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শয়তানের ছবি  
( The Temptation of Harringay ) 

  
[‘The Temptation of Harringay’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়াশর 
মালস ‘The St. Jamess Gazette’ পশিকায়। ১৮৯৫ সালে েন্ডলের ‘Methuen & 
Co.’ ফথলক প্রকাশিত ওলয়েলসর প্রথম ফ াটগলের সংকেে ‘The Stolen Bacillus 
and Other Incidents’-ফত গেশট স্থাে পায়।] 
  
আশ্চর্য এই কাণ্ড আল ৌ ঘলটশ ে শক ো বো কশিে। হযাশরঙ্গওলয়র মুলে ফিাো ফতা–তার 
কথা ফমলে ফেওয়া  াডা উপায় ফেই। হযাশরঙ্গওলয়–আশটযস্ট হযাশরঙ্গওলয়। আলটযর শক ু 
বুঝুক-ো বুঝুক,  শব আঁলক। শেলের কথালতই সাতকাহে। কেো বস্তুটা মগলে েুবই 
কম। তবুও এঁলক র্ায়  শব–ফস  শব সবসমলয় ফর্  শব হলয় ওলি ো–তা ফেলেও  শব 
আঁকার ফেিা  াডলত পালর ো। 
  
শবশিি এই কাশহশে তারই মুলে ফিাো। 
  
 শবশিি বলে শবশিি!  িটা োগা  একশ ে সু্টশিলয়ালত শগলয় হযাশরঙ্গওলয় আলগর শ ে 
আঁকা ইতাশেয়াে অগযােবা লকর  শবটা েুঁশটলয় ফ েশ ে। শিেী মােুষ ফতা, বড্ড 
েুঁতেুঁলত।  শব প ন্দ হয়শে। 
  
ফর্োলে ফ শেলব  াই উডাইয়া ফ লো তা-ই, পাইলেও পাইলত পার অমূেয রতে, এই 
আপ্তবাকযশট অেুসরণ কলরই রাস্তা ফথলক অগযােবা কলক ধলর এলে কযােভালসর সামলে 
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হাঁটু ফগলড বশসলয়শ ে হযাশরঙ্গওলয়। পয়সার োঁকশত শ ে বা কমিালয়র। ফিাঙা ঘুশরলয় 
বােো বাশেলয় পলথ পলথ  ু-িার ফপশে ফপলেই ফর্ বলতয র্ায়, শিেী হযাশরঙ্গওলয় তালক। 
কবোয় এলে ফেলেশ ে সহলেই। মহৎ সৃশি করলত ফগলে পলথর শভশেশরল র শ লকই 
েের রােলত হয়। 
  
হাঁটু ফগলড বশসলয়  াঁত শেঁশিলয় তালক এমেভালব হাসলত বলেশ ে ফর্ে ফ েলেই মলে 
হয়, ফপশের প্রতযািায় বশিি পাশট  াঁত ফবশরলয় পলডল । শকন্তু মাশড বার করলে িেলব 
ো, মাশড আঁকার েলেয এত ফমহেত করলত বলসশে হযাশরঙ্গওলয়,  াবডাশে শ লয় তা 
ফবাঝালত কসর কলরশে শিেীমিায়। হাশসর মলধয েুশটলয় তুেলত হলব মলের অতৃশপ্ত, 
তলবই ফতা  শব েুেলব ভালো। 
  
বযালরে-অগযাে শেলয় শবল য় হলয়শ ে বা কমিায়। ফটলে ঘুশমলয় রাত কাবার কলর 
শিেীমিালয়র শকন্তু মলে হলয়শ ে,  শবটা ফমালটই সুশবলধর হয়শে। ঘালডর কাল  একটু 
তুশে ফবাোলত পারলে মলে হয় উতলর র্ালব 
  
শুরু হে পায়িাশর সু্টশিলয়ার মলধয। োোে শ ক ফথলক ঘাড কাত কলর শেলের সৃশিলক 
ফ েে োোেভালব। ফিষকালে ফর্ অশ্লীে িব্দটা উচ্চারণ কলরশ ে, ফসটা বতযমাে 
কাশহশেলত বা  ফ ওয়া হে। 
  
তারপর বলেশ ে শেলের মলে, শে ক একটা  শব র্শ  হত, মেটা েিেি করত ো। 
শকন্তু েীবন্ত মােুলষর  শব এঁলক ফসই  শবলক র্শ  েীবন্ত কলর তুেলত ো পাশর, তাহলে 
করোমটা কী? ধুলতার! শেশ্চয় গে  রলয়ল  আমার কেো করার ক্ষমতায়, শক ুলতই 
ফকােও  শবলক েীবন্ত করলত পাশর ো। 
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োঁশট কথা! হযাশরঙ্গওলয়র মস্ত গে  ওইোলেই–কেোিশির ঘাটশত শেলয় শিেী হওয়া শক 
সম্ভব? 
  
মলে মলে তাই সমালে গেগে কলর র্ায় হযাশরঙ্গওলয়। ঝাে ঝালড শেলের ওপলরই। 
শগশরমাশট রং শ লয় আ মলক ফর্মে রশঙে করা হলয়শ ে, ফসইভালবই রং ফ ওয়া  রকার 
 শবর মােুলষ। শকন্তু  ূর  ূর! এ শক একটা  শব হলয়ল । অথি রাস্তায় হাঁটলেই  শবর 
মলতাই সু্টশিলয়া-শিি ফ ো র্ায়। সু্টশিলয়ালত ঢুকলেই তা অেযরকম! পােলট র্ায় 
ফোকােুকুরও! 
  
োেোর েডেশড তুলে শ ে হযাশরঙ্গওলয়। আলো আসুক ঘলর। তারপর রং, তুশে, পযালেট 
তুলে শেলয় এে  শবর সামলে। এক ফপাঁি বা াশম রং োগালে মুলের ফকালণ। তারপর 
তন্ময় হে ফিালের তারা শেলয়। ফিষকালে মলে হে শিবুকশট বড ফবশি ঔ ালসয ভরা–
ধমযিিযার েলেয ফর্ মােুষ রাত োলগ–এরকম উ াস ভাব তালক মাোয় ো।  শবটার োম 
শ লয় বলসল  শকন্তু ফসইভালবই–ধমযিিযার েলেয রাশি োগরণ। 
  
শক ুক্ষণ পর আঁকার সরঞ্জাম োশমলয় ফরলে পাইপ শেলয় বসে। ধূমপাে কলর মাথা সাে 
করা  রকার। িায় ফিলয় রইে  শবর শ লক। মলে হে ফর্ে  শবর মােুষটা োক শসটশকলয় 
তালক উপহাস করল । 
  
সশতযই োন্তব ভাব বৃশি ফপলয়ল   শবলত। তলব ফর্ভালব হযাশরঙ্গওলয় ফিলয়শ ে, ফসভালব 
হয়শে। উপহাস ভাবটা অশতিয় সুস্পি। ফহয়জ্ঞাে করল  শিেীলক। শিেীর ক্ষমতায় ফর্ে 
শতেমাি শবশ্বাস ফেই। শিক এইভালব  শবলক সেীব করলত িায়শে হযাশরঙ্গওলয়। 
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বাঁশ লকর ভুরুটায় শবশ্বশেন্দা অতটা েুলট ওলিশে অবিয। সুতরাং ওর ওপরই িাপালো 
র্াক আর একটু রং। কালের েশতলতও একটু রং বুশেলয় ফ য় ফসই সলঙ্গ–সেীবতর কলর 
ফতাোর েলেয। 
  
এইভালবই এোলে-ফসোলে একটু কলর রং  ুঁইলয়  ূলর সলর শগলয় ঘাড কাত কলর ফ লে 
হযাশরঙ্গওলয়। একটু একটু কলর আলগর িাইলতও েযান্ত হলয় উিল   শবটা শিকই শকন্তু 
মে-েুি  শব হলে ো ফমালটই। এমে কুশটে মুে ফতা হযাশরঙ্গওলয় িায়শে। েীবলে 
এরকম অশুভ ভাবভরা মুেেশব কেেও আঁলকশে শিেীমিায়।  শব কেেও এরকম 
েযান্তও হয়শে। তার হালত। 
  
শকন্তু হাে  াডবার পাি েয় হযাশরঙ্গওলয়। তাশেলেযর ওই হাশস উশডলয় ো ফ ওয়া পর্যন্ত 
রং-তুশে িাশেলয় ফগে সমালে। ফস ভাবটা ফগে ফতা স্পি হলয় উিে ফিালের িাপা 
আগুে। এতক্ষণ এই  ুযশত শকন্তু ফিালে পলডশে। সারা মুেোোয় ফর্ে িয়তাশে মাোলো। 
  
ফকে এরকম হে? ভুরু  ুলটা শক ফবশি ফতরিা হলয় ফগল ? েডেশড আরও েুলে শ লয় 
ফোর আলোয় রং-তুশে শেলয় ফের হুমশড ফেলয় বসে হযাশরঙ্গওলয়। 
  
কযােভালসর ওপলর মুেটা সেীব রলয়ল  ফর্ে আত্মার প্রাণস্পন্দলে। শকন্তু পপিাশিক 
ভাবটা োগ্রত হলে কী েলেয, শক ুলতই তা আশবষ্কার কলর উিলত পালর ো হযাশরঙ্গওলয়। 
অসম্ভব! আরও এক্সলপশরলমন্ট  রকার মলে হলে। ভুরু  ুলটার শ লক তাশকলয় শকন্তু 
তাজ্জব হলয় র্ায় ফবিারা। ও শক ভুরু? ো অেয শক ু? ওই েলেযই মুেটা শক অমে 
োরকীয়? ধুলতার! রং-তুশে র্েে হালতই রলয়ল , শবকট ভুরুলক সহে কলর ফতাো এমে 
কী িি কাে। ভুরু পােলট ফগে িলক্ষর শেলমলষ। শকন্তু তালতও কমে ো মুলের 
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ভয়াবহতা –আর ওই গা-জ্বাোলো তাশেলেযর হাশস! আরও িয়তাে-িয়তাে হলয় ওলি 
ফগাটা মুেটা। কী জ্বাো! কী জ্বাো! মুলের ফকাণটায় একটু তুশে ফবাোলে হয় ো? ফশ্লষ 
হাশস অমশে পােলট শগলয়  াঁত বার-করা হাডশপশত-জ্বাোলো হাশস ফর্ে শেিঃিলব্দ শটটশকশর 
শ লয় র্ায় হযাশরঙ্গওলয়লক। তাহলে গে  আল  ফিালে? র্াচ্চলে! তুশেলত উলি এলসল  
টকটলক শসঁ ুর রং োগালোও হলয় ফগে ওই রং! অথি ফবি ফেয়াে শ ে, তুেল  বা াশম 
রং! 
  
টকটলক োে ফিােলোডা এেে ফর্ে অশক্ষলকাটলর পাক শ লয় কটমট কলর ফিলয় আল । 
হযাশরঙ্গওলয়র শ লক। ফিাে ফতা েয়–আগুলের ফগােক বেলেই িলে। 
  
তশডঘশড ফবি োশেকটা উজ্জ্বে োে রং-তুশে ফবাঝাই কলর তুলে শেলয়শ ে হযাশরঙ্গওলয়। 
একটু ফর্ে ভয়িস্ত হলয়ই ঘিাঘি কলর তুশে বুশেলয়শ ে  শবর ওপর শ লয়। 
আডাআশডভালব। তারপলরই ঘলট ফগে ভারী অদু্ভত একটা বযাপার। অদু্ভত বলে অদু্ভত! 
শকন্তু আল ৌ তা ঘলটশ ে শক ো তা-ই বা ফক োলে? 
  
 শবর িয়তাে ইতাশেয়াে অগযােবা ক সলঙ্গ সলঙ্গ ফিাে বুলে, মুে কঁুিলক, হাত তুলে 
সমস্ত রং মুল  ফেেলে মুলের ওপর ফথলক! 
  
পরক্ষলণই ফের েুলে ফগে োে ফিাে। েট কলর ফিাঁট ফোোর মলতা আওয়ােও হে 
একটা। সুডত কলর হাশস ফভলস ফগে মুলের ওপর শ লয়। 
  
কথা কলয় উিে  শব, ফঝাঁলকর মাথায় কী ফর্ কর? 
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 এতক্ষণ ভলয় কাঁটা হলয় শ ে োশক হযাশরঙ্গওলয়–শকন্তু র্া ঘটবার েয় তা-ই র্েে ঘলট 
ফগে, তেে আর কীলসর ভয়? শেলমলষ আত্মস্থ হলয় ওলি শিেীমিায়।  শবর িয়তাে েুব 
একটা হাডবজ্জাত হলব বলে মলে র্েে হলে ো, তেে ফকামর ফবঁলধই োগা র্াক তার 
সলঙ্গ। 
  
কডা গোয় বলে হযাশরঙ্গওলয়, তুশমই বা কম র্াও কীলস? এত েডািডা ফকে? মুে 
ফভংলি, ফিাে শটলপ, বযলঙ্গর হাশসই বা ফকে? 
  
আশম? আকাি ফথলক পলড ফর্ে  শব। 
  
 হযাঁ, হযাঁ, তুশম। 
  
আশম ফতা শক ু কশরশে। 
  
 একলিাবার তুশম কলর । 
  
আলজ্ঞ ো মিায়, ফগােমােটা তুশমই পাশকলয় , বলে  শব। 
  
 ফতলেলবগুলে জ্বলে ওলি হযাশরঙ্গওলয়, ইয়ারশক হলে? 
  
পাগে, ওসব আমার ফপাষায় ো।–আলর, আলর, কর কী? কর কী? আবার তুশে শ লয় 
মারলব োশক? পাগোশম  াড। র্া সশতয, তা শুেলে োরাপ ফতা োগলবই। শকন্তু সকাে 
ফথলক কী ফিিাই ো কর , আশম র্া েই, শিক ফসইভালব আমালক আঁকলত। শেলেই োে 
ো কী আঁকলত িাও, ফ াষ আমার ো ফতামার? 
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েটেট কলরা ো। কী আঁকলত িাই, ফস জ্ঞাে আমার শবেক্ষণ আল । 
  
এলকবালরই ফেই। কশিেকালেও শ ে ো,  শবল র সলঙ্গ ফতামার প্রালণর ফকােও 
সম্পকযই ফেই, তাই ফকােও  শবই ফিষ পর্যন্ত েযান্ত  শব হলয় ওলি ো। আব া ধারণা 
শেলয় শুরু কর, তারপর িলে পরীক্ষাশেরীক্ষা, ফবডালের ভালগয শিলক শ ঁলড পডার মলতা 
রং েুলে ফগে ফতা ভালো, েইলে েয়। শিক কী আঁকলত িাও, ফগাডা ফথলকই ফসই ধারণা 
স্পি থালক ো বলেই ফকলোর কীশতয িাশেলয় র্াও।  যা!  যা! 
  
গাঁ-গাঁ কলর হযাশরঙ্গওলয় োশক তেে বলেশ ে, আশম  শব আঁকব আমার মশেযমাশেক 
ফতামার তালত কী? 
  
ফপ্ররণা  াডা  শব আঁকলত ফতা পারলব ো, একটু হতাি হলয়ই বলেশ ে  শব। 
  
ফপ্ররণা ফেই ফকােও–বে ? ফপ্ররণা! 
  
ঘৃণায় োক-োক কঁুিলক একাকার কলর বলেল   শব, রাস্তায় র্াশেে একেে 
অগযােবা ক। মুে তুলে িাইে ফতামার োেোর শ লক। ফ লেই ফপ্ররণা এলস ফগে 
ফতামার মাথায়? ধমযিিযার েলেয রাশি োগরণ? েুিঃ! ফপ্ররণার প্রতযািায় বলস থাক–
ফপ্ররণা ফতামার শ লক শেলরও িায় ো। ফ লেই মায়া হে আমার। তাই ফতা ভাবোম, 
র্াই, শক ু জ্ঞাে শ লয় আশস। 
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োে োে ফিাে মটলক মুিশক ফহলস ফের বলেশ ে  শব, ফবশি ফেলে  শব আঁকলত শুরু 
কর বলেই  শবলত প্রাণপ্রশতষ্ঠা করলত পার ো। বুঝলে হাঁ ারাম? জ্ঞালে মটমট কর  
বলেই অোোলক জ্ঞালের সীমাোয় ঢুকলত  াও ো,  শবর মলধয আত্মা ফবিাশরও ফঢাকার 
পথ েুঁলে পায় ো। গে  ফতামার এইোলেই। একটু র্শ  কম োেলত… 
  
ফবামার মলতা ফেলট পলডশ ে হযাশরঙ্গওলয়। ফো  িয়তালের মুলে এ ধরলের সমালোিো 
ফস আিা কলরশে। 
  
বলেশ ে, েবর ার! আমার সু্টশিলয়ালত বলস আমালক ফহেস্থা করলে পস্তালত হলব বলে 
শ শে৷ 
  
বেলত বেলত তুলে ধলরশ ে োে রলঙ ফবাঝাই িূকর-ফকলির বালরা েম্বর ফমাটা তুশেটা। 
  
ভ্রূলক্ষপ কলরশে জ্ঞাে াতা  শব–োঁশট শিেী ফেলো ফ লেমােুলষর মলতা অজ্ঞাে হয়, 
জ্ঞালের মটমটাশে থালক ো ফভতলর। ফর্ শিেী শেলের সৃশি শেলয় তত্ত্ব রিো কলর িলে, 
ফস শকন্তু শিেী থালক ো-সমালোিক হলয়  াঁডায়।  াঁডাও  াঁডাও! োে রংটা তুেলে 
ফকে? 
  
োলে োে কলর ফ ব বলে–োে পর া বাশেলয়  াডব ফতামালক। আমারই সু্টশিলয়ালত 
বলস আমালক ফেকিার ফ ওয়া? 
  
শুলেই োশক  ারুণ ঘাবলড শগলয়শ ে  শব–অত হডবড করার কী আল ? কথাটা ফিষ 
করলত  াও? 
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ো… 
  
ফিাে, ফিাে, ফতামার ভালো করব বলেই এলসশ  আশম। ফপ্ররণা শেশেসটা ফতামার মলধযই 
ফেই। আশম েুশগলয় র্াব। ফকােলের কযাশথড্রালের োম শুলে ? িয়তালের ফসতু? 
  
রাশবি! ফতামার কথা শুলে বস্তাপিা সস্তা োম শকলে েরলক তশেলয় র্াই আর কী! োও 
ধর! শেলর র্াও োহান্নলম! 
  
হযাশরঙ্গওলয়র মাথায় োশক তেে রি িলড শগলয়শ ে। একতাে োে রং শেলয় েুঁলে 
শ লয়শ ে  শবর প্রাণীর মুলের মলধয। ভীষণ িমলক শগলয় থুথু কলর রং ফেেবার ফিিা 
কলরশ ে ইতাশেয়াে ফবিারা। 
  
তারপলরই োশক শুরু হলয় শগলয়শ ে অতযাশ্চর্য ধস্তাধশস্ত। োে রং শ শটলয় ফগল  
হযাশরঙ্গওলয় সমালে–প্রশতবারই  ুমলড-মুিলড িরীরটালক তুশের ফপাঁলির সামলে ফথলক 
সশরলয় শেলয়ল   শবর প্রাণী। ফসই সলঙ্গ  র কষাকশষ িাশেলয় ফগল  তারস্বলর–ফোডাশেশধ 
পালব ফহ শিেী!  ু- ুলটা উৎকৃি  শব–শবশেমলয় র্া বেব তা শুেলত হলব, ফকমে?  াম 
প ন্দ? এক ধযাবডা রং  ুঁলড শ লয় েবাবটা শ লয়শ ে হযাশরঙ্গওলয় মুলে ফকােও কথা ো 
বলে! 
  
শমশেটকলয়ক ফকবে ঘিাঘি তুশে ফ াঁডা, রং শ টলক পডা আর ইতাশেয়ালের তারস্বলর 
শিৎকার  াডা আর ফকােও িব্দ ফিাো র্ায়শে। হাত আর বাহু শ লয় ফবি কলয়কটা তুশের 
ফপাঁি রুলে শ লেও হযাশরঙ্গওলয় বাধা ফপশরলয় েযাবডা েযাবডা রং োশগলয় শ লয়শ ে ফিালে 
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মুলে-োলক। শকন্তু এভালব এন্তার রং  ডালে পযালেলটর রং ফতা েুরালবই। হযাশরঙ্গওলয়র 
রং িূেয হে একসমলয়।  ুই প্রশতদ্বন্দ্বী মুলোমুশে  াঁশডলয় হাঁপালত োগে হাপলরর মলতা। 
 শব ফ লে মলে হলে ফর্ে এইমাি গডাগশড শ লয় এে কসাইোোয়। শভলে রং ঘাড 
ফবলয় টসটস কলর গশডলয় পডায় েুব অস্বশস্তও হলে  শবর প্রাণীর, তা সলত্ত্বও েডাইলয়র 
প্রথম টক্কলর শেলতল  ফস-ই। সুতরাং োে রলঙর ফবধডক মার ফেলয়ও ফগাঁ  ালডশে। 
শেরুি শেিঃশ্বালস ফর্ই বলেল ,  ু- ুলটা োঁশট  শবর শবশেমলয় একোো িয়তালের আত্মা-
োগালো  শব–অমশে ধাঁ কলর সু্টশিলয়া ফথলক ফবশরলয় ফসাো বউলয়র সােঘলরর শ লক 
ফ ৌলডশ ে হযাশরঙ্গওলয়। 
  
শেলর এলসশ ে এক শটে সবুে এোলমে ফপন্ট আর একটা ফমাটা বুরুি শেলয়। ফ লেই 
গোর শির তুলে ফিঁশিলয় উলিশ ে শিেী িয়তাে, শতেলট… শতে-শতেলট ফসরা  শব 
শবশেমলয় একোো…। 
  
হযাশরঙ্গওলয়র সবুে রং ঝপাত কলর এলস পলডশ ে িয়তালের োে ফিালে। 
  
গাগযে করার মলতা ঘডঘলড গোয় তবু শমেশত োশেলয়শ ে িয়তাে, িারোো 
মাস্টারশপস, শবশেমলয়…। 
  
হযাশরঙ্গওলয় আর  াঁডায়? ফমাটা বুরুলির এক-এক ফপাঁলি সবুলে সবুে কলর আেে োে 
রং-ফ টালো িয়তােলক। ফ েলত ফ েলত সবুে হলয় ফগে ফগাটা কযােভাসটা। গডালে 
রলঙর োঁক শ লয় িশকলতর মলতা উঁশক শ লয়শ ে মুেটা। পাঁিোো মাস্টারশপস বোর 
সলঙ্গ সলঙ্গ ঝপাস কলর মুলের ওপলরর এক ফপাঁি ফমলর শ লয়শ ে হযাশরঙ্গওলয়। পরক্ষলণই 
গডালে রলঙর োঁক ফথলক একোো োে ফিাে ফবশরলয় পলড শবষম ঘৃণায় পযাটপযাট কলর 
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ফিলয়শ ে তার শ লক। হযাশরঙ্গওলয়র হাত ঝলডর মলতা তৎক্ষণাৎ ফধলয় শগলয়শ ে 
ফসইশ লক। অশিলরই িকিলক সবুে এোলমে  াডা আর শক ুই ফ ো র্ায়শে। দ্রুত 
শুশকলয় আসল  রং –তা সলত্ত্বও শক ুক্ষণ ধলর এশ লক-ফসশ লক রলঙর আস্তরণ েুলে 
েুলে উলিশ ে তোর িালপ। তারপর শেথর হলয় ফগে কযােভাস। মৃতুয হে  শবর। 
  
পাইপ ধশরলয় বলস পলডশ ে হযাশরঙ্গওলয়। শুধু একটা আপলিাস ফথলক ফগল  আেও। 
ফোলটা তুলে রাো উশিত শ ে িয়তালের। 
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