কিল মাথা। 
 
িলল, আসটে। 
 
পা রেটপরেটপ হক হয্ি র্টল হগল দিোি সামটি রদটয়। রফটি এল একেয  পটি।  স স 
শব্দ শুিলাম দিোি সামটি। ত্ািপটিইদয-িাি কো িাোটিািত্ীক্ষ্ণআওয়াে হেটস এল 
কাটি। হিামস আমাটদি রিিস্ত কটি রিটেই উটে এল। রেমরেম কটি গযাটসি িারত্ 
জ্বলরেল িল ঘটি। দিো  যটল রদটত্ই সাোঁৎ কটি হেত্টি ঢয কল একো কৃষ্ণমূরত্ল দিো 
িন্ধ কটি রদল হিামস। শুিলাম র্াপা গলায় িলটে, এরদটক। কৃষ্ণমূরত্ল এটস দাোঁোল 
আমাটদি ঘটি হপেি হপেি ঘটি ঢয টকই  ে কটি দিো িন্ধ কটি রপে রদটয় দাোঁোল 
হিামস। কৃষ্ণমূরত্ল রিস্মটয় হর্োঁরর্টয় উটে হপেি রফটি দাোঁোটত্ই হিামস  প কটি ত্াি 
কলাি হর্টপ র্টি আসযরিক শরক্তিটল েয োঁটে হফটল রদল ঘটিি হমট টত্। হলাকো েলটত্ 
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েলটত্ উটে দাোঁরেটয়ই জ্ঞাি িারিটয় লযরেটয় পেল হমট টত্। আেটে পোয় র্ওো রকিািা 
েয রপ রেকটি হগল মাথা হথটক হোোঁটেি ওপি হথটক সটি হগল মাফলাি। হিরিটয় পেল 
একো সযদশলি ময —একগাল িালকা িটেি দারে। কটিলল েযাটলিোইি ওয়ালোি। 
 
রিস্মটয় রশস রদটয় উেল শাললক হিামস। 
 
ওয়ােসি, কী গার্া আরম! এি কথা হত্া একদম োরিরি আরম। 
 
হক এ? সাগ্রটি শুটর্াি মাইক্রফে। 
 
সািটমরিি রডপােলটমটেি প্রর্াি কত্লা সযাি হেমস ওয়ালোটিি হোটোোই। জ্ঞাি রফটি 
আসটে হদ রে। ওোঁটক হেিা কিাি োি আমাি ওপি হেটে দাও। 
 
লম্বিাি হদিো ত্য টল রিটয় শুইটয় রদলাম একো হসাফায়। একেয  পটিই উটে িসটলি 
কটিলল। েয়-রিস্ফারিত্ হর্াট  ত্ারকটয় এমিোটি কপাটল িাত্ রদটলি হয্ি স্বে হদ টেি 
রক িা িয টত্ পািটেি িা। 
 
িলটলি, এ আিাি কী? আরম হত্া এটসরে রমস্টাি ওিািরস্টটিি সটে হদ া কিটত্। 
 
হিামস িলটলি, কটিলল ওয়ালোি, িাটে িাোঁরে হেটে হগটে আপিাি। সি কীরত্লই আমিা 
হেটি হফটলরে। একেি ইংটিে েদ্রটলাক হয্ এত্ িীটর্ িামটত্ পাটিি, োিাও য্ায় 
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িা। ওিািরস্টটিি সটে আপিাি সম্পকলো কী র্িটিি এিং কী োত্ীয় রর্রে হল াটলর  
কটিরেটলি, সি আমিা োরি। কযাটডাটগি ওটয়স্ট হোকিা মািা হগটে কী পরিরিরত্টত্, 
ত্াও অ্োিা িয়। এ ি একেয  প্রায়রশ্চে করুি। কয কমল স্বীকাি করুি। কটয়কো কথা 
আপিাি ময  হথটকই শুিটত্ র্াই। 
 
গুরেটয় উটে দয-িাটত্ ময  ঢাকা রদটলি কটিলল। কথা িলটলি িা। আমিা উময  িটয় 
িইলাম। 
 
হিামস িলটল, কটিলল ওয়ালোি, রিশ্বাস করুি, আমিা সি োরি। আমিা োরি 
আপিাি োকাি দিকাি িটয়রেল, দাদাি র্ারি িকল কটিরেটলি, ওিািরস্টটিি সটে 
রর্রে হল াটলর  কটিরেটলি–ওিািরস্টি আপিাি রর্রেি েিাি রদত্ হডরল হেরলগ্রাটফ 
রিজ্ঞাপি রদটয়। আমিা োরি হসামিাি িাটে কয য়াশায় গা হঢটক আপরি অ্রফটস 
রগটয়রেটলি, কযাটডাটগি ওটয়স্ট আপিাটক হদট  হফটলরেল–হকাটিা কািটণ আপিাটক 
আটগ হথটকই ও সটন্দি কটিরেল। আমিা োরি, ও আপিাটক িকশা র্য রি কিটত্ 
হদট টে রকন্তু িার্া হদয়রি  াোঁরে েদ্রটলাটকি মটত্াই এই হেটি হয্ িকশা রিটয় আপরি 
িয়টত্া লন্ডটি দাদাি কাটে য্াটচ্ছি। রকন্তু আপিাি হপেি োটেরি। আপরি য্ ি এ-
িারেটত্ ঢয কটলি–ত্ ি হস িাগো রদটয়টে। কটিলল ওয়ালোি, ত্ ি আি শুর্য 
রিশ্বাসঘাত্কত্া িয়–আিও একো িটো অ্পিাটর্ আপরি েরেটয় পেটলি িিিটক্ত িাত্ 
িাোটলি। 
 
আরম িা! আরম িা। রিশ্বাস করুি আরম  যি করিরি! করকটয় উেটলি কটিলল। 
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ত্ািটল কযাটডাটগটিি লাশ হেটিি োটদ শুইটয় হদওয়াি আটগ ত্াটক  যি কিা িটয়রেল 
কীোটি? 
 
রিশ্চয় িলি। সি িলি। স্টক এেটর্টিি হদিায় েরেটয় পটেরেলাম। ওিািরস্টি 
আমাটক পাোঁর্ িাোি পাউন্ড রদটত্ হর্টয়রেল। রকন্তু  যিো আরম করিরি। 
 
ত্ািটল? 
 
কযাটডাটগি আমাটক আটগ হথটকই হকি োরি িা সটন্দি কটি িটসরেল। ও হয্ আমাি 
হপেি হপেি এ-িারে এটসটে। আরম োিত্ামই িা। দিোয় দয-িাি হোকা রদটয় হেত্টি 
ঢয কটত্ই হপেি হপেি  টেি মটত্া কযাটডাটগি ঢয টক পেল—েীষণ হর্োঁর্াটমরর্ েযটে রদল 
িল ঘটি। ওিািরস্টটিি কাটে একো রপস্তল থাকত্। হসই রপস্তল রদটয় ওি মাথায় 
মািটত্ই আেটে পেল হমট টত্ মািা হগল পাোঁর্ রমরিটেি মটর্য। রকংকত্লিযরিমূঢ় িটয় 
দাোঁরেটয় িইলাম দযেটি। ত্ািপি িযরদ্ধো এল ওিািরস্টটিি মাথায়। িলটল, হেটিি 
মাথায় লাশ হফটল হদি। ত্াি আটগ হদট  রিই কী-কী িকশা এটিটেি! দশো িকশাি 
মটর্য রত্িটে হিট  রদটল। িলটল, িড্ড হেকরিকযাল–করপ কিা য্াটি িা। আরম িললাম, 
ত্া িটি িা। আে িাটত্ই সি কাগে হফিত্ রদটত্ িটি। িইটল হকটলঙ্কারিি হশষ 
থাকটি িা। ও িলটল, করপ কিা অ্সম্ভি। আরম িললাম, ত্ািটল দশো কাগেই হফিত্ 
রিটয় য্াি। ও ত্ ি িলটল, ত্াি র্াইটত্ এক কাে কিা য্াক। সাত্ো কাগে এই 
হোকিাি পটকটে পযটি হেটিি োটদ লাশ হফটল হদওয়া য্াক। পযরলশ োিটি হোকিাই 
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িকশা সরিটয়টে। িারে িওয়া োো উপায় রেল িা। আর্ঘণ্টা অ্টপক্ষা কিলাম। একো 
হেি দাোঁোল োিলাি ত্লায়। দারুণ কয য়াশায় রকেয হদ া য্ারচ্ছল িা। কযাটডাটগটিি লাশ 
শুইটয় রদলাম একো কামিাি োটদ। এ-িযাপাটি এি হিরশ আরম আি োরি িা। 
 
আপিাি দাদা? 
 
একো কথাও িটলরি। ত্টি র্ারি হিওয়াি সমটয় একিাি আমাটক িাটত্িাটত্ র্টি 
হফটলরেল। সটন্দি কিত্ ত্ ি হথটকই। হর্া  হদট  িযট রে এ িযাপাটি ও আমাটক 
সটন্দি কটিটে। ত্াই আি মাথা উোঁর্য  কটি দাোঁোটত্ পাটিরি! 
 
ঘি রিস্তব্ধ। ত্ািপি মাইক্রফে হিামস িলটলি, ক্ষরত্পূিণ করুি। শারস্তি িিি কটম 
য্াটি। 
 
কী ক্ষরত্পূিণ কিটত্ িটি িটলি? 
 
ওিািরস্টি িকশা রিটয় এ ি হকাথায়? 
 
োরি িা। 
 
রেকািা হদয়রি? 
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িটলরেল পযারিটসি হিাটেল দয লযেটি রর্রে রল টলই ওি কাটে হপৌঁটে য্াটি। 
 
শাললক হিামস িলটল, ক্ষরত্পূিণ কিাি সযটয্াগ ত্ািটল এ িও পাটিি। 
 
য্া কিটত্ িলটিি, ত্াই কিি। হলাকোি ওপি আমাি রত্লমাে মমত্া হিই। ওি 
েটিযই আমাি আে এই অ্িিা। 
 
িসযি এ াটি। এই রিি কাগে কলম। য্া িলরে রলট  য্াি।  াটমি ওপি হয্-রেকািা 
আপিাটক হদওয়া িটয়টে, হসই রেকািা রল যি। রেক আটে। এিাি রল যি রর্রে, মিাশয় 
রিশ্চয় লক্ষ কটিটেি, কাগেপটেি মটর্য একরে গুরুত্বপূণল দরলল হিই। আমাি কাটে 
িকলো আটে। প্লযািো িইটল সমূ্পণল িটি িা। এি েটিয িত্য ি  াটমলা হপািাটত্ 
িটয়টে ত্াই আিও পাোঁর্ িাোি রদটত্ িটি। ডাকটয্াটগ িকশা পাোটত্ েিসা পারচ্ছ িা–
োকাো হিাে িা রগরিটত্ হিি হর্ক িয়। এ সমটয় এটদশ হেটে আপিাি কাটে হগটল 
হলাটকি সটন্দি িটি। ত্াই, শরিিাি দযপযটি হশরিংক্রস হিাটেটলি রূ্মপাি কিাি ঘটি 
আপিাি েটিয িটস থাকি। ইংরলশ হিাে িা রগরি হিি। অ্িয হদটশি িয়। রেক আটে, 
ওটত্ই িটি। এিপটিও য্রদ শয়ত্ািো িা-আটস হত্া  যিই অ্িাক িি। 
 
সরত্যই কাে িল! হস এক ঐরত্িারসক কাণ্ড–গুপ্ত ইরত্িাস য্রদও। িকশা সমূ্পণল কিাি 
হলাটে ফাোঁটদ পা রদটল ওিািরস্টি–এ ি পটিটিা িেটিি হময়াটদ ঘারি হঘািাটচ্ছ রব্র্রেশ 
হেল ািায়। ত্াি োটঙ্ক পাওয়া হগটে ব্রুস-পারেলংেি প্লযাি ইউটিাটপি িািাি হদটশি 
হিৌদপ্তটিি কত্লাটদি রিলাম হডটক রিরক্র কিটি িটল ত্য টল হিট রেল। 
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কটিলল ওয়ালোিটকও হেটল হয্টত্ িটয়রেল–ত্টি িেি দযটয়ক পটি হেটলই মািা য্াি। 
হিামস আিাি ত্ময় িল প্রিন্ধ হল া রিটয়। মাট  একো রদি কারেটয় এল উইন্ডসটি। 
রফটি এল একো োরি সযন্দি পান্না িসাটিা োই-রপি রিটয়। রেটজ্ঞস কিটত্ মযর্রক 
হিটস িলটল, এক েদ্রমরিলা রদটয়টেি ত্াি িারক একো উপকাি কটিটে হিামস। এি 
হিরশ রকেয িা-িলটলও েদ্রমরিলাি িামো আোঁর্ কিটত্ কি িয়রি আমাি। এও োরি হয্ 
ওই োই-রপি হদ টলই ব্রুস-পারেলংেি িকশাঘরেত্ অ্যাডটেঞ্চাি কারিরি োগ্রত্ িটি 
িন্ধয িি শাললক হিামটসি সৃ্মরত্পটে রর্িকাটলি েিয। 
 
———– 
 
েীকা 
 
রিট াোঁে িকশাি িািকীয় িােক : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয ক্রস-পারেলংেি প্লযািস েযান্ড 
মযাগারেটিি রডটসম্বি ১৯০৮ সং যায় এিং করলয়াসল উইকরলি ১২ রডটসম্বি ১৯০৮ 
সং যায় প্রথম প্রকারশত্ িয়। 
 
োম : হসকাটলি োম হঘাোয় োিত্। 
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েীিটি একিািই হস এটসরেল : হস-ঘেিা দয রগ্রক ইোিটপ্রোি গটল্পি। ত্া োোও দয 
এমরে িাউে গটল্পি িণলিাটত্ মাইক্রফটেি হিকাি রেটে হিামটসি িারে িক্ষণাটিক্ষটণি 
 িি পাওয়া য্ায়। 
 
উলউইর্ আটসলিাল : উলউইটর্ি িয়যাল আটসলিাল প্ররত্রষ্ঠত্ িয় ১৮০৫ সাটল। িয়যাল 
রমরলোরি অ্যাকাটডরম এিং িয়যাল আরেললারি িল আটসলিাটলি অ্ংশ। আটসলিাটল িন্দযক, 
কাত্য লে, অ্িযািয হক্ষপণাস্ত্র োো গাি-কযাটিে এিং ওয়াগি রিরমলত্ িত্। 
 
কামিাি মটর্য রিটেই হফটল রদটয়টে : িটত্ই পাটি িা। কািণ ত্ৎকালীি রিয়টম 
য্াোটশটষ য্ােীটক রেরকে হদ াটত্ িত্, োরিটয়টেি হলসরল রিংগাি এিং অ্িয 
কটয়কেি। 
 
হিস-সাকলল : রথটয়োটি সিলরিম্ন িযালকরিি এই আসটিি দশলকটদি সান্ধয-হপাশাক 
পরির্াি হসকাটল িার্যত্ামূলক রেল। 
 
শযাম হদশ : রসয়াম-িা িত্লমাি থাইলযান্ড িল দরক্ষণ-পূিল এরশয়াি একমাে হদশ হয্ াটি 
হকাটিা ইউটিাপীয় উপরিটিশ কাটয়ম িয়রি। 
 
প্রর্ািমেীি েেফোরি হদট  : ১৮৯৫-এ লডল সলসটিরি রেটলি রব্র্টেটিি প্রর্ািমেী। 
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সািটমরিি : প্রথম সািটমরিি রিরমলত্ িয় ১৬২০ সাটল ইংলটন্ড। রিমলাত্া এক ওলন্দাে 
িযরক্ত। এই েলয্ািটক আিও উন্নত্ রূপ হদি িিােল ফয লেি। ১৮৮০ সাটল িিােল ডিলয, 
গযাটিে িাটম এক ইংটিে কয়লাি িয়লাটিি সািাটয্য র্ারলত্ সািটমরিি ধত্রি কটিি। 
ইটলকরেক হমােির্ারলত্ েটলি িীটর্ র্লিাি য্াি রিরমলত্ িয় ১৮৮৬-হত্। অ্যান্ড্রু 
কযাম্পটিল এিং হেমস অ্যাশ িামক দযই ইংটিটেি িকশা হমাত্াটিক। ১৮৯৫ িাগাদ 
েি রপ. িলযাটন্ডি িকশায় প্লািাি িামক সািটমরিি রিমলাটণি পরিকল্পিা িটলও হসই 
রিমলাণ সম্পন্ন িয়রি। হয্মি িয়রি ব্রুস-পারেলংেটিি িকশায় হকাটিা েয টিাোিাটেি 
রিমলাণ। 
 
সমসযাো আন্তেলারত্ক : কটয়কেি গটিষক োরিটয়টেি ১৮৯০-এ োমলাি র্যাটেলি 
অ্টো ফি রিসমাকলটক িি াস্ত কটি কাইোি রদ্বত্ীয় উইরলয়টমি োমলারিি হিৌশরক্ত 
িৃরদ্ধি সটে ক্রস-পারেলংেি িকশা র্য রি য্াওয়াি রকেয সম্পকল থাকটত্ পাটি। 
 
লা হিারথটয়টি : হিারথটয়টি এিং ওটিিরস্টটিি উটি  পাওয়া য্ায় রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি 
দয হসটকন্ড হস্টি গটল্প। 
 
পি পি সাোটিা : হডরল হেরলগ্রাটফি কারেংগুটলা হিট  হদওয়াি হকাটিা দিকাি রেল 
িা ওটিিরস্টটিি। ত্ািটল হস ওগুটলা ওোটি সারেটয় িা ল রক শাললক হিামটসি 
সযরির্াি েিয? প্রশ্ন ত্য টলটেি হিামস-গটিষক রড মারেলি হডরকি। 
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পটিটিা িেটিি হময়াটদ : িৃশংস  যি এিং িাষ্ট্রটদ্রারিত্াি সাো মাে পটিটিা িেি 
িটত্ই পাটি িা িটল মত্ প্রকাশ কটিটেি কটয়কেি রিটশষজ্ঞ। 
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হবদা়ে হনযলন শালথ  কিামস 
[ রিে লাস্ট িাও ] 

 
শাললক হিামস িােটকি হশষ অ্ঙ্ক 
 
হদাসিা অ্গাস্ট িাত্ িো–পৃরথিীি ইরত্িাটস এটিি কালান্তক অ্গাস্ট আি আটসরি–
েয়ংকটিি ঘিঘো এোটি ক টিা হদ া হদয়রি। স্বয়ং ঈশ্বি িযর  কয রপত্ িটয়রেটলি–
িদ্ধ গুটমাে িাত্াস ত্াই িয র  থমথম কিরেল ত্ািই রূ্োন্ত অ্রেশাটপি অ্শরিসংটকত্ 
রূটপ। সূয্ল েয টি হগটে হকািকাটল–ত্িযও সযদূি পরশ্চটমি আকাটশ িক্তিাো ক্ষত্রর্টহ্নি 
মটত্া দগদগ কিটে একো লাল রত্য্লক আো। মাথাি ওপি আকাটশ র লরমল কিটে 
অ্গুিরত্ োিাটেি হিাশিাই। িাগাটিি পাথযটি পটথ র্ীিপটদ পায়র্ারি কিটে দযেি 
োমলাি, রেক হপেটিই লাল পাথি গাোঁথা পাথটিি িীর্য  পযাোটিলি িারে। পাটয়ি িীটর্ 
এিটোট িটো র্ক রে পািাটেি সািযটদটশ সমযদ্রর্সকত্। র্াি িেি আটগ এই পািাে 
আি িারেটত্ আস্তািা হগটেটে েি িকল–রদক-রদগটন্ত েিল হদওয়াি েটিযই হয্ি োয়গা 
 য োঁটে রিটয়টে প্রকাণ্ড একো ইগল। দযই মাথা এক কটি হগাপটি রফসফাস কিটে দযই 
মূরত্ল–হয্ি হঘাি ষেয্ে পারকটয় উটেটে–দযেটিি কথায়। মযট  জ্বলন্ত র্যরুে। িীটর্ হথটক 
র্য রুটেি আগুি হদট  মটি িটি হয্ি দূিায়ত্ হকাটিা রপশার্ রূ্মারয়ত্ গিগটি হর্া  হমটল 
কেমে কটি হদ টে অ্ন্ধকাটিি দৃশয। 
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কাইোটিি অ্গুিরত্ অ্িযিক্ত গুপ্তর্টিি মটর্য অ্ত্য লিীয় এই েি িকল হলাকো অ্িিয 
প্ররত্োি হদৌলটত্ই ইংটিেটদি সিলিাশ কিাি োি হপটয়রেল প্রথটম এিং এই কয র্ক্রী 
র্ীশরক্তি প্রসাটদই আে হস অ্রদ্বত্ীয় গুপ্তর্ি িটত্ হপটিটে। এই পৃরথিীি অ্ন্তত্ 
েিােটয়ক িযরক্ত য্ািা হেত্টিি  িি িাট –ত্ািা িাটে িাটে িযট রে েি িকল কী রর্ে। 
কী রিপযল ত্াি অ্র্যিসায় এিং কী পরিমাণ সূক্ষ্ম ত্াি কূে িয রদ্ধ। এই ে-েটিি একেি 
এই মযিূটত্ল ত্াি পাটশই দাোঁরেটয়। এোঁি িাম িযািি েি িারলং। োমলাি কূের্িরত্ক িাষ্ট্র-
প্ররত্রিরর্ি রর্ফ হসটক্রোরি। অ্দূটি সরু িাস্তা েযটে দাোঁরেটয় ত্াোঁি এক-হশা 
িসলপাওয়াটিি সযিৃিৎ হিিগারে–কথা হশষ িটলই এই গারে হর্টপ রত্রি রফটি য্াটিি 
লন্ডটি। 
 
রর্ফ হসটক্রোরি িলরেটলি, ঘেিাটস্রাত্ হদট  মটি িটচ্ছ এই িপ্তাি হশষ িাগাদ ত্য রম 
িারললি রফটি য্াটি। অ্েযথলিাি িিি হদট  অ্িাক িটয় য্াটি। হদটশি েটিয য্া কটিে, 
ত্া িাো োরগটয়টে  যি উোঁর্য মিটল। এটদটশি উোঁর্য মিলও হত্ামাটক হত্া মাথায় ত্য টল 
হিট টে। িযািি েদ্রটলাক কথা িটলি  যি মন্থি েরেমায় হেটি হেটি কূের্িরত্ক েীিটি 
শুর্য এই িার্িেরেটক সম্বল কটিই আে রত্রি এত্ ঊটধ্বল উটেটেি। রিিাে হর্িািা। 
কপাটেি মটত্া র্যাোটলা িযক। মাথায় হিশ লম্বা। 
 
হিটস উেল েি িকল। 
 
ওটদি েকাটিা এমি রকেয করেি িয়, িযািি। িটো সাদারসটদ, সিল। হঘািপযাোঁর্ একদম 
হিাট  িা। 
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ত্া অ্িশয িলটত্ পািি িা, রর্ন্তাচ্ছন্ন সযটি িলটলি িযািি। এটদি িযাপািসযাপাি িটো 
অ্দ্ভযত্–হদট  হশ াি মটত্া। িাইটি হথটক হগাটির্ািা মটি িয় িটে রকন্তু হশষপয্লন্ত হসই 
ফাোঁটদই পেটত্ িয় িত্য ি হলাকটক েটক য্ায় িাইটিি সিল িযাপাি হদট । প্রথমো হদট  
মটি িয় িা োরি কী িিম র্াত্। ত্ািপটিই আর্মকা এমি একো শক্ত োয়গায় হিাোঁর্ে 
হ টত্ িয় হয্ উরর্ৎ রশক্ষা রদটয় োটে। এটদি এই সিাত্িী রূপো হদট  েয ল র্ািণা 
কিা রকন্তু রেক িয়। হয্মি র্টিা, এটদি সিাত্িী কাষ্ঠটলৌরককত্া। য্ত্ আেিই হিাক 
িা হকি, অ্শ্রদ্ধা কিা উরর্ত্ িয়। 
 
ত্া আি িলটত্, দীঘলরিশ্বাস হফটল েি িক–হয্ি অ্রেজ্ঞত্াো ত্ািও  যি কম িয়। 
 
আরম রিটে একো রিিাে েয ল কটিরেলাম আমাি অ্টিক সফল কীরত্ল য্ ি ত্য রম োি, 
রিফল কীরত্লোও হেটি িাট া। এটদটশ এটসই হিমন্তন্ন হপলাম একেি কযারিটিে মেীি 
িাগািিারেটত্। কথািাত্লা িল অ্ত্যন্ত অ্রিটির্টকি মটত্া। 
 
োরি। আরমও রেলাম হস াটি, শুকটিা গলায় িলটলি েি িকল। 
 
রিটপােল পাোলাম িারললটি। র্যাটেলি িটো কো হলাক। এমি একো মন্তিয কিটলি হয্ 
িয লাম রত্রি র্টি হফটলটেি আরম সি গুিটলে কটি িটসরে। দয-দযটো িেি এই েয টলি 
মাশুল গুিটত্ িটয়টে। িাইটি হথটক য্াোঁটক  যি িিম হেটিরেলাম, এই ঘেিাি পি হসই 
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ইংটিে গৃিস্বামীি অ্িয মূরত্ল হদ লাম–হস-মূরত্ল আি য্াই হিাক িিম িয় হমাটেই। 
আমাি য্া ক্ষরত্ িিাি িটয় হগটে, এ ি ত্য রম এটসে হোেলসমযাটিি হেক রিটয়। 
 
হেক িলটেি হকি–হেক মাটি হত্া রমটথয, িকল। আরম ত্া িই। হোেলস আমাি রশিায় 
উপরশিায়। সািােীিি হ লার্যলা রিটয়ই হত্া কাোলাম। 
 
হসইেটিযই অ্রেিয়ো আিও োটলা িটচ্ছ–ওষযর্ র্িটে–কাে িটচ্ছ। একই সটে হিৌকা 
র্ালাও, রশকাটি হিটিাও, হপাটলা হ টলা, সি হ লাটত্ই হিটম পে, অ্রলরম্পয়ায় রগটয় 
প্রাইে পয্লন্ত রিটয় আটসা। শুিলাম হোকিা অ্রফসািটদি সটে িরেংও লেে। ফটল 
রিটেি মটত্া কটিই হত্ামাটক রিটয়টে সিাই। হ লার্যলা-পাগল োমলাি রিটসটি  যারত্ি 
শ্রদ্ধা, সম্মাি হপটয়ে সিলে। িাইে িাটি য্াও, হেটি মদ  াও, শিি েযটে দারপটয় 
হিোও হিপটিায়া েীিিয্াপি হদট  ওিা িাটস হত্ামাটক আিও কাটে হেটি হিয়। হকউ 
োিটত্ও পাটি িা, পািাটেি ওপি হোট্ট এই িারেোয় ইংলটন্ডি অ্টর্লক দযষ্কটমলি ঘাোঁরে 
আগটল িটস িটয়ে ত্য রম িাটেি গুরু িটয় কল্পিাও কিটত্ পাটি িা োমলাি িটয়ও হ লা-
পাগল িটল য্াটক হকাটিা গুরুত্ব হদওয়া িয় িা ত্াি হর্টয় স্টয টদ গুপ্তর্ি সািাইংলটন্ড 
আি হিই। োয়া েি িকল–সরত্যই ত্য রম একো রেরিয়াস! 
 
 যি হয্ হ াশাটমাদ কিটেি হদ রে। ত্টি িযাোঁ, এই র্ািটে িেি িৃথা কাোইরি এটদটশ। 
আমাি োোি ক টিা হদ াইরি আপিাটক আসযি িা হেত্টি। 
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পোি ঘটি ঢয কল েি িকল। আটলা হজ্বটল োিলাি পদলা হেটি রদল োটলা কটি। ত্ািপি 
হিাটদ-হপাো িােপার ি মটত্া ময  ঘযরিটয় ত্াকাল রিিােকায় িযািটিি পাটি। 
 
িলটল, গত্কাল স্ত্রী রকেয রেরিসপে রিটয় হগটে ফ্লারসং-এ। ত্টি আসল কাগেপে 
আমাি কাটে। দূত্ািাস হয্ি আমাটক সািায্য কটি। 
 
কিটি। হত্ামাি মালপে আগলািাি রিটশষ িযিিা িটয়টে। ত্টি আমাটদি ইংলন্ড হেটে 
য্াওয়াি দিকাি আটে িটল মটি িয় িা আমাি। ফ্রাটেি কপাটল য্া আটে ত্া ঘেটিই—
ইংলন্ড আেকাটত্ পািটি িা। দয-হদটশি মটর্য সরন্ধপেও সই িয়রি। 
 
হিলরেয়াটমি কী িটি? 
 
হিলরেয়ামটক েয িটত্ িটি। 
 
রকন্তু ত্া কী কটি িয়? সরন্ধপে সই কিা আটে হয্। হিিিা সইিাি পাে ওিা িয়। 
 
রকেযরদটিি েটিয শারন্তটত্ থাকি–ত্ািপি য্া িিাি ত্া িটি। 
 
রকন্তু মাথা হিোঁে িটয় য্াটি িা? 
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আটি িাট া ওসি হঘোঁটদা কথা! য্যগোই িল েিরিত্কি িযায়সংগত্ মত্িাটদি য্যগ। 
সম্মাি শব্দো হসকাটল র্লত্ এ ি র্টল িা। ত্া োো, ইংলন্ড এ িও ধত্রি িয়।  যিই 
অ্দ্ভযত্, অ্রিশ্বাসয রকন্তু সরত্য। োইমস পরেকাি প্রথম পাত্ায় য্ ি  িি হিটিাল, আমিা 
রিটশষ য্যদ্ধ কি িািদ পাোঁর্ হকারে োকা সংগ্রি কিরে–ত্ িই হত্া েিক িো উরর্ত্ রেল 
রকন্তু ঘযম এ িও োটেরি–অ্থর্ হস- ির্ো আমাি আসল মত্লটিি রিিাে রিজ্ঞাপি 
িলটলই র্টল। মাট  মাট  এক আর্ো প্রশ্ন কাটি আটস আমাি কাে মটিি মটত্া 
েিাি িারিটয় িটল য্াওয়া। মাট মটর্য হকউ হ টপ য্ায়–আরম ত্াটদি োন্ডা করি। এি 
হিরশ আসল প্রস্তুরত্ হকাথাও িটচ্ছ িা। সািটমরিি আক্রমণ আেকাটিাি প্রস্তুরত্, 
হগালািারুদ গুটদামোত্ কিা, আিও িটো িকটমি রিটস্ফািণ িািাটিা হকাটিা িযাপাটিই 
এিা এক পাও এটগায়রি–রিশ্বাস কটিা, হকাথাও হকাটিা প্রস্তুরত্ হিই। উলটে আমিাই 
আইরিশ গৃিয্যটদ্ধি মটত্া িািািকম সমসযা সৃরি কটি এটদি মি অ্িযরদটক আেটক 
হিট রে–প্ররত্িক্ষা িযিিাি কথা কাটিা হ য়ালই হিই! 
 
রকন্তু হ য়াল কিা হত্া দিকাি–েরিষযৎ রিটয় সোগ িওয়া দিকাি। 
 
হসো ওটদি িযাপাি আমাটদি িয়। েরিষযটত্ আমিা কী কিি ইংলন্ডটক রিটয়, ত্া রেক 
কিাই িটয়টে হত্ামাি আিা  িি-েিিগুটলা ত্ ি কাটে লাগটি। হসো আেটক রক 
কালটক–ত্া রকন্তু রেক কিটিি েি িযল মশাই। উরি য্রদ মটি কটিি েেি লাগুক 
আেটকই আমিা ধত্রি। আি য্রদ লোই িার্াটত্ িয় দয-রদি পটি আমিা আিও একেয  
হিরশ ধত্রি িি–এই য্া ত্ফাত্। আমাি কী মটি িয় োি–একলা লেিাি সািস ওটদি 
িটি িা–রমেপক্ষি সািায্য হিটি। এই সপ্তাটিই হিা া য্াটি রিয়রত্ ওটদি হকািরদটক 
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রিটয় য্ায়। য্াক হস-কথা, কাগেপে হদ াটি িলরেটল হদ াও। আমলটর্য়াটি িটস হমৌে 
কটি র্য রুে োিটত্ লাগটলি িযািি–আটলায় রর্করমক কিটত্ লাগল র্ওো োক ািা। 
 
িইটয়ি ত্াটকি সামটি পদলা  য লরেল। একটকাটণ ওককাটেি োিা লম্বা পযাটিল। পদলা 
হেটি সিাল েি িকল। হদ া হগল ত্ামাি পাত্ রদটয় মেিযত্ একো প্রকাণ্ড রসন্দযক। 
পটকে হথটক র্ারি িাি কটি হিশ রকেযক্ষণ কসিত্ কিিাি পি ত্ালা  যটল োিী পািা 
হেটি দয-িাে কিল েি িকল। 
 
িলল, হদ যি। 
 
হ ালা রসন্দযটকি গটেল আটলা পোয় েি হদ া হগল সারি সারি অ্টিকগুটলা  যপরি। 
প্রটত্যকো  যপরিটত্ কাগটেি হলটিল সাোঁো। হলটিটল হল া—হফাডলস, িন্দি–প্ররত্িক্ষা, 
এটিাটপ্লি, আয়ািলযান্ড, রমশি, হপােলসমাউথ হকিা, র্যাটিল, হিারসথ ইত্যারদ। প্রটত্যকো 
 যপরিি মটর্য থটি থটি সাোটিা দরলল আি িকশা। 
 
দারুণ! ময  হথটক র্য রুেো িারমটয় হমাোটসাো দযই িাত্ এক কটি আিটন্দ উথটল 
উেটলি িযািি। 
 
আমাি র্াি িেটিি কাে, িযািি। গাোঁইয়া েরমদাটিি েদ্মটিটশ কােো  ািাপ িয়, ত্াই 
িা? মদ  াওয়া আি হ লার্যটলা রিটয় হমটত্ হথটকরে রকন্তু কােও কটিরে। ত্টি সি 
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হসিা িস্তুরে এ যরি এটস হপৌঁটোটি, িটল একো  যপরি হদ াল েি িকল– যপরিি 
ওপিকাি হলটিটল হল া হিৌদপ্তটিি সাংটকরত্ক রর্হ্ন। 
 
রকন্তু এ-সম্বটন্ধ কাগেপে সি  ির্ হত্া হত্ামাি হিওয়া িটয় হগটে। 
 
এ ি ত্া িাটে কাগটেি  য রেটত্ হফটল রদটত্ িটি। হিৌরিোগ কীোটি োরি িা সটন্দি 
কটিরেল  িি পার্াি িটচ্ছ িাত্ািারত্ সি সাংটকরত্ক রর্হ্ন পালটে রদটয়টে। এত্ িেি 
কাে কিরে হশষ মযিূটত্ল এমি হর্াে ক টিা  াইরি। ত্টি আমাি এই হর্কিযটকি 
হদৌলটত্ হস িার্াও হপরিটয়রে। আে িাটত্ই আলোমে আসটে সি  িি রিটয়। 
 
ঘরেি রদটক ত্ারকটয় আোঁত্টক উেটলি িযািি। 
 
আটি সিলিাশ? এ যরি হয্টত্ িটি আমাটক। কাললেি হেটিটস এই মযিূটত্ল এ ি কী 
ঘেটে, ত্া ত্য রমও োি। কাটেই হয্-য্াি ঘাোঁরে আগলাটিা দিকাি। আলোমে ক ি 
আসটি িটলটে? 
 
একো হেরলগ্রাম এরগটয় রদল েি িকল। 
 
আে িাটত্–সটে আিটি িত্য ি োরকলং প্লাগ। 
 
োরকলং প্লাগ? 
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আলোমে হমােি এেপাটেলি হেক রিটয়টে। আমাি গযাটিটে গারেও হত্া অ্টিক। এক-
একো হেয়াি পােলটসি িাটম পাোয় এক-একো হগাপি  িি। য্লারডটয়েি রিটয় 
হেরলগ্রাম পাোটল িযট  রিটত্ িটি য্যদ্ধোিাটেি কথা িলটে, অ্টয়ল পাম্প মাটি ক্রয োি, 
এইিকম আি রক। োরকলং প্লাগ মাটি হিৌ দপ্তটিি সাংটকরত্ক রর্হ্ন। 
 
হেরলগ্রামো রিটেি মটিই পেটলি হসটক্রোরি আেই আসরে হপােলসমাউথ হথটক! োটলা 
কথা ওটক কত্ োকা রদচ্ছ? 
 
শুর্য এই কাটেি েটিয পাোঁর্টশা পাউন্ড–এ োোও মাস-মাইটি হত্া আটেই। োকাি 
হলাটে রিশ্বাসঘাত্ক িটত্ এটদি আেকায় িা। সি োটলা, রকন্তু এত্ োকা শুটষ হিয় হয্ 
িলিাি িয়! 
 
আলোমেটক োকা রদটয় আরম রকন্তু ক টিা পস্তাইরি। একিাটত্ োকা হিয়, আি এক 
িাটত্ কাে হদয়। ত্া োো, ওটক রিশ্বাসঘাত্ক িলা য্ায় িা। আইরিশ-আটমরিকািিা 
ইংলন্ডটক য্ত্ ারি ঘৃণা কটি, ত্ত্ ারি আমিা োমলািিাও করি িা। 
 
ত্াই িারক? আলোমে আইরিশ-আটমরিকাি? 
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কথা শুিটলই িয টিি। ওি সি কথা িয টত্ই পারি িা–এমি উচ্চািণ। িাোি ইংরিরে 
আি ইংটিে িাো–এই দযইটয়ি রিরুটদ্ধই হয্ি য্যদ্ধটঘাষণা কটিটে একই সাটথ। র্লটলি 
িারক? আি একেয  িটস হগটল হদ া িটয় হয্ত্। 
 
িা হি, এমরিটত্ই অ্টিকক্ষণ আরে–আি িয়। কাল সকাটল হত্ামাি আশায় থাকি। হিৌ 
দপ্তটিি সাংটকরত্ক রর্হ্ন হত্ামাি িাটত্ এটলই ইংলটন্ডি সি  িি হিওয়া হশষ িল 
িয ি। আটি! হোটক িারক! র্যটলাঢাকা একো হিাত্ল হদর টয় িোৎ উচ্ছ্বরসত্ িটয় ওটেি 
িযািি। 
 
হদি এক হগলাস? 
 
আি িা? রকন্তু  যি িইিিা িটি মটি িটচ্ছ! 
 
মদ রেরিসো আলামটেি  যি পেন্দ–োটলা রেরিস হপটল ত্ারিফ কিটত্ োটি। হোটক 
ওি মটি র্টিটে। হোটো াটো িযাপাটিও ত্রুরে থাকটল ওি আিাি আোঁটত্ হলটগ য্ায়–
ত্াই হিাত্লো ধত্রি হিট রে। 
 
কথা িলটত্ িলটত্ দযই মূরত্ল হিরিটয় এল উটোটি। অ্দূটি দাোঁরেটয় সযরিশাল গারেো। 
িযািটিি িাইোটিি আেয টলি হোোঁয়ায় র্াপা শটব্দ গটেল উেল ইরিি। 
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হকােো গাটয় রদটয় িযািি িলটলি, র্ািরদক কী শান্ত, কী সযন্দি। কটয়ক িপ্তাি মটর্যই 
েযটে য্াটি এই শারন্ত–ইংলটন্ডি উপকূল িিািি আগুি জ্বারলটয় োেি আমিা। শুর্য সমযদ্র 
হকি, আকাটশও আগুি জ্বলটি য্রদ হেটপরলি িারিিী রেকমটত্া হেলরক হদ াটত্ পাটি। 
আটি িয রেো হক? 
 
একরেমাে োিলায় আটলা জ্বলটে হপেটি। একো লযাম্প। লযাটম্পি সামটি হেরিটল 
িটস গাোঁইয়া েয রপ মাথায় লালমযট া এক িযরে। হিোঁে িটয় উল িযিটে, আি মাট  মাট  
পাটশি েয টল িসা একো রিিাে কাটলা হিোটলি মাথায় িাত্ িযটলাটচ্ছ। 
 
মাথলা–আমাি র । আি সিাইটক হেটে রদটয়রে শুর্য ওটক হিট রে। 
 
িীিস িারস িাসটলি হসটক্রোরি। 
 
শান্ত ইংলটন্ডি মূত্ল প্রত্ীক ওই িযরে। রিরশ্চন্তোটি িটস রদি কাোটচ্ছ পিম আিাটম। 
োটিও িা কী ঘেটত্ র্টলটে আি কটয়ক িপ্তাি মটর্য। রেক আটে, েি িকল। র্ললাম! 
িাত্ হিটে রিদায় অ্রেিন্দি োরিটয় গারেটত্ উটে িসটলি িযািি। একটোো 
হিডলাইটেি হোিাটলা আটলা অ্ন্ধকাি রেোঁটে য োঁটে হর্টয় হগল সামটি। র্ািমাি গারেি 
হপেটি িিম কয শটি হৃিরর্টে িটস সয কি রর্ন্তায় রিমগ্ন থাকাি দরুি িযািি মশায় 
হ য়াল কিটলি িা গাোঁটয়ি িাস্তাি হমাে হফিাি সমটয় উলটো রদক হথটক একো হোট্ট 
হফাডল গারে হিরিটয় হগল পাশ রদটয়। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

118 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

হমােি লযাটম্পি হশষ দীরপ্ত িহুদূি রমরলটয় হয্টত্ই র্ীিপটদ পোি ঘটি রফটি এল েি 
িকল। য্াওয়াি সমটয় হদ ল িযরে র  লযাম্প রিরেটয় শুটত্ রগটয়টে। এত্িটো রি য ম 
িারেটত্ এোটি একলা ক টিা থাটকরি েি িক–এত্রদি িারে গমগম কিত্ হলাকেি 
থাকায়। একরদক রদটয় রিরশ্চন্ত িওয়া রগটয়টে রিিাপদ োয়গায় পার্াি কিা রগটয়টে 
ফযারমরলি প্রটত্যকটক। রিিাে এই িারেি িান্নাঘটি ওই এক িযরে োো হকউ আি হিই! 
য্াওয়াি আটগ পোি ঘটি হিশ রকেয রেরিস সাফ কিটত্ িটি। হসই কাটেই েয টি হগল 
েি িকল। কাগে হপাোটত্ হপাোটত্ আগুটিি ত্াটত্ লাল িটয় হগল সযশ্রী শারিত্ ময ো। 
রসন্দযক হথটক মিামূলযিাি দরলল আি িকশা িারমটয় একো র্ামোি িযাটগ থটি থটি 
সাোটত্ লাগল। আর্মকা কাটি হেটস এল দূিায়ত্ হমােি ইরিটিি আওয়াে। হসািাটস 
হর্োঁরর্টয় লারফটয় উেল েি িকল। র্ামোি িযাগ িন্ধ কিল, রসন্দযটকি পািায় ত্ালা রদল। 
হিরিটয় এল িাইটি। রেক হসই সমটয় অ্দূটি এটস দাোঁোল একো হোট্ট গারে। লারফটয় 
িামল এক র্েপটে িযরক্ত। ইরিি িন্ধ কটি হিলাি রদটয় িসল িাইোি োিী হর্িািা 
হলাকোি, িয়স্ক, রূ্সি হগাোঁফ  য লটে িাটকি িীটর্। এমিোটি িসল গা এরলটয় হয্ি 
িসটত্ িটি অ্টিকক্ষণ। 
 
হদৌটে রগটয় েি িকল িলটল, এটিটেি? 
 
ব্র্াউি হপপাটি হমাো একো পযাটকে রিেয়-হগৌিটি মাথাি ওপি ত্য টল র্িল দশলিাথলী 
হলাকো। 
 
িলল, সি রিশািা এি মটর্য। 
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রসগিযাল হত্া? 
 
সমস্ত–য্ত্িকম সংটকত্ আটে হিৌদপ্তটি–সমস্ত। লযাটম্পি গুপ্ত সংটকত্, দূটি সংটকত্ 
োিাটিাি য্ে, মাকলরি হিত্াি সংটকত্–সমস্ত। করপ কটি এটিরে রকন্তু মূল দরলল আিা 
 যিই রিপজ্জিক।িটলই সশটব্দ র্াষাটে েরেমায় রপে র্াপটে রদল েি িটকলি। হর্া  
রেটপ সিয কিল েি িকল। 
 
িলল, হেত্টি আসযি। হকউ হিই িারেটত্ আরম একা। করপ কটি এটি োটলাই 
কটিটেি–আসটলি র্াইটত্ োটলা। আসলো হ ায়া হগটে োিাোরি িটয় হগটল সমস্ত 
পালটে িত্য ি কটি কিটত্ পাটি। করপো রেকমটত্া িটলই িল। 
 
হেত্টি এটস আমলটর্য়াটি লম্বা িাত্-পা েরেটয় িসল আইরিশ আটমরিকাি আগন্তুক। 
হলাকো ত্ালেযাো। কৃশ। িয়স প্রায় ষাে, হর্া -ময  র্ািাটলা, োগুটল দারেি েটিয 
আঙ্কল সযাটমি হকৌত্য করর্টেি মটত্া হদ টত্ লাগটে। হোোঁটেি হকাণ হথটক  য লটে একো 
আর্টপাো থযথযটেো র্য রুে। হদশলাই র্রিটয় র্য রুেো জ্বারলটয় রিল হর্য়াটি িসিাি পি। 
র্ািরদক হদট  রিটয় িলটল, ওেিাি মত্লটি আটেি হদ রে। রসন্দযটকি ওপি হর্া  
পেটত্ই র্মটক উটে িলটল, আটি সিলিাশ, কাগেপে ওি মটর্য িাট ি িারক? 
 
িা টল ক্ষরত্ কী? 
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আটি, এ-িকম হ ালা যরলোটি িাট ি এত্ হগাপি কাগেপে! আপরি িা োই? রেি 
কাো য্ে রদটয় হয্টকাটিা ইয়ারঙ্ক িদমাশ র্টক্ষি রিটমটষ হকটে  যটল হফলটি ওই 
রসন্দযক। ওি মটর্য আমাি রর্রে িাট ি োিটত্ পািটল একো রর্রেও আপিাটক রল ত্াম 
হেটিটেি? 
 
ও-রসন্দযক কােিাি ক্ষমত্া হকাটিা হর্াি িদমাটশি হিই হকাটিা য্ে রদটয় এ-রসন্দযটকি 
র্াত্য  কাো য্ায় িা। 
 
রকন্তু ত্ালাো? 
 
ডিল করম্বটিশি ত্ালা। মাটিো িযট টেি রিশ্চয়? 
 
 যটল িলযি। 
 
প্রথটম একো শব্দ আি কটয়কো সং যা দিকাি িটি। িইটল ত্ালা  যলটি িা।উটে 
দাোঁোল েি িকল। র্ারিি হফাকটিি র্াির্াটি হিে হদওয়া দযটো র্াকরত্ হদ াল। িাইটিি 
র্াকরত্ো শটব্দি অ্ক্ষটিি, হেত্টিিো সং যাি। 
 
র্মৎকাি! 
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ত্াই িলরেলাম, য্ত্ সিে োিটেি ত্ত্ সিে িয়। র্াি িেি আটগ িারিটয়রেলাম এই 
রসন্দযক। োটিি ত্ ি কী শব্দ আি কী সং যা হিট রেলাম? 
 
কী কটি িলি িলযি। 
 
অ্গাস্ট আি ১৯১৪। 
 
রিস্ময় আি প্রশংসা য্যগপৎ ফয টে ওটে আটমরিকাি েদ্রটলাটকি হর্াট -মযট । 
 
দারুণ িযাপাি কটিটেি হদ রে! এটেিাটি রি য োঁত্। 
 
ত্ারি ো পয্লন্ত আমাটদি হকউ হকউ আোঁর্ কটি রিটত্ পািটি। কাল সকাটলই লম্বা রদরচ্ছ 
দরলল দস্তাটিে রিটয়। 
 
আরমও সটি পেি িপ্তা াটিটকি মটর্য। একলা এটদটশ হথটক মিি িারক? সাগি পাি 
হথটক হদ ি কীোটি লযাংর্ায় হিো েি িযল। 
 
আপরি পালাটত্ য্াটিি হকি? আপরি হত্া আটমরিকাি িাগরিক। 
 
রব্র্রেশ আইটি আটমরিকাি িাগরিক িটলই হয্ সাত্ যি মাপ িটয় য্াটি, ত্াি হকাটিা 
মাটি হিই। হয্টদটশ হয্ রিয়ম–অ্পিার্ কিটল শারস্ত হপটত্ই িটি। হয্মি পাটচ্ছ েযাক 
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হেমস পটর্ মিটে হপােললযান্ড হেটল। োটলা কথা, আপিািা রকন্তু রিটেি হলাকটদি 
রিপদ হথটক হমাটেই িাোঁর্াি িা। 
 
কী িলটত্ র্াি? হত্টে ওটে েি িকল। 
 
আপিাি িটয় য্ািা কাে কটিটে ত্াটদি রিপটদ-আপটদ িক্ষা কিা আপিাটদি কত্লিয। 
রকন্তু আপিািা রপেটল হিরিটয় য্াি। হয্মি র্রুি হেমস 
 
হেমস মটিটে রিটেি হদাটষ। আপরি ত্া োটিি। রিটেি মটত্ র্লটত্ হগটল অ্মি 
িটিই। 
 
হেমস িা িয় মাথাটমাো। রকন্তু হিারলসটক িাোঁর্াটলি িা হকি? 
 
ও হত্া একো পাগল! 
 
সকাল হথটক সটন্ধ পয্লন্ত একিাগাটে অ্রেিয় কিটল আি অ্িপ্রিি শ- াটিক পযরলশর্ি 
হলটগ থাকটল পাগল প্রটত্যটকই িয়। রকন্তু রস্টিাটিি হকসো— 
 
র্মটক ওটেি েি িকল, কী িটয়টে রস্টিাটিি? 
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র্িা পটেটে। কাল িাটত্ হদাকাটি িািা রদটয়রেল পযরলশ। কাগেপে সটমত্ রস্টিাি 
এ ি হপােললযাটন্ড। ফাোঁরসি দরে এোটত্ পািটি রক িা সটন্দি। এইসি কািটণই আরম 
সাগিপাটি হয্টত্ র্াই য্ত্ ত্াোত্ারে পারি। 
 
েি িটকলি মটিি হোি হিিাত্ কম িয়। রিটেটক সামলাটত্ হস োটি। রকন্তু  িিোয় 
রিলক্ষণ রির্রলত্ িটয়টে হদ া হগল–ফযাকাটশ িটয় হগল লালটর্ ময । 
 
রিেরিে কটি িলটল, রস্টিািটক ওিা পাকোও কিল কী কটি? 
 
আরম হিোঁটর্ হগরে অ্টল্পি েটিয। 
 
কী িলটত্ র্াি? 
 
িারেউরলি কাটে আমাি হ াোঁে রিটত্ এটসরেল একেি। শুটিই িযট রে এিাি আমাি 
পালা। এত্ ত্াোহুটো কিরে হসই কািটণই। রকন্তু পযরলশ এত্  িি পাটচ্ছ কী কটি? 
রস্টিািটক রিটয় পাোঁর্ েিটক ওিা র্িল–ষষ্ঠেি হক িটি আোঁর্ কিটত্ হপটিই আরম 
সেকাি হদি রেক কটিরে। রকন্তু আপিাি িটয় য্ািা  ােটে, এটক-এটক ত্ািা র্িা 
পেটে হকি? কীোটি? 
 
ময  ািা েকেটক লাল িটয় হগল েি িটকলি। 
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আপিাি সািস হত্া কম িয়! 
 
রমস্টাি, সািস আটে িটলই আপিাি হসিা কিটত্ এটসরে–িইটল আমাটক হপটত্ি িা। 
য্া িলি মযট ি ওপি িলি। শুটিরে আপিািা োমলািিা কাে রমটে হগটলই হেো 
িযাকোি মটত্া হফটল হদি কাটেি হলাকটক। 
 
ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উেল েি িকল। 
 
ত্াি মাটি আপরি িলটত্ র্াি আরমই র্রিটয় রদটয়রে আমাি এটেেটদি? 
 
আরম ত্া িলটত্ র্াই িা। ত্টি হকাথাও হকউ কলকারে িােটে। হসইেটিযই িলযাটন্ড িা-
য্াওয়া পয্লন্ত রিরশ্চন্ত িটত্ পািরে িা। 
 
িাগ সামটল রিল েি িকল। 
 
অ্যারেি একসটে কাে কিাি পি হশষকাটল আি  গো কিটত্ র্াই িা। আপরি 
িলযাটন্ড য্াি িাোিডযাম হথটক োিাটে রিউইয়কল র্টল য্াি। এক সপ্তাি পি হথটক আি 
হকাটিা োিাে লাইি রিিাপদ থাকটি িা। িইো রদি–পযাক কটি হফরল। 
 
িাটত্ি পাটসললো িাটত্ই হিট  রদল আটমরিকাি িারেটয় রদল িা েি িটকলি রদটক। 
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োকাো? 
 
আিাি কীটসি োকা? 
 
আিও পাোঁর্টশা পাউন্ড িােরত্  ির্ কিটত্ িটয়টে। হসো এ যরি রদটত্ িটি। 
 
হত্োঁটত্া হিটস েি িকল িলটল, আপরি আমাটক অ্সম্মাি কিটেি। িই হদওয়াি আটগই 
োকা র্াইটেি। 
 
কািিাি কিটত্ এটস অ্ত্ োিটল র্টল িা। 
 
রেক আটে, রেক আটে, হেরিটল রগটয় িসল েি িকল।  স স কটি রল ল একো হর্ক। 
হর্ক িা ল হেরিটলি ওপি। ঘাে রফরিটয় িলটল, আমাটদি সম্পকলো য্ ি অ্রিশ্বাটসি 
মটর্য রদটয় হশষ িটত্ র্টলটে, ত্ ি হর্ক হিওয়াি আটগ িইো আমাটক হদ াটিি। 
 
রিরুেটি পযাটকে এরগটয় রদল আটমরিকাি। হমােক  যটল স্তরম্ভত্ হর্াট  িীলিটেি হোট্ট 
িইোি রদটক হর্টয় িইল েি িকল। মলাটে হল া হমৌ-র্াটষি িাটত্কলটম রিটদয। জ্বলন্ত 
হর্া  হত্ালিাি আটগই হপেি হথটক সাোঁোরশি মটত্া কটয়কো আেয ল হর্টপ িসল গলাি 
ওপি এিং হিাটিাফমল রেটোিিা ত্য টলা এটস পেল িাটকি ওপি। 
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ওয়ােসি, িাও আি এক হগলাস!ইরম্পরিটয়ল হোটকি হিাত্ল িারেটয় রদটয় িলল শাললক 
হিামস। 
 
হেরিটলি পাটশ আসীি হৃিপযি িাইোি সাগ্রটি িাত্ িারেটয় রদল হিাত্লোি রদটক। 
 
 াসা মদ, হিামস। 
 
অ্ত্যাশ্চয্ল িলটত্ পাি। হসাফায় শুটয় ওই হয্ ঘযটমাটচ্ছ আমাটদি প্রাটণি িন্ধয রে, ওি 
মযট ই শুটিরে, সসািিািল পযাটলটসি রিটশষ মটদি কয েরি হথটক আিা িটয়টে এই 
হিাত্ল। োিলাো  যটল দাও–হিাটিাফটমলি গটন্ধ মটিি হমোে র্টল য্ায়। 
 
রসন্দযটকি পািা দয-িাে কটি  যটল দাোঁরেটয় আটে শাললক হিামস। হেত্ি হথটক িামাটচ্ছ 
গুপ্ত দরলল আি িকশা। দ্রুত্ হর্া  িয রলটয় রিটয় সারেটয় িা টে েি িটকলি র্মোি 
িযাটগ। হসাফায় শুটয় িাক ডাকটে োমলাি গুপ্তর্ি িাত্ আি পা র্ামোি রফটত্ রদটয় 
িাোঁর্া। 
 
ত্াোহুটো কিাি দিকাি হিই, ওয়ােসি। হকউ হিই িারেটত্ মাথলা োো। ওি সািায্য–
হপটল এত্ সিটে রকরস্তমাত্ কিটত্ পািত্াম িা। ঘণ্টা িাোও–মাথলা আসটি। ওই হত্া 
এটস হগটে! 
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হদািটগাোয় এটস দাোঁরেটয়টে হসই িৃদ্ধা পরির্ারিকা–মযট  মৃদয িারস। হসাফায় শারয়ত্ 
োমলািটক হদট  ঈষৎ উদরিগ্ন িটয়টে মটি িল। 
 
হিামস িলটল, ঘািোও মাৎ, মাথলা। হর্াে লাটগরি ঘযটমাটচ্ছ। 
 
িাোঁর্লাম। মরিি রিটসটি েদ্রটলাক  যি োটলা। উরি হর্টয়রেটলি গত্কাল ওোঁি স্ত্রীি সটে 
োমলারি র্টল য্াই–ত্াটত্ আপিাি প্লযাি েণ্ডযল িটয় হয্ত্, ত্াই িা? 
 
রেক কথা। ত্য রম এ াটি রেটল িটলই হত্া এত্ রিরশ্চন্ত রেলাম আরম। আে িাটত্ অ্িশয 
হত্ামাি রসগিযাটলি েটিয অ্টিকক্ষণ দাোঁোটত্ িটয়টে। 
 
কী করি িলযি। হসটক্রোরি িা-য্াওয়া পয্লন্ত রসগিযাল রদটত্ পারিরি! 
 
োরি, োরি, আমাটদি পাশ রদটয়ই গারে রিটয় হগটলি েদ্রটলাক। 
 
হয্টত্ রক আি র্ায়,  যি রর্ন্তায় পটেরেলাম। 
 
হত্ামাি লযাম্প রিেটত্ই হিরিটয় পটেরেলাম। কালটক িযারিে হিাটেটল হদ া কটিা, 
হকমি? 
 
রেক আটে সযাি। 
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রেরিসপে িাোঁর্াোোঁদা আটে হত্া? 
 
আটে। আে উরি সাত্ো রর্রে রলট টেি। একই রেকািায়। 
 
কাল সকাটল হদ ি ি। গুড িাইে, রিটদয় িল মাথলা। ওয়ােসিটক িলটল হিামস, এ-
কাগেগুটলা  যি একো কাটে লাগটি িা–হিরশি োগ  িিই োমলারিটত্ হপৌঁটে হগটে। 
রকন্তু এই মূল দরললগুটলা হদটশি িাইটি হয্টত্ হদি িা। 
 
অ্িয কাগেগুটলা ত্ািটল আি কাটে লাগটি িা? 
 
এি হিরশি োগ আরমই পারেটয়রেলাম। রেক হয্ াটি হয্ াটি েটল মাইি হডািাটিা 
আটে, হসই হসই োয়গা রদটয় োমলাি োিাে য্ ি য্াটি আমাি পাোটিা িকশা 
অ্িযয্ায়ী, ত্ ি হয্-কাণ্ডো ঘেটি, ত্া হদট  হশষ েীিিো আমাি োটলাোটিই কােটি 
ওয়ােসি। রকন্তু হত্ামাটক হত্া এ িও োটলা কটি আটলায় হদর রি। এত্গুটলা িেি 
কােল কীিকম িল? রেক আটগি মটত্াই হোকিা আে হদ রে। 
 
রিশ িেি িয়স কটম হগটে হিামস হত্ামাি হেরলগ্রাম হপটয়। সটেসটে িারেি িটয়রে 
িািউইটর্ গারে রিটয়। ত্য রমও  যি একো পালোওরি–রিকে ওই োগুটল দারেোই হকিল 
হর্াট  লাগটে। 
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কাল হথটক এ-দারে একো রিকে সৃ্মরত্ িটয়ই থাকটি, ওয়ােসি। হদটশি েটিয অ্টিক 
স্বাথল ত্যাগ কিটত্ িয়–দারেো ত্াি মটর্য একো। িযারিে হিাটেটল দারে কারমটয় র্য ল 
হকটে রেক আটগি হর্িািায় রফটি য্াি রেকই রকন্তু আটমরিকাি িযকরি িপ্ত কিটত্ রগটয় 
আমাি হর্াস্ত ইংরিরেোটক েটমি মটত্া ে ম কটি হফটলরে মটি িটচ্ছ। 
 
রকন্তু ত্য রম হত্া শুটিরেলাম অ্িসি রিটয়ে। হমৌমারেি র্াষ আি িই হল া রিটয় সাউথ 
ডাউটে সন্নযাসীি মটত্া রদি কাোচ্ছ। 
 
শুটিে রেকই ওয়ােসি। এই হত্া আমাি পিিত্লী েীিটিি পরিশ্রটমি ফল! হেরিল হথটক 
িইো ত্য টল রিটয় পযটিা িামো পটে হশািাল হিামস। হমৌ-র্াটষি িাটত্কলটম রিটদয–
রিরচ্ছন্ন অ্িিায় িারি মরক্ষকাটক পয্লটিক্ষণ। একাই কটিরে ওয়ােসি। রদিিাত্ 
একিাগাটে হমিিরত্ দলিটলি ওপি হর্া  িা টত্ রগটয় মটি িটয়টে হয্ি লন্ডটিি 
রক্ররমিাল দয রিয়াি ওপি িেি িা রে। 
 
রকন্তু হফি কাটে িামটল হকি? 
 
হস এক কারিরি। ধিটদরশক মেী পয্লন্ত হেরকটয় হিট রেলাম। রকন্তু য্ ি স্বয়ং প্রর্ািমেী 
এই দীটিি কয রেটি পাটয়ি র্যটলা রদটলি–। ওয়ােসি, অ্ত্যন্ত োটলা মািযষ হসটে অ্টিক 
রদি র্টি হদটশি সিলিাশ কটি োেরেল হসাফায় হশায়া এই হলাকো। দীঘলরদি র্টি 
লেঘে িযাপাি র্লটে, রিস্তি োই র্িা পেটে, রকন্তু হিশ হিা া য্ারচ্ছল মর্যমরণি 
িাগাল র্িা য্াটচ্ছ িা রকেযটত্ই। আমাি ওপি হিোয় র্াপ পেল পাটলি হগাদাটক  য োঁটে 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

130 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

িাি কিাি েটিয। দযিেি হসই হ াোঁটেই কারেটয়রে ওয়ােসি, সময়ো  যি  ািাপ 
কাটেরি–প্ররত্ মযিূটত্ল হপটয়রে আশ্চয্ল উটেেিা। িাটত্ রে িল রশকাটগাটত্, িাটফটলাি 
আইরিশ গুপ্ত সরমরত্ হথটক হিরিটয় পাো গুপ্তর্টিি রশক্ষা রিটয়, রস্কটিরিটিি পযরলশ 
মিল িাটকি েটল হর্াট ি েটল িল আমাি জ্বালায় ফটল হর্াট  পেলাম েি িটকলি 
এক সযাোটত্ি। ত্াি সযপারিশ রিটয় এলাম পাটলি হগাদাি কাটে হসই হথটকই েি 
িকলটক হগাপি  িি েয রগটয় আসরে আরম। ফটল, ওটদি, সি প্লযাি েন্ডয ল িটয়টে 
পাোঁর্েি হসিা োই হেটল পর্টে। পাোঁর্েটিি কাে কািিাি লক্ষ কিত্াম–সময় িটলই 
েয প কটি হেটল ঢয রকটয় রদত্াম। মশায়, আপিাটকও হসই দটল ঢয কটত্ িটি! 
 
হশষ কথাো িলা িল েি িকলটক। র্য পর্াপ শুটয় হর্া  রপেরপে কিটত্ হিামটসি কথা 
শুিরেল এত্ক্ষণ। োমলাি গালাগারলি ফয ল য রি  িটত্ লাগল এ ি িাটগি হর্াটে হিোঁটক 
হগল ময  ািা। কাি রদল িা হিামস, র্েপে হর্া  িয রলটয় রিটত্ লাগল দরলল দস্তাটিটেি 
ওপি। 
 
রকেযক্ষণ পটিই দম ফয রিটয় হগল েি িটকলি। হিামস িলটল, োমলাি োষাো কােট াট্টা 
িটল কী িটি, মটিি োি প্রকাটশি পটক্ষ উপয্যক্ত। আটি! আটি! আি একো িটো 
পার টক পাওয়া হগটে। অ্টিক রদি র্টি হর্া  হিট রেলাম এি ওপটি–রকন্তু এত্ িটো 
িাসটকল োিা রেল িা হত্া! রসন্দযটকি হকাটণ  ি টি হর্াট  ত্ারকটয় হিামস হফটে 
পেল প্রর্ণ্ড উিাটস। রমস্টাি েি িকল, হত্ামাটক অ্টিক রকেযি েটিযই েিািরদরি 
কিটত্ িটি হদ রে। 
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অ্রত্ কটি হসাফাি ওপি িটস রিস্ময় রিস্ফারিত্ হর্াট  হিামটসি পাটি হর্টয়রেল েি 
িকল। এিাি ঘৃণা রমরশ্রত্ কটে িলটল রর্রিটয় রর্রিটয়, অ্যালোমে, এ-েীিটি হত্ামাি 
হিিাই হিই! 
 
এি আটগও ও-হুমরক অ্টিকিাি শুটিরে। প্রটফসি মরিয়ারেল শুরিটয়টে েীিেশায়, 
শুটিরে কটিলল রসিাসরেয়াি হমািাটিি মযট ও। রকন্তু এ িও িিাল ত্রিয়টত্ হিোঁটর্ আরে 
সাউথ ডাউটে হমৌমারেটদি রিটয়। 
 
রিশ্বাসঘাত্ক হকাথাকাি! জ্বলন্ত হর্াট  িাোঁর্ি হেোি হর্িা কিটত্ কিটত্ দাোঁত্ রকেরমে 
কটি উেল েি িকল। 
 
আটি েযাঃ! অ্ত্ো িদ আরম িই। আমাি কথা শুটি িয ে িা হকি রশকাটগাি অ্যালামে 
কাে হশষ কটি িাওয়ায় রমরলটয় হগটে। 
 
হক ত্য রম? 
 
হেটি আি লাে আটে কী? ত্ািটলও হত্ামাি হকৌতূ্িল র্রিত্াথল কিি। রমস্টাি েি 
িকল, হত্ামাি হদটশি হলাক এি আটগও আমাি িাম শুটিটে–ত্য রমও শুটি থাকটত্ পাটিা। 
 
হত্ামাি  যেত্য টত্া োই য্ ি িােদূত্, ত্ ি আইরিি অ্যাডলাি আি হিাটিরময়াি 
পিটলাকগত্ িাোি মটর্য রিটচ্ছদ ঘরেটয়রেলাম আরমই। আরম িা-থাকটল রিরিরলস্ট 
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হকাপমযাটিি িাটত্ রিঘলাত্  যি িটয় হয্টত্ি হত্ামাি িটোমামা কাউে গ্রাটয়েোইি। 
আমাি 
 
েটিযই– 
 
সরিস্মটয় হসাো িটয় িসল েি িকল। 
 
হস-হলাক হত্া একেিই আটে পৃরথিীটত্! 
 
িযাোঁ, আরমই হসই হলাক! 
 
গুরেটয় উটে হসাফায় এরলটয় পেল েি িকল। 
 
য্া রকেয  িি োমলারিটত্ পারেটয়রে, সমস্ত এটসটে আপিাি মািফত্! কী দাম হসই 
 িটিি িলটত্ পাটিি? এ আরম কী কিলাম? রিটেি িাটত্ রিটেি পাটয় কয েয ল 
মািলাম। 
 
 যিই  ািাপ কাে কটিে। হত্ামাি হদশ দয-রদি পটিই হেি পাটি ফলো। হদ টি 
এটদটশি কামাি িন্দযকটক য্ত্ো  াটো মটি কিা িটয়রেল–ত্াি র্াইটত্ হঢি হিরশ লম্বা। 
য্যদ্ধোিােগুটলাও এত্ হোি েযেটি য্া ত্ািা কল্পিাও কিটত্ পাটিরি। 
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রিঃসীম িত্াশায় দয-িাটত্ রিটেি েয রে রেটপ র্িল েি িকল। 
 
হিামস িলল, আিও অ্টিক িযাপাি রশগরগিই োিটি হত্ামাি হদটশি েটিয আরম 
হ টেরে আমাি হদটশি েটিয। অ্িযায় রকেয রক? ত্য রম হিরশ র্ালারক কিটত্ রগটয়রেটল 
িটলই রিটেি োটল েরেটয় পটেে। ওয়ােসি, কাগেপে হিওয়া িটয় হগটে। িাত্ 
লাগাও, কটয়রদটক রিটয় লন্ডটি িওিা িওয়া য্াক। 
 
েি িকটক হেটি ত্য লটত্ রগটয় রিমরশম হ টয় হগল দযেটি। এটক শরক্তমাি, ত্ায় 
হিপটিায়া। হশষকাটল দয-রদক হথটক র্টি একিকম হেটি রিোঁর্টেই িাস্তা রদটয় রিটয় 
রগটয় েয োঁটে হফলা িল গারেি হপেটিি রসটে। কটয়ক ঘণ্টা আটগ এই িাস্তাটত্ই রকন্তু েি 
িটকলি প্রশংসায় পঞ্চময  িটয়রেটলি সযরি যাত্ কূেিীরত্রিদ েদ্রটলাক। 
 
হিামস িলটল, য্রদ অ্িযমরত্ দাও হত্া একো র্য রুে র্রিটয় হত্ামাি মযট  গুোঁটে রদটত্ 
পারি। 
 
আপযায়িো পেন্দ িল িা েি িটকলি। 
 
িক্তটর্াট  িলটল, রমস্টাি শাললক হিামস আপিাি এই কােো রকন্তু োমলারিি সটে য্যদ্ধ 
কিাি শারমল আশা করি আপিাি সিকাি ত্া িয টি? 
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এই িযাটগ য্া রিটয় য্ারচ্ছটল, হসোও ত্াই, িলটল হিামস। হত্ামাি হদশ রিশ্চয় ত্া 
িয টি। 
 
আমাটক হগ্রপ্তাি কিাি শমি আপিাি হিই। আপরি সিকারি পযরলশ িি। কােো 
হিআইরি। িলা িাহুলয। োমলািটক রকডিযাপ কিাি ফল রকন্তু সাংঘারত্ক িটি। হসইসটে 
ত্াি কাগেপে র্য রি কিাি শারস্ত হপটত্ িটি! ত্ািটল য্রদ এ ি গলা ফারেটয় হর্োঁর্াই, 
আপিাটদি দযেটিি কী িাল িটি িয টত্ পািটেি? 
 
ওটি েি িকল, হিাকারম কিটত্ হয্টয়া িা। ইংটিেটদি ত্য রম এ িও হর্টিা িা। হোট্ট এই 
গাোঁটয়ি হলাক হত্ামাি োল োরেটয় রিটয় গাটে  য রলটয় হদটি য্রদ হর্োঁর্াটত্ য্াও। এিা 
কীিকম হ টপ আটে োি িা িটলই সাির্াি কটি রদলাম। র্য পর্াপ র্টল এটসা স্কেলযান্ড 
ইয়াটডল। ওয়ােসি, লন্ডটি রগটয় ত্য রম রুরগ হদ টত্ য্াটি২৫–আি হদ া িটি িা, ত্াই 
এটসা শারন্তটত্ হশষ িাটিি মটত্া দযটো কথা িটল রিই। 
 
দযই িন্ধয  পাশাপারশ দাোঁরেটয় গল্পগুেি কিল রমরিে কটয়ক। গারেি মটর্য েেফে কিটত্ 
লাগল োমলাি গুপ্তর্ি। গারেি রদটক পা িাোটল হিামস। আেয ল ত্য টল হদ াল 
র্ন্দ্রাটলারকত্ সমযটদ্রি রদটক। 
 
রর্ন্তাচ্ছন্নোটি িলটল, ওয়ােসি, পযটিি  ে আসটে। 
 
আটি িা। হিশ হত্া গিম িাত্াস িইটে। 
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হসই আটগি মটত্াই িটয় হগটল ওয়ােসি, একেয ও পালোটল িা।  ে রকন্তু আসটে। এ-
িকম  ে এি আটগ ইংলটন্ডি ওপি ক টিা িয়রি। রিটমল  ে আসিাি আটগই 
আমাটদি মটত্া অ্টিকটকই রিটদয় রিটত্ িটি র্িার্াম হথটক২৬। স্বয়ং ঈশ্বি হয্- ে 
আিটেি ত্া আসটিই।  ে র্টল হগটল আিাি হিাদ উেটি, আিও িরলষ্ঠ, আিও 
পরিচ্ছন্ন, আিও োটলা ইংলন্ড হেটগ উেটি। র্ালাও, ওয়ােসি, সময় িটয়টে এিাি 
িওিা িওয়া য্াক। পাোঁর্টশা পাউটন্ডি হর্কো  েপে োোটত্ িটি–িইটল হর্ক হয্ 
রদটয়টে, িযাঙ্কটক হস িািণ কটি রদটত্ পাটি। 
 
———- 
 
েীকা 
 
রিদায় রিটলি শাললক হিামস : েযান্ড মযাগারেটিি হসটেম্বি ১৯১৭ সং যায় এিং 
হকরলয়াসল উইকরলি ২২ হসটেম্বি ১৯১৭ ত্ারিট ি সং যায় রিে লাস্ট িাও প্রথম 
প্রকারশত্ িয়। 
 
শাললক হিামস িােটকি হশষ অ্ঙ্ক : অ্যাি এরপটলাগ অ্ি শাললক হিামস িাটমি এই সাি-
োইটেটলি িদটল েযান্ড মযাগারেটি হল া িটয়রেল দয ওয়াি-সারেলস অ্ি শাললক হিামস। 
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কালান্তক অ্গাস্ট : ১৯১৪-ি অ্গাস্ট মাটসই শুরু িয় প্রথম রিশ্বয্যদ্ধ। োমলারি িারশয়াি 
রিরুটদ্ধ য্যদ্ধ হঘাষণা কটি এক ত্ারিট  এিং ফ্রাটেি রিরুটদ্ধ রত্ি ত্ারিট । ত্াি রেক 
পিরদি, র্াি ত্ারিট  োমলারিি রিরুটদ্ধ য্যদ্ধ হঘাষণা কটি হগ্রে রব্র্টেি। এিপি সািা 
মাস রিরেন্ন হদশ এটক অ্পটিি রিরুটদ্ধ য্যটদ্ধ রলপ্ত িটত্ আিম্ভ কটি। 
 
কাইোি : ওই সমটয় োমলারিি সম্রাে িা কাইোি রেটলি রফ্রডরিশ উইলটিলম রেক্টি 
অ্যালিােল (১৮৫৯-১৯৪১) িা রদ্বত্ীয় উইরলয়াম। দয হসটকন্ড হস্টি গটল্পি েীকা দ্রিিয। 
 
হিিগারে : োমলাি ইরিরিয়াি কালল হিি-এি িকশায় রিরমলত্ হমােিগারে। এই সংিাি 
পেি িয় ১৮৮৬ সাটল। পটি হডইমলাি হকাম্পারিি সটে য্যক্ত িটয় ১৯২৬-এ শুরু িয় 
মারসলরডে-হিি িামক গারেি রিমলাণ। 
 
র্যাটেলি : ১৯০৯ হথটক ১৯১৭ পয্লন্ত োমলারিি র্যাটেলি রেটলি রথওটিাল্ড ফি 
হিথমযাি-িললাটয়গ (১৮৫৬-১৯২১)। অ্রলরম্পয়া : লন্ডটিি হকিরসংেি অ্ঞ্চটল অ্িরিত্ 
অ্রলরম্পয়া অ্যারম্পরথটয়োটি িািািকম ক্রীো প্ররত্টয্ারগত্া, সাকলাস, হিালাি হস্করেং, 
সংগীত্ািযষ্ঠাি প্রেৃরত্ অ্িযরষ্ঠত্ িত্। এ াটি প্রায় দশ িাোি দশলটকি িসিাি িযিিা 
রেল। 
 
ফ্লারসং : ওলন্দাে উচ্চািটণ রিরসটেি িা ফ্লারসং িলযাটন্ডি রেলযান্ড িাটেযি অ্ন্তগলত্ 
ওয়ালটসটিি দ্বীটপি দরক্ষণ ত্টে অ্িরিত্ শিি। হিটপারলয়টিি সমটয় এই শিি 
িযিহৃত্ িটয়রেল হিৌ-ঘাোঁরে রিটসটি। 
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আইরিশ গৃিয্যদ্ধ : আয়ািলযাটন্ডি স্বার্ীিত্াি য্যদ্ধ। ১৯১৪ সাটলি মিায্যটদ্ধি কািটণ 
আয়ািলযান্ড সংক্রান্ত আইি পাশ কিটত্ পাটিরি িা কটিরি রব্র্রেশ পাললাটমে। হসই 
সমটয় আয়ািলযাটন্ডি আলস্টাি শিটি এিং অ্িযে প্রিল আটন্দালি র্টল আয়ািলযাটন্ডি 
পূণল স্বার্ীিত্াি দারিটত্। 
 
েি িযল মশাই : োিত্িটষলি মািিরূপ হয্মি োিত্মাত্া, রব্র্টেটিি হত্মি িল েি 
িযল। মা িয়রস এিং োরিরে হর্িািাি েি িযলটক প্রায়শই হদ া য্ায় রব্র্টেটিি োত্ীয় 
পত্াকা ইউরিয়ি েযাক রদটয় ধত্রি ওটয়স্টটকাে পরিরিত্ অ্িিায়। 
 
হপােলসমাউথ হকিা : ইংলটন্ডি প্রর্াি হিৌঘাোঁরে হপােলসমাউথ। হিারসথ : স্কেলযাটন্ডি ফাথল 
িা হফাথল িদীি উেি ত্ীটি অ্িরিত্ গুরুত্বপূণল হিৌঘাোঁরে। এরডিিিা শিটিি সামািয 
পরশ্চটম এি অ্িিাি। প্রথম রিশ্বয্যটদ্ধি সমটয় এ াটি োিাে সািাটিাি কাি ািা রিরমলত্ 
িয়। 
 
কাললেি হেটিস : ওই রিটশষ সমটয় লন্ডটি োমলারিি িাষ্ট্রদূটত্ি অ্রফটসি রেকািা রেল 
৯, কাললেি িাউস হেটিস। 
 
হোটক : িাটেরিি হোটক িা হোকায় (Tokaj) শিি-সরন্নরিত্ এলাকায়, কাপলারথয়াি 
পিলত্মালাি পাদটদটশ ধত্রি মদ। 
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হেটপরলি : োমলাি রমরলোরি অ্রফসাি ফারদলিান্দ ফি হেটপরলি (১৮৩৮-১৯১৭) ধসরিক 
েীিি হথটক অ্িসি রিটয় রিটেটক রিয্যক্ত কটিি হমােির্ারলত্ উটোোিাে রিমলাটণ। 
১৯০৬ সাটল োমলারিি রফ্রডরিশযাটফটি প্ররত্রষ্ঠত্ িয় হেটপরলি ফাউটন্ডশি। প্রথম 
রিশ্বয্যটদ্ধ োমলাি িারিিী এক-হশাি রকেয হিরশ সং যক হেটপরলি য্যটদ্ধ িযিিাি কটি। 
 
হফাডল গারে : হিিরি হফাডল কতৃ্লক প্ররত্রষ্ঠত্ হমােিগারে রিমলাণ সংিা হফাডল হমােি 
হকাম্পারি সংগরেত্ িয় ১৯০৩-এি ১৬ েযি। ত্াটদি ধত্রি হোটো গারে আটমরিকা এিং 
ইংলটন্ড দারুণোটি েিরপ্রয় িয় িাোটি আসিাি সটেসটে। 
 
মাকলরি : ইত্ারলয় পদাথলরিদ গুগরলটয়মমা মাকলরিি হিত্াি সংটকত্ হপ্রিণ কিিাি আটগ 
অ্িয কটয়কেি রিজ্ঞািী, হয্মি েগদীশর্ন্দ্র িসয, ত্া কটি থাকটলও আর্যরিক হিরডটয়াি 
েিক রিসাটি মাকলরিটকই রর্রহ্নত্ কিা িয়। মাকলরি এই কীরত্লি হপটেে গ্রিণ কটিি 
১৮৯৪ সাটল এিং ১৮৯৭-এ রিটেি োইটয়ি আরথলক সিায়ত্ায় প্ররত্ষ্ঠা কটিি 
ওয়যািটলস হেরলগ্রাফ অ্যান্ড রসগিযাল হকাং রলরমটেটডি। ১৯০৯ সাটল রত্রি হিাটিল 
পযিস্কাটি েূরষত্ িি। 
 
হপােললযান্ড হেল : ইংলটন্ডি হডেিশায়াটিি সমযদ্রত্টেি একরে উপদ্বীপ, আইল অ্ি 
হপােললযান্ড-এ রেল হষাটলাটশা কটয়রদ িা িাি মটত্া কািাগাি এিং একে হিৌঘাোঁরে। 
 
ইরম্পরিয়াল হোটক : একরে রিটশষ দ্রাক্ষাটক্ষটেি দ্রাক্ষািস হথটক ধত্রি ইরম্পরিয়াল 
হোটকি উৎপাদি অ্টিকরদি িল িন্ধ িটয় রগটয়টে। 
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হসািিািল পযাটলস : সিিি পযাটলস িা িস সিি, রেটয়িা শিটি অ্রেয়াি 
িােপরিিাটিি িাসিাি। এই প্রাসাটদি লাটগায়া িাগাি এিং পশুশালা, য্া সম্ভিত্ 
ইউটিাটপি প্রার্ীিত্ম, ত্া সার্ািটণি েিয  যটল হদওয়া িয় ১৭৭৯ সাটল। 
 
এত্গুটলা িেি কােল কীিকম িটলা : ১৯১৪-ি ঘেিা িরণলত্ িটয়টে এই গটল্প। এি 
রেক আটগি ঘেিা ১৯০৩-এ। দয রক্ররপং মযাি গটল্প িটলটেি ড. ওয়ােসি। 
 
প্রর্ািমেী : আলল অ্ি অ্েটফাডল অ্যান্ড অ্যাসকয ইথ, িািলােল হিিরি অ্যাসকয ইথ (১৮৫২-
১৯২৮) ইংলটন্ডি প্রর্ািমেী রেটলি ১৯০৮ হথটক ১৯১৬ পয্লন্ত। 
 
রস্কটিরিি : আয়ািলযাটন্ডি ককল কাউরেি একরে শিি। 
 
রিটচ্ছদ ঘরেটয়রেলাম আরমই েয ল। আইরিি অ্যাডলাি হিাটিরময়াি িাোটক ত্যাগ কটি 
রিটেই র্টল রগটয়রেটলি ত্াি সদয-রিিারিত্ স্বামীি সটে। 
 
ত্য রম রুরগ হদ টত্ য্াটি : রুরগ হদট রেটলি রক ওয়ােসি? এই ঘেিাি এক মাস পটিই 
প্রকারশত্ িয় দয েযারল অ্ি রফয়াি উপিযাস। ওয়ােসি রিশ্চয়ই ত্াি পাণ্ডয রলরপ 
পরিমােলি কিরেটলি ত্ ি। অ্িযমাি কটিটেি গটিষক এডগাি রস্মথ। 
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রিটদয় রিটত্ িটি র্িার্াম হথটক : রিটদয় রিটত্ িয়রি হিামস িা ওয়ােসিটক। িটল 
১৯২৬ িা ১৯২৭ সাটল প্রকারশত্ গল্পগুটলা আি হল া িত্ িা। 
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রক্তবৃযের রক্তাক্ত  াহিহন 
[ রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ফ দয হিড সাকলল ] 

 
রিিাে স্ক্র্যাপিযটক রিটেি সাম্প্ররত্ক কীরত্লকারিরি সাোঁেটত্ সাোঁেটত্ রিিক্ত মযট  শাললক 
হিামস িলটল, রমটসস ওয়াটিি, আমাি সমটয়ি দাম আটে।  াটমা া হেটি মিটেি, 
আমাটকও োিাটত্ এটসটেি। 
 
রকন্তু িারেউরল রমটসস ওয়াটিি িাোি িটলও হমটয়মািযষ। হমটয়রল রূ্ত্লত্াি সটে পািা 
হদওয়াি সারর্য হিামটসি হিই। রেটিটোোঁটকি মটত্া েদ্রমরিলা িলটলি, গত্ িেি আমাি 
এক োোটেি িযাপাি আপরি রিষ্পরে কটি রদটয়রেটলি। িাম ত্াি রমস্টাি হফয়ািটডল 
িিস। 
 
আটি, হস হত্া একো হসাো হকস। 
 
রকন্তু আপিাি প্রশংসায় রত্রি এ িও পঞ্চময । মািযষ র্াোঁর্ায় পেটল ক টিা ত্াটক রিময  
কটিি িা। আরমও হসই র্াোঁর্া রিটয়ই েযটে এটসরে। 
 
হিামস হয্মি হত্াষাটমাটদ গটল য্ায়, কাটিা কি হদ টলও হত্মরি সইটত্ পাটি িা। 
ডিল দাওয়াইটয় কাে িল ত্ৎক্ষণাৎ। িাটত্ি কাে হফটল হিট  হিলাি রদটয় িসল 
হর্য়াটি। 
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িলল, আপিাি িত্য ি োোটেি ময  হদ টত্ পাটচ্ছি িা িটল অ্স্বরস্তটত্ মিটেি, এই 
হত্া? আরম য্রদ আপিাি োোটে িত্াম, িপ্তাি পি িপ্তা আমাি ময ও আপরি হদ টত্ 
হপটত্ি িা। 
 
োরি সযাি োরি। রকন্তু সকাল হথটক সটন্ধ পয্লন্ত হলাকো ঘটিি মটর্য য্রদ সমাটি 
পায়র্ারি কটি, অ্থর্ একিািও ময  িা-হদ ায়, োিিা িয় িা? এত্ েয় কাটক? কী 
এমি কাণ্ড কটিটে হয্ এোটি লযরকটয় থাকটত্ িটচ্ছ? আমাি স্বামী কাে রিটয় িাইটি 
থাটক, রকন্তু আমাটক হত্া রদিিাত্ িারেটত্ হথটক পাটয়ি আওয়াে শুিটত্ িটচ্ছ। স্বামী 
হির্ািাি র্াত্ হেটে য্াওয়াি 
 
হোগাে িটয়টে আমাি অ্িিাও োটলা িয়। 
 
 য োঁটক পটে দীঘল শীণল আেয ল রদটয় রমটসস ওয়াটিটিি কার্ েশল কিল হিামস উদরিগ্ন 
মািযষটক শান্ত কিাি অ্দ্ভযত্ একো সটম্মািিী শরক্ত ওি আটে–রমটসস ওয়াটিিও হদ টত্ 
হদ টত্ সিে িটয় এটলি। ময  হথটক রমরলটয় হগল েটয়ি হি া হসাো িটয় িসটলি 
হর্য়াটি। 
 
হিামস িলটল, হলাকো আপিাি কাটে দশ রদি আটগ থাকা  াওয়া িািদ পটিটিা 
রদটিি োকা আগাম রদটয়টে িলটলি িা? 
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আটজ্ঞ িযাোঁ। উপিত্লায় একো িসিাি ঘি আি হশািাি ঘটিি েটিয কত্ রদটত্ িটি 
োিটত্ র্াইল। আরম িললাম, িপ্তায় পঞ্চাশ রশরলং। ও িলল, িপ্তায় পাোঁর্ পাউন্ড হদি–
রকন্তু আমাি শত্ল মটত্া র্লটত্ িটি। রমস্টাি ওয়াটিটিি আয় কম িয টত্ই পািটেি 
শত্লো শুিটত্ র্াইলাম। হলাকো একো দশ পাউটন্ডি হিাে িারেটয় রদটয় িলটল, পটিটিা 
রদি অ্ন্তি এক ািা হিাে পাটিি। রকন্তু িারেি র্ারিো আমাি কাটে িা টত্ িটি। শত্লো 
এমি রকেয আশ্চয্ল িয়, অ্টিক োোটেই র্ারি কাটে িা টত্ র্ায় কাটিাটক রিিক্ত কিটত্ 
র্ায় িা িটল। 
 
ত্টি এ ি এত্ আশ্চয্ল িটচ্ছি হকি? 
 
িরচ্ছ রক কটি সাটর্? এই দশ রদটি একিািমাে িারেি িাইটি হগটে–প্রথম িাটত্। 
ত্ািপি হথটক হর্ৌপিরদি  ারল ঘটি িাোঁেটে। র -ো সযদ্ধ ত্াি হর্িািা হদট রি। এ আিাি 
কী কাণ্ড? 
 
প্রথম িাটত্ ত্ািটল হিরিটয়রেল। 
 
িযাোঁ, রফটিরেল মা িাটত্। আটগ হথটক িটল হিট রেল িটল দিোি র ল হদওয়া িয়রি। 
পাটয়ি আওয়াে শুটি িয লাম ওপটি রিটেি ঘটি রগটয় ঢয কল। 
 
 ািািদািাি হপৌঁটোয় কী কটি? আটগ হথটকই িলা আটে, ঘণ্টা িাোটল হয্ি  ািাি 
দিোি সামটি হর্য়াটি হিট  আসা িয়। আিাি ঘণ্টা িাোটল এোঁটো িাসি রিটয় আসা 
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িয়। রিটশষ রকেয দিকাি পেটল িটো িাটত্ি অ্ক্ষটি এক েয কটিা কাগটে রলট  
োরিটয় হদয়। 
 
িটো িাটত্ি অ্ক্ষটি? 
 
আটজ্ঞ িযাোঁ। হপিরসটল হলট । শুর্য শব্দো ত্াি হিরশ িয়। কটয়কো কাগে এটিরে। 
আপিাটক হদ াটিাি েটিয। এো হদ যি : SOAP; এই হদ যি আি একো–MATCH; 
এইো প্রথম রদি সকাটল হপটয়রে–DA।LY GAZETTE; প্রটত্যক রদি সকাটল 
হব্র্কফাটস্টি সটে কাগেো পারেটয় রদই। 
 
োরি আশ্চয্ল িযাপাি হত্া! ফয লসকযাপ কাগে হেো রলপগুটলা হদ টত্ হদ টত্ ত্াজ্জি 
িটয় িলটল হিামস। োিা িাটত্ হল াি একো মাটি িয র  রকন্তু িটো িাটত্ি অ্ক্ষি 
িরসটয় হল া হত্া একো  াটমলা। রিরিরিরলটত্ থাকাি িা িয় একো কািণ থাকটত্ 
পাটি রকন্তু িটো িাটত্ি অ্ক্ষটি হল াি কািণো হত্া িয রে িা। এ হত্া িটো 
অ্স্বাোরিক িযাপাি। ওয়ােসি, কী িয ে? 
 
িাটত্ি হল া লযটকাটত্ র্ায়। 
 
রকন্তু হকি? িারেউরল ত্াি োিা িাটত্ি হল া হদ টল এমি কী মিাোিত্ অ্শুদ্ধ িটি? 
ত্াি ওপি হদ  অ্ল্প কথাি হুকয মগুটলাও এক-একো হিোঁয়ারল। 
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িয লাম িা। 
 
হিগরি িটেি রশস হপিরসলোি, হমাো র্যািো ময । কাগেো হল িাি পি এমিোটি 
হেো িটয়টে হয্ SOAP শব্দোি রকেযো রেোঁটে হগটে।  যিই অ্থলপূণল িযাপাি হি! 
 
হুোঁরশয়াি আদরম, এই হত্া? 
 
এটেিাটি রেক। রিশ্চয় আেয টলি োপ-োপ এমি রকেয একো পটেরেল য্া হদ টল 
শিাক্তকিণ সিে িটয় হয্ত্। রমটসস ওয়াটিি, হলাকো মা িটয়রস, কালটর্ আি 
দারেওলা িলটলি িা? িয়স কত্? 
 
হোকিাি িয়স–রত্রিটশি হিরশ িয়। 
 
আি রকেয লক্ষণ হদট টেি? 
 
ইংটিরেো োটলা িলটলও উচ্চািণ শুটি িযট রে রিটদরশ মািযষ। 
 
োমাকাপে পরিপারে? 
 
দারুণ। েীষণ স্মােল। 
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িাম িটলটেি? 
 
আটজ্ঞ িা। 
 
রর্রেপে আটস? হদ া কিটত্ হকউ আটস? 
 
একদম িা। 
 
রকন্তু সকাটলি রদটক  ােটপাোঁে কিাি েটিয র  ঘটি হঢাটক িা? 
 
সি কাে রিটেি িাটত্ কটি। 
 
কী আশ্চয্ল! কী আশ্চয্ল! রেরিসপে কী আটে সটে? 
 
একো িাদারম িযাগ–মস্ত িটো–আি রকেয িা। 
 
ঘি হথটক রকেযই রক পাওয়া য্ায়রি? 
 
িযাগ হথটক একো  াম িাি কটি  ােটলি রমটসস ওয়াটিি। হিরিটয় এল দযটো হপাো 
হদশলাইটয়ি কারে, একো হপাো রসগাটিে। 
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আে সকাটল হেটত্ হপটয়রে। শুটিরে হোটো াটো রেরিস হদট ও অ্টিক িটো িযাপাি 
র্িটত্ পাটিি–ত্াই রিটয় এলাম হদ াটিাি েটিয। 
 
কাোঁর্  াোঁরকটয় হিামস িলটল, হত্মি রকেয হত্া হর্াট  পেটে িা। কারেগুরল অ্ল্পই 
পযটেটে–ত্াি মাটি রসগাটিে র্িাটিা িটয়টে। পাইপ িা র্যরুে র্িাটত্ হগটল অ্টর্লক কারে 
পযটে য্ায়। রকন্তু, এ আিাি কী িযাপাি! োরি আশ্চয্ল হত্া! হপাো রসগাটিেো হদট ে 
ওয়ােসি? রমটসস ওয়াটিি, হলাকোি দারেটগাোঁফ আটে িলটলি িা? 
 
আটজ্ঞ িযাোঁ। 
 
সি গুরলটয় য্াটচ্ছ হয্। রসগাটিটেি হশষ পয্লন্ত োিা িটয়টে–হগাোঁফ হত্া পযটে য্াওয়াি 
কথা। আটি ওয়ােসি, হত্ামাি এমি হোট্ট হগাোঁটফও েযাকা লাগত্ এইোটি রসগাটিটেি 
হশষ পয্লন্ত হোোঁটে হিট  রদটল। এোটি রসগাটিে হ টত্ পাটি য্াি দারে হগাোঁফ কামাটিা। 
 
রসগাটিে হিাল্ডাটি লারগটয়রেল হিার্ িয়? িললাম আরম। 
 
িা হি িা, রপেটি থযথয হলটগ িটয়টে। রমটসস ওয়াটিি, ঘটি দযেি হলাক হিই হত্া? 
 
আটজ্ঞ িা। হলাকো এমরিটত্ এত্ কম  ায় হয্ িলিাি িয়। 
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ত্ািটল আিও দয-রদি অ্টপক্ষা কিা য্াক। আপিাি এত্ র্েফে কিািও দিকাি হিই। 
আগাম োকা হপটয়টেি, োোটে রিসাটিও হলাকো িচ্ছাি িয়, একেয  সৃরিোো িটলও 
িদ িয়। য্ত্ক্ষণ িা ত্াটক হকাটিা কািটণ অ্পিার্ী িটল মটি িটচ্ছ, ত্ত্ক্ষণ রিরিরিরল 
িটস রিি ঘোটত্ র্াই িা। ত্টি হকসো িাটত্ িা লাম, িত্য ি রকেয ঘেটলই এটস 
িলটিি। 
 
রিদায় িটলি িারেউরল। হিামস িলটল, ওয়ােসি, হকসো ইোটিরস্টং। িয় কাটিা রিেক 
িারত্ক, িা িয় গেীি েটলি িযাপাি। এই মযিূটত্ল আমাি মটি িটচ্ছ ঘটি অ্িয হকউ 
থাটক–ঘিোো হয্ রিটয়টে, হস িয়। 
 
হকি এমি মটি িল? 
 
রসগাটিটেি িযাপািো োোও অ্টিক অ্দ্ভযত্ িযাপাি িটয়টে হয্। হলাকো ঘি োো রিটয়ই 
হিরিটয় হগল। রফিল অ্টিক িাটত্ য্ ি হকউ হিই, হকউ ত্াটক হদ ল িা। হয্-হলাক 
হিরিটয় হগল, হসই হলাকই হয্ রফটি এল ত্াি কী প্রমাণ? রিশ্চয় ত্াি িদটল এল 
একেি। প্রথম েি ইংিারে হর্াস্ত িটল, রদ্বত্ীয় েি ইংিারেটত্ কাোঁর্া িটলই 
MATCHES িা-রলট  MATCH হলট । হকি োি, MATCH শব্দো রডকশিারি হদট  
রলট টে িটল রডকশিারিটত্ শব্দোি রিটশষয আটে, িহুির্ি হিই। কােোোঁে কথায় হুকয ম 
র্ালাটিাি কািণোই িল ইংটিরে োষায় দ ল হিই। এইসি কািটণই আমাি দৃঢ় 
রিশ্বাস, োোটে পালটে রগটয়টে রমটসস ওয়াটিটিি িারেটত্! 
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উটেশয? 
 
সমসযা হত্া হসইোই। ত্দন্ত র্ালাটিাি লাইি এ ি একোই। িলটত্ িলটত্ ত্াক হথটক 
ইয়াটমাো একো োিদা  াত্া িামাল হিামস। িািাি কাগে হথটক িািাটিা-প্রারপ্ত-
রিরুটেটশি অ্দ্ভযত্ অ্দ্ভযত্ সি  িি হকটে রদটিি পি রদি  াত্ায় হসোঁটে িা া ওি 
িিািটিি অ্টেযস। একোি পি একো  িি পটে রেপ্পিী হকটে র্লল হিামস। একেয  
পটিই হর্া  আেটক হগল একো  িটি। 
 
িলল, ওয়ােসি, মটি িটচ্ছ এই  িিই  য োঁেরে। হশাটিা : ধর্য্ল র্টিা। হয্াগাটয্াটগি 
হকাটিা উপায় িাি কিিই। ত্রেি এই াটি হর্া  হিট া–রে। িিসযেিক োোটে 
রমটসস ওয়াটিটিি িারেটত্ ওোি দয-রদি পটিি রিজ্ঞাপি। হলাকো ত্ািটল ইংটিরে 
োটলা রল টত্ িা-পািটলও পেটত্ পাটি। রত্িরদি পটি হদ  আিাি একো রিজ্ঞাপি। 
কাটেি িযিিা িটচ্ছ। ধর্য্ল র্টিা। হমঘ হকটে য্াটি।—রে। সাত্রদি আি  িি হিই। 
ত্ািপি এই রিজ্ঞাপিো হদ রে অ্টিক েি–িাস্তা পরিষ্কাি িটচ্ছ। সযটয্াগ হপটল 
সংটয্াগ হপটল সংটকত্ কিি। রিশািা-সংটকত্ মটি হিট া–একো A, দযটো B, ইত্যারদ। 
রশগরগিই  িি হদাি। রে। এো িল গত্কাটলি কাগটেি রিজ্ঞাপি, আে আি হকাটিা 
রিজ্ঞাপি হিই। ওয়ােসি, এিাি সিযি কিটলই িযাপািো অ্টিকো হিার্গময িটি। 
 
িলও ত্াই। সকাল হিলা হদ লাম আগুটিি রদটক রপে রফরিটয় ত্ারকটয় সটন্তাষ-উজ্জ্বল 
মযট  িারসেিা হর্াট  দাোঁরেটয় আটে িন্ধয িি। 
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হেরিল হথটক হসইরদটিি  িটিি কাগেো ত্য টল রিটয় িলটল, ওয়ােসি, হদ , হদ , রেক 
য্া হেটিরেলাম। উোঁর্য  লাল িারে, সামটিি রদকো সাদা পাথি। র্ািত্লা। রদ্বত্ীয় োিলা 
হেটে। সটন্ধি পি। রে। এিাি হত্া পরিষ্কাি হিা া য্াটচ্ছ েল হকািরদটক গোটচ্ছ। 
প্রাত্িাশ হ টয় োিরে রমটসস ওয়াটিটিি োোটেি সটে একেয  হদ া কটি আসি। 
আটি, রমটসস ওয়াটিি হয্! সাত্সকাটল কী  িি রিটয় এটলি! 
 
সাংঘারত্ক িত্য ি রকেয একো ঘটেটে মটি িল। রিপযল উদযটম রূ্মটকত্য ি মটত্া সাোঁ কটি 
র্টল এটসটেি রমটসস ওয়াটিি। 
 
রম. হিামস! রম. হিামস! আপিাি সটে পিামশল িা-কটি রকেয কিি িা িটলই েযটে 
এলাম। রকন্তু এিাি আরম পযরলশ ডাকি। আমাি িযটো স্বামীটক য্ািা েয োঁটে হফটল হদয়— 
 
রমস্টাি ওয়াটিিটক েয োঁটে হফটল রদটয়টে? 
 
 যি  ািাপ িযিিাি কিা িটয়টে ত্াি সটে। 
 
হক কটিটে? 
 
আে সকাটল সাত্ো িাগাদ আমাি কত্লা কাটে হিরিটয়রেল। িারে হথটক হিটিাটত্-
হিটিাটত্ই িোৎ িাস্তায় দযটো হলাক হপেি হথটক এটস  পাং কটি একো হকােল মাথায় 
েয োঁটে রদটয় সিসযদ্ধ োপটে ত্য টল হফটল হপেটিি একো গারেটত্। ঘণ্টা াটিক পটি 
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হফটল হদয় িাস্তায়। কত্লা ত্ ি েক েক কটি কাোঁপটে। গারেো পয্লন্ত হদট রি। হদট  কী 
িযাম্পটস্টড রিটদি ফয েপাটত্ পটে আটে। িাটস কটি িারে রফটিটে। হসাফায় শুটয় 
এ িও কাপটে। 
 
হলাকগুটলাি হর্িািা হদট টেি? কথা িলটত্ শুটিটেি? 
 
িা। ওোঁি ত্ ি মাথা ঘযিরেল। শুর্য মটি আটে রেক হয্ি মযারেক হদ াটিাি মটত্া ত্য টল 
রিটয় হগল িাস্তা হথটক, আিাি মযারেক হদ াটিাি মটত্া েয োঁটে হফটল রদটয় হগল িাস্তায়। 
দযেি রক রত্িেি হলাক রেল হিার্ িয়। 
 
আপিাি র্ািণা এ-িযাপাটি আপিাি োোটে েরেত্? 
 
ত্া োো আি হক? পটিটিা িেি এ-িারেটত্ িটয়রে ক টিা এমি কাণ্ড ঘটেরি। য্টথি 
িটয়টে, আি িা, োকা িা, োকা সি িয়। আেটকই ওটক রিটদয় কিি িারে হথটক। 
 
অ্ত্ র্েফে কিটিি িা রমটসস ওয়াটিি, ধর্য্ল িা যি। সকাল সাত্োি কয য়াশায় 
আত্ত্ায়ীিা েয ল কটি আপিাি স্বামীটক র্টি রিটয় হগটে েয ল িয টত্ হপটি হফটল রদটয় 
হগটে। কাটেই আসল রিপদো আপিাি োোটেি। েয ল য্রদ িা িত্, োোটেি কী দশা 
িত্ হেটি পারচ্ছ িা। 
 
ত্ািটল আরম কী কিি, রম. হিামস? 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

152 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
রমটসস ওয়াটিি, আপিাি এই োোটেি ময শ্রী হদ টত্ িে ইটচ্ছ িটচ্ছ। 
 
দিো িা-োেটল ঢয কটিি কী কটি?  ািাটিি হে দিোি সামটি িরসটয় রসোঁরে হিটয় 
য্ ি হিটম য্াই, ত্ালা হ ালাি আওয়াে পাই ত্ ি–ত্াি আটগ িয়। 
 
হে-ো হেত্টি রিটয় য্াওয়াি েটিয িাইটি আসটত্ িয় হত্া। ত্ িই হদট  হিি রকন্তু 
হকাথাও লযরকটয় থাকটত্ িটি আমাটদি। 
 
একেয  হেটি রিটয় রমটসস ওয়াটিি িলটলি, হিশ হত্া, হস-িযিিা িটয় য্াটি। দিোি 
উলটোরদটক একো মার্া-ঘি আটে। আরম একো আয়িা িরসটয় িা ি হেত্টি–আপিািা 
ঘাপরে হমটি থাকটিি দিোি আোটল। 
 
র্মৎকাি! দযপযটিি  াওয়া ক ি  ায় হলাকো? 
 
একো িাগাদ। 
 
ওই সমটয় আসরে আরম আি ডাক্তাি ওয়ােসি। আপাত্ত্ রিদায়। 
 
সাটে িাটিাোি সমটয় হপৌঁোলাম রব্র্রেশ রমউরেয়াটমি কাটে হগ্রে ওিটম রেটে। রমটসস 
ওয়াটিটিি িারেো হিশ উোঁর্য , িলটদ ইে রদটয় ধত্রি। িাস্তাি হকাটণ হিাটয় রেটেি 
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আিারসক ফ্লযােিারেগুটলা হর্াট  পোি মটত্া। একো িারেি রদটক আেয ল ত্য টল হদর টয় 
 যক যক কটি হিটস উেল হিামস। িারেো অ্িযািয িারে হথটক এমিোটি হেটল সামটি 
এটসটে হয্ হর্াট  িা-পেটলই িয়। 
 
িলল, ওয়ােসি হদট ে! উোঁর্য  লাল িারে, সামটিো পাথি রদটয় ধত্রি। সংটকত্  িটিি 
সটে হুিহু রমটল য্াটচ্ছ। একো োিলাটত্ ঘি োোি হিারেশও  য লটে হদ রে। অ্থলাৎ 
একো  ারল ফ্লযাটে হঢাকিাি িযিিা কটি হফটলটে সযাোত্। এই হয্ রমটসস ওয়াটিি, 
িলযি হকাথায় হয্টত্ িটি। 
 
িযেটোো িীটর্ি র্াত্াটল  যটল হিট  ওপটি র্টল আসযি। সি িযিিা কটি হিট রে। 
 
লযরকটয় হদ াি পটক্ষ োয়গাো  াসা। আয়িাো এমিোটি িসাটিা িটয়টে হয্ অ্ন্ধকাটি 
গা হঢটক িটস হথটক উলটোরদটকি দিোো েি হদ া য্ায়। আসি গ্রিণ কিলাম, 
রমটসস ওয়াটিি রিদায় রিটলি এিং সটেসটে অ্টিক দূটি শুিলাম ঘণ্টাধ্বরিি ক্ষীণ 
শব্দ– ািাি ত্লি কিটে। িিসযময় োোটে। একেয  পটিই হে রিটয় উটে এটলি রমটসস 
ওয়াটিি, দিোি সামটি হর্য়াটিি ওপি হিট  হিটম হগটলি রসোঁরে হিটয়। দিোি 
হকাটণ হসোঁটে হথটক আয়িাি মটর্য রদটয় হর্টয় িইলাম িন্ধ দিোি প্ররত্রিম্বি রদটক। 
িোৎ হশািা হগল র্ারি হঘািাটিাি কযাোঁর্ কযাোঁর্ শব্দ, ঘযটি হগল িাত্ল, ঈষৎ ফোঁক িল 
পািা এিং একটোো সরু িাত্  প কটি হর্য়াি হথটক ত্য টল রিটয় হগল হে-ো। এক 
মযিূত্ল পটিই  ারল হে-ো িরসটয় হদওয়া িল হর্য়াটি এিং র্রকটত্ি েটিয হদ লাম 
দিোি ফাোঁক রদটয় একো সযন্দি কালটর্ েয়াত্ল ময  কেমে কটি হর্টয় আটে মার্া-
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ঘটিি। অ্ল্প ফাোঁক কিা দিোি পাটি। পিমযিূটত্লই দোম কটি িন্ধ িটয় হগল দিো, 
ঘযটি হগল র্ারি এিং রিস্তব্ধ িল িারে। আমাি গা রেটপ রদটয় মার্াঘি হেটে হিরিটয় এল 
হিামস–হপেটি আরম। 
 
িীটর্ হিটম রমটসস ওয়াটিিটক িলটল, িাটে আসি ি। এটসা ওয়ােসি, িারে রগটয় 
হকসো রিটয় কথা িটি। 
 
হিকাি রেটে রফটি ইরেটর্য়াটি িটস িলল, ওয়ােসি, আমাি অ্িযমািই হশষ পয্লন্ত 
সরত্য িল। োোটে িদল িটয়টে িারেোয়। রকন্তু িদরল োোটে হয্ একেি মরিলা এিং 
রিত্ান্ত সার্ািণ মরিলা িয়–হসো আটগ আোঁর্ কিটত্ পারিরি। 
 
মরিলারে রকন্তু আমাটদি হদট টে। 
 
আমাটদি হদট টে রক িা িলটত্ পািি িা–ত্টি আোঁত্টক ওোি মটত্া রকেয একো 
হদট টে। িযাপািো এিাি িযট ে? সাংঘারত্ক হকাটিা রিপটদি েটয় লন্ডটি পারলটয় 
এটসটে একরে দম্পরত্। স্বামীরেি অ্িয কাে আটে–রদিিাত্ িউটক আগলাটিা সম্ভি 
িয়। ত্াই ত্াটক রিটেি েটিয ঘিোো কটি লযরকটয় হিট  রদটল এমরিোটি িা ল হয্ 
িারেউরল পয্লন্ত োিল 
 
হক িটয়টে িারেটত্। হদ াসাক্ষাৎ সম্ভি িয় পাটে শত্রুিা পােয রিটয় িউটক র্টি হফটল–
হসাোসযরে রর্রে হল াও সম্ভি িয়–ত্াই  িটিি কাগটেি িািাটিা-প্রারপ্ত-রিরুটেশ কলম 
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মািফত্  িি পাোটিা শুরু কিল হুোঁরশয়াি স্বামীরে। স্ত্রীরে হমটয়রল িাটত্ি হল া হগাপি 
কিাি েটিয কাগটেি েয কটিায় িটো িাটত্ি অ্ক্ষটি র্ারিদা রলট  হিট  রদটত্ লাগল 
িাইটিি হর্য়াটি। 
 
রকন্তু এত্ লযটকার্য রি কীটসি েটিয? 
 
ওয়ােসি, ত্য রম রর্িকালই িটো কােট াট্টাোটি প্রযাকরেকযাল–আসল পটয়টে িাত্ 
রদটয়ে–রেক কথা, এত্ লযটকার্য রি কীটসি েটিয? প্রাণ িাোঁর্াটিাি েটিয রিশ্চয়। হসইেটি 
েয ল কটি রমস্টাি ওয়াটিটিি ওপি িামলা কিা িটয়টে। রকন্তু মো িটচ্ছ এই হয্ 
রমস্টাি ওয়াটিিটক য্ািা র্টি রিটয় রগটয়রেল, ত্ািা রিটেিাও রকন্তু এ িও োটি িা 
োোটে িদল িটয় রগটয়টে েদ্রটলাটকি িারেটত্। োরি েরেল, োরি অ্দ্ভযত্ হকস। 
 
রকন্তু এ-হকটস আি এরগটয় হত্ামাি কী লাে? 
 
োয়া, ডাক্তারি হশ িাি পি িত্য ি হকস হপটলই হুমরে হ টয় পেটত্ রক দরক্ষণাি 
আশায়? 
 
হমাটেই িা। হশ িাি েটিয। 
 
আরমও এ-হকটস হলটগ থাকটত্ র্াই হশ িাি েটিয। য্শ র্াই িা, অ্থল র্াই িা–শুর্য র্াই 
রশ টত্। এ-হকটস হশ িাি মটত্া অ্টিক রকেয আটে। 
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সটন্ধ িল। দযই িন্ধয  িারেি িলাম রমটসস ওয়াটিটিি িারেটত্। অ্ন্ধকাি িসিাি ঘটি 
িটস হদ লাম অ্টিক উোঁর্য টত্ ওপিত্লাি ফ্লযােিারেি োিলায় রেমরেম কটি জ্বলটে 
একো আটলা। 
 
শারসলটত্ শীণল িযগ্র ময  হর্টপ রফসরফস কটি হিামস িলটল, ঘটি একেি পযরুষ িটয়টে। 
োয়া হদ টত্ পারচ্ছ। ওই হত্া আিাি হদ া য্াটচ্ছ! িাটত্ একো হমামিারত্ িটয়টে। 
োিলা রদটয় হদ টে এ-িারেি ওপিত্লায় েদ্রমরিলা ওরদটক ত্ারকটয় আটে রক িা। 
এিাি আটলাি রিশািা শুরু কটিটে। ওয়ােসি, িাত্লাো ত্য রমও হলট া–দযেটি রমরলটয় 
হদ ি পটি। একো ফ্লযাশ মাটি, A। আিাি ফ্লযাশ িটচ্ছ, কেবাি গুিটল? কয রেিাি। ত্াি 
মাটি T, AT–মাটি িয লাম িা। আটিকো T; রদ্বত্ীয় শব্দ শুরু িটচ্ছ রিশ্চয়। হল া–
TENTA। িযস আি ফ্লযাশ হিই। কী িয টল ওয়ােসি? ATTENTA শটব্দি হকাটিা মাটি 
িয়? আিাি শুরু িটয়টে ফ্লযাশ। আটি, আটি একই শব্দ আিাি ফ্লযাশ কিটে–
ATTENTA। ওয়ােসি, এ হত্া হদ রে োরি অ্দ্ভযত্ িযাপাি! ওই হদট া আিাি হসই 
একই শব্দ–ATTENTA! পিপি রত্িিাি ATTENTA! আি ক-িাি ATTENTA িলটি 
িয রে িা। সটি হগল োিলা হথটক ওয়ােসি, কী িয টল িটলা হত্া? 
 
সাংটকরত্ক  িি। 
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িোৎ মাটিো মাথায় এটস হগল হিামটসি! হিটস উেটল  যক  যক কটি। িলল,  যি 
একো েরেল সংটকত্ িয়। ইোরলয়াি শব্দ। A হল া িটয়টে স্ত্রীটলাকটক উটেশয কিা 
িটচ্ছ িটল। সাির্াি! সাির্াি! সাির্াি! িয টল? 
 
রেক র্টিে মটি িটচ্ছ। 
 
 যি সাংঘারত্ক রকেয ঘেটত্ র্টলটে িটলই পি পি রত্িিাি হুোঁরশয়াি কিা িল 
েদ্রমরিলাটক। আটি হগল য্া হলাকো হয্ আিাি োিলায় এটসটে! 
 
 য োঁটক পটে োিলাি সামটি এটস দাোঁরেটয়টে একরে োয়ামূরত্ল–রশ া হিটে হিটে দ্রুত্ 
রিশািা কিটে এ-িারেি হমটয়রেটক।  যি দ্রুত্ হমামিারত্ িােটে–রল টত্ও সময় পারচ্ছ 
িা। 
 
হপরিটকাটলা–হপরিটকাটলা–হসো আিাি কী ওয়ােসি? রিপদ, রিপদ, ত্াই িা? আটি িযাোঁ, 
এ হত্া রিপটদি সংটকত্। আিাি শুরু িটয়টে। হপরি–আটি হগল য্া। রিটে হগল হকি? 
 
আর্মকা অ্ন্ধকাি িটয় হগল আটলারকত্ োিলা–শব্দিীি আত্ল রর্ৎকাটিি হয্ি কেটিার্ 
কটি হদওয়া িল মর্যপটথ। োিলাি সামটি হথটক লাফ রদটয় হিটম এল হিামস। 
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ওয়ােসি, আি হত্া র্য পর্াপ এ-রেরিস হদ া য্ায় িা। সাংঘারত্ক রকেয একো ঘটেটে ওই 
ঘটি–িইটল আটলাি সংটকত্ মা পটথ িন্ধ িটয় হগল হকি? র্টলা য্াই স্কেলযান্ড 
ইয়াটডল। ত্াি আটগ রিটেি হর্াট  হদ ি কী ঘটেটে ও-ঘটি। 
 
  
 
হিরিটয় এলাম িাস্তায়। ঘাে রফরিটয় হদ লাম, রমটসস ওয়াটিটিি িারেি ওপিত্লাি 
োিলায় একরে হমটয়ি ময  কাে িটয় রুদ্ধরিশ্বাটস আর্মকা িন্ধ-িটয়-য্াওয়া 
আটলাকিাত্লা আিাি হদ িাি আশায় ত্ারকটয় আটে সামটিি িারেি রদটক। হিাটয় 
রেটেি ফ্লযােিারেি দিোি সামটি আসটত্ই হিরলংটয় হিলাি রদটয় দাোঁরেটয় থাকা 
হগ্রেটকাে পিা মিযষযমূরত্লরে সরিস্মটয় িটল উেল, আটি হিামস হয্! 
 
হগ্রগসি িারক! ত্য রম কী মটি কটি? 
 
আপরি কী মটি কটি? 
 
একই র্ান্দায়। আরম হদট রেলাম োিলায় আটলাি সংটকত্। 
 
সংটকত্? 
 
ওই োিলাোয় আটলা হিটে  িি পাোটিা িরচ্ছল এত্ক্ষণ িোৎ হগল হথটম। ত্াই 
হদ টত্ য্ারচ্ছলাম িযাপািো। রকন্তু ত্য রম য্ ি স্বয়ং িারেি 
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দাোঁোি! দাোঁোি! উটেেিায় লারফটয় ওটে হগ্রগসি। আপরি পাটশ থাকটল মটি দারুণ িল 
পাই। কাটেই িাোর্ি পারলটয় য্াটি হকাথায়! 
 
কাি কথা িলে? 
 
ত্ািটলই হদ যি, আপিাটকও আরম হেো মািটত্ পারি। িটলই ফয েপাটত্ি পাথটি 
সটোটি েযরি েয কল হগ্রগসি। অ্মরি িাস্তাি ওপাটি দাোঁরেটয় থাকা র্াি র্াকাি হঘাোি 
গারে হথটক র্ািযক িাটত্ হিটম এল গাটোয়াি। আসযি রম. শাললক হিামস, আলাপ করিটয় 
রদই। ইরি রপিকািেে আটমরিকাি এটেরেি রমস্টাি হলোিেি। 
 
হিামস িটল উেল, লং আইলযান্ড গুিা িিটসযি হসই িায়ক? কী হসৌোগয আমাি। 
 
প্রশংসা শুটি ময  লাল িটয় হগল ত্রুণ আটমরিকাটিি। 
 
িলটল, রম. হিামস, হগািরেয়ািিাটক য্রদ র্িটত্ পারি— 
 
িক্তিৃটেি হগািরেয়ািিা? িটলি কী! 
 
ইউটিাটপও হগািরেয়ািিা এত্ রি যাত্ োিা রেল িা। আটমরিকায় হত্া একডাটক সিাই 
হর্টি। পঞ্চাশো  যটিি িায়ক, অ্থর্ রেরক পয্লন্ত েয োঁটত্ পািরে িা। রিউইয়কল হথটক রপেয 
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রিটয় লন্ডটি এটস সাত্রদি র্টি ওত্ হপটত্ আরে হকাটিা একো অ্রেলায় িাোর্িটক 
 াোঁর্ায় হপািাি েটিয। হপেটি হপেটি এটসরে আরম আি হগ্রগসি। শয়ত্ািো উটেটে 
ওই িারেোয়–হিটিাটিাি পথ একোই। এিাি আি হর্াট  র্যটলা রদটত্ পািটি িা। 
রত্িটে হলাক এ যরি হিরিটয় হগল িটে, রকন্তু ওটদি মটর্য হগািরেয়ািিা রেল িা। 
 
হগ্রগসি িলটল, রম, হিামস এ-িযাপাটি আিও  িি িাট ি মটি িটচ্ছ। এইমাে আটলাি 
সংটকটত্ি কী সি কথা িলরেটলি। 
 
সংটক্ষটপ হিামস িলল ও য্া োিত্। 
 
সটক্ষাটে আটমরিকাি রডটেকরেে িলটল, ত্াি মাটি ও হেটি হফটলটে আমিা হপেি 
রিটয়রে। 
 
এ-কথা হকি িলটলি? 
 
আটলা হিটে দটলি হলাটকটদি  িি পাোটত্ পাোটত্ িোৎ হদট টে আমিা ওত্ হপটত্ 
িটয়রে িীটর্ ত্াই  িি আি হশষ কটিরি। এ ি কী করি িলযি হত্া? 
 
িািা হদাি ওপটি–একসটে, িলটল হিামস। 
 
রকন্তু অ্যাটিস্ট কিাি মটত্া শমি হত্া আরিরি। 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

161 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
হগ্রগসি িলটল, হস-দারয়ত্ব আমাি। র্লযি। 
 
হগ্রগসটিি মাথায় িয রদ্ধ কম থাকটত্ পাটি, রকন্তু মটি সািটসি অ্োি হিই। র্িম 
রিপটদি সামটি রিটেই এরগটয় হগল সিাি আটগ। আটমরিকাি রডটেকরেেটক রকেযটত্ই 
উেটত্ রদল িা রিটেি আটগ। লন্ডটি রিপটদি হমাকারিলা করুক লন্ডি রডটেকরেে 
আটমরিকািটক হস-সযটয্াগ রদটত্ হস িারে িয়। 
 
রত্িত্লায় িাোঁ-িাটত্ি ফ্লযাটেি দিো হ ালা হদট  হেটল হেত্টি ঢয টক পেল হগ্রগসি। 
অ্ ণ্ড ধিঃশব্দয এিং িীিন্ধ্র ত্রমস্রা রিিাে কিটে হেত্টি। আরম হদশলাই জ্বারলটয় 
র্রিটয় রদলাম হগ্রগসটিি লেি। পলটত্ি রশ া কাোঁপটত্ কাোঁপটত্ রিি িটয় হয্টত্ই 
রিস্মটয় শ্বাস োিলাম রত্ি েটিই। কাটপলেিীি হমট ি ওপি োেকা িটক্তি র্ািা। 
িক্তমা া পদরর্হ্ন আমাটদি রদটক এরগটয় এটস রগটয় ঢয টকটে হেত্টিি একো ঘটি। 
দিোো িন্ধ রেল। হেটল  যটল রদটয় লেিো মাথাি ওপি ত্য টল র্িল য্াটত্ আমিা 
সিাই হদ টত্ পাই ঘটিি দৃশয। এিং হদ লাম হসই েয়ািি দৃশয। হদ লাম শূিয ঘটিি 
রেক মা  াটি সাদা কাটেি হমট টত্ ময  গুোঁেটে থই থই িটক্তি মটর্য িীেৎসোটি 
লযরেত্ একেি রিিােকায় দারে হগাোঁফ কামাটিা পযরুষ। দয-িাোঁেয  মযটে দয-িাত্ সামটি 
েরেটয় রিঃসীম য্েণায় হশষ রিশ্বাস ত্যাগ কটিটে হয্-িস্তুরেি মিণ মাটি, হসরে ত্ িও 
র্ওো িাদারম গলায় আমূল ঢয টক হথটক িাি কটি হিট টে হকিল সাদা িাোঁেেয কয –অ্ত্যন্ত 
র্ািাটলা রিলরিটল পাত্লা একো হোিা। িাটত্ি কাটে পটে একো কাটলা দস্তািা আি 
একো েীষণ দশলি হমাটষি রশংটয়ি িাত্লওলা দয-রদক র্ািাটলা হোিা। 
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আটমরিকাি রডটেকরেে লারফটয় উেল হসই দৃশয হদট , আটি সিলিাশ! এ হয্ স্বয়ং িযাক 
হগািরেয়ািিা! আমাটদি আটগই হকউ কািিাি হশষ কটি হগটে হদ রে। 
 
হগ্রগসি িলটল, রম. হিামস, এই হদ যি োিলাি সামটি হমামিারত্। আটি! আটি! ওো 
কী কিটেি? 
 
হমামিারত্ো জ্বারলটয় রিটয় োিলাি সামটি রগটয় এরদক-ওরদক রকেযক্ষণ িােল 
হিামসত্ািপি উোঁরক হমটি িাইটিো হদট  রিটয় ফয  রদটয় হমামিারত্ রিরেটয় েয োঁটে হফটল 
রদল হমট টত্। 
 
িলল, ওটত্ই কাে িটি। আচ্ছা, িীটর্ দাোঁরেটয় রত্িটে হলাকটক হিরিটয় হয্টত্ 
হদট রেটলি িলটলি িা?  য োঁরেটয় হদট রেটলি? 
 
হদট রেলাম। 
 
একেটিি গাটল কাটলা দারে রেল রক? মা ারি সাইে, িয়স িেি রত্রিশ, কালটর্ ময ? 
রেল। সিটশটষ হস-ই হত্া আমাি পাশ রদটয় হগল। 
 
 যিো হস-ই কটিটে। হদ টত্ কীিকম শুিটলি, পাটয়ি োপো হমট টত্ই হদট  রিি। 
ওই য্টথি, এিাি হলটগ পেয ি। 
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ওটত্  যি একো সযরিটর্ িটি িা রম. হিামস। লন্ডটিি লক্ষ লক্ষ হলাটকি মটর্য ওই 
হর্িািাি মািযষ  য োঁটে পাওয়া  টেি গাদায় েয োঁর্  য োঁটে পাওয়াি শারমল িলটত্ পাটিি। 
 
হমাটেই িা। হসইেটিযই হত্া এই েদ্রমরিলাটক হডটক আিলাম। 
 
কথাো শুটি সর্মটক সিাই ত্াকালাম দিোি পাটি। হর্ৌকাটে দাোঁরেটয় এক দীঘলােী 
সযন্দিী িযমসটিরিি হসই িিসযময়ী োোটে। দযই হর্াট  অ্সীম েয়ারত্ল রিটয় হর্টয় আটে 
হমট ি িক্তহ্রটদ লযরেত্ মৃত্টদিরেি পাটি। সটম্মারিটত্ি মটত্া রিিণল মযট  পাটয় পাটয় 
এরগটয় আসটে হসইরদটক। 
 
পিক্ষটণই রিলাপধ্বরিি মটত্া রিেরিে কটি িলটল–রডও রমও… রডও রমও… ওটকও 
হশটষ  যি কিটল!ত্ািপটিই অ্িশয সি রিশ্বাস হেটি দয-িাত্ মাথাি ওপি ত্য টল ত্াথই 
ত্াথই িার্ আিম্ভ কটি রদটল ঘিময়। হসইসটে হস কী উিাস-রর্ৎকাি! িাত্ত্ারল রদটয় 
আি অ্িগলল ইোরলয়াি শটব্দি ত্য িরে েযরেটয় ঘিময় হিটর্ হিটর্ হিোটত্ লাগল 
িিসযময়ী রূপরস। আরম িত্িাক, স্তরম্ভত্ এিং শরঙ্কত্ িলাম এ-িকম একো রিকে 
দৃটশযি সামটি এই র্িটিি উমে িৃত্য হদট । আর্মকা িার্ থারমটয় রেজ্ঞাসয হর্াট  
আমাটদি পাটি র্াইল রূপরস। 
 
আপিািা হক? হদট  হত্া মটি িটচ্ছ পযরলশ! গুইটসরপ্প হগািরেয়ািিাটক ত্ািটল 
আপিািাই  ত্ম কটিটেি, ত্াই িা? 
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মযাডাম, আমিা পযরলশ রেকই। 
 
রকন্তু হেিাটিা হকাথায়?োয়া ঢাকা হকাণগুটলায় হর্া  িয রলটয় রিল সযন্দিী। হস হয্ আমাি 
স্বামী। হেিাটিা লযো আি আরম এরমরল লযো রিউইয়কল হথটক পারলটয় এটসরে একসটে 
এই কালকয োি েটয়। রকন্তু হস হগল হকাথায়? এই হত্া একেয  আটগ োিলা হথটক LET 
ডাকল আমাটক ডাক শুটিই হত্া েযেটত্ েযেটত্ আসরে। 
 
মযাডাম, আরম হডটকরে আপিাটক, িলটল হিামস। 
 
আপরি হডটকটেি? আপরি কী কটি ডাকটিি? 
 
আপিাি সংটকত্ আরম র্টি হফটলরে িটল। এ াটি আপিাি থাকাো দিকাি রেল িটলই 
শুর্য Vieni। শব্দো ফ্লযাশ কটিরেলাম–হদট ই হদৌটে এটসটেি। 
 
েয় হমশাটিা হর্াট  হিামটসি পাটি ত্াকায় রূপরস ইোরলয়াি। 
 
রকন্তু… রকন্তু… িোৎ থমটক য্ায় সযন্দিী। গিল আি উিাস হফটে পটে হর্াট ি ত্ািায় 
ত্ািায়।িযট রে িযট রে…  ে ায় আপটদ রিপটদ হশাটক দযঃট  হয্-মািযষো এত্রদি 
আমাটক আগটল হিট  রদটয়টে–এ ত্ািই কাণ্ড! রিটেি িাটত্ শয়ত্ািটদি িাো রপশার্ 
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রশটিামরণ গুইটসরপ্ল হগািরেয়ািিাটক  যি কটিটে ত্াি রিটেি িাটত্! হেিাটিা… 
হেিাটিা… কত্ োগয কিটল হত্ামাি মটত্া পযরুটষি স্ত্রী িওয়া য্ায়! 
 
োিাটিটশি র্াি রদটয় হগল িা কােট াট্টা হগ্রগসি। েদ্রমরিলা হয্ি হিিাত্ই একো িরেং 
রিল োিািাে–রেক হসইোটি িাহুটত্ িাত্ হিট  িলটল িীিসকটে, আপরি হক রেক 
র্িটত্ পািরে িা। রকন্তু য্া শুিলাম ত্াটত্ মটি িটচ্ছ আপিাি এ ি থািায় য্াওয়া 
দিকাি। 
 
িার্া রদল হিামস। িলল, একেয  দাোঁোও, হগ্রগসি। মযাডাম,  যি কিাি অ্পিাটর্ আপিাি 
স্বামীটক হগ্রপ্তাি কিা িটি। রকন্তু আপরি য্রদ মটি কটিি কয উটেটশয  যিো উরি 
কটিিরি, ত্ািটল য্া োটিি ত্া িলযি–ত্াটত্ আপিাি স্বামীি োটলা িটি। 
 
হগািরেয়ািিাই য্ ি  ত্ম িটয় হগল, ত্ ি দয রিয়াি হকউ আমাি স্বামীি হকশাগ্র েশল 
কিটত্ পািটি িা। ওটক  যি কিাি েটিয পৃরথিীি হকাটিা আদালটত্ই ত্াি সাো িটি 
িা। 
 
হিামস িলটল, ত্ািটল এ-ঘটিি দিো িন্ধ কটি লাশ হয্মি হত্মি হফটল হিট  র্লযি 
এই েদ্রমরিলাটক রিটয় ওোঁি ঘটি রগটয় গল্পো হশািা য্াক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

166 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আর্ঘণ্টা পটি রসগটিািা লযোি ঘটি িটস অ্ত্যাশ্চয্ল হয্ কারিরি শুিলাম, ত্া এ াটি 
হুিহু রল রে ত্াি েিারিটত্ োষাো হকিল হমটেঘটষ রদটত্ িল–হকিিা েদ্রমরিলাি 
োো োো ইংটিরে অ্টিটকই িয টিি িা। িযাকিটণ েয ল রেল রিস্তি। 
 
হিপলস-এি কাটে হপারসরলটপ্পাটত্ আমাি েম। আমাি িািা অ্গাস্টাস হিরিরল 
ও ািকাি উরকল। হেিাটিা ত্াি র্াকরি কিত্। ওি রূপ রেল, প্রাণশরক্ত রেল–রকন্তু 
োকা রেল িা, সামারেক প্ররত্ষ্ঠা রেল িা। আরম োটলািাসলাম ওি য্া রেল ত্াি েটিয–
িািা রিটয়টত্ িারে িটলি িা ওি য্া হিই ত্াি েটিয। দযেটি ত্ ি পারলটয় হগলাম, 
গয়িাগারে হিটর্ হসই োকায় র্াি িেি আটগ আটমরিকায় রগটয় সযট ি সংসাি পাত্লাম। 
রিটয় কটিরেলাম আটগই–পযারিটত্। 
 
প্রথম হথটকই কপাল  যটল হগল আমাটদি। কযাসোটলারট্ট অ্যান্ড োমরিয়া হকাম্পারিি 
ক্ষমত্াশালী অ্ংশীদাি রেটো কযাসোটলারেটক একিাি রকেয গুন্ডািদমাটশি  প্পি হথটক 
িাোঁর্ায় আমাি স্বামী। কযাসোটলারট্ট রিটেও ইোরলয়াি, রিটয়-থা কটিিরি, হকাম্পারিি 
একমাে কায্লক্ষম অ্ংশীদাি িলটত্ রত্রিই োমরিয়া রিোিা হেটে িেটত্ পািটত্ি িা। 
উপকাি েয লটত্ িা-হপটি আমাি স্বামীটক কযাসোটলারট্ট রিটেি ফাটমল িটো র্াকরি 
রদটলি। ব্রুকরলটি রিটেি িারেটত্ থাকটত্ রদটলি, রিটেি হেটলি মটত্া ওটক হদ টত্ 
লাগটলি এিং হিশ িয লাম ওোঁি সি সম্পরেই হশষ পয্লন্ত আমাটদি রলট  হদটিি। 
এিপটিই কপাল পযেল আমাটদি। 
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একরদি কাে হথটক হেিাটিা িারে রফিল দািটিি মটত্া রিিাে একো হলাকটক সটে 
রিটয়। হপারসরল হপপাি মািযষ হস িাম হগািরেয়ািিা। সি রকেযই ত্াি দািরিক। কথা 
িলটল মটি িয় িাে ডাকটে, িাত্ পা িােটল মটি িয় গদা হঘািাটচ্ছ। এ-িকম 
রকম্ভযত্রকমাকাি কদাকাি, িযক কাোঁপাটিা িাে িজ্জাত্ মািযষ আরম আি হদর রি। লাশো 
আপিািাও হদট টেি িারেটয় হয্ িলরে িা রিশ্চয় িয টেি। রকন্তু িাক্ষসোি কথাি মটর্য 
হয্ি োদয রেল, োয় িটস শুিটত্ িত্–ওো হয্ত্ িা। এক লিমাি মটর্যই মটি িত্ হয্ি 
িাটত্ি মযটোয় এটি হফটলটে–প্রাণো রিেলি কিটে ত্াি হ য়াল যরশি ওপি। 
 
হেিাটিা কাে িটয় িটস ত্াি িকিকারি শুিত্। হলাকো ঘিঘি আসত্। ময  হদট  
িয ত্াম আমাি মটত্াই হেিাটিা ত্াটক দয-র্টক্ষ হদ টত্ পাটি িা। ত্িযও র্য প কটি িটস 
ক টিা িােিীরত্, ক টিা সমােিাদ, ক টি োইপাোঁশ িকৃ্তত্া শুিত্। প্রথম প্রথম 
োিত্াম িয র  হেিাটিা ওটক অ্ন্তি হথটক ঘৃণা কটি। ত্ািপি ওি মযট ি হর্িািা হদট  
আসল কািণো র্িটত্ পািলাম। হেিাটিা ওটক সাংঘারত্ক েয় কটি। একো র্াপা, 
হগাপি, মািাত্মক আত্টঙ্ক হেত্টি হেত্টি ত্াই রসরেটয় আটে। হসই িাটেই ওটক দয-
িাটত্ র্টি িললাম, সরত্যই য্রদ হস আমাটক োটলািাটস, ত্ািটল িলটত্ িটি 
হগািরেয়ািিাটক ত্াি এত্ েয় হকি। 
 
হেিাটিা ত্ ি সি  যটল িলল। শুটি েটয় রিম িটয় হগলাম আরম। একো সময় 
এটসরেল হেিাটিাি েীিটি, য্ ি সংসাটি ত্াি িন্ধয  িলটত্ হকউ রেল িা, রিটেি 
প্রর্ণ্ডত্ায় দাপাদারপ কটি হিরিটয়টে সমাটে–ত্ ি, হসই আর্ পাগল অ্িিায়, রিত্ারিত্ 
জ্ঞাি িারিটয় রিউপরলোি হসাসাইরেটত্ িাম হল ায়–এই িল রগটয় কয  যাত্ হসই হিড 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

168 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

সাকলল–িক্তিৃে সরমরত্। এ-সরমরত্টত্ শপথ রিটয় হয্ হঢাটক, েীিি রিটয় হস আি 
হিটিাটত্ পাটি িা। আটমরিকায় পারলটয় এটস হেিাটিা হেটিরেল িয র  হিোঁটর্ হগল। রকন্তু 
কিরে পয্লন্ত মািযটষি িটক্ত লাল কটিটে হয্ হসই হগািরেয়ািিাও ইোরলয়াি পযরলটশি 
েটয় আটমরিকায় পারলটয় এটস সরমরত্ি একো শা াি পেি কিটল হস াটি। ত্ািপি 
একরদি িাস্তায় হেিাটিা হদ ল হসই সাক্ষাৎ মৃত্য যটক–এল আমাটদি িারেটত্। এ াটিও 
একো গুপ্তর্ক্র প্ররত্ষ্ঠা কিটত্ র্টলটে শমি র্রিটয়টে হেিাটিাটক রিটশষ রদটি প্ররত্রষ্ঠত্ 
িটি হিড সাকলটলি িত্য ি শা াি। মাটি, িত্য ি কটি আিম্ভ িটি িক্তািরক্ত কাণ্ড। 
 
রকন্তু এি র্াইটত্ও িটো রিপটদি ত্ িও িারক। লক্ষ কটিরেলাম সটন্ধি রদটক িারে 
এটস হেিাটিাি সটে ফালত্য  কথা িটল হগটলও হগািরেয়ািিাি িাক্ষয টস হর্াট ি দৃরি 
থাকত্ আমাি রদটক। একরদি য্া িিাি ত্া িটয় হগল, হেিাটিা িারে হফিাি আটগই 
হগািরেয়ািিা িারে এল। আমাটক হকাণোসা কটি িলটল ওি সটে পারলটয় হয্টত্। রেক 
হসই সমটয় হেিাটিা ঢয কল ঘটি, প্রর্ণ্ড িাটগ পাগল িটয় রগটয় মািটত্ মািটত্ 
হপািরেয়ািিাটক িাি কটি রদটল িারে হথটক। হসই হথটক শয়ত্াি আি িারে হঢাটকরি। 
 
ক-রদি পটিই রমরেং িল হিড সাকলটলি। ময  অ্ন্ধকাি কটি িারে রফিল হেিাটিা। 
সিলিাশ িটয়টে। আমাটদি পিম রির্ত্ষী কযাসোটলারট্টটক িারেসযদ্ধ রডিামাইে হমটি 
উরেটয় হদওয়াি োি পটেটে হেিাটিাি ওপি। পযটিাোই একো হঘাি ষেয্ে র্ালারকো 
হগািরেয়াটিাি। হিড সাকলটলি রিয়ম িল, সরমরত্ি ত্িরিটল োকা হত্ালাি েটিয র্িী 
ইোরলয়ািটদি হদািি কিা। প্রথটমই কযাসোটলারট্টটক র্িা িয়। রত্রি এক পয়সা রদটত্ 
িারে িিরি–উলটে পযরলশটক  িি রদটয়টেি। সরমরত্ ত্াই রেক কটিটে এমি রশক্ষা 
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ত্াটক হদওয়া িটি হয্ অ্িয ইোরলয়ািিা সযে সযে কটি োকা হিি কটি হদটি। লোরি 
িল হকাি মূরত্লমাটিি ওপি োিো পেটি রেক কিাি েটিয। কী কায়দায় োিা হিই, 
থরলি মটর্য হথটক হগািরেয়ািিা হেটি িাি কিল হেিাটিাি িাম হল া িক্তিৃটেি 
র্াকরত্–মযট  ত্াি শয়ত্াি িারস। হদট ই িয ল হেিাটিা–কী র্ায় হগািরেয়ািিা। এো 
ত্াি পযিাটিা কায়দা। কাউটক দল হথটক এিং পৃরথিী হথটক েটমি মটত্া সরিটয় রদটত্ 
িটল এই হকৌশল কটি। রিটেি রপ্রয়েিটক মািিাি োি হদয়–িা-পািটল দলটক 
হলরলটয় হদয় ত্াি হপেটি। 
 
সমস্ত িাত্ আত্টঙ্ক কাে িটয় িাটত্ িাত্ রদটয় িটস িইলাম স্বামী-স্ত্রী। পটিি রদি সটন্ধ 
িাগাদ রডিামাইে রদটয় কযাসোটলারট্টটক িারেসটমত্ উরেটয় হদওয়াি সময় র্ায্ল িটয়টে। 
রকন্তু দযপযটিই লন্ডি িওিা িলাম দযেটি। য্াওয়াি আটগই কযাসোটলারট্টটক আসন্ন রিপদ 
সম্বটন্ধ সাির্াি কটি এলাম–পযরলশটক  িি হদওয়া িল য্াটত্ েরিষযটত্ ত্াোঁি গাটয় আোঁর্ 
িা-লাটগ। 
 
ত্ািপি কী িটয়টে আপিািা োটিি। প্ররত্রিংসা পাগল হগািরেয়াটিাি ত্াো হ টয় 
এ াটিও লযরকটয় হথটকরে। রকন্তু হেিাটিা ইোরল আি আটমরিকায় পযরলটশি সটে 
হয্াগাটয্াগ িা টি িটল অ্িযে হথটকটে–হকাথায় ত্া আরমও োরি িা। হগািরেয়ািিাি 
শয়ত্ারি আি ক্ষমত্াি হশষ হিই। হকািরদক রদটয় আঘাত্ িািটি হিা া সম্ভি িয় 
িটলই এইোটি এ াটি আমাটক লযরকটয় হিট রেল আমাি স্বামী।  িি পাোত্  িটিি 
কাগটে রিজ্ঞাপি রদটয়। রকন্তু একরদি হদ লাম িাস্তায় দযেি ইোরলয়াি এ-িারেি রদটক 
হর্টয় আটে। িয লাম রপশার্ হপািরেয়ািিা আমাি রেকািা হেটি হফটলটে। ত্ািপটিই 
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হেিাটিা  িি রদটল সামটিি িারেি ওই োিলাো হথটক সংটকত্ কিটি। সংটকত্ এল 
রেকই রকন্তু রিপটদি। িোৎ ত্াও িন্ধ িটয় হগল। িয লাম, হগািরেয়ািিা হয্ ওি িাগাল 
র্টি হফটলটে, এই কথাোই িলটত্ রগটয়রেল হেিাটিা। এ ি হদ রে ও ধত্রি িটয়ই 
রেল শত্রু রির্টিি েটিয। কাে হশষ কটি র্টল হগটে। এ ি আপিািাই িলযি 
কােগোয় ওেিাি মটত্া অ্পিার্ হেিাটিা কটিটে রক িা। 
 
হগ্রগসিটক িলল আটমরিকাি রডটেকরেে, রিউইয়টকল রকন্তু মাথায় ত্য টল িার্া িত্ 
হেিাটিাটক রিটয়। রব্র্রেশ আইি ত্াটক কী হর্াট  হদ টি আমাি োিা হিই। 
 
হগ্রগসি িলল, উরি য্া িলটলি, ত্া য্রদ সরত্য প্রমারণত্ িয়, ত্ািটল কাটিািই হকাটিা 
েটয়ি কািণ হিই। রকন্তু ওোঁটক থািায় আসটত্ িটি। একো িযাপাি রকন্তু মাথায় ঢয কটে 
িা। এ-িযাপাটি আপরি কী কটি েরেটয় পেটলি রম. হিামস? 
 
হশ িাি েটিয, আরম আিাি পযটিাটিা পােশালাি োে রকিা–রশক্ষাি হশষ হদ টত্ পাই। 
ওটি ওয়ােসি, হত্ামািও একো রশক্ষা িল। রকম্ভযত্রকমাকাি শব্দোি মাটি হয্ 
েযাটেরডও িটত্ পাটি–ত্া োিটল। এ িও আেো িাটেরি। কটেে গাটডলটি রগটয় 
িােিা হশািা য্াক। র্েপে পা র্ালাও! 
 
———- 
 
েীকা 
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িক্তিৃটেি িক্তাক্ত কারিরি : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয হিড সাকলল প্রথম প্রকারশত্ িয় 
েযান্ড মযাগারেটি ১৯১১-ি মার্ল এিং এরপ্রল সং যায়। ইরন্ডয়ািা রিশ্বরিদযালটয়ি রলরল 
লাইটব্র্রিি সংগ্রিশালায় িা া পাণ্ডয রলরপটত্ হদ া য্ায় কিযাি ডয়াল প্রথটম এই গল্পরেি 
িাম রদটয়রেটলি রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয িযমসটিরি লোি। 
 
রিষ্পরে কটি রদটয়রেটলি : এই কারিরিি রিষটয় ওয়ােসি ক টিা পােকটদি োিািরি। 
 
DA।LY GAZETTE : এই িামরে কাল্পরিক। 
 
এই  িিই  য োঁেরে : হলাকরে রিজ্ঞাপি িা-রদটয় ডাটক রর্রে পাোল িা হকি রমটসস 
ওয়াটিটিি িারেি রেকািায়? প্রশ্ন ত্য টলটেি মারেলি হডরকিসি কটয়কেি গটিষক 
কটয়কেি গটিষক। 
 
রপিকািেে আটমরিকাি এটেরে : অ্যালাি রপিকািেটিি প্ররত্ষ্ঠা কিা হগাটয়ন্দা সংিা 
রপিকািেি িযাশিাল রডটেকরেে এটেরেি রিষটয় প্রথম  টণ্ড দয েযারল অ্ি রফয়াি 
উপিযাটসি েীকা দ্রিিয। 
 
লং আইলযান্ড গুিা িিসয : হিশ রকেয গটিষক োরিটয়টেি লং আইলযাটন্ড হকাটিা গুিা 
হিই। 
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কলহড ফ্রাযেস  ারফাযের অ্ন্তর্থান রিসয 
[ দয রডসযারপয়াটিে অ্ফ হলরড ফ্রাটেস কািফাে ] 

 
আমাি িযেটোোি রদটক একদৃটি ত্ারকটয় হথটক শাললক হিামস িলটল, রকন্তু োয়া, িোৎ 
োরকলশ শ  িল হকি? 
 
হিটত্ি হর্য়াটি হিলাি রদটয় দয-পা সামটি িারেটয় িটস রেলাম আরম। িন্ধয িটিি র্িমটি 
িেি রেক হসইরদটকই পটেটে। 
 
অ্িাক িলাম। িললাম, ইংরলশ েযটত্া। অ্েটফাডল রেটেি লযারেমাটিি হদাকাি হথটক 
রকটিরে। 
 
অ্সরিষ্ণয োটি িাসল হিামস। 
 
িলটল, র্যটোি! আরম িলরে োরকলশ িাটথি কথা! সস্তায় িারেি িাি হেটে িোৎ এত্ 
দারম োরকলশ িাটিি দিকাি পেল হকি? 
 
কািণ রদিকটয়ক র্টি রিটেটক িটো িযটোটে আি হিটত্া মটি িটচ্ছ। োরকলশ িাথ 
শিীিোটক হেত্ি হথটক ত্াো  ি টি কটি হদয় রকন্তু োয়া আমাি েযটত্া আি োরকলশ 
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িাটথি মটর্য হয্াগসূেো হত্ামাি মটত্া য্যরক্তরসদ্ধ হব্র্টিি কাটে রিশ্চয় সযেি, আমাি 
কাটে িয়। একেয  হ ালসা কটি িলটি? 
 
হর্া  িারর্টয় হিামস িলটল, য্যরক্তি র্ািািারিকত্া অ্িযর্ািি কিটত্ পািটলই রেক হ ালসা 
িটয় য্াটি। হয্মি র্ি, আে সকাটল হত্ামাি সটে একেি একই গারেটত্ উটেরেটলি। 
 
একেয  গিম িটয় িললাম, এি মাটি রক হ ালসা কিা িল? এ হত্া আি একরে র্াোঁর্া? 
 
শাি-িাশ! রিটক্ষাে প্রকাশো র্মৎকাি য্যরক্তসংগত্ িটয়টে। হশষ রিষয়ো হথটকই ত্ািটল 
হ ালসা পিল শুরু কিা য্াক। গারেি িযাপািো র্িা য্াক আটগ। হত্ামাি হকাটেি 
একরদটকি িাত্ায় আি কাোঁটর্ কাদাি রেটে হলটগটে লক্ষ কটিে? গারেি মা  াটি 
িসটল কাদা রেেটক গাটয় লাগটল দয-পাটশ সমািোটি লাগত্–একপাটশ লাগত্ িা। ত্াই 
র্টি রিলাম, ত্য রম গারেি একপাটশ িটস রেটল–আি একপাটশ িটসরেল অ্িয এক িযরক্ত। 
 
এ হত্া হসাো িযাপাি। 
 
 যিই হসাো এটেিাটি হেটলট লা, ত্াই হত্া? 
 
িযটেি সটে র্াি কিাি সম্পকলো এিাি িটলা? 
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হসোও একো হেটলট লা। হত্ামাি িযটেি রফটত্টত্ ডিল ফাোঁস হদ রে–য্া ত্য রম ক টিাই 
রিটে লাগাও িা। ত্াি মাটি, েযটত্াটোো ত্য রম  যটলরেটল। অ্িয একেি পরিটয় 
রদটয়টে। হক পরিটয় রদটয়টে? মযরর্ রিশ্চয় িয়–হকিিা েযটত্াটোো এই হসরদি রকটিে। 
ত্ািটল রিশ্চয় োরকলশ িাথ রিটত্ হগরেটল। রিটয় অ্িশয োটলাই কটিে–কাটে লাগটি। 
 
হসো আিাি কী? 
 
এইমাে িলটল িা োরকলশ িাথ রিটয়ে শিীিোটক  ি টি ত্াো কিাি েটিয ত্াি মাটি 
একেয  িাওয়া িদলও দিকাি। লসাটি য্াটি। ফাস্টলিাস রেরকে পাটি–িাোি িাটল 
থাকাি  ির্ পাটি? 
 
হস হত্া অ্রত্ র্মৎকাি িয়! রকন্তু হকি? 
 
আমলটর্য়াটি হিলাি রদটয় িটস পটকে হথটক হিােিই িাি কটি হিামস িলটল, রিিলান্ধি 
হমটয়িা য্ ি হেটস হেটস হিোয়, সমাটে হকিল অ্শারন্তি সৃরি কটি। এক দল 
হশয়াটলি মাট  ত্ািা ত্ ি অ্সিায় মযিরগ োো আি রকেযই িয়। রিটেিা রিিীি িটলও 
এই র্িটিি হমটয়টদি েটিযই অ্টিযিা অ্টিক র্িটিি অ্পিার্ ঘরেটয় িটস। োকা আটে 
িটলই হদটশ হদটশ এিা হেটস হিোয়, োটলা োটলা হিাটেটল থাটক–ত্ািপি একসমটয় 
িারিটয় য্ায়, হশয়াটলি  প্পটি পটে। হলরড ফ্রাটেস কািফাটেিও এই র্িটিি 
সাংঘারত্ক হকাটিা রিপদ ঘটেটে িটল আমাি মটি িয়। 
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দয রিয়াি রিিলান্ধি হমটয়টদি রিটয় কথা িলটত্ িলটত্ হশষ পয্লন্ত রিটশষ একেটিি িাম 
িলায় স্বরস্তি রিশ্বাস হফললাম। 
 
হিােিই হদট  হিামস িলটল, হলরড ফ্রাটেস িটলি পিটলাকগত্ আলল অ্ফ িাফেটিি 
হশষ িংশর্ি। হত্ামাি মটি থাকটত্ পাটি, এ-িংটশ সম্পরে হপটয়টে হকিল পযরুটষিাই–
এই প্রথম একেি মরিলাি িিাটত্ েযটেটে আটললি সম্পরে। ওোঁি সটে সিসময় এক 
োঙ্ক হিা াই দারম দারম হেিীয় েটোয়া গয়িা থাটক। রুটপাি েটোয়া আি অ্দ্ভযত্োটি 
কাো রিটিগুটলা উরি হকাটিা িযাটঙ্ক িাট ি িা–হয্ াটি য্াি, সটে রিটয় য্াি। হলরড 
ফ্রাটেস সযন্দিী, মা িয়রস, রকন্তু একারকিী। োকাকরে হমাোমযরে আটে, রকন্তু োঙ্করেই 
ওোঁি আসল সম্পরে। 
 
কী িটয়টে ওোঁি? 
 
হিোঁটর্ আটেি রক িা হসইোই হত্া হিা া য্াটচ্ছ িা। েদ্রমরিলা গত্ র্াি িেি র্টি প্ররত্ 
িপ্তায় এক ািা রর্রে রলট টেি ওোঁি এককাটলি গেটিলস রমস ডিরি-হক। ইরি থাটকি 
কযামিািওটয়টল, অ্িসি রিটয়টেি। গত্ পাোঁর্ িপ্তা র্টি হকাটিা রর্রে পাটচ্ছি িা হলরডি 
কাে হথটক। হশষ রর্রেো হল া িটয়রেল লসাটিি হিাটেল িযাশিাল হথটক।  িি রিটয় 
োিা হগটে হিাটেল হেটে িারক র্টল হগটেি–রেকািা হিট  য্ািরি। োকাি অ্োি িটি 
িা োয়া–রকন্তু ওোঁি অ্ন্তর্লাি িিসয হেদ কিটত্ই িটি–রমস ডিরিি অ্িযটিাটর্ এ-হকটস 
ত্াই িাক গরলটয়রে। 
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রকন্তু রমস ডিরি োো রিশ্চয় অ্িয অ্টিকটকও উরি রর্রে হলট ি? 
 
রর্রে আি এক োয়গাটত্ই হলট ি–হস াটিও ঢয  হমটি রকেয পায়রি। রিিলান্ধি একারকিী 
হলরড হমটয়টদি িাোঁর্টত্ িটল োকা দিকাি এিং হস-োকা আটস িযাঙ্ক হথটক। িযাটঙ্কি 
পাশিই ঘাোঁেটলই অ্টিক োিা য্ায়। ওোঁি িযাটঙ্কি রিটসি আরমও হদট রে। লসাটিি রিল 
রমটোটত্ সিটশটষ একো হর্ক হকটেটেি–রকন্তু োকাো হমাো অ্টঙ্কি। ত্াি মাটি রিশ্চয় 
িাটত্ িগদ োকা রিটয়ই লসাি ত্যাগ কটিটেি। ত্ািপি একোই হর্ক হকটেটেি। 
 
কাটক? হকাথায়? 
 
রমস হমরি হডরেটিি িাটম। হকাথায় হকটেটেি র্িা য্াটচ্ছ িা। ত্টি হর্কো োোটিা 
িটয়টে হক্ররডে লাটয়টিটস–মোঁটপরলয়টি–িপ্তা রত্টিক আটগ। পঞ্চাশ পাউটন্ডি হর্ক। 
 
রমস হমরি হডরেি হক? 
 
হলরড কািফাটেি পরির্ারিকা। রকন্তু ত্াটক এত্ োকা হদওয়া িল হকি হসোই আরিষ্কাি 
কিটত্ পারিরি। হত্ামাি গটিষণায় িিসয পরিষ্কাি িটি, এ-রিশ্বাস আটে। 
 
আমাি গটিষণা মাটি? 
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লসাি অ্রেয্াটি স্বাটিযি উন্নরত্ ঘেটি হত্ামাি। ত্য রম হত্া োি, িযটো আব্র্ািাম প্রাটণি 
েটয় কাপটে, ত্াটক হেটে এ ি হকাথাও য্াওয়া আমাি পটক্ষ সম্ভি িয়। ত্া োো লন্ডি 
হেটে হকাথাও হিটিাটত্ও র্াই িা–প্রথমত্ স্কেলযান্ড ইয়াডল িটো একা হিার্ কটি, 
রদ্বত্ীয়ত্ আরম হকাথাও হগটলই লন্ডটিি দযিৃেদল উিরসত্ িয়। ত্াই আরম থারক, ত্য রম 
য্াও। শব্দ রপেয দয-হপরি  ির্ কটি হেরলগ্রাম মািফত্  িিা িি পারেটয়া। 
 
দয-রদি পটি লসাটিি হিাটেল িযাশিাল হপৌঁটোলাম।  যি  ারত্ি কিটলি মযাটিোি 
মরসটয় হমাোি। হিশ কটয়ক িপ্তা হিাটেটল রেটলি হলরড কািফাে।  যিই পেন্দ কিত্ 
েদ্রমরিলাটক। িয়স র্রিটশি হিরশ িয়। এ িও সযন্দিী–হয্ৌিটি অ্সার্ািণ সযন্দিী 
রেটলি সটন্দি হিই। সটে দারম েটোয়া রেল রক িা মযাটিোটিি োিা হিই। ত্টি 
র্াকিিাকটিিা িলত্, হশািাি ঘটি একো োিী োটঙ্ক সিসমটয় ত্ালা লারগটয় িা টত্ি। 
পরির্ারিকা হমরি হডরেিটকও সিাি  যি পেন্দ রেল। হিাটেটলিই ওটয়োটিি সটে ত্াি 
রিটয়ি কথা পাকা িটয় রগটয়টে। রেকািা হপটত্ অ্সযরিটর্ হিই। হমটয়ো থাটক 
মোঁটপরলয়টিি এগাটিা িম্বি রু দয এযোটি। য্া শুিলাম, সি রলট  রিলাম। হিামস 
রিটেও এি র্াইটত্ হিরশ ঘেিা হোগাে কিটত্ পািত্ িা। 
 
শুর্য একো িিসযই িটয় হগল। হলরড কািফাটেি িোৎ অ্ন্তর্লাি ঘেল হকি, ত্া োিা 
হগল। লসাটি িিাল ত্রিয়টত্ রেটলি েদ্রমরিলা। হলটকি র্াটিি রিলাসিহুল কটক্ষ পযটিা 
ঋত্য ো কারেটয় য্ািাি ইটচ্ছ িারক রেল। ত্া সটত্ত্বও ত্রেঘরে হিাটেল হেটে র্টল হগটেি 
অ্য্থা এক িপ্তাি োো রমরেটয় রদটয়। পরির্ারিকা হমরিি িিয িি েযলোইিােল িলটল, 
আটগি রদি লম্বা কালটর্ দারেওলা এক েদ্রটলাক এটসরেটলি িটলই হলরড কািফাে 
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পারলটয় হগটেি। হলাকো িারক একো আস্ত িিলি! শিটিই হকাথাও থাটক। হলটকি 
পাটে দাোঁরেটয় মযাডাটমি সটে ত্ময় িটয় কী সি কথা িলরেল হয্ি। ত্ািপি আিাি 
আসটত্ই মযাডাম আি হদ া কটিিরি–পটিি রদি হিাটেল হেটে রদটয় র্টল য্াি। হসই 
হথটকই মটি িয় হলাকোি েটয়ই মযাডাম গা-ঢাকা রদটয়টেি। ত্টি হমরি মযাডাটমি 
র্াকরি হেটে রদল হকি, হসো হিা া য্াটচ্ছ িা। কািণো হমরি োিটত্ পাটি–মোঁটপরলয়টি 
রগটয় ত্াটক রেটজ্ঞস কিটত্ িটি। 
 
হশষ িল অ্িযসন্ধাি পটিলি প্রথম অ্র্যায়। এিাি হয্টত্ িটি হলরড কািফাে লসাি হেটে 
হয্ াটি হগটে, হস াটি। রকন্তু এ-োয়গাো পাোঁর্েটি হেটি হফলযক, হলরড কািফাটেি ত্া 
ইটচ্ছ রেল িা িটলই িােপযােিায় হ ালা যরল িাটদি-এি হলটিল লাগািরি। হকউ রপেয 
রিটয়রেল হিার্ িয়–ত্াই অ্টিক ঘযিপটথ মালপে এিং রিটে হপৌঁটেটেি  রিে েটলি 
উৎস হিরিটে। কয ক-এি িািীয় অ্রফস হথটক হোগাে কিলাম এই  িি। হেরলগ্রাম 
কটি োরিটয় রদলাম হিামসটক। েিাটি হপলাম একো হকৌত্য কত্িরসত্ প্রশংসা। 
 
িাটদি হপৌঁটে  িিা িি হপটত্  যি একো অ্সযরিটর্ িল িা। ইংরলশর্াি িটফ রদি 
পটিটিা রেটলি হলরড কািফাে, এই াটিই সাউথ আটমরিকাি র্মলপ্রর্ািক ডক্টি 
হলরসংগাি এিং ত্াোঁি স্ত্রীি সটে আলাপ িয় ত্াোঁি। র্ারমলক হলাটকি সে হপটল িটত্ল য্ায় 
রিঃসে মরিলািা হলরড কািফােও হয্ি আকাটশি র্াোঁদ িাটত্ হপটলি ডক্টি হলরসংগাটিি 
সে হপটয়। র্মল প্রর্াি কিটত্ রগটয় েদ্রটলাক স্বািযিারি ঘরেটয় িটসরেটলি িটল প্রাণ 
হকোঁটদ ওটে হলরড কািফাটেি। ত্া োো, িযরক্তত্বও িারক অ্সার্ািণ িকটমি। স্বািয 
উদ্ধাি কিটত্ এটস রদিিাত্ িািান্দায় িটস একো প্রিন্ধ রল রেটলি রমরডয়ািরেস িােয 
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সম্পটকল দয-পাটশ িটস হসিা কিটত্ি ত্াোঁি স্ত্রী আি হলরড কািফাে। এসি  িি হপলাম 
মযাটিোটিি মযট । একেয  হসটি উেটলই লন্ডি িওিা িি সস্ত্রীক ডক্টি হলরসংগাি। সটে 
য্াি হলরড কািফাে। রকন্তু পরির্ারিকা হমরি কাোঁদটত্ কাোঁদটত্ েটমি-মটত্া-ওি-র্াকরি-
হেটে-রদরচ্ছ িটল র্টল হগল হকি, ত্া মযাটিোি োটি িা। োকাপে সি রমরেটয় হদি 
ডক্টি হলরসংগাি। 
 
সিটশটষ মযাটিোি িলটলি, আপরি রকন্তু একাই হ াোঁে কিটত্ আটসিরি হলরডি। 
িপ্তা াটিক লাটগ আি একেি এটসরেটলি। 
 
িাম িটলটে? 
 
িা। ইংটিে েদ্রটলাক–একেয  অ্স্বাোরিক র্িটিি। 
 
শাললক হিামটসি পদ্ধরত্টত্ ঘেিাি মালা গাোঁথাি কায়দায় রেটজ্ঞস কিলাম, িিলি র্িটিি 
হলাক হিার্ িয়? 
 
রেক িটলটেি। হুিহু ত্াই। র্াষাটে, হর্ায়াটে, োোঁিািাে। হশৌর ি হিাটেটল িা-উটে 
র্াষােয টষাি হিাটেটল উেটলই িিং মািাত্। 
 
অ্ন্ধকাটি আটলা হদ টত্ হপলাম এিাি। রেটিটোোঁটকি মটত্া হলাকো হপেি র্টি িটয়টে 
হকি! এি েটয়ই হগাপটি পারলটয়টেি হলরড কািফাে–এ াটিও হস এটস হগটে। লন্ডি 
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পয্লন্ত রগটয় হলরডি িাগাল র্টি হফটলরি হত্া? কী মত্লটি ঘযিটে হপেটি কয রেল 
হলাকো? রিশ্চয় হকাটিা গেীি ষেয্ে আটে এি হপেটি। 
 
হিামসটক োিালাম িিটসযি মূল র্টি হফটলরে। ও েিাটি রল ল, ডক্টি হলরসংগাটিি 
িাোঁ-কািো কীিকম হদ টত্ িটলা হত্া? মাট  মাট  ওি ইয়ারকল মাো োরেটয় য্ায়। 
িরসকত্াি সময় এো িয় িটলই পাো রদলাম িা হেরলগ্রামোি। ত্া োো হেরলগ্রাম য্ ি 
হপলাম, ত্ ি আরম হমরিি সন্ধাটি মোঁটপরলয়ি হপৌঁটে হগরে। 
 
হমরি িলটল, ত্াি রিটেি রিটয়ি রেক িটয় হগটে িটল আি সৎসটে হলরড কািফাটেি 
রদি কােটে হদট  র্াকরি হেটে হদয় হস। র্াকরি োেটত্ সযরিটর্ িটয় হগল য্ ি হলরড 
কািফাে রিটেই একরদি ত্াি সত্ত্া রিটয় সটন্দি প্রকাশ িসটলি। ইদািীং ত্াি 
হমোেোও র ের টে িটয় রগটয়রেল। কািণ রিশ্চয় হসই হর্ায়াটে োিািাে হলাকো। 
রিটেি হর্াট  হস হদট টে, হলটকি পাটে দাোঁরেটয় হলরড কািফাটেি িাত্ র্টি 
হমার্োটচ্ছ িদমাশো। মযট  িা-িলটলও, হলরড কািফাে হয্ ত্াি িাত্ হথটক িাোঁর্িাি 
েটিযই ডক্টি হলরসংগাটিি আশ্রটয় লন্ডি রগটয়টেি, ত্াটত্ সটন্দি হিই হমরিি। সিসময় 
হয্ি েটয়-েটয় থাকটত্ি। এই পয্লন্ত িটলই হর্য়াি হেটে লারফটয় উেল হমরি।–ওই 
হদ যি! িদমাশো এ াটি পয্লন্ত এটসটে? 
 
োিলা রদটয় হদ লাম রিিােকায় হ াোঁর্া-হ াোঁর্া কাটলা দারেওলা এক পযরুষ ফয েপাত্ রদটয় 
আটস্ত আটস্ত িাোঁেটত্ িাোঁেটত্ িারেি িম্বি হদ টে। রিশ্চয় আমাি মটত্াই হমরিটক  য োঁেটে। 
হদট ই আি হদরি কিলাম িা।  টেি মটত্া িাস্তায় হিরিটয় এলাম। 
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শুটর্ালাম, আপরি ইংটিে? 
 
পাো শয়ত্াটিি মটত্া েয রু কয োঁর্টক হস িলটল, ত্া িটয়টেো কী? 
 
আপিাি িামো োিটত্ পারি? 
 
িা পাটিি িা। 
 
ফাোঁপটি পেলাম। রকন্তু হসাো পথই অ্টিক সমটয় হসিা পথ। 
 
ত্াই দযম কটি রেটজ্ঞস কিলাম, হলরড ফ্রাটেস কািফাে হকাথায়? 
 
অ্িাক িটয় হর্টয় িইল হলাকো। 
 
আরম িললাম, ওোঁি হপেটি ঘযিটেি হকি? কী কটিটেি ত্াোঁি? েিাি রদি! হলাকো 
িাটঘি মটত্া গটেল উটে সোি লারফটয় পেল আমাি ওপি এিং সাোঁোরশি মটত্া আেয ল 
রদটয় রেটপ র্িল আমাি গলা। হর্াট  য্ ি সটষলফয ল হদ রে, রেক ত্ িই পাটশি 
কযািাটি হথটক িীল কয ত্লা পিা হ াোঁর্া-হ াোঁর্া দারেওলা একেি ফিারস মেযি রত্টিি মটত্া 
েযটে এটস িাটত্ি হমাো হগোঁটো রদটয় র্াোঁই কটি মািল শয়ত্ািোি িাহুটত্ এক মাটিই 
আেয ল রঢটল িটয় হগল িাসটকটলি। আমাটক হেটে উটে দাোঁরেটয় জ্বলন্ত হর্াট  ত্ারকটয় 
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িাটগ ফয লটত্ ফয লটত্ োিল হিার্ িয় আমাি েয রপ রেটপ র্িটি রকিা–পিক্ষটণই 
উল্কাটিটগ ঢয টক হগল আরম হয্-কটেে হথটক হিরিটয়রে, হসই কটেটে। 
 
ফিারস মেযিো ত্ িও আমাি পাটশ িাস্তায় দাোঁরেটয়। ঘযটি দাোঁোলাম র্িযিাদ রদটত্। 
সটে সটে হস িলটল, োয়া ওয়ােসি,  যি িটয়টে। আে িাটত্ি এেটপ্রস হেটি র্টলা 
আমাি সটে লন্ডটি। 
 
এক ঘণ্টা পি হিাটেটল আমাি প্রাইটেে রুটম িটস রর্িার্রিত্ র্োরূ্ো পটি স্বোিরসদ্ধ 
িীিস কটে িলটল িোৎ রূ্মটকত্য ি মটত্া হকি হস রেক রিপটদি মযিূত্লরেটত্ আমাি 
পাটশ আসটত্ হপটিরেল। লন্ডটিি কাে হশষ িটয় য্াওয়ায় হিরিটয় পটেরেল লন্ডি 
হেটে। মেযি হসটে আটগোটগ এটস িটস রেল মটপরলয়টি আমাি পথ হর্টয়। 
 
ওয়ােসি, অ্পূিল ত্দন্ত কটিে। সিকো রিিাে েয লই রি য োঁত্োটি কটি হগে। হয্ াটি 
হগে, হস াটিই সোস েরেটয় এটসে, রকন্তু লাে িটয়টে অ্িিম্ভা। 
 
রত্ক্ত কটে িললাম, ত্য রম রিটে ত্দন্ত কিটলও পেিম্ভা হপটত্। 
 
আটি োয়া, আরম হত্া আসল কােো কটি িটস আরে। অ্িাটিিল রফরলপ রগ্রিটক 
আরিষ্কাি কটি হফটলরে। এই হিাটেটলই রত্রি িটয়টেি। সাথলক ত্দন্ত শুরু িটি হত্া 
ত্াটক রদটয়ই। 
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িলটত্-িা-িলটত্ই হে-ি ওপি একো কাডল রিটয় এল র্াকি–পিক্ষটণই ঘটি ঢয কল 
দারেওলা হসই মািকয টে িদমাশো–য্াি গলা রেপযরিি হেলায় এ িও েিেি কিটে 
কেটদশ। আমাটক হদট ই কেমে কটি র্াইল হলাকো। 
 
িলল, এ আিাি কী, রম. হিামস? আপিাি রর্রে হপটয় এটস এ-হলাকোটক এ াটি 
হদ রে হকি? 
 
ইরি আমাি পযটিাটিা হদাস্ত এিং সিটয্াগী ডক্টি ওয়ােসি–এ-কাটে ইরি আমাটক সািায্য 
কিটেি। 
 
ক্ষমা হর্টয় রিটয় রিশাল হিাটদ হপাো দয-িাত্ িারেটয় রদটলি আগন্তুক। 
 
িলটলি, আশা করি  যি লাটগরি। হলরড কািফােটক আরম হলাপাে কটিরে িলায় মাথাি 
রেক িা টত্ পারিরি, আেকাল আমাি িায়যি অ্িিা হমাটেই োটলা িয়–র্াোঁ কটি হিটগ 
য্াই। এ-পরিরিরত্ আি সইটত্ পািরে িা, রম. হিামস, আটগ িলযি আমাি  িি হপটলি 
হকাটত্থটক? 
 
হলরড ফ্রাটেটসি গেিলি রম. ডিরিি কাে হথটক। 
 
ত্াই িারক! সযশাি িয রেটক রক এত্ সিটে হোলা য্ায়! 
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উরিও আপিাটক হোটলিরি। আপরি দরক্ষণ আরফ্রকায় য্াওয়াি আটগ হথটকই হত্া 
হর্টিি আপিাটক। 
 
ত্ািটল হত্া সি  িিই হেটি হফটলটেি। হয্ৌিটি িটো দযদলান্ত েীিিয্াপি কিরে। 
হলরড কািফাে ত্া হেটি হফটল। মিো র োঁর্টে য্ায় আমাি ওপি। সি সম্পকল রেন্ন 
কটি হদয়–অ্থর্ েয লটত্ পাটিরি। আমাি কয কীরত্ল ওটক কাে হথটক দূটি সরিটয় রিটয় 
রগটয়টে রকন্তু মি হথটক আমাি সৃ্মরত্ মযেটত্ পাটিরি। আমাি প্ররত্ প্রর্ণ্ড োটলািাসায় 
এত্েয কয  রর্ে  ায়রি। হসই কািটণই রিটয় পয্লন্ত কটিরি। িািিািেটি রগটয় দয-পয়সা 
কিলাম। োিলাম এিাি ওি মিো িিম কিা য্াক। লসাটি রগটয় কাকয রত্রমিরত্ 
কিলাম। মিো সরত্যই িিম িটয়টে হদ লাম। ত্ািপটিই  িি হপলাম লসাি হেটে 
হকাথায় হয্ি র্টল হগটে। আসটল ওি মটিি হোি সাংঘারত্ক। োেটি ত্িয মর্কাটি 
িা। হ াোঁে িি রিটয় এলাম িাদাটি। শুিলাম, এ াটিই থাটক ওি পযিাটিা পরির্ারিকা। 
ত্াি সটে হদ া কিটত্ রগটয় ডক্টি ওয়ােসি আমাটকই ওি অ্ন্তর্লাটিি েটিয দায়ী 
কিায় মাথায়  যি হর্টপ রগটয়রেল। য্াক হগ হস-কথা, হলরড ফ্রাটেস হকাথায় আপিাি 
োিা থাকটল দয়া কটি িলযি। 
 
অ্দ্ভযত্োটি গম্ভীি িটয় হগল হিামস। িলটল, হসইোই হত্া োিটত্ র্াই। আপিাি 
লন্ডটিি রেকািাো কী, রমস্টাি রগ্রি? 
 
লযাংিযাম হিাটেটল পাটিি আমাটক। 
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ত্ািটল আপরি হস াটিই য্াি। হিাটেল হেটে িেটিি িা–দিকাি িটল হয্ি ডাকটলই 
পাই। রমটথয আশা রদটত্ র্াই িা–ত্টি য্া কিিাি সিই কিি কথা রদরচ্ছ। আমাি এই 
কাডলো িা যি–আপরিও হয্াগাটয্াগ িা টিি। ওয়ােসি, িােপযােিা গুরেটয় িাও। রমটসস 
িাডসিটক আরম হেরলগ্রাম কটি রদরচ্ছ, কাল সাটে সাত্োয় িযেয ক্ষয  দযই হেিয্ােীি েটিয 
োটলামন্দ  ািাি হয্ি ধত্রি থাটক। 
 
হিকাি রেটে হপৌঁটেই হিামস হদ ল একো হেরলগ্রাম এটস পটে িটয়টে ওি িাটম। 
 যটল পেল। আগ্রি রর্করমরকটয় উেল দযই হর্াট , েয োঁটে রদল আমাি রদটক। আরম 
হদ লাম শুর্য দযটো শব্দ হল া িটয়টে হেরলগ্রাটম– াোঁেকাো হেো। হেরলগ্রাম এটসটে 
িাটদি হথটক। 
 
মাটি? শুটর্াই আরম। 
 
সি মাটি হত্া ওিই মটর্য। হত্ামাটক িটলরেলাম পাদরি সাটিটিি িাোঁ-কািো হদ টত্ 
কীিকম োিাটত্–োিাওরি। মটি পটে? 
 
আরম হত্া ত্ ি িাটদি হেটে হিরিটয় পটেরে–োিাি কী কটি? 
 
হসইেটিযই ইংরলশর্াি িটফি মযাটিোিটক আি একো হেরলগ্রাম পারেটয়রেলাম। এই 
ত্াি েিাি। 
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রকন্তু মাটিো কী? 
 
মাটিো িল, আমিা অ্সার্ািণ েয োঁটদ আি রিপজ্জিক এক রক্ররমিাটলি সটে লেটত্ 
হিটমরে! সাউথ আটমরিকায় প্রাত্ঃস্মিণীয় পাদরি সাটিি ডক্টি হলরসংগাটিি আসল িাম 
হিারল রপোসল অ্টেরলয়াি িদমাশ রশটিামরণ হিারল রপোসল–য্াি কীরত্লকারিরি গাটয় কাোঁো 
োরগটয় োটে। শয়ত্ািোি কয কাটেি িটো ধিরশিয িল র্মলপ্রাণা হমটয়টদি র্টমলি কথায় 
েয রলটয় ফাোঁটদ হফলা। ওি এই ধিরশিয োিা আটে িটলই ডক্টি হলরসংগাটিি কারিরি 
শুটি সটন্দি িয় আমাি–য্ার্াই কিাি েটিয পাদরিি িাোঁ-কাটিি িণলিা হর্টয়রেলাম। 
হকিিা, ১৮৮৯ সাটল অ্যারডটলটড১১ মািরপে কিটত্ রগটয় কয কয ি-কামোটিাি মটত্া 
কামোটিা িয় ওি িাোঁ-কাি। ওি সটে স্ত্রীি েূরমকায় হয্ স্ত্রীটলাকরে থাটক, ত্াি আসল 
িাম হফ্রোি োটত্ ইংটিে। এই দযেটিি পািায় য্ ি পটেটেি হলরড ফ্রাটেস, ত্ ি 
র্টি রিটত্ পারি রত্রি হিোঁটর্ হিই, অ্থিা এমি অ্িিায় আটেি হয্ পাোঁর্ িপ্তায় এক ািা 
রর্রেও রল টত্ পাটিিরি। িটত্ পাটি ওিা লন্ডটিই হপৌঁটোয়রি। ত্টি হস-সম্ভািিা কম। 
হকিিা, করেটিোল পযরলটশি কাটে এসি িদমাশটদি িাোঁদিারম হগাপি থাটক িা–র্ক্রান্ত 
ফাোঁস িটয় য্ায়। ত্াই আমাি র্ািণা লন্ডটিই হকাথাও এিা ঘাপরে হমটি আটে–রকন্তু রেক 
হকাথায় িলা সম্ভি িয়। আপাত্ত্ হ টয়টদটয় রিটয় অ্টপক্ষা কিা য্াক। সটন্ধ িাগাদ 
স্কেলযান্ড ইয়াটডল রিটয় হলসটেটডি সটে হদ া কিি। 
 
রকন্তু হলসটেড আি হিামস দযেটিই হঘাল হ টয় হগল। সাত্-সাত্ো রদি কত্িকম 
হর্িাই কিা িল। কাগটে রিজ্ঞাপি হদওয়া িল, িদমাশটদি রিিটি িািা হদওয়া িল, 
ডক্টি হলরসংগাটিি হয্ াটি-হয্ াটি য্াওয়া সম্ভি সি োয়গাটত্ই েয োঁ মািা িল–রকন্তু 
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মিািগিীি হকাি গটত্ল হয্ রত্িরে মািযষ ঢয টক িটস িটয়টে, হস-িরদশ পাওয়া হগল িা। 
সাত্ রদি পটি আর্মকা  িি এল ওটয়স্টরমিস্টাি হিাটড হিরেংেটিি হদাকাটি একো 
হেিীয় রডোইটিি রুটপাি েটোয়া গিিা িার্া হদওয়া িটয়টে। িাোঁর্া হয্ রদটয়টে, ত্াি 
হর্িািাো পাদরিি মত্ি। লম্বা-র্ওো, দারে হগাোঁফ পরিষ্কাি কামাটিা। কাটিি হর্িািা লক্ষ 
কিা য্ায়রি ত্টি িাদিারক হর্িািাি সটে হলরসংগাটিি হর্িািাি রমল আটে। 
 
এই সাত্রদটিি মটর্য লযাংিযাম হিাটেল হথটক রমস্টাি রগ্রি রত্িিাি এটসটেি রিট াোঁে 
হপ্রয়সীি  িি রিটত্। উৎকোয় হয্ ত্াোঁি অ্িিা হশার্িীয়, ত্া হপাশাক-আশাটকি 
রঢটলঢালা অ্িিা হদট ই মালযম িটয়টে। তৃ্ত্ীয়িাি য্ ি এটলি, রেক ত্ িই েটোয়া 
গয়িা িাোঁর্া হদওয়াি  িিো এটসটে। 
 
হিামস  িিো রদল রমস্টাি রগ্রিটক। িলটল, গয়িা িাোঁর্া হদওয়া শুরু কটিটে িাসটকল। 
 
আকয ল কটে রগ্রি িলটলি, আমাটক রকেয একো কিটত্ রদি রম. হিামস। রকন্তু গয়িা 
িাোঁর্া হদওয়াি মাটি রক এই িয় হয্ সিলিাশ িটয় হগটে হলরড ফ্রাটেটসি? 
 
গম্ভীি িটয় হিামস িলটল, কটয়দ কটিও য্রদ হিট  হদয় মযরক্ত রদটত্ রগটয় এ ি 
রিটেিাই রিপটদ পেটি। কাটেই সিটর্টয়  ািাপ পরিরিরত্ি েটিযই ধত্রি থাকা 
োটলা। 
 
কী কিটত্ িটলি আমাটক? 
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ওিা রক আপিাটক হর্টি? 
 
িা। 
 
ত্ািটল হিরেংেটিি হদাকাটি রগটয় ওত্ হপটত্ থাকয ি–আিাি আসটত্ পাটি গয়িা িাোঁর্া 
রদটত্। অ্িয হদাকাটিও হয্টত্ পাটি, ত্টি হিরেংেি োকা রদটয়টে োটলা, প্রশ্নও 
কটিরিকাটেই ওি কাটেই আিাি আসাো সম্ভি। আপরি রকন্তু িামলা কিটিি িা। শুর্য 
হপেটি রগটয় িারেো হদট  আসটিি। কথা রদি আমাটক িা-োরিটয় আগ িারেটয় রকেয 
কিটত্ য্াটিি িা। 
 
দয-রদি িত্য ি  িি আিটত্ পািটলি িা অ্িাটিিল রফরলপ রগ্রি (এই প্রসটে িটল িার , 
ইরি রি যাত্ অ্যাডরমিাল রফরলপ রগ্রটিি হেটল রক্ররময়াি য্যটদ্ধ অ্যাটোে সাগটিি 
হিৌিারিিী পরির্ালিা কটি রয্রি রি যাত্)। তৃ্ত্ীয় রদি সন্ধযায় উদ্রান্ত হর্িািা রিটয় 
উটেেিায় কাোঁপটত্ কাোঁপটত্ িাোঁপাটত্ িাোঁপাটত্ রিিণল মযট  ঘটি ঢয কটলি েদ্রটলাক। 
 
হপটয়রে! ওটক হপটয়রে! 
 
উটেেিায় কথা আেটক হগল েদ্রটলাটকি। হিামস সান্ত্বিা রদটয় ঘটি িরসটয় রদল 
হর্য়াটি। 
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িলল, আটস্ত আটস্ত িলযি। 
 
হলরসংগাটিি সটে হয্ হমটয়টেটলো থাটক, হস এটসরেল। হয্ গয়িাো িাোঁর্া রদটয় হগল, 
হসো রকন্তু হলরড ফ্রাটেটসি। মারগি হর্া  দযটো হিরেি মটত্া  ি টি। মাথায় হিশ লম্বা, 
ফযাকাটশ। 
 
িযাোঁ, িযাোঁ, হলরসংগাটিি সরেিীই িটে। 
 
হদাকাি হথটক হিরিটয় হগল হকিরসংেি হিাটড–হপেটি আরম। ঢয কল একো 
আন্ডািটেকাটিি–হদাকাটি য্াটদি কাে মো কিি হদওয়া। 
 
র্মটক উেল হিামস। হকোঁটপ উেল গলা। িয লাম, কীিকম হত্ালপাে র্লটে হেত্টি। 
রূ্সি শীত্ল মযট ি প্ররত্ো মাংসটপরশ শক্ত িটয় হগল কথাো শুটিই। 
 
ত্ািপি? 
 
কোঁর্য মার্য  মযট  হদাকারি হমটয়ো িলটল, একেয  হদরি িটয় হগল। কী কিি িলযি, হিমো 
সাইে, িে িটো। এত্ক্ষটণ হপৌঁটে হগটে রিশ্চয়। আমাটক হদট ই র্য প হমটি হগল 
দযেটিই। আরম র্ািাইপািাই কটি দয-একো কথা রেটজ্ঞস কটি হিরিটয় এলাম হদাকাি 
হথটক। 
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 যি োটলা কটিটেি। ত্ািপি কী িল? 
 
মারগো হিরিটয় এল–সরন্দগ্ধটর্াট  এরদক-ওরদক হদট  রিটয় একো েযাকোগারেটত্ উটে 
িসল। আমাটক হদ টত্ পায়রি–লযরকটয় রেলাম। কপাল োটলা একো গারে হপটয় 
হগলাম। হপেি হপেি হগলাম। সামটিি গারে থামল রব্র্েেটিি েরেশ িম্বি হপাল্টরি 
হস্কায়াটি। আরম সামটি রদটয় হিরিটয় রগটয় িামলাম পাটকলি হকাটণ। ও াি হথটকই 
িেি িা লাম িারেি ওপি। 
 
হদ টলি কাউটক? 
 
ওপটিি সি োিলা িন্ধ–অ্ন্ধকাি। িীটর্ি ত্লায় একো োিলাই হকিল হ ালা–ত্াও 
 ে রে রদটয় ঢাকা। হেত্টি কাউটক ত্াই হদ টত্ পাইরি। িোৎ একো েযাি এটস 
দাোঁোল িারেি সামটি। দযেি হলাক র্িার্রি কটি একো রেরিস িারমটয় রিটয় রগটয় 
ঢয কল িল ঘটিি দিো রদটয়। রমস্টাি হিামস, রেরিসো একো করফি। 
 
আ-চ্ছা! 
 
আি একেয  িটলই হত্টেটমটে ঢয টক পেত্াম হেত্টি। দিোো ফাোঁক কটি র্টিরেল 
মারগো হলাক দযেিটক ঢয রকটয় হিওয়াি েটিয এই সময় হদ ল আমাটক। হদট ই রর্টিটে 
রিশ্চয় র্মটক উটেই দোম কটি িন্ধ কটি রদল দিো। আপিাটক কথা রদটয়রে রিটে 
রকেয কিি িা—ত্াই েযেটত্ েযেটত্ আসরে  িিো রদটত্। 
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 স স কটি একো কাগটে কী রল টত্ রল টত্ হিামস িলল, অ্পূিল কাে কটিটেি। 
ওয়াটিে োো এ ি আি রকেয কিা মাটিই হিআইরি কাে কিা। আপরি এো রিটয় 
স্কেলযান্ড ইয়াটডল র্টল য্াি। হলসটেড ওয়াটিে িাি কটি হদটি। েটোয়া গয়িা পাওয়া 
হগটে এি সািাটয্যই হলসটেড পািটি শমি র্িাটত্। 
 
রকন্তু এি মটর্য ওটক হত্া  যি কটিও হফলটত্ পাটি? করফিো এল হকি? কাি েটিয? 
 
অ্য্থা সময় িি কিটিি িা–ও-িযাপািো হেটে রদি আমাটদি ওপি, রমস্টাি রগ্রিটক 
হেটলেয টল ঘি হথটক রিটদয় কটি আমাি রদটক রফিল হিামস। ওয়ােসি, উরি হগটলি 
আইটিি পটথ–দিকাি পেটলই রর্িকাল য্া কটিরে। পরিরিরত্  যি  ািাপ–র্িম িযিিা 
হিওয়া োো পথ হদ রে িা। এক্ষয রি র্ল হপাল্টরি হস্কায়াি য্াই। 
 
পাললাটমে িাউটসি পাশ রদটয় আি ওটয়স্টরমিস্টাি রব্র্টেি ওপি রদটয় িক্ষেটিটগ 
েযেল আমাটদি গারে। হেত্টি িটস হিামস িলটল, ওয়ােসি, হলরড ফ্রাটেসটক 
েযটত্ািাত্া কটি পরির্ারিকাি কাে হথটক সরিটয় িাসটকলিা এটি হফটল লন্ডটিি ওই 
োো িারেোয়। রর্রেপে য্রদও-িা রলট  থাটকি হলরড–হস-রর্রে এিা গাটয়ি কটিটে। 
এটদি আসল উটেশয রেল গয়িা দ ল কিা–এত্রদটি হস-কােও কটিটে। ত্াই একো 
একো কটি গয়িা িাোঁর্া রদটত্ আসটে। এ ি আি হলরড কািফােটক েযান্ত হেটে 
হদওয়া য্ায় িা ত্াই ত্াটক  যি কিাই ওটদি পটক্ষ মেল। 
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হসো হত্া েি হিা া য্াটচ্ছ। 
 
এিাি আি এক লাইি র্টি রর্ন্তা কিা য্াক। দয-লাইটিি য্যরক্ত হয্ াটি কাোকয রে কিটি–
হসইোই আসল সরত্য িটল োিটি। আমিা এ ি হলরডটক হেটে করফিটক রিটয় রর্ন্তা 
কিি। িাগাি  য োঁটে লাশ পয োঁটত্ রদটলই য্ ি লযাো র্য টক য্ায়, ত্ ি এত্ হিপােত্ কটি 
করফি আিা িল হকি? পযটিা িযাপািোই আইিসংগত্ িটচ্ছ। ত্াই িা? হমরডকযাল 
সারেলরফটকে আি সিকারি অ্িযমরত্ িা-থাকটল কাউটক করফটি কটি কিি হদওয়া য্ায় 
িা। ত্ািটল রক রিষ  াইটয় অ্থিা এমিোটি হলরডটক  যি কিা িটয়টে হয্ ডাক্তাটিি 
হর্াট  রূ্টলা হদওয়া িটয়টে? ডাক্তাি রকন্তু িাটত্ি হলাক িা িটল এ-অ্িিায় লাটশি 
র্াটিকাটেও হকউ আসটত্ হদয় িা। ত্টি রক ডাক্তাি ওটদিই হলাক? এো রকন্তু সম্ভি 
িটল মটি িয় িা। 
 
হমরডকযাল সারেলরফটকে োল কটিরি হত্া? 
 
হসো আিও রিপজ্জিক, ওয়ােসি। এটস হগরে–ওই হত্া িন্ধরক হদাকাি োরেটয় এলাম। 
দাোঁোও হি গাটোয়াি! িামমা ওয়ােসি। হত্ামাি হর্িািা এমরি হয্ হদ টলই রিশ্বাস িয়—
কাটিা সটন্দি িয় িা। হসাো ঢয টক পটো। রেটজ্ঞস কটিা, আগামীকাল হপাল্টরি 
হস্কায়াটিি করফি কিটি য্াটি ক-োি সমটয়। 
 
রিিা রদ্বর্ায় হদাকাটিি হমটয়রে িলটল, সকাল আেোি সমটয়। 
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হিামস শুটি িলটল, হদ টল হত্া, হয্োটিই হিাক িাস্তা পরিষ্কাি হিট টে িাসটকলিা–
সারেলরফটকে হোগাে কটিটে আইিসংগত্োটি কিি রদটত্ র্টলটে হলরডটক। আি হদরি 
কিা র্টল িা। আইটিি পটথ হয্টত্ হগটল হদরি িটয় য্াটি–পযরলটশি আশায় িাত্ পা 
গুরেটয় িটস থাকা আি সম্ভি িয়। কপাল েয টক হদ াই য্াক িা হকি। িারত্য়াি আটে 
কাটে? 
 
েরেো আটে! 
 
ওটত্ই িটি। আইটিি িক্তর্ক্ষয টক ওিা য্ ি আি পটিায়া কটি িা, ত্ ি হিআইরিোটি 
হসাো িামলা েযটে হদ া য্াক কাে িয় রক িা। ওটি গাটোয়াি, ত্য রম হয্টত্ পাটিা। 
র্টলা ওয়ােসি। 
 
হপাল্টরি হস্কায়াটিি মা ামার  োয়গায় একো িটোসটো কালটর্ িটেি িারেি সামটি 
রগটয়  যি হোটি ঘো িারেটয় রদল হিামস। সটেসটে কপাে  যটল দাোঁোল ঢযাো মত্ি 
একো হমটয়টেটল। 
 
িল ঘটিি মযােটমটে আটলাি পেেূরমকায় কাটলা োয়ামূরত্লোই হকিল হর্াট  পেল 
আমাটদি। শুটর্াল ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ কটে, কী র্াই? 
 
ডক্টি হলরসংগাটিি সটে কথা িলটত্ র্াই,  রেরত্ েিাি রদল হিামস। 
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ও-িাটম এ াটি হকউ থাটক িা, িটলই হয্ই দিো িন্ধ কিটত্ য্াটি, একো দিোি 
ফাোঁটক পা ঢয রকটয় রদল হিামস। 
 
িলল কো গলায়, হয্-িাটমই থাকয ক িা হকি, হদ া কিটত্ র্াই। 
 
রদ্বর্ায় পেল স্ত্রীটলাকরে। পিক্ষটণই দয-িাে কটি দিো  যটল র্টি িলটল, আসযি 
হেত্টি। আমাি স্বামী কাউটক ডিায় িা। িল ঘটিি ডাি পাটশ িসিাি ঘটি ঢয রকটয় 
রদটয়, িসযি। আসটেি রমস্টাি রপোসল। 
 
হিরিটয় হগল হমটয়রে। হপাকায়  াওয়া র্যটলায় েিা ঘিোি হর্িািা োটলা কটি হদ িাি 
আটগই হিোটলি মটত্া রিঃশব্দ র্িটণ ঘটি ঢয কল হসৌমযদশলি োক মাথা দারে হগাোঁফ 
কামাটিা রিিাে একো হলাক–ময ো আশ্চয্ল লাল, পযিন্ত গাল–রকন্তু হোোঁটেি গেি রিষ্ঠয ি, 
পাশরিক। 
 
িলল সিে সযটি, েয ল কটিটেি মটি িটচ্ছ। য্াটক  য োঁেটেি, ত্াটক আি একেয  
এটগাটলই– 
 
শক্ত গলায় হিামস, িযস, ওটত্ই িটি। িি কিাি মটত্া সময় আমাি হিই। ত্য রম হিিরি 
রপোসল ওিটফ হিোটিন্ড ডক্টি হলরসংগাি। আমাি িাম শাললক হিামস। 
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র্মটক উেল হলাকো।  ি টি হর্াট  র্াইল েয়ািক মািযষোি রদটক। িলটল রর্রিটয় 
রর্রিটয়, রমস্টাি হিামস, আপিাি িাম শুটি আোঁত্টক ওোি কািণ হদর  িা। রিটিক 
আমাি পরিষ্কাি। কী েটিয এটসটেি এ াটি? 
 
িাটদি হথটক সটে য্াটক পাকটে এটিে, হসই হলরড কািফােটক রিটয় কী কটিে 
োিটত্ র্াই। 
 
েদ্রমরিলা হকাথায় আমাটক য্রদ িটলি হত্া আমািও  যি উপকাি িয়। প্রায় এক-হশা 
পাউন্ড পাই ত্াি কাে হথটক। িাটদটি অ্িয িাম রিটয়রেলাম রেকই, হসই সমটয় 
েদ্রমরিলা োি েমাটলি আমাি স্ত্রীি সটে। আোি মটত্া হপেটি হলটগ হথটক আটসি 
লন্ডটিও। হিাটেটলি রিল, রেরকে–সি, সি আরম রমরেটয়রে। লন্ডটি এটসই িাওয়া 
িটয়টেি–হফটল হগটেি কটয়কো য্াটচ্ছত্াই হসটকটল গয়িা–হদিা রমটোটিাি েটিয 
রিশ্চয়ই। রমস্টাি হিামস,  য োঁটে িাি করুি ত্াটক আি আমাি হদিাো রমরেটয় রদি। 
 
 য োঁটে িাি কিি িটলই হত্া এটসরে। এ-িারে ত্ন্নত্ন্ন কটি হদ ি এ যরি। 
 
শমি এটিটেি? 
 
পটকে হথটক রিেলোিো একেয  হেটি িাি কটি হদ াল শাললক হিামস, আপাত্ত্ এই 
শমটিই কাে িটি–এি র্াইটত্ োটলা শমি পটি আসটে। 
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আচ্ছা রেোঁর্টক হর্াি হত্া আপরি! 
 
প্রফয ি কটে হিামস িলটল, আমাি এই সযাোত্রেও রকন্তু রিপজ্জিক হলাক। এ-িারে 
ত্িাশ কিি দযেটিই। 
 
দিো  যটল র্টি রপোসল িলটল, অ্যারি পযরলশ ডাক! হমটয়রল স্কাটেলি  স স আওয়াে 
শুিলাম রসোঁরেটত্ দযম কটি  যটলই িন্ধ িটয় হগল িল ঘটিি দিো। 
 
ওয়ােসি! দ্রুত্ কটে িলটল হিামস, সময়  যি কম। রপোসল, িার্া রদটত্ এস িা–ে ম 
িটি। করফিো হকাথায়? 
 
করফি রিটয় আপিাি কী দিকাি? একো হডডিরড িটয়টে ওি মটর্য। 
 
আরম হদ ি িরডো। 
 
আরম হদ টত্ হদি িা। 
 
ত্ািটল রিটেই হদ ি,িি িি কটি িল ঘটি ঢয টক হগল হিামস। পাটশি দিোো 
আর্ট াটালা হদট  ঢয টক পেল হসই দিো রদটয়।  ািাি ঘি হসো। মযােটমটে গযাটসি 
আটলাো িারেটয় রদটত্ই হর্াট  পেল হেরিটলি ওপি হশায়াটিা করফিো। ডালা  যটল 
হফলল হিামস। হেত্টি শুটয় রসরেটয় য্াওয়া েিােীণল এক িৃদ্ধা। িাোি অ্িািাি, 
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উৎপীেি অ্সযট ও এ-হর্িািায় আসটত্ পাটিি িা সযন্দিী হলরড ফ্রাটেস কািফাে। 
য্যগপৎ রিস্ময় আি স্বরস্তটিার্ ফয টে উেল হিামটসি হর্াট -মযট । 
 
হি েগিাি! এ হয্ হদ রে অ্িয একেি। 
 
রমস্টাি শাললক হিামসও েয ল কটিি ত্ািটল! হপেি হপেি এটস রমরি রমরি কটি িলল 
রপোসল। 
 
হক এ? 
 
আমাি স্ত্রীি িয রে িাসল–হিাে হেন্ডাি। রব্র্েেি ওয়াকলিাউস ইিফামলারি হথটক রিটয় 
আরস রত্িরদি আটগ, হত্টিা িম্বি হফয়াি িযাঙ্ক রেলা হথটক ডক্টি িটলামটক এটি 
রর্রকৎসা কিাই এই রত্িরদি–রেকািাো ময ি কটি হফলযি রমস্টাি হিামস। রত্িরদি 
সিিকম হর্িা কটিও লাে রকেয িল িা–মািা হগটলি তৃ্ত্ীয় রদটি। ডাক্তাি িলটেি িয রে 
িটয়টে িটল রেটক থাকটত্ আি পািল িা–আপরি কী িলটিি হসো আপরিই হেটি 
রিি। র্ারমলক রিস্টাটিি মটত্াই ত্াটক িাোঁর্াটত্ রগটয়রে, িা-হপটি কিি হদওয়াি িযিিাও 
কিরে। হকরিংেি হিাটডি রস্টমসি হকাম্পারিটক িটল রদটয়রে কাল সকাল আেোয় হয্ি 
কিি হদওয়া িয় করফিো। িযাোঁদা হপটলি রমস্টাি রেদ্রাটেষী? আস্ত গার্াি মটত্া এমি 
েয লও মািযটষ কটি? করফটিি ডালা হ ালাি সমটয় আপিাি িাোঁ-কিা হর্া -হেটল হিরিটয় 
আসা মযট ি হর্িািাোি ফটো ত্য টল িা টল পািত্াম। হেটিরেটলি হদ টিি অ্রন্তম 
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শয়াটি শুটয় আটেি হলরড ফ্রাটেস কািফাে। ত্াি িদটল হদ টত্ হপটলি িব্বই িেটিি 
এ-িযরেটক। 
 
োট্টা রিদ্রুটপি ত্য ফাটিি মটর্যও অ্রির্রলত্ িইল শাললক হিামস। হেত্ি হেত্ি হয্ 
ফয োঁসটে, ত্া হিা া হগল দয-িাত্ মযটো কিা হদট । 
 
িলল, িারেো ত্িাশ কিি। 
 
কিা িাি কিরে আপিাি! ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ কটে িলটল রপোসল। িাইটিি পযাটসটে হশািা হগল 
িািীকে এিং একারর্ক পদশব্দ। এইরদটক আসযি, এই হদ যি–এই দযটো হলাক িারেি 
মটর্য ঢয টক পটে িামলা েযটেটে–রকেযটত্ই হিটিাটত্ র্াইটে িা। ঘাে র্টি হিি কটি রদি 
হত্া। 
 
হদািটগাোয় এটস দাোঁোল একেি সাটেলে আি একেি কিটস্টিল। পটকে হথটক 
রিটেি কাডল িাি কটি এরগটয় রদল হিামস, এই আমাি িাম-রেকািা। ইরি আমাি িন্ধয  
ডক্টি ওয়ােসি। 
 
আপিাটক হক িা হর্টি, রমস্টাি হিামস। রকন্তু সযাি শমি োো এ াটি আি থাকটত্ হত্া 
পািটিি িা, িলটল সাটেলে। 
 
ত্া পািি িা। 
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হগ্রপ্তাি করুি! রর্ৎকাি কটি িলল রপোসল। 
 
হসো আমাি কাে, আরম িয ি, গ্রামোিী র্াটল িলটল সাটেলে। রমস্টাি হিামস, 
আপিাি রকন্তু এ াটি আি থাকা িটি িা। 
 
র্টলা, ওয়ােসি। 
 
িাস্তায় এটস িাটগ অ্পমাটি গিম িটয় হগলাম আরম–হিামস রকন্তু রিরিলকাি। হপেি 
হপেি সাটেলে হিরিটয় এটস িলটল, রমস্টাি হিামস, আরম দযঃর ত্। রকন্তু আইি য্া, ত্া 
মািটত্ই িটি। 
 
রেক কথা, সাটেলে। আপিাি আি রকেয কিাি রেল িা। 
 
কািণ রেল িটলই িারে ঢয টকরেটলি িয টত্ পািরে। আমাটক রদটয় য্রদ হকাটিা সািায্য 
িয় হত্া িলটত্ পাটিি। 
 
একেি রিট াোঁে হলরডি হ াোঁটে রগটয়রেলাম। িারেি মটর্যই আটেি েদ্রমরিলা। শমিও 
এল িটল। 
 
হিশ হত্া, আরম হর্া  িা রে।  িি হপটলই োিাি আপিাটক। 
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সটি ত্ ি ি-ো িাটে। ত্দন্ত র্ারলটয় হগলাম পযটিাদটম। হসাো হগলাম রব্র্েেি 
ওয়াকলিাউস আত্িশালায়। সরত্যই রদি রত্টিক আটগ এক সহৃদয় দম্পরত্ এটস 
ত্াটদিই এক পযটিাটিা র্াকিারিটক রিটয় হগটে। মািা হগটে িয রে? আশ্চয্ল রকেয িয়। 
অ্িিা  যিই  ািাপ রেল। 
 
এি পি হগলাম ডাক্তাটিি কাটে। রত্রি িলটলি, িযাোঁ, িযাোঁ, হস্রফ েিায় র্যকটত্ র্যকটত্ 
পিটলাটক রগটয়টে িয রে। আরম হত্া রগটয় হদ লাম হশষ িটয় রগটয়টে। রলট  রদলাম হডথ 
সারেলরফটকে। িা, িারেি মটর্য সটন্দিেিক রকেয হর্াট  পটেরি। ত্টি িযাোঁ, একো  েকা 
হলটগটে। ওইিকম দাির্যাটিি মি আি পটকটেি হোি য্াটদি, ত্াটদি িারেটত্ একো 
র্াকি পয্লন্ত হিই, এ হকমি কথা? 
 
হশষকাটল হগলাম স্কেলযান্ড ইয়াটডল। রগটয় শুিলাম শমি িাি কিা রিটয় িাটকি েটল 
হর্াট ি েটল িটচ্ছ হির্ারি হলসটেড। হদরি একেয  িটিই। আগামীকাল সকাটলি আটগ 
সই পাওয়া য্াটি িা মযারেটেটেি। শাললক হিামস য্রদ হলসটেটডি সটে সকাল িো 
িাগাদ একেয  ত্দরিি কটিি হত্া োটলা িয়। মা িাত্ িাগাদ এল সাটেলে। িলটল, 
রিটশষ রকেয  িি হিই। রিশাল িারেোি িািাি োিলায় মাট  মাট  হকিল আটলাি 
 লক হদ া হগটে। 
 
হমোে র োঁর্টে য্াওয়ায় কথা িলাি মযটড পয্লন্ত িইল িা হিামস। শুটত্ য্াওয়াি সমটয় 
হদ লাম পাইটপি পি পাইপ কো ত্ামাক হেটি র্টলটে আি সরু সরু কাোঁপা আেয ল 
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রদটয় সমাটি েটি েো িােিা িারেটয় র্টলটে হর্য়াটিি িাত্টল। এ-লক্ষণ আমাি হর্িা। 
সমসযাি অ্টিকগুটলা সম্ভািয সমার্াি মাথাি মটর্য রিটয় হত্ালপাে কিাি সমটয় এমরি 
অ্রিি িটয় পটে ও। সািািাত্ হিশ কটয়কিাি ত্ন্দ্রাি হঘাটি শুিলাম পায়র্ারি কিটে 
িারেময়। সকাল হিলা িন্তদন্ত িটয় ঢয কল ঘটি। পিটি হিরসং গাউি, রকন্তু ফযাকাটশ ময  
আি গটত্ল-িসা হর্া  হদট ই িয লাম রিদ্রাটদিীটক রিময  কটিটে সািািাত্। 
 
কিি হদওয়া িটি ক-োি সমটয় ওয়ােসি? আেো হত্া? এ ি িাটে সাত্ো কয রে। 
এ িও সময় আটে, ওয়ােসি, এ িও সময় আটে। মাথায় আমাি কী আটে িলটত্ 
পাি? হব্র্িো রক ঘযরমটয়রেল? ত্াোত্ারে িাও,  েপে গা হত্াটলা! েীিি  য লটে সযটত্াি 
ওপি হক োটি এত্ক্ষটণ মিণ এটস হগল রক িা। এ েয টলি েটিয হকাটিারদি ক্ষমা 
কিটত্ পািি িা রিটেটক। ত্াোত্ারে! ত্াোত্ারে! ত্াোত্ারে! 
 
পাোঁর্ রমরিেও হগল িা, হিকাি রেে রদটয় আমাটদি রিটয় উল্কাটিটগ হয্ি উটে র্লল 
একো হঘাোি গারে। আেো িােটত্ পোঁরর্শ রমরিটেি সমটয় হপরিটয় এলাম রিগটিি১৭, 
রেক আেোি সমটয় ঢয কলাম রব্র্েেটি, আেো দটশ িারেোি হদািটগাোয়। আমাটদি 
মটত্া অ্পিপক্ষিও হদরি িটয়রেল। ঘমলাক্ত কটলিটি হঘাো য্ ি দাোঁোল, রেক ত্ িই 
হর্ৌকাটেি ওপি রদটয় একো রিিাে করফি র্িার্রি কটি িাি কটি আিা িল িাইটি। 
রেটলটিোঁো র্িযটকি মটত্া রেেটক হগল হিামস। 
 
পথ েযটে দাোঁরেটয় একদম সামটিি হলাকোি িযটক হেলা রদটয় িলটল ত্ািস্বটি, রফটি 
র্টলা! রফটি র্টলা! এক্ষয রি রফটি র্টলা! 
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করফটিি হপেি হথটক রিিাে লাল ময  ািা আিও লাল কটি দাোঁত্ রকেরমে কটি উেল 
রপোসল, আিাি কী শয়ত্ারি কিটত্ এটসটেি? শমি হকাথায়? 
 
শমি আসটে িা–আসা পয্লন্ত করফি িারেটত্ থাকটি। 
 
হিামটসি কেস্বটিি কতৃ্লত্ব অ্মািয কিা িটো করেি–হসইমযিূটত্ল প্রটত্যটকই িাণযি মটত্া 
দাোঁরেটয় হগল হর্ৌকাটে। রিটমষমটর্য িারেি মটর্য উর্াও িল রপোসল। ফটল, হিামটসি 
হুকয ম 
 
-হমটি পািল িা কয রলিা। হেরিটল করফি িা টত্-িা-িা টত্ই একো ভ্রু-িাইোি আমাি 
িাটত্ গুোঁটে রদটয় িলটল রক্ষটপ্তি মটত্া, ত্াোত্ারে িাত্ র্ালাও, ওয়ােসি! য্ত্ ত্াোত্ারে 
পাি ডালাো হ াটলা। আি একো ক্রয -িাইোি একেি কয রলি িাটত্ গুোঁটে রদটয় িলটল, 
এই িাও, ত্য রমও হ াটলা–এক রমরিটেি মটর্য  যলটত্ পািটল এক হমািি িকরশশ! 
একোি পি একো ⇒  যটল রেেটক হয্টত্ লাগল হমট ি ওপি–আি উেটিােি িৃরদ্ধ 
হপটত্ লাগল হিামটসি উটেেিা–ত্য িরেি মটত্া েযেল কথাি ফয লরক,  যটলটে!  যটলটে! 
আি একো স্কয   যটলটে। প্রশ্ন িয়–একদম প্রশ্ন িয়! আিও  যলটে! িাও, এিাি সিাই 
রমটল র্াে মাটিা–োি মাটিা–হিোঁইটয়া!  যটল হগটে!  যটল হগটে! 
 
সিাই রমটল গাটয়ি হোটি হেটি  যটল হফললাম করফটিি ডালা। সটেসটে েক কটি 
িাটক ঢয কল হিাটিাফটমলি কো গন্ধ। মাথা র মর ম কটি উেল হসই গটন্ধ। হেত্টি 
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শারয়ত্ একো িািীটদটিি সািাময ো ঢাকা িটয়টে জ্ঞািটলাপকািী এই আিটক রেোটিা 
ত্য টলাি আস্তিটণ োি হমটি েয োঁটে হফটল রদল হিামস হিরিটয় পেল মা িটয়রস এক 
মরিলাি আর্যারত্মক হসৌন্দটয্ল সযন্দিী সযশ্রী ময শ্রী। র্রকটত্ি মটর্য মূরত্লি ত্লায় িাত্ রদটয় 
উরেটয় িরসটয় রদল হিামস। 
 
ওয়ােসি হিোঁটর্ আটে িা, মািা হগটে?  যি হদরি কটি হফললাম রক? 
 
আর্ঘণ্টা র্টি মটি িল সরত্যই িটো হদরি কটি হফটলরে। হিাটিাফটমলি েটিযই হিাক 
রক দম িন্ধ িটয় য্াওয়াি েটিযই হত্াক মটি িল েীিটিি হশষ দ্বাি হপরিটয় হগটেি 
হলরড ফ্রাটেস–িৃথা হর্িা কটি য্ারচ্ছ আি ওোঁটক রফরিটয় আিা য্াটি িা। ত্া সটত্ত্বও 
র্ারলটয় হগলাম কৃরেমোটি শ্বাসপ্রশ্বাস িওয়াটিাি হর্িা, ইথাি ইটিকশি, রিজ্ঞাি য্া 
রকেয হেটিটে, ত্াি হকাটিা পদ্ধরত্োই িাদ রদলাম িা। ত্ািপি হয্ি মটি িল, িাটকি 
সামটি আয়িা র্িটল সামািয  াোঁপসা হদ াটচ্ছ, হর্াট ি পাত্া অ্ল্প অ্ল্প কাোঁপটে এিং 
পলায়মাি প্রাণ আিাি রফটি আসটে। এই সমটয় একো হঘাোি গারে এটস দাোঁোল 
দিোি সামটি।  ে রে ফাোঁক কটি হদ ল হিামস। িলল, হলসটেড এটস হগটে শমি 
রিটয় রকন্তু য্াি েটিয আিা হস হত্া োগলিা! ওই হত্া আি একেি আসটেি–োিী 
পাটয়ি আওয়াে পাওয়া হগল পযাটসটে হলরডটক হসিা কিাি অ্রর্কাি আমাটদি র্াইটত্ 
এোঁিই হিরশ। আসযি, রমস্টাি রগ্রি। হলরড ফ্রাটেসটক এ যরি এ াি হথটক সিাটিাি 
িযিিা করুি। আি িযাোঁ, করফি রিটয় য্াও ওি মটর্য হয্-িযরেো শুটয় আটে, ত্াটক 
শারন্তি শয্যায় শুইটয় দাও। 
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হসইরদি িাটত্ই হিামস িলটল, ওয়ােসি, এ-কারিরি য্রদ ক টিা হল , ত্টি ত্া আমাি 
এই অ্ত্যন্ত সাোটিা হগাোটিা হব্র্টিি মািাত্মক পদিলটিি িরেি িটয় থাকটি 
রর্িকাল। মরস্তটষ্কি এ-িকম িািাটি হিাগ সিািই মাট  মাট  িয়–এ র্িটিি সাংঘারত্ক 
েয ল সি মািযষই কটি রকন্তু েয লো র্িটত্ হপটি হয্-মািযষ শুর্টি রিটত্ পাটি, ত্াটকই 
িলি মািযটষি মত্ি মািযষ। এ-ময্লাদাি হয্াগয হকিল আরমই। হকিিা সমস্ত িাত্ো আরম 
অ্রিি িটয় হকিল একো সূে, একো কথা মটি আিিাি হর্িা কটিরে। িাি িাি মটি 
িটয়টে, সামািয এই কথাো আমাি হগার্টি আিা িটয়রেল। রকন্তু আরম হ য়াল করিরি। 
কথাো অ্দ্ভযত্, রিরর্ে একো পয্লটিক্ষণ, রকন্তু সূে রিটসটি অ্সার্ািণ। অ্থর্ আরম 
শুটিও শুরিরি–মটি িার রি। হোিটিলা রিদয যৎর্মটকি মটত্া মটি পটে হগল কথাো। 
কিি হদওয়াি িযিিা হয্ কটি, ত্াি িউ িটলরেল–শুটি হফটলরেটলি রমস্টাি রগ্রি–একেয  
হদরি িটয় হগল। কী কিি িলযি, হিমো সাইে–িে িটো। এত্ক্ষটণ হপৌঁটে হগটে 
রিশ্চয়। হিমো সাইে িে িটো িলটত্ কী হিা ারচ্ছল িযট ে? করফি–করফি! করফটিি 
কথা িরচ্ছল। আকাটি িো সার্ািণ করফটিি মটত্া িয়। হকি? এ-িকম হিয়াো মাটপ 
করফি ধত্রি িল হকি? সটেসটে হর্াট ি সামটি হেটস উেল সযগেীি করফটিি 
মা  াটি হশায়াটিা হোট্ট একো হদি গুরেটয় এইেয কয  িটয় য্াওয়া িয রেি মৃত্টদি। হকি? 
এইেয কয  হদটিি েটিয এত্িটো করফি হকি? আি একো হদি িা িাি েটিয। রকন্তু 
কিি হদওয়া িটি একই হডথ সারেলরফটকটেি হোটি। এত্ হসাো িযাপািো আমাি হর্া  
এরেটয় রগটয়রেল িয রদ্ধি হগাোয় গলদ েটমরেল িটল। রেক আেোয় কিিি িটিি হলরড 
ফ্রাটেস। গারে হথটক করফি হিরিটয় য্াওয়াি আটগই আেকাটত্ িটি আমাটদি হয্োটিই 
হিাক। 
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েীরিত্ পাি রক িা োরি িা–ত্িযও মরিয়া িটয় েযটে রগটয়রেলাম। ত্াি দামও হপটয়রে–
প্রাণো রগটয়ও িলটত্ পাি রফটি এটসটে সময়মটত্া হপৌঁটোটত্ হপটিরেলাম িটল। য্দূি 
োরি, এিা  যি-েয টিি র্াি রদটয়ও য্ায় িা। মািরপটেি সম্ভািিা হদ টলই সটি পটে। 
হলরড ফ্রাটেসটক কিি হদওয়া িটি মৃত্ অ্িিায়–অ্থর্ য্রদ হকাটিারদি কিি  য োঁটে হদ া 
িয় হত্া মৃত্য যি কািণ  য োঁটে পাওয়া য্াটি িা। আমাি রিশ্বাস রেক এই লাইটিই রর্ন্তা 
কটিরেল রপোসল। এিপি কী কী ঘটেরেল, মটি মটি হেটি রিটত্ পাি। রসোঁরেি ওপটি 
রক কাটে আমিা হদর রি। ওপিত্লাটত্ই একো  যপরিটত্ িরন্দিী রেটলি হলরড ফ্রাটেস 
অ্যারেি। দযেটি হদৌটে হগটে হস াটি, গাটয়ি হোটি িাটক হিাটিাফমল হর্টপ র্টিটে, 
র্িার্রি কটি এটি করফটি শুইটয়টে। করফটিি মটর্য আিও হিাটিাফমল হঢটলটে য্াটত্ 
জ্ঞাি রফটি িা-পায়, ত্ািপি স্ক্র্ এোঁটে ডালা িন্ধ কটি রদটয়টে। ওয়ােসি, এ-িকম অ্পূিল 
কায়দা এত্ িেটিও আমাি হর্াট  পটেরি। অ্পিাটর্ি ইরত্িাটস এ-ঘেিা এটকিাটি 
িত্য ি। হলসটেটডি িাত্ ফসটক প্রাক্তি-পাদরি য্রদ সরত্যই লম্বা হদয়, রশগরগিই আিও 
র্মকপ্রদ অ্পিাটর্ি পি অ্পিাটর্ি সংিাদ কাটি আসটি হত্ামাি। 
 
———- 
 
েীকা 
 
হলরড ফ্রাটেস কািফাটেি অ্ন্তর্লাি িিসয : েযান্ড মযাগারেি এিং আটমরিকাি 
মযাগারেটিি রডটসম্বি ১৯১১ সং যায় প্রকারশত্ িয় দয রডসযারপয়াটিে অ্ি হলরড ফ্রাটেস 
কািফাে। োিা য্ায়, প্রথম পাণ্ডয রলরপটত্ হলরড ফ্রাটেস উরির ত্ িটয়রেটলি হলরড 
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মারিয়া িাটম। আটমরিকাি মযাগারেটি গল্পরেি রশটিািাম রেল দয রডসযারপয়াটিে অ্ি 
হলরড কািফাে। 
 
োরকলশ িাথ : রস্টম িাথ িা িাটষ্পি দ্বািা িাটিি ত্য রকল সংস্কিণ। রেটক্টািীয় য্যটগ ইংলটন্ড 
এই র্িটিি িাি েিরপ্রয়ত্া লাে কটি। 
 
লসাি : সযইোিলযাটন্ড, হলক হেটিোি ত্ীিিত্লী শিি। হেটিো শিি হথটক িাষরট্ট 
রকটলারমোি উেি পরশ্চটম এি অ্িিাি। শিটিি উেি পরশ্চটম েযিা পিলত্মালা 
অ্িরিত্। 
 
মোঁটপরলয়ি : প্রথম  টণ্ডি েীকা দ্রিিয। এই শিটিি এক লযািটিেরিটত্ ১৮৯১ হথটক 
১৮৯৪-এি অ্জ্ঞাত্িাটসি সমটয় কটয়কমাস পিীক্ষারিিীক্ষা কটিি হিামস। 
 
িাটদি : োমলারিি িযাটদি-িযাটদি রকংিা সযইোিলযাটন্ডি িযাটদি-এি মটর্য হয্টকাটিা 
একরে োয়গা িওয়া সম্ভি। 
 
হিরিে : িাইি িদীি ত্ীিিত্লী অ্ঞ্চল। মর্য ইউটিাটপি এই অ্ঞ্চল রি যাত্ িাইিলযান্ড 
িাটম। 
 
কয কস-এি িািীয় অ্রফস : ১৮৪১-এি ৯ েযি প্ররত্রষ্ঠত্ থমাস কয ক োেল এটেরে। 
িযাপরেস্ট র্মলপ্রর্ািক থমাস কয ক (১৮০৮-১৮৯২) লাফিটিাটত্ একরে সোয় হয্াগ 
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হদওয়াি েিয সিকমলীটদি প্রস্তাি হদি একসটে ভ্রমণ কিটত্ এিং রমডলযান্ড হিলওটয় 
হকাম্পারিি সটে িযিিা কটিি আলাদা কটয়করে কামিায় মাথারপেয এক রশরলং োোয় 
পাোঁর্টশা য্ােীটক রিটয় হয্টত্। এটত্ হয্ অ্টথলি সাশ্রয় িয়, ত্াই হদট  উদ্বযদ্ধ িটয় রত্রি 
রিটেই িযািসা শুরু কটিি দলিদ্ধোটি ভ্রমণ কিাটত্। কয টকি িযািসা ইংলটন্ডি িাইটি 
েরেটয় পটে ১৮৫৫ সাল হথটক। লটসি শিটি কয ক হকাম্পারিি অ্রফস হ ালা িয় 
১৮৯১-এ। 
 
রমরডয়ািরেস িােয : ওল্ড হেস্টাটমটে িরণলত্, ইস্রাটয়লাইেটদি সটে সম্পরকলত্, আিি 
মরুেূরমি য্ায্ািি োরত্ রমরডয়ািরেস। এোঁিা িটলি আব্র্ািাটমি হেটল রমরডয়াটিি 
িংশর্ি। হমাটেটসি স্ত্রী রেটফািা রেটলি রমরডয়ািরেস পযটিারিত্ হেটরাি কিযা। ত্টি 
রমরডয়ািরেস িােয িাটম আলাদা হকাটিা িােয রেল িা। 
 
িািিািেি : দরক্ষণ আরফ্রকাি রড কাপ উপত্যকায় মাকিটোয়া পিলত্মালায় অ্িরিত্ 
শিি। এই শিটিি সরন্নরিত্ িািিাসল িীফ অ্ঞ্চটল ১৮৫৪ সাটল হসািাি  রি আরিষৃ্কত্ 
িয়। 
 
লযাংিযাম হিাটেল : লন্ডটিি হপােললযান্ড হপ্লটস অ্িরিত্ এই হিাটেটল আথলাি কিযাি 
ডয়াটলি সটে রলরপিকে মযাগারেটিি সম্পাদক হয্াটসফ মাশলাল স্টডাটেলি দয সাইি অ্ি 
হফাি উপিযাটসি প্রকাশি সম্পরকলত্ আটলার্িা িটয়রেল। 
 
অ্যারডটলড : দরক্ষণ অ্টেরলয়াি িাের্ািী শিি। 
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ওটয়স্টরমিস্টাি হিাড : লন্ডটি এই িাটম হকাটিা িাস্তা হিই। হিামস সম্ভিত্ 
ওটয়স্টরমিস্টাি রব্র্ে হিাটডি কথা হিা াটত্ হর্টয়টেি। 
 
হিরেংেটিি : সম্ভিত্ রেটক্টািীয় য্যটগি রি যাত্ অ্লংকাি রিটক্রত্া ব্র্যারেংেে। 
 
রক্ররময়াি য্যদ্ধ : দয হগ্লারিয়া স্কে গটল্পি েীকা দ্রিিয। 
 
অ্যাটোে সাগি : িটল হঘিা রিশাল হ্রদ অ্যাটোে িা আেফ সাগি আসটল িযাক রস-ি 
উেি রদটকি অ্ংশ। কার্ল (Kerch) প্রণালী এরেটক িযাক রস-ি সটে য্যক্ত কটিটে। 
 
রব্র্েেি ওয়াকলিাউস ইিফামলারি : ইংলটন্ড ওয়াকলিাউস দরিদ্র মািযষটদি কাটেি সযটয্াগ 
হদওয়াি েিয ১৬০১ সাটল প্ররত্রষ্ঠত্ িয়। ত্া োো দরিদ্র এিং অ্সযিটদিও িা া িত্ 
এ াটি। এ ািকাি িারসন্দাটদি হিওয়ারিশ মৃত্টদি অ্যািােরমি িাটস িযিিাি কিা িত্ 
১৮৩৩ সাটলি আইটি। রব্র্েেি ওয়াকলিাউস ইিফামলারি সংিারে অ্িশয কাল্পরিক। 
 
রিগটিি : লন্ডটিি ওটয়স্টরমিস্টাি পযাটলটসি উেি প্রাটন্ত অ্িরিত্ োওয়াটিি র্ািমযট া 
ঘরেি ঘণ্টাি আদটিি ডাকিাম রিগটিি িটলও সমূ্পণল োওয়ািরেটকই রিশ্বিাসী হর্টিি 
রিগটিি িাটম। ১৮৫৮-ি দশই এরপ্রল এি রিমলাণ সম্পন্ন িটয়রেল। 
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ইথাি ইটিকশি : ইথাটিি গন্ধ হিাগীটক অ্যারিরিরসয়া হদওয়াি কাটে িযিহৃত্ িটলও 
হৃৎরপণ্ডটক রস্টমযটলে কিটত্ ইথাি ইটিকশি রদটত্ি রর্রকৎসকিা। রকন্তু, এ াটি প্রশ্ন 
ওটে ওই ত্াোহুটোয় ইথাি ইটিকশি হোগাে িল হকাথা হথটক? ওয়ােসি রক ত্াি  
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শালথ  কিামযসর মৃত্য যশয্যা়ে 
[ রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ফ দয ডাইং রডটেকরেে ] 

 
শাললক হিামটসি িারেউরল রমটসস িাডসি হির্ারিি িাে োো-োো িটয় রগটয়রেল 
ওইিকম এক ািা োোটেটক িারেটত্ ঢয রকটয়। এটক হত্া িাটেযি আটেিাটে হলাক 
িািা রদটয়টে। হদাত্লাি ফ্লযাটে, ত্াি ওপি োোটেি সৃরিোো  যাপারম আি 
উলটোপালো অ্টেযটসি দরুি রিশ্চয়ই ধর্টয্লি হশষ সীমায় এটস হপৌঁটেরেটলি 
েদ্রমরিলা। 
 
একরদটক হয্মি অ্রিশ্বাসয িকটমি অ্টগাোটলা, অ্িযরদটক হত্মরি িাত্রিটিটত্ গাি-
িােিাি রগেরকরি। এ োোও আটে ঘটিি মটর্য িটস রিেলোি েয োঁটে িাত্ পাকাটিা 
আি দযগলন্ধময় ধিজ্ঞারিক গটিষণা। সটিলাপরি সিসমটয় রিপদ আি দাোিাোমাি িাওয়ায় 
সািািারে হয্ি থমথটম। সি রমরলটয় এত্ েঘিয োোটে সািালন্ডি শিটি আি দয রে 
হিই। পক্ষান্তটি োকাকরে হদওয়াি িযাপাটি িাোিােোি মটত্া রদলট ালা হিামস। এত্ 
োকা োো িািদ হস গুটিটে, আমাি হত্া মটি িয়, হস-োকায় অ্িায়াটসই িারেো রকটি 
রিটত্ পািত্ হস। 
 
গা জ্বালাটিা অ্টেযস আি সৃরিোো  যাপারম সটত্ত্বও োোটেটক য্টমি মটত্া েয় কটিি 
রমটসস িাডসি, েয টলও ক টিা িাক গলাি িা ওি িযাপাটি। ত্টি োটলাও িাটসি। 
হকিিা হমটয়টদি মি েয় কিাি একো আশ্চয্ল ক্ষমত্া রেল হিামটসি। অ্দ্ভযত্ হসৌেিয 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

211 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আি হকামল রশিার্াি রদটয় কাটে হেটি রিটত্ পািত্ হয্টকাটিা মরিলাটক। হমটয়টদি 
রকন্তু পেন্দ কিত্ িা, রিশ্বাস কিত্ িা–অ্থর্ রেল আশ্চয্ল িকটমি িািীরপ্রয়। শাললক 
হিামস হয্ রমটসস িাডসটিি শ্রদ্ধাি পাে, আরম ত্া োিত্াম িটলই আমাি রিটয়ি 
রদ্বত্ীয় িেটি য্ ি েদ্রমরিলা আমাি িারে িটয় এটস িন্ধয িটিি মযমযষল অ্িিা িণলিা 
কিটত্ আিম্ভ কিটলি, ত্ ি উৎকণল িটয় িা-শুটি পািলাম িা। 
 
রমটসস িাডসি িলটলি, আপিাি িন্ধয  হয্ মিটত্ র্টলটেি, ডক্টি ওয়ােসি! রত্ি রদি 
র্টি রত্ল রত্ল কটি এরগটয় র্টলটেি মৃত্য যি রদটক, আি একো িাত্ হপটিাটিি িটল 
মটি িয় িা। ওরদটক ডাক্তািও আিটত্ হদটিি িা আমাটক। আে সকাটল ময -হর্াট ি 
হর্িািা হদট  আি রিি থাকটত্ পািলাম িা। িললাম, রম. হিামস, আপরি িলযি র্াই িা-
ই িলযি, আরম র্ললাম ডাক্তাি ডাকটত্। উরি শুটি িলটলি, ত্ািটল িিং ওয়ােসিটকই 
ডাকয ি। ত্াই হদৌোটত্ হদৌোটত্ আসরে। এ যরি র্লযি, হদরি কিটল আি েযান্ত হদ টত্ 
পাটিি রক িা সটন্দি। 
 
েীষণ েয় হপলাম। হিামটসি শিীি হয্ এত্  ািাপ িটয়টে, রকেযই োিত্াম িা। হকাে 
আি েয রপ রিটয় িওিা িলাম ত্ৎক্ষণাৎ। গারেটত্ হয্টত্ হয্টত্ শুিলাম িারক কারিরি। 
 
আরমও রক োই সি োরি! রমটসস িাডসি িলটলি, িদীি র্াটি হিাদািরিটদি গরলটত্ 
কী-একো মামলা রিটয় ত্দন্ত কিটত্ রগটয় অ্সযি িটয় পটেি উরি। র্যকটেি িযর্িাি 
রিটকল হথটক। রিোিা হথটক একদম উেটেি িা। এই রত্িটে রদি একটফাোঁো েল 
পয্লন্ত  ািরি, দাোঁটত্ও রকেয কাটেিরি। 
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গুড গড! ডাক্তািটক  িি হদিরি হকি? অ্িাক িটয় শুটর্ালাম। 
 
রদটত্ রদটল হত্া? োটিিই হত্া, উরি কাটিা কথায় র্টলি িা, সিাই র্টল ওোঁিই কথায়। 
রকন্তু আি হিার্ িয় হিরশক্ষণ িয়, িটয় এল রম. হিামটসি! মযট ি হর্িািা হদ টলই 
িয টিি। 
 
িটেম্বটিি কয য়াশাচ্ছন্ন ম্লাি আটলায় ঘটিি মটর্য হদ লাম হসই হশার্িীয় দৃশয। রিোিায় 
শুটয় েেফে কিটে শাললক হিামটসি দীঘল শীণল কঙ্কালসাি মযরত্ল। হকােিাগত্ দযই র্ক্ষয ি 
র্ািরি আমাি ওপি রিিদ্ধ িটত্ই হমরুদণ্ড পয্লন্ত রশউটি উেল আমাি। এ কী হদ রে 
আরম? এই রক আমাি রপ্রয়িন্ধয  শাললক হিামস? এ কী িাল িটয়টে ত্াি? হোোঁটেি দযই 
হকাটণ কালটর্ হফিা েটম হগটে, জ্বটিি ঘঘাটি হর্া  হঘালাটে িটয় এটসটে, গাল লাল 
িটয় হগটে হদটিি উোটপ, হলটপি ওপি িাে-িাি-কিা িাটত্ি আেয ল রিকািগ্রস্ত 
রুরগিমটত্া থিথি কাোঁপটে, হমার্ে  াটচ্ছ রিিামরিিীিোটি, হথটক হথটক গলা হথটক 
দমটক দমটক িযাটেি ডাটকি মটত্া হকোঁ-হক কাত্িারি রেকটি আসটে। আরম ঘটি 
ঢয কটত্ই আমায় রর্িটত্ হপটিটে মটি িল, ঈষৎ উজ্জ্বল িল দযই র্ক্ষয । 
 
িলটল হস ক্ষীণ কটে, ওয়ােসি, সময় িটো  ািাপ য্াটচ্ছ। 
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োই হিামস! রুদ্ধকটে কথাগুরল িটল ওি রদটক এটগাটত্ই রর্টলি মটত্া ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ গলায় 
হর্োঁরর্টয় উেল হিামস, কাটে এস িা! কাটে এস িা। এটল রকন্তু দূি কটি হদি িারে 
হথটক। 
 
সংকটে পেটল রর্িকালই এমরি ত্য ঘলরক হমোে হদ ায় হিামস। 
 
েযািার্যাকা হ টয় িললাম, রকন্তু হকি? 
 
হকি আিাি? আমাি ইচ্ছা, হসোই রক য্টথি িয়? 
 
রেকই িটলটেি রমটসস িাডসি। আটগি মটত্াই হুকয ম র্ারলটয় য্াটচ্ছ হিামস–কাটিা 
হুকয টম র্লটত্ হস িারে িয়। রকন্তু এই হোট্ট হুকয মো র্ালাটত্ রগটয় হয্োটি হিদম িটয় 
পেল হয্ হদট  িটো কি িল। 
 
য্া িরল, ত্া-ই কটিা। ত্াটত্ই হিরশ কাটে লাগটি! 
 
হিশ হত্া, িটলা। 
 
একেয  িিম িল হয্ি হিামস। হোটি হোটি রিশ্বাস রিটত্ রিটত্ িলটল, িাগ কিটল িা 
হত্া? 
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িায় হি! ওই অ্িিায় কাউটক হদট  ত্াি ওপি িাগ কিা য্ায়? 
 
হকা-হকোঁ কিটত্ কিটত্ হফি িলল হস, হত্ামাি োটলাি েটিযই কাটে আসটত্ িািণ 
কিলাম। 
 
আমাি োটলাি েটিয? 
 
িযাোঁ। আরম হত্া োরি আমাি কী িটয়টে। সযমাোি কয রলটদি হিাগ। মািাত্মক, হকউ িাোঁটর্ 
িা। আি সাংঘারত্ক হোোঁয়াটর্। ওলন্দােিা  িি িাট  এ-হিাটগি, রকন্তু িাোঁর্িাি পথ 
আেও হিি কিটত্ পাটিরি। িাে-িাি-কিা আেয ল িােটত্ িােটত্ জ্বটিি হঘাটি 
অ্রত্দ্রুত্ হয্ি প্রলাপ িটক র্লল হিামস,  িিদাি কাটে আসটি িা। দারুণ হোোঁয়াটর্ 
হিাগ। দূটি থাটকা। 
 
হিামস, হোোঁয়াটর্ হিাগ িটল আমাি কত্লিয কিটত্ হদটি িা? অ্টর্িা মািযষও য্রদ হোোঁয়াটর্ 
হিাগ রিটয় আটস হত্া ডিাই িা, আি ত্য রম িটল আমাি করেটিি িন্ধয ! িটল হয্ই আিাি 
এটগাটত্ হগরে রিোিাি রদটক, গিগটি হর্াট  কেমে কটি ত্ারকটয় িজ্রকটে গটেল উেল 
হিামস, আি এক পা এটগাটল ত্ারেটয় হদি ঘি হথটক, একো কথাও আি িলটি িা। 
 
হিামসটক আরম িিািিই অ্ন্তি হথটক শ্রদ্ধা করি িটল ক টিা ত্াি হুকয টমি উলটো 
কাে করি িা, ত্া হস য্ত্ অ্রপ্রয় আটদশই হিাক িা হকি। রকন্তু এ-িযাপািো আলাদা। 
এ ি ত্াি গুরুরগরি মািটত্ আরম িারে িই, রুরগি ঘটি ডাক্তািই গুরু–আরমই এ ি 
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ত্াি মরিি। কত্লিয আমাটক কিটত্ই িটি। িললাম, হিামস, ত্য রম এ ি অ্সযি, হমাটেই 
র্াত্ি িও। অ্সযট  পেটল রুরগমােই রশশু িটয় য্ায়। ত্ ি ত্াটক হসইোটিই রর্রকৎসা 
কিটত্ িয়। কাটেই এ ি হত্ামাি ইটচ্ছ-অ্রিটচ্ছি র্াি র্ারি িা আরম, হত্ামাি িারে 
আমাটক হদ টত্ই িটি, ওষযর্পটেি িযিিাও কিটত্ িটি। 
 
রিষ মা াটিা হর্াট  র্াইল হিামস। িলটল, ত্ািটল এমি ডাক্তাি ডাকি, য্াি ওপি 
আমাি আিা আটে। 
 
ত্াি মাটি আমাি ওপি হত্ামাি আিা হিই? 
 
হত্ামাি িন্ধয টত্ব আিা আটে, ডাক্তারি রিটদযটত্ হিই। সামািয হেিাটিল প্রযাকরেশিাি 
ত্য রম, সীরমত্ অ্রেজ্ঞত্া আি অ্রত্ মামযরল রডরগ্র রিটয় ডাক্তারি কি। োরি, হত্ামাি কি 
িটচ্ছ শুিটত্, রকন্তু িলটত্ ত্য রমই িার্য কিটল। 
 
মিো সরত্যই  ািাপ িটয় হগল। িললাম, হিামস, হত্ামাি মযট  এ-কথা হকাটিারদি শুিি 
োরিরি। হিশ, আমাি রিটদযিয রদ্ধটত্ য্রদ হত্ামাি আিা িা-থাটক, হত্া লন্ডি শিটিি 
হসিা ডাক্তািটদি হডটক আিরে। সযাি েযাসপািরসক িা হপিটিাে রফশাি িা রি যাত্ 
হকাটিা রিটশষজ্ঞটক এ যরি হডটক আিরে। রকন্তু হর্াট ি সামটি এোটি হত্ামাটক কি 
হপটত্ হদি িা। 
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হয্ি গুরেটয় উেল হিামস, হয্ি ফয োঁরপটয় হকোঁটদ উেল আমাি আটিগরুদ্ধ এই কথায় 
িলটল, ত্ািটল িাটত্িাটত্ হদর টয় রদরচ্ছ হত্ামাি রিটদযি হদৌে কত্ কম। ত্াপািয রল 
জ্বটিি িাম ক টিা শুটিে? োি রক িযাক ফিমাশা িযারর্ কাটক িটল? 
 
েীিটি িাম শুরিরি। 
 
প্রার্যটদটশ এইিকম অ্টিক অ্োিা েয়ংকি হিাগ আটে, ওয়ােসি। হকউ ত্াি  িি 
িাট । আরম হেটিরে হিাগগুটলা অ্পিার্-সংক্রান্ত িটলই। ত্দন্ত কিটত্ রগটয় রিটেই 
হিাটগ পটেরে। প্রটত্যকো শব্দ অ্রত্ কটি হথটম হথটম দম রিটয় রিটয় হকাটিামটত্ িলল 
হিামস, ত্াই িলরেলাম, ত্য রম পািটি িা আমাটক োটলা কিটত্। 
 
হিশ হত্া, েরপকযাল হিাটগ হসিা রিটশষজ্ঞ ডক্টি এইেটে এ ি লন্ডটি আটেি। হত্ামাি 
সটে ত্াি আলাপও আটে। িাটে কথায় সময় িি িা-কটি র্ললাম ত্াটক ডাকটত্। িটল 
পা িাোলাম দিোি রদটক। 
 
এ-িকম শক েীিটি পাইরি। আর্রম্বটত্ মৃত্য যপটথি পরথক শাললক হিামস িাটঘি মটত্া 
লাফ রদটয় উেল রিোিা হথটক, আমাি আটগই রেেটক হগল দিোি সামটি, কোৎ কটি 
দিোয় র্ারি রিটয় র্ারিো িাটত্ রিটয় হফি রগটয় আেটে পেল রিোিায়। প্রাণশরক্তি 
আর্মকা রিটস্ফািটণ িাপটিি মটত্া িাোঁপাটত্ িাোঁপাটত্ হস হিরত্টয় িইল শয্যায়। 
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 ারিক িাটদ িলটল, ওয়ােসি, এ ি র্ািটে িাটে। রেক ে-োি সময় োো পাটি ঘি 
হথটক। র্ারিো গাটয়ি হোটি কাে হথটক রিটত্ হয্টয়া িা, হয্ াটি আটে, হস াটিই 
থাক। 
 
হিামস, এ হয্ িদ্ধ পাগলারম! 
 
কথা রদরচ্ছ, রেক দয-ঘণ্টা পটি হত্ামায় হেটে হদি। রেক েোয়। িারে? 
 
িারে িা িটয় আি হত্া উপায় হদ রে িা। 
 
কাটে এস িা। দূটি থাটকা। হশাটিা, লন্ডি শিটি একেিই আমাটক আিাম কিটত্ 
পাটি। য্াি িাম িলি, ত্য রম ত্াি কাটে য্াটি। 
 
রিশ্চয়ই য্াি। 
 
এত্ক্ষটণ িযরদ্ধমাটিি মটত্া কথা িলটল। ে-ো পয্লন্ত িই পটো। এ ি আি কথা িলিাি 
শরক্ত আমাি হিই। রেক েোয় আিাি কথা িলি। 
 
রকন্তু ত্াি আটগই আিাি প্রাণশরক্ত আি িাকযশরক্তি রিটস্ফািণ ঘরেটয় োেল মিণপটথি 
পরথক শাললক হিামস। আোঁত্টক উেলাম ত্াি িেলিাটদ। ঘেিাো ঘেল এইোটি। 
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হর্টয় হদর  ময  পয্লন্ত হলপ র্াপা রদটয় হিার্ িয় ঘযমযটচ্ছ হিামস। 
 
মটিি এই অ্িিায় িই পো য্ায় িা। ত্াই ঘযটি ঘযটি হদওয়াটল হ ালাটিা কয  যাত্ 
রক্ররমিালটদি েরি হদ টত্ হদ টত্ এক সময় হপৌঁটোলাম মযােলরপটসি সামটি। 
হদ লাম,  ািকটয়ক পাইক, ত্ামাটকি থরল, ইটিকশি হিওয়াি রসরিি, কাগেকাো 
েযরি, রিেলোটিি কাত্য লে এিং অ্িযািয িারিোরি রেরিটসি স্তুটপি মটর্য পটে আটে 
একো সাদা-কাটলা আইেরি হকৌটো। িারত্ি দাোঁটত্ি োরি সযন্দি হকৌটোো হদট  হয্ই 
হসরদটক িাত্ িারেটয়রে, অ্মরি রিকে িীেৎস একো রর্ৎকাটি গাটয়ি িক্ত রিম িটয় 
হগল আমাি। েয়ািি হসই আত্লিাদ িাস্তাি হলাটকও শুটিরেল রিশ্চয়। মাথাি র্য ল পয্লন্ত 
 াো িটয় হগল আমাি অ্িণলিীয় হসই আত্লিাটদ। রফটি হদর , রিকৃত্ উমে হর্াট  
আমাি রদটক ত্ারকটয় আটে আমাি মযমূষয ল িন্ধয । হকৌটোো িাটত্ রিটয় পক্ষাঘাত্গ্রস্ত রুরগি 
মটত্া দাোঁরেটয় িইলাম আরম িাণযিৎ। 
 
একেয  িাটদই হিামটসি হুমরক কাটি এল, িারমটয় িা  ওয়ােসি, হয্ ািকাি রেরিস 
এ যরি হিট  দাও হস াটি। 
 
েীষণ ঘািটে রগটয় িারিোরি স্তুটপ হকৌটোো হিট  রদটত্ই পিম স্বরস্তটত্ পাোঁেি- ারল-
কিা রিশ্বাস হেটে হফি িারলটশ এরলটয় পেল হিামস। িলটল, ওয়ােসি, আরম র্াই িা, 
আমাি রেরিসপটে হকউ িাত্ রদক। ত্য রম ত্া োি, হেটিও আমাটক মািটত্ িটসে! 
আমাি সিযশরক্তি িাোঁর্ হেটে র্য িমাি কটি রদচ্ছ! ডাক্তাি িটয় আমাটক পাগলাগািটদ 
হঢাকাটিাি মটত্া কাে কিে। হিাটসা, হিাসসা, িলরে। একেয  রেটিাটত্ দাও আমাটক! 
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ঘেিাো িাো রদটয় হগল আমাি হেত্ি পয্লন্ত। হিামটসি কথািাত্লা রর্িকালই মাোঘষা, 
মসৃণ। রকন্তু হসই মযিূটত্ল ওি প্রর্ণ্ডত্া, ওি েয়ািি উটেেিা হদট  েি হিা া হগল, 
মরস্তটষ্কি সযিত্া এটকিাটিই িারিটয়টে িন্ধয । শিীি য্ায় য্াক, রকন্তু একো উোঁর্য দটিি 
মিৎ মটিি এই দূিিিা হদ া য্ায় িা। দয-ঘোি হময়াদ উেীণল িা-িওয়া পয্লন্ত িটস 
িইলাম র্য পর্াপ। 
 
আমাি মটত্াই ঘরেি রদটক হিামসও িেি হিট রেল রিশ্চয়ই। হকিিা ে-ো িােটত্-
িােটত্ই রেক আটগি মটত্া জ্বিগ্রস্ত রিকাটিি হঘাটি উটেরেত্ গলায় িলটল, ওয়ােসি, 
 যর্টিা পয়সা আটে পটকটে? 
 
আটে। 
 
রুটপাি  যর্টিা? 
 
হিশ রকেয? 
 
আর্ক্রাউি ক-ো? 
 
পাোঁর্ো! 
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মােি! কী কপাল! কী কপাল! য্াকটগ, ঘরেি পটকটে িাট া আর্ক্রাউিগুটলা, িারক 
 যর্টিা িাট া িাোঁ-রদটকি পযাটেি পটকটে।… র্িযিাদ! এত্ক্ষটণ িযাটলটে এটল ত্য রম। 
 
িদ্ধ উমেত্া সটন্দি হিই। মাথাি একদম রেক হিই ওি। থিথি কটি একিাি হকোঁটপ 
উটেই হফি কারশ আি হফাপারি োত্ীয় অ্দ্ভযত্োটি কাত্টি উেল হিামস। িলটল, 
গযাটসি আটলাো জ্বালাও ওয়ােসি। হিরশ িা, অ্টর্লটকি হিরশ িা।  যি সাির্াি … রেক 
আটে। র্মৎকাি িটয়টে। িা, িা, োিলাি  ে রে িন্ধ কিাি দিকাি হিই। এিাি দয়া 
কটি  ািকটয়ক রর্রে আি কাগে এটি আমাি িাটত্ি কাটেি এই হেরিলোয় িা ।… 
র্িযিাদ! এিাি মযােলরপস হথটক রকেয িারিোরি রেরিস এটি িাট া হত্া… র্মৎকাি 
িটয়টে ওয়ােসি! রর্রিি হডলা হত্ালাি রর্মটেো ওই াটি আটে, ওো রদটয় আইেরি 
হকৌটোো ত্য টল এটি িাট া কাগেপেটিি ওপি।… িাঃ, িাঃ, হিশ িটয়টে। এিাি য্াও, 
হত্টিা িম্বি হলায়াি িাকল রেে হথটক রম. কালোেলি রস্মথটক হডটক আটিা। 
 
হিামটসি প্রলাপ শুটি এই অ্িিায় ওটক হফটল য্াওয়া হয্ রিপজ্জিক, ত্া িাটে িাটে 
উপলরব্ধ কটিরেলাম িটলই ডাক্তাি ডাকাি উৎসাি উটি রগটয়রেল আমাি। য্াই হিাক, 
আটগ ডাক্তাটিি িাম শুটি ও হত্টলটিগুটি জ্বটল উেরেল, এ ি ত্িয একেিটক ডাকটত্ 
িলটে। রকন্তু এ-িাম েীিটি আরম শুরিরি। হিামসটক হস-কথা িলটত্ ও িলটল, কী 
কটি শুিটি িল! এ-হিাটগ পরণ্ডত্ িলটত্ য্াোঁটক হিা ায়, রত্রি ডাক্তাি িি হমাটেই, 
র্াষিাটসি কাে কটিি সযমাোয়। হ ত্- ামাটি রিরর্ে এই কালিযারর্ েরেটয় পটে। 
ডাক্তাি পাওয়া হস াটি দযষ্কি। ত্াই রিটেই হিাগো রিটয় গটিষণা কটিি ইরি এিং হিশ 
রকেয মাশুল হগািিাি পি েয়ংকি এই িযারর্ি অ্টিক িৃোন্ত সংগ্রি কটিি রম. 
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কালোেলি রস্মথ। এই মযিূটত্ল ইরি িটয়টেি লন্ডটি। েদ্রটলাক িটো হগাোটলা মািযষ, ঘরে 
র্টি কাে কটিি, সি িযাপাটি রিয়ম হমটি র্টলি। ে-োি আটগ হগটল ত্াটক হপটত্ িা 
িটলই িরসটয় হিট রেলাম হত্ামাটক। হিাগো রিটয় উরি শট ি  ারত্টি গটিষণা কিটেি 
িটলই হত্ামাটক পাোরচ্ছ ত্াি কাটে। িয র টয়-সযর টয় হয্োটিই হিাক ত্াটক রিটয় এটসা 
আমাি কাটে। 
 
কী কটি হয্ এত্গুটলা কথা িটল হগল হিামস, হর্াট  িা-হদ টল ত্া রিশ্বাস কিা য্ায় 
িা। িাোঁপাটত্ িাোঁপাটত্ প্রটত্যকো শব্দ হদি আি মটিি সমস্ত শরক্ত রদটয় উচ্চািণ কটি দয-
িাটত্ কাোঁপা আেয ল রদটয় হলপ  ামটর্ র্টি হয্োটি িটল হগল, ত্া হথটকই েি িয লাম 
হেত্টি হেত্টি কী সাংঘারত্ক য্েণায় হশষ িটয় আসটে শাললক হিামস। এই দয-ঘণ্টাি 
মটর্য আিও অ্িিরত্ ঘটেটে ওি হর্িািাি হর্া  আিও হকােটি িটস হগটে, অ্ন্ধকাি 
গটত্লি মটর্য আটগি র্াইটত্ উজ্জ্বল হদ াটচ্ছ উভ্রান্ত দযই র্ক্ষয । রিন্দয রিন্দয ঘাম র্কর্ক 
কিটে কালটর্ কপাটল। কথা িলটে। অ্িশয আটগি মটত্া  য োঁরক হমটি হমটি িাদশারি 
হমোটে। িাঃ হদ রে, হশষ মযিূত্ল পয্লন্ত ওি এই িিারি হমোে র্ারলটয় য্াটি ও, কাটিা 
কাটে মাথা হিায়টি িা। হফি িলটল, আমাটক হয্োটি হদট  হগটল, রেক হসইোটি 
আমাি দূিিিা ফয রেটয় ত্য লটি ওোঁি কাটে। িলটি, আরম মিটত্ র্টলরে! শিীি রিোিায় 
রমটশ হগটে, পাগটলি মটত্া প্রলাপ িকরে। আমাটক হয্িকম হত্ামাি মটি িটচ্ছ, হত্ামাি 
কথায় ত্ািও হয্ি হসইিকম মটি িয়। আিা হি, হগাো সমযদ্রো য্রদ শুরক্তটত্ হিা াই 
িত্, কী মোই িা িত্ ত্ািটল! কী িলরেলাম হয্ি ওয়ােসি? 
 
রম. কালোেলি রস্মটথি কাটে রগটয় কী িলি, ত্া-ই িলরেটল। 
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িযাোঁ, িযাোঁ, মটি পটেটে। আমাি মিণ-িাোঁর্ি রিেলি কিটে এোঁি ওপি। ত্য রম ত্াোঁটক িয র টয় 
িলটি, দিকাি িটল িাটত্-পাটয় র্টি রিটয় আসটি। আমাি ওপি রত্রি র্টে আটেি। 
ত্াি োইটপাি একো িযাপাটি একো রিশ্রী রেরিস আরম আোঁর্ কটিরেলাম, হশষকাটল 
েয়ািকোটি মািা য্ায় হেটলো। হসই হথটক আমাি িাম পয্লন্ত সইটত্ পাটিি িা উরি। 
ত্য রম ত্াটক োন্ডা কিটি। কাকয রত্রমিরত্ কিটি, িাটত্ পাটয় র্িটি, হয্োটিই হিাক 
এ াটি রিটয় আসটি। আমাটক িাোঁর্াটিাি ক্ষমত্া একমাে ত্ািই আটে োিটি। 
 
আরম আশ্বাস রদলাম, ঘািরেটয়া িা িন্ধয , দিকাি িটল ত্াটক পাোঁোটকালা কটি গারেটত্ 
র্ারপটয় রিটয় আসি। 
 
 িিদাি! হিামস শারসটয় উেল, এসি কিটত্ হয্টয়া িা! ওোঁটক িয র টয় পারেটয় হদটি, 
আটগ র্টল আসটি ত্য রম। একসটে এস িা, পইপই কটি িািণ কিরে, একসটে এস 
িা। এ-িযাপাটি েয ল হয্ি িা িয়। হত্ামাি ওপি আিা আটে িটলই িলরে এত্ কথা। 
রেক হয্মিরে িললাম, হত্মিরে কিটি। আিা হি, শুরক্তগুটলাি শত্রু হদ রে হিটেই 
র্টলটে। সািাপৃরথিীো য্রদ ওিা হেটয় হফটল! িা, িা! কী েয়ংকি! কী েয়ংকি! য্া 
িললাম, রেক হসইোটি িলটি ওয়ােসি। আরম োরি, হত্ামাটক য্া িরল, ক টিা ত্াি 
অ্িযথা িয় িা। 
 
পাটে রিকাটিি হঘাটি হফি হেত্ি হথটক দিো িন্ধ কটি হদয় হিামস, এই েটয় র্ারিো 
সটে রিটয় এলাম। আসিাি সময় হদট  এলাম একো অ্সার্ািণ অ্ত্য লিীয় হমর্া 
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কীোটি করর্ হ াকাি মটত্া আটর্া-আটর্া স্বটি আটিাল-ত্াটিাল িটক র্টলটে আপি 
মটি। রসোঁরে রদটয় িামটত্ িামটত্ শুিলাম, আর্মকা উচ্চকটে ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ সরু গলায় মেপাে 
আিম্ভ কটিটে হিামস। রমটসস িাডসটিি পাশ রদটয় আসাি সময় হদ লাম েদ্রমরিলা 
েটয় দযঃট  কাোঁপটেি আি কাোঁদটেি। 
 
িাস্তায় হিটম রশস রদটয় োোটে গারে ডাকটত্ই কয য়াশাি মটর্য হথটক একো হলাক 
হিরিটয় এটস রেটজ্ঞস কিল, ও মশাই, রমস্টাি হিামস আটেি হকমি? 
 
হলাকোটক রর্রি; স্কেলযান্ড ইয়াটডলি ইিটেকেি মেলি। এ ি হগিস্তি মটত্া েয ইটডি সযে 
পটি িাওয়া  াটচ্ছ। 
 
িললাম,  যিই  ািাপ। 
 
অ্দ্ভযত্ হর্াট  হর্টয় িইল মেলি। আিো আটলায় মটি িল, হয্ি একো ধপশারর্ক উিাস 
র্রকটত্ি েটিয হেটস হগল ত্াি মযট ি ওপি রদটয়। িলটল, হু গুেিও হসইিকমই। 
 
গারে এটস হগল, উটে িসলাম আরম। 
 
হলায়াি িাকল রেে িাস্তাো িরেংরিল আি হকিরসংেটিি মা ামার  োয়গায়। সারি সারি 
সযন্দি িারে। হয্-িারেি সামটি গারে দাোঁোল, হসরে পযটিটিা আমটলি হলািাি হিরলং রদটয় 
হঘিা হিশ েমকাটলা র্িটিি োে-কিা রিিাে পািাওয়ালা দিোি িারে। কপাটে 
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র্কর্টক ত্ামাি কারুকাে। ঘণ্টা িাোটত্ই গম্ভীিিদি িােলাি এটস কাডল রিটয় হগল 
হেত্টি। রকন্তু আমাি সামািয িাম আি হ ত্াি মিঃপূত্ িল িা রম. কালোেলি রস্মটথি, 
আর্াট ালা দিোি মটর্য রদটয় শুিলাম ত্াোঁি ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ র্ো কেস্বি, হলাকো হক? কী র্ায়? 
কত্িাি িলি হত্ামাটক, আমাি কাটেি সমটয় হয্ি হকউ রিিক্ত িা-কটি? 
 
রিেরিে কটি কী হয্ি সাফাই গাইল িােলাি। রকন্তু ত্াটত্ োন্ডা িা িটয় আিও জ্বটল 
উেটলি রম. রস্মথ, রর্ৎকাি কটি িলটলি, িটল দাও, আরম িারে হিই।  যি হিরশ দিকাি 
থাকটল হয্ি কাল সকাটল আটস। য্াও। কাটেি সমটয় য্ত্ উৎপাত্। 
 
আিাি রিেরিে কটি কী হয্ি িলল িােলাি। 
 
য্া িললাম, ত্া-ই িটলা রগটয়। কাল সকাটল হয্ি আটস। কাটেি সময়  গো আরম 
পেন্দ করি িা। 
 
আমাি হর্াট ি সামটি ত্ ি হেটস উেল হিামটসি েেফোরি, হিাগয্েণা, প্রলাটপি 
হঘাটি উমে আর্িণ। রমরিটে আয়যক্ষয় িটচ্ছ ত্াি, রমরিটে রমরিটে হস এরগটয় র্টলটে 
মৃত্য যি রদটক। এ ি আি হসৌেিয িা রশিার্াি হদ ািাি সময় িয়। রম. রস্মটথি র্মটক 
েিযথিয িােলাি এটস হপৌঁটোটিাি আটগই আরম হপটয় হগলাম ত্াি পাশ রদটয় হসাো 
হেত্টিি পোি ঘটি। 
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আগুটিি পাটশ িা া হর্য়াি হথটক েীষণ িাটগি আত্ীক্ষ্ণ রর্ৎকাি হেটে উটে দাোঁোটলি 
এক িযরক্ত। িলটদ ময , র্ামোয় অ্েস্র োে, োিী দয-পােকিা হত্লটত্টল রর্িযক। 
হ াোঁটপি মটত্া ঘি িারলিো একটোো েয রুি ত্লা হথটক দযটো রপটলর্মকাটিা রূ্সি 
হর্াট ি গিগটি র্ািরি হয্ি পলটকি মটর্য দগ্ধ কটি রদটত্ র্াইল আমাি িশ্বি হদিটক। 
হলাকোি মাথায় রিিাে োটকি ওপি হিরলটয় িসাটিা একো হেলটেটেি েয রপ। মগটেি 
সাইে রিঃসটন্দটি প্রকাণ্ড, কটিারেি সাইটেই ত্া হিা া য্াটচ্ছ। রকন্তু অ্িাক িলাম হসই 
অ্িযপাটত্ ত্াোঁি হোট্ট র্েো হদট । িাত্-পা রলকরলটক, হেটলটিলায় হয্ি রিটকরে হিাটগ 
েয টগ রডগরডটগ িটয় রগটয়টেি। 
 
রিষম রিকে আত্ল রর্ৎকাটিি র্িটি উরি িলটলি, মাটিো কী? হক িটলটে আপিাটক 
এোটি ঘটি ঢয কটত্? িটল পাোলাম িা কাল সকাটল আসটিি? 
 
দযঃর ত্। সময় একদম হিই। রম. শাললক হিামস– 
 
িামো হশািাি সটেসটে অ্সার্ািণ পরিিত্লি এল হলাকোি হর্াট -মযট , রমরলটয় হগল 
হক্রাটর্ি অ্রেিযরক্ত, রিটমষ মটর্য োিোি িটয় হগল মযট ি প্ররত্রে হি া। আমায় থারমটয় 
রদটয় িলটলি, হিামটসি কাে হথটক আসটেি িারক? 
 
হসাো আসরে হস াি হথটক। 
 
আটে কীিকম? 
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মিটত্ র্টলটে। েীষণ অ্সয । হসইেটিযই এটসরে। 
 
িাত্ হিটে আমাটক িসটত্ িটল রিটেও িসটলি েদ্রটলাক। িসটত্ রগটয় ত্াোঁি ময ো 
অ্িযরদটক একেয  ঘযটি রগটয়রেল িটল উলটোরদটক আয়িায় হদ টত্ হপলাম িলটদ মযট ি 
প্ররত্ফলি। হর্াট ি েয ল রিশ্চয়ই অ্রিশ্বাসয িকটমি ধপশারর্ক একো উিাস ফয টে উেটত্ 
হদ লাম হয্ি হস-মযট ি পিটত্ পিটত্। হর্াট ি েয লই, হকিিা পিমযিূটত্লই য্ ি আমাি 
রদটক রফিটলি, ত্ ি ত্াি মযট ি হর্িািায় হদ লাম আত্যরন্তক উদটিটগি অ্রেিযরক্ত। 
িলটলি,  যিই দযঃসংিাদ। হিামটসি সটে কমলসূটে একিাি আলাপ িটয়রেল আমাি। 
ওি র্ীশরক্ত, ওি র্রিেটক আরম শ্রদ্ধা করি। আরম হয্মি অ্সয রিসযট ি শট ি গটিষণা 
রিটয় িাওয়া  াওয়া েয টলরে, হিামস হত্মরি িাোটিা অ্পিার্ রিটয় শ  রমরেটয় র্টলটে। 
ওি েীিটিি লক্ষয দয রিয়াি পাপীটক  াোঁর্ায় হপািা, আমাি েীিটিি লক্ষয েীিাণযটদি 
সিংটশ ধ্বংস কিা। ওই হদ যি, ওটদি েটিয হকমি  াোঁর্া িারিটয় হিট রে। 
 
একো হেরিটল সারি সারি সাোটিা হিাত্ল আি িটয়ম হদর টয় উরি িলটলি, দয রিয়াি 
অ্ত্যন্ত েঘিয কটয়কো েীিাণয কীিকম প্রায়রশ্চে কিটে হদ যি রেটলরেটিি মটর্য। 
 
এই কািটণই আপিাি সািায্য র্ায় হিামস। লন্ডি শিটি আপরি োো এ-িযাপাটি িটো 
রিশািদ আি রদ্বত্ীয় হিই। আপিাি ওপি অ্সীম শ্রদ্ধা আি আিা আটে িটলই ও 
পারেটয়টে 
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আমাটক। 
 
র্মটক উেটলি  যটদ িযরক্ত, োক মাথা হথটক হেলটেটেি েয রপ ািা সযেয ৎ কটি রপেটল 
পটে হগল হমট টত্। িলটলি, আমাি সািায্য র্ায় হিামস, আোঁ? হস আিাি কী কথা? 
ওটক আরম সািায্য কিি কী কটি ত্া রক িটলটে হিামস? 
 
প্রার্যটিাটগ আপিাি রিটশষ জ্ঞাি আটে িটলই সািায্য কিটত্ পািটিি। 
 
রকন্তু হিাগো প্রার্যমযলযক হথটক রিটয় এটসটে, এমি র্ািণাো ত্াি িল হকি? 
 
োিােঘাোয় রকেয প্রার্যটদশীয়  ালারসি সটে একো ত্দন্ত রিটয় কাে কিটত্ িটয়রেল 
হিামসটক, ত্ িই সংক্রারমত্ িটয়টে হিাগো। 
 
প্রসন্ন হিটস হমট  হথটক েয রপো কয রেটয় রিটলি রস্মথ। িলটলি, ত্া-ই িারক? ত্া, েয গটে 
করেি? 
 
রদি রত্টিক। 
 
প্রলাপ িকটে রক? 
 
মাট  মাট । 
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আটি সিলিাশ! এ-অ্িিায় ওি পাটশ িা-য্াওয়াো োটিায়াটিি মটত্া কাে িটি। য্রদও 
কাটেি ক্ষরত্ িটি আমাি, ত্ািটলও আপিাি সটে আরম য্াি ডক্টি ওয়ােসি। 
 
হিামটসি রিটষর্াজ্ঞা মটি পেল আমাি। িললাম, আমাি আি একো অ্যাপটয়েটমে 
আটে। 
 
ত্ািটল আরম রিটেই য্ারচ্ছ, রেকািা কাটেই আটে। আর্ঘণ্টাি মটর্য হপৌঁটে য্াি। 
 
িযকেিা িত্াশা রিটয় রফিলাম হিকাি রেটেি িাসায়। হেটিরেলাম, এইেয কয  সমটয়ি 
মটর্যই রিশ্চয়ই হিামটসি আিও সাংঘারত্ক অ্িিরত্ হদ ি। রকন্তু স্বরস্তি রিশ্বাস 
হফললাম ওি অ্িিাি উন্নরত্ িটয়টে হদট । হর্িািা আটগি মটত্াই রিিণল, রকন্তু প্রলাপ 
আি িকটে িা। কথা িলল  যি ক্ষীণ কটে স্বোিমটত্া িরসটয় িরসটয়, হদ া িল, 
ওয়ােসি? 
 
িটয়টে। আসটেি উরি। 
 
র্মৎকাি! ত্য রমই আমাি হসিা দূত্। 
 
উরি আমাি সটেই আসটত্ হর্টয়রেটলি। 
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অ্সম্ভি! ত্া িটত্ই পাটি িা। হিাগো েয রেটয়রে হকাটত্থটক োিটত্ র্ািরি? 
 
উেটি আরম য্া িটলরে ত্া োিাটত্ হিামস হসািাটস িলটল, রেক িটলে! ওয়ােসি,  াোঁরে 
িন্ধয ি কাে কটি এটল। এিাি সটি পটো। 
 
হিামস, ওোঁি মত্ামত্ো শুটি ত্ািপি য্াি। 
 
রিশ্চয়ই শুিটি। ত্টি কী োি, উরি প্রাণ  যটল মত্ামত্ প্রকাশ কিটিি শুর্য আমাি 
সাক্ষাটত্। অ্িয হকউ থাকটল মি  যটল কথা িলটিি িা িটলই োরি। আমাি এই  াটেি 
মাথাি রদটক একো হোট্ট ঘি আটে, ওই াটি রগটয় লযরকটয় থাটকা। 
 
হিামস! কী আটিাল-ত্াটিাল িকে! 
 
য্া িলরে, ত্া-ই কটিা। ঘিো লয রকটয় থাকাি উপয্যক্ত িয় িটলই উরি সটন্দি কিটিি িা 
ও াটি হকউ আটে িটল। এ োো আি উপায় হিই, ওয়ােসি। 
 
িলটত্ িলটত্ আর্রম্বটত্ সোি উটে িটস হিামস িলটল র্াপা ত্ীক্ষ্ণ্ণ্ণ গলায়, গারেি 
র্াকাি আওয়াে শুিরে। এটস হগটলি িটল। য্াও, ওয়ােসি, য্াও! সরত্যই য্রদ আমাটক 
োটলাটিটস থাটকা, য্াও, রগটয় লয রকটয় পটো! কয ইক! শুর্য কাি  াো কটি শুটি য্াটি, 
য্া-ই ঘেয ক িা হকি, একো কথাও িলটি িা। মটি থাটক হয্ি, শুর্য শুিটি, িেটি িা, 
কথা িলটি িা! 
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িটলই হিামস  প কটি পটে হগল রিোিায়। আর্মকা উটেেিাি পটিই  াোঁরপটয় পেল 
িাটেযি অ্িসাদ। আিাি শুরু িল ত্াি রিেরিে প্রলাপ িকয রি। 
 
লাফ রদটয় হকাটিামটত্ লযরকটয় পেলাম হোট্ট  যপরিোি মটর্য। রসোঁরেটত্ হশািা হগল 
পাটয়ি আওয়াে, হশািাি ঘটিি দিো  যলল এিং িন্ধ িল। ত্ািপি আি শব্দ হিই, 
ধিঃশটব্দযি মটর্য হকিল িাপটিি মটত্া িাোঁপারিি আওয়াে… মযমূময লি শ্বাসোিাি হর্িা! 
হিশ িয লাম,  াটেি পাটশ দাোঁরেটয় হিামটসি রদটক হর্টয় আটেি রম. রস্মথ। একেয  
িাটদই েে িল িীিিত্া। উচ্চকটে িলটলি দশলিাথলী, হিামস! হিামস! শুিটত্ পাচ্ছ? 
হিামস! 
 
রেক হয্ি ঘাে র্টি  াোঁকয রি রদটত্ রদটত্ অ্র্ল অ্টর্ত্ি মযমূষয লি হঘাি কাোটিাি হর্িা, হসই 
িকমই  স স আওয়ােও শুিলাম। 
 
রফসরফস কটি হিামস িলটল, রম. রস্মথ, আপরি! আরম হেটিরেলাম আপরি আসটিি িা। 
 
হিটস উেটলি রস্মথ, ত্া অ্িশয রেক। ত্িয হদ , এটসরে। কয়লাি আগুি, হিামস, 
কয়লাি আগুি। 
 
আপিাি অ্সীম দয়া। আপিাটক আরম সমীি করি আপিাি রিটশষ কাটেি েটিয। 
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র্াপা িারস হিটস উেটলি রমস্টাি রস্মথ। িলটলি, িটে! এ- িি রকন্তু লন্ডটিি একেিই 
িাট –ত্য রম। োি কী িটয়টে হত্ামাি? 
 
হসই হিাগ? 
 
আচ্ছা! লক্ষণগুটলা রর্িটত্ হপটিে ত্ািটল? 
 
িাটে িাটে। 
 
হিামস, হত্ামাি হর্িািা হদট ই িয টত্ পািরে, িাটে িাটে হেি পাচ্ছ। লক্ষণ হসই 
একই। রেক্টি হির্ািা র্ািরদটিই হশষ িটয় রগটয়রেল। এরশয়াি কালিযারর্ লন্ডটিি িযটক 
একেিটক হশষ কটি হদয় কীোটি হেটি  যিই অ্িাক িটয়রেটল ত্য রম, রিটশষ কটি হয্-
হিাগ রিটয় শুর্য আরমই রিটশষ জ্ঞাি অ্েলি কটিরে। ত্টি কী োি, হিাগোি উৎপরে 
আি পরিণরত্ রিটয় মন্তিয প্রকাশ কিটত্ রগটয়ই ত্য রম মটিে। 
 
আরম হত্া োরি, রেক্টিটক আপরিই হশষ কটিটেি। 
 
োি িারক? এত্ই য্রদ োি, ত্ত্ হফি আমাটক হডটকে হকি িাোঁর্িাি েটিয? আমাি 
সম্বটন্ধ কয ৎসা িরেটয় হফি পাটয় র্টি হডটক এটিে হকি শুরি? মত্লিো কী? 
 
রুদ্ধ রিশ্বাটস  ারি হ টত্ হ টত্ হিামস িলটল, একেয  েল রদি! 
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আি হিরশ হদরি হিই হত্ামাি। রকন্তু কাটেি কথাো হশষ িওয়াি আটগ হত্ামাটক মিটত্ 
রদটত্ র্াই িা িটলই েল রদরচ্ছ। উোঁহু, ঢকঢক কটি হ টয়া িা, একেয   াও।–রেক আটে। 
কী িললাম িযট ে? 
 
গুরেটয় উেল হিামস। িলল রফসরফস কটি, আমাটক িাোঁর্াি! কথা রদরচ্ছ, এ রিটয় আি 
হকাটিা কথা িলি িা। আমাটক সারিটয় ত্য লযি, হদ টিি, সি েয টল হগরে। 
 
কী েয টল য্াটি? 
 
রেক্টি সযাটেটেি মৃত্য য। মৃত্য যি কািণ হয্ আপরি, এইমাে রিটেি মযট ই ত্া স্বীকাি 
কটিটেি। রকন্তু রিশ্বাস করুি, ওসি কথা আি মটি িা ি িা। 
 
কােগোয় সাক্ষী িটয় এ-েীিটি আি হত্ামাটক দাোঁোটত্ িটি িা। কাটেই ত্য রম মটি 
িা টল রক িা টল িা, ত্া রিটয় আমাি মাথািযথা হিই। কীোটি মািা হগটে আমাি 
োইটপা, ত্া রিটয়ও আমাি মাথািযথা হিই। আমাি য্ত্ মাথািযথা, শুর্য হত্ামাি েটিয, 
িযট ে, শুর্য হত্ামাি েটিয। 
 
আরম োরি, আমাি েটিয। 
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রিটেি হব্র্ি রিটয় অ্িংকাটি মেমে কি িটলই আে হত্ামাি এই অ্িিা। হত্ামাি 
র্ািণা, হত্ামাি মটত্া র্ািাটলা মগে দয রিয়ায় আি কাটিা হিই। িড্ড স্মােল মটি কি 
রিটেটক। প্রার্যটদশীয়  ালারসটদি মািফত্ সংক্রারমত্ িওয়া োোও এ-হিাগ হত্ামাি 
শিীটি ঢয কটত্ পাটি হেটি হদট ে রক? 
 
োিিাি শরক্ত আি হিই। আমাটক িাোঁর্াি! 
 
এ িও িাোঁর্টত্ র্াও! মিিাি আটগ িিং হেটি য্াও হকাটত্থটক েীিাণযো ঢয কল হত্ামাি 
শিীটি। 
 
িে য্েণা িটচ্ছ! য্া িয় একো ওষযর্ রদি! 
 
ত্া-ই িারক?  যি য্েণা িটচ্ছ। কয রলগুটলাও হশটষি রদটক ইোঁদয টিি মটত্া রর্-রর্ কিত্। 
িাটত্-পাটয় র র্ র্িটে, ত্াই-ই িা? 
 
িযাোঁ, িযাোঁ, র োঁর্ র্িটে! 
 
র্রুক, রকন্তু কাটি হত্া র োঁর্ র্টিরি, কথা এ িও শুিটত্ পাচ্ছ। এ ি য্া িরল হশাটিা। 
হিাটগি লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াি রেক আটগ অ্স্বাোরিক হকাটিা ঘেিা মটি পটে? 
 
িা হত্া। 
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োটলা কটি হেটি হদট া। 
 
োিিাি মটত্া মাথা আি হিই। িড্ড কি িটচ্ছ। 
 
হিশ, হিশ, ত্ািটল আরমই িিং র্রিটয় রদরচ্ছ। ডাকটয্াটগ রকেয হপটয়রেটল? 
 
ডাকটয্াটগ? 
 
র্ি একো হকৌটো? 
 
মটি কিটত্ পািরে িা… জ্ঞাি িািারচ্ছ… উঃ, মা হগা! 
 
হিামস! হিামস! আমাি কথা হশাটিা। 
 
েি শুিলাম, মযমূষয ল হিামসটক প্রর্ণ্ডোটি  াোঁকয রি হদওয়া িটচ্ছ। কী কটি হয্ িাত্ পা 
গুরেটয় িটস িইলাম, ত্া শুর্য আরমই োরি। 
 
রস্মটথি গলা হেটস এল, আমাি কথা হত্ামাটক শুিটত্ই িটি। িারত্ি দাোঁটত্ি একো 
হকৌটোি কথা মটি পেটে? িযর্িাি ডাকরপটয়াি এটস রদটয় রগটয়রেল। ত্য রম  যটলরেটল, 
মটি পেটে? 
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িযাোঁ, িযাোঁ,  যটলরেলাম িটে। হেত্টি একো েয োঁটর্াটলা ররং রেল। ইয়ারকল কটি হকউ 
রিশ্চয়ই– 
 
ইয়ারকল িয় হি, ইয়ারকল িয়। েীিি রদটয় এ যরি হসো হেি পাটি। মাথায় হত্ামাি হগািি 
আটে িটলই িয টত্ পািরি, এমরি ইরডয়ে ত্য রম। এই িযরদ্ধ রিটয় আমাটক ঘাোঁোটত্ 
এটসরেটল হকাি সািটস? হত্মরি রদটয়রে পালো মাি! 
 
আিাি  ারি হ টত্ হ টত্ হিামস িলটল, িযাোঁ,িা, মটি পটেটে! হকৌটো  যলটত্ই ররংটয়ি 
হ াোঁর্ায় আেয ল হথটক িক্ত হিরিটয় রগটয়রেল। এই হত্া হসই হকৌটো হেরিটলই িটয়টে। 
 
িযাোঁ এই হসই হকৌটো। থাক এো আমাি পটকটে। সটে রিটয় য্াি, হকাটিা প্রমাণ আি 
থাকটি িা। রেক্টটিি মৃত্য য সম্পটকল হিরশ  িি হেটি হফটলরেটল িটলই হত্ামাটক মিণ 
দাওয়াই রদটত্ িল আমাটক। আি হিরশক্ষণ আয়য হিই হত্ামাি। হশষ রিশ্বাসো হদট  
ত্ািপি য্াি। িটস িটস হদট  য্াই কীোটি অ্ো পাও ত্য রম। 
 
এিাি হিামটসি কেস্বি এত্ ক্ষীণ িটয় হগল হয্, িা-হশািািই শারমল। রস্মথ িলটলি, 
কী িলটল? গযাটসি আটলা িারেটয় হদি? হর্াট  অ্ন্ধকাি হদ ে িযর ? শুরু িটয় হগটে 
ত্ািটল। হিশ, হিশ, আটলা িারেটয় রদরচ্ছ। 
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পাটয়ি আওয়াে হগল োিলাি কাটে, ত্ািপি িোৎ হোিাটলা আটলা হদ া হগল ঘটি, 
হসইসটে হেটস এল রস্মটথি গলা, িটলা, িন্ধয , িটলা, হশষ মযিূটত্ল হত্ামাি আি কী 
হসিায় লাগটত্ পারি িটল হফটলা। 
 
রসগাটিে আি হদশলাইো রদি। 
 
আি একেয  িটলই রিস্মটয় আিটন্দ হর্োঁরর্টয় উেত্াম আরম। একেয  কারিল গলায় িটলও 
হিশ স্বাোরিক গলায় কথা িলটে হিামস। এ-স্বি আরম রর্রি। হিশ রকেযক্ষণ থমথটম 
িটয় িইল, হকাটিা শব্দ হিই। হিশ িয লাম, রিষম অ্িাক িটয় িাোঁ কটি হিামটসি রদটক 
হর্টয় আটেি রম. কালোেলি রস্মথ। 
 
ত্াি পটিই শুিলাম ত্াোঁি শুষ্ক কাো-কাো কেস্বি, এি মাটি কী? 
 
হস্রফ অ্রেিয়। অ্রেিয়ো মমলেশলী কিাি েটিয অ্িশয গত্ রত্িরদি েল িা  ািাি 
রকেযই  াইরি। আপিাি িাত্ হথটক ওই প্রথম একেয  েল হ লাম। ত্টি কী োটিি, 
র্যমপািো আমাি কাটে আিও উপাটদয়। এই হত্া হপটয়রে রসগাটিে। 
 
হদশলাইটয়ি কারে জ্বটল ওোি আওয়াে হপলাম। ত্ািপিই হিামটসি গলাি আওয়াে, 
আঃ কী আিাম! আটি, আটি! পযটিাটিা িন্ধয ি পাটয়ি আওয়াে পারচ্ছ মটি িটচ্ছ! 
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পাটয়ি আওয়াে হশািা হগল িাইটি,  যটল হগল দিো, হক হয্ি ঘটি ঢয কল োিী িযটেি 
আওয়াে ত্য টল। 
 
হিামস িলটল, মেলি, এই হত্ামাি আসারম। 
 
ইিটেকেি মেলি রুরেিমারফক গাওিা গাইল, রম. রস্মথ, রেক্টি সযাটেেটক  যি কিাি 
অ্পিাটর্ আপিাটক হগ্রপ্তাি কিরে। 
 
 যক  যক কটি হিটস উেল হিামস। িলটল, হসইসটে আি একো র্ােল েযটে রদটয় হি, 
শাললক হিামসটক  যি কিাি হর্িাও ইরি কটিরেটলি। ত্টি মযমযময লি ময  হর্টয়ই হিার্ িয় 
রম. কালোেলি রস্মথ একো উপকািও কটিটেি, রিটেই গযাটসি আটলা িারেটয় রসগিযাল 
রদটয় হডটক এটিটেি হত্ামাটক। ওোঁটক ত্াই আটগ োিমযক্ত কটিা। ওোঁি হকাটেি ডাি 
পটকটে একো হোট্ট হকৌটো আটে, আটগ ওো িাি কটি িাও, র্িযিাদ! এ াটি িাট া 
হকৌটোো, িাোর্াো কিটত্ হয্টয়া িা, মািা পেটি। হকাটেল মামলা উেটল হকৌটোো 
কাটে লাগটি। 
 
আর্মকা র্ািমাি পদশব্দ, র্স্তার্রস্ত, হলািায় হলািায় হোকােয রকি  িৎকাি এিং 
য্েণারিকৃত্ রর্ৎকাি হশািা হগল। 
 
ইিটেকেি িলটল,  াটমা া মাি হ টয় মিটেি, রসটর্ িটয় দাোঁোি। 
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কোং কটি আওয়াে িল িাত্কো লারগটয় হদওয়াি। 
 
রিংস্র কটে রর্ৎকাি কটি উেটলি রস্মথ,  যি ফাোঁটদ হফলটল হদ রে! হিামস, কােগোয় 
হশষ পয্লন্ত হত্ামাটকই উেটত্ িটি, আমাটক িয়। হিাগ সািাটিাি িাম কটি হডটক এটি 
পাগটলি মটত্া য্া-ত্া িটল আমাটক ফাসাটত্ হয্টয়া িা, রিপটদ পেটি। রমটথয সটন্দিটক 
গল্প িারিটয় প্রমাণ কিা য্ায় িা, পাগটলি প্রলাপ িলটি সিাই। 
 
আটি ওয়ােসি হফ! আরম হিরিটয় আসটত্ হসািাটস িলটল হিামস, কী েয টলা মি হদট ে 
আমাি, হত্ামাি কথা একদম হ য়ালই রেল িা। োয়া, এক িাোি এক িাি ক্ষমা হর্টয় 
রিরচ্ছ। রম. রস্মটথি সটে পরির্য় করিটয় হদওয়াি আি দিকাি আটে রক? আে 
রিটকটলই হত্া হস-পালা র্য রকটয় এটসে। গারে আটে হত্া িীটর্? মিামািয অ্রত্রথটক 
রিটয় হত্ামিা এটগাও, আরম োমাকাপে পালটে য্ারচ্ছ। থািায় আমাি থাকা দিকাি। 
 
ময -িাত্ হপায়ি ফাোঁটক ফাোঁটক এক হগলাস ব্র্যারন্ডি সটে  ািকটয়ক রিস্কয ে হ টয় রিটয় 
হিামস িলটল, আঃ িাোঁর্লাম। এমরিটত্ িটো অ্টগাোটলা আরম, ত্াি ওপি এত্ িে 
র্কল হগটল শিীিপাত্ িটয় য্াটি। অ্থর্ হদ , এসি িা-কিটলও র্লত্ িা। রমটসস 
িাডসিটক য্রদ রিশ্বাস কিাটত্ িা-পািত্াম হয্ মিটত্ র্টলরে, হত্ামাটক রেক হসইোটি 
উরি হিা াটত্ পািটত্ি িা। হত্ামাি মটি হসই রিশ্বাস আিটত্ িা-পািটল র্যিন্ধি 
রস্মথটক ত্য রম এ াটি আমাি  প্পটি হেটি আিটত্ পািটত্ িা। আরম োিত্াম, রিটেি 
কীরত্ল স্বর্টক্ষ হদ িাি েটিয েযটে হস আসটিই। এত্ লযটকার্য রিি েটিয োই রকেয মটি 
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হকাটিা িা। হত্ামাি ওপি আমাি প্রর্ণ্ড আিা, হত্ামাি রিটদযিয রদ্ধি ওপি আমাি দারুণ 
েিসা। 
 
রকন্তু হিামস, হত্ামাি ময ো ওইিকম িীেৎস ফযাকাটশ িল কী কটি? 
 
রত্িরদি হপটে দািাপারি িা-পেটল হকউই  যি সযি থাটক িা। িারকেয কয  সাোটত্ একো 
েিই য্টথি। কপাটল একেয  হেসরলি, হর্াট  হিটলটডািা, গাটলি িাটে রুে আি 
হোোঁটেি হকাটণ একেয  হমাম, িযস, হয্ হকউ আোঁত্টক উেটি হসই হর্িািা হদ টল। িয টল, 
হর্াোঁকা হদওয়াও একো আেল। মাট  মাট  আর্ক্রাউি আি শুরক্ত রিটয় িকিকারি েযটে 
রদটল মটি িটি, রেক হয্ি প্রলাপ িকয রি। েলিা-রশল্প রিটয় একো প্রিন্ধ হল িাি ইটচ্ছ 
আমাি অ্টিকরদটিি। 
 
হিশ, ত্া িা িয় িয লাম। রকন্তু সরত্যই য্ ি হোোঁয়াটর্ হিাগ িয়রি হত্ামাি, ত্ ি 
আমাটক কাটে হঘোঁষটত্ রদটল িা হকি? 
 
কৃরেম িত্াশায় কপাটল কপে কিাঘাত্ কটি হিামস িলটল, িায় হি, ত্াও রক আমাটক 
িটল রদটত্ িটি! র্াি ফয ে দূি হথটক আরম হর্াোঁকা রদটত্ পারি একেি  ািয ডাক্তািটক, 
রকন্তু আমাি গাটয় িাত্ রদটল রক সটেসটে র্িা পটে হয্ত্াম িা? জ্বি হকাথায় আমাি? 
িারে হত্া অ্র্ঞ্চল! মযমূষযি মটত্া অ্িিা হয্ আমাি িয়, ত্া হত্া গাটয় িাত্ রদটলই হিা া 
য্ায়। হত্ামাি মটি অ্রিশ্বাস এটস হগটল র্রেিাে রস্মথটক রিশ্বাস করিটয় আমাি  প্পটি 
রক রিটয় আসটত্ পািটত্? ত্য রম রক োি, হত্ামাি ডাক্তারি রিটদযিয রদ্ধি উপি আমাি 
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সরত্যই অ্শ্রদ্ধা আটে? হত্ামাটক রক আরম রর্রি িা? উোঁহু ওয়ােসি, হকৌটোয় িাত্ রদটয়া 
িা। পাশ হথটক ডালাো সামািয ফাোঁক কটি হদ টত্ পাি, রিষর্ি সাটপি দাোঁটত্ি মটত্া 
ররংটয়ি ডগাো উোঁরক রদটচ্ছ হকাি াি হথটক, ত্াি হিরশ িয়। রেক এই কায়দায় সরিটয় 
হদওয়া িটয়টে সযাটেে হির্ািাটক, এই রপশার্োি সটে েেি হদওয়াি মাশুল হস 
রদটয়টে রিটেি েীিি রদটয়! অ্টিকিকম রর্রেপে আটস আমাি কাটে, ত্াই পযাটকে 
হ ালাি সময় আরম হুোঁরশয়াি থারক। রকন্তু আরম শয়ত্ািোটক রিশ্বাস কিাটত্ হর্টয়রেলাম 
হয্, সরত্য সরত্যই হয্ি ওি মিণ-মাটি ঘাটয়ল িটয়রে, য্াটত্ উিাটসি হর্াটে িািাদয রি 
রিটত্ রগটয় রিটেি মযট ই স্বীকাি কটি রিটেি কীরত্ল। ত্া অ্রেিয়ো কীিকম কটিরে 
িল? পাকা রশল্পীি মটত্াই েলিাি পযাোঁটর্ কয টপাকাত্ কটি হেটেরে মিাপারপষ্ঠ এক 
শয়ত্ািটক। র্িযিাদ ওয়ােসি, িাও, হকােো পরিটয় দাও। থািাি কাে হশষ িটল 
রসম্পসটিি হিটস্তািাোঁয় রগটয় পযরিকি রকেয  ািাি আিাি কটি আসা য্াটি ি। 
 
———- 
 
েীকা 
 
শাললক হিামটসি মৃত্য যশয্যায় : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয ডাইং রডটেকরেে ১৯১৩-ি 
রডটসম্বি সং যাি েযান্ড মযাগারেটি প্রথম প্রকারশত্ িয়। 
 
োকাকরে হদওয়াি িযাপাটি িাোিােোি মটত্া রদলট ালা হিামস : এ স্টারড ইি 
স্কািটলে উপিযাটস হদ া রগটয়রেল একা োো গুিটত্ িা-পািায় িারেটত্ অ্িয োোটে 
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এটি অ্থল সাশ্রয় কিটত্ হর্িা কিটেি শাললক হিামস। হিা া য্ায় হয্ এই ক-িেটি 
য্টথি সচ্ছলত্াি ময  হদট টেি রিশ্বটশ্রষ্ঠ হগাটয়ন্দারে। ত্টি হসই সমটয় অ্থলর্িরত্ক 
দূিিিা রেল িটলই হিামস-ওয়ােসটিি সাক্ষাৎ িয় এিং শাললক হিামটসি কীরত্লকলাপ 
হগার্টি আটস সার্ািণ মািযটষি। 
 
সযমাো : ইটন্দাটিরশয়াি িৃিেম দ্বীপ সযমাোি দ ল ঊিরিংশ শত্টকি প্রায় সমূ্পণল েযটে 
লোই র্টল ইংটিে এিং ওলন্দােটদি মটর্য। হশষ পয্লন্ত রিংশ শত্াব্দীি হগাোয় 
ওলন্দােিা এ াটি ত্াটদি অ্রর্কাি কাটয়ম কিটত্ সক্ষম িয়। 
 
কয রল : রিরন্দটত্ কয রল শটব্দি অ্থল মেযি, ত্ারমল োষায় মেয রি। অ্থলাৎ শব্দরে  াোঁরে 
োিত্ীয় এিং ইংলটন্ড এশীয় িা আরফ্রকাি মেযিটদি হিা াটত্ শব্দরে িযিিাি কিা িত্। 
সম্ভিত্ ১৮৪০-এ ক্রীত্দাস-প্রথা িদ িওয়াি পি এরশয়া িা আরফ্রকা হথটক কম মেয রিি 
শ্ররমক আিা শুরু িয়। এটদি রিটয় আসা িত্ পাোঁর্ িা ত্াি হিরশ িেটিি র্য রক্তটত্। 
এটদি রিটয় আসা িা িসিাটসি িযিিা হয্োটি কিা িত্, ত্া রেল র্িম অ্স্বািযকি 
এিং ত্াি ফটল িহু মািযষ মৃত্য যমযট  পরত্ত্ িত্। পটিি রদটক এইোটি কয রল রিটয় 
আসাি ওপি িার্ারিটষর্ আটিাপ কিটত্ শুরু কটি রিরেন্ন হদশ। 
 
  
 
েীিটি িাম শুরিরি : দয রে অ্সযট ি িামই কাল্পরিক। 
 
ইটিকশি হিওয়াি রসরিি : রিশ্চয়ই হকাটকি হসিি কিিাি েিয িা া রেল। 
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কয়লাি আগুি : সম্ভিত্ িাইটিটল হসে পটলি উরক্তি উদ্ধরত্ : … for ।n so do।ng 
thou shalt heap coals of f।re on h।s head. (টিামািস ১২: ২১)। 
 
আটি ওয়ােসি হয্ : লযটকাটিা সাক্ষী হিট  অ্পিার্ীটক রদটয় হদাষ কিযল কিাটিাি ঘেিা 
হদ া রগটয়টে রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয মাোরিি হস্টাি গটল্প। 
 
হিটলটডািা : হিটলটডািা িা িাইেটশড এক র্িটিি রিষাক্ত হেষে। লালটর্ গােোয় 
েমাটিা কাটলা োম-হগাটেি ফটলি সযগন্ধী িস হথটক হিটলটডািা আিরিত্ িয়। 
অ্যাটোরপি সালটফে োত্ীয় ওষরর্ ধত্রি িয় এই িস হথটক। 
 
হমাম : হস-য্যটগি ইংলটন্ড হমাম লারগটয় হগাোঁফ র্কর্টক এিং শক্ত িা াি প্রর্লি রেল। 
 
রসম্পসটিি হিটস্তািাোঁ : লন্ডটিি েযাটন্ড সযামযটয়ল িীটসি ১৮২৮-এ প্ররত্ষ্ঠা কিা গ্রযান্ড 
রসগাি রডোি, ক্রটম একরে করফি হদাকাটি পরিণত্ িয়। ত্া োো, এ ািকাি 
পৃষ্ঠটপাষকটদি মটর্য এরে একরে দািা হ লাি আোও িটয় ওটে অ্রর্টি। ১৮৪৮-এ এি 
অ্ংশীদাি রিটসটি হয্াগ হদি রি যাত্  াদয পরিটিশক িা কযাোিাি, েি রসম্পসি এিং 
এি িত্য ি িাম িয় রসম্পসে গ্রযান্ড রসগাি েযাোিল। হিিারমি রডসটিইরল, উইরলয়াম 
গ্লযাডটস্টাি, র্াললস রডটকে প্রময  রিরশি িযরক্তটত্বি রিয়রমত্ আসা-য্াওয়া রেল এই 
আড্ডায়। 
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শ়েত্াযনর পা 
[ রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ফ দয হডরেলস ফয ে ] 

 
িন্ধয িি শাললক হিামটসি কীরত্লকারিরি রল টত্ রগটয় সিটর্টয় িটো হয্ অ্সযরিটর্ি 
সম্ময ীি িটয়রে ত্া িল হিামটসিই অ্রিচ্ছা–রিটেি ঢাক রিটে হত্া রপেটিই িা–কাউটক 
রপেটত্ও হদটি িা। কথা িটল কম, রেদ্র হ াোঁটে সি রকেযি মটর্য। প্রকৃরত্ কােট াট্টা। 
কাটে হগটল েয় লাটগ। সস্তা িািিায় ত্াি রিন্দযমাে আকষলণ হিই। িিটসযি েে 
সযন্দিোটি োরেটয় রেক সমার্াটি হপৌঁটোটত্ পািটলই অ্িারিল তৃ্রপ্তটত্ মিো েটি ওটে 
কািায় কািায়–হসইোই ওি সিটর্টয় িটো আিন্দ, সিটর্টয় িটো পযিস্কাি। ত্ািপি 
িািিাি োগেয কয  ত্য টল হদয় সিকারি হগাটয়ন্দাি িাটত্ এিং য্ ি হদশ েযটে র্িয-র্িয 
িি ওটে সিকারি হগাটয়ন্দারেি িাটম, রিদ্রুটপি িারস িাটস আপি মটি। শুর্য এই 
কািটণই প্রর্য ি িসদ িাটত্ থাকা সটত্ত্বও হিশ কটয়ক িেি ওি অ্টিক োটলা োটলা 
কীরত্লকলাপ েিগণটক উপিাি রদটত্ পারিরি আরম। 
 
ত্াই গত্ মেলিাি হিামটসি কাে হথটক হেরলগ্রামো হপটয় অ্িাক িলাম। এ হয্ 
আকাটশি র্াোঁদ িাটত্ পাওয়া। এোটি হত্া হেরলগ্রাম পারেটয় ক টিা ফিমাশ কটিরি 
হিামস। রলট টে : করিলশ-আত্ঙ্ক রিটয় এিাি রকেয রলট  হফললা–পােকিা র্মটক য্াটি। 
অ্টিক অ্দ্ভযত্ হকটসি সমার্াি কটিরে রকন্তু এত্ অ্দ্ভযত্ হকাটিাোই িয়। োরি িা িোৎ 
এ-হ য়াল ওি মাথায় এল হকি, হকিই-িা মটি পেল পযটিাটিা কারিরি–আরম রকন্তু আি 
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হদরি কিলাম িা। মত্ পালটে য্াওয়াি আটগই ত্রেঘরে হকসোি পযটিাটিা কাগেপে 
 য োঁটে রিটয় রল টত্ িটসরে আশ্চয্ল েয়াল হসই উপা যাি। 
 
১৮৯৭ সাটলি িসন্তকাটল শিীি হেটে পটে শাললক হিামটসি। হলািাি কাোটমাটত্ও ঘযণ 
র্িাি উপক্রম িয় অ্ত্যরর্ক পরিশ্রম আি স্বািযিক্ষায় রিন্দযমাে য্ত্ন িা-হিওয়াি দরুি। 
মার্ল মাটস রূ্মটকত্য ি মটত্া িীরত্মটত্া িােকীয়োটি হিামটসি েীিটি ঢয টক পেটলি 
িাটলল রেটেি রি যাত্। ডাক্তাি মযি আগাি–হস-কারিরি অ্িয সমটয় িলা য্াটি ি এিং 
োরিটয় রদটলি কমলক্ষমত্া েটমি মটত্া র্টল য্াটি য্রদ এ যরি সি কাে হফটল ঢালাও 
রিশ্রাম িা হিয় হিামস। রিটেি শিীি রিটয় হকাটিাকাটলই োিত্ িা হিামস–শিীি 
হথটক মিটক সরিটয় আিাি আশ্চয্ল ক্ষমত্া রেল িটলই  য োঁদ িটয় থাকত্ িাটত্ি কাে 
আি রর্ন্তায়। রকন্তু য্ ি শুিল েটমি মটত্া কাে কিাি ক্ষমত্া র্টল হয্টত্ পাটি রিশ্রাম 
িা রিটল, ত্ ি সি কাে েয োঁটে হফটল রদটয় রেক কিল িায়য পরিিত্লটি য্াটি। এই 
কািটণই হসই িেি িসটন্তি হগাোয় করিলশ অ্ন্তিীটপি হশষ প্রাটন্ত হপালর্য উপসাগটিি 
কাটে একো রেমোম হোট্ট কটেটে আস্তািা রিলাম দযই িন্ধয । 
 
অ্পূিল োয়গা িটে, হিামটসি িীিস অ্ন্তি প্রকৃরত্ি উপয্যক্ত। ঘাস োওয়া উোঁর্য  েরমি 
ওপি আমাটদি র্য িকাম কিা কটেটেি োিলা হথটক হর্া  পেত্ অ্র্লিৃোকাটি কূ্রি 
কয রেল দৃটশযি পি দৃশয, হদ ত্াম পালটত্ালা োিাটেি মিণফাোঁদ মাউেস হি–হদ ত্াম 
কীোটি সারি সারি হ াোঁর্া হ াোঁর্া কালটর্ এিটোট িটো পাথি মাথা উোঁরর্টয় িটয়টে 
েটলি মটর্য হথটক। সাগিটফিায় ঢাকা এই হর্ািা পাথটিি র্াোয় েয টিটে িহু োিাে, 
মটিটে িহু  ালারস। অ্থর্ উেয টি িাত্াটস িটো শান্ত হদ ায় েয়াল এই মাউেস হি–দূি 
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হথটক  টে উথারলপাথারল োিাে েযটে আটস মিীরর্কাি োটি–আটস একেয  রিি িটত্, 
 টেি িাত্ হথটক িাোঁর্টত্। 
 
দরক্ষণ-পরশ্চটমি  ে এটলই রকন্তু হর্িািা পালটে য্ায় শান্ত সযন্দি এই উপসাগটিি। 
ত্ ি ঘূরণল টেি দাপটে েল ফয োঁটস ওটে, হিােটি িযার্কা োি পটে, শুরু িয় পাথটিি 
হ াোঁর্া িাোঁরর্টয় োিাে রিটয় হিরিটয় য্াওয়াি হশষ লোই। ত্াই িয রদ্ধমাি  ালারস এই 
শয়ত্াি-অ্ঞ্চটলি র্াটিকাটেও োিাে আটি িা। 
 
েটলি মটত্া ডাোি হর্িািাও িযক কাোঁপাটিা। হঢউ হ লাটিা িাদাি পি িাদা–িারলয়ারে 
িটেি ত্িোরয়ত্ েলােূরমি হশষ হয্ি আি হিই। কাকপক্ষীও িযর  থাটক িা র্য-র্য হসই 
প্রান্তটি। মাট  মাট  মাথা উোঁরর্টয় থাকা এক আর্ো রগটেলি র্য টো হদট  হকিল হিা া 
য্ায় েন্নোো হসটকটল গ্রামগুটলা িটয়টে হকাথায় হকাথায়। এ াটি হস াটি েরেটয় আটে 
প্রার্গরত্িারসক িারসন্দাটদি ধত্রি পাথটিি সৃ্মরত্স্তম্ভ—সযদূি অ্ত্ীটত্ ত্ািা হয্ এই রিেি 
অ্ঞ্চটল ঘিসংসাি কটি রগটয়রেল–ত্াি পাথযটি প্রমাণ রিরর্ে থাম আি রিদঘযটে স্কয টপি 
অ্ন্তিাটল ত্াটদিই রর্ত্ােস্ম আি রকম্ভযত্রকমাকাি মারেি িাসিপে। োয়গাোি এই 
প্রার্গরত্িারসক মািাত্ময, িারিটয়-য্াওয়া েয টল-য্াওয়া োরত্ি সৃ্মরত্রর্হ্ন এিং সি রমরলটয় 
একো েয়াল েয়ংকি রূপ শাললক হিামটসি হিশ মটি র্টিটে হিা া হগল। কল্পিায় গা 
োরসটয় হদওয়াি এমি উপয্যক্ত হ ািাক হপটয় অ্রর্কাংশ সময় কােত্ রিেলি েলায় 
একা একা ঘণ্টাি পি ঘণ্টা ঘযটি হিরেটয়। সযপ্রার্ীি করিলশ োষাোও  যি পেন্দ িটয়টে 
হদ া হগল। এই রিটয় িীরত্মটত্া র্র্লাও আিম্ভ কটি রদল। আমাটক িলটল, র্ালরডি 
োষাি সটে িারক করিলশ োষাি দারুণ রমল আটে। রেিিযিসায়ী রফরিরশয়ািটদি োষা 
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হথটক হিশ রকেয শব্দ র্াি কিাও িটয়টে। োষাত্ত্ত্বি ওপি এক িাে িই আরিটয় এই 
সম্পটকল সটি একো গটিষণামূলক প্রিন্ধ ির্িা কিটত্ য্াটচ্ছ, এমি সমটয় আমাি সি 
আশা রূ্রলসাৎ কটি রদটয় পাণ্ডিিরেলত্ অ্মি একো রিকে স্বরেল হদটশি হকাটত্থটক 
একো িত্কয রচ্ছত্ কূে সমসযা এটস িারেি িল এটকিাটি হদািটগাোয়– াস লন্ডি 
শিটিও এমি িক্ত-েল-কিা, এমি পযার্াটলা, এমি িিসযেিক র্াোঁর্াি েে ক টিা 
োোটত্ িয়রি। রদরিয শারন্তটত্ হ টয়টদটয় হিরেটয় রদি কাোরচ্ছলাম, এমি সমটয় 
মূরত্লমাি উৎপাটত্ি মটত্া এই র্ক্রাটন্ত েরেটয় য্াওয়ায় শারন্তটত্ রদিয্াপি রশটকয় উেল, 
অ্দ্ভযত্ আশ্চয্ল ঘেিাি আিত্ল রিদারুণ উটেেিা সৃরি কটি রিপয্লস্ত কটি ত্য লল আমাটদি 
প্রাত্যরিক েীিি এিং হস-উটেেিায় র্ঞ্চল িল শুর্য কিলওয়াল িয়–সমগ্র পরশ্চম ইংলন্ড। 
আমাি রকেয রকেয পােক িয়টত্া হস সমটয়  িটিি কাগটে করিলশ-আত্ঙ্ক সম্বটন্ধ দয-এক 
লাইি  িি পটে থাকটত্ পাটিি রকন্তু পযটিা  িি হকউ োটিি িা। হত্টিা িেি পটি 
অ্কল্পিীয় হসই কারিরিই সরিস্তাটি উপিাি রদটত্ িটসরে সািাটদশটক। 
 
আটগই িটলরে এরদটক হসরদটক েরেটয় থাকা রগটেলি মাথাগুটলা হদট ই হিা া হয্ত্ 
মান্ধাত্াি আমটলি গাোঁগুটলা িটয়টে কিলওয়াটলি হকাথায় হকাথায়। সিটর্টয় কাটেি 
গ্রামোি িাম হেডারন্নক ওলাস। শযাওলা র্িা সযপ্রার্ীি একো রগেলাটক রঘটি শ-দযই 
িারসন্দাি অ্টিকগুটলা কটেে রিটয় গটে উটেটে হসই গ্রাম। গাোঁটয়ি পাদরি রমস্টাি 
িাউন্ড হি েদ্রটলাটকি প্রত্নত্টত্ত্বি িারত্ক থাকায় হিামস হিশ  ারত্ি েরমটয় রিল ত্াি 
সটে। েদ্রটলাক মা িটয়রস, হমাোটসাো, অ্মারয়ক। িািীয়  িটিি রডটপা িলটলই র্টল। 
র্াটয়ি হিমন্তন্ন িা টত্ পারিসাটিটিি িারে রগটয় হেটিরেলাম মরেলমাি হেটগরিস িাটম 
এক েদ্রটলাক পাদরিি স্বল্প আয়টক একেয  িৃরদ্ধ কটিটেি ত্াোঁি হপিায় িারেি  ািকটয়ক 
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ঘি োো রিটয়। োোটেি সটে পাদরিি এমরিটত্ অ্টিক অ্রমল থাকটলও পয়সাি রদক 
রদটয় রকেযো সযিািা িওয়ায় কৃত্াথল িটয়টেি িযাটর্লি পাদরি। োোটেি হর্িািাো রকন্তু 
পাত্লা, কালটর্ হর্াট  র্শমা; িাোঁটেি একেয   য োঁটক–হয্ি রিকৃরত্ আটে শিীটিি হকাথাও! 
র্াটয়ি আসি একাই মারত্টয় িা টলি পাদরিসাটিি–রকন্তু োোটে েদ্রটলাক র্য পর্াপ িটস 
িইটলি অ্িযরদটক ত্ারকটয়। য্ত্ িাটেযি রিষাদ মযট  হেটি এটি অ্দ্ভযত্োটি মযট  র্ারি 
এোঁটে েয টি। িইটলি রিটেি মটিি হেত্ি মটি িল হয্ি অ্টিক দয রশ্চন্তায় িািযেয িয 
 াটচ্ছি। আসটল ত্াি প্রকৃরত্ই এইিকম হমৌি। 
 
হষাটলাই মার্ল মেলিাি এটিি দযই িযরক্ত দযম কটি ঢয টক পেটলি আমাটদি ঘটি 
প্রাত্িাটশি রেক পটিই। আমিা ত্ ি সটি রূ্মপাি আিম্ভ কটিরে–হশষ কটিই 
হিােকাি অ্টেযসমটত্া েলা পরিভ্রমটণ হিটিাি োিরে। 
 
উটেরেত্ কটে পাদরি সাটিি িলটলি, কাল িাটত্ অ্দ্ভযত্, অ্স্বাোরিক আি অ্ত্যন্ত 
মমলারন্তক একো কাণ্ড ঘটেটে। আমাটদি কপাল োটলা, রির্াত্া সদয় িটলই অ্শ্রুত্পূিল 
এই ঘেিাি মটর্য আপিাটক আমিা হপটয় হগরে–ইংলটন্ড আপরি োো আি হকউ হিই 
রয্রি এ-িিটসযি সমার্াি কিটত্ পাটিি। 
 
আরম পাদরিমশাটয়ি রদটক রিদলয় হর্াট  কেমে কটি ত্াকালাম। রকন্তু রশকাটিি গন্ধ 
হপটল  ািয িাউন্ড হয্োটি র্িমটি িটয় ওটে, রেক হসইোটি ময  হথটক পাইপ িারমটয় 
রপে  াো কটি হিামস রসটর্ িটয় িসল আটস্ত আটস্ত। িাটত্ি ইশািায় িসটত্ িলল 
উটেরেত্ দযই অ্েযাগত্টক। এোঁটদি মটর্য অ্টিক সংয্ত্ হদ লাম মরেলমাি হেটগরন্নসটক। 
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ত্া সটত্ত্বও হয্োটি েদ্রটলাক অ্রিিোটি হিাগা-হিাগা দয-িাত্ পিেি ঘষটত্ লাগটলি 
এিং কাটলা হর্াট ি উজ্জ্বল র্াউরি হমটল ত্ারকটয় িইটলি, হিশ িয লাম, একই আত্টঙ্ক 
দযেটিই সমািোটি অ্রেেূত্ িটয় পটেটেি। 
 
িলটলি পাদরিটক, আপরি িলটিি, িা আরম িলি? 
 
হিামস িলটল, হদট রে আপরিই প্রথম িযাপািো আরিষ্কাি কটিটেি–উরি হেটিটেি 
পটি–সযত্িাং আপরি শুরু করুি। 
 
োরি হসাো এই অ্িযরমরত্ রসদ্ধান্ত অ্কৃরেম রিস্ময়রর্হ্ন ফয রেটয় ত্য লল দযেটিিই মযট । 
িযাপািো আরমও িয লাম দযেটিি সােটপাশাক হদট । পযরুত্মশায় হপাশাক পটিটেি 
ত্াোহুটো কটি, রকন্তু োোটে েদ্রটলাক শ্রীঅ্টে োমাকাপে র্ারপটয়টেি হিশ পরিপারে 
কটি। 
 
পাদরি িলটলি, আরম িরুং হগাোয় দয-একো কথা িটল রিই। হশািিাি পি হেটি 
হদ টিি রমস্টাি হেটগরন্নটসি কাটে রিশদ শুিটিি িা হসাো র্াওয়া কিটিি িিটসয 
হঘিা অ্কয িল অ্রেমযট । েলাি কাটে মান্ধাত্াি আমটলি পাথিোি কাটেই হেডারন্নক 
ওয়াদলা েিটি গত্ সন্ধযা কারেটয় এটসটেি ওোঁি দযইোই আি এক হিাটিি সটে, োইটদি 
িাম ওটয়ি আি েেল। হিাটিি িাম হব্র্ন্দা। ত্াস হ টলটেি িাত্ দশো পয্লন্ত দশোি 
একেয  পটিই র্টল আসিাি সমটয় হদট  এটসটেি ত্াস রিটয়  ািাি ঘটিি হগাল হেরিল 
রঘটি মশগুল িটয় িটস রত্ি োইটিাি–শিীি িা মটিি স্বািয য্ত্ ারি োটলা থাকা 
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সম্ভি, ত্ত্ো োটলা।  যি হোটি ওো ওোঁি অ্টেযস। আে হোটি হিোটত্ হিরিটয় হদ া 
িটয় হগল ডক্টি রির্াডলটসি সটে েরুরি কল হপটয় েযেটেি হেডারন্নক ওয়াদলা েিটি। 
উদরিগ্ন িটলি রমস্টাি মরেলমাি হেটগরন্নস। হগটলি ত্ৎক্ষণাৎ। রগটয় হদ টলি এক 
অ্সার্ািণ দৃশয। হদ টলি, কাল িাটত্ রেক হয্োটি হগালটেরিল রঘটি সামটি ত্াস রিটয় 
িসা অ্িিায় োইটিাি রত্িেিটক হদট  রগটয়রেটলি, হসইোটিই িটস িটয়টে ত্ািা, 
হেরিটল েোটিা িটয়টে ত্াস, হমামিারত্ হগাো পয্লন্ত পযটে রিটে হগটে। হর্য়াটি পাথটিি 
মটত্া শক্ত িটয় মটি পটে আটে হিাি আি দয-পাটশ িটস দয-োই রিকৃত্ গলায় হর্োঁর্াটচ্ছ, 
পাগটলি মটত্া িাসটে, গাি গাইটে, ক টিা কাোঁদটে–সযি মরস্তটষ্কি হকাটিা লক্ষণ ত্াটদি 
হিই। রত্ি েটিিই মযট  ফয টে উটেটে অ্িণলিীয় রিেীরষকাি প্ররত্চ্ছরি–রিকে হ োঁর্য রি 
আি প্রিল আটক্ষটপ ময গুটলা হয্ি দযমটে-মযর্টে য্াটচ্ছ সীমািীি আত্টঙ্ক। অ্টিক 
রদটিি িাোঁর্য রি আি িাউসরকপাি রমটসস হপােলাি োো িারেটত্ হকউ হিই। িাটে হস 
মোি মটত্া ঘযরমটয়টে–আওয়াে-োওয়াে পায়রি। র্য রিও য্ায়রি রকেয হকাথাও রকেয 
অ্টগাোটলা অ্িিাটত্ও পাওয়া য্ায়রি। রকন্তু রকেযটত্ই হিা া য্াটচ্ছ িা এমি কী েয়ংকি 
কাণ্ড ঘেল য্া হদট  কল্পিাত্ীত্ আত্টঙ্ক একরে হমটয় মটি পাথি িটয় রগটয়টে, আি দয রে 
শক্তসমথল পযরুটষি মাথা  ািাপ িটয় রগটয়টে। রমস্টাি হিামস, সংটক্ষটপ এই িল ঘেিা। 
আপরি য্রদ মাথা  াোি এ রিটয়, মস্ত উপকাি িয় আমাটদি। 
 
মটি মটি োিরেলাম, কী কটি কটয়কো িাকযিাণ ত্যাগ কটি িন্ধয িিটক সিে অ্িিায় 
রফরিটয় আিি–এটসরে োো স্বািয হোো লাগাটত্ িিসয সমার্াি কিটত্ িয়–এইোই 
িয র টয় িলি। রকন্তু ওি হকোঁর্কাটিা কপাটলি োোঁটে আোঁকা গেীি রর্ন্তাি হি া হদট  
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িয লাম িৃথা হর্িা। রকেযক্ষণ স্তব্ধ িটয় িটস অ্দ্ভযত্ িােকো রিটয় হয্ি সমারিত্ িটয় 
িইল মটি মটি। 
 
ত্ািপি িলটল, কথা রদরচ্ছ, এ-িযাপাটি আপিাটদি পাটশ আরম আরে। সরত্যই  যি 
েেপাকাটিা মটি িটচ্ছ িযাপািো,  যিই িিসযময়। আপরি রক হস াটি রিটে হগরেটলি, 
রমস্টাি িাউন্ড হি? 
 
িা। রমস্টাি হেটগরন্নস েযেটত্ েযেটত্ এটস  িিো রদটত্ই ত্রেঘরে কটি আসরে আপিাি 
সটে পিামশল কিাি েটিয। 
 
োয়গাো এ াি হথটক কেূটি? 
 
মাইল াটিক। 
 
ত্ািটল হিোঁটেই য্াওয়া য্াক। য্াওয়াি আটগ রমস্টাি মরেলমাি হেটগরন্নসটক কটয়কো প্রশ্ন 
কিি। 
 
এত্ক্ষণ রিিলাক িটয় িটস রেটলি রমস্টাি হেটগরন্নস। লক্ষ কিলাম, ওোঁি র্াপা উটেেিা 
পাদরিমশাটয়ি হফটে-পো উটেেিাি র্াইটত্ হকাটিা অ্ংটশ কম হত্া িয়ই িিং হিরশ। 
ফযাকাটশ মযট  হিামটসি রদটক উদরিগ্ন হর্াট  ত্ারকটয় িটস িটয়টেি েদ্রটলাক। হিাগা-
হিাগা দয-িাত্ কর্লাটচ্ছি রিিামরিিীিোটি। পারিিারিক রিপয্লটয়ি কারিরি শুিটত্ শুিটত্ 
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থি থি কটি কাপটে দযই হোোঁে। কয র্কয টর্ কাটলা দযই হর্াট ও হয্ি মূত্ল িটয় উটেটে 
িণলিাি অ্ত্ীত্ হসই আত্ঙ্ক। 
 
িলটলি সাগ্রটি, য্া ইটচ্ছ িয় রেটজ্ঞস করুি, রমস্টাি হিামস। য্রদও রিষয়ো আটলার্িা 
কিাি মটত্া িয়। ত্ািটলও য্া োরি সি িলি। 
 
কাল িাটত্ি ঘেিা িলযি। 
 
পাদরিমশায় য্া িলটলি, হগরেলাম আড্ডা মািটত্। ওিা িলটল, এক িাত্ হুইস্ট হ লা 
য্াক। িটস হগলাম ত্াস রিটয়। ত্ ি ি-ো। উেলাম হসায়া দশো িাগাদ। ওিা ত্ ি 
দারুণ ফয রত্লটত্ মশগুল িটয় িটস হেরিল রঘটি। 
 
আপিাটক এরগটয় রদল হক! 
 
রমটসস হপােলাি শুটয় পোয় আরম রিটেই িল ঘটিি দিো  যটল হিরিটয় এলাম–দিো 
িন্ধ কিলাম রিটেই।  ািাি ঘটিি োিলা িন্ধ রেল রকন্তু  ে রে হোলা রেল। আে 
সকাটলও োিলা দিোি অ্িিা হদ লাম হসইিকম। িারেটত্ হকউ ঢয টকটে িটল মটি 
িল িা। ত্া সটত্ত্বও সাংঘারত্ক আত্টঙ্ক হস্রফ পাগল িটয় রগটয়টে োইিা–আি েটয়ি 
হর্াটে মটি কাে িটয় পটে িটয়টে হিাি–মাথাো  য টল পটেটে হর্য়াটিি িাত্ল পয্লন্ত। 
রমস্টাি হিামস েীিটিি হশষরদি পয্লন্ত ঘটিি হসই দৃশয মি হথটক আরম মযেটত্ পািি 
িা। 
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আশ্চয্ল,  যিই আশ্চয্ল। আপিাি রিটেি হকাটিা িযা যা আটে এ-িযাপাটি? 
 
হ াদ শয়ত্াি ঘটি ঢয টকরেল, রমস্টাি হিামস! কাোঁপটত্ কাোঁপটত্ িলটলি মরেলমাি 
হেটগরন্নস। শয়ত্াি রিটে এটস দয-দযটো মািযষটক িদ্ধ উমাদ কটি রগটয়টে আি 
একেটিি প্রাণটক লযে কটি রিটয় রগটয়টে! এ-কাে মািযটষি িয়–িটত্ পাটি িা! 
 
ত্াই য্রদ িয় হত্া এ-িযাপাটি আমাি রকেয কিাি হিই। ত্টি হস-রসদ্ধাটন্ত আসাি আটগ 
স্বাোরিক িযা যা য্রদ পাওয়া য্ায়, হর্িা কটি হদ টত্ িটি। রমস্টাি হেটগরন্নস, আপরি 
হদ রে ফযারমরল হথটক আলাদা োইটিািটদি সটে এক িারেটত্ থাকটত্ি িা। 
 
কথাো রেক। আমাটদি রেটিি  রি রেল। রিরক্র কটি রদটয় োকাো োগ িাটোয়ািা কটি 
রিই। হসই সমটয় একেয  মি কষাকরষ িটয়রেল িটে, এ ি হসসি কাটিা মটি হিই। 
মারিটয় রিটয়রে–আলাদা থাকটলও রমটলরমটশ আরে। 
 
কাল িাটত্ি িযাপাটি রফটি য্াওয়া য্াক। একসটে আড্ডা হমটি য্াওয়াি সমটয় এমি 
রকেয িেটি পটেরেল য্াি সটে আেটকি এই মমলারন্তক িযাপাটিি হয্াগাটয্াগ আটে? 
োটলা কটি হেটি হদ যি, রমস্টাি হেটগরন্নস। হোটো াটো সূে হপটলও উপকাি িটি 
আমাি! 
 
হস-িকম রকেয মটি পেটে িা। 
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র্ািেটিই রক িইর্ই কিরেটলি? ফয রত্লি হমোটে রেটলি? 
 
দারুণোটি। 
 
োইটিাটিিা রক েীত্য  র্াটত্ি? আসন্ন রিপদ সম্পটকল হকািিািকম েয়-েয় এি আটগ 
হদর টয়রেল? 
 
একদম িা। 
 
কাটে লাটগ, এ-িকম রকেযই ত্ািটল িলাি হিই আপিাি? 
 
ত্ময় িটয় মযিূটত্লি েটিয কী হয্ি োিটলি মরেলমাি হেটগরন্নস। 
 
িলটলি, একো িযাপাি মটি পেটে। আরম োিলাি রদটক রপে রফরিটয় হেরিটল িটস 
রেলাম। েেল িটস রেল োিলাি রদটক ময  রফরিটয়। িোৎ আমাি কাোঁটর্ি ওপি রদটয় 
োিলাি রদটক হকি ত্াকাল হদ িাি েটিয ঘাে ঘযরিটয়রেলাম। হোলা  ে রেি ফাোঁক 
রদটয় হদ লাম অ্ন্ধকাি িাগাটি কাটলা োয়াি মটত্া সাোঁৎ কটি কী হয্ি একো সটি হগল, 
মািযষ রক েন্তু হিা  হগল িা। েেলটক রেটজ্ঞস কিটত্ িলটল, ওিও মটি িল কী হয্ি 
একো হ াোঁটপি মটর্য রমরলটয় হগল–োটলাোটি োিি কিা হগল িা। 
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উটে রগটয় হদট  এটসরেটলি? 
 
িা। সামািয িযাপাি িটলই য্াইরি। গুরুত্ব রদইরি। 
 
এি মটর্য আসন্ন রিপটদি সংটকত্ হেি পািরি? অ্মেটলি পূিলাোস? 
 
এটকিাটিই িা। 
 
এত্ সকাটল দযঃসংিাদো কীোটি শুিটলি? 
 
হোটি উটে হিোটত্ হিটিাটিা আমাি িিািটিি অ্টেযস। আেটকও হিরিটয়রে, এমি 
সমটয় পাটশ এটস দাোঁোল ডক্টি রির্াডলসটিি গারে। রমটসস হপােলাি একো হোকিা 
মািফত্ ওোঁটক এ যরি হডটক পারেটয়টেি। উটে িসলাম গারেটত্। িারেটত্ হপৌঁটে ঘটিি 
দৃশয হদট  স্তরম্ভত্ িটয় হগলাম। হমামিারত্ আি ফায়ািটপ্লটসি আগুি রিটে হগটে হিশ 
কটয়ক ঘো আটগ। অ্ন্ধকাি ঘটি িটস হথটকটে ওিা হোটিি আটলা িা-হফাোঁো পয্লন্ত। 
ডাক্তাি িলটলি, ঘো েটয়ক আটগ মািা হগটে হব্র্ন্দা–হোিেিিদরস্তি হকাটিা রর্হ্ন 
হকাথাও হিই! ময -হর্াট ি ওইিকম রিকে হর্িািা রিটয় ঘাে গুোঁটে িটস আটে হর্য়াটি। 
রিিাে িিযমাটিি মটত্া দাোঁত্ ময  র োঁরর্টয় গলা হেটে গাি গাইটে েেল ওটয়ি। হস-দৃশয 
হদ া য্ায় িা! আরম সিয কিটত্ পািলাম িা–ডাক্তাি হত্া প্রায় অ্জ্ঞাটিি মটত্া এরলটয় 
পেটলি হর্য়াটি কাগটেি মটত্া সাদা িটয় হগল ময । র্িার্রি কটি ত্াটক রিটয় এলাম 
িাইটি। 
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পিমাশ্চয্ল িটল য্রদ রকেয থাটক, ত্টি ত্া এই হকস, উটে দাোঁরেটয় আলিা হথটক েয রপ 
িামাটত্ িামাটত্ িলটল হিামস। আি হদরি কিা সমীর্ীি িটি িা–র্লযি য্াওয়া য্াক 
ওয়াদলায়। উেরন্ত মযটলা পেটিই হর্িা য্ায় শুরুটত্ই এ-িকম হগালটমটল সমসযা এি 
আটগ কক্ষটিা িাটত্ আটসরি আমাি। 
 
আমাটদি প্রথম রদটিি কায্লকলাপ ত্দটন্তি অ্গ্রগরত্ি পটক্ষ  যিই সামািয। সূেপাটত্ই 
একো ঘেিা অ্দ্ভযত্ োপ হিট  হগল আমাি মটি। অ্কয িটল য্াওয়াি পটথ িাস্তাো সরু 
গরলি মটত্া এক োয়গায় িাোঁক রিটয়টে। িোৎ শুিলাম সামটিি রদক হথটক র্াকাি 
ঘেঘে আওয়াে আসটে। সটি দাোঁোলাম একপাটশ। পাশ রদটয়  টেি মটত্া হিরিটয় 
হগল গারেো। পলটকি েটিয িন্ধ োিলাি ফাোঁক রদটয় হদ লাম িীেৎসোটি রিকৃত্, 
রিকে, একো ময  জ্বলন্ত র্ািরি হমটল কেমে কটি ত্ারকটয় আটে আমাটদি রদটক। 
দাোঁটত্ দাোঁত্ ঘষোরি আি রিটমষিীি রিস্ফারিত্ র্ািরি েয়ংকি দযঃস্বটেি মটত্া 
রিদয যৎটিটগ অ্রত্ক্রম কটি হগল আমাটদি। 
 
হোোঁে পয্লন্ত সাদা িটয় হগল মরেলমাি হেটগরন্নটসি। আচ্ছন্নকটে শুর্য িলটলি, হিলসেটি 
রিটয় য্াটচ্ছ োইটদি। 
 
আমাটদি হঘাি ত্ িও কাটেরি। আত্ঙ্ক রিস্ফারিত্ হর্াট  দযঃস্বটেি মটত্া অ্পরস্রয়মাণ 
কাটলা গারেোি রদটক ত্ারকটয় িইলাম ফযালফযাল কটি। ত্ািপি পা র্ালালাম অ্রেশপ্ত 
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িারেোি রদটক–হয্-িারে হথটক এই অ্দৃি রিটয় পাগলাগািটদ য্াো কটিটে দয-দযটো 
শক্তসমথল হোয়াি পযরুষ। 
 
কটেে রেক িয়–িারেোটক রেলা িলা উরর্ত্। হিশ িটো,  ক টক। র্ারিরদটক িাগাি। 
করিলশ িাত্াটসি হদৌলটত্ এি মটর্যই ফয টল ফয টল হেটয় হগটে। িাগাটিি রদটক  ািাি 
ঘটিি োিলাো হদ া য্াটচ্ছ। মরেলমাি হেটগরন্নটসি িণলিা মটত্ এই োিলা রদটয় এটসটে 
অ্পারথলি হসই েয়ংকিরে, য্াটক হদ ামাে রিপযল আত্টঙ্ক রত্ি রত্িটে মািযটষি সযি 
হর্ত্িায় ত্য মযল রিটস্ফািণ ঘটেটে রিটমটষ রিকৃত্ িটয়টে মরস্তষ্ক। হিামস রর্ন্তায় কয োঁদ িটয় 
আটস্ত আটস্ত িাোঁেটে ফয টলি েটিি পাশ রদটয় িািান্দাি রদটক। রর্ন্তায় হস এমিোটি েয টি 
হগরেল হয্, েটলি  ারিোি ওপি আর্মকা হুমরে হ টয় পোয় িাগাটিি পথ আি 
আমাটদি সকটলি পাটয়ি ওপি রদটয় হোটো াটো একো িিযা িটয় হগল িলটলই র্টল। 
িারেি হেত্টি হদ া িল হপ্রৌঢ়া করিলশ িাউসরকপাি রমটসস হপােলাটিি সটে। একরে 
িাচ্চা হমটয়ি সািায্য রিটয় সংসাটিি কাে হদ াশুিা কটি। হিামটসি সমস্ত প্রটশ্নি 
েিাি মযট  মযট  রদটয় হগল রমটসস হপােলাি। িাটে শব্দ-ে রকস সয কাটি আটসরি। 
গত্িাটত্ মরিিিা হয্িকম হ াশটমোটে রেটলি, হস-িকম সর্িার্ি থাটকি িা। সকাটল 
ঘটি ঢয টকই এই িীেৎস দৃশয হদট  হস অ্জ্ঞাি িটয় পটে য্ায়। ত্ািপি সযি িটয় 
োিলাো  যটল হদয় য্াটত্ হোটিি িাত্াস ঘটি হঢাটক। ত্ািপি েযটে িাইটি রগটয় 
র্াষাটদি একো হোটো হেটলটক রদটয় ডাক্তািটক  িি পাোয়। হিাটিি হদি ওপটিি 
রিোিায় হশায়াটিা আটে, ইটচ্ছ িটল হদট  আসটত্ পারি। োই দযেিটক পাগলাগািটদ 
রিটয় য্াওয়াি সময় র্ািেি গাোঁোটগাট্টা পাটলায়ািটক রিমরশম হ টত্ িটয়টে। হস রিটে 
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এ-িারেটত্ আি একদণ্ডও থাকটি িা–হসে ইেটস আত্মীয়স্বেটিি কাটে য্াটচ্ছ 
আেটকই রিটকটল। 
 
ওপটি রগটয় হদ লাম রমস হব্র্ন্দা হেটগরন্নটসি মৃত্টদি। সরত্যই পিমাসযন্দিী হমটয় 
মা িয়রস িটলও রূপ হয্ি হফটে পেটে। রি য োঁত্ ময রে প্রকৃত্ সযন্দি–য্রদও হস-ময  
রিঃসীম আত্টঙ্ক রিকৃত্ িটয় িটয়টে। মৃত্য যি রেক পূিল মযিূটত্ল য্া হদট  প্রাণপার   াোঁর্া 
হেটে উটে রগটয়টে, হসই েটয়ি হিশ এ িও হলটগ িটয়টে মযট ি পিটত্ পিটত্। 
হশািাি ঘি হথটক হিটম এলাম িসিাি ঘটি–হয্-ঘটি আশ্চয্ল এই ঘেিাি সূেপাত্ এিং 
হশষ। ফায়াি হপ্লটস শুর্য কােকয়লা, হেরিটলি ওপি হশষ পয্লন্ত পযটে য্াওয়া র্ািটে 
হমামিারত্ আি েোটিা ত্াস। হর্য়ািগুটলা হকিল সরিটয় িা া িটয়টে হদওয়াটলি গা 
হঘোঁটষ–এ োো ঘটিি হকাটিা রেরিস িাোর্াো কিা িয়রি। লঘয পাটয় অ্রিিোটি ঘিময় 
ঘযটি হিোটত্ লাগল হিামস। হর্য়ািগুটলাটক হেটি এটি িা ল হেরিটলি পাটশ হয্ াটি 
থাকা উরর্ত্, হসই াটি। প্রটত্যকো হর্য়াটি িটস হদ টল োিলা রদটয় িাগাটিি কত্ ারি 
হদ া য্ায়।  য োঁরেটয় হদ টল হমট , করেকাে আি ফায়ািটপ্লস। রকন্তু ক্ষটণটকি েটিযও 
হর্া  জ্বটল উেটত্ হদ লাম িা। হোোঁে শক্ত িটত্ হদ লাম িা–হয্-লক্ষণ হদ টলই িয ত্াম 
রিরচ্ছদ্র অ্ন্ধকাটি আটলাি রিশািা হপটয়টে িন্ধয  আমাি। 
 
একিাি হকিল রেটজ্ঞস কিল, িসটন্তি সটন্ধটিলায় এইেয কয  ঘটি আগুি জ্বালাটিাি কী 
এমি দিকাি পেল িলটত্ পাটিি? 
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মরেলমাি হেটগরন্নস িলটলি, িড্ড োন্ডা পটেরেল, সযাোঁ সযাোঁ কিরেল–ত্াই আরম আসিাি 
পটিই িটয়রেল আগুিো। এ ি কী কিটিি, রম. হিামস? 
 
িাসল হিামস। আমাি িাহু েশল কটি িলটল, ওটি ওয়ােসি, ত্ামাক রদটয় রিটষািিা 
হয্ উরর্ত্ িয়, ত্া হত্ামাি কাটে িহুিাি শুটিরে। এ ি রকন্তু হসই ত্ামাক হসিটিি 
একান্ত প্রটয়ােি িটয় পটেটে। েদ্রমটিাদয়গণ, আপিাটদি অ্িযমরত্ রিটয় আরম র্ললাম 
ত্ামাক হ টত্–হকিিা এ াটি হদ িাি মটত্া আি রকেয হিই। হেটিরর্টন্ত য্রদ রকেয পাই 
হত্া আপিাটক োিাি, রমস্টাি হেটগরন্নস। পাদরি সাটিিটকও  িি হদি। আপাত্ত্ 
সযপ্রোত্। 
 
হপালর্য কটেটে রফটি িা-আসা পয্লন্ত আি একরে কথাও িলল িা হিামস। গুরেসযরে 
হমটি িটস িইল আমলটর্য়াটি। ত্াম্রকূটেি িীলটর্ হর্াোঁয়াি কয ণ্ডলীি মটর্য অ্দৃশয িটয় িইল 
িলটলই র্টল রর্ন্তাকয রেল রিশুষ্ক ময  ািা। কাটলা েয রু কয োঁর্টক কপাটলি হি ায় হি ায় 
অ্েস্ব রর্ন্তাি োপ হফটল শূিয হর্া  হমটল ত্ারকটয় িইল হকাি সযদূটিি পাটি। অ্িটশটষ 
এক সমটয় পাইপ িারমটয় ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উটে অ্ট্টটিটস িলটল, োয়া, 
অ্য্থা হেটি সযরিটর্ িটি িা। সমযটদ্রি ফয িফয টি িাত্াস, সূয্লটদটিি রমরি হিাদ আি ধর্য্ল–
এই রত্িটেই এ ি রিটশষ দিকাি। র্টলা, পািাটে হিরেটয় িিং র্কমরকি পাথটিি 
রত্ি হ াোঁো য্াক। সমসযাি সূে হ াোঁোি র্াইটত্ হসো সিে। কয়লা োো ইরিি র্ালাটত্ 
হগটল ইরিি হয্মি রিগটে য্ায়, উপয্যক্ত িসদ োো হব্র্ি  াোটত্ হগটলও হব্র্ি হত্মরি 
রিকল িয়। র্টলা, র্টলা, িাওয়া আি হিাদ হ টয় আসা য্াক। 
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সমযটদ্রি র্াটি র্াটি পাথটিি ওপি রদটয় িাোঁেটত্ িাোঁেটত্ হিামস িলটল, সমস্ত িযাপািো 
এিাি োন্ডা মাথায় ত্রলটয় হদ া য্াক। সিাি আটগ, এিযাপাটি য্া রকেয হেটিরে–ত্া হস 
য্ত্ ত্যচ্ছই হিাক িা হকি–পি-পি সারেটয় হফলা য্াক–ত্ািটল িত্য ি হকাটিা িযাপাি 
য্ ি োিি, রেকমটত্া োয়গায় িরসটয় ঘেিা-পিম্পিা সমূ্পণল কিা সিে িটি। েূত্-
হপ্রত্-রপশার্ শয়ত্াটিি িাত্ ঘেিায় হিই–প্রথটমই রকন্তু হসই রসদ্ধান্ত হিওয়া য্াক, 
হকমি? মািযটষি িযাপাটি রপশার্ িাক গরলটয়টে, এ-ত্ত্ত্ব মািটত্ আরম িারে িই–মি 
হথটক এ-সম্ভািিা ত্াই এটকিাটিই িাদ হদওয়া হগল। হিশ, হিশ। ত্ািটল কী পারচ্ছ 
এ ি? হকাটিা একো মািরিক উৎপাটত্ি দরুি মািাত্মক হর্াে হপটয়টে রত্ি িযরক্ত 
একেি মািা হগটে, দযেি উমাদ িটয় রগটয়টে। উৎপাত্ো জ্ঞাত্সাটি িটত্ পাটি, 
অ্জ্ঞাত্সাটিও িটত্ পাটি। এই িল রগটয় শক্ত েরম রর্ন্তাি উপয্যক্ত হক্ষে–এি ওপি 
রসদ্ধান্তি ইমািত্ ধত্রি কিা য্াক। েয়ািি এই কাণ্ডো ঘেল ক ি? রম. হেটগরন্নটসি 
কথা হমটি রিটল, রত্রি ঘি হেটে র্টল আসিাি রেক পটিই।  যিই গুরুত্বপূণল পটয়ে, 
র্টি রিটত্ পারি, উরি র্টল আসাি রমরিে কটয়টকি মটর্যই ঘেিাো ঘটেটে। হকিিা, 
হেরিটলি ত্াস হেরিটলই পটে–েটো কিা িয়রি। হশায়াি সময় িটয় য্াওয়া সটত্ত্বও 
হেরিল হেটে হকউ িটেরি–হর্য়াি পয্লন্ত সিায়রি। ত্াই হফি িলরে–উরি র্টল আসটত্-
িা-আসটত্ই িিসযেিক হসই আত্ঙ্ক এটস উপরিত্ িটয়টে োিলাি িাইটি—এিং ত্া 
ঘটেটে িাত্ এগাটিাোি মটর্যই পটি িয়। 
 
আচ্ছা এিপি আমাটদি কিণীয় িল ঘি হেটে র্টল আসিাি পি রম. হেটগরন্নটসি 
গরত্রিরর্ ত্াি েিািিরন্দি সটে রমরলটয় হিওয়া। সরত্যই উরি সটন্দটিি ঊটধ্বল। হকিিা, 
 ারি উলটে হদওয়াি িদ ত্ হকৌশলো হত্ামাি অ্োিা িয়। ফটল, েদ্রটলাটকি পাটয়ি 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

260 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

েি োপ হপলাম রেটে মারেি ওপি। গত্রদিও িৃরি িটয়রেল, মারে রেটে রেল। রম. 
হেটগরন্নস এিং আিও অ্টিটকি পাটয়ি োপ রেটে মারেটত্ রেল। ত্াি মর্য হথটক রম. 
হেটগরন্নটসি পাটয়ি োপ  য োঁটে হিওয়া  যি একো কিকি িল িা। েদ্রটলাটকি গরত্রিরর্ 
লক্ষ কটি রিরশ্চন্ত িলাম হদ লাম, উরি িারে হথটক হিরিটয়ই  যি ত্াোত্ারে 
পাদরিমশাটয়ি িারেি রদটক–মাটি রিটেি িারেি রদটক হগটেি। 
 
সটন্দি-র্ক্র হথটক ত্ািটল িাদ হগটলি রম. হেটগরন্নস। ত্াস হ লা েটমি মটত্া পণ্ড িটয় 
হগল কাি েটিয, এ িও রকন্তু ত্া োিা য্াটচ্ছ িা। কাি আরিেলাটি এত্ আোঁত্টক উেল 
রত্ি-রত্িটে সযি মািযষ–ত্াও এ িও িিসয রত্রমটি অ্দৃশয। আত্ঙ্কো এল হকাি পটথ 
রকেযটত্ই হিা া য্াটচ্ছ িা। রমটসস হপােলািটক িাদ হদওয়া য্ায়। এটকিাটিই হগাটির্ািা 
হমটয়টেটল। এমিও িটত্ পাটি, িাগাটিি োিলায় গুরে হমটি এটস দাোঁরেটয়রেল হকউ 
এমি রিকে কাণ্ড কটিটে হয্ হদট ই আত্মািাম  াোঁর্াোো িটয় রগটয়টে রত্িেটিি। রেক 
এই র্িটিি সম্ভািিাি আোস রদটয়টেি একেিই–রম. মরেলমাি হেটগরন্নস! িাগাটিি 
অ্ন্ধকাটি সাোঁৎ কটি কী হয্ি একো রমরলটয় রগটয়রেল–হদট টেি উরি, হদট টে ওোঁি 
োই।  যিই আশ্চয্ল ঘেিা। হকিিা গত্িাটত্ আকাশ হমঘলা হথটকটে। র ির ি কটি 
িৃরি পটেটে, ঘযেঘযটে অ্ন্ধকাি রিিাে কটিটে। কাটেই এটদিটক েয় হদর টয় পাগল 
কিিাি মত্লি রিটয় হকউ এটস থাকটল ত্াটক শারসলি কাটে ময  হর্টপ র্িটত্ই িটি–
িইটল অ্ন্ধকাি হদ াই য্াটি িা। োিলাি িীটর্ই একো ফয ে রত্টিক র্ওো ফয টলি 
হ াপ আটে রকন্তু িিম মারেটত্ কই কাটিা পাটয়ি োপ হত্া পটেরি। হসই কািটণই 
হেটি পারচ্ছ িা িাইটি হথটক এটস কাটিা পটক্ষ ময  িা-হদর টয় েয় হদ াটিা সম্ভি িয় 
কী কটি–সিটর্টয় িটো কথা এত্ কাে ে পযরেটয় এত্  াে কটি হগাটির্ািা রত্িটে 
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মািযষটক েয় হদ াটিাি কািণোই-িা কী, ত্াও ত্ত্ মাথায় আসটে িা। ওয়ােসি, িযট ে 
হত্া অ্সযরিটর্ো িটচ্ছ হকাথায়? 
 
িাটে িাটে িয রে, িললাম দৃঢ়স্বটি। 
 
ত্া সটত্ত্বও হেটিা আিও একেয  সূে-েয  হপটল এি মটর্যও আটলাি রিশািা হদ া য্াটি। 
ত্য রম হত্া োি, অ্ত্ীটত্ এমরি অ্টিক  াোঁপসা হকস রিটয় প্রথম-প্রথম িাকারিটর্ািারি 
হ টয়রে–হশষকাটল রকন্তু সমসযাি রিমালয়ও একলাটফ হপরিটয় রগটয়রে। কাটেই আমাি 
িয রদ্ধ য্রদ িাও হত্া, য্ত্ক্ষণ রেক ত্ত্ত্ব িাটত্ িা-আসটে, ত্ত্ক্ষণ এ-হকস রশটকয় ত্য টল 
হিট  র্টলা গুিািাসী মািটিি অ্টেষটণ সময়ো িযয় কিা য্াক। 
 
য্ ি  যরশ মিোটক রিষয়ান্তটি সরিটয় রিটয় য্াওয়াি অ্দ্ভযত্ ক্ষমত্া রেল শাললক হিামটসি 
এ রিটয় এি আটগও অ্টিক কথা িটলরে আরম। রকন্তু হসরদি কিওয়াটলি হসই িাসন্তী 
প্রোটত্ হয্োটি  াো দয-ঘণ্টা হকল্ট, রত্টিি ফলা আি হ ালামকয রর্ রিটয় সািগেল 
িকৃ্তত্া রদটয় হগল ও, হত্মিরে ক টিা হদর রি। িালকাোটি কথা িলাি র্িি হদট  
মটিই িল িা হয্ অ্ত্যন্ত িািকীয় একো হকস একেয  আটগই কয টি কয টি হ টয়টে ওি 
মরস্তষ্কটক সমার্াি িা-হপটয় িাল হেটে রদটয়টে। রিটকল হিলা কটেটে রফটি হদ লাম 
একেি দশলিাথলী িটস িটয়টেি আমাটদি হফিাি পথ হর্টয়—ইরিই রিটমষ মটর্য 
আমাটদি রফরিটয় আিটলি েয়ািি হকটসি আটলার্িায়। এক িেটিই দযেটিই রর্িলাম 
েদ্রটলাকটক পরির্য় করিটয় হদওয়াি দিকাি িল িা। রিিাে হর্িািা, এিটোট িটো 
সযগেীি িরলটি া আোঁকা ময , জ্বলজ্বটল েয়ািক হর্া  আি গরুে পার ি র্ঞ্চয ি মটত্া 
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রেটকাটলা িাক, প্রায়-করেকাে-হোোঁয়া হত্ল র্ের্টে র্য ল আি রর্িন্তি র্য রুটেি হদৌলটত্ 
হোোঁটেি কাটে রিটকারেি িাোটিা হসািারল- ালিওলা অ্মি আশ্চয্ল সাদাটে দারে হগাো 
লন্ডি আি আরফ্রকায় শুর্য একেটিিই আটে–প্রর্ণ্ড িযরক্তটত্বি অ্রর্কািী রি যাত্ 
রসংিরশকািী এিং অ্োিাি অ্রেয্ােী–ডক্টি রলয়ি স্টািলটডল। 
 
উরি হয্ এ-হেলায় আটেি, হস- িি হপটয়রেলাম। েলাি িাস্তায় িাি কটয়ক ওোঁি 
ত্ালঢযাো হর্িািাও হদট রেলাম। উরি আমাটদি কাটে হঘোঁটষিরি, আমিাও ওোঁটক সয্টত্ন 
এরেটয় রগটয়রে উরি একলা থাকটত্ োটলািাটসি িটল। এই কািটণই পয্লেটিি ফাোঁটক 
ফাোঁটক হিরশি োগ সময় কাোি িযর্াি অ্যািাটয়টেি রিেলি েেটলি গেীটি একো হোট্ট 
িাংটলা িারেটত্। এ-অ্ঞ্চটল এটল িই আি মযাপ রিটয় ত্ময় িটয় থাটকি রিটেি মটর্য 
রিটেি কােকমল রিটেই কটিি, কাটিা সািায্য হিি িা–কাটিা সটে থাটকি িা হকাটিা 
প্ররত্টিশীি সটে হমটশি িা–ত্াটদি িযাপাটি িাক গলাি িা। ত্াই অ্িাক িটয় হগলাম 
িযগ্রোটি য্ ি হিামটসি কাটে োিটত্ র্াইটলি, িিসযেিক এই উপসংিাটি অ্গ্রগরত্ 
রকেয িটয়টে রক িা। িলটলি, গাোঁটয়ি পযরলশগুটলা এটেিাটি আকাে আপিাি অ্রেজ্ঞত্া 
হত্া কম িয়–রিশ্চয় িাটল পারি পাটিি। এ-িযাপাটি আমাি এত্ আগ্রি হকি োটিি? 
আমাি মা করিলশ–হসইরদক রদটয় হেটগরন্নসিা আমাি মাসত্য টত্া োইটিাি। এটদি আরম 
োটলা কটিই রর্রি। ত্াই মি আমাি হেটে হগটে ওটদি এই হশার্িীয় পরিণরত্টত্। 
রপ্লমাউথ পয্লন্ত রগটয় রফটি এলাম আে সকাটলই  িিো হপটয়, এলাম য্রদ আপিাটদি 
ত্দটন্ত সািায্য কিটত্ পারি–এই আশায়। 
 
েয রু ত্য টল হিামস িলটল, োিাে হেটে হগল হত্া? 
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পটিি োিাটে য্াি। 
 
ত্াই িারক! এটকই িটল িন্ধয ত্ব। 
 
আত্মীয়–আটগই িটলরে। 
 
ত্া িটলটেি–মাটয়ি ত্িটফ মাসত্য টত্া োইটিাি। মালপে হকাথায়? োিাটে িারক? 
 
রকেয রকেয–হিরশিোগই হিাটেটল। 
 
রকন্তু  িিো রিশ্চয় রপ্লমাউথ  িটিি কাগটে হিটিায়রি? 
 
আটজ্ঞ িা। হেরলগ্রাটম  িি হপটয়রে। 
 
হক পারেটয়টে োিটত্ পারি? 
 
অ্রেয্ােীি িৃিৎ কৃশ িদটিি ওপি রদটয় একো োয়া হেটস হগল হয্ি। 
 
আপিাি হকৌতূ্িলো একেয  হিরশ িকটমি, রম. হিামস। 
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আমাি িযািসাই হয্ ত্াই। 
 
রুক্ষ োিো অ্রত্কটি সামটল রিটলি ডক্টি স্টািলটডল। 
 
রম. িাউন্ড হি পারেটয়টেি হেরলগ্রাম। 
 
র্িযিাদ। আপিাি প্রথম প্রটশ্নি উেটি িলি, হকসো সম্পটকল এ িও মিরিি কটি 
উেটত্ পারিরি। ত্টি রশগরগিই কিি। ত্াি আটগ রকন্তু িলাো সমীর্ীি িটি িা। 
 
আপিাি সটন্দি হকাি  াটত্ িইটে িলটত্ আপরে আটে? 
 
েিািো োিা থাকটল হত্া িলি। 
 
 াটমা া  ারিকো সময় িি কিলাম হদ রে। য্াক, আি কথা িাোটত্ র্াই িা, অ্সটেযি 
মটত্া িিিি কটি হিরিটয় হগটলি রি যাত্ রসংি রশকারি। পাোঁর্ রমরিেও হগল িা, হপেি 
রিল শাললক হিামস। রফিল সটন্ধটিলায়! উদ্ভান্ত ময চ্ছরি আি িথ পদটক্ষপ হদট ই 
িয লাম পণ্ডশ্রম িটয়টে–সযরিটর্ কটি উেটত্ পাটিরি। একো হেরলগ্রাম এটস পটে রেল। 
হর্া  িয রলটয় রিটয়ই েয োঁটে হফটল রদটল অ্রগ্নকয টণ্ড। 
 
িলটল, রপ্লমাউথ হিাটেটলি হেরলগ্রাম। রম. িাউন্ড হিি কাটে রেকািা রিটয় হেরলগ্রাম 
পারেটয় োিটত্ হর্টয়রেলাম ডক্টি স্টািলটডল য্া িটল হগটলি, ত্া সরত্য রক িা। হদ া 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

265 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

য্াটচ্ছ, সি সরত্য। সরত্যই উরি োিাটে রকেয মাল পারেটয়টেি–একিাত্ হিাটেটল 
কারেটয়টেি, ত্ািপি েযটে এটসটেি এ িকাি ত্দন্ত হদ টত্। কী িয টল ওয়ােসি? 
 
িয লাম হয্ এ-িযাপাটি ওোঁি গেীি আগ্রি িটয়টে। 
 
 যিই গেীি, িন্ধয   যি গেীি। ওোঁি এই সযগেীি আগ্রটিি মটর্যই রকন্তু একো সযটত্া 
িটয়টে–হ ইো র্িটত্ পািরে িা। রেকমটত্া িাগাল হপটয় হগটলই োিটি েে েরেটয় 
হফলা য্াটি। অ্ত্ মযষটে হপাে িা, ওয়ােসি। ফয রত্ল কটিা। সি সূে এ িও িাটত্ 
আটসরি–এটল আি অ্সযরিটর্ থাকটি িা িটল িা রে। 
 
হিামটসি কথাি ত্াৎপয্ল হয্ কত্ ারি এিং কী র্িটিি ধপশারর্ক আি অ্দ্ভযত্ কমলকাটণ্ডি 
ফটল ত্দন্ত িত্য ি রদটক হমাে রিটত্ র্টলটে, ত্ ি রকন্তু ত্া একদম িযর রি। সকাল 
হিলা োিলায় দাোঁরেটয় দারে কামারচ্ছ, এমি সমটয় হদ লাম একো এোগারে  টেি 
মটত্া আসটে িাস্তা রদটয়। গারে দাোঁোল আমাটদিই কটেটেি সামটি, লারফটয় িামটলি 
পাদরি মশায় এিং িক্ষেটিটগ হদৌটে এটলি হেত্ি রদটক। োমাকাপে পটি ধত্রি 
িটয়রেল হিামস দযেটিই হদৌটে হগলাম ওোঁি রদটক। 
 
সাংঘারত্ক উটেরেত্ িটয়রেটলি পাদরি। োটলা কটি কথাও িলটত্ পািরেটলি িা। 
িাোঁসফোঁস কিটত্ কিটত্ িলটলি : 
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অ্পটদিত্া! অ্পটদিত্ায় আমাটদি রেটেমারে ত্য টল োেটি রম. হিামস। কারুি রিস্তাি 
হিই–হকউ িাোঁর্টি িা। সিাই মিটি এ-অ্ঞ্চটল। 
 
োইটয়ি মটত্া ফযাকাটশ মযট , আত্ঙ্ক রিস্ফারিত্ হর্াট  প্রায় িার্টত্ িার্টত্ হর্োঁর্াটত্ 
লাগটলি েদ্রটলাক। হর্া -মযট ি ওইিকম অ্িিা িা-হদ টল রিঘলাত্ হিটস হফলত্াম : 
অ্িটশটষ একেয  র্াত্ি িটয় িযক্ত কিটলি েয়ািি সংিাদো। 
 
রম. হেটগরন্নস কাল িাটত্ মািা হগটেি–রত্ি োইটিাটিি হর্াট -মযট  হয্সি লক্ষণ হদ া 
হগটে, ত্াি সমস্ত ওোঁি মযট ও ফয টে উটেটে। 
 
সটেসটে হয্ি এিারেলি রিটস্ফািণ ঘেল শাললক হিামটসি সিল অ্টে, রেেটক হগল েযামযক্ত 
রত্টিি মটত্া। 
 
আপিাি এোয় আমাটদি োয়গা িটি হত্া? 
 
িটি। 
 
ওয়ােসি, হব্র্কফাস্টল পটি  াি। রম. িাউন্ড হি, র্টল আসযি, আি হদরি কিা য্ায় িা 
ত্াোত্ারে র্লযি। হক আিাি হকাথায় িাত্ রদটয় হফলটি, ত্াি আটগই হপৌঁোটত্ িটি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

267 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

পাদরি সাটিটিি িারেটত্ ওপি িীটর্ দযটো ঘি রিটয় থাকটত্ি রম. মরেলমাি হেটগরন্নস। 
িীটর্ িসিাি ঘি, রেক ওপটি হশািাি ঘি। োিলাি র্াি পয্লন্ত িাগাি। পযরলশ িা 
ডাক্তাি এটস অ্কয িল লােঘাে কিাি আটগই হপৌঁটে হগলাম আমিা। রগটয় য্া হদ লাম, 
হুিহু ত্াি িণলিা রদরচ্ছ। দৃশযো ইিেীিটি হত্ালিাি িয়। 
 
ঘটিি আিিাওয়া এমিই েয়ািি আি গুটমাে হয্ হঢাকাি সটেসটে মিো রিষণ্ণ িটয় 
পটে। র্াকিো ঘটি ঢয টকই োিলা  যটল রদটয়রেল ত্াই িটক্ষ, িইটল আিও অ্সিয 
হেকত্। এি কািণ হিার্ িয় একো হত্টলি িারত্–ঘটিি রেক মা  াটি। হেরিটলি 
ওপি হসো ত্ িও দপদপ কটি হর্াোঁয়া োেটে। পাটশি হর্য়াটি হিলাি রদটয় িটস রম. 
মরেলমাি হেটগরন্নস। েয োঁর্াটলা থযত্রি হেটল এরগটয় এটসটে সামটিি রদটক র্শমা হোো 
হেটল হত্ালা কপাটলি ওপি শীণল ময ো োিলাি রদটক হফিাটিা। মিা হিাটিি মযট  হয্ 
রিকে রর্হ্ন প্রকে িটয় উেটত্ হদট রেলাম–অ্রিকল হসই আত্ঙ্ক এোঁিও মযট ি পিটত্ 
পিটত্ ফয টে উটেটে। িাত্-পা মযর্টে িটয়টে অ্স্বাোরিকোটি প্রর্ণ্ড একো আত্ঙ্ক 
মযিূটত্লি আক্রমটণ হিোঁরকটয় আেি কটি রদটয় রগটয়টে িাটত্ি দশ আেয ল। হিশিাস 
সমূ্পণল–রকন্তু ত্া ত্াোহুটো কটি পটিটেি। আটগই শুটিরেলাম, িাটত্ শুটয়টেি–রিোিায় 
হশায়াি রর্হ্ন আটে।  যি হোটি ঘটেটে এই মমলারন্তক ঘেিা। 
 
এটিি মৃত্য যমিটল হঢাকাি সটেসটে হিামটসি সিলাটে হয্ কী র্িটিি আশ্চয্ল পরিিত্লি 
হদ া হগল, ত্া হয্ িা হদট টে হস কল্পিাই কিটত্ পািটি িা হয্ কী রিদারুণ রিদয যৎগরত্ 
সযপ্ত থাটক। ওি িাইটিি িথ-প্রকৃরত্ি অ্ন্তিাটল। মযিূটত্লি মটত্া র্িমটি িল হয্ি 
প্ররত্রে অ্ণযপিমাণয সোগ, সত্কল, হুোঁরশয়াি। উজ্জ্বল িল দযই হর্া , শক্ত িল হপরশ। হয্ি 
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িযগ্র ত্ৎপিত্াি িি রিদয যৎশরক্ত সঞ্চারিত্ িল সািাটদটি। োিলা রদটয় িাগাটি হিরিটয় 
রগটয় হফি রফটি এল ঘটি। হিশ িাি কটয়ক ঘিময় র্িরকপাক রদটয় েযটে হগল ওপটিি 
হশািাি ঘটি। 
 
দ্রুত্ হর্া  িয রলটয় রিল শয়িকটক্ষি ওপটি িীটর্ ডাইটি িাোঁটয় এক র্াোয়  যটল রদটল 
োিলা। সটেসটে িয লাম মটিি মটত্া রকেয একো হর্াট  পটেটে। হকিিা, পািা  যটল 
হয্টত্ই হসািাটস হর্োঁরর্টয় উটে  য োঁটক পেল িীটর্। দযমদযম কটি হিটম হগল রসোঁরে হিটয়, 
রেেটক হিরিটয় হগল োিলা রদটয়, সোি উপযে িটয় শুটয় পেল িাগাটিি মারেটত্। 
আিাি দাোঁরেটয় উেল একলাটফ, রফটি এল ঘটি এিং সি রকেযই এমি একো প্রর্ণ্ড 
উৎসাি উেীপিাি মটর্য কটি র্লল হয্ি রশকাটিি রেক হপেিরেটত্ এটস পটেটে 
রশকারি কয কয ি। অ্রত্ মামযরল হত্টলি িারত্োটক অ্সীম মটিাটাটয্াগ রিটয় হদ ল। 
হ াটলি মাপ রিল। রর্মরিি ওপি হয্ অ্ভ্র-আচ্ছাদি আটে, আত্শকাটর্ি মটর্য রদটয় 
হসো অ্টিকক্ষণ  যি  য োঁরেটয় হদ ল, ত্ািপি ওপি হথটক  ারিকো োই হর্োঁটে রিটয় 
িা ল  াটমি হেত্ি। সিটশটষ ডাক্তাি আি পযরলশ আসটত্ই রম. িাউন্ড হিোঁটক রিটয় 
হিরিটয় এল িাইটি। 
 
িলটল, ত্দন্ত সাথলক িটয়টে। পযরলটশি সটে এ রিটয় আটলার্িা কিাি ইটচ্ছ আমাি 
হিই। ত্টি আপরি দয়া কটি িটল হদটিি, হয্ি ওোঁিা হশািাি ঘটিি োিলা আি িসিাি 
ঘটিি হত্টলি িারত্–এই দযটো রেরিটসি ওপি হিরশ িেি হদি। প্রটত্যকোই ত্দটন্ত 
সািায্য কিটি, রূ্োন্ত রসদ্ধান্ত রিটত্ কাটে লাগটি। এি হিরশ  িি য্রদ র্ায় পযরলশ, 
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আমাি কটেটে রগটয় হয্ি হদ া কটি। ওয়ােসি, র্টলা এিাি অ্িয িযাপাটি মি হদওয়া 
য্াক। 
 
পযরলরশ িযাপাটি শট ি হগাটয়ন্দাি িাক গলাটিা হিার্ িয় মিঃপূত্ িয়রি পযরলশ মিটলি, 
অ্থিা িয়টত্া আশািযিক হকাটিা ত্দন্তসূে হপটয় হসইরদটকই েযটেরেল পযরলশ–কািণ 
য্াই হিাক িা হকি, পটিি দযটো রদি হকউ হর্ৌকাে মাোল িা আমাটদি। এই দয-রদটিি 
হিরশি োগ সময় কটেটেই িইল হিামস, পাইপ োিল সমাটি আি রিটোি িটয় িইল 
রদিাস্বটে। মাট  মাট  একাই হিরিটয় হয্ত্ হিোটত্ রফিত্ হিশ কটয়ক ঘণ্টা পটি রকন্তু 
ঘযণাক্ষটিও িলত্ িা হকাথায় রগটয় কী কটি এল। এি মটর্য একো এেটপরিটমে কটি 
অ্িশয হদর টয় রদটল ত্দটন্তি লাইিো কী। মরেলমাি হেটগরন্নটসি মৃত্য যি িাটত্ ত্াি ঘটি 
হয্ হত্টলি িারত্ হদট  এটসরে, হুিহু হসই রডোইটিি একো হত্টলি িারত্ রকটি আিল 
িাোি হথটক। একই হত্ল রদটয় েিল িারত্ো এিং… জ্বারলটয় হিট  হদ ল হত্ল 
ফয টিায় কত্ক্ষটণ–রিটসিো রলট  িা ল কাগটে। আিও একো এেটপরিটমে কটিরেল 
অ্ত্যন্ত অ্প্রীরত্কি এেটপরিটমে–েীিটি েয লটত্ পািি রক িা সটন্দি। 
 
একরদি রিটকটলি রদটক আমাটক িলল, ওয়ােসি, রিশ্চয় লক্ষ কটিে–রিরেন্ন ঘেিাি 
রিরেন্ন রিটপাটেলি মটর্য একো রিষয় রকন্তু প্ররত্টক্ষটেই হদ া হগটে। প্রথটমই ঘটি হয্ 
ঢয টকটে, অ্দ্ভযত্োটি ত্াি উপি প্রোি রিস্তাি কটিটে ঘটিি আিিাওয়া। মরেলমাি 
হেটগরন্নটসি িণলিা মটি কটি হদ । ডাক্তাি ঘটি ঢয টকই অ্জ্ঞাটিি মটত্া হর্য়াটি পটে 
য্াি। েয টল হগরেটল? য্াচ্চটল! রকন্তু আমাি মটি আটে। িাউসরকপাি রমটসস হপােলািও 
ঘটি ঢয টক অ্জ্ঞাি িটয় য্ায়–পটি োিলা  যটল হদয়। রদ্বত্ীয় হক্ষটে মরেলমাি হেটগরন্নটসি 
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ঘটি আমিা ঢয টক হেি হপটয়রেলাম একো দম আেকাটিা আিিাওয়া। োিলা য্রদও 
হ ালা রেল, ত্িযও ঘটি হঢাকাি সটেসটে হসই দম আেকাটিা গুটমাে আিিাওয়াি 
অ্রেজ্ঞত্া র্ে কটি েয লটত্ পািটি িটল মটি িয় িা! হ াোঁে রিটয় হেটিরে হয্-র্াকিো 
প্রথটম ঘটি োিলা  যটলরেল, হস হির্ািাও এমি অ্সযি িটয় পটেটে হয্ রিোিা হেটে 
উেটত্ পািটে িা। ওয়ােসি, িটলা রদরক প্ররত্টক্ষটে এইোটি কারিল িটয় পোি 
মাটিো কী? কীটসি ইরেত্ প্রচ্ছন্ন িটয়টে এি মটর্য? রিষাক্ত আিিাওয়া, ত্াই িয় রক? 
আিও আটে–প্ররত্ হক্ষটে ঘটিি মটর্য রকেয-িা-রকেয জ্বলটে। প্রথম হক্ষটে র্য রিি আগুি; 
রদ্বত্ীয় হক্ষটে, হত্টলি িারত্। র্য রিি আগুি িা িয় দিকাি িটয়রেল রকন্তু হত্টলি িারত্ো 
ইটচ্ছ কটি জ্বালাটিা িটয়রেল–হত্ল পযেটত্ কত্ো সময় লাটগ এেটপরিটমে কটি 
হদট রে, রদটিি আটলা হফােিাি পটিও জ্বালাটিা িটয়রেল িারত্ো। এই রত্িটে 
রেরিটসি মটর্য রিশ্চয় একো রিগূঢ় সম্পকল আটে। আগুি, দম-আেকাটিা আিিাওয়া, 
আি সিটশটষ উমেত্া অ্থিা মৃত্য য। পরিষ্কাি। িল হত্া? 
 
মটি হত্া িটচ্ছ। 
 
কাে শুরু কিাি মটত্া একো অ্িযরমরত্ এইোটি  াো কটি রিটয় এটগাটিা য্াক। 
প্রটত্যকিাি ঘটিি মটর্য রকেয একো হপাোটিা িটয়টে। ফটল এমি একো িাম-িা-োিা 
রিষময় আিিাওয়াি সৃরি িটয়টে য্াি প্রোি হথটক হকউই হিিাই পায়রি। হিশ, হিশ। 
প্রথম হক্ষটে, হেটগরন্নস োইটিাটিি হিলায়–রেরিসো িা া িটয়রেল র্য রিি আগুটি। 
োিলা িন্ধ রেল য্রদও, রকন্তু র্য রিি হর্াোঁয়া হিরিটয় রগটয়টে রর্মরি রদটয়। রিষোি কােও 
িটয়টে হদরিটত্। রকন্তু রদ্বত্ীয় হক্ষটে, রমস্টাি মরেলমাি হেটগরন্নটসি ঘটি, হত্টলি িারত্ি 
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মটর্য রেরিসো হপাোটিা িটয়টে িটল হর্াোঁয়া হিরিটয় য্াওয়াি হত্মি সযটয্াগ পায়রি; ত্াই 
রিটষি রক্রয়া িটয়টে  যিই ত্াোত্ারে, প্রোিো িটয়টে প্রর্ণ্ড। হসইকািটণই প্রথম হক্ষটে 
একরে হমটয় রিটষি সংেটশল আসটত্-িা-আসটত্ই মািা রগটয়টে হমটয়টদি হদিয্ে 
পযরুষটদি র্াইটত্ অ্টিক হিরশ অ্িযেূরত্ সটর্ত্ি িটলই কােো িটয়টে দ্রুত্ রকন্তু 
পযরুষটদি হক্ষটে মৃত্য যি িদটল এটসটে সামরয়ক অ্থিা িায়ী উমেত্া রিষোি প্রথম 
কাে হিার্ িয় ত্াই পাগল করিটয় হদওয়া। রদ্বত্ীয় হক্ষটে সমূ্পণল িটয়টে রিষরক্রয়া। এই 
দযই ঘেিা হথটক েি হদ া য্াটচ্ছ, অ্ন্তিাটল কাে কটিটে এমি একো রিষ য্া পযটে 
রগটয় হর্াোঁয়াি আকাটি প্রথটম রিদারুণ আত্ঙ্ক সৃরি কটি পাগল কটি হদয় মািযষটক–
ত্ািপটি আটি মৃত্য য। 
 
য্যরক্তি এই র্ািািারিকত্া মগটেি মটর্য রিটয় হদৌটে হগলাম মরেলমাি হেটগরন্নটসি ঘটি–
আোঁরত্পাোঁরত্ কটি  য োঁেলাম মািণদ্রিযোি অ্িরশিাংশ। হত্টলি িারত্ি অ্ভ্রআচ্ছাদটিই এ-
রেরিস হলটগ থাকাি কথা–হয্ াটি লারগটয় িা টল রিটে পযটে হর্াোঁয়া িটয় য্াটি। সরত্যই 
হদ লাম স্তটি স্তটি সাোটিা রকেয োই েটম িটয়টে হর্াোঁয়া আেকাটিাি আচ্ছাদটিি মটর্য 
রকিািা রঘটি  ারিকো িাদারম পাউডাি–ত্ িও হপাটেরি। ত্য রম হত্া হদ টল অ্টর্লক 
পাউডাি ত্য টল িা লাম  াটমি মটর্য। 
 
অ্টর্লক হকি? 
 
োয়া ওয়ােসি, সিকারি পযরলশিারিরিি অ্ন্তিায় িওয়া আমাি উরর্ত্ িয়। প্রমাণ-েমাি 
য্াই পাই িা হকি, ওটদি েটিয ত্া হিট  আরস রিটে সিাই িা। অ্ভ্র আচ্ছাদটিি 
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কীটসি গুোঁটো এ িও হলটগ িটয়টে, ওটদি িয রদ্ধ থাটক, সংগ্রি করুক। ওয়ােসি, এিাি 
শুরু িটি আমাটদি এেটপরিটমে। োিলাো হ ালা থাক–সমাটে আমাটদি এ িও 
দিকাি আটে–অ্কালমৃত্য য ঘোটত্ র্াই িা। ত্য রম িসটি হ ালা োিলাি র্াটি আমলটর্য়াটি 
রিটেি িযরদ্ধ  াোঁরেটয় য্রদ হিাট া এেটপরিটমে িন্ধ কিাি সমটয় এটসটে িস্তটক্ষপ 
কিটি। কী িলটল? এেটপরিটমটে ত্য রমও অ্ংশ হিটি? আটি আটি োয়া, হত্ামাটক 
আরম রর্রি–রেক এমিোই আশা কটিরেলাম। রেক আটে োয়া, রেক আটে। হেরিটলি দয-
রদটক পাত্লাম দযেটিি হর্য়াি রিষ হথটক সমাি দূিটত্ব িইলাম দযেটি–িসি মযট ামযর । 
দিো হ ালা থাকয ক। দযেটিই রকন্তু রিটষি  প্পটি সমাি োটি পেি, সমাি োটি হেি 
পাি রিটষি হর্াোঁয়া কাে কিটে কীোটি এিং সমািোটি সযটয্াগ পাি িাোিারে িটয় 
য্াওয়াি আটগই এেটপরিটমে েন্ডয ল কটি হদওয়াি। পরিষ্কাি হত্া? হিশ, হিশ।  াম 
হথটক রিটষি গুোঁটো িাি কটি িা লাম জ্বলন্ত িারত্ি আচ্ছাদটি। এইিাি! ওয়ােসি, 
িটস পটো, োয়া িটস পটো। হদট া, হকাথাকাি েল হকাথায় দাোঁোয়। 
 
হিরশ হদরি িল িা। েয়ংকিিা এল অ্ত্যন্ত দ্রুত্ পদটক্ষটপ অ্ত্যন্ত অ্দ্ভযত্ পদসঞ্চাটি। 
হর্য়াটি হর্টপ িসিাি আটগই িারসকািটন্ধ্র হেটস এল ঘি মৃগিারেি একো কেয  গুে-
পাক-হদওয়া গন্ধ। উগ্র রিরর্ে হসই গটন্ধি প্রথম  াোঁপোটত্ই আরম আি আমাি মটর্য 
িইলাম িা–আমাি মরস্তষ্ক, আমাি কল্পিাশরক্ত হয্ি হিিাত্ িটয় হগল অ্টিযি িাটত্ কতৃ্লত্ব 
িািালাম আমািই মগে আি কল্পিাি ওপি। হর্াট ি সামটি দূিন্ত ঘূরণলপাটকি মটত্া 
ঘযিপাক হ টত্ লাগল িীিন্ধ্র ত্রমস্রাময় কাটলা োয়া। রশউটি উেল আমাি অ্ন্তিাত্মা। 
অ্কস্মাৎ একো িামিীি আত্ঙ্ক সঞ্চারিত্ িটয় হগল আমাি অ্ণযটত্ পিমাণযটত্ মি 
িলটল, কয ণ্ডলী পাকাটিা ওই রিকে হমঘপযটিি মটর্য হয্ি পযিীেূত্ িটচ্ছ রিশ্বব্র্হ্মাটণ্ডি 
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য্ত্ রকেয িক্ত-েল-কিা রিেীরষকা। ওিা হয্ি ওত্ হপটত্ িটয়টে পযরু োয়াি মটর্য, 
সময় গুিটে একটয্াটগ আমাি ওপি  াোঁরপটয় পোি েটিয। িণলিাত্ীত্ হসই হলামিষলক 
অ্িযেূরত্ মযিূটত্লি মটর্য রসরেটয় ত্য লল আমাি সিল অ্ে। দয রিয়াি সমস্ত দািিীয় আি 
েয়াল শয়ত্ারিটক প্রত্যক্ষ কিাি েটয় আরম হয্ি পাগল িটয় হগলাম। মটি িল হয্ি 
রিকষ হমটঘি মটত্া ঘযিপাক  াওয়া কৃষ্ণ োয়াি মটর্য সটি সটি য্াটচ্ছ অ্েস্র আিো 
আকৃরত্ োসটে, কাটে আসটে, আিাি দূটি সটি য্াটচ্ছ। ত্ািা হকউ েি িয় রকন্তু ত্ািা 
হৃৎরপণ্ড স্তব্ধ কটি হদওয়াি মটত্া েয়ািি। প্ররত্মযিূটত্লই মটি িল এই িযর  রসোঁরেি ওপি 
শুিি েয়ংকটিি পদধ্বরি–য্াি োয়া হদ ামাে রিঃসীম আত্টঙ্ক অ্ন্তিাত্মা রিদীণল িটয় 
য্াটি আমাি। অ্থর্ হস হক, কীিকম ত্াটক হদ টত্ রকেযই োরি িা–িয টত্ পািরে িা। 
রকন্তু এই িা-হিা া আত্টঙ্কি  প্পটি অ্সাে িটয় এল আমাি জ্ঞািিযরদ্ধ হর্ত্িা–ক্ষটণ 
ক্ষটণ মটি িল অ্িণলিীয় অ্রিশ্বাসয অ্স্বাোরিক এমি রকেয একো ঘেটত্ র্টলটে, 
রিশ্বব্র্হ্মাটণ্ড য্াি ত্য লয িরেি আি রদ্বত্ীয় হিই। আরম অ্িযেি কিলাম কল্পিাত্ীত্ 
আত্টঙ্ক। আমাি র্য ল  াো িটয় য্াটচ্ছ, গাটয় কাোঁো রদটচ্ছ, হকােি হথটক হর্া  রেকটি 
হিরিটয় আসটত্ র্াইটে, ময ো িাোঁ িটয় রগটয়টে, রেেো র্ামোি মটত্া শক্ত িটয় িাইটি 
 য টল পটেটে। এমি একো ত্য মযল িট্টটগাল, একো রিকে রিপয্লয় হলটগ হগল মরস্তটষ্কি 
হকাটষ হকাটষ হয্ মটি িল হয্টকাটিা মযিূটত্ল রেোঁটে য োঁটে দলা পারকটয় য্াটি মগটেি 
সিকো িায়য। েীষণ েটয় আত্লগলায় িযকফাো িািাকাি কিটত্ হগলাম–রকন্তু গলা রদটয় 
িীেৎস ককলশ হয্-আওয়ােো হিটিাল–হসো িয র  আমাি িয়–হয্ি কাকা কটি হকোঁটদ 
উেল একো দাোঁেকাক। অ্রত্িটো দযঃস্বটেও এটিি ডাক হয্ আমাি গলা রদটয় ক টিা 
হিটিাটত্ পাটি োিটত্ও পারিরি। গা িাত্ পা রিম িটয় হগল স্বকটণল হসই রিকৃত্ ধ্বরি 
শুটি। আত্টঙ্কি এই সিলটিটশ িাগপাশটক হ টে হফটল পরিোণ পাওয়াি েটিযই 
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প্রাণপটণ, হদটিি আি মটিি হশষ শরক্তরিন্দয সঞ্চয় কটি, সীমািীি ধিিাটশযি পযিীেূত্ 
হমটঘি ফাোঁক রদটয় ত্াকালাম হিামটসি পাটি। অ্িশ অ্রক্ষপটে পলটকি েটিয হেটস 
উেল একো সাদা করেি আত্ঙ্ক রিকৃত্, দযমটোটিা-মযর্টোটিা েয়াল ময চ্ছরি। রেক এই 
দৃশয, এই আত্ঙ্ক হদট রে এি আটগ দয রে মৃত্টদটিি মযট । তৃ্ত্ীয়িাি হদ লাম য্াি মযট  
হস আমাি প্রাণারর্ক িন্ধয  শাললক হিামস। হিামস! হিামস! হিামস! হিামটসি মযট ি এই 
েয়ািক হর্িািাই র্ািযক হিটি েেত্া কারেটয় রদল আমাি। মযিূটত্লি মটর্য আমাি হর্ত্িা 
আসন্নমৃত্য য আি উমেত্াি িিককয ণ্ড হথটক রেকটি হিরিটয় এল িাইটি রফটি এল আমাি 
শরক্ত আি মরস্তটষ্কি সযিত্া। হর্য়াি হথটক লারফটয় হগলাম। হিামসটক দয-িাটত্ েরেটয় 
র্টি েলটত্ েলটত্ কাত্ িটয় হমট টত্ গরেটয় পেটত্ পেটত্ও হকাটিামটত্ রেেটক 
এলাম দিো রদটয় িাইটি এিং আেটে পেলাম ঘাস োওয়া েরমি ওপি। অ্িশয হদটি 
প্রায় রিলযপ্ত হর্ত্িা রিটয় পাশাপারশ পটে িইলাম দযই িন্ধয । আেয ল পয্লন্ত িাোটত্ 
পািলাম িা–শুর্য হেি হপলাম র্ািরদটক হয্ি হিটর্ হ লা কিটে প্রাণদায়ী সূয্লিরি 
আত্টঙ্ক োসা িািকীয় হমঘ রেন্নরেন্ন কটি উজ্জ্বল রিত্কি ত্পি রকিণ এরগটয় আসটে 
হয্ি আত্মাি কাটে শয়ত্াটিি মযরে রশরথল িটয় য্াটচ্ছ অ্রুণ হদটিি উষ্ণ েটশল—
কয য়াশাি গাঢ় অ্িগুেি হয্োটি রদকরদগন্ত হথটক একেয  একেয  কটি উটে রগটয় রমরলটয় 
য্ায়, রেক হসইোটি েমাে িাোঁর্া িণলিাত্ীত্ হসই আত্ঙ্ক হমঘও ওপটি উটে হকাথায় হয্ি 
রমরলটয় হগল–মটিি হেত্ি হথটকও রিকষ হমটঘি রত্টিার্াি ঘেল। মি আি হদটিি 
শরক্ত পযটিাপযরি রফটি িা-আসা পয্লন্ত ঘাটম হেো কপাল মযেটত্ লাগলাম ঘাটস িটস 
েয়াত্ল হর্াট  পিেটিি মযট ি রদটক ত্ারকটয় আসন্ন মযত্য যি অ্পরস্রয়মাণ লক্ষণ হদট  
হিা িাি হর্িা কিটত্ লাগলাম এইমাে কী র্িটিি অ্রেজ্ঞত্াি মটর্য রদটয় এলাম 
দযেটি। 
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অ্িটশটষ োো োো গলায় হিামস িলটল, োয়া, আমাটক ক্ষমা কটিা। এ-
এেটপরিটমটে িন্ধয টক হেটি আিা আমাি উরর্ত্ িয়রি। 
 
হিামসটক এোটি রির্রলত্ িটত্ ক টিা হদর রি। এোটি ওি হেত্টিি হর্িািা ক টিা 
হর্াট  পটেরি। ত্াই আটিটগ হকোঁটপ উেল আমাি গলা। 
 
িললাম, হিামস, হত্ামাি কাটে লাগটত্ হপটিরে, এইোই হত্া আমাি সিটর্টয় িটো 
আিন্দ। 
 
মযিূটত্লি মটর্য রফটি এল ওি রর্িপরিরর্ত্ মযট ি হর্িািা আটশপাটশ য্ািা থাটক। ত্ািাই 
হর্টি হিামটসি িাইটিি এই হ ালস। রকেযো হকৌত্য ক, রকেযো রেদ্রাটেষী ময চ্ছরি রদটয় 
হঢটক হদয় হকামল অ্ন্তি-প্রকৃরত্। িলটল, োয়া ওয়ােসি, িত্য ি কটি আমাটদি পাগল 
িািাটিাি আি দিকাি রেল িা। পাগল িটয়রেলাম িটলই এ-োত্ীয় এেটপরিটমে 
কিটত্ রগটয়রেলাম। রিটষি রক্রয়া হয্ এত্ আর্মকা আি এত্ প্রর্ণ্ড িটি–কল্পিাও 
করিরি।  টেি মটত্া কটেটে ঢয টক লম্ফো র্টি িাটকি কাে হথটক দূটি সরিটয় হিট  
হিরিটয় এল হিামস েয োঁটে হফটল রদটল কাোঁো হ াোঁটপি মটর্য। ঘিো একেয  পরিষ্কাি হথাক। 
ওয়ােসি, আটগি েযাটেরেগুটলা ঘটেটে কীোটি, এ ি রিশ্চয় িযট ে? 
 
এটেিাটি। 
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উটেশয রকন্তু এ িও অ্েি। এটসা, এই কয িিটি িটস আটলার্িা কিা য্াক। রিশ্রী 
গযাসো হয্ি এ িও গলায় আেটক িটয়টে। সিকো প্রমাণ রকন্তু মরেলমাি হেটগরন্নসটকই 
ফাোঁরসটয় রদটচ্ছ। প্রথম েযাটেরডটত্ রত্রি  যি কটিটেি, রদ্বত্ীয় েযাটেরডটত্ রত্রি রিটে 
 যি িটয়টেি। প্রথটমই একো িযাপাি হ য়াল িা টত্ িটি। হেটগরন্নস পরিিাটি একো 
পযটিাটিা  গো আটে। পটি অ্িশয ত্া রমটে হগটে।  গোো কত্ ারি রত্ক্তত্াি সৃরি 
কটিরেল–পটি হয্ সরত্য সরত্যই ত্া অ্ন্তি হথটক রমটে য্ায়রি ত্াি রিশদ  িি 
হকাটিারদিই আি োিা য্াটি িা। মরেলমাি হেটগরন্নটসি হশয়াটলি মটত্া েয োঁটর্াটলা ময , 
র্শমা ঢাকা পয োঁরত্ি মটত্া হোটো রূ্ত্ল হর্া  হদ টল মটি িয় িা অ্ন্তি হথটক ক্ষমা কিাি 
মািযষ উরি। িাগাটি কী হয্ি একো ঘযটি হিোটচ্ছ এই  িিো শুটি সামরয়কোটি 
আমাটদি মি অ্লীক একো রস্তটত্বি রদটক েযটে রগটয়রেল– িিো রকন্তু ওই েদ্রটলাটকিই 
হদওয়া। হগাো হথটকই আমাটদি েয ল পটথ র্ারলটয় হদওয়াি হপেটি ওোঁি একো উটেশয 
রেল–হসাো কথায় য্াটক িলি হমারেে। সিটর্টয় িটো কথা, ঘি হেটে হিরিটয় য্াওয়াি 
আটগ হত্টলি িারত্টত্ উরি গুোঁটোো িা হিট  হগটল আি হক িা টি িলটত্ পাি? উরি 
ঘি হেটে হিরিটয় হয্টত্-িা-হয্টত্ই ঘটেটে ঘেমাো। অ্িয হকউ ঘটি ঢয কটল রত্ি 
োইটিাটিিা হর্য়াি হেটে উটে দাোঁোত্ রিশ্চয় হেরিটলি কাে হথটক সটি আসত্। ত্া 
োো, কিলওয়াটলি মটত্া রিরুপদ্রি অ্ঞ্চটল শারন্তরপ্রয় িারসন্দািা িাত্ দশোি পি কাটিা 
িারেটত্ সামারেকত্া িা টত্ য্ায় িা। কাটেই, সি পটয়ে একরদটকই ময  কটি আটে–
মরেলমাি হেটগরন্নটসি রদটক অ্পিার্ী রত্রিই স্বয়ং। 
 
ওোঁি রিটেি মৃত্য যো ত্ািটল আত্মিত্যা? 
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হদট  হসইিকমই মটি িটত্ পাটি অ্সম্ভি রকেয িয়। রত্ি োইটিাটিি এ-িাল হয্ 
কটিটে, অ্িযত্াটপ জ্বটলপযটে  াক িটয় হস হয্ রিটেি িাটত্ রিটেটক একইোটি হমটি 
প্রায়রশ্চে কটি হগটে, এইোই স্বাোরিক িটল মটি িয়। ত্টি এ-রসদ্ধাটন্তি রিরুটদ্ধ 
কটয়কো প্রিল য্যরক্ত আটে। ইংলটন্ড একেিই োটিি। ত্াি রিটেি মযট  সি শুিি 
িটল অ্যাপটয়েটমেও কটি হিট রে। আটি! একেয  আটগই েদ্রটলাক এটস হগটেি 
হদ রে! এরদটক আসযি, ডক্টি রলয়ি স্টািলটডল। ঘটি িটস এমি একো রিরত্রগরচ্ছরি 
হকরমকযাল এেটপরিটমে কটিরে হয্ আপিাি মটত্া রিরশি েদ্রটলাকটকও ঘটি আি 
আপযায়ি কিা য্ায় িা। 
 
কোং কটি হগে হ ালাি আওয়াে শুিলাম। িাগাটিি পটথ আরিেূলত্ িল সযরি যাত্ 
আরফ্রকাি অ্রেয্ােীি িােকীয় মূরত্ল। সরিস্মটয় হর্টয় িইটলি আমাটদি গাোঁইয়া কয টিি 
রদটক। 
 
ঘণ্টা াটিক আটগ আপিাি রর্রে হপলাম, রম. হিামস। আসটত্ িটলটেি িটল এলাম। 
রকন্তু িোৎ শমি পাোটিা িল হকি িয লাম িা। 
 
আপিাি মযট  িযাপািো সরিস্তাি হশািিাি েটিয। ত্ািপি আপরি য্াটিি আপিাি 
োয়গায়, আমিা য্াি আমাটদি হডিায়। য্াই হিাক, এটস র্িয কটিটেি। এইোটি ফাোঁকা 
োয়গায় আকাটশি িীটর্ আপিাটক আপযায়ি কিটত্ িটচ্ছ িটল রকেয মটি কিটিি িা। 
এইমাে একো হলামিষলক কারিরিি মালমশলা সংগ্রি কিলাম আরম আি আমাি এই 
ডাক্তাি িন্ধয রে। কারিরিি িাম রদটয়রে–করিশ-আত্ঙ্ক। ত্া োো, আপিাি সটে হয্সি 
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আটলার্িায় িসি এ ি, ত্া আপিাটক িযরক্তগত্ আঘাত্ িািটত্ পাটি। হসইরদক রদটয় 
এ াটি আপরি রিিাপদ, আরে পাত্াি হকউ হিই। 
 
ময  হথটক র্য রুেো িারমটয় কটোি হর্াট  হিামটসি পাটি র্াইটলি রসংিরশকারি 
অ্রেয্ােী। 
 
মশায়, আমাটক িযরক্তগত্ আঘাত্ িািটত্ পাটি এমি কী িযাপাি আপিাি হপটে আটে 
আমাি মাথায় আসটে িা। 
 
মরেলমাি হেটগরন্নসটক  যি কিাি িযাপাি। িলটল হিামস। 
 
মযিূটত্লি েটিয মটি িল সশস্ত্র থাকটলই িযর  োটলা কিত্াম। স্টািলটডটলি প্রিৃরে-
প্রকরেত্ েীষণ ময ো রিটমষ মটর্য কালটর্-লাল িটয় হগল, অ্োটিি মটত্া জ্বটল উেল 
দযই হর্া । দরেি মটত্া ফয টল উেল িটগি রশিা–দয-িাত্ মযটো কটি িাটঘি মটত্া লারফটয় 
হগটলি হিামটসি রদটক। থমটক দাোঁরেটয় হগটলি পিক্ষটণই প্রিল হর্িায় আসযরিক রিংস্র 
প্রিৃরেগুটলাি লাগাম হেটি র্িটলি–িোৎ এমি েয়ংকিোটি োন্ডা িটয় হগটলি য্া ত্াোঁি 
হক্রাটর্ি অ্কস্মাৎ রিটস্ফািটণি র্াইটত্ও হিরশ রিপজ্জিক িটল মটি িল। 
 
রম. হিামস, িহুরদি িিলিটদি সটে ঘি কটিরে, আইিকািযটিি িাগাটলি িাইটি েীিি 
কারেটয়রে, দিকাি িটল আইি আরমই সৃরি কটিরে–দণ্ডমযটণ্ডি কত্লা আরমই িটয়রে। দয়া 
কটি ত্া মটি িা টিি। আপরি ে ম হিাি, এো আরম র্াই িা। 
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আরমও আপিাটক আিত্ কিটত্ র্াই িা, ডক্টি স্টািলটডল। হসইেটিযই হত্া পযরলশ িা-
হডটক আপিাটক এটিরে। আমাি সরদটচ্ছি এইোই রক েি প্রমাণ িয়? 
 
অ্যাডটেঞ্চাি-আকীণল েীিটি এই প্রথম িযর  েয় হপটলি ডক্টি স্টািলটডল। সশটব্দ শ্বাস 
হেটি িসটলি পাটশ। হিামটসি আর্িটণ প্রশান্ত অ্েয়–উদরিগ্ন পযরুটষি অ্ন্তটি প্রটলপ 
হদওয়াি পটক্ষ য্টথি। রিশাল থািাি মটত্া দয-িাত্ িািকটয়ক মযটো কটি এিং  যটল 
রিেরিে কটি আপি মটি কী হয্ি িলটলি ডক্টি স্টািলটডল। 
 
ত্ািপি িলটলি, কী র্াি িলযি হত্া?  যটল িলযি মশায়, র্ালারক কিটত্ য্াটিি িা। 
আটে আটে কথা োেয ি– যটল িলযি। আি য্রদ র্াপ্পা হমটি িারেমাত্ কিি হেটি থাটকি 
 যি  ািাপ োয়গায় র্ালারক কিটত্ এটসটেি হেটি িা টিি। 
 
আরম হত্া  যটলই িলি–িইটল আপরি মি  যলটিি কী কটি। হ ালাটমলা িাওয়াো 
পািেরিক িযাপাি হত্া। এিপি আরম য্া কিি, হসো রকন্তু পযটিাপযরি রিেলি কিটে 
আপরি কীোটি আত্মসমথলি কিটিি, ত্াি ওপি। 
 
আত্মসমথলি? 
 
িযাোঁ, মশাই িযাোঁ। 
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কী িযাপাি? 
 
মরেলমাি হেটগরন্নসটক  যি কিাি অ্রেটয্াটগি িযাপাটি। 
 
রুমাল িাি কটি কপাল মযেটত্ মযেটত্ স্টািলটডল িলটলি, আপরি রকন্তু মাো োরেটয় 
য্াটচ্ছি। এইোটিই রক র্াপ্পা হমটি হেটত্ি সি হকটস? 
 
শক্ত গলায় হিামস িলটল, ডক্টি স্টািলটডল, র্াপ্পাো আপরি মািটেি–আরম িয়। প্রমাণ 
স্বরূপ কটয়কো ঘেিা িলি–য্াি রেরেটত্ হপৌঁটেরে এই রসদ্ধাটন্ত। োিাটে মালপে 
র্ারপটয় আরফ্রকায় পার্াি কটি হদওয়াি পি আপিাি িোৎ রফটি আসাি ঘেিাো শুটিই 
িযট রেলাম, এই িােক িত্য ি কটি  াো কিটত্ হগটল আপিাটক আমাি রিটশষ 
প্রটয়ােি– 
 
আরম রফটি এলাম– 
 
শুটিরে হকি রফটি এটলি এিং কািণো িাকর্ও কটিরে রিশ্বাস কিাি মটত্া িয় িটল। 
য্াকটগ হস-কথা। আপরি আমাি কাটে এটলি শুর্য একো কথা োিটত্–কাটক সটন্দি 
কটিরে আরম। আপিাি প্রটশ্নি েিাি আরম রদলাম িা। আপরি হসাো পাদরিমশাটয়ি 
িারেটত্ রগটয় িাইটি রকেযক্ষণ অ্টপক্ষা কটি রিটেি িারে র্টল হগটলি। 
 
আপরি োিটলি কী কটি? 
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আপিাি হপেি হপেি আরম রগটয়রেলাম িটল। 
 
আরম হত্া কাউটক হদর রি। 
 
আরম য্ ি আপিাি হপেি হিি, রেক এইিকমোই হদ টিি সিসমটয়–মাটি, আমাটক 
ক টিা হদ টত্ পাটিি িা–আরম রকন্তু আপিাটক হদ টত্ পাি। সািািাত্ েেফরেটয় 
কাোটলি রিটেি কটেটে, হশষকাটল একো মত্লি মাথায় এল। সকাল হিলা হিরিটয় 
পেটলি প্লযািমারফক কাে িারসল কিাি েটিয। ত্ ি সটি হোটিি আটলা ফয েটে! 
কটেে হথটক হিরিটয়ই দিোি পাশ হথটক ত্াগাে কিা লালটর্ িয রে কটয়ক  ামর্া ত্য টল 
রিটয় পটকটে পযিটলি। 
 
েীষণ র্মটক উেটলি স্টািলটডল, অ্িাক িটয় হর্টয় িইটলি হিামটসি রদটক। 
 
িিিি কটি এক মাইল হিোঁটে হপৌঁটোটলি পাদরিমশাটয়ি িারেটত্। এ ি হয্  াোঁেকাো 
সয ত্লাওলা হেরিস েযটত্া পাটয় রদটয়টেি, ত্ ি এই েযটত্া পটিই হিরিটয়রেটলি। 
পাদরিেিটি হপৌঁটে ফটলি িাগাি হপরিটয় পাটশি হ াপ েপটক হপৌঁটোটলি োোটে 
হেটগরন্নটসি োিলাি রেক িীটর্। ত্ ি রদটিি আটলা ফয টেটে, রকন্তু িারেি হকউ 
োটগরি। পটকে হথটক কটয়কো িয রে িাি কটি আপরি মাথাি ওপিকাি োিলা রেপ 
কটি েয োঁেটত্ আিম্ভ কিটলি। 
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ত্োক কটি লারফটয় দাোঁরেটয় উেটলি স্টািলটডল। 
 
সাক্ষাৎ শয়ত্াি িারক আপরি! 
 
অ্রেিন্দি শুটি িাসল হিামস। দয-মযটো, রক রত্ি মযটো িয রে হোেিাি পি োিলায় এটস 
দাোঁোটলি োোটে েদ্রটলাক। িাত্ হিটে ত্াোঁটক িীটর্ আসটত্ িলটলি আপরি। 
ত্াোত্ারে োমাকাপে পটি রিটয় িীটর্ি িসিাি ঘটি হিটম এটলি েদ্রটলাক। আপরি 
ঢয কটলি োিলা রদটয়। কথা িলটলি সামািয রকেযক্ষটণি েটিয আগাটগাো পায়র্ারি 
কিটলি ঘিময়। ত্ািপি হিরিটয় এটস োিলা িন্ধ কটি রদটলি। লটি দাোঁরেটয় র্য রুে 
র্রিটয় হদ টত্ লাগটলি কী িয়। হেটগরন্নস মািা য্াওয়াি পি হয্-পটথ এটসরেটলি, হসই 
পটথই িারে রফটি হগটলি। ডক্টি স্টািলটডল, এিাি িলযি এ-কাে কিটলি হকি? কী 
য্যরক্তটত্ কিটলি? হমারেে কী আপিাি? ওপির্ালারক কিটত্ হগটল রকন্তু িযাপািো 
আমাি িাত্ হথটক হিরিটয় য্াটি হেটি িা টিি। 
 
ময  ািা োইটয়ি মটত্া ফযাকাটশ িটয় রগটয়রেল ডক্টি স্টািলটডটলি। দয-িাটত্ ময  হঢটক 
িটস িইটলি রকেযক্ষণ। ত্ািপটিই এক  েকায় িযক পটকে হথটক একো হফাটোগ্রাফ 
িাি কটি েয োঁটে রদটলি সামটিি হঘটসা হেরিটলি ওপি। 
 
য্া রকেয কটিরে, এইেটিযই কটিরে। 
 
পিমাসযন্দিী এক মরিলাি আিক্ষ আটলাকরর্ে!  য োঁটক পেল হিামস। 
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িলল, হব্র্ন্দা হেটগরন্নস। 
 
িযাোঁ, হব্র্ন্দা হেটগরন্নস।িলটলি ডক্টি স্টািলটডল। আমাি োটলািাসাি মািযষ হব্র্ন্দা 
হেটগরন্নস। এ-োটলািাসা আেটকি িয়–িহু িেটিি মিপ্রাণ রদটয় হস োটলাটিটসটে 
আমাটক, আরম হিটসরে ত্াটক। করিলশ অ্ঞ্চটল হকি মাট  মাট  এটস একলা কারেটয় 
য্াই–হকউ ত্া হিাট রি অ্িাক িটয়টে–কািণো আরিষ্কাি কিটত্ পাটিরি। এই িল হসই 
িিসয। শুর্য এি েটিযই সযদূি আরফ্রকা হথটক েযটে এটসরে িাি িাি। িেটিি পি িেি 
রগটয়টে োটলািাসা আিও রিরিে িটয়টে। হস অ্টপক্ষা কটিটে, আরমও অ্টপক্ষা কটিরে, 
রিটয় রকন্তু িয়রি। হকিিা, আরম রিিারিত্। িউ অ্টিকরদি পারলটয়টে। অ্থর্ ইংলটন্ডি 
েঘিয আইটিি েটিয ত্াটক ডাইটোসলও কিটত্ পারিরি। িেটিি পি িেি হকিল 
অ্টপক্ষাই কটি রগটয়টে হস-অ্টপক্ষা হয্ এই পরিণরত্ি েটিয, ত্া হক োিত্ িলযি। 
িলটত্ িলটত্ ফয োঁরপটয় হকোঁটদ উেটলি ডক্টি স্টািলটডল। থিথরিটয় হকোঁটপ উেল সযরিশাল 
হদি। দারেি িীটর্ দয-িাত্ ঢয রকটয় রিটেই রেটপ র্িটলি রিটেি গলা। অ্রত্ কটি সামটল 
রিটলি রিটেটক হফাোঁপারি থারমটয় আত্মি িটয় হফি িলটত্ লাগটলি। 
 
পাদরি সাটিি সি োটিি। উরি আমাটদি দযেটিিই সি  িি িাট ি। রিশ্বাস কটি ওোঁি 
কাটেই হকিল মটিি কথা িটলরে আমিা। ত্াই উরি হেরলগ্রাম পারেটয়রেটলি আমাটক। 
আরফ্রকায় য্াওয়া িা মালপটেি কথা ত্ ি রক আি মটি থাটক? সি হফটল র্টল এলাম। 
য্াটক েীিি রদটয় োটলাটিটসরে ত্াি এই পরিণরত্ রদটশিািা কটি রদল আমাটক সি 
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হফটল হদৌটে এলাম হশার্ হিি িটল। রম. হিামস, আপিাি িািাটিা সূে এিাি রিশ্চয় 
হপটয়টেি? 
 
িটল য্াি। 
 
পটকে হথটক একো কাগটেি পযাটকে িাি কটি হঘটসা-হেরিটলি ওপি িা টলি ডক্টি 
স্টািলটডল। পযাটকেোি ওপটি হল া য্লারডে হপরডস ডায়াটিারল। িীটর্ লাল িটেি 
রিটষি হলটিল সাোঁো। পযাটকেো আমাি রদটক হেটল রদটয় িলটলি, আপরি হত্া ডাক্তাি। 
এ-রেরিটসি িাম ক টিা শুটিটেি? 
 
শয়ত্াটিি-পা হশকে! িা, কক্ষটিা শুরিরি! 
 
ত্াি েটিয ডাক্তাি রিটসটি আপিাি সযিাম একেয ও ক্ষয ণ্ণ িটি িা। য্দূি োরি, িযোি 
লযািটিেরিটত্ একোই িমযিা আটে এই হশকটেি—ইউটিাটপি আি হকাথাও হিই! 
রিষরিজ্ঞাি িা হেষেরিজ্ঞাটি এ িও োোঁই পায়রি এই হশকে। হশকেোটক হদ টত্ 
রকেযো মািযটষি পাটয়ি মটত্া, রকেযো োগটলি পাটয়ি মটত্া–ত্াই উরদ্ভদরিজ্ঞািী 
অ্রেয্ােীিা এি িামকিণ কটিটেি শয়ত্াটিি পা। পরশ্চম আরফ্রকায় য্ািা হিাগ সািায়, 
এ-হশকটেি  িি ত্ািাই হকিল িাট –আিযষ্ঠারিকোটি রিষ প্রটয়াটগি সময় কাটে 
লাগায়–ত্াই হশকে-িিসয আি কাউটক োিায় িা। উিারেটত্১৪ অ্দ্ভযত্ একো িযাপাটি 
েরেটয় পোয় এই িমযিাো িাটত্ হপটয়রেলাম আরম; িলটত্ িলটত্, পযাটকে  যটল লালটর্ 
িাদারম িরসযি মটত্া একগাদা গুোঁটো িাি কটি হদ াটলি ডক্টি স্টািলটডল। 
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ত্ািপি? করেি কটে িলটল হিামস। 
 
সিই আপিাটক িলি, রম. হিামস। অ্টিক রকেযই আপরি োটিি, ত্াই আমাি স্বাটথল 
আপিাি িারকেয কয ও োিা দিকাি। হব্র্ন্দাি েটিযই হেটগরন্নস ফযারমরলি সটে  ারত্ি 
েটমরেল আমাি। রিষয়সম্পরে রিটয় মরেলমাটিি সটে এটদি একিাি রিিাদ লাটগ। পটি 
ত্া রমটে য্ায়। মরেলমািটক রকন্তু আরম হিশ কটয়কো িযাপাটি সটন্দি কটিরেলাম। 
হলাকো রূ্ত্ল, র্াপা, পোঁাার্াটলা–রকন্তু পাটয় পা রদটয়  গো িাোঁর্াটত্ র্াইরি সরেক হকাটিা 
কািণ িা-থাকায়। 
 
িপ্তা দযটয়ক আটগ কটেটে এটসরেল মরেলমাি। আরফ্রকায় দযষ্প্রাপয কটয়কো রেরিস 
হদর টয় গল্প কটিরেলাম। এই পাউডািোও হদর টয়রেলাম। আশ্চয্ল গুোঁটোি অ্দ্ভযত্ র্মল 
িযা যা কটিরেলাম। হব্র্টিি মটর্য েয় পাওয়াি হকন্দ্রটক কীোটি উেীপ্ত কটি, কীোটি 
মািযষটক িয় পাগল, িয় এটকিাটি হমটি হফটল–ত্া িটলরেলাম, রিটগ্রাটদি কাউটক শারস্ত 
হদওয়াি দিকাি িটল গাোঁটয়ি পযরুত্ এই গুোঁটো আগুটি হফটল ত্াি দফািফা কটি 
োটে। ইউটিাটপি রিজ্ঞাি আেও এই রিটষি সন্ধাি পায়রি রিটষি রক্রয়া র্িিাি 
ক্ষমত্াও হকাটিা রিজ্ঞািীি হিই। ঘি হেটে িাইটি য্াইরি আরম, ত্া সটত্ত্বও কীোটি হয্ 
গুোঁটোো সরিটয়রেল মরেলমাি োরি িা।  যি সম্ভি আরম য্ ি আলমারি  যটল  য োঁটক পটে 
হকৌটো হদ রেলাম, হসই সমটয় হশকটেি কটয়ক রর্মটে গুোঁটো িাত্সাফাই কটি। রিষো 
কত্ক্ষটণ কাে হদয় পরিমাণ কত্ ারি লাটগ–এই রিটয় ওি প্রশ্নগুটলা রকন্তু হিশ মটি 
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আটে। ত্ ি স্বটেও োরিরি িযরক্তগত্ উটেশয আটে িটলই অ্ত্  য োঁরেটয়  য োঁরেটয় োিটত্ 
র্াইটে শয়ত্াটিি পাটয়ি শয়ত্ারি িৃোন্ত। 
 
রপ্লমাউটথ পাদরিি হেরলগ্রাম পাওয়াি আটগ এ-প্রসটে আি োরিরি। কয র্ক্রী মরেলমাি 
হেটিরেল, আরম আরফ্রকায় িওিা িটয় রগটয়রে হিশ কটয়ক িেটিি েটিয হকউ আি 
আমাি  িি পাটি িা। রকন্তু আরম রফটি এলাম সটেসটে। সরত্যই আমািই শয়ত্াটিি-
পা রিষ রদটয় ধপশারর্ক এই কাণ্ডো কিা িটয়টে রক িা, আটগ ত্া য্ার্াই কিটত্ 
হর্টয়রেলাম। আপিাি কাটে এলাম আপরি কী হেটিটেি োিিাি েটিয। রকন্তু হদ লাম, 
রকেযই োটিি িা আপরি। আরম রকন্তু িযট রেলাম, দযেিটক পাগল আি একেিটক  যি 
কটিটে মরেলমাি। কটিটে রিষয় সম্পরেি হলাটে। রত্িেিটকই পথ হথটক সিাটত্ 
পািটল সি রিষয় একা পাটি–এই হলাটে শয়ত্াটিি-পা হশকে রদটয় রিষ্ঠয িোটি িত্যা 
কটিটে এমি একরে হমটয়টক য্াটক আরম সমস্ত সো রদটয় োটলাটিটসরে–আমাটকও হয্ 
োটলাটিটসটে। মিাপাপী এই মরেলমািটক সাো হদওয়াি দারয়ত্বও আমাি। োিটত্ 
িসলাম সাোো কী র্িটিি িওয়া উরর্ত্। 
 
আইটিি স্মিণ হিি রক? রকন্তু প্রমাণ কই? প্রমাণ োো অ্ত্যাশ্চয্ল এই উপকথা আদালত্ 
রিশ্বাস কিটি হকি? মরেলমাি অ্পিার্ী–আরমই শুর্য োরি ও য্া কটিটে, ত্া িটণল িটণল হয্ 
সত্য–কল্পিা িয়, ত্া হদটশি হলাকটক রিশ্বাস কিাি হকমি কটি? হর্িা কিটল িয়টত্া 
সাক্ষীসািযদ প্রমাণ হোগাে কটি রিশ্বাস কিাটত্ পারি িাও পারি! রকন্তু য্রদ িা-পারি? 
 য োঁরক রিটত্ আরম িারে িই। আমাি প্ররত্ো িক্তরিন্দয ত্ ি প্ররত্রিংসা হিওয়াি েটিয 
পাগল িটয় রগটয়টে। রম. হিামস, এি আটগও আপিাটক িটলরে, িহু িেি আরদম 
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অ্সেযটদি সটে ঘি কটিরে আরম–আইটিি িাইটি কারেটয়রে িটলই রিটেি আইি 
রিটেই িারিটয়রে–সাো রিটেই রদটয়রে। এ িও ত্াই কিি। রেক হয্োটি মািা হগটে 
আমাি োটলািাসাি পােী, রেক হসইোটি মিটত্ িটি মরেলমািটকও। হব্র্ন্দাি হয্-পরিণরত্ 
হস ঘরেটয়টে–হসই একই পরিণরত্ি রদটক ত্াটক হেটল হদি আরম–এই িল আমাি 
প্ররত্জ্ঞা। 
 
সিই িললাম আপিাটক। িারকেয কয  আপরিই িটলটেি। সািািাত্ েেফে কিলাম। হোি 
হিলা হিরিটয় পেলাম। ঘযম হথটক হেটি ত্য লটত্ অ্সযরিটর্ আটে অ্িযমাি কটিই পটকে 
হিা াই কটি কটয়কমযটো িয রে রিটয় হগলাম, োিলা লক্ষ কটি েয োঁেটত্ লাগলাম। িীটর্ 
এটস োিলা  যটল আমাটক হেত্টি হঢাকাল মরেলমাি। েরণত্া িা-কটি হসাোসযরে আিম্ভ 
কিলাম কাটেি কথা িয র টয় রদলাম আি সমস্ত কয কীরত্ল আরম র্টি হফটলরে এিং শারস্ত 
হদওয়াি েটিযও ধত্রি িটয় এটসরে। রিেলোি ত্য টল িাসটকলটক কাটেি পযত্য টলি মটত্া 
িরসটয় িা লাম হর্য়াটি। লযাম্প হজ্বটল  ারিকো গুোঁটো েরেটয় রদলাম ওপটি। ত্ািপি 
রিেলোি রিটয় দাোঁরেটয় িইলাম োিলাি িাইটি পালািাি হর্িা কিটলই েয় হদর টয় 
হফি ঘটি হঢাকাি। পাোঁর্ রমরিটেি মটর্যই মািা হগল মরেলমাি। অ্কথয য্েণা হপটয়রেল 
মিিাি আটগ হর্াট  হদ া য্ায় িা। রকন্তু আমাি পাথটিি মটত্া শক্ত মটি হকাটিা দাগ 
পেল িা। হব্র্ন্দা হয্ কি হপটয়টে, ত্ত্ কি ত্ হপটত্ িয়রি–কাটেই আমাি মি কাদটি 
হকি? রম. হিামস, সিই হত্া শুিটলি, এ ি িলযি কী কিটিি আমাটক রিটয়। আরম 
এ ি আপিাি মযটোি মটর্য। য্া  যরশ কিটত্ পাটিি–িার্া হদি িা। মৃত্য যটক আরম েয় 
পাই িা শুর্য এইেয কয  হেটি িা যি োরি িা হকাটিা িািীটক ক টিা োটলাটিটসটেি রক 
িা িাসটল আরম য্া কটিরে, আপরিও ত্াই কিটত্ি। 

http://www.bengaliebook.com/


হিজ লাস্ট বাও । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কিামস 

288 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
রকেযক্ষণ রিিলাক িটয় িইল হিামস। 
 
ত্ািপি িলল, আপিাি প্লযাি রক এ ি? 
 
িারক েীিিো মর্য আরফ্রকায় প্রাণীত্ত্ত্ব রিটয় কাোি। অ্টর্লক কাে এ িও িারক। 
 
য্াি, িারকেয কয  হশষ কটি হফলযি। আপিাটক আরম অ্ন্তত্ আেকাি িা। 
 
উটে দাোঁোল ডক্টি স্টািলটডটলি ধদত্যমূরত্ল। গম্ভীিোটি িাত্াটস মাথা েয টক অ্রেিাদি 
োরিটয় মন্থি র্িটণ হিরিটয় হগটলি কয টিি িাইটি। পাইপ র্রিটয় রিটয় ত্ামাটকি থরল 
আমাি রদটক িারেটয় রদল হিামস। 
 
িলল, োয়া, পৃরথিীটত্ এমি অ্টিক হর্াোঁয়া আটে য্া  যি রিষাক্ত িয়, রকন্তু শ্রান্ত মিটক 
র্াো কটি ত্য লটত্ অ্রদ্বত্ীয়। আপাত্ত্ হসই োত্ীয় হর্াোঁয়া  ারিকো  াও। এ-হকটস 
আমাটদি িাক গলাটত্ হকউ য্ ি ডাটকরি ত্ ি আমাটদি য্া  যরশ আমিা কিটত্ পারি। 
রিটেিা য্ ি ত্দন্ত কটিরে, কী কিি িা-কিি, হসোও রেক কিি রিটেিা। ত্াই িয় 
রক? ত্য রম িটল কী কিটত্? পযরলটশ র্রিটয় রদটত্ েদ্রটলাকটক? 
 
রিশ্চয় িা। 
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ওয়ােসি, েীিটি হকাটিা িািীটক োটলািারসরি, য্রদ িাসত্াম এিং হস-িািীরেি হশষ 
দশা য্রদ এইিকম িয়, ত্ািটল রসংিরশকারি রেক হয্োটি আইটিি িাইটি রগটয় সাো 
রদটয়টেি, আরমও িয়টত্া ত্াই কিত্াম। য্াকটগ োয়া কীোটি িিসযটেদ কিলাম, ত্া 
রিটয় িকৃ্তত্া রদটয় হত্ামাি িয রদ্ধমোটক  াটো কিটত্ র্াই িা। োিলাি িাইটি িয রে 
হদট ই শুরু কটিরেলাম গটিষণা। পাদরিি িাগাটি এ-িকম িযরে হকাথাও হিই। ডক্টি 
স্টািলটডটলি ওপি িেি পেটত্ই ত্াোঁি কটেটেি িাইটি হদ লাম একই িযরে পটে 
িটয়টে পাকাি। রদটিি আটলায় জ্বলন্ত লযাম্প এিং অ্ভ্র-আচ্ছাদটিি ওপি গুোঁটো হদট ই 
য্যরক্তি হকৌশল মটি মটি িারিটয় রিটয়রেলাম। য্াকটগ, এ-প্রসে এিাি িাদ দাও। 
হকরল্টক কথািাত্লাি র্ালরডয়াি হশকে হয্ এই করিলশ অ্ঞ্চটলই িটয়টে ত্াই রিটয় 
গটিষণা শুরু কিা য্াক। 
 
——— 
 
েীকা 
 
শয়ত্াটিি পা : রদ অ্যাডটেঞ্চাি অ্ি দয হডরেলস ফয ে েযান্ড মযাগারেটিি রডটসম্বি 
১৯১০ সং যায় প্রথম প্রকারশত্ িয়। 
 
িাটলল রেে : লন্ডটিি এই িাস্তায় িহু রিটশষজ্ঞ রর্রকৎসটকি অ্রফস িা হর্ম্বাি অ্িরিত্ : 
দয হিরসটডে হপটশে গটল্পি েীকা দ্রিিয। 
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হস কারিরি অ্িয সমটয় িলা য্াটি ি : এই গল্প ওয়ােসি হকাটিারদিই িটলিরি। 
 
করিলশ অ্ন্তিীপ : ইংলযটন্ডি দরক্ষণ রদটক অ্িরিত্ অ্ঞ্চল। 
 
হপালর্য উপসাগি : এই িাটম হকাটিা উপসাগি হিই। রকন্তু মাউেস হি-ি ত্ীিিত্লী 
হপালর্য হকাে িাটম একরে োয়গা আটে। এই হপালর্য হথটক ১২ রডটসম্বি ১৯০১ ত্ারিট  
মসল হকাটড প্রথম হিরডটয়া োেরমশি হপ্ররিত্ িয়। অ্ত্লারন্তটকি ওপাটি। 
রিউফান্ডলযাটন্ডি হসে েি-এ হসই হিরডটয়া িাত্লা গ্রিণ কটিি ইত্ারলয় পদাথলরিদ 
ওগরলটয়মমা মাকলরি (১৮৭৪-১৯৩৭)। 
 
মাউেস হি : ইংরলশ র্যাটিল এিং অ্ত্লারন্তক মিাসাগটিি রেক সংটয্াগিটল এি 
অ্িিাি। 
 
করিলশ োষা : েয রলয়াস সীোটিি সময় হথটক ব্র্াইেিটদি কথয োষা করিলশ, হকরল্টক 
উপটগাষ্ঠীি অ্ন্তেয লক্ত। রিরস্টয় দশম শত্াব্দীটত্ এই োষাি প্রর্লি থাকাি িথীেয ক্ত প্রমাণ 
পাওয়া রগটয়টে। ইংলাটন্ডি অ্িয দয রে োষা হব্র্েি এিং ওটয়লশ অ্দযািরর্ প্রর্রলত্ 
থাকটলও করিলশ োষাি িযিিাি অ্িাদশ শত্টক লযপ্ত িয়। 
 
র্ালরডি োষা : হসরমরেক োষা র্টল রেন্ন িা র্যালরডয়টিি অ্পি প্রর্রলত্ িাম 
অ্যািারমক। এই োষাি সটে রিব্রু, রসরিয়াক এিং রফরিশীয় োষাি সাদৃশয হদ া য্ায়। 
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রফরিরশয়াি : িত্লমাি হলিািি হয্ অ্ঞ্চটল অ্িরিত্, হস াটিই রেল রফরিরশয়া। 
রফরিশীয়িা রেল হিৌিারণটেয পািদশলী। রিস্টপূিল ষষ্ঠ শত্টকি মা ামার  রফরিরশয়া 
পািরসক সাম্রাটেযি অ্ন্তেয লক্ত িয়। আরম োিলাি রদটক রপে রফরিটয় হেরিটল 
িটসরেলাম। 
 
েেল িটস রেল োিলাি রদটক ময  রফরিটয় : েেল য্রদ হুইস্ট হ লায় মরেলমাটিি 
রিপিীটত্ িটস, ত্ািটল ওটয়ি আি হব্র্ন্দা রেল মযট ামযর  হর্য়াটি। হসটক্ষটে মৃত্ হব্র্ন্দাি 
দযই পাটশ দযই োইটয়ি থাকা সম্ভি িয় িা। 
 
ত্ািপটি আটি মৃত্য য : একইিকমোটি রিষাক্ত হমামিারত্ি হর্াোঁয়া রদটয় িত্যা কিিাি 
ঘেিা হদ া রগটয়টে এডগাি অ্যালাি হপা-ি হল া একরে গটল্প। 
 
িযো : ১৩৬১ সাটল িাটেিী িাের্ািীি পেি িয় িযো শিটি। ১৮৭৩-এ দারিয়যি িদীি 
অ্পি পাটি অ্িরিত্ হপস্ট শিটিি সটে য্যক্ত িওয়াি ফটল শিটিি িত্য ি িাম িয় 
িযোটপস্ট। 
 
আিযষ্ঠারিকোটি রিষ প্রটয়াটগি সময় : আরফ্রকাি রিরেন্ন অ্ঞ্চটলি িিয উপোরত্ি 
মািযষটদি মটর্য অ্রেয্যক্তটক রিষ  াইটয় ত্াি অ্পিার্ রিণলটয়ি প্রথা আটে। রিষ হ টয় 
য্রদ হস িরম কটি রিষ উগটি হদয়, ত্ািটল র্টি হিওয়া িয় হলাকরে রিিপিার্। 
অ্িযথায় ত্াটক হদাষী সািযস্ত কিা িয়। 
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উিারে : রকংিা উিাংরস িা মযিাংরস মর্য আরফ্রকাি একরে িদী। কটোি প্রর্াি শা ািদী 
েিাংরগ এিং এমিময (Ambomu) িদী ১৮৯৭ সাটল হিলরেয়াি কটো এিং ফিারস 
কটোি সীমা রির্লািক হি া রিটসটি রর্রহ্নত্ িত্। 
 
এ-িকম িযরে হকাথাও হিই : স্টািলটডল পাদরিি িাগাটিি িয রে িা কয রেটয় রিটেি িাগাি 
হথটক িযরে রিটয় এটসরেল রক শাললক হিামটসি অ্িযসন্ধাটিি সযরির্াটথল? প্রশ্ন ত্য টলটেি 
গটিষক রড. মারেলি হডরকি। 
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