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ততামরা ‘ইউনাইহেড্ তেট্স’ তকাথায় জান? পৃগথেীর মানগিহত্রর োঁ ধাহর তিালাকাটির নাম 

নূতন মোদ্বীপ। নূতন মোদ্বীহপর েড় তেশো আহমগরকা। আহমগরকার মাঝখানো খুে সরু, 

তেগখহত দুটি তেহশর মত তেখায়। এই দুইটির উপহররটির নাম উত্তর আহমগরকা আর 

নীহিরটির নাম েগিণ আহমগরকা। উত্তর আহমগরকার যত তেশ, ইউনাইহেড্ তেট্ স তাোর 

মহে সকহলর েড়। 

 

ইউনাইহেড্ তেট্ হস গিলফয় সাহেহের োগড়। গিলফয় সাহেে েড় মজার তলাক। েয়স 

ততগত্রশ েৎসর েহে। সাহেে এই েহয়সো প্রায় জাোহজ থাগকয়াই কাোইয়াহেন। জাোহজ 

িগড়য়া কত তেহশ গিহয়হেন, কত তামাশা তেগখয়াহেন, গকন্তু একা তোে তনৌকায় প্রশান্ত 

মোসাির পার েন নাই, এই দুুঃহখ সাহেহের আর মন ঠাণ্ডা েয় না। ছুহতারহক েগলহলন, 

‘আমাহক একখানা তনৌকা িগড়য়া োও।’ ছুহতার তাোই কগরল। তনৌকা দেহ্ যে োর োত, 

আর উচুহত দুই োত েইল। পঞ্চাশ মন গজগনস ধহর। নাম রাগখহলন ‘প্যাগসগফক্’। সাহেে 

েগলহলন, ‘জল-গেোর কগরয়া কগরয়া অহেগলয়া যাইে।’ অহেগলয়া আহমগরকা েইহত প্রায় 

ে’োজার মাইল দূহর। 

 

পাঁি মাহসর আন্দাজ খাদ্যসমগ্রী তনৌকায় উঠান েইল। ১৮৮২ সাহলর ১৯ এ আিে গিল্ ফয় 

সাহেে যাত্রা কগরহলন। প্রথম সপ্তাে তেশ সুহখ সুহখ তিহলন-তহে তনৌকা েড় গনচু েগলয়া 

জল গেটিয়া খাোর গজগনসগুগল গিজাইয়া গেহত লাগিল-এই একটু অসুগেধা। এরপর প্রয় 

একমাস পয যন্ত তকানগেন োতাস পান, তকানগেন ো োতাস থাহকই না। খাোর গজগনসও 

তেগশ নাই। সাহেে তেগখহলন অত তেগশ খাইহল িগলহে না। এক জায়িায় েগসয়া থাগকহত 

থাগকহত এই সমহয় সাহেহের ক্ষুধা হ্রাস েইয়া উঠিল। তেগশ খাইহত পাহরন না- সুগেধার 

গেষয়ই েইল। তিার েইোর পূহে য গতন-িার ্ন্টা গনদ্রা যাওয়া অিোস গেল, গকন্তু তনৌকায় 

গনহি গকহস ঠকঠক কগরয়া তাোর গেলিণ ব্যা্াত জন্মাইহত লাগিল। সাহেে তেগখহলন, 

োঙ্গহরর তাড়ায় তোে তোে মাে আগসয়া তনৌকায় তঠহক- তাোহতই এই শব্দ েয়। গতগন 

োঙ্গর তাড়াইোর উপায় তেগখহত লাগিহলন। ততামরা অহনহক তোহের মাগঝহের োহত 

একরকহমর লগি তেগখয়াহে, তাোর মাথায় তলাোর একো বঁড়গশর মত লািান থাহক। 

সাহেহের এর একো গেল। গতগন তাোর অগ্রিািো তসাজা কগরয়া লইহলন। এই অস্ত্র োহত 

কগরয়া গতগন োল ধগরহত েগসহতন আর োঙ্গর কাহে আগসহলই সুে কগরয়া ্া মগরহতন। 

োঙ্গারগুগল িয় পাইল, গতগন যতিণ োগেহর েগসয়া থাগকহতন ততিণ আর কাহে আগসহত 

সােস পাইত না। ঘুমাইোর সময় একো গপরাণ তাঁোর েগসোর জায়িায় লেকাইয়া 
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রাগখহতন। তাোহত োঙ্গরগুগল মহন কগরত মানুষোই বুগঝ রগেয়াহে। সুতরাাং ঠ ক-ঠগক 

থাগমল। 

 

১০ই নহিম্বর একখানা জাোজ তেগখহত পাইহলন। গতগন তাোর কাহে গিয়া গকছু খাোর 

িাগেয়া লইহলন। তাোর পর কহয়কগেন এত োতাস পাইয়াগেহলন তয একগেন প্রায় একশত 

েয় মাইল গিয়াগেহলন। ১৪ই গিহসম্বর, ঝড় তুফাহনর গেন; একো েড় তেউ আগসয়া তাঁোর 

তনৌকাখাগন উল্টাইয়া তফগলল। সাহেে সাঁতগরয়া তনৌকার পাশ গেয়া তিহলন এোং তনাঙহরর 

েগড় ধগরয়া প্রাণপহণ োনাোগন কগরহত কগরহত এক ্ন্টায় তনৌকাটিহক তসাজা কগরহলন। 

জল তেঁগিহত গিয়া গতগন তেগশ হুহড়াহুগড় কগরহত লাগিহলন। তনৌকাখাগন আোর উল্টাইয়া 

তিল। গদ্বতীয় োর তনৌকা তসাজা কগরহত তত কষ্ট তোধ েইল না; এোর খুে সােধান ইেয়া 

জল তেঁগিহলন। এই তিালমাহল সাহেহের ্গড় এোং কম্পাস োরাইয়া তিল। গকছু কাল পহর 

একো গকগরি মাে আগসয়া তনৌকায় গেদ্র কগরয়া গেয়া তিল। সাহেে তখন তের পাইহলন না। 

গকন্তু তশহষ যখন তেগখহলন তনৌকায় জল উঠিয়া গজগনসপত্র িাগসহতহে, তখন তিতনা েইল। 

তাড়াতাগড় গেদ্র েন্ধ কগরহলন। 

 

নূতন েৎসর আগসল। ৭ই জানুয়াগর একটি পাগখ উগড়য়া তনৌকায় আগসল, সাহেে তাো ধগরয়া 

খাইহলন। ১১ জানুয়াগর আর একটি পাগখ ধগরহলন। কখন কখন েই একটি “উড়ক্কু” মাে 

তনৌকায় আগসয়া পগড়ত, তাোও গেনা আপগত্তহত িিণ কগরহতন। ১৭ তাগরখ তাোর োলটি 

িাগঙয়া তিল; গতগন আর একটি কগরয়া লইহলন। ইোর পর আর-একগে একটি পাগখ 

ধগরয়াগেহলন। গকন্তু ২১ এ েইহত ক্ষুধায় তাোহক তরািা কগরহত লাগিল। তনৌকার িাহয় তয-

সমস্তক শামুক গেল, তাোর েড়গুগল চুগষয়া খাইহলন। আর-একগেন গুগল কগরয়া একটি 

পাগখ মাগরয়াগেহলন; গকন্তু জল েইহত উঠাইহত পাগরহলন না। ৩০এ একটি পাগখ ধগরয়া 

তেশলাই-এর আগুহন তপাড়াইয়া খাইহলন। তারপর এত দুে যল ইেয়া পগড়হলন তয তনৌকা 

তকান গেহক যাইহতহে তাোর প্রগত মহনাহযাি রগেল। একগেন তেঁে মস্তহক েগসয়া গনহজর 

অেস্থার কথা িাগেহতহেন, এমন সময় েঠাৎ মাথা তুগলয়া তেগখহলন-একো জাোজ। গতগন 

আনহন্দ জাোহজর গেহক যাইহত লাগিহলন। জাোহজর তলাহকরাও তেগখহত পাইয়া জাোজ 

গফরাইল। জাোহজ উঠিয়াই গকছু খাোর িাগেহলন। খাোর শীঘ্রই আনা েইল। খাইয়া ঠাণ্ডা 

েইহল পর সমস্ত তলাক তাঁোর ইগতোস শুগনহত আগসল। গতগন তনাে েগেহত সে গলগখয়া 

রাগখয়াগেহলন। তসই েগে েইহত ইাংহরগজ পগত্রকায় এই িল্পটি োপা েইয়াহে। 

 


