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শুক্রবোর। ২২লে আর্স্ট ১৮৯০। লেেেোকির মকযে লয এেটো প্রোচীন ীন ষলনততো 

আকে, বোষ্পযোকন লসটো লিোপ েকর লেবোর লচীন ষ্টো েরকে। পূকবগ সময় লেকয় েূরকের 

পলরমো  হত; লিোকে বিত এে প্রহকরর রোস্তো, দু-লেকনর রোস্তো। এনন লেবি 

র্কের মোপটোই অবলেষ্ট। লেেেোকির লচীন রেোম্পকতের মোঝনোন লেকয় অবোকয বক ো 

বক ো েোকির র্োল  এবং েকির েোহোে চীন কি যোকে। 

লেবি তোই নয়—এলেয়ো এবং আলিেো দুই ভগ্নীর বোহুবন্ধন লবলেন্ন েকর 

মোকঝ লবরকহর িব োমু্বরোলে প্রবোলহত েরো হকয়কে। আকমলরেোর উত্তর েলি  যমে 

ভ্রোতোর মকতো েন্মোবলয সংিগ্ন হকয় আকে, লেোনো যোয় তোকের মকযেও লিৌহোস্ত্র 

চীন োিনোর উকেেোর্ েরো হকয়লেি। এমলন েকর সভেতো সবগত্রই েকি ্থলকি লেকে 

েোকি র্ৃহলবকেে ষলটকয় লেকয় আপনোর পথলট েকর লনবোর লচীন ষ্টো েরকে। 

পূকবগ যনন েীষগ পথ প্রেলি  েকর য়ুকরোকপ লপৌৌঁেকত অকযগে বৎসর িোর্ত 

তনন এই দুই মহোকেকের যথোথগ বেবযোন সম্প ূগ যোর ো েরবোর েীষগেোি অবসর 

পোওয়ো লযত। এনন ক্রকমই লসটো হ্রোস হকয় আসকে। 

লেন্তু লেেেোকির ষলনততো যতই হ্রোস লহোে, লচীন রেোকির অভেোস একেবোকর 

যোবোর নয়। যলেও লতন মোকসর লটলেট মোত্র লনকয় য়ুকরোকপ চীন কিলে, তবু এেটো 

েোল্পলনে েীষগেোকির লবভীলিেো মন লথকে তো োকত পোরলে লন। মকন হকে লযন 

অকনে লেকনর েকনে চীন কিলে। 

েোলিেোকসর সমকয় যনন লরির্োল  ইলস্টমোর লপোস্ট-আলপস লেি নো তননই 

নোৌঁলট লবরহ লেি; এবং তননেোর লেকন বেরনোকনকের েনে রোমলর্লরকত বেলি হকয় 

যি লয সেুীষগেকে লবিোপ-পলরতোপ েকরলেি লস তোর পকি অযথো হয় লন। লেন্তু 

স্তপূোেোর তুকিো লযমন েকি লচীন কপ এেলট পলরলমত র্োৌঁকট পলর ত হয়, সভেতোর 

চীন োকপ আমোকের সমস্তই লতমলন সংলিপ্ত লনলব  হকয় আসকে। েয় মোসকে েোৌঁতোর 

তিোয় লেকি লতন মোকসর মকযে লেকস লেওয়ো হকে; পূকবগ যো মুকটর মোথোর লবোঝো 

লেি এনন তো পকেকটর মকযে যকর। এনন দুই-এে পোতোর মকযেই লবরহর্ীলত 

সমোলপ্ত এবং লবদুেৎযোন যনন প্রচীন লিত হকব তনন লবরহ এত র্োঢ় হকব লয, 

চীন তুেগেপেীও তোর পকি লিকি লবোয হকব। 

সূযগ অস্তপ্রোয়। েোহোকের েোকের উপর হোকির েোকে েোৌঁল কয় ভোরতবকিগর 

তীকরর লেকে লচীন কয় রইিুম। সমুকের েি সবেু, তীকরর লরনো নীিোভ, আেোে 
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লমষোেন্ন। সন্ধেো রোলত্রর লেকে এবং েোহোে সমুকের মকযে ক্রমেই অগ্রসর হকে। 

বোকম লবোম্বোই বেকরর েীষগ লরনো এননও লেনো যোকে। 

ক্রকম বের েোল কয় লর্িুম। সন্ধেোর লমষোবৃত অন্ধেোরলট সমুকের অনন্ত েযেোয় 

লেহ লবস্তোর েরকি। আেোকে তোরো লনই। লেবি েূকর িোইট-হোউকসর আকিো ্বলকি 

উেি; সমুকের লেয়করর েোকে লসই েলম্পত েীপলেনো লযন ভোসমোন সন্তোনকের 

েকনে ভূলমমোতোর আেঙ্কোেুি েোগ্রত েৃলষ্ট। 

েোহোে লবোম্বোই বের পোর হকয় লর্ি। 

ভোসি তরী সকন্ধেকবিো,          ভোলবিোম এ েিকনিো, 

মযুর বলহকব বোয়ু লভকস যোব রকে। 

লেন্তু সী-লসক কনকসর েথো লে মকন েকরলেি! 

যনন সবুে েকি ক্রকম নীি হকয় এি এবং তরকে তরীকত লমকি আকেোিন 

উপল্থলত েকর লেকি তনন লেনিুম সমুকের পকি েিকনিো বকট লেন্তু আমোর পকি 

নয়।  

ভোবিুম এই লবিো মোকন মোকন েুেলরর মকযে িুকে েম্বিটো মুল  লেকয় শুকয় 

পল  লর্। যথোসের েেোলবকনর মকযে প্রকবে েকর েোৌঁয লথকে েম্বিটো লবেোনোর 

উপর লেকি েরেো বন্ধ েকর লেিুম। ষর অন্ধেোর। বুঝিুম, আকিো লনলবকয় লেকয় 

েোেো তোৌঁর লবেোনোয় শুকয়কেন। েোরীলরে দুুঃন লনকবেন েকর এেটনুোলন লেহ উকেে 

েরবোর অলভপ্রোকয় লেজ্ঞোসো েরিুম, “েোেো, ষুলমকয়কেন লে?” হেোৎ লনতোন্ত 

লবেোতীয় লমোটো র্িোয় লে এেেন হুংেোর লেকয় উেি, “হূে েেোট!” আলম 

বিিুম, “বোস লর! এ লতো েোেো নয়!” তৎি োৎ লবনীলত অনুতপ্ত স্বকর জ্ঞোপন 

েরিুম, “িমো েরকবন, দেবক্রকম ভুি েুেলরকত প্রকবে েকরলে।” অপলরলচীন ত েণ্ঠ 

বিকি, “অি রোইট!” েম্বিলট পুনশ্চ তুকি লনকয় েোতর েরীকর সংেুলচীন ত লচীন কত্ত 

লবকরোকত লর্কয় লেলন েরেো নুৌঁকে পোই লন। বোক্স লতোরে িোলে লবেোনো প্রভৃলত লবলচীন ত্র 

লেলনকসর মকযে নট নট েকে হোতক  লব োকত িোর্িুম। ইৌঁদুর েকি প কি তোর 

মোনলসে ভোব েী রেম হয় এই অবসকর েতেটো বুঝকত পোরো লযত, লেন্তু তোর 

সকে সমুেপী োর সংকযোর্ হওয়োকত বেোপোরটো অকপিোেৃত েলটি হকয় পক লেি। 
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মন যতই বেোেুি হকয় উেকে েরীর ততই র্িদ ষমগ এবং েণ্ঠোর্ত 

অন্তলরলন্দ্রকয়র আকিপ উত্তকরোত্তর অবোযে হকয় উকেকে। অনুসন্ধোকনর পর যনন 

হেোৎ মসৃ  লচীন ক্ক  লেতেোচীন -লনলমগত দ্বোরে গলট হোকত লেেি, তনন মকন হি এমন 

লপ্রয়স্পেগসুন বহুেোি অনুভব েরো হয় লন। েরেো নুকি লবলরকয় পক  

লনুঃসংেয়লচীন কত্ত পরবতগী েেোলবকনর দ্বোকর লর্কয় উপল্থলত। লর্কয়ই লেলন, আকিো 

্বলিকে; লেন্তু লমকঝর উপর পলরতেক্ত র্োউন লপলটকেোট প্রভৃলত স্ত্রীকিোকের 

র্োত্রোবর  লবলিপ্ত। আর অলযে লেেু েৃলষ্টপকথ প বোর পূকবগই পিোয়ন েরিুম। 

প্রচীন লিত প্রবোে অনুসোকর বোর বোর লতন বোর ভ্রম েরবোর অলযেোর সেকিরই আকে, 

লেন্তু তৃতীয় বোর পরীিো েরকত সোহস হি নো। এবং লসরূপ েলক্তও লেি নো। 

অলবিকম্ব েোহোকের েোকত লর্কয় উপল্থলত হিুম। লসনোকন লবহ্বিলচীন কত্ত েোহোকের 

েোেরোর ‘পকর ঝুৌঁকে পক  েরীরমকনর এেোন্ত উকদ্বর্ লেলিৎ িোষব েরো লর্ি। তোর 

পকর বহুিোলিত অপরোযীর মকতো আকস্ত আকস্ত েম্বিলট গুলটকয় তোর উপর নতমস্তে 

্থলোপন েকর এেলট েোকের লবলিকত শুকয় প িুম। 

েী সবগনোে! এ েোর েম্বি! এ লতো আমোর নয় লেনলে। লয সুনসুপ্ত লবেস্ত 

ভেকিোেলটর ষকরর মকযে রোকত্র প্রকবে েকর েকয়ে লমলনট যকর অনুসন্ধোন-েোকযগ 

বেোপৃত লেিুম লনশ্চয় এ তোরই। এেবোর ভোবিুম লেকর লর্কয় চীন ুলপচীন ুলপ তোর েম্বি 

স্ব্থলোকন লরকন আমোরলট লনকয় আলস; লেন্তু যলে তোর ষুম লভকে যোয়! পুনবগোর যলে 

তোর িমো প্রোথগনো েরবোর প্রকয়োেন হয় তকব লস লে আর আমোকে লবেোস েরকব! 

যলে বো েকর, তব ু লে রোকত্রর মকযে দু-বোর িমো প্রোথগনো েরকি লনেোেোতর 

লবকেেীর খ্রীষ্টীয় সলহষু্ণতোর প্রলত অলতমোত্র উপেব েরো হকব নো লে! আকরো এেটো 

ভয়ংের সম্ভোবনোর েথো মকন উেয় হি। দেববেত লদ্বতীয় বোর লয েেোলবকনর দ্বোকর 

লর্কয় পক লেিুম ততৃীয় বোরও যলে ভ্রমক্রকম লসইনোকন লর্কয়ই উপল্থলত হই এবং 

প্রথম েেোলবকনর ভেকিোেলটর েম্বিলট লসনোকন লরকন লসনোনোেোর এেলট 

র্োত্রোেোেন তুকি লনকয় আলস তোহকি েী রেকমর এেটো লরোমহিগ  প্রমোে-

প্রকহলিেো উপল্থলত হয়! ইতেোেোর দুলশ্চন্তোয় তীব্র তোম্রেূটবোলসত পকরর েম্বকির 

উপর েোতোসকন রোলত্র যোপন েরিুম। 
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২৩ আর্স্ট। আমোর স্বকেেীয় সেী বন্ধুলট সমস্ত রোলত্রর সুনলনেোবসোকন প্রোতুঃেোকি 

অতেন্ত প্রেুল্ল পলরপুষ্ট সু্থল মুকন লেকের উপর েেগন লেকিন। আলম তোৌঁর দুই হস্ত 

লচীন কপ যকর বিিুম, “ভোই, আমোর লতো এই অব্থলো।” শুকন লতলন আমোর বুলিবৃলত্তর 

উপর েিঙ্ক আকরোপ েকর হোসেসহেোকর এমন দুকটো-এেটো লবকেি  প্রকয়োর্ 

েরকিন যো গুরুমেোকয়র সোলন্নযে পলরতেোকর্র পর লথকে আর েনকনো লেোনো হয় 

লন। সমস্ত রেনীর দুুঃকনর পর প্রভোকতর এই অপমোনটোও লনরুত্তকর সহে েরিুম। 

অবকেকি লতলন েয়োপরবে হকয় আমোর েেোলবকনর ভৃতেলটকে লেকে লেকিন। 

তোকেও আবোর একে একে সমস্ত ষটনোলট নুকি বিকত হি। প্রথকম লস লেেুই 

বুঝকত পোরকি নো, মুকনর লেকে তোলেকয় রইি। তোর েীবকনর অলভজ্ঞতোয় 

লনুঃসকেহ এ-রেম ষটনো এই প্রথম। অবকেকি যীকর যীকর লস সমুকের লেকে এে 

বোর মুন লেরোকি এবং ঈিৎ হোসকি; তোর পর চীন কি লর্ি।  

সী-লসক কনস ক্রমে বৃলি লপকত িোর্ি। লস-বেোলযটোর যন্ত্র ো অনলভজ্ঞ 

্থলিচীন রকের লেেুকত লবোঝোকনো লযকত পোকর নো। নোল কত ভোরতবকিগর অন্ন লতিমোত্র 

অবলেষ্ট রইি নো। য়ুকরোকপ প্রকবে েরবোর পূকবগ সমুে এই লেহ হকত ভোরতবিগটোকে 

লযন ঝোৌঁলেকয় ঝোৌঁলেকয় একেবোকর সোে েকর লেিবোর লচীন ষ্টো েরকে। েেোলবকন চীন োর 

লেন পক  আলে। 

২ আর্স্ট। েলনবোর লথকে আর আে এই মেিবোর পযগন্ত লেকট লর্ি। ের্কত 

ষটনো বক ো েম হয় লন-সূযগ চীন োর বোর উকেকে এবং লতন বোর অস্ত লর্কে, বৃহৎ 

পৃলথবীর অসংনে েীব েন্তযোবন লথকে লেে উিোর পযগন্ত লবলচীন ত্র েতগকবের মকযে 

লেকয় লতনকট লেন মহো বেস্তভোকব অলতবোলহত েকরকে—েীবনসংগ্রোম, প্রোেৃলতে 

লনবগোচীন ন, আত্মরিো, বংেরিো প্রভৃলত েীবরোকেের বক ো বক ো বেোপোর সকবকর্ 

চীন িলেি—লেবি আলম েযেোর্ত েীবন্মৃত হকয় পক  লেিুম। আযুলনে েলবরো েনকনো 

মুহূতগকে অনন্ত েনকনো অনন্তকে মুহূতগ আনেো লেকয় প্রচীন লিত ভোিোকে নোনোপ্রেোর 

লবপরীত বেোয়োম-লবপোকে প্রবৃত্ত েরোন। আলম আমোর এই চীন োরকট লেনকে বক ো 

রেকমর এেটো মুহূতগ বিব, নো এর প্রকতেে মুহূতগকে এেটো যুর্ বিব ল্থলর েরকত 

পোরলে লন। 
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যোই লহোে েকষ্টর সীমো লনই। মোনুকির মকতো এতবক ো এেটো উন্নত েীব লয 

সহসো এতটো উৎেট দুুঃন লভোর্ েকর তোর এেটো মহৎ দনলতে লেংবো আযেোলত্মে 

েোর  থোেোই উলচীন ত লেি; লেন্তু েকির উপকর লেবি নোলনেটো লিউ ওেোর েরুন 

েীবোত্মোর এত লবলে পী ো লনতোন্ত অনেোয় অসংর্ত এবং অকর্ৌরবেনে বকি লবোয 

হয়। লেন্তু েোর্লতে লনয়কমর প্রলত লেোিোকরোপ েকর লেোকনো সুন লনই, েোর  লস 

লনেোবোকে েোকরো র্োকয় লেেু বেথো বোকে নো, এবং ের্ৎ-রচীন নোর লতিমোত্রো 

সংকেোযন হয় নো। 

যন্ত্র োেযেোয় অকচীন তনপ্রোয় ভোকব পক  আলে। েনকনো েনকনো লেকের উপর 

লথকে লপয়োকনোর সংর্ীত মৃদু মৃদু েক গ একস প্রকবে েকর, তনন স্মর  হয়, আমোর 

এই সংেী গ েয়ন-েোরোর্োকরর বোইকর সংসোকরর লনতে আনেকরোত সমভোকব 

প্রবোলহত হকে। বহুেূকর ভোরতবকিগর পূবগসীমোয় আমোর লসই সংর্ীতধ্বলনত 

লেহমযুর র্ৃহ মকন পক । সুন-স্বো্থলে-কসৌেযগময় েীবের্ৎকে অলতেূরবতগী 

েোয়োরোকেের মকতো লবোয হয়। মকযের এই সেুীষগমরুপথ অলতক্রম েকর েনন 

লসনোনেোর েীবন-উৎসকবর মকযে লেকর লযকত পোরব, এই েথোই লেবি ভোলব। 

মেিবোর প্রোকত যনন েরীকরর মকযে প্রো টো েো ো লেেুই অবলেষ্ট লেি নো, তনন 

আমোর বন্ধু অকনে আেোস লেকয় আমোকে েোহোকের েোকের উপকর লনকয় লর্কিন; 

লসনোকন িম্বো লবকতর লচীন ৌলেলটর উপর পো েল কয় বকস পুনবগোর এই মতগে পৃলথবীর 

স্পেগ এবং নবেীবকনর আস্বোে িোভ েরো লর্ি। 

েোহোকের যোত্রীকের ব গনো েরকত চীন োই লন। অলতলনেট হকত লেোকনো মসীলিপ্ত 

লিননীর সূচীন েগ্রভোর্ লয তোকের প্রলত তীক্ষ্ম িিে ্থলোপন েরকত পোকর এ-েথো তোরো 

স্বকেও নো মকন েকর লবে লবেস্তলচীন কত্ত লেকের উপর লবচীন র  েরকে, টংুটোং েকে 

লপয়োকনো বোেোকে, বোলে লরকন হোর-লেত লনিকে, যূমপোনেোিোয় বকস তোস 

লপকটোকে; তোকের সকে আমোর লেোকনো সম্পেগ লনই। আমরো লতন বোেোলি লতন িম্বো 

লচীন ৌলেকত েোহোকের এেলট প্রোন্ত সম্প ূগ অলযেোর েকর অবলেষ্ট েনসংনেোর প্রলত 

অতেন্ত ঔেোসেেৃলষ্টপোত েকর থোলে। 

আমোর সেী যুবেলটর লনতেেমগ হকে তোমোকের থলিলট বোর বোর হোরোকনো, তোর 

সন্ধোন এবং উিোরসোযন। আলম তোৌঁকে বোরংবোর সতেগ েকর লেকয়লে লয, যলে তোৌঁর 
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মুলক্তর লেোকনো বেোষোত থোকে লস তোৌঁর চীন ুরুট। মহলিগ ভরত মৃতুেেোকিও হলর -লেশুর 

প্রলত লচীন ত্তলনকবে েকরলেকিন বকি পরেকন্ম হলর েোবে হকয় েন্মগ্রহ  েরকিন। 

আমোর সবগেোই আেঙ্কো হয়, আমোর বন্ধু েন্মোন্তকর ব্রহ্মকেেীয় লেো্ এে েৃিকের 

েুলটকরর সমু্মকন মস্ত এেটো তোমোকের লনত হকয় উদ্ভূত হকবন। লবনো প্রমোক  লতলন 

েোকসত্রর এ-সেি েথো লবেোস েকরন নো, বরি তেগ েকর আমোরও সরি লবেোস 

নষ্ট েরকত চীন োন এবং আমোকে পযগন্ত চীন ুরুট যরোকত লচীন ষ্টো েকরন, লেন্তু এ-পযগন্ত 

েৃতেোযগ হকত পোকরন লন। 

২৭ ২৮ আর্স্ট। লেবোসুরর্  সমুে মন্থন েকর সমুকের মকযে যো-লেেু লেি 

সমস্ত বোলহর েকরলেকিন। সমুে লেকবরও লেেু েরকত পোরকিন নো, অসুকররও লেেু 

েরকত পোরকিন নো, হতভোর্ে দুবগি মোনুকির উপর তোর প্রলতকেোয তুিকেন। মের-

পবগত লেোথোয় েোলন লন এবং লেি নোর্ তেবলয পোতোকি লবশ্রোম েরকেন, লেন্তু লসই 

সনোতন মন্থকনর ষূল গকবর্ লয এনকনো সমুকের মকযে রকয় লর্কে তো নরেেরযোরী 

মোকত্রই অনুভব েকরন। যোৌঁরো েকরন নো তোৌঁরো লবোয েলর লেবতো অথবো অসরুবংেীয়। 

আমোর বন্ধুলটও লেকিোক্ত েকির, অথগোৎ লতলনও েকরন নো। 

লরোর্েযেো লেক  এনন লেে-এ উকে বকসলে। সম্প ূগ বিিোভ হয় লন। েরীকরর 

এইরেম অব্থলোর মকযে এেট ুমোযুযগ আকে। এই সমকয় পৃলথবীর আেোে বোতোস 

সূযগোকিোে সবসুি সমস্ত বোহে প্রেৃলতর সকে লযন এেলট নূতন পলরচীন য় আরম্ভ হয়। 

তোকের সকে আমোকের প্রলতলেকনর ষলনত সম্পেগ লেেুেোকির মকতো লবলেন্ন 

হওয়োকত আবোর লযন নবকপ্রলমকের মকতো উভকয়র মকযে মৃদু সিজ্জ মযুর ভোকব 

েথোবোতগো েোনোকেোনোর অল্প অল্প সূত্রপোত হকত থোকে। 

২৯ আর্স্ট। আে রোকত্র একেকন লপৌৌঁেব। লসনোকন েোি প্রোকত েোহোে বেি 

েরকত হকব। সমুকের মকযে দুলট-এেলট েকর পোহো -পবগকতর লরনো লেনো যোকে। 

লেেোৎেো রোলত্র। একেন বেকর একস েোহোে থোমি। আহোকরর পর রহসেোিোকপ 

প্রবৃত্ত হবোর েকনে আমরো দুই বন্ধু েোকের এে প্রোকন্ত লচীন ৌলে দুলট সংিগ্ন েকর 

আরোকম বকস আলে। লনস্তরে সমুে এবং লেেোৎেোলবমুগ্ধ পবগতকবলষ্টত তটলচীন ত্র 

আমোকের আিসে-লবেল ত অযগলনমীলিত লনকত্র স্বে-মরীলচীন েোরমকতো িোর্কে। 
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এমন সময় লেোনো লর্ি এননই নূতন েোহোকে চীন  কত হকব। লস েোহোে আে 

রোকত্রই েো কব। েেোলবকনর মকযে স্তপূোেোর লবলিপ্ত লেলনসপত্র লযমন-কতমন েকর 

চীন মগকপটকের মকযে প্রলবষ্ট েলরকয় লেকয় তোর উপকর লতন-চীন োরেকন েোৌঁল কয় 

লনেগয়ভোকব নৃতে েকর বহুেকষ্ট চীন োলব বন্ধ েরো লর্ি। ভৃতেকের যথোকযোর্ে পুর্োর 

লেকয় লেোকটো বক ো মোঝোলর নোনো আেোকরর বোক্স লতোরে লবেোনোপত্র বহন েকর 

লনৌেোকরোহ পূবগে নূতন েোহোে “মেোসীলিয়ো” অলভমুকন চীন িিুম। 

অনলতেূকর মোস্তুি-েণ্টলেত মেোসীলিয়ো তোর েীপোকিোলেত েেোলবনগুলির 

সুেীষগ-কশ্র ীবি বোতোয়ন উদ ষোলটত েকর লেকয় পৃলথবীর আলেম েোকির অলতেোয় 

সহরচীন িু েিেন্তুর মকতো ল্থলর সমুকে লেেোৎেোকিোকে লনস্ত্ধভভোকব ভোসকে। সহসো 

লসনোন লথকে বেোণ্ড লবকে উেি। সংর্ীকতর ধ্বলনকত এবং লনস্ত্ধভ লেেোৎেোলনেীকথ 

মকন হকত িোর্ি, অযগরোকত্র এই আরকবর উপেূকি আরবে উপনেোকসর মকতো েী 

এেটো মোয়োর েোণ্ড ষটকব। 

মেোসীলিয়ো অকেলিয়ো লথকে যোত্রী লনকয় আসকে। েুতূহিী নরনোরীর্  লেকের 

বোরোেো যকর সকেৌতুকে নবযোত্রীসমোর্ম লেনকে। লেন্তু লস-রোকত্র নতূনে সম্বকন্ধ 

আমোকেরই লতনেকনর সব-কচীন কয় লেত। বহুেকষ্ট লেলনসপত্র উিোর েকর লেকের 

উপর যনন উেিুম মুহূকতগর মকযে এে েোহোে েৃলষ্ট আমোকের উপর বলিগত হি। 

যলে তোর লেোকনো লচীন হ্ন লেবোর িমতো থোেত তোহকি আমোকের সবগোে েটো েোকিো 

ও নীি েোকপ ভকর লযত। েোহোেলট প্রেোণ্ড। তোর সংর্ীতেোিো এবং লভোেনর্ৃকহর 

লভলত্ত লেতপ্রস্তকর মলণ্ডত। লবদুেকতর আকিো এবং বেোকণ্ডর বোকেে উৎসবময়। 

অকনে রোকত্র েোহোে লেক  লেকি। 

৩০ আর্স্ট। আমোকের এ-েোহোকে লেকের উপকর আর-এেলট লেোতিো 

লেকের মকতো আকে। লসলট লেোকটো এবং অকপিোেৃত লনেগন। লসইনোকনই আমরো 

আশ্রয় গ্রহ  েরিুম। 

আমোর বন্ধুলট নীরব এবং অনেমন্। আলমও তদ্রূপ। েরূ সমুেতীকরর 

পোহো গুকিো লরৌকে ক্লোন্ত এবং ঝোপসো লেনোকে। এেটো মযেোহ্নতন্দ্রোর েোয়ো পক  

লযন অস্পষ্ট হকয় একসকে। 

নোলনেটো ভোবলে, নোলনেটো লিনলে, নোলনেটো লেকিকের লনিো লেনলে। এ-

েোহোকে অকনেগুলি লেোকটো লেোকটো লেকিকমকয় আকে; আেকের লেকন লযটেুু 
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চীন োিিে লস লেবি তোকেরই মকযে। েুকতোকমোেো নুকি লেকি তোরো আমোকের 

লেকের উপর েমিোকিবু র্ল কয় লনিো েরকে—তোকের লতনলট েোসী লবলির উপকর 

বকস নতমুকন লনস্ত্ধভভোকব লসিোই েকর যোকে এবং মোকঝ মোকঝ েটোিপোকত 

যোত্রীকের অব্থলো পযগকবি  েরকে। 

বহুেূকর এে-আযটো েোহোে লেনো যোকে। মোকঝ মোকঝ সমুকে এে-এেটো 

পোহো  লেকর্ উকেকে, অনুবগর েলেন েোকিো েগ্ধ তপ্ত েনেূনে। অনেমন্ প্রহরীর 

মকতো সমুকের মোঝনোকন েোৌঁল কয় তোরো উেোসীনভোকব তোলেকয় আকে, সোমকন লেকয় 

লে আসকে লে যোকে তোর প্রলত লেেুমোত্র লনয়োি লনই। 

এইরেম েকর ক্রকম সযূগোকস্তর সময় হি। “েোস ল্ অে ইকণ্ডোকিন্স” অথগোৎ 

েুৌঁক লমর লেল্লো যলে েোকেও বিো যোয় লস হকে েোহোে। লবকেিত র্রম লেকন 

প্রেোন্ত লিোলহতসোর্করর উপকর। যোত্রীরো সমস্ত লবিো লেকের উপর আরোম-

লেেোরোয় পক  ভ্রূর উপকর টলুপ লটকন লেকয় লেবোস্বকে তলিকয় রকয়কে। চীন িবোর 

মকযে লেবি েোহোে চীন িকে এবং তোর দুই পোকের আহত নীি েি নো ো লপকয় 

অিস আপলত্তর িী  েিস্বকর পোে েোলটকয় লেোকনোমকত এেটনুোলনমোত্র সকর 

যোকে। 

সূযগ অস্ত লর্ি। আেোে এবং েকির উপর চীন মৎেোর রং লেনো লেকয়কে। 

সমুকের েকি এেলট লরনোমোত্র লনই। লের্ন্তলবস্ততৃ অটটু েিরোলে লযৌবনপলরপূ গ 

পলরস্ফুট লেকহর মকতো একেবোকর লনকটোি এবং সুকেোি। এই অপোর অনণ্ড 

পলরপূ গতো আেোকের এে প্রোন্ত লথকে আর-এে প্রোন্ত পযগন্ত থমথম েরকে। বৃহৎ 

সমুে হেোৎ লযন এেটো েোয়র্োয় একস লথকমকে যোর ঊকধ্বগ আর র্লত লনই, 

পলরবতগন লনই; যো অনন্তেোি অলবশ্রোম চীন োিকিের পরম পলর লত, চীন রম লনবগো । 

সূযগোকস্তর সময় লচীন ি আেোকের নীলিমোর লয এেলট সকবগোচ্চ সীমোর েোকে লর্কয় 

সমস্ত বৃহৎ পোনো সমতিকরনোয় লবস্ততৃ েকর লেকয় হেোৎ র্লত বন্ধ েকর লেয়, 

লচীন রচীন িি সমুে লেে লযন সহসো লসইরেম এেটো পরম প্রেোলন্তর লেি সীমোয় একস 

িক কের েকনে পলশ্চম অস্তোচীন কির লেকে মুন তুকি একেবোকর লনস্ত্ধভ হকয় আকে। 

েকির লয ব গলবেোে হকয়কে লস আেোকের েোয়ো, লে সমুকের আকিো লেে বিো যোয় 

নো। লযন এেটো মোকহন্দ্রিক  আেোকের নীরব লনলনগকমি নীি লনকত্রর েৃলষ্টপোকত 
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হেোৎ সমুকের অতিস্পেগ র্ভীরতোর মকযে লথকে এেটো আেলস্মে প্রলতভোর েীলপ্ত 

স্ফূলতগ লপকয় তোকে অপূবগ মলহমোলিত েকর তুকিকে। 

সন্ধেো হকয় এি। িং িং িং িং ষণ্টো বোেি। সেকি লবেভূিো পলরবতগন েকর 

সোন্ধেকভোেকনর েকনে সুসলজ্জত হকত লর্ি। আযষণ্টো পকর আবোর ষণ্টো। 

নরনোরীর্  েকি েকি লভোেনেোিোয় প্রকবে েরকি। আমরো লতন বোেোলি এেলট 

স্বতন্ত্র লেোকটো লটলবি অলযেোর েকর বসিুম। আমোকের সোমকন আর-এেলট লটলবকি 

দুলট লমকয় এেলট উপোসে-সম্প্রেোকয়র দ্বোরো লবলষ্টত হকয় লনকত বকসকেন। 

লচীন কয় লেনিুম তোৌঁকের মকযে এেলট যুবতী আপনোর লযৌবনশ্রী বহুিপলরমোক  

উদষোলটত েকর লেকয় সহোসেমুকন আহোর এবং আিোকপ লনযুক্ত।  তোৌঁর শুভ্র 

সুকর্োি সুলচীন ক্ক  গ্রীবোবিবোহুর উপর সমস্ত লবদুেৎ-প্রেীকপর অলনকমি আকিো 

এবং পুরুিমণ্ডিীর লবলস্মত সকেৌতুে েৃলষ্ট বলিগত হলেি।  এেটো অনোবৃত 

আকিোেলেনো লেকন েৃলষ্টগুকিো লযন েোকিো েোকিো পতকের মকতো চীন োলরলেে 

লথকে ঝোৌঁকে ঝোৌঁকে িম্ফ লেকয় প কে।  এমন লে,  অকনকে মুন লেলরকয় 

লেলরকয় তোকে লনরীি  েরকে এবং তোই লনকয় ষকরর সবগত্র এেটো চীন োপো 

হোলসর চীন োিিে উকেকে। অকনকেই লসই যুবতীর পলরেেলটকে “ইকেকেোরোস” বকি 

উকল্লন েরকে। লেন্তু আমোকের মকতো লবকেেী লিোকের পকি তোর লবআব্রু 

লবআেলবটো লবোঝো এেট ু েক্ত। েোর , নৃতেেোিোয় এ-রেম লেংবো এর লচীন কয় 

অনোবৃত লবকে লর্কি েোকরো লবস্ময় উকেে েকর নো। 

লেন্তু লবকেকের সমোেনীলত সম্বকন্ধ লবলে উৎসোকহর সকে লেেু বিো ভোকিো 

নয়। আমোকের লেকে বোসরষকর এবং লেোকনো লেোকনো লবকেি উপিকি লমকয়রো 

লযমন অবোকয িজ্জোহীন তো প্রেোে েকর, অনে লেোকনো সভোয় লতমন েরকি 

সোযোরক র েোকে েূিে হত সকেহ লনই। সমোকে লযমন লনয়কমর বোৌঁযোবোৌঁলয, লতমলন 

মোকঝ মোকঝ দুকটো-এেটো েুলটও থোকে। 

৩১ আর্স্ট। আে রলববোর। প্রোতুঃেোকি উকে উপকরর লেকে লচীন ৌলেকত বকস 

সমুকের বোয়ু লসবন েরলে, এমন সময় লনকচীন র লেকে খ্রীস্টোনকের উপোসনো আরম্ভ 

হি। যলেও েোলন একের মকযে অকনকেই শুষ্কভোকব অভেস্ত মন্ত্র আউল কয় েিকটপো 
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আলর্গকনর মকতো র্োন লর্কয় যোলেি—লেন্তু তবু এই লয েৃেে, এই লয গুলটেতে 

চীন িি লেোকটো লেোকটো মনুিে অপোর সমুকের মোঝনোকন ল্থলর লবনম্রভোকব েোৌঁল কয় 

র্ম্ভীর সমকবত েকণ্ঠ এে লচীন র-অজ্ঞোত অনন্ত রহকসের প্রলত িুে মোনবহৃেকয়র 

ভলক্ত-উপহোর লপ্রর  েরকে, এ অলত আশ্চযগ। 

লেন্তু এর মকথে হেোৎ এে-এেবোর অট্টহোসে লেোনো লর্ি। র্তরোকত্রর লসই 

লেনোর-কটলবকির নোলয়েোলট উপোসনোয় লযোর্ নো লেকয় উপকর লেকে বকস তোৌঁরই 

এেলট উপোসে যুবকের সকে লেৌতুেোিোকপ লনমগ্ন আকেন। মোকঝ মোকঝ উচ্চহোসে 

েকর উেকেন, আবোর মোকঝ মোকঝ গুন গুন স্বকর যমগসংর্ীকতও লযোর্ লেকেন। 

আে আহোকরর সময় এেলট নূতন সংবোকের সৃলষ্ট েরো লর্কে। লেোকটো 

লটলবিলটকত আমরো লতন েকন লব্রেেোস্ট লনকত বকসলে। এেটো েক্ত লর্োিোেোর 

রুলটর উপকর েুলর চীন োিনো েরকত লর্কয় েুলরটো সবকি লপেকি আমোর বোম হোকতর 

দুই আেুকির উপর একস প ি। রক্ত চীন োর লেকে লেটকে পক  লর্ি। তৎি োৎ 

আহোকর ভে লেকয় েেোলবকন পিোয়ন েরিুম। ইলতহোকস অকনে রক্তপোত লিলপবি 

হকয়কে—আমোর েোয়োলরকত আমোর এই রক্তপোত লিকন রোনিুম; ভোরী বেবীরকের 

েোকে লর্ৌরকবর প্রোথগী নই, বতগমোন বেোেনোকের মকযে লেউ যলে এেবোর ‘আহো’ 

বকিন। 

১ লসকেম্বর। সন্ধেোর পর আহোরোকন্ত উপকরর লেকে আমোকের যথো্থলোকন 

আশ্রয় গ্রহ  েরো লর্ি। মৃদু েীতি বোয়ুকত আমোর বন্ধু ষুলমকয় পক কেন এবং েোেো 

আিসভোকব যূমকসবন েরকেন, এমন সমকয় লনকচীন র লেকে নোকচীন র বোেনো লবকে 

উেি। সেকি লমকি েুল  েুল  ষূ গনৃতে আরম্ভ হি। 

তনন পূবগলেকে নব েৃষ্ণপকির পূ গপ্রোয় চীন ন্দ্র যীকর যীকর সমুেেয়ন লথকে উকে 

আসকে। এই তীরকরনোেূনে েিময় মহোমরুর পূবগসীমোকন্ত উেয়পকথর লেে লনকচীন  

লথকে আমোকের েোহোে পযগন্ত অন্ধেোর সমুকের মকযে প্রেস্ত েীষগ আকিোেপথ 

লঝেলমে েরকে। লেেোৎেোময়ী সন্ধেো লেোন এে অকিৌলেে বৃকন্তর উপকর অপূবগ 

শুভ্র রেনীর্ন্ধোর মকতো আপন প্রেোন্ত লসৌেকযগ লনুঃেকে চীন তুলেগকে েিপ্রসোর  

েরি। আর মোনুিগুকিো পরস্পরকে ে োেল  েকর যকর পোর্কির মকতো তীব্র 

আকমোকে ষুরপোে নোকে, হোৌঁপোকে, উত্তপ্ত হকয় উেকে। 
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৩ লসকেম্বর। লবিো েেটোর সময় সুকয়েনোকির প্রকবেমুকন একস েোহোে 

থোমি। চীন োরলেকে চীন মৎেোর রকের লনিো। পোহোক র উপর লরৌে, েোয়ো এবং নীলিম 

বোষ্প। ষননীি সমুকের প্রোকন্ত বোিুেোতীকরর লরৌেদুুঃসহ র্োঢ় পীত লরনো। 

নোকির মকযে লেকয় েোহোে সমস্ত লেন অলত যীর র্লতকত চীন িকে। দু-যোকর 

তরুহীন বোিুেো। লেবি মোকঝ মোকঝ এে-এেলট লেোকটো লেোেোষর বহুযত্নবলযগত 

গুলটেতে র্োকে-পোিোয় লবলষ্টত হকয় আরোমেনে লেনোকে। 

অকনে রোকত আযনোনো চীন োৌঁে উেি। িী  চীন ন্দ্রোকিোকে দুই তীর অস্পষ্ট য ুয ু

েরকে।—রোত দুকটো-লতনকটর সময় েোহোে লপোটগসসকয়কে লনোের েরকি।  

৪ লসকেম্বর। এনন আমরো ভূমযেসোর্কর, য়ুকরোকপর অলযেোকরর মকযে। 

বোতোসও েীতি হকয় একসকে, সমুেও র্োঢ়তর নীি। আে রোকত্র আর লেকের উপর 

লেোওয়ো হি নো। 

৫ লসকেম্বর। লবেোকির লেকে ক্রীট দ্বীকপর তটপবগত লেনো লেকয়লেি। লেকের 

উপর এেটো লস্টে বোৌঁযো হকে। েোহোকে এেেি নোটেবেবসোয়ী যোত্রী আকে, তোরো 

অলভনয় েরকব। অনেলেকনর লচীন কয় সেোি-সেোি লেনোর লনকয় লনকয় তোমোেো আরম্ভ 

হি। প্রথকম যোত্রীকের মকযে যোরো র্োনবোেনো লেলিৎ েোকনন এবং েোকনন নো, 

তোৌঁকের েোকরো বো দুবগি লপয়োকনোর লটং লটং েোকরো বো মৃদু িী েকণ্ঠ র্োন হি। তোর 

পকর যবলনেো উদ ষোটন েকর নটনলট েতৃগে ‘বেোকি’ নোচীন ’ সং লনকগ্রোর র্োন, েোদু, 

প্রহসন, অলভনয় প্রভৃলত লবলবয লেৌতুে হকয়লেি। মকযে নোলবেোশ্রকমর েকনে 

েেগেকের েোে লথকে চীন োৌঁেো সংগ্রহ হি। 

৬ লসকেম্বর। নোবোর ষকর লনোিো েোনিোর েোকে বকস বোল কত লচীন লে লিনলে। 

এেবোর মুন তুকি বোকম লচীন কয় লেনিুম ‘আকয়োলনয়োন’ দ্বীপ লেনো লেকয়কে। পোহোক র 

লেোকির মকযে সমুকের লেে যোকরই মনুিেরলচীন ত ষনসলন্নলবষ্ট এেলট লেত লমৌচীন োকের 

মকতো লেনো যোকে। এইলট েোলন্ত েহর (Zanthe)। েূর লথকে মকন হকে লযন পবগতটো 

তোর প্রেোণ্ড েরপুকট েতেগুকিো লেত পুষ্প লনকয় সমুেকে অঞ্জলি লেবোর উপক্রম 

েরকে। 

লেকের উপর উকে লেলন আমরো দুই দেিকশ্র ীর মোঝনোন লেকয় সংেী গ 

সমুেপকথ চীন কিলে। আেোকে লমষ েকর একসকে, লবদুেৎ চীন মেোকে—ঝক র সম্ভোবনো। 

আমোকের সকবগোচ্চ লেকের চীন োৌঁকেোয়ো নুকি লেকি লেকি। পবগকতর উপর অতেন্ত 
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লনলব  লমষ লনকম একসকে; লেবি েূকর এেলটমোত্র পোহোক র উপর লমষলেেমুক্ত 

সন্ধেোকিোকের এেলট েীষগ আরক্ত ইলেত একস স্পেগ েকরকে, অনে সবগুকিো আসন্ন 

ঝলটেোর েোয়োয় আেন্ন। লেন্তু ঝ  এি নো। এেট ুবোতোস এবং সকবর্ বৃলষ্টর উপর 

লেকয়ই সমস্ত লেকট লর্ি। ভূমযেসোর্কর আেোকের অব্থলো অতেন্ত অলনলশ্চত। 

শুনিুম, আমরো লয পথ লেকয় যোলে এনোন লেকয় েোহোে সচীন রোচীন র যোয় নো। েোয়র্োটো 

নোলে ভোলর লঝোক ো। 

রোকত্র লেনোকরর পর যোত্রীরো েোকপ্তকপর স্বো্থলেপোন এবং গু র্োন েরকি। েোি 

লব্রলেলস লপৌৌঁেব। লেলনসপত্র বোৌঁযকত হকব। 

৭ লসকেম্বর। আে সেোকি লব্রলেলস লপৌৌঁেকনো লর্ি। লমির্োল  প্রস্তুত লেি, 

আমরো র্োল কত উেিুম। 

র্োল  যনন েো ি তনন লটপলটপ েকর বৃলষ্ট আরম্ভ হকয়কে। আহোর েকর একস 

এেলট লেোক  েোনিোর েোকে বসো লর্ি। 

প্রথকম, দুই যোকর লেবি আেুকরর লনত। তোর পকর েিপোইকয়র বোর্োন। 

েিপোইকয়র র্োেগুকিো লনতোন্ত বোৌঁেোকচীন োরো, গ্রলন্থ ও েোটিলবলেষ্ট, বলি-অলঙ্কত, 

লবৌঁকটনোকটো রেকমর; পোতোগুকিো ঊধ্বগমুন; প্রেৃলতর হোকতর েোকে লযমন এেলট 

সহে অনোয়োকসর ভোব লেনো যোয়, এই র্োেগুকিোয় তোর লবপরীত। এরো লনতোন্ত 

িক্ষ্মীেো ো, েোয়কক্লকে অষ্টোবক্র হকয় েোৌঁল কয় আকে; এে-এেটো এমন লবৌঁকে ঝুৌঁকে 

পক কে লয পোথর উৌঁচীন ু েকর তোকের লেকেো লেকয় রোনকত হকয়কে। 

বোকম চীন িো মোে; সোেো সোেো ভোেো ভোেো পোথকরর টেুকরো চীন িো মোলটর মকযে 

মকযে উৎলিপ্ত। েলিক  সমুে। সমুকের একেবোকর যোকরই এে-এেলট লেোকটো 

লেোকটো েহর লেনো লেকে। চীন োচীন গচীন ূ ো-মুেুলট সোেো যবযকব নর্রীলট এেলট পলরপোলট 

তিী নোর্রীর মকতো লেোকির েোকে সমুে-েপগ  লরকন লনকের মুন লেকন হোসকে। 

নর্র লপলরকয় আবোর মোে। ভুট্টোর লনত, আেুকরর লনত, েকির লনত, েিপোইকয়র 

বন; লনতগুলি নণ্ড প্রস্তকরর লব ো লেওয়ো। মোকঝ মোকঝ এে-এেলট বোৌঁযো েূপ। েূকর 

েূকর দুকটো-এেটো সেীহীন লেোকটো সোেো বোল । 

সূযগোকস্তর সময় হকয় এি। আলম লেোকির উপর এে লথোকিো আেুর লনকয় বকস 

বকস এে-আযটো েকর মুকন লেলে। এমন লমষ্ট টস টকস সুর্ন্ধ আেুর ইলতপূকবগ 

েনকনো নোই লন। মোথোয় রলেন রুমোি বোৌঁযো ঐ ইতোিীয়ো যুবতীকে লেকন আমোর 
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মকন হকে, ইতোলিয়োনীরো এনোনেোর আেুকরর গুকের মকতো, অমলন এেলট বৃন্তভরো 

অের সুকেোি লসৌেযগ, লযৌবনরকস অমলন উৎপূ গ,—এবং ঐ আেুকররই মকতো 

তোকের মুকনর রং—অলত লবলে সোেো নয়। 

এনন এেটো উচ্চ সমুেতকটর উপর লেকয় চীন কিলে।  আমোকের লেে লনকচীন ই 

েোন লেকে সমুে।  ভোেোকচীন োরো েলম িোিু হকয় েকির মকযে প্রকবে েকরকে। 

লর্োটো চীন োর-পোৌঁচীন  পোি-কমো ো লনৌকেো েোেোর উপর লতোিো। লনকচীন েোর পথ লেকয় 

র্োযোর উপর চীন ক  লিোে চীন কিকে। সমুেতীকর েতেগুকিো লর্োরু চীন রকে—েী নোকে 

ওরোই েোকন; মোকঝ মোকঝ লেবি েতেগুকিো শুেকনো ন কের মকতো আকে মোত্র। 

রোকত্র আমরো র্োল র লভোেনেোিোয় লেনোকর বকসলে, এমন সমকয় র্োল  এেটো 

লস্টেকন একস েোৌঁ োি। এেেি নরনোরী প্ল্েোটেকমগ লভ  েকর লবকেি লেৌতূহকির 

সকে আমোকের লভোে লেনকত িোর্ি। তোরই মকযে র্েোকসর আকিোকে দুলট-এেলট 

সুের লমকয়র মুন লেনো যোলেি, তোকত েকর লভোেনপোত্র লথকে আমোকের লচীন ত্তকে 

অকনেটো পলরমোক  লবলিপ্ত েরলেি। লেন েো বোর সমকয় আমোকের সহযোলত্রর্  

তোকের প্রলত অকনে টলুপ রুমোি আকেোিন, অকনে চীন ুম্বন-সংকেত লপ্রর , তোরস্বকর 

অকনে উল্লোসধ্বলন প্রকয়োর্ েরকি; তোরোও গ্রীবো-আকেোিকন আমোকের 

প্রতেলভবোেন েরকত িোর্ি। 

৮ লসকেম্বর। েোি আলিয়োলটকের সমতি শ্রীহীন তীরভূলম লেকয় আসলেিুম, 

আে েসেেেোমিো িম্বোলেগর মকযে লেকয় র্োল  চীন িকে। চীন োলরলেকে আেুর, েিপোই, 

ভুট্টো ও তুৌঁকতর লনত। েোি লয আেুকরর িতো লেনো লর্কয়লেি লসগুকিো লেোকটো লেোকটো 

গুকের মকতো। আে লেনলে লনতময় িম্বো িম্বো েোলে লপোৌঁতো, তোরই উপর 

েিগুেপূ গ েোিোিতো িলতকয় উকেকে। 

ক্রকম পোহো  লেনো লেকে। পোহো গুলি উপর লথকে লনকচীন  পযগন্ত েোিোেকণ্ড 

েণ্টলেত হকয় উকেকে, তোরই মোঝনোকন এে-এেলট লিোেোিয়। 

লরকির িোইকনর যোকর েোিোকিকত্রর প্রোকন্ত এেলট িুে েুলটর; এে হোকত 

তোরই এেলট দুয়োর যকর এে হোত লেোমর লেকয় এেলট ইতোলিয়োন যুবতী সকেৌতুে 

েৃষ্ণকনত্র আমোকের র্োল র র্লত লনরীি  েরকে। অনলতেূকর এেলট বোলিেো এেটো 

প্রনরেৃে প্রেোণ্ড লর্োরুর র্িোর েল লট যকর লনলশ্চন্তমকন চীন লরকয় লনকয় লব োকে। তোর 
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লথকে আমোকের বোংিো লেকের নবেম্পলতর লচীন ত্র মকন প ি। মস্ত এেটো চীন েমো-

পরো গ্রোেুকয়টপুংর্ব, এবং তোরই েল টো যকর লেোকটো এেলট লচীন োদ্দ-পকনকরো 

বৎসকরর লনোিেপরো নববযূ; েন্তুলট লেলবে লপোি লমকন চীন কর লব োকে, এবং মোকঝ 

মোকঝ লবস্ফোলরতনয়কন েত্রগীর প্রলত েৃলষ্টপোত েরকে। 

টেুলরন লস্টেকন আসো লর্ি। একেকের সোমোনে পুলিসমেোকনর সোে লেকন অবোে 

হকত হয়। মস্ত চীন ূ োওয়োিো টলুপ, লবস্তর েলরে োও, িম্বো তকিোয়োর,—সেি 

েলটকেই সম্রোকটর লেেতপুত্র বকি মকন হয়। 

েলিক  বোকম তুিোরকরনোলঙ্কত সুনীি পবগতকশ্র ী। বোকম ষনেোয়োলেগ্ধ অর ে। 

লযনোকন অরক ের এেট ুলবকেে পোওয়ো যোকে লসইনোকনই েসেকিত্র, তরুকশ্র ী ও 

পবগতসকমত এে-এেটো নব নব আশ্চযগ েৃেে নুকি যোকে। পবগতেৃকের উপর 

পুরোতন দুর্গলেনর, তিকেকে এে-এেলট লেোকটো লেোকটো গ্রোম। যত একর্োলে 

অর েপবগত ক্রমে ষন হকয় আসকে। মোকঝ মোকঝ লয গ্রোমগুলি আসকে লসগুলি 

লতমন উিত শুভ্র নবীন পলরপোলট নয়; এেট ুলযন ম্লোন েলরে লনভৃত; এেলট আযোলট 

চীন োকচীন গর চীন ূ ো আকে মোত্র; লেন্তু েিেোরনোনোর যূকমোদ র্োরী বৃংলহতধ্বলনত ঊধ্বগমুনী 

ইষ্টেশুণ্ড লনই। 

ক্রকম অকল্প অকল্প পোহোক র উপকর ওেো যোকে। পোবগতে পথ সোকপর মকতো 

এৌঁকে-কবৌঁকে চীন কিকে; িোিু পোহোক র উপর চীন িো লনত লসোপোকনর মকতো থোকে থোকে 

উকেকে। এেলট লর্লরনেী স্বে সকেন েিরোলে লনকয় সংেী গ উপিপথ লেকয় ঝকর 

প কে। 

র্োল কত আকিো লেকয় লর্ি। এননই মণ্্ট লসলনকসর লবনেোত েীষগ লরকিোকয়-

সুরকের মকযে প্রকবে েরকত হকব। র্হ্বরলট উত্তী গ হকত প্রোয় আযষণ্টো িোর্ি। 

এইবোর িোন্স। েলিক  এে েিকরোত লেলনকয় লেলনকয় চীন কিকে। েরোলস 

েোলতর মকতো দ্রুত চীন িি উচ্ছ্বলসত হোসেলপ্রয় েিভোিী। 

িোকন্সর প্রকবেদ্বোকর এেবোর এেেন েমগচীন োরী র্োল কত একস লেজ্ঞোসো েকর 

লর্ি আমোকের মোসুি লেবোর লযোর্ে লেলনস লেেু আকে লে নো। আমরো বিিুম, 

নো। আমোকের এেেন বৃি সহযোত্রী ইংকরে বিকিন, ঐ I don’t parlez-vous 

francaise.  
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লসই লরোত এনকনো আমোকের েোন লেে লেকয় চীন কিকে। তোর পূবগ তীকর ‘েোর্’ 

অর ে লনকয় পোহো  েোৌঁল কয় আকে। চীন িিো লনঝগলর ী লবৌঁকেচীন ুকর লেলনকয় েুকি লনকচীন  

েিরব েকর পোথরগুকিোকে সবগোে লেকয় লেকি লরির্োল র সকে সমোন লেৌ  

লেকয়কে। মোকঝ মোকঝ এে-এেটো লিোহোর সোৌঁকেো মুলষ্ট লেকয় তোর িী  েলটকেে 

পলরমোপ েরবোর লচীন ষ্টো েরকে। এেেোয়র্োয় েিরোলে নুব সংেী গ; দুই তীকরর 

লশ্র ীবি েীষগ বিৃগুলি েোনোয় েোনোয় লবষ্টন েকর দুরন্ত লরোতকে অন্তুঃপুকর বেী 

েরকত বৃথো লচীন ষ্টো েরকে। উপর লথকে ঝরনো একস লসই প্রবোকহর সকে লমেকে। 

বরোবর পূবগ তীর লেকয় এেলট পোবগতে পথ সমকরনোয় লরোকতর সকে লবৌঁকে চীন কি 

লর্কে। এে েোয়র্োয় আমোকের সহচীন রীর সকে লবকেে হি। হেোৎ লস েলি  লথকে 

বোকম একস এে অজ্ঞোত সংেী গ দেিপকথ অন্তলহগত হকয় লর্ি। 

েেোমি তৃ োেন্ন পবগতকশ্র ীর মকযে এে-এেটো পোহো  তৃ হীন সহর-

লরনোলঙ্কত পোিো -েঙ্কোি প্রেোে েকর নগ্নভোকব েোৌঁল কয় আকে; লেবি তোর মোকঝ 

মোকঝ এে-এে েোয়র্োয় নোলনেটো েকর অরক ের নণ্ড আবর  রকয়কে। প্রচীন ণ্ড 

সংগ্রোকম এেটো দেতে সহর সহর লহংর নকনর লবেোর করনো লরকন লযন ওর েেোমি 

েে অকনেনোলন েকর আৌঁচীন ক  লেৌঁক  লনকয়কে। 

আবোর হেোৎ েোন লেকে আমোকের লসই পূবগসলেনী মুহূকতগর েকনে লেনো লেকয় 

বোকম চীন কি লর্ি। এেবোর েলিক  এেবোর বোকম, এেবোর অন্তরোকি। আবোর 

হয়কতো লযকত লযকত লেোকনো এে পবগকতর আ োি লথকে সহসো েিহোকসে েরতোলি 

লেকয় আচীন মেো লেনো লেকব। 

লসই েিপোই এবং েোিোেুঞ্জ অকনে েকম লর্কে। লবলবয েকসের লিত্র এবং 

েীষগ সরি পপ িোর র্োকের লশ্র ী। ভুট্টো, তোমোে, নোনোলবয েোেসবলে। লেবিই 

লযন বোর্োকনর পর বোর্োন। এই েলেন পবগকতর মকযে মোনুি বহুলেন লথকে বহু যকত্ন 

প্রেৃলতকে বে েকর তোর উেৃঙ্খিতো হর  েকরকে। প্রকতেে ভূলমনকণ্ডর উপর 

মোনুকির েত প্রয়োস প্রেোে পোকে। এ লেকের লিোকেরো লয আপনোর লেেকে 

ভোকিোবোসকব তোকত লেেু আশ্চযগ লনই। এরো আপনোর লেেকে আপনোর যকত্ন 

আপনোর েকর লনকয়কে। এনোকন প্রেৃলতর সকে মোনুকির বহুেোি লথকে এেটো 

লবোঝোপ ো হকয় আসকে, উভকয়র মকযে ক্রলমে আেোনপ্রেোন চীন িকে, তোর পরস্পর 

সুপলরলচীন ত এবং ষলনত সম্পকেগ আবি। এে লেকে প্রেোণ্ড প্রেৃলত উেোসীনভোকব 
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েোৌঁল কয় আর-এেলেকে দবরোরর্েবৃি মোনব উেোসীনভোকব শুকয়—য়ুকরোকপর লস-ভোব 

নয়। একের এই সুেরী ভূলম একের এেোন্ত সোযনোর যন, একে এরো লনয়ত বহু 

আের েকর লরকনকে। এর েকনে যলে প্রো  নো লেকব লতো লেকসর েকনে লেকব! এই 

লপ্রয়সীর প্রলত লেউ লতিমোত্র হস্তকিপ েরকি লে আর সহে হয়? আমরো লতো 

েেকি থোলে; নোিলবি বনবোেো  ভোেো রোস্তো এবং পোনোপুেুকরর যোকর বোস েলর। 

লনত লথকে দুমুকেো যোন আলন, লমকয়রো আৌঁচীন ি ভকর েোে তুকি লনকয় আকস, লেকিরো 

পোৌঁকের মকযে লনকম লচীন ংল মোে যকর আকন, প্রোেক র র্োে লথকে লর্োটোেতে লতৌঁতুি 

পোল , তোর পকর শুেকনো েোেেুট সংগ্রহ েকর এে-কবিো অথবো দু-কবিো লেোকনো 

রেম েকর আহোর চীন কি যোয়; মেোকিলরয়ো একস যনন েী গ অল্থলেঙ্কোি েোৌঁলপকয় 

লতোকি তনন েোৌঁথো মুল  লেকয় লরৌকে পক  থোলে, গ্রীষ্মেোকি শুষ্কপ্রোয় পঙ্কেুকণ্ডর 

হলরে িব গ েিোবকেি লথকে উকে একস ওিোউেো যনন আমোকের র্ৃহ আক্রম  

েকর তনন ওিোকেবীর পূেো লেই এবং অেৃকষ্টর লেকে লেোটরপ্রলবষ্ট হতোে েূনেেৃলষ্ট 

বি েকর েি লবৌঁকয মরকত আরম্ভ েলর। আমরো লে আমোকের লেেকে লপকয়লে নো 

লপকত লচীন ষ্টো েকরলে? আমরো ইহকিোকের প্রলত ঔেোসে েকর এনোকন লেবি অলনেুে 

পলথকের মকতো লযনোকন-কসনোকন পক  থোলে এবং যত েীঘ্র পোলর দ্রুতকবকর্ লবে-

পৌঁলচীন েটো বৎসর লেলেকয় একেবোকর পরকিোকে লর্কয় উপল্থলত হই। 

লেন্তু এ েী চীন মৎেোর লচীন ত্র! পবগকতর লেোকি, নেীর যোকর, হ্রকের তীকর 

পপ িোর-উইকিো-কবলষ্টত েোননকশ্র ী। লনষ্কণ্টে লনরোপে লনরোময় েিেসেপলরপূ গ 

প্রেৃলত প্রলতিক  মোনুকির ভোকিোবোসো পোকে এবং মোনুিকে লদ্বগু  ভোকিোবোসকে। 

মোনুকির মকতো েীকবর এই লতো লযোর্ে আবোস্থলোন। মোনুকির লপ্রম এবং মোনুকির 

িমতো যলে আপনোর চীন তুলেগেকে সংযত সুের সমুজ্জ্বি েকর নো তুিকত পোকর তকব 

তরুকেোটর-গুহোর্হ্বর-বনবোসী েন্তুর সকে মোনুকির প্রকভে েী? 

৮ লসকেম্বর। পকথর মকযে আমোকের পেোলরকস নোববোর প্রস্তোব হকে। লেন্তু 

আমোকের এই লেন পেোলরকস যোয় নো—এেট ুপোে েোলটকয় যোয়। পেোলরকসর এেলট 

লনেটবতগী লস্টেকন লস্পেোি লেন প্রস্তুত রোনবোর েকনে লটলিগ্রোে েরো লর্ি। 

রোত দুকটোর সময় আমোকের েোলর্কয় লেকি। লেন বেি েরকত হকব। 

লেলনসপত্র লবৌঁকয লবলরকয় প িুম। লবিম েোণ্ডো। অনলতেূকর আমোকের র্োল  েোৌঁল কয়। 

লেবিমোত্র এেলট এলঞ্জন, এেলট েোস্টগক্লোস এবং এেলট লব্রেভেোন। আকরোহীর মকযে 
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আমরো লতনলট ভোরতবিগীয়। রোত লতনকটর সময় পেোলরকসর েনেূনে বৃহৎ লস্টেকন 

লপৌৌঁেকনো লর্ি। সুকপ্তোলিত দুই-এেেন “মলসয়” আকিো-হকস্ত উপল্থলত। অকনে 

হোেোম েকর লনলেত েোস্টম-হোউসকে েোলর্কয় তোর পরীিো লথকে উত্তী গ হকয় এেটো 

র্োল  ভো ো েরিুম। তনন পেোলরস তোর সমস্ত দ্বোর রুি েকর স্ত্ধভ রোেপকথ 

েীপকশ্র ী ্বলোলিকয় লরকন লনেোমগ্ন। আমরো লহোকটি টেোলমগনুকত আমোকের েয়নেকি 

প্রকবে েরিুম। পলরপোলট, পলরেন্ন, লবদুেদুজ্জ্বি, স্ফলটেমলণ্ডত, েোকপগটোবৃত 

লচীন লত্রত-লভলত্ত, নীিযবলনেোপ্রেন্ন েয়নেোিো; লবহর্পিসুকেোমি শুভ্র েযেো। 

লবে বেি েকর েয়কনর উকেেোর্ েরবোর সময় লেনো লর্ি আমোকের 

লেলনসপকত্রর মকযে আর-এেেকনর ওভোরকেোট র্োত্রবস্ত্র। আমরো লতনেকনই 

পরস্পকরর লেলনস লচীন লন লন; সুতরোং হোকতর েোকে লয লেোকনো অপলরলচীন ত বস্ত্র পোওয়ো 

যোয় লসইকটই আমোকের েোকরো-নো েোকরো ল্থলর েকর অসংেকয় সংগ্রহ েকর আলন। 

অবকেকি লনকের লনকের লেলনস পৃথে েকর লনবোর পর উদৃ্বত্ত সোমগ্রী পোওয়ো লর্কি, 

তো আর পূবগোলযেোরীকে লেলরকয় লেবোর লেোকনো সুকযোর্ থোকে নো। ওভোরকেোটলট 

লরির্োল  লথকে আনো হকয়কে; যোর লেোট লস লবচীন োরো লবেস্তলচীন কত্ত র্ভীর লনেোয় মগ্ন। 

র্োল  এতিক  সমুেতীর্থল েেোকি নর্রীর লনেটবতগী হকয়কে। লিোেলট লে, এবং 

সমস্ত লব্রলটে রোকেের মকযে তোর লেেোনো লেোথোয়, আমরো লেেুই েোলন লন। মোকঝর 

লথকে তোর িম্বো েুলতগ এবং আমোকের পোকপর ভোর ্কন্ধর উপর বহন েকর 

লব োলে—প্রোয়লশ্চকত্তর পথ বন্ধ। মকন হকে এেবোর লয লিোেলটর েম্বি হর  

েকরলেিুম এ-েুলতগলটও তোর। লস লবচীন োরো বৃি, েীতপীল ত, বোকত পে,ু 

অেোংকিোইলেয়োন পুলিস-অযেি। পুলিকসর েোে েকর মোনবচীন লরকত্রর প্রলত সহকেই 

তোর লবেোস লেলথি হকয় একসকে, তোর পকর যনন েোি প্রতুেকি লব্রলটে চীন েোকনি 

পোর হবোর সময় তীব্র েীতবোয়ু তোর হৃতেুলতগ েী গ লেহকে েম্পোলিত েকর তুিকব 

তনন লসই সকে মনুিেেোলতর সোযুতোর প্রলতও তোর লবেোস েলম্পত হকত থোেকব। 

৯ লসকেম্বর। প্রোতুঃেোকি লদ্বতীয়বোর লবে পলরবতগন েরবোর সময় লেনো লর্ি 

আমোর বন্ধুর এেলট লপোটগমেোকটো পোওয়ো যোকে নো। 

পুলিকস সংবোে লেকয় প্রোতুঃেোকি লতনেকন পেোলরকসর পকথ পেব্রকে লবলরকয় 

প িুম। প্রেোণ্ড রোেপথ লেোেোন বোর্োন প্রোসোে প্রস্তরমূলতগ লেোয়োরো লিোেেন 

র্োল কষো োর মকযে অকনে ষুকর ষুকর এে লভোেন-র্ৃকহর লবরোট স্ফলটেেোিোর 
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প্রোন্তকটলবকি বকস অল্প আহোর েকর এবং লবস্তর মূিে লেকয় ঈকেি স্তম্ভ লেনকত 

লর্কিম। এই লিৌহস্তম্ভ চীন োলর পোকয়র উপকর ভর লেকয় এে বোর্োকনর মোঝনোকন 

েোৌঁল কয় আকে। েকির লেোিোয় চীন ক  এই স্তকম্ভর চীন তুথগ তিোয় উকে লনকে সমস্ত 

পেোলরসটোকে নুব এেটো বক ো মেোকপর মকতো প্রসোলরত লেনকত লপিুম। 

বিো বোহুিে, এমন েকর এেলেকন তো তোল  চীন িু দ্বোরো বলহভগোর্ লিহন েকর 

পেোলরকসর রসোস্বোেন েরো যোয় নো। এ লযন, যলনর্ৃকহর লমকয়কের মকতো বি 

পোিলের মকযে লথকে র্েোেোন েরোর মকতো—লেবি লনতোন্ত তীকরর েোকে এেটো 

অংকে এে েুকব যতনোলন পোওয়ো যোয়। লেবি হোৌঁপোলনই সোর। লহোকটকি একস 

লেনিুম পুলিকসর সোহোকযে বন্ধুর লপোটগকমকটো লেকর একসকে, লেন্তু এনকনো লসই 

পকরর হৃত লেোতগো সম্বকন্ধ লেংেতগবেলবমূঢ় হকয় আলে। 

১০ লসকেম্বর। িণ্ডন অলভমুকন চীন িিুম। সন্ধেোর সময় িণ্ডকন লপৌৌঁকে দুই-

এেলট লহোকটি অকিি  েকর লেনো লর্ি ্থলোনোভোব। অবকেকি এেলট ভেপলরবোকরর 

মকযে আশ্রয় গ্রহ  েরো লর্ি। 

১১ লসকেম্বর। সেোিকবিোয় আমোকের পুরোতন বন্ধুকের সন্ধোকন বোলহর হওয়ো 

লর্ি। 

প্রথকম িণ্ডকনর মকযে আমোর সবগোকপিো পলরলচীন ত বোল র দ্বোকর লর্কয় আষোত 

েরো লর্ি। লয েোসী একস েরেো নুকি লেকি তোকে লচীন লন লন। তোকে লেজ্ঞোসো েরিুম 

আমোর বন্ধু বোল কত আকেন লে নো। লস বিকি লতলন এ-বোল কত থোকেন নো। 

লেজ্ঞোসো েরিুম, লেোথোয় থোকেন? লস বিকি, আলম েোলন লন, আপনোরো ষকর একস 

বসুন, আলম লেজ্ঞোসো েকর আসলে। পূকবগ লয-ষকর আমরো আহোর েরতুম লসই ষকর 

লর্কয় লেনিুম সমস্ত বেি হকয় লর্কে— লসনোকন লটলবকির উপর নবকরর েোর্ে 

এবং বই—লস-ষর এনন অলতলথকের প্রতীিোেোিো হকয়কে। নোলনেি  বোকে েোসী 

এেলট েোকেগ লিনো লেেোনো একন লেকি। আমোর বন্ধু এনন িণ্ডকনর বোইকর লেো্ 

এে অপলরলচীন ত ্থলোকন থোকেন। লনরোেহৃেকয় আমরো লসই পলরলচীন ত বোল  লথকে 

লবকরোিুম। 

আমোকের র্োল  লমস ে-এর বোল র সমু্মকন একস েোৌঁ োি। লর্কয় লেলন লতলন 

লনেগন র্ৃকহ বকস এেলট পীল ত েুকু্করেোবকের লসবোয় লনযুক্ত। েিবোয়ু, পরস্পকরর 

স্বো্থলে এবং েোকির পলরবতগন সম্বকন্ধ েতেগুলি প্রচীন লিত লেষ্টোিোপ েরো লর্ি। 
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লসনোন লথকে লবলরকয়, িণ্ডকনর সরুেপকথ লয পোতোি- বোষ্পযোন চীন কি, তোই 

অবিম্বন েকর বোসোয় লেরবোর লচীন ষ্টো েরো লর্ি। লেন্তু পলর োকম লেনকত লপিুম 

পৃলথবীকত সেি লচীন ষ্টো সহকে সেি হয় নো। আমরো দুই ভোই লতো র্োল কত চীন ক  

লবে লনলশ্চন্ত বকস আলে; এমন সময় র্োল  যনন হেোমোরলস্মথ নোমে েূরবতগী লস্টেকন 

লর্কয় থোমি তনন আমোকের লবেোসপরোয়  লচীন কত্ত লয়র সিোর হি। এেেনকে 

লেজ্ঞোসো েরোকত লস স্পষ্ট বুলঝকয় লেকি আমোকের র্মে্থলোন লযলেকে এ-র্োল র 

র্মে্থলোন লসলেকে নয়। পুনবগোর লতন-চীন োর লস্টেন লেকর লর্কয় র্োল  বেি েরো 

আবেেে। তোই েরো লর্ি। অবকেকি র্মে লস্টেকন লনকম রোস্তোয় লবলরকয় আমোকের 

বোসো নুৌঁকে পোই লন। লবস্তর র্কবি োর পর লবিো সোক -লতনকটর সময় বোল  লেকর 

েোণ্ডো লটলেন নোওয়ো লর্ি। এইটেুু আত্মজ্ঞোন েকন্মকে লয, আমরো দুলট ভোই 

লিলভংকস্টোন অথবো স্টেো্ লির মকতো লভৌকর্োলিে আলবষ্কোর-েোকযগর লযোর্ে নই; 

পৃলথবীকত যলে অিয় নেোলত উপোেগন েরকত চীন োই লতো লনশ্চয়ই অনে লেোকনো লেকে 

মকনোলনকবে েরকত হকব। 

১২ লসকেম্বর। আমোকের বন্ধুর এেলট গু  আকে; লতলন যতই েল্পনোর চীন চীন গো 

েরুন নো লেন, েনকনো পথ লভোকিন নো। সুতরোং তোৌঁকেই আমোকের িণ্ডকনর 

পোণ্ডোপকে বর  েকরলে। আমরো লযনোকন যোই তোৌঁকে সকে লটকন লনকয় যোই, এবং 

লতলন লযনোকন যোন আমরো লেেুকতই তোৌঁর সে েোল  লন। লেন্তু এেটো আেঙ্কো আকে, 

এ-রেম অলবকেেে বন্ধুে এ-পৃলথবীকত সেি সময় সমোেৃত হয় নো। হোয়! এ-

সংসোকর েুসুকম েণ্টে, েিোনোকথ েিঙ্ক এবং বন্ধুকে লবকেে আকে—লেন্তু ভোলর্েস 

আকে! 

১৫ লসকেম্বর। সেোভয় লথকয়টোকর “র্কণ্ডোলিয়োসগ” নোমে এেলট র্ীলতনোটে 

অলভনয় লেনকত লর্কয়লেিুম। আকিোকে সংর্ীকত লসৌেকযগ ব গলবনেোকস েৃকেে নৃকতে 

হোকসে লেৌতুকে মকন হি এেটো লেো্ েল্পনোরোকেে আলে। মোকঝ এে অংকে 

অকনেগুলি নতগে-নতগেীকত লমকি নৃতে আকে; আমোর মকন হি লযন হেোৎ 

এেসমকয় এেটো উন্মোেের লযৌবকনর বোতোকস পৃলথবী েুক  নরনোরীর এেটো 

উিটপোিট লিউ উকেকে—তোকত আকিোে এবং ব গেটো, সংর্ীত এবং উৎেুল্ল 

নয়কনর উজ্জ্বি হোলস সহর ভেীকত চীন োলরলেকে লেেকর প কে। 
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১৬ লসকেম্বর। আে আমোকের র্ৃহস্বোমীর েুমোরী েনেো আমোর েতেগুলি 

পুরোতন পূবগশ্রুত সুর লপয়োকনোয় বোেোলেকিন; তোই শুকন আমোর র্ৃহ মকন প কত 

িোর্ি। লসই ভোরতবকিগর লরৌেোকিোলেত প্রোতুঃেোি, মুক্ত বোতোয়ন, অবেোহত 

আেোে এবং লপয়োকনো যকন্ত্র এই স্বেবহ পলরলচীন ত সংর্ীতধ্বলন।  

১৭ লসকেম্বর।  লয দুভগোর্োর েীতকেোতগো আমরো বহন  েকর েকর লব োলে 

ইলণ্ডয়ো আলপস লযোকর্ লস আমোকের এেলট পত্র লিকনকে—আমরোই লয তোর 

র্োত্রবস্ত্রলট সংগ্রহ েকর একনলে লস- লবিকয় পত্রকিনে লনকের েৃঢ়লবেোস 

প্রেোে েকরকে;  তোর সকে ‘ ভ্রমক্রকম’  বকি এেটো েে লযোর্ েকর 

লেকয়লেি।  এেটো সকন্তোকির লবিয় এই,  যোর েম্বি লনকয়লেিুম এটো তোর 

নয়।  ভ্রমক্রকম দুবোর এেেকনর র্রম েোপ  লনকি ভ্রম সপ্রমো  েরো লেেু েলেন 

হত।  

১৯ লসকেম্বর। এনোকন রোস্তোয় লবলরকয় সুন আকে। সুের মুন লচীন োকন প কবই। 

শ্রীযুক্ত লেেোনুরোর্ যলে পোকরন লতো আমোকে িমো েরকবন। নবনীর মকতো সুকেোমি 

শুভ্র রকের উপকর এেনোলন পোতিো টেুটকুে লেোৌঁট, সুর্লেত নোলসেো এবং 

েীষগপল্লবলবলেষ্ট লনমগি নীিকনত্র—লেকন প্রবোসদুুঃন েূর হকয় যোয়। শুভোনুযেোয়ীরো 

েলঙ্কত এবং লচীন লন্তত হকবন, লপ্রয় বয়কসেরো পলরহোস েরকবন লেন্তু এ-েথো আমোকে 

স্বীেোর েরকতই হকব সুের মুন আমোর সুের িোকর্। সুের হওয়ো এবং লমষ্ট েকর 

হোসো মোনুকির লযন এেলট পরমোশ্চযগ িমতো। লেন্তু দুুঃকনর লবিয় আমোর ভোর্েক্রকম 

ঐ হোলসটো একেকে লেেু বোহুিেপলরমোক  লপকয় থোলে। অকনে সমকয় রোেপকথ 

লেোকনো নীিনয়নো পোন্থরম ীর সমু্মনবতগী হবোমোত্র লস আমোর মুকনর লেকে লচীন কয় 

আর হোলস সংবর  েরকত পোকর নো। তনন তোকে লেকে বকি লেকত ইেো েকর, 

“সুেরী, আলম হোলস ভোকিোবোলস বকট, লেন্তু এতটো নয়। তো েো ো লবম্বোযরসংিগ্ন 

হোলস যতই সুলমষ্ট লহোে নো লেন, তোকরো এেটো যুলক্তসংর্ত েোর  থোেো চীন োই; 

েোর , মোনুি লেবিমোত্র লয সুের তো নয়, মোনুি বুলিমোন েীব। লহ নীিোব্জনয়কন, 

আলম লতো ইংকরকের মকতো অসভে নোকটো েুলতগ এবং অসংর্ত িম্বো যুচীন ুলন টলুপ পলর 

লন, তকব হোকসে েী লেকন? আলম সশু্রী লে েুশ্রী লস-লবিকয় লেোকনো প্রসে উিোপন 

েরো রুলচীন লবরুি লেন্তু এটো আলম লেোর েকর বিকত পোলর লবদ্রুকপর তুলি লেকয় 
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লবযোতোপুরুি আমোর মুনমণ্ডি অলঙ্কত েকরন লন। তকব যলে রেটো েোকিো এবং 

চীন ুিগুকিো লেেু িম্বো লেকন হোলস পোয়, তো হকি এই পযগন্ত বিকত পোলর, প্রেৃলতকভকে 

হোসেরস সম্বকন্ধ অদ্ভতু রুলচীন কভে িলিত হয়। লতোমরো যোকে ‘লহউমোর’  বি, আমোর 

মকত েোকিো রকের সকে তোর লেোকনো েোযগেোর -সম্বন্ধ লনই। লেকনলে বকট, 

লতোমোকের লেকে মুকন েোলি লমকন েোলি লসকে নৃতের্ীত েরো এেটো লেৌতুকের 

মকযে র্ ে হকয় থোকে। লেন্তু, েনে-কেলেলন, লসটো আমোর েোকে লনতোন্ত হৃেয়হীন 

ববগরতো বকি লবোয হয়।” 

২২ লসকেম্বর। আে সন্ধেোর সময় লর্োটোেতে বোংিো র্োন র্োওয়ো লর্ি। তোর 

মকযে গুলট দুই-লতন এনোনেোর লশ্রোত্রীর্  লবকেি পেে েকরকেন। আেো েলর, লসটো 

লেবিমোত্র লমৌলনে ভেতো নয়। তকব চীন ো েে বকিকেন—ইতেোলে। 

২৩ লসকেম্বর। আেেোি সমস্ত লেনই প্রোয় লেলনসপত্র লেকন লেোেোকন 

লেোেোকন ষুকর লেকট যোকে। বোল  লেকর একিই আমোর বন্ধু বকিন, একসো লবশ্রোম 

েলর লর্। তোর পকর নুব সমোকরোকহ লবশ্রোম েরকত যোই। েয়নর্ৃকহ প্রকবে েকর 

বোন্ধবলট অনলতলবিকম্ব েযেোতি আশ্রয় েকরন, আলম পোেগবতগী এেলট সুর্ভীর 

লেেোরোর মকযে লনমগ্ন হকয় বলস। তোর পকর, লেোকনো লবকেেী েোবেগ্রন্থ পোে েলর, 

নো হয়, দু-েকন লমকি ের্কতর যত লেেু অতিস্পেগ লবিয় আকে, লেনকত লেনকত 

তোর মকযে তলয় অন্তযগোন েলর। আেেোি এইভোকব এতই অলযে লবশ্রোম েরলে লয, 

েোকের অবেোে লতিমোত্র থোকে নো। িলয়ংরূকম ভেকিোকেরো র্ীতবোেে সেোিোপ 

েকরন, আমরো তোর সময় পোই লন, আমরো লবশ্রোকম লনযুক্ত। েরীররিোর েকনে 

সেকি লেয়ৎেোি মুক্ত বোয়ুকত ভ্রম োলে েকর থোকেন, লস হকতও আমরো বলিত, 

আমরো এত অলযে লবশ্রোম েকর থোলে। রোত দুকটো বোেি, আকিো লনলবকয় লেকয় 

সেকিই আরোকম লনেো লেকে, লেবি আমোকের দুই হতভোকর্ের ষুকমোবোর অবসর 

লনই, আমরো তনকনো অতেন্ত দুরূহ লবশ্রোকম বেস্ত। 

২৫ লসকেম্বর। আে এনোনেোর এেলট লেোকটোনোকটো এক লসলবেন লেনকত 

লর্কয়লেিুম। শুনিুম, এটো পেোলরস এক লসলবেকনর অতেন্ত সুিভ এবং সংলিপ্ত 

লদ্বতীয় সং্র । লসনোকন লচীন ত্রেোিোয় প্রকবে েকর, েোকরোিু েুেরোৌঁ নোমে এেেন 

লবনেোত েরোলস লচীন ত্রের-রলচীন ত এেলট বসনহীনো মোনবীর েলব লেনিুম। আমরো 
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প্রেৃলতর সেি লেোভোই লেলন, লেন্তু মকতগের এই চীন রম লসৌেকযগর উপর, েীব-

অলভবেলক্তর এই সবগকেি েীলতগনোলনর উপর, মোনুি স্বহকস্ত এেলট লচীন র-অন্তরোি 

লটকন লরকন লেকয়কে। এই লেহনোলনর লেগ্ধ শুভ্র লেোমিতো এবং প্রকতেে সুেোম 

সুলনপু  ভলেমোর উপকর অসীম সুেকরর সযত্ন অেুলির সেেস্পেগ লেনো যোয় লযন। 

এ লেবিমোত্র লেকহর লসৌেযগ নয়, যলেও লেকহর লসৌেযগ লয বক ো সোমোনে এবং 

সোযুেকনর উকপি ীয় তো বিকত পোলর লন—লেন্তু একত আরও অকনেনোলন র্ভীরতো 

অকে। এেলট প্রীলতরম ীয় সুকেোমি নোরী-প্রেৃলত, এেলট অমরসুের মোনবোত্মো 

এর মকযে বোস েকর, তোরই লেব্য িোব ে এর সবগত্র উদ্ভোলসত। েূর লথকে চীন লেকতর 

মকতো লসই অলনবগচীন নীয় লচীন ররহসেকে লেকহর স্ফলটে-বোতোয়কন এেটনুোলন লযন 

লেনো লর্ি। 

২৭ লসকেম্বর। আে িোইসীয়ম নোটেেোিোয় লর্কয়লেিুম। ্ট-রলচীন ত “ব্রোইে 

অে িোমোরমুর” উপনেোস নোটেোেোকর অলভনীত হকয়লেি। লবনেোত অলভকনতো 

আলভগং নোয়ে লসকেলেকিন। তোৌঁর উচ্চোর  অস্পষ্ট এবং অেভেী অদ্ভতু। তৎসকেও 

লতলন েী এে নোটেকেৌেকি ক্রমে েেগেকের হৃেকয় সম্প ূগ আলযপতে ্থলোপন েরকত 

পোকরন। 

আমোকের সমু্মনবতগী এেলট বোকক্স দুলট লমকয় বকস লেি। তোর মকযে এেলট 

লমকয়র মুন রেভুলমর সমস্ত েেগকের লচীন ত্ত এবং দুরলবন আেৃষ্ট েকরলেি। লননুৌঁত 

সুের লেোকটো মুননোলন, অল্প বয়স, েীষগ লব ী লপকে ঝুিকে, লবেভূিোর আ ম্বর 

লনই। অলভনকয়র সময় যনন সমস্ত আকিো লনলবকয় লেকয় লেবি লস্টকের আকিো 

্বলিলেি এবং লসই আকিো লস্টকের অনলতেূরবতগী তোর আযনোলন মুকনর উপর একস 

পক লেি—তনন তোর আকিোলেত সুেুমোর মুকনর লরনো এবং সুভলেম গ্রীবো 

অন্ধেোকরর উপর চীন মৎেোর লচীন ত্র রচীন নো েকরলেি। লহসতিীরো আমোকে পুনশ্চ মোেগনো 

েরকবন—অলভনয়েোকি লসলেকে আমোর েৃলষ্ট বি হকয়লেি। লেন্তু দুরলবন েিোটো 

আমোর আকস নো। লনিগজ্জ স্পযগোর সলহত পরস্পকরর প্রলত অসংকেোকচীন  দুরলবন 

প্রকয়োর্ েরো লনতোন্ত রূঢ় মকন হয়। 
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২ অকটোবর। এেলট গুেরোলটর সকে লেনো হি। ইলন ভোরতবিগ লথকে সমস্ত 

পথ েোহোকের লেকে চীন ক  একসকেন। তনন েীকতর সময়। মোে-মোংস নোন নো। 

সকে লচীন ৌঁক , শুষ্ক েি প্রভৃলত লেেু লেি এবং েোহোে লথকে েোেসবলে লেেু সংগ্রহ 

েরকতন। ইংকরলে অলত সোমোনে েোকনন। র্োকয় েীতবস্ত্র অলযে লনই। িণ্ডকন ্থলোকন 

্থলোকন উলদ্ভে লভোেকনর লভোেনেোিো আকে, লসনোকন েয় লপলনকত তোৌঁর আহোর 

সমোযো হয়। লযনোকন যো লেেু েষ্টবে জ্ঞোতবে লবিয় আকে সমস্ত অনুসন্ধোন েকর 

লব োন। বক ো বক ো লিোকের সকে অসংকেোকচীন  সোিোৎ েকরন। েী রেম েকর 

েথোবোতগো চীন কি বিো েক্ত। মকযে মকযে েোলেগনোি মেোলনকের সকে যমগোকিোচীন নো েকর 

আকসন। ইলতমকযে এক লসলবেকনর সময় পেোলরকস দুই মোস যোপন েকর একসকেন 

এবং অবসরমকতো আকমলরেোয় যোবোর সংেল্প েরকেন। ভোরতবকিগ এৌঁকে আলম 

েোনতুম। ইলন বোংিো লেিো েকর অকনে ভোকিো বোংিো বই গুেরোলটকত তরেমো 

েকরকেন। এৌঁর স্ত্রীপুত্র পলরবোর লেেুই লনই। ভ্রম  েরো, লেিো েরো, এবং স্বকেেীয় 

সোলহকতের উন্নলত সোযন েরো এৌঁর এেমোত্র েোে। লিোেলট অলত লনরীহ েী গ, নবগ, 

পৃলথবীকত অলত অল্প পলরমো  ্থলোন অলযেোর েকরন। এৌঁকে লেকন আমোর আশ্চযগ 

লবোয হয়। 

৬ অকটোবর। এনকনো আমোকের প্রবোকসর সময় উত্তী গ হয় লন, লেন্তু আলম আর 

এনোকন লপকর উেলে লন। বিকত িজ্জো লবোয হয়,আমোর এনকনো ভোকিো িোর্কে নো। 

লসটো র্কবগর লবিয় নয়, িজ্জোর লবিয়—লসটো আমোর স্বভোকবর ত্রুলট। 

যনন দেলেয়ত সন্ধোন েলর তনন মকন হয় লয, য়ুকরোকপর লয ভোবটো আমোকের 

মকন েো্বলিেমোন হকয় উকেকে, লসটো লসনোনেোর সোলহতে ইলতহোস পক । লসটো 

হকে আইলেয়োি য়ুকরোপ। অন্তকরর মকযে প্রকবে নো েরকি লসটো প্রতেি েরবোর 

লেো লনই। লতন মোস, ে-মোস লেংবো ে-বৎসর এনোন লথকে আমরো য়ুকরোপীয় 

সভেতোর লেবি হোত-পো নো ো লেনকত পোই মোত্র। বক ো বক ো বোল , বক ো বোল  

েোরনোনো, নোনো আমোকের েোয়র্ো; লিোে চীন িকে লেরকে, যোকে আসকে, নুব এেটো 

সমকরোহ। লস যতই লবলচীন ত্র, যতই আশ্চযগ হে নো লেন, তোকত েেগেকে শ্রোলন্ত লেয়; 

লেবিমোত্র লবস্মকয়র উকত্তেনো লচীন ত্তকে পলরপূ গ েরকত পোকর নো বরং তোকত মনকে 

সবগেো লবলিপ্ত েরকত থোকে। 
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অবকেকি এই েথো মকন আকস—আেো ভোকিো লর বোপু, আলম লমকন লনলে তুলম মস্ত 

েহর, মস্ত লেে, লতোমোর িমতো এবং ঐেকযগর সীমো লনই। অলযে প্রমোক র 

আবেেেতো লনই। এনন আলম বোল  লযকত পোরকি বোৌঁলচীন । লসনোকন আলম সেিকে 

লচীন লন, সেিকে বুলঝ; লসনোকন সমস্ত বোহেোবর  লভে েকর মনুিেকের আস্বোে সহকে 

পোই। সহকে উপকভোর্ েরকত পোলর, সহকে লচীন ন্তো েরকত পোলর, সহকে 

ভোকিোবোসকত পোলর। লযনোকন আসি মোনুিলট আকে লসনোকন যলে অবোকয লযকত 

পোরতুম, তো হকি লবকেকেও আপনোর স্বেোতীয়কে লেকন এ ্থলোনকে আর প্রবোস 

বকি মকন হত নো। লেন্তু এনোকন একস লেলন লেবি ইংকরে, লেবি লবকেেী, তোকের 

চীন োিচীন িন যরনযোরন যো লেেু নূতন লসইকটই লেবি ক্রলমে চীন কি পক , যো 

লচীন রকেকি পুরোতন লসটো িোেো পক  থোকে; লসই েকনে একের সকে লেবি পলরচীন য় 

হকত থোকে লেন্তু প্র য় হয় নো। 

এইনোকন েথোমোিোর এেটো র্ল্প মকন প কে।— 

এেটো চীন তুর েৃর্োি এেলেন এে সুলবজ্ঞ বেকে আহোকর লনমন্ত্র  েকরলেি। 

বে সভোয় লর্কয় লেকন বক ো বক ো থোিো সুলমষ্ট লিহে পেোকথগ পলরপূ গ। প্রথম লেষ্ট-

সম্ভোিক র পর েৃর্োি বিকি, “ভোই, এস আরম্ভ েকর লেওয়ো যোে।” বকিই 

তৎি োৎ অবিীিোক্রকম লিহন েরকত প্রবৃত্ত হি। বে তোর েীষগ চীন িু লনকয় থোিোর 

মকযে যতই লেোের মোকর মুকন লেেুই তুিকত পোকর নো। অবকেকি লচীন ষ্টোয় লনবৃত্ত হকয় 

স্বোভোলবে অটি র্োম্ভীকযগ সকরোবরেূকি যেোকন লনমগ্ন হি। েরৃ্োি লবোয েলর মোকঝ 

মোকঝ েটোিপোত েকর বিলেি, “ভোই, নোে নো লয। এ লেবি লতোমোকে লমথেো 

েষ্ট লেওয়োই হি। লতোমোর লযোর্ে আকয়োেন হয় লন।” বে লবোয েলর মোথো লনক  

উত্তর লেকয়লেি, “আহো লস েী েথো। রন্ধন অলত পলরপোলট হকয়কে। লেন্তু েরীর 

র্লতকে আে আমোর িুযো লবোয হকে নো।” পরলেন বকের লনমন্ত্রক  েৃর্োি লর্কয় 

লেকনন, িম্বো ভোৌঁক র মকযে লবলবয উপোকেয় সোমগ্রী সোেোকনো রকয়কে। লেকন লিোভ 

হয় লেন্তু তোর মকযে েৃর্োকির মুন প্রকবে েকর নো। বে অনলতলবিকম্ব িম্বচীন িু চীন োিনো 

েকর লভোেকন প্রবৃত্ত হি। েৃর্োি বোলহকরর লথকে পোত্রকিহন এবং দুকটো-এেটো 

উৎলিপ্ত নোেেনকণ্ডর স্বোেগ্রহ  েকর লনতোন্ত িুযোতুরভোকব বোল  লেকর লর্ি। 
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েোতীয় লভোকে লবকেেীর অব্থলো লসইরেম। নোেেটো উভকয়র পকি সমোন 

উপোকেয় লেন্তু পোত্রটো তেোৎ। ইংকরে যলে েৃর্োি হয় তকব তোর সুলবস্ততৃ শুভ্র 

রেতথোকির উপর উদ ষোলটত পোয়সোন্ন লেবি চীন কি েেগন েকরই আমোকের 

িুলযতভোকব চীন কি আসকত হয়, আর আমরো যলে তপস্বী বে হই, তকব আমোকের 

সুর্ভীর পোথকরর পোত্রটোর মকযে েী আকে েৃর্োি তো ভোকিো েকর চীন কিও লেনকত 

পোয় নো—েূর লথকে ঈিৎ ঘ্রো  লনকয়ই তোকে লেরকত হয়। 

প্রকতেে েোলতর অতীত ইলতহোস এবং বোলহেে আচীন োরবেবহোকর তোর লনকের 

পকি সুলবযো, লেন্তু অনে েোলতর পকি বোযো। এই েনে ইংকরেসমোে যলেও বোহেত 

সোযোর সমকি উদ ষোলটত লেন্তু আমরো চীন িুর অগ্রভোটেুুকত তোর দুই-চীন োর লেোৌঁটোর 

স্বোে পোই মোত্র, িুযো লনবৃলত্ত েরকত পোলর লন। সবগেোতীয় লভোে লেবি সোলহতে-

লিকত্রই সম্ভব। লসনোকন যোর িম্বো চীন ি ুলস-ও বলিত হয় নো, যোর লিোিলেহ্বো লস-

ও পলরতৃপ্ত হয়। 

েোর টো সোযোর ত হৃেয়গ্রোহী লহোে বো নো লহোে এনোনেোর লিোকের সকে 

লহৌ-ে-ুয়ু-েু বকি, হোৌঁ েকর রোস্তোয় ষোকট পযগটন েকর, লথকয়টোর লেকন, লেোেোন 

ষুকর, েিেোরনোনোর তথে লন গয় েকর—এমন লে, সুের মুন লেকন আমোর শ্রোলন্ত 

লবোয হকয়কে। 

অতএব ল্থলর েকরলে এনন বোল  লেরব। 

৭ অকটোবর। ‘ লটম স’ েোহোকে এেটো েেোলবন ল্থলর েকর আসো লর্ি। পরশু 

েোহোে েো কব। 

৯ অকটোবর। েোহোকে ওেো লর্ি। এবোকর আলম এেো। আমোর সেীরো লবকিকত রকয় 

লর্কিন। আমোর লনলেগষ্ট েেোলবকন লর্কয় লেলন লসনোকন এে েকি চীন োরেকনর থোেবোর 

্থলোন; এবং আর-এেেকনর লেলনসপত্র এেলট লেোক  রোেীেৃত হকয় আকে। বোক্স-

লতোরকের উপর নোকমর সংিকগ্ন লিনো আকে ‘লবেি লসলভি সোলভগস’। বিো বোহুিে, 

এই লিনন লেকন ভোবী সেসুকনর েল্পনোয় আমোর মকন অপলরকময় আনকের 

সিোর হয় লন। ভোবিুম ভোরতবকিগর লরোকে ঝিসো শুেকনো নটনকট হো -পোেো 

অতেন্ত ঝোৌঁঝোকিো ঝুকনো অেোংকিো-ইলণ্ডয়োকনর সকে আমোকে এে েোহোকে পুকরকে। 

র্োকি হোত লেকয় বকস ভোবলে এমন সমকয় এেেন অল্পবয়্ সুশ্রী ইংকরে যুবে 
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ষকরর মকযে িুকে আমোকে সহোসেমুকন শুভপ্রভোত অলভবোেন েরকিন—মুহুকতগর 

মকযে আমোর সমস্ত আেঙ্কো েূর হকয় লর্ি। সকব পরীিোয় উত্তী গ হকয় ইলন 

ভোরতবকিগ যোত্রো েরকেন। এৌঁর েরীর ইংিণ্ডবোসী ইংকরকের স্বোভোলবে সহৃেয় 

ভেতো ভোব এনকনো সম্প ূগ অিুণ্ন রকয়কে। 

১০ অকটোবর। সুের প্রোতুঃেোি। সমুে ল্থলর। আেোে পলরষ্কোর। সূযগ উকেকে। 

লভোকরর লবিো েুয়োেোর মকযে লেকয় আমোকের েোন লেে লথকে অল্প অল্প তীকরর 

লচীন হ্ন লেনো যোকে। অকল্প অকল্প েুয়োেোর যবলনেো উকে লর্কয় ওয়োইট দ্বীকপর 

পোবগতে তীর এবং লভট্ র েহর ক্রকম ক্রকম প্রেোলেত হকয় প ি। 

এ েোহোকে বক ো লভ । লনলরলবলি লেোক  লচীন ৌলে লটকন লয এেট ুলিনব তোর 

লেো লনই, সুতরোং সমু্মকন যো লেেু লচীন োকন পক  তোই লচীন কয় লচীন কয় লেলন। 

ইংকরে লমকয়র লচীন োন লনকয় আমোকের লেকের লিোে প্রোয়ই েোট্টো েকর, 

লব োকির লচীন োকনর সকে তোর তুিনো েকর থোকে। লেন্তু এমন সবগেোই লেনো যোয়, 

তোরোই যনন আবোর লবকিকত আকস তনন স্বকেকের হলর নয়কনর েথোটো আর বক ো 

মকন েকর নো। যতি  েূকর আলে লেোকনো বোিোই লনই, লেন্তু িিেপকথ প্রকবে 

েরকিই ইংকরে সুেরীর েৃলষ্ট আমোকের অভেোকসর আবর  লবি েকর অন্তকরর 

মকযে প্রকবে েকর। ইংকরে সুনয়নোর লচীন োন লমষমুক্ত নীিোেোকের মকতো পলরষ্কোর, 

হীরকের মকতো উজ্জ্বি এবং ষন পল্লকব আেন্ন, তোকত আকবকের েোয়ো লনই। এমন 

ভোরত-সন্তোন আমোর েোনো আকে লয নীিকনকত্রর েোকেও অলভভূত এবং 

হলর নয়কেও লেেুকতই উকপিো েরকত পোকর নো। েৃষ্ণ লেেপোেও লস মূকঢ়র পকি 

বন্ধন এবং েনেেুন্তিও সোমোনে েৃঢ় নয়। 

সংর্ীত সম্বকন্ধও লেনো যোয়, পূকবগ লয ইংকরলে সংর্ীতকে পলরহোস েকর 

আনেিোভ েরো লর্কে, এনন তোর প্রলত মকনোকযোর্ েকর তকতোলযে লবলে 

আনেিোভ েরো যোয়। এনন অভেোসক্রকম য়ুকরোপীয় সংর্ীকতর এতটুেু আস্বোে 

পোওয়ো লর্কে যোর লথকে লনকেন এইটেুু লবোঝো লর্কে লয যলে চীন চীন গো েরো যোয় তো 

হকি য়ুকরোপীয় সংর্ীকতর মকযে লথকে পলরপূ গ রস পোওয়ো লযকত পোকর। আমোকের 

লেেী সংর্ীত লয আমোর ভোকিো িোকর্ লস-েথোর লবকেি উকল্লন েরো বোহুিে। অথচীন  

দুকয়র মকযে লয সম্প ূগ েোলতকভে আকে তোর আর সকেহ লনই।  
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১৩ অকটোবর। এেলট রম ী র্ল্প েকরলেকিন, লতলন পূকবগেোর লেো্ এে 

সমুেযোত্রোয় েোকপ্তন অথবো লেোকনো লেোকনো পুরুিযোত্রীর প্রলত েলেন পলরহোস ও 

উৎপী ন েরকতন—তোর মকযে এেটো হকে লচীন ৌলেকত লপন েুলটকয় রোনো। শুকন 

আমোর লতমন মেোও মকন হি নো এবং লসই সেি লবকেি অনুর্ৃহীত পুরুিকের 

্থলিোলভলিক্ত হকতও এেোন্ত বোসনোর উকেে হি নো। লেনো যোকে, এনোকন পুরুিকের 

প্রলত লমকয়রো অকনেটো েূর পযগপ্ত রূঢ়োচীন র  েরকত পোকরন। লযমন বোিকের েোে 

লথকে উপেব অকনে সময় আকমোেেনে িীিোর মকতো মকন হয় স্ত্রীকিোেকের 

অতেোচীন োকরর প্রলতও পুরুকিরো লসইরেম লেহময় উকপিো প্রেেগন েকর, এবং অকনে 

সময় লসটো ভোকিো বোকস। পুরুিকের মুকনর উপকর রূঢ় সমোকিোচীন নো শুলনকয় লেওয়ো 

স্ত্রীকিোেকের এেটো অলযেোকরর মকযে। লসই িষুর্লত তীব্রতোর দ্বোরো তোৌঁরো পুরুকির 

লশ্রততোলভমোন লবি েকর লর্ৌরব অনুভব েকরন। সোমোলেে প্রথো এবং 

অলনবোযগেোর বেত নোনো লবিকয় লতলন পুরুকির অযীন বকিই লিৌলেেতো এবং 

লেষ্টোচীন োর সম্বকন্ধ অকনে সমকয় তোৌঁরো পুরুিকের িঙ্ঘন েকর আনকে পোন। 

েোযগকিকত্র লযনোকন প্রলতকযোলর্তো লনই লসনোকন দুবগি লেলিৎ দুরন্ত এবং সবি 

সম্প ূগ সলহষু্ণ এটো লেনকত মে হয় নো। বিোলভমোনী পুরুকির পকি এ এেটো 

লেিো। অবিোর দুবগিতো পুরুকির ইেোকতই বি প্রোপ্ত হকয়কে, এই েনে লয-পুরুকির 

লপৌরুি আকে স্ত্রীকিোকের উপেব লস লবনো লবকেোকহ আনকের সলহত সহে েকর, 

এবং সলহষু্ণতোয় তোর লপৌরুকিরই চীন চীন গো হকত থোকে। লয লেকের পুরুকিরো েোপুরুি 

তোরোই লনিগজ্জভোকব পুরুি-পূেোকে পুরুকির প্রো প  লসবোকেই স্ত্রীকিোকের সকবগোচ্চ 

যমগ বকি প্রচীন োর েকর; লসই লেকেই লেনো যোয় স্বোমী লরক্তহকস্ত আকর্ আকর্ যোকে 

আর স্ত্রী তোর লবোঝোলট বহন েকর লপেকন চীন কিকে, স্বোমীর েি েোস্টগক্লোকস চীন ক  যোত্রো 

েরকে আর েতেগুলি েক োসক ো লষোমটোচ্চন্ন স্ত্রীর্ কে লনেকশ্র ীকত পুকর লেওয়ো 

হকয়কে, লসই লেকেই লেনো যোয় আহোকর লবহোকর বেবহোকর সেি লবিকয়ই সুন এবং 

আরোম লেবি পুরুকির, উলেষ্ট ও উদৃ্বত্ত লেবি স্ত্রীকিোকের, তোই লনকয় লবহোয়ো 

েোপুরুকিরো অসংকেোকচীন  লর্ৌরব েকর থোকে এবং তোর লতিমোত্র বেতেয় হকি 

লসটোকে তোরো নুব এেটো প্রহসকনর লবিয় বকি জ্ঞোন েকর। স্বভোবদুবগি সুেুমোর 
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স্ত্রীকিোেকের সবগপ্রেোর আরোমসোযন এবং েষ্টিোষকবর প্রলত সযত্ন মকনোকযোর্ লয 

েলেনেোয় বলিত পুরুিকের এেলট স্বভোবলসি গু  হওয়ো উলচীন ত এ তোরো েল্পনো 

েরকত পোকর নো—তোরো লেবি এইটেুুমোত্র েোকন েোসনভীতো লেহেোলিনী রম ী 

তোকের চীন রক  দতি লিপন েরকব, তোকের বেকন অন্ন েুলর্কয় লেকব, তোকের তপ্ত 

েকিবকর পোনোর বেেন েরকব, তোকের আিসেচীন চীন গোর আকয়োেন েকর লেকব, পলঙ্কি 

পকথ পোকয় েকুতো লেকব নো, েীকতর সময় র্োকয় েোপ  লেকব নো, লরৌকের সময় 

মোথোয় েোতো লেকব নো, িুযোর সময় েম েকর নোকব, আকমোকের সময় যবলনেোর 

আ োকি থোেকব এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রেৃলতর মকযে লয আকিোে আনে লসৌেযগ 

স্বো্থলে আকে তোর লথকে বলিত হকয় থোেকব। স্বোথগপরতো পৃলথবীর সবগত্রই আকে লেন্তু 

লনিগজ্জ লনুঃসংকেোচীন  স্বোথগপরতো লেবি লসই লেকেই আকে লযকেকে পুরুকিরো লিোকিো 

আনো পুরুি নয়। 

লমকয়রো আপনোর লেহপরোয়  সহৃেয়তো লথকে পুরুকির লসবো েকর থোকে 

এবং পুরুকিরো আপনোর উেোর দুবগিবৎসিতো লথকে স্ত্রীকিোকের লসবো েকর থোকে; 

লযকেকে স্ত্রীকিোকেরো লসই লসবো পোয় নো, লেবি লসবো েকর, লসকেকে তোরো 

অপমোলনত এবং লসকেেও িক্ষ্মীেো ো। 

লেন্তু েথোটো হলেি স্ত্রীকিোকের লেৌরোত্মে সম্বকন্ধ। লর্োিোকপর লয-েোরক  েোৌঁটো 

থোেো আবেেে, লযনোকন স্ত্রী পুরুকি লবকেে লনই লসনোকন স্ত্রীকিোকেরও লসই েোরক  

প্রনরতো থোেো চীন োই, তীক্ষ্ম েথোয় মমগকেে েরবোর অভেোস অবিোর পকি অকনে 

সমকয়ই েোকে িোকর্। 

আমোকের লর্োিোপগুলিই লে একেবোকর লনষ্কণ্টে? লেন্তু লস-লবিকয় সমলযে 

সমোকিোচীন নো েরকত লবরত থোেো লর্ি। 

১৪ অকটোবর। লেব্রোল্টোর লপৌৌঁেকনো লর্ি। মুিিযোরোয় বৃলষ্ট হকে। 

আে লেনোর-কটলবকি এেটো লমোটো আেুি এবং েুকিো লর্োৌঁেওআিো প্রেোণ্ড 

লেোয়োন লর্োরো তোর সুেরী পোেগবলতগনীর সকে ভোরতবিগীয় পোনোওআিোর র্ল্প 

েরলেি। সুেরী লেলিৎ নোলিকের নোলেস্বকর বিকিন—পোনোওআিোরো রোকত্র পোনো 

টোনকত টোনকত ষুকমোয়। লেোয়োন লিোেটো বিকি, তোর এেমোত্র প্রলতলবযোন িোলথ 
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লেংবো িোলে। পোনো-আকেোিন সম্বকন্ধ এইভোকব আকেোিন চীন িকত িোর্ি। আমোর 

বুকে হেোৎ লযন এেটো তপ্ত েূি লবৌঁযি। এইভোকব যোরো স্ত্রীপুরুকি েকথোপেথন েকর 

তোরো লয অেোতকর এেসময় এেটো লেলে দুবগি মোনব-লব ম্বনোকে ভবপোকর 

িোলথকয় লেকি লেকব তোর আর লবলচীন ত্র েী? আলমও লতো লসই অপমোলনত েোকতর 

লিোে, আলম লেো্ িজ্জোয় লেো্ সুকন একের সকে এে লটলবকি বকস নোই এবং 

এেকত্র েকন্তোন্মীিন েলর। েরীকরর সমস্ত রোর্ েণ্ঠ পযগন্ত এি লেন্তু এেটো েথোও 

বহু লচীন ষ্টোকত লস-েোয়র্োয় একস লপৌৌঁেি নো। লবকেিত ওকের ঐ ইংকরলে ভোিোটো 

বক োই লবেোতীয়—মনটো এেট ু লবচীন লিত হকয় লর্কিই ও-ভোিোটো মকনর মকতো 

েোয়েো েকর উেকত পোলর লন। তনন মোথোর চীন তুলেগে হকত রোকেের বোংিো েথো চীন োে-

নো ো লমৌমোলের মত মুনদ্বোকর লভ  েকর েুকট আকস। ভোবিুম এত উতিো হকয় 

উেকি চীন িকব নো, এেট ুেোণ্ডো হকয় দুকটো-চীন োরকট বেোের শুি ইংকরলে েথো মোথোর 

মকযে গুলেকয় লনই। ঝর্ ো েরকত লর্কি লনকেন ভোিোটো ভোকিো হওয়ো চীন োই। 

তনন মকন মকন লনেলিলনত মকতো ভোবটো ইংকরলেকত রচীন নো েরকত িোর্িুম   

েথোটো লেে বকট মেোয়, পোনোওআিো মোকঝ মোকঝ রোকত্র িুিকি অতেন্ত 

অসুলবযো হয়। লেহযোর  েরকিই এমন েতেগুকিো সহে েরকত হয় এবং লসই 

েনেই খ্রীেীয় সলহষু্ণতোর প্রকয়োেন ষকট। এবং এইরূপ সমকয়ই ভেোভকের পলরচীন য় 

পোওয়ো যোয়। 

লয লিোে লতোমোর আষোকতর প্রলতকেোয লনকত একেবোকরই অিম, নপ েকর 

তোর উপকর িোলথ লতোিো চীন ূ োন্ত েোপুরুিতো; অভেতোর লচীন কয় লবলে। 

আমরো েোতটো লয লতোমোকের লচীন কয় দুবগি লসটো এেটো প্রোেৃলতে সতে—লসই 

আমোকের অস্বীেোর েরবোর লেো লনই। লতোমোকের র্োকয়র লেোর বকডো লবলে—

লতোমরো ভোলর পোকিোয়োন। 

লেন্তু লসইকটই লে এত র্কবগর লবিকয় লয, মনুিেেকে তোর লনকচীন  আসন লেওয়ো 

হকব? 

লতোমরো বিকব-কেন, আমোকের আর লে লেোকনো লশ্রততো লনই? 

থোেকতও পোকর। তকব, যনন এেেন অল্থলেেগর অযগ-উপবোসী েলরকের লরক্ত 

উেকরর উপকর িোলথ বলসকয় েোও এবং তৎসম্বকন্ধ রম ীকের সকে লেৌতুেোিোপ 
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ের এবং সুেুমোরীর্ ও তোকত লবকেি লবেনো অনুভব েকরন নো, তনন লেেুকতই 

লতোমোকের লশ্রত বকি েোহর েরো যোয় নো। 

লবচীন োরোর অপরোয েী লেনো যোে। লভোকরর লবিো অযগোেকন লবলরকয়কে, সমস্ত 

লেন লনকটকে। হতভোর্ে আর দুকটো পয়সো লবলে উপোেগন েরবোর আেোয় রোকত্রর 

লবশ্রোমটো লতোমোকে দু-চীন োর আনোয় লবলক্র েকরকে। লনতোন্ত র্লরব বকিই তোর এই 

বেবসোয়, বক োসোকহবকে েেোবোর েকনে লস ি যন্ত্র েকর লন। 

এই বেলক্ত রোকত্র পোনো টোনকত টোনকত মোকঝ মোকঝ ষুলমকয় পক —এ লেোিটো 

তোর আকে বিকতই হকব। 

লেন্তু আমোর লবোয হয় এটো মোনবেোলতর এেটো আলেম পোকপর েি। যকন্ত্রর 

মকতো বকস বকস পোনো টোনকত লর্কিই আেকমর সন্তোকনর লচীন োকন ষুম আসকবই। 

সোকহব লনকে এেবোর পরীিো েকর লেনকত পোকরন। 

এে ভৃকতের দ্বোরো েোে নো লপকি লদ্বতীয় ভৃতে রোনো লযকত পোকর, লেন্তু লয 

েোপুরুি তোকে িোলথ মোকর লস লনকেকে অপমোন েকর, েোর  তননই তোর এেলট 

প্রলতিোলথ প্রোপে হয়—লসটো প্রকয়োর্ েরবোর লিোে লেউ হোকতর েোকে উপল্থলত লনই, 

এইটেুুমোত্র প্রকভে। 

লতোমরো অবসর লপকিই আমোকের বকি থোে লয, লতোমোকের মকযে যনন 

বোিেলববোহ প্রভৃলত সোমোলেে েুপ্রথো প্রচীন লিত তনন লতোমরো রোেেতকন্ত্রর মকযে 

লেোকনো স্বোযীন অলযেোর প্রোলপ্তর লযোর্ে নও। 

লেন্তু তোর লচীন কয় এ-েথো সতে লয, লয-েোত লনরোপে লেকন দুবগকির েোকে 

‘লতলরয়ো’—অথগোৎ লতোমরো যোকে বকিো ‘বুলি’—আর লেোকনো বোংিো প্রলতেে লনই—

অলপ্রয় অলেষ্ট বেবহোর যোকের স্বভোবত আকস, লেবি স্বোকথগর ্থলকি যোরো নম্রভোব 

যোর  েকর, তোরো, লেোকনো লবকেেী রোেেেোসকনর লযোর্ে নয়। 

অবেে লযোর্েতো দু-রেকমর আকে—যমগত এবং েোযগত। এমন েতেগুলি ্থলি 

আকে লযনোকন শুিমোত্র েৃতেোলরতোই লযোর্েতোর প্রমো  নয়। র্োকয়র লেোকর থোেকি 

অকনে েোেই বিপূবগে চীন োলিকয় লেওয়ো যোয় লেন্তু লবকেি লবকেি েোকে লবকেি 

লবকেি উপকযোর্ী দনলতে গুক র দ্বোরোই লস েোযগবহকনর প্রেৃত অলযেোর পোওয়ো 

যোয়। 
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লেন্তু যকমগর েোসন সেে সেে লেনো যোয় নো বকি লয, যকমগর রোেে অরোেে তো 

বিো যোয় নো। এই িুে িুে লনতুরতো এবং প্রলতলেকনর ঔিতে প্রলতলেন সলিত 

হকে, এে সময় এরো লতোমোকেরই 

মোথোয় লভকে প কব। 

যলে বো আমরো সেি অপমোনই নীরকব অথবো েথলিৎ েিরব সহেোকর সহে 

েকর যোই, প্রলতেোকরর লেোকনো িমতোই যলে আমোকের নো থোকে, তবু লতোমোকের 

মেি হকব নো। 

েোর , অপ্রলতহত িমতোর েম্ভ েোতীয় চীন লরকত্রর মূি আক্রম  েকর। লয 

স্বোযীনতোলপ্রয়তোর লভলত্তর উপর লতোমোকের েোতীয় লর্ৌরব প্রলতলতত, তকি তকি 

লসই স্বোযীনতোলপ্রয়তোর লবশুিতো নষ্ট েকর। লসই েনে ইংিণ্ডবোসী ইংকরকের েোকে 

লেোনো যোয় ভোরতবিগীয় ইংকরে এেটো েোতই স্বতন্ত্র। লেবিমোত্র লবেৃত যেৃৎই 

তোর এেমোত্র েোর  নয়, যেৃকতর লচীন কয় মোনুকির আকরো উচ্চতোর অন্তলরলন্দ্রয় আকে, 

লসটোও নষ্ট হকয় যোয়। 

লেন্তু আমোর এ লবভীলিেোয় লেউ েরোকব নো। যোর দ্বোকর অর্গি লনই লস-ই অর্তেো 

লচীন োরকে সোযুভোকব যকমগোপকেে লেকত বকস; লযন লচীন োকরর পরেোকির লহকতর েনেই 

তোর রোকত্র ষুম হয় নো। 

িোলথর পলরবকতগ িোলথ লেকিই েিটো অলত েীঘ্র পোওয়ো যোয়। এই পুরোতন 

সতেলট আমোকের েোনো আকে, লেন্তু লবযোতো আমোকের সমস্ত েরীরমকনর মকযে 

লেবি রসনোর অগ্রভোর্টুেুকত বিসিোর েকরকেন। সুতরোং লহ লেোয়োন, লেলিত 

নীলত-েথো লেোকনো। 

লেোনো যোয় ভোরতবিগীকয়র লপকি যন্ত্রটোই লেেু নোরোপ হকয় আকে, এই েনে 

তোরো লপকটর উপকর ইংকরে প্রভুর লনতোন্ত ‘লপটোনগোি েীট কমট’-টেুুরও ভর সইকত 

পোকর নো। লেন্তু ইংকরকের লপকি েী রেম অব্থলোয় আকে এ-পযগন্ত েোযগত তোর 

লেোকনো পরীিোই হয় লন। 

লেন্তু লস লনকয় েথো হকে নো; লপকি লেকট লয আমোকের অপষোতমৃতুে হয় 

লসটো আমোকের িিোকটর লিনন। লেন্তু তোর পকরই সমস্ত বেোপোরটো লতোমরো লয-

রেম তুল  লেকয় উল কয় লেকত চীন োও, তোকতই আমোকের সমস্ত েোলতকে অপমোন 
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েরো হয়। তোকতই এেরেম েকর বিো হয় লয, আমোকের লতোমরো মোনুি জ্ঞোন ের 

নো। আমোকের দুকটো-চীন োরকট মোনুি লয নোমেো লতোমোকের চীন র তকি লবিুপ্ত হকয় যোয় 

লস আমোকের লপকির লেোি। লপকি যলে লেে থোেত তো হকি িোলথও লনকত, লবৌঁকচীন ও 

থোেকত এবং পুনশ্চ লদ্বতীয়বোর নোবোর অবসর লপকত। 

যো লহোে ভেনোম যোর  েকর অসহোয়কে অপমোন েরকত যোর সংকেোচীন  লবোয 

হয় নো, তোকে এত েথো বিোই বোহুিে; লবকেি লয বেলক্ত অপমোন সহে েকর দুবগি 

হকিও তোকে যনন অন্তকরর সকে ষৃ ো নো েকর থোেো যোয় নো। 

লেন্তু এেটো েথো আলম ভোকিো বুঝকত পোলর লন, ইংিকণ্ড লতো লতোমোকের এত 

লবেলহসতলি ী লমকয় আকেন, তোৌঁরো সভোসলমলত েকর লনতোন্ত অসম্পেগীয় লেংবো 

েূরসম্পেগীয় মোনবেোলতর প্রলতও েূর লথকে েয়ো প্রেোে েকরন। এই হতভোর্ে লেকে 

লসই ইংকরকের ষর লথকে লে যকথষ্ট পলরমোক  লমকয় আকসন নো যোৌঁরো উক্ত বোহুিে 

েরু রকসর লেয়েংে উপল্থলত লিকত্র বেয় েকর মকনোভোর লেলিৎ িোষব েকর লযকত 

পোকরন। বরি পুরুিমোনুকি েয়োর েৃষ্টোন্ত লেকনলে। লেন্তু লতোমোকের লমকয়রো এনোকন 

লেবি নোচীন র্োন েকরন, সুকযোর্মকত লববোহ েকরন এবং েকথোপথনেোকি সুচীন োরু 

নোলসেোর সুেুমোর অগ্রভোর্টুেু েুলিত েকর আমোকের স্বেোতীকয়র প্রলত অবজ্ঞো 

প্রেোে েকরন। েোলন নো, েী অলভপ্রোকয় লবযোতো আমোকের ভোরতবোসীকে লতোমোকের 

িিনোকের েোয়ুতকন্ত্রর লেে উপকযোর্ী েকর সৃেন েকরন লন। 

যোই লহোে, স্বর্ত উলক্ত যত ভোকিোই লহোে লস্টে েো ো আর লেোথোও 

লশ্রোতোকের ে গকর্োচীন র হয় নো। তো েো ো লয েথোগুকিো আকিপবেত মকনর মকযে 

উেয় হকয়লেি লসগুকিো লয এই লর্োৌঁেওআিো পোকিোয়োকনর লবকেি লেেু হৃেয়েম 

হত এমন আমোর লবোয হয় নো। এলেকে, বুলি যনন লবক  উেি লচীন োর তনন 

পোলিকয়কে—তোরো পূবগপ্রসে লেক  অনে েথোয় লর্কয় পক কে। মকনর লনকে লেবি 

লনকেকেই লযক েোর লেকত িোর্িুম। 

১৫ অকটোবর। েোহোকে আমোর এেলট ইংকরে বন্ধু েুকটকে। লিোেটোকে িোর্কে 

ভোকিো। অল্প বয়স, মন নুকি েথো েয়, েোকরো সকে বক ো লমকে নো, আমোর সকে 

নুব চীন ট েকর বকন লর্কে। আমোর লবকবচীন নোয় লেিটোই সব লচীন কয় মহৎ গু । 

এ েোহোকে লতনলট অকেলিয়োন েুমোরী আকেন—তোৌঁকের সকেও আমোর আিোপ 

হকয়কে। লবে সহে সরি রেকমর লিোে, লেোকনোপ্রেোর অলতলরক্ত ঝোৌঁে লনই। 
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আমোর নববন্ধু এৌঁকের প্রেংসোস্বরূকপ বকি, “They are not at all smart” বোস্তলবে, 

অকনে অল্পবয়সী ইংকরে লমকয় লেনো যোয় তোরো বক োই smart—বকডো 

লচীন োনমুকনর লনিো, বকডো নোকে মুকন েথো, বকডো নরতর হোলস, বকডো লচীন োনোকচীন োনো 

েবোব—েোকরো েোকরো িোকর্ ভোকিো, লেন্তু েোলন্তলপ্রয় সোমোনে লিোকের পকি লনতোন্ত 

শ্রোলন্তেনে। 

১৬ অকটোবর। আে েোহোকে দুলট লেোকটো লেোকটো নোটেোলভনয় হকয় লর্ি। েকির 

মকযে এেলট অলভকনত্রীকে লযমন সুের লেনকত লতলন লতমলন সেুর অলভনয় 

েকরলেকিন। 

আে অকনে রোকত্র লনরোিোয় এেিো েোৌঁল কয় েোহোকের েোটরো যকর সমুকের 

লেে লচীন কয় অনেমন্ভোকব গুনগুন েকর এেটো লেলে রোলর্ ী যকরলেিুম। তনন 

লেনকত লপিুম অকনেলেন ইংকরলে র্োন লর্কয় মকনর লভতরটো লযন অতৃপ্ত হকয় 

লেি। হেোৎ এই বোংিো সুরটো লপপোসোর েকির মকতো লবোয হি। আলম লেনিুম লসই 

সুরলট সমুকের উপর অন্ধেোকরর মকযে লয-রেম প্রসোলরত হি, এমন আর লেোকনো 

সরু লেোথোও পোওয়ো যোয় বকি আমোর মন হয় নো। আমোর েোকে ইংকরলে র্োকনর 

সকে আমোকের র্োকনর এই প্রযোন প্রকভে লেকে লয, ইংকরলে সংর্ীত মোনের্কতর 

সংর্ীত, আর আমোকের সংর্ীত প্রেোণ্ড লনেগন প্রেৃলতর অলনলেগষ্ট অলনবগচীন নীয় লবিোে-

র্ভীর সংর্ীত। েোনো ো লটোল  প্রভৃলত বক ো বক ো রোলর্ ীর মকযে লয র্োম্ভীযগ এবং 

েোতরতো আকে লস লযন লেোকনো বেলক্তলবকেকির নয়—লস লযন অেূি অসীকমর 

প্রোন্তবতগী এই সলেহীন লবেের্কতর। 

১৭ অকটোবর। লবেোকির লেকে েোহোে মোল্টো দ্বীকপ লপৌৌঁেি। েলেন দুর্গপ্রোেোকর 

লবলষ্টত অট্টোলিেোনলচীন ত তরুগুেহীন েহর। এই েেোমি পৃলথবীর এেটো অংে লযন 

বেোলয হকয় েলেন হকয় লর্কে। েূর লথকে লেকন নোবকত ইকে েকর নো। অবকেকি 

আমোর নববন্ধুর অনুকরোকয তোৌঁর সকে এেকত্র লনকব প ো লর্ি। সমুেতীর লথকে 

সুরেপকথর মযে লেকয় েীষগ ষোকটর মকতো উকেকে, তোরই লসোপোন লবকয় েহকরর 

মকযে উেিুম। অকনেগুলি র্োইে পোণ্ডো আমোকের লেৌঁকে যরকি। আমোর বন্ধু বহুেকষ্ট 

তোকের েোল কয় লেকিন। লেন্তু এেেন লেেুকতই আমোকের সে েো কি নো। বন্ধ ু

তোকে বোর বোর লঝৌঁকে লঝৌঁকে বিকিন, “চীন োই লন লতোমোকে, এেলট পয়সোও লেব 
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নো।” তবু লস সন্ধেো সোতটো পযগন্ত আমোকের সকে লিকর্ লেি। তোর পকর যনন 

তোকে লনতোন্তই তোল কয় লেকি তনন লস ম্লোনমুকন চীন কি লর্ি। আমোর তোকে লেেু 

লেবোর ইকে লেি লেন্তু সকে স্ব গমুেো েো ো আর লেেুই লেি নো। বন্ধ ু বিকিন, 

লিোেটো র্লরব সকেহ লনই লেন্তু লেোকনো ইংকরে হকি এমন েরত নো। আসকি 

মোনুি পলরলচীন ত লেোি গুরুতর হকিও মোেগনো েরকত পোকর লেন্তু সোমোনে অপলরলচীন ত 

লেোি সহে েরকত পোকর নো। 

মোল্টো েহরটো লেকন মকন হয় এেটো অপলর ত লবেৃত য়ুকরোপীয় েহর। পোথকর 

বোৌঁযোনো সরু রোস্তো এেবোর উপকর উকেকে এেবোর লনকচীন  নোমকে। সমস্তই দুর্গন্ধ 

লষৌঁিোকষৌঁলি অপলরষ্কোর। রোকত্র লহোকটকি লর্কয় লনিুম। অকনে েোম লেওয়ো লর্ি, লেন্তু 

নোেেেবে েেযগ। আহোরোকন্ত, েহকরর মকযে এেলট বোৌঁযোকনো চীন ে আকে, লসইনোকন 

বেোণ্ড বোেে শুকন রোত েেটোর সময় েোহোকে লেকর আসো লর্ি। লেরবোর সময় 

লনৌকেোওআিো আমোকের েোে লথকে নেোযে ভো োর লচীন কয় লেেু লবলে আেোকয়র 

লচীন ষ্টোয় লেি। আমোর বন্ধ ুএকের অসৎ বেবহোকর লবিম রোর্োলিত। তোকত আমোকের 

মকন প ি এবোকর িণ্ডকন প্রথম লযলেন আমরো দুই ভোই র্োল  লনকয় লবলরকয়লেিুম 

র্োক োয়োন পোৌঁচীন  লেলিং ভো োর েোয়র্োয় আমোকের েোকে বোকরো লেলিং েলেকয় 

লনকয়লেি। লস লিোেটোর তত লেোি লেি নো, লেোি আমোকেরই। আমোকের দুই 

ভোইকয়র মুকন লবোয েলর এমন লেেু লেি যো লেনকি সৎকিোকেরও েলেকয় লনকত 

হেোৎ প্রকিোভন হকত পোকর। যো লহোে মোল্টোবোসীর অসোযু স্বভোকবর প্রলত আমোর 

বন্ধুর অলতমোত্র লক্রোয লেকন এ ষটনোটো উকল্লন েরো আমোর েতগবে মকন েরিুম। 

১৮ অকটোবর। আে লেনোর-কটলবকি ‘স্মোললং’ সম্বকন্ধ লেউ লেউ লনে লনে 

েীলতগ রটনো েরলেকিন। র্বকমগটকে মোশুি েোৌঁলে লেবোর েকনে লমথেো প্রতোর ো 

েরোকে লনেো বো িজ্জোর লবিয় মকন েকর নো। অথচীন  লমথেো এবং প্রতোর োকে লয 

এর েূি ীয় জ্ঞোন েকর নো লস-েথো বিোও অনেোয়। মোনুি এমলন েীব! এেেন 

বেোলরস্টোর তোর মকক্ককির েোে লথকে পুরো লে লনকয় যলে েোে নো েকর এবং লসেকনে 

যলে লস হতভোকর্ের সবগনোে হকয় যোয় তো হকিও লেেু িজ্জো লবোয েকর নো, লেন্তু 

ঐ মকক্কি যলে তোর লেয় লের দুলট পয়সো েম লেয় তো হকি লেৌৌঁসূলির মকন লয 

ষৃ োলমলশ্রত আকক্রোকের উেয় হয় তোকে তোৌঁরো ইংকরলে েকর বকিন ‘ইলণ্ডকগ্নেন!’  
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১৯ অকটোবর। আে সেোকি েোহোে যনন লব্রলেলস লপৌৌঁেি তনন লষোর বৃলষ্ট। 

এই বৃলষ্টকত এে েি র্োইকয় বোলেকয় হোপগ লবয়োিো মেোকেোলিন লনকয় েোতো মোথোয় 

েোহোকের সমু্মকন বেকরর পকথ েোৌঁল কয় র্োনবোেনো েুক  লেকি। 

বৃলষ্ট লথকম লর্কি বন্ধুর সকে লব্রলেলসকত লবকরোকনো লর্ি। েহর েোল কয় এেটো 

লনোিো েোয়র্োয় লর্কয় লপৌৌঁেিুম। আেোে লমষোেন্ন, পোহোক  রোস্তো শুলেকয় লর্কে, 

লেবি দুই যোকরর নোিোয় মোকঝ মোকঝ েি েোৌঁল কয় আকে। রোস্তোর যোকর র্োকে চীন ক  

দুকটো নোলি-পো ইটোলিয়োন লেোেরো লের্ লপক  নোলেি; আমোকের লেকে ইেোরোয় 

লেজ্ঞোসো েরকি, লতোমরো নোকব লে? আমরো বিিুম, নো। নোলনে বোকে লেলন তোরো 

েিলবলেষ্ট এেটো লেন্ন অলিভ েোনো লনকয় একস উপল্থলত। লেজ্ঞোসো েরকি, অলিভ 

নোকব? আমরো অসম্মত হিুম। তোর পকর ইেোরোয় তোমোে প্রোথগনো েকর বন্ধুর েোে 

লথকে লেলিৎ তোমোে আেোয় েরকি। তোমোে লনকত লনকত দু-েকন বরোবর 

আমোকের সকে সকে চীন িি। আমরো পরস্পকরর ভোিো েোলন লন—আমোকের উভয় 

পকি প্রবি অেভেীদ্বোরো ভোবপ্রেোে চীন িকত িোর্ি। েনেূনে রোস্তো ক্রমে উৌঁচীন ু হকয় 

েসেকিকত্রর মকযে লেকয় বরোবর চীন কি লর্কয়কে। লেবি মোকঝ মোকঝ এে-এেটো 

লেোকটো বোল , লসনোকন েোনিোর েোকে লের্ েি শুকেোকত লেকয়কে। এে-এে 

েোয়র্োয় লেোকটো লেোকটো েোনোপথ বক্রযোরোয় এে পোে লেকয় লনকম লনকচীন  লেোথোয় 

অেৃেে হকয় লর্কে। 

লেরবোর মুকন এেটো লর্োর্থলোকন লিোেো লর্ি। এনোনেোর লর্োর নূতন রেকমর। 

অলযেোংে লর্োকরর উপর এে-এেলট লেোকটো ষর লর্ৌঁকথকে। লসই ষর পেগো লেকয় েলব 

লেকয় রলেন লেলনস লেকয় নোনো রেকম সোেোকনো, লযন মৃতুের এেটো লনিোষর—এর 

মকযে লেমন এেলট লেকিমোনুলি আকে, মৃতুেটোকে লযন যকথষ্ট নোলতর েরো হকে 

নো। 

লর্োর্থলোকনর এে েোয়র্োয় লসৌঁল  লেকয় এেটো মোলটর লনকচীন েোর ষকর নোবো লর্ি। 

লসনোকন সহর সহর ম োর মোথো অলত সেুৃঙ্খিভোকব স্তপূোেোকর সোেোকনো। আমোকের 

সকে সকেই লনলেলেন লয এেটো েঙ্কোি চীন কি লব োকে ও মুণ্ডগুকিো লেকন তোর 

আেৃলতটো মকন উেয় হি। েীবন এবং লসৌেযগ এই অসীম েীবকিোকের উপর 

এেটো লচীন লত্রত পেগো লেকি লরকনকে—লেোকনো লনতুর লেবতো যলে হেোৎ এেলেন লসই 

িোব েময় চীন মগযবলনেো সমস্ত নরসংসোর লথকে উলেকয় লেকি, তো হকি অেস্মোৎ 
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লেনকত পোওয়ো যোয় আরক্ত অযরপল্লকবর অন্তরোকি লর্োপকন বকস বকস শুষ্ক লেত 

েন্তপংলক্ত সমস্ত পৃলথবী েুক  লবদ্রূকপর হোলস হোসকে। পুকরোকনো লবিয়! পুকরোকনো 

েথো! ঐ নরেপোি অবিম্বন েকর নীলতজ্ঞ পলণ্ডকতরো অকনে লবভীলিেো প্রচীন োর 

েকরকেন, লেন্তু অকনেি  লচীন কয় লচীন কয় লেকন আমোর লেেুই ভয় হি নো। শুযু এই 

মকন হি, সীতোেুকণ্ডর লবেী গ েিলবম্ব লথকে লযমন নোলনেটো তপ্ত বোষ্প লবলরকয় 

যোয়, লতমলন পৃলথবীর েত যুকর্র েত দুলশ্চন্তো, দুরোেো, অলনেো ও লেরুঃপী ো ঐ 

মোথোর নুলিগুকিোর, ঐ লর্োিোেোর অল্থল-বুদ বুদ গুকিোর মকযে লথকে অবেোহলত 

লপকয়কে। এবং লসই সকে এও মকন হি, পৃলথবীকত অকনে েোক্তোর অকনে টোকের 

ওিুয অলবষ্কোর েকর চীন ীৎেোর েকর মরকে, লেন্তু ও িি িি লেেহীন মস্তে তৎপ্রলত 

সম্প ূগ উেোসীন, এবং েন্তমোেগনওআিোরো যতই প্রচীন ুর লবজ্ঞোপন প্রচীন োর েরকে এই 

অসংনে েন্তকশ্র ী তোর লেোকনো লনোৌঁে লনকে নো। 

যোই লহোে আপোতত আমোর লনকের েপোিেিেটোর লভতকর বোল র লচীন লের 

প্রতেোেো সির  েরকে। যলে পোওয়ো যোয় তো হকি এই নুলিটোর মকযে নোলনেটো 

নুলের উেয় হকব, আর যলে নো পোই তো হকি এই অল্থলকেোটকরর মকযে দুুঃন নোমে 

এেটো বেোপোকরর উদ্ভব হকব, লেে মকন হকব আলম েষ্ট পোলে।  

২৩ অকটোবর। সুকয়ে নোকির মকযে লেকয় চীন কিলে। েোহোকের র্লত অলত 

ম্থর।  

উজ্জ্বি উত্তপ্ত লেন। এেরেম মযুর আিকসে পূ গ আলে। য়ুকরোকপর ভোব সম্প ূগ 

েোটি। আমোকের লসই লরৌেতপ্ত শ্রোন্ত েলরে ভোরতবিগ, আমোকের লসই 

যরোপ্রোন্তবতগী পৃলথবীর অপলরলচীন ত লনভৃত নেীেিধ্বলনত েোয়োসুপ্ত বোংিো লেে, 

আমোর লসই অেমগ ে র্ৃহলপ্রয় বোিেেোি, েল্পনোলবষ্ট লযৌবন, লনকশ্চষ্ট লনরুেেম 

লচীন ন্তোলপ্রয় েীবকনর স্মলৃত এই সূযগলেরক , এই তপ্ত বোয়ুলহকল্লোকি সুেূর মরীলচীন েোর 

মকতো আমোর েৃলষ্টর সমু্মকন লেকর্ উকেকে। 

লেকের উপকর র্কল্পর বই পক লেিুম।  মোকঝ এেবোর উকে লেনিুম,  দু-

যোকর যূসরব গ বোিুেোতীর—েকির যোকর যোকর এেটু এেট ুবনঝোউ এবং 

অযগশুষ্ক তৃ  উকেকে। আমোকের েোন লেকের বোিুেোরোলের মকযে লেকয় এেেি 

আরব লশ্র ীবি উট লবোঝোই েকর লনকয় চীন কিকে। প্রনর সূযগোকিোে এবং যূসর 
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মরুভূলমর মকযে তোকের নীি েোপ  এবং সোেো পোর্ল  স্পষ্ট হকয় উকেকে। লেউ 

বো এে েোয়র্োয় বোিুেোর্হ্বকরর েোয়োয় পো েল কয় অিসভোকব শুকয় আকে, লেউ বো 

নমোে প কে, লেউ বো নোসোরজ্জু যকর অলনেুে উটকে টোনোটোলন েরকে। সমস্তটো 

লমকি নরকরৌে আরব মরুভূলমর এে নণ্ড েলবর মকতো মকন হি। 

২৪ অকটোবর। আমোকের েোহোকের লমকসস—লে লেকন এেটো নোটেেোিোর 

ভগ্নোবকেি মকন হয়। লসনোকন অলভনয়ও বন্ধ, বোকসর পকিও সুলবযো নয়। রম ীলট 

নুব তীক্ষ্মযোর—লযৌবনেোকি লনুঃসকেহ লসই তীক্ষ্মতো লেি উজ্জ্বি। যলেও এনকনো 

এর নোকে মুকন েথো, এবং অলচীন রেোত লব োিেোবকের মকতো ক্রী োচীন োতুযগ, তব ু

লেোকনো যুবে এর সকে দুকটো েথো বিবোর েুকতো অকিি  েকর নো, নোকচীন র সময় 

আহ্বোন েকর নো, আহোকরর সমকয় সযকত্ন পলরকবেন েকর নো। তোর চীন িিতোর মকযে 

শ্রী লনই, লপ্রৌঢ়তোর সকে রম ীর মুকন লয এেলট লেহময় সুপ্রসন্ন সুর্ভীর মোতৃভোব 

পলরষু্ফট হকয় ওকে তোও তোর লেেুমোত্র লেলন লন। 

২৫ অকটোবর। আে সেোিকবিো েোকনর ষর বন্ধ লেকন েরেোর সোমকন 

অকপিো েকর েোৌঁল কয় আলে। লেেুি  বোকে লবরিকেে পৃথুেকিবর লদ্বতীয় বেলক্ত 

লতোয়োকি এবং স্পঞ্জ হকস্ত উপল্থলত। ষর নোিোস হবোমোত্র লসই েন-বুি অম্লোনবেকন 

প্রথমোর্ত আমোকে অলতক্রম েকর ষকর প্রকবে েরকি। প্রথকমই মকন হি তোকে 

লেকি েুকি ষকর মকযে িুকে পল , লেন্তু েোরীলরে দ্বন্দ্বটো অতেন্ত হীন এবং রূঢ় বকি 

মকন হয়, লবে স্বোভোলবেরূকপ আকস নো। সুতরোং অলযেোর লেক  লেকয় অবোে হকয় 

েোৌঁল কয় ভোবিুম, নম্রতো গু টো নুব ভোকিো হকত পোকর লেন্তু খ্রীস্টেকন্মর ঊনলবংে 

েতোেী পকরও এই পৃলথবীর পকি অনুপকযোর্ী এবং লেনকত অকনেটো ভীরুতোর 

মকতো। এ-কিকত্র নোবোর ষকর প্রকবে েরকত যতটো লেকের ততটো সংগ্রোকমর েরেোর 

লেি নো। লেন্তু প্রোতুঃেোকিই এেটো মোংসবহুি েলপেব গ লপেিচীন িু রূঢ় বেলক্তর 

সকে সংষিগ-সম্ভোবনোটো সংকেোচীন নেনে মকন হি। স্বোকথগোেেম েয়িোভ েকর, বলিত 

বকি নয়, অলতমোংসগ্রস্ত েুৎলসত বকি। 

২৬ অকটোবর। েোহোকের এেটো লেন ব গনো েরো যোে। 

সেোকি লেে যুকয় লর্কে, এনকনো লভকে রকয়কে। দুই যোকর লেেকচীন য়োর 

লবেৃঙ্খি ভোকব পরস্পকরর উপর রোেীেৃত। নোলিপোকয় রোত-েোপ -পরো পুরুির্  
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লেউ বো বন্ধু-সকে লেউ এেিো মযেপথ লেকয় হুহু েকর লব োকে। ক্রকম যনন 

আটটো বোেি এবং এেলট-এেলট েকর লমকয় উপকর উেকত িোর্ি তনন একে 

একে এই লবরিকবে পুরুিকের অন্তযগোন। 

েোকনর ষকরর সমু্মকন লবিম লভ । লতনলট মোত্র েোনোর্োর; আমরো অকনেগুলি 

দ্বোর্থল। লতোয়োকি এবং স্পঞ্জ হোকত দ্বোরকমোচীন কনর অকপিোয় েোৌঁল কয় আলে। েে 

লমলনকটর অলযে েোকনর ষর অলযেোর েরবোর লনয়ম লনই। 

েোন এবং লবেভূিো সমোপকনর পর উপকর লর্কয় লেনো যোয় লেকের উপর 

পেচীন োর েীি প্রভোতবোয়ুকসবী অকনেগুলি স্ত্রীপুরুকির সমোর্ম হকয়কে। ষন ষন টলুপ 

উদ ষোটন েকর মলহিোকের এবং লেরুঃেকম্প পলরলচীন ত বন্ধুবোন্ধবকের সকে শুভপ্রভোত 

অলভবোেন েকর গ্রীকষ্মর তোরতমে সম্বকন্ধ পরস্পকরর মত বেক্ত েরো লর্ি। 

ন-টোর ষণ্টো বোেি। লব্রক েোস্ট প্রস্তুত। বুভুিু নরনোরীর্  লসোপোন-পথ লেকয় 

লনেেকি লভোেনলববকর প্রকবে েরকি। লেকের উপকর আর েনপ্রো ী অবলেষ্ট লনই, 

লেবি সোলর সোলর েূনে লচীন ৌলে ঊধ্বগমুকন প্রভুকের েকনে প্রতীিমোন। 

লভোেনেোিো প্রেোণ্ড ষর। মোকঝ দুই সোর িম্বো লটলবি; এবং তোর দুই পোকেগ 

নণ্ড নণ্ড লেোকটো লেোকটো লটলবি। আমরো েলি  পোকেগ এেলট িুে লটলবি অলযেোর 

েকর সোতলট প্রো ী লেকনর মকযে লতন বোর িুযো লনবৃলত্ত েকর থোলে। মোংস রুলট 

েিমূি লমষ্টোন্ন মলেরোয় এবং হোসেকেৌতুে র্ল্পগুেকব এই অনলত-উচ্চ সুপ্রেস্ত 

ষর েোনোয় েোনোয় পলরপূ গ হকয় ওকে। 

আহোকরর পর উপকর লর্কয় লয যোর লনে লনে লচীন ৌলে অকিি  এবং লসটো 

যথো্থলোকন ্থলোপকন বেস্ত। লচীন ৌলে নুৌঁকে পোওয়ো েোয়। 

লেে লযোবোর সময় েোর লচীন ৌলে লেোথোয় লেকিকে তোর লেে লনই। 

তোর পকর লযনোকন এেট ুলেো , লযনোকন এেট ুবোতোস, লযনোকন এেট ুলরোকের 

লতে েম, লযনোকন যোর অভেোস লসইনোকন লেকিেুকি লটকনটুকন পোে েোলটকয় পথ 

েকর আপনোর লচীন ৌলেলট রোনকত পোরকি সমস্ত লেকনর মকতো লনলশ্চ্ত।  

লেনো যোয় লেোকনো লচীন ৌলেহোরো ম্লোনমুনী রম ী েোতরভোকব ইতস্তত েৃলষ্টপোত 

েরকে, লেংবো লেোকনো লবপেগ্রস্ত অবিো এই লচীন ৌলে-অরক ের মকযে লথকে লনকেরলট 

লবলিষ্ট েকর লনকয় অলভকপ্রত ্থলোকন ্থলোপন েরকত পোরকে নো—তনন পুরুির্  
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নোরীসহোয়ব্রকত লচীন ৌলে-উিোরেোকযগ লনযুক্ত হকয় সুলেষ্ট ও সুলমষ্ট যনেবোে অেগন েকর 

থোকে। 

তোর পর লয যোর লচীন ৌলে অলযেোর েকর বকস যোওয়ো যোয়। যূমকসলবর্ , হয় 

যূম-কসবনেকি নয় লেকের পশ্চোদ্ভোকর্ সমকবত হকয় পলরতৃপ্তমকন যূমপোন েরকে। 

লমকয়রো অযগলনিীন অব্থলোয় লেউ বো নকভি প কে, লেউ বো লসিোই েরকে, মোকঝ 

মোকঝ দুই-এেেন যবুে িক কের েকনে পোকে বকস মযুেকরর মকতো েোকনর েোকে 

গুন গুন েকর আবোর চীন কি যোকে। 

আহোর লেলিৎ পলরপোে হবোমোত্র এেেকির মকযে ক্বকয়ট স লনিো আরম্ভ হি। 

দুই বোিলত পরস্পর হকত হোত েকেে েূকর ্থলোলপত হি। দুই েল  স্ত্রীপুরুি লবকরোযী 

পি অবিম্বন েকর পোিোক্রকম স্ব স্ব ্থলোন লথকে েিসীর লবক র মকতো েতেগুকিো 

রজ্জুচীন ক্র লবপরীত বোিলতর মকযে লেিবোর লচীন ষ্টো েরকত িোর্ি। লয পি সবগোকগ্র 

এেুে েরকত পোরকব তোরই লেত। লমকয়-কনকিোয়োক রো েনকনো েকয়োচ্ছ্বোকস েনকনো 

দনরোকেে ঊধ্বগেকণ্ঠ চীন ীৎেোর েকর উেকে। লেউ বো েোৌঁল কয় লেনকে, লেউ বো র্ নো 

েরকে, লেউ বো লনিোয় লযোর্ লেকে লেউ বো আপন আপন প োয় লেংবো র্কল্প 

লনলবষ্ট। 

এেটোর সময় আবোর ষণ্টো। আবোর আহোর। আহোরোকন্ত উপকর লেকর একস দুই 

স্তর নোকেের ভোকর এবং মযেোকহ্নর উত্তোকপ আিসে অতেন্ত ষনীভূত হকয় আকস। 

সমুে প্রেোন্ত, আেোে সুনীি লমষমুক্ত, অল্প অল্প বোতোস লেকে। লেেোরোয় লহিোন 

লেকয় নীরকব নকভি প কত প কত অলযেোংে আনীি নয়ন লনেোলবষ্ট। লেবি দুই-

এেেন েোবো, বেোক র্েোমন লেংবো িোফ ট লনিকে এবং দুই-এেেন অশ্রোন্ত 

অযেবসোয়ী যুবে সমস্ত লেনই ক্বকয়ট স লনিোয় লনযুক্ত। লেোকনো রম ী লেোকির 

উপর েোর্ে েিম লনকয় এেোগ্রমকন লচীন লে লিনকে এবং লেোকনো লেল্পেুেিো 

লেৌতুেলপ্রয়ো যুবতী লনলেত সহযোত্রীর েলব আৌঁেকত লচীন ষ্টো েরকে। 

ক্রকম লরৌকের প্রনরতো হ্রোস হকয় এি। তোপলক্লষ্ট ক্লোন্তেোয়র্  লনকচীন  লনকম লর্কয় 

রুলটমোননলমষ্টোন্ন সহকযোকর্ চীন ো-রস পোকন েরীকরর ে তো পলরহোর েকর পুনবগোর 

লেকে উপল্থলত। পুনবগোর যুর্িমূলতগর লসোৎসোহ পেচীন োর ো এবং মৃদুমে হোসেোিোপ 

আরম্ভ হি। লেবি দু-চীন োর েন পোলেেো উপনেোকসর লেি পলরকেে লথকে লেেুকতই 
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আপনোকে লবলেন্ন েরকত পোরকে নো, লেবোবসোকনর ম্লোন িী োকিোকে এেোগ্রলনলবষ্ট 

েৃলষ্টকত নোয়ে-নোলয়েোর পলর োম অনুসর  েরকে। 

েলি  আেোকে তপ্ত স্ব গবক গর প্রকিপ, তরি অলগ্নর মকতো েিরোলের মকযে 

সূযগ অস্তলমত, এবং বোকম সূযগোকস্তর লেেু পূবগ হকতই চীন কন্দ্রোেকয়র সূচীন নো। েোহোে 

লথকে পূবগলের্ন্ত পযগন্ত লেেোৎেোকরনো লঝেলঝে েরকে। 

েোহোকের লেকের উপকর এবং েকি েকি লবদুেদ্দীপ ্বলকি উেি। েটোর সময় 

বোেি লেনোকরর প্রথম ষণ্টো। লবে-পলরবতগন উপিকি সেকি স্ব স্ব েকি প্রকবে 

েরকি। আয ষণ্টো পকর লদ্বতীয় ষণ্টো। লভোেনর্ৃকহ প্রকবে েরো লর্ি। সোলর সোলর 

নরনোরী বকস লর্কে। েোকরো বো েোকিো েোপ , েোকরো রলেন েোপ , েোকরো বো শুভ্র 

বি অযগ-অনোবৃত। মোথোর উপকর লশ্র ীবি লবদুেৎ-আকিোে। গুনগুন আিোকপর সকে 

েোৌঁটোচীন োমকচীন র টংুটোং েুংেোং েে মুনলরত, এবং লবলচীন ত্র নোকেের পযগোয় পলরচীন োরেকের 

হোকত হোকত লনুঃেে লরোকতর মকতো যোতোয়োত েরকে। 

আহোকরর পর লেকে লর্কয় েীতি বোয়ু লসবন। লেোথোও বো যুবেযুবতী অন্ধেোর 

লেোক র মকযে লচীন ৌলে লটকন লনকয় লর্কয় গুনগুন েরকে, লেোথোও বো দু-েকন 

েোহোকের বোরোেো যকর ঝুৌঁকে পক  রহসেোিোকপ লনমগ্ন, লেোকনো লেোকনো েুল  র্ল্প 

েরকত েরকত লেকের আকিোে ও অন্ধেোকরর মযে লেকয় দ্রুতপকে এেবোর লেনো 

লেকে এেবোর অেৃেে হকয় যোকে, লেোথোও বো পোৌঁচীন -সোতেন স্ত্রীপুরুি এবং 

েোহোকের েমগচীন োরী েটিো েকর উচ্চহোকসে প্রকমোেেকল্লোি উচ্ছ্বলসত েকর তুিকে। 

অিস পুরুকিরো লেউ বো বকস লেউ বো েোৌঁল কয় লেউ বো অযগেয়োন অব্থলোয় চীন ুরুট 

টোনকে, লেউ বো লস্মোলেং লসিুকন লেউ বো লনকচীন  নোবোর ষকর হুইল্ লসোেো পোকে 

লরকন চীন োরেকন েি লবৌঁকয বোলে লরকন তোস লনিকে। ওলেকে সংর্ীতেোিোয় 

সংর্ীতলপ্রয় দু-চীন োরেকনর সমোকবে র্োনবোেনো এবং মোকঝ মোকঝ েরতোলি লেোনো 

যোকে। 

ক্রকম সোক  েেটো বোকে, লমকয়রো লনকব যোয়, লেকের উপকর আকিো হেোৎ 

যোয় লনকব, লেে লনুঃেে লনেগন অন্ধেোর হকয় আকস। চীন োলরলেকে লনেীকথর লনস্ত্ধভতো, 

চীন ন্দ্রোকিোে এবং অনন্ত সমুকের অশ্রোন্ত েিধ্বলন। 
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২৭ অকটোবর। লিোলহত সমুকের র্রম ক্রকমই লবক  উেকে। লেকের উপর 

লমকয়রো সমস্ত লেকন তৃিোতুরো হলর ীর মকতো লক্লষ্ট েোতর। তোরো লেবি অলত 

ক্লোন্তভোকব পোনো নো কে, লস্মলিং সল্ট শুৌঁেকে, এবং সেরু  যবুকেরো যনন পোকে 

একস েুেি লেজ্ঞোসো েরকে তনন লনমীলিতপ্রোয় লনত্রপল্লব ঈিৎ উন্মীিন েকর 

ম্লোনহোকসে লেবি গ্রীবোভেী দ্বোরো আপন সুেুমোর লেহিতোর এেোন্ত অবসন্নতো 

ইলেকত েোনোকে। যতই পলরপূ গ েকর লটলেন এবং লিবুর েরবৎ নোকে, ততই 

ে ে এবং ক্লোলন্ত বো কে, লনত্র লনেোনত ও সবগেরীর লেলথি হকয় আসকে। 

২৮ অকটোবর। আে একেকন লপৌৌঁকেোকনো লর্ি। 

২ লটোবর। আমোকের েোহোকে এেলট পোলসগ সহযোত্রী আকে। তোর েুৌঁকচীন োকিো েোৌঁটো 

েোল  এবং বক ো বক ো লচীন োন সবগপ্রথকমই লচীন োকন পক । অল্প বয়স। নয় মোস 

য়ুকরোকপ লবল কয় লবলিলত লপোেোে এবং চীন োিচীন িন যকরকে। বকি, ইলণ্ডয়ো িোইে েকর 

নো। বকি, তোর য়ুকরোপীয় বন্ধুকের (অলযেোংে স্ত্রীবন্ধু) েোে লথকে লতন-ে লচীন লে একস 

তোর েোকে েকমকে, তোই লনকয় লবচীন োরো মহো মুেলেকি পক কে, েননই বো প কব 

েননই বো েবোব লেকব। লিোেটো আবোর লনকে বন্ধুে েরকত বক োই নোরোে, লেন্তু 

লবযোতোর লব ম্বনোয় বন্ধুে তোর মোথোর উপকর অনোহূত অযোলচীন ত বলিগত হকত থোকে। 

লস বকি, বন্ধেু েকর লেোকনো ‘েো্’ লনই। উপরন্তু লেবি িেোেো। এমন লে েত 

েত েোমগোন েরোলস ইটোলিয়োন এবং ইংকরে লমকয়র সকে লস ‘ফ্লোটগ’ েকর একসকে 

লেন্তু তোকত লেোকনো মেো পোয় লন। 

২ নকভম্বর। ভোরতবকিগর েোেোেোলে আসো লর্কে। েোি লবোম্বোই লপৌৌঁেবোর েথো। 

আে সুের সেোিকবিো। েোণ্ডো বোতোস বইকে, সমুে সকেন তরকে নৃতে েরকে, 

উজ্জ্বি লরৌে উকেকে; লেউ ক্বকয়ট স লনিকে, লেউ নকভি প কে, লেউ র্ল্প 

েরকে; মুেলেে লসিুকন র্োন, লস্মোলেং লসিুকন তোস, েোইলনং লসিুকন নোনোর 

আকয়োেন হকে এবং এেলট সংেী গ েেোলবকনর মকযে আমোকের এেলট বৃি সহযোত্রী 

মরকে। 

সন্ধেো আটটোর সময় লেিন সোকহকবর মৃতুে হি। আে সন্ধেোর সময় এেলট 

নোটে অলভনয় হবোর েথো লেি। 

৩ নকভম্বর। সেোকি অকন্তেলষ্ট-অনুতোকনর পর লেিকনর মৃতকেহ সমুকে লনকিপ 

েরো হি। আে আমোকের সমুেযোত্রোর লেি লেন। 
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অকনে রোকত্র েোহোে লবোম্বোই বেকর লপৌৌঁেি। 

৪ নকভম্বর। েোহোে তেোর্ েকর ভোরতবকিগ লনকম এনন আমোর অেৃকষ্টর সকে 

আর লেোকনো মনোন্তর লনই। সংসোরটো লমোকটর উপকর লবে আনকের ্থলোন লবোয 

হকে। লেবি এেটো লর্োি লবকযলেি—টোেোেল  সকমত আমোর বেোর্লট েোহোকের 

েেোলবকন লেকি একসলেিুম, তোকত েকর সংসোকরর আবহোওয়োর হেোৎ অকনেটো 

পলরবতগন হকয় লর্কয়লেি। লেন্তু লহোকটি লথকে অলবিকম্ব েোহোকে লেকর লর্কয় লসলট 

সংগ্রহ েকর একনলে। এই বেোর্ ভুকি যোবোর সম্ভোবনো েোি চীন লেকতর মকতো এেবোর 

মকন উেয় হকয়লেি। মনকে তননই সোবযোন েকর লেিুম, বেোর্লট লযন নো লভোিো 

হয়। মন বিকি, লিকপে! আে সেোকি তোকে বৃথো ভৎগসনো েকরলে। নকষ্টোিোর 

েকর লহোকটকি লেকর একস েোকনর পর আরোম লবোয হকে। এই ষটনো লনকয় আমোর 

বুলিবৃলত্তর প্রলত েটোিপোত েরকবন লসৌভোর্েক্রকম এমন লপ্রয়বন্ধ ু লেউ উপল্থলত 

লনই।  সুতরোং রোকত্র যনন েলিেোতোমুনী র্োল কত চীন ক  বসো লর্ি,  তনন 

যলেও আমোর বোলিেটো ভ্রমক্রকম লহোকটকি লেকি একসলেিুম তবু সনুলনেোর 

লবকেি বেোষোত হয়  লন।  


