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পথৃিবীর প্রিম গ োয়েন্দো কোথিথি 

  

তেোমরো সবোই নিশ্চয়ই নিটেকনেভ গল্প শুিটে ভোটলোবোটসো। তকবল তেোমরো তকি, 

পৃনিবীর সব তেটেই এ-টেনির গটল্পর আের আটে। অটিক তলখক তকবল নিটেকনেভ 

কোনিনি নলটখই অমর িটয়টেি। বোাংলোটেটের পুটরোটিো গটল্প ও রূপকিোটেও তগোটয়্ো-

কোনিনির 

  

অল্পনবস্তর নবটেষভোটলো তগোটয়্োর গল্প মোিুটষর সূক্ষ্মেৃনি ও বুনধিডিগোর 

  

আধুনিক ভোটলো তগোটয়্োর গল্প বলটে কেকগুটলো চমকেোর ঘেিোর সমনি তবো়োয় িো  

কোরি, প্রধোিে েোর উটেেয িটে, মোিুটষর সূক্ষ্মেৃনি ও বুনধিডর তখলো তেখোটিো। পোশ্চোেয 

তেটে আধুনিক তগোটয়্োকোনিনির স্রিো বটল আটমনরকোি তলখক এিগোর অযোটলি তপোর 

িোম করো িয়। নেনি মোত্র গুনে নেটিক তেোে-টেোে তগোটয়্োর গল্প নলটখ তগটেি, নক্ 

প্রটেযকনে গল্পই অপূবব! তসগুনল কোল্পনিক গল্প িটলও সনেযকোর তগোটয়্োরোও তয েো 

পটি় নেক্ষো লোভ করটে পোটর, এমি প্রমোিও পোওয়ো নগটয়টে। 

  

একবোর আটমনরকোি একনে তমটয় খুি িয়। েোই নিটয় চোনরনেটক মিো সোি়ো পটি় তগল। 

নক্ অটিক তচিোর পটরও পুনলে খুনিটক ধরটে পোরটল িো। েখি তপো সোটিব তসই খুি 

অবলম্বি কটর একনে তেোেগল্প নলখটেি। প্রিমেো সকটলই গল্প নিসোটবই েোটক ্রহিি 

করটল। নক্ নকেুনেি পটর সনেযকোর খুটির সটজ ়নি়ে একোনধক বযনি তযসব কিো 

প্রকোে কটর নেটল েোটে ়োিো তগল তয, তপো-সোটিটবর সৃি কোল্পনিক নিটেকনেটভর 

সট্ি ও অিুমোিই সেয! 

  

ইাংটর় তলখক সযোর আিবোর কিযোি িইটলর িোম আ় তক িো ়োটি? েোর তলখো েোলবক 

তিোমটসর গল্প পৃনিবীর সব তেটেই েনি়টয় পটি়টে। নক্ এিগোর অযোটলি তপো যনে 
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তগোটয়্োর গল্প িো নলখটেি, েোিটল েোলবক তিোমটসর িোম আ় তকউ শুিটে তপে নকিো 

সট্ি! 

  

েটব, আসটল আধুনিক তগোটয়্ো কোনিনির উৎপনি িটয়টে আঠোটরো েেোব্দীটে ফরোনস 

তেটে। তেোমরো এখিও ভলেোটরর বই পটি়োনি তবোধিয়? রুটেো িোটম আর এক ফরোনস 

তলখটকর সটজ ভলেোটরর রচিো ফরোনস নবপ্লটবর মূটল কো় কটরনেল যটিি। এই 

ভলেোটরর একখোনি উপিযোস আটে, েোর িোম–়যোি উইগ। তসই উপিযোটস তেখো যোয়, 

রোনির ককুরু ও রো়োর তঘোি়ো িোনরটয় তগল, নক্ ়যোিউইগ পটির উপটর তকবল েোটের 

পেনচহ্ন তেটখ বটল নেটল, ককুরুেো মেো িো মোনে, তসেো তকোি ়োটের, েোর বোচ্চো িটয়টে 

নকিো। ও েোর লযো় কে বি় এবাং তঘোি়োর আকোর কে উচঁু, েোর পো তখোঁি়ো নকিো প্রভৃনে 

আরও অটিক আশ্চযব কিো। 

  

এই ়যোিউইটগর বুনধিড-টকৌেটল রো়ো তকমি কটর সোধু তকোষোধযক্ষ তপটয়নেটলি, তস 

গল্পেোও তেোিবোর মটেো। 

  

একনেি রো়ো দুঃখ কটর বলটলি, ়োি়উইগ, আ় পযবন্ত আনম তকোিও সোধু তকোষোধযক্ষ 

তপলুম িো। যোটক তকোষোধযটক্ষর পে নেই, তস-ই দিোটে েোকো চুনর কটর। েুনম তেো এে 

বুনধিডমোি, সোধু তকোষোধযক্ষ পোওয়ো যোয় তকমি কটর, বলটে পোটরো? 

  

়যোিউইগ বলটল, পোনর মিোরো়! তয সবটচটয় ভোটলো িোচটে পোরটব, তস-ই সোধু 

তকোষোধযক্ষ। 

  

রো়ো বলটলি, পোগটলর মটেো কী তয বটলো, নঠক তিই! ভোটলো িোনচটয় িটলই সোধু িটব? 

যো িয় েোই! 

  

়যোিউইগ বলটল, আমোর কিো সেয নকিো পরীক্ষো কটর তেখুি িো! আনম যো-যো বনল েোর 

বযবস্থো কটর নেি। 

  

কী বযবস্থো? 
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রো়সভোর পোটের একখোিো ঘটর রোনে রোনে নিটর-চুনি-পোন্নো তরটখ নেি। েোরপর যোরো 

আপিোর তকোষোধযক্ষ িওয়োর ়টিয েরখোস্ত কটরটে, েোটের এটক এটক তসই ঘটর ুুটক 

সভোয় আসটে বলুি। ঘটরর বোইটর তসপোই পোিোরো নেক, নক্ নভেটর তযি তকউ িো 

িোটক। 

  

রো়ো েখনি ়যোিউইটগর কিোমটেো সব বযবস্থো কটর নেটলি। 

  

নিনেবি নেটি যোরো তকোষোধযটক্ষর পে চোয় েোরো প্রটেযটকই তসই র্নগগৃটির নভের নেটয় 

এটক এটক রো়সভোয় এটস েোঁি়োল। 

  

রো়ো বলটলি, তেোমরো তকোষোধযক্ষ িটে চোও? তবে, েো িটল িোচ আরম্ভ কটরো। তস কী 

মিোরো়! িোচটে িটব? 

  

িযোঁ, িযোঁ, তয িোচটব িো েোর আটবেিও ্রহোিয িটব িো। ধটরো িোচ! 

  

রো়োর নসাংিোসটির নপেটি েোঁনি়টয় ়যোিউইগ তেখটল, তকোষোধযক্ষ পেপ্রোিবীরো িেোে 

মুটখ। িৃেয শুরু করটল। নক্ েোরো ভোটলো কটর িোচটেই পোরটল িো–েোটের তেি 

়টি়োসটি়ো ও আি়ি, মোিো তিঁে, দই িোে েরীটরর দই নেটক সাংলগ্ন, কোরুর িোটচই 

স্বোধীি গনে তিই। ধুপ ধুপ কটর মোনেটে পো েুটঁি় তধই-টধই কটর তিটচ েোরো তকবল িোটচর 

িোমরক্ষো করটে মোত্র। 

  

়যোিউইগ ক্রুধিড স্বটর বলটল, পোন়, েুঁটচো, বেমোইটের েল। 

  

নক্ একনে তলোক চমৎকোর িোচটে! েোর তেটি সটকোটচর তকোিও লক্ষিই তিই, মোিো 

উন্নে, িোে-পোটয়র লীলো মটিোরম। 

  

়যোিউইগ বলটল, মিোরো়, এই তলোকনে সোধু। এটকই আপিোর তকোষোধযটক্ষর পে নেি! 

  

 রো়ো নবনিে স্বটর বলটলি, কী কটর েুনম ়োিটল তয, এই তলোকনে সোধু? 
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়যোিউইগ বলটল, মিোরো়, এই একটেো়ি তলোক আপিোর তকোষোধযক্ষ িটে এটসটে। 

নক্ ওই এক়ি েোি়ো বোনক সবোই যখি এটক এটক র্নগগৃটির নভের নেটয় এটসটে, 

েখি তলোভ সোমলোটে িো তপটর মুটঠো মুটঠো নিটর-চুনি-পোন্নো েুটল নিটয় নিট়র পটকটে 

পুটর তফটলটে। কোট়ই পোটে তসগুটলো পটকে তিটক নঠকটর তবনরটয় পটি়, তসই ভটয় 

ওরো ভোটলো কটর িোচটেই পোরটে িো। 

  

রো়ো দুঃনখেভোটব বলটলি, একটেো ়টির মটধয তমোটে এক়ি সোধু! 

  

 ়যোিউইগ বলটল, মিোরো়, এক়ি সোধু একোই একটেো। 

  

বলো বোহুলয, তসই সোধু বযনিই তকোষোধযটক্ষর কো় তপটল। বোনক তলোকগুটলোর কোে তিটক 

তচোরোই মোল তকটি় তিওয়ো িল তেো বটেই, েোর উপটর েোটের কনঠি েোনস্ত তেওয়ো িল। 

  

নক্ আঠোটরো েেোব্দীর ইউটরোটপর কিো তেো অনে-আধুনিক কিো। নিটেকনেভ গটল্পর 

সৃনি িটয়টে আরও বহু েেোব্দী আটগ। পৃনিবীটে যখি ঐনেিোনসক যুগ সটব আরম্ভ 

িটয়টে, েখিকোরও একনে নিটেকনেভ গল্প আমরো তপটয়নে। আমোর েৃু় নব্োস েোর 

আটগ পৃনিবীটে আর তকোিও তগোটয়্ো কোনিনি তলখো িয়নি। 

  

এই গটল্পর িোয়ক বো নিটেকনেভ িটেি েোনিটয়ল, বোইটবটল নযনি জ্ঞোিী বযনি বটল 

নবখযোে। ঘেিোটক্ষত্র িটে বোনবলি। 

  

প্রোচীি বোনবলটি এক মস্ত তেবেো নেটলি েোঁর িোম তবল। েোঁটক মিো-পববে বটলও িোকো 

িে।  

  

নি্টুের তেব-টেবীরো এক নিসোটব রীনেমটেো নিটলবোভ। েোটের সোমটি যে ভোটলো 

খোবোরই তভোগ বটল ধটর েোও, েোরো নিনিবটমষ তিটত্র তকবল তসইনেটক েোনকটয় তিটকই 

খুনে িি, পটর খোবোরগুটলো অেৃেয িয় প্রকোেয ভোটবই ভিটের ক্ষুধোেব উের-গহ্বটর। তক 
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়োটি মো কোলীর যনে মোাংস খোবোর েনি িোকে, েোিটল কোলীঘোটে এেটবনে পোঁঠো বনল 

িে নকিো! 

  

নক্ বোনবলটির তবল নেটলি েস্তুরমটেো তপেুক তেবেো। েোঁর সোমটি তভোগ নেটল ভিটের 

একনে কিোও প্রসোে পোওয়োর উপোয় নেল িো। অন্তে বোনবলিবোসীরো তসই কিোই মটি 

করে।  

  

প্রকোণ্ড তেবোলয়, েোর চুটি়ো তযি আকোে তভে করটে চোয়। তেবোলটয়র সটজই সাংলগ্ন এক 

প্রোসোটে ঠোকুটরর পুটরোনিেরো বউ-টেটল-টমটয় নিটয় বোস কটর। 

  

তভোগমন্টর রো়বোনি় তিটক তরো় বি় বি় িোলোয় রোনে রোনে উপোটেয় খোবোর আটস, 

ঠোকুটরর তপে ভরোর ়টিয। 

  

তবল-ঠোকুর খোইটয় নেটলি বটে, নক্ তলোটকর তচোটখর সোমটি তখটে িয়টেো েোঁর লজ্জো 

িয়। েোই েোঁর সোমটি খোবোটরর িোলোগুটলো সোন়টয় তরটখ সবোই সটর পটি় এবাং রোটত্র 

মন্টরর ের়ো বোনির তিটক বন্ধ কটর তেওয়ো িয়। 

  

নক্ তরো় সকোটল উটঠ তেখো যোয় কী আশ্চযব! পোিটরর ঠোকুর তবল ়যোন্ত িটয় সব 

খোবোর তখটয় ি়ম কটর তফটলটেি! 

  

তেবেোর েনি তেটখ রো়োর মটি ভনি-েধিডো আর ধটর িো এবাং যোটের ম্ত্রশেনিটে তেবেো 

এমি ়ো্রহে, তসই পুটরোনিে-সম্প্রেোটয়র প্রভোব-প্রনেপনি ও লোটভর অক তবটি় উঠল 

রীনেমটেো। 

  

এমি সমটয় ঘেিোটক্ষটত্র েোনিটয়টলর প্রটবে। ়োটে নেনি নেটলি ইহুনে, বোনবলটি 

এটসটেি যুটধিড বন্ িটয়। কোট়ই তবটলর উপটর েোর একেুও ভনি েধিডো তিই। 
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েোনিটয়ল সমস্ত তেটখশুটি একনেি বলটলি, মিোরো়, পোিুটর তেবেোর তপটের নভেরেোও 

নিটরে পোিটর ভরনে িটয় আটে, রোনে রোনে নমিোন্ন, ফল আর মোাংটসর তলোটভ তস তপে 

ফঁপো িটে পোটর িো। তবল এসব খোবোর খোি িো। 

  

রো়ো বলটলি, নক তয বটলো েোর মোটি িয় িো। আনম স্বচটক্ষ তেটখনে, রোটত্র মন্টরর 

ের়ো বোনির তিটক বন্ধ িোটক। মন্টরর নভেটর ়িপ্রোিী িোটক িো, েবু খোবোর তকোিোয় 

উটি় যোয়? 

  

েোনিটয়ল বলটলি, আমোর মুটখ তস কিো শুিটল আপনি নব্োস করটবি িো। আমোর কেববয 

আমোটক করটে নেি, েোরপর কোল সকোটলই আপিোটক তেখোব, তবল খোবোর খোি িো। 

  

তস-রোটত্রও তষোি়টেোপচোটর ঠোকুরটক তভোগ তেওয়ো িল। 

  

েোরপর েোনিটয়ল এটস প্রিটম মন্টরর তমট়র উপর সববত্র ভোটলো কটর েোই েনি়টয় 

নেটলি এবাং েোরপর মন্টরর ের়ো বোনির তিটক বন্ধ কটর নেটয় চটল তগটলি। 

  

সকোল িল। রো়োটক সটজ কটর েোনিটয়ল মন্টরর সোমটি এটস েোঁি়োটলি। ের়ো তখোলো 

িল। নক্ নভেটর ুুটক তেখো তগল, ঠোকুর তচটেপুটে সব িোলোর খোবোর তখটয় তফটলটেি। 

  

রো়োর পুটরোনিেরো ও সোটজোপোটজোরো েোনিটয়লটক লক্ষ কটর বলটল, তকোিোকোর এক 

অনব্োসী ইহুনে এটস আমোটের এে বি় ঠোকুটরর েনিটে সট্ি কটর! কী স্পধবো! 

  

রো়ো তেবমূনেবর নেটক েোনকটয় ভনিভটর গেগে স্বটর বলটলি, তি বোনবলটির সিোেি 

তেবেো, তি মিোপ্রভু তবল! অসীম তেোমোর মনিমো, ়ো্রহে তেোমোর উের!  

  

েোনিটয়ল নক্ নকেুমোত্র েমটলি িো। িোনসমুটখ বলটলি, মিোরো়, মন্টরর তমট়র 

নেটক েোনকটয় তেখুি! 
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েোই-েি়োটিো তমট়র নেটক েোনকটয় রো়ো সনবিটয় বলটলি, একী! এখোটি এে েোই 

তকি? েোইটয়র উপটর এে পোটয়র েোগ এল তকমি কটর? এ তয তেখনে পুরুটষর পোটয়র 

েোগ, তমটয়র পোটয়র েোগ, নেশুর পোটয়র েোগ। এসটবর মোটি কী? 

  

েোনিটয়ল বলটলি, মোটি খুব স্পি, মিোরো়! মন্টরর নপেটি এক গুপ্তদ্বোর আটে। 

পুরুেরো েোটের বউ আর তেটলটমটয়টের নিটয় তসই ের়ো নেটয় নভেটর ুুটক তেবেোর 

তভোগ তপে ভটর তখটয় পোলোয়। নক্ কোল তয আনম এখোটি েোই েনি়টয় তরটখনে, অন্ধকোটর 

তসেো েোরো তেখটে পোয়নি। েোই পোটয়র েোগই েোটের ধনরটয় নেটল।  

  

েখি রো়োর তচোখ ফুেল। তবটলর উপটর েোঁর ভনি কমল নকিো ়োনি িো, নক্ 

পুটরোনিেটের প্রোিেণ্ড িল! 
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