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১৮৯২ সােলর মাচ� মােস �সিটেন �তালা শাল�ক �হামেসর একমা� ফেটা�াফ। ছিব
ত�েলিছেলন আইিরন অ�াডলার। সে  শাল�েকর অেটা�াফ
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ক�ত তা
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�চতালী �সন, ছ ক �সন , �দবািশস , িনম�েল � ম ল,

�দীপ গরাই, �েসনিজৎ দাশ , িব�েদব গে াপাধ�ায়, মুিহত হাসান,

�ভািশস চ�বত�, স ীপ রায়, সুিমত �সন , সু�ত বে �াপাধ�ায়,
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�গােয় ােদর আিদ �— �েসনিজৎ দাশ

 

�থম অধ�ায় : ডা ডেয়ল

�ছেলেবলা

ডা �জােসফ �বল

ডা স�াকার ও িম�ার �হাপ

শাল�েকর পূব�সূিররা

�পা-র পােয় পােয়

ব�থ� �গােয় া ও সফল �েচ�া

হঠাৎ আেলার ঝলকািন

অিভযান ও হত�া

আবার �স আিসল িফিরয়া

িফিন  পািখর জীবন

আতে র উপত�কা এবং িপংকারটেনরা

�শষ অিভবাদন

�গােয় া আথ�ার �কানান ডেয়ল

��তত  এবং �িডিন

ডেয়েলর ট�িকটািক
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ি�তীয় অধ�ায় : �য়ং শাল�ক

শাল�ক জীবনকথা

�হামেসর অ াতবাস, ��ম, �বৗ ধম� ইত�ািদ

ওয়াটসেনর কথা

বুেলটটা িঠক �কাথায় �লেগিছল?

আবার ওয়াটসন

সহযা�া, িববাহ এবং �ীগণ

ওয়াটসেনর সালতামািম

শাল�ক �হামেসর ট�িকটািক

ত�তীয় অধ�ায় : ল�ন : �হামেসর �হামটাউন

�বকার ি�েটর �সই বািড়টা

ল েনর পেথ পেথ

অপরাধিব ান, ফেরনিসক ও শাল�ক

�হামেসর সমেয়র সমাজ
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চত�থ� অধ�ায় : �হামেসর �দা� ও �শমন

�হামস কািহিনর িসধু জ�াঠা ও অন�ান�

অপরােধর �নেপািলয়ন ও অন�ান�

শাল�ক �হামস ও �টল�া  ইয়াড�

প�ম অধ�ায় : �হামেসর হেরকরকম

িশ�ীর �চােখ

গেবষণায়

প�াি�েশ (Pastiche)

�হামস সভা

কিমকেস

কাট��েন

িব াপেন
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ডাকিটিকেট

িথেয়টাের

পদ�ায়

�দশ�নী, মূিত� ইত�ািদ

বাংলায় �হামস

একনজের

পিরিশ�

�হামেসর জীবনপি

কািহিনপি

শাল�ক �হামেসর �লখােলিখ

সহায়ক � পি
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�গােয় ােদর আিদ �

�েসনিজৎ দাশ

 

একিট নাম কীভােব পৃিথবীর �যেকােনা ভাষায় সাব�জনীনভােব গৃহীত হেয় িবেশষেণ
পিরণত হেত পাের, �সিট �বাঝা যায় ‘শাল�ক �হামস’-এর কথা �ভেব �দখেল। �য
হতভাগ�রা �গােয় া সািহেত�র রস �থেক বি ত, অথ�াৎ সািহেত�র এই ‘জ�র’িট িবেশষ
পছ  কেরন না এবং এিড়েয় চেলন, তাঁেদর কােছও িক  ‘শাল�ক �হামস’ শ ব িট
অপিরিচত নয়, এিট �গােয় া বা িডেটকিটেভর �িতশ  হেয় ওঠায়। অনুসি ৎসার অপর
নাম শাল�ক �হামস। িকংবা �ধুমা� ‘শাল�ক’ অথবা ‘�হামস’ বলেলও কাজ চেল।

নারায়ণ সান�ােলর গে� একিট ��েল-পড়া িকেশার �কৗত�হেলর বেশ িকছ� রহস�
সমাধান কের �ফেলিছল। তার ডাকনাম হাবু। একিট ভােলানামও অবশ� িছল। ��েলর
খাতায়। িক  �কন জািন �লখক �সিট জানানিন। রহস� িল সমাধান কের �ফলায়
�লাকমুেখ ‘�হেবা’ হেয় যাওয়া হাবু সকেলর কােছ িবখ�াত হল শাল�ক �হেবা নােম।
�গােয় া �হেবা বা িডেটকিটভ �হেবা হেলও কথা িছল। তা নয়, এেকবাের শাল�ক
�হেবা। একট� �গােয় া �গােয় া ভাব থাকেলই তােক শাল�েকর সে  ত�লনা করা
আমােদর অভ�ােস দাঁিড়েয়েছ, আজ নয়, ব�কাল আেগই।

বা�ব জীবেন আমােদর �চােখর সামেন �কউ যিদ �কােনা িবষেয় একট� �খাঁজখবর
িনেত �� কের, বা, যিদ যুি  সািজেয় �কােনা িস াে  �পৗঁেছােত চায়, �কােনা ঘটনার
কায�কারণ বা তার সূ� স েক� একট� উৎসাহ �দিখেয় �ফেল, তাহেল পিরিচত মানুষজন
তােক শাল�ক বা �হামস আখ�া িদেয় �ফেলন। এটা �য আমােদর, মােন বাঙািল বা
ভারতীয়েদর অভ�াস, তা নয়। এই অভ�াস আ জ�ািতক। �কউ ভাবেত পােরন, িবেশষ
কের �গােয় া গে�র ডাইহাড� পাঠক ভাবেতই পােরন, এভােব শাল�ক �হামসেক �ছােটা
করা হয় বা অস�ান করা হয়। িক  যাঁরা এরকম ভাবেবন, আেগ তাঁেদর �ভেব �দখা
উিচত �য, শাল�ক �হামসেক তাঁর ��া জা� কলেমর �জাের আর পাঠকরা িনখাদ
ভােলাবাসায় একিট আইকন বা �তীেক পিরণত কেরেছ। সিত� বলেত কী, আইকন বা
�তীক বলেলও শাল�ক �হামেসর িঠক মূল�ায়ন করা যায় না। বরং বলা উিচত, শাল�ক
�হামস হেলন একিট �িত�ান। এবং এই �িত�ানিট ইংল�াে র তথা তামাম িবে�র
ভ ক�েলর মেধ� এমন একিট িবভাজেনর সৃি� কের িদেত �পেরেছ, যা আজ পয�  আর
�কােনা কা�িনক চিরে�র পে  স�ব হয়িন।

এই িবষেয় আেলাচনা এেগােনার আেগ একটা উদাহরণ িদেল ব�াপারটা বুঝেত সুিবধা
হয়। �যমন, আমােদর বয়িস বা কাছাকািছ সামান� কম বা �বিশ বয়েসর ব� মানুষ,
ব�কাল আেগ, তােদর �কেশােরর একটা সমেয় িব�াস করত জ সূে� আেমিরকান, িকট
ওয়াকার নামক �লাকিট সিত�ই বুিঝ আি�কার অরেণ�র গভীের, খুিলর মেতা আক�িতর
একিট হায় বংশানু�েম বসবাস কের, সিত�ই �বাধ হয় িপগিমেদর ব�া র নামক একিট
উপজািতর মানুষরা িবষ মাখােনা িতর িনেয় �সই এলাকা পাহারা �দয়, সিত�ই �যন এই
বংেশর একিবংশিত পু�ষিটর ��িমকার নাম ডায়না পামার এবং আরও অেনক িকছ�।
িক  বয়স বৃি র সে  সে  এই ধারণা বদেল �গল। তখন িল ফক রিচত কিমকস কািহিন
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পড়া না ছাড়েলও, অরণ�েদব �য স ূণ� ক�কথা, তা �মেন িনেত অসুিবেধ হয়িন। �শশব
পার হেল �যমন সা া েজর রহস� �ভদ হয়, অেনকটা �সইরকম, আর িক!

শাল�ক �হামেসর ব�াপারটা আবার স ূণ� অন�রকম। তাঁর ভ রা, যাঁরা �গােয় া-
সািহত� িনেয় গেবষণা কেরন এবং সািহেত�র এই শাখার পিদ িদকিট ত�েল ধরেত সদা
সেচ�, তাঁরা জািত-ধম�- বয়স-মানিসকতা-�দশ-কাল িনিব�েশেষ স ূণ� �িট আলাদা শাখায়
িবভ । এঁেদর একদল মেন কেরন, শাল�ক �হামস �লখক স�ার আথ�ার �কানান ডেয়েলর
সৃি� করা সািহেত�র একিট আকষ�ণীয়, িবখ�াত এবং জনি�য় চির� ছাড়া আর িকছ� না।
এঁেদর �বােধ শাল�েকর অি�� বইেয়র পাতায়। িক  অন�দল �সকথা মানেত চান না।
তাঁেদর �চতনার রেঙ শাল�ক �হামস একজন র মাংেসর চির�। গ�াসবািত �লা, �ঘাড়ায়
টানা �বাগী- হ�াম-ল�ানেডা চলা �টিল�ােমর যুেগর ল ন শহেরর �বকার ি�েট �-�শা
এক�েশর িব বািড়েত সিত�ই িতিন থাকেতন। সিত�ই তাঁর ব � িছেলন আফগািন�ােন যুে
িগেয় আহত হেয় িফের আসা ড র ওয়াটসন। এঁেদর কােছ ওয়াটসন �যমন বা�ব চির�,
�তমনভােব বা�ব এবং র মাংেসর চির� �লে�ড, উইিগ , িমেসস হাডসন, এমনকী
��ােফসর মিরয়ািট� এবং �হামেসর �িতিট মে ল এবং শ ।

একজন �রধার বুি স  �গােয় া এবং তার �বাকােট সহকারীর চিরে�র অবয়বিটর
জন� খড় �বঁেধ কাঠােমা �তির কেরিছেলন এডগার অ�ালান �পা, তাঁর অ � �ঁপ� এবং
সহকারীর মাধ�েম। �সই কাঠােমায় মািট �লেপ, তার ওপর রং িদেয় রািঙেয়,
সাজেপাশাক পিরেয় তার �চাখ আঁকেলন �কানান ডেয়ল। সৃি� হল �হামস আর
ওয়াটসেনর। আর �সই সৃি�র �বােহ গা ভািসেয় �গােয় া সািহেত�র ধারা এিগেয় চলা
�� করল, আর �সই ��াত এখনও বেয় চেলেছ কােলর আবহমান আবেত�।

শাল�ক �হামেসর ধারার �বােহই সৃি� হেয়েছ এরক�ল �পায়ােরা, ড র থন�ডাইক, ম�া
ক�ারাভাস, িনেরা উলফ �থেক আর� কের �ব�ামেকশ ব ী, িকরীিট রায়, পরাশর বম�া,
�ফলু িমি র এবং তােদরও পরবত� যত গে�র �গােয় ারা। তারা পাঠেকর কােছ হািজর
হেয়েছ �য যার িনজ� �বিশ�� িনেয়। িক  মূল সুরিট রেয় িগেয়েছ একইরকম। এরা
�েত�েকই আদেত �রধার বুি র মািলক শাল�ক �হামস, িকয়ৎ পিরমােণ িনেব�াধ অথচ
শাল�েকর ণমু  ওয়াটসন এবং � �িবেশেষ �লে�েডর মেতা দািয়�শীল অথচ �হামেসর
ওপর ভরসা কের থাকা পুিলশ অিফসােররা মূলানুগ নমুনা, ইংেরিজেত যােক বেল
‘��ােটাটাইপ’।

�ফলু িমি র যখন ল েনর রা�ায় দাঁিড়েয় �জার গলায় �হামেসর উে েশ বেল ওেঠন,
‘ �, ত�িম িছেল বেলই আমরা আিছ’, তখন তাই মেন হয়, একথা �যন �ফলু নয়,
বলেছন সত�িজৎ �য়ং। িতিন �যন স�ার আথ�ােরর উে েশ বেল উঠেলন, ‘ � ত�িম
িলেখিছেল বেলই আমরা িলখিছ।’

কনসাি�ং িডেটকিটভ শাল�ক �হামস, তাঁর কীিত�কািহিনর বণ�না �দওয়ার মেতা ব �
তথা সহকারী ড র ওয়াটসন, আর পুিলশ অিফসার �লে�েডর ছাঁচিট মেডল িহেসেব ধের
�যমন পরবত� যুেগর িসংহভাগ �গােয় া কািহিন রিচত হেয়েছ, �তমন িবংশ শতেকর
�শষ িদেক িকছ� �লখক আবার অেপ া কের �থেকেছন �কানান ডেয়েলর মৃত��র প াশ
বছর পার হওয়া পয� । �হামেসর ��ার কিপরাইেটর �ময়াদ ফ�েরােত তাঁরা �কাশ করেত
�� কেরেছন তাঁেদর িনেজেদর �লখা শাল�ক �হামেসর কািহিন। অন� �লখেকর সৃ� চির�
িনেয় মূল �লখেকর অনুকরেণ এভােব �লখা গ�-উপন�াসেক ইংেরিজেত বলা হয়
‘প�াি�েশ’। এই ঘরানার �লখকেদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলন লির আর. িকং, �নল
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গাইম�ান, অ�া িন হেরাউইৎজ, িনেকালাস �ময়ার, িল েস �ফ, ি�েফন িকং �মুখ।
এঁেদর মেধ� লির আর িকং আবার অন�রকম। এই �লিখকার গে�র �ধান �গােয় া
িমেসস �মির রােসল। �মিরর �ামী িম�ার শাল�ক �হামস। সাউথ ডাউনেস �মৗমািছর চাষ
কেরন �গােয় ািগিরর �পশা �থেক অবসর �নওয়া বৃ  মানুষিট। �মিরর কােছ তাঁর ভ�িমকা
অেনকটা মাই�ফেটর মেতা। �মতী িকং �মির রােসলেক �ক  কের �লখা
উপন�াস িলেত �হামসেক �যভােব িফিরেয় িনেয় এেসেছন, তা �থেক অনুমান করা যায়,
�কােনা রিসক পাঠেকর িচ াধারায় শাল�ক �হামস কতখািন �ভাব �ফেল থাকেত পােরন।

সারা জীবেন শাল�ক �হামসেক িনেয় চারখািন উপন�াস এবং ছা া িট গ� িলেখিছেলন
আথ�ার �কানান ডেয়ল। িহেসব করেল �দখা যােব শাল�ক �হামেসর প�াি�েশর সংখ�া তার
চাইেত অেনক �বিশ। এডগার অ�ালান �পা এবং �কানান ডেয়েলর �তির করা ঘরানা
অনুসরেণ �গােয় া গ� বা উপন�াস িলেখ িবখ�াত হেয়েছন, এমন �লখেকর সংখ�াও
িকছ� কম নয়। এঁেদর মেধ� অেনেকই আবার �লখার পিরমােণর িবচাের �কানান ডেয়লেক
ছািড়েয় অেনক এিগেয় আেছন। উদাহরণ িহেসেব �যমন বলা �যেত পাের আগাথা ি�ি�,
জজ� িসেমনঁ, আল� ��ানিল গাড�নার বা মািক�ন পা�-িফকশেনর �লখক রবাট� �লসিল
�বলােমর নাম। িক  তাঁরা যতই জনি�য় হেয় থাক�ন সািহেত�র �গােয় ােদর আিদ �
শাল�ক �হামেসর িসংহাসনিট িক  �কউ টলােত পােরনিন।

সািহেত�র �গােয় ােদর সাধারণ ��িণিবভাগ অনুসাের �ঁপ� বা শাল�েকর ঘরানার
�গােয় ােদর বলা হয় আম�েচয়ার িডেটকিটভ। এঁেদর �বিশ�� হল অপরােধর অক��ল
�থেক আপাতিনরীহ �কােনা ব� সং�হ কের তােক সমাধােনর সূ� িহেসেব �পশ করা,
ঘটনা পর রা সািজেয় যুি স�ত সমাধােনর স ান, �কােনা মানুষ বা ব�র বািহ�ক
অব�া ল  কের যুি �াহ�ভােব তার স েক� আরও তথ� �জেন বা বুেঝ �ফলার

মতা, তী��ন পয�েব ণ শি , �খর �রদিশ�তা �ভ�িত।

অবশ� এই ঘরানািট এিড়েয় অন�রকম �গােয় াচির� সৃি� কের �গােয় া কািহিন
রচনাও হেয়েছ। এই �গােয় ারা হেলন মারদা াবাজ হাড�বেয়লড িডেটকিটভ। উদাহরণ
িহেসেব বলা যায় ড�ািশেয়ল হ�ােমেটর গে�র স�াম ��ড, িকংবা �রম  শ�া লােরর
কািহিনর �াইেভট িডেটকিটভ িফিলপ মােল�া-র নাম। এই ধারািটর ��া িহেসেব
ড�ািশেয়ল হ�ােমটেকই ধরেত হয়। তেব এই ধারা আরও এিগেয় িনেয় চলার উেদ�া া
িছেলন শ�া লার। আম�েচয়ার �গােয় ােদর �চিলত ধারািটর বেড়া সমােলাচক হেয়
�রম  শ�া লার িলেখিছেলন, বা�ব জগেত একিট বেড়া শহরেক িনয় ণ কের ক�খ�াত
মািফয়ারা। তােদর ইি েত �সিলি�িটরা ওেঠ বা বেস। এই জগেত রাজৈনিতক
পদািধকারীরা তােদর মতা বজায় রাখেত �-একটা জীবন �শষ কের িদেত ক�ি ত হয়
না। আইন-শৃ লা িনেয় িব�র কথা বলেলও তার �েয়ােগ কােরা উৎসাহ �নই। িদেন-
�পুের ঘেট যাওয়া চ�ির-িছনতাই-�ীলতাহািন-ধষ�ণ �ৃিত �থেক সহেজই হািরেয় যায়।
�ত� দশ�রা মুখ খুলেত চায় না, আবার খুলেলও পুিলেশর িবরাগভাজন হয় কখেনা।
এমতাব�ায় শ�া লােরর ব ব� হল, খুন যিদ হেতই হয় তাহেল তা �হাক এমনই
পিরি�িতেত। আর �গােয় ােক যিদ তদ  করেতই হয়, তাহেল এইসব সামািজক
�িতক�লতার িব�ে  লড়াই কেরই �স সফল �হাক।

এই ধরেনর �� াপেটর সে  কখেনা ীণ �যাগােযাগ �দখা িগেয়েছ �হামস এবং
ওয়াটসেনর। িক  �স িল কািহিনর মুখ� বা মূল িবষয় হেয় উঠেত পােরিন। অপরাধ
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সংঘিটত হেয়েছ সমােজর সাধারণ ব�াি র মেধ�। দািগ অপরাধী নয়, সমােজর সাধারণ
সদস�েদরই কাউেক �শষ অবিদ �দখা িগেয়েছ �দাষী �মািণত হেত।

হাড�বেয়লড �গােয় ােদর ছায়া এেস পেড়েছ বাংলা সািহেত�ও। এই ধারা অনুকরেণ
��পনক�মার িলেখেছন দীপক চ�াটািজ�র �চ�র কািহিন, হীেরন চে াপাধ�ায় িলেখিছেলন
�পাড়খাওয়া �গােয় া ম�াক �চৗধুরীর গ�, সামান� কেয়কিট গ�-উপন�াস িলেখিছেলন
িহমাং� সরকার, ��াটাগিন� িহমাি�েক িনেয়।

হ�ােমট অথবা শ�া লার এবং তাঁেদর উ রসূিরেদর কীিত�েক িব �মা� খােটা না কেরও
িক  বলেত হয়, ‘পাতায় পাতায়’ িশহরন আর ছে� ছে� �রামহষ�ণ পিরেবশন করেত
অ ীকারব  হাড�বেয়লড �গােয় ােদর ধারািট পরবত� যত �লখক অনুসরণ কেরেছন,
সংখ�ার িবচাের তার অেনক �বিশ �লখক পছ  কেরেছন �হামস-ওয়াটসন-�লে�েডর
অনুগমন কের সািহত� রচনা করেত। এই �লখকরা হয়েতা বুঝেত �পেরিছেলন মগেজর
ব�ায়াম আম�েচয়ার �গােয় ারা পাঠকেদর যতটা করােত পারেবন, �তমন পারেবন না
হাড�বেয়লড িডেটকিটভরা। তা ছাড়া �িট ধারার ত�লনামূলক িবচােরও �দখা যােব
শাল�িকয়ান আম�েচয়ার �গােয় ারা মারক�েট হাড�বেয়লড িডেটকিটভেদর �থেক
পাঠকমহেল জনি�য়তা লাভ কেরেছ অেনক �বিশ।

শাল�ক �হামসেক িবষয় কের বাংলা ভাষায় �থম এবং এযাবৎ একমা� বইিট িলেখ
বাঙািল পাঠকক�েলর ক�ত তাভাজন হেত চেলেছ এই বইেয়র �লখক �কৗিশক ম�মদার।
�স শাল�কেক �দিখেয়েছ �-রকম দৃি�ভি  �থেক। কখেনা কা েজ শাল�ক, কখেনা
র মাংেসর বলা যায়, শাল�ক �হামেসর একটা িনরেপ  মূল�ায়ন করেত এবং পিরিচিত
িদেত �স স ম হেয়েছ। অবশ� �ধু �য শাল�েকর কথাই এই বইেত বলা হেয়েছ, তা
বলেলও চেল না। কারণ, �লখক শাল�েকর ��ােকও �দখেত �চেয়েছ যথাস�ব স ূণ�তার
সে । আর ত�েল ধেরেছ �হামেসর সৃি�কাল �থেক অবসর�া  রং-ব�বসায়ীর মামলা
�মটােনা পয�  স�ার আথ�ার �যমন দৃি�েত শাল�কেক �দেখেছন, �সকথাও। আর �কানান
ডেয়েলর কলম �থেম যাওয়ার পর শাল�ক �হামস �কমন কের ভিবষ�েতর সািহত�েক
�ভািবত কের চেলেছ, �সিট �দখােতও �ভােলিন এই বইিটর �লখক।

�হামসেক িনেয় চচ�া এর আেগ �য বাংলা সািহেত� হয়িন তা নয়। �সাদ �সন
মশাই স�ার আথ�ার �কানান ডেয়েলর একিট জীবনী িলেখিছেলন। স�ার আথ�ােরর
কেয়কিট গে�র ব ানুবাদ সহ �সই জীবনী � াকাের �কািশত হেয়েছ। এখােন িক
একিট কথা বলেতই হে  �য, যতই অিত�াক�ত বা অেলৗিকক কািহিন, ি�েগিডয়ার
�জরাদ�-এর গ�, িকংবা ��ােফসর চ�ােল ার িসিরজ িলেখ থাক�ন স�ার আথ�ার; তাঁর
যশ, খ�ািত, �িতপি  বা পিরিচিতর িসংহভাগ, মায় নাইট�ডিটও �য শাল�ক �হামেসর
�দৗলেত, �সকথা �কউ অ�ীকার করেত পারেবন না।

শাল�ক �হামেসর আিবভ�ােবর বা স�ার আথ�ােরর জে র িবিভ  বািষ�কী উদযাপন
উপলে � কেয়কিট বাংলা পি�কার িবেশষ সংখ�া �কািশত হেয়িছল। বাঙািল �লখকেদর
কলেম শাল�ক �হামস কখেনা আিবভ��ত হেয়েছন সরলা  �হাম বা নালক �হাম-এর
�চহারায়। কখেনা আবার িতিন ��লমা�ার রাখাল মুে�ৗিফর কলকাতার বািড়েত চেল
এেসেছন নীলতারার স ােন।

বাংলা ভাষায় শাল�ক �হামেসর কািহিন অনুবাদ করা �� কেরিছেলন ক�লদার ন রায়।
�হেম ক�মার রায় িলেখিছেলন �হামস কািহিনর ছায়া অবল�েন কেয়কিট উপন�াস এবং
গ�। শাল�ক �হামেসর সবকিট উপন�াস ও গে�র �থম ব ানুবাদ কের বাঙািল পাঠেকর
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ধন�বাদাহ� হেলন অ�ীশ বধ�ন। পের মণী  দ  এবং অন�রাও �তী হেয়িছেলন এই
কােজ। কেয়কিট িকেশারপাঠ� গ� অনুবাদ কেরিছেলন সুভ�ক�মার �সন।

গত শতেকর আিশর দশেক �সুক�মার �সেনর উেদ�ােগ এবং �নত�ে� বাংলার �গােয় া
কািহিন �লখক এবং উৎসাহীেদর একিট সং�া �ািপত হেয়িছল। �েসেনর সে  এই
উেদ�ােগ শািমল হেয়িছেলন �ত�লচ  , ��েম  িম�, সে াষক�মার �ঘাষ, সমেরশ
বসু, নীের নাথ চ�বত�, রি ৎ চে াপাধ�ায়, সুভ�ক�মার �সন �মুখ। উিনশেশা িতরািশর
সাতােশ অগা� এই সং�ার �থম সভা অনুি�ত হয়। সং�ািটর নাম রাখা হেয়িছল
‘�হামিসয়ানা’। কতকটা এভােবও ‘�হামস’ এবং ‘�হামিসয়ান’ �ভ�িত শ িল বাংলা
ভাষার অ গ�ত হেয় পেড়। িড এল রায়েক অনুকরণ কের বলা যায় ‘আমরা রহস�-রিসক
কটায়, �দেশ �হামিসয়ানা আিদ ঘটায়’… ইত�ািদ।

�সুক�মার �সন �াইম কািহনীর কাল�াি� নামক �গােয় া-সািহেত�র ইিতহাস িবষয়ক
একিট আকর-�  রচনা করেলও �হামিসয়ানার অন� সদস�রা িনেজরা �গােয় া গ�
�লখায় �বিশ উৎসাহী িছেলন। কারণ তাঁরা িনেজরাই �লখক। গেবষণার কাজিট ওঁরা
�রেখ িদেয়িছেলন �কৗিশক ম�মদােরর মেতা রহস�-রিসকেদর জন�।

�কানান ডেয়েলর গ� পেড় শাল�ক �হামসেক �চনা যায় বাইের �থেক। িক  শাল�ক
�হামস ব�ি িট এবং তাঁর সে  ডেয়েলর স েক�র টানােপােড়ন আর �হামেসর
সমসামিয়ক ল নেক িচনেত ও জানেত এবং �সইসে  �হামস-কািহিনর পািরে�ি ক বা
পাস�েপি ভ বুঝেত �গেল অ েভ�দী দৃি� িনেয় ঢ�েক পড়েত হয় গ� িলর �ভতের। �স-
কাজ সকেলর পে  স�ব নাও হেত পাের। তেব �কৗিশক �পেরেছ অনায়ােস এবং
অন�েদর �সই কােজ সহায়তা করার আেয়াজনও �স কের �রেখেছ। শাল�ক-ডেয়ল-
পুেরােনা ল েনর আ�য� জগেত �স-ই পথ�দশ�ক। তাহেল এবার বরং ানগভ� কচকিচ
ব  কের �কৗিশেকর কলম অনুসরণ কের ঢ�েক পড়া যাক শাল�ক �হামস নামক
�িত�ানিটর অ রমহেল।

আসুন, পহেল আপ।
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স�ার আথ�ার �কানান ডেয়ল (১৯৩৫)
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�ছেলেবলা

১৮৯১-এর �ন মাস। িকছ�িদন আেগই ি�য়তম ব �র ন�র শরীর িমিলেয় �গেছ
রাইেখনবাখ জল�পােতর সুতী� জলরািশর ঘূণ�াবেত�। ভ �দয় ডা জন হ�ািমস ওয়াটসন
িফের এেসেছন ল েন। এ ল ন আর আেগর ল ন �নই। আইেনর সবেচেয় বেড়া
র ক, উইিলয়াম শাল�ক �ট �হামস আর িফের আসেবন না �কােনািদন।

‘�তামার অিভযােনর কথা �লােকর জানা উিচত,’ বার বার বলেতন ওয়াটসন। ‘�কেসর
ঘটনাবিল �কাশ করা উিচত �তামার। ত�িম না করেল আিম করব,’ আর তাই �াথিমক
একট� িক  িক  থাকেলও �শেষ �হামস �হেস বেলন, ‘যা ইে  কেরা ডা ার, আমার
আপি  �নই।’ শাল�েকর সে  �থম পিরচয় ও ওয়াটসেনর �দখা �থম �কেসর কািহিন
১৮৮৭-র ‘Beeton’s Christmas Annual’-এ �কাশ �পল। নামটাও �বশ �রামা কর
রাখেলন— ‘A Study in Scarlet’, ‘র সমী া’। বছর িতেনক বােদ ১৮৯০-�ত �কাশ
�পল আরও একিট অিভযান ‘The Sign of the Four’. তখনও �হামস �বঁেচ।

িক  ১৮৯১-এর এই �েন যখন �হামস আর পৃিথবীেত �নই, তখন �হামসেক িনেয়
�লখা �য কতটা �বদনাদায়ক, তা ডা ওয়াটসেনর �চেয় ভােলা �কউ জােন না। তবু ব �র
�ৃিত জাগ�ক রাখেত তাঁর কােছ উপায় একটাই। �হামেসর অিভযান িল জনসাধারণেক
জানােনা। ইংল�া েক নািড়েয় �দওয়া �বিশর ভাগ অপরােধর সমাধান �য �বকার ি�েটর
ওই �গােয় া কেরিছেলন, তা িতিন না জানােল �ক জানােব? িক  তাঁর কলম সরেছ না।

হঠাৎ এক ব � কথা মেন এল তাঁর।

ডা আথ�ার �কানান ডেয়ল তাঁর মেতাই আিম� ডা ার এবং সািহত� অনুরাগী। সদ�
িভেয়না �থেক িফের ২৩ মে  � স, রােসল ��ায়াের বাসা িনেয়েছন। ‘A Study in
Scarlet’ �লখার সময় পি�কার সে  �যাগােযাগ ডেয়লই কিরেয় িদেয়িছেলন। ওয়াটসেনর
হােতর �লখা অত�  খারাপ— তাই িনেজর সু র হ�া ের �গাটা পা �িলিপটা �ফয়ার
কেরিছেলন এই ডেয়লই। �ধু তাই না, ঐিতহািসক উপন�ােস দ  ডেয়ল বইেয়র �শষ
অধ�ােয় ‘The Country of the Saints‘ টাও িনজ আ�েহই �েড় �দন। অসামান� �লখক
ডেয়েলর �সরা কাজ ‘The White Company’ তখন সেব ‘The Cornhill Magazine’-এ
�কাশ পাে ।

ডেয়ল সানে  ডা ওয়াটসনেক পরামশ� �দন, ‘�দেখা ভাই, অব�া যা, �তামােক আর
�তামার �ী �মিরেক �ধু আিম�র �পনশেনর উপর িনভ�র করেল চলেব না, িক  ইদানীং
ত�িম প�ািডংটেনর �চ�ারটা িনেয় �য পিরমাণ ব��, তােত সময় কের �লখাও �তামার
পে  স�ব না। না আেছ সময়, না আেছ মেনর অব�া। ত�িম বরং একটা কাজ কেরা।
ওই �গােয় া�বেরর অিভযােনর �নাটস যা আেছ আমায় িদেয় যাও। আিমই �তামার হেয়
বকলেম িলেখ �দব’খন।’

‘The Strand Magazine’ অেনকিদন ধের ডেয়লেক �লখা �দবার কথা বলিছল—
সে  �মাটা টাকার �িত�িত। ডেয়ল এ সুেযাগ ছাড়েলন না। ১৮৯১-এর �লাই মােস,
�হামেসর অদৃশ� হবার িঠক �ই মাস বােদ িব�বাসীেক চমেক িদেয় �কাশ �পল ‘A
Scandal in Bohemia’. তারপর �িতমােস এক একিট নত�ন অিভযােন নত�নভােব
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আিব��ত হেলন �লখক জন ওয়াটসন। িক  �য মানুষিট এই সম� িকছ�র জন� দায়ী,
তাঁেক না িচনেল �হামস বা ওয়াটসনেক �চনায় খামিত �থেক যােব। আসুন, িকছ� েণর
জন� ডা আথ�ার �কানান ডেয়েলর জীবন একট� উঁিক �মের �দিখ।

 

আথ�ার �কানান ডেয়েলর জ  ২২ �ম, ১৮৫৯ সােল (�হামেসর জে র পাঁচ বছর পর)
এিডনবরার িপকািড� � েস। বাবা চাল�স ডেয়ল িছেলন আইিরশ িসিভল সােভ�  এবং
শেখর আঁিকেয়। মা �মির ফিল ডেয়লও জােত আইিরশ িছেলন। ডেয়ল পিরবােরর উৎস
খঁুজেত �গেল �দখেত পাই নম�াি র �েয়েনর কােছ প� ড’ওেয়িল নােম এক সাম  বাস
করেতন। তাঁর উ রপু�ষ আেলকজা ার ড’ওেয়িলেক রাজা ত�তীয় এডওয়াড� ১৩৩৩
সােল ওেয় েফােড� িকছ� জিম িদেয়িছেলন। �রামান ক�াথিলক হবার কারেণ অ�াদশ
শতেক তাঁেদর জিম �থেক উৎখাত করা হয় ফেল আথ�ােরর ঠাক�রদা জন আয়ারল�া
�ছেড় ল েন পাকাপািকভােব বাসা বাঁেধন। �সসময় �থেকই তাঁেদর পদিব ড’ওেয়িল
�থেক ডেয়ল �প পায়। ল েন এেস জন ডেয়ল ‘HB‘ ছ নােম রাজৈনিতক কাট��ন
আঁকেত থােকন। িতিনই ডেয়ল পিরবাের �থম যাঁর নাম Dictionary of National
Biography�ত �ান �পেয়িছল। পের অবশ� তাঁর িতন �ছেল ও এক নািতও �সই পথ
অনুসরণ কের।

১৮৬৩ সােল �তালা ডেয়েলর ছিব (বয়স চার)
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বাবা চাল�েসর সে  আথ�ার (১৮৬৫ সাল)

সাত বছর বয়েস আথ�ােরর ��লজীবন �� হয়। তখন সংসাের �বল টানাটািন।
আথ�ােরর পরপরই জে েছ আরও চার ভাই-�বান। এমন সময় চাচ� �মিরেক ��াব িদল
আথ�ােরর পড়া�েনার সম� খরচাপািত তারাই বহন করেব। বদেল িচরকােলর জন�
চােচ�র �সবায় আথ�ারেক উৎসগ� করেত হেব। রািজ হেলন না �মির। দশ বছর বয়েস ��ল
বদেল আথ�ার �যাগ িদেলন ��ানহাে��র িবখ�াত �জসুইট ি�পােরটির ��েল। �স-��েলর
িনয়মকানুন দা�ণ কড়া। একট� এিদক-ওিদক হেলই �জসুইট ফাদাররা রবােরর �তির
�েতার �সােলর মেতা এক হািতয়ার িদেয় হােতর তালুেত এমন মারেতন �য হােত র
জেম �যত। আথ�ার বািড়েত িচিঠ িলখেতন, িক  একথা ঘুণা েরও জানােতন না, মােয়র
মন বেল কথা! িতিন �দখেতন মােঝ মােঝই আথ�ােরর হােতর �লখা খারাপ হেয় যাে ।
িজ াসা করেল আথ�ার বলেতন, ‘�খলেত িগেয় হােত �চাট �লেগেছ।’ �খলাধুলােত
দা�ণ উৎসাহ তাঁর। ি�েকেট আথ�ােরর পারদিশ�তা িছল �দখার মেতা। ১৮৯৯ �থেক
১৯০৭-এর মেধ� MCC-র হেয় দশিট �থম ��িণর ম�াচও �খেলন। সেব�া  রান ল ন
কাউি েত, ৪৩। �বািলং কের িনেয়িছেলন ি�েকেটর িপতা ডবিলউ িজ ��েসর উইেকট।
সাউথ িস থাকাকালীন �পাট� মাউথ ফ�টবল ােবর �গালিকপার িছেলন িতিন। গলেফও
ত�েখাড়। ১৯১০ সােল � াবাগ� �বকন গলফ ােবর অিধনায়ক হন। ি�িটশ �মাটর �রিসং
িটেমর সদস� হেয় ি�  �হনির ট�েরও অংশ িনেয়েছন িতিন।
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��ল ি�েকট িটেমর সদস� িহেসেব �থম ছিব (১৮৭৫)

১৮৭৫ সােল সা�ািনক পরী ায় উ ীণ� হন আথ�ার। তখন িতিন কিবতার ভ ।
িদনরাত চলেছ কিবতা পড়া, কিবতা �লখা, সে  জাম�ান ভাষার চচ�া। মােঝ এক বছর
অি�য়ার �ফ�কােস� কািটেয় ১৮৭৬-এর গরমকােল এিডনবরায় ডা াির পড়েত ঢ�কেলন।
ছ�িটছাটায় বািড়েত এেল �শিফে� ডা ারেদর সহকারী িহেসেব কাজ কের �-পয়সা
�রাজগার করেতন, যােত সংসাের সামান� সা�য় হয়। ১৮৭৯-র অে াবের ‘Chamber’s
Journal’-এ �কাশ �পল আথ�ােরর �থম �ছােটাগ� ‘The Mystery of Sasassa Valley’.
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আর এই এিডনবরা িব�িবদ�ালেয়ই তাঁর পিরচয় হল এমন একজন িশ েকর সে  িযিন
িচরিদেনর মেতা তাঁর জীবেনর �মাড় ঘুিরেয় �দেবন।
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ডা �জােসফ �বল

১

 

১৮৬৬ সােলর ঘটনা। প�ািরস �থেক ইউিজন চাে�ঁল নােম এক সুদশ�ন যুবক এেলন
এিডনবরা িব�িবদ�ালেয়র ভাষা িশ ক হেয়। িকছ�িদন বােদই তাঁর ঘিন�তা হল
এিলজােবথ ডায়ার নােম এক ছা�ীর সে । �বেথর বয়স তখন পেনেরা। তবু তাঁেক
ফ�সিলেয় �বশ কেয়কবার তাঁর সে  শারীিরক স ক� �াপন করেলন চাে�ঁল। ব�াপারটা
জানাজািন হেয় �গল। িনেজর ই ার িব�ে  এিলজােবথেক িবেয় করেত বাধ� হেলন
ইউিজন।

আর এর পেরই �� হল �বেথর �ঃেখর জীবন। কথায় কথায় চাে�ঁল তাঁেক গালাগািল
কেরন। মােঝ মােঝই চেল �চ  মারধর। �রেগ �গেলই চাে�ঁল তাঁেক খুেনর �মিক �দন
— বেলন এমনভােব খুন করেবন �য �স-খুেনর িকনারা করার সাধ� কােরা �নই। এিদেক
কাসােনাভা চিরে�র চাে�ঁল সরাসির এিলজােবেথর পিরচািরকার সে  �দিহক স েক�
মাতেলন। ঘুের �বড়ােত লাগেলন শহেরর ক�খ�াত পিততালয় িলেত। তবু দাঁেত দাঁত
�চেপ সহ� করেলন এিলজােবথ।
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১৮৭৭-এর অে াবর মােস চাে�ঁল হঠাৎ এিলজােবেথর নােম পাঁচ হাজার পাউে র
জীবনিবমা কের বসেলন। তার িঠক দশ স াহ পের এিলজােবেথর �শায়ার ঘর �থেক
এক সকােল �শানা �গল তী� �গাঙািনর শ । পিরচািরকা ঘের ঢ�েক �দখেল িবছানায়
�বেথর শরীর য ণায় মুচেড় উঠেছ, মুখ ফ�াকােশ, �চাখ �ঠেল �বিরেয় আসেত চাইেছ।
িবছানার পােশ �টিবেল একটা অেধ�ক ভরা �লেমােনেডর াস, কেয়কটা কমলােলবুর
�কায়া আর এক �গাছা আঙ�র। চাে�ঁলেক �ডেকই পিরচািরকা ছ�টল ডা ার ডাকেত।
ডা ারেক খবর িদেয় �দৗেড় �বেথর ঘের ঢ�েকই �স অবাক হেয় �গল। চাে�ঁল
এিলজােবেথর ঘেরর জানলা িদেয় বাগােন লািফেয় পড়েলন �কন? �বেথর �দহ িবছানায়
িনে�জ পেড় রেয়েছ, �লেমােনেডর াস খািল, কমলােলবু বা আঙ�েরর িচ�মা� �নই,
আর �গাটা ঘের হালকা গ�ােসর গ । ডা ার আসেতই চাে�ঁল �ঘাষণা করেলন ঘেরর
গ�াসপাইপ িলক কেরেছ, আর িবষা  �কােনা গ�ােসর �ভােব তাঁর �ী অ ান হেয়
�গেছ। ডা ােরর �কমন সে হ হল। িতিন এিডনবরার পুিলশ সােজ�ন ডা �হনির িলটল
জনেক খবর পাঠােলন, ‘ব�াপার �তর। িশগিগর চেল আসুন। আর দয়া কের সে  ডা
�জােসফ �বলেক িনেয় আসেবন।’

২

�ক এই �জােসফ �বল? িযিন �টল�া  ইয়ােড�র �কউ না হওয়া সে ও িদেনর পর িদন
নানা �কেস পুিলশ তাঁর সাহায� িনেয়েছ consulting detective িহেসেব? যাঁেক তাঁর �মেয়
বলেতন ‘ম�ািজিশয়ান’, ছা�রা বলত ‘সুপারম�ান’ আর তাঁর সবেচেয় িবখ�াত ছা� আথ�ার
�কানান ডেয়ল িলেখেছন, ‘Sherlock Holmes is the literary embodiment, if I may
so express it, of my memory of a professor of medicine at Edinburgh
University.’

�জােসফ �বলরা পাঁচ পু�েষর ডা ার। ১৭৭১ সাল �থেক �� কের পরবত� ১৪০
বছের ‘�ফেলা অফ িদ রয়াল কেলজ অফ সােজ�ন’-�দর তািলকায় �কােনা-না-�কােনা ডা
�বল রেয়েছন— এঁরা সবাই �জােসেফর পূব�পু�ষ। �ষােলা বছর বয়েস এিডনবরা
িব�িবদ�ালেয় ঢ�েক মা� এক�েশই �জা �বল ডা াির পাশ কের রয়াল ইনফারমািরেত
হাউস সােজ�ন িহসােব �যাগ �দন। ছাি�েশ �� কেরন ছা� পড়ােনা। ডা �বেলর সাহস
িছল �দখার মেতা। বা ােদর িডপেথিরয়া �রাগ হেল তখন একমা� উপায় অপােরশন—
আর �সই অপােরশেনর পর ত�ােন িবষ জমা হত। সাকশন-য  তখনও আিব�ার
হয়িন। ফেল �সই িবেষই ব� িশ�র মৃত�� ঘটত। অক�েতাভয় ডা �বল অপােরশেনর পের
�রাগীর মুেখ মুখ লািগেয় �স-িবষ �েষ বার করেতন। এর ফেল িতিন িনেজ �বশ
কেয়কবার িডপেথিরয়ােত আ�া  হন— তাঁর ক �র িচরকােলর মেতা কক�শ হেয় যায়।
�বেলর সুখ�ািত এতটাই ছিড়েয় পেড় �য, �য়ং রািন িভে ািরয়া ডা �বেলর সে  �দখা
কের তাঁেক �েভ া জানান।

�দখেত �কমন িছেলন ডা �বল? �ছােটাখােটা �চহারা, িকেশার বয়েস িশকার করেত
িগেয় পােয় আঘাত লাগায় একট� �লংেচ হাঁটেতন িতিন। তাঁর �চােখর দৃি� িছল তী��ন,
আকােশ অেনক উঁচ�েত ওড়া পািখেকও িঠকভােব িচনেত পারেতন। ত গািড় চালােত
ভােলাবাসেতন, মদ বা িসগােরট �শ� করেতন না। আটাশ বছর বয়েস িবেয় করেলন
�বল। �ী এিডেথর সে  সুেখর সংসার �বিশিদন �ায়ী হয়িন। মা� ন-বছর পর এিডথ
মারা যান। �জা তাঁর ি�য়তমা এিডেথর কবেরর এিপটােফ �লেখন, ‘�তামার �িতিট
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�ৃিতর জন� আিম ভগবানেক ধন�বাদ জানাই।’ আর তারপরই িনেজেক ড�িবেয় িদেলন
কােজর মেধ�।

৩

ত�ণ আথ�ার ডেয়ল �রাগীেক পথ �দিখেয় িনেয় আসিছেলন রয়াল ইনফারমািরর
াস�েম। মধ�িব  পিরবার �থেক উেঠ আসা ডেয়ল �বশ আিথ�ক কে�র মেধ� িদেয়ই

পড়া�না চালাি েলন তখন। কাজ িশখবার জন� ডা �বলেক িবিভ ভােব সাহায� করেতন
িতিন। গ�াসলাইেটর কাঁপা আেলােত �গাটা াস�ম �কমন একটা ভ�ত�েড় �চহারা
িনেয়েছ। ডা �বল াস িনি েলন। �রাগী থপথপ কের �হ�েট এেস দাঁড়াল ােসর এক
�কােণ। মাথার ট�িপ খুলল না। খরখের �িটশ উ ারেণ জানাল, তার পােয় �গাদ হেয়েছ,
তাই �স িচিকৎসার জন� এেসেছ। ডা �বল তাঁর খাড়া নাক নীচ� কের গ�ীর, আেবগহীন
�রড ইি য়ােনর মেতা �রাগীর িদেক �চেয় রইেলন। তারপর �চয়াের �হলান িদেয় বেস
আঙ�েলর ডগা েলা এক কের একবার ছা�েদর িদেক তািকেয় �লাকিটেক �� করেলন
—

‘আপিন �সনাবািহনীেত িছেলন?’

‘হ�াঁ, স�ার।’

‘সদ� ছাড়া �পেয়েছন।’

‘হ�াঁ, স�ার।’

‘হাইল�া  �রিজেমে  িছেলন �বাধ হয়…’

‘হ�াঁ, স�ার।’

‘আর নন-কিমশনড অিফসার—’

‘হ�াঁ, স�ার।’

এরপর হােতর ত��েপর তাসটা �খলেলন ডা �বল।

‘�দখেত পাি , আপিন বাব�ােডােজ �পাে�ড িছেলন।’

‘হ�াঁ, স�ার।’

�রাগীেক িচিকৎসা �শেষ ডা �বল যখন ছা�েদর িদেক তাকােলন, তখন তাঁরা হতভ�।
আথ�ােরর মুেখর হাঁ �দখেল মেন হয় �গাটা একটা চড়াই ঢ�েক �যেত পাের। একট� �হেস
ডা �বল �� করেলন, ‘�যেকােনা ডা ােরর আসল অ� িঠক পয�েব ণ ও অনুমান।
অেধ�ক �রাগ িনণ�য় তােতই হেয় যায়। এই মানুষিটর চালচলন সামিরক িক  �পাশাক
িসিভিলয়ানেদর মেতা। অথ�াৎ অবসর�া  সামিরক। উিন আমােক �দেখও ট�িপ
�খােলনিন, মােন নাগিরক জীবনযা�ায় অভ�� হেত পােরনিন, কারণ সদ� িমিলটাির
�থেক ছাড়া �পেয়েছন। তাঁর হাবভােব এক কত���র আভাস, ফেল িতিন সাধারণ �যা া
নন, নন-কিমশনড অিফসার। আর একমা� বাব�ােডােজই এখন �গােদর �েকাপ সবেচেয়
�বিশ, �যখােন �িটশ �সনাবািহনী �মাতােয়ন আেছ। জীবেন �সই �থম আথ�ার মেন মেন
কাউেক � বেল �মেন িনেলন।

আথ�ার ছা� িহেসেব �বশ মধ�ম মােনর িছেলন। সব িবষেয়ই satisfactory-র �বিশ
পানিন �কােনািদন। এমনকী clinical surgery-�ত �তা S-মাইনাসও �পেয়িছেলন। তা
সে ও ডা �বল �য �কন তাঁেক িনেজর অধীেন ��সার িহেসেব িনেলন, �স-রহস� আথ�ার
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সারাজীবেন সমাধান করেত পােরনিন। ১৮৭৯ সােল ইনফারমািরর নত�ন ভবনিট �তির হয়
আর পেরর বছরই আউটেডাের �ায় পেনেরা হাজার মানুষ �দখােত আেস, যার
অিধকাংশই �বেলর �রাগী িছেলন। �থেম �রাগীেক �াথিমক �� কের তাঁর �কস িহি�
িনেয় িনেতন আথ�ার এবং �বেলর পরামশ�মেতা অিশি ত �রাগীেদর সে  তােদর �গঁেয়া
ভাষােতই বাক�ালাপ চালােতন। ডা �বল �থেমই তা �দখেতন না; বরং িনেজর
পয�েব ণেক কােজ লাগােতন। এক �রাগীেক �দেখই িতিন বলেলন, ‘আপিন �পশায় মুিচ,
তাই �তা?’ পের ছা�েদর কােছ ব�াখ�া কেরন, ‘�লাকিটর �াউজােরর হাঁট�র কাছটা
অ ুতভােব ফাটা। একমা� ঝামাপাথর �রেখ চামড়া ঘষেলই এমনটা হেত পাের।’ আর
একবার এক মা তার িশ�েক িনেয় এেসিছল। িতিন মােক �� কেরন—

‘আপিন বান�িটসল�া  �থেক আসেছন?’

‘হ�াঁ।’

‘আপিন �তা ইনভারিলথ �রাড ধের �হ�েট এেসেছন, তাই না?’

‘আে  হ�াঁ।’

‘আর একটা বা ােক �কাথায় �রেখ এেলন?’

‘িলেথ। �বােনর কােছ।’

‘আপিন �তা িলেনািলয়াম কারখানার কম�…’

‘হ�াঁ।’

�রাগীেক �ছেড় িদেয় ডা �বল বেলন, ‘Elementory, gentlemen, if you will only
observe and put two and two together.’ মা�ারসুলভ গলায় বেল চলেলন �বল,
‘মিহলার উ ারণ ফােথ�র িফেফেদর মেতা আর বান�িটসল�া  িফেফর সবেচেয় কােছর
শহর। মিহলার হােত অ ুত চম�েরাগ— যা একমা� িলেনািলয়াম কারখানার কম�েদরই
স�ব। মিহলার পােয় ও �েতােত লাল মািটর ছাপ— আর এিডনবরা আসেত �গেল
একমা� ইনভারিলথ �রােডই অমন লালমািট �দখা যায়। মিহলার হােত একিট বা ােদর
�কাট িক  সে র িশ�িট এেকবাের �েধর িশ�— অথ�াৎ ওঁর আর একিট স ান আেছ।
�ধু ছা�েদরই নয়, �বড়ােত যাবার সময় ��েনর ক াট�েমে  িনেজর পিরবার িনেয় উেঠ
��েনর বািক �লাকেদর স েক� তথ� বেল িদেয় বা ােদর চমেক িদেতন �জা �বল।

৪

�মিডক�াল ��েল �িত ��বার কের ডা �বল একটা াস িনেতন। যাই �হাক না �কন,
আথ�ার এ াস কামাই করেতন না। একবার এক �রাগী �খাঁড়ােত �খাঁড়ােত হািজর হেলন
�সই ােস। �বল াস �থেক এক ছা�েক �ডেক িনেলন, ‘�নেম এেসা �হ �ছাকরা। বেলা
এঁর কী সমস�া।’ একট� ইত�ত কের ছা�িট �রাগীেক পরী া করেত �গল। ধমেক
উঠেলন �বল, ‘না, ওঁেক �ছাঁেব না। �তামার �চাখ কােজ লাগাও। কান কােজ লাগাও।
মগজ কােজ লাগাও। আর সবেচেয় বেড়া কথা, �দেখা না, ল  কেরা।’
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এিডনবরা িব�িবদ�ালেয়র �াতক�েপ আথ�ার (১৮৮১)
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ছা�িট এিদক-ওিদক তািকেয় বলল, ‘িহপ-জেয়ে র সমস�া, স�ার।’ ‘�তামার মু �!’
কড়েক উঠেলন ডা �বল। ‘ওর িহপ-জেয়ে  িক�সু হয়িন। হেয়েছ পােয়। পােয়র মােঝ
মােঝ ছ�ির িদেয় কাটার দাগ। �সই জায়গা েলাই কাটা �যখােন �েতা পরেল চাপ �বিশ
পেড়। �লাকিটর পােয় কড়া আেছ— তাই �স �লংেচ হাঁটেছ। িক  আমরা �তা পােয়র
ডা ার নই। �লাকিটর সমস�া অন�। সমস�া অিতির  মদ�পান। ওর লাল নাক,
�ফালােফালা মুখ, র াভ �চাখ, কাঁপা কাঁপা হাত �দেখ িক বুঝেত পারছ না, �লাকিটর
সমস�া কী?’ এই বেলই �লাকিটর �কােটর পেকেট হাত িদেয় ‘এই �দেখা �ত�
�মাণ’, বেল একিট মেদর পাঁইট �বর কের আনেলন �বল। এবার ােসর িদেক িফের
তী� ��ষ ভরা কে  ছা�িটর উে েশ বলেলন বাইেবেলর �সই অমর উি  ‘The
gentleman has ears and he hears not, eyes and he sees not.’

আথ�ােরর কােছ ডা �বল �ায় ভগবােনর মেতা হেয় উঠেলন। একিদন �-জন
আউটেডার াক� এক বৃ ােক ডা �বেলর কােছ িনেয় এেলন। �বল তাঁেক �দেখই ��
করেলন, ‘আপনার পাইপটা �কাথায় �রেখ এেলন?’ ঘের �যন বাজ পড়ল। তখন
মিহলারা সচরাচর ধূমপান করেতন না। ডা �বল জানােলন, িতিন ডা ার, তাঁর �থেক
লুিকেয় লাভ �নই। কাঁপা কাঁপা হােত মিহলা তাঁর হাতব�াগ �থেক পাইপটা বার কের
�বেলর হােত িদেলন। �বল ছা�েদর িদেক িফের বলেলন, ‘মিহলার নীেচর �ঠাঁেট একটা
�ছােটা ঘা রেয়েছ। মিহলার বাঁ-গােলও �তমিন একিট দাগ। �ছােটা কািট পাইপ �খেল
নল �ছােটা হওয়ায় �য ধাের �ল  তামাক থােক, তা গােল �লেগ এমনিট হেতই
পাের…’

��েমর সমস�ােতও মুশিকল আসান িছেলন ডা �বল। একবার এক ছা� তার ��িমকার
িচিঠ �পেয় মুষেড় পড়ল। ��িমকা তােক িলেখেছ �স �ভেব �দেখেছ তারা �-জেন �-
জেনর জন� নয়। ফেল তােদর আর �দখা করা স�ব না। �বল িচিঠর ভাষা ও বােক�র
সংগঠন �দেখ ধারণা করেলন িচিঠিট �জার কের �লখােনা। পের �সটাই �মািণত হল �য
হােতর �লখা �মেয়িটর হেলও ভাষা তার মােয়র।

এইসব পয�েব ণ ও অনুমান ডেয়েলর ওপর এতটাই �ভাব �ফেলিছল �য শাল�েকর
ব� অিভযােন িতিন �ায় �বেলর মুেখর কথাই ত�েল শাল�েকর মুেখ বিসেয় িদেয়েছন।
‘The Adventure of the Greek Interpreter’-এর ��েত �হামস ও মাই�ফেটর
কেথাপকথন �সই �গাদ �রাগীর সে  �বেলর কথারই �িত�িন। ‘The Adventure of
the Norwood Builder’-এ জন ম�াকফারেলনেক �দেখ শাল�েকর অনুমান িকংবা ‘The
Adventure of the Blue Carbuncle’-এ ট�িপ, ‘The Sign of the Four’-এ ওয়াটসেনর
দাদার ঘিড় অথবা ‘The Hound of the Baskervilles’-এ মিট�মােরর ছিড় �দেখ মানুষিট
স েক� অনুমান �বেলর কথাই মেন পড়ায়— ‘The student must be taught first to
observe carefully.’ িঠক �য কথা বার বার �হামস বলেতন। হয়েতা তাই হাসপাতােলর
বাইেরও পরামশ�দাতা �গােয় া িহেসেব �বেলর মতামত িনেতন পুিলশ। �যমন ১৮৭৭-এর
এই অিভশ  সকােল িলটলজন ডাকেত এেলন �জা �বলেক।

৫

িলটলজন ও �বল, চাে�ঁেলর বািড় িগেয়ই �সাজা ঢ�কেলন এিলজােবেথর �শাবার ঘের।
সং াহীন �বথেক সে  সে  হাসপাতােল পাঠােনা হল। ডা �বল িবছানার চাদের ও
বািলেশর ওয়ােড় িকছ� সবেজ বাদািম বিমর দাগ �পেলন। িতিন এ �েটা একটা প�ােকেট
ভের িনেলন। এিলজােবেথর জানলার নীেচ পাওয়া �গল িকছ� আঙ�র ও কমলােলবুর
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�কায়া আর �জাড়া পােয়র গভীর দাগ। �কউ �যন �দাতলা �থেক জানলা িদেয় লািফেয়
পেড়েছ। আঙ�র ও কমলার �কায়াও নমুনা িহেসেব িনেয় িনেলন �বল। চাে�ঁল জানাল �স
ও তাঁর �ী আলাদা ঘের �েতন। পিরচািরকার ডাকাডািকেত তাঁর ঘুম ভােঙ। এেস
�দেখন �ী অৈচতন� ও সারা ঘের িলক করা গ�ােসর গ । এর �বিশ িতিন িকছ� জােনন
না। পিরচািরকা িনেজর বয়ােন জানাল �স �কােনা গ�ােসর গ  পায়িন। চাে�ঁল ও
পিরচািরকােক শহর �ছেড় �যেত বারণ কের ডা �বল �সই বিম এবং ফেলর �কিমক�াল
অ�ানািলিসস করােলন। �িতিটেত তী� আিফম পাওয়া �গল। �বেথর �পেটর আিফেমর
সে  তা ম�াচও কের �গল। চাে�ঁল িক  বার বার বলেত লাগল �বেথর মৃত�� হেয়েছ
গ�াসপাইপ িলক কের। গ�াস �কা ািন পরী া কের জানায় �শায়ার ঘেরর জানলার
পােশর গ�াসপাইপ �থেক সিত�ই গ�াস িলক কেরেছ। িক  �বথেক �য িবষ �দওয়া
হেয়েছ তােত �কােনা সে হ �নই। িবষটা তেব িদল �ক? পিরচািরকা, যার সে
চাে�ঁেলর স ক� আেছ বেল কানাঘুেসা �শানা যায়? নািক �য়ং চাে�ঁলই এ জঘন� কাজ
কেরেছ?

পুিলিশ িরেপােট� জ�াক দ� িরপােরর খবর

শহেরর িবিভ  ওষুেধর �দাকােন ঘুের �বল এক আ�য� িজিনস আিব�ার করেলন। �বথ
ততিদেন মারা �গেছন। মৃত��র িকছ�িদন আেগই একিট ওষুেধর �দাকােন চাে�ঁল িনেজ
এেস ি�শ ��ন আিফম �কেনন। তখন অিফম িকনেল ফাম�ািসে�র খাতায় সই করেত
হত। চাে�ঁেলর সই �দেখ �বল িনি�ত হেলন খুিন আর �কউ নয়, �য়ং চাে�ঁল। �বেলর
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িনেদ�েশ চাে�ঁলেক খুেনর অিভেযােগ �� ার করা হয়। চারিদন িবচার চেল। �বল
চাে�ঁেলর িব�ে  সম� সা ��মাণ উপি�ত কেরন। িবচাের তাঁর ফাঁিস হয়। ১৮৭৮
সােলর ৩১ �ম ফাঁিসর দিড় গলায় পরার আেগ নািক চাে�ঁল িলটলজনেক িচৎকার কের
বেল, ‘�জা �বলেক আমার অিভন ন জািনেয়া। আমােক ফাঁিসর মে  এেন সিত�ই ভােলা
কাজ কেরছ �তামরা।’ এ �কেসর �রশ কাটেত-না-কাটেত ১৮৮৮ �ত �টল�া  ইয়াড�
�বলেক একিট জিটল �কেসর ভার �দন। পৃিথবীর ক�খ�াত িসিরয়াল িকিলং েলার মেধ�
এেকবাের �থেম �ান পােব এিট। �কসিট জগদিবখ�াত জ�াক দ� িরপােরর �কস নােম।

১৮৮৮ সােলর অগাে� ল েনর এক গিলেত এক বারবিনতা খুন হন। খুেনর পর
অপরাধী িনখঁুত শল�িবেদর মেতা তাঁর জরায়ু, অ  ইত�ািদ �কেট �কেট মৃতেদেহর পােশ
�ূপ কের রােখ। �যন �কােনা �মিডক�াল ছা� এ কাজ কেরেছ। আর খুনও করা হেয়েছ
অপােরশন করার ধারােলা ��ালেপল িদেয়। �গাটা ল েন এ ঘটনায় সাড়া পেড় �গল।
িঠক পেরর মােস একইভােব খুন হেলন আরও িতন বারবিনতা। এেদর মেধ� িমস
চ�াপম�ােনর মাথা �কেট একিট �াটবািড়র �গেট বিসেয় �রেখ বািক �িতিট য , যথা
জরায়ু, ফ�সফ�স, যক�ৎ িনখঁুতভােব �কেট পােয়র কােছ রাখা। বািক �-জেনর একজন িমস
�াইড ও অপরজন িমস ওেডাওেয়স। ল নবাসী তখন ভেয় থেরাথেরা। পুিলশ িদশাহারা।
পুিলশ িকছ� �বাঝার আেগই আবার আঘাত হানল খুিন। ল েনর �হায়াইট চ�ােপল
অ েল এই িসিরয়াল িকিলং �দেখ পুিলশ হত�াকারীর নাম �দয় �হায়াইটচ�ােপল
মাড�ারার। িক  �স �দখেত �কমন, পু�ষ না �ী— �কােনা খবরই পুিলেশর কােছ িছল
না। নেভ�র মােসর ৮ তািরখ খুিন তার �পশািচকতম খুনিট কের।

�মির �জন �কিল িছেলন অপূব� সু রী, বয়স চি�শ এবং অ ঃস া। এক সকােল
তাঁেক স ূণ� ন  অব�ায় িবছানায় শািয়ত �দখা �গল। তাঁর নাক, কান, �চাখ সহ �দেহর
সব অ �ত�  িনখঁুতভােব �কেট পােশ িবছানায় সািজেয় রাখা, র া  �ৎিপ টা
বািলেশর ওপর বসােনা। পুিলশ িরেপােট� জানা যায় অ ত ঘ া �েয়ক সময় িনেয়
অপরাধী �গাটা কাজটা কেরেছ। তারপর ঘের পুেরােনা কাগজ ��েল উৎসেবর মেতা বন-
ফায়ারও অনুি�ত হেয়েছ? এ �ক? খুিন না ব  উ াদ? খুেনর উে শ�ই-বা কী? হােল
পািন না �পেয় ডা �বেলর কােছ এেলন পুিলশরা। �বল যখন তদ  চালাি েলন �সই
সমেয় �স আরও িতনিট খুন কেরিছল। এই সময় �টল�া  ইয়াড� �বশ িকছ� হােত �লখা
�বনািম িচিঠ �পেতন, যা খুিন িলখেছ বেল সে হ করা হয়। এরই মেধ� ২৯ অে াবর �য
িচিঠিট ডা টমাস ওেপনস �পেলন, তার তলায় �থমবার �লখক Jack the Reaper নােম
সই কেরন। �সই �থেক খুিনেক ওই নােমই ডাকা হত।

ডা �বল ��েত এেকবাের হতভ� হেয় �গেলন। �কােনা সূ� �নই। অবেশেষ িমস
�াইেডর মৃতেদেহর পােশ �য আঙ�র ভরিত ব�াগ পাওয়া �গিছল, তার ওপর িবে�তা
পাক�ােরর নাম �দেখ তদ  �� করেলন �বল। পাক�ার জানাল �সিদন �াইডেক আঙ�র
িবি�র সময় সে  এক পু�ষস ীও িছল। �স-স ীর বয়স আ াজ িতিরশ, উ তা পাঁচ বা
সাত বা আট ফ�ট, বিল� গড়ন, শ�ামলা রং। �বেলর পরামেশ� পুিলশ পাক�ারেক দািয়�
িদল ল েনর অিলগিলেত �সই �লাকিটেক খঁুেজ �বড়ােনার। একিদন �দখাও �পল তাঁর।
িক  িপছ� ধাওয়া করেত করেতই ল েনর গাঢ় ক�য়াশায় �স িমিলেয় �গল। �বল এবং
তাঁর এক ব � একে� �কসিটর অনুস ান �� করেলন। তেব একজেনর তদ  অন�জন
জানেতন না। তদ  �শেষ �-জেনই িসলব  খােম �িট নাম িলেখ ইয়াড�েক িদেলন। খুেল
�দখা �গল �িট খােমই এক নাম �লখা। এর এক স াহ পর �থেকই �সসব নৃশংস খুন
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ব  হেয় �গল। তেব �বল কার নাম িলেখিছেলন এবং �কনই-বা তাঁেক �� ার করা হল
না, তা আজও �টল�া  ইয়ােড�র চরমতম ািসফােয়ড তথ�।

৬

১৮৯৩ সােল ল ন আবার সচিকত হেয় উঠল আরও একিট ঘটনায়, যা সুপিরিচত
‘ম�াসন �কস’ নােম। ১৮৯০ নাগাদ ধনী ব�বসায়ী �মজর ডাডিল হামে�া তাঁর সেতেরা
বছেরর �ছেল িসিসেলর জন� অ েফাড� িব�িবদ�ালেয়র ��া�েয়ট, দির� িক  �মধাবী
আলে�ড ম�াসনেক গৃহিশ ক িনেয়াগ কেরন। িতন বছর বােদ ম�াসন িঠক কেরন
িসিসলেক এবার ব �ক চালনা িশখেত হেব। �সই মেম� াসেগার িনউইয়ক� িমউচ�য়াল
অ�ািশেয়াের  �কা ািনেত িগেয় ম�াসন এক ল  পাউ  জীবনিবমা করেলন িসিসেলর
নােম। হামে�ােক না জািনেয়ই িসিসেলর অিভভাবক িহেসেব ম�াসন িনেজর নাম
�লখােলন। িসিসেলর জীবনিবমার ি�িময়াম বাবদ এক হাজার পাউ  সে সে  জমা
িদেলন ম�াসন।

িসিসলেক ব �ক চালােনা �শখার জন� িনেয় যাওয়া হল �টল�াে র িনজ�ন আড�লােম
হাউেস। �-িদন বােদ ম�াসন িসিসলেক িনেয় �নৗকা �চেপ নদীেত মাছ ধরেত �বেরােলন।
ম�াসন সাঁতার জানেলও িসিসল জানত না। িকছ��র যাবার পরই �নৗেকা ফ�েটা হেয় �বল
�বেগ জল ঢ�কেত �� কের। ম�াসন সাঁতের পােড় চেল যান। ভাগ� ভােলা �নৗকা
�যখােন ড�েবিছল, তার পােশই একটা পাথর িছল। িসিসল �সটা আঁকেড় ‘বাঁচাও, বাঁচাও’
িচৎকার করেত থােক। তার িচৎকাের আেশপােশর �জেলরা তাঁেক উ ার কের পােড়
িনেয় আেস।

পরিদন সকােলই ম�াসন �ায় �জার কেরই িসিসলেক িনেয় িশকাের �বর হন। কােছ
এক জ ল— �সখােন িশকার হেব। ম�াসেনর সে  ১২ �বােরর ব �ক, িসিসেলর ২০
�বােরর ব �ক আর সে  �ানীয় ােগােছর একিট �লাক— নাম �ট। কেয়ক ঘ া
বােদ জ ল �থেক িফের ম�াসন ও �ট জানাল জ েল িসিসল মারা �গেছ। ম�াসেনর
ব ব� �থেক জানা �গল জ েল িসিসল ও ম�াসন আলাদা হেয় �গিছেলন। হঠাৎ িলর
আওয়াজ �েন ম�াসন ও �ট ছ�েট িগেয় �দেখন িসিসল এক ভাঙা �বড়ার তলায় চাপা
পেড় আেছ। তার ডান পােশ ব �ক ও ডান িদেকর রগ �থেক �চ  র পাত হে ।
িসিসলেক ত�েল আনেত আনেতই তার মৃত�� হয়। ম�াসেনর ধারণা িসিসেলর ব �েকর
�সফিট ক�াচ অন িছল। জ েল হাঁটেত িগেয় �হাঁচট �খেয় হােত ধরা ব �েকর ি�গার
িটেপ িনেজই িনেজর িলেত মারা �গেছ। অবাক কা  �ানীয় পুিলশও একথা �মেন িনল
এবং িকছ�িদন ব�াপারটা ধামাচাপা পেড় �গল।

ব�াপারটা খঁুিচেয় ত�লেলন ম�াসন িনেজ। িকছ�িদন পেরই িতিন িবমা �কা ািনেত িগেয়
িবমার এক ল  পাউ  দািব করেলন। সে হ হল �কা ািনর। তারা �বল ও
িলটলজনেক তদে র ভার �দয়। �বল সেরজিমেন �খাঁজ িনেয় �দখেলন ম�াসন আেগর
িদনই িসিসলেক ড�িবেয় মারেত �চেয়িছেলন। উ ার হওয়া �নৗেকােত আেগ �থেক ফ�েটা
কের কক� িদেয় আটকােনা িছল। মাঝনদীেত ম�াসন কক� খুেল �দন। িসিসেলর মাথার
খুিল পরী া কের েতর চারপােশ �পাড়া বা�েদর দাগ �পেলন না �বল। পেয়  �া
�রে  িল লাগেল �যটা হওয়া �াভািবক। আসল চমক তখনও লুিকেয় িছল। িসিসেলর
খুিল �থেক �বল বার কের আনেলন ১২ �বােরর একিট বুেলট— �যখােন িসিসেলর
ব �ক িছল ২০ �বােরর। ১২ �বােরর ব �ক িছল ম�াসেনর হােত। িবচার �� হল
ম�াসেনর। িক  অ ুতভােব �িররা রায় িদেলন ম�াসেনর িব�ে  সা ��মাণ �তমন
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�জারােলা িছল না। ম�াসনেক �ছেড় �দওয়ােত �চ  �  হেলন ডা �বল। িক  িকছ�
করার �নই। ম�াসন অবশ� পােপর শাি� �পেয়িছেলন। একইভােব আরও একিট িবমা
�কা ািনেক ধা া িদেত িগেয় িতিন ধরা পেড়ন ও যাব ীবন �জল হয় তাঁর।

৭

১৮৯২ সােলর ��র িদেক যখন শাল�েকর অ ুত কািহিন েলা সেব মা� ‘��া ’-এ
�কাশ পাে , ল েনর িবখ�াত পি�কা ‘The Bookman’-এর সাংবািদক �রম
াথওেয়ট একিদন ডেয়েলর ই ারিভউ িনেত এেলন। তাঁেক িনেজর �ািডেত বিসেয়

আথ�ােরর বাবা চাল�েসর আঁকা ছিব �দখাি েলন, এমন সময় �রম  আচমকা �� কের
বসেলন, ‘আ া, শাল�ক �হামেসর মেতা একজন �গােয় া মন �থেক সৃি� করেলন
কীভােব?’ �হা �হা কের �হেস উঠেলন ডেয়ল। ‘�ক বেলেছ, মন �থেক! এিডনবরােত
আমার এক িশ ক িছেলন। তাঁেক �দেখই আিম শাল�ক �হামেসর আইিডয়া �পেয়িছ।
আিম হয়েতা অপরাধিব ােনর িকছ�ই জািন না, তবু �গােয় া কািহিন, িবেশষ কের �পা’র
�ঁপ� আর গােবািরওর নায়ক �লেকা আমার দা�ণ ি�য়।’

�সই বছরই অগাে� ‘��া ’ ম�াগািজন �থেক ডেয়েলর একিট সা াৎকার �নন হ�াির
�হা। তাঁর সে  কথা বলাকালীন ডেয়ল �ধু �বেলর নামই কেরনিন, �হা-�ক ডা �বেলর
একিট ছিবও �দখান— �যটা আমৃত�� ডেয়ল বাঁিধেয় িনেজর �ািড �টিবেল �রেখিছেলন।
ডেয়েলর �থেক খবর �পেয় �হা িনেজ ডা �বলেক িচিঠ �লেখন। ডা �বলও িবনেয়র
অবতার। িতিন ডেয়েলর নানা �শংসা কের �শেষ �লেখন, ‘Dr Conan Doyle’s genious
and intense imaginaion has on this slender basis made his detective stories a
distinctly new departure, but he owes much less than he thinks to yours only.’
এ �যন �সই জটায়ুর ‘না, না, আিম িকছ� না’-র মেতা হেয় �গল! িক  িমিডয়া
�কােনািদনই ছাড়ার পা� না। চার মাস বােদই ‘The Bookman’ ডেয়ল ও �হামেসর
উপর একিট �ব  �কাশ করল। �লখক �য়ং �জা �বল। তােতও ডেয়ল ও �হামস
স েক� নানা উ িসত �শংসা করেলন িতিন। �শেষ িলখেলন, ‘Life is not so dull
after all, I will keep my eyes open and find out things.’ ‘��া ’-এ �থম িকি�র
�লখা িল এক� কের The Adventures of Sherlock Holmes বই িহেসেব �কাশ �পল।
ডেয়েলর ব � রবাট� লুই ি�েভনসন তখন সােমায়ােত হাওয়া বদলােত �গেছন। য া
�রােগ ভ�গিছেলন িতিন। �স-বইেয়র এক কিপ তাঁর হােত �পৗঁেছায়। ১৮৯৩-এর ৫
এি�ল আথ�ারেক একিট িচিঠেত িতিন �লেখন, ‘একটা িজিনসই আমায় �ালাে  এই
শাল�ক িক আসেল আমােদর পুেরােনা ব � �জা �বল?’ উ ের ঠা া কের ডেয়ল �লেখন,
‘ও হল �জা �বল ও �পা’র �ঁপ�র অৈবধ স ান।’

ি�েভনসেনর মেন �কন �� �জেগিছল জািন না। িক  িনেজর �তি�শ বছেরর জীবেন
এেকর পর এক ব�থ�তায় যখন ডেয়ল িবপয�� তখন �থমবােরর মেতা তাঁেক মুি র �াদ
িদেয়িছল �হামেসর ‘��া ’-এ �কািশত গ� িল। তাঁর নামডাক, আিথ�ক �া �,
ইিতহােস �ান পাবার হাতছািন— এককথায় আথ�ারেক এক নত�ন আথ�ার বািনেয়িছল
এই গ�রা। আর �সই গ� সংকলেনর উৎসগ�পে� আথ�ার িলেখিছেলন �সই মানুেষর নাম
িযিন ব � িহেসেব, � িহেসেব মানুষ িহেসেব আথ�ােরর িচর�ণম� �থেক যােবন—
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ডা স�াকার ও িম�ার �হাপ

১

 

তাঁর স�া মােব�ল কাগেজ �মাড়া লাল �নাটবুেকর পাতায় আথ�ার িলখেলন, A tangled
skein. মেন মেন তখনই িঠক কের িনেয়েছন, একিট �গােয় া কািহিন িলখেবন। এই
নামিট �লখার সময় আথ�ােরর মেন িন�য়ই এিমল গােবািরওর ১৮৬৭-র রহস� উপন�াস
‘The Mystery of Orcival’-এর কথা িছল। এই কািহিনেত �গােয় া �লক� ভাবেছন,
‘The difficulty is to seize at the beginning, in the entangled skein, the main
thread, which must lead to the truth through all the mazes, the ruses, silence,
falsehoods of the guilty.’ এ বইেয়র ইংেরিজ অনুবাদ আথ�ােরর কােছ িছল। আথ�ােরর
তখন বােরা বছর বয়স।

পের অবশ� কািহিনর নাম বদেল িতিন ‘A Study in Scarlet‘ রাখেলন। এ শ িট িতিন
ত�েল িনেলন �হামেসর বলা একিট কথা �থেকই, ‘I might not have gone but for you
and so have missed the finest study I ever came across: a study in scarlet, eh?‘
নােমর এই পিরবত�েনর একটা কারণ থাকেতই পাের। বাজারচলিত আর দশটা স�া
িডেটকিটভ নেভেলর �থেক �য তাঁর বই অেনক �বিশ ‘িসিরয়াস’, তা �বাঝােতই এই
‘study‘ শ িট আনেলন িতিন। িনি�তভােব ১৮৭৩-এ ওয়া�ার প�াটােরর �লখা Studies
in the History of the Renaissance িকংবা সুইনবােন�র Studies in song-এর কথা িতিন
�ভােলনিন।

কািহিনর ��েত আথ�ার �থেমই িকছ� িবি  দৃশ� এেলােমেলাভােব িলেখিছেলন।
�কােনা সুসংব  গ� তাঁর মেন গেড় ওেঠিন। �থম পাতায় িতিন তাঁর �নােট িলখেলন—

এক মিহলা ভয় �পেয় �কােচায়ােনর কােছ �দৗেড় এল… �-জন িমেল পুিলেশর কােছ
�গল… জন িরভস সাত বছর হল পুিলেশ কম�রত… িতিন তাঁেদর সে  অক��েল �গেলন।

বা�ব অপরাধিব ান স েক� ডেয়েলর ধারণা �বশ অ��। িনেজর � ডা �বলেক
আদশ� কের িতিন তাঁর খাড়া নাক, বুি দী  �গােয় ােক গেড় ত�লেবন বেল ভােবন। সে
থাকেব বসওেয়েলর মেতা এক স ী। আজীবন ডা াির ছা� ডেয়ল এই স ীিটেকও তাঁর
িনেজর জীিবকা িদেলন। ১৮৮৬�ত ডেয়ল যখন এই উপন�াস �লখায় ব�� তখন �হনির
�ফা� নােম এক �িটশ সাজ�ন ল েনর পুিলশ িবভােগ একিট ব �তা িদেলন। িবষয়—
অপরাধ িনণ�েয় হােতর ছােপর ভ�িমকা। �ঃেখর িবষয় অলীক, অস�ব ক�না বেল
ল েনর পুিলশ িবভাগ এেক �হেসই উিড়েয় িদল। ডেয়ল এসব িকছ� জানেতন না—
জানার ইে ও খুব একটা িছল না। িতিন তখন নত�ন উপন�ােস বঁুদ হেয় আেছন। �সই
লাল �নাটবুেকর অন� এক পাতায় Study in Scarlet িলেখ তলায় তাঁর কািহিনর কথেকর
নাম িদেলন— ‘ওরম  স�াকার— সুদান �থেক’। ওরম  নামটা মাথায় আসার কারণ
খুব স�ব ি�িটশ িমউিজয়ােমর িঠক পােশই গেড় ওঠা ��ট ওরম  ি�ট হসিপটাল। আর
স�াকার নামটা িতিন িনেয়িছেলন �স  জন চােচ�র িঠক িপছেনর রা�া স�াকার ি�ট
�থেক। স�াকার ি�েটর পােশই রেয়েছ আর একিট রা�া— ��ামেফাড� ি�ট, �য
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��ামেফাড� পরবত�কােল �হামস কািহিনর একিট চির� হেবন। �ধু রা�াই নয়, িনেজর
পাড়া-�িতেবশীেদর নাম-পদিবও এ উপন�ােস ব�বহার করেলন আথ�ার। আেন��
সােপ�ি য়ার হেলন মাদাম সােপ�ি য়ার, উইিলয়াম রা েক বানােলন পুিলশ কনে�বল, বুশ
িভলার �জমস কাউপােরর পদিবেক িদিব� কােজ লািগেয় িদেলন এক মরেমােনর নাম
িহেসেব, ��ািনহা�� আর এিডনবরােত আথ�ােরর এক ব � িছেলন, জােত ফরািস, নাম
�জােসফ আেলকজা ার �লে�ড— িতিন হেয় �গেলন পুিলশ ইনে�কটর। আথ�ােরর
বুশ িভলার �ােটর পােশই এলম ��ােভ এক িমশনাির িছেলন, যাঁর �লখা আফগান
যুে র �ৃিতকথা আথ�ারেক �চ ভােব নািড়েয় িদেয়িছল। Through the Khyber Pass to
Sherpore Camp and Cabul �ে র রচিয়তা �সই িমশনাির ভ�েলােকর নাম �রভাের
�জ �জলসন ��গসন— শালক� কািহিনর ি�তীয় ইনে�কটর।
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বািক রইেলন আসল মানুষিট। কািহিনর নায়ক। �গােয় া�বর অেনক নাম ও পদিব
�ভেবিচে , কাটাক�িট কের অবেশেষ নাম ি�র হল �শিরংটন �হাপ। তেব �হাপ নামিট
িকছ�িদন বােদই বদেল �হামস করেলন ডেয়ল। িতিন এবং তাঁর পিরবােরর সবাই
অিলভার ওেয়নেডল �হামেসর �লখার ভ  িছেলন। �হামেসর �লখা Holmes’s Great
Metropolis: or, Views and History of London in the Nineteenth Century বইিট আথ�ােরর
ব�ি গত সং�েহ িছল। এই �গােয় ার নাম িলেখই পােশ �ছােটা �ছােটা ক-িট পেয়ে
চির�িটেক �ফাটােত থােকন আথ�ার— লা�ক, চ�পচাপ, � ালু �চােখর যুবক, ��াপ�
�বহালা সং�াহক (আমািট, �ািডভাির, বারেগানিজর মেতা �বহালা আেছ), �চৗেকা
�চায়াল, ঘন ভ��, ছ-ফ�েটর ওপর ল�া, �রাগা িফনিফেন �চহারা…। তেব �শিরনেফাড�
নামটা িঠক �পাষাি ল না ডেয়েলর। শাল�ক নামিট তাঁর কােছ নত�ন নয়। ��ািনহাে�� তাঁর
এক ব � িছেলন প�াি�ক শাল�ক। আবার ম�াকেলর History of England-এও উইিলয়াম
শাল�েকর নাম পাই। তেব অপরাধ তে র সে ও এক শাল�কেক িন�য়ই িচনেতন ডেয়ল।
িতিন যখন �মিডক�াল ��ল, এিডনবরার ছা�, তখন ল�ামেবেথর পুিলশ ইনে�কটর
িছেলন আর এক উইিলয়াম শাল�ক। ‘The Times’ ও ‘The Home Chronicles’-এ তাঁর
নানা কীিত�র কথা িনয়িমত ছাপা হত। �কে� একিট খুেনর ঘটনা �ায় একা হােত
সমাধান কেরিছেলন িতিন।

অিলভার ওেয়ে ল �হামস

১৮৮১-র ল ন পুিলশ িডপাট�েমে  আরও �-জন ইনে�কটর িছেলন, যাঁেদর নাম
টমাস �হামস এবং �জমস শাল�ক। �ধু তাই নয় একজন �লক�ও িছেলন (গােবািরওর �সই
�গােয় া)— এেক �টিলপ�ািথর ঠাক�রদা না বলেল আর কােক বলা যােব! তেব �য
কারেণই �হাক শাল�ক নামটা ডেয়েলর মেন ধের �গল। �গােয় ার নাম িতিন রাখেলন
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শাল�ক �হামস। এিদেক কািহিনর কথেকর নামও বদলাল। �বশ অ ুত �শানােনা ওরম
স�াকারেক বদেল ডেয়ল িনতা  সাদািসেধ জন ওয়াটসন বািনেয় িদেলন। এিডনবরায়
পড়া�েনা করার সময়, তাঁর এক ব � িছেলন, নাম ডা প�াি�ক �হরন ওয়াটসন। এ
ছাড়াও ডেয়ল এিডনবরায় থাকাকালীন �-জন ওয়াটসেনর নাম �ায়ই পি�কায় পাতায়
�দখা �যত। একজন ল েনর কনজােভ�িটভ পািট�র আইনজীবী উইিলয়াম ওয়াটসন আর
অন�জন �িটশ আইন ব�বসায়ী বাট�ন ওয়াটসন।

�মইওয়াে র যুে র গিত�ক�িত

যিদও �হামসেক ��েত অেনকটা এডগার অ�ালান �পা-র �গােয় া �ঁপ�র ধাঁেচ
গেড়িছেলন ডেয়ল তবু �পা-র মেতা কািহিনর কথকেক িতিন অব া কেরনিন। �হামেসর
�থম অিভযান ‘A Study in Scarlet‘-এর ��েতই �লখা িছল ‘ডা জন এইচ ওয়াটসেনর
�ৃিতকথা �থেক মুি�ত’। িনেজ �কােনািদন �সনাবািহনীেত না �গেলও ডেয়ল চাইেলন
তাঁর কথক ওয়াটসন �যন যুে  যায়। �নাটবইেয়র সুদান �কেট তাই আফগািন�ান
করেলন িতিন। ১৮১৫-�ত ওয়াটারলুর যুে  �নেপািলয়নেক হািরেয় ি�িটশরা �যন �ায়
িব�জয় কেরিছল। ব�িদন পয�  রািশয়া ছাড়া তাঁেদর অন� �কােনা শ প  িছল না।
এিদেক রািশয়া ধীের ধীের অ�সর হি ল ি�িটশ সা�ােজ�র ‘মুক�েটর মিণ’ ভারতবেষ�র
িদেক। ফেল এিশয়ার মতা হােত রাখার জন� ১৮৩৮ �থেক ১৮৪২ অবিধ চলল �থম
আফগান যু । যুে  ইংেরজেদর �শাচনীয় পরাজয় হল। ১৮৭৮ সােল, আথ�ার যখন
�মিডক�াল কেলেজর ছা�, তখন ইংেরজরা আবার আফগািন�ান আ�মণ করল। ভয়াবহ
যুে র পর আবারও ইংেরজেদর পরাজয় ঘেট। ১৮৮০�ত কা াহােরর প াশ মাইল
পি�েম মাইওয়াে র র য়ী যুে র পর অবেশেষ ি�িটশেদর অি ম পরাজয় ঘেট। এই
ঐিতহািসক ঘটনার কথা ��েতই উে�খ কেরেছন ডেয়ল— যােত সদ�-ঘেট-যাওয়া এই
ঘটনার উে�েখ ওয়াটসেনর িববরণ পাঠেকর কােছ সিত� বেলই মেন হয়। ��েতই
ওয়াটসন িলখেছন—
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�জােসফ ি�েথর হত�া (িলেথা�াফ)

১৮৭৮ সােল ল ন ইউিনভািস�িট �থেক ডা ািরর িডি� িনেয় �নটিল িগেয়িছলাম আিম
সাজ�ন পাঠ�ম পড়বার জন�। �সখানকার পড়া�েনা চ�িকেয় সামিরক বািহনীেত �যাগদান
করলাম অ�ািস��া  সাজ�ন পেদ। ইি য়ায় িগেয় কাজ বুেঝ �নবার আেগই আফগান যু ।
�বা�াই �পৗঁেছ �নলাম আমােদর বািহনী িগিরসংকেটর মেধ� িদেয় শ েদর এলাকায় ঢ�েক
পেড়েছ… বাক�শায়ােরর সে  �মইওয়াে র র য়ী সং�ােম িগেয়িছ। কাঁেধ �লেগেছ
�জিজল বুেলট।

(অনুবাদ— অ�ীশ বধ�ন)bo
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িবটনস অ�ানুয়ােলর � দ (১৮৮৭ সাল)

এখােন একটা ভ�ল কেরেছন ডেয়ল। যুে র সময় বাক�শায়ােরর নাম িছল ৬৬ফ�ট—
�সটা িতিন জানেতন না। এটাও না �য ১৮৭২ সাল �থেক ইংেরজ �সনাবািহনী �থেক
অ�ািস��া  সাজ�ন পদিট উেঠ �গিছল। িক  �সকথা ক-জন পাঠকই-বা জানেতন?

�স যাই �হাক, পা�পা�ীর নাম িঠক কের ডেয়ল উপন�াস �লখা �� করেলন।
�ভেবিছেলন এই পাগল �গােয় ােক িনেয় একটার �বিশ কািহিন িলখেবন না। তখন �ক
জানত ভিবষ�ৎ ডেয়েলর জন� স ূণ� অন� িকছ� িলেখ রাখেছ!

২

এিমল গােবািরওর �য বই �থেক �থেম ‘Tangled Skein’ নামটা ধার কেরিছেলন
ডেয়ল, �সই ‘The Mystery of Orcival’ উপন�াসিট মূলত �িট ভােগ িবভ । �থম
অংেশ �গােয় া এক জবরদ� খুেনর সমাধান করেলন; ি�তীয় অংেশ �াশব�ােক এই
খুেনর প�াদপেটর ঘটনা বণ�না করা হেয়েছ।

‘A Study in Scarlet’ উপন�ােস গােবািরওর উপন�ােসর এই ধরনিট �ায় �ব� �মেন
চেলেছন ডেয়ল। এমনকী পরবত�কােল ‘The Valley of Fear’ উপন�ােসও এ গঠেনর
পুনরাবৃি  �দিখ। ‘A Study in Scarlet’-এ �হামসেক িনেয় �থম সাতিট অধ�ায় �লখার
পরই িতিন �াশব�ােক পাঠকেক িনেয় যান ১৮৪৭ সােলর আেমিরকায়। ডেয়ল
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�কােনািদন আেমিরকা যানিন, তবু কািহিনর এই ি�তীয় অংেশ িতিন �ক�ত িভেলেনর
অভােব এমন একিট �গা�ীেক িভেলন বানােলন, যারা �গাটা ইংল�াে র কােছ িছল �-
�চােখর িবষ। ১৮৩০ সােল �জােসফ ি�থ ি��ান চােচ�রই একিট �গা�ীেক আলাদা কের
মরেমান নােম নত�ন �গা�ী �তির কেরন। মূলত িনউ ইয়ক� শহরেক �ক  কের গেড় ওঠা
এ �গা�ী একিট সমা রাল চাচ� এমনকী Book of Mormon নােম নত�ন বাইেবলও �তির
কের। �ভাবতই ি��ানরা এেদর হাবভাব �বশ সে েহর �চােখই �দখত। ১৮৪৪ সােল
�জােসফ ি�থেক হত�া করা হয়। নত�ন �নতা হন ি�ংহ�াম ইয়ং। মরেমানরা পািলেয়
ক�ািলেফািন�য়ার স�েলক ভ�ািলেত আ�য় �নয়— ডেয়ল এখােনই তাঁর কািহিন
�ফ�েদেছন। অবশ� কািহিনিটেকও এেকবাের �মৗিলক বলা যায় না। ডেয়েলর উপন�ােসর
িঠক একবছর আেগ ১৮৮৫�ত �কাশ পায় ডেয়েলর ব ��ানীয় �লখক রবাট� লুই
ি�েভনসেনর New Arabian Nights. �স-বইেত নানা কািহিনর মেধ� ‘The Dynamiter’
কািহিনিটর সে  ডেয়েলর কািহিনর আ�য� িমল। �ধু কািহিনই নয়, ি�েভনসেনর একিট
অধ�ােয়র নাম ‘Avenging Angels’, ডেয়েলর ‘Destroying Angels’; �িট কািহিনেতই
মূল চিরে�র নাম লুিস। �ধু এট�ক�ই নয়। �থম �গােয় া উপন�াস িলখেত িগেয় �পা-র
�ঁপ�েক এেকবাের �শেষ �বশ অথ�হীনভােবই নকল করেলন ডেয়ল। �ঁপ�-র ‘The
Purloined Letter’-এ একিট ল�ািটন উ �িত িছল, ‘The Murderers in the Rue
Morgue’-এ িছল রেসয়ুর এক পিদ উ �িত। এই পিদ উ �িত �দবার �লাভ ডেয়ল
সামলােত পােরনিন। তাই ‘A Study in Scarlet’ �শষ হয় �হারােসর Satires �থেক
�নওয়া একিট উ �িত িদেয়— ‘Populus me sibilat, at mihi plaudo/Ipse domi simul
ac nummos contemplor in arca‘— যার মােন ‘�লােক আমায় �দেখ ঈষ�া কের িক
আিম আমার টাকার বা  যখন �দিখ, তখন মেন মেন সুখ অনুভব কির।’

�থম িব াপেন ডেয়েলর নােমর ভ�ল বানান

��তই িকছ� না �ভেবই �ম কের ডেয়ল এই উ �িতিট বসােনার জন�ই বিসেয়েছন।
কারণ �হামস তখন �ায় �বকার এবং এই �কেস একিট পয়সাও পানিন। িকংবা হয়েতা
এটাই �পা-�ক �দওয়া ডেয়েলর � াঘ�? �ক জােন!

৩

আথ�ােরর �ী ট�ির ডেয়ল তাঁর �বানেক িচিঠেত িলখেলন, ‘স�িত আথ�ার একটা
উপন�াস িলেখেছ, ২০০ পৃ�ার �ছা  উপন�াস। নাম ‘‘A Study in Scarlet’’.’ িক  �লখা
�শষ হবার পেরই �� হল দীঘ� এক িবরি কর যা�া। �কাশকেদর �য়াের �য়াের।
�কােনা �কাশকই তাঁর এ বই ছাপেত উৎসাহী িছেলন না। এর আেগর উপন�াস ‘The
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Firm of Girdle Stone’ �কউ ছােপিন; এ উপন�ােসও একই ঘটনার পুনরাবৃি  ঘটেত
লাগল।

বেড়া বেড়া �কাশকরা যখন ‘না’ কের িদেলন, আথ�ার তখন উপন�াসিট পাঠােলন
ওয়াড�, লেকর অিফেস। �স-পা �িলিপ িগেয় �পৗঁেছাল ওয়াড�, লেকর িবিভ  িব ান
িসিরেজর �লখক ও ‘িলিপনকট’ ম�াগািজেনর স াদক জজ� টমাস িবটািনর �টিবেল।
িবটািন �দখেলন এ িবষয় তাঁর করায়  নয়। তাঁর �ী �মির িজন সািহত�চচ�া করেতন।
িতিন �স-পা �িলিপ �ীেক �দখােলন। এক িন�ােস উপন�াসিট �শষ কের �মির তাঁর
�ামীেক জানান, ‘এ �তা জাত �লখেকর �লখা! আিম এই বই িনেয় �চ  আশাবাদী। এ
বই িন�য়ই খুব সফল হেব।’

অতএব আথ�ার একিট িচিঠ �পেলন।

ি�য় মহাশয়,

আমরা আপনার গ� ‘A Study in Scarlet’ পেড়িছ এবং খুিশ হেয়িছ। এ বছর এই
�লখা ছাপা আমােদর পে  স�ব নয়; কারণ বাজাের এখন �চ�র এই ধরেনর বই
রেয়েছ। িক  আপনার আপি  না থাকেল আমরা সামেনর বছর অবিধ �লখািট হােত
রাখব। কিপরাইট বাবদ আমরা আপনােক ২৫ পাউ  িদেত রািজ।

আপনার অনুগত,

ওয়াড�, লক অ�া  �কাং

৩০ অে াবর, ১৮৮৬

িচিঠ �পেয় ডেয়ল যতটা আন  �পেলন, �ঃখ �পেলন তার �থেক �বিশ। িতিন এেকর
পর এক িচিঠ িলখেলন �িতিট বইেয় রয়ালিটর জন�— িক  তা নাকচ হেয় �গল।
অবেশেষ ২০ নেভ�র একিট িচিঠেত িতিন রািজ হেলন মা� ২৫ পাউে  বইেয়র ��
িবি� করেত। �কাশকরা িঠক করেলন ১৮৮৭-র ‘িবটন’স ি�সমাস অ�ানুয়াল’-এ
উপন�াসিট ছাপেবন।

১৮৫২ সােল বছর ক�িড়র �ছাকরা স�ামুেয়ল অরচাট� িবটন আচমকা হ�ািরেয়ট িবচার
��া-র Uncle Tom’s Cabin �ছেপ হইচই �ফেল িদেলন। �স-বছরই িতিন একিট
পি�কাও �� করেলন। নাম Englishwoman’s Domestic Mazagine. ১৮৫৬-�ত িবটন
িববাহব েন আব  হেলন। পা�ীর নাম ইসােবলা �মির ম�াসন। এই ইসােবলা এেসই
িবটেনর �কাশনােক এক নত�ন মা�া িদেলন। গৃিহণীর জন� হাতবই Mrs Beeton’s Book
of Household Management হাজার হাজার কিপ িবি� হত �িত বছর। ইংল�া  ও
আেমিরকার ঘের ঘের বাইেবেলর মেতা এই বইও একিট কের থাকত। পরবত�কােল
‘Boy’s Own Magazine’ পি�কাও �কাশ করা �� কেরন িবটন। যিদও অ�াসি ক,
তবুও পাঠকেদর হয়েতা মেন থাকেব এই পি�কােতই ছিব �িতেযািগতায় পুর�ার
�পেয়িছেলন এক ব স ান— নাম সুক�মার রায়। ১৮৬৫ �ত িমেসস িবটন মারা �গেল
অরচাট� িবটন িনেজর �কাশনা ওয়াড� অ�া  লক-�ক িবি� কের �দন। তাঁরাই বছর বছর
িবটন’স ি�সমাস অ�ানুয়াল �কাশ করেত থােক। আেগ এেত রাজৈনিতক ও সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় �ব  �কাশ �পত। িক  ১৮৭৭-এ িবটেনর য ােরােগ মৃত��র পর পরই
ওয়াড� অ�া  লক-এ সািহত� �কাশ �� করেলন। নত�ন সংখ�ার �থেমই �কাশ �পল
মাক� �টােয়েনর িতনিট �ছােটাগ� ও িকছ� নাটক।
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১৮৮৬-র অে াবের ডা �জােসফ �বল চাকির �থেক অবসর িনেলন। �� করেলন
নাস�েদর জন� একিট পাঠ�বই �লখার কাজ। পেরর বছর নেভ�ের �যাগ িদেলন রয়�াল
হসিপটাল ফর িসক িচে�ন-এ। �সই মােসরই ১ নেভ�েরর ‘দ� পাবিলশাস� সাক��লার’
পি�কায় �কাশ �পল ‘িবটন’স ি�সমাস অ�ানুয়াল’-এর িব াপন— যােত �লখক আথ�ার
�কানান ডেয়েলর নাম ভ�ল কের A. Con don Doyle ছাপা হল। িবর  ডেয়ল সে সে
িচিঠ িদেলন পি�কার দ ের। পরবত� আরও ১০-১২-িট িব াপেন এ ভ�ল আর হয়িন।

‘A Study in Scarlet’ ি�সটেনর আঁকা ‘�থম �হামস’

অবেশেষ নেভ�র মােসর �শেষর িদেক িবটন’স �কািশত হল। �ছােটা ম�াগািজন।
�ডিম অ ােভা সাইজ। ল�ায় সােড় আট ইি , চওড়ায় সােড় পাঁচ ইি । উপের হলুদ
ব�াে  �ছােটা কের পি�কার নাম �লখা। তার িঠক নীেচই গাঢ় লাল অ ের মলােটর �ায়
এক ত�তীয়াংশ �েড় �শাভা পাে  ‘A Study in Scarlet’. িঠক নীেচ �ক �কাট পরা
একজন মানুষ িপছন িফের একটা উই সর �চয়ার �থেক অেধ�ক ওঠা। তাঁর ডান হাতল
�চয়ােরর হাত আঁকেড় আেছ। বাঁ-হােত Study-র S �থেক �ঝালা একিট �মামবািতদােন
বািত ধরাে ন িতিন। মলােট একটা গা ছমছেম ব�াপার থাকেলও িভতেরর কািহিনর
�কােনা ছাপ পাওয়া যায় না, যিদও মলােটর ছিবও �সই ি�সটেনরই আঁকা িযিন িভতের
�হামসেক এঁেকিছেলন। বইিটর দাম িছল এক িশিলং। িভতের �থম �চৗ  পৃ�াই িছল
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িব াপেন ভরা। কী না িছল তােত— স�ার �জমস মুেরর ‘Pure Fluid Magnesia‘ (যা
িকনা অ�ািসিডিট, বদহজম, গলাবুক �ালা এমনকী গাউটও কমাত), ডারেলার Magnetic
Lung Invigorator, মিহলােদর �তায়ােল, িশ�েদর িফিডং বটল— সব িকছ�। িপছেনর
মলাট �েড় িছল Beecham’s Pills-এর িব াপন। �পেট গ�াস, রােত ঘুেমর অসুিবধা,
নাভ�াস ভাব, �টনশন— সব �রােগর এক ওষুধ।

এত িব াপন �পিরেয় অবেশেষ আমরা �পৗঁছাব টাইেটল �পেজ, যার উলেটা িদেকর
পাতায় ক�াি��ক পেকট �মােলর ও পুলওভারেমকােরর গ�ালভািনক �বে�র িব াপন।
টাইেটল �পেজ খুব �ছােটা কের �লখা ‘A‘-র তলায় বেড়া বেড়া অ ের ‘Study in
Scarlet‘ এবং A Conan Doyle আেছন। ১৭০ পৃ�ার এই বইেত ঘের অিভনয়েযাগ�
আরও �িট নািটকা আেছ। �থমিট Food for Powder: A Vaudeville for the
Drawing Room �� হে  ৯৬ পৃ�ায়। �লখক আর. আঁে��। এই আঁে�� নােমর িপছেন
লুিকেয় আেছন িবখ�াত নাট�কার উইিলয়াম রজার ��া। অিভজাত বংেশর এ মানুষিটর
সে  এক আইিরশ অিভেন�ীর �ক া তাঁর স�ান ধুেলায় িমিশেয় �দয়। পিরবার �থেক
বিহ��ত হন িতিন। �পেটর দােয় ছ নােম নাটক িলখেত �� কেরন কখেনা কখেনা িতিন
আর. আঁে��, আবার কখেনা ি েফাড� �মরটন।

১১৫ পৃ�ায় �� হে  ি�তীয় নাটক ‘The four-leaved shamrock’. নাট�কার িস �জ
হ�ািমলটন, তখনকার িবখ�াত মিহলা সািহিত�ক ক�াথিরন �জন হ�ািমলটন। তাঁর �লখা
‘Marriage Bonds’ বা ‘Hedged with Thorns’ তখন �বশ জনি�য় উপন�াস িছল।

টাইেটল �পেজর পর আরও এক পাতা িব াপন, সূিচপ�, আবার সেতেরা পৃ�া নানান
বইেয়র িব াপন (যার মেধ� জন ফ�ােরর Life of Goldsmith-ও আেছ) �পিরেয় অবেশেষ
�থম পৃ�ায় আিস— যার বাঁ-িদেক ি�সটেনর আঁকা �সই িবখ�াত �হামেসর ‘Rache‘-র
ছিব ও ডান িদক �থেক উপন�াস ��। পরবত� ৯৫ পৃ�া �েড় চেলেছ উপন�াসিট।

৪

‘A Study in Scarlet’-�কাশমা� সবাই আনে  উদবা� হেয় এেক বরণ কের
িনেয়িছেলন ভাবেল ব  ভ�ল ভাবা হেব। অন�ান� বােরর মেতা �সবােরর ‘ি�সমাস
অ�ানুয়াল’ও � � কের িবি� হেয়িছল। িক  সমােলাচকেদর �িতি�য়া িছল িম�।

১০ িডেস�র ‘িদ �ািফক’ পি�কায় উপন�াসিট িনেয় সমােলাচক ম ব� কেরন,
‘অনুকরণ িহেসেব খারাপ নয়, তেব �পা, গােবািরও িকংবা আর এল ি�েভনসন এর
�থেক �ঢর ভােলা িলখেতন। এ কািহিনর নায়ক �পা-র ‘The Murders in the Rue
Morgue’-এর ছায়ামা�। যারা �গােয় া কািহিন ভােলাবােস িক  মূল �লখা েলা পেড়িন,
তােদর এ কািহিন ম  লাগেব না।’ ১৭ িডেস�র ‘ াসেগা �হরা�’ পি�কার সমােলাচনায়
আবার ডেয়েলর নাম ভ�ল �লখা হল। সমােলাচক িলখেলন, ‘এ �কােনয়ার ডেয়েলর ”A
Study in Scarlet”-এর �গােয় ার কােছ �ঁপ� চালবাজ �লক� িশ�। তেব এই শাল�ক
�হামস নােম �গােয় ািট যেথ� বুি মান ও তাঁর কািহিন পাঠকেক �শষ পয�  আকষ�ণ
করেত স ম।’ উ িসত �শংসা একমা� কেরিছেলন �-িদন বােদ ‘দ� �টসম�ান’
পি�কার সমােলাচক। িতিন িলখেলন—

এডগার অ�ালান �পা-র পের অপরাধিব ােনর এমন কািহিন আর �লখা হয়িন। �লখক
একিট িজিনয়াস। িতিন সািহেত�র �চিলত ধারায় চেলনিন বরং পয�েব ণ ও িস া  িদেয়
�কমন কের একিট সিত�কার �গােয় া গ� �লখা যায়, তার পথ বাতেলেছন।
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সমােলাচনার �শেষ িতিন একিট ভিবষ�দবাণী কেরন, ‘His book is bound to have
many readers.’
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শাল�েকর পূব�সূিররা

আ ােদর রাজধানী ব�ািবলেনর নগর �দবতা �বল মহাজা�ত। শহের তাঁর িবশাল �সানার
মি র, �সানার �িতমা। �স-�দবতার পুেরািহেতর �বল �তাপ। রাজাও তাঁেক সমেঝ
চেলন, �দবতােক �রাজ �য �নেবদ� �দওয়া হয় তা সবই িতিন �খেয় �নন। �নেবদ� �রেখ
মি েরর �ার ব  করার পর পরিদন খুলেল �দখা �যত সব থালা খািল।

একিদন ব�ািবলেন এেলন ানী দািনেয়ল। িতিন �চার করেতন িনজ�ব �দব�িতমার
পে  �নেবদ� খাওয়া স�ব নয়। রাজা তাঁেক সভায় �ডেক আেদশ িদেলন, ‘�তামােক
�মাণ করেত হেব আমােদর �দবতা িনজ�ব। না হেল মৃত��দ ।’ দািনেয়ল �সিদন �নেবদ�
�দবার সময় সবার অলে � �মেঝেত িকছ� চ�ন ছিড়েয় িদেলন। পরিদন মি র খুেল �দখা
�গল �নেবদ� �নই বেট, িক  �-�জাড়া পােয়র ছাপ রেয়েছ চ�েনর ওপর— এক �জাড়া
যাওয়ার, এক �জাড়া আসার। রাজা বলেলন, ‘ও �দবতার পােয়র ছাপ।’ দািনেয়ল পােয়র
ছাপ অনুসরণ কের �দওয়ােল এক �ার আিব�ার করেলন। �ার খুলেত �দখা �গল
এক সড়  পথ, �য পথ �শষ হেয়েছ �ধান পূজািরর অ রমহেল। �বাঝা �গল �দবতার
নাম কের এতিদন �ক �নেবদ� সাফ করিছেলন।

ব�ািবলেনর দািনেয়ল

ি��পূব� ি�তীয় সহ�াে  �খাদাই করা িলিপ ও ছিবেত, �াচীন আ াদীয় ভাষায় এ
গ�িট পাওয়া যায়। পি তেদর মেত চার হাজার বছেররও �বিশ �াচীন এ কািহিনেত
িডেটকিটভ কািহিনর �ধান িতনিট �বিশ��— সমস�া, তী��ন পয�েব ণ ও সমাধান,
িতনিটই বত�মান। তাই এেক অেনেকই িবে�র �াচীনতম �গােয় া কািহিন বেলন। অবশ�
এ িবষেয় মতেভদ আেছ। ঋগেবেদর দশম ম েলর একশত আট সূে  ক� �রী সরমার
ডাকাতেদর হাত �থেক �গা� উ ারেক �কউ �কউ �থম �গােয় া কািহিনর তকমা িদেত
চান।

তেব আধুিনক �াইম কািহিনর �থম �গােয় া িনঃসে েহ জািদগ। ��া ফরািস পি ত
ভলেটয়ার। আরব� উপন�াস �থেক মালমশলা িনেয় তার সে  িনেজর ক�না িমিশেয়
চির�িটেক সৃি� কেরন িতিন। জািদগ িছেলন এক িব শালী ব�ি । �ীর সে  বিনবনা না
হওয়ায় িতিন ইউে�িটস নদীর তীের একিট গাঁেয় বসবাস করেত �� কেরন। �সখােন
গাছপালা আর প�পািখেদর খুব খঁুিটেয় ল  করেতন িতিন। একিদন হঠাৎ �দখেলন
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রািনর হােরেমর এক �হরী তাঁর িদেক �দৗেড় আসেছ। �হরীর িপছেন িকছ� রাজকম�চারী
— সবাই �বশ উদিব । জািদগেক �দেখ �ধান �হরী �হ�েক উঠল— ‘এই �ছাকরা,
রািনমার ক�ক�রেক এিদক িদেয় �যেত �দেখছ?’

‘ওটা �তা ক�ক�র নয়, ক� �রী,’ িবনীতভােব উ র িদেলন জািদগ।

‘িঠক বেলছ, ��ািনেয়ল ক� �রীই বেট।’

‘এবং খুব �ছােটা আকােরর। ইদানীং ওটা স ান �সব কেরেছ। ওটার সামেনর বাঁ-
পাটা সামান� �খাঁড়া আর কান েলা ল�া ল�া।’

িবর  �হরী এবার িজে স করল �স �তা িঠক আেছ, িক  �সটা �কানিদেক �গল?
আবার িবনীতভােব জািদগ জানােলন িতিন ক�ক�রটােক চম�চে  �দেখনিন এবং �হরী
বলার আেগ জানেতনই না, �য রািনর একটা ক�ক�র আেছ।

এমন কপাল িকছ�িদন বােদ রাজার �ঘাড়াও আ�াবল �থেক পালাল। �হরী জািদগেক
পাকড়াও করল �স �ঘাড়াটা �দেখেছ িক না। জািদগ জানােলন, ‘�ঘাড়ািট দা�ণ �দৗড়ায়,
�ায় পাঁচ ফ�ট উঁচ�, খুর েলা �ছােটা �ছােটা, �লজ �ায় িতন ফ�ট ছয় ইি  ল�া, মুেখর
লাগােম �সানার খিলন আর পােয় �েত�ক খুের এগােরা আউ  �েপার নাল। িক  আিম
�ঘাড়ািটেক �দিখিন। �ঘাড়ার অি�� স েক� একট� আেগও জানতাম না।’

জািদেগর হােবভােব বা পয�েব ণ প িতর সে  �ঁপ� িকংবা পরবত�কােল �হামেসর
িমল ��। এই �য পাঠকেক চমেক �দওয়া, তার �� িক  জািদগই কেরিছেলন। পের
যখন জািদগ বুিঝেয় বেলন, তখনও মেন হয়, এ �তা ভাির �সাজা! �হামসেক �য রকম
হরবখত হয়।

তা, জািদগেক �তা িমেথ�বাদী �ভেব রাজার কােছ িনেয় আসা হল। িবচাের জািদগেক
চাবুক মারার �ক�ম হল। জািদেগর কপাল ভােলা এই ফাঁেক �ঘাড়া, ক�ক�র �-জেনই িফের
আেস। িবচারক চাবুক মারার বদেল চারেশা আউ  �সানা জিরমানা কেরন। জািদগ তখন
ব�াখ�া কেরন কীভােব িতিন �ঘাড়া ক� �রীটােক না �দেখও তাঁেদর স েক� িঠক বণ�না
িদেয়িছেলন।

আিম যখন বেনর মেধ� িদেয় হাঁটিছলাম, তখন বািলেত ক�ক�েরর �ছােটা �ছােটা থাবার
ছাপ �দখেত পাই। পােয়র িচে�র মােঝ স� দাগ �থেক অনুমান কির এিট একিট ক� �রী,
যার বাঁট েলা ঝ�েল পেড়েছ, অথ�াৎ সদ� বা া �সব কেরেছ। সামেনর পােয়র কােছ
বািলর ঘেষ যাওয়া দাগ �থেক বুঝলুম �াণীিটর কান েলা খুব ল�া এবং আরও �দখলুম
একিট থাবার দাগ, অন� থাবার ত�লনায় অগভীর। এর �থেক আিম িস াে  এলুম �য
রািনমার ক�ক�েরর বাঁ পাটা �খাঁড়া।

�ঘাড়ার ব�াপাের জািদগ জানােলন, পথ ধের হাঁটেত হাঁটেত িতিন সমান �রে� �ঘাড়ার
নােলর ছাপ �দেখন। তা �দেখই �বােঝন �ঘাড়ািট ভাির �দৗড়দার। রা�ািট সাতফ�ট চওড়া
এবং �-ধােরর গােছই �লেজর ধুেলা �লেগিছল। ফেল �ঘাড়ার �লজ অ ত সােড় িতন
ফ�ট। এটাও িতিন �দখেলন পাঁচ ফ�ট উঁচ� গােছর কিচ পাতা মািটেত পেড় আেছ। অথ�াৎ
�ঘাড়ািটর মাথা গােছর ডাল �শ� কেরিছল। �য পাথেরর গােয় �ঘাড়ার খুেরর দাগ
পেড়িছল তা পরী া করেলই �বাঝা যােব নাল এগােরা আউ  �েপা িদেয় �তির। রাজার
আেদেশ জািদগ মুি  �পেলন।
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এডওয়াড� বুলওয়ার িলটন

�াঁেসায়া মাির অেরত, থুিড় ভলেতয়ােরর Zadig or, The Book of Fate �লখা হয়
১৭৪৭ সােল। তেব জািদগেক �দেখ বািকরাও একই ধরেনর গ� িলখেত থাকেলন, তা
ভাবা ভ�ল। ১৭৯৪ সােল ইংেরজ �লখক উইিলয়াম �গা�উইেনর িবখ�াত উপন�াস ‘Thing
as They Are; or, The Adventures of Caleb Williams’-এ নায়ক ক�ােলব ধুর র
�গােয় ার মেতাই অত�াচারী এক শাসনতে র হাত �থেক িনেজেক বাঁচােত নানা িবিচ�
প া �নয়। তেব আমরা �য অেথ� �গােয় া শ িট ব�বহার কির �সটা ক�ােলবেক বলা যায়
না �কােনামেতই। �স-পেথ িকছ�টা এেগােলন এডওয়াড� বুলওয়ার িলটন, তাঁর ১৮২৮-এর
‘Pelham: or, The Adventures of a Gentleman’ উপন�ােস। �হনির �পলহ�াম এক
ফ�িত�বাজ �ছাকরা। তাঁর ি�য়তম ব �েক িমেথ� খুেনর দােয় �� ার করা হয়। �পলহ�াম
পণ কেরন ব �েক বাঁচােবন। অ ুত �, সে হভাজন ব�ি , ভ�ল সূ�— �গােয় া গে�
যা যা দরকার তার অেনক িকছ�ই ম�ত িছল তােত। িক  তা সে ও �পলহ�াম এক
আ িরক ব � হেয়ই রেয় যান— খাঁিট �গােয় া হেয় উঠেত পােরন না। �থম সাথ�ক
সািহত� �গােয় া সৃি� করেলন িতিন, িযিন আেদৗ �গােয় া গ� িলখেতই চানিন,
�চেয়িছেলন কিব হেত। ১৮৪৩ সােলর এক সকােল হঠাৎ আিব�ার করেলন িতিন
কপদ�ক শূন�। �পট চালােত রা�ার �মােড় দাঁিড়েয় িভ াও �� কেরন। তাঁর নাম এডগার
অ�ালান �পা— আধুিনক �াইম কািহিনর িপতা।
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�পা-র পােয় পােয়

১৮০৯ সােল �বা�েন এক অিভেনতা পিরবাের এডগার �পা-র জ । �ছােটােবলােতই
বাবা-মােক হারােনার পর িরচমে  অ�ালান পিরবার তাঁেক দ ক �নন। তাঁরাই
পড়া�েনার জন� �পা-�ক ইংল�াে  পাঠান। ১৮২৬-এ �পা ভরিত হেয় �গেলন ভািজ�িনয়া
িব�িবদ�ালেয়, িক  ততিদেন িতিন পা া �য়ািড় হেয় উেঠেছন। বাঁধা াস তাঁর ভােলা
লােগ না। কেলজ �ছেড় �সনাবািহনীেত �যাগ িদেলন �পা। �সখােন িগেয় ড�েব �গেলন
আক  মদ�পান আর �য়ােত। সাতাশ বছর বয়েস িবেয় করেলন িনেজর মামার �মেয়
ভািজ�িনয়া � ম-�ক। ভািজ�িনয়ার বয়স তখন মা� �তেরা। এরপর �কােনািদন �কােনা বাঁধা
কাজ কেরনিন �পা। �ীর সে  ঘুের �বড়ােতন িফলােডলিফয়া, বাি�েমার িকংবা িনউ
ইয়ক� শহের।

 

�পা যখন জে িছেলন, তখন গিথক �মেলা�ামার যুগ। িক  মা� চি�শ বছর বয়েস
�পা-র মৃত��র পর �ায় কেয়ক দশক ধের সািহত� তাঁর �ভাব কািটেয় উঠেত পােরিন।
�পা-র কিবতা, তাঁর �লখা গা িশরিশের সব গ�— �যখােন একজন মানুষ তাঁর �ীেক খুন
কের �দওয়ােল পঁুেত রােখন, কখেনা �মেঝর তলা �থেক �শানা যায় মৃতমানুেষর
�ৎিপে র শ  িকংবা ব�াে র অ কার ভে� আটেক পেড় থাকা অসহায় এক মানুষ…
গ� �শষ করার পরও আমােদর মেন এক গভীর ছাপ �রেখ যায়। িব ানিভি ক গে�ও
তাঁর �িড় �মলা ভার। �পা-র ি�য় �লখক �েল ভােন�র অবল�েন িতিনও �বশ িকছ�
�ব�ার ও আ�য� অিভযােনর কািহিন �লেখন, তােত �বলুেন চেড় অিভযান �থেক চাঁেদ
পািড় সব আেছ। অন� সব ঘরানার মেতা �পা-র হােতর �ছাঁয়ায় রহস� বা �গােয় া গ�ও
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আর আেগর মেতা রইল না। �পা সামান� ক-িট �গােয় া কািহিন িলেখিছেলন এক
পাগলােট ফরািস মঁিসেয় িস অ � �ঁপ�েক িনেয়।

১৮৪১ সােলর ১ এি�ল, �পা সেবমা� িফলােডলিফয়ার িবখ�াত পি�কা ‘�াহামস’-এর
স াদক হেয়েছন, পাঠকরা ১৬৫ পৃ�া খুেল �দখল তলার িদেক �ায় অেধ�কটা �েড়
রেয়েছ চাল�স ওেয়� থমসেনর কিবতা ‘Comparisons‘— এেকবােরই সাধারণ একিট
কিবতা, যার ��র লাইন—

A leaf upon the stream,

When the brook is rushing by.

In its glorious summer dream—

Such am I—

পৃ�া ওলটােতই �য গ�টা পাঠেকর �চােখ পড়ল, �তমন গ� পাঠক আেগ �কােনািদন
ওই পি�কায় পেড়িন। ব�ত পৃিথবীর �কউ �কােনািদন পেড়িন। ওই একিট গে� �পা
সািহেত�র একিট নত�ন ধারার সূচনা করেলন। ১৬৬ পৃ�ার উপের বেড়া বেড়া হরেফ
�লখা িছল—

THE MURDERS IN THE RUE MORGUE

By Edgar A Poe

কািহিনর �� হেয়েছ িনতা  এক দাশ�িনক আেলাচনা �থেক। িক  ধীের ধীের পাঠক
বুঝেত পাের কািহিনেত যা চলেছ তা আেদৗ �কােনা অলস দশ�ন নয় বরং এেকবাের নত�ন
�ােদর এক ঘটনা যােত বীভৎস খুন, তাঁর তদ , জিটল রহস� এবং পয�েব ণ ও যুি র
সাহােয� তার সমাধান রেয়েছ। ��েত �পা এই কািহিনর নাম �রেখিছেলন ‘The
Murders in the Rue Trianon’. �শষ মুহ�েত� Morgue শ িটর ব�বহার কের �পা �মা ম
চাল �দন। কািহিনর নাম পেড়ই মৃত��র এক িহমশীতল িবভীিষকা পাঠকেক আ  কের।
�পা যখন এ কািহিন িলখেছন, তখন মা� বােরা বছর হল ল েন �মে�াপিলটান পুিলশ
িবভাগ �ািপত হেয়েছ। আর তাই, ‘�গােয় া’, �স সরকাির বা �বসরকাির যা-ই �হাক না
�কন, শ িটর অি��ই িছল না। �পা �গাটা গে� detective শ িট একবারও ব�বহার না
কের িবে�র �থম িডেটকিটভ গ�িট িলেখ �ফলেলন। �কাশমাে� পাঠক ও সমােলাচক
একে� উ িসত হেয় উঠেলন �ঁপ�েক িনেয়। ‘�পনিসলভ�ািনয়া ইনক�েয়রর’ বা ‘�লিডজ
ন�াশনাল ম�াগািজন’-রা িলখল, ‘Mr Poe is a man of genious… ‘‘The Murders in
the Rue Morgue’’ is one of the most intensely interesting tales that has
appeared for years.’ �পা-র �কােনা �লখা এত সাড়া জাগায়িন।
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‘�াহামস’ পি�কার � দ

এর মেধ�ই িনউ ইয়েক� খুন হেলন মাির �সিসিলয়া রজাস� নােম এক মিহলা। �পা �গাটা
ঘটনােক প�ািরেস িনেয় িগেয় �ঁপ�েক নায়ক কের িলখেলন ‘The Mystery of Marie
Roget’. �বিশর ভাগ ঘটনা�মই সরাসির সংবাদপ� �থেক �নওয়া। তেব �গাটা কািহিনেত
গে�র �চেয় �বে র ভাব ��। সংলাপ কম, অ�াকশন �নই, �ধু যুি র প�াঁচ— ফেল
পাঠকেক এেকবােরই খুিশ করেত পারেলন না �পা। ১৮৪৪-এর িডেস�ের �ঁপ�েক িনেয়
�পা-র �শষ কািহিন ‘The Purloined letter‘ �কাশ �পল। একিট িচিঠ �খাঁজা িনেয় এই
কািহিনেত �ঁপ�র মেধ� তথাকিথত আম�েচয়ার িডেটকিটেভর সব ল ণই ��, �যখােন
�গােয় া এক জায়গায় বেস �গাটা রহেস�র সমাধান কের �ফেল। �পা-র �লখা �য অন�
কাউেক আকষ�ণ করেব, �স-িব�াস তাঁর িছল না িক  আ�য�জনকভােব এক ফরািস
ভ�েলাক �পা-র �লখার দা�ণ অনুরাগী হেয় িনেজও �গােয় া গ� �লখার কথা ভােবন।
ভ�েলােকর নাম এিমল গােবািরও। গােবািরও িনেজ সিত�কােরর পুিলশ �গােয় া িভদক,
িকংবা বালজাক, িভ র �েগার �লখা িনয়িমত পড়েতন। মা� �তেরা বছর সময়কােল �ায়
িবশখানা রহস� গ� িলেখ িতিন ফরািস সািহেত� �গােয় ােদর �েবশ ঘটান। তাঁর �ই
�গােয় ার একজন ‘তাবাের’ অেনকটা �ঁপ�র মেতা আর মিসঁেয় �লক�-র মেধ� িভদেকর
�ভাব ��।
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‘The Murders in the Rue Morgue’-এর একিট দৃশ�

১৮৬৬ সােল, ডেয়েলর যখন মা� সাত বছর বয়স, তখন ‘L’Affaire Lerouge’
উপন�ােস তাবােরর �েবশ। এর ছয় বছর বােদ প�ািরেসর রা�া �ছেয় �গল অ ুত এক
�পা�াের, যােত �লখা ‘মিসঁেয় �লক� আসেছন’। রা�াঘােট আেলাচনা �� হল। �ক এই
মঁিসেয় �লক�? �ায় মাস �েয়ক এই �পা�ার ক�াে ন চলার পর অবেশেষ গােবািরওর
বইিট �কাশ �পল এবং সে সে  �ব�েসলার হেয় উঠল। গােবািরওর ঝরঝের �লখায়
অ ুত এক আকষ�ণ িছল যােত পাঠক পাতা না উলেট থাকেত পারত না। িকেশার আথ�ার
িনেজ গােবািরওর ভ  িছেলন। িতিন িলেখওেছন, ‘গােবািরওর অসামান� ট ও তার
িবন�াস িচরকাল আমায় আকষ�ণ করত।’ গােবািরওর �বিশ�� িছল সূ  � আর �রড
�হিরং— যা �ায়ই পাঠকেক িবপেথ চািলত করত। তাঁর �লখায় তখনকার ফরািস সমাজ,
রা�াঘাট, �ঁিড়খানার দা�ণ এক ছিব ফ�েট উেঠেছ। অেনক পের ফরািস �লখক জজ�
িসেমান যখন ইনে�কটর �মইে�-র চির�িট সৃি� কেরন, তখন সেচতনভােবই িতিন
�লক�েক অনুসরণ কেরিছেলন। গােবািরওর উপন�াস ��ত �ই ভােগ িবভ  িছল। �থম
ভােগ একিট অপরাধ হত, অনুস ান হত ও অপরাধী ধরা পড়ত। ি�তীয় ভাগ অেনকটা
গিথক উপন�াস ধরেন— �যখােন �গােয় ার �কােনা অি�� �নই, বরং জিটল এক
কািহিনজাল আেছ, যা বত�মান এই অপরােধর আসল কারণ। ডেয়ল এই ধরনিট এতটাই
পছ  কেরিছেলন �য একমা� Baskervilles বােদ বািক িতনিট শাল�ক উপন�ােস �ব�
এই ধারা অনুসরণ কেরন।

আপাতদৃি�েত মেন হয় ডেয়ল �যন �ঁপ� বা �লক�েক িঠক পছ  করেতন না। কারণ
‘The Sign of the Four’ উপন�ােসর ��েতই িতিন শাল�ক-ওয়াটসনেক িদেয়
বিলেয়েছন,
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�ঁপ�র সে  আমার ত�লনা করছ িন�য়ই �শংসা করার জন�। আমার মেত �ঁপ� খুব
িনক�� ��ণীর জীব। িমিনট পেনেরা চ�পচাপ থাকার পর ব �র িচ াটােক �ম কের বেল
�দওয়ার মেধ� �লাক �দখােনা বাহা�ির আেছ িঠকই, িক  গভীরতা �নই। �পা যা ক�না
কেরিছেলন �ঁপ� আেদৗ তা নন।

—ত�িম গােবািরওর বই পেড়ছ? �লক�েক িক ত�িম আদশ� �গােয় া মেন কর?

—�স �তা এক মহা আনািড়। উৎসাহ ছাড়া �লক�র িনজ� িকছ�ই �নই।

ইউিজন িভদক—পুিলশ �গােয় া

িক  শাল�েকর ধারণা �য ডেয়েলর ধারণা নয়, তা ১৯০১ সােল ডেয়েলর একিট �লখা
�থেকই ��। �হামেসর পাঁচখািন বই িনেয় �থমবার �য িডেটকিটভ � াবিল �কািশত
হয়, তার ভ�িমকায় ডেয়ল �লেখন—

এডগার অ�ালান �পা তাঁর িনজ� �বিহসাবী ভি েত �য সব বীজ ছিড়েয়
িদেয়িছেলন তার �থেক এ �ে  সংকিলত রচনা িল শস��েপ উৎপ  হেয়েছ।
িতিন িডেটকিটভ গে�রও জনক। িডেটকিটভ সািহেত�র সম� পিরম লিটেক
িতিন এমন �বড়া িদেয় িঘের �গেছন �য পরবত�কােলর �কান �লখকই বলেত
পারেবন না এই অংশিট তাঁর িনজ�। (অনু : সুক�মার �সন)
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মিসঁেয় �লক�র কািহিন
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িভদক অবল�েন বাংলার �থম �গােয় া কািহিন

তেব �ঁপ� বা �লক�-র মেতা িসিরজ না হেলও ডেয়েলর আেগ �বশ কেয়কজন নািম
�লখক রহস� কািহিনেত হাত মকেশা কেরেছন। �য িভদকেক অনুসরণ কের �লক�র সৃি�
�সই �াঁেসায়া ইউিজন িভদক িছেলন এক বা�ব চির�। �থম জীবেন নানা �ছােটাখােটা
অপরােধর জন� িতিন �জলও খােটন। �জল �থেক �বিরেয়, নানা ব�াবসায় অক�তকায� হেয়
১৮০৯ সােল পুিলশ দ ের �যাগ �দন। ১৮৭২-এ �স-চাকির �ছেড় �জল-�ফরতা
আসািমেদর িনেয় �খােলন কাড�েবাড� কারখানা। তাঁর পুিলিশ অিভ তার কািহিন িনেয়
১৮২৮ সােল �কাশ পায় �মেমায়ার দ� িভদক। ১৮৩৬-৪৬-এর মেধ� এ বইেয়র আরও
িতনিট খ  �কাশ �পেয়িছল। এেদরেকই ইউেরােপর �াচীনতম �াইম কািহিন িহেসেব
ধরা হয়। কািহিন েলার �মজাজ িছল অেনকটা বাংলার ‘বাঁকাউ�ার দ র’ বা দােরাগা
ি�য়নাথ মুেখাপাধ�ােয়র িনেজর অিভ তা িনেয় �লখা ‘দােরাগার দ র’-এর মেতা।
১৮২৯ সােল রবাট� ‘বব’পীল ল েন �মে�াপিলটন পুিলেশর প ন কেরন। �সই �থেক
ইংল�াে র পুিলশেক আজও ‘বব’ আর আয়ারল�াে র পুিলশেক ‘িপলার’ ডাকা হয়।
এেদরই িডেটকিটভ িবভােগর নাম িছল �টল�া  ইয়াড�— যা ১৮৪২-এ �িতি�ত হয়।
ইয়াড� �িত�ার পর �থেকই সরকাির �গােয় ােদর রমরমা �� হয়। চাল�স িডেক
১৮৫৩-�ত তাঁর ‘Bleak House’ উপন�ােসর ইনে�কটর �বেকেটর মাধ�েম
িডেটকিটেভর ভ�িমকা আেনন। িডেকে র �দখােদিখ তাঁর ি�য়ব � উইলিক কিলনসও
রহস� গ� �লখা �� কেরন। তাঁর �লখা ‘The Woman in White’ (১৮৫৯) আজও
রিসক জেনর �শংসাধন�। ঊনিবংশ শতেকর �শষ দশেক দােমাদর মুেখাপাধ�ায়
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‘� বসনা সু রী’ নােম এর বাংলা তরজমা কেরন। ১৮৬৮ সােল গােবািরওর উপন�ােসর
�ভােব ‘The Moonstone’ নােম একিট স ূণ� িডেটকিটভ �রামা ও িলেখিছেলন
কিলনস। উপন�ােস ভারেতর চ েদেবর মূিত� �থেক খুেল �নওয়া ব�মূল� এক র , তােত
জিড়েয় থাকা অিভশাপ, খুন ইত�ািদ িমিলেয় িমিশেয় এক জমজমাট পটবয়লার �তির
কেরেছন িতিন। �শষ বয়েস িডেক  আবার একিট িডেটকিটভ রচনা িলখেত ��
কেরিছেলন। The Mystery of Edwin Drude বইিট �শষ কের �যেত পারেল চমৎকার এক
�গােয় া কািহিন হেত পারত। আেমিরকা তথা িবে�র �থম �গােয় া কািহিন �লিখকা
িছেলন অ�ানা ক�াথিরন ি�ন। ি�েনর �লখােতও গােবািরওর �ভাব ��। তাঁর অিধকাংশ
কািহিনর নায়ক িডেটকিটভ �াইস। তাঁর �থম উপন�াস ‘The Livenworth Case‘
(১৮৭৮) এখনও পাঠকমহেল জনি�য়। তাঁর �গােয় া �াইেসর সে  অেনেক আগাথা
ি�ি�র এরক�ল পয়েরার িমল খঁুেজ পান, �যমন তাঁর আর এক মিহলা �গােয় া এিমিলয়া
বাটারওয়ােথ�র সে  িমস �জন মাপ�েলর। �হামেসর আিবভ�ােবর িঠক আেগ আেগ
�মলেবান�বাসী ইংেরজ �লখক ফাগ�াস িহউম ‘The Mystery of Hansom Cab’ িলেখ
রীিতমেতা �লু��লু �ফেল �দন। আজও িবে�র �সরা দশিট �গােয় া উপন�ােসর তািলকায়
১৮৮৬�ত �কািশত উপন�াসিট �ান পায়। �ভাতক�মার মুেখাপাধ�ােয়র ‘যতীর পিত’
উপন�ােস তাঁর কথা আেছ। এরপর �ায় একেশা িতিরশিট িডেটকিটভ উপন�াস িলখেলও
তাঁর পসার �টেকিন। কারণ একটাই, িঠক পেরর বছর ‘িবটন’স অ�ানুয়াল’-এ �বকার
ি�েটর �সই আধপাগলা �গােয় ার আ �কাশ।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



ব�থ� �গােয় া ও সফল �েচ�া

‘A Study in Scarlet’ �য সাড়া �ফলেব �ভেবিছেলন ডেয়ল, তার িব �মা� �দখা �গল
না। হতাশ, িবর  ডেয়ল িঠক করেলন ১৬৮৫-র মনমাউথ িবে�াহেক �ক  কের এক
ঐিতহািসক উপন�াস িলখেবন। �� করেলন তাঁর জীবেনর অন�তম �সরা উপন�াস
‘Micah Clarke’. ধেম� ক�াথিলক ডেয়েলর পে  এরকম উপন�াস �লখা আ�েয�র, কারণ
উপন�ােসর নায়ক এক িপউিরটান ক�াথিলক, িযিন ��ােট�া  আে ালনেক সমথ�ন
কেরন। তেব ডেয়ল এই মনমাউথ আে ালনেক িচ ার মুি র আে ালন িহেসেব
ভাবেতন। �সিদক �থেক এ উপন�াস তাঁর পে  অস�ব িছল না।

ট�াে ম বাইেক আথ�ার ও তাঁর �থম �ী লুইসা

৬৭০ পৃ�ার টান টান উপন�াস ‘Micah Clarke’ �লখা �শষ হবার পর �� হল
ডেয়েলর �সই াি কর যা�া। এেকর পর এক �কাশক নাকচ করেত থাকেলন এই
উপন�াসেক। এর মেধ� �পট চালােত তাঁর কােছ ��াব এল ল েন �চােখর ডা াির ��
করার। িক  �লখার তািগেদ �স-��াবও �হণ করেলন না িতিন। ভাঁেড় মা ভবানী।
িবপ  ডেয়ল এই ফাঁেক িলখেলন একিট আিধেভৗিতক কািহিন ‘The Mystrey of
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Cloomber’ আর ‘A Study in Scarlet’-এর আেমিরকায় ঘটা অংশ (�যখােন �হামস ও
ওয়াটসন িছেলন না) িনেয় ‘Angels of Darkness’ নােম একিট নাটক। এিদেক �ী লুইস
অ ঃস া। �দনায় মাথার চ�ল িবিকেয় যাবার �জাগাড়, এমন সময় লংম�ান �কাশনী খবর
িদল তারা ‘Micah Clarke’ ছাপেত আ�হী িক  উপন�াসিট ব  বেড়া। এেক �কেট
�ছ�েট �ছােটা করেত হেব।

িলিপনকট পি�কার � দ
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ি��ল অবজারভার-এ �কািশত ঁেফা �হামস (িশ�ী অজানা)

উদয়া� খাটেত লাগেলন ডেয়ল উপন�াসিট িনেয়। ১৮৮৯-এর ২৮ জানুয়াির িনেজর
হােত িনেজর �থম কন�া মাির লুইসেক �সব করােলন িতিন। আর িঠক একঘ া পেরই
িফের �গেলন িনেজর �ডে�, পা �িলিপ সংেশাধেনর কােজ। বইিট �কাশ �পল। �থম
মােসই হাজার কিপ িনঃেশিষত। পেরর িতন মােস আরও �ই হাজার। �কানান ডেয়ল
রাতারািত িবখ�াত হেয় �গেলন। ডেয়ল �� করেলন একেশা বছেরর যু  িনেয় আরও
একিট উপন�াস ‘The White Company’ িলখেত। �বকার ি�েটর �গােয় ািটেক এক
হঠাৎ-আসা �ঃ�ে র মেতাই ভ�েল �গেলন িতিন। শাল�ক �হামেসর নাম হয়েতা আর
�শানাই �যত না, যিদ না আেমিরকার ‘িলিপনকট’ মা িল ম�াগািজেনর স াদক �জােসফ
মাশ�াল ��াডাট� ল েন �বড়ােত আসেতন।

�য মািক�ন �দেশর কেয়েন �লখা থােক ‘Mind your own business‘ তােদর পি�কার
স াদক �য �নহাত �াক�িতক দৃশ� �দখেত ল েন আেসনিন, তা বলাই বা�ল�। িতিন
এেসিছেলন রথ �দখার সে  সে  ি�িটশ �লখকেদর িদেয় িনেজর ম�াগািজেন চ�ি  সই
করােত। ��াডাট� ল েন তখনকার নামজাদা সািহিত�কেদর িনেয় একিট িডনার পািট�
�দন। �সখােনই ডেয়েলর সে  আলাপ হয় আেরক সািহিত�ক অ�ার ওয়াইে�র।
��াডাট� �-জনেকই ম�াগািজেনর জন� িকছ� িলখেত বেলন। ওয়াই� তখন ‘The Picture
of Dorian Gray’ িলখিছেলন। িতিন �সিট ‘িলিপনকট’�ক িদেত রািজ হন। ডেয়লেক
চ�ি ব  করা হয় ১০০ পাউে , ৪০,০০০ শে র মেধ� একিট �লখা �দবার জন�।
ডেয়েলর ‘The White Company’ �লখা তখন চলেছ, �সসময় অন� �কােনা �লখায় মন
�দবার িব �মা� ইে  তাঁর িছল না। িক  ১০০ পাউ  অেনক টাকা! ডেয়ল িঠক করেলন
�শষবােরর মেতা িফিরেয় আনেবন �বকার ি�েটর �সই আধপাগলা, �নশােখার
�গােয় ািটেক। �� করেলন নত�ন উপন�াস ‘The Sign of Sixteen Oyster Shells‘.
পের �স-নাম পছ  না হওয়ােত �কেট রাখেলন �থেম ‘The Sign of Six‘ ও পের ‘The
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Problem of the Sholtos‘. ১৮৯০-এর �ফ য়াির মােস যখন ‘িলিপনকট’-এ �লখািট
�কাশ �পল, তখন �দখা �গল সব বদেল নাম হেয়েছ ‘The Sign of the Four‘. ডেয়ল
িনি�ত িছেলন �হামসেক িনেয় তাঁর আর একিট �লখাও িলখেত হেব না। তাই
উপন�ােসর �শেষ ওয়াটসেনর িবেয় হেয় যায়। িতিন ২২১ িব �বকার ি�ট �ছেড় অন�
বাসায় যাবার �তাড়েজাড় কেরন। ফেল কথকই যখন �নই, তখন কািহিন বলেব �ক!

‘The Sign of the Four’ িক  অসামান� জনি�য় হল। এিদেক ‘Micah Clarke’-এর
িবি� তখন ১০০০০ ছািড়েয়েছ। ডেয়ল এই সুেযােগ তাঁর এেকর পর এক কািহিনর ��
চড়া দােম �বচেত লাগেলন। িবি� হেয় �গল ‘The Firm of Girdlestone’, ‘The
Captain of The Polestar’-এর মেতা ি�তীয় ��িণর কািহিনরাও। ডেয়ল তখন বাজাের
িবেকাে ন হট �কেকর মেতা। িনেজর ব�াবসা �দখার জন� িতিন িবখ�াত এেজ  এ িপ
ওয়াটেক ভাড়া করেলন। ওয়াট ‘The White Company’ ধারাবািহকভােব ছাপােনার জন�
‘কন�িহল’ পি�কা �থেক ২০০ পাউ  আদায় করেলন। চ�ি  হল �িতবার পুনমু��েণ তারা
আরও ২৫০ পাউ  িদেত বাধ� থাকেব। ডেয়ল তখন চরম ব��। িনেজর �লখা টাইপ
করার জন� একিট �সেক  হ�া  �রিমংটন টাইপরাইটার িকনেলন। িনেজর �বানেক
দািয়� িদেলন �লখা টাইপ করার। এসেবর মােঝ �হামস �কাথায়! িক  হঠাৎ এক
অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।
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হঠাৎ আেলার ঝলকািন

১৮৮৯-এর �শষিদেক জন কাউলসন কান�াহান নােম এক ত�ণ ওয়াড� লক অ�া
�কা ািনেত �িনয়র এিডটর িহেসেব �যাগ িদেলন। ছটফেট, উদ�মী কান�াহান আেগ
‘িলিপনকট’ ম�াগািজেনর ি�িটশ সং�রেণর দািয়ে� িছেলন। ফেল িতিন জানেতন আগামী
�ফ য়ািরেত ‘িলিপনকট’-এ শাল�ক �হামস নােম এক �গােয় ােক িনেয় একিট পূণ�া
উপন�াস �কাশ �পেত চেলেছ। ‘িলিপনকট’ �য ডেয়লেক িনেয় উৎসািহত, �সটাও তাঁর
জানা িছল।

ওয়াড� লক-এ �হামেসর �থম অিভযান ছাপা হেয়িছল, �সটা জানেতন না কান�াহান।
একিদন ‘িবটনস’-এর �সই সংখ�ািট খুেল চমেক �গেলন। �ায় এক িন�ােস পেড়
�ফলেলন �গাটা ‘A Study in Scarlet’. আর তারপরই �সই লাল-হলুদ-কােলা মলােটর
বই হােত ছ�টেলন ম�ােনিজং িডের র �জমস �বােডন-এর ঘের।

—এটা িনেয় িকছ� করা যায় না, স�ার?

মাথা নাড়েলন �বােডন, ‘যা করা যায়, করা হেয়েছ। অ�ানুয়ােল �তা �ছেপ িদেয়িছ।
আবার কী! আর সমােলাচকরাও এই শাল�ক না কী �যন নাম, তােক িনেয় খুব একটা
উ িসত নন।’ িক  কান�াহান এক ঁেয়।
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চাল�স ডেয়েলর আঁকা �হামস (‘A Study in Scarlet’)
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‘��া ’ পি�কার � দ

—কী বলেছন স�ার! বেড়ািদেন এত পি�কা একসে  �বেরায় �য সমােলাচকেদর
পে  সব �লখা পেড় ওঠাই স�ব হয় না, �লখা �তা �র�ান। সবেচেয় বেড়া কথা…’
বেল কান�াহান তাঁর ত��েপর তাস বার করেলন, ‘এ কািহিন যখন �লখা হেয়িছল তখন
ডেয়লেক �কউ িচনত না। আর এখন �কানান ডেয়ল ‘‘Micah Clarke’’-এর মেতা �ব�
�সলােরর �লখক। ”িলিপনকট” িকছ�িদেনর মেধ�ই শাল�েকর ি�তীয় অিভযান �কাশ
করেব। তখন সবাই শাল�েকর �থম অিভযান খঁুজেবই। আপিন বরং উপন�াসিটেক বই
বািনেয় �ফলুন। ভােলা বাঁধাই, ভােলা ছিব… �দখেবন দা�ণ িবি� হেব। �ধু এক বছর
নয়, বছর বছর।’

িডের র অবেশেষ িনমরািজ হেলন। আথ�ােরর সে  আবার চ�ি  হল। চ�ি মেতা িঠক
হল বইেয়র ছিব আঁকেবন আথ�ােরর বাবা চাল�স ডেয়ল। তাঁর আঁকা �কাশনার পছ  না
হেলও আথ�ােরর �জারা�িরেত �স-ছিব রাখেত বাধ� হেলন তাঁরা। আথ�ােরর �দাষ �দওয়া
যায় না পুেরাটা। চাল�স তখন মেনােরাগী। গভীর অবসােদর িশকার। ভরিত আেছন
পাগলাগারেদ। তাঁেক একট� মানিসক শাি  িদেতই আথ�ােরর এই �চ�া। আর িতিন �তা
জানেতনই এই �গােয় ােক িনেয় আর একিট অ রও িলখেবন না িতিন। তাই এত
িসিরয়াসিল শাল�ক �হামসেক �নওয়ার িকছ� �নই। এসব �দেখ িবধাতা একট� মুচিক
�হেসিছেলন �বাধ হয়, কারণ িঠক �সই সময়ই বােল� ি�েটর �ছা  �কাশক জজ� িনউেনস
িঠক করেলন একটা ম�াগািজন �কাশ করেবন।
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�টমস নদীর উ র �থেক �� নদী বরাবর �ায় মাইলখােনক রা�া ��া  নােম
পিরিচত। উ ের এি টার ি�ট �থেক ট�ািভ�ক ি�েট �যেত �গেল বাঁ-হােত �ছা  একটা
গিল পেড়, যার নাম বােল� ি�ট। �সই রা�ারই একিট অিফস িবি�ং-এর এেকবাের মাথায়
ঘুপিচ এক ঘের �কাশক িনউেনেসর অিফস। ব�িদন ধেরই তাঁর ইে , একিট পি�কা
�কােশর— যা মােস মােস �কাশ পােব। নাম িঠক হল ‘The Burleigh Street
Magazine’. মলােটর ছিব আঁকেলন ত�ণ আঁিকেয় জজ� চাল�স হাইেত— ছিবেত
��াে র মূল রা�া, �লাকজন, �ঘাড়ার গািড়, �স  �মির িগজ�া �দখা যাে । বাঁ-িদেক
বােল� ি�েটর একিট াক বসােনা আর একিট আঙ�ল গিলেত জজ� িনউেনেসর অিফেসর
িদেক িনেদ�শ করেছ। ১৮৯০-এর বেড়ািদেন পি�কার �থম সং�রণ ছাপেত �দবার িঠক
আেগ (যিদও বইেত জানুয়াির ১৮৯১ �লখা িছল) িনউেনেসর মেন হল ম�াগািজেনর
নামটা ব  বেড়া আর মলােটর ছিবর সে ও �বমানান। ফেল রাতারািত পি�কার নাম
বদেল িতিন রাখেলন ‘The Strand Magazine’.

��েতই ছয় �পে র হালকা নীল এই বই মফ�সল আর �িমকে�িণর মানুষেদর মেধ�
দা�ণ জনি�য় হল। �ধু তাই নয়, অিভজাতরাও এেক আপন কের িনেলন। �থম
সংখ�াই িবি� হল ২ লােখর ওপের— যা তখন ল েনর অন� �কােনা পি�কা ভাবেতই
পারত না। যথারীিত এ খবর কােন এল ডেয়েলর এেজ  এ িপ ওয়ােটর কােছ। িতিন
ডেয়লেক খুব ভােলামেতা উসেক িদেলন ‘��া ’-এ �লখার জন�। ডেয়ল ‘The Voice of
Science’ নােম একটা �ছােটাগ� জমা িদেলন এক অ ুত�েড় �ােমােফান িনেয়, �য
�ােমােফােন �ব ািনক ব �তার বদেল অন� �রকড� পুের �দওয়ায় সভার সবাই �সই
�ব ািনেকর নােম নানা �ক া �নেত পায়। �রকড� বদেল িদেয়িছেলন অন� এক িব ানী।
মাচ�, ১৮৯১ সংখ�ায় ছাপাও হল গ�িট, যিদও কািহিনর �শেষ ডেয়েলর পিরচেয় ভ�ল
কের �লখা হয় ‘Mr A Conan Doyle, a popular American writer.’

এ কািহিন ছাপা হবার পর ওয়াট আবার ডেয়লেক �খাঁচােত লাগেলন �হামসেক িনেয়
গ� �লখার জন�। ‘��া ’ তখন �িত হাজার শে  চার পাউ  কের পাির�িমক িদি ল।
আর �স-পিরমাণটা �নহাত কম নয়।
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অিভযান ও হত�া

ওয়ােটর উৎসােহই ডেয়ল �হামসেক িনেয় �-খানা �ছােটাগ� িলেখ পািঠেয় িদেলন
‘��া ’-এর স াদক ি�নহাউ ি�েথর দ ের। ি�থ ওয়াটেক িচনেতন, তাই তাঁর
পাঠােনা �লখােক �� িদেয় পড়েলন। পেড়ই চমেক উঠেলন ি�থ। এ �তা ‘The
Voice of Science’-এর �চেয় শত েণ সেরস �লখা! ঝরঝের সু র হােতর �লখা,
�তমিন তরতের তাঁর ভাষা। ি�থ �যন এমন িকছ� একটাই খঁুজিছেলন ‘��া ’-এর জন�।
িতিন সরাসির ওয়ােটর সে  �যাগােযাগ করেলন। ওয়াট বলেলন এবার শ  �িত
পাির�িমক বাড়ােত হেব। ি�থ ও িনউেনস ডেয়লেক িনেয় এতটাই উৎসািহত িছেলন �য
তাঁরা �িত মােস একিট কের �মাট ছ-িট �হামেসর গে�র জন� ২০০ পাউ  িদেত রািজ
হন। একসে  এত টাকা আথ�ােরর িচ ার বাইের— িতিনও ঝেড়র গিতেত �হামেসর গ�
িলখেত থাকেলন এবং আ�েয�র কথা একিট আেগরিটর �থেক উৎক��। �থম �িট �তা
পাঠােনাই িছল, বািক চারেটর মেধ� �েটা িলখেত িলখেতই ওয়াট এই ছ-িট গ�
আেমিরকায় ছাপােনার �� িতনেশা পাউে  স�াম ম�াকিলওর িসি েকটেক িবি� কের
িদেলন। এিদেক ডেয়ল কাবু হেলন �-�ত। িবছানায় �েয় �েয়ই িস া  িনেলন, অেনক
হেয়েছ, ডা াির এবার পাকাপািকভােব �ছেড় সািহত�চচ�াই করেবন। �সের উেঠ মা�
�দড় িদেন ‘The Five Orange Pips‘ িলেখই স�ীক নরউেড নত�ন বািড় িকেন থাকা ��
করেলন ডেয়ল।
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‘��া ’ পি�কার ি�নহাউ ি�থ

�থমবার ‘��া ’ পি�কার পাতায় �হামস

�লাই, ১৮৯১-এর ‘��া ’-এর �য সংখ�ায় �থমবার �হামস কািহিন ‘A Scandal in
Bohemia’ �কাশ �পল �সই সংখ�া িবি� হল ৩ ল  কিপ। এক স ােহর মেধ� ডেয়ল
িনেজই িকেন িনেলন ‘��া ’-এর ২৫০ িট �শয়ার। ১০ অগা� ১৮৯১ সকালেবলা ছ-িটর
িসিরেজর �শষ গ� ‘The Man with the Twisted Lip‘ িলেখ, খােম ভের, ডাকবাে
�ফেল নরউড ি�েকট িটেমর সে  রওনা িদেলন হল�াে — ি�েকট �খলেত। ি�র
করেলন �হামসেক িনেয় আর একিট শ ও খরচ করেবন না।

হল�া  �থেক িফের ডেয়ল �দখেলন িতিন িবখ�াত হেয় �গেছন। ওয়াড�, লক তাঁেক
অনুেরাধ করল Study-র নত�ন সং�রেণর ভ�িমকা িলখেত িক  ডেয়েলর �কন জািন না
মেন হল এরা তাঁেক ঠিকেয় ব�াবসা করেছ। িতিন ভ�িমকা িলখেত অ�ীকার করেলন। �ধু
তাই না, উপন�ােসর িব াপেন �যন ‘The First Sherlock Holmes Adventure‘ না �লখা
হয়, �সটাও কড়াভােব িনেদ�শ িদেলন। এিদেক ‘��া ’ �তা �ায় ডেয়েলর পােয় পড়ার
মেতা দশা। তাঁেদর �হামেসর গ� চাই। িবর  ডেয়ল ভাবেলন গ� িপছ� অস�ব একটা
দাম চাইেল হয়েতা তাঁরা িপছ� হটেবন। �সই �ভেব �িত গে� ৫০ পাউ  ধের ছ-িট
গে�র জন� ৩০০ পাউ  দািব করেলন। তৎ ণাৎ �মেন িনেলন �কাশক। নেভ�েরর
মেধ� ডেয়ল আবার ঝেড়র �বেগ জমা িদেলন পেরর ছ-িট কািহিন। এই �হামেসর চােপ
ডেয়েলর ঐিতহািসক উপন�াস ‘The Refugees’ �লখা লােট উঠল। িক  ১৮৯১-এর
�শেষ ডেয়ল �ধু িলেখ �রাজগার করেলন বািষ�ক ১৬১৬ পাউ — ডা ািরেত তাঁর
বািষ�ক �রাজগােরর পাঁচ ণ।
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তবু �হামসেক পছ  করেত পারিছেলন না ডেয়ল। এিদেক তাঁর মা �হামেসর ভ
হেয় �গেছন। মােক খুিশ করেত ডেয়ল িলখেলন ‘The Adventure of the Copper
Beeches.’ িলেখই মােক িচিঠেত জানােলন, ‘এখন �হামেসর �থেক ল�া িবদায়। তেব
িচ ার িকছ� �নই মা, ও �বঁেচই আেছ।’ ডেয়ল অবেশেষ মন িদেলন ‘The Refugees’,
‘The Great Shadow’-র মেতা ঐিতহািসক উপন�ােস। িনত�নত�ন িথেয়টার �দখেত
থাকেলন, িরফম� ােব �যাগ িদেলন আর িবেকেল �জেরাম �ক �জেরাম আর িস এম
ব�ািরর সে  ি�েকট �খেল সময় কাটােত লাগেলন আথ�ার �কানান ডেয়ল। িস এম
ব�ািরর নাটক ‘Walker, London’ ��র আেগ পাঠ করার জন� �ছা  একটা নাটক ‘The
Struggler of 15’-ও িলখেলন িতিন। পাঠ করেতন �হনির আিভ�ং-এর ত�ণ ম�ােনজার
�াম ��াকার। �সই ভ�েলাক িযিন ১৮৯৭ সােল আচমকা ‘Dracula’ নােম এক উপন�াস
িলেখ িব�বাসীেক ভয় পাইেয় িদেলন। ‘The Refugees’ �লখা �শষ হল। ি�থ তে
তে  িছেলন। �শষ হওয়ামা� আবার ডেয়লেক ধরেলন �হামেসর গে�র জন�। ডেয়ল
ভাবেলন পাির�িমক বািড়েয় িদই, তেব যিদ িপছ� হেট। বােরািট গে�র জন� ১০০০
পাউ  দািব করেলন িতিন (�ায় এক বছেরর �রাজগার), তাও আগাম। সে সে  ি�থ
রািজ হেলন।

ডেয়েলর �নাটবই ভের উঠল নত�ন ট লাইন, িথম আর আঁিকবুিকেত। �য
আইিডয়ােত গ� �লখা হে , তার পােশ িটক িদে ন, �য আইিডয়া িঠক জমল না, তার
পােশ কাটা। িতন চার লাইেন খসড়া গ�, কখেনা-বা নত�ন �কােনা সংলােপর অংশ—
�বকার ি�েটর �গােয় া আবার অিধকার কের িনল ডেয়েলর �গাটা সময়টা। ১৮৯২-এর
অে াবের শাল�েকর পূব� �কািশত গ� িল এক� কের �কাশ �পল �হামেসর �থম
গ�  The Adventures of Sherlock Holmes. উৎসগ�পে� �লখা িছল, ‘আমার পুরাতন
িশ ক �জােসফ �বল, এম িড �ক।’

ডেয়েলর তখন �তি�শ বছর বয়স। মেন�ােণ িতিন চাইেতন নাটেকর জগেত ঢ�কেত।
িক  �হামস বেড়া বালাই। �পট চালােত হেল তাঁেক �হামেসর কািহিন িলেখ �যেতই
হেব। ফেল এবার একট� িসিরয়াস হেয় নানা িবষয় িনেয় িরসাচ� �� করেলন িতিন।
িনয়িমত �যেত �� করেলন �টল�া  ইয়ােড�র সং�হশালা �াক িমউিজয়ােম। �সখােনই
িতিন �থম �দখেলন জ�াক দ� িরপােরর �লখা ক�খ�াত িচিঠিট। ১৮৮৮ সােলর ২৭
�সে �র ল েনর �স াল িনউজ এেজি েত আসা �য িচিঠিট িলেখিছেলন িবে�র ঘৃণ�তম
িসিরয়াল িকলার। ডেয়েলর মেন হল ইয়াড� �কন হত�াকারীর হােতর �লখা পরী া করেছ
না! িতিন িনেজই �� করেলন হ�া র চচ�া, যার ফলাফল তাঁর পেরর কািহিন ‘The
Adventure of The Reigate Squire‘. িডেস�ের �কাশ �পল ‘Silver Blaze‘— �সই
�থমবার �হামস ল েনর বাইের পা িদেলন। ১৮৯২ সােল ডেয়ল �রাজগার করেলন
২৭২৯ পাউ — অন� �যেকােনা �লখেকর �চেয় �বিশ। পেরর বছরই তাঁর আলাপ হল
রবাট� লুই ি�েভনসেনর সে । ‘��জার আইল�া ’ িলেখ ততিদেন িতিন িবখ�াত। ডেয়ল
ও ি�েভনসন �জেনই ভ�তে�েত িব�াস করেতন— �যাগ িদেলন Psychical Research
সভায়। �সখােনই একিদন ি�েভনসন বলেলন, ‘�তামার �হামস গে�র খুব নাম �িন। এক
কিপ বই পািঠেয়া �তা।’ ডেয়ল তখন �হামেসর ওপর এতটাই িবর  �য বদেল িতিন
নািক এক কিপ The White Company পািঠেয় �দন।
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জ�াক দ� িরপােরর ক�খ�াত িচিঠর অংশ

অগা� মােস জজ� �মিরিডেথর উপর একটা ব �তা িদেত িগেয় ডেয়ল �গেলন
সুইজারল�া । �সখােন িগেয় িতিন রাইেখনবাগ� �পােতর নাম �শােনন। �সিদেনর
ডােয়িরেত �হামস স েক� িতিন �লেখন, ‘ও আমার কােছ এক ম� �বাঝা হেয়
দাঁড়াে ।’ একবারও �সই �পাত চা �ষ না কের ডেয়ল �সই জল�পােত �ফেল
শাল�কেক মারার পিরক�না করেলন। নরউেড িফেরই িলখেত বসেলন ‘The Final
Problem‘. ১৮৯৩-এর িডেস�ের �কাশমা� পাঠকরা হইহই কের উঠেলন। ল েনর
�করািনরা একিদন কােলা আম�ব�া  পের �িতবাদ জানাল। �ায় সে  সে ই ২০,০০০
�াহক হারাল ‘��া ’।

মুচিক �হেস িনেজর ডােয়িরেত িলখেলন, ‘Killed Holmes‘.bo
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আবার �স আিসল িফিরয়া

রাইেখনবাখ জল�পােত �হামেসর মহাপতেনর িঠক �-মাস আেগ ডাম�াইেয়র পাগলা
গারেদ আথ�ােরর বাবা, চাল�স ডেয়ল মারা �গেলন। �সসময় তাঁর �ীও য া �রােগ
শয�াশায়ী। রািনর ব�ি গত িচিকৎসক স�ার ডগলাস পাওেয়ল িনদান িদেলন, �ীর ল ণ
ভােলা �ঠকেছ না। ওঁেক সুইৎজারল�া  িনেয় যান। এিদেক �হামস িলেখ �য পাির�িমক
�পেতন �সটা ব  হেয় �গেছ। এ িপ ওয়াট-এর সে ও ছাড়াছািড় হেয় �গেছ তাঁর। ফেল
ব�িদন বােদ আথ�ার আবার টাকা পয়সার টানাটািন অনুভব করেলন। �ীর িচিকৎসার খরচ
সামলােত সারা �দশ �েড় ব �তা িদেয় �বড়ােত লাগেলন। �ধু তাই নয়, মা� চি�শ
পাউে র জন� �হনির �লবউেসরেক Criminal Law Amendment Act 1885-এর
িব�ে  মামলায় সাহায�ও করেলন। মামলায় �জতায় সমকািমতা ও পায়ুৈমথুন ইংল�াে
গিহ�ত অপরাধ বেল গণ� হল এবং সব��থম যােক এই আইেন �-বছেরর জন� স�ম
কারাদে  দি ত করা হল, িতিন ডেয়েলর একদা ঘিন� ব � অ�ার ওয়াই�।

�ীর শরীর যখন একট� ভােলার িদেক তখন ব � �জেরাম �ক �জেরােমর অনুেরােধ
িলখেলন আ জীবনীমূলক উপন�াস ‘The Threshold’— হাজার পাউে র িবিনমেয়।
তাঁর �থম জীবেন �লখা �ছােটা �ছােটা গ� েলাও �-মলােট বি  হেয় Round the Red
Lamp নােম �কাশ পায়। সুইৎজারল�াে  িগেয় আথ�ার এক মিহলা িহে ািট�েক িনেয়
‘The Parasite’ নােম একিট উপন�াস �� করেলন। �ায় লাখখােনক শে র উপন�াসিট
�শষ কেরই আবার মাতেলন ি� �খলা িনেয়। ইংল�াে  িফের ডেয়ল আবার �সই
ওয়াটেকই িনেজর এেজ  বাছেলন িক  এ সময় তাঁর জীবেন একটা বেড়া �ঢউেয়র
মেতা এেলন �জন �লিক।

১৮৯৭-এর মাচ� মােস সাঁইি�শ বছর বয়িস ডেয়ল �তইশ বছেরর �লিকর ��েম
পড়েলন। ডেয়েলর �ী অসু�, িক  জীিবত। তা সে ও �লিক �রাজ ডেয়েলর বািড়
আসেতন আর তারপর �-জেন হাত ধের �হ�েট �বড়ােতন বা �ঘাড়ায় চড়েতন। �ভাবতই
ডেয়েলর খরচা বাড়িছল। ‘��া ’ ম�াগািজেনর জন� িতিন িকছ� িলখেবন িঠক করেলন।
স াদেকর শত অনুেরােধও �গােয় া গ� না িলেখ িলখেলন গা ছমছেম ভেয়র িকছ� গ�,
যােত সমকািমতা, মদ�পান, মৃেতর জীবন িফের পাওয়া, �য়া বা খুেনর মেতা িবষয়
রেয়েছ। গ� িল একসে  Round the Fire Stories নােম �কািশত হল। ‘��া ’-এর জন�
‘A Duel’ নােম উপন�াস িলখেলন ডেয়ল িক  তা এেকবােরই চলল না।

এিদেক উইিলয়াম িগেলট নােম এক ত�ণ অিভেনতা উেঠ-পেড় লাগেলন ডেয়েলর
শাল�কেক মে  আনেত। �দােনামনা ডেয়ল �শেষ মতও িদেলন, এই শেত� �য নাটক
িতিনই িলখেবন। িক  ডেয়েলর নাটক �দেখ �তা িগেলেটর একগাল মািছ। এই নাটক
যাই �হাক অিভনয়েযাগ� নয়। সাততাড়াতািড় নাটক িলেখ কীভােব �গেলট ম�ােনজ
িদেলন, তা িনেয় িব�ািরত আেলাচনা অন� অধ�ােয় করা হেয়েছ, তেব এখােন এট�ক�
বেল রাখা ভােলা ১৮৯৯-এর ৬ নেভ�র �ডওেয়র গ�ািরক িথেয়টাের যখন �থম �দিশ�ত
হল, ডেয়ল তখনই বুেঝ �গিছেলন রয়ালিট বাবদ তাঁর �া  অেথ� আপাত দাির�� ঘুেচ
যােব। তখন আি�কায় যু  চলেছ। ডেয়ল �� ায় আি�কায় �গেলন যুে  �যাগ িদেত,
যিদও িতিন �পশায় ডা ার বেল তাঁেক যু ে ে� না পািঠেয় হাসপাতােলই িডউিট �দওয়া
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হল। আি�কায় না �গেল তাঁর বা��াম � চার রিবনসেনর সে  আলাপ হত িক না সে হ।
যু ে ে� রিবনসন �গিছেলন সাংবািদক িহেসেব। �সখােনই �-জেনর ব �তা গাঢ় হয়।
একিদন গ� েল রিবনসন ডেয়লেক জানান, ‘আ া, ত�িম ডাট�মুেরর িশকাির ক�ক�েরর
�লাককথাটা জান �তা?’ ডেয়ল এর িব �িবসগ� জানেতন না। রিবনসেনর বািড় িছল
�ডভেন, ডাট�মুেরর পােশই। এবার রিবনসন �য গ�টা বলেলন, তা আমরা পের �ব�
�নেত পাই �জমস মিট�মােরর মুেখ— �েগাবা�ারিভেলর কািহিন িহেসেব। তৎ ণাৎ
ডেয়ল ি�র করেলন এই ট ছাড়া যােব না। ‘��া ’�ক িচিঠ িলখেলন, িতিন ৪০,০০০
শে র একিট সুবৃহৎ ধারাবািহক উপন�াস িলখেত চান। ‘��া ’ রািজও হল।
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আি�কায় �সিনেকর �পাশােক ডেয়ল (১৯০০)
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�দেশ িফের ডেয়েলর সমস�া হল, এ কািহিনর নায়ক �ক হেবন? একজন বিল� মুখ�
চির� ছাড়া কািহিন দানা বাঁধেব না। নত�ন �কােনা চির� আমদািন করাও মুশিকল।
এিদেক �হামস মারা যাবার পর বাজার �ছেয় �গেছ �স টন � ক ধরেনর �চ�র �হামেসর
নকেল। ফেল ডেয়ল িঠক করেলন যােক িনেজর হােত খুন কেরিছেলন, �সই �হামসেকই
আবার িফিরেয় আনেবন। তেব মৃত �হামস �াণ পােব না তা বেল! �ধু ঘটনাকালটা
িপিছেয় িনেয় �যেত হেব �সই সমেয়, �য সময় �হামস �বঁেচ িছেলন। সমস�া এখােনও
কাটল না। কািহিনর অেধ�কই �তা রিবনসেনর �থেক ধার �নওয়া! িতিন দািব ছাড়েবন
�কন? ডেয়ল ��াব িদেলন িতিন এবং রিবনসন যু ভােব পরবত� �হামস উপন�াসিট
িলখেবন। সে সে  ��াব নাকচ কের িদেলন ‘��া ’-এর স াদক ি�নহাউ ি�থ—
‘এমন আবার হয় নািক?’ রিবনসনেক খুিশ করেত আথ�ার তাঁেক এক হাজার শ  �িত
১০০ পাউ  �দবার চ�ি  করেলন। সব িদক িছেয় ডেয়ল ও রিবনসন চলেলন ডাট�মুের
সেরজিমেন জায়গাটা খঁুিটেয় �দখেত। �সখােন ডেয়েলর �চাখ টানল িদগ িব�ৃত ফ টর
মহাপ , যা পের তাঁর �লখায় ি�মেপন মহাপ  হেব। ডাট�মুেরর �জলখানায় িগেয় এক
অ ুত অিভ তা হল ডেয়েলর। িতনজন অপরাধী তাঁেক অনুেরাধ করল তােদর �কসটা
�যন শাল�কেক �দখেত বেলন ডেয়ল। সবই হল, িক  �য পিরবারেক িঘের �গাটা ঘটনািট
ঘটেব, তার �কােনা জবরদ� নাম খঁুেজ পাি েলন না ডেয়ল। ডাট�মুেরর পােশ �ডভেন
রিবনসেনর �পত�ক বািড়েত তাঁেদর �কােচায়ােনর সে  আলাপ হেতই ডেয়ল �ায়
ইউেরকা বেল �চ�িচেয় উঠেলন। �কােচায়ােনর নাম �হনির বা�ারিভল। পের অবশ� বই
�কাশ �পেল �থম কিপিটই ডেয়ল সই কের �হনিরেক পাঠান— সে  �ছা  একিট িচিঠ,
তাঁেক না জািনেয় তাঁর নাম বইেত ব�বহােরর জন� মা�াথ�না কের। এিদেক ‘��া ’-এর
অধীেন আরও একিট পি�কা ‘িটট-িবট’ �মাগত িব াপন িদেয় �যেত লাগল খুব
িশগিগির ‘��া ’-এ ধারাবািহকভােব আবার �হামস আসেত চেলেছ। �গাটা ল ন �যন
উে জনায় ফ�টেত লাগল। ব�াপারটা এতটাই বাড়াবািড় পয�ােয় চেল �গল �য ১৯০১-এর
মােচ� স ম এডওয়ােড�র পােশ বেস িডনােরর সময় িতিনও িজ াসা কের বসেলন, ‘কেব
আসেছ শাল�ক �হামস?’
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বা�ারিভেলর অক��ল ডাট�মুেরর মানিচ�
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�হামেসর নত�ন উপন�ােসর জন� সময় িঠক হল �স-বছেরর অগা� মাস। �সে �ের
িগেলট আবার নত�ন কের �হামেসর নাটক করেবন, তার িঠক আেগ আেগ �কাশ পােব
ডেয়েলর নত�ন উপন�াস ‘The Hound of the Baskervilles’-এর �থম িকি�। এই
উপন�াস িলখেত িগেয় িনেজর �চনা ছকেক �ভেঙ চ�রমার কের িদেলন ডেয়ল। �গাটা
গ�টা টানা কািহিনেত বলা �নই বরং বলা আেছ িচিঠ, ডােয়িরর পাতা, পা �িলিপর
ট�কেরার মাধ�েম। িক  বলার ঢং এতই িনপুণ �য পাঠক িব �মা� �হাঁচট খায় না।
ডেয়েলর অেনক আেগ �হনির িফি�ং এই ধারা �বত�ন কেরন। �াম ��াকারও তাঁর
�াক�লার গে� এই ধারাই ব�বহার কেরিছেলন। তেব ডেয়েলর মা�ারে�াক এখােনই �য
িতিন একিট উপন�ােস পাঁচিট আলাদা আলাদা গ� বেলেছন— অিভশােপর গ�, পািলেয়
যাওয়া অপরাধী �সডােনর গ�, ি�মেপেন থাকা অ াতপিরচয় মানুষিটর গ�, ওয়াটসেনর
�চােখ �দখা ঘটনা আর সব িকছ�র িপছেন ঘটেত থাকা আসল ঘটনা। এত জিটল ট
িনেয় আেগ-পের ডেয়ল আর �লেখনিন। �িতিট িকি�র �শেষ থাকত এক অিনবায� ি ফ
হ�াঙার, যার ফেল পাঠক মুিখেয় থাকত পেরর িকি�র জন�। �শানা যায়, নত�ন সংখ�া
এেলই রা�ার �মােড় �মােড় জটলা �বঁেধ �যত— একজন �জাের পাঠ করেতন, বািকরা
�নেতন। �হামেসর �ের থরথর কের কাঁপেতন িব�বাসী। ১৯০২-এর এি�েল �শষ িকি�
�কাশ পাবার সে সে ই ২৫,০০০ বই �ছেপ �ফলেলন িনউেনস। বইিটর উৎসগ� পৃ�ায়
�লখা—

বইিটর িব াপন িহেসেব অ ুত এক প িত �নওয়া হয়। ডেয়েলর মূল পা �িলিপিট
িছ�েড় এক একিট পৃ�া ল েনর এক একিট �দাকােন window display িহেসেব রাখা হয়।
ফেল ১৯০ পৃ�ার উপন�ােসর মা� ৩৬িট পৃ�াই এখন পাওয়া যায়। উপন�াসিটর রমরমা
িবি�র মেধ�ই ডেয়ল �কাশ করেলন ‘The War in South Africa: Its cause and
conduct’ নােমর ��াপাগা ািভি ক একিট �চারপুি�কা। িতন মােসর মেধ� বইিটর �িট
সং�রণ িনঃেশিষত হয়। এই সময়ই িতিন �লেখন তাঁর অন�তম ��� আিধেভৗিতক
কািহিন ‘The Leather Funnel‘. স ম এডওয়াড� তখন অ�ােপনিডে র ব�থায় কাবু।
�রাগশয�ায় �েয় িতিন পেড় �ফলেলন নত�ন �হামস কািহিন ও ডেয়েলর �চারপুি�কা।
�কানটার জন� বলা মুশিকল, অে াবেরই ডেয়লেক নাইট উপািধ িদেলন িতিন। �থেম
অিন া থাকেলও মােয়র ইে েত �স-উপািধ �হণ করেলন ডেয়ল।

ডেয়ল তখন ব�� ি�েগিডয়ার �জরাড�েক িনেয় অ�াডেভ ার কািহিন �লখােত। এিদেক
�হামস িফের আসায় ‘��া ’ কত�,প  উৎসাহী হেয় পরবত� �হামস কািহিনর জন�
ডেয়লেক িকছ� আগাম পাির�িমক িদেত চাইেলন। ডেয়ল সে সে  �ত�াখ�ান করেলন,
‘Sherlock won’t come up as far as I can see.’ িক  সবাই �তা আর ভিবষ�ৎ��া হয়
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না! মাসখােনেকর মেধ� আেমিরকার ‘কিলয়ার’স উইকিল’ ম�াগািজন ছ-িট নত�ন শাল�ক
অিভযােনর জন� ডেয়লেক অনুেরাধ করল। আগাম িদল ২৫,০০০ ডলার! ডেয়ল উ র
িদেলন ‘Very Well.‘ ‘��া ’-ই বা ছাড়েব �কন! তারাও বলল তােদর ওই ছ-িট গ�
িদেত হেব। �য মােস ‘কিলয়ার’-এ ছাপা হেব, তার পেরর মােস একই গ� ইংল�াে
‘��া ’-এ ছাপা হেব। ‘কিলয়ার’-এ আঁকেবন ��ডিরখ ডর ি�েল আর ‘��া ’-এ…
যথারীিত প�ােগট। এ বাবদ তাঁেক তারা �দেব ৩০০০ পাউ  (মােন ১২৫০০ ডলার)।
উপায় না �দেখ শাল�কেক িফিরেয় আনেলন ডেয়ল। �ায় িতন বছর অ াতবােসর পর,
‘The Adventure of the Empty House’ কািহিনেত। পেরর িতনিট কািহিন ‘The
Adventure of the Norwood Builder‘, ‘The Adventure of the Dancing Men‘ আর
‘The Adventure of the Solitary Cyclist‘— ডেয়েলর িনেজর জীবন বা পড়া�েনার
সে  স ৃ । �জন �লিকর সে  তাঁর ��ম, তাঁর �হােটল মালিকেনর সাত বছেরর িশ�র
আঁকা ছিব বা �পা-র ‘The Gold-Bug’-গ� এসময় শাল�েকর কািহিনেত �ভাব �ফেল।
�ভাবতই ি�থ বেলন শাল�েকর কািহিন িঠক জমেছ না। ডেয়ল উ র �দন, ‘আিম জািন,
�সজন�ই �তা ওেক �ফরােত চাইিন।’

‘��া ’-এ প�ােগট অি ত িচ� (Baskervilles)
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‘The Adventure of the Second Stain’-এর িব াপন

আেমিরকায় �হামেসর জনি�য়তা বাড়ােত ‘কিলয়ার’ অ ুত এক খবর �চার করল।
ডেয়ল নািক নত�ন �হামস �লখার জন� ইংল�া  �ছেড় বা প�াঁটরা িটেয় লং
আইল�াে র এক �হােটেল বাসা িনেয়েছন। এ খবর �দেখ উে িজত হেয় ��িসেড
�জেভ� ‘কিলয়ার’�ক িচিঠ িলেখ �হােটেলর নাম জানেত চান। িতিন নািক িনেজ িগেয়
ডেয়েলর সে  �দখা করেবন। �স এক �কেল াির কা । ‘কিলয়ার’-এ �থেম ছ-িট, পের
বািড়েয় আট ও �শেষ �মাট বােরািট �হামস কািহিন �লেখন ডেয়ল। এ সময় স�াম ম�া �র
বােরািট গে�র জন� ৭৫,০০০ ও একিট উপন�ােসর জন� ২৫,০০০ িহেসেব �মাট এক
ল  ডলার �দেবন বেলন। �কানান ডেয়ল বেলন তাঁর মাথায় আর �কােনা ট �নই। িক
‘The Bookman’ পি�কার স াদক আথ�ার মিরস ডেয়লেক একিট িচিঠ �লেখন। তােত
�লখা, ‘‘The Adventure of the Naval Treaty’’ গে� �য আপিন ‘‘The Adventure of
the Second Stain”-এর কথা বেলিছেলন, কই �সটা �তা িলখেলন না!’ ডেয়ল �সটা
িলেখ ১০০০ পাউে  ম�া �রেক িবি� করেত চাইেলন। তাঁরা ছ�ঁেচা �মের হাত গ  করেত
রািজ নয়। ফেল ‘কিলয়ার’-এর বােরাটার িসিরেজ �তেরা ন�র গ� িহেসেব �েড় �গল
এই গ�িট। এই কািহিনর ��েতই ওয়াটসন জানায় �হামস �গােয় ািগির �থেক অবসর
িনেয় সােসে  �মৗমািছ পালেন মন িদেয়েছ। আর কিলয়ার’স-ও খুিশ মেন এই কািহিনেক
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‘The last Sherlock Holmes story ever to be written‘ বেল �চার করল। ডেয়ল
আবার �হামসেক পিরত�াগ করেলন।

The Empty House-এ ��ডিরখ ডর ি�েলর আঁকা �হামস
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িফিন  পািখর জীবন

�হামসেক ত�াগ কের ডেয়ল িনেজই রহস� স ােন নামেলন। িতিন এবং ফেরনিসক
িবেশষ  বান�াড� ি�লসেবির একে� নামেলন জ�াক দ� িরপােরর হত�াকাে র রহস�
স ােন। এ সমেয়ই তাঁর ব �� হয় ��শাল �াে র �া ন �ধান উইিলয়াম �মলিভেলর
সে , িযিন রািন িভে ািরয়ােক হত�ার চ�া  ভ �ল কেরিছেলন। এই �মলিভল
পরবত�কােল সািহেত� অমর হেয় �গেছন। কারণ তাঁেক আদশ� কেরই ইয়ান � িমং
�জমস বে র M চির�িটেক গেড় ত�েলিছেলন।

এিদেক ডেয়ল ‘Sir Nigel’ নােম ঐিতহািসক উপন�াসিট িলখেত �� কেরন। ১৯০৬-
এর ৪ �লাই �ী লুইস অবেশেষ মারা �গেলন। �জন �লিক এেস থাকেত �� করেলন
ডেয়েলর সে । ১৯০৭-এর মােচ� ডেয়ল ও �লিক আংিট বদল কের বাগদ  হেলন।
�সে �ের তাঁেদর িবেয় হল। িবেয়েত উপি�ত িছেলন জজ� এডালিজ, যােক �ায় একা
হােত তদ  কের বাঁিচেয়িছেলন ডেয়ল। যার িব�ািরত বণ�না অন� অধ�ােয় করা আেছ। এ
সময় ডেয়ল �বশ িকছ� গ� উপন�াস �লেখন যােদর নাম গেবষক ছাড়া আর �কউ জােন
না— ‘A Duet with Occational Chorus’, ‘The Tragedy of the Korosko’, ‘The
House of Temperley’. এেকর পর এক কািহিন ব�থ� হওয়ায় হতাশ ডেয়ল আবার �সই
�বকার ি�েটর �গােয় ােক িফিরেয় আনার কথা ভােবন। ‘��া ’�ক িতিন �িট গে�র
�িত�িত �দন— একিট �ী� সংখ�ার জন�, অন�িট বেড়ািদেনর জন�। এই িসিরেজর
নাম হেব ‘Reminiscences of Sherlock Holmes’. এেদর �থমিট ‘The Adventure of
Wisteria Lodge’ �যৗথভােব কিলয়ার’স ও ‘��া ’-এ �কাশ �পল। িসিরেজর ি�তীয়
কািহিনেত িফের এেলন মাই�ফট �হামস। ‘The Adventure of Bruce-Partington
Plans’ �িট পি�কারই বেড়ািদন সংখ�ায় �কাশ পায়। ডেয়ল �িতিট গ� িপছ� ৭৫০
পাউ  পাির�িমক �পেলন।

ডেয়েলর ি�তীয় িববাহ (১৯০৭)
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পু� �ডিনস সহ ডেয়ল (১৯০৯)

�স  প�াি�ক �ড-�ত �জন একিট পু�স ান �সব কেরন। ডেয়ল তখন নাটক �লখায়
ব��। ‘Fires of Fate’ নােম নাটকিট িলেখ িতিন িনেজই �েযাজনা কেরন। মা� িতনিদেন
�স-নাটেকর ঝাঁপ �ফেল িদেত বাধ� হন ডেয়ল। তাঁর অেনক টাকা জেল যায়। অগিতর
গিত �হামসেক িফিরেয় এেন আরও চারিট নত�ন গ� িলখেলন। সে  চলিছল ি�েগিডয়ার
�জরাড� িকংবা ‘The Terror of Blue John Gap’ (পের সত�িজৎ রায় যার অনুবাদ
কেরন)-এর মেতা গ� �লখাও। িঠক এসময় পুরাত  িনেয় �বশ আ�হী হেয় ওেঠন
িতিন। যার ফল ১৯১১-র উপন�াস ‘The Lost World’. এই উপন�ােস �খপােট িব ানী
�েফসর চ�ােল ার �হামেসর পেরই ডেয়েলর সৃ� জনি�য়তম চির�। তাঁেক আদশ� কেরই
বাংলায় সুক�মার রায় �হেশারাম �ঁিশয়ারেক সৃি� কেরেছন। এমনকী �থম িদেকর �েফসর
শ �র মেধ�ও চ�ােল ােরর �� ছাপ ল  করা যায়। ‘The Lost World’-এর আিদম
মানুষ �য আেদৗ পুরাত স�ত না, তা িনেয় ডেয়লেক সমােলাচনার মুেখ পড়েত হল।
িক  ডেয়ল িপছ� হটার পা� নয়। চ�ােল ারেক িনেয় িলখেলন ি�তীয় উপন�াস ‘The
Poison Belt’.
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��ডিরখ ডর ি�েলর আঁকা অিরিজনাল আট�ওয়াক�

এর মেধ� ডা �বল মারা �গেছন। ডেয়ল িনেজও অসুেখ শয�াশায়ী। �রাগশয�ার
অিভ তা িনেয় িলখেলন আরও একিট �হামস গ� ‘The Adventure of Dying
Detective‘. নানা প�পি�কা বার বার তাঁেক অনুেরাধ করেছ আবার �হামসেক িনেয়
�লখার জন�। িক  ডেয়ল অটল। ‘Everybody’s Magazine’ ১ ল  ডলার অি�েমর
�লাভ �দখােনােতও লাভ হল না। অবেশেষ ১৯১৪-র ��েত ডেয়ল আবার ‘��া ’-এর
জন� িলখেত বসেলন নত�ন �হামস উপন�াস— ‘The Valley of Fear’.
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আতে র উপত�কা এবং িপংকারটেনরা

ডেয়ল ও �হামেসর এই এক� যা�ার বণ�নায় িঠক এই জায়গায় আমরা একট� িবরিত
�নব। গ েব� যাওয়ার আেগ �যমন �ছা  িড-ট��র করা হয়, অেনকটা �সরকম। ‘The
Valley of Fear’ �হামসেক িনেয় ডেয়েলর �শষ উপন�াস এবং এর আেগর উপন�ােসর
মেতা এরও �মৗিলকতার অভাব আেছ। তেব এিটই স�বত �হামসেক িনেয় ডেয়েলর
একমা� উপন�াস, যার মূল িভি  একিট বা�ব ঘটনা। ঐিতহািসক উপন�াস িলখেত
ভােলাবাসেতন ডেয়ল। আর তাই হয়েতা �হামসেক িনেয় একিট ঐিতহািসক ি�লার
িলখেত �চেয়িছেলন িতিন। তাই বা�েবর একিট ঘটনা ও দেলর কায�কলাপ িনেয় �লখা এ
উপন�ােস ‘A Study in Scarlet’-এর মেতা �� �িট ভাগ— একিট ভাগ ওয়াটসেনর
জবািনেত, ি�তীয় অংশ �াশব�ােক। এই �াশব�াক অংেশই মিল ম�া েয়র ও
িপংকারটন এেজ  �জমস ম�াকফারল�াে র জীবন �থেক একিট বেড়া অংশ ধার
িনেয়েছন স�ার আথ�ার।

�েফসর চ�ােল ার�েপ �য়ং ডেয়ল (১৯১২)

১৮৭৭ সােল িনউ ইয়েক�র িজ ডবিলউ কাল�টন অ�া  �কাং �থেক �কাশ �পল অ�ালান
�জ িপংকারটেনর �লখা The Molly Maguires and the Detectives বইিট। ডেয়ল �গাটা
কািহিনিটই নাম বদেল িনেজর উপন�ােস কােজ লাগােলন। মিল ম�া েয়র হল �াওয়ারস,
�সনানেডা উপত�কা হল ভারিমশা উপত�কা, কিমশনার ডরমার হেলন কাউি লর
ম�াকিগি , উনি�শ বছর বয়িস �জমস ম�াকফারল�া  নাম িনেলন বািড� এডওয়াড�স। �ধু
িপংকারটনেদর নাম পালটােনা হল না।

িপংকারটনরা িছল আেমিরকার �থম �বসরকাির �গােয় া তথা চর সং�া। ১৮৫০
সােল পুিলশ িডেটকিটভ অ�ালান �জ িপংকারটন �ানীয় অ�াটিন� এডওয়াড� �কােরর সে
িমেল North-Western Police Agency নােম একিট সমা রাল বািহনী �খােলন, পের যা
িবখ�াত হয় Pinkerton National Detective Agency নােম। সং�ার মেটা িছল ‘We
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Never Sleep‘. �যসব কােজ পুিলশ �যেত ভয় �পত বা ব�থ� হত, �স-কাজ করেত
ঝাঁিপেয় পড়েতন অক�েতাভয় িপংকারটনরা।

১৮৭০ সােল �া িলন �গােয়ন িফলােডলিফয়া �রল �রােডর সভাপিত হন। হেয়ই িতিন
ল  কেরন �পনিসলভািনয়া কয়লাখিন অ েল জ েলর রাজ� চলেছ। �রেলর িডের ররা
ওই অ েল �গেলই গােয়ব হেয় যাে ন বা খুন হে ন িচরতের। কারা এর িপছেন
আেছ, জানা যাে  না। সরকার ঠ�ঁেটা জগ াথ। উপায় না �দেখ �গােয়ন িপংকারটনেদর
সে  �যাগােযাগ করেলন। িপংকারটন তােদর দ  �গােয় া �জমস ম�াকফারল�া েক এই
িবপ নক কােজর দািয়� িদল। ম�াকফারল�া  করেলন কী �িমেকর ছ েবেশ ওই
�সনানেডা উপত�কার উে েশ রওনা হেলন। িদেনর পর িদন �সখােন �থেক আিব�ার
করেলন ওই উপত�কায় আইিরশ ক�াথিলক চর সং�া মিল ম�া েয়েরর রাজ�
চলেছ। খিনর না �খেত পাওয়া ম�রেদর পে  তাঁরা। তাঁেদর �নতা ডরমার। ধীের ধীের
ম�াকফারল�া  িনেজ এই সিমিতেত �যাগ িদেয় এক ��পূণ� সদস� হেয় উঠেলন। নত�ন
নত�ন পিরক�না, খুেনর ট, যা জানেত পারেতন, �গাপেন খবর পাঠােতন তাঁর
িপংকারটন বস �ব ািমন �া িলনেক। এ কােজ রবাট� িলনেডন নােম তাঁর এক �গাপন
সহকারীও িছল। মিল ম�া েয়রেদর িব�ে  সব �মাণ �জাগাড় কের একিদন এক
�গাপেন �বঠেক, �যখােন দেলর সব �নতা উপি�ত, তাঁেদর হােতনােত �� ার কেরন
ম�াকফারল�া । পুিলশেক আেগ �থেকই খবর �দওয়া িছল। এ সাফেল� �গাটা
আেমিরকায় িবখ�াত হেয় যান িতিন।
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অ�ালান িপংকারটন ও তাঁর দলবল

িপংকারটনেদর �লােগা

এক সমু�যা�ায় জাহােজর �ডেক ডেয়েলর সে  আলাপ হল অ�ালান িপংকারটেনর
পু� উইিলয়ােমর। কথায় কথায় িতিন ডেয়লেক ম�াকফারল�াে র �গাটা গ�িট বেলন,
ডেয়েলর গ�িট �েন মেন হয় ‘it is a singular and terrible narrative‘. িঠক ‘The
Hound of the Baskervilles’-এর মেতা এ কািহিনেকও সুেযাগ বুেঝ �হামস অিভযােন
ব�বহার কেরন আথ�ার ডেয়ল।
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�শষ অিভবাদন

১৯১৭-র �ম মােস টাইটািনেকর যমজ জাহাজ অিলি েক �চেপ ডেয়ল আেমিরকা রওনা
হেলন। আেমিরকায় তখন অন� �কােনা ি�িটশ তাঁর মেতা জনি�য় িছেলন না। তখন
িনব�াক িচে�র �থম যুগ। তাঁর আগমন ত�েল রাখা হল �সলুলেয়েডর বুেক। িনউ ইয়েক�
�পৗঁেছ িতিন ঘুের �দখেলন �সখানকার ক�খ�াত �জলখানা িল। িসংিসং-এ �� ায় বেস
পড়েলন নব আিব��ত ইেলকি�ক �চয়াের। ‘িনউ ইয়ক� ওয়া��’ খবেরর �হডলাইন করল,
‘Sherlock’s Here; Expects Lynching of Wild Women‘. �সখান �থেক কানাডা, রিক
মাউে ন ঘুের �লাই মােস �দেশ �ফরা।

এর মেধ� যু  বাধল। �থম িব�যুে  ডেয়ল আবার ��াপাগা ািভি ক ‘To Arms’,
‘The German War’, ‘The World War Conspiracy’ জাতীয় �বে  ি�িটশবাসীেক
উদবু  করেত লাগেলন। সবাই িজে স করত শাল�ক কী করেছ আজকাল! তােদর মুেখর
মেতা জবাব িদেত অবসর �ভেঙ শাল�ক এক জাম�ান চেরর জাির�ির ফাঁস কের �দন।
যথারীিত ‘��া ’ ম�াগািজেন ‘His Last Bow’ নােম গ�িট ছাপা হয়। এই সময় �থেকই
ডেয়ল গভীরভােব পরেলাকত , আ া, িজন-পিরেত িব�াসী হেত �� কেরন, ডেয়ল
�দেশ �দেশ ঘুরেত লাগেলন, আর পরেলােকর অি�� িনেয় ব �তা িদেতন। শাল�ক
আবার তাঁর �থেক ব��র ন � হেয় �গল। িক  শাল�ক �থেক �য লাভ আসিছল, তা
ব  হল না। ১৯২০-র দশেক �ায় প াশিট ছায়াছিব �তির হল শাল�কেক িনেয়। ডেয়ল
কিপরাইেটর জন� িনিদ�� িফলম �কা ািনেকই তাঁর গ� �বচেবন বেল ি�র করেলন।
��াল িফলম �কা ািন �মাটা টাকায় শাল�েকর ছিবর �� িকনল।
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ডেয়েলর ব �তার িব াপন (১৯১৯)
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আগাথা ি�ি�র িন�ে শ সংবাদ (১৯২৬)

১৯২২-এ ডেয়ল �ঘাষণা করেলন িতিন এমন এক নত�ন চির� সৃি� করেবন, যা
শাল�কেকও �ান কের �দেব। িক  বদেল িলখেলন নত�ন িতনিট শাল�ক অিভযান ও
�েফসর চ�ােল ারেক িনেয় ‘The Land of Mist’. ষােটা�� ডেয়েলর �দেহ মেন আর
আেগর শি  িছল না। �নহাত টাকা �রাজগােরর জন� আবার �হামসেক িনেয় গ� িলখেত
�� করেলন ‘��া ’-এ। তাও আেগর মেতা য  িনেয় নয়। �হামস �লখা তখন তাঁর
কােছ �নহাত এেলেবেল কাজ। �শানা যায়, গলফ �খলেত �খলেত মােঝ ‘The
Adventure of the Veiled Lodger’ িলেখ আবার গলফ �খলা �� কেরন ডেয়ল। তাঁর
এই অবেহলার ছাপ �লখায় পড়েত থােক। অবেশেষ স াদক ি�নহাউ ি�থ ল ার
মাথা �খেয় ডেয়লেক বেলন, ‘�হামেসর গ� েলা একদমই জমেছ না। ওেক বরং িচর
অবসের পািঠেয় িদন।’ ডেয়ল এই সুেযােগর অেপ ােতই িছেলন। ডেয়ল পাঠকেদর
জািনেয় �দন �কােনামেতই িতিন �হামসেক িনেয় আর একিট শ ও িলখেবন না (এবার
সিত� সিত�!)। বরং �হামেসর িবদায়েক �রণীয় করেত িতিন একিট �িতেযািগতা
আ�ান করেলন। পাঠকেক িনেজর পছে র �সরা এক ডজন �হামস গে ার নাম িলেখ
পাঠােত হেব। যার তািলকা ডেয়েলর িনেজর পছে র তািলকার সবেচেয় কাছাকািছ হেব
তােকই জয়ী �ঘাষণা করা হেব। ডেয়েলর তািলকািট িছল এইরকম (ডেয়েলর মজাদার
িট নী সহ)—

১. The Adventrure of the Speckled Band (১৮৯২) (গা ছমছেম গ�, অিম িনি�ত
�যেকােনা তািলকায় থাকা উিচত)
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মৃত��র আেগ ডেয়েলর আঁকা ছিব; যােত িনেজর জীবেনর নানা ঘটনা এঁেক িনেজেক
‘বুেড়া �ঘাড়া’ আখ�া িদে ন িতিন (১৯৩০)

 

২. The Red-Headed League (১৮৯১)

৩. The Adventure of the Dancing Men (১৯০৩) (কারণ, আেগরটার মেতাই,
অিরিজনাল ট)

৪. The Adventure of the Final Problem (১৮৯৩) (একমা� �য শ  �হামসেক
িচি ত আর পাঠক (ওয়াটসন) �ক �বাকা বানােত পাের, তার গ� ছাড়া যায়!)

৫. A Scandal in Bohemia (১৮৯১) (কারণ �থম �হামস গ�, কারণ অন� গ�েদর
পথ �দিখেয়েছ, কারণ �হামেসর মিহলা�ীিত এেত সেব�া )

৬. The Adventure of the Empty House (১৯০৩) (�হামেসর মৃত��রহস� ব�াখ�া
করার মেতা কিঠন কাজ এেত করা হেয়েছ)

৭. The Five Orange Pips (১৮৯১) (�ছােটা এবং নাটকীয়)

৮. The Adventure of the Second Stain (িডে ােমিস আর রহস� একসে  এেসেছ)

৯. The Adventure of the Devil’s Foot (১৯১০) (ছমছেম আর নত�ন)

১০. The Adventure of the Priory School (১৯০৩) (�হামস যখন িডউেকর িদেক
আঙ�ল �দখাে । দা�ণ নাটকীয়)

১১. The Adventure of the Musgrave Ritual (১৮৯৩) (�হামেসর ��র িদন।
ইিতহােসর �মলব ন)

১২. The Adventure of the Reigate Squire (১৮৯৩) (সব িমিলেয় �হামেসর
এেকবােরই �ত  কাজ)

১৯২৭-এর ১৬ �ন �কাশ �পল �হামেসর �শষ গ�  The Casebook of Sherlock
Holmes. �কাশমা� � � কের িবি� হেয় �গল ১৫,১৫০ কিপ। Baskervilles-এর পর
এত িবি� �কােনা বইেয়র হয়িন। এসময়ই (১৯২৬) হঠাৎ কের গােয়ব হেয় �গেলন
রহস�রািন আগাথা ি�ি�। পুিলশ �বসরকাির �গােয় া িহেসেব ডেয়েলর পরামশ� িনল।
�গােয় ািগির �র�ান, ডেয়ল �ানেচট করেত বসেলন। �ানেচেট আ া িমিডয়ােমর মুখ
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িদেয় বেল �গল আগাথা �বঁেচ আেছন, আগামী বুধবােরর মেধ�ই তাঁর খবর পাওয়া যােব।
সবাইেক অবাক কের িদেয় রিববােরই হ�ােরােগেটর এক �হােটল �থেক আগাথা ি�ি�েক
খঁুেজ পাওয়া �গল।

িবিভ  �দেশ ঘুের ঘুের আ া িনেয় �লকচার িদেয় ডেয়েলর শরীর �ভেঙ পড়িছল।
১৯২৯-এ �কেহােম ‘The Hound of the Baskervilles’-এর জাম�ান ভাষায় চলি ��প
�দখেত �দখেত িতিন হঠাৎ অসু� হেয় পড়েলন। ১৯৩০-এর ৭ �লাই ডেয়ল মারা
যাবার আেগ ইে  �কাশ কেরিছেলন তাঁর আ জীবনী Memories and Adventures-এ
নত�ন িকছ� তথ� �যাগ করার। �স আর হেয় ওেঠিন। পরেলাকতে র িনত�নত�ন �কােনা
খবর �যাগ করেতন িন�য়ই। কারণ �মাটা বইিটেত �বিশর ভাগ জায়গা �েড় রেয়েছ
আথ�ােরর জীবন, পরেলাকত , ঐিতহািসক উপন�াস-এর কথা। আর মা� কেয়ক পাতা
যার জন� বরা  কেরেছন ডেয়ল, যােক সারাজীবেন কখেনাই পছ  করেত পােরনিন,
িযিন ডেয়লেক জনি�য়তম, অথ�বান কেরেছন, িতিন ��ার �থেকও বেড়া, �বকার ি�েটর
আধপাগলা, �নশা� �গােয় া, শাল�ক �হামস।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



�গােয় া আথ�ার �কানান ডেয়ল

জজ� এডালিজর বাবা সাপুরিজ এডালিজ আদেত িছেলন ভারতীয় পারিস। ইংল�াে  এেস
এক ইংেরজ মিহলােক িবেয় কের আর ি��ধম� �হণ কের বািম�ংহােমর কােছ এক খিন
অ েল িতিন িথত� হন। �পশায় ধম�যাজক সাপুরিজর িতন স ােনর মেধ� বেড়ািটর নাম
িছল জজ�। অ�াংেলা ইি য়ান হবার কারেণ �ছােটােবলা �থেকই বণ�িবে�ষমূলক নানা
কথাবাত�া, িট নী �নেত হত তাঁেক। �িতেবশীরা তাঁেদর �হয় করেতন, এমনকী
�বনািমেত িচিঠ িলেখ �গাটা পিরবােরর �াণনােশর �মিক িদেতও তাঁেদর বাধত না।
�বচাির জজ� ব�বার ��ােফাড�শায়ােরর িচফ কনে�বল ক�াে ন অ�ানসেনর কােছ
�িতকার চাইেত �গেছ। িক  িতিন আবার বণ�িবে�েষ এক কািঠ বাড়া। ‘চালািক করেত
এস না �হ �ছাকরা, আিম �� বুঝেত পারিছ এসব �তামারই কাজ,’ বেল ধমেক িতিন
বািড় পািঠেয় িদেতন। �কান যুি েত জজ� িনেজর পিরবারেকই ধমিক �দেব, �সটা তাঁেক
�কউ �বাঝােত পারত না। আসেল বণ�িবে�েষর চশমাটা এতটা শ ভােব তাঁর �চােখ
বেসিছল �য অন� আেলা �ঢাকার পথ �পত না। ১৮৯৫-এর �সে �র মােস একিদন
�ানীয় �ামার ��েলর সদর দরজার চািবটা পাওয়া �গল না। পের �সটােকই পাওয়া �গল
এডালিজেদর বািড়র সামেন। যথারীিত অ�ানসন জজ�েক সে হ করেলন। জেজ�র
�িতবােদ কাজ হল না। ‘চািবর ব�াপাের আপনার �ছেলর কথায় আিম িব �মা� িব�াস
কির না’— সাপুরিজেক �� জািনেয় িদেলন অ�ানসন। িক  উপযু  �মােণর অভােব
জজ� ছাড়া �পেয় �গল। ক�াে ন অ�ানসন তে  তে  রইেলন।

ডেয়েলর সমািধ, িম েটড, ি�েটন
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�িতেশােধর আ ন নািক সময় �পেল বােড়। আট বছর বােদ ১৯০৩ সােল অ�ানসন
আবার জজ� এডালিজেক বােগ �পেলন। বািক�ংহােম হঠাৎ গৃহপািলত �ঘাড়া ও �গা�েদর
ওপর জঘন� আ�মণ �� হল। �ক বা কারা �যন রােতর অ কাের এেস সব �াণীেদর
�পট ধারােলা অ� িদেয় িচের িদি ল। পুিলেশর কােছ �বশ িকছ� �বনািম িচিঠ এল, যােত
�লখা— এসব িকছ� সাতাশ বছর বয়� জজ� এডালিজর কীিত�। অ�ানসন আবার বলেলন
এ সম� িকছ� জজ� িনেজই িলখেছ— যিদও �কােনা সু� মানুষ �কন এমন করেব, �স-
যুি  �দবার �কােনা �েয়াজন �বাধ কেরনিন অ�ানসন। তাঁর িনেদ�েশ এডালিজেদর বািড়
ত�ািশ চালােনা হল। পাওয়া �গল একটা জ�ােকট আর �সই জ�ােকেট খেয়ির মেতা
একটা দাগ। জজ� জানাল এ জ�ােকট তার নয়। পুিলশই তােক �দাষী সাজােত এটা �রেখ
িদেয়েছ। তবু অ�ানসন �সই দাগেক রে র দাগ িহেসেব �দিখেয় আর এক �পেটায়া
হ�া রিবেদর িমেথ� সাে �র �ভােব জজ�েক �দাষী �মাণ করেলন। িবচাের জেজ�র সাত
বছেরর স�ম কারাদ  হল।

খুব �াভািবকভােবই �গাটা ইংল�া  �েড় �িতবােদর ঝড় উঠল এই িবচােরর িব�ে ।
কেয়কেশা ব�াির�ার আর সিলিসটার সহ দশ হাজার �লােকর �া িরত এক আেবদনপ�
জমা পড়ল �হাম অিফেস— যার একটাই ব ব�, অিবলে� জেজ�র মুি । িক  ওেদেশও
িবচােরর বাণী নীরেব িনভ�েত কাঁদল। আেবদেন �কােনা ফল হল না। িতন বছর বােদ
হঠাৎ একিদন মুি  �দওয়া হল জজ� এডালিজেক, �কােনা কারণ না �দিখেয়ই। কলে র
�বাঝা মাথায় িনেয় ঘের িফের এেলন জজ�। িফেরই িতিন খবেরর কাগেজ একিট িববৃিত
িদেলন। বলেলন িতিন িনরপরাধ এবং অিবচােরর িশকার। কীভােব �যন �সই িববৃিত
�চােখ পড়ল স�ার আথ�ার �কানান ডেয়েলর। িতিন তখন খ�ািতর শীেষ�। ‘�লখাটা পড়েত
পড়েতই সত�টা �যন আমার �চােখর সামেন �� হেয় উঠল। আমার িবেবক বলল, এ
অন�ােয়র �িতবাদ যথাসাধ� করা উিচত।’ ডেয়ল িচ া করেলন শাল�ক এখন তাঁর
জায়গায় থাকেল কী করত? িতিন একট�ও সময় ন� না কের মামলা সং�া  সব
কাগজপ�, সা ীেদর �জরার উ র, সা ��মাণ খঁুিটেয় পড়েলন রাত �জেগ।
��ােফাড�শায়াের �যখােন প�হত�া ঘেটিছল, �িতিট জায়গা সেরজিমন তদ  করেলন আর
সব �শেষ �দখা করেলন জজ� এডালিজর সে । �হামস থাকেল হয়েতা এমনটাই
করেতন।
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বি  অব�ায় জজ� এডালিজর ছিব

জজ�েক �শষ �য খুেনর অপরােধ শাি� �পেত হেয়িছল, �সিট একিট �ঘাড়ার হত�া।
হত�ািট হেয়িছল ঘুটঘুেট অ কার এক বষ�ামুখর রােত, এক মােঠর মাঝখােন। ডেয়ল
িহেসব কের �দখেলন বািড় �থেক �সখােন �পৗঁছােত হেল এডালিজেক �সই �েয�ােগর
রােত এক মাইল হাঁটেত হেব, �-বার �রললাইন �পেরােত হেব, একবার শ
কাঁটাতােরর �বড়া িডেঙােত হেব। সাতাশ বছেরর এক যুবেকর পে  অস�ব নয়, তেব
অ�াভািবক। িক  জেজ�র সে  �দখা কেরই চমেক উঠেলন। �কন? তাঁর িনেজর
ভাষােতই �শানা যাক—

আমার �পৗঁছােত একট� �দির হেয়িছল। ও (জজ�) তখন একটা খবেরর কাগজ পড়িছল।
কাগজটা �চােখর খুব কােছ ধরা, তাও অ ুত �তরছাভােব, যা �দেখ সহেজই অনুমান
করা যায় �স �ধু দৃি� ীণতা বা মােয়ািপয়া �রােগই ভ�গিছল না, তার চশমার কােচরও
�দাষ িছল। এ �রাগ নািক ওর �ছেলেবলা �থেক। এমন যার �চােখর অব�া, ওই রাি�র
অ কাের এতটা পথ �পিরেয় গবািদ প�র উপর আ�মেণর িচ াটাই হাস�কর।

‘িদ �ডইিল �টিল�াফ’ পি�কায় ডেয়ল ��থ�হীন ভাষায় �লেখন, ‘ওই একিটমা� �দিহক
িটই িনঃসে েহ জেজ�র িনেদ�ািষতা �মাণ কের। পাঁচ িমিনট ওর সাি েধ� �থেকই আিম

বুেঝিছলাম ও িনেদ�াষ। চশমা ছাড়া ওর �চােখ অ ুত এক শূন� দৃি� ফ�েট ওেঠ— জািন
না, �সটাই ওেক সে হ করার কারণ িক না।’
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‘সানেড ি�িবউন’-এ ডেয়েলর �গােয় ািগিরর খবর (১৯১৪)

এবার পুিলেশর একমা� �মাণ �সই র মাখা জ�ােকেটর কথা �তােলন ডেয়ল।
অপরােধর পরিদন সকােলই পুিলশ �ভজা জ�ােকটিট পায়, ফেল রে র দাগ �িকেয়
কালেচ হয় কী কের? ওিট যিদ রে র দাগই হত, তেব ইনে�কটর ওখােন হাত বুিলেয়
র মাখা আঙ�ল সবাইেক �দখােলন না �কন? সবেচেয় বেড়া কথা, ও দাগ রে র হেলও
মা� িতন �পিন আকােরর এত �ছােটা দাগ �কন? ধারােলা �র িদেয় অ কাের �ঘাড়ার
�পট �চরার সময় িফনিক িদেয় �য পিরমাণ র  �বেরােব, তােত �তা �গাটা �কাট িভেজ
যাবার কথা! ডেয়েলর �লখােলিখেত পুিলেশর টনক নড়ল। জেজ�র �কস নত�নভােব তদ
করেত িতনজন কিমশনােরর নত�ন এক তদ  কিমিট গিঠত হল। এসময় ডেয়ল জেজ�র
মা-�ক িচিঠেত �লেখন, ‘জেজ�র পে  �কস খুব �জারােলা। আমার হােত এমন পাঁচটা �
আেছ, যা �গাটা �কসেক এেকবাের নািড়েয় �দেব।’ িক  এডালিজ যিদ িনরপরাধ হন,
তেব �দাষী �ক? আবার অনুস ান চালােত লাগেলন ডেয়ল। তাঁর সে হ হল বািম�ংহােমর
�সই ��েলরই এক ছা� রয়েডন শােপ�র ওপর। তী� বণ�িবে�ষী এই ছা�িটর হােতর
�লখার সে  �সইসব �বনািম িচিঠর হােতর �লখার িমলও পান ডেয়ল এমনকী ��েলর
চািব চ�িরও �য তাঁরই কাজ, এ সে হও কেরন িতিন। শাপ�েক �টাপ �দবার জন� ডেয়ল
এমন িকছ� মানুষেক তাঁর সে েহর কথা বেলন, যােদর মাধ�েম কসাই শােপ�র কােছ খবর
�যেত পাের। ডেয়েলর সে হ ি�র িব�ােস পিরণত হল, যখন িতিনও খুেনর �মিক
�দওয়া �বনািম িচিঠ �পেত লাগেলন। িক  বা�ব �তা আর �হামেসর কািহিন নয়! ফেল
িতন কিমশনােরর কিমিট জজ� এডালিজেক �ঘাড়ার মৃত��র দােয় অব�াহিত িদেলও িতন
বছেরর কারাবােসর জন� িতপূরণ িদেত রািজ হল না। কারণ �সসব �বনািম িচিঠ নািক
�স-ই িলেখেছ— ফেল শাি� তার �াপ�। ডেয়ল পের �খাঁজ িনেয় জানেলন িতনজেনর
কিমিটর �ধান আদেত ক�াে ন অ�ানসেনর িনকট আ ীয়। সুেযাগ �পেয় িতিনও
আ ীয়তার ধম� বজায় রাখেলন। �চ  �  ডেয়ল এেক ইংেরজ িবচার ব�ব�ার কল
বেল অিভিহত কেরন। তবু সা না একটাই জজ� কল মু  হল। ডেয়ল ও জেজ�র মেধ�
এক অে দ� ব �� �ািপত হয়। ডেয়েলর ি�তীয় িববােহর সময় �য ক-জন হােত-�গানা
মানুষ উপি�ত িছেলন তাঁেদর মেধ� জজ� অন�তম। িতিন িছেলন ডেয়েলর িনতবর,
‘�ব�ম�ান’।

এডালিজর ঘটনার �-বছর �যেত-না-�যেত ডেয়ল আবার এক সিত�কােরর অপরােধ
জিড়েয় পড়েলন। ১৯০৮ সােলর িডেস�র মােসর কথা। াসেগার ওেয়� ি�ে স ি�েট
মািরয়ন িগলি�� নােম এক ৮৩ বছেরর অিববািহত বৃ া তাঁর চাকরািনর সে  থাকেতন।
ঘটনার িদন মা� দশ িমিনেটর জন� চাকরািনিট দরজা �খালা �রেখ �বেরায়, �সই সুেযােগ
আততায়ী ঘের �ঢােক, বৃ ােক একিট হাত�িড়র আঘােত নৃশংসভােব খুন কের, িক  হঠাৎ
�িতেবশীর সাড়া �পেয় হােতর সামেন একিট ��াচ �পেয় �সটা িনেয়ই চেল যায়—
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যিদও মািরয়েনর ওয়াড�েরােব �ায় ৩০০০ পাউে র গয়না (আজেকর িদেন �ায় ৩ ল
পাউে র মেতা) গি ত িছল।

মািরয়ন িগলি�ে�র হত�ার অক��ল

�রভাের  িফিলে র সে  অ�ার ��টার (বাঁ-িদেক)

অ�ার ��টারও খুব একটা সুিবেধর �লাক িছেলন না। জােত ই�িদ, �পশায় �য়ািড়
অ�ার িনয়িমত যাতায়াত করেতন ল েনর গিণকালয় িলেত। �পশার খািতের নানারকম
নামও িনেতন িতিন। তারই একটা িছল ‘অ�া ারসন’। মািরয়ন হত�ার িতন িদেনর মেধ�ই
��টার তাঁর রি তােক িনেয় িনউ ইয়ক� রওনা হন। এিদেক মািরয়েনর চাকরািন জানায়
মৃত��র িদন অ�া ারসন নােম �ক একজন �যন এেসিছল। পুিলশ �ধুমা� এইট�ক� সূ� ধের
িনউ ইয়ক� �থেক ��টারেক �� ার কের, এমিনেতই তখন ই�িদ িবে�েষর আ ন িধিক
িধিক �লত, তার ওপর ��টােরর অতীতও খুব একটা পির  িছল না। ফেল খবেরর
কাগজ, পুিলশ, জনগণ সবাই িমেল ��টারেক �দাষী �মােণ উেঠ-পেড় লাগল। সা ীেদর
আেগ �থেকই ��টােরর ছিব �দিখেয় বলেত বলা হল খুেনর িদন নািক তাঁেক মািরয়েনর
বািড়র আেশপােশই �দখা �গেছ। বলা হল িতিন নািক এক গিণকালেয়র মািলক, �মেয়
পাচারই তাঁর ব�াবসা— যা আেদৗ সিত� নয়। ১৯০৯ সােলর �ম মােস তাঁর ফাঁিসর আ া
হল। িক  অ�ােরর উিকলরা হাল ছাড়েলন না। তাঁরা �ায় ২০,০০০ মানুেষর এক
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আেবদন দািখল করেলন যােত অ�ােরর মৃত��দ  না হয়। ফাঁিসর �-িদন আেগ
মৃত��দে র আেদশ রদ হেয় িপটারেহড কেয়দখানায় উিনশ বছেরর স�ম কারাদে র
আেদশ হয়। �গাটা ঘটনায় িব�ত �িটশ উিকল উইিলয়াম রাউেহড Trial of Oscar Slater
নােম একিট বইেত �গাটা �হসেনর বণ�না িদেয় এেক ‘flight from justice‘ আখ�া �দন।
কীভােব �যন �সই বইেয়র একটা খ  ডেয়েলর হােত এেস পেড়। পের িতিন িলখেছন,
‘আিম খুব অিন ার সে  ওই �লখাটায় �চাখ �বালাি লাম। িক  পড়েত পড়েত আমার
মেন হল এডালিজর �কেসর �থেকও এটা জঘন�। এই অপরােধর সে  হতভাগ�
মানুষিটর �কােনা স ক� �নই।’

আবার আসের �নেম পড়েলন ডেয়ল। The Case of Oscar Slater নােম আিশ পাতার
এক পুি�কায় �গাটা িবচারব�ব�ার ফাঁক িল িতিন �দিখেয় িদেলন যুি  িদেয়।
প পাতযু  িবচার �য কতটা খারাপ হেত পাের, তা হােতনােত �মাণ করেলন ডেয়ল।
সংবাদপ� েলা তাঁেকও কট� ম ব� করেত ছাড়ল না। ১৯১৪ সােল নত�ন কের তদ
কিমশন গিঠত হল। িক  অত�  দায়সারা এবং প পাত�� িছল �স-কিমশন। সা ীেদর
শপথ পয�  �হণ করেত হয়িন, একমা� একজন ইনে�কটর জানায় সা ীেদর মূল
ব ব�র সে  এখনকার ব েব�র গরিমল আেছ। পুর�ার��প তাঁর চাকির যায়। �বচারা
�পনশন পয�  পানিন। ১৯২৫ সােল ��টার িনেজ ডেয়েলর কােছ সাহায� �চেয় িচিঠ
�লেখ। ডেয়ল সরকােরর কােছ মািভ া কেরন। িক  তা-ও নাকচ হেয় যায়।

অবেশেষ ১৯২৭ সােল সরকার পে র �ধান সা ী সু�র আেমিরকা �থেক এক
চা ল�কর তথ� িদেলন। িতিন জানােলন পুিলশেক িতিন অন� অ�া ারসেনর নাম
বেলিছেলন, যার সে  মািরয়েনর �চনাজানা িছল। পুিলশ তাঁেক বাধ� কের ভ�ল িববৃিতেত
সই করেত। ফেল �ায় উিনশ বছর কারাবােসর পর মুি  �দওয়া হল ��টারেক—
�কােনা মা�াথ�না, িতপূরণ, অথবা �স �য িনেদ�াষ, �স-ইি ত ছাড়াই। ডেয়ল িক
�ছেড় �দবার পা� নন। িতিন িনেজ টাকা িদেয় ��টােরর জািমনদার হেলন। হাউস অব
কমে  আিপল করেলন নত�ন কের ��টােরর িবচােরর জন�। আিপেলর িবচারকরা �ীকার
করেলন ��টােরর িব�ে  �মাণ �তমন যুি �াহ� নয়। ��টারেক সরকািরভােব িনেদ�াষ
�ঘাষণা করা হল। িতপূরণ িনেয় মামলায় ডেয়ল �চেয়িছেলন ��টারেক সাহায� করেত,
যার যত ব�য় হেয়েছ সব �যন পাই পয়সায় িমেট যায়। িতিন দশ হাজার পাউ  দািব
কেরন। সরকার ছয় হাজার িদেত রািজ হয়। ��টার �স-��াব লুেফ �নন ও �গাটা টাকা
একাই আ সাৎ কেরন। ডেয়ল এটা িঠক ভাবেত পােরনিন। িতিন আশাহত হন।
��টারেক �লখা তাঁর �শষ িচিঠেত িতিন বেলন, ‘আপনার এই আচরেণর জন� যিদ
আপিনই দায়ী হন, তেব আমার পিরিচতেদর মেধ� আপনার মেতা অক�ত  ও িনেব�াধ
আর �কউ �নই।’
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��টারেক �লখা ডেয়েলর িচিঠ

�হামস যখন মধ�গগেন, তখন ডেয়েলর কােছ নানা সমস�া িনেয় আসেতন মানুষজন।
১৯০৯ নাগাদ এক মিহলা ডেয়েলর কােছ এেস জানান, তাঁর ��িমক হঠাৎ উধাও হেয়
�গেছন। ডেয়ল �খাঁজ িনেয় জােনন �য �ছেলিটর আিদ বাস�ান �ডনমাক�।
�কােপনেহেগেন বসবাসকারী এক আ ীয়েক কােজ লাগােলন ডেয়ল। সব খবর িনেয়
মিহলােক ডেয়ল �ডেক বেলন, ‘বেড়া বাঁচা �বঁেচ �গেছন ম�াডাম। আপনার ��িমক এক
�ব ক। তাঁর কাজই �মেয়েদর ফ�সিলেয় যথাসব�� হরণ করা।’ আর একবার গয়না চ�িরর
�কস সমাধান কেরন ডেয়ল। তখন ল ন িথেয়টাের রমরিমেয় চলেছ �হামস নাটক।
নামভ�িমকায় উইিলয়াম িগেলট, িবিলর ভ�িমকায় নবাগত চাল�স চ�াপিলন। মারক�ই অব
অ�াে লিস, �হনির প�ােগট ল ন িথেয়টাের �স-নাটক �দখেত �গেছন। �হােটেল িছল
তাঁর ৫০০০০ পাউ  মূেল�র গয়না। এেস �দেখন তা উধাও। কােক জানান? �য়ং
ডেয়লেকই অনুেরাধ করেলন �কস সমাধােনর জন�। ডেয়ল এেলন ও নানা সূ� ধের
প�ােগেটর পিরচারকেক �চার িহেসেব �মাণ করেলন। �জরার মুেখ �স অপরাধ কবুল
করল। সােধ িক আর �টল�া  ইয়ােড�র অ�ািস��া  কিমশনার �বিসল থমসন �সই
১৯১০ সােলই বেলিছেলন— ‘He would have made an outstanding detective had
he devoted himself to detection. There was much of Holmes in Doyle—
Sherlock Holmes functioned in real world.’
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��তত  এবং �িডিন

১৮ �ন, ১৯২২। ব  ঘেরর �িতিট ভারী লাল পদ�া �টেন ঘের আেলা আসার
সুেযাগট�ক�ও �দওয়া হয়িন। মােঝ �ছা  �টিবেল �মামবািত �লেছ। পােশ একটা �লখার
প�াড, �েটা �পনিসল। �টিবল িঘের বেস আেছন আথ�ার �কানান ডেয়ল, তাঁর �ী ও
িবখ�াত জা�কর হ�াির �িডিন। হঠাৎ ডেয়ল �চ�িচেয় উঠেলন, ‘�িডিনর পােশ �ক
দাঁিড়েয়?’ তাঁর �ীর �চাখ ব । িতিন হাত িদেয় �টিবেল িতনবার চাপড় মারেলন। আর
তারপরই প�ােড �পনিসল িদেয় পাগেলর মেতা িলেখ �যেত �� করেলন, ‘ওহ আমার
�সানা! আিম কতিদন �তার সে  �যাগােযাগ করেত �চেয়িছ… আপনােদর ধন�বাদ
ব �রা। ত�ই ভােলা থাক বাবা। সু� থাক। এখন আিম শাি েত িব�াম িনেত পারব…।’
স�ার আথ�ার �িডিনর িদেক ঝ�ঁেক �স-কাগজ এিগেয় িদেলন। মৃত��র নয় বছর পর
�িডিনর মা আবার কথা বলেলন �িডিনর সে ।

১৮৮৯-এর �শষ িদক �থেকই ডেয়ল ধীের ধীের আ া এবং তার অিবন�রতায় িব�াসী
হেত থােকন। ি�তীয় �ী িজন �লিকেক িবেয়র পর তাঁর এই িব�াস দৃঢ়তর হয়। ডেয়েলর
�ছেল, ভাই, �ই শালার মৃত�� তাঁর এই কা�ণ�েক বািড়েয় �দয়। �লিকর বা বী িলিল
সাইম স �থমবার �ানেচেটর মাধ�েম ডেয়েলর সে  তাঁর ভাই িকংসিলর কথা বিলেয়
�দন। ডেয়েলর িব�াস দৃঢ়তর হয়। িতিন িনেজ এ িবষেয় পড়া�েনা করেত থােকন। িদেক
িদেক ব �তা িদেয় �বড়ান। আর �স-ব �তার খবর �িডিনর কােনও �গল।

১৯১৮-র জানুয়ািরেত �িডিন জা�কর �কলারেক �লখা একিট িচিঠেত জানেত চান,
‘ডেয়ল নািক আ া নামােত পােরন?’ ি�িরচ�য়ািলজম িবষেয় �িডিনর আ�হ ব�িদেনর।
জীবেনর ��েত িতিনও ব�িদন ��েজ আ া নামােনার �খলা �দিখেয়েছন। িক  �স-সব
�তা ভাঁওতা! সিত� সিত� ব�াপারটা আেদৗ স�ব িক না, তা জানবার �কৗত�হল �িডিনর
ব�িদেনর। এিদেক তাঁর জীবেনও অ ুত একটা ঘটনা ঘেট। ব�িদেনর নাি�ক �িডিনেক
একবার বািল�েন খুব কিঠনভােব হ�া কােফ আব  করা হয়। অেনক �চ�া কেরও �স-
বাঁধন খুলেত পারিছেলন না। আর উপায় না �দেখ িতিন রাি� �ময়ার স�ামুেয়েলর �াথ�না
�� কেরন, িযিন মৃত��র আেগ হ�াির �িডিনেক কথা িদেয়িছেলন �য �কােনা িবপেদ
পড়েল সাহায� করেবন। আ�েয�র ব�াপার �ায় ঘ াখােনক �চ�ার পরও �য হ�া কাফ
�খােলিন, মা� কেয়ক �সেকে  তা খুেল যায়! �গাটা ঘটনাটা �িডিনেক �বশ নািড়েয়
�দয়। িতিন সরাসির ডেয়েলর সে  �যাগােযাগ কেরন। ডেয়ল �িডিনেক �বশ কেয়কিট
�ানেচেট �যেত বেলন। �িডিন �িতিটেতই যান এবং িনেজর ডােয়িরেত �লেখন ‘No

one is convincing.’ স াহ �ই পের ডেয়ল দ িতর সে  �িডিনর সরাসির �দখা হয়।
তাঁরা এক ��বার স �ায় �িডিনর ম�ািজক �দখেত আেসন এবং ডেয়েলর ি�র িব�াস
জ ায়, �িডিনর িনি�তভােব অেলৗিকক মতা আেছ। ডেয়ল এক িকেশােরর �তালা
পিরেদর ফেটা �দিখেয় �িডিনেক িব�াস করােত চান �য সিত�ই এেদর অি�� আেছ।
িতিন তা িনেয় একটা মেনা�াফও িলেখ �ফলেলন। একট� িরসাচ� করেলই ডেয়ল �দখেত
�পেতন �সই পির েলা ১৯১৫-�ত �কািশত একিট িশ�পাঠ� পু�ক �থেক �কেট �নওয়া,
�য বইেত �য়ং ডেয়েলরও একটা গ� িছল। বছরখােনক পর �সই িকেশার িনেজই �দাষ
�ীকার কেরন।
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�া রসহ �িডিনর িপকচার �পা�কাড�
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�িডিন ও আথ�ার (১৯২৩)
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‘The Man From Beyond’ ছিবর �পা�ার

এিদেক �িডিন এেকর পর এক �ানেচেট অংশ�হণ করিছেলন স�ার আথ�ােরর কথায়।
িক  একিটও সুিবেধর মেন হি ল না। এিদেক ডেয়ল বার বার তাঁেক িব�াস করােত
চাইেছন, িতিন মে  যা �দখান, তা �কােনা কারসািজ নয়, অিতেলৗিকক মতা মা�।
ডেয়ল অবেশেষ �িডিনেক একিট ��শাল �ানেচেট আ�ান করেলন, �যখােন িমিডয়াম
হেবন �য়ং �লিড ডেয়ল। �সই সভার িববরণ অধ�ােয়র ��েতই িদেয়িছ। ডেয়ল তাঁর
ডােয়িরেত িলখেলন এ সভায় মােয়র কথা �েন �িডিন �কমন একটা ফ�াকােশ হেয়
�গিছেলন। হ�াির অবশ� অন� একটা কথা িলেখ �গেছন। �ানেচট �শেষ িতিন �পনিসল
হােত িনেয় পরী া করেত করেত বলেলন, ‘িমিডয়ামেক িক �পনিসল নাড়ােত হয়, নািক
�পনিসল আপনা �থেকই নেড়?’ বেল আপন �খয়ােল প�ােড িলখেলন, ‘পাওেয়ল।’
�দেখই নািক ডেয়ল উে িজত হেয় বেলন, ‘এ �লখা আপিন িলখেলন না। িবেদহী আ া
আপনােক িদেয় �লখাল। নইেল আমার সদ� মৃত সহকম� এিলস পাওেয়েলর নাম আপিন
িলখেবন �কন?’ �সই সভার পের ডেয়ল আবার �িডিনেক িচিঠ িলেখ জানান, তাঁর মা
নািক আবার �ানেচেট এেসিছেলন এবং �িডিনেক ম�ািজক �ছেড় ি�িরচ�য়ািলজেমর
পেথই �যেত বেলেছন।
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আথ�ার ও ��েতর িচ� (১৯২২)

যাই �হাক, �িডিন ও ডেয়েলর এই অসমবয়িস ব �� জেম উঠল। ডেয়ল দ িত
�িডিন অিভনীত চলি � ‘The man from beyond’ �দখেত �গেলন এবং �শষ দৃেশ�
যখন �দখা �গল নায়ক নািয়কা একে� ডেয়েলর �লখা ‘The Vital Message’ উপন�াসিট
পড়েছ, তখন যারপরনাই আ�ািদতও হেলন। বদেল ডেয়ল �িডিনেক তাঁর পিরিচত
িবখ�াত িমিডয়ামেদর সে  আলাপ করােলন। ঝােমলা বাধল এক মাস পেরই। িনউ ইয়ক�
�জনােরল অ�ােস�িল অফ ি�িরচ�য়ািলে�র একিট সভায় �িডিন ��থ�হীন ভাষায়
জানােলন, ‘আিম ��ততে  িব�াস করেত চাই। িক  গত পঁিচশ বছের �বশ কেয়কেশা
�ানেচট সভায় অংশ�হণ সে ও আমার একিটও খাঁিট বেল মেন হয়িন। একবারও মেন

হয়িন আমার ি�য় মানুষিট মরেণর ওপার �থেক িফের এেসেছন।’
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�য ভাঁওতা ছিবেক সিত�কােরর পিরেদর ছিব �ভেবিছেলন ডেয়ল

�ভাবতই ডেয়ল দ িত ভয়ানক চটেলন। ডেয়ল সরাসির পি�কায় বলেলন, ‘িনেজর
মতামতেক �িডিন অন�েদর ওপর চাপােত চাইেছন।’ �  ডেয়ল সরাসির িচিঠও িলখেলন
�িডিনেক। িতিন িক সিত�ই িব�াস কেরন না, �য �সিদন তাঁর মা এেসিছেলন? �িডিন
তৎ ণাৎ জানান, না, কেরন না। �থমত তাঁর মা এেকবােরই ভােলা ইংেরিজ জানেতন
না। ি�তীয়ত সারাজীবন �ছেলর সে  িতিন �যভােব কথা বেলেছন, তার �লশমা� এ সব
সু র ইংেরিজ বাক�েত িছল না। সবেচেয় বেড়া কথা �সিদন িছল �িডিনর মােয়র জ িদন
— যা �িডিন ছাড়া �কউ জানত না। িতিন মা-�ক ইে  কের �েভ া জানানিন। ‘মা’-ও
�সকথা এেকবারও উে�খ কেরনিন।

ডেয়ল এেকর পর এক �ানেচেট �িডিনেক ডাকেত থাকেলন আর �িতিটেতই �িডিন
িমিডয়ামেদর কারসািজ ধের �ফলেতন। �শেষ িবর  হেয় ডােয়িরেত ডেয়লেক িতিন
‘religious maniac‘ বেলও উে�খ কেরন। তবু �গাটা ব�াপারটা একটা পদ�া চাপা িছল।
সাইিকক িরসােচ�র ই �জ িডংওয়াল এমন সময় �িডিনেক একিট িচিঠেত �লেখন, ‘ডা
ডেয়ল বেল �বড়াে ন িতিন নািক �ানেচট কের আপনার মা-�ক এেনেছন। আপনারও
নািক অেলৗিকক মতা আেছ। এ ব�াপাের আপনার কী মত?’ এই িচিঠ �পেয় ভয়ানক
�রেগ �গেলন �িডিন। অেনক হেয়েছ। আর না। ১৯২২-এর িডেস�ের িতিন একিট �ব
�লেখন। নাম ‘The Truth Regarding Spiritual Seance Given to Houdini by Lady
Doyle‘— যােত িতিন ডেয়ল দ িতর পদ�া ফাঁস কেরন। এরপর �থেক ডেয়লরা ধীের
ধীের �িডিনেক এিড়েয় চলেত থােকন।

িক  কত ণ? ত�েতনখােমেনর সমািধ আিব�ােরর টাকা িযিন িদেয়িছেলন, �সই লড�
কারনাভন রহস�জনকভােব মারা �গেল ডেয়লই �থম িমশরীয় আ া এবং অিভশােপর
�স  আেনন। আবার �িডিন আসের নামেলন। পির�ার জানােলন, ‘মশার কামেড়
একজেনর মৃত�� হল। এেত আ া আর অিভশাপ �কাথা �থেক এল, তা আমার অ ত
মাথায় ঢ�কেছ না।’ ডেয়েলর উ ের �িডিনেক িচিঠ িলেখ জানােলন, ‘আিম আপনােক
আবার িকছ� িমিডয়ােমর সে  আলাপ করাব, যােদর �দখেল আপিন িব�াস করেত বাধ�
হেবন।’
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পেরর �ম মােস �-জেনই �ডনভার �বড়ােত �গিছেলন। ‘The Denver Express’-এ
খবর ছাপা হল ডেয়ল নািক �িডিনর মা-�ক র মাংেসর �েপ িফিরেয় আনেবন নয়েতা
৫০০ ডলার িদেত বাধ� থাকেবন। পি�কায় খবর �বেরােনামা� ডেয়ল �িডিনর �হােটেল
িগেয় মা চাইেলন। বলেলন এমন িকছ�ই িতিন বেলনিন। �গাটাটাই পি�কার সাজােনা।
পের অবশ� �িডিন পি�কা অিফেস �খাঁজ িনেয় জােনন এক ঘেরায়া আসের িঠক এই
কথা েলাই বেলিছেলন ডেয়ল।

অবশ� �স-মােসর �শেষই ডেয়ল আবার অস � হেলন �িডিনর ওপর। ‘Oakland
Tribune’ পি�কায় �িডিন ডেয়েলর ি�য় �ই িমিডয়ামেক ‘জাল’ বেল উে�খ কেরন।
ডেয়ল মা�াথ�না করেত বলেলও �িডিন কেরন না বরং িবিভ  �ানেচট সভায় িগেয়
িমিডয়ামেদর �ধাঁকা �কাশ কের িদেত থােকন। ডেয়ল এবার ��  হেয় ওেঠন। িডেস�ের
�িডিন তাঁেক একিট িচিঠ িলখেল জবােব িতিন �লেখন, ‘I very much resent some of
your press comments and statements.’ �-মাস বােদ �িডিন ডেয়েলর �থেক একিট
�বে র আবদার করেল আবার ডেয়ল �লেখন, ‘আমার �লখা বাঁিকেয় চ�িরেয় িনেজর
মেতা করার জন�ই আপিন িন�য়ই আমার �লখা চাইেছন। তেব আিম এক কথার মানুষ,
যা বিল তাই িব�াস কির।’ িচিঠর �শেষ িতিন �লেখন, ‘আিম ১৯১৬�ত ��ততে  িব�াসী
হই। আমার �ছেল ১৯১৮�ত মারা যায়। তাই আপিন �য দািব কেরেছন, আিম ব�ি গত
�ঃখ �মাচন করেত এ পেথ এেসিছ, তা সৈব�ব িমথ�া। িমেসস �িডিনেক আমার �েভ া
জানােবন।’

�িডিনর সে  ডেয়েলর স েক�র এখােনই �শষ। িকছ�িদন পর �িডিন তাঁর সদ�
�কািশত বই A Magician Among the Spirits-এর এক কিপ ডেয়লেক পাঠান। ডেয়ল
�াি �ীকারট�ক�ও কেরনিন।bo
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ডেয়েলর ট�িকটািক

ইংেরিজেত যােক বেল লাইটার সাইডস, �তমন নানা ঘটনাও আেছ ডেয়েলর জীবেন।
িপয়ারসন, তাঁর �লখা জীবনীেত �তমনই কেয়কটার উে�খ কেরেছন। �হামসনামা-য় এেদর
উে�খ না থাকেল �নহাত অন�ায় হেব।

১৮৮২ সােলর �লাই মােস �পাট�সমাউেথ �াধীনভােব িচিকৎসাবৃি  �� করেলন
ডেয়ল। িক  �থম িদনই যা ঘটল, তা �কােনা হিলউিড িফলেমর �চেয় কম আকষ�ণীয়
নয়। িবেকল �বলা চা �খেয় �চ�াের যােবন। এমন সময় রা�ার �মােড় িভড় �দেখ উৎসুক
ডেয়ল �দখেত �পেলন এক ষ া, লালমুেখা মাতাল মহানে  তাঁর �ীেক লািথ মারেছ।
বউেক আত�নাদ করেছ িক  সমেবত িভেড়র �কউ এিগেয় না িগেয় �ধু মুেখ ‘�শম �শম’
বেল �চ�চাে । �িত লািথর সে  এমনভােব তারা ‘�শম’ বলেছ �যন উৎসাহই িদে ।
ফেল মাতালও লািথ �মের যাে । ডেয়েলর আর সহ� হল না। ভ�ভােব মাতােলর কােছ
িগেয় তার িপেঠ �টাকা িদেয় বলেলন ‘অেনক হেয়েছ। এবার বািড় যাও।’

মাতাল ঘুের দাঁিড়েয়ই ডেয়েলর মুেখ আর গলায় মারল �ই ঘুিস। ঘুিসর �চােট ডেয়ল
�ঢাঁক িগলেত পােরন না। আর যায় �কাথায়? জনগণ যা চাইিছল �� হেয় �গল। ডেয়ল
ও মাতােলর জাপটাজাপিটেত জনগেণর সমথ�ন মাতােলর িদেকই— কারণ �স খােটা
এবং �পাশাক �দেখই �বাঝা যায় সমােজর দির� ��িণেত তার বাস। ডেয়েলর মাথায়
ল�া টপ হ�াট, পরেন �ক �কাট, হােত দ�ানা। এই জবরজং �পাশােক সুিবেধমেতা
�লাকটােক �ঠঙােতও পারিছেলন না িতিন। টপ হ�াট �নেম �চাখ �ঢেক �ফেলেছ,
জামাকাপড় ফদ�াফাঁই এমন সময় গাঁ ােগা া এক খালািস িভেড়র �ঠলায় কী কের �যন �-
জেনর মােঝ এেস পড়ল। এত ণ �স �বটা খুব উৎসাহ িদি ল আর িসিট বাজাি ল।
মাতাল কী �ভেব তাঁর �চায়ােলই হাঁকেড় িদল িবরািশ িস ার এক আপারকাট। ব�স!
মাতাল ও খালািসর মেধ� �� হল লড়াই আর অিবরাম গািল বষ�ণ। ফাঁক �পেয় ডেয়ল
পািলেয় �দৗেড়ােত �দৗেড়ােত এেস ঢ�কেলন িনেজর �চ�াের। ডা াির করেত এেস
��েতই �জেল যাবার �জাগাড়!

�চ�াের �থেমই িযিন এেলন িতিন এক ধম�যাজক। িচিকৎসা করােত নয়, ডেয়লেক
ধম� ান িদেতই এেসিছেলন িতিন। �যই না ডেয়ল বলেলন �ভ� িয�ও আমােদর মেতা
এক মানুষই িছেলন, অমিন রােগ ানশূন� হেয় গািল িদেত িদেত িতিন চেল �গেলন।
এবার এেলন এক �রাগী। ডেয়ল জানলা িদেয় তাঁেক �দেখই উে িজত। হাজার �হাক
�থম �রাগী বেল কথা! িনেজ িগেয় দরজা খুেল িদেলন।

—আপিনই ডা ডেয়ল?

—হ�াঁ, িভতের আসুন।

িভতের এেস খক খক কের কাশেলন ভ�েলাক। ডা �বেলর িশষ� ডেয়েলর অনুমান-
িব ান চাড়া িদেয় উঠল।

—আপিন �াসনালীর কে� ভ�গেছন। গরম-ঠা ায় কািশর �বগ বােড়, তাই �তা?

—আে  হ�াঁ, ক-িদন ধেরই ক�টা হে ।
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—িক ু ভাবেবন না। আিম ওষুধ িলেখ িদি , আর িকছ� িনয়মকানুন…

—আে  আিম �সজন� আিসিন। আেগর ভাড়ােট গ�াস িমটােরর ৮ িশিলং ৬ �প  না
িমিটেয়ই পািলেয়েছন। এখন নত�ন ভাড়ােট যখন আপিন, তখন �সটা �তা আপনােকই
িদেত হেব…

ডেয়েলর �তা একগাল মািছ। িতিন ‘ল ন �সাসাইিট’ পি�কার স াদকেক
কাক�িতিমনিত কের িকছ� টাকা চাইেলন, বদেল পি�কার বেড়ািদন সংখ�ায় িতিন একিট
গ� �দেবন। স াদেকর পাঠােনা টাকােতই গ�ােসর িবল িমিটেয়িছেলন ডেয়ল। ব�িদন
পয�  মেন মেন স াদেকর �িত ক�ত  িছেলন যতিদন না ডেয়ল িবখ�াত হবার পর
স াদক �সই িমনিত-ভরা িচিঠিট সযে  �ছেপ �দন।

�পাট�সমাউেথ ডেয়েলর �চ�ার

�পাট�সমাউথ ি�েকট ােবর উৎসাহী সদস� িছেলন ডেয়ল। একবার ড ু িজ ��েসর
উইেকট িনেয় এত উৎসাহ �দখান �য, িফরিত দােন �থম বেলই ��স তাঁর উইেকট
নািড়েয় �দন। এসময় �লখা �থেক িবেশষ আয় হত না ডেয়েলর— িতন িক চার িগিন।
একবার ‘কন�িহল’ পি�কায় তাঁর একিট গে�র জন� স াদক তাঁেক উনি�শ িগিন দি ণা
�দন। ডেয়ল �তা �বজায় খুিশ। পি�কািটর �িত�াতা স াদক িছেলন িবখ�াত সািহিত�ক
থ�াকাের। তাঁর মৃত��র পর �জমস �পইন স াদক হেলন। ডেয়ল বুঝেলন এ স াদকেক
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হােত রাখেত হেব। একিদন রা�া িদেয় যাে ন, এক ব � �ডেক বলেলন, ‘ ”কন�িহল”
পি�কায় �তামার গ�টা িনেয় কাগেজ �তা �বজায় �শংসা কেরেছ।’

‘তাই নািক, �দিখ �দিখ।’

—এই �দেখা। িলেখেছ, ‘এ মােসর ”কন�িহল” পি�কা এমন একিট গ� িদেয় ��
হেয়েছ যা �য়ং থ�াকােরেক কবেরর মেধ� নািড়েয় �দেব।’

—�খেয়েছ!

মাথায় হাত িদেয় বেস পড়েলন ডেয়ল। এরপর ‘কন�িহল’-এ ব� �লখা পাঠােলও মা�
�িট ছাড়া সব কিটই �ফরত এেসিছল। ডেয়ল সারাজীবন �সই সমােলাচকেক শাপশাপা
কেরেছন। ডেয়েলর �িত�ালােভর পর তাঁর সািহিত�ক ব �েদর মেধ� অন�তম িছেলন
Three Men In a Boat খ�াত �জেরাম কাফকা �জেরাম। তাঁর স েক� আ জীবনীেত
ডেয়ল িলেখেছন, ‘মাথা গরম আর রাজৈনিতক ব�াপাের ব  অসিহ��; যা পেড় �জেরাম
বেলন, ‘আের! একথা �তা আিমও ওঁর স েক� বলেত পাির।’ �জেরােমর কাছ �থেক
ডেয়েলর িবষেয় এক মজার কািহিন জানা যায়।

�-জেন একবার জাহােজ কের নরওেয় �বড়ােত �গেছন। জাহােজই নরওেয়র ভাষা
�শখার জন� উেঠ-পেড় লাগেলন ডেয়ল, িকছ�টা িশেখও নািক �ফলেলন। অ ত ডেয়ল
তাই দািব করেলন। নরওেয়েত পাহােড়র মাথায় এক �র� হাউেস আ�য় িনেয়েছন তাঁরা।
উঠেত নামেত একটা �ঘাড়ায় টানা গািড়ই ভরসা। �-জেন �পুের খাওয়া সারেছন, এমন
সময় এক সামিরক অিফসার এিগেয় এেস তাঁেদর ভাষায় িকছ� বলল, ডেয়লও সে সে
উেঠ দাঁিড়েয় ওই ভাষােতই জবাব িদেলন। অিফসার �য ডেয়েলর কথায় মু  হেয়েছন,
তা তাঁর �চাখ-মুেখই পির�ার �বাঝা �গল।

�পাট�সমাউথ ি�েকট িটেমর সে  ডেয়ল

অিফসার িবদায় �নবার পর �জেরাম িজ াসা করেলন, ‘কী এত কথা হি ল
�তামােদর?’ ‘�তমন িকছ� না। ওই আবহাওয়ার কথা, ওঁর আ ীেয়র পােয় �চাট �লেগেছ
চলেত পারেছ না… এইসব।’ �ফরার সময় �জেন চমেক �দখেলন এ াগািড় রেয়েছ।
�ঘাড়া উধাও। �কাথায় �গল �ঘাড়া! �খাঁজ িনেয় �দখা �গল ওই অিফসােরর �ঘাড়ার পােয়
�চাট লাগায় িতিন ডেয়েলর কােছ �ঘাড়া ধার চান। এক ওেয়টার িনি�ত কের বলল,
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ডেয়ল নািক তাঁেক বেলেছন, ‘িন�য়ই। আনে র সে । এেত ধন�বােদর কী আেছ?’
নরওেয় �বাসকােল ডেয়ল নািক এর পর �থেক আচমকা খুব গ�ীর হেয় �গিছেলন।

তেব ডেয়ল মােঝ মােঝ অ ুত সব কা  করেতন। একবার �গ িকংসিমল নােম এক
ত�েণর সে  তাঁর আলাপ হল। নানা কথায় িতিন বলেলন, ‘আন�� লুন �তা স�ার
�হনির লুন-এর �ছেল। তাই না?’

—হ�াঁ।

—আপিন আন�� লুন-এর ভাই, �কমন?

—আে  হ�াঁ।

অেনক ণ িচ াম  �থেক ডেয়ল হঠাৎ বেল উঠেলন, ‘তার মােন আপিনও স�ার
�হনির লুন-এর �ছেল। িঠক িকনা?’

আিম িনি�ত। এখােন শাল�ক �হামস থাকেল এক গাল �হেস বলেতন, ‘এিলেম াির,
মাই িডয়ার ডেয়ল!’
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িল কনেরর আঁকা �হামস (১৯১৪)bo
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শাল�ক জীবনকথা

�ক িছেলন শাল�ক �হামস?

 

১

 

রহস�েভদী শাল�ক �হামস িনেজই এক গভীর রহস�, �য রহস� স ান গত একেশা
বছেরও �শষ হয়িন। িতিন িক কা�িনক চির�? না, বা�ব? কী তাঁর পািরবািরক পিরচয়?
আমােদর কােছ পিরিচত হবার আেগ িতিন কী করেতন? এমন সব অজানা �ে�র উ র
িদেত কালঘাম �বিরেয় �গেছ গেবষকেদর। �তির হেয়েছ শাল�িকয়ান সংঘ, �বকার ি�ট
ইের লাস�-এর মেতা সংঘ; �রানা� ন , িসডিন রবাট�স, গ�ািভন �ব , উইিলয়াম
ব�ািরং �, মাইেকল হ�ািরসন, এইচ �বল, িট এইচ হল, ডেরািথ এল �সয়াস�-এর
মেতা গেবষকরা নানা িথেয়াির িদেয়েছন। মজার ব�াপার �বিশর ভাগ িথেয়ািরেতই �হামস
িনতা ই ডেয়েলর কি�ত �প নয়, বরং র মাংেসর মানুষ।

১৮৩৭ সােলর ৬ জানুয়াির রাজকন�া িভে ািরয়ােক ঘুম �থেক ত�েল �ধানম ী
জানােলন আজ �থেক আপিন ইংল�াে র স�া ী— তার িঠক সেতেরা বছর পর ১৮৫৪-
�ত একই িদেন উইিলয়াম শাল�ক �ট �হামেসর জ । ইয়ক�শায়ােরর নথ� রাইিডং-এর
সাইগারসাইেড মাই�ফট নােম একিট খামারবািড়েত িতিন জ �হণ কেরন। তেব এই
সাল িনেয় িবতক� আেছ। �হামেসর জ সাল িনেয় �য �য বছর িল উেঠ এেসেছ �স েলা
হল— ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৭-৫৮ এমনকী ১৮৬৭। যাঁরা বেলন �হামেসর
জ সাল ১৮৬৭, তাঁেদর ব ব� ‘The Adventure of the Gloria Scott’-এর কািহিনিট
ঘেটিছল ১৮৮৫ সােল, যখন শাল�ক কেলজ ��েড । তখন শাল�েকর বয়স আেঠেরা ধের
িনেল জ সাল দাঁড়ায় ১৮৬৭। িক  �ন, ১৮৮৯-�তই ‘The Boscombe Valley
Mystery’-�ত �হামস িনেজেক ‘মাঝবয়িস’ বলেছন। মা� বাইশ বছেরর একিট তরতাজা
ত�ণ িনেজেক খােমাখা �কন মাঝবয়িস বলেত যােবন? তখনকার িদেন পঁয়ি�শেক
‘মাঝবয়স’ ধরা হত। �স-িহেসেব ১৮৮৯-এ �হামেসর বয়স তখন পঁয়ি�শ হেল, তাঁর
জ সাল িগেয় দাঁড়ায় ১৮৫৪ �তই। অথ�াৎ Gloria Scott ঘেটিছল ১৮৭২-৭৪ নাগাদ।
আবার ১৯১৪�ত His Last Bow-�ত �হামসেক যখন �দিখ তখন িতিন ষাট বছেরর বৃ ।
অথ�াৎ জ সাল আবার ১৮৫৪-ই দাঁড়ায়। তেব সবাই �য এ িথেয়াির �মেন �নন, তা নয়।
একথা সবাই মােনন �হামেসর জ  ১৮৫৩-র আেগ নয় অথবা ১৮৫৭-র পের নয়।
সবিদক �ভেবিচে  ১৮৫৪-�তই থামা �গেছ।

এবার আিস তািরখ ৬ জানুয়ািরেত। ‘The Valley of Fear’-এর কািহিন �� হে
১৮৮৮-র ৭ জানুয়াির। ��েতই �দিখ �হামস সামেন �াতরাশ িনেয় বেস আেছন, িক
খাে ন না। নাথান �বনিজেসর মেত আেগর রােত �হামেসর জ িদন পালেন
খাওয়াদাওয়ােত �য অিনয়ম হেয়িছল, তার �জেরই ৭ তািরখ এই �ধামা �। �হামস খুব
ভােলাবাসেতন �শ িপয়র আওড়ােত। িক  একমা� ‘Twelfth Night’ �থেকই িতিন �ই
�ইবার উ �িত িদেয়েছন— এিট িছল �হামেসর ি�য়তম। ‘Twelfth Night’ হল
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ইংল�াে র চাচ� অনুযায়ী ি�সমােসর বােরা িদন পর— অথ�াৎ ৬ জানুয়াির বৃি�ক রািশ
সেব লে  �েবশ করেছ, আর �হামেসর �ভাবচিরে�র সে  বৃি�ক রািশর জাতকেদর
চির� এেকবাের খােপ খােপ িমেল যায়।

জ িদেনর জিটলতা �ছেড় �হামেসর পূব�পু�ষেদর িনেয় �দখেত �গেল �সখােনও
অ ুত সব িথেয়াির এেসেছ। মাইেকল হ�ািরসেনর মেত �হামেসর মেধ� আইিরশ ও
ি�িটশ— �ই ধরেনর র ই �বািহত হে । রাজা ত�তীয় জেজ�র আমেল আয়ারল�াে
‘�হামস অব িকলমালক’ নােম এক ব�ারেনর উ ান ঘেট। ১৭৬৪ সােলর ২১ �লাই
�কােনা পু�স ান না �রেখ িতিন মারা যান। তাঁর ভাগেন িলওনাড� রাজ-আ ায় ব�ারন
�হামস পদিব পান। ১৮০৪ সােল িতিনও পু�স ানহীনভােব মারা �গেল তাঁর �দৗিহ�
স�ার �হনির ওরসিল �হামস নােম ব�ারন হেয় বেসন। শাল�ক িনেজই বেলেছন, তাঁর
পূব�পু�ষরা িছেলন ‘�ােমর জিমদার’। ফেল �সই আইিরশ �াচীন �হামস পিরবােরর সে
শাল�েকর স ক� থাকা আ�য� িকছ� নয়। এিদেক �কানান ডেয়ল িনেজ ইি ত িদেয়েছন
�য শাল�েকর পূব�পু�ষরা সাের-�ত থাকেতন। ‘How Watson learned the trick‘ নােমর
�ছা  প�ােরািডেত �দখেত পাই �ক  ও সােরর মেধ� ম�ােচ সাের �জতায়, �হামস
উ িসত। অন� একিট প�ােরািড ‘The Field Bazaar’-এও শাল�ক বলেছন �য �কােনা
মানুষ ি�েকট িনয়িমত না �দখেলও তাঁর পে  �কােনা িবেশষ দলেক সােপাট� করা
অ�াভািবক িকছ� নয়। সাের তাই �হামেসর জ ভ�িম হওয়া িবিচ� নয়। আর সােরর
রাইেগট-এর জিমদার বািড়ই হয়েতা িছল �হামসেদর জিমদাির! তাঁরাই হয়েতা িছেলন
সিত�কার The Reigate Squires! �হামেসর পূব�পু�ষেদর রাইেগেটর জিমদার ভাবার
আরও িকছ� কারণ আেছ। রাইেগট �য জায়গায় অবি�ত, তার নাম �হামসেডল আবার
�হামেসর নানা অিভযােনর ছয়িটই ঘেটেছ সাের বা তার আেশপােশ। The Reigate
Squires-এও �দিখ অসু� �হামস হাওয়া বদলােত �সই রাইেগেটই যায়।

তেব ত�তীয় আর একিট �জারােলা ধারণা আেছ �হামেসর জ �ান িনেয়। �সিট হল
উ র িরিডং-এর ইয়ক�শায়ার। ব�ািরং � এই মেতর ধারক। সূ� িহেসেব িতিন
মাই�ফট-এর নামেক �বেছ িনেয়েছন। তাঁর মেত �কােনা িনিদ�� পািরবািরক কারণ না
থাকেল �কউ তাঁর স ােনর এমন িবদঘুেট নাম রাখেবন না। তখনকার িদেন পিরবােরর
বা বংেশর বেড়ােছেলর নাম জিমদািরর নােম রাখার �রওয়াজ িছল। �াচীন অ�াংেলা
স�া ন ভাষায় croft মােন ব  জিম। এই শ িট ইয়ক�শায়াের এককােল �চিলত শ ।
হয়েতা শাল�েকর পূব�পু�ষ তাঁর জিমেক অন�েদর �থেক আলাদা কের নাম �দন ‘আমার
জিম’ বা ‘Mycroft‘— যা �থেক জিমদািরর নাম হয়। ি�ে�াফার মরেল এটাও
�দিখেয়েছন �য ইয়ক�শায়াির শে  holm-মােন �ছােটা �দ িবেশষ। তাই �হামেসর
ইয়ক�শায়াের পূব�পু�ষেদর বািড় স েক� একরকম িনঃসে হই হওয়া চেল। তেব �হামস
িনেজ The Greek Interpreter-এ �ীকার কেরেছন, তাঁর পূব�পু�েষর মেধ� ফরািস র ও
িছল। তাঁর ঠাক�মা িছেলন ফরািস িশ�ী ভােন�ৎ-এর �বান। এখােনও একটা জট অেছ।
�হামস �য শ টা ব�বহার কেরেছন, �সটা হল grandmother— িতিন ঠাক�মা না িদদা,
�সটা �� নয়। �স যাই �হাক, িবেশষ রা এইট�ক� িস াে  এেসেছন �য এই মিহলা
িছেলন ফরািস হাউস অফ ভােন�ৎ-এর �মেয়। তাঁর বাবা িছেলন আঁেতায়ান চাল�স �হারাস
ও ভার �হারাস ভােন�ৎ। এই �হারাস ভােন�ৎ চির�িটেক একট� কাছ �থেক �দখেল চমেক
�যেত হয়। অ ুত পয�েব ণ মতা িছল তাঁর। �কােনা মেডলেক �দেখই তাঁর
সূ ািতসূ  িডেটইল ছেক �ফলেতন মাথায়। তাঁর মি�� �যন তেথ�র ভা ার িছল—
�েয়াজনীয় যা িকছ�, যখন দরকার মেন কের িনেত পারেতন িঠক। ১৮১২ সােল সােলাঁেত
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�থম তাঁর ছিবর �দশ�নী হয়। ১৮২২-এ �হারাস ভােন�ৎ-এর আঁকা L’atelier ছিবিট
�হামস িবেশষ েদর কােছ িবেশষ ��পূণ�। এ ছিবেত �হারাস একদল তেলায়ার �যা া,
মুি�েযা া পিরেবি�ত হেয় আেছন। �হামস িনেজও এ �িটেত দ  িছেলন �হারাসও।
ফেল �হারােসর িজন �য �জ  �বেয় শাল�েক বািহত হেয়িছল, �সকথা িনঃসে েহ বলা
�যেত পাের। �হামস তাঁর বাবা-মােক িনেয়ও অ ুতভােব নীরব। এ �থেক ��িসেড
�জেভে�র মেন হেয়িছল শাল�ক বুিঝ অনাথ। ব�ািরং � দািব কেরেছন �হামস �মােটই
অনাথ িছেলন না। তাঁর মােয়র নাম িছল ভােয়ােলট। উে�খ�, �হামেসর পাঁচিট কািহিনেত
তাঁর মে েলর নামও ভােয়ােলট। তাঁর পদিব কী িছল তা িনেয় �ধাঁয়াশা আেছ। �কউ
বেলন তাঁর পদিব িছল শাল�ক (�সসময় ইংল�াে  শাল�ক পদিব িহেসেবও ব�বহার হত)।
িক  অিধকাংশরই মত, �হামেসর ঠাক�মার মােঝর নাম িছল শাল�ক আর িদদা িছেলন
ভােন�ৎ-এর �বান। �হামেসর বাবার নাম সাইগার �হামস (আর তাই পরবত�েত �হামস
সাইগারসন ছ নাম িনেয়িছেলন), দাদা মাই�ফট �হামস। মাই�ফেটর জ  ১৮৪৭ সােল,
কারণ িতিন শাল�েকর �চেয় সাত বছেরর বেড়া। িক  জিমদােরর বংশধর হওয়া সে ও
মাই�ফট জিমদাির না কের সরকাির চাক�ের হেলন �কন? আর �হামসেকও �কন
জীিবকার পথ �বেছ িনেত হল? হামে� িমেচেলর মেত �হামেসর বাবা �শয়াের টাকা
খািটেয় সব��া  হেয়িছেলন, তাই মাই�ফটেক চাকির িনেত হয় আর শাল�কেকও
�কি���জর পড়া�েনা অসমা  �রেখ �পেটর তািগেদ �গােয় ািগির করেত হেয়িছল।
এমনও হেত পাের মাই�ফট ও শাল�ক আসেল সাইগার �হামেসর ি�তীয় িববােহর
স ান। ফেল �গাটা স ি  তাঁর মৃত��র পর (১৮৬৪ নাগাদ) সাইগােরর �থম পে র
স ানরা পায়। ভােয়ােলট তাঁর স ানেদর িনেয় নত�ন জীবন �� কেরন।

�হারাস ভােন�ৎ— �হামেসর ঠাক�মার ভাই
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ত�তীয় আর একিট স�াবনা আেছ। �সিট হল ত�তীয় ভাইেয়র— িযিন বয়েস
মাই�ফেটরও বেড়া। খুব স�ব এঁর নামই িছল �শিরনেফাড�। িতিন �ই ভাইেক ঠিকেয়
�গাটা জিমদাির দখল কেরিছেলন। �হামস তাঁর ��ল িনেয়ও নীরব। তাই িবেশষ েদর
ধারণা িতিন জীবেনর ��েত ঘেরই পড়া�েনা করেতন। বাবা সাইগার �হামস �থম
জীবেন িছেলন ই� ইি য়া �কা ািনর অিফসার, িক  শাল�কেদর জে র অেনক আেগ
১৮৪৪ সােল �ব�ল, অশ  �দেহ সাইগার �দেশ িফের আেসন। সাইগার �হামস �ায়ই
�দশ�মেণ বার হেতন �ীপু�েদর িনেয়। ১৮৫৫-�ত শাল�েকর যখন এক বছর, িতিন
৭�লাই �লেড�া জাহােজ কের �া  ঘুরেত যান (খুব স�ব �ীর মামাবািড়েত)। �ফেরন
১৮৫৮-র �ম মােস। আবার �সই বছর অে াবেরই জাম�ািনর উে েশ রওনা হন তাঁরা,
িফেরিছেলন ১৮৬৪-র �সে �র মােস। জীবেনর �থম দশ বছর এমন �াম�মাণ জীবন
কাটােনার জন� �হামেসর ব�ি ে� একটা উদাসীনতা ল  করা যায়। তেব ওয়াটসেনর
বণ�না �থেক একটা িজিনস �� �য জীবেনর �থম অব�ায় �হামস িকছ�িদন দি ণ ল েন
কািটেয়িছেলন— ল�ামেবথ, ওয়া সওয়াথ� িকংবা ক�া েবেলর মেধ� �কােনা এক �ােন।
‘The Sign of the Four’-এর ত�তীয় অধ�ােয় িতিন এমন �িট রা�ার নাম কেরন �য �িট
নাম অেনক আেগ থাকেলও তখন িছল না। �কওেয়ল �রাডেক শাল�ক ডােকন আেগর
নাম �কওেয়ল � স িহেসেব। আবার রবসাট� ি�টেকও আেগর নাম রবাট� ি�ট বেল
উে�খ কেরন। বােরা বছর বয়েস শাল�ক �ামার ��েল ভরিত হন। তেব �সখােনও
িনয়িমত ােসর সুেযাগ ঘেটিন তাঁর। ১৮৬৬-র �ী� �থেক ১৮৬৮-র �সে �র অবিধ
মা� সাতিট টাম� িতিন টানা ��ল করেত �পেরিছেলন। এর মেধ� ১৮৬৫-র শীতকােল
ইয়ক�শায়ােরর জলাভ�িমর স�াঁৎেসঁেত আবহাওয়ােত তাঁর ফ�সফ�েসর অসুখ হয়। �ামার
��েলর িচিকৎসক অসুখ িনরামেয়র জন� মৃ� �কােকেনর ব�ব�া কেরন। এই �কােকনই
পরবত�কােল শাল�েকর �নশায় পিরণত হয়।

িচিকৎসায় �তমন উ িত হি ল না। বাবা-মা শাল�েকর �া�� িনেয় উদিব  হেয় তাঁেক
�ামার ��ল �থেক ছািড়েয় িনেয় �গেলন পাও-�ত। �সসময় �কােনা বালক ফ�সফ�েসর
অসুেখ ভ�গেল, ডা াররা দাঁড়টানা, অিসচালনা, মুি�যু  অথবা ধনুিব�দ�ার সুপািরশ
করেতন। পাও-�ত িবখ�াত অিস �ীড়ািবদ আলফানেসা �বনিসেনর হােত শাল�কেক ত�েল
�দওয়া হয়। সে  চলত মুি�যু । এর মেধ� মুি�যুে  শাল�েকর �িতভা িছল �দখার মেতা।
অেনক পের The Yellow Face-এ ওয়াটসনও �ীকার কেরেছন, শাল�ক তাঁর �দখা �সরা
মুি�েযা া।

িবিভ� �দেশ �ঘারা ও �সখানকার গহৃিশ�কেদর কােছ পড়া�েনা করার ফেল ইংেরিজ ও লািতন ছাড়া
ফরািস ও জাম�ান ভাষােতও ব�ুৎপি� অজ�ন কেরন। The Sign of the Four-এ িতিন �-বার �গ�েটর
জাম�ান উ�িৃত িদেয়েছন। ফরািস উ�িৃত তাঁর মেুখ �শানা �গেছ �মাট পাঁচবার। ১৮৭২ সােল শাল�ক ��
�দেহ ও মেন অ�েফােড� ভরিত হেবন বেল ি�র কেরন। তখন তাঁর আেঠেরা বছর বয়স। অ�েফােড�
ভরিত হবার জ� ি�ক ও লািতন আবিশ�ক িছল। ফেল শাল�েকর জ� একজন গহৃিশ�ক িনয�ু করা
হল। ব�ািরং �ে�র মেত এই িশ�ক আর �কউ নন, �য়ং মিরয়ািট�। শাল�ক ও মিরয়ািট�র মেধ� িবে�েষর
নািক �সই ��। তবওু শাল�ক অ�েফােড� ভরিত হেলন। শাল�ক যখন অ�েফােড� ভরিত হেলন, তখন
�াই�চাচ� কেলেজর অধ�� িছেলন �হনির জজ� িলেডল আর অে�র মা�ারমশাই িছেলন চাল�স লইুজ
ডজসন। এই ডজসন সােহব ততিদেন �হনির িলেডেলর ক�া অ�ািলসেক িনেয় লইুস ক�ারল ছ�নােম
Alice’s Adventures in Wonderland িলেখ সাড়া �ফেল িদেয়েছন। �য বছর �হামস অ�েফােড�
ভরিত হেলন, তখন সদ� �কািশত হেয়েছ তাঁর নতুন বই Through the looking glass and what
Alice Found There.
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ভােন�ৎ-এর আঁকা L’atelier

অ েফােড� থাকেত �হামেসর খুব �বিশ ব � িছল না। তেব �য ক-জন িছল, তাঁর মেধ�
অন�তম িভ র ��ভর। ১৮৭৪ সােল মা� ক�িড় বছর বয়েস শাল�ক িভ েরর বাবােক
�াকেমেলর ভয়াবহ আত  �থেক বাঁচান। �স-কািহিন ‘The Adventure of the Gloria

Scott’-এ িলিপব  আেছ। এখােনই জানা যায় �য �সই িকেশার বয়েসই ‘Upon Tattoo
Marks‘ নােম একিট �ব  �লেখন শাল�ক। অবশ� এিটই তাঁর �লখা �ব  নয়। ১৮৭৭-
এর �সে �র মােস ‘The British Antiquarian’ পি�কার ২৩ খে  �হামেসর �লখা
�থম �ব িট �কাশ পায়। নাম ‘Upon the Dating of Documents‘. িবষয় �ষাড়শ
শতা ী �থেক বত�মান কাল পয�  হােতর �লখা ও তার িববত�ন। �হামস �য হােতর �লখা
িবষেয় একজন িবেশষ  িছেলন, তা বলাই বা�ল�। The Reigate Squires-এর িচিঠর
ট�কেরা �দেখই িতিন বুঝেত পােরন �-জন পর�র স ক�যু  ব�ি  একসে  সড় কের
িচিঠিট িলেখেছন; িকংবা ‘The Adventure of the Norwood Builder’-এ �জানাস
ও�একর �য উইলিট চল  ��েন বেসই িলেখেছন, �সটাও �হামস হােতর �লখা �থেকই
বুঝেত পােরন।

১৮৭৪-এ �হামস িব�িবদ�ালয় বদল কের �কি��েজ চেল যান। �াই� চাচ� কেলজ
�থেক �কয়ােস। ে�র মেত এভােব িব�িবদ�ালয় পিরবত�েনর �েটা কারণ থাকেত
পাের। এক �তা �কি��েজ অ েফােড�র মেতা বাঁধাধরা পড়া�েনার চাপ কম িছল, আর
ি�তীয়ত �কি��েজর রসায়ন িবভাগ অ েফােড�র �চেয় অেনক ভােলা িছল �সসময়। তেব
িট এইচ হল এই মত মানেত নারাজ। তাঁর মেত �হামস �কি��েজই পড়া�না কেরেছন,
অ েফােড� নয়। কারণ �হামস ওয়াটসনেক বেলিছেলন ‘�রিজনা� মাসে�ভ ও আিম
একই কেলেজ পেড়িছ।’ The Cambridge University Calender for the year 1870-র
৫৮৫ পৃ�ায় ি�িনিট কেলেজ আ ার ��া�েয়েট ‘আর মাসে�ভ’-এর নাম আেছ। ফেল
�াই� চাচ� নয়, ি�িনিটেতই �হামস পেড়িছেলন বেল তাঁর িব�াস। এই ি�িনিট-�ত
থাকেতই �হামস জীবেনর সবেচেয় বেড়া িস া িট িনেলন। মাসে�েভর �কস সমাধান
কের �হামস বুঝেত পারেলন এ জীবেন তাঁর আর গিণতিবদ হওয়া হল না।
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�সরােত �হামস ঘুেমােত পারেলন না। �শষরােত িঠক করেলন �িট িচিঠ িলখেবন।
একিট িলখেলন বাবােক— তাঁর �ারা ইি িনয়ার হওয়া হল না, িতিন �গােয় া হেত
চান। ি�তীয়িট িলখেলন অ েফােড�র �সই মা�ারমশাই ডজসন সােহবেক, িযিন অ
িবষেয় শাল�কেক �থম উৎসািহত কেরন। �স-িদনটা এখনও মেন আেছ শাল�েকর। এক
সকােল উলেটা িদক �থেক মাঝাির আকােরর, �রাগােভাগা, ঘাড়-কাত-কের-হাঁটা বছর
চি�েশর �সই �েফসরেক �দেখ �হামেসর মুখ �থেক আপনা-আপিন �বিরেয় �গল,
‘স�ার, আপিন ফেটা ত�লেত ভােলাবােসন?’ থমেক দাঁিড়েয় �গেলন ডজসন। নীল
�চাখেজাড়া মািট �থেক ত�েল িজ াসা করেলন, ‘ত-ত-ত�িম কী কের জানেল?’
‘এেকবাের �সাজা স�ার, আপনার হােতর চামড়ায় অ�ািসেডর �পাড়া দাগ, ডান হােত
াশ পাউডােরর �লার িচ� আর �কােট ঁেড়া ঁেড়া সাদা পাউডার। একমা� ঘের

িনজ� ডাক��ম না থাকেল এমনিট হওয়া অস�ব।’ �হেস �ফলেলন ডজসন। ‘আ-আজ
িবেকল সােড় পাঁচটায় এেসা আমার বা-বািড়। অেনক ছ-ছিব �দখাব।’ তাঁর কােছই �চ�র
বা ােদর ছিব �দখেত পান �হামস। ডজসন যােদর বলেতন ‘my child friends‘. িক
ছিবর �চেয়ও ডজসেনর �তির ধাঁধা আর অে র সমস�া েলা শাল�কেক অেনক �বিশ
আক�� কেরিছল। �হামস �জেন অবাক হেয়িছেলন এই মুখেচারা সরল মানুষিট অেপরা ও
িথেয়টােরর রীিতমেতা ভ । িবখ�াত অেপরা গািয়কা এেলন �টির তাঁর দীঘ�িদেনর ব �।
িনেজর তাক �থেক লাল মলােটর �েটা বই নামােলন �েফসর। ১৮৬৫ সােল ছ নােম
বই �িট �লেখন িতিন। একিটর নাম Alices’s Adventures in Wonderland ও অপরিট
Through the Looking-Glass and What Alice Found There. �লখক লুই ক�ারেলর নাম
�হামেসর কােন এেসিছল, িক  িতিন �য ইিনই, তা ভাবেত পােরনিন। �-জেনর �গাঢ়
ব �� হয়। পেরর শীত ও বসে  �ই অসম ব � �ায়ই আেলাচনায় বসেতন, তেক� �মেত
উঠেতন। তেব ডজসন সােহব িকছ�েতই রাগেতন না। ঠা া মাথায় যুি , �িতযুি  িদেয়
�যেতন। তাই িনেজর জীবেন এত বেড়া িস া  �নবার আেগ তাঁেক জানােনার �েয়াজন
�বাধ করেলন শাল�ক। জানেতন িতিন িকছ� বলেবন না।
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ক�ারেলর ক�ােমরায় অ�ািলস িলেডল
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অ েফােড� থাকাকালীন লুই ক�ারল

িক  �য ভয়টা িছল, �সটা সিত� হল। শাল�েকর িচিঠ �পেয় �রেগ আ ন হেয় �গেলন
সাইগার �হামস। জীবেনর দীঘ�তম িচিঠিট িলখেলন শাল�কেক। এ িচিঠিট এক অেথ�
ঐিতহািসক— কারণ এই এক িচিঠেত সাইগার তাঁর িনেজর কথা, বংেশর কথা এমনকী
শাল�েকর �ছােটােবলার অেনক কথা িলেখেছন, যা অন� �কােনাভােব জানা যায় না।
শাল�ক জীবেনর �শষ িদন পয�  এই িচিঠিটেক িনেজর সে  �রেখিছেলন। �থেম পারস�
চিটর ভাঁেজ, পের �বােহিময়ার রাজার �দওয়া নস�দােনর �গাপন ক�ঠ�িরেত— ফেল
ওয়াটসন �কােনািদন এর অি�ে�র কথা জানেত পােরনিন। সাইগার যা �লেখন, তার
সারসংে প এইরকম—

১৮৪৪-এর বসে র ��েত ভারতবেষ� ই� ইি য়া �কা ািনর �ই �লফেটন�া
�কা ািন �মেস �খেয়েদেয় �ঘাড়ার গািড় �চেপ িফরিছেলন। রা�া এবেড়ােখবেড়া, �-
জেনই �ায় ন�ই �কিজর মেতা ওজন, ফেল গািড় উলেট �গল। একজন মািটেত,
অন�জন তাঁর গােয় পড়েলন। ি�তীয় জেনর িকছ� না হেলও, �থম ব�ি র িহপজেয়ে
�বল �চােট �সিট নেড় �গল। তাঁেক প � �ঘাষণা কের পািঠেয় �দওয়া হল ইংল�াে ।
মাসখােনক বােদ �পাট�সমাউথ ব ের �নেমই িতিন খবর �পেলন তাঁর দাদা মাই�ফট
�ঘাড়া �থেক পেড় মারা �গেছন। অতএব এখন িতিন, সাইগার �হামস, মাই�ফট
জিমদািরর জিমদার। জিমদার হেয়ই মাই�ফট �েটা কাজ করেলন— এক, ল�া দািড়
রাখেলন আর �ই িবেয়র জন� ��ত হেলন।

কেন �পেত �দির হল না। স�ার এডউইন �শিরনেফাড� িছেলন নামকরা �ক�িতিবদ ও
অিভযা�ী। তাঁর চার �মেয়র মেধ� �সেজািট, ভােয়ােলেটর সে  িববাহব েন আব  হেলন
সাইগার। ভােয়ােলেটর মা িবখ�াত িশ�ী এিমল জ� �হারাস ভােন�ৎ-এর �বান এবং িশ�ী
আেতাঁয়ান চাল�স �হারােসর �মেয়। িবেয় খুব �দির হল না। িবশাল �চহারার দািড়ওয়ালা,
�খাঁড়া মানুষিটেক �দেখ ভােয়ােলেটর িন�য়ই খারাপ লােগিন— কারণ তাঁেদর িববািহত
জীবন �বশ সুেখরই িছল। (সাইগােরর �কােনা ছিব পাওয়া যায় না। তেব তাঁর
�মেজােছেল ও ভাগেনেক �দেখ তাঁর �চহারার আ াজ করা যায়)। সাইগার তাঁর একমা�
�বানেক ভাির ভােলাবাসেতন। িতিন যখন এ িচিঠ িলখেছন, তখন তাঁর �স ভাগেন
�াণীিবদ�ায় নামজাদা িব ানী িহেসেব খ�াত। সাইগার তাঁর িচিঠেত ‘�তামার িপসত�েতা
দাদা জজ�েক �দেখ �শেখা’— এমনও িলেখিছেলন। (জজ� এডওয়াড� চ�ােল ার �দখেত
�ব� মামার মেতা িছেলন। এক সাংবািদক মােলান তাঁর বণ�নায় তাঁেক অ�াভািবক
বপুযু , িবশাল মাথা, ল�া দািড়, �গাল �গাল ঘুর  �চােখর দানব বেল বণ�না কেরেছন।
সাইগারও �দখেত �তমনই িছেলন বেল ধারণা। িজেনর এমন �খলা �মেজােছেল
মাই�ফট ও নািত িনেরা সাইগােরর �চহারাই পায়। ভােয়ােলট ফরািস বংশ �থেক আসায়
িছেলন ল�া, �রাগা, �চায়াল ভাঙা, খাড়া নােকর এক মিহলা। শাল�ক �দখেত মােয়র
মেতা হেলও �চােখর তী��ন দৃি� �পেয়িছেলন বাবার �থেক।)

১৮৪৪-এর ৭ �ম সাইগার ও ভােয়ােলেটর িবেয় হয়। পেরর বছর তাঁেদর �থম স ান
�শিরনেফােড�র জ । ১৮৪৭-এ মাই�ফট �হামস জ ান (িনেজর দাদার নােম তাঁর নাম
রােখন সাইগার)। আরও সাত বছর বােদ ১৮৫৪-�ত ৬ জানুয়াির, ��বার সাইগার ও
ভােয়ােলেটর কিন�তম পু� শাল�েকর জ  হয়। এখােন সাইগার শাল�কেক �রণ
কিরেয়েছন �কন তাঁর জ সালিট ইিতহােস এত ��পূণ�। �স-বছর �হনির �ডিভড
থেরয়ু তাঁর িবখ�াত উপন�াস ‘Walden’ �লেখন, উইসকনিসেন িরপাবিলকান পািট�র জ
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হয়, বালাকলাভার রািশয়ান �সন�েদর উপর ঝাঁিপেয় পেড় মা� ৬৭০ �সেন�র একিট দল।
ি�িময়ার যুে র �সই িবখ�াত ঘটনা �টিনসেনর রচনায় অমর হেয় আেছ The Charge of
the Light Brigade-এর মেধ� িদেয়। �সই বছেরর জাতক হেয় �হামস কীভােব িনেজর
জীবনেক এমন অিন�য়তায় �ঠেল িদেত পােরন!

সাইগার িছেলন দশ�েনর ভ । তাঁর ি�য় বই িছল অ�াদশ শতেক �লখা Practical
Discourse Concerning Death. মৃত��েচতনা িনেয় এই অসামান� বইিটর �লখক উইিলয়াম
শাল�েকর নােম িতিন �ছেলর নাম রাখেত চান। িক  মা ভােয়ােলট িছেলন উপন�ােসর
ভ । তাঁর ি�য় �লখক স�ার ওয়া�ার �েটর নােম �ছেলর নাম িদেলন �ট। আেগর �ই
�ছেল বাবার মেতা �দখেত হেলও এিট তাঁর মেতা, তাই একটা প পািত� িছলই। �শেষ
র �াপটাইেজশেনর সময় �-জেনর কথা �মেন তাঁর নাম রাখা হল উইিলয়াম শাল�ক �ট
�হামস।

�ছােটােছেলর জে র পরই সাইগার অি�র হেয় উঠেলন। ইংল�াে  আর ভােলা
লাগিছল না তাঁর। ১৮৫৪ সােলর �ম মাস �থেক িতিন �দশ�মেণ �বেরােলন। �বােদ�া,
পাও, লুসান� হেয় জাম�ািনর িমউিনখ, হাইেডলবােগ�ও ঘুরেলন িতিন। �ায় দশ বছর
�ঘারাঘুির কের অবেশেষ ১৮৬৪�ত �দেশ িফরেলন �হামস পিরবার। �দেশ িফেরই �য
সাইগার �ছেলেদর পড়া�েনা করােনার জন� উেঠ-পেড় লাগেলন, তাও জানা যায় এই
িচিঠেত। �শিরনেফাড� ভরিত হন অ েফােড�। বােপর ইে , বেড়া হেয় ইয়ক�শায়ােরর
জিমদাির িতিনই �দখােশানা করেবন। মাই�ফেটর পড়া�েনােত আ�হ িবেশষ িছল না।
একবছর অ েফােড� পেড় িতিন সরকাির অিফেস িহসাব র েকর পেদ �যাগ �দন।
�ছােটােছেল শাল�ক �াে��র জন� �ড-�লার হেলও বাবার ইে  িছল িতিন ইি িনয়ার
হন। তাই শাল�েকর �গােয় া হবার ইে  �কাশ করােত সাইগার �য চেট যােবন, তা
বলাই বা�ল�। শাল�কেক তাঁর অতীত মেন কিরেয় অবেশেষ িতিন িলখেলন, ‘আজ �থেক
�তামােক ত�াজ�পু� করলাম, ত�িম আর পিরবােরর একিট পয়সা পােব না। আিম �তামার
মুখদশ�ন করেত চাই না।’

�হামস জানেতন সাইগার কতটা এক ঁেয়। িতিন �বঁেচ থাকেত �হামেসর আর
ইয়ক�শায়াের �ফরা হেব না, িনি�ত। �মজদা মাই�ফটেক অগত�া �টিল�াম করেলন
শাল�ক। ‘ল েন আমার নােম ঘর ভাড়া নাও। বােট�র �জব রসায়েনও আমার নাম িদেয়
িদেয়া। ওখােনই কাজ করব। বািক কথা সা ােত হেব।’ �স  বাথ�ােলািমউ হাসপাতালেক
বাট� বেলই উে�খ করেতন সবাই। সাতাশ বছেরর উদ�মী সরকাির করিণক মাই�ফট
বােট� ল�াবেরটির খঁুজেত িগেয় রা�া হািরেয় �ফলেলন। অ কার �চারাগিলেত �বঁেট,
ঁেফা এক ছা�েক �দেখ পেথর হিদশ �পেলন িতিন। ‘ধন�বাদ’ বলেলও নামটা জানা

হয়িন তাঁর। ইস! যিদ একবার িজ াসা করেতন, তেব শাল�েকর চার বছর আেগই আরও
এক �হামস ভাইেয়র সে  আলাপ হেয় �যত জন হ�ািমস ওয়াটসেনর। পের Greek
Interpreter-অিভযােন �দখা হেলও �-জন �-জনেক িচনেত পােরনিন।
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�স  বাথ�ােলািমউ হাসপাতাল (১৮৮৮)

বাসা ভাড়া হল বেট একটা। মে  ি�েট। পরামশ�দাতা �গােয় া, গেবষক িহেসেব
শাল�ক �হামেসর নত�ন জীবন �� হল এই বাসােতই।

মে  ি�েটর বাসায় �ই বছর

১৮৭৭-এর বসে  �হামস �কি��েজ �থেক ল েন িফের এেলন। ি�িটশ িমউিজয়ােমর
�কানায় মে  ি�েট একটা বাসাও ভাড়া িনেলন িতিন। ি�িটশ িমউিজয়ােম তখন সদ�
�ব��িতক বািতর ব�ব�া হেয়েছ। ফেল শীেত রাত ৮টা এবং গরমকােল রাত ৭টা অবিধ
পড়া�েনা করা �যত িনি�ে । �সই িরিডং-�েম বেস শাল�ক �গা�ােস িগলেতন, যােক
ওয়াটসন পের বেলেছন sensational literature. কী কী বই তখন পড়েতন শাল�ক?
গেবষকরা িনি�ত তাঁর পােঠ�র মেধ� িছল The Newgate Calender From 1700 to
Present Time (ল ন, ১৭৭৩) এবং Newgate Calender: Containing the Lives of
House breaker, High wayman etc. (ল ন, ১৮৪০)। পরবত�কােল �জানাথন ওয়াই�
(১৬৮২-১৭২৫), যার সে  �হামস মিরয়ািট�র ত�লনা কেরিছেলন িকংবা িবষ িবেশষ
টমাস ি�িফথ ওেয়নরাইট-এর কািহিন এই বই �িটেতই িলিপব  হয়। তেব কা�িনক
�গােয় া, �যমন, �ঁপ� বা �লক�-র কািহিনও �হামেসর পড়া িছল। যিদও �ঁপ�েক ‘very
inferior fellow‘ আর �লক�েক ‘miserable bangler‘-এর �বিশ ময�াদা িদেত রািজ িছেলন
না িতিন।
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ল েনর মানিচে� �হামেসর মে  ি�েটর বাসার অব�ান (নীেচ ডান িদেক)

মে  ি�েট থাকাকালীন পড়া�েনা কেরও �বশ িকছ� সময় বাঁচত। ফেল �সসমেয়
�হামস �বশ িকছ� ��পূণ� �লখােলিখ কেরন। ১৮৭৭-এর �সে �র মােস ‘The British
Antiquarian’-এ ছাপা হয় তাঁর �ব  ‘Upon the Dating of Documents‘. �থম
স ােনর মেতা এ �লখািট �হামেসর বেড়া ি�য় িছল। পাঠেকর মেন থাকেব, �ায় এগােরা
বছর পর বা�ারিভল �কেসর সময় �হামস ড মিট�মারেক এই �ব িটর কথা বেলন। এ
ছাড়াও ‘Upon the Tracing of Footsteps, With Some Remarks upon the Uses of
Plaster of Paris as a Preserver of Impress’ নােম �ছােটা একিট পুি�কাও িতিন
এসময় �লেখন। বইিটর একিট ফরািস তরজমাও হয়, কেরন �াঁেসায়া ল� িভলাড�।
�হামেসর সবেচেয় ��পূণ� পুি�কা অবশ� ‘Upon the Distinction Between the
Ashes of the Various Tobacco: An Enumeration of 140 Forms of Cigar,
Cigarette and Pipe Tobacco, with Coloured Plates Illustrating the Difference in
the Ash’. একািধক অিভযােন �হামস িনেজ এই পুি�কািটর নাম কেরেছন।
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ি�িটশ িমউিজয়াম, �যখােন পড়া�েনা করেতন �হামস

মে  ি�েট থাকাকালীন �হামস একিট ��াপ� িজিনেসর �খাঁজ পান। এক �পুের
�সােহােত লা  কের টেটনহ�াম �কাট� �রাড ধের হাঁটিছেলন �হামস। হঠাৎ একিট ব িক
�দাকােনর ধূিলধূসিরত জানলায় একটা �বহালা উঁিক মারেত �দখেলন। তাঁর জ�িরর �চাখ
এক দৃি�েত িচেন িনল খাঁিট �ািডভািরয়াস �বহালািটেক। �সৗভাগ�, �দাকােনর মািলক
�বহালার আসল দাম জানেতন না। ফেল মা� প া  িশিলং-এর িবিনমেয় এ অমূল� রতন
শাল�েকর হােত আেস। �সই �থেক ঘেরর �কােণ �কেসর মেধ� য  কের �বহালািট
রাখেতন িতিন। �ধু একবার Norwood Builder-এর অিভযােন �রেগ িগেয় �সাফায়
�বহালািট ছ�েড় �ফেলিছেলন �হামস। �ছােটােবলায় মােয়র কােছ �বহালার অ-আ-ক-খ
�শখা �হামস িনয়িমত অনুশীলেন ও�াদ বািজেয় হেয় ওেঠন। পরবত�কােল ওয়াটসনও
�হামেসর �বহালাবাদেনর �শংসা কেরেছন।

িঠক এই সময় জীবেনর �থম �কসিট সমাধান কেরন। আেগ ধারণা করা হত
Musgrave Ritual-ই হয়েতা �হামেসর �থম �কস। িক  ধন�বাদ রবাট� িকথ �লিভট ও
এডগার ি�থেক, যাঁরা সমকালীন কাগজপ� �ঘঁেট এক আ�য� আিব�ার কেরেছন। ১৮৭৭
এবং ১৮৭৮ সােল ি�িটশ রাইেফল অ�ােসািসেয়শেন এক মহা �গালমাল বােধ। রাইেফল
ম�ােচ �টার ও ��ারারেদর িহেসব �মেল না। �টাররা সে হ কের, ��ারাররা �কােনা
িবেশষ ব�ি র �থেক উৎেকাচ িনেয় তাঁেক িজিতেয় িদে । �হেরারা �গাপেন এক
�গােয় ােক িনযু  কের িযিন �দাষী ��ারােরর িব�ে  �চ�র �মাণ সং�হ কের তাঁর
মুেখাশ খুেল �দন। �কাথাও এই �গােয় ার নােমর উে�খ �নই। িক  ি�থ ও �লিভট
১৮৭৯-এর �িতেযািগতার িববরণী �ঘঁেট ১৯ নথ� ইয়ক�শায়ােরর এক �িতেযাগীেক নবম
�ান অিধকার করেত �দেখন। িতিন দশ পাউ  পুর�ারও পান। �িতেযাগীর নাম
কেপ�ারাল �হামস। �সই একই মানুষ �স  জেজ�র �িতেযািগতায় নাম িদেয় ৪৮ তম �ান
দখল কেরন ও ছয় পাউ  পুর�ার পান। গেবষকেদর ধারণা এই কেপ�ারাল �হামস আর
�কউ নয়, �য়ং শাল�ক �হামস। তাঁর জ �ানও ইয়ক�শায়ার। িতিন িনেজ �িতেযাগী
�সেজ, �িতেযািগতায় অংশ িনেয় �কস সলভ কেরন। রাইেফল অ�ােসািসেয়শেনর �ক া
এড়ােত �গাটা ঘটনা ধামা চাপা �দওয়া হয় এবং �হামসও পরবত�কােল এ �কেসর কথা
এিড়েয় �গেছন।

১৮৭৯ সােলর ২ অে াবর, (মহা া গা ীর তখন দশ বছর বয়স), �হামেসর মে
ি�েটর বািড়েত এেস হািজর হেলন �রিজনা� ম�াসে�ভ— �হামেসর �কি��েজর ব �। কী
কী হল তারপর, তা �লখা আেছ The Musgrave Ritual-এ।
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মে  অিভনয়, আেমিরকা যা�া ইত�ািদ

মে  ি�েট বাবার পাঠােনা ভাতায় বছর �েয়ক কাটােনার পর �হামস �দখেলন এ
বেড়া কিঠন ঠাঁই। পেকট গেড়র মাঠ। ফেল হয় ল ন শহর �ছেড় অন� �কাথাও �যেত
হেব, নয়েতা �রাজকার খরচ কমােত হেব দা�ণভােব (পাঠেকর মেন থাকেব বছর �েয়ক
বােদ ওয়াটসেনরও িঠক এই দশাই হেয়িছল)। ১৮৭৯-এর �শষ অেধ� �যিদন �হামস এই
িস া  িনেলন, �সিদনই িপকােডিল সাক�াস হেয় �ফরার সময় তাঁর কাঁেধ আলেতা চাপড়
পড়ল।

‘আের! লড� িপটার! ত�িম!’ �হামস অবাক।

‘ওসব নাম ছােড়া। নত�ন নাম িনেয়িছ ল�াংেডল পাইক।’

এই লড� িপটার িছেলন �হামেসর �কি��জত�েতা ব �। এখন �স নািক িথেয়টাের �যাগ
িদেয়েছ। এই ক�কােজর জন� তাঁর িপতা তাঁেক ত�াজ�পু� করায় �স লড� উপািধও
হািরেয়েছ। �-জেন একসে  লা  করার সময় ল�াংেডল �হামসেক বলল, ‘ত�িম �তা
�দখেত খারাপ নয় �হ, ল�া, গলার আওয়াজ ভােলা… আমােদর হ�ামেলট নাটেক �ছা
একটা পাট� খািল আেছ। করেব নািক? ম�ােনজার সাসানফ একট� িখটিখেট িক  �লাক
খারাপ না। ত�িম অিভনয় জােনা �তা?’ ‘কিরিন �কােনািদন। �দিখ �চ�া কের,’ �হামস
জবাব িদেলন।

মে  শাল�ক নাম িনেলন উইিলয়াম এ�ট। শাল�ক �টেক �ছােটা কের এই নাম।
সমােলাচকরা বেলন অিভেনতা িহেসেব উইিলয়াম এ�ট িছেলন অনবদ�। তাঁর চওড়া
কপাল, ঘন ভ��, খাড়া নাক, পাতলা �ঠাঁট, স� �চায়াল আর অ েভ�দী দৃি� দশ�কেক মু
করত অনায়ােস। তেব �ধু অিভনয়ই নয়, মে র ইিতহাস, আনুষি ক কলােকৗশল,
িবেশষ কের ছ েবশ ধারণ ও �মক-আেপ পট� হেয় উঠেলন �হামস। সহিশ�ীেদর মেধ�
�হামস আেদৗ জনি�য় িছেলন না। এককথায় তাঁেক �কউ �তমন পছ  করত না।
জীিবকাগত ঈষ�া যত না, তার �থেক �বিশ দায়ী িছেলন �হামস িনেজ। ১৯২৩ সােল
�কািশত মাইেকল সাসানেফর আ জীবনী Seventy Years a Showman-এ িতিন
িলখেছন, ‘শাল�ক িনেজর কাজ িনেয় এত �বিশ ম  থাকত, �য অন�েদর কাজেক �শংসা
করার ই া বা মতা �কােনাটাই তাঁর িছল না।’ �থম ��পূণ� ভ�িমকা, যােত �হামস
অিভনয় কেরন, তা হল ‘Julius Caesar’ নাটেকর ক�ািসয়াস। নাটকিট এতই জনি�য়
হয়, �স সাসানফ �গাটা দল িনেয় আেমিরকায় পািড় �দয়।

২৩ নেভ�র, ১৮৭৯, �হায়াইট �ার লাইনােরর Empress Queen জাহােজ সদলবল
�হামস আেমিরকায় পািড় জামােলন। িনউ ইয়েক� �পৗঁেছােলন দশ িদন বােদ। �থম
অিভনয় িছল �শ িপয়েরর Twelfth Night, যােত �হামস মালভিলেয়ার ভ�িমকায় অিভনয়
কেরন। এ ছাড়াও �যসব ভ�িমকায় অিভনয় কের �হামস নাম ক�ড়ান, �স েলা হল—
Faust-এর �মিফে�ািফিলস, ‘The Merchant of Venice’-এর শাইলক, ‘Romeo and
Juliet’-এর মাক��িশও (িযিন তেলায়ার �খলায় দ ) এবং অিত অবশ� ‘Macbeth’-এর
নামভ�িমকায়। তেব ‘Twelfth Night’ িচরকাল �হামেসর ি�য় নাটক িছল। �হামস ব�বার
ওয়াটসেনর কােছ �শ িপয়েরর উ �িত িদেয়েছন িক  একমা� ‘Twelfth Night’-ই �সই
নাটক যা �থেক �ইবার িতিন উ �িত �দন। গেবষকেদর মেত এ প পািত�র কারণ
একটাই। �হামেসর জ িদন ৬ জানুয়াির— Twelfth Night (�ভ� িয�র জ রােতর িঠক
বােরাতম রাত)। �হামেসর দল �গাটা আেমিরকা �েড় �ায় ১২৮িট অিভনয় কের।
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‘The Adventure of the Musgrave Ritual’ কািহিনর িচ�

এই িনউ ইয়েক�ই �হামেসর সে  উইলসন হারে�েভর আলাপ হয়। হারে�ভ িছেলন
�াইেভট িডেটকিটভ। ভ�া ারিব� ও এগম�ােনর �কেস �হামস তাঁেক সাহায� কেরন।
�হামসই �থম ল  কেরন �য কনজারেভটিরর কাচ িভতর �থেক ভাঙা হেয়িছল—
বাইের �থেক নয়। িফলােডলিফয়ােত অিভনেয়র সময় নাটেকর �েয়াজেন একিট শটগান
�কনা হয়— তখনই �থমবার Pensylvania Small Arms Company-র �লােগা তাঁর
�চােখ পেড়। �সৗভাগ�বশত ‘The Valley of Fear’-এর অিভযােনও একই �কা ািনর
শটগান ব�বহার হওয়ায় �হামস তা িচনেত পােরন। বাি�েমাের থাকাকালীন �হামস
আবার �ানীয় পুিলশেক একিট �কেস সহায়তা কেরন। Six Napoleons-এর অিভযােন
�হামেসর মুেখ একবার মা� অ�াবারেনিট পিরবােরর এই �ঃসহ ঘটনািট নােমর উে�খ
পাই �যখােন মাখেনর মেধ� পাস�িল পাতার ড�েব যাওয়ার গভীরতা �দেখ �হামস মামলািট
সমাধান কেরন। িশকােগােত িগেয় �হামস �থম গ�াং�ারেদর কায�কলাপ স েক� অবিহত
হন— পরবত�কােল যার উে�খ ‘The Adventure of the Dancing Men‘-এ িতিন
কেরেছন।

এরপর নাটেকর দল রওনা �দয় পি�ম বরাবর। বাহন বলেত ��ন। এই পি�ম
যা�াকালীনই �হামস একপাল মিহষেক �রললাইেনর ওপর িদেয় �যেত �দেখন। �স-দৃশ�
�হামস �ভােলনিন। ‘A Study in Scarlet‘-এ ওয়াটসনেক তাই িতিন বেলন, ‘একপাল
মিহষ চের �বড়ােলও এত িবশৃ লা হত না।’ �হামেসর আেমিরকা যা�া সফল হেয়িছল।
�িত রজনী হাউসফ�ল, ফেল আেমিরকার �িত �হামেসর �ব�লতাও খািনক িছল। ১৮৮০-
র �ীে� দলবলসহ �হামস ইংল�াে  িফের আেসন।

ইংল�াে  িফের �হামস তাঁর জমােনা টাকা িনেজর পড়া�েনােত খরচা করেত থােকন।
একইসে  �বেছ �নন consulting detective-এর �পশা। মে  ি�েটর বাসায় মে লেদর
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িভড় বােড়। অবসর সমেয় ি�িটশ িমউিজয়ােম পড়া�েনা আর বােট�র শবব�বে দ কে
পরী া �তা চলিছলই। এর মেধ�ই ২৭ �লাই, ১৮৮০�ত পৃিথবীর অন� এক �াে
শাল�েকর অ ােত এমন এক ঘটনা ঘটল যা তাঁর জীবনেক বদেল �দেব িচরতের। জন
হ�ািমস ওয়াটসনেক একিট �জজাইল বুেলট আঘাত করল।

সহেযা ার জীবন

১৮৮১-র জানুয়ািরর একিট িদেন বােট�র আদা অ কার ল�াবেরটিরেত বুনেসন বান�ার
��েল কাজ করিছেলন �হামস। হঠাৎ পদশে  তািকেয় �দখেলন ��ামেফাড� এক মাঝাির,
গাঁ ােগা া, ঁেফা মানুষেক সে  িনেয় দাঁিড়েয়। তাঁেদর �সই �থম সা াৎকার
িব�ািরতভােব �লখা আেছ ডা ওয়াটসেনর কলেম। �হামেসর মে  ি�েটর বািড়েত আর
�পাষাি ল না। ২২১ িব �বকার ি�েট নত�ন বািড়ও �দেখিছেলন, িক  খরচা আধাআিধ
করার জন� এক �মেমট খঁুজিছেলন। �� হল �ই সহমম� ব �র সহযা�া। এই সহযা�ার
কথা মরিম কলেম িলেখেছন ওয়াটসন �য়ং আর তা িব�ািরত কালপি �েপ �ি ত করা
হেয়েছ বইেয়র এেকবাের �শেষ, শাল�ক �হামেসর জীবনপি েত। তাই শাল�ক �হামেসর
জীবেনর �িট অধ�ায় িনেয় আেলাচনা কের র মাংেসর �হামসেক িনেয় এই আেলাচনায়
ইিত টানব। �িট অধ�ােয়ই ওয়াটসন িছেলন না �হামেসর সে , ফেল তাঁর কলম নীরব
িছল। িক  িতিন নীরব থাকেলও �তা গেবষকরা �ছেড় �দবার পা� নন! তাঁরা িবিভ  সূ�
�থেক িজগ-স পাজেলর মেতা �জাড়া লািগেয়েছন �হামেসর জীবেনর �সই অজানা পব�
�িট। �নেত গ�কথা মেন হেলও �হামসেক সব�া ীণভােব জানেত এেদর ছাড়া গিত �নই।
একিট ১৮৯১-৯৪ পয�  �হামেসর অ াতবাস এবং অন�িট �হামেসর �শষ িদন িলর
কথা।
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�হামস ও ওয়াটসেনর �থম �দখা (িশ�ী হািচনসন)
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িমিসং িলংক বা হািরেয় যাওয়া িতন বছর

 

১৮৯১ সােল �সিটন িছল মি েনে�ার এক �গ�ম রাজ�। রাজধানী হেলও বেড়ােজার িতন
হাজার মানুষ বাস করত �সখােন। তবু �সখােন �দখার মেতা িছল রাজপু� িনেকালােসর
�াসাদ এবং িবরাট অেপরা হাউস। �কােনা �রলপথ না থাকায় �ঘাড়া বা খ েরর িপেঠ
�চেপ আি ভাির �থেক যাওয়া ছাড়া �কােনা গিত িছল না। �স-পেথই রােতর অ কাের
তি�ত�া িনেয় ল�া িসিড়ে  এক ভ�েলাক খ েরর সওয়ার হেয় রওনা হেলন। িতিন
পৃিথবীর �চােখ মৃত। িক  মিরয়ািট�র ডান হাত কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান তাঁেক হেন�
হেয় খঁুেজ �বড়াে । তাঁর বাবার নাম সাইগার। তাই িতিন ছ নাম িনেয়েছন সাইগারসন।
িনেজেক পিরচয় �দন নরওেয়র �লাক িহেসেব। িতিন জােনন, একমা� এই �সিটেনই
িতিন লুিকেয় থাকেত পারেবন আর �েয়াজেন �যাগােযাগ রাখেত পারেবন �বলে�ড আর
িভেয়নার �টিল�াফ অিফেসর সে । �সখােন অেপ া করেব দাদা মাই�ফেটর বাত�া।
কেন�ল �মারান বােদ ি�তীয় ব�ি  �য জােন, শাল�ক �হামস এখনও িন�াস িনে  পৃিথবীর
বুেক। মেন মেন হাসেলন �হামস। কী অ ুত সমাপতন! �হামেসর টাকা দরকার।
মাই�ফট তা �জাগােবন। ইিতমেধ� �মাটা একেজাড়া �গাঁফ �রেখ আর চ�েলর রং বদেল
�হামস �াথিমক ছ েবশ িনেয় �ফেলেছন। এখন তাঁেক খঁুেজ পাওয়া ��র।

�সিটেনর অেপরা হাউেস �সিদন অিভনীত হল Rigoletto. মাদােলনার ভ�িমকায় চমেক
িদেলন অিভেন�ী আইিরন অ�াডলার। অিভনয় �শেষ �পজ-বয় এেস �ছা  একটা কাগজ
ধিরেয় িদল তাঁর হােত। �লখা, ‘�বকার ি�েট একবার একজনেক আপিন �ভরাি�
জািনেয়িছেলন। �স এখন মি েনে�ােত এেসেছ। আপনার সে  �দখা করেত চায়। যিদও
এখােন তাঁর নাম সাইগারসন।’

১৮৯২-এর মােচ� �হামস �সিটেন একিট িভলায় চেল আেসন। সে  আইিরন। আইিরন
ব�বার শাল�কেক অব া করার �চ�া কেরন। িক  �িতিদন একই বে  বেস ি�র দৃি�েত
তাঁর িদেক �চেয় থাকা এই ��িমকেক অব া করা িক এতই সহজ! স ক� গাঢ় হয়। �-
জেন সহবাস করেত থােকন। আইিরেনর আবদাের �হামস চ�েলর রং ধুেয় �ফেলন। �গাঁফ
কািমেয় �নন। একিদন অ ুত এক বায়না ধরেলন আইিরন। ‘ত�িম সব�দা আমার ছিব
�তামার কােছ রাখ। িক  �তামার �তা �কােনা ছিব আমার কােছ �নই! িবেশষ কের
আমার ছিবটা আিম �বােহিময়ার রাজােক িদেয়িছলাম— �তামায় নয়। �তামােক ছিব
�তালােতই হেব।’ �বচারা শাল�ক, অিন া সে ও রািজ হেত হল তাঁেক।

(বত�মান বইেয়র �ি সিপেস �হামেসর �সই ছিবিট �দওয়া হল। িক  পাঠক �ম কের
এঁেক �হামেসর ফেটা�াফ বেল �মেন �নেবন �কন? তাই িকছ� যুি  �দওয়া যাক। মািক�ন
�হামিসয়ানরা িনউ জািস�র িমস ারা ি�েফনসেক আসল আইিরন অ�াডলার বেল মেন
কেরন। এই ারা ি�েফনস িছেলন িবখ�াত �হামিসয়ান �জমস ম েগােমিরর মািস।
১৯৫০-এর মাঝামািঝ মািসর পুেরােনা কাগজপ� ঘাঁটেত িগেয় একিট ফেটাে�েমর িপছেন
লুকােনা অব�ায় িতিন ারা এবং এক রাজপু�েষর ছিব �দখেত পান। �হামিসয়ানেদর
মেত এিটই �সই িবখ�াত �বােহিময়ার রাজার সে  ছিব, যা �দিখেয় আইিরন �াকেমল
করেতন। ারারই িবিভ  ছিবর মেধ� এই অেচনা মানুষিটর ছিব পান ম েগােমির। ছিবর
িপছেন �লখা মাচ�, ১৮৯২— যা আ�য�ভােব �হামেসর অ াতবােসর সে  িমেল যায়।
মানুষিটর চওড়া কপাল, খাড়া নােক �হামেসর সে  �চহারার িমলও অবাক করার মেতা।
�হামিসয়ানরা তাই ছিবিটেক শাল�ক �হামেসর একমা� ফেটা�াফ বেল মেন কেরন।)
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িরেগেলেটার �পা�ার— �য অেপরায় অিভনয় করেতন আইিরন অ�াডলার

আইিরেনর কপােল সুখ সুইল না। কেন�ল �মারান �হামসেক খঁুজেত �সিটেন এেলন।
বুি মতী আইিরন পালােলন আেমিরকায়। �হামসেক িকছ�িট না জািনেয়। এটাও না, �য
িতিন স ানস�বা। মাই�ফট সব খবরই রাখেতন। িতিন িঠক করেলন শাল�কেক �কােনা
কােজ লািগেয় �সিটন �থেক সরােত হেব। তখন ভারেতর উ র-পূব� অ ল িবেশষ কের
িত�েতর সীমায় রািশয়ানেদর আনােগানা বাড়িছল। ি�িটশ সরকােরর �িতিনিধ
মাই�ফেটর কপােল তাই িচ ার ভাঁজ। িঠক করেলন চর িহেসেব �হামসেকই
পাঠােবন িত�েতর হাল-হিককত সেরজিমন তদ  করেত।
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১৮৯২-এর মাঝামািঝ তাই শাল�কেক �দিখ দািজ�িলং-এর বাজাের। �বশ িকছ� সাম�ী
সরকােরর অিফস �থেক িদেলও �শষ মুহ�েত� চা, ময়দা, িচিনর মেতা �েয়াজনীয়
িজিনসপ� িকেন িনে ন িতিন। দািজ�িলং-এ �ায় এক মাস বসবােসর পর লাসার �তং-
গাই-িলং মেঠর �থেক দলাই লামার অনুমিত িমলল িত�েত �েবেশর। যা�া ��েতই
�হামস লটবহর-সহ �নেম এেলন �ায় ৬৪৫০ ফ�ট নীেচ। জায়গাটার নাম িত�া বাজার।
নােম বাজার, আসেল �গাটাকতক কাঁচা বািড়র বি�। �সখান �থেক �লাহার �তির িত�া
ি�জ �পিরেয় পাথর, ঘাস আর বুেনা জ েলর মেধ� িদেয় পথ। �জাঁেকরা ব�� পিথেকর
র  �েষ িনেত। �হামেসর খ র িলর পা �বেয় আঁকেড় ধরল �জাঁক। ভািগ�স নুেনর
�পাঁটলাটা িছল। িকছ�টা ওঠার পরই �দখা �গল কািল ং-এর �ঘাড়া চলার রা�া। ধীের
ধীের তা রংেপা হেয় িসিকেমর িদেক যাে । চািরিদেক ওক, ধুত�রা, �বােগনিভিলয়া আর
রেডােডন�েনর জ ল। গ�াংটক �থেক ১৩,৩৯০ ফ�ট উঁচ� �জেলপ-লা পাস পার হেয়
�হামস উপি�ত হেলন ছ�ি� উপত�কায়। ধীের ধীের ফািড় জং হেয় চি�শ মাইল এিগেয়
িত�ত মালভ�িমেত �পৗঁেছােলন �হামস। আবহাওয়া ��, আকাশ নীল, বাতাস ধুেলাময়।
গ�ানৎসা �থেক �মাগত এিগেয় �গেলই সাংেপা নদী। তােত ঝ�লেছ িবখ�াত �লাহার
িশকল-বাঁধা �সত�। �সটা পার হেয় আরও পঁয়ি�শ মাইল �গেল তেব লাসা। িক  দলাই
লামা হঠাৎ �হামসেক ডাকেলন �কন? ি�িটশ সরকােরর সে  িত�েতর স াব না থাকা
সে ও? অেনেকর মেত িতিন �হামেসর আসল পিরচয় জানেতন না। িক  উইনে�ড
ি�ি�র মেত �হামেসর স েক� সব �জেন�েনই লামা তাঁেক লাসায় আ�ান কেরন,
কারণ ১৮৯১ �তই একিট �াণীর অি�� তাঁেদর ভয় ধিরেয় িদেয়িছল। �ানীয় মানুষরা
তােক বলত িমেটা-কাংিম। হ�াঁ, ইেয়িতর রহস� সমাধােনর জন�ই িত�েত িগেয়িছেলন
�হামস। ইেয়িতর পােয়র ছাপ ছাড়া িকছ� পাওয়া যায়িন তখনও। আর পােয়র ছাপ িবষেয়
�হামেসর �চেয় বেড়া িবেশষ  আর �ক আেছ? লামার সং�েশ� এেস �হামসও কীভােব
�বৗ ধম� �ারা অনু�ািণত হন �স-আেলাচনা অন�� করা হেয়েছ। তেব খুব স�ব �হামস
লামােক জানান ইেয়িতর �থেক ভেয়র িকছ� �নই। লামাও আ�� হন।

�হামেসর অ াতবােসর পথ

িত�ত �থেক িফের �হামস পারস� এবং ম ায় যান। �খয়াল করার িবষয়, �ই
জায়গােতই তখন গৃহযু  চলেছ। খুব স�ব আবার চর িহেসেবই �হামসেক ব�বহার
করা হয়। এরপর, ওয়াটসেনর মেত িতিন খাত��েম খিলফার সে  �দখা কেরন। তথ�িট
ভ�ল। কারণ ১৮৯৩�ত খিলফা খাত��েম থাকেতন না। খাত��ম শহর ১৮৮৫ �ত �ংস হেয়
�গেল খিলফা ওম�রমােন থাকেত �� কেরন। ইউেরােপ িফের �থেম িকছ�িদন
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মি েপিলয়াের আলকাতরার উপজাত �ব� িনেয় কাজ কেরন িতিন। ১৮৯৪-�ত খবেরর
কাগজ �দেখ চমেক ওেঠন। �রানা� অ�ােডয়ার খুন হেয়েছন। আর তার িঠক আেগর িদন
যােদর সে  িতিন �য়া �খলিছেলন তােদর একজন কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান। �হামস
িস া  �নন, এবার ল েন িফরেতই হেব।

সংবাদপে� ইেয়িতর খবর

�শেষর ক-িদন

 

১৯০৪ সােলর অে াবের �কািশত ‘Second Stain‘ কািহিনেত �থমবার ছাপার অ ের
ওয়াটসন �ঘাষণা করেলন �য শাল�ক �হামস �গােয় ািগির �থেক অবসর িনেয়েছন। িক
এই �ঘাষণার িঠক কত আেগ, তা বলা �নই। তেব সূ� রেয়েছ। ১৯০৩ সােলর
�সে �ের ঘটা ‘Creeping Man‘ অিভযােনর �শেষ �হামস বেলন, ‘খুব িশগিগর আিম
আমার �ে র খামারবািড়েত গােয়ব হেয় যাব।’ ওয়াটসনও �ীকার কেরেছন এই মামলা
িছল ‘one of the very last cases handled by Holmes before his retirement from
practice‘. তাই খুব স�ব ১৯০৩-এর শরৎ বা শীেতই �হামস অবসর �নন। �হামসেক
িনেয় �লখা ওয়াটসেনর �শষ বই His Last Bow-র ভ�িমকােতও ওয়াটসন জানান, �হামস
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এখন ই�েবােন�র �থেক পাঁচ মাইল �ের ডাউনস-এর খামারবািড়েত অবসরজীবন
উপেভাগ করেছন। িক  �স-খামারবািড় িক খঁুেজ পাওয়া স�ব? ১৯৫৩ সােল ি�ে�াফার
মরেল দািব করেলন িতিন �হামেসর �সই খামার খঁুেজ �পেয়েছন। তারপর ব�
�হামিসয়ান আলাদা আলাদা খামারেক �হামেসর খামার বেল দািব কেরন। িক  �েটা
ব�াপার এখােন �খয়াল রাখেত হেব। ‘Lions’s Mane‘-এর অিভযােন সমুে�র উে�খ
আেছ; ফেল খামারিটেক সমুে�র আেশপােশ থাকেত হেব। ি�তীয়ত �স-খামাের �মৗমািছ
পালেনর ব�ব�াও থাকেত হেব। ই�েবােন�র �থেক বািল�ং গ�াপ বরাবর ডাউনস-এর
িদেক �গেল এরকম চারিট খামার পাওয়া যায়। এর মেধ� একমা� বািল�ং ম�ানর ফাম�-ই
ইংিলশ চ�ােনেলর �বশ কােছ এবং ব� বছর ধের এখােন �মৗমািছ চাষ হয়। িনঃসে েহ
এিটই িছল অবসরজীবেন �হামেসর �ে র খামার।

এই বই পেড়ই �মৗমািছ িনেয় আ�হী হেয়িছেলন �হামস

িজমারমােনর সাংেকিতক িচিঠ— �হামস যার পােঠা ার কেরন

িক  এত িকছ� থাকেত �মৗমািছ পালেনই আ�হী হেলন �কন �হামস? ১৮৮১ সােল
সােসে র �মৗমািছ পালক িট ডবিলউ �কায়ান The British Bee Keeper’s Guide Book
নােম একিট বই �লেখন। সােসে  �হামস ব� �কস সমাধােন �গেছন। তখনই এ বই তাঁর
হােত আেস। বইিটর ভ�িমকা �দখেলই পির�ার �বাঝা যােব িঠক �কন �হামস হঠাৎ
�মৗমািছ পালেন আ�হী হন। তােত �লখা, �মৗমািছ পুষেলই িক  Bee-Master হওয়া
যায় না। ‘Only energy and perseverance, together with aptness for investigation
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can ensure real success‘— এ সবকিট ণ �য �হামেসর সবেথেক �বিশ িছল— �ক
না জােন? ১৯০৪ �থেক ১৯১২ পয�  �মৗমািছ পালেনর অিভ তা িনেয় �হামস ‘Practical
Handbook of Bee Culture with Some Observation upon the Segregation of the
Queen‘ নােম একিট পুি�কাও �লেখন। তেব রসায়েনর পরী াও িতিন �ছেড় �দনিন
এেকবাের। আলকাতরার উপজাত িনেয় তাঁর পুেরােনা গেবষণা আবার নত�ন কের চালু
কেরন �হামস।

�সসব �তা িঠক আেছ, িক  হঠাৎ কের �হামস অবসেরর িস া  িনেলনই-বা �কন,
যখন তাঁর মা� উনপ াশ বছর বয়স? �পায়ােরা �য বয়েস �গােয় ািগির ��ই কেরনিন!
িবখ�াত �হামিসয়ান জন উলফ এর এক অ ুত ব�াখ�া িদেয়েছন। ১৯০৩ সােলর পর
�থেক ইংল�া  ও জাম�ািনর স েক�র �মাবনিত ঘটেত থােক— যার অি ম �প ১৯১৪
সােলর িব�যু । ইংল�াে র এই �িদ�েন �হামস িক পািলেয় িগেয় �ধুই �মৗমািছ পালন
করিছেলন? অবশ�ই না। সমুে�র কােছ খামার, �মৗমািছ চাষ— �গাটাটাই ভাঁওতা
�দওয়া। �হামস আেগও ি�িটশ সরকােরর চর হেয় কাজ কেরেছন, মাই�ফেটর
িনেদ�েশ এবার িতিন পাকাপািকভােব চরবৃি  �� কেরন। ঘটনা�বাহ এতটাই �গাপন
িছল �য �দেশর �ােথ� ওয়াটসন বা �হামস �সই সমেয়র �কােনা অিভযােনর কথা
ঘুণা েরও �কাশ করেত পােরনিন। �ধু তাই নয় িব�যু  কােল ১৯১৪-১৮ �হামস চরম
ব�� িছেলন �দেশর কােজ। আথ�ার �লিভন �তা একধাপ এিগেয় িস া  িনেয়েছন
িজমারমােনর �সই ক�খ�াত সাংেকিতক িচিঠিটর পােঠা ার �হামসই কেরন, যা �থেক
আেমিরকা বুঝেত পাের �গাপেন জাম�ািন, �মি েকা ও জাপান, আেমিরকা আ�মেণর
��িত িনে । ফেল আেমিরকা গৃহযুে  �যাগ �দয়। ১৯২০-�ত কন�াি েনাপেল ত�িক�েদর
সে  ি�িটশেদর যুে  এক নাম-না-জানা ি�িটশ �গােয় া �চ�র �গাপন তথ� উ ার কেরন।
িবেশষ েদর মেত ইিন শাল�ক �হামস ছাড়া আর �কউ নন।

বািল�ংম�ানর ফাম� �যখােন জীবেনর �শষিদন েলা কাটান �হামস

১৯২০ �থেক ি�তীয় িব�যুে র �� অবিধ �হামস উ র ভারেত এেস িছেলন। �শানা
যায় Oriental Hive Bee (Apis indica)-র রািন �মৗমািছ একিট লালা রণ কের; যা
পান করেল মানুেষর আয়ু �বেড় যায় অেনকখািন। এই আয়ুবৃি  িনেয় �ায় ক�িড় বছর
িনরলস গেবষণা চালান �হামস। ি�তীয় িব�যু  �� হেল �দেশর �ােথ� �হামসেক আবার
ইংল�াে  িফরেত হয়। ি�তীয় িব�যুে  �হামেসর িঠক কী অবদান িছল জানা �নই। তেব
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ি�কটন �সলােস�র মেত নম�াি র D-Day অিভযােনর িপছেনও নািক �হামেসরই মাথা
কাজ কেরিছল। আদেত কী হেয়িছল, তা আজও ফাইলবি  হেয় পেড় আেছ ি�িটশ
িসিকউিরিটর �গাপনতম ভে�।

 

৬ জানুয়াির, ১৯৫৭, রিববার

 

বৃ , অিতবৃ  মানুষিট লািঠ হােত �হ�েট চেলেছন পাথুের পথ �বেয়। তাঁর চ�ল বরফ-
সাদা, িঠক �যমনিট তাঁর ঘন  যুগল। বয়স তাঁেক নুইেয় িদেত পােরিন। আজ িতিন
সুখী। �ায় �তইশ বছর ধের �য বইিট িলখেবন বেল পির�ম চািলেয় যাি েলন, অবেশেষ
আজ তা �শষ হল। The Whole Art of Detection বইেত �সইসব মামলার কথা থাকেব,
যা ওয়াটসন জানেতন না; িকংবা জানেলও �কাশ কেরনিন। তাঁেক মানুষ এই বইেয়র
জন� মেন �রেখ �দেব।

�হামেসর �লখা আখ�াপ�

বই িলেখ, পা �িলিপ �টিবেল সািজেয় িতিন তাই একট� হাওয়া �খেত �বিরেয়েছন, কী
আ�য� সমাপতন! আজ তাঁর জ িদন, আর আজই িকনা �শষ হল বইটা? একেশা িতন
বছর বয়স হল তাঁর। মাই�ফট মারা �গেছন এগােরা বছর হল। ওয়াটসেনর মৃত��র
আঠাশ বছর �পিরেয় �গেছ। িতিন এখন একা। স �ার সূয�াে�র মেতা অ�গামী। ভারেত
ক�িড় বছর গেবষণায় রািন �মৗমািছর Royal jelly তাঁেক দীঘ� জীবন িদেয়েছ, িক  আর
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কত িদন? ‘Mens sana in corpore sano‘ িবড়িবড় কের উ ারণ কেরন বৃ । ‘সব পািখ
ঘের �ফের, সব নদী— ফ�রায় এ জীবেনর সব �লনেদন।’ খােদর ধাের কােঠর �ব
�থেক �েরর ইংিলশ চ�ােনল �দখা যায়। বৃ  এখােন এেস একট� িজেরােলন। ভাবেত
থাকেলন দাদা �শিরংেফােড�র কথা, যাঁেক �কােনািদনই �সভােব িচনেত পারেলন না
িতিন। িকংবা মাই�ফেটর কথা, িযিন িচরকাল িপতার মেতা িনেজর ডানায় আগেল
রাখেতন �হামসেক। আর … ি�য়তম স ী ওয়াটসেনর কথা। বােট�র �সই �দখা হওয়া,
�বকার ি�েট কাটােনা বছর েলা… মেন পড়ল ি�মসিব রয়েলট, ��েপলটন, �সবাি�য়ান
�মারােনর কথা। এমন �িত� ী না �পেল মগজা� ব�বহােরর মজা �কাথায়? আর
মিরয়ািট�? অপরাধ জগেতর �নেপািলয়ন! তাঁেক ভ�লেল চেল!

তেব পৃিথবী এতিদন তাঁেক �জেনেছ ওয়াটসেনর জবািনেত, The Whole Art of
Detection �কাশ �পেল পৃিথবীর �থম কনসালিটং িডেটকিটভ কথা বলেবন �কে । তাঁর
কাজ �শষ এবং িতিন �যভােব �ভেবিছেলন িঠক �সভােব �শষ হেয়েছ তাঁর ম�াগনাম
ওপাস। আগামীকাল সকাল সকাল �ধু �কাশেকর কােছ পাঠােনার অেপ া।

সে  হেয় �গল। ঠা া বাড়েছ। বৃ  মানুষিট �কাটিট জিড়েয় িনেলন একট� আঁেটা কের।
�ব  �থেক উঠেত িগেয় বুেকর বাঁ-িদেক তী� িপন �ফাটােনার য ণা অনুভব করেলন
িতিন। মাথা ঝ�ঁেক পড়ল বুেকর ওপর। য ণায় মুখ িবক�ত— তবু পাতলা �ঠাঁট �শষবােরর
মেতা বেল উঠল—

‘আইিরন।’
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‘কিলয়ার’স’ ম�াগািজেন �কািশত বৃ  �হামেসর ছিব (িশ�ী-��ডিরখ ডর ি�েল)
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�হামেসর অ াতবাস, ��ম, �বৗ ধম� ইত�ািদ

১৮৯১ সােলর ৪ �ম �থেক ১৮৯৪ সােলর �ফ য়াির— এই �ই বছর ন-মাস �হামস
�বমালুম �বপা া হেয় �গিছেলন। িতিন �কাথায় িছেলন, কী কেরিছেলন, �স-স েক�
তাঁর িনেজর বয়ান আর �হামস গেবষকেদর িনপুণ গেবষণা ছাড়া আমােদর হােত আর
িকছ� �নই।

�হামস িনেজ ওয়াটসনেক বেলিছেলন, �থম �ই বছর নািক িতিন ‘সাইগারসন’ ছ নাম
িনেয় িত�েত কািটেয়িছেলন। �শষ নয় মাস িতিন কাটান পারস� আর �াে । শাল�েকর
বাবার নাম িছল সাইগার �হামস। ফেল সাইগার সন (Siger Son) ছ নামিটর �চেয়
উপযু  আর িকছ� হেত পাের না। �হামস বার বার ওয়াটসনেক বেলেছন মিরয়ািট�র
দলবল যােত তাঁেক মৃত বেল ভােব, তাই এই �� া িনব�াসন। িক  The Final
Problem-এর �শেষ �তা কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান তাঁেক জীিবত �দেখিছেলন; �যটা
�হামস �ীকারও কেরেছন। মিরয়ািট�র ডান হাত-ই যখন সত�টা জােনন, তখন এই
লুেকাচ�িরর অথ� পির�ার হয় না। আবার িত�েত িগেয় �হামস নািক দলাই লামার সে
�দখাও কেরিছেলন। তেব �হামস �য শ িট ব�বহার কেরেছন �সিট হল Grand Llama.
এই Llama িক  �কােনা িত�িত সাধু নয় (িত�িত সাধুর বানান Lama), এিট দি ণ
আেমিরকার উট জাতীয় �াণী। তেব িক এই ভ�ল বানােনর মাধ�েম অন� �কােনা ইি ত
িদেত চাইেলন �হামস অথবা ডেয়ল?

লা�ালা অেপরা— �যখােন গান গাইেতন আইিরন

এই অ াতবাস িনেয় �সরা িথেয়ািরিট িদেয়েছন উইিলয়াম ব�ািরং �। তাঁর ধারণা
এই ক-বছর �হামস ও আইিরন অ�াডলার �ামী-�ী �েপ বসবাস করিছেলন। এই
আইিরন অ�াডলার �হামস কািহিনর এক আ�য� চির�। মা� একিট �ছােটাগে� হািজর
�থেকও �গাটা �হামস গেবষণায় িতিন �য �ভাব িব�ার কেরেছন, তা অতলাি ক। ১৮৯১
সােল �কািশত �ছােটাগ� ‘A Scandal in Bohemia‘�ত তাঁর আ �কাশ। �সই গে�ই
জানা যায় ১৮৫৮ সােল িনউ জািস�েত আইিরেনর জ । �পশায় অেপরা গািয়কা এই
মিহলা ইতািলর িমলােনর িবখ�াত অেপরা La Scala�ত গাইেতন। �বশ িকছ�িদন
�পাল�াে র ওয়ারশ-র ইে িরয়াল অেপরায় �ধান গািয়কা (prima donna)-ও িছেলন।
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এই সময়ই �বােহিময়ার রাজার সে  তাঁর আলাপ ও ঘিন�তা। আইিরন অবেশেষ অেপরা
�ছেড় ল েন চেল আেসন, রাজা িফের যান �ােগ। রেয় যায় রাজা ও আইিরেনর িকছ�
ঘিন� ছিব। রাজা যখন � ািত�া �লাথমান নােম ��াি েনিভয়ার রাজক�মারীেক িবেয়
করার কথা ভােবন, তখন আইিরন �সই ছিব িল �কােশর ভয় �দিখেয় রাজােক
�াকেমল করেত থােকন। কী করেবন বুঝেত না �পের ১৮৮৮-র ২০ মাচ� রাজা ছ েবেশ

�হামেসর সে  �দখা করেত আেসন। �গাটা গ� বলা বাত�লতা মা�, িক  আইিরেনর
অসামান� বুি ম ায় আইিরেনর কােছ �হামেসর স ূণ� পরাজয় ঘেট। �হামস �সটা
�ীকারও কের �নন। �বােহিময়ার রাজার কাছ �থেক উপহার��প �হামস �চেয় �নন
আইিরেনর একিট ফেটা।

‘A Scandal in Bohemia’-র প�ােগট অি ত দৃশ�

আইিরনেক িনেয় �হামস গেবষকেদর আ�েহর বা মাতামািতর কারণ, এেকবাের
��েতই ওয়াটসন বলেছন, ‘To Sherlock Holmes she is always the woman. I have
seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses
and predominates the whole of her sex.’ �ক এই নারী? �য �য়ং �হামসেক িবচিলত
করেত পাের? ১৮৯১-�ত ওয়াটসন যখন এই কািহিন িলখেছন, তখন অ ত তাঁর

ানবুি মেত আইিরন ‘মৃত’। তাই ��েতই ‘late Irene Adler‘ িলখেছন িতিন। িক
ব�ািরং � �দিখেয়েছন, �স-বছরই �ীে� মি েনে�ার রাজধানী �সিটেনর অেপরা
হাউেস ‘িরগােলেটা’র �ধান চির� ‘ম�ােডেলনা’-র ভ�িমকায় অিভনয় কেরেছন আইিরন।
আইিরন ও �হামেসর সা ােতর সময় আইিরন িছেলন গডে� নট�েনর বাগদ া। পের
তাঁেদর ছাড়াছািড় হেয় যায়।
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�হামেসর পু� িনেরা উলফ

ওয়াটসন না জানেলও আইিরেনর আসল খবর �হামস জানেতন। অ ধ�ান পেব�র
��েতই িতিন পািলেয় �সিটেন চেল যান। �সখােন মেনারম একিট বাংেলােত সাইগারসন
ছ নােম িতিন ও আইিরন কাটান। এমনকী ছ েবেশ �হামস মে  অিভনয়ও কেরন।
পাঠকেদর মেন থাকেব, পাকাপািকভােব �গােয় ািগির করার আেগ �হামস নানা যাযাবর
��ােভিলং িথেয়টাের অিভনয় কের �বড়ােতন, �যখােন ছ েবেশর নানা কলােকৗশল
িশেখিছেলন িতিন। �হামেসর এই অ াতবাস �ভেঙ আবার ল েন আসা এেকবােরই
আকি�ক নয়। এর িপছেনও রেয়েছন �সই কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান। শাল�কেক খঁুজেত
খঁুজেত িতিনও হািজর হেয়িছেলন �সিটেন। অব�থ� ল �েভদী �মারােনর সে  জাম�ান
কািরগর ফন হাড�ােরর �সই উ মতাস  শ হীন ব �ক। শাল�েকর আেগ আইিরন
িবপদ আঁচ কেরন। তখন িতিন গভ�বতী। তবু িতিন পািলেয় যান আেমিরকায়। �মারানেক
িবপেথ চািলত করেত িলেখ জানান িতিন িত�ত যাে ন। ভ�লবশত শাল�ক �স-িচিঠ
অনুসরণ কের িত�েত চেল যায়। আইিরেনর পরবত�কােল একিট পু� হয়। ে�র
অনুমান �স-�ছেল আর �কউ নয়, �লখক �র  �াউেটর সৃ� মািক�ন �বসরকাির �গােয় া
িনেরা উলফ। এবার এত �গােয় া থাকেত িনেরা উলফ �কন, �সকথা মেন আসেতই
পাের। িনেরার আিদ বাস�ান মি েনে�ার রাজধানী �সিটন, �হামেসর �মৗমািছ পালেনর
�নশার মেতা তাঁরও অিক�েডর �নশা, �হামেসর মেতাই �মধাবী ও �খয়ািল এবং
মিহলােদর �থেক �র� বজায় রােখ। উলেফর জ  ১৮৯২-এর �শেষ অথবা ১৮৯৩-এর
��েত িনউ জািস� শহের (আইিরন মি েনে�া ছাড়ার ছ-মাস পের)। িকছ�িদন বােদই
মােয়র সে  �স চেল যায় মধ� ইউেরােপর বুদােপ� শহের (খুব স�ব আইিরেনর মা-বাবা
তাঁেক �িত�া িদেত অ�ীকার কের)। �সখােন আইিরন আবার িবেয় কেরন ও অ ত
আরও একিট স ান হয় তাঁর। উলফ বুদােপে� সৎ বাবার ত াবধােন বেড়া হয়, হাে িরর
ইে িলেজ  সািভ�েস �যাগ �দয়, �বশ কেয়কবার কারাবাস কের ও অবেশেষ আেমিরকায়
িফের �বসরকাির �গােয় া হেয় বেস। িনেরার সে  তাঁর বাবার �কােনািদন �দখা হেয়িছল
িক না জানা যায় না। স�বত হয়িন। তেব পুে�র আকা� া �য �হামেসর মেন জাগ�ক
িছল ‘The Beryll Coronet‘ গে�র �শেষ িম আেলকজা ার �হা�ারেক বলা তাঁর এই
উি  �থেকই ��—
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আপনার পু�, ওই মহান �দেয়র বালক, এই ঘটনায় িনেজেক �যভােব চািলত
কেরেছ, তার জন� তাঁর কােছ আপনার িবন� মা �াথ�না করা উিচত। আমার যিদ
�কােনািদন পু�লােভর সুেযাগ ঘেট, তেব �স-স ােনর জন� আিম অবশ�ই গব�েবাধ করব।

�লালা মনেটজ (১৮২১-১৮৬১)
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িলিল ল�াংগি� (১৮৫৩-১৯২৯)

আইিরন ও শাল�কেক িনেয় জেবর এই �শষ নয়। আইিরেনর বুি র �দৗেড় �হামসেক
হারােনার কথা ‘The Five Orange Pips‘-এও আেছ। �যখােন �হামস বলেছন, ‘আমােক
চারবার হারােনা �গেছ— িতনবার পু�ষ আর একবার এক মিহলা।’ এই মিহলা �য
আইিরন, তা বলার অেপ া রােখ না। এ ঘটনা িনেয় ছড়াও বাঁধা হেয়েছ—

Here’s to Irene Adler, the woman who was a pip;

He almost fell for a petticoat, but she managed

to give him the slip.

এখােন �ভাবতই �� জােগ, সিত�ই িক এমন �কউ িছেলন, যােক �দেখ আইিরন
অ�াডলােরর ক�না কেরিছেলন ডেয়ল? গেবষকরা �দিখেয়েছন ১৮৯১-এর পৃিথবীেত
আইিরেনর মেতা মিহলারা িছেলন এবং তাঁেদরেক �সই কথাটা বেলই উে�খ করা হত,
�যটা আইিরেনর উে েশ �বােহিময়ার রাজা বেলিছেলন— ‘adventuresses‘. এঁরা িছেলন
অপূব� সু রী, ণী, আকষ�ণীয় িক  তাঁেদর স ক� এতটাই ণ�ায়ী �য তাঁেদর ‘রি তা’
আখ�াও �দওয়া �যত না। তাঁেদর সামািজক �িতপি  বা ধনস ি  এতটাই িছল �য
‘পিততা’ বেল তাঁেদর িচি�ত করাও মুশিকল িছল। এখন সাধারণ মধ�িব েদর নামজাদা
হিলউিড নায়ক-নািয়কােদর �িত �য ভাব, িঠক �সই ভাব িছল তাঁেদর �িত �সই
আমেল। সবাই তাঁেদর িন া করত, আবার তাঁেদর মেতা হেতও চাইত।
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এইরকম একজন িছেলন �লালা মনেটজ, বােভিরয়ার রাজার সে  তাঁর �ণেয়র
কািহিনেত �গাটা ইউেরােপ সাড়া পেড় �গিছল। মাির ডেলােরস এিলজা �রাজানা িগলবাট�
িছেলন জােত আইিরশ, অপ�পা সু রী, অসামান� নত�কী। ১৮৪৬ সােল �লালা তখন
সকল পু�েষর কামনার ধন, িতিন িমউিনেখ নাচেত এেলন। �সখােনই এক পািট�েত
বােভিরয়ার রাজা �থম লুডউইেগর সে  তাঁর আলাপ। �থম আলােপ, সব�জনসমে
রাজা তাঁেক িজ াসা করেলন, ‘আপনার এই সুগিঠত বত��লসম �নযুগল িক আসল?’
�লালাও কম যান না। একটােন বুেকর কাপড় িছ�েড় হািসমুেখ বলেলন, ‘তেব িনেজর
�চােখই �দেখ িনন রাজা।’ রাজা �সই এক চােলই মাত। তখন �থেক পাকাপািক রাজার
শয়নকে  �ান িনেলন �লালা। ধীের ধীের �গাটা রাজকায� বকলেম �লালাই চালােতন।
১৮৪৭-এর ২৫ অগা� রাজা তাঁর জ িদেন �লালােক কাউে স অব ল�া সিফ� উপািধ
িদেলন। চািরিদেক িছিছ ার পড়ল এক রি তােক এই স�ান �দওয়ােত। তবু �লালা
অদমনীয়। ব� �হামস গেবষেকর মেত আইিরনেক �লালার আদেশ�ই গেড় ত�েলিছেলন
ডেয়ল।

তেব িভ  মতও আেছ। এডওয়াড�, ি�  অব ওেয়লেসর রি তা িলিল ল�াংি�েকও
স�াব� আইিরন বলা �যেত পাের। আইিরেনর মেতা িলিলরও জ  িনউ জািস�েত (তাঁর
ডাকনাম িছল জািস� িলিল)। সু রী িলিল �পশায় িছেলন অিভেন�ী। She Stoops to
Conquer, The Lady of Lyons বা As You Like It-এ অিভনয় কের �শংসাও
ক�েড়ান। তেব তাঁর খ�ািতর আসল কারণ িছল িবিভ  অিভজাত ব�ি র অ শািয়নী হেতন
িতিন। আল� অব �েবির, ি�  অব ব�ােটনবাগ� ও ি�  অব ওেয়লস— সবাই পতে র
মেতা ছ�েট �যেতন তাঁর �েপর আ েন পুেড় মরেত। ি�  অব ওেয়লস বকলেম তাঁেক
ি�তীয় �ীর ময�াদা �দন। তাঁেক রািন িভে ািরয়ার সে  আলাপ করান ও �শানা যায়
এডওয়ােড�র �থমা �ী আেলকজা ার সে ও িলিলর �শষিদেক মধুর স ক� িছল।
�যেহত� এিট ইংল�াে রই ঘটনা তাই �লালা অেপ া িলিলেক �ভেবই ডেয়ল আইিরনেক
সৃি� কেরিছেলন বেল অেনেকর দািব।

�হামস �য আইিরনেক �কােনািদন ভ�লেত পােরনিন, তার �মাণ পরবত�কােল আরও
চারিট কািহিনেত �হামস আইিরেন উে�খ কেরেছন (‘A Case of Identity’, ‘The
Adventure of the Blue Carbuncle’, ‘The Five Orange Pips’ এবং ‘His Last
Bow’).

�শষ করার আেগ �হামস-গেবষক িড মািট�ন ডিকে র ত টা বেল িনই। তাঁর মেত
এসব িকছ� না। মিরয়ািট�র সে  জীবনমরণ সং�ােমর ফেল �হামেসর �ায়ুেত �চ  চাপ
পেড়। � াের  �পৗঁেছােনার পর িতিন এেকবাের �ভেঙ পেড়ন এবং তাঁর �ৃিতশি
�লাপ পায়। িঠক �সই কারেণই িতিন এই ক-বছের ওয়াটসেনর সে  �যাগােযাগ করেত
পােরনিন। �গাটা ঘটনাটা জানেতন একমা� মাই�ফট। িতিনই �ছােটাভাইেয়র �দখােশানা
করেতন। তাঁর আশা িছল ভাই একিদন সু� হেয় আবার �গােয় ািগির �� করেব। তাই
�বকার ি�েটর বািড়র ভাড়াটাও িনয়িমত িমিটেয় �গেছন িতিন। ওয়াটসন বা িমেসস
হাডসনেক িকছ� জানানিন, পােছ তাঁেদর ওপর নজর রাখা মিরয়ািট�র দলবল �ৃিত��
�হামেসর অব�ান �জেন তাঁর �কােনা িত কের। �হামেসর ওই �মেণর ঘটনা তাঁর
অলীক ক�না মা�। িতিন িত�েত �কােনািদন যানইিন। �ৃিত িফের আসার পর মাই�ফট
তাঁেক সব খুেল বেলন। �হামসও �সবাি�য়ান �মারানেক ধরার সংক� িনেয় ল েন
�ফেরন।
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তেব �হামস �য িত�েত যানিন, এটা �মেন িনেত আবার অেনেক নারাজ। �হামস �য
�ােচ�র ধম� ও দাশ�িনকতা িনেয় উৎসাহী, �সটা ওয়াটসন অেনক আেগই ‘The Sign of
the Four’-এ জািনেয়েছন। �হামেসর উৎসােহর িবষয় িনেয় বলেত িগেয় ওয়াটসন
বলেছন, �হামেসর আ�হ িছল, ‘On miracle plays, on medieval pottery, on
stradivarious violins, on the Buddhism of cylon and on the worships of the
future.’ �ধু তাই নয় �হামস এমনভােব কথা বলত ‘as though he had made a
special study of it.’ এ �থেকই পির�ার �বৗ ধেম�র �িত একটা আকষ�ণ �থম �থেকই
শাল�েকর িছল। অ াতবাস �থেক �ফরবার পর শাল�ক আর আেগর শাল�ক িছল না—
�কমন �যন বদেল �গিছল। তাঁর কথাবাত�ার সে  িহরণ� �বৗ ধেম�র িকছ� বাণী অ ুতভােব
িমেল যায়।

উদাহরণ �দওয়া যাক:

১। We reach, we grasp, and what is left in our hands in end? A
shadow.

২। ‘You see, but you do not observe.’

৩। ‘It’s my business to know what other people don’t know.’

এই কথা েলা �যেকােনা আধ�াি ক �র হেতই পারত, িক  এর �িতটাই এক
িডেটকিটেভর মুখ �থেক। �বৗ ধেম�র বাণী �মেন �হামসও িব�াস করেতন, ‘Don’t think.
Look!‘ �কােনা অক��েল িগেয় �হামস আেগ �থেক িকছ� ভাবেতন না। পয�েব ণ
করেতন খঁুিটেয়, তারপর িস া  িনেতন। ‘The Adventure of the Veiled Lodger’
কািহিনেত �দিখ �হামস ‘sitting upon the floor like some strange Buddha, with
crossed legs.’ এই প াসেন বসা বু মূিত�র ধ�ান� অব�া শাল�ক িত�েতই �শেখন,
�যখােন শাল�েকর ভাষায়, ‘I amused myself by visiting Lhasa, and spending some
days with head Llama.’ �হামেসর িকছ� কথা �যন �বৗ  বাণী �থেক ত�েল আনা। �যমন
বু  বলেছন, ‘�য িজিনস যত পির�ার, তােক খঁুেজ পাওয়া তত কিঠন’; শাল�কও
বলেছন, ‘There is nothing so unnatural as the commonplace.’ আর এসব �দেখই
মেন হয় শাল�ক অ ত িত�েত যাবার ব�াপাের ভ�ল বেলনিন।

তেব িঠক কী হেয়িছল �সই �ই বছর নয় মােস? শাল�ক িনেজ নানা জিটল রহস�
সমাধান করেলও তাঁর অ াতবােসর এ রহস� সমাধান কের যানিন িনেজই। িবে�র
���তম �গােয় া িনেজ �য রহস�জাল িবছান, তা �ভদ করা িক এতই সহজ!!
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ওয়াটসেনর কথা

তাঁর নাম জন এইচ ওয়াটসন, যিদও একবার তাঁর �থম �ী তাঁেক �জমস নােম
�ডেকিছেলন (‘The Man with the Twisted Lip’ অিভযােন)। ইংেরজ এবং
ইউেরাপীয়েদর মেধ� সবেচেয় �বিশ �য নামিট �দখা যায়, �সিট হল এই জন। জন শ িট
এেসেছ Johannes �থেক, যার উৎপি  আবার িহ  শ  Johanan. এই Johanan-�ক
�ভেঙ পাই— Jah, মােন ঈ�র এবং chaanach মােন আশীব�াদ। এককথায় ঈ�েরর
আশীব�াদ।

জন ওয়াটসন—�হামেসর সে  �দখা হওয়ার সময়

আবার Watson শ িট এেসেছ Watt-এর পু� বা son �থেক। এই Watt হল Walter
বা জাম�ান Waldhar-এর সংি �প। এর অথ� vald বা শাসন এবং harja বা জনগণ।
জনগেণর শাসক। িক  �ঃেখর িবষয় জন ওয়াটসেনর �কােনা পূব�পু�ষই জাম�ান উ ূত
নন। বরং গেবষকরা �মাণ কেরেছন আিদেত তাঁরা িছেলন �ট। তেব এ পদিব এল
�কমন কের? �িটশ ভাষায় Wat-শে র মােন মাতাল। ফেল Watson হল মাতােলর
�ছেল। জেনর �কােনা এক �ট পূব�পু�ষ �দ�া  মাতাল িছেলন। �গাটা বংশেক �সই
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�থেক এই �ন�াম বেয় চলেত হে । তেব মাতলােমার এই ধারা �য পরবত� �জে ও
অব�াহত িছল, তা িনি�ত। ‘The Sign of the Four’-এ ওয়াটসেনর �সই দাদার কথা
জানা যায় িযিন মাতাল হেয় মারা যান। ‘A Study in Scarlet’-এও ওয়াটসনেক
এেকবাের ��েত �াইেটিরয়ন বাের বেস মদ�পান করেত �দিখ।

বািক রইল H. এই H-এর কী অথ� তা ডেয়ল �কা াও বেল যানিন। শাল�ক িবেশষ
রবাট�স তাঁর ‘Doctor Watson’ �বে  িলেখেছন জেনর মা িছেলন ধম��াণা ক�াথিলক
মিহলা। পুে�র নাম কািড�নাল �হনির িনউম�ােনর নাম অনুসাের রােখন জন �হনির। িক
আেরক িবেশষ  �বল এেত আপি  জািনেয়েছন। ১৮৫২-�ত জেনর জে র সাত বছর
আেগ িনউম�ান ধম� পিরবত�ন কেরন। তাই �জেন�েন িনউম�ােনর নােম �ছেলর নাম
রাখার ��ই �নই। �লিখকা ডেরািথ এল �সয়াস� বরং জািনেয়েছন ওয়াটসেনর বাবা মা
কেঠার ক�াথিলক হেতই পােরন না। কারণ জেনর হাবভােব ধেম�র �িত চরম িনরাসি ই
�দখা যায়। �ছােটা �থেক ক�াথিলক পিরেবেশ �বেড় ওঠা একিট মানুেষর পে  যা
অস�ব। বরং তাঁর মেত ওয়াটসেনর মা িছেলন পূব�-�টল�াে র বািস া। একমা�
�সখােনর অিধবাসীেদর মেধ�ই িকছ�টা রসেবাধ বা িফচেলিম �দখা যায়, যা �টল�াে র
হাইল�া ারেদর মেধ� অনুপি�ত। পাঠেকর মেন থাকেব, ‘The Valley of Fear’-এ
ওয়াটসন স েক� �হামস একিট অ ুত শ  ব�বহার কেরেছন— pawky. শ িট �ট
এবং এর অথ� িফেচল। িমেসস �সয়ারেসর মেত ওয়াটসেনর �ীর ডাকা �জমস শ িট
আকি�ক নয়। এর �িটশ �প হল Hamish. আর তা �থেকই �� ওয়াটসেনর পুেরা
নাম জন হ�ািমস ওয়াটসন।
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ইনফ�াি র তািলকায় জন ওয়াটসন ও জন মুেরর নাম

এ িনেয় অবশ� তক� আরও চলেছ, চলেব। �বাট�, �হামস, হাডসন, হাফহ�াম— এ
ধরেনর নানা িথেয়াির নানা সময় এেসেছ। িক  যুি েত �সয়ােস�রটাই সবেচেয়
�হণেযাগ�। তাই এ িবষেয় আর কথা না বািড়েয় বরং জন� হ�ািমস ওয়াটসেনর জীবনটা
একট� কাছ �থেক �দখা যাক।

১৮৭৮ সােল ওয়াটসন ল ন িব�িবদ�ালয় �থেক ডা াির িডি� পান, একথা িতিন
িনেজই িলেখেছন। তখন অ ত চি�শ বছর বয়েসর নীেচ এ িডি� �কউ �পত না।
�যেহত� ওয়াটসন ছা� িহেসেব অসাধারণ িকছ� িছেলন না, তাই �সখান �থেক িহেসব
কের ১৮৫২ সালেক ওয়াটসেনর জ সাল ধরা হয় (�হামেসর �-বছর আেগ)। তেব
উইিলয়াম ি�থ এক অ ুত আিব�ার কের বেসন। ১৮৬১ সােলর �পনিসলভািনয়ার ২৯
ইনফ�ানি�র তািলকায় িতিন উিনশ বছর বয়িস এক যুবেকর নাম খঁুেজ পান, যার নাম জন
ওয়াটসন। আ�েয�র ব�াপার �সই তািলকায় জন মুের নােম আরও একজন িছেলন।
পাঠেকর মেন থাকেব, ‘A Study in Scarlet’-এ ওয়াটসনেক �ােণ বাঁচায় �য আদ�ািল,
তাঁর নামও িক  মুেরই িছল। এ �থেক ি�থ ধারণা কেরন, ওয়াটসেনর জ  ১৮৪২
সােল। জীবেনর মূল�বান িকছ� বছর িতিন আেমিরকায় কাটান।

ওয়াটসেনর জ িদন বা জ �ান িনেয়ও চরম িবতক� চেলেছ। �কউ বেলন ১৮৫২-৫৫-
র মেধ� আিবংডন, বাক�শায়াের জন �ফয়ারেফাড� ওয়াটসন ও আঁিরেয়টা িরভাস�-এর
ি�তীয় পু� জন-এর জ  হয়। তেব ড িবসে�া একথা মানেত রািজ নন। তাঁর ব ব� হল
‘The Adventure of Black Peter’ বা ‘The Adventure of the Sussex Vampire’-এ
ওয়াটসন �যভােব ওই অ েলর �ভৗেগািলক বা ঐিতহািসক বণ�না িদেয়েছন, তা একমা�
�ানীয় �লােকর পে ই �দওয়া স�ব। তাই সােস ই ওয়াটসেনর জ �ান। ‘The Sign of
the Four’-এর ��েতই ওয়াটসনেক বাইের লা  করেত �দখা যায়। অেনেকর মেত
�সিদন িনেজর জ িদন �সিলে�ট করিছেলন ওয়াটসন। িদনিট ৭ �লাই ধরা হেলও এখন
�হামস িবেশষ রা একমত, �য িদনিট ১৮ �সে �র।

ওয়াটসেনর �ছেলেবলা স েক� িতিন �ায় নীরব। ফেল তাঁর ট�কেরাটাকরা কথাবাত�া
�েড় িকছ�টা ধারণা করা স�ব হেয়েছ। �ছেলেবলার এক বেড়া অংশ িতিন অে�িলয়ায়
কাটান। ‘The Sign of the Four’-এ যখন িতিন ও �মির মর�ান হাত ধরাধির কের
পি েচির লেজর পােশর আবজ�নার �ূপ �দখেছন তখন ওয়াটসন জানান বা�ারােট
থাকেত িতিন এরকম �দেখেছন। তাঁর হাবভাব, মাথা ঠা া রাখা, ডাট�মুেরর কিঠন
অব�ােতও মািনেয় �নওয়া, সব িকছ�ই তাঁর অে�িলয়া বােসর িদেক ইি ত কের।
অেনেকর ধারণা ১৮৫১ �ত বা�ারােট �সানার খিনর �খাঁজ �মলায় ভাগ� অে�ষেণ �সখােন
যান ওয়াটসেনর িপতা। অে�িলয়ােতই জ  হেয়িছল ওয়াটসেনর। িমস �জিনফার �কারিল
অবশ� ওয়াটসেনর িপতা স েক� অ ুত এক তথ� িদেয়েছন। ১৮৬১ সােল অে�িলয়ার
��নান ��শন অতিক�েত আ�মণ কের একদল া। তারা পিরিচত ‘গািড�নার গ�াং’
নােম। এই দেলর �নতা িছেলন উইিলয়াম ওয়াটসন, �ঃেখর িবষয় ��শন লুঠ করেত
িগেয় �গাটা দলই ধরা পেড় এবং ওয়াটসেনর ফাঁিস হয়। �কারিলর মেত এই ওয়াটসনই
জেনর িপতা — িযিন ভাগ� অে�ষেণ এেস অসৎ পেথ চেল যান। জেনর মা এ আঘাত
সইেত পােরন না। িতিন মারা যান। দশ বছেরর অনাথ জন ও তাঁর দাদােক ইংল�াে
�ফরত পািঠেয় �দওয়া হয়, �যখােন এক আ ীয়া তাঁেদর মানুষ কের। িজেনর ধারা �বেয়
বাবার ণ জেনর দাদার মেধ�ও বেত�িছল।
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ইংল�াে  এেস �কান ��েল ওয়াটসন ভরিত হন, তার উে�খও �কাথাও �নই। িক
‘The Adventure of the Naval Treaty’-�ত তাঁর ��েলর ব � পািস� �ফলপস আদেত
লড� �হা�হাে��র ভাগেন। ফেল তাঁরা িন�য়ই �কােনা নামজাদা পাবিলক ��েলই
পড়েতন। তেব ‘The Adventure of the Sussex Vampire’-এ ওয়াটসন জানান ��েল
থাকেত �াকিহেথর হেয় িতিন রাগিব �খলেতন। এটা একটা বেড়া �। তখনকার
ইংল�াে  খুব কম ��েলই রাগিব �খলা হত। আবার �থম �সনাবািহনীেত ঢ�েক ওয়াটসন
বাক�শায়ার �রিজেমে  �যাগ �দন। এসব �থেকই ধারণা করা স�ব ওয়াটসন িনি�তভােব
ওেয়িলংটেন পড়েতন। তখন ওেয়িলংটন �বশ নামকরা পাবিলক ��ল িছল, �সখােন রাগিব
�খলা হত ও ছা�রা �বিশরভাগ �যাগ িদত বাক�শায়ার �রিজেমে । ��ল যা-ই �হাক না
�কন, �সখােন বুট�েম ওয়াটসেনর লকার ন�র �য একি�শ িছল তা িতিন িনেজই �ীকার
কেরেছন (‘The Adventure of the Retired Colourman’)।

ওয়াটসেনর ডা াির জীবন ও �সিনক জীবন স েক� যতট�ক� যা জানা যায়, সবটাই ‘A
Study in Scarlet’-এর �থম পৃ�া �থেক। ��েতই িতিন জানান ১৮৭৮ সােল ল ন
িব�িবদ�ালয় �থেক িতিন ড র অফ �মিডিসন িডি� পান। ফেল তার আেগ ব�ােচলার
িডি� বা M B পান িতিন ১৮৭২ �থেক ৭৭-এর মেধ�। তখনকার িদেন M D করার
িতনরকম উপায় িছল। ছাে�র �মধার উপর িনভ�র কের এই �কাস�িটর �ময়াদ এক �থেক
পাঁচ বছর অবিধ হেত পারত। খুব �মধাবী ছা�রা এক বছর, মধ�মরা িতন এবং িপিছেয়-
পড়া ছা�রা পাঁচ বছের M D করেতন। তেব ওয়াটসন M B-র সে  B S বা
Baccalaureate of Surgery-ও কেরিছেলন িন�য়ই— কারণ যুে  তাঁেক সাজ�েনর কাজ
করেত হত। বাট� বা �স  বাথ�ােলািমউ হসিপটােল হাউস সােজ�ন িহেসেব িতিন কাজ
করেতন, �যখােন ��ামেফাড� তাঁর অধীেন ��সার িছেলন। এই ��ামেফাড�-ই ওয়াটসেনর
সে  �হামেসর আলাপ করান। খুব স�ব ১৮৭০ সােল আেঠেরা বছর বয়েস ওয়াটসন
ডা াির পড়া �� কেরন। ১৮৭৫ নাগাদ M B B S (Lond) িডি� পান। এর পেরর �ই
বছর হাউস সাজ�েনর কাজ কের ১৮৭৭-এ M D-র আেবদন কেরন। তাঁর �মধা, �রজা�
ও কাজ �দেখ মা� এক বছেরই তাঁেক িডি� �দওয়া হেয়িছল।

 

আফগান যু ে � (১৮৮০)

তেব ড �পেনেলর মেত ১৮৭০ �থেক ৭২ পয�  M B করার সময় ওয়াটসন ল ন নয়
এিডনবরােত পড়া�েনা কেরন। ডেয়েলর �ছােটাগ� ‘The Field Bazaar‘-এ �দিখ
ওয়াটসনেক �হামস বলেছন, ‘হাঁটবার সময় ত�িম খােমর উলেটা িদকটা আমার িদেক ধের
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িছেল। আর আিম �দখলাম, �সই ঢােলর মেতা নকশাটা যা �তামার পুেরােনা কেলজ
ি�েকট িটেমর ক�ােপও রেয়েছ। আবার পির�ার হেয় �গল, আেবদনিট এেসেছ
এিডনবরা িব�িবদ�ালেয়র কাছ �থেক—’ িক  বােট� হাউস সাজ�েনর চাকির �ছেড় যুে
�যাগ �দবার �বু�ি  ওয়াটসেনর �কন হল? কী ঘেটিছল বােট�? যার জন� ওয়াটসন িনি�ত
ভিবষ�ৎ �ছেড় অিনি�েতর পেথ পািড় িদেত বাধ� হন? ওয়াটসন �স-িবষেয় নীরব, �ধু
একবারই বেলেছন ঘটনািট িছল ‘Undissuadable, shameless, ridiculous, and above
all unconcealed.’ িবেশষ েদর অনুমান কারণ নারীঘিটত �ক া। এলমার �ডিভেসর
মেত �কােনা অিভেন�ী বা গািয়কার ��েম পেড় বােট� িনেজর জায়গা খুইেয়িছেলন
ওয়াটসন। অগত�া িতিন �সনাবািহনীেত �যাগ �দন, ১৮৭৯-র �ীে�। ��িনং অে াবর
মােস �� হেয় ১৮৮০-র মােচ� �শষ হয়। ��িনং �শষ হওয়ার পর ওয়াটসনেক িফফথ
নরথা�ারল�া  ফ�িসিলয়াের অ�ািস��া  সাজ�েনর পেদ বহাল হয়। �সসময় ফ�িসিলয়ারেক
ভারেত পাঠােনা হয় (ইিতহাসও তাই বেল)। ফেল �সই দেলর সে  ওয়াটসনেকও
ভারেত আসেত হয়। পেথ, জাহােজ থাকেত খবর পাওয়া যায় ি�তীয় আফগান যু  ��
হেয়েছ।

িক  ইিতহাস �তা বেল ি�তীয় আফগান যুে র �� ১৮৬৮ সােল— ওয়াটসন যখন
��ল ছা�! িম. িক�াল গেবষণা কের �দিখেয়েছন, যু  ১৮৬৮-�ত �� হেলও মােঝ
িকছ�িদন শাি  বজায় িছল। ১৮৮০-র �লাইেত আয়ুব খান �সন�সাম  �জাগাড় কের
আবার ি�িটশ �সন�র ওপর আ�মণ হােনন। ওয়াটসন খুব স�ব এর কথাই বেলেছন।
সিত� বলেত ১৮৮০-র ২৭ �লাই �মইওয়াে  একিট লড়াই িদেয় এর সূচনা হয়।

�বাে� �পৗঁেছ ওয়াটসনেক িনেদ�শ �দওয়া হয় যত তাড়াতািড় �মইওয়াে  �পৗঁেছােনার
জন�। সবেচেয় তাড়াতািড় যাওয়া �যত ই াস ভ�ািল �রলওেয় �চেপ সুক�র হেয়। িস �
�থেক জােকাবাবাদ হেয় িসিব, �মাট ১৫৯ মাইল উেট �চেপ পার হেত হেয়িছল
ওয়াটসনেক। উেটর ক�ারাভান �কােয়টা যাবার সময় যখন �বালান পাস পার হে ,
�সখােনই িছল গািজ দসু�েদর �ডরা। �কােনা�েম �স-রা�া পার হেয় ওয়াটসন
�সন�বািহনীেত �যাগ িদেলন তখনকার আবহাওয়ার সংবাদ �থেক জানেত পাির, হাওয়া
িছল �কেনা আর তাপমা�া ১৪০ িডি� ফােরনহাইট। অত গরেম ি�িটশ বািহনী �ায়
�িবর হেয় যায়। তাঁবু েলা �ায় উেনােনর মেতা �তেত থাকত। �সসমেয়র �রকড� �ঘঁেট
�দখেত পাই, ওয়াটসন বািহনীেত �যাগ �দবার �ই িদেনর মেধ� ১৪জন �সনা গরেম ও
িডহাইে�শেন মারা যান। ওয়াটসন ভাগ�বান। �সখান �থেক ওয়াটসনেক পাঠােনা হল
কা াহােরর আিম� হসিপটােল। কা াহােরর তাপমা�া অেপ াক�ত কম। ভােলাই চলিছল
িক  িঠক এই জায়গায় অ ুত একটা ঘটনা ঘটল। ওয়াটসেনর িনেজর জবািনেত ‘I was
removed from the brigade.’— চমেক ওঠার মেতা ব�াপার। ড আেন�� ুমিফ�
�জসলােরর মেত ‘�কােনা অজানা কারেণ ওয়াটসনেক সিরেয় �দওয়া হেয়িছল। িঠক �য
কারেণ তাঁর �কােনা ��ােমাশন বা �মেডল লাভও হয়িন। তাঁর �কাট� মাশ�াল, �জল হয়িন,
পরবত�কােল তাঁর চির� �থেক �দিখ িতিন মদ�প বা ঝগ�েটও নন। তেব হঠাৎ এই
অপসারণ �কন? একটাই কারণ রেয় যায়, ওয়াটসন �কান �যৗন �রােগ আ�া
হেয়িছেলন— িসিফিলস িকংবা গেনািরয়া, যা তখনকার �সনােদর মেধ� খুব সাধারণ এক
�রাগ িছল। ওয়াটসন খুব স�ব তী� গেনািরয়ায় আ�া  হন। ফেল তাঁেক �ফেলই বািকরা
এিগেয় �গিছল।’ �রাগমু  হেল তাঁেক �েড় �দওয়া হয় 66th Foot-এ, যার �নতা
িছেলন ি�েগিডয়ার �জনােরল বােরাজ। এই দলিটই �মইওয়াে  যুে  �গিছল।
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১৮৮০ সােলর ৪ �লাই ২,৪৫৩ জন �সন� িনেয় এই দল �হলম  নদী পার হেয়
িগিরসক-এ একরাত িব�াম �নন। পরিদন সকােল ছয় �কা ািন �সন�, ওয়াটসন-সহ
�লফেটনা  কেন�ল �জমস গলে�ইেথর �নত�ে� আয়ুব খােনর িব�ে  রওনা হয়।
�মইওয়াে  যু  বােধ। বােরােজর দল িপছ� হটেত �� কেরন এবং আবার �গাটা দল
�হলম  �পিরেয় কা াহাের িগেয় নত�ন �সনা ও অে�র অেপ া করেত থােক। ১৮৮০-র
২৭ �লাই, ম লবার সকাল ন-টায় �মইওয়াে র ভয়ানক যু  আর� হয়। এেত ২,৭৩৪
জন ি�িটশ �সনা �যাগ �দয়, যার ৯৩৪ জন মারা যায় ও ১৭৫ (যােদর মেধ� �-জন
অিফসারও িছল) আহত হয়। ৬৬ ফ�ট দেলর দশ অিফসার ও ২৭৫ �সন� মারা যায় ও
৩৩ জন আহত হয়। সে  ছ-টায় জীিবত �সন�রা কা াহাের পািলেয় বাঁেচ। �সসময়ও
গািজরা �মাগত িল বষ�ণ করিছল। �সিদন তাপমা�া �ায় ১০৫ িডি� ফােরনহাইট—
অিধকাংশ �সন� গরেমর �চােটই �াণ হারায়। ওয়াটসেনর কী হল?

ওয়াটসেনর মেত িতিনও আহত হেয়িছেলন। একিট �জজাইল বুেলট তাঁেক আহত
কের। িক  বুেলটিট িঠক �কাথায় �লেগিছল? কাঁেধ? পােয়? নািক… আেগ �স-সমস�ার
সমাধান করা যাক।
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বুেলটটা িঠক �কাথায় �লেগিছল?

১৮৮০ সােলর ২৭ �লাই জন এইচ ওয়াটসন, এম িড মাইওয়ােনর ভয়াবহ যুে
সহকারী সাজ�েনর দািয়� পালন করিছেলন। আচমকা একটা �জজাইল বুেলট তাঁর কাঁেধ
এেস লােগ। বুেলটিট তাঁর হাড় িড়েয় �দয় ও সাবে িভয়ান ধমনী �ঘঁেষ চেল যায়।

‘A Study in Scarlet’-এর ��েতই ��থ�হীন ভাষায় িনেজই এ অিভ তার কথা
জািনেয়েছন ডা ওয়াটসন। এর �থেক �� ও পির�ার িকছ� হেতই পাের না। তবু এ
ঘটনার আট বছর বােদ ১৮৮৮-র �সে �ের ‘The Sign of the Four’-এ �সই
ওয়াটসনই জানাে ন িতিন তাঁর বুেলট লাগা ‘পা’-এর য  িনে ন। ওয়াটসন িলখেছন, ‘I
had had a Jezail bullet through it sometime before and though it did not
prevent me from walking it ached wearily at every change in the weather.’
িনেজেক িতিন বণ�না িদেয়েছন , ‘An army surgeon with a weak leg‘ বেল। �হামসও
বার বার সে�েহ বেলেছন, ছয় মাইল হাঁটেত পারেব �তা ওয়াটসন? �তামার পা এই
ধকল িনেত পারেব �তা? আর এখান �থেকই ��টার উৎপি । বুেলটটা তেব �কাথায়
�লেগিছল?

মূল �সে  যাবার আেগ একবার �দেখ িনই, �য �জজাইল বুেলট এই অপকেম�র জন�
দায়ী, �সই বুেলটিট আসেল কীরকম? �জজাইল কথািট এেসেছ পসত� ভাষার �জিজল
�থেক। হােত বানােনা এই ধরেনর ব �ক যু  অেপ া ব�ি গত কােজ �বিশ ব�বহার
করা হত। এ ব �েকর �বিশ��ই িছল িবশাল ল�া ব�ােরল আর বুেলট হত ০.৫০ বা
০.৭৫ ক�ািলবােরর, �যখােন আেমিরকা বা ইউেরােপর রাইেফল বেড়ােজার ০.৪৫
ক�ািলবােরর হত। �জজাইল ব �েকর ওজন হত ১২ �থেক ১৪ পাউ । এত ভারী
হওয়ায় এ ব �ক িপছেন ধা া িদত কম। িল �ছাড়া হত ‘ম�াচলক’ প িতেত— অথ�াৎ
আ ন ��েল িলেক ধা া িদেয় �বর করা হত। ি�গােরর �কােনা ব�াপারই িছল না।
িক  ব �েক অবশ� ি�গার িদেয় িল চালােনার ব�ব�াও থাকত। এর বাঁেট সু র
কা�কায� করা আর অ ুত এক বাঁক �দখা �যত, যা �দেখ অন� রাইেফল �থেক
�জজাইলেক এেকবােরই আলাদা করা যায়। ইংেরজ-আফগান যুে  ি�িটশেদর িব�ে  এ
ব �ক ব�াপকভােব ব�ব�ত হত। তেব এ ব �কেক যিদ �কউ অমর কের থােকন, িতিন
অবশ�ই ডা ওয়াটসন।
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ওয়াটসেনর আঘাত (িশ�ী হািচনসন)
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যু ে � �থেক ওয়াটসেনর পলায়ন (িশ�ী িরচাড� ডি�থ)

যা বলিছলাম, ওয়াটসেনর আঘাত তেব িঠক �কাথায় �লেগিছল? ‘A Study in
Scarlet’-এ জানেত পাির আঘাত �লেগিছল তাঁর বাঁ-িদেক, কারণ �হামস বেলন, ‘His
left arm has been injured. He holds it in stiff and unnatural manner.’ বুেলটিট
তাঁর হাড় ঁিড়েয় িদেয়িছল। অি�-িবেশষ  ডা �রানা� হ�ামে র মেত এই হাড়িট
যত�র স�ব �ািভেকল অথবা কলারেবান। অবশ� ডা �জ ডবিলউ �সািভন অন� মত
�পাষণ কেরন। তাঁর মেত হাড়িট বাঁ-িদেকর িহউেমরাস, ��াপুলা অথবা িরব �বান। তেব
িরব �বান বা পাঁজেরর হােড় বুেলট লাগেল �য পিরমাণ র রণ হেব, তােত
সাবে িভয়ান ধমনী িছ িভ  হবার কথা। িক  ওয়াটসেনর মেত বুেলটিট ধমনী �ঘঁেষ
�বিরেয় �গিছল। অথ�াৎ �য হাড়িট �ভেঙিছল, �সিট এর িঠক ওপেরর হাড় বা �ািভকল।
বুেলেটর আঘােত �ািভকল ঁেড়া হেয় �গেলও এই িবেশষ হাড়িট অন� সব হােড়র
�চেয় ত �জাড়া লােগ। তবুও একটা কািঠন� �থেকই যায়, িঠক �যটা ওয়াটসেনর �বলায়
হেয়িছল। অথ�াৎ আঠাশ বছর বয়িস ত�ণ ডা ওয়াটসেনর কাঁেধর পােশ একটা �জজাইল
বুেলট লাগল। িক  তার জন� ওয়াটসনেক তাঁর আদ�ািলর কাঁেধ কের বেয় িনেয় িগেয়
�ঘাড়ার িপেঠ চািপেয় �াণ বাঁচােত হল �কন? ওয়াটসন �তা চল ি রিহত িছেলন না!
ডা �সািভেনর মেত বুেলটিট ওয়াটসেনর বাঁ �ািভেকেলর ওপের িব  কের; ওয়াটসন
তখন ঝ�ঁেক একজন �রাগীর িচিকৎসা করিছেলন। ফেল বুেলটিট �সাজা �দেহর �ভতের
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সাবে িভয়ান আট�াির �ঘঁেষ, বাঁ-��াপুলা চ�রমার কের �ম�দ  বরাবর িগেয় বাঁ-পােয়র
কাপ মাসেল ি�র হয়। তাই পােয়র সমস�ার কারণও �সই বুেলটিট। ১৮৮১ অবিধ কাঁেধর
ব�থা ওয়াটসনেক পীড়া িদেলও ১৮৮৭-র মেধ� �স-ব�থা �সের �গেছ। মােঝমেধ� ঋত�
পিরবত�েন পােয়র �বদনাটা একট� চাগাড় িদেলও �মাটামুিট ওয়াটসন সু�ই থাকেতন।

�জজাইল ব �ক হােত আফগান �যা া

তেব ঘাড় িদেয় �ঢাকা িলর পা অবিধ গমনেক অেনেকই �মেন িনেত পােরনিন।
তাঁেদর মেত একিট নয়, �িট বুেলট �সিদন িব  কেরিছল ওয়াটসনেক। একিট কাঁেধ,
অপরিট পােয়। িক  যিদ �সটাই হয়, তাহেল ওয়াটসন এত িনিদ��ভােব কাঁেধর �চােটর
কথা বলেলও পােয়র �চাট এিড়েয় �গেলন �কন? এখােন িকছ� িবেশষ  চাপা �হেস
বেলন �য ি�তীয় িলিট পােয় লােগিন, বরং প�াে েশর এমন এক অে  �লেগিছল �য
ওয়াটসন ল ায় বলেত পােরনিন। �ঘাড়ার িপেঠ তাঁর আদ�ািল তাঁেক চািপেয় �দন।
�সখােন �যা ােদর উলেটা কের চাপােনা হত। �ঘাড়ার একিদেক ঝ�লত হাত আর মাথা;
অন�িদেক পা। িনত�েত িল লাগেলই আদ�ািলর পে  এমনটা করা স�ব। জন বল তাই
িনি�তভােবই বেলেছন �য ডা ওয়াটসন এক �রাগীেক ঝ�ঁেক িচিকৎসার সময় তাঁর বাম
িনতে� িল এেস লােগ। �সের যাবার পরও ওয়াটসন �য ব�িদন নারীসে  আসি
�দখানিন, তারও কারণ �চােটর এই অ ুত �ান। ডা স�ামুেয়ল িমকার আরও একধাপ
এিগেয় �চােটর �ানেক �দেহর প�াদভাগ �থেক অ�ভােগ িনেয় এেসেছন। ‘Watson
Medicus‘ নােমর �বে  নানা যুি র �শেষ িতিন উপসংহার �টেনেছন এই বেল, ‘So I
would simply call attention to the fact that all three of Watson’s marriages were
childless.’ অেনেকর আবার এই মত �য �ঘাড়ার িপেঠ যু  �থেক পালােনার সময় ি�তীয়
বুেলটিট ওয়াটসনেক আহত কের।
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ওরে স জাহাজ— যা �চেপ ওয়াটসন �দেশ �ফেরন

একটা �িতযুি ও আেছ। ওয়াটসেনর পােয়র আঘােতর �িত �হামেসর ক�ণা �দেখ
মেন হয় ি�তীয় আঘাতিট �হামেসর সহেযাগী হবার পরই ওয়াটসন লাভ কেরন। হয়েতা
�কােনা �কেস, �যটা ভ�তাবশত অথবা শাল�ক �ঃখ পােবন �ভেব ওয়াটসন �কােনািদন
�কাশ কেরনিন। খুব স�ব ১৮৮৮-র এি�েলর �শষ বা �ম-র ��েত ওয়াটসেনর এই
�চাট লােগ। িক  �খাদ ল েন তাঁেক �জজাইল বুেলট মারল �ক? �স-�� �থেকই যায়।
�চােটর কারণ যা-ই �হাক ‘The Sign of the Four’-এর একমােসর মেধ�ই ঘটা ‘The
Hound of the Baskervilles’-এ �দখিছ ওয়াটসন মাইেলর পর মাইল হাঁটেছন, িটলায়
চড়েছন— অথ�াৎ তাঁর �চাট স ূণ� �সের িগেয়িছল।bo
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আবার ওয়াটসন

আহত ওয়াটসন �পেশায়ার হাসপাতােল ভরিত রইেলন। খুব স�ব ১৮৮০-র অগাে�র
�শেষ িতিন ছাড়া পাওয়ার অব�ায় আেসন। িক  তারপরই তাঁেক আ�মণ কের ভয়াবহ
আি ক �রাগ। অবশ� ডা লুই হাউসার �দিখেয়েছন ওয়াটসন যােক আি ক বলেছন, তা
আেদৗ আি ক নয়। জাম�ািনর ডা এবাথ� তখনও ব�ািসলাস টাইিফ আিব�ার কেরনিন।
ওয়াটসেনর আি ক আসেল টাইফেয়ডই িছল। টাইফেয়েডর সময়কাল িতন স াহ �থেক
এক মাস। তবু ওয়াটসন ‘For months my life was despired of‘ বেলেছন।
িবেশষ েদর ধারণা যু া , �রাগশয�ায় ীণ ওয়াটসেনর কােছ এক মাসই ব� মােসর
সমান মেন হি ল। সু� হবার পর �মিডক�াল �বাড� তাঁেক ইংল�াে  �ফরত পাঠােনার
িস া  �নয়।

ওয়াটসেনর �ফরাও এক ল�া যা�া। ��েন কের �ায় হাজার মাইল পার হেয়
�পেশায়ার �থেক করািচ, করািচ ব র �থেক জলপেথ ৬০০ মাইল �পিরেয় �বাে�।
জাহাজঘাটার লগ বুক �থেক �দখেত পাই Orontes নােম একিট জাহাজ ১ �সে �র
�বাে� ব ের এেস �ভেড়। পের ৩১ অে াবর, ১৮৮০�ত �সিটই �বাে� �থেক ইংল�াে র
�পাট�সমাউেথ রওনা হয়। ১৬ নেভ�র জাহাজিট মা�া �পৗঁেছায় এবং ২৬ নেভ�র,
��বার িবেকেল �পাট�সমাউেথ িগেয় �ভেড়। লগবুেক �লখা ‘bringing home the first
troops from Afghanistan including eighteen invalids‘— িনি�তভােব এেদর মেধ�
ওয়াটসনও িছেলন। কারণ ওয়াটসেনর �লখােতও পাই, ‘landed a month later on
Portsmouth jetty.’ �পাট�সমাউেথ �পৗঁেছ ওয়াটসন একিট ��ন ধের ৭৪ মাইল �েরর
ল েন পািড় �দন— সময় লােগ এক ঘ া পেনেরা িমিনট।

ল েন িকছ�িদন ��াে র ধাের �াইেভট �হােটেল কাটান ওয়াটসন। খুব স�ব �ােভন
�হােটেল বা ওসমে  িছেলন িতিন। আেয়িশ জীবনযাপেন হােতর পয়সা ত খরচ হেয়
যাি ল। ভাবেলন স�ার একটা আ�ানা খঁুজেবন। এমন কপাল, �সিদনই �াইেটিরয়ন
বােরর সামেন তাঁর সে  ��সার ��ামেফােড�র �দখা। ��ামেফাড� ওয়াটসনেক �সিদনই
�হামেসর সে  �দখা করােলন। �সিদন সে েবলােতই ওয়াটসন তি�ত�া িনেয় �হােটল
�ছেড় ২২১, িব, �বকার ি�েট এেস উঠেলন। �হামস এেলন পরিদন সকাল �বলায়। সৃি�
হল পৃিথবীর ���তম �িটর…
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সহযা�া, িববাহ এবং �ীগণ

�কমন �দখেত িছেলন ডা ওয়াটসন? মাঝাির আকােরর, গাঁ ােগা া, �চৗেকা িচবুক, চওড়া
ঘাড় আর �মাটা �গাঁফওয়ালা এক মানুষ। �হামেসর সে  �থম �দখা হওয়ার সময় তাঁর
গােয়র রং বাদােমর মেতা হেয় �গিছল। বাঁ-হাত অ�াভািবক শ  কের রাখেতন। ধীের
ধীের �স-সমস�া �সের �গেলও �বশ িকছ�িদন পােয়র য ণা তাঁেক ভ�িগেয়িছল। শাল�েকর
মেতা িতিনও পাইপ িবলাসী িছেলন, মােঝ মােঝই বাইের লা  করেত পছ  করেতন,
ঘুম �থেক �বলা কের উঠেতন। ওয়াটসন িবষেয় কত কী জািন আমরা। এমনকী এটাও
জািন �য তাঁর আিম� �পনশন জমা আেছ চ�ািরং �েসর Cox and Co.-এ এক পুেরােনা
�তাবড়ােনা িটেনর বাে , যার গােয় �লখা John H Watson, M D, Late Indian Army.
িক  �সই �ভালাভালা মানুষিটর িববািহত জীবন বা �ীেদর স েক� এমন �ঘারােলা রহস�
রেয় �গেছ, যা বলার নয়।

ওয়াটসন কতবার িবেয় কেরিছেলন এবং তাঁর ক-িট �ী িছল, তা িনেয় িবেশষ রা
�চ�র চ�েলাচ�িল কেরেছন। যিদ ‘The Sign of the Four’-এর �মির মর�ানেকই তাঁর �ী
ধির, তেব তাঁর িববাহ হয় ১৮৮৯-এর ১ �ম। �সে ে� এর আেগর অিভযান, �যমন
‘The Adventure of the Noble Bachelor‘ িকংবা ‘The Adventure of the Second
Stain‘-এ ওয়াটসন �য ‘my marriage’ বা ‘shortly after my marriage’-এর উে�খ
কেরেছন, �সটা তেব কী? আবার ১৮৯২�ত �মিরর মৃত��র পেরর িবিভ  অিভযােন �য
�ীর উে�খ আেছ িতিনই-বা �ক? তে র কচকিচর মেধ� না িগেয় আপাতত গেবষকরা
�য িস াে  এেসেছন, �সটাই বিল— ওয়াটসন িতনবার িববাহব েন আব  হেয়িছেলন।

১৮৮৩-র এি�েল �হামস ও ওয়াটসন সদ� ��াক �মারান �থেক ‘Speckled Band‘-
এর অিভযান �শেষ �বকার ি�েটর বািড়েত �ফেরন। �সিদন �থেক ১৮৮৬-র অে াবর
পয�  �হামস-ওয়াটসেনর �কােনা অিভযােনর কথা পাই না। কারণ একটাই, এসময়
ওয়াটসন আেমিরকায় িছেলন। ��াক �মারান �থেক িফেরই ওয়াটসন এক �টিল�াম পান।
তাঁর বড়দা সান�াি সেকােত মদ�প ও সব��া  অব�ায় পেড় আেছন। �হামসেক
িব�ািরত জানােলন না ওয়াটসন। �ধু বলেলন এক আ ীয় অসু�। আরনসওয়াথ� কােসল,
ডারিলংটেনর �কস ও ��াি েনিভয়ার রাজার সমস�া সমাধান কের �হামস তখন �বশ �-
পয়সার মুখ �দেখেছন। িতিন িনেজর �চকবই ওয়াটসনেক িদেয় বলেলন, ‘যা চাই, ত�েল
িনেয়া, তলায় আমার সই করা আেছ।’

বছরখােনক দাদার কােছ �থেক, তাঁেক সু� কের ১৮৮৪-র বসে  ওয়াটসন �দখেলন
�হামেসর �থেক ধার �নওয়া টাকার �বিশটাই �শষ। ফেল �স-টাকা �তালার জন� ওয়াটসন
সান�াি সেকােত িনেজর �চ�ার খুেল বসেলন। ভাগ� সহায়। দা�ণ পসার হল তাঁর।
�সখােনই এক �রািগণী িহেসেব সাতাশ বছর বয়িস কন�া  অ�াডােমর সে  আলাপ হল
তাঁর। ওয়াটসন তখন বি�শ। অসামান�া সু রী না হেলও কন�াে র �িত ওয়াটসন
আক�� হেলন। �গাল মুখ, পু� �ঠাঁট, বাদািম চ�ল এই �মেয়িটর সমু�নীল �চাখ �দেখ
�মািহত হেলন ডা ার। িতিন এেকবাের ঘেরায়া এই �মেয়িটর সে  ১৮৮৫-র এি�েল
িববাহব েন আব  হন।
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১৮৮৬-র গরমকােল ওয়াটসন িফের �যেত চান ইংল�াে । �হামসেক তাঁর ঋণ �শাধ
করেতই হেব। তেব �সযা�া �ীেক িনেয় �গেলন না িতিন। খুব িশগিগরই নত�ন বাসা কের
�ীেক �ডেক �নেবন, এ আ�াস িদেলন। ইংল�াে  �পৗঁেছ ব � �কানান ডেয়েলর সে
কথা বেল ‘Beeton’s Annual’-এ তাঁর �থম অিভযান ‘A Study in Scarlet’ িলেখ
পাঠােলন (যা ১৮৮৭-র বেড়ািদেন ছাপা হয়)। উপন�াসিট িলেখই িতিন কন�া েক
ইংল�াে  আসেত বেলন। ১ নেভ�র, ১৮৮৬, �সামবার �পাট�সমাউেথ কন�াে র জাহাজ
এেস �ভেড়। �সিদনই ওয়াটসন �বকার ি�েটর বািড় �ছেড় নত�ন বািড়েত উঠেলন। এবার
আর ভাড়াবািড় নয়। �কনিসংটেন �ছােটা একিট বািড়, লােগায়া �চ�ার। �সটাই হল
ওয়াটসেনর িঠকানা।

একবছর �ে র মেতা �কেট �গল। আরও িকছ� নত�ন অিভযান, ‘Beeton’s’-এ
উপন�াস �কাশ, সব িমিলেয় ওয়াটসন তখন স ম �েগ�। �কনিসংটেন পসার �তমন
ভােলা না হেলও চেল যাি ল। িক  ১৮৮৮-র জানুয়ািরর �থম স ােহই িবনা �মেঘ
ব�পাত। মা� িতনিদেনর িডপেথিরয়ার আ�মেণ মারা �গেলন কন�া  ওয়াটসন। জেনর
সারা �িনয়া �যন অ কার হেয় এল। এই িবপেদর িদেন ব �র পােশ দাঁড়ােলন শাল�ক।
‘�বকার ি�েট চেল এেসা। �তামার �চয়ারটা এখনও খািল পেড় আেছ। কােজ ড�িবেয় দাও
িনেজেক।’ ১৮৮৮-র �সই জানুয়ািরেত �হামস আবার িফিরেয় িনেয় এেলন তাঁর
িচরবা বিটেক। তেব �বিশিদন এই �ঃখজােল কাটােত হয়িন ওয়াটসনেক। ১৮৮৮-র
�সে �েরই �হামেসর কােছ িনেজর সমস�া িনেয় এেলন িমস �মির মর�ান�। ‘The Sign
of the Four’-এর অিভযােন �-জেনর ঘিন�তা �ণেয় পিরণত হয়। ১৮৮৯-র ১�ম
ওয়াটসন �মিরেক িবেয় কেরন। এবার অবশ� ওয়াটসন বাসা ভাড়া �নন প�ািডংটেন।
‘The Adventure of the Stockbroker’s Clerk’-এর িম ফা�িকয়ারই স�বত বািড় খঁুেজ
িদেয়িছেলন। কন�াে র �ৃিতেত ভরা �কনিসংটেনর বািড় িবি� কের �দন ওয়াটসন।
একিদেক শােপ বর হয়। প�ািডংটেন ওয়াটসেনর পসার বােড় � � কের। কােজর এমন
চাপ, ১৮৮৯-এর অগাে� �মির যখন সাউথ িস ঘুরেত যান, তখন ইে  থাকেলও
ওয়াটসন তাঁর সে  �যেত পােরনিন। �সসময় একিদন �বকার ি�েট এেস তাঁর বরং
লাভই হেয়িছল। িতিন ‘The Adventure of the Carboard Box‘ অিভযােনর সা ী
থাকেত �পেরিছেলন। ১৮৯০ �ত ওয়াটসন িনেজর ��াকিটস িনেয় এতটাই ব�� িছেলন
�য মা� িতনিট �কেস �হামেসর স ী হেত �পেরিছেলন।

ক  অ�া  �কাং—এখােনই জমা থাকত ওয়াটসেনর �তার

১৮৯১-এর ৪ �ম �হামস গােয়ব হেয় �গেলন। �িনয়ার অেনেকর মেতা ওয়াটসন
ভাবেলন িতিন মারা �গেছন। ব�িথত িচ  ওয়াটসন ড�েব �গেলন ��াকিটেস িক  তা বেল
িশহরন জাগােনা অপরােধর িববরণ পড়েত ভ�লেতন না। এভােবই জানেত পােরন
�রানা� অ�ােডয়ােরর অ ুত খুেনর কথা আর �সই সূ� ধেরই ১৮৯৪-এর ৫ এি�ল
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শাল�েকর সে  আবার �দখা হল তাঁর। তেব এর মেধ� আরও এক �ঘ�টনা ঘেট �গিছল
ওয়াটসেনর জীবেন। �মির �� �থেকই �গণা িছেলন। ‘The Sign of the Four’-এই �-
বার সামান� উে জনােতই অ ান হেয় �গিছেলন িতিন। ডা ার হেয়ও ওয়াটসন
�বােঝনিন, তাঁর �দয  �ব�ল। িকংবা বুঝেলও ��েম অ  হেয় িবেশষ গা কেরনিন।
১৮৯২-এর ��েত হঠাৎ হাট� অ�াটাক হেয় �মিরর মৃত�� হয়। ফেল �হামস িফের আসার
পর আবার �িটেত �িটেত �বকার ি�েট থাকেত �� কেরন।

মােঝ �কেট �গেছ �বশ কেয়ক বছর। ১৯০২ সােলর �লাই মাস। িঠক �য মােস
�হামস �লিড �াি স কারফ�াে র রহস� �ভদ কেরন, ওয়াটসেনর উনপ াশ বছর বয়স,
— ওয়াটসন আবার ��েম পড়েলন। �চ  বৃি�েত ছ�াকড়াগািড় পাওয়া যাি ল না। ফেল
�শয়াের এক মিহলার সে  আসেত বাধ� হেলন। পেথই আলাপ। ঘের �ঢাকার সে সে
�হামস বলেলন, ‘গািড়েত এক স ীর সে  এেল �দখেত পাি । নইেল এত বৃি�েত
গািড়র ডান িদেকর জানলায় বসার �কােনা কারণই �নই। আর �তামার মুেখর খুিশ খুিশ
হািসই বেল িদে , উিন স ী না হেয় সি নী হবার স�াবনাই �বিশ!’ ‘কী কের বুঝেল
আিম গািড়র ডান িদেক বেসিছলাম?’ ‘খুব সহজ ওয়াটসন, �তামার �কােট�র ডান িদকটা
বৃি�র ছাঁেট এেকবাের িভেজ �গেছ।’

�হামস িবেশষ েদর অনুমান এই অ াতপিরচয় মিহলার সে  ১৯০২-এর অে াবের
ওয়াটসেনর িবেয় হয়। তাঁরা বাসাভাড়া �নন ক�ইন অ�ান ি�েট। এবারও ওয়াটসেনর
পসার ফ�েলেফ�েপ ওেঠ। নারীভাগ� ওয়াটসেনর িচরকালই ভােলা। সােধ িক �হামস
বেলিছেলন, ‘the fair sex is your department, Watson.’
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ওয়াটসেনর সালতামািম

‘িম শাল�ক �হামস �মাট �তইশ বছর ��াকিটস কেরিছেলন… যার মেধ� সেতেরা বছর
তাঁর সে  থাকার ও তাঁর কােজর �নাট �নবার �সৗভাগ� আমার হেয়েছ’ (‘Veiled
Lodger’). এই সেতেরা বছেরর �থম দশ বছেরর িহেসব পাওয়া যায় ১৮৮১-র মাচ�
�থেক (‘A Study in Scarlet’), ১৮৯১-র �ম পয�  (‘The Final Problem’). মােঝ িতন
বছর অ াতবােসর পের এি�ল ১৮৯৪ �ত ‘Empty House’-এর অিভযােন আবার �িট
বাঁেধন �হামস-ওয়াটসন, যা চেল ১৯০৩ সােল �হামেসর পাকাপািক অবসর �নওয়া পয�
— মােন এক�েন হল নয় বছর ছয় মাস। �মাট সােড় উিনশ বছর। বািক আড়াই বছর
তেব কী হল? হয় ওয়াটসন �সসময় �হামেসর কীিত�কলাপ িলেখ রােখনিন, অথবা
�হামসেক �সটা িনেজর হােতই করেত হেয়িছল।

‘The Adventure of the Bruce-Partington Plans’-এ �দিখ ১৮৯৫-এর �শষ িদেক
ওয়াটসন �বকার ি�েট থাকেছন, আবার ‘Veiled Lodger’-এ �দখেত পাই ১৮৯৬-এর
অে াবের িতিন �হামেসর সে  থােকন না। মােঝর এই এক বছর আমােদর �সই হারােনা
সমেয়র একটা। আবার ১৯০১-এর �ম (‘Priory School’) �থেক ১৯০২-এর �ম
(‘Shoscombe Old Place’)-র মেধ� �হামেসর �কােনা �কেসর িহসাব পাওয়া যাে  না।
অথ�াৎ ছয় মােসর �কােনা িহেসব িমলল না �শষ পয� । িক  আড়াই বছর না, ‘A Study
in Scarlet’ (মাচ�, ১৮৮১) �থেক পেরর �কস ‘Speckled Band’-এর (এি�ল, ১৮৮৩)
মােঝর সময় �ই বছর এবং িঠক তার পেরর �কস ‘Resident Patient’-এর মধ�বত�
সময় িতন বছেরর �বিশ (অে াবর, ১৮৮৬)।

ব� �হামস িবেশষে র মেত ওয়াটসন তখন আেদৗ ইংল�াে ই িছেলন না। �কউ বেল
িতিন ভারেত িফের এেসিছেলন। কােরা মেত িতিন ইউেরাপ বা আি�কা এবং অে�িলয়ায়
�ঘারাঘুির কেরিছেলন �সসময়, �য কারেণ ‘The Sign of the Four’-এ িতিন িনেজ
‘three separate continents‘ �ঘারার কথা বেলেছন। তেব ড ডবিলউ এস িবে�ার ধারণা
এই সময় �গাটাটাই ওয়াটসন িছেলন আেমিরকায়। তাঁর মেত �হামেসর একেশার ওপর
�কেসর মেধ� ওয়াটসন �বেছ িনেয়েছন ষাটিট। এই ষাটিটর �িত পাঁচিটর মেধ� একিটর
সে  আেমিরকার সরাসির বা অ�ত�  সংেযাগ আেছ। ‘A Study in Scarlet’ বা ‘The
Valley of Fear’-এ আেমিরকার �য িনখঁুত বণ�না আেছ, তা �ত�  অিভ তা ছাড়া
স�ব নয়। এিশয়া এবং ইউেরাপ-এর সে  িনি�তভােব আেমিরকার কথাই বেলেছন। ড
িবে�া আরও বেলেছন আেমিরকার গৃহযুে  ওয়াটসেনর দাদা এবং বাবা অংশ �নন।
�সখােন মৃত�ায় দাদার িচিকৎসা ইত�ািদর খরচ ওঠােত ওয়াটসনেক �য ডা াির
��াকিটস �� করেত হেয়িছল, তা আমরা আেগই �দেখিছ। �থম িমেসস ওয়াটসেনর
সে  আলাপও �সখােনই।

তেব সাল-তািরেখর গ েগাল এখােনই �শষ নয় ১৮৯৫ আর ১৯০১-এর �ই বছর
আবার ওয়াটসেনর কলম নীরব হেয় �গিছল। ত�তীয়বােরর কারণটা �বাঝা যায়। �হামস
ওয়াটসনেক মানা কের িদেয়িছেলন তাঁর কািহিন �কাশ করেত। কারণ ১৯০৩-এ ‘Empty
House’ �কােশর আেগ অবিধ পৃিথবী জানত �হামস মৃত। ওয়াটসন িনেজ সত�টা
জানেলও �হামস তােক �সটা �কাশ করেত বারণ কেরিছেলন। তেব ১৮৯৫-৯৬-�ত
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ওয়াটসন �কন কলম ধেরিন, তা িনেয় নানা মুিনর নানা মত। �কউ বেলন ওয়াটসন ��েম
পেড়িছেলন, �কউ বেলন �ঘাড়েদৗেড়র �নশায় �মেতিছেলন, �কউ বেলন �হামেসর
�সসমেয়র কায�কলাপ এতটাই �গাপন সরকাির �েরর িছল, যা �কাশ করা স�ব নয়।
তেব িক কেরিছেলন শাল�ক ওই সময়টায়?

�হামিসয়ানরা গেবষণা কের �িট িস াে  এেসেছন। �িটই �বশ চমক �দবার মেতা।
এল এ মেরা, তাঁর �ব  ‘The Diplomatic Secret’-এ একিট ঐিতহািসক ঘটনার কথা
উে�খ কেরেছন। ১৮৯৬�ত �বতােরর আিব�ত�া মাক�িন ি�িটশ �পা� অিফেসর �ধান
স�ার উইিলয়াম িপয়াস�-এর ডােক তাঁর য পািত িনেয় ইংল�াে  আেসন। সমস�া হয়
জাহাজঘাটায়। কা�মস-এর মাথােমাটা অিফসাররা এসব য েক িবপ নক �ভেব সব
�ভেঙচ�ের �দয়। �গাটা ব�ব�া আবার নত�ন কের �তির করেত হয় মাক�িনেক। মাই�ফট
তখন ি�িটশ সরকােরর মাথা। �য ক’জন মাক�িন বা �বতার স েক� জানেতন িতিনও
তাঁেদর একজন। ফেল শাল�কেক িনেদ�শ �দওয়া হয় সব কাজ �ফেল �গাপেন মাক�িনেক
সাহায� করেত। তাঁেক এমন এক জায়গা খঁুেজ িদেত, �যখান �থেক অনায়ােস মাক�িন
অতলাি ক পাের তাঁর তর  �পৗঁছােত পারেবন। �হামস কন�ওয়ােলর কােছ �পাল�েত
মাক�িনেক জায়গা খঁুেজ �দন। পের ‘Devil’s Foot’ অিভযােন শাল�কেক ১৮৯৭-এর মােচ�
পল�েতই �দখেত পাই। ১৯০০ সােল মাক�িনর �বতারেক  কাজ �� কের— একথা
ঐিতহািসক সত�। িক  এর িপছেন �হামেসর অবদান �কউ জােন না।

অবশ� ডা জন াক�, তাঁর �ব  ‘A Chemist’s View of Canonical Chemistry‘�ত
িকছ� িভ  মত �পাষণ কেরেছন। িনেজর �বে  িতিন িলখেছন, ‘১৮৯৫ �থেক ১৮৯৬-এর
অে াবর অবিধ শাল�ক িকছ� কেরনিন। এ �যন অেনকটা িসলভার � েজর কািহিনর
ক�ক�রটার অ ুত ব�বহােরর মেতা। ক�ক�রটা িকছ�ই কেরিন, আর �সটাই অ ুত।

১৮৯৫-৯৬-�ত পৃিথবীর ইিতহােস অ ুত িকছ� আিব�ার হয় এবং �স-আিব�ােরর
ধরেনর সে  �হামেসর কায�কলােপর অ ুত িমল। ১৮৯৫ সােল আেতায়াঁ �হনির
�বকেরল, ফরািস িব ানী X-Ray িনেয় কাজ করেত �� কেরন। রসায়েন �গাঢ়
পাি েত�র অিধকারী �হামস X-Ray িবষেয় জানেতন না, এ হেতই পাের না। ইিতহাস
বেল, �বকেরল একিদন তাঁর পরী াগাের রাখা ফেটা�ািফক � েট িকছ� দাগ �পেলন।
বুঝেলন �কােনা িনিদ�� ব� এই ���রেণর জন� দায়ী। িক  �সটা কী? এবার �� হয়
এক অ হীন পরী া। আদেত �যসব �মৗল ���রণ �দখাত, তারা �কউ ফেটা�ািফক
� েট দাগ সৃি� কের না আবার ব� অ-���টক �যৗগ দাগ �তির কের। তেব এই দােগর
জন� দায়ী �ক? �কােনা �যৗগ, না �কােনা �মৗল? �ায় সব ধরেনর �মৗল ও �যৗেগর
�মাগত পরী া চেল এবং ‘…when all other contingencies fail, whatever remains,
however, improbable, must be the truth.’ হাজার হাজার �যৗেগর মেধ� একমা�
একিট �মৗেলর �যৗগই ফেটা�ািফক � েট ���টন �দখায়।

�স �মৗেলর নাম ইউেরিনয়াম।

১৮৯৬-�ত �হামস যখন ল েন িফের আেসন, তখন সারা িব��েড় ইউেরিনয়াম ও
তার �তজি�য়তার �কার িনেয় �পপার ছাপা হে । ডা ােক�র মেত এই আিব�ােরর
িপছেন �হামেসর িবশাল অবদান িছল। িক  �িতবােরর মেতা �সবারও িতিন �চােরর
আেলায় আসেত চানিন। তেব ১৯০৩ সােল �বকেরেলর সে  িপেয়র ক�ির যখন এই
আিব�ােরর জন� �নােবল �পেলন, তখন �হামেসর �কমন �লেগিছল �ক জােন… িতিন
�তা তখন কােজ অবসর িনেয় �মৗমািছ পালেন ব��।
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ওয়াটসেনর এই সালতামািমর কথা এখােনই �শষ করা �যত, যিদ না ‘Mazarin
Stone’-এর অিভযান পৃিথবীর আেলা �দখত। �হামেসর সব অিভযান �থেক ১৯০৩ সােল
ঘটা এই অিভযান সব�ােথ�ই আলাদা। ত�তীয় পু�েষ �লখা এই অিভযােনর �� এবং
�শেষ ওয়াটসেনর ক�ািমও �রাল। সিত� বলেত কী �গাটা �লখার আকষ�ণীয় অংশ
ওইট�ক�ই। মােঝ �যন কািহিনটা হািরেয় �গেছ। ডেয়ল বা ওয়াটসন কােরা পে  এমন
কািহিন �লখা স�ব নয়। অ�া িন বাউচার �তা এ কািহিনেক dubious বা farrgo বলেতও
ছােড়নিন। তেব �ক িলখেলন এ কািহিন? এস িস রবাট�স বা �গিভন �� রা একটাই
সমাধান িদেয়েছন। এ কািহিন ওয়াটসেনরই �লখা। তেব জন হ�ািমস নন �মির মর�ান।
�ামীর ব��তার জন� তাঁর �নাট �দেখ �মির এই �লখািট মকেশা কেরন। �ীর �িত
ভােলাবাসায় ওয়াটসনও �সটা ছাপেত �দন। তেব পাঠকেদর �িতি�য়া �দেখ ভিবষ�েত
এমন কাজ আর কেরনিন িতিন। ওয়াটসনেদর সালতামািমেত �মিরর এই কীিত�ট�ক�ও
�ভালার নয়।
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শাল�ক �হামেসর ট�িকটািক

১. নত�ন �হামস কািহিন ২০১৫ সােলর ২০ �ফ য়াির পৃিথবী �জাড়া হইচই �� হল।
ওয়া�ার এিলয়ট নােম এক �িটশ ভ�েলাক দািব করেলন, িতিন নািক এতিদন বােদ
ডেয়েলর �লখা একিট �হামেসর স ূণ� অজানা গ� আিব�ার কেরেছন। �সলকাক�
শহেরর �াে  এি�  ওয়াটার নদীর ওপর �সত�িট ১৯০২ সােলর বন�ায় �ভেঙ যায়। �সিট
পুনিন�ম�ােণর জন� অথ� সং�হ করেত ১৯০৪ সােলর নেভ�ের একিট �মলা (Bazaar) করা
হয়। �সই উপলে  The Book of the Brig নােম একিট বইও ছাপােনা হেয়িছল। (�িটশ
ভাষায় Brig মােন �সত�)। ৮০ বছর বয়িস এিলয়ট বািড়র িচেলেকাঠায় বইিট খঁুেজ পান
এবং তােত ১৩০০ শে র একিট �ছা  গ�। নাম— ‘Discovering the Border Burghs
and by deduction, the Brig Bazaar’. �লখেকর নাম �নই, তেব �ধান চির� �হামস-
ওয়াটসন।
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এিলয়ট সহ ব� �হামস-ভ  দািব কেরন এিট আদেত ডেয়েলরই �লখা, যিদও
�লখেকর নাম িছল না। �বশ িকছ�িদন মাতামািত চলার পর �হামস গেবষকরা এিলয়েটর
যুি  নস�াৎ কের বেলন এ �লখা ডেয়েলর হেতই পাের না। তাঁেদর যুি  িছল—

১। ১৯০৩ সােলর ১৭ িডেস�র ‘Southern Reporter’ পি�কায় বইিটর িব াপেন �লখা
হয় �লখকরা সবাই �সলকােক�র বািস া, ডেয়ল কখেনাই যা িছেলন না।

২। ডেয়ল �সলকােক�র �সই �মলায় যান এবং বইিটেত সই কেরন, যােত তা বিধ�ত
দােম িবি� করা যায়। িক  তার মােন িতিনই গ�িট �লেখন এমন �মাণ �নই।

৩। �কােনা �ামাণ� দিলেল ডেয়েলর নাম গ�িটর �লখক িহেসেব �নই। ডেয়ল তখন
খ�ািতর চ�ড়ায়। স াদক ডেয়েলর নাম ব�বহােরর এমন সুবণ� সুেযাগ হারােবন �কন?

৪। �লখার ধরন এেকবাের ডেয়েলািচত নয়।

এ সম� �থেক �হামিসয়ানরা গ�িটেক �নহাত এক প�াি�েশ বেল উে�খ কেরন।

২. �হামস সং�াহক �ডানা� �পালাক হেলন শাল�ক সং�াহকেদর মেধ� এেকবাের
আলাদা। িতিন ‘The Hound of the Baskervilles’ সং�াহক। বইিটর যতরকম সং�রণ
হেয়েছ, �ায় সবকিটই তাঁর দখেল। �থম সং�রেণর ছয়িট কিপ, ডেয়েলর হােত �লখা
পা �িলিপর একিট পাতা, নাটক সং�রণ, িফলম ি� , কিমকস— কী �নই তাঁর
সং�েহ!

৩. �হামেসর �ঘারাঘুির �হামস িছেলন মূলত শহেরর �গােয় া। তাঁর ষাটিট অিভযােনর
৩১িটই ঘেটেছ �খাদ ল ন শহের। িক  ল ন ছাড়াও ইংল�াে র আেশপােশর �বশ িকছ�
জায়গায় তদ  করেত �গেছন �হামস আর একবার �গেছন সুইজারল�াে । ল ন বােদ
�হামস অিভযােনর ি�তীয় �ধান অক��ল হল সাের; �সখােন চারিট মামলার কােজ
�হামসেক �যেত হেয়েছ। সােস  (পূব�) ও হ�া শায়াের �হামস �গেছন িতনবার কের।
�ডভেন �-বার �গেলও একবােরর কথা সব পাঠেকর মেন আেছ। ডাট�মুর, �ডভেনই িছল
বা�ারিভল পিরবােরর �সই ক�খ�াত জিমদাির। পি�ম সােস , নরেফাক, বাক�শায়ােরও
�ইবার কের ঘুের এেসেছন �হামস। একবার মা� �গেছন �হয়ারেফাড�শায়ার, পি�ম
িমডল�া , �ক , �কি��জশায়ার, কন�ওেয়ল, এেস , দি ণ ইয়ক�শায়ার আর
�বডেফাড�শায়াের।

�িট কািহিন, ‘Three Students‘ এবং ‘Creeping Man‘-এর অক��ল ক�ামেফাড�। খুব
স�ব �কি��জ ও অ েফাড� িমিলেয় অ ি�জ শ িট �চিলত, তারই এক নত�ন নাম
িদেয়েছন ডেয়ল।

৪. শাল�েকর বণ�িবে�ষ ঔপিনেবিশকতা, বণ�িবে�ষ, সা�াজ�বাদী ভাবভি  িনেয়
িটনিটনেক �যমন সমােলািচত হেত হেয়েছ, �তমন হেত হেয়েছ ডেয়লেকও।
ঔপিনেবিশক চশমায় �চাখ �ঢেক িতিন অেনক � ে�ই এমন সব চির� সৃি� কেরেছন,
যারা ি�িরেয়াটাইপ। ‘The Sign of the Four’ অিভযানিটেকই ধরা যাক না �কন।
উপন�ােস িতনজন িশেখর নাম মহ�দ িসং, আব��া খান এবং �দা� আকবর। ভারতীয়
িবষেয় িব �মা� পড়া�না থাকেল এমন অ ুত নাম িতিন িদেতন না। একিট নামও �কােনা
িশেখর হওয়া স�ব নয়। তবু exotic of the East স েক� অত পড়া�েনারই-বা কী
দরকার!
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আবার �জানাথন �েলর আ ামািন শাগেরদ �টা ার �য িববরণ �হামেসর মুেখ �নেত
পাই, তােতও �দখার �চাখ িনেয় �� জােগ— ‘ওেদর আক�িত �াভািবকভােবই ক�ৎিসত,
�বঢপ মাথা, ক�তক�েত িহং� �চাখ এবং িবক�ত �দহ। হাত এবং পা অ�াভািবক �ছােটা…
এরা নরখাদক িশকার �টেলই �মেত ওেঠ বীভৎস �ভােজ।’ �হেমন রায় যখন
ভারতভ�ষণেক নায়ক কের ‘চত�ভ��েজর �া র’ িলখেলন তখন িক  িতিনও এই বণ�নার
বাইের �বেরােত পারেলন না। এডওয়াড� সাইড এেকই বেলেছন ‘ওিরেয় ািল�
অ�ািটিটউড’। ‘The Speckled Band’-এও �দিখ ডা ি�মসিব রয়েলট তাঁর �মেয়েদর খুন
করেত চান। যার কারণ, �হামেসর মেত, ‘দীঘ�িদন পুেব কাটােনা।’ পাঠকেদর মেন থাকেব
ডা রয়েলট এককােল কলকাতার িচিকৎসক িছেলন। কেন�ল �সবাি�য়ােনর �মারােনর
িহং�তা বণ�না করেত িগেয়ও ব�বার �হামস �ােচ�র অনুষ  এেনেছন। উইসেটিরয়া
লেজর �সই মুলােটােক �যমন বণ�না করা হয় বৃহদাকার, ক�ৎিসত জংিল িহেসেব।
উপিনেবশেক এভােবই �দখা হেয়েছ �হামস কািহিনেত।

৫. ি�ংহ�াম ইয়ং—একমা� ঐিতহািসক চির�, িযিন �হামেসর অিভযােন আেছন। The
Book of Mormont-এর একিট ��পূণ� চির� িহেসেব এঁেক �দখেত পাই। ইয়ং-এর জ
১৮০১ সােল আেমিরকার ভারমে । ১৮২৩ সােল িতিন �মথিড� হন। The Book of
Mormont পাঠ কের িতিন চাচ� অফ দ� �জসাস �াই� অফ �লটার �ড �সইে  �যাগদান
কেরন। অেনেক এঁেক ‘আেমিরকান �মােজস’ বেল উে�খ কেরেছন। িতিনও তাঁর
অনুগারীেদর কাি� ত �ান উটাহ-�ত িনেয় যাওয়ার শপথ কেরন। উটাহ-�ত �পৗঁেছ স�
�লক িসিটেত মরম রা তাঁেদর সদর দ র �াপন কেরন। �হামস পাঠকেদর মেন থাকেব,
এখােনই ‘A Study in Scarlet’-এর ি�তীয় ভােগর অক��ল। তেব ডেয়ল মরম েদর
ভােলা �চােখ �দখেতন না আর তাই ইয়ং-এর কায�কলাপেক বাঁকা �চােখই �দখা হেয়েছ।
ডেয়েলর মৃত��র অেনক পের ইয়ং-এর নািত �লিভ এডগার ইয়ং অবশ� দািব কেরন,
ডেয়ল নািক পের এ িবষেয় মা �চেয়িছেলন।
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৬. িসপাহী িবে�াহ—১৮৫৭ সােলর মহািবে�ােহর উে�খ ডেয়েলর �লখায় �-বার
পাই। একবার ‘The Sign of the Four’-এ, অন�বার ‘The Crooked Man’-এ। �-বারই
িক  মূল ঘটনা িবে�াহ এবং তােত ি�িটশ �সন�েদর লুেটর মােল িনব । ডেয়ল ��েল
পড়াকালীন মহািবে�াহ ঘেট। �বশ কেয়ক মাস আ�ার শাসন �দিশ �সন�েদর হােত চেল
যায়। �স-ঘটনা িনেয় �মজর �জনােরল আলে�ড উইলিকস �াইসন একিট বই �লেখন।
আ�া পুনদ�খেল তাঁরও ভ�িমকা কম িছল না। ডেয়ল খুব স�ব এই বইিটই পেড়িছেলন।
তাঁর কলেম িসপাহী িবে�ােহর বণ�নায় তাই ঔপিনেবিশক ছায়া ��। আ�ার মিণমুে া
স েক�ও �য অবাক করা ভাব, তাও তখনকার ি�িটশেদর �ভাবগত িছল।

৭. �বােহিময়া—চালচ�েলাহীন, অ ুত জীবেন অভ�� মানুষেদর �বােহিময়ান আজও
বলা হয়। ঊনিবংশ শতেকর মধ�ভােগ ি�িটশেদর ধারণা িছল িজপিসেদর আসল িনবাস
বুিঝ �বােহিময়া নােম �কােনা কা�িনক �দশ। িক  আদেত �বােহিময়া নােম এক রাজ�
িছল। তার এক রাজাও িছেলন, না হেল �হামেসর সে  ‘A Scandal in Bohemia’-�ত
�দখা করেত এেলন �ক? এই রাজ�িট ঊনিবংশ শতেকর �শষ িদেক �চক �জাতে র সে
িমেশ যায়।

৮. বেয়লে�ান ব�া� ডাকািত—‘The Red Headed League’ গ� �সে  �কােনািদন
উে�খ না করেলও �গাটা গ�িটর িভি  িছল সিত�কােরর এক ব�া  ডাকািত। ১৮৬৯
সােলর নেভ�র মােস চািল� বুলাড� এবং অ�াডাম ওয়াথ� নােম �ই �ঃসাহসী ডাকাত
�বা�েনর বেয়লে�ান ন�াশনাল ব�াে র পােশ এক �দাকান �থেক সুড়  �কেট ব�াে র
ভে� �ঢােক ও সব টাকা িনেয় িনউ ইয়েক� চ ট �দয়। ‘�বা�ন ি�িবউন’ পি�কা এই
ডাকািতেক ‘শহের আজ অবিধ হওয়া সবেচেয় �ঃসাহসী ও সাথ�ক ডাকািত আখ�া �দয়।’

ডাকািতর ছয় স াহ আেগ বুলাড� ও ওয়াথ�, ব�াে র পােশই �সলুেন চাকির �নয় ও
মািলেকর অজাে  সুড়  খঁুড়েত থােক, িঠক �হামস কািহিনর জন � -র মেতা। গে�র
মেতা তারাও স াহাে  ডাকািত কের, যােত �সামবার ব�া  �খালার আেগ �ই িদন তারা
পালােনার সময় পায়। �শষ অবিধ িপংকারটন �গােয় ারা তােদর পাকড়াও কের। �সই
িপংকারটন, ‘The Valley of Fear’-এর �শষাধ� �েড় যারা রেয়েছ।

৯. ক� ��� ��ান—‘The Five Orange Pips’-এর পাঠকরা এই সিমিতেক ভ�লেত
পারেবন না। ১৮৬০-এর �শষ িদেক আেমিরকার দি েণর রাজ� িলেত এই সিমিতর
উদয় হয়। আেমিরকার গৃহযু  ও বণ�ৈবষেম�র ফসল িছল এই সিমিত। �দেখ িনই
�য়ং �হামস এ সিমিত স েক� কী বলেছন, ‘ক� �  �ান। ব �েকর �ঘাড়া টানেল �যমন
শ  হয়, তার সে  িমল কেরই নামিট উ ারণ করা হেয়েছ। গৃহযুে র পের দি ণী
রাজ� েলার কেয়কজন (িঠক সংখ�ািট হল ছয়) �া ন �সিনক িমেল এই ভয়ংকর 
সিমিত �াপন কের। �দখেত �দখেত �দেশর িবিভ  অ েল— িবেশষ কের �টেনিস,
লুিসয়ানা, ক�ােরািলনা, জিজ�য়া আর � ািরডায় এর শাখা গেড় ওেঠ। রাজৈনিতক উে শ�,
�ধানত িনে�া �ভাটারেদর মেধ� স াস সৃি� করেত, িব�  মতাবল�ীেদর খুন করেত বা
�দশ �থেক তািড়েয় িদেত এ সিমিতর সব�শি  িনেয়ািজত হত।’
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মাথা �থেক পা পয�  সাদা কাপেড় ঢাকা �ঘাড়সওয়ার �সনারা আতে রই নামা র
িছল। সিমিতর �ধানেক বলা হল Grand Wizard. �জনােরল নাথান ফের� িছেলন
KKK-র �থম �ধান। অেনেকর মেন থাকেত পাের ‘ফের� গা ’ চলি ে� ফেরে�র
নামও এই নাথান ফেরে�র নাম অনুসােরই রাখা। হাজার হাজার কােলা মানুষেক পাথর
ছ�েড় মারা হয় বা জ�া  পুিড়েয় �ফলা হয়। ১৮৭০ সােল আেমিরকার রা�পিত এেদর
িনিষ  �ঘাষণা করেল এরা সিমিতেত পিরণত হয় ও িবংশ শতেকর �শেষ আবার
মাথাচাড়া �দয়। তেব এরা হত�ার আেগ ওক গােছর ছাল বা কমলা �লবুর িবিচ পাঠাত
িক না �স-িবষেয় �কােনা ঐিতহািসক �মাণ �নই।

১০. ল�েনর আিফম আ�া—‘The Man with the twisted Lip’-গে� ওয়াটসেনর
কলেম ল েনর আিফেমর আ ার �য জীব  িচ� পাই, িঠক �তমনই এক আ া িক
সিত� সিত� িছল। এিট এতটাই িবখ�াত িছল �য ডেয়ল এর হিদশ জানেতন না, তা
হেতই পাের না। তেব এর মািলক �কােনা ভারতীয় িছল না, িছল এক িচনা— নাম আ
িসং। খে ররা মূলত িচনা জাহািজ, �দাকানদার হেলও উ  বংেশর ভ�েলাক এমনকী
বেড়া বেড়া সািহিত�কও �যেতন �সই �ডরায়। সবেচেয় বেড়া উদাহরণ িছেলন চাল�স
িডেক । তাঁর �শষ অসমা  উপন�াস ‘The Mystery of Edwin Drood’-এ িতিন এই
আিফেমর আ ােক অমর কের িদেয়েছন।
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তেব এমন আ া খুব �বিশ িছল না। ১৮৬৮ সােলর ফাম�ািস অ�া  অনুযায়ী আিফম
মূলত িবি� হত ওষুেধর �দাকােন, যারা ডা ােরর ��সি�পশন মেতা �বদনা কমােত বা
�পেটর �রাগ সারােত িনিদ�� পিরমাণ আিফম িদত। ওষুধ িহেসেব আিফেমর ব�বহার
এতটাই �বিশ িছল �য আিফমেক অেনেক উিনশ শতেকর অ�াসিপিরন বেল থােকন।

১১. ডা রয়েলেটর সাপ—‘The Speckled Band’-এ ডা ি�মসিব রয়েলেটর সাপিট
িঠক কী জােতর িছল? �হামস িনেজ এই সাপেক বেলেছন �সায়া  অ�াডার— ভারেতর
িবষা তম সাপ। িক  এ নােম �কােনা সাপ পৃিথবীেত �নই। নামিট ডেয়েলর
মি���সূত। অেনেক বেলন এ সাপ কাল �কউেট (Naja naja) কারণ সারা গােয়
িচ�িবিচ� হরতেনর মেতা দাগ আর সুিবশাল ফণা, একমা� এই সােপরই আেছ। এর
িবষও অত�  ত কাজ কের— যিদও তােত ১৫ িমিনট অ ত সময় লােগ। ডা রয়েলট
তৎ ণাৎ মারা �গেছন। তেব গে� মারা ক এক ভ�ল কেরেছন ডেয়ল, সাপ �ন�পায়ী
নয়। �স �ধ খায় না। তবু নাগপ মীেত সাপেক �ধ খাওয়ােনার মেতা রয়েলটেকও �দখা
যায় তাঁর �পাষা সাপিটেক �ধ খাওয়ােত।

১২. ডেয়েলর অ�ুত �খয়াল—মেনােযাগী পাঠক িন�য়ই �খয়াল করেবন ‘Resident
Patient‘ এবং ‘Cardboard Box‘-এর ��েত �হামেসর ওয়াটসেনর মেনর কথা ধের
�ফলার অংশটা অিবকল এক। এর িপছেন অ ুত এক কারণ আেছ।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



১৮৯৪ সােল যখন The Memoirs of Sherlock Holmes �কাশ �পল, তখন তােত
িডেস�র, ১৮৯২ �থেক নেভ�র, ১৮৯৩ পয�  ‘��া ’-এ �কািশত �িতিট গ� �কাশ
পায়। �ভাবতই ‘The Cardboard Box’-ও িছল তােত। িক  ডেয়েলর আপি েত �শষ
মুহ�েত� গ�িট সংকলন �থেক বাদ যায়। মািক�ন সং�রেণর � ে� �থম মু�েণ গ�িট
থাকেলও ি�তীয় মু�েণ তা বাদ পেড় এবং �থম মু�েণর বািক বই িল ন� কের �ফলা
হয়। �কন এমন করা হল, তা িনেয় ডেয়ল িনজ� সাফাই িদেয়েছন, ‘গ�টা �ব�ল,
িশ�েদর উপযু  নয় এমনকী একট� �বিশই উে জক।’ িক  গে�র ��টা মেন ধেরিছল
ডেয়েলর। তাই �সিটেক িব �মা� পিরবত�ন না কের বিসেয় িদেলন ‘Resident Patient‘-
এর ��েত। অবেশেষ ১৯১৭-�ত His Last Bow �ে  কাডেবােড�র বাে র গ�িট �ান
পায়।

১৩. রাইেখনবাখ জল�পাত—সুইস বািন�স ওেবরল�া  অ েল অবি�ত এই
�পাতিট ডেয়েলর অেনক আেগই িবখ�াত িছল। ধােপ ধােপ ২৫০ িমটার (৮২০ ফ�ট)
�নেম আসা জল�পাতিট ইউেরােপর অন�তম দশ�নীয় �ান। িবখ�াত আঁিকেয় টান�ার এই
জল�পােতর সু র একিট ছিব এঁেকিছেলন। িক  আজেকর িদেন জল�পাতিট একমা�
�হামস-মিরয়ািট�র জন�ই িবখ�াত। এখােনই ঘেটিছল মিরয়ািট�র মহাপতন। �িত বছর
হাজাের হাজাের দশ�নাথ� �হামেসর পথ �বেয় �সখােনই যায়, �যখােন ‘The Final
Problem’-এর াইম�া  ঘেটিছল। �মইিরনেজন শহর �থেক এক টয়ে�ন যা�ীেদর আনা
�নওয়া কের। �ায়ই �পােতর ধাের �হামস ফ�ােনরা �হামস-মিরয়ািট�র মেতা �সেজ
লড়াইেয়র ভান কের; মিরয়ািট�র পুত�ল �ফলা হয় জল�পােত। �য জায়গায় �-জন িব�াম
িনেয়িছেলন, �সটা সমেয়র সে  �ভেঙ �গেছ, ফেল শাল�ক �য জল�পাত �দেখিছেলন,
বত�মান �পাত পথ তার ১০০ িমটার আেগই �থেম যায়।bo
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১৪. রাজকীয় বা�ারা �ঘ�টনা—�হামস কািহিনর বীজ লুিকেয় িছল সত� ঘটনার মেধ�।
‘Empty House‘-এর ��েত �রানা� অ�ােডয়ােরর খুেনর সে  ১৮৯০-এর রাজকীয়
বা ারা �ঘ�টনার আ�য� িমল। ইয়ক�শায়াের টান�িব �ফেটর বািড়েত রাজ পিরবার ও
অিভজাতেদর িনেয় একিট বা ারা �খলার আেয়াজন হয়। বা ারা একরকম তােসর �য়া
এবং তখন ইংল�াে  িনিষ । ভিবষ�েতর রাজা স ম এডওয়াড�ও িছেলন �সই �খলায়।
�খলেত �খলেত আথ�ার গড�ন কািমং-�ক �য়াচ�িরর দােয় �দাষী কেরন। কািমং �রেগ তাস
�খলা �ছেড় চেল যান। িক  টান�িব �ফট ঘটনাটা ছড়ােত থােকন। কািমং �সাজা �ফেটর
নােম মানহািনর মামলা কেরন। �ফট উলেট জানান কািমং তাঁেক খুেনর �চ�া করেছন।
ব�াপারটা অেনক�র গড়ায়। �য়ং এডওয়াড�েক আদালেত সা � িদেত আসেত হয়। ব�
বছেরর মেধ� রাজপিরবােরর কােরা আদালেত আসা �সই �থম।

‘Empty House‘ �লখার সময় এ ঘটনা �য ডেয়েলর মাথায় িছল, তার �মাণ,
অ�ােডয়ােরর এক তাসা� স ীর নাম লড� বালেমারাল। এই বালেমারাল-এর সে  রািনর
জিমদাির আর রাজবংেশর সে  স ক�ও এখােন ��।

১৫. ইউেরােপর রাজনীিত—তখনকার ইউেরাপীয় রাজনীিতর পেরা  �ভাব �হামস
কািহিনেতও পেড়েছ। অেনক �হামিসয়ান মেন কেরন ‘Second Stain‘-এর মাথাগরম
িবেদিশ রাজপু�ষ রাজা ি�তীয় িভলেহলম ছাড়া �কউ নন। কাইজার িভলেহলম ১৮৮৮
�থেক জাম�ািনেত রাজ� করেতন। ১৮৯৫ সােল দি ণ আি�কার ��িসেড  পল
��গারেক িতিন একিট িচিঠ �লেখন, যােত ি�িটশ �সনােদর হারােনা িনেয় তাঁেক
অিভন ন জানােনা হয়। িচিঠর ঘটনা �কাশ �পেল রাজৈনিতক অি�রতা �মশ �বেড়
১৮৯৯-এর বুয়র যুে র �প �নয়। ১৯০৪ সােল যখন ডেয়ল গ�িট িলখেছন, তখন
রািশয়া, ি�েটন ও �া  একে� িম�শি  গঠন করেছ। উলেটািদেক জাম�ািন, ইতািল ও
অি�য়া-হাে ির একে� দলব  হয়। পিরি�িত এতটাই জিটল হয়, �য দশ বছর বােদ িব�
�থমবার এক মারণযুে র স�ুখীন হয়। িবেশষ রা বেলন গে�র হািরেয় যাওয়া িচিঠ
আসেল �সই ��গােরর িচিঠিটই।

১৬. ক�াটােলি�—‘The Resident Patient’ অিভযােন �হামস জানাে ন ‘এ �রােগর
ল ণ িল নকল করা খুব সহজ।’ ঊনিবংশ শতেক এ �রাগ খুব �বিশ না হেলও িবদ�মান
িছল। �রাগীেদর �পিশর মােঝ ��াজম জেম �পিশ শ  হেয় যায়, সংেবদনশীলতা হারায়
এবং �ায়ই এর সে  ি�েজাে�িনয়ার মেতা মানিসক সমস�াও �দখা �দয়। �ায়ুেরাগ
িবষেয় গেবষণার �সটা উষাকাল হেলও এই �রাগিটর কথা অন� �লখকেদর �লখােতও
�দখেত পাওয়া যায়। �পা-র ‘The Fall of the House of Usher‘ এবং িডেকে র
‘Bleak House‘-এ এ �রােগর উে�খ আেছ।

তেব �হামস গে� ডা পািস� �ােভিলয়ান তাঁর �রাগীেক �য অ�ামাইল নাই�াইট িদেতন,
তা আেদৗ এ �রােগর ওষুধ নয়। অ�ামাইল নাই�াইট �ৎিপে র গিতেবগ বৃি  কের এবং
বত�মােন Poppers নােম �নশার �ব� িহেসেব ব�ব�ত হয়।

১৭. কােলা হাত—‘The Red Circle’ অিভযােন �থম �হামস সরাসির �কােনা
অপরাধী সংগঠেনর �মাকািবলা কেরন। ১৯১১ সােল �লখা এই কািহিনর অনুে�রণা িছল
িবংশ শতেকর ��েত আেমিরকা (িবেশষত িনউ ইয়ক�) এবং ল েন িবিভ
অপরাধচে�র কায�কলাপ বৃি । ১৮৮০ �থেক ১৯১০-এর মেধ� �ায় ৫ ল  ইতালীয়
উদবা� িহেসেব আেমিরকায় আেস। তারা দল �বঁেধ বি�েত বাস করত এবং িব�াস
করত এই নত�ন �দেশ �বঁেচ থাকেত হেল িনেজেদর হােত আইন ত�েল িনেত হেব।
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এভােবই ধীের ধীের ইতািলয়ান-আেমিরকান মািফয়া �গা�ী েলার জ । The Godfather
বই এবং ছিবেত �স-ইিতহাস সু রভােব �দখােনা হেয়েছ।

এই অপরাধেগা�ীেদর মেধ� �ধান িছল La Mano Nera বা কােলা হাত। ১৯০৮ সােল
ইতালীয় ব�া  পাসেকােয়ল পািত অ�া  স , এেদর �ভ�� মানেত অ�ীকার করায় �গাটা
ব�া টাই এরা �বামা �মের উিড়েয় �দয়। ‘Red Circle’ কািহিনেত ইতালীয় লুকার
মািলকেক লাল বৃ  সংেঘর �দওয়া �মিক এই কােলা হাত সংগঠেনর কথাই মেন পড়ায়।

১৮. �বলােডানা—‘Dying Detective’ কািহিনেত �হামস িনেজর �চােখর তারা বেড়া
কের �র �র ভাব �দখােত �বলােডানা ব�বহার কের। সে  িছল �ঠাঁেট লাগােনা �মাম
আর কপােল �পে�ািলয়াম �জিল। এই �ছা  ছ েবেশ �হামস িমেসস হাডসন, ওয়াটসন
এমনকী কালভাট�ন ি�থেক �বাকা বািনেয় �দয়। এই �বলােডানার উৎস Atropa
belladonna গাছ। ইংেরিজেত যােক বেল ‘�ডডিল নাইট �শড’। �রেনসাঁস যুেগ �ভিনেসর
মিহলারা �চােখর তারা বেড়া করেত এই গাছ �থেক পাওয়া অ�াে�ািপন ব�বহার
করেতন। �বলােডানা শে র অথ�ও ‘সু রী মিহলা’।

পরবত�কােল চ � িচিকৎসকরা �চােখর িচিকৎসায় এর ব�বহার �� কেরন, যা আজও
চলেছ। এককােল �চােখর ডা ার ডেয়ল িনি�তভােব �বলােডানার ণা ণ জানেতন।
১৮৯৩ সােল িনউ ইয়েক� এক ভয়াবহ খুেন �বলােডানা একিট ��পূণ� ভ�িমকা পালন
কের। রবাট� বুকানন নােম এক িচিকৎসক তাঁর �ীেক মরিফন িদেয় খুন কেরন এবং
মরিফেন �চােখর পাতা সংক�িচত হওয়া আটকােত মৃেতর �চােখ �বলােডানা িদেয় �দন।
আদালেত এ ঘটনা �মাণ করেত িবেরাধী পে র উিকল সবার সামেন একিট িবড়ালেক
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মরিফন িদেয় �মের �চােখ �বলােডানা িদেয় �চােখর তারা �সািরত কেরন। িবচাের
বুকানেনর মৃত��দ  হয়।

১৯. ��ােরাফম�—‘Lady Frances Carfax’-এর কািহিনেত �থম � ােরাফেম�র
ব�বহার �দখা যায়। িভে ারীয় যুগ �থেকই �রাগীেক অ ান করেত � ােরাফেম�র ব�বহার
�চিলত িছল। িবংশ শতেকর মাঝ �থেক এর ব�বহার কমেত থােক, কারণ এর ব�বহাের
�ৎিপে  সমস�া �দখা যাি ল। যিদও িসেনমা-গ�-উপন�ােস মুেখ � ােরাফম� চাপা িদেয়
অপহরণ �ায়ই �দখা যায়, আদেত অিন ুক ব�ি েক � ােরাফম� �ঁিকেয় অ ান করা
�ায় অস�ব। ই ুক ব�ি রই অ ান হেত �ায় পাঁচ িমিনট সময় লােগ এবং অ ান
হওয়ার পরও িনিদ�� সময় অ র � ােরাফম� �েয়াগ করেত হয়। অবশ� ১৮৭৯ সােল ডা
টমাস িনল ি�ম � ােরাফেম�র ওভারেডাজ িদেয় তাঁর ��িমকােক হত�া কেরন।

 

২০. িসংহ িশকাির িলওন—‘Devil’s Foot’ কািহিনেত িসংহ িশকাির ডা িলওন
�ান�েডলেক ডেয়ল গেড় ত�েলিছেলন এক বা�ব চিরে�র আদেল। ইংেরজ �ক�িতিবদ ও
অিভযা�ী চাল�স ওয়াটারটন (১৭৮২-১৮৬৫) খািল পােয় �গাটা আমাজন অরেণ�
ঘুেরিছেলন। তাঁর �লখা Wanderings in South America (১৮২৫) উদবু  কেরিছল চাল�স
ডারউইন, আলে�ড ওয়ােলসেক। �ছােটােবলা �থেক িতিন ডেয়েলর ‘িহেরা’ িছেলন।
সুেযাগ বুেঝ তাঁেক িনেজর কািহিনেত হািজর কেরেছন �কানান ডেয়ল।

২১. সােয়� িফকশন—ঊনিবংশ শতেকর �শষ �থেক িবংশ শতেকর �� িছল
ক�িব ােনর উষাকাল। টাইম �ােভল, হািরেয় যাওয়া �িনয়া, অ ুত সব পরী া িনেয়
�েল ভান�, এইচ িজ ওেয়লস, �মির �শিল, এডগার রাইজ বােরাজরা পাঠকেদর
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মাতাে ন। ডেয়ল িনেজও �তির কেরেছন �েফসর চ�ােল ােরর মেতা চির�। �হামেসও
ক�িব ান ছায়া �ফেল। ‘The Creeping Man’ কািহিনেত �েফসর ��সেবির বানর হেয়
যান। ১৯২৩-এ �লখা এ গে�র উৎস িছল ১৯২০ নাগাদ বানেরর �ি  মানুেষর মেধ�
�িত�াপেনর এক সিত�কার �েচ�া, যা ভিবষ�েত িমউেটশন, িজন �থরািপ বা
ইউেজিন -এর আিদ�প। সত�িজৎ রােয়র ‘মৃগা বাবুর ঘটনা’ বা লীলা ম�মদােরর
‘বিদ�নােথর বিড়’-�তও মানুেষর বানর�প িফের �পেত �দিখ।

২২. হা� ��ােনর সং�হ—‘Three Garridebs’ কািহিনেত নাথান গািরেডব িনেজেক
‘এ যুেগর হা  ��ান’ বেলন। এই হা  ��ান িছেলন অ�াদশ শতেকর এক নািম
িচিকৎসক। জামাইকা �থেক ঘুের এেস িতিন ৮০০ িট নত�ন �জািতর গাছ ও �াণীর
সং�হশালা �খােলন। ধীের ধীের তাঁর সং�েহর িবষয়ৈবিচ�� বাড়েত থােক। মৃত��কােল
তাঁর সং�েহর ৭১,০০০ িট ��াপ� ব� িতিন ি�িটশ িমউিজয়ামেক দান কেরন, যা ১৭৫৯
�থেক আজও সাধারণ দশ�কেদর অিভভ�ত কের।

২৩. িসংহ �কশর—‘Lion’s Mane’ কািহিনেত বিণ�ত �সই িবশাল �জিল িফশ-এর
অি�� সিত�ই আেছ। এেদর সবেচেয় বেড়া �জািতিট �ায় ১০ ফ�ট চওড়া আর এর �
সহ �গাটা �াণীিট ১০০ ফ�েটর �চেয়ও বেড়া। উ র আটলাি েকর ঠা া জেল এেদর
বাস। িকছ� �ছােটা �জািত ইংল�াে র দি ণ ক�েল �দখেত পাওয়া যায়। এেদর �ে র
মেধ� �চ�র �কাষ থােক যারা কাঁটার মেতা িব  করেত স ম। এেদর মেধ� িবষও ভরা
থােক। �েক এরা লাল লাল ঘােয়র মেতা বা চাবুেকর দােগর মেতা ত সৃি� কের।
িবেশষ � ে� এরা মৃত��ও ঘটায়।
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২৪. কেরানার—আকি�ক মৃত��েত কেরানােরর ভ�িমকা �থম চালু কেরন নরমানরা
১১৯৪ সােল। কারণ অবশ� সুিবচার িছল না। কারণ িছল �ক�ত কর আদায় করা। নম�ানরা
Murdrum নােম একিট মৃত��কর িনত (যা �থেক মাড�ার শ িট এেসেছ)। �কােনা নম�ানেক
অ�াংেলা স�া ন হত�া করেল �গাটা �ামেক এই কর িদেত হত। তাই �কােনা
অ�াভািবক মৃত�� বা খুন হেয়েছ িক না �দখার দািয়� িছল কেরানােরর। ১৮৩৬ সােল
ি�েটেন জ -মৃত��েক পি করণ বাধ�তামূলক করা হয়। ১৮৮৭ �ত কেরানার আইেন
�যেকােনা অ�াভািবক মৃত��র কারণ অনুস ােনর দািয়� কেরানার পান। ‘Shoscombe
Old Place’ কািহিনেতও তাই �লিড িবয়াি�েচর মৃত�� অনুস ােন কেরানােরর উে�খেযাগ�
ভ�িমকা �দখেত পাই।

২৫. �হামেসর ছ�েবশ—�াম�মাণ িথেয়টােরর অিভনয়কােলই �হামস ছ েবেশ পট�
হেয় উেঠিছেলন। ওয়াটসনও �ীকার কেরেছন অিভনয় করেল �হামস বেড়া অিভেনতা
হেত পারেতন। �হামস িনেজও বলেতন বেড়া �গােয় ার ণই হল ছ েবেশর মেধ�
�থেক আসল মানুষেক িচেন �নওয়া— যিদও ‘A Study in Scarlet’-এ িমেসস সয়ােরর
ছ েবেশ �জফারসন �হাপেক িতিন িচনেত পােরনিন। ওয়াটসেনর িববরেণ �হামেসর ১৫িট
ছ েবেশর কথা পাই।

১। নািবক (‘The Sign of the Four’), ২। হাঁপািন �রাগ�� বৃ  �নৗচালক (ঐ), ৩।
মদ�প িববােহ ু পা� (‘A Scandal in Bohemia’), ৪। এক সহজ সরল পাদির (ঐ),
৫। আিফমেখার (‘The Man with the Twisted Lip’), ৬। �বেল�া ভবঘুের (‘The
Adventure of the Beryl Coronet’), ৭। ইতালীয় পুেরািহত (‘The Adventure of the
Final Problem’), ৮। বৃ  বই সং�াহক (‘The Adventure of the Empty House’),
৯। ক�াে ন �বিসল নােমর নািবক (‘The Adventure of Black Peter’), ১০। এসকট
নােমর এক কলিমি� (‘The Adventure of Charles Augustus Milverton’), ১১। দািড়
না কামােনা ফরািস �িমক (‘The Disappearence of Lady Frances Carfax’), ১২।
চাক�ির�াথ� �িমক (‘The Adventure of the Mazarin Stone’), ১৩। বুেড়া �খেলায়াড়
(ঐ), ১৪। বৃ া মিহলা (ঐ), ১৫। আইিরশ-আেমিরকান চর, নাম আ�াম  (‘His
Last Bow’)।
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২৬. �হামেসর সংগীত �ীিত—�হামস পিদ সংগীত দা�ণ পছ  করেতন। এেকবাের
��র িদনই ওয়াটসনেক িনেজর �বহালা বাজােনার কথা জািনেয়েছন। ওয়াটসন িলখেছন,
‘�বহালা বাজােনার ণ তাঁর অন� সব েণর মেতাই খামেখয়ািল।’ �হামস শ  রাগ-
রািগণী এমনকী �মে লসেনর িলডার-ও বাজােত পাের িক  একা থাকেল তাঁর মেনর
িচ া তাঁর সুেরর িভতর িদেয় আ �কাশ কের। কখেনা গ�ীর িবষ  সুর; আবার
কখেনা-বা আনে র সুর। �টােটনহ�াম �কাট� �রােড এক ই�িদ ব�বসায়ীর �দাকান �থেক
জেলর দেম মা� প া  িশিলং-এ একিট আসল �ািডভািরয়াস �বহালা �জাগাড় কেরন।
�হামস কনসােট� �যেত ভােলাবাসেতন। ইতালীয় বা ��  অেপ া জাম�ান সংগীত তাঁর
অিধকতর পছে র িছল। �হামস সংগীত িবষেয় একিট �ছােটা পুি�কাও �লেখন
(‘Polyphonic Motets of Lassus’) যা এ িবষেয় �শষ কথা। িদেনর অ ুত সমেয়,
এমনকী �সাফায় �েয়ও তাঁেক �বহালা বাজােত �দিখ। �যসব সংগীতে র নাম বা
বািজেয়েদর নাম �হামস কািহিনেত পাওয়া যায়, তাঁরা হেলন—

১। নম�ান �ন�দা, ২। চাল�স �হল, ৩। �শাঁপ�া, ৪। পাগিনিন, ৫। সারাসােত, ৬। চািল�
িপস, ৭। লাসাস, ৮। িড �রজেকস, ৯। �ময়ারিরয়ার (ল� িহউেগনটস), ১০। ওয়াগনার।

এর মেধ� �-জন সংগীত  িবেশষ আেলাচনার দািব রােখন। �থম জন �শাঁপ�া। ‘A
Study in Scarlet’-এ �হামসেক বলেত �িন ‘এবার লাে  �যেত হেব আর �সখান �থেক
নম�ান �ন�দার উে েশ। তাঁর �িতিট কাজ অনবদ�। কীরকম আ�য�জনকভােব িতিন
‘�শাঁপ�ার সুর বাজান— �া-লা-লা-িলরা-িলরা-�ল।’ এখােন শাল�ক বা ওয়াটসন �য �কউ
একজন জটায়ুমাক�া ভ�ল কের বেস আেছন। �থমত নম�ান �ন�দা �বহালা বাজােতন এবং
�শাঁপ�া জীবেন �কােনা �বহালার ‘িপস’ রচনা কেরনিন। তাঁর সবকিট িপস িপয়ােনার
জন�। এটা িঠক �য �েয়াজেন িপয়ােনা িপস �বহালায় বাজােনা যায়, িক  �ন�দার মেতা
িশ�ী এমন করেবন তা ভাবা মুশিকল। তাও যিদ ধরা যায়, �হামস �য সুরিট ন ন
করেছন, �তমন একিটও সুর �শাঁপ�া �লেখনিন। এ িনেয় �হামিসয়ানরা অেনক মাথা
ঘািমেয়েছন। সাত-সাতিট ��পূণ� ‘�পপার’ �লখা হেয়েছ এ িবষয় িনেয়। অবেশেষ �িট
িস াে  আসা �গেছ। এক, কনসােট� িতিন চাল�স �হেলর বাজােনা �শাঁপ�ার নকটারনাল E
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এবং নম�ান �ন�দার িবখ�াত হ�াে েলর D �মজর �সানাটা �েটাই �েনিছেলন। বলেত
িগেয় ভ�েল হ�াে েলর জায়গায় �শাঁপ�া বেল �ফেলেছন।

ি�তীয় �য স�াবনা, �সিট িদেয়েছন ড �িলয়ান উলফ। তাঁর মেত ভ�লটা শাল�েকর নয়,
ওয়াটসেনর। কািহিন �যেহত� মূল ঘটনার ব�কাল বােদ �লখা, তাই শাল�কেক উ �ত
করেত িগেয় িতিন ভ�েল কিব �টিনসেনর ‘The Lady of Shalott’ �থেক উ �িত িদেয়েছন
— ‘From the bank and from the river/He flashed into crystal the mirror/‘‘Tirra
Lirra’’, by the river/Sang Sir Lancelot.’

পাওেলা মািট�ন �মিলটন সারাসােতর জ  ১৮৪৪ সােল, ��েন। ১৮৬১ সােল িতিন
ল েনর ি��াল প�ােলেস �থম �শা কেরন। �ায় একই সময় �স  �জমস হেলও িতিন
�শা করা �� কেরন। ‘The Red Headed League’-এর ঘটনায় শাল�ক যখন সারাসােতর
�শা �দখেত যাে ন, তখন সিত�ই সারাসােত িনয়িমত �স  �জমস হেল �শা করেছন।
�বকার ি�ট �থেক হ�ানসম ক�ােব কের �স  �জমস হল বেড়ােজার দশ িমিনেটর রা�া,
তাই কােজর ফাঁেক কনসাট� �নেত যাওয়া �হামেসর পে  �কােনা ব�াপারই নয়।

২৭. শাল�ক �হামেসর পাইপ—�হামসেক পাইপ ছাড়া ভাবাই যায় না। �হামিসয়ানরা
খঁুেজেপেত �দেখেছন, িবিভ  অিভযান িমিলেয় �হামসেক �মাট িতন ধরেনর পাইপ �থেক
তামাক �সবন করেত �দখা �গেছ।

১। �ায়ার পাইপ �ায়ার গােছর কাঠ �থেক হােত �তির এই পাইপ তামাক �সবেনর
জন� আদশ�। এর সবেচেয় বেড়া ণ, এেত িকছ�েতই আ ন ধের যায় না বা এিট �েল
যায় না। ি�তীয়ত তামােক �কােনা জলীয় বা� থাকেল এিট তা �েষ �নয়। ‘The Sign
of the Four’ এবং ‘The Man with the Twisted Lip’-এ �হামসেক এই পাইপ
ব�বহার করেত �দখা যায়।

২। �  পাইপ �হামেসর কািহিনেত সবেচেয় �বিশবার এই পাইেপর কথা এেসেছ।
কখেনা তা কােলা, কখেনা �তলেতেল। অবশ� পাইপে�মীেদর মেত �হামস মূলত এিটই
সব�দা ব�বহার করেতন। অিত ব�বহাের �পাড়ামািটর এই পাইেপর কােলা ও �তলেতেল
হওয়া �াভািবক।
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৩। �চির উড পাইপ একমা� ‘Copper Beeches’ কািহিনেত �হামসেক এই পাইপ
টানেত �দিখ। �হামস তখন তাঁর িচরাচিরত �  পাইপিট বদলােত চাইিছেলন। তেব এই
পাইেপ �হামস �য িবেশষ সুিবধা করেত পােরনিন, তা আর কখেনা এ পাইপ ব�বহার না
করা �থেকই �বাঝা যায়।

�নেল অবাক মেন হেত পাের, হাজার হাজার ছিব, নাটক, িসেনমায় �হামসেক �য
�ঝালা কালাবাস পাইপ ব�বহার করেত �দিখ, তা আদেত �কােনািদন িতিন ব�বহার
কেরনিন। মে  �থমবার শাল�ক অিভনেয়র সময় উইিলয়াম িগেলট এই পাইেপর ফ�াশন
�বত�ন কেরন। �সই �থেক এই পাইপ শাল�েকর স ী।

২৮. �হামস কািহিনর ব��ক—�জমস বে র ওয়ালথার িপিপেক বা �ফলুর �কাে�র
মেতা �হামস গে�ও িকছ� ব �ক ��পূণ� ভ�িমকা পালন কেরেছ। একবার তা �দেখ
�নওয়া যাক—

১। �হয়ার ি�গার িপ�ল ‘The Adventure of the Musgrave Ritual’ কািহিনেত
��েতই �দিখ �হামস তাঁর �হয়ার ি�গার িপ�ল িদেয় �দওয়ােল V.R. �খাদাই কেরেছ,
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একবা  ব ার কাি��জ িদেয়। এই িপ�ল িল িছল এক ঘড়া এবং Captain Hugh B.C.-
অনুযায়ী এেত �কােনা মাক� থাকত না। ল�া নেলর এই ব �ক অেনকটা বত�মান ওয়ান
শটােরর মেতা িছল। যখন তখন পাইপ �ফেট �ঘ�টনা ঘটত বেল �যেকােনা �িতেযািগতায়
এ ব �ক িনিষ  িছল। তেব জা�কররা মে  �খলা �দখােত অেনক সময় এ িপ�ল
ব�বহার করেতন। �হামেসর ব �কিট যিদ মাক�যু  হত, তেব খুব স�ব িতিন ওেয়বিল
(মেডল ১৮৮০) ব�বহার করেতন।

২। অ�াডামস মাক�-৩ (মেডল ১৮৭২) ওয়াটসন ‘A Study in Scarlet’-এ এই ব �কিট
ব�বহার করেতন। এর নলও ল�া এবং ি�িটশ �সনাবািহনীেত ব�াপকভােব ব�ব�ত হয়।
তেব এর বেড়া আকােরর জন� ওয়াটসন পের অেপ াক�ত �ছােটা মেডল ব�বহার ��
কেরন।

৩। ওেয়বিল নং ২ (০.৩২০ �বার) ‘The Adventure of the Speckled Band’
কািহিনেত ওয়াটসনেক অেপ াক�ত �ছােটাখােটা এই িপ�লিট ব�বহার করেত �দখা যায়।
এর সংি  নাম ‘Eley’s No.2‘ �হামস িনেজ এই িপ�লিট পছ  করেতন। িতিন এেক
‘excellent argument‘ বেলও উে�খ কেরেছন।

৪। ওবিল �মে�াপিলটান পুিলশ মেডল ‘The Adventure of the Greek Interpreter’
কািহিনেত �হামসেক এই িরভলভারিট চট কের পেকেট ঢ�িকেয় িনেত �দিখ। এই
ব �েকর ব�ােরল মা� আড়াই ইি । ফেল ��িসং গাউন বা িহপপেকেট �ঢাকােত এ
ব �েকর �িড় �মলা ভার। তেব নল �ছােটা হওয়ার দ�ন একমা� তী��ন িনশানাবাজ
কােরা পে ই িঠক িনশানা লাগােনা স�ব। �হামেসর �স- মতা যেথ�ই িছল, নইেল
‘The Sign of the Four’-এ িতিন মা� �িট িল ভরেতন না। ‘The Adventure of the
Three Garridebs’-এ এই ব �কেক �হামস ‘my old favourite‘-ও বেলেছন।

৫। ওেয়বিল মাক�-৩ (০.৩৮) �টল�া  ইয়ােড� এ ব �ক িবেশষ জনি�য় িছল। িবিভ
গে� ��গসন বা �লে�ডেক এই ব �ক ব�বহার করেত �দখা যায়।

২৯. �হামেসর নস�দান—‘A Case of Identity’-�ত �হামেসর নস� �নওয়ার
বািতেকর কথা জানা যায়। তাঁর নস�দানিট �সানার �তির ও মােঝ একিট দািম অ�ােমিথ�
পাথর বসােনা। খুব স�ব �বােহিময়ার রাজা তাঁেক এই উপহারিট িদেয়িছেলন। �হামস
িমউিজয়ােম নস�দানিট সযে  রি ত আেছ।
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৩০. ফ� িবেশষ� �হামস— ‘The Hound of the Baskervilles’-এ �হামসেক
িবিভ  খবেরর কাগেজর ফ -এর পাথ�ক� করেত �দিখ। �হামস বেলন, ‘আমার �চােখ
”টাইমস”-এ �কািশত �বে র িশেসর বজ�াইস অ র এবং �যেকােনা আধ �পিন দােমর
সা � পি�কার অ�� বােজ ছাপার মেধ� িঠক ততখািন পাথ�ক�ই ধরা পেড় �যমন
আপনার কােছ ধরা পেড় িনে�া ও এি�েমার খুিলর পাথ�ক�। যখন বয়স অ� িছল তখন
”িলডস মাক�াির”-র সে  ”ওেয়�ান� মিন�ং িনউজ” �ক িলেয় �ফলতাম।’

‘টাইমস’ পি�কায় �ব  ছাপা হত, ৯ পেয়  বুেজ�ািয়স-এ যােত ২ পেয়  �লড
থাকত। ‘িলডস মাক�াির’ পি�কার এখনকার নাম ইয়ক�শায়ার �পা�। তােত ব�ব�ত হত

িমিনয়ন, ৭ পেয়  (১  পেয়  �লেডড)। ‘ওেয়�ান� মিন�ং িনউজ’-এর ফ  িছল ও�

�াইল, নন �পিরল (৬ পেয় , ১  পেয়  �লেডড)

৩১. একিট সরল িহসাব—‘Silver Blaze’ কািহিনেত �হামসেক �থমবার ��েন �চেপ
ল েনর বাইের ডাট�মুের �যেত �দিখ। জানলা িদেয় বাইের তািকেয় ঘিড়র িদেক �চাখ
�রেখ �হামস বলল, ‘�বশ ভােলাই চেলিছ বত�মােন আমােদর গিতেবগ ঘ ায় সােড়
িত া  মাইল। এ লাইেন থাম েলা আেছ ষাট গজ অ র অ র আর তারপর িহসাব �তা
খুবই সরল।’ িক  এ সরল িহেসবিট না শাল�ক, না ডেয়ল— �কউ ব�াখ�া কেরনিন।
�েফসর �জ িফনেল �াই� �গাটা সমস�াটা িনেয় �ভেবেছন আর �মাণ কেরেছন সমাধান
আর যাই �হাক ‘সরল’ নয় এেকবােরই। িহেসব করেত �গেল �হামসেক ঘিড়র
�সেকে র কাঁটা আর �টিল�াফ �পা� �িটর িদেকই �খয়াল রাখেত হেব। �যেকােনা
মানুেষর এই �িট কাজ একসে  করেত �গেল �িত �পাে� এক �সেকে র ভ�ল হেবই।
�ই �পাে� এই ভ�ল ২ �সেক । �ই িমিনেটর ব�বধােন এই �ই �সেকে র গলিত মােন

ঘ ায় �ায় আধা মাইেলর িহেসেব গ েগাল। অথ�াৎ �হামস যােক ৫৩  মাইল �িত

ঘ া ভাবেছন, আসেল তা ৫৩  মাইল �িত ঘ া। িক  যিদ ধের িনই �হামস �সসব
িহেসব িনেজর মাথােতই কের িনেয়েছন, তেব �কান িহেসেব িতিন এই সােড় িত া
মাইল �পেলন? জজ� ডবিলউ ওেয়লচ তাঁর িবখ�াত ‘The Silver Blaze Formula‘-�ত
�িট উপােয়র কথা বাতেলেছন।

১। �থম উপায়— �িত ইয়ােড� �ই �সেক  এবং �িত ২২ ইয়ােড� আরও অিতির
এক �সেক  ধরা হল। এখন ধির x= গািড়র গিতেবগ (মাইল/ঘ া), y= �িট থােমর
মধ�বত� �র�।

এখন, ১মাইল/ঘ া= ১৭৬০ইয়াড�/৩৬০০ �সেক = ১ ইয়াড� �িত  �স. = 
�সেক ।

অথ�াৎ y ইয়াড�= y× �সেক ।

আবার,  �সেকে  ১ ইয়াড� �গেল গািড়র গিতেবগ ১মাইল/ঘ া।
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 �সেক  ৬০ ইয়াড� �গেল গািড়র গিতেবগ  মাইল/ঘ া

�যেহত� �টিল�াফ �পালরা ৬০ ইয়াড� �রে�, তাই ৬০×২=১২০ এবং ৬০/২২=৩
(�মাটামুিট)। ১২০+৩=১২৩। অথ�াৎ ১২৩ �সেক  বােদ �হামসরা ৫৩ এবং ৫৪ ন�র
থােমর মােঝ। অথ�াৎ তাঁেদর �বগ ৫৩ মাইল �িত ঘ া।

২। ি�তীয় প িত— ৬০ �সেক  পের শাল�করা ২৬ ন�র �পােলর �থেক �ায় ১০
ইয়াড� �ের থাকেব (�যেহত� �পাল েলা ৬০ ইয়াড� অ র)।

অথ�াৎ ২৬.১/৬×২= ৫২.১/৩; ২৬.১/৬ �ক ২২ িদেয় ভাগ

করেল পাই =১.১/৬; ৫২.১/৩= ১.১/৬= ৫৩ মাইল �িত ঘ া।

আবার ড. �িলয়ান উলফ তাঁর ‘Dynamics of Binomial Theorem‘-এ �দিখেয়েছন,
‘�পালেদর মেধ� ১০িটেক অিত�ম করার �বগ ১৮০০/T ফ�ট/�সেক । �যেহত� �পাল িল
৬০ ইয়াড� �রে� এবং T= সময়,

এেক মাইল/ঘ ায় পিরণত করেল পাই

এবার সহেজ গািড়র গিতেবগ বার করেত হেল ১৮০০ ফ�ট �র� গািড়িট কত
�সেকে  অিত�ম করেছ তা জানেলই হেব। �হামস ঘিড়েত িঠক �সটা �দেখই
১২২৭.২৭ �ক তা িদেয় ভাগ কেরিছল। �হামেসর � ে� সংখ�াটা িছল ২৩ �সেক ।
ফেল সহেজই গিতেবগ এেস যায় ৫৩ ঘ া।

৩২. �হামস আর �ফলু—�হামসেক �যমন � মানেতন �ফলু, তার চলা-�ফরা
ম�ানািরজেমও �হামেসর ছাপ পেড়িছল িক? পােয়র ওপর পা ত�েল আঙ�ল জেড়া কের
বসার এ কায়দা ‘�সানার �ক�া’য় �দখা �গিছল ‘The Hound of the Baskervilles‘-এ
প�ােগেটর অলংকরেণ।
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১৮৮০ সােলর ল ন
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�বকার ি�েটর �সই বািড়টা

১৯০২ নাগাদ �া  �থেক একদল ছা�-িশ ক ল ন �মেণ আেসন। ল েন এেসই,
�থম ��ব� �ান িহেসেব কী �দখেত চাও বলায় সবাই একসে  বেল ‘শাল�ক �হামেসর
বািড় �দখেত যাব।’ িব�সািহেত�র ইিতহােস সবেচেয় িবখ�াত িঠকানা �বাধ কির ২২১ িব
�বকার ি�ট আর তাই এই বািড়র �� বািড়র বািস ােদর �থেক িব �মা� কম নয়।

�বকার ি�েটর ফেটা�াফ (১৮৯০)

�থেমই বেল রাখা ভােলা, আ জীবনীেত ডেয়ল সােহব পির�ার জািনেয়েছন
�হামেসর বািড় িহেসেব ল েনর �কােনা িনিদ�� বািড় তাঁর মাথায় িছল না। এমনকী
একবার �তা এক সাংবািদকেক বেলই বসেলন, ‘আিম জীবেন �কােনািদন �বকার ি�েট
পা মাড়াইিন।’ এখােন ডেয়েলর �ৃিত তাঁেক �ধাঁকা িদেয়েছ। কারণ ডেয়েলর একিট
ফেটা�াফ পাওয়া যায়, যা �তালা হেয়িছল �মসাস� এিলয়ট অ�া  �াই নােম �বকার
ি�েটর এক ��িডেয়ােত। 221B-এর B িট হল ল�ািটন ‘bis‘, মােন �ই। একই িঠকানায়
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�িট আলাদা আবাসন থাকেল একিটেক B িদেয় িচি�ত করা হত। তেব ডেয়ল যখন
�হামেসর কািহিন িলখেছন, তখন �বকার ি�ট �কমন িছল �দেখ �নওয়া যাক।

ল ন িরেয়ল এে�েটর ব�বসায়ী িম. �পাট�ম�ােনর ব � এডওয়াড� �বকােরর নােম
�বকার ি�েটর নামকরণ। �হামস ছাড়াও এই রা�ায় �বশ িকছ� িবখ�াত মানুষ থাকেতন,
যাঁেদর মেধ� �মােমর িমউিজয়াম খ�াত মাদাম ত�েসাও আেছন। ১৮৮১ সােল, �হামেসর
��র িদেন �বকার ি�ট িছল এক মাইেলরও কম একটা রা�া, যার �-পােশ এিদক-
ওিদক কের আিশটা মেতা চারতলা বািড় িছল। রা�ার পূব� িদেকর বািড়র ন�র ১ �থেক
বাড়েত বাড়েত ৪২ অবিধ িছল, উলেটা িদেক আবার ৪৪ �থেক �� কের ৮৫ অবিধ।
�কােনা অ াত কারেণ ৪৩ নং �বকার ি�ট বেল �কােনা বািড় িছল না। এখােন �হামস
িবেশষ  মাইেকল হ�ািরসন অ ুত এক যুি  �দিখেয়েছন। এই না-থাকা ৪৩ নং বািড়েক

২ িদেয় ভাগ করেল পাই ২১ । িক  ২১ ও ২১  ন�র বািড়র অি�� িছল। ডেয়ল নািক

তাই ভাজক ২ �ক আেগ এেন ২২১  বা 221B �বকার ি�েটর বািড়িটর ক�না কেরন।
১৯৩০ নাগাদ �বকার ি�েটর উ ের আপার �বকার ি�টেক এর সে  �েড় �দওয়া হয়,
ফেল বািড়র ন�র �বেড় যায় ২৪৭ পয� । �সই �থম আদেত ২২১ ন�র �বকার ি�ট
নােম একিট বািড় হয়, তা বেল িক ডেয়ল এেকবােরই অলীক ক�সুম ক�না কের এমন
একটা বািড়র কথা �ভেবিছেলন? �হামস িবেশষ রা আবার উেঠ-পেড় লাগেলন �তমন
একটা বািড়র �খাঁেজ। সূ� �ধু লুিকেয় আেছ �হামেসর নানা অিভযােন, �যখােন নানা
কথার মােঝ ট�কেরাটাকরা বািড়র বণ�না লুিকেয় আেছ। ২২১ িব �বকার ি�ট িছল
অেনকটা এইরকম—

�বকার ি�েটর ফেটা�াফ (১৮৯০)

ক) সামেনর অংশ

১। সদর দরজা ও হল িছল বািড়র দি ণ িদেক, মােন রা�া �থেক ডান িদেক।

২। সামেন �কােনা গ�াসবািত িছল না।

৩। বসার ঘের �েটা বেড়া বেড়া কাচ ঢাকা জানলা িছল, যােদর একটা িছল একট�
বাঁকােনা ‘�বা’ উইে া (�বিরল কেরােনট ও ম�াজািরন ��ােনর অিভযােন এেদর নাম
পাই)
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৪। বািড়িট অ ত িতনতলা (একতলায় ��িসং �ম, �দাতলায় বসার ঘর আর তার
ওপের ওয়াটসেনর �শাবার ঘর)

৫। সদর দরজার ওপের অধ�বৃ াকার এক ফ�ানলাইট।

৬। দরজা িদেয় ঢ�েকই সেতেরা ধাপ িসঁিড় �পিরেয় �থম ল�াি ং।

খ) িপছেনর অংশ

১। িপছেন �ছােটা �খালা জায়গা, �যখােন একিট � ন ি� বসােনা (থর ি�েজর
অিভযােন �দখা যায় অে াবর মােস �স-গােছ পাতা এক এক ঝরেছ)

২। বািড়র সামেন �থেক িপছেন যাবার �ছােটা গিল।

৩। গিলর মুেখ একিট কােঠর �গট।
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২২১ িব �বকার ি�েটর অ রমহল

�হামেসর বসার ঘর (অ�ােব হাউেস ১৯৫১ সােলর �হামস �দশ�নীেত)

�হামেসর আসবাবপ�— �ঝালােনা বািতদান, আরামেকদারা, তালাব  �ড�
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এই সব িকছ� িমিলেয় িমিশেয় িম বান�াড� �ডিভস পুেরােনা �বকার ি�েটর বািড় েলা
খঁুজেত লাগেলন— এবং কী আ�য�! �ায় অিবকল একরকম একিট বািড় �পেয়ও
�গেলন। �স-বািড়র ন�র ৩১ নং �বকার ি�ট— যা ডেয়েলর আমেল িছল ৭২ ন�র।

এবার বািড়র বিহর  �ছেড় একট� অ রে  আেলাকপাত করা যাক। বািড়র �মেঝ িছল
গাঢ় বাদািম রেঙর ওক কােঠর, তার ওপের নরম কােপ�ট। �দওয়ােল ফ�েলর ছাপ �দওয়া
ওয়ালেপপার— �যমন িভে ারীয় যুেগ সব বািড়েতই থাকত। িমেসস হাডসেনর পছ
�দখা অনুমান করা যায়, খুব স�ব গাঢ় লাল, সবুজ িকংবা নীল রেঙর ওয়ালেপপার িছল
— সে  মানানসই পদ�া। �ধু একিদেকর �দওয়াল িলেত তিব ত কেরিছেলন �হামস
িনেজ। ‘The Musgrave Ritual’ কািহিনেত �দিখ একিট �হয়ার ি�গার িরভলভার ও
একবা  ব ার কাট�িরজ িদেয় �হামস �দওয়ােল V R (Victoria Regina) �খাদাই কের
িদেয়েছন। ঘেরর �কাথাও একটা �দওয়াল ঘিড় টাঙােনা। গ�াসবািতর বে াব� থাকেলও
তখন গ�াস ব  দািম িজিনস— সে  �থেক �ািলেয় রাখা খরচাসােপ । তাই �হামসরা
মূলত �তেলর বািত আর ছাদ �থেক �ঝালােনা বািতদােনর �মামবািতই ব�বহার করেতন
আেলার জন�। অন� সব বািড়র মেতা ২২১ ন�েরও �িত রােত হেলর �টিবেল �মামদােন
�মামবািত রাখা থাকত, যােত রােত �েত যাবার সময় বািড়র সদস�রা �শাবার ঘের
�পাশাক পিরবত�েনর জন� একটা কের িনেয় �যেত পােরন।

বসার ঘের িছল গনগেন একিট ফায়ার � স। ঘের থাকাকালীন �হামেসর কাজকম� এই
জায়গা িঘেরই চলত, ব� কািহিনেত এই ফায়ার � সেক ��পূণ� ভ�িমকায় �দিখ। এিট
কােলা মােব�েলর �তির, ম�া লিপসিট কােঠর। তারই এক �কানায় �ছারা িদেয় গাঁথা
�হামেসর উ র-না-�দওয়া িচিঠপ� আর অন��াে  �কােকেনর ‘�সেভন পারেস
সিলউশন’। িঠক মােঝ একখানা আয়নার কথা ‘The Adventure of Beryl Coronet‘-এ
পাই। ফায়ার � েসর একধাের িকছ� কাঠকয়লা, কয়লা �খাঁচােনার �পাকার, আর
�হামেসর চ��েটর বা । �য পারেস�র চিটর মেধ� �হামস তামাক রাখেতন �সিটও খুব
স�ব এর পােশই দিড়েত �ঝালােনা থাকত। তেব এ অভ�াস �হামস িন�য়ই ওয়াটসেনর
�থেক জানেত �পেরেছন। কারণ এিডনবরার ছা� ওয়াটসন িনি�তভােব �হামসেক
বেলিছেলন �য তখনকার িদেন এিডনবরা �হাে�েল ছা�রা নরম চামড়ার পারস� চিট
একটাই িকেন এেন তােত তামাক ঠ�েস রাখেতন।
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বসার ঘেরর সাইডেবাড�

�হামেসর �টিবলল�া  (প�ােগেটর আঁকােতও �দখা যাে )

ফায়ার � েসর �-ধাের িছল �িট বেড়া বেড়া আরামেকদারা— একিট �হামেসর,
অন�িট ওয়াটসেনর। পূব�টায় �ভলেভেটর লাইিনং, �সিটেত বসেতন শাল�ক। ওয়াটসেনর
�চয়ােরর বাঁ-িদেক পাইেপর র �াক। বইেয়র আলমািরিট িছল ফায়ার � েসর ডাইেন।
তােত থাকত �চ�র মানিচ�, �ইেটকারস অ�ালমানাক, আেমিরকান িব�েকাষ, কি েন াল
�গেজিটয়ার, �কেফাড� ও �াড শ। এ ছাড়াও িবষিবদ�া, রসায়ন, অ�ানাটিম, মািটর
�কার, তেরায়াল, বি ং, আইেনর নানা বই ঠাসা িছল �স-আলমািরেত। িবখ�াত
�লখকেদর মেধ� হািফজ, �হারাস, ট�ািসটাস, েবর, �গ�েট, কাল�াইল, �থােরয়ু,
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�মেরিডথ, জজ� সাঁদ-র বইেয়র উে�খ পাওয়া যায়। আর �হামেসর িনেজর �লখা বই
িন�য়ই িছল �স-আলমািরেত।

ফায়ার � েসর উলেটা িদেক, V R-এর নীেচ িছল একিট �কাচ বা �সাফা, হালকা
সবুজ রেঙর। তার উপর ক�শন পাতা, যা �ায়ই �হামস ছ�েড় �ফলেতন মািটেত।
�হামেসর িবখ�াত �ািডেভিরয়াস �বহালািটেকও মােঝমেধ�ই �স-�সাফােত �েয় থাকেত
�দখা �যত। �সাফার পােশই �ছা  সাইড �টিবল, পাইপ রাখার জন�— আগাপাশতলা
তার িসগােরেটর আ েন �পাড়া। আর তার িঠক পােশই �হামেসর ডােয়ির ও �কসবুক
রাখার তালাব  �ড�। �হামসেদর ঘেরর আর একিট উে�খেযাগ� আসবাব িছল এর
সাইডেবাড�। িভে ারীয় ইংল�াে  সাইডেবাড� থাকত �িয়ং �েমর এক �াে । এর ওপের
মাব�েলর টপ আর �-ধাের �য়াের �েয়াজনীয় িজিনস রাখা �যত। �হামসেদর সাইডেবাড�
ভরিত থাকত চ��েটর আধেপাড়া অংশ, মেদর পা�, গ�ােসািজন আর ঠা া খাবাের। এই
গ�ােসািজন িজিনসিট এখনকার পাঠকেদর কােছ এেকবােরই অপিরিচত। গ�ােসািজন িছল
ইংেরিজ ‘8‘ অ েরর মেতা এক য  যার ওপের থাকত অ�ািসড �কলাস ও �সাডা। নীেচ
জল। হাতেল চাপ িদেল নল িদেয় �সই গ�াসভরা �সাডাজল িবজিবজ কের �বিরেয়
আসত। সাইডেবােড�র বাঁ-িদেকর দরজা িদেয় �হামেসর �শাবার ঘের �ঢাকা �যত। তারও
বাঁ-িদেক িছল প�ােসেজ যাবার দরজা। এিট একিট আ�য� দরজা কারণ ‘A Case of
Identity’-�ত দরজািট একবার িভতেরর িদেক �খােল (অথ�াৎ কবজা ডান িদেক) আবার
�সই কািহিনেতই একবার বাইেরর িদেক �খােল (অথ�াৎ কবজা বাঁ-িদেক)। দরজার
�পেরেকই �ঝালােনা থােক �হামেসর ও ওয়াটসেনর ট�িপ-�কাট। ঘেরর �ায় মােঝ সাদা
চাদের ঢাকা �টিবলিট �হামসেদর ডাইিনং �টিবল। �টিবেল আেলা িহেসেব একিট ��েড
ল�া , যার আেলা একিট অিভযান �থেক িফের এেস ওয়াটসন উসেক �দয় (‘The
Adventure of Charles Augustus Milverton’). ঘের �বশ িকছ� কােঠর �চয়ার ছিড়েয়-
িছিটেয় রাখা। তােদরই একিটেত বসেতন �হামেসর মে ল িকংবা ইনে�কটর �লে�ড।
রাসায়িনক ভরা �হামেসর �ছােটা �টিবলিটর পােশ �ছােটা একটা ট�ল রাখা থাকত।
অন�িদেক িছল ওয়াটসেনর �মিডেকল �শলফ। �সই �শলেফর ওপেরই রাখা থাকত তাঁর
�লখা �ছােটা বই ক-িট— ‘A Study in Scarlet’ িকংবা ‘The Sign of the Four’. �য
��াপবুেক ওয়াটসন তাঁর �নাট িনেতন, �সিটও এইখােনই থাকত।
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�হনির িবচার-এর না বাঁধােনা ছিব

�হামেসর �শায়ার ঘেরর �মহগিন কােঠর আলমাির

�হামসেদর ঘের �বশ িকছ� �পাে��ট িছল। এেদর মেধ� �জনােরল চাল�স জজ� গড�েনর
ছিবিট বাঁধােনা অব�ায় �শাভা �পত। এর িঠক নীেচই থাকত ওয়াটসেনর বই ভরা
�শলফ। যত�র স�ব এই ছিব েলা িমেসস হাডসেনর অথবা ঘেরর আেগর বািস ার।
অবেশেষ ১৮৯৮ সােল �হামসেদর ঘের একটা �টিলেফান আেস (‘The Adventure of
the Retired Colour man’)। ঘর �য �চ  অেগাছােলা থাকত, এ িবষেয় সব �হামস
িবেশষ  একমত। পুেরােনা পি�কা �হামেসর �চয়ােরর পােশ ডাঁই কের রাখা, সারা ঘের
নড়াচড়ার জায়গা �নই, �লাক এেল িকছ� একটা সিরেয় বসেত িদেত হয়, এমন দশা।
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হালকা সবুজ রেঙর �সাফা

বাথ�েমর ওয়াশ��া

�হামেসর �শায়ার ঘরিট িছল এই বসার ঘেরর লােগায়া। ব� কািহিনেত �স-উে�খ পাই
(‘he sprang to his feet and passed into his bedroom’ অথবা ‘Sherlock Holmes
sprang to his feet and rushed into his room’). ঘেরর �িট দরজা। একিট বসার
ঘেরর িদেক �খােল, অন�িট প�ােসেজ। ‘The Adventure of Dying Detective’-এ
ঘরিটর এক অনন� িনখঁুত ছিব পাই। �বড�েমও বসার ঘেরর মেতা একিট ফায়ার � স
আেছ, ম�া েল ঘিড় আেছ, পাইপ, তামাক, ব �েকর িল রাখার একটা বা  আেছ আর
সারা �দওয়ালভরা ক�খ�াত সব অপরাধীেদর ছিব আেছ। একিদেকর �দওয়াল �েড়
রেয়েছ �মহগিন কােঠর িবশাল আলমাির যােত �হামেসর সব ছ েবশ লুেকােনা। িবশাল
বেড়া খােটর একধাের একটা বেড়া িটেনর বা , যােত কী আেছ জানা যায় না। তেব
ম�াজািরন ��ােনর অিভযােন �হামস এটা খুেল একটা �ােমােফান �বর কেরিছল বেট। এ
ছাড়া খুব �বিশ িকছ� িছল না ঘের। িবছানার পােশ একটা �টিবল, মােব�ল টপ ওয়াশ
�বিসন, আয়না আর একখানা কােঠর �চয়ার— ব�স।

�ধুমা� চােনর জন� ঘর লােগায়া এক বাথ�ম িছল, যার �ায় �গাটাটা �েড় িছল
ধাতব িরেমর একটা বাথটব। �ােনর জল নীেচর রা াঘের গরম করা হত। �সখান �থেক
বালিত কের জল �তালা হত ওপের। ওয়াশ��াে র পােশ �চ�ারপট বা কেমাড থাকত
(ঢাকা �দওয়া)। তােতই �হামস �াতঃক�ত� সারেতন। �চ�ারপট �ধায়ার দািয়� চাকররাই
পালন করেতন।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



এবার িসঁিড় িদেয় ওপের উঠেল ওয়াটসেনর �বড�ম (িতনতলায়)। সামেনর িদেক
িমেসস হাডসেনর ও িপছেনর িদেক ওয়াটসেনর �শায়ার ঘর। চাকরািন খুব স�ব
�ততলােতই �ত, কারণ ‘A Study in Scarlet’-এ ওয়াটসন �শায়ার ঘের বেস হাডসন ও
চাকরািনর �শাবার ঘেরর দরজা ব  হবার আওয়াজ �েনিছল।

ওয়াটসন �শায়ার ঘর �থেক ওই � ন ি�-িট �দখা যায়। ঘের আসবাব বলেত দািড়
কামােনার আয়না, ম�া েল ঘিড়, অথ�াৎ অবশ�ই একিট ফায়ার � স এবং একিট খাট।
তেব ওয়াটসন �সনাবািহনীেত থাকায় তাঁর ঘর অেনক �বিশ �গাছােনা। ওয়াটসেনর
�শায়ার ঘেরর পােশ একিট ব�বহার-না-করা ঘরও আেছ, �যখােন ‘The Adventure of
the Naval Treaty’�ত পািস� �ফ�স িকছ�িদন িছল।

সব িমিলেয় এই িছল িবে�র অন�তম িবখ�াত বািড়িট, যার �ভাব পরবত� সািহেত�ও
এেসেছ। �হামেসর সমসামিয়ক �স টন � কও িছেলন �বকার ি�েটর বািস া আর ২১
রজনী �সন (২২১ নয় িক ) �রােডর �েদাষ িম�েক �ক না �চেন? সােধ িক ওয়াটসন
�বকার ি�েটর �সই বািড়েক ‘a most desirable residence‘ বেলেছন?
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ল েনর পেথ পেথ

�হামস অিভযােনর অেধ�েকরও �বিশর অক��ল �খাদ ল ন শহর। ‘Silver Blaze’
কািহিনর আেগ একিট কািহিনেতও �হামসেক ল ন �ছেড় �বিরেয় রহস� সমাধান করেত
�দখা যায়িন। সিত� বলেত কী িভে ারীয় যুেগর �শেষর িদেক ল েনর িচ� �যভােব
�হামেসর অিভযােন ফ�েট উেঠেছ, �তমনিট খুব কমই হেয়েছ। তাই �হামস কািহিনর
স ূণ� রস আ�াদন করেত হেল তখনকার ল নেক না �জেন উপায় �নই।

ঐিতহািসকরা যােক িভে ারীয় যুগ বেলন, তাঁর �� ১৮৩৭ সােল রািন িভে ািরয়ার
িসংহাসেন বসা �থেক ১৯০১ পয� । ি�িটশ সা�ােজ�র এমন �গৗরেবর সময় আেগ পের
আর আেসিন। এই সময় ি�িটশ সা�ােজ� সূয� অ� �যত না। ফেল রাজধানী ল েনর
�লাকবসিত বাড়িছল � � কের। �চ�র ঘরবািড় �তির হি ল, জনসংখ�া িছল ১০ ল , যা
মা� একেশা বছেরর মেধ� �বেড় ৫০ ল  হেয় যায়। তখন �িত আট িমিনেট একজন
মানুষ মারা �যত, আর �িত পাঁচ িমিনেট জ  হত এক নবজাতেকর। এই িতন িমিনেটর
গরিমেলই জনসংখ�ার িবে�ারণ ঘটল। এেদর সবাই �য ি�িটশ তা নয়, শতকরা িতিরশ
ভােগরও �বিশ িছেলন অন� �দশ �থেক আসা উদবা�রা। আইিরশ, রািশয়ান, �পাল, চীনা
এমনকী ভারতীয়েদর িনেয় ল ন িছল িবে�র �সরা ‘� াবাল’ শহর। এই বাড়িত
মানুষেদর জায়গা িদেত �চ�র চাচ� ঁিড়েয় িদেয় বািড় �তির হল; �যসব চােচ�র মেধ�
ি�ে�াফার �রেনর �তির �বশ িকছ� চাচ�ও িছল। যাঁরা এই ভ�েলােকর নােমর সে
পিরিচত নন, তাঁেদর একটা কথা বলেলই যেথ�, �রেনর �তির একিট চাচ�ই এখনও মাথা
উঁিচেয় আেছ, যার নাম �স  পলস ক�ািথ�াল চাচ�। আশা কির িতর পিরমাণটা
�বাঝােত �পেরিছ। �ধু চাচ�ই নয় এই বািড় �তিরর চােপ ঢাকা পড়ল ল েনর শহেরর
সবুজ পাবিলক গােড�ন বা � জার গােড�ন েলা। টাইম �মিশেন চেড় তখনকার ল েন
�গেল �দখব চািরিদেক ধূসর সব বািড়র িভড়, �গাটা শহরটাই �যন িবশাল এক
কন�াকশন সাইট, ধুেলা, �ধাঁয়া, সবুেজর িচ�মা� �নই। �যেহত� �ানমািফক বািড় �তির
হত না, তাই শহর �েড় অজ� রা�া, গিলঘঁুিজর �গালকধাঁধা। ঊনিবংশ শতেকর �থম
ন�ই বছর শহের বািড় �তিরর জন� �কােনা অনুমিত বা ছক লাগত না। �য �যখােন
পারত বািড় ত�েল িদত অনায়ােস। ‘The Building News’ পি�কা িবর  হেয় িলেখিছল,
‘the fungus like growth of houses manifests itself stretching from town to
suburb and village.’ ১৮৮৯ সােল ল ন িসিট কাউি ল �তির হবার পর এই য�ত�
বািড় বানােনা ব  হয়।
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‘Silver Blaze’ কািহিনেত প�ােগট অি ত িচ� (এখােনই �থম �হামসেক ল েনর বাইের
�যেত �দখা যায়)

এই �মবধ�মান শহর আর তার অন  গিলঘঁুিজ ল নেক এক রহস�ময় শহের পিরণত
কের। �কউ শহরিট পুেরা িচনেতন না। এ শহের হািরেয় যাওয়া, িমেশ যাওয়া সহজ।
সহজ রােতর অ কাের পােপর �বসািত চালােনা। �স-ল েনর মানিচ� হয়েতা-বা
বানােনা যায়, িক  শহরেক উপলি  করা অস�ব। িভে ারীয় ল েনর সবেচেয় বেড়া
চমক �রললাইন। িভে ািরয়া শাসেনর িঠক আেগর বছর ১৮৩৬ সােল ল েন পৃিথবীর
�থম �রলে�শনিট �ািপত হয়। ফেল যাতায়ােতর সুিবধা, ব�াবসা-বািণজ� িমেল ল ন
ি�িটশ সা�ােজ�র �ক িব �েত পিরণত হয়, আর এই �রললাইন পাতার জন� রািনর
িনেদ�েশ �ায় ১ ল  মানুেষর বাস�ান ঁিড়েয় িদেয় তােদর গৃহহারা করা হয়। তেব
�রলপেথর ফেল ল েনর আেশপােশর মফ�সল এলাকার সে  িনত�যা�া স�ব হল।
গিরবরা �সখােন ক�িটর বািনেয় থাকেত লাগেলন। িক  তবু গৃহহীন মানুেষর সংখ�া তােত
কমল না খুব একটা। ১৮৫০ সােল �খাদ ল েনই ৪০,০০০-এর �বিশ গৃহহীন মানুষ
রা�ায় কাটােতন। আর এই দাির�� জ  িদেয়িছল পােপর। �মাগত িনেজেক বািড়েয়
চলার জন� এ শহেরর মানিবক মুখও হািরেয় যাি ল ধীের ধীের। িপটার অ�া�েয়ড ��
ত�েলেছন, ‘Is it the heart of empire, or heart of darkness?‘ ব�িদেনর বািস ােদর
কােছ ল ন বদেল যাি ল ত। এ ল ন তাঁেদর অেচনা। আর �সই ল েন সবেচেয়
উে�খেযাগ� ব� িছল ল েনর ক�য়াশা।

শাল�েকর গে� ব�বার ক�য়াশার কথা এেসেছ। কখেনা তা জমাট, গাঢ় হলুদ, কখেনা
�মেঘর মেতা চাপ চাপ জেম থাকা। ১৮৬০ সােল ল েন এক ফরািস ঐিতহািসক
িহেপালাইটও িলেখেছন, ‘thick yellow fog that fills the air, sinks, crawls on the
very ground.’ এই হলুদ রেঙর কারণ বাড়িত কারখানা �থেক িনগ�ত গ ক। তেব
১৮৮০ সােল �লখক রােসল ল েনর ক�য়াশার �য সু র বণ�না িদেয়েছন, �তমনিট খুব
কমই পাওয়া যায়—

ল েনর ক�য়াশা রং বদলায়। কখেনা বাদািম, লালেচ-হলুদ িকংবা সবেজেট, সাদা
ক�য়াশার �চেয় �বিশ ধূসর আবার �ােমর ক�য়াশার �থেক কম িভেজ। এই গাঢ় ক�য়াশা
�ায়ই দম ব  কের �দয়। সূয�েক কখেনাই �দখা যায় না, �ধু আেলার তারতম� �দেখ
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সকাল, �পুর বা িবেকল বুঝেত হয়। এই ক�য়াশায়, �কােনা সাদা চাদর �মেল রাখেল খুব
তাড়াতািড় তােত িব � িব � ধুেলা জেম চ�াটচ�ােট হেয় যায়।

িবখ�াত ল ন ফগ (১৮৯৬)
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‘পা ’ ম�াগািজেন আঁকা ‘The Great Stink’-এর ছিব

এই ক�য়াশার উপ�েব িদেনর �বলােতও �য গ�াসলাইট �ালােত হত, �সকথা �য়ং
ডেয়েলর �লখােতই �পেয়িছ। এই ক�য়াশার জন�ই �গাটা শহর �বশ একটা রহস�ময় �প
িনত। মানুষ চলােফরা করত অশরীরী ��তা ার মেতা, গলার আওয়াজ �� �শানা �যত
না, �-হাত �ের �ঘ�টনা ঘটেলও �বাঝার উপায় িছল না। ফেল খুন, রাহাজািন ও ধষ�েণর
�গ�রাজ� িছল িভে ারীয় ল ন। আর তাই ল েনর এই ক�য়াশা না থাকেল শাল�ক
�হামসেক আমরা িঠক আজেকর মেতা �পতাম িক না সে হ।

�হামস িছেলন আদ�  িভে ারীয় �গােয় া। ১৮৭৫ সােল ঘটা ‘The Adventure of
the Gloria Scott’ �থেক তাঁর অিভযান ��। মা� একিট বােদ (‘His Last Bow’) তাঁর
সব অিভযানই ঘেটেছ ১৯০৭-এর মেধ�। যিদও ডেয়ল মৃত��র িকছ�িদন আেগ অবিধও
�হামস কািহিন িলেখ �গেছন, িক  কািহিনর সময়কাল �রেখেছন �সই িভে ারীয় যুেগ।
�য সময় িব��ৎ আেসিন, রা�ার পােশ িটমিটেম গ�াসবািত, �নেম আসা ঘন ক�য়াশা আর
রা�ায় �ঘাড়ায় টানা এ াগািড়। এই এ া বা Hansom Cab-ই িছল শাল�েকর মূল যান।
ল েনর পাতােল তখন পাতাল �রল চালু হেয় �গেলও �হামস িনেজ িটউব �রেল
উেঠেছন মা� একবার।

এ �তা �গল শহেরর বািহ�ক বণ�না। িক  মানুষ ছাড়া �তা �কােনা শহরই শহর হেয়
উঠেত পাের না! �কমন িছল তখনকার মানুষজন? িপটার অ�া�েয়েডর মেত �-রকেমর
মানুষ িছল তখন ল েন। এক, যারা এই শহেরর িবশাল�, জনসংখ�ার �মবৃি র সে
মািনেয় িনেত পারিছল না আর �ই, যারা পারিছল। ি�তীয় দেলর মেধ� িছল �সইসব
�চার, ডাকাত, অপরাধীরাও, যােদর উে শ� িছল এই িবরাট জনসমুে� �ছা  জলিব �
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হেয় লুিকেয় পড়া। �হামেসর কািহিনেত এই জনসমুে�র কথা বার বার এেসেছ। ‘The
Sign of the Four’-এ �মির মর�ান িমিলেয় যান ‘in sombre crowd‘. পের �হামস ও
ওয়াটসন যখন এ াগািড় ছ�িটেয় যাে ন, তখন ওয়াটসেনর মেন হয়, ‘There was, to
my mind, something eerie and ghost like in the endless procession of faces
which fitted across the narrow bars of light.’ পরবত�কােল ‘A Scandal in
Bohemia’-�তও এই জনগণেক �দখা যায় শাল�কেক আ�মণ করেত, যখন শাল�ক
আইিরনেক বাঁচােত যান। ‘The Disappearance of Lady Frances Carfax’-গে� �হামস
�ই অপরাধী ও �লিড কারফা েক ধাওয়া কেরও ধরেত পােরন না। তাঁরা এমনভােব
হািরেয় যান ‘as if they had never lived.’ এই িভড়, একিদেক শাল�কেক সাহায�ও
করত। িতিন �যেকােনা ছ েবেশ িমেশ �যেত পারেতন সহনাগিরকেদর মেধ�। ‘The
Adventure of the Final Problem’-এ মিরয়ািট� যখন �হামস ও ওয়াটসনেক তাড়া
কেরন, তখন �-জেনই চল  ��েন উেঠ যান। মিরয়ািট� �সই �চ  িভড় �ঠেল ��ন অবিধ
আসেত পােরনিন। �সযা�া ল েনর িভড় শাল�কেক র া কেরিছল। �হামস িনেজ এই
িভড়েক ভয় �পেতন না বরং এেদর মেধ� �থেক আসল অপরাধীেক খঁুেজ �বর করাই
িছল তাঁর কােছ চ�ােল । বরং এসব মানুষ, অপরাধ না থাকেলই শাল�কেক িফের �যেত
হত �কােকেনর সাত শতাংশ �বেণর কােছ।

ল েনর পেকটমারেদর িবষেয় কাট��ন (‘�ডইিল িমরর’)

�গাটা ল েনর সব রা�াঘাট, গিলঘঁুিজ �হামেসর কােছ হােতর �তেলার মেতা �চনা
িছল। �হামস িনেজই বেলেছন, ‘It is a hobby of mine to have an exact knowledge
of London.’ এ �য কত বেড়া সিত� কথা তার �মাণ রেয়েছ ‘The Sign of the Four’-
এ। কািহিনেত ঘন ক�য়াশাঢাকা ল েনর পেথ �ঘাড়ার গািড় �চেপ �যেত �যেত ওয়াটসন
িদশা হািরেয় �ফেলন। �হামস িক  িবড়িবড় কেরই যাে ন, ‘�রােচ�ার �রা, এবার
িভনেস  ��ায়ার, এরপর এলাম ভ হল ি�জ �রােড, মােন আমরা সােরর িদেক যাি ।’
িঠক তারপর গািড় িগেয় পড়ল একগাদা রা�ার �গালকধাঁধায়। �হামসেক �বাকা বানােনা
মুশিকল। িতিন বেল চলেলন, ‘ওয়াড�সওয়াথ� �রাড, �ায়ির �রাড, লাক�হল �লন,
�কওেয়ল � স, রবাট� ি�ট, �কা�হারবার �লন’— এ �থেকই �� �গাটা ল ন
শহেরর �গালকধাঁধা যিদ একজন �কউ �ভদ করেত স ম হন, িতিন শাল�ক �হামস।
আরও একটা ব�াপার, একমা� এই উপন�ােসই �হামসেদর যা�াপেথর �গাটা মানিচ�িট
সুিনিদ��ভােব বেলেছন ওয়াটসন।

তখনকার ল েনর িনকািশ ব�ব�া িনেয় িকছ� না বলেল আেলাচনা অস ূণ� �থেক
যােব। ওয়াটসন �য শহরেক Great Sink বেলেছন, তার িনকািশ ব�ব�া �য অত�
খারাপ িছল, তা বলাই বা�ল�। কতটা খারাপ, তা হয়েতা আমরা ধারণাও করেত পারব
না। ১৮৩০ নাগাদ �গাটা ইংল�া  �েড় �কাথাও �কােনা িনকািশ ব�ব�া িছল না। মলমূ�
রা�ার ধাের ধাের জেম থাকত। ল ন �থেক �ছােটা �ছােটা িকছ� নালা িগেয় পড়ত �টমস
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নদীেত। �গাটা �টমস ব  �ডাবার মেতা ঘন মেল পিরপূণ�। গে  নদীর ধাের যাওয়া �যত
না। ১৮৬০ সােল নদীর তলা �থেক �ায় পেনেরা ফ�ট উ তার জেম থাকা বজ�� �তালা
হয়। খুব �াভািবকভােবই কেলরা ও � েগর �েকাপ িছল সাংঘািতক। ১৮৩২-এ কেলরা
�রােগ ি�েটেন ৬০,০০০ �লােকর মৃত�� হয়। এেতই �শষ নয়। ১৮৪৮, ১৮৫৪ (�য বছর
�হামেসর জ  হয়) ও ১৮৬৭-র কেলরােতও ল ািধক �রাগীর মৃত�� ঘেট। এ ছাড়া
টাইফেয়ড, িডপেথিরয়া, িট বস , �ারেলট িফভার �তা িছলই। ১৮৪০ �থেক ১৯১০-
এর মেধ� �িপং কািশেতই ১০,০০০-এর �বিশ িশ� মারা যায়। হােম মৃত��র সংখ�া আরও
�বিশ।

১৮৫৮ সােল অবেশেষ এই জেম থাকা বজ�� �থেক চরম �ঘ�টনািট ঘটল। �স-বছর
গরমকােল লু বইিছল। তাপমা�া ন�ই িডি� ফােরনহাইেটর নীেচ নামিছলই না। �কােনা
বৃি� �নই। �টমেসর �গ�  আধা মাইল �র �থেকও পাওয়া যাে । ‘The Times’ এর নাম
িদল The Great Stink. িদনরাত বািড়র জানলা ব  রাখেত হত গ  �থেক �রহাই পাবার
জন�। অবেশেষ �গ�  এড়ােত আর � েগর হাত �থেক বাঁচেত অিনিদ��কােলর জন�
পাল�ােম  ব  কের �দওয়া হয়। ি�িটশ সা�ােজ�র মধ�াে� এত বেড়া অঘটন আর
ঘেটিন। ফেল জন ��া নােম এক ইি িনয়ােরর �ান অনুযায়ী ল েনর ‘আ ার�াউ ’
িনকািশ চালু করেত বাধ� হেলন সরকার। আর তােতও ১৮৭৮ সােলর �সে �ের ঘটল
�ঘ�টনা। �টমস নদী িদেয় Princess Alice নােম এক �েমাদতরী যা�ীেবাঝাই হেয়
যাি ল। অন� একিট জাহােজর সে  ধা া �লেগ �সিট চেল আেস �সই িবশাল পাইপিটর
তলায় যা িদেয় িদেনর সব বজ�� িনকাশ হি ল। পাঁচ িমিনটও লাগল না �গাটা জাহাজিট
ড�বেত। �সই �নাংরা বে�� চাপা পেড় মারা �গেলন আটেশা নারী-পু�ষ-িশ�। যাঁরা
সাঁতার জানেতন তাঁরাও �সই ঘন বে��র �চারাবািলেত ড�েব মরেলন। অেনকিদন পয�
�টমেসর জেল ফ�েল ওঠা পচা �দহ িল �ভেস উঠত। �দহ এতটাই �ফালা সাধারণ
কিফেন তাঁেদর আঁটােনা �যত না।

আফগািন�ান �থেক �ােণ �বঁেচ যখন ওয়াটসন ল েন এেলন, তখন �থেম িতিন
��াে র একিট �হােটেল থাকা �� করেলন। এই ��া  ইংল�াে র �াচীন রা�া েলার
একটা। ল ন �থেক ওেয়�িমিন�ার অবিদ এই রা�ার নাম নম�ান আ�মেণর আেগর
বণ�নােতও পাই। �হামেসর সময় এ রা�ার �-ধাের িছল মিহলােদর �পাশােকর �দাকান,
দিজ�র �দাকান আর ব�মূল� পানীয় চােয়র �দাকান। �শেষর �দাকানিটেত দািম চীনামািটর
কােপ দািজ�িলং-এর উৎক�� চা পিরেবিশত হত, with a spot of milk. তেব সাধারেণর
জন� িছল কিফহাউস, পাব আর ট�াভান�। মেনার েনর ব�ব�ার উপায় িহেসেব �িট
িথেয়টার অ�ােডলিফ ও �গইিট িছল এর আেশপােশই। এর �থেক একট� �েরই িছল
�াইেটিরয়ন বার। ১৮৭৩ সােল ৮০,০০০ ডলাের এই বারিট বানান টমাস ভ�ারাইিট।
�থম �থেকই অিভজাত খে রেদর ি�য় আ া মারার জায়গা হেয় যায় এিট। �রসুেড়রাও
অবশ� িভড় জমাত নত�ন �ঘাড়ার িটপস পাবার জন�। ওয়াটসন িনেজও এ বাের
আসেতন। �হামস পাঠকেদর মেন থাকেব এই বােরর সামেনই ওয়াটসেনর সে
��ামেফােড�র �দখা হয়— �য �হামেসর সে  ওয়াটসেনর আলাপ করায়। এই ��ামেফাড�
িছল ‘বাট�’-এ ওয়াটসেনর অধীন ��সার। বাট� হল �স  বাথ�ােলািমউ হসিপটাল, যা
আজও িনউেগট ি�ট, িগলট�ার ি�ট আর িকং এডওয়াড� ি�েটর মােঝর ি�েকােণ
অব�ান করেছ। এই হাসপাতালিটর সৃি� িনেয় অ ুত এক গ� আেছ। রাজা �থম
�হনিরর িব�ষক িছেলন রাহাের নােমর এক ব�ি । একবার িতিন অসু� হেয় মৃত��শয�ায়
শািয়ত, সবাই বাঁচার আশা �ছেড় িদেয়েছ, িতিন �াণপেণ ঈ�রেক ডাকেছন, এমন সময়
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�স  বাথ�ােলািমউ তাঁেক �দখা �দন, িতিন �িত া কেরন যিদ িতিন সু� হেয় ওেঠন তেব
অবশ�ই িনেজর পােপর �ায়ি�  করেবন �কােনা ধম�য় কােজ। আ�য� ব�াপার, পরিদনই
িতিন সু� হেয় ওেঠন। রাজা �হনিরেক বেল-কেয় ১১২৩ সেন �ািপত হয়, �স
বাথ�ােলািমউ হাসপাতাল ও মঠ। ডা ওয়াটসন যখন বােট� িছেলন �স-সময়ই বােট�র
িবখ�াত সােজ�ন িছেলন ডা হােভ�— রাজা �থম চাল�েসর ব�ি গত িচিকৎসক িযিন
শরীের রে র স ালন পথ আিব�ার কেরন আর ডা জন আেবরেনিট যাঁর াস করেত
�র�রা  �থেক আসেতন ছা�রা। এ ছাড়াও িছেলন ডা পািস�ভাল পট িযিন �ায়
অেলৗিককভােব পােয়র হাড় ভাঙার িচিকৎসা কের িনেজর পা সািরেয় �ফেলিছেলন। �সই
�থেক পােয়র �গাড়ািলর �সই অ ুত ভাঙা আজও Pott’s Fracture নােমই পিরিচত।

ওয়াটসন ও ��ামেফাড� �-জেন িমেল �পুেরর খাওয়া সাের �হালবেন�। এই �হালবন�
এককােল ল েনর সবেচেয় বেড়া নাচঘর িছল। এর সে র �র�রাঁিট িছল ল েনর
সবেচেয় দািম �র�রাঁর মেধ� একিট। তাও টাকার টানাটািন থাকা ওয়াটসন �সখােন �গল
�কন �ক জােন! তখনকার এক �মনুকাড� �থেক পাই, মেদর মেধ� িভে জ রাইসবাগ� িছল
৪ �স  ৬ ডাইম ও িভে জ �রামািন ১০ �স  মেতা। এর সে  িসগার, কিফ,
খাওয়াদাওয়া িমিলেয় �গাটা এক পাউে র নীেচ খরচ করা স�বই না। তেব �হালবেন�র
িব াপন অনুযায়ী ‘It is one of the sights and one of the comfort of London.’
�পুেরর খাওয়া ছাড়া রােতর খাওয়ার ব�ব�াও িছল �সখােন। িবকাল ৫.৩০ �থেক ৮.৩০
পয�  ��া  সােলাঁ, ি�  সােলাঁ আর িডউক সাঁেলােত পিরেবিশত হত �-রকম সুপ, �-
রকম মাছ, �ে ঁ, জেয় , মাংেসর পদ, িবিভ রকম িচজ, িমি�, স�ালাড ও বরফ। �ধু
খাবােরর দাম িছল ৩ �স  ৪ ডাইম। খাবােরর সে  ফাউ িহেসেব পাওয়া �যত ‘high
class instrumental music.’

খাওয়াদাওয়া কের �-জন �বেরােলন �হামেসর সে  �দখা করেত। চড়েলন এক
ছ�াকড়াগািড়েত। ল েন এেদর নাম হ�ানসম ক�াব। �স-�থেক আজও ল েন ভাড়ার
ট�াি েকও ক�াব বেল। এর নকশা বািনেয়িছেলন �জােসফ অ�ােলাইয়াস হ�ানসম। সাধারণ
মানুেষর চলাচেলর জন� একমা� বাহন িছল এিট। �লােক এেক ডাকত ‘Gondola of
London‘ বেল। টপ হ�াট পরা চালক ছপিট হােত গািড়র ছােত বেস থাকত। সামেনটা
�খালা �েটা �ছােটা দরজা �ধু যা�ীর পােয়র কােছ ব  করা থাকত। �-পােশ ঝ�লত
�তেলর বািত আর �ঘাড়ার িশকল চলার সময় ঝমঝম শ  হত, �র �থেক ক�য়াশােতও
এেদর অি�� �বাঝা �যত অনায়ােস। �হামেসর আমেল ল েন �ায় ৮০০০ ক�াব িছল।
গািড়েত উঠেলই অ ত ১ িশিলং ভাড়া িদেত হত। �-মাইল অবিধ এই ভাড়া, তারপর
�িত মাইেল আরও ১ িশিলং। তেব যতই ভাড়া �দওয়া �হাক ছয় মাইেলর �বিশ �র�
তারা �যত না। িবেশষ কের চ�ািরং �স ��শেনর চার মাইেলর �বিশ তােদর িনেয় যাওয়া
�ঃসাধ� িছল। স �ার পর মিজ�মেতা িদকছাড়া তাঁেদর নড়ােনা �যত না। সরকাির ব�ব�াও
িক ুিট করেত পারত না। �সই ��ািডশন সমােন চলেছ।

শাল�ক তাঁর অিভযান Gloria Scott-এ অংশ �নন ১৮৭৪ সােল আর তাঁর �শষ অিভযান
‘His Last Bow’-র সময়কাল ১৯১৪। এই ৪০ বছের ল ন অেনকটাই বদেলেছ। আর
�সই সমেয়র ল েনর ছিব যা শাল�েকর নানা অিভযানেক অন� মা�া �দেব, �বেছ িনেয়
‘�হামেসর ল ন’ অ�ালবামিট সাজােনা হল।
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�হামেসর ল ন

এই বািড়িটেক �দেখই স�বত �হামেসর �বকার ি�েটর বসার ক�না কেরন ডেয়ল।

১৮৯৫ সােল �তালা ��াে র ছিব। �েরর িগজ�ািট িবখ�াত �স  �মির ল� ��া ।
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১৮৯১-�ত �তালা ল ন ি�জ। ১৮৩১ সােল স�ার জন �রিন এিট িনম�াণ কেরন।
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�কােভ  গােড�েনর রয়াল অেপরা হাউস (১৮৯৫)। ‘Red Circle’-এর অিভযােন পাই,
�হামস বলেছন, ‘যাই �হাক আটটা এখনও বােজিন। আর �কােভ  গােড�েন ওয়াগনার

চলেছ। একট� পা চালােল ি�তীয় অে র আেগ �পৗঁেছ যাব।’
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‘আজ স �ায় �স  �জমস হেল সারাসােত বাজােব।’ (‘The Red Headed League’)।
ছিবেত ১৮৫৭ সােল �তালা �স  �জমস হেলর ছিব।

‘�যিদন িঠক করলাম স�ায় থাকা খাওয়ার ব�ব�া করেত হেব, �সই িদনই �াইেটিরয়ন
বাের �দখা হেয় �গল ��ামেফােড�র সে ।’ (‘A Study in Scarlet’)। ১৮৯০�ত �তালা

�াইেটিরয়ন বার।
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‘Speckled Band’-এর অিভযােন �হামস সমারেসট হাউেসর �য ��ােবট �রিজি� অিফেস
িগেয় ডা ি�মসিব রয়েলেটর �ীর উইল �দেখিছেলন, �সই অিফস (১৮৯৯)।
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‘The Adventure of the Second Stain’-এ উি�িখত ওেয়�িমন�ার অ�ােব, �যখােন খুন
হয়। ছিবিট ১৮৯৫�ত �তালা।

হ�ানসম ক�াব বা ছ�াকড়াগািড়। এেক বলা হত ল েনর গে ালা। �হামেসর ব�
অিভযােন এর উে�খ আেছ।
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‘The Adventure of the Solitary Cyclist’-এ উি�িখত ইে িরয়াল িথেয়টােরর ১৯০১
সােল �তালা ছিব।

পাওেলা সারাসােতর �বহালা বাদন অনু�ােনর িব াপন (১৮৯৬)।
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‘The Hound of the Baskervilles’-এ উি�িখত Stanfords-এর অভ� র �যখােন �হামস
ি�মেপেনর মানিচ� খঁুজেত �গিছেলন। এিট পৃিথবীর বৃহ ম মানিচে�র �দাকান যা

১৮৫২�ত �ািপত হয়। ছিবিট ১৯০০ সােলর।
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অপরাধিব ান, ফেরনিসক ও শাল�ক

এেকবাের �থম �মালাকােতর িদেন বােট�র পরী াগাের ওয়াটসন যখন �হামসেক
�দখেলন, তখন িতিন এক পরী ায় ব��। িঠক �সই মুহ�েত� �হামস এমন একটা ির-
এেজ  আিব�ার কেরেছন, একমা� িহেমাে ািবন �ারাই যার �থেক তলািন পেড়, আর
িকছ�র �ারাই নয়। �ধু মুেখ বলাই নয়, রীিতমেতা হােত-কলেম তাঁর পরী া ও ফলাফল
�দিখেয় �হামস বেলন, ‘পুেরােনা য়াইকাম পরী াটা �যমন �গালেমেল �তমন অিনি�ত।
র কিণকার আণুবী িণক পরী াটাও তাই। একমা� এই পরী াটাই টাটকা বা বািস
উভয় রে র � ে�ই কায�করী।

গেলর আঁকা ��ন ম�াপ

�হামস যখন বােট� এই কাজ করিছেলন তখন ি�িমেনালিজ এবং ফেরনিসক িব ােনর
উষাকাল। রসায়েন �গাঢ় ােনর অিধকারী �হামস �য এই নত�ন িব ান-শাখায় উৎসাহী
হেবন, তােত আ�য� কী! ঊনিবংশ শতেকর �শষােশিষ এ িনেয় মাতামািত হেলও
ফেরনিসক িব ান ও ি�িমেনালিজর সূ�পাত অ�াদশ শতেক। �থম এ িবষেয় �য
িতনজন আেলাকপাত কেরন, তাঁেদর একজন জাম�ান, �ানৎস �জােসফ গল এবং �ই
ইতালীয় িসজার �ব ািরয়া ও িসজার �লা�ারেসা। ১৭৬৪ সােল �ব ািরয়া এ িবষেয় �থম
বই On Crime and Punishments �লেখন, যােত িতিন বেলন অপরাধ এবং
অপরাধ�বণতা মানুেষর জ গত �বিশ��। �লা�ারেসা অবশ� এ মেতর তী� িবেরািধতা
কের সামািজক, মানিসক, আিথ�ক িবিভ  কারণেক অপরােধর কারণ িহেসেব দায়ী কেরন।
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বািত�েলাঁর প িত অনুযায়ী িবিভ  অপরাধীর নােকর গঠনbo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



কলকাতায় িফ ারি�  �রকিড�ং বু�েরার �াপক িরচাড� �হনির

�সসময় অপরােধর িবচার হত মূলত সা � ও সা ীর ওপর িনভ�র কের। �যেহত�
সা ীিনভ�র িছল, তাই িমথ�া সা �র ফেল দ  �পেতন ব� িনরপরাধ মানুষ।
সা ��হেণর জন� িবিচ� সব অত�াচােরর কািহিনও আেছ। আর িছল �ীকােরাি ।
সে হভাজেনর �থেক �যনেতন�কাের �ীকােরাি  আদায় করেত পারেলই িবচার ‘হইয়া
�যত’। চর ও  পুিলেশর কাজই িছল সে হভাজন স েক� যতটা পারা যায় তথ�
�জাগাড় করা। ব�াপারটা �য কতটা ভয়াবহ িছল, �সটা যারা কাফকার ‘The Trial’
উপন�াসিট পেড়েছন, তাঁরাই জােনন। সমস�া পুিলেশরও িছল। �িতিট মানুষ স েক� এত
হাজার হাজার তথ� �জাগাড় যিদ-বা হল, িক  �সসব তথ� পি করণ এবং সময়মেতা
খঁুেজ পাওয়া �ায় অস�ব। �গাটা ব�াপারটাই চরম অৈব ািনক। আর অপরাধ িব ানেক
এই অ কাের আেলা �দখােত �থম উপায় বাতলােলন �জােসফ গল। িতিন �য প িত
ব�বহােরর কথা বলেলন, তার নাম Phrenology. শ িটর অথ� ‘মন সমী া’। গল দািব
করেলন মানুেষর মেনর য  �যেহত� মি�� এবং মি��র ধারক মাথার খুিল, তাই মানুেষর
মাথার খুিলর আয়তন ও গঠন �দেখ তাঁর বুি , ব�ি �, চির� ইত�ািদ �বাঝা স�ব।
িতিন এটাও দািব করেলন অধ�াপক, �য়ািড়, খুিন বা �জাে ার— �েত�েকর খুিলর গঠন
আলাদা আলাদা রকম হয়। তাঁর অধ�বসােয়র ফল�েপ িতিন একিট brain map বানান,
যােত মি��েক ২৭িট আলাদা অংেশ ভাগ কের �কান অংশ কী ধরেনর �চতনার জন�
দায়ী তা িচি�ত করা হেয়েছ। এই মানিচ�িট �বল জনি�য় হয়। ১৮২০ সােল এিডনবরায়
গেলর মতাবল�ীরা Edinburgh Phrenological Society �াপন কেরন, যার এক উৎসাহী
সদস� িছেলন ডা আথ�ার �কানান ডেয়ল। অপরাধীরা আকাের িবশাল, দািড়ওয়ালা এবং
কথাবাত�ায় অভ�, এ ধারণা অ ত িতনিট অিভযােন �দখা যায় (Six Napoleons, Blue
Carbuncle ও Speckled Band). এমনকী ‘The Hound of the Baskervilles’-এও ডা
মিট�মার �হামেসর কেরািটেক ডিলেকােসফািলক কেরািট বেল খুিলর পােশ একট� হাত
�বালােত চান। এটা হল �সই ধরেনর কেরািট যার ব�ােসর পিরমাণ এক পাশ �থেক আর
এক পােশ মাপেল সামেন �থেক িপছেনর মােপর ৪/৫ কম। এ সবই আসেল গেলর
িচ াধারার দান। অেনক পের নাতিস জাম�ািনেত হাইনিরখ িহমলার গেলর আদেশ�
অনু�ািণত হেয় জািতগত �বষম� ও ই�িদেদর অপরাধ �বণতা �বাঝােত মানব খুিলর
এক িবশাল সং�হশালা �তির কেরিছেলন।

রাজ�ধর �কানাই-এর হােতর ছাপ ও �লখা, যা �থেক হােস�ল �থম িফ ার ি�
সােয়ে র সূচনা কেরন
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এর পেরই �য িব ানী গেলর ধারণােক আর এক ধাপ এিগেয় িনেয় যান, িতিন জােত
ফরািস। নাম আলফাঁস বািত�েলাঁ। ‘The Hound of the Baskervilles’-এ মিট�মােরর মুেখ
এঁর নামও �নেত পাই। িতিন �ধু খুিলর উপর িনভ�র না কের ঘােড়র মাপ, হাত, পা,
পােয়র পাতা সব িকছ�র িনখঁুত মাপ িনেতন। �ধু তাই না, অপরাধীেদর ফেটা�াফ
(সামেন ও পাশ �থেক) �নওয়ার �য প িত আজও চলেছ, তা িক  বািত�েলাঁরই দান।
তাঁর যুি  িছল পির�ার। এক অপরাধী িনেজর �চহারা যতই পিরবত�ন ক�ক, তাঁর
হােতর �দঘ��, কােনর গঠন ইত�ািদ �কােনািদন পালটােত পারেব না। তাই �িত
অপরাধীর এই তথ�পি  �জাগাড় কের পি ক�ত করা হত— িবেশষ কের ঘা
অপরাধীেদর ধরেত এর �িড় িছল না।

বািত�েলাঁ আরও একিট যুগা কারী আিব�ার কেরন— হ�া র িবচার। িঠক আিব�ার
নয়, অপরাধিব ােন এর ব�বহািরক �েয়াগ �থম বািত�েলাঁই কেরন। ফরািস পাদির জ�
িহেপালাইট িমশঁ ১৮৩০ সােল �থম ‘�ােফালিজ’-র সং া �দন। তাঁর মেত �েত�ক
মানুেষর হ�া র আলাদা এবং তা মানবচির�েক ফ�িটেয় �তােল। ডেয়ল িমশঁর �লখািট
পেড়িছেলন এবং ১৮৯৩�ত ‘Reigate Squares‘-এর অিভযােন এই িথেয়াির �েয়াগ
কেরন। ১৮৯৪ সােল আলে�ড �াইফাস নােম এক ফরািস ই�িদেক িব�াসঘাতকতার
দােয় �� ার করা হয়। তাঁর িব�ে  �ধান �মাণ িছল বািত�েলাঁ-র করা তাঁর হ�া েরর
িবে�ষণ। �ায় বােরা বছর �জল খাটার পর �াইফাস যখন মুি  �পেলন, �দখা �গল
হ�া রিট জাল। বািত�েলাঁর িবে�ষেণ ভ�ল িছল। অপরাধিব ান �খাঁজ করিছল এমন এক
সাে �র যা একেশা শতাংশ িনভ��ল হেব। িঠক এমন সময় আিবভ��ত হেলন �য়ান
ভ�েকিটচ। িঠক এই জায়গায় বরং ‘�সানার �ক�া’-র িসধুজ�াঠার �রণাপ  হওয়া যাক।

আঙ�েলর ছাপ �দেখ ি�িমনাল ধরার প িতর আিব�ত�া িনেয় �ফলুেক বলার সময়
িসধুজ�াঠা হয়ান ভ�েকিটচ স েক� বলেছন, ‘মেন �রেখা, আেজ�ি নার �লাক। বুেড়া
আঙ�েলর ছােপর ওপর ইিনই �থম �জারটা �দন। আর �স ছাপেক চারেট ক�ােটগিরেত
ভাগ কেরন উিনই। অবিশ� তার কেয়ক বছর পের ইংল�াে র �হনির সােহব আরও
মজবুত কেরন এই িসে�মেক।’ এই �হনির সােহব িছেলন স�ার এডওয়াড� িরচাড� �হনির।
১৮৯৭ সােল কলকাতায় ইিন �থম িফ ারি� -�রকিড�ং বু�েরা �াপন কেরন। যখন
ডেয়ল �হামেসর গ� �লখা �� করেছন, তখন ল ন পুিলশ হাত বা আঙ�েলর ছাপেক
অপরাধী শনা করেণর উপায় িহেসেব মানেত চায়িন, �হেসই উিড়েয় িদেয়িছল। িক
১৯০৩ সােল ডেয়ল যখন ‘Norwood Builder‘ িলখেছন, তখন অপরাধী শনা করেণ
আঙ�েলর ছােপর ভ�িমকা িব��েড় �ীক�ত এবং কািহিনিটও দাঁিড়েয় আেছ আঙ�েলর
ছােপর �মােণর ওপেরই।
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িবষ িবেশষ  অপরাধী ডা ি�েপন

 

১৯০০ সােল ফেরনিসক িব ােনর আরও এক দরজা খুেল �গল। �সই বছরই অি�য়ান
জীবিব ানী কাল� ল�া ে�ইনার িতন রকম াড প A, B এবং O িচি�ত করেলন।
১৯০২ সােল আিব��ত হল আর একিট প AB. ডেয়ল অবশ� র  িনেয় ফেরনিসক
গেবষণা িবষেয় অবগত িছেলন। না হেল িতিন য়াইকাম পরী ার কথা বলেত পারেতন
না। য়াইকাম একিট গােছর আঠা যা র , িবেশষ কের িহেমাে ািবন পরী া করেত
ব�বহার করা হয়। এিট �াচীনতম র সমী া। ডা জন �ড এই পরী ািটর আিব�ারক,
এেত �কােনা �বেণ িহেমাে ািবন থাকেল, তােত এক �ফাঁটা এই আঠা �ফেল িদেল নীেচ
�ধ সাদা অধঃে প পেড়। যিদও শাল�ক �হামেসর দািব, তাঁর ির-এেজ -এর �চেয়ও
কায�করী।

ফেরনিসক প�ােথালিজ বা �পা�-মেট�েমও ডেয়েলর আ�হ িছল। যখন শাল�ক
পুেরাদেম তাঁর অিভযান চালাে ন, তখন ল েন এক মািক�ন �হািমেয়াপ�াথ ডা ার
ি�েপেনর �ী �কারার আকি�ক মৃত�� হয়। �থেম পুিলশ �ভেবিছল �কারা িন�ে শ হেয়
�গেছন। িক  ি�েপন, তাঁর ��িমকা ইেথেলর সে  চ ট িদেল পুিলশ বািড়েত ত�ািশ
চালায় এবং �বসেমে  �পাঁতা অব�ায় একিট মৃতেদহ পান। �পা�-মেট�ম িবেশষ  ডা
বান�াড� ি�লসব�াির মৃতেদেহর ফেরনিসক তদ  কের �মাণ কেরন �সিট �কারার
মৃতেদহ এবং �কারােক হােয়ািসন নােম িবষ �েয়ােগ হত�া করা হেয়েছ। ি�েপনেক
কানাডা �থেক ধরা হয়। িবচাের ডা হাওিল হােভ� ি�েপেনর মৃত��দ  হয়। এই ডা
ি�লসব�ািরও িছেলন ডেয়েলর ব �।

িনেজ ডা ার হবার সুবােদ িনত�নত�ন ফেরনিসক জান�াল ও আিব�ােরর কথা জানার
সুেযাগ িছল ডেয়েলর। আর যখনই নত�ন যা িকছ� জানেত �পেরেছন, তাঁেক ঢ�িকেয়
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িদেয়েছন �হামস কািহিনেত। যত সময় �গেছ �হামসও অপরাধিব ােন তত দড় হেয়
উেঠেছন। হয়েতা িনেজর অজাে ই ডেয়ল উনিবংশ শতেকর অপরাধিব ােনর ধারার এক
ইিতবৃ  িলেখ �গেছন �হামস কািহিনর মাধ�েম। �হামেসর িনিবড় পাঠ আসেল �সই
ইিতহােসরও পাঠ!
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�হামেসর সমেয়র সমাজ

�হামেসর কািহিন িক িভে ারীয় ল েনর সামািজক অব�ার পিরচয় �দয়? �হামস পােঠ
িক খাঁিট সমাজিচ� ফ�েট ওেঠ? সিত� বলেত কী �হামসেক সামািজক আখ�ান িহেসেব
ভাবার কথা আমরা ভাবেতই পাির না। িক  একট� �খয়াল কের পড়েলই ওপেরর
পািলেশ আঁচড় �লেগ নীেচর �পিট ফ�েট ওেঠ। �হামস কািহিনেত ডেয়েলর �চােখ আমরা
�য ল নেক �দখেত পাই তা �থেক �লখেকর মূল র ণশীল দৃি�ভি টাই পির��ট।

�যেহত� অপরাধী এবং অপরাধ িনেয়ই কারবার, তাই ডেয়েলর �লখায় তখনকার
সামািজক �বষম�টাই ফ�েট উঠেব, এটাই �াভািবক। �হামেসর আিবভ�ােবর �ই বছর পর
১৮৮৯ সােল সমাজিব ানী চাল�স বুথ ল েনর দািরে��র একিট মানিচ� �কাশ কেরন।
�সই মানিচে� ল েনর �িতিট রা�ায়, �স-রা�ায় বসবাসকারীেদর আথ�সামািজক অব�া
অনুযায়ী আলাদা আলাদা রং করা হয়। এমন আটিট রং িছল। হলুদ এবং লাল রং িছল
উ  মধ�িব  এবং উ িবে র �তীক আর কােলা রং িছল ‘হতদির�, অপরাধী’-�দর।
তখনকার ল েন দাির�� আর অপরাধেক অবলীলায় এক িন�ােস উ ারণ করা হত।
দির� মােনই �স অপরাধী— এ ধারণা ব মূল িছল তাঁেদর মেন। এমনকী ইংেরিজ
villain-শ টারও আসল মােন নীচ� বংেশ জ  যার। ‘The Red Headed League‘-এ
�হামস দািব কেরেছন িতিন �গাটা ল েনর হাল-হিককত িনেজর তালুর মেতা জােনন।
িক  �হামস িবেশষ  �াে া �মােরি , বুেথর মানিচ� ধের ধের �মাণ কের িদেয়েছন
একিট মামলােতও �হামস তথাকিথত কােলা অ েল যানিন। তাঁর সবকিট অিভযােনর
অক��ল হয় লাল, নয় হলুদ রা�া। ডেয়ল সুচা�ভােবই এইসব অ ল �বেছিছেলন।
‘��া ’-এর পাঠক িছল মূলত বুেজ�ায়া মধ�িব  ও উ মধ�িব রা। হতদির�রা তাঁর �লখা
পড়েতন না বা �সই সাধ� তাঁেদর িছল না। সুতরাং ডেয়ল মধ�িব  ল নবাসীর কােছ
ল েনর �সই অংশই �দিখেয়েছন, যা তাঁেদর �চনা। ল েনর বাইেরও যতবার
�বিরেয়েছন �হামস, �িতবার �কােনা জিমদাির, ম�ানর িকংবা ি�  �ামা েল। �ভাবতই
�হামেসর বাস�ান �বকার ি�টও বুেথর মানিচে� লাল কািলেত দাগােনা। পােশ �লখা
‘Middle Class. Well-to-do.’
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প�ােগেটর অলংকরেণ �হামস কািহিনর মিহলা

‘��া ’ ম�াগািজেন �হামেসর যত গ� �বিরেয়েছ, তােত �বিশরভাগ মে লই উ িব
বা মধ�িব । লড� �বিল ার বা �বােহিময়ার রাজার মেতা উ তম সামািজক �িতপি র
মানুষরা। যিদও ‘A Study in Scarlet’-এ ওয়াটসন িলখেছন, ‘তাঁর পিরিচত জেনর সংখ�া
অেনক, আর তাঁরা সমােজর িবিভ  �েরর মানুষ।’ �সখােন ই�িদ �ফিরওয়ালা, �নাংরা,
বয়�া �ীেলাক, নকল মখমেলর �পাশাক পরা �রেলর ক�িলর উে�খ থাকেলও ওয়াটসন
(নািক ডেয়ল?) সযে  তাঁেদর মামলা েলার কথা এিড়েয় �গেছন। �হামেসর ধুর র
�িতপ  মিরয়ািট�ও ‘an aristocrat of crime.’ �হামস িনেজও িছেলন জিমদােরর �ছেল;
আর তাই উঁচ� তলার মানুষেদর সমস�া তাঁেক �বিশ টানত। ‘The Adventure of the
Solitary Cyclist’-এর ভােয়ােলট ি�েথর মেতা গভেন�েসর �কস �হামস খুব কমই
িনেয়েছন বা িনেলও ওয়াটসন �সসব উে�েখর উপযু  মেন কেরনিন। অেনেক �তা
আবার �বকার ি�েটর অনাথ বা ােদর িবপেদর মুেখ �ঠেল �দওয়ােকও বাঁকা �চােখ
�দেখন।
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১৮৪৮-৯০ অবিধ ল েনর মিহলােদর ট�িপর িববত�ন

অবশ� এ দৃি�ভি  একেপেশ। �হামস নািমদািম মে লেদরও �রয়াত করেতন না।
‘মে েলর �িতপি  নয়, মামলার ��ই আমার কােছ �ধান,’ একথা ‘Noble
Bachelor‘-এ বেলওেছন িতিন। ‘Scandle in Bohemia‘-�ত রাজােক িনেয় ঠা া করেতও
ছােড়নিন। আসেল �হামস সমােজর এই ভাগ েলা খুব �বিশ মানেতন না। ডেয়ল িনেজ
র ণশীল হেলও কখেনা কখেনা �হামস িঠক তাঁর ��ার উলেটা। িতিন �গিতশীল।
টাকাপয়সােক ত� তাি ল� করা, �কােকন �সবন, �বহালা বাজােনা, যখন ইে  িল
কের �দওয়াল ফ�েটা কের �দওয়া �যন এক �� া �বােহমীয় জীবেনর স ান �দয়। এ
জীবন কখেনাই ডেয়েলর জীবেনর সে  ত�লনীয় নয়। িক  তারপরও বলেত হয় �হামস
বা তাঁর দৃি� সব�ব�া  নয়। ঊনিবংশ শতেক ল েন ই� এে  জাহাজঘাটা িছল �াি ক
মানুষেদর আবাস�ল। �হন পাপকায� �নই, যা �সখােন হত না। �হামস মা� �িট �কস
(‘The Sign of the Four’ আর ‘The Adventure of the Six Napoleons’) ছাড়া ওই
পাড়ায় পা মাড়ানিন। তখন িতিন ব�� িছেলন িবেদিশ শ , অ াত িবষ িকংবা নািচেয়
মানুষেদর �হ�য়ািল স ােন। তাঁর সুবণ� সমেয় ল েনর বুেক জ�াক দ� িরপার এেকর পর
এক পিততােদর খুন কের �গেছ। �হামস িনেজেক �ের �রেখেছন।
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অপরাধীেদর িনব�াচেনও �বশ িকছ� একেদশদিশ�তা ল  করার মেতা। যারাই ি�িটশ
অধু�িষত �কােনা কেলািনেত কািটেয়েছ, �েত�েকর িকছ�-না-িকছ� অপরােধর সে
সংেযাগ আেছ। িতিন ‘Gloria Scott’-এর হাডসন �হান, ‘Speckled Band’-এর রয়েলট
বা ‘Boscombe Valley Mystery’-র জন টান�ার। ডেয়েলর �লখা ঔপিনেবিশক
মানিসকতার কথা ‘শাল�ক �হামেসর ট�িকটািক’ অধ�ােয় আেলািচত। তাই পুনরাবৃি  না
কের বরং �হামেসর কািহিনেত পু�ষতাি ক ভি  িনেয় আেলাচনা করা যাক।

এক পু�ষ �গােয় া এবং তাঁর পু�ষ স ী— �গােয় া গে�র আখ�ােনর এই ধরনিট
এডগার অ�ালান �পা �থেক সরাসির ত�েল িনেয়িছেলন ডেয়ল। �যেহত� স ীই গ�টা
বলেছ, তাই �য �কােনা মূেল� এ ব �তা িট�িকেয় না রাখেল কািহিনর মৃত�� ঘটার সমূহ
স�াবনা। িঠক �সইজেন�ই ওয়াটসন িবেয়র পেরও �ায়ই �বকার ি�েট আেসন। �ীর
মৃত��র পর আবার �হামেসর সে  থাকেত �� কেরন এবং �হামস িবেয় �তা �র�ান,
��মই কেরন না। কািহিনর কথেকর সে  �নকট� বজায় রাখেত এ বিলদান অেনক
�গােয় ােকই িদেত হেয়েছ, �ব�ামেকেশর মেতা িকছ� ভাগ�বান বােদ। সািহেত� এ
জাতীয় ব �তা িবরল নয়। রিবনসন ��েসা আর �াইেড, টম সইয়ার আর হাকলেবির
িফন-রাও অিভ �দয় ব �। তখন ইংেরিজেত ‘boy fiction‘ নােম একধরেনর সািহত�
চলত যা পুেরাপুির পু�ষ পাঠকেদর কথা �ভেবই �লখা। হ�াগােড�র King Solomon’s
Mines-এর ভ�িমকায় �তা িতিন িলেখই িদেয়িছেলন, ‘To All the Big and Little Boys
who read it.’ ডেয়লও িছেলন �সই ভাবাদেশ�ই মানুষ। িবশ শতেকর ��েত ‘বেয়জ
�াউট’ আে ালন িকেশারেদর মেধ� এক ‘পু�ষ�’ জাগােনার �চ�া কের। এ এক অ ুত
ইউেটািপয়ান জগৎ যােত মিহলােদর �কােনা ��পূণ� �ান �নই। ডেয়ল �য মেন�ােণ
�স-আদেশ� িবেভার িছেলন, তার �ত�  �মাণ ‘Greek Interpreter‘ এবং ‘Resident
Patient‘-এ বয় �াউেটর উে�েখ। যিদও অ�েয়াজনীয়, তবু জািনেয় রািখ িটনিটন ��া
অ�ােজ�ও বয় �াউেটর সদস� িছেলন। বািকটা ‘বুঝ �লােক �য জান স ান।’

�হামেসর �বিশর ভাগ কািহিনেতই মিহলারা অসহায়। �হামস তাঁেদর র া কের
িশভ�ালির �দখােনার সুেযাগ পান। ব�িত�ম একজনই। আইিরন অ�াডলার। আবার
ব�িত�ম ননও। �হামস িনেজই তাঁেক অন� মিহলােদর �থেক আলাদা, বুি মতী
বেলেছন। ি�তীয়ত িতিন জােত আেমিরকান। সংর ণশীল ি�িটশরা মু মনা মািক�ন
মিহলােদর �য �চােখ �দখত তারই বিহঃ�কাশ ঘেটেছ �হামেসর দৃি�ভি েত। ‘Three
Gables‘-এর ইসােডারা াইন বা ‘Wisteria Lodge‘-এর িমস বােন�ট, �হামেসর
ি�িরেয়াটাইপ মিহলােদর �থেক িকছ�টা আলাদা হেলও একজন আদশ� িভেলন তথা
femme fatale, অন�জন আপন িহংসার চিরতাথ�তা কেরন।

মিহলারা �যখােনই একট� অন�ধরেনর িকছ� করেত �গেছন, �সখােনই গ েগাল
�বঁেধেছ। ‘Second Stain‘-এ �লিড �হাপ যিদ না রা�#য় সমস�ায় নাক গলােতন, তেব
এত কা  হতই না আবার �সািফ �ািটেডস যিদ না হ�ার� ল�ািটমােরর ��েম পড়েতন,
তেব তাঁর ভাই খুনও হেতন না (‘Greek Interpreter’). মিহলা চির�রা কখেনাই
�াভািবক নন কখেনা ‘Cardboard Box‘-এর সারা ক�িশং-এর মেতা িহংসুেট ও
পর�কাতর, কখেনা ‘Thor Bridge‘-এর িমেসস িগবসেনর মেতা ষড়য ী, কখেনা
‘Illustrious Client‘-এর ভােয়ােলট �মরিভেলর মেতা িন�র , বরফশীতল।

মিহলােদর স েক� ডেয়েলর িনেজর ধারণাও �য খুব উ  িছল তা নয়। আ জীবনী
Memories and Adventures-এ িতিন অবলীলায় িলেখেছন, ‘It is notorious that though
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ladies greatly improve the apperance of a feast they usually detract from the
quality of the talk.’ মিহলােদর বুি বৃি র ওপর কমই ভরসা িছল তাঁর। িতিন যখন
�হামস িলখেছন, ইংল�াে  মিহলারা তখন �ভাটদােনর অিধকােরর জন� পেথ �নেমেছ।
ডেয়েলর মত কী িছল? তা বলার জন� �কােনা পুর�ার �নই।

তাই, যা িদেয় �� কেরিছলাম, �হামেসর কািহিন ল েনর সমােজর স ূণ� িচ� নয়।
এমনকী িঠকঠাকভােব খি ত িচ�ও নয়। �গাটাটাই ডেয়েলর রিঙন চশমায় ল নেক
�দখা। উদবা� সমস�া, কলকারখানার বাড়বাড় , জনসংখ�াবৃি , �রাজকার ঘটা
অপরােধর �থেক মুখ িফিরেয় �হামস এমন এক সমাজিচ� �দখায়, আদেত �য সমাজটা
িঠক �সভােব িছলই না। হয়েতা তাই �হামেসর আেবদন িচরকালীন। �দেশ �দেশ। কােল
কােল। িঠক �যমন �পকথার গে�র থােক…।
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�হামস কািহিনর িসধু জ�াঠা ও অন�ান�

�ফলুদার �যমন িসধুজ�াঠা, �হামেসর �তমন িছেলন দাদা মাই�ফট। ব�িদন পয�  এই
দাদার অি�� স েক� ওয়াটসন িকংবা পাঠেকর �কােনা ধারণাই িছল না। মাই�ফেটর
অি�� �থম জানা যায় ‘The Adventure of the Greek Interpreter‘ গে�। এই গে�ই
শাল�ক �ীকার কেরন তাঁর এই দাদা তাঁর �থেক সাত বছেরর বেড়া এবং পয�েব ণ ও
অনুিস াে র অ ুত মতা তাঁর করায় । বরং শাল�েকর �চেয় �বিশই। িক  িতিন
�গােয় া নন। কারণ িতিন নািক ব  ক�ঁেড়। �গােয় ািগির যিদ িবলাসব�ল
আরামেকদারায় বেস যুি  সাজােনা হত, তেব মাই�ফট িবে�র �সরা �গােয় া হেতন,
িক  তাঁর না আেছ �কােনা উ াকা� া, না আেছ উৎসাহ। মাই�ফটও �ীকার কেরেছন
‘Sherlock has all the energy of the family.’ শাল�ক �তা এও বেলেছন জজ বা �িরর
সামেন �কস সাজােনার জন� �য পির�মট�ক� করেত হয়, �সট�ক� করেতও নািক মাই�ফট
নারাজ। এ অিভেযাগ এেকবাের িভি হীন। কারণ, সারাজীবেন একিট �কেসও শাল�কেক
জজ বা �িরর জন� �কস সাজােত �দখা যায়িন। তেব �পট চালােনার জন� িতিন
সরকােরর �কােনা একিট দ েরর িহসাবিনকাশ কেরন।
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কাকতালীয়— প�ােগেটর অলংকরেণ মাই�ফট �হামস আর রবাট� মেল�

মাই�ফট ল েনই পল মেল থােকন। �রাজ সকােল �হ�েট �হায়াইট হল পয�  যান,
িবেকেল একই পেথ িফের আেসন। তাঁর জীবন, যােক বেল ১০০% অনাড়�র। বছেরর
পর বছর িতিন �কােনা ব�ায়াম কেরন না আর বািড়র উলেটা িদেক ডােয়ােজিনস াব
ছাড়া �কাথাও যান না। এই াবিট আবার একিট অ ুত াব। মাই�ফট এর �াপকেদর
মেধ� একজন। এখােন অ ুত একিট শ  ব�বহার কেরেছন শাল�ক, ‘the queerest club
in London and Mycroft one of the queerest men.’ এই queer শ িট ঊনিবংশ
শতেকর ��েত অ ুত, আজব অেথ� ব�ব�ত হত। িক  ডেয়ল যখন �হামস কািহিন
িলখেছন, তখন queer শ িটর মােন দাঁড়ায় সমকামী। (�যভােব gay শ িটও পের
�পা িরত হয়)। �স ত উে�খ� ১৮৯৪ সােল মারক�িয় অব ক�ইনসেবির ইংল�াে র
�ধানম ীর সে  তাঁর বেড়ােছেলর �ণেয়র কথা জানেত �পের �ধানম ীেক ‘snob
queer‘ বেল ভৎ�সনা কেরন। ফেল ডেয়েলর এ অথ� না জানার �কােনা কারণ িছল না।
১৯৭৯ সােল ল েন �থম �গ- াব ‘Heaven‘ �খােল। িবেশষ েদর ��, তেব িক তার
একেশা বছর আেগই �খাদ ল েনর বুেক মাই�ফট পৃিথবীর �থম �গ- াবিট
খুেলিছেলন? �ক জােন! মাই�ফট �তা িবেয়ও কেরনিন যত�র জানা যায়। �কমন িছল
�স ােবর িভতরটা? ল েনর অন� ােবর মেতা �স- ােবও আরামেকদারা, নত�ন নত�ন
পি�কা রাখা থাকত। তেব পাথ�ক� একটাই �গাটা ল েনর যত অসামািজক �লাক
(unsociable শ িট ল ণীয়) িছেলন এর সদস�। এমনকী অিতিথর ঘর বােদ অন�
�কােনা ঘের �কােনা কথা বলাও বারণ িছল। িতনবার িনয়ম ভাঙেল তাঁেক াব �থেক
বিহ�ার পয�  করা হত। মাই�ফট িনেজ িবকাল �পৗেন পাঁচটা �থেক সাতটা চি�শ অবিধ
ােব থাকেতন। পাঠকেদর মেন থাকেব ‘The Adventure of the Greek Interpreter’-
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এর ��েত স �া ছ-টায় পােয় �হ�েট �হামস ও ওয়াটসন ডােয়ােজিনস ােব রওনা হন।
পাঁচ িমিনট বােদই তাঁরা িরেজ  সাক�ােস �পৗঁছান। এই িরেজ  সাক�াস তখন �েটা িছল
— একটা অ েফাড� সাক�াস, একটা িপকােডিল সাক�াস। �হামসরা �যখােনই যান না
�কন, �সখান �থেক অেনকটা উলেটা িদেক ঘুের �স  �জমস প�ােলেসর িদক িদেয় পল
মেল �ঢােকন। ি�  অব ওেয়লেসর বাস�ান কাল�টন হাউস �পিরেয় যান তাঁরা। এই
কাল�টন াব িছল ৯৪ ন�ের। এর আেশপােশ আরও িকছ� িবখ�াত াব িছল, �যমন ৪৯
ন�ের ��ােভলাস� াব, ১০৬ ন�ের অ�ােথিনয়াম াব, ১০৪-০৫-এ িরফম� াব ইত�ািদ।
ডােয়ােজিনস াবও এেদর মেধ�ই অন�তম একিট িছল।

মাই�ফট �হামস �দখেত শাল�েকর �চেয় অেনক ল�া, চওড়া ও সুিবশাল। ভারী মুখ,
িক  তােত শাল�েকর মেতা শািণত বুি র ছাপ ��। �চােখর মিণ ছাইরঙা, হােতর �চেটা
িসলমােছর পাখনার মেতা। মাই�ফট �হামেসর সে  িনয়িমত �দখা না করেলও িনয়িমত
তাঁর খবরাখবর রােখন। �ধু তাই নয়, ওয়াটসেনর �লখা িববরণ েলাও মন িদেয় পেড়ন
িতিন। পয�েব ণ ও িস াে র �য ণিট শাল�েকর মেধ� আেছ, �সিট �য তাঁর মেধ� আরও
�বিশ পিরমােণ িবদ�মান, তা �থম কািহিনেতই ��। তেব �সটা �মাণ করেত শাল�ক ও
মাই�ফেটর যা কেথাপকথন হয় তা খািনকটা এরকম—

মাই�ফট— ওই �য �-জন �লাক আমােদর িদেক আসেছ, তাঁেদর �খয়াল কেরা।

শাল�ক— িবিলয়াড� মাক�ার আর অন�জেনর কথা বলছ?

মাই�ফট— এেকবাের। অন�জন স েক� কী বুঝছ?

শাল�ক— এক বৃ  �সিনক, মেন হে ।

মাই�ফট— আর সদ� �সনাবািহনী �থেক ছাড়া �পেয়েছ।

শাল�ক— ভারেত চাকির করত।

মাই�ফট— আর নন-কিমশনড অিফসার।

শাল�ক— �গাল াজ িবভাগ।

মাই�ফট— আর িবপ ীক।

শাল�ক— িক  স ান আেছ।

মাই�ফট— স ানদল �হ, স ানদল।

একট� �খয়াল করেলই �বাঝা যায়, ডা �বেলর এক �রাগীেক �দেখ তাঁর আেদ�াপা
বেল �দওয়ার সে  এই কেথাপকথেনর কী ভীষণ িমল। তাই �ধু শাল�ক নয়,
মাই�ফেটর মেধ�ও ডা �বেলর িকছ� অংশ ঢ�িকেয় িদেয়িছেলন ডেয়ল।

মাই�ফেটর নিস� �নবার �নশা িছল। ক েপর �খালায় �তির এক নস�দােন �স-নস�
থাকত আর �কােট িছিটেয় পড়া নিস�র ঁেড়া িতিন �ঝেড় �ফলেতন পেকেটর লাল বেড়া
একিট িসে�র �মাল িদেয়। মাই�ফট স েক� এই �গাটা ধারণা বদেল �দন শাল�ক
িনেজই। ‘The Adventure of the Bruce-Partington Plans’-এ জানা যায়, মাই�ফট
�ধু ি�িটশ সরকােরর হেয় কাজই কেরন না, িতিন মােঝ মােঝই �য়ং ি�িটশ সরকার হেয়
ওেঠন। িতিন �লাকচ �র আড়ােল �থেক কাজ করার জন� বছের সােড় চারেশা পাউ
�বতন পান। জাতীয় িনরাপ ায় িতিনই �শষ কথা। তাঁর মেতা পির�ার মাথা িবে�র কােরা
�নই। �দেশর নানা সমস�ার কথা িতিন �শােনন, তাঁেদর পার�িরক স ক� িবচার কেরন
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এবং অবেশেষ কী করণীয়, �স-িবষেয় মত �দন। এভােবই মাই�ফট িনেজেক ি�িটশ
সা�ােজ� অপিরহায� কের ত�েলেছন। শাল�ক �যমন িবে�র �সরা পরামশ�দাতা �গােয় া,
িকংবা মিরয়ািট� �যমন �সরা পরামশ�দাতা অপরাধী, িঠক �তমনই মাই�ফট হেলন �সরা
পরামশ�দাতা রাজনীিতিবদ। জাতীয় রাজনীিতেত তাঁর �� এতটাই �য �হামেসর মেত
�বকার ি�েটর বািড়েত মাই�ফেটর আগমন �দব � বৃহ�িতর ক চ��ত হওয়ার �থেক
িকছ�মা� কম নয়। �হামস গেবষকেদর তাই ধারণা ডােয়ােজিনস াব �দখেত যতটা সহজ
সরল আদেত তা নয়। এিট ি�িটশ ইে িলেজে র একিট ঘাঁিট— যা মাই�ফট
পিরচালনা করেতন।

তেব শাল�ক কািহিনেত আরও �ইবার মাই�ফটেক ��পূণ� ভ�িমকায় �দখা �গেছ।
‘The Adventure of the Final Problem’-এ এ াগািড়র চালেকর ছ েবেশ িতিনই
ওয়াটসনেক িনেয় আেসন িভে ািরয়া ��শেন— শাল�েকর সে  �দখা করাবার জন�। আর
শাল�েকর �সই অ াতবােসর িদেন একমা� মাই�ফটই জানেতন শাল�ক �কাথায় আেছ।
তাঁেক িনয়িমত টাকা পাঠােতন, এমনকী �বকার ি�েটর বািড়র ভাড়াও িমিটেয় �দন, যােত
বািড় হাতছাড়া না হয়।

�শষ করার আেগ একটা কথা না বলেলই নয়। ১৯৬৫ সােলর �হামেসর কািহিন
অবল�েন িনিম�ত হয় ‘A Study in Terror’ ছায়াছিবিট। তােত মাই�ফেটর ভ�িমকায়
অিভনয় কেরন রবাট� মেল�। রবাট� মেল�র �চহারা বা মুেখর সে  ‘��া  ম�াগািজন’-এ
প�ােগেটর আঁকা ছিবর আ�য� িমল, যিদও মেল�র জ  প�ােগেটর মৃত��র িতন মাস পের।

বািড়ওয়ািল— িমেসস হাডসন

�হামস ও ওয়াটসন িছেলন আদশ� িভে ারীয় পু�ষ। তাই তাঁরা িনেজরা রা া করেবন,
বাসন মাজেবন, কাপড় কাচেবন, �সটা আশাই করা যায় না। ২২১ িব �বকার ি�েট এই
কাজ েলা িযিন হািসমুেখ কের �গেছন িতিন িমেসস হাডসন। ‘A Study in Scarlet’-এ
যিদও �থমবার তাঁেক �দখা যায়, তবু �সখােন ওয়াটসন তাঁর নাম বেলনিন— �ধু
landlady বেলই সে�াধন কেরেছন। ‘The Sign of the Four’-�থমবার �নােম তাঁর
আিবভ�াব। িতিন �হামেসর �া�� িনেয় িচি ত থােকন; এমনকী �হামস অসু� হেল
রাতভর ওপর-নীচ করেতন।
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িমেসস হাডসেনর ভ�িমকায় উনা �াবস (িবিবিস শাল�ক)

িমেসস হাডসেনর �ামী িবষেয় িকছ� জানা যায় না। তেব িবেশষ েদর অনুমান ‘The
Adventure of the Gloria Scott’-এর িম হাডসনই তাঁর �ামী এবং �সখান �থেকই
�হামেসর সে  তাঁর আলােপর সূ�পাত। অেনেকর মেত আবার ২২১ িব �বকার ি�েটর
আসল মালিকন িমেসস হাডসন নন। িমেসস টান�ার। ‘The Boscombe Valley Mystery’-
�ত তাঁর উে�খ পাই। তাঁর মৃত��র পর �হামেসর সাহােয�ই িমেসস হাডসন বািড়র
মালিকন হন। �হামেসর �িত তাঁর অপত� ��েহর কারণ ব�িবধ। �হামসও িমেসস
হাডসেনর ব�ি গত জীবন স েক� অেনক িকছ� জানেতন। তাই িমেসস হাডসনেক ‘long
suffering woman‘ নােমও উে�খ কেরেছন িতিন।

‘The Adventure of the Naval Treaty’ কািহিনেত জানা যায় িতিন জািতেত �ট।
�হামস ও ওয়াটসেনর জন� িতিন চা, কিফ, মুরিগর মাংস, িডম ও হ�াম �র�েধ আেনন।
�হামস তাঁর রা া পছ  করেতন। ‘The Disappearance of Lady Frances Carfax’-এ
�হামস রীিতমেতা �কবল কের িমেসস হাডসনেক সােড় সাতটার মেধ� �-জন �ধাত�
পিথেকর জন� �র�েধ রাখেত বেল।

�হামেসর অ াতবােসর খবর ওয়াটসেনর মেতা িমেসস হাডসনও জানেতন না।
�হামসেক �দেখই তাঁর িফট মেতা হেয় যায়। তেব িকছ� একটা সে হ িতিন কেরই
িছেলন কারণ �হামেসর অ ধ�ােনর সময় মাই�ফট �হামেসর ঘরিটেক অিবকল আেগর
মেতা রাখার িনেদ�শ �দন। তেব অিবকল রাখেত পােরনিন িমেসস হাডসন। মিরয়ািট�র
চ�ালারা ২২১িব-�ত আ ন লািগেয় �দয়। তােত শাল�েকর িজিনসপে�র িত না হেলও
পরিদন সংবাদপে�র �থম পাতায় খবর �বেরায়। এই সুেযােগ িমেসস হাডসনও
�হামেসর ঘরিট িছেয় �ফেলন। ‘The Adventure of the Empty House’-এ �হামেসর
ঘের ঢ�েকই �থেম ওয়াটসেনর �চােখ পেড় এই পিরপািট ভাবিট। এই কািহিনেতই
িমেসস হাডসন �ায় �াণ হােত িনেয় একিট িবপেদর ঝ�ঁিক িনেয়িছেলন। কেন�ল
�সবাি�য়ান �মারান যখন �হামসেক িল কের হত�া করেত ব পিরকর, িমেসস হাডসনই
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হামা িড় িদেয় �হামেসর মূিত�েক �িত পেনেরা িমিনট অ র সরাি েলন, যােত মেন হয়
ওটা সিত�কােরর �হামস। �মারােনর িল �হামেসর মূিত�েক িব  কের �দওয়ােল �লেগ
�চপটা হেয় �গেল কােপ�ট �থেক �স- িল ত�েল আেনন িমেসস হাডসনই।

�পজ বয়, ঊনিবংশ শতেকর কাঠেখাদাই

ঘের অিতিথ এেল তাঁেদর পথ �দখােনা িকংবা �টিল�াম বেয় আনার কাজও িমেসস
হাডসনই কেরন। তেব �হামেসর �িত িমেসস হাডসেনর ক�ণা সবেচেয় �বিশ �কাশ
পায় ‘The Adventure of the Dying Detective‘-এ— �যখােন শাল�েকর জন� িতিন
এক মাতার মেতাই উদিব । িতিন বার বার ওয়াটসনেক বলেত থােকন ‘He’s dying, Dr
Watson.’ ওয়াটসন �হামেসর ঘেরর িদেক �গেল প�ােসেজ দাঁিড়েয় িমেসস হাডসন
কাঁপেত থােকন ও কাঁেদন অেঝাের। িতিন কী কের জানেবন চত�র �হামেসর এও এক
অনবদ� নািটকা! �গােয় ািগির �থেক অবসর �নওয়ার পর ‘The Adventure of the
Lion’s Mane’-এ জানা যায় �হামস সােস  ডাউনস-এ তাঁর পুেরােনা বািড়ওয়ািলর
সে ই রেয়েছন। তেব �হামেসর �শষ কািহিন ‘His Last Bow‘-�ত িমেসস হাডসন
স�বত মারা যান। �স-কািহিনেত নত�ন এক বািড়ওয়ািলর নাম পাই— মাথ�া।

 

�বকার ি�েটর ‘িবিল’

 

িমেসস হাডসেনর �বকার ি�েটর বািড়িট �ছােটা হেলও তােত একজন �পজ বয় িছল।
‘�পজ বয়’ সাধারণত �ছােটা �ছেলরা হত, যারা িবেয়র সময় বর কেনর িপছ� িপছ� িবেয়র
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আংিট বেয় আনত। িহ � িববােহ এখনও �যমন িনতবরেদর �দখা যায়, �তমিন িছল এই
‘�পজ বয়’-রা। ‘�পজ’ কথািট এেসেছ ি�ক pais �থেক, যার মােন িশ�। িক  অেনেক
মেন কেরন এর উৎপি  ল�ািটন pagus �থেক, যার অথ� ভ�ত�।

ঊনিবংশ শতেকর ইংল�াে  এ �েটা িমিলেয় িমিশেয় িশ� ভ�ত�েদর ‘�পজ বয়’ বেল
ডাকা হত। �হামেসর �মাট দশিট কািহিনেত এই �পজ বয়িটেক �দখা যায়। ‘A Case of
Identity’-�ত �থমবার িমস �মির সাদারল�া -এর আগমন �ঘাষণা কের �স। পরবত�েত
‘The Adventure of the Noble Bachelor’, ‘The Adventure of the Yellow Face’,
‘The Adventure of the Greek Interpreter’, ‘The Adventure of the Naval
Treaty’, ‘The Adventure of Wisteria Lodge’ বা ‘The Adventure of Shoscombe
Old Place’-এ তাঁেক �দখা �গেলও তাঁর নাম জানা যায়িন। �ধু ‘The Valley of Fear’,
‘The Adventure of the Mazarin Stone’ আর ‘The Problem of Thor Bridge’-এর
অিভযােন ডেয়ল তাঁেক উে�খ কেরেছন িবিল নােম।

ব�িদন থাকেত থাকেত িবিল পিরবােররই একজন হেয় উেঠিছল। ‘The Adventure of
the Mazarin Stone’ কািহিনর ��েতই ওয়াটসনেক তাঁর সে  �খাশগে� ম  থাকেত
�দিখ। এমনকী ওয়াটসন এ-ও বেলন, ‘ত�ই আর বদলািল না,’ যা �থেক আবার �মাণ
হয়, িবিল �বশ কেয়ক বছর �হামসেদর সে  িছল। ওয়াটসেনর মেতা িবিলও �হামেসর
চির� জােন। তাই তাঁর মুেখ �নেত পাই, ‘… he eats nothing… you know his way
when he is keen on a case.’ �হামেসর চলােফরাও তাঁর নখদপ�েণ। গতকাল �য �হামস
�িমেকর ছ েবেশ আর আজ বুিড় ভ�মিহলা �সেজ �বিরেয়েছন, তা সবার �চাখ
এড়ােলও িবিলর �চাখ এড়ায় না।

তেব ব�ািরং ে�র মেত �হামস পিরবাের �িট �পজ বয় িছল। একিট �হামেসর
অ ধ�ােনর আেগ, যার নাম জানা যায় না, অপর জন িবিল, যােক �হামস িফের আসার
পর চাকিরেত বহাল করা হয়। ‘The Adventure of the Mazarin Stone’ অিভযােন িঠক
‘The Adventure of the Empty House’-এর মেতা �হামেসর একিট �মােমর মূিত�
বানােনা হয়, যা নাড়াচড়ার দািয়� �পেয়িছল িবিল। ওয়াটসন তাঁেক বেলন, ‘আমরা এমন
আেগও কেরিছ’; উ ের িবিলর ‘Before my time‘ �থেকই �� ২২১-িব-�ত তাঁর
আগমন �হামস অ াতবাস �থেক �ফরার পর। �স ত পাঠকেক আরও একবার মেন
করাই, িগেলেটর �হামস নাটেক িবিলর ভ�িমকায় অিভনয় কেরিছেলন �তেরা বছেরর
চাল�স �� ার চ�াপিলন।

িবিল ছাড়া আরও একজন মিহলা িছেলন িযিন নানা ট�িকটািক ফাইফরমাশ খাটেতন।
‘AStudy in Scarlet’-এ জািন �য তাঁর ঘর িছল ওয়াটসেনর ঘেরর পােশই, ‘The Five
Orange Pips’-এ িতিন কিফ এেন �দন আর ‘The Adventure of the Bruce-
Partington Plans’-এ �টিল�াম। এই িতন মিহলা িক একজন, না আলাদা আলাদা তা
অবশ� ডেয়ল উহ�ই �রেখেছন।

 

�বকার ি�েটর ‘ইতর’ স ানরা

 

ডেয়ল এেদর নাম িদেয়িছেলন irregulars. �গাটা ছয়-সাত �নাংরা, �ছ�ড়া জামাকাপড়
পরা সদ� িকেশার, যােদর �দখেলই িববিমষার উে�ক হয়, তারা িছল �হামেসর একা
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সহেযাগী। এেদর �থম �দিখ ‘A Study in Scarlet’-এ। িমেসস হাডসেনর আপি
সে ও এরা দল �বঁেধ �দাতলায় ওেঠ, সার �বঁেধ দাঁড়ায়। এরাই �হামেসর �যা া। �হামস
�বশ গব� ভের ওয়াটসেনর সে  এেদর পিরচয় করান ‘the Baker Street Division of
the detective Police force‘ িহেসেব। পুিলশও যখন �কােনা খবর আনেত হােল পািন
পায় না, তখন অগিতর গিত এরাই। এেদর সদ�ার উইিগ  নােম এক িকেশার। �হামেসর
�থম অিভযােন �সই সে হভাজন �ঘাড়ার গািড়র সিহসিটেক খঁুেজ তাঁেক �বকার ি�েট
িনেয় আেস এই উইিগ ই।

‘The Sign of the Four’-এ আবার তাঁেদর �দখা যায়। এবার �গাটা একিট অধ�ায়
তাঁেদর নােম �লেখন ওয়াটসন। গতবােরর মেতা এবারও তাঁেদর �েত�কেক একিট কের
িশিলং �দওয়া হয় ‘অেরারা’ নােমর ি�ম ল িট �খাঁজার জন�। �য পােব, তার পুর�ার
�গাটা একটা িগিন। মােঝ সাত বছর �কেট �গেলও উইিগ  আেগর মেতাই �ছােটাখােটা
�নাংরা কাঠেঠাকরার মেতাই �দখেত আেছ। এখােনই জানা যায়, �স অিশি ত নয়,
অ�িব�র পড়েত পাের।

অ ুত ব�াপার, এই অিভযােনর পর উইিগ েক আর �কােনািদন �হামস কািহিনেত
�দখা যায়িন। �সটাই �াভািবক, কারণ ততিদেন উইিগ  িন�য় বেড়া হেয় িনেজর
জীিবকা �বেছ িনেয়িছেলন। কী জীিবকা? �স-স েক� ওয়াটসন নীরব। তেব �হামস �য
এই �ছা  �সন�েদর দরকার মেতা ব�বহার করেতন এবং িনয়িমত তাঁেদর সে  স ক�
�রেখ চলিছেলন, তা ��। ‘The Adventure of the Crooked Man’-এ �হনির উডেক
খঁুজেত িতিন িস সন নােম একিট িকেশারেক কােজ লাগান। ‘The Hound of the
Baskervilles’-এ কাট�রাইট নােম এক �ছাকরা �হামসেক �সই পাথুের হায় িনয়িমত
খাবার �পৗঁেছ িদেতন। কাট�রাইট �হামসেক এতটাই ভােলাবাসেতন, �য �হামস তাঁেক
�পাষা ক�ক�েরর সে  ত�লনা কেরেছন। এভােব অ�া বয়�, অনাথ িশ�েদর পয়সার
�লাভ �দিখেয় িবপেদর মুেখ �ঠেল �দওয়া কতটা যুি যু , তা িনেয় �� উেঠেছ। �হামস
বার বার সমােলাচনার মুেখ পেড়েছন এই কারেণ। তাই অ াতবাস �থেক িফের �হামস
আর �কােনা �কেস এঁেদর কােজ লাগানিন।

ডেয়ল না লাগােলও অন� �লখকরা ছাড়েবন �কন? �হামেসর pastische �লখকরা
এেদর িনেয়ই িলেখ �গেছন এেকর পর এক বই। তার মেধ� অ�া িন বাউচােরর The
Case of the Baker Street Irregulars, রবাট� িনউম�ােনর The Mystery of the Conjured
Man অথবা ��িস ম�ােকর In Search of Watson �তা রীিতমেতা িবখ�াত!

ল�াংেডল পাইক ও মাস�ার

মা� একিট কের কািহিনেত মুখ �দখােলও এই �িট চির�েক �হামসে�মীরা ভ�লেত
পারেবন না �কােনািদনই। ‘The Adventure of the Three Gables’-এ �হামস ল�াংডন
পাইেকর কােছ যান তেথ�র স ােন। তাঁর ভাষায় পাইক হেলন ‘human book of
reference upon all matters of social scandal.’ িসধুজ�াঠা িনেজেক মাই�ফট বলেলও
তাঁর চিরে� পাইেকর ছায়া ��। পাইক িকছ�ই কেরন না িদনরাত �জ লম�ান’স ােবর
জানলা খুেল চ�পচাপ বেস থােকন িক  শহেরর যত পাপ, যত অপরাধ, যত জব—
সব িকছ�র খবর তাঁর কােছ। সরকারেক এসব �গাপন সা ািহক খবর িদেয় িতিন �মাটা
টাকা �রাজগার কেরন। ওয়াটসন জািনেয়েছন ল েনর পি ল জীবেনর গভীেরও যিদ
সামান� �কােনা আেলাড়ন ওেঠ, তেব আ�য� এক �া িমটােরর মাধ�েম তা �জেন �ফেলন

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



পাইক। �হামস মােঝমেধ�ই নানা �গাপন খবর পাইকেক �জাগান, বদেল পান িনেজর
দরকাির তথ�।

‘The Adventure of the Creeping Man’-এ ওয়াটসেনর সে  �হামস আরও একিট
মানুেষর পিরচয় করান। এর নাম মাস�ার। ইিন �হামেসর সকল কােজর কািজ। �রােজর
দরকাির িজিনেসর �জনােরল অড�ার সা ায়ার। �েফসর ��সেবিরেক ল�াং র িসরাম
সরবরাহ কেরিছেলন �য �লাকিট, �সই �ডারাকেক খঁুেজ �বর করা মাস�ােরর সাহায� ছাড়া
�ায় অস�বই িছল।

 

িসনওেয়ল জনসন

 

‘The Adventure of the Illustrious Client’-এর ��েতই ওয়াটসন পাঠেকর কােছ
মা �াথ�না কেরেছন, কারণ সারাজীবেন মা� একবার িতিন িসনওেয়ল জনসেনর নাম

িনেয়েছন। এর সাফাই িহেসেব ওয়াটসন জািনেয়েছন, তাঁর �লখা �বিশর ভাগ আখ�ানই
�হামেসর �কিরয়ােরর পেরর িদেকর। িক  িবংশ শতা ীর �থম কেয়ক বছের �হামেসর
এক ��পূণ� সািথ িছেলন এই জনসন। জনসেনর জীবন িনেজই �বশ গে�র মেতা।
জীবেনর �থম িদেক জনসন িছেলন এক �দ�া  অপরাধী। �-বার �জল খাটার পর তাঁর
মেন অনুতাপ আেস। িতিন সৎপেথ জীিবকা অজ�েনর কথা ভােবন। তখনই �হামেসর
সে  তাঁর আলাপ। �হামেসর ‘খবির’�দর মেধ� সবার আেগ িছেলন এই ‘পিক�’
িসনওেয়ল। তাঁর খবর ভ�ল হত না সচরাচর। তাঁর পূব�পিরচয় ভািঙেয় িতিন অনায়ােস
চেল �যেতন ল েনর �যেকােনা নাইট াব িকংবা �য়ার আ ায়। �খর অনুস ানী দৃি�
আর অসামান� �ৃিতশি র �দৗলেত খুব �ছােটা ঘটনাও তাঁর �চাখ এড়াত না।

�দখেত সুিবশাল, লালমুেখা, থপথেপ জনসেনর গভীর কােলা �চাখ �িট �দখেলই তাঁর
বুি র আ াজ পাওয়া �যত। �হামস কািহিনর �শেষ তাঁেকই অনুেরাধ কেরন িকিট
উই ারেক যতিদন িবপদ না কােট, ততিদন লুিকেয় রাখার জন�— এতটাই িব�াস িছল
তাঁর �িত। যিদও িকিট তাঁর �চাখ এিড়েয় পািলেয় ব�ারন নােরর মুেখ সালিফউিরক
অ�ািসড ছ�েড় মাের।

 

বাক�ার

 

‘The Adventure of the Retired Colourman’-এর অিভযােন ওয়াটসেনর সে
লুইসহ�ােম এক ল�া, ঝ�ঁেপা ঁেফা, িমিলটাির ধরেনর মানুেষর �দখা হয়, িযিন �বশ
সে েহর দৃি�েত ওয়াটসনেক �দখিছেলন। ল ন ি�েজ আবার �-জেনর �দখা হল—
এবার �লাকিটর �চােখ ধূসর সান াস ও সে  পাথর বসােনা টাই িপন। �হামস
ওয়াটসেনর মুেখ সব �েন িচনেত পােরন— ‘ও আমার সাের-র �িত� ী।’ ইিন িনেজও
এক �গােয় া, নাম বাক�ার।

কািহিনর �শষ িদেক বাক�ার ও �হামস একে� �কস সমাধান কেরন। তেব �হামস
বাক�ারেক �বশ স�ম �দিখেয়ই বেলেছন, ‘His methods are irregular, no doubt, like
my own.’ এমন সািট�িফেকট �হামস ি�তীয় কাউেক �কােনািদন �দনিন।
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অপরােধর �নেপািলয়ন ও অন�ান�

আচ� রাইভাল বা জবরদ� শ  থাকা বেড়া বেড়া �গােয় ােদর একটা �বিশ��। �ফলুদার
মগনলাল �মঘরাজ, দীপক চ�াটাজ�র বাজপািখ আর �াগন, ব�াটম�ােনর �জাকার— িক
এই িভেলিনর ইিতহােস �জমস মিরয়ািট�— এক উ লতম তারকা। আচ� এিনিমর �শষ
কথা িতিন।

প�ােগেটর অলংকরেণ মিরয়ািট�
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িফনিফেন �রাগা আর তাল ঢ�াঙা মানুষিটর কাঁধ �েটা �গাল, কপাল চওড়া, মাথায়
ওলটােনা কাঁচাপাকা চ�ল, �চাখ গেত� বসা িক  উ ল। অসাধারণ কথা বলেত পােরন
িতিন। তাঁর কথার জা�েত ��াতা মু  হেত বাধ�। আর �তমনই তাঁর � া। ‘এমন ানী
মানুষ আর হয় না’— তাঁেক �দেখ, আলাপ কের একথা মেন আসেবই।

মিরয়ািট�র বসার ঘেরর �সই ছিব— েজর আঁকা ‘গাল� উইথ �ফাে�ড হ�া স’

এই িতিন আবার ১৮৮০-র ল েনর সবেচেয় িবপ নক মানুষ, পৃিথবীর ইিতহােস
��� ষড়য কারী, �যেকােনা পাপ কােজর িপছেন রেয়েছ তাঁর মি��, ঊনিবংশ শতেকর
ল েনর ঘৃণ�তম অপরাধব�ি � িতিন— মিরয়ািট� একাই একিট এেজি । তাঁর নাম
িন�য়ই �জমস িছল, কারণ তাঁেক সবেচেয় ভােলা িচনত �য মানুষিট, শাল�ক, তাঁেক এ
নােমই ডাকেতন। িক  আবার ওয়াটসেনর �লখায় মিরয়ািট�র এক কেন�ল ভাইেয়র নাম
পাই, যার নামও �জমস। খুব স�ব কেন�ল মিরয়ািট� ও �েফসর মিরয়ািট�র আরও এক
ভাই িছেলন পি�ম ইংল�াে র ��শনমা�ার। তাঁর নামও �জমস হওয়ার স�াবনাই �বিশ।
আজেকর িদেন ব�াপারটা অ ুত �ঠকেলও িভে ারীয় ইংল�াে  সব ভাইেক একই �থম
নাম �দওয়ার রীিত �চিলত িছল। ভাইেয় ভাইেয় পাথ�ক� করা �যত ি�তীয় নােম। �যমন
— �জমস এডওয়াড�, �জমস চাল�স, �জমস �াি স এইরকম।

মিরয়ািট� পদিব এেসেছ আইিরশ muir শ  �থেক, যার মােন সমু� এবং তার সে
যু  হেয়েছ ceart অথ�াৎ সত� বা অ�া । ফেল আয়ারল�া  বা পি�ম ইংল�াে  িছল
মিরয়ািট�েদর আিদবািড় (�যখােন পের তাঁর এক ভাই ��শনমা�ার হন)। আমােদর
�েফসর মিরয়ািট�, শাল�েকর �চেয় অ ত বছর দেশেকর বেড়া িছেলন। �হামেসর জ , যা
�বাঝা �গেছ ১৮৫৪-র ৬ জানুয়াির। মিরয়ািট�র জ  খুব স�ব ১৮৪৪-এ, অথবা ১৮৪৩-
এর �শেষর িদেক। ১৮৬৫�ত মা� এক�শ বছর বয়েস বাইেনািময়াল িথেয়ােরেমর ওপর
তাঁর গেবষণাপ�িট �কািশত হয়, যার �জাের িতিন িব�িবদ�ালেয়র বািষ�ক সােড় িতন
হাজার পাউে  গিণেতর অধ�াপেকর পদ অলংক�ত কেরন। এখােন অবশ� একটা ��
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রেয়ই যায়। বাইেনািময়াল িথেয়ােরম হল n �যেকােনা সংখ�া হেল

। এই িথেয়ােরম মিরয়ািট�র জে র
ব� আেগ আিব��ত। তেব িক বীজগিণেতর অন� �কােনা শাখায় মিরয়ািট� এর ব�বহার
কেরিছেলন? তাও মা� এক�শ বছর বয়েসই? মিরয়ািট�র মেতা �িতভাবােনর পে  িকছ�ই
অস�ব না। তেব এই বাইেনািময়াল িথেয়ােরম তাঁর পরবত� কােজর কােছ িশ�মা�। তাঁর
জীবেনর �সরা কাজ ‘The Dynamics of an Asteroid‘— যা সমকালীন িব ানীেদর
�চাখ কপােল ত�েল িদেয়িছল। �দওয়ারই কথা, কারণ �হাণুপুে র গিত িনেয় এর আেগ
�কােনা গেবষণা হয়িন বলেলই চেল। অেনক পের ১৯০৫ সােল অ�ানাল �ডয়ার ফ�িজক
জান�ােল এ িবষেয় আরও একিট যুগা কারী �ব  �কািশত হয়। আ�েয�র ব�াপার, �স-
�বে র নােমর সে  এর িমল ল  করার মেতা। �ব িটর নাম ‘On electrodynamics
of Moving Bodies.’ �লখেকর নাম অ�ালবাট� আইন�াইন।

িক  এই �িতভার পােশই এক অসীম শয়তািন মিরয়ািট�র মেধ� কাজ করত। তাই
হয়েতা ১৮৮০-র ��েত কেলেজর চাকির �ছেড় িদেত বাধ� হন িতিন। তাঁর অপকীিত�
�কািশত হেয় যাি ল খুব স�বত। চাকির �ছেড় ল েন চেল আেসন িতিন। নত�ন
জীিবকা �নন �সনাবািহনীর অধ�ে র। তেব �স-চাকিরর সামান� �বতেন িকছ�ই হত না
তাঁর। আসল আয় িছল অপরাধজগৎ �থেক। �সই আয় �থেকই চার হাজার পাউ  দােমর
জ� ব�াি ে� েজর ছিব িকেন িনেজর বসার ঘের টািঙেয় রােখন মিরয়ািট�। �স আবার
�যমন �তমন ছিব না— হােত মাথা �রেখ বেস থাকা যুবতীর িবখ�াত ছিবিট।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



�য পেথ মিরয়ািট� ধাওয়া কেরিছেলন �হামসেক

মিরয়ািট�র ডান হাত কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান িছেলন ল েনর ি�তীয় িবপ নক
মানুষ (‘The Adventure of the Empty House’). এয়ার গােন িনখঁুত িনশানা তােসর
জািলয়াত এই ভয়ংকর অপরাধীেক মিরয়ািট� বািষ�ক ছয় হাজার ডলার িদেয় পুষেতন।
অপরােধর আয় জমা থাকত অ ত �িট আলাদা আলাদা ব�া  অ�াকাউে । জািলয়ািত,
ডাকািত, খুন— িকছ�েতই িপছপা হেতন না মিরয়ািট� অ�া  �কাং।

তেব ব�ি জীবেন মিরয়ািট� িছেলন ধরােছাঁয়ার বাইের। Dear me, dear me, no…
িছল তাঁর বাঁধা ল । ল েনর �গাটা অপরাধজগেতর �কে  �থেকও িতিন িনেজর হােত
�কােনা অপরাধ করেতন না। করেতন এেজ রা বা এেজ েদর এেজ রা। িতিন �ধু
�ান বাতেল িদেতন। অেনক সময় অপরাধী িনেজও জানত না কার বুি  আেছ এর

িপছেন। আর তাই মিরয়ািট�েক আইিন পেথ পাকড়াও করা অস�ব। মিরয়ািট� ল েনর
অপরাধজগেতর অিবংসবািদত স�াট— এিদেক �কউ তাঁর নামট�ক�ও জােন না। িনেজেক
এতটাই সামেল রাখেতন িতিন।

একমা� �হামস বুেঝিছেলন আসল ব�াপারটা। �ছােটা �ছােটা সূ�, �ায় �চােখ-না-পড়া
� অনুসরণ কের �হামস আসল মানুষটােক িচি�ত করেত �পেরিছেলন। িক  �-জেনর

মুেখামুিখ �দখা ‘The Adventure of the Final Problem’-এর আেগ হয়িন। �হামস
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িতনবার মিরয়ািট�র বসার ঘের �গিছেলনও, িক  মিরয়ািট� আসার আেগ চেল আেসন।
১৮৯১ সােল রাইেখনবাগ� জল�পােতর ধাের �ই যুযুধান প  মুেখামুিখ হেলন। িদনটা
িছল ৪ �ম। লড়াই করেত িগেয় �পােতর ধাের মিরয়ািট� �হামসেক জাপেট ধেরন।
বািরৎসুর প�াঁেচ �হামস �রহাই �পেলও মিরয়ািট�র মহাপতন হয়, �সই িবপুল জলরািশর
মেধ�। অেনকিদন বােদ �হামস একবার ঠা া কের বেলন, ‘মিরয়ািট�র মৃত��র পর ল ন
�কমন �যন ম�াড়ম�ােড় হেয় �গেছ।’ তাই িক? মিরয়ািট�র �দহ খঁুেজ পাওয়া যায়িন। �স
�তা শাল�েকরও যায়িন। তেব িক শাল�েকর মেতা মিরয়ািট�ও সবাইেক �ধাঁকা িদেয় আবার
িফের এেসিছেলন ল েনর অপরাধ জগেত? �হামসেক দীঘ� চার বছর সবাই মৃত বেল
�ভেবিছল, মিরয়ািট� হয়েতা �স-ভাবনােক আরও অেনকটা �টেন িনেয় �গিছেলন! হাজার
�হাক অপরােধর �নেপািলয়েনর মৃত�� এত সহেজ হেব— �মেন �নওয়া যায় না।
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মিরয়ািট�র মহাপতন (প�ােগেটর অলংকরেণ)
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মিরয়ািট�র মৃত�� আখ�ান হয়েতা এখােনই �শষ করা �যত, িক  �গল না কারণ ‘শাল�ক
�হামস �সাসাইিট’র সদস�, শাল�ক গেবষক ড ু এস িবে�া জানান �য িতিন একিট িচিঠ
�পেয়েছন, িচিঠিট নািক তাঁেক উে শ কেরই িলেখিছেলন �া ন কেন�ল �জমস মিরয়ািট�র
�ছেল। িতিন তাঁর কাকার জীবনযাপন স েক� জানেতন, জানেতন তাঁর বাবা �জমসও।
বুি র �খলায় �েফসর মিরয়ািট�র সে  না �পের �হামেসর �া�� �ভেঙ পড়িছল �মাগত।
মিরয়ািট�েক আইিন পেথ জ  করা যােব না বুেঝ �হামস তােক খুেনর চ�া  কের।

এই খুেন যােত �হামেসর উপর সে হ না পেড়, তাই সা ী খাড়া করা হয় ড
ওয়াটসনেক। ‘The Adventure of the Final Problem’-এ ওয়াটসনেক �লখা �হামেসর
�গাটা িচিঠটাই নািক ভাঁওতা। �েফসর মিরয়ািট�র কােছ দাদা কেন�ল মিরয়ািট�র নাম কের
�হামস একিট জাল িচিঠ পািঠেয় তাঁেক রাইেখনবাগ� জল�পােতর ধাের �দখা করেত
বেলন। �হামস িতনবার �েফসেরর বসার ঘের �গিছেলন, ফেল কেন�েলর �চহারার সে
িতিন পিরিচত। িনিদ�� িদেন ও সমেয় জল�পােতর ধাের �হামস কেন�েলর ছ েবেশ
অেপ া করিছেলন। মিরয়ািট� আসামা� �হামস তােক অতিক�েত আ�মণ কের িগিরচ�ড়া
�থেক অতল খােদ �ফেল �দন। অথ�াৎ �হামস ঠা া মাথায় নরহত�া কেরন।

�হামস বয়েস মিরয়ািট�র �চেয় দশ বছেরর �ছােটা এবং িনপুণ মুি�েযা া। তাই
মিরয়ািট�র পে  বাধাদান স�ব হয়িন। মিরয়ািট� একা িছেলন না। অক��েল িছেলন তাঁর
ডান হাত �সবাি�য়ান �মারানও। �হামেসর ই াক�ত খুেনর একমা� সা ী। �িতেশাধ
িনেত �স �হামেসর উপর একিট িশলাখ  গিড়েয় �ফেল �হামসেক হত�ার �চ�া কের।
িক  ফল হয় উলেটা। �হামস বুেঝ যান একজন সা ী রেয় �গেছ এই হত�াকাে র।
িতিন তিড়ঘিড় একিট িচিঠ (�সই িচিঠ!) ওয়াটসনেক িলেখ িনেজ অ াতবােস পািড় �দন।
িফের আেসন িতন বছর বােদ, ১৮৯৪ সােলর �ফ য়াির মােস।

মিরয়ািট�র মহাপতেনর কারণ িহেসেব এই িথেয়ািরিটও কম চমক�দ নয়।

 

�হামস কািহিনর িভেলন

 

মিরয়ািট�র মেতা আচ� এিনিম না হেলও �হামেসর অিভযােন �বশ িকছ� বাঘা বাঘা
িভেলেনর স ান �মেল, যাঁেদর একিটর �বিশ কািহিনেত �দখা না �গেলও তাঁেদর �ভালা
অস�ব। এরকম জবরদ� িভেলন না থাকেল �বাধ হয় �হামস এমন মহান হেত পারেতন
না। তাই এঁেদর সে  পিরচয় কের �নওয়াটা জ�ির। তাঁেদর �সরা িভেলনেক এক� করা
হল এ-অধ�ােয়।

 

১। কেন�ল �সবাি�য়ান �মারান—

�হামেসর �তির অপরাধীেদর জীবনী অনুযায়ী ১৮৪০ সােল ল েন �সবাি�য়ান
�মারােনর জ । তাঁর বাবা স�ার অগা�াস �মারান এককােল পারেস� ি�েটেনর ম ী
িহেসেব িনযু  িছেলন। �থেম ইটন কেলজ ও পের অ েফাড� িব�িবদ�ালেয় পড়া�না
কের িতিন �সনাবািহনীেত �যাগ �দন। ১৮৭৭-৭৮-এ ি�তীয় ই -আফগান যুে  িতিন
ব�া ােলার পাইেয়ািনয়ার-এর হেয় জওয়ািকর অিভযােন অংশ �নন। যুে র সময় িতনিট
ভয়ানক লড়াই— ৬ অে াবর, ১৮৭৯, �শরপুেরর যু , ২৩ িডেস�র, ১৮৭৯, কাবুেলর
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যু  এবং ২৩ িডেস�র ১৮৭৯-�ত কাবুেলর ি�তীয় যুে  বীরে�র সে  িতিন লড়াই
কেরন। অসামান� �খেলায়াড়, দা�ণ িনশানাবাজ এই মানুষিট Heavy Game in the
Western Himalayas (১৮৮১) এবং Three months in the Jungle (১৮৮৪) নােম
অসামান� �িট বইও রচনা কেরন। বত�মােন িতিন �মেফয়াের কনড�ইট ি�েটর বািস া ও
বাগােটল ােবর সদস�। তেব �হামেসর মেত ইিনই হেলন ‘ল েনর ি�তীয় সবেচেয়
িবপ নক ব�ি ’।

ওয়াটসন এই স�ানীয় �সিনেকর এই দশা �দেখ চমেক ওেঠন। মিরয়ািট� তাঁেক
‘হাই াস’ সব অপরােধর জন� বছের ৬০০০ পাউ  �বতন িদেতন। ১৮৮৭ �ত িমেসস
��য়ােট�র খুন হয়। সম� �মাণ �লাপাট হেয় যায়। �হামস িনি�ত, কেন�ল �মারানই খুনটা
কেরিছেলন। �মারােনর একিট অত�াধুিনক হাওয়া ব �ক িছল। িবখ�াত জাম�ান কািরগর
ফন হাড�ার মিরয়ািট�র �দওয়া মাপ অনুযায়ী এিট বািনেয় �দন। এর পা�া িছল অবাক
করা। রাইেখনবাখ �পােত মিরয়ািট�র পতেনর পর �হামস �য �বঁেচ �গেলন, তা একমা�
�মারানই জানেতন। িতিন পাহােড়র ওপর �থেক পাথর �ফেল �হামসেক মারার �চ�া
কেরন ও ব�থ� হন। িবেশষ েদর মেধ� �মারান �হামসেক খঁুজেত খঁুজেত �সিটেন চােল
যান। আইিরনেক বাঁচােত �হামস িত�েতর পেথ পািড় �দন। �মারান ল েন িফের
আেসন। �সখােন �রানা� অ�ােডয়ােরর সে  তােসর বািজেত �মারান ৪২০ পাউ  িজেত
�নন। অ�ােডয়ার �কােনাভােব বুেঝ যান �মারান জািলয়ািত করেছন। মান বাঁচােত ফন
হাড�ােরর ব �ক িদেয় অ�ােডয়ারেক হত�া কেরন �মারান। এিদেক �হামসও িফের আেসন
ল েন। পাক�ােরর �থেক খবর �পেয় �মারান ২২১ িব �বকার ি�েটর উলেটািদেকর খািল
বািড় �থেক িল কের �হামসেক হত�ার ছক কেষন।

�হামস যথারীিত এক ধাপ এিগেয়। িতিন িনেজর এক �মােমর মূিত�েক �টাপ িহেসেব
�রেখ কীভােব �মারানেক হােতনােত পাকড়াও কেরন, তার বণ�না আেছ ‘The
Adventure of the Empty House’-কািহিনেত। �মারােনর �জল হয়, িক  �স �য �বঁেচ
আেছ তা �বাঝা যায় জীবেনর �শেষর িদেক ‘Illustrious Client‘-অিভযােন �হামেসর মুেখ
তাঁর নােমাে�েখ।

২। �জানাথন �ল—

উরেচ�ারশায়াের এক �গাঁড়া ক�াথিলক পিরবাের জ  হেলও �ল �ছােটা �থেকই
সৃি�ছাড়া। আেঠেরা বছর বয়েস মিহলাঘিটত এমন একিট �ক ায় িতিন জিড়েয় পেড়ন �য
টাকা ছিড়েয় ছাড়া �পেত হেয়িছল। �সখান �থেক থাড� �রিজেম  ফ�ট-এ �যাগ িদেয় চেল
যান ভারেত। �সখােনও �বিশিদন িট�কেত পােরনিন। গ া নদীেত �ান করেত িগেয়
ক�িমের তাঁর এক পা �খেয় �নয়। অতএব এক নীলকর সােহেবর ওভারিসয়ার িহেসেব
কাজ �� কেরন �ল। এমন সময় ভারত �েড় িসপািহ িবে�াহ। িবে�ােহর আ ন �থেক
বাঁচেত �ল পািলেয় যান আ�ায়। �সখােন িতন িশেখর সে  িমেল তাঁরা এক ব�বসায়ীেক
খুন কের তাঁর সব�� অপহরণ কের �নন। িক  ভােগ�র এমন পিরহাস সবাই ধরা পেড়
যান। এেদর কথা িব�ািরতভােব �লখা ‘The Sign of the Four’ উপন�ােস।

৩। িভনেস� �লিডং ওরেফ জন ��—

�হামেসর অন�তম িবিচ� কািহিন ‘The Red Headed League‘-এর িভেলন ইিন।
লালচ�েলা জােবজ উইলসেনর বািড় কাজ িনেয় অেধ�ক মাইেনয় খাটেত থােকন �লিডং।
�ছােটাখােটা �চহারা, গাঁ ােগা া, িতিরেশর ওপর বয়স। তাঁর কপােল অ�ািসড �পাড়ার
দাগ, কােন ফ�েটা। �ছােটােবলায় িজপিসরা কের িদেয়িছল। �হামেসর মেত হেলন ‘fourth
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smartest man in London.’ িক  তবুও হাঁট�র কােছ ধুেলার দােগ িতিন ধরা পেড় যান,
�বাঝা যায় ইিন আদেত খুিন, �চার এবং জািলয়াত জন � । তাঁর ঠাক�রদা িছেলন রয়াল
িডউক, িতিন িনেজ ইটন ও অ েফাড� �থেক পাশ করা। �হামস-এর গিতিবিধ জানেতন
িক  হােতনােত ধরেত পােরন লাল চ�েলা সংেঘর অিভযােনই।

৪। ডা ি�মসিব রয়েলট:—

�হেলন ও �িলয়া ��ানােরর সৎ িপতা ডা রয়েলেটর সে  আমােদর পিরচয় ‘The
Adventure of the Speckled Band‘ অিভযােন। ল েন পসার জমােত না �পের িতিন
�মেয়েদর সে  ��াক �মারােন থাকা �� কেরন। ব�ি গত জীবেন �বজায় ঝগ�েট, �বশ
কেয়কবার মারামািরেতও জিড়েয় পেড়েছন— �েটা �তা �কােট� িন�ি  হেয়েছ। গােয়
�চ  �জার, ভয়ানক বদেমজািজ ডা রয়েলটেক �ােমর সবাই ভয় পান। একবার �তা
এক কামারেক ি�জ �থেক �ঠেল �সাজা নদীেত �ফেল �দন। �স-�ক া এড়ােত �বশ িকছ�
টাকাও খসােত হেয়িছল তাঁেক। তাঁর একমা� ব � বলেত �বেদর দল, যােদর বািড়র
জিমেত থাকার ব�ব�া কের িদেয়েছন িতিন। �নশা বলেত বুেনা জ জােনায়ার। ভারত
�থেক এক দালাল এসব তাঁর নােম পাঠায়। তাঁর িচতা ও �ববুন �খালা অব�ায় ঘুের
�বড়ায়। �হেলেনর অ�াভািবক মৃত��র পর �িলয়া �হামেসর সে  যখন �দখা করেত
আেসন, তাঁেক ধাওয়া কের রয়েলটও আেসন �বকার ি�েটর ঘের। �হামসেক ব�
কেরন, ভয় �দখােনার �চ�া কেরন। তেব �হামস অটল এবং ভােগ�র পিরহােস িনেজর
পােপর ফল ডা রয়েলটেক জীবন িদেয় �মটােত হয়।

ডা ি�মসিব রয়েলট (প�ােগেটর অলংকরেণ)
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৫। জন ��কার—

�হামস কািহিনর একমা� িভেলন, কািহিনর ��ই হয় যাঁর মৃত�� িদেয়। হ�াঁ, আিম
‘Silver Blaze‘-এর কথাই বলিছ। এক বেড়ােলাক রি তার পা�ায় পেড় িতিন িঠক
কেরন িসলভার � জ নােমর �রেসর �ঘাড়ািটেক প � কের �দেবন, যােত �স ওেয়েস
কাপ না িজতেত পাের। এর জন� �ছা  একিট চাক� িদেয় রােতর অ কাের িসলভার
� েজর পােয়র �ট ন কাটেত িগেয় �ঘাড়ার চাঁেট �াণ হারান।

৬। জ�াক ��পলটন ওরেফ রজার বা�ারিভল—

�থমবার যখন ওয়াটসেনর সে  ��পলটেনর �দখা হয়, ওয়াটসেনর তাঁেক িনতা
ভােলামানুষই মেন হেয়িছল। �দখেত �ছােটাখােটা, একহারা, পির�ার কামােনা িফটফাট
মুখ, পাতলা চ�ল ও ছ�ঁচেলা �চায়াল, বয়স িতিরশ �থেক চি�েশর মেধ�। পরেন ধূসর
রেঙর সুট, মাথায় খেড়র ট�িপ।

১৯২১ সােল ‘The Hound of the Baskervilles’ িসেনমায় রজার বা�ারিভল-�পী লুইস
িগলবাট�

িতিন ও তাঁর ‘�বান’ �বিরল, �য আসেল তাঁর �ী— বা�ারিভল হেলর কােছই
�মিরিপট হাউেস থােকন। পের �হামস �মাণ কেরন ইিন আসেল স�ার রজার
বা�ারিভল, পিরবােরর ক�পু� িযিন �ছেলেবলায় মধ� আেমিরকায় পািলেয় যান। নামকরা
ডাকাত, �য়ােচার ও এক ব�থ� ��লমা�ােরর জীবন কাটােনার পর িতিন স ি র �লােভ
বা�ারিভল ম�ানের িফের আেসন ও স ি র �যাগ� উ রািধকারীেদর �শষ করার চ�া
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কেরন। এ কােজ তাঁর স ী িছল িবশালাক�িত এক িশকাির ক�ক�র। কািহিনর �শেষ
ি�মেপন মহাপে  তাঁর ড�েব মরােত তাই সমােজর খুব �বিশ িত হয়িন িকছ�।

৭। �টড ব��ইন ও ��াক ‘জ�াক’ ম�াকিগি�—

�হামেসর সে  সরাসির �মালাকাত না হেলও এঁেদর বাদ িদেয় ‘The Valley of Fear’
ভাবাই যায় না। ভারিমসায় যখন �থম ম�াকমুেড�ার সে  ব��ইেনর �দখা হয়, তখন িতিন
অসামান� সুপু�ষ, িহং�, ইগেলর মেতা বাঁকা নােকর এক ত�ণ। কয়লাখিনর
�াওয়ারেদর �নতা বেল িতিন িনেজেক দািব করেতন। তাঁর ইে  এিট-�ক িবেয় করার।
িক  এিট রািজ না হেলও ব��ইেনর �ােস ‘না’ করেতও পারেছন না। ম�াকমুেড�া �থম
�থেকই ব��ইনেক ভয় পানিন। তাঁর সে  একহাত লড়েতও রািজ িছেলন। িক  ব��ইনই
‘ছ�ঁেচা �মের হাত গ  করব না’ বেল িপিছেয় যান।

চাল�স অগা�াস িমলভাট�ন (প�ােগেটর অলংকরেণ)

তেব ব��ইন নয়, আতে র উপত�কার আসল ‘বস’ িছেলন ভারিমসা লেজর বিড
মা�ার জ�াক ম�াকিগি�। উপত�কার িতিরশ মাইল এলাকা �থেক পাহােড়র অন��া
পয�  তাঁর �ােস ক মান। একাধাের িমউিনিসপাল কাউি লার, রা�ার কিমশনার,
�ভাট�া  �নতা, অন�িদেক চরম িনম�ম হত�াকারী, জািলয়াত। মতােক িতিন িনেজর
�ােথ� ব�বহার কের উপত�কার অিবসংবাদী স�াট হেয় বেসেছন। ল�া, গাঁ ােগা া
ম�াকিগি�র �চায়াল অবিধ টানা দািড়, মাথায় কােলা চ�ল, যা কলার অবিধ ল�া। �দখেত
অেনকটা ইতালীয় মািফয়ােদর মেতা। �ঠাঁেটর �কানায় চ��ট িচিবেয় িচিবেয় কথা বেলন
িতিন। ম�াকমুেড�া ওরেফ বািড� এডওয়ােড�র তৎপরতায় তাঁরা হােতনােত ধরা পেড়ন।
ম�াকিগি�র ফাঁিস হয়। ব��ইন দশ বছর �জেল কািটেয় ম�াকমুেড�ােক ধাওয়া কের
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ইংল�াে  বাল�ে�ােন আেসন। হাতাহািতেত িনেজর শটগােনর আঘােতই ব��ইন মারা
যান।

৮। চাল�স অগা�াস িমলভাট�ন—

�হামেসর একমা� কািহিন �যখােন িভেলেনর নাম িদেয়ই কািহিনর নাম হেয়েছ।
�হামেসর মেত িমলভাট�ন হেলন ‘the worst man in London‘. �যিদন তাঁর ২২১ িব-�ত
আসার কথা, �হামস ওয়াটসনেক বেলন, ‘ওয়াটসন, িচিড়য়াখানার সােপর ঘেরর সামেন
দাঁিড়েয় যখন ওইসব িপি ল, আঁকাবাঁকা, িবষযু  জীবেদর িদেক তাকাও, তাকাও ওেদর
মারা ক �চাখ আর ক�িটল �চপটা মুেখর িদেক, তখন িক �তামার িভতরটা িশর িশর কের
ক�ঁকেড় ওেঠ না? িমলভাট�নেক �দখেলও আমার �তমনই অনুভব হয়।’

িমলভাট�ন �াকেমলারেদর রাজা। একজনেক ভয় �দখােত িগেয় অন�জনেক হািসমুেখ
�শষ কের �ফলেত পােরন। যখন তাঁেক িল করা হয়, �হামস-ওয়াটসন তাঁর খুিনেক
ধরার িব �মা� �চ�া না কের এক অেথ� খুেন সাহায�ই কেরন।

৯। কালভাট�ন ি�থ—

সুমা�ার রাবার গােছর বাগােনর মািলক এই ভ�েলাক িনর ীয় অ েলর যত িবিচ�
�রােগর িবষেয় দ  িছেলন। িনেজর ভাইেপােক িতিন একিট কাড�েবােড�র বাে  �রােগর
জীবাণুযু  ি�ং-এর সাহােয� খুন কেরন। �হামস ধের �ফলায় একইভােব �হামসেক
মারার ছক কেষন িতিন। �হামস ধের �ফেলন। তারপর কায়দা কের তাঁেক বািড়েত �ডেক
হােতনােত পাকড়াও কেরন। ‘The Adventure of the Dying Detective‘-এ ওয়াটসন
ি�েথর একিট সু র বণ�না িদেয়েছন—

�মাটা চকচেক চামড়ায় ঢাকা একখািন ম� বেড়া হলেদ মুখ। ভারী ভাঁজ পড়া থুতিন।
আর �িট িবষ , ভয়ংকর �চাখ, ঘন ছাই রং ভ��র নীচ �থেক আমার িদেক সেরােষ
তািকেয় আেছ। উঁচ� টাক পড়া মাথায় একটা �ছােটা �ভলেভেটর ট�িপ কায়দা কের
একপােশ বাঁিকেয় পরা। মাথার খুিলটা ম� বেড়া িক  শরীর �যমন ��, �তমিন �ব�ল।

১০। �জািসয়া অ�া�ারিল—

২২১ িব-�ত এই অবসর�া  র কেক �দেখ ওয়াটসন বেলন ‘a pathetic, futile,
broken creature.’ িলউইশহ�ােম তাঁর বািড় িগেয় ওয়াটসন �থম ল  কেরন তাঁর
িশরদাঁড়া বাঁকা হেলও কাঁধ ও ঘাড় দানেবর মেতা। অ�া�ারিলর এক পা িছল কােঠর,
একষি  বছর বয়েস অ�া�ারিল তাঁর �থেক ক�িড় বছেরর �ছােটা এক সু রী মিহলােক
িবেয় কেরন। তাঁর একমা� হিব, দাবােখলা। আর এ ব�াপাের তাঁর স ী এক ত�ণ
ডা ার, ফেল যা হবার হল। তাঁর �ী ডা ােরর ��েম পড়েলন। অ�া�ারিল তাঁেদর
নৃশংসভােব হত�া কের তাঁেদর মৃতেদহ �লাপাট কের �যন মজা �দখার জন�ই �হামসেক
ডােকন, যােত �হামস তাঁর �ীর �খাঁজ এেন �দয়। ‘He imagined no one could touch
him‘ িক  ধরা পেড় তাঁর হাজতবাস হয়।

১১। �জানাস ও�একর—

এই নরউেডর �পিতর একটাই সমস�া। বেড়া বেড়া িশ�ীর মেতা িতিন থামেত
জানেতন না। এই বাড়াবািড় তাঁর কাল হয়। িনেজর মৃত��র িমথ�া নাটক কের িতিন জন
�হ র ম�াকফােল�নেক ফাঁসান। উে শ� তাঁর মা-র �িত পুরাতন �িতেশাধ�ৃহা �মটােনা।
জেনর মা িছেলন �জানােসর বাগদ া, িক  যখন িতিন �শােনন রােগর বেশ �জানাস
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একটা িবড়ালেক পািখর খাঁচায় �ছেড় িদেয়েছন, তখন িতিন িবেয় �ভেঙ �দন। �হামস
একইরকম নাটক কের তাঁেক হােতনােত ধেরন।

১২। অ�ােব ��ািন—

িশকােগার গ�াং�ার অ�ােব ��ািন িনেজর �া ন ��িমকা এলিসর িপছ� ধাওয়া কের
নরেফােক আেস। �সখােন এেস এলিসেক �স �মাগত নািচেয় মানুষেদর সংেকেতর
মাধ�েম বাত�া পাঠােত থােক। এলিস তাঁর �ামীেক ছাড়েত রািজ হয় না। অ�ােব এবং
এলিসর �ামী িহলটন িকউিবেটর ব �কযুে  িহলটন মারা যান ও এলিস �তর আহত
হন। ওয়াটসন ��ািনর �ল  কােলা �চােখর কথা উে�খ কেরেছন। িক  যখনই �স
�শােন এলিস মৃত��র সে  লড়েছ, তখনই �স-�চােখ নােম �শােকর ছায়া। �থেম মৃত��দ
হেলও �হামস �মাণ কেরন �য �থম িল িকউিবেটর ব �ক �থেকই �বিরেয়িছল, ফেল
�স-শাি� কারাবােস বদেল যায়।

১৩। ইসােডারা �াইন—

�হামসকািহিনর একমা� উে�খেযাগ� মিহলা িভেলন। ‘Three Gables’-এর অিভযােন
তাঁর কথা পাই। িতিন ��নীয় বংশজাত; স�া  কনক�ই�াডেদর র  তাঁর শরীের।
জাম�ািনর বৃ  রাজা াইনেক িবেয় কের তখন িতিন পৃিথবীর মেধ� সবেচেয় ধনবতী ও
সু রী িবধবা। ল েন তাঁর ব� ��িমকেদর একজন িছেলন ডগলাস �মবািল�। চািহদা িমেট
�গেল ইসােডারা �মবািল�েক ছ�েড় �ফেল �দন। �মবািল�ও তাঁেদর ��মকািহিন বই িহেসেব
িলেখ �কাশ করেত ব পিরকর হন। এিদেক ইসােডারা তখন তাঁর �ছেলর বয়িস �লম -
এর িডউকেক িবেয় করেবন বেল ি�র কেরেছন। িতিন �লাক লািগেয় মৃত ডগলােসর
বািড় �থেক �স-পা �িলিপ চ�ির কিরেয় আেনন। শাি���প তাঁেক িমেসস �মবািল�র
িব��মেণর পাঁচ হাজার পাউ  �জাগােত হেয়িছল।
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শাল�ক �হামস ও �টল�া  ইয়াড�

অন� িদেনর মেতা �সিদনও গাঁইিত কাঁেধ কােজ এেসিছেলন িরচাড� লের । ওপর �থেক
�মাগত তাগাদা আসেছ তাড়াতািড় কাজ �শষ করার। ৪ ন�র �হায়াইটহল � স-এ
�মে�াপিলটন পুিলেশর সদর দ ের নািক এত �লাক হেয় �গেছ, �য থাকার জায়গা
�দওয়া যাে  না। তাই �টমস নদীর পােশ িভে ািরয়ােত নত�ন বািড় �তির হে ।
পুিলশেদর �য এত বাড়বাড়  হেব তা িকছ�িদন আেগও �বাঝা যায়িন। ১৮২৯-এ ি�িটশ
পাল�ােম  যখন �মে�াপিলটন পুিলশ অ�া  নােম নত�ন আইন পাশ কের ল েন �থমবার
পুিলশ িবভাগ চালুর কথা বলল, তখন অেনেকই ব�ে র হািস �হেসিছেলন। এই িবশাল
ল ন শহেরর আইনশৃ লা র া িক অতই �সাজা কাজ �হ বাপু!

আইনেক বা�েব পিরণত করার দািয়� �পেলন কনজারেভিটভ পািট�র সদস�, �হাম
�সে�টাির রবাট� ‘বব’ িপল। দািয়� িনেয়ই দ  মতামেতর জন� িতিন �া  �থেক �ডেক
আনেলন িবে�র �থম ি�িমেনালিজ� ইউিজন �াঁেসায়া িভদকেক— �সই িভদক, ফরািস
পুিলশবািহনীেত যার কীিত�কলাপ িনেয় �লখা বই তখন ইংল�াে  �ব� �সলার। �-জেন
িমেল ৪ ন�র �হায়াটহল ��েসর বািড়িটেক উপযু  বেল মেন করেলন। বািড়টার একটা
ডাকনামও িছল— ��ট �টল�া  ইয়াড�। প াশ বছর �যেত-না-�যেত পুিলেশর কাজকম�
এত �বেড় �গল �য নত�ন বািড় �তির না কের থাকা �গল না। ১৮৮৭�ত নত�ন বািড়র
কাজ �� হল। িরচাড� লের  �সখানকারই এক সাধারণ �িমক।

িদনটা িচরকাল মেন থাকেব লেরে র। িব�বাসীরও। ১৮৮৮ সােলর ২ অে াবর।
অন�িদেনর মেতাই ঘন হলুদ ক�য়াশা আর স�াঁৎেসঁেত ঠা া। লের  হঠাৎ �খয়াল করেলন
একটা ভে�র দরজা সামান� �খালা। এমন �তা হওয়ার নয়। উৎসুক হেয় উঁিক মারেতই
তী� পচা এক গ  তাঁেক �যন ধা া �মের সিরেয় িদল। ধীের ধীের দরজা খুেল অ কাের
কােলা কাপড় জড়ােনা কী-একটা �দখেত �পেলন লের । চািরিদেক মািছ ভনভন করেছ।
দিড় খুলেত �দখা �গল কােলা কাপড়টা আসেল একিট মিহলার শায়া আর তােত
প�াঁচােনা এক মিহলার �দহ— যার মাথা, হাত আর পা �কউ িনপুণভােব �কেট িনেয়েছ।

�গাটা ল েন �শারেগাল পেড় �গল এই খুন িনেয়। লের  িদিব� �গেল বলেলন
িতনিদন আেগও িতিন এই ভে� ঢ�েকিছেলন, তখন এই িজিনসটা ওখােন িছল না। পুিলশ
ইনে�কটর টমাস বে র মেন পড়ল গত ১১ �সে �র �টমস নদীেত িতিন একিট কাটা
ডান হাত �পেয়িছেলন। �ভেবিছেলন ডা ািরর �কােনা ছা� হয়েতা ফাজলােমা কেরেছ।
িক  �সই কাটা �দেহ হাত লাগােতই িমেল �গল এেকবাের। ঘরেপাড়া �গা�র মেতা
অেনেকই জ�াক দ� িরপােরর হাত �দখেলন। মিহলা বেড়াসেড়া, অিভজাত ঘেরর এবং
বছর চি�েশক বয়স বেল ধারণা করল পুিলশ। জরায়ুটা শরীর �থেক �কেট বাদ �দওয়া
িক  �য-ই কাট�ক না �কন, �স �য অ�ানাটিম িবষেয় দ  �স-সে হ �নই। িকছ�িদন পর
এক সাংবািদক তাঁর ক�ক�র িনেয় �সই কন�াকশন সাইেট িগেয় মিহলার বাঁ-পািটও
মািটেত �পাঁতা অব�ায় খঁুেজ পান। �দেহর আর �কােনা অংশ �কােনািদন খঁুেজ পাওয়া
যায়িন। হাস�কর হেলও িবে�র অন�তম �সরা �গােয় া িবভাগ �-বছর বােদ এমন একিট
বািড়েত উেঠ এল যার িভি ��ের রেয় �গল সমাধান-না-হওয়া একিট খুেনর ঘটনা।
১৮৯০-�ত নত�ন বািড়িটর নাম �দওয়া হল িনউ �টল�া  ইয়াড� বা �টল�া  ইয়াড�।
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�হায়াইট হল মাড�ােরর খবর
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�টল�া  ইয়াড�

ওয়াটসেনর সে  যখন �হামেসর আলাপ, তখনও ইয়াড� নত�ন বািড়েত আেসিন।
�হায়াইটহল মাড�ারও হয়িন। �হামসেক �কন �সই তদে  িনেয়াগ করা হল না, বা হেলও
�হামস িক ব�থ� হেয়িছেলন, �সকথা ওয়াটসন বেল যানিন। ‘A Study in Scarlet’-এ
ওয়াটসন যখন �বকার ি�েটর বািড়েত আেসন, তখন �িত হ ায় িতন-চারিদন �রাগা
ইঁ�রমুেখা �লে�ড �হামেসর সে  �দখা করেত আসেতন। �হামস �যেহত� সাহায�কারী
�গােয় া, তাই িদেনর �শেষ ীরট�ক� খাবার �লাভ �লে�েডর পুেরামা�ায় িছল। আর এক
পুিলিশ �গােয় া িছেলন ��গসন। �-জেনই তরতাজা কম�ঠ িক  এেক অেন�র ওপর
খড়গহ�। তেব একজায়গায় �-জেনর িমল আেছ। �হামেসর ভাষায় �-জেনই
‘Shockingly Conventional’. তাই অক��েল িগেয় �হামেসর মািটর ধুেলা পরী া িকংবা
ম�াগিনফাইং াস িনেয় �দওয়াল পয�েব ণেক তাঁরা �বশ অবাক �চােখই �দেখ। িক
যথারীিত সিত�কার অপরাধী ধরা পড়েল ‘they get all the credit for his arrest’.
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িবিবিস শাল�ক-এ �লে�ড�েপ �পাট� ��ভস
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�হামস-ওয়াটসেনর সে  �লে�ড

এই �লে�ডেক পরবত�কােল আরও �বশ কয়িট কািহিনেত �দখা যায়। ‘The
Boscombe Valley Mystery‘ িকংবা ‘The Adventure of the Noble Bachelor‘-এর
অিভযােন �লে�ড িনেজই �হামেসর শরণাপ  হয়। তবু �হামসেক কটা  করেত তাঁর
বােধ না। ‘আিম কােজর �লাক িম �হামস, আ েনর সামেন বেস িথেয়াির কপচােনা
আমার �পাষায় না’— এমনও বলেত �িন �লে�ডেক। এই �লে�েডর পুেরা নাম
কখেনাই জানা যায় না। Carboard Box-এর অিভযােন একবার �ধু �দখা যায় তাঁর
নােমর আদ�া র G. অন� অেনেকর মেতা এই নামিটও ডেয়ল িনেয়িছেলন বা�ব �থেক।
এিডনবরায় পড়াকালীন তাঁর এক সহপাঠী িছেলন, নাম �জােসফ আেলকজা ার �লে�ড।

�মাট �তেরািট �হামস কািহিনেত �লে�ডেক �দখা �গেছ। ওয়াটসন িনেজ বেলেছন
িভে ারীয় ল েন সবেচেয় িবখ�াত �গােয় া িছেলন �লে�ড, যার মূল কারণ অিধকাংশ
�কসই শাল�ক সমাধান কের িদেতন, আর িতিন িপঠ চাপড়ািনট�ক� উপেভাগ করেতন। তবু
এই মানুষিটর ব�ি গত জীবন স েক� ওয়াটসন অ ুতভােব নীরব। তবু এিদক-ওিদক
যতট�ক� সূ� পাওয়া যায়, তা �থেক গেবষকরা ধারণা কেরন খুব �বিশ পড়া�েনা কেরনিন
িতিন। তাঁর িকছ� শ ব , �যমন smashed �বাঝােত shivered, িকংবা not young
�বাঝােত no chicken অথবা খুেনর বীভৎসতা বণ�না করেত sickish শে র �েয়াগ �মাণ
কের খুব স�ব িন মধ�িব  �িমকে�িণর মেধ� তাঁর �বেড় ওঠা। িনেজেক worker বেল
�ায়ই গব�েবাধ কেরন িতিন, এমনকী �হামসেক বলা তাঁর সবেচেয় �শংসাসূচক শ ও
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হল ‘workmanlike.’ তবু িতিন অিশি ত নন। শট�হ�া  জােনন, �পাশাক পরেত জােনন,
ােয় েদর সে  অত�  ন�। িকছ� িকছ� জায়গায় তাঁর হাবভােব �াম� চালচলন ল  করা

যায়। �মে�াপিলটন পুিলশও �থমিদেক ল নবাসী অেপ া �ােমর �ছেলেদর �নওয়াই
পছ  করত। ফেল �কােনা �ামীণ �িমক পিরবার �থেক �লে�েডর উেঠ আসাটাই
�াভািবক।

�লে�ড পদিবিট আদেত ফরািস l ˊ estrade বা উঁচ� জিম �থেক এেসেছ। তাই মূেল
ফরািস হেলও খুব স�বত তাঁেদর পিরবার অেনক আেগ �া  �ছেড় ইংল�াে  চেল
আেস। �লে�েডর মেধ� আপাতদৃি�েত �কােনা ফরািস ছাপ �নই। তেব ফরািসেদর মেতাই
িতিন সু র �পাশাক পরেত ভােলাবােসন এবং তদে র �ােথ�ও �স-�পাশােক কাদা
লাগােত রািজ হন না। তাঁেক িনেয় ১৯৮৫ সােল The Adventures of Inspector Lestrade
নােম ১৬ িট বই �লেখন িমিরয়ন ��া। এই অিভযােন �লে�ড এক উদ�মী বুি মান
অিফসার, তাঁর নাম �শালেটা, এক �মেয়র বাবা। একিট অিভযােন �তা �লে�ড টাইটািনক
জাহােজর সওয়াির। জাহাজ যখন ড�বেছ, তখন লাইফেবাট িনেয় ঝাঁপােত িগেয় তাঁর পা
�ভেঙ যায়।

শাল�েকর সে  অ ুত এক love-hate স ক� িছল �লে�েডর। শাল�ক তাঁেক বুি হীন,
ক�নাহীন বলেতন, আবার ইয়ােড� �গেল ‘my friend Lestrade‘-এর �খাঁজও িনেতন।
তেব শাল�কেক �লে�ড �য কতখািন � া করেতন তার �মাণ পাই ‘Six Napoleons‘-এ।
�লে�ড বেলন, ‘We are not jealous of you down at Scotland Yard. No, sir, we
are proud of you, and if you come down tomorrow there’s not a man, from
the oldest inspector to the youngest constable, who wouldn’t be glad to shake
you by the hand.’— �হামেসর মেতা আেবগশূন� মানুষও নািক এেত আেবগতািড়ত
হেয় পেড়িছেলন।

 

হাফ ডজন পুিলশ

 

িবে�র একমা� �বসরকাির পরামশ�দাতা �গােয় ার সে  পুিলেশর �য সুস ক� থাকেব
তা বলাই বা�ল�। কারণ �ায় সব �কেসই সমাধান �হামস করেলও খ�ািত �পেতন
তাঁরাই। সবাই �য �হামসেক দা�ণ পছ  করেতন তা নয়। অেনেক �ঢ�িক �গলার মেতা
�হামসেকও সহ� করেত বাধ� হেতন। �লে�ড ছাড়া আর �যসব পুিলশ অিফসার বা
সরকাির �গােয় ার নাম পাই, তাঁরা হেলন স�াম �াউন, ইনে�কটর ম েগােমির,
ইনে�কটর িহল, উইিলয়াম হারে�ভ, ইউগাল, �মিরিভল, ইনে�কটর ম�াকিকনন,
এডমু স, বাউিল, মট�ন, বােয়নস, মািট�ন, �ফাব�স, ল�ানার, ফের�ার, ��গির ও
িলভারটন। িক  এ অধ�ােয় আমরা �সই ছয়জন পুিলশকম�েক িনেয় আেলাচনা করব,
যাঁরা এক বা একািধক কািহিনেত ��পূণ� ভ�িমকা পালন কেরেছন।

 

১। �টািবয়াস ��গসন—

পদািধকার বেল ইিন ইনে�কটর �লে�েডর বস। ‘A Study in Scarlet’-এ ইিনই
লিরসটন গােড�েনর রহেস� �হামসেক তলব কেরন। �হামেসর মেত ‘Gregson is the
smartest of the Scotland Yarders.’ ��গসন ল�া, ধবধেব, সাদা চ�ল হলেদ ধূসর,
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হােত সব�দাই এক �নাটবুক। ওয়াটসেনর �থম উপন�ােস ��গসেনর নােম রীিতমেতা
একিট অধ�ায় আেছ, ‘Tobias Gregson Shows What He Can Do.’ অবশ� �স-অধ�ায়
��গসেনর ব�থ�তা িনেয়ই �লখা। িতিন ভ�ল কের আথ�ার শােপ�ি য়ারেক ��ফতার কের
বেসন।

ব�িদন বােদ ‘The Adventure of the Greek Interpreter‘-এ আবার ��গসনেক
�দখেত পাই। তাঁর সে  �টল�া  ইয়ােড� �দখা করার িনয়মকানুেনর জােল �হামস-
ওয়াটসনেক �ায় ঘ াখােনক অেপ া করেত হেয়িছল। ‘Wisteria Lodge‘-এর অিভযােন
��গসন িনেজই ইনে�কটর বােয়নস-এর সে  �বকার ি�েট আেসন। তখনও িতিন
আেগর মেতাই ‘উৎসাহী, চটমেট এবং িনেজর সাধ�মেতা দ  অিফসার’। ‘The
Adventure of the Red Circle’-এ আবার �হামস ও ��গসেনর �দখা হয় হাউই ি�েটর
িসগনােল। তাঁরা পুেরােনা ব �র মেতাই আচরণ কেরন। �হামসেক পােশ �পেয় ��গসন
�য খুিশ �সটাও জানােত �ভােলনিন। কািহিনর �শেষ মািফেয়ােসা জিজ�য়ােনােক মৃত
অব�ায় পাওয়া যায়। ��গসন এিমিলয়া লুকােক ��ফতার কের, িক  �হামেসর কথামেতা
��গসন লুকার কািহিন �শােনন ও �শষ মুহ�েত� মত পিরবত�ন কেরন।

২। অ�ােথলিন �জানস—

‘The Sign of the Four’-এ বােথ�েলািমউ �শালেটা-র খুেনর রহস� সমাধান করেত
পি েচির লেজ �থমবার অ�ােথলিন �জানসেক �দখা যায়। তাঁর কথােতই �কাশ, এর
আেগ িবশপেগট র চ�িরর মামলােতও িতিন �হামেসর সে  কাজ কেরিছেলন। তেব
�হামেসর �িত তাঁর �তমন উ ধারণা �নই। ‘Mr. Sherlock Holmes, the theorist‘-বেল
িতিন �হামসেক অব াই কেরন। �জানস যখন �থডািডউসেক �� ার করেলন, �হামস
কথা িদেলন িতিন তাঁেক ছািড়েয় আনেবন। ব�ে র হািস �হেসিছেলন �জানস, ‘Don’t
promise too much, Mr. Theorist.’ �শেষ �হামস পুিলেশর সাহায� ছাড়াই তদ  ��
কেরন।

তেব কািহিনর �শেষর িদেক �জানস িনেজ �বকার ি�েট এেস মা চান। বেলন, ‘I
should be very glad of a little assistance.’ �হামেসর সহায়তায় �জানস নাম-খ�ািত
সব পান। ‘The Red-Headed League’-এ িপটার �জানস নােম এক পুিলশ অিফসােরর
নাম পাি । িতিন নানা কথায় �শালেটা এবং আ�ার ধনরািজর কথা উে�খ কেরন।
অ�ােথলিনর মেতা িতিনও �মাটােসাটা এবং �জাের �জাের �াস �নন। িবেশষ েদর মেত
ইিন আসেল অ�ােথলিন, ওয়াটসেন িলেয় �ফেলেছন। আর িলেয় �ফলাও �াভািবক।
এ কািহিনর ঘটনা�ম �য সময়, তখন ��ান ��ায়াের িপটার �জানস নােম তখনকার
ল েনর সবেচেয় বেড়া িডপাট�েম াল ��ারিট �খালা হেয়িছল। �স-নামটাই ওয়াটসেনর
�ৃিতেত রেয় �গেছ। �জানেসর তৎপরতােতই ব�া  ডাকািত হােতনােত ধরা পেড়। তেব
এর পর আর �কােনা অিভযােন তাঁর নাম �শানা যায় না।

৩। অ�ােলক ম�াকেডানা� ও �হায়াইট ম�াসন—

‘The Valley of Fear’-এ �হামেসর বািড়েত �দখা করেত আেসন অ�ােলক
ম�াকেডানা�। ল�া, একহারা �চহারা, গােয় অসীম বল, ঘন ভ��র নীেচ �চাখ �েটা �যন
বুি েত �লেছ। তেব তাঁর উ ারেণ ওয়াটসন আবার �ডািনয়ান টান ল  কেরেছন।
ম�াকেডানা� �হামসেক �চ  � া কেরন, যিদও মিরয়ািট�র �িত �হামেসর িবে�ষেক
একট� সে েহর �চােখই �দেখন। বাল�ে�ান ম�ানের ডগলােসর হত�াকা  িনেয় �হামেসর
সাহায� চাইেত তাঁর কােছ এেসিছেলন ম�াকেডানা�।
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বাল�ে�ােন িগেয় �হামসেদর আলাপ হয় �ানীয় অিফসার �হায়াইট ম�াসেনর সে ।
ট�ইড সুট পিরিহত, ি ন-�শভড ম�াসনেক �দখেল বয় �াউট মেন হওয়া �াভািবক, িক
�হামেসর িবেবচনায় ‘Mason is no fool.’ �হামেসর নাম ম�াসেনর জানা। তাই �হামসেক
�কেস �পেয় �স যারপরনাই উে িজত। কািহিনর �শেষ যখন �হামস �মাণ কের �দন �য
মৃতব�ি  আসেল জীিবত, ওই একিটবারই �মজাজ হারান ম�াকেডানা�, ‘এতটা সময়
ধের আপিন আমােদর সে  এইভােব ফাঁিকবািজ করেছন? অথ�হীন �জেনও এই তদে
আমােদর অযথা শি য় করেত িদেয়েছন?’

�হামস অবশ� শা কে  জানান, ‘মা� কাল রােতই আিম মনি�র করেত �পেরিছ।’

৪। ইনে�কটর ��াডি�ট—

�হামস-এর সে  ব�িদন ধেরই এঁর পিরচয়। ল�া, মজবুত শরীর এই অিফসারেক
�ায়ই �গ �কাট পের থাকেত �দখা যায়। �থম এঁর আিবভ�াব ‘The Man with the
Twisted Lip‘-এ। �হামেসর কথামেতা ঘুম  বুনেক চান কিরেয় িদেতই �টর পাওয়া যায়
এ আসেল �নিভল �স  � য়ার। ��াডি�টেক আবার ‘Blue Carbuncle‘-এর অিভযােনও
�দখা �গিছল। �সখােন িতিন ভ�ল কের �হােটল কসেমাপিলটােনর িমি�ির হরনারেক
�� ার কেরন।

�শষবােরর মেতা ��াডি�টেক �দখা যায় ‘Engineer’s Thumb‘ কািহিনেত। এই
অিভযােন িতিন সাদা �পাশােক �হামস-ওয়াটসেনর স ী হেয় আইেফােড�র এক
ইি িনয়ারেক খঁুজেত যান। যিদও �য বািড়িট খঁুজেত �গিছেলন �সিট আ েন ভ�ীভ�ত
হেয় �গিছল।

৫। ��ানিল হপিক�—

িপটার ক�ািরর বীভৎস মৃত��র তদে  �থমবার ��ানিল হপিকে র নাম পাই। ‘It’s my
first chance and I am at my wit’s end‘— বেলিছেলন হপিক । িক  �হামেসর
অনুরাগী এবং �হামেসর প িত অনুসরেণরও �চ�া কেরিছেলন। তবু ‘Black Peter‘-এর
অিভযােন বািজমাত কেরন �হামসই। এর পেরই ‘Golden Pince-Nez‘-এর কািহিনেত
�ায় মাঝরােত যুবক হপিক  �বকার ি�েট এেস �হামেসর সাহায� �াথ�না কেরন। �হামস
তাঁেক গরম জল, �লবু আর চ��ট িদেয় শা  কেরন। এর পেরও ‘Missing Three
Quarters‘ এবং ‘Abbey Grange‘-এর অিভযােন এই হপিক ই �হামেসর সাহায� �চেয়
পাঠান। �হামসও বেলেছন ‘হপিক  আমায় সাতবার �ডেক পািঠেয়েছ আর �িতবারই
ডােকর কারণ এেকবাের যুি যু  িছল।’ যিদও এই সাতবােরর মেধ� মা� চারিটই
ওয়াটসেনর পি েত জায়গা �পেয়িছল।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



‘The Adventure of the Missing Three-Quarter’-এ হপিক

৬। ইনে�কটর ম�াকিকনন—

‘Retired Colourman‘-এর অিভযােন অ�া�ারিলেত িগেয় এঁর সে  �হামেসর পিরচয়।
িতিন চটপেট ও ত�ণ। যিদও �হামস অপরাধীেক ধের �ফলায় িতিন হতাশ হেয় জানান,
‘একথা ভাবেবন না �য এই �কস স েক� আমােদর �কােনা িস া  িছল না আর আমরা
�লাকটােক পাকড়াও করেত পারতাম না।’ �হামস অবশ� পুেরা ক�িত�টাই ম�াকিকননেক
িদেয় �দন। ফেল �-হ া পের ‘North Surrey Observer’ পি�কায় �লখা হয়—

ইনে�কটর ম�াকিকনন অপূব� দ তার সে  একটা রেঙর গ  �থেক অনুমান
কেরেছন �য অন� �কােনা গ েক, �যমন গ�ােসর গ েক চাপা �দবার জন�ই এটা
আমদািন করা হেয়িছল… এই ঘটনা অপরাধ তে র ইিতহােস আমােদর সরকাির
�গােয় াবেগ�র বুি ম ার �ক�� উদাহরণ�েপ িচর�রণীয় হেয় থাকেব।

�হামস অ ুত হািস �হেস �ধু বেলন, ‘Mackinnon is a good fellow.’

তবু পুিলিশ ব�ব�ায় �হামেসর িব�াস িছল না। নইেল িক ‘Five Orange Pips‘-এ িতিন
বেলন ‘I shall be my own police. When I have spun the web they may take the
flies, but not before.’
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�া  উইিলেসর আঁকা ‘The Valley of Fear’-এর �ি সিপস
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িশ�ীর �চােখ

�হামেসর বণ�নায় ডেয়ল িলেখেছন শাল�েকর মুখ �েরর মেতা ধারােলা। নাক ইগেলর
মেতা বাঁকা, �িট �ল�েল �চাখ গেত� �ঢাকােনা— িতিন বুি দী , উ ল, িক
ক�ৎিসত। ১৮৮৭ সােল �থম �যবার শাল�ক �হামস ছাপার অ ের �কাশ �পেলন, �সই
‘Beeton’s Christmas Annual’-এ শাল�কেক �থমবােরর জন� এঁেকিছেলন িড এইচ
ি�সটন। ি�সটেনর আঁকা �হামসেক �দখেল �হামসে�মীরা হতাশই হেবন। তাঁর �হামস
না �দখেত সু র, না বুি দী । ল�া �লিপ, অল�ার আর অ ুতদশ�ন এক ট�িপ পের
(�বালার হ�াট আর সমে�েরা হ�ােটর মাঝামািঝ িকছ� একটা) হােত িবশালাক�িত একিট
ম�াগিনফাইং াস িনেয় �দওয়ােল র  িদেয় �লখা RACHE �দখেছন। তাঁর একপােশ
�টল�া  ইয়ােড�র ��গসন আর �লে�ড, অন�পােশ টপহ�াট পের �মাটা ওয়ালরাস �গাঁফ
িনেয় দাঁিড়েয় আেছন ওয়াটসন। ি�সটেনর হয়েতা মেন হেয়িছল এই �গাটা খুেনর
ঘটনাটাই �বশ ভয়াবহ আর তাই সবার মুেখ �কমন �যন একটা আতে র ছায়া। এই
ছিবিট ছাড়া আরও িতনিট ছিব এঁেকিছেলন ি�সটন।

যখন বই িহেসেব কািহিনিট �কাশ �পল, তখন ডেয়েলর দািব অনুযায়ী ছিব আঁকেলন
তাঁর বাবা চাল�স ডেয়ল। �মাট ছ-িট ছিব এঁেকিছেলন িতিন। �কানােনর মেত চাল�স
িছেলন ‘greatest and most original of family artists‘. তাঁর আঁকা �হামস একমা�
গালপা া ও দািড় �শািভত। এর িঠক পেরর উপন�াস ‘The Sign of the Four’ �কাশ
�পেয়িছল ১৮৯০-এর �ফ য়ািরেত ‘Lippincott’s Magazine’-এ। �সখােন ভারেত ঘটা
একিট দৃেশ�র ছিব এঁেকিছেলন হাব�াট� �ডনমান— িক  �স-ছিবেত �হামস িছেলন না।
এই �িট উপন�াসেক এক অেথ� ব�থ�ই বলা চেল। শাল�ক �হামেসর নােমর িডেটকিটভিট
জনমানেস িব �মা� সাড়া জাগােত পারল না। ১৮৯১-এর �লাই �থেক ‘��া
ম�াগািজন’-এ �কািশত হেত লাগল �হামসেক িনেয় �ছােটাগে�র িসিরজ। দশিট গে�র
�সই িসিরেজর �থমিটই িছল ‘A Scandal in Bohemia‘. সে  ছিব আঁকেলন িসডিন
প�ােগট। ব�স! সৃি� হল ইিতহাস।

�হামেসর ভ রা একিদেক খুব ভাগ�বান। ইংল�াে  ‘��া  ম�াগািজন’ আর
আেমিরকায় ‘কিলয়ার’স’ ম�াগািজেনর স াদকরা এমন �ইজন আঁিকেয়েক শাল�েকর ছিব
আঁকার বরাত িদেয়িছেলন, যাঁরা �ধু পারদশ�ই নন, িনেজর � ে� ���। ইংল�াে
িসডিন প�ােগট আর আেমিরকায় ��ডিরখ ডর ি�েল। শাল�েকর যত ছিব আমরা �দিখ,
তাঁর অিধকাংশই এই �-জেনরই আঁকা। িসডিন প�ােগেটর শাল�ক আঁকার বরাত পাওয়া
�নহাতই এক �ঘ�টনা। িসডিনর দাদা ওয়া�ার প�ােগট তখন ‘Robinson Crusoe’,
‘Treasure Island’ আর ‘King Solomon’s Mines’-এর ইলাে�শন কের িবখ�াত। তাঁেক
িচিঠ িলখেত িগেয় ভ�ল�েম �স িচিঠ চেল যায় ভাইেয়র কােছ। স াদকরা যখন
বুঝেলন, তখন পিরবত�েনর ��ই আেস না।
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িফেলজার িলকিন�র আঁকা �হামস (১৯২৮)
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িসডিন প�ােগেটর আঁকা ‘শাল�ক �হামস’। ছিবিট প�ােগেটর মৃত��র পের তাঁর বািতল
কাগেজর ঝ�িড় �থেক পাওয়া যায়।

 

 

১৮৬০ সােলর ৪ অে াবর ল েন িসডিন এডওয়াড� প�ােগেটর জ । বাবা রবাট�
প�ােগট িছেলন ছিব িবষেয় দা�ণ উৎসাহী। বাবার উৎসােহই তাঁরা �ই ভাই আট� ��ল ও
পের রেয়ল আকােদিম ��েলর �থেক িচ�কলা িবভাগ �থেক সস�ােন পাশ কেরন। ছা�
অব�ােতই নানা �িতেযািগতায় নাম িদেয় �থম পুর�ার িছল িসডিনর বাঁধা। ‘��া
ম�াগািজন’-এ ‘A Scandal in Bohemia’ �থেক �� কের ‘The Adventures’, ‘The
Memoirs’, ‘The Hound of the Baskervilles’, ‘The Return of Sherlock Holmes’-
এর িসিরজ ধের �মাট ৩৫৭িট ছিব এঁেকিছেলন িসডিন। ১৯০৪-এর িডেস�ের ‘The
Adventure of the Second Stain‘ তাঁর আঁকা শাল�েকর �শষ ইলাে�শন। িসডিনর মৃত��র
পর ওয়া�ার প�ােগট একিটমা� �হামস কািহিনর ইলাে�শন কেরন ‘The Adventure of
the Dying Detective‘ (িডেস�র, ১৯১৩)। তেব �হামেসর ছিবেত ওয়া�ার প�ােগেটর
ভ�িমকা �বাধ কির সবেচেয় �বিশ, কারণ তাঁেক মেডল কেরই শাল�ক �হামেসর �চহারা
এঁেকিছেলন িসডিন। ওয়াটসনেক আঁকেতও আরও এক পািরবািরক ব �েক �বেছ �নন
িসডিন। িতিন আলে�ড মিরস বাটলার, �খ�াত �পিত। তেব ডেয়েলর ব�ি গত পছে র
আঁিকেয় িছেলন সাইরাস ক�িনও— িযিন ডেয়েলর নানা কািহিনর ছিব আঁকেলও
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�হামসেক আঁেকনিন। প�ােগট ��েত এেকবােরই ডেয়েলর পছে র িছেলন না। িতিন
বরং স াদকেক অিভেযাগ কেরিছেলন �য �হামস ব  �বিশ হ�া সাম হেয় যাে —
এমনটা তাঁর ক�নায় িছল না। অবশ� পরবত�কােল িতিন �মেন িনেত বাধ� হন �হামেসর
সুিবশাল মিহলা ভ েদর জন� প�ােগেটর ছিবেত মু  হেয়িছেলন �স-�মাণও আেছ।
হাউ  অব বা�ারিভেলর (‘The Hound of the Baskervilles’) সময় ডেয়ল ‘��া ’-এর
স াদক ি�নহাউ ি�থেক একিট িচিঠ �লেখন। তােত ি�থেক িতিন বেলন, ‘আিম
একবার �হামসেক এক গা ছমছেম পিরেবেশ িনেয় �ফলব। যিদ কািহিনিট আপনার পছ
হয়, তেব দয়া কের আঁিকেয় িহেসেব প�ােগটেক দািয়� �দেবন। ‘The Adventure of
the Final Problem’-এ �হামেসর জল�পােত পতেনর পর িসডিন িবেয় করার ফ�রসত
পান। ১৮৯৩-এর ১ �ন িবেয়র িদন সকাল �বলায় �েপায় �মাড়া একিট িসগােরট �কস
উপহার পান িসডিন। তােত �লখা ‘From Sherlock Holmes 1893‘. এখােন একটা ��
উঠেত বাধ�, িলেখেছন িসডিনর �মেয় উইনে�ড প�ােগট, ‘১৮৯১-�ত �হামস িন�ে শ
হন। িফের আেসন ১৮৯৪-�ত। তাহেল ১৯৯৩�ত বাবােক িতিন িসগােরট �কস পাঠােলন
�কমন কের? এর অথ� িত�ত বা পারেস� যাবার ঘটনা ভ�ল। িতিন আেশপােশই �কাথাও
ছ েবেশ লুিকেয় সব নজের রাখিছেলন।’ অবশ� মাই�ফট �হামসও �কসিট শাল�েকর
নাম কের পাঠােত পােরন।

িসডিন প�ােগট
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ওয়া�ার প�ােগট

িসডিন প�ােগেটর অবদােনর কথা মু কে  �ীকার কেরেছন �জমস ম েগােমির, তাঁর
‘A Study in Pictures’-এ। িতিন বেলেছন, ‘হাজার হাজার পাঠক-পািঠকার �দেয়
আজও �হামস �সই ১৮৯৫�তই আটেক আেছন— িঠক �যভােব প�ােগট তাঁেক
এঁেকিছেলন। ১৯০৮-এ প�ােগেটর আকি�ক মৃত��েত ছিব আঁকার ভার অন� আঁিকেয়েদর
হােত চেল �গেলও �কউই প�ােগেটর �ভাব অ�ীকার করেত পারেবন না। ”দ�
িপকউইক �পপারস”-এ িফজ যা কেরিছেলন, িঠক �সটাই প�ােগট কেরেছন �হামেসর
� ে�।’ ��া ডেয়লেক এক জায়গায় ছািপেয় �গেছন আঁিকেয় প�ােগট। �হামস বলেতই
আমরা �য �-ধাের বারা াওয়ালা িডয়ার�কার ট�িপ বুিঝ, তা িক  প�ােগেটরই সৃি�।
ডেয়ল িলেখিছেলন ‘close fitting cloth cap‘ িক  তার আেগ িপেছ বািড়েয় অমনধারা
ট�িপ প�ােগটই আঁেকন। উইিলয়াম িগেলট যখন তাঁর িবখ�াত �হামস নাটকিট ম ািভনয়
কেরন, তখন িতিনও এই িডয়ার�কার পেরই আিবভ��ত হন। ফেল �হামস �ধু নন,
�াইেভট িডেটকিটভেদর সে ই িচরকােলর মেতা �েড় �গল িডয়ার�কার। সুতরাং এ
ট�িপেক িকছ�টা �� �তা িদেতই হেব।
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��ডিরখ ডর ি�েল ও তাঁর আঁকা ‘The Adventure of the Six Napoleons’

ঊনিবংশ শতেক �ােমর িদেক হিরণ িশকািররা এই ধরেনর কাপেড়র ট�িপ পের
িশকাের �বেরােতন। মূলত হালকা ট�ইেডর কাপড় িদেয় �তির হত এ ট�িপ। �িট বা আটিট
ি�ভ�জাক�িত ট�কেরা মাথায় একসে  �েড় �দওয়া হত। মাথায় িফেত িদেয় িগঁট বাঁধা
থাকত। ট�িপর �বিশ��ই িছল সামেন ও িপছেন �িট বারা া। তেব শ�ের �হামসেক এই
�াম� ট�িপ পরােনা �য এেকবােরই �বমানান, তা সব �হামস িবেশষ ই বেলন। তেব
প�ােগট এমন কাজিট করেলন �কন? উ র িদেয়েছন তাঁর �মেয় উইিনে�ড। ১৯৫০
সােলর ১৬ িডেস�র Picture Post-এ একিট �লখায় িতিন জানান, ‘বাবা �ছেলেবলার
অেনকটাই �ােম কািটেয়িছেলন। নানা �পাশােকর মেধ� িডয়ার�কার �দখা তাঁর পে
�াভািবক। বেনবাদােড় ঘুরেত �গেল এই ট�িপ পের �বেরােতন িতিন। তাই িকছ� না
�ভেবই �হামসেক এই ট�িপ পিরেয় িদেয়েছন িতিন। একবােরর জেন�ও ভাবেত পােরনিন
প াশ বছর পরও এই ট�িপ িনেয় আেলাচনা হেব। বাবার িনেজর ট�িপটা আিম বাবার
মৃত��র পর খঁুেজ পাই। �পাকায় কাটা, এেকবাের ধুরধুের হেয় যাওয়া। মা ওটা ডা�িবেন
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�ফেল �দন। আিম িনি�ত ২২১ িব �বকার ি�েট ওয়াটসেনর ট�িপ রাখার �পেরেকর
পােশর �পেরকটা এখনও খািল পেড়ই আেছ।’

এবার আেমিরকা যাওয়া যাক। আেমিরকার কিলয়ার’স পি�কায় ‘The Return of
Sherlock Holmes’ �কািশত হওয়ামা� একদল পাঠক আঁিকেয় ��ডিরখ ডর ি�েলেক
িনেয় উ িসত হেয় ওেঠ। ি�েলর আঁকা �হামস অেনক �বিশ জীব  এবং আকষ�ণীয়।
ি�েলেক তাঁর �হামেসর মেডল খঁুেজ �পেত ক� করেত হয়িন। িতিন অিবকল িগেলটেক
নকল কের তাঁর �হামসেক সৃি� কেরন। এলমার �ডিভস িলেখেছন, ি�েল �হামেসর ছিব
আঁকামা� ‘instantly all previous likeness set down by Paget and Hyde and Friston
and the rest became merely collector’s item.’ ি�েলর ভ রা আবার প�ােগটেক সহ�
করেত পােরন না। যিদও বা�ারিভেলর কািহিনেত প�ােগট �হামসেক টপ হ�াট
পিরেয়িছেলন, তবু তাঁরা প�ােগটেক Deerstalker Man বলেত ছােড়ন না। বরং ি�েল
িনেজ প�ােগেটর প  িনেয়েছন। একবার িতিন বেলওেছন প�ােগেটর আসল ছিবর
মাহা � অেনকটাই ন� হেয়েছ �ব�ল কাঠেখাদাইেত। যাঁরা প�ােগেটর হােত আঁকা ছিব
�দেখেছন তাঁরা একথা �ীকার করেত বাধ�।

জজ� হািচনসেনর আঁকা �হামস-ওয়াটসন
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িরচাড� ডি�েথর আঁকা �হামস-ওয়াটসন

তবু মানেতই হেব, �হামেসর ছিবেত ি�েলর দ তা িছল ��াতীত। এডমু  িপয়ারসন
ি�েলর আঁকােক ‘the most interesting decorations in all time‘ পয�  বেলেছন।
আেমিরকানরা আজও �হামস বা ওয়াটসন বলেত ি�েলর আঁকােকই �বােঝন। িমিশগােন
জ  হেলও ি�েলর �বেড় ওঠা িনউ ইয়ক� শহের। পড়া�েনা National Academy of
Design আর Arts Student’s League-এ। ‘Harper Weekly’ পি�কায় সা ািহক ১৫
ডলার �বতেন িতিন কাজ �নন িক  খুব িশগিগরই ি�লা  আিট�� হেয় ও �হনির, মাক�
�টােয়ন িকংবা �ডইয়াড� িকপিলং-এর বইেয়র ছিব আঁকেত �� কেরন। ি�েলর আঁকার
মাধ�ম িছল মূলত �পন ও �পা�ার কালার। মানিচ� অ েনও তাঁর দ তা িছল �দখার
মেতা। খুব ভােলা ক�ািরেকচার করেত পারেতন ি�েল। ‘Players Club’-এ তাঁর
ব �বা বেদর ক�ািরেকচার চমেক �দবার মেতা। ঘিন� �যাগােযাগ িছল নাটক আর
নাট�ব�ি �েদর সে ও। তাই �হামস িহেসেব িগেলটেক �বেছ �নওয়ােত আ�েয�র িকছ�
�নই। িক  �খাদ ি�েল অন� কথা বলেছন। তাঁর মেত ‘িগেলট আমার মাথায় িছেলন
িঠকই তেব আিম তাঁেক বা তাঁর �হামস নাটক �দিখিন। িবিভ  ফেটা �দেখ আিম তাঁর
মেতা একটা খসড়া বািনেয়িছলাম। অেনক পের ১৯২৯-এ আিম তাঁেক সামনাসামিন �দিখ
ও তাঁর ছিব আঁিক।’ তেব মেডল ব�বহার করেতন ি�েল। শাল�ক িহেসেব অ ত িতনজন
মেডেলর নাম জানা যায়— রবাট� িকং, �া  উইলসন ও এস িব ডাউিহ।
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‘The Valley of Fear’কািহিনেত �া  উইিলেসর আঁকা �হামস
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আলে�ড িগলবােট�র আঁকা �হামস

(‘The Problem of Thor Bridge’)

এই �ই �ধান আঁিকেয় ছাড়া আরও িকছ� আঁিকেয় �হামস এঁেকেছন। এঁেদর মেধ� �ধু
‘A Study in Scarlet’-ই এঁেকিছেলন �-জন। জজ� হািচনসন ও িরচাড� ডি�থ। এঁেদর
মেধ� ডি�থই হেলন �থম জাম�ান িযিন �হামসেক িচ�ািয়ত কেরন। ১৯০২ সােল ‘A
Study in Scarlet’-এর জাম�ান অনুবাদ Späte Rache-�ত তাঁর ছাি�শিট মেনা�াহী ছিব
আজও দৃি� আকষ�ণ কের। এ ছাড়াও Das Zeichen der Vier (১৯০২), Der Hund von
Baskerville (১৯০৩) ইত�ািদ িমিলেয় একেশার উপর ছিব এঁেকেছন ডি�থ। তাঁর
এবং হািচনসেনর ছিবর মেধ� িতিনই অিধক মুনিশয়ানা �দিখেয়েছন। তাঁর শাল�েক যিদও
প�ােগেটর �  ছায়া আেছ। প�ােগেটর আকি�ক মৃত��র পর ১৯১৪�ত যখন ডেয়ল
‘The Valley of Fear’ িলখেলন, তখন ছিব আঁকার দািয়� �পেলন �া  উইিলস।
উইিলেসর আঁকা �হামস যখন ‘��া ’-এ �ি সিপেস ছাপা হল, তখন গােলর হাড় �বর
করা, �ায় �টেকা, �চাখ গেত� বসা �হামসেক �দেখ আঁতেক উঠেলন পাঠকরা। এ �কমন
�হামস! িক  �সই �ি সিপসেক অমর� িদেয় �গেলন ডেয়ল িনেজ। এ ছিব �দেখ িতিন
মু  কে  সািট�িফেকট িদেলন, ‘This comes nearest to my conception of what he
(Holmes) really looks like.’ ‘The Cipher’ নােমর ছিবিট স েক� �জমস
ম েগামািরও বেলেছন, ‘This striking close-up of the Master surely sanks with the
best and most famous of all his portayals, from Paget to Steele.’ �হামেসর আর
একিট ছিব না আঁকেলও �ধু এই �ি সিপসিটর জন�ই িবখ�াত হেয় থাকেতন উইিলস।
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‘The Vally of Fear’-এর ভয়াবহ ছমছেম পিরেবশেক দা�ণ ফ�িটেয়েছন আরও এক
আঁিকেয় আথ�ার �কলার। তাঁর আঁকা িসিপয়া �টােনর ছিবেত কািহিনর িশহরন িনখঁুতভােব
ফ�েট ওেঠ। ১৯০০ �থেক ১৯২০-র মেধ� �হামেসর �যসব কািহিন �চক ভাষায় অনূিদত
হেয়িছল তােদর ছিব আঁকেতন �জােসফ ি�ডিরশ। িক  তাঁর �বিশর ভাগ ছিবই িছল
প�ােগেটর অ  অনুকরণ। তেব �হামেসর সবেচেয় সু র, রিঙন ছিব এখনও অবিধ
এঁেকেছন রবাট� ফেসট। তাঁেক বলা হয় ‘illustrator of the illustrators.’ িক
‘কিলয়ার’স ম�াগািজন-এ তাঁর আঁকা মনেভালােনা ঝাঁ চকচেক �হামেসর ছিবর একিটও
আথ�ার �কানান ডেয়েলর কািহিনর সে  আঁকা নয়। �হামসেক িনেয় �সসব কািহিন
িলেখেছন স�ার আথ�ােরর ভাইেপা অ�াি�য়ান �কানান ডেয়ল ও �লখক জন িডকসন
কার।

প�ােগট-ি�েল-উইিলস ছাড়াও �হামেসর �ছােটা �ছােটা �-একিট কািহিনেত অন�
আঁিকেয়েদরও �দখেত পাই। তাঁরা হেলন—

১। ��ডিরক �হনির টাউনেস�—A Sign of Four (৮িট ছিব) ১৯০৩।

২। আথ�ার ট�ইেডল—Wisteria Lodge ও Bruce-Partington Plans (‘��া ’
ম�াগািজন, ১৬িট ছিব) ১৯০৮।

৩। িগলবাট� হ�ািলেড—The Devil’s Foot (‘��া ’ ম�াগািজন, ৮িট ছিব) ১৯১১।

৪। �জা িস সন ও এইচ ক—The Red Circle (‘��া ’ ম�াগািজন, ৬িট ছিব)
১৯১১।

৫। অ�ােলক �বল—The Disapperance of Lady Frances Carfax (‘��া ’
ম�াগািজন, ৫িট ছিব) ১৯১১।

৬। ওয়া�ার প�ােগট—The Dying Detective (‘��া ’ ম�াগািজন, ৪িট ছিব) ১৯১৩।

৭। অ�ালে�ড িগলবাগ�—His Last Bow (৩িট ছিব) ১৯১৭।

The Mazarin Stone (৩িট ছিব) ১৯২১।

The Problem of Thor Bridge (৭িট ছিব) ১৯২২ সবকিট ‘��া ’ ম�াগািজেন।

৮। হাওয়াড� �ক এলকক—The Creeping man (৫িট ছিব) ১৯২৩।

The Sussex Vampire (৪িট ছিব) ১৯২৪।

The Three Garridebs (৫িট ছিব) ১৯২৫।

The Illustrious Client (৮িট ছিব) ১৯২৫।

The Three gables (৪িট ছিব) ১৯২৬।

The banched soldier (৫িট ছিব) ১৯২৬।

The Lion’s Mane (৩িট ছিব) ১৯২৬।

সবকিট ‘��া ’ ম�াগািজেনর জন�।
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গেবষণায়

ডেয়ল যতিদন �বঁেচ িছেলন পাঠক জানেতন, অিনয়িমত হেলও �হামসেক িনেয় নত�ন
কািহিন �লখা হেবই। িক  ১৯৩০ সােল �কানান ডেয়েলর মৃত��র পর �হামসেক এবং
�হামেসর কািহিনর ব�াখ�া িনেয় নানারকম �লখাপ র �� হল, যােক বেল ‘Writings
about the writings‘— তার সূ�পাত এই সময়ই। বত�মান বইিটও �সই ধারারই এক
অংশমা�।

�হামস গেবষণা �থম �ক �� কেরন, তা বলা মুশিকল হেলও এ গেবষণােক �থম
িযিন ব�াপকতর �প �দন তাঁর নাম �া  িসডউইগ। পরবত�কােল বইেয়র ব�াবসা ��
কের িতিন Sidgwick and Jackson �কাশনা �খােলন। ১৯০২ সােলর ২৩ জানুয়াির িতিন
F S নােম ‘Cambridge Review’ পি�কায় একিট �খালা িচিঠ �লেখন ওয়াটসনেক এবং
তােত ‘The Hound of the Baskervilles’-এর িকছ� তািরখ িনেয় গ েগােলর কথা উে�খ
কেরন। �হামস গেবষণার �থম �সাপান এইিটই। তাঁর আরও িকছ� এই ধরেনর �ব
এক� কের পের The Incunabular Sherlock Holmes বইিট �কািশত হয়।

�থম �হামিসয়ান �রানা� ন

�সই ১৯০২�তই আথ�ার বােল�ট মিরস ‘Bookman’ পি�কার স াদকীয়েত ‘Some
Inconsistancies of Sherlock Holmes‘ এবং ‘More Sherlock Holmes Theories‘ নােম
�িট �ছােটা �ব  �লেখন। �ই বছর বােদ ১৯০৪-এ ইংেরজ সমােলাচক, কিব, �াবি ক
ও অনুবাদক অ�া  লং The Adventure of Three Students বইিট পেড় ‘Longman’s
Magazine’-এ �সিট িনেয় একিট মেনা  �ব ও �লেখন। তেব শাল�িকয়ানা বেল আজ
যােক আমরা জািন তার জনক অবশ�ই �রানা� আবুথনট ন । ১৯১১ সােল অ েফােড�র
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ি�িনিট কেলেজর �াইফন ােব ‘Studies in the Literature of Sherlock Holmes‘ নােম
একিট �পপার পাঠ কেরন। �লখািট এতটাই জনি�য় হয় �য অ েফােড�র �িতিট কেলেজ
ন েক আম ণ করা হেত থােক �পপারিট পােঠর জন�। অবেশেষ ১৯১২ সােল অ েফাড�
��া�েয়টেদর সবেচেয় খ�াতনামা জান�াল ‘The Blue Book’-এ �লখািট ছাপা হল।
স াদেকর নাম ল ণীয় ডবিলউ এইচ ওয়াটসন। ডেয়েলর মৃত��র আেগ �হামসেক িনেয়
আর যা কাজ হেয়িছল, তােদর মেধ� �িট উে�েখর দািব রােখ। একিট স�ার �ডসম
ম�াকািথ�র ১৯২৮ সােল ডা ওয়াটসেনর উপর �রিডেয়া ভাষণ যা পেরর বছর ‘The
Listener’-এ ছাপা হয় এবং �স-বছরই �কািশত স�ার িসডিন রবাট�েসর �লখা ‘A Note
on Watson Problem‘ যা �কি��জ ইউিনভািস�িট ��স �থেক একেশা কিপ ছাপা হয়।

�াইফন ােবর সদস�রা (১৯১২)

ডেয়েলর মৃত��র পর, যা বেলিছলাম, শাল�ক গেবষণার �জায়ার আেস। শাল�িকয়ান এবং
�হামিসয়ানরা িনত�নত�ন সব িথেয়াির িদেত থােকন। এখােন বেল রাখা ভােলা ইংল�াে র
শাল�িকয়ানরা িনেজেদর �হামিসয়ান বেলন আর আেমিরকার �হামিসয়ানরা িনেজেদর
শাল�িকয়ান বেল পিরচয় �দন। ১৯৩১-এ রবাট�স নােম �তমনই এক �হামিসয়ান ‘Doctor
Watson: Prolegomena to a Biographical Problem‘ নােম একিট �ছােটা পুি�কা
�লেখন। অেনেকর মেত এিটই �হামেসর জীবনী রচনার �থম �েচ�া। ১৯৩২-এ হ�ার�
উইলমারিডং �বল �থমবার �হামেসর কািহিন েলােক কালানু�িমকভােব সাজােনার �চ�া
কেরন। তাঁর এই �য়াস Sherlock Holmes and Dr Watson: The Chronology of Their
Adventures নােম নীলেচ-সবুজ সু র একিট বই িহেসেব Constable & Co. Ltd. �থেক
�কািশত হয়। দাম িছল ১৫ িশিলং। িক  মা� ৫০০ কিপ ছাপা হওয়ায় এ বই এখন
শাল�ক িনেয় ��াপ�তম বইেদর অন�তম। ১৯৫৩ সােল �বকার ি�ট ইের লাররা এই
বইিটর একিট �পপারব�াক সং�রণ �কাশ কেরন। �সিটও এখন �বশ ��াপ�। বইিটর
ভ�িমকায় এডগার ি�থ িলেখিছেলন, ‘Bell was a pioneer, working through a forest
that had not, when he wrote, felt any but the most tentative ones, and the trail
he cut is all the more pleasant because it does, admittedly, have a few bad
turnings.’ �স-বছরই অে াবের িট এস �াকিন �কাশ করেলন Sherlock Holmes: Fact
or Fiction? এই বইেতই �থম বইেয়র পাতার সাদা কােলা অ র �থেক �বিরেয়
�হামসেক এক র মাংেসর মানুষ িহেসেব ভাবা �� হল। ১৯৩৪ সােল �বল আবার
একিট ��পূণ� কাজ করেলন। তখনও পয�  �হামসেক িনেয় �য কিট গেবষণামূলক
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�ব  �কািশত হেয়িছল, সবকিটেক একে� কের Baker Street Studies নােম একিট
সংকলন �  �কাশ কেরন। একই বছর িশকােগার শাল�িকয়ান িম িভনেস  �ােরট The
Private Life of Sherlock Holmes নােম একিট �বশ রম� িক  তথ�ব�ল �লখা �লেখন, যা
ম�াকিমলান �থেক �কািশত হয়। ১৯৪০ সােল িতিন 221B: Studies in Sherlock Holmes
নােম আরও একিট ��পূণ� �লখা �লেখন।

টমাস �ােকিনর �লখা �হামিসয়ান �
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উইিলয়াম ব�ািরং �

�হামেসর সব কািহিন এক কের �থমবার The Complete Sherlock Holmes �কািশত
হয় ডেয়েলর মৃত��র পরপরই, ১৯৩০ সােল। তােত ি�ে�াফার মরেল একিট চমৎকার
ভ�িমকা িলেখিছেলন। দশ বছর পর ম�াকিমলান যখন �স-বইিটর মািক�ন সং�রণ �কাশ
করল, তখন স াদক হেলন �সই �ােরট।
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শাল�িকয়ানার �িট সেনট

�লসিল ি ংগােরর স ািদত সটীক শাল�ক �হামস
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শাল�িকয়ান (বা �হামিসয়ান)-�দর কােছ ১৯৪৪-এর ৩১ মাচ� এক red letter day. ওই
িদন একসে  শাল�িকয়ানার িতনিট উে�খেযাগ� বই �কাশ পায়— ি�ে�াফার মরেলর
Sherlock Holmes and Dr Watson: A Text book of Friendship, �যখােন �থমবার
�হামেসর পাঁচিট গে�র সটীক সং�রণ �কাশ পায়; এেলির ক�ইেনর The Misadventures
of Sherlock Holmes, শাল�েকর প�ােরািড ও প�াি�েশর �থম সংকলন এবং শাল�িকয়ান
�বে র সংকলন এডগার ি�েথর Profile by Gaslight: An Irregular Reader About the
Private Life of Sherlock Holmes. ১৯৪৭-এ িশকােগা িব�িবদ�ালেয়র �জ িফনেল �াই�
An Irregular Chronology of Sherlock Holmes of Baker Street নােম অসামান� একিট
সং�হ �কাশ কেরন। এখনও এিট গেবষকেদর কােছ র খিনর শািমল, যিদও মূল বইিট
মা� ১৭৫ কিপ ছাপা হেয়িছল।

এ ছাড়া কেয়কিট ��পূণ� কাজ হল গ�ািভন ��ে র My Dear Holmes, আেন��
ুমিফ� �জসলােরর Baker Street Chronology, ব�ািরং ে�র The Chronological

Holmes. বািক বইেয়র নাম, �লখক ও �কাশন বইেয়র �শেষ � পি েত �দওয়া হল।
�শষ করার আেগ শাল�িকয়ানার িতনিট বইেয়র কথা না বলেল অন�ায় হেব।

�থেমই যার কথা বলেত হয়, �সিট উইিলয়াম ব�ািরং �-এর �লখা Sherlock
Holmes of Baker Street: A Life of the World’s First Consulting Detective. ১৯৬২ সােল
িনউ ইয়েক�র Bramhall House এই যুগা কারী বইিট �কাশ কের। আজীবন �হামস
গেবষক ে�র �লখা এই বই আজও �হামেসর �সরা fictional biography বেল খ�াত।
‘িনউ ইয়ক� �হরা�’-এর সমােলাচক িরচাড� মািট�ন �ান� এই বইিট স েক� বেলেছন,
‘This is not a life of Sherlock Holmes; it is the life, meticulously reconstructed
and fascinatingly told and here set forth for the first time.’ ১৯৬৭ সােল �কাশ
পায় �ায় ক�িড় বছেরর সাধনার ধন, তাঁর ম�াগনাম ওপাস The Annotated Sherlock
Holmes. মলােটই �লখা িছল Lavishly illustrated with maps, diagrams, photographs
and drawings. �হামসেক িনেয় এত বেড়া কাজ এর আেগ �কউ করার সাহস �দখানিন।
সটীক শাল�ক �হামস �য কী অসামান� হেত পাের Wings Books �থেক �ই খে
�কািশত এই বইিট তাঁর জলজ�া  �মাণ িছল। অেনক পের ২০০৪ সােল W W Norton
& Company, ব�ািরং ে�র কাজেক নত�ন উ তা দান কেরন। �লসিল ি ংগার এবং
জন ল� াের িমেল িতন খে  �কাশ কেরন The New Annotated Sherlock Holmes.
যার �থম �ই খে  িছল গ� ও �শষ খে  উপন�াস।

বাংলায় �হামসচচ�া িনেয় ‘�হামিসয়ানা’-র কথা অন� অধ�ােয় আেলািচত। িক
শাল�িকয়ানা িনেয় �থম একিট �ছােটা বই �কাশ কেরন মি ল �সন। উৎসগ�পে� �লখা
িছল ‘�হামিসয়ানা সে র পৃ�েপাষক ড সুক�মার �সন � া�েদষু’। �লাই, ১৯৮৭ �ত
মডান� কলাম �কািশত বইিটর নাম ‘�ক এই শাল�ক �হামস?’ এিট আদেত একিট �ব
সংকলন যা �লখেকর িবিভ  প�পি�কায় �কািশত �হামস িনেয় �লখার সমি� মা�। এর
পের �বশ িকছ�িদন এেকবাের শূন�তার পর অ�ীশ বধ�েনর অনুবােদ শাল�ক �হামসেক
নত�নভােব সটীক কের �কাশ কেরন লালমািট �কাশন। ২০১১ এবং ২০১২ �ত �কািশত
�ই খে র ‘শাল�ক �হামস সম�’-র �থম খে  িছল চারিট উপন�াস ও ি�তীয় খে
�ছােটাগ� িল। টীকা কেরিছেলন �েসনিজৎ দাশ  ও �সৗেম�ন পাল।

তেব �দশ-িবেদেশ �হামস িনেয় �রাজ �রাজ িনত�নত�ন গেবষণা চলেছ। উেঠ আসেছ
অ ুত সব ত , তথ�— যােদর �বিশরভাগেক এই বইেত �ান �দবার �চ�া করা হেয়েছ।
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সিত� বলেত শাল�ক িনেয় যত শ  �লখা হেয়েছ, তত আজ পয�  �কােনা কা�িনক
চির�েক িনেয় হয়িন। তবু �িতবার মেন হয় ‘অিত অ� হইল’। ি�ে�াফার মরেল িহেসব
কেষ �দখান ‘The Baker Street Journal’-এ যতজন �লখক, তার �চেয় ম�াগািজনিটর
�াহক সংখ�া �ঢর কম। বাঁকা �হেস মরেল বেলিছেলন, ‘Never, never has so much
been written by so many for so few.’
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প�াি�েশ (Pastiche)

প�াি�েশ শ িট এেসেছ ইতালীয় Pasticcio �থেক। মােন পাই �তির করেত িগেয় �চনা
উপাদান ছাড়া নত�ন �কােনা উপাদােনর ব�বহার। সািহেত� এই শ িট তখনই ব�ব�ত
হয়, যখন �কােনা �লখক অন� এক িবখ�াত �লখেকর িলখনৈশলীর ধরন অনুসরণ কের
নত�ন একিট সািহত� সৃি� কেরন। এেত অনুকরণ �নই বরং আদেত ��ার �িত � া
আেছ। শাল�ক �থেক িটনিটন, �ব�ামেকশ �থেক �ফলুদা সবার প�াি�েশ হেয়েছ। িক
এে ে�ও �হামস একাই একেশা। আজ অবিধ তাঁর যত প�াি�েশ হেয়েছ, তার
ধােরকােছও অন�রা �কউ �নই। বত�মান অধ�ােয় আমরা �ধু ছাপার অ ের �যসব �হামস
প�াি�েশ হেয়েছ, তােদর উে�খেযাগ�েদর আেলাচনা করব। �টিলিভশন বা িসেনমা মাধ�ম
িনিদ�� অধ�ােয় আেলািচত হল।

�হামেসর প�াি�েশেদর মূলত চারিট ভােগ ভাগ করা যায়।

ক। নত�ন �হামস কািহিন।

খ। কািহিন �যখােন �হামস অিতিথ িশ�ী মা�

গ। �হামেসর আ ীয়েদর কািহিন

ঘ। �হামস অনু�ািণত কািহিন

ক। নত�ন �হামস কািহিন—bo
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১৯১৩ সােল ‘�হলাস’ ম�াগািজেন ি�ক ভাষায় একিট ধারাবািহক উপন�াস ছাপা হয়,
যার ইংেরিজ করেল হয় ‘Sherlock Holmes Saving Mr Venizelos’. �লখেকর নাম িছল
না। ১৯১২-১৩ সােল ল ন কনফােরে র সময় ি�েসর িবখ�াত �নতা এেলফেথরস
�ভিনেজলস-�ক বুলেগিরয়ার একিট স াসবাদী দেলর হাত �থেক �হামস কীভােব
বাঁচােলন, তারই কি�ত কািহিন এখােন বণ�না করা হেয়েছ। ১৯২৮-এর জানুয়ািরেত
‘পা ’ পি�কায় ‘My Dear Holmes’ নােম মজাদার এক প�ােরািড �লখা হয়, যােত
কািহিনর �শেষ অিতির  অ�ানাে�িটক �ঁেক �হামস অ া পান। �থম িসিরয়াস �হামস
প�াি�েশ �লখা হয় ১৯৫৪ সােল। ডেয়েলর পু� অ�াি�য়ান �কানান ডেয়ল এবং জন
িডকসন কার একে� �হামেসর বােরািট কািহিন িনেয় The Exploits of Sherlock Holmes
�কাশ কের। �িতিট কািহিনর উৎসই ডেয়েলর �লখা �কােনা-না-�কােনা শাল�ক কািহিন
(িব�ািরত িববরণ শাল�ক �হামেসর জীবনপি )। �ায় একই সময় �জরা� হাড� এক
�মৗমািছ পালক �গােয় ােক িনেয় িতনিট �গােয় া কািহিন �লেখন। নাম মাই�ফট
�হামস। আসেল তখন ডেয়ল এে�ট অন� �লখকেদর সচরাচর শাল�ক �হামস নাম
ব�বহােরর অনুমিত িদেতন না; অগত�া…। উপন�াস িতনিটর নাম ‘A Taste for
Honey’, ‘Reply Paid’ আর ‘The Notched Hairpin’.

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



স েরর দশেক আেমিরকার ঔপন�ািসক ও পিরচালক িনেকালাস �ময়ার ‘The Seven-
Per-Cent Solution’ এবং ‘The West End Horror’ নােম �-খানা দা�ণ �হামস
প�াি�েশ �লেখন। �িটই ওয়াটসেনর জবািনেত �লখা। �থমিটেত �নশা�� শাল�কেক িনেয়
যাওয়া হয় �েয়েডর কােছ িচিকৎসার জন�; আর ি�তীয়িটর িবষয় �সই জ�াক দ�
িরপােরর খুন। ১৯৯৩�ত �ময়ার ‘The Canary Trainer’ নােম আরও একিট কািহিন
�লেখন, যার মূল উপজীব� �হামেসর অ ধ�ােনর �সই িতন বছর।

১৯৭৮ সােল র �ানডাল কিলনস ‘The Case of the Philosopher’s Ring’ নােম একিট
উপন�াস �লেখন ডা জন এইচ ওয়াটসন ছ নােম। ১৯১৪�ত ঘটা এই কািহিনেত
�হামসেক �কি��জ �যেত হয় �কেসর সমাধান করেত, �যখােন তাঁর �দখা হয় বা��া
রােসল, ভািজ�িনয়া উলফ, অ�ািন �বসা -এর মেতা ব�ি �েদর সে । মাইেকল
িডবিডেনর The Last Sherlock Holmes Story (১৯৭৯)-�ত �হামস এক মানিসক
িবকার�� �গােয় া এবং জ�াক দ� িরপার আসেল �েফসর মিরয়ািট�। তেব �সই বছরই
�হামসেক িনেয় দা�ণ মজাদার একিট বই �লেখন ধাঁধার স�াট �রম  �ািলয়ান। The
Chess Mysteries of Sherlock Holmes বইেত �হামস ও ওয়াটসন িমেল কিঠন কিঠন সব
দাবার চােলর সমাধান কেরন।

�গােয় া গ� �লখক �লােরন এে�লমান �হামসেক িনেয় �বশ ক-িট �ছােটাগ� ও �িট
উপন�াস �লেখন। এখােন �হামেসর �িতপ  িহেসেব কাউ  �াক�লা বা ডা �জিকেলর
মেতা �ধ�ষ� �শমনরা সব আেছন। ১৯৯৩-�ত ভেয়র গ� িলিখেয় ি�েফন িকং ‘The
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Doctor’s Case‘-নােম একিট �হামস কািহিন �লেখন, �যখােন �হামেসর �বড়ােল
অ�ালািজ� থাকার জন� জীবেন �থমবার ওয়াটসন �হামেসর আেগ রহস� সমাধান কেরন।
১৯৯৪ �থেক ২০০৭ পয�  বািট� রবাট�স �বশ িকছ� �হামস প�াি�েশ িলেখিছেলন যােদর
মেধ� ‘Sherlock Holmes and the Man from Hell’ এবং ‘Sherlock Holmes and the
Railway Maniac’ �বশ উতেরিছল। এ ছাড়াও ল�াির িমেলট, মাইেকল মােলাির বা কিলন
সরা �বশ িকছ� সাথ�ক প�াি�েশ িলেখ �গেছন। ১৯৯৯ সােল িত�িত �লখক জােময়াং

নরবু �হামসেক িনেয় ‘The Mandala of Sherlock Holmes: The Missing Years‘ নােম
অ ুত একিট উপন�াস �লেখন, যােত �হামেসর িত�তবাস িবশেদ িববৃত করা আেছ।
এখােন সাইগারসন�পী �হামেসর আলাপ হয় দলাই লামা আর হিরচ  মুখািজ�র সে ।
পাঠেকর হয়েতা মেন থাকেব, এই হিরচ  িছেলন �ডইয়াড� িকপিলং এর িকম-এর
একিট চির�। ২০০৩ সােল �লখক িনল গাইম�ান ‘A Study in Emerald‘ নােম দা�ণ
একিট �ছােটাগ� �লেখন, যা �সরা গ� িহেসেব �েগা পুর�ারও পায়। কািহিনেত অ ুত
একটা �মাচড় এেনেছন �লখক। ব া (যার নাম জানা যায় না, িক  আদ� র S. M.)।
কািহিনর নায়েকর সে  (বণ�না �থেক �বাঝা যায় ইিন মিরয়ািট� ছাড়া �কউ নন) িঠক
�সভােবই �দখা কেরন �যভােব �হামস-ওয়াটসেনর �দখা হেয়িছল। রাজপিরবােরর একিট
খুেনর তদ  করেত িগেয় ধরা পেড় খুিন ল�া, পাইপ �ফাঁেক, নাম �শিরং ভােন�ৎ। আর
অপরােধ তাঁর স ী জন ওয়াটসন নােম এক �খাঁড়া ডা ার। ইনে�কটর �লে�ডেকও এ
�কেস �দখা যায়। মিরয়ািট� ও তাঁর ডান হাত �সবাি�য়ান �মারানেক �গােয় া বািনেয়
�লখা এই গ�িট অবশ�ই আলাদাভােব উে�েখর দািব রােখ।
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২০০৪ সােল �কািশত হয় মাইেকল চ�াবেনর �লখা নেভলা ‘The Final Solution’.
এখােনও �হামেসর নাম করা �নই। িতিন এক অিতবৃ  �মৗমািছ পালক। �লােক বেল
এককােল ইিন িবখ�াত �গােয় া িছেলন। কািহিনেত একিট ই�িদ বালক তাঁর �পাষা ধূসর
িটয়াপািখ িনেয় কীভােব �যন জাম�ািন �থেক চেল আেস। �ছেলিট �বাবা িক  পািখিট
অ ুত সব সংখ�া বেল চেল। �হামস, নাতিস জাম�ািন, িটয়াপািখ, খুন… সব িমিলেয় এক
জমজমাট নেভলা। ২০০৫-এ রাফােয়ল মািফন ‘Elemental, querido Chaplin’ উপন�ােস
চ�াপিলন �হামেসর স ী। বালক বয়েস িতিন একিট �কেস কীভােব �হামসেক সাহায�
কেরন, তাঁরই আখ�ান। ২০০৫-২০১১ পয�  িনল �রিনসন, িমচ ক�িলন, ম�ানিল
ওেয়লম�ান, লির িকং (The Beekeeper’s Apprentice), িল েস �ফ (Dust and Shadow,
The Whole Art of Detection), �শন িপকক (Boy Sherlock Holmes), অ�াি  �লন
(Death Cloud)-রা একািধক সফল �হামস প�াি�েশ �লেখন।
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২০১১-র ১৭ জানুয়াির �কানান ডেয়ল এে�ট িনেজ �থেক �থমবার অ�া িন
হরউইৎসেক নত�ন একিট �হামস উপন�ােসর বরাত �দন। ২০১১-র �সে �ের The
House of Silk �কাশমা� পাঠক-সমােলাচকরা একবােক� �ীকার কেরন �হামেসর এমন
প�াি�েশ আেগ হয়িন। অেনেক একথাও বেলন �য়ং ডেয়ল এই উপন�াস িলখেল
গব�েবাধ করেতন। ২০১৪�ত একই �লখেকর মিরয়ািট�েত অবশ� শাল�ক আেছন �ধুই
অিতিথ িশ�ী �েপ।

খ। কািহিন, �যখােন �হামস অিতিথ িশ�ী মা�—

এই ধরেনর প�াি�েশর �ব া ডেয়েলর ি�য় ব �, �লখক �জ এম ব�াির। ‘িপটার
প�ান’ িলেখ জগদিবখ�াত হওয়ার �ায় বছর দেশক আেগ ১৮৯৩ সােল িতিন ‘The Late
Sherlock Holmes‘ নােম একিট কািহিন �লেখন। কািহিনর ��েতই �হামস খুন হন।
পুিলশ ওয়াটসনেক �� ার কের। �শেষ অবশ� �দখা যায় �হামস আেদৗ মারা যানিন।
১৯০২ সােল মাক� �টােয়ন A Double Barrelled Detective Story �লেখন। ক�ািলেফািন�য়ার
একিট মাইিনং ক�াে  শাল�েকর ভাগেন �ফটলক �জানসেক খুেনর দােয় �� ার করা
হয়। �সৗভাগ�বশত শাল�ক �সখােন িছেলন। িতিন যুি  িদেয় �কস সমাধান কেরন। িক
�শেষ এক আনািড় �গােয় া �মাণ কের �দন শাল�ক ডাহা �ফল �মেরেছন। বা�েব সব
িকছ� যুি  �মেন চেল না। ১৯০৫ সােল মিরস �ল াঁ নােম এক ফরািস �গােয় া �লখক
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তাঁর আেস�ন লুিপন িসিরেজ �হামসেক আেনন। কািহিনর নাম িছল ‘Sherlock Holmes
arrive trop tard’ (�দিরেত এেলন শাল�ক �হামস)। পের ডেয়ল এে�েটর চােপ �গােয় া
ও সহকারীর নাম বদেল িতিন হাল�ক �হামস আর উইলসন করেত বাধ� হন। �ল াঁ
ছাড়াও আন�� গ�ােলাপঁ, িথেয়ােডার বে��ল-রা �হামসেক তাঁেদর নানা উপন�ােস ক�ািমও
িহেসেব ব�বহার কেরেছন।

ব�ারন �নলসন ডগলাস আইিরন অ�াডলারেক �ধান চির� কের জমজমাট একিট
িসিরজ �লেখন, যার �থমিটর নাম ‘Good Night, Mr. Holmes’. িসিরেজর �িতিট
উপন�ােসই �হামস মুখ �দিখেয়েছন। ওয়াটসেনর ি�তীয় �ীেক �ধান চির� িহেসেব
ক�না কের এক  �ছােটাগ� ও একিট উপন�াস (‘Murder in the Bath’) িলেখেছন
মাইেকল মােলাির। এখােন অবশ� ওয়াটসেনর ি�তীয় �ী �মির মর�ান নন, অ�ােমিলয়া
ওয়াটসন। িকম িনউম�ােনর Anno Dracula-�ত িতিন এক অন� ইিতহাস রচনা কেরেছন,
যােত কাউ  �াক�লা ইংল�াে র অিধপিত হেয় বেসেছন। এর িব�ে  যাঁরা �েখ
দাঁিড়েয়েছন, শাল�ক �হামস তাঁেদর মেধ� অন�তম।

অ�ােলন �কােরেনর িশ�পাঠ� ‘আথ�ার’ িসিরেজর Arthur and the Great Detective বা
Arthur and the Bellybutton Diamond-এ �হামস আর ওয়াটসনেক �দখেত পাই। ১৯৯৩
সােল �কইথ ওটিল �হামস, ওয়াটসন এবং �েয়ডেক িনেয় The Case of Empty V-
�লেখন, যা �সরা �থম উপন�াস িহেসেব কমনওেয়লথ পুর�ারও পায়। �হামসেক
ক�ািমও কের প�াি�েশর সংখ�া িবপুল, তেব উে�খেযাগ� এ িলই।

গ। �হামেসর আ�ীয়েদর কািহিন—

�হামেসর িনেজর �ছেল িনেরা উলফ-ই নাম করা �গােয় া। ১৯৩৪ সােল �র
�াউেটর কলেম তাঁর সৃি�। মি�েনে�াের জ , �দখেত জ�াঠা মাই�ফেটর মেতা এবং
�ভােবও অেনকটা তাই। আরামেকদারা �থেক উঠেত বেড়া আলেসিম। ভােলা ভােলা
খাবার �খেত ভােলাবােসন, অিক�েডর শখ আেছ। স ী আিচ� ডউইন-ই তাঁর হেয়
�দৗড়ােদৗিড় কেরন। ‘Fer-de-Lance’ উপন�ােস �থমবার আিবভ��ত হেয় ৩৩িট উপন�াস
এবং ৩৯িট নেভলা ও �ছােটাগে� তাঁেক �দখা �গেছ। �হামেসর ল েনর মেতা উলেফর
কম�কা  িনউ ইয়েক� সীমাব । �হামেসর আর �কােনা আ ীয়েক এত সফলভােব
�গােয় ািগির করেত �দখা যায়িন।

ঘ। �হামস অনু�ািণত কািহিন—

অগা� ডােল�েথর �সালার পনস নােমর �গােয় ািট �হামেসর ছায়ামা�। ১৯২৮ সােল
ডেয়েলর কােছ িতিন �হামস চির� িনেয় উপন�াস �লখার আেবদন কেরন। ডেয়ল �সাজা
না কের �দন। �মাট ১৩িট উপন�াস িতিন �লেখন এই চির�িট িনেয়। অেনক পের �বিসল
ক�পার আরও ৮িট কািহিন �জােড়ন। উমেবেত�া এেকার িবখ�াত উপন�াস The Name of
Rose-এর নায়ক �ায়ার উইিলয়াম আর বা�ারিভল এবং কথেকর নাম অ�াডেসা �থেক
�হামেসর �ভােবর ইি ত পাওয়া যায়। �ায়ার �দখেত, চালচলনও অেনকটা �হামেসর
মেতা। সহকারীেক ডােকন ‘My dear Adso‘ বেল। রবাট� �হইনিলেনর উপন�াস The
Moon Is a Harsh Mistress (১৯৬৬)-�ত ��পূণ� চিরে� আেছ একিট কি উটার, যার
মেডল ‘HOLMES IV’. �িলয়ান সাইম  ১৯৭৫ সােল A Three Pipe Problem নােম
একিট উপন�াস �লেখন। এেত নায়ক �শিরডান �হইনস �হামেসর সবকিট কািহিনেক
িটিভেত অিভনয় করার পিরক�না কের। করেত করেত একসময় �স িনেজই িনেজেক
�হামস ভাবেত �� কের এবং খুেনর তদ  আর� কের �দয়। চাল�স হ�ািমলটন ১৯১৫

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



�থেক �ায় ১০০িট �হামস প�াি�েশ �লেখন িপটার টড ছ নােম। এখােন �গােয় ার নাম
হাল�ক �শামস, সহকারী জটসন, যাঁরা থােকন �সকার ি�েট।

তেব শাল�ক �য ক-িদন অনুপি�ত িছেলন (‘Final Problem’-এর পর), তখন অিবকল
শাল�েকর মেতা এক �গােয় ার আিবভ�াব হয় �বকার ি�েট। নাম �স টন � ক। �হামেসর
ঘর �দখােশানা করেতন িমেসস হাডসন, আর � েকর িমেসস বারেডল। �হামেসর
ওয়াটসেনর মেতা এঁর িছল িট ার। ১৮৯৩ সােলর ২০ িডেস�র ‘The Halfpenny
Marvel‘ উপন�াস িদেয় এঁর যা�া ��। �থেম �লখা েলা িলখেতন হ�াির াইথ। পের
�া  � ক হাল ধেরন। �লােক তাঁেক ডাকত Poor Man’s Sherlock Holmes বেল।
আমােদর বাংলােতও নাম বদেল এেসেছন িতিন। দীেন ক�মার রায় �ই ও িতেনর দশেক
‘রহস�লহরী’ িসিরেজ রবাট� � ক নাম িদেয় তাঁর ২১৭ িট কািহিন বাংলায় িলেখেছন।
‘ডা ার সািটরা’, ‘সাদা ঠগী’, ‘হ মি ের দসু�লীলা’— এমিন সব নাম। ১৯০৩ সােল
�হামসেক িফিরেয় আনেলন ডেয়ল। তা বেল � ক িক  হািরেয় �গেলন না। একেশা
বছেররও �বিশ সময় ধের চার হাজার গ�, কিমকস ি�প ও িসিরয়াল— িসেনমায় �বঁেচ
রইেলন �হামেসর এই ‘ত�েতা ভাই’।
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�হামস সভা

ি�ে�াফার মেল�র সভাসিমিত �াপেনর িদেক একটা �াভািবক �ঝাঁক িছল। মূলত পু�ষ
সদস�েদর িদেয় The Hours for Lunch Club িকংবা িডনােরর জন� Grillparzer
Sittenpolizei Verein (GSV) তাঁরই িনজ হােত �তির। ফেল ‘�বকার ি�ট ইের লাস�’
নােম সভািট তাঁর �থেক �যাগ�তর �কউ সৃি� করেত পারত না। সময়িটও িছল এেকবাের
উপযু ।

উইিলয়াম িগেলট তাঁর নাটেক ম  মাতাে ন, ডবল-�ড �কাশনীর The Complete
Sherlock Holmes িবি� হে  হাজাের হাজাের, এস িস রবাট�স িলেখ �ফেলেছন Doctor
Wastson নােম জীবনীিট, িভনেস  �ােরট রিচত The Private Life of Sherlock Holmes
সুখ�ািত পাে  �দেশ-িবেদেশ, িবখ�াত ‘Saturday Review of Literature’-এ ছাপা হল
এলমার �ডিভেসর ‘On the Emotional Geology of Baker Street.’ এমন অব�ায়
একিট �হামস সভা �াপন না হওয়াটাই আ�েয�র িছল। ১৯৩৪ সােলর ৬ জানুয়াির GVS
এবং Three Hours-এর িকছ� উৎসাহী সদস� িনউ ইয়েক�র ম�ািডসন অ�ািভিনউ-এর
�য়ােন �হােটেল এক� হেলন। �িত�া হল ‘�বকার ি�ট ইের লাস�’ ােবর। এ িবষেয়
�থমবার িব�ািরত িলখেলন মেল� িনেজ, তাঁর ‘�বািলং ি�ন’ কলােম। সভায় এেকবাের
��েত �া��পান করা হেব, তা ‘The Woman‘ আইিরেনর নােম। এরপর এেক এেক
আসেবন িমেসস হাডসন, মাই�ফট, ি�তীয় িমেসস ওয়াটসন, The Game is Afoot
এবং ল েনর ি�তীয় িবপ নক ব�ি  (�সবাি�য়ান �মারান)। ৩ �ফ য়াির ‘�বকার ি�ট
ইের লাস�’ তােদর কম�কা  �� কের। ১৭ �ফ য়াির �িট উে�খেযাগ� ঘটনা ঘেট।
িভনেস  �ােরট মিরয়ািট�র ভাই (যােদর সবার নাম �জমস) স েক� একিট ��পূণ�
�ব  পাঠ কেরন এবং মেল� ােবর সংিবধানিট িলিখত আকাের �পশ কেরন। সংিবধােনর
মূল সূ� েলা িছল এইরকম—

মেল�র �বািলং ি�ন কলাম-এর �হডিপস

১। ােবর মূল উে শ� ডেয়েলর �লখা ‘Sacred Writings’ পাঠ ও চচ�া।

২। ােবর সদস� হেত �গেল ই ুক ব�ি েক একিট িলিখত পরী ায় পাশ করেত
হেব— যার িবষয়, অবশ�ই শাল�ক �হামস।

৩। �িত বছর ৬ জানুয়াির ােবর বািষ�ক সভা অনুি�ত হেব এবং তােতই �সই
�া��পান করা হেব।

৪। িবেশষ অব�ায় ােবর �ই বা িতনজনও একিট িমিটং ডাকেত পােরন ও অংশ�হণ
করেত পােরন।
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�বকার ি�ট ইের লাস�-এর িতন মূিত� (��াট, মেল� ও �াউট)
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�া  মেল�র বানােনা শ জ
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িলিখত পরী া বলেত িছল অ ুত এক শ জ , বািনেয়িছেলন �া  মেল�; যিদও বলা
হত তা আদেত মাই�ফট �হামেসর বানােনা। ১৯৩৪ সােলর ৩ �ম, ‘�বািলং ি�ন’
পি�কায় শ জ িট ছাপােনা হয়। �য ক-জন পাঠক িঠক উ র পািঠেয়িছেলন, তাঁেদর
সবাইেক ‘�বকার ি�ট ইের লাস�’-এর সভ� কের �নওয়া হয়। �য পেনেরা জন পাঠক
িঠক সমাধান কেরন, তাঁেদর মেল� ব�ি গতভােব িচিঠ িলেখ ৫ �ন, ১৯৩৪, ম লবার,
৬.৩০ িমিনেট �াই� �সলা �র�রাঁয় ােবর পরবত� িমিটং-এ আ�ান কেরন। �সই
িমিটং-এ একটা মজার ব�াপার হল। পু�ষেদর টয়েলেটর বাইের �লখা িছল ‘শাল�ক’ এবং
মিহলােদর ‘আইিরন’। সদস�রা �থেম একট� থেতামেতা �খেলও পের �বজায় আন
পান। �থম িমিটং-এ উপি�ত িছেলন মেল� িনেজ, ম�ালকম জনসন, অ�ালান �াইস,
হােভ� অিফসার, আল� ওয়ালি�জ, রবাট� �লিভট, �া  �হনির ও উইিলয়াম হল।
পরবত�েত িবিভ  িমিটং আেলািকত কেরেছন উইিলয়াম িগেলট, ��ডিরখ �ডার ি�েল,
িজন ট�েন িকংবা িভনেস  �ােরেটর মেতা মহারথীরা।

�বকার ি�ট ইের লাস�-এর শংসাপ�

১৯৩৮ সােল �জনােরল �মাটরস-এর ভাইস ��িসেড  এডগার ি�থ ােব �যাগ �দন।
মূলত তাঁর উেদ�ােগই ১৯৪৬ সােলর জানুয়ািরেত �কাশ পায় ‘Baker Street Journal’.
আমৃত�� িতিন এই পি�কার স াদক িছেলন। ‘সবাই �ভেবিছল এ পি�কা চলেব না,’
অেনক পের বেলিছেলন ি�থ, ‘কারণ শাল�ক স েক� �তা সব িকছ� বলা হেয়ই �গেছ।
িক  এই পি�কার �তেরাটা �মাটা �মাটা সংখ�ায় ১৭০০ পৃ�া �লখা সবার ধারণােক ভ�ল
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�মাণ কের িদল।’ ধীের ধীের টেরে া, ও ািরও �থেক িনউ অিল�েয় , লুিসয়ানা, �বা�ন,
ম�াসাচ�েসটস �থেক ক�ািলেফািন�য়ার লস এে েলস-এ সিমিতর শাখা গেড় ওেঠ।

১৯৩৫ সােল ওেয়�েচ�াের িরচাড� ােবর উেদ�ােগ গেড় ওেঠ ‘ফাইভ অের  িপপস’
াব। সদস� সংখ�া পাঁচ। তাঁেদর গেবষণাল  ফল The Best of Pips (১৯৫৫)-আজও

গেবষকেদর �হািল ��ইল। এ ছাড়াও আরও �যসব াব গিজেয় উেঠিছল তােদর মেধ�
�ধান িশকােগার ‘হাউ  অফ বা�ারিভল’ (১৯৪৩), ‘িদ �াওয়ারস’ (সান�াি সেকা,
১৯৪৪), িমিশগােনর ‘মিল ম�া েয়র’ (১৯৪৫), বাি�েমােরর ‘িস  �নেপািলয়নস’
(১৯৪৬), �িভেডে র ‘িদ ড�াি ং �মন’ (১৯৪৬), ইি য়ানাপিলেসর ‘ইলাি�য়াস
ােয় স’ (১৯৪৬), ি ভল�াে র ‘ি�িপং �মন’ (১৯৪৭), িফলােডলিফয়ার ‘স  অফ

কপার িবেচস’ (১৯৪৭), িনউ ইয়েক�র ‘মাসে�ভ িরচ�য়ািল�’ (১৯৪৮), িবটারবােগ�র
‘�ােয়াির ��লারস’ (১৯৪৮), ওয়ািশংটন িড িস-র ‘িদ �রড সােক�ল’ (১৯৫১) এবং ‘ও�
�সালজারস অফ �বকার ি�ট’ (১৯৫২)। তেব এেদর সবাইেকই ‘�বকার ি�ট
ইের লাস�’-�থেক মান�তা �পেত হত। আেমিরকার বাইেরও তােদর শাখা িব�ৃত হেত
থােক। গিঠত হয় িসডিনর ‘�রড �হেডড িলগ’, �টািকেয়া-র ‘বািরৎসু চ�া ার’, প�ািরেস
‘বুেলভাড� অ�াসািসনস’, �ডনমােক� ‘শাল�ক �হামস ােবন’ এবং আম�ারডেম ‘ি�উ অফ
এস এস ফািদ�না ’।

তেব মািক�ন এই �েচ�ােক ইংেরজরা দা�ণভােব �াগত জািনেয়িছল। ১৯৩৪-এর ১২
�ম মেল� �বািলং ি�ন-এ �লেখন ‘ইংেরজ শাল�ক �হামস �সাসাইিটর িম ম�াকেডােনল
আমােদর BSI-�ক আ িরক �েভ া জািনেয়েছন।’ তেব শাল�ক �হামস �সাসাইিট
�বিশিদন �টেকিন। ১৯৩৪ সােলর ৬ �ন আর� হেয় এর ��িসেড  িডক �শপােড�র
মৃত��র পেরই এিট অ�িমত হয়। তেব এই সমেয়র মেধ�ই তাঁরা �কাশ কেরেছন

ীণজীবী ‘Sherlock Holmes Journal‘, সংগিঠত কেরেছন �হামস �দশ�নী। পের ইভার
ণ ও তাঁর �ী িবখ�াত �হামিসয়ান মাগ�ােরট ণ �সাসাইিটর হাল ধেরন। আজও িতনেশা

সদস� িনেয় এিট রমরিমেয় চলেছ। BSI-এর মেতা শাল�ক �হামস �সাসাইিট-রও িকছ�
শাখা সংগঠন আেছ। দা�ণ মজাদার তােদর নাম— রাইেগট ��ায়াস�, �াদার�ড অফ
�ফার, অ�ােব ��া ারস, িমলভাট�নস, সিলটাির, সাইি �স ইত�ািদ। ১৯৫২-র �ম-�ত
�জমস এডওয়াড� �হালরেয়ড ও িফিলপ ডালটন িমেল জান�ালিটর পুনজ�  ঘটান। ৪০
পৃ�ার এই �� পুি�কািটর সে  বত�মােনর ঝাঁ চকচেক জান�ােলর �ায় �কােনা িমলই
�নই।

ভারেত BSI িকংবা SHS-এর �কােনা শাখা �াপন হয়িন িঠকই, তেব �হামস-চচ�া িনেয়
�খাদ কলকাতায় এক সভা �ািপত হয় আিশর দশেক। ধাের ও ভাের অেনকটাই
আলাদা…

 

বাংলার ‘�হামিসয়ানা’

 

ল েনর ‘শাল�ক �হামস �সাসাইিট’ িকংবা িনউ ইয়েক�র ‘�বকার ি�ট ইের লাস�’-এর
ধাঁেচ �খাদ কলকাতার বুেক আিশর দশেক ‘�হামিসয়ানা’ গেড় উেঠিছল। এই
‘�হামিসয়ানা’ ও তার কায�কলাপ িনেয় ‘সে শ’ পি�কা, বষ� ৩৯, সংখ�া ৯, জানুয়াির
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২০০০-সােল ‘ ােবর নাম �হামিসয়ানা’ নােম দা�ণ একিট �ব  �লেখন সুভ�ক�মার
�সন। সুক�মার �সন এবং িস াথ� �ঘােষর �লখােতও এই ােবর উে�খ �মেল।

প ােশর দশেক সুক�মার �সন ও অত�লচ  র বািড়েত ভ�েতর গে�র আসর বসত।
িক  তা পের উেঠ যায়। �বশ িকছ� বছর �কেট যাওয়ার পর সুক�মার �সন আবার রহস�-
�গােয় া কািহিনর মজিলেশর কথা ভােবন। বাদল বসু এবং �ত�লচ  র সে
কথাবাত�া বেল ‘�হামিসয়ানা’ নােম াব �িত�া হল। নামিটেত অ ুত এক ভাষাতাি ক
প�াঁচ িছল। ইংেরজ আমেলর �থম িদেক বাংলােদেশ ঠিগেদর অত�াচার খুব �বিশ িছল।
তােদর একিট স�দােয়র নাম িছল ‘রামিসয়ানা’ (অথ�াৎ রাম �সয়ানা বা খুব চালাক)।
‘�হামিসয়ানা’ শ িট হল ‘�হামস’ এবং ‘রামিসয়ানা’-র �জাড়কলম শ । একই শে  ঠগ
এবং �গােয় া �-জেনই উপি�ত।

এ ােব �কােনা চাঁদা িছল না। সভ� হবার �কােনা িনয়মও িছল না। ােব এেলই
সভ�। �গাটাটাই ইনফম�াল। ােবর সভাপিত �ত�লচ  । সভা বসত শিনবার স �ায়,
মােসর ি�তীয় বা �শষ স ােহ। যাঁর বািড় সভা বসত, িতিন তাঁর পছ মেতা
কেয়কজনেক িবেশষভােব আম ণ জানােত পারেতন। �থম সভা হয় ১৯৮৩ সােলর ২৭
অগা�, ন�চ  িতিথেত, �ক�ে�র �চৗয�বৃি র স�ানােথ�। ‘�হামিসয়ানা’র আ�ােন সাড়া
িদেয়িছেলন ��েম  িম�, সে াষ ক�মার �ঘাষ, সমেরশ বসু, �দবীপদ ভ াচায�,
অ�ণক�মার িম�, জগ াথ চ�বত�, নীের নাথ চ�বত�, রি ত চে াপাধ�ায়, আন
বাগচী �মুখ। এেসিছেলন গেজ ক�মার িম�, �গৗরিকেশার �ঘাষ, শীেষ� � মুেখাপাধ�ায়ও
(যিদও �থমিদেক এঁরা সকেল িছেলন না)। এই সভা িনেয় ১৯৮৩-র ২৭ �সে �র,
আন বাজার পি�কায় �লখা হয়—

�হামিসয়ানার অন�তম �িত�াতা সুক�মার �সন
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িশ�ী িনম�েল � ম ল অি ত �হামিসয়ানার �লােগা।

�স ত, �হামসনামা বইিটর নামিলিপর িশ�ীও িতিন।

 

জয় -মািনক, �ব�ামেকশ ব ী, ঘনাদা, �ফলুদাে�মীেদর একিট ােবর জ  হল �জাব
চার-নেকর এই শহের। …�িত �’মাস অ র �গােয় া গে�র আসর বসেব এই ােব।
�লখকরা বািড় �থেক গ� িলেখ আনেবন এবং তা তাঁরা পাঠ করেবন। �সই সব
গ� েলার মেধ� �য েলা ভােলা বেল িবেবিচত হেব, তা বই আকাের ছাপােনা হেব।
�কাশক �তরী।

�থম অিধেবশেনই বাদল বসু �হামিসয়ানার একিট �লােগা �তির কের আেনন। সভার
�ধান ব া িছেলন সুক�মার �সন �য়ং। িবষয় ভারতীয় সািহেত� অপরাধ অনুস ান।
সং��ত, পািল ও �াক�েত �াইম ও িডেটকশেনর �য ট�কেরা ছিব আেছ, তা �থেক ��
কের আধুিনক বাংলা সািহত� অবিধ এক ধারাবািহক আেলাচনা কেরন িতিন। ি�তীয়
সভািট হয় নীের নাথ চ�বত�র বািড়েত। �সিদন সুিবমল দাশ  িডেটকিটভ
িডপাট�েমে র কাজকেম�র ধারা স েক� সিব�ার বেলন। ��েম  িমে�র িডেটকিটভ
কািহিনর স েক� উপলি র কথা সবার মন জয় কের। সভা �শেষ রবী নােথর ‘ক াল’
গ�িটেক িডেটকিটভ বলা যােব িক না তা িনেয় তক� জেম ওেঠ। পে  সুক�মার �সন,
িবপে  �ত�লবাবু। ৫ অে াবর, ১৯৮৩-�ত আন বাজার পি�কা মজা কের এ �বঠকেক
‘ক ালসার �বঠক’ বেল উে�খ কের।

ি�তীয় বেষ�র চত�থ� অিধেবশন (১৬/০৩/১৯৮৫) বেসিছল সমেরশ বসুর �লায়ার রডন
ি�েটর বািড়েত। �সখােন িদলীপক�মার িব�াস ‘�াচীন ভারতবেষ� অপরাধ ও অনুস ান’
এবং ‘�াচীন ভারতীয় গ�’ নােম একিট �ব  ও অনুবাদ গ� পাঠ কেরন। এ ছাড়াও
িবিভ  সভােত সমেরশ �য়ং তাঁর �গােয় া �গােগাল ও অেশাক ঠাক�রেক িনেয় নানা
আেলাচনা ও গ�পাঠ কেরন। �ত�ল ে র বািড় অিভেনতা ত�ণ রায় (ধন য় �বরাগী)
বাংলায় �াইম নাটক এবং নাটেক �াইম িনেয় একিট মেনা�াহী আেলাচনা কেরন।
১৯৮৯-�ত িস াথ� �ঘাষ এই ােব �যাগ �দন। িতিন ‘বাংলা �গােয় া সািহেত�র �দশ�নী’
করার ��াবও িদেয়িছেলন, িক  পয়সাকিড়র কথা �ভেব �স-��াব মুলত�িব রাখা হয়।
�হামিসয়ানা ােবর িকছ� নীিত িছল। �স েলা এইরকম—

১। �গােয় া ও রহস� গে�র রিসক পাঠক ও �লখকেদর জন� এই াব। তেব
সদস�সংখ�া সীিমত থাকেব।

২। সদস� হবার জন� �কােনা চাঁদা �নই।
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৩। বছের অ ত ছ-িট সভা হেব।

৪। �যেকােনা সদেস�র বািড় অথবা �যেকােনা উপযু  জায়গায় সভা হেত পারেব।

৫। �য সদেস�র বািড় সভা হেব িতিন ওই িদেনর জন� সভার উপযু  ব�ি েক
আম ণ করেত পারেবন।

৬। �গােয় া গ�পাঠ ও �গােয় া গ� সং�া  আেলাচনাই সভার একমা� উে শ�।

�হামিসয়ানা সংকলন করার কথা �থেম ভাবা হেলও উপযু  ভােলা গে�র অভােব তা
করা যায়িন। সুক�মার �সন তখন ��াব �দন একিট বােরায়াির রহস� উপন�াস �লখা
�হাক। ভারতী �গা�ীর �লখকরা এর আেগ বােরায়াির সামািজক উপন�াস িলখেলও রহস�
উপন�ােসর � ে� বাংলায় এমনিট আেগ হয়িন। কীভােব �লখা হেব, তা িনেয় �িট ��াব
এল। এক যাঁরা িলখেত আ�হী, তাঁরা একসে  বেস �গাটা গ�টা �� �থেক �শষ অবিধ
�ভেব এক এক কের িলেখ যােবন। িক  �সটা িবেশষ কােরা পছ  হল না। ি�তীয়
��ােব একজন �লখক �াধীনভােব কািহিন িলখেবন। একিট বা �িট অধ�ােয়র পর িতিন
িনেজই পা �িলিপ পািঠেয় �দেবন পরবত� �লখেকর কােছ; যাঁর কাজ আেগর অধ�ােয়র
�- েলা ধের রহেস�র জাল �বানা ও জট ছাড়ােনা। সবাই এেত সহমত জানােলন।

�স ত জানাই িবেলেতর িবখ�াত Detecting Club িঠক এইভােবই ‘The Floating
Admiral’ নােম একিট বােরায়াির উপন�াস �লেখ, যােত �লখক তািলকায় আগাথা ি�ি�,
ডেরািথ এল �সয়াস�, িজ �ক �চ�ারটেনর মেতা মহারথীরা িছেলন।

বাংলায় এ কােজর দািয়� িনেলন আন  বাগচী, রি ত চে াপাধ�ায়, সমেরশ বসু,
সুক�মার �সন ও সুভ�ক�মার �সন। ১৯৮৭-র জানুয়ািরেত ‘পা জন�’ নােম উপন�াসিট
আন  পাবিলশাস� �থেক ছাপা হয়। বইিটর ভ�িমকায় বাদল বসু �লেখন,

সািহেত�র র মে  শাল�ক �হামেসর �েবশ ঘেটিছল িঠক একেশা বছর আেগ ১৮৮৭
সােল। �সই ঘটনার শতা ী উৎসব কােল আমােদর �হামিসয়ানা সংেঘর এই বইিট
� া লী�েপ �কাশ করেত �পের আন  অনুভব করিছ।

এরপর �থেকই আে� আে� �হামিসয়ানা হীনবল হেয় �যেত থােক। িক  এ সভা িছল
বেলই �াইম কািহনীর কাল�াি�-র মেতা বই িলেখেছন সুক�মার �সন। �ত�ল  িমস
মারপল অবল�েন িলেখেছন স� িপিসমা, িস াথ� �ঘাষ িলেখেছন ‘�েয়র মেধ� এক মৃত��’
িকংবা নীের নাথ চ�বত�র চা� ভা�িড়েক িনেয় দা�ণ সব �গােয় া গ�। সংঘ িহেসেব
‘�হামিসয়ানা’-র অবদান তাই ঐিতহািসক।
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কিমকেস

মািক�ন খবেরর কাগেজ �হামসেক িনেয় িতনবার কিমকস ি�প �কািশত হেয়েছ। �থম
ি�পিট �কািশত হয় ১৯৩০-৩১ সােল। নাম ‘Sherlock Holmes’. ছিব আঁেকন িলও ও
িময়ািলয়া (িযিন পের Action Comics-এর মলাট আঁকেতন)। ১৯৫০-এর দশেক �রিডেয়া
ি�  �লখক এিডথ �মইসার রিচত ও �া  িগয়াকয়া অি ত �হামস কিমকস ি�প �বশ
জনি�য়তা লাভ করেলও ণজীবী িছল। িনউজেপপার ি�েপর মেধ� �শষিট ১৯৭৬-৭৭
সাল। ‘Mr Holmes of Baker Street’ নােমর এই ি�েপ ছিব আঁকেতন িবল ব�াির।

�হামস নাম না কেরও িকছ� �হামস কিমকস হেয়িছল। ১৯১০ নাগাদ ‘Hawk shaw, the
Detective‘ ও ১৯২০-র দশেক Gus Mager-এর অিভযান আদেত �হামেসরই প�ােরািড।
�হামসেক িনেয় কিমকস বই যা হেয়েছ, তা �মাটামুিট Dell ও DC-র অবদান। DC-র
প াশ বছর পূিত� সংখ�ায় ১৩৫ বছর বয়িস বৃ  শাল�ক �হামস মিরয়ািট�র এক
অনুগামীেক পরা� করার জন� ব�াটম�ানেক অিভন ন জানান। এ ছাড়াও এই �ই সং�া
�থেক িনয়িমত �হামস-এর কিমকস �কাশ �পত— যার অিধকাংশ কািহিনই ডেয়েলর
�লখা নয়। ১৯৯০ সােল Caliber Comics চার ভােগ Sherlock Holmes Reader �কাশ
কেরন, যােত �হামেসর নানা উ �িত, ২২১ িব �বকার ি�েটর মানিচ�, িবখ�াত িকছ�
কািহিনর কিমকস ছাড়াও ‘The Sussex Vampire’ ও ‘Dr Jekyll and Mr Holmes’
নােম �িট কিমকস িছল। ২০০৯ সােল শাল�কেক িনেয় �িট উে�খেযাগ� কিমকস �কািশত
হয়। একিট Self Made Hero �কাশেনর The Hound of the Baskervilles যা এঁেকিছেলন
ইয়ান কালবাড� ও অন�িট Black House Comics-এর The Dark Detective যা িলেখেছন
ি�ে�াফার �সক�ইরা, আর মলাট এঁেকেছন অ�ার �া  আঁিকেয় �ডভ এলিজ। ২০১০
সােল Boom! Studios চার ভােগ ‘Muppet Sherlock Holmes’ �কাশ কের, যােত
গনেজা হয় শাল�ক আর ফিজ িবয়ার ডা ওয়াটসন। ২০১৩ �থেক New Paradigm
Studios মািসক ‘Watson and Holmes’ নােম একিট কিমকস িসিরজ �কাশ করেছ,
যােত �হামস ও ওয়াটসন একিবংশ শতেক হারেলেমর বািস া। আরও মজার ব�াপার �-
জেনই এখােন কােলা মানুষ— অ�াে�া আেমিরকান।

�হামসেক িনেয় কিমকেসর মেধ� �থেক �বেছ উে�খেযাগ� িকছ� কিমকসেক �ান
�দওয়া হল এই অধ�ােয়।
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১। �হামসেক �থম কিমকস�প �দন এইচ এ ম�াকিগল, ১৯০৪ সােল, উইিলয়াম
হাে��র পি�কায় প�াডলক �বানস হেলন শাল�েকর �থম কিমকস অবতার। যিদও মা�
িতন স াহ এবং সাতিট এিপেসাড হওয়ার পরই এিট ব  হেয় যায়।

২। ১৯০৭ সােলর ২২ জানুয়াির ওয়া  �জানস, ট�াড ছ নােম ‘িনউ ইয়ক� ইভিনং’
জান�ােল একিট কিমকস �� কেরন। কিমকেসর নায়ক বা  নােমর একিট ক�ক�র হেলও
�জানস তাঁর সে  কাল�ক �হামস নােম এক �গােয় ােক �েড় �দন।

৩। ১৯১১ সােলর ২৮ এি�ল িনউ ইয়ক� আেমিরকান পি�কায় িসডিন ি�েথর ত�িল
কািলেত আিবভ��ত হন ছাগল�পী �গােয় া শাল�ক, সে  িসিরেজর নায়ক বাক িন ।

৪। চাল�স �কলস িনেজ িছেলন �হামেসর অ  ভ । তাই ১৯১১ সােল তাঁর িবখ�াত
�হয়ারে�থ হ�াির িসিরেজ নায়ক শাল�ক �হামস।

৫। িবখ�াত ফািনস কিমকস-��া গাস মাগার ১৯১১ সােল হাে��র পি�কায় ‘শাল�েকা দ�
ম ’ নােম একিট প�ােরািড িসিরজ �� কেরন। এিট �বিশিদন না চলেলও এর িঠক
পেরর প�ােরািড ‘হ�াকশ দ� িডেটকিটভ’ দীঘ��ায়ী হেয়িছল।
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৬। ১৯০৭ সােল কাটেসনজামার িকডস খ�াত �ডলফ ডাক�স-এর কিমকেস শাল�ক
গাক-এর �েবশ।

৭। ১৯৩৯ সােল িমিক মাউস কিমকস ি�েপ শাল�কেবশী ‘ িফ’।

৮। ১৯৩০-এর দশেক সুপারিহেরা কিমকস বুেকর সে  �ায়ই িকছ� ফািনস সাি েম
থাকত। এেদর মেধ� ��ড িফলচেকর আঁকা �লখায় �হমলক �সামস অ�া  ড পটসাম
�বশ জনি�য় হেয়িছল।

৯। ১৯৪৩ সােল চ�া  কিমকেসর সাি েম  িহেসেব প�াডলক �হামস। ��া এড
�ইলান।
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১০। ১৯১৯-এর ১০ মাচ�, বাড িফসােরর িবখ�াত মাট অ�া  �জফ িসিরেজ �জফ-এর
�হামিসয়ানা।

১১। ই িস িসগােরর িবখ�াত পপাই িসিরেজ মারলক �জানস�পী �হামস।

১২। হাড� বেয়লড িডেটকিটভ িডক ��িস খ�াত �চ�ার � অি ত িসিরজ িসগােরট
স�ািড-�ত �হামস ও ডেয়ল।

১৩। টম বািটউক, ১৯৭৮ সােলর ১৩-১৮ �ম (�সাম-��) তাঁর িবখ�াত �াি
উই ারিবন িসিরজ শাল�কেক উৎসগ� কেরন। �িতিট িতনিট প�ােনেল শাল�কেক িনেয়
মজার �কােনা গ� হত, যার সে  একমা� �কলিভন অ�া  হবস ত�লনীয়। Witty �হামস
কিমকেসর চরমতম উদাহরণ এিট।

১৪। িসিরয়াস শাল�ক �হামস। িঠক কিমকস নয়, তেব প�ােনেল প�ােনেল ছিব এঁেক
গ� বলার এক দা�ণ �েচ�া কেরিছেলন িলও ই ওমািলয়া, ১৯৩০-এর দশেক মািক�ন
প�পি�কায়।

১৫। �মইসার ও িগয়াকয়ার িবখ�াত শাল�ক �হামস িসিরজ (১৯৫৫)।

১৬। উইিলয়াম ব�ািরর �লখায় �রখায় শাল�ক �হামস (১৯৭৬)।
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১৭। চাল�স ��লেজর িপনাটস কিমকেস �হামস কািহিনর অনু�েবশ (১৯৬৪)।
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কাট��েন

�হামস িনেজই �যেহত� একজন আইকেন পিরণত হেয়িছেলন, তাই �ায় �� �থেক আজ
অবিধ িবিভ  কাট��েন �হামেসর অনু�েবশ ঘেটেছ— এমনকী রাজৈনিতক কাট��েনও।
তাঁেদর কেয়কিট আজও �হামিসয়ানেদর �চােখর মিণ। এরকম কেয়কিট ইিতহাস হেয়
যাওয়া কাট��ন আেলািচত হল এই অধ�ােয়।

১। ১৯২৬ সােলর ১২ �ম ‘পা ’ পি�কায় বান�াড� প�াি�েজর �সই িবখ�াত কাট��ন যােত
�হামস ও ডেয়েলর স েক�র অধঃপতন অসামান�ভােব ফ�িটেয় �তালা হেয়েছ।

২। ১৯১০ সােল পা  পি�কােতই �হামস কািহিনর ি�িরেয়াটাইপ িনেয় ব�  কেরেছন
লুইস বাউমার।

৩। ১৯৫৪ সােলর �ম মােস স রােসেলর আঁকা মাই�ফট �হামেসর সামেন ঘাবেড়
যাওয়া শাল�ক �হামস (‘লস এে েলস টাইমস’-এ �কািশত)

৪। ১৯০৮ সােল ‘িশকােগা সানেড এ ািমনার’-এ এইচ িব মািট�েনর আঁকা শাল�ক
�হামস কাট��ন।

৫। হাব�াট� ি�েকর িবখ�াত �ছেলভ�লােনা ছড়ার সে  �নট কিলয়ােরর ছিব।

৬। ১৯৩০ সােলর ৭ �লাই ডেয়েলর মৃত��র পর ২৬ �লাই উইল জন�েনর আঁকা
কাট��ন ‘His Greatest Adventure‘.

৭। �খলার সে  শাল�েকর �যাগােযাগ খুব �বিশ না হেলও ১৯১২ সােলর ‘�বা�ন � াব’
পি�কার ফ�টবল পাতায় ছাপা হেয়িছল তালঢ�াঙা �হামেসর এই কাট��ন। এঁেকিছেলন
ওয়ােলস �গা�ি�থ।

৮। এইচ িট ওেয়ব�ার িনেজ িছেলন এক �খ�াত �হামিসয়ান। তাঁর িবখ�াত িসিরজ
‘The Thrill that comes once in a lifetime’ �কািশত হত ‘িনউইয়ক� �হরা�
ি�িবউন’-এ। �সখােন ১৯২১-১৯৩৯-এর মেধ� আটিট প�ােনেলর িবষয় িছেলন �হামস।

৯। ১৯২৪ সােলর ১০ �ন �হামসেক িনেয় রাজৈনিতক কাট��ন লস এে েলস �রকেড�র
পাতায়। আঁিকেয় জজ� �ম�।

১০। ১৯৩৯ সােলর ১৫ মাচ� সান�াি সেকার ‘কল অ�া  �পা�’ পি�কায় ��া াড�
গ�ােসািলন িনেয় িজিম হাটেলার কাট��ন।
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১১। ি�তীয় িব�যুে র ��েত �ব �গা�বােগ�র আঁকা ��াপাগা া কাট��েন �হামস।

১২। �ডেমা��ািটক কংে�সম�ান জন র �ানিকন ও তাঁর সহেযাগী �জ পারেনল টমাস
�সেনেটর সদস�েদর ওপেরও �গােয় ািগির �� কেরন। এর �িতবােদ ১৯৪৭ সােলর
২৬ জানুয়াির হাব�াট� ক তাঁর িবখ�াত রাজৈনিতক কাট��নিট আঁেকন।
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১৩। � বয় ম�াগািজেনর জন� আঁকা গাহান উইলসেনর �হামস কাট��ন।

১৪। �বআইিনভােব রািশয়ায় �হামস ছাপার জন� রািশয়ার �থেক িতপূরণ দািব করা
হয়। লুইস উইিলয়ামস তাঁর কাট��েন �হামস ও ��ািলনেক িমিলেয় �দন (১৯৪২)।

১৫। ১৯৫৬ সােল ‘পা ’-এ �কািশত উইিলয়াম িহউসেনর আঁকা ‘হাউ  অফ
বা�ারিভলস’— ছিবেত গ�াি�েয়ল রেসিটর �ভাব ল ণীয়।

১৬। ‘Men Only’ পি�কার মলােট এডওয়াড� িসলেভ�ােরর আঁকা অন�রকম �হামস।

১৭। মুেনর আঁকা �হামেসর কাট��ন— যা ১৯৫০ সােলর নেভ�ের ‘সানেড �ডসপ�াচ’-
এ �কািশত হয়।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



িব াপেন

িমিক মাউস, হ�াির পটােরর মেতা শাল�ক �হামসও সারা পৃিথবীেত সাং��িতক আইকেন
পিরণত (সিত� বলেত কী, বািক �-জেনর আেগই)। �যেকােনা িকছ�র মাথায় িডয়ার�কার
ট�িপ, মুেখ পাইপ আর হােত ম�াগিনফাইং াস ঁেজ িদেলই �য �কউ �হামেসর
�রফাের ট�ক� বুেঝ যােব। িঠক এই কারেণ িবংশ শতেকর এেকবাের �� �থেকই নানা
িব াপেন যেথ ভােব ব�ব�ত হে ন �হামস বা তাঁর আইকন। তামােকর িব াপন
�থেক �পে�ােলর িব াপন, সেবেতই উপি�ত িতিন। বত�মান অধ�ায়িটেত এমন িকছ�
িনব�ািচত িব াপন ত�েল ধরা হল যারা িনেজরাই এখন ইিতহাস হেয় �গেছ।

১। ‘আটলা া জিজ�য়ান’ ও ‘সানেড আেমিরকান’ পি�কা দািব কেরিছল তারাই
আেমিরকার সব�ািধক �চািরত �দিনক। �সই মেম� ১৯১৫ সােলর ১১ নেভ�র এই
পাতােজাড়া িব াপন �কািশত হয়। �কাথাও নাম না থাকেলও িনঃসে েহ ইিন �হামস।
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২। ১৭ িডেস�র, ১৯০৩ সােল ‘িনউ ইয়ক� �হরা�’ পি�কায় ছাপা এই িব াপনিট খুব
স�বত শালক�েক িনেয় আিদমতম িব াপন। িব াপেন শাল�ক �হামস আর নািচেয় মানুষ
কািহিন িব ািপত হেলও শাল�েকর �কােনা ছিব এেত িছল না বরং �সই রহস�বাত�ার
অংশ ত�েল িদেয় পাঠকেক ‘The Dancing Men’ পড়ার আ�হ �তির করােনা হে ।

৩। আেমিরকার �তল �কা ািন িফিলপস ৬৬-এর িব াপেন শাল�ক �হামস (১৯৪৪)।
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৪। ১৯৫৪ সােল ‘টাইমস’-এ �কািশত ‘�া  কাট’ তামােকর িব াপেন �হামস-
ওয়াটসন। তামাক িবষেয় �হামসই �শষ কথা।

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



৫। ১৯৫৩ সােল ম�ানস �াউন মেদর িব াপেন �হামস-ওয়াটসেনর ফেটা। �হামেসর
ভ�িমকায় �বিসল র �াথেবান।

৬। তামােকর পাশাপািশ পাইেপর িব াপেনর �সরা বািজও �হামস। ১৯৪৫ সােলর
‘িশকােগা ি�িবউন’ �থেক।
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ডাকিটিকেট

এক ডজেনরও �বিশ �দশ িবিভ  উপলে  শাল�ক �হামসেক িবষয় কের ডাকিটিকট
�কাশ কেরেছ। ��টা ১৯৭২ সােল, যখন িনকারা য়া ই ারেপােলর ১৫০ বছর পূিত�
উপলে  ‘The Twelve Most Famous Fictional Detectives‘ নােম একিট িসিরেজ
শাল�কেক �দখা যায়। এর পর �যসব �দশ শাল�ক ডাকিটিকট �কাশ কের তােদর তািলকা
নীেচ �দওয়া হল—
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নমুনা ডাকিটিকট
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িথেয়টাের

১৮৯৯ সােলর ২৩ অে াবর িনউ ইয়েক�র �ার িথেয়টাের দশ�কেদর একরকম হতচিকত
কের িদেয় মে  এেস দাঁড়ােলন র মাংেসর শাল�ক �হামস। িঠক �যন বই �থেক উেঠ
এেসেছন িতিন। �সই গ�ীর ক �র, �সই পাইপ ধরার অনবদ� কায়দা… ডেয়ল তাহেল
সিত�কার এক মানুেষর কািহিন িনেয় গ� �ফ�েদেছন?

�হামস এতটাই বা�বানুগ িছল, �য ব� মানুষ িব�াসই করেত চায়িন, �য �হামেসর
�বেশ মে  দাঁিড়েয় আেছন অিভেনতা উইিলয়াম িগেলট। উইিলয়াম �কার িগেলেটর জ
২৩ �লাই, ১৮৫৩, হাট�েফােড�। ছয় ভাইেবােনর মেধ� কিন�তম িগেলেটর অিভনেয়র
শখ �সই �ছােটা �থেকই। ১৮৭৫-এর ১৩ �সে �র ব�েনর � াব িথেয়টাের নাটেক তাঁর
যা�া ��। ল ন ��েজ অিভনেয়র �� অ�ােডলিফ িথেয়টাের Secret Service নাটেক
লুই ড�মে র ভ�িমকায় অিভনেয়র মাধ�েম।

�হামস�পী উইিলয়াম িগেলট

এিদেক ১৮৯৭ সােল িথেয়টারে�মী ডেয়ল, তাঁর সৃ� �গােয় ােক মে  আনেত
ব পিরকর হন। �সই মেম� একিট নাটকও িলেখ �ফলেলন িতিন। িক  �শানা যায় গ�-
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উপন�ােস দড় ডেয়েলর নাটকিটর নাট� ণ এতটাই কম িছল �য �কােনা িথেয়টার
ম�ােনজার তা িনেয় উৎসািহত হয়িন। অবেশেষ আেমিরকান ��জ ��ািডউসর চাল�স
�ফারম�ান রািজ হেলন, তেব একটা শত�— গে�র আর নাটেকর �খালনলেচ বদেল
�ফলেত হেব। নত�ন কের িলখেত হেব �গাটা নাটক। ডেয়ল িনমরািজ হেয় অনুমিত
িদেলন। নত�ন নাটক �লখার দািয়� �পেলন উইিলয়াম িগেলট। চার স াহ সময় িনেয়
ডেয়েলর িতনিট কািহিন ‘A Scandal in Bohemia‘, ‘The Final Problem‘ আর ‘A
Study in Scarlet‘-�ক িমিলেয় িমিশেয় একটা নাটক খাড়া করেলন িগেলট। আ�েয�র
ব�াপার, এই নাটক �লখার আেগ অবিধ িগেলট �হামেসর নামটাও �সভােব জানেতন না।
তেব দািয়� �পেয়ই িতিন তখন অবিধ �কািশত �হামেসর �িতিট অিভযান রাত �জেগ
পেড় �ফলেলন। িনেজেক ড�িবেয় িদেলন �হামেসর স ায়। তেব মােঝ মােঝই সে হ
দানা বাঁধত তাঁর মেন। নাটককার িহেসেব িঠক কতটা �াধীনতা িনেত পােরন িতিন?
�শেষ আর থাকেত না �পের ডেয়লেক িচিঠ িলখেলন িতিন, ‘�হামসেক িক আিম িবেয়
িদেত পাির?’ ‘িবেয় দাও, খুন কেরা, যা ইে  তাই কেরা’ উ র িদেলন আথ�ার �কানান
ডেয়ল। ১৮৯৯-এর �ীে�, িনেজ ল েন এেলন িগেলট। �লখকেক নাটেকর ফাইনাল
�াফট �দখােত। ��শেন িগেলটেক অভ�থ�না করেত হািজর িছেলন ডেয়ল। ��ন �থেক
ল�া ওভারেকাট আর িডয়ার�কার হ�াট পের িগেলট যখন নামেলন, তখন ডেয়লও নািক
চমেক উেঠিছেলন।

ি�েল অি ত উইিলয়াম িগেলট

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



লাইিসয়াম িথেয়টার (১৯০১)

িনউ ইয়েক� সফল উদেবাধেনর পর ১৮৯৯-র ৬ নেভ�র বােফেলার গ�ািরক িথেয়টাের
‘Sherlock Holmes’ নাটকিট অিভনীত হল। �সিদন দশ�কেদর মেধ� অন� অেনক িবিশ�
জেনর মেধ� িছেলন আঁিকেয় ��ডিরখ ডর ি�েল। �হামসেক মে  �দেখ হতবাক হেয়
যান িতিন, ‘I can think of no more perfect realisation of a fictional character on
the stage‘— জািনেয়িছেলন িতিন। ভােগ�র কী পিরহাস �দখুন, এই ি�েলই িক
পরবত�কােল Collier’s ম�াগািজেন �হামসেক আঁকার দািয়� �পেলন, আর তাঁর আঁকা
�হামস অিবকল িগেলেটর মেতা। এমনটা অবশ� এ বাংলােতও হেয়েছ। সত�িজেতর
হােত �ফলুদা হেয়েছ �সৗিম�র মেতা িকংবা ময়ূখ �চৗধুরীর িবমেলর �চহারায়
উ মক�মােরর ধাঁচ। িগেলট স েক� বলা হয় ‘Gillette’s quiet, but incisive, histrionic
method exactly fitted such a past as Sherlock Holmes.’ সবাই িগেলেটর শাল�ক
িনেয় উ িসত িছেলন ভাবেল অবশ� ভ�ল ভাবা হেব। ‘New York Herald Tribune’-
এর সমােলাচক এ নাটক স েক� �লেখন, ‘The play has no lasting value whatever,
unless it be the value of an occational melodramatic incident; it is trivial at the
beginning and feeble at the end.’ তেব এ সমােলাচনা খুব একটা �ভাব �ফেলিছল
বেল মেন হয় না। কারণ ১৯০০-র ১৬ �ন গ�ািরক িথেয়টােরর একিট িব াপন �থেক
জানেত পাির �ায় সােড় সাত মাস, �িত রােত নাটকিট হাউসফ�ল হেয়িছল।

১৯০১-এর �ফ য়াির �থেক টানা িকছ�িদন ব�েনর �হািলস িথেয়টাের অিভনেয়র পর
িগেলট �গাটা আেমিরকা এই নাটক িনেয় �ঘারার কথা ভাবেলন। আেমিরকায় অসাধারণ
জনি�য়তার পর িগেলট দলবল িনেয় রওনা হেলন ইংল�াে র উে েশ। ১৯০১-এর ২
�সে �র িলভারপুেলর �শ িপয়র িথেয়টাের এবং ৯ �সে �র ল েনর িবখ�াত
লাইিসয়াম িথেয়টাের ‘Sherlock Holmes’ অিভনীত হয়। �হামসে�মীরা এই িথেয়টারিট
িন�য়ই �চেনন। ‘The Sign of the Four’ উপন�ােস এখােনই �হামেসর আর ওয়াটসেনর
সে  আেসন িমস �মির মর�ান। এক �বনািম িচিঠেত িনেদ�শ িছল, ‘সে  সাতটার সময়
লাইিসয়াম িথেয়টােরর বাঁ-িদক �থেক িতন ন�র থাম �ঘঁেষ দাঁড়ােবন…,’ এই িথেয়টাের
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নাটকিট দা�ণ জনি�য় হল। ১৯০২ সােলর ১১ এি�ল পয�  হাউসফ�ল হওয়ার পর
এিডনবরার নানা জায়গায় ঘুের ঘুের নাটকিট অিভনীত হেত থােক।

িবিলর ভ�িমকায় চািল� চ�াপিলন

এিদেক, িঠক �সই সময়ই চাল�স চ�াপিলন নােম এক িটন-এজার তাঁর �কিরয়ার ও �িট
�িজর জন� হেন� হেয় কাজ খঁুজিছেলন। মে  তাঁর �থম আিবভ�াব ১৯০০ সােলর ১৫
জানুয়াির, ল েন িহেপাে�ােম ‘Giddy Ostend’-এ �ছা  একিট ভ�িমকায় অিভনেয়র
মাধ�েম। তখন চ�াপিলেনর বয়স মা� দশ বছর। নাটকিট উে�খেযাগ� এই কারেণ, এ
নাটেক চািল� ও তাঁর পিরবার এেকবাের পেথর িভখাির �থেক লাখপিত হেয় যান। তাঁেদর
ভাঙা পিরবার �জাড়া লােগ। �দখেল মেন হয় িবধাতা �যন �থম নাটেকই চািল�র ভিবষ�ৎ
িলেখ �গেলন। চািল�র অিভনয় ধীের ধীের মানুেষর নজর কাড়েত লাগল। সামান� যা
পয়সা �টত, তা িদেয় মা হানােক একট� ভােলা জীবন িদেত চাইেতন চািল�। ফেল ১৯০৩
সােল িগেলট আেমিরকা চেল যাওয়ার পর যখন হ�াির �সই েবির ‘Sherlock Holmes’
নাটকিটেক চািলেয় যাওয়ার িস া  িনেলন, এবং তাঁর �াম�মাণ িথেয়টাের �যাগ িদেত
চ�াপিলনেক আ�ান জানােলন, িতিন না করেত পারেলন না। এ দেলর কাজই িছল �গাটা
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ইংল�া  ঘুের ঘুের নাটক �দখােনা। চ�াপিলেনর ভ�িমকা িছল �হামেসর বািড়র �পজ বয়
িবিল-র। �ায় বছর িতেনক অিভনেয়র পর ১৯০৫ সােল িগেলট আবার ল েন অিভনয়
করেত আেসন। তখন িডউক অব ইয়ক� িথেয়টাের নাটকিট �বশ কেয়ক রজনী অিভনীত
হয়। িবিলর ভ�িমকায় চািল�ই িছেলন। চািল�র সহ অিভেন�ী এ নাটেক িছেলন পরমাসু রী
মাির ডেরা— চ�াপিলন তাঁেক �দখামা� ��েম পড়েলন। এই ডেরাই চািল�র �থম ��ম,
যিদও �স-��ম িনেবদেনর সাহস সারা জীবেন কের উঠেত পােরনিন চ�াপিলন।

নাটেকর িব াপন (িবিলর ভ�িমকায় চ�াপিলেনর নাম)
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�হামস�পী এিল নরউড

‘Sherlock Holmes’-এর অিভনেয়র ত�তীয় রজনীেত এক মজার ব�াপার ঘটল। রাজা
এডওয়াড� িনেজ এেলন নাটক �দখেত। সে  রািন আেলকজা া আর ি�েসর রাজা। সব
অিভেনতােদর পইপই কের বেল �দওয়া হল ভ�েলও �যন �কউ royal box-এর িদেক না
তাকান। �গাটা হল থমথেম। �কউ নড়েছ না। হাততািল িদে  না। িবর  চ�াপিলন সব
ভ�েল �সই বে র িদেক তািকেয়ই অ ুত সব কা কারখানা �� করেলন। �গাটা হেলর
� তা �ভেঙ �গল �হা �হা শে । �দখা �গল �য়ং রাজা এডওয়াড� �হেস ক�িটপািট।
নাটক �শেষ িগেলটও মৃ� বকা িদেয়ই চ�াপিলনেক �ছেড় �দন। পের িযিন কেমিডর রাজা
হেবন তাঁর কেমিডর �� িক  রাজােক হািসেয়ই…। ডেয়েলর গ� ছাড়াও িগেলট ‘The
Painful Predicament of Sherlock Holmes‘ নােম একিট মজার প�ােরািডও �লেখন।
কািহিনেত এক বাচাল মিহলার পা�ায় পেড় �গাটা নাটক �েড় �হামস একিট কথাও
বলেত পাের না। এই �ছােটা নাটকিট িগেলেটর অন� নাটেকর আেগ অিভনীত হত।

তেব িগেলটই িক  �থম অিভেনতা নন িযিন শাল�ক �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয়
কেরন। এ স�ান াসেগার জন ওেয়েবর �াপ�। ১৮৯৪ সােলর �ম মােস চাল�স রজাস�
একিট নাটক �লেখন যােত একিট �ছা  ভ�িমকায় �হামস চির�িট িছল। ১৯০২-এর পর
�থেক অবশ� একা িগেলট দািয়� িনেয় �হামসেক িনেজর ক�ািরয়ার িহেসেব িনেয় �নন।
১৯১৬ সােল এসােন মুিভ যখন সাত িরেলর একিট িসেনমা বানাল �হামসেক িনেয়,
িনব�াক হেলও তােত �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন িগেলট। মিরয়ািট�র ভ�িমকায়
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আেন�� মুপঁ আর ওয়াটসন িছেলন এডওয়াড� িফি�ং। ‘Sherlock Holmes’ নাটকিট �খেপ
�খেপ ব�বার অিভনীত হয়, ১৯০৪-০৫, ১৯১০-১১, ১৯১৫-১৬, ১৯২৯ ও ১৯৩১-৩২
সােল। ি� টন, িনউ ইয়েক� ১৯৩২-এর ১২ �ম �শষবােরর মেতা �হামেসর ভ�িমকায়
অিভনয় করেলন উইিলয়াম িগেলট, তখন তাঁর আটা র বছর বয়স। পাঁচ বছর বােদ
�দেরােগ মারা �গেলন িতিন।

িগেলেটর ‘�হামস’ যিদ আজ অবিধ িথেয়টাের হওয়া জনি�য়তম �হামস হয়, তেব
ি�তীয় �ােন অবশ�ই থাকেব ডেয়েলর িনেজর করা ‘Speckled Band‘-এর নাট��প।
১৯১০ সােলর �ম মােস ডেয়েলর �লখা নাটক ‘The House of Temperley‘ এেকবােরই
সুিবধা করেত পারল না। রয়াল অ�ােডলিফ িথেয়টােরর অনুেরােধ মা� �ই হ ায় ‘The
Speckled Band’ নাটকিট িলেখ �ফলেলন ডেয়ল। �ন মােসর ১০ তািরখ �থম অিভনয়
হল এবং শাল�ক ম�ািজক আবার কাজ করল। টানা ১৬৯ রজনী অিভনীত হল এই নাটক।
শাল�েকর ভ�িমকায় �সই েবির, ড রয়েলেটর ভ�িমকায় িলন হািড�ং, ওয়াটসেনর ভ�িমকায়
দ িকং এবং নামভ�িমকায় একিট জ�া  �বায়া সাপ অিভনয় কেরিছেলন। পরবত�কােল

১৯৩১ সােল নাটকিটর িসেনমা-�পা র হেল �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন �রম
ম�ািস। রয়েলট িক  িলন হািড�ং-ই িছেলন। এই হািড�ং �িট �হামস চলি ে� মিরয়ািট�র
ভ�িমকােতও িছেলন।

Sherlock Holmes নাটেকর ম দৃশ� (১৯০৫)

১৯২১ সােল ডেয়ল �হামসেক িনেয় আরও একিট একা  নাটক �লেখন। নাম ‘The
Crown Diamond: An Evening with Sherlock Holmes’. ডেয়েলর জীবৎকােল এ
নাটক �কােনািদন ছাপা আকাের �কাশ পায়িন। ১৯৫৮ সােল বা�ােরট ��স মা� ৫৯িট
কিপ ছাপায়, যার একিটও িবি�র জন� নয়। সুমুি�ত এই বইিট �ধুমা� �বকার ি�ট
ইের লার সংেঘর সদস�েদর জন� সংরি ত িছল। ১৯২১ সােল নাটকিট ল ন
কিলিসয়ােম �থম অিভনীত হয়। �থম অিভনয় ১৬ �ম ও ি�তীয় অিভনয় ২৯ অগা�
হওয়ার পর িনয়িমত �শা আর হয়িন। তেব নাটকিট এক অেথ� উে�েখর দািব রােখ।
একমা� এে ে�ই ডেয়ল �থেম নাটক িলেখ পের �স-নাটক অবল�েন একিট গ�
�লেখন, যার নাম ‘The Adventure of the Mazarin Stone’. গ�িট ভােলা কের
পড়েলই �দখা যায় �গাটা কািহিন ওয়াটসেনর জবািনেত বলা নয়, কথক এক ত�তীয়
ব�ি  িযিন পােশ �থেক �গাটা ঘটনাটা �দখেছন, িঠক �যমন নাটককার কেরন।
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�হামসেক িনেয় যত নাটক আজ অবিধ �লখা এবং অিভনীত হেয়েছ, তার মেধ� ২১ িট
�ধান। িকছ� ডেয়েলর অনুমিত�েম, িকছ� িনেজেদর মেতা �লখা। ১৯০৩ সােল Sherlock
Holmes Private Detective িকংবা ১৯০৫-এ The Bank of England: An Adventure
in the Life of Sherlock Holmes অিভনীত হেলও িগেলট ঝেড় তা উেড় যায়। তেব
১৯৩২ সােল, ডেয়েলর মৃত��র �ই বছর বােদ, ল ন িথেয়টাের ‘The Holmes of Baker
Street’ নাটকিট �বশ সাড়া �ফেল �দয়। এই নাটেক �হামস িবপ ীক, ষােটা�� এক বৃ ,
যার শািল� নােম এক �মেয়ও আেছ।

শাল�কেক �থম প�ােরািড িগেলট িলখেলও �ায় একই সমেয় ‘��া ’-এ �টিরস
িথেয়টাের Sheerluck Jones, or Why D’Gillete him off? নােম একিট প�ােরািড
অিভনীত হত। নামভ�িমকায় অিভনয় করেতন াের  �ািক�ন। ডেয়ল �বঁেচ থাকেতই
হ�ার� �টির ও আথ�ার �রাজ িমেল ‘The Return of Sherlock Holmes’ নােম একিট
নাটকও �লেখন যা ডেয়ল িনেজ অনুেমাদন �দন। পের অবশ� এিটেক একট� বদেল �রাজ
ও আেন�� ডাডিল ১৯৫৩-র ১৯ জানুয়াির �মিলর িনউ িথেয়টাের ‘�শা’ কেরন। �থমিট
অিভনীত হয় ১৯২৩ সােল এবং ১৩০ রজনী টানা অিভনীত হয় �সিট। �হামেসর
ভ�িমকায় িছেলন এিল নরউড। �ঃেখর িবষয় নাটকিট �কােনািদনও ছাপা হয়িন— ফেল
এিট �হামেসর ��াপ�তম নাটক। িকছ� কােল েরর কােছ নাটকিটর টাইপ-কিপ রেয়েছ
বেল �শানা যায়। এিল নরউেডর আসল নাম অ�া িন এডওয়াড� ��ট। এিল নােম তাঁর
এক বা বী িছল, �য নরউেড থাকত। অতএব…। ১৮৬১ সােলর ১১ অে াবর তাঁর জ ।
�কি���জর �স  জনস কেলজ �থেক �াতেকা র িডি� িনেয় িতিন িথেয়টাের আসার
পিরক�না কেরন। �থ ম�ােক নােম এক অিভেন�ীর সে  তাঁর িবেয় হয়। িথেয়টাের
এইচ িব আরিভং, আথ�ার �বােচেরর মেতা বাঘা বাঘা অিভেনতােদর সে  দাপেট অিভনয়
করেতন িতিন।

‘The Return of Sherlock Holmes’ ছাড়াও ��াল িফলম �কা ািনর �ায় ৪৭িট
ছিবেত িতিন �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন। িথেয়টাের নরউেডর অিভনয় �দেখ �য়ং
ডেয়ল মু  হেয়িছেলন। তাঁর আ জীবনী Memories and Adventures-এ িতিন িলখেছন,
‘Norwood has that rare quality which can only be described as glamour which
compels you to watch an actor eagerly even when he is doing nothing. His
wonderful impersonation of Holmes has amazed me.’

িথেয়টাের �হামসেক �য �-জন ফ�িটেয় ত�েলেছন সবেচেয় সু রভােব তাঁেদর একজন
যিদ উ মক�মার হন, অপরজন অবশ�ই �সৗিম�। তাই তাঁেদর ভ েদর মেধ�ও িববাদ
িছল, আেছ, থাকেব। এিল িছেলন �ামারাস, িগেলট িছেলন পির�মী। অেনেক বেলন
িগেলেটর সূ তা এিলর িছল না। ভ রা পালটা জবাব �দন এিল তাঁর ক�ািরশমােতই
মাত করেতন। একেশা বছর �কেট �গল… তক�টা এখনও চলেছ।
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পদ�ায়

চলি ে� এেকবাের উষাকােল �সই ১৯০০ সােলই �থম �পািল পদ�ায় �হামসেক
নেড়চেড় �বড়ােত �দখা �গল। ‘Sherlock Holmes Baffled’ নােম পঁয়ি�শ �সেকে র
�সই চলি ে� �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় �ক কেরিছেলন তা জানা যায় না। আেমিরকান
িমউেটাে�াপ অ�া  বােয়া�াফ �কা ািনর এই চলি ে� �হামেসর �গােয় ািগির �দখার
সুেযাগ �নই। �প �মাশন �টকিনেক বানােনা এই ছিবেত এক �চার কােলা �পাশাক পের
�টিবেলর ওপর �থেক বাসনপ� চ�ির কের থেলেত �ঢাকায়। �হামস ঘের আেসন িক
�স-�চারেক ধরা যায় না। �স বাের বাের অদৃশ� হেয় যায়। �হামস ব �ক �বর করেলও
িল করেত পােরন না। �-জেন �টিবেলর �-ধাের �দৗড়ান। অবেশেষ �হামসেক �বাকা

বািনেয় �চার চ ট �দয়। শাল�ক �হামসেক িনেয় পরবত�েত যত প�ােরািড হেব, এ ছিব
তােদরও পূব�পু�ষ িছল। এরই ধারা �বেয় �তির হেয়িছল ‘Sherlock Bonehead’
(১৯১৪), ‘Sherlock, the Boob Detective’ (১৯১৫), ‘A Study in Skarlit’ (১৯১৫)
এবং ডগলাস �ফয়ারব�া স অিভনীত �সই �দ�া  িসেনমা ‘The Mystery of the
Leaping Fish’ (১৯১৬)। তেব িমউেটাে�ােপর এই �ছা  �েচ�ােক বাদ িদেল �থম
সিত�কার ‘�হামস’ চলি � �তির হয় আরও পাঁচ বছর পের, ১৯০৫ সােল। নাম ‘The
Adventure of Sherlock Holmes’ বা ‘Held for Ransom’.

Sherlock Holmes Baffled-এর দৃশ� (মূল ফেটা�াফ অ��)

আেমিরকান িভটা�াফ �কা ািন ও ম�াকি ওর, িফিলপস অ�া  �কাং একে� এই
প�াি�েশ িসেনমািট বানান। �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় কেরিছেলন মিরস কে�েলা। আট
িমিনট �দেঘ�র ছিবিটেত খুব সামান� হেলও ‘The Sign of the Four’-এর ছায়াপাত
ঘেটেছ। কািহিনেত �হামস এক �কািটপিতর পু� অপহরেণর �কস সমাধান কের। ছিবিট
দশ�ক ও সমােলাচক মহেল দা�ণ জনি�য় হয়। ‘অপিটকাল ল�ানটান�’ পি�কা ম ব�
কের, ‘The detail of this film is wonderful, and it is realistic to the highest
degree.’

আ�য�জনকভােব �হামসেক পদ�ায় আনেত ি�িটশেদর �কমন �যন অনীহা �দখা যায়
�থম িদেক। ফেল �থম যুেগর সব �হামস িসেনমায় জ  আেমিরকা, ইতািল এবং
�ডনমাক� �থেক। ১৯০৮ �থেক ১৯১০-এর মেধ� �ডনমােক�র নরিড� িফলম �কা ািন
�তেরািট শাল�েকর ছিব বানান। এই �গাটা িসিরেজর চািলকাশি  িছেলন িভেগা লারেসন।
িতিন একাধাের ছিবর �লখক, পিরচালক ও নায়ক। িকছ� কািহিন মূল �হামস �থেক
�নওয়া হেলও �বশ িকছ�েত লারেসন �বশ গাঁজাখুির িদেয় কািহিন সমা  কেরেছন।
‘Sherolck Holmes and the Great Murder Mystery’-�ত সমস�া সমাধান না করেত
�পের �হামস ঘুিমেয় পেড়ন। �ে  িতিন বুঝেত পােরন হত�াকারী আর �কউ নয়,
পলাতক �গািরলািট। �পা আর ডেয়লেক িমিশেয় �দওয়ার এই �চ�া �বশ অিভনব। এ
ছাড়াও ‘Sherlock Holmes i Livsfare’, ‘Sangrindens Diamanter’, ‘Droske Nr. 519’
এবং অন� এক িবখ�াত চির� আেস�ন লুিপনেক িনেয় ‘Arsene Lupin Contra Sherlock
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Holmes’ও লারেসেনরই সৃি�। ১৯৯১�ত লারেসন জাম�ান িভটাে�াপ ��িডেয়ােত �যাগ �দন
এবং �ায় সে সে ই নত�ন একিট �হামস িসিরেজ যু  হেয় পেড়ন। �সখােন অবশ�
নায়ক হেতন অলউইন িনউস বা জজ� ��িভলরা। �সসমেয়র িকছ� উে�খেযাগ� ছিব—
Den Sorte Haand, Milliontestamented এবং Den Sorte Haette.

িভেগা লারেসন

১৯১৪ সােল �হামসেক িনেয় �থম ‘ি�িটশ’ ছিব মুি  পায়। নাম ‘A Study in
Scarlet’. স�ামুেয়লসন িফলম �কা ািনর �তির এ ছিবেত শাল�েকর ভ�িমকায় অিভনয়
কেরন খাঁিট ি�িটশ �জমস ��ািগংটন। ��ািগংটন �কা ািনর সাধারণ চাক�ের িছেলন।
অিভনয় ব�াপারটা খুব একটা বুঝেতন না। তবু প�ােগট অি ত �হামেসর সে  তাঁর
�চহারার িমল িছল অবাক করার মেতা। তেব পদ�ায় িতিনই �থম �হামস িযিন মাথায়
িডয়ার�কার হ�াট পেরন। ১৯১৪-র বেড়ািদেন মুি  পাওয়া ছিবিট ভােলাই ব�াবসা কের।
একই বছের ইউিনভাস�াল িফলমও জন �ফােড�র ভাই �াি স �ফাড�েক �হামস সািজেয় ২
িরেলর ‘A Study in Scarlet’ বানান। এিট স�ামুেয়লসনেদর ছিবর িঠক একিদন পর মুি
পায়। তেব আেমিরকায় মুি  পাওয়া এই ছিবিট ��েতই �বশ িকছ� ত কতার আ�য়
িনেয়িছল। �চারপে� ডেয়েলর ছিব ছািপেয় তাঁরা �ঘাষণা কেরন �য়ং ডেয়ল নািক এই
ছিবেক ‘distinctly different‘ আখ�া িদেয়েছন। �ধু তাই নয়, নায়ক �ফাড�েক নানা
িবষেয় িতিন সাহায�ও কেরেছন। ল েন বেস থাকা ডেয়ল এসব িকছ�ই জানেতন না।

১৯১৮ সােল সবাইেক চমেক িদেয় এবিন িফলম কেপ�ােরশন ‘Black Sherlock
Holmes’ �তির কের। �হামেসর ভ�িমকায় িছেলন স�াম রিবনসন। ১৯২১ সােল শাল�েকর
ভ�িমকায় অিভনেয়র ডাক পান এিল নরউড। ততিদেন অবশ� িতিন মে র �িতি�ত
শাল�ক। পদ�ায় শাল�েকর ভ�িমকায় অিভনেয়র সময় তাঁর বয়স �ায় ষাট। তবু আজও ব�
�হামিসয়ান মেন কেরন পদ�ায় �হামস িনেয় আেলাচনা করেত �গেল এিল নরউডেক
িনেয়ই আেলাচনা �� হওয়া উিচত। ১৯২১-২৩ এর মেধ� িতিন সাতচি�শিট ক�িড়
িমিনেটর ছিবেত �হামসেক ফ�িটেয় �তােলন। মেন রাখেত হেব, ডেয়েলর �হামসেক িনেয়
ষাটিট কািহিনর �শষ দশিট তখনও িদেনর আেলার মুখ �দেখিন। অথ�াৎ ‘A Study in
Scarlet’, ‘The Valley of Fear’ আর ‘The Five Orange Pips’ বােদ তখনও অবিধ
�কািশত �িতিট �হামস কািহিনর িচ��েপ নরউড �হামসেক ফ�িটেয় ত�েলিছেলন। এক
িহেসেব এিট এক িহমালয়াি ক �য়াস। এেকবাের ��েত �েযাজক মিরস এলিভর
সে হ িছল এিল এই বয়েস �হামস সাজেল মানােব িক না। িতিন এিলেক �হামস �সেজ
আসেত বেলন। ��ৗঢ় এিল ��িসং �েম যান এবং ‘িমিনট খােনেকর মেধ� আমার সামেন
সশরীর হািজর হেলন শাল�ক �হামস।’ িনেজর �মকআপ িনেজই করেতন এিল। �গাটা
কাজ �� করার আেগ �হামেসর �িতিট কািহিন বার বার পেড় চির�েক বুেঝ �নওয়ার
�চ�া করেতন, �বহালা বাজােনা িশেখিছেলন িশ ক �রেখ, এমনকী পুেরােনা ‘��া ’
ম�াগািজন �ঘঁেট প�ােগেটর আঁকা ছিব �দেখ �হামেসর বিড ল�া �েয়জ, �পাশাক-আশাক
অনুকরণ করেতন। ১৯২১ সােল এিল নরউেডর �হামস মুি  পাওয়ামা� দশ�করা উৎসােহ
�ফেট পেড়ন। �স-বছরই এলিভ আরও একিট �রামাি ক িসেনমা বানান। নাম
‘Innocent’. �স-ছিবেত এক ত�ণ ম  অিভেনতা আেমিদস �জাসিলেনর সে  �পািল
পদ�ায় আ �কাশ করেলন। নরউড �স-ছিব �দেখনিন। ছিবর নায়েকর নাম? �বিসল
রাথেবান।
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�থম ি�িটশ �হামস �ািগংটন

যিদও ডেয়ল িনেজ এিলর অিভনয় দা�ণ পছ  করেতন, তবু ১৯২২ সােল িগেলেটর
Sherlock Holmes অবল�েন ছিব বানােত িগেয় �গা��ইন িপকচাস� কেপ�ােরশন জন
ব�ািরেমারেক �হামস িহেসেব �বেছ িনেলন। ছিবিট ইংল�াে  মুি  পায় ‘Moriarty’
নােম। ওয়াটসেনর ভ�িমকায় িছেলন �রানা� ইয়ং ও মিরয়ািট� �াভ �সফারিটটস।
একেশা িমিনেটর �বিশ এই �হামস িসেনমািট তখন অবিধ দীঘ�তম �হামস চলি �।
িগেলেটর কািহিন �থেক �নওয়া হেলও �থম দৃেশ� �গাটা ল েনর এিরয়াল শট িকংবা
এক মাকড়সার জােলর মােঝ মিরয়ািট�র মুখ �দিখেয় নানা িসেনম�ািটক �টকিনক �দখােনা
হেয়েছ এই ছিবেত। অসামান� ��াফাইল যু  জন ব�ািরেমার �হামেসর ভ�িমকায়
িনেজেকও ছািপেয় যান। তারপর আচমকা ছিবর মূল ি� িট হািরেয় যায়। অেনক পের
১৯৭০ সােল �কিভন �াউনেলা মূল ি� িট খঁুেজ �গাটা িসেনমা �রে�ার কেরন। িনব�াক
যুেগর �সরা শাল�ক �হামেসর তকমা এই িসেনমািটেকই �দওয়া হয়।
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এিল নরউড অিভনীত ‘The Hound of the Baskervilles’-এর একিট দৃশ� (১৯২১)

‘The Jazz Singer’-এর হাত ধের চলি � সবাক হল। �পািল পদ�ায় �হামসেক
�দখার সে সে  তাঁর গলাও �শানা �গল ১৯২৯ সােল াইভ ক অিভনীত
প�ারামাউে র ছিব ‘The Return of Sherlock Holmes’-এ। ওয়াটসেনর ভ�িমকায়
িছেলন এইচ িরভস ি�থ। ‘See him— Thrillingly active, talking‘— এই িছল
িব াপেনর ক�াচলাইট। গ� অবশ� ডেয়েলর �লখা নয়। হােভ� ি�েপন তাঁর �ীেক িবষ
�েয়ােগ হত�া কেরন (শাল�ক �হামেসর ট�িকটািক ��ব�)। �স-ঘটনােক অবল�ন কেরই
কািহিনর জাল িবছােনা হেয়েছ। তেব েকর িনজ� একিট িহউমার িছল, যা কািহিনর
�পায়েণ িতিন �েয়াগ কেরন। তাঁর �ৃিতকথায় িতিন বলেছন, ‘একবার ��িডেয়ার ব �েদর
িনেয় িনেজই �গিছ ‘‘Return of Sherlock Holmes’’ �দখেত। িগেয় �দিখ দশ�করা �ায়
�িত দৃেশ�ই হাসেছ। আিম ইে  কের সামান� অিত-অিভনয় কেরিছলাম। দশ�করা
দা�ণভােব �সটা �হণও কেরিছল।’ পের ‘Paramount on Parade’ (১৯৩০) এবং
‘Conan Doyle’s Master Detective Sherlock Holmes’ (১৯০২)-এও ক শাল�েকর
ভ�িমকায় অিভনয় কেরন। ১৯৩৩-এ �রিজনা� ওেয়নেক শাল�ক বািনেয় ‘A Study in
Scarlet’ �তির হয়। ওয়াটসেনর ভ�িমকায় িছেলন ওয়ারবাট�ন গ�াে�ল। �হামেসর ভ�িমকায়
দা�ণ অিভনয় করেলও ওেয়েনর সে  শাল�েকর �চহারাগত িমল খুব একটা িছল না—
তাই দশ�ক এ ছিব �হণ কেরিন।

১৯৩১ সােল ি�িটশেদর টনক নড়ল। �রম  মািস-�ক �হামস আর অ�াটেহাল ��য়াট�েক
ওয়াটসন সািজেয় �তির হল �হামেসর �থম ি�িটশ ‘টিক’ ‘The Speckled Band’. নােম
টিক হেলও �ব�ল অিভনয় আর ি�ে র জন� িসেনমািট এেকবােরই চেলিন। উে�খেযাগ�
বলেত ডা রয়েলেটর চিরে� িলন হািড�ং-এর �র  অিভনয়। মািস পরবত�কােল মািক�ন
মুলুেক পািড় জমান এবং ‘The Scarlet Pimpernel’, ‘The Prisoner of Zenda’,
‘Arsenic and Old Lace’-এর মেতা ািসক িসেনমায় িভেলেনর ভ�িমকায় অিভনয় কের
মেনার ন কেরন। ১৯৩১ সােলই আথ�ার ও ার ‘The Sleeping Cardinal’-এ শাল�েকর
�প �নন। আথ�ারেক �দখেত অিবকল প�ােগেটর �হামেসর মেতা িছল। ১৯৩৪ সােল
The Private Life of Sherlock Holmes-এর �লখক িভনেস  �ােরট তাঁর বইেয়র ভ�িমকায়
িলখেছন, ‘আমােদর সময়কােল আথ�ার ও ােরর �চেয় ভােলা �হামেসর কথা কােরা জানা
�নই।’ �য়ং ডেয়ল অেনক আেগই অবশ� বেলিছেলন িতিন �হামেসর সে  ও ােরর িমল
খঁুেজ পান, িক  ও ােরর অিভনয় �দখার সুেযাগ তাঁর হয়িন। িসেনমায় ওয়াটসেনর
ভ�িমকায় অিভনয় কেরিছেলন ইয়ান � িমং নােম এক অিভেনতা, িযিন জােত অে�লীয়
এবং �জমস ব -এর �লখক নন। ও ােরর জনি�য়তা বজায় রাখেত পরবত� সাত বছের
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তাঁেক �হামস সািজেয় আরও পাঁচিট ছিব �তির হয়। তেব � িমং-এর ওয়াটসন �ায়
�িতিট ছিবেতই কিমক িরিলফ �তির করত। ওয়াটসনেক িতিন �ায় ভাঁেড় পিরণত
কেরন।

জন ব�ািরেমােরর �হামস

১৯৩০-এর দশেক এই ি�িটশ আইকন জাম�ািনরও মন জয় কের এবং শাল�ক �হামসেক
িনেয় ‘Die Grave Dame’ এবং ‘Der Hund von Baskerville’ মুি  পায়। �শষ ছিবিটেত
�হামেসর ভ�িমকায় অিভনয় কেরিছেলন খাঁিট আয�র  স�ূত েনা টনার। িহটলার যখন
বারগেফ তাঁর ক�খ�াত ‘ইগেলর বাসা’-য় �ডরা �বঁেধিছেলন, তখন �ায়ই িডনােরর পর
িতিন এই ছিবিট �দখেতন। এিটই বা�ারিভেলর কািহিনর �থম ‘টিক’ �প যা ইংেরিজ
বােদ অন� �কােনা ভাষায় �তির হেয়িছল। এ ছিবর �ই বছর পেরই ১৯৩৯-এ মুি  �পল
�টােয়ি েয়থ �স �ির ফ  �েযািজত ‘The Hound of the Baskervilles’ যা �হামস
িসেনমার ইিতহােস এক মাইলফলক �াপন করল।

�হামেসর �রিডেয়া স�চাের অরসন ওেয়লস (১৯৫৪)। �হামস �সেজিছেলন জন িগল ড
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�বিসল রাথেবান িছেলন �রামাি ক নায়ক। ও�ার যখন পদ�ায় এ��াবিলশড �হামস,
�স-অব�ায় রাথেবানেক শাল�ক বানােনা আ হত�ার শািমল। তবু ফ  �স-ঝ�ঁিক িনল।
ওয়াটসেনর ভ�িমকায় অিভনয় করেলন নাইেজল উড। এই �িট আজও ব� �হামসে�মীর
কােছ শাল�ক-ওয়াটসন �িটর �শষ কথা। ছিবিট নানা কারেণ উে�খেযাগ�। এেক �তা মূল
উপন�াস �থেক িচ�নাট� িব �মা� চ��ত হয়িন, ি�তীয়ত �গাটা কািহিনর �� াপট িপিছেয়
�সই ঊনিবংশ শতেক িনেয় যাওয়া হল। এর আেগ �িতিট ছিবেতই �হামসেক �টেন
বত�মান িবে� িনেয় আসা হেয়িছল। দা�ণ একটা ি�  হােত �পেয় রাথেবান পদ�ায়
�হামস চির�িটর সং া বদেল িদেলন। আি�কায় জ , ইংল�াে র পাবিলক ��েলর
�মধাবী ছা� রাথেবান �থম িব�যুে  �সিনক িহেসেবও যু  কেরন। �হামেসর ভ�িমকায়
অিভনেয়র আেগ িতিন চ�িটেয় অিভনয় কেরেছন মে  ও িনব�াক চলি ে�। রাথেবােনর
�সরা অিভনয় িক  টিকেতই। তাঁর অিভনীত �হামসেক �দেখই দশ�ক বুঝেত পােরন
আেগর েলা �কমন �যন দানা বাঁেধিন। এতিদেন িঠক �হামসেক পাওয়া �গেছ।
রাথেবােনর অন�রকেমর �সৗ য�, গ�ীর উ ারণ, ঔ েত�র মেধ� মানিবকতার �রশ তাঁেক
�সাজা বইেয়র পাতার �হামসেক পদ�ায় িনেয় আসেত সাহায� কেরিছল। দশ�ক �যন টাইম
�মিশেন �চেপ �সাজা পািড় িদেয়িছেলন ঊনিবংশ শতেকর ল েন। রাথেবােনর মেতা
নাইেজল সও তাঁর অিভনেয় নত�ন মা�া �যাগ কেরন। তাঁর আেগ ওয়াটসন িছল
একমুখী, ভাঁড় টাইপ চির�। েসর কিমক টাইিমং ওয়াটসেনর চির�িট অেনক �বিশ
বুি দী  এবং �হামেসর মেতা �ায় ভগবান চিরে�র পােশ এেকবাের পােশর বািড়র
ডা ারবাবুর মেতা কের �তােলন। �জেনর এই �বপরীত�ই রাথেবান- েসর �িটেক
�হামস-ওয়াটসন �িটর মেতাই অমর কের �দয়। হাউ -এর সাফেল� উৎসািহত ফ
(পান স ােন করা হল) �সই বছরই এই �িট িনেয় ‘The Adventures of Sherlock
Holmes’ নােম আরও একিট সফল ছিব �েযাজনা কেরন। ফে র ��া াইিজর এখােনই
ইিত।
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�হামেসর ভ�িমকায় ি�ে�াফার ামার
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বা�ার িকটন অিভনীত ‘Sherlock Jr.’ ছিবর �পা�ার

শাল�ক ��া াইিজর দািয়� এবার �নন ইউিনভাস�াল। �বিসল রাথেবানেক শাল�ক কের
১৯৪২-৪৬ পয�  বােরািট ছিব বানায় তাঁরা। তেব তাঁেদর �হামেস ডেয়েলর মূল কািহিনর
ছায়া খুব কমই িছল। শাল�কেক ি�তীয় িব�যুে র সময়কােল এেন তাঁেক িদেয় এমনকী
জাম�ািন িবেরাধী ��াপাগা াও করােনা হয়। ‘The Secret Weapon’ িসেনমার �শেষ
�হামেসর দীঘ� ব �তা �দখেল তাঁেক �বশ অেচনাই লােগ। তবু রাথেবান- শ �িটর
জন�ই ‘Sherlock Holmes Faces Death’, ‘Spider Woman’, ‘The Secret Claw’ বা
‘The Pearl of Death’ ছিব িল �দখা যায়। ধীের ধীের রাথেবােনর মেধ� �সইসব ল ণ
�দখা �যেত লাগল, যা এককােল ডেয়েলর মেধ�ও �দখা �গিছল। �য �হামেসর কারেণ
তাঁর অথ�-খ�ািত-যশ, �সই �হামসেকই ধীের ধীের ঘৃণা করেত �� করেলন রাথেবান।
বলেত লাগেলন, ‘�হামেসর �কােনা আেবগ �নই, না আেছ ভােলাবাসা, না পায় �ঃখ।
এমন চিরে� অিভনয় করেল আমার অিভেনতাস া খুব তাড়াতািড় ফ�িরেয় যােব।’ তাঁর
মেন হল িতিন এতটাই �েড় যাে ন �হামেসর সে  �য িকছ�িদন পর অন� �কােনা
ভ�িমকায় আর তাঁেক ভাবা হেব না। ১৯৪৬-এ তাই িতিন �ঘাষণা করেলন �য িতিন আর
‘�হামস’ সাজেবন না। ততিদেন ব  �দির হেয় �গেছ। �হামেসর িডয়ার�কাের এতটাই
ঢ�েক �গেছন রাথেবান, �য অন� সব দরজা তাঁর জন� ব । বািক জীবনটা মে , িটিভেত
আর �রিডেয়ােত �হামস �সেজই িদন জরান করেত হেয়িছল তাঁেক। ১৯২৬ সােল জন
�লািগ �বয়াড� যখন �টিলিভশন নােম অ ুত এক যে র �ডেমা িদেলন, তখন অেনেকই
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এেক বা ােদর �খলনার �চেয় �বিশ িকছ� ভাবেত পােরনিন। দশ বছেরর মেধ�
আেমিরকার ঘের ঘের অত�াবশ�কীয় িজিনেসর মেধ� অন�তম হেয় উঠল এিট। িটিভ
িসিরজ, �সাপ অেপরা মানুষেক এঁেট িদল �বাকাবাে র সামেন। িঠক �যমন আজেকও
�সই ��ািডশন সমােন চলেছ। ১৯৪৯ সােল Your Show Time-এ স�চািরত হল ‘The
Speckled Band’— িটিভেত �থম শাল�ক। শাল�ক সাজেলন অ�ালান �নিপয়ার।

‘Sherlock Holmes in New York’ ছিবেত রজার মুর

এিদেক প ােশর দশেক িব িব িস-ও িনেজেদর �রিডেয়া চ�ােনেল িনয়িমত স�চার
করেত লাগল ডেয়েলর �লখা �হামেসর নানা অিভযান। এইসব �রিডেয়া নাটেক শাল�েকর
ভ�িমকায় একেমবাি�তীয়ম িছেলন কাল�টন হবস। ১৯৬৯ পয�  তাঁর �হামস আর নরমান
�শিলর ওয়াটসন ��াতােদর মেনার ন কের। আজও �হামেসর �রিডেয়া িসিরেজর মেধ�
িব িব িস-রটাই �সরা বেল মেন করা হয়। অবশ� �রিডেয়ােত �হামেসর �থম গলা �য়ং
উইিলয়াম িগেলেটর। ১৯৩০ সােলর ২০ অে াবর লা  �রিডেয়া িথেয়টার �থেক
িগেলেটর Sherlock Holmes-এর �রিডেয়া�প স�চািরত হেয়িছল। ১৯৩৮-এ RKO-র
�রিডেয়া স�চাের ‘িসিটেজন �কন’ খ�াত অরসন ওেয়লস শাল�েকর ভ�িমকায় ক দান
কেরন। অবশ� ওেয়লস-এর গলা আবার শাল�ক িসিরেজ �শানা যায় ১৯৫৪ সােল। িব িব
িস ও আেমিরকান �ডকাি�ং �কা ািন �যৗথভােব একিট শাল�ক িসিরজ �� কেরন।
তােত শাল�ক িছেলন জন িগল ড, ওয়াটসন র �ালফ িরচাড�সন এবং মিরয়ািট�র ভ�িমকায়
অরসন ওেয়লস-এর ক  আবার �শানা যায়।

এখনও অবিধ ইংেরিজ ভাষায় সােড় সাতেশারও �বিশ �হামস ‘�রিডেয়া নাটক’
স�চািরত হেয়েছ তেব ইদানীংকােল ১৯৮৯ �থেক ১৯৯৮ পয�  িব িব িস-র �রিডেয়া
িসিরজ আেগরিটেকও ছািপেয় �গেছ বেল ব� �হামিসয়ান মেন কেরন। বাট� �কাউেলেসর
টানটান িচ�নাট�, াইভ �মিরসেনর �হামস আর মাইেকল উইিলয়ামেসর ওয়াটসন িনেয়
�স এক জমজমাট ব�াপার। আবহেত এ িসিরজ িনঃসে েহ এক ন�র। �ধু ডেয়েলর
ষাটিট কািহিনই নয়, এ িসিরেজ �হামেসর উি�িখত নানা মামলা, যা ডেয়ল িলেখ যানিন,
তাও নত�ন কের �লখা হেয়েছ। পরবত�কােল ব� িসেনমা ও িটিভ িসিরজ �ত�  বা
পেরা ভােব এ িসিরেজর িচ�নােট�র কােছ ঋণী।

িফের আিস িটিভর আেলাচনায়। অ�ালান �নিপয়ার বা পরবত�েত অ�া  অসেবান�
িকংবা অ�ালান �ইটিল িটিভেত �হামসেক জনি�য় করেত পােরনিন। বাধ� হেয় CBS
�টিলিভশন রাথেবানেক িদেয় ‘The Adventure of Black Baronet’ বানােলন। রাথেবান
ম�ািজক তখন আর অবিশ� �নই। অ�ািলন �মাসিব তাঁর কলােম িলখেলন ‘�বিসল
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রাথেবানেক �হামস সাজােল ধের িনেত হেব শাল�ক �হামেসর মৃত�� ঘেটেছ। রাথেবােনর
উিচত এবার সের দাঁড়ােনা।’ �মেন িনেলন রাথেবান। বলেলন, ‘I never will portray
Holmes again…‘ পদ�ায় অন�তম �সরা শাল�ক �হামস তাঁর কথা �রেখিছেলন।

১৯৫৩ সােল �হামস িসিরেজ নত�ন র  িনেয় এেলন রন হাওয়াড�। িবখ�াত অিভেনতা
�লসিল হাওয়ােড�র পু� রন িগ� িফলেমর হেয় পরবত� �ই বছের আধ ঘ ার ৩৯ িট
এিপেসােড ‘�হামস’ সােজন। ওয়াটসেনর ভ�িমকায় িছেলন মািরওন �েফাড�। কম বােজট
থাকা সে ও িসিরজিট দশ�কেদর ভােলাবাসা �থেক বি ত হয়িন। তেব হাওয়ােড�র
কািহিনর একিটও ডেয়েলর মূল কািহিন নয়— প�াি�েশ।

১৯৫৯ সােল হ�ামার িফলম �থমবার রিঙন শাল�ক �হামস বানােনার পিরক�না �নন।
এ কােজ �সরা হেব �সই কািহিন, যােত দৃশ��প �দ�া  হেব। �ভাবতই ‘The Hound of
the Baskervilles’-�ক বাছা হল। পুেরােনা �কােনা �হামস অিভেনতােক িদেয় কাজ না
কিরেয় এেকবাের নত�ন মুখ িপটার ক�িশংেক �হামস চিরে� িনব�াচন করা হয়। ক�িশং
�ছােটা �থেক �হামসভ । তাঁর কােছ ‘��া ’ ম�াগািজেনর সবকিট পুেরােনা সংখ�া িছল।
এ সুেযাগ আসেতই িতিন লুেফ িনেলন। ক�িশংেক �হামস বানােনা �য লাভজনক িছল, তা
�িটং-এর সময়ই �বাঝা যায়। �গাটা �হামস িছল তাঁর ক �। �িতিট ম�ানািরজম �চনা—
ফেল িচ�নােট� �ছােটা �ছােটা পিরবত�ন কের িতিন �হামসেক আরও িব�াসেযাগ� কের
�তােলন। �হামস তাঁর সব িচিঠপ� ম�া লিপেস ছ�ির িবঁিধেয় রাখেতন। মূল িচ�নােট� তা
িছল না। �গাটাটাই ক�িশং-এর অবদান। ওয়াটসেনর ভ�িমকায় আে�ঁ �মােরলও দা�ণ
অিভনয় কেরন। িক  ছিবিট ব  অিফেস মার খায়। যত িদন যায় ছিবিটর চািহদা বােড়।
এখন এিট রীিতমেতা কা� ািসেক পিরণত।

প�ােগেটর ছিব অবল�েন �হামস�পী �জেরিম ��ট

ষােটর দশেকর ��েতই জাম�ান ভাষায় ‘Sherlock Holmes und das Halsband des
Todes’ নােম একিট ছিব �তির হয়। ছিবিটেত উে�খেযাগ� বলেত শাল�েকর ভ�িমকায়
�াক�লা খ�াত ি�ে�াফার িল-র অিভনয়। ১৯৬৪-�ত িব িব িস আবার মূল �হামস
কািহিন েলা িনেয় নত�ন একিট িসিরেজর কথা ভােবন। �তেরািট এিপেসাড। �িতিট
প াশ িমিনেটর। �হামেসর ভ�িমকায় অিভেনতা ডগলাস উইলমার আর ওয়াটসন নাইেজল
�ক। এই �-জেনর �িট �বশ জেম �গিছল। উইলমার, �হামেসর চিরে�র অ কার িদেক
আেলা �ফেলন আর �ক, এই �থমবার ওয়াটসনেক মজার চির� �থেক িসিরয়াস চিরে�
উ ীত কেরন। িক  িব িব িস �িতিট আলাদা আলাদা িচ�নাট�কার, পিরচালক রাখায়
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উইলমােরর অসুিবধা হেত থােক। অেনক সময় িতিন িনেজই ি�ে  পিরবত�ন করেত
থােকন। পিরচালেকর সে  ঝােমলা বােধ, ব�াপারটা এত�র গড়ায় �য �থম ‘িসজন’ �শষ
হওয়ামা� উইলমার �ঘাষণা কেরন িতিন আর �হামস চিরে� অিভনয় করেবন না।

িব িব িস িক  এই িসিরজ থামােনার কথা ভাবিছল না। তাঁরা িপটার ক�িশং-�ক নায়ক
কের ১৯৬৮-�ত শাল�েকর ি�তীয় িসজন বানােলন। �ঃেখর িবষয় উইলমােরর
সমস�া েলা ক�িশং-ও �ভাগ করেলন এবং িসিরজিট আর এেগাল না।

ষাট ও স েরর দশেক �হামসেক িথম �রেখ িবিভ  িসেনমা �তির হেত থােক। ১৯৬৫
�ত জন �নিভল অিভনীত ‘A Study in Terror’-এ �হামেসর �মাকািবলা হয় জ�াক দ�
িরপােরর সে । ১৯৭৯-�ত িনিম�ত ‘Murder by Decre’-�ত আবার জ�াক দ� িরপার
িফের আেসন �হামেসর �নেমিসস হেয়। ‘Sound of Music’ খ�াত ি�ে�াফার ামার
�হামেসর ভ�িমকায় িছেলন। �স ত বলা ভােলা �য়ং �জিরিম ��ট এেক তাঁর �দখা �সরা
�হামস চির�ায়ণ বেলেছন। ছিবেত �লে�েডর চিরে� �ডিভড �হিমংেসর অিভনয় মেন
রাখার মেতা। স েরর দশেকর ��ই হয় িবিল ওয়াই�ােরর ব� চিচ�ত ছিব ‘The
Private Life of Sherlock Holmes’ িদেয়। অনবদ� �পা�ার এঁেকিছেলন পা� ছিবর
স�াট রবাট� ম�াকিগেনস। �হামেসর ভ�িমকায় িছেলন রবাট� ি�েফনস। ছিবর �িটং চলার
সময় তাঁর ব�ি গত জীবন নানা ওঠাপড়ার মেধ� িদেয় যাি ল, পিরচালেকর সে  ঝগড়া,
�ী ম�ািগ ি�েথর সে  িববাহ-িবে েদর আশ া— একিদন �তা িতিন ঘুেমর ওষুধ আর
�ইি� �খেয় আ হত�ারও �চ�া কেরন। ছিবর �ব�ল, ভী� �হামেসর সে  ি�েফনেসর
চির� �বশ খাপ �খেয় �গিছল। এ ছিবেত ওয়াই�ার একিট �ঃসাহসী কাজ কেরন। িতিন
�হামস-ওয়াটসেনর স েক� সমকািমতার আভাস �দখান। একদল বামন, লক �নস দানব
— সব িমিলেয় এ ছিব ওয়াই�ােরর ভাষায় ‘��ােজিডও নয়, আবার কেমিডও নয়।’ এত
বছর �পিরেয় ছিবিট �হামসে�মীেদর কােছ কা� ছিবর ময�াদা �পেয়েছ। ১৯৭৪ সােল
ইউিনভাস�াল িপকচার িনেকালাস �ময়ােরর �ব� �সলার ‘Seven Percent Solution‘-�ক
চলি �ািয়ত করার পিরক�না কেরন। শাল�ক চলি ে� এমন তারকা সমােবশ আেগ খুব
কমই হেয়েছ। �হামস-িনকল উইিলয়ামসন, ওয়াটসন-রবাট� ড�েভল, মিরয়ািট�-লের
অিলেভয়ার, �েয়ড-অ�ালান আিক�ন, আইিরন-�ভেনসা �রডে�ভ। �সই �থম পদ�ায়
�হামেসর �ােগর �িত আকষ�েণর �েয়ডীয় কারণ ব�াখ�া করা হল। িক  এ সে ও
িরিলজমা� ব  অিফেস মুখ থুবেড় পড়ল ছিবিট। �হামেসর �কােনা ছিব আেগ এতটা প
কেরিন। তবু সমােলাচকরা ছিবিটর �শংসা কেরন। িডয়ার�কার আর পাইেপর বাইেরও
�য এক �হামস আেছন, এ িসেনমায় তা �মািণত।

১৯৭৮ সােল িপটার ক�ক ‘The Hound of the Baskervilles’-এর একিট কেমিড
‘ভাস�ান’ বানান। অিভনেয়র জন� ি�েটেনর �সরা কেমিড অিভেনতােদর এক� করা হয়।
িছেলন �ডনেহাম এিলয়ট, �জান ি�নউড, আইিরন হ�া ল, �টির টমাস, ম�া  ওয়াল,
�কেনথ উইিলয়ামস, রয় িকনার, �পিনেলাপ িকথ, েনলা ��েলর মেতা বাঘা বাঘা
কেমিডয়ানরা। �হামস �সেজিছেলন িপটার ক�ক আর ওয়াটসন, ডাডিল মুর। ফলাফল যা
হেয়িছল তা মারা ক! �কেনথ উইিলয়ামস এেক ‘hotch-potch of rubbish‘ বেল উে�খ
কেরন। প�পি�কায় সমােলাচনার ঝড় বেয় যায়। ‘Awful’, ‘Grimpen mire of comic
enervation’, ‘truely awful’ িবেশষেণ আখ�াত হয় ছিবিট। ই�িদ �হামস আর
ওেয়লসবাসী ওয়াটসনেক িনেয় ছিব �তিরর সাহস আর �কউ �দখানিন। অবশ� �হামসেক
আ�য় কের কেমিড এর আেগও হেয়েছ। মা � �াদার, লেরল অ�া  হািড�, ি� ��েজস,
অ�াবট ও কে েলা— সবাই �হামস িথেম কেমিড ছিব বািনেয়েছন। তেব �সরা �বাধ হয়
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বা�ার িকটেনর ১৯২৪ সােল মুি �া  ছিব Sherlock Jr— যিদও নাম ছাড়া ছিবেত
�কাথাও শাল�ক �নই।

কেমিড না হেলও �বশ মজার ছিব িছল ১৯৭৬ সােল মুি �া  Sherlock Holmes in
New York. �হামেসর ভ�িমকায় �জমস ব  খ�াত রজার মুর এবং ওয়াটসন, প�াি�ক
ম�াকিন। �টােয়ি েয়থ �স �ির ফ  �েযািজত এই ছিবিট �� হেয়িছল ব  মুিভ ‘The
Man with a Golden Gun’-এর পের পেরই (১৯৭৪)। িক  ছিবর মােঝ মুর উৎসাহ
হািরেয় �ফেলন, তাই ছিবিট বানােত দীঘ� সময় লােগ। এ ছিবেত িকছ� িকছ� ব�াপার
�হামিসয়ানেদর দা�ণ লাগেব। এখােনই �থম �হামস িনেজর পুেরা নাম উইিলয়াম শাল�ক
�ট �হামস িনেজর মুেখ উ ারণ কেরন। ছিবেত আইিরেনর সে  তাঁেদর ��ম ও
স ােনর কথাও রেয়েছ। িসেনমায় এ স ান শাল�েকর তা সরাসির বলা হয়িন। তেব
অিববািহত আইিরেনর স ােনর নাম �ট এবং �স-ভ�িমকায় অিভনয় কের �জি� মুর—
রজােরর নয় বছেরর স ান। বুঝ �লােক �য জান স ান। স েরর দশেক অন�
উে�খেযাগ� ছিবর মেধ� জন ি স ও আথ�ার �লা অিভনীত ‘The Strange Case of the
End of Civilization as We Know It’ এবং ভািসিল িলভানেভর ‘Priklyucheniya Sher
looka Kholmsa i doktora Vastona’-র নাম করা যায়। ি�তীয়িটর কথা িবেশষভােব
উে�খেযাগ�। �সািভেয়ত ইউিনয়েনর িটিভ িসিরজ িহেসেব �হামেসর ন-িট কািহিনেক
চলি �ািয়ত করা হয়। ইংেরিজ বােদ অন� �যেকােনা ভাষায় আজ অবিধ যত �হামস
চলি � হেয়েছ, তােদর মেধ� িনঃসে েহ িলভানেভর �হামস �সরা। অেনেক আবার
��েটর আেগও িলভানভেক রােখন। পরবত�কােল িবখ�াত �ানাড িসিরেজর মেধ�ও এই
িসিরেজর �ভাব ল  করা যায়। ািদিমর দাসেকিভেচর িথম িমউিজক �হামস আবেহর
মেধ� অমর� লাভ কের। সবেচেয় আকষ�ণীয় িছেলন িলভানভ িনেজ। এক সা াৎকাের
িতিন বেলন, ‘ডেয়েলর গ� িনেয় অেনক ছিব হেয়েছ। আমােদর আেগ এবং পের। িক
একমা� আমােদর চির�রাই সবেচেয় মানিবক এবং িব�াসেযাগ�। তাই ি�িটশরাও িব�াস
কের শাল�েকর �সরা ইউেরাপীয় িচ�ায়ণ আমরাই কেরিছ।’ খুব একটা ভ�ল বেলনিন
িতিন।

আিশর দশক �হামেসর দশক। ��েতই আেমিরকার �েযাজক সাই ওেয়ন�াউব �হামস
চিরে� অিভনেয়র জন� ি�েটেনর অন�তম �সরা অিভেনতা ইয়ান িরচাড�সনেক অনুেরাধ
কেরন। িরচাড�সন দা�ণ অিভেনতা িছেলন, �দখেত �হামসিচত, িক  ‘The Sign of the
Four’ এবং ‘The Hound of the Baskervilles’-এ িতিন িকছ�েতই িডয়ার�কার আর
পাইেপর বাইের �হামেসর আইকন �ছেড় �বেরােত পারিছেলন না। এমন সময় এক খবর
এল যা �গাটা �েজ েক ঠা াঘের ঢ�িকেয় িদল।
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সত�িজেতর �লখায় �ানাডা �হামস

ডেয়েলর মূল �লখার িচ��প িহেসেব সবেচেয় ��পূণ� �ানাডা �টিলিভশন ও ITV-
র ‘The Adventure of Sherlock Holmes’. �গাটা িসিরজিট িসেনমার ধাঁেচ �তালা হেলও
�দখােনা হেয়িছল �টিলিভশেন। �য়ং সত�িজৎ রায় মু  হেয়িছেলন এ িচ�ায়ণ �দেখ।
তাঁর ‘অ রা িথেয়টােরর মামলা’ ��ই হেয়েছ এভােব— িটিভেত শাল�ক �হামস �দেখ
�ফলুদা মু । বলল ‘এেকবাের বইেয়র পাতা �থেক উেঠ এেসেছ �হামস আর ওয়াটসন।’
১৯৮৭-�ত �লখা এই গে� �য �ানাডা িসিরেজরই উে�খ আেছ, তােত সে হ �নই। িক
এসব িকছ�র জন� দায়ী �সবাি�য়ান াইেটর �টিড িবয়ারিট। ১৯৮১-�ানাডা �টিলিভশন
‘Brideshed Revisited’ নােম একিট িটিভ িসিরজ বানায়। িটিভর মূল কািহিন ১৯৩০
সােল ইিভিলন ওয়া-র একিট উপন�াস �থেক �নওয়া। �চারমা� িসিরজিট এবং িসিরেজর
মূল চির� �সবাি�য়ােনর �টিড এত জনি�য় হয়, �য ইি েপনেড  ছিব বানােনা ITV-ও
ভাবেত থােক বৃহ র �� াপেট �কােনা ািসক বানােনা যায় িক না। এিদেক ১৯৮০
সােল, ডেয়েলর মৃত��র প াশ বছর পর �হামেসর সব কািহিন কিপরাইট মু  হয়।
�ানাডার �েযাজক মাইেকল ক  �ঘাষণা কেরন ডেয়েলর কািহিনেত িব �মা� পিরবত�ন
না কের �গাটা �হামসেক রিঙন বািনেয় নত�ন �জে র জন� পদ�ায় আনেবন। এ খবর
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�েন িরচাড�সন সে সে  জানান িতিন আর শাল�ক করেবন না। কারণ তাঁর মেতা ব��
মানুেষর পে  �ধু শাল�েক আটেক থাকা স�ব নয়। অেনকিদন পের ২০০০ সােল িব িব
িস যখন ডা �বল ও �কানান ডেয়লেক িনেয় ‘Murder Rooms’ িসিরজ কেরন, �সই
িসিরেজ ডা �বল �সেজ িফের আেসন িরচাড�সন।

িডজিনর ছিব The Great Mouse Detective -এর দৃশ�

�ানাডা িসিরেজর শাল�ক �হামস িব ািপত হল ‘The Definitive Sherlock Holmes‘
নােম। �হামস িহেসেব কােক �নওয়া হেব �স িনেয় িচ াভাবনা চলিছল। অ�া িন অ�া জ
আর �জেরিম আয়রেনর মেধ� কােক �নওয়া হেব, তা িনেয় যখন তক� ত�ে  হঠাৎ
ম�ােনিজং িডের র �ডিভড াউরাইট বেল বেসন ‘�জেরিম ��েটর মেতা কাউেক িনেল
�কমন হয়?’ �জেরিম হািগংস ��েটর জ  ১৯৩৩ সােল (�য বছর �রিজনা� ওেয়ন ‘A
Study in Scarlet’-এ শাল�েকর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন)। ন�াশনাল িথেয়টােরর এই
অিভেনতা আেগও িটিভেত �ডািরয়ান ��, লড� বায়রন আর ম�াি ম িড উই ােরর
ভ�িমকায় দািপেয় অিভনয় কেরেছন। �হামস চির�িট পাওয়ার পর িতিন চির�িটর মেধ�
ড�েব যান। অসামান� সুদশ�ন ��ট �ছেলেবলায় �তাতলা িছেলন। মােসর পর মাস পির�েম
িনেজর উ ারণ �  কেরিছেলন িতিন। এবার আবার পির�ম �� করেলন িনেজর
ইটিনয়ান উ ারণ �ভেঙ �হামেসর অ ি�জ উ ারণ আয়  করেত। �হামস কািহিনেত
অিভনয় তাঁর �সই �থম নয়। ১৯৮০ সােল মে  চাল�টন �হ�েনর ‘The Crucifer of
Blood’ নােমর �হামস নাটেক ��ট ওয়াটসেনর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন। িক  শাল�ক
�হামস সাজার জন� জ  যার, তাঁর িক ওয়াটসন �সেজ থাকেল চেল? �হামেসর
একাকী�, পাগলােমা, ���িম, ভ �র দশা, আর িবপেদ ই�াতকিঠন �ায়ু ��ট �যভােব
ফ�িটেয় ত�েলেছন, তার জবাব �নই। তাঁর উেদ�ােগই �িতিট এিপেসােড এমন িকছ� ��ম
রাখা হত, �য েলা �দখেল মেন হয় তাঁরা �যন ‘��া ’ ম�াগািজেন িসডিন প�ােগেটর
আঁকা �থেক সরাসির ত�েল �নওয়া। ১৯৮৪ �থেক ৯৪— এই দশ বছের একচি�শিট
এিপেসাড স�চািরত হয়। মূলত �েত�কিটই প াশ িমিনেটর, তেব িকছ� িবেশষ � ে�
এিপেসােডর সময়কাল ি� ণ করা হেয়েছ (‘The Hound of the Baskervilles’). তেব
এই সবকিট এিপেসাডই �য সমান ণমানস  তা বলা যায় না। �থমিদেকর বােজট
�শষ িদেক অেনক কিমেয় আনা হেয়েছ। ‘Lady Frances Carfax‘-এর অক��ল
সুইজারল�াে র বদেল হেয়েছ �লক িডি� । �শষ ক-িট এিপেসােডর সে  মূল �লখার
এতটাই পাথ�ক� �য �স েলা আসল �ানাডা িসিরজ নািক সে হ হয় (‘The Eligible
Bachelor’ বা ‘The Last Vampyre’). তা সে ও �িতিট এিপেসােডর ইউ এস িপ
�জেরিম ��েটর অিভনয়।
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রবাট� ডাউিন �িনয়র অিভনীত Sherlock Holmes-এর দৃশ�

�থম �তেরািট এিপেসােড তাঁর সে  ওয়াটসেনর ভ�িমকায় অিভনয় কেরিছেলন �ডিভড
বুেক�। তাঁর সরল, অনুগত, মজাদার অথচ অ বু�ি স  ওয়াটসন গতানুগিতকতার
বাইের এক অিভনব� আেন। িক  �থম ‘িসজন’ �শষ হওয়ার পরই বুেক�র একিট স ান
হয়। পিরবারেক সময় িদেত িতিন ওয়াটসেনর �রাল �থেক িপিছেয় আেসন। অবশ� একিট
সা াৎকাের িতিন জানান, ‘ওয়াটসন চিরে� খুব �বিশ অিভনেয়র সুেযাগও �নই। হা
ভগবান! �হামস ত�িম কীভােব এটা করেল?— এই এক কথা কতবার, কতভােব বলা
যায়?’

Sherlock-এ �বেনিড  কা�ারবাখ ও মািট�ন ি�ম�ান

বুেক� না বলার পর �েযাজকরা �বশ িবপেদ পড়েলন। পের বুেক�রই কথায় এডওয়াড�
হাড�উইকেক ওয়াটসন চিরে� �নওয়া হল। হাড�উইক �তা বুেক�র �থেক খারাপ অিভেনতা
ননই, বরং �কাথাও �কাথাও �হামসেকও ছািপেয় �গেছন। নাইেজল েসর ছ�ছায়া
�থেক �থম ওয়াটসনেক �বর কের আেনন এই �ই অিভেনতাই। িসিরেজর অন�
উে�খেযাগ� চিরে� িছেলন, িমেসস হাডসন-�রািজ উইিলয়ামস, �লে�ড-কিলন িজভনস,
মাই�ফট �হামস-চাল�স �� (Seven Percent Solution-এও একই ভ�িমকায় িছেলন
িতিন) এবং মিরয়ািট�-এিরখ �পাট�ার। এই িসিরেজর চািহদা এতটাই িছল �য �সরা ি�িটশ
অিভেনতারা এেত অিভনয় করেত চাইেতন। �চিরল ক�া েবল, রবাট� হািড�, রয় হাড
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�থেক ত�ণ �ড ল— সবাই একবার হেলও মুখ �দিখেয়েছন। �ড ল অবশ� জানেতন
না �বশ িকছ� পের তাঁর মুখ ওয়াটসেনর মুখ হেয় উঠেব।

িসিরজ যত এেগােত লাগল, ��ট তত �বিশ শাল�েকর মেধ� ঢ�েক �যেত থাকেলন। তাঁর
শরীর �ভেঙ পড়ল। বাইেপালার িডসঅড�ােরর �রাগী ��েটর মেধ�ও শাল�েকর মেতা
একধরেনর পাগলােমা কাজ করত। ১৯৮৫�ত �ীর মৃত��র পর িতিন পাকাপািক
িডে�শেনর িশকার হন। তাঁর �দয  �ব�ল হেত থােক। ব � রবাট� ি�েফনেসর (Private
Life of Sherlock Holmes-এর �হামস) অনুেরাধ সে ও �চ�র ওষুধ �খেয় িতিন অিভনয়
চািলেয় যান। �বশ ক-বার �সেট অ ানও হেয় পেড়ন। অবেশেষ ১৯৯৫-এর �সে �ের
তাঁর �ৎিপ  িচরকােলর মেতা �থেম যায়। মারা যাওয়ার িতনিদন আেগ �দওয়া এক
সা াৎকাের িতিন বেলেছন, ‘�হামস আমার জীবেন অিভনীত কিঠনতম চির�। হ�ামেলট
বা ম�াকেবেথর �চেয়ও। �হামস আমার কােছ চাঁেদর অ কার িদক— এ ব  িবপ নক
চির�।’

িজঘাংসা ছায়াছিবর বুকেলট

আিশ ও ন�ইেয়র দশেক িবিভ  িটিভ িসিরেজ ক�ািমও িহেসেবও শাল�ক �হামসেক
�দখা যায়। Star Trek �থেক Magnum P.I.-এর মােপট সেবেতই শাল�কেক মুখ �দখােত
�দিখ। �ানাডা Young Sherlock নােম একিট নত�ন িসিরজ �� কের। �বকার ি�ট
ইের লাররা িমেল ১৯৮৩�ত বানায় ‘The Baker Street Boys’. িশ�েদর মেধ� শাল�কেক
জনি�য় করেত ১৯৮৪-৮৬�ত পরপর িতনিট ছিব িরিলজ কের। �থমিট জনি�য় ��িব-ড�-
র শাল�ক ভাস�ন ‘Sherlock Doo’. ১৯৮৫ �ত ি�েভন ি�লবাগ� পিরচালনা কেরন
‘Young Sherlock Holmes’ িসেনমািটর। ছিবেত �হামস (িনেকালাস �রা) একিট িটন
এজার। তাঁর সে  ওয়াটসেনর আলাপ হয় ��েল। E.T. �থেক বাইক চড়ার দৃশ�িট
পুেরাপুির ত�েল িনেলও সব িমিলেয় �বশ উপেভাগ� ছিব।

িশ�-চলি � হেব, আর ওয়া� িডজিন �কা ািন থাকেব না, তা হেতই পাের না।
১৯৮৬�ত মুি  পায় ‘The Great Mouse Detective’— �হামসেক অবল�ন কের �থম
পূণ� �দঘ�� অ�ািনেমশন ছিব। অ�ািনেমশেন �হামসেক �থম �দখা �গেছ অবশ� �সই ১৯৪৬
সােল। ডািফ ডােকর ‘The Great Piggy Banks Robbery‘�ত �হামেসর একিট ক�ািমও
ভ�িমকা িছল। ‘Great Mouse’ িসেনমায় �হামেসর ভ�িমকায় মৃত �বিসল রাথেবােনর গলা
ব�বহার করা হেয়েছ। ছিবেত �ধু তাঁর ছায়া �দখা যায়। আসল নায়ক ২২১ িব �বকার
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ি�েটর ইঁ�র �বিসল (ব�াির ই হ�াম) এবং তাঁর সহকারী ডওসন (ভ�াল �বিটন)।
�স ত জানাই জাপািন অ�ািনেমর �বাদপু�ষ হায়ােকা িময়াজািকও ১৯৮৪ সােল একিট
িশয়ালেক শাল�ক ও ফ  �টিরয়ারেক ওয়াটসন সািজেয় Meitantei Holmes বা িবখ�াত
�গােয় া �হামস নােম একিট অ�ািনেমশন িসিরজ বািনেয়িছেলন। ১৯৯৯-২০০১ অবিধ
িটিভেত ‘Sherlock Holmes in 22nd Century’ স�চািরত হয়। এই অ�ািনেমশন িচে�
এক বােয়ালিজ� মিরয়ািট�র � ােনর সে  লড়াই করেত �হামসেক িফিরেয় আেনন। তাঁেক
সাহায� করেত ইনে�কটর �লে�েডর কমপাউ ারেয়ড ডা ওয়াটসেনর জান�াল পেড়
তাঁর নাম, মুখ, গলার আওয়াজ এমনকী ম�ানািরজমও আয়  কের। অবেশেষ ২০১০
সােল ওয়ান�ার �াদােরর কল�ােণ �হামেসর সে  টম ও �জিরর �দখা হয় ‘Tom and
Jerry Meet Sherlock Holmes’-এ।

১৯৯০ �থেক ২০০০ পয�  �কােনা শাল�ক �হামস দাগ কাটেত পােরিন। তেব িচনেদেশ
ফান আন িল-অিভনীত ‘Fuermari yu Zhongguo Nuxia’ (Sherlock Holmes in
China) ছিবিট �হামস প�াি�েশর মেধ� �বশ অন�রকম। ২০০০-২০০২ অবিধ িটিভর জন�
ম�াট-িফউয়ার কানািডয়ান িটিভর জন� �বশ িকছ� �হামস কািহিনেক িচ�ািয়ত কেরন।

২০০৯ সােল শাল�ক চলি ে�র এই গতানুগিতকতায় পিরবত�ন এল। রবাট� ডাউিন
�িনয়রেক শাল�ক আর �ড ল-�ক ওয়াটসন সািজেয় মুি  �পল ‘Sherlock Holmes’.
িসেনমািট িব��েড় ৫২৪০২৮৬৭৯ ডলার �রাজগার কের। রবাট� ডাউিন �িনয়র �সরা
অিভেনতা িহেসেব �গাে�ন � াব পান। তেব এখােন �হামস ব  �বিশ অ�াকশন কেরন।
কথায় কথায় ��ৎসু, বি ং, তেলায়ার �খলা তাঁর অ�। মগজাে�র ব�বহার কম। তাঁর
শাল�কেক ব  অেচনা �ঠেক। ওয়াটসেনর চিরে� �ড ল এেকবােরই িব�াসেযাগ� নয়।
�গাটা ছিব �েড় �স �ধু �দৗেড় �বড়ায় আর ওপরচালািক কের। একমা� চির�েদর নাম
ছাড়া ডেয়েলর মূল �লখার সে  িমল সামান�ই। ২০১১-�ত এর িসক�েয়ল ‘Game of
Shadows’-ও আেগরিটর পেথই �হ�েটেছ। িসেনমায় �হামস বলেছন, ‘Did you take a
wrong turning somewhere?‘ ছিব �দখেত �দখেত দশ�ক িহেসেব পিরচালক ও
িচ�নাট�কারেদর বার বার এ �� করেত ইে  হয়।

Sherlock সবার �থেক আলাদা। Sherlock অসামান�। ২০১০ সােলর ২৫ �লাই িব িব
িস-১-এ হা��উড িফলেমর Sherlock িসিরেজর �থম এিপেসাড ‘A Study in Pink’
স�চািরত হওয়ামা� িব�বাসী চমেক �গল। শাল�কেক বত�মান �িনয়ায় আনার �চ�া
আেগও হেয়েছ। িক  এভােব! �গাটা ঘটনার �� এক ��নযা�ায়। ‘Doctor Who’
িসিরেজর �লখক এবং আদ�  �হামসে�মী ি�েভন �মাফাট আর সাক� গ�ািটস ��ট
ওেয়�ান� �রলওেয় �চেপ কািড�ফ যাি েলন। কথায় কথায় �হামেসর �স  ওেঠ। গ�ািটস
বেলন �হামস চির�িট ব  �বিশ িডয়ার�কার, পাইপ, হ�ানসম ক�াব, ল েনর ক�য়াশা
আর জ�াক দ� িরপােরর ফাঁেদ পেড় �গেছ। �লােক মূল কািহিন ভ�েল এসব �রিলকেকই
�হামস িহেসেব ধের িনে । �মাফােটরও মেন হয় ডেয়ল এই একিবংশ শতেকর ল েন
বেস ডেয়ল যিদ শাল�েকর গ� িলখেতন তেব তা �কমন হত? �হামেসর সে  জিড়ত
সবকটা ন�ালিজয়া �ঝেড় �ফেল এেকবাের তরতাজা �হামস— �যখােন �ধু কািহিন
�াধান� পােব, এমন করেল �কমন হয়? �সৗভাগ��েম িকছ�িদন বােদই ২০০৬ সােলর ৭
জানুয়াির গ�ািটস-�মাফাট �িটেত ল েনর শাল�ক �হামস �সাসাইিট তাঁেদর বািষ�ক িডনাের
আম ণ জানাল। িনেজর ব �তায় গ�ািটস সবার সামেন �হামসেক অন�ভােব িফিরেয়
আনার ��াব িদেলন। �হামস �সাসাইিট যেথ� ক প ী— তাই তােদর �ভািবত করা
�বশ কিঠন। ব �তার �শেষ গ�ািটস বলেলন, ‘�হামসেক অমর করেত চাইেল, তাঁেক
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িভে ারীয় জমানায় আটেক রাখেল চলেব না। তাঁেক নত�ন কের বাঁচেত িদেত হেব।’
আ�য�জনকভােব গ�ািটেসর এই পিরক�না িবপুলভােব সংবিধ�ত হয়। িক  এ কাজ
করেব �ক? গ�ািটস বেলন, ‘Ladies and Gentleman, I give you Conan Doyle,
Sherlock Holmes and Dr Watson. Forever.’

�মাফােটর �ী �লখক�য়েক হা��উড িফলেমর �েযাজক সু ভাচ��র সে  আলাপ কিরেয়
�দন। �হামেসর ভ�িমকায় বাছা হয় �বেনিড  কা�ারবাখেক। এর আেগ ‘Hawking’
(২০০৪) বােয়ািপেক ি�েফন হিকং-এর ভ�িমকায় অনবদ� অিভনয় কেরিছেলন িতিন।
িক  গ�ািটস তাঁেক বােছন ২০০৭-এর ‘Atonement’ ছিবেত পল মাশ�ােলর ভ�িমকায়
�র  অিভনেয়র জন�। ওয়াটসেনর জন� অেনেকর অিডশন �নওয়া হেলও গ�ািটস ‘The
Office’ ডক��ামার অিভেনতা মািট�ন ি�ম�ানেকই বােছন কারণ ‘He has got
everyman’s face‘— �য �কউ তাঁর মেতা �দখেত হেত পাের। তাঁেদর শাল�ক চির�
সৃি�েত তাঁরা আেগ সব শাল�কেক � া জানােলন িনজ� ভি েত। ‘Great Game’-এর
�গােলম চির�িট আনা হল ‘The Pearl of Death’ ছিব �থেক, ‘Blind Banker’-এ
�জনােরল শােনর িজমন�াসিটক খুিন �াইডােরর উৎপি  ১৯৪৩ সােল রাথেবান অিভনীত
‘The Spider Woman’ ছিবিট। ফেল খাঁিট ডেয়েলর কািহিনর সে  িমেশেছ পরবত�র
পা� িফকশন। আর �ই িমেল �তির হয় �র  এক প�ােকজ। মিরয়ািট�র চিরে�ও অ�া
�টেক এেন বািজমাত কেরন গ�ািটস-�মাফাট। ত�ণ, আইিরশ এবং স ূণ� ‘সাইেকা’
চির� িহেসেব মিরয়ািট� কখেনা কখেনা িহথ �লজােরর �জাকারেক মেন কিরেয় �দন।
�ানাডা িসিরেজর পর অন� �কােনা শাল�ক িসিরজ িনেয় জনগণমেন এমন উে জনা �দখা
যায়িন। ২০১১ এবং ২০১৪ �ত এর ি�তীয় ও ত�তীয় িসজন হয়। চত�থ� িসজনিট ��শাল।
২০১৬�ত ‘The Abominable Bride’ নােম একিটমা� এিপেসাড স�চািরত হয়। ২০১৭-
র িসজনেকই তাই চত�থ� িসজন ধরা হয়। এই িসিরেজর �শষ এিপেসাড ‘The Final
Problem’ �চািরত হয় ১৫ জানুয়াির, ২০১৭। িঠকভােব িবচার করেল ��র �ই িসজেনর
জনি�য়তা িকংবা ণ পরবত� িসজন েলােত বজায় রাখেত পােরনিন গ�ািটস-�মাফাট
�িট। মূল ডেয়েলর কািহিনেত পা� এিলেম  এত �বিশ ঢ�েকেছ, �য মূল কািহিন �ায়
হািরেয় �যেত বেসেছ— অথচ ��েত এটাই তাঁেদর ইউ এস িপ িছল।

২০১২ সােল শাল�ক িনেয় ‘Elementary’ নােম আরও একিট িসিরজ �� হয় মািক�ন
�টিলিভশেন। �েযাজক CBS. �হামেসর ভ�িমকায় জিন িল িমলার, একজন �াগ অ�ািড ,
যাঁেক তাঁর বাবা �নশা �থেক মু  করেত চান। তাঁর �দখােশানার জন� িতিন �জান
ওয়াটসন নােম এক ডা ারেক দািয়� �দন। এখােন �গাটা শাল�ক কািহিন ল ন �থেক
ত�েল িনউ ইয়েক� িনেয় আসা হেয়েছ। �টল�া  ইয়াড� হেয়েছ NYPD. সবেচেয় বেড়া
পিরবত�ন ওয়াটসন একজন মিহলা (লুিস লু)। দশ�কেদর মেধ� এিটও �বশ জনি�য় হয়
এবং ষ� িসজেনর �শষ এিপেসাড স�চািরত হেয়েছ গত ২১ �ম, ২০১৭ �ত।

২০১৫ সােল িমচ ক�িলেনর ‘A Slight Trick of the Mind’ অবল�েন ি�তীয়
িব�যুে র পটভ�িমেত বানােনা হয় ‘Mr Holmes’ ছায়াছিবিট। �হামেসর ভ�িমকায় অিভনয়
কেরন ��ৗঢ় ইয়ান ম�াকিকেলন। কািহিনেত �হামস ন�ই-পার-করা বৃ — একা এবং
�ায়ই ভ�েল যান। ওয়াটসন মারা �গেছন। ফেল �হামস �চ�া করেছন তাঁর �শষ �কসেক
মেন করেত। ছিবিট দশ�ক ও সমােলাচক মহেল যেথ� সমাদর পায়।

বাংলা ছায়াছিবেতও �হামস-এর ছায়া অন�ীকায�। ১৯৫১ সােল মুি  পায় বাংলা রহস�
চলি � ‘িজঘাংসা’। পিরচালক অজয় কর এবং সংগীত পিরচালক �হম  মুেখাপাধ�ায়।
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�গাটা কািহিন ডেয়েলর ‘The Hound of the Baskervilles’-এর অনুে�রণায় িনিম�ত।
অিভনেয় িছেলন— �গােয় া �রিজত �সন (িশিশর বটব�াল), ডা ার পািলত (কমল
িম�), উি দিব ানী �েফসর  (িবকাশ রায়) এবং তাঁর �বান (ম � �দ)। ছিবেত
বা�ারিভল পিরবােরর নাম হেয়েছ র গড় রাজপিরবার। একই গ� িনেয় ১৯৬২-�ত
িহি েত �তির হয় ‘িবশ সাল বাদ’। অিভনেয় িছেলন িব�িজৎ চ�াটািজ�, ওয়ািহদা রহমান,
মদন পুির। এ ছিবর ক�িহ দীপ �েল ক�িহ িদল, �বকরার করেক হােম, �ে  সুহােন—
আজও সংগীত রিসকেদর নয়েনর মিণ।

১২৫ বছর আেগ ছাপা অ ের �থম �হামেসর গ� �কািশত হয়। তারপর �থেক এই
দীঘ� সমেয় �ায় সকল মাধ�েমই শাল�েকর অিনবায� উপি�িত। আসেল শাল�ক িচরকালই
এমন এক ঘটনা, এমন এক ��া  যা পুেরােনা মেদর মেতা যত িদন যায়, তত দািম হয়।
তাঁর আেবদন অ�ীকার করার উপায় কােরা �নই।
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শাল�ক ছায়াছিবর তািলকা (িসেনমা ও িটিভ-�ত)

[�ধুমা� উে�খেযাগ� ছায়াছিবেদর এ তািলকায় রাখা হল]
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শাল�িকয়ানেদর জন� শাল�েকর িবিভ  অিভযােনর সংি  �প

The Bootmakers of Toronto

The Jay Finley Christ Four Letter Abbreviations chart:

for the titles of the sixty Holmes stories.
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�দশ�নী, মূিত� ইত�ািদ

শাল�ক �হামসেক িনেয় �থম �দশ�নীিট অনুি�ত হয় �বকার ি�েটর অ�ােব হাউেসর হল
ঘের ২২ �ম-২২ �সে �র, ১৯৫১�ত। �স-বছর �ফি�ভ�াল অফ ি�েটেনর অন�তম
আকষ�ণ িছল এই �দশ�নী। �চ�র দশ�ক সমাগম হেয়িছল তােত। তেব সবেচেয় আকষ�ণীয়
িছল ২২১ িব �বকার ি�েটর বসার ঘেরর অিবকল �িত�প। এ কােজর দািয়ে� িছেলন
িবখ�াত ��জ িডজাইনার মাইেকল ওেয়ট। কাট��িন� �রানা� িসেরল তাঁর কাট��েন ওেয়েটর
�স-কাজেক অমর কের �রেখেছন। �দশ�নীর একিট ক�াটালগও বানােনা হেয়িছল, যার
মলােট �হামেসর ক�ািরেকচারিট স আংে�েভর করা। �ায় চ�য়া  হাজার দশ�ক এ
�দশ�নী উপেভাগ কেরিছেলন। ১৯৫২-র ২ �লাই িনউ ইয়েক�র াজা আট� গ�ালািরেত
আবার এই �দশ�নীিট হয়। এই �দশ�নীর ব� ��ব� �বকার ি�ট ইের লারেদর বার�েম
আজও রাখা আেছ।

�থম �হামস �দশ�নীর ইে�হার

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



আেমিরকার ��িসেড  �া িলন �জেভ� িনেজ �বকার ি�ট ইের লােরর সদস�
িছেলন। িতিন তাঁর স াহাে র ছ�িট কাটােনার আ�য়িটর নাম �রেখিছেলন ২২১ িব,
�বকার ি�ট। ল েনর ইয়ক� িমউস সাউেথর নাম ষােটর দশেক বদেল রাখা হয় শাল�ক
িমউস। মাদাম ত�েসার �মােমর িমউিজয়ােমর একটা বেড়া অংশ শাল�েকর জন� িনেবিদত।
��ট �মে�াপিলটন �রলওেয় ক�িড়িট ইেলকি�ক ইি ন ি�েটেনর ক�িড়জন িবখ�াত মানুেষর
নােম উৎসগ� কের। ৮নং ইি নিটর নাম শাল�ক �হামস। এভােবই �হামিসয়ানরা �হামসেক
বাঁিচেয় �রেখেছন নানাভােব।
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�থম �হামস �দশ�নীর সাম�ী

�হামস িমউিজয়াম
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�রানা� িসেরেলর আঁকা কাট��ন
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�হামেসর নােমর ইেলকি�ক ইি েনর সূচনা
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�হামেসর নােম যত াক বা ফলক সারা িবে� ছিড়েয় আেছ, �তমনিট আর কােরা
� ে� �দখা যায় না। ১৯৫২ সােলর নেভ�ের সুইজারল�াে র �মিরংেগেন একিট ফলক
�ািপত হয়। রাইেখনবাখ জল�পােতর �বশ কােছ এই ফলেক �লখা িছল ‘এখােনই
�হামস ও মিরয়ািট�র �দখা হেয়িছল’। ১৯৫৩-র ৩ জানুয়াির িপকােডিলর �াইেটিরয়ন
িবি�ং-এর উ র িদেকর �দওয়ােল একিট ফলক বসােনা হয়, যা ওয়াটসন ও
��ামেফােড�র �থম আলাপ সূিচত কের। �স  বাথ�ােলািমউ হাসপাতােলও সুদৃশ� একিট
��াে র ফলক বসােনা হয় ১৯৫৪ সােলর ২১ জানুয়াির, যােত �লখা ‘এখােনই �হামস
বেলিছেলন, মেন হয় আপিন আফগািন�ােন িছেলন?’ আর রাইেখনবাখ �পােতর
এেকবাের পােশও একিট ফলক �ািপত হয় ১৯৫৭-র ২৫ �ন। শাল�ক ভ রা
র মাংেসর শাল�েকর �ৃিত বাঁিচেয় রােখন এভােবই। �ধু তাই-বা বিল �কন? �টল�া
�থেক জাপান, সারা পৃিথবীেত শাল�েকর মূিত�ই বেসেছ �গাটা পাঁেচক। �থমিট
রাইেখনবাখ �পােতর কােছ �মিরংেগেন। ভা�র িছেলন জন ডবলেড। ১৯৮৮ �ত
জাপােনর �হামিসয়ানরা কা�ইজাওয়া শহের �হামেসর একিট পূণ�-�দঘ�� মূিত� �াপন
কেরন। ১৯৯১�ত �টল�াে র এিডনবরার িপকােডিল � েস �ািপত হয় আরও একিট
�হামস মূিত�। রািশয়ায় �হামেসর জনি�য়তা িচরকালই ত�ে । মে�ার ি�িটশ এমব�ািসর
পােশ ২০০৭ সােল শাল�ক�পী িলভানভ ও ওয়াটসন�পী সেলািমেনর মূিত� �ািপত হেয়।
তেব �হামেসর সবেচেয় িবখ�াত মূিত� �বকার ি�ট িটউব ��শেনর িঠক বাইের �মিরলেবান
�রােডরিট। ১৯৯৯ সােল �মাণ আকােরর এই মূিত�িটর ভা�রও ডবলেড। ২০১৪ সাল
�থেক এিটেক টিকং ��াচ� বািনেয় �দওয়া হেয়েছ। দশ�নাথ�রা একিট িল  বা QR Code
একিট িনেজেদর �াট� �ফান িদেয় ��ান করেলই তাঁেদর �মাবাইেল �হামেসর কাছ �থেক
একিট �ফান আসেব। �ফান ধরেল এড �পােড�র কে  অ�া িন হরউইৎস-এর �লখা
একিট মেনালগ �শানা যায়।
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এিডনবরার �হামস মূিত�

১৯৯০ সােল ২৩৯ �বকার ি�েট শাল�ক �হামস িমউিজয়াম �খালা হয়। পরবত�কােল
এর ন�র বদেল ২২১ িব কের �দয় রয়াল �মল। ল েন �গেল �হামসভ েদর তীথ�ে �
এই িমউিজয়াম। সময় �যন থমেক �গেছ এখােন। ঢ�কেল মেন হয় আমরা �যন চেল �গিছ
ঊনিবংশ শতেকর ইংল�াে । �হামস-ওয়াটসন সেব �কাথাও �বিরেয়েছন— এখুিন
িফরেবন, আর িফেরই বেল উঠেবন, ‘The Game is afoot.’

[�হামস িমউিজয়াম বেড়ািদেনর সময় ছাড়া �িতিদন সকাল ৯.৩০ �থেক সে  ৬টা
অবিধ �খালা। িটিকট— বেড়ােদর ১৫ পাউ  ও ১৬ বছেরর কম িশ�-িকেশারেদর ১০
পাউ ।]
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বাংলায় �হামস

‘রা�ার নাম �বকার ি�ট। ২২১ িব �বকার ি�েট �য শাল�ক �হামেসর বািড় �স �ক না
জােন? ওই ন�ের যিদও সিত� কের �কানও বািড় �নই। িক  কাছাকািছ ন�র �তা আেছ।
�ফলুদা �সই রকম একটা বািড়র সামেন দাঁিড়েয় গ�ীর গলায় বলল, ” �, ত�িম িছেল
বেলই আমরা আিছ। আজ আমার ল ন আসা সাথ�ক হল”।’

‘ল েন �ফলুদা’-�ত �ফলুদা �যমন অকপেট �ীকার কের িনেয়েছ, ঘটনাটাও বা�িবক
তাই। শাল�ক �হামেসর কােছ বাংলা �গােয় া সািহত� ব  �বিশ ঋণী। খুব কম �গােয় া
�লখকই শাল�েকর �ভাব এড়ােত �পেরেছন— তা �স টই �হাক িকংবা সংলাপ।

বাংলায় শাল�ক �হামেসর গে�র �থম অনুবাদ কেরন পাঁচকিড় �দ। তাঁর �লখা
‘হরতেনর নওলা’ আদেত ডেয়েলর ‘The Sign of the Four’-এর ছায়ামা�। ক�লদার ন
রায় হেলন ি�তীয় ব�ি  িযিন �হামেসর অিভযানেক বাংলায় �প িদেয়িছেলন।
১৯৩২-৩৩ সােল �কাশ পায় তাঁর অনূিদত ‘বাসকারিভেলর ক� �র’ ও ‘শাল�ক �হামেসর
িবিচ�কীিত�’। �স ত জানাই ‘The Hound of the Baskervilles’-এর অনুবাদ
কেরিছেলন ��মা �র আতথ�ও। ‘জলার �প ী’ নােম ‘�মৗচাক’ পি�কায় এঁর অনুবাদ
�বিরেয়িছল। ��েম  িম�ও একই টেক িচ�নােট�র �প িদেয় ‘িজঘাংসা’ িসেনমািট
বানান (১৯৫১)।

বত�মান যুেগর িডেটকিটভ কািহিনর পিথক�ৎ শরিদ � বে �াপাধ�ায় িনেজই �ীকার
কেরেছন �য �ব�ামেকশ এবং অিজেতর চির� িতিন গেড়িছেলন �হামস ও ওয়াটসেনর
আদেল। �হামস নারীস বিজ�ত, �ব�ামেকেশর �ী-পু� আেছ। �হামস �কােকনেখার,
�ব�ামেকেশর িসগােরট খাওয়াও �ীর কড়া নজরদািরর অধীন— তবু তাঁেদর হ�ািরসন
�রােডর �াটিটেক ২২১ িব �বকার ি�েটর কলকাতা সং�রণ ছাড়া আর িকছ� ভাবা যায়
না। �হামস ও �ব�ামেকশ �-জেনই মেন করেতন খবেরর কাগেজ আসল পড়বার িবষয়
হল িব াপন। �হামস �যমন খবেরর কাগেজ িব াপন িদেয় অপরাধীেক �টেন আনেতন,
িঠক একই প িত িনেয়েছন �ব�ামেকশ ‘র মুখী নীলা’ গে�। �হামস অবশ� এই কায়দা
‘A Study in Scarlet‘, ‘Black Peter‘ সহ ব� কািহিনেত ব�বার ব�বহার কেরেছন—
এবং সফল হেয়েছন। ‘The Hound of the Baskervilles’-এর �সই ভয়াবহ �চারাবািলর
ি�মেপন মায়ার-এর অনুষ  ঘুের এেসেছ শরিদ �র ‘�চারাবািল’ গে�; যিদও গে�র ট
স ূণ� �মৗিলক। ১৮৯১-এর �সে �র সংখ�ায় �কািশত হেয়িছল �হামেসর অন�তম
�সরা গ� ‘A Case of Identity‘— �যখােন সৎ বাবা স ি র �লােভ ছ েবেশ �মেয়র
সে  ��িমেকর ভ�িমকায় অিভনয় কের। এই ট এতটাই অ ুত, �য অ ত িতনিট বাংলা
গে� এর ছায়া �দখা যায়।
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পাঁচকিড় �দ-র ‘হরতেনর নওলা’-র িব াপন

‘বা�ারিভল ক� �র’-এর আখ�াপ�

�হেম ক�মার রােয়র ‘সাজাহােনর ময়ূর’ উপন�ােস দািগ খুিন বীেরন আর লিলতা �য
আসেল একই ব�ি , তা সামান� এক আঁিচেলর সূে� উদঘাটন কের জয় । িকছ�িদন বােদ
‘অি�তীয়’ গে� খুিন মিহলা �মীলা পাল একইসে  �ামী ও �ীর ছ েবেশ �বশ িকছ�িদন
লুিকেয় থাকার পর অবেশেষ �ব�ামেকেশর হােত ধরা পেড়। �হেম ক�মােরর গে�র
আঁিচেলর মেতা এখােনও �মীলার বাঁ-গােল একিট িতল িছল, যিদও �স-িতল নকল। ‘A
Case of Identity’-র কািহিনেক অন� উ তায় িনেয় যান সত�িজৎ রায়, তাঁর ‘ঘুরঘুিটয়ার
ঘটনা’ গে�। এখােন খুিন িব�নাথ ম�মদার একইসে  িনেজর ভ�িমকায়, বাবা
কালীিক েরর ভ�িমকায় ও ম�ােনজার রােজনবাবুর ভ�িমকায় অিভনয় কেরন— যিদও
আলাদা আলাদা সমেয়। তা �দেখই �ফলুর সে হ হয়। রহস� সমাধান কের �ফলু বেল,
‘কালীিক রবাবুর সে  �দখা করার �ায় ক�িড় িমিনট পর রােজনবাবু হািজর হন, আর
রােজনবাবু চেল যাবার �ায় আধঘ া পর িব�নাথবাবুর সা াৎ পাই। িতনজনেক একসে
একবারও �দখা যায়িন। এটা ভাবেত ভাবেতই �থেম সে হটা জােগ— িতনেট �লাকই
আেছ �তা? নািক একজেনই পালা কের িতনজেনর ভ�িমকা পালন করেছ?’ �ফলুর এই
কথা েলার সে  ‘A Case of Identity’-র �শেষ ওয়াটসনেক বলা �হামেসর কথার
আ�য� িমল, ‘The fact that the two men were never together, but that the one
always appeared when the other was away, was suggestive. So were the tinted
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spectacles and the curious voice…’ �হেম ক�মাের বীেরন গলার আওয়াজ স� কের
�মেয়েদর গলায় কথা বলত, �মীলার �ামীর ক �র িছল ‘�চরা �চরা’ আর রােজন বাবুর
‘সিদ�-বসা গলা’— �হামেসর �ভাব িতনিটেতই ��। ‘ঘুরঘুিটয়ার ঘটনা’-�ত অবশ� �পা
এবং ডেয়েলর সে  এিমল গােবািরও-র কথাও বলা আেছ। �ফলু সফল হেল তাঁেক
গােবািরও-র �সটটা উপহার �দবার কথা বেলন কালীিক রবাবু। �ফলু সফল হয় িক
খুিনর হাত �থেক উপহার �নবার বাসনা �নই বেল �সটিট �নওয়া হয় না তাঁর।

‘িটনেটােরেটার যী�’ কািহিনেত অন নােথর �পাে��েটর সামেন �ফলুদা অ�া  �কাং
(িশ�ী-সত�িজৎ রায়)
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�েহিলকা িসিরেজর গে� �হামস

‘The Hound of the Baskervilles’-এ �হামস বা�ারিভল বংেশর ঊ��তন
পূব�পু�ষেদর �িতক�িতর মেধ� স�ার �েগা বা�ারিভেলর সে  �মিরিপট হাউেসর
��েপলটেনর �চহারার িমল �দেখ িনি�ত হন, ��েপলটন আসেল বা�ারিভল পিরবােরই
বংশধর। �ফলুদার ‘িটনেটােরেটার যী�’ উপন�ােস �ফলুও িঠক একইভােব িনেয়াগী
বংেশর আিদপু�ষ অন নােথর ছিবেত �গাঁফ-দািড়র উপর হাত চাপা িদেয় তাঁর সে
রবীন �চৗধুরীর মুেখর সাদৃশ� �দিখেয়িছল।
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মিরয়ািট�র মহাপতন : সুভ�ক�মার �সেনর করা �হামেসর বাংলা অনুবােদর সে  সু�ত
গে াপাধ�ােয়র ছিব (�সৗজেন�: আন েমলা)
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‘নীলতারা’ গে�র একিট দৃেশ� �হামস-ওয়াটসন (১৯৫৪)

 

�হেম ক�মার িনেজও Baskervilles-এর ভ  িছেলন। এই উপন�াস আগােগাড়া
অবল�ন কের িতিন �লেখন ‘িনশাচরী িবভীিষকা’। শাল�েকর মেতা তাঁর �গােয় া �হম র
সহেযাগী রিবনও মেন কের সংবাদপে� সবেচেয় সুখপাঠ� িবষয় থােক িব াপেনর
পাতায়। �হামস িসিরেজর �শেষর িদেকর গ� ‘The Adventure of the Six Napoleons‘
অবল�েন �হেম ক�মার �লেখন ‘ছয় �নতাজীর রহস�’। এ ছাড়াও �হামেসর বািক িতনিট
উপন�ােসর অনুবাদও �হেম ক�মার কেরিছেলন, যথা�েম— ‘চত�ভ��েজর �া র’,
‘ ধেনর �ঃ� ’ ও ‘ব�া�রােজর অিভযান’ নােম। একইভােব �দবসািহত� ক�টীেরর
�েহিলকা িসিরেজ সুধী নাথ রাহার �লখা ‘অিভশ  বংশ’ও এ কািহিনরই অনুসরণ।
অেনক পের নারায়ণ সান�াল তাঁর িপ �ক বাসুর ‘কাঁটা’ িসিরেজ একই গ�েক ব ীকরণ
কেরন ‘ষড়ানন রবী মূিত�র কাঁটা’ নােম। এই িসিরেজই ‘The Red-Headed League’-
গে�রও অনুবাদ কেরন িতিন। নাম �দন ‘সব��� সংেঘর কাঁটা’। �কানান ডেয়েলর
ি�য়তম গ� ‘The Adventure of the Speckled Band‘-এ অপরাধী খুন করত িবষা
সােপর কামড় খাইেয়। িঠক একই ট আবার িফের আেস বু েদব হর অ�ালিবেনােত।

ক�লদার েনর পরবত�কােল �হামেসর সাথ�ক অনুবাদ কেরন মণী  বসু, অ�ীশ বধ�ন
এবং সুভ�ক�মার �সন। �শেষর জন বােদ বািক �-জন স ূণ� �হামস কািহিনর অনুবাদ
কেরিছেলন। এর মেধ� অ�ীশ বধ�েনর অনুবাদ রীিতমেতা �া ি�েয়শন। সুভ�ক�মার �সন
(সুক�মার �সেনর পু�) আন েমলা-য় ধারাবািহকভােব �কাশ করেতন �হামেসর �বশ
িকছ� �ছােটাগ�। ষােটর দশেক শরিদ �র ভাইেপা ক�শানু বে �াপাধ�ায় �গােয় া বাসবেক
িনেয় �গাটা প ােশক �গােয় া গ� �লেখন। বাসেবর মেধ�ও �হামেসর ছায়া ��। তাঁর
িনবাস ২৪১ �ক, হা ারেফাড� ি�ট, কলকাতা, আসেল ২২১ িব, �বকার ি�টেকই মেন
করায়। িকরীিট রােয়র হােবভােব নীহারর ন �বশ একট� �হামসীয় ভাব রাখেলও �ধুমা�
�হামস কািহিনর ট িতিন ব�বহার কেরনিন। িবেদিশ গে�র আি েকর সে  সাথ�কভােব
িমেশিছল �দিশ গে�র ভাব ও ভাষা। তেব ‘প েদেহর িপশাচ’ �য স ূণ�ভােব ‘The
Hound of the Baskervilles‘ অনু�ািণত, তা বলার অেপ া রােখ না।

তেব বাংলায় �হামসেক সবেচেয় অ ুতভােব এেনিছেলন রাজেশখর বসু তথা
পর�রাম। ১৯৫৩ সােল �কািশত হয় তাঁর �লখা প�ােরািড �গােয় া গ� ‘সরলা
�হাম’। িতিন থােকন বাগবাজাের, িতন ন�র �বচ� সরকার ি�েট। িনেজেক বেলন মুশিকল
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আসান। তাঁর সহকারী ডা ার বট�ক �সন। এই সরলা  �হাম বা বট�ক �সন �য �কান
নােমর িদেক ইি ত করেছ, তা বুি মান পাঠকমাে�ই বুঝেবন।

১৯৫৪ সােলর শারদীয়া আন বাজার পি�কায় পর�রাম এক অ ুত কা  কের
বসেলন। শাল�ক �হামসেক �থম এবং �শষবােরর মেতা িনেয় এেলন �খাদ কলকাতা
শহের। �সবার শারদীয়া আন বাজােরর ��েত ১৬ পৃ�া অবিধ িছল রবী নাথ ঠাক�েরর
‘িছ প�’। ১৭ নং পৃ�ার ওপের গােল হাত �দওয়া �খী মেতা এক মানুেষর ছিব িদেয়
�হডিপস— গে�র নাম ‘নীলতারা’। তখন ক�ইন িভে ািরয়ার আমল। কািহিনর নায়ক
রাখাল মুে�াফী এ া  পাশ, কিব, গায়ক ও ভােলা দাবা �খলুেড়। পাড়ার �লােক তাঁেক
পাগলা মা�ার বেল। এক রিববার সকাল আটটায় �য়ং শাল�ক �হামস, ওয়াটসন ও
�দাভাষী বা ারাম খা ােক িনেয় তাঁর সে  �দখা করেত আেসন। ত েপাশ বা কােঠর
�াটফেম� বেস �ঁেকা টানেত টানেত রাখাল বেল—

‘ইিন �থম এেদেশ এেসেছন িক  আপিন নত�ন আেসনিন।’

�ধু তাই নয়, এটাও বেল �দয় গতকাল সােহবরা ল া �খেয়িছেলন, তাঁেদর রােত ঘুম
হয়িন। অবাক �হামস ও ওয়াটসনেক রাখাল জানায় তাঁর বাবা কিবরািজ করেতন ফেল
সম� ল ণ খঁুিটেয় �দেখ অনুমান করা তাঁর অভ�ােস দাঁিড়েয় �গেছ। �হামস িন�য়ই তাঁর
িনেজর িথেয়াির এক �নিটেভর গলায় �েন আ�য� হেয়িছেলন। রাখাল ব�াখ�া কের—

আপিন এেসই ট�িপ খুেল আমােক ‘সার’ বলেলন। অিভ  সােহবরা সামান� �নিটভেদর
এত খািতর কের না। এেত বুঝলাম আপিন এই �থমবার িবলাত �থেক এেসেছন। ড র
ওআটসন ট�িপ �খােলন িন, আমােক ‘বাবু’ বলেলন, তােত বুঝলাম ইিন পা া সােহব,
নত�ন আেসন িন, এেদেশর দ�র জােনন।

…আপনার আঙ�েল তামােকর রং ধেরেছ, �দেখই �বাঝা যায় আপিন খুব িসগােরট,
িসগার বা পাইপ টােনন। ড র ওআটসেনর মুেখ িসগােরট িছল িক  আপনার িছল না।
আপিন মােঝ মােঝ িজেবর ডগা বার করিছেলন, অথ�াৎ িজব �ালা করেছ। অনভ��
�লােক লংকা �খেল এইরকম হয়, িসগােরট টানেত পাের না।

সােধ সব �দেখ-�েন �হামস বেলিছেলন, ‘ওেহ, ওআটসন, �দখছ �তা, সােয়  অভ
িডডকশন এই �ব লী �জ লম�ান ভােলাই জােনন । নাঃ, এেদেশ শারলক �হামেসর
পসার হেব না।’

�হামেসর কােছ বাংলার মুখর া ভােলাভােবই হেয়িছল।

(নারায়ণ সান�ােলর শাল�ক �হেবা এবং নৃেপ ক�� চে াপাধ�ােয়র ‘শাল�ক �হামেসর
কথা’র নালক �হােমর উে�খ এই বইেয়র ভ�িমকায় থাকার জন� পুনরাবৃি  করা হল না।
�স ত জানাই নালক �হােমর কািহিন ‘একচরণ সংঘ’, শাল�েকর ‘Red Headed
League’-এর ব ীকরণ মা�।)

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



একনজের

�হামেসর সব কািহিনেক একে� িবচার কের, িবে�ষণ করেল উেঠ আেস নানা অজানা
তথ�, অেচনা িদক। এই অধ�ায়েত এমনই দশিট িদক আেলািচত হল।
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�হামেসর জীবনপি

সাল-তািরেখর ব�াপাের ওয়াটসন �য �বশ গ েগােলর মানুষ িছেলন �সকথা �তা আেগই
জািনেয়িছ। আেগর অিভযান পের, পেরর অিভযান আেগ বেল আর তািরখ-বাের িব�র
জট পািকেয় িতিন এমন অব�া �তির কের �রেখ �গেছন, �য �সখান �থেক
কালানু�িমকভােব �হামেসর জীবন ও �কস িলর পি  করা �বশ ��হ ব�াপার। তবু
আমরা ভাগ�বান হ�ার� �বল বা ব�ািরং ে�র মেতা �হামিসয়ান (নািক শাল�িকয়ান?)-
রা �চ  পির�ম কের �হামেসর একিট পূণ�া  পি  বানােত স ম হেয়েছন। ওয়াটসন
�হামেসর ব� �কস নােম মা� উে�খ কেরেছন। যিদও তার িব�ািরত বণ�না �দনিন। �সই
�কস েলাও এখােন উে�খ করা হল; পােশ ব নীেত �য কািহিনেত �স-�কেসর নাম
পাওয়া �গেছ, তা সহ। তেব �হামেসর এ জীবনপি  আমরা �� করব �হামেসর জে র
িকছ� আেগ �থেক। �সই �যিদন সাইগার �হামস �ঘাড়া �থেক পেড়, �চাট �পেয় ইংল�াে
িফের এেলন, �সিদন �থেক…

 

১। আিদ পব�— ১৮৪৪-এর জানুয়াির �থেক ১৮৮১-র ��

এি�ল, ১৮৪৪— সাইগার �হামস �চাট �পেয় ভারত �থেক ইংল�াে  িফের এেলন।

৭ �ম, ১৮৪৪, ম লবার—সাইগার �হামেসর সে  স�ার এডওয়াড� �শিরনেফাড�-এর
ত�তীয় কন�া ভােয়ােলেটর িববাহ হল �স  িসডওেয়ল চােচ�।

৩০ নেভ�র, ১৮৪৫, রিববার— �থম স ান �শিরনেফাড� �হামেসর জ ।

৩১ অে াবর, ১৮৪৬, শিনবার— ইংল�াে র পি�েম এক �ােম �জমস মিরয়ািট�র
জ । তাঁর আরও �িট ভাই িছল। মজার ব�াপার, তাঁেদরও নাম �জমস।

১২ �ফ য়াির, ১৮৪৭, ��বার—ি�তীয় স ান মাই�ফট �হামেসর জ ।

৭ অগা�, ১৮৫২, শিনবার—জন হ�ািমস ওয়াটসেনর জ । তাঁর বাবা �হনির ওয়াটসন
িছেলন হ�া শায়ােরর �লাক। মা, এলা ম�ািকনিজ �িটশ। জেনর দাদা �হনির ওয়াটসন
�িনয়ার ১৮৮৮�ত মদ�প অব�ায় মারা যান। এলা যখন মারা যান, তখন জন �নহাত
িশ�। তাঁর বাবা তাঁেদর অে�িলয়া িনেয় যান। �সখােনই তাঁেদর বাল�কাল কােট।

৬ জানুয়াির, ১৮৫৪, ��বার— উইিলয়াম শাল�ক �ট �হামস (ত�তীয় ও �শষ স ান)
উ র রাইিডং, ইয়ক�শায়ােরর মাই�ফট খামারবািড়েত জ �হণ কেরন।

�লাই, ১৮৫৫—�হামস পিরবার �বােদ�া ও পাও-�ত �মণ করেত রওনা হন।

�ম, ১৮৫৮—�হামস পিরবার ম েপিলয়াের �মেণ যান।

৭ �সে �র, ১৮৫৮, ম লবার— িনউ জািস�র ��নটেন আইিরন অ�াডলােরর জ ।

�ন, ১৮৬০— �হামস পিরবােরর ইংল�াে  আগমন।

অে াবর, ১৮৬০—সাইগােরর ��রমশাই স�ার এডওয়াড� �শিরনেফােড�র ৭৩ বছর
বয়েস মৃত��। �হামস পিরবার রটারডােম আেস িক  �ই মাস বােদই আবার �কালেন বাসা
বাঁেধ।
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এি�ল, ১৮৬১— চার বছেরর জন� �হামস পিরবার continental tour-এ রওনা হয়।

৪�ম, ১৮৬১, শিনবার— ৩৪ বে� ইনফ�াি  ক�াে ন আথ�ার মর�ােনর কন�া �মির
মর�ােনর জ । �ান ভারতবষ�। �মির হেলন ওয়াটসেনর ি�তীয় �ী।

�সে �র, ১৮৬৪— �হামস পিরবার ইংল�াে  িফের আেসন। �কিনংটেন তাঁরা একিট
বাসা ভাড়া কেরন।

অগা�, ১৮৬৫— জন ওয়াটসন অে�িলয়া �থেক ইংল�াে  িফের এেস হ�া শায়ােরর
ওেয়িলংটন কেলেজ ভরিত হন।

বস , ১৮৬৫— শাল�কেক ইয়ক�শায়াের িনেজেদর খামারবািড়েত িনেয় যাওয়া হয় ও
একিট �ামার ��েল day boy িহেসেব ভরিত করােনা হয়।

শীত, ১৮৬৫-৬৬— শাল�ক �তর অসু� হেয় পেড়ন।

�সে �র, ১৮৬৮— শাল�েকর �াে��র উ িতর জন� সাইগার ও ভােয়ােলট তাঁেক
িনেয় পাও-�ত যান। �সখােন আলফানেসাঁ �বনিসেনর কােছ তেলায়ার চচ�া �শেখন শাল�ক।

এি�ল, ১৮৭১— �হামস পিরবার আবার িনেজেদর মাই�ফট খামাের িফের আেসন।

�ী�, ১৮৭২— শালেকর গৃহিশ ক িহেসেব মিরয়ািট�েক িনযু  করা হয়।

�সে �র, ১৮৭২— ওয়াটসন �সনাবািহনীর সাজ�েনর জীবন �বেছ �নন ও ল ন
�মিডক�াল ��েল ভরিত হন। শল�িচিকৎসার াস করেত তাঁেক ল েনর �স
বাথ�ােলািমউ হসিপটােল �যেত হত।

অে াবর, ১৮৭২—শাল�ক �হামস অ েফােড�র �াই� চাচ� কেলেজ ভরিত হেলন।

১২ �লাই, রিববার-৪ অগা�,

ম লবার এবং ২২ �সে �র,

ম লবার, ১৮৭৪—ব � িভ র ��ভেরর অনুেরােধ �হামস জীবেনর �থম �কসিট
সমাধান কেরন। অেনক পের ওয়াটসন ‘The Gloria Scott’ কািহিনেত এেক নিথভ�
কেরেছন।

অে াবর, ১৮৭৪—�হামস �কি���জর �কয়াস কেলেজ ভরিত হেলন।

�লাই, ১৮৭৭— �হামস মে  ি�েট বাসা ভাড়া িনেয় �বসরকাির �গােয় ািগির ��
করেলন। অবসর সমেয় িতিন �লখািলিখ ও পড়া�না করেতন।

�ন, ১৮৭৮— ওয়াটসন ল ন িব�িবদ�ালয় �থেক ড র অফ �মিডিসন িডি� �পেয়
�নটিলেত আিম� সাজ�েনর �কাস� করেত যান।

নেভ�র, ১৮৭৮—ওয়াটসন িফফথ নরথা�ারল�া  ফ�িসিলয়াের �যাগ িদেয় সহকারী
সাজ�ন িহেসেব ভারেত আেসন। ি�তীয় আফগান যু  �� হয়।

২ অে াবর, ১৮৭৯, রিববার— ‘The Musgrave Ritual’-এর ঘটনা।

১৩ অে াবর, ১৮৭৯, �সামবার—শাল�ক �থমবার ল ন ��েজ অিভনয় কেরন
হ�ামেলট-এর �হারািশও-র ভ�িমকায়।

২৩ নেভ�র, ১৮৭৯, রিববার— Sasanoff Shakespearian Company-র সে
অিভনেয়র জন� শাল�ক আট মাস আেমিরকা �মণ কেরন।
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জানুয়াির, ১৮৮০— ভ�ানডারিব� ও এগম�ােনর �কস (The Adventure of the
Sussex Vampire)

বস , ১৮৮০ (�ফ য়াির-মাচ�)— ওয়াটসনেক ি�েগড �থেক সিরেয় ৬৬ফ�ট
বাক�শায়াের �েড় �দওয়া হল।

৬ �লাই, ১৮৮০, ম লবার— বালিটেমােরর অ�াবারেনিট পিরবােরর �ঃখজনক ঘটনা
(The Adventures of the Six Napoleons)

২৭ �লাই, ১৮৮০, ম লবার— �মইওয়াে র যু । ওয়াটসন আহত হেলন। তাঁর
আদ�ািল তাঁর �াণ বাঁচাল।

৫ অগা�, ১৮৮০, বৃহ�িতবার—�হামস ইংল�াে  িফের এেলন।

৩১ অগা�, ১৮৮০, ম লবার— ওয়াটসনেক �পেশায়ার হসিপটােল বদিল করা হল।
এখােনই িতিন আি ক �ের আ�া  হেলন।

২১ অে াবর, ১৮৮০, রিববার— �মিডক�াল �বােড� ওয়াটসনেক �দেশ �ফরােনার
িস া  িনেলন। Orontes জাহােজ ওয়াটসন �চেপ বসেলন।

২৬ নেভ�র, ১৮৮০, ��বার— ওয়াটসন �পাট�সমাউথ �জিটেত পা রাখেলন। িঠক
করেলন কেয়ক হ া ��াে র �কােনা �হােটেল কাটােবন।

অগা�, ১৮৮০-জানুয়াির ১৮৮১—• টােল�টন হত�াকা  (The Musgrave Ritual)

• মদিবে�তা ভ�ামেবিরর �কস (ঐ)

• বৃ  রািশয়ান মিহলার �কস (ঐ)

• অ�ালুিমিনয়াম �ােচর ঘটনা (ঐ)

• পােয় �গাদওয়ালা িরেকােলিট ও তাঁর �ঃসহ �ীর �কস (ঐ)

• মিট�মার �মবািল�র �কস (The Adventure of the Three Gables)

• ক ও উডহাউেসর �কস (The Adventure of Bruce-Partington Plans)

• মািতলদা ি�গস ও সুমা�ার িবশাল ইঁ�েরর কািহিন (The Adventure of
Sussex Vampire)

• িমেসস ফািরনেটাস ও তাঁর ওপাল টায়রার �কস (The Adventure of the
Speckled Band)

জানুয়াির, ১৮৮১ (�শষ অধ�)— ওয়াটসন িঠক করেলন কম দািম একিট বাসা ভাড়া
�নেবন। আচমকা �াইেটিরয়ন বােরর সামেন ��ামেফােড�র সে  �দখা। ‘Dr Watson, Mr
Sherlock Holmes‘— �-জেনর পিরচয় হল। পরিদন �-জন িমেল ২২১ িব �বকার
ি�েটর বািড়িট �দখেত যান। ওয়াটসন �সিদনই িবেকেল ঘেরর দখল �নন। �হামস আেসন
পেরর িদন।

 

২। সহেযাগী পব� (�বকার ি�েট বসবাস �থেক ডা ওয়াটসেনর �থম িববাহ)—

জানুয়াির, ১৮৮১-১ নেভ�র, ১৮৮৬, �সামবার

�ফ য়াির, ১৮৮১—জািলয়ািতর �কস (A Study in Scarlet)
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৪ মাচ�, ��বার-৭ মাচ�,

ম লবার, ১৮৮১—A Study in Scarlet-এর মূল অিভযান।

৬ এি�ল, ১৮৮৩, ��বার— The Adventure of Speckled Band-এর অিভযান।
(যিদও মােঝর �ই বছর �হামস িবিভ  �কেস ব�� িছেলন িক  ওয়াটসন তার �কােনা
উে�খ কেরনিন। �ধু বেলেছন, ‘It is not easy matter to know which to choose and
which to leave.’

জানুয়াির, ১৮৮৪-অগা� ১৮৮৬—ওয়াটসেনর আেমিরকা যা�া, সান�াি সেকা-�ত
��াকিটস ও িমস কন��া  অ�াডামেসর সে  ��ম। তেব �হামস িক  বেস িছেলন না।
এই সমেয় একাই িতিন �য �কস িল সামেলিছেলন �স িল হল—

• ��াি েনিভয়ার রাজার �কস (‘The Adventure of the Noble Bachelor’)

• লড� ব�াকওয়াটােরর �কস (ঐ)

• মারেগেট এক ভ�মিহলার �কস (The Adventure of the Second Stain)

• ডারিলংটনেদর �কেল াির (A Scandal in Bohemia)১

• আনসওয়াথ� �েগ�র সমস�া (ঐ)২

• �সেভনর ��ায়ােরর আসবাববাহী ভ�ােনর �ছা  সমস�া (‘The Adventure of the
Noble Bachelor’)

৬ অে াবর, বুধবার-৭ অে াবর,

বৃহ�িতবার, ১৮৮৬— ওয়াটসেনর ইংল�া  আগমন ও �ায় সে  সে ই The
Resident Patient �কস-এ জিড়েয় পড়া।

৮ অে াবর, ১৮৮৬, ��বার— ‘The Adventure of the Noble Bachelor’-এর
অিভযান

৯ অে াবর, ১৮৮৬, শিনবার— মৎস�ব�বসায়ীর �কস (‘The Adventure of the
Noble Bachelor’)

১১ অে াবর, ১৮৮৬, �সামবার— সরকাির জাহািজর িবিচ� ঘটনা (‘The Adventure
of the Noble Bachelor’)

১২ অে াবর, ম লবার-

১৫ অে াবর, ��বার, ১৮৮৬— ‘The Adventure of the Second Stain’-এর
অিভযান।

১ নেভ�র, ১৮৮৬, �সামবার— ওয়াটসেনর িববাহ। কন��া  অ�াডামসেক িবেয় কের
ওয়াটসন �কনিসংটেন বাসা ভাড়া িনেয় চেল �গেলন।

 

৩। দা�ত� পব� (১) (ডা. ওয়াটসেনর �থম িববাহ �থেক তাঁর �থম �ীর মৃত��)—

১ নেভ�র, ১৮৮৬-িডেস�র, ১৮৮৭
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নেভ�র, ১৮৮৬-জানুয়াির ১৮৮৭— • শাল�ক ওেডসােত �গেলন ি�পেফর খুেনর

সমাধান করেত (‘A Scandal in Bohemia’)৩

• হল�াে র রাজপিরবােরর �গাপন ঘটনা (‘A Scandal in Bohemia’ ও ‘A Case of
Identity’)

• ি�নেকামািলর অ�াটিকনসন ভাইেদর িবিচ� ঘটনা (‘A Scandal in Bohemia’)

• এর পেরই �চ  পির�েমর ফেল �হামেসর শরীর অসু� হেয় পেড়।

�ফ য়াির-এি�েলর ��, ১৮৮৭—ব�ারন মুপারিটস ও �নদারল�া -সুমা�া �কা ািনর
�কেল াির (‘The Reigate Squires’)

১৪ এি�ল, ম লবার-২৬ এি�ল,

ম লবার, ১৮৮৭— The Reigate Squires-এর অিভযান।

• এই সময়ই �হামস তী�ভােব �কােকন আস  হেয় পেড়ন।

এি�ল-িডেস�র, ১৮৮৭—• প�ারাডল �চ�ােরর িবিচ� ঘটনা (‘The Five Orange
Pips’)

• অেপশাদার িভ াজীবী সংেঘর অিভযান (ঐ)

• �সািফ অ�া ারসেনর গােয়েবর মামলা (ঐ)

• উফা �ীেপ �াইস প�াটারসেনর অিভযান (ঐ)

• কা�ারওেয়ল িবষি�য়ার �কস (ঐ)৪

• িমেসস ��য়ােট�র খুেনর মামলা (‘The Adventure of the Empty House’)

• জঘন� খুিন বাট� ি�েভ -এর মামলা (‘The Adventure of the Norwood Builder’)

২০ �ম, ��বার-

২২ �ম, রিববার ১৮৮৭—‘A Scandal in Bohemia’-র অিভযান।

১৮ �ন, শিনবার-১৯ �ন,

রিববার, ১৮৮৭—‘The Man with the Twisted Lip’-এর অিভযান।

�েনর �শষ-�সে �র ১৮৮৭— • ট�া ারিভল ােবর �কেল াির �থেক কেন�ল
�� ারগা�েক র া (‘The Five Orange Pips’)

• অ ত িতনবার �হামস া �ারা ��ত হন (ঐ)

২৯ �সে �র, বৃহ�িতবার-

৩০ �সে �র, ��বার, ১৮৮৭— ‘The Five Orange Pips’-এর অিভযান।

অে াবর, ১৮৮৭ (�থম স াহ)— • িম ইথােরেজর িন�ে শ রহস� (‘A Case of
Identity’)

• িম জন � -র সে  সামান� �বাঝাপড়া (‘The Red-Headed League’)

অে াবর, ১৮৮৭ (ি�তীয় স াহ)— • ডানডাস িবে দ মামলা (‘A Case of
Identity’)
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• মােস�িলেসর জিটল �ঘ�টনা (ঐ)

১৮ অে াবর, ম লবার-

১৯ অে াবর, বুধবার, ১৮৮৭— ‘A Case of Identity’-র ঘটনা।

২৯ অে াবর, শিনবার-

৩০ অে াবর, রিববার, ১৮৮৭— ‘The Red-Headed League’-এর মামলা।

নেভ�র, ১৮৮৭ (ি�তীয় স াহ)— িভ র স�ােভেজর মামলা (‘The Adventure of
the Dying Detective’)

১৯ নেভ�র, ১৮৮৭, শিনবার— ‘The Adventure of the Dying Detective’-এর
ঘটনা।

২৭ িডেস�র, ১৮৮৭, ম লবার— ‘The Adventure of Blue Carbuncle’-এর
অিভযান।

৩০ িডেস�র, ১৮৮৭, ��বার— �থম িমেসস ওয়াটসেনর মৃত��।

 

৪। �ত�াবত�ন পব� (ডা ওয়াটসেনর �বকার ি�ট িফের আসা �থেক �মির মর�ােনর সে�
পুনিব�বাহ)

জানুয়াির, ১৮৮৮-১ �ম, ১৮৮৯, বুধবার

জানুয়াির, ১৮৮৮ (�থম স াহ)— �িট �কস, যােত �হামস ইনে�কটর
ম�াকেডানা�েক সাহায� কেরন (‘The Valley of Fear’)

৭ জানুয়াির, ১৮৮৮, শিনবার-

৮ জানুয়াির, ১৮৮৮, রিববার— ‘The Valley of Fear’-এর অিভযান।

৩ এি�ল, ১৮৮৮, ম লবার— পিততা এমা এিলজােবেথর নৃশংস হত�া যা �হায়াই
চ�ােপল মাড�ার নােম খ�াত।

৭ এি�ল, ১৮৮৮, শিনবার— ‘The Yellow Face’-অিভযান।

এি�েলর �শষ-�ম-র �থম, ১৮৮৮— ভ�ািটক�ান ক�ািমওর িবিচ� ঘটনা৫ (The
Hound of the Baskervilles)

৭ অগা�, ১৮৮৮, ম লবার— �হায়াইচ�ােপেল ি�তীয় খুন। মৃতা আবার এক পিততা।
নাম মাথ�া ট�াবরাম।

৩১ অগা�, ১৮৮৮, ��বার— �হায়াইচ�ােপেল আরও এক পিততার হত�া। নাম
�মির অ�ান িনকলস।

�সে �র, ১৮৮৮-র আেগ— • িমেসস �সিসল ফর�ােরর গৃহ�ািল সমস�া৬ (‘The
Sign of the Four’)

• এক মিহলাঘিটত মামলা (ঐ)

• িবশপেগেটর র  মামলা (ঐ)

bo
ie

rp
at

hs
ha

la
.b

lo
gs

po
t.c

om



• বাত�াবহ ম�ােনজার উইলসেনর �ছা  মামলা (‘The Hound of the Baskervilles’)

৩ �সে �র, �সামবার-

৮ �সে �র, শিনবার, ১৮৮৮— খামার বািড়র মামলা (‘The Greek Interpreter’)

৮ �সে �র, ১৮৮৮, শিনবার— �হায়াইটচ�ােপেল অ�ািন চ�াপমান নােম এক
পিততার হত�া।

১০ �সে �র, �সামবার-

১৫ �সে �র, শিনবার, ১৮৮৮—ফরািস উইেলর মামলা (‘The Sign of the Four’)

১২ �সে �র, ১৮৮৮, বুধবার— ‘The Greek Interpreter’-এর অিভযান।

১৮ �সে �র, ম লবার-

২১ �সে �র, ��বার, ১৮৮৮—‘The Sign of the Four’-এর অিভযান।

২৫ �সে �র, ম লবার-

২০ অে াবর, শিনবার, ১৮৮৮— ‘The Hound of the Baskervilles’-এর অিভযান।

২৬ �সে �র, ১৮৮৮, বুধবার— জািলয়ািত ও �াকেমিলং-এর মামলা (‘The

Hound of the Baskervilles’)৭

৩০ �সে �র, ১৮৮৮, রিববার—�হায়াইটচ�ােপেল এিলজােবথ �াইড নােম এক
পিততার হত�া। একই িদেন অ�ালেগেট ক�াথিরন এেডাস নােম আরও এক পিততার
নৃশংস হত�াকা ।

৯ নেভ�র, ��বার-

১১ নেভ�র, রিববার, ১৮৮৮— �মির �জন �কিল নােম এক পিততার হত�া
�হায়াইটচ�ােপেল। �থমবার জ�াক দ� িরপােরর িচিঠ এল।

২০ অে াবর, শিনবার-

নেভ�েরর �শষ, ১৮৮৮—• ননেপিরল ােব কেন�ল আপউেডর তাস �কেল াির৮

(‘The Hound of the Baskervilles’)

• মাদাম মঁেপিসয়র �ভ�াগ�জনক ঘটনা (ঐ)৯

১৮৮৮-র �শষ �থেক

১৮৮৯-এর ��—আ�াস পারভার �ঘ�টনা (‘The Adventure of the Veiled
Lodger’)

৫ এি�ল, ��বার-

২০ এি�ল, শিনবার, ১৮৮৯— ‘The Adventure of the Copper Beeches’-এর
ঘটনা

১�ম, ১৮৮৯, বুধবার— ওয়াটসন ও �মির মর�ােনর িববাহ, ওয়াটসেনর বাসা ভাড়া
িনেয় প�ািডংটন গমন ও ত পসার বৃি ।
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৫। দা�ত� পব�(২) (ওয়াটসেনর ি�তীয় িববাহ �থেক শাল�ক �হামেসর অ�ধ�ান)

১ �ম, ১৮৮৯ বুধবার-৪ �ম, ১৮৯১, �সামবার

৮ �ন, শিনবার-

৯ �ন, রিববার, ১৮৮৯— ‘The Boscombe Valley Mystery’-র ঘটনা।

১৫ �ন, ১৮৮৯, শিনবার— ‘The Stockbroker’s Clerk’-এর অিভযান।

�লাই, ১৮৮৯— • ি�তীয় দােগর ি�তীয় অিভযান (‘The Naval Treaty’)

• া  ক�াে েনর অিভযান (ঐ)

৩০ �লাই, ১৮৮৯, ম লবার— �ছােটা একিট খুেনর রহস� (‘The Naval Treaty’)

৩০ �লাই, ম লবার-

১ অগা�, বৃহ�িতবার, ১৮৮৯— ‘The Naval Treaty’-র অিভযান।

অগাে�র �শষ স াহ, ১৮৮৯— জািলয়াত লি র িবিচ� ঘটনা (‘The Cardboard
Box’)

৩১ অগা�, শিনবার-

২ �সে �র, �সামবার, ১৮৮৯— ‘The Cardboard Box’-অিভযান।

৭ �সে �র, শিনবার-

৮ �সে �র, রিববার, ১৮৮৯— ‘The Adventure of the Engineer’s Thumb’-এর
অিভযান।

১১ �সে �র, বুধবার-১২

�সে �র, বৃহ�িতবার, ১৮৮৯— ‘The Crooked Man’-অিভযান।

১৮৮৯-এর �শষ ভাগ— • ি�তীয় দােগর ত�তীয় অিভযান।

• কেন�ল ক�া�থারেক বি  কের রাখা (‘The Adventure of Wisteria Lodge’)

িডেস�র, ১৮৮৯— • কেন�ল ওয়ারবাট�েনর পাগলােমা১০(The Adventure of
Wisteria Lodge)

• জািলয়াত আিচ� ��ামেফাড�েক পাকড়াও (The Adventure of the Solitary Cyclist)

• ‘The Adventure of the Sealed Room’ (উৎস-ঐ)

২৪ মাচ�, �সামবার-

২৯ মাচ�, শিনবার, ১৮৯০— ‘The Adventure of Wisteria Lodge’-এর অিভযান।

২৫ �সে �র, বুধবার-

৩০ �সে �র, ম লবার, ১৮৯০— ‘Silver Blaze’-এর ঘটনা।

িডেস�র, ১৮৯০-এর আেগ— • িবষ িবেশষ  মরগােনর মামলা (‘The Adventure
of the Empty House’)

• অ ুত �ৃিতশি  স  �মিরিডউর মামলা (ঐ)
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• ম�ািথউর মামলা (ঐ), �য চ�ািরং �েসর িব�ামকে  এক ঘুিসেত �হামেসর বাঁ-�দ
উপেড় �ফেলিছল।

১৯ িডেস�র, ��বার-

২০ িডেস�র, শিনবার, ১৮৯০— ‘The Adventure of the Beryl Coronet’-এর
ঘটনা।

িডেস�েরর �শষ স াহ, ১৮৯০—��াি েনিভয়ার রাজ পিরবােরর মামলা (‘The
Adventure of the Final Problem’)

িডেস�র, ১৮৯০-মাচ� ১৮৯১— ফরািস সরকােরর �গাপন মামলা (‘The Adventure
of the Final Problem’)

২৪ এি�ল, ��বার-৪ �ম,

�সামবার, ১৮৯১—‘The Adventure of the Final Problem’. �িনয়া জানল �হামস
মৃত।

 

৬। �হামেসর অ�ধ�ান পব�

৪ �ম, ১৮৯১, �সামবার-৫ এি�ল, ১৮৯৪, বৃহ�িতবার

�ন, ১৮৯১— • ওয়াটসন প�ািডংটেনর ব�াবসা িটেয় �কনিসংটেন পুেরােনা
��াকিটস �� করেলন, যােত �লখােলিখেত �বিশ সময় িদেত পােরন।

• �হামস সাইগারসন নােম �সিটেন পািড় িদেলন ও আইিরন অ�াডলােরর সে  �দখা
করেলন।

�লাই, ১৮৯১— ‘��া ’ ম�াগািজেন �হামেসর �ছােটা �ছােটা কািহিন িল ছাপা হেত
লাগল।

১৮৯১-�সে �র ১৮৯৩—’সাইগারসন নােম নরউইিজয়ােনর অ ুত কা কারখানা’

১৮৯১-এর �শষ

অথবা ১৮৯২-এর ��—ওয়াটসেনর ি�তীয় �ী �মির মর�ােনর �দেরােগ মৃত��।

১৮৯২-এর �শষ— িনউ জািস�র �হােবােকেন শাল�ক-আইিরেনর একমা� স ান িনেরার
জ ।

�সে �র-নেভ�র ১৮৯৩— �হামেসর পারস� �মণ, ম া গমন ও ওম�রমােন
খিলফার সে  �মালাকাত।

নেভ�র ১৮৯৩-মাচ� ১৮৯৪— �াে র ম েপিলয়াের �হামস আলকাতরার িবিভ
উপজাত �ব� িনেয় গেবষণা কেরন।

 

৭। পুনরাগমন পব� (�হামেসর আগমন �থেক ওয়াটসেনর ত�তীয় িববাহ)

৫ এি�ল, ১৮৯৪, বৃহ�িতবার-৪ অে�াবর, ১৯০২, শিনবার
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৫ এি�ল, ১৮৯৪, বৃহ�িতবার—‘The Adventure of the Empty House’-এর
ঘটনা।

�ম, ১৮৯৪— ওয়াটসন �কনিসংটেনর ব�াবসা �বেচ আবার �বকার ি�েট িফের এেলন।

১৪ নেভ�র, বুধবার-১৫ নেভ�র,

বৃহ�িতবার, ১৮৯৪— ‘The Adventure of the Golden Pince-Nez’-এর ঘটনা।

এি�ল-িডেস�র, ১৮৯৪—• লাল �জাঁক ও ব�া ার �সিবর মৃত��র িবিচ� ঘটনা (The
Adventue of Golden Pince-Nez)

• অ�ােডলট নেদর �ঘ�টনা (ঐ)১১

• ি�থ মিট�মােরর িবখ�াত মামলা (ঐ)

• বুেলভােড�র খুিন �েরটেক পাকড়াও (‘The Adventure of Wisteria Lodge’)

• ডাচ বা�জাহাজ-এর িবিচ� ঘটনা (‘The Adventure of the Norwood Builder’)

৫ এি�ল, ��বার-৬ এি�ল,

শিনবার, ১৮৯৪— ‘The Adventure of the Three Students’-এর ঘটনা।

এি�েলর মাঝামািঝ, ১৮৯৫— তামাক ব�বসায়ী িভনেস  হােড�েনর িবিচ� মামলা
(‘The Adventure of the Solitary Cyclist’)

১৩ এি�ল, শিনবার এবং

২০ এি�ল শিনবার, ১৮৯৫— ‘The Adventure of Solitary Cyclist’-এর ঘটনা।

�ম-�ন, ১৮৯৫— • কািড�নাল �টাসকার আকি�ক মৃত�� রহস� (‘The Adventure of
Black Peter’)

ক�ানাির ��নার, �ধ�ষ� অপরাধী উইলসেনর অ�াের� (ঐ)১২

৩ �লাই, বুধবার-৫ �লাই,

��বার, ১৮৯৫— ‘The Adventure of Black Peter’-এর ঘটনা।

�লাই, ১৮৯৫— মামলার কােজ �হামস নরওেয় �গেলন (‘The Adventure of Black
Peter’)

২০ অগা�, ম লবার-২১

অগা� বুধবার, ১৮৯৫— ‘The Adventure of the Norwood Builder’-এর ঘটনা।

নেভ�র, ১৮৯৫-এর আেগ— • জািলয়াত িভ র িলে র মামলা (‘The Adventure
of the Sussex Vampire’)

• িবষা  সরীসৃেপর িবিচ� ঘটনা (ঐ)

• হাত�িড় ��কারক িভগােরর মামলা (ঐ)

• সাক�ােসর �খলুেড় িভে ািরয়ার মামলা (ঐ)

• ত�ণ জািলয়াত আথ�ার �নটেনর মামলা (‘The Adventure of the Missing Three
Quarter’)
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• �হনির �নটেনর মামলা, �হামস যােক ফাঁিসেত �ঝালােত সাহায� কেরন (ঐ)

২১ নেভ�র, বৃহ�িতবার-২৩

নেভ�র, শিনবার, ১৮৯৫— ‘The Adventure of the Bruce-Partington Plans’.

১৮৯৫-এর �শষ-

১৮৯৬-এর অে াবর— শাল�িকয়ানরা এেক বেলন The Missing Year. এসময় �হামস
কী কেরিছেলন, তা িনেয় ওয়াটসন অ ুতভােব নীরব। গেবষকেদর মেত দাদা
�শিরনেফাড� এসময় এক খুেনর মামলায় �ফ�েস যান। তােক বাঁচােত �হামসেক
কালাজা�রও সাহায� িনেত হেয়িছল।

অে াবর, ১৮৯৬— ‘The Adventure of the Veiled Lodger’-এর ঘটনা।

১৯ নেভ�র, বৃহ�িতবার-

২১ নেভ�র, শিনবার, ১৮৯৬— ‘The Adventure of the Sussex Vampire’-এর
ঘটনা।

৮ িডেস�র, ম লবার-১০

িডেস�র, বৃহ�িতবার, ১৮৯৬— ‘The Adventure of the Missing Three-
Quarter’-এর ঘটনা।

২৩ জানুয়াির, ১৮৯৭-এর আেগ— ��ানিল হপিকে র সে  চারিট মামলায়
অংশ�হণ।

২৩ জানুয়াির, ১৮৯৭, শিনবার— ‘The Adventure of the Abbey Grange’-এর
ঘটনা।

১৬ মাচ�, ১৮৯৭-এর আেগ— ডা মুর আগােরর মামলা (‘The Adventure of the
Devil’s Foot’)

১৬ মাচ�, ম লবার-

২০ মাচ�, শিনবার, ১৮৯৭— ‘The Adventure of the Devil’s Foot’-এর ঘটনা।

২৭ �লাই, বুধবার-

১৩ অগা�, শিনবার, ১৮৯৮— ‘The Adventure of the Dancing Men’.

�লাই, ১৮৯৮— �ই �কাপিটক ক�লপিতর িবিচ� ঘটনা (‘The Adventure of the
Retired Colourman’)

২৮ �লাই, বৃহ�িতবার-

৩০ �লাই, শিনবার, ১৮৯৮— ‘The Adventure of the Retired Colourman’-এর
ঘটনা।

৫ জানুয়াির, বৃহ�িতবার-

১৪ জানুয়াির, শিনবার, ১৮৯৯— ‘The Adventure of Charles Augustus
Milverton’-এর মামলা।
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২০ �ম, ১৮৯৯, শিনবার— �বািজ�য়ার িবখ�াত কােলা মু া চ�ির (‘The Adventure of
the Six Napoleons’)

৮ �ন, ��বার-

১০ �ন, রিববার, ১৯০০— ‘The Adventure of Six Napoleons’-এর ঘটনা।

�ন, ১৯০০— ক -িস লটন জািলয়ািত মামলা (‘The Adventures of Six
Napoleons’)

৪ অে াবর, বৃহ�িতবার-

৫ অে াবর, ��বার, ১৯০০— ‘The Problem of Thor Bridge’.

�ম, ১৯০১-এর �থম িদক— • �ফরাস দিলেলর মামলা১৩ (‘The Adventures of the
Priory School’)

• আেবরগােভিনর খুন (ঐ)

১৬ �ম, বৃহ�িতবার-

১৮ �ম শিনবার, ১৯০১— ‘The Adventure of Priory School’-এর মামলা।

িডেস�র, ১৯০১— িম �ফয়ারেডল হবেসর সামান� ঘটনা (‘The Adventure of the
Red Circle’)

�ম, ১৯০২-এর আেগ— মু�ািবেদর অ ুত মামলা (‘The Adventure of Shoscombe
Old Place’)

৬ �ম, ম লবার-

৭ �ম বুধবার, ১৯০২— ‘The Adventure of Shoscombe Old Place’.

২৬ �ন, বৃহ�িতবার-

২৭ �ন, ��বার, ১৯০২— ‘The Adventure of the Three Garridebs’.

�ন, ১৯০২— বৃ  আ�াহােমর ভয়াবহ ঘটনা (‘The Disappearance of Lady
Frances Carfax’)

১ �লাই, ম লবার-

১৮ �লাই, ��বার, ১৯০২— ‘The Disapperance of Lady Frances Carfax’-এর
ঘটনা।

�লাই, ১৯০২, �শষিদক— ওয়াটসন ক�ইন অ�ান ি�েট িনেজর বাসা ভাড়া কের চেল
যান।

৩ �সে �র, বুধবার-

১৬ �সে �র, ম লবার, ১৯০২— ‘The Adventure of the Illustrious Client’-এর
ঘটনা।

২৪ �সে �র, বুধবার-২৫

�সে �র, বৃহ�িতবার, ১৯০২— ‘The Adventure of the Red Circle’-এর
মামলা।
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৪ অে াবর, ১৯০২, শিনবার— ওয়াটসেনর ত�তীয় িববাহ ও পুনরায় ডা াির ব�াবসা
��।

 

৮। সহেযািগতার �শষ বছর

জানুয়াির-অে�াবর ১৯০৩

জানুয়াির, ১৯০৩-এর িঠক আেগ— •চম�েরাগ িবেশষ  স�ার �জমস স ােস�র মামলা
(‘The Adventure of the Blanched Soldier’)

• �জমস ওয়াই�ার িফের এেলন (ঐ)

• ত�িক�র সুলতােনর মামলা (ঐ)

৭ জানুয়াির, বুধবার-

১২ জানুয়াির, �সামবার, ১৯০৩— ‘The Adventure of the Blanched Soldier’-এর
মামলা।

২৬ �ম, ১৯০৩-এর আেগ— �হালবন� বােরর সামেন পািক� েদর খুেনর মামলা (‘The
Adventure of the Three Gables’)

২৬ �ম, ম লবার-

২৭ �ম, বুধবার, ১৯০৩—‘The Adventure of Three Gables’-এর ঘটনা।

�ী�, ১৯০৩— • বৃ  ব�ারন ডসেনর মামলা (‘The Adventure of the Mazarin
Stone’)

• ‘The Adventure of the Mazarin Stone’-এর মামলা।

৬ �সে �র, রিববার-

২২ �সে �র, ম লবার, ১৯০৩— • ‘The Adventure of the Creeping Man’-এর
ঘটনা।

অে াবর, ১৯০৩-এর আেগ— • রাজৈনিতক, লাইটহাউস এবং এক করেমারা
সং�া  িতনিট মামলা (‘The Adventure of the Veiled Lodger’)

• অ�ািলিসয়া কাটােরর িবিচ� ঘটনা (‘The Problem of Thor Bridge’) ১৪

• ইসােডারা �পরসােনার মামলা (ঐ)

• কাউ  ফন ও সু ��ফান�াইনেক র া (‘His Last Bow’)

৮ অে াবর, ১৯০৩, বৃহ�িতবার—��নটন, িনউ জািস�েত আইিরন অ�াডলােরর মৃত��।

 

৯। �শষ পব�—

১৯০৯-১৯৫৭

২৭ �লাই, ম লবার-

৩ অগা�, ম লবার, ১৯০৯— ‘The Adventure of the Lion’s Mane’-এর ঘটনা।
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১৯১২-১৩— িশকােগার িম আলটামে র �কস (‘His Last Bow’)

২ অগা�, ১৯১৪, রিববার—‘His Last Bow’-এর অিভযান।

১৯২০—কন�ানিটেনাপল গমন।

২৪ �লাই, ১৯২৯, বুধবার— ডা জন এইচ ওয়াটসেনর মৃত��।

১৯৩৯-৪৫— ি�তীয় িব�যুে র সময় সরকারেক �গাপেন সাহায�।

১৯ নেভ�র, ১৯৪৬, ম লবার— মাই�ফট �হামেসর মৃত��।

৬ জানুয়াির, ১৯৫৭, রিববার— শাল�ক �হামেসর মৃত��।

 

______

 

১. জন িডকসন কার ও অ�াি�য়ান �কানান ডেয়ল-এর �লখা ‘The Exploits of
Sherlock Holmes’-এ ঘটনািট ‘The Adventure of the War Gamblers’ নােম
�কািশত।

২. ‘The Adventure of Red Widow’. উৎস ঐ।

৩. ‘The Adventure of the Seven Clocks’. উৎস ঐ।

৪. ‘The Adventure of the Gold Hunter’. উৎস ঐ।

৫. এই কািহিনেত ওয়াটসেনর ি�তীয়বার �চাট লােগ বেল অেনেক মেন কেরন।

৬. রবাট� �কইথ এই ঘটনা িনেয় ‘Who was Cecil Forrester?’ নােম একিট
�ব  �লেখন।

৭. ‘The Advenure of the Two Women’. উৎস ঐ।

৮. ‘The Adventure of the Abbas Ruby’. উৎস ঐ।

৯. ‘The Adventure of the Black Baronet’. উৎস ঐ।

১০. ‘The Adventure of the Sealed Room’. উৎস ঐ।

১১. ‘The Adventure of Fanlkes Rath’. উৎস ঐ।

১২. ‘The Adventure of the Deptford Horror’. উৎস ঐ।

১৩. ‘The Advenure of the Demon Angles’. উৎস ঐ।

১৪. ‘The Advenure of the Higate Miracle’. উৎস ঐ।
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কািহিনপি

(�কাশকাল অনুযায়ী)
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শাল�ক �হামেসর অেচনা অিভযান

 

ডেয়েলর �লখা �হামস কািহিন বলেলই ছা া িট �ছােটাগ� আর চারিট উপন�ােসর কথা
মাথায় আেস। �হামিসয়ানরা এই ষাটিট কািহিনেক একে� Sherlock Holmes Canon
অথবা Holy Scripture নাম িদেয় থােকন। িক  �য়ং ডেয়ল িক মা� ষাটিট কািহিনেতই
�হাসমেক �বঁেধ �রেখিছেলন?

িবেশষ েদর ধারণা �বশ িকছ� �হামস কািহিন হািরেয় �গেছ, অসমা  �থেক �গেছ;
িকছ� বা এতটাই নগণ� �য �নহাতই উেপি ত, আবার িকছ� অিভযােন �হামস আেছন,
যিদও তা সাঁেট �বাঝােনা হেয়েছ— তাঁর নাম না কের। এই অধ�ােয় �সইসব অেচনা
অিভযানেদর এক ঝলক �দেখ �নব।

 

�ছােটাগ�—

১। The Field Bazaar (১৮৯৬)— এিডনবরা িব�িবদ�ালেয় একিট ফা  �তালার
অনু�ান উপলে  এই অণুগ�িট �লখা। ডেয়ল িব�িবদ�ালেয়র ম�াগািজেনর জন� এিট
�লেখন। কািহিনেত ওয়াটসন িব�িবদ�ালয় �থেক ম�াগািজেন �লখার আ�ান পান।
��কফাে�র �টিবেল বেস �হামস িচিঠিট না খুেলই িচিঠর িবষয়ব� ও ��রক স েক� িঠক
অনুমান কেরন। ব� �হামস কািহিনর মেতা এিটরও �� হয় �াতরােশর সময়— যিদও
�সই অনুমােনই কািহিনর সমাি । বাংলায় গ�িট অনুবাদ কেরন ধরণী �ঘাষ, যা পাি ক
আন েমলায় ছাপা হেয়িছল।

 

২। The Lost Special (১৮৯৮)— ১৮৯৪�ত �হামসেক খুন করার পরও ডেয়ল
‘��া ’-এ �গােয় া গ� িলখেত থােকন। তেব তােদর মেধ� �সরা অবশ�ই এ গ�িট।
একিট ��ন �িট ��শেনর মেধ� আচমকা কপূ�েরর মেতা উেব যায়। আপাতদৃি�েত অস�ব
এ রহস� সমাধােন সবাই যখন ব�থ� তখন এক অেপশাদার যুি িবেদর একিট িচিঠ
পুিলেশর কােছ আেস যােত �গাটা ঘটনার ব�াখ�া �দওয়া হেয়েছ। গেবষকেদর মেত ইিন
�হামস ছাড়া �কউ হেতই পােরন না। � িচিঠেতই �দওয়া িছল। �সই যুি িবদ
িলেখিছেলন, ‘Once one has eliminated the impossible…‘ �চনা �চনা লাগেছ?

 

৩। The Man with the Watches (১৮৯৮)— এিটও একই বছর ‘��া ’-এ
�কািশত হয়। �রেলর কামরায় একজন মৃত মানুষেক পাওয়া যায়, যার জ�ােকেটর
পেকেট ছ-িট ঘিড়। আবার এক অেপশাদার �গােয় া এেস চমৎকার একিট সমাধান
বাতলান। যিদও িকছ�িদন পর িতিন একিট �বনািম িচিঠ পান যােত �লখা তাঁর সমাধান
অসামান�, যিদও �গাটাটাই ভ�ল। তারপর িচিঠেত আসেল কী হেয়িছল তা বলা আেছ।
গেবষকেদর মেত এই �গােয় াও �হামস।

 

৪। How Watson Learned the Trick (১৮২৪)— রািন �মিরর পুত�েলর বািড়র
লাইে�িরর জন� িবিভ  �লখক ‘অিরিজনাল’ �লখা �দন। ডেয়লও �সই খুেদ বইেয়র জন�
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৫০৩ শে র এই গ�িট �লেখন। যিদও ২৮ বছর পের �লখা, তবু �গাটা গে�র মুড �সই
Field Bazaar-এর মেতাই। এখােনও ঘটনা ঘটেছ �াতরাশ �টিবেল তেব �হামস নয়,
ওয়াটসন এখােন অনুমােনর �চ�া চালাে ন শাল�েকর প িত �মেন। এিটই একমা�
�হামস কািহিন যা পুেরাটা ত�তীয় পু�েষ �লখা। বাংলায় এিটরও অনুবাদ কেরেছন ধরণী
�ঘাষ।

 

�ব�, সা�াৎকার ইত�ািদ—

১। Some Personalia about Mr Sherlock Holmes (১৯১৭)— ‘��া ’ ম�াগািজেন
বেড়ািদন উপলে  এই �ব িট �লেখন ডেয়ল। এেত �থমবার �হামস স েক� তাঁর
ধ�ানধারণা িবশেদ আেলাচনা কেরন িতিন।

 

২। The Truth about Sherlock Holmes (১৯২৩)— কিলয়ার’স উইকিলেত এই
�বে র িবষয় িছল কীভােব �হামস চির�িটেক ক�না করেলন ডেয়ল।

 

৩। Mr Sherlock Homes to His Readers (১৯২৭)— �সরা শাল�েকর অিভযােনর
�য �িতেযািগতা ‘��া ’ ম�াগািজেন হেয়িছল, তার ভ�িমকা িহেসেব এই �ব িট �লেখন
ডেয়ল। পের এিট �িট অনুে দ বাদ িদেয় ‘The Case Book of Sherlock Holmes’-এ
�ান পায়।

 

৪। How I Made my List (১৯২৭)— আেগর �ব িটর িসক�েয়ল বলা চেল। এখােন
ডেয়ল তাঁর িনেজর ি�য় একডজন �হামেসর কািহিনর একিট তািলকা এবং �কন িতিন
এেদর �বেছেছন, তাঁর কারণ জানান।

(ডেয়েলর �লখা �হামস নাটকেদর কথা এখােন আেলািচত হল না। তােদর উে�খ
িনিদ�� অধ�ােয় রেয়েছ)
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শাল�ক �হামেসর �লখােলিখ

�ধু ডা ওয়াটসনই নন, �হামস িনেজও �লখােলিখ করেতন। সিত� বলেত, ওয়াটসেনর
সে  আলাপ হওয়ার আেগ �থেকই, িবেশষ কের যখন িতিন মে  ি�েট বাসা ভাড়া
িনেয়িছেলন। পাঠেকর হয়েতা মেন থাকেব, �বকার ি�েটর বািড়েত আসার িকছ�িদেনর
মেধ�ই শাল�েকর �লখা একিট �ব  ওয়াটসেনর �চােখ পেড়— নাম ‘The Book of
Life’. �ধু �ব ািনক �ব ই নয়, His Last Bow �ে র �িট কািহিন ‘The Adventure of
Blanched Soldier‘ এবং ‘The Adventure of the Lion’s Man‘-ও �হামেসর �লখা
�থেকই জানেত পাির। �হামিসয়ানরা এখনও অবিধ �হামেসর �লখা দশিট �ব  ও �িট
কািহিনর স ান িদেয়েছন। নীেচর তািলকায় তা িব�ািরত ভােব �দওয়া হল—
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এই এক ডজন �লখা িদেয়ই এ অধ�ায় �শষ করা �যত। িক  �গল না, তার কারণ
�ায় সারাজীবন ধের �হামস অপরাধিব ােনর খঁুিটনািট তথ� সং�হ কের �য ম�াগনাম
ওপাসিট িলখেত �চেয়িছেলন, �ভ�াগ�বশত �সিট ছাপা হয়িন। বইিট �শষ কের �কাশেকর
কােছ পাঠােনার আেগ আচমকা শাল�েকর মৃত�� ঘেট। বইিটর নাম িঠক হেয়িছল The
Whole Art of Detection. ১৯৪০ সােল বইিটর টাইটল �পজও ছাপা হেয়িছল। ফ�লওয়াথ�
��স �থেক ছাপা হওয়ার কথা িছল বইিটর। টাইটল �পেজ �হামেসর িডি� িহেসেব M D
এবং M Z �দখা যাে । M D হল ড র অব �মটা�েবালিজ (ধাঁধা/সমস�া সমাধান
িবদ�া) এবং M Z হল Master of Zetcties অথ�াৎ অনুস ােনর দ  কািরগর। বইিটেত
ছিব আঁকার কথা িছল ত�ণ িশ�ী মাই�ফট �শিরনেফাড� ভােন�ৎ-এর, িযিন মামার বািড়র
িদক �থেক �হামেসর ভাগেন। িক  ি�তীয় িব�যু  ও �হামেসর মৃত��েত অপরাধিব ােনর
এই �সরা বইিট আজ অবিধ িদেনর আেলার মুখ �দেখিন।
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