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শালথ  কহামস 
 
শার্লক হ ামস এমভনশি খুব হবর্ায় ওশে ঘুম হথশক। বযভিক্রমও অবশয আশি—সারারাি 
না-ঘুভমশয় ভশবশনত্র  শয় বশস থাকার ঘেনাও ঘশে যখন-িখন। হসভদন এই মানুষশকই 
সািসকাশর্ বশস থাকশি হদখর্াম হেকফাে হেভবশর্। অভিকুশের সামশন পািা হমাো 
কম্বশর্র ওপর দাাঁভড়শয় আভম র্াভেভে  াশি ভনর্াম গি রাশি এক িদ্রশর্াক হদখা করশি 
এশস হফশর্ হগশিন র্াভেখানা। চমৎকার হমাো কাশের িভড়, মাথাো কর্াকৃভি, এ 
ধরশনর িভড়শক বর্া  য় হপনযাঙ র্ইয়ার।  ািশর্র ভেক নীশচই একো চওড়া রুশপার 
পভে–ইভিখাশনক চওড়া। ওপশর হখাদাই করা–হজমস মভেলমার, এম.আর.ভস.এস. 
হক.ভস.ভস. এইচ.-এর বনু্ধবগল, ১৮৮৪। হসশকশর্ গৃ ভচভকৎসকরা হয ধরশনর িভড় ভনশয় 
 াাঁশেন, এ-িভড়ও ভেক হসইরকম–মযলাদাবযঞ্জক, ভনশরে, আত্মভবশ্বাস ভফভরশয় আনার 
মশিা। 
 
ওয়ােসন, িভড় হদশখ কী বুঝশর্ বশর্া হিা? 
 
হ ামস ভকন্তু বশসভির্ আমার ভদশক ভপে ভফভরশয়। আভম ওশক বভর্ওভন কী ভনশয় িন্ময় 
ভির্াম এিক্ষণ। 
 
জানশর্ কী কশর কী হদখভি? মাথার হপিশন একশজাড়া হচাখ আশি মশন  শে। 
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মাথার হপিশন হচাখ না-থাক, ভনশকর্-করা হবজায় চকচশক একো কভফপে রশয়শি 
আমার সামশন। হস যাই হ াক, িভড় হদশখ কী মশন  র্ বশর্া ভদভক ওয়ােসন। িদ্রশর্াক 
কার্ রাশি এশসভিশর্ন হদখা করশি, ভকন্তু আমাশদর কপার্ খারাপ িাই হদখা  য়ভন। 
ভিভন কীরকম, কী কশরন, হদখশি হকমন ভকিুই জাভন না। কাশজই দদবাৎ হফশর্ যাওয়া 
এই স্মারক ভনদশলনভে এখন যশথষ্ট গুরুত্বপূণল। িভড় পরীক্ষা কশর িদ্রশর্াশকর বণলনা 
কীরকম ভদশি পাশরা হশানা যাক। 
 
বনু্ধবশরর পদ্ধভি আভম জাভন। সাধযমশিা িা অনুসরণ করর্াম। বর্র্াম, ডক্টর মভেলমার 
হদখভি হবশ পসার জভমশয়শিন। বয়স্ক। শ্রদ্ধার পাত্র। স্বীকৃভি স্বরূপ পভরভচশিরা ভদশয়শি 
এই িভড়। 
 
হ ামস বর্শর্, গুড! অভি চমৎকার! 
 
খুব সম্ভব উভন গাাঁশয়র ডাক্তার।  াাঁশেন হবভশ। 
 
হকন বশর্া হিা? 
 
িভড়ো এককাশর্ খুবই হদখশি বা াভর ভির্। ভকন্তু এি হচাে হখশয়শি হয মশন  য় শহুশর 
ভচভকৎসশকর  াশি থাকশর্ এমন  ার্  ি না। ডগায় আাঁো পুরু হর্া ার েুভপ হবশ ক্ষশয় 
এশসশি, স্পষ্ট হদখা যাশে িভড়  াশি  াাঁো াাঁভে  শয়শি খুব হবভশ। 
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এশেবাশর ভেক! বর্শর্ হ ামস। 
 
িারপর ধশরা এই ভস.ভস. এইচ.-এর বনু্ধবগল কথাো। স্থানীয় বাভসন্দাশদর চমৎকৃি 
কশরভিশর্ন শর্যভচভকৎসা ভদশয়—ভবভনমশয় উপ ার হপশয়শিন এই িভড়। 
 
হচয়ার হেশর্ সভরশয় ভসগাশরে ধভরশয় হ ামস বর্শর্, ওয়ােসন, িুভম হদখভি আমাশকও 
হেো হমশর হগশর্! না-বশর্ আর পারভি না, আমার হিাশোখাশো কৃভিত্ব গুভিশয় ভর্খশি 
ভগশয় হিামার ভনশজর ক্ষমিাশক হিাশো কশর হদশখি বরাবর। িুভম ভনশজ  য়শিা 
আশর্াকময় নও, ভকন্তু আশর্াক-পভরবা ী হিা বশে। সংসাশর ভকিু মানুষ আশি যারা 
প্রভিিা ভনশয় জন্মায় না, অনয প্রভিিাশক উদ্দীপ্ত করার অসাধারণ ক্ষমিা রাশখ। িায়া, 
হিামার কাশিও আভম ঋণ স্বীকার করভি। 
 
এি কথা এর আশগ কখশনা ওর মুশখ শুভনভন। িাই খুব আনন্দ  র্ শুশন। ওর প্রশংসা 
আর প্রচার করশি ভগশয় বহুবার আঘাি হপশয়ভি ওর ভনশজরই ঔদাসীনয হদশখ। গবলও 
 র্ ওর হসই পদ্ধভিশক আয়শে আনশি হপশরভি হদশখ। পদ্ধভির যথাথল প্রশয়াগ হদভখশয় 
ওশক িাক র্াভগশয় ভদশয়ভি, প্রশংসা অজলন কশরভি। িভড়ো এবার আমার  াি হথশক 
ভনশয় ও খাভর্ হচাশখ পযলশবক্ষণ করর্ ভমভনে কশয়ক। িারপর হযন আগ্র  সিাভরি  র্ 
হচাশখ-মুশখ। ভসগাশরে নাভমশয় হরশখ িভড়  াশি ভগশয় দাাঁড়ার্ জানর্ার সামশন এবং 
একো হপেশমাো আিশকাচ ভনশয় হফর খুাঁভেশয় হদখর্ িভড়র আগাপাশির্া। 
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িারপর ভফশর এশস বসর্ হসাফায় ওর ভপ্রয় হকাণভেশি। বর্শর্, হকৌিূ শর্াদ্দীপক এবং 
অসাধারণ। িভড়র ওপর সভিযই দু-একো ইভিি হদখশি পাভে। হবশ কশয়কো 
ভসদ্ধাশের বশনদ ভ শসশব যশথষ্ট। 
 
ভনশজশক হকউশকো মশন  র্। এইরকম সুশর বর্র্াম, আমার হচাখ এভড়শয় হগশি ভক 
ভকিু? দরকাভর ভকিু এভড়শয়শি বশর্ মশন  য়? 
 
িায়া ওয়ােসন, হিামার অভধকাংশ ভসদ্ধােই িুর্। আমাশক উদ্দীপ্ত কশরি, এই কথা 
বর্র্াম এই কারশণ হয হিামার এইসব িুর্ হথশকই মাশঝ মাশঝ আভম সশিয উপনীি 
 শয়ভি। িুর্গুশর্াই আমার হচাশখ আঙুর্ ভদশয় হদভখশয় হদয় সভেক পশয়ন্ট হকানভদশক। 
এশক্ষশত্র অবশয িুভম এশকবাশরই িুর্ কশরি, িা বর্ব না। িদ্রশর্াক সভিযই গাাঁইয়া 
ডাক্তার।  াাঁশেনও এোর। 
 
িা শর্ হিা ভেকই বশর্ভি। 
 
ওই পযলে ভেক বশর্ি। 
 
ওর হবভশ আর হনইও ভকিু। 
 
না, না, িায়া ওয়ােসন, হমাশেই িা নয়–এশকবাশরই নয়। হযমন ধশরা উপ ার ভজভনসো 
ডাক্তাররা  াসপািার্ হথশকই পায়–রুভগশদর কাি হথশক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 
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হসই  াসপািাশর্র নাশমর আশগ ভস.ভস. হর্খা থাকশর্ বুঝশি  শব িা হশভরং ক্রস 
 াসপািার্। 
 
মশন  শে ভেকই বর্ি। 
 
সম্ভাবনা ভকন্তু হসইভদশকই। কাজ শুরু করার অনুভমভি ভ শসশব এেুকু হমশন ভনশর্ অজানা 
হসই িদ্রশর্াকশক মশন মশন আাঁকার সমূ্পণল নিুন একো বশনদ পাওয়া যাশব। 
 
হবশ হিা, ভস. ভস. এইচ. মাশন ; ভদ হশভরং ক্রস  সভপোর্ ধশর হনওয়া  য়, িা হথশক 
কী ভসদ্ধাে পাওয়া যাশে? 
 
হিামার মাথায় ভকিু আসশি না? আমার পদ্ধভি িুভম জাশনা। প্রশয়াগ কর না হকন? 
 
আমার মাথায় হকবর্ অবশযম্ভাবী ভসদ্ধােোই আসশি। গাাঁশয় যাওয়ার আশগ িদ্রশর্াক 
শ শর প্রযাকভেস কশরভিশর্ন। 
 
আমার মশন  য় আরও একেু বুক েুশক এশগাশনা যায়। এইিাশব হদখা যাক। এ-রকম 
উপ ার হদওয়ার পশক্ষ সবশচশয় সম্ভবপর পভরভস্থভি কী  শি পাশর? বনু্ধপ্রীভি জানাশি 
বনু্ধরা হকান সমশয় একত্র  শি পাশর?  াসপািাশর্র চাকভর হিশড় প্রাইশিে প্রযাকভেস 
শুরু করার ভেক আশগ ভনশ্চয় উপ ার হপশয়ভিশর্ন হদখশিই পাভে। বুঝশি পারভি 
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শহুশর  াসপািার্ হিশড় গাাঁশয়র প্রযাকভেস আরম্ভ  য় িখনই। এই পভরবিলশনর সমশয়ই 
উপ ারো হপশয়ভিশর্ন, এ-ভসদ্ধাে হনওয়াো ভক খুব বাড়াবাভড়  শব? 
 
খুবই সম্ভবপর মশন  শে। 
 
এবার দযাশখা, িদ্রশর্াক ভনশ্চয়  াসপািাশর্র মাইশন-করা ডাক্তার ভিশর্ন না। হকননা, 
এ-পদ হপশি হগশর্ র্ন্ডশন জমজমাে পসার থাকা চাই। এ-রকম পসার হিশড় হকউ 
গাাঁশয় প্রযাকভেস করশিও যায় না, িা শর্ কী ভিশর্ন উভন?  াসপািাশর্ ভিশর্ন, ভকন্তু 
কমলচারী িাভর্কািুক্ত ভিশর্ন না। িা শর্ ভনশ্চয় ভসভনয়র েুশডশন্টর একেু ওপশরর ধাশপ 
ভিশর্ন, মাশন  াউস-সাজলন বা  াউস-ভফভজভশয়ান।  াসপািার্ হিশড়শিন পাাঁচ বির 
আশগ িাভরখো িভড়শিই রশয়শি। িায়া ওয়ােসন, ফশর্  াওয়ায় ভমভর্শয় হগর্ হিামার 
মধযবয়স্ক, গম্ভীরবদন গৃ ভচভকৎসক–হস-জায়গায় আভবিূলি  শে একজন হিাকরা 
ডাক্তার, বয়স ভিভরশশর নীশচ, অমাভয়ক, উচ্চাশা ীন, অনযমনস্ক, এবং হেভরয়াশরর হচশয় 
একেু বশড়া আর মযাসভেশফর হচশয় একেু হিাশো একো কুকুশরর মাভর্ক। 
 
হসাফায় হ র্ান ভদশয় বশস হধাাঁয়ার ভরং কভড়কাে অভিমুশখ ভনশক্ষপ কশর চর্র্ শার্লক 
হ ামস। অভবশ্বাশসর  াভস  াসর্াম আভম। 
 
বর্র্াম, হশষভদশক যা বর্শর্, িা যাচাই করার উপায় আমার  াশি হনই। িশব , 
িদ্রশর্াশকর বয়স আর হপশাগি কমলজীবশনর খবর যাচাই করাো খুব কভেন  শব না। 
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ডাক্তাভর বই রাখার হিাশো িাক হথশক হমভডকযার্ ভডশরক্টভর নাভমশয় নামো খুাঁশজ হবর 
করর্াম। মভেলমার হবশ কশয়কজন আশিন, ভকন্তু কার্ রাশি আমাশদর হচৌকাে 
মাভড়শয়শিন, এমন মভেলমার একজনই আশিন। প্রমাণ-ভর্ভপ পশড় হশানার্াম। 
 
মভেলমার হজমস্, এম.আর.ভস.এস. ১৮৮২, ভগ্রমশপন, ডােলমুর, হডিন। ১৮৮২ হথশক 
১৮৮৪ পযলে হশভরংক্রন্স  সভপোশর্র  াউস-সাজলন। িুর্নামূর্ক পযাথর্ভজর ওপর 
বযাভধমাত্রই ভক পুনঃপ্রশকাপ শীষলক প্রবন্ধ ভর্শখ জযাকসন পুরস্কার ভবজয়ী। সুইভডশ 
পযাথর্ভজকযার্ হসাসাইভের পত্রশর্খক সদসয। রচনাবভর্ : দূর পূবলপুরুশষর সশি সাদৃশশয 
কশয়কো হখয়ার্খুভশ (র্যানশসে, ১৮৮২), আমরা ভক অগ্রগভির পশথ? (জানলার্ অফ 
সাইশকার্ভজ, মাচল, ১৮৮৩)। ভগ্রমশপন, থসলভর্ এবং  াই বাশরাশি যাজশকর অধীন 
অিশর্র হমভডকযার্ অভফসার ভিশর্ন। 
 
দুষু্ট হ শস হ ামস বর্শর্, ওয়ােসন, স্থানীয় বাভসন্দাশদর শর্যভচভকৎসার দনপুণয হদভখশয় 
চমশক হদওয়ার হকাশনা উশেখই হনই। িশব একো কথা দারুণ বশর্ি–গাাঁশয়র ডাক্তারই 
বশে। আমার ভসদ্ধােগুশর্া হমাোমুভে ভেক বশর্ই মশন  শে। এবার ভবশশষণগুশর্া ভনশয় 
পযলাশর্াচনা করা যাক। যদূর মশন পশড়, ভিনশে ভবশশষণ বশর্ভির্াম–অমাভয়ক, 
উচ্চাশা ীন, অনযমনস্ক। আমার অভিজ্ঞিা বশর্, এ-দুভনয়ার অমাভয়ক মানুষরাই 
প্রশংভসকা গ্র ণ কশর, উচ্চাশা ীন বযভক্তরাই র্ন্ডশনর কমলজীবন পাশয় হেশর্ গাাঁশয়র পশথ 
পাভড় জমায়, এবং অনযমনস্ক পুরুষরাই এক ঘণ্টা হিামার ঘশর বশস থাকার পর নাম 
হর্খা ভিভজভেং কাশডলর বদশর্ ভনশজর িভড় হফশর্ যায়। 
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কুকুরো? 
 
মভনশবর হপিন হপিন িভড় মুশখ কশর ভনশয় হযশি অিযস্ত। িারী িভড়, িাই মাঝখাশন 
কামশড় ধরশি  য়, হসই কারশণ কুকুশরর দাাঁশির দাগ স্পষ্ট হদখা যাশে। দাশগর 
মাঝখাশনর ফােুকু হদশখই কুকুরোর হচায়ার্ কিখাভন চওড়া হবাঝা য়ায়। ফাাঁকেুকু 
যিখাভন চওড়া  শর্ হেভরয়ার বর্া যায়, িিখাভন নয়–িার হচশয় একেু হবভশ আবার 
মযাসভেশফর হচায়াশর্র মশিাও অিখাভন চওড়া নয়। আমার মশন  য়–আশর  যাাঁ, কী কাে 
হদশখা, এ হয হদখভি স্পযাভনশয়র্ কুকুর, চুর্গুশর্া হকাাঁকড়া। 
 
হসাফা হিশড় উশে পশড় ঘরময় পায়চাভর করশি করশি কথা বর্ভির্ হ ামস। এখন 
থমশক দাাঁড়ার্ জানর্ার কুরু্ভির সামশন। কণ্ঠস্বশর এমন একো প্রিযয় ফুশে উের্ হয 
সভবস্মশয় হচাখ িুর্র্াম আভম।। 
 
বনু্ধ, এি ভনভশ্চি  ে কী কশর? 
 
অভি স জ কারশণ, দরজার সামশনই হদখশি পাভে কুকুরোশক, মভনশবর হচ ারাোও 
হচাশখ পড়শি। হযশয়া না, ওয়ােসন। হপশার ভদক ভদশয় িদ্রশর্াক হিামার সিীথল। িুভম 
থাকশর্ আমার সুভবশধই  শব। ওয়ােসন, ভনয়ভির নােকীয় মু ূিল ভসাঁভড়র ওপরকার ওই 
পদধ্বভনর মশধয এভগশয় আসশি হিামার জীবশন, িাশর্া  শব ভক মন্দ  শব িা ভকন্তু িুভম 
জাশনা না। ভবজ্ঞান-সাধক ডক্টর হজমস মভেলমার অপরাধ-ভবশশষজ্ঞ শার্লক হ ামশসর কাশি 
কী অভিপ্রায় ভনশয় আসশিন জাভন না। হিিশর আসুন! 
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আশা কশরভির্াম, মাকলামারা গাাঁইয়া ডাক্তার হদখব; িাই ঘশর ভযভন ঢুকশর্ন িাশক হদশখ 
অবাক  র্াম। মাথায় হবশ র্ম্বা, ভিপভিশপ পাির্া হচ ারা, নাক হিা নয় হযন পাভখর 
চি, ঘভনষ্ঠ দুই ধূসর হচাশখর মাঝখান হথশক হেশর্ হবভরশয় এশসশি সামশন, হসানার 
চশমার আড়াশর্ ভচকভমক করশি অিুযজ্জ্বর্ িীক্ষ্ণ্ণ চা ভন। হবশবাস ডাক্তাশরর মশিাই, 
ভকন্তু যত্ন ীন; ফ্ৰকশকাে মভর্ন, ট্রাউজাসল হিড়া–সুশিা হবভরশয় পশড়শি। বয়শস িরুণ 
 শর্ও র্ম্বা ভপেখানা হবাঁশক ভগশয়শি ধনুশকর মশি,  াাঁেশিন মাথা সামশনর ভদশক বাভড়শয়, 
িাশবসাশব উাঁভক ভদশে মানুশষর উপকার করার সভদো, ঘশর ঢুকশিই দৃভষ্ট ভগশয় পড়র্ 
হ ামশসর  াশির িভড়োর উপর, সশিসশি হদৌশড় হগশর্ন  ষলধ্বভন কশর। 
 
বর্শর্ন, বাাঁচর্াম! জা াজ-অভফশস হফশর্ভি ভক এইখাশন হরশখ হগভি, ভেক কশর উেশি 
পারভির্াম না। প্রাণ থাকশি এ-িভড় কািিাড়া করশি পারব না। 
 
হ ামস বর্শর্, উপ ার পাওয়া িভড় হদখভি। 
 
 যাাঁ। 
 
হশভরং ক্রস  সভপোর্ হথশক? 
 
আমার ভবশয় উপর্শক্ষ  াসপািাশর্র বনু্ধরা ভদশয়ভির্। 
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কী ভবপদ! কী ভবপদ! হসো হিা খুব খারাপ  র্। মাথা নাড়শি নাড়শি বর্শর্ হ ামস। 
 
একেু অবাক  শয়ই চশমার ফাাঁক ভদশয় হচাখ ভপেভপে কশর িাকান ডক্টর মভেলমার। 
 
খারাপ  র্ হকন? 
 
আমাশদর এই সামানয ভসদ্ধাে-পবলোশক অশগািাশর্া কশর ভদশর্ন বশর্। আপনার ভবশয় 
বর্শর্ন না? 
 
 যাাঁ। ভবশয় করার ফশর্  াসপািার্ িাড়শি  র্, কনসাভটং প্রযাকভেশসর আশাও ভশশকয় 
উের্। ভনজস্ব একো আস্তানার দরকার  শয় পড়র্ সবার আশগ। 
 
িাই বরু্ন, খুব একো িুর্ িা শর্ কভরভন, বর্শর্ হ ামস। এবার বরু্ন ভদভক ডক্টর 
হজমস মভেলমার 
 
ভমোর, মশায়, ভমোর সামানয এম. আর. ভস. এস. আভম। 
 
মনোও ভনশ্চয় হযরকমভে  ওয়া উভচি, হসইরকম। 
 
ভম. হ ামস ভবজ্ঞান জগশির িাসা িাসা ভকিু খবর রাভখ, ভবরাে অজানা ম াসমুশদ্রর 
উপকূশর্ শামুক কুভড়শয় হবড়াই। কথা বর্ভি ভনশ্চয় ভম. শার্লক হ ামশসর সশি, আর– 
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 যাাঁ, ইভন আমার বনু্ধ, ডক্টর ওয়ােসন। 
 
পভরভচি  শয় খুভশ  র্াম। ডক্টর ওয়ােসন, আপনার বনু্ধর সুশত্রই আপনার নাম আভম 
শুশনভি। ভম. হ ামস, আপনাশক ভনশয় হকৌিু শর্র হশষ হনই আমার। কশরাভের এ-রকম 
dolichocephalic গড়ন হদখশি পাব িাভবভন, হচাশখর গশিলর ওপরকার  াশড়র গেনও 
রীভিমশিা সুগভেি। দু-পাশশর  াড় দু-খানার হজাশড়র ওপর আঙুর্ বুশর্াশি চাই, আপভে 
আশি? হযশকাশনা নৃিত্ত্ব জাদুঘশর সাভজশয় রাখার মশিা আপনার এই কশরাভে। আসর্ো 
যভদ্দন -পাশে, িভদ্দন একো িাপ হপশর্ও হগৌরব বাড়শব ভমউভজয়াশমর। হখাশামুদ করভি 
িাবশবন না হযন, ভকন্তু দারুণ র্াি  শে আপনার কশরাভেখানার ওপর। 
 
 াি হনশড় ইভিশি ভবভচত্র দশলনাথলীশক হচয়াশর বসশি অনুশরাধ জানায় শার্লক হ ামস। 
 
বশর্, আভম হযমন আমার র্াইশনর ভচো ভনশয় উৎসা ী, আপভনও হদখভি হসইরকম। 
আপনার িজলনী হদশখ মশন  শে ভনশজর ভসগাশরে ভনশজই বানান। ভিধা করশবন না, 
ধভরশয় ভনন একো। 
 
কাগজ আর িামাক বার কশর অদু্ভি ভক্ষপ্রিায় কাগজ পাভকশয় িামাক িশর হফর্শর্ন। 
িদ্রশর্াক। হপাকামাকশড়র গুাঁশড়র মিন চেপশে আর অভস্থর িার দীঘল কম্পমান আঙুর্। 
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নীরশব বশস রইর্ হ ামস। ভকন্তু ভিশরর মিন চা ভন ভনশক্ষপ হদশখই বুঝর্াম ভবভচত্র 
িদ্রশর্াক জাগ্রি কশরশিন িার হকৌিূ র্। 
 
হশষকাশর্ বর্শর্, হদখুন মশায়, কার্ রাশি আর আজ সকাশর্ ভনশ্চয় খুভর্শি আঙুর্ 
হবার্াবার অভিপ্রাশয় এখাশন আশসনভন? 
 
না, মশাই, না; যভদও এ-সুশযাগ হপশয় আভম সুখী। ভম. হ ামস, আভম এশসভি হকননা 
প্রথমি আমার বযব াভরক বুভদ্ধ কম, ভিিীয়ি  োৎ একো অিযে গুরুির আর 
অসাধারণ সমসযার সমু্মখীন  শয়ভি বশর্। হযশ িু ইউশরাশপ আপভনই ভিিীয় সশবলাচ্চ 
ভবশশষজ্ঞ– 
 
বশে! বশে! জানশি পাভর ভক প্রথম  ওয়ার সম্মানভে কার িাশগয জুশেশি! একেু 
রুক্ষস্বশরই শুশধায় হ ামস। 
 
মভসশয় বাভেলর্ন। মনো ভবজ্ঞানসম্মি ভেক হযমনভে  ওয়া উভচি। এ-সম্মান িারই প্রাপ। 
 
িা শর্ পরামশশলর জশনয িার কাশিই যাওয়া উভচি ভির্ আপনার? 
 
আশগই বশর্ভি মনো িার ভবজ্ঞানসম্মি ভেক হযমনভে  ওয়া উভচি। ভকন্তু বযব াভরক 
বুভদ্ধর ভদক ভদশয় আপভন অভিিীয়–সবাই িা জাশন। অজাশে আপনার অসম্মান– 
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একেু কশরশিন, বর্শর্ হ ামস। ডক্টর মভেলমার, আর িভনিা না-কশর সাদা কথায় দয়া 
কশর বরু্ন ভেক কী ধরশনর সমসযায় আমার স শযাভগিা আপভন চাইশিন। 
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বাস্কারভিল বংযশর অভিশাপ 
 
ডক্টর হজমস মভেলমার বর্শর্ন, আমার পশকশে একো পােুভর্ভপ রশয়শি। 
 
আপভন ঘশর ঢুকশিই র্ক্ষ কশরভি, হ ামস জবাব ভদশর্। 
 
পােুভর্ভপো পুশরাশনা। 
 
জার্ পােুভর্ভপ যভদ না  য়, িা শর্ অষ্টাদশ শিাব্দীর হগাড়ার ভদশকর। 
 
কী কশর বর্শর্ন, বরু্ন হিা? 
 
যিক্ষণ কথা বর্শিন, িিক্ষণ এক ইভি ভক দু-ইভির মশিা পােুভর্ভপ বার কশর 
হরশখশিন আমার হচাশখর সামশন। দভর্র্ হদশখ যভদ িা হকানযুশগ হর্খা আাঁচ করা না-
যায়, িা শর্ ভবশশষজ্ঞ ভ শসশব খুবই ভনম্নশশ্রভণর বর্শি  শব। এ-ভবষশয় িা মার হর্খা 
প্রবন্ধো সম্ভবি পশড়শিন। আমার ভ শসশব আপনার পােুভর্ভপর িাভরখ ১৭৩০। 
 
সভেক িাভরখ ১৭৪২, হেে-পশকে হথশক পােুভর্ভপো হেশন বার করশি করশি বর্শর্ন 
ডক্টর মভেমলার। এো একো পাভরবাভরক পােুভর্ভপ। আমার ভজম্মায় হরশখ হগশিন সযার 
চার্লস বাস্কারভির্। মাস ভিশনক আশগ িাাঁর অকস্মাৎ হশাচনীয় মৃিুযশি দারুণ উশেজনার 
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সৃভষ্ট  শয়ভির্ হডিনশায়াশর। বশর্ রাভখ, আভম ভির্াম একাধাশর িাাঁর বযভক্তগি বনু্ধ আর 
গৃ ভচভকৎসক। িদ্রশর্াক অিযে শক্ত মশনর মানুষ ভিশর্ন। বযব াভরক বুভদ্ধ আর ধূিল 
দুশোই সমান প্রখর ভির্। ভকন্তু আমার মিন ভিশর্ন কল্পনা ীন। িা সশত্ত্বও এ-দভর্র্ 
ভিভন ভসভরয়াস হচাশখ হদশখভিশর্ন, মনশকও হয পভরণভির জশনয দিভর হরশখভিশর্ন, 
হশষকাশর্ ভেক হসইিাশবই িা ঘশেশি। 
 
 াি বাভড়শয় পােুভর্ভপো ভনশয়  াাঁেুর ওপর ভবভিশয় ধরর্ হ ামস। 
 
ওয়ােসন, র্ম্বা এস আর হিাশো এসশক কীরকম পার্াবদর্ কশর হর্খা  শয়শি র্ক্ষ 
কশরি ভনশ্চয়। হয-কো র্ক্ষণ হদশখ িাভরখো আাঁচ কশরভি, এো িার মশধয একো। 
 
ওর কাাঁশধর ওপর ভদশয়  র্শদশে কাগজ আর ভফশক  শয় আসা পােুভর্ভপর পাশন 
িাকার্াম আভম। মাথায় হর্খা : বাস্কারভির্  র্, এবং ির্ায় বশড়া বশড়া োনা িাাঁশদ 
একো সার্ : ১৭৪২। 
 
ভর্ভখি ভববৃভি বশর্ মশন  শে। 
 
 যাাঁ, বাস্কারভির্ পভরবাশর বংশপরম্পরায় একো ভকংবদভে চশর্ আসশি। এো হসই 
ভকংবদভের ভর্ভখি ভববৃভি। 
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এর চাইশি আধুভনক আর প্রযাকভেকযার্ হকাশনা বযাপাশর আমার পরামশল ভনশি এশসশিন 
আশা কভর? 
 
অিযে আধুভনক। অিযে প্রযাকভেকযার্, অিযে জরুভর বযাপার ফয়সার্া করশিই  শব 
চভিশ ঘণ্টার মশধয। পােুভর্ভপো অবশয হিাশো, ভবষয়োর সশি ওিশপ্রািিাশব জভড়ি। 
আপভন অনুমভি ভদশর্ পশড় হশানাই। 
 
হযন  ার্ হিশড় ভদর্ হ ামস। বসর্ হ র্ান ভদশয়। আঙুশর্র ডগাগুশর্া একত্র কশর বন্ধ 
করর্ হচাশখর পািা। আশর্ার সামশন পােুভর্ভপ ধশর উচ্চভননাদী চড়চশড় গর্ায় প্রাচীন 
দুভনয়ার অদু্ভি কাভ ভনভে পশড় হশানাশর্ন ডক্টর মভেলমার : 
 
বাস্কারভির্ কুকুশরর উৎপভে সম্পশকল অশনকরকম ভববৃভি হশানা যায়। ভকন্তু হযশ িু আভম 
সরাসভর ভ উশগা বাস্কারভিশর্র বংশধর এবং এ-গল্প আভম শুশনভি আমার বাবার মুশখ, 
ভিভন শুশনশিন িার বাবার কাশি, িাই ভেক হযিাশব হর্খা  শে হসইিাশবই ঘেনাো 
ঘশেভির্ এ ভবশ্বাস আভম রাভখ। পুত্রগণ, ভবধািার ভবচাশরর ওপর হিামাশদরও আস্থা 
রাখশি বর্ব এই কারশণ হয পাশপর সাজা ভযভন হদন, অিযে দরাজ হৃদশয় ভিভন িা 
ক্ষমাও কশরন। প্রাথলনা আর অনুশশাচনা িারা অপসারণ ঘশে না এমন হকাশনা অভিশাপ 
এ-সংসাশর হনই। িাই, এ-গল্প পশড় অিীশির কমলফর্শক িয় করশি না-ভশশখ বরং 
িভবষযশি পভরণামদশলী হথশকা, সিকল হথশকা; হয জঘনয হনাংরা ইভিয়াশবশগর জশনয এি 
কষ্ট সশয়শি আমাশদর বংশ, িা হযন হফর ভফশর না-আশস আমাশদর কাজকশমল। 
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ম াভবপ্লশবর সমশয় (ম াপভেি র্ডল ক্ল্যাশরনডন ভর্ভখি এই ভবপ্লশবর ইভি াশসর প্রভি 
একােিাশব হিামাশদর দৃভষ্ট আকষলণ করভি) বাস্কারভির্ জভমদাশরর এই খামারবাভড় 
ভ উশগা বাস্কারভিশর্র দখশর্ ভির্। ভিভন ভিশর্ন অিযে দুদলাে, দুষ্ট, নাভস্তক এবং 
হদবভননু্দক পুরুষ। প্রভিশবশীরা  য়শিা িার এইসব বদগুণ ক্ষমার হচাশখ হদশখ থাকশি 
পাশরন, হকননা এসব অিশর্ সাধুসেরা হকাশনাকাশর্ই সুভবশধ কশর উেশি পাশরনভন; 
ভকন্তু কু্রর হকৌিুকশবাধ, উেঙ্খর্িা আর র্াম্পেযর দরুন সারা পভশ্চমািশর্ একো 
প্রবাশদ পভরণি  শয়ভির্ ভ উশগা বাস্কারভিশর্র নাম। ঘেনাক্রশম হপ্রশম পশড়ভিশর্ন এই 
ভ উশগা (িমসােন্ন এশ ন ইভিয়াশবগশক যভদ আশর্াশকাজ্জ্বর্ এই নাশম অভিভ ি করা 
যায়)। বাস্কারভির্ এশেশের কাশিই এক িারু্কদাশরর জভমজমা ভির্। এরই হমশয়শক 
িাশর্াশবশস হফর্শর্ন ভ উশগা। হমশয়ভে ভকন্তু ভবচক্ষণ, সিকল এবং গুণবিী। িাশর্া হমশয় 
ভ শসশব হবশ সুনাম ভির্। ভ উশগার কুকীভিল শুশনভির্ বশর্ই এভড়শয় চর্ি িাাঁশক। িীষণ 
িয় হপি। িাই একভদন হমশয়ভেশক খামারবাভড় হথশক চযাংশদার্া কশর িুশর্ ভনশয় এশর্ন 
ভ উশগা, সশি ভির্ জনা পাাঁচ িয় কুাঁশড়র বাদশা ম া বদমাশ ইয়ারবনু্ধ। হমশয়ভের বাপ 
আর িাইরাও হর াই হপর্ না, সবাইশকই হেশন এশন বাস্কারভির্ িবশন িুর্র্ ভ উশগা। 
হসভদন ভির্ ২৯ হসশেম্বর, হসন্ট মাইশকশর্র হিাজ উৎসব। হমশয়ভেশক ওপশরর একো 
ঘশর আেশক হরশখ হরাজ রাশির মশিা হসভদনও সপাভরষদ ভ উশগা মদযপান আর  ই-
 োয় মে  শর্ন। ওপরির্ায় বভন্দনী িাগয ীনা হমশয়ভের অবস্থা সভঙন  শয় উের্। 
িয়ানক ভখভস্তশখউর, গান আর হচাঁচাশমভচ শুশন। হস জানি হপশে মদ পড়শর্ ভ উশগা 
বাস্কারভির্ নাভক হখাদ শয়িান বশন যান ও নাম িখন মুশখ আনশর্ও নরশক হযশি  য়। 
িশয় আিশে মভরয়া  শয় এ অবস্থায় অিযে সা সী আর িৎপর পুরুষমানুষ যা করি, 
হমশয়ভেও িাই কশর বসর্। দভক্ষণ হদওয়াশর্র আইভির্িা ধশর ঝুর্শি ঝুর্শি পািার 
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আড়াশর্ গা হঢশক হনশম এর্ নীচির্ায় এবং জর্ািূভমর ওপর ভদশয় রওনা  র্ বাভড়র 
ভদশক। বাস্কারভির্  র্ হথশক হমশয়ভের বাবার খামারবাভড় ভকন্তু ন-মাইর্ দূশর।  শর্র 
দভক্ষণ হদওয়াশর্ আজও এই আইভির্িা হদখশি পাশব। 
 
ঘেনাক্রশম এর ভকিুক্ষণ পর খাদয পানীয় ভনশয় ভ উশগা ভনশজই ওপশর এশর্ন বভন্দনীর 
ঘশর। আরও জঘনয বস্তু হবাধ  য় ভির্ সশি। বনু্ধশদর হরশখ এশসভিশর্ন নীচির্ায়। 
ঘশর ঢুশক হদখশর্ন খাাঁচা খাভর্, পাভখ পাভর্শয়শি। িৎক্ষণাৎ হযন স্বয়ং শয়িান ির করর্ 
িার কাাঁশধ। ভসাঁভড় হবশয় ঝশড়র মশিা হনশম এশর্ন একির্ার ডাইভনং  শর্, এক র্াশফ 
উশে পড়শর্ন হেভবশর্র ওপর, মদয পভরশবশশনর সরু-গর্া পাত্র আর খাদযসম্ভার হবাঝাই 
বারশকাষ ঘুরশি র্াগর্ হচাশখর সামশন, গর্া ফাভেশয় ভচৎকার কশর ইয়ারবনু্ধশদর 
বর্শর্ন, অশুি শভক্তর  াশি ভনশজর হদ মন সাঁশপ ভদশিও ভিভন হপিপা নন–ভকন্তু হসই 
রাশিই হমশয়ভেশক ধশর আনশি  শব মাঝরাস্তা হথশক। মািার্ বনু্ধরা হগার্  শয় ভঘশর 
ভশ ভরি অেশর শুনর্ হক্রাধাভিি ভ উশগার হসই শপথ। ভকিু বদমাশ আর মািার্ 
একশযাশগ ভচৎকার কশর বর্শর্, িা শর্ কুকুর হর্ভর্শয় হদওয়া হ াক হমশয়ভের ভপিশন। 
শুশনই িুেশি িুেশি বাভড়র বাইশর এশর্ন ভ উশগা,  াাঁকড়াক কশর সভ সশদর বর্শর্ন, 
হঘাড়া সাজাশি, কুকুরশার্ার দরজা খুশর্ ভদশি। হঘাড়া আসশিই র্াভফশয় উেশর্ন ভপশের 
ওপর, হমশয়ভের হফশর্ যাওয়া একো রুমার্ হফশর্ ভদশর্ন ভ ংস্র কুকুরগুশর্ার সামশন 
এবং ডাকাশি হুংকার হিশড় সারবভন্দ কুকুর ভনশয় েগবভগশয় হধশয় চর্শর্ন চিাশর্াভকি 
জর্ািূভমর ওপর ভদশয়। 
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হবশ ভকিুক্ষণ  াাঁ কশর দাাঁভড়শয় রইর্ মািার্ বনু্ধরা–চশক্ষর ভনশমশষ কী হয ঘশে হগর্, িা 
অনুধাবন করশিই হগর্ হবশ ভকিু সময়। ভকন্তু অভচশরই জাগ্রি  র্ দুষ্ট বুভদ্ধ মশনর 
মশিা কাজ ঘেশি চশর্শি জর্ািূভমর বুশক–িশব আর হদভর হকন? আচভম্বশি প্রচে  ই-
হুোয় হযন হফশে পড়র্ সমাগি অভিভথরা, ভচৎকার কশর হকউ খুাঁজর্ ভপস্তর্, হকউ 
হঘাড়া, হকউ ফ্লাস্কিরভি সুরা। ভকিুক্ষণ পশর ভকিুো সুবুভদ্ধর উদয়  শি হিশরা জশনর 
পুশরা দর্ো হঘাড়ায় হচশপ ধাওয়া করর্ হপিন হপিন। চাাঁশদর আশর্ায় ফুেফুে করশি 
চারভদক। হয-পশথ ভপিৃগৃশ  হফরার সম্ভাবনা রশয়শি হমশয়ভের, হসই পথ ধশরই ওরা 
দ্রুিশবশগ এভগশয় চর্র্ সামশন। 
 
মাইর্খাশনক ভক দুশয়ক যাওয়ার পর হদখর্ জর্ািূভমর ওপর ভদশয় আসশি একজন দনশ 
হমষপার্ক। ভচৎকার কশর ডাকর্ কাশি। ভজশজ্ঞস করশর্ ভশকার অথলাৎ হমশয়ভেশক 
হদশখশি ভকনা। হশানা যায়, িশয়র হচাশে িাশর্া কশর কথা পযলে বর্শি পারভির্ না 
হবচারা হমষপার্ক। হশষ পযলে হকাশনামশি বশর্ভির্,  যাাঁ,  িিাভগনী হমশয়ভেশক হস 
হদশখশি–হপিশন িাড়া কশর চশর্শি কুকুশরর পার্। বশর্ভির্–িার চাইশিও িয়ংকর 
দৃশয আভম হদশখভি। কাশর্া হঘাড়ায় হচশপ আমার পাশ ভদশয় িুশে হযশি ভ উশগা 
বাস্কারভির্শক—হপিন হপিন িুেশি একো প্রকাে কুকুর। হযন সাক্ষাৎ নরশকর কুকুর! 
ঈশ্বর করুন ও কুকুর হযন আমার হপিশন কখশনা িাড়া না-কশর। 
 
মািার্ ইয়ারবকভশরা এই শুশন বাপাে করর্ হমষপার্শকর এবং হবশগ হঘাড়া হিাোর্ 
সামশন। ভকিুদূর হযশি-না-হযশিই োন্ডা ভ ম  শয় এর্ গাশয়র চামড়া। জর্ািূভমর ওপর 
ভদশয় হিশস এর্ ধাবমান অশ্বখুরধ্বভন, পরমু ূশিলই উল্কার মশিা পাশ ভদশয় উধাও  র্ 
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ভ উশগার কাশর্া হঘাড়া; মুখ ভদশয় ঝরশি সাদা হফনা, র্াগাম রু্শোশে ধুশর্ায়, ভপশের 
ভজন শূনয। একা থাকশর্ মািার্ বনু্ধরা হকউ আর এশগাশ ি না এই দৃশয হদশখ, চম্পে 
ভদি হঘাড়ার মুখ ঘুভরশয়। অজানা আিশে গা ভ ম  শয় হগর্ প্রশিযশকর প্রায় গাশয় গা 
র্াভগশয় দর্শবাঁশধ এভগশয় চর্র্ সামশন খাড়া  শয় রইর্ গাশয়র হর্াম। এইিাশব ধীর 
কদশম হযশি হযশি অবশশশষ নাগার্ ধশর হফর্র্ কুকুরগুশর্ার। প্রশিযকো কুকুরই 
িাশর্া জাশির; সা স আর ভবক্রশমর জনয ভবখযাি। ভকন্তু দির্ হবাঁশধ হকাঁউ হকাঁউ করশি 
একো ঢারু্ জায়গায় দাাঁভড়শয় জর্ািূভমর এই িার্শক আমরা বভর্ গয়ার্। হকউ গুভে গুভে 
হকশে পড়ার িাশর্ িেফে করশি–ভস্থর থাকশি পারশি না ভকিুশিই, হকউ ভবস্ফাভরি 
হচাশখ হচশয় আশি সামশন ভবসৃ্তি সংকীণল উপিযকার ভদশক। 
 
মািার্শদর হনশা িখন হকশে এশসশি, দাাঁভড়শয় হগর্ হসখাশন হয-হনশা ভনশয় রওনা 
 শয়ভির্, এখন আর িা হনই। ভিনজন িাড়া হকউ আর এক পা-ও এশগাশি রাভজ নয়। 
ঢার্ হবশয় এশগার্ হয ভিনজন,  য় িাশদর বুশকর পাো ওশদর মশধয সবশচশয় হবভশ, 
নয়শিা আকণ্ঠ মদ হগর্ায় সবশচশয় হবভশ মািার্। ঢারু্ জায়গাো হশষ  শয়শি একো 
প্রশস্ত চত্বশর। প্রকাে দুশো পাথর খাড়া করা  শয়শি মাঝখাশন। সুদূর অিীশি এ-পাথর 
কারা খাড়া কশর হরশখভির্, এখন িাশদর নামও হকউ জাশন না। পাথরগুশর্া ভকন্তু 
এখনও হগশর্ হসখাশন হদখশি পাওয়া যাশব। চাশদর আশর্া ঝকঝক করশি হখার্া চত্বশর, 
মাঝামাভঝ জায়গায় রু্ভেশয় রশয়শি হমশয়ভের হদ  ভনষ্প্রাণ িশয় আর অপবাশদ হদ ভপঞ্জর 
হিশড় পাভর্শয়শি প্রাণপাভখ। কাশজই রু্ভণ্ঠি ভ উশগা বাস্কারভিশর্র হদ  অথবা হমশয়ভের 
প্রাণ ীন হদ  হদশখও ভকন্তু মাথার চুর্ খাড়া  য়ভন ডানভপশে-ভশশরামভণ এই ভিন 
বদমাশশর  র্ আশরক দৃশয হদশখ। ভ উশগার পাশশ দাাঁভড়শয় েুভে কামশড় রশয়শি একো 
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ম াকায় জীব, হদখশি কুকুশরর মিন, ভকন্তু আকার পৃভথবীর হযশকাশনা কুকুশরর চাইশি 
বশড়া–মরজগশির হকাশনা চকু্ষ, এি বশড়া কুকুর কখশনা হদশখভন। ভিন দুঃসা সীর 
হচাশখর সামশনই ভ উশগার েুভে কামশড় ভিশড় হফশর্ মুখ িুর্র্ অপাভথলব কুকুরো এবং 
রক্তঝরা হচায়ার্ িুশর্ নরশকর আগুন-জ্বর্া হচাশখ িাকার্ ভিনজশনর ভদশক। হদশখই 
িশয় প্রাণ উশড় হগর্ ডানভপশেশদর। ভনঃসীম আিশে কর্শজ-হিড়া ভচৎকার কশর উের্ 
ভিনজশনই এবং হঘাড়ার মুখ ভফভরশয় ভবকে স্বশর হচাঁচাশি হচাঁচাশি হধশয় চর্র্ জর্ািূভমর 
উপর ভদশয়। হশানা যায়, এই দৃশয হদশখ হসই রাশত্রই মারা যায় একজন, বাভক জীবনো 
পাগর্  শয় হথশকশি অনয দু-জন।। 
 
পুত্রগণ, এই  র্ ভগশয় বাস্কারভির্ কুকুশরর আভবিলাব কাভ ভন। হসই হথশকই এ-বংশশ 
অশনক উপদ্রশবর কারণ  শয় দাাঁভড়শয়শি কুকুরো। সব কথা ভর্খর্াম যাশি িয়ো কম 
 য়। আবিা জানশর্ িয় আশষ্টপৃশষ্ঠ হপাঁভচশয় ধশর, স্পষ্ট জানা থাকশর্ অি িয়  য় না। 
অনুমান কশর চমশক চমশক উেশি  য় না। এ-বংশশর অশনশকরই মৃিুয অিযে র সযময়! 
মৃিুয এশসশি আচমকা রক্তপাশির মশধয ভদশয়। শাভে পায়ভন মরণকাশর্। িা সশত্ত্বও বর্ব 
আমরা হযন পরমপুরুশষর শরণ ভনই। ভিন চার পুরুষ হকশে যাওয়ার পর ভনরপরাধ 
বংশধরশদর ভিভন ভনশ্চয় আর শাভস্ত হদশবন না। পুত্রশদর, পরম ভপিার দয়ার ওপর 
হিামাশদর আভম হিশড় ভদভে। হিামরা িাশক ডাশকা। আর, সশন্ধর পর যখন অশুি 
শভক্তর নরক গুর্জার চশর্ জর্ািূভমশি, িখন ও-িোে মাভড়শয়া না। 
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(ভ উশগা বাস্কারভিশর্র এই কাভ ভন িাাঁর দুই হিশর্ হরাজার আর জন-হক বর্া  শয়শি। 
হসইসশি ভনশদলশ আশি, হবান এভর্জাশবথশক হযন এ-সম্পশকল একো কথাও না-বর্া 
 য়।) 
 
অিযাশ্চযল ভববরণ পড়া হশষ কশর চশমাো কপাশর্ হেশর্ িুশর্ ভদশয় শার্লক হ ামশসর 
ভদশক িাকাশর্ন ডক্টর মভেলমার।  াই িুর্র্ হ ামস। ভসগাশরেো হোকা ভদশয় ভনশক্ষপ 
করর্ অভিকুশে। 
 
বর্র্,  শয়শি। 
 
হকৌিূ শর্াদ্দীপক নয় ভক? 
 
রূপকথা সংগ্র  যাশদর বাভিক, িাশদর কাশি। 
 
পশকে হথশক িাাঁজ করা একো খবশরর কাগজ বার করশর্ন ডক্টর মভেলমার। 
 
ভম. হ ামস, এবার িা শর্ আপনাশক ভকিু সাম্প্রভিক খবর হদওয়া যাক। কাগজো 
হডিন কাউভন্ট ক্রভনকর্, এ বিশরর হচাশদ্দাই জুন িাভরশখর। ওই িাভরশখর ভদনকশয়ক 
আশগ সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র মৃিুয সংক্রাে ঘেনাগুশর্ার সংভক্ষপ্ত ভববরণ হদওয়া 
 শয়শি এই খবশর। 
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ঝুাঁশক বসর্ বনু্ধবর, ভনভবড়  শয় এর্ মুখেভব। কপার্ হথশক চশমাো হচাশখর ওপর 
নাভমশয় পড়া শুরু করশর্ন ডক্টর মভেলমার: 
 
সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র সাম্প্রভিক অকস্মাৎ মৃিুযশি ভবষাশদর কাশর্া িায়া হনশমশি 
সারা িোশে। আগামী ভনবলাচশন ভর্বারার্-প্রাথলী ভ সাশব ভমডশডিন হকশি এাঁর থাকার 
সম্ভাবনা ভির্। বাস্কারভির্  শর্ স্বল্পকার্ বসবাস করশর্ ওাঁর সংস্পশশল যারা যারা 
এশসশি, িারাই িার অমাভয়ক চভরত্র, চূড়াে উদারিায় মুগ্ধ  শয়শি। িাশর্াশবশসশি, শ্রদ্ধা 
কশরশি। এই ক্ষভয়ষু্ণ দবিশবর যুশগ ইভন চমক সৃভষ্ট কশরশিন, নিুন খবর দিভর 
কশরশিন। সুপ্রাচীন এক বংশ দুভদলশনর কবশর্ পশড় যখন অনুজ্জ্বর্, উভন িখন অল্প 
বয়শস কুশবশরর সম্পদ অজলন কশর হদশশ ভফশরশিন এবং হসই োকায় বংশশর 
হৃিশগৌরব ভফভরশয় এশনভিশর্ন, সযার চার্লস দভক্ষণ আভফ্ৰকায় ফােকাবাভজ কশর প্রচুর 
অথল উপাজলন কশরভিশর্ন। হঝাাঁশকর মাথায় যারা োকার হর্াশি আরও এভগশয় যায়, 
িারাই হশশষ পস্তায় হর্াকসাশনর পার্া শুরু  শর্। সযার চার্লস ভকন্তু বুভদ্ধমান পুরুষ। 
র্াশির োকা ভনশয় ভফশর আশসন ইংর্শন্ড! বাস্কারভির্  শর্ উশেশিন মাত্র দু-বির আশগ। 
এর মশধযই হর্াকমুশখ িভড়শয় হগশি কীিাশব ভিভন ভবরাে সব পভরকল্পনার মাধযশম 
সংস্কার আর শ্রীবধলশনর কাশজ  াি ভদশয়ভিশর্ন। ওাঁর অকস্মাৎ মৃিুযশি সব কাজ এখন 
বন্ধ। হযশ িুশ  উভন ভনঃসোন, িাই িার আেভরক ইশে ভির্ জীবদ্দশাশিই ওাঁর অগাধ 
োকায় সারািোশের শ্রীবৃভদ্ধ হদশখ হযশি। িাই িার অকার্ মৃিুযশি অশনশকই 
বযভক্তগিিাশব ক্ষভিগ্রস্ত  শর্ন। স্থানীয় নানা ি ভবশর্ এবং হজর্ার নানারকশমর দািবয 
বযাপাশর িাাঁর মুক্ত শস্ত চাাঁদা হদওয়ার খবর ইভিপূশবল বহুবার এই স্তশম্ভ প্রকাভশি  শয়শি। 
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সযার চার্লশসর মৃিুযসংক্রাে পভরভস্থভি িদশের ফশর্ সমূ্পণল পভরষ্কার না- শর্ও স্থানীয় 
জনসাধারশণর মশধয কুসংস্কারজভনি গুজব অপসারণ করশি হপশরশি। মৃিুযর হপিশন 
হনাংরা কারসাভজ আশি, এমন িাববার হকাশনা কারণ পাওয়া যায়ভন। অস্বািাভবক কারশণ 
সযার চার্লস মারা হগশর্ন, এমন কল্পনাও আর হকউ করশি পাশর না। মৃিুযর কারণ খুবই 
স্বািাভবক। সযার চার্লস ভবপত্নীক ভিশর্ন এবং  য়শিা একেু বাভিকগ্রস্তও ভিশর্ন। ভবপুর্ 
দবিশবর মাভর্ক  ওয়া সশত্ত্বও খুবই সাদাভসশধ রুভচর মানুষ ভিশর্ন উভন। বাভড়র 
হিিরকার চাকরবাকর বর্শি ভির্ হকবর্ একভে দম্পভি, নাম বযাভরমুর। স্বামী ভির্ 
খাসচাকর, স্ত্রী ঘরকন্নার পভরচাভর্কা, এশদর সাক্ষয এবং কশয়কজন বনু্ধর জবানবভন্দশি 
জানা হগশি ভকিুভদন ধশরই শরীর িাশর্া যাভের্ না সযার চার্লশসর, স্বাস্থয হিশঙ 
পশড়ভির্। ভবশশষ কশর হৃদযশে হগার্শযাগ হদখা হদওয়ায় গাশয়র রং পার্শে হযি, 
ভনশ্বাস আেশক হযি এবং প্রচে স্নায়ভবক উদযম ীনিায় িুগশিন। মৃি বযভক্তর বনু্ধস্থানীয় 
গৃ ভচভকৎসক ডক্টর হজমস মভেলমার একই কথা বশর্ভিশর্ন িাাঁর সাশক্ষয। 
 
এ-হকশসর ঘেনাগুশর্া ভকন্তু সাদাভসশধ। রাশত্র শয়শনর আশগ বাস্কারভির্  শর্র বাগাশন 
সুভবখযাি ইউ-বীভথশি হবড়াশনার অিযাস ভির্ সযার চার্লশসর। বযাভরমুর স্বামী-স্ত্রী িাশদর 
জবানবভন্দশি বশর্শি, ভচরসবুজ ইউ-বীভথশি ভ্রমণ িার বরাবশরর অশিযস। হচৌো জুন 
সযার চার্লস বযাভরমুরশক হডশক বাক্স-ভবিানা গুভিশয় ভদশি বশর্ভিশর্ন, হকননা পশরর 
ভদনই র্ন্ডশন যাশবন। রাশত্র যথারীভি হবভরশয়ভিশর্ন দনশভ্রমশণ, সশি ভির্ যথারীভি 
একো চুরুে। আর হফশরনভন। রাি বাশরাোর সমশয়  র্ ঘশরর দরজা হখার্া রশয়শি 
হদশখ িয় হপশয় বযাভরমুর র্ণ্ঠন ভনশয় হবশরান মভনশবর হখাাঁশজ। ভদশন বৃভষ্ট  ওয়ায় মাভে 
ভিশজ ভির্। ইউ-বীভথর রাস্তায় সযার চার্লশসর পদভচহ্ন স্পষ্ট হদখা যাভের্, পাশয়র িাপ 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

ধশর চশর্ বযাভরমুর ইউ-বীভথর উদযান-পশথর মাঝামাভঝ জায়গায় একো ফেক আশি 
জর্ািূভমর ভদশক। এই ফেশকর সামশন সযার চার্লশসর ভকিুক্ষণ দাাঁভড়শয় থাকার ভচহ্ন 
পাওয়া হগশি। ইউ-বীভথ ধশর আবার এভগশয় ভগশয়ভিশর্ন এবং পশথর হশষপ্রাশে িাাঁর 
মৃিশদ  পশড় থাকশি হদখা ভগশয়শি। বযাভরমুর িার জবানবভন্দশি একো ঘেনার উশেখ 
করা সশত্ত্বও িার যথাযথ বযাখযা পাওয়া যায়ভন। জর্ার ভদশকর হগে হপভরশয় আসার পর 
হথশকই সযার চার্লস নাভক আঙুশর্ ির ভদশয় হ াঁশেভিশর্ন পশথর হশষ পযলে। এ-ঘেনা 
যখন ঘশে, িখন মভফল নাভক যাযাবর হঘাড়া-বযবসায়ী অকুস্থশর্র কাশিই জর্ার মশধয ভির্ 
বশে, ভকন্তু িার জবানবভন্দশি জানা হগশি হমাশেই হস প্রকৃভিস্থ ভির্ না অিযভধক 
মদযপাশনর দরুন। আিল-ভচৎকার কাশন এশসভির্ স্বীকার কশরশি, ভকন্তু হকান ভদক হথশক, 
িার ো র করশি পাশরভন। ধস্তাধভস্তর হকাশনা ভচহ্ন পাওয়া যায়ভন সযার চার্লশসর 
মৃিশদশ । যভদও ডাক্তার বশর্শিন, মুখিাব নাভক অস্বািাভবক ভবকৃি  শয়ভির্ অভবশ্বাসয 
হসই মুখ ভবকৃভির দরুন ভনশজর বনু্ধশকও নাভক ভচনশি কষ্ট  শয়ভির্ ডক্টর মভেলমাশরর, 
ভবশ্বাসই করশি চানভন িূরু্ভণ্ঠি হদ ভে িাাঁর একদা বনু্ধ এবং রুভগ সযার চার্লশসর। পশর 
অবশয িার বযাখযা হশানা ভগশয়শি। হৃদযে হবদম  শয় মৃিুয এশর্ শ্বাসকশষ্টর দরুন মুশখর 
হচ ারা অমন  শি পাশর। ময়নািদশেও এই বযাখযার সমথলন ভমশর্শি। জানা ভগশয়শি, 
দীঘলভদন অসুস্থ হদ যে ভনশয় হবাঁশচ ভিশর্ন সযার চার্লস। ভচভকৎসশকর সাক্ষযর ভিভেশি 
রায় ভদশয়শিন কশরানাশরর জুভরগণ। এশি িাশর্াই  শয়শি। হকননা, সযার চার্লশসর 
উেরাভধকারীশক বাস্কারভিশর্ এরপর বসবাস করশি  শব এবং স্থভগি সৎ কাশজও নিুন 
কশর  াি ভদশি  শব। মৃিুযশক ভঘশর হযসব হরামাভন্টক কল্পকাভ ভনর গুজব ডার্পার্া 
হমশর্ িভড়শয় পড়ভির্, কশরানাশরর কােশখাট্টা রায় িার অবসান না-ঘোশর্ বাস্কারভির্ 
 শর্র পরবিলী বাভসন্দা খুাঁশজ বার করশি হবগ হপশি  য়। জানা হগশি, সযার চার্লস 
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বাস্কারভিশর্র হিাশো িাইশয়র হিশর্ ভম. হ নভর বাস্কারভির্ যভদ এখনও জীভবি থাশকন, 
িা শর্ সম্পভের উেরাভধকারী ভিভনই  শবন। িরুণ এই িদ্রশর্াক আশমভরকায় ভিশর্ন 
জানা ভগশয়ভির্ হসই হথশক আর খবর হনই। ভবপুর্ দবিশবর সংবাদ িার কাশন হপৌঁশি 
হদওয়ার হচষ্টাচভরত্র চশর্শি। 
 
কাগজো হফর িাাঁজ কশর পশকেস্থ করশর্ন ডক্টর মভেলমার। 
 
বর্শর্ন, ভম. হ ামস, সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র মৃিুয-সম্পভকলি হযসব ঘেনা জনসাধারণ 
হজশনশি, এই  র্ ভগশয় িার ভববরণ। 
 
শার্লক হ ামস বর্শর্, হকসোয় আমার দৃভষ্ট আকষলশণর জনয ধনযবাদ। সভিযই এশি 
হকবর্ হকৌিূ র্-জাগাশনা অশনক দবভশষ্টয আশি। হসই সমশয় খবশরর কাগশজ ভকিু ভকিু 
মেবয হচাশখ পশড়ভির্ বশে, ভকন্তু হরাশম হপাশপর আর প্রাসাশদর বহুমূর্য পাথশরর ওপর 
উাঁচু কশর হখাদাই নকশা ভনশয় রীভিমশিা বযস্ত থাকায়, হসইসশি হপাশপর অনুশরাধ রশক্ষ 
করশি ভগশয় অিযে উদশবশগর মশধয থাকায় হবশ ভকিু হকৌিূ শর্াদ্দীপক ইংভর্শ হকশসর 
সংস্রশব আসশি পাভরভন। আপভন বশর্শিন, এই প্রবশন্ধ জনসমশক্ষ প্রকাভশি সব ঘেনাই 
আশি? 
 
আশি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

29 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

িা শর্ প্রাইশিে ঘেনাগুশর্া এবার বরু্ন। আঙুশর্র ডগা একত্র কশর হ র্ান ভদশয় বসর্ 
হ ামস। ভবচারপভিশদর মিন মুখখানা যদূর সম্ভব ভনভবলকার কশর হচশয় রইর্ সমাভ ি 
হচাশখ। 
 
ডক্টর মভেলমাশরর  াবিাশব এবার ফুশে উের্ অিীব আশবশগর র্ক্ষণ। বর্শর্, আশগই 
বভর্, এ-কথা আভম আর কাউশক ভবশ্বাস কশর বর্শি পাভরভন। না-বর্ার একো উশদ্দশয 
আশি। প্রকাশযিাশব জনভপ্রয় কুসংস্কারশক উসশক ভদশি হকাশনা ভবজ্ঞানসাধকই চায় না। 
আরও একো উশদ্দশয আশি। বাস্কারভির্  র্শক ভঘশর অশনক গা-িমিশম কাভ ভনই 
হর্াশকর মুশখ মুশখ ভফরশি। কুখযাভি হবশড় হযশি পাশর, এমন ভকিুই বর্া এখন সমীচীন 
নয়–হশষকাশর্  য়শিা ও-বাভড়শি আর হকউ থাকশিই চাইশব না। এইসব কারশণই 
হিশবভচশে ভেক করর্াম, যা জাভন িার চাইশি কম বর্ব! সব বর্শর্ও বযব াভরক র্াি 
হিা ভকিুই  শে না। ভকন্তু আপনার কাশি মন খুশর্ কথা না-বর্ার কারণ হদখভি না। 
 
জর্ািূভমশি হর্াকবসভি খুবই ভবরর্িাশব ভবভক্ষপ্ত। কািাকাভি যাশদর বসবাস মশনর ভদক 
ভদশয়ও িারা অশনকো কাশির মানুষ। এই কারশণই সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র সশি এি 
দ রম-ম রম  শয়ভির্ আমার। হদখাসাক্ষাৎ হর্শগই থাকি। হবশ কশয়ক মাইশর্র মশধয 
প্রকৃভিভবদ ভম. হেপর্েন আর র্যাফোর ভ শর্র ভম. ফ্ৰাের্যান্ড িাড়া ভশভক্ষি পুরুষ আর 
হকউ হনই। অবসর জীবনযাপন করভিশর্ন সযার চার্লস। ভকন্তু িার িিস্বাশস্থযর দরুন 
ঘভনষ্ঠিা বৃভদ্ধ হপর্ আমাশদর দুজশনর মশধয। এিাড়া ভবজ্ঞান ভবষশয় দু-জশনরই আগ্র  
থাকায় মশনর ভমর্ ঘের্ িাশর্া কশরই। ভকন্তু আভফ্ৰকা হথশক ভবজ্ঞাশনর অশনক খবর 
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সংগ্র  কশর এশনভিশর্ন উভন। বহু সন্ধযা আনশন্দ হকশেশি এইসব আশর্াচনায়। বুশমযান 
আর  শেনেেশদর শারীরস্থান ভনশয় আশর্াচনা কশরভি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 
 
হশষ কশয়ক মাশসর মশধয একো ভজভনস ক্রমশ স্পষ্ট  শয় উের্ আমার কাশি। সযার 
চার্লশসর স্নায়ুিে অিযভধক চাশপর দরুন হিশঙ পড়শি বশসশি। এইমাত্র হয ভকংবদভেো 
আপনাশক বর্র্াম, উভন িা অের ভদশয় ভবশ্বাস কশরভিশর্ন। এি হবভশ কশরভিশর্ন হয 
ভনশজর বাভড়র বাগাশন পায়চাভর করশিন ভেকই, ভকন্তু রাশত্র কখশনা জর্ায় হযশিন না। 
শি প্রশর্ািশনও িাাঁশক জর্ায় হেশন ভনশয় যাওয়া সম্ভব ভির্ না। ভম. হ ামস, শুনশর্ 
খুবই অদু্ভি মশন  শব আপনার, ভকন্তু উভন সমস্ত সো ভদশয় ভবশ্বাস করশিন সভিযই 
একো িয়াব  অভিশাপ ঝুর্শি বংশশর মাথায় অশনক দুশিলাগ হর্খা আশি অদৃশষ্ট। 
পূবলপুরুষশদর হযসব কাভ ভন হশানাশিন, িা শুনশর্ সভিযই বুক দশম যায়। কল্পনা 
করশিন ভবকে হদখশি কী হযন একো প্রাণী সবসমশয় িাড়া করশি িাশক। প্রায়ই 
ভজশজ্ঞস করশিন আমাশক, রাশত্র রুভগ হদখশি হবভরশয় অদু্ভি হকাশনা জাশনায়ার কখশনা 
হদশখভি ভকনা, অথবা কুকুশরর ডাক শুশনভি ভকনা। হশষ প্রশ্নো ভজশজ্ঞস কশরভিশর্ন হবশ 
কশয়কবার, প্রভিবাশরই উশেজনায় কাাঁপশি থাকি কণ্ঠস্বর। 
 
হশাচনীয় ঘেনাোর  প্তাভিশনক আশগ এক সন্ধযায় গাভড় ভনশয় হগর্াম ওাঁর বাভড়।  র্ 
ঘশরর দরজার কাশি দাাঁভড়শয় ভিশর্ন উভন। আমার দু-চাকার  ার্কা গাভড় ভনশয় সামশন 
দাাঁড়ার্াম। গাভড় হথশক নামর্াম, এমন সমশয় উভন আমার কাাঁশধর ওপর ভদশয় আমার 
হপিনভদশক হচাখ বশড়া বশড়া কশর িাভকশয় রইশর্ন–হচাশখর পািা আর পড়র্ না–
সাংঘাভিক ভবিীভষকা ফুশে উের্ হচাশখর িারায় িারায়। ঝে কশর ঘুশর দাাঁড়াশিই িায়ার 
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মশিা কী হযন একো সশর হযশি হদখর্াম রাস্তার হশষপ্রাশে বশড়া, কাশর্া বািুর ভনশ্চয়। 
উভন ভকন্তু এমন উশেভজি আর অভস্থর  শয় পড়শর্ন হয বাধয  শয় জায়গাোয় ভগশয় 
জাশনায়ারোশক খুাঁজর্াম। যভদও হপর্াম না–পাভর্শয়শি। ভকন্তু ওাঁর মশনর ওপর মারাত্মক 
িাপ হফর্র্ এই ঘেনা। সমস্ত সশন্ধো রইর্াম সশি সশি। হকন এি উশেভজি  শয়শিন 
হবাঝাশনাশ র জশনয িখনই হয পােুভর্ভপো আমার ভজম্মায় উভন হরশখ ভদশর্ন। এখাশন 
এশস প্রথশমই িা হথশক পশড় শুভনশয়ভি আপনাশক। ঘেনাো িুে  শর্ও বর্র্াম এই 
কারশণ হয পশরর ট্রযাশজভডর সশি  য়শিা এর হকাথাও একো হযাগসূত্র আশি–যভদও 
হসই মু ূশিল আমার দৃঢ় ভবশ্বাস ভির্ ভবষয়ো এশকবাশরই িুে, এবং ওাঁর এি 
উশেজনারও হকাশনা কারণ হনই। 
 
আমার পরামশল শুশনই র্ন্ডন যাভেশর্ন সযার চার্লস। আভম জানিাম ওাঁর হৃদযশের 
অবস্থা িাশর্া নয়। কারণো যি উদ্ভেই হ াক না হকন, একনাগাশড় িয় আর উদশবশগর 
মশধয থাকার ফশর্ শরীশরর ওপর গুরুির প্রভিভক্রয়া হদখা ভদশয়ভির্, হৃদযশের ওপর 
অিযভধক ধকর্ পড়ভির্। িাই হিশবভির্াম মাস কশয়ক শ শর পাাঁচ রকম বযাপাশর মন 
হিশড় ভদশর্ এখানকার অযথা উদশবগ হথশক ভনষৃ্কভি পাশবন নিুন মানুষ  শয় বাভড় 
ভফরশবন। ভম. হেপূর্েন আমাশদর দু-জশনরই বনু্ধ। সযার চার্লশসর িিস্বাস্থয ভনশয় উভনও 
উদভবি ভিশর্ন। র্ন্ডশন পাোশনার বযাপাশর একই মি ভিভনও হপাযণই করশিন। হশষ 
মু ূশিল ঘের্ এই িয়ংকর ভবপযলয়। 
 
সযার চার্লস মারা হগশর্ন হয-রাশি, হসই রাশিই বযাভরমুর িার মৃিশদ  আভবষ্কার কশরই। 
খবর পাোয় আমাশক। খবর ভনশয় আশস হঘাড়ার সভ স পাভকন্স। আভম িখনও শুশি 
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যাইভন। ঝশড়র মশিা হঘাড়ায় হচশপ ওশক আসশি হদশখই ঘেনার এক ঘণ্টার মশধযই 
হপৌঁশি যাই বাস্কারভির্  শর্। িদশে হযসব ঘেনার উশেখ করা  শয়শি, িার প্রভিভে 
আভম যাচাই কশরভি, িশব সমথলন কশরভি। পাশয়র িাপ ধশর ইউ-বীভথ ভদশয় আভম 
এভগশয়ভি, জর্ার ভদশক ফেশক হযখাশন উভন ভকিুক্ষণ দাাঁভড়শয়ভিশর্ন বশর্ মশন  শয়শি 
হস-জায়গা আভম হদশখভি, ভেক হসইখান হথশক পাশয়র িাশপর ধরন পার্শে যাওয়া ভনশয় 
মেবয কশরভি, নরম কাঁকর জভমর ওপর বযাভরমুশরর পাশয়র িাপ িাড়া আর পাশয়র িাপ 
হনই র্ক্ষ কশরভি, সবশশশষ খুব সাবধাশন মৃিশদ  পরীক্ষা কশরভি আভম না-আসা পযলে 
হকউ হিাাঁয়ভন মৃিশদ । দু- াি িভড়শয়, দশ আঙুর্ ভদশয় মাভে আাঁকশড় ধশর, মুখ থুবশড় 
পশড়ভিশর্ন সযার চার্লস একো প্রচে আশবগ আর প্রচে হগাঁচুভন প্রকে  শয় উশেভির্ 
অি-প্রিযশি–যার ফশর্ ওাঁশক শনাক্ত করশি ভগশয় ভিধায় পশড়ভির্াম। দদভ ক আঘাি 
এশকবাশরই হনই। িদশের সমশয় ভকন্তু একো ভমশথয ভববৃভি ভদশয়ভির্ বযাভরমুর। 
বশর্ভির্, মৃিশদশ র আশপাশশর জভমশি হকাশনা িাপ পাওয়া যায়ভন। আসশর্ ও র্ক্ষ 
কশরভন। আভম কশরভির্াম–একেু িফাশি হদশখভির্াম হসই িাপ, ভকন্তু হবশ স্পষ্ট আর 
োেকা। 
 
পাশয়র িাপ? 
 
 যাাঁ, পাশয়র িাপ! 
 
পুরুষমানুশষর না হমশয়মানুশষর? 
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ক্ষশণশকর জনয অদু্ভিিাশব আমাশদর পাশন হচশয় রইশর্ন ডক্টর মভেলমার, িারপর প্রায় 
ভফসভফস কশর বর্শর্ন চাপা গর্ায়: 
 
ভম. হ ামস, পাশয়র িাপগুশর্া একো দানব কুকুশরর! 
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প্রযহভল া 
 
স্বীকার করশি র্জ্জা হনই, কথাগুশর্া শুশনই গা ভশরভশর কশর উের্ আমার। ডাক্তাশরর 
কণ্ঠস্বরও হবশ হরামাভিি র্ক্ষ করর্াম, অথলাৎ বক্তবয ভবষয় বর্শি ভগশয় উভন ভনশজও 
ভবর্ক্ষণ ভবচভর্ি  শয়শিন। উশেজনায় সামশন ঝুাঁশক পশড়শি হ ামস, হকৌিূ র্ ভনভবড় 
 শর্, আগ্র  আিীে  শর্ হযিাশব ওর হচাখ জ্বর্শি হদশখভি বরাবর, এখনও হসই কভেন, 
শুষ্ক দীভপ্ত ভেকশর আসশি হচাশখর িারা হথশক। 
 
আপনারা হদশখশিন? 
 
আপনাশক হযরকম স্পষ্ট হদখভি, হসইিাশব হদশখভি। 
 
কাউশক বশর্নভন? 
 
বশর্ র্াি? 
 
আর হকউ হদখর্ না, এো কী কশর  য়? 
 
হদ  হথশক প্রায় ভবশ গজ দূশর ভির্ িাপগুশর্া। হকউ িাই মাথা ঘামায়ভন। এই 
ভকংবদভে–পড়া থাকশর্ আভমও মাথা ঘামািাম না। 
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জর্ািূভমশি হমষপার্কশদর অশনক কুকুর আশি, িাই না? 
 
আশি ভনশ্চয়, ভকন্তু এ-কুকুর হিড়া সামর্াশনার কুকুর নয়। 
 
খুব বশড়া বর্শিন? 
 
অভিকায়। 
 
ভকন্তু হদশ র কাশি আশসভন? 
 
না। 
 
রাি কীরকম ভির্? 
 
খারাপ। সযাাঁৎশসাঁশি। 
 
ভকন্তু বৃভষ্ট ভেক পড়ভির্ না? 
 
না। 
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ইউ-বীভথো কীরকম? 
 
মাঝখাশন আে ফুে চওড়া  াাঁেবার রাস্তা। দু-পাশশ বাশরা ফুে উাঁচু মান্ধািার আমশর্র ইউ 
গাশির দু-সাভর হঝাপ–এি ঘন হয দুশিলদয বর্শর্ই চশর্। 
 
পাশয়-চর্ার-রাস্তা আর হঝাাঁশপর মাঝখাশন ভকিু আশি? 
 
আশি, ি-ফুে চওড়া ঘাশসর পভে, দু-পাশশই। 
 
ইউ-বীভথর এক জায়গায় একো ফেক আশি না? 
 
আশি। হিাশো ফেক–জর্ািূভমর ভদশক। 
 
হঝাাঁশপর মাশঝ ফেক িাড়া আর হকাশনা ফাাঁক আশি? 
 
না। 
 
িার মাশন, ইউ-বীভথশি ঢুকশি  শর্  য় বাভড়র ভদক হথশক, নয় জর্ার ভদক হথশক 
আসশি  শব? 
 
একদম হশশষ গ্রীবাশসর হিির ভদশয় হবশরাশনার পথ একো আশি। 
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সযার চার্লস িদূর হপৌঁশিাশি হপশরভিশর্ন? 
 
িা; হসখান হথশক প্রায় পিাশ গজ দূশর পশড়ভিশর্ন। 
 
এবার একো গুরুত্বপূণল প্রশশ্নর জবাব ভদন, ডক্টর মভেলমার। িাপগুশর্া আপভন রাস্তায় 
হদশখভিশর্ন? ঘাশসর ওপর নয় হিা? 
 
ঘাশসর ওপর হকাশনা িাপই পশড়ভন। 
 
জর্ার ফেক হযভদশক, িাপগুশর্া ভক হসইভদশকই হদশখভিশর্ন? 
 
 যাাঁ; জর্ার ফেক হযভদশক হসইভদশকর রাস্তার ধার হঘাঁশষ। 
 
আপনার কথা শুশন, দারুণ হকৌিূ র্ জাগশি। আশরকো ভবষয়। হিাশো ফেকো ভক বন্ধ 
ভির্? 
 
ভির্। পযাডর্ক ঝুর্ভির্। 
 
কি উাঁচু ফেক? 
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ফুে চাশরক। 
 
হয হকউ েপশক আসশি পাশর? 
 
পাশর। 
 
হিাশো ফেশকর পাশশ ভক িাপ হদশখশিন? 
 
হসরকম ভকিু হদভখভন। 
 
কী আশ্চযল! হকউই ভক খুাঁভেশয় হদশখভন? 
 
আভম হদশখভি। 
 
িার পশরও ভকিু পানভন? 
 
বশড়া হগার্শমশর্ বযাপার, ভম. হ ামস। সযার চার্লস হসখাশন পাাঁচ-দশ ভমভনে দাাঁভড়শয়ভিশর্ন 
বুঝশি হপশরভি। 
 
কী কশর বুঝশর্ন? 
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চুরুে হথশক িাই হঝশড়ভিশর্ন। 
 
চমৎকার! ওয়ােসন, এই  র্ ভগশয় আমাশদর মশনর মশিা স শযাগী। ভকন্তু পাশয়র িাপ? 
 
কাাঁকর ভবশিাশনা সামানয ওই জায়গায় ভনশজর পাশয়র িাপ হফশর্শিন অশনশক। আর 
কাশরা পাশয়র িাপ আর্াদা কশর বার করশি পাভরভন। 
 
অসভ ষু্ণ িভিমায়  াাঁেু চাপড়ার্ শার্লক হ ামস। 
 
ইস! আভম যভদ থাকিাম িখন! হকসো সভিযই অসাধারণ, হকৌিূ র্ িুশি িুশর্ িাশড়। 
দবজ্ঞাভনক ভবশশষজ্ঞ অশনক উপাদান পাশব এ-হকস হথশক, পাশব গশবষণার ভবস্তর 
সুশযাগ। কাকর-পৃষ্ঠায় হর্খা অশনক খবর আভম ভেক পশড় ভনিাম। ভকন্তু ধুশর্াবাভর্, বৃভষ্ট 
জশর্, হকৌিূ র্ী চাষাশদর কাশের শুকির্ায় সব ভচহ্নই এিক্ষশণ একাকার  শয় হগশি। 
ডক্টর মভেলমার, িখন আমাশক ডাকশর্ন না হকন! এজশনয ভকন্তু জবাবভদভ  করশি  শব 
আপনাশক। 
 
আপনাশক ডাকার আশগ যা ভকিু হজশনভি দুভনয়ার সামশন িা প্রকাশ করশি  ি। হকন 
িা করশি চাইভন আশগই বশর্ভি। িা িাড়া, িা িাড়া– 
 
ভিধা করশিন হকন? 
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অিযে িীক্ষ্ণ্মধী, অিযে অভিজ্ঞ হগাশয়ন্দারাও অস ায়  শয় পশড় এমন রাজযও ভকন্তু 
আশি। 
 
ভজভনসো অশর্ৌভকক, এই বর্শি চাইশিন হিা? 
 
স্পষ্টিশব িা বভর্ভন। 
 
বশর্নভন, ভকন্তু মশন মশন িাই িাবশিন। 
 
ভম. হ ামস ভবশয়াগােক হসই ঘেনার পর এমন কিকগুশর্া ঘেনা আমার কাশন এশসশি, 
প্রকৃভির বাাঁধা ভনয়শমর আওিায় যা হফর্া যায় না। 
 
হযমন? 
 
িয়ংকর হসই ঘেনা ঘেবার আশগ জর্ািূভমশি অশনশকই একো অদু্ভি প্রাণী হদশখশি। 
বাস্কারভির্ ভপশাশচর মশিাই হদখশি িাশক। ভবজ্ঞান-দুভনয়া এখনও এ-প্রাণীর  ভদশ 
পায়ভন। প্রশিযশকই একবাশকয বর্শি, জাশনায়ারো আকাশর অভিকায়, ভবকে এবং 
হপ্রিোয়ার মিন। এশদর ভিনজনশক আভম হজরা কশরভির্াম। ভিনজশনর মশধয হয-
হর্াকো গাাঁশয় থাশক, মাথা িার ভনশরে, কশপার্-কল্পনায় হিশস যাওয়ার পাত্র নয়। 
আশরকজন হঘাড়ার ডাক্তার। িৃিীয় বযভক্ত জর্ার চাষা। ভিনজশনই বশর্শি একই 
কাভ ভন। ভকংবদভের ভপশাচ কুকুশরর মশিাই একো িয়ংকর হপ্রিোয়া নাভক ঘুশর 
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হবড়ায় জর্ািূভমশি–সাক্ষাৎ নরক হথশক িার আভবিলাব। ভবশ্বাস করুন, আিশে থমথম 
কশরশি হগাো জর্া। পাথশরর মশিা শক্ত যার বুশকর পাো, রাশির অন্ধকাশর হস-ও আর 
জর্া হপশরাশি রাভজ নয়। 
 
ভবজ্ঞাশনর হর্াক  শয় আপভনও এইসব অভিপ্রাকৃি বযাপার ভবশ্বাস কশরন হদখভি। 
 
বুঝশি পারভি না এ িাড়া আর কী ভবশ্বাস করা যায়। 
 
কাাঁধ ঝাাঁকার্ হ ামস। বর্র্, এিাবকার্ ই জগশির বযাপার-সযাপাশরই সীভমি 
হরশখভির্াম আমার িদে। ভবনশয়র সশি বর্ব, অশুি শভক্তর সশি েের ভদশয়ভি 
বহুবার। ভকন্তু অশুি শভক্তশদর জনশকর সশি র্ড়শি যাওয়াো খুব হবভশ উচ্চাশা  শয় 
যায়। অবশয পাশয়র িাপো হয জন্তুজগশির, আপভন িা স্বীকার করশিন। 
 
ভকংবদভে কুকুরোও বস্তুজগশির কুকুশরর মশিাই েুভে কামশড় ভিাঁশড় হফশর্ভির্। িা 
সশত্ত্বও ভকন্তু দপশাভচক ভির্ হস। 
 
আশর সবলনাশ! আপভন হিা হদখভি অভিপ্রাকৃিভবদশদর অশনক কাশি চশর্ হগশিন। ডক্টর 
মভেলমার, এবার একো কথা বরু্ন হিা। এই যভদ আপনার ধারণা  য়, িা শর্ পরামশশলর 
জনয আমার কাশি এশসশিন হকন? আপনার কথা শুশন মশন  শে সযার চার্লশসর মৃিুয-
র শসযর িদে হয একো পেশ্রম, আপভন িা ভবশ্বাস কশরন। িা সশত্ত্বও চান আভম িদে 
কভর। 
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আভম হিা বভর্ভন হয আমার ইশে আপভন িদে করুন। 
 
িা শর্ আপনাশক সা াযযো করব কীিাশব? 
 
ঘভড়র ভদশক িাকাশর্ন ডক্টর মভেলমার। বর্শর্ন, এখন হথশক ভেক একঘণ্টা পশনশরা 
ভমভনে পশর ওয়াোররু্ হেশশন হপৌঁশিাশেন সযার হ নভর বাস্কারভির্। কী করব িাাঁশক 
ভনশয়, আপভন শুধু িাই বশর্ সা াযয করুন আমাশক। 
 
উেরাভধকারী ভ শসশব আসশিন বশর্ই ভক এই পরামশল চাইশিন? 
 
 যাাঁ। সযার চার্লশসর মৃিুযর পর হখাাঁজখবর ভনশয় জানর্াম িরুণ এই িদ্রশর্াক কানাডায় 
চাষবাস ভনশয় আশিন। যদ্র খবর হপশয়ভি, িদ্রশর্াক সবভদক ভদশয় চমৎকার। এখন ভকন্তু 
ডাক্তার ভ শসশব এসব কথা বর্ভি না, বর্ভি সযার চার্লশসর উইশর্র অভি আর সম্পভের 
িত্ত্বাবধায়ক ভ শসশব। 
 
আর হকউ দাভবদার হনই ভনশ্চয়? 
 
না। ইভন িাড়া আর এক জ্ঞাভির সন্ধান হপশয়ভির্াম। হরাজার বাস্কারভির্–সযার চার্লশসর 
কভনষ্ঠ িাই–সযার চার্লস ভিশর্ন ভিন িাইশয়র মশধয হজযষ্ঠ। হমশজা িাই অল্প বয়শসই 
মারা যান। এই হ নভর হিশর্ো িাাঁরই হিশর্। িৃিীয় িাই রজার বংশশর কুর্ািার। 
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বাস্কারভির্ বংশশর আভদ-পুরুষশদর দাপে হযন ওাঁর মশধযই মাথা চাড়া ভদশয়ভির্। হর্াশক 
বশর্, হচ ারা চভরত্র সবভদক ভদশয় ভ উশগা বাস্কারভিশর্র ভিিীয় সংস্করণ ভিভন। ভ উশগার 
পাভরবাভরক িভবর সশি হুবহু ভমশর্ যায়। ইংর্যান্ডশক জ্বাভর্শয়-পুভড়শয় পাভর্শয় যান মধয-
আশমভরকায়, হসখাশনই  রু্দ জ্বশর মারা যান ১৮৭৬ সাশর্। বাস্কারভির্ বংশশর হশষ 
বংশধর এখন এই হ নভর। এক ঘণ্টা পাাঁচ ভমভনে পশর ওয়াোররু্ হেশশন িার সশি 
হদখা  শব আমার। িারবািলায় হজশনভি সাদাষ্টন হপৌঁশিশিন আজ সকাশর্। ভম. হ ামস, 
বরু্ন এখন কী কভর িাাঁশক ভনশয়। 
 
বাপ-ভপিামশ র ভিশেয় হকন যাশবন না বর্শি পাশরন? 
 
হসইোই স্বািাভবক, িাই না? অথচ হদখুন বাস্কারভির্ বংশশর যারাই ওখাশন হগশি, 
কপার্ পুশড়শি িাশদর। অমির্ এশসশি জীবশন। আমার ভবশ্বাস মৃিুযর আশগ আমার 
সশি কথা বর্বার সুশযাগ যভদ হপশিন সযার চার্লস, হশষ বংশধরশক, িাাঁর ভবপুর্ 
দবিশবর একমাত্র উেরাভধকারীশক, করার্ মৃিুযর এশ ন জায়গায় না-আসশিই বশর্ 
ভদশিন। অথচ হদখুন, ওাঁর উপভস্থভির ওপশরই পুশরাপুভর ভনিলর করশি দীন ীন এই পভে 
অিশর্র সবলািীন সমৃভদ্ধ। বাস্কারভির্  শর্ মানুষ যভদ না-থাশক, িা শর্ সযার চার্লস যা 
ভকিু সৎকাজ কশর হগশিন, সবই মাশে মারা যাশব। আমার স্বাথল আশি বশর্ই এ-বযাপাশর 
পাশি হবভশ বাড়াবাভড় কশর হফভর্, িাই এশসভি আপনার উপশদশ ভনশি। 
 
একেু হিশব ভনর্ হ ামস। বর্শর্, হসাজা কথায় বযাপারো িা শর্ এই– 
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আপভন মশন কশরন, ডােলমুশর এমন একো দপশাভচক শভক্ত কাজ করশি যার ফশর্ 
বাস্কারভির্ বংশধরশদর পশক্ষ জায়গাো ভনরাপদ নয়–হকমন? এই হিা আপনার 
অভিমি? 
 
হস-রকম অশনক প্রমাণ হপশয়ভি, এেুকুই শুধু বর্শি চাই। ভেক কথা। 
 
ভকন্তু আপনার অভিপ্রাকৃি অনুভমভি যভদ সভেক  য়, িা শর্ ভকন্তু অশুিশভক্তর প্রশকাপ 
শুধু হডিনশায়ার হকন, র্ন্ডন শ শরও সমানিাশব হদখা যাশব। শুধু গ্রাময-ভগশজলর হপাশাক 
ঘশরই িােবনাচ হদভখশয় শয়িান ক্ষাে  শব, এমনো ভকন্তু কল্পনা করা কভেন। 
 
ভম. হ ামস, আপভন ভনশজ এসশবর সংস্পশশল সরাসভর আশসনভন বশর্ই এমভন ধরশনর 
কথা বর্শিন–এশর্ ভকন্তু এিাশব কথা আর বর্শিন না। আপনার উপশদশ িা শর্ এই : 
আপভন মশন কশরন হ নভর বাস্কারভির্ র্ন্ডন শ শর যিখাভন ভনরাপদ থাকশবন, ভেক 
িিখাভন ভনরাপদ থাকশবন হডিনশায়াশরও। পিাশ ভমভনে পশর উভন আসশিন। বরু্ন 
কী সুপাভরশ করশি চান? 
 
মশায়, আমার সুপাভরশ একোই–আমার সামশনর দরজা আাঁচশড় হশষ কশর ভদর্ আপনার 
স্পযাভনশয়র্ কুকুরো। িাশক হডশক ভনশয় একো িাড়াশে গাভড়শি চাপুন, ওয়াোররু্। 
হেশশন যান, সযার হ নভর বাস্কারভিশর্র সশি হদখা করুন। 
 
িারপর? 
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িারপর, যিক্ষণ না আভম এ-বযাপাশর মনভস্থর করভি িিক্ষণ িাশক ভকস্ সু বর্শবন না। 
 
মনভস্থর করশি কিক্ষণ সময় হনশবন? 
 
চভিশ ঘণ্টা। ডক্টর মভেলমার, কার্ দশোর সমশয় এই ঘশর আমার সশি আপভন হদখা 
করশর্ অিযে বাভধি  ব, সযার হ নভর বাস্কারভির্শক যভদ সশি আশনন িা শর্ 
িভবষযশির কমলপন্থা রচনা করশিও অশনক সুভবশধ  শব। 
 
িাই করব, ভম. হ ামস। 
 
শাশেলর আভস্তশনর কশপ সাক্ষাশির সময় ভর্শখ ভনশর্ন ডক্টর মভেলমার। িারপর ওাঁর ভনজস্ব 
অদু্ভি িভিমায় উাঁভক মারা কায়দায় মাথা হেশর্ বার কশর, আনমনািাশব  ন  ন কশর 
এভগশয় হগশর্ন দরজার ভদশক। ভসাঁভড়র মাথায় দাাঁড় করার্ হ ামস। 
 
বর্র্, আর একো প্রশ্ন, ডক্টর মভেলমার। আপভন বর্ভিশর্ন, সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র 
মৃিুযর আশগ হবশ কশয়কজন এই শরীরী হপ্রিশক ে র্ ভদশি হদশখশি জর্ায়? 
 
ভিনজন হদশখশি। 
 
মৃিুযর পর আর হকউ হদশখশি? 
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আভম শুভনভন। 
 
ধনযবাদ। সুপ্রিাি। 
 
হচয়াশর ভফশর এশস বসর্ হ ামস। অেশর পভরিৃভপ্ত প্রকাশ হপর্ প্রসন্ন মুখেভবশি। 
মশনর মশিা কাজ হযন এশস হগশি–পা বাড়াশর্ই  য়। 
 
হবশরাে নাভক, ওয়ােসন? 
 
আমাশক ভদশয় যভদ হিামার হকাশনা কাজ না  য়, িা শর্ই হবশরাব। 
 
িায়া ওয়ােসন, সভক্রয় মু ূশিলই হিামাশক আমার দরকার। কশয়কো বযাপাশর এ-হকস 
ভকন্তু চমকপ্রদ, সভিযই অভিিীয়। েযাডভর্র হদাকাশনর পাশ ভদশয় যাওয়ার সমশয় এক 
পাউন্ড কড়া দা-কাো িামাক পাভেশয় ভদশি বর্শব? ধনযবাদ। সশন্ধ পযলে যভদ বাইশর 
কাভেশয় ভদশি পাশরা, িা শর্ িাশর্াই  য়। হসই ফাাঁশক অিযে ইন্টাশরভেং এই ধাাঁধার 
সশি আমার ধারণাগুশর্া ভমভর্শয় হনব। 
 
প্রগাঢ় মনঃসংশযাশগর প্রশয়াজন হদখা ভদশর্ই ভনজলনিা আর একাভকত্ব ভনিােই দরকার 
 য় বনু্ধবশরর। িখন মশনর দাাঁভড়পাোয় ওজন কশর হদশখ হকান পশয়ন্টো কাশজর আর 
হকানো অকাশজর। মশন মশন খাড়া কশর ভবকল্প অনুভমভি, একোর সশি আর একো 
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ভমভর্শয় হদশখ হকানো হবভশ কাযলকর, ভবভধ সাক্ষযপ্রমাশণর গুরুত্ব যাচাই কশর হস্রফ 
ভচোশভক্ত ভদশয়। কাশজই সারাভদন ক্ল্াশব কাোর্াম, সশন্ধর আশগ হবকার ভিেমুশখা  র্াম 
না। রাি নোয় ঢুকর্াম বসবার ঘশর। 
 
ঢুশকই প্রথশম মশন  র্ ভনশ্চয় আগুন হর্শগশি হকাথাও হধাাঁয়ায় ঘর িশর হগশি, হেভবশর্র 
ওপর র্যাশম্পর আশর্াও ম্লান  শয় উশেশি হধাাঁয়ার আড়াশর্। হঢাকবার পর অবশয হস-িয় 
আর রইর্ না। হকননা িামাক-হপাড়ার গন্ধ হিশস এর্ নাশক। হসইসশি কড়া িামাশকর 
কেু, উগ্র হধাাঁয়া গর্ায় ঢুকশিই কাশশি র্াগর্াম খক খক কশর। হধাাঁয়ার ঝাাঁপসা পদলার 
মশধয ভদশয় হদখশি হপর্াম দাাঁশির ফাাঁশক কাশর্া হক্ল্-পাইপ কামশড় ধশর হচয়াশর কুের্ী 
পাভকশয় বশস হ ামস। খানকশয়ক পাকাশনা কাগজ িড়াশনা আশশপাশশ। 
 
শুশধাশর্া, োন্ডা র্াভগশয় এশর্ নাভক, ওয়ােসন? 
 
না, আব াওয়াো ভবষাক্ত। 
 
িাভগযস বর্শর্ িুভম, হধাাঁয়াো খুব ঘন  শয় উশেশি হদখভি। 
 
ঘন কী হ ! অস য! 
 
িা শর্ বরং জানর্াো খুশর্ দাও! 
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সারাভদন ক্ল্াশব ভিশর্ হদখভি। িায়া হ ামস! ভেক বশর্ভি? 
 
ভনশ্চয়, ভকন্তু কীিাশব– 
 
আমার  িচভকি িাব হদশখ হ শস ওশে হ ামস। 
 
ওয়ােসন, হিামার মশধয দারুণ একো মনমািাশনা িাজা িাব হদখশি পাভে। িাই 
হিামারই কৃপায় পাওয়া আমার সামানয শভক্তর কসরি হদখাশনার সুশযাগ িাড়শি 
পাভরভন। কাদাশে বাদর্া ভদশন রাস্তায় হবশরাশর্ন এক িদ্রশর্াক। ভফশর এশর্ন ভফেফাে 
হবশশ–জুশিা আর েুভপর হচকনাই অম্লান হরশখ। অিএব ভিভন সারাভদন হকাথাও োয় 
বশস ভিশর্ন। হকাথায় থাকা সম্ভব বশর্ মশন  য়? স্পষ্ট বযাপার, নয় কী? 
 
স্পষ্টই বশে। 
 
দুভনয়াো স্পষ্ট ভজভনশসই োসা, ভকন্তু হচাখ হমশর্ হদখার সুশযাগ হকউ পায় না। আভম 
হকাথায় ভির্াম বশর্ মশন  য়? 
 
োয় বশস ভিশর্। 
 
ভেক উর্শো। আভম হডিনশায়াশর ভগশয়ভির্াম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

49 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

সূক্ষ্ম হদশ ? 
 
ভেক বশর্ি। হদ ো এই  াির্-হচয়াশর হথশকশি; অিযে পভরিাশপর সশি জানাভে–
আমার অবিলমাশন হস দুশো বশড়া পে-িরভি কভফ আর অভবশ্বাসয পভরমাণ িামাক হসবা 
কশরশি। িুভম হবভরশয় যাওয়ার পর েযানশফাশডলর হদাকান হথশক জর্ার সামভরক মযাপ 
আভনশয়ভির্াম। এিক্ষণ সূক্ষ্মশদশ  ভবচরণ করভির্াম হসখাশন। রাস্তা ভচনশি িুর্  য়ভন। 
 
ভবরাে হস্কর্ মযাপ ভনশ্চয়? 
 
খুবই ভবরাে। একো অংশ খুশর্  াাঁেুর ওপর হমশর্ ধরর্ হ ামস। এই হসই জর্া যা 
ভনশয় আমাশদর দরকার। মাঝখাশনর এইো বাস্কারভির্  র্। 
 
জির্ হঘরা? 
 
ভেক। ইউ-বীভথো মযাশপ হদখাশনা  য়ভন। ভকন্তু আমার মশন  য় হসো এই র্াইন বরাবর 
 শব বুঝশি পারি ভনশ্চয় জর্ পড়শি র্াইশনর ডান ভদশক। এইখাশন এই হয হিাশো 
হিাশো বাভড়র জের্া, এই  র্ ভগ্রমশপন পভে, আমাশদর বনু্ধ ডক্টর মভেলমাশরর সদরদপ্তর। 
পাাঁচ মাইর্ বযাসাশধলর বৃশের মশধয িভড়শয় ভিভেশয় রশয়শি সামানয ভকিু বাভড়ঘরশদার। এই 
 র্ র্যাফোর  র্–ভববৃভিশি উশেখ আশি। এইখাশন একো বাভড়র ভচহ্ন হদওয়া  শয়শি 
ভনঃসশন্দশ  প্রকৃভিভবশদর বাসস্থান। নামো যদূর মশন পশড় হেপর্েন। এইখাশন দুশো 
জর্ািূভমর খামারবাভড়– াই ের* আর ফাউর্মায়ার। িারপর হচাশদ্দা মাইর্ দূশর রশয়শি 
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ভপ্রন্সোউশনর ভবরাে কশয়দখানা। ভবভক্ষপ্ত এই কশয়কো জায়গায় চারপাশশ আর মাশঝ খাাঁ-
খাাঁ করশি প্রাণ ীন, জন ীন জর্ািূভম। এই মশিই অভিনীি  শয়শি ভবশয়াগােক হসই 
দৃশয এবং এই মশিই িার পুনরাভিনশয়র হচষ্টা চাভর্শয় যাব আমরা। 
 
খুবই বনয অির্ মশন  শে। 
 
 যাাঁ, উপযুলক্ত পভরশবশ। শয়িাশনর যভদ ইশে  য় নরশর্াশকর বযাপাশর নাক গর্াশনার— 
 
অভিপ্রাকৃি বযাখযার ভদশক িা শর্ িুভম ভনশজই ঝুাঁকি। 
 
শয়িাশনর অনুচর হিা রক্ত-মাংশসর প্রাণীও  শি পাশর, পাশর না ভক? শুরুশিই দুশো 
প্রশশ্নর হমাকাভবর্া করশি  শব। প্রথম, আশদৌ হকাশনা অপরাধ সংঘভেি  শয়শি ভক না। 
ভিিীয়, অপরাধো কী এবং করা  শয়শি কীিাশব? ডক্টর মভেলমাশরর অনুমান যভদ সভিয 
 য়, সভিযই যভদ প্রকৃভির সাধারণ ভনয়ম বভ িূলি হকাশনা অজ্ঞাি শভক্তর হখর্া এ-হকশস 
থাশক িা শর্ আমাশদর িদশেরও ইভি এইখাশন। ভকন্তু এো  র্ ভগশয় আমাশদর হশষ 
অনুভমভি। এর আশগর সবক-ো অনুভমভি যাচাই করার আশগ এ-অনুভমভিশি ধরাশায়ী 
 শি আভম রাভজ নই। যভদ ভকিু মশন না-কশরা, আমার মশন  য় ওই জানর্াো আবার 
বন্ধ করশি পাভর। বযাপারো অসাধারণ। ভকন্তু আভম র্ক্ষ কশরভি ঘনীিূি আব াওয়ায় 
ভচোশভক্তও ঘনীিূি  য়–একাগ্রিা বাশড়। ভচোশক হেশর্েুশর্ অবশয একো বাশক্সর মশধয 
ঢুভকশয় যাচাই কশর হদভখভন কিখাভন সিয কথাো–িশব ভবশ্বাসো এশসশি যুভক্তভনিলর 
পশথ। হকসো ভনশয় হিশবি? 
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 যাাঁ, হিশবভি। সারাভদন অশনক ভচো কশরভি। 
 
হিশব কী মশন  র্? 
 
অিযে হগার্শমশর্। 
 
কাোশমাো ভকন্তু হসইরকমই। িফািও আশি। হযমন, পাশয়র িাশপর পভরবিলন। হিামার 
কী মশন  য়? 
 
মভেলমার হিা বর্শর্ন বীভথর ওইভদশক আঙুশর্ ির ভদশয় হ াঁশেভিশর্ন সযার চার্লস। 
 
িদশে কিগুশর্া মুখ যা বশর্শি, উভন শুধু িার পুনরাবৃভে কশরশিন। বীভথর পশথ 
আঙুশর্ ির ভদশয় হকউ  াাঁশে? 
 
িা শর্? 
 
হদৌড়াভেশর্ন, ওয়ােসন, প্রাণ  াশি ভনশয় হদৌশড়াভেশর্ন, সযার চার্লস, পভড় ভক মভর 
কশর হদৌশড়াভেশর্ন, হদৌড়াশি হদৌড়াশি হশষকাশর্ কর্শজ হফশে যায়, মুখ থুবশড় পশড় 
যায় মৃিশদ ো। 
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কার িাড়া হখশয় হদৌশড়াভেশর্ন? 
 
হসইোই হিা আমাশদর প্রশ ভর্কা। হদৌশড়াশনার আশগ উভন হয িশয় ভসাঁভেশয় ভগশয়ভিশর্ন, 
হস-রকম ইভিি ভকন্তু রশয়শি। 
 
হকন বর্ি? 
 
আভম ধশর ভনভে মৃিুযর কারণো এশসশি জর্ার ওপর ভদশয়। িাই যভদ  য়, িা শর্ বর্ব 
িশয়র হচাশে উভন বুভদ্ধশুভদ্ধ  াভরশয় হফশর্ভিশর্ন। বাভড়র ভদশক না-হদৌশড়, ভেক 
উর্শোভদশক হদৌশড়াভেশর্ন। যাযাবর ভজপভসর জবানবভন্দ যভদ সভিয  য়, িা শর্ উভন 
বাাঁচাও বাাঁচাও ভচৎকার করশি করশি এমন একভদশক হদৌড়ভেশর্ন হযভদক হথশক হকউ 
িাশক বাাঁচাশি আসশব না। িারপর ধশরা, হস-রাশি কার প্রিীক্ষা উভন করভিশর্ন? 
বাভড়শি বশস প্রিীক্ষা না-কশর ইউ-বীভথর মশধয ভদশয় পথ হচশয় দাাঁভড়শয়ভিশর্ন হকন? 
 
হিামার ভক মশন  য় উভন কাশরা অশপক্ষায় ভিশর্ন? 
 
িদ্রশর্াশকর বয়স  শয়শি, িার ওপর অশক্ত। সান্ধযভ্রমণ িাশক মানায় ভেকই, ভকন্তু হস-
রাশি দারুণ োন্ডা পশড়ভির্, হঝাশড়া  াওয়া বইভির্, মাভে সযাাঁৎশসশি ভির্। এ-
পভরভস্থভিশি িার মশিা মানুশষর পশক্ষ পাাঁচ হথশক দশ ভমভনে োয় দাাঁভড়শয় থাকা ভক 
স্বািাভবক বশর্ মশন  য়? চুরুশের িাই হথশক ভেক ভসদ্ধােই ভনশয়শিন ডক্টর মভেলমার। 
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িদ্রশর্াশকর বাস্তববুভদ্ধ এি প্রখর িাবশি পাভরভন। 
 
উভন ভকন্তু প্রভি সন্ধযাশিই হবড়াশিন। 
 
প্রভি সন্ধযায় জর্ার হগশে অশপক্ষা করশিন, িা ভকন্তু মশন  য় না। পক্ষােশর, সাক্ষীরা 
বশর্শি উভন জর্ািূভম এভড়শয় চর্শিন। অথচ হস-রাশি অশপক্ষা কশরশিন ফেশকর 
কাশি। পশরর ভদনই িার র্ন্ডন রওনা  ওয়ার কথা। এবার একো আকার ভনশে 
হকসো। হবাধগময  শে। হব ার্াো এভগশয় হদশব, ওয়ােসন? কার্ সকাশর্ সযার হ নভর 
বাস্কারভির্ আর ডক্টর মভেলমাশরর সাক্ষাশির আশগ মুর্িভব থাক এ-প্রসশি যাবিীয় 
িাবনাভচো। 
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সযার কহনভর বাস্কারভিল 
 
সকার্-সকার্ সাফ  শয় হগর্ হেকফাে হেভবর্, পূবলবযবস্থা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারীশদর 
অশপক্ষায় হেভসংগাউন পশর বশস রইর্ হ ামস। মশের্রা হদখর্াম ঘভড় ধশর চশর্ন। 
কাাঁোয় কাাঁোয় দশোয় এশর্ন। ঘভড়শি দশো বাজবার সশিসশি ডক্টর মভেলমারশক ভনশয় 
আসা  র্ ওপশর, হপিশন হপিশন এশর্ন িরুণ বযারশনে। িদ্রশর্াশকর বয়স বির 
ভিভরশ, হিাশোখাশো মানুষ, সিকল, হচাখ কাশর্া, অিযে বভর্ষ্ঠ গেন–হযন হপোই হর্া া, 
পুরু কাশর্া িুরু এবং দৃঢ়, যুদ্ধভপ্রয় মুখাবয়ব। পরশন র্ার্শচ েুইডসুে, হচ ারায় হরাদ 
জশর্র স্বাক্ষর হযন জীবশনর অশনকো সময় কাভেশয়শিন হখার্া  াওয়ায়, িা সশত্ত্বও ভকন্তু 
ভস্থর হচাখ আর শাে আচরশণর মশধয উচ্চবংশশর সুপষ্ট িাপ। 
 
ইভনই সযার হ নভর বাস্কারভির্, বর্শর্ন ডক্টর মভেলমার। 
 
কী কাে হদখুন ভদভক, বর্শর্ন সযার হ নভর, অদু্ভি বযাপার ভম. শার্লক হ ামস, এই বনু্ধভে 
যভদ আজ সকাশর্ আপনার এখাশন আসবার কথা না-বর্শিন, আভম ভনশজই আসিাম। 
হিাশোখাশো ধাাঁধার সমাধান আপভন কশরন জাভন। আজ সকাশর্ই এমভন একো ধাাঁধায় 
আভম পশড়ভি। একেু হবভশ ভচোর দরকার আমার হস সময় হনই। 
 
বসুন সযার হ নভর। র্ন্ডশন হপাাঁশি আশ্চযল অভিজ্ঞিা র্াি কশরশিন মশন  শে? 
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গুরুত্বপূণল ভকিু নয়, ভম. হ ামস। োট্টা বশর্ই মশন  য়। আজ সকাশর্ এই ভচভেো হপশয়ভি 
জাভন না এশক ভচভে বর্শবন ভক না। 
 
হেভবশর্র ওপর একো হর্ফাফা রাখশর্ন সযার হ নভর, আমরা প্রশিযশকই ঝুাঁশক পড়র্াম 
খামোর ওপর। মামুভর্ কাগশজর খাম, রংো ধূসর। অসমান িাাঁশদ হর্খা ভেকানা সযার 
হ নভর বাস্কারভির্, নরদামবারর্যান্ড হ াশের্। ডাকঘশরর িাপ হশভরংক্রস, ভচভে ডাশক 
হফর্ার িাভরখ গিকার্ সন্ধযা। 
 
িীক্ষ্ম হচাশখ িরুণ বযারশনশের পাশন িাভকশয় শার্লক হ ামস, আপভন হয নদলামবারর্যান্ড 
হ াশেশর্ উশেশিন, হক িা জানি? 
 
কাশরা পশক্ষ জানা সম্ভব নয়। ডক্টর মভেলমাশরর সশি হদখা  ওয়ার পর ভেক কশরভির্াম 
দু-জশন। 
 
ভকন্তু ডক্টর মভেলমার ভনশ্চয় আশগই উশেভিশর্ন ওখাশন? 
 
না, আভম উশেভি এক বনু্ধর বাভড়শি বর্শর্ন ডক্টর মভেলমার, এ-হ াশেশর্ আসব, এ-রকম 
হকাশনা আিাস আশগ প্রকাশ পায়ভন। 
 
হুম! আপনার গভিভবভধর বযাপাশর হকাশনা একজশনর গিীর আগ্র  রশয়শি হদখা যাশে। 
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খাশমর মশধয হথশক চার িাাঁজ করা এক িাড়া ফুর্কযাপ কাগজ বার কশর হ ামস। িাজ 
খুশর্ হমশর্ ধশর হেভবশর্র ওপর। কাগজ হথশক কাো কিকগুশর্া িাপা শব্দ মাঝখাশন 
আো ভদশয় র্াভগশয় একো বাকয সৃভষ্ট করা  শয়শি। কথাো এই: প্রাশণর মায়া আর বুভদ্ধ 
থাকশর্ জর্ার ভত্রসীমানায় হঘাঁষশবন না। জর্ার শব্দো হর্খা কাভর্ ভদশয়। 
 
সযার হ নভর বাস্কারভির্ বর্শর্ন, এবার বরু্ন ভম. হ ামস, মাশন কী এসশবর? আমার 
বযাপাশরই-বা এি আগ্র  কার? 
 
ডক্টর মভেলমার, আপনার কী মশন  য়? মানশিন ভনশ্চয় এর মশধয অভিপ্রাকৃি ভকিুই 
হনই? 
 
িা হনই। িশব এ-ভচভে হয ভর্শখশি িার দৃঢ় ভবশ্বাস পুশরা বযাপারো অভিপ্রাকৃি। 
 
কী বযাপার? ঝভেশি ভজশজ্ঞস কশরন সযার হ নভর। আমার ভনশজর বযাপাশর আভম যা 
জাভন, মশন  শে িার চাইশি হঢর হবভশ খবর রাশখন আমার? 
 
সযার হ নভর, এ-ঘর হিশড় হবশরাশনার আশগই আমরা যা জাভন, আপভনও িা জানশবন। 
কথা ভদভে আভম, বর্শর্ শার্লক হ ামস। অিঃপর যভদ অনুমভি হদন, অিযে 
হকৌিূ শর্াদ্দীপক এই দভর্র্োয় মন ভদশি পাভর। ভনশ্চয় কার্ সন্ধযায় এ-ভচভে হজাড়ািাভর্ 
ভদশয় সৃভষ্ট করা  শয়শি, িারপর ডাশক হফর্া  শয়শি। গিকাশর্র োইমস কাগজ আশি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

57 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

এই হিা হকাশণ রশয়শি। 
 
একেু কষ্ট কশর মাশঝর কাগজো হদশব–যাশি সম্পাদকীয় প্রবন্ধো আশি। একোর পর 
একো স্তশম্ভর ওপর হথশক নীচ পযলে দ্রুি হচাখ বুভর্শয় হগর্ হ ামস। মুক্ত বাভণশজযর 
ওপর শীষলস্থানীয় প্রবন্ধ। ভকিুো পশড় হশানাভে। হকউ হকউ বুভদ্ধ ভদশেন, একো বাড়ভি 
শুশল্কর আড়ার্ থাকশর্ বযবসার সমৃভদ্ধ ঘেশব, স্বশদভশ ভজভনশসর ওপর মায়া বাড়শব, ভকন্তু 
বুঝশিন না এ ধরশনর আইশনর ফশর্ হশষকাশর্ ভবশদশশর অথল এশদশশর ভত্রসীমানায় 
হঘাঁষশব না, আমদাভনর পভরমাণ কশম যাশব, আর এ-িীশপর হর্াশকর প্রাণধারশণর মানও 
কশম যাশব। কীরকম বুঝি, ওয়ােসন? দারুণ উৎফুে  শয় পরম পভরিৃভপ্তর স্বশর  াি 
ঘষশি ঘষশি বর্শর্ হ ামস। প্রশংসনীয় হসভন্টশমন্ট, িাই না? 
 
হপশাদাভর আগ্র  ফুশে ওশে ডক্টর মভেলমাশরর হচাশখ-মুশখ ভনভনলশমশষ িাকাশর্ন হ ামশসর 
পাশন। সযার হ নভর বাস্কারভির্ ভকন্তু ভবভ্রাে দুই কৃষ্ণ চকু্ষ ভনবদ্ধ করশর্ন আমার ওপর। 
 
বর্শর্ন, বাভণজয আর শুশল্কর অি খবর আভম রাভখ না। িশব হবাধ  য় ভচভের প্রসি 
হথশক অশনক দূশর সশর এশসভি। 
 
ভেক উর্শো, সযার হ নভর, সূত্র ধশর ভদভবয এভগশয় চশর্ভি। ওয়ােসন আমার পদ্ধভির 
খবর রাশখ। ভকন্তু হদখভি হস-ও কথাোর িাৎপযল ধরশি পাশরভন। 
 
সভিযই পাভরভন। দুশোর মশধয হকাশনা সম্পকল হদখভি না। 
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িায়া ওয়ােসন, সম্পকলো এিই ভনভবড় হয একোশক আর একো হথশক হেশন বার করা 
 শয়শি। প্রাশণর, মায়া, আর, বুভদ্ধ, থাকশর্, ভত্রসীমানায় হঘাঁষশবন না। বুঝশি পারি। না 
হকাশেশক হনওয়া  শয়শি শব্দগুশর্া? 
 
কী আশ্চযল! ভেক ধশরশিন হিা! দারুণ স্মােল হদখভি। আপভন! সভবস্মশয় বর্শর্ন সযার 
হ নভর! 
 
সম্ভাবয সশন্দ  যভদও-বা ভকিু থাশক, ভত্রসীমানায় হঘাঁষশবন না শব্দগুশর্া হদখশর্ই িা ঘুশচ 
যাশব।ভত্রসীমানায় হঘাঁষশব না একসশি হকশে হনওয়া  শে একো ন অনয জায়গা হথশক 
হকশে এশন হঘাঁষশবর পাশশ র্াভগশয় হঘষশবন করা  শয়শি। 
 
িাই হিা বশে! 
 
ডক্টর মভেলমার অবাক হচাশখ আমার বনু্ধর পাশন িাভকশয় বর্শর্ন—ভম. হ ামস, এ হয 
আভম িাবশিই পারভি না! খবশরর কাগজ হথশক হকশে ভনশয় শব্দগুশর্া আো ভদশয় 
র্াগাশনা  শয়শি, হয হকউ িা বর্শি পাশর। ভকন্তু খবশরর কাগশজর নাম বশর্ হদওয়া, 
এমনকী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হথশকই হয িা হনওয়া–এ হয রীভিমশিা আশ্চযল বযাপার! এ-
রকম কাে 
 
কখশনা শুভনভন আভম। কী কশর বর্শর্ন বরু্ন হিা? 
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ডক্টর, ভনশগ্রা আর এভস্কশমার কশরাভে হদখশর্ই আপভন ভচনশি পারশবন? 
 
ভনশ্চয় পারব। 
 
কীিাশব? 
 
আশর, হসোই হিা আমার ভবশশষ শখ। িফািগুশর্া সুস্পষ্ট। হচাশখর হকােশরর ওপর 
ভদককার  াশড়র উাঁচু গড়ন, মুখাবয়শবর হকাণ, হচায়াশর্র বাাঁক— 
 
এোও আমার ভবশশষ শখ, িফািগুশর্া এশক্ষশত্রও সমানিাশব সুস্পষ্ট! আপনার ওই 
এভক্সশমার খুভর্ আর ভনশগ্রার খুভর্র মশধয হয িফাি, আধশপভন দাশমর অশগািাশর্া সান্ধয-
দদভনক িাপা আর োইমস প্রবশন্ধর হিাশো হিাশো বরজভয়স  রশফর মশধয হসই একই 
িফাি ধরা পশড় যায় আমার হচাশখ। অপরাধ ভবষশয় ভবশশষ ভবশশষজ্ঞ  শি হগশর্  রফ 
হদশখই ভচনশি পারার ভবশদয একো রীভিমশিা অসাধারণ জ্ঞাশনর পযলাশয় পশড়; যভদও 
স্বীকার করভি, খুব অল্প বয়শস ভর্ডস মাকলাভর আর ওশয়োনল মভনলং ক্রভনকর্-এর  রফ 
হদশখ গুভর্শয় হফশর্ভির্াম। িশব ভক জাশনন, োইমস কাগশজর প্রধান সম্পাদকীর 
এশকবাশরই আর্াদা জাশির, এ-শব্দগুশর্া অনয হকাশনা কাগশজ হনওয়া  য়ভন কখশনাই 
নয়। হযশ িু কাজো সারা  শয়শি গিকার্, িাই গিকাশর্র োইমস হথশক হনওয়ার 
সম্ভাবনাোই হবভশ কশর হদখা ভদশয়ভির্। 
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সযার হ নভর বাস্কারভির্ বর্শর্ন, আপনার কথা শুশন যদূর বুঝভি, এই ভচভের শব্দগুশর্া 
হকউ কাাঁভচ ভদশয় হকশে 
 
নখ কাো কাাঁভচ ভদশয়, বর্শর্ হ ামস। কাভচর ফর্া দুশো খুবই হিাশো। ভত্রসীমানায় 
হঘাঁষশব না কােশি ভগশয় দু-বার কাঁভচ চার্াশি  শয়শি। 
 
ভেক। হিাশো ফর্াওর্া কাঁভচ ভদশয় শব্দগুশর্া হকউ হকশেশি, িারপর ময়দার আো ভদশয়— 
 
গাঁশদর আো ভদশয়, বর্শর্ হ ামস। 
 
গাঁশদর আো ভদশয় কাগশজ র্াভগশয়শি। ভকন্তু জর্ার শব্দো  াশি হর্খা  র্ হকন জানশি 
পারশর্ খুভশ  িাম। 
 
কারণ িাপার অক্ষশর শব্দো পাওয়া যায়ভন। অনয শব্দগুশর্া হসাজা, হযশকাশনা ভদশনর 
সংখযাশিই পাওয়া যায়, ভকন্তু জর্ার শব্দো চে কশর হচাশখ পশড় না। 
 
ভেক বশর্শিন, বুঝর্াম বযাপারো। ভচভের বয়াশন আর ভকিু হচাশখ পড়র্, ভম. হ ামস? 
 
দু-একো ইভিি হচাশখ পশড়শি, িশব অিযে যত্নস কাশর যাবিীয় সূত্র মুশি হফর্া 
 শয়শি। র্ক্ষ কশরশিন ভনশ্চয়, ভেকানাো হর্খা  শয়শি অসমান িাাঁশদ। ভকন্তু োইমস 
এমনই একো কাগজ যা উচ্চভশভক্ষি বযভক্ত িাড়া কারু  াশি সচরাচর যায় না। িা শর্ই 
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ধশর ভনভে, ভেকানা হয ভর্শখশি, হস হর্খাপড়া জানা মানুষ ভকন্তু অভশভক্ষি হসশজ থাকশি 
চাইশি।  াশির হর্খা রু্শকাশনার এই হচষ্টা, এ হথশক হবাঝা যাশে  য় িার  াশির হর্খা 
আপভন হচশনন অথবা ভচশন হফর্শি পাশরন। িারপর হদখুন, শব্দগুশর্া সভেক র্াইশন গদ 
ভদশয় সাাঁো  য়ভন। হযমন, এই প্রাশণর শব্দো র্াইশনর হযখাশন থাকার কথা, হসখান 
হথশক হেশর্ উশে পশড়শি। এ হথশক হবাঝা যাশে শব্দ হয হকশেশি,  য় হস িাড়ািাভড় 
করশি ভগশয় উশেজনার হচাশে হমশপজুশপ র্াগায়ভন, অথবা হস অসিকল পুরুষ। আভম 
ভকন্তু প্রথম মিবাশদর পক্ষপািী। হকননা ভবষয়ো অিীব গুরুত্বপূণল এবং এ-ভচভে হয সৃভষ্ট 
কশরশি, হস অসিকল পুরুষ, িাবশি পারভি না। িাড়ািাভড়ই যভদ কশর থাশক, হকন 
িাড়ািাভড় কশরভির্ হসোই  শব একো ইন্টাশরভেং প্রশ্ন। হকননা, মাঝরাি পযলে 
হযশকাশনা সমশয় ভচভে ডাশক হফর্শর্ হ াশের্ হিশড় হবশরাশনার আশগ সযার হ নভরর  াশি 
হপৌঁশি হযি। িশব ভক বাধা পাওয়ার আশো কশরভির্ পত্রশর্খক? হক বাধা ভদি? 
 
ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন, আমরা ভকন্তু এবার অনুমাশনর রাশজয ঢুশক পশড়ভি। 
 
বরং বরু্ন এমন একো রাশজয ঢুশকভি হযখাশন ভবভিন্ন সম্ভাবনা পাোয় চাভপশয় হদভখ 
হকানো হবভশ িারী, হবশি ভনই হযো সবশচশয় হবভশ সম্ভবপর। এ  র্ কল্পনার 
ভবজ্ঞানসম্মি প্রশয়াগপদ্ধভি, দূর কল্পনা শুরু করশি  শব ভকন্তু বস্তুজগশির বশনশদর 
ওপর। আপভন বর্শবন অনুমান, আভম ভকন্তু প্রায় ভনভশ্চি হয এ-ভেকানা হর্খা  শয়শি 
হকাশনা একো হ াশের্ হথশক। 
 
কী কশর িা জানশিন? 
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খুাঁভেশয় হদখশর্ই হচাশখ পড়শব কর্ম আর কাভর্ দুশোই িুভগশয়শি হর্খকশক। একভেমাত্র 
শব্দ ভর্খশি ভগশয় দু-বার কাভর্ ভিভেশয়শি কর্ম এবং হিাট্ট একো ভেকানা ভর্খশি ভগশয় 
কাভর্ ফুভরশয়শি ভিন বার। স্পষ্ট হবাঝা যাশে, হদায়াশি নামমাত্র কাভর্ ভির্। বাভড়র 
হদায়াি বা কর্ম কদাভচৎ এ-রকম দুরবস্থায় থাশক–একই সাশথ দুশোর এ-রকম  ার্ 
ভবরর্ ঘেনা বর্শর্ই চশর্। ভকন্তু হ াশেশর্র হদায়াি আর কর্শমর ভিভর কীরকম  য়, 
আপভন িা জাশনন, এর হচশয় িাশর্া ভজভনস হসখাশন আশা করা যায় না। হশভরংশসর 
আশপাশশর হ াশের্গুশর্ায় হিড়া কাগশজর ঝুভড়  াাঁেকাশর্ কাো-হিড়া োইমস 
সম্পাদকীয় পাওয়া হয যাশব, এ-কথা বর্শি খুব একো ভিধা আমার হনই। অিযাশ্চযল 
এই পত্র হয রচনা কশরশি, িাশকও ধশর হফর্া যাশব অনায়াশস। আশর! আশর! আশর! এ 
আবার কী? 
 
খবশরর কাগশজর শব্দগুশর্া হয ফুর্কযাপ কাগশজ গদ ভদশয় র্াগাশনা  শয়শি, হদখর্াম, 
হ ামস হসই কাগজখানা হচাশখর সামশন এক ইভি ভক দু-ইভি িফাশি হরশখ কী হযন 
হদখশি। 
 
কী  র্? 
 
ভকিু না, কাগজো প্রায় িুাঁশড় হফশর্ ভদশয় বর্শর্ হ ামস।জর্িাশপর দাগ পযলে 
হনইশববাক ফাাঁকা আধখানা একো কাগজ। অদু্ভি এই ভচভে হথশক অশনক ভকিুই র্াি 
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করা হগর্। সযার হ নভর, এবার বরু্ন, র্ন্ডশন হপৌঁশিাশনার পর হকৌিূ শর্াদ্দীপক আর 
হকাশনা ঘেনা ঘশেশি আপনাশক ভনশয়? 
 
না, ভম. হ ামস, মশন হিা  য় না। 
 
আপনার ভপিু ভনশে বা আপনার ওপর নজর রাখশি, এমন কাউশক র্ক্ষ কশরনভন? 
 
সস্তার হরামাি উপনযাশসর নায়ক  শয় পশড়ভি মশন  শে? আশর মশাই, আমার হপিন 
ভনশয় বা আমার ওপর নজর হরশখ কার কী র্াি বর্শি পাশরন? 
 
বর্ভি হস-কথা। হস-প্রসি শুরু করার আশগ বর্বার মশিা আর হকাশনা খবরই ভক হনই? 
 
বর্বার মশিা ভকনা, হসো আপনার মশন করার ওপর ভনিলর করশি। 
 
দদনভন্দন জীবশনর বাইশর যা ভকিু, সবই বর্বার মশিা ঘেনা বশর্ জানশবন। 
 
মৃদু  াসশর্ন সযার হ নভর, ইংশরজশদর দদনভন্দন জীবশনর খবর আভম খুব একো রাভখ 
না। জীবশনর হবভশর িাগ কাভেশয়ভি কানাডা আর যুক্তরাশে। ভকন্তু িা সশত্ত্বও বর্ব এক 
পাভে বুে জুশিা  ারাশনাো ভনশ্চয় এখানকার দদনভন্দন জীবনযাত্রার মশধয পশড় না। 
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এক পাভে বুে জুশিা  াভরশয়শিন? উশেভজি কশণ্ঠ বর্শর্ন ডক্টর মভেলমার। হ াশেশর্ 
ভফশর ভগশয়ই হদখশবন আপনার জুশিা আপনার কাশিই আবার ভফশর এশসশি। সামানয 
এই ভবষয় ভনশয় ভম. হ ামসশক উেযক্ত কশর র্াি কী বর্শি পাশরন? 
 
উভন ভকন্তু বশর্শিন দদনভন্দন জীবনযাত্রার বাইশর যা ভকিু ঘশেশি, সব বর্শি  শব। 
 
ভেকই হিা, বর্শর্ হ ামস। যি উদ্ভেই হ াক না হকন, িবুও িা শুনশি  শব। একপাভে 
বুে  াভরশয়শি আপনার? 
 
ভনশ্চয় হকাথাও পশড়-উশড় আশি। কার্ রাশত্র দরজার সামশন দু-পাভে হরশখভির্াম, আজ 
সকাশর্ উশে হদভখ এক পাভে রশয়শি। বুেপাভর্শ হিাকরার হপে হথশক কথা বার করশি 
পারর্াম না। সবশচশয় যাশেিাই  র্, বুেশজাড়া কার্শকই রাশত্র ভকশনভির্াম েযান্ড 
হথশক, একবারও পাশয় ভদশয়  াাঁো  য়ভন। 
 
যভদ পাশয় ভদশয়ই না-থাশকন হিা পভরষ্কার করার জশনয বাইশর হরশখভিশর্ন হকন? 
 
কষ র্াভগশয় পাকা করা কাাঁচা চামড়ার বুে হিা, িাভনলশ ভির্ না। িাই হরশখ ভির্াম 
বাইশর। 
 
আপভন িা শর্ গিকার্ র্ন্ডশন পা ভদশয়ই হবভরশয়ভিশর্ন? জুশিা ভকশন হ াশেশর্ 
ভফশরভিশর্ন? 
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হবশ ভকিু হকনাকাোও কশরভির্াম। ডক্টর মভেলমার আমার সশি ভিশর্ন। বযারশনে  শয় 
থাকশি হগশর্ সাজশপাশাক হসইরকম  ওয়া দরকার। পভশ্চশম অি ভ শসব কশর চভর্ভন। 
অনযানয ভজভনসপশত্রর মশধয ভির্ বাদাভম বুেশজাড়া িডর্ার ভদশয় ভকশনভির্াম–পাশয় 
হদওয়ার আশগই চুভর  শয় হগর্ এক পাভে। 
 
শার্লক হ ামস বর্শর্ন, চুভর করার মশিা ভজভনসই নয় এো হকাশনা কাশজই র্াগশব না। 
ডক্টর মভেলমাশরর সশি আভমও একমি। ভশগভগরই যথাস্থাশন ভফশর আসশব ভনশখাাঁজ বুশের 
পাভেল। 
 
সংকল্প দৃঢ় স্বশর বযারশনে বর্শর্ন, হজন্টর্শমন, আভম হযেুকু জাভন, সবই বর্র্াম। 
এবার আপনাশদর কথা রাখুন। বরু্ন কী ভনশয় এি হগার্মার্। 
 
আপনার অনুশরাধ খুবই যুভক্তযুক্ত, জবাব ভদশর্ন হ ামস। ডক্টর মভেলমার, গল্পো আমাশদর 
হযিাশব শুভনশয়ভিশর্ন, হসইিাশবই বর্শর্ একো কাশজর কাজ করশবন। 
 
উৎসা  হপশয় পশকে হথশক পােুভর্ভপর িাড়া হেশন বার করশর্ন দবজ্ঞাভনকবনু্ধ এবং 
গিকার্ সকাশর্ হযিাশব বশর্শিন, হসইিাশবই ভনশবদন করশর্ন সমূ্পণল হকসো। অিযে 
িন্ময়িাশব শুনশর্ন সযার হ নভর বাস্কারভির্ মাশঝ মাশঝ হকবর্ হচাঁভচশয় উেশর্ন ভবস্মশয়। 
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সুদীঘল ভববৃভি সমাপ্ত  শর্ পর বর্শর্ন, উেরাভধকার সূশত্র শুধু সম্পভে নয়, িার মাশন 
একো অভিশাপ আর প্রভিশশাধও হপশয়ভি হদখভি। ধাইমা-র ঘশর যখন থাকিাম, িখন 
হথশকই অবশয এই কুকুশরর গল্প শুশনভি। পভরবাশরর ভপ্রয় কাভ ভন। আভম ভকন্তু খুব 
একো পাো ভদইভন হকাশনাভদনই। কাকার মৃিুযো অবশয বযাপারো এখনও হধাাঁয়াশে 
আমার কাশি, মাথার মশধয হযন ফুেশি। হকসভে পুভর্শশর না পুরুিোকুশরর হসইোই 
ভেক করা যাশে না। 
 
খাাঁভে বশর্শিন। 
 
িারপশরই ধরুন হ াশেশর্ পাোশনা এই ভচভের বযাপারো। হবশ খাপ হখশয় যাশে। 
 
ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন, জর্ার কােকারখানার খবরাখবর আমাশদর চাইশি হবভশ হকউ 
জাশন, এই ভচভে পশড় িা মশন  শে। 
 
হ ামস বর্শর্, এবং হসই বযভক্ত আপনার প্রভি ভবশিষ িাবাপন্ন নয়–িাই ভবপদ সম্পশকল 
হুাঁভশয়াভর পাোশে। 
 
অথবা ভনশজশদর উশদ্দশয ভসভদ্ধর জশনযই আমাশক িয় হদভখশয় িাড়াশি চাইশি। 
 
িাও সম্ভব। ডক্টর মভেলমার, আপনার কাশি আভম সভবশশষ কৃিজ্ঞ। এমন একো সমসযায় 
আমাশক হেশন এশনশিন যার অশনকগুশর্া হকৌিূ শর্াদ্দীপক ভবকল্প। ভকন্তু একো কাযলকর 
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ভবষয় এখুভন ভেক করশি  শব আমাশদর। সযার হ নভর, ভবষয়ো এই বাস্কারভির্  শর্ 
আপনার এখন যাওয়াো সমীচীন  শব ভকনা। 
 
হকন যাব না শুভন? ভবপদো কীশসর বশর্ মশন  য় আপনার? িয়ো কাশক? পাভরবাভরক 
শত্রু হসই শয়িানশক? না, মানুষশক? 
 
হসইোই হিা বার করশি  শব। 
 
ভবপদ হয ধরশনরই হ াক না হকন, আমার জবাশবর নড়চড়  শব না। আমার 
বাপভপিামশ র ভিশেয় যাওয়া হরাধ করশি পাশর, এমন শয়িান নরশক হনই, এমন 
মানুষও মশিল হনই। ভম. হ ামস এই আমার হশষ জবাব। কথা বর্শি বর্শি কার্শচ র্ার্ 
 শয় হগর্ সযার হ নভরর মুখ, গ্রভন্থর্  র্ কাশর্া িুরু। হবশ হবাঝা হগর্, বাস্কারভির্ 
বংশশর প্রচে হমজাজ হশষ বংশধরভের মশধযও হর্াপ পায়ভন। বর্শর্ন, ইভিমশধয যা 
বর্শর্ন, িা ভনশয় িাববার সময় আমার হনই। একবাশরই সব বুশঝ ভনশয় মন ভেক কশর 
হফর্াো হযশকাশনা মানুশষর কাশিই একো ভবরাে বযাপার। মনভস্থর করশি আমাশক 
ভনজলশন ঘণ্টাখাশনক বসশি  শব। ভম. হ ামস, আপনার বনু্ধশক ভনশয় দুশো নাগাদ 
আসশবন? একসশি র্াি খাওয়া যাশব? িখন আরও স্পষ্টিাশব বর্শি পারব এ-বযাপাশর 
আমার মশনর অবস্থা। 
 
িা শর্ আসভি জানশবন। 
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গাভড় হডশক হদব? 
 
আভম বরং হ াঁশেই ভফরব। একেু চির্  শয়ভি এ-বযাপাশর। 
 
ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন, আভমও সানশন্দ  াাঁেব আপনার সশি। 
 
িা শর্ হফর দুশোয় হদখা  শব। আসুন, সুপ্রিাি। 
 
সাক্ষাৎপ্রাথলী দু-জশনর পাশয়র আওয়াজ ভসাঁভড় হবশয় হনশম হগর্, িারপশরই দড়াম কশর 
বন্ধ  র্ সামশনর দরজা। পরমু ূশিল উধাও  র্ হ ামশসর অবসন্ন স্বপ্নােন্নিা ভবদুযৎ 
হখশর্ হগর্  াশি পাশয়। 
 
েুভপ আর বুে পশর নাও, ওয়ােসন, িাড়ািাভড়! একো মু ূিলও নষ্ট করা চর্শব না। 
হেভসং গাউন পশরই ঘর হথশক ঝশড়র মশিা হবভরশয় হগর্ হ ামস, কশয়ক হসশকশন্ডর 
মশধয ভফশর এর্ গাশয় ফ্ৰকশকাে চাভপশয়। ির ির কশর ভসাঁভড় হবশয় হবশয় হনশম এশস 
পড়র্াম। রাস্তায়। প্রায় দু-শশা গজ সামশন িখনও হদখা যাশে ডক্টর মভেলমার আর 
বাস্কারভির্শক–চশর্শিন অক্সশফাডল ভিশের ভদশক। 
 
হদৌশড় ভগশয় দাাঁড় করাব? 
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িায়া ওয়ােসন, ও-কাজভে হকাশরা না। হিামার সি হপশয়ই আভম ভবর্ক্ষণ সস্তুষ্ট–অবশয 
আমার সি যভদ পিন্দ  য় হিামার। আমাশদর নিুন বনু্ধ দু-জন হদখভি বুভদ্ধমান পুরুষ 
সকার্ো সভিযই অভি চমৎকার– াাঁেবার উপযুক্ত। 
 
মাশঝর বযবধান অশধলক কভমশয় না-আনা পযলে দ্রুি পা চার্ার্ হ ামস। এক-হশা গজ 
বযবধান বজায় হরশখ হপিন হপিশন এর্াম অক্সশফাডল ভিশে, হসখান হথশক ভরশজন্ট 
ভিশে। সামশনর দুই একবার একো হদাকাশনর সামশন থমশক দাাঁভড়শয় হশা-হকশসর 
ভদশক িাভকশয় রইশর্ন, হুবহু িাই করর্ শার্লক হ ামসও। পরমু ূশিলই হচাঁভচশয় উের্ 
হৃষ্টকশণ্ঠ। অনুসরণ করর্াম ওর সাগ্র  দৃভষ্ট। হদখর্াম, রাস্তার উর্শোভদশক দাাঁভড়শয় 
একো দু-চাকার হঘাড়ার গাভড়, হিিশর একজন পুরুষ আশরা ী। আভম িাকাশি-না-
িাকাশিই গাভড়ো আবার আশস্ত আশস্ত এশগার্ সামশনর ভদশক। 
 
ওয়ােসন! ওয়ােসন! ওই হসই হর্াক! চশর্ এশসা, আর ভকিু না-পাভর, হচ ারাো িাশর্া 
কশর হদশখ রাভখ। 
 
িৎক্ষণাৎ গাভড়র পাশশর জানর্া ভদশয় আমাশদর ভদশক িাকার্ অেশিলদী একশজাড়া চকু্ষ 
হঝাাঁশপর মশিা কাশর্া দাভড়শি আেন্ন একখানা মুখ। সশিসশি ভিেশক উশে হগর্ গাভড়র 
িাশদর হেশর্-হিার্া দরজা–আিীক্ষ্ণ কশণ্ঠ কী হযন বর্া  র্ হকাশচায়ানশক–অমভন ভরশজন্ট 
ভিশের ওপর ভদশয় উন্মে হবশগ হযন উশড় চর্র্ গাভড়খানা। ভবপুর্ আগ্রশ  আর একো 
িাড়াশে গাভড়র আশায় আশপাশশ দৃভষ্ট ভনশক্ষপ করর্ হ ামস, ভকন্তু হকাশনা গাভড়ই হচাশখ 
পড়র্ না। িখন পাগশর্র মশিা হধশয় চর্র্ ধাবমান গাভড়র হপিন হপিন গাভড়শঘাড়ার 
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হস্রাশির মশধয ভদশয়, ভকন্তু পাো হদওয়া হগর্ না হদখশি হদখশি হচাশখর আড়াশর্ অদৃশয 
 র্ সামশনর গাভড়। 
 
পার্ার্! যানবা ন বনযার মশধয হথশক ভবষম ভবরভক্তশি নীরক্ত মুশখ  াাঁপাশি  াাঁপাশি 
হবভরশয় এশস ভিক্তকশণ্ঠ বর্শর্ হ ামস। এ-রকম যাশেিাই বরাি আর যাশেিাই কাজ 
কখশনা হদশখি? ওয়ােসন! ওয়ােসন! সিিা বশর্ যভদ ভকিু থাশক হিামার মশধয, আমার 
সাফশর্যর পাশশ চরম এই বযথলিার কাভ ভনও ভর্শখ রাখ হ ! 
 
হর্াকো হক? 
 
ভকস্ সু জাভন না। 
 
চর? 
 
 শি পাশর, শ শর পা হদওয়া ইস্তক িায়ার মশিা হর্াক ঘুরশি বাস্কারভিশর্র হপিন 
হপিন। িা না- শর্ উভন নদলামবারর্যান্ড হ াশেশর্ উেশবন ভেক কশরশিন, এি িাড়ািাভড় 
হর্াকো জানর্ কী কশর? প্রথম ভদন যারা িায়ার মশিা হপিন হপিন ঘুশরশি, মনশক 
হবাঝার্াম ভিিীয় ভদশনই ভনশ্চয় িারা হপিন িাড়শব না। ডক্টর মভেলমার যখন ভকংবদভে 
পশড় হশানাভেশর্ন, মশন থাকশি 
 
পাশর হিামার দু-বার জানর্ার সামশন ভদশয় ঘুশর এশসভির্াম। 
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 যাাঁ মশন আশি। 
 
রাস্তায় হকউ পায়চাভর করশি ভকনা হদখশি ভগশয়ভির্াম, ভকন্তু হকউ ভির্ না। ওয়ােসন, 
যার সশি েের হর্শগশি আমাশদর, হস ভকন্তু ম া ধভড়বাজ। জর্ ক্রমশ গিীর  শে। 
আড়াশর্ হথশক হয আমাশদর ওপর নজর হরশখশি, হস আমাশদর ইষ্ট চায়, না, অভনষ্ট চায় 
এখনও বুশঝ উেশি পাভরভন। িশব িার কাজকশমলর মশধয শভক্তর চমক আর ভনখুাঁি 
পভরকল্পনার আিাস হদশখভি। বন্ধ দু-জন রাস্তায় পা ভদশিই হপিন হপিন আভম হনশম 
এশসভির্াম ওাঁশদর অদৃশয স চরশক হদখবার মির্শব। হর্াকো এিই ধূিল হয ভনশজর পা 
হজাড়ার ওপর িরসা না-হরশখ িাড়াশে গাভড়র শরণ ভনশয়শি, যাশি দরকার মশিা হপিন 
হপিন যাওয়া যাশব, নয়শিা পাশ ভদশয় হবশগ হবভরশয় যাওয়া যাশব–হচাখ এভড়শয় পার্াশনা 
যাশব। বযবস্থাোর আর একো সুভবশধ ভির্। বনু্ধ দু-জন যভদ িাড়াশে গাভড়শি চাশপ, 
গাভড়র জশনয আর িুশোিুভে করশি  শব না–অনায়াশস যাশব হপিন হপিন। একো 
অসুভবশধ অবশয হথশক যাশে এ বযবস্থায়! 
 
হকাশচায়াশনর অধীন থাকশি  শে। 
 
ভেক। 
 
ইস, গাভড়র নাম্বারো যভদ ভর্শখ ভনিাম। 
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িায়া ওয়ােসন, কাজো খুবই খারাপ কশরভি সশন্দ  হনই, িাই বশর্, নম্বরো হদশখ 
রাভখভন, সভিযই মশন কাশরা নাভক? নম্বরো ২৭০৪। এই মু ূশিল অবশয ও-নম্বর হকাশনা 
কাশজ আসশি না। 
 
এর হবভশ আর কী করণীয় ভির্ আমার মাথায় আসশি না। 
 
গাভড়ো হচাশখ পড়ার সশিসশি অনযভদশক ভফশর  াাঁো উভচি ভির্। িা শর্ ধীশরসুশস্থ আর 
একো গাভড় িাড়া ভনশয় হবশ খাভনকো িফাশি হথশক সামশনর গাভড়শক ফশর্া করশি 
পারিাম, িার চাইশিও িাশর্া করিাম নরদামবারর্যান্ড হ াশেশর্ ভগশয় যভদ অশপক্ষা 
করিাম। অজ্ঞাি এই বযভক্ত যখন বাস্কারভিশর্র হপিন িাড়শব না বাভড় পযলে ধাওয়া 
করশবই িখন ওর চাশর্ই ওশক ধরিাম হযখাশন চশর্শি হসখাশন ভগশয়ই ওি হপশি 
থাকিাম। ভকন্তু অভবশবচশকর মশিা আগ্র  হদভখশয় হফশর্ সব মাভে কশরভি। অসাধারণ 
ভক্ষপ্রিা আর উদযম হদভখশয় হসই সুশযাশগর সিযব ার কশরশি প্রভিপক্ষ ভনশজশদর ধরা 
ভদশয়ভি, প্রভিপক্ষশক  াভরশয়ভি। 
 
কথা বর্শি বর্শি অর্সিাশব  াাঁেভি ভরশজন্ট ভিে বরাবর, সিীস  ডক্টর মভেলমার বহু 
আশগই অদৃশয  শয়শিন দৃভষ্টপথ হথশক। 
 
হ ামস বর্শর্, ওাঁশদর হপিন হপিন ভগশয় র্াি হনই। িায়া উধাও  শয়শি, আর ভফরশব 
না। হদখা যাক  াশি এবার কী িাস আশস, অবস্থা বুশঝ বযবস্থা  শব। গাভড়র হিিরকার 
হর্াকোর মুখ কীরকম,  র্ফ কশর বর্শি পারশব? 
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শুধু দাভড়োর কথাই  র্ফ কশর বর্শি পারব। 
 
আমারও হসই কথা–এই হথশকই ধশর হনব, দাভড়ো ভনশ্চয় নকর্। এ ধরশনর সূক্ষ্ম কাশজ 
ধভড়বাজরা যখন নাশম, িখন দাভড় ভজভনসো হকাশনা কাশজই আশস না হচ ারা হগাপন 
করা িাড়া। এভদশক এশসা, ওয়ােসন! 
 
আিভর্ক বািলাবা কশদর একো অভফশস ঢুশক পশড়শি হ ামস। ওশক হদশখই সাদর 
অিযথলনা জানায় মযাশনজার। 
 
উইর্সন হয! হিাট্ট হসই হকসোর কথা এখনও হিাশর্াভন হদখভি। আমার কপার্ িাশর্া, 
িাই হিামাশক সা াযয করশি হপশরভির্াম। 
 
ভকিুই িুভর্ভন, সযার। আমার সুনাম শুধু নয়, জীবনোও রশক্ষ কশরভিশর্ন আপভন। 
 
আশর িায়া, বড্ড বাভড়শয় বর্ি। উইর্সন, বনু্ধর মশন পড়শি কােলরাইে নাশম একো 
হিাকরা হিামার এখাশন কাজ করি। গিবাশরর িদশে হস হবশ দক্ষিা হদভখশয়ভির্। 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ, এখনও কাজ কশর এখাশন। 
 
ঘণ্টা বাভজশয় একেু হডশক পাোশব? ধনযবাদ! পাাঁচ পাউশন্ডর এই হনােো িাভঙশয় ভদশয়া। 
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মযাশনজাশরর ির্ব হপশয় হচাশদ্দা বিশরর এক ভকশশার এশস দাাঁড়ার্ সামশন। উজ্জ্বর্, 
শাভনি মুখ। সুভবখযাি হগাশয়ন্দাপ্রবশরর ভদশক হচশয় রইর্ অপভরসীম শ্রদ্ধায়। 
 
হ ামস বর্শর্, হ াশের্ ভডশরক্টভরো হদভখ। ধনযবাদ। কােলরাইে, হিইশো হ াশেশর্র নাম 
হদখভি এখাশন–সবই হশভরংক্রশসর ধাশরকাশি। হদশখি? 
 
আশজ্ঞ,  যাাঁ। 
 
প্রশিযকো হ াশেশর্ িুভম যাশব। 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
 
ভগশয়ই আশগ বাইশরর দাশরায়ানশক একো ভশভর্ং হদশব। এই নাও হিইশো ভশভর্ং। 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
 
বর্শব, গিকাশর্র হিড়া কাগশজর ঝুভড়গুশর্া হদখশি চাই। বর্শব, একো গুরুত্বপূণল 
হেভর্গ্রাম অনয ভেকানায় চশর্ হগশি–খুাঁশজ বার করশি  শব, বুশঝি? 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
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আসশর্ ভকন্তু খুাঁজশব গিকাশর্র োইমস কাগশজর মাশঝর পািা হদখশব কাাঁভচ ভদশয় 
কিকগুশর্া ফুশো করা রশয়শি কাগশজর মাঝখাশন। এই পািাো। হদখশর্ই ভচনশি 
পারশব িাই না? 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
 
প্রশিযক হ াশেশর্ই বাইশরর দাশরায়ান  র্ ঘশরর দাশরায়ানশক হডশক পাোশব, িাশকও 
একো ভশভর্ং হদশব। এই নাও হিইশোর মশধয খুব সম্ভব কুভড়ো হ াশেশর্ শুনশব, 
গিকাশর্র হিড়া কাগজ হফশর্ হদওয়া  শয়শি, অথবা পুভড়শয় হফর্া  শয়শি। বাভক 
ভিনশে হ াশেশর্ িাগাড় করা কাগজ হদভখশয় হদওয়া  শব হিামাশক োইমস-এর এই 
পািাখানা িার মশধয িুভম খুাঁজশব। না-পাওয়ার সম্ভাবনা খুব হবভশ। জরুভর দরকাশরর 
জশনয এই নাও আরও দশ ভশভর্ং। সশন্ধর আশগই হবকার ভিশে হেভর্গ্রাম কশর জাভনশয় 
হদশব কী পাওয়া হগর্। ওয়ােসন, এবার একো কাজই বাভক রইর্। হেভর্গ্রাম মারফি 
২৭০৪ নম্বর িযাকড়াগাভড়র হকাশচায়ানশক শনাক্ত করশি  শব। িারপর বন্ড ভিে 
র্ভর্িকর্া প্রদশলনীর ঘশর ভগশয় িভব হদখব হ াশেশর্ যাওয়ার সময় না- ওয়া পযলে। 
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ভিনযে ভিন্নসূত্র 
 
ইশে করশর্ই মনশক সভরশয় ভনশয় যাওয়ার একো ক্ষমিা অিযে আশ্চযল মাত্রায় উপভস্থি 
ভির্ শার্লক হ ামশসর মশধয। ঝাড়া দু-ঘণ্টা হবর্ভজয়ান ভশল্পীশদর ভশল্পকশমলর মশধয 
হবমারু্ম  াভরশয় হফর্র্ ভনশজশক এশকবাশরই িুশর্ হগর্ কী ভবভচত্র ঝাশমর্ায় জভড়শয় 
পশড়ভি আমরা সবাই। িভবর জগৎ সম্বশন্ধ িার ধারণা খুবই সূ্থর্, ভকন্তু প্রদশলনীকক্ষ 
হথশক হবভরশয় নদলামবারর্যান্ড হ াশেশর্ হপৌঁশিাশনার পশথ িভবর আশর্াচনা িাড়া আর 
হকাশনা কথার মশধযই হগর্ না। 
 
হ াশেশর্ হযশিই হকরাভন বর্শর্, ওপরির্ায় সযার হ নভর বাস্কারভির্ অশপক্ষা করশিন 
আপনার জশনয। আপনারা এশর্ই ওপশর ভনশয় হযশি বশর্শিন আমাশক। 
 
হ ামস বর্শর্, হরভজোশর একেু হচাখ বুশর্াশর্ আপভে আশি? 
 
একদম না। 
 
খািার পািায় হদখা হগর্ বাস্কারভির্ হ াশেশর্ ওোর পর আরও দুভে নাম হর্খা  শয়শি। 
একো ভথশয়াভফর্াস জনসন এবং িার পভরবার ভনউকযা হথশক এশসশিন; আশরকো 
ভমশসস ওল্ডশমার এবং িাাঁর পভরচাভরকা–অযার্েশনর  াইর্জ হথশক এশসশিন। 
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দাশরায়াশনর সশি হযশি হযশি হ ামস বর্শর্ন, জনসন িদ্রশর্াকশক ভচভন। উভকর্ মানুষ, 
িাই না? মাথার চুর্ সব সাদা, খুাঁভড়শয় খুাঁভড়শয়  াাঁশেন? 
 
আশজ্ঞ না, ইভন কয়র্াখভনর মাভর্ক। খুব চেপশে। বয়স আপনার হচশয় হবভশ নয়। 
 
জানি কী কশর উভন কী কাজ কশরন? িুর্ করি মশন  শে? 
 
আশজ্ঞ না, এ হ াশেশর্ উভন নিুন নন, অশনক বির ধশর আসশিন। আমরা সবাই িাশক 
িাশর্ািাশবই জাভন। 
 
িা শর্ হিা ভমশেই হগর্। ভমশসস ওল্ডমাশরর নামোও হযন হচনা হচনা র্াগশি। হকৌিূ র্ 
হদখাভে বশর্ ভকিু মশন হকাশরা না; িশব কী জাশনা, এক বনু্ধর সশি হদখা করশি এশস 
অশনক সমশয় আশরক বনু্ধর সশিও হদখা  শয় যায়। 
 
উভন পিু। স্বামী এককাশর্ গ্লশসোশরর হময়র ভিশর্ন। শ শর এশর্ই এখাশন ওশেন। 
 
ধনযবাদ; উভন হয আমার পভরভচি, আর িা বর্া যাশব না। ওয়ােসন, প্রশ্নগুশর্া কশর 
ভকন্তু একো অিযে গুরুত্বপূণল ঘেনা খাড়া কশর হফর্র্াম, পাশাপাভশ ভসাঁভড় হবশয় ওেবার 
সমশয় খাশো গর্ায় বর্র্ হ ামস। আমাশদর এই বনু্ধভেশক ভনশয় যাশদর এি মাথাবযথা, 
িারা হকউই এ-হ াশেশর্ ওশেভন হসো জানা হগর্। িার মাশন দাাঁড়াশে এই: সযার 
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হ নভরশক ওরা হচাশখ হচাশখ রাখশি হযমন উদভবি, সযার হ নভরও যাশি ওশদর হদশখ না-
হফশর্, হস-বযাপাশরও সমান উদভবি। ঘেনাো ভকন্তু অভিশয় সংশকিপূণল। 
 
কীশসর সংশকি? 
 
সংশকিো–আশর, আশর, িায়া, এ আবার কী কাে? 
 
ভসাঁভড়র মাথায় আসশিই প্রায় মুশখামভখ ধাো হখর্াম স্বয়ং সযার হ নভর বাস্কারভিশর্র 
সশি। রাশগ মুখ র্ার্  শয় উশেশি, এক  াশি ধূভর্ধূসভরি পুশরাশনা একপাভে বুেজুশিা 
ঝুর্শি। এমনই উগ্রমূভিল ধারণ কশরশিন হয িাশর্া কশর কথা বর্শি পারশিন না। কথা 
যখন ফুের্, হস-কথা হবাশঝ কার সাধয। এ-রকম পভশ্চভম োশন কথা বর্শি সকাশর্ হিা 
শুভনভন। 
 
ভচৎকার কশর বর্শর্ন, হিশবশি ভক ওরা? বাাঁদরাভম  শে আমার সশি? িুর্ জায়গায় 
খাপ খুর্শি এশসশি, হের্াো হের পাইশয় িাড়ব বশর্ ভদর্াম। ভনশখাাঁজ বুশের পাভে যভদ 
ও-হিাাঁড়া উদ্ধার করশি না-পাশর হিা ওর একভদন ভক আমার একভদন। ফভষ্টনভষ্টর একো 
সীমা আশি, ভম. হ ামস, এ-হ াশের্ হস-মাত্রা িাভড়শয় যাশে। 
 
এখনও বুে খুাঁজশিন? 
 
খুাঁজভি এবং খুাঁশজ বার করবই। 
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ভকন্তু আপভন হিা বর্ভিশর্ন বাদাভম বুে  াভরশয়শি? 
 
হসো হিা হগশিই, এখন হগর্ একো পুশরাশনা কাশর্া বুে। 
 
হস কী! আপভন ভক িা শর্ বর্শি চান–? 
 
 যাাঁ,  যাাঁ, ভেক িাই বর্শি চাই। ভিন হজাড়া জুিিার মাভর্ক আভম–নিুন বাদাভম, 
পুশরাশনা কাশর্া, আর হপশেন্ট চামড়া–যা এখন পশর আভি। কার্ রাশি সভরশয়শি 
একপাভে বাদাভম, এখন সরার্ একপাভে কাশর্া। বুশঝশিন? কী হ ? চুপ কশর দাাঁভড়শয় 
হকন?  াাঁ কশর হচশয় না-হথশক মুশখ কথা বর্শি কী  শয়শি? 
 
অকুস্থশর্ আভবিূলি  শয়শি জননক উশেভজি জামলান ওশয়োর। 
 
হপর্াম না, সযার, িন্নিন্ন কশর খুাঁশজ এর্াম সমস্ত হ াশের্, হকউ ভকিু বর্শি পারশি 
না। 
 
সূযল হডাবার আশগ যভদ জুশিা ভফশর না-পাই, হসাজা মযাশনজাশরর অভফশস যাব হসখান 
হথশক রাস্তায়–এ-হ াশেশর্ আর নয়–এই বশর্ ভদর্াম। 
 
পাওয়া যাশব সযার, আভম বর্ভি পাওয়া যাশব। একেু দধযল ধরুন, খুাঁশজ বার করবই। 
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যশোসব হচাশরশদর আড্ডা। জুশিা চুভর বার কশর হদব! ভম. হ ামস সামানয এই বযাপাশর 
আপনাশক কষ্ট ভদশি আভম— 
 
আমার হিা মশন  য় বযাপারো সামানয নয় এবং কষ্টেুকু ভদশয় িাশর্াই করশর্ন। 
 
িার মাশন? আপভন হদখভি ভবর্ক্ষণ ভসভরয়াস? 
 
জুশিা চুভরর কারণো বুভঝশয় ভদশি পাশরন? 
 
হবাঝাশনার হচষ্টাও করশি চাই না। এর চাইশি উদ্ভে, সৃভষ্টিাড়া পাগর্াভম জীবশন কখশনা 
হদভখভন। 
 
সৃভষ্টিাড়া হিা বশেই, ভচভেিস্বশর বর্শর্ হ ামস। 
 
আপনার কী মশন  য়? 
 
আভমও হয সব বুশঝ হফশর্ভি, িা বর্ব না। সযার হ নভর, আপনার এ-হকস অিযে 
জভের্। ভবশশষ কশর আপনার কাকার মৃিুযর পেিূভমকায় যভদ ভবচার করশি  য় 
সৃভষ্টিাড়া এই সব ঘেনা, িা শর্ ধরব, সারাজীবশন আভম হয শপাাঁশচক অিযে গুরুত্বপূণল 
হকশসর ফয়সার্া কশরভি িার হকাশনাোই আপনার এই হকশসর মশিা পযাচাশর্া ভির্ না। 
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িশব কী জাশনন, অশনকগুশর্া সূত্র  াশি ভনশয় বশস আভি হিা, একো-না-একো ধশর 
ভেক হপৌঁশি যাব মূর্ সশিয। িুর্ সূত্র ধশর  য়শিা ভকিুো সময় নষ্ট কশর হফর্শি পাভর, 
ভকন্তু আজ হ াক ভক কার্ হ াক–সভেক সূত্র ধশর হফর্বই। 
 
র্াি হখর্াম িুভপ্তর সশি এবং মশনারম পভরশবশশ। হয-ঝাশমর্ায় জভড়শয় একত্র  শয়ভি, 
িা ভনশয় কথা  র্ খুবই কম। প্রাইশিে রুশম বসবার পর বাস্কারভির্শক হ ামস ভজশজ্ঞস 
করর্ কী করশবন বশর্ ভেক করশর্ন ভিভন। 
 
বাস্কারভির্  শর্ যাব। 
 
কশব? 
 
এই সপ্তাশ র হশশষ? 
 
হমাশের ওপর ভসদ্ধােো বুভদ্ধমাশনর মশিাই ভনশয়শিন আপভন, বর্শর্ন হ ামস। আপনার 
হপিশন হর্াক ঘুরশি, িার যশথষ্ট প্রমাণ আভম হপশয়ভি। র্ক্ষ র্ক্ষ হর্াশক োসা ভবরাে 
এই শ শর যারা আপনার ওপর নজর হরশখশি, িাশদর খুাঁশজ বার করা বা িাশদর 
উশদ্দশযো জানা খুবই কভেন বযাপার। উশদ্দশয যভদ অশুি  য়, আপনার অভনষ্ট করশি 
পাশর আমরা িা আেকাশি পারব না। ডক্টর মভেলমার, আজ সকাশর্ আমার বাভড় হথশক 
হবভরশয় আসার পর আপনার হপিশন হর্াক হর্শগভির্ জাশনন ভক? 
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িীষণ চমশক উেশর্ন ডক্টর মভেলমার। হর্াক হর্শগভির্! হক হস? 
 
দুিলাগযবশি হসো বর্শি পারব না। ডােলমুশর আপনার হচনাজানা প্রভিশবশীশদর মশধয 
দাভড়ওয়ার্া হকউ আশি? মুখিরভি দাভড়? 
 
না–ইশয়, দাাঁড়ান–আশর,  যাাঁ। সযার চার্লশসর খাসচাকর বযাভরমুশররই হিা মুখিরভি কাশর্া 
চাপদাভড় আশি। 
 
আো! বযাভরমুর এখন হকাথায়? 
 
বাস্কারভির্  শর্র হদখাশুনা করশি। 
 
সভিযই হস হসখাশন আশি, না ভক র্ন্ডশন এশসশি, িা জানশি  শব। 
 
কী কশর জানশবন? 
 
একো হেভর্গ্রাম ফমল ভদন। সযার হ নভরর বযবস্থা সমূ্পণল? ওশিই  শব। ভেকানা ভর্খুন, 
বযাভরমুর, বাস্কারভির্  র্। সবশচশয় কাশির হেভর্গ্রাফ অভফস হকানো? ভগ্রমশপন। ভেক 
আশি, ভগ্রমশপশনর হপােমাোরশক আর একখানা হেভর্গ্রাম পাোভে : ভম. বযাভরমুশরর 
হেভর্গ্রাম িার  াশি হদশবন। বাভড়শি না-হপশর্, নদলামবারর্যান্ড হ াশেশর্ সযার হ নভর 
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বাস্কারভিশর্র কাশি হফরি পাোশবন! সশন্ধর আশগই জানশি পারব বযাভরমুর 
হডিনশায়াশর আশি ভক হনই। 
 
বাস্কারভির্ বর্শর্ন, িা হিা  র্। ভকন্তু এই বযাভরমুরভে হক, ডক্টর মভেলমার? 
 
আশগর হকয়ারশেকাশরর হিশর্–হস-হর্াকভে মারা হগশি। চার পুরুষ ধশর বাস্কারভির্  র্ 
হদখাশুনা করশি এরা। যদূর জাভন, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু-জশনই সজ্জন–গাাঁশয়র প্রশিযশক 
যশথষ্ট সম্মান হদয়। 
 
বাস্কারভির্ বর্শর্ন, এোও ভেক হয বাস্কারভির্  শর্ ফযাভমভর্র হকউ যভদ্দন না-থাকশি, 
িভদ্দন এশদর হপায়াবাশরা। ভকিু না-কশরই চমৎকার প্রকাে একখানা বাভড় ভদভবয হিাগ 
করশি পারশি। 
 
িা ভেক। 
 
সযার চার্লশসর উইশর্ বযাভরমুর ভকিু হপশয়শি? শুশধায় হ ামস। 
 
স্বামী-স্ত্রী দু-জশনই পাাঁচশশা পাউন্ড কশর হপশয়শি। 
 
আো! ওরা ভক জাশন োকা পাশে? 
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 যাাঁ, জাশন। উইশর্ কাশক কী ভদশয়শিন, িাই ভনশয় কথা বর্শি িাশর্াবাসশিন সযার 
চার্লস। 
 
ইন্টাশরভেং বযাপার। 
 
ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন, সযার চার্লস ইোপশত্র যাশদর োকা ভদশয় হগশিন, আশা কভর 
িাশদর সবাইশক সশন্দ  করশবন না। হকননা, উভন আমাশকও  াজার পাউন্ড ভদশয় 
হগশিন। 
 
বশে! আর হকউ? 
 
সামানয অশের োকা অশনকশক ভদশয়শিন–দাাঁিবয প্রভিষ্ঠাশনও অশনক দান কশরশিন। 
বাদবাভক সমস্ত পাশবন সযার হ নভর। 
 
বাদবাভক োকার অেো কী? 
 
সাি র্ক্ষ চভেশ  াজার পাউন্ড। 
 
ভবস্মশয় িুরু িুশর্ হফর্র্ শার্লক হ ামস। বর্র্, এইরকম োকার পা াড় এ-হকশস 
জভড়শয় রশয়শি িাভবভন। 
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সযার চার্লস বশড়াশর্াক, সবাই িা জানি। ভকন্তু কিখাভন বশড়াশর্াক, িা িাাঁর মৃিুযর পর 
দভর্র্ দস্তাশবজ হদখশি ভগশয় জানর্াম। জভমদাভরর হমাে মূর্য প্রায় দশ র্ক্ষ পাউন্ড। 
 
বশর্ন কী! এ-োকার জনয হযশকাশনা ঝুাঁভক ভনশয় মরণ-বাাঁচন হখর্া শুরু করা যায় বই 
কী। আর একো প্রশ্ন, ডক্টর মভেলমার। ধরুন, আমাশদর এই িরুণ বনু্ধভের ভকিু একো 
 শয় হগর্ অনুভমভিো অস্বভস্তকর, ক্ষমা করশবন!–হসশক্ষশত্র জভমদাভর পাশব হক? 
 
হযশ িু সযার চার্লশসর হিাশো িাই হরাজার বাস্কারভির্ ভবশয় না-কশর মারা হগশিন, 
জভমদাভর পাশব দূর সম্পশকলর িুশিা িাই হডসমন্ডরা। হজমস হডসমশন্ডর বয়স  শয়শি, 
পুরুিভগভর কশরন ওশয়েমুরর্যাশন্ড। 
 
ধনযবাদ। খবরগুশর্া সভিযই হকৌিূ র্ জাগায়। ভম. হজমস হডসমশন্ডর সশি কখশনা 
আর্াপ  শয়শি আপনার? 
 
 শয়শি, সযার চার্লশসর সশি একবার হদখা করশি এশসভিশর্ন িখন। হসৌমযদশলন পুরুষ, 
থাশকন সন্নযাসীর মিন। হবশ মশন আশি, সযার চার্লস ভনশজ হথশকই পীড়াপীভড় করা 
সশত্ত্বও উভন এক কপদলকও ভনশি রাভজ  নভন। 
 
এইরকম সরর্ হর্াক সযার চার্লশসর র্াখ র্াখ োকা পাশব? 
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সযার চার্লশসর জভমদাভরোই পাশব–উইশর্ হসইরকমই হর্খা আশি। বিলমান ওয়াভরশ অনয 
উইর্ না-করশর্ োকাও ভিভন পাশবন। সযার হ নভর যা িাশর্া মশন কশরন, িাই 
করশবন। 
 
সযার হ নভর, উইর্ কশরশিন আপভন? 
 
না, ভম. হ ামস এখনও কভরভন। সময় হপর্াম কখন? গিকার্ হিা জানর্াম জর্ কদূ্দর 
গভড়শয়শি। িশব পভরভস্থভি যাই হ াক না হকন, উপাভধ আর জভমদাভরর সশি োকাও যাশব 
একসশি। কাকা হবচারার ইশে ভির্ হসইরকমই। সম্পভের রক্ষণাশবক্ষশণর জনয োকাই 
যভদ না-থাশক, বাস্কারভির্ বংশশর হগৌরব ভক ভফভরশয় আনশি পারশব জভমদাভরর মাভর্ক? 
বাভড়, জভম, োকা যাশব একসাশথ। 
 
ভেক বশর্শিন। সযার হ নভর, আপনার মশিা আভমও বভর্ আর হদভর না-কশর 
হডিনশায়াশর যাওয়া দরকার। শুধু একো শিল আশি আমার। একর্া যাশবন না কখশনাই 
না। 
 
ডক্টর মভেলমার আসশিন আমার সশি। 
 
ডক্টর মভেলমারশক রুভগ হদখশি হবশরাশি  য়, ওাঁর বাভড়ও আপনার বাভড় হথশক হবশ 
কশয়ক মাইর্ দূশর। শি ইশে থাকশর্ও আপনার পাশশ উভন দাাঁড়াশি পারশবন না। না, 
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না, সযার হ নভর, আপভন আর কাউশক সশি ভনন, খুব ভবশ্বাসী হর্াক  ওয়া চাই, হয 
আপনার পাশশ পাশশ থাকশি পাশর। 
 
আপভন ভনশজ এশর্  য় না, ভম. হ ামস? 
 
হস-রকম সংকে হদখা ভদশর্, আভম সশরীশর  াভজর  শি হচষ্টা করব। ভকন্তু নানা ভদক 
হথশক ডাক আশস আমার, কনসাভটং প্রযাকভেস িভড়শয়শি অশনকদূ্দর, অভনভদলষ্টকার্ 
র্ন্ডশনর বাইশর থাকা আমার পশক্ষ িাই সম্ভব নয়। এই মু ূশিল ধরুন ইংর্শন্ডর এক 
পরম শ্রশদ্ধয় বযভক্তশক হদা ন করার হচষ্টা করশি এক ব্ল্যাকশমর্ার–আভম উশে পশড় না-
র্াগশর্ হকশর্োভর হেকাশনা যাশব না। হদখশিই পাশেন ডােলমুশর যাওয়া কিখাভন 
অসম্ভব আমার পশক্ষ। 
 
িা শর্ কাউশক সুপাভরশ করশিন? 
 
আমার বাহুশি  াি রাখর্ হ ামস। 
 
আমার এই বনু্ধভে যভদ রাভজ  য়, িা শর্ জানশবন দুরবস্থায় যখন পড়শবন আপনার 
পাশশ দাাঁড়াশনার মিন এাঁর চাইশি হযাগয হর্াক আর হনই। এি হজার ভদশয় আমার 
চাইশি এ-কথা আর হকউ বর্শি পারশব না। 
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ডক্টর ওয়ােসন, আপনার অশশষ অনুগ্র , বর্শর্ন সযার হ নভর। আমার অবস্থা হিা 
আপভন হদখশিনই, এ-বযাপাশর আভম যা জাভন আপভনও িাই জাশনন। বাস্কারভির্  শর্ 
এশস আমার সশি হথশক হশষো যভদ হদশখ যান, জীবশন আপনার উপকার িুর্ব না। 
 
অযাডশিিাশরর গন্ধ হপশর্ ভচরকার্ই উশখুশ কশর উভে, িার ওপশর হ ামশসর অভিনন্দন 
আর বযারশনশের সাগ্র  আমেণ। 
 
বর্র্াম, সানশন্দ আসব আপনার সশি। সময়োশক কাশজ র্াগাশনার পশক্ষ এর চাইশি 
িাশর্া বযবস্থা আর  য় না। 
 
হ ামস বর্র্, আমাশক ভকন্তু ভরশপােল পাোশব হবশ হদশখশুশন। সংকে আসশবই, এশর্ কী 
করশি  শব, আভম হিামায় জাভনশয় হদব। আশা কভর শভনবাশরই সব ভেক  শয় যাশব? 
 
ডক্টর ওয়ােসন, অসুভবশধ  শব না হিা? 
 
হমাশেই না। 
 
িা শর্ ওই কথাই রইর্। মাঝখাশন যভদ উর্শো কথা না-হশাশনন, িা শর্ শভনবার সাশড় 
দশোর হট্রশন রওনা  ব পযাভডংেন হথশক। 
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যাবার জশনয হযই উশে দাাঁভড়শয়ভি, অমভন ভবজশয়াোশস ভচৎকার কশর উশে সযার হ নভর 
হধশয় হগশর্ন ঘশরর হকাশণ এবং একো কযাভবশনশের ির্া হথশক হেশন বার করশর্ন 
একপাভে বাদাভম বুে। 
 
বর্শর্ন হসাোশস, আমার  ারাশনা বুে। 
 
শার্লক হ ামস বর্শর্, এইিাশবই হযন অনায়াশস ভমভর্শয় যায় আমাশদর সব অসুভবশধ। 
 
ডক্টর মভেলমার মেবয করশর্ন, ভকন্তু এ হিা িাভর আশ্চযল বযাপার। র্াি খাওয়ার আশগ 
আভম ভনশজ িন্নিন্ন কশর খুাঁশজভি ঘরো! 
 
আভমও খুাঁশজভি, বর্শর্ন বাস্কারভির্। এক ইভিও বাদ ভদইভন। 
 
িখন হিা বুে ভির্ না ওখাশন। 
 
িা শর্ আমরা যখন র্াি হখশি বযস্ত, ওশয়োর িখন হরশখ হগশি। 
 
হডশক আনা  র্ জামলান ওশয়োরশক। হস ভকন্তু ভদভবয হগশর্ বর্শর্, এ-বযাপাশর ভকিুই হস 
জাশন না। ভবস্তর হখাাঁজখবর ভনশয়ও র সয পভরষ্কার  র্ না। এইিাশবই র সয-ভসভরশজ 
যুক্ত  র্ আরও একো র সয। প্রশিযকো র সযই হিাশো, বা যি উশদ্দশয ীন, ভকন্তু 
িাশদর আভবিলাব ঘেশি ভবরামভব ীনিাশব এবং দ্রুিশবশগ। সযার চার্লশসর মৃিুযর 
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করার্কাভ ভন িাড়াও গি দু-ভদশনর মশধয র্াইন ভদশয় এশসশি একোর পর একো 
অবযাখযাি ঘেনা। এর মশধয আশি িাপা কাগজ সাাঁো আজব ভচভে, দু-চাকার হঘাড়ার 
গাভড়শি কাশর্া দাভড়ওর্া র সযময় চর, নিুন বাদাভম বুশের অেধলান, পুশরাশনা কাশর্া 
বুশের অেধলান, এবং এখন নিুন বাদাভম বুশের ভবস্ময়কর প্রিযাবিলন। হবকার ভিশে 
হফরার পশথ িযাকড়াগাভড়র হকাশণ নীরশব বশস রইর্ হ ামস। কুিন আর শাভনি 
মুখেভব হদশখই বুঝর্াম, আমার মশিা হস-ও মশন মশন এইসব অদু্ভি আর বা যি 
সম্পকল ীন ঘেনাগুশর্াশক এক মার্ায় হগাঁশথ একো হফ্ৰশমর মশধয আনবার হচষ্টা করশি। 
সমস্ত ভবশকর্ো আর সশন্ধো িামাক আর ভচো ভনশয় এইিাশব বযাপৃি রইর্ হস। 
 
ভডনার খাওয়ার ভেক আশগ এর্ দুশো হেভর্গ্রাম। প্রথমো এইরকম :– 
 
এইমাত্র খবর হপর্াম বযাভরমুর বাস্কারভির্  শর্ আশি। বাস্কারভির্। 
 
ভিিীয়ো :– 
 
ভনশদলশমশিা হিইশো হ াশের্ ঘুশরভি। ভকন্তু োইমস-এর কাো কাগজ পাইভন।–
কােলরাইে। 
 
দুশো সুশিা ভিাঁড়র্, ওয়ােসন। হয-হকশস হকবর্ই বযথলিা, হস-হকশসর মশিা চনমশন হকস 
আর হনই–হিির পযলে চাঙা কশর হদয়। চারভদশক িাভকশয় থাকশি  য় নিুন সূশত্রর 
আশায়। 
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যার গাভড়শি চর হর্শগভির্ হপিশন, এখনও হসই হকাশচায়াশনর খবর ভকন্তু পাওভন। 
 
িা ভেক। সরকাভর হরভজভিশি িার নাম-ভেকানা খুাঁশজ বার করার জশনয হেভর্গ্রাম 
পাভেশয় ভদশয়ভি। জবাবো হবাধ  য় এশস হগর্ মশন  শে। 
 
জবাশবর চাইশিও সশোষজনক হয একো ভকিু এশসশি, দরজার ঘন্টাধ্বভন শুশনই িা 
মারু্ম  র্। দু- াে  শয় হগর্ দরজা, রুক্ষ হচ ারার একো হর্াক ঢুকর্ হিিশর 
ভনঃসশন্দশ  হকাশচায়ান স্বয়ং। 
 
বর্শর্, হ ডঅভফশস খবর হপর্াম এই ভেকানার এক িদ্রশর্াক ২৭০৪ নম্বর গাভড় সম্বশন্ধ 
হখাাঁজ ভনশয়শিন। সাি বির গাভড় চার্াভে, আজ পযলে হকউ নাভর্শ কশরভন। িাই হসাজা 
ইয়াডল হথশক আসভি। যা বর্শি চান, সামনাসামভন বরু্ন মশায়। 
 
হ ামস বর্শর্, ওশ , হিামার ভবরুশদ্ধ হকাশনা নাভর্শই হনই আমার। ভেক উর্শোোই 
বরং আশি। আমার প্রশশ্নর ভেক ভেক জবাব যভদ দাও, আধ ভগভন বকভশশ পাশব। 
 
কাষ্ঠ হ শস হকাশচায়ান বর্শর্, ভদনো হদখভি িাশর্াই যাশে, িুর্চুক কভরভন। বরু্ন সযার, 
কী জানশি চান? 
 
যভদ পশর দরকার  য়, িাই প্রথশম জানশি চাই নাম কী হিামার, থাশকা হকাথায়? 
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জন হক্ল্েন, ভিন নম্বর, োশপল ভিে, দয বশরা। আমার গাভড় থাশক ওয়াোররু্ হেশশনর 
কাশি ভশপভর্র গাভড়র আড্ডায়। 
 
ভর্শখ ভনর্ শার্লক হ ামস। 
 
হক্ল্েন, এবার বশর্া আজ সকার্ দশোয় হিামার গাভড়শি এশস হয এ-বাভড়র ওপর 
নজর হরশখভির্–কী জাশননা িার সম্পশকল। এখান হথশক দু-জন িদ্রশর্াক হবভরশয় 
ভরশজন্ট ভিে ভদশয় হ াঁশে যাওয়ার সমশয় গাভড় ভনশয় িাশদর হপিন হপিনও হগভিশর্? 
 
অবাক হচাশখ িাকার্ হক্ল্েন, িাব হদশখ মশন  র্ হযন হবশ ভবেি হবাধ করশি। 
 
বর্শর্, আপভন যখন সবই হজশন বশস আশিন, িখন না-বর্ার হকাশনা কারণ হদভখ না। 
আসশর্ কী  শয়ভির্ জাশনন, িদ্রশর্াক আমাশক বর্শর্ন ভিভন একজন ভডশেকভেি এবং 
িাাঁর সম্বশন্ধ হযন কাউশক ভকিু না-বভর্। 
 
ওশ , বযাপারো ভসভরয়াস। আমার কাশি একো কথাও যভদ হগাপন করশি যাও হিা 
ঝাশমর্ায় পড়শব। হিামাশক বর্শর্ন, উভন একজন ভডশেকভেি? 
 
 যাাঁ, িাই বর্শর্ন। 
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কখন বর্শর্ন? 
 
চশর্ যাওয়ার সমশয়! 
 
আর ভকিু বর্শর্ন? 
 
ভনশজর নামো বশর্ হগশর্ন। 
 
ভবজয়-উেভসি হচাশখ আমার পাশন চভকি চা ভন ভনশক্ষপ কশর হ ামস। 
 
িাই নাভক? ভনশজর নাম বশর্ হগশর্ন? িাভর অভবশবচক হর্াক হদখভি। কী নাম বর্শর্ন 
শুভন? 
 
শার্লক হ ামস। 
 
হকাশচায়াশনর এশ ন জবাশব বনু্ধবর হযিাশব চমশক উের্, এিাশব কখশনা িাশক 
চমকাশি হদভখভন। নীরব ভবস্মশয় বশস রইর্ ক্ষণকার্। িারপশরই হফশে পড়র্ প্রাণশখার্া 
অট্ট াভসশি: 
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বা াদুর বশে ওয়ােসন, হশষ িাসখানা কীরকম হিশড়শি হদখশর্? সভিযই বা াদুর, 
স্বীকার করশিই  শব। আমারই মশিা চেপশে। এবার ভকন্তু হবশ এক াি ভনশয়শি 
আমাশক। যাক, িদ্রশর্াশকর নামো িা শর্ শার্লক হ ামস? 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
 
চমৎকার! হকাশেশক িাাঁশক গাভড়শি িুর্শর্, িারপর কী কী  র্–সব বশর্ যাও। 
 
সাশড় নোর সমশয় ট্রাফার্গার হস্কায়াশর আমাশক ডাক ভদশর্ন। বর্শর্ন, আভম একজন 
ভডশেকভেি। দুশো ভগভন হদব। সারাভদন যা-যা বর্শবন, িাই করশি  শব হকাশনা প্রশ্ন 
করা চর্শব না। খুভশ  শয় রাভজ  র্াম। প্রথশমই এর্াম নদলামবারর্যান্ড হ াশেশর্। দুই 
িদ্রশর্াক হ াশের্ হথশক হবভরশয় এশস আড্ডা হথশক একো গাভড় না-হনওয়া পযলে 
দাাঁভড়শয় রইর্াম। িারপর চর্র্াম হপিন হপিন, সামশনর গাভড় এশস দাাঁড়ার্ এইখাশন 
হকাথায় হযন। 
 
এই বাভড়রই দরজার সামশন বর্শর্ হ ামস। 
 
সভেক বর্শি পারব না। িশব আমার গাভড়শি ভযভন উশেভিশর্ন, ভিভন সবই জানশিন। 
এই রাস্তার মাঝামাভঝ ভগশয় গাভড় দাাঁড় কভরশয় অশপক্ষা করশি র্াগর্াম। ঘণ্টা হদশড়ক 
পশর িদ্রশর্াক দু-জন হবভরশয় এশস  াাঁেশি র্াগশর্ন। হবকার ভিে বরাবর আমরাও 
চর্র্াম হপিন হপিন, িারপর– 
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জাভন, বর্র্ হ ামস। 
 
ভরশজন্ট ভিশের ভিনিাগ রাস্তা হপশরাশনার পর ভডশেকভেি িদ্রশর্াক আচমকা হের্া-
দরজা িুশর্ ভচৎকার কশর আমাশক ঝশড়র মশিা ওয়াোররু্ হেশশন হযশি বর্শর্ন। 
চাবুক  াাঁভকশয় হঘাড়া িুভেশয় হপৌঁশি হগর্াম দশ ভমভনশেই। উভন িখন সভিযকাশরর 
িদ্রশর্াশকর মশিাই দুশো ভগভন আমাশক ভদশয় হেশশনর মশধয ঢুকশর্ন। হঢাকবার ভেক 
আশগ ঘুশর দাাঁড়াশর্ন। বর্শর্ন–কাশক ভনশয় এিক্ষণ চের ভদশর্ জানা থাকশর্ হিামার 
িাশর্া র্াগশি পাশর। আমার নাম শার্লক হ ামস। নামো িখনই জানর্াম। 
 
বশে! িারপর আর হদখা  য়ভন? 
 
হেশশন ঢুশক যাওয়ার পর আর হদভখভন। শার্লক হ ামসশক হদখশি কীরকম? 
 
মাথা চুর্শকাশর্া হকাশচায়ান। হদখুন সযার, িদ্রশর্াশকর হচ ারাো আর পাাঁচো িদ্রশর্াশকর 
মি খুাঁভেশয় বর্ার নয়। বয়স বির চভেশ, উচ্চিা মাঝামাভঝ–আপনার চাইশি দু-ভিন 
ইভি হবাঁশে। ভফেফাে বাবু, ফযাকাশশ মুখ, হচৌশকানা কাশর্া দাভড়। এর হবভশ ভকিু 
হদভখভন। 
 
হচাশখর রং? 
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বর্শি পারব না। 
 
আর ভকেু মশন পড়শি না? 
 
না সযার, ভকেু না। 
 
িা শর্ এই নাও আধভগভন। আরও খবর যভদ ভদশি পাশরা আর একখানা আধভগভন 
হিার্া রইর্ হিামার জশনয। শুিরাভত্র। 
 
শুিরাভত্র। ধনযবাদ, সযার! 
 
নীরস  াভস  াসশি  াসশি ভবশদয়  র্ জন হক্ল্েন। হক্ষাশির  াভস হ শস দু-কাাঁধ ঝাাঁভকশয় 
হ ামস িাকার্ আমার পাশন। 
 
বর্র্, িৃিীয় সুশিাোও ভিাঁশড় হগর্, ওয়ােসন। হযখান হথশক শুরু কশরভির্াম, হশষ-ও 
করর্াম হসইখাশন। কী ধভড়বাজ বদমাশ হদশখি? আমার ভেকানা হস জানি, সযার হ নভর 
বাস্কারভির্ হয আমার পরামশল ভনশেন–হস-খবরও রাখি, ভরশজন্ট ভিশে হদশখই 
আমাশক ভচশনশি, গাভড়র নম্বর যখন আভম হদশখভি িখন হশষ পযলে হকাশচায়ানশক 
পাকড়াও কশর হফর্ব ভ শসব কশর ভনশয়ই উদ্ধি এই সংবাদভে পাভেশয়শি িার মুশখ! 
ওয়ােসন, আমাশদর এবারকার শত্রুভে ভকন্তু খাাঁভে ইস্পাি–আমাশদর মশিাই। র্ন্ডশন 
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ভকভস্তমাি কশর হগর্ হস–গগা ারান  ারর্াম আভম। হডিনশায়াশর কপার্ ভফরশব আশা 
রাভখ। ভকন্তু মনোশক স জ করশি পারভি না। 
 
কী বযাপাশর? 
 
হিামাশক পাোশনার বযাপাশর। হকসো কুৎভসি, ওয়ােসন, অিযে ভবপজ্জনক, অিযে 
জঘনয। এ-হকশসর যিই হদখভি, িিই উদশবগ বাড়শি। িায়া,  াসি িুভম। হ শস নাও। 
ভকন্তু আভম  াসব িখনই যখন িুভম ভনভবলশে ভনরাপশদ আবার ভফশর আসশব হবকার 
ভিশে। 
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বাস্কারভিল হল 
 
ভনভদলষ্ট ভদশন দিভর  শয় হগশর্ন সযার হ নভর বাস্কারভির্ এবং ডক্টর মভেলমার, এবং 
হডিনশায়ার 
 
অভিমুশখ রওনা  র্াম আমরা। হেশন পযলে আমাশদর সশি একই গাভড়শি হগর্ 
শার্লক। হ ামস এবং হশষবাশরর মশিা ভনশদলশ আর উপশদশ ভদশর্ আমাশক। 
 
বশর্, ওয়ােসন, আশগ হথশকই কাউশক সশন্দ  কশর বশস পক্ষপাি দুষ্ট  শয় যাও, এো 
আভম চাই না। িাই হকাশনা অনুভমভি হিামাশক হশানাব না–কাশক সশন্দ  হবভশ, িাও 
বর্ব , যদূর সম্ভব খুাঁভেশয় সমস্ত ঘেনা ভর্শখ জানাশব, ভথশয়াভর-ভেশয়াভর যা ভকিু খাড়া 
করবার, আভম করব। 
 
কী ধরশনর ঘেনা ভর্খব? ভজশজ্ঞস করর্াম। 
 
সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র মৃিুয সংক্রাে হযশকাশনা িাজা খবর, অথবা  াশির দুই হকশস 
কাশজ র্াগশি পাশর এমভন হযশকাশনা ঘেনা–িা হস যি পশরাক্ষই হ াক না হকন, ভবশশষ 
কশর িরুণ বাস্কারভির্ আর প্রভিশবশীশদর সশি সম্পকলো কীরকম দাাঁড়াশে হসই 
সম্পশকল ভবশদ ভববরণ। গি ক-ভদশন আভম ভনশজই ভকিু িদে কশরভি বশে, ভকন্তু 
ফর্াফর্ো হনভিবাচক  শয়শি। একো ভজভনস ভকন্তু ভনভশ্চি বশর্ই মশন  শে। পরবিলী 
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ওয়াভরশ ভম. হজমস হডসমশন্ডর কথা বর্ভি। িদ্রশর্াশকর বয়স  শয়শি এবং হচ ারা 
চভরত্র অিযে অমাভয়ক! সুিরাং এ-জািীয় ভনগ্র  বা ভনযলািন িার ভদক হথশক আশা করা 
যায় না। আমার ভকন্তু সভিযই মশন  য়, অনায়াশসই িাাঁশক ভ শসব হথশক বাদ ভদশি পাভর 
আমরা। িা শর্ হথশক যাশে িাাঁরাই যারা প্রকৃিপশক্ষ জর্ািূভমশি সযার হ নভর 
বাস্কারভির্শক ভঘশর থাকশি। 
 
প্রথশমই এই বযাভরমুর দম্পভিশক ভ শসব হথশক বাদ ভদশর্ িাশর্া  য় না? 
 
হকাশনামশিই না। এর চাইশি বশড়া িুর্ আর হনই। ভনরপরাধ যভদ  য়, ভনষু্ঠর অভবচার 
 শব ভেকই, ভকন্তু অপরাধী যভদ  য়, ঘুণাক্ষশরও িারা হযন হের না-পায় িাশদর সশন্দ  
করা  শে। না হ  না, সশন্দ িাজশনর ফশদল এশদর নামও থাকশব। িারপর ধশরা, যদূর 
মশন পশড়, বাস্কারভির্  শর্ একজন সভ স আশি। দু-জন জর্ািূভমর চাভষ আশি। বনু্ধ 
ডক্টর মভেলমার রশয়শিন–ওাঁশক আভম খাাঁভে সচ্চভরত্র বশর্ই ভবশ্বাস কভর, ওাঁর স্ত্রী রশয়শিন 
যার সম্বশন্ধ ভকিুই জাভন না। প্রকৃভিভবদ হেপর্েন রশয়শিন, এবং িার হবান রশয়শিন, 
শুশনভি িদ্রমভ র্া নাভক িরুণী এবং সুন্দরী। িারপশরও রশয়শিন র্যাফোর  শর্র ভম. 
ফ্ৰযাের্যান্ড ভিভনও একো অজানা ভবষয়, এ িাড়াও দু-একজন অনয প্রভিশবশী। এশদরশক 
ভনশয়ই হিামার ভবশশষ পযলশবক্ষণ চাভর্শয় হযশি  শব। 
 
যথা সম্ভব করব আভম। 
 
অস্ত্র ভনশয়ি আশা কভর? 
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 যাাঁ, হনওয়াো উভচি মশন কশরই ভনশয়ভি। 
 
ভনশ্চয়, ভেকই কশরি। অষ্টপ্র র কাশি রাখশব ভরির্বার ভদশন রাশি সবসমশয় হুাঁভশয়ার 
থাকশব–মু ূশিলর জশনযও ভঢশর্ হদশব না। 
 
নিুন বনু্ধ দু-জন এর মশধযই একো প্রথম হশ্রভণর কামরা হজাগাড় কশর ভনশয়শিন, 
প্লযােফশমল দাাঁভড়শয় ভিশর্ন আমাশদর প্রিীক্ষায়। 
 
হ ামশসর প্রশশ্নর জবাশব ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন–না, নিুন খবর হনই। একো কথাই 
শপথ কশর বর্শি পাভর এবং িা  র্ গি দু-ভদশন হকউ আমাশদর হপিশন হঘাশরভন। 
বাইশর হবভরশয়ভি, ভকন্তু সবসমশয় কড়া নজর হরশখভি চারপাশশ, হকউ হচাখ এড়ায়ভন। 
 
দু-জশন কখশনা িাড়ািাভড়  নভন হিা? 
 
গিকার্ ভবশকর্ িাড়া আর  ইভন। শ শর এশর্ সাধারণি একো ভদন ভনশিলজার্ 
আশমাদ-প্রশমাদ ভনশয়ই কাোই। িাই ভগশয়ভির্াম কশর্জ অফ সাজলন্স-এর ভমউভজয়াশম। 
 
বাস্কারভির্ বর্শর্ন, আর আভম ভগশয়ভির্াম পাশকলর হর্াকজন হদখশি। ভকন্তু হগার্মার্ 
ভকিু ঘশেভন। 
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িা শর্ও অিযে অভবশবচশকর মশিা কাজ কশরশিন, মাথা নাড়শি নাড়শি গম্ভীর  শয় 
ভগশয় বর্শর্ হ ামস। সযার হ নভর, আমার একাে অনুশরাধ, একর্া কখশনা রাস্তায় 
হবশরাশবন না। যভদ হবশরান, সাংঘাভিক দুভবলপাশক পড়শবন। অনয বুশের পাভেো 
হপশয়শিন? 
 
না, মশায়, ওো হদখভি এশকবাশরই হগর্। 
 
বশে। হসইোই অিযে ইন্টাশরভেং বযাপার। ভেক আশি, ভবদায়, হট্রন িখন নশড় উশেশি, 
প্লযােফমল হথশক সশর যাশে। সযার হ নভর, ডক্টর মভেলমার প্রাচীন পােুভর্ভপ হথশক হয 
ভকংবদভেো পশড় শুভনশয়শিন, িার একো কথা সবসমশয় মশন রাখশবন। সশন্ধর পর 
যখন অশুি শভক্তর নরক গুর্জার চশর্ জর্ািূভমশি, িখন ও-িোে মাড়াশবন না। 
 
অশনক হপিশন প্লযােফমল হফশর্ আসার পর ভফশর হদখর্াম আমাশদর পাশন ভস্থর হচাশখ 
িাভকশয় দাাঁভড়শয় আশি শার্লক হ ামশসর দীঘল, সাদাভসশধ, কশোর, ভনস্পন্দ মূভিল। 
 
দ্রুি িুশে চর্র্ হট্রন। হবশ িাশর্াই র্াগশি িুেে হট্রশন বশস থাকশি। দুই বনু্ধর সশি 
অেরিিা বাভড়শয় ভনর্াম নানা কথার মাধযশম। হখর্া করশি র্াগর্াম ডক্টর মভেলমাশরর 
স্পযাভনশয়শর্র সশি। এইিাশবই হুহু কশর হকশে হগর্ সময় ঘন্টা কশয়শকর মশধয। মাভের 
রং বাদাভম হথশক র্ার্শচ  শয় হগর্, ইে হথশক গ্রানাইশে এশস পড়র্াম, সুভবনযস্ত হঝাপ 
ভদশয় হঘরা উজ্জ্বর্ সবুজ ঘাস িাওয়া মাশে র্ার্ রশঙর হগারু চরশি হদখর্াম, গািপার্ার 
উেশরাের সমৃভদ্ধ হদশখই বুঝর্াম চমৎকার আব াওয়া আসশি–যভদও আদ্রিলার িাগ 
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একেু হবভশ। হচাখ বশড়া বশড়া কশর সাগ্রশ  জানর্া ভদশয় বাইশর িাভকশয় রইশর্ন িরুণ 
বাস্কারভির্ এবং হডিশনর পভরভচি দনসভগলক দৃশয ভচনশি হপশর আনশন্দ হচাঁভচশয় উেশর্ন 
হজার গর্ায়! 
 
বর্শর্ন, ডক্টর ওয়ােসন, এ-জায়গা হিশড় যাওয়ার পর পৃভথবীর অশনক জায়গাই আভম 
হদশখভি, ভকন্তু এমনভে হকাথাও হদভখভন। িুর্না  য় না? 
 
আভম মেবয করর্াম, হডিনশায়াশরর হর্াশকরা ভকন্তু শপথ হনয় ভনশজশদর হজর্ার নাশম 
বযভিক্রম আজও হচাশখ পশড়ভন। 
 
হসো শুধু হজর্া নয়, ভনিলর কশর মানুষগুশর্ার ভশক্ষাদীক্ষা রশক্তর ওপশরও, বর্শর্ন ডক্টর 
মভেলমার। এই হয আমাশদর এই বনু্ধভে, মাথাভে হদখুন, পভশ্চম ইউশরাশপর প্রাচীন 
আযলজাভি হকটশদর মাথার মশিাই হগার্; িাশদর হসই উৎসা  আর স্বশদশপ্রীভি এাঁর 
খুভর্র মশধযও রশয়শি। সযার চার্লস হবচারার মাথাভে ভির্ সভিযই অিযে দুষ্প্রাপয; 
দবভশশষ্টযর ভদক ভদশয় অশধলকো স্কের্যাশন্ডর পাবলিয জাভি হগর্শদর মশি, বাভক অশধলক 
আইিারভময়ান। ভকন্তু আপভন যখন বাস্কারভির্ হদশখভিশর্ন, িখন হন ািই হিশর্মানুষ 
ভিশর্ন নয় ভক? 
 
বাবা যখন মারা যান, আভম িখন ভকশশার। িারপর হথশক বাস্কারভির্ আর হচাশখ 
হদভখভন। হকননা বাবা থাকশিন দভক্ষণ উপকূশর্ একো হিাশো কুাঁশড়ঘশর। হসখান হথশক 
হসাজা হগর্াম আশমভরকায় এক বনু্ধর কাশি। িাই বর্ভি, ডক্টর ওয়ােসশনর হচাশখ সব 
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হযমন নিুন র্াগশি, আমার হচাশখও িাই র্াগশি। জর্ািূভমর হচ ারা হদখবার জশনযও 
জানশবন প্রাণো আকুভর্ভবকুভর্ করশি। 
 
করশি নাভক? িা শর্ পূণল হ াক আপনার মশনাবাসনা, ওই হদখুন জর্ািূভম, কামরার 
জানর্া ভদশয় আঙুর্ িুশর্ হদখাশর্ন ডক্টর মভেলমার। 
 
হচৌশকানা সবুজ মাে আর গািপার্ার নীচু বক্রশরখার ওপর ভদশয় হদখা হগর্ বহু দূশর 
হেশর্ উশেশি ধূসর, ভবষণ একো পা াড়, চুশড়াো অদু্ভি রকশমর এবশড়াশখবশড়া হখাাঁচা-
হখাাঁচা, অশনক দূশর থাকায় িা আবিা আর মায়াময়–ভেক হযন স্বশপ্ন হদখা ফযানেযাসভেক 
ভনসগল দৃশয! দীঘলক্ষণ পাথশরর মশিা ভনশু্চপ হদশ  বশস রইশর্ন বাস্কারভির্, ভস্থর দুই চকু্ষ 
ভনবদ্ধ রইর্ হসই দুঃস্বপ্ন দৃশশযর পাশন–সাগ্র  মুখ হদশখই উপর্ভি করর্াম কী ধরশনর 
িাশবর িরি উোর্  শয় উশেশি িার মশনর মশধয; এই প্রথম ভিভন হদখশিন র সযমভদর 
হসই জর্ািূভমর দৃশয; প্রশ ভর্কাময় এই জর্ার বুশক যারা যুগ যুগ ধশর শাসশনর দে 
ঘুভরশয়শি িাশদরই রক্ত বইশি িাাঁর ধমনীশি। হদাদলেপ্রিাপ হসই আভদ পুরুষশদর 
সুগিীর িাপ রশয়শি এখানকার আকাশশ বািাশস মাভেশি। কােশখাট্টা হরর্কামরার এক 
হকাশণ েুইডসুযে পশর ওই ভদন ভযভন আশমভরকান উচ্চারশণ কথা বশর্শিন, িার মভর্ন 
আর িাববযঞ্জক মুশখ পরশি পরশি ভকন্তু হদখশি পাভে হদাদলেপ্রিাপ হসই পূবলপুরুষশদর 
প্রচে চভরশত্রর বযঞ্জনা, হদখশি পাভে খানদাভন রশক্তর উচ্ছ্বাস। উপযুলক্ত বংশধরই বশে। 
হ শজর্গাশির মশিা ভপির্বণল ভবশার্ দুই হচাশখ অনুিূভিপ্রবণ সু্ফভরি নাসারশে, ঘন 
িুরু যুগশর্ আভদমপুরুষশদর দপল হশৌযল এবং শভক্ত হযন উেভরি  শে। ভনভষদ্ধ ওই জর্া 
সভিযই যভদ ভবপদসংকুর্, দুঃসাধয িদে পথ হচশয় থাশক আমাশদর প্রিীক্ষায়, এইরকম 
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একজন কমশরশডর জশনয িার সমু্মখীন  শি ভিধা হনই আমার–হকননা হস-ভবপদশক বুক 
হপশি হনওয়ার মশিা দুঃসা স এাঁর আশি। 
 
হিাট্ট একো হেশশন এশস দাাঁড়ার্ হট্রন, হনশম পড়র্াম আমরা সকশর্। বাইশর, সাদা, 
নীচু হবড়ার ওভদশক দাাঁভড়শয় একশজাড়া বর্বান োটু্ট হঘাড়ায় োনা একো হখার্া গাভড়। 
আমরা এশসভি, এোই হযন একো ভবরাে বযাপার এ-অিশর্। হকননা, হেশনমাোর 
ভনশজ দাাঁভড়শয় নাভমশয় ভদশর্ন আমাশদর মার্পত্র। সাদাভসশধ, সুভস্নগ্ধ এ-পভে অিশর্ 
একেু অবাক  র্াম দু-জন বনু্দকধারী হর্াক হদশখ। পরশন ভসপাইশদর মশিা গাঢ় রশঙর 
ইউভনফমল, ফেশকর সামশন খাশো রাইশফশর্ ির ভদশয় দাাঁভড়শয় ভির্ দু-জশন। আমরা 
হবভরশয় যাওয়ার সমশয় িীক্ষ্ণ্ণ, সন্ধানী হচাখ বুভর্শয় ভনশর্ পা হথশক মাথা পযলে। 
হকাশচায়ান হর্াকোর মুখখানা শক্ত, গাাঁেযুক্ত খবলকায় হচ ারা। সযার হ নভর বাস্কারভির্শক 
হদশখই খোস কশর হসর্াম েুকর্। ভমভনে কশয়শকর মশধযই চওড়া সাদা রাস্তা হবশয় হযন 
উশড় চর্র্াম আমরা। দু-পাশশ োনা র্ম্বা পশুচারশণর িৃণিূভম–হঢউ হখশর্ উশে হগর্ 
ওপর ভদশক। ঘন সবুজ গািপািার ফাাঁক ভদশয় উাঁভক ভদশে ঢার্া িাদ ভদশয় হঘরা বাভড়র 
ভিনশকানা উপভরিাগ। শাভেপূণল, হরৌদ্রাশর্াভকি পভেিূভমর হপিন ভদক ভদশয় ভকন্তু হেশর্ 
উশেশি বুক-কাাঁপাশনা জর্ািূভমর হঢউ-হখর্াশনা দীঘল আিাস–সন্ধযাকাশশর পেিূভমকায় িা 
কৃষ্ণকাশর্া, মাশঝ মাশঝ হখাাঁচা-হখাাঁচা কুভের্ পা াড়। 
 
পাশশর রাস্তায় হবাাঁ কশর ঢুশক পড়র্ হখার্া গাভড়খানা। গিীর গভর্ এাঁশকশবাঁশক উেশি 
র্াগর্াম ওপরভদশক। রাস্তা ক্ষশয় বশস হগশি বহু শিাব্দীর চক্রযাশনর যািায়াশি। দু-
পাশশর খাড়া পাশড় পুরু শযাওর্া, হফাাঁো হফাাঁো জর্ পড়শি িা হথশক; ঝুর্শি পুষ্প ীন 
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মাংসর্ ফানল। পড়ে হরাশদ ঝকমক করশি হোঞ্জশুভ্র োশকনফানল আর নানা রশঙর 
িাপযুক্ত কাোশঝাপ। আরও উেশি উেশি হপভরশয় এর্াম একো গ্রানাইে পাথর। ির্া 
ভদশয় সশশব্দ বইশি হস্রািভস্বনী, ধূসর বশণলর পাথশরর চাইশয়র ওপর ভদশয় নাচশি নাচশি 
হফনা িভড়শয় গজলাশি গজলাশি দ্রুি হনশম চশর্শি নীশচর ভদশক। ফার আর ওক গাশির 
ঘন হঝাশপ িাওয়া একো উপিযকার মশধয রাস্তা আর হস্রািভস্বনী। প্রশিযকবার হমাড় 
হফরার সশিসশি  ষলধ্বভন করশিন বাস্কারভির্, বযগ্র হচাশখ চারপাশশ হদখশিন এবং 
অসংখয প্রশ্ন করশিন। ওাঁর হচাশখ সবই সুন্দর, আভম ভকন্তু ভবভচত্র এই পভেদৃশশযর ওপর 
একো ভবষাশদর িায়া র্ক্ষ করভি–শীশির প্রশকাপ কশম আসার সুস্পষ্ট র্ক্ষণ।  র্শদ 
পািার গার্শচ পািা রশয়শি গভিপশথ গাভড় যাওয়ার সশিসশি িা উড়শি খসখস শশব্দ। 
উড়ে পত্রপ আর পচা উভদ্ভশদর মশধয  াভরশয় যাশে িুেে চাকার ঘড় ঘড় শব্দ। প্রকৃভি 
হযন কীরকম! বাস্কারভির্ বংশশর উেরাভধকারী বাভড় ভফরশিন–গাভড়র সামশন এশ ন 
ভবষণ উপ ার না-ভদশর্ই ভক নয়! 
 
আশর! আশর! এ আবার কী? সভবস্মশয় হচাঁভচশয় উেশর্ন ডক্টর মভেলমার। 
 
জর্ািূভমর দশর্শশ্রভণর মশধয হথশক গুল্মোভদি একো উদগি পবলি খাড়া  শয়শি 
সামশন। চূড়ায় দাাঁভড়শয় একজন অশ্বাশরা ী দসনয, বাহুর ওপর রাইশফর্ উদযি। ভেক হযন 
পাদিূভমর ওপর কভেন, সুস্পষ্ট হঘাড়সওয়াশরর প্রস্তর মূভিল–মভর্ন, ভকন্তু কশোর নজর 
রাস্তার ভদশক–হয-রাস্তা হবশয় আমরা চশর্ভি। 
 
পাভকন্স, বযাপার কী বশর্া হিা? শুশধান ডক্টর মভেলমার। 
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ভসশে বশসই শরীরোশক অশধলক ঘুভরশয় বর্র্ চার্ক, ভপ্রন্সোউন হথশক একজন কশয়ভদ। 
পাভর্শয়শি, হুজুর। আজ ভনশয় ভিন ভদন  র্ ভনশখাাঁজ, প্রশিযকো হেশন আর রাস্তা 
পা ারা ভদশে হসপাইরা ভকন্তু িার ভেভক হদখা যাশে না। এখানকার চাভষরা হমাশেই 
িাশর্া হচাশখ হদখশি না বযাপারো। 
 
খবর ভদশর্ হিা পাাঁচ পাউন্ড পাশব। 
 
িা পাশব। ভকন্তু গর্াোও কাো হযশি পাশর–পাাঁচ পাউন্ড হস িুর্নায় ভকিু নয়। এ ভকন্তু 
সাধারণ কশয়ভদ নয়, হুজুর। এর অসাধয ভকিু হনই। 
 
হক বশর্া হিা? 
 
হসর্ডন, নভেংভ র্ খুভন। 
 
হকসো স্পষ্ট মশন পড়র্। গুপ্তঘািক ভনমলম পাশভবকিা আর অদু্ভি ভ ংস্রিা হদভখশয়ভির্ 
খুনোর মশধয। হ ামস হসই কারশণই আগ্র ী  শয়ভির্ বযাপারোয়। প্রাণদে মকুব কশর 
র্ঘুদে হদওয়া  য় মভস্তশষ্কর পুশরাপুভর সুস্থিা সম্বশন্ধ সশন্দ  হদখা হদওয়ায় মাথা খারাপ 
না-থাকশর্ নাভক অমন ববলরিা হদখাশনা যায় না। ঢার্ হবশয় উশে পড়র্ আমাশদর হিার্া 
গাভড়, সামশনই হিশস উের্ ভদগে ভবসৃ্তি জর্ািূভম এবং গ্রভন্থর্, এবশড়াশখবশড়া প্রস্তরস্তুপ 
আর হিাশো হিাশো অদু্ভি পা াড়–যা ডােলমুর িাড়া সচরাচর হকাথাও হদখা যায় না। োন্ডা 
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কনকশন একো  াওয়ার ঝাাঁপো হসভদক হথশক এশস গা কাাঁভপশয় ভদর্ আমাশদর। 
ওইখাশন হকাথাও ভনজলন, জনশূনয ওই প্রােশরর হকাশনা এক ভববশর বনযজন্তুর মশিা 
ঘাপভে হমশর আশি শয়িান-সদৃশ এই হর্াকো, সমস্ত মানুষ জািোর ওপর ভবভষশয় 
আশি িার অের–িাশদর জশনযই আজ হস সমাজচুযি, গৃ  ারা, ভনবলাভসি। উষর এই 
পভিি প্রােশরর কু্রর সংশকিময়িা,  াড়কাাঁপাশনা এই বািাস এবং আকাশশর ঘনায়মান 
অন্ধকার হযন সমূ্পণল  শয়শি নরভপশাচ ওই কশয়ভদর আভবিলাশব। এমনকী বাস্কারভির্ও 
চুপ হমশর হগশর্ন, ওিারশকাে হেশনেুশন গাশয় আরও জভড়শয় ভনশর্ন। 
 
উবলর জভম এখন হপিশন এবং নীশচ হফশর্ এশসভি। হপিন ভফশর িাকার্াম হসভদশক। 
ভিযলক সূযলরভির হদৌর্শি হিাশো হিাশো জশর্র ধারাগুশর্া হযন হসানার সুশিা  শয় 
ভগশয়শি, সদযকভষলি মাশের কাশর্া মাভে হযন আগুনরঙ জ্বর্শি এবং বনজিশর্র জোজার্ 
আরও স্পষ্ট  শয় উেশি। সামশনর রাস্তা আরও ভনরানন্দ, আরও ধনয  শয় উেশি 
পােভকশর্ আর জর্পাই রশঙর সুভবশার্ হঢউ হখর্াশনা প্রােশরর ওপর এশর্াশমশর্ািাশব 
িড়াশনা দানভবক হগার্াকার প্রস্তরখশের ওপর ভদশয় ভবরামভব ীনিাশব বশয় আসশি 
কনকশন  াওয়ার ঝাাঁপো। মাশঝ মাশঝ পাশ কাভেশয় আসভির্ জর্ািূভমর কুাঁশড়ঘর; 
হদওয়ার্ আর িাদ পাথর ভদশয় দিভর; ককলশ গাশয় র্িার আোদন হনই। আচভম্বশি 
হচাখ ভগশয় পড়র্ কাশপর মশিা একো ভনম্নিূভমর হিির ভদশক মাথা হনড়া ওক আর ফার 
গাি দাাঁভড়শয় এভদক-হসভদক–বহুবির ধশর মে প্রিঞ্জন দাপে চাভর্শয় দুমশড়-মুচশড় মাথা 
হ াঁে কশর হিশড়শি গািগুশর্ার। নিমস্তক এইসব গািপার্ার মাথা িাভড়শয় আকাশপাশন 
উশে রশয়শি দুশো উাঁচু, সংকীণল োওয়ার। চাবুক ভদশয় হদখার্ চার্ক। 
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বর্র্, বাস্কারভির্  র্। 
 
 শর্র মাভর্ক উশে বসশর্ন, আরক্ত গার্ আর প্রদীপ্ত হচাখ হমশর্ হচশয় রইশর্ন। ভমভনে 
কশয়ক পশরই হপৌঁশিার্াম দাশরায়াশনর হগশের সামশন। ঢার্াই হর্া ার ওপর 
হগাশর্াকধাাঁধার মি অদু্ভিরকশমর কারুকাযল করা ফেক। দু-পাশশ হরাদ-জশর্ ভববণল দুশো 
থাম, সবলাশি চমলশরাশগর মশিা শযাওর্ার ধযাবড়া দাগ, এবং ওপশর বাস্কারভির্ বংশশর 
প্রিীকভচহ্ন শূকর-মস্তক। ফেক সংর্ি দাশরায়াশনর বাভড়ো কাশর্া গ্রানাইে আর হবভরশয়-
পড়া পাাঁজরার মশিা বরগার ধ্বংসস্তুপ  শয় ভগশয়শি, ভকন্তু মুশখামুভখ দাাঁভড়শয় একো 
অধলভনভমলি নিুন িবন–সযার চার্লশসর দভক্ষণ আভফ্ৰকা হথশক অভজলি স্বণলিূশপর প্রথম 
ফসর্। 
 
ফেক হপভরশয় এর্াম একো বীভথর মশধয, আবার চাকার আওয়াজ ড়ুশব হগর্ ঝরা 
পািার মশধয, মাথার ওপর র্ম্বা ডার্ বাভড়শয় পািার চাাঁশদায়া হমশর্ ধরর্ দু-পাশশর 
গাশির সাভর ভেক হযন একো ভবষণ সুড়ি পথ। অন্ধকারময় সুদীঘল এই পশথর একদম 
প্রাশে ঝকমক করশি বাস্কারভির্ িবন! হসভদশক হচশয় ভশউশর উেশর্ন সযার হ নভর। 
 
এইখাশনই ভক? শুশধাশর্ন খাশো গর্ায়। 
 
না, না, ইউ-বীভথই রশয়শি বাভড়র ভদশক। 
 
মুখ কাশর্া কশর চারভদশক হচাখ বুভর্শয় ভনশর্ন িরুণ ওয়াভরশ। 
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বর্শর্ন, কাকার আর হদাষ কী। এ-জায়গায় থাকশর্ আিে হপশয় বশস, সবসমশয় 
িাবশিন ওই বুভঝ ভবপশদ পড়শর্ন। হযই আসুক না হকন, িশয় বুক ভঢপ ভঢপ করশব। 
ি-মাশসর মশধয দু-পাশশ ভবদুযৎবাভি বসাব।  শর্র দরজার সামশন হসায়ান আর 
এভডসশনর  াজার পাওয়াশরর আশর্া জ্বর্শর্ এখানকার হচ ারা পার্শে যাশব ভচনশিও 
পারশবন না। 
 
বীভথপথ হশষ  শয়শি ঘাস িাওয়া একো প্রশস্ত চত্বশরর সামশন। হচাশখর সামশন হদখশি 
পাভে বাভড়োশক। পড়ে আশর্ায় হদখা যাশে বাভড়র মাশঝর ভদকোই হবভশ িারী একো 
গাভড়বারান্দা হেশর্ হবভরশয় এশসশি হসখান হথশক। পুশরা সামশনর ভদকো আইভির্িায় 
ঢাকা। হযখাশন হযখাশন জানর্া আশি বা বংশশর প্রিীক ভচহ্ন রশয়শি, হসইসব 
জায়গাগুশর্াই হকবর্ ফাাঁকা হথশক হগশি র সযময় এই অবগুণ্ঠশনর মাশঝ মাশঝর এই 
অংশ হথশকই সুপ্রাচীন হজাড়া োওয়ার উশে শূশনয, সারাগাশয় অশনক ভিদ্র, গুভর্ চার্াবার 
জশনয হফাকরওয়ার্া পাাঁভচর্। খাাঁজ কাো এই পাাঁভচশর্র ডাইশন আর বাাঁশয় কাশর্া 
গ্রানাইশের আধুভনক বাভড়ো প্রায় ভনভমলি  শয়শি পরবিলীকাশর্। হমাো হমাো গরাদ-ঢাকা 
জানর্াগুশর্ার ম্লান আশর্া হদখা যাশে, কাশর্া হধাাঁয়া হবরুশে খাড়া িাশদর ওপরকার উাঁচু 
ভচমভনর মাথা হথশক। 
 
স্বাগিম সযার হ নভর! স্বাগিম জানাই বাস্কারভির্  র্। 
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হখার্া গাভড়র দরজা খুশর্ ধরার জশনয হদউভড়র িায়া হথশক হবভরশয় এশসশি দীঘলকায় 
এক বযভক্ত।  শর্র  র্শদশে আশর্ার পেিূভমকায় হদখা যাশে একভে স্ত্রী মূভিল। এভগশয় 
এশস পুরুষ মূভিলর  াি হথশক আমাশদর বযাগ ভনশয় নাভমশয় রাখশি র্াগর্ হমশঝশি! 
 
ডক্টর মভেলমার বর্শর্ন, ভকিু মশন করশবন না সযার হ নভর, এই গাভড়শিই হসাজা বাভড় 
যাভে আভম। স্ত্রী পথ হচশয় আশি। 
 
হথশক যান না? হখশয়শদশয় যাশবন? 
 
না না, আভম যাই। ভগশয় হদখব  য়শিা কাশজর পা াড় জশম রশয়শি। হথশক ভগশয় বাভড়ো 
ঘুভরশয় হদখাশি পারিাম ভেকই, িশব ও-বযাপাশর বযাভরমুর আমার হচশয় িাশর্া গাইড 
জানশবন। চর্র্াম। ভদশন রাশি যখন দরকার পড়শব, খবর হদশবন–ভিধা করশবন না। 
 
চাকার আওয়াজ ভমভর্শয় হগর্ হপিশন। আভম আর সযার হ নভর ঢুকর্াম  শর্র হিিশর, 
ঝন ঝন ঝনাৎ শশব্দ িারী দরজা বন্ধ  শয় হগর্ হপিশন। হদখর্াম একো িাভর চমৎকার 
ঘশর দাাঁভড়শয় আমরা। ভবরাে, িারী ওককাশের বরগা ভদশয় মজবুি ভসভর্ং অশনক 
উাঁচুশি–ম াকাশর্র প্রাকুভে ভনশক্ষশপ কাশর্া  শয় ভগশয়শি প্রভিভে কাশের কভড়। হপোয় 
আকাশরর হর্া ার কুকুশরর হপিশন হসশকশর্ ধাাঁশচর প্রকাে কাশের গুাঁভড় পে পে শশব্দ 
জ্বর্শি িার মশধয। আগুশনর ভদশক  াি বাভড়শয় ধরর্াম আভম আর সযার হ নভর দীঘলপথ 
পভরক্রমায় দু-জশনরই  াি োন্ডায় আড়ষ্ট  শয় ভগশয়ভির্। িারপর হদখর্াম চাভরভদশকর 
সুউচ্চ পাির্া জানার্া, হদওয়াশর্র ওককাশের িক্তা,  ভরশণর মাথা, বংশ প্রিীক, দাগ 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

111 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

ধরা শাভসলর কাচ সব ভকিুই মাশঝর র্যাশম্পর ভস্তভমি আশর্ায় হযন ভবষণ, অন্ধকারােন্ন 
এবং ম্লান। 
 
সযার হ নভর বর্শর্ন, এইরকমোই ভকন্তু আশা কশরভির্াম। প্রাচীন হযশকাশনা ফযাভমভর্র 
বাভড়র িভব এই ধরশনরই  য়। িাবুন ভদভক, এই  শর্ই পাাঁচ-শশা বির ভিশর্ন আমার 
পূবলপুরুষরা! িাবশর্ও বুক দশম যায়। 
 
হদখর্াম, চাভরভদশক িাভকশয় হিশর্মানুভষ উৎসাশ  উজ্জ্বর্  শয় উের্ িার মভর্ন মুখ। 
আশর্া পশড়শি মুশখ, র্ম্বা িায়া রু্শোশে হদওয়াশর্, কাশর্া চাশদায়ার মশিা ঝুর্শি মাথার 
ওপশর। মার্পত্র আমাশদর ঘশর হপৌঁশি ভদশয় ভফশর এশসশি বযাভরমুর।  াশিকর্শম হট্রভনং 
পাওয়া অভিজ্ঞ পভরচার্শকর মশিাই ভবনম্র িভিমায় দাাঁভড়শয় আমাশদর সামশন। হর্াকোর 
হচ ারা সভিযই অসাধারণ। দীঘলাি, সুশ্রী, হচৌশকানা, কাশর্া দাভড় এবং দশজশনর ভিশড় 
হচাশখ পড়ার মশিা পােুর হচাখ-মুখ। 
 
সযার, ভডনাশরর বযবস্থা এখুভন করব ভক? 
 
খাবার দিভর? 
 
ভমভনে কশয়শকর মশধয  শয় যাশব। ঘশর হগশর্ই গরম জর্ পাশবন। যিভদন আপভন নিুন 
বযবস্থা না-করশিন, িিভদন আভম আর আমার স্ত্রী সানশন্দ আপনার হসবা কশর যাব। 
নিুন পভরভস্থভিশি ভকন্তু এ-বাভড়শি চাকর-বাকর আরও দরকার। 
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নিুন পভরভস্থভিো আবার কী? 
 
সযার চার্লস অবসর জীবন কাোভেশর্ন বশর্ আমরা দুজশনই িার হসবার পশক্ষ যশথষ্ট 
ভির্াম। আপভন ভকন্তু ভনশ্চয় আরও সিীসাভথ চাইশবন, ঘরকন্নার কাশজও পভরবিলন 
আসশব। 
 
িুভম আর হিামার স্ত্রী ভক কাজ হিশড় ভদশি চাও? 
 
আপভন যখন সুভবশধ বুঝশবন, িখন। 
 
হিামাশদর ফযাভমভর্ ভকন্তু কশয়ক পুরুষ ধশরই রশয়শি এ-বাভড়শি, িাই না? এি পুশরাশনা 
একো পাভরবাভরক সম্পকল ভিন্ন কশর যভদ থাকশি  য় এখাশন, খুবই দুঃখ পাব জানশব। 
 
খাস চাকশরর সাদা মুশখ হযন আশবশগর র্ক্ষণ হদখর্াম বশর্ মশন  র্ আমার। 
 
সযার, একইরকম মশনর অবস্থা দাাঁভড়শয়শি আমার আর আমার স্ত্রীর। ভকন্তু সভিয কথাো 
কী জাশনন, সযার চার্লসশক আমরা দুজশনই প্রাণ ভদশয় িাশর্াবাসিাম। বশড়া আঘাি 
হপশয়ভি িাাঁর মৃিুযশি। বুক হফশে যাশে এই পভরশবশশ থাকশি। বাস্কারভির্  শর্ জীবশন 
আর কখশনা স জ মশন থাকশি পারব বশর্ মশন  য় না। 
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ভকন্তু করশবো কী? 
 
বযাবসা করশর্ দাাঁভড়শয় যাব, এ-ভবশ্বাস সযার আশি। মূর্ধন হিা দয়া কশর ভদশয়ই হগশিন 
সযার চার্লস। আসুন সযার, আপনাশদর ঘর হদভখশয় ভদই। 
 
হসশকশর্  শর্র মাথার ওপর ভদশয় ভঘশর রশয়শি একো হচৌশকানা বযার্াশিড হরভর্ং 
ভদশয় যুক্ত হিাশো হিাশো ভপর্শপর সাভর। হজাড়া হসাপান হশ্রভণ হবশয় উেশি  য় হসখাশন। 
এর মাঝ হথশক দুশো র্ম্বা অভর্ন্দ ভবসৃ্তি বাভড় যদ্র র্ম্বা, িদূর পযলে এই অভর্শন্দর দু-
পাশশ রশয়শি সাভর সাভর শয়নকক্ষ। আমার আর সযার হ নভরর হশাবার ঘর পশড়শি 
বাভড়র একভদশক এবং প্রায় পাশাপাভশ। বাভড়র মাশঝর অংশশর হচশয় এই অংশভে অশনক 
আধুভনক। অসংখয হমামবাভি আর ঝকমশক কাগশজর হদৌর্শি ভনরানন্দ িাবো অশনকো 
কম এখাশন–এ-বাভড় ঢুশকই হয-িাপ মশন দাগ হকশেশি, এভদশক িা অশনকো ভফশক। 
 
ভকন্তু ডাইভনংরুশম ভবরাজ কশরশি িায়া আর ভবষণিা।  র্ ঘর হথশকই হযশি  য় খাবার 
ঘশর। র্ম্বাশে ঘর, একভদশক ভসাঁভড় ভদশয় উেশি  য় উাঁচু মশি। এখাশন বসি ফযাভমভর্র 
হর্াকজন, আভশ্রি বযভক্তশদর পৃথক বযবস্থা। মাথার ওপশর কাশর্া কভড়কাশের পর 
কভড়কাে–িারও ওভদশক হধাাঁয়া-মভর্ন ভসভর্ং। সুদূর অিীশি এখাশন সাভর সাভর মশার্ 
জ্বর্ি–হসই আশর্ায় আশর্াভকি পভরশবশশ বণল আর অমাভজলি উোস  য়শিা অশনক 
হকামর্  শয় আসি; ভকন্তু একভেমাত্র চাকা হদওয়া র্যাশম্পর স্বল্প আশর্াক-বর্শয়র মশধয 
কৃষ্ণশবশশ দুই িদ্রশর্াক বসশিই একজশনর গর্া খাশো  শয় এর্ অজাশেই, আর 
একজশনর বুক দশম হগর্ িীষণিাশব। ভবভবধ পভরেশদ সভজ্জি সাভর সাভর ভনবলাক 
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পূবলপুরুষরা শুধু ভস্থর চা ভন ভনশক্ষপ কশরই বুক কাাঁভপশয় িাড়র্ আমাশদর! এভর্জাশবশথর 
আমশর্র নাইে হথশক আরম্ভ কশর রাজপ্রভিভনভধর শাসনকাশর্র বাবু বযভক্তরাও আশিন 
হসই সাভরবদ্ধ আভদপুরুশষর মশধয। কথা বর্র্াম খুবই কম, খাওয়া হশষ  শিই স্বভস্তর 
ভনশশ্বস হফশর্ বাাঁচর্াম এবং আধুভনক ভবভর্য়াডল-রুশম ভগশয় ভসগাশরে োনশি র্াগর্াম। 
 
সযার হ নভর বর্শর্ন, িাই বরু্ন, খুব একো সুশখর জায়গা এো নয়। থাকশর্  য়শিা 
সশয় যায়, আভম ভকন্তু এই মু ূশিল খাপ খাওয়াশি পারভি না। এ-রকম বাভড়শি এশকবাশর 
একর্া ভিশর্ন বশর্ই িায়া হদশখও চমশক উেশিন কাকা। যাই হ াক, রাি  শয়শি। 
বশর্ন হিা শুশি যাওয়া যাক। কার্ সকাশর্  য়শিা অশনকো সুখকর মশন  শি পাশর 
জায়গাো। 
 
ভবিানায় ওোর আশগ পদলা সভরশয় িাকার্াম জানর্ার বাইশর।  শর্র দরজার সামশনই 
হয ঘাসিাওয়া প্রশস্ত চত্বর, এ-জানর্া হথশক িা হদখা যায়। িার ওভদশক দু-সাভর গাি 
ক্রমাগি দুরে  াওয়ার োশন দুর্শি আর কভকশয় উেশি। হদৌড় প্রভিশযাভগিায় হনশমশি 
হযন হমশঘর দর্, ফাাঁক ভদশয় উাঁভক ভদশে আধখানা চাদ। ভ মশীির্ চিভকরশণ হচাশখ 
পড়র্ বৃক্ষসাভরর অশনক দূশর িাঙাশচারা দশর্শশ্রভণ এবং োনা, র্ম্বা, িরিাভয়ি ভবষণ 
জর্ািূভম। বন্ধ কশর ভদর্াম জানার্া।  াশড়  াশড় বুঝর্াম, প্রথম উপর্ভির সশি এই 
হশশষর উপর্ভির হকাশনা ফারাক হনই। 
 
িা সশত্ত্বও বর্ব, এইোই আমার হশষ উপর্ভি নয়। ঘুশমাশি পারভির্াম না। অসীম 
ক্ল্াভে সশত্ত্বও এপাশ-ওপাশ করভির্াম। সাধনা কশরও ঘুমশক হচাশখ আনশি পারভির্াম 
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না। অশনক দূশর পশনশরা ভমভনে অের হশানা যাশে একই সুশর হমর্াশনা অশনক ঘণ্টার 
ঐকিান বাজনা এ িাড়া ভবরাে বাভড়খানায় ভবরাজ করশি মৃিুযপুরীর স্তিিা! আর 
িারপশরই আচভম্বশি, ভনথর ভনস্তি হসই ভনশুভি রাশি, একো শব্দ হিশস এর্ আমার 
কাশন সুস্পষ্ট হস-শব্দ শুনশি এিেুকু িুর্ আমার  য়ভন বািাশসর মধয ভদশয় অনুরণন 
আর প্রভিধ্বভন জাভগশয় শব্দো আিশড় পড়র্ আমার কাশনর পদলায়। ফুাঁভপশয় কাাঁদশি 
একভে স্ত্রী-কণ্ঠ, বুকফাো দুঃখ হযন চাপা  া াকার  শয় হবভরশয় আসশি ভনরুদ্ধ ভনশ্বাশস 
হকাঁশদই চশর্শি। উশে বসর্াম ভবিানায়, কানখাড়া কশর শুনর্াম হসই কান্না। শশব্দর 
উৎস খুব দূশর নয়, বাভড়র মশধয প্রভিভে স্নায়ু োন োন কশর ঝাড়া আধঘণ্টা এইিাশব 
বশস রইর্াম, ভকন্তু ঘণ্টাশশ্রভণর ভমভর্ি ঐকিান বাজনা আর হদওয়াশর্র গাশয় আইভির 
খস খস শব্দ িাড়া নিুন হকাশনা আওয়াজ কাশন এর্ না। 
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কমভরভপে হাউযসর কেপলেনরা 
 
বাস্কারভির্  শর্ এশসই একো কৃষ্ণকুভের্ িায়াপাি অনুিব কশরভির্াম মশনর মশধয 
মশনর সশিজ হসৌন্দযল ভকন্তু অশনকো মুশি ভনশয় হগশি হসই অভিজ্ঞিা। প্রািরাশ হেভবশর্ 
এশস বসর্াম আভম এবং সযার হ নভর। গরাদ হদওয়া সুউচ্চ জানর্া ভদশয় সকাশর্র হরাদ 
এশস পড়র্ ঘশর, জানর্া-ঢাকা কুর্মযলাদার নকশা আাঁকা ঢার্ হথশক িাপকা িাপকা 
জর্রং িাভসশয় ভদর্ ঘশরর সব ভকিু। হদওয়াশর্র গাঢ় রশঙর কাশের িক্তাগুশর্া হসানাভর্ 
রভিশি ঝকঝক করশি র্াগর্ হোঞ্জধািুর মিন, হদশখ হবাঝা িার হয এই ঘশরই গি 
সন্ধযায় মন মুষশড় পশড়ভির্ আমাশদর নাম ীন ভবষণিায়। 
 
বযারশনে হিা বশর্ই হফর্শর্ন, হদাষো হদখভি বাভড়র নয়, আমাশদর! এশক পথকষ্ট, িার 
ওপর কনকশন ওই োন্ডা ক্ল্াভেশি হিশঙ পশড় ধশর ভনশয়ভি বাভড়র জশনযই মন অি 
মুষশড় পড়শি। এখন হদখুন শরীর ঝরঝশর, বাভড়ও হবশ প্রসন্ন। 
 
জবাশব বর্র্াম আভম, সবোই ভকন্তু কল্পনা নয়। কার্ রাশি একজন হমশয়শিশর্র ফুাঁভপশয় 
কান্না শুশনভির্াম? 
 
িিার মশধয ওই ধরশনর কী একো হযন শুশনভির্াম। অদু্ভি কাে! ভকিুক্ষণ কান খাড়া 
কশর রইর্াম। ভকন্তু আর হকাশনা আওয়াজ না-হপশয় িাবর্াম ভনশ্চয় স্বপ্ন হদখভি। 
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আভম ভকন্তু শব্দো স্পষ্ট শুশনভি। সভিযই ফুাঁভপশয় কাাঁদভির্ একো হমশয়। 
 
িা শর্ ভজশজ্ঞস কশর হদখা যাক। 
 
ঘণ্টা বাজাশর্ন সযার হ নভর। বযাভরমুরশক ভজশজ্ঞস করশর্ন আমাশদর এই অভিজ্ঞিার 
হকাশনা বযাখযা িার জানা আশি ভকনা। আমার মশন  র্, খাস চাকশরর পােুর মুখ হযন 
আরও একেু ফযাকাশশ  শয় হগর্ প্রশ্নো শুশন। ভকন্তু হবশ মন ভদশয় শুনর্ কান্নার 
ভববরণ। 
 
বর্শর্, সযার হ নভর, এ-বাভড়শি স্ত্রীশর্াক বর্শি দু-জন। একজন রান্নাঘশরর হপিশনর 
ঘশর বাসন হধায়। ঘুশমায় বাভড়র ওভদককার অংশশ আপনাশদর ভদশক নয়, আশরকজন 
আমার স্ত্রী। আওয়াজো হয িার ভদক হথশক আশসভন, হসেুকু আভম বর্শি পাভর। 
 
কথাো ভকন্তু ভমশথয। হকননা হেকফাে খাওয়ার পর র্ম্বা কভরডশর পূণল সূযলাশর্াশক 
ভমশসস বযাভরমুরশক হদখবার সুশযাগ আমার  শয়ভির্। হরাদ পশড়ভির্ মুশখ। হদা ারা 
হচ ারা, িারী গড়ন, অনুিূভি ীন মুখেভব, দৃঢ়সংবদ্ধ কভেন হোাঁে। হোাঁে হেপা  শর্ কী 
 শব, হচাখ দুশোয় হিা ভকিু হগাপন হনই। হচাশখর পািা হফার্া, হচাখও র্ার্। কার্ রাশি 
িা শর্ হকাঁশদশি ওই স্ত্রীশর্াকভেই, হকাঁশদই যভদ থাশক হদবিার হিা িা জানা উভচি। ধরা 
পশড় যাওয়ার সম্ভাবনা আশি হজশনও ভমশথয বর্ার ঝুাঁভক ভনশয়শি হস! হকন? এ কাজ হস 
করর্ হকন? ভমশসস বযাভরমুরই-বা হকাঁশদ হচাখ ফুভর্শয়শি হকন? পােুর মুখ, সুদশলন, 
কাশর্া দাভড়ওর্া এই বযভক্তভেশক ভঘশর ভকন্তু র সয দানা হবাঁশধশি এরই মশধয, হসইসশি 
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জশড়া  শয়শি ভবষণিা। সযার চার্লশসর মৃিশদ  হস-ই প্রথম আভবষ্কার কশরশি। বৃশদ্ধর 
মৃিুয সম্পশকল হয-পভরভস্থভির বণলনা পাওয়া হগশি, হসোও িারই কথা। এই বযাভরমুরশকই 
ভরশজন্ট ভিশে িযাকড়াগাভড়র মশধয হদশখভি, এমনও হিা  শি পাশর? দাভড়ো হবাধ  য় 
এইরকমই! গাশড়ায়ান অবশয বশর্ভির্, মাথায় একেু খাশো–িশব হসো হচাশখর িুর্ও 
 শি পাশর। ভবষয়ো যাচাই করা যায় কীিাশব? ভগ্রমশপন হপােমাোশরর সশি হদখা 
করশর্ই  র্। ভজশজ্ঞস করব পরীক্ষামূর্ক হেভর্গ্রামো সভিযই বযাভরমুশরর  াশি  াশি 
হদওয়া  শয়শি ভকনা। জবাব যাই হ াক না হকন, শার্লক হ ামসশক জানাশনার মশিা ভকিু 
একো পাওয়া হিা যাশব। 
 
হেকফাশের পর অসংখয কাগজপত্র হদখশি বসশর্ন সযার হ নভর। আভম হদখর্াম, 
হমাক্ষম সুশযাগ পাওয়া হগশি–অভিযান হসশর আসা যাক। মাইর্ চাশরক  াাঁেশি  র্ 
জর্ার ভকনারা হঘাঁশষ। হবশ র্াগর্  াাঁেশি। হপৌঁশিার্াম একো হিাট্ট ধূসর গাাঁশয়। হিাশো 
কুাঁশড়ঘরগুশর্ার মাথা িাভড়শয় উশেশি দুভে বশড়া বাভড় একো ভনশ্চয় সরাইখানা, আর 
একো ডক্টর মভেলমাশরর আবাসস্থান। হপােমাোর হর্াকো গাাঁশয়র মুভদও বশে। 
হেভর্গ্রাশমর কথা স্পষ্ট মশন আশি হদখর্াম। 
 
বর্শর্, হযিাশব বর্া  শয়ভির্, হসইিাশবই হেভর্গ্রামো হিা হপৌঁশি ভদশয়ভি বযাভরমুরশক। 
 
হক ভদশয়শি? 
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আমার এই হিশর্ো। হজমস গি সপ্তাশ  বাস্কারভির্  শয় ভম. বযাভরমুরশক হেভর্গ্রামো 
িুই ভদশয়ভিভর্স? 
 
 যাাঁ বাবা, আভম ভদশয়ভির্াম। 
 
বযাভরমুশরর ভনশজর  াশি? ভজশজ্ঞস করর্াম আভম। 
 
ভম. বযাভরমুর মাচায় উশেভির্ বশর্ ভমশসস বযাভরমুশরর  াশি ভদশয়ভিশর্ন। বর্র্, এখুভন 
হদশব ভম, বযাভরমুরশক। 
 
বযাভরমুরশক হদশখভিশর্? 
 
আশজ্ঞ না; বর্র্াম হিা মাচায় উশেভির্। 
 
ভনশজর হচাশখ না-হদশখ থাকশর্ জানশর্ কী কশর মাচায় উশেশি? 
 
ভখেভখশে গর্ায় হপােমাোর বর্শর্, হস হকাথায় আশি না-আশি হসো িার ভনশজর স্ত্রীই 
িাশর্া জাশন। হেভর্গ্রাম ভক পায়ভন বর্শি চান? িুর্ যভদ হকাথাও  শয় থাশক, নাভর্শ যা 
করবার ভম. বযাভরমুরই করশব। 
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অসম্ভব, এ-িদে ভনশয় আর এশগাশনা যাশব না। িশব একো ভজভনস পভরষ্কার  শয় হগর্। 
হ ামশসর হধাাঁকাবাভজশি কাজ  য়ভন। ভেক ওই সমশয় বযাভরমুর র্ন্ডশন ভির্ ভকনা, হসো 
প্রমাণ করা যাশব না। যভদ ধরা যায়, সযার চার্লসশক সবলশশষ হয-বযভক্ত জীভবি অবস্থায় 
হদশখশি, হসই হর্াকই নিুন উেরাভধকারী ইংর্শন্ড পা ভদশি না-ভদশিই হফউশয়র মশিা 
হপিন হপিন ঘুরশি? িা শর্ কী দাাঁড়াশে? িশব ভক হস অশনযর চর? না, ভনশজই 
ষড়যশের জার্ বুশন চশর্শি? বাস্কারভির্ বংশশক ভনবলংশ করায় িার স্বাথল? োইমস 
প্রবন্ধ হথশক কাাঁভচ ভদশয় হকশে অদু্ভি হুাঁভশয়াভরর কথা মশন পড়র্। এ কাজও ভক িার? 
নাভক দপশাভচক এই চক্রাে বানচার্ করায় উশদযাগী  শয়শি অনয এক বযভক্ত? একো 
হমাভেিই কল্পনায় আনা যায় সযার হ নভর ভনশজই হিা বশর্ভিশর্ন, িয় হদভখশয় যভদ 
ফযাভমভর্র সবাইশক িাভগশয় হদওয়া যায়, পুশরা বাভড়ো স্থায়ীিাশব হিাশগ র্াগশব বযাভরমুর 
দম্পভির। ভকন্তু অদৃশয হয-জার্ ধীশর ধীশর ভঘশর ধরশি িরুণ বযারশনেশক, িার হপিশন 
হয সুগিীর চক্রাে ভবরাজমান–এ-ভসদ্ধাে ভদশয় িার সমূ্পণল বযাখযা  য় না হ ামস ভনশজই 
স্বীকার কশরশি, জীবশন অশনক চাির্যকর িদে হস কশরশি, ভকন্তু এ-রকম জভের্ হকস 
হস কখশনা হদশখভন। ধূসর, ভনজলন রাস্তা ভদশয়  াাঁেশি  াাঁেশি মশন মশন যাজ্ঞা করর্াম, 
বনু্ধবর হযন ঝেপে  াশির কাজ হশষ কশর এখাশন এশস ওই গুরুর দাভয়ত্ব হথশক 
আমায় মুভক্ত হদয়। 
 
আচভম্বি ভচোর সুশিা ভিাঁশড় হগর্ হপিশন ধাবমান পদশশব্দ–হসইসশি শুনর্াম হক হযন 
নাম ধশর ডাকশি আমায়। ডক্টর মভেলমারশক হদখব আশা কশরই হপিন ভফরর্াম, ভকন্তু 
অবাক  শয় হগর্াম এক অশচনা িদ্রশর্াকশক আমার হপিশন িুশে আসশি হদশখ। 
আকাশর হিাশোখাশো, ভিপভিশপ, দাভড়-হগাাঁফ পভরষ্কার কামাশনা, হচাখ-মুখ ভনখুাঁি, শশনর 
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মশিা একমাথা চুর্, পাির্া হচায়ার্, বয়স ভিভরশ হথশক চভেশশর মশধয, পরশন ধূসর 
সুযে, মাথায়- যাে। গািগািড়ার নমুনা সংগ্রশ র একো ভেশনর বাক্স ঝুর্শি কাাঁশধ।  াশি 
একো সবুজ রশঙর প্রজাপভি ধরবার জার্। 
 
 াাঁপাশি  াাঁপাশি কাশি এশস বর্শর্ন, মাপ করশবন, আপভনই হিা ডক্টর ওয়ােসন। 
জর্ািূভমশি আমরা সবাই কাশজর মানুষ আনুষ্ঠাভনকিাশব কাশরা পভরচয় কভরশয় হদওয়ার 
অশপক্ষায় থাভক না–আর্াপো গাশয় পশড়ই কশর ভনই। আমাশদর দুজশনর বনু্ধ ভম. 
মভেলমাশরর মুশখ ভনশ্চয় শুশনশিন আমার নাম। আভমই হমভরভপে  াউশসর হেপর্েন। 
 
বর্র্াম, আপনার জার্ আর বাক্স হদশখই িা হবাঝা যায়। ভমঃ হেপ্লেন হয একজন 
প্রকৃভিভবদ–এইেুকু আভম জাভন। ভকন্তু আমাশক আপভন ভচনশর্ন কী কশর? 
 
মভেলমাশরর ওখাশন হগভির্াম। আপভন িখন পাশ ভদশয় যাভেশর্ন। সাজলাভর-ঘশরর জানার্া 
হথশক আঙুর্ ভদশয় হদভখশয় ভদশর্ন। একই পশথ হযশি  শব দু-জনশক, িাই িাবর্াম 
হদৌশড় এশস নাগার্ ধশর হফভর্ হযশি হযশি পভরভচি  ই। সযার হ নভর এিো পথ এশস 
িাশর্া আশিন হিা? 
 
খুবই িাশর্া আশিন। ধনযবাদ। 
 
সবাই হিশবভির্াম, সযার চার্লশসর হশাচনীয় মৃিুযর পর বযারশনে আর বুভঝ এখাশন 
থাকশি চাইশবন না। এ-রকম একো জায়গায় এশস হকাশনা বশড়াশর্াকই ভনশজশক হশষ 
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করশি চায় না। ভকন্তু এশর্ হয পভেঅিশর্র কিখাভন িাশর্া  য়, িা আর নাই-বা 
বর্র্াম। এবযাপাশর সযার হ নভরর মশন কুসংস্কার বা িয়-েয় হনই হিা? 
 
মশন হিা  য় হনই। 
 
ভপশাচ কুকুশরর কাভ ভন শুশনশিন ভনশ্চয়? হিৌভিক উপদ্রব চর্শি এ-ফযাভমভর্র 
প্রশিযশকর ওপর। 
 
শুশনভি। 
 
আশ্চযল এখানকার চাভষরা ভকন্তু মশন-প্রাশণ ভবশ্বাস কশর গল্পো! সরর্ মানুষ হিা, স শজই 
ভবশ্বাস কশর হফশর্। যাশকই ভজশজ্ঞস করুন, হস-ই ভদভবয হগশর্ বশর্,  যাাঁ,  যাাঁ, এ-রকম 
একো প্রাণী হস জর্ায় হদশখ বশে,  াসশি  াসশি কথাগুশর্া বর্শর্ও িদ্রশর্াশকর হচাখ 
হদশখ মশন  র্ বযাপারোশক উভন  াভসর বযাপার ভ শসশব হননভন। এইসব গল্প শুশনই 
সযার চার্লস মশন মশন অশনক কল্পনা কশর হফশর্ভিশর্ন, ফশর্ মৃিুয আশস হশাচনীয়িাশব। 
 
ভকন্তু কীিাশব? 
 
ধকর্ সইশি সইশি স্নায়ু হশষ  শয় এশসভির্, হৃৎভপশের অবস্থাও িাশর্া ভির্ না–
হযশকাশনা কুকুশরর িায়া হদখশর্ও িাই  য়শিা আাঁিশক উেশিন। এইিাশবই ভনশ্চয় 
 ােলশফর্ কশরশিন। আমার মশন  য়, আশগর রাশি ইউ-বীভথশি সভিযই ভকিু একো 
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হদশখভিশর্ন উভন। বৃদ্ধশক িাশর্াবাসিাম, জানিাম ওাঁর  াশেলর অবস্থা িাশর্া নয়। িাই 
এইরকম একো ভবপযলশয়র িয় ভকন্তু বরাবরই ভির্ আমার মশন। 
 
 াশেলর অবস্থা িাশর্া নয় জানশর্ন কী কশর? 
 
বনু্ধ মভেলমার বশর্শিন। 
 
আপনার ভবশ্বাস িা শর্ কুকুশরর িাড়া হখশয় হস্রফ িশয়র হচাশে মারা হগশিন সযার 
চার্লস? 
 
এর চাইশি িাশর্া বযাখযা আর ভকিু ভদশি পাশরন? 
 
হকাশনা ভসদ্ধাশেই আভসভন আভম। 
 
ভম. শার্লক হ ামস এশসশিন ভক? 
 
কথাো শুশনই মু ূশিলর জশনয আমার ভনশ্বাস বন্ধ  শয় এর্। ভকন্তু সিী িদ্রশর্াশকর শাে 
মুখ আর ধীরভস্থর হচাশখর ভদশক িাভকশয় বুঝর্াম চমশক হদওয়ার হকাশনা ইশে িার 
হনই। 
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বর্শর্ন, ডক্টর ওয়ােসন, আপনাশক জাভন না, িান কশর হিা র্াি হনই। আপনার 
ভডশেকভেশির কীভিলকাভ ভন এশদশশও হপৌঁশি হগশি। ভনশজশক বাদ ভদশয় িার গুণগান হিা 
গাইশি পাশরন না। মভেলমার আপনার নাম বর্শিই বুশঝভি আপভন হক, অস্বীকার করশি 
পাশরনভন, মভেলমার। আপভন এখাশন এশসশিন মাশন ভম. শার্লক হ ামসও এ-হকশস 
আগ্র ী, হসইজনযই জানশি চাইভির্াম এ-বযাপাশর ভিভন কী মি হপাষণ করশিন। 
 
এ-প্রশশ্নর জবাব ভদশি পারব বশর্ মশন  য় না। 
 
উভন কী ভনশজ এশস ধনয করশবন আমাশদর? 
 
এই মু ূশিল শ র হিশড় হবশরাশি পারশব না।  াশি অনযানয হকস রশয়শি। 
 
কী কপার্ হদখুন! আমাশদর কাশি যা অন্ধকার, উভন এশর্ িা পভরষ্কার  শয় হযি। 
আমাশক ভদশয় যভদ আপনার গশবষণায় হকাশনা সা াযয  য় হিা ভনভিলধায় বর্শবন। কাশক 
সশন্দ  করশিন, অথবা কীিাশব িদে শুরু করশবন যভদ আাঁচ হদন হিা আমার ভদক 
হথশক সা াযয অথবা উপশদশ হপশি পাশরন। 
 
শুনুন, আভম এশসভি আমার বনু্ধ সযার হ নভরর সশি ভদন কশয়ক থাকশি–িদে করশি 
নয়। কাশজই সা াযয বা উপশদশ হকাশনাোরই দরকার  শব না। 
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চমৎকার? বর্শর্ন হেপর্েন। ভেকই হিা, এখনই হিা ভবচক্ষণ এবং সিকল থাকশি 
 শব আপনাশক। অনভধকার চচলার জশনয ধমক ভদশয় িাশর্াই কশরশিন। কথা ভদভে, এ 
ভনশয় আর ভজশজ্ঞস করব না। 
 
সরু একো ঘাস-িাওয়া রাস্তার সামশন এশস হগভি কথা বর্শি বর্শি। মূর্ রাস্তা হথশক 
এ-রাস্তাো হবভরশয় এাঁশকশবাঁশক ঢুশক পশড়শি জর্ার মশধয। ডান ভদশক, হগার্াকার পাথর 
সমাকীণল একো খাড়াই পা াড়–ভবসৃ্মি অিীশি গ্রানাইে পাথর হকশে আনা  ি ওখান 
হথশক। বুক কাাঁপাশনা মভর্ন অিীশি চুশড়ার ভদশক দাাঁভড়শয় আমরা খাাঁশজ খাাঁশজ ফানল আর 
কাোশঝাপ। িারও ওভদশক দূশর উাঁচু জায়গায় একরাশ পার্শকর মশিা িাসশি হধাাঁয়া। 
 
হেপর্েন বর্শর্ন, জর্ার এই রাস্তা ভদশয় একেু  াাঁেশর্ই হমভরভপে  াউস। ঘণ্টাখাশনক 
সময় যভদ  াশি থাশক হিা আসুন, আমার হবাশনর সশি আর্াপ কভরশয় ভদই। 
 
সযার হ নভরর পাশশ পাশশ আমার থাকা দরকার, প্রথশমই এই ভচোো র্াভফশয় উের্ 
মশনর মশধয। িারপশরই হচাশখর সামশন হিশস উের্ পড়ার ঘশরর হেভবশর্ সূ্থপীকৃি 
কাগজপত্র ভনশয় বশস আশিন ভিভন। এ অবস্থায় িার হকাশনা সা াশযযই আভম আসভি। 
হ ামসও পইপই কশর বশর্ ভদশয়শি, জর্ার প্রভিশবশীশদর ওপর হযন মনো থাশক 
আমার িাশদর  ার্চার্ র্ক্ষ করশি  শব, খবর সংগ্র  করশি  শব। িাই হেপটশনর 
আমেণ গ্র ণ কশর হঘশসা পথোর ভদশক ভফরর্াম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

126 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

হঢউ হখর্াশনা প্রাের, দীঘল সবুজ উোর্ িরি, মাশঝ মাশঝ হখাাঁচা হখাাঁচা গ্রানাইে পাথশরর 
প্রচে িরিাকার উোন-পিন—সব ভমভর্শয় সভিযই বশড়া অপূবল জায়গা এই জর্ািূভম। 
 াজার বার হদশখও ক্ল্াভে আশস না। কি আশ্চযল র সযই না রু্ভকশয় রশয়শি এর 
খানাখশন্দ। আকাশর হযমন ভবরাে, হিমভন অনুবলর আর র সযময়। 
 
আপনার নখদপলশণ ভনশ্চয়? 
 
আভম হিা এখাশন এশসভি মাত্র দু-বির, সযার চার্লস আসবার ভকিুভদন পশরই। এখানকার 
বাভসন্দাশদর কাশি আভম নবাগি। িশব আমার হনশা হোশো হোশো কশর হবড়াশনা। 
শশখর িাভগশদ এ-িোশের হকাথায় না হগভি বরু্ন। আভম যা জাভন, এখানকার খুব কম 
হর্াকই িা জাশন। 
 
জানাো ভক খুব কভেন? 
 
খুবই কভেন। উেশর ভবরাে প্রােরো হদশখশিন, মাশঝ মাশঝ অদু্ভি পা াড় মাথা চাড়া 
ভদশয়শি। অসাধারণ ভকিু র্ক্ষ করশিন? 
 
হঘাড়া  াাঁকাশনার পশক্ষ এমন জায়গা দুর্লি। 
 
স্বিাবিই িাই মশন  য়। এই কারশণই অশনক হঘাড়া, অশনক মানুষ জীবন ভদশয়শি 
ওখাশন। ঝকঝশক সবুজ কিকগুশর্া জায়গা িভড়শয় ভিভেশয় আশি র্ক্ষ কশরশিন? 
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কশরভি। অনয অংশশর চাইশি এই জায়গাগুশর্াই হবভশ উবলর মশন  শে। 
 
হ শস উেশর্ন হেপর্েন। বর্শর্ন, ওই  র্ ভবখযাি ভগ্রমশপন পেিূভম। একেু িুর্ পা 
হফশর্শিন ভক আর হদখশি  শব না। মানুষ হিাক ভক জাশনায়ার হ াক–মৃিুয অভনবাযল। 
কার্শকই হিা আমার হচাশখর সামশন িভর্শয় হগর্ একো োেুল হঘাড়া। জর্ারই হঘাড়া। 
ঘাশসর হখাাঁশজ হগভির্ হিিশর। হবভরশয় আর আশসভন। পাাঁকিরভি জভমশি মুেুখানা 
হকবর্ হদখর্াম–ঘাড় র্ম্বা কশর হচষ্টা করভির্ উশে আসবার। ভকন্তু হেশন ভনর্ হিির 
হথশক। শুকশনা ঋিুশিও অির্ হপশরাশনা ভবপজ্জনক–শরশির বষলায় অিযে িয়ংকর। 
আভম ভকন্তু এরই মশধয ভদশয় পথ কশর ভেক মাঝখাশন হযশি পাভর, জযাে ভফশরও আসশি 
পাভর। আশর সবলনাশ! শুনুন, আর একো োটু্ট মরশি চশর্শি। 
 
সবুজ নর্খাগড়ার মশধয বাদাভম মশিা কী হযন একো গড়াগভড় ভদশে, পাকসাে খাশে 
হদখর্াম। িারপশরই ভবষম যেণায় হিউশড় ভগশয় একো র্ম্বা গর্া িেফভেশয় উের্ 
ওপর ভদশক এবং একো িয়াব  আিলনাদ প্রভিধ্বভনর হঢউ িুশর্ হিশস হগর্ জর্ার 
ওপর ভদশয় দূশর। ভবষম আিশে গাশয়র হর্াম খাড়া  শয় হগর্ আমার, ভকন্তু সিী 
িদ্রশর্াকভের স্নায়ুর হজার হদখর্াম আমার চাইশি হবভশ। 
 
বর্শর্ন, িভর্শয় হগর্! ভগশর্ ভনর্ ভগ্রমশপন পে! দু-ভদশন দুশো,  য়শিা আরও অশনক–
জানশি হক? শুকশনার সমশয় নানা ভদক হথশক হিিশর হঢাশক–পাাঁশক পা হদওয়ার আশগ 
হের পায় না হকাথায় ঢুশকশি। বশড়া ভবপজ্জনক জায়গা এই ভগ্রমশপন পেিূভম। 
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এর মশধয আপভন ঢুকশি পাশরন? 
 
পাভর। দু-একো পথ আশি–চেপশে হর্াক হস-পশথ হযশি পাশর। হস-পশথর সন্ধান আভম 
হপশয়ভি। 
 
ভকন্তু এ-রকম িয়ানক জায়গায় যান হকন? 
 
দূশরর ওই পা াড়গুশর্া হদখশিন? ভেক হযন িীপ–যুগ যুগ ধশর দুগলম পাাঁক ভদশয় হঘরা। 
অশনক দুর্লি গািগািড়া আর দুষ্প্রাপয প্রজাপভির আস্তানা ওই পা াড়গুশর্া। বুভদ্ধ যভদ 
থাশক, ভগশয় জানা যায়। 
 
কপার্ েুশক একভদন হদখবখন। 
 
ভবভস্মি মুশখ আমার পাশন িাকাশর্ন হেপর্েন। বর্শর্ন, হদা াই আপনার, ওই ইশেভে 
মশন োাঁই হদশবন না। আপনার অপঘাি মৃিুযর জশনয হশশষ ভক আভম দায়ী  ব? ভবশ্বাস 
করুন, প্রাণ ভনশয় ভফশর আসার সুশযাগ পাশবন না। জভমর ওপর জভের্ কিকগুশর্া ভচহ্ন 
হদশখ আভমই হকবর্ হযশি পাভর। 
 
আশর! আশর! ও আবার কী? বর্র্াম সভবস্মশয়। 
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জর্ার ওপর ভদশয় প্রভিধ্বভনর হঢউ িুশর্ হিশস হগর্ একোনা একো হগাঙাভন–অবণলনীয় 
িাশব করুণ। আকাশ বািাস িশর হগর্ হসই  া াকাশর অথচ হবাঝা হগর্ না হকাশেশক 
আসশি শব্দো। প্রথম অনুচ্চ গজরাভন, িারপর গিীর গজলন, হশশষ আবার হসই চাপা 
ভবষণ অসু্ফে ঘড় ঘড় শব্দ–হৃদঘাশির মশিা ভনয়ভমি িশন্দ স্পভন্দি  শি  শি এক 
সমশয় ভমভর্শয় হগর্ হগাঙাভন। কীরকম হযন  শয় হগর্ হেপর্েশনর মুশখর হচ ারা। 
অদু্ভি হচাশখ িাকাশর্ন আমার পাশন। 
 
বর্শর্ন, বশড়া ভবভচত্র জায়গা এই জর্া। 
 
ভকন্তু আওয়াজো কীশসর? 
 
চাভষরা বশর্, বাস্কারভির্ কুকুশরর গজলন–ভশকার খুাঁজশি। এর আশগও বার দুশয়ক এ-
ডাক আভম শুশনভি ভকন্তু এি হজারাশর্া কখশনা  য়ভন। 
 
িশয় বুক ভঢপ ভঢপ করভির্ আমার হচশয় হদখর্াম ভবশার্ হঢউশখর্াশনা প্রােশরর ভদশক 
মাশঝ মাশঝ সবুজ নর্খাগড়ার হিাপ-হিাপ দাগ। হকাথাও হকাশনা স্পন্দন হনই–ভনথর 
ভনস্তি চাভরভদক ভদগেভবসৃ্তি হসই ধু-ধু প্রােশরর ওপর উড়শি হকবর্ একশজাড়া 
ভমশভমশশ কাশর্া দাাঁড়কাক আমাশদর ভেক হপিশনই একো অদু্ভি দশলন এবশড়াশখবশড়া 
পা াশড় বশস স সা কা-কা শশব্দ হডশক উের্ ককলশ গর্ায়। 
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বর্র্াম, আপভন হিা মশাই ভশভক্ষি মানুষ। এইসব আজগুভব বযাপার ভবশ্বাস কশরন 
নাভক? অদু্ভি আওয়াজো কীশসর বশর্ মশন  য়? 
 
পাাঁশকর গশিল মাশঝ মাশঝ অদু্ভি আওয়াজ হশানা যায়।  য় কাদা ভথভিশয় যাশে, নয় জর্ 
হেশর্ উেশি, অথবা ওইরকম ভকিু একো ঘেশি। 
 
না, না, এ-আওয়াজ হস-আওয়াজ নয়। এ হিা জীবে প্রাণীর ডাক। 
 
িশব  য়শিা িাই। জর্ার বশকর গিীর ডাক কখশনা শুশনশিন? 
 
না, কখশনা শুভনভন। 
 
ইংর্শন্ড এ-পাভখ খুবই দুস্পাপয প্রায় হর্াপ হপশি বশসশি বর্শর্ই চশর্। িশব ভক 
জাশনন, এ-জর্ায় সবই সম্ভব। আওয়াজো এই বকবংশশর হশষ হকাশনা বংশধশরর ডাক 
 শর্ খুব একো অবাক  ব না। আভম। 
 
জীবশন এমন ভপশর্ চমকাশনা, িূিুশড়, ভবকে ডাক আভম শুভনভন। 
 
জায়গাোও হয হসইরকম অশর্ৌভকক গা িমিম কশর। দূশরর পা াড়গুশর্া হদখুন! কী মশন 
 য়? 
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ধূসর বশণলর ভবস্তর প্রস্তর-বর্য় হিশয় রশয়শি পা াশড়র ঢার্। সংখযায় হগাো কুভড় হিা 
বশেই। 
 
কী ওগুশর্া? হিড়ার হখাাঁয়াড়? 
 
না, অশনক গুণ ভির্ আমাশদর পূবলপুরুষশদর—এগুশর্া িাশদর বাভড়। এককাশর্ 
প্রানগভি াভসক মানুষশদর ঘনবসভি ভির্ এই জর্ায়। িারপর হথশক হকউ আর এখাশন 
থাশকভন। বাভড়ঘরশদার পশড় আশি ভেক এইিাশবই। হরড ইভন্ডয়ানশদর কুাঁশড়র মশিাই 
এইগুভর্ ভির্ িাশদর মাথা হগাাঁজার আস্তানা–িাদগুশর্া হকবর্ উশড় হগশি। হকৌিূ র্ 
চভরিাথল করশি হিিশর যভদ যান, আগুশনর চুভে আর বসবার হকৌচ পযলে হদখশবন 
রশয়শি ওখাশন। 
 
ভকন্তু এ হিা হদখভি একো শ র বর্শর্ই চশর্। মানুষ থাকি হকান সমশয়? প্রস্তর যুশগর 
সমশয় সভেক িাভরখ হনই। কী করি? গরু হিড়া চরাি পা াশড়র ঢাশর্, িারপর যখন 
পাথশরর কুোশরর বদশর্ হোশঞ্জর িশর্ায়াশরর যুগ এর্–মাভে খুাঁশড় ভেন বার করশি 
ভশখর্। উর্শোভদশকর পা াশড় সাভর সাভর ভবরাে খািগুশর্া হদখশিন? ওশদর কীভিল, ডক্টর 
ওয়ােসন, অশনক অসাধারণ বযাপারই নজশর আসশব এই জর্ায়। আশর! আশর! ভনশ্চয় 
সাইশক্ল্াপাইড়স! আসভি দাাঁড়ান। 
 
হিাট্ট একো মাভি বা মথ হপাকার মশিা কী হযন পি পি কশর উশড় হগর্ সরু পশথর 
উপর ভদশয়। হচাশখর পর্ক হফর্শি-না-হফর্শি অসাধারণ ভক্ষপ্র হবশগ এবং উদযশম 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

132 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

িাড়া করশর্ন হেপর্েন। হসাজা সুভবখযাি পে অভিমুশখ প্রাণীো উড়শি হদশখ  িাশ 
 র্াম আভম, হেপর্েন ভকন্তু থামশর্ন না। সবুজ জার্ শূশনয দুভর্শয় এিেুকু ভিধা না-
কশর এক ঘাশসর চাপড়া হথশক আর এক ঘাশসর চাপড়ায় র্াভফশয় হধশয় চর্শর্ন হপিন 
হপিন। ধূসর হপাশাক আর ঝুাঁভক হমশর এাঁকাশবাঁকা অভনয়ভমি গভিপশথর দরুন মশন  র্ 
হযন ভনশজই একো অভিকায় মথ-হপাকা। সিশয় ভবস্মশয় সপ্রশংস হচাশখ হচশয় রইর্াম 
হসইভদশক। িয়  র্ হযশকাশনা মু ূশিল পা ফসশক ভবশ্বাসঘািক পাশক পড়শি পাশরন 
হিশব; প্রশংসা করর্াম অসাধারণ িৎপরিার জশনয; ভবভস্মি  র্াম িয় ীনিা হদশখ। 
এমন সমশয় হপিশন পাশয়র আওয়াজ হপশয় ঘুশর হদভখ সরু রাস্তা হবশয় আসশি একজন 
মভ র্া। একরাশ পার্শকর মশিা ধূম্রপুঞ্জ িাসশি হযভদশক এবং হযভদশক রশয়শি হমভরভপে 
 াউস হমশয়ভে আসশিন হসইভদক হথশক জর্ার উাঁচু-নীচু জভমর আড়াশর্ থাকায় 
কািাকাভি না- ওয়া পযলে হদখশি পাইভন। 
 
হদশখই বুঝশর্ন ইভনই ভমস হেপর্েন–যাাঁর কথা আশগই শুশনভি। জর্ািূভমশি িদ্রমভ র্া 
সংখযার হবভশ হনই ভনশ্চয়। িা িাড়া, আশগই শুশনভির্াম ভমস হেপর্েন নাভক রূপসী। 
এ-মভ র্াও রূপসী এবং অননযা বর্শর্ই চশর্। এ ধরশনর রূপ বশড়া একো হদখা যায় 
না। িাইশবাশনর মশধয হদখর্াম আসমান-জভমন ফারাক। হেপর্েশনর গাশয়র রং না-
ফসলা না-ময়র্া, চুর্  ার্কা রশঙর, হচাখ ধূসর। ভকন্তু িার হবানভের মশিা শযামা হমশয় 
সারা ইংর্শন্ড আর হদভখভন–চামড়া কাশর্া, চুর্ কাশর্া, হচাখ কাশর্া। িিী দীঘলািী, 
মাভজলি। ভনখুাঁি সুচারু সম্রাে মুখাবয়ব–হকাথাও এিেুকু ত্রুভে হনই বশর্ই  য়শিা 
আশবগ ীন মশন  শি পাশর ভকন্তু অনুিূভি সশচিন হোাঁে, কৃষ্ণকাশর্া হচাখ আর সাগ্র  
চা ভন হদশখ হস-ধারণা মশন োাঁই পায় না। হবশিূষায় সূক্ষ্ম রুভচর িাপ, ভফগার ভনখুাঁি। 
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ভনরার্া জর্পশথ এ-মূভিল হযন একো অদু্ভি হপ্রিোয়া। আভম যখন ঘুশর দাাঁড়ার্াম, উভন 
িখন িাভকশয় িাইশয়র ভদশক। পরক্ষশণই দ্রুি পা চাভর্শয় এভগশয় এশর্ন আমার ভদশক। 
মাথার েুভপ িুশর্ বুভঝশয় বর্শি যাভে আভম হক এবং হকাথায় চশর্ভি এমন সমশয় 
িদ্রমভ র্া ভনশজই যা বশর্ বসশর্ন, িাশি সমূ্পণল অনয খাশি বশয় হগর্ আমার 
ভচোধারা। 
 
বর্শর্ন, ভফশর যান। হসাজা র্ন্ডশন ভফশর যান! একু্ষভন যান! 
 
আকাে মূশখলর মশিা হবাবা ভবস্মশয় হচশয় রইর্াম িার পাশন। 
 
হচাখ জ্বশর্ উের্ িদ্রমভ র্ার। অধীরিাশব পা েুকশর্ন মাভেশি। 
 
ভজশজ্ঞস করর্াম, হকন ভফশর যাব? 
 
িা বর্শি পারব না, বযথল, খাশো গর্ায় বর্শর্ন ভমস হেপর্েন–উচ্চারণো অদু্ভি—
আশধা আশধা, অসু্ফে। হদা াই আপনার, যা বভর্ িাই করুন। চশর্ যান এখান হথশক–এ-
জীবশন আর পা হদশবন না জর্ায়। 
 
ভকন্তু এই হিা এর্াম আভম। 
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কী ভবপদ! আপনার িাশর্ার জশনয সাবধান করা  শে বুঝশিন না হকন? ভফশর যান 
র্ন্ডশন! আজ রাশিই রওনা ভদন! যি ক্ষভিই হ াক–এ-জায়গা হিশড় চশর্ যান এখুভন! 
চুপ, আমার িাই আসশি! যা বর্র্াম, িার একো কথাও ওশক বর্শবন না। দূশরর ওই 
অভকলডো দয়া কশর এশন হদশবন?  শরকরকম অভকলশড োসা আমাশদর জর্া–ভকন্তু আপভন 
এশসশিন বশড়া হদভরশি অভকলশডর বা ারো হদখশি হপশর্ন না। 
 
পর্ায়মান প্রাণীর হপিন হিশড়  াাঁপাশি  াাঁপাশি আরক্ত মুশখ ভফশর এশর্ন হেপর্েন। 
 
আশর, হবভরর্ হদখভি! হকন জাভন আমার মশন  র্, স্বাগি সম্ভাষশণ প্রাশণর সাড়া হযন 
হনই। বরং িার উর্শো। 
 
জযাক, িুভম হদখভি হিশি র্ার্  শয় হগি। 
 
সাইশক্রাপাইশডর হপিশন িুশেভির্াম। খুবই দুষ্প্রপয, শরশির হশশষ কদাভচৎ হচাশখ পশড়। 
ইস, একেুর জনয ফসশক হগর্! 
 
কথাগুশর্া ভনভর্লপ্তস্বশর বর্শর্ন হেপর্েন, হিাশো হিাশো  ার্কা রশঙর হচাখ দুশোর 
চা ভন ভকন্তু ভবরামভব ীনিাশব পযলায়ক্রশম ঘুরশি র্াগর্ আমার আর হমশয়ভের ওপর। 
ভনশজরাই আর্াপ পভরচয় কশর ভনশয়ি হদখভি। 
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িা ভনশয়ভি। সযার হ নভরশক বর্ভির্াম বশড়া হদভর কশর এশর্ন, জর্ার আসর্ হসৌন্দযল 
এখন ভবদায় ভনশয়শি। 
 
আশর, উভন হক বশর্ মশন  য় হিামার? 
 
ভনশ্চয় সযার হ নভর বাস্কারভির্। 
 
আশর না, না, বর্র্াম আভম। খুবই সাধারণ মানুষ আভম, িশব ওাঁর বনু্ধ। আমার নাম 
ডক্টর ওয়ােসন। 
 
হমশয়ভের িাববযঞ্জক মুশখর ওপর ভদশয় ভবরভক্তর র্ার্ আিা হিশস যায়। 
 
কথায় কথায় হদখভি িুর্ কশর হফশর্ভি, বর্শর্ন ভমস হেপর্েন। 
 
ভকন্তু হবভশ কথা বর্ার মশিা সময় হিা পাওভন, আশগর মশিাই সন্ধানী হচাশখ িাভকশয় 
মেবয কশরন িাই। 
 
হবান বর্শর্ন, ডক্টর ওয়ােসন হয হবড়াশি এশসশিন বুভঝভন, আভম হিশবভির্াম উভন ও-
বাভড়শিই থাশকন। অভকলশডর সময় চশর্ হগশি, ভক, সশব শুরু  শয়শি িা ভনশয় ওাঁর খুব 
একো মাথাবযথা হনই। যাই হ াক, আসুন। হমভরভপে  াউশস পাশয়র ধুশর্া ভদশয় যান। 
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একেু  াাঁেশিই একো ভনজলন ভনরাপদ জর্ািূভম িবশনর সামশন এশস হপৌঁশিার্াম। এক 
সমশয় এখাশন হয থাকি, হস হগারু িাগর্ খাইশয় হরাজগার করি। িখন এ-অির্ 
অশনক সমৃদ্ধ ভির্। এখন হসভদন ভগশয়শি। একেু হমরামি কশর বাভড়োশক বসিবাভড়শি 
পভরণি করা  শয়শি। ফর্ফুশর্র একো বাগান ভঘশর রশয়শি বাভড়র চারধাশর, ভকন্তু 
জর্ািূভমর সব গাশির মশিাই এ-বাগাশনর গািও মাথা চাড়া ভদশি পাশরভন মাথা হ াঁে 
কশর রশয়শি। সব ভকিু ভমভর্শয় জায়গাো ভনম্নমাশনর এবং ভবষাদােন্ন। অদু্ভি ধরশনর 
শুষ্কবদন একজন পভরচারক এশস দরজা খুশর্ ধরশর্। গাশয় হসশকশর্ ধাাঁশচর হকাে, 
মুশখর চামড়া কুভিি, এ-বাভড়র সশি খাপ খাওয়াশনা মূভিল। হিিশরর ঘরগুশর্া হবশ 
বশড়া; রুভচসম্মি আসবাবপত্র ভদশয় সাজাশনািদ্রমভ র্ার রুভচ-সুন্দর  াশির হিাাঁয়া রশয়শি 
সবলত্র। জানর্া ভদশয় গ্রানাইে সমাকীণল ভদগে ভবসৃ্তি জর্ািূভমর একশঘশয় িরিাভয়ি 
প্রােশরর পাশন িাভকশয় অবাক  শয় িাবর্াম, উচ্চভশভক্ষি এই িদ্রশর্াক এবং 
পরমাসুন্দরী এই মভ র্া কীশসর আকষলশণ রশয়শিন এখাশন। 
 
আমার মশনর ভচো পাে কশর ভনশয়ই হযন বর্শর্ন হেপর্েন, এ-রকম একো জায়গা 
বসবাশসর জনয পিন্দ করর্াম হিশব অবাক  শেন হিা? যি অদু্ভিই হ াক না, আমরা 
ভকন্তু হবশ সুশখ আভি, িাই না হবভরর্? 
 
খুবই সুশখ, বর্শর্ন ভমস হেপর্েন, ভকন্তু কথাো প্রাণ হথশক হযন বর্শর্ন না–
আত্মপ্রিযয় ধ্বভনি  র্ না কণ্ঠস্বশর। 
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হেপর্েন বর্শর্ন, একো সু্কর্ খুশর্ভির্াম উের অিশর্। আমার মশিা হমজাশজর 
হর্াশকর পশক্ষ কাজো যেবৎ আগ্র  জায়গায় না। ভকন্তু হিাশোশদর সশি হমর্াশমশার 
সুশযাগ পাওয়াো কম নয়। ভনশজর চভরত্র আর আদশল অনুযায়ী হিাট্ট মানুষগুশর্াশক গশড় 
িুর্শি কী িাশর্াই না র্াগি। ভকন্তু ভনয়ভি িা চাইশর্ন না। সাংঘাভিক মড়ক র্াগর্ 
সু্কশর্ মারা হগর্ ভিনশে হিশর্। আঘাি সামশর্ উেশি পারর্ না সু্কর্–আমার হবশ ভকিু 
মূর্ধন জশর্ হগর্ এইিাশব। হিশর্গুশর্ার ভমভষ্ট সি যভদ হপিাম, হর্াকসান সশত্ত্বও প্রাশণ 
ফুভিল থাকি। হকননা উভদ্ভদিত্ত্ব আর প্রাণীভবদযা দুশোশিই আমার হঝাাঁক প্রচে কাজ 
করার অসীম সুশযাগ রশয়শি এখাশন, আমার হবানভেও আমার মশিাই প্রকৃভির মশধয 
ভনশজশক  াভরশয় হফশর্শি। ডক্টর ওয়ােসন, ঘশরর জানর্া ভদশয় জর্ািূভমর হচ ারা হদশখ 
এইসব কথাই ভিড় কশর আসশি আপনার মাথার হিিশর। 
 
সভিযই িাই জায়গাো এি মনমরা আপনার হচশয় আপনার হবাশনর কাশি  য়শিা আরও 
হবভশ মনমরা। 
 
না, না, মনমরা আভম কখশনাই নই, ঝভেভি জবাব ভদশর্ন িদ্রমভ র্া! 
 
বই রশয়শি, পড়াশুশনা রশয়শি, ইন্টাশরভেং প্রভিশবশীরা রশয়শিন। স্বশক্ষশত্র ডক্টর মভেলমার 
অিযে পভেি মানুষ। সযার চার্লস হবচারাও সিী ভ শসশব প্রশংসার পাত্র ভিশর্ন। খুবই 
খাভির ভির্ আমাশদর সশি ওাঁর মৃিুয হয আমাশদর কাশি কিখাভন, িা বশর্ হবাঝাশি 
পারব না। আজ ভবশকশর্ই সযার হ নভরর সশি আর্াপ করশি হগশর্ ভবরক্ত  শবন বশর্ 
মশন  য়? 
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খুভশই  শবন। 
 
িা শর্ দয়া কশর বর্শবন আভম আসশি পাভর। উভন যাশি নিুন পভরশবশশ মাভনশয় ভনশি 
পাশরন, সব ভকিুই স জিাশব ভনশি পাশরন আমাশদর সামথলয অনুযায়ী হস-হচষ্টা করব। 
ডক্টর ওয়ােসন, আসুন না, ওপরির্ায় এশস আমার হর্ভপডশেরা-র সংগ্র ো হদশখ যান। 
ইংর্শন্ডর দভক্ষণ-পভশ্চশম এর চাইশি সমূ্পণল সংগ্র  আর হনই বশর্ই আমার ভবশ্বাস। 
হদখশি হদখশিই র্াি দিভর  শয় যাশব। 
 
আভম ভকন্তু িখন িেফে করভি ভফশর যাওয়ার জনয হয-দাভয়ত্ব ভনশয় এশসভি, িা হফশর্ 
এখাশন র্াি খাওয়া যায় না। মন িারাক্রাে  শয় রশয়শি োটু্টর হশাচনীয় মৃিুয, জর্ার 
ভবষণিা এবং বাস্কারভির্ বংশশর িয়ংকর ভকংবদভের সশি খাপ খাওয়াশনা হিৌভিক 
ডাশকর দরুন। সব ভমভর্শয় হযন দশম ভগশয়শি ভকিু িাশর্া র্াগশি না। সবার ওপশর 
রশয়শি ভমস হেপর্েশনর সুভনভদলষ্ট এবং সুস্পষ্ট হুাঁভশয়াভর সুগিীর আেভরকিায় বযাকুর্ 
হসই হুাঁভশয়াভর হিার্বার নয়–আমার দৃঢ় ভবশ্বাস ভনশ্চয় গুরুির এবং গিীর একো কারণ 
আশি। িাই হখশয় যাওয়ার সব অনুশরাধ হেশর্ হফশর্ ভদশয় িৎক্ষণাৎ ঘাস-িাওয়া পশথ 
রওনা  র্াম বাস্কারভির্  র্ অভিমুশখ। 
 
ভকন্তু হসাজা রাস্তা ভনশ্চয় একো ভির্–সবাই িা জাশন না। হকননা, মূর্ রাস্তায় হপৌঁশি 
অবাক  শয় হগর্াম ভমস হেপর্েনশক হদশখ। আমার আশগই উভন হপৌঁশিশিন এবং 
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রাস্তার পাশশ একো পাথশরর ওপর বশস আশিন। মুখভে সুন্দরিাশব রাঙা  শয় ভগশয়শি 
 াাঁভপশয় যাওয়ায়। 
 
বর্শর্ন, ডক্টর ওয়ােসন, আপনাশক ধরব বশর্ হদৌশড় এর্াম। েুভপ পযলে পরবার সময় 
পাইভন। দাাঁড়াশি পারব না–িাই ধশর হফর্শব। আপনাশক সযার হ নভর হিশব হয-হবাকাভম 
কশরভি, িার জশনয দুঃভখি। যা বশর্ভি, িা িুশর্ যান। আপনার সশি িার হকাশনা 
সম্পকল হনই। 
 
ভকন্তু হিার্া ভক যায়, ভমস হেপর্েন, বর্র্াম আভম। সযার হ নভরর বনু্ধ আভম। িার 
িাশর্ামন্দ ভনশয় খুবই উদভবি। সযার হ নভর র্ন্ডশন ভফশর যান–এই আপভন চান। ভকন্তু 
এি বযগ্রিা হকন আপনার? 
 
হমশয়ভর্ হখয়ার্, ডক্টর ওয়ােসন। কারণ িাড়াই অশনক সমশয় অশনক কাজ কশর হফভর্, 
অশনক কথা বশর্ হফভর্ আভম–আর একেু ভমশুন~ িা শর্ই বুঝশবন। 
 
না, না, আপনার গর্া কাাঁপভির্ কথা বর্শি বর্শি স্পষ্ট মশন আশি। মশন আশি 
আপনার চা ভন। আমার কথা রাখুন ভমস হেপর্েন, দয়া কশর মন খুশর্ কথা বরু্ন–
এখাশন এশস ইস্তক চারপাশশ একো অশুি িায়ার অভস্তত্ব হের পাভে বশর্ই এি কশর 
বর্ভি যা জাশনন সব বরু্ন। ম াকুভের্ ওই ভগ্রমশপন পের মশিাই জীবন এখাশন 
ভবপদসংকুর্–হিাশো হিাশো সবুজ হিাপ চাভরভদশকই হযশকাশনা মু ূশিল পা ফসশক ড়ুশব 
যাওয়ার সম্ভাবনা–অথচ হকউ হনই হয বশর্ হদয় হকান পথ ভদশয় হগশর্ জীবনো রশক্ষ 
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পাশব। িাই বর্ভি, কী বর্শি চাইশিন খুশর্ বরু্ন–কথা ভদভে আপনার প্রভিভে কথা 
সযার হ নভরর কাশন হপৌঁশি হদব। 
 
ক্ষশণশকর জশনয একো হদাোনার িাব হখশর্ হগর্ ভমস হেপর্েশনর মুশখর ওপর ভদশয়, 
ভকন্তু আবার শক্ত  শয় এর্ হচাশখর দৃভষ্ট। 
 
বর্শর্ন, ডক্টর ওয়ােসন, আপভন হদখভি ভির্শক িার্ করশিন। সযার চার্লশসর মৃিুযশি 
আমরা িাই হবান দু-জশনই দারুণ আঘাি হপশয়ভি। খুবই অেরি ভির্াম আমরা ওাঁর 
হবড়াশনার ভপ্রয় পথ ভির্ জর্ার ওপর ভদশয় আমাশদর বাভড় পযলে। বংশশর মাথার ওপর 
এই হয-অভিশাপো ঝুর্শি, এো খুব হবভশ নাড়া ভদশয়ভির্ ওাঁশক। িাই িাাঁর হশাচনীয় 
মৃিুযর পর মশন  শয়ভির্, উভন িা শর্ খাশমাকা দুভশ্চোয় হিাশগনভন ভনশ্চয় একো কারণ 
ভির্। িাই বংশশর আর একজন অভিশপ্ত এই ভিশেয় এশস উেশিই আমার মন বর্র্ 
িাশক সাবধান কশর ভদশি ভবপদ এখাশন পশদ পশদ প্রাশণর মায়া থাকশর্ হযন পার্ান। 
এই উশদ্দশয ভনশয় বশর্ভির্াম কথাগুশর্া। 
 
ভকন্তু ভবপদো কীশসর? 
 
 াউশন্ডর গল্প হিা শুশনশিন? 
 
এসব রাভবশ গল্প আভম ভবশ্বাস কভর না। 
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ভকন্তু আভম কভর। সযার হ নভরর ওপর যভদ আপনার ভির্মাত্র প্রিাব থাশক, এ-জায়গা 
হথশক ওাঁশক সভরশয় ভনশয় যান–মশন রাখশবন এখাশন এশর্ই একো মারাত্মক দুঘলেনায় 
পশড়শিন এবং বংশশর প্রশিযশক হকউ পার পায়ভন। পৃভথবীো অশনক বড়। এ-রকম। 
ভবপশদর জায়গায় উভন থাকশি চান? 
 
কারণ এো ভবপশদর জায়গা বশর্। সযার হ নভরর প্রকৃভি এইরকমই। এর হবভশ সভেক 
ভকিু খবর যভদ ভদশি না-পাশরন, এখাশন হথশক িাশক নড়াশি আভম পারব না–অসম্ভব। 
 
সভেক ভকিুই বর্শি পারব না–কারণ আভম ভনশজই সভেক ভকিু জাভন না। 
 
ভমস হেপর্েন, আর একো প্রশ্ন করব। এখন যা বর্শর্ন, প্রথমবাশরও যভদ এর হবভশ 
ভকিু মশন কশর না-থাশকন হিা িাইশক বর্শি বারণ করশর্ন হকন? পাশি িাই ভকিু 
শুশন হফশর্ বশর্ কথা ঘুভরশয় ভনশর্ন হকন? এমন ভকিু ভির্ না কথার মশধয যা শুশন 
হফর্শর্ ভিভন অথবা অনয হকউ আপভে জানাশবন? 
 
আমার িাই অের ভদশয় চায় বাস্কারভির্  শর্ হযন হর্াকজন থাশক–জর্ার সাধারণ 
মানুষ িাশি উপকৃি  শব বশর্ িার ভবশ্বাস। সযার হ নভরশক চশর্ যাওয়ার মশিা 
প্রশরাচনা ভদশয় কথা বশর্ভি শুনশর্ িীষণ হরশগ যাশব হস। যাক, আমার কিলবয আভম 
কশরভি, আর কথা বর্ব না। আর দাাঁড়াবও না হবভশক্ষণ আমাশক না-হদখশর্ই িাই 
িাবশব আপনার সশি হদখা কশরভি। আভস! 
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হপিন ভফশরই হদখশি হদখশি ভবভক্ষপ্ত ভবশার্াকার প্রস্তররাভশর মশধয অদৃশয  শয় হগশর্ন 
িদ্রমভ র্া। নাম ীন আিশে কানায় কানায় িশর রইর্ আমার অের। দ্রুি পা চার্ার্াম 
বাস্কারভির্  র্ অভিমুশখ। 
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ডক্টর ও়োেসযনর প্রর্ম ভরযপােথ 
 
শার্লক হ ামসশক হযসব ভচভে ভর্শখভির্াম, আমার সামশন হেভবশর্র ওপর হসগুশর্া এখন 
সাজাশনা। এখন হসই ভচভেগুশর্ার অনুভর্ভপ হদব–ঘেনার হস্রাি হকানভদশক ভগশয়শি এই 
ভচভে হথশক িা স্পষ্ট হবাঝা যাশব। একো পািা হদখভি হখায়া হগশি, ভকন্তু অনযগুশর্া 
হযিাশব ভর্শখভির্াম হসইিাশবই রশয়শি। ভবশয়াগােক ঘেনাবভর্র হয সৃ্মভি মশনর মশধয 
এখনও দগদগ করশি িার হচশয় অশনক মমলস্পশলী এই ভচভে। হসই মু ূশিল, আভম যা 
উপর্ভি কশরভি, বা যাশদর সশন্দ  কশরভি, িার যথাযথ ভববরণ ভকন্তু এই ভচভেগুশর্া। 
সৃ্মভি হথশক এি খুাঁভেশয় হর্খা সম্ভব নয়। 
 
বাস্কারভির্  র্, হিশরাই অশক্টাবর 
 
ভপ্রয় হ ামস, 
 
পােববভজলি এ-অিশর্ যা-যা ঘশেশি, িার সব খবরই আমার ভচভে আর হেভর্গ্রাম 
মারফি হপশয়ি। স্বয়ং ঈশ্বরও বুভঝ এ-জায়গা মাড়ান না। হবভশভদন এখাশন থাকশর্ 
মারাত্মক অবসন্ন কশর হিাশর্ জর্ার হপ্রিাত্মা–ধু-ধু ভবসৃ্তি জর্ার ভবরােত্ব আর ভবকে 
হসৌন্দযল হচশপ বশস মশনর মশধয। জর্ার বুশক একবার পা ভদশর্ই আধুভনক ইংর্শন্ডর সব 
ভচহ্নই হফশর্ আসশি  য় হপিশন, ভবভনমশয় চাভরধাশর হদখা যায় প্রানগভি াভসক মানশবর 
বসবাস আর কাজকশমলর ভনদশলন। হযভদশকই  াাঁশো না হকন, দু-ধাশর হকবর্ হদখব 
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ভবসৃ্তি এই মানবশদর বাভড়ঘরশদার, নয়শিা কারখানা, অথবা ভবরাে ভবরাে পাথশরর স্তম্ভ 
একভেমাত্র পাথর ভদশয় দিভর প্রকাে এই থামগুশর্া নাভক িাশদর মভন্দর। উভদ্ভদবভজলি 
ক্ষিভচহ্নযুক্ত পা াড়গুশর্ার গাশয় ভনভমলি প্রকাে প্রকাে পাথশরর কুভেরগুশর্ার পাশন 
িাভকশয় থাকশি থাকশি মশন  শব বিলমান সময় হথশক হপভিশয় হগি, িখন যভদ হদশখা 
চামড়ার হপাশাক পরা হর্ামশ মানব  ামাগুভড় ভদশয় নীচু দরজা হপভরশয় এশস ধনুশকর 
ভির্ায় চকমভক পাথশরর ফর্ক বাাঁধা ভির র্াগাশে, হিামার মশনই  শব না এো অিীি 
এবং অবাস্তব মশন  শব হিামার চাইশি বরং ওই হর্াকোই অশনক স্বািাভবক। সবশচশয় 
অদু্ভি কী জাশনা, ঊষরিম এই জভমশিই ওরা এি ঘন বসভি কশর হথশক হগশি। আভম 
প্রত্নিত্ত্বভবদ নই, িশব আমার ভবশ্বাস এরা হিমন র্ড়াকু জাি ভির্ না, রু্শেরাশদর 
অিযাচাশর হদশিযাগী  শয় এমন এক জায়গায় আস্তানা ভনশি বাধয  শয়ভির্, হয-জায়গায় 
দখর্ ভনশি আর হকউ আসশব না। 
 
হয-কাশজ পাভেশয়ি, িার সশি এইসশবর হকাশনা সম্পকল হনই এবং হিামার কশোর 
প্রযাকভেকযার্ মশন এসব িত্ত্ব হকাশনা আগ্র ই সিার করশি পারশি না ভনশ্চয়। পৃভথবী 
সূযলশক প্রদভক্ষণ করশি ভক, সূযল পৃভথবীশক প্রদভক্ষণ করশি–এ-বযাপাশর হিামার পভরপূণল 
ঔদাসীনয এখনও আভম িুভর্ভন। িাই সযার হ নভর বাস্কারভির্ সম্পভকলি ঘেনাবভর্র 
মশধয ভফশর আসা যাক। 
 
গি ক-ভদশনর ভরশপােল না-পাওয়ার কারণ খবর হদওয়ার মশিা গুরুত্বপূণল ভকিু ঘশেভন। 
আজ ভকন্তু হস-সুশযাগ এশসশি, অিযে ভবস্ময়কর একো পভরভস্থভির উদ্ভব  শয়শি–
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যথাসমশয় িা বর্ভি। িার আশগ এই পভরভস্থভি সম্পভকলি অনযানয কশয়কো বযাপার 
হিামাশক অবভ ি করা দরকার। 
 
এর মশধয একো বযাপাশর হিামাশক খুব কম সংবাদই ভদশয়ভি। হজর্খানার পর্ািক হসই 
কশয়ভদর কথা আভম বর্ভি–পাভর্শয় ভগশয় জর্ার মশধয হস আশ্রয় ভনশয়শি। হর্াকো আর 
 
ওখাশনও হনই, এ-রকম ভবশ্বাশসর হজারদার কারণ হদখা ভগশয়শি। এ-হজর্ায় যারা 
ভনরার্া। ভনজলশন বাভড় কশর আশি, এ-সংবাশদ িারা  াাঁফ হিশড় হবাঁশচশি। পর্ায়শনর পর 
পশনশরা ভদন হকশেশি িার ভেভক হদখা যায়ভন, হকাশনা খবরও পাওয়া যায়ভন। এিভদন 
জর্ায় ঘাপভে হমশর আশি, এোও কল্পনায় আনা যায় না-ঘাপভে হমশর থাকাো কভেন ভকিু 
নয়। পাথশরর অি কুভেশরর হযশকাশনা একোয় রু্ভকশয় থাকশর্ই  র্। ভকন্তু খাশব কী? 
জর্ার হিড়া ধশর জবাই কশর খাওয়া িাড়া আর উপায় হনই। িাই মশন  য়, জর্া হথশক 
হস ভবদায় ভনশয়শি। জর্ার ধাশর ধাশর হযসব কৃষকশদর বাস, িারাও ভনভশ্চে মশন 
ঘুশমাশি পারশি। 
 
এ-বাভড়শি আমরা চারজন সক্ষম পুরুষ রশয়ভি। কাশজই আমাশদর ওপর হকউ চড়াও 
 শর্ সুভবশধ করশি পারশব না। ভকন্তু হেপর্েনশদর কথা মশন  শর্ মনো অস্বভস্তশি 
িশর যায়। এক মাইর্ দূর হথশক সা াশযযর প্রিযাশা করা যায় না। িাইশবান িাড়াও ও-
বাভড়শি রশয়শি। একজন পভরচাভরকা, আর একজন বৃদ্ধ পভরচারক। িাইভেও হিমন 
বর্বান নয়। নভেংভ র্ ভক্রভমনযাশর্র মশিা হজর্পার্াশনা মভরয়া কশয়ভদ যভদ হকাশনারকশম 
একবার বাভড়শি ঢুশক পশড় হিা হর াই পাশব না হকউই। আভম এবং সযার হ নভর দু-
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জশনই এই পভরভস্থভির জশনয উদভবি হবাধ করভির্াম। আমাশদর সভ স পাভকন্স ভগশয় 
ওাঁশদর বাভড়শি রাি কাোক, এমন প্রস্তাবও করা  শয়ভির্ ভকন্তু হেপর্েন রাভজ  নভন। 
 
বযাপার কী দাাঁভড়শয়শি হশাশনা। বযারশনে বনু্ধভে সুন্দরী প্রভিশবভশনীর প্রভি আগ্র  হদখাশি 
শুরু কশরশিন। এশি অবাক  ওয়ার ভকিু হনই। হকননা, এ-রকম একো ভনরার্া 
জায়গায় সময় হযন কােশি চায় না–ওাঁর মশিা কমলে পুরুশষর পশক্ষ এ একো যেণা। 
হমশয়ভেও প্রকৃি হমাভ নী এবং পরমাসুন্দরী। িাইভে হযমন শীির্ আশবগ ীন হবানভে 
ভেক িার উর্শো। গ্রীষ্মমেশর্র মানবী হযন ভবশদশ হথশক আমদাভন। িফািো আশ্চযল 
রকশমর। িাইশয়র বুশকও অবশয সুপ্ত অভি আশি–মাশঝ মাশঝ িার আিাস ভদশয় 
হফশর্ন। হবাশনর ওপর িাইশয়র প্রিাব ভনশ্চয় জবরদস্ত রকশমর, হকননা কথা বর্শি 
বর্শি হবানভে ঘন ঘন িাইশয়র ভদশক িাকান–হযন যা বর্শিন িাশি িাইশয়র 
অনুশমাদন আশি ভকনা হচাশখ হচাশখ হজশন হনন। আশা কভর, হবানশক হস্ন  কশর িাই। 
মাশঝ মাশঝ িদ্রশর্াশকর হচাশখ শুষ্ক দীভপ্তর হয ঝর্ক আর পাির্া হোাঁশে হয কাভেনয র্ক্ষ 
কভর িা অবশয রুক্ষ হমজাশজর র্ক্ষণ। হিামার কাশি ইভন একো গশবষণার বস্তু  শয় 
দাাঁড়াশিন। 
 
প্রথম ভদশনই বাস্কারভিশর্র সশি হদখা করশি এশসভিশর্ন ইভন। দুষ্ট ভ উশগার 
ভকংবদভের উৎস হযখাশন, পশরর ভদন সকাশর্ ভনশয় হগশর্ন হসখাশন। জায়গাো জর্ার 
হিিশর মাইর্ কশয়ক হিির খাাঁ-খাাঁ করশি চাভরভদশক গশল্পর সৃভষ্ট  য়শিা হসই কারশণই। 
দু-পাশশ দুশো এবশড়াশখবশড়া পা াশড়র মাঝখান ভদশয় একো উপিযকা। উপিযকা হশষ 
 শয়শি একো হখার্া, ঘাস িাওয়া জভমর সামশন সাদা িুশর্া ঘাশসর ফুে-ফুে দাগ এখাশন 
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হসখাশন। মাঝখাশন খাড়া  শয় রশয়শি প্রকাে পাথর। হরাশদ জশর্ ক্ষশয় ধারাশর্া  শয় 
ভগশয়শি ওপর ভদক ভেক হযন হকাশনা দানব-জন্তুর একশজাড়া ভবষদাাঁি। সুপ্রাচীন 
ভকংবদভের উপযুলক্ত হক্ষত্রই বশে। ট্রযাশজভডর হযাগয জায়গা। সযার হ নভর হদখর্াম 
ভবর্ক্ষণ হকৌিূ র্ী  শয়শিন। একাভধকবার হেপর্েনশক ভজশজ্ঞস করশর্ন, নরশর্াশক 
অশর্ৌভকক কারসাভজর সম্ভাবনা ভিভন ভবশ্বাস কশরন ভকনা, হদ ধারীশদর জগশি 
ভবশদ ীশদর হকাশনা  াি থাশক ভকনা।  ার্কািাশব ভজশজ্ঞস করশর্ও র্ক্ষ করর্াম 
কথাগুশর্া হবশরাশে অের হথশক। হেপর্েন হরশখশঢশক জবাব ভদশয় হগশর্ন! স্পষ্ট 
বুঝর্াম, বযারশনশের মশনর অবস্থা উপর্ভি কশর ওাঁর অভিমি উভন পুশরাপুভর বযক্ত 
করশিন না। কিকগুশর্া অনুরূপ ঘেনা শুধু বর্শর্ন, অশুি শভক্তর প্রশকাশপ কীিাশব 
সবলনাশ  শয়শি–হসইসব ঘেনার কথা শুশন এইেুকু বুঝর্াম, এ-বযাপাশর জনভপ্রয় 
অভিমশির সশি িাাঁর মশির হকাশনা ফারাক হনই। 
 
হফরার পশথ হমভরভপে  াউশস র্াি হখশি ভগশয় ভমস হেপর্েশনর সশি পভরচয় ঘের্ 
সযার হ নভরর। প্রথম দশলশনই সযার হ নভর আকৃষ্ট  শয়শিন র্ক্ষ করর্াম–ভমস 
হেপর্েশনর মশনািাবও ভনশ্চয় িাই। আকষলণো পারস্পভরক। বাভড় হফরার পশথ বার 
বার ভমস হেপর্েশনর কথা বর্শর্ন সযার হ নভর। হসইভদন হথশক আজ পযলে িাই 
অথবা হবাশনর সশি হরাজই হদখা  শে আমাশদর একভদনও বাদ যায়ভন। আজ রাশত্র 
এখাশন খাশবন ওাঁরা কথা চর্শি সামশনর সপ্তাশ  আমরা যাব ওাঁশদর বাভড়। এশকই বশর্ 
মভণকািন হযাগ। হেপর্েশনর খুভশ  ওয়াই উভচি। ভকন্তু হবাশনর সশি সযার হ নভর 
ঘভনষ্ঠ  ওয়ার হচষ্টা করশর্ই িীে অননুশমাদন িার হচাশখ ফুশে উেশি হদশখভি। হবান-
অে-প্রাণ ভিভন বুভঝ, হবান চশর্ হগশর্ একক জীবন দুভবলষ   শয় উেশব িাও বুভঝ, ভকন্তু 
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এ-রকম চমকপ্রদ ভবশয়শি বাদ সাধাও হয চরম স্বাথলপরিা। সম্পকলো যাশি হপ্রশমর 
সম্পশকল দাাঁড়ায়, িাইভে হমাশেই হয িা চান না, এ-ভবষশয় আভম ভনভশ্চি! হবশ কশয়কবার 
র্ক্ষ কশরভি, দু-জশনর আর্াদািাশব হদখাসাক্ষাৎ বানচার্ কশর ভদশয়শিন িাইভে। আমার 
ওপর হিামার ভনশদলশ আশি, সযার হ নভরর কাি িাড়া হযন না- ই। এ-ভনশদলশ পার্শন 
এমভনশি অশনক অসুভবশধ আশি, িার ওপর যভদ িাশর্াবাসাবাভসর বযাপার এশস যায়, 
িা শর্ ঝাশমর্ার অে থাকশব না। আমার জনভপ্রয়িা ভশগভগরই কু্ষণ  শব যভদ হিামার 
ভনশদলশ অক্ষশর-অক্ষশর িাভমর্ করশি যাই। 
 
হসভদন—মাশন, বৃ স্পভিবার ডক্টর মভেলমার র্াি হখশয় হগশর্ন আমাশদর সশি। র্ঙ 
ডাউশন উভন একো কবর খুাঁশড়শিন। প্রানগভি াভসক একো কশরাভে উদ্ধার কশর আনশন্দ 
আেখানা  শয়শিন। সমস্ত মন জুশড় রশয়শি একভেই ভবষয় এবং িাই ভনশয় িার উৎসা  
হদশখ হক! হেপর্েনরা পশর এশর্ন; সযার হ নভরর অনুশরাশধ ডাক্তার সবাইশক ভনশয় 
ইউ-বীভথশি হগশর্ন ভবশয়াগােক হসই রাশি হকাথায় কী ঘশেভির্ হদখাশনার জশনয। 
জায়গাো হযন হকমনিশরা ভবষাশদর িার বুশক হচশপ বশস। হবশ র্ম্বা বীভথ! দু-পাশশ 
িাাঁো-হঝাাঁশপর উাঁচু হদওয়ার্। পশথর পাশশ ঘাশসর সরু পভে। একদম হশশষ একো হিশঙ 
পড়া গ্রীষ্মবাস। মাঝামাভঝ জায়গায় জর্ার ফেক বৃদ্ধ চুরুশের িাই হঝশড়ভিশর্ন হসখাশন। 
সাদা কাশের ফেক–হুড়শকা র্াগাশনা। িার ওভদশক ভবশার্ জর্ািূভম। হিামার ভথশয়াভর 
মশন পড়ায় যা-যা ঘশেশি, িা মশন মশন িভবর মশিা সাজাবার হচষ্টা করর্াম। ফেশকর 
কাশি দাাঁভড়শয় আশিন বৃদ্ধ,  োৎ হদখশর্ন জর্ার ওপর ভদশয় কী হযন হিশড় আসশি 
িারই ভদশক। হদশখই ভনঃসীম আিশে ভদশশ ারা  শয় িুেশি িুেশি হব-দম  শয় 
পড়শর্ন। সুড়শির মশিা সুদীঘল অন্ধকারােন্ন ইউ-বীভথ ধশর হদৌশড়ভিশর্ন প্রাণিশয়, 
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ভদগভবভদক জ্ঞান  াভরশয়। ভকন্তু কীশসর িশয়? হক িাড়া কশরভির্? কার করার্ খপ্পর 
হথশক পাভর্শয় বাাঁচশি হচশয়ভিশর্ন ভিভন? জর্ারই হকাশনা হিড়া-িাড়াশনা কুকুর নয় 
হিা? নাভক, ভনঃশশব্দ আভবিূলি  শয়ভির্ কৃষ্ণকুভের্ হসই দানব কুকুর–শরীরী হপ্রি–
িয়ার্-িয়ংকর হসই হপ্রিোয়া হদশখই িশয় প্রাণ উশড় ভগশয়ভির্ সযার চার্লশসর? 
নরশর্াশকর হকাশনা মানশবর  াি হনই হিা? পােুর-মুখ ম া-হুাঁভশয়ার বযাভরমুর মুশখ যা 
বশর্শি, হপশে িার চাইশি হবভশ খবর জভমশয় রাখশি না হিা? সবই হকমন হযন অস্পষ্ট, 
আবিা–ভকন্তু অপরাশধর কাশর্া িায়া দুর্শি সব ভকিুরই হপিশন। 
 
হশষ ভচভের পর আর একজন প্রভিশবশীর সশি আর্াপ  শয়শি। ইভন র্যাফোর  শর্র ভম. 
ফ্ৰযাের্যান্ড আমাশদর বাভড় হথশক মাইর্ চাশরক দভক্ষশণ ওাঁর বাভড়। িদ্রশর্াশকর বয়স 
 শয়শি, মাথার চুর্ সব সাদা, মুশখর রং র্ার্ এবং একেুশিই ধাাঁ কশর হরশগ যান। এাঁর 
ধযান-ধারণায় ভেভেশ আইন িাড়া আর ভকিুই হনই এবং সম্পভের হবশ খাভনকো অংশ 
মামর্া-হমাকদ্দমা কশর উভড়শয়শিন। মামর্া কশরন হস্রফ মামর্া করার জশনয র্ড়ার জশনয 
র্ড়া আর কী–নযায় অনযাশয়র বাি-ভবচার হনই–ভমশথয মামর্াও জুশড় হদন হস্রফ মজা 
পাওয়ার জশনয খুবই বযয়সাশপক্ষ মজা, সশন্দ  হনই। কখশনা পাাঁচজশনর নযায়সংগি রাস্তা 
বন্ধ কশর ভদশয় চযাশর্ঞ্জ কশরন হগাো গ্রামোশক আসুক কার ক্ষমিা, খুরু্ক এই রাস্তা। 
আবার কখশনা ভনশজর  াশি অনয হর্াশকর হগে ভিাঁশড় হিশঙ মাভেশি ভমভশশয় ভদশয় বশর্ন 
এখাশন নাভক ভচরকার্ চর্ার রাস্তা ভির্–ভবনা অনুমভিশি প্রশবশশর জনয হয পার্ো 
মামর্া  শয় হযশি পাশর িার ধার ধাশরন না। িদ্রশর্াক জভমদাশরর খাস-খামার সংক্রাে 
এবং জনসাধারশণর বযব ার সংক্রাে যাবিীয় প্রাচীন অভধকাশর ম াপভেি। জ্ঞানো 
কখশনা র্াগাশনা  য় ফানলওয়াভদ গ্রামবাসীশদর স্বপশক্ষ, কখশনা ভবপশক্ষ। িাই কখশনা 
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িাশক কাাঁশধ ভনশয় গ্রাশম হশািাযাত্রা হবশরায়। আবার কখশনা সবলশশষ কুকীভিলর দরুন 
কুশপুেভর্কা দা  করা  য়। হশানা যাশে, এই মু ূশিল িার  াশি সািো মামর্া ঝুর্শি। 
সম্পভের বাভক অংশেুকু এই সািো হমাকদ্দমার হপিশন িুাঁশক হদওয়ার পর আশা করা 
যাশে িার হুর্োও হসইসশি ভবদায় হনশব এবং বাভক জীবনো আর কাশরা ক্ষভি করশি 
পারশবন না! চভরশত্রর এই মামর্াবাজ ভদকো িাড়া িদ্রশর্াক এমভনশি ভকন্তু অমাভয়ক, 
মনো িাশর্া। আশপাশশর সব প্রভিশবশীশদর ভববরণ হচশয়ভিশর্ বশর্ই এাঁর কথা 
ভর্খর্াম। এই মু ূশিল উভন আর একো ভবভচত্র হনশায় হমশিশিন। ইভন শশখর 
হজযাভিভবলজ্ঞানী। বাভড়র িাশদ একো চমৎকার হেভর্শস্কাপও আশি। সারাভদন এই 
হেভর্শস্কাশপ হচাখ র্াভগশয় জর্ািূভম চশষ হফর্শিন পর্ািক কশয়ভদশক হদখবার আশায়। 
উদযমো হকবর্ এই কাশজ খাোশর্ই সবার মির্  ি, ভকন্তু গুজব হশানা যাশে, উভন 
ডক্টর মভেলমাশরর ভবরুশদ্ধ মামর্া দাশয়র করশবন। ডাক্তাশরর অপরাধ, র্ঙডাউশন কবর 
খুাঁশড় প্রস্তরযুশগর কশরাভে উদ্ধার করার আশগ প্রভিশবশীর সম্মভি হননভন। জীবশনর 
একশঘশয়ভম ইভন ঘুভচশয় ভদশেন, মাশঝ মাশঝ ভনিাে দরকার মশিা  াসযরশসরও সিার 
করশিন। 
 
পর্ািক কশয়ভদ, হেপর্েন িাইশবান, ডক্টর মভেলমার এবং র্যাফোর  শর্র ফ্ৰযাের্যাশন্ডর 
সবলাধুভনক সংবাদ পভরশবশশনর পর এশদর চাইশিও গুরুত্বপূণল খবর ভদশয় আমার এই 
ভচভে হশষ করব–বযাভরমুর দম্পভি সম্পশকল আরও খবর এবার ভদভে হিামায় ভবশশষ 
কশর কার্ রাশির ভবস্ময়কর ঘেনা শুনশর্ িুভম ভচোর হখারাক পাশব। 
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প্রথশম ধশরা হিামার হসই পরীক্ষামূর্ক হেভর্গ্রাশমর বযাপারো হযো পাভেশয় িুভম জানশি 
হচশয়ভিশর্ সভিযই বযাভরমুর বাভড় আশি ভক হনই। আশগই ভর্শখভি, হপােমাোশরর 
কথাবািলায় প্রমাভণি  শয় হগশি, এশকবাশরই মাশে মারা ভগশয়শি হিামার পরীক্ষাো। এই 
পরীক্ষা ভদশয় হকাশনাভদশকই ভকিু প্রমাণ করশি পারশব না। সযার হ নভরশক বর্ভির্াম 
পভরভস্থভি কী দাাঁভড়শয়শি; উভন আবার রু্শকািাপার ধার ধাশরন না। সোন হডশক পাোশর্ন 
বযাভরমুরশক। ভজশজ্ঞস করশর্ন, হেভর্গ্রামো হস হপশয়শি ভকনা। বযাভরমুর বর্শর্,  যাাঁ, 
হপশয়শি। 
 
সযার হ নভর ভজশজ্ঞস করশর্ন, হিাকরা ভক হিামার  াশি ভদশয় ভগশয়ভির্? 
 
বযাভরমুর হযন অবাক  শয় হগর্। একেু িাবর্। 
 
বর্র্, না। আভম িখন বক্স-রুশম। আমার স্ত্রী ওপশর এশন ভদশয়ভির্ আমার  াশি। 
 
জবাব িুভম ভনশজ ভদশয়ভিশর্? 
 
না। স্ত্রীশক বশর্ভির্াম কী জবাব ভদশি  শব, ও নীশচ ভগশয় ভর্শখ ভনশয়ভির্। 
 
সশন্ধশবর্া হফর ভনশজই এর্ ভবষয়ো ভনশয়। 
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বর্শর্, সযার হ নভর, সকার্শবর্া হকন অি কথা ভজশজ্ঞস করশর্ন বুঝর্াম না। আপনার 
ভবশ্বাস  ারাশনার মশিা হকাশনা অপরাধ কশরভি ভক? 
 
হস-রকম ভকিুই নয় বুভঝশয় বর্শর্ন সযার হ নভর। োন্ডা করার জশনয ভনশজর ভকিু 
জামাকাপড়ও দান করশর্ন র্ন্ডন হথশক নিুন হবশিূষা এশস যাওয়ায় পুশরাশনা 
পভরেশদর আর প্রশয়াজন ভির্ না। 
 
ভমশসস বযাভরমুর আমার হকৌিূ র্ জাভগশয় হরশখশি। িারী হচ ারা, ভনশরে বযভক্তত্ব, 
কখশনা মাত্রা িাড়ায় না, অভিশয় সচ্চভরত্রা, এবং নীভিভনষ্ঠিার ভদশক প্রবণিা আশি! এর 
চাইশি কম আশবগশূনয মানুষ িুভম আর পাশব না। িা সশত্ত্বও, আশগই ভর্শখভি হিামায়, 
হযভদন পা ভদর্াম এ-বাভড়শি হসই রাশিই িাশক ফুাঁভপশয় বুকফাো কান্না কাাঁদশি শুশনভি 
আভম। িারপশরও একাভধকবার হচাশখ-মুশখ অশ্রুর দাগ র্ক্ষ কশরভি। মাশঝ মাশঝ সশন্দ  
 শয়শি  য়শিা হকাশনা পুশরাশনা অপরাশধর কথা িুর্শি পারশি না বশর্ই রু্ভকশয় অশ্রু 
ভবসজলন কশর; আবার কখশনা সশন্দ   য় বযাভরমুরশক, বউশক যেণা হদয় না হিা? 
বরাবরই হর্াকোর স্বিাব-চভরত্র আমার কাশি কীরকম হযন অস্বািাভবক এবং 
সশন্দ জনক মশন  শয়শি, কার্ রাশত্রর অযাডশিিাশরর পর িুশি হপাাঁশিশি আমার 
সশন্দ । 
 
এমনও  শি পাশর বযাপারো  য়শিা হন ািই অভকভিৎকর। িুভম হিা জান ঘুমো আমার 
হকাশনাকাশর্ই খুব গাঢ় নয়, এ-বাভড়র পা ারায় হমািাশয়ন  ওয়ার পর হথশক আরও 
পাির্া  শয় এশসশি রাশির ভনদ্রা। কার্ রাি প্রায় দুশোর সমশয় ঘুম িুশে হগর্ আমারই 
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দরজার বাইশর পা ভেশপ ভেশপ চর্ার আওয়াশজ। উশে পড়র্াম, দরজা খুর্র্াম এবং 
উাঁভক মারর্াম। হদখর্াম, একো র্ম্বা কাশর্া িায়া রু্ভেশয় চশর্শি কভরডর বরাবর। যার 
িায়া, হসই হর্াকভে আর্শিা পাশয়  াশি একো হমামবাভি ভনশয়  াাঁেশি। পরশন শােল আর 
ট্রাউজাসল–পাশয় চভে বা জুশিা ভকিুই হনই। শুধু হদ শরখােুকু হদখর্াম বশে, ভকন্তু উচ্চিা 
হদশখ বুঝর্াম বযাভরমুর। খুব আশস্ত এভদক-ওভদক িাকাশি িাকাশি হস  াাঁেশি এবং 
সমস্ত িভিমাোর মশধয একো িীে অপরাধশবাধ আর হগাপনিা অবণলনীয়িাশব ভবেুভরি 
 শে। 
 
আশগই বশর্ভি হিামাশক, কভরডরো হশষ  শয়শি  র্ ঘশরর মাথায় চারভদক-হঘরা হরভর্ং 
হদওয়া বারান্দায় এবং আবার শুরু  শয়শি অনযভদক হথশক। হচাশখর আড়াশর্ না-যাওয়া 
পযলে দাাঁড়ার্াম। িারপর হফর হপিন ভনর্াম। বারান্দা ঘুশর আসবার পর হদখর্াম 
ওভদককার কভরডশরর প্রাশে হস হপৌঁশি হগশি এবং একো ঘশরর হখার্া দরজা ভদশয় 
আশর্ার আিা হদখা যাশে। বুঝর্াম, সাভর সাভর ঘশরর একোয় হস ঢুশকশি। হকউ থাশক 
না এসব ঘশর, আসবাবপত্রও হনই িাই হর্াকোর এশ ন অভিযান আরও র সযজনক 
মশন  র্। আশর্া নড়শি না অথলাৎ ভস্থরিাশব দাাঁভড়শয় আশি বযাভরমুর। ভনঃশশব্দ কভরডর 
হপভরশয় এর্াম, হখার্া দরজা ভদশয় হিিশর উাঁভক ভদর্াম। 
 
কাশচর শাভসলর গাশয় হমামবাভি ধশর জানর্ার ওপর হুমভড় হখশয় রশয়শি বযাভরমুর। 
মুখখানা অশধলক হঘারাশনা আমার ভদশক এবং জর্ার অন্ধকাশরর পাশন হচশয় থাকার ধরন 
হদশখ মশন  শে হযন ভকিুর প্রিযাশায় রশয়শি–আড়ষ্ট  শয় রশয়শি মুখ। হবশ কশয়ক 
ভমভনে ভনভবড়িাশব জমাে অন্ধকাশরর বুশক হচশয় রইর্ হস। িারপর অধীরিাশব গুভঙশয় 
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উশে ভনভিশয় ভদর্ হমামবাভি। িৎক্ষণাৎ ভফশর এর্াম আমার ঘশর এবং িার একেু 
পশরই আবার আমার ঘশরর সামশন পা ভেশপ ভেশপ ভফশর যাওয়ার আওয়াজ হিশস এর্ 
কাশন। িার অশনকক্ষণ পশর যখন িিার মিন এশসশি, হকাথায় হযন িার্ার হফাকশর 
চাভব হঘারাশনার ভক্ল্ক আওয়াজ শুনর্াম ভকন্তু ো র করশি পারর্াম না হকানভদক হথশক 
এর্ শব্দো। মাশন কী এসশবর, মাথায় আসশি না। শুধু এেুকু বুঝভি ভবষাদশঘরা এই 
পুরীশি হচাশখর অেরাশর্ একো হগাপন কারসাভজ চর্শি; আজ হ াক কার্ হ াক–এই 
ষড়যশের হশষ আমাশদর হদখশিই  শব। িুভম হিা শুধু ঘেনা হচশয়ি আমার কাি হথশক 
কাশজই অনুমভির হবাঝা আর হিামার মাথায় চাপাব না। আজ সকাশর্ সযার হ নভরর 
সশি দীঘল আশর্াচনা  শয়শি। গি রাশি আভম যা হদশখভি িার ভিভেশি একো 
অভিযাশনর পভরকল্পনা আমরা ভস্থর কশরভি। এখন হস-সম্পশকল ভকিু বর্ব না। িশব এর 
ফশর্ আমার পরবিলী ভরশপােল পড়ায় অশনক হবভশ আগ্র  পাশব। 
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ডক্টর ও়োেসযনর ভিিী়ে ভরযপােথ : জলা়ে আযলা 
 
বাস্কারভির্  র্, পশনশরাই অশক্টাবর 
 
িায়া হ ামস, 
 
আমার এই হদৌিয-পশবলর প্রথম ভদশক খুব একো খবর হিামায় ভদশি পাভরভন। সময় যা 
নষ্ট কশরভি, এখন িা পূরণ কশর ভদভে। ঘেনা এখন পরপর ঘেশি এবং ভিড় কশর 
আসশি চারপাশশ। আমার গি ভচভে হশষ কশরভির্াম জানর্ায় বযাভরমুশরর র সযজনক 
দাাঁভড়শয় থাকা ভদশয়। এবার হয ঘেনা-ফদল  াশি এশসশি, আভম জাভন িা শুনশর্ িুভম 
দারুণ অবাক  শয় যাশব। ঘেনাশস্রাি হয এইিাশব হমাড় হনশব, িাবশি পাভরভন। গি 
আেচভেশ ঘণ্টার মশধয একভদক ভদশয় ঘেনামার্া হযমন অভধকির স্বে  শয়শি, আর 
একভদক ভদশয় হিমভন আরও জভের্  শয়শি। যাই হ াক, সব বর্ব হিামাশক, ভবচার যা 
করবার িুভমই করশব। 
 
বযাভরমুর হয-ঘশর আশগর রাশি ঢুশকভির্, দনশ অযাডশিিাশরর পশরর ভদন সকাশর্ 
প্রািরাশ খাওয়ার আশগ কভরডর ভদশয় ভগশয় িাশর্ািাশব পরীক্ষা করর্াম হসই ঘরো। 
র্ক্ষ করর্াম, পভশ্চশমর হয-জানর্া ভদশয় জর্ার ভদশক িীক্ষ্ণ্ম হচাশখ িাভকশয়ভির্ 
বযাভরমুর, এ-বাভড়র অনয জানর্া হথশক হস-জানর্ার একো অদু্ভি দবভশষ্টয আশি–জর্ার 
খুব কাশির হচ ারা এখান হথশক হদখা যায় না। অনয হযশকাশনা জানর্ায় দাাঁড়াশর্ হচাশখ 
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পশড় জর্ার দূশরর দৃশয। ভকন্তু এ-জানর্ায় দাাঁড়াশর্ দুশো গাশির ফাাঁক ভদশয় জর্ার 
হিির পযলে স্পষ্ট হদখা যায়। বযাপারো িা শর্ দাাঁড়াশে এই : বযাভরমুর জাশন এ-
জানর্ায় দাাঁড়াশর্ িার উশদ্দশয ভসভদ্ধ  শব; িার মাশন ভনশ্চয় জর্ার বুশক ভকিু বা কাউশক 
হদখার আশায় হস দাাঁভড়শয় ভির্। হিশব হপর্াম না, ওইরকম ভনকষ কাশর্া রাশি কাউশক 
হদখিই-বা কী কশর। হগাপন হপ্রশমর ষড়যে চশর্শি হবাধ  য়। হচাশরর মশিা পা ভেশপ 
ভেশপ যাওয়া এবং স্ত্রী হবচারার কান্নাকাভের এইোই একমাত্র সম্ভাবয বযাখযা। হর্াকোর 
হচ ারায় আকষলণ আশি, হযশকাশনা গ্রামযবার্ার মন হকশড় হনওয়ার মশিা। অনুভমভিোও 
হসই কারশণ খাপ হখশয় যাশে মশন  র্! আভম ঘশর ভফশর আসার পর িার্ার হফাকশর 
চাভব হঘারাশনার আওয়াজ শুশনভির্াম। অথলাৎ, বযাভরমুর হগাপন অভিসাশর হবভরশয়ভির্ 
ভনশ্চয়। এইিাশবই মশন মশন যুভক্তিকল করর্াম সকার্শবর্া। সশন্দ  হকানভদশক বইশি, 
িাও শুনশর্। হশষকাশর্ অবশয হকাশনা সশন্দ ই হধাশপ হোঁশকভন। 
 
বযাভরমুশরর র সযজনক গভিভবভধর বযাখযা যাই হ াক না হকন, আভম হদখর্াম বযাপারো 
হচশপ রাখশি ভগশয় পুশরা দাভয়ত্ব আমাশকই ভনশি  শে সভেক বযাখযাও আমার জানা 
হনই। িাই আর পারর্াম না। প্রািরাশ খাওয়ার পর সযার হ নভরর পড়ার ঘশর ভগশয় 
বর্র্াম আভম কী হদশখভি! যিো অবাক  শবন হিশবভির্াম, হদখর্াম িিো  শর্ন না। 
 
বর্শর্ন, বযাভরমুর হয রািভবশয়শি বাভড়শি ে র্ হদয়, আভম িা জাভন। ওশক এ ভনশয় 
ভজশজ্ঞসও করব িাবভির্াম। আপভন হয সমশয়র কথা বর্শর্ন, ভেক ওই সমশয় বার দু-
ভিন ওর আসা যাওয়ার শব্দ আভম শুশনভি। 
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িা শর্ হবাধ  য় হরাজ রাশি ভবশশষ ওই জানর্ার সামশনই যায়। বর্র্াম আভম। 
 
হবাধ  য় যায়। িাই যভদ  য়, হপিন হপিন ভগশয় হদখব ও কী কশর হসখাশন। আপনার 
বনু্ধ হ ামস এখাশন থাকশর্ কী করশিন বরু্ন ভদভক? 
 
আপভন যা বর্শর্ন, আমার মশন  য় ভেক িাই করি। বযাভরমুশরর হপিন হপিন ভগশয় 
হদখি কী কশর হস। 
 
িা শর্ আমরাও িাই করব। 
 
ভকন্তু ও হিা পাশয়র আওয়াজ শুশন হফর্শব। 
 
হর্াকো কাশন একেু কার্া। হস যাই হ াক, ঝুাঁভক একেু ভনশিই  শব। আজ রাশি আমার 
ঘশর বসব দু-জশন। পাশয়র আওয়াজ হপশর্ই হপিন ধরব। আনশন্দ দু- াি ঘষশর্ন 
সযার হ নভর। জর্ার শাে জীবনযাত্রার মশধয দবভচত্রয ভ শসশব মশন মশন ভিভন হয এখন 
অযাডশিিার চাইশিন, স্পষ্ট বুঝর্াম িাাঁর আনন্দ হদশখ। 
 
সযার চার্লশসর ভনশদলশশ নকশা ভযভন এাঁশকভিশর্ন হসই স্থপভির সশি পত্রার্াপ করভিশর্ন 
সযার হ নভর। র্ন্ডশনর এক কনট্রাকেশরর সশিও পত্র-ভবভনময় চর্ভির্। ভশগভগরই ভবরাে 
পভরবিলন হদখা যাশব এ-অিশর্। ভপ্লমাউথ হথশক হডকশরের আর আসবাবপত্র ভনমলািা 
আসশি। বনু্ধভের মাথার হিিশর বশড়া বশড়া পভরকল্পনা ঘুরশি ভনশ্চয়। ফযাভমভর্র হৃি 
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হগৌরব ভফভরশয় আনশি অথল বা সামথলযর কাপণল করশবন না। হমরামশির পর বাভড় নিুন 
হচ ারা ভনশর্ এবং ঘশর ঘশর  ার্ফযাশাশনর আসবাবপত্র এশস হগশর্ বাভক থাকশব 
একজন স্ত্রী–িা শর্ই সমূ্পণল  শব সব আশয়াজন। শুধু হিামাশকই বর্ভি, ভগন্নীর হয 
অিাব  শব না, িার সুস্পষ্ট র্ক্ষণ হদখা যাশে। িদ্রমভ র্া শুধু রাভজ  শর্ই  য়। সুন্দরী 
প্রভিশবভশনী ভমস হেপর্েনশক হদশখ সযার হ নভর হযমন হমাভ ি  শয়শিন, নারী 
সন্দশলশন হসিাশব হমাভ ি  শি হকাশনা পুরুষশক খুব একো এর আশগ হদভখভন। িশব কী 
জাশনা, খাাঁভে হপ্রম কখশনা মসৃণ পশথ যায় না। বিলমান পভরভস্থভিশি এাঁশদর িাশর্াবাসাও 
অশনক বাধা পাশব। হযমন ধশরা, আজ সকাশর্ একো বাধা এমন অপ্রিযাভশিিাশব মাথা 
চাড়া ভদশয়শি হয যুগপৎ ভবষম ভবরভক্ত এবং পশর পশড়শিন আমাশদর বনু্ধ। 
 
বযাভরমুর সম্পশকল কথাবািলার পর মাথায় েুভপ ভদশয় উশে দাাঁড়াশর্ন সযার হ নভর। 
যথারীভি আভমও উের্াম। 
 
ভবভচত্র চা ভন ভনশক্ষপ করশর্ন সযার হ নভর। বর্শর্ন, ওয়ােসন, আপভন আসশিন নাভক? 
 
জর্ার ভদশক যভদ যান, িা শর্ আসব। 
 
িাই হিা যাভে। 
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জাশনন হিা কী ভনশদলশ আশি আমার ওপর হজার কশর যাভে বশর্ দুঃভখি। ভকন্তু কী 
করব বরু্ন। আপভন ভনশজ শুশনশিন, পইপই কশর হ ামস আমাশক আপনার সি িাড়া 
 শি বারণ কশরশি ভবশশষ কশর জর্ায় আপনাশক একা িাড়া এশকবাশরই বারণ। 
 
ভস্মিমুশখ আমার কাাঁশধ  াি রাখশর্ন সযার হ নভর। 
 
বর্শর্ন, িায়া, হ ামস ভকন্তু আভম জর্ায় পা হদওয়ার পর কী কী ঘেশব হসো কী কশর 
ভিভন িভবষযিাণী করশবন বরু্ন? বুশঝশিন কী বর্ভি? আভম জাভন অনয হর্াশকর আনন্দ 
উপশিাশগ বাধা আর হযই ভদক, আপভন অেি হদশবন না। একাই যাব আভম। 
 
ভবষম ভবড়ম্বনায় পড়র্াম। কী করা উভচি অথবা কী বর্া উভচি, হিশব হপর্াম না। 
মনভস্থর করার আশগই উভন হবশির িভড় আর েুভপ ভনশয় হবভরশয় হগশর্ন। 
 
পশর যখন িাবশি বসর্াম, ভবশবশকর দংশশন অভস্থর  শয় পড়র্াম। হকাশনা 
ির্িুশিাশিই িাশক আমার হচাশখর আড়াশর্ হযশি হদওয়া উভচি  য়ভন। হিামার ভনশদলশ 
অমানয করার ফশর্ যভদ হকাশনা হশাচনীয় ঘেনা ঘশে যায়, িখন কী মুশখ হিামার সামশন 
ভফরব হিশব গার্ র্ার্  শয় হগর্ আমার। খুব হদভর  য়ভন যভদও, এখনও হবভরশয় পড়শর্ 
নাগার্ ধশর হফর্া যাশব। িাই িাড়ািাভড় রওনা  র্াম হমভরভপে  াউস অভিমুশখ। 
 
 ন  ন কশর এর্াম বশে, ভকন্তু রাস্তায় হকাথাও সযার হ নভরশক হদখর্াম না। জর্ার 
রাস্তা মূর্ রাস্তা হথশক হযখাশন হবভরশয়শি, হসখাশন হপৌঁশি িাবর্াম  য়শিা িুর্ পশথ 
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চশর্ভি। িাই একো পা াড় হবশয় উের্াম ওপর হথশক হদশখ হনব বশর্। এই হসই 
পা াড় হযখাশন পাথর খাদ খুাঁশড়শি প্রানগভি াভসক মানবরা। এই পা াশড়র ওপর হথশকই 
হদখশি হপর্াম ওাঁশক। প্রায় ভসভক মাইর্ দূশর জর্ার রাস্তায়  াাঁেশিন, পাশশ একজন 
িদ্রমভ র্া ভমস হেপর্েন িাড়া হকউ নন। স্পষ্ট হবাঝা হগর্, দু-জশনর মশধয এর মশধযই 
একো সমশঝািার সৃভষ্ট  শয়শি এবং ভদন-ক্ষণ-স্থান ভেক কশরই িশব দু-জশন এশসশিন 
হদখা করশি। গিীর কশথাপকথশন ভনমি দু-জশন,  াাঁেশিন ধীর চরশণ। ভমস 
হেপর্েশনর দ্রুি  াি নাড়া হদশখ হবাঝা যাশে বযাকুর্িাশব কী হবাঝাশি চাইশিন, 
িন্ময়  শয় শুনশিন সযার হ নভর, দু-একবার হযন কথা এশকবাশরই মনঃপূি না- ওয়ায় 
মাথা নাড়শর্ন। পাথশরর আড়াশর্ দাাঁভড়শয় হদখশি র্াগর্াম দু-জনশক। আমার িখন 
ভকংকিলবযভবমূঢ় অবস্থা। কী হয করব, হিশব পাভে না। মূভিলমান উৎপাশির মিন ওশদর 
কথার মাশঝ আভবিূলি  ওয়া যায় না, অথচ ওাঁশক হচাশখর আড়ার্  শি ভদশি ভবশবশকর 
সায় হনই। মু ূশিলর জশনযও দৃভষ্টর অেরার্  শি হদব না এই িি আমার সুস্পষ্ট 
কিলবয। বনু্ধর ওপর গুপ্তচশরর মিন নজর রাখাোও ঘৃণয বযাপার। হশষকাশর্ হদখর্াম, 
পা াশড়র ওপর হথশক ওাঁশক নজরবভন্দ রাখা িাড়া আর পথ হনই, পশর না  য় অকপশে 
সব স্বীকার কশর ভনশয় ভনশজর ভবশবকশক োন্ডা করা যাশব। এোও ভেক হয আচভম্বশি 
হকাশনা ভবপদ এশস  াভজর  শর্ এিদূর হথশক আভম ভকসু করশি পারব না। িশব 
আমার অসুভবশধো িুভম ভনশ্চয় উপর্ভি করশব। এ িাড়া আর ভকিুই করার ভির্ না 
আমার। 
 
িদ্রমভ র্া এবং সযার হ নভর রাস্তায় দাাঁভড়শয় ভগশয় গিীর আশর্াচনায় িন্ময়  শয় 
রশয়শিন, স সা আভম সশচিন  র্াম আর একজশনর উপভস্থভিশি। ভবজশন দু-জশনর 
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ভমর্শনর সাক্ষী হকবর্ আভমই নই, আর একজন রশয়শিন। শূশনয িাসে সবুজ আভের 
মশিা কী হযন একো হচাশখর হকাশণ হিশস উের্। িাশর্া কশর িাকাশিই হদভখ ভজভনসো 
উড়শি একো র্াভের ডগায় এবং র্াভেো বশয় ভনশয় িাঙা জভমর ওপর  াাঁেশি একো 
হর্াক। প্রজাপভির জার্ ভনশয় চশর্শিন হেপর্েন। আমার হচশয় উভন যুগর্মূভিলর অশনক 
ভনকশে এবং মশন  র্  াাঁেশিনও হসইভদশক। ভেক হসই সমশয় আচমকা সযার হ নভর ভমস 
হেপর্েনশক পাশশ হেশন ভনশর্ন এবং আভর্িন বদ্ধ করশর্ন। ভমস হেপর্েনশক মশন 
 র্ মুখো অনযভদশক সভরশয় আভর্িনমুক্ত  ওয়ার হচষ্টা করশিন গাশয়র হজাশর। সযার 
হ নভরর মাথা ঝুাঁশক পড়র্ িাাঁর মাথার ওপর, এক  াি িুশর্ হযন প্রভিবাদ জানাশর্ন 
ভমস হেপর্েন। পরমু ূশিলই হদখর্াম ভপ্রংশয়র পুিুশর্র মশিা দু-জন দু-ভদশক ভিেশক 
হগশর্ন এবং হবাাঁ কশর ঘুশর দাাঁড়াশর্ন। বাধা পশড়শি হেপর্েশনর জশনয। পাগশর্র 
মশিা িদ্রশর্াক হদৌশড়াশেন এাঁশদর ভদশক–উদ্ভে জার্ো দুর্শি হপিশন। অিিভি কশর 
ভবষম উশেজনায় প্রায় নাচশি র্াগশর্ন হপ্রভমকযুগশর্র সামশন। দৃশযোর মাশন কী 
হৃদয়িম করশি পারর্াম না। শুধু মশন  র্, সযার হ নভরশক গার্াগার্ ভদশেন 
হেপর্েন, হবাঝাশি হচষ্টা করশিন সযার হ নভর, হেপর্েন বুঝশি চাইশি না, আর 
হখশপ যাশেন সযার হ নভর! পাশশ দাাঁভড়শয় িদ্রমভ র্া উদ্ধি, নীরব। অবশশশষ হবশগ ঘুশর 
দাাঁড়াশর্ন হেপর্েন, প্রিুত্ববযঞ্জক িভিমায়  াি হনশড় ডাকশর্ন হবানশক। সযার হ নভরর 
পাশন হদানাশমানা হচাশখ বাশরক িাভকশয় িাইশয়র পাশশ পাশশ  াাঁেশি র্াগশর্ন হবান। 
প্রকৃভিভবশদর রাগি অিিভি হদশখ হবাঝা হগর্ অসশোশষর আওিায় িদ্রমভ র্াও 
রশয়শিন। ভমভনেখাশনক হসভদশক িাভকশয় দাাঁভড়শয় রইশর্ন বযারশনে। হয-পশথ 
এশসভিশর্ন হসই পশথই মাথা হ াঁে কশর আশস্ত আশস্ত ভফশর চর্শর্ন–মূভিলমান ভবষাদ 
হযন। 
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মাশন কী এসশবর, মাথায় এর্ না। িশব বনু্ধর অজ্ঞািসাশর এইরকম একো ঘভনষ্ঠ দৃশয 
হদশখ হফর্ার জশনয র্জ্জা হপর্াম। হদৌশড় হনশম এর্াম পা াড় হথশক, সানুশদশশ। হদখা 
 শয় হগর্ বযারশনশের সশি। মুখ হক্রাধারুণ, র্র্াশে কুভে–কী করা উভচি হযন হিশব 
পাশে না। 
 
বর্শর্, আশর ওয়ােসন হয! আকাশ হথশক পড়শর্ন নাভক? বারণ করা সশত্ত্বও হপিন 
হপিন এশসশিন মশন  শে? 
 
খুশর্ বর্র্াম সব ভকিু; ওাঁশক একর্া হিশড় ভদশয়  াি-পা গুভেশয় বাভড়শি বশস থাকশি 
না-হপশর কীিাশব হপিন হপিন িুশে এশসভির্াম এবং না-হদখশি হপশয় পা াশড় উশে কী 
কী হদশখ হফশর্ভি–সব বর্র্াম। মু ূশিলর জনয দপ কশর জ্বশর্ উেশর্ন বশে, ভকন্তু আমার 
প্রাণশখার্া স্বীকাশরাভক্তশি রাগ জর্  শয় হগর্ ভনশমশষ;  াসশর্ন–অেশরর জ্বার্া ফুশে 
উের্ হসই  াভসশি। 
 
বর্শর্ন, মানুষমাত্রই আশা কশর এ-রকম একো খাাঁ-খাাঁ মাশের মাশঝ ভগশয় অেি ভকিু 
প্রাইশিে কথা বর্া যাশব। ভকন্তু কী আশ্চযল! হগাো অির্ো হদখভি হুমভড় হখশয় পশড়শি 
আমার হপ্রমভনশবদন হদখশি িার ওপর এইরকম একো যাশেিাই হপ্রম ভনশবদন। হকান 
ভসশে বশসভিশর্ন? 
 
আভম ভির্াম ওই পা াশড়। 
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এশকবাশর হপিশনর ভসশে হদখভি! িাইো হিা হদখর্াম এশকবাশর সামশনর ভসশে! 
কীিাশব হিশড় এর্ হদশখশিন? 
 
 যাাঁ হদশখভি। 
 
মাথায় ভিে-ভেে কখশনা হদশখভিশর্ন? িাইোর কথা বর্ভি। 
 
আশগ হিা কখশনা হদভখভন। 
 
আভমও হদভখভন। সুস্থমভস্তষ্ক বশর্ই হিশবভির্াম–আজশক হদভখ হমাশেই িা নয়– য় আমার 
আর না  য় ওর পাগর্া গারশদ যাওয়া দরকার। আমার মশধয হকাশনা হগার্মার্ ভক 
হদশখশিন? হবশ কশয়ক সপ্তা  একসশি হিা কাোশর্ন। স্পষ্ট বরু্ন ওয়ােসন! হয-
নারীশক িাশর্াবাভস, িার স্বামী  ওয়ার মশিা অশযাগযিা ভক আমার মশধয হদশখশিন? 
 
না, এশকবাশরই না। 
 
আমার পাভথলব সম্পদ ভনশয় ভনশ্চয় আপভে ওশে না–উশেশি আমাশক ভনশয়ই। আমার 
হদাষো কী হদশখশি বর্শি পাশরন? হচনাজানা কাউশক ই জীবশন আঘাি ভদইভন। িা 
সশত্ত্বও হবাশনর আঙুর্ পযলে িুাঁশি হদশব না আমাশক! 
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িাই বর্শর্ন নাভক? 
 
শুধু িাই নয়, আরও অশনক কথা। ওয়ােসন, ক-ভদনই বা হদশখভি িদ্রমভ র্াশক ভকন্তু 
প্রথম হথশকই মশন  শয়শি ওাঁর সৃভষ্ট  শয়শি আমার জশনয উভন ভনশজও িা বুশঝশিন, 
বুশঝশিন বশর্ই আমার সিসুখ অের ভদশয় উপর্ভি কশরশিন আভম িা বুভঝ। হমশয়শদর 
হচাশখ এমন একো সু্ফভর্ি আশি যা মুশখর কথার হচশয় হবভশ কথা বশর্। ভকন্তু ভকিুশিই 
দু-জনশক কািাকাভি  শি হদশবন না িাই িদ্রশর্াক। আজশকই হকবর্ একো সুশযাগ 
হপশয়ভির্াম ভনরার্ায় দুশো কথা বর্বার: আমার সি হপশয় কী খুভশই-না  শর্ন উভন, 
ভকন্তু আরম্ভ করশর্ন এশকবাশরই অনয কথা–িাশর্াবাসার কথার ধার ভদশয়ও হগশর্ন না 
বরং আভম িা বর্শি হগশর্ কথার হমাড় ঘুভরশয় ভদশর্ন। বার বার বর্শি র্াগশর্ন 
একোই কথা। এ-জায়গা নাভক সাংঘাভিক ভবপজ্জনক। আভম এখান হথশক না-যাওয়া 
পযলে ভকিুশিই শাভে পাশবন না। আভম বর্র্াম, িাশক হদখবার পর হথশক এি 
িাড়ািাভড় এ-জায়গা হিশড় যাবার হকাশনা বাসনাই আমার হনই; িশব  যাাঁ হযশি পাভর 
যভদ উভনও আমার সশি যান–এ িাড়া স্থানিযাগ হকাশনামশিই সম্ভব নয়। এর পর 
যথাসম্ভব গুভিশয় বর্র্াম, আভম িাশক ভবশয় করশি চাই। উভন জবাব হদওয়ার আশগই 
পাগশর্র মশিা হদৌড়াশি হদৌড়াশি হকাশেশক এশস হগশর্ন এই িাইো। মুশখর হচ ারাও 
হদখর্াম বদ্ধ উন্মাশদর মিন। রাশগর হচাশে ভবর্কুর্ সাদা, দাউ দাউ কশর হযন আগুন 
জ্বর্শি  ার্কা রশঙর দু-হচাশখ। কী কশরভি এই িদ্রমভ র্ার সশি? আমার সা স হিা 
কম নয়? কার মন কাড়ার হচষ্টা আভম কশরভি? আমার ভক জানা হনই এ-ভজভনস 
িদ্রমভ র্া দু-চশক্ষ হদখশি পাশরন না? কী হিশবভি আভম? বযারশনে বশর্ যা খুভশ করব? 
সশ াদর যভদ না- শিন, িদ্রশর্াকশক জবাব ভদশি  য় কী কশর, হসো হদভখশয় হদওয়া 
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হযি। যাই হ াক, বর্র্াম িার সশ াদরার প্রভি আমার আশবশগ অনুিূভির জশনয 
ভবনু্দমাত্র র্ভজ্জি আভম নই এবং আভম আশা কভর আমার স্ত্রী  শয় আমাশক উভন 
সম্মাভনি করশবন। এই কথার পশরও যখন পভরভস্থভির উন্নভি ঘের্ না, আভমও হমজাজ 
খারাপ কশর হফর্র্াম, গরম গরম দু-চার কথা শুভনশয় ভদর্াম–িদ্রমভ র্া পাশশ 
দাাঁভড়শয়ভিশর্ন বশর্ই চুপচাপ থাকাো ভেক মশন করর্াম না। ফর্ো  র্ কী আপভন 
হদখশর্ন। হবানশক ভনশয় ভবশদয়  শর্ন িাই। আর িযাবাচাকা হখশয় আভম চশর্ভি আমার 
পশথ–এ-রকম হশাচনীয় অবস্থা এ-িোশে আর কাশরা  শয়শি বশর্ মশন  য় না। 
ওয়ােসন, বরু্ন ভদভক এর মাশন কী–বরু্ন ভচরকার্ ঋণী থাকব আপনার কাশি। 
 
দু-একো বযাখযা  াভজর করবার হচষ্টা করর্াম বশে, ভকন্তু সুভবশধ করশি পারর্াম না। 
হকননা আভম ভনশজই রীভিমশিা  কচভকশয় ভগশয়ভি। হখিাব, সম্পভে, বয়স, চভরত্র এবং 
আকৃভি–সবই বনু্ধভের পশক্ষ। ভবপশক্ষ আশি এমন ভকিুই আমার জানা হনই, বংশশর 
দুিলাগযশক যভদ ধিলশবযর মশধয আনা  য়, িা শর্ অবশয আর্াদা কথা। িদ্রমভ র্ার ইশে 
অভনশের পশরায়া না-কশরই বনু্ধর প্রস্তাব এইিাশব প্রিযাখযান এবং ভবনা প্রভিবাশদ 
িদ্রমভ র্ারও সব হমশন হনওয়া সভিযই চরম ভবস্ময়কর। যাই হ াক, আন্দাজ আর 
অনুমাশনর অবসান ঘোশর্ন হেপর্েন ভনশজই এশর্ন হসইভদনই ভবশকশর্। রুক্ষ 
বযব াশরর জনয মাপ চাইশি এশসশিন উভন। সযার হ নভরর সশি পড়ার ঘশর প্রাইশিে 
কথাবািলা বর্শর্ন দীঘলক্ষণ। হবভরশয় আসার পর হবাঝা হগর্, ক্ষি ভনরাময়  শয়শি। 
হৃদযিার পুনঃপ্রভিষ্ঠার ভনদশলন স্বরূপ পশরর সপ্তাশ  রাশির আ ার করশি যাব হমভরভপে 
 াউশস। 
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সযার হ নভর বর্শর্ন, হেপর্েন ভিেগ্রস্ত নন, এখনও ভকন্তু িা বর্ব না। আজ সকাশর্ই 
হযিাশব হিশড় এশসভিশর্ন এবং হচাশখর হয-হচ ারা হদভখশয়ভিশর্ন, হকাশনাভদন িা িুর্ব 
না। িশব এোও মানশি  শব, এমন সুন্দরিাশব ক্ষমা প্রাথলনা করশিও কাউশক হদভখভন। 
 
অিবয আচরশণর কারণ দভশলশয়শিন। 
 
বর্শর্ন, সশ াদরাই ওাঁর জীবশনর সব ভকিু। খুবই স্বািাভবক, হবাশনর মূর্যায়ন করশি 
হপশরশিন হদশখ খুভশই  র্াম। ভচরোকার্ একসাশথ হথশকশিন দু-জশন। হবান না-থাকশর্ 
উভন বশড়া ভনঃসি। িাই হবানশক  ারাশি  শব িাবশর্ই মাথা ভেক রাখশি পাশরন না। 
আভম হয িাাঁর হবাশনর প্রভি অনুরক্ত  শয়ভি, উভন হবাশঝনভন। িাই স্বচশক্ষ িা হদশখ 
যখন হখয়ার্  র্ হবানশক িাাঁর কাি হথশক ভিভনশয় হনওয়া  শবই, এমন মারাত্মক 
মানভসক আঘাি হপশর্ন হয, কী বশর্শিন অথবা কশরশিন িার জশনয িাশক হসই 
মু ূশিলর জশনয দায়ী করা চশর্ না। যা  শয় হগশি, িার জশনয আেভরক দুঃভখি। এোও 
উপর্ভি কশরশিন হয ওাঁর সশ াদরার মিন পরমাসুন্দরীশক ভনশজর কাশি সারাজীবন 
ধশর হরশখ হদওয়ার কল্পনাও কিখাভন হবাকাভম বা স্বাথলপরিা। হবানশক যভদ কািিাড়া 
করশিই  য়, িশব আমার মশিা প্রভিশবশীর জশনযই িা করশবন আর কাশরা জশনয নয়। 
ভকন্তু ওাঁশক সময় ভদশি  শব। এই আঘাি সামশর্ ভনশি, মনশক প্রস্তুি করশি হবশ ভকিু 
সময় ওাঁশক ভদশি  শব। উভন হকাশনা বাধাই হদশবন না। যভদ আভম কথা ভদই ভিন মাস 
আর এশগাব না; এই ভিন মাস হকবর্ িদ্রমভ র্ার বনু্ধ  শয় থাকব, হপ্রশমর কথা 
একদম বর্ব না। আভম কথা ভদশয়ভি। কাশজই ঝাশমর্ার ভনষ্পভে ঘশেশি। 
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একো হিাট্ট র সয িা শর্ পভরষ্কার  র্। আমরা হযন পাাঁশকর গশিল  ািশড় মরভি, 
ির্শদশশ  াি হেকর্ এইমাত্র। এখন বুঝভি, সযার হ নভরর মশিা হযাগয পাত্রও 
সশ াদরার প্রভি আকৃষ্ট  শর্ হকন চশে হযশিন হেপর্েন। জেপাকাশনা সুশিা হেশন 
হসাজা করভি, ভনশীথ রাশত্র ফুাঁভপশয় কান্না, ভমশসস বযাভরমুশরর অশ্রুকর্ভেি মুখ এবং 
পভশ্চশমর জানর্ায় খাস িৃশিযর হগাপন অভিযাশনর র সয এবার বযাখযা করভি। িায়া 
হ ামস, অভিনন্দন জানাও আমাশক, প্রভিভনভধ ভ শসশব হিামাশক হয  িাশ কভরভন, িা 
স্বীকার কশর। আমাশক এখাশন পাভেশয় হয-আস্থা আমার প্রভি হদভখশয়ি, িার জশনয হয 
হিামাশক পভরিাপ করশি  শে না, িা এবার মুখ ফুশে বশর্া। এিগুশর্া র সয 
একরাশিই সাফ কশর ভদশয়ভি। 
 
এক রাশি বর্র্াম বশে, আসশর্ দুশো রাি হর্শগশি; হকননা, প্রথম রািো হস্রফ ফো 
 াশি ভফরশি  শয়শি। সযার হ নভরর ঘশর রাি ভিনশে পযলে বশসই রইর্াম, ভকন্তু 
ভসাঁভড়র ওপরকার োইভমং ক্ল্শক একই সুশর ভমর্াশনা ঐকিান বাজনা িাড়া আর ভকিু 
শুনর্াম না। বশড়া ভবষণ এই জাগরশণর অবসান ঘের্ হচয়াশর বশসই ভনদ্রাশদবীর 
আরাধনায়। দু-জশনই ঘুশমার্াম অকািশর। কপার্ িাশর্া,  িাশ  ইভন হকউই। পণ 
করর্াম, আবার রাি জাগব। পশরর রাশি র্ক্ষ কভমশয় হরশখ ভনঃশশব্দ ভসগাশরে হেশন 
চর্র্াম। সময় হয এি মন্থরগভি, ভবশ্বাস করাই হযন যায় না। িা সশত্ত্বও বশস রইর্াম 
ঝানু ভশকাভরর মিন ফাাঁশদ ভশকার পড়শি চশর্শি, এই প্রিীক্ষায় ভশকাভর হযিাশব উনু্মখ 
 শয় থাশক, আমরাও বশস রইর্াম হসইিাশব। একো বাজর্, দুশো বাজর্, ভনঃসীম 
 িাশায় ভিিীয়বাশরর মশিাও  ার্ হিশড় হদব ভকনা িাবভি, এমন সমশয় দু-জশনই সোন 
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খাড়া  শয় বসর্াম হচয়াশর, হফর সজাগ  শয় উের্ ক্ল্াে ইভিয়গুশর্া। অভর্ন্দপশথ পা 
হফর্ার মচাৎ শব্দ শুশনভি দু-জশনই। 
 
কান খাড়া কশর শুনর্াম, মাজলাশরর মশিা র্ঘু চরশণর পদধ্বভন দরজার সামশন ভদশয় 
ভগশয় ভবর্ীন  র্ দূশর। উশে দাাঁড়াশর্ন বযারশনে, আর্শিািাশব খুর্শর্ন দরজা, শুরু  র্ 
অনুসরণপবল গযার্াভর ঘুশর িায়ামূভিল ওভদককার অন্ধকার গভর্পশথ অদৃশয  শয় ভগশয়শি। 
পা ভেশপ ভেশপ এর্াম ওভদককার ম শর্। পর্শকর জনয হদখর্াম দীঘলকায়, কাশর্া 
দাভড়ওয়ার্া একো মূভিল পা ভেশপ ভেশপ চর্শি অভর্ন্দ বরাবর দু-কাাঁধ হগার্  শয় ভগশয়শি 
অভি সাবধানিার দরুন। পরমু ূশিলই হসই ভবশশষ দরজা ভদশয় হিিশর অেভ লি  র্ হস, 
হিিরকার আশর্ায় আশর্াভকি দরজার হফ্ৰমো হকবর্ স্পষ্ট  শয় রইর্ অন্ধকাশরর বুশক, 
একভেমাত্র  রু্দ রভি এভর্শয় রইর্ ভবষণ কভরডশরর কাশর্া বুশক। সিকলিাশব এভগশয় 
চর্র্াম হসইভদশক, প্রভি পদশক্ষশপ িয়  র্ এই বুভঝ আিলনাদ কশর উেশব পাশয়র 
ির্ার িক্তা। িশয়র হচাশে ির ভদশিও পারভি না িক্তায়–পা হফর্ার আশগ পা ভদশয় 
ভেশপ পরখ কশর ভনভে আওয়াজ  য় ভকনা। যভদও বুে খুশর্ এশসভি, িবুও পুশরাশনা 
িক্তা মচ মচ কযাাঁচ কযাাঁচ শব্দ করশি িাড়র্ না পাশয়র ির্ায়। মাশঝ মাশঝ মশন  র্, 
এি আওয়াজ শুনশি পাশে না বযাভরমুর,  শিই পাশর না। হসৌিাগযক্রশম হর্াকো কাশন 
হবশ খাশো, িার ওপশর ভনশজর কাশজই িন্ময়। অবশশশষ হপৌঁশিার্াম দরজাোর সামশন। 
উাঁভক মারর্াম। হদখর্াম, গি দু-রাশির মশিা আজও হস জানর্ার সামশন জ্বর্ে 
হমামবাভি ধশর সাগ্রশ  সাদা মুখখানা হচশপ রশয়শি শাভসলর কাাঁশচ। 
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অভিযাশনর পভরকল্পনা ভস্থর করা ভির্ না, ভকন্তু বযারশনশের স্বিাবই  র্ যা করশবন, 
এশকবাশর হসাজাসুভজ করশবন। হসাজা পশথর মানুষ বর্শি যা হবাঝায় আর কী, গেমে 
কশর ঘশর ঢুকশর্ন উভন। হঢাকার সশিসশি সশশব্দ শ্বাস হেশন জানর্ার সামশন হথশক 
ভিেশক সশর এশস সামশন দাাঁভড়শয় েক েক কশর কাাঁপশি র্াগর্ বযাভরমুর। মুখ হিা নয়, 
হযন সাদা মুশখাশ। জ্বর্জ্বশর্ দুই কাশর্া হচাশখ ভবমূিল আিশে এবং ভবস্ময় ভনশয় 
পযলায়ক্রশম দৃভষ্ট বুশর্াশি র্াগর্ আমার এবং সযার হ নভরর ওপর। 
 
বযাভরমুর, কী করি এখাশন? 
 
ভকিু না, সযার, অপভরসীম উশেজনার দরুন িাশর্ািাশব কথা পযলে বর্শি পারশি না। 
হস, কভম্পি হমামবাভির কম্পমান আশর্ায় র্াভফশয় র্াভফশয় উেশি ভনশজরই িায়া। এই 
জানর্াো, সযার। রাশি ঘুশর ঘুশর হদভখ সব জানর্া বন্ধ আশি ভকনা। 
 
হদাির্ার জানর্াও? 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ, সব জানর্া। 
 
কড়া গর্ায় বর্শর্ন সযার বযাভরমুর, আসর্ কথাো আজ হিামার মুখ হথশক বার করব 
বশর্ই এশসভি। ঝাশমর্া বাভড়শয়া না। যি িাড়ািাভড় পাশর বশর্ হফর্র্। বর্র্া। একদম 
ভমশথয বর্শব না! কী করভিশর্ জানর্ায়? 
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অস ায় হচাশখ আমাশদর পাশন হচশয় এমনিাশব দু- াি হমাচড়াশি র্াগর্ হর্াকো, হযন 
ভিধা আর দুদলশার হশষ ধাশপ হপৌঁশি হগশি। 
 
হকাশনা অভনষ্ট কভরভন, সযার। জানর্ায় হমামবাভি ধশরভির্াম। 
 
জানর্ায় হকন হমামবাভি ধশরভিশর্? 
 
আমাশক ভজশজ্ঞস করশবন না, সযার হ নভর–আমাশক ভজশজ্ঞস করশবন না! ভবশ্বাস করুন, 
হগাপন এই র সযো আমার নয়, কাশজই আমার মুখ ভদশয় িা ফাাঁস  শব না। বযাপারো 
যভদ শুধু আমারই  ি, আর হকউ যভদ এশি জভড়শয় না-থাকি, আপনার কাশি ভনশ্চয় 
রু্শকািাম না। 
 
 োৎ একো বযাপার মাথায় হখশর্ হগর্। জানর্ার হগাবরাশে হমামবাভি হরশখভির্ 
বযাভরমুর। আভম ভগশয় িুশর্ ভনর্াম। 
 
বর্র্াম, ভনশ্চয় সংশকি করভির্ কাউশক। হদভখ জবাব পাওয়া যায় ভকনা। 
 
হযিাশব ও ধশরভির্ হমামবাভি, আভমও ধরর্াম হসইিাশব, দৃভষ্ট প্রসাভরি করর্াম ভনশীথ 
রাশির বুশক। চাাঁদ হমশঘ ঢাকা পশড়শি, িাই আবিামশিা কাশর্া গাশির হরখা আর িার 
চাইশি  ার্কা রশঙর জর্ার আভদগে ভবসৃ্তভি অস্পষ্টিাশব িাসশি সামশন। িারপশরই 
হচাঁভচশয় উের্াম হসাোশস। অন্ধকাশরর অবগুণ্ঠন ফুশে স সা জাগ্রি  শয়শি ভপশনর ডগার 
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মশিা একো  রু্দ আশর্া–অভনবলাণিাশব জ্বর্শি জানর্ার হফ্ৰশমর হচৌশকাশনা কাশর্া 
পেিূভমকায়। 
 
ওই হিা। বর্র্াম হচাঁভচশয়। 
 
না, না, সযার, ও ভকিু নয়–ভকিু নয়, হিশঙ পড়র্ খাসিৃিয, ভবশ্বাস করুন, সযার— 
 
ওয়ােসন, জানর্ার সামশন আশর্াো নাড়ান। ভচৎকার কশর বর্শর্ন বযারশনে। হদখুন, ও-
আশর্াোও নড়শি। বদমাশ হকাথাকার, সংশকি িাড়া এো কী? আর অস্বীকার করশি 
পারশব? বশর্া, আর হকন? মুখ হখাশর্া এবার! সযাঙািো হক? কী ষড়যে চর্শি এখাশন? 
 
অবাধযিা এবার হখার্াখুভর্িাশব ফুশে উের্ বযাভরমুশরর মুশখ। বযাপারো আমার, আপনার 
নয়। আভম বর্ব না। 
 
িা শর্ আমার চাকভর হিামায় এখুভন িাড়শি  শব। 
 
খুব িাশর্া কথা, সযার। একােই যভদ িাড়শি  য়, িাড়ব বই কী। 
 
এবং চরম অসম্মাশনর মশধয বরখাস্ত  শব। কী আশ্চযল! র্জ্জা  ওয়া উভচি ভির্ হিামার। 
এক-হশা বিশররও ওপর হিামার ফযাভমভর্ এই বাভড়শি কাভেশয়শি, আর আজশক ভকনা 
আমারই ভবরুশদ্ধ হনাংরা চক্রাে করি িুভম। 
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না, না, সযার; আপনার ভবরুশদ্ধ নয়! 
 
কথাগুশর্া নারীকশণ্ঠর, স্বামীর চাইশিও আরও ফযাকাশশ আরও ত্রাসকভম্পি মুশখ 
হচৌকাশে দাাঁভড়শয় ভমশসস বযাভরমুর। শার্ আবৃি এবং স্কােল আোভদি গুরুিার বপু হদশখ 
অনয সময়  শর্  াভসর উশদ্রক ঘেি, ভকন্তু মুখাবয়শবর আিীে আশবগ আর অনুিূভির 
দরুন  াভস এর্ না। 
 
বাের্ার বর্শর্, এভর্জা, চাকভর আর হনই। সব হশষ। ভজভনসপত্র গুভিশয় নাও। 
 
জন, জন, আমার জশনযই হিামার এই  ার্  র্। সযার হ নভর, এসব আমার কীভিলআমার 
কাজ ও যা ভকিু কশরশি আভম বশর্ভি বশর্ই কশরশি, আমার মুখ হচশয়ই কশরশি। 
 
িা শর্ িুভমই বশর্া! মাশন কী এসশবর? 
 
আমার অিাগা িাইো না-হখশয় জর্ায়। দরজার সামশনই অনা াশর িাশক মরশি ভদশি 
পাভর না। আশর্া জ্বাভর্শয় সংশকশিবভর্–খাবার দিভর। হস আশর্া জ্বাভর্শয় সংশকি 
জানায়–হকাথায় খাবার ভনশয় হযশি  শব। 
 
হিামার িাই িা শর্— 
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পর্ািক কশয়ভদ, সযার–ভক্রভমনযার্ হসর্শডন। 
 
কথাো সভিয সযার, বর্শর্ বযাভরমুর। এইজশনযই বর্ভির্াম, হগাপন র সযো আমার নয়, 
আভম বর্শি পারব না। যার ভসশক্রে, িার মুশখই সব শুনশর্ন। এখন ভবচার কশর হদখুন 
চক্রােো আপনার ভবরুশদ্ধ ভকনা। 
 
ভনশীথ রাশি হচাশরর মশিা অভিযাশন হবভরশয় জানর্ায় আশর্া হদখাশনার বযাখযা িা শর্ 
এইোই। সভবস্মশয় আভম এবং সযার হ নভর দু-জশনই হচশয় রইর্াম স্ত্রীশর্াকভের ভদশক। 
হবাকাশসাকা সচ্চভরত্রা এই হমশয়র ধমনীশি এ-অিশর্র সবশচশয় কুখযাি অপরাধীর 
রক্তও বইশি, এও ভক সম্ভব? 
 
আশজ্ঞ,  যাাঁ, ভবশয়র আশগ আমার নামও হসর্শডন ভির্। ও আমার হিাশো িাই। হিাশো 
হথশকই আদর ভদশয় বাাঁদর কশরভি ওশক। যা হচশয়শি, িাই ভদশয়ভি। হশষকাশর্ ওর 
ধারণা  শয় হগর্, হগাো দুভনয়াোই সৃভষ্ট  শয়শি হকবর্ ওর ফুভিলর জশনয। যা খুভশ 
করশব, যা খুভশ চাইশব। বশড়া  ওয়ার পর অশনক কুসিী জুের্, কাাঁশধ শয়িান ির 
করর্, মাশয়র বুক হিশঙ ভদশর্, আমাশদর নাম হডাবাশর্া। একোর পর একো জঘনয 
অপরাধ করশি করশি এমন জায়গায় হপৌঁশিশি হয হস্রফ িগবাশনর কৃপায় ফাাঁভসর দভড় 
হথশক এযাত্রা হবাঁশচ হগশি; আমার কাশি ভকন্তু হস এখনও হসই হিাট্ট দভসয হিশর্, 
চুর্গুশর্া হকাাঁকড়া। বশড়া হবান আভম হকাশর্ ভপশে কশর মানুষ কশরভি হিাট্ট িাইভেশক। 
ও জাশন আমরা এখাশন আভি। আমাশদর কাশি এশর্ হেশর্ হফশর্ হদব না হকাশনামশিই। 
িাই একভদন রাভত্রশি অনা াশর ক্ল্াভেশি ের্শি ের্শি আশ্রয় ভনশি এর্, ওয়াডলাররা 
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প্রায় ধশর হফশর্ আর কী, কী করব িখন বর্শি পাশরন? োাঁই ভদর্াম, হখশি ভদর্াম, 
শুশ্রুষা করর্াম। িারপর, সযার, আপভন এশর্ন। স্বামী বর্শর্, জর্ায় থাকশর্ই বরং 
এখন ভনরাপশদ থাকশব।  ইচই কশম হগশর্ অনয হকাথাও চশর্ যাশবখন। িাই রু্ভকশয় 
আশি ওখাশন। ভকন্তু একরাি অের জানর্ায় আশর্া হজ্বশর্ হদভখ এখনও জর্ায় আশি 
ভকনা। যভদ জবাব আশস, স্বামী ভকিু রুভে আর মাংস ভদশয় আশস। প্রভিভদনই িাভব 
এবার বুভঝ চশর্ হগশি। যভদ্দন না-যায়, িভদ্দন হিা ওশক না-খাইশয় রাখশি পাভর না। 
সযার, এই  র্ ভগশয় আসর্ বযাপার। এর মশধয একেুও ভমশথয হনই। আভম ধমলিীরু 
ভিোন। হদাষ যভদ ভকিু  শয় থাশক, হস-হদাষ আভম কশরভি, আমার স্বামী কশরভন। 
 
প্রশিযকো কথার মশধয সুগিীর আেভরকিা ফুশে হবশরার্–হসইসশি হশ্রািাশদর কাশন 
বশয় ভনশয় এর্ দৃঢ় ভবশ্বাস। 
 
বযাভরমুর, সব সভিয? 
 
 যাাঁ, সযার হ নভর, বশণল বশণল সভিয। 
 
স্ত্রীর জশনয যা কশরি, িার জশনয হিামাশক হদাষ হদওয়া যায় না। যা বশর্ভি িুশর্ যাও। 
ঘশর যাও। কার্ সকাশর্ এ-প্রসশি আরও কথা  শবখন। 
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চশর্ হগর্ দু-জশন। জানর্া ভদশয় হফর িাকার্াম বাইশর। দু- াে কশর পাো খুশর্ 
ধশরশিন সযার হ নভর, মুশখ আিশড় পড়শি জর্ার োন্ডা কনকশন বািাস। অশনক দূশর 
ভনভবড় অন্ধকাশর ভেমভেম কশর জ্বর্শি  রু্দ আশর্ার কু্ষদ্র ভবনু্দ। 
 
সা স আশি বশে, বর্শর্ন সযার হ নভর। 
 
 য়শিা এমনিাশব হরশখশি যাশি হকবর্ এখান হথশকই হদখা যায়। 
 
খুব সম্ভব িাই। কিদুশর  শব বশর্ মশন  য়? 
 
ফাের্ ধরা পা াড়োর ভদশক। 
 
মাইর্খাশনক ভক দুশয়ক বশড়া হজার। 
 
িাও নয়। 
 
বযাভরমুরশক খাবার ভনশয় হযশি  য়, কাশজই হবভশদূর  শিই পাশর না। হমামবাভির 
পাশশই বশস পথ হচশয় আশি শয়িান। ওয়ােসন, চর্র্াম ওশক ধরশি! 
 
একই বাসনা আমার মাথার মশধযও এশসভির্। বযাভরমুর হিা হস্বোয় ভকিু বশর্ভন ভবশ্বাস 
কশর একো কথাও িাশঙভন। হজার কশর হপে হথশক আদায় করশি  শয়শি হগাপন 
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কথা। হর্াকো সমাজ-শত্রু এবং ভবপজ্জনক। বদমাইভশর প্রশ্রয় হদওয়া উভচি নয়। 
সুিরাং িাশক ক্ষমা বা দয়া করার কথাই ওশে না। এমন জায়গায় এ-হর্াকশক রাখা 
দরকার হযখান হথশক কাশরা অভনষ্ট হস করশি পারশব না। আমরা হসই হচষ্টাই কশর 
হদখব। যভদ  াি গুভেশয় বশস থাভক, মূর্য ভদশি  শব অনয হর্াকশক পাশভবক, প্রচে ওই 
প্রকৃভির সামশন ভনরাপদ হকউই নয়। হযশকাশনা রাশি হযশকাশনা প্রভিশবশীর ওপর 
 ামর্া জুড়শি পাশর এই ম াশয়িান এবং  য়শিা হেপর্েন িাইশবানও বাদ যাশব না। 
এই কথাো মাথায় আসশিই হবাধ  য় অযাডশিিাশরর হনশায় চনমন কশর উেশর্ন সযার 
হ নভর। 
 
আভম আসভি, বর্র্াম আভম। 
 
িা শর্ যান বুে পশর ভনন, ভরির্বার আনুন। যি িাড়ািাভড় হবশরাই, িিই মির্। 
নইশর্ আশর্া ভনভিশয় সশর পড়শি পাশর। 
 
পাাঁচ ভমভনশেই হবভরশয় পড়র্াম রাস্তায়, শুরু  র্ অভিযান। কাশর্া গুল্মর মাঝ ভদশয় পথ 
কশর দ্রুি এভগশয় চর্র্াম আশর্ার ভদশক। খস খস কশর উড়শি র্াগর্ ঝরাপািা–
শরশির  াওয়ার চাপা হগাঙাভনর শব্দ আিশড় পড়শি মুশখ! সযাাঁৎশসাঁশি আর পচা গশন্ধ 
িারী রাশির  াওয়া। মাশঝ মাশঝ িুেে হমশঘর ফাাঁক ভদশয় উাঁভক হমশরই রু্ভকশয় পড়শি 
চাাঁদ। জর্ায় পা ভদশি-না-ভদশিই শুরু  র্ ইর্শশগুাঁভড় বৃভষ্ট। আশর্াো িখনও ভস্থরিাশব 
জ্বর্শি সামশন। 
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আপভন সশস্ত্র? ভজশজ্ঞস কভর আভম। 
 
হঘাড়ার চাবুক এশনভি। 
 
চশক্ষর ভনশমশষ কাশি চশর্ হযশি  শব। শুশনভি, হর্াকো দারুণ হবপশরায়া। আচমকা 
আাঁভপশয় কাবু করশি  শব বাধা হদওয়ার সুশযাগ হদব না। 
 
বযারশনে বর্শর্, ওয়ােসন, হ ামস শুনশর্ কী বর্শবন? অশুি শভক্তশদর নরকগুর্জার 
এই সমশয়ই শুরু  য় না? 
 
প্রিুযের স্বরূপই হযন আচভম্বশি জর্ার ভবশার্ ভবষণিার মধয হথশক জাগ্রি  র্ হসই 
িয়ার্ গজরাভন। সুভবশার্ ভগ্রমশপন পেিূভমর ভকনারায় দাাঁভড়শয় এর আশগ রক্ত জমাশনা 
এ-ডাক আভম একবার শুশনভি। িখন শুশনভির্াম ভদশনর আশর্ায়, এখন শুনর্াম রাশির 
অন্ধকাশর। ভনশীথ রাশির দনঃশব্দয খান খান কশর ভদশয় কনকশন  াওয়ায় ির ভদশয় 
ডাকো হযন হিশস এর্ জর্ার বুক ভবদীণল কশর ভবরামভব ীন এক োনা গম্ভীর গজরাভন, 
িারপর ধাশপ ধাশপ িা হবশড় হগর্ রক্ত-ভ ম-করা ভ ংস্র গজলশন হযন আকাশ বািাস 
ফার্া ফার্া  শয় হগর্, পরমু ূশিলই হফর হনশম এর্ খাশদ, করুণ কান্নার মশিা গুভঙশয় 
ভমভর্শয় হগর্ এক সমশয়। আবার জাগ্রি  র্ চাপা গজলন। আবার কু্রদ্ধ গজলন, আবার 
বুকফাো  া াকার। িীক্ষ্ণ্ম, ককলশ, বনয এবং হর্াম ষলক হসই অপাভথলব ভচৎকার বারংবার 
হিশস এর্ ভনশীথ রাশির বুক ভবদীণল কশর ফাভেশয় ভদর্ হযন কাশনর পদলা। বািাস পযলে 
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স্পভন্দি  র্ শব্দ-িরশি, ভশউশর উের্ পা াড়-পবলি-গািপার্া। সিশয় জামার আভস্তন 
খামশচ ধরশর্ন বযারশনে। অন্ধকাশরও হদখর্াম মুখ সাদা  শয় ভগশয়শি। 
 
হ  িগবান! এ কীশসর আওয়াজ, ওয়ােসন? 
 
জাভন না। জর্ায় এ-আওয়াজ হশানা যায়। আভম আশগ একবার শুশনভি। 
 
ক্ষীণ  শি ক্ষীণির  শয় অবশশশষ এশকবাশরই হথশম হগর্ দীঘল ভবর্াশপর ধ্বভন। অখে 
নীরবিা হচশপ বসর্ কাশনর ওপর। উেীণল  শয় রইর্াম, ভকন্তু ভনভবড় দনঃশব্দয ফুশড় আর 
হকাশনা আওয়াজ হিশস এর্ না। 
 
ওয়ােসন, বর্শর্ন বযারশনে, এ হিা  াউশন্ডর ডাক। 
 
ভশরদাাঁড়া হবশয় হযন একো বরশফর হস্রাি হনশম হগর্ কথাো শুশন। গর্া হিশঙ ভগশয়শি 
বযারশনশের। আচমকা আিশে সা স  াভরশয় হফশর্শিন। 
 
আওয়াজোশক ওরা কী বশর্? শুশধাশর্ন উভন। 
 
কারা? 
 
এ-অিশর্র হর্াশকরা। 
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ওরা মুখ–ওশদর কথা ভনশয় আপভন মাথা ঘামাশেন হকন? 
 
ওয়ােসন, বরু্ন আমাশক কী বশর্ ওরা? 
 
ইিস্তি করর্াম, ভকন্তু প্রশ্নো এড়াশি পারর্াম না। 
 
ওাঁশদর কথায় এই নাভক বাস্কারভির্ কুকুশরর ডাক। 
 
গুভঙশয় উেশর্ন বযারশনে, চুপ কশর রইশর্ন ভকিুক্ষণ। 
 
অবশশশষ বশর্ন, কুকুরই বশে। ডাকো ভকন্তু বহু মাইর্ দূর হথশক হিশস এর্। 
 
হকাশেশক এর্, িা বর্া মুশভকর্। 
 
 াওয়ার ওোনামার সশি আওয়াজো উশেশি হনশমশি। ওইভদশকই হিা ভবরাে হসই 
ভগ্রমশপন পে? 
 
 যাাঁ। 
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ওইখাশনই রশয়শি। ওয়ােসন, কুকুশরর ডাক িাড়া এশক আর কী বশর্ মশন  য় 
আপনার? আভম কভচ হখাকা নই। সভিয বর্শি িয়ো কীশসর? 
 
গিবার যখন শুভন আওয়াজো, হেপর্েন ভিশর্ন সশি। উভন বর্শর্ন অদু্ভি হকাশনা 
পাভখর ডাক  শি পাশর। 
 
না, না, এ-ডাক  াউশন্ডর। হ  িগবান, সভিযই ভক িা শর্ এসব ভনিক গল্প নয়? সব 
সভিয? অর্কু্ষশণ এই ডাশকর হপিশন ভক ওি হপশি রশয়শি িয়ানক ভবপদ–পভরত্রাণ হনই 
আমার? আপভন ভনশ্চয় এসব ভবশ্বাস কশরন না। ওয়ােসন, কশরন ভক? 
 
আশর না, না। 
 
িবুও হদখুন র্ন্ডশন বশস এ ভনশয়  াভসোট্টা করা এক ভজভনস, জর্ার অন্ধকাশর দাাঁভড়শয় 
ভবকে এই ডাক হশানা আর এক ভজভনস। িারপর ধরুন আমার কাকার মৃিুয। 
মৃিশদশ র পাশশ  াউশন্ডর পাশয়র িাপ পাওয়া ভগশয়ভির্। সব ভমশর্ যাশে। ওয়ােসন, 
আভম কাপুরুষ নই, ভকন্তু আওয়াজো আমার রক্ত পযলে হযন জভমশয় ভদশয়শি।  াি িুাঁশয় 
হদখুন। 
 
মাশবলর্ পাথশরর মশিা ভ মশীির্ িার  াি। 
 
কার্ সকাশর্ই ভেক  শয় যাশবন। 
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মাথার মশধয হথশক এ-ডাক িাড়াশি পারব বশর্ মশন  য় না। কী করা উভচি এখন 
বরু্ন হিা? ভফশর যাব? 
 
না কক্ষশনা না। যাশক ধরশি এশসভি, িাশক ধরবই। কশয়ভদর হপিশন আমরাই িুশেভি, 
আমাশদর হপিশন ভপশাচ-কুকুর িুেশি না। আসুন। এ-জর্ার সমস্ত িূিশপ্রি ভপশাচ-
দাশনা হবভরশয় এশস িােবনাচ আরম্ভ করশর্ও ওশক আমরা ধরবই। 
 
অন্ধকাশর হ াাঁচে হখশি হখশি এভগশয় চর্র্াম। এবশড়াশখবশড়া পা াড়গুশর্া অস্পষ্ট কাশর্া 
ভবরাে হচ ারা ভনশয় িয় হদখাশি র্াগর্ সামশন হপিশন ডাইশন বাাঁশয়।  রু্দ আশর্ার 
ভবনু্দ সামশন জ্বর্শি র্াগর্ সমাশন। ঘুেঘুশে অন্ধকাশর হবাঝা যায় না আশর্া কিদূশর 
আশি; মরীভচকার মশিা কখশনা মশন  য় এই বুভঝ কশয়ক গজ দূশর, আবার কখশনা মশন 
 য় ভদগেপাশর; হশষকাশর্ অবশয হদখা হগর্ হকাথায় জ্বর্শি আশর্াো! বুঝর্াম সভিযই 
অশনক কাশি এশস পশড়ভি। পা াশড়র খাাঁশজ আেকাশনা একো হমামবাভি হথশক হফাাঁো 
হফাাঁো হমাম গশর্ পড়শি। দু-পাশশ পাথশরর আড়ার্ থাকায় দুশো কাজ  শে।  াওয়ায় 
ভনিশি না এবং বাস্কারভির্  শর্র ভদক িাড়া অনয ভদক হথশক হদখা যাশে না। একো 
হগার্াকার গ্রযানাইে পাথশরর আড়াশর্ দাাঁভড়শয় সংশকি-বভিলকার পাশন হচশয় রইর্াম 
ভনভনলশমশষ। আশ্চযল দৃশয সশন্দ  হনই। ভবজন জর্ার বুশক জ্বর্শি একভেমাত্র হমামবাভি 
ধাশরকাশি হনই প্রাশণর র্ক্ষণ–শুধু একো হসাজা,  রু্দ ভশখা–দু-পাশশর পাথশরর আড়ার্ 
চকচক করশি হসই আশর্ায়। 
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বরু্ন এখন কী কভর? ভফসভফস করশর্ন সযার হ নভর। 
 
অশপক্ষা করা যাক। ভনশ্চয় আশর্ার কাশিই আশি। হচ ারাো হদখা যায় ভকনা হদখা যাক। 
 
মুখ হথশক কথাো হবরুশি-না-হবরুশি দু-জশনই হদখর্াম িাশক। পাথশরর হয-ফােশর্ 
হমামবাভি জ্বর্শি, স সা হসই খাাঁশজর উপর হথশক আভবিূলি  র্ একো মুেু, কুভের্ 
একো  র্শদশে িয়ংকর জন্তুর মশিা মুেু, মুশখর পরশি পরশি অজস্র ক্ষিভচশহ্নর মশিা 
দগদগ করশি িয়ার্ ইভিয়াশবগ। জেপাকাশনা চুর্, হখাাঁচা হখাাঁচা দাভড় আর মুখময় 
হনাংরা পাাঁশকর দাগ হযন হস এ-যুশগর মানুষ নয়–বহু যুশগর ওপার  শি প্রস্তরযুশগর 
ববলর বুভঝ আবার ভফশর এশসশি। আপন হডরায়। নীচ হথশক আশর্া ভগশয় ভেকশর যাশে 
হিাশো হিাশো ধূিল হচাখশজাড়া হথশক ডাইশন বাাঁশয় িয়ংকরিাশব ঘুরশি চকু্ষশগার্ক উাঁভক 
ভদশে অন্ধকাশরর বুশক ভেক হযন আগুয়ান ভশকাভর পদশশব্দ সচভকি  শয়শি ম াধভড়বাজ 
গু াবাসী হকাশনা শ্বাপদ। 
 
ভনশ্চয়, হকাশনা কারশণ সশন্দশ র উশদ্রক ঘশেশি হর্াকোর।  য়শিা বযাভরমুশরর ভনজস্ব 
হকাশনা সংশকি ভির্—আমরা যা জাভন না। অথবা  য়শিা হকাশনা কারশণ হস বুশঝশি 
 াওয়া অনুকূর্ নয়। আভম ভকন্তু িার শয়িান মুশখ হদখর্াম িশয়র হরখা। হযশকাশনা 
মু ূশিল আশর্ার বৃে হথশক ভিেশক ভগশয় অদৃশয  শয় হযশি পাশর নীর িভমস্রায়। সশবশগ 
হধশয় হগর্াম সামশন, হদখাশদভখ সযার হ নভরও র্াভফশয় এশর্ন হপিশন। হসই মু ূশিল 
ভবকে িীক্ষ্ণ্ণ গর্ায় গার্াগার্ ভদশয় একো পাথর িুাঁশড় মারর্ কশয়ভদ–েুকশরা েুকশরা  শয় 
হগর্ হগার্ গ্রানাইশে হর্শগ–যার আড়াশর্ রু্ভকশয়ভির্াম এিক্ষণ। চভকশির জশনয 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

183 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

হদখর্াম হবাঁশেখাশো, গাাঁট্টাশগাট্টা, হমাোশসাো, একো মূভিল িড়াক কশর র্াভফশয় উশে ঘুশর 
দাাঁভড়শয়শি িুেবার জশনয। ভেক হসই মু ূশিলই কপার্ খুশর্ হগর্ আমাশদর, হমশঘর ফাাঁক 
ভদশয় হবভরশয় এর্ চিশদব। খাড়া পা াশড়র ভকনারার উপর ভদশয় ঝশড়র মশিা হধশয় 
হগর্াম আমরা। হদখর্াম অনযভদশক দুদলাে হবশগ হনশম যাশে পর্ািক, এক পাথর হথশক 
আশরক পাথশর র্াভফশয় নামশি অভবশ্বাসয ভক্ষপ্রিায়–ভেক হযন পা াভড় িাগর্। ভরির্বার 
বার কশর গুভর্ চার্াশর্ কপার্শজাশর একো-না-একো গুভর্ গাশয় র্াগিই। পিু কশর 
ভদশি পারিাম ভকন্তু  াভিয়ার এশনভি আক্রাে  শর্ আত্মরক্ষার জশনয, ভনরস্ত্র অবস্থায় 
হয-পার্াশে িাশক গুভর্ করবার জশনয নয়। 
 
আমরা দুজশনই হমাোমুভে িাশর্া হদৌড়বাজ, শরীরও মজবুি। িা সশত্ত্বও পর্ািশকর 
নাগার্ ধরবার হকাশনা স্বিাবনাই হনই হদখর্াম। চাশদর আশর্ায় অশনকক্ষণ ধশর 
অশনকদূ্দর পযলে হদখা হগর্ িাশক, িারপর বহুদূশরর একো পা াশড়র ঢার্ হবশয় বশড়া 
বশড়া পাথশরর ওপর ভদশয় দ্রুি হবশগ র্াফাশি র্াফাশি ভবনু্দর মশিা হিাট্ট  শয় এর্ 
িার পর্ায়মান আকৃভি। পুশরাপুভর হবদম না- ওয়া পযলে হদৌশড়ই হগর্াম দু-জশন, ভকন্তু 
হদখর্াম ক্রমশই বযবধান বাড়শি আমাশদর আর পর্ািশকর মাঝখাশন। হশষকাশর্ 
দাাঁভড়শয় ভগশয় দু-জশন দুশো পাথশর  াাঁপাশি র্াগর্াম  াপশরর মিন–হচাশখর সামশন 
ভদশয় দূর  শি দূশর হিাট্ট  শয় হগর্। একসমশয় কশয়ভদ। এবং ভেক এই সমশয় একো 
অিযে ভবভচত্র, অিযে অপ্রিযাভশি ভজভনস হদখা হগর্। পশ্চাদ্ধাবন ভনষ্ফর্ হজশন পাথর 
হথশক উশে দাাঁভড়শয়ভির্াম বাভড় ভফরব বশর্। চাাঁদ ঝুশর্ রশয়শি ডান ভদশক, হখাাঁচা হখাাঁচা 
গ্রানাইে পা াশড়র একো এবশড়াশখবশড় চুশড়া রশয়শি। রুশপাভর্ চাকভির ির্ার ভদশক। 
উজ্জ্বর্ পেিূভমকায় আবরু্স কাশে দিভর মূভিলর মশিা ভমশভমশশ কাশর্া একো হর্াক 
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দাাঁভড়শয় আশি পা াশড়র চূড়ায়। হ ামস, হচাশখর ভ্রম হিশবা না। ভবশ্বাস কশরা, জীবশন 
এর চাইশি স্পষ্ট ভকিু হদভখভন। যদূর মশন  র্, মুভিলো একজন দীঘলকায়, ভিপভিশপ 
পুরুষ মানুশষর। দু-পা ঈষৎ ফাাঁক, বুশকর ওপর দু- াি িাঁজ করা, মাথা হ াঁে। সামশনর 
ভদগে ভবসৃ্তি জর্ািূভমর পচা উভদ্ভজ পদাথল আর গ্রযানাইে রাভশ ভনশয় িাবশি হযন গুম 
 শয়। িয়ার্ িয়ংকর এই অিশর্র অশরীরী আত্মা হযন হস স্বয়ং। না কশয়ভদ হস নয়। 
পর্ািক অদৃশয  শয়শি হযখাশন, এ-হর্াকো দাাঁভড়শয় হসখান হথশক অশনক দূশর। িা 
িাড়া, এ-হর্াক অশনক হবভশ ঢযাঙা। সভবস্মশয় ভচৎকার কশর আঙুর্ িুশর্ বযারশনেশক 
হদখার্াম েযাচুমুভিল–ভকন্তু ওাঁর  াি খামশচ ধরশি ভগশয় হযেুকু সময় র্াগর্ িার মশধযই 
ভনশমষ মশধয অেভ লি  র্ হস। চাশদর ির্ার ভদশক গ্রানাইশের ধারাশর্া চূড়া হযন হকশে 
বশসশি, ভকন্তু শীষলশদশশ দোয়মান হসই ভনস্পন্দ, নীরব মূভিলভে হকবর্ হনই। 
 
আমার ইশে ভির্ ওভদশক ভগশয় পা াড়ো খুাঁশজ আভস, ভকন্তু হদখর্াম হবশ খাভনকো 
হযশি  শব। অপাভথলব হসই ডাক শুশন বযারশনশের স্নায়ু িখনও কাাঁপশি। বাস্কারভির্ 
বংশশর করার্ অভিশাপ কাভ ভন অণুশি পরমাণুশি ভবিীভষকা জাভগশয়শি, নিুন 
অযাডশিিাশরর অভির্াষ খুব একো হদখর্াম না। পা াড়চূড়ার ভনঃসি মূভিল উভন 
হদশখনভন। হদশখনভন বশর্ই উপর্ভি করশি পারশিন না। হর্াকোর ভবভচত্র উপভস্থভি 
এবং কিৃলত্বময় িভিমা কী ধরশনর হরামাি জাভগশয়শি আমার প্রভিভে হর্ামকুশপ। 
বর্শর্ন, ভনশ্চয় হকাশনা ওয়াডলার। কশয়ভদো পার্াশনার পর হথশক জর্া হিশয় হফশর্শি 
এরা।  য়শিা উভন ভেকই বশর্শিন, ভকন্তু আরও প্রমাণ হপশর্ আভম খুভশ  ব। আজ 
ভপ্রন্সোউন কিলাশদর ভচভে ভর্খব িাবভি। হকাথায় খুাঁজশর্ পর্ািকশক পাওয়া যাশব, 
জাভনশয় হদব। ভকন্তু আমাশদর পাথরচাপা কপার্,  াশির মুশোয় হপশয়ও িাশক ধশর 
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আনশি পারর্াম না ভবজয়ভির্ক হথশক বভিি  র্াম। এই  র্ ভগশয় আমাশদর গি 
রাশির অযাডশিিার বৃোে িায়া হ ামস। ভরশপাশেলর মশিা ভরশপােল আজ ভদশি হপশরভি–
ভনশ্চয় িা মানশব। অশনক কথাই হিামার কাশি এশকবাশরই অপ্রাসভিক মশন  শি 
পাশর। ভকন্তু আভম দরকাভর অদরকাভর সব ঘেনাই ভববৃি করর্াম, যাশি িুভম ভনশজর 
ভবচারবুভদ্ধ খাাঁভেশয় উভচি ভসদ্ধাশে হপৌঁশিাশি পাশরা। সভিযই অশনকো এশগাশি হপশরভি। 
বযাভরমুরশদর র সয অশনকাংশ পভরষ্কার  শয় এশসশি, হকননা ওশদর হমাভেি জানা হগশি। 
ভকন্তু ভবভচত্র বাভসন্দা এবং ভবভবধ র সয সশমি জর্া এখনও দুশয়ই রশয় হগর্। পশরর 
বাশর  য়শিা এ-বযাপাশর ভকভিৎ আশর্াক ভনশক্ষপ করশি পারব। সবশচশয় িাশর্া  য়, 
যভদ িুভম ভনশজই চশর্ আশসা। 
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ডক্টর ও়োেসযনর ডা়োভর কর্য  উদৃ্ধভি 
 
শার্লক হ ামসশক প্রথম ভদশক হযসব ভরশপােল পাভেশয়ভির্াম, হসই হথশকই উদৃ্ধি কশর 
এশসভি এই পযলে। ভববরশণর এমন এক জায়গায় এখন হপৌঁশিভি হয এই পদ্ধভি বজলন 
করা িাড়া উপায় হনই। এখন হথশক হফর সৃ্মভির ওপর ভনিলর করব, ডায়াভরর সা াযযও 
হনব। হরাজ ভদনপভঞ্জ ভর্খিাম িখন। কশয়কো পৃষ্ঠা হুবহু িুশর্ ভদভে নীশচ। সৃ্মভিপশে 
ভচরিশর মুভদ্রি  শয় হগশি হযসব দৃশয, ডায়াভরশি হর্খা ভবস্তাভরি বণলনার মাধযশম ভফশর 
যাওয়া যাক িার মশধয। কশয়ভদর হপিশন ভনষ্ফর্ িুশোিুভে এবং জর্ার বুশক অনযানয 
ভবভচত্র অভিজ্ঞিার পশরর সকার্ হথশক শুরু করা যাক ভদনপভঞ্জর বণলনা। 
 
অশক্টাবর ১৬।–কুয়াশােন্ন, অনুজ্জ্বর্ ভদবস। বৃভষ্ট পড়শি ভঝরভঝর কশর। হঝাশড়া  াওয়ায় 
কুের্ী পাভকশয় িুেশি রাভশ রাভশ হমঘ, হঢশক হফশর্শি বাস্কারভির্। মাশঝ মাশঝ হমঘ 
সশর যাশে, জর্ার ধু-ধু দৃশয হদখা যাশে, পা াশড়র ধাশর ধাশর। শীণল রুশপাভর্ ভশখা 
হচাশখ পড়শি, বহু দূশরর হগার্াকার প্রস্তরখশের জশর্-হিজা ভদকগুশর্ায় আশর্া পড়ায় 
চকচক করশি। ভবষণিা বাইশর এবং ভিিশর। কার্ রাশির উশেজনার পর মুষশড় 
পশড়শিন বযারশনে। আমারও বুশকর মশধয হযন একো পাথর হচশপ রশয়শি মশন  শে; 
একো সদাজাগ্রি ম া ভবপদ হয আসন্ন এইরকম একো অবণলনীয় অনুিূভি সোর সশি 
ভমশশ রশয়শি–ভবপদো হয কী, িা জাভন না। হসইজশনযই অনুিূভিো এি িয়ংকর। 
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এ-রকম অনুিূভিশি আেন্ন  ওয়ার মশিা কারণও ভক ঘশেভন? একোর পর একো 
ঘেনা ঘশে চশর্শি। প্রশিযকো ঘেনার মশধয অমিশর্র সংশকি হের পাভে। ফযাভমভর্ 
ভকংবদভেশি। যা-যা বর্া  শয়শি, ভেক হসইিাশবই মারা হগশর্ন বাস্কারভির্  শর্র 
পূবলিন বাভসন্দা। চাভষশদর মুশখ ঘন ঘন হশানা যাশে একো ভরশপােল জর্ার বুশক অদু্ভি 
একো প্রাণীশক নাভক হদখা যাশে নিুন কশর। দু-বার আভম ভনশজর কাশন  াউশন্ডর 
হঘউ-হঘউ ডাশকর মশিা আওয়াজ শুশনভি। অথচ িা অভবশ্বাস এবং অসম্ভব। হকননা এ-
বযাপার প্রকৃভির সাধারণ ভনয়ম বভ িূলি। পাশয়র িাপ হফশর্ যায় এবং দীঘল ভবর্াপ-ধ্বভন 
ভদশয় আকাশ বািাস িভরশয় হিাশর্, এমন হপ্রি-কুকুশরর অভস্তত্ব কল্পনা করা যায় না। 
হেপর্েন ভবশ্বাস করশি পাশরন কুসংস্কার, মভেমারও করশি পাশরন; ভকন্তু আমার 
হিিশর কােজ্ঞান বশর্ একো বস্তু আশি। এসব বযাপার ভবশ্বাস করার পাত্র আভম নই। 
করশি  শর্ চাভষশদর পযলাশয় হনশম আসশি  য়। এরা শুধু ভপচাশ কুকুশরর অভস্তত্বই 
ভবশ্বাস কশর না–আরও একধাপ এভগশয়শি–নরক  াউশন্ডর মুখ আর হচাখ হথশক নরকাভি 
ভবেুভরি  শিও হদশখশি। এসব গার্গল্প হ ামস কান হপশিও শুনশব না। আভম িারই 
প্রভিভনভধ। ভকন্তু ঘেনাশকই-বা অস্বীকার কভর কী কশর। ভনশজর কাশন জর্ার বুশক 
কুকুরোর ডাক আভম শুশনভি। এমনও  শি পাশর সভিযই  য়ি একো ভবশার্  াউন্ড 
িাড়া আশি জর্ায়। হসশক্ষশত্র অশনক ভকিুরই সংগি বযাখযা সম্ভব। ভকন্তু  াউন্ডো রু্ভকশয় 
থাশক হকাথায়? খাবার পায় হকাশেশক? হকাথা হথশক িার আভবিলাব? ভদশনর হবর্াই-বা 
িাশক হকউ হদশখভন হকন? অস্বািাভবক বযাখযার মশিা স্বািাভবক বযাখযার মশধযও হদখা 
যাশে ভবস্তর অসংগভি হথশক যাশে।  াউশন্ডর বযাপার িাড়াও আরও কিকগুশর্া ঘেনা 
ভকন্তু অ র  হজশগ রশয়শি মশনর মশধয; হযমন, র্ন্ডশন মানুষ হচাশরর আভবিলাব, 
িযাকড়াগাভড়র মশধয হসই হর্াকো, জর্া সম্পশকল সযার হ নভরশক হুাঁভশয়ার-পত্র। এগুশর্া 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

188 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

হিা বাস্তব ঘেনা এবং  য়শিা হকাশনা ভ নিষী বনু্ধর কীভিল শত্রুর কীভিলও  শি পাশর। 
হসই সুহৃদ অথবা শত্রুভে এখন হকাথায়? র্ন্ডশনই আশি, না আমাশদর হপিন হপিন 
এখাশনও জুশেশি? জর্ার পা াড়চুশড়ায় হয-আগন্তুকশক আভম হদশখভি–এই ভক হসই 
হর্াক? 
 
হর্াকোশক পর্শকর জনয হদশখভি ভেকই, ভকন্তু কিকগুশর্া দবভশষ্টয  র্ফ কশর বর্শি 
পাভর। এখাশন যাশদর হদশখভি, হযসব প্রভিশবশীশদর সশি আর্াপ  শয়শি িাশদর কাশরার 
মশিাই এশক হদখশি নয়। ভবভচত্র হসই মূভিল হেপর্েশনর হচশয় অশনক ঢযাঙা, 
ফ্ৰাের্যাশন্ডর হচশয় অশনক কৃশ। বযাভরমুর  শর্ও  শি পারি, ভকন্তু িাশক হিা আমরা 
হপিশন হফশর্ এশসভির্াম। হস হয আমার হপিন হনয়ভন, হস-ভবষশয় আভম ভনভশ্চি। 
র্ন্ডশন হয অজ্ঞাি বযভক্তভে হফউশয়র মশিা হর্শগভির্ হপিশন, এখাশনও হস ঘুরশি হপিন 
হপিন। মু ূশিলর জশনযও িার নজরবভন্দর বাইশর আমরা হযশি পাভরভন। হর্াকোশক 
ধরশি পারশর্ ভকন্তু সব সমসযার সমাধান  শয় হযি। সবলশভক্ত ভদশয় এখন আভম হসই 
হচষ্টাই করব। 
 
প্রথশমই িাবর্াম, সযার হ নভরশক বভর্ আমার পভরকল্পনার বৃোে। িারপর হিশব 
হদখর্াম ওাঁশক ভকিু না-বর্াই িাশর্া। ভনশজই যা পাভর করব। ভঝম হমশর রশয়শিন 
িদ্রশর্াক। সদা অনযমনস্ক। জর্ার বুশক অপাভথলব হসই ভচৎকাশর অদু্ভিিাশব নাড়া 
হখশয়শি স্নায়ু। ওাঁর উদশবগ আর বাড়াব না। ভনশজই যা পাভর করব। 
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আজ সকাশর্ হেকফাে খাওয়ার পর হিাট্ট একো নােক  শয় হগর্। সযার হ নভরর সশি 
ভনভরভবভর্শি কথা বর্শি চাইর্ বযাভরমুর। পড়ার ঘশর ভগশয় দরজা বন্ধ করশর্ন দু-জশন। 
হবশ ভকিুক্ষণ একর্া বশস রইর্াম ভবভর্য়াডল-রুশম। চড়া গর্ায় কথা কাোকাভে শুনর্াম 
কশয়কবার। হবশ বুঝর্াম হকান খাশি বইশি আশর্াচনা। ভকিুক্ষণ পর দরজা খুশর্ ধশর 
আমাশক ডাকশর্ন বযারশনে। 
 
বর্শর্ন, বযাভরমুশরর ধারণা ওশক আঘাি হদওয়া  শয়শি। স্ব-ইোয় গুপ্ত কথা ফাাঁস 
করার পর শযার্কশক িাড়া করাো আমাশদর ভেক  য়ভন। 
 
অিযে ফযাকাশশ, ভকন্তু অিযে সংযিিাশব দাাঁভড়শয় থাকশি হদখর্াম বাের্ারশক। 
 
বর্শর্, কথাো  য়শিা একেু গরমিাশবই বশর্ভি। িার জশনয ক্ষমা করশবন, সযার। ভকন্তু 
আজ সকাশর্ যখন শুনর্াম সারারাি হসর্শডনশক িাড়া কশর বাভড় ভফশরশিন, খুব 
অবাক  শয় হগর্াম। এমভনশিই অশনক দুশিলাগ িাশক হপা াশি  শে আমাশদর িারা হস-
দুশিলাগ বাড়ুক, এো আভম চাইভন। 
 
বযারশনে বর্শর্ন, স্ব-ইোয় যভদ বর্শি, িা শর্ ভকন্তু বযাপারো অনযরকম দাাঁড়াি। ভকন্তু 
কথাো আমাশদর হেশন বার করশি  শয়শি–এমন পভরভস্থভিশি হফশর্ভির্াম হয িুভম, 
মাশন, হিামার স্ত্রী না-বশর্ পাশরভন। 
 
আভম িাবশিও পাভরভন হসই সুশযাগ আপভন হনশবন–সযার হ নভর, সভিযই আভম িাভবভন? 
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হর্াকো সমাজ-শত্রু। সাধারশণর কাশি ভবপজ্জনক। বহু বাভড় িভড়শয়-ভিভেশয় রশয়শি 
জর্ার ভনজলন জায়গায়। এ-হর্াশকর পশক্ষ অসাধয ভকিুই হনই। মুখখানা হদখশর্ই িা 
হবাঝা যায়। হযমন ধশরা, ভম. হেপর্েশনর বাভড়। রুশখ দাাঁড়াশনার মশিা উভন িাড়া 
হসখাশন হকউ হনই। এ-হর্াকশক িার্াচাভব ভদশয় না-রাখা পযলে এ-িোশের হকউ 
ভনরাপদ নয়। 
 
সযার, কাশরা বাভড়শি ও ঢুকশব না। আভম আপনাশক কথা ভদভে। এশদশশর আর কাশরা 
অভনষ্ট ওর িারা  শব না। সযার হ নভর, ভবশ্বাস করুন, আর ক-ভদশনর মশধয সব বযবস্থা 
 শয় যাশব ও দভক্ষণ আশমভরকা রওনা  শব। িগবাশনর হদা াই সযার, হসর্শডন এখনও 
হয জর্ায় আশি, পুভর্শশক জানাশবন না।  য়রান  শয় জর্ার ভদশক যাওয়া ওরা বন্ধ 
কশরশি। জা াজ না-আসা পযলে ভনভশ্চে মশন ওখাশন এই কো ভদন ও থাকশি পারশব। 
পুভর্শশক এ-খবর হদওয়া মাশন আমাশক আর আমার স্ত্রীশকও ঝাশমর্ায় হফর্া। সযার, 
আমার ভবশশষ অনুশরাধ, পুভর্শশক ভকিু জানাশবন না। 
 
ওয়ােসন কী বশর্? 
 
কাাঁধ ঝাাঁভক ভদশয় বর্র্াম, হদশিাড়াই যভদ  য়, করদািাশদর ঘাড় হথশক একো হবাঝ 
হনশম যাশব। 
 
যাওয়ার আশগ যভদ কাশরা ওপর চড়াও  য়? 
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সযার, ও-ধরশনর পাগর্াভমর ধার ভদশয় ও এখন যাশবন না। ও যা চায়, সব ভদশয়ভি। 
এখন নিুন অপরাধ করা মাশনই রু্ভকশয় থাকার জায়গার খবর পুভর্শশক জাভনশয় 
হদওয়া। 
 
িা সভিয, বর্শর্ন সযার হ নভর। ভেক আশি, বযাভরমুর। 
 
িগবান আপনার িাশর্া করশবন, সযার, অের হথশক ধনযবাদ জানাভে। হসর্শডন হফর 
ধরা পড়শর্ আমার স্ত্রী হস-ধাো আর সামশর্ উেশি পারশব না। 
 
আমার হযন মশন  শে গুরুির অপরাশধ প্রশরাচনা হজাগাভের্, অসৎ কাশজ সা াযয 
করভি, িাই না ওয়ােসন? ভকন্তু সব কথা হশানার পর ওশক ধভরশয় ভদশিও ইশে করশি 
না। বযাপারো িা শর্ এইখাশনই চুশক হগর্, বযাভরমুর। ভেক আশি, এখন আসশি পাশরা। 
 
িাঙা িাঙা দু-চারশে কৃিজ্ঞিার কথা শুভনশয় ঘুশর দাাঁড়ার্ বযাভরমুর, ভকন্তু হগর্ না। ভিধায় 
পড়র্ হযন। িারপর ভফশর এর্। 
 
সযার, অশনক দয়া করশর্ন আপভন। প্রভিদাশন আমার ভকিু করা উভচি। একো বযাপার 
আভম জাভন। আশগই  য়শিা বর্া উভচি ভির্, ভকন্তু হজশনভি িদে হশষ  শয় যাবার 
অশনক পশর। মরজগশির হকাশনা নশ্বর মানুষশক এ-কথা আজও বভর্ভন। বযাপারো 
িাগয ীন সযার চার্লশসর মৃিুযর বযাপাশর। 
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িড়াক কশর একই সাশথ র্াভফশয় দাাঁভড়শয় উের্াম আভম এবং বযারশনে। িুভম জাশনা 
কীিাশব মারা হগশিন উভন? 
 
না, সযার; িা জাভন না। িা শর্? 
 
ওইরকম একো সমশয় হগশে দাাঁভড়শয়ভিশর্ন হকন, িা জাভন। একজন মভ র্ার সশি 
হদখা করশি ভগশয়ভিশর্ন। 
 
মভ র্ার সশি হদখা করশি ভগশয়ভিশর্ন! উভন? 
 
আশজ্ঞ  যাাঁ। 
 
মভ র্াভের নাম? 
 
নামো বর্শি পারব না, িশব নাশমর আদযক্ষর বর্শি পারব। এর্ এর্ (L. L.)–এই 
িাাঁর নাশমর প্রথম দুশো অক্ষর। 
 
বযাভরমুর, কী কশর জানশর্ িুভম? 
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সযার হ নভর, সকার্শবর্া আপনার কাকা একো ভচভে হপশয়ভিশর্ন। হরাজই অশনক ভচভে 
আসি ওাঁর নাশম। পাাঁচজশনর দুঃখদুদলশায় বুক ভদশয় পড়শিন বশর্, হকউ ভবপশদ 
পড়শর্ই িুশে আসি। ভদর্শখার্া দরাজ ভিশর্ন বশর্ সবাই শ্রদ্ধািভক্ত করি। হসভদন 
সকাশর্ ভকন্তু ঘেনাক্রশম এশসভির্ একোই ভচভে। িাই আমার নজশর এশসভির্ খামো। 
ভেকানা ভর্শখশি একজন মভ র্া, পাভেশয়শি কুমশব হট্রভস হথশক। 
 
িারপর? 
 
এ ভনশয় আর িাভবভন। িাবিামও না। ভকন্তু িাবশি  র্ স্ত্রীর জশনয। সযার চার্লশসর 
মৃিুযর পর হথশক ওাঁর পড়ার ঘর একদম সাফ করা  য়ভন।  প্তাকশয়ক আশগ আমার স্ত্রী 
ভগশয়ভির্ পভরষ্কার করশি। আগুশনর চুভের হপিন ভদশক হদখশি পায় একো হপাড়া 
ভচভের িাই পশড় আশি। ভচভের হবভশর িাগই পুশড় িাই  শয় হগশি, ভকন্তু একো হকাশণ 
হশষ পযলে আগুন হপৌঁশিায়ভন। কাশর্া  শয় হগশর্ও ধূসর হর্খাো হকাশনামশি পড়া যায়। 
একো ভচভের পুনশ্চ বশর্ই মশন  র্। হর্খাো এই : আপভন প্রকৃি িদ্রশর্াক বশর্ই 
ভমনভি করভি দয়া কশর এই ভচভে পুভড়শয় হফর্শবন এবং ভেক দশোর সমশয় হগশে 
 াভজর থাকশবন। ির্ায় সই করা  শয়শি নাশমর আদযক্ষর ভদশয় এর্. এর্ (L. L.)। 
 
ভচভের হকাণো কাশি আশি? 
 
আশজ্ঞ না। পড়বার পশরই গুাঁভড়শয় হগশি। 
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একই  াশির হর্খায় হর্খা হকাশনা ভচভে আশগ হপশয়ভিশর্ন সযার চার্লস? 
 
আভম হিা সযার ভচভেো হিমনিাশব হদশখ রাভখভন। একখানা ভচভে এশসভির্ বশর্ই হচাশখ 
পশড়ভির্। 
 
এর্. এর্. (L. L.) বর্শি কাশক হবাঝায় বর্শি পাশরা? 
 
আশজ্ঞ, না। ও-বযাপাশর আপনার মশিা আভমও অজ্ঞ। িশব আমার ভবশ্বাস মভ র্াভেশক 
যভদ পাওয়া যায়, সযার চার্লস মারা হগশিন কীিাশব, িাও জানা যাশব। 
 
বযাভরমুর, এ-রকম গুরুত্বপূণল একো িথয িুভম এিভদন হচশপ হরশখভিশর্ হকন বুঝশি 
পারভি না। 
 
সযার, এর ভেক পশরই শুরু  র্ আমাশদর ভনশজশদর দুনদলব। িা িাড়াও ধরুন, সযার 
চার্লসশক আমরা দুজশন আেভরক িাশর্াবাসিাম আমাশদর জশনয কম কশরনভন উভন 
বযাপারো খুাঁভচশয় িুর্শর্ ওাঁর মির্ ভক ভকিু  শব? িা িাড়া একজন মভ র্া জভড়শয় 
রশয়শি এর মশধয। যিই িশর্া  ই না হকন আমরা— 
 
ওাঁর সুনাম কু্ষণ  ি, এই হিা? 
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আশজ্ঞ  যাাঁ। র্াি ভকিুই  ি না। ভকন্তু আপনারা আজ অশশষ দয়া হদভখশয়শিন। িাই 
িাবর্াম বযাপারো আপনাশদর না-বর্শর্ অনযায়  শব। 
 
হবশ কশরি বযাভরমুর, এবার এশসা। 
 
বাের্ার ভবশদয়  শিই আমার ভদশক ভফরশর্ন সযার হ নভর। 
 
ওয়ােসন, অন্ধকাশর নিুন আশর্া হদখা যাশে। কীরকম বুশঝশিন? 
 
অন্ধকার ফসলা না  শয় আরও ঘন  র্ মশন  শে। 
 
আমারও িাই মশন  শে। ভকন্তু এই এর্. এর্. (L. L.) নামধারী মভ র্াভেশক খুাঁশজ বার 
করশি পারশর্ অন্ধকার হবশ খাভনকো পভরষ্কার  ি। এইেুকুই র্াি। জানা হগর্, অশনক 
ঘেনাই হজশন বশস আশি একজন িাশক এখন হপশর্  য়। কী করা উভচি বরু্ন হিা? 
 
একু্ষভন হ ামসশক সব জানাশনা উভচি। ও হয-সূত্র খুাঁজশি,  য়শিা এর মশধযই িা 
রশয়শি। এ-খবর হপশর্  য়শিা চশর্ও আসশি পাশর। 
 
িৎক্ষণাৎ ঘশর হগর্াম। সকাশর্র কথাবািলা ভর্শখ হ ামশসর জশনয ভরশপােল দিভর 
করর্াম। ভনশ্চয় ইদানীং খুব বযস্ত রশয়শি হস। হকননা হবকার ভিে হথশক ওর হয 
ভচরকুে পাভে, িা 
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অিযে সংভক্ষপ্ত। আমার ভরশপােল ভনশয় হকাশনা মেবয হনই, এমনকী হয হদৌিযকাযল ভনশয় 
হ থায় আগমন–হস-বযাপাশরও হকাশনা উশেখ হনই। ভনশ্চয় হসই ব্ল্যাকশমভর্ং হকস ভনশয় 
নাওয়া-খাওয়া িুশর্শি। ভকন্তু সবলশশষ এই সংবাদ অবশযই িার মশনাশযাগ আকষলণ 
করশব এবং নিুন কশর এ-হকশস আগ্র  সৃভষ্ট করশব। এ সমশয় ওশক এখাশন হপশর্ 
বাাঁচিাম। 
 
অশক্টাবর ১৭। —আজ সারাভদন ধশরই ঝুপ ঝুপ কশর বৃভষ্ট পড়শি। খসখস আওয়াজ 
উেশি আইভির্িায়, ির ির কশর জর্ পড়শি ঘশরর িাদ হবশয়। িাবভির্াম ভবষাদমাখা 
জর্ার কনকশন োন্ডায় কীিাশব মাথা গুাঁশজ আশি কশয়ভদ হবচারা। িাউভন বর্শি ভকিুই 
হিা হনই ওখাশন। সভিযই হবচারা অপরাধ যাই করুক না হকন, প্রায়ভশ্চে স্বরূপ 
হিাগাভেও কম  শে না। িারপর অজ্ঞাি হসই বযভক্তর কথা মশন পড়র্–র্ন্ডশনর 
িযাকড়াগাভড়র জানর্ায় যার মুখ হদশখভি, জর্ার পা াশড়র চুশড়ায় চাাঁশদর পেিূভমকায় 
যার মূভিল হদশখভি। এও ভক পর্ািশকর সন্ধাশন  শনয  শয় ঘুরশি জর্ায়? অন্ধকাশরর 
মানব হসশজ অিি প্র রা চাভর্শয় যাশে ভনশজশক অদৃশয হরশখ? সশন্ধ  শর্ গাশয় বষলাভি 
চাভপশয় হবভরশয় পড়র্াম কাদা পযাাঁচশপশচ জর্ার বুশক। অজস্র কাশর্া কল্পনা উাঁভক ভদশি 
র্াগর্ মশন। বুক চাপড়াশনা শশব্দ  া াকার িুশর্ ভশস ভদশয় কাশনর পাশ ভদশয় হবভরশয় 
হযশি র্াগর্ দামার্ বািাস, ঝমাঝম শশব্দ বৃভষ্ট আিশড় পড়শি র্াগর্ মুশখ। সুভবশার্ 
ভগ্রমশপন পশে এখন হয যাশব, স্বয়ং ভবধািা িাড়া িাশক আর হকউ বাাঁচাশি পারশব না–
হকননা উাঁচু উাঁচু চাশষর জভম পযলে এখন বাদা  শয় ভগশয়শি। কৃষ্ণকাশর্া হয পা াড়-
চুশড়ায় সন্ধানী প্র রীশক একাকী হদশখভির্াম, ভগশয় উের্াম হসই পা াশড়–ককলশ দংোর 
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শীষলশদশশ দাাঁভড়শয় দৃভষ্ট সিার্ন করর্াম ভবষাদ-িাওয়া ধু-ধু প্রােশরর ওপর। বাদার 
অমসৃণ উোর্ বুশকর ওপর মুহুমুলহু আিশড় পড়শি দুরে বৃভষ্ট এবং অিযাশ্চযল 
পা াড়শশ্রভণর আড়ার্ হথশক সার ভদশয় প্রকাে পুষ্পমার্ার মশিা হবভরশয় আসশি হেেরঙা 
হমশঘর পর হমঘ–আপন িাশর হযন ঝুশর্ পশড়শি িরিাভয়ি ভনসগলদৃশশযর মাথার ওপর। 
অশনক দূশর বাাঁ-ভদশক কুয়াশার মশধয ভদশয় হদখা যাশে বাস্কারভির্  শর্র যমজ োওয়ার 
সরু সরু  শয় উশে রশয়শি গািপার্ার মাথায়। পা াশড়র গাশয় প্রানগভি াভসক 
কুভেরগুশর্া িাড়া মানুশষর ভচহ্ন বর্শি হকবর্ ওই যমজ োওয়ার। দু-রাি আশগ এ-
জায়গায় ভনঃসি হয-মানুষভেশক হদশখভি, হকাথাও িার ভেভক পযলে হদখা যাশে না। 
 
হফরার পশথ হদখা  শয় হগর্ ডক্টর মভেলমাশরর সাশথ। উভন আসশিন ওাঁর এক হঘাড়ার 
 ার্কা গাভড় কশর ভফরশিন ফাউর্ মায়াশরর একো চাভষবাভড় হথশক। ভনিয আমাশদর 
হখাাঁজখবর হনন উভন, একভদনও বাদ যায় না। গাভড়শি হেশন িুর্শর্ন আমাশক এভগশয় 
ভদশর্ন বাভড়র ভদশক। িদ্রশর্াক খুব ভবচভর্ি রশয়শিন হদখর্াম। ওাঁর খুশদ স্পযাভনশয়র্ 
কুকুরো ভনশখাাঁজ  শয়শি। বাদায় ভগশয়ভির্, আর হফশরভন। যথাসম্ভব সান্ত্বনা ভদর্াম বশে, 
ভকন্তু হচাশখর সামশন িাসশি র্াগর্ ভগ্রমশপন পশের হসই দৃশয–িভর্শয় যাশে আস্ত 
একো হঘাড়া। হবশ বুঝর্াম, পুাঁচশক কুকুরশক ই জীবশন আর হদখশি পাশবন না ডক্টর 
মভেলমার। 
 
এবশড়াশখবশড়া রাস্তার ওপর ভদশয় র্াফাশি র্াফাশি গাভড় িুেশি। আভম বর্র্াম, িাশর্া 
কথা, মভেলমার, গাভড়  াাঁভকশয় অশনক জায়গাশিই হিা হযশি  য় আপনাশক। হযখাশন 
হযখাশন যান, হসখানকার সবাইশক হচশনন? 
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প্রায়। 
 
নাশমর আদযক্ষর এর্. এর্. (L…L.)–এমভন হকাশনা মভ র্াশক জাশনন? 
 
ভমভনে কশয়ক িাবশর্ন মভেলমার। বর্শর্ন, না। ভজপভস আর কুভর্কাভমনশদর খবর আভম 
ভদশি পারব না। িশব চাভষ আর িদ্র হগরস্তশদর মশধয এমন হকউ হনই যার নাশমর 
আদযক্ষর এর্. এর্. (L. L.)। আো, দাাঁড়ান হিা হদভখ, বশর্ একেু হিশব ভনশর্ন। র্রা 
র্ায়শন্সর নাশমর আদযক্ষর এর্. এর্. (L. L.) ভকন্তু হস িি থাশক কুমশব হট্রভসশি। 
 
হক হস? 
 
ফ্ৰযাের্যাশন্ডর হমশয়। 
 
হস কী? ভিভেয়ার্ ফ্ৰযাের্যান্ড? 
 
 যাাঁ। বাদায় হস্কচ করশি আসি একজন আভেলে। নাম, র্ায়ন্স। িাশকই ভবশয় কশর 
হমশয়ভে। হশষকাশর্ হদখা হগর্ হর্াকো অিযে অসাধু এবং বশড়া গার্াগার্ হদয় বউশক 
হফশর্ পার্ায় একভদন। যদূর শুশনভি হদাষো িার একার নয়। অমশি ভবশয় করার দরুন 
এবং আরও দু-একো কারশণ হমশয়র ওপর খি স্ত  শয় ওশে বাবা হকাশনা সম্পকলই 
রাখশি চায়ভন। বাপ আর স্বামী দুই-ই সমান–মাঝখান হথশক কপার্ পুড়র্ হমশয়ভের। 
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আশি কীিাশব? 
 
মশন  য় নামমাত্র একো িািা হদয় বুশড়া ফ্ৰযাের্যান্ড। োকার পভরমাণো খুব হবভশ নয়, 
হকননা, ভনশজর খরচ িি কম নয়। অপরাধ যাই কশর থাকুক না হকন, এিাশব হমশয়ো 
কষ্ট পাক হকউ চায় না। খবরো িভড়শয় পড়ায় অশনশকই িাই হস্বোয় এভগশয় এশসভির্। 
সিাশব যাশি দু-পয়সা হরাজগার করশি পাশর, িার একো বযবস্থা পাাঁচজশন কশর হদয়। 
এই পাাঁচজশনর মশধয হেপর্েন আশিন, সযার চার্লস ভিশর্ন, আভম ভনশজও যা হপশরভি 
ভদশয়ভি। োইপরাইভেং কারবাশর ঢুভকশয় হদওয়া  শয়শি হমশয়ভেশক। 
 
এি প্রশশ্নর কারণ জানশি চাইশর্ন ডাক্টার, ভকন্তু আভম অনয কথায় হকৌিূ র্ চভরিাথল 
করর্াম–আসর্ কথা িাঙর্াম না। হগাপন কথা পাাঁচকান কশর র্াি হনই। কার্ সকাশর্ই 
আভম কুমশব-হট্রভস হকাথায় খুাঁশজ বার করব। যভদ হদভখ ভমশসস র্রা র্ায়ন্স িদ্রমভ র্া 
সশন্দ জনক চভরশত্রর, র সয শৃঙ্খশর্র একো বযাপার অেি িাশর্ািাশবই পভরষ্কার করা 
যাশব। হপাঁভচশয় হপাঁভচশয় আমায় ভবেি কশর িুর্শিই খুব স জিাশব শুধু ভজশজ্ঞস 
কশরভির্াম, ফ্ৰযাের্যাশন্ডর কশরাভে হকান হশ্রভণর। বযস, বাভক রাস্তাো কশরাভে-ভবজ্ঞান িাড়া 
আর হকাশনা কথাই শুনর্াম না। শার্লক হ ামশসর সশি বৃথাই এিভদন কাোইভন। 
 
বািযভবকু্ষি এবং ভবষণ এই ভদনভেশি আর একভে ঘেনা ঘশেশি। এইমাত্র বযাভরমুশরর 
সশি আমার ভকিু কথা  র্।  াশি আর একো হজারাশর্া িাস হপর্াম, হঝাপ বুশঝ হকাপ 
মারব। 
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ভডনার হখশয় হগশর্ন ডক্টর মভেলমার। খাওয়ার পর সযার হ নভরর সশি িাস ভনশয় 
এক াি একাশে হখর্শর্ন। র্াইশেভরশি আমার কভফ ভনশয় এর্ বাের্ার। হসই সুশযাশগ 
কশয়কো কথা ভজশজ্ঞস করর্াম। 
 
বর্র্াম, ওশ  হিামার সম্বন্ধী রত্নভে ভবদায় ভনশয়শি, না এখনও বাদায় ওি হপশি আশি? 
 
জাভন না, সযার। িগবান করুন হযন এবার ভবশদয়  য়–যি রাশজযর ঝাশমর্া র্যাশজ হবাঁশধ 
এশনশি! ভিন ভদন আশগ খাবার হরশখ এশসভির্াম, িারপর হথশক আর খবর পাইভন। 
 
হদখা  য়ভন? 
 
আশজ্ঞ না। িারপর ওভদশক ভগশয় হদশখভি খাবার হনই। 
 
িা শর্ ভনশ্চয় এখাশনই এখনও আশি? 
 
হসইরকম মশন  শব সযার, যভদ না অনয হর্াকো ভনশয় ভগশয় থাশক। 
 
হোাঁশের কাশি এশস থমশক হগর্  াশির কভফ-কাপ, ভবস্ফাভরি হচাশখ হচশয় রইর্াম 
বযাভরমুশরর ভদশক। 
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িুভম জাশনা এখাশন অনয একো হর্াক আশি? 
 
আশজ্ঞ,  যাাঁ; বাদায় আশরকো হর্াক আশি। 
 
হদশখি িাশক? 
 
আশজ্ঞ , না। 
 
িা শর্ জানশর্ কী কশর? 
 
ভদনসাশিক ভক িারও আশগ হসর্শডন বর্ভির্। এ-হর্াকোও রু্ভকশয় আশি ভকন্তু হস 
কশয়ভদ নয়, আমার যদূর মশন  য়। এসব আমার হমাশেই িাশর্া র্াগশি না, ডক্টর 
ওয়ােসন একদম িাশর্া র্াগশি না। আচমকা আিীে আশবশগ হযন হফশে পশড় 
বাের্ার। 
 
বযাভরমুর কথা হশাশনা আমার! এ-বযাপাশর হিামার মভনশবর স্বাথল হদখা িাড়া আমার 
হকাশনা গরজ হনই। এশসভি শুধু িাশক সা াযয করশি হকাশনা উশদ্দশয হনই। খুশর্ 
বর্র্া— 
 
কী হিামার িাশর্া র্াগশি না। 
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ভিধায় পড়র্ বযাভরমুর। আশবগ হচশপ রাখশি না-পারার জশনয পস্তাশে মশন  র্, অথবা 
 য়শিা মশনািাব বযক্ত করার িাষাই খুাঁশজ পাশে না। 
 
অবশশশষ বাদার ভদশকর বৃভষ্ট-ভবশধৌি জানর্ার পাশন  াি িুশর্ বর্শর্ উশেভজি কশণ্ঠ 
হনাংরা একো ষড়যে চর্শি হকাথাও, শয়িাশনর কারসাভজ চর্শি ির্ায় ির্ায়  র্প 
কশর বর্ভি সযার! সযার হ নভর হফর র্ন্ডশন ভগশয় থাকশর্ সভিযই খুব খুভশ  িাম! 
 
ভকন্তু িয়ো কীশসর? 
 
সযার চার্লস কীিাশব মশরশিন হদখুন! কশরানার যাই বরু্ক না, ভজভনসো খুবই খারাপ! 
বাদার বুশক গিীর রাশি কীরকম আওয়াজ  য় ভনশ্চয় শুশনশিন। োকা ভদশয়ও সশন্ধর 
পর ওখাশন কাউশক পাোশি পারশবন না। িারপর ধরুন অদু্ভি হসই হর্াকো হকউ 
িাশক হচশন না, ভকন্তু ঘাপভে হমশর আশি বাদায়, নজর রাখশি সবভদশক। ওি হপশি 
আশি ভদশনর পর ভদন! কীশসর জশনয ওি হপশি আশি বর্শি পাশরন? জাশনন এর কী 
মাশন? মাশন একোই বাস্কারভির্ নামধারী কারুর রশক্ষ হনই! িাই বর্ভির্াম, সযার 
হ নভরর নিুন চাকরবাকর এশর্ বাাঁভচ। হযভদন আসশব, হসভদনই এ-বাভড় হিশড় পার্াব। 
 
আভম বর্র্াম, অদু্ভি হসই হর্াকো সম্বশন্ধ আর ভকিু বর্শি পারশব? হসর্শডশনর মুশখ 
ভকিু শুশনি? ও হদশখশি কী কশর হর্াকো? থাশক হকাথায়? 
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দু-একবার হদশখশি িাশক ভকন্তু হস বশড়া গিীর জশর্র মাি, ধরা হিাাঁওয়ার মশধয হনই। 
প্রথশম হিশবভির্ পুভর্শশর হর্াক, িারপর হদখর্ ভনশজই রু্ভকশয় হবড়াশে। যদ্র বুশঝশি, 
হর্াকো িদ্দরশর্াক। ভকন্তু রু্ভকশয় রু্ভকশয় কী হয কশর, ধরশি পাশরভন। 
 
হকাথায় রু্ভকশয় আশি? 
 
পা াশড়র গাশয় ওই হয পাথশরর কুভেরগুশর্া, হযখাশন হসকাশর্ হর্াক থাকি ওইখাশন! 
 
খাবার পায় হকাশেশক? 
 
হসর্শডন ভনশজর হচাশখ হদশখশি হর্াকোর ফাইফরমাশ খাশে একো হিাকরা। ভজভনসপত্র 
এশন হদয়। কুমশব হট্রভসশিই যায় ভনশ্চয় দরকার মশিা ভজভনস আনশি। 
 
ভেক আশি, বযাভরমুর! এ ভনশয় পশর আরও কথা বর্া যাশবখন। 
 
ভবশদয়  র্ বাের্ার। অন্ধকার জানর্ার সামশন ভগশয় দাাঁড়ার্াম আভম। ঝাাঁপসা কাশচর 
মশধয ভদশয় িাকার্াম দূশরর ঝশড়-নুশয়-পড়া গািপার্া আর িুেে হমঘমার্ার পাশন। 
ঘশরর হিির হথশকই রাশির হচ ারা যভদ এমভন দুদলাে  য়, বাদার মশধয হখার্া 
আকাশশর ির্ায় প্রস্তর-কুভেশরর  ার্ এখন কী? প্রবৃভের িাড়না কিখাভন প্রচে  শর্ 
মানুষ প্রকৃভির এই রুদ্রর্ীর্াশকও উশপক্ষা কশর অমন জায়গায় ঘাপভে হমশর থাকশি 
পাশর? কী হসই প্রবৃভে? কী উশদ্দশশয ভদশনর পর ভদন রাশির পর রাি এই অভিপরীক্ষা 
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ভদশয় যাশে র সযময় আগন্তুক? এমনকী হসই হগাপন অিীপ্সা যার জশনয এি কষ্ট স য 
কশর যাশে ভবরাম ীনিাশব? হয-হ াঁয়াভর্ আমার অণুশি পরমাণুশি ভমশশ ভগশয় ভনরের 
িেফভেশয় মারশি আমাশক, িার হকিভবনু্দ রশয়শি ভকন্তু বাদার ওই প্রস্তর কুভেশর। পণ 
করভি, র সয-জাশর্র হকশি হপৌঁিাব আর ভেক চভিশঘণ্টার মশধয! 
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পাহাড়িুযড়ার মানব 
 
আমার প্রাইশিে ডায়াভরর ভকিু অংশ উদৃ্ধি কশর গি পভরশেদ হশষ কশরভি। কাভ ভন 
১৮ অশক্টাবর পযলে হপৌঁশিশি। এই সময় হথশকই িয়ংকর পভরণভির ভদশক দ্রুি এভগশয় 
চশর্শি ভবভচত্র ঘেনার পর ঘেনা। পশরর কশয়কভদশনর বযাপার অভবশ্বাসযিাশব সৃ্মভিপশে 
দাগ হকশে বশস হগশি। ডায়াভরর সা াযয না-ভনশয়ই ভর্খশি পারব। দুশো অিযে 
গুরুত্বপূণল ঘেনা হযভদন আভবষ্কার করর্াম, কাভ ভনর হজর িুশর্ হনওয়া যাক িার পশরর 
ভদন হথশক। প্রথম ঘেনা  র্, হয-জায়গায় এবং হয-সমশয় সযার চার্লস মারা হগশিন, ভেক 
হসই জায়গায় এবং হসই সমশয় িার সশি হদখা করার জশনয অযাপশয়ন্টশমন্ট কশরভিশর্ন 
কুমশব হট্রভস ভনবাভসনী ভমশসস র্রা র্ায়ন্স। ভিিীয় ঘেনাো, পা াশড়র গাশয় হয প্রস্তুর-
কুভের, বাদার র সযজনক আিিায়ী ওি হপশি আশি িার মশধয। এশ ন দুশো ঘেনা 
জানবার পর হিশব হদখর্াম অন্ধকারােন্ন এই দুই হক্ষশত্র যভদ আশর্াকপাি করশি না-
পাভর, িা শর্ বুঝশি  শব,  য় বুভদ্ধ অথবা সা স এই দুশোর একোয় ঘােভি আশি 
আমার মশধয। 
 
ভমশসস র্ায়ন্স সম্বশন্ধ আশগর ভদন সন্ধযায় কী খবর সংগ্র  কশরভি, সযার হ নভরশক িা 
বর্বার সুশযাগ পাইভন। হকননা, অশনক রাি পযলে িাশসর আড্ডায় হমশি ভিশর্ন উভন 
ডক্টর মভেলমাশরর সশি। প্রািরাশ হখশি বশস বর্র্াম আমার আভবষ্কার কাভ ভন। ভজশজ্ঞস 
করর্াম, কুমশব-হট্রভসশি আমার সশি আসশি পারশবন ভক না। প্রথশম দারুণ উৎসা  
হদখাশর্ন। পশর দু-জশনই হিশব হদখর্াম, আভম একা হগশর্ই বরং ফর্ো িাশর্া  শি 
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পাশর। সাক্ষাৎকার যি ভশষ্টাচারসংগি  শব, খবর িিই কম পাব। সযার হ নভরশক িাই 
বাভড়শি হরশখ একাই রওনা  র্াম িদশে। একর্া হরশখ যাওয়ার জশনয ভবশবশকর দংশন 
অনুিব করর্াম অবশয, ভকন্তু উপায় কী। 
 
কুমশব-হট্রভসশি হপৌঁশি পাভকলন্সশক বর্র্াম হঘাড়া খুশর্ রাখশি। িারপর হবশরার্াম যাশক 
হজরা করব বশর্ এশসভি, হসই মভ র্াভের হখাাঁজখবর ভনশি। অনায়াশসই খুাঁশজ হপর্াম 
ভমশসস র্ায়শন্সর সাজাশনা হগাজাশনা আস্তানা। ভবনা িূভমকায় একজন পভরচাভরকা হিিশর 
ভনশয় হগর্ আমাশক। বসবার ঘশর একো হরভমংেন োইপ রাইোশরর সামশন বশস ভির্ 
এক মভ র্া। আভম ঢুকশিই র্াভফশয় দাাঁভড়শয় উের্ ভস্মি স্বাগি মুশখ। আমার অশচনা মুখ 
হদশখ অবশয  াভস ভমভর্শয় হগর্ পরক্ষশণই। হফর বসর্ হচয়াশর। ভজশজ্ঞস করর্ কী 
অভিপ্রায় আমার। 
 
ভমশসস র্ায়ন্স সম্পশকল প্রথশমই হয-িাপো আমার মশন দাগ হকশে বশস হগর্, িা  র্ 
িার অসামানয হসৌন্দযল। চুর্ আর হচাখ দুশোই  যাশজর্ বাদাশমর মিন উজ্জ্বর্ ভপির্বণল। 
গাশর্ যভদও অজস্র ফুে ফুে দাগ, ভকন্তু শযামা সুন্দরীর অিুর্নীয় গেরাশগর মশিাই িা 
রভক্তমািগন্ধক-হগার্াশপর মাশঝ সূক্ষ্ম হগার্াশপর আিার মিন। আবার বর্ভি, এ-রূপ 
হদখশর্ই রূশপর িাভরফোই আশগ হজশগ ওশে মশনর মশধয। িারপশরই জাগ্রি  য় 
সমাশর্াচনার ইশে। মুখোর মশধয হকাথায় হযন একো ত্রুভে হথশক ভগশয়শি যার ফশর্ 
অমন হসৌন্দযলও মাশে মারা ভগশয়শি। খুো সূক্ষ্মিাশব রু্ভকশয়ই আশি মুশখর হকাথাও, 
 য়শিা সূ্থর্ মুখিাশবর মশধয, অথবা  য়শিা হচাশখর কাভেশনযর মশধয, অথবা ভশভথর্ 
হোাঁশের মশধয। এসব ভচো অবশয পশর মাথায় এশসভির্। হসই মু ূশিল সশচিন ভির্াম 
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শুধু একো বযাপাশর অিযে রূপসী এক মভ র্ার সামশন এশসভি আভম এবং আমার 
আসার কারণো হস জানশি চাইশি। কী কভেন কাজ ভনশয় হয এশসভি, আশগর মু ূিল 
পযলে িা হৃদয়িম করশি পাভরভন। 
 
বর্র্াম, আপনার বাবাশক আভম ভচভন। 
 
খুবই হকৌশর্ ীন পভরচয়-পবল। িদ্রমভ র্া অভচরাৎ িা সমশঝ ভদর্ আমাশক। 
 
বর্শর্, বাবা আর আমার মশধয ভির্মাত্র ভমর্ হকাথাও হনই। আভম িার ধার ধাভর না। 
বাবার বনু্ধরাও আমার বনু্ধ নয়। সযার চার্লস বাস্কারভির্ এবং আরও কশয়কজন সহৃদয় 
বযভক্ত দয়া না-করশর্ অনা াশর মরশি  ি আমাশক বাবার ইশেও ভির্ িাই। 
 
সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র বযাপাশরই আপনার কাশি আভম এশসভি। 
 
ফুে ফুে দাগগুশর্া প্রকে  শয় ওশে িদ্রমভ র্ার গাশর্। 
 
োইপরাইোশরর উপর স্নায়ুদুবলর্ আঙুর্ হকাঁশপ ওশে িদ্রমভ র্ার। নািলাস  শয়শি। বর্শর্, 
ওাঁর সম্বশন্ধ আভম কী বর্ব বরু্ন? 
 
ওাঁশক আপভন ভচনশিন, নয় ভক? 
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আশগই বশর্ভি িার ঋণ হশাধ করশি পারব না। ভিভন কৃপা না-করশর্ ভনশজর পাশয় 
দাাঁড়াশি পারিাম না। 
 
ভচভে ভর্খশিন ওাঁশক? 
 
চভকশি হচাখ হিাশর্ন িদ্রমভ র্া, ভপির্ হচাশখ জাশগ কু্রদ্ধ চা ভন। 
 
শুশধায় িীক্ষ্ণ্ম কশণ্ঠ, এসব প্রশশ্নর উশদ্দশয কী? 
 
উশদ্দশয প্রকাশয হকশর্োভর এড়াশনা। ভবষয়ো  াশির বাইশর যাওয়ার আশগ িাই এখাশন 
ভজশজ্ঞস কশর হনওয়াই মির্। 
 
চুপ কশর রইর্ ভমশসস র্ায়ন্স। দারুণ ফযাকাশশ  শয় হগর্ মুখ। িারপর ভকিুো মভরয়া 
এবং উদ্ধিিাশব িাকার্ আমার পাশন। 
 
বর্শর্, ভেক আশি, জবাব হদব। বরু্ন, কী ভজশজ্ঞস করশবন? 
 
সযার চার্লসশক ভচভে ভর্খশিন? 
 
ওাঁর বদানযিা, অশনযর প্রভি দরদ হয আমাশক কিখাভন স্পশল কশরশি, িা হবাঝাশনার 
জশনয দু-একবার ভর্শখভি। 
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ভচভেগুশর্ার িাভরখ মশন আশি? 
 
না। হদখাসাক্ষাৎ কখশনা  শয়শি? 
 
দু-একবার  শয়শি। কুমশব-হট্রভসশি যখন এশসভিশর্ন, িখন। উভন অবসর জীবন যাপন 
করশিন। যা করশিন, হগাপশন করশিন ঢাকশঢার্ ভপভেশয় হর্াশকর উপকার করা পিন্দ 
করশিন না। 
 
হদখাসাক্ষাৎ আর ভচভে হর্খাশর্ভখ যভদ এিই কম  ি হিা আপনার সম্বশন্ধ এি খবর 
উভন হপশর্ন কী কশর হয এিখাভন উপকার কশর বসশর্ন? 
 
কভেন পভরভস্থভি। ভকন্তু জবাব হযন দিভর ভির্। 
 
আমার খারাপ অবস্থার খবর কশয়কজন িদ্রশর্াক রাখশিন। এাঁশদর একজন ভম. 
হেপর্েন। আমার প্রভিশবশী এবং সযার চার্লশসর ঘভনষ্ঠ বনু্ধ। অিযে সহৃদয় বযভক্ত। 
সযার চার্লস এাঁর মুশখই আমার দুঃশখর ইভি াস শুশনভিশর্ন। 
 
হবশ কশয়ক হক্ষশত্র দান-খয়রািো হেপর্েশনর  াি ভদশয়ই সারশিন সযার চার্লস, হস-
খবর আভম হপশয়ভির্াম। িাই িদ্রমভ র্ার কথার মশধয সশিযর হিাাঁয়াচ হপর্াম। 
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প্রশ্নবষলণ ভকন্তু চাভর্শয় হগর্াম, আপনার সশি হদখা করার জশনয সযার চার্লসশক কখশনা 
ভর্শখভিশর্ন? 
 
আবার জ্বশর্ উের্ ভমশসস র্ায়ন্স। 
 
হদখুন মশায়, এ হিা বশড়া অস্বািাভবক প্রশ্ন করশিন। 
 
দুঃভখি, মযাডাম, ভকন্তু আবার একই প্রশ্ন করভি। 
 
িা শর্ জবাব ভদভে–ভনশ্চয় না। সযার চার্লস হযভদন মারা যান হসভদনও না? 
 
মু ূশিলর মশধয মড়ার মশিা ফযাকাশশ  শয় হগর্ হক্রাধারুণ মুখখানা। শুষ্ক হোাঁে হনশড় 
বর্র্ হকাশনামশি, না। শুধু হোাঁেই নড়র্ শব্দ হবরুশর্া না। হচাখ ভদশয় হদখর্াম না 
বর্াো কান ভদশয় শুনর্াম না। 
 
বর্র্াম, ভনশ্চয় সৃ্মভি প্রিারণা করশি আপনাশক। আপনার হর্খা ভচভের একো র্াইন 
পযলে শুভনশয় ভদশি পাভর জানশবন। শুনশবন? আপভন প্রকৃি িদ্রশর্াক বশর্ই ভমনভি 
করভি দয়া কশর এই ভচভে পুভড়শয় হফর্শবন এবং ভেক দশোর সমশয় হগশে  াভজর 
থাকশবন। 
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িাবর্াম বুভঝ অজ্ঞান  শয় হগর্ ভমশসস র্ায়ন্স। ভকন্তু প্রবর্ হচষ্টায় সামশর্ ভনর্ 
ভনশজশক। 
 
বর্শর্ সঘন ভনশ্বাশস, িদ্রিা বস্তুো ভক এশকবাশরই হনই? 
 
অভবচার করশিন সযার চার্লশসর ওপর। ভচভেো উভন পুভড়শয়ই ভদশয়ভিশর্ন। ভকন্তু হপাড়া 
ভচভে কখশনা পড়া যায়। ভচভে ভর্শখভিশর্ন িা শর্ মানশিন? 
 
 যাাঁ,  যাাঁ, ভর্শখভির্াম, অেরাত্মাশক হযন বাকয প্রপাশির মশধয ভমভশশয় ভদশয় ভচৎকার কশর 
বর্শর্ ভমশসস র্ায়ন্স,  যাাঁ, আভমই ভর্শখভির্াম। অস্বীকার করব হকান দুঃশখ? ভর্শখভি 
বশর্ র্জ্জাই-বা কীশসর? ওাঁর সা াযয আভম হচশয়ভির্াম। হদখা করশি হচশয়ভির্াম হসই 
কারশণ। সাক্ষাশি বুভঝশয় বর্িাম–সা াযয ভেক হপিাম। 
 
ভকন্তু ওইরকম সমশয় হকন? 
 
হকননা পশরর ভদন সকাশর্ই উভন র্ন্ডন যাভেশর্ন শুশনভির্াম–মাস-কশয়শকর আশগ 
ভফরশবনও না। কারণ ভির্ বশর্ই আশগিাশগ হদখা কশর উেশি পাভরভন। 
 
ভকন্তু বাভড়র মশধয হদখা না-কশর বাগাশনর মশধয হকন? 
 
বযাশচর্াশরর বাভড়শি ওই সমশয় হকাশনা মভ র্া একা হযশি পাশর? 
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আপভন যাওয়ার পর কী  র্? 
 
আভম যাই-ই ভন। 
 
ভমশসস র্ায়ন্স!  র্প কশর বর্ভি, আভম যাইভন। বাইশবর্-োইশবর্ যা পাশরন ভনশয় 
আসুন–িুাঁশয় বর্ব আভম যাইভন।  োৎ একো বাধা পশড়ভির্ বশর্ যাইভন। 
 
কী বাধা? 
 
বযভক্তগি বযাপার। বর্শি পারব না। 
 
আপভন িা শর্ স্বীকার করশিন, সযার চার্লস হয-জায়গায় হস সমশয় মারা যান, আপভন 
হসই সমশয় হসই জায়গায় িার সশি হদখা করব বশর্ভির্াম–ভকন্তু যানভন? 
 
কথাো সভিয। 
 
ঘুভরশয় ভফভরশয় অশনক হজরা করর্াম, ভকন্তু এর হবভশ এশগাশি পারর্াম না। 
 
হশষকাশর্ সুদীঘল ভকন্তু অসমূ্পণল সাক্ষাৎকার স্থভগি হরশখ উশে পড়র্াম আভম। বর্র্াম, 
ভমশসস র্ায়ন্স, যা জাশনন িা খুশর্ না-বশর্ আপভন ভবরাে ঝুাঁভক ভনশেন এবং ভনশজর 
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অবস্থা সভঙন কশর িুর্শিন। পুভর্শশর শরণ ভনশর্ ভকন্তু ম া ফাাঁপশর পড়শবন। ভনরাপদ 
বশর্ যভদই মশন কশরন ভনশজশক হিা ওই িাভরশখই সযার চার্লশসর সশি ভচভে হর্খার 
কথা প্রথশম অস্বীকার করশর্ন হকন? 
 
পাশি এ হথশক যা নয় িা হিশব হনওয়া  য়, হশষ পযলে  য়শিা হকশর্োভরশি ফাাঁভসশয় 
হদওয়া  শি পাশর আমাশক এই িশয় বভর্ভন। 
 
ভচভেখানা পুভড়শয় হফর্ার জশনয সযার চার্লশসর ওপর এি চাপ ভদশয়ভিশর্ন হকন? 
 
ভচভেখানা পড়া থাকশর্ বুঝশিন, হকন। 
 
পুশরা ভচভে পশড়ভি হিা বভর্ভন। 
 
ভকিুো অংশ হিা বর্শর্ন। 
 
শুধু পুনশ্চেুকু বর্র্াম। ভচভে পুভড়শয় হফর্া  শয়ভির্ বশর্ই সব জায়গা পড়া যায়ভন। 
প্রশ্নো আবার করভি। হযভদন মারা যান সযার চার্লস, হসইভদনই হয ভচভে উভন  াশি 
হপশয়ভিশর্ন–িা পুভড়শয় হফর্ার জশনয হকন এি হজদ ধশরভিশর্ন? 
 
বযাপারো অিযে বযভক্তগি। 
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প্রকাশয িদে হদখভি এড়াশি পারশবন না। 
 
িা শর্ বর্ভি শুনুন। আমার দুঃশখর ইভি াস যভদ শুশন থাশকন, িা শর্ ভনশ্চয় জাশনন 
হুে কশর ভবশয় কশর হফশর্ পশর আমাশক পস্তাশি  শয়শি? 
 
ওইেুকুই শুশনভি। 
 
এ-জীবশন ক্রমাগি ভনগ্র ই হপশয় আসভি স্বামীর কাি হথশক হয-স্বামীশক আভম ঘৃণ। কভর 
মশনপ্রাশণ। আইন িার পশক্ষ, হযশকাশনা ভদন হজার কশর িার সশি ঘর করশি বাধয 
করশি পাশর আমাশক। সযার চার্লসশক ভচভেখানা যখন ভর্ভখ, িখন একো খবর কাশন 
এশসভির্। একেু োকাপয়সা খরচা করশর্ এ-জীবশনর মশিা ওর  াি হথশক ভনসৃ্কভি 
হপশয় যাব। আমার কাশি এর চাইশি বশড়া কাময আর হনই–স্বাধীনিা হপশর্ই পাব সুখ, 
শাভে, আত্মসম্মান—সমস্ত। সযার চার্লশসর বদানযিার খবর হক না-জাশন বরু্ন। আমার 
মুশখর এ-কাভ ভন যভদ হশাশনন, সা াযয না-কশর পারশবন না। িাই ভচভে ভর্শখ পুভড়শয় 
হফর্শি বশর্ভির্াম। 
 
িশব হগশর্ন না হকন? 
 
িার আশগই  োৎ এক জায়গা হথশক সা াযয হপশয় হগর্াম বশর্। 
 
সশিসশি সযার চার্লসশক ভর্শখ জানাশর্ন না হকন? 
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িাই জানািাম। ভকন্তু পশরর ভদন সকাশর্ পড়র্াম ওাঁর মৃিুযসংবাদ। 
 
িদ্রমভ র্ার গশল্প বাাঁধুভন আশি। এি হজরা কশরও আর্গা করশি পারর্াম না। যাচাই 
করার রাস্তা এখন একোই। সযার চার্লস যখন মারা যান, হসই সমশয় ভক িার আশগ 
পশর ভববা ভবশেশদর মামর্া সভিযই রুজু করা  শয়শি ভকনা, হখাাঁজ ভনশয় হদখশি  শব। 
 
সভিযই যভদ বাস্কারভির্  শর্ ভগশয় থাকি, অস্বীকার করার সা স  ি না। হকননা, দু-
চাকায় োনা  ার্কা হঘাড়ার গাভড় না-ভনশর্ যাওয়া সম্ভব  ি না এবং রাি একো দুশো 
হবশজ হযি কুমশব-হট্রভস ভফরশি। এশ ন অভিযান হগাপন রাখা যায় না। িা শর্ 
িদ্রমভ র্া  য় পুশরা সভিয বর্শি, না  য় আংভশক সিয বর্শি। যুগপৎ  িাশ এবং 
 িবুভদ্ধ  শয় ভফশর এর্াম। অিীষ্ট র্শক্ষয হপৌঁশিাশনার সব রাস্তাই আবার হযন রুদ্ধ মশন 
 র্–হয-পথ ধশরভি, হসই পথই হদখভি পাাঁভচর্ িুশর্ বন্ধ করা। অথচ িদ্রমভ র্ার মুখ 
আর কথার ধরন হযন হকমনিশরা। যি িাবভি, িিই মশন  শে, কী হযন রু্ভকশয় হগর্ 
আমার সামশন। এি ফযাকাশশই-বা  র্ হকন? হজার কশর স্বীকাশরাভক্ত বার করশি 
 শয়শি হপে হথশক িার আশগ সব কথাই-বা অস্বীকার করশি হগর্ হকন? মৃিুয যখন 
ঘভনশয় এর্ সযার চার্লশসর জীবশন, ভেক হসই সমশয়  োৎ িার না-যাওয়ার অনী া 
জাগ্রি  র্ হকন? কারণগুশর্া ভনশদলাষ, এইোই হস ভবশ্বাস করাশি চায় আমাশক আমার 
ভকন্তু হমাশেই ভবশ্বাস  য় না। আপািি এই ভনশয় আর এশগাশি পারভি না ভেকই, ভকন্তু 
আর একো সূত্র  াশি রশয়শি। এইবার িাই ভনশয় পড়া যাক। বাদার বুশক প্রস্তর-কুভেশর 
 ানা ভদশয় হদখা যাক। 
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হসোও একো অিীব অস্পষ্ট বযাপার। গাভড়শি হচশপ হফরবার পশথ িা  াশড়  াশড় 
উপর্ভি করর্াম। হদখর্াম সাভর সাভর অগুনভি পাথশরর কুভের সুদূর অিীশি প্রাচীন 
মানবরা একদা এখাশনই বসবাস কশরশি। বযাভরমুর হকবর্ বশর্শি, এইরকমই একো 
কুভেশর হসই আগন্তুক থাশক। ভকন্তু কুভের িি রশয়শি শশয় শশয়–সমস্ত বাদার বুশক 
িড়াশনা। অবশয পশথর ভনশদলশ সংগ্র  করব আমার ভনজস্ব অভিজ্ঞিা হথশক। হর্াকোশক 
আভম দাাঁভড়শয় থাকশি হদশখভি কাশর্া পা াশড়র চূড়ায়। হসই জায়গাশক হকি কশরই 
িোভশ চার্াশি  শব। এখান হথশক আরম্ভ কশর জর্ার প্রশিযকো কুভেশর আভম অভিযান 
চার্াব–সভেক কুভের না-পাওয়া পযলে। যভদ িাশক হদখশি পাই, দরকার  শর্ ভরির্বার 
সামশন ধশর হসাজা ভজশজ্ঞস করব, হক হস, হকনই-বা এিভদন হফউশয়র মিন হর্শগ 
আশি হপিশন। ভরশজন্ট ভিশের ভিশড় হচাশখ ধুশর্া ভদশি পাশর, ভকন্তু জন ীন বাদায় 
ঘাবশড় যাশব। যভদ কুভেশরর সন্ধান পাওয়ার পশরও হদভখ হর্াকো ভিিশর হনই–ওি 
হপশি বশস থাকব যিক্ষণ না হস হফশর। হ ামস িাশক র্ন্ডশন ধরশি পাশরভন। গুরু যা 
পাশরভন, আভম যভদ িা পাভর এখাশন, িা শর্ ভবজয় গশবল বুক দশ  াি  শব। 
 
এ-িদশে হগাড়া হথশকই িাগয ভবরূপ  শয়শি আমাশদর প্রভি, এবার ভকন্তু িা স ায়  র্। 
সা াযযো এর্ ভম. ফ্ৰাের্যাশন্ডর মাধযশম।  াইশরাশডর ওপশরই ওাঁর বাগাশনর ফেশকর 
বাইশর দাাঁভড়শয়ভির্াম। মুখ র্ার্, গার্পাট্টা সাদা। 
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গাভড়র মশধয আমাশক হদশখই অনিযস্ত উেভসি কশণ্ঠ বর্শর্ন, শুিভদন ডক্টর ওয়ােসন। 
হঘাড়াোশক একেু ভজশরন ভদন। হিিশর আসুন। এক হগর্াস সুরাপান করুন এবং 
আমাশক 
 
অভিনন্দন জাভনশয় যান। 
 
ভনশজর হমশয়র সশি িদ্রশর্াশকর ওইরকম দুবলযব াশরর বৃোে হশানবার পর হথশকই 
িদ্রশর্াশকর উপর হমজাজ ভখচশড় ভির্ আমার। ভকন্তু হঘাড়ার গাভড় সশমি পাভকলন্সশক 
বর্র্াম, সযার, হ নভরশক হযন বশর্ আভম হ াঁশে বাভড় ভফরব ভডনার খাওয়ার আশগই! 
িারপর ফ্ৰাের্যাশন্ডর হপিন হপিন হগর্াম িার খাওয়ার ঘশর। 
 
অকারশণ ভখকভখক কশর হবশ ভকিুক্ষণ হ শস ভনশয় বর্শর্ন বুশড়া, মশাই, আজশকর 
ভদনো আমার কাশি স্মরণীয়! ভবরাে কাে কশরভি আজশক। একসশি দুশো ঘেনা ঘভেশয় 
বশস আভি। এ-িোশের হর্াকগুশর্াশক  াশড়  াশড় বুভঝশয় হদব আইন কাশক বশর্ এবং 
হের পাইশয় হদব অেি একজন এখনও আশি হয আইশনর শরণ ভনশি ডরায় না। বুশড়া 
ভমডর্েশনর বাগাশনর মশধয ভদশয় রাস্তার অভধকার আজ বার করভি–ওরই সদর দরজার 
এক-হশা গশজর মধয ভদশয় যাশব রাস্তাো। দারুণ বযাপার, নয় ভক? সাধারশণর অভধকার 
হকশড় হনওয়া হয মুশখর কথা নয়, িাশর্বর হর্াকগুশর্া বুঝুক! আরও শুনশবন? 
ফানলওয়াভদল হথশক হর্াশক ভপকভনক করশি হযি একো বশন। আভম ওশদর যাওয়া বন্ধ 
কশর ভদশয়ভি ওখাশন আর ভপকভনক চর্শব না। জঘনয হর্াক মশাই। অশনযর সম্পভের 
হিায়াো রাশখ না। হবাির্ আর হিড়া কাগজ হফশর্ এশর্ই  র্? কািাশর কািাশর অনয 
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হর্াশকর জায়গায় ঢুশক পড়শর্ই  র্? দুশো মামর্াশিই আভম ভজশিভি, ডক্টর ওয়ােসন। 
এ-রকম শুিভদন অশনকভদন আমার জীবশন আশসভন। সযার জন মরর্যান্ড গুভর্ চার্াশিন 
ভনশজরই এভক্তয়াশর–খরশগাশ মারশিন, আভম িাশক অপশরর জভমশি অনবধ প্রশবশশর 
মামর্ায় হফশর্ ভদশয়ভির্াম। হসই মামর্ায় হজিবার পর এই প্রথম একো সভিযকাশরর 
ভবরাে কাজ করর্াম। 
 
করশর্ন কীিাশব? 
 
বই খুশর্ই হদখুন না মশাই। পশড় র্াি বই ক্ষভি হনই। ফ্ৰাের্যান্ড বনাম মরর্যান্ড হকােল 
কুইন্স হবি। দুই পাউন্ড খরচ  শয় হগভির্ বশে, ভকন্তু ভজশি িি হগর্াম। 
 
িাশি ভক আপনার র্াি ভকিু  শয়শি? 
 
ভকস্ সু না মশায়, ভকেু না। অ ংকার কশর বর্শি পাভর ভির্মাত্র স্বাথল হনই এসব 
হকশস। জনসাধারশণরও একো কিলবয আশি! যা ভকিু কশরভি জানশবন হসই কিলশবযর 
িাড়নাশিই কশরভি। আভম জাভন আজ রাশিই ফানলওয়াভদলর হর্াশকরা আমার কুশপুেভর্কা 
দা  করশব। গিবার এ-কাে ওরা কশরভির্, পুভর্শশক বশর্ভির্াম এসব প্রকাশয 
হনাংরাভম হযন বন্ধ করা  য়। হদশশর কর্ে এ-অিশর্র পুভর্শবাভ নী পুভর্শ সা াযয 
আমার প্রাপয অথচ আমাশক িা হদয়ভন। ফ্ৰাের্যান্ড বনাম হরভজনা মামর্া এবার দৃভষ্ট 
আকষলণ করশব জনসাধারশণর। িখনই বশর্ভির্াম, আমার ওপর এ-বযব ার করা  শর্ 
িার জশনয পস্তাশি  শব ভকন্তু কথাো ফর্শি আরম্ভ কশরশি। 
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কীিাশব? শুশধাই আভম। 
 
এমন একো িান করর্ বুশড়া হযন অশনক খবরই হজশন বশস আশি। 
 
যা জানবার জশনয ওরা িেফভেশয় মরশি, আভম িা ওশদর জানাশি পাভর। ভকন্তু  াজার 
হর্াি হদখাশর্ও বর্ব না রাসশকর্শদর। 
 
ির্িুশিা কশর সশর পড়বার িাশর্ ভির্াম, এই কথা শুশন ভকন্তু ইশে  র্ হগাপন খবরো 
শুশন যাই। বুশড়ার মভিগভি জানা  শয় ভগশয়শি বশর্ই ভেক করর্াম হবভশ আগ্র  হদখাব 
না–হদখাশর্ই আর মুখ আর্গা করশবন না। 
 
উদাসীনিাশব িাই বর্র্াম, হগারু হিড়া চুভরর হকস হবাধ  য়? 
 
 যাাঁ,  যাাঁ, আশর িার চাইশিও অশনক গুরুত্বপূণল বযাপার? বাদার হসই কশয়ভদর কথা 
হখয়ার্ আশি? 
 
চমশক উের্াম। বর্র্াম, জাশনন হস হকাথায়? 
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ভেক হকাথায় আশি জাভন না বশে, ভকন্তু পুভর্শ ভদশয় ধভরশয় হদওয়ার মশিা খবর রাভখ। 
খাবারো হজাগাড় কশর হকাশখশক, হসো বার করশি পারশর্ই ভকন্তু খাবাশরর হপিন 
হপিন ভগশয় আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাশব–হসাজা এই বযাপারো কখশনা হিশবশিন? 
 
বুশড়া হদখভি  াশে  াাঁভড় িাঙশি চশর্শি! ম া অস্বভস্তশি পড়র্াম আভম। বর্র্াম, িা 
ভেক। ভকন্তু হস বাদার মশধযই আশি জানশিন কী কশর? 
 
খাবার হয ভনশয় যায়, ভনশজর হচাশখ িাশক হদশখভি বশর্ই জাভন। 
 
বযাভরমুশরর কথা হিশব বুকো ধড়াস ধড়াস করশি র্াগর্। অনভধকার চচলাকারী ম াকুচুশে 
এই বুশড়া যভদ সব হজশন বশস থাশক, িা শর্ হিা বযাপারো ভসভরয়াস  শয় যাশে! 
বুশড়ার পশরর মেবযো শুশনই ভকন্তু বুকো  ার্কা  শয় হগর্ আমার। 
 
শুনশর্ অবাক  শবন, হর্াকোর কাশি খাবার ভনশয় যায় একো বাচ্চাশিশর্। প্রশিযক ভদন 
িাশদ বশস হেভর্শস্কাশপর মশধয ভদশয় হদভখ িাশক। একই রাস্তা ভদশয় একই সমশয় যায় 
হরাজ। কশয়ভদ িাড়া আর কার কাশি যায় বর্শি পাশরন? 
 
কী কপার্ আমার! প্রাণপণ হচষ্টায় মুখখানা ভনভবলকার রাখর্াম ভিিশরর প্রচে 
হকৌিূ র্শক বাইশর আসশি ভদর্াম না। বাচ্চা হিশর্। বযাভরমুরও বশর্ভির্, বাদায় 
আগন্তুশকর খাবার হজাগান হদয় একো হিশর্! ফ্ৰাের্যান্ড িা শর্ এর হপিশন হচাখ ভদশয় 
বশস আশিন, কশয়ভদর হপিশন নয়। বুশড়ার হপে হথশক আরও খবর বার করশি পারশর্ 
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অশনক স জ  শয় আশস আমার কাজ–হো হো কশর আর খুাঁজশি  য় না বাদায়। িশব 
অভবশ্বাস আর ঔদাসীনয–দুশো জির অস্ত্র ভদশয় কাজ উদ্ধার করশি  শব আমায়। 
 
আমার হিা মশন  য় বাদার হকাশনা হমষপার্শকর হিশর্ বাশপর কাশি খানা ভনশয় যায়। 
 
এিেুকু প্রভিবন্ধক সইশি পাশরন না বুশড়া হস্বোচারী আগুন ভিেশক আশস হিিশর 
হথশক। ভবষাক্ত হচাশখ চাইশর্ন আমার পাশন–কু্রদ্ধ হবড়াশর্র হগাাঁশফর মিন খাড়া  শয় 
হগর্ ধূসর জুর্ভপ। 
 
িাই নাভক মশাই? ধু-ধু ভবসৃ্তি জর্ািূভমর ভদশক আঙুর্ িুশর্ বশর্ন বৃদ্ধ। দূশর ওই 
কাশর্া পা াড়ো হচাশখ পড়শি? িার ওভদশক নীচু পা াড়ো হদখশি পাশেন?–ওপশর 
কাোশঝাপ? সারা বাদায় এর চাইশি পাথুশর জায়গা আর হনই। হমষপার্ক ভক ও-
জায়গায় থাশক? আপনার ধারণাো এশকবাশর উদ্ভে। 
 
ভমন ভমন কশর বর্র্াম, িা  শি পাশর। না-হজশন বশর্ভি হিা। নভিস্বীকাশর কাজ  র্। 
খুভশ  শয় বুশড়া ভবশ্বাস কশর বর্র্ আরও কথা। 
 
মশায়, যশথষ্ট কারণ না-থাকশর্ হকাশনা কথা আভম বভর্ না জানশবন। হবাঝা ভনশয়  াাঁেশি 
হিাাঁড়াোশক একবার নয়–বহুবার হদশখভি। হরাজ–এমনকী মাশঝ মাশঝ ভদশন দু-বার–
দাাঁড়ান, দাাঁড়ান, ডক্টর ওয়ােসন। হচাশখর িুর্, না, সভিযই এই মু ূশিল কী হযন পা াশড়র 
ধাশর নড়শি না? 
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মাইর্ কশয়ক দূশর  শর্ও মযাড়শমশড় সবুজ এবং ধূসর পেিূভমকায় কার্শচ ভবনু্দর মশিা 
কী হযন একো স্পষ্ট হদখশি হপর্াম। 
 
ভসাঁভড় হবশয় ঝশড়র মশিা উেশি উেশি হচাঁচাশি র্াগশর্ন ফ্ৰযাের্যান্ড চশর্ আসুন মশায়, 
চশর্ আসুন। ভনশজর হচাশখই হদখুন ভেক বর্ভি ভকনা। 
 
চযাোশর্া িাশদ ভিনপায়ার উপর বসাশনা হেভর্শস্কাপো হদখশর্ িয় র্াশগ।  াশির হিশর্া 
ভদশয় হচাশখর ওপর েুভর্ ধশর যশে হচাখ রাখশর্ন ফ্ৰযাের্যান্ড এবং হচভচাঁশয় উেশর্ন 
হৃষ্টকশণ্ঠ। 
 
চেপে, ডক্টর ওয়ােসন, চেপে পা াড় হপভরশয় হগশর্ আর হদখশি পাশবন না! 
 
সভিযই উঞ্ছ হচ ারার একো হিাাঁড়াশক হদখা যাশে, কাাঁশধর ওপর একো হিাশো বাভন্ডর্ 
ভনশয় আশস্ত আশস্ত পা াড় হিশঙ ওপর উেশি। ভকনারায় হপৌঁিাশনার পর মু ূশিলর জশনয 
সুনীর্ শীির্ আকাশশর বুশক হদখর্াম িার হিড়া হপাশাক পরা কদাকার মূভিল। হচাশরর 
মশিা আশপাশশ এমনিাশব িাভকশয় ভনর্ হযন হফউ হর্শগশি হপিশন। পরক্ষশণই অদৃশয 
 র্ পা াশড়র ওভদশক। 
 
কী! ভেক বভর্ভন? 
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সভিয একো হিশর্শক হদখা যাশে! চুভপসাশর যাশে হকাশনা হগাপন উশদ্দশশয। উশদ্দশযো 
কী, িা হযশকাশনা গাাঁইয়া পুভর্শও বশর্ হদশব। ভকন্তু আমার হপে হথশক একো কথাও 
হবশরাশব না। ডক্টর ওয়ােসন, কথা ভদন, আপভনও বর্শবন না। একো কথাও নয়! 
বুশঝশিন? 
 
আপভন যা বর্শবন, িাই  শব। 
 
খুব যাশেিাই বযব ার করশি ওরা আমার সশি, ফ্ৰযাের্যান্ড বনাম হরভজনা মামর্া 
সংক্রাে ঘেনা যখন ফাাঁস  শি থাকশব, ভে-ভে পশড় যাশব হদশশ, ভধোশরর হশষ থাকশব 
না। পুভর্শশক হকাশনািাশবই সা াযয করব না–শি প্রশর্ািশনও নয়। ওরা চায় আমার 
কুশপুেভর্কা নয়–আমাশকই দা  করশি। যাশেন নাভক! এমন একো শুিভদশন মশদর 
পাত্রো খাভর্ করশি যভদ দয়া কশর সা াযয করশিন। 
 
অনুশরাশধ ের্র্াম না। হশষকাশর্ আমার সশি হ াঁশে বাভড় পযলে আসশি চাইশর্ন বৃদ্ধ। 
অভিকশষ্ট ভনবৃে করর্াম। যিক্ষণ হচশয় রইশর্ন আমার ভদশক, িিক্ষণ রাস্তা ধশরই 
 াাঁের্াম। িারপশরই হনশম এর্াম বাদায় হিাাঁড়াশক হয-পা াশড়র ওপাশর অদৃশয  শি 
হদশখভি, চর্র্াম হসই পা াড় অভিমুশখ। অদৃষ্ট এখন আমার স ায়। দধযল, সভ ষু্ণিা বা 
উদযশমর অিাশব দদব-প্রদে এই সুশযাগ যাশি হ র্ায় না- ারাই, খর-নজর রাখর্াম 
হসভদশক। 
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চুশড়ায় যখন হপৌঁিার্াম, সুযল িখন ড়ুবু-ড়ুবু। আমার হপিশন োনা র্ম্বা গড়াশনর 
একভদশক পশড়শি হসানাভর্-সবুজ িায়া, আর একভদশক ধূসর িায়া। বহুদূশর আকাশ 
হযখাশন মশিল ভমশশশি, হসইখাশন ঝাাঁপসািাশব হদখা যাশে হবভর্িার আর ভিশক্সন 
পা াশড়র অিযাশ্চযল হখাাঁচা হখাাঁচা হচ ারা। ভদগেবযাপী ধু-ধু ভবসৃ্তভির হকাথাও ভকিু নড়শি 
না, হকাশনা আওয়াজ হশানা যাশে না। অশনক উাঁচুশি নীর্ স্বশগলর ভদশক উড়শি গাংভচর্ 
বা কাভর্লউ পাভখ জািীয় একো জর্চর ভব ি। নীশচর মরুিূভম আর ওপরকার ভবশার্ 
ভখশর্শনর মাশঝ জীভবি প্রাণী বর্শি হযন শুধু হস আর আভম, অনুবলর এই দৃশয 
ভনঃসিিার অনুিূভি এবং আরি কশমলর র সয ও জরুভর প্রশয়াজনীয়িা বুশকর মশধয 
দুরুদুরু কাাঁপন জাগার্। হিশর্োশক হকাশনাভদশকই হদখা যাশে না। আমার পাশয়র নীশচ 
ভকন্তু পা াশড়র খাাঁশজ বৃোকাশর সাজাশনা কিকগুশর্া পাথশরর কুভের ভেক মাঝখাশনরভের 
মাথায় এখনও অেুে রশয়শি িাদ–আব াওয়ার দাপে হথশক মাথা বাাঁচাননার পশক্ষ 
যশথষ্ট। হদশখই িুরুক নাচ হনশচ উের্ আমার হৃদয়। এই হসই ভববর—এইখাশনই ঘাপভে 
হমশর রশয়শি নিুন আগন্তুক। গুপ্ত আস্তানার হচৌকাশে পা ভদশয়ভি, ওর গুপ্তর সয এখন 
আমার  াশির মুশোয়। 
 
প্রজাপভির জার্ দুভর্শয় হেপর্েন হযমন আশস্ত আশস্ত  াাঁশেন, আভমও হিমভন ধীশরসুশস্থ 
চারভদক হদখশি হদখশি এভগশয় চর্র্াম। বসবাশসর অশনক ভনদশলন হচাশখ পড়র্। 
হগার্াকার মসৃণ ভবরাে ভবরাে পাথশরর চাইশয়র মশধয ভদশয় পাশয় চর্া একো সরু রাস্তা 
ভগশয় হশষ  শয়শি দরজার মশিা  াাঁ-করা একো িাঙাশচারা প্রশবশপশথর সামশন। 
হিিশর সব ভনস্তি। অজ্ঞাি বযভক্তভে  য় হিিশর ওি হপশি বশস রশয়শি নয়শি ে র্ 
ভদশে বাদায়। অযাডশিিাশরর উশেজনায় োন-োন  শয় ওশে আমার স্নায়ু! ভসগাশরে িুাঁশড় 
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হফশর্ ভদশয় শক্ত মুশোয় হচশপ ধরর্াম ভরির্বাশরর কুাঁশদা এবং দ্রুিপশদ হ াঁশে ঝুাঁশক 
পড়র্াম হিিশর। িাভকশয় হদভখ কুভের শূনয। 
 
ভকন্তু আভম হয িুর্ কভরভন, ভমশি িুশে আভসভন, িার বহু ভচহ্ন রশয়শি ঘশরর সবলত্র। 
এইশেই িার হডরা বশে। একদা হয প্রস্তরশবভদশি প্রস্তরযুশগর মানব ভনদ্রা ভগশয়শি, 
কিকগুশর্া কম্বর্ একো বষলাভি মুশড় হগার্ পাভকশয় রাখা  শয়শি িার ওপর। বদখি 
একো অভিচুভেশি স্তুপীকৃি িাই। পাশশ রান্নার বাসন আর আধ বার্ভি জর্। আশর্া-
আধাভরশি হচাখ সশয় যাওয়ার পর হদখর্াম হকাশণ হকাশণ জশড়া করা হবশ ভকিু খাভর্ 
ভেন–হযন হবশ ভকিুভদন ধশরই মানুষ আশি এখাশন। ধািুর দিভর একো পানপাত্রর পাশশ 
আধ হবাির্ সুরাও হচাশখ পড়র্। মাঝখাশন একো চযাোশর্া পাথরশক বযব ার করা 
 শয়শি হেভবশর্র মশিা। ওপশর একো কাপড় বাাঁধা হিাশো পুেভর্ হেভর্শস্কাশপর মধয 
ভদশয় হিাকরার কাাঁশধ হদশখভির্াম। পুাঁেভর্র হিিশর একো পাাঁউরুভে, এক-ভেন মাংস 
এবং দুভেন ভপচফশর্র হমারিা। হদশখশুশন নাভমশয় রাখবার পর বুকো হনশচ উের্ 
পুাঁেভর্-চাপা-হদওয়া একো কাগজ হদশখ। কী হযন হর্খা রশয়শি কাগশজ। িুশর্ হদখর্াম 
হপনভসর্ ভদশয় হমাো হমাো  রশফ হর্খা একো পঙভক্ত : 
 
ডক্টর ওয়ােসন কুমশব-হট্রভস হগশিন। 
 
থ  শয় দাাঁভড়শয় রইর্াম কাগজো  াশি ভনশয় হিাে খবরোর মাশন বুঝশিই হগর্ ঝাড়া 
একো ভমভনে। হর্াকো িা শর্ সযার হ নভরর হপিশন নয়, হর্শগশি আমার হপিশন। 
ভনশজ ভপিু হনয়ভন, হর্ভর্শয় ভদশয়শি এই হিাকরাশক–খবরো িারই আনা। জর্ায় আভম 
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যা ভকিু কশরভি, ভকিুই  য়শিা এশদর হচাখ এড়ায়ভন। প্রভিমু ূশিলই হিা হের হপশয়ভি 
একো অদৃশয শভক্ত হযন ভঘশর রশয়শি আমাশক, সমস্ত সো ভদশয় উপর্ভি কশরভি একো 
অভি-সূক্ষ্ম জার্ সুশকৌশশর্ ও সুভনপুণিাশব গুভেশয় আনা  শে আমার চারধাশর–এি 
আর্শিািাশব হচশপ বসশি হয জাশর্ জভড়শয় যাওয়ার পর চরম মু ূশিলই হকবর্ হবাঝা 
যায় িার অভস্তত্ব। 
 
একো ভরশপােল যখন পাওয়া হগশি, িখন খুাঁজশর্ ভনশ্চয় আরও ভরশপােল পাশবা। হসই 
আশায় িন্নিন্ন কশর খুাঁজর্াম কুভেশরর অিযেশর, ভকন্তু হকাশনা ভচহ্নই হপর্াম না। 
অসাধারণ এই জায়গায় এিাশব হয হর্াক বসবাস করশি পাশর, িার স্বিাব চভরত্র বা 
মভিগভিরও হকাশনা ভনদশলন হপর্াম না। শুধু বুঝর্াম, হর্াকো ভগ্রসশদশশর স্পােলানশদর 
মশিা কষ্টসভ ষু্ণ। আরাম-োরাশমর ধার ধাশর না। ফুশো িাশদর পাশন িাভকশয় িুমুর্ 
বষলার কথা িাবশিই উপর্ভি করর্াম কী প্রচে এবং অপভরবিলনীয় উশদ্দশয সাধশনর 
জশনয এশ ন ভনরানন্দ আশ্রশম হস হথশকশি অশ ারাত্র। হক হস? ভবষধর শত্রু? হদবদূি? 
পণ করর্াম, না-জানা পযলে কুভের হিশড় হবশরাব না। 
 
বাইশর সূযল ড়ুবশি। পভশ্চম আকাশ র্ার্ আর হসানা রশঙ হযন জ্বর্শি। অশনক দূশর 
সুভবশার্ ভগ্রমশপন পেিূভমর মাশঝ ভবভক্ষপ্ত জর্াশয়গুশর্ার হিাপশিাপ র্ার্শচ আিা 
ভেকশর যাশে। বাস্কারভির্  শর্র হজাড়া োওয়ার আর অশনকদূশর ভগ্রমশপন গ্রাশমর 
মাথায় ঝাাঁপসা হধাাঁয়া িাসশি হদখা যাশে। এই দুইশয়র মাশঝ পা াশড়র আড়াশর্ রশয়শি 
হেপর্েন িাইশবাশনর বাভড়। হগাধুভর্র হসানাভর্ প্রিায় সবই আশ্চযল হকামর্ শাে ও 
ভস্নগ্ধ; িা সশত্ত্বও প্রকৃভির এই অনাভবর্ শাভেশি িাগ বসাশি পারশি না আমার 
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অেরাত্মা–প্রভি মু ূশিল ভশউশর উেশি আসন্ন সাক্ষাৎকাশরর নাম ীন আিশে। বুক ধড়াস 
ধড়াস করা সশত্ত্বও অভবচর্ সংকশল্প বশস রইর্াম কুভেশরর অন্ধকার হকাশণ চনমশন  শয় 
রইর্ প্রভিভে স্নায়ুিে, অশুি প্রিীক্ষায় উনু্মখ  শয় রইর্ প্রভিভে হকাণ–এ-প্রিীক্ষা এই 
কুভেশরর অস্থায়ী বাভসন্দার জশনয। 
 
অবশশশষ শুনর্াম িার পদশব্দ। অশনকদূশর পাথশরর ওপর বুে জুশিার িীক্ষ্ণ্ম কোৎ 
কোৎ আওয়াজ  র্। ক্রমশ কাশি এভগশয় এর্ বুশের শব্দ। সবশচশয় অন্ধকার হকাশণ 
হসাঁশে দাাঁভড়শয় রইর্াম আভম, পশকশের মশধয দিভর রাখর্াম ভপস্তর্। হর্াকোর হচ ারা 
িাশর্ািাশব হদখার আশগ ভকিুশিই িাশক জানশি হদব না আভম রু্ভকশয় আভি এখাশন। 
হবশ ভকিুক্ষণ ভবরভি হগর্–হথশম ভগশয়শি আগন্তুক। িারপর আবার এভগশয় এর্ 
পদশব্দ। একো িায়া পড়র্ কুভেশরর সামশন হখার্া জায়গায়। 
 
শুনর্াম একো অভি-পভরভচি কণ্ঠস্বর, অপূবল সশন্ধ, িায়া ওয়ােসন। হিিশরর চাইশি 
বাইশর এশর্ ভকন্তু আরও িাশর্া র্াগশব। 
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বাদ্া়ে মৃিুয 
 
হসশকন্ড খাশনক ভক দুশয়ক দম বন্ধ কশর বশস রইর্াম, ভনশজর কানশকও ভবশ্বাস করশি 
পারর্াম না িারপশরই ভফশর হপর্াম বাকশভক্ত এবং হবাধশভক্ত। ভনশমশষর মশধয দাভয়শত্বর 
একো পাষাণ-িার হনশম হগর্ মন হথশক। িুভরর মশিা ধারাশর্া ভবদ্রুপ িীক্ষ্ণ্ম ভনরুোপ 
এই কণ্ঠস্বশরর অভধকারী ভত্রিুবশন একজনই আশি। 
 
উোশস িাই হফশে পড়র্াম পরক্ষশণই, হ ামস! হ ামস! 
 
বাইশর এশসা। দয়া কশর ভরির্বারো সামশর্ হরশখা। 
 
দরজার ওপরকার এবশড়াশখবশড়া পাথরোর ির্া ভদশয় মাথা হ াঁে কশর হবভরশয় এর্াম 
বাইশর। হদখর্াম, একো পাথশরর ওপর বশস বনু্ধবর। আমার হচাখ-মুশখর ভবস্ময় হদশখ 
হকৌিুশক নৃিয কশর উের্ ধূসর দুই চকু্ষ। একেু হরাগা  শয় হগশি বশে, ভকন্তু হবশ সিকল 
এবং উজ্জ্বর্। হরাশদ পুশড় হোশঞ্জর মশিা হদখাশে মুখখানা, ঝশড়া  াওয়ায় একেু রুক্ষও 
 শয়শি। েুইড সুে আর কাপশড়র কযাপ পরায় বাদার আর পাাঁচো েুভরশের মশিাই 
হদখশি  শয়শি িাশক। হবড়াশর্র মশিা ভনশজর হচ ারাখাভন পভরষ্কার পভরেন্ন রাখার 
বযাপাশরও এিেুকু ত্রুভে হদখর্াম না। দাভড়শগাাঁফ কাভমশয় হপাশাক পভরেশদ হযমন 
ভফেফাে থাশক হবকার ভিশে, এখাশনও রশয়শি হিমভন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

229 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

দু- াশি ওর দু- াি সবশর্ হচশপ ধশর বর্র্াম, জীবশন কাউশক হদশখ এমন খুভশ আভম 
 ইভন। 
 
এমন অবাকও  ওভন? 
 
িা মানশিই  শব। ভবশ্বাস কশরা, িুভম একাই অবাক  ওভন। িুভম হয আমার হগাপন 
আস্তানা বার কশর হফশর্ি জানিাম না। শুধু বার করা নয়, হিিশর ঢুশক বশস আশি–
এোও কল্পনা করশি পাভরভন। পারর্াম দরজা হথশক ভবশ পা দূশর এশস। 
 
আমার পাশয়র িাপ হদশখ ভনশ্চয়? 
 
না, ওয়ােসন। দুভনয়ার হর্াশকর পাশয়র িাশপর মশধয হিামার পাশয়র িাপ ভচশন হনওয়ার 
মশিা ক্ষমিা আমার হনই। সভিযই যভদ েকাশি চাও আমাশক, হিামার িামাকওর্া 
পার্োও। হপাড়া ভসগাশরশের গাশয় েযাডভর্ অক্সশফাডল ভিে িাপাো হদখশর্ই বুশঝ হফভর্ 
ধাশরকাশি। হকাথাও রশয়শি আমার বনু্ধ ওয়ােসন। রাস্তার ধাশরই হদশখা পশড় রশয়শি 
হপাড়া ভসগাশরেো। হিশড়শমশড় শূনয কুভেশর হঢাকবার সমশয় ভনশ্চয় িুাঁশড় হফশর্ ভদশয় 
হগভিশর্। 
 
ভেক ধশরি। 
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হিামার নাশিাড়বান্দা স্বিাবো হিা জাভন সভিযই প্রশংসা করবার মশিা। িাই ভসগাশরে 
যখন হিামার, িখন ভনশ্চয়  াভিয়ার বাভগশয় বশস আশিা কুভেশর বাভসন্দার হফরার 
প্রিীক্ষায় 
 
এেুকু বুঝশি হদভর  র্ না। িুভম িা শর্ সভিযই হিশবভিশর্ আভমই ভক্রভমনযার্? 
 
িুভম হক িা জানিাম না। ভকন্তু ধনুিলি পণ কশরভির্াম, হসোই জানব। 
 
চমৎকার, ওয়ােসন! ভেক এই জায়গাশিই হয আভি বুঝশর্ কী কশর? কশয়ভদর হপিশন 
ধাওয়া করভিশর্ হয-রাশত্র, িখন ভনশ্চয় হদশখভিশর্? হবাকার মশিা চাাঁদশক হপিশন হরশখ 
দাাঁভড়শয় ভির্াম পা াড়চুশড়ায়। 
 
 যাাঁ, িখনই হদশখভি হিামায়। 
 
িারপর ভনশ্চয় একধার হথশক সব কুভেশর খানািোভশ চাভর্শয় এখাশন এশসি? 
 
আশর না। হিামার হিাকরাোশক হদখা হগশি। িাশিই বুশঝভি হকাথায় হখাাঁজা দরকার। 
 
বুশঝভি। ওই বুশড়া হেভর্শস্কাশপর মশধয ভদশয় হদশখি। হর্শন্সর ভঝভর্ক হকানভদক হথশক 
এর্ প্রথশম ধরশি পাভরভন। উশে দাাঁড়ার্ হ ামস, উাঁভক ভদর্ কুভেশরর হিিশর! এই হিা, 
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কােলরাইে খাবারদাবার এশনশি হদখভি। কাগজো কীশসর? িাই বর্, কুমশব হট্রভস 
হগভিশর্? 
 
 যাাঁ। 
 
ভমশসস র্রা র্ায়শন্সর সশি হদখা করশি? 
 
ধশরি ভেক। 
 
শাবাশ! দু-জশনরই গশবষণা হদখভি সমােরার্ হরখায় িুেশি। গশবষণার ফর্ এক করশর্ 
হদখা যাশব হকস সম্বশন্ধ সব খবরই জানা  শয় হগশি। 
 
িুভম হয এশসি, এইশিই আভম খুভশ। দাভয়ত্ব আর র সয সইশি পারভির্ না আমার 
স্নায়ু। ভকন্তু এখাশন এশর্ কীিাশব? করিই-বা কী? আভম হিা হিশবভির্াম হবকার ভিশে 
বশস এখনও ব্ল্যাকশমভর্ং হকস ভনশয় নাওয়া-খাওয়া িুশর্ি। 
 
আভম হচশয়ভির্াম িুভম িাই িাশবা। 
 
িার মাশন? িুভম আমাশক খাাঁভেশয় ভনশি চাও, ভকন্তু ভবশ্বাস কর না! হ ামস, আরও একেু 
িাশর্া বযব ার হিামার কাশি আশা কশরভির্াম। 
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িায়া, অনযানয হকশসর মশিা এ-হকশসও িুভম যা কশরি িা হিার্বার নয়। সামানয একেু 
চার্াভক অবশয করশি  শয়শি, ক্ষমা ভনশ্চয় করশব। সভিয কথা বর্শি কী, এেুকু করশি 
 শয়শি ভকিুো হিামার কথা হিশব। কী সাংঘাভিক ভবপশদর মশধয ভদন কাোভে িুভম আাঁচ 
কশর ঘশর বশস থাকশি পাভরভন। ভনশজ এশস সব হদখশি হচশয়ভির্াম। সযার হ নভর আর 
হিামার সশি থাকশর্ আমার দৃভষ্টিভি স্বিাবিই হিামার দৃভষ্টিভির মশিাই  ি। িা 
িাড়া, আমার উপভস্থভিশি আমাশদর দুধলষল প্রভিপক্ষও হুাঁভশয়ার  শয় হযি। ভকন্তু এখন 
কি সুভবশধ হদশখা। বাস্কারভির্  শর্ থাকশর্ হযখাশন খুভশ হযশি পারিাম না–এখাশন 
হথশক পাভর। হকউ জাশনও না আভম হক। সুশযাশগর অশপক্ষায় ঘাপভে হমশর চুপভে কশর 
বশস আভি। সংকে মু ূশিল ঝাাঁভপশয় পড়ব সবলশভক্ত ভনশয়। 
 
ভকন্তু আমাশক আাঁধাশর রাখা  র্ হকন? 
 
জানশর্ ভক আমার হবভশ উপকাশর আসশি? আসশি না। উর্শে আমার এখানকার 
আস্তানা  য়শিা জানাজাভন  শয় হযি। নানা ধরশনর খবর হদওয়ার জশনয হদৌশড় আসশি, 
অথবা আমার থাকা খাওয়ার দুরবস্থা হদশখ হিামার মশিা হৃদয়বান মানুষ স য করশি 
পারি না–আরাশম যাশি থাকশি পাভর হসইরকম েুভকোভক ভজভনস ভনশয় আসশি, অযথা 
একো ঝুাঁভক ভনশি  ি। এক্সশপ্রস অভফশস কােলরাইে হিাকরার কথা মশন আশি? ওশক 
সশি এশনভি েুকোক ভজভনসপত্র এশন হদওয়ার জশনয রুভে আর কাাঁচা জামা পযান্ট–এই 
হিা আমার চাই। এর হবভশ আর কী দরকার বশর্া? হসইসশি ওর বাড়ভি একশজাড়া 
হচাখ আর িাভর চেপশে একশজাড়া পাশয়র সা াযযও হপশয়ভি। দুশোই সমান কাশজ 
হর্শগশি। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

233 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

 
িার মাশন আমার ভরশপাশ েলগুশর্া হকাশনা কাশজই র্াশগভন? উশেজনায় গর্া হকাঁশপ হগর্ 
আমার। মশন পড়র্ কী কশষ্ট ভর্শখভি প্রভিভে ভরশপােল। অ ংকারও  শয়ভির্ খুব। 
 
পশকে হথশক এক িাড়া কাগজ বার করর্ হ ামস। 
 
িায়া, এই হদশখা হিামার ভরশপাশ েল। ভবশ্বাস কশরা, প্রশিযকো র্াইন খুাঁভেশয় পশড়ভি। 
ভরশপােল যাশি  াশি আশস, িার বযবস্থাও কশরভির্াম চমৎকার শুধু যা একভদন হদভর 
 ি। অসাধারণ দুশবলাধয এই হকশস িুভম হয দারুণ উদযম আর ধীশভক্ত হদভখশয়ি, িার 
জশনয আমার প্রাণঢার্া অভিনন্দন রইর্। 
 
আমাশক েকাশনা  শয়শি, এই ভচোো িখনও কুশর কুশর খাশে আমার হিিরো। ভকন্তু 
হ ামশসর প্রাণঢার্া প্রশংসায় রাগ জর্  শয় হগর্। শুধু িাই নয়, বুঝর্াম িাশর্াই 
কশরশি। হ ামস। জর্ায় হস আশি, এো আমার না-জানা থাকায় বরং মির্ই  শয়শি। 
 
এই হিা চাই, আমার মুশখর অন্ধকার হকশে হযশি হদশখ বর্র্ ও। এবার বশর্া ভমশসস 
র্রা র্ায়শন্সর সশি হদখা কশর কী খবর জানশর্। কুমশব হট্রভস ভনবাভসনী এই িদ্রমভ র্ার 
কাি হথশক অশনক খবরই হয পাওয়া যাশব, এো আভম বুশঝভি বশর্ই ধশর ভনশয়ভির্াম 
ওখাশন  ানা ভদশয়ি িুভম। সভিয কথা বর্শি কী, িুভম যভদ আজশক না-হযশি, আভম 
ভনশজ কার্ হযিাম। 
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সূযল অস্ত হগশি, বাদায় আাঁধার িভড়শয় পড়শি।  াড়-কাাঁপাশনা বািাস বইশি শুরু কশরশি। 
কুভেশরর হিিরো উষ্ণ বশর্ হিিশর ঢুকর্াম। হগাধূভর্র আশর্ায় পাশাপাভশ বশস 
হ ামসশক বর্র্াম কী কী কথা  শয়শি িদ্রমভ র্ার সশি। শুশন ও এিই আগ্র ী  র্ হয 
ভকিু ঘেনা দু-বার বর্শি  র্ ওশক সন্তুষ্ট করার জশনয। 
 
হশষ করার পর বর্র্, খুবই গুরুত্বপূণল এই বযাপারো। অিযে জভের্ এই ধাাঁধার একো 
জায়গার হকাশনা মাশন খুাঁশজ পাভের্াম না–এবার হপর্াম। এই িদ্রমভ র্া আর 
হেপর্েশনর মশধয হয একো ভনভবড় ঘভনষ্ঠিা আশি ভনশ্চয় িা উপর্ভি কশরি? 
 
এ-রকম হকাশনা ভনভবড় ঘভনষ্ঠিার খবর আমার জানা হনই। 
 
ভকন্তু এ-বযাপাশর হকাশনা সশন্দশ র অবকাশ হনই। ওশদর মশধয হদখাসাক্ষাৎ  য়, ভচভে 
হর্খাশর্ভখ  য় এবং পভরপূণল হবাঝাবুভঝ আশি দু-জশনর মশধয। ফশর্,  াশি একো 
শভক্তশার্ী অস্ত্র পাওয়া হগর্। এই অস্ত্র হ শন স্ত্রী-হক যভদ ওর কাি হথশক আর্াদা করা 
হযি— 
 
ওাঁর স্ত্রী? 
 
অশনক খবরই হিা ভদশর্, প্রভিদাশন আভম হিামাশক একো খবর ভদভে। ভমস হেপর্েন 
নাশম ভযভন পভরভচিা, আসশর্ ভিভন ওাঁর স্ত্রী। 
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বর্ কী হ ামস! সভেক হজশন বর্ি হিা? িাই যভদ  য় হিা বউশয়র হপ্রশম সযার 
হ নভরশক পড়শি ভদশর্ন কীিাশব? 
 
হপ্রশম পড়ার ফশর্ সযার হ নভর িাড়া আর কাশরা ক্ষভি  শব না। িুভম ভনশজও র্ক্ষ 
কশরি, সযার হ নভর যাশি স্ত্রীর সশি দদভ ক হপ্রশমর পযলাশয় না-হপৌঁশি যান, হস-বযাপাশর 
কড়া নজর হরশখশিন হেপর্েন। হফর বর্ভি হশাশনা, িদ্রমভ র্া ওাঁর হবান নন, স্ত্রী। 
 
ভকন্তু এি প্রিারণার কারণো কী? 
 
হবান ভ শসশব িদ্রমভ র্াশক আরও হবভশ কাশজ র্াগাশনা যাশব বশর্। 
 
ধাাঁ কশর অশনকগুশর্া বযাপার মাথা চাড়া ভদর্ মশনর মশধয। িাষায় প্রকাশ করা যায় না 
এমভন অশনক স জাি অনুিূভি আর আবিা সশন্দ  ভনশমশষর মশধয আকার পভরগ্র  
কশর ভঘশর ধরর্ প্রকৃভিভবদশক। বণল ীন, আশবগ ীন, উদাস হর্াকোর মশধয আচমকা 
হদখশি হপর্াম একো ম ািয়ংকশরর প্রভিমূভিল অপভরসীম দধযল আর হকৌশশর্র 
প্রভিমূভিল–মুশখ যার  াভস ভকন্তু মশন যার খুশনর সংকল্প  াশি যার প্রজাপভির জার্, আর 
মাথায় স্ত্র যাে—অিযে মামুভর্, সাদাভসশদ, ভনভবলশরাধী মানুষ হযন িাজা মািভে উর্শে 
হখশি জাশন না। 
 
এই ভক িা শর্ আমাশদর আসর্ শত্রু? এই হর্াকই ভক হফউশয়র মশিা হর্শগভির্ 
হপিশন? 
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ধাাঁধার জবাব িাই বর্শি। 
 
হুাঁভশয়াভরো িা শর্ ভনশ্চয় ওর স্ত্রীর হর্খা! 
 
এশেবাশর ভেক। 
 
অধল-দৃশয, অধল-অনুভমি হযসব দানভবক শয়িাভনশি পভরবৃি ভির্াম এিভদন, এবার িা 
অন্ধকাশরর মশধয হথশক স্পষ্ট হচ ারা ভনশয় ফুশে উের্ আমার সামশন। 
 
হ ামস, িুভম ভক ভনভশ্চি? িদ্রমভ র্া হয ওাঁর স্ত্রী জানি ক কশর? 
 
িার স্বমুশখ বর্া আত্মজীবনীর একো েুকশরা হথশক। হিামার সশি প্রথম হযভদন িার 
আর্াপ, হসভদন মুখ ফসশক হবভরশয় ভগশয়ভির্ কথাো। িারপর ভনশ্চয় পশস্তশিন পশর। 
উের ইংর্শন্ড এককাশর্ সু্কর্মাোর ভিশর্ন িদ্রশর্াক। সু্কর্মাোশরর নাভড়নক্ষত্র জানার 
মশিা হসাজা কাজ আর হনই। ভশক্ষাভবদশদর একো প্রভিষ্ঠান আশি। হযশকাশনা ভশক্ষােিী 
সম্বশন্ধ খবর ভনশি  শর্ এশদর িারস্থ  শর্ই  র্। একেু হখাাঁজ ভনশিই জানর্াম, 
ববলশরাভচি পভরভস্থভির দরুন একো সু্কশর্র অবস্থা খুব খারাপ  শয় পশড় এবং সু্কশর্র 
মাভর্ক সস্ত্রীক উধাও  শয় যান। িখন িাাঁর নাম অনয ভির্। ভকন্তু হচ ারার ভববরণ ভমশর্ 
হগর্। িারপর যখন জানর্াম কীেভবদযায় পারিম ভিশর্ন িদ্রশর্াক, সমূ্পণল  র্ 
শনাক্তকরণ। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

237 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

 
অন্ধকার সশর যাশে, ভকন্তু এখনও অশনক অংশ িায়া ঢাকা রশয়শি। 
 
প্রশ্ন করর্াম, এই িদ্রমভ র্া ওাঁর স্ত্রী  শর্, ভমশসস র্রা র্ায়ন্স এর মশধয আসশি কী 
কশর? 
 
হিামার ভনশজর গশবষণাশিই এ-প্রশশ্নর উের পাওয়া হগশি। িদ্রমভ র্ার সশি হদখা কশর 
অশনক ভকিুই স্পষ্ট কশর িুশর্ি। স্বামীর সশি িদ্রমভ র্ার ভববা -ভবশেশদর বযবস্থা 
চর্শি, এো জানিাম না। িা শর্ই হদশখা, হেপর্েনশক অভববাভ ি মশন কশর িার স্ত্রী 
 ওয়ার স্বপ্ন হস হদখশি। 
 
স্বপ্ন যখন ধূভর্সাৎ  শব? 
 
িখন িাশক আমাশদর কাশজ র্াগাশনা যাশব। কার্শক আমাশদর প্রথম কাজ  শব িার 
সশি হদখা করা–দু-জশনই যাব। ওয়ােসন, িুভম ভকন্তু দাভয়ত্ব হথশক অশনক দূশর সশর 
রশয়ি অশনকক্ষণ। হিামার এখন বাস্কারভির্  শর্ থাকা উভচি। 
 
পভশ্চম ভদগশে হশষ রক্তরভি ম্লান  শয় ভমভর্শয় হগশি। রাশির যবভনকা হচশপ বসশি 
বাদার বুশক। হবগুভন আকাশশ ভচকভমক করশি কশয়কো ক্ষীণ িারকা। 
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উশে দাাঁভড়শয় বর্র্াম, যাবার আশগ আর একো কথা ভজশজ্ঞস করব, হ ামস। হিামার 
আর আমার সশি এি রু্শকাচুভর হখর্ার হকাশনা প্রশয়াজন আশি কী? মাশন ভক এসশবর 
বর্শি পাশরা? কী চায় হস? মির্বো কী? 
 
গর্ার স্বর খাশদ হনশম এর্ হ ামশসর। বর্শর্, নর িযা, ওয়ােসন, হিশবভচশে, োন্ডা 
মাথায়, প্লযানমাভফক অিযে সূক্ষ্মিাশব মানুষ খুন। িার জার্ হযমন হসাঁশে বসশি সযার 
হ নভরর চারধাশর, আমার জার্ও হিমভন গুভেশয় আসশি িার চারধাশর হিামার সা াযয 
পাওয়ায় বর্শি পাশরা এখন িাশক  াশির মুশোয় এশন হফশর্ভি। িয় পাভে শুধু একো 
ভবপদশক। আমরা আঘাি  ানবার মশিা প্রস্তুভি হশষ করার আশগই  য়শিা উভন মরণ 
মার হমশর বশস থাকশবন। আর একভদন খুব হজার দু-ভদশনর মশধযই হকস সমূ্পণল করব। 
এই দুশো ভদন িুভম সযার হ নভরশক দু- াশি আগশর্ রাশখা–রুগণ ভশশুশক মা হযিাশব 
হচাশখ হচাশখ রাশখ, হসইিাশব িাশক হচাশখ হচাশখ রাশখা। আজশকর অভিযান অবশয 
অশনক কাজ ভদশয়শি, ভকন্তু আমার মন বর্শি িুভম িার কািিাড়া না- শর্ই িাশর্া 
করশি ওই হশাশনা। 
 
ভবকে বীিৎস একো আিল ভচৎকাশর ফার্া ফার্া  শয় হগর্ রাশির আকাশ–ভনশমষ মশধয 
হযন খান খান  শয় হগর্ বাদার দনঃশব্দয রক্ত-জর্-করা িয়ার্ িয়ংকর হসই ভচৎকাশর। 
ভনঃসীম আিে হযন  া াকার  শয় হফশে পড়র্–োন্ডা বরশফর মশিা হযন জশম হগর্ 
আমার ধমনীর রক্ত। 
 
বর্র্াম ভনরুদ্ধ ভনশ্বাশস,  া িগবান! এ কী? এ কীশসর আওয়াজ? 
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ভিশর্-হিাঁড়া ধনুশকর মশিা র্াভফশয় উশেভির্ হ ামস। কুভেশরর িার হদশশ হদখর্াম ওর 
ক্রীড়াপেু হদ শরখা। কাাঁধ হবাঁভকশয়, মুে বার কশর উাঁভক মারশি নীরে িভমস্রার মশধয। 
 
চুপ! একদম চুপ! বর্র্ ভফসভফস কশর। 
 
কর্শজ-হিড়া িীেিার জশনয অি উচ্চ-ভননাদী শুভনশয়ভির্ ভচৎকারো ভচৎকাশরর উৎস 
ভির্ ভকন্তু িায়ােন্ন প্রােশরর মশধয হকাথাও। এবার িা হফশে পড়র্ কাশনর ওপর–আরও 
কাশি, আরও হজাশর, আরও বযাকুর্িাশব। 
 
হকাথায় বশর্া হিা? ভফসভফস কশর বশর্ হ ামস। হরামাভিি কণ্ঠস্বর শুশনই বুঝর্াম ওর 
মশিা হর্ৌ কভেন মানুশষর অেরাত্মাও ভশ ভরি  শয়শি এই ভচৎকাশর। 
 
ওয়ােসন, হকাশেশক আসশি আওয়াজো? 
 
ওইভদক হথশক মশন  শে, অন্ধকাশরর ভদশক আঙুর্ িুশর্ বর্র্াম আভম। 
 
না, এইভদশক! 
 
আবার ভনস্তি রাশির বুক ভবদীণল কশর িরিাকাশর ভদক  শি ভদশক িুশে হগর্ অবণলনীয় 
হসই ভচৎকার–আশগর চাইশিও আকুর্  া াকার হযন আরও কাশি চশর্ এশসশি, আরও 
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হজাশর হশানা যাশে। হসইসশি হশানা যাশে একো নিুন শব্দ একো অনুচ্চ, গিীর গুরু 
গুরু শব্দ, সংগীিময় অথচ রক্তভ ম-করা, ভনরের সমুশদ্রাচ্ছ্বাশসর মশিা হস-শব্দ নীচু 
খাশদ উেশি আর নামশি ভবরামভব ীনিাশব। 
 
 াউন্ড! হচাঁভচশয় ওশে হ ামস। চশর্ এশসা, ওয়ােসন, চশর্ এশসা! হ  িগবান, হদভর না 
 য়! 
 
বাদার ওপর ভদশয় নক্ষত্রশবশগ িুেশি শুরু কশরশি হ ামস। হপিন হপিন ঊধ্বলশ্বাশস 
িুেভি আভম। আচভম্বশি আমাশদর সামশনই হকাথাও এবশড়াশখবশড়া পা াভড় জভমর ভদক 
হথশক হিশস এর্ ভনঃসীম দনরাশশযর করুণ হশষ আিল ভচৎকার, আর িারপশরই একো 
চাপা, িারী ধপাস শব্দ। থমশক দাাঁভড়শয় ভগশয় কান খাড়া কশর রইর্াম। বািাস ীন 
রাশির ভনথর ভনস্তিিা িি কশর হশানা হগর্ না আর হকাশনা শব্দ। 
 
হদখর্াম, ভবভক্ষপ্তভচে পুরুশষর মশিা কপাশর্  াি ভদশয় দাাঁভড়শয় রশয়শি হ ামস। সশজাশর 
পা েুকর্ মাভেশি। 
 
ওয়ােসন,  াভরশয় ভদর্ আমাশদর। বশড়া হদভর কশর হফশর্ভি। 
 
না, না কখশনাই না! 
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 াি গুভেশয় বশস থাকাোই আমার মুখিলা  শয়শি। ওয়ােসন, িুভমও হদশখা, ওাঁশক হিশড় 
আসার পভরণামো কী দাাঁড়ার্! ভকন্তু যভদ ওাঁর সবলনাশ  শয় ভগশয় থাশক, হশাধ আভম হনবই 
হনব। 
 
অশন্ধর মশিা িুের্াম ভবষঃ অন্ধকাশরর বুক ভচশর, বশড়া বশড়া হগার্াকার পাথশরর 
মাঝখান ভদশয় কখশনা  ািশড়, কখশনা কাাঁোশঝাশপ হুমভড় হখশয়  াাঁচড়পাাঁচড় কশর হবভরশয় 
এশস কখশনা  াাঁপাশি  াাঁপাশি ঢার্ হবশয় পা াশড় উশে, আবার ভিরশবশগ হনশম ভগশয় 
িুেশি র্াগর্াম একই ভদশক হযভদক হথশক হিশস এশসশি রক্ত-জর্-করা ভচৎকার। উাঁচু 
জায়গায় উেশর্ই সাগ্রশ  আশপাশ হদশখশি হ ামস, জর্ার গাঢ় কাশর্ািায়ার বুশক 
সিরমাণ ভকিুই হচাশখ পশড়ভন। 
 
ভকিু হদখশি পাশো? 
 
ভকিু না। 
 
ওই হশাশনা! ও কী? 
 
একো চাপা হগাঙাভন হিশস এর্ কাশন। বাাঁ-ভদক হথশক আসশি আওয়াজো! হসভদশক 
একো পাথুশর ভশরা উাঁচু পা াশড়র আকার ভনশয়শি, প্রস্তর-আকীণল ঢাশর্র ওপর হযন 
ঝুাঁশক রশয়শি। এবশড়াশখবশড়া হখাাঁচা-হখাাঁচা গড়াশনর ওপর ডানা িভড়শয় পশড় থাকা 
ইগর্পাভখর মশিা কাশর্া একো বস্তু ভবশৃঙ্খর্ আকাশর পশড় রশয়শি। হবশগ নীশচ নামশি 
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নামশি হদখর্াম ভজভনসো ক্রমশ স্পষ্ট  শয় উেশি। অস্পষ্ট হরখা হথশক একো ভনভদলষ্ট 
আকার হদখা ভদর্। হুমভড় হখশয় মুখ থুবশড় পশড় আশি একো হর্াক, মাথাো হবাঁশক 
বীিৎসিাশব ঢুশক রশয়শি হদশ র নীশচ, হগার্  শয় ভগশয়শি দু-কাাঁধ এবং সমস্ত হদ ো 
এমনিাশব ধনুশকর মিন হবাঁশক রশয়শি হযন এই বুভঝ ভডগবাভজ হখশয় ভিেশক যাশব। 
ভকমু্ভিভকমাকার ওই িভিমা হদশখই ভকন্তু ভনশমষ মশধয বুশঝ ভনর্াম হগাঙাভনো কীশসর 
প্রাণপাভখ হিশড় হগশি হদ ভপঞ্জর। কাশর্া িায়ামূভিল এখন ভনস্পন্দ, ভনস্তি। ঝুাঁশক রইর্াম 
বশে, ভকন্তু এিেুকু নড়াচড়ার র্ক্ষ্মণ হদখর্াম না। গাশয়  াি হরশখই িয়-ভবকে গর্ায় 
হপাঁভচশয়  াি িুশর্ ভনর্ হ ামস। হদশর্াই জ্বার্ার্ পরক্ষশণ। হদখর্াম, চাপ চাপ রক্ত 
হর্শগ আঙুশর্; হডর্া-হডর্া ভবকে পদাথল িভড়শয় পড়শি হঘাঁির্াশনা কশরাভের চারপাশশ; 
হসইসশি হদখর্াম আরও একো ভজভনস। হদশখই অবশ  শয় এর্ আমাশদর দুজশনরই 
হৃদশয়র অেস্থর্ পযলে হদখর্াম, সযার হ নভর বাস্কারভিশর্র হদ ! 
 
অদু্ভি র্ার্শচ রশঙর এই েুইড সুযে হয হিার্বার নয়। প্রথম হযভদন হবকার ভিশে 
এশসভিশর্ন উভন, এই সুযে পশরভিশর্ন–দু-জশনরই স্পষ্ট মশন আশি। হদশর্াইশয়র 
আশর্ায় অল্পক্ষশণর জশনয  শর্ও পভরষ্কার হদখর্াম হসই হবশ, িারপশরই দপ দপ কশর 
উশে হদশর্াই হগর্ ভনশি, হসইসশি সব আশা মুশি হগর্ অের হথশক। গুভঙশয় উের্ 
হ ামস। অন্ধকাশরর মশধযও হদখর্াম চক চক করশি িার মুখ। 
 
পশু হকাথাকার! দু- াি মুভে পাভকশয় বর্র্াম অবযক্ত হবদনায়। হ ামস! ওাঁশক হিশড় 
আসার জশনযই আজ এই ঘেনা ঘের্–এ আভম জীবশন িুর্শি পারব না। 
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ওয়ােসন, হিামার হচশয় আমার হদাষই হবভশ। হকসশক ভনশোর্ করশি ভগশয়, সমূ্পণল 
করশি ভগশয়, মশেশর্র জীবন নাশ ঘভেশয়ভি ওাঁর ভদশক হিমন নজরই ভদইভন। এর 
চাইশি বশড়া আঘাি আমার কমলজীবশন আর পাইভন, ওয়ােসন। ভকন্তু কী কশর হয এি 
বারণ করা সশত্ত্বও প্রাণ  াশি ভনশয় উভন একর্া হবশরাশর্ন জর্ায়? 
 
ভচৎকারো শুশনও যভদ বাাঁচাশি পারিাম! উাঁঃ, কী িীষণ চীৎকার! বুকফাো  া াকার 
শুশনও হিা িাশক বাাঁচাশি পারর্াম না। হকাথায়… হকাথায় হসই জাশনায়ার  াউন্ড? যার 
িাড়া হখশয় হশষ পযলে মরশি  র্ সযার হ নভরশক? ভনশ্চয় এই মু ূশিল ওি হপশি 
রশয়শি পাথশরর হকাশনা খাাঁশজ। হেপর্েনই-বা হকাথায়? জবাবভদভ  হিা ওাঁশকই করশি 
 শব। 
 
করশবন। আভম কভরশয় িাড়ব। খুশড়া-িাইশপা খুন  শয় হগশর্ন পর-পর। একজন শুধু 
জাশনায়ারোশক হদশখই আাঁিশক উশে মারা হগশিন হিশবভিশর্ন অশর্ৌভকক বযাপার। আর 
একজন িাড়া হখশয় উন্মাশদর মশিা পার্াশি ভগশয় ঘাড় গুাঁশজ পশড় হশষ  শয় হগশর্ন। 
মানুষ আর জাশনায়ারোর মশধয সম্পকল সূত্রো এবার প্রমাণ করশি  শব আমাশদর। 
আওয়াজেুকুই হকবর্ আমরা শুশনভি িার হবভশ হকাশনা প্রমাণ আর হনই। হকননা, সযার 
হ নভর পা াড় হথশক আিাড় হখশয় মারা হগশিন। ভকন্তু যি ধূিলই হস হ াক না হকন, 
চভেশ ঘণ্টার মশধয িাশক আভম আমার পাশয়র ির্ায় এশন হফর্ব। 
 
ভবকৃি শবশদশ র দু-পাশশ ভিক্ত অেঃকরশণ দাাঁভড়শয় রইর্াম দু-জশন। অকস্মাৎ এবং 
অপভরবিলনীয় এই ভবপযলশয় অভিিূি ভচশে দাাঁভড়শয় রইর্াম দু-জশন। বৃথা হগর্ 
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দীঘলভদশনর এি পভরশ্রম। চাাঁদ উের্ আকাশশ। হয পা াশড়র ওপর হথশক ভপ্রয় বনু্ধর 
পিন ও মৃিুয ঘশেশি, উের্াম হসই পা াশড়। চূড়ায় দাাঁভড়শয় দৃভষ্ট সিার্ন করর্াম 
অশধলক রুশপাভর্ অশধলক ভবষণ িায়ােন্ন বাদার ওপর ভদশয়। অশনক দূশর হবশ কশয়ক 
মাইর্ দূশর একভেমাত্র ভনষ্কম্প  রু্দ আশর্া জ্বর্ জ্বর্ করশি। হেপর্েশনর ভনরার্া 
বাভড়র আশর্া ভনশ্চয় অনয হকাশনা বাভড়র আশর্া  শিই পাশর না। ভবষম আশক্রাশশ দাাঁশি 
দাাঁি ভপশষ গশজল উের্াম হসইভদশক হচশয়। 
 
মুভষ্ট আস্ফার্ন কশর বর্র্াম, এখুভন হগ্রপ্তার করশর্ই হিা  য়? 
 
হকস এখনও সমূ্পণল  য়ভন। হর্াকো অপভরসীম ধূিল আর হুাঁভশয়ার। কী হজশন হফশর্ভি, 
হসো বড় কথা নয়–কী প্রমাণ করশি পারব, হসইোই আসর্ কথা। একেু িুর্ করশর্ই 
পগারপার  শি পাশর নাশের গুরু। 
 
িশব করবো কী? 
 
করবার মশিা অশনক কাজ রশয়শি আগামীকাশর্র জশনয। রাশত্র বাভক শুধু একো কাজ 
বনু্ধকৃিয। 
 
খাড়াই পা াড় হবশয় হনশম এর্াম দুজশন। রুশপার মশিা ঝকঝশক পাথশরর বুশক পশড় 
হদ ো কাশর্া এবং স্পষ্ট। হদামড়াশনা হমাচড়াশনা অিপ্রিযশি প্রকভেি আিীে হবদনাশবাধ 
হচাশখ জর্ এশন ভদর্ আমার যেণা সিাভরি  র্ আমার মশধযও। 
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হ ামস, হর্াকজন ডাকা যাক! দু-জশন ভমশর্ এিো পথ বাস্কারভির্  শর্ ওাঁশক বশয় ভনশয় 
হযশি পারব না। আশর হগর্ যা! পাগর্  শয় হগশর্ নাভক? 
 
হসাোশস হচাঁভচশয় উশে মৃিশদশ র ওপর ঝুাঁশক পশড়ভির্ হ ামস। এখন হধই হধই কশর 
নাচশি। হ া-  া কশর  াসশি আর আমার দু- াি ধশর হমাচড় ভদশে। এই ভক হসই 
আত্মসংযি, কশোর-প্রকৃভি শার্লক হ ামস? এ হয িাই চাপা আগুন! 
 
দাভড়! দাভড়! হর্াকোর দাভড় আশি। 
 
দাভড়? 
 
বযারশনে নয়–বযারশনে নয়–এ  র্ –আশর, এ হয আমার প্রভিশবশী–পর্ািক কশয়ভদ! 
 
ভক্ষশপ্তর মশিা ভচৎ কশর হশায়ার্াম হদ ো। রক্ত-হচায়াশনা একো দাভড় উাঁভচশয় রইর্ ভস্নগ্ধ, 
শীির্, সুস্পষ্ট চাাঁশদর পাশন। িুর্  বার হজা হনই–ওই হিা হসই হকােরাপ্রভবষ্ট পাশভবক 
হচাখ আর ঝুাঁশক-পড়া অদু্ভি কপার্। হমামবাভির আশর্ায় পাথশরর ওপর হথশক আমার 
পাশন জ্বর্ে দৃভষ্ট ভনশক্ষপ কশরভির্ একো মুখ ঘৃণয অপরাধী হসর্শডশনর মুখ। 
 
পশরর মু ূশিলই সমস্ত বযাপারো পভরষ্কার  শয় হগর্ আমার কাশি। মশন পড়র্ বযারশনশের 
কথা–পুশরাশনা হপাশাক ভদশয়ভিশর্ন বযাভরমুরশক। বযাভরমুর ভদশয়শি হসর্শডনশক পার্াশনার 
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সুভবশধর জশনয। বুে, শােল, কযাপ–সবই সযার হ নভরর। অিযে মমলন্তুদ ভবশয়াগােক দৃশয 
সশন্দ  হনই। ভকন্তু ভবভধর ভবধাশন হশষ পযলে স্বশদভশ আইশনর কবশর্ই প্রাণভবশয়াগ ঘের্ 
িার। খুশর্ বর্র্াম হ ামসশক আনশন্দ, কৃিজ্ঞিায় েইেমু্বর  শয় রইর্ হৃদয়। 
 
সব শুশন ও বর্র্, িাই বশর্া। হবচাভরর মৃিুযর কারণ িা শর্ এই হপাশাক। পভরষ্কার 
হদখা যাশে সযার হ নভররই বযব ার করা হকাশনা ভজভনশসর গন্ধ শুভকশয় হর্ভর্শয় হদওয়া 
 শয়ভির্  াউন্ডোশক খুব সম্ভব হ াশের্ হথশক হখায়া যাওয়া হসই বুেো ধরা  শয়ভির্ ওর 
নাশকর সামশন একই গন্ধ এর জামা পযান্ট-বুশে হপশয় িাড়া কশর এশনশি এিদুর। এ-
বযাপাশর একো অিযে অসাধারণ র সয ভকন্তু এখনও পভরষ্কার  র্ না। অন্ধকাশরর মশধয 
হসর্শডন বুঝর্ কী কশর হয  াউন্ড িাড়া কশরশি? 
 
ডাক শুশন। 
 
বাদার বুশক  াউশন্ডর ডাক শুনশর্ই ওর মশিা ডাকাবুশকা কশয়ভদ আিশে ভদশশ ারা  শয় 
এমন উদ্ভাশের মশিা খানা-খন্দ পা াড় েপশক আকাশফাো ভচৎকার হিশড় হদৌড়ায় না–
পর্ািক কশয়ভদ কখনন কুকুশরর িাড়া হখশয় হচাঁভচশয় হর্াক জশড়া কশর ভনশজশক ধভরশয় 
হদওয়ার ঝুাঁভক হনয় না। হচাঁচাভনর ধরন শুশন মশন  র্ অশনকদূ্দর হথশক অশনকক্ষণ পযলে 
িুশেশি হপিশন  াউন্ড িাড়া কশরশি হের হপশয়। হের হপর্ কী কশর? 
 
িার চাইশিও বশড়া হয-র সযো এখনও দুশবলাধয রশয় হগর্ আমার কাশি িা  র্ এই 
 াউন্ড। সবার সব ধারণা যভদ সভেক বশর্ই ধশর হনওয়া  য়— 
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আভম ভকিুই ধশর ভনই না। 
 
হবশ হিা, আমার প্রশ্ন  শে, শুধু রাশিই  াউন্ডোশক হিশড় হদওয়া  য় হকন? জর্ার 
বুশক ভনশ্চয় সবসমশয় িাড়া থাশক না হযখাশন খুভশ িুশে হবড়ায় না। সযার হ নভর জর্ায় 
আশিন না-জানশর্ কখশনাই  াউন্ড হর্ভর্শয় ভদি না হেপর্েন। 
 
হিামার আর আমার সমসযার মশধয আমারোই ভকন্তু আরও দুধলষল হকননা হিামার 
সমসযার সমাধান ভশগভগরই কশর হফর্ব–ভচরর সয হথশক যাশব আমারো। যাই হ াক, 
আপািি সমসযা এই হদ ো ভনশয়। কী কভর বর্ হিা? হশয়ার্ দাাঁড়কাকশদর খপ্পশর 
হফশর্ হরশখ যাওয়া যায় না। 
 
আভম বভর্ কী, হযশকাশনা একো কুভেশরর মশধয হরশখ ভদশয় চশর্া পুভর্শশক খবর ভদই। 
ভেক বশর্ি। কুভের পযলে বশয় ভনশয় হযশি পারব দু-জশন। আশর! আশর! ওয়ােসন, এ 
আবার কী? কী আশ্চযল স্পধলা হদশখি? নাশের গুরু ভনশজই আসশি হয! খবরদার, হিামার 
হিিশরর সশন্দ  হযন একদম প্রকাশ না-পায়–একো হবস কথাও হযন মুখ ভদশয় না-
হবশরায়, সমস্ত প্লযানো িা শর্ মাশে মারা যাশব। 
 
জর্ার ওপর ভদশয় এভগশয় আসশি একো মূভিল। জ্বর্ে চুরুশের মযাড়শমশড় র্ার্ আিা 
হদখা যাশে। চাশদর আশর্া পশড়শি মাথায়, দূর হথশকও হচনা যাশে প্রকৃভিভবশদর কমলে 
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আকৃভি–সু্ফভিলবাজ চার্চর্ন। আমাশদর হদশখই থমশক হগশর্ন, পরমু ূশিলই এভগশয় 
এশর্ন। 
 
আশর, ডক্টর ওয়ােসন নাভক? এি রাশি আপনাশক বাদায় হদখব আশাই কভরভন। ভকন্তু 
একী! কী সবলনাশ! হক জখম  র্? সযার হ নভর নাভক? 
 
হবশগ আমাশদর পাশ ভদশয় িুশে ভগশয় মৃিশদশ র ওপর ঝুাঁশক পড়শর্ন হেপর্েন। 
সশশব্দ ভনশ্বাস হনওয়ার চভকি আওয়াজ শুনর্াম, চুরুে খশস পড়র্ আঙুশর্র ফাাঁক 
হথশক। 
 
বর্শর্ন হিাির্াশি হিাির্াশি, এ—এশক? 
 
হসর্শডন ভপ্রন্সোউন হজর্ হথশক হয পাভর্শয়ভির্। 
 
পাঙাশপানা ভবকে মুখ ভফভরশয় আমাশদর ভদশক িাকাশর্ন হসর্শডন। ভকন্তু অসম্ভব 
মশনাবর্ িার। অদু্ভি কায়দার ভবস্ময় আর দনরাশযশবাধশক ভনশমশষ দভমশয় হফর্শর্ন। 
সচভকি িীক্ষ্ণ্ণ হচাশখ পযলায়ক্রশম িাকাশর্ন আমার আর হ ামশসর পাশন। 
 
কী সবলনাশ! কী যাশেিাই বযাপার! মারা হগর্ কীিাশব? 
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পা াড় হথশক পশড় মাথার খুভর্ গুাঁভড়শয় হগশি মশন  শে। বাদায় হবড়াভের্াম আমরা দুই 
বনু্ধ, ভচৎকার শুশন এশস হদভখ এই কাে। 
 
ভচৎকার আভমও শুশনভির্াম। হসইজশনযই িুশে এশসভি। সযার হ নভরর কথা হিশব বশস 
থাকশি পারর্াম না। 
 
সযার হ নভরর কথাই ভবশশষ কশর িাবশর্ন? প্রশ্নো ফস কশর হবভরশয় হগর্ মুখ ভদশয়। 
 
আভম িাশক আসশি বশর্ভির্াম বশর্। না-আসায় অবাক  শয়ভির্াম। বাদার বুশক। 
ওইরকম ভচৎকার শুশন িয়  র্–ভবপশদ পড়শর্ন নাভক? িাশর্া কথা–দৃভষ্টশর চভকি 
িভিমায় আমার মুখ হথশক সশর ভগশয় ভনভক্ষপ্ত  র্ হ ামশসর মুশখর ওপর, ভচৎকার িাড়া 
আর ভকিু শুশনভিশর্ন? 
 
না, বর্শর্ হ ামস; আপভন শুশনশিন? 
 
না। 
 
িা শর্ ভজশজ্ঞস করশর্ন হকন? 
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চাষাশদর গার্গল্পর কথা হক না-জাশন বরু্ন। জর্ায় নাভক কুকুর-িূি ে র্ হদয়। গিীর 
রাশি নাভক িার ডাক হশানা যায়। আজ রাশত্র হস-রকম হকাশনা আওয়াজ স্বকশণল হকউ 
শুশনশি ভকনা হখাাঁজ ভনভের্াম। 
 
হস-রকম হকাশনা আওয়াজই শুভনভন, বর্র্াম আভম। 
 
হবচারার মৃিুযর কারণো ভক অনুমান কশরশিন? 
 
উদশবশগ আর ভদনরাি হখার্া আকাশশর ির্ায় হথশক মাথা ভেক রাখশি পাশরভন। 
পাগশর্র মশিা জর্ায় হদৌড়াশদৌভড় করশি ভগশয় পা ফসশক পশড় ভগশয় ঘাড় হিশঙ 
হফশর্শি। 
 
খুবই যুভক্তসংগি অনুমান, দীঘলভনশ্বাস হফশর্ বর্শর্ হেপর্েন। আমার হচাশখ িা স্বভস্তর 
ভনশ্বাস বশর্ই মশন  র্। ভম. শার্লক হ ামস, আপনার কী মশন  য়? 
 
বািাশস মাথা েুশক অভিবাদন জানার্ বনু্ধবর। 
 
বর্র্, আপভন হদখভি খুব িাড়ািাভড় ভচশন হফশর্ন। 
 
ডক্টর ওয়ােসন আসবার পর হথশকই এ-অিশর্ আপনার আভবিলাশবর প্রিযাশায় রশয়ভি 
আমরা সকশর্ই। এশসই হদখশর্ন ট্রযাশজভড। 
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িা ভেক। আমার ভবশ্বাস ওয়ােসন ভেকই বর্শি–মমলন্তুদ এই মৃিুযর উপযুলক্ত কারণ 
দভশলশয়শি। অপ্রীভিকর সৃ্মভি ভনশয় কার্শকই ভফশর হযশি  শব র্ন্ডশন। 
 
কার্শকই ভফশর যাশবন? 
 
হসইরকমই ইশে। 
 
এখানকার হগার্শমশর্ বযাপারগুশর্ায় ভকিু আশর্াকপাি করশি পারশর্ন? 
 
কাাঁধ ঝাাঁভক ভদর্ হ ামস। সাফশর্যর আশা সবাই কশর, ভকন্তু সাফর্য হজাশে ক-জশনর 
িাশগয? িদেকারীর একাে দরকার ঘেনা—উপকথা নয়, ভকংবদভে নয়, গুজব নয়। এ-
হকসো হসভদক ভদশয় এশকবাশরই যাশেিাই। 
 
খুব হখার্াখুভর্ এবং অিযে ভনভর্লপ্ত িভিমায় কথাগুশর্া বশর্ হগর্ বনু্ধবর। হেপর্েন 
ভকন্তু িবুও খরখশর হচাশখ হচশয় রইশর্ন িার পাশন। িারপর ভফরশর্ন আমার ভদশক। 
 
এশক আমার বাভড় ভনশয় যাওয়াই উভচি ভির্, ভকন্তু হদশখ আাঁিশক উেশি পাশর আমার 
হবান। আমার মশন  য় গাশয় ভকিু চাপা ভদশয় রাখশর্ সকার্ পযলে ভনভশ্চে থাকা যাশব। 
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হসই বযবস্থাই  র্। হেপর্েশনর সভনবলন্ধ আমেণ সভবনশয় প্রিযখযান কশর হ ামস আর 
আভম রওনা  র্াম বাস্কারভির্  র্ অভিমুশখ। একর্াই বাভড় ভফশর হগর্ প্রকৃভিভবদ। 
হপিন ভফশর িাভকশয় হদখর্াম, ভবশার্ বাদার ওপশর িার ধীর সিরমাণ মূভিল, হসইসশি 
হদখর্াম চিভকরণ ভবশধৌি রুশপাভর্ পা াশড়র ঢাশর্ একো কাশর্া ধযাবড়া দাগ পর্ািক 
কশয়ভদর নশ্বর হদ । 
 
হশষ পযলে মুশখামুভখ েের আরম্ভ  র্, একশত্র বাদার ওপর ভদশয়  াাঁেশি  াাঁেশি বর্শর্ 
হ ামস। হর্াকোর স্নায়ুর হজারো হদখশর্! ষড়যে কশর যাশক সভরশয়শি, হস হয আসর্ 
ভশকার নয়–এো হচাশখর সামশন হদশখও কীিাশব সামশর্ ভনর্ ভনশজশক! সাংঘাভিক এই 
মানভসক আঘাশি হদ মন পিু  শয় যাওয়া উভচি ভকন্তু ওর ভকিু  র্? ওয়ােসন, 
র্ন্ডশনও বশর্ভি হিামায়, অবার বর্ভি এখাশন আমাশদর ইস্পাি শভক্তর সশি সমাশন 
পাো হদওয়ার মশিা এশ ন শত্রু জীবশন আর হদভখভন। 
 
হিামাশক হদশখ হফর্র্, এইোই যা দুঃখ। 
 
আমারও দুঃখ  শয়ভির্ প্রথমোয়। ভকন্তু এড়াশনার পথ আর ভির্ না। 
 
িুভম হয এখাশন, ও িা হজশন হফশর্শি। এর ফশর্ ওর ষড়যে হকান পশথ চর্শব বশর্ 
মশন  য় হিামার? 
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 য় আরও সিকল  শব, না  য় মভরয়ার মশিা দুম কশর ভকিু একো কশর বসশব। 
অভধকাংশ অপরাধীর মশিাই ভনশজর ওপর অিযভধক আত্মভবশ্বাস ভনশয় িাবশব  য়শিা 
আমাশদর হববাক হবাকা বানাশি হপশরশি। 
 
একু্ষভন হগ্রপ্তার করভি না হকন? িায়া ওয়ােসন, েুশো জগন্নাথ  ওয়ার জশনয সৃভষ্টকিলা 
হিামায় গশড়নভন। অদময প্রাণচাির্য েগবগ কশর ফুেশি হিামার মশধয এ-ভজভনস 
হিামার স জাি। িশকলর খাভিশর ধশরা আজ রাশিই ওাঁশক হগ্রপ্তার কশর হফর্র্াম। ভকন্তু 
হসো কশর কী র্ািো  শব বর্শি পাশরা? ওাঁর ভবরুশদ্ধ ভকিুই আমরা প্রমাণ করশি 
পারব না। পুশরা চক্রােোর এইোই  র্ ম াশয়িাভনসুচিুর ধভড়বাজ! মানুষশক ভদশয় 
মানুষ মারার ষড়যে করশর্ না  য় একো প্রমাণ পাওয়া হযি–ভকন্তু ভবরাে একো 
কুকুরশক কােগড়ায় হেশন ভনশয় কুকুশরর মাভর্শকর গর্ায় হিা আর ফাাঁভসর দভড় গর্াশি 
পারব না। 
 
ভকন্তু হকসো হিা খাড়া কশর হফশর্ভি। 
 
হকশসর িায়া পযলে খাড়া করশি পাভরভন শুধু অনুমান আর কল্পনা কশরভি। প্রমাণ ীন 
গল্প ভনশয় হকাশেল হগশর্ ভেেভকভর হমশর িাভড়শয় হদশব। 
 
সযার চার্লশসর মৃিুযো হিা ভমশথয নয়। 
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মৃি অবস্থায় িাশক পাওয়া হগশি ভকন্তু সারাশরীশর হকাশনা দাগ পাওয়া যায়ভন। িুভম 
আভম জাভন ভনদারুণ িশয় িার প্রাণপাভখ খাাঁচািাড়া  শয়ভির্–িয়ো হকন হপশয়ভিশর্ন 
িাও জাভন। ভকন্তু বাশরাজন ভনশরে জুভরশক িা হবাঝাব কী কশর বর্শি পাশরা?  াউশন্ডর 
হকাশনা ভচহ্ন ভক হসখাশন ভির্? হকাথায় িার িুাঁশচাশর্া দাাঁশির দাগ? মড়াশক  াউন্ড 
কামড়ায় না ভেকই–সযার চার্লশসর নাগার্ ধরার আশগই হস্রফ িশয় ভিভন মারা হগভিশর্ন। 
ভকন্তু এসব হিা প্রমাণ করশি  শব। প্রমাণ করবার অবস্থায় এখনও আমরা হপৌঁশিাইভন। 
 
হবশ হিা, আজ রাশিও ভক হপৌঁশিাইভন? 
 
না, আজ রাশিও অবস্থার ভবশশষ উন্নভি ঘশেভন!  াউন্ড, আর একো মানুশষর মৃিুযর 
মশধয সরাসভর হকাশনা সম্পকলসূত্র এবারও হনই। দু-জশনই হকউই স্বচশক্ষ হদভখভন 
 াউন্ডোশক। শুধু ডাক শুশনভি; ভকন্তু হস হয এই হবচারাশক িাড়া কশরভির্, িা প্রমাণ 
করশি পারব না, হমাভেি এশকবাশরই হনই। না, িায়া, না; এই মু ূশিল হকস এখনও 
কাঁচা, এ-সিয হিামাশক স্বীকার করশিই  শব। হকসশক পাকা করার জশনয হযশকাশনা 
ঝুাঁভক ভনশয়ও আরও অশপক্ষা করশি  শব। 
 
কী করশব বশর্ ভেক কশরি? 
 
পভরভস্থভিো স্পষ্ট কশর িুর্শি পাশর হকবর্ ভমশসস র্রা র্ায়ন্স–ভবরাে িরসা রশয়শি 
িার ওপর। এ িাড়া আমার ভনজস্ব একো প্লযানও আশি। কার্শকর ভদনো অশনক 
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খারাশপর মশধয ভদশয় যাশব ভেকই; ভকন্তু আশা আশি ভদন ফুশরাশনার আশগই পভরভস্থভি 
আয়শে আনব। 
 
এর হবভশ আর ভকিু ওর কাি হথশক বার করশি পারর্াম না। বাস্কারভির্  র্ পযলে 
সমস্ত রাস্তা ভচোয় ড়ুশব রইর্ হ ামস। 
 
হিিশর আসশব নাভক? 
 
আসব। আর রু্শকািাপার কারণ হদখভি না। ভকন্তু আমার হশষ কথাো শুশন রাশখা, 
ওয়ােসন।  াউন্ড সম্পশকল হকাশনা কথা বর্শব না সযার হ নভরশক। হসর্শডশনর মৃিুযর 
কারণো হেপর্েন হযমন ভবশ্বাস করাশি হচশয়ভিশর্ন আমাশদর, ওাঁশদর িাবশি দাও 
হসইিাশব যদ্র মশন পশড় ভরশপাশেল িুভম ভর্শখভিশর্, আগামীকার্ হেপর্েনশদর বাভড়শি 
হখশি যাশবন সযার হ নভর। িখনই অভি কশোর পরীক্ষা  শয় যাশব িার স্নায়ুশভক্তর–িার 
আশগ আর পরীক্ষা ভনশি হযশয়া না। 
 
হখশি হিা আভমও যাভে। 
 
অভির্া কশর ওাঁশক একর্াই পাোশব িুভম যাশব না। এ-বযবস্থা  শয় যাশবখন। যাই হ াক, 
হদভর অশনক  র্; ভডনার না-হপশর্ও দনশ-আ ার পাওয়া যাশব। 
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জাল ভবস্তার 
 
শার্লক হ ামসশক হদশখ সযার হ নভর যিো অবাক  শর্ন িার চাইশিও হবভশ খুভশ 
 শর্ন। হকননা, ভদন কশয়ক ধশর আশা করভিশর্ন সাম্প্রভিক ঘেনার আকষলশণ র্ন্ডন 
হথশক আসশব হ ামস। বনু্ধবশরর সশি মার্পত্র হনই এবং না-থাকার হকাশনা বযাখযাও 
হনই শুশন একেু িুরু িুর্শর্ন। হগাপশন সব বুভঝশয় বর্র্াম এবং একেু হদভর কশর 
দনশ আ াশর বশস আমাশদর অভিজ্ঞিার ভকিু ভকিু িাশক ভনশবদন করর্াম–ওাঁর পশক্ষ 
যিেুকু জানা দরকার, িার হবভশ অবশয একো অপ্রীভিকর কিলবয সারশি  র্–বযাভরমুর 
আর িার স্ত্রীশক হডশক জানাশি  র্ হসর্শডশনর হশাচনীয় মৃিুযসংবাদ। বযাভরমুশরর কাশি 
খবরো অপ্রশভমি স্বভস্তশবাশধর কারণ  শর্ও হকাঁশদ অযাপ্রন ভিভজশয় হফর্র্ িার স্ত্রী। 
দুভনয়ার সামশন হসর্শডন একো জঘনয ভ ংস্র পুরুষ িাড়া ভকিুই নয়–অধল-পশু অধল-
দানশবর সংভমশ্রণ। ভকন্তু ভদভদর কাশি হস হসই হিাট্ট একগুাঁশয় হখাকা–ভদভদর  াি জভড়শয় 
ধশর বশড়া  শয় ওো হিাট্ট দুষু্ট িাইভে। হয-পুরুশষর মৃিুযশি হশাক করার মশিা একজন 
নারীরও অিাব  য়, িার মশিা অভিশপ্ত অিাগা আর হনই। 
 
বযারশনে বর্শর্ন, ওয়ােসন সকাশর্ হবভরশয় যাবার পর ঘরশদার হমািামুভি করভির্াম 
আভম। কথা রাখার জশনয আমার ভকন্তু হবশ খাভনকো কৃভিত্ব প্রাপয  শয়শি। একর্া 
হবশরাব 
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এ-কথা যভদ আপনাশদর না-ভদিাম, সশন্ধো আজশক িাশর্াই কােি। হকননা হেপর্েন 
খবর পাভেশয়ভিশর্ন ওাঁশদর ওখাশন যাওয়ার জশনয। 
 
শুষ্ক কশণ্ঠ হ ামস বর্শর্, সশন্ধো আরও িাশর্ািাশব হয কােি, িাশি হকাশনা সশন্দ ই 
হনই আমার। আপনার ঘাড় মেকাশনার জশনয আমরা হশাক আর অনুিাশপ জ্বশর্পুশড় 
মরভির্াম শুনশর্ ভনশ্চয় খুভশ  শবন না? 
 
হচাশখর পািা পুশরা খুশর্ হগর্ সযার হ নভরর, হস আবার কী? 
 
হবচারা আপনার হপাশাক পশর হবভরশয়ভির্। পুভর্শশর ঝাশমর্ায় পড়শি পাশর আপনার 
চাকর। এ-হপাশাক হস-ই িাশক ভদশয়ভির্। 
 
িা নাও  শি পাশর। যদূর জাভন, হকাশনা হপাশাশকই ভচহ্ন হনই। 
 
িা শর্ আপনার চাকশরর কপার্ িাশর্া শুধু িাই নয়, আপনাশদর সকশর্রই। হকননা 
আপনারা প্রশিযশকই এ-বযাপাশর আইনভবশরাধী কাজ কশরশিন। ওয়ােসশনর ভরশপাশেলর 
ভিভেশি হদাষী আপনারা প্রশিযশকই। ভবশবকবান হগাশয়ন্দা ভ শসশব বাভড়সুদ্ধ সবাইশক 
হগ্রপ্তার করাো আমার প্রথম কিলবয  ওয়া উভচি। 
 
ভকন্তু হকস কদূ্দর এশগার্? শুশধান বযারশনে। জে িাড়াশি পারশবন? এখাশন আসার পর 
আভম আর ওয়ােসন হয-ভিভমশর ভির্াম, এখনও হসই ভিভমশরই রশয়ভি। 
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খুব হবভশ আর হদভর  শব বশর্ মশন  য় না, িার আশগই পভরভস্থভি অশনকো প্রাঞ্জর্ 
করশি পারব। বযাপারো অসাধারণ জভের্, আর অিযে কভেন। কিকগুশর্া ভবষশয় 
এখনও আশর্াকপাি প্রশয়াজন অবশয িার সূচনাও হদখা ভদশয়শি! 
 
ওয়ােসন ভনশ্চয় জাভনশয়শি আপনাশক এর মশধয আমাশদর একো অভিজ্ঞিা র্াি 
ঘশেশি। জর্ার বুশক  াউশন্ডর ডাক আমরা দুজশনই শুশনভি–কাশজই ভকংবদভেো 
এশকবাশরই অর্ীক বা ভনিক কুসংস্কার মানশি পারভি না। পভশ্চশম থাকার সমশয় কুকুর 
ভনশয় ভকিু কাজ করশি  শয়ভির্ আমাশক, ডাক শুনশর্ই ধরশি পাভর। এ-কুকুরশক যভদ 
ধরশি পাশরন, মুখবন্ধনী পভরশয় গর্ায় হচন ভদশয় বাাঁধশি পাশরন িশবই বর্ব আপভন 
সবলকাশর্র হশ্রষ্ঠ হগাশয়ন্দা। 
 
সা াযয যভদ কশরন িা শর্ মুখবন্ধনী পভরশয় গর্ায় হচন ভদশয় বাাঁধশি পারব বশর্ই 
আমার মশন  য়। 
 
যা বর্শবন, িাই করব। 
 
চমৎকার। আরও একো কথা বর্ব। অশন্ধর মশিা যা বর্ব িাই করশি  শব; কথায় 
কথায় প্রশ্ন করশর্ চর্শব না। 
 
যা চাইশবন, িাই  শব। 
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যভদ করশি পাশরন, িা শর্ জানশবন হিাট্ট এই সমসযার সুরা া ভশগভগরই  শয় যাশব। 
আমার ভবশ্বাস 
 
আচমকা কথা বন্ধ কশর আমার কাাঁশধর ওপর ভদশয় ভস্থর হচাশখ শুশনয িাকার্ হ ামস। 
র্যাশম্পর আশর্া আিশড় পড়র্ মুখাবয়শব। হদখর্াম, মুশখর একো হপভশও নড়শি না। 
িন্ময়  শয় রশয়শি হচাশখর চা ভন, ভেক হযন একো ভনখুাঁি হখাদাই অিুযৎকৃষ্ট প্রস্তরমূভিল। 
মূভিলমান প্রিযাশা আর সিকলিা। 
 
কী  র্? হচাঁভচশয় উের্াম দু-জশনই। 
 
হচাখ নামার্ হ ামস। স্পষ্ট হদখর্াম একো আিযভেক আশবগ চাপার হচষ্টা করশি। 
মুখিাব সংযি, ভকন্তু দুই চকু্ষ হকৌিুক িরভর্ি। 
 
উর্শোভদশকর হদওয়াশর্ প্রর্ভম্বি সাভর সাভর প্রভিকৃভির ভদশক  স্ত সিার্ন কশর বর্শর্, 
সমঝদাশরর প্রশংসা গ্র ণ করুন। আভম হয আশেলর খবর রাভখ, ওয়ােসন িা মানশিই 
চায় না। িশব হসো ভনিক ঈষলা, হকননা, এ-বযাপাশর দু-জশনর মি দু-রকম, এ-িভবগুশর্া 
ভকন্তু সভিযই উাঁচুদশরর। 
 
একেু অবাক  শয় বনু্ধবশরর পাশন িাভকশয় সযার হ নভর বর্শর্ন, িাশর্া র্াগর্ আপনার 
প্রশংসা। এসব ভজভনস খুব একো বুভঝ এমন িান করশি চাই না। িভবর চাইশি হঘাড়া 
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বা কম বশয়ভস বর্শদর কদরো বুভঝ হবভশ। এসব ভজভনশসর জশনযও সময় পান জানিাম 
না। 
 
িাশর্া ভজভনস হদখশর্ বুঝশি পাভর–এখন যা হদশখভি, িা উাঁচুদশররই ভজভনস বর্শি 
পাভর, ওভদশক নীর্ ভসল্ক পরা ওই হয িদ্রমভ র্া, উভন ভনশ্চয় হনর্ার। মাথায় পরচুর্া 
পরা এই হয হমাোশসাো িদ্রশর্াক, ইভন ভনশ্চয় হরনল্ডস। সবই পাভরবাভরক প্রভিকৃভি, 
িাই না? 
 
প্রশিযকো। 
 
নাম জাশনন? 
 
বযাভরমুর ভশভখশয় ভদশয়শি, ভশক্ষাো রপ্তও কশরভি হমাোমুভে। 
 
হেভর্শস্কাপ ভনশয় ওই িদ্রশর্াক হক? 
 
ভরয়ার অযাডভমরার্ বাস্কারভির্। ওশয়ে ইভন্ডশজ হরাডনীশি হমািাশয়ন ভিশর্ন। নীর্ 
হকাে পশর  াশি পাকাশনা কাগজ ভনশয় ভযভন দাাঁভড়শয়, উভন সযার উইভর্য়াম বাস্কারভির্। 
ভপে-এর অধীনস্থ  াউস অফ কমন্স কভমভেগুশর্ার হচয়ারমযান ভিশর্ন। 
 
আমার সামশন এই হয অশ্বাশরা ী দসভনক গাশয় কাশর্া মখমর্ আর হর্স-ইভন হক? 
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এাঁর সম্পশকল জানার অভধকার আপনার আশি। ইভনই যি নশষ্টর মূর্ বাস্কারভির্স 
 াউশন্ডর শুরু ভযভন কশরশিন–বদমাইশ ভশশরামভণ ভ উশগা। এাঁশক িুর্শি পারব বশর্ মশন 
 য় না। 
 
সাগ্রশ , সভবস্মশয় ভস্থর হচাশখ হচশয় রইর্াম প্রভিকৃভির ভদশক। 
 
হ ামস বর্শর্, কী আশ্চযল! হদশখ হিা খুব শাে, কুভণ্ঠি মানুষ বশর্ মশন  য়। হচাশখর 
মশধয ভকন্তু হদখশি পাভে হখাদ শয়িান হযন ওি হপশি রশয়শি। আভম হিশবভির্াম 
দুবৃে ধরশনর আরও বভর্ষ্ঠ হচ ারা হদখব। 
 
এোই হয যথাথল িভব, হস-ভবষশয় িুর্ হনই। নাম আর ১৬৪৭ িাভরখো হপিশনর 
কযানিাশস হর্খা রশয়শি। 
 
আর হবভশ কথা বর্র্ না হ ামস। ভকন্তু প্রাচীন রাজনয প্রভিকৃভির প্রভি খুবই আকৃষ্ট 
 শয়শি হদখা হগর্। সামশনর িভবর ভদশক হচশয় হথশক হশশষ করর্ দনশ আ ার। সযার 
হ নভর ভনশজর ঘশর হগশর্ পর শুনর্াম ওর ভচোধারার বৃোে। হশাবার ঘশরর হমামবাভি 
 াশি ভনশয় আমাশক হফর ভনশয় হগর্ খাবার ঘশর এবং উাঁচু কশর িুশর্ ধরর্ হদওয়াশর্ 
প্রর্ভম্বি কাশর্া মভর্ন িভবোর সামশন। 
 
ভকিু হদখশি পাশো? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

262 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

 
পাভখর পার্ক হগাাঁজা চওড়া-ভকনারা েুভপর ভদশক িাকার্াম, কাশনর পাশশ হঝার্া হকাকড়া 
চুর্; সাদা হর্শসর কর্ার ভদশয় হঘরা হসাজা, কভেন মুখভে খুাঁভেশয় হদখর্াম। পাশভবক 
মূখ। হমাশেই নয়, ভকন্তু ভনখুাঁি, শক্ত, কশোর দৃঢ়সংবদ্ধ পাির্া হোাঁে। ভ মশীির্ অসভ ষু্ণ 
হচাখ। 
 
এইরকম হদখশি হচশনা কাউশক? 
 
হচায়ার্ো অশনকো সযার হ নভরর মিন। 
 
 য়শিা একেু আদর্ আশি। ভকন্তু দাাঁড়াও! 
 
হচয়াশরর ওপর উশে দাাঁড়ার্ হ ামস। বাাঁ- াশি ধরর্ আশর্া, ডান বাহু হবাঁভকশয় চাপা ভদর্ 
চওড়া েুভপ আর র্ম্বা হকাাঁকড়া চুর্। 
 
আশর সবলনাশ! বর্র্াম সভবস্মশয়। 
 
কযানিযাশসর বুশক স সা আভবিূলি  শয়শি হেপর্েশনর মুখ। 
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এই হিা, হদখশি হপশর্ িা শর্। আমার  র্ হট্রভনং-পাওয়া হচাখ–মুখোই হদভখ, 
পাভরপােয বাদ ভদই। অপরাধ িদেকারীর পয়র্া গুণোই হিা িদ্মশবশ িুাঁশড় হদখবার 
ক্ষমিা। 
 
ভকন্তু এ হয অভবশ্বাসয আশ্চযল বযাপার। িভবো ওাঁর বশর্ও চাভর্শয় হদওয়া যায়। 
 
 যাাঁ, এশকই বশর্ পূবলপুরুশষর ধারায় প্রিযাগি বংশধর–আভত্মক ও শারীভরক ভদক 
ভদশয়ই। এো  র্ একো হকৌিূ শর্াদ্দীপক দৃষ্টাে। শুধু পাভরবাভরক প্রভিকৃভি ভনশয়ই যভদ 
গশবষণা করা যায়, জন্মােরবাশদ ভবশ্বাস এশস যায়। স্পষ্ট হদখা যাশে িদ্রশর্াক 
বাস্কারভির্ বংশশর একজন। 
 
শুধু িাই নয়–উেরাভধকার সূশত্র সম্পভে দখশর্র চক্রােও চার্াশেন। 
 
ভেক িাই। কার্ক্রশম িভবো হচাশখ পড়ায় একো অিযে অবশযম্ভাবী সংশযাগ সূত্রও  াশি 
এশস হগর্। ভমভসং ভর্ে এখন পভরষ্কার। ওয়ােসন িদ্রশর্াক এখন আমাশদর  াশির 
মুশোয়। কার্ রাি হশষ  ওয়ার আশগই জাশর্ পড়শবন। প্রজাপভি হবচারারা হযিাশব ওাঁর 
জাশর্ আেশক পিপভিশয় িেফে কশর, উভনও িেফে করশবন আমাশদর জাশর্। একো 
আর্ভপন, একো ভিভপ, আর একো কাডল ওশকও হগাঁশথ হরশখ হদব আমাশদর হবকার 
ভিশের সংগ্র শার্ায়! 
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িভবর সামশন হথশক  াসশি  াসশি ভফশর এর্ হ ামস। এিাশব ওশক বশড়া একো 
 াসশি হদখা যায় না। ভবরর্ এই  াভস যখনই শুশনভি িখনই হজশনভি ভদন ঘভনশয় 
আসশি কারুর। 
 
পশরর ভদন হবশ হিাশর শযযািযাগ করর্াম। ভকন্তু হদভখ হ ামস উশেশি আমারও আশগ। 
আভম যখন হপাশাক পরভি, ও িখন বাগাশনর পথ ভদশয় ভফরশি। 
 
দু- াি ঘশষ কাজ-চনমশন হৃষ্টকশণ্ঠ বর্শর্, ওশ , আজ আর ভনশশ্বস হফর্ার সময় হনই। 
জার্ পািা  শয় হগশি োনা শুরু  র্ বশর্। ভদন ফুশরাশনার আশগই জানা যাশব পাির্া-
হচায়ার্ প্রকাে পাইক মাি জাশর্ পড়র্, না, জার্ হকশে হবভরশয় হগর্। 
 
বাদায় ঘুশর এশর্ নাভক? 
 
হসর্শডশনর মৃিুযর খবর ভগ্রমশপন হথশক ভপ্রন্সোউশন পাভেশয় ভদর্াম। হিামাশদর হকউই 
ঝাশমর্ায় পড়শব না। পরম ভবশ্বাসী কােলরাইেশকও খবর পাোর্াম। নইশর্ হবচারা হিশব 
মরি। প্রিুিক্ত কুকুর হযমন প্রিুর কবর হিশড় নড়শি চায় না, ও হবচাভরও হিমভন 
কুভেশরর দরজার হিশড় আসি না– া-হুিাশ কশর মরি। 
 
এরপর কী করশব? 
 
সযার হ নভরর সশি হদখা করব। আশর, ওই হিা উভন আসশিন? 
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গুডমভনলং হ ামস, বর্শর্ন বারশনে। আপনাশক এখন ভেক হসনাধযশক্ষর মশিা মশন  শে–
মুখয অভফসারশক হডশক র্ড়াইশয়র পভরকল্পনা করশিন হযন। 
 
পভরভস্থভি এখন হুবহু িাই। ওয়ােসন অডলার চাইশিন। 
 
হস হিা আভমও চাইভি। 
 
উেম কথা। যদূর জাভন, আজ রাশি বনু্ধবর হেপর্েশনর বাভড়শি আপনার আ াশরর 
হনমেন্ন আশি। 
 
আশা কভর আপভনও আসশবন। িাই-হবান দু-জশনই খুব অভিভথবৎসর্। আপনাশক হদশখ 
খুব খুভশ  শব। 
 
ওয়ােসন আর আমার ভকন্তু র্ন্ডন না-হগশর্ই নয়। 
 
র্ন্ডন যাশবন? 
 
এই পভরভস্থভিশি আমার ভবশ্বাস র্ন্ডশন থাকশর্ই আমরা হবভশ কাজ করশি পারব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

266 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

মুখো র্ম্বা  শয় হগর্ বযারশনশের।শিশবভির্াম এ-বযাপাশরর হশষ পযলে আপনারা হদশখ 
যাশবন। একার পশক্ষ বাস্কারভির্ আর বাদা জায়গাো খুব আনশন্দর জায়গা নয়। 
 
িায়া, আমার ওপর অের্ আস্থা রাখুন যা বভর্ ভেক িাই করুন। বনু্ধশদর বর্শবন, 
আমাশদর আসার ইশে ভির্, এশর্ খুবই আনন্দ হপিাম ভকন্তু জরুভর ির্শব শ শর হযশি 
 শয়শি। খুব ভশগভগরই হডিনশায়াশর ভফশর আসার ইশে আশি। কথাগুশর্া গুভিশয় 
বর্শি িুর্শবন না ভনশ্চয়ই? 
 
হন ািই যভদ হজার কশরন, িা শর্ বর্শি  শব। 
 
ভবশ্বাস করুন, এ িাড়া ভকিু করার হনই। 
 
বযারশনশের হমঘােন্ন র্র্াে হদশখ বুঝর্াম গিীর আঘাি হপশয়শিন। উভন ধশর ভনশয়শিন 
আমরা ওাঁশক হফশর্ পার্াভে। 
 
বর্শর্ন শীির্ কশণ্ঠ, কখন যাশবন ভেক কশরশিন? 
 
হেকফাে খাওয়ার পশরই। কুমশব হট্রভস হেশন হথশক যাব। ওয়ােসন হয আবার ভফশর 
আসশব িার গযারাভন্ট ভ শসশব ভজভনসপত্র হরশখ যাশব। ওয়ােসন, হেপর্েনশক একো 
ভচরকুে ভর্শখ জাভনশয় দাও আসশি পারি না। 
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বযারশনে বর্শর্ন, আপনাশদর সশি আমারও র্ন্ডন হযশি মন চাইশি। আভম একা 
এখাশন হকন পশড় থাকব বর্শি পাশরন? 
 
কারণ, আপনার কিলবয হকি এইখাশন। কারণ, আপভন আমাশক কথা ভদশয়শিন যা বর্ব 
িাই শুনশবন এবং এখন আভম এইখাশনই আপনাশক থাকশি বর্ভি। 
 
ভেক আশি, আভম থাকব। 
 
আর একো ভনশদলশ। আমার ইশে আপভন হমভরভপে  াউশস গাভড় ভনশয় যাশবন। হপৌঁশিই 
হঘাড়ার গাভড় বাভড় পাভেশয় হদশবন। ওাঁশদর জাভনশয় হদশবন, হ াঁশে বাভড় হফরার ইশে 
আপনার। 
 
বাদার ওপর ভদশয় হ াঁশে আসব? 
 
 যাাঁ। 
 
ভকন্তু ভেক এই কাজোই আপভন আমাশক ভনশষধ কশরশিন বহুবার। 
 
এবার আপভন ভনরাপশদ  াাঁেশি পাশরন। আপনার স্নায়ু আর সা শসর ওপর পভরপূণল 
আস্থা আশি বশর্ই এমন কথা বর্র্াম–নইশর্ বর্িাম না। ভকন্তু হ াঁশে আসাো একােই 
দরকার। 
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হবশ, িা শর্ হ াঁশেই আসব। 
 
প্রাশণর মায়া থাকশর্ হসাজা রাস্তা হিশড় বাদার অনয রাস্তা িুশর্ও মাড়াশবন না। হসাজা 
রাস্তা একোই–হমভরভপে  াউস হথশক ভগ্রমশপন হরাড, বাভড় হফরার স্বািাভবক পথ। 
 
যা বর্শিন, ভেক িাই করব। 
 
চমৎকার। হেকফাে হখশয়ই হবভরশয় পড়ব িাবভি। িা শর্ র্ন্ডন হপৌঁশি যাব ভবশকর্ 
নাগাদ। 
 
গি রাশি হ ামস হেপর্েনশক বশর্ভির্ বশে হয পশরর ভদন ভবদায় হনশব এ-অির্ 
হথশক। িা সশত্ত্বও ওর সফরসূভচ শুশন ভবভস্মি  র্াম। আমাশকও হয সশি ভনশয় যাশব, 
এো িখন মাথায় আশসভন আমার। ভবশশষ কশর হয-সময়ো খুবই সংকেপূণল বশর্ ভনশজই 
বশর্শি, ভেক হসই সময়োশিই দু-জশনরই এ-জায়গা হিশড় র্ম্বা হদওয়ার কারণ 
ভকিুশিই বুঝশি পারর্াম না। মশন ভির্মাত্র সংশয় না-হরশখ অক্ষশর অক্ষশর হুকুম 
িাভমর্ করা িাড়া পথও হনই। িাই যথাসমশয় শুষ্কবদশন কু্ষি বনু্ধর কাশি ভবদায় ভনশয় 
দু-ঘণ্টা পশর হপৌঁশিার্াম কুমশব হট্রভস হেশশন। গাভড় ভফশর হগর্ বাস্কারভির্  শর্। 
প্লযােফশমল একো হিশর্শক থাকশি হদখর্াম। 
 
হুকুম আশি, সযার? 
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কােলরাইে, এই হট্রশনই শ শর যাও। হপৌঁশিই আমার নাশম একো হেভর্গ্রাম পাোশব সযার 
হ নভর বাস্কারভির্শক। বর্শব, িুর্ কশর আভম পশকেবইো হফশর্ এশসভি। উভন খুাঁশজ 
হপশর্ই হযন হরভজোডল ডাকশযাশগ হবকার ভিশে পাভেশয় হদন। 
 
ইশয়স, সযার। 
 
হেশন অভফশস ভগশয় ভজশজ্ঞস কশর এশসা আমার নাশম ভচভেপত্র এশসশি ভকনা। 
 
একো হেভর্গ্রাম ভনশয় ভফশর এর্ হিশর্ো। হ ামস পড়র্। আমার  াশি ভদর্। হেভর্গ্রাশম 
হর্খা আশি— 
 
িারবািলা হপশয়ভি। স্বাক্ষর ীন হগ্রপ্তাভর পশরায়ানা ভনশয় আসভি। পাাঁচো চভেশশ হপৌঁশিাব–
হর্সশট্রড। 
 
সকাশর্ আভম একো হেভর্গ্রাম পাভেশয়ভির্াম–এো িার উের। হপশাদার হগাশয়ন্দাশদর 
মশধয ওশকই আভম হসরা বশর্ মশন কভর ওর স শযাভগিা  য়শিা দরকার  শি পাশর। 
ওয়ােসন, ভমশসস র্রা র্ায়শন্সর সশি হদখা করশর্ আমার ভবশ্বাস সময়ো িাশর্ািাশব 
হকশে যাশব। 
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ওর র্ড়াই-পভরকল্পনা একেু একেু কশর সুস্পষ্ট  শয় উশেশি। আমরা হয সভিযই ভফশর 
হগভি, এ-খবরো হেপর্েন িাইশবানশদর ভবশ্বাস করাশে বযারশনেশক ভদশয়। আসশর্ 
ভকন্তু আমরা হথশক যাভে। ভেক যখন আমাশদর দরকার  শব, িখন আমরা ভফশর যাভে। 
র্ন্ডন-হথশক-পাওয়া হেভর্গ্রাশমর কথাো যভদ সযার হ নভর উশেখ কশরন হেপর্েন 
িাইশবানশক, িা শর্ সশন্দশ র হশষ িায়ােুকুও ভবদায় হনশব ওশদর মন হথশক। পাির্া-
হচায়ার্ ভমভষ্ট জশর্র পাইক-মাশির চারপাশশ আমাশদর জার্ হয এর মশধযই হবশ এাঁশে 
বশসশি, এিক্ষশণ িা হের হপর্াম। 
 
অভফশস ভির্ ভমশসস র্রা র্ায়ন্স। হখার্াখুভর্ আর হসাজাসুভজ কথা আরম্ভ কশর ভদর্ 
শার্লক হ ামস। যৎপশরানাভস্ত িাজ্জব  শয় হগর্ িদ্রমভ র্া। 
 
স্বগলি সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র মৃিুযকার্ীন পভরভস্থভির িদে করশি এশসভি আভম। এ-
বযাপাশর আপভন যা বশর্শিন এবং যা হচশপ হগশিন–িা আমার বনু্ধ ওয়ােসন আমাশক 
জাভনশয়শি। 
 
কী হচশপ হগভি? উদ্ধিিাশব বর্শর্ িদ্রমভ র্া। রাি দশোয় সযার চার্লসশক ফেশক 
আসশি বশর্ভিশর্ন, আপভন স্বীকার কশরশিন। আমরা জাভন ভেক ওই সমশয় ওই 
জায়গাশিই মারা হগশিন ভিভন। এই দুশো ঘেনার মশধয হযাগসূত্রো আপভন হচশপ 
হগশিন। 
 
হকাশনা হযাগসূত্রই হনই। 
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হসশক্ষত্র বর্শি  শব কাকিার্ীয়ো বাস্তভবকই অসাধারণ। আমার ভকন্তু ভবশ্বাস হশষ পযলে 
একো হযাগসূত্র আমরা বার করবই। ভমশসস র্ায়ন্স আভম আপনার সশি অিযে 
হখার্াখুভর্ কথা বর্শি চাই। আমাশদর হচাশখ সযার চার্লশসর মৃিুযর বযাপার আসশর্ 
একো খুশনর হকস এবং সাক্ষযপ্রমাণ যা পাওয়া হগশি িাশি আপনার বনু্ধ ভম. 
হেপর্েনই শুধু হদাষী প্রভিপন্ন  শবন না–িাাঁর স্ত্রী-ও জভড়শয় পড়শবন। 
 
িড়াক কশর হচয়ার হিশড় র্াভফশয় উের্ িদ্রমভ র্া। বর্র্ িীক্ষ্ণ্মস্বশর, িার স্ত্রী! 
 
ঘেনাো আর হগাপন হনই। হবান বশর্ এিভদন যাশক চাভর্শয়শিন উভন, আসশর্ ভিভন 
িার স্ত্রী। 
 
হফর আসন গ্র ণ কশরশি ভমশসস র্ায়ন্স। শক্ত মুশোয় হচশপ ধশরশি হচয়াশরর  াির্। 
র্ক্ষ করর্াম, চাশপর হচাশে সাদা  শয় হগশি হগার্াভপ নখ। হফর বর্শর্, িার স্ত্রী! িার 
স্ত্রী! উভন হিা ভববাভ ি নন! 
 
কাাঁধ ঝাাঁভক ভদর্ শার্লক হ ামস। 
 
প্রমাণ করুন! প্রমাণ করুন! প্রমাণ যভদ করশি পাশরন হিা বাভক কথাো বর্ার দরকার 
 র্ না। দু-হচাশখর িয়ংকর ঝর্ক হদশখই হবাঝা হগর্ প্রমাণ করশি পারশর্ কী করশব 
িদ্রমভ র্া। 
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পশকে হথশক একগাদা কাগজ হেশন বার করশি করশি হ ামস বর্র্, প্রমাণ করব বশর্ 
দিভর  শয়ই এশসভি। এই হদখুন একো ফশো চার বির আশগ ইয়শকল হিার্া  শয়ভির্–
স্বামী-স্ত্রী পাশাপাভশ দাাঁভড়শয়। যভদও নাম হর্খা রশয়শি ভমোর এবং ভমশসস িযানশডর্র, 
আপভন ভকন্তু ওাঁশক হদখশর্ই ভচনশবন–ভমশসসশকও ভচনশবন, যভদ স্বচশক্ষ হদশখ থাশকন। 
এই হদখুন ভবশ্বাসশযাগয সাক্ষীর হর্খা ভিনশে দদভ ক ভববরণ–ভমোর এবং ভমশসস 
িযানশডর্রশক হদখশি কীরকম, ভিনজশনই ভর্শখ জাভনশয়শিন। িখন এাঁরা হসন্ট 
অভর্িাসল প্রাইশিে সু্কশর্ ভিশর্ন। পশড় হদখুন শনাক্ত করশি পারশিন ভকনা। 
 
হচাখ বুভর্শয় ভনর্ ভমশসস র্ায়ন্স। িারপর মভরয়া মভ র্ার মিন দৃঢ়-সংবদ্ধ আড়ষ্ট মুখ 
িুশর্ চাইর্ আমাশদর পাশন। 
 
বর্র্, আমার স্বামীর সশি ভববা ভবশেদ করশর্ আমাশক ভবশয় করশব কথা ভদশয়শি এই 
হর্াকো। হর্াকো েগ, শয়িান, বদমাশ–ডা া ভমশথয বশর্শি আগাশগাড়া। আজ পযলে 
একো সভিযও বশর্ভন। ভকন্তু হকন? হকন, হিশবভির্াম যা ভকিু  শে আমার িাশর্ার 
জশনযই  শে। ভকন্তু এখন হদখভি আভম ওর  াশির যে বই আর ভকিু না। আভম যার 
ভবশ্বাশসর পাত্রী নই, হসই-বা আমার ভবশ্বাশসর পাত্র  শি যাশব হকন? হকন আভম িাশক 
আড়ার্ কশর রাখব িার কুকশমলর ফর্ হিাগ করা হথশক; যা খুভশ ভজশজ্ঞস করুন, ভকেু 
হগাপন করব না। একো কথা শুধু বশর্ রাভখ! বৃদ্ধ িদ্রশর্াকশক ভচভেখানা হর্খবার সমশয় 
কল্পনাও করশি পাভরভন িার সবলনাশ করশি যাভে–উভন হয আমার সভিযকাশরর উপকারী 
বনু্ধ ভিশর্ন। 
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শার্লক হ ামস বর্শর্, মযাডাম, আপনার কথা অক্ষশর অক্ষশর ভবশ্বাস কভর। ভকন্তু 
অেরাশর্ কী বযাপার  শয় চশর্শি, িা স শজ হবাঝাশি হগশর্ সব ঘেনা হগাড়া হথশক 
বর্া দরকার। বস্তুগি ত্রুভে থাকশর্ শুধশর হদশবন। হেপর্েনই এ-ভচভে পাোশনার 
মির্ব ভদশয়ভির্ আপনাশক? 
 
ও মুশখ মুশখ বশর্ হগভির্, আভম ভর্শখ ভনশয়ভির্াম। 
 
ভববা ভবশেশদর হমাকদ্দমার যা খরচ, সযার চার্লশসর কাি হথশক িা পাওয়া যাশব এই 
উশদ্দশশযই ভচভে ভর্খশি বশর্ভিশর্ন? 
 
ভেক কথা। 
 
ভচভেখানা পাোশনার পর ওই সমশয় আপনাশক হযশি ভনরস্ত কশরভিশর্ন? 
 
বর্শর্, িার আত্মসম্মাশন র্াগশি। অনয বযভক্ত োকার হজাগান হদশব িশব ভববা ভবশেদ 
 শব এবং আমাশদর ভমর্  শব, এো িাবা যায় না। হস গভরব  শি পাশর, ভকন্তু হশষ 
কপদলকভেও বযয় করশব ভমর্শনর অেরায় দূর করার জশনয। 
 
িদ্রশর্াশকর চভরশত্র হবশ দৃঢ়িা আশি হদখা যাশে নীভিশি অভবচভর্ি থাশকন। িারপর 
হথশক খবশরর কাগশজ মৃিুযসংবাদ পড়া পযলে আর ভকিু হশাশননভন? 
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না। সযার চার্লশসর সশি আপনার অযাপশয়ন্টশমশন্টর কথা হযন কাকপক্ষীও জানশি না-
পাশর–এই মশমল  র্ফ কভরশয় ভনশয়ভির্ আপনাশক? 
 
 যাাঁ। বর্শর্, মৃিুযো অিযে র সযজনক। ঘেনাো ফাাঁস  শয় হগশর্ পুভর্শ ভনশ্চয় আমাশক 
সশন্দ  করশব। দারুণ িয় হদভখশয় চুপ কভরশয় হরশখভির্ বর্শি পাশরন। 
 
িা ভেক। আপভন ভকন্তু সশন্দ  কশরভিশর্ন? 
 
ভিধায় পড়র্ ভমশসস র্ায়ন্স। হচাখ নাভমশয় ভনশয় বর্শর্, ওশক আভম ভচভন। আমার ওপর 
যভদ আস্থা রাখশি পারি, আভম িার মযলাদা ভনশ্চয় ভদিাম। 
 
শার্লক হ ামস বর্শর্, মমাশের ওপর আমার ভবশ্বাস হস্রফ কপার্শজাশর আপভন হবাঁশচ 
হগশিন। ওাঁশক আপভন কবজায় হপশয়শিন উভন িা জানশিন–িারপশরও হয হবাঁশচ 
আশিন। এখনও এইোই যশথষ্ট। মাস কশয়ক খাড়া পা াশড়র ভকনারা ভদশয় হ াঁশেশিন 
জানশবন জীবন ঝুর্ভির্ সুশিার ওপর। ভমশসস র্ায়ন্স, এবার সুপ্রিাি জাভনশয় ভবদায় 
হনব। খুব সম্ভব ভশগভগরই হফর হযাগাশযাগ  শব। 
 
শ র হথশক এক্সশপ্রস হট্রন হপৌঁশিাশনার প্রিীক্ষায় দাাঁভড়শয় থাকার সমশয় হ ামস বর্শর্, 
হকস ক্রমশ ভনশোর্  শয় আসশি। একোর পর একো বাধা সামশন হথশক সশর যাশে। 
আধুভনক যুশগ অিযে চাির্যকর এবং অসাধারণ যি অপরাধ অনুভষ্ঠি  শয়শি, এ-হকস 
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িার মশধয একো। খুব ভশগভগরই হকসোর একো পরস্পর-সংযুক্ত একোনা ভববরণ 
হশানাবার পভরভস্থভিশি হপৌঁশিাব। অপরাধিশত্ত্বর িাত্ররা অনুরূপ অপরাশধর সন্ধান পাশব 
১৮৬৬ সাশর্ অনুভষ্ঠি ভর্ের্ রাভশয়ার হগ্রাড়শনা» হকশস; নথল কযাশরাভর্নার অযান্ডারসন 
 িযাগুশর্াও প্রায় এইরকমই বশে, ভকন্তু এ-হকশসর এশকবাশরই ভনজস্ব কিকগুশর্া 
দবভশষ্টয আশি। এখনও পযলে হদশখা চিুর-চূড়ামভণ এই হর্াকোর ভবরুশদ্ধ স্পষ্ট হকাশনা 
হকস খাড়া করা যায়ভন। ভকন্তু আজ রাশি শযযাগ্র শণর আশগই যভদ িা স্পষ্ট না  য়, 
িা শর্ খুবই অবাক  ব আভম। 
 
প্লযােফমল কাাঁভপশয় হফাাঁস হফাাঁস ঝন ঝন শশব্দ এশস হপৌঁশিার্ র্ন্ডন এক্সশপ্রস। প্রথম 
হশ্রভণর একো কামরা হথশক িড়াক কশর র্াভফশয় নামর্ হিাশোখাশো হচ ারার বুর্ডগ 
োইশপর অভি-চেপশে একো হর্াক। করমদলন করর্াম ভিনজশন। শার্লক হ ামশসর প্রভি 
হর্সশট্রশডর সশ্রদ্ধ চা ভন হদশখ বুঝর্াম, প্রথম ভদশক একত্র কাশজর পর হথশক অশনক 
ভশক্ষাই  শয়শি। িার। প্রথম-প্রথম যুভক্তবাদীর অনুভমভি কী পভরমাণ অবজ্ঞা জাগ্রি 
করি  াশিকর্শম কমলীর অেশর, িা এখনও জ্বর্জ্বর্ করশি আমার সৃ্মভির পদলায়। 
 
সুখবর আশি? শুশধায় হর্সশট্রড। 
 
বিশরর সবশচশয় বশড়া খবর আশি, বর্শর্ হ ামস। কাশজ নামার আশগ  াশি আশি দুশো 
ঘণ্টা। আমার মশি সময়ো খুব িাশর্ািাশব কােশব যভদ এই ফাাঁশক ভডনার খাওয়ার 
পবলো হসশর ভনই। হর্সশট্রড, িারপর ডােলমুশরর খাাঁভে দনশ-বািাস ভনশ্বাশসর সশি ভনশয় 
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গর্ার মশধয হথশক র্ন্ডশনর কুয়াশাো হেশর্ বার কশর ভদশয়া। ডােলমুশর যাওভন বুভঝ 
কখশনা? প্রথম দশলশনর সৃ্মভি এ-জীবশন আর িুর্শব বশর্ মশন  য় না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

277 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

বাস্কারভিলস হাউন্ড 
 
শার্লক হ ামশসর একো ত্রুভে আশি। জাভন না আর হকউ এশক ত্রুভে বর্শবন ভকনা। 
পভরকল্পনা পভরপূণলিাশব সফর্ না- ওয়া পযলে হস-সম্বশন্ধ ভির্মাত্র আিাস ভদশি নারাজ। 
এর জনয ভকিুো দায়ী ওর কিৃলত্ববযঞ্জক প্রকৃভি–ধাশরকাশি যারা থাশক িাশদর ওপর 
আভধপিয ভবস্তার আর িাশদর ভচশে চমক সৃভষ্ট ওর স্বিাশবর একো বড় দবভশষ্টয। বাভকো 
এশসশি ওর হপশাগি সিকলিা হথশক হকাশনা ফাাঁক রাখশি হস রাভজ নয়। ফশর্ 
স শযাগী আর অনুচরশদর মশন চাপ পশড় প্রচে উৎকণ্ঠায় িেফে করশি থাশক 
হিিরো। এশ ন মানভসক অভস্থরিায় বহুবার িুশগভি এর আশগ ভকন্তু হসভদশনর মশিা 
নয়–অন্ধকাশর গা হঢশক গাভড়শি দীঘল পথ পভরক্রমার সমশয় আমার মশনর অবস্থা িাষায় 
হবাঝাশি পারব না। সামশনই সুকভেন পরীক্ষা অভিপরীক্ষাই বর্া উভচি। হশষ চার্ 
চার্শি চশর্ভি। অথচ হস-ভবষশয় েু শব্দভে করশি না হ ামস। কীিাশব বাভজমাি করশব, 
কী করশব না-করশব িা মশন মশন আাঁচ করা িাড়া আর পথ হদখভি না। োন্ডা ভ ম 
বািাস মুশখ আিশড় পড়শিই হরামাভিি  র্ প্রভিভে স্নায়ু আসন্ন হরামাির সম্ভাবনায় 
ভশউশর উের্ প্রভিভে অণুপরমাণু। অন্ধকাশর দু-পাশশ হজশগ উের্ সংকীণল রাস্তার পর 
রাস্তা। বুঝর্াম এশস হগশি র সযাবৃি বাদা। কদম কদম হঘাড়া এশগাশে, আমরাও কদম 
কদম এশগাভে চূড়াে অযাডশিিার অভিমুশখ। চাকা ঘুরশি এবং প্রভিভে ঘূণলশনর 
সশিসশি কাশি এভগশয় আসশি অজ্ঞাি িয়ংকর। 
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দু-চাকার হখার্া হঘাড়ার গাভড়ো িাড়া করা। চার্ক বশস থাকায় প্রাণ খুশর্ কথা বর্শি 
পারভি না। বাধয  শয় সময় কাোভে অভকভিৎকর কথাবািলায়। অথচ িখন উৎকণ্ঠা, 
আশবগ আর আসন্ন সম্ভাবনার ভচোয় োন োন  শয় রশয়শি প্রভিভে স্নায়ু। ফ্ৰযাের্যাশন্ডর 
বাভড় হপভরশয় আসার পর যখন বুঝর্াম বাস্কারভির্  র্ এশস হগশি এবং কমলশক্ষত্র আর 
দূশর হনই–িখন ভকিুো হর াই হপর্াম অস্বািাভবক এই সংযশমর কবর্ হথশক। দরজা 
পযলে গাভড় ভনশয় আর হগর্াম না, হনশম পড়র্াম ইউ-বীভথর হগশে। িাড়া ভমভেশয় 
ভদর্াম। িৎক্ষণাৎ গাভড় ভনশয় কুমশব হট্রভস ভফশর হযশি হুকুম ভদর্াম গাশড়ায়ানশক। 
িারপর পদেশজ রওনা  র্াম হমভরভপে  াউস অভিমুশখ।। 
 
হর্সশট্রড, িুভম সশস্ত্র ? 
 
 াসর্ খবলকায় ভডশেকভেি। ট্রাউজাসল যিক্ষণ আশি, ট্রাউজাশসল একো ভ পপশকেও 
আশি। ভ পপশকে যিক্ষণ আশি, িার মশধয একো বস্তুও আশি। 
 
িাশর্া! আভম আর আমার এই বনু্ধভেও জরুভর অবস্থার জনয প্রস্তুি  শয় এশসভি। 
 
ভম. হ ামস, এ-বযাপাশর অশনক, এভগশয় হগশিন হদখভি। এখন কীশসর হখর্া হখর্শি 
চশর্শিন? 
 
অশপক্ষা করার হখর্া। 
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যাই বরু্ন, জায়গাো খুব আ ামভর নয়–প্রাশণ পুর্ক জাগাশনার মশিা নয়, ভগ্রমশপন 
মায়াশরর ওপর জশম থাকা ভবশার্ কুয়াশা-সশরাবর আর পা াশড়র পর পা াশড়র 
ভবষাদকাশর্া চার্গুশর্ার ভদশক িাভকশয় ভশউশর উশে বর্শর্ ভডশেকভেি। সামশনই একো 
বাভড়র আশর্া হদখা যাশে। 
 
ওই  র্ হমভরভপে  াউস–আমাশদর যাত্রাপশথর হশষ। একো অনুশরাধ, পা ভেশপ ভেশপ 
 াাঁশো, ভফসভফস কশর কথা বশর্া–হজাশর কথা একদম নয়। 
 
হযন বাভড়র ভদশক যাভে, এইিাশবই  াাঁেভির্াম রাস্তা বরাবর। ভকন্তু শ-দুই গজ বযবধান 
থাকশিই হ ামস দাাঁড় কভরশয় ভদর্ আমাশদর। 
 
বর্শর্, এশিই  শব। ডান ভদশকর এই পাথরগুশর্া পদলার মশিা চমৎকার আড়ার্ কশর 
রাখশব আমাশদর। 
 
অশপক্ষা করব?  যাাঁ, ওি হপশি, এইখাশনই বশস থাকব। হর্সশট্রড, এই ফাাঁকোয় ঢুশক 
পশড়া। ওয়ােসন, িুভম হিা বাভড়র হিিশর হগভিশর্, িাই না? ঘরগুশর্া হকাথায় কীিাশব 
আশি বর্শি পাশরা? এইভদশকর জাফভর কাো জানর্াগুশর্া কীশসর? 
 
রান্নাঘশরর জানর্া মশন  শে। 
 
িার ওভদশক ওই হয জানর্াো খুব ঝর্মর্ করশি, ওো কীশসর? 
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ভনশ্চয় খাবার ঘর। 
 
খড়খভড় হিার্া রশয়শি। এখানকার জভম হিামার হচনা। গুভড় হমশর ভনঃশশব্দ এভগশয় ভগশয় 
হদশখ এশসা কী করশি ওরা! ভকন্তু খবরদার, ঘাপভে হমশর হদখি এো হযন হের না-পায়! 
 
পা ভেশপ ভেশপ হগর্াম রাস্তা হবশয়। মাথা-দাবাশনা হঘরা ফশর্র বাগাশনর পাশ ভদশয় 
একো পাাঁভচর্ হঘরা পুশরা বাভড়ো। হ াঁে  শয় দাাঁড়ার্াম পাাঁভচর্োর হপিশন। িায়ায় গা 
হঢশক গুভড় হমশর এভগশয় ভগশয় এমন একো জায়গায় দাাঁড়ার্াম হযখান হথশক পদলা ীন 
জানর্ার মশধয ভদশয় হসাজাসুভজ হিিশরর দৃশয হদখা যায়। 
 
ঘশর রশয়শি দু-জন পুরুষ মানুষ সযার হ নভর এবং হেপর্েন। হগার্শেভবশর্র দু-পাশশ 
বশস দু-জশন। দু-জশনরই মুশখর পাশশর ভদক হফরাশনা রশয়শি কভফ আর সুরা। 
হেপর্েন িড়বড় কশর কথা বশর্ চশর্শিন প্রাণশভক্ত হযন ভবেুভরি  শে। সযার হ নভর 
ভকন্তু ফযাকাশশ এবং অনযমনস্ক। অর্কু্ষশণ বাদার ওপর ভদশয় একর্া হ াঁশে হযশি  শব 
হিশবই হবাধ  য় মুষশড় পশড়শিন। 
 
কথা বর্শি বর্শি হেপর্েন একবার উশে দাাঁড়াশর্ন। ঘর হিশড় হবভরশয় হগশর্ন। সযার 
হ নভর হফর হগর্াস িশর ভনশয় হচয়াশর হ র্ান ভদশয় চুরুে োনশি র্যাগশর্ন। দরজায় 
কাঁ াচ-কাচ আওয়াজ শুনর্াম। কাাঁকশরর ওপর বুেজুশিার কড়মড় আওয়াজ কাশন হিশস 
এর্। আভম হয পাাঁভচশর্র আড়াশর্ রু্ভকশয় আভি, হসই পাাঁভচশর্র অনযভদশক এভগশয় হগর্ 
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পাশয়র আওয়াজ। মাথা িুশর্ হদখর্াম, ফশর্র বাগাশনর হকাশণ একো আউে- াউশসর 
দরজার সামশন থমশক দাাঁড়াশর্ন প্রকৃভিভবদ। চাভব ঘুভরশয় িার্া খুশর্ হিিশর হঢাকার 
সশিসশি একো অদু্ভি খড়মড় আওয়াজ হশানা হগর্ হিিশর। ভমভনে খাশনক হিিশর 
হথশকই হফর হবভরশয় এশর্ন হেপর্েন। দরজায় িার্া ভদশর্ন। আমার সামশন ভগশয় 
ঢুকশর্ন বাভড়শি। অভিভথর সামশন ভগশয় বসবার পর গুভড় হমশর ভফশর এশস সিীশদর 
বর্র্াম কী-কী হদশখভি। 
 
বর্া হশষ  শর্ হ ামস ভজশজ্ঞস করর্, িদ্রমভ র্া ওখাশন হনই বর্ি? 
 
না। 
 
িা শর্ উভন হকাথায়? রান্নাঘর িাড়া আর হকাশনা ঘশর হিা আশর্া জ্বর্শি না। 
 
আমার মাথায় আসশি না। 
 
আশগই বশর্ভি, সুভবশার্ ভগ্রমশপন পেিূভমর ওপশর গাঢ়, সাদা কুয়াশা িাসভির্। হদখা 
হগর্ িাসশি িাসশি কুয়াশাো আমাশদর ভদশকই এভগশয় আসশি। অিযে জমাে গাঢ়, 
সুস্পষ্ট প্রাচীশরর মশিাই িা মন্থর গভিশি অভবচর্িাশব আসশি আমাশদর ভদশক। চাাঁশদর 
আশর্ায় ভবরাে িুভ ন হক্ষশত্রর মশিা ঝকমক করশি িাসমান কুয়াশা। কুয়াশা িুাঁশড় মাথা 
িুশর্ রশয়শি দূশর দূশর কাশর্া পা াড়গুশর্ার এবশড়াশখবশড়া শীষলশদশ। হ ামশসর মুখ 
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ঘুশর হগর্ হসইভদশক এবং ধীরগভি আগুয়ান হশ্বি কুয়াশার পাশন িাভকশয় বর্শর্ অসু্ফে, 
অসভ ষু্ণ কশণ্ঠ : 
 
ওয়ােসন, এ হয হদখভি নড়শি। 
 
গুরুির ভকিু ভক? 
 
খুবই গুরুির। আমার সমস্ত প্লযান িেুর্ কশর ভদশি পাশর শুধু এই একভে ভজভনস। ওাঁর 
আসার সময়  শয়শি। এখনই হিা দশো বাশজ। কুয়াশায় রাস্তা হঢশক যাওয়ার আশগই 
যভদ হবভরশয় পশড়ন, িশবই সফর্  শব আমার প্লযান, প্রাশণ হবাঁশচ যাশবন উভন। 
 
সুভনমলর্ দনশ-আকাশ ঝকঝক করশি মাথার ওপর। িারাগুশর্া উজ্জ্বর্ এবং শীির্। 
হকামর্, অভনভশ্চি প্রিায় সমগ্র দৃশযো দীপযমান কশর হরশখশি অধল-চি। সামশনই সুবৃ ৎ 
অন্ধকাশরর ভপের মশিা হমভরভপে  াউশসর খাড়া খাড়া ভচমভন আর করাশির দাাঁশির 
মশিা কাো কাো িাদ স্পষ্ট  শয় হজশগ রশয়শি রুশপাভর্ চুমভক বসাশনা আকাশশর বুশক। 
ফশর্র বাগান আর জর্ার বুশক ভবসৃ্তি রশয়শি নীচু-নীচু জানর্া হথশক ভবেুভরি হসানাভর্ 
আশর্ার চওড়া রভিশরখা। একো রভিশরখা স সা ভনশি হগর্। রান্নাঘর হিশড় চশর্ হগর্ 
চাকরবাকর। একোই র্যাম্প হকবর্ জ্বর্শি র্াগর্ বসবার ঘশর–হয-ঘশর মুশখামুভখ বশস 
ভসগার োনশিন দুই পুরুষ মূভিল–একজশনর অেশর খুশনর সংকল্প, ভিভন গৃ স্বামী; 
আশরকজন জাশনন না কী ঘেশি চশর্শি, ভিভন অভিভথ। দু-জশনই মশগুর্ গশল্প। 
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বাদার অশধলক চাপা পশড় হগশি সাদা পশশমর মশিা সুভবশার্ কুয়াশা-প্রাচীশর। ভমভনশে 
ভমভনশে বাভড়র ভদশক এভগশয় আসশি ম াকায় হশ্বিভপেআশর্াভকি জানার্ার স্বণলািশক্ষশত্র 
এর মশধযই  ার্কা হপাঁজা িুশর্ার মশিা সিয়মান কুয়াশা স্তবক হদখা ভদশয়শি। ফশর্র 
বাগাশনর দূরভস্থি প্রাচীর এর মশধযই অদৃশয  শয়শি কুয়াশা যবভনকায়। কুের্ী পাকাশনা 
হশ্বিবাশষ্পর মশধয দাাঁভড়শয় হযন ভ -ভ  কশর কাাঁপশি বৃক্ষসাভর। মার্ার মশিা বাভড়র দু-
পাশ ভঘশর গাঢ় কুয়াশা গভড়শয় এর্ সামশনর ভদশক এবং ভনশরে ভনভেদ্র প্রাচীশরর মশিা 
হফর এক  শয় এভগশয় এর্ আমাশদর ভদশক। িায়ােন্ন সমুশদ্র িাসমান ভবভচত্র জা াশজর 
মশিা হকবর্ হদখা হগর্ হমভরভপে  াউশসর ওপর ির্া আর িাদখানা। আিীে আশবশগ 
সবশর্ পাথশরর ওপর  াি েুকর্ হ ামস, অসভ ষু্ণিাশব পদাঘাি করর্ মাভেশি। 
 
আর পশনশরা ভমভনশের মশধয না-হবশরাশর্ রাস্তা হঢশক যাশব। আধঘণ্টা পশর ভনশজশদর 
 ািই আর হদখশি পাব না। 
 
হপভিশয় ভগশয় উাঁচু জভমশি দাাঁড়াশর্  য় না? 
 
 যাাঁ,  যাাঁ, হসোই িাশর্া। 
 
কুয়াশা প্রাচীর যিই এশগায়, আমরাও িিই হপশিাই। হপশিাশি হপশিাশি এশস হগর্াম 
বাভড় হথশক প্রায় আধ মাইর্োক দূশর। গাঢ় হশ্বি সমুদ্র ভকন্তু িখনও এশগাশে 
ভবরাম ীন মন্থর গভিশি চাাঁশদর আশর্ায় রুশপার মশিা ঝকঝক করশি ভকনারা। 
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হ ামস বর্শর্, বড্ড দূশর চশর্ যাভে। আমাশদর কাশি আসার আশগই ওাঁর নাগার্ ধশর 
হফরু্ক, এো আভম চাই না। কপাশর্ যাই থাকুক, এ-জায়গা হিশড় আর নড়ভি না। বশর্, 
 াাঁেু হগশড় বশস কান পাির্ জভমশি। জয় িগবান, উভন আসশিন, পাশয়র আওয়াজ 
হশানা যাশে। 
 
বাদার দনঃশব্দয িি  র্ দ্রুি পদধ্বভনশি। পাথশরর আড়াশর্ গুভড় হমশর বশস পর্ক ীন 
হচাশখ হচশয় রইর্াম সামশনর হরৌপয-শীষল প্রাচীশরর ভদশক। পাশয়র আওয়াজ আরও কাশি 
এর্। ভেক হযন পদলার আড়ার্ হথশক কুয়াশা ফুাঁশড় হবভরশয় এশর্ন যাাঁর জশনয পথ হচশয় 
বশস থাকা। সুভনমলর্, নক্ষত্রাশর্াভকি আকাশশর ির্ায় হবভরশয় এশস ভবভস্মি  শর্ন, 
চারপাশশ হচশয় হদখশর্ন। িারপর দ্রুি চরশণ পথ হবশয় এশস আমাশদর খুব কাি ভদশয় 
হপিশনর দীঘল ঢার্ হবশয় উেশি র্াগশর্ন ওপশর।  াাঁেশি  াাঁেশি দু-কাাঁশধর ওপর ভদশয় 
ঘন ঘন িাকাশি র্াগশর্ন হপিশন ভকিুশিই হযন স্বভস্ত পাশেন না। 
 
চুপ! চাপা গর্ায় গশজল উের্ হ ামস, সশিসশি ভপস্তশর্র হঘাড় হিার্ার মৃদু কোং 
আওয়াজ শুনর্াম। সামশন িাকাও! আসশি, হস আসশি! 
 
মাভে কামশড় গুভড় হমশর এভগশয় আসা কুয়াশা-প্রাচীশরর হকিস্থর্ হথশক হিশস এর্ 
একো একোনা মচমচ, খসখস খড়খড় শব্দ–ক্ষীণ ভকন্তু চেপশে, দ্রুি, হিজাশর্া। পিাশ 
গজ দুশর এশস হগশি হমঘপুঞ্জ। আিে-ভবস্ফাভরি হচাশখ ভিনজশনই হচশয় রইর্াম 
হসভদশক না-জাভন কী শরীরী ভবিীভষকা উদ্ধাশবশগ আভবিূলি  শব হিির হথশক। আভম 
দাাঁভড়শয়ভির্াম হ ামশসর কনুইশয়র কাশি, মু ূশিলর জশনয িাকার্াম ওর মুশখর ভদশক। 
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িাইশয়র মশিা ফযাকাশশ  শয় ভগশয়শি মুখ, অথচ ভবজশয়াোশস দুই চকু্ষ ঝকঝক করশি 
চাশদর আশর্ায়। আচভম্বশি দুশো হচাখই হযন আড়ষ্ট ভস্থর চা ভন ভনশয় ভেকশর হবভরশয় 
এর্ হকােশরর মশধয হথশক ভবষম ভবস্মশয় ভিধাভবিক্ত  শয় হগর্ দুই হোাঁে। হসই মু ূশিল 
ভবকে গর্ায় িয়ািল ভচৎকার হিশড় হর্সশট্রড উপুড়  শয় মুখ খুাঁজশড় শুশয় পড়র্ মাভেশি। 
িড়াক কশর র্াভফশয় দাাঁভড়শয় উের্াম আভম। অবশ  াশি হচশপ ধরর্াম ভপস্তর্, মন ভকন্তু 
পিু  শয় হগর্ কুয়াশার িায়া হথশক ভেকশর হবভরশয় আসা িয়াব  আকৃভিো হদশখ। 
 াউন্ডই বশে, কয়র্া-কাশর্া অভিকায়  াউন্ড, ভকন্তু মর-জগশির হকাশনা মানুষ এ- াউন্ড 
আজও হদশখভন। গর্গর্ কশর আগুন ভেকশর আসশি উনু্মক্ত মুখভববর হথশক, ধূমাভয়ি 
জ্বর্ে চা ভন হর্ভর্ ান  শয় রশয়শি দুই চকু্ষশি; নাক-মুখ ঘাড়-গর্কম্বর্ প্রকে  শয় 
উশেশি র্কর্শক অভিভশখায়। কুয়াশা প্রাচীর হিদ কশর হসভদন হয কৃষ্ণকুভের্ বনয-ববলর 
মুখ ভবকে  াাঁ কশর হিশড় এশর্ আমাশদর ভদশক, িার চাইশি ভ ংস্র, িার চাইশি রক্ত-
জর্-করা, িার চাইশি নারকীয় মুশখর কল্পনা হঘার উন্মে মভস্তশষ্কর ভবকারগ্রস্ত দুঃস্বশপ্নও 
উভদি  য়ভন আজ পযলে। 
 
র্ম্বা র্ম্বা র্াফ হমশর ঢার্ হবশয় আসশি কৃষ্ণকায় প্রকাে প্রাণীো বনু্ধভে হয-পশথ ভগশয়শি, 
ভেক হসই পশথ পদশক্ষপ অনুসরণ কশর িীে হবশগ খচমচ শশব্দ এভগশয় আসশি করার্ 
আকৃভি। অশর্ৌভকক এই হপ্রিোয়া দশলশন এমন পিু  শয় ভগশয়ভির্াম হয পাশ ভদশয় িা 
সাাঁৎ কশর হবভরশয় যাওয়ার পর ভফশর হপর্াম স্নায়ুশভক্ত। পরক্ষশণই যুগপৎ গুভর্বষলণ 
করর্াম আভম আর হ ামস। ভবকে শশব্দ গশজল উের্ প্রাণীো–দীঘল োনা আিলনাশদ ভশউশর 
উের্ জর্ার দনঃশব্দয অেি একজশনর গুভর্ও িা শর্ হর্শগশি। গুভর্ হখশয়ও ভকন্তু 
থামর্ না–নক্ষত্রশবশগ প্রকাে র্াফ হমশর হধশয় হগর্ সামশন। বহুদুশর রাস্তার ওপশর 
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হদখশি হপর্াম ঘুশর দাাঁভড়শয়শিন সযার হ নভর, চাাঁশদর আশর্ায় সাদা হদখাশে মুখখানা, 
ভনঃসীম আিশে দু- াি িুশর্ কাে  শয় দাাঁভড়শয় আশিন, অস ায়িাশব শুধু হদখশিন 
মূভিলমান দুঃস্বপ্ন হিশড় আসশি হপিন হপিন িাাঁরই মাভড়শয় আসা পশথর ধুশর্ার ওপর 
ভদশয়।। 
 
 াউশন্ডর যেণা ভবকৃি ভচৎকাশর ভকন্তু আমাশদর িয় হকশে ভগশয়ভির্। যাশক আঘাি করা 
যায়, হস ভনশ্চয় মর-জগশির প্রাণী এবং আ ি যভদ কশর থাভক, বধও করশি পারব 
ভনশ্চয়। হস-রাশি হ ামস হযিাশব হদৌশড় হগর্, হসিাশব হকাশনাভদন কাউশক হদৌশড়াশি 
হদভখভন। ভক্ষপ্রগভি বশর্ আমার সুনাম আশি। ভকন্তু হসভদন আভম হযমন অশক্ল্শশ হপিশন 
হফশর্ এর্াম খবলকায় হপশাদার ভডশেকভেিশক, ভেক হিমভন অশক্ল্শশ আমাশক হপিশন 
হফশর্ সামশন হধশয় হগর্ হ ামস। ঊধ্বলশ্বাশস িুেশি িুেশি শুনর্াম সামশনর রাস্তা হথশক 
সযার হ নভরর মুহুমুলহু আিলনাদ হিশস আসশি, হসই সশি গুরুগম্ভীর চাপা গর্ায় 
গজরাশে  াউন্ডো। আভম ভেক সমশয় ভগশয় পশড়ভির্াম বশর্ই হদখশি হপর্াম ভশকাশরর 
ওপর ঝাাঁভপশয় পশড় িাশক মাভেশি আিশড় হফশর্ গর্ায় দাাঁি বসাশি যাশে জাশনায়ারো, 
পরমু ূশিলই গশজল উের্ হ ামশসর ভরির্বার—পর-পর পাাঁচো গুভর্ প্রাণীোর পাশ্বলশদশশ 
প্রশবশ কভরশয় শূনয কশর হফর্র্ পাাঁচো নর্। িা সশত্ত্বও যেণাকাির হশষ দীঘল ভবর্াপ-
ধ্বভনশি আকাশ বািাস কাাঁভপশয় প্রাণীো কোৎ শশব্দ কামড় বভসশয় ভদর্ শূশনয। 
পরক্ষশণই উর্শে গভড়শয় হগর্ মাভেশি। চার থাবা ভদশয় িয়ানকিাশব বািাস আাঁচড়াশি 
আাঁচড়াশি কাি  শয় হগর্ হদ ।  াাঁপাশি  াাঁপাশি হ াঁে  শয় আভম ভরির্বাশরর নর্ হচশপ 
ধরর্াম জাশনায়ারোর বীিৎস ঝকমশক মাথায়–ভকন্তু হঘাড়া হেপবার আর দরকার  র্ 
না। দানব  াউশন্ডর মৃিুয  শয়শি। 
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সযার হ নভর হযখাশন আিশড় পশড়ভিশর্ন, হসইখাশনই সংজ্ঞা ীন অবস্থায় পশড় রশয়শিন। 
োন হমশর কর্ার খুশর্ হফর্র্াম আমরা। পাাঁজর খাভর্ করা স্বভস্তর ভনশশস হফশর্ ঈশ্বশরর 
জয়গান কশর উের্ হ ামস হদশ র হকাথাও আাঁচড় হনই–হমাশেই জখম  নভন সযার হ নভর 
যথাসমশয় এশস পশড় বাাঁচাশি হপশরভি িাশক। এর মশধযই হচাশখর পািা কাাঁপশি শুরু 
কশরশি বনু্ধর, নড়াচড়ার সামানয হচষ্টাও করশিন। বযারশনশের দু-পাভে দাাঁশির ফাাঁশক 
হর্সশট্রড ওর েযাভন্ড-ফ্লাস্ক গুাঁশজ ধরর্। িয়ািল হচাখ হমশর্ সযার হ নভর িাকাশর্ন 
আমাশদর ভদশক। 
 
বর্শর্ন ভফসভফস কশর, হ  িগবান! এো কী? হদা াই আপনাশদর, বরু্ন এো কী? 
 
যাই হ াক না হকন, এখন অো হপশয়শি, বর্শর্ হ ামস। জশন্মর মশিা খিম কশর 
ভদশয়ভি। বাস্কারভির্ ফযাভমভর্র িূিুশড়  াউন্ডশক। ধরার ধুশর্ায় আর িার আভবিলাব 
ঘেশব না। 
 
শুধু আকার আর দদভ ক শভক্তর ভদক ভদশয়ই এ এক িয়ংকর প্রাণী। র্ম্বা  শয় আমাশদর 
সামশনই পশড় আশি িার ভপশর্-চমকাশনা আকৃভি। খাাঁভে ব্ল্াড াউন্ড নয়, খাাঁভে মযাসভেফও 
নয়। মশন  র্ দুইশয়র সংভমশ্রণ হিাশো ভসংভ নীর মশিাই কৃশ, ভ ংস্র এবং ভবরাে। 
মরশণও িার ভবরাে হচায়ার্ হথশক হযন নীর্শচ আগুন িুাঁশয় িুাঁশয় ঝশর পড়শি এবং 
হকােশর গাাঁথা, হিাশো হিাশো কু্রর হচাখ ভঘশর অভিবর্য় র্কর্ক করশি। জর্ে নাক 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

288 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

মুশখ  াি বুভর্শয় ভনশজই চমশক উের্াম। আমার আঙুশর্ও ধূমাভয়ি আগুন হদখা 
ভগশয়শি–দপদপ কশর জ্বর্শি অন্ধকাশর। 
 
বর্র্াম, ফসফরাস। 
 
ফসফরাস ভদশয় দিভর একো মর্ম–এশকই বশর্ ধভড়বাভজ, মৃি প্রাণীোর গা শুকশি 
শুকশি বর্শর্ হ ামস। ভনগলন্ধ মর্ম। গন্ধ হনই বশর্ই গন্ধ শুশক হপিন ধাওয়া করার 
ক্ষমিায় বাগড়া পশড়ভন। সযার হ নভর, অযাপনাশক এই প্রচে িশয়র মাশঝ এভগশয় 
হদওয়ার জশনয আমাশদর ক্ষমা করশবন। আভম দিভর ভির্াম একো  াউশন্ডর জশনয-এ-
রকম একো প্রাণীর জশনয নয়। িা িাড়া, কুয়াশার জশনয েের হনওয়ার সময় পযলে 
পাইভন। 
 
আমার জীবন রশক্ষ কশরশিন আপভন। 
 
প্রথশম ভবপন্ন করার পর। দাাঁড়াবার মশিা শভক্ত হপশয়শিন? 
 
আর এক হঢাক েযাভন্ড ভদন–িারপর যা বর্শবন করব। এই হিা এবার একেু ধরুন 
আমাশক। বরু্ন কী করশি চান? 
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আপনাশক এখাশন হরশখ হযশি চাই। আজ রাশি আর নিুন অযাডশিিাশরর মিন 
অবস্থায় আপভন হনই। এখাশন যভদ অশপক্ষা কশরন, আমাশদর হয হকউ একজন আপনার 
সশি বাস্কারভির্  র্ পযলে যাশবখন। 
 
ের্মভর্শয় উশে দাাঁড়াশনার হচষ্টা করশর্ন সযার হ নভর। ভকন্তু মুখিাব িখনও ভবকে 
ভববণল,  াি-পা িখনও েকেক কশর কাাঁপশি। সবাই ভমশর্ ধরাধভর কশর একো পাথশর 
বভসশয় ভদর্াম। দু- াশি মুখ গুশজ বশস রইশর্ন ভিভন। মুহুমুলহু ভশ ভরি  শি র্াগর্ 
প্রভিভে অিপ্রিযি। 
 
হ ামস বর্শর্, আপনাশক এখন এখাশনই হিশড় যাব আমরা। কাজ এখনও বাভক প্রভিভে 
মু ূিল মূর্যবান। হকস  াশির মুশোয় এশস হগশি, হর্াকোশক এবার চাই। 
 
দ্রুিপশদ  াাঁেশি  াাঁেশি হজর হেশন ভনশয় বর্শর্, বাভড়শি ওাঁশক পাওয়ার সম্ভাবনা এখন 
খুবই কম। গুভর্র আওয়াজ শুশনই ভনশ্চয় বুশঝশিন হশষ  শয়শি র্ীর্াশখর্া। 
 
অশনক দূশর ভির্াম ভকন্তু আমরা, িা িাড়া কুয়াশাশিও আওয়াজ চাপা পশড় যায়। 
 
িুভম হজশন হরশখা  াউশন্ডর হপিন হপিন এশসভিশর্ন উভন কাজ ফুশরাশর্ই হডশক 
হনওয়ার জশনয। না, না, এিক্ষশণ পাভর্শয়শিন! িবুও বাভড় িোশ কশর হদখশি  শব 
আশিন ভকনা। 
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দরজা দু- াে কশর হিার্া ভির্। হিশড়শমশড় হিিশর ঢুশক পড়র্াম। হবশগ এ-ঘর ও-ঘর 
হদখর্াম। ভবমূশঢ়র মশিা িাভকশয় রইর্ জরাকভম্পি এক বৃদ্ধ িৃিয। কভরডশর হদখা  র্ 
িার সশি। খাবারঘর িাড়া হকাথাও আর আশর্া হনই। খপ কশর র্যাম্পো িুশর্ ভনর্ 
হ ামস, বাভড়র হকাশনা অংশ হদখশি বাভক রাখর্ না। ভকন্তু যার হপিশন িুশে আসা, িার 
ভচহ্ন হদখা হগর্ না। হকাথাও। ওপরির্ায় উশে হদখা হগর্ একো শয়নকশক্ষর দরজায় 
িার্া হদওয়া। 
 
হচাঁভচশয় উের্ হর্সশট্রড, ঘশরর মশধয হকউ আশি! নড়াচড়ার আওয়াজ শুনশি পাভে। 
দরজা খুরু্ন! 
 
হিির হথশক একো ক্ষীণ হগাঙাভন আর খসখস শব্দ হিশস এর্। পাশয়র হচশো ভদশয় 
িার্ার ভেক ওপশর সবশর্ র্াভথ মারর্ হ ামস, দড়াম কশর খুশর্ হগর্ পাো। উদযি 
ভপস্তর্  াশি ভিনজশনই হবশগ ঢুকর্াম হিিশর। 
 
ভকন্তু উদ্ধি মভরয়া হসই ম াশয়িাশনর িায়া পযলে হদখশি হপর্াম না ঘশরর মশধয। িার 
বদশর্ এমন একো অদু্ভি, অপ্রিযাভশি বস্তু প্রিযক্ষ করর্াম হয ভিনজশনই ক্ষণকার্ 
ভবস্ময় ভবস্ফাভরি হচাশখ হচশয় রইর্াম ফযার্ফযার্ কশর। 
 
ঘরো হিাশো ভমউভজয়াশমর উপশযাগী কশর সাজাশনা। হদওয়ার্ হবাঝাই সাভর সাভর কাশচর 
আধার িরভি প্রজাপভি আর মথশপাকার ভবভবধ সংগ্র –ভবপজ্জনক এবং জভের্ চভরশত্রর 
এই বযভক্তর অবসর ভবশনাদশনর যা উপাদান; ঘশরর হকশি একো ভসশধ কাশের বরগা 
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হপাকায় খাওয়া হসশকশর্র িাশদর কভড়কাে হেস ভদশয় রাখার জশনয হকাশনা এক সমশয় 
খাড়া করা  শয়ভির্। এই খুাঁভের সশি হপাঁভচশয় বাাঁধা রশয়শি একো মূভিল অজস্র কাপশড়র 
হফভে এবং ভবিানার চাদর ভদশয় আপাদমস্তক বাাঁধা থাকায় হচনা মুশভকর্ পুরুষ না নারী। 
গর্ার ওপর ভদশয় একো হিায়াশর্ হচশপ হেশন ভনশয় ভগশয় কশষ বাাঁধা  শয়শি খুাঁভের 
হপিশন। আর একো হিায়াশর্ ভদশয় হপাঁভচশয় বাাঁধা মুশখর নীশচর ভদক। িার ওপশর 
একশজাড়া কৃষ্ণচকু্ষ ফযার্ফযার্ কশর িাভকশয় আমাশদর পাশন–দুঃখ আর কষ্ট, র্জ্জা আর 
অপমাশনর সশিসশি ওিশপ্রািিাশব ভমশশ একো িয়াব  ভজজ্ঞাসা প্রকে  শয় রশয়শি 
হচাশখর িাষায়। মু ূশিলর মশধয মুখ হথশক হিায়াশর্ খুশর্ সারাশরীশরর বাাঁধন খভসশয় 
ভদশিই আমাশদর সামশন হমশঝর ওপর রু্ভেশয় পড়শর্ন ভমশসস হেপর্েন। বুশকর ওপর 
মাথা ঝুশর্ পড়শিই হদখর্াম ঘাশড়র ওপর কশাঘাশির েকেশক র্ার্ স্পষ্ট দাগ। 
 
ভচৎকার কশর উের্ হ ামস, জাশনায়ার হকাথাকার! হর্সশট্রড, েযাভন্ড-হবাির্ দাও! িুশর্ 
হচয়াশর বভসশয় দাও! উৎপীড়ন আর ক্ল্াভেশি জ্ঞান  াভরশয়শিন হদখভি। 
 
হচাখ হমর্শর্ন িদ্রমভ র্া। শুশধাশর্ন, উভন ভনরাপদ হিা? পাভর্শয়শিন? 
 
মযাডাম, আমাশদর খপ্পর হথশক পার্াশি উভন পারশবন না। 
 
না, না, আমার স্বামীর কথা আভম বর্ভি না। সযার হ নভর? ভনরাপদ হিা? 
 
 যাাঁ। 
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 াউন্ডো? 
 
মারা হগশি। 
 
পভরিৃভপ্তর দীঘলশ্বাস হফর্শর্ন ভমশসস হেপর্েন।িগবান বাাঁভচশয়শিন! িগবান 
বাাঁভচশয়শিন। উফ, কী শয়িান! হদখুন আমার কী অবস্থা কশরশি! বশর্, বাহু বাভড়শয় 
ধরশর্ন আভস্তশনর মশধয হথশক। ভশউশর উের্াম দাগড়া দাগড়া কার্ভসশে আর হবশির 
দাগ হদশখ! এ হিা ভকিুই নয়। আমার মনোশকই হয ক্ষিভবক্ষি কশর ভদশয়শি, মশনর 
ওপর অিযাচার চাভর্শয়শি, অপভবত্র কশর ভদশয়শি। সব সইিাম–জীবনশিার প্রিারণা, 
ভনজলশন বসবাস, দুবলযব ার সমস্ত–যভদ জানিাম সবার ওপশর আশি িার িাশর্াবাসা। শুধু 
এই আশা আাঁকশড় ধশর পশড় থাকশি পারিাম ভকন্তু এখন হজশনভি িাও ভমশথয িার 
কাশি আভম একো উশদ্দশযভসভদ্ধর হোপ, একো যে িাড়া ভকিুই নয়। বর্শি বর্শি 
আকুর্ আশবশগ ফুাঁভপশয় হকাঁশদ উেশর্ন িদ্রমভ র্া। 
 
হ ামস বর্শর্, মযাডাম, িার প্রভি আপনার হকাশনা সভদো যখন হনই, িা শর্ বরু্ন 
হকাথায় হগশর্ িাশক পাওয়া যাশব। কুকশমল যভদ কখশনা িার স ায়  শয় থাশকন, িা শর্ 
এখন িার প্রায়ভশ্চে করুন আমাশদর সা াযয করুন। 
 
পাভর্শয় হস একো জায়গাশিই হযশি পাশর। পেিূভমর একদম মাশঝ একো িীপ আশি, 
হসই িীশপ একো ভেশনর পুশরাশনা খভন আশি।  াউন্ড রাখি হসইখাশন পাভর্শয় ভগশয় 
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যাশি আশ্রয় ভনশি পাশর, িার বযবস্থাও কশর হরশখশি হসখাশন। এখন হস হসইখাশনই 
ভগশয়শি। 
 
সাদা পশশমর মশিা কুয়াশা প্রাচীর দুর্শি জানর্ার সামশন। হসইভদশক র্যাম্প িুশর্ ধরর্ 
হ ামস। 
 
বর্শর্, হদশখশিন? আজ রাশি ভগ্রমশপন পেিূভমশি পথ ভচশন হযশি হকউ পারশব না। 
 
হ শস উশে,  ািিাভর্ ভদশর্ন ভমশসস হেপর্েন। িীষণ উোশস ভঝকভমক কশর উের্ 
হচাখ আর দাাঁি। 
 
বর্শর্ন হসাোশস, খুাঁশজ খুাঁশজ হযশি ভেক পারশব–হবশরাশি আর পারশব না। পথ হচনার 
কাভেগুশর্া হদখশি পাশব না হিা আজশকর রাশি! পেিূভমর মাঝ ভদশয় পথ ভচশন যাওয়ার 
জশনয ও আর আভম দু-জশন ভমশর্ পুাঁশিভির্াম সরু র্ম্বা কাভের সাভর। ইস! আজশকই 
যভদ িুশর্ হফর্িাম! িা শর্ ওশক কবজায় হপশিন অনায়াশস। 
 
হবশ বুঝর্াম, কুয়াশা না-সরা পযলে ভপিু ধাওয়া কশর হকাশনা র্াি হনই। িাই বাভড় 
পা ারায় হর্সশট্রডশক হরশখ বযারশনেশক ভনশয় বাস্কারভির্  শর্ ভফশর এর্াম আভম আর 
হ ামস। হেপর্েশনর কাভ ভন আর রু্শকাশনা হগর্ না বশে, ভকন্তু হস-আঘাি ভিভন বুক 
হবাঁশধ স য করশর্ন যখন শুনশর্ন িার প্রণভয়নীর প্রকৃি কাভ ভন। দনশ অযাডশিিাশরর 
ভনদারুণ মানভসক আঘাি ভকন্তু স য করশি পারশর্ন না। স্নায়ু ভবপযলস্ত  শয় যাওয়ার 
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দরুন সকার্  ওয়ার আশগই দারুণ জ্বশর ভবকাশরর হঘাশর আশবার্ িাশবার্ বকশি শুরু 
করশর্ন! ভচভকৎসা শুরু করশর্ন ডক্টর মভেলমার। ভনয়ভির ভর্খশন দুজনশক একশত্র পৃভথবী 
ভ্রমশণ হবশরাশি  শয়ভির্ এরপর। দীঘল এক বির িূমের্ পযলেশনর পর আশগর স্বাস্থয 
আর মন ভফশর হপশয় অভিশপ্ত িূসম্পভের িার  াশি িুশর্ ভনশয়ভিশর্ন সযার হ নভর 
বাস্কারভির্। 
 
অিযাশ্চযল এই উপাখযাশনর উপসং াশর এবার দ্রুি হপৌশিাভে। সুদীঘলকার্ হয কৃষ্ণকুভের্ 
ভবিীভষকা আর নাম ীন িয়ংকর আিে ভঘশরভির্ এবং হয িয়-ভবিীভষকার অবসান 
ঘের্ হশষ পযলে এইরকম হশাচনীয়িাশব পােক-পাভেকাশক িার িাগ হদওয়ার হচষ্টা 
আভম কশরভি।  াউশন্ডর মৃিুযর পশরর ভদন সকাশর্ কুয়াশা ভবশদয়  ওয়ার পর ভমশসস 
হেপর্েন আমাশদর পথ হদভখশয় ভনশয় হগশর্ন পেিূভমর হকিশদশশ। যাওয়ার পথ ওাঁরা 
স্বামী-স্ত্রী আভবষ্কার কশরভিশর্ন। এখন স্ত্রীভে পরম আগ্রশ  আর ভবষম আনশন্দ হসই পথ 
ধশরই ভনশয় হগশর্ন আমাশদর পর্ািক স্বামীর সন্ধাশন। এই হথশকই উপর্ভি করশি 
পারর্াম কী ভনদারুণ ভবিীভষকার মশধয জীবন কাভেশয়শিন এই িদ্রমভ র্া। ক্রমশ সরু 
 শয় একো জভম ঢুশক হগশি দূর ভবসৃ্তি পেিূভমর মশধয। জর্ািূভমর পচা উভদ্ভজ পদাশথল 
পযাচশপশচ শক্ত মাভের এই সরু অেরীশপ ভগশয় দাাঁড়াশর্ন িদ্রমভ র্া। অেরীপ হযখাশন 
হশষ  শয়শি, হসখান হথশক কিকগুশর্া সরু র্ম্বা কাভে এখাশন হসখাশন হপাাঁিা রশয়শি 
কাদার মশধয। অথলাৎ পথো আাঁকাবাাঁকািাশব ভগশয়শি গুে গুে নর্খাগড়ার মাঝ ভদশয়। 
সবুজ গাাঁজর্া িরভি পচা আগািা আর হনাংরা পাাঁশকর মশধয ভদশয় পশথর সন্ধান পাশব না 
নিুন মানুষ। হদশখই ভশউশর উেশব। দুগলন্ধযুক্ত নর্বন এবং প্রচুর সরর্ এাঁশের্ মাভের 
মশিা আোশর্া জর্জ উভদ্ভদ হথশক একো পচা গন্ধ আর পুভিগন্ধময় িারী বাষ্প এশস 
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আিশড় পড়র্ আমার মুশখ। পা ফসশক একাভধকবার ঊরু পযলে ডুভবশয় হফশর্ভি কাশর্া 
পাাঁশকর মশধয, পাশয়র ির্ায় কশয়ক গজ জায়গা জুশড় মৃদু হকামর্িাশব িরিাভয়ি 
 শয়শি পাাঁক হকাঁশপ হকাঁশপ উশেশি বারংবার। পাাঁশকর নাশিাড়বান্দা কামড় হথশক পা 
িুর্শি হবগ হপশয়ভি প্রভি পদশক্ষশপ, ডুশব যাওয়ার পর মশন  শে অির্ অির্ হথশক 
হযন একো সাংঘাভিক দবরী  াি হেশন নাভমশয় ভনশি চাইশি কুৎভসি ির্শদশশ। 
প্রভিবার পাাঁশকর খপ্পশর পা আেশক যাওয়ার সশিসশি এই একই অনুিূভি জাগ্রি  শয়শি 
অেশর–কু্রর কুভের্ অভিসভন্ধ ভনশয় হক হযন আশস্ত আশস্ত হেশন ভনশয় হযশি চাইশি 
পাশকর ির্ায়। ভবপদসংকুর্ এ-পশথ আমাশদর আশগ হয একজন ভগশয়শি, িার প্রমাণ 
হপর্াম একবারই। আোশর্া কাদার মশধয হথশক িুশর্াঘাশসর একো পভে হবভরশয় ভগশয়শি 
িার মশধয কাশর্ামশিা কী হযন একো হেশর্ হবভরশয় রশয়শি। পথ হথশক সশর ভগশয় 
বস্তুো ধরশি ভগশয় হকামর পযলে ডুভবশয় হফর্র্ হ ামস এবং আমরা হেশন না বার 
করশর্ এ-জীবশন আর ওশক শক্ত িূভমশি পা রাখশি  ি না। একো পুশরাশনা কাশর্া 
বুে জুশিা িুশর্ ধরর্ শূশনয। হিিশরর চামড়ায় িাপা রশয়শি একো নাম–হময়াসল, 
েশরাশন্টা। 
 
বর্র্, কদলম স্নাশনর উপযুক্ত ভজভনসই বশে। এই হসই ভনশখাাঁজ বুে–যা  াভরশয়ভিশর্ন 
আমাশদর বনু্ধ সযার হ নভর।। 
 
পার্াশনার সময় িুাঁশড় হফশর্ ভদশয় হগশিন হেপর্েন। 
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ভেক ধশরি। সযার হ নভরর হপিশন  াউন্ড হর্ভর্শয় হদওয়ার জশনয  াশি হরশখভিশর্ন 
বুেো–হখর্ খিম  শয়শি হজশন  াশি ভনশয়ই িুেশি আরম্ভ কশরন। এইখাশন এশস িুাঁশড় 
হফশর্ হদন। এই পযলে ভনরাপশদ এশসশিন হবশ হবাঝা যাশে। 
 
ভকন্তু এর হবভশ আর ভকিু জানবার মশিা িাগয আমাশদর ভির্ না। কল্পনা অশনক ভকিুই 
করা হযশি পাশর, সভেক কী  শয়শি বর্া মুশভকর্। জর্ার ওপর পাশয়র িাপ খুাঁশজ বার 
করার হকাশনা সম্ভাবনা হনই। সবসমশয়ই িুরিুর কশর কাদা উেশি ওপরভদশক পাশয়র 
িাপ ভনভশ্চহ্ন কশর ভদশে হদখশি হদখশি। িা সশত্ত্বও বাদা হপভরশয় শক্ত জভমশি 
হপৌঁশিাশনার পর সাগ্রশ  পদভচশহ্নর সন্ধান করর্াম। ভকন্তু ক্ষীণিম পাশয়র িাপও হচাশখ 
পড়র্ না। মৃভেকার কাভ ভন যভদ সিয বশর্ হমশন ভনশি  য়, িা শর্ বর্ব আশগর রাশির 
কুয়াশা হেশর্ িীশপর ভনভশ্চে আশ্রশয় আর হপৌিশি পাশরনভন হেপর্েন। সুভবশার্ 
ভগ্রমশপন পেিূভমর বুশক হকাথাও, প্রকাে বাদার হনাংরা পভের্ হক্ল্শদর মশধয ভিভন 
িভর্শয় ভগশয়শিন ভচরিশর। শীির্ভচে ভনষু্ঠর-হৃদয় মানুষভের ভচরেন কবর রভচি  শয়শি 
শীির্, ভনির্ পাাঁশকর রাশজয। 
 
বাদা-হবভষ্টি িীশপ ভ ংস্র সযাঙািশক রু্ভকশয় রাখার অশনক ভচহ্নই অবশয হপর্াম। প্রকাে 
একো চাকা কর্ আর আবজলনায় অশধলক িরভি একো পািার্কুপ হদশখই হবাঝা হগর্ 
হকাথায় ভির্ পভরিযক্ত ভেশনর খভন। পাশশই খভন শ্রভমকশদর কুভেরগুশর্া প্রায় মাভেশি 
ভমশশ এশসশি। চারপাশশর পচা পাাঁশকর দুগলশন্ধ ভিশষ্ঠাশি না-হপশর ভনশ্চয় সেকান 
ভদশয়ভির্ হবচাভররা। এইরকম একো িি প্রায় কুভেশরর হদওয়াশর্ ইংশরভজ ইউশয়র 
মশিা একো আংো র্াগাশনা। আংো হথশক ঝুর্শি একো হশকর্, সামশন পশড় হবশ 
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ভকিু ভচভবশয়-গুাঁশড়া-করা- াড়। এইখাশনই িা শর্ থাকি জাশনায়ারো। জঞ্জাশর্র মশধয 
পশড় রশয়শি একো কোর্ জে পাকাশনা বাদাভম হর্াম হর্শগ রশয়শি কোশর্। 
 
কুকুশরর কোর্! বর্র্ হ ামস। আশর সবলনাশ! এ হয হদখভি হকাাঁকড়া চুশর্া স্পযাভনশয়র্। 
আ াশর! হপাষা কুোশক ই জীবশন আর হদখশি পাশবন না মভেলমার হবচারা। যাক হগ, 
এ-জায়গায় আর হকাশনা গুপ্ত র সয হনই–সব র শসযর ির্া পযলে হদখা  শয় ভগশয়শি। 
 াউন্ডশক উভন রু্ভকশয় হরশখভিশর্ন ভেকই, ভকন্তু  াাঁকডাক রু্শকাশি পাশরনভন। িাই 
রািভবশরশি অমন রক্ত-জর্-করা ডাক হশানা হযি ভদশনর আশর্াশি শুনশর্ও গা িমিম 
কশর উেি। জরুভর অবস্থায় হমভরভপশের আউে  াউশস রাখশি পারশিন ভেকই, ভকন্তু 
িাশি ঝুাঁভক প্রচে । িাই চরম মু ূশিলর ভদশন মাশন হযভদন ওাঁর সবলপ্রয়াশসর অবসান 
ঘেশি চশর্শি বশর্ মশন করশিন হসইভদনই হকবর্ আউে  াউশস  াউন্ড রাখার সা স 
িার  ি। ভেশনর হকৌশোয় এই হয মর্মো, ভনশ্চয় এই হসই আশর্াময় সংভমশ্রণ জন্তুোর 
সারাগাশয় মুশখ জাবড়া কশর র্াভগশয় ভদশিন। মির্বো মাথায় এশসভির্ দুশো কারশণ। 
প্রথম, ফযাভমভর্ নরক-কুকুশরর ভকংবদভে; ভিিীয়, বৃদ্ধ সযার চার্লসশক িয় পাইশয় হমশর 
হফর্ার অভির্াষ, অন্ধকাশরর বুক ভচশর জর্ার ওপর ভদশয় এ-রকম একো প্রাণীশক র্ম্বা 
র্ম্বা র্াফ হমশর যভদ হপিশন িাড়া কশর আসশি হদখা যায়, প্রশিযশকই প্রাশণর িশয় 
ভবকে হচাঁচাশি হচাঁচাশি ঊধ্বলশ্বাশস হদৌশড়ায়–আমরাও হদৌশড়ািাম, সযার হ নভরও 
হদৌশড়ভিশর্ন, ম াশয়িান কশয়ভদ হবচারাও হদৌশড়ভির্। অিযে হসয়ানা পদ্ধভি। 
ভশকারশক হকবর্ হয িয় হদভখশয় হমশর হফর্ার সম্ভাবনাই থাকশি, িা নয়। জর্ার বুশক 
এমন একো প্রাণীশক চাষারা যভদ হদশখও হফশর্–হদশখওশি অশনশক হখাাঁজখবর হনওয়ার 
মশিা বুশকর পাো ভক থাকশব? ওয়ােসন, র্ন্ডশন হিামাশক একবার বশর্ভির্াম, আবার 
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বর্ভি এখাশন  শনয  শয় যাাঁর হপিশন িুশে হবভরশয়ভি এিভদন এবং ভযভন ওই ওখাশন 
হকাথাও শুশয় আশিন িার চাইশি ভবপজ্জনক মানুশষর ভপিশন আজ পযলে আমাশক 
ধাওয়া করশি  য়ভন বশর্ বাহু সিার্ন কশর হদখার্ নানাবশণলর িাপযুক্ত ধযাবড়া 
দূরভবসৃ্তি পেিূভম–দূর  শি দূশর ভগশয় এক সমশয় যা ভমশশ ভগশয়শি পােবণল িরিাভয়ি 
জর্ািূভমর সশি। 
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সৃ্মভিমন্থন 
 
নশিম্বশরর হশষ। আদ্রল; কুয়াশােন্ন রাি। হবকার ভিশের বসবার ঘশর জ্বর্ে চুভের দু-
পাশশ বশস আভম আর হ ামস। হডিনশাশয়র চূড়াে হশাচনীয় পভরণভির পর দুশো অিযে 
গুরুত্বপূণল হকস ভনশয় বযস্ত ভির্ হ ামস। প্রথম হকশস ননপযাভরউ ক্ল্াশবর ভবখযাি িাস 
হকশর্োভরর বযাপাশর কশনলর্ আপউশডর ববলশরাভচি আচরণ ও ফাঁস কশর হদয়। ভিিীয় 
হকশস খুশনর দায় হথশক বাাঁভচশয় হদয়  িিাভগনী মযাডাম হপভসয়ারশক। সৎ-হমশয় 
কযারারশক নাভক ভিভন খুন কশরভিশর্ন বশর্ রেনা  শয়ভির্। সবাই জাশনন, িমাস পশর 
িরুণী সৎ-কনযাশক জীবে এবং ভববাভ িা অবস্থায় হদখা ভগশয়ভির্ ভনউইয়শকল। পর-পর 
কভেন এবং গুরুত্বপূণল হকশস সাফর্য র্াি করায় বনু্ধবর হখাশশমজাশজ রশয়শি হদশখ 
বাস্কারভির্ র শসযর আশর্াচনার জশনয একেু উসশক ভদর্াম। আভম হিা ভচভন ওাঁশক। 
একো হকসশক কখশনাই আর একো হকশসর ঘাশড় চাপশি হদশব না। যুভক্তভনষ্ঠ পভরষ্কার 
মনশক কখশনাই অিীি হকশসর সৃ্মভি ভদশয় ঘুভর্শয় হদশব না বিলমান হকস হথশক মনশক 
সরশি হদশব না। িাই দধযল ধশর অশপক্ষা কশরভি এিভদন। সযার হ নভর আর ডক্টর 
মভেলমার এখন র্ন্ডশন আশিন। সযার হ নভরর ভবধ্বস্ত স্নায়ুশক চািা কশর হিার্ার জশনয 
দীঘল পযলেশনর সুপাভরশ অনুযায়ী র্ন্ডশন এশসশিন দু-জশন এখান হথশক শুরু  শব 
ভবশ্বপযলেন। ওই ভদনই ভবশকশর্ হদখা কশর হগশিন ওাঁরা আমাশদর সশি িাই এ-প্রসশি 
আশর্াচনা এখন খুবই স্বািাভবক। 
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হ ামস বর্র্, হেপর্েন নাশম ভযভন ভনশজর পভরচয় ভদশয়শিন। হগাড়া হথশকই ভিভন সব 
ভকিুই অিযে হসাজাসুভজ সরাসভর কশর হগশিন। ভকন্তু প্রথম ভদশক আমরা িার উশদ্দশয 
ধরশি পাভরভন, ঘেনাগুশর্াও আংভশকিাশব হজশনভির্াম–ফশর্ আমাশদর কাশি সব 
বযাপারোই দারুণ জভের্ মশন  শয়শি। ভমশসস হেপর্েশনর সশি দু-বার কথা বর্ার 
সুশযাগ আমার  শয়ভির্। পুশরা হকসো িারপর হথশক স্পষ্ট  শয় ভগশয়শি হয এর মশধয 
আর হকাশনা গুপ্তর সয আশি বশর্ মশন  য় না আমার। এ-বযাপাশর ভকিু ঘেনা আভম 
েুশক হরশখভি আমার িদে-িাভর্কার B শীষলক সূচীপশত্র। 
 
ঘেনাগুশর্া পরপর কীরকম ঘশেভির্ মন হথশক যভদ একেু বর্ হিা িাশর্া  য়। 
 
ভনশ্চয় বর্ব, িশব সব ঘেনা মশন রাখশি হপশরভি, এমন গযারাভন্ট ভদশি পারব না। 
অিযে ভনভবড় মনঃসংশযাশগর ফশর্ অিীি ঘেনা অদু্ভিিাশব মুশি যায় মন হথশক। 
নখদপলশণ সব ঘেনা হরশখ হয-বযাভরোর ভনজ ভবষশয় ভবশশষশজ্ঞর সশি মুশখ মুশখ িকল 
কশর হযশি পাশরন, দু-এক  প্তা হকাশেল যাওয়ার পর হদখা যায় হবমারু্ম হসসব িুশর্ 
ভগশয়শিন। ভেক হসইিাশব আমার মাথার মশধযও একো হকস আর একো হকসশক  ভেশয় 
হদয়। বাস্কারভির্ র শসযর সৃ্মভিও ভফশক  শয় এশসশি কুমারী কযারাশরর আভবিলাশব। 
আগামীকার্  য়শিা হিাশোখাশো নিুন সমসযার আভবিলাশব মানসপে হথশক  শে হযশি 
বাধয  শব সুন্দরী ফরাভস মভ র্া এবং কুখযাি আপউড।  াউন্ড হকশসর বযাপাশর যা-যা 
ঘশেভির্ বর্বার হচষ্টা করব বশে, ভকন্তু যভদ হদশখা ভকিু িুশর্ হগভি, ধভরশয় ভদশয়া। 
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আমার িদশের ফশর্ প্রশ্নািীিিাশব একো ভসদ্ধাে স্পষ্ট  শয় উশেভির্–পাভরবাভরক 
প্রভিকৃভি কখশনা ভমশথয বর্শি পাশর না। হর্াকো সভিযই ভনশজই একজন বাস্কারভির্। 
সযার চার্লশসর হিাশো িাই হরাজার বাস্কারভির্ কুখযাভি মাথায় ভনশয় দভক্ষণ আশমভরকায় 
পাভর্শয়ভিশর্ন। হশানা যায় অভববাভ ি অবস্থায় হসখাশন ভিভন মারা যান। আসশর্ ভিভন 
ভবশয় কশরভিশর্ন, একভে হিশর্ও  শয়ভির্। এই হর্াকভে হসই হিশর্–আসর্ নামো 
বাশপর নাশম। হকাো ভরকা-র ডাকসাইশে সুন্দরী হবভরর্ গারভসয়াশক ইভন ভবশয় কশরন 
এবং হবশ ভকিু ধন-অথল আত্মসাৎ কশর নাম পার্শে িযানশডর্র  ন। িারপর পাভর্শয় 
যান ইংর্শন্ড। ইয়কলশায়াশরর পূশবল একো সু্কর্ প্রভিষ্ঠা কশরন। ভবশশষ ধরশনর এই 
বযবসা পেশনর একো কারণ ভির্। হদশশ হফরার পশথ একজন ক্ষয়শরাগী ভশক্ষশকর 
সশি আর্াপ  য়। এর দক্ষিাশক কাশজ র্াভগশয় সু্কর্ বযাবসা দাাঁড় কভরশয় হফশর্ন। 
হফ্ৰজার, মাশন, ক্ষয়শরাগী হসই ভশক্ষক মারা যাওয়ার পর আশস্ত আশস্ত সুনাম  াভরশয় 
দুনলাশমর পাাঁশক ডুশব কুখযাভি অজলন কশর বসর্ সু্কর্। িযানশডর্র দম্পভি হদখর্ আবার 
নাম পার্োশনার দরকার  শয়শি। কাশজই িযানশডর্র  শয় হগর্ হেপর্েন। সু্কশর্র 
সম্পদ পশকেস্থ কশর িভবষযশির পভরকল্পনা মাথায় ভনশয় এশর্ন দভক্ষণ ইংর্শন্ড সশি 
এর্ কীেভবদযার শখ। ভেভেশ ভমউভজয়াশম হখাাঁজ ভনশয় হজশনভি, এ-ভবদযার ভিভন একজন 
স্বীকৃি ভবশশষজ্ঞ। ইয়কলশায়াশর থাকার সময় ভবশশষ একো মথ হপাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ 
ভববরণ হদওয়ার জশনয পাকাশপাক্তিাশব িযানশডর্র নামকরণ  শয়শি হপাকাোর। 
 
িার জীবশনর হয-অংশশ আমাশদর িীে হকৌিূ র্, এবার হসই জীবন ভনশয় কথা বর্া 
যাক। ভিভন হয যশথষ্ট হখাাঁজখবর ভনশয়ভিশর্ন, িাশি সশন্দ  হনই। হখাাঁজ ভনশয় 
হজশনভির্াম, মূর্যবান একো জভমদাভরর মাভর্ক  ওয়ার অেরায় মাত্র দু-ভে জীবন। 
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হডিনশায়াশর ভগশয় যখন উেশর্ন, িখন ভনশ্চয় খুবই আবিা অবস্থায় ভির্ পভরকল্পনাো। 
িশব হগাড়া হথশকই হয নষ্টাভমর প্লযান কশরশিন, িার প্রমাণ স্ত্রীশক কাশজ র্াগাশনার 
মির্বো মাথায় ঘুর ঘুর কশরশি িখন হথশকই। ভকন্তু চক্রাে কীিাশব সাজাশবন, িখনও 
িা স্পষ্ট কশর হিশব উেশি পাশরনভন। সব হশশষ জভমদাভরো হযন  াশি আশস–এই 
িাঁ ার চরম র্ক্ষয। এবং এ-র্শক্ষয হপৌঁিশি হযশকাশনা ঝুাঁভক ভনশি বা হযশকাশনা বযভক্তশক 
যে ভ সাশব বযব ার করশি ভিভন হপিপা ভিশর্ন না। এজশনয প্রথশমই দুভে কাজ করশি 
 র্ িাাঁশক। একভে  র্ পূবলপুরুষশদর ভিশের যথাসম্ভব কাশি আস্তানা হগশড় বসা। 
ভিিীয়ভে সযার চার্লস বাস্কারভির্ এবং প্রভিশবশীশদর সশি অেরিিা সৃভষ্ট। 
 
ফযাভমভর্  াউশন্ডর গল্প বযারশনে ভনশজই হশানাশর্ন হেপর্েনশক এবং ভনশজর মৃিুযর পথ 
পভরষ্কার করশর্ন। হেপর্েন–এখনও এই নাশমই ডাকব এাঁশক–জানশিন বৃশদ্ধর  াশেলর 
অবস্থা সভঙন। আচমকা মানভসক ধাোয় মারাই যাশবন। এ-খবরো হজাগাড় কশরভিশর্ন 
ডক্টর মভেলমাশরর কাি হথশক। এোও শুশনভিশর্ন, হয সযার চার্লস কুসংস্কাশর ভবশ্বাসী এবং 
িয়ানক ভকংবদভেো গিীর দাগ হকশেশি িাাঁর মশন। উবলর মভস্তশষ্ক সশিসশি গভজশয় 
উের্  িযার পভরকল্পনা। এমনই অভিনব পভরকল্পনা হয সাপও মরশব, র্াভেও িাঙশব 
না–বযারশনে মরশবন, ভকন্তু আসর্ খুভনশক হকউ িুশর্ও সশন্দ  করশি পারশব না। 
 
পভরকল্পনা ভস্থর  শয় যাওয়ার পর অিযে সুচারুিাশব িা সম্পন্ন করশি উশদযাগী  শর্ন 
হেপর্েন। সাধারণ চক্রী একো ভ ংস্র  াউন্ড হর্ভর্শয় ভদশয়ই ক্ষাে  ি। ইভন ভকন্তু 
কৃভত্রম পন্থায় জাশনায়ারোশক দপশাভচক কশর িুশর্শিন এবং প্রভিিার চমক হদভখশয়শিন। 
র্ন্ডশনর ফুর্ যাম হরাশড রস অযান্ড মযাির্-এর হদাকান হথশক কুকুরোশক ভকশন ভনশয় 
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যান উভন। এর চাইশি ভ ংস্র আর শভক্তমান কুকুর ওশদর কাশি আর ভির্ না। নথল 
হডিন র্াইশন উভন কুকুর ভনশয় যান এবং বাদার ওপর ভদশয় হবশ খাভনকো হ াঁশে বাভড় 
হপৌঁশিন–ফশর্ হকাশনারকম উশেভজি মেবয হশানা যায়ভন। হপাকামাকশড়র হখাাঁশজ 
হবভরশয় ভগ্রমশপন পেিূভমর মাঝ ভদশয় যাওয়ার পথ উভন আশগই বার কশর ভফশর্ভিশর্ন–
প্রাণীোশক ভনরাপশদ রু্ভকশয় রাখার মশিা জায়গার অিাবও িাই ঘের্ না। ভনরার্া দুগলম 
হসই িীশপ কুকুরশার্া বাভনশয় ওি হপশি রইশর্ন সুশযাশগর প্রিীক্ষায়। 
 
ভকন্তু হবশ সময় র্াগর্। হকাশনা প্রশর্ািশনই রাশত্র বাভড়র বাইশর বার করা হগর্ না 
বৃদ্ধশক। হবশ কশয়কবার  াউন্ড ভনশয় চারপাশশ ে র্ ভদশর্ন হেপর্েন, ভকন্তু কাজ  র্ 
না।এশ ন ভনফর্ অশিষশণর সমশয় িাঁ াশক, িার চাইশি বরং বর্া যাক িার 
সযাঙািোশক, কশয়কজন চাষা হদশখ হফশর্। দানব কুকুশরর ভকংবদভে হয িা শর্ ভনিক 
অর্ীক নয়, এরপর হথশকই িা মুশখ মুশখ িভড়শয় পশড়। উভন আশা কশরভিশর্ন, স্ত্রীশক 
িুভর্শয়-িাভর্শয় সযার চার্লসশক মৃিুযর মুশখ হেশন ভনশয় আসশব। ভকন্তু প্রিযাভশিিাশব এই 
একভে বযাপাশর হবাঁশক বসশর্ন গৃভ ণী–ভনশজর মশি শক্ত রইশর্ন। িাবাশবশগ জভড়শয় 
একজন বৃদ্ধশক শত্রুর জাশর্ হেশন আনশি ভিভন নারাজ। িয় হদভখশয় এমনকী চড়চাপড় 
ঘুভস হমশরও ের্াশনা হগর্ না িদ্রমভ র্াশক। এ-বযাপাশর হকাশনা সা াযযই ভিভন করশবন 
না। সামভয়কিাশব অচর্াবস্থায় পড়শর্ন হেপর্েন। 
 
সুরা া পাওয়া হগর্ সযার চার্লশসরই হদওয়া সুশযাশগর মশধয হথশক।  িিাভগনী ভমশসস 
র্রা র্ায়শন্সর হক্ষশত্র হেপর্েশনর  াি ভদশয়ই দান-ধযান করশিন সযার চার্লস। বৃশদ্ধর 
সশি খুবই বনু্ধত্ব জভমশয় ভনশয়ভিশর্ন হেপর্েন। ভমশসস র্ায়শন্সর কাশি ভনশজশক 
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অভববাভ ি ভ শসশব  াভজর কশরভিশর্ন। কথা ভদশয়ভিশর্ন যভদ স্বামীর সশি ভববা ভবশেদ 
করশি পাশরন, িা শর্ িাশক ভবশয় করশবন। ভমশসস র্ায়ন্সশক এইিাশবই এশকবাশর 
মুশোর মশধয এশন হফশর্ন হেপর্েন। চক্রাে  োৎ চূড়াে পযলাশয় হপৌঁশিার্ যখন 
শুনশর্ন ডক্টর মভেলমাশরর এশ ন পরামশল অনুযায়ী বাস্কারভির্  র্ হিশড় যাশেন সযার 
চার্লস। ডক্টর মভেলমাশরর এশ ন পরামশশল সায় হদওয়ার িান কশর হগশর্ন হেপর্েন। 
আর হদভর করা যায় না, ভশকার নাগাশর্র বাইশর চশর্ হযশি বশসশি–যা করবার এখুভন 
করশি  শব। িাই চাপ ভদশয় ভমশসস র্ায়ন্সশক ভদশয় একখানা ভচভে হর্খাশর্ন সযার 
চার্লসশক র্ন্ডন যাওয়ার আশগর রাশি হদখা করার প্রাথলনা জানাশর্ন কাকুভি-ভমনভি 
কশর। িারপর অবশয যুভক্ত ভদশয় বুভঝশয় িদ্রমভ র্ার যাওয়া বন্ধ করশর্ন। বর্াবাহুর্য 
যুভক্তো সংগি মশন  শর্ও সিয নয়। যাই হ াক, এিভদন হয-সুশযাশগর প্রিীক্ষায় 
ভিশর্ন, এবার িা পাওয়া হগর্। 
 
ভেক সমশয়র আশগই গাভড় ভনশয় চশর্ এশর্ন কুমশব হট্রভস হথশক,  াউশন্ডর হডরায় 
হপৌশিাশর্ন, গাশয় হসই নারকীয় রং র্াগাশর্ন।  াাঁভেশয় ভনশয় এশস ফেশকর অদূশর 
দাাঁড়াশর্ন। এই হগশেই পথ হচশয় দাাঁভড়শয় থাকার কথা বৃদ্ধ সযার চার্লশসর। প্রিুর 
উসকাভন হপশয় প্রচে হখশপ ভগশয় এক র্াশফ খাশো হগে হপভরশয় এর্ কুকুরো এবং 
িাড়া করর্ িাগয ীন বযারশনেশক– উভন িখন আিল ভচৎকার করশি করশি হদৌশড়াশেন 
ইউ-বীভথ বরাবর। ওইরকম একো ভবষাদােন্ন সুড়িপশথ র্কর্শক আগুন হঘরা হচায়ার্ 
আর জ্বর্ে হচাখ ভনশয় অভিকায় কাশর্া একো প্রাণী যভদ র্ম্বা র্ম্বা র্াফ হমশর হপিশন 
হিশড় আশস িা শর্ িয় পাবারই কথা। িয়াব  দৃশয সশন্দ  হনই। হৃদশরাগ আর 
আিশের দরুন হবভশদূর হযশি  র্ না সযার চার্লসশক, ইউ-বীভথর প্রাশে প্রাণ  াভরশয় 
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রু্ভেশয় পড়শর্ন। উভন হদৌশড়ভিশর্ন রাস্তা বরাবর,  াউন্ড হদৌশড়ভির্ ঘাশসর পভে বরাবর। 
িাই সযার চার্লশসর পাশয়র িাপ িাড়া আর হকাশনা পাশয়র িাপ হদখা যায়ভন। ভশকারশক 
চুপচাপ পশড় থাকশি হদশখ সম্ভবি ওশক হদখার জশনয কাশি ভগশয়ভির্ প্রাণীো, ভকন্তু 
মারা ভগশয়শিন হদশখ হফর ভফশর যায়। এই সমশয় মাভেশি িার থাবার িাপ পশড়–ডক্টর 
মভেলমার স্বচশক্ষ িা হদশখন। হেপর্েন হডশক ভনশর্ন  াউন্ডশক, ভনশয় হগশর্ন ভগ্রমশপন 
পেিূভমর আস্তানায়। আশ্চযল এই র শসযর ভকনারা করশি না-হপশর মাথা ঘুশর হগর্ 
কিলাশদর, িশয় প্রাণ উশড় হগর্ স্থানীয় বাভসন্দাশদর। হশষ পযলে হকসো এশস হপৌশিার্ 
আমাশদর িদশের আওিায়। 
 
এই  র্ ভগশয় সযার চার্লস বাস্কারভিশর্র মৃিুযর ভববরণ। শয়িাভন হসয়ানাপনাো ভনশ্চয় 
র্ক্ষ কশরি। আসর্ খুভনর ভবরুশদ্ধ হকস দাাঁড় করাশনা সভিযই অসম্ভব। হদাসর ওাঁর 
একজনই–হয কখশনাই ওাঁশক ধভরশয় হদশব না। পদ্ধভিো ভকমু্ভিভকমাকার আর অকল্পনীয় 
বশর্ই হবভশ কাযলকর। এ-হকশস জভড়ি দু-জন মভ র্াই িীে সশন্দ  কশর এশসশিন 
হেপর্েনশক। ভমশসস হেপর্েনই জানশিন বৃদ্ধশক ভঘশর ষড়যশের জার্ বুনশি 
স্বামীরত্ন াউশন্ডর অভস্তত্বও ভিভন জানশিন। ভমশসস র্ায়ন্স এসব ভকিুই জানশিন না বশে, 
ভকন্তু অযাপশয়ন্টশমন্ট বাভির্  ওয়ার পশর ভেক ওই সমশয় সযার চার্লশসর অস্বািাভবক 
মৃিুয িাাঁর মশন সশন্দশ র উশদ্রক কশর অযাপশয়ন্টশমশন্টর খবর হেপর্েন িাড়া আর 
হকউ জানশিন না। ভকন্তু দুই মভ র্াশক এশকবাশর কবজা কশর হরশখভিশর্ন হেপর্েন 
দু-জশনর কাশরার ভদক হথশকই আশোর কারণ ভির্ না। ষড়যশের প্রথম পবল সুষু্ঠিাশব 
সম্পন্ন  শয়শি এখন বাভক আরও কভেন পবলেুকু।। 
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এমনও  শি পাশর কানাডায় একজন উেরাভধকারী রশয় হগশিন, হেপর্েন িা জানশিন 
না।–জানশর্ও খবরো অভচশরই ভিভন হজশন হগশর্ন ডক্টর মভেলমাশরর মুশখ—সযার হ নভর 
বাস্কারভির্ কশব কখন আসশিন, হস-খবরও সংগ্র  করশর্ন ডাক্তার বনু্ধর কাি হথশক। 
হেপর্েশনর প্রথম মির্ব ভির্ কানাডা-প্রিযাগি এই িরুণ আগন্তুকশক র্ন্ডশনই খিম 
কশর হদওয়া–হডিনশায়াশর পা হদওয়ার আশগই। সযার চার্লসশক ফাাঁশদ হফর্শি চায়ভন 
বশর্ স্ত্রীশক আর ভবশ্বাস করশিন না। হবভশভদন হচাশখর আড়াশর্ও রাখশি িরসা হপশিন 
না–পাশি কবভজর বাইশর চশর্ যায় এই কারশণ স্ত্রীশক ভনশয় এশর্ন র্ন্ডশন। খবর ভনশয় 
হজশনভি ওাঁরা উশেভিশর্ন ক্রযাশিন ভিশের হমক্সবশরা প্রাইশিে হ াশেশর্। আমার চর 
ভকন্তু এ-হ াশেশর্ও হখাাঁজ ভনশয়ভির্। হ াশেশর্র একো ঘশর স্ত্রীশক আেশক হরশখ ভনশজ 
গাশর্ দাভড় র্াভগশয় িদ্মশবশ ধশর ডক্টর মভেলমারশক অনুসরণ কশর হবকার ভিে পযলে 
ভগশয়ভিশর্ন, পশর হেশশন ভগশয়ভিশর্ন, িারপর নদলামবারর্যান্ড হ াশেশর্ ভগশয়ভিশর্ন। 
স্বামীর বদমির্শবর ভকিুো আাঁচ করশি হপশরভিশর্ন স্ত্রী। ভকন্তু যশমর মশিা িয় হপশিন 
িাশক িয়ো পাশভবক উৎপীড়শনর। হসই িশয়ই ভবপদাপন্ন মানুষভেশক ভচভে ভর্শখও 
হুাঁভশয়ার করশি সা শস কুশর্ায়ভন। ভচভে যভদ হেপর্েশনর  াশি পশড়, িা শর্ ওাঁর 
ভনশজর প্রাণ ভনশয়ই োনাোভন পড়শি পাশর। হশষ পযলে আমরা জাভন কীিাশব বুভদ্ধ 
খাভেশয় খবশরর কাগজ হথশক শব্দ হকশে ভনশয় পত্ররচনা কশরভিশর্ন এবং  স্তাক্ষর 
হগাপন কশর ভেকানাো ভর্শখভিশর্ন! ভচভে হপৌঁশিায় বযারশনশের  াশি এবং আসন্ন 
ভবপশদর প্রথম সিকলবাণী ভিভন পান। 
 
হেপর্েন হদখশর্ন, সযার হ নভরর বযব ার করা ধড়াচূড়ার হকাশনা একো বস্তু না-
হজাগাড় করশর্ই নয়। হশষ পযলে যভদ কুকুরোশকই বযব ার করশি  য়, গন্ধ শুভকশয় 
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হপিশন হর্ভর্শয় হদওয়ার জশনয চাই এমন একো ভজভনস। ভক্ষপ্রিা আর স্পধলা ওাঁর 
চভরশত্র দুশো বশড়া দবভশষ্টয। ফশর্ কাজ আরম্ভ কশর ভদশর্ন িৎক্ষণাৎ। হ াশেশর্র জুশিা 
পভরষ্কার কশর হয-হিাকরা অথবা ভবিানা হপশি হদয় হয ভঝ-ভে–এশদর কাউশক হমাো ঘুস 
ভদশয় ভনশ্চয় কাজ উদ্ধার কশরন হেপর্েন। কপার্ক্রশম প্রথশম হয-বুেো হপশর্ন, িা 
আনশকারা নিুন কাশজ র্াগশব না। িাই নিুন বুে হফরি ভদশয় িার বদশর্ হজাগাড় 
করশর্ন পুশরাশনা বুে। ঘেনাো হচাখ খুশর্ ভদর্ আমার। স্পষ্ট বুঝর্াম, আসর্  াউশন্ডর 
সশিই র্ড়শি  শব আমাশদর। নিুন বুশের প্রভি এি ঔদাসীনয এবং পুশরাশনা বুশের 
জশনয উদশবশগর এ িাড়া অনয হকাশনা বযাখযা  য় না। ঘেনা যি ভবভচত্র আর 
ভকমু্ভিভকমাকার  শব, িিই জানশব িা সাবধাশন পরীক্ষা করা দরকার। হয-ভবষয়ো 
সবশচশয় জে পাকাশে বশর্ মশন  শব, ভবজ্ঞানসম্মিিাশব িা ভেকমশিা ভবচার করশর্ 
হদখশব জে-িাড়াশনার পশক্ষ হসোই সবশচশয় হমাক্ষম ভবষয়। 
 
পশরর ভদন সকাশর্ বনু্ধরা এশর্ন আমাশদর এখাশন হপিন হপিন িায়ার মশিা ভকন্তু গাভড় 
ভনশয় হর্শগ রশয়শিন হেপর্েন। আমাশদর এই বাভড়র  ভদশ ভিভন জাশনন, আমাশক 
হদখশর্ই ভিভন ভচনশি পাশরন এবং িার ভনশজর কাজকমলও সুভবশধর নয়–এই ভিনশে 
ভবষয় হথশক অনায়াশসই ধশর ভনশি পাভর বাস্কারভির্  শর্র অপরাধোই িাাঁর অপরাধ 
জীবশনর একমাত্র কুকীভি নয়। ইভিিপূণল কিকগুভর্ ঘেনা বর্ভি হশাশনা। গি ভিন 
বিশর পভশ্চম ইংর্শন্ড চারশে বশড়া রকশমর চুভরর হকাশনা ভকনারা আজও  য়ভন। গিীর 
রাশি বাভড়শি ঢুশক সবলস্ব ভনশয় পাভর্শয়শি হচার। হচার ধরা পশড়ভন। হশষ চুভরো ঘশে হম 
মাশস হফাকশোন হকাশেল। ঘেনাো চাির্যকর আরও একো কারশণ। হিাকরা চাকর 
 োৎ ঢুশক পশড় চমশক ভদশয়ভির্ হচারশক। হচার একবার এশসভির্, মুশখ মুশখাশ ভির্। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস । আর্থার ক ানান ডয়েল । শালথ  কহামস 

308 

www.bengaliebook.com                                  সূভিপত্র 
 

 

খুব োন্ডা মাথায় হিাকরাশক গুভর্ কশরভির্ হচার। আমার ভবশ্বাস সভিি ধন যখনই 
ফুভরশয় এশসশি, এইিাশবই িা নিুন কশর পূরণ কশর ভনশয়শিন হেপর্েন। বহু বির 
ধশরই উভন ভবপজ্জনক এবং হবপশরায়া। 
 
আমাশদর  াি ফসশক হযভদন পার্াশর্ন, হসভদনই ওাঁর আশ্চযল উপভস্থি বুভদ্ধর নমুনা 
আমরা হদশখভি। ধৃষ্টিা হয কিখাভন, হস-প্রমাণও হপশয়ভি গাশড়ায়াশনর মারফি আমারই 
নাম আমার কাশি পাোশনার বযাপাশর। হসই মু ূিল হথশকই উভন বুশঝভিশর্ন, র্ন্ডশন 
হকসো গ্র ণ কশরভি আভম। কাশজই এখাশন আর সুভবশধ  শব না িাই ডােলমুশর ভফশর 
ভগশয় ওি হপশি রইশর্ন বযারশনশের জশনয। 
 
এক ভমভনে! বর্র্াম আভম। পর পর বর্শর্ ভেকই, একো ভবষয় ভকন্তু হখার্সা করশর্ 
না। মভনব যখন র্ন্ডশন,  াউন্ডশক িখন হক হদখি? 
 
এ-বযাপারো ভনশয় ভচো কশরভি আভম। সভিযই ভবষয়ো খুব গুরুত্বপূণল। হেপর্েশনর হয 
একজন হদাসর ভির্, িাশি সশন্দ  হনই। ভকন্তু পুশরা ভবশ্বাস কশরভন িাশক। ষড়যশে 
আশদযাপাে বর্শর্ পাশি িার খপ্পশর পড়শি  য়, িাই সব কথা বশর্নভন। হমভরভপে 
 াউশস একজন বৃদ্ধ িৃিয ভির্। নাম িার অযান্টভন। হর্াকোর সশি হেপর্েনশদর 
সম্পকল অশনক ভদশনর – সু্কর্জীবন পযলে হখাাঁজ ভনশয় হজশনভি অযান্টভন িখনও ওাঁশদর 
সশি ভির্। িার মাশন, মভনব আর মভনবাভন হয আসর্ স্বামী স্ত্রী অযান্টভন িা জানি। 
হর্াকো অদৃশয  শয় হগশি–হদশ হিশড় পাভর্শয়শি। নামো ভকন্তু র্ক্ষ করার মি। অযান্টভন 
নাম ইংর্শন্ড সচরাচর হদখা যায় না। ভকন্তু হস্পন বা হস্পনীয় অযাশমভরকান অিশর্ 
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অযানশোভনও নামো আকিার হশানা যায়। ভমশসস হেপর্েশনর মশিা হস-ও ভদভবয 
ইংশরভজ বর্ি–ভকন্তু অদু্ভি রকশমর আশধা-আশধা উচ্চারশণ। ভগ্রমশপন পেিূভমর মাঝখান 
ভদশয় হয-রাস্তায় ভচহ্ন ভদশয় হরশখভিশর্ন হেপর্েন, ভনশজর হচাশখ হদশখভি, হসই রাস্তা 
ভদশয় হিিশর যাশে এই বুশড়া? মভনশবর অনুপভস্থভিশি খুব সম্ভব হস-ই  াউশন্ডর 
িত্ত্বাবধান কশরশি। যভদও জানি না কী কাশজ র্াগাশনা  য় জাশনায়ারোশক। 
 
হেপর্েন হডিনশায়ার ভফশর হগর্, সযার হ নভরশক ভনশয় িুভম হপৌশিাশর্ িার পশরই। 
হসই সমশয় আভম কী করভির্াম এবার বর্া যাক। হিামার মশন থাকশি পাশর, িাপা শব্দ 
সাাঁো ভচভের কাগশজর জর্িাপ খুাঁভেশয় হদখবার জশনয কাগজখানা আভম হচাশখর 
ইভিকশয়ক দূশর এশনভির্াম। হসই সমশয় নাশক একো  ার্কা সুগন্ধ হিশস আশস। 
গন্ধো জুইশয়র। পাঁচাের রকম হসন্ট আশি বাজাশর। প্রশিযকো গন্ধ আর্াদািাশব হচনার 
ক্ষমিা থাকা চাই অপরাধ-ভবশশষশজ্ঞর। আমার ভনশজর অভিজ্ঞিায় হদশখভি, গন্ধ শুশকই 
হসশন্টর নাম চে কশর বশর্ হদওয়ার ওপর বহু জভের্ হকশসর আশু সমাধান ভনিলর 
কশরশি। এই হক্ষশত্রও হসশন্টর গন্ধ শুশকই বুঝশি পারর্াম, হকসোয় একজন মভ র্াও 
জভড়শয় আশিন। িখন হথশকই আমার ভচো হধশয় হগর্ হেপর্েনশদর ভদশক।  াউন্ড 
সম্বশন্ধ এইিাশবই ভনভশ্চে  র্াম এবং পভশ্চম ইংর্শন্ড যাওয়ার আশগই অনুমান কশর 
ভনর্াম অপরাধী আসশর্ হক! 
 
এবার শুরু  র্ আমার হখর্া–হেপর্েনশক নজরবভন্দ রাখার হখর্া। বুঝশিই পারি, 
হিামার সশি থাকশর্ এ-কাজ আভম করশি পারিাম না। হবভশ সাবধান  শয় হযশিন 
হেপর্েন। িাই সবাইশক েকার্াম, হিামাশকও বাদ ভদর্াম না। যখন আমার র্ন্ডশন 
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থাকার কথা, িখন হগাপশন চশর্ এর্াম অকুস্থশর্। িুভম যিো হিশবি, িিো ধকর্ 
সইশি  য়ভন আমায়। িদশে হনশম এসব িুে ভবষয় ভনশয় মাথা ঘামাশর্ িদে করা যায় 
না। হবভশর িাগ সময় কুমশব হট্রভসশি থাকিাম। কুকীভিল হযখাশন অনুভষ্ঠি  শব, হসই 
জায়গাো হদখবার দরকার  শর্ কুভেশর চশর্ আসিাম। কােলরাইে এশসভির্ আমার 
সশি। গাাঁইয়া হিাকরার িদ্মশবশশ অশনক সা াযয কশরভির্। খাবার আর পভরষ্কার 
হপাশাশকর জশনয ওর ওপর ভনিলর করশি  ি আমায়। আভম যখন হেপর্েনশক নজশর 
রাখিাম, কােলরাইে িখন প্রায়ই হিামানক নজশর রাখি। এইিাশবই  াশির মুশোয় 
হরশখভির্াম সবক-ো সুশিা। 
 
আশগই বশর্ভি, হিামার সব ভরশপােলই খুব িাড়ািাভড় হপৌঁশি হযি আমার কাশি। হবকার 
ভিে হথশক িৎক্ষণাৎ ভফভরশয় হদওয়া  ি কুমশব হট্রভসশি। খুব কাশজ হর্শগভির্ 
ভরশপােলগুশর্া–ভবশশষ কশর পাাঁচ কথার মশধয হেপর্েশনর খাাঁভে আত্মজীবনী খাভনকো 
ভর্শখ হফশর্ িাশর্া কশরভিশর্। িদ্রশর্াক এবং িদ্রমভ র্াশক শনাক্ত কশর হফর্র্াম 
স শজই এবং বুঝর্াম কিো পভরষ্কার  শয় এশসশি হকস। পর্ািক কশয়ভদ আর 
বযাভরমুর দম্পভির সশি িার আত্মীয়িার বযাপাশর হবশ জভের্  শয় উশেভির্ হকসো। খুব 
চমৎকারিাশব এ-জে িুভম িাভড়শয়ভিশর্, যভদও একই ভসদ্ধাশে হিামার আশগই 
হপৌশিভির্াম স্বচশক্ষ সব হদখার পর।। 
 
জর্ার কুভেশর আমাশক যখন ধশর হফর্শর্, িখন হকসো স্পষ্ট  শয় ভগশয়শি আমার 
কাশি। ভকন্তু জুভরশদর সামশন ভনশয়  াভজর  ওয়ার মশিা ভনশোর্ অবস্থায় িখনও হকস 
হপৌশিায়ভন। হসই রাশত্র সযার হ নভরশক মারশি ভগশয় িুর্ কশর কশয়ভদ হবচারার মৃিুয 
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ঘোশনার পশরও খুশনর দাশয় হেপর্েনশক ধরা সম্ভব  র্ না–প্রমাণ কই?  াশিনাশি 
ওাঁশক ধরা িাড়া আর পথ হদখর্াম না। সযার হ নভরশক একর্া হিশড় ভদশয় হোপ হফর্শি 
 র্। অরভক্ষি মশন করাশনা  র্ বশে, ভকন্তু আমরা রইর্াম আড়াশর্।  াশিনাশি ধরর্াম 
ভেকই, ভকন্তু মূর্য ভদশি  র্ অশনক। সাংঘাভিক মানভসক আঘাি হপশর্ন আমাশদর 
মশের্। ভনপাি হগশর্ন হেপর্েন। এ-রকম একেু ঝুাঁভকর মশধয সযার হ নভরশক হেশর্ 
হদওয়ার জশনয স্বীকার করভি গঞ্জনা হদওয়া উভচি আমারই পভরচার্ন বযবস্থাশক; ভকন্তু 
জাশনায়ারো হয ওইরকম আিে-ধরাশনা হদ মন-পিু-করা হপ্রিমূভিলর আকাশর হবভরশয় 
আসশব–এো ভকন্তু ভদবয হচাশখ হদভখভন। িা িাড়া কুয়াশার দরুন আচমকা হবভরশয় 
আসার ফশর্ হয এি কম সময় পাব–িাও আশগ হথশক িভবষযিাণী করশি পাভরভন। হয-
মূশর্যর ভবভনমশয় সফর্  শয়ভি, ভবশশষজ্ঞ এবং ডক্টর মভেলমার দু-জশনই বশর্শিন িা 
সামভয়ক। দীঘল পযলেশনর ফশর্ সযার হ নভর হয হকবর্ ভবধ্বস্ত স্নায়ুশকই চািা কশর 
হফর্শবন িা নয়–আ ি অনুিূভির সৃ্মভি হথশকও মুভক্ত পাশবন। িদ্রমভ র্াশক উভন 
আেভরকিাশব, গিীরিাশব িাশর্াবাসশিন। কদযল এই হকশসর বযাপারো িাশক সবশচশয় 
হবভশ দুঃখ ভদশয়শি, িা  র্ এই প্রিারণা। িদ্রমভ র্ার এই প্রবিনা বশড়া হবভশ আঘাি 
হ শনশি িাাঁর বুশক। 
 
আগাশগাড়া কী িূভমকায় অভিনয় কশর ভগশয়শিন এই িদ্রমভ র্া, এবার িা হদখা যাক। 
এাঁর ওপর হেপর্েশনর প্রিাব ভির্ এবং িা ভনশয় সশন্দ  করার কারণ হদভখ না। 
প্রিাবো িাশর্াবাসার দরুন  শি পাশর, অথবা স্বামীশক িয় পাওয়ার দরুনও  শি 
পাশর। অথবা দুইশয়র হযাগফশর্র জশনযও  শি পাশর। দু-জশনর আশবশগর িীেিা হয 
একরকম ভির্ না, িা হিা ভেক। স্বামীর হুকুশমই িাাঁশক সশ াদরার িূভমকায় অভিনয় 
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কশর হযশি  শয়শি। প্রিাবো ভকন্তু এক জায়গায় ভগশয় হেশক হগর্ যখন হেপর্েন 
হদখশর্ন খুশনর বযাপাশর সরাসভর  াি হমর্াশি স্ত্রী নারাজ। স্বামীশক না-ফাাঁভসশয় 
সাধযমশিা সযার হ নভরশক সাবধান কশর ভদশি হচশয়ভিশর্ন িদ্রমভ র্া এবং বার বার হস-
হচষ্টা চাভর্শয় হগশিন। স্ত্রীশক বযারশনে হপ্রমভনশবদন কশরশিন হদশখ ঈষলায় জ্বশর্ ভগশয় 
হফশে পশড়ভিশর্ন হেপর্েন স্বয়ং অথচ ভজভনসো ঘেভির্ িারই পভরকল্পনা মাভফক। 
ভকন্তু প্রচে আশবগ সামর্াশি না-হপশর হফশে পড়ার ফশর্ িদ্ম সংযশমর আড়াশর্ 
সুশকৌশশর্ রু্শকাশনা িার িীষণ প্রকৃভি নি  শয় উশেভির্ ভকিুক্ষশণর জশনয। িারপর 
ঘভনষ্ঠিাশক প্রশ্রয় ভদশর্ন হেপর্েন যাশি ঘনঘন হমভরভপে  াউশস আশসন সযার হ নভর। 
িা শর্ দু-ভদন আশগ হ াক ভক পশর হিাক ইো পূরশণর সুশযাগ ভেক হপশয় যাশবন। 
ভকন্তু ম াসংকশের হসই ভবশশষ ভদনভেশিই আচমকা রুশখ দাাঁড়াশর্ন স্ত্রী। কশয়ভদর মৃিুয 
কীিাশব  শয়শি, হস-খবর উভন হপশয়ভিশর্ন হসইসশি হজশনভিশর্ন, সযার হ নভর হয-রাশত্র 
ভডনার হখশি আসশিন, হসই রাশত্র  াউন্ডোশক এশন রাখা  শয়শি আউে  াউশস। খুশনর 
মির্শবর দাশয় অভিযুক্ত কশরভিশর্ন স্বামীশক। ফশর্ িুর্কার্াম কাে ঘশে হগর্ দুজশনর 
মশধয এবং হসই প্রথম স্ত্রীশক হেপর্েন জানাশর্ন হপ্রশমর হক্ষশত্র িাাঁর প্রভিিন্দ্বী আশি। 
মু ূশিলর মশধয ভনদারুণ ঘৃণায় পযলবভসি  র্ অেশরর অনুরাগ। হেপর্েন হদখশর্ন স্ত্রী-ই 
এবার হবইমাভন করশবন। িাই হবাঁশধ রাখশর্ন বউশক যাশি সযার হ নভর এশর্ সাবধান 
করশি না-পাশরন। মশন মশন এই আশাও ভনশ্চয় ভির্ হয বযারশনশের মৃিুযর জশনয 
পাভরবাভরক অভিশাপশকই দায়ী করশবন িোশের প্রভিভে মানুষ করিও িাই–িারপর 
বুভঝশয়-সুভঝশয় িভবিবযশক হমশন ভনশি বাধয করশিন স্ত্রীশক–মুশখ চাভব ভদশয় থাকশিন 
িদ্রমভ র্া। আমার মশন  য় এই একভে বযাপাশর ভ শসব িুর্ কশর হফশর্শিন 
হেপর্েন। আমরা যভদ নাও হপৌঁিিাম, িদ্রশর্াশকর জা ান্নাশম যাওয়া আেকাশনা হযি 
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না। হস্পনীয় রক্ত বইশি যার ধমনীশি এ-ধরশনর আচার এি  ার্কািাশব ভিভন ভনশি 
পাশরন না। আমার হর্খা েীকাভেপ্পভন না-হদশখ হকসো সম্বশন্ধ এর হবভশ ভকিু মন হথশক 
আর বর্শি পারব না। িা িাড়া ভকিু বাদ ভদশয়ভি বশর্ও হিা মশন  শে না। 
 
িূিুশড়  াউন্ড হর্ভর্শয় বৃদ্ধ ভপিৃবযশক িয় হদভখশয় হমশরশিন বশর্ সযার হ নভরর হক্ষশত্রও 
িাই ঘেশব, এমনো ভনশ্চয় আশা কশরনভন? 
 
জাশনায়ারো এশক ভ ংস্র, িার ওপর আধশপো খাইশয় রাখা  শয়ভির্। ওই হচ ারা হদশখ 
িশয়র হচাশে মৃিুয না- শর্ও বাধা হদওয়ার ক্ষমিা হিা হকশড় হনওয়া যায়। 
 
িা ভেক। আর একো খেমে বযাপার। সম্পভের উেরাভধকারী যভদও না- শিন 
হেপর্েন, অনয নাশম হগাপশন সম্পভের এি কাশি বসবাশসর কী কারণ দশলাশিন উভন? 
সশন্দ  বা িদশের সূচনা না-ঘভেশয় সম্পভে দাভব করশিন কী কশর? 
 
সমসযাো সাংঘাভিক। সমাধানো ভজশজ্ঞস কশর খুব হবভশ আশা করি আমার কাশি। 
অিীি আর বিলমানই হকবর্ আশস আমার িদশের আওিায়। ভকন্তু িভবষযশি হক কী 
করশব, িার জবাব হদওয়া বশড়া শক্ত। সমসযাো ভনশয় স্বামীশক অশনকবার আশর্াচনা 
করশি শুশনশিন ভমশসস হেপর্েন। ভিনশে সম্ভাবয পথ ভির্। দভক্ষণ আশমভরকা হথশক 
সম্পভে দাভব করশি পারশিন, হসখানকার ভেভেশ কিৃলপশক্ষর কাশি ভনশজশক শনাক্ত 
কশর ইংর্শন্ড না-এশসই সম্পভে  াভিশয় ভনশিন। অথবা, র্ন্ডশন হযেুকু সময় থাকা 
দরকার, হসেুকু সমশয়র জশনয ভনখুাঁি িদ্মশবশ ধারণ করশিন। অথবা, হকাশনা হদাসরশক 
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কাগজপত্র প্রমাশণর সা াশযয ভনশজর উেরাভধকারী দাাঁড় কভরশয় সম্পভের আয় হথশক 
ভনশজ খাভনকো অংশ রাখশিন। ওাঁশক যদূর ভচশনভি, িাশি আমার দৃঢ় ভবশ্বাস, উপায় 
একো ভেকই বার করশিন। যাই হ াক, িায়া ওয়ােসন, হবশ কশয়ক সপ্তা  দারুণ 
কাশজর ধকর্ ভগশয়শি। মশনারম খাশি ভচোশক হঢশর্ হদওয়ার জনয একো সন্ধযা বযয় 
করা উভচি বশর্ আভম মশন কভর। র্া হুগুনে-এ একো বক্স বুক কশরভি। ডা. 
হরসশজকস কখশনা শুশনি? আধঘণ্টার মশধয িা শর্ দিভর  শয় ভনশি পারশব? যাওয়ার 
পশথ মাভসলভনশি ভডনার হখশয় হনবখন! 
 
——– 
 
হয-ভকংবদভে অবর্ম্বশন  াউন্ড অফ দয বাস্কারভির্স ভর্শখভিশর্ন কনযান ডয়ার্, িা হয 
ভনিক ভকংবদভে নয়–হর্াম ষলক সিয— নীশচর অনুরূপ কাভ ভনো িার প্রমাণ। 
 
  
 
ডােলমুশরর অশরীরী  াউন্ড 
 
ডােলমুশরর গা িমিশম পভরশবশশ অশরীরী  াউশন্ডর পাোয় পশড়ভিশর্ন এক িদ্রমভ র্া। 
প্রাশণ হবাঁশচ ভগশয়ভিশর্ন হকাশনামশি। গল্পো িার জবাভনশিই হশানা যাক: 
 
ডােলমুশরর ভেক মাশঝ পচা পাক আর কাদািরভি ভবরাে অিশর্ কখশনা হকাশনা আওয়াজ 
হশানা যায় না। চরাচর ভনস্তি। মাশঝ মাশঝ দু-একো পাভখশক উড়শি হদখা যায় মাথার 
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ওপর। পাশয়র ির্ায় ির্ির্ কশর বশয় চশর্ কাশর্া জর্শসাি পচা আগািা আর পাাঁশকর 
মশধয এাঁশকশবাঁশক প্রায় ভনঃশশব্দ বশয় চশর্ জশর্র ধারা। মাইশর্র পর মাইর্ হ াঁশে 
হগশর্ও বািাশসর হসাাঁ হসাাঁ চাপা গজরাভন িাড়া আর ভকিু শুনশি পাওয়া যায় না। মাশঝ 
মাশঝ অবশয কাশর্া জশর্ পা ডুশব হগশর্ িপাৎ িপাৎ আওয়াশজ চমশক উেশি  য় 
ভনশজশকই। হরাদুর থাকশর্ িাশর্াই র্াশগ এই শব্দ ীনিা শব্দময় জগৎ হথশক হযন একেু 
ভনষৃ্কভি পাওয়া যায় এখাশন এশর্। মাথার ওপর ভদশয় হু-হু কশর হিশস যায় ধূসর হমঘ 
কখশনা গাঢ় কুয়াশা এশস হঢশক হদয় দু- াি দূশরর দৃশযও। ভেক হসই মু ূশিলই গাশয় 
কাাঁো ভদশয় ওশে, বুশকর রক্ত ির্শক ওশে এবং ভেক িখনই শ্বাসশরাধী দনঃশশব্দযর মশধয 
ভদশয় বায়ুশবশগ ভশকাশরর হপিশন ধাওয়া কশর অশরীরী  াউন্ড। এ-অিশর্ এশদর নাম 
উইজ  াউন্ড (Wish Hound)। স্কযাভন্ডশনভিয়ার ওয়াইল্ড  ান্ট  াউন্ড অথবা গযাভেশয়শর্র 
 াউশন্ডর মশিাই উইজ  াউন্ড একো মূভিলমান আিে। 
 
উইজ  াউশন্ডর ভজি হনই বশর্ আওয়াজ করশি পাশর না। মাথাও হনই। ভবরাে কাশর্া 
ঘাশড়র কাশি হদখা যায় হকবর্ নীর্শচ আগুশনর র্কর্শক ভশখা! পচা আগািা আর 
কাদার ওপর িারী িারী পা পড়শর্ও হকাশনা শব্দ হশানা যায় না। 
 
উইজ  াউন্ড হস্রফ একো গল্প–এই ভবশ্বাস ভনশয়ই চযাগশফাডল হথশক হ াঁশে যাভের্াম 
জর্ার ভেক মাঝখাশন ক্রযানভময়ার পুশর্র ভদশক। সুন্দর ভদন। চযাগশফাডল মাশকলে হথশক 
ভকিু পযাসভট্র ভকশনভি ভখশদ হপশর্ খাব বশর্। এ িাড়া সশি আশি একো মযাপ আর 
একো কম্পাস। সরু গভর্ ভদশয় ভগডভর্ এর্াম। হসখান হথশক বাদায় এশস পড়র্াম। 
পাথুশর চত্বর ভদশয়  াাঁেভি। হবশ র্াগশি  াাঁেশি।। 
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প্রথশম হগর্াম ভথর্লশোন পা াশড়র ভদশক। কাশর্া, ককলশ, এবশড়াশখবশড়া হচাখাশচাখা 
পাথশর পা াড়। এ-অিশর্ এসব পা াড়শক ের বর্া  য়। ডােলমুর িাড়া ের হকাথাও 
হদখা যায় না। 
 
ভথর্লশোন ের ভকন্তু হদখবার মশিা পা াড়। ভবরাে ভবরাে ভখশর্নগুশর্ার মশধয ভদশয় হযন 
হু-হু কশর বশয় হগশি আস্ত একো সমুদ্র। ক্ষশয় চূণল  শয় হগশি, িুভরর মশিা ধারাশর্া 
 শয় হগশি ভকনারাগুশর্া। 
 
ভথর্লশোন চূড়ায় উশে র্াি হখশয় ভনর্াম। হদখর্াম, পূবলভদশক মাইশর্র পর মাইর্ হকবর্ 
জির্ আর হিপােশরর মাে দৃভষ্টর হশষ সীমায় অস্পষ্টিাশব হদখা যাশে  যার্ডন ভ শর্র 
মাথার ওপরকার োওয়ার। 
 
ভথর্লশোন হথশক বাদার ভদশক নামশি শুরু করশর্ই ভকন্তু ভদগেবযাপী শূনযিা হচশপ বশস 
মশনর মশধয। বশড়া একর্া মশন  য় ভনশজশক। হযভদশক দু-হচাখ যায়, প্রাশণর অভস্তত্ব 
হকাথাও হনই–একা আভম চশর্ভি জন ীন জর্ার বুশক অজানার উশদ্দশশ। হপিশন খাড়া 
পা াড় কাশজই বাদার ওভদশক কী আশি আর হদখা যায় না। দুষ্কর  শয় ওশে ভনভবলশে 
 াাঁো। এক ঘাশসর চাপড়া হথশক আশরক ঘাশসর চাপড়ায় র্াভফশয় র্াভফশয় চর্শি  য়–
একেু পা ফসকাশর্ই পচা আগািা আর কাদায় ডুশব যাওয়ার সম্ভাবনা আশি হজশন 
দুরদুর করশি থাশক বুশকর হিিরো। 
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আকাশ এিক্ষণ হমাোমুভে পভরষ্কার ভির্। ভথর্লশোন ভ র্ আর  যাংভগঙশোন ভ শর্র 
মাশঝর উপিযকা হপশরাশনার সমশয় হকাশখশক িুশে এর্ রাভশ রাভশ হমঘ। ে  ীড বাদা 
পাশ কাভেশয় যাওয়ার মির্শব আভম  যাংভগঙশোন ভ শর্র ভদশকই এশগাভে। পভশ্চশমর 
দামার্  াওয়ায় ির ভদশয় বৃভষ্টর বশড়া বশড়া হফাো আিশড় পড়র্ মুশখ। িারপশরই 
কুয়াশায় হবভশদূর আর হদখশি হপর্াম না। শুধু কুয়াশা নয়, কাাঁশধ কাাঁধ ভমভর্শয় এভগশয় 
এর্ নীচু হমঘ আর বৃভষ্টর ধারা–সব ভকিু হঢশক হগর্ হসই যবভনকার। িা সশত্ত্বও আভম 
এভগশয় চর্র্াম ক্রযানভসয়ার আর ওশয়ে ওকমন্ট নদীর ভদশক নদী বরাবর এশগাশি 
পারশর্ হপৌশি যাব বাদার উের প্রাশে দসনয চর্াচশর্র রাস্তায়। 
 
ভেক জাভন না কখন হের হপর্াম কী হযন হপিন হপিন আসশি আমার। আভম িখন 
কম্পাশসর কাাঁো হদশখ হসাজা পথ চর্শি বযস্ত। র্াভফশয় র্াভফশয় হযশি  শে এক ঘাশসর 
চাপড়া হথশক আশরক ঘাশসর চাপড়ায়–িেস্থ  শয় রশয়ভি। পাশি দুগলন্ধময় কাদায় পা 
বশস যায়। ভদভ্রম যাশি না  য়, অনযভদশক হযন না-চশর্ যাই–িাই ঘন ঘন হদখভি 
কম্পাশসর ভদকভনশদলশ। ভেক িখনই হকন জাভন মশন  র্ এই ভবজন প্রােশর আভম আর 
একা নই–আমার হপিন হপিন কারা হযন ভনঃশব্দ চরশণ িুশে আসশি। প্রথমো অকারণ 
গা িমিমাভনশক পাো ভদইভন। ভকন্তু একেু একেু কশর গা ভশরভশর করশি র্াগর্, নািলাস 
 শয় পড়র্াম। হপিন ভফশর হদখর্াম সভিযই হকউ হপিন ভনশয়শি ভকনা। প্রথশম বাদা 
আর প্রাের িাড়া ভকিুই হদখশি হপর্াম না িাও অস্পষ্টিাশব, বৃভষ্ট আর কুয়াশায় সব 
ঝাাঁপসা  শয় ভগশয়শি। িারপশরই একো পাথশরর মশিা কী হযন হদখর্াম–অথচ হসখাশন 
পাথর থাকার কথা নয়। িাবর্াম কুয়াশা আর বৃভষ্টশি িুর্ হদখভি। িাই সা শস বুক 
হবাঁশধ হফর এভগশয় চর্র্াম সামশন। ভকিুদূর ভগশয়ই ভকন্তু হফর বুশকর মশধয গুর গুর 
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করশি র্াগর্, গাশয় কাাঁো ভদশয় উের্ এবং হফর হপিন ভফশর িাকার্াম। এবার স্পষ্ট 
হদখর্াম ভিনশে গাঢ় রশঙর বস্তু হপিন হপিন আসশি এবং অশনকো কাশি এশস 
ভগশয়শি। 
 
এবার আর সশন্দ  রইর্ না। সভিযই আমার হপিন হপিন আসশি কাশর্া বস্তু ভিনশে। 
ভবচারবুভদ্ধ হর্াপ হপর্ ভনশমশষর মশধয। প্রাশণর িশয় ভবষম আিশে হদৌশড়াশি র্াগর্াম 
আভম। হপিশনর শত্রুও হিা িাই চায়। িাশি ওশদরই হিা সুভবশধ। হদৌশড় ওশদর 
িাভড়শয় হযশি আভম কখশনাই পারব না–বরং ওরাই হযশকাশনা মু ূশিল নাগার্ ধশর হফর্শব 
আমার পচা কাদার ওপর ভদশয় বািাশস ির কশরই প্রায় িুশে আসশব অকল্পনীয় হবশগ 
অথচ কাশর্া কাদায় পাশয়র িাপ একদম পড়শব না। ভকন্তু ওরা হিা আমাশক ধরশি চায় 
না, আমার ক্ষভিও করশি চায় না। ওরা চায় আভম হযন িয় হপশয় এইিাশবই হদৌশড়াই, 
হদৌশড়াশি হদৌশড়াশি ভদশশ ারা  শয় পা ফসশক বাদায় ভগশয় পভড়, সবুজ পাাঁশকর গশিল 
পশড় িভর্শয় যাই–এশকবাশর ভনভশ্চহ্ন  শয় যাই। জর্ািূভমশি এই ধরশনর সবুজ নরম 
পচা পাাঁশক িরভি গিলশক বর্া  য় হফদার-হবড। পাভখর পার্শকর মশিাই নরম 
হমার্াশয়ম ডুবশর্ আর ওো যায় না হকাশনা ভচহ্নও থাশক না। 
 
িাই ওরা যা চায়, আভমও প্রথশম িাই কশর বসর্াম। ওরা হযন আমাশক ভনশয় হদখশি 
র্াগর্। আিশে বুভদ্ধশুভদ্ধ হর্াপ হপর্ উধ্বশ্বাশস হদৌশড়াশি র্াগর্াম। বৃভষ্ট আর কুয়াশার 
মশধয ভদশয় কাশর্া বস্তুগুশর্া ভনঃশশব্দ সামশন িাড়া কশর এর্ হপিন হপিন। কম্পাস 
এখন হকাশনা কাশজ র্াগশি না। বৃভষ্টর ঝাাঁপসা আর কুয়াশার পদলায় হচাখ চর্শি না–ক্ল্যান 
ভময়াশরর আশশপাশশ খাড়া উাঁচু উাঁচু ের-গুশর্াও হদখা যাশে না। কম্পাস হদখবার জনয 
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মাশঝ মাশঝ দাাঁড়াশনা দরকার। ভকন্তু হস-প্রশ্নই আর ওশে না–ঝশড়র মশিা িুেভি… িুেভি.. 
িুেভি! অশন্ধর মশিা হধশয় চশর্ভি  াওয়ার ভবপরীি ভদশক। দামার্  াওয়া আিশড় পড়শি 
মুশখ, িুাঁশচর মশিা বৃভষ্টর ফর্া ভবধশি মুশখ।  াউন্ডগুশর্া সমান হবশগ ভনঃশশব্দ িাড়া কশর 
আসশি হপিন হপিন। এখন ওরা সংখযায় হবশড়শি প্রায় দশ বাশরাো কাশর্া বস্তু নরশকর 
পুঞ্জীিূি অন্ধকাশরর মশিা অভবকর্ সংকশল্প আসশি হিা আসশিই! 
 
িুেশি িুেশি ভকন্তু িাবভির্াম কী করা যায়। একেু একেু কশর স জ বুভদ্ধ ভফশর এর্ 
মাথায়! হদখর্াম পভরত্রাশণর একমাত্র পথ  শে ডাইশন হমাশ ড় ভনশয় উের ভদশক 
ভমভর্োভর রাস্তার ভদশক িুশে যাওয়া। একবার রাস্তায় পা ভদশি পারশর্ ভনভবলশে ভফশর 
হযশি পারব হর্াকার্শয় হপিশন মূভিলমান ভপশাচরা আমাশক বাদায় ডুভবশয় মারশি পারশব 
না। 
 
সশিসশি ভফরর্াম ডান ভদশক। ভকন্তু হপিশনর কার্ােক  াউন্ডরা আমার মির্ব বুশঝই 
চশক্ষর ভনশমশষ  াভজর  র্ একই পশথ হদৌশড় চর্র্ সামশন সামশন। আভম হযভদশক 
িুেভি, পথ আেশক ওরা িুেশি হসইভদশক। পার্াবার পথ বন্ধ হদশখ আভম হযন কীরকম 
 শয় হগর্াম। আশগ হযভদশক িুশেভির্াম আবার িুেশি র্াগর্াম হসভদশক। ক্ল্যানভময়াশর 
যাওয়ার ইশে ভবসজলন ভদর্াম। উশদ্দশয এখন একোই : হযিাশবই হ াক কু্রর কুভের্ 
ম ািয়ংকর  াউন্ডশদর খপ্পর হথশক সশর হযশি  শব আমাশক–িা হস হযভদশকই হ াক না 
হকন? 
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ক্ল্যানভময়ার আমার র্ক্ষয ভির্ না ভেকই ভকন্তু আভম ভিেশক হগর্াম হসইভদশক। হুড়মুড় 
কশর ভগশয় পড়র্াম একো ঢারু্ গিীর গশিলর মশধয পুকুর নয় মাভে হদশব ভগশয় গশিলর 
মশিা  শয় ভগশয়শি মাশঝ একো হপােবক্স আর হিশকানা এবশড়াশখবশড়া পাথশরর খাাঁশজ 
ভিভজেসল বুক। আমার ভকন্তু হসসব ভনশয় মাথা ঘামাশনার একদম সময় হনই িখন। দম 
হনওয়ার জনয দাাঁড়াশি বাধয  র্াম,  াউন্ডগুশর্াও দাাঁভড়শয় হগর্ গশিলর ভকনারায় মাথা 
িুশর্ রইর্ বািাশসর ভদশক হযন পুকুর পাশড় দাাঁভড়শয় অদৃশয নাক িুশর্ গন্ধ হশাকবার 
হচষ্টা করশি। 
 
 াওয়া পার্শে হগর্ ভেক এই সমশয়। আচমকা হমাড় ঘুশর হগর্  াওয়ার হু-হু কশর 
বইশি র্াগর্ পভশ্চম হথশক উেশর–সশি হেশন ভনশয় হগর্ বাদর্াশক। হমশঘর আড়ার্ 
হথশক হবভরশয় এর্ সূযলশদব এবং হরাদুর ভঝকভমভকশয় উের্ বৃভষ্ট-হধাওয়া পাথর আর 
পা াশড়। ঘুশর দাাঁভড়শয় একেু একেু কশর বািাশসর মশধয ভমভর্শয় হগর্  াউন্ডগুশর্া 
পা াশড়র ঢাশর্ হর্শগ হমঘমার্া হযিাশব হগাশর্ ভমভর্শয় যায়–অভবকর্ হসইিাশব। 
 
ভবজন প্রােশর আবার আভম একা। আশগর মশিাই আবার  াাঁেশি পাভর হযভদশক খুভশ। 
পাশয়র কাশি বইশি ভশশু হস্রািভস্বনী ওশয়ে ওকশমন্ট। পাড় বরাবর ভকিুদূর যাওয়ার 
পর িা ঢর্ঢশর্ নদীর হচ ারা ভনর্ হস্রাশির োন কী! এবার কম্পাশসর সা াশযয হপৌশি 
হগর্াম ভমভর্োভর হরাশড ওকস্পেশন 
 
হপৌশিাশবা এই সড়ক ধশর হগশর্। 
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দ্রুি সূযল ডুবশি ইশয়স ের-এর হপিশন। ওি হপশি রশয়শি হঢর্া হঢর্া িায়ার দর্ হযন 
হযশকাশনা মু ূশিল চির্  শব, র্াভফশয় হিশড় আসশব হপিন হপিন। সভিযই িয়  র্ 
আমার।  ন  ন কশর  াাঁেশি  াাঁেশি ঘন ঘন িাকাশি র্াগর্াম হপিশন। ভকন্তু আমার 
কপার্ িাশর্া িায়ারা আর হিশড় আশসভন। ভনভবলশে হপৌশি হগর্াম ওক াস্পেশন। িারপর 
প্রভিজ্ঞা কশরভি ঝকঝশক হরাদুশরও ডােলমুর আর মাড়াব না। 
 
-কযাথভর্ন  ন্ট 
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