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অন্তর্থান 
The Block Doctor 

 
ল িারপু  শহর দেলক মাই  েলশক েূলর লবশপস্ ক্রলসং নালম একটা দ াট গ্রালম এক 
ডাক্তার োকলতন। তাাঁর নাম ডাাঃ অযাল াইলসযাস  ানা। লতলন দকনই বা এই অখ্যাত 
গ্রালম এল ন বা তার পূবধপলরচয কী–এ বযাপালর দকউ লবলশষ লক ু জানত না। দকব  
এটা সবাই জানত দয লতলন গ্লাসল া শহর দেলক লবলশষ সম্মালনর সলে ডাক্তালর পাশ 
কলরল ল ন। এও দবাঝা দযত দয লতলন লবলেলশ–সম্ভবত দেলনর দ াক।  ালযর রং প্রায 
িারতীযলের মলতা–ফ্যাকালশ ফ্রসা নয। মাোর চু  কাল া কুচকুলচ। ঘন কাল া ভ্র 
দজাডার নীলচ ঝকঝলক দচালখ্ বুলদ্ধর  াপ। বযবহার ও চ ালফ্রায যলেি আলিজাতয। 
দ ালক তালক কাল া ডাক্তার বল  উলেখ্ করত–প্রেমলেলক দকৌতুলক, পলর সম্মালনর 
সলে। 
 
ডাাঃ  ানা দমলডলসন এবং সাজধালর–েুলটালতই ল ল ন সমান পারেশধী। এমনকী 
ল িারপুল র মত বড শহলরর ডাক্তারলের দেলকও তাাঁর খ্যালত দবলশ ল  । ল িারপুল র 
এক  ডধ-এর দ ল লক অলরাপচার কলর সালরলয ডাাঃ  ানা দবশ নাম কলরল ল ন। আর 
তার সুন্দর দচহারা ও লবনীত বযবহালরর জনযও সবাই তালক প ন্দ করত। দকউ আর 
তার বংশপলরচয লনলয মাো ঘামাত না। 
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এত গুলের অলর্কারী ডাঃ  ানার লবরুলদ্ধ সবাইলযর একটাই অলিলযা  ল   লতলন লবলয 
করল ন না দকন? িাল া পসালরর জনয প্রিূত অলেধর মাল ক ডাাঃ  ানার বালডটা ল   
লবশা । অলনলকই তার লবলযর সম্বলন্ধ এলনল ল ন, লকন্তু ডাক্তার লবলযর বযাপালর দকানও 
উৎসাহ দেখ্ানলন। যাই দহাক, সবাই যখ্ন র্লরই লনলযল  দয ডাক্তার-পাকাপালকিালব 
অলববালহত োকলবন, তখ্নই হঠাৎ জানা দ   দয, ল  হ  নালম একটা বালডর দমলয লমস 
ফ্রালেস মটধলনর সলে ডাাঃ  ানার লবলয লঠক হলযল । 
 
ফ্রালেস-এর বাবা-মা েুজলনর দকউই দবাঁলচ দনই। ও োলক িাই আেধালরর সলে। ওলের 
লবশা  সম্পলির দেখ্ালশানা কলর আেধারই। ফ্রালেলসর দচহারার আলিজাতয এবং ওর 
সংলবেনশী  স্বিাব দেলখ্ ডাাঃ  ানা একটা পালটধলত ওর সলে আ াপ কলরন এবং 
তারপর লক ুলেন দম ালমশার পলর এই লবলযর প্রস্তাব। দফ্ব্রুযালর মালস লঠক হ  দয, 
অ াস্ট মালস লবলয হলব। ডাক্তালরর বযস সাাঁইলিশ ও ফ্রালেলসর বযস মাি চলিশ 
হল ও, সব লমল লয ওলের জুলডটা িাল াই হলযল  বল  সবার র্ারো। 
 
৩ জুন আলজধলিনার বুলযনস এযাসধ দেলক ডাাঃ  ানার নালম একটা খ্ালম িরা লচলঠ এ । 
খ্ালমর ওপর লঠকানাটা দকানও পুরুলষর হস্তাক্ষর বল ই মলন হ  দপাস্টমাস্টালরর। এই 
প্রেম ডাাঃ  ানার নালম লবলেশ দেলক দকানও লচলঠ এ । 
 
পলরর লেন, অেধাৎ ৪ জুন ডাাঃ  ানা ফ্রালেসলের বালডলত দ ল ন এবং লমস ফ্রালেলসর 
সলে দবশ খ্ালনকক্ষে কোবাতধার পর ডাক্তার দবশ উলিলজত অবস্থায বালড লফ্রল ন। 
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এলেলক লমস ফ্রালেসও সারালেন আর লনলজর ঘর দেলক দবলরা  না। বালডর পলরচালরকা 
দবশ কলযকবার ফ্রালেসলক দচালখ্র জ  দফ্ লত দেলখ্ল  । 
 
এক সপ্তালহর মলর্যই গ্রালম গুজব  লডলয পড  দয ডাক্তার ও ফ্রালেলসর লবলয হলে না। 
ডাক্তার নালক ফ্রালেস-এর সলে েুবধযবহার কলরল ন এবং ফ্রালেস-এর িাই আেধার 
ডাক্তারলক চাবুক লেলয মারলব বল  শালসলযল । 
 
বযাপারটা লঠক কী হলযল  , তা দকউ বুঝলত পারল   না। লকন্তু ওই লেলনর পর দেলক 
ডাক্তার ল  হ -এর লেলকর রাস্তায যাওযা বন্ধ কলর লেল ন, এমনকী চালচধ যাওযাও। 
অেধাৎ, ডাক্তার ফ্রালেসলক সমূ্পেধ এলডলয চ লত  া ল ন। স্থানীয খ্বলরর কা লজ 
প্রকালশত একলট লবজ্ঞাপন (লবজ্ঞাপনোতার নাম ল   না) দেলক অলনলকই অনুমান 
করল ন দয ডাক্তার তার প্রযাকলটসটাও লবলক্র কলর লেলত চাইল ন। 
 
এরকম যখ্ন পলরলস্থলত, তখ্ন ২১ জুন দসামবার এমন একটা ঘটনা ঘট  দয পুলরা 
বযাপারটা আর স্থানীয  ল্পগুজব লকংবা কানাঘুলষার পযধালয রই  না। কী হলযল  , বল । 
 
ডাক্তালরর বালডলত কাজ করলতন েুই মলহ া–মােধা ও দমলর। প্রেমজন  ৃহস্থা ীর 
তত্ত্বাবর্ান করলতন, আর দমলর ল   কালজর দমলয। এ  াডা ল   আরও েুজন–একজন 
কম্পাউন্ডার আর অনযজন দঘাডা ালডর চা ক। েুজলনই োকত বালডর কম্পাউলন্ডর 
আউটহাউলস। 
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ডাক্তালরর অপালরশলনর ঘলরর পালশই ল   তার পডার ঘর। অলনক রাত অবলর্ ডাক্তার 
দসখ্ালন পডালশানা করলতন। অপালরশলনর ঘলরর একটা েরজা ল   বাইলরর লেলক–এই 
েরজা লেলয দকউ যাওযা আসা করল  বালডর দ ালক দকউ লক ু জানলত পারত না। 
অলনক সময রালতর লেলক দকানও দরা ী এল  তারা বালডর প্রর্ান েরজায না ল লয এই 
েরজা লেলযই ডাক্তালরর কাল  দযত। 
 
২১ জুন রাত সালড নটার সময মাখ্া ডাক্তালরর পডার ঘলর ল লয দেলখ্ন, ডাক্তার 
পডালশানায বযস্ত। মােধা তখ্ন ডাক্তারলক শুিরালি জালনলয দমলরলকও শুলয পডলত 
বল ন। তারপর মাো রাত দপৌলন এ ালরাটা পযধন্ত বালডর টুলকটালক কালজ বযস্ত োলকন। 
হ ঘলরর ঘলডটায যখ্ন এ ালরাটা বাজল , তখ্ন মাো লনলজর ঘলর যান। তার পলনলরা-
কুলড লমলনট পলর বালডর মর্য দেলক একটা তীব্র লচৎকালরর আওযাজ তার কালন আলস। 
তকু্ষলন দেলসং  াউন পলর মােধা দেৌলড যান ডাক্তালরর পডার ঘলরর লেলক। ঘলরর 
েরজায লতলন দটাকা লেল  দিতর দেলক আওযাজ আলস–দক? 
 
–সযর, আলম মােধা। 
 
-আপলন এই মুহূলতধ লনলজর ঘলর চল  যান। আমালক একটু শালন্তলত োকলত লেন। 
 
কোগুল া ককধশ  া ল ও এবং এই র্রলনর কো ব া ডাক্তালরর স্বিাব লবরুদ্ধ হল ও, 
মােধার র্ারো কোগুল া ডাক্তালররই এবং   ার আওযাজও তার। যাই দহাক, সালড 
এ ালরাটা না াে মােধা লনলজর ঘলর লফ্লর যান। 
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রাত এ ালরাটা দেলক বালরাটার মলর্য দকানও সমলয ডাাঃ  ানার সলে দেখ্া করলত 
আলসন লমলসস মযালডং। তার স্বামী টাইফ্লযড-এ িু ল ল ন, এবং ডাক্তার বল ল ল ন 
রালতর লেলক দরা ীর অবস্থাটা তালক জালনলয দযলত। 
 
লমলসস মযালডং দেলখ্ন ডাক্তালরর ঘলর আল া জ্ব ল । লকন্তু দবশ কলযকবার েরজায 
র্াক্কা লেলযও ডাক্তালরর সাডা না দপলয লতলন িাবল ন দয ডাক্তার হযলতা দকাোও 
দবলরলযল ন। অ তযা লমলসস মযালডং লনলজর বালডর লেলক পা বাডান। কম্পাউলন্ডর দিতর 
দেলক দ লটর কাল  যাওযার সময দ লটর আল ায লতলন একজন দ াকলক আসলত 
দেলখ্ন। প্রেলম মলন হলযল  , হযলতা ডাক্তারই লফ্লর আসল ন। লকন্তু লমলসস মযালডং 
লক ুটা অবাক হলযই দেলখ্ন দয আ ন্তুক আর দকউ নন, ফ্রালেস মটধলনর োো আেধার 
মটধন। আেধালরর হাবিালব উলিজনা, হালত একটা চাবুক। 
 
ডাক্তার বালডলত দনই, এ কো ব ার পরও আেধার দবশ কডািালব ব  ,-ঘলর যখ্ন 
আল া জ্ব ল , কখ্নও 
 
কখ্নও দতা ডাক্তার লফ্রলবনই। এই বল  আেধার বালডর কম্পাউলন্ডর মলর্য ঢুলক দ   
আর লমলসস মযালডং চল  দ ল ন লনলজর বালডর লেলক। 
 
রাত লতনলট না াে অসুস্থ লমাঃ মযালডং-এর অবস্থার দ্রুত অবনলত হ । লমলসস মযালডং 
তকু্ষলন আবার ডাক্তালরর বালডলত যান। বালডর কম্পাউলন্ড দঝাাঁলপর আডাল  একটা 
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দ াকলক লতলন দেখ্লত পান। লমলসস মযালডং-এর র্ারো, দ াকটা আেধার মটধন। যাই 
দহাক, এ বযাপালর আর মাো না ঘালমলয বালডর কাল  ল লয লতলন দেখ্লত পান, পডার 
ঘলরর দসই আল াটা একইরকম উজ্জ্ব িালব জ্ব ল । েরজায বহুবার করাঘাত কলর 
এবং জানা ায দটাকা লেলযও ডাক্তালরর সাডা পাওযা দ   না। তখ্ন বার্য হলযই 
জান ার কালঠর দফ্রম ও পরোর মলর্য এক জায ায একটু ফ্াাঁক দপলয ঘলরর দিতরটা 
দেখ্ার দচিা করল ন লমলসস মযালডং। 
 
ঘলরর মাঝখ্ালন একটা বড বালত জ্ব ল । দটলবল র ওপর ডাক্তালরর বইপি, যন্ত্রপালত 
 ডালনা। প্রেলম মলন হ , ঘলরর দমলঝর ওপর একটা ময া সাো েস্তানা পলড আল । 
লকন্তু আল ায দচাখ্টা একটু সলয দযলতই লমলসস মযালডং বুঝলত পারল ন দয েস্তানাটা 
আসল  একটা মানুলষর হাত আর মানুষটা দমলঝর ওপর লনাঃসাডিালব পলড আল । 
 
সাংঘালতক একটা লক ু ঘলটল  এটা বুঝলত দপলর লতলন তখ্ন বালডর সামলনর েরজায 
ল লয দব  বালজলয মােধালক ডাকল ন। তারপর মােধা ও লতলন ঢুকল ন ওই পডার ঘলর। 
আর দমলরলক পাঠালনা হ  পুল লশ খ্বর লেলত। 
 
দটলবল র পালশই, জান ার দেলক একটু েূলর ডাাঃ  ানা লচত হলয পলড আল ন এবং 
লনাঃসলন্দলহ লতলন মৃত। মুলখ্ ও ঘালড কা লশলট পডা আঘালতর লচহ্ন। একটা দচালখ্র 
ওপলরও আঘাত দ ল ল  মলন হ । মুখ্লচালখ্র দফ্া ািাব দেলখ্ মলন হয, ডাক্তারলক 
শ্বাসলরার্ কলর মারা হলযল । 
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ডাক্তালরর পরলন তার ডাক্তালর অযাপ্রন, পালয কাপলডর চলট। চলটলজাডা লকন্তু পলরষ্কার, 
তালত দকানও ময া দ ল  দনই। অেচ কালপধলটর ওপর কাোমাখ্া বুটলজাডার  াপ– 
হযলতা খু্লনর বুট দজাডারই। 
 
সবলক ু দেলখ্ শুলন পুল শ এই লসদ্ধালন্ত এ  দয অপালরশলনর ঘলরর েরজা লেলযই খু্লন 
ঘলর ঢুলকল  , এবং কাজ দসলর  ুলকলয পাল লয দ ল । আঘালতর প্রকৃলত ও জুলতার 
 াপ দেলখ্ মলন হয, খু্লন পুরুষ। 
 
ঘলরর দিতর দেলক দকানও লক ু চুলর যাযলন–এমনকী ডাক্তালরর দসানার ঘলডটাও তাাঁর 
পলকলট আল । ফ্রালেস মটধলনর একটা  লব োকত এই ঘলর–মােধা দেখ্ল ন,  লবটা 
দনই। দমলঝর ওপর সবুজ রলের একটা দচাখ্-ঢাকা দেওযার পযাাঁচ পলড আল । এটা 
অবশয ডাক্তালররই লজলনস হলত পালর, যলেও মােধা আল  কখ্নও এটা েযালখ্নলন। 
 
সমস্ত সলন্দহ ল লয পড  একজলনরই ওপর–আেধার মটন। এবং পুল শ তলক দগ্রফ্তার 
কর । আেধালরর লবরুলদ্ধ প্রতযক্ষ প্রমাে না োকল ও আনুষলেক প্রমাে সাংঘালতক। 
দবালনর সলে ডাাঃ  ানা লবলেে হওযার পর আেধালরর প্রলতলশার্ দনওযার হুমলক 
অলনলকই শুলনল । পুল লশর অনুমান, চাবুক হালত রাত এ ালরাটায আেধার ডাক্তালরর 
ঘলর দঢালক। দসই সময িলয বা রাল  ডাক্তার দচাঁলচলয ওলঠন, মােধা দসই লচৎকার 
শুলনল ন। তারপর আেধার ও ডাক্তালরর মলর্য বালবতণ্ডা এমন পযধায দপৌঁ য দয, 
আেধালরর আঘালত ডাক্তালরর মৃতুয হয। 
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মযনা তেলন্তর লরলপালটধ জানা যায দয, ডাক্তালরর হালটধর দরা  ল  –দসটা অবশয তার 
পলরলচতরা দকউ জানত না। হযলতা েুবধ  হালটধর জনযই তার মৃতুয ত্বরালিত হলযল । তার 
পলরই আেধার দবালনর  লবটা দফ্রম দেলক ল াঁলড লনলয কম্পাউলন্ডর দঝাাঁপঝালডর পাশ 
লেলয  ুলকলয বালড চল  যায। সরকার পলক্ষর উলক  এই ঘটনাচলক্রর লিলিলতই তার 
বক্তবয রাখ্ল ন। 
 
অবশয আেধালরর স্বপলক্ষও লক ু তেয ল  । একটু দ াাঁযার িাব োকল ও ওর সর তা ও 
লে লখ্া া স্বিালবর জনয সবাই ওলক িাল াবাসত। ও পুল শলক শুরু্ এটুকুই বল ল   
দয, ডাক্তালরর সলে পালরবালরক লক ু বযাপালর কো ব ার জনযই ও ডাক্তালরর বালড 
ল লযল  । লনলজর বযালন বা পুল লশর দজরার উিলর ও লকন্তু কখ্নও লনলজর দবালনর 
সম্বলন্ধ দকানও কো বল লন। যাই দহাক, ডাক্তারলক না দপলয কম্পাউলন্ড অলপক্ষা কলর 
কলর দশলষ রাত লতনলটর সময ও বালড লফ্লর যায। ডাক্তালরর মৃতুযর বযাপালর ও লক ুই 
জানত না। 
 
সলতযই লক ু তেয আেধালরর লনলেধালষতা প্রমাে কলর। ডাাঃ  ানা রাত এ ালরাটার সময 
তার পডার ঘলর ল ল ন–জীলবত, দকন না মােধা ওই সময ডাক্তালরর   ার আওযাজ 
শুলনল ল ন। হলত পালর, তখ্ন ডাক্তালরর সলে অনয দকউ ল  । দযিালব ডাক্তার 
অধর্লযধর সলে মােধালক ওই সময চল  দযলত বল ন, তালত তাই মলন হয। এই যুলক্ত 
যলে সলতয হয, তাহল  ডাক্তালরর মৃতুয হলযল   এই েুই ঘটনার মলর্য দকানও সমলযর 
  ার আওযাজ শুনলত পাওযা এবং লমলসস মযালডং-এর ডাক্তালরর বালড আসা। দস 
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দক্ষলি আেধার লনলেধাষ, দকন না লমলসস মযালডং আেধারলক দেলখ্ন এর পলর, দ লটর 
কাল । 
 
এবার প্রশ্ন, ডাক্তার  ানার ঘলর তাহল  দক এলসল   এবং কী উলেলশয। আেধারলক  াডা 
বালডর লিসীমানায আর কাউলক দেখ্া যাযলন। তা  াডা, ডাক্তালরর প্রলত তার লবরূপ 
মলনািাব ল   সুলবলেত। কাোমাখ্া জুলতার  াপ দেলখ্ও লক ু দবাঝা যালে  না। দসলেন 
বৃলি হওযায দয দকউই ডাক্তালরর ঘলর এলস োকুক, তার জুলতার  াপ কাোমাখ্াই হত। 
ফ্রালেলসর  লবটা আেধালরর কাল  না পাওযা দ ল ও তার মালন এই নয দয, আেধার 
লনলেধাষ দকন না  লবটা সলরলয দফ্ ার বা নি করার যলেি সময আেধালরর হালত ল  । 
সব লমল লয এটা লক ুলতই দবাঝ যালে  না দয আেধার দোষী না লনলেধাষ। 
 
রহসযময এবং লবলযা াত্মক ঘটনালটর এই হ  সংলক্ষপ্তসার। ইং যান্ড, স্কট যান্ড এবং 
আযা ধযালন্ড দ াকজন এই রহসয লনলয প্রচুর আল াচনা কলরল  । সমার্ালনর লবলিন্নরকম 
সূিও লেলযল  । লকন্তু আো লত লবচালরর সময দয চাঞ্চ যকর পলরেলতর ইলেত পাওযা 
দ  , তার জনয দকউই প্রস্তুত ল   না। তখ্নকার “ যাংকাশাযার উইল ” নালমর খ্বলরর 
কা লজ এই লবচালরর দয লরলপাটধ দবলরলযল  , তারই একটা সংলক্ষপ্তসার এখ্ালন দেওযা 
যায। 
 
সরকার পলক্ষর উলক  লমাঃ কার আেধালরর লবরুলদ্ধ এমনিালব দকস সালজলযল ল ন দয 
আেধালরর উলক  লমাঃ হামলফ্র প্রায অসহায হলয পডল ন। দবশ কলযকজন সাক্ষী জানা  
দয, দবালনর সলে েুবধযবহার করার জনয ডাক্তালরর ওপর প্রলতলশার্ দনওযার বাসনা তারা 
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আেধালরর মুলখ্ শুলনল । লমলসস মযালডং ব ল ন দয, লতলন আেধারলক ওই রালত ডাক্তালরর 
বালডর কম্পাউলন্ড দেলখ্ল ন। আলরকজন সাক্ষী ব   দয, আেধার িাল ািালবই জানত দয 
ডাাঃ  ানা 
 
অলনক রাত অবলর্ মূ  লনবাস দেলক লবলেন্ন তার দচম্বালর কাজ কলরন এবং দসই জনযই 
দস অত রালত এলসল  । ডাক্তালরর এক চাকর দতা লমাঃ কালরর দজরায নালজহা  হলয 
বল ই দফ্   দয ডাক্তার রাত লতনলটর সময বালড লফ্লরল ল ন। সুতরাং, লমলসস মযালডং 
দযলহতু রাত লতনলটর সময আেধারলক দেলখ্ল ল ন, বযাপারটা েুলয েুলয চার হলয দ  । 
 
এমনকী ডাক্তালরর ঘলর পাওযা জুলতার  ালপর সলে আেধালরর জুলতার  ালপর লম  
সরকার পক্ষ প্রায প্রমাে কলর লে । 
 
দব া লতনলটর সময যখ্ন লমাঃ কার তার বক্তবয দশষ করল ন এবং আো ত লিপ্রহলরক 
লবরলতর জনয বন্ধ রই , তখ্ন উপলস্থত সবাই এটা বুলঝ দ   দয, আেধারলক লনলেধাষ 
প্রমাে করা প্রায অসম্ভব। 
 
সালড চারলটর সময আবার আো ত চা ু হলতই দবশ হই-হট্টল া  শুরু হলয দ  , দকন 
না আেধালরর উলক  দপশ করল ন তাাঁর প্রেম সাক্ষীলক লমস ফ্রালেস মটধন। ফ্রালেসলক 
একটু লবচল ত দেখ্াল ও দস লকন্তু নীচু   ায অেচ পলরষ্কারিালব সাক্ষয লে । 
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ও ব  , ডাক্তালরর সলে ওর সম্পলকধর শীঘ্রই  াডা ালড হলত চল ল । ওর িাই আেধার 
ডাক্তার সম্বলন্ধ দযসব মন্তবয কলরল , দসগুল া অনুলচত, দকন না ডাাঃ  ানা অতযন্ত সজ্জন 
এবং লতলন ফ্রালেস-এর সলে দকানওরকম েুবধযবহার কলরনলন। আেধারলক প্রচুর দবাঝালনা 
সলত্ত্বও ফ্রালেস ওলক শান্ত করলত পালরলন। এমনকী ঘটনার লেন সলন্ধলব ায “ওই 
ডাক্তারলক আলম দেলখ্ দনব” বল  আেধার শালসলযল ল ন। 
 
ফ্রালেস-এর বক্তবয এখ্নও পযধন্ত আেধালরর লবরুলদ্ধই যালে । লকন্তু হঠাৎই আেধালরর 
উলক  লমাঃ হামলফ্র বযাপারটা অনযলেলক ঘুলরলয লেল ন। 
 
লমাঃ হামলফ্র : আো, ফ্রালেস, দতামার লক লবশ্বাস দতামার িাই অপরার্ী? 
 
জজ : আো লত লবশ্বালসর দকানও জায া দনই– প্রমাে লনলয আল াচনা করুন। 
 
লমাঃ হা : তুলম লক জালনা দতামার িাই ডাাঃ  ানালক খু্লনর অপরালর্ অলিযুক্ত নয? 
 
ফ্রালেস : জালন। 
 
লমাঃ হা : কীিালব? 
 
ফ্রা : দকন না ডাাঃ  ানা মারা যানলন। 
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এই চাঞ্চ যকর উলক্তলত আো লত দবশ গুঞ্জন শুরু হলয দ  । একটু পলর আবার শুরু 
হ  সওযা  জবাব। 
 
লমাঃ হা : ফ্রালেস, তুলম কী কলর জানল  দয ডাাঃ  ানা মারা যানলন? 
 
ফ্রা : দকন না তার তোকলেত মৃতুযর তালরলখ্র পলর দ খ্া তাাঁর লচলঠ আলম দপলযল । 
 
লমাঃ হা : লচলঠটা দতামার কাল  আল ? 
 
ফ্রা : আল , লকন্তু দসটা আলম দেখ্ালত চাই না। 
 
লমাঃ হা : খ্ামটা? 
 
ফ্রা : হযাাঁ–এই দয খ্ামটা। ল িারপু  দপাস্ট অলফ্লসর  াপ–তালরখ্ ২২ জুন। 
 
লমাঃ হা : তার মালন, তার তোকলেত মৃতুযর পলরর লেন। তুলম শপে কলর ব লত পালরা–
এই হালতর দ খ্া ডাাঃ  ানার? 
 
ফ্রা : অবশযই। আলম আরও  জন দ াকলক আনলত পালর যারা এই হালতর দ খ্া দচলন। 
 
জজ : লমাঃ হামলফ্র, তাহল  আপলন দসই সাক্ষীলের কা  দকালটধ আসলত ব ুন। 
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সরকার পলক্ষর উলক  লমাঃ কার তখ্ন ব ল ন,–লচলঠটা আমালের দেওযা দহাক, যালত 
লবলশষজ্ঞ লেলয আমরা পরীক্ষা করালত পালর হালতর দ খ্াটা সলতযই ডাাঃ  ানার না 
নক । এই লচলঠটা যখ্ন লমস ফ্রালেস মটধলনর কাল ই ল  , তাহল  দসটা উলন আল ই 
পুল সলক লেল ন না দকন? তাহল  মাম াটা এতেুর  ডাত না। হযলতা অলিযুক্তলক 
বাাঁচালনার জনয দশষ মুহূলতধ এই নক  লচলঠটা দেলখ্লয আো লতর রায বে ালনার দচিা 
করা হলে। 
 
লমাঃ হা : ফ্রালেস, এই বযাপালর দতামার লক দকানও বক্তবয আল ? 
 
ফ্রা : ডাাঃ  ানা লচলঠর বযাপারটা দ াপন রাখ্লত বল ল ল ন। 
 
লমাঃ কার : তাহল  তুলম এখ্ন এই লচলঠটা দপশ করল  দকন? 
 
ফ্রা : আমার িাইলক বাাঁচালনার জনয। 
 
জজ : লঠক আল । আপাতত আো ত মু তুলব রই । আ ামীকা  আবার শুনালন হলব। 
লমাঃ হামলফ্রলক প্রমাে করলত হলব মৃত মানুষলটর দেহটা কার। 
 
রহলসযর এই আকলিক দমাচড লনলয খ্বলরর কা লজ প্রচুর দ খ্াল লখ্ হয। যলে সলতযই 
প্রমাে হয দয ডাাঃ  ানা জীলবত, তাহল  দসই অপলরলচত দ াকলটর মৃতুযর জনয লতলনই 
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োযী। হযলতা তার লচলঠলত এই বযাপালর স্বীকালরালক্ত আল । অেধাৎ, ফ্রালেস যলে তার 
িাইলক বাাঁচালত চায, তাহল  ডাাঃ  ানালক মৃতুযর মুলখ্ দঠল  লেলত হলব–দকন না হতযার 
শালস্ত মৃতুয। 
 
পলরর লেন সকাল  আো ত দ াকজলন িরলত। লমাঃ হামলফ্রর হাবিাব দবশ লবচল ত। 
উলন সরকার পলক্ষর উলক  লমাঃ কালরর কালন কালন লক ু ব ল ন। তা শুলন লমাঃ কালরর 
মুখ্ দচালখ্র দচহারা পা লট দ  । এর পর লমাঃ হামলফ্র জজসালহবলক ব ল ন দয, লতলন 
ফ্রালেসলক সাক্ষী লেলত আর ডাকল ন না এবং এ-বযাপালর লমাঃ কালরর দকানও আপলি 
দনই। 
 
জজ : তাহল  লকন্তু, লমাঃ হামলফ্র, এই রহলসযর সমার্ান করা মুশলক  হলয পডলব। 
 
লমাঃ হা : আলম অনয একজন সাক্ষীলক দপশ করল , যার সালক্ষ সবলক ু পলরষ্কার হলয 
যালব। 
 
জজ : লঠক আল । তাহল  ডাকুন আপনার সাক্ষীলক। 
 
লমাঃ হা : সাক্ষী ডাাঃ অযাল াইলসযাস  ানালক ডাকা দহাক। 
 
ব া বাহু য, লবিলয স্তব্ধ হলয দ   পুলরা আো ত এবং সমলবত দ াকজন। 
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দয ডাক্তারলক লনলয এত আল াচনা এবং যার মৃতুয লনলয এই লবচার, তালক আো লত 
সশরীলর দেখ্লত দপলয সবাই বাকরুদ্ধ হলয দ  । যারা ডাাঃ  ানালক আল  দেলখ্ল , 
তালের মলন হ  ডাক্তালরর দচহারা দযন একটু শুলকলয দ ল , মুলখ্ লবষণ্ণতার  াপ। লকন্তু 
তা সলত্ত্বও তার বযলক্তলত্বর লবলশিতা ও আলিজাতয একটুও কলমলন। জজসালহব অনুমলত 
লেল  ডাাঃ  ানা তার লববৃলত শুরু করল ন । 
 
২১ জুন রালত যা ঘলটল  , তা আলম সমূ্পেধ দখ্া াখু্ল িালব ব ব। যলে আল ই জানলত 
পারতাম দয এই ঘটনার জনয লনরপর্ দকউ শালস্ত দপলত চল ল , তাহল  আরও আল ই 
আমার বক্তবয জানাতাম লকন্তু আলম লনলজও জানতাম না জ  এতেূর  লডলযল । যাই 
দহাক, আমার িারা দযটুকু িু ভ্রালন্ত হলযল , দসটাও আলম লঠক করার দচিা করল । 
 
আলজধলিনা সম্বলন্ধ যারা জালনন, তালের কাল   ানা পলরবালরর নাম সুলবলেত। প্রাচীন 
দেলনর এক অলিজাত বংলশর দ াক আমরা। আমার বাবা আলজধলিনা উচ্চ সরকালর 
পলে অলর্লিত ল ল ন। োোয তার মৃতুয না হল  হযলতা আলজধলিনার রাষ্ট্রপলতও হলয 
দযলতন। আলম আর আলনধস্ট ল  াম েুই যমজ িাই। আমালের েুজনলক অলবক  
একরকম দেখ্লত ল  । দ ালক প্রাযই বুলঝ উঠলত পারত না–দক আলনধস্ট আর দক 
অযাল াইলসযাস। বযস বাডার সলে সলে কো ব ার িলে বা মুলখ্র অলিবযলক্ত একটু 
আ াো হলত োকল ও আমালের শারীলরক লম  ল   একইরকম। 
 
মৃত বযলক্তর সম্বলন্ধ দকানও লবরূপ মন্তবয করা লঠক নয, আর লবলশষত দসই বযলক্ত যলে 
লনলজর িাই হয। তবুও আপনালের এটুকু জানা েরকার দয, আমার িাই দমালটই িাল া 
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মানুষ ল   না। ওলক আলম রীলতমলতা িয দপতাম, দকন না ওর অলনক অপকলমধর োয 
আমালক বহন করলত হলযল   আমালের দচহারার সােৃলশযর জনয। 
 
অবলশলষ একটা অতযন্ত লবশ্রী বযাপালর যখ্ন ওর কৃতকলমধর পুলরা োযটাই আমার ঘালড 
চালপলয লে , তখ্ন আলম জন্মিূলমর মাযা কালটলয লচরলেলনর মলতা ইউলরালপ চল  
এ াম। গ্লাসল া দেলক ডাক্তালর পাশ কলর এই অঞ্চল  প্রযাকলটস শুরু কলর লে াম। 
দিলবল  াম,  যাংকাশাযালরর এই প্রতযন্ত গ্রালম আলনধলস্টর সলে আমার আর দেখ্া হলব 
না। 
 
লকন্তু ঘটনা হলে, এত ব র পলরও ও আমার দখ্াাঁজ দপলয দ  । ওর টাকাকলড লক ু 
দনই, পুলরাপুলর লনাঃস্ব। একটা লচলঠ ল লখ্ আমালক জানা , ও আসল । ও জানত, আলম 
ওলক িয পাই। তাই ওর মত ব, আমালক িয দেলখ্লয টাকা আোয করা। আলম বুঝলত 
পার াম, আলনধলস্টর আ মন যলেি লবপজ্জনক, এবং দসটা শুরু্ আমার কাল  নয, 
আমার পলরলচত ও শুিানুর্যাযীলের কাল ও। 
 
যাই দহাক, ওই লেন রাত েশটা না াে, আমার িাই এলস হালজর হ । জান ার কাাঁলচর 
বাইলর ওর মুখ্টা দেলখ্ প্রেলম চমলক উলঠল  াম–এক মুহূলতধর জনয মলন হলযল   ওটা 
আমারই প্রলতেলব। এত লম  আমালের েুজলনর। দচালখ্ পড , ওর দঠাাঁলটর দকালে দসই 
পুলরালনা বেমালযলস হালস। এই আমার দসই িাই, যার জনয আলম দেশ াডা। মাো ঠান্ডা 
দরলখ্ েরজা খু্ল  লে াম। ও দিতলর এ । 
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দেলখ্ই বুঝ াম ওর অবস্থা খু্ব খ্ারাপ। হতেলরদ্র অবস্থায ল িারপু  দেলক দহাঁলট দহাঁলট 
এখ্ালন এলসল । জাহালজ নালবকলের সলে হযলতা মারলপট কলরল  । একটা দচালখ্ 
আঘাত দ ল ল –দসই দচালখ্র ওপর একটা পযাাঁচ  া ালনা। লকন্তু আমার ডাক্তালর দচালখ্ 
বুঝলত পার াম দয ওর শরীলর সম্ভবত দকানও সাংঘালতক বযালর্ও আল । 
 
ও আমালক দকমনিালব অপমান কর  বা কীলসর িয দেখ্া , দস লবষলয এখ্ালন আর 
লক ু ব লত চাই না। লকন্তু এটুকু ব া েরকার দয ওর চরম েুবধযবহার ও  াল  া াজ 
সলত্ত্বও আমার মাো ঠান্ডা দরলখ্ল  াম। বুঝলত অসুলবলর্ হযলন দয ওর োলরদ্রয ওলক 
আমার প্রলত এমন লবলিষপূেধ কলর তুল ল –দকন না আলম প্রিূত লবলির মাল ক। 
 
দচাঁচালমলচ কলর ঘুলষ পালকলয আমার লেলক হঠাৎ একবার এল লয আসার সময ও হঠাৎ 
কাাঁপলত কাাঁপলত বুলকর একপাশ দচলপ র্লর একটা লচৎকার কলর র্ডাস কলর দমলঝর 
ওপর পলড দ  । ওলক তুল  র্লর দসাফ্ালত দশাওযা াম। দকানও সাডাশব্দ দনই মুলখ্, 
হাত ঠান্ডা। ওর বেলমজাজ ও অসুস্থ হাটধ–েুলয লমল  ওর মৃতুয হলযল । 
 
অলনকক্ষে চুপচাপ বলস রই াম। পুলরা বযাপারটা একটা সাংঘালতক েুাঃস্বলের মলতা 
 া ল  । আলনধলস্টর দশষ লচৎকারটা শুলন মােধা েরজায করাঘাত কলরল ল ন–তালক 
আলম চল  দযলত বল ল  াম। তারপলর আমার দচম্বালরর েরজায দটাকা লেলযল   দকউ 
সম্ভবত দকানও দরা ী। আলম েরজা খু্  াম না। বলস বলস লবলশষ দকানও লচন্তা  াডাই 
মাোয হঠাৎ একটা প্ল্যান এলস দ  । 
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আপনারা জালনন, লবশপস ক্রলসং-এ োকা আমার পলক্ষ বযলক্ত ত কারলে একটু 
অসুলবর্াজনক হলয পডল  । লবলশষত ফ্রালেস-এর সলে আমার লবলয হওযার বযাপারটা 
দিলে যাওযালত আলম দ ালকর সহানুিূলতর বেল  খ্ারাপ বযবহারই দপলযল  াম। 
আলনধলস্টর মৃতলেহ দেলখ্ আমার মলন হ , লবশপস্ ক্রলসং দেলক লচরতলর চল  যাওযার 
একটা সুবেধ সুলযা  এখ্ন আমার হালত। 
 
শরীরটা আমার দেলক একটু দবলশ িারী ও মুলখ্ একটা ককধশিাব–এ  াডা আমার আর 
আলনধলস্টর মলর্য দকানও শারীলরক তফ্াত দনই। এমনকী েুজলনরই োলডল াাঁফ্ কামালনা। 
মাোর চু ও প্রায একই দেলঘধর। যলে ওর সলে আমার দপাশাকটা বেল  লনই, তাহল  
সবাই িাবলব, ডাাঃ  ানা মারা দ ল । 
 
প্ল্যানমলত এক ঘণ্টার মলর্য িাইলযর সলে আমার দপাশাক বে  কলর বালডলত যা 
টাকাকলড ল   তা সলে লনলয আমার দচম্বালরর বাইলরর লেলকর েরজা লেলয দবলরলয 
পড াম=-সলে ল   একজলনর একটা  লব। িু  কলর দফ্ল  এলসল  াম খ্াল  একটা 
লজলনস–িাইলযর দচালখ্র ওপর  া ালনা দসই পযাাঁচটা। দসই রালতই দপৌঁল  দ  াম 
ল িারপু । 
 
জজসালহব, আলম শপে কলর ব লত পালর দয আলম কখ্নও িালবলন দয দ ালক বুঝলব 
আমালক খু্ন করা হলযল , এবং দসইজনয কাউলক দোষী সাবযস্ত করা হলব। বরং আলম 
দিলবল  াম এখ্ান দেলক চল  দ ল  লক ু দ াক আর আমালক দেলখ্ লবলবব্রত দবার্ 
করলবন না। 
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দকানও েূর দেলশ চল  যাওযার আল  লক ুলেলনর জনয জাহাজ ভ্রমলে যাব এই দিলব 
ল িারপুল  একটা জাহালজর লটলকট দকলট দফ্  াম। লকন্তু জাহালজ ওঠার আল  মনটা 
দকমন খ্ারাপ হলয দ  । মটধন পলরবালরর আর সবাই আমার সলে দযরকম বযবহারই 
কলর োকুন না দকন, আলম জানতাম আমার মৃতুয সংবালে ফ্রালেস খু্বই কি পালব। তাই 
ফ্রালেসলক সবলক ু জালনলয একটা লচলঠ লেলযল  াম। লচলঠটার কো আো লত জালনলয 
ফ্রালেস িাল াই কলরল —না হল  লনরপরার্ আেধার হযলতা শালস্ত দপত। যলেও আলম 
ওলক লচলঠর বযাপারটা দ াপন রাখ্লত বল ল  াম। 
 
 তরালতই জাহাজ ভ্রমলে দশষ কলর ল িারপুল  লফ্লরল । আমার তোকলেত মৃতুয লনলয 
জ  কতেূর  লডলযল  অেবা আেধার মটধন আমালক হতযার বযাপালর অলিযুক্ত হলযল –
এসব আলম লক ুই জানতাম না।  তকা  সলন্ধর কা লজ আইন-আো ত সংক্রান্ত 
পাতায খ্বরটা পলডই একটা এক্সলপ্রস দেলন দচলপ এখ্ালন চল  এলসল –আো তলক 
সলতযটুকু ব ব বল । 
 
ব া বাহু য, ডাাঃ  ানার এই লববৃলতর পলর মাম া খ্ালরজ হলয দ  । তবুও পুলরাপুলর 
লনলিন্ত হওযার জনয পুল শ আরও দখ্াাঁজখ্বর লন । দযমন, দয জাহালজ ডাাঃ  ানার িাই 
আলজধলিনা দেলক ইং যালন্ড এলসল  , দসই জাহালজর ডাক্তার পুল শলক জানাল ন দয, 
আলনধলস্টর হৃেলরাল র বযাপারটা জাহালজই র্রা পলডল   এবং দপাস্ট মলটধম লরলপালটধও 
ওর মৃতুযর কারে হৃেলরা । 
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ডাাঃ  ানা আবার োকলত শুরু করল ন তার হঠাৎ দ লড যাওযা লবশপস ক্রলসং-এই। 
আেধার বুঝলত পার , লক কারলে ডাক্তালরর সলে তার দবান ফ্রালেস-এর  ডা লড হলয 
ল লযল  । ওর সলে ডাক্তালরর পুলরালনা সহজ সম্পকধ আবার  লড উঠ । 
 
এর লক ুলেন পলর মলনধং দপাস্ট কা লজ বযলক্ত ত ক লম লনলনাক্ত খ্বর অলনলকরই 
দচালখ্ পলডল   : 
 
“ ত ১৯ দসলেম্বর লবশপস্ ক্রলসং চালচধ দরিালরন্ড লস্টলফ্ন জনসন-এর দপৌলরালহলতয 
আলজধলিনার প্রাক্তন লবলেশমন্ত্রী ডন অযা লফ্রলডা  ানার পুি অযাল াইল যাস দজলিযার 
 ানার সলে ল  হ  লনবাসী স্ব ধীয দজমস্ মটধলনর একমাি কনযা ফ্রালেস মটধলনর 
শুিলববাহ সুসম্পন্ন হয।” 
 
The Block Doctor  লল্পর অনুবাে 
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 াযলা প্রাস্াযদর মাচল  
The Lord of Chateau Noir 

 
েুলশা ব লররও আল র কো। জামধান দসনাে  ফ্রালে ( ঢুলক পলডল  এবং পযালর 
শহরলক তারা লঘলর দফ্ল ল  উিলর ও েলক্ষলে। ফ্রালস দসনারা তাডা দখ্লয ফ্রালের 
উিরলেলক চল  যালে। জামধানরা র্ীলর-র্ীলর ফ্রালের লবলিন্ন লেলক  লডলয পডল । 
 
পরাজলযর অপমান ও গ্লালনলত ফ্রালস না লরকরা মুহযমান। পোলতক, অশ্বালরাহী, 
দ া ন্দাজ–সব র্রলনর দসনালের দচিা বযেধ কলর ফ্রাে অবশযম্ভাবী পরাজলযর মুলখ্ামুলখ্। 
ে  দবাঁলর্  ডাইলয ফ্রালসরা জামধানলের দেলক কম েক্ষ হল ও, দচারাল াপ্তা একক যুলদ্ধ 
ফ্রালসরা লনপুন। তাই প্রকাশয যুলদ্ধর বাইলরও আর এক র্রলনর যুদ্ধ চ লত  া   
বযলক্ত ত পযধালয প্রলতলহংসার যুদ্ধ। জামধানরা একজন ফ্রালসলক হতযা করল ই আর এক 
ফ্রালস তার প্রলতলশার্ লনলত  া  । 
 
জামধালনর এক দসনালর্কারী কলনধ  ফ্ন গ্রাম এইরকম দচারাল াপ্তা আক্রমলে লবলশষ 
লচলন্তত হলয পডল ন। তার পোলতক দসনাে  তখ্ন নমধালন্ডর একটা দ াট শহলর। 
আশপালশ দ াট-দ াট গ্রাম আর খ্ামারবালড। ফ্রালস দসনালের দকানও লচহ্ন দনই 
দকাোও। লকন্তু তা সলত্ত্বও প্রলতলেন সকাল  খ্ারাপ খ্বর আসত-হয দকানও জামধান 
সান্ত্রীলক মৃত অবস্থায পাওযা দ ল , লকংবা জামধান দসনালের দকানও দ াট ে  লনলখ্াাঁজ। 
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এইরকম খ্বর দপল ই কলনধ  দরল  ল লয গ্রালমর লক ু বালডলত আগুন  াল লয লেলতন। 
লনরীহ গ্রামবাসীরা িলয কাাঁপত। লকন্তু পরলেন সকাল  আবার একই ঘটনার পুনরাবৃলি। 
 
এই অেৃশয শত্রুলক খু্াঁলজ পাওযা অসম্ভব হলয পডল  । লকন্তু দবশ দবাঝা যালে , 
অপরালর্র উৎস একটাই। দকন না জামধান দসনালের হতযা বা লনলখ্াাঁজ করা হলে  
একটা লনলেধি পদ্ধলতলতই। 
 
গ্রামবাসীলের িয দেলখ্লযও অপরালর্র দকানও সূি পাওযা দ   না। তখ্ন বার্য হলযই 
কলনধ  ফ্ন গ্রাম অপরার্ীলক র্লর দেওযার জনয পুরস্কার দঘাষো করল ন। 
 
প্রেলম পাাঁচলশা ফ্রাংক, তারপলর আটলশা ফ্রাংক পুরস্কার দঘাষো কলরও দকানও  াি হ  
না। গ্রামবাসীরা দকউই। প্রল ািলনর ফ্াাঁলে পা লে  না। 
 
দশলষ একজন পেস্থ জামধান দসনালর্কারীর হতযার পর পুরস্কালরর অঙ্ক বালডলয করা হ  
এক হাজার ফ্রাংক। 
 
এবার আশার আল া দেখ্া দ  । ফ্রাঁলসাযা নালমর এক কৃলষ শ্রলমক আর দ াি সাম ালত 
পার  না। 
 
নী  দপাশাক পরা, ক্ষযালট মুলখ্র দসাযার লেলক অবজ্ঞার েৃলিলত তালকলয কলনধ  
লজল যস করল ন, তুলম লঠক জালনা অপরার্ী দক? 
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–হযাাঁ, হুজুর। 
 
–অপরার্ীর নাম? 
 
–হুজুর, ওই এক হাজার ফ্রাংক– 
 
–যতক্ষে না দতামার কোর সতযতা প্রমালেত হলে, এক পযসাও পালব না। এবার বল া! 
আমালের দ াকলের দক হতযা করল ? 
 
–ওই কাল া প্রাসালের মাল ক কাউি ইউস্তাস! 
 
–লমলেয কো! অলিজাত সম্প্রোলযর একজন িদ্রল াক কখ্নই এই জঘনয অপরার্ 
করলত পালরন না। 
 
কাাঁর্ ঝাাঁলকলয ফ্রাাঁলসাযা ব  ,বুঝলত পারল  আপলন কাউিলক দচলনন না। আলম যা ব ল  
তা সলতয। আপলন লনলিধর্ায দখ্াাঁজ লনলয দেখ্লত পালরন। কাউি ইউস্তাস এমলনলতই কডা 
র্ালতর মানুষ। লকন্তু একমাি সন্তালনর মৃতুযর পর দেলক উলন িযংকর হলয উলঠল ন। 
তার দ ল  যুলদ্ধর সময জামধান দসনালের হালত র্রা পলডল  । জামধালন দেলক পা াবার 
সময তার মৃতুয হয। তারপর দেলকই কাউি উন্মালের মলতা হলয যান। লনলজর 
প্রজালের সলে লনলয জামধান দসনযলের লনযলমত অনুসরে কলরন। জালন না কতজন 
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জামধানলক আজ পযধন্ত দমলরল ন। মৃতলের কপাল   ুলর লেলয দকলট দতলর করা দয 
ক্রশটা দেখ্া যায, দসটা কাউলির বংলশর লচহ্ন। 
 
কোটা সলতয। প্রলতযক মৃত জামধালনর কপাল  কু্রশ লচহ্ন পাওযা দ ল । কলনধ  একটু 
ঝুাঁলক পলড দটলবল র ওপর রাখ্া মযাপটার ওপর আেু  বুল লয ব ল ন,–প্রাসােটালতা 
কাল ই। 
 
–হযাাঁ, হুজুর। এখ্ান দেলক মাি সালড লতন মাই । 
 
–তুলম জায াটা দচলনা? 
 
–আলজ্ঞ হযাাঁ। আলম দতা ওখ্ালনই কাজ করতাম। 
 
কলনধ  দব  বালজলয একজন সালজধিলক দডলক ব ল ন,–এই দ াকটালক লক ু দখ্লত 
োও, আর আপাতত এলক আটলক রালখ্া। 
 
–দকন হুজুর, আমালক আটলক রাখ্লবন দকন? আলম দতা আর লক ুই জালন না। 
 
–দতামালক আমরা  াইড লহলসলব চাই। 
 
লকন্তু কাউি ইউস্তাস যলে আমালক দেখ্লত পান, যলে তার হালত পলড–দোহাই হুজুর– 

http://www.bengaliebook.com/


 নতুন দশ রহস্য । আর্থার ক ানান ডয়েল। শালথ  কহামস্ 

26 

www.bengaliebook.com                                  স্ূচিপত্র 
 

 

 
দসাযালক লনলয যাওযার জনয সালজধিলক ইশারা করল ন কলনধ । দসইসলে ব ল ন, 
কযালেন বাউম ালটধনলক একু্ষলন আমার কাল  পাঠাও। 
 
কযালেন বাউম ালটধন তকু্ষলন এল ন। লতলন মাঝবলযলস। দচাযা  চওডা, দচাখ্ েুলটা নী , 
হ লেলট দ াাঁফ্ আর দপাডা ইলটর মলতা  া  মুলখ্র রং। মাোয চু  দনই। মাোর 
চামডাটা টানটান আর এত উজ্জ্ব  দয তা আযনার মলতা  াল । একটু র্ীরপ্রকৃলতর 
দ াক হল ও কযালেন খু্ব সাহসী আর লনিধরলযা য। কলনধল র তাই লবলশষ আস্থা 
বাউম ালটধলনর ওপর। 
 
–কযালেন, তুলম আজ রালতই ওই কাল া প্রাসালে চল  যাও। একটা  াইড লেলয লেলে। 
তুলম কাউি ইউস্তাসলক দগ্রফ্তার কলর লনলয আসলব। দকানওরকম প্রলতলরালর্র দচিা 
করল  তৎক্ষোৎ গুল  চা ালব। 
 
–কজন দ াক লনলয যাব, কলনধ ? 
 
–দেলখ্া। চারলেলক দতা গুপ্তচর! কাউি লক ু দবাঝা বা জানার আল ই তার ওপর হাম া 
করা েরকার। দবলশ দ াক না লনল ই িাল া। 
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–লঠক আল , জনা কুলড দ াক লনল ই হলব। আর উিরলেলক যাওযার িান কলর মযালপ 
দেখ্ালনা এই রাস্তায হঠাৎ ঢুলক পডলব। তালত দকউ লক ু দবাঝার আল ই কাল া প্রাসালে 
দপৌঁ লনা যালব। 
 
–দবশ। কা  সকাল ই দতামার সলে দেখ্া হলব বলন্দসহ। 
 
লডলসম্বলরর ওই শীলতর রালত কযালেন বাউম ালটধন কুলড জন দসলনক লনলয উির-পলিম 
লেলক বড রাস্তা র্লর রওনা হল ন। েু-মাই  ল লযই ে লট ঢুলক পড  একটা সরু দমলঠা 
রাস্তায। লঝরলঝলর বৃলি হলে । পপ ার  া  আর েু-পালশর দখ্লতর মলর্য দেলক দিলস 
আসল   বৃলি আর হাওযার শব্দ। 
 
কযালেলনর পালশই ঘটল   সালজধি দমাসার। সালজধলির কবলজর সলে দসাযার একটা 
হাত বাাঁর্া। ফ্রালসাযার কালন কালন বল  দেওযা হলযল , এই েল র ওপর দকানও 
অতলকধত আক্রমে হল  প্রেম গুল টা তার মাোয ঢুকলব। দপ লন-দপ লন হাাঁটল   েল র 
বালক দসনারা। নরম দিজা মালটলত তালের জুলতার শপশপ আওযাজ দশানা যালে । 
 ন্তবয, উলেশয এসবই তালের জানা এবং সােীলের মৃতুযর বে া দনওযার সুলযা  দপলয 
তারা সকল ই উেীপ্ত। 
 
রাত সালড এ ালরাটা না াে দসাযা সবাইলক লনলয এলস োম  েুলটা বড োম  া ালনা 
একটা প্রকাণ্ড দ াহার দ লটর সামলন। দ লটর সলে  া ালনা পাাঁলচ  মালঝ-মালঝই দিলে 

http://www.bengaliebook.com/


 নতুন দশ রহস্য । আর্থার ক ানান ডয়েল। শালথ  কহামস্ 

28 

www.bengaliebook.com                                  স্ূচিপত্র 
 

 

দ ল । চারপালশ আ া া আর কাটালঝাাঁপ। িাো পাাঁলচল র মর্য লেলয কম্পাউলন্ড ঢুলক 
পুলরা ে টা ওক  াল র  াযার নীলচ  ুলকলয এল লয দ   প্রাসালের লেলক। 
 
কাল া রলের প্রকাণ্ড প্রাসাে। বষধাকাল র দ াঁডা দমলঘর ফ্াাঁক লেলয দজযাৎস্না এলস 
প্রাসালের ওপর একটা আল া আাঁর্ালর পলরলবশ দতলর কলরল । প্রাসালের আকৃলত 
অলনকটা ইংলরলজ এ  অক্ষলরর মলতা। সামলন লখ্ ান দেওযা একটা নীচু েরজা। আর 
দেওযা  জুলড জাহালজর জান ার মলতা দ াট-দ াট জান া।  ালের লক ু লক ু অংশ 
দকাোর লেলক দিলে পলডল । 
 
একত ার একটা জান ায আল া দেখ্া যালে । কযালেন নীচু   ায আলেশ লেলয 
েল র দ াকলের বালডটার লবলিন্ন লেলক পাহারা লেলত পাঠাল ন। লতলন আর সালজধলি পা 
লটলপলটলপ জান ার কাল  ল লয উাঁলক মারল ন দিতলর। 
 
ঘরটা দ াট, আসবাব সামানযই। সার্ারে কালজর দ ালকর দপাশাক পরা একজন বযস্ক 
দ াক একটা কালঠর দচযালর বলস দমামবালতর আল ায একটা দ াঁডা কা জ পডল  । পা 
েুলটা সামলন একটা বালক্সর ওপর দতা া। পালশই টুল র ওপর একটা মলের দবাত  ও 
দ  াস। জান ার মলর্য লেলয বনু্দক দঢাকালতই দ াকটা িলয লচৎকার কলর  ালফ্লয 
উঠ । 
 
–একেম চুপ! পুলরা বালড আমরা লঘলর দফ্ল ল । পা ালনার দকানও রাস্তা দনই। এলস 
েরজাটা খু্ল  োও, নাহল  আমরা দজার কলর দিতলর ঢুকব। 
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–গুল  চা ালবন না! একু্ষলন েরজা খু্ল  লেলে। 
 
একটু পলরই পুলরালনা তা া দখ্া ার ও েরজার হুডলকা সরালনার আওযালজর সলে-সলে 
েরজাটা খু্ল  দ   আর কলযকজন জামধান দসনযলক লনলয কযালেন বালডর মলর্য ঢুলক 
পডল ন। 
 
–এই প্রাসালের মাল ক কাউি ইউস্তাস দকাোয? 
 
–মাল ক দতা এখ্ন দনই। বাইলর দ ল ন। 
 
–এত রালত বাইলর? লমলেয কো ব ার জায া পাওলন? 
 
–সলতয ব ল  উলন বালডলত দনই। 
 
–দকাোয দ ল ন? 
 
–জালন না। 
 
–কী করলত দ ল ন? 
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–জালন না…সযার, লপস্ত টা আমার লেলক ওিালব তাক করলবন না। আপনারা আমায 
দমলর দফ্ লত পালরন, লকন্তু দয প্রলশ্নর উির আমার কাল  দনই, তা কী কলর দেব? 
 
–প্রাযই লক উলন এরকম সমলয বাইলর যান? 
 
–হযাাঁ। 
 
–কখ্ন দফ্লরন? 
 
–রাত ফু্লরাবার লঠক আল । 
 
কযালেন বাউম ালটধন যু পৎ হতাশ ও লবরক্ত হল ন। দ াকটা দবার্হয লঠকই ব ল –
 ডধ হযলতা সলতযই বালডলত দনই। লক ু দ াকলক প্রাসালের সামলন আর কলযকজনলক 
লপ লন পাহারা লেলত বল  লতলন আর সালজধি কালজর দ াকলটলক সামলন দরলখ্ বালডর 
দিতলর ঢুলক পডল ন। বালডটা সাচধ করা েরকার। িলয কাাঁপল   দ াকলট। তার হালত 
র্রা দমামবালতর কাাঁপা কাাঁপা আল ায বালড সাচধ করা হ । একত ার লবশা  রান্নাঘর 
দেলক শুরু কলর দোত ার লবশা  খ্াওযার ঘর পযধন্ত পুলরা প্রাসাে সাচধ কলরও দকাোও 
দকানও জীবলনর  ক্ষে পাওযা দ   না। একেম ওপলর লচল লকাঠায ল   দমলর–কালজর 
দ াকলটর রী। বালডলত আর দকানও চাকর-বাকর দনই এবং মাল লকর দকানও লচহ্ন 
দনই। 
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দবশ লক ুক্ষে পলর সালচধর বযাপালর সন্তুি হলত পারল ন কযালেন বাউম ালটধন। 
 
বালডটা সাচধ করা সলতযই কলঠন। সরু-সরু লসাঁলড, যালত একজনই দযলত পালর। বালডর 
চতুলেধলক দ াল াকর্াাঁর্ার মলতা অজস্র অল ন্দ। দেওযা গুল া এত চওডা দয পাশাপালশ 
ঘরগুল াও কাযধত সমূ্পেধিালব লবলেন্ন। লবশা  সাইলজর ফ্াযার দপ্ল্স। জান াগুল া 
দেওযাল র মলর্য প্রায  ফু্ট দঢাকালনা। বহু দচিা কলরও লকন্তু কযালেন দকাোও দকানও 
গুপ্ত  ুলকালনার জায া খু্াঁলজ দপল ন না। 
 
অবলশলষ লতলন সালজধিলক ব ল ন,–আমার মাোয একটা মত ব এলসল । এই কালজর 
দ াকটার সলে আমালের একজন  াডধলক দরলখ্ োও।  ক্ষ দরলখ্া, ও দযন কালরার সলে 
দকানওরকম দযা ালযা  না কলর। বাইলর যারা পাহারা লেলে তালের বল  োও 
অতলকধলত আক্রমে করার জনয দতলর োকলত। মলন হয, দিালরর আল ই পালখ্ বাসায 
লফ্রলব। 
 
-–লঠক আল । আমালের বালক দ াকরা কী করলব? 
 
–ওলের সবাইলক রান্নাঘলর ল লয দখ্লয লনলত ব  । আর তুলমও লক ু দখ্লয নাও। 
ঝডবৃলির রাত, বাইলর োকার বেল  বালডলত বলস পাহারা দেওযাই লঠক হলব। আলম 
এই খ্াওযার ঘলরই বসল । দকানওরকম লবপলের আাঁচ দপল ই আমায ডাকলব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 নতুন দশ রহস্য । আর্থার ক ানান ডয়েল। শালথ  কহামস্ 

32 

www.bengaliebook.com                                  স্ূচিপত্র 
 

 

কযালেন দপাড-খ্াওযা দসলনক। শত্রু পলরলবলিত অলনক পলরলবলশই আল  রাত 
কালটলযল ন। কালজর দ াকলটলক খ্াবার ও পানীয আনলত বল  ফ্াযারলপ্ল্লস আগুন 
জ্বাল লয লতলন আরালম রাত কাটাবার বযবস্থা কলর দফ্ ল ন। বালতোলনর েশটা 
দমামবালতই জ্বা াল ন। ফ্াযারলপ্ল্স দেলক কাঠ জু ার  ন্ধ আর নী  দর্াাঁযা দবলরলয 
আসল । জান ার কাল  ল লয দেখ্ল ন, চাাঁে আবার দমলঘর আডাল  চল  দ ল । দঝলপ 
বৃলি এলসল । হাওযায দশালশাাঁ শব্দ। 
 
এরই মলর্য খ্াবার ও পানীয এলস দ  । সারালেলনর র্কল র পর কযালেন ক্লান্ত ও 
কু্ষর্াতধ। সুতরাং তল াযার, দহ লমট ও দবল্টসুিু লরি িার খু্ল  একটা দচযালরর ওপর 
দরলখ্ লতলন খ্াওযা দসলর লনল ন। তারপর পানীলযর দ  াসটা সামলন দরলখ্ একটা চুরুট 
র্লরলয দচযারটা লপ নলেলক দহল লয আরাম কলর বসল ন। 
 
দমামবালতর আল ার বৃলির বাইলর এই লবশা  খ্াওযার ঘলরর অনযানয অংশ আল া াযায 
দকমন রহসযময  া ল  । েুলটা দেযাল  কাল া কালঠর পযালন  আর েুলটা লেলক পরো 
দঝা ালনা–তালত লশকালরর  লব। ফ্াযার দপ্ল্লসর ওপর দবশ কটা পালরবালরক লশল্ড রাখ্া–
প্রলতলটর ওপর ক্রশ 
 
আল র প্রজলন্মর চারজন কাউলির লবশা  অলয  দপলিং ঝু ল  ফ্াযারলপ্ল্লসর 
উ লটালেলকর দেওযাল । প্রলতযলকরই নাক বাজপালখ্র দঠাাঁলটর মলতা আর মুখ্মণ্ডল  
এক র্রলনর উগ্রতা। চারজনলক প্রায একইরকম দেখ্লত। দপাশালকর তফ্াত  াডা 
তালের আ াোিালব দচনা কলঠন। এই চারজলনর  লব দেখ্লত-দেখ্লত ঘলরর 
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আরামোযক উষ্ণতায ঘুলম দচাখ্ বুলজ এ  কযালেলনর। একটু পলরই তার মাোটা ঝুল  
পড  বুলকর ওপর। 
 
হঠাৎ একটা দ াট্ট আওযাজ শুলন কযালেন তডাক কলর উলঠ পডল ন। ঘুলমর দচালখ্ 
তার প্রেলম মলন হ  দপলিং এর একলট চলরি দযন দফ্রম দেলক দবলরলয এলস তার 
সামলন োাঁলডলযল । তারপলরই কযালেন বুঝল ন তার একহাত েূলর দটলবল র পালশ 
লবশা  দচহারার এক রক্তমাংলসর মানুষ োাঁলডলয। লস্থর, জ্ব জ্বল  েুলট দচাখ্  াডা প্রায 
মৃলতর মলতা স্তব্ধ। 
 
মানুষলটর চু  কাল া,  ালযর রং জ পাইলযর মলতা। েুতলনলত চুাঁচল া কাল া োলড। 
নাকটা বাজপালখ্র দঠাাঁলটর মত।  াল র চামডা লক ুটা কুাঁচলক দ ল , লকন্তু চওডা কাাঁর্ 
আর কবলজর হাড দেলখ্ দবাঝা যায দয বযস তাাঁর অপলরসীম শারীলরক শলক্তলক গ্রাস 
করলত পালরলন। হাত েুলটা বুলকর ওপর জলডা করা আর মুলখ্ শীত  হালস। 
 
–না, না, আপনার অরশরগুল া দখ্াাঁজার জনয কি করলবন না। কযালেন খ্াল  দচযালরর 
লেলক আডলচালখ্ তাকালতই মানুষলট বল  উঠল ন,–আপলন দবার্হয একটু অলবলবচক। 
দয বালডর দিতরটা এমন দ াল াকর্াাঁর্ার মলতা, আর দযখ্ালন এত দ াপন যাতাযালতর 
জায া আল , দসখ্ালন আপলন এত লনলিলন্ত ঘুলমালেল ন! দকমন মজা দেখু্ন দতা-আপলন 
যখ্ন খ্াওযাোওযা করল ল ন, তখ্ন আমার চলেশজন দ াক আপনার ওপর নজর 
রাখ্ল  ।…এ কী, এটা আবার কী করল ন? 
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কযালেন েু-হালত ঘুলষ পালকলয এল ালতই, আ ন্তুক ডান হালত লরি িার র্লর বাাঁ-হাত 
লেলয র্াক্কা দমলর কযালেনলক আবার দচযালর বলসলয লেল ন। 
 
–চুপ কলর বলস োকুন। আপনার দ াকজলনর বযাপালর িাবলত হলব না। ওলের বযবস্থা 
হলয দ ল । এখ্ন আর আপনার অর্ীনস্থ দকানও ে  এখ্ালন দনই। সুতরাং এখ্ন খ্াল  
লনলজর কোই িাবুন।…কী নাম আপনার? 
 
–আলম ২৪ নম্বর দপালসন দরলজলমলির কযালেন বাউম ালটধন। 
 
–দবশ িাল াই ফ্রালস বল ন দেখ্ল , অবশয একটু জামধানসু ি টান আল  উচ্চারলে। 
আশা কলর জালনন আলম দক। 
 
–আপলন এই প্রাসালের মাল ক কাউি ইউস্তাস। 
 
–লঠক র্লরল ন। আমার বালডলত এলস আমার সলে দেখ্া বা একটু কোবাতধা না হল  খু্ব 
েুিাল যর বযাপার হত। এর আল  বহু জামধান দসলনলকর সলে দযা ালযা  হলযল , লকন্তু 
এই প্রেম একজন জামধান অলফ্সালরর মুলখ্ামুলখ্ হ াম। আপনালক অলনক লক ু ব ার 
আল । 
 
কযালেন দচযালর চুপ কলর বলস রইল ন। কাউলির কো ও বযবহালরর মলর্য এমন 
একটা লক ু ল   দয কযালেন তাাঁর লশরোাঁডায একটা অজানা আশংকার লশরলশরালন দটর 
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দপল ন। তার অরশর আলশপালশ দকাোও দেখ্লত দপল ন না। তা াডা কাউলির লবশা  
আকৃলত ও শলক্তর কাল  লতলন দয লশশু, দসটা একটু আল ই কযালেন বুঝলত দপলরল ন। 
কাউি হঠাৎ মলের দবাত টা আল ার লেলক তুল  বল  উঠল ন,–ল ! ল ! লপলযর 
আপনালক এই অলতসার্ারে ওযাইনটা লেলযল । কী  জ্জার কো ব ুন দতা! না, না, 
আরও িাল া লক ু আনালনা যাক। 
 
কাউলির জযালকলটর   ার কাল  দঝা ালনা একটা হুই –দসটা লতলন বাজাল ন। দসই 
কালজর দ াকলট তৎক্ষোৎ ঘলর এলস হালজর হ । 
 
–১৫ নম্বর লবন দেলক পুলরালনা একটা িাল া ওযাইন লনলয এলসা। 
 
কাউি আলেশ দেওযার খ্ালনক পলরই লপলযর অলত সন্তপধলে একটা দবাত  লনলয এ । 
কাউি তার দেলক েুলটা গ্লাস িরল ন।। 
 
–লনন, খ্ান! আমার সংগ্রলহর সব দেলক িাল া ওযাইলনর মলর্য এলট একলট। খ্ান, 
আনন্দ কলর খ্ান। মাংস,   ো লচংলড–এসবও আল । লক ু আনাব নালক? আর একবার 
একটু িাল া কলর লডনার করুন। ব ল ন কাউি। 
 
কযালেন ঘাড দনলড অসম্মলত জানাল ন। তলব ওযাইলনর গ্লাসটা দশষ করল ন। গ্লাসটা 
আবার িলর লেলয কাউি ব ল ন, আমার বালডর সবলক ুই আপনার জনয। আপলন 
চাইল ই হ ! যাই দহাক, আপলন ওযাইনটা দখ্লত োকুন আর আপনালক আলম একটা 
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 ল্প বল ।  ল্পলট দকানও জামধান অলফ্সারলক ব ার জনয আলম বড উৎসুক ল  াম। 
আমার একমাি সন্তানলক লনলয এই ল্প। ও যুদ্ধবলন্দ হলয পা ালত ল লয মারা যায। 
 ল্পলট লবলচি এবং আপনালক আলম হ ফ্ কলর ব লত পালর, এ- ল্প আপলন জীবলন 
িু লত পারলবন না। 
 
–আমার দ ল টা বড িাল া ল   কযালেন। দ া ন্দাজ বালহনীলত অলফ্সার, ওর মালযর 
 বধ। ওর মৃতুযর খ্বর আসার এক সপ্তালহর মলর্য ওর মা মারা যান। মৃতুযর খ্বরটা 
এলনল   ওর এক সহকমধী, দয দবাঁলচ পা ালত দপলরল  । ও যা বল ল   দসটাই 
আপনালক ব লত চাই। 
 
–৪ঠা আ স্ট আমার দ ল  উইলসনবুল ধ র্রা পলড। যুদ্ধবলন্দলের কলযকটা েল  িা  
কলর জামধানরা তালের লবলিন্ন জায ায পাঠায। আমার দ ল লক পাাঁচ তালরলখ্ দয গ্রালম 
লনলয যাওযা হয, দসখ্ানকার জামধান অলফ্সার ওলের সলে িদ্র ও সেয বযবহার কলরন। 
ওই জামধান অলফ্সার আমার কু্ষর্াতধ সন্তানলক খ্াবার দেন, সলে এক দবাত  িাল া 
ওযাইনও দেন–দযমন আলম আপনালক লে াম। উলন আমার দ ল লক লনলজর বাক্স দেলক 
একটা চুরুট-ও দেন।…দনলবন নালক একটা চুরুট? 
 
কযালেন মাো ঝাাঁলকলয না ব ল ন। কাউলির মুলখ্র শীত  হালস আর জ্ব জ্বল  দচাখ্ 
দেলখ্ তার িয করল  । 
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–ওই জামধান অলফ্সার আমার দ ল র সলে খু্বই িাল া বযবহার কলরল ল ন। লকন্তু 
পলরর লেন ওলের একটা অনয গ্রালম লনলয যাওযা হয। জালনন কযালেন, েুিধা যবশত 
এই নতুন জায ার জামধান অলফ্সারলট ল   গুন্ডা প্রকৃলতর ও অতযন্ত বে। দস 
যুদ্ধবলন্দলের সলে খু্ব েুবধযবহার করত আর কারলে-অকারলে তালের অপমান করত। 
একলেন রালত তার অপমালনর লবরুলদ্ধ আমার দ ল  উলচত জবাব লেলতই ওই বেমাইশ 
জামধান অলফ্সার তার দচালখ্র ওপর ঘুলস মালর–লঠক এইরকম কলর! 
 
ঘুলষর আওযালজ সারা ঘরটা দযন ঝনঝন কলর উঠ । কযালেন বাউম ালটধলনর মাোটা 
ঝুল  পড  বুলকর ওপর আর লতলন মুলখ্ হাত চাপা লেলতই হালতর ফ্াাঁক লেলয রলক্তর 
র্ারা দবলরলয এ । কাউি আবার র্ীলরসুলস্থ তার দচযালর ল লয বসল ন। 
 
–ওই ঘুলষলত আমার দ ল র মুখ্টা লবকৃত হলয যায আর দসই পাষণ্ড জামধান তাই লনলয 
আমার দ ল লক বযে-লবদ্রূপ করত।…কযালেন, আপনালকও এখ্ন দেখ্লত দবশ হাসযকর 
 া ল । আপনালক এখ্ন দেখ্ল  আপনার কলনধ  লনিয িাবলবন দয দকাোও েুিুলম 
করলত ল লয আপলন মার দখ্লয এলসল ন। যাই দহাক,  লল্পলত আবার দফ্রা যাক। 
আমার দ ল  তখ্ন কপেধকশূনয। তাই দেলখ্ একজন েযা ু জামধান দমজর ওলক েশলট 
স্বেধমুদ্রা দকানওরকম লক ু বন্ধক  াডাই র্ার দেন। আলম দসই দমজরলক লচলন না, তাই 
এই েশলট স্বেধমুদ্রা, কযালেন, আপনার মার্যলম আলম দফ্রত লে াম–এগুল  গ্রহে করুন। 
দসই েযা ু জামধান দমজলরর কাল  আলম লচরকৃতজ্ঞ োকব। 
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–ওই গুন্ডা প্রকৃলতর অলফ্সারলট ইলতামলর্য যুদ্ধবলন্দলের লনলয একটার-পর-একটা নতুন 
জায ায যালে । আমালের বংলশর দকউ কখ্নও দকানও অপরার্ মাো নুলয সহয কলর 
না। তাই আমার দ ল র ওপর দসই পাষলণ্ডর অতযাচার চ লতই োক । দস আমার 
দ ল লক কখ্নও হাত লেলয মারত, কখ্নও  ালে মারত, আবার কখ্নও বা তার দ াাঁলফ্র 
চু  দটলন ল ডত–লঠক এইিালব, এইিালব, এইিালব। 
 
কযালেন বাউম ালটধন যন্ত্রোয  টফ্ট করলত  া ল ন। লকন্তু লবশা কায এই মানুষলটর 
ক্রমািয আঘালতর সামলন লতলন অসহায। দশলষ অর্ধলচতন ও প্রায অন্ধ অবস্থায লতলন 
যখ্ন দকানওক্রলম উলঠ োাঁডাল ন, কাউি আবার র্াক্কা দমলর তালক দসই দচযালরই 
বলসলয লেল ন। লনষ্ফ  রাল , অপমালন কযালেন ফু্াঁলপলয দকাঁলে দফ্ ল ন। 
 
–আমার দ ল টাও অপমালন এইরকমই আপনার মলতা দকাঁলে দফ্ ত। ব ল ন কাউি,-
দিলব দেখু্ন, উদ্ধত ও লনেধয শত্রুর লবরুলদ্ধ লক ু না করলত পারার অসহাযতা কী 
লনোরুে! আমার দ ল র মুলখ্র লবকৃত, রক্তাক্ত অবস্থা দেলখ্ একজন জামধান দসপাই ওর 
মুলখ্ বযালন্ডজ কলর দেয। আপনারও দেখ্ল  দচালখ্র দেলক রক্তপাত হলযল । আমার এই 
লসলের রুমা টা লেলয আপনার ক্ষতস্থানটা লক দবাঁলর্ দেব? 
 
কাউি ঝুাঁকলতই, কযালেন এক ঝটকায তার হাতটা সলরলয লেল ন। 
 
–দতামার মলতা পাষলণ্ডর অতযাচার সহয করলত পালর, লকন্তু অসহয দতামার এই িণ্ডালম। 
লবকৃত   ায দপাঁলচলয উঠল ন কযালেন। 
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কাাঁর্ ঝাাঁলকলয কাউি ব ল ন–ঘটনাগুল  আলম খ্াল  ক্রমানুসালর বল  যালে। আলম 
প্রলতজ্ঞা কলরল  াম, প্রেম দয জামধান অলফ্সালরর সলে আমার দেখ্া হলব, তালক সবলক ু 
ব ব। কত অবলর্ দযন বল ল -হযাাঁ, দসই েযা ু জামধান দসপাইলযর কো পযধন্ত। খু্বই 
খ্ারাপ  া ল  দয আপলন আমার হালতর দেলক প্রােলমক লচলকৎসাটুকুও করালত চাইল ন 
না! যাই দহাক, আমার দ ল লক এর পর পলনলরা লেন বলন্দ কলর রাখ্া হয। সবলেলক 
খ্ারাপ  া ত যখ্ন ও কুঠুলরর জান ার কাল  সলন্ধর সময চুপচাপ বলস োকত আর 
জামধান দসপাইরা ওলক লনলয বযে করত, দযন ও একটা রাস্তার কুকুর! আপলনও 
আপাতত দযিালব বলস আল ন তা লনলয বযে করা যায, তাই না?–চুপ কলর দবাস ওই 
দচযালর, কুকুর দকাোকার! 
 
–হযাাঁ, লেন পলনলরা বলন্দ োকার পর আমার দ ল  আর ওর বনু্ধ পা া । কত লবপলের 
সামলন দয ওরা পলডল  , কত কি করলত হলযল   ওলের–দসসব এখ্ন বল   াি 
দনই। ওরা কৃষলকর  দ্মলবলশ রালতর পর রাত দহাঁলট জামধানলের অলর্কৃত জায ার 
দশষপ্রালন্ত দপৌঁল  ল লযল  । মুলক্ত যখ্ন মাি আর একমাই  েূলর, তখ্ন জামধানলের এক 
টহ োরী দসনােল র হালত ওরা র্রা পলড দ  । তীলর এলস তরী দডাবা এলকই বল , 
তাই না? 
 
কাউি এবার হুইস টা েু-বার বাজাল ন। লতনজন রুক্ষেশধন চাষা-িূলষা দ াল র দ াক 
ঘলরর মলর্য চল  এ । 
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–মলন করুন, এই লতনজন আমার টহ োরী দসনা। ব ল ন কাউি,–দয জামধান 
কযালেলনর কাল  আমার দ ল  ও তার বনু্ধলক লনলয যাওযা হ , লতলন লবনা লবচালরওলের 
ফ্াাঁলসর হুকুম লেল ন। ওলের অপরার্? ওরা ফ্রালস দসলনক হওযা সলত্ত্বও দবসামলরক 
দপাশালক জামধালন অলর্কৃত জায ায র্রা পলডল । যা, ওই মাঝখ্ালনর কলডকাঠটা 
বযবহার কর, ওটা দবশ দপাক্ত আল । 
 
তারপর কযালেনলক তাাঁর দচযার দেলক উলঠলয টানলত টানলত ঘলরর মাঝখ্ালন লনলয 
যাওযা হ । তার মাোর লঠক ওপলরই ফ্াাঁস দেওযা একটা দমাটা েলড দঝা ালনা। ফ্াঁসটা 
কযালেলনর মাোর ওপর লেলয  ল লয দেওযা হ । লতলন   ায েলডর ককধশিাব অনুিব 
করলত পারল ল ন। দসই লতনজন দ াক েলডর এক প্রান্ত র্লর কাউলির আলেলশর 
অলপক্ষায রই । 
 
কযালেন বাউম ালটধলনর মুখ্ লববেধ, লকন্তু তবুও লতলন শক্ত োকার দচিা করল ল ন। হাত 
েুলটা বুলকর ওপর আডাআলড দরলখ্ লনিধলকিালব কাউলির লেলক লতলন তালকলয রইল ন। 
 
–আপলন এখ্ন মৃতুযর মুলখ্ামুলখ্। আপনার দঠাাঁট দেলখ্ই বুঝলত পারল  দয আপলন প্রােধনা 
করল ন। আমার দ ল ও মৃতুযর মুলখ্ামুলখ্ োাঁলডলয প্রােধনা কলরল  । দসইসময হঠাৎ এক 
পেস্থ জামধান অলফ্সার এলস পলডন। লতলন শুনলত পান দয আমার দ ল  ওর মালযর 
জনয প্রােধনা করল । অলফ্সার লনলজও সন্তালনর লপতা। লতলন আর সবাইলক বাইলর দযলত 
বল  েুই বলন্দর কাল  দ ল ন। আমার দ ল  ওাঁলক সবলক ু খু্ল  ব  । এও জানা  দয, 
দস তার বৃদ্ধ লপতামাতার একমাি সন্তান ও তার মা অসুস্থ। 
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দস্নহপ্রবে মহান দসই জামধান অলফ্সার তখ্নই ওর   া দেলক ফ্াাঁলসর েলডটা খু্ল  
লেল ন–দযমন আপনার েলডটাও আলম খু্ল  লে াম। তারপর উলন আমার দ ল র েুই 
 াল  পরম দস্নহিলর চুম্বন করল ন–আলমও, কযালেন, দতামালক দসইিালব চুম্বন 
কর াম। দশলষ উলন আমার দ ল লক চল  দযলত ব ল ন–দযমন আলমও দতামালক এখ্ন 
চল  দযলত ব ল । আমার দ ল  দফ্রার পলে অসুস্থ হলয মারা যায। লকন্তু কযালেন, 
দসই মহান জামধান অলফ্সালরর সমস্ত 
 
আশীবধাে দযন দতামায রক্ষা কলর। 
 
তারপলরই কযালেন বাউম ালটধন আহত, রক্তাক্ত অবস্থায, ক্ষতলচহ্ন আাঁকা মুখ্ লনলয 
ট লত ট লত কাল া প্রাসালের বাইলর দবলরলয এল ন–দঝালডা হাওযা আর বৃলিলত িরা 
দসই েুরন্ত শীলতর দিালর। 
 
The Lord of Chateau Noir  লল্পর অনুবাে 
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 যাচি়োযরর জার 
The Pot of Caviare 

 
উির লচলন বক্সার লবলদ্রাহ তখ্ন শুকলনা তৃেিূলমলত োবানল র মলতা  লডলয পডল । 
 লডলয-ল লটলয ইউলরাপীযরা দ াট-দ াট েল  তালের বাসস্থালনর কা াকাল  দকানও শক্ত 
ঘাাঁলটলত আশ্রয লনলেন। উলেশয, সীলমত সামেধয লেলয লবলদ্রাহীলের দমাকালব া কলর 
দকানওরকলম লনলজলের বাাঁলচলয রাখ্া, যতক্ষে না উদ্ধারকারী ে  এলস দপৌঁল ায। বক্সার 
লবলদ্রাহীলের অমানুলষক লনিুরতার কালহলন এতই প্রচল ত দয, তালের হালত জীবন্ত র্রা 
পডল  িযংকর পলরেলত অলনবাযধ,–একো সবাই জালন। 
 
কলযকজন ইউলরাপীলযর একলট দ াট ে  উির লচলন ইচাও বল  একলট জায ায একটা 
ঘাাঁলটলত চারলেন হ  আশ্রয লনলযল ন। খ্ােয, অরশর সবই প্রায ফু্লরলয এলসল । পঞ্চাশ 
মাই  েূলর সমুদ্রতট। দসখ্ালন ইউলরাপীয দসনালের একটা দ াট ঘাাঁলট আল । দসই 
দসনযে  এলস উদ্ধার করলব এই আশায অবরুদ্ধ ইউলরাপীয কজন অর্ীর আগ্রলহ 
অলপক্ষারত। 
 
অবরুদ্ধলের েল  আল ন কলযকজন ইউলরালপযান, একজন আলমলরকান ও কলযকজন 
দর কমধী যাাঁরা দেলশ লিস্টান। এই দ াট েল র দনতা একজন জামধান কলনধ  দেস ার। 
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লবলদ্রাহীরা র্ীলর র্ীলর এল লয আসল । ঘাাঁলটর িাো দেওযাল র  ালযর দ াট-দঘাট 
দফ্াকলরর মর্য লেলয মালঝ মালঝই গুল  চা ালে এই ে লট। এতক্ষলে একটা বযাপার 
পলরষ্কার হলয দ ল । এাঁলের কাল  দয অরশর ও রসে আল । তালত হাম াকারীলের 
আর একলেলনর দবলশ দঠলকলয রাখ্া যালব না। সুতরাং একলেলনর মলর্যই উদ্ধারকারীরা 
এলস দপৌঁ লব, এই আশায দবাঁলচ োকা  াডা এাঁলের আর দকানও উপায ল   না। 
মে বার রাত পযধন্ত সকল ই দমাটামুলট লনলিত দয উদ্ধালরর একটা বযবস্থা হলবই। 
 
লকন্তু বুর্বার সকা  দেলক তালের আশায ও লবশ্বালস একটু লচড র্র । পাহাড দেলক 
নীলচ সমুদ্র অবলর্ ঢা ু জলমলত দকানও ইউলরাপীয দসনার লচহ্ন দনই। অনযলেলক 
লবলদ্রাহীরা লবরামহীন লচৎকার করলত করলত ক্রমা ত এল লয আসল । তালের মুখ্িলে 
িযংকর ও লনিুর। ফ্লরন সালিধলসর এক কমধচারী এইেল , তার লশকালরর বনু্দক দেলক 
মালঝ মালঝই লবলদ্রাহীলের লেলক গুল   ুডল । দয-দকানও সমলয লবলদ্রাহীলের দকউ 
একজন লনাঃশলব্দ তলরাযা  হালত িাো দেওযা  টপলক ঘাাঁলটলত ঢুলক পডলত পালর। 
 
বুর্বার সলন্ধলব ায এই পলরলস্থলতলত েল র সকল ই একটু হতাশ হলয পডল ন। 
 
অবরুদ্ধ এই কলট মানুলষর মলতা কলনধ  দেস ালরর মুলখ্ অবশয উলিল র  াপ দনই, 
লকন্তু তার মলন পাষালের দবাঝ। দর ওলযর অলফ্সার র যা স্টন আত্মীযস্বজনলক লবোযী 
লচলঠ ল লখ্ল ন। কীট-পতলের লবষলয  লবষোরত লবজ্ঞানী বৃদ্ধ প্রলফ্সর মাসধার নীরব ও 
লচন্তামগ্ন। যুবক এইেল -ও তার সহজাত চপ তা হালরলয দফ্ল ল । মলহ ারাই দকব  
শান্ত ও লস্থর। তালের মলর্য আল ন স্কলটশ লমশলনর নাসধ লমস লসনলক্লযার, লমলসস 
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পযাটারসন ও তার দমলয দজলস। ফ্রালস লমশলনর ফ্াোর লপলযর-ও শান্ত। আর আল ন 
স্কলটশ লমশলনর লমাঃ পযাটারসন–লিস্টর্লমধর নীলত ত বযাপালর ফ্াোর লপলযর-এর সলে 
যার সম্পকধ আোয-কাাঁচক ায। েুজলনই কলরলডালর পাযচালর করল ন। 
 
বুর্বার রাতটা দশষ পযধন্ত লবনা সমসযায দকলট দ  । বৃহেলতবালরর সকা টা ল   
উজ্জ্ব  ও মলনারম। েূলর একটা বনু্দলকর আওযাজ দশানা দ  । তার পলরই েূর দেলক 
দক দযন দজালর দচাঁলচলয ব  –সবাই আনলন্দ োলকা, সাহাযয আসলত আর দেলর দনই। 
মলন হ  ঘণ্টাখ্ালনলকর মলর্যই সমুদ্রতলটর দসই উদ্ধারকারী দসনাে  এলস দপৌঁ লব। 
এলেলক কাতুধজ প্রায দশষ। আর্লপটা খ্াবালরর বরাে আরও কম হওযার আশঙ্কা। লকন্তু 
এখ্ন আর উলিল র দকানও কারে দনই। দমলঘর ফ্াাঁলক জীবলনর এক ঝ ক লবেুযৎ 
দেখ্া যালে। সকল ই উৎফু্ে আর প্র  ি হলয উলঠল ন। সবাই জড হল ন খ্াবার 
দটলবল । এইেল  দচাঁলচলয উঠ ,–প্রলফ্সর, আপনার কযালিযালরর জারটা দকাোয? ওটা 
খু্ ুন, সবাই লমল  দসল লব্রট করা যাক। 
 
কলনধ  দেস ারও ব ল ন,–লঠকই দতা! এই আনলন্দর সময কযালিযারই উপযুক্ত 
খ্াবার।। 
 
মলহ ারাও সকল  কযালিযার দখ্লত চাইল ন। 
 
বযাপারটা আর লক ুই নয। লবলদ্রাহ শুরু হওযার কলযকলেন আল  কযাল লফ্ালনধযা দেলক 
প্রলফ্সর মাসধালরর জনয লক ু লজলনস এলসল  । তার মলর্য ল   এক জার কযালিযার 
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আর লতন দবাত  োলম ওযাইন। সবাই লঠক কলরল ল ন দয লবপে দকলট দ ল  এগুল  
সিযবহার করা হলব। বাইলরর গুল র আওযাজ এখ্ন সেীলতর মলতা মরু্র  া ল  –দকন 
না গুল  চা ালে  উদ্ধারকারীরা। সুতরাং বালস রুলটর সলে দসই মহাঘধ কযালিযার 
খ্াওযার এই দতা উপযুক্ত সময। 
 
লকন্তু প্রলফ্সর মাো নাডল ন, মুলখ্ রহসযময হালস। ব ল ন,–ওটা পলর খ্াওযা যালব। 
উদ্ধারকারী েল র এখ্ালন দপৌঁ লত আরও অলনক সময  া লব। 
 
তখ্ন দর ওলয কমধচারী, দ াটখ্ালটা দচহারা র যা স্টন ব ল ন,–ওরা এখ্ন মাি েশ 
মাই  েূলর আল । লডনালরর আল ই এখ্ালন এলস পডলব। 
 
এইসব আল াচনার মলর্য এইেল  বল  উঠ , লবলদ্রাহীলের দতা আলগ্নযার ব লত লক ু 
দনই। আমালের দসনযরা ওলের উলডলয লেলয একু্ষলন চল  আসলব। সুতরাং, প্রলফ্সর, 
কযালিযারটা দবর করুন না! 
 
লকন্তু প্রলফ্সর তার লসদ্ধালন্ত অনড। ব ল ন, না। অন্তত লডনার পযধন্ত অলপক্ষা করা 
যাক। 
 
লমাঃ পযাটারসনও ব ল ন, উদ্ধারকারীলের প্রলত আমালের কৃতজ্ঞতা জানালত তালের 
িাল ািালব আপযাযন করা উলচত। লডনালরর সময তালের সলে সবাই লমল  কযালিযারটা 
খ্াওযা যালব। 
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এই লসদ্ধান্ত সবাইলযরই মনাঃপূত হ । দকউ আর তারপর কযালিযালরর কো তু ল ন 
না। 
 
পযাটারসন ব ল ন,–আো প্রলফ্সার, আপলন দতা আল ও এইরকমিালব একবার আটলক 
পলডল ল ন। ব ুন না দসই অলিজ্ঞতার কো! 
 
 ম্ভীরিালব প্রলফ্সর ব ল ন,–দসটা আঠালরালশা উননিই সাল র কো। তখ্ন আলম 
েলক্ষে লচলনর সুং-দটাং এ ল  াম। 
 
ফ্াোর লপলযর লজল যস করল ন, কীিালব আপনারা মুক্ত হলযল ল ন? 
 
প্রলফ্সলরর ক্লান্ত মুলখ্র ওপর দযন কাল া  াযা পড , আমরা মুলক্ত পাইলন। 
 
–তার মালন লবলদ্রাহীরা জায াটা েখ্  কলর দনয? 
 
–হযাাঁ। 
 
–আর আপলন দবাঁলচ রইল ন? 
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–কীটপতে লনলয  লবষো করা  াডাও দপশায আলম ডাক্তার। অলনলকই আহত হলযল   
তালের লচলকৎসা করার জনয ওরা আমায প্রালে মালরলন। 
 
–আর সকল র কী হ ? প্রলফ্সর উির লেল ন না, লকন্তু তার লনষ্প্রি দচালখ্র ওপর 
লবিীলষকার  াযা দেলখ্ মলহ ারাও অজানা আতলঙ্ক লশউলর উঠল ন। 
 
ফ্াোর লপলযর ব ল ন,-োক! োক! লক ু ব লত হলব না। আমালের ওই মমধালন্তক 
অলিজ্ঞতার বযাপালর জানলত চাওযা লঠক হযলন। 
 
প্রলফ্সর র্ীলর-র্ীলর ব ল ন,–এসব কো না জানাই িাল া।…ওই শুনুন, খু্ব কাল ই 
মলন হয বনু্দক চা ালনা হলে। 
 
সবাই দচযার দ লড উলঠ বাইলর চল  দ ল ন বযাপারটা কী হলে দেখ্লত। িৃলতযরা এলস 
খ্াওযার দটলব  পলরষ্কার কলর লে । লকন্তু বৃদ্ধ প্রলফ্সর দটলবল র কাল ই বলস রইল ন–
সাো চুল  ঢাকা মাোটা েু-হালত র্লর। অতীলতর দসই িযাবহ অলিজ্ঞাতর িৃলত তালক 
দবার্হয গ্রাস কলরল । বাইলর বনু্দলকর আওযাজ দেলম দ ল ও লতলন তা বুঝলত 
পারল ন না। 
 
দসই সময মুলখ্ লনলিন্ত হালস লনলয ঘলর ঢুকল ন কলনধ  দেস ার। েু-হাত ঘষলত-ঘষলত 
ব ল ন, জামধালনর কাইজার লনিযই খু্লশ হলবন। অবশযই আলম একটা বীরচক্র পাব। 
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বাল ধলনর কা লজ দ খ্া হলব-কলনধ  দেস ালরর দনতৃলত্ব অল্প কলযকজলনর একটা দ াট্ট 
ে  কীিালব এই িযঙ্কর লবলদ্রাহীলের দমাকালব া কলরল । 
 
প্রলফ্সর লনরাসক্তিালব ব ল ন, আমার েীঘধ জীবলন আলম িাল যর এত অদু্ভত দখ্ া 
দেলখ্ল  দয, প্রকৃত পলরলস্থলত না দজলন আলম খু্লশও হই না, েুাঃলখ্তও হই না। লকন্তু 
আপলন ব ুন বযাপারটা কী। 
 
পাইপ র্লরলয দবলতর দচযালর পা  লডলয বলস কলনধ  ব ল ন,–উদ্ধারকারীরা এলস পড  
বল । গুল র আওযাজ আর দশানা যালে না। তার মালন লবলদ্রাহীলের প্রলতলরার্ দশষ। 
এইেল লক বল  দরলখ্ল , উদ্ধারকারীলের দেখ্লত দপল ই ও লতনবার গুল   ুডলব; তখ্ন 
আমরা দবলরলয আসব। 
 
একটু পলর কলনধ  ব ল ন,–আো প্রলফ্সর এখ্ন দতা এখ্ালন মলহ ারা বা অনয দকউ 
দনই। সুং-টাং-এর ঘটনাটা ব ুন না আমালক। 
 
–দস অলিজ্ঞতা লবিীলষকায িরা। 
 
–না, আলম অনয কারলে জানলত চাইল । এই দয এখ্ালন আমরা শত্রুলের দকানওরকলম 
আটলক লনলজলের বাাঁলচলয দরলখ্ল , সুং-দটাং-এ লক এরকম লক ু করা দযত না? 
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–সবলক ুই করা হলযল  । খ্াল  িু  হলযল   একটা বযাপালর। লবলদ্রাহীলের হালত 
মলহ ালের পলড যাওযা। আল  বুঝলত পারল  ওলের হালত র্রা পডার আল  আলম 
লনলজই মলহ ালের হতযা করতাম। জালনন, ওই ঘটনার পলর আলম আজ পযধন্ত দকানও 
রালত শালন্তলত ঘুলমালত পালরলন। আমালক ওরা একটা দপা -এ দবাঁলর্ দরলখ্ আমার 
দচালখ্র আলশপালশ এমনিালব কাটা লবাঁলর্লয লেলযল   দয আলম দযন দচাখ্ বন্ধ না করলত 
পালর। মলহ ালের ওপর দসই অমানুলষক অতযাচার লনরুপাযিালব দেখ্লত-দেখ্লত আলম 
িাবল  াম দয মাি কলযকটা টযাবল লটর সাহালযয সমূ্পেধ দবেনাহীন মৃতুয উপহার লেলয 
ওই মলহ ালের দসই অতযাচার দেলক বাাঁচালত পালরলন দকন। এই পালপর জনয ি বালনর 
কাল  জবাবলেলহ করলত আলম প্রস্তুত। এইরকম ঘটনা আবার হল  যলে মলহ ালের হতযা 
না কলর লবলদ্রাহীলের হালত দ লড লেই, তা হল  নরলকও আমার স্থান হলব না। 
 
কলনধ  প্রলফ্সালরর হাত দচলপ র্লর ব ল ন, আপলন লঠকই বল ল ন। এখ্ালনও যলে 
আমরা শত্রুলের কবল  পডতাম, তা হল  আপনারই লসদ্ধান্ত অনুযাযী ওই বযবস্থা করলত 
হত।…লকন্তু এইেল র বনু্দলকর আওযাজ এখ্নও শুনলত পালে না দকন? দেলখ্ আলস কী 
বযাপার। 
 
এরপর অলনকক্ষে দকলট দ  । প্রলফ্সর চুপচাপ বলস আল ন। না দকানও বনু্দলকর 
আওযাজ, না উদ্ধারকারীলের আ মনবাতধা। বার্য হলয লতলন লনলজই উলঠ বাইলর দেখ্লত 
যালবন, এমনসময ঘলর ঢুকল ন কলনধ  দেস ার মুখ্  াইলযর মলতা সাো। বুকটা 
হাপলরর মলতা ওঠানামা করল । কলযক দঢাক ব্রযালন্ড দখ্লয কলনধ  ব ল ন,–সবধনাশ 
হলযল । লবলদ্রাহীরা উদ্ধারকারীলের আটলক লেলযল । উদ্ধারকারীলের দ া াবারুেও প্রায 
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দশষ। আ ামী লতনলেলনর মলর্য ওলের এখ্ালন আসার দকানও সম্ভাবনা দনই। লব্রলটশ 
কলমালডার ওযাইন্ডহযাম একজন স্থানীয দসপাইলক লেলয এই খ্বর পালঠলযল ন। গুরুতর 
আহত ওই দসপাই আমায সবলক ু ব  । আপাতত আলম আর আপলন  াডা এই 
বযাপারলট দকউ জালন না। 
 
–দসই দসপাইটা দকাোয? 
 
–অলতলরক্ত রক্তক্ষরলের জনয দস এইমাি মারা দ  ।  াশটা দ লটর কাল ই পলড আল । 
 
–দকউ ওলক দেলখ্ল  লক? 
 
–এইেল  হযলতা দেলখ্ োকলব। দসলক্ষলি পুলরা বযাপারটাই আমালের েল র সবাই 
দজলন যালব। আমালের হালত েু-এক ঘণ্টার দবলশ সময দনই। লবলদ্রাহীরা তার মলর্যই 
এলস এই ঘাাঁলট েখ্  কলর দনলব আর আমরা বলন্দ হব। 
 
–আমালের লক দকানও আশাই দনই? 
 
–লবনু্দমাি না। 
 
হঠাৎ তখ্ন ঘলরর মলর্য েল র পুরুলষরা সকল  ঢুলক পডল ন। সবালযর এক প্রশ্ন, 
কলনধ , আপনার কাল  লক লক ু খ্বর আল ? 
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কলনধ  জবাব দেওযার আল ই প্রলফ্সর ব ল ন, সবলক ু লঠক আল । উদ্ধারকারীরা 
আপাতত একটু আটলক পলডল  কা  দিালরই দপৌঁল  যালব। লবপলের দকানও আশঙ্কা 
দনই। 
 
খু্লশলত ঝ ম  কলর উঠ  সকল র মুখ্। কলনধ  তবুও প্রলতযকলক সাবর্ান োকলত ও 
লনলজর লনলজর পাহারার জায ায লফ্লর দযলত ব ল ন। সবাই চল  দ ল  কলনধ  
প্রলফ্সালরর লেলক তাকাল ন। েৃলির অেধ পলরষ্কার : এখ্ন সবলক ুই আপনার হালত। 
প্রলফ্সলরর মুলখ্ সামানয হালস– লক ুটা লবষালের, লক ুটা কালঠলনযর। 
 
পুলরা েুপুরটা কাট  লনস্তব্ধতায। কলনধ  বুঝলত পারল ন দয, লবলদ্রাহীরা চুপচাপ দতলর 
হলয এখ্ন অলন্তম আক্রমলের অলপক্ষায। লকন্তু েল র আর সকল  িাব  দয, লবলদ্রাহীরা 
এতক্ষলে সমূ্পেধিালব পরািূত হলযল । 
 
সান্ধয আহালরর জলনয েল র সবাই দটলবল  এল ন। সবাই খু্লশলত ড ম । প্রেলমই 
োলম ওযাইলনর লতনলট দবাত  দখ্া া হ । তারপলর দসই লবখ্যাত, মহাঘধ কযালিযালরর 
জারটা। জারটা দবশ বড–সবাই বড এক চামচ কলর কযালিযার দনওযার পলরও 
অলনকটা কযালিযার রই । র যা স্টন আর এইেল  আরও এক চামচ কলর লনল ন। 
প্রলফ্সর ও কলনধ  পরেলরর লেলক অেধপূেধ েৃলি লবলনময কলর এক চামচ কলর 
কযালিযার লনল ন। মলহ ারাও আনন্দ কলর দখ্লত  া ল ন। লন  না খ্াল  লমস 
পযাটারসন–কযালিযালরর দনানতা ঋজাল া স্বাে তার িাল া  াল  না। 
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প্রলফ্সলরর অলনক অনুলরালর্ও লমস পযাটারসন যখ্ন কযালিযার দখ্  না, তখ্ন হঠাৎ 
খ্ালনকটা উলিলজত হলয প্রলফ্সর ব ল ন,–আজ রালত কযালিযার না খ্াওযাটা দস্রফ্ 
দবাকালম। 
 
পলরলস্থলত সাম াল ন মা লমলসস পযাটারসন। উলন দমলযর দপ্ল্লটর কযালিযারটুকু  ুলর লেলয 
দচাঁল  লনলজর দপ্ল্লট তুল  লনল ন। ব ল ন,–প্রলফ্সর, এবার দতা আপলন খু্লশ? 
 
প্রলফ্সর লকন্তু দমালটই খু্লশ হল ন না। হঠাৎ দকানও বার্ার সমু্মখ্ীন হল  মানুলষর মলন 
দয লবরলক্ত দমশালনা হতাশার অনুিূলত হয, তাাঁর মুলখ্র িাব অলনকটা দসইরকম। 
 
সবাই জলমলয  ল্প করলত  া ল ন। এখ্ান দেলক মুলক্তর পলর দক কী করলবন–দসই 
লনলয আল াচনা চ লত  া  । ফ্াোর লপলযর লচলনর অনয শহলর যালবন আর একটা 
লমশন  ডলত। লমাঃ পযাটারসন মাস লতলনলকর জনয লফ্রলবন স্কট যালন্ড-দমলযর জনয পাি 
খু্াঁজলত। 
 
নাসধ লমস লসনলক্লযার ব ল ন,–এই র্কল র পর সকল রই একটু লবশ্রাম েরকার। 
দেখু্ন না, আমার শরীরটা কীরকম করল  কালনর মলর্য দযন অসংখ্য লঝাঁলঝ দপাকা 
ডাকল । 
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এইেল  ব  , আলর! আমারও দতা তাই হলে। দযন বড একটা নী  মাল  কালনর মলর্য 
ঢুলক োপাোলপ করল । যাই দহাক, এখ্ান দেলক আলম লপলকং-এ চল  যাব িাবল । 
র যা স্টন, দতামার কী প্ল্যান? 
 
–আলম দতা মৃতুয লনলিত দজলন বনু্ধবান্ধব ও আত্মীযলের লচলঠ ল লখ্ দফ্ল ল  াম। শুরু্ 
লচলঠগুল া ডালক দেওযা হযলন। ওগুল ালক িৃলতলচহ্ন লহলসলব লনলজর কাল  রাখ্ব-মৃতুযর 
দোরল াডা দেলক লফ্লর আসার িৃলত। আর িাবল । দকানও দরৌলদ্রাজু  জায ায ল লয 
লক ুলেন  ুলট কাটাব। 
 
এইেল  ব  , কী হ  কলনধ ? আপনালক দকমন দযন লস্রযমাে  া ল ! 
 
–না, না, আলম লঠক আল । 
 
–আসুন, আমরা সকল  কলনধল র স্বাস্থয কামনা কলর। ওাঁর জলনযই আমরা আজ এই 
পরীক্ষায সফ্  হলযল । 
 
সবাই উলঠ োাঁলডলয ওযাইলনর গ্লাস উাঁচু কলর কলনধ লক র্নযবাে জানাল ন। 
 
কলনধ  ব ল ন, আলম যোসার্য কলরল । আজলক যলে আমরা লনলজলের বাাঁচালত বযেধ 
হতাম, তা হল ও আপনারা আমালক দোষ লেলত পারলতন না। 
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লমাঃ পযাটারসন ব ল ন,-কলনধ , আমালের সকল র পক্ষ দেলকও কী! র যা স্টলনর কী 
হ ? 
 
হাতেুলটা বুলকর ওপর আডাআলড দরলখ্ মাো ঝুাঁলকলয  িীর ঘুলম মগ্ন বযা স্টন। 
 
প্রলফ্সর তাডাতালড বল  উঠল ন,–লচন্তার লক ু দনই। আমালের সবাইলযর দয অবস্থা, 
তালত ক্লালন্তর জলনয ওরকম দনলতলয পডা অস্বািালবক লক ু নয। লবলশষত আজ রালত। 
 
লমলসস পযাটারসন ব ল ন,–আমারও িীষে ঘুম পালে। মাো তুল  রাখ্লত পারল  না। 
ব লত-ব লতই দচযালর দহ ান লেলয দচাখ্ বুঝল ন লতলন। 
 
লমাঃ পযাটারসন ব ল ন,–এইরকম ওর কখ্নও হযলন– আিযধ! খ্াওযার দটলবল ই ঘুলমলয 
পড । লকন্তু ঘলরর দিতরটা দকমন দযন বদ্ধ  া ল । আর খু্ব  রম  া ল । আলমও 
আজ তাডাতালড শুলয পডব। 
 
এইেল  লকন্তু ফু্লতধলত বকবক কলরই যালে । হালত ওযাইলনর গ্লাসটা লনলয োাঁলডলয 
সবাইলক ব  ,–আসুন, সবাই লমল  আর একটু ওযাইন দখ্লয  ানটান কলর। এক সপ্তাহ 
র্লর আমরা লবলিন্ন দেলশর দ াক হলযও বনু্ধর মলতা দেলকল , পরেরলক জানার সুলযা  
দপলযল । কলনধ  জামধালনর প্রলতলনলর্। ফ্াোর লপলযর ফ্রালের। প্রলফ্সর আলমলরকার 
দ াক। আলম আর র যা স্টন লব্রলটলনর। আর এই মলহ ারা এই লবপলের লেলন এাঁরা 
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ল ল ন করুো ও সহনশী তার প্রলতমূলতধ। আসুন, মলহ ালের স্বাস্থয কামনা কলর 
ওযাইলন চুমুক লেই। আলর! এ কী! কলনধ লক দেখু্ন! উলন ঘুলমলয পলডল ন। 
 
কো ব লত-ব লতই এইেল র হাত দেলক গ্লাসটা পলড। দ   আর ও লবডলবড কলর কী 
ব লত-ব লত র্পাস কলর দচযালর বলস পড । নাসধ লমস লসনলক্লযারও মূ াহত ফু্ল র 
মলতা দচযালরর হাতল র লেলক ঝুাঁলক বলস–দকানও সাড দনই। 
 
লমাঃ পযাটারসন হঠাৎ উলঠ পলড চারলেলক তালকলয দমলযলক ব ল ন,–দজলস, বযাপারটা 
দকমন অস্বািালবক না। সকল ই দকন এলক-এলক ঘুলমলয পডল ? ওই েযালখ্া, ফ্াোর 
লপলযরও লনদ্রামগ্ন। দজলস, দতামার মালযর  া এত ঠান্ডা দকন? ও লক ঘুলমালে? না লক 
মারা দ ল ? দক দকাোয আ -জান াগুল াও খু্ল  োও! 
 
জান ার লেলক ট লত ট লত এল লয ল লয মাঝপলে হাাঁটু মুলড মুখ্ েুবলড পলড দ ল ন 
লমাঃ পযাটারসন। 
 
আতলঙ্ক লবহ্ব  লমস পযাটারসন চারলেলক  ডালনা লনষ্পন্দ দেহগুল ার লেলক তালকলয 
ব  ,–প্রলফ্সর মাসধার! কী হলযল  ব ুন দতা? এরা লক মৃতুযর লেলক এল লয যালে? না-
না, মলন হলে সকল ই মারা দ ল । 
 
বৃদ্ধ প্রলফ্সলরর দচালখ্ও তখ্ন মৃতুযর অন্ধকার ঘলনলয এলসল । তা সলত্ত্বও প্রব  
ইোশলক্তর দজালর দকানওরকলম োাঁলডলয উলঠ জলডলয-জলডলয ব ল ন,–দজলস, দতামালক 
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এসব লক ুই দেখ্লত হত না। শরীর বা মলন দকানও দবেনা বা যন্ত্রো হত না। 
সাযানাইড! কযালিযালর লমলশলয লেলযল  াম। লকন্তু তুলম লক ুলতই দখ্ল  না। 
 
আতলঙ্ক লবস্ফালরত দচালখ্ প্রলফ্সলরর লেলক তালকলয লপল ালত-লপল ালত দজলস ব  , 
শযতান! রাক্ষস! তুলম ওলের সবাইলক লবষ খ্াইলয ! 
 
–না, না, আলম ওলের বাাঁলচলযল । তুলম দতা লবলদ্রাহীলের জালনা না–তারা কী িযানক! 
আর এক ঘণ্টার মলর্যই আমরা ওলের হালত র্রা পডতাম। এলসা, এখ্ন দখ্লয নাও 
একটু কযালিযার। 
 
ঘলরর জান ার বাইলরই এমন সময গুল র আওযাজ দশানা দ  । 
 
–ওই দশালনা! ওরা এলস পলডল । তাডাতালড কলরা। এখ্নও ওলের হাত দেলক রক্ষা 
দপলত পালরা। 
 
লকন্তু প্রলফ্সলরর পুলরা কো দশানার আল ই দজলস অজ্ঞান হলয পলড দ  । বৃদ্ধ প্রলফ্সর 
কান দপলত বাইলরর আওযাজ শুনলত  া ল ন। লকন্তু, দহ ি বান, এ কীলসর আওযাজ 
শুনল ? আলম লক পা   হলয দ  াম? না লক এ লবষলক্রযার ফ্ ? এ দতা 
ইউলরালপযানলের জযধ্বলন দশানা যালে! ইংলরলজলত দকউ লনলেধশ লেলে। না, সলন্দলহর 
আর দকানও অবকাশ দনই। দকানও অলবশ্বাসয উপালয আশাতীতিালব উদ্ধারকারীরা এলস 
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পলডল । হতাশায েু-হাত ওপলর তুল  প্রলফ্সর মাসধার আতধনাে কলর উঠল ন,–হায 
ঈশ্বর! এ আলম কী কর াম! 
 
. 
 
কলমালডার ওযাইল্ডহযাম-ই প্রেম ঢুকল ন দসই মৃতুযপুরীলত। খ্াওযার দটলবল র চারলেলক 
লনেন্দ সাো চামডার লক ু মানুষ। দকব মাি একলট দমলয সামানয দ াোলনর মলতা 
আওযাজ করল  আর একটু দযন নডাচডা করল । ঘলরর মলর্য এমন একজনও দনই দয 
সবলেলক গুরুত্বপূেধ দশষ কাজলট করলত পালর। তখ্নই বাকরুদ্ধ কলমালডার দেখ্ল ন দয 
পাকা চুল  ঢাকা মাো দটলব  দেলক তুল  এক মুহূলতধর জনয ট লত-ট লত উলঠ 
োাঁডাল ন প্রলফ্সর মাসধার। তার   া দেলক দকানওরকলম একটা ঘডঘলড আওযাজ 
দবলরা –সাবর্ান! ি বালনর দোহাই! ওই কযালিযার দ াাঁলবন না! 
 
তার পলরই ঢল  পডল ন প্রলফ্সর। সমূ্পেধ হ  মরে বৃি। 
 
The Pot of Caviare  লল্পর অনুবাে 
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ঘটনাচট 
How it happened 

 
পরল াক ত আত্মার সলে প্ল্যানলচলটর মার্যলম দযা ালযা  করার সময এই ঘটনালট 
শুলনল  াম। প্ল্যানলচলটর লমলডযম দয িালব ঘটনালট বল  দ   , হুবহু দসইিালব বেধনা 
করল  : 
 
দসলেন রালতর লক ু ঘটনা আমার পলরষ্কার মলন আল , আবার লক ু ঘটনা দযন অেি 
স্বলের মলতা। তাই লঠক কী হলযল  , তা গুল লয ব া দবশ কলঠন। দযমন, দকন দসলেন 
 ন্ডলন ল লযল  াম আর দকনই বা অত রালত  ন্ডন দেলক লফ্রল  াম, তা লঠক মলন 
পডল  না।  ন্ডলন আল  যতবার দ ল , দসলেলনর  ন্ডন যািাটাও দযন দসগুল ার সলে 
লমলশ তা ল া  পালকলয দ ল । তলব রালত দসই দ াট্ট গ্রালমর দস্টশলন নামার পর দেলক 
সবলক ু আমার েি মলন আল —প্রলতলট মুহূতধ। 
 
দেন দেলক দনলম প্ল্যাটফ্মধ র্লর হাাঁটলত হাাঁটলত দস্টশলনর ঘলডলত দেখ্ াম রাত সালড 
এ ালরাটা বালজ। িাব াম, বালড দযলত দযলত হযলতা রাত বালরাটা দবলজ যালব। 
দস্টশলনর বাইলর এলস দেখ্ াম বড দমাটর  ালডটা আমার জনয অলপক্ষা করল । 
ঝকঝলক দপতল র পাটধস আর দজারাল া দহড াইলটর জনয অন্ধকালরর মলর্যও  ালডটা 
সহলজই দচালখ্ পড ।  ালডটার দডল িালর দপলযল  দসই লেনই। লিশ অশ্বশলক্তর 
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ইলঞ্জনওযা া বরাবার  ালড। আমার োইিার পালকধনসলক লজল যস কর াম, ালডটা দকমন 
চ ল ? 
 
ও ব  ,–িীষে িাল া। 
 
–আলম একটু চাল লয দেখ্ব? এই বল  আলম োইিালরর আসলন বলস পড াম। 
 
–সযর, এই  ালডর ল যারগুল া একটু অনয র্রলনর। এই রালত আর আপনালক চা ালত 
হলব না। আলমই চা াই। ব   পালকধনস্। 
 
–না-না! আলমই চা াব। এই বল   ালড স্টাটধ কলর লে াম। আমার বালড দস্টশন দেলক 
পাাঁচ মাই  েূলর। 
 
ল যার বে ালনার পদ্ধলতটা একটু অনযরকলমর হল ও আমার বযাপারটা কলঠন বল  মলন 
হ  না। রালতর অন্ধকালর নতুন  ালড লনলয এইরকম পরীক্ষা-লনরীক্ষা করাটা যলেও 
সমূ্পেধ দবাকালম, তবু মলন হ , মালঝ মালঝ এইরকম দবাকালম করল  ক্ষলত কী। তা 
 াডা, সব লনবুধলদ্ধতারই দতা আর ফ্  খ্ারাপ হয না। 
 
দক্লস্টা  লহ  পযধন্ত িাল াই চা া াম। লকন্তু এর পলরর দেডমাই  রাস্তার বেনাম আল  
সারা দেলশ-–শুরু্ চডাইটা খ্াডা বল  নয, লতনলট লবপজ্জনক বাাঁকও আল । এই পাহাডটা 
দপলরাল ই আমার বালড। 
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পাহাডটার মাো দেলক নীলচ নামার সময সমসযা শুরু হ । দবশ দ্রুত  লতলত চ ল   
 ালডটা। হঠাৎ িাব াম, ল যালর না লেলয  ালডটা লনউোল  উিাইলযর রাস্তা লেলয চাল লয 
লনলয যাব। লকন্তু  ালডটালক লনউোল  আনা দ   না। শুরু্ তাই নয,  ালডটা টপ ল যালরই 
দফ্াঁলস রই । উিাইলযর রাস্তায ঝলডর দবল  নামল   ালড, বাাঁকগুল া আসলব এলক 
এলক। 
 
সুতরাং  ালডটা লনযন্ত্রলে রাখ্ার জনয দব্রক কষ াম লকন্তু দব্রক  া   না। তালতও 
ঘাবডাইলন। লকন্তু এর পর হযান্ডলব্রকও যখ্ন কাজ কর  না, তখ্ন আশঙ্কায রীলতমলতা 
ঘামলত শুরু কর াম।  ালডর উজ্জ্ব  দহড াইলটর আল ায রাস্তা দেলখ্ দকালনওরকলম 
প্রেম বাাঁকটা দপলরা াম। এরপর প্রায খ্ালে পডলত পডলত দকানওিালব লিতীয বাাঁকটাও 
দপলরালনা দ  । এখ্ন এক মাই  দসাজা রাস্তা–তারপর তৃতীয ও দশষ বাাঁক। এই 
বাাঁকটা কাটালত পারল  এ যািা দবাঁলচ যাব–দকন না, এরপর আমার বালডর রাস্তাটা একটু 
চডাইলযর মলতা,  ালডর  লত আপনা আপলন কলম যালব। 
 
এই লবপজ্জনক পলরলস্থলতলতও পালকধনস্ ল   সতকধ ও তৎপর। মাো একেম ঠান্ডা। ও 
ব  , সযর, এিালব লকন্তু আমরা দশষ বাাঁকটা কাটালত পারব না,  ালড অবশযই খ্ালে 
পলড যালব। তার পলরই পালকধনস ইলঞ্জলনর সুইচ অফ্ কলর লে । লকন্তু তা সলত্ত্বও  ালড 
অসম্ভব দ্রুত লতলত  লডলয চ  । তখ্ন পালশর লসট দেলক হাত বালডলয লস্টযালরং 
হুই টা সাম ালত সাম ালত পালকধনস্ ব  ,–সযর, এই দশষ বাাঁকটা আমরা লক ুলতই 
কাটালত পারব না। আপলন বরং  ালডর েরজা খু্ল   ালফ্লয পডুন। 
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আলম ব  াম, না! দেখ্া যাক, দশষ পযধন্ত কী হয! দতামার ইলে হল  তুলম  াফ্ালত 
পালরা। 
 
–না, সযর, আলমও তাহল  আপনার সলেই োকব। ব   পালকধনস্। 
 
এটা যলে আমার পুলরালনা  ালড হত, তাহল   ালডটা লরিাসধ ল যালর লেলয ল যার বক্স 
জযাম কলর একটা সুলযা  লনলত পারতাম। লকন্তু এই  ালডলত তা করা দ   না। পালকধনস্ 
আমার জায ায োইিালরর লসলট চল  আসার দচিা কলরও পার  না–দয  লতলত  ালড 
চল ল , তালত দসটা সম্ভব হ  না। লস্টযালরং দেলক দযন কীরকম দশাাঁ দশাাঁ কলর আওযাজ 
হলে আর লবশা  ঝকঝলক নতুন  ালডটা কযাচ কাাঁচ আওযাজ কলর তীব্র লতলত চল ল । 
দহড াইট জ্ব ল  উজ্জ্ব িালব। প লকর জনয আমার মলন হয, উ লটালেক দেলক যলে 
দকানও মানুষ বা বাহন আলস, আমালের এই  ালড তালের কাল  হলব মৃতুযর উজ্জ্ব  
পলরাযানার মলতা। 
 
তৃতীয বাাঁকটা কাটালনার সময  ালডর একটা চাকা মুহূলতধর জনয খ্ালের ওপর ঝুল  
োকল ও খ্ালে না পলড দকানওরকলম আমরা দবাঁলচ দ  াম। এবার খ্াল  একটা পালকধর 
দ ট, যার লিতর লেলয আমার বালড যাব। লকন্তু দ টটা আমালের লঠক সামলন নয, 
আমালের এই রাস্তা দেলক বাাঁলেলক লবশ  জ েূলর। লস্টযালরং হুই টা লঠকমলতা ঘুলরলয 
লনিযই ওই দ লটর কাল  দপাাঁল ালত পারতাম। লকন্তু তৃতীয বাাঁকটা কাটালনার সময 
সম্ভবত লস্টযালরংটা খ্ারাপ হলয দ   –দসটা আর লঠকমলতা দঘারালনা দ   না। 
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প্রােপে দচিা কলরও যখ্ন  ালডটালক আর লনযন্ত্রলে রাখ্া দ   না, তখ্ন আলম আর 
পালকধনস েুজলনই  ালড দেলক  ালফ্লয পড াম। পরমুহূলতধই পঞ্চাশ মাই  লেলড চ লত 
োকা ওই  ালড ল লয র্াক্কা মার  পালকধর দ লটর ডান লেলকর োলম। সংঘলষধর 
আওযাজটা েি শুনলত দপ াম। আর আলম? আলম তখ্ন হাওযায িাসল । লকন্তু তারপর 
তারপর কী হ ? 
 
পলর যখ্ন আলম আমার অলস্তত্ব সম্বলন্ধ আবার সলচতন হ াম, তখ্ন দেলখ্ রাস্তার র্ালর 
একটা ওক  াল র নীলচ দঝাাঁলপর মলর্য পলড আল । একটা দ াক আমার পালশ োাঁলডলয। 
প্রেলম মলন হ , দ াকটা দবার্হয পালকধনস্। তারপর দ াকটালক লচনলত পার াম আমার 
কল জ জীবলনর লপ্রয বনু্ধ স্টযানল । আমালের েুজলনর মলর্য ল    িীর বনু্ধত্ব। এই 
সমলয এবং এই পলরলস্থলতলত ওলক হঠাৎ দেখ্লত দপলয একটু অবাক হ াম। লকন্তু তখ্ন 
আমার যা অবস্থা– লবপযধস্ত, আেন্ন িাব–সবলক ুই স্বলের মলতা  া ল । যা দেখ্ল , 
লবনা প্রলশ্ন বা সংশলয তাই দমলন লনলে। 
 
আলম ব  াম,–ও! কী সাংঘালতক অযালক্সলডি। 
 
স্টযানল  মাো নাড । ওর মুলখ্ আল র মলতা দসই স্বেসুন্দর মৃেু হালস। 
 
আলম নডাচডা করলত পারল  াম না। নডাচডা করার ইলেও ল   না। লকন্তু আমার 
সমস্ত ইলিয সজা । দেখ্লত পালে াম, লক ু দ াক হালত  ণ্ঠন লনলয  ালডটার 
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িগ্নাবলশলষর  াল  োাঁলডলয নীচু   ায কো ব ল । লচনলত পার াম ওলের। বালডর 
োলরাযান, তার বউ আর েু-একজন। ওরা দকউ আমার লেলক তাকালে  না,  ালড 
লনলযই বযস্ত ল  । হঠাৎ দযন দকউ যন্ত্রোয লচৎকার কলর উঠ । 
 
একজন ব  ,–পুলরা  ালডটার ওজন ওর ওপর পলডল । খু্ব আলস্ত কলর  ালডটালক 
তুল  র্লরা। 
 
–এটা আমার পা! দক দযন বল  উঠ ।   াটা লচনলত পার াম–পালকধনস্ কো ব ল । 
 
–সযর দকাোয? বল  দচাঁলচলয উঠ  পালকধনস্। 
 
–এই দতা আলম এখ্ালন। আলম উির লে াম। লকন্তু দকউ আমার কো শুনলত দপ  না। 
সবাই  ালডর সামলন ঝুাঁলক পলড কী দযন দেখ্ল  । 
 
স্টযানল  আ লতা কলর আমার কাাঁলর্ হাত রাখ্ । আাঃ! লক আরাম ওর েলশধ। আমার 
িারী িাল া  া  । 
 
–বযো-টযো লনিযই দনই, কী ব ? স্টযানল  লজল যস কর । 
 
–না, না। একেম বযো দনই। আলম ব  াম। 
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–হযাাঁ, দসটাই দতা স্বািালবক। বযো একেম োলক না। ব   স্টযানল ।। 
 
এবং তখ্ন লবিলয অলিিূত হলয আমার মলন পলড দ  –স্টযানল ! স্টযানল ! ও দতা 
অলনকলেন আল  আলন্ত্রক দরাল  মারা দ ল , দসই বুযর যুলদ্ধর সময। 
 
কান্নায অবরুদ্ধ   ায ওলক আলম ব  াম,–িাই স্টযানল ! তুলম দতা দবাঁলচ দনই! 
 
স্টযানল  ওর দসই সহজ সুন্দর হা কা হালস দহলস ব  ,তুলমও। 
 
How it happened  লল্পর অনুবাে 
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কদবতার আংচট 
The Ring of Thoth 

 
 ন্ডলনর ১৪৭এ,  াওযার লিলটর বালসন্দা জন িযানলসটাটধ লিে সহলজই দবজ্ঞালনক 
লহলসলব নাম করলত পারলতন। লকন্তু তার অসার্ারে বুলদ্ধমিা ও তীক্ষ্ণ লচন্তাশলক্ত তালক 
দকানও একলট লবষলয লস্থর োকলত দেযলন। অতএব প্রােীলবেযা ও উলদ্ভেলবেযায লবশারে 
হলত হলত লতলন হঠাৎ রসাযন শালর উৎসাহী হলয পডল ন। লকন্তু তার ব রখ্ালনক 
পলরই প্রাচযতত্ত্ব তালক তীব্রিালব আকষধে কর । প্রাচীন লমশলরর বেধমা া এবং দ ৌলকক 
দেবতার সম্বলন্ধ তার একটা  লবষোপি প্রাচযতলত্ত্ব উৎসাহীলের কাল  লবলশষ খ্যালত 
দপ । 
 
এরপলর লিে প্রাচীন লমশলরর বযাপালর, লবলশষ কলর লবজ্ঞান ও ক ায লমশলরর অবোন 
সম্বলন্ধ এতটাই উৎসাহী হলয পডল ন দয, লতলন লমশর-লবলশষজ্ঞ এক মলহ ালক লবলয 
কলর দফ্ ল ন। লিলের রী লমশলরর ষি রাজবংলশর ওপর  লবষো কলরল ন। এবার 
লিেও শুরু করল ন প্রাচীন লমশলরর ওপর দবশ বডসড  লবষোর কাজ। ঘনঘন দযলত 
 া ল ন পযালরলসর  ুির লমউলজযালম তাাঁর  লবষোর কালজ। সম্প্রলত এইরকমই 
একবার  ুির-এ ল লয লতলন এক অতযািযধ ঘটনায জলডলয পডল ন। 
 
লিলের দসলেন একটু জ্বর জ্বর িাব।  ন্ডন দেলক পযালরস দপৌঁল  দহালটল  উলঠই শুলয 
পডল ন। লকন্তু ঘুম এ  না– ঘণ্টােুলযক লব ানায এপাশ ওপাশ করার পর উলঠ 
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পডল ন। বষধালত পলর বৃলির মলর্য হাাঁটলত হাাঁটলত  ুির-এ চল  দ ল ন। লমউলজযালমর 
দয ঘলর পযালপরাস সংক্রান্ত সংগ্রহ, দসই ঘলর ল লয তাাঁর অসমাপ্ত  লবষোর কাজ শুরু 
কলর লেল ন। 
 
লিেলক দকানওিালবই সুেশধন ব া যালব না। তার খ্াডার মলতা নাক আর েুতলনর 
লবলচি  ডন, এবং কো ব ার সমলয পালখ্র মলতা মাোর নডাচডা-সব লমল লয তার 
দচহারাটা অদু্ভত। লমউলজযালমর ঘলরর আযনায বষধালতর ক ার কান পযধন্ত তুল  দেওযা 
লনলজর প্রলতলবম্ব দেলখ্ লিে লনলজই বুঝলত পারল ল ন তার দচহারার লবলচিতা। লকন্তু 
ইং যালন্ডর েুলট  াি তালক অনয দেলশর দ াক দিলব তার সম্বলন্ধ ইংলরলজলত দবশ 
কলযকটা বা া বা া লবদ্রুপাত্মক মন্তবয করল  , দযমন, দ াকটার দচহারা কীরকম 
লকমু্ভত! লমশলরর মলম লনলয কাজ করলত করলত দ াকটার দচহারাই মলম-র মলতা হলয 
দ ল , দ াকটালক দেলখ্ লমশরীয বল ই মলন হয! ইতযালে। 
 
লিে চলট ল লয দ ল  েুলটালক ইংলরলজলত একটু কডলক দেলবন বল  ঘুলর োাঁডাল ন। 
এবং তখ্নই বুঝলত পারল ন দয, দ ল  েুলটার মন্তলবযর  ক্ষ লতলন নন, বরং 
লমউলজযালমর দয কলযকজন কমধচারী তখ্ন লপতল র লজলনসগুল া পলরষ্কার করল  , 
তালের একজন। 
 
 াি েুলট একটু পলরই দসখ্ান দেলক চল  দ  । তখ্ন লিে লবলশষ মলনালযা  লেলয ওই 
কমধচারীলক  ক্ষ করল ন। তাাঁর দেখ্া অলনক মলম ও  লবলত প্রাচীন লমশরীযলের 
শারীলরক দবলশলিযর সলে এই দ াকটার দচহারার অদু্ভত লম কাটা কাটা মুলখ্র  ডন, 
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একটু চওডা কপা , দ া  েুতলন এবং  ালযর কা লচ রং। দ াকলট অবশযই লমশলরর 
লিে লনাঃসলন্দহ হল ন। 
 
আ াপ করলবন দিলব দ াকলটর লেলক একটু এল লয ল লয লিে প্রায লশউলর উঠল ন 
ওলক দেলখ্-মুখ্টা দযন সার্ারে মানুলষর নয, প্রায অলতপ্রাকৃলতক। ওর কপা  ও দচাযা  
এত মসৃে দয, দসগুল া দযন চামডার নয, দযন পাচধলমি কা লজ দতলর, পাল শ করা। 
চামডার ওপর দরামকূলপর দকানও লচহ্ন দনই। চামডালত দনই দকানও স্বািালবক 
আদ্রধতাও। কপা  দেলক েুতলন পযধন্ত অজস্র বল লরখ্া। 
 
–এই লপতল র লজলনসগুল া লক দমমলফ্স দেলক পাওযা? দকানওরকলম আ াপ শুরু 
করার জনয দ াকলটলক লজল যস করল ন লিে। 
 
–হযাাঁ, অনযলেলক তালকলয জবাব লে  দ াকটা। 
 
–আপলন লক লমশলরর দ াক? লিলের প্রশ্ন। 
 
দ াকটা এবার পূেধেৃলিলত তাকা  লিলের লেলক। তার দচাখ্েুলটা দযন কাাঁচ লেলয দতলর, 
দসইসলে একটা শুকলনা চকচলক িাব। মানুলষর দচাখ্ দয এইরকম হলত পালর তা 
লিলের র্ারোর বাইলর। েৃলির  িীলর দযন িয ও ঘৃোর যু পৎ  াপ। 
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–না, আলম ফ্রালেরই। বল  দ াকটা লনলজর কালজ মন লে । খ্ালনকটা লবিযলবহ্ব  
হলযই লিে পালশর ঘলর ল লয একটা লনিৃত দকালে দচযালর বলস তার  লবষোর কাজ 
শুরু করল ন। লকন্তু কাজ করলবন কী? মন পলড আল  লস্ফংক এর মলতা অদু্ভত মুলখ্র 
অলর্কারী দসই দ াকটার ওপর। দচাখ্ েুলটা দযন কুলমর বা সালপর দচালখ্র মলতা–এমন 
একটা চকচলক িাব। লকন্তু দসই দচালখ্ শলক্ত ও প্রজ্ঞার  াপও আল । আর দযন আল  
অপলরসীম ক্লালন্ত ও হতাশার অলিবযলক্ত। 
 
এইসব িাবলত িাবলত লিে তার  লবষোর দনাটস ল খ্লত শুরু করল ন। লকন্তু শরীরটা 
কালহ  ল   বল  খ্ালনকক্ষে পলর দচযালর বলসই ঘুলমলয পডল ন লিে। এত  িীর দসই 
ঘুম দয লতলন জানলতও পারল ন না কখ্ন লমউলজযাম বন্ধ হলয দ ল । 
 
র্ীলর-র্ীলর রাত বাডলত  া  । দনাতর োম ল জধার ঘলডলত মর্যরালতর ঘণ্টা বাজ । 
রাত একটার পর ঘুম িাে  লিলের। শরীরটা এখ্ন দবশ ঝরঝলর  া ল । কাাঁলচর 
বালক্স রাখ্া মলমগুল া এবং প্রাচীন লমশলরর অনয লজলনসপি দেলখ্ তার মলন পড  দয 
লতলন এখ্ন দকাোয। জান ার ফ্াাঁক লেলয চাাঁলের আল া এলস পলডল । লিে এমলনলত 
দবশ সাহসী। আডলমাডা দিলে মলন মলন একটু দহলস লনল ন। পলরলস্থলতটা দবশ মজার–
 াডধরা দিতরটা িাল ািালব না দেলখ্ই লমউলজযালমর েরজা বন্ধ কলর লেলযল । 
 
বাইলর আল া ঝ মল  পযালরস। আর এই হ ঘলরর দনাঃশলব্দয ডুলব আল  কলযক হাজার 
ব লরর ইলতহাস। লেবস,  ুকার, দহল ওলপাল স ও কত না প্রাচীন মলন্দর ও িৃলতলসৌর্ 
দেলক আনা মানুলষর দেহ আর তালের বযবহৃত লজলনস। দযন মহাকাল র সমুলদ্র জল  
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দিলস আসা অতীলতর িৃলতলচহ্ন। চাাঁলের আল ায  ম্বা হ ঘলর সালর লেলয রাখ্া মূলতধ ও 
লবলিন্ন বস্তুর লেলক তালকলয প্রায োশধলনক লচন্তায ডুলব ল লযল ল ন লিে। হঠাৎ দেখ্লত 
দপল ন েূলর এক দকাোয একটু হ লে আল ার আিা। 
 
আল াটা আলস্ত আলস্ত এল লয আসল । একটু িয  া ল ও তীব্র দকৌতূহল  লিে দচযালর 
দসাজা হলয বসল ন। যার হালত আল া তার পালযর শব্দও পাওযা যালে না। আল াটা 
আরও কাল  আসলত লিে দেখ্ল ন আল ার লপ লন হাওযায প্রায িাসমান একটা মুখ্। 
 াযা সলত্ত্বও মুখ্টা লচনলত লিলের একটুও সময  া   না–দসই কাাঁলচর মলতা দচাখ্, 
দসই মৃত মানুলষর মলতা চামডা। হযাাঁ, লমউলজযালমর দসই কমধী। 
 
লিে প্রেলম লঠক করল ন দ াকলটর সলে কো ব লবন। লকন্তু ওর িাবিলে, লবলশষত 
দচালরর মলতা পা লটলপ চ া, ডানলেলক বাাঁ-লেলক তাকালনা ইতযালে দেলখ্ লিে  ুলকলয 
 ুলকলয ওলক  ক্ষ করাই সমীচীন মলন করল ন। 
 
দ াকটা দযন জালন ওলক দকাোয দযলত হলব। র্ীলর র্ীলর লকন্তু লনলিত প্রতযলযর সলে ও 
দপাাঁল া  একটা বড কাাঁলচর বালক্সর কাল । বাক্সর মলর্য কলযকটা মলম রাখ্া। পলকট 
দেলক একটা চালব দবর কলর বালক্সর ওপলরর ডা া খু্ল  একটা মলম নালমলয খু্ব 
সাবর্ালন দসলটলক দকাল  কলর লনলয একটু েূলর–দমলঝর ওপর শুইলয লে । তারপলর 
মলমটার পালশ বলস মলমর ওপর জডালনা বযালন্ডলজর মলতা কাপডটা আলস্ত আলস্ত খু্ লত 
 া  । সলে সলে ঘলর নানারকম দিষজদ্রলবযর তীব্র  ন্ধ  লডলয পড । 
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দবাঝাই যালে এই মলমটার বযালন্ডজ এর আল  কখ্নও দখ্া া হযলন। তাই অেময 
দকৌতূহল র সলে লিে রুদ্ধশ্বালস পুলরা বযাপারটা দেখ্লত োকল ন। মাোর ওপর দেলক 
বযালন্ডলজর দশষ অংশটা খু্ লতই দবলরলয পড  চার হাজার ব লরর পুলরালনা দেলহর 
মাোর ওপলরর  ম্বা, কাল া, চকচলক চুল র রালশ। বযালন্ডজটা আলরকটু খু্ লতই দেখ্া 
দ   ফ্রসা দ াট কপা  আর সুন্দর বাাঁকালনা িু। এর পলর দচালখ্ পড  এক দজাডা 
উজ্জ্ব  দচাখ্ ও একটা লটলকাল া নাক। সবলশলষ দবলরা  দঠাাঁট ও সুন্দর েুতলন। পুলরা 
মুখ্টা লনখু্াঁত সুন্দর, শুরু্ কপাল  কলফ্ রলের একটা ো । 
 
দ াকটা এবার মলমর মুখ্ দেলখ্ দযন আত্মহারা হলয পড । েু-হাত শূলনয  ুাঁলড, েুলবধার্য 
িাষায অলনক লক ু বল  দস মলমটালক আনলন্দ জলডলয র্র । প্রচণ্ড আলবল  দ াকটার 
  ার স্বর জলডলয যালে, মুলখ্র ওপলর বল লরখ্া দকাঁলপ দকাঁলপ উঠল , লকন্তু লিে অবাক 
হলয দেখ্ল ন ওর কাাঁলচর মলতা দচালখ্ দকানও আদ্রধতা দনই। দবশ লক ুক্ষে ওই সুন্দরীর 
মৃতলেলহর কাল  বলস, কো বল  দ াকটা হঠাৎ উলঠ পড । 
 
হ ঘলরর মাঝখ্ালন কাাঁলচর একটা দ া  বালক্স প্রাচীন লমশলরর অলনক আংলট ও োলম 
পাের রাখ্া আল । দ াকটা পযালকট দেলক একটা লশলশ বার কর । এবার দবশ লক ু 
আংলট ওই বাক্স দেলক দবর কলর লশলশলত রাখ্া জ ীয পোেধ  াল লয আংলটগুল া একটা 
একটা কলর পরীক্ষা করলত  া  । দবশ কলযকটা আংলট এিালব দেখ্ার পর একটা 
লক্রস্টা  বসালনা বড আংলটলত জ ীয পোেধ  াল লযই আনলন্দ েু-হাত তুল  দনাকটা 
 ালফ্লয উঠ । আর তখ্নই লশলশটা কাত হলয জ ীয পোেধটা দমলঝর ওপর পলড দ  । 
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দসটা রুমা  লেলয মু লত মু লত ঘলরর দকালের লেলক দযলতই দ াকটার এলকবালর 
মুলখ্ামুলখ্ পলড দ ল ন িযানলসটাটধ লিে। 
 
দচালখ্ একরাশ লবলিষ লনলয দ াকটা লিেলক লজল যস কর ,আপলন এতক্ষে আমালক 
দেখ্ল ল ন? েশ লমলনট আল  যলে আপনালক দেখ্লত দপতাম, তাহল  আমার এই  ুলর 
আপনার বুলক লবাঁলর্লয লেতাম। এবার ব ুন, আপলন দক? 
 
লিে লনলজর পলরচয লেলতই দ াকটা অবজ্ঞার সলে ব  ,–ও! পুলরালনা লমশলরর ওপর 
আপনার একটা দ খ্া আলম পলডল । লমশর সম্বলন্ধ আপনার জ্ঞান দতা প্রায দনই ব ল ই 
চল । আমালের জীবন েশধন সম্বলন্ধ আপনারা দতা লক ুই জালনন না! 
 
লিে-এর প্রলতবাে করার আল ই হঠাৎ তার দচাখ্ পলড দ   মলমটার লেলক। দ াকটাও 
সলে সলে হালতর আল াটা মলমর লেলক দফ্রা । এই েশ লমলনলট হাওযার সংেলশধ 
এলস মৃতলেহলটর অবস্থার অবনলত হলযল  খ্লস পলডল  চামডা, দচাখ্ হলয দ ল  
দকাটারা ত এবং দঠাাঁলটর মাংস কুাঁচলক ল লয দবলরলয পলডল  হ লে োাঁলতর সালর।  িীর 
েুাঃলখ্ ও হতাশায দ াকটা তখ্ন মুহযমান। কাাঁপা   ায দস লিেলক ব  , আজ রালত যা 
করব দিলবল  াম, তা কলরল । এখ্ন আর লক ু যায আলস না। ওর আত্মার সলে ল লয 
লম লত পারল ই হ । ওর এই লনষ্প্রাে দেলহর কী-ই বা মূ য আল ? 
 
লিে, এবার প্রায লনলিত দয দ াকটা বদ্ধ উন্মাে। লকন্তু দ াকটা হঠাৎ খু্বই 
স্বািালবকিালব লিেলক ব  ,–আসুন, আপনালক যাওযার রাস্তাটা দেলখ্লয লেই। 
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অলনকগুল া হ ঘর দপলরলয একটা দ াট েরজা খু্ল  দ াকটা লিেলক লনলয একটা 
দঘারালনা লসাঁলড লেলয নীলচ নাম । একটা আর্লখ্া া েরজার কাল  ল লয দ াকটা 
লিেলক ব  ,–এই ঘলর আসুন। 
 
লিে এই রহলসযর দশষ দেখ্লত চান। তাই িলযর দচলয তার তখ্ন দকৌতূহল র মািা 
অলনক দবলশ। ঘলর ঢুলক দেখ্ল ন, প্রাচীন আমল র আসবাবপি ও টুলকটালক লজলনস 
লেলয ঘরটা সাজালনা। 
 
দ াকটা এবার শুরু কর  তার কালহলনাঃ 
 
–আলম এখ্ন পরল ালকর দচৌকালট পা লেলয োাঁলডলয। তাই এখ্ন আপনালক বল  দযলত 
চাই প্রকৃলতর লবরুলদ্ধ যাওযার পলরোলমর এই কালহলন। 
 
বুঝলতই পারল ন আলম একজন লমশরীয। আমার জন্ম হলযল   লিলস্টর জলন্মর 
দষাল াশশা ব র আল  রাজা তুেলমালসলসর আমল  এক সম্পন্ন পলরবালর। আমার নাম 
দসাসরা। আমার বাবা ল ল ন নী নলের তীলর লবখ্যাত আবালরস মলন্দলর দেবতা 
ওসাইলরস-এর পূজালর। দষাল া ব র বযলসই বাবার কা  দেলক যা লক ু দশখ্ার সব 
লশলখ্ লনলযল  াম। তারপর প্রকৃলতর নানালবর্ রহসয, লবলশষত জীবলনর স্বরূপ লনলয 
লনলজ লনলজ পডালশানা শুরু কর াম। শরীলর দরা বা াই হল  মানুষ ওষুলর্র সাহালযয 
তা সারায। আমার লকন্তু মলন হ , শরীরটালক এমনিালব রাখ্লত হলব দয তালক দকানও 
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দরা  বা েুবধ তা দযন  ুাঁলতই না পালর। শুরু হ  আমার েীঘধ  লবষো। পরীক্ষা চা া াম 
প্রেলম জন্তুজালনাযার, তারপর ক্রীতোসলের শরীলরর ওপর। সবলশলষ আমার লনলজর 
ওপর। 
 
এই  লবষোর লবস্তালরত লববরে লেলয দকানও  াি দনই, দকন না আপলন তার লক ুই 
বুঝলত পারলবন না। শুরু্ এটুকু ব ল ই হলব দয, দশলষ আলম এমন একটা ওষুর্ 
আলবষ্কার কর াম যা ইলঞ্জকশন লেলয একবার শরীলর রলক্তর মলর্য ঢুলকলয লেল  মানুষ 
অমর না হল ও কলযক হাজার ব র নীলরা  হলয দবাঁলচ োকলত পালর। একটা দবডা লক 
ওই ওষুলর্র ইলঞ্জকশন লেলযল  াম। তারপর মারাত্মক সব লবষ দেওযার পলরও 
দবডা টা মলরলন। আজও ওই দবডা টা লমশলর আল –জযান্ত। 
 
অলত েীঘধকা  সুস্থিালব দবাঁলচ োকার আশায এবং দযৌবলনর উৎসালহ দসই অলিশপ্ত 
ওষুর্ আমার শরীলর দঢাকা াম। তারপর ইলে হ  আরও কারও উপকার করার। 
দেবতা দোত-এর মলন্দলর এক অল্পবযস্ক পূজালর ল   নাম পারলমস। আমার ওষুলর্র 
কো ওলক বুলঝলয ব  াম এবং ওর শরীলরও দঢাকা াম দসই ওষুর্। এখ্ন বুলঝ, আমার 
সমবযস্ক কাউলক এই ওষুর্টা দেওযা লঠক হযলন। 
 
এর পলর আমার পডালশানা ও  লবষোর কাজ অলনক কলমলয লেলযল  াম। লকন্তু 
পারলমস রসাযলনর যন্ত্রপালত লনলয সবধক্ষে বযস্ত োকত। যলেও ওর  লবষোর লবষযবস্তু 
বা তার প্র লত লনলয আমায কখ্নও লক ু ব ত না। 
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একলেন পারলমলসর সলে দবডালত দবডালত হঠাৎ একলট পরমাসুন্দরী দমলযলক দেখ্লত 
দপ াম। কলযকজন ক্রীতোস দমলযলটলক একটা িুল লত কলর দকাোও লনলয যালে । 
দখ্াাঁজ লনলয জান াম, দমলযলট আমালের স্থানীয প্রশাসলকর কনযা। দমলযলটলক দেলখ্ই 
আমার এত িাল া দ ল  দ   দয মলন হ  এর সলে আমার লবলয না হল  আমার 
জীবনই বৃো। আমার মলনর এই কো পারলমসলক ব লতই দেখ্ াম ওর মুখ্টা দকমন 
কাল া হলয দ  । 
 
দমলযলটর নাম আত্মা। ওর সলে র্ীলর র্ীলর আমার পলরচয হ । আত্মাও আমালক দবশ 
প ন্দ কলর দেখ্ াম। পারলমসও আত্মালক িাল াবাসত। লকন্তু আত্মার আকষধে ল   
আমারই ওপর। হঠাৎ এই সময আমালের শহলর দপ্ল্ল র মহামারী শুরু হ । আমার দতা 
দকানও দরাল র িয দনই–তাই লনলিধর্ায দপ্ল্ল র দরা ীলের দসবাশুশ্রূষা করলত  া  াম। 
আত্মা বযাপারটা দেলখ্ একটু অবাক হ । তখ্ন একলেন ওলক আমার আলবষৃ্কত আিযধ 
ওষুলর্র কোটা বল  দফ্  াম। আত্মালক আলম অনুলরার্ও কর াম ওষুর্টা বযবহার 
করলত যালত আমরা েুজলন একসলে অসংখ্য যু  দবাঁলচ োকলত পালর। আত্মা লকন্তু 
আপলি কর ,–এ দতা ঈশ্বর ও প্রকৃলতর লবরুলদ্ধ যাওযা। পরম করুোময দেবতা 
ওসাইলরস যলে চাইলতন, তাহল  লতলনই আমালের েীঘধ জীবন লেলতন। 
 
যাই দহাক, আত্মালক ব  াম বযাপারটা একলেন দিলব দেলখ্ পলরর লেন সকাল  আমালক 
ওর লসদ্ধান্ত জানালত। 
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পলরর লেন সকাল  মলন্দলরর পুলজা দশষ হওযার পলরই আলম আত্মালের বালড দ  াম 
অর্ীর ঔৎসুলকয–আত্মা আমার প্রস্তালব রালজ লক না জানলত। লকন্তু ওলের বালডলত 
দযলতই একজন োসী আমায জানা , আত্মা অসুস্থ। ওর ঘলর ঢুলক দেখ্ াম–আত্মা 
লব ানায শুলয! মুখ্ পাণু্ডর, দচাখ্    ল । কপাল র একটা অংলশ দবগুলন রলের  াপ। 
এক মুহূলতধই বুঝলত পার াম–আত্মা দপ্ল্ল র লশকার হলযল , কপাল  লনলিত মৃতুযর 
পলরাযানা। 
 
আত্মার এই অবস্থা দেলখ্ আলম েুাঃলখ্ হতাশায প্রায পা   হলয দ  াম। ওলক  াডা 
আমার এই সুেীঘধ যু -যু  বযাপী জীবন আলম কী কলর কাটাব? আমার এই মানলসক 
অবস্থার মলর্য একলেন পারলমস লজল যস কর ,–তুলম আত্মালক মরলত লেল  দকন? ওলক 
তত দতামার ওষুর্টা লেলত পারলত! 
 
আলম ব  াম,–আলম দেলর কলর দফ্ল ল  াম। এখ্ন ি বান জালনন কত শতাব্দীর পর 
আমার মৃতুয হলব আর তারপর আত্মালক দেখ্লত পাব। িাই পারলমস, তুলম এখ্ন কী 
করলব? তুলমও দতা আত্মালক িাল াবাসলত! 
 
প্রায অপ্রকৃলতস্থ দ ালকর মলতা দহলস পারলমস ব  , আমার এলত লক ু যায আলস না। 
আত্মার দেহটালক নানা মশ া ও সু লন্ধ দ্রবয মালখ্লয এতক্ষলে মলম বানালনা হলয দ ল । 
ওলক রাখ্া হলযল  শহলরর বাইলর সমালর্লক্ষলির একটা কলক্ষ। আলম ওর কাল  
চ  াম–মরলত। 
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–তার মালন? 
 
পারলমস ব  ,–আলম এতকা   লবষো কলর দতামার ওষুলর্র একটা প্রলতলষর্ক 
আলবষ্কার কলরল । দসই প্রলতলষর্ক এখ্ন আমার শরীলর। আর ঘণ্টাখ্ালনলকর মলর্য 
আমার মৃতুয লনলিত এবং তারপর আলম পরল ালক আত্মার কাল  দপৌঁল  যাব। 
 
–তাহল  আমালকও দতামার ওই প্রলতলষর্কটা োও। আলমও মরলত চাই! 
 
–দতামালক প্রলতলষর্ক দেওযার দকানও প্রশ্নই ওলঠ না। তুলম এই লনাঃসে জীবলনর দবাঝা 
বহু শতাব্দী র্লর বলয দবডালব। 
 
–লঠক আল । তাহল  আলম লনলজই  লবষো কলর ওই প্রলতলষর্ক আলবষ্কার কলর দনব। 
আলম ব  াম। 
 
পারলমস উির লে ,মুখ্! দতামার পলক্ষ এই প্রলতলষর্ক দতলর করা অসম্ভব, দকন না তার 
জলনয এমন একটা দ্রবয  া লব যা তুলম দকাোও পালব না। এই ওষুর্ দতলর করা আর 
সম্ভব নয। দকব  দেবতা দোলতর একটা আংলটর মলর্য আমার দতলর এই ওষুর্ একটু 
আল । 
 
–তাহল  আমায ব  , দেবতা দোলতর ওই আংলট দকাোয আল ? 
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–দসটাও দতামায ব ব না। আত্মা দতামালক প ন্দ করল ও দশষ পযধন্ত ওলক দক পালব? 
আলম! আলম পরল ালকর লেলক চ  াম, তুলম োলকা দতামার অলিশপ্ত জীবন লনলয। এই 
বল  পারলমস চল  দ  । পলরর লেন খ্বর দপ াম ওর মৃতুয হলযল । 
 
তারপর মালসর পর মাস আলম ডুলব দ  াম রাসাযলনক  লবষোয–আমার ওষুলর্র 
প্রলতলষর্লকর দখ্াাঁলজ। লকন্তু দকানও সফ্ তা পাওযা দ   না। খু্ব হতাশ হলয পডল  
কখ্নও কখ্নও আত্মার সমালর্র কাল  ল লয বলস োকতাম আর িাবতাম কলব 
পরল ালক ওর সলে দেখ্া হলব। 
 
পারলমস বল ল  , ওর ওষুলর্র খ্ালনকটা আল  দেবতা দোলতর আংলটর মলর্য। এই 
আংলট সম্বলন্ধ আলম জানতাম। প্ল্যালটনালমর আংলট–তার সলে একটা ফ্াপা লক্রস্টা । 
হযলতা দসই ফ্াাঁপা অংলশ পারলমলসর প্রলতলষর্কটা আল । লকন্তু দকাোয পাব দসই 
আংলট? পারলমলসর আেুল  ওই আংলট দেখ্লত পাইলন। ওর দফ্ল  যাওযা লজলনসপি 
তন্নতন্ন কলর খু্াঁলজও, এমনকী, পারলমলসর চ া রাস্তাগুল া দেলখ্ও, ওই আংলটর দকানও 
হলেস দপ াম না। 
 
এলেলক আমালের দেলশ তখ্ন যুদ্ধ শুরু হলয দ ল । পালশর দেলশর এক ববধর উপজালত 
আমালের আক্রমে কলর বহু দ ালকর প্রােনাশ কর । আমরা যুলদ্ধ প্রায দহলরই দ  াম। 
আলম বলন্দ হ াম শত্রুলের হালত। 
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তারপর বহু ব র দসই শত্রুর দেলশ বলন্দ অবস্থায ইউলফ্রলটস নেীর তীলর দমষপা লকর 
কাজ কলর আমার লেন কাটলত োক । আমার মাল ক মারা দ  , তার দ ল ও বুলডা 
হলয দ   লকন্তু আমার মরে দনই। 
 
এরপর হঠাৎ একবার সুলযা  দপলয পাল লয চল  এ াম আমালের দেলশ–লমশলর। 
সবলক ু পা লট দ ল । লসংহাসলন লবলেলশ রাজা। আমার দচনা শহরলক প্রায লনলিহ্ন 
কলর দেওযা হলযল । মলন্দলরর জায ায একটা কুৎলসত লটলপ। সমালর্কক্ষগুল া সব 
ত ন  করা হলযল । আত্মার সমালর্র দকানও লচহ্ন দনই। পারলমলসর কা জপি বা 
লজলনলসর দকানও সন্ধান পাওযা দ   না। 
 
এরপর আলম প্রলতলষর্লকর বা দেবতা দোলতর আংলট খু্াঁলজ পাওযার আশা দ লড লেলয 
জীবন কাটালত  া  াম। অসীম দর্লযধর সলে মৃতুযর প্রতীক্ষায। কত লক ুই আমার 
সামলন ঘলট দ  । ইল যলমর পতন, দমমলফ্স-এ দহলরালডাটালসর আ মন, লিস্টর্লমধর 
সূচনা। আমার বযস কলযকলশা ব র হলয দ   লকন্তু দেলখ্ দকউ বুঝলব না। আমারই 
আলবষৃ্কত দসই অলিশপ্ত ওষুর্ আমালক আমার ইোর লবরুলদ্ধ বাাঁলচলয দরলখ্ল । যাক, 
এতলেলন আলম মৃতুযর দোরল াডার কাল  এলস দপৌঁল ল । 
 
বহু দেশ ঘুলরল । বহু িাষা জালন। সিযতার এই লববতধন আমার দচালখ্র সামলন ঘলটল । 
লকন্তু আত্মার প্রলত আমার আকষধে এখ্নও অলবচ । প্রাচীন লমশলরর ওপর  লবষক ও 
পলণ্ডতরা যা দ লখ্ন, তা দ াগ্রালস ল ল । 
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প্রায মাস আল  সানফ্রালেসলকা ল লযল  াম। দসখ্ালন ল লয হঠাৎ একটা দ খ্া দেলক 
জানলত পার াম দয আমার জন্মস্থান আবালরস-এর কাল  প্রাচীন লমশলরর দবশ লক ু 
পুলরালনা লজলনস পাওযা দ ল । তার মলর্য আল  একলট দমলযর মলম-সুন্দরিালব রাখ্া, 
আল  কখ্নও দখ্া া হযলন। মলমর বালক্সর ওপর দখ্াোই করা দ খ্া দেলক জানা যায, 
দেহলট রাজা তুেলমালসস-এর সমলয আবালরস শহলরর প্রশাসলকর কনযার। এবং দেলহর 
ওপর রাখ্া লক্রস্টা  বসালনা প্ল্যালটনালমর একটা আংলট। এতলেলন বুঝ াম, কীরকম 
চা ালক কলর পারলমস আংলটটা  ুলকলয দরলখ্ল  । দকন না দকানও লমশরীয কখ্নও 
মৃতলেলহর বাক্স খু্ লব না পালপর িলয। 
 
দসই রালতই সানফ্রালেসলকা দেলক রওনা হলয লমশলর এ াম–আমার শহর আবালরস-এ। 
ওখ্ালন দযসব ফ্রালস প্রত্নতত্ত্বলবেরা কাজ করল ল ন, তাাঁলের কা  দেলক জান াম, মলম 
এবং আংলট চল  দ ল  কাযলরার একটা লমউলজযালম। কালযলরায ল লয জান াম, 
লজলনসগুল া চল  দ ল  পযালরস এর সুর-এ। তারপর এ াম এখ্ালন–প্রায চার হাজার 
ব র পলর। আমার লপ্রয আত্মার মরলেহ ও দেবতা দোলতর আংলটর কাল । 
 
লকন্তু কীিালব দপৌঁল াব ওই মলমর কাল ? লমউলজযালমর অর্যলক্ষর কাল  ল লয একটা 
চাকলর চাই াম। লমশর সম্বলন্ধ আমার জ্ঞান দেলখ্ উলন ব ল ন দয, আমার উলচত 
লমশরতলত্ত্বর অর্যাপক হওযা। যা দহাক, পলর ইলে কলর েু একটা িু িা  জবাব লেলয 
এই সার্ারে কমধচারীর কাজটা দপ াম। আর দপ াম এই দ াট্ট ঘরটা–আমার োকার 
জায া, আমার যৎসামানয লজলনসপি লনলয। এটাই আমার এখ্ালন প্রেম ও দশষ রাত। 
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লমাঃ লিে, এই হ  আমার কালহলন। আপলন বুলদ্ধমান দ াক, সব দবালঝন, সবই 
দেখ্ল ন। আংলটটা খু্াঁলজ দপলযল  আর লক্রস্টাল র মলর্য রাখ্া দসই ওষুর্টা এখ্ন আমার 
কাল । আলম খু্ব লশ ল র এই অলিশপ্ত সুস্থ জীবন দেলক মুলক্ত দপলয যাব। আমার আর 
লক ু ব ার দনই। আলম আজ িারমুক্ত হ াম। এই েরজা লেলয দবলরলয যান–দসাজা বড 
রাস্তায পডলবন। শুি রালি! 
 
লিে বাইলর এলস লফ্লর তাকাল ন েরজার লেলক। চার হাজার ব র বযলস লমশরীয 
সসাসরার দচহারা েরজার দফ্রলম এক মুহূলতধর জলনয দেখ্া দ  । তারপর বন্ধ হলয দ   
েরজা। মর্যরালতর লনস্তব্ধতা দিলে দশানা দ   েরজায লখ্  দেওযার আওযাজ। 
 
 ন্ডলন লফ্লর আসার পলরর লেন লিে টাইমস কা লজ পযালরলসর প্রলতলবেলকর পাঠালনা 
একটা দ াট খ্বর দেখ্লত দপল ন। খ্বরটা এইরকম : 
 
 ুির লমউলজযালম রহসযময ঘটনা 
 
 তকা  সকাল  লমউলজযালমর সাফ্াই কমধচারীরা পূবধলেলকর একটা হ ঘর পলরষ্কার 
করলত ল লয েযালখ্, লমউলজযালমর একজন কমধচারী একটা মলমর   া জলডলয র্লর মলর 
পলড আল । মৃত বযলক্ত মলমটালক এত শক্ত কলর জলডলয র্লরল   দয দসই বজ্ৰবন্ধন 
 াডালত দবশ অসুলবর্া হয। দয বালক্স অমূ য কলযকলট আংলট রাখ্া ল  , দসই বাক্সটা 
দকউ খু্ল ল   এবং তন্নতন্ন কলর তার দিতরটা খু্াঁলজল  । কতৃধপলক্ষর অনুমান, দ াকলট 
মলমটা চুলর কলর পুরাতলত্ত্বর দকানও সংগ্রহকারীলক লবলক্র কলর দেওযার মত লব ল  । 
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লকন্তু হৃেযলন্ত্রর পুলরালনা দকানও অসুস্থতার কারলে হঠাৎ তার মৃতুয হয। লবশ্বস্তসূলি 
জানা যায দয, দ াকলটর বযস অলনলিত এবং তার র্রন-র্ারে ল   অস্বািালবক। তার 
এই নাটকীয এবং আকলিক মৃতুযলত দশাক প্রকাশ করার জনয তার দকানও জীলবত 
আত্মীয বা বনু্ধর দখ্াাঁজ পাওযা যাযলন। 
 
The Ring of Thoth  লল্পর অনুবাে 
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চনরুযেশ কেন 
The Lost Special 

 
ফ্রালের মাসাই শহলরর দজ  দেলক ফ্াাঁলসর আসালম হারবাট েয দ রনক-এর সম্প্রলত 
একলট স্বীকালরালক্ত পাওযা দ ল । আট ব র আল র এক চাঞ্চ যকর ও আ াল াডা 
রহসয দমাডা অপরালর্র একটা যুলক্তগ্রাহয বযাখ্যা এই স্বীকালরালক্ত দেলক োাঁড করালনা 
যায। পুল শ ও প্রশাসন এই অপরালর্র সমার্ান করলত না পারায বযাপারটা প্রায 
র্ামাচাপাই ল   এতলেন। 
 
আল  বল , ঘটনালট কী। দমাটামুলট লতনলট সূলির লিলিলত ঘটনালটর একটা লববরে দতলর 
করা যায ল িারপু  শহলরর ওই সমলযর খ্বলরর কা জ, দর  দকাম্পালনর নলেপি এবং 
ইলঞ্জন োইিার জন দেটার-এর মৃতুযতেন্ত সম্পলকধত পুল শ-আো লতর কা জপি। 
 
তালরখ্ : ৩রা জুন, ১৮৯০। স্থান : ল িারপুল র ওলযস্ট দকাস্ট দসন্ট্রা  দস্টশন। সাঁলসলয 
 ুই কারাতা  নালমর এক বযলক্ত দস্টশনমাস্টার দজমস ব্ল্যালন্ডর সলে দেখ্া করলত 
চাইল ন। 
 
কারাতা  দ াকলট মাঝবযলস ও দ াটখ্ালটা দচহারার। তার  ালযর রং একটু চাপা। একটু 
ঝুাঁলক চল ন। তার একলট সেী ল  , তার আকৃলত লবশা । লকন্তু দসই সেীলটর বশংবে 
হাবিালব দবাঝা যালে  দস কারাতাল র আজ্ঞার্ীন। সেীর দচহারা দেলখ্ মলন হলে  দস 
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দেন বা েলক্ষে আলমলরকার দ াক। তার কবলজর সলে িযাপ লেলয বাাঁর্া একটা 
চামডার লব্রফ্লকস অলনলকর নজলর পলডল  । 
 
কারা  দস্টশনমাস্টালরর অলফ্লস ঢুকল ন আর তার সেী বাইলর অলপক্ষা করলত  া  । 
কারা  দস্টশনমাস্টার লমাঃ ব্ল্যান্ডলক জানাল ন দয লতলন আজ েুপুলরই আলমলরকা দেলক 
এলসল ন ল িারপুল । আজই আবার লবলশষ েরকালর তালক পযালরলস দযলত হলব। 
পযালরস দযলত দ ল  আল  ল িারপু  দেলক  ন্ডলন দপৌঁ লত হলব। লকন্তু  ন্ডন এক্সলপ্রস 
ইলতমলর্যই ল িারপু  দেলক রওনা হলয দ ল । তাই তার একটা দেশা  দেন েরকার, 
খ্রচা যতই দহাক না দকন। লমাঃ ব্ল্যান্ড পাাঁচ লমলনলটর মলর্যই দেশা  দেলনর বযবস্থা 
কলর লেল ন। তলব দেনলট  াডলব পাঁযতালেশ লমলনট পলর।  াইন লক্লযার করার জনয 
এই সমযটুকু  া লব। একটা দবশ শলক্তশা ী ইলঞ্জন, েুলটা বল  আর  ালডধর কামরা–এই 
হ  দেন। প্রেম বল লট খ্াল ই োকলব–ঝাাঁকুলন কম করার জনয এই বল লট দেওযা 
হলযল । লিতীয বল লত আল  চারলট কামরা। এর মলর্য ইলঞ্জলনর লেলক প্রেম 
কামরালটলত োকলবন যািী েুজন। বালক লতনলট কামরা খ্াল  োকলব। ইলঞ্জন োইিার 
জন দেটার।  াডধ দজমস মযাকফ্ারসন–দর  দকাম্পালনর পুলরালনা কমধচারী। ইলঞ্জলন 
কয া দেওযার দ াকলট অবশয নতুন চাকুলর, নাম উইল যম লিে। 
 
কোবাতধা হলয যাওযার সলে-সলে দর  দকাম্পালনর টাকাকলড লমলটলয লেল ন সাঁলসলয 
কারাতা । যলেও দেন  াডলত তখ্নও আর্ঘণ্টার দবলশ দেলর আল , কারাতা  ও তার 
সেী দেলন বসার জনয অলর্যধ হলয পডল ন। অ তযা তালের দেলন বলসলয দেওযা হ । 
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ইলতমলর্য দস্টশন মাস্টালরর অলফ্লস একটা ঘটনা ঘট । 
 
তখ্নকার লেলন বড শহলর দেশা  দেলনর চালহো োকা স্বািালবক বযাপার ল  । লকন্তু 
মাঁলসলয কারাতা  লমাঃ ব্ল্যালন্ডর অলফ্স দেলক দবরলনার প্রায সলে-সলেই লমাঃ দহালরস মূর 
নালমর এক িদ্রল াক দস্টশন মাস্টারলক জানাল ন দয,  ন্ডলন অসুস্থ রীর কাল  
তাডাতালড দপৌঁ লনার জনয তারও একলট দেশা  দেন চাই। লকন্তু লমাঃ ব্ল্যালন্ডর কাল  
অলতলরক্ত দেন না োকায লতলন লমাঃ মূরলক ব ল ন মাঁলসলয কারাতাল র দেলন দযলত। 
তালত েুজলনরই খ্রচা কম হলব। খ্াল  কামরা দতা আল ই। 
 
এই প্রস্তাব সমলযাপলযা ী ও কম খ্রচসালপক্ষ হওযা সলত্ত্বও মাঁলসলয কারাতা  লকন্তু 
প্রস্তাবলট সরাসলর নাকচ কলর লেল ন। লতলন েি জালনলয লেল ন দয অনয কালরার সলে 
দেন িা ািাল  করার বযাপালর লতলন লবনু্দমাি উৎসাহী নন। কারাতাল র এই বযবহালর 
বযলেত হলয লমাঃ মূর অ তযা সলন্ধ  টার পযালসঞ্জার দেলন যাওযাই লঠক করল ন। 
 
লঠক সালড চারলটর সময কারাতা  ও তার সেীলক লনলয দেশা  দেন ল িারপু  
দস্টশন  াড । আল   াইন লক্লযার করাই আল , সুতরাং দেন দসাজা ল লয সলন্ধ  টা 
না াে প্রেলম োমলব মযানলচস্টার দস্টশলন। লকন্তু সওযা  টার সময মযানলচস্টার দস্টশন 
দেলক ল িারপুল  দটল গ্রাফ্ এ  ও দেশা  দেন এখ্নও ওখ্ালন দপৌঁল াযলন। অেচ 
দখ্াাঁজ লনলয জানা দ   দয, দেনলট চারলট বাহান্নয, লঠক সমলয দসি দহল ে দস্টশন 
দপলরলয দ   । সলন্ধ সাতটায আবার মযানলচস্টার দেলক দটল গ্রাফ্ এ ? পলরর দেন 
মযানলচস্টার দপৌঁল  দ ল  এবং দসই দেশা  দেনলটর েযাখ্া পাওযা যাযলন। 
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এই লবলচি ও অিাবনীয ঘটনায দর  কতৃধপক্ষ অবাক হলয দ ল ন। দেনলট দকানও 
েুঘধটনায পলডলন দতা? লকন্তু দস দক্ষলি পলরর দেনলট তা দেখ্লত দপত। দ াটখ্ালটা 
দকানও সারাইলযর জনয োইিার লক দেনলটলক দকানও সাইড  াইলন লনলয দ  ? 
পলরলস্থলত দবাঝার জনয তখ্ন দসি দহল নস এবং মযানলচস্টার দস্টশলনর মলর্যর সব 
দস্টশলন দটল গ্রাফ্ পাঠালনা হ । উিরগুল া এ  এইরকম : 
 
দস্টশলনর নাম — দেশা  দেন কখ্ন দ ল  
 
কল ন স লগ্রন – ৫.০০ 
 
আ ধসটাউন – ৫.০৫ 
 
লনউটন – ৫.১০ 
 
দকলনযন জংশন – ৫.২০ 
 
বাটধন মস – দেন এখ্ালন আলসলন। 
 
–আমার লতলরশ ব লরর চাকলরলত এরকম কাণ্ড দেলখ্লন। ব ল ন হতিম্ব লমাঃ ব্ল্যান্ড। 
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–দকলনযন জংশন ও বাটধন মস দস্টশলনর মাঝখ্ালন লনিযই লক ু  ণ্ডল া  হলযল । 
ব ল ন েযালফ্ক মযালনজার লমাঃ হুড। 
 
–আমার যতেূর মলন পলড, ওই অঞ্চল  দকানও সাইলডং দনই। তাহল  লক দেনলট 
 াইনচুযত হলযল ? 
 
–তাহল  দসটা পলরর দেলনর নজলর অবশযই পডত। 
 
যাই দহাক, মযানলচস্টার ও দকলনযন জংশলন আরও খ্বলরর জনয দটল গ্রাফ্ পালঠলয লেন। 
আর ওলের বল  লেন দকলনযন জংশন ও বাটধন মস-এর মলর্য  াইনটা িাল ািালব 
পরীক্ষা কলর দেখ্লত। 
 
মযানলচস্টার দেলক উির এ  : দেলনর এখ্নও দকানও খ্বর দনই। দকানও েুঘধটনা 
হযলন।  াইন পলরষ্কার ও স্বািালবক। 
 
দকলনযন জংশলনর উির : দেলনর দকানও লচহ্ন দনই। পুলরা  াইন পরীক্ষা করা হলযল । 
দকানও েুঘধটনা হযলন।  াইন পলরষ্কার। দেন এখ্ালন লঠক সমলয দপৌঁল ল  , তারপলর 
কী হলযল , লক ু দবাঝা যালে না। 
 
উলিলজত লমাঃ ব্ল্যান্ড ব ল ন,–আমরা লক উন্মাে হলয দ  াম? ফ্টফ্লট লেলনর আল ায 
একটা দেন হাওযায লমলশ দ  ? ইলঞ্জন, েুলটা বল ,  ালডধর কামরা, পাাঁচটা মানুষ–সব 
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অেৃশয হলয দ  ? একঘণ্টার মলর্য দকানও খ্বর না দপল  আলম লনলজ ইনলেকটর 
কল ন স-দক লনলয তেন্ত করলত যাব। 
 
এর খ্ালনকক্ষে পলর আর-একটা দটল গ্রাফ্ এ  দকলনযন জংশন দেলক : দর  াইলনর 
পালশ নীলচ দঝাাঁলপর মলর্য ইলঞ্জন োইিার জন দেটালরর মৃতলেহ পাওযা দ ল । জায াটা 
দস্টশন দেলক সওযা েু-মাই  েূলর। যতেূর মলন হয ইলঞ্জন দেলক পলড নীলচ  লডলয 
ল লয মাোয আঘাত দপলয মারা দ ল । লকন্তু আলশপালশ দকাোও দেনলটর দকানও লচহ্ন 
দনই। 
 
দসই সময ফ্রালের লক ু রাজধনলতক ঘটনা লনলয ইং যালন্ডর খ্বলরর কা জগুল লত এত 
দ খ্াল লখ্ হলে  দয দেন হালরলয যাওযার ঘটনালট দসরকম দকানও গুরুত্ব দপ  না। 
লক ু কা লজর অলিমত, পুলরা ঘটনালট একটা নতুন র্রলনর র্াপ্পা। অবশয দশলষ জন 
দেটালরর মৃতুয সংবালে দ ালক ঘটনালটর সতযতা সম্বলন্ধ খ্ালনকটা লনলিন্ত হ । 
 
যাই দহাক, ঘটনার লেন সলন্ধলব ায লমাঃ ব্ল্যান্ড ইনলেকটর কল নস্ লক লনলয দকলনযন 
জংশলন তেলন্ত দ ল ন। পলরর লেন যখ্ন তালের তেন্ত দশষ হ , তখ্নও দেলনর দতা 
দকানও হলেস পাওযাই দ   না, ঘটনার দকানও যুলক্তগ্রাহয বযাখ্যাও লম   না। তলব 
ইনলেকটর কল ে-এর লরলপাটধ দেলক লক ু সম্ভাবনার ইলেত পাওযা যায। পুল শ 
দরকডধ দেলক সংগ্রহ করা দসই লরলপালটধর সারমমধ এইরকম? 
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এই েুলটা দস্টশলনর মাঝখ্ালন অলনকগুল া দ াহার কারখ্ানা ও দকাল যালর আল  লক ু 
চা ু, লক ু বন্ধ হলয দ ল । এই কারখ্ানা ও দকাল যালরগুল ার মা পি েল লত কলর 
লনলয যাওযার জনয কমপলক্ষ বালরাটা নযালরাল জ  াইন আল  দযগুল া দমন  াইলনর 
সলে যুক্ত। দযলহতু দেশা  দেনলট ব্রডল লজর, এই দ াট  াইনগুল ালক তেলন্তর 
আওতা দেলক বাে দেওযা যায। লকন্তু এগুল া  াডাও সাতটা বড  াইন আল , দযগুল া 
দমন  াইলনর সলে ল লয লমলশল । এর মলর্য চারলট  াইলনর সলে সংলিি 
দকাল যালরগুল া আপাতত পলরতযক্ত। বালক লতনলট  াইলনর মলর্য প্রেমটা মাি লসলক 
মাই   ম্বা এবং এর আলশপালশ দেশা  দেনলটর দেখ্া যাযলন। লিতীয  াইনলট লসে  
 াইন এবং ঘটনার লেন (৩রা জুন) দষাল াটা মা িরলত বল  পুলরা  াইনটালক আটলক 
দরলখ্ল  । তৃতীয  াইনলট ডব   াইন এবং এই  াইলন সারালেন র্লর প্রচুর খ্লনজ 
পোেধ লনলয যাওযা হয। লকন্তু ৩রা জুন কলযকলশা দ াক খ্লনশ্রলমক ও দর ওলয কমধী-
এই সওযা েু-মাই   ম্বা দর পলের আলশপালশ কাজ করল   এবং দেশা  দেনলট এই 
 াইলন এল  দসলট অবশযই তালের নজলর পডত। তা  াডা ইলঞ্জন োইিালরর  াশ এই 
 াইলনর কা াকাল  পাওযা যাযলন। সুতরাং, এই অঞ্চ টা দপলরালনার পলরই দেনলট 
লনলখ্াাঁজ হয। 
 
আর ইলঞ্জন োইিার জন দেটালরর সম্বলন্ধ এইটুকুই ব লত পালর দয, দেন দেলক পলড 
ল লযই তার মৃতুয হয, যলেও দকন বা কীিালব দস পলড দ   লকংবা তারপর ইলঞ্জনটার 
কী হ , এ সম্বলন্ধ দকানও সূি পাওযা যালে না। 
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এরপর পুল লশর অপোেধতা লনলয কা লজ দ খ্াল লখ্ হলত ইনলেকটর কল ক্স এই 
তেলন্তর োলযত্ব দেলক অবযাহলত লনল ন। 
 
পুল শ ও দর ওলয কতৃধপক্ষ এরপর মাসখ্ালনক দচিা কলরও এই রহলসযর দকানও 
সমার্ান করলত পারল ন না। পুরস্কার দঘাষো, অপরার্ীলক ক্ষমা কলর দেওযার 
প্রলতশ্রুলত ইতযালে পেলক্ষপও বযেধ হ । 
 
ইং যালন্ডর এক জনবহু  অঞ্চল  প্রকাশয লেবাল ালক যািীসলমত একটা দেন 
দিাজবালজর মলতা অেৃশয হলয যাওযার এই ঘটনালক দকউ ব ল ন আলর্ধেলবক, দকউ 
বা ব ল ন আলর্লিৌলতক। কারাতা  বা তার সেী হযলতা রক্তমাংলসর মানুষই নন। 
 
খ্বলরর কা লজ লচলঠপি ক লম কলযকজন পাঠক সমার্ালনর লক ু সূি পালঠলযল ল ন। 
এর মলর্য একজন ল ল ন তকধশালর পলণ্ডত। লতলন ল খ্ল ন : একলট-একলট কলর সমস্ত 
সম্ভাবনা খ্লতলয দেলখ্ এবং এলক-এলক দসগুল  বাে লেলয দশলষ দয সম্ভাবনালট পলড 
োকলব, তা যতই অসম্ভব  াগুক না দকন, দসলটই সলতয। কল যালরর ওই লতনলট দর  
 াইলন তেন্ত চা ালনা দহাক। লনিযই ওখ্ালন খ্লনশ্রলমকলের দকানও গুপ্ত সং ঠন আল । 
তারাই যািীসলমত দেনলটলক হালপস কলর লেলযল । ওই খ্লনশ্রলমকলের লজজ্ঞাসাবাে করা 
েরকার। 
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আর-একজন ল খ্ল ন দয, দেনলট লনিযই  াইনচুযত হলয দর  াইলনর পালশর খ্াল  
পলড দ ল । এই যুলক্ত অবশয সরাসলর নাকচ হলয দ   দকন না দেনলট সমূ্পেধিালব ডুলব 
যাওযার মলতা  িীর দকানও খ্া  আলশপালশ দনই। 
 
অনয একজলনর মলত, কারাতাল র সেীর লব্রফ্লকলস এমন শলক্তশা ী ও অলিনব 
লবলস্ফারক পোেধ ল   দয, পুলরা দেনলটই লবলস্ফারলে লনলিহ্ন হলয দ ল । এই যুলক্তও 
দর্ালপ লটক  না, দকন না দসই লবলস্ফারে সলত্ত্বও দর  াইন তাহল  কী কলর অক্ষত 
রই । 
 
যাই দহাক, সবাই যখ্ন এই রহসয সমার্ালনর আশা দ লড লেলযল , তখ্ন একটা নতুন 
ঘটনা ঘট । 
 
বযাপারটা আর লক ুই নয। একটা লচলঠ। দযটা দসই লনরুলেশ দেলনর  াডধ মযাকফ্ারসন 
৫ জু াইলত তার রীলক ল লখ্ল ল ন। লচলঠটা লনউইযকধ দেলক দপাস্ট করা এবং তার রী 
দসটা পান ১৪ জু াই। লচলঠর সলে ল   একলশা ড ার। লচলঠটা এইরকম : 
 
দতামালক আর দতামার দবান ল লজলক দ লড এলস আমার কি হলে। যা টাকা পাঠা াম 
তালত জাহালজর লটলকট লকলন দতামরা আলমলরকায চল  এস। এখ্ালন এলস জনস্টন 
হাউলস ওলঠা। আলম দতামালের সলে দযা ালযা  কলর দনব। দতামালের আসার প্রতীক্ষায 
রই াম। 
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মযাকফ্ারসলনর লনলেধশমলতা তার রী ও শযাল কা লনউ ইযলকধ ল লয জনস্টন হাউলস লতন 
সপ্তাহ ল ল ন। লকন্তু মযাকফ্ারসন তালের সলে দযা ালযা  না করায অ তযা তারা 
ইং যালন্ড লফ্লর এল ন। মলন হয, খ্বলরর কা জ পলড মযাকফ্ারসন র্ারো কলরল ল ন 
দয তাাঁলক র্রার জনয পুল শ তার রী ও শযাল কালক দটাপ লহলসলব বযবহার করল । 
 
 ত আট ব র র্লর রহসয এই পযধাযই দেলম ল  । একটা দেলনর হালরলয যাওযার মলতা 
অলবশ্বাসয ও অিূতপূবধ ঘটনার দকানও বযাখ্যা পাওযা দ   না। অবশয এটুকু জানা দ    
দয, মাঁলসলয কারাতা  মর্য আলমলরকার দ াক এবং আলেধকিালব সম্পন্ন ও রাজধনলতক 
বযাপালর প্রিাবশা ী। তার লবশা লেহী সেীর নাম এডুযালডধা দ ালমজ এবং দস 
গুন্ডাপ্রকৃলতর ও বেলমজালজর মানুষ। ক্ষীেতনু কারাতাল র রক্ষী লহলসলবই দস এলসল  । 
কারাতা  পযালরলস দকন দযলত চাইল ল ন, তারও দকানও কারে পযালরলস দখ্াাঁজখ্বর 
কলর পাওযা দ   না। 
 
. 
 
১৮৯৮ সাল  ফ্াাঁলসর আসালম হারবাটধ েয দ রনক-এর স্বীকালরালক্ত প্রকাশ পাওযা পযধন্ত 
সমস্ত ঘটনাটা ব া হ । এবার ঘটনার বালকটুকু হারবালটধর স্বীকালরালক্তর িাষালতই 
দশানা যাক: 
 
বডাই কলর ব ার মলতা অলনক লক ুই জীবলন কলরল । তলব দসসব আলম সার্ারেত 
প্রকাশ কলর না। কারাতা  সম্পলকধত ঘটনাটা ব লত বার্য হলে, যালত আমার শালস্ত 
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 াঘব হয। আপাতত ঘটনার সলে পযালরলসর রুই-কাত ারা যারা জলডলয ল ল ন তাাঁলের 
নাম ব ব না, তলব শালস্ত  াঘব না হল  দসসবও ফ্াাঁস কলর দেব। এখ্ন বল  কীরকম 
সুলনলেধি  ক অনুযাযী বুলদ্ধ খ্াাঁলটলয আলম পুলরা কাজটা কলরল  াম। 
 
১৮৯০ সাল  পযালরলসর আো লত একটা লবখ্যাত মাম া চ ল  । রাজনীলত এবং 
আলেধক েুনধীলত সংক্রান্ত এই মাম ায ফ্রালের অলনক লবখ্যাত দ াকই জলডত ল ল ন। 
মাঁলসলয কারাতা  পযালরলস আসল ল ন এাঁলের লবরুলদ্ধ প্রমাে লনলয। লতলন পযালরলস এল ই 
এই মাম ার ইলত হত এবং তোকলেত দসই লবখ্যাত বযলক্তলের আস  রূপ জনসমলক্ষ 
প্রকাশ দপত। সুতরাং লঠক করা হ  দয, কারাতাল র পযালরলস আসা দযিালবই দহাক 
আটকালত হলব। 
 
কলযকজন দ াক লনলয দতলর একটা দ াট সং ঠনলক িার দেওযা হ  পুলরা বযাপারটা 
সাম ালনার। প্রিূত অেধ ও ক্ষমতার অলর্কারী এই সং ঠলনর েরকার ল   এমন 
একজন দ ালকর দয একার্ালর বুলদ্ধমান, সাহসী, েৃঢ়লচতা ও সমস্তরকম পলরলবলশর 
দমাকালব া করলত সক্ষম–অেধাৎ  ালখ্ এক। তারা আমালকই, এই কালজর জনয লনবধাচন 
কলরল  । লনলজর ঢাক দপটালে না, তলব এটুকু ব লত পালর তালের দ াক লনবধাচলন 
দকানও খু্াঁত ল   না। 
 
প্রেলমই লবশ্বাসী একটা দ াকলক মর্য আলমলরকায সাঁলসলয কারাতাল র কাল  পালঠলয 
লে াম, যালত লতলন আমার দ ালকর সলেই যািা কলরন। লকন্তু েুিা ধয! আমার দ াকটা 
দপৌঁল ানার আল ই কারাতা  রওনা হলয দ ল ন। লকন্তু আমার কাল  লবকলল্পর অিাব 
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ল   না–একটা উপায বযেধ হল  অনয উপালযর বযবস্থা ল  । দিলব দেখু্ন, পুলরা কাজটা 
কী কলঠন! কারাতা লক খু্ন করা এমন লক ু একটা কাজ নয। তালক সরালত হলব, তার 
সলের নলেপি ইতযালে নি করলত হলব এবং তাাঁর দকানও সেী োকল  তালকও দ লড 
দেওযা যালব না। 
 
আমার কাল  খ্বর ল   দয ল িারপু  দেলক  ন্ডন দপাাঁ লনার পলর কারাতাল র সলে 
অলনক রক্ষী োকলব। সুতরাং আমার যা করেীয তা উলন  ন্ডন দপৌঁ লনার আল ই 
করলত হলব।  রকম প্ল্যান বালনলযল  াম। একটা বযেধ হল  অনযটা কালজ  া ালত হলব। 
 
টাকায সবলক ু হয। প্রেলমই ইং যালন্ডর দর ওলযর ওপর এক লবলশষজ্ঞলক দজা াড 
কলর দফ্  াম। এাঁর মার্যলম দর ওলযর লক ু অলিজ্ঞ কমধচারীলকও আমার েল  দটলন 
লন াম। পুলরা প্ল্যানটা ওই লবলশষলজ্ঞর দতলর, আলম খ্াল  খু্াঁলটনালটগুল ার লেলক  ক্ষ 
দরলখ্ল  াম। দজমস মযাকফ্ারসনলক হালত রাখ্ াম, দকন না কারাতা  যলে দেশা  
দেলনর বযবস্থা কলরন, দজমস-এর তালত  াডধ হওযার সম্ভাবনা ল   দষাল াআনা। 
ফ্াযারমযান লিেলক েল  দনওযা হ । খ্াল  ইলঞ্জন োইিার দেটারলক বা ালনা দ   না–
দ াকটা একটু দ াাঁযার টাইলপর। আমালের দমাটামুলট র্ারো ল   দয কারাতা  দেশা  
দেলনই ল িারপু  দেলক  ন্ডন যালবন এবং দসখ্ান দেলক পযালরস। হালত সময কম 
োকায দেশা  দেন দনওযা  াডা তাাঁর দকানও উপায ল   না। তার জাহাজ ল িারপু  
দপৌঁ লনার আল ই আমার প্ল্যান দতলর হলয দ   । শুনল  মজা পালবন, জাহাজটালক দয 
পাই ট দবাট বন্দলর লনলয এলসল  , তালতও আমার দ াক ল  । 
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কারাতা লক দেলখ্ই আমরা বুলঝল  াম দয লতলন লবপলের আশঙ্কা করল ন এবং খু্বই 
সতকধ। তার রক্ষী দ ালমজ দ াকটা লবপজ্জনক র্রলনর, েরকার হল  ও লপস্ত  চা ালত 
লপ পা হলব না। নলেপলির বাক্সটাও তার হালত। হযলতা দস কারাতাল র পযালরলস 
আসার কারে সম্বলন্ধও অবলহত। সুতরাং দ ালমজলক দ লড শুরু্ কারাতা লক সরালনা 
হলব লনতান্তই পণ্ডশ্রম। তাই েুজলনর পলরেলত একই হলত হলব, এবং দেশা  দেলন 
দসই পলরেলত ঘটালনা লবলশষ সুলবর্াজনক। দেলনর লতনজন কমধচারীর মলর্য েুজন 
আমালের হালতর মুলঠায, দকন না তালের আরামোযক িলবষযলতর প্রলতশ্রুলত 
লেলযল  াম। 
 
আমার একজন সেীলক ল িারপুল  দরলখ্ আলম লনলজ দকলনযলনর এক সরাইখ্ানায ওর 
ইলেলতর অলপক্ষায রই াম। দযই কারা  দেশা  দেলনর বযবস্থা করল ন আমার সেী 
তখ্নই দহালরস মূর নাম লনলয ওই দেলনই তালের সলে যাওযার দচিা কর । এই প্ল্যান 
দ ল  দ ল  আমার সেী ওলের েুজনলকই দেলন হতযা কলর সলের কা জপিগুল া নি 
কলর লেলত পারত। লকন্তু কারাতাল র অনমনীয মলনািালবর জনয এই প্ল্যান কালজ  া   
না। আমার সেী তখ্ন দস্টশন দেলক দবলরলয ল লয তারপর আর-একটা দ ট লেলয 
আবার দস্টশলন এলস ওই দেশা  দেলনই  াডধ মযাকফ্ারসন-এর কামরায ঢুলক পড । 
 
এবার বল , আলম এলেলক কী করল  াম। সব প্ল্যানই  কা, শুরু্ লফ্লনলশং টাচ দেওযার 
কাজ আমার। দরল র দয সাইলডংটা আমরা বযবহার করব বল  লঠক কলরল  াম, দসটা 
দমন াইন দেলক লবলেন্ন হলয দ   । খ্ালনকটা  াইন দপলত দসটা দজাডা  া ালনা হ । 
লফ্শলপ্ল্ট, দবাল্ট, দজাডা  া ালনার পলযি ইতযালে লেলয আমালের দকনা দরল র লক ু 
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েক্ষ কমধী কাজটা সহলজই লনখু্াঁতিালব কলর লে । সুতরাং দেশা টা যখ্ন হঠাৎ সামানয 
ঝাাঁকুলন দখ্লয দমন াইন দেলক সাইলডং-এ চল  দ  , তখ্ন কারাতা  ও দ ালমজ লক ু 
বুঝলত পারল ন না। 
 
প্ল্যানমালফ্ক ফ্াযারমযান লিলের কাজ ল   দক্লালরাফ্মধ লেলয ইলঞ্জন োইিার দেটারলক 
অলচতন কলর দেওযা, যালত যািী েুজলনর সলে দস-ও অনন্তল ালক যািা কলর। লকন্তু 
এই দ াট্ট কাজটা করলত ল লয লিে এমন তা ল া  পালকলয দফ্   দয দেটালরর সলে 
তার র্স্তার্লস্ত হ  এবং ফ্ ত দেটার দেন দেলক ল টলক পলড ল লয ঘাড দিলে মারা 
দ  । 
 
আমার লনখু্াঁত প্ল্যালন এই একলটমাি ত্রুলট হলযল   এবং আলম মুক্তকলণ্ঠ স্বীকার করল  
দয আমার সুলবখ্যাত অপরার্ জীবলন এলট একলট ক ঙ্ক লহলসলব লচলহ্নত োকলব। পলর 
অবশয আরও একটা  ণ্ডল া  হলযল  । দেলনর  াডধ হতিা া মযাকফ্ারসন আলমলরকায 
দপৌঁল  ওর রীলক দয একটা লচলঠ ল লখ্ল  , দসটাও আমার পুলরা প্ল্যালনর মলর্য আলরকটা 
খু্াঁত। অবশয তার জলনয আলম োযী ল  াম না। 
 
হযাাঁ, আবার দেলনর কোয লফ্লর আলস। এই দ াট্ট েু-লকল ালমটার  ম্বা সাইড  াইনটা 
একটা অরু্না পলরতযক্ত কয াখ্লনলত ল লয দশষ হলযল  । আপনারা জানলত চাইলবন, 
এই সাইড াইন লেলয যাওযার সময দেনটা কালরার নজলর পলডল   লক না। আসল  
এই রাস্তাটুকু ল   অলনকটা সুডলের মলতা–েু-লেলকই উাঁচু জলম। ওই জলমর ওপর ল লয 
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না োাঁডাল  দেনটা কালরার দচালখ্ পডার কো নয। একজলনরই দসটা দচালখ্ পলডল  –
দসটা এই অর্লমর দচালখ্। উাঁচু জায ায োাঁলডলয কী দেলখ্ল  াম দসটা বল । 
 
আমার আর-একজন সেী চারজন সশর দ াকলক লনলয  াইলনর দজাড দেওযা জায ায 
অলপক্ষা করল  । মরলচ র্রা  াইলন দকানও কারলে দেনটা যলে আটলক যায, যািীলের 
উপযুক্ত বযবস্থা করার জনয তালের লনলেধশ দেওযা ল  । লকন্তু দেনটা সুচারুিালব 
সাইড াইলন দযলতই আমার এই সেীর কাজ দশষ হ । তখ্ন আলম েুজন সশর 
দ াকলক লনলয নাটলকর বালক অংশটুকুর প্রতীক্ষা করলত  া  াম। 
 
দেনটা সাইড াইন লেলয দবশ লক ুটা যাওযার পলরই ফ্াযারমযান লিে  ালডর  লত 
কলমলয লে । এবং সলে সলেই আবার  লত বালডলয লেলয লিে,  াডধ মযাকফ্ারসন আর 
আমার ইংলরজ সেী ( দ্মনাম দহালরস মুর) লতনজলনই  াফ্ লেলয দেলনর বাইলর দনলম 
এ ।  ালডর  লত কমলতই যািী েুজন একটু অবাক হলযল  । লকন্তু  লত আবার বাডলত 
তারা েুজন জান া লেলয বাইলরর লেলক তাকা । 
 
ওলের হতিম্ব অবস্থা দেলখ্ আমার দবশ মজা  া ল  । িাবুন বযাপারটা–দেলনর 
লব াসবহু  দকালচ বলস আপলন হঠাৎ দেখ্ল ন দেনটা  া -হ ুে রলের মরলচ পডা 
একটা অবযবহৃত  াইলনর ওপর লেলয চল ল । ওরা েুজলনই ততক্ষলে হযলতা বুঝলত 
দপলর দ ল  দয পলরর বড দস্টশন মযানলচস্টালরর বেল  ওরা পরল ালকর লেলক এল লয 
চল ল । 
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চা কলবহীন দেন তখ্ন েু লত-েু লত ঝাাঁকুলন দখ্লত দখ্লত েুরন্ত  লতলত এল লয 
চল ল । মরলচ র্রা  াইলনর সংেলশধ এলস চাকা দেলক লবকট আওযাজ হলে। আলম 
ওলের েুজলনর মুখ্ েি দেখ্লত পালে াম। কারাতাল র দঠাাঁট নডল –হযলতা ঈশ্বলরর 
নাম লনলে। আর দ ালমজলক দেলখ্ মলন হলে  দযন একটা ষাাঁডলক কসাইখ্ানায লনলয 
যাওযা হলে। হঠাৎ দ ালমজ আমালের দেখ্লত দপলয পা ল র মলতা হাত নাডলত 
 া  । তার পলরই কবলজর রাপটা ল াঁলড হালতর লব্রফ্লকসটা আমালের লেলক  ুাঁলড লে । 
িাবখ্ানা এই-নলেপিগুল া সব নাও, লকন্তু আমালের প্রালে দমলরা না। লকন্তু দকানও 
কালজ আলম েুনম্বলর কলর না। তা  াডা, দেন তখ্ন ওলের দকন, আমালেরও লনযন্ত্রলের 
বাইলর। 
 
একটু পলরই দেনটা যখ্ন খ্লনর অন্ধকার  হ্বলরর কাল  এলস পড , তখ্ন দ ালমলজর 
দচাঁচালমলচ বন্ধ হ । খ্লনর নীলচ যাওযার ও কয া ওপলর দতা ার দয সটান সুডে আল  
দসই অবলর্ আমরা  াইন দপলত দরলখ্ল  াম। ওলের েুজলনর মুখ্ দেখ্লত পালে াম। 
খ্লনর অত   হ্বলরর আন্দাজ দপলয েুজলনই তখ্ন বাকরুদ্ধ ও স্থােু। 
 
এত দ্রুত লতলত চ া একলট দেন কীিালব  লতধ তল লয যায দসটা দেখ্ার জনয আলম 
একটু দকৌতূহ ীই ল  াম। 
 
প্রেলম দেনলট খ্লনর সুডলের উ লটালেলকর দেওযাল  ল লয প্রচণ্ড দজালর র্াক্কা মার । 
ইলঞ্জন, বল  েুলটা,  ালডধর কামরা সব তা ল া  পালকলয এক হলয দ  । তারপর দসই 
পুলরা লজলনসটা এক মুহূলতধর জলনয  লতধর মুলখ্র ওপর ঝুল  রই । পরক্ষলেই দ াহা, 
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জ্ব ন্ত কয া, লপতল র লফ্লটংস, চাকা, কামরার কালঠর দবলঞ্চ,  লে সবগুল া একসলে 
জট পালকলয খ্লনর অত   হ্বলর চল  দ  । লবলিন্ন পোলেধর এই সমলি খ্লন হ্বলরর 
দেওযাল  র্াক্কা দখ্লত-দখ্লত নীলচ যাওযার সময তার দয আওযাজ–েি শুনলত 
পালে াম। তারপলর োমামার লনলঘধালষর মলতা একটা আওযাজ দশানা দ  । বুঝ াম 
সবলক ু নীলচ দপৌঁল  দ ল । বয ারটা মলন হয দফ্লট দ    কারে লবলস্ফারলের একটা 
শব্দ কালন এ । 
 
একটু পলরই অন্ধকার  হ্বর দেলক বাষ্প ও কাল া দর্াাঁযা দবলরলয আমালের দঢলক 
দফ্  । র্ীলর র্ীলর দসই      কলর দবলরালনা দর্াাঁযা সরু সুলতার মলতা হলয দ  । 
বাইলর তখ্ন গ্রীলের ঝ মল  লবলক । খ্ালনকক্ষে পলর খ্লনটা আল র মলতাই লনস্তব্ধ 
হলয দ  । 
 
এরপর আমালের একটাই কাজ বালক রই কৃতকলমধর দকানও লচহ্ন না রাখ্া। 
দর কমধীলের দসই দ াট্ট ে লট  াইন সংলযাল র জায ায পাতা  াইন ও অনযানয যন্ত্রাংশ 
চটপট সলরলয দফ্  । সবলক ু আবার আল র মলতা হলয দ  । খ্লনর দিতলর দঢাকালনা 
 াইলনর অংশটুকু ও দেলনর ধ্বংসবলশলষর লক ু টুকলরা দযগুল া খ্লনর মুলখ্র কাল  
ল  , দসসব আমরা খ্লনর  লতধ লনলক্ষপ কর াম। তারপর দকানওরকম তাডাহুলডা না 
কলর আমরা লবলিন্ন জায ায  লডলয পড াম–আলম পযালরলস, আমার এক সেী 
মযানলচস্টালর, মযাকফ্ারসন জাহালজ কলর আলমলরকায। দস সমলযর খ্বলরর কা জ 
দেখ্ল ই আপনারা বুঝলবন কত কুশ তায আমরা এই কাজ কলরল  াম ও লবশ্বলশ্রি 
লডলটকলটিলের দবাকা বালনলযল  াম। 
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আপনালের লনিযই মলন আল , দ ালমজ লব্রফ্লকসটা আমালের লেলক  ুাঁলড লেলযল  । 
আলম ব াবাহু য, দসটা আমার লনলযা কতধালের দফ্রত লেলযল  াম। হযাাঁ, তলব িৃলতলচহ্ন 
লহলসলব েু-একটা কা জ আলম লনলজর কাল  দরলখ্ লেলযল । ওইসব কা জ প্রকাশ কলর 
দেওযার আমার দকানও ইলে দনই। তলব দসই লবলশষ বযলক্তরা যলে আমার মুলক্তর 
বযবস্থা না কলরন, তা হল  কা জগুল ার বযাপালর আমায নতুন কলর িাবলত হলব। 
লবশ্বাস করুন, একা-একা মৃতুযেণ্ড দপলত আমার একেম িাল া  াল  না। 
 
মাঁলসলয অমুক, দজনালর  তমুক–আমার কো আপনারা শুনল ন দতা? না শুনল  লকন্তু 
অমুক, তমুলকর জায ায আস  নামগুল া বল  দেব। 
 
পুনি : আমার স্বীকালরালক্তলত একটা কো বাে দ ল । দসটা ওই মযাকফ্ারসলনর কো। 
দবাকার মলতা ও রীলক লচলঠ ল লখ্ দফ্ল ল  । এইরকম দ াকলক লবশ্বাস করা কলঠন। 
িলবষযলত দয-দকানও সমলয ও রীলক এই পুলরা ঘটনাটা বল  লেলত পারত। তাই ও 
যালত ওর রীলক দকানওলেন আর দেখ্লত না পায দসই বযবস্থাটাও কলর লেলযল  াম। 
মালঝ-মালঝ মলন হয ওর রীলক লচলঠ ল লখ্ জানাই দয, লতলন চাইল  আবার লবলয করলত 
পালরন। 
 
The Lost Special  লল্পর অনুবাে 
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প্রচতযশার্ 
The New catacomb 

 
আো, বা ধার, তুলম দকন আমালক লবশ্বাস কলর সবলক ু খু্ল  ব   না? 
 
কো হলে  েুই বনু্ধর মলর্য–একজলনর নাম দকলনলড, অনযজন বা ধার। শীলতর সন্ধযায 
দরাম শহলর দকলনলডর বসার ঘলর। বাইলর আল ায ঝ মল  আরু্লনক দরাম। জনবহু  
রাস্তা,  ালডলঘাডা চ ল , দহালট -দরলস্তারাাঁয আল ার বাহার। লকন্তু দকলনলডর ঘলর প্রাচীন 
দরালমর লবলিন্ন িৃলতলচলহ্নর সমালরাহ। দকলনলডর আস  বালড লব্রলটলন–দপশায ও দনশায 
পুরাতত্ত্বলবে। ঘলরর একলট দেওযাল  ঝু ল  প্রাচীন দরালমর একলট দেওযা লচলির 
অংশলবলশষ। এলেক-ওলেলক রাখ্া পুলরালনা আমল র লক ু আবক্ষ মূলতধ– দরামান দসলনটর 
ও দযাদ্ধালের। ঘলরর দসিার দটলবল র ওপর পুলরালনা দরালমর জন-স্নানা ালরর একটা 
দ াট সংস্করে রাখ্া আল । এ  াডা ঘলরর লবলিন্ন জায ায  ডালনা পুলরালনা দরালমর 
টুলকটালক িৃলতলচহ্ন–লশ াল লপর টুকলরা,  যনা, বাসনপি ইতযালে। সবই প্রত্নতালত্ত্বক 
খ্ননকালযধর সমলয উদ্ধার করা। এমনকী লসল ং-এ দঝা ালনা একটা অলত প্রাচীন 
ফু্ োলন। প্রলতলট লজলনসই প্রামােয এবং েু ধি। অেধ লেলয এগুল র োম লনরুপে করা 
যায না। 
 
দকলনলডর বযস লিলশর সামানয দবলশ, লকন্তু এই অল্পবযলসই পুলরালনা দরালমর ওপর 
পুরাতালত্ত্বক  লবষোয তার নাম সারা ইউলরালপ  লডলয পলডল । র্নী পলরবালরর সন্তান 
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লহলসলব আলেধক স্বে তার জনয দকলনলড মালঝ-মালঝ একটু আর্টু পযসা উলডলয ফু্লতধ 
করল ও তার বুলদ্ধ এত তীক্ষ্ণ এবং প্রত্নতলত্ত্বর প্রলত িাল াবাসা এত তীব্র দয, দস 
েীঘধসময লনলবিলচলি  লবষোর কালজ বযস্ত োলক। দকলনলড দবশ সুপুরুষ কপা  চওডা, 
নাকলট তীক্ষ্ণ। মুলখ্ যু পৎ েৃঢ়তা ও েুবধ তার  াপ। 
 
দকলনলডর বনু্ধ জুল যস বা ধার লকন্তু সমূ্পেধ অনয র্রলনর মানুষ। বা ধালরর বাবা জামধান, 
মা ইটাল যান। জামধালনর শারীলরক শলক্ত ও কলঠারতার সলে ইটাল র কমনীযতা এই 
দবপরীলতযর সমালবশ বা ধালরর বযলক্তলত্ব। তার দচহারায প্রেলমই দচালখ্ পলড তার নী  
দচাখ্, লবশা  কপা  ও দসানাল  চু । দসই সলে নজলর পলড তার দরালে জ্ব া  ালযর 
রং। সব লমল লয বা ারলক দেখ্ল  পুলরালনা দরালমর আবক্ষ মূলতধগুল র মুখ্াবযব মলন 
পলড যায। বা ধালরর সর  হালস আর স্বে েৃলি অবশযই ওর বংশপলরচলযর ইলেতবাহী। 
বযস ও খ্যালতলত বা ধার দকলনলডর সমকক্ষ, লকন্তু  ক্ষেীয কৃপা না পাওযায তালক 
অলনক কি কলর ওপলর উঠলত হলযল । বালরা ব র আল  জামধালনর বনলবশ্বলবেযা লযর 
সামানয একটা বৃলি লনলয ও দবালম এলসল  । তারপর এত ব র র্লর অলনক কৃেসার্ন 
কলর র্ীলর র্ীলর পুরাতলত্ত্ব খ্যালত াি কলর ও আজ বাল ধন আকাাঁলেলমর একজন সেসয। 
লকন্তু পুরাতলত্ত্বর বাইলর অনয সমস্ত বযাপালর, লবলশষ সামালজক আেবকাযোয, বা ধার র্নী 
দকলনলডর দেলক অলনক নীলচ। লনলজর পডালশানার লবষলয কো ব লত দ ল  ওর 
মুখ্মণ্ড  উদ্ভালসত হলয ওলঠ, লকন্তু বালক সব বযাপালরই বা ধার চুপচাপ ও মুখ্লচারা 
দ াল র। 
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চালরলিক দবপরীতয সলত্ত্বও  ত কলযক ব লর এলের েুজলনর মলর্য বনু্ধত্ব ক্রমশ  াঢ় 
হলযল । েুজলনই পরেলরর দপশা ত েক্ষতার বযাপালর শ্রদ্ধাশী । বা ধালরর সহজ সর  
বযবহালর মুগ্ধ হত দকলনলড। আবার দকলনলডর প্রােপ্রাচুযধ, উে তা ও দরালমর হাই-
দসাসাইলটলত ওর অবার্ লবচরে বা ধালরর িাল া  া ত। আপাতত একটা কারলে 
েুজলনর সম্পলকধর ওপর একটু কাল া  াযা দেখ্লত পাওযা যালে। তার কারে একটা 
গুজবলকলনলড নালক একলট দমলযর সলে অতযন্ত লনিুর ও হৃেযহীন বযবহার কলরল । 
দরালমর অলনলকই খ্ালনকটা দকৌতূহ বশত এবং খ্ালনকটা ঈষধার জনয এই ঘটনালট লনলয 
কানাঘুলষা করল  । 
 
–আো বা ধার। তুলম দকন আমালক লবশ্বাস কলর সবলক ু খু্ল  ব   না? বা ধালরর শান্ত 
মুলখ্র লেলক দচাখ্ দরলখ্ ও দমলঝর কালপধলটর লেলক আেু  দেলখ্লয দকলনলড আবার 
একই কো ব  । কালপধলটর একর্ালর একটা  ম্বামত দবলতর ঝুলড রলযল । তালত নানা 
লজলনস। দযমন টাল র টুকলরা, লশ াল লপর িগ্নাবলশষ, মরলচ-র্রা পুলরালনা  যনা, দ াঁডা 
প্রাচীন কা জ ইতযালে। লজলনসগুল  দেখ্ল  প্রেলমই মলন হলব এগুল  দকানও ডাস্টলবন 
দেলক কুলডলয আনা। লকন্তু পুরাতালত্ত্বলকর দচালখ্ এগুল  অলত েু ধি মহাঘধ বস্তু। 
লজলনসগুল  দকলনলডর ঘলর এলনল  বা ধার। 
 
দ ালি চকচক করল   দকলনলডর দচাখ্। ও আবার ব  ,–দতামার এই অমূ য 
রত্নিাণ্ডালর আলম িা  বসালে না। লকন্তু দতামার এই আলবষ্কার এলকবালর প্রেম সালরর। 
পুলরা ইউলরালপ সাডা পলড যালব। লকন্তু দকাোয দপল  এসব আমায ব লব না? 
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একটা চুরুট র্লরলয বা ধার ব  ,–এখ্ালন যা দেখ্ , তা লক ুই নয। আমার আলবষৃ্কত 
জায ায বালরা জন পুরাতালত্ত্বক এই র্রলনর লজলনলসর মলর্য অনাযালস সারা জীবন 
কালটলয লেলত পালর। 
 
দকলনলড কপা  কুাঁচলক দ াাঁলফ্ হাত বুল াত বুল ালত ব  ,বা ধার, তুলম না ব ল ও আলম 
বুঝলত দপলর দ ল । তুলম লনিযই িূ লিধ দকানও একটা বড কবরখ্ানা আলবষ্কার 
কলর । এত র্রলনর পুলরালনা লজলনস কবরখ্ানা  াডা আর দকাোয পাওযা যালব? 
 
–লঠকই বল  । আলম িূ লিধ একটা নতুন কবরখ্ানার দখ্াাঁজ দপলযল । 
 
–দকাোয? 
 
–দসটা কী কলর বল  দকলনলড? এটুকু ব লত পালর আলম না দেলখ্লয লেল  জায াটা 
কারও পলক্ষ খু্াঁলজ পাওযা সম্ভব নয। এই কবরখ্ানাটা ল   অলিজাত সম্প্রোলযর 
দ ালকর জনয। সুতরাং এখ্ালন দয র্রলনর িগ্নাবলশষ ও িৃলতলচহ্ন  লডলয আল  তা অনয 
দকাোও পাওযা যালব না। আলম প্রেলম এটার ওপর  লবষো কলর একটা দপপার ল খ্ব, 
তারপলর দতামার মলতা প্রলতিন্দ্বীর কাল  সমস্ত লক ু খু্ল  ব ব। 
 
পুরাতলত্ত্বর প্রলত দকলনলডর িাল াবাসা অসীম। এই নতুন আলবষ্কালরর বযাপালর জানার 
জনয দস প্রায অধর্যধ হলয বা ধারলক ব  ,-বা ধার, আলম দতামায শপে কলর ব ল , 
দতামার অনুমলত  াডা এ লবষলয আলম দকানও দপপার ল খ্ব না। অতএব তুলম লনলিধর্ায 
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আমালক দতামার আলবষ্কালরর বযাপারটা খু্ল  ব লত পালরা। নাহল  লকন্তু আলম লনলজ 
দচিা কলর জায াটা খু্াঁলজ দবর করব। আর এই বযাপালর দতামার আল ই আমার 
 লবষোপি প্রকাশ করব। 
 
চুরুলট টান লেলয হা কা দহলস বা ধার ব  ,–েযালখ্া িাই, তুলম লকন্তু দতামার দকানও 
কোই আমালক কখ্নও খু্ল  ব   না। আজ পযধন্ত দতামার একান্ত দ াপনীয লক ু 
আমায খু্ল  বল   লক? 
 
–তুলম লক ব লত চাই  লঠক বুঝলত পারল  না। তলব দতামার দয-দকানও প্রলশ্নর উির 
লেলত আলম রালজ আল । 
 
দসাফ্ায িাল া কলর দহ ান লেলয চুরুলটর দর্াাঁযা দ লড বা ধার ব  ,-দবশ। এবার বল া, 
দমলর সন্ডারসলনর সলে দতামার কী সম্পকধ ল  । 
 
প্রচণ্ড দরল  ল লয দকলনলড দচাঁলচলয উঠ ,–এটা কী র্রলনর প্রশ্ন? তুলম লক আমার সলে 
ঠাট্টা কর ? 
 
বা ধার স্বািালবকিালব ব  ,–না বনু্ধ, এটা ঠাট্টা নয। আলম তমালক লচলন আর ওই দমলর 
নালমর দমলযলটলকও দেলখ্ল । তাই দতামার মুখ্ দেলক জানলত চাই, দতামালের েুজলনর 
মলর্য লঠক কী হলযল  । 
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–আলম দতামালক একলট কোও ব ব না। 
 
–তা হল  দতা বযাপারটা লমলটই দ  । রাত েশটা বাজ , এবার চল । 
 
দকলনলড বযাকু িালব বল  উঠ ,–না, না বা ধার, একটু অলপক্ষা কলরা। এখ্নই দযও না। 
দয বযাপারটা লনলয জানলত চাই , দসটালতা দবশ পুলরালনা হলয দ ল । এখ্ন দস সম্বলন্ধ 
লক ু জানলত চাওযা প্রায পা  ালমর পযধালয পলড। 
 
বা ধার উলঠ োাঁলডলয তার দবলতর ঝুলডটা হালত লনলয ব  ,–ঘটনাটা শুরু্ দতামার 
বযলক্ত ত বযাপার বল  উলডলয দেওযা যায না, এ লনলয পুলরা দরালম অলনক আল াচনা 
হলযল  । যা দহাক, শুিরালি। 
 
প্রায েরজার কা  দেলক বা ধালরর হাত র্লর ওলক দিতলর এলন দকলনলড ব  ,–বল া, 
কী জানলত চাও? 
 
একটা চুরুট র্লরলয আবার বলস পলড বা ধার লজল যস কর ,-দমলর সন্ডারসলনর দশষ 
পযধন্ত কী হলযল  ? 
 
–ও দতা দেলশ লনলজর বালডলত লফ্লর দ ল । ইং যালন্ড। 
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–লকন্তু বযাপারটা দবশ অদু্ভত না? দতামার সলে দবশ লক ুকা  দমলরর বনু্ধত্ব ল  । তা 
হল  ও হঠাৎ এমন কলর চল  দ   দকন? আর দতামার সলে যলে ওর বনু্ধত্ব না হলয 
োলক, তা হল  ওলক আর দতামালক জলডলয এত গুজব দকন? 
 
দকলনলড ফ্াযারলপ্ল্লসর লেলক তালকলয খ্ালনকটা অনযমনস্কিালব ব  , হযলতা তুলম লঠকই 
ব  । দমলরলক আলম দবশ প ন্দই করতাম। লকন্তু এখ্ন বুলঝ, বযাপারটা তার দবলশ 
লক ুই নয। আসল  ওর সলে বনু্ধত্বটা কলরল  াম খ্ালনকটা অযাডলিঞ্চার-এর দনশায। 
দমলর দতা একজন অলিজাত ঘলরর মলহ ার সলেনী ল  । ওর সলে নালক একজলনর 
লবলযও লঠক হলয দ   । এতসব বার্া সলত্ত্বও ওর সলে দযা ালযা  করা আর বনু্ধত্ব 
পাতালনা একটা অযাডলিঞ্চার লহলসলব দেলখ্ল  াম। 
 
–লকন্তু দমলযলটর হবু স্বামীর কী হ ? 
 
–দক জালন কী হলযল । দ াকটা লনিযই আমার তু নায অতযন্ত সার্ারে মালনর ল  । 
 
–আর একটা প্রশ্ন। এত তাডাতালড তুলম কীিালব দমলযলটলক লবোয করল ? 
 
–আমালের বযাপারটা জানাজালন হওযার পর দমলযলট আর দরালম োকলত চাই  না। 
এলেলক আমার পলক্ষ দরাম।  াডা অসম্ভব। তা  াডা, ওর বাবাও খু্ব রা ারাল  
করল ল ন। তাই আলম র্ীলর র্ীলর লনলজলক এই সম্পলকধর দেলক সলরলয লন াম। আর 
আমার লক ু ব ার দনই। 
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-িাই দকলনলড, আলম পুলরা বযাপারটা অবশযই দ াপন রাখ্ব। তলব একটা কো বল । 
দতামার আর আমার জীবলনর েৃলিিলে সমূ্পেধ আ াো। এবার বল া, আমার আলবষ্কার 
করা জায ায কলব দযলত চাও?…চল া না, আজ রালতই যাওযা যাক। একটু শীত হল ও 
আজলকর রাতটা িারী সুন্দর। 
 
জায াটা কত েূলর? 
 
–দবলশ েূলর নয। দহাঁলট দ ল ই িাল া। এত রালত  ালড িাডা করল   ালডওযা া সলন্দহ 
করলব। আলম বরং আমার বালড দেলক দমামবালত, দেশ াই ও আর কলযকটা েরকালর 
লজলনস লনলয শহলরর বড দ টটার কাল  লঠক রাত বালরাটার সময দতামার জনয অলপক্ষা 
করব। 
 
–লঠক আল । আলমও দপৌঁল  যাব। 
 
শহলরর ঘলডঘর-এ যখ্ন রাত বালরাটার ঘণ্টা বাজল , লঠক তখ্নই হালত একটা  ণ্ঠন 
ঝুল লয ওিারলকাট পরা বা ধার লনলেধি স্থালন এলস হালজর হ । একটু েূলরই অলপক্ষারত 
দকলনলড এল লয এ  বা ধালরর কাল । 
 
রালতর হাওযা দবশ ঠান্ডা। শরীর  রম রাখ্লত েুজলনই পােুলর রাস্তার ওপর লেলয দ্রুত 
চ লত  া  । রাস্তায েু একজন লবলক্ষপ্ত পেচারী  াডা আর জনমানুলষর লচহ্ন দনই। 
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রাস্তার েুর্ালর কবরখ্ানা ও অলনক িৃলতলসৌর্। দবশ খ্ালনকটা ল লয দসি কযাল স্টালসর 
সমালর্র কাল  বা ধার োম । 
 
বা ধার ব  ,–োাঁডাও। এর খু্ব কাল ই আমার আলবষৃ্কত সমালর্। এই দয এলেলক এলসা। 
এই সরু রাস্তাটা লেলয দযলত হলব। তুলম আমার দপ লন এলসা। 
 
কালঠর দতলর একটা ফ্াাঁকা দ াযা ঘলরর কাল  ল লয বা ধার পলকট দেলক চালব দবর 
কর । 
 
দকলনলড ব  ,–একী! দতামার িূ লিধর িাণ্ডার এই বালডর মলর্য না লক? 
 
–হযাাঁ, এটাই রাস্তা। এই ঘরলটর জনয দ ালক িাবলতই পারলব না দয এর নীলচ কী আল । 
এমনকী এই বালডর মাল কও জালন না দয তার বালডর নীলচ আল  পুরাতলত্ত্বক রত্ন 
িাণ্ডার। এই বালডটা আলম িাডা লনলযল । দিতলর এলস েরজাটা বন্ধ কলর োও। 
 
যলেও বালডটা জনহীন, বা ধার তবুও  ণ্ঠলনর দবলশর িা টাই ওিারলকাট লেলয দঢলক 
রাখ্ , যালত বাইলর দেলকও দকউ তালের উপলস্থলত দটর না পায। ঘলর এক দকালে 
কালঠর দমলঝটা লঢল  ল  । েুজলন লমল  দসখ্ান দেলক কলযকটা তক্তা তুল  দেওযাল র 
 ালয োাঁড কলরলয রাখ্ । দমলঝর দফ্াকরটা দেলক নীলচ পােলরর লসাঁলড দনলম দ ল । 
বা ধার আল  হালত আল া লনলয নাম –দপ লন দকলনলড। নীলচ দনলম মলন হ  এটা দযন 
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বুলনা খ্রল ালশর  তধ–অেধাৎ অজস্র অল  ল লত িরা। একবার রাস্তা হালরলয দফ্ ল  
সলঠক রাস্তা খু্াঁলজ বাইলর দবলরলয আসা অসম্ভব ব ল ই হয। 
 
দকলনলড ব  , তুলম কী কলর এই দ া কর্াাঁর্ায চ ালফ্রা কলরা? 
 
–প্রেমলেলক আলমও েু-একবার প্রায দফ্াঁলস দ   াম। এখ্ন  ল -খু্াঁলজর প্ল্যান একটু 
আর্টু বুঝলত পালর। তা সলত্ত্বও এখ্নও দবলশ দিতলর দযলত দ ল  সুলতার দ া া সলে 
লনলয সুলতা  াডলত- াডলত যাই। 
 
প্রায লবশ ফু্ট নীলচ একটা দচৌলকা মলতা জায ায ওরা েুজলন োাঁলডলয।  ণ্ঠলনর কাঁপা 
আল ায হ লেলট ফ্াটা দেওযা  দচালখ্ পডল । আর এই দচৌলকানা জায ালত চারলেক 
দেলক দবলরলযল  অজস্র সুডলের মলতা  ল   ল র মুখ্গুল া ঘুটঘুাঁলট অন্ধকার। 
 
বা ধার দকলনলডলক ব  ,–তুলম লকন্তু আমার সলে-সলে এলসা। অনয দকানওলেলক যাওযার 
দচিা দকালরা না। দতামালক দসাজা লনলয যালে েু ধি লজলনলসর জায াটায। 
 
মালঝ-মালঝই এক-একটা  ল  েুিাল  লবিক্ত হলয যালে। বা ধার লনলিধর্ায এল লয 
চ  । মলন হয যাওযার পলে ও দকানও দ াপন লচহ্ন দরলখ্ লেলযল । চতুলেধলক 
দেওযাল র র্ালর-র্ালর মলম-দত পলরেত মৃতলেহ োলক-োলক রাখ্া। আলর্া-আল া 
আলর্া-আাঁর্ালর কঙ্কা সার মলমগুল া দেলখ্  া  ম ম করল   দকলনলডর। লকন্তু তবুও ও 
উৎসুকিালব দেখ্ল   মৃতলেহগুল র চারপালশ  লডলয রাখ্া লশ াল লপ, বাসনপি,  যনা 
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ও অনয টুলকটালক লজলনস। দকলনলড বুঝলত পারল   দয িূ লিধর আলবষৃ্কত সমালর্গুল র 
মলর্য এই সমালর্লট অলত প্রাচীন এবং পুলরালনা দরালম আলে লিস্টানলের একটা 
উলেখ্লযা য কবরখ্ানা। 
 
হঠাৎ দকলনলড লজল যস কর ,–আো,  ণ্ঠলনর আল া লনলি দ ল  কী হলব? 
 
–আমার কাল  দমামবালত আর দেশ াই আল । দতামার কাল  দেশ াই আল  লক? 
 
দকলনলড উির লে ,–না। তুলম বরং আমায কটা দেশ াই োও। 
 
–না, তার দকানও েরকার দনই। আমালের েুজলনর  াডা ালড হওযার দকানও সম্ভাবনাই 
দনই। 
 
–আো, বা ধার, আর কত েূলর দযলত হলব? প্রায লসলক মাই  দতা হাাঁটা হলয দ  । 
 
–লসলক মাইল রও দবলশ। আসল  এই লবস্তীেধ সমালর্লক্ষলির দকাোয দয দশষ, তা আলমও 
জালন না। োাঁডাও, আমার সুলতার দ া াটা দবর কলর। বালক পেটায হাাঁটা আরও কলঠন। 
 
সুলতার একপ্রান্ত একটা পােলরর দকাোয দবাঁলর্ সুলতার দ া াটা বুক পলকলট লনলয 
বা ধার চ লত  া  । দকলনলড বুঝলত পারল   দয  ল গুল া এখ্ন দ া কর্াাঁর্ার মলতা 
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জলট  হলয উলঠল । খ্ালনকক্ষে পলর ওরা একটা বড দ া াকার হ ঘলর দপৌঁল  দ  । 
ঘলরর মাঝখ্ালন দচৌলকা এক দবলের ওপর একটা দশ্বতপােলরর ফ্ ক রাখ্া। 
 
 ণ্ঠলনর আল ায ফ্ কটা দেখ্লত দপলয আনলন্দ আত্মহারা হলয দকলনলড ব  ,–এ দতা 
োরুে লজলনস! লিস্টানলের বানালনা প্রেম দবলে হযলতা এটাই। লনিযই এই ঘরটালক 
চাচধ লহলসলব বযবহার করা হত। 
 
বা ধার ব  ,–লঠক বল  । এই ঘলরর দেওযাল র ফ্াাঁলক-ফ্াাঁলক দয দেহগুল া মলম কলর 
রাখ্া আল , দসগুল া সবই দসই সমলযর লবশপ ও দপাপলের। তুলম অন্তত একটা দেহ 
কাল  ল লয দেলখ্ এলসা। 
 
দকলনলড দেওযাল র লেলক ল লয একটা মৃতলেলহর মাোর লেলক তালকলয ব  ,–আমার 
অলিজ্ঞতা দেলক ব লত পালর, দতামার এই আলবষ্কার সলতযই অিূতপূবধ।  ণ্ঠনটা একটু 
কাল  লনলয এলসা–আলম এগুল া সব দেখ্লত চাই। 
 
ততক্ষলে বা ধার একটু েূলর সলর দ ল  এবং হ ঘলরর অনযলেলক ল লয োাঁলডলযল । হঠাৎ 
ও দকলনলডলক ব  , এইখ্ান দেলক বাইলর দবলরাল লনার লসাঁলড অবলর্ যাওযার পলে 
কতগুল া িু  রাস্তা আল  জালনন? েুহাজালরর ওপর। প্রাচীন লিস্টান সম্প্রোয এইরকম 
দ া কর্াাঁর্া বালনলয লনলজলের সমালর্লক্ষি রক্ষা করত। সলে আল া োকল ও এখ্ান 
দেলক দবলরালনা কলঠন। আর অন্ধকার হল  দতা কোই দনই। 
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–হযাাঁ, আমারও তাই মলন হয। 
 
–আর এই অন্ধকার িযাবহ। একবার এই অন্ধকালরর অলিজ্ঞতা সঞ্চলযর দচিা 
কলরল  াম। আজ আবার একবার দচিা কলর। 
 
এই বল ই বা ধার  ণ্ঠলনর লেলক ঝুাঁক  আর পর মুহূলতধই সবলক ু লনলেদ্র অন্ধকালর 
দঢলক দ  । দযন একটা অেৃশয হাত দকলনলডর েুলচাখ্ দচলপ র্লর আল । এই 
অন্ধকালরর দযন একটা শরীরী সিা আল  যা দকলনলডলক লপলষ দফ্ লত চাইল । এই 
অন্ধকার দযন একটা লনলরট দেওযা , যার কাল  দযলত শরীর িলয দকাঁলপ ওলঠ। 
 
–অলনক হলযল  বা ধার। এবার আল াটা জ্বাল া। 
 
বা ধার তখ্ন হাসলত আরম্ভ কর  ও দসই হালসর  া  ম লম প্রলতধ্বলন ঘলরর চারলেক 
দেলক দশানা দযলত  া  । বা ধার ব  , কী হ  দকলনলড, ঘাবলড দ ল  না লক? 
 
–আর দেলর দকালরা না–এবার আল াটা জ্বা াও। দকলনলডর   ায বযাকু তা। 
 
–জালনা দকলনলড, দতামার কো শুলন বুঝলতই পারল , দয তুলম দকানখ্ালন োাঁলডলয। তুলম 
লক বুঝলত পার  আলম দকাোয। 
 
–না। মলন হলে তুলম আমার চারলেলকই োাঁলডলয আ । 
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–এই সুলতাটা আমার হালত না োকল  বুঝলতই পারতাম না দয দকান রাস্তা র্রব। 
 
–তাডাতালড আল াটা জ্বা াও। দশষ কলর এই তামাশা। 
 
–দকলনলড, তুলম েুলটা লজলনস খু্ব প ন্দ কলরা। এক হলে অযাডলিঞ্চার আর েুনম্বর হ  
দয-দকানও বার্া অলতক্রম করা। এই দ া কর্াাঁর্া দেলক দবলরালনা হলব আস  
অযাডলিঞ্চার। আর বার্াগুল া হলে, এই অন্ধকার আর েুহাজার িু  রাস্তা। লঠক 
জায ায দপৌঁল ালত একটু অসুলবলর্ হলব অবশযই। লকন্তু দতামার হালত এখ্ন প্রচুর 
সময–তাডাহুলডা করার দকানও েরকার দনই। মালঝ-মালঝ যখ্ন লবশ্রালমর জনয একটু 
োমলব তখ্ন একটু দমলর সান্ডারসলনর কো দিব। আর এটাও দিলব দেলখ্া, তুলম ওর 
সলে যোযে বযবহার কলরল ল  লক না। 
 
–শযতান! তুলম কী দবাঝালত চাই ? লবকৃত   ায লচৎকার কলর দকলনলড দসই ঘলর 
দ াট-দ াট বৃিাকালর ঘুরলত  া   আর দযন দসই ঘন অন্ধকারলক েুহাত লেলয র্রলত 
চাই । 
 
একটু েূর দেলক লবদ্রুলপর সুলর কো দিলস এ , লবোয দকলনলড। তুলম এখ্ন লনিযই 
বুঝলত পার  দয তুলম দমলরর প্রলত অনযায কলর । খ্াল  একটা দ াট বযাপার দতামালক 
ব া হযলন। দমলরর লবলযর সম্বন্ধ হলযল   একটা  লরব, সামালজক আেবকাযো না-জানা 
দ ালকর সলে আর দসই দ াকটার নাম জুল যাস বা ধার। 
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জামাকাপলডর একটা খ্সখ্লস আওযাজ দশানা দ  । আর দশানা দ   পােলরর ওপর 
আলস্ত-আলস্ত লমল লয যাওযা পালযর আওযাজ। তারপলরই িূ লিধর দসই পুলরালনা চালচধ 
দনলম এ  এক লনলেদ্র লনস্তব্ধতা। জল  ডুলব দ ল  মানুষলক দযমন জ  লঘলর র্লর, 
দসই লনস্তব্ধতাও দকলনলডলক চারলেক লেলয লঘলর র্র । 
 
েুমাস পলর ইউলরালপর খ্বলরর কা লজ লননল লখ্ত সংবােলট দবলরলযল  : 
 
দরালম সেয আলবষৃ্কত িূ লিধর একলট সমালর্লক্ষিলক পুরাতলত্ত্বর জ লত একটা আলবষ্কার 
ব া দযলত পালর। জামধালনর তরুে পুরাতত্ত্বলবে জুল যাস বা ধার এই সমালর্লক্ষিলট 
আলবষ্কার কলরন। প্রাচীন লিস্টান সম্প্রোলযর লবলিন্ন িৃলতলচলহ্ন িরা এই সমালর্লক্ষি 
পুরাতলত্ত্বর ইলতহালস লনাঃসলন্দলহ একলট গুরুত্বপূেধ সংলযাজন। যলেও এই আলবষ্কালরর 
ওপর  লবষোপিলট বা ধালরর দ খ্া, তলব মলন হয আর এক কম িা যবান পুরাতালত্ত্বক 
এই জায ালট বা ধালরর আল ই আলবষ্কার কলরল ল ন। মাস েুই আল  তরুে লব্রলটশ 
পুরাতালত্ত্বক দকলনলড হঠাৎ লনলখ্াাঁজ হলয যান। অলনলক দিলবল ল ন, একলট দমলযলক 
জলডলয একটা ক ঙ্কজনক বযাপালর তাাঁর নাম এলস যাওযায লতলন দরাম দ লড চল  
দ ল ন। এখ্ন দবাঝা যালে পুরাতলত্ত্বর প্রলত িাল াবাসাই তাাঁলক লবপলের মুলখ্ দঠল  
লেলযল  । দকলনলডর মৃতলেহ সম্প্রলত ওই সমালর্লক্ষলিই পাওযা দ ল । মৃতলেলহর পা 
আর জুলতার অবস্থা দেলখ্ মলন হয, দকলনলড লেলনর পর লেন ওই িূ লিধর 
দ াল াকর্াাঁর্াাঁয পে হালরলয ঘুলর দবলডলযল ল ন। এমনকী দমামবালত বা দেশ াই পযধন্ত 
সলে না লনলয ওই িূ লিধ ঢুলক লতলন চরম লনবুধলদ্ধতার পলরচয লেলযল ন। বযাপারটা 
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আরও দবেনাোযক এই কারলে দয দকলনলড ল ল ন ডাাঃ জুল যাস বা ধালরর ঘলনি বনু্ধ। 
দকলনলডলক হারালনার দবেনা ডাাঃ বা ধালরর আলবষ্কালরর আনন্দলক অলনকটাই ম্লান কলর 
লেলযল । 
 
The New catacomb  লল্পর অনুবাে 
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বন্ধ ঘযরর রহস্য 
The Sealed Room 

 
ওকা লত আমার দপশা, লকন্তু অযােল লটক্স আমার দনশা। েশটা-পাাঁচটা চার দেওযাল র 
মলর্য বযস্ত োকার পর শারীলরক কসরত করার সময পাই দকব  সলন্ধলব ায। 
অলফ্সপাডার বদ্ধ পলরলবশ দেলক দবলরলয যখ্ন হযাম্পলস্টড বা হাইল লটর লেলক একটু 
উাঁচু জায ায রালতর লেলক হাাঁটলত যাই, তখ্ন মুক্ত হাওযা দসবলন শরীর মন েুই-ই 
তাজা হলয ওলঠ। এইরকমই এক সলন্ধলব া লনরুলেশ-ভ্রমলে আমার সলে দফ্ল ক্স 
স্টযানলফ্ালডধর প্রেম আ াপ হয, আর এই আ াপ দেলকই আমার জীবলনর সবলচলয 
রহসযময অলিজ্ঞতার আস্বাে পাই। 
 
মাসটা ল   এলপ্র  বা দম, সা  ১৮৯৪। দসলেন হাাঁটলত হাাঁটলত চল  দ ল   ন্ডলনর প্রায 
উিরসীমানায। রাস্তার েুলেলক  াল র সালর আর বাংল া বালড। বসন্তকাল র মলনারম 
সন্ধযা-আকাশ পলরষ্কার, চাাঁলের আল ায সবলক ুই সুন্দর  া ল  । আলম তখ্ন বহু মাই  
দহাঁলট র্ীলরসুলস্থ চালরলেক দেখ্লত-দেখ্লত দফ্রা শুরু কলরল । এক মলন হাাঁটল –হঠাৎ 
একটা বালডর লেলক আমার নজর দ  । 
 
বালডটা দবশ বড–রাস্তা দেলক একটু দপল লয–সামলন দবশ লক ুটা ফ্াাঁকা জলম। এমলনলত 
বালডটা আরু্লনক ঢলে বানালনা লকন্তু আশপালশর বালডর তু নায জ ুসহীন। রাস্তার 
র্ালরর বালডগুল া সবই এক াইলন োাঁলডলয–শুরু্ এই বালডটার সামলনর জায াটুকু খ্াল  
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োকায বালডটালক একটু দবখ্াপ্পা  া ল  । লনিযই দকানও বডল াক বযবসাযীর 
বা ানবালড ল   এটা–শহর হযলতা তখ্নও এতেূর এলস দপৌঁ যলন। র্ীলর-র্ীলর  ন্ডন 
শহলরর  া  ইলটর বালডর অলটাপাস এই অঞ্চ টুকুলকও গ্রাস কলরল । আরও লক ুলেলন 
হযলতা দসই অলটাপাস বালডটার সামলনর ফ্াাঁকা জলমটুকুও হজম কলর দনলব, আর 
এখ্ালন মাো তু লব ব লর আলশ পাউন্ড িাডার একডজন দ াট-দ াট বালড। আলম যখ্ন 
এইসব িাবল  তখ্ন হঠাৎ-ই একলট ঘটনা আমার মনলক অনযলেলক দঘারা । 
 
দঘাডায টানা চারচাকার একটা নডবলড  ালড কাাঁচলকাচ আওযাজ করলত করলত 
দ্রুতলবল   ুলট আসল  , আর উ লটালেলক দেখ্া যালে  একটা সাইলকল র মল ন 
আল া। চাাঁলের আল ায দিলস যাওযা এই  ম্বা রাস্তায মাি েুলট বাহনই চ মান অবস্থায 
ল  । লকন্তু তবুও দযমন আট ালিলক অলনকসময েুলটা জাহালজ র্াক্কা  াল , লঠক 
দতমনই আিযধ লনপুেতায  ালডটার সলে সাইলকল র  া া  র্াক্কা। দোষটা সাইলক  
আলরাহীরই।  ালডর সামলন লেলযই দস রাস্তা পার হলত ল লযল  , লহলসলব িু  কলর 
দঘাডর র্াক্কায ল টলক পড  রাস্তায। উলঠ োাঁলডলয োাঁত লখ্াঁলচলয দস দতলড দ   
 ালডাযালনর লেলক। তলব  ালডাযানও তালক দবশ েু-চার কো শুলনলয লে । এই 
কোকাটাকালটর ফ্াাঁলক সাইলক  আলরাহী দঘাডার  ালডর নম্বরটা টুলক লনলত িুল  দ   
আর দসটা বুঝলত দপলরই  ালডাযান দজালর  ালড হাাঁলকলয লপঠটান দ  । সাইলক  
আলরাহী পলড োকা সাইলক টা তু লত ল লয হঠাৎ-ই বলস পড  আর যন্ত্রোয 
অসু্ফটস্বলর আতধনাে কলর উঠ । আলম  ুলট ওর কাল  ল লয লজল যস কর াম, খু্ব 
দ ল ল ? 
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মলন হলে, দ াডাল টা মচলক দ ল –খু্ব বযো। আপনার হাতটা একটু বাডান–র্লর 
োাঁডালনার দচিা কলর, ও ব  । 
 
সাইলকল র ম্লান আল ায ওলক োাঁড করালত ল লয দেখ্ াম িদ্রঘলরর দ ল । বযস দবলশ 
নয। দ াট কাল া দ াাঁফ্ আল । দচাখ্েুলট বড বাোলম রলের, িাো দচাযা  আর একটু 
নািধাস দেখ্লত। স্বাস্থয লবলশষ িাল া নয। হয পলরশ্রম নয েুলিন্তার  াপ পলডল  ওর 
ফ্যাকালশ মুলখ্। আলম ওর হাত র্লর টানলতই উলঠ োাঁডা , লকন্তু সলে সলে একটা পা 
মালট দেলক তুল  লন । ওই পা-টা নাডালত দ ল ই যন্ত্রোর আওযাজ করল  । 
 
পা-টা মালটলত দফ্ লত পারল  না। ব   ও। 
 
তুলম বযলস অলনক দ াট। দতামালক আর আপলন ব ল  না। দকাোয োলকা। 
 
এই দতা, এই বালডলতই, বল  মাো দনলড ওই বড, অন্ধকার বালডটার লেলক দেখ্া । 
 
রাস্তা পার হলয বালডর দ লট দঢাকার সমলযই হতিা া দঘাডার  ালডটা র্াক্কা মার । 
আমায একটু বালড পযধন্ত দপৌঁল  দেলবন? 
 
সহলজই তা করা দ  । প্রেলম ওর সাইলক টা দ লটর দিতলর রাখ্ াম। তারপর ওলক 
র্লর কম্পাউলন্ডর োইি লেলয লনলয ল লয হ ঘলরর েরজার সামলন দপৌঁ  াম। দকাোও 
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একটুও আল া দনই–অন্ধকার। দনাঃশলব্দর জনয মলন হলে , এই বালডলত দকউ 
দকানওলেন োলকলন। 
 
লঠক আল  অলনক র্নযবাে, বল  ও েরজার ত ায চালব  া ালনার দচিা কর । 
 
আলম ব  াম, োাঁডাও, আলম দতামালক লঠকমত ঘলরর দিতর দপৌঁল  লেই। 
 
ও মৃেু আপলি জানাল ও এটা বুঝলত পার  দয, আমালক  াডা ওর চ লব না। 
 
েরজাটা খু্ লতই ঘুটঘুাঁলট অন্ধকালর ঢাকা হ ঘর। ও একলেলক দহল  ল লয এল লয 
দ  । আমার হাত ওর বাহুলত। অন্ধকালর দচাখ্ সইলয লনলত লনলত ও ব  , এই দয, 
ডানলেলকর এই েরজাটা। 
 
আলম েরজাটা খু্  াম আর তকু্ষলন ও দকানওরকলম একটা দেশ াই জ্বা া । দটলবল র 
ওপর একটা বালত ল  । েুজলন লমল  দসটা জ্বা া াম। 
 
এখ্ন আলম একেম লঠক। আপলন দযলত পালরন। শুিরালি, এই বল  ও একটা দচযালর 
বস  এবং প্রায সলে-সলেই অজ্ঞান হলয দ  । 
 
আলম একটু লির্ায পলড দ  াম। দ ল লটলক এিালব দ লড যাই কী কলর? ওলক দেলখ্ 
মলন হলে , ও হযলতা মারাই দ ল । একটু পলর ওর দঠাাঁটটা দকাঁলপ উঠ , বুলকর একটু 
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ওঠানামা দেখ্া দ  । লকন্তু ওর আর্লবাজা দচাখ্েুলট এলকবালর সাো এবং ওর শরীর 
ফ্যাকালশ  া ল  । আমার একার পলক্ষ পলরলস্থলত সামা  দেওযা কলঠন, তাই ঘণ্টা 
বাজালনার েলডটায একটা টান লে াম আর বহুেূলর ঘণ্টা বাজার আওযাজ শুনলত 
দপ াম। লকন্তু দকউ এ  না। আলস্ত-আলস্ত ঘণ্টার আওযাজ স্তব্ধ হলয দ  , অেচ দকানও 
মানুলষর কো বা পালযর শব্দ শুন াম না। একটু অলপক্ষা কলর আবার ঘণ্টা বাজা াম, 
লকন্তু ফ্ল র দকানও দহরলফ্র হ  না। লনিযই কা াকাল  দকউ আল –এই দ ল লট 
লনিযই এত বড বালডলত একা োলক না। বালডর দ াকলের ওর অবস্থা জানালনা 
েরকার। তারা যলে ঘণ্টার আওযালজ সাডা না দেয, আমালকই তালের খু্াঁলজ দবর করলত 
হলব। আলম বালতটা হালত লনলয তাডাতালড ঘলরর বাইলর দ  াম। 
 
যা দেখ্ াম, তা লবিযকর। পুলরা হ ঘরটা খ্াল । লসাঁলডগুল া কালপধটহীন ও রু্ল ায 
ঢাকা। দেখ্ াম লতনলট েরজা–লতনলট বড-বড ঘলর যাওযার। লতনলট ঘলরই কালপধট বা 
পরো দনই, ওপলর মাকডসার জা  ও দেওযাল  সাঁ াতাপডা ো । লনস্তব্ধ শূনয 
ঘরগুল ালত আমার পালযর আওযালজর প্রলতধ্বলন শুনলত পালে াম। তারপর দিতলরর 
পযালসজ লেলয রান্নাঘলরর লেলক এল া াম–ওখ্ালন অন্তত কাউলক পাওযা যালব। হযলতা 
আশপালশর দকানও ঘলর দকযারলটকারলক দেখ্লত পাব। লকন্তু দকাোও দকউ দনই সব 
খ্াল । হতাশ হলয আর-একলট ো ান র্লর এল া াম লকন্তু দসখ্ালন অনয লবিয অলপক্ষা 
করল  । 
 
ো ানটা দশষ হলযল  একটা বড বাোলম রলের েরজার সামলন আর েরজার চালবর 
ফু্লটার ওপর প্রায পাাঁচ লশল ং মুদ্রার মালপর একটা  া  দমালমর লস   া ালনা। লস টা 
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লনিযই বহুকা  আল র, কারে দসলট লববেধ হলয দ ল , তার ওপলর রু্ল ার পল স্তারা। 
েরজার লেলক তালকলয িাবল  ঘলরর দিতর কী োকলত পালর, এমন সময শুন াম দকউ 
ডাকল । দেৌলড ল লয দেলখ্ দ ল লট দচযালর বলস আল । ঘলর আল া না োকালত ও দবশ 
অবাক হলয দ ল । 
 
আপলন ঘলরর বালতটা লনলয দকন চল  দ  ল ন? ও লজল যস কর । 
 
আলম দ াকজন খু্াঁজল  াম–দতামার সাহালযযর জনয। 
 
আলম এই বালডলত একা োলক। 
 
দতামার শরীর খ্ারাপ হল  দতা মুশলক  হলয যালব। 
 
হঠাৎ দকমন জ্ঞান হালরলয দফ্ল ল  াম। আসল  আমার মালযর দেলক উিরালর্কারসূলি 
েুবধ  হাটধ দপলযল । বযো দপল  বা আলব বশত এরকম হয। মলন হয মালযর মলতা 
এলতই আমার মৃতুয হলব। আপলন লক ডাক্তার? 
 
না, উলক । আমার নাম ফ্রাঙ্ক অল ডার। 
 
আলম দফ্ল ক্স স্টালনলফ্াডধ। িাল াই হ  আপনার সলে আ াপ হলয। আমার বনু্ধ লমাঃ 
পালসধিা  ব ল ল ন, আমালের লশ ল রই একজন উলক   া লব। 
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দবশ দতা। 
 
দসটা অবশয লমাঃ পালসধিাল র ওপর লনিধর করল । আো, আপলন বালত হালত বালডর 
পুলরা একত াটা ঘুলর এল ন? 
 
হযাাঁ। 
 
পুলরাটা? ও দবশ দজার লেলয লজল যস কর  আর তীক্ষ্ণেৃলিলত তালকলয রই  আমার 
লেলক। 
 
তাই দতা মলন হ । আশা কলরল  াম কাউলক-না কাউলক পাবই। 
 
সবকটা ঘলর ঢুলকল ল ন লক? তীক্ষ্ণেৃলিলত তালকলয আবার প্রশ্ন। 
 
দয কটায ঢুকলত দপলরল  াম। 
 
ও! তাহল  দতা আপলন দেলখ্ই দফ্ল ল ন! এই বল  ও কার্টা ঝাাঁকা , িাবটা এমন দয 
যা হওযার তা দতা হলযই দ ল । 
 
কী দেলখ্ দফ্ল ল ? 
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ওই লস  করা েরজাটা। 
 
হযাাঁ, দেলখ্ল । 
 
দিতলর কী আল , জানলত ইলে কলরলন, আপনার? 
 
বযাপারটা একটু অদু্ভত দ ল ল  । 
 
আো, মলন করুন এই বালডলত আপলন ব লরর-পর ব র কালটলয যালেন আর িাবল ন 
ওই েরজার ওপালর কী আল , অেচ ঢুলক দেখ্ল ন না। পারলবন এমন কলর োকলত? 
 
কী, ব লত চাই  তুলম? তুলম জালনা না ওই ঘলর কী আল ? 
 
আপলন যতটা জালনন, আলমও লঠক ততটাই জালন। 
 
তাহল  েরজা খু্ল  দেখ্  না দকন? 
 
উপায দনই, ব   ও। 
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ওর কোবাতধায একটা লবব্রত িাব ল  । হযলতা দকানও েশধকাতর জায ায অজালন্ত ঘা 
লেলয দফ্ল ল । এমলনলত আমার সার্ারে দশালকর মলতা অলহতুক দকৌতূহ  কম, লকন্তু 
এখ্ালনর যা বযাপার, তালত আমার দকৌতূহ  তীব্র হলয উলঠল । যা দহাক, এ-বালডলত 
আর দবলশক্ষে োকার দকানও অজুহাত আপাতত দনই, দকন না দ ল লট প্রায সুস্থ হলয 
উলঠল , আলম তাই উলঠ পড াম। 
 
আপনার লক তাডা আল , ও লজল যস কর । 
 
না। আমার এখ্ন এমন লক ু কাজ দনই। 
 
তাহল  খ্ালনকক্ষে োকুন না আমার সলে। আসল  এলকবালর একা োলক, কাজকমধও 
লক ু দনই।  ন্ডলন হযলতা এমন দকানও দ াক পালবন না দয আমার মলতা জীবন 
কাটায। কারও সলে কোবাতধা ব ার সুলযা ও দতা পাই না। 
 
আলম দ াট ঘরলটর চালরলেক দেখ্ াম। সাজালনা-দ া ালনা লবলশষ নয–একটা দসাফ্া-
কাম-দবড একলেলক রাখ্া। মাোয ঘুরল  এই লবশা  শূনয বালডটা আর লবলশষজ্ঞ ওই 
লস   া ালনা রহসযময েরজাটা। প্রায অপ্রাকৃত একটা পলরলবশ। ইলে করল  , আরও 
একটু দখ্াাঁজখ্বর লনই। হযলতা আর খ্ালনকক্ষে োকল ই জানলত পারব আরও লক ু। 
ওলক ব  াম দয, আমার লক ুক্ষে োকলত িাল াই  া লব। 
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ও ব  , “দেখু্ন, সাইড দটলবল  লেংকলসর বযবস্থা আল । আলম দতা হাাঁটলত পারল  না, 
সুতরাং দহল্প ইলযারলস ফ্। আর দেলত চুরুট রাখ্া আল । আলমও একটু চুরুট খ্াব। 
এবার ব ুন–আপলন দতা উলক । লমাঃ অ ডার?” 
 
হযাাঁ। 
 
আর আলম লক ুই নই। পৃলেবীর দচলয অসহায জীব আলম।  াখ্পলতর সন্তান। লবশা  
সম্পে আমার আমার অলর্কালর আসলব, এই আশায বড হলযল । আর দেখু্ন আজ 
আলম কী– কপেধকহীন, সমূ্পেধ দবকার। িাল যর কী পলরহাস–আলম এই লবশা  বালডর 
মাল ক, দয-বালড লঠকমলতা রাখ্ার সামেধযও আমার দনই। দ াট এক লচ লত জলম  ার্ার 
বেল  দঘাডা লেলয চাষ করালনার মলতা হযলতা একটা কুাঁলডঘরই আমার পলক্ষ যলেি। 
 
তাহল  বালডটা লবলক্র কলর লেে না দকন? 
 
সম্ভব নয। 
 
তা হল  িাডায লেলয োও। 
 
তারও উপায দনই। 
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আমার অবাক িাব দেলখ্ ও হাস  : োাঁডান, আপনালক পুলরা বযপারটা বুলঝলয বল –
অবশয যলে আপনার শুনলত িাল া  াল । 
 
না-না, তুলম বল া। 
 
আসল  আপলন আজ আমার দয-উপকারটা করল ন, তার সামানয প্রলতোন লহসালব 
অন্তত আপনার দকৌতূহ টুকু দতা দমটালত পালর। আপলন হযলতা আমার বাবার নাম শুলন 
োকলবন, লবখ্যাত বযাংকার স্টযালন স স্টযালনলফ্াডধ। 
 
বযাংকার স্টযালনলফ্ালডধর নাম সলে-সলে আমার মলন পড । 
 
ব রসালতক আল  হঠাৎ কলর তার দেশ দ লড চল  যাওযা লনলয অলনক দকো 
দকল ংকালর রলটল  । 
 
বুঝলত পারল  আমার বাবার কো আপনার মলন পলডল । বাবা তার দবশ লক ু বনু্ধর 
টাকা ফ্াটকায  াল লযল ল ন। দসই টাকা ডুলব যাওযায বনু্ধলের এডালত দেশ দ লড 
পাল লয যান। 
 
খু্ব নরমস্বিালবর সংলবেনশী  মানুষ ল ল ন বাবা, বনু্ধলের প্রলত োযবদ্ধতার জনয লতলন 
িীষে লবচল ত হলযল ল ন, আইনত লতলন দকানও অপরার্ কলরনলন। লকন্তু পুলরা 
বযাপারটায লতলন এত মমধাহত হলযল ল ন দয, লনলজর পলরবালরর দ ালকলেরও মুখ্ 
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দেখ্ালত চানলন। পলর লতলন লবলেশ লবিূাঁইলয মারা যান–দকাোয মারা যান তা-ও আমরা 
জালন না। 
 
দতামার বাবা মারা দ ল ন! 
 
আমার কাল  বাবার মৃতুযর দকানও প্রমাে দনই। লকন্তু ফ্াটকায  গ্নী করা দসই টাকা 
আবার উদ্ধার হলযল । দবাঁলচ োকল  উলন লনিযই সসম্মালন লফ্লর আসলতন। লকন্তু মলন 
হয  ত েু-ব লরর মলর্য দকানও একসময তার মৃতুয হলযল । 
 
 ত েু-ব লরর মলর্য দকন? 
 
দকন-না েু-ব র আল ও তাাঁর লচলঠ দপলযল । 
 
লচলঠলত উলন ওাঁর লঠকানা জানানলন? 
 
লচলঠটা এলসল   পযালরস দেলক–লকন্তু দকানও লঠকানা ল   না। ওই সমলযই আমার মা 
মারা যান। তখ্নই বাবার লচলঠটা এলসল  –আমালক লক ু উপলেশ আর লক ু লনলেধশ 
লেলযল ল ন। তারপর দেলক আর দকানও খ্বর দনই। 
 
তার আল  কখ্নও বাবার খ্বর দপলযল ল ? 
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হযাাঁ এবং লস   া ালনা েরজার রহলসযর শুরু তখ্নই। দটলব টা একটু আমার লেলক 
দঠল  লেন। 
 
এখ্ালনই আমার বাবার লচলঠগুল া রাখ্া আল । লমাঃ পালসধিা   াডা আপলনই একমাি 
বযলক্ত লযলন এই লচলঠগুল া দেখ্ল ন। 
 
লক ু মলন দকালরা না, লমাঃ পালসধিা  দক? 
 
উলন ল ল ন বাবার একান্ত সলচব এবং প্রেলম মালযর ও পলর আমার বনু্ধ এবং 
উপলেিা। লমাঃ পালসধিা  না োকল  আমালের দয কী অবস্থা হত, তা িাবলতও পালর না। 
উলন  াডা বাবার লচলঠগুল া আর দকউ দেলখ্লন। এই দেখু্ন প্রেম লচলঠ সাত ব র আল  
দ খ্া। দেশ  াডার লেন। লনলজই পলড লনন। লচলঠটা দফ্ল লক্সর মালক দ খ্া: 
 
দতামালক আমার বযাবসার বযাপালর কখ্নও লক ু বল লন, দকন না ডাঃ উইল যম আমায 
বল ল ল ন দতামার হাটধ খু্ব েুবধ । দকানওরকম উলিজনা দতামার পলক্ষ লবলশষ 
ক্ষলতকারক হলব। লকন্তু এখ্ন পলরলস্থলত এমন দয, দতামালক ব লত বার্য হলে। 
 
আমার বযাবসার অবস্থা খু্ব খ্ারাপ। এই কারলে আলম লক ুলেলনর জলনয দতামালের দ লড 
চল  যালে। তলব অবশযই যত শীঘ্র সম্ভব চল  আসব। আমালের এই লবলেে অলত অল্প 
সমলযর জনয। সুতরাং এ লনলয দিলব তুলম শরীর খ্ারাপ দকালরা না। 
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আমার একটা লবলশষ অনুলরার্ আল । দচিা দকালরা দকানওমলতই দযন এই অনুলরার্ 
পা লন দকানও অনযো না হয।  লন যাওযার পযালসলজ আমার দয ডাকধরুমটা আল , 
দযখ্ালন আমার দফ্ালটাগ্রালফ্র কাজ কলর, দস-ঘলর এমন লক ু লজলনস আল  দযগুল  আলম 
দ াপন রাখ্লত চাই। তলব দসগুল র সলে লকন্তু ক ঙ্কজনক লক ু জলডলয দনই। তা 
সলত্ত্বও আলম চাই তুলম বা দফ্ল ক্স অবশযই আমার এই অনুলরার্ রাখ্লব। দফ্ল লক্সর 
বলযস যখ্ন একুশ ব র হলব, তখ্ন ও ওই ঘলর ঢুকলত পালর, তা আল  নয। 
 
এখ্ন দতামার কা  দেলক লবোয লনই। আমার এই অল্পলেলনর অনুপলস্থলতলত দয দকানও 
বযাপালর পরামশধ লনলত দ ল  লমাঃ পালসধিল র সলে দযা ালযা  দকালরা। ওাঁর ওপর আমার 
অ ার্ আস্থা। দতামালক আর দফ্ল ক্সলক এিালব দ লড দযলত খু্ব খ্ারাপ  া ল –লকন্তু 
লবশ্বাস কলরা, আলম লনরুপায। 
 
ইলত– 
দতামার স্টযালনস স 
৪ঠা জুন, ১৮৮৭ 
 
আমার লচলঠ পরা দশষ হল  দফ্ল ক্স খ্ালনকটা দকলফ্যত দেওযার সুলর ব  , আমালের 
এই পালরবালরক বযাপার আল াচনা কলর হযলতা আপনার সময নি কর াম। র্লর লনন, 
আপলন সবলক ু একজন  ’ইযার লহলসলব শুনল ন। অলনক ব র র্লর কাউলক এই 
কোগুল া ব লত চাইল  াম। 
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আমালক লবশ্বাস কলর এত লক ু ব ল  এলতই আলম খু্লশ। তা  াডা পুলরা বযাপারটা দবশ 
দকৌতূহ  জা ায। 
 
জালনন, আমার বাবার সলতযর প্রলত আকষধে ল   এমনই দয, মালঝ-মালঝ দসটা প্রায 
মানলসক দরাল র পযধালয চল  দযত। কখ্নও লতলন লমলেযকো ব লতন না। সুতরাং লতলন 
যখ্ন বল ল ল ন দয, মালযর সলে লশ ল রই আবার দেখ্া করলবন এবং ডাকধরুলম 
দকানও ক ঙ্কজনক বযাপার দনই, বাবা লনিযই সলতয কোই ব ল ল ন। 
 
তাহল  ওই ঘলর কী োকলত পালর? 
 
দসটা আমার বা মালযর কল্পনার বাইলর। আমরা বাবার কোয আমরা েরজায লস  
 াল লয লেলযল  াম। এবং দসই লস  এখ্নও  া ালনা। বাবার অন্তর্ধালনর পর মা 
ব রপাাঁলচক দবাঁলচ ল ল ন। যলেও ডাক্তাররা দিলবল ল ন দয, মা দবলশলেন বাাঁচলবন না। 
মালযর হালটধর অবস্থা খু্ব খ্ারাপ হলয দ   । বাবার যাওযার পর প্রেম কলযক মালস 
মালক দ খ্া বাবার েুলটা লচলঠ এলসল  । েুলটাই পযালরস দেলক দপাস্ট করা, লকন্তু দকানও 
লঠকানা দনই। েুলটা লচলঠই ল   দ াট বক্তবয একই? লচন্তা দকালরা না, লশ ল র দেখ্া 
হলব। এর পলর মালযর মৃতুয পযধন্ত আর দকানও লচলঠ আলসলন। তারপলর আমালক একটা 
লচলঠ ল লখ্ল ল ন তার বক্তবয এতই বযলক্ত ত দয, লচলঠটা আপনালক দেখ্ালত পারল  না। 
লচলঠলত দমাটামুলট বল ল ল ন, আলম দযন তালক খ্ারাপ মানুষ না িালব। আমায অলনক 
উপলেশ লেলযল ল ন। এ-ও বল ল ল ন দয, মালযর মৃতুযর পর ওই ঘরটার েরজা বন্ধ 
রাখ্ার দযৌলক্তকতা অলনক কলম দ ল , লকন্তু তা সলত্ত্বও আমার একুশ ব র বলযস না 
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হওযা অবলর্ ওই ঘর না দখ্া াই িাল া। ঘর খু্ ল  অতযন্ত দবেনাোযক পলরলস্থলতর 
উদ্ভব হলত পালর। বরং অলপক্ষা করল  সমলযর প্রিালব ওই পলরলস্থলত সামল  দনওযা 
সম্ভব হলব। আর বল ল ল ন, ওই ঘলরর োলযত্ব আমার ওপর োক । সুতরাং বুঝলতই 
পারল ন, চরম োলরদ্র সলত্ত্বও এই বালড আলম দকন লবলক্র কলরলন বা িাডা লেইলন। 
 
বন্ধক দতা রাখ্লত পারলত! 
 
বাবা বালডটা আল ই বন্ধক দরলখ্ল ন। 
 
পুলরা পলরলস্থলতটাই অদু্ভত। 
 
আলম আর আমার মা এতকা  আসবাবপি লবলক্র কলর চাল লযল । চাকরবাকরলের 
এলক-এলক লবোয করা হলযল । আপাতত, আলম এই একটা ঘলরই োলক–আমালক 
দেখ্ালশানা করারও দকউ দনই। তলব আর মাি েু-মাস অলপক্ষা করলত হলব। 
 
তার মালন? 
 
আমার একুশ ব র বযস হলত আর েু-মাস বালক। তার পলরই প্রেম কাজ ওই ঘলরর 
েরজাটা দখ্া া, আর লিতীয কাজ বালডটা লবলক্র কলর দেওযা। 
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আো, ফ্াটকায  া ালনা টাকা যখ্ন উদ্ধার হলযই দ   , তখ্ন দতামার বাবা লফ্লর 
এল ন না দকন? 
 
বাবা লনিযই ততলেলন  ত হলযল ল ন। 
 
আো, তুলম ব ল  দেশ দ লড যাওযার আল  দতামার বাবা আইনত েণ্ডনীয দকানও 
অপরার্ কলরনলন। 
 
হযাাঁ। 
 
তাহল  দতামার মালক সলে লনলয যানলন দকন? জালন না। 
 
লনলজর লঠকানা দ াপন করার কারে কী হলত পালর? 
 
তা-ও ব া কলঠন। 
 
মা মারা দ ল ন, তাাঁর দশষকৃতযও হলয দ  –তবুও দতামার বাবা দকন লফ্লর এল ন না? 
 
জালন না। েযালখ্া, একজন দপশাোর উলক  লহলসলব দতামালক এটুকু ব লত পালর দয, 
দতামার বাবার দেশ দ লড পাল লয যাওযার দপ লন অবশযই দকানও গুরুতর কারে 
ল  । যলেও তার লবরুলদ্ধ দকানও অপরালর্র প্রমাে ল   না। লতলন হযলতা জানলতন 
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দকানও প্রমাে পাওযা দ ল  বযাপারটা োনা-আো ত অবলর্  ডালত পালর। সুতরাং লতলন 
দেলশর বাইলর চল  যাওযাই সমীচীন মলন কলরন। এ  াডা দতা আর দকানও যুলক্তগ্রাহয 
বযাখ্যা পালে না। 
 
দফ্ল ক্স স্বিাবতই একটু কু্ষণ্ণ হ । আমায ঠান্ডা   ায ব  , আপলন আমার বাবালক 
লচনলতন না। যখ্ন আমালের দ লড যান, তখ্ন আলম খু্বই দ াট। লকন্তু লবশ্বাস করুন, 
বাবাই আমার আেশধ। বাবার দোষ ল   একটাই, লতলন একটু েশধকাতর মানুষ ল ল ন। 
আর লনলজর স্বােধ লনলয কখ্নও িালবনলন। তার মার্যলম কারুর আলেধক ক্ষলতর কো 
লতলন িাবলতই পারলতন না। তাাঁর আত্মসম্মানলবার্ও ল   অতযন্ত প্রখ্র। সুতরাং তার 
অন্তর্ধালনর কারে খু্াঁজলত ল লয তার এই চালরলিক দবলশিযগুল া িুল  দ ল  চ লব না। 
 
লক ু মলন দকালরা না আলম দতা বাইলরর দ াক, একটা লনরলপক্ষ মত লে াম, এই মাি। 
যাক্, এবার উলঠ, অলনকটা হাাঁটলত হলব এখ্ন। সমস্ত ঘটনাটা এমনই দয, এর দশষটুকু 
জানার দকৌতূহ  োকলব। 
 
আপনার কাডধটা দরলখ্ যান, ব   দফ্ল ক্স। 
 
কাডধ দরলখ্ শুি রালি জালনলয রওনা লে াম। 
 
দবশ লক ুকা  আর দকানও খ্বর দপ াম না। 
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হঠাৎ একলেন েুপুলর আমার অলফ্লস দবযারা একটা কাডধ লেলয দ  –একজন লমাঃ দজ, 
এইচ, পালসধিা  আমার সলে দেখ্া করলত চান। একটু পলরই ঘলর ঢুকল ন লতলন–বলযস 
ব র পঞ্চালশক, দ াটখ্ালটা দচহারা। দচাখ্েুলটা লকন্তু উজ্জ্ব । 
 
দফ্ল ক্স স্টযালনলফ্ালডধর কাল  আমার নাম লনিযই শুলন োকলবন, উলন ব ল ন। 
 
অবশযই। আমার মলন আল , ব  াম। 
 
দফ্ল ক্স আপনালক ওর বাবার অন্তর্ধান এবং একটা লস  করা ঘলরর কো বল  োকলব। 
 
হযাাঁ। 
 
তা হল  আপলন লনিয জালনন দয, দফ্ল লক্সর একুশ ব র বলযস হল  ওই ঘরটা 
দখ্া ার অনুমলত লেলযল ল ন ওর বাবা। 
 
জালন। 
 
আজই দফ্ল লক্সর বযস একুশ হ । 
 
ঘরটা খু্ল ল ন? উৎসালহর সলে লজল যস কর াম। 
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এখ্নও খু্ল লন,  ম্ভীরিালব ব ল ন লমাঃ পালসধিা । 
 
আমার মলন হয েরজাটা দিা া সময একজন সাক্ষী উপলস্থত োকা েরকার। আপলন 
সাক্ষী লহসালব োকলত রালজ? 
 
সানলন্দ। 
 
লেলনর দব া আপলন আর আলম েুজলনই বযস্ত। রাত নটায যলে আমরা ওই বালডলত 
দপৌঁ ই? 
 
লনিযই আসব। 
 
ওই কোই রই । আমরা আপনার জনয অলপক্ষা করব, এই বল  লমাঃ পালসধিা  লবোয 
লনল ন। 
 
রালত দপৌঁ  াম ওই বালডলত। দফ্ল লক্সর দ াট ঘরলটলত ওরা েুজলন আমার অলপক্ষায 
বলসল ল ন। দফ্ল ক্সলক স্বািালবকিালবই দবশ নািধাস  া ল  । লকন্তু লমাঃ পালসধিাল র 
লবলশষ উলিলজত িাব দেলখ্ অস্বািালবক  া  , ওাঁর মুখ্  া লচ। হাতগুল া অলস্থরিালব 
নডাচডা করল । 
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দফ্ল ক্স আমালক দেলখ্ লবলশষ খু্লশ হলয র্নযবাে জানা । তার পলরই দস ব   
পালসধিা লক, আর দেলর কলর কী  াি? চ ুন, যা হওযার তাডাতালড হলয যাক। 
 
পালসধিা  বালতটা হালত লনলয আল  চ ল ন। লকন্তু েরজাটার কাল  দপৌঁ লনার আল ই 
পযালসলজ োাঁলডলয পডল ন। ওাঁর হাত এত কাঁপল   দয, বালতর আল ার  াযা দেওযাল  
ওঠানামা করল  । 
 
একটু িাো   ায পালসধিা  ব ল ন, লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, আপলন মন শক্ত করুন। লস  
দিলে েরজা দখ্া ার পর যালত দকানও মানলসক আঘাত না পান। 
 
কী োকলত পালর ওই ঘলর, পালসধিা ? আপলন লক ব ল ন আলম িয পাব? 
 
না, লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ। লকন্তু আমালের দতলর োকা েরকার…মন শক্ত করা চাই..আপনার 
যালত লক ু পালসধিা  শুকলনা দঠাাঁট লিলজলয অলতকলি টুকলরা-টুকলরা কোগুল  
ব ল ল ন। তখ্নও আলম েি বুঝ াম দয, পালসধিা  জালনন ওই ঘলর কী আল  এবং 
যা আল  তা িযানক, বীিৎস। 
 
লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, এই লনন চালব। লকন্তু আমার সতকধবােী মলন রাখ্লবন, ব ল ন 
পালসধিা । 
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পালসধিাল র হাত দেলক চালবর দ া াটা দফ্ল ক্স ল লনলয লন । তারপর লববেধ লস লটর 
নীলচ একটা  ুলর ঢুলকলয এক ঝটকায লস লট উলঠলয দফ্  । বালতটা পালসধিাল র হালত 
কাাঁপল , তাই আলম বালতটা আমার হালত লনলয চালবর ফু্লটার ওপর আল া দফ্  াম। 
আর দফ্ল ক্স একটার-পর-একটা চালব লেলয েরজাটা দখ্া ার দচিা করলত  া  । 
 
হঠাৎ একটা চালব দ ল  দ   আর েরজাটা এক র্াক্কায খু্ল  দ  । আর তার পলরই 
দফ্ল ক্স ঘলরর দিতলর এক পা ল লযই একটা আতধলচৎকার কলর জ্ঞান হালরলয আমালের 
পালযর কাল  পলড দ  । 
 
আলমও যলে পালসধল র সতকধবােী না শুনতাম বা িযাবহ লক ু সহয করার জনয দতলর না 
োকতাম, বালতটা হযলতা আমার হাত দেলক পলড দযত। ঘরটায দকানও জানা া বা 
আসবাবপি দনই। একটা ফ্লটাগ্রালফ্ক  যাবলরটলরর মলতা সাজালনা-একপালশ একটা 
লসংক ও তালত একটা ক   া ালনা। একটা তালক লক ু লশলশ দবাত  রাখ্া। এবং ঘলরর 
মলর্য তীব্র, অস্বলস্তকর একটা  ন্ধ লক ুটা দকলমকযাল র, লক ুটা জান্তব। আমালের সামলন 
একটা দটলব  ও দচযার রাখ্া আল । আমালের লেলক দপ ন লফ্লর একজন ওই দচযালর 
বলস লক ু দযন ল খ্ল । মানুষলটর দেহলরখ্া ও িেী একেম জীবন্ত মানুলষর মলতা, লকন্তু 
তার ওপর আল া পডলতই আতলঙ্ক আমার মাোর চু  খ্াডা হলয দ  । দ াকলটর ঘাড 
আমার কবলজর মলতা সরু। ঘালডর চামডা দকাাঁচকালনা কাল া। তার শরীলরর ওপর 
রু্ল ার পুরু প্রল প-ঘন, হ লেলট রু্ল া। চু , কার্, হ লে কুাঁচলক যাওযা হাত–সলবলতই 
রু্ল ার প্রল প। মাোলট ঝুাঁলক বুলকর ওপর। তার ক মলট একলট লববেধ কা লজর ওপর 
পলড আল । 
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হায! লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, আমার মাল ক! পালসধিা  এই বল  দকাঁলে উঠল ন এবং তাাঁর 
দচাখ্ লেলয জ  পডলত  া  । 
 
ইলনই লমাঃ স্টযালনস স্টযালনলফ্াডধ! আলম অবাক লবিলয ব  াম। 
 
এইখ্ালন উলন সাতব র বলস আল ন–সাত-সাতলট ব র। দকন এমন করল ন উলন? কত 
অনুলরার্ কলরল , পালয র্লরল –তা-ও আমার কো দশালননলন। দেখু্ন দটলবল  একটা 
চালব পলড আল । দিতর দেলক েরজায চালব  াল লয লেলযল ল ন। ওই দেখু্ন, লক ু 
ল লখ্ দরলখ্ল ন। ওটা দেখ্লত হলব। 
 
হযাাঁ, ওই কা জটা লনলয লনন আর, ি বালনর দোহাই, এই ঘর দেলক দবলরলয আসুন, 
আলম ব  াম। এই ঘলরর হাওযা লবষাক্ত। আসুন, স্টযালনলফ্াডধ, দবলরলয আসুন! আতঙ্ক 
লবহ্ব  দফ্ল ক্স স্টযালনলফ্ালডধর েু-হাত েুজলন র্লর ওলক লক ুটা টানলত টানলত, লক ুটা 
বলয লনলয আমরা ওর ঘলর চল  এ াম। 
 
জ্ঞান লফ্লর এল  দফ্ল ক্স ব  , উলনই আমার বাবা। মৃত অবস্থায দচযালর বলস! 
পালসধিা , আপলন লনিয সবলক ু জানলতন। তাই আপলন ওই ঘলর দঢাকার আল  
আমালক সতকধ কলরল ল ন। 
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হযাাঁ, লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, আলম জানতাম। আলম িাল া দিলবই সবলক ু কলরল । লকন্তু আমার 
অবস্থাটা একটু লবলবচনা কলর দেখু্ন–সাত ব র র্লর আলম জালন আপনার বাবা ওই ঘলর 
মলর পলড আল ন! 
 
আপলন সবলক ু দজলনও আমালের লক ু বল নলন! 
 
আমার ওপর রা  করলবন না, লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ। আবার বল , এই ঘটনায আমার 
িূলমকাই সবলচলয কলঠন ল  । 
 
আমার মাো ঘুরল । লক ুই বুঝলত পারল  না! এই বল  দফ্ল ক্স ট লত ট লত ল লয 
দবাত  দেলক খ্ালনকটা ব্রযালন্ড দখ্  ও আমার মালক ও আমালক দ খ্া বাবার লচলঠগুল া 
লক তা হল  জা ? 
 
না। লচলঠগুল া আপনার বাবাই ল লখ্ল ল ন এবং আপনালের লঠকানাও ওাঁরই হালত দ খ্া। 
আমালক ওগুল া লেলযল ল ন ডাকবালক্স দফ্ ার জনয। আপনার বাবা আমার মাল ক 
ল ল ন। এবং কমধচারী লহলসলব তাাঁর আলেশ আলম অক্ষলর-অক্ষলর পা ন কলরল । 
 
ততক্ষলে ব্রযালন্ডর প্রিালব দফ্ল ক্স একটু সুস্থ হলযল । ও ব  , এবার ব ুন। হযলতা 
এখ্ন সহয করলত পারব। 
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লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, আপলন দতা জালনন একটা সমলয আপনার বাবা লবলশষ লবপলে পলডন। 
উলন দিলবল ল ন, অলনলকর কিালজধত সঞ্চয ওাঁর  ালফ্ লতর ফ্ল  ডুবলত বলসল । তখ্ন 
উলন আত্মহতযা করার লসদ্ধান্ত দনন। লমাঃ স্টযালনলফ্াডধ, আপলন িাবলতও পারলবন না 
আপনার বাবার এই লসদ্ধান্ত বে ালনার জনয আলম কী না কলরল –অনুলরার্, উপলরার্, 
জবরেলস্ত। লকন্তু লতলন মনলস্থর কলর দফ্ল ল ল ন। আমালক শুরু্ বল ল ল ন দয, ওাঁর 
মৃতুযটা সহজ না দবেনাোযক হলব, দসটা লনিধর করল  আমার ওপর। আলম বুঝলত 
দপলরল  াম ওাঁর কোর নডচড হলব না। দশষপযধন্ত আমালক দমলনই লনলত হয ওাঁর 
অনুলরার্, আর ওাঁর কোমলতা সবলক ু করলত রালজ হ াম।। 
 
ওাঁর লচন্তার কারে ল   একটাই।  ন্ডলনর ডাক্তার ওাঁলক বল  লেলযল ল ন। ওাঁর রীর 
হৃেযন্ত্র খু্বই েুবধ  এবং সামানয মানলসক আঘালতই তা বন্ধ হলয দযলত পালর। স্বামী 
লহসালব উলন এমন লক ু করলত চানলন যালত রীর মৃতুয হয। এলেলক লনলজর জীবনও 
তার কাল  েুলবধষহ হলয উলঠল  । কী কলর রীর দকানওরকম ক্ষলত না কলর লনলজর 
জীবন দশষ করা যায, এই ল   তার  ক্ষয। 
 
আপলন এখ্ন লনিয বুঝলত দপলরল ন উলন কী রাস্তা লনলযল ল ন। আপনার মা দয লচলঠ 
পান, দসটা আপনার বাবারই দ খ্া। লচলঠলত যা দ খ্া ল  , তা সবই সতয। উলন 
ল লখ্ল ল ন দয, আপনার মালযর সলে লশ ল রই ওাঁর দেখ্া হলব। তার মালন উলন কলযক 
মালসর মলর্যই আপনার মালযর মৃতুযর সম্ভাবনার ইলেত করল ল ন। আপনার মালযর 
আসন্ন মৃতুয সম্বলন্ধ উলন এত লনলিত ল ল ন দয, আপনার মালক েুলটা মাি লচলঠ ল লখ্ 
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যানলক ুলেলনর বযবর্ান দরলখ্ পাঠালনার জনয। লকন্তু আপনার মা পাাঁচ ব র দবাঁলচ ল ল ন 
আর তালক পাঠালনার জনয আর দকানও লচলঠ ল   না। 
 
আপনার বাবা আর-একটা লচলঠ ল লখ্ দ  ল ন, দযটা আপনার মালযর মৃতুযর পর 
আপনালক পাঠালত বল ল ল ন। এই লতনলট লচলঠই আলম পযালরলস ল লয ডাকবালক্স দফ্ল , 
যালত সকল ই লনাঃসলন্দহ হয দয, আপনার বাবা লবলেলশ আল ন। উলন আমালক বল  
দ  ল ন কাউলক লক ু না জানালত, তাই আলম চুপ কলর দেলকল । আলম তার লবশ্বস্ত 
কমধচারী ল  াম। উলন দিলবল ল ন, সাত ব র পলর ওাঁর মৃতুযর খ্বর দপল  ওাঁর 
বনু্ধবান্ধব, আত্মীযস্বজন দশাকটা অলনক সহলজই সামল  দনলব। উলন সবধো আর 
সবাইলযর সুলযা  সুলবলর্ দিলব কাজ করলতন। 
 
আমরা চুপচাপ এতক্ষে পালসধিাল র কো শুনল  াম। দনাঃশব্দ দিলে প্রেম কো ব   
দফ্ল ক্স, আপনার দকানও দোষ দনই, পালসধিা । আপলন আমার মালক মানলসক আঘাত 
দেলক রক্ষা কলরল ন, এবং তাই উলন আর কটা ব র দবাঁলচ ল ল ন। ওই কা জটা কী? 
 
আপনার বাবার মৃতুযর সমলয এইটাই ল খ্ল ল ন। পলড দশানাব? 
 
পডুন। 
 
লবষটা দখ্লযল  এবং বুঝলত পারল  তা আমার লশরায-লশরায  লডলয পডল । অনুিূলতটা 
অদু্ভত। লকন্তু দকানও যন্ত্রো দনই। আমার ইো অনুযাযী যলে সবলক ু করা হয, তা হল  

http://www.bengaliebook.com/


 নতুন দশ রহস্য । আর্থার ক ানান ডয়েল। শালথ  কহামস্ 

142 

www.bengaliebook.com                                  স্ূচিপত্র 
 

 

এই দ খ্া যখ্ন দকউ পডলব, ততলেলন আমার মৃতুযর পর কলযক ব র দকলট যালব। 
আমার কাল  যারা  গ্নীর জনয টাকা লেলযল  , তারা এতলেলন লনিযই আমার প্রলত 
তালের লবরুপতা িুল  ল লয োকলব। আর, দফ্ল ক্স, তুলমও এই পালরবালরক ক লঙ্কর 
জনয আমায ক্ষমা দকালরা। ঈশ্বর আমার এই ক্লান্ত আত্মালক লবশ্রাম লেন। 
 
আমরা লতনজলনই একসলে বল  উঠ াম তাই দহাক। 
 
The Sealed Room  লল্পর অনুবাে 
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মুচিযুদ্ধ 
The Bully of the Brokers Court 

 
সা টা সম্ভবত ১৮৭৮। ইং যালন্ড  ুটন শহলরর কাল  ইংলরজ দসনােল র একটা 
পল্টলনর লশলবর। লকন্তু সম্ভাবয ইউলরাপীয যুলদ্ধর বযাপালর পল্টলনর দসনযলের লবলশষ 
দকানও িাবনা লচন্তা দনই। িাবনা তালের একটাই সালজধি বাটধনলক কীিালব মুলিযুলদ্ধ 
হারালনা যায। হালড মালস েু-দশা পাউন্ড ওজলনর শক্তলপাক্ত দচাহারা বাটধলনর। েু-হালতই 
ঘুলষর এত দজার দয েল র আর দকউ তার সলে বলক্সং  ডলত দ ল  প্রায সলে সলেই 
কুলপাকাত হয। সবাইলযর অলিমতবাটধনলক বলক্সং-এ একবার অন্তত হারালত না পারল  
ওর ঔদ্ধতয লনযন্ত্রলের বাইলর চল  যালব। অতএব েল র লসলনযর অলফ্সার দফ্রড 
লম বালনধর ওপর িার পড   ন্ডলন ল লয একজন িাল া বক্সারলক দজা াড কলর তার 
সলে বাটধলনর একটা প্রলতলযাল তার বযবস্থা করা। 
 
ইং যালন্ড বলক্সং-এর ইলতহালস দসই সমযটা একটা সলন্ধক্ষে। আল কার লেলনর খ্াল  
হালত  ডার েযালডশন দশষ হলয এলসল । অনযলেলক েস্তানা পলর, দস্টলডযালমর লরং-এর 
মলর্য লনযমকানুন দমলন বলক্সং-এর দয আরু্লনক প্রো, তা তখ্নও শুরু হযলন। ফ্ল  দয 
সমলযর কো আমরা ব ল , দসই সমলয বলক্সং সমালজর সবলেলক লননস্তলরর দ াকলের 
দখ্ ায পলরেত হলযল । যি তি, অেধাৎ খ্ামারবালডলত, আস্তাবল , দয-দকানও লনজধন 
জায ায বলক্সং  ডা হত। দকানও লনযমকানুলনর দকউ র্ার র্ারত না। দখ্ াটা চল  
দ    লকন্তু গুন্ডাপ্রকৃলতর দ ালকর হালত, যালের একমাি  ক্ষ ল   বালজ দরলখ্ দখ্ া ও 
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লক ু টাকা কালমলয দনওযা। মুলিযুলদ্ধ কুশ তা না োকল ও লক ু দ াক দচাখ্ রালেলয, 
দচাঁচালমলচ কলর লনলজলের েক্ষ বক্সার বল  চাল লয লেত। 
 
এইরকম পলরলস্থলতলত বলক্সং-এর আখ্ডা ও দখ্ ারূ্ ার ক্লালব ল লয দখ্াাঁজাখু্াঁলজ কলরও 
লম বানধ দতমন দকানও িাল া বক্সালরর দখ্াাঁজ দপল ন না। দহলিওলযট েু-একজনলক 
পাওযা দ ল ও তালের চালহো অতযন্ত দবলশ। দশলষ অযা ফ্ লস্টলিে নালমর একজন 
লমওলযট বক্সালরর দখ্াাঁজ দপল ন লম বানধ। 
 
অযা ফ্লক সবাই এক ডালক চযালম্পযন বল  দচলন। ও নালক এখ্নও পযধন্ত দকানও 
 ডাইলতই হালরলন। সালজধি বাটধলনর দেলক ওজলন কম হল ও অযা ফ্ দসটা পুলষলয 
লনলত পারলব তার অলিজ্ঞতা ও শরীলরক কুশ তা লেলয। এইসব দিলব লম বানধ 
অযা লফ্র সলেই কো পাকা কলর লনল ন এবং একটা দঘাডার  ালডলত কলর েুজলন 
 ুটন রওনা হল ন। প্ল্যানটা হ , রাতটা একটা সরাইখ্ানায কালটলয পলরর লেন লশলবলর 
দপৌঁল  যাওযা। 
 
োফ্া  ার দস্কাযার হলয অক্সলফ্াডধ লিট দপলরলয যাওযার পর আলস্ত-আলস্ত  ন্ডলনর 
জনবহু  অঞ্চ  দশষ হলয দ  । রাস্তা একটু ফ্াাঁকা, হলতই লম বানধ  ালডটা একটু 
দজালর চা ালত  া ল ন। তার পালশ বলস অযা ফ্। আর সলহস দবটস  ালডর দপ ন 
লেলক। অযা ফ্লক এই প্রেম খু্াঁলটলয দেলখ্ খু্লশ হল ন লম বানধ। শরীলর একটুও দমে 
দনই। মুখ্ দচাখ্ দেলখ্ দবাঝা যায, অসম্ভব সাহসী এবং প্রকৃত  লডলয। মলন হয 
এতলেলন ওই দ াাঁযার সালজধি বাটধনলক শালযস্তা করা যালব। 
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–তুলম লক লনযলমত দেলনং কলরা? লম বানধ লজল যস করল ন। 
 
–হাাঁ সযর। সবসময লফ্ট োকার দচিা কলর। এই দতা  ত সপ্তালহই একটা বড  ডাইলত 
লজলতল । 
 
–দবশ! এবার লকন্তু দতামালক যার সলে  ডলত হলব, তার ওজন ও উচ্চতা দতামার দেলক 
অলনক দবলশ। 
 
অযা ফ্ একটু দহলস ব  ,–অলনক দহলিওলযটলকই হালরলযল  আলম। এটুকু ব লত পালর 
আমার দচিার দকানও ত্রুলট োকলব না। 
 
হঠাৎ লম বানধ ব ল ন,জালনা, এই অঞ্চল ই এই রাস্তায একটা গুন্ডাপ্রকৃলতর বক্সার 
োলক বল  শুলনল । দকউ-দকউ দ াকটালক দেলখ্ল , আবার দকউ-দকউ বল  দ াকটা 
নালক কাল্পলনক। দ াকটার একটা সােীও আল । পূলেধমার রালত নালক ওরা েুজলন এই 
রাস্তায চল  আলস আর দকানও পেচারীলক দপল  তার সলে  ডাই করার জলনয চযাল ঞ্জ 
জানায। একজন ঘুলষ মারলত োলক, অনযজন মালটলত পলড যাওযা প্রলতপক্ষলক আবার 
োাঁড করায। এমন অলনক পলেকলক এই রাস্তায পলড োকলত দেখ্া দ ল , যাাঁলের মুখ্ 
রক্তাক্ত ও ক্ষতলবক্ষত। িাবল  াম আজ হঠাৎ যলে আমালের সলে ওলের দেখ্া হলয 
যায! 
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–সযর, তাহল  লকন্তু খু্ব িাল া হয। আমার খু্ব ইলে কলর পুলরালনা লেলনর স্টাইল  
খ্াল  হালত  ডাই করলত। অযা ফ্ ব  । 
 
–দতামার একটুও িয  া লব না? 
 
–িয! কী ব ল ন! েশ মাই  েূলর ল লযও ওলের সলে  ডলত রালজ আল । খ্াল  একটা 
লজলনস বুঝলত পারল  
 
–ওরা যলে এতই িাল া বক্সার তাহল  ওলের নাম দশানা যায না দকন? 
 
–কী জালন! হযলতা ওরা এলেলকই দকাোও দঘাডা দটাডার দেখ্ালশানা কলর-বাইলর যায 
না। তাই লবলশষ দকউ ওলের দচলন না। তলব বযাপারটা একটু রহসযমযই। আলর! আলর! 
এ কী! 
 
হঠাৎই দচাঁলচলয উঠল ন লম বানধ। এই জায ায রাস্তাটা দবশ ঢা ু হলয দ ল  আর েুর্ালর 
বড  াল র সালর এমনিালব আল  দয, মলন হয  ালডটা দযন একটা টালনল  ঢুকল । 
রাস্তার ঢা ু অংশটা দযখ্ালন দশষ হলযল , দসইখ্ালন পােলরর পুলরালনা িগ্নপ্রায ও 
শযাও ার্রা েুলটা স্তম্ভ। স্তলম্ভর পলরই একটা জংর্রা দ াহার দ ট এবং তার পলরই 
একটা পুলরালনা পলরতযক্ত প্রাসাে। এই দ লটর কাল ই প্রায  াযার মলর্য দেলক একটা 
দ াক হঠাৎ দবলরলয রাস্তার মাঝখ্ালন এলস লম বালনধর  ালডর দঘাডা েুলটালক অতযন্ত 
েক্ষতার সলে র্লর দফ্  । অতএব  ালডটা দ   দেলম। 
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দ াকটা আর একজলনর উলেলশয তীক্ষ্ণ লচৎকার কলর বল  উঠ ,–দজা, তুলম এলস 
দঘাডােুলটা সাম াও। আলম আলরাহী েুজলনর সলে কো ব ব। 
 
 াযার আডা  দেলক আর একটা দ াক দবলরলয এলস লবনাবাকযবযলয দঘাডােুলটালক র্লর 
দফ্  । দ াকটা একটু খ্বধাকৃলত, শরীরটা একটু  াট্টাল াট্টা টাইলপর, মুখ্মণ্ড   া , 
নীলচর দঠাাঁটটা বাাঁকামলতা। দ াকটার দপাশালকর মলর্য নজলর পডার মলতা লজলনস হ , 
পুলরালনা আমল র বাোলম রলের ঝা র দেওযা একটা ওিারলকাট,   ায কাল ারলের 
একটা স্কাফ্ধ। মাোয টুলপ দনই। ও দঘাডার  া াম র্রলতই অনয দ াকটা  ালডর ওপর 
চওডা কবলজওযা া হাত দরলখ্ লম বানধ আর অযা লফ্র লেলক তাকা । চাাঁলের আল ায 
দেখ্া দ  , নী  েুলটা দচাখ্, েৃলিলত কু্ররতা। মুখ্টা িযংকর লনিুর, দপাড খ্াওযা। 
দ াকটা ওর সেীলক বল  উঠ , এই েুজলনর মলর্য দ াকরাটালকই বা া যাক- ডাই 
িাল া জমলব। 
 
লম বানধ দরল  বল  উঠল ন,–দক দহ তুলম? দতামার আের্ধা দতা কম নয! চাবুক দমলর 
দতামায লসলর্ কলর দেব। 
 
–একেম চুপ! আমার সলে এইিালব কো ব ল  িাল া হলব না ব ল । এখ্ন দতামালের 
েুজলনর মলর্য দয দকউ  ক্ষ্মীল ল র মলতা হাত তুল  দনলম এলসা! দ াকটা ব  । 
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অযা ফ্ সলে-সলে  ালড দেলক  াফ্ দমলর রাস্তায দনলম এলস ব  , তুলম যলে  ডলতই 
চাও, আমার সলে  লডা। বলক্সং-ই আমার দপশা। 
 
–দজা! দতামায ব ল  াম না এতলেলন একটা িাল া প্রলতিন্দ্বী পাওযা দ ল । তুলম আমায 
একবার হালরলযল ল  বহুকা  আল । দসটা বাে লেল  আমালক সবাই অপরালজয বল ই 
জালন। ওলহ দ াকরা, আমালক দেলখ্ দতামার কী মলন হয? 
 
অযা ফ্ উির লে ,–তুলম একটা উদ্ধত, েুলবধনীত দ াক। দতামার মুলখ্ই খ্াল  বড-বড 
কো। সল ড লক ু দনই, শুরু্  যালস িরা। 
 
অযা লফ্র কো শুলন দ াকটা লনলজর উরুলত চাপড দমলর দঘাডার মলতা আওযাজ কলর 
হাসলত  া  ,–দবশ বল   লকন্তু। আমার সম্বলন্ধ  যাস কোটাই লঠক। যালহাক, এবার 
এলসা। চাাঁলের আল া োকলত-োকলত আমালের  ডাইটা দসলর দফ্ া যাক। 
 
লম বানধ এতক্ষে দ াকটালক লক ুটা দকৌতূহ  লক ুটা লবিলয  ক্ষ করল ল ন। দ াকটার 
দপাশাকটা আস্তাবল  যারা কাজ কলর অলনকটা তালের মলতা। টুলপ, দকাট, হাাঁটু অবলর্ 
চাপা পযাি, দমাজা–এগুল  সবই নানা রলের এবং দযন আলেযকাল র। তলব, দ াকটার 
দপটালনা ইোলতর মলতা শরীর দেলখ্ মলন হয, ও অসম্ভব শলক্তশা ী।  ন্ডলনর বক্সার 
অযা লফ্র হালত দবেম মার দখ্লয দ াকটা দহলর দ ল   ল্পটা দবশ জলমলয লশলবলরর 
দ াকজলনর কাল  করা যালব, এই দিলব লম বানধ মলন-মলন দবশ খু্লশ হল ন। 
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এলেলক এলসা” এই বল  দ াকটা অযা ফ্লক লনলয দসই দ াহার দ লটর লেলক এল ালত 
 া  । জায াটায  া  ম লম অন্ধকার। অযা ফ্ রাস্তার ওপলরই  ডলত চাইল  দ াকটা 
ব   দয, রাস্তাটা পাকা  লডলযলের জায া নয। দতামার লক আমার সলে দযলত িয 
 া ল ? বযলের সুলর প্রশ্ন দনাকটার। 
 
–দতামার মলতা েশটা দ াকলকও আলম িয পাই না। ব   অযা ফ্। 
 
–তাহল  অত কোর েরকার কী? এলসা আমার সলে। 
 
 ালডর সলহস দঘাডা েুলটা র্লর রই । দঘাডাগুল া ঘামল   আর দযন দকানও অজানা 
আশঙ্কায মালঝ-মালঝ দকাঁলপ উঠল  । চারজলনর এই দ াট ে টা অেধাৎ লম বানধ, অযা ফ্ 
আর ওই েুজন দ ট দপলরলয প্রায পঞ্চাশ  জ দহাঁলট  া পা ায িরা একটা জায ায 
এ ।  া পা ার দিতর লেলয একটু এল ালতই ঘালস ঢাকা একটা দ াট দ া াকার িূলম, 
চাাঁলের আল ায ঝ ম  করল । একটু েূলর একটা বহু পুলরালনা পলরতযক্ত বালড। 
দ া াকার জায ার একলেকটা একটু উাঁচু। লঠক দযন জলমটার পাড। 
 
দজা নালমর দ াকটা ব  ,–এরকম সুন্দর নযাচারা  বলক্সং লরং আলশপালশ কুলড মাইল র 
মলর্যও দকাোও পালব না। টম, এবার এই দ াকরালক দেলখ্লয োও তুলম কী করলত 
পালরা। 
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পুলরা বযাপারটাই দযন একটা অলবশ্বাসয স্বলের মলতা। এই অদু্ভত দ াকেুলটা, ওলের 
লবলচি দপাশাক ও কো ব ার র্রন, চাাঁলের আল ায আল ালকত এই ঘালস ঢাকা িূলম, 
েূলর একটা পলরতযক্ত বালড–সব লমল লয দযন একটা অল ৌলকক পলরলবশ। যাই দহাক, 
অযা ফ্ আর তার প্রলতিন্দ্বী টম নালমর দ াকটা কা াকাল  আসলতই অযা ফ্ িলয 
লবিলয দচাঁলচলয উঠ ,–এ কী! দতামার মাোয কী হলযল ? 
 
টলমর মাোয কপা  বল  লক ু দনই–দসই জায ায একটা দ া াকার  া  ক্ষতলচহ্ন লঠক 
মাোর চু  আর িুরুর মাঝখ্ালন। 
 
–তুই এখ্ন দতার লনলজর মাোর কো িাব দ াকরা। টম ব  । 
 
টম ততক্ষলে হাত তুল  োাঁলডলয। ওর চওডা বুক, ঢা ু কাাঁর্ আর হাত েুলটা দেখ্ল ই 
দবাঝা যায দয দচহারাটা পাক্কা বক্সালরর। দচাখ্েুলটা জ্ব জ্ব  করল  , দঠাাঁলট লনিুর হালসর 
আিাস। অযা ফ্ বুঝলত পারল   দয এত মারাত্মক প্রলতিন্দ্বীর পাোয দস আল  কখ্নও 
পলডলন। লকন্তু অযা ফ্ও খু্ব সাহসী। লনলজর ওপর আস্থা প্রচণ্ড, দকন না আজ পযধন্ত 
দকউ ওলক হারালত পালরলন। অযা ফ্ও উিলর একটু মৃেু দহলস হাত তুল  োাঁডা । 
 ডাইলযর প্রস্তুলত দশষ। 
 
লকন্তু তারপলর যা ঘট , তা অযা লফ্র কল্পনার বাইলর। টম বাাঁ-হালত চা ালব এরকম 
িান কলর, ডান হাতটা লেলয সলজালর এবং সপালট মার  একটা দমাক্ষম ঘুলষ। দসটালক 
আটকালনার দকানও সুলযা ই দপ  না অযা ফ্। তারপলরই টম ঝাাঁলপলয পড  অযা লফ্র 
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ওপর এবং ওলক েুহালত তুল  শূলনয  ুাঁলড লে । আলস্ত-আলস্ত উলঠ োাঁডা  অযা ফ্। টম 
তখ্ন েু-হাত জলডা কলর চুপ কলর োাঁলডলয। 
 
প্রচণ্ড দরল  ল লয অযা ফ্ ব  ,–এটা দতা দবআইলন দখ্ া হলে! 
 
লম বানও ব ল ন,–এ দতা অনযায! সমস্ত লনযমকানুলনর বাইলর। 
 
দজা ব  ,–গুল  মালরা দতামার আইলনর। কীরকম সুন্দর ওলক তুল   ুাঁলড দফ্ল  লে  
বল া দতা? কী লনযলম দখ্ল া দতামরা? 
 
–দকন, কুইনলবলর রুল ! ওলতই দতা সবাই দখ্ল । ব   অযা ফ্। 
 
–আমরা দখ্ল   ন্ডলনর অনয রুল । টলমর মন্তবয। 
 
–দবশ, তাই দহাক। বলক্সং-এর সলে কুলস্তও  ডব। আমালক তা হল  তুলম আল র মত 
আর পালক দফ্ লত পারলব না। অযা ফ্ ব  । 
 
টম এবার এল লয আসলতই অযা ফ্ ওলক েুহালত শক্ত কলর দচলপ র্র । তারপর 
েুজলনই জাপটাজাপলট করলত করলত মালটলত পলড দ  । লতনবার এইরকম হ । 
প্রলতবারই পলড যাওযার পর উলঠ োাঁলডলয টম একটু েূলর পালডর মলতা উাঁচু জায াটায 
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ল লয বসল  । এইরকমই একটা লবরলতর সমলয লম বানধ অযা ফ্লক লজল যস করল ন, 
কী মলন হয দ াকটালক দেলখ্? 
 
–দ াকটা বলক্সং-এ সলতযই পারেশধী।  ালয লসংলহর মলতা শলক্ত। শরীরটা দযন একটা 
তক্তা। প্রচুর চচধা কলরল । তলব লশলখ্ল  দকাোয ব লত পারব না। ব   অযা ফ্। কান 
দেলক একটু রক্তপাত  াডা অযা লফ্র শরীলর দচালখ্ পডার মলতা দকানও আঘালতর লচহ্ন 
দনই। 
 
রাউলন্ডর পর রাউন্ড চ লত  া   েুজলনর  ডাই। সলন্দহ দনই, অযা ফ্ শক্ত প্রলতিন্দ্বীর 
পাোয পলডল । টলমর দ্রুত পালযর কাজ, লবেুযৎ লতলত হাত চা ালনা, মুলখ্ 
আ লতািালব দ ল  োকা বেমালযলশ হালস–এসব দেলক দবাঝা যালে  দ াকটা 
লবপজ্জনক র্রলনর। বারবার দচিা কলর দশলষ ও অযা লফ্র মুলখ্ মার  একটা মারাত্মক 
আপারকাট। অযা ফ্ মালটলত পলড দ  । দজা হাততাল  লেলয দচাঁলচলয উঠ ,টম,  া াও 
ওইরকম আর একটা ঘুলষ। তাহল ই দকো ফ্লত। 
 
লচলন্তত লম বানধ তখ্ন অযা ফ্লক ব ল ন,–বযাপারটা ক্রমশই খ্ারালপর লেলক যালে। 
তুলম এইরকম মার দখ্ল  আমালের ওখ্ালন ল লয দকমন কলর  ডলব? তার দেলক বরং 
এর কাল  হার স্বীকার কলর নাও। 
 
–গুল  মারুন আপনালের সালজধি বাটধলনর সলে  ডাই। এই দ াকটালক হালরলয ওর 
মুলখ্র হালস মুল  না দনওযা পযধন্ত আলম  লড যাব। অযা ফ্ উির লে । 
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–কী হ ?  ডাইলযর সার্ লমলটল ? টম লবদ্রুলপর সুলর অযা ফ্লক লজল যস কর । 
 
উিলর শরীলরর দশষ শলক্তটুকু লনংলড লনলয টলমর লেলক খ্যাপা ষাাঁলডর মলতা এল লয দ   
অযা ফ্। লক ুক্ষলের জলনয দস টমলক দবকাযোয দফ্ল  লেল ও অক্লান্ত টম আবার 
আল র মলতাই হাত চা ালত  া  । অযা লফ্র শলক্ত তখ্ন প্রায দশষ–লকন্তু টলমর 
ক্ষমতায তখ্নও দকানও ঘাটলত দনই। টলমর অলবরত ঘুলষর আঘালত জজধলরত অযা ফ্ 
হযলতা আর এক লমলনট পলরই িূলমশযযা লনত। লকন্তু হঠাৎ একটা লক ু ঘলট দ  । 
 
কাল ই  া পা া, দঝাাঁপঝালডর আডা  দেলক একটা তীক্ষ্ণ লচৎকার দশানা দ  –দযন 
দকানও মানবলশশু বা জন্তুজালনাযার বযোয আতধনাে করল । আওযাজটা শুলনই টম হঠাৎ 
দযন অসহায হলয পড , ওর মুলখ্ েি িলযর  াপ। মুলখ্র হালস লমল লয দ ল । 
আতধস্বলর টম দজা-দক ব  ,–ওই দেলখ্া! ও আবার আমালক  ক্ষ কলর আওযাজ করল । 
 
–ওলেলক মন লেও না। লক ু হলব না দতামার। আল  এই দ াকরালক হারাও। আশ্বাস 
লে  দজা। 
 
–না, না, তুলম বুঝলত পার  না। যার আওযাজ শুনলত পাে, দস আমালক আঘাত 
করলবই। হযাাঁ, তালক আলম দেখ্লত পালে। তার সামলন আলম োাঁডালত পারব না। 
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িলয লচৎকার করলত করলত টম দেৌলড জেল র অনযলেলক দেৌলড দ  । দজা-ও টলমর 
জামাকাপডগুল া কুলডলয লনলয টলমর লপ লন-লপ লন দেৌলডা ।  া গুল ার  াযা দযন 
েুজনলক গ্রাস কলর লন । 
 
মার দখ্লয প্রায অলচতন অযা ফ্ তখ্ন দকানওরকলম ট লত-ট লত এলস লম বালনধর 
কাাঁলর্ মাো রাখ্ । লম বানধ ওর দঠাাঁলট  াল লয লেল ন ব্রযালন্ডর দবাত টা। জেল র লেক 
দেলক আসা দসই আওযাজটা তখ্ন আরও তীব্র হলয উলঠল । তারপলর দেখ্া দ  , 
দঝাাঁলপর মলর্য দেলক একটা সাো রলের কুকুর দবলরলয এলস দযন কাউলক খু্াঁজলত 
খু্াঁজলত দেৌলড চল  দ  । দকউ-দকাঁউ আওযাজ করলত-করলত। 
 
একটু পলর কুকুরটাও দযন  াযার মলর্য হালরলয দ  । লম বানধ আর অযা ফ্ তখ্ন 
একটা অজানা আশঙ্কায আর িলয লশউলয উলঠ কা লক্ষপ না কলর দসাজা  ালডলত ল লয 
উঠল ন।  ালডলত মাইেুলযক যাওযার পর লম বালনধর মুখ্ দেলক আওযাজ দবলরা ,–
এইরকম টাইলপর কুকুর তুলম আল  কখ্নও দেলখ্ ? 
 
–না। আর দযন দেখ্লতও না হয। আতধস্বলর ব   অযা ফ্। 
 
রাত একটু  ম্ভীর হলতই েুজলন আশ্রয লনল ন এক সরাইখ্ানায। খ্াওযাোওযার পর 
একটা পানীয লনলয বলস কো হলে  সরাইখ্ানার মাল ক আর স্থানীয এক িদ্রল াক 
লমাঃ হরনালরর সলে। হরনার বলক্সং-এর বযাপালর দবশ ওযালকবহা । উলন হঠাৎ 
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ব ল ন,–অযা ফ্, দতামালক দেলখ্ মলন হলে একু্ষলন দকাোও বলক্সং  লড এলস । লকন্তু 
কই, আজলকর কা লজ দতা দকানও বলক্সং প্রলতলযাল তার লবজ্ঞাপন ল   না। 
 
–োকল  ওসব কো। অযা ফ্ ব  । 
 
হঠাৎ হরনালরর মুখ্টা  ম্ভীর হলয দ  ,–আো, দব্রাকালসর দসই তোকলেত বেলমজালজ 
বক্সারটার সলে লক দতামালের পলে দেখ্া হলযল  ? 
 
অযা ফ্ ব  ,–যলে দেখ্া হলযই োলক দতা কী? 
 
–আমালের এখ্ানকার লবখ্যাত বক্সার বব দমলডাসলক ওই দ াকটাই একবার দব্রাকাস 
দকালটধ  ডাই করলত চযাল ঞ্জ জালনলযল  । দ াকটার একটা সেীও আল  বল  শুলনল । 
পলররলেন সকাল  বব দমলডাসলক গুরুতরিালব আহত অবস্থায ওখ্ালন পাওযা যায। 
ব ল ন হরনার। 
 
লম বানধ আলস্ত মাো দনলড বুলঝলয লেল ন দয তাাঁলের সলেও ওই দ াকটারই দেখ্া 
হলযল  । 
 
সরাইখ্ানার মাল ক তখ্ন লফ্সলফ্স কলর লম বানলক লজল যস করল ন,–দমলডাস 
বল ল   ওই দ াকেুলটার দপাশাক নালক আমালের ঠাকুরোর আমল র–দসটা লক সলতয? 
আর বক্সার দ াকটার কপা  ব লত নালক লক ু দনই? 
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–দমলডাস লঠকই বল ল  । আমালের অলিজ্ঞতাও তাই। ব ল ন লম বানধ। 
 
সরাইখ্ানার মাল ক তখ্ন উলিলজতিালব বল  উঠল ন,–বযাপারটা আপনালের খু্ল ই 
বল । এই অঞ্চল র লবখ্যাত বক্সার টম লহকমযান আর তার বনু্ধ দজা দরা লঠক ওই 
দব্রাকাস দকালটধর কাল ই বহুকা  আল , সম্ভবত ১৮২২ সাল , মি অবস্থায দঘাডার  ালড 
চা ালত চা ালত অযালক্সলডি কলরল  । েুজলনই মারা দ   ।  ালডর চাকাটা নালক 
লহকমযালনর কপাল র ওপর লেলয চল  দ   । 
 
–লহকমযান! লহকমযান! আো, ওলকই দতা দ ালক  যাসমযান নালম ডাকত, তাই না? 
লজল যস করল ন লম বানধ। 
 
–লঠক তাই। ওলক অলনলক  যাস বল  ডাকত। ব ল ন সরাইখ্ানার মাল ক। 
 
এইসব শুলন অযা লফ্র মুখ্ তখ্ন চলকর মলতা সাো হলয দ ল । দস উলঠ োাঁলডলয 
ব  ,আর িাল া  া ল  না। চ ুন, এবার রওনা হই। 
 
সরাইখ্ানার মাল ক অযা লফ্র লপঠ চাপলড ব ল ন, মন খ্ারাপ দকালরা না। তুলমই আজ 
পযধন্ত একমাি দ াক দয ওই পালজটার হালত পরালজত হওলন।  যাসমযানলক লপলটলয তুলম 
অলনলকর প্রলত ওর অতযাচালরর প্রলতলশার্ লনলয । নাও, আলরকটা পানীয নাও, দতামার 
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এই কৃলতলত্বর জনয। তুলম জালনা, সরাইখ্ানার এই ঘলর ও একবার কী কলরল  –দসই 
 াপান্ন ব র আল ? 
 
লম বানধ, অযা ফ্, হরনার সকল ই ঘলরর চারলেকটা দেখ্ল ন। উাঁচু লসল ং, পােলরর 
দমলঝ, কালঠ দমাডা দেওযা । 
 
সরাইখ্ানার মাল ক ব ল ন, হযাাঁ, এই ঘলরই। এক বৃদ্ধ িদ্রল াক আমালক ঘটনাটা 
বল ল ল ন। দসলেন এই অঞ্চল  একটা বড বলক্সং প্রলতলযাল তা ল  । টম তালত বালজ 
দরলখ্ দবশ লক ু টাকা লজলতল  । ও আর বনু্ধ দজা দফ্রার পলে সমূ্পেধ মি অবস্থায 
সরাইখ্ানার এই ঘলরই এলসল  । ওলক দেলখ্ এখ্ানকার দ াকজন সবাই িলয কুাঁকলড 
যায, দকউ দকউ দটলবল র নীলচও  ুলকলয পলড। দকন না ওর মুলখ্ দসই খু্লনর হালস 
আর হালত একটা দ াহার রড। সবাই জানত টম মি অবস্থায খু্ন পযধন্ত করলত পালর। 
ও কী কর  জালনা? লডলসম্বলরর ঠান্ডার দেলক বাাঁচলত একটা দ াট সাো কুকুর ফ্াযার 
দপ্ল্লসর কাল  কুণ্ড ী পালকলয শুলযল  । টম রলডর এক ঘালয কুকুরটার লপঠ দিলে 
লে । তারপর পা ল র মলতা হাসলত-হাসলত আর  াল  া াজ করলত করলত টম ওর 
বনু্ধ দজা-দক লনলয দঘাডার  ালডলত বলস দজালর  ালড চাল লয লে । পলর দশানা দ ল  , 
ওই রালতই েুঘধটনায  ালডর একটা চাকায মাো দোঁতল  টম মারা যায। দজা-ও মারা 
দ   । অলনলকই নালক এখ্নও ওই কুকুরটালক দেখ্লত পায–লপঠ িাো, রক্তাক্ত, দকউ 
দকউ আওযাজ করল । দযন কুকুরটা তার আততাযীলক আজও খু্াঁলজ দবডালে। সুতরাং 
অযা ফ্, তুলম লনলজ  ডার সলে-সলে আরও কালরার জলনযও  ডাই কলর । 
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অযা ফ্ ব  ,–তা হলত পালর। তলব এই র্রলনর  ডাই আলম করলত চাই না। এখ্ন 
সালজধি বাটধলনর সলে  ডাই করল ই যলেি। লমাঃ লম বানধ, চ ুন, আমরা বরং একটা 
দেলন কলরই আপনালের কযালম্প যাই। 
 
The Bully of the Brokers Court  লল্পর অনুবাে 
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কস্ই হাতটা 
The Brown Hand 

 
লব্রলটশ আমল  িারলতর লবখ্যাত শ যলচলকৎসালবে আমার লম কাকা সযার দডালমলনক 
দহা লডন দয আমালক তার লবপু  সম্পলির উিরালর্কারী কলর দ ল ন, এ কো 
সক রই জানা। লকন্তু আর পাাঁচজন সম্ভাবয উিরালর্কারীলক অগ্রাহয কলর দকন লতলন 
আমালকই তার সমস্ত সম্পলি লেলয দ ল ন তার কারে অলনলকই জালনন না। তার 
বোনযতায একজন সার্ারে পশালরর ডাক্তার দেলক আলম রাতারালত এক প্রিূত 
লবিশা ী বযলক্ত লহলসলব পলরলচত হলযল । খু্ব কম দ াকই জালনন দয সযার দডালমলনলকর 
জীবলনর দশষ কটা ব লর আলম তার জনয যা কলরল  াম, তা আর কারও পলক্ষ করা 
সম্ভব ল   না। দসই বযাপারটাই আজ খু্ল  ব ল –লবশ্বাস করা না করা আপনালের 
ওপর। 
 
সযার দডালমলনক কমধজীবন শুরু কলরন লব্রলটশ দসনােল র ডাক্তার লহলসলব। পলর 
দবালম্বলত প্রাইলিট প্রযাকলটস কলর লতলন প্রিূত সুনাম অজধন কলরন। িারলতর লবলিন্ন 
জায ায লবলশষজ্ঞ ডাক্তার লহলসলব তার প্রাযই ডাক পডত। তা  াডা দবালম্বলত লতলন 
একটা হাসপাতা ও শুরু কলরন, এবং দসই হাসপাতাল র পলরচা নার কালজ লনলজ যুক্ত 
ল ল ন। এত পলরশ্রলম তার স্বাস্থয র্ীলর-র্ীলর দিলে পড । তখ্ন বনু্ধবান্ধব ও 
শুিানুর্যাযীলের উপলেলশ লতলন ইং যালন্ড লফ্লর দ ল ন। উইল্টশাযালর অলনক জলমজমা 
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ও একলট জলমোরবালড লকলন ওখ্ালনই োকলতন। তু ানমূ ক পযালো লজ ল   তাাঁর লপ্রয 
লবষয এবং তারই চচধা কলর সময কাটালতন। 
 
আমালের পলরবালরর সকল ই এই র্নী ও লনাঃসন্তান আত্মীলযর দেলশ লফ্লর আসালত, 
ব া বাহু য, খু্ব খু্লশ হলযল  । কাকাও মালঝ-মালঝই এক এক কলর তার িাইলপা, 
িাইলঝলের ওখ্ালন যাওযার জনয আমন্ত্রে পাঠালতন। অবশয ওখ্ালন ল লয কারওরই খু্ব 
একটা িাল া  া ত না। যাই দহাক, আমারও একলেন আমন্ত্রে এ  ওখ্ালন যাওযার। 
লকন্তু আমার একার, সপলরবার নয। প্রেলম দিলবল  াম যাব না। তারপর সাতপাাঁচ দিলব 
অলটাবলরর এক েুপুলর উইল্টশাযালরর লেলক রওনা হ াম। তখ্নও জালন না এই যািার 
পলরেলত কী। 
 
লিনটন দস্টশলন যখ্ন নাম াম ততক্ষলে লেলনর আল া ম্লান হলয এলসল । 
উইল্টশাযালরর প্রাকৃলতক পলরলবশ লবলচি  া  । জায াটা উপতযকার মলতা–চারলেলক 
কৃলষজলম আর  ডালনা ল লটালনা কৃষকলের ঘরবালড। সমত  জলমর পলরই শুরু হলযল  
সাো-সাো চলকর পাহাড, পাহাডগুল ার ওপলর দ া , দচৌলকানা প্রিৃলত লবলিন্ন আকালরর 
প্রাচীর–অলনকটা েূল ধর প্রাচীলরর মলতা। কলযকলশা ব র আল  এই প্রাচীরগুল া কারা 
দতলর কলরল   লব্রলটশরা না দরামানরা–এ লনলয মতলিে আল । পাহালডর  ালয দঢউ-
দখ্ ালনা জলমর ওপলরও দ া  দ া  লটলপ। 
 
এই লবলচি পলরলবলশ কাকার বালডটা দবশ মালনলয দ ল । দ লটর স্তম্ভেুলটা িাো ও 
শযাও া-র্রা। দ ট দেলক বালড অবলর্ পাের  ডালনা রাস্তাটার যত্ন হযলন বহুলেন। 
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দহমলন্তর ঝরা পাতা ঠান্ডা হাওযায এল ামল া উডল । এম  াল র সালরর ফ্াাঁক লেলয 
েূলর বালড দেলক একটা আল া দেখ্া যালে। সলন্ধর আব া আল ায বালডটা দেখ্লত 
দপ াম–  ম্বা, নীচু র্রলনর। পুলরালনা আমল র স্থাপলতযর  াপ-ঢা ু  াে, টাল  দেওযা, 
দেওযাল র  ালয কালঠর সালপাল টধ।  ালডবারান্দা দেলক বালডলত দঢাকার েরজার পালশই 
একটা চওডা জান া। দসই জান া লেলয দেখ্লত দপ াম, ঘলরর মলর্য ফ্াযার দপ্ল্লস 
আগুন জ্ব ল । ওই ঘরটাই কাকার স্টালড। বালডর বুলডা এক পলরচারক আমালক ওই 
ঘলরই লনলয দ  ।। 
 
শীলতর কাাঁপুলন দেলক বাাঁচলত কাকা ফ্াযার দপ্ল্লসর কাল ই ঝুাঁলক বলসল ল ন। ঘলর 
তখ্নও দকানও বালত জ্বা ালনা হযলন। ওই আগুলনর আল ায দেখ্ াম কাকালক–লবশা  
মুখ্মণ্ড , দচহারায পাহালডর রুক্ষতা, নাক ও  া  দরড ইলন্ডযানলের মলতা, েুতলন দেলক 
দচালখ্র দকাে অবলর্ চামডার ওপর অজস্র আাঁলকবুলক। আমালক দেলখ্ই কাকা তৎক্ষোৎ 
উলঠ োাঁলডলয অিযেধনা করল ন। ঘলর এবার একটা বালত জ্বা ালনা হ । ঘন িূ-র নীলচ 
দেলক তার তীক্ষ্ণ েুলট দচাখ্ আমালক দয লবলশষিালব লনরীক্ষে করল , তা বুঝলত 
পার াম। 
 
আলমও ততক্ষলে কাকালক িাল ািালব দেখ্লত পালে াম। শরীলরর  ঠন প্রায দেলতযর 
মলতা, লকন্তু শরীরটা এত শুলকলয দ ল , দয চওডা হালিসার কাাঁলর্র দেলক দঝা ালনা 
দকাটটা দেলখ্ মলন হলে  দয, ওটা দযন হযাাঁোর দেলক ঝু ল । চওডা কবলজটা দযন শুরু্ 
হাড লেলয দতলর–হালতর লশরাগুল  লবলশষিালব প্রকট। জীলবকায সফ্  ও শারীলরকিালব 
সমেধ একজন মানুলষর দচালখ্ দয সাফ্ য ও সন্তুলির ঔজ্জ্ব য োলক, তা দনই। দচালখ্ 
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একটা সন্ত্রস্ত িাব-দযন দকানও অজানা লবপলের  াযা। মলন হয, সযার দডালমলনলকর 
অেময জীবনীশলক্তলক দযন দকউ শুলষ লনলযল । আমার ডাক্তালর বুলদ্ধলত মলন হ , কাকার 
হযলতা দকানও মারাত্মক দরা  হলযল  এবং আসন্ন মৃতুয লচন্তায লতলন সন্ত্রস্ত। অবশয পলর 
বুলঝল  াম, আমার লসদ্ধান্ত িু । 
 
আল ই বল ল , কাকার অিযেধনায উষ্ণতার দকানও অিাব ল   না। ঘণ্টাখ্ালনক পলর 
কাকা ও কালকমার সলে লডনালর বস াম। পলরলবশন করল  একজন িারতীয 
পলরচারক। 
 
আমার কালকমা দ লড দহা লডন দ াটখ্ালটা দচহারার মানুষ, দচালখ্ যু পৎ মমতা ও 
সতকধতার  াপ। েুজন সারা জীবন লবলিন্ন পলরলবলশ অলনক দ াকজলনর মলর্য কালটলয 
আজ জীবন-সাযালহ্ন এই লনজধন পলরলবলশ দকব  পরেলরর সাহচলযধ লেন কাটালেন। 
 
লডনালরর সময কোবাতধা ও হালসঠাট্টা চ লত োকল ও এটা পলরষ্কার বুঝলত পার াম, 
ওলের েুজলনর দচালখ্ই দকানও অজানা আতলঙ্কর  াযা। খ্ালনকটা দজার কলরই দযন ওাঁরা 
পলরলস্থলতটালক স্বািালবক রাখ্ার দচিা করল ন। 
 
খ্াওযার পলর ওযাইলনর গ্লাস হালত একটু  ল্পগুজব হ । কীিালব জালন না  লল্পর 
লবষযটা চল  দ   অল ৌলকক ও অলতপ্রাকৃত ঘটনার লেলক। কোয-কোয আলম ওাঁলের 
ব  াম দয ডাক্তার লহলসলব আমার লবলশষজ্ঞতা স্নাযুসম্বলন্ধত অসুলখ্র বযাপালর। এমনকী 
কলযকজন ডাক্তারবনু্ধ লমল  িূতুলড বালডলতও রাত কালটলযল –যলেও ব ার মলতা দতমন 
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লক ু উলিজক অলিজ্ঞতা হযলন। কাকা-কালকমা েুজলনই খু্ব মন লেলয আমার কো 
শুনল ল ন। মালঝ-মালঝই অেধপূেধিালব পরের েৃলি লবলনময করল ল ন। একটু পলর 
কালকমা শুলত চল  দ ল ন। 
 
এরপর কাকা একটা চুরুট র্রাল ন। চুরুট র্রালনার সময তার কাাঁপলত োকা হাত আর 
মুলখ্র িাব দেলখ্ মলন হ  লতলন আমালক লক ু দ াপন কো জানালত চান। লঠক তাই! 
একটু পলরই কাকা ব ল ন, দতামারই মলতা একজলনর সলে আলম দেখ্া করলত 
চাইল  াম। অলতপ্রাকৃত ও অল ৌলকক বযাপালর দতামার দয যলেি উৎসাহ ও জ্ঞান আল , 
দসটা বুঝলত পারল । শুরু্ তাই নয, এসব লবষলযর একটা যুলক্তগ্রাহয ও োশধলনক লেকও 
আল –দসটাও তুলম জালনা। দতামার মাোও ঠান্ডা। িূতলপ্রত দেখ্ল  তুলম লক ঘাবলড 
যালব? 
 
–দমালটই না। বরং এসব বযাপালর আলম খু্ব উৎসাহী। 
 
–আশাকলর লবজ্ঞানসম্মত েৃলিলকাে দেলকই তুলম এসব বযাপার েযালখ্া। 
 
—অবশযই। 
 
একটা েীঘধশ্বাস দফ্ল  কাকা ব ল ন,–জালনা, হাডধএকর, আলম আল  লঠক দতামার 
মলতাই ল  াম। ইলন্ডযায সবাই আমার সাহস ও শক্ত নািধ দেলখ্ অবাক হলয দযত। 
এমনকী লসপাহী লবলদ্রালহর সমলযও আলম একটুও ঘাবডাইলন। আর আজ? এই অঞ্চল  
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আমার মলতা িীতু দ াক একটাও পালব না। তুলমও অবশয খু্ব দবলশ সাহস দেখ্ালত দযও 
না–তা হল  দতামার অবস্থা আমার মলতাই হলয দযলত পালর। 
 
আমার উৎসাহ দেলখ্ কাকা আবার শুরু করল ন, কলযক ব র হ  একটা অদু্ভত কারলে 
আমার ও দতামার কালকমার জীবন দেলক সুখ্-শালন্ত চল  দ ল । কারেটা শুনল  
অলনলকই হযলতা দহলস দফ্ লব। লকন্তু এই বযাপারটার সলে লনরন্তর যুদ্ধ কলর আমরা 
েুজলনই দশষ হলয দ  াম। 
 
–বযাপারটা কী, একটু খু্ল  ব লবন? 
 
–আল  দেলক দসটা বল  লেল  হযলতা তুলম স্বার্ীনিালব লজলনসটার লবচার করলত পারলব 
না। তুলম লনলজর দচালখ্ই সবলক ু দেখ্ল  িাল া হয। আমার সলে একটু এলেলক এলসা। 
 
খ্াওযার ঘর দেলক দবলরলয একটা  ম্বা পযালসলজর দশলষ দবশ বড একটা ঘলর আমরা 
এ াম। ঘরটা একটা  যাবলরটলর –অলনক যন্ত্রপালতলত িরা আর দেওযা  দজাডা তালক 
অজস্র কাাঁলচর জার রাখ্া। 
 
কাকা ব ল ন,–মানুলষর শরীলরর লবলিন্ন অেপ্রতযলের লবশা  সংগ্রহ ল   আমার। 
দবালম্বলত আমার বালডলত আগুন দ ল  তার অলনক লক ুই নি হলয যায। যা অবলশি 
ল  , দসগুল াই এখ্ালন দেখ্লত পাে। 
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িারলতর লবলিন্ন জায ার মানুলষর শরীলরর অস্বািালবক অেপ্রতযলের জারগুল লত রাখ্া 
ফু্ল  যাওযা ল িার বা লকডলন, বাাঁকা হাত-পা, লবলচি রকলমর লসস্ট, লবকৃত বা অসুস্থ 
দকানও অে। 
 
কাকা ব ল ন, তুলম যলে এ ঘলরই রাতটা কাটাও তাহল  িাল া হয। এই লডিানটালত 
শুলত পালরা। দকানওরকম আপলি োকল  আমায ব  । 
 
–না, না। দকানও আপলি দনই। 
 
–বাইলরর পযালসলজ বাাঁ-লেলক লিতীয ঘরটা আমার। েরকার পডল ই আমায লকন্তু 
দডলকা। আমার দতা রালত িাল া ঘুম হয না। তুলম ডাকল ই আলম চল  আসব। 
 
কাকা চল  দযলতই  যাবলরটলরর েরজা বন্ধ কলর আলম লডিালন শুলয পড াম। আমার 
শারীলরক শলক্ত আর পাাঁচজন সার্ারে মানুলষর মলতাই। আর িলযর কো যলে আলস, 
এটুকু ব লত পালর দয মানুলষর মলস্তলষ্ক এক সময একলটমাি মানলসক অবস্থা োকলত 
পালর। অেধাৎ, এই অল ৌলকক রহসয উলন্মাচলনর জনয দয উৎসাহ ও দকৌতূহ  এই 
মুহূলতধ আমার সিালক আেন্ন কলরল , দসখ্ালন িলযর দকানও স্থান দনই। দখ্ া শুরুর 
আল  একজন দখ্ল াযাড দযমন উলিজনা দমশালনা উৎসাহ লনলয অলপক্ষা কলর, আমার 
মানলসক অবস্থাও তখ্ন দসইরকম। 
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ঘরটালক অবশয দকানওিালবই আেশধ শযনকক্ষ ব া যালব না। লবলিন্ন দকলমকযাল র  লন্ধ 
িরা। তা  াডা, জালর রাখ্া লবকৃত ও অসুস্থ অেপ্রতযেগুল লকও ঘুম আসার পলক্ষ 
লবলশষ সুলবর্াজনক ব া যায না। আলম দমামবালতটা লনলিলয লেলতই দেখ্ াম, জানা ার 
মর্য লেলয চাাঁলের আল া ঘলরর একটা অংশলক আল ালকত কলরল । সবলক ু লমল লয 
আল া আাঁর্ালরলত পলরলবশটা একটু িূতুলডই  া ল  । পুলরা বালডটা এত লনস্তব্ধ দয 
বাইলর হাওযায  াল র পাতা বা শাখ্া নডার আওযাজও দশানা যালে । এপাশ ওপাশ 
কলর লক ুক্ষে লঝলমলয দেলক একসময ঘুলমলয পড াম–এলকবালর  িীর, স্বেহীন ঘুম। 
 
হঠাৎ ঘলরর দিতর একটা আওযালজ ঘুম দিলে দ  । সলে-সলে কনুইলযর ওপর ির 
লেলয একটু উলঠ চারলেলক তাকা াম। কলযক ঘণ্টা দকলট দ   –দকন না চাাঁলের আল া 
সরলত সরলত এখ্ন আমার লব ানার কা াকাল  এলস দ ল । বালক পুলরা ঘরটা 
 াযােন্ন। আলস্ত-আলস্ত অন্ধকালর দচাখ্ সলয দ ল  দেখ্ াম লক ু একটা চ ালফ্রা করল  
দেওযাল র র্ার দঘাঁলষ। দবশ দরামাঞ্চকর বযাপার। আমার লব ানার কাল  আল ালকত 
জায ার পালশ যখ্ন লজলনসটা এলস দ  , বুঝ াম দসটা একটা মানুলষর আকৃলত। 
দচহারাটা দ াটখ্ালটা লকন্তু ষণ্ডা দ াল র, শরীরটা একটা আ খ্াোয ঢাকা। তার মুলখ্র 
ওপর চাাঁলের আল া পডলত দেখ্ াম, মুলখ্র রং অলনকটা চলকাল লটর মলতা আর মাোয 
চুল  একটা ঝুাঁলট বাাঁর্া। র্ীলর-র্ীলর দহাঁলট দস প্রলতযকটা জালরর দিতলরর বস্তু লনলবিলচলি 
লনরীক্ষে করল  –একটার পর একটা। জার রাখ্ার তাক দশষ হলযল  আমার লব ানার 
কাল । ওখ্ালন এলস দস হঠাৎ দেলম আমার লেলক তাকা  আর হতাশার িলেলত েু-হাত 
শূলনয  ুাঁলড অেৃশয হলয দ  । 
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হাত ব া হযলতা লঠক হ  না–দ াকটা বাহু েুলটা তুল ল  । বাহু ওপলর দতা ার সময 
আ খ্াোর আলস্তন দনলম আসলতই ওর বাাঁ-হাতটা পলরষ্কার দেখ্লত দপলযল  াম –লকন্তু 
ডান হালতর জায াটা ঠুলটা, হাত দনই। এই বযলতক্রমটুকু  াডা দ াকটার দচহারা ও 
চ ালফ্রা এত স্বািালবক ল   দয, ওলক সহলজই সযার দডালমলনলকর আর একজন 
িারতীয িৃতয বল  চাল লয দেওযা দযত। লকন্তু দ াকটার হঠাৎ অেৃশয হলয যাওযাটা 
দবশ রহসযময। দমামবালত দজ্বল  ঘলরর চারলেক খু্াঁলজও তার দকানও হলেস দপ াম না। 
বালক রাতটুকু দজল  কালটলয লে াম। অবশয দসই রালত আর দকানও ঘটনা ঘলটলন। 
 
দিার হলতই বাইলর দবলরলয দেখ্ াম। কাকা  লন পাযচালর করল ন। আমালক দেলখ্ই 
উলিলজতিালব ব ল ন, দ াকটালক দেলখ্ ? িারতীয। একটা হাত দনই। 
 
–হযাাঁ, দেলখ্ল । 
 
–দব্রকফ্ালস্টর সময এখ্নও হযলন। এলসা, দতামায ততক্ষলে পুলরা বযাপারটা বুলঝলয 
বল ।  ত চারব লর,–দবালম্বলত, দেলশ দফ্রার সময জাহালজ, এই বালডলত–প্রলতলট রাত 
এই দ াকটা আমার ঘুম িালেলযল । ওর রুলটন এলকবালর লস্থর। আমার লব ানার পালশ 
োাঁলডলয আমার কাাঁলর্ ঝাাঁকুলন লেলয ঘুম িাোয, তারপর আমার দশাওযার ঘর দেলক 
 যাবলরটলরলত যায, তালক রাখ্া সবকটা জার খু্াঁলটলয খু্াঁলটলয েযালখ্, তারপর অেৃশয হলয 
যায। এক হাজালররও দবলশবার এই রুলটন দেলখ্-দেলখ্ আমার সলহযর সীমা  ালডলয 
দ ল । 
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–কী চায দ াকটা? 
 
–ওর হাত দফ্রত চায। 
 
–হাত? 
 
–বযাপারটা দতামায খু্ল  বল । ব রেলশক আল  একবার আমালক ডাক্তালর কালজ 
দপলশাযার দযলত হলযল  । দসই সময ঘটনাচলক্র এক দরা ীলক আমার কাল  লচলকৎসার 
জনয আনা হয। দ াকটা আফ্ ালনস্তালনর প্রতযলন্তর দকানও উপজালত সম্প্রোলযর। িাো-
িাো দপাশতু-দত কো ব ল  । ওর হালতর  াাঁলট সাংঘালতক একটা  যাংলগ্রন দ াল র 
লক ু হলযল  । দেলখ্ই বুঝ াম, ওই হাত দকলট বাে না লেল  ওর বাাঁচার দকানও আশা 
দনই। অলনক দবাঝালনার পর ও অপালরশন করালত রালজ হ । অপালরশলনর পর ও 
আমার লফ্ জানলত চাই । দ াকটার আলেধক অবস্থা প্রায লিখ্ালরর মলতা। আলম দহলস 
ওলক ব  াম দয, দতামার এই দকলট বাে দেওযা হাতটাই আমার লফ্। আমার 
পযালো লজকযা   যাবলরটলরলত আর একটা নুতন আইলটম আর কী! 
 
কাকা বল  চ ল ন,–দ াকটা আমার এই প্রস্তালব লবলশষ আপলি জানা । ওলের 
র্মধলবশ্বাস অনুযাযী মৃতুযর পলর আত্মা আবার শরীলর প্রলবশ কলর। দস দক্ষলি মৃত 
মানুলষর অে হীনতা বা দকানও খু্াঁত আত্মার পলক্ষ একটা বার্া হলয োাঁডালত পালর। 
আলম ওলক ব  াম, দতামার দতা হাতটা বােই দ ল । তা হল  ওটালক কীিালব দরলখ্ 
দেলব? ও ব  , হাতটালক নুনজল  চলবলয আমার সলে লনলযই ঘুরব। আলম তখ্ন ওলক 
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দবাঝা াম দয হাতটা আলম আরও িাল ািালব সংরক্ষে করব। দশষ পযধন্ত ও রালজ হলয 
দ  । লকন্তু ব  , সালহব, আলম মারা যাওযার পলর লকন্তু ওই হাতটা আমার চাই। 
বযাপারটা আলম তখ্ন দহলস উলডলয লেলযল  াম। তারপর দবালম্ব লফ্লর এলস আলম 
যোরীলত আমার প্রাইলিট প্রযাকলটলস দ ল  দ  াম। দ াকটাও সম্ভবত ওর দেলশ লফ্লর 
যায। 
 
–আর ওই হাতটা? 
 
–ব ল । দতামায আল ই বল ল  াম, দবালম্বলত আগুন দ ল  আমার বালডর বহু লজলনস 
নি হয। তার মলর্য আমার সংগ্রলহর দবশ লক ু অে-প্রতযেও নি হলয যায। ওই 
হাতটাও ল   তারই মলর্য। তখ্ন অবশয দস বযাপার লনলয মাো ঘামাইলন। এসব হলযল   
 ব র আল । এরপরই শুরু হ  আস  কাণ্ড। ব রচালরক আল  এক রালত ঘুলমর মলর্য 
দক দযন আমার জামার হাত র্লর টান মার । প্রেলম িাব াম, আমার দপাষা কুকুরটা। 
তারপলর দেলখ্, আ খ্াো পলরলহত আমার দসই আফ্ ান দরা ী, ঠুলটা বাহুটা তুল  
আমায দেখ্ালে। তারপলর র্ীলর-র্ীলর আমার ঘলর (তখ্নও আমার  যাবলরটলর ঘর 
দমরামত হযলন) রাখ্া জারগুল া এলক এলক লনরীক্ষে কলর প্রেলম হতাশ, পলর কু্রদ্ধ হলয 
দস অেৃশয হলয দ  । বুঝলত পার াম, দ াকটা সেযই মারা দ ল  এবং আমার কাল  
তার জমা রাখ্া হাতটা লনলত এলসল । 
 
একটা েীঘধশ্বাস দফ্ল  কাকা ব ল ন,–এরপর  ত চারব র র্লর প্রলতলট রালত এই 
ঘটনার পুনরাবৃলি হলে। রালত এই ঘটনার জনয অলপক্ষা কলর বল  আমার িাল া ঘুম 
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হয না। দতামার কালকমারও একই অবস্থা। আমালের বার্ধলকর শালন্তপূেধ জীবন এখ্ন 
সমূ্পেধিালব লবলষলয দ ল । দতামালক অলনক র্নযবাে। দতামার সাহলসর জনযই আজ 
আমরা এই বযাপারটা কারওলক প্রেম জানা াম। তা  াডা, তুলমও দযলহতু ঘটনাটা 
লনলজর দচালখ্ দেলখ্ , একটু স্বলস্ত পালে এই দিলব দয আলম এখ্নও পা   হলয যাইলন 
এবং বযাপারটা আমার স্বকলপা কলল্পত নয। 
 
লনলজর দচালখ্ সবলক ু দেলখ্ এবং এই র্রলনর লবষলয আমার দযটুকু জ্ঞান তা লেলয 
এটুকু বুঝলত পার াম দয পুলরা বযাপারটাই লনলিধজা  সলতয। দব্রকফ্ালস্টর পলর কাকা 
কালকমালক ব  াম দয আমায একু্ষলন একবার  ন্ডলন দযলত হলব। 
 
কাকা খ্ালনকটা পলরতালপর সুলরই ব ল ন,–আমারই িু  হলযল । আমালের েুিধাল যর 
দবাঝা দতামার ওপর চালপলয লেলয অনযায কলরল । তাই তুলম চল  যাে। 
 
–না, না, আলম এই রহলসযর সমার্ালনর জনযই  ন্ডলন যালে। সলন্ধলব ায লফ্লর এলস 
রাতটা আজ ওই  যাবলরটলর ঘলরই কাটাব। 
 
কাকালক আর লক ু দিলে ব  াম না। েুপুলর  ন্ডলন দপৌঁল  আমার দচম্বালর ল লয একটা 
বই খু্ল  লননল লখ্ত অনুলেেটায দচাখ্ বুল লয লন াম : 
 
মৃতুযর সমলয লবলশষ দকানও মানলসক অবস্থার জনয লক ু লক ু আত্মা জডজ ত দেলক 
সলে-সলে মুলক্ত পায না। দ াি, প্রলতলহংসা, উলি , দপ্রম, করুো ইতযালের জনয এরকম 
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মানলসক অবস্থা হলত পালর। সার্ারেত এর কারে দকানও অপূেধ কামনা। দসই কামনার 
পূরলের সলে সলে আত্মা পৃলেবীর সু্ক  পলরলবশ দেলক মুলক্ত দপলত পালর। এমনকী 
কামনা পূরলের একটা দমাটামুলট লবকলল্পর বযবস্থা করলত পারল ও আত্মার মুলক্ত সম্ভব। 
 
সকা  দেলকই এই দমাটামুলট লবকল্প কোগুল া আমার মাোয আসল  । বই দেলক এই 
অংশটা পলড লনলিত হলয তকু্ষলন দপৌঁ  াম শযাডওলযল  নালবকলের একটা হাসপাতাল  
দযখ্ালন আমার বনু্ধ জযাক লহউলযট হাউস-সাজধন। ওলক খু্াঁলটনালট না জালনলয খ্াল  
ব  াম আলম কী চাই। 
 
–দকানও িারতীয মানুলষর একটা হাত! দকন? কী জলনয চাই? 
 
–দতামালক পলর সবলক ু ব ব। দতামালের হাসপাতাল  দতা অলনক িারতীয দরা ী 
আল । 
 
–োাঁডাও, দেলখ্। বল  জযাক হাসপাতাল র এক কম্পাউন্ডারলক দডলক পালঠলয লজল যস 
কর ,–আো, জাহালজর দমলশনঘলর চাকায দফ্াঁলস ল লয ওই দয জখ্ম িারতীয নালবলকর 
হাত েুলটা বাে দেওযা হ , দসই হাত েুলটা এখ্ন দকাোয? 
 
–দপাস্টমলটধম-এর ঘলর আল , সযার। 
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-–আো, ওখ্ান দেলক চট কলর একটা হাত অযালিলসপলটক লেলয পযাক কলর ডাাঃ 
হাডধকরলক লেলয োও। 
 
রালত কাকার বালডলত লফ্লর  যাবলরটলর একটা খ্াল  জালর হাতটা রাখ্ াম। জারটা দয 
তালক রাখ্ াম, দসটা আমার লব ানার কা াকাল । কাকালক লবলশষ লক ু খু্ল  ব  াম 
না। 
 
আজ ঘুলমর দকানও প্রশ্নই দনই। আমার পরীক্ষা সফ্  হয লক না তা দেখ্ার জনয 
ঢাকনা দেওযা একটা বালত জ্বাল লয প্রতীক্ষা শুরু কর াম। এবার তালক েি দেখ্লত 
দপ াম। প্রেলম েরজার কাল  একটা  াযার মলতা দেখ্া দ  । তারপলর দসটা র্ীলর-
র্ীলর একটা মানুলষর অবযলর পলরেত হ । কা  রালতর মলতাই দস  াইন র্লর এক-
এক কলর জারগুল া দেখ্লত-দেখ্লত এলস োম  দসই জালরর কাল  যালত আলম  ন্ডন 
দেলক আনা হাতটা দরলখ্ল  াম। আশায অর্ীর হলয দস হাতটালক জার দেলক দবর 
কর , পরমুহূলতধর হতাশায ও দক্রালর্ কাঁপলত-কাাঁপলত হাতটালক দমলঝলত  ুাঁলড দফ্ল  
লে । দসই লনস্তব্ধ রালত হাত  ুাঁলড দফ্ ার আওযাজ পুলরা বালডলত দশানা দ  । তালকলয 
দেখ্ াম, দ াকটা আর দনই। সযার দডালমলনক দেৌলড এলস ঘলর ঢুলক ব ল ন,–দতামার 
দকানও আঘাত  াল লন দতা? 
 
–না-না। লকন্তু পরীক্ষা সফ্  হ  না। খ্ারাপ  া ল । িাো কাাঁলচর মলর্য পলড োকা 
হাতটালক দেলখ্ কাকা ব ল ন,–প্ল্যানটা তুলম িাল াই কলরল ল । লকন্তু এ রহলসযর 
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দকানও সহজ সমার্ান দনই। তুলম লকন্তু আর কখ্নও এ ঘলর ঢুকলব না। দতামার 
দকানওরকম ক্ষলত হল  আলম লনলজলক কখ্নও ক্ষমা করলত পারব না। 
 
বালক রাতটুকু ওই ঘলরই শুলয িাবল  াম আমার পরীক্ষার বযেধতার কো। দিালরর 
আল া ঘলর এলস পডলতই দমলঝলত পলড োকা হাতটার লেলক তাকা াম। হাতটা তুল  
একবার দেখ্লতই লবেুযৎচমলকর মলতা মাোয একটা সমার্ালনর সূি এলস দ  । যা 
দিলবল , লঠক তাই। আমার আনা হাতটা ওই আহত নালবলকর বাাঁ-হাত। 
 
সকাল র প্রেম দেন র্লর  ন্ডলন দপৌঁল ই দসাজা হালজর হ াম নালবকলের দসই 
হাসপাতাল ই। আমার আশঙ্কা তখ্ন একটাই–দপাস্টমলটধম-এর পলর অনয হাতটা যলে 
এতক্ষলে জ্বাল লয লেলয োলক, তা হল  কী হলব! দসৌিা যবশত আমার আশঙ্কা অমূ ক 
প্রমালেত হ –অনয হাতটা এখ্নও দপাস্টমলটধম-এর ঘলরই রাখ্া আল । দসটা লনলয 
তৎক্ষোৎ রওনা হলয সলন্ধর আল ই কাকার বালড দপৌঁল  দ  াম। 
 
কাকা লকন্তু আমালক লক ুলতই আর  যাবলরটলর ঘলর োকলত লেল ন না। অ তযা 
হাতটালক একটা জালর িলর আল র লেলনর মলতাই একটা তালক দরলখ্ লে াম। তারপর 
শুলত দ  াম বালডর অনয অংলশ একটা িাল া দশাওযার ঘলর। 
 
লকন্তু আমার িাল য দবার্হয লনরুপদ্রব ঘুম আপাতত আর দনই। মাঝরালত হালত একটা 
বালত লনলয দঢা া দেলসং  াউন পরা অবস্থায উলিলজতিালব লযলন ঘলর ঢুকল ন, তাাঁলক 
দেলখ্  তকাল র দসই আফ্ ান দ াকটালক দেখ্ার মলতা িয দপল  বা অবাক হল  লক ু 
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অস্বািালবক হত না। লকন্তু ইলন সযার দডালমলনক–আমার কাকা। দকানও জােুমন্ত্রবল  দযন 
তাাঁর বযস অন্তত কুলড ব র কলম দ ল । দচালখ্মুলখ্ ঝকঝলক িাব। লবজযীর িলেলত 
একটা হাত তুল  আমালক ব ল ন, হাডধএকর, আমরা দশষ পযধন্ত সফ্  হলযল । এখ্ন 
ব  , দতামার এই ঋে আলম কী িালব দশার্ কলর? 
 
–রহলসযর সমার্ান হলয দ ল ? 
 
–হযাাঁ। তাই দতা দতামার ঘুম িালেলয সুখ্বরটা লেলত এ াম। ি বানই দতামালক 
পালঠলযল ল ন আমালক বাাঁচালত দকন না আর  মাস এরকম চ ল  আলম আর বাাঁচতাম 
না। 
 
–লকন্তু কী দেখ্ল ন? কী কলর বুঝল ন দয সবলক ু লঠক হলয দ ল ? 
 
–যা দেলখ্ল  বা অনুিব কলরল , তালত আলম লনলিত দয এই িযাবহ অলিজ্ঞতার 
পলরসমালপ্ত হলযল । আজ রালত দস আমার ঘলর এলস অনযলেলনর দেলকও দজালর ঝাাঁকুলন 
লেলয আমায জাল লয লেলযল  । দকন না  তকাল র ঘটনায সম্ভবত আমার প্রলত তার 
দক্রার্ ও লবলিষ আরও দবলড দ   । আমালক জাল লয দস তার লচরাচলরত  যাবলরটলর 
পলরক্রমায চল  দ  । লকন্তু এত ব লর এই প্রেম দস আবার আমার ঘলর লফ্লর এ । 
আনলন্দ হাসল   দস। কাল া মুলখ্ তার সাো োাঁতগুল া ঝকঝক করল  । তারপর 
আমার লব ানার পালযর লেলক খ্ালনকক্ষে োাঁলডলয ওলের প্রোমত লতনবার মাো ঝুাঁলকলয 

http://www.bengaliebook.com/


 নতুন দশ রহস্য । আর্থার ক ানান ডয়েল। শালথ  কহামস্ 

175 

www.bengaliebook.com                                  স্ূচিপত্র 
 

 

আমায কুলনধশ কর । তৃতীযবার কুলনধশ করার পর ও বাহু তু লতই দেখ্ াম, ওর েুলটা 
হাতই আল । তারপলরই ও লমল লয দ   এবং আশা কলর, লচরলেলনর জনয। 
 
এর পলর কাকালক আর কখ্নও ওই িযাবহ অলিজ্ঞতার সমু্মখ্ীন হলত হযলন। উলন আর 
কালকমা আরও দবশ লক ুকা  দবাঁলচল ল ন–সব লমল লয শালন্তপূেধ েীঘধ জীবন। ইং যালন্ড 
জীবনযাপলনর খু্াঁলটনালট দেলক শুরু কলর সম্পলি দকনালবচা পযধন্ত অলনক বযাপালরই ওাঁরা 
আমার পরামশধ লনলতন। সুতরাং আমার আর পাাঁচ জ্ঞালতিাইলের অগ্রাহয কলর যখ্ন সযার 
দডালমলনক আমালক তার প্রিূত সম্পলির উিরালর্কারী কলর যান, তখ্ন আলম লবনু্দমাি 
লবলিত হইলন। এক সার্ারে ডাক্তার দেলক রাতারালত উইল্টশাযালরর এক লবখ্যাত র্নী 
বযলক্ত লহলসলব আলম পলরলচত হ াম। এর জনয লকন্তু হাতকাটা ওই আফ্ ান দ াকলট 
এবং অলনোসলত্ত্বও কাকার বালডলত আসার প্রেম লেনলটর কাল  আলম কৃতজ্ঞ। 
 
The Brown Hand  ল্পলটর অনুবাে 
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