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১লা জুলাই 

  

আশ্চর্য খবর। চিব্বি পর্যটক িালযস উইলার্ডযর একটা ডায়চর পাওয়া গের্ে। মাত্র 

এক বের আর্ে এই ইংরাজ পর্যটক চিব্বি গের্ক গেরার পর্ে গসখানকার গকানও 

অঞ্চর্ল খামাপা গেণীর এক দসুুদর্লর হার্ি পর্ে। দসুুরা িার অচিকাংশ চজচনস লটু 

কর্র চনর্য় িার্ক জখম কর্র গরর্খ ির্ল র্ায়। উইলাডয গকানও রকর্ম প্রায় আিমরা 

অবস্থায় ভারিবর্ষযর আলর্মাো শহর্র এর্স গপ ৌঁোয়। গসইখার্নই িার মৃিুু হয়। এসব 

খবর আচম খবর্রর কাের্জই পর্েচেলাম। আজ লন্ডন গের্ক আমার বন্ধু ভূি্ত্ববচবদ 

গজর্রচম সন্ডার্সযর একটা চিচির্ি জানলাম গর্ উইলার্ডযর মৃিুু র পর িার সামানু 

চজচনসপর্ত্রর মর্িু একটা ডায়চর পাওয়া র্ায়, এবং গসটা এখন সন্ডার্সযর হার্ি। িার্ি 

নাচক এক আশ্চর্য বুাপার্রর উর্েখ আর্ে। আমার চিব্বি সম্বর্ন্ধ প্রি্ড  গক িূহল, আর 

আচম চিব্বচি ভাষা জাচন গজর্ন সন্ডাসয আমার্ক চিচিটা চলর্খর্ে। গসটার একটা অংশ 

এখার্ন িুর্ল চদচি। 

  

…উইলাডয আমার অর্নক চদর্নর বন্ধু চেল গসটা িুচম জানা চক না জাচন না। িার 

চবিবা স্ত্রী এডউইনার সর্ে পরশু গদখা করর্ি চের্য়চেলাম। গস বলল আলর্মাো গের্ক 

িার মৃি স্বামীর গর্সব চজচনস পািার্না হর্য়চেল িার মর্িু একটা ডায়চর রর্য়র্ে। গস 

ডায়চর। আচম িার কাে গের্ক গির্য় আচন। দুঃর্খর চবষয় ডায়চরর অর্নক গলখাই জল 

গলর্ে অস্পষ্ট হর্য় গের্ে, িাই পো মুশচকল। চকন্তু িার গশষ পৃষ্ঠার কর্য়কটা লাইন 

পের্ি গকানও অসচুবিা হয়চন। ১৯গশ মার্িযর একটা ঘটনা িার্ি গলখা রর্য়র্ে। শুিু দচট 

লাইন—আই চস এ হাডয অে ইউচনকনযস টু গড। আই রাইট চদস ইন েুল গপার্জশন অে 

মাই গসনর্সস। িার পর্রই একটা প্রি্ড  ঝর্ের ইচেি গপর্য় উইলাডয ডায়চর গলখা বন্ধ 

কর্র। িার এই অদ্ভুি উচি সম্বর্ন্ধ গিামার কী মি জানর্ি ইর্ি কর্র—ইিুাচদ। 

  

উইলাডয একপাল ইউচনকনয গদর্খর্ে বর্ল চলর্খর্ে। আর িার পর্রই বলর্ে গসটা 

গস সম্পূণয সুস্থ মচির্ে গদর্খর্ে। এটা বলার দরকার চেল এই জর্নুই গর্ ইউচনকনয নামক 
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প্রাণীচটর্ক আবহমানকাল গের্কই সারা চবর্ের গলার্ক কাল্পচনক প্রাণী বর্লই জার্ন। 

একশৃে জার্নায়ার। কপাল গের্ক গবর্রার্না লম্বা পুাৌঁিার্না চশং চবচশষ্ট গঘাো। ইউচনকর্নযর 

গিহারা চবলাচি আকা েচবর্ি র্া গদখা র্ায় িা হল এই। গর্মন চির্নর ড্রােন কাল্পচনক, 

গিমচন ইউচনকনযও কাল্পচনক। 

  

চকন্তু এই কাল্পচনক কোটা চলখর্ি চের্য়ও আমার মর্ন খটকা লাের্ে। আমার 

সামর্ন গটচবর্লর উপর একটা বই গখালা রর্য়র্ে, গসটা মর্হর্জাদার্ো সম্পর্কয। 

প্রত্নিাচ্ত্ববর্করা এই মর্হর্জাদার্োর মাচট খুৌঁর্ে আজ গের্ক িার হাজার বের আর্েকার 

এক আশ্চর্য ভারিীয় সভুিার গর্ সব নমুনা গপর্য়চের্লন িারমর্িু ঘর বাচে রািা ঘাট 

হাৌঁচে কলচস গখলনা ইিুাচদ োোও এক জার্ির চজচনস চেল, গর্গুর্লা হর্ি মাচটর আর 

হাচির দাৌঁর্ির তিচর িারর্কানা চসল। এই সব চসর্ল গখাদাই করা হাচি বাঘ ষাৌঁে ো্ড ার 

ইিুাচদ আমার্দর গিনা জার্নায়ার োোও একরকম জার্নায়ার গদখা র্ায়, র্ার শরীরটা 

অর্নকটা বলর্দর মর্িা, চকন্তু মাোয় রর্য়র্ে একচটমাত্র পাকার্না চশং। এটার্ক 

প্রত্নিাচ্ত্ববর্করা কাল্পচনক জার্নায়ার বর্লই গমর্ন চনর্য়র্ে। চকন্তু এিগুর্লা আসল 

জার্নায়ার্রর পার্শ হিাৎ একটা আজগুচব জার্নায়ার গকন গখাদাই করা হর্ব গসটা আচম 

বুঝর্ি পাচর না। 

  

এ জার্নায়ার গর্ কাল্পচনক নয় গসটা ভাবার আর্রকটা কারণ হর্ি গর্ দহাজার বের 

আর্ের গরামান পচ্ড ি চিচন িাৌঁর চবখুাি জীবির্্ত্ববর বইর্য়র্ি স্পষ্ট বর্ল গের্েন গর্, 

ভারিবর্ষয একরকম গোরু আর একরকম োিা পাওয়া র্ায় র্ার্দর মাোয় মাত্র একটা 

চশং। চিক মনীষী অুাচরস্টটলও ভারিবর্ষয ইউচনকনয আর্ে বর্ল চলর্খ গের্েন। এ গের্ক 

চক এমন ভাবা অনুায় হর্ব গর্, এককার্ল এর্দর্শ এক িরর্নর একশৃে জার্নায়ার চেল 

গর্টা এখান গের্ক গলাপ গপর্লও, হয়র্িা চিব্বর্ির গকানও অজ্ঞাি অঞ্চর্ল রর্য় গের্ে, 

আর উইলাডয ঘটনাির্ে গসই অঞ্চর্ল চের্য় পর্ে এই জার্নায়ার গদখর্ি গপর্য়র্েন? এ 

কো চিক গর্ েি দর্শা বের্র অর্নক চবর্দচশ পর্যটকই চিব্বি চের্য় িাৌঁর্দর রমণমণবৃতানাত 

চলর্খর্েন, এবং গকউই ইউচনকর্নযর কো গলর্খনচন। চকন্তু িার্ি কী প্রমাণ হল? চিব্বর্ি 
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এখনও অর্নক জায়ো আর্ে গর্খার্ন মানুর্ষর পা পর্েচন। সুিরাং গস গদর্শর গকাোয় 

গর্ কী আর্ে িা চক গকউ সচিক বলর্ি পার্র? 

  

সন্ডাসযর্ক আমার এই কোগুর্লা চলর্খ জানাব। গদচখ ও কী বর্ল। 

  

১৫ই জুলাই 

  

আমার চিচির উতানর্র গলখা সন্ডার্সযর চিচিটা িুর্ল চদচি— 

  

চপ্রয় শঙ্কু, গিামার চিচি গপলাম। উইলার্ডযর ডায়চরর গশষ চদর্কর খাচনকটা অংশ 

পের্ি গপর্র আরও চবচিি হর্য়চে। ১৬ই মািয গস চলখর্ে, টুর্ড আই েু উইে দু টু 

হার্েড ইয়ার ওল্ড লামা। ফ্লু মার্ন চক এর্রার্ির্ন ওো? মর্ন গিা হয় না। চিব্বর্ি 

গরলোচেই গনই, এর্রার্িন র্ার্ব কী কর্র। চকন্তু িা হর্ল চক গস গকানও র্র্ত্রেরর সাহার্ু 

োোই আকার্শ ওোর কো বলর্ে? িাই বা চবোস কচর কী কর্র? এসব কো পর্ে 

উইলার্ডযর মাো চিক চেল চক না গস চবষর্য় সর্েহ জার্ে। অেি, আলর্মাোর গর্ 

ডািারচট িার্ক গশষ অবস্থায় গদর্খচের্লন (র্মজর হাটযন)। িাৌঁর মর্ি উইলার্ডযর মাোয় 

ে্ড র্োল চেল না। ১৩ই মার্িযর ডায়চরর্ি গোকিুম গোস্ফা নার্ম একটা মর্ির উর্েখ 

পাওয়া র্ার্ি। উইলার্ডযর মর্ি-এ ওয়ান্ডারেুল মনাচি। গনা ইউর্রাচপয়ান হুাজ এভার 

চবন চহয়ার চবর্োর। িুচম চক এই মর্ির নাম শুর্নে। কখনও?…র্াই গহাক, আসল কো 

হর্ি-উইলার্ডযর এই ডায়চর পর্ে আমার মর্ন চিব্বি র্াবার একটা প্রবল বাসনা 

গজর্ের্ে। আমার জামযান বন্ধু উইলর্হলম গোলও এ বুাপার্র উৎসাহী। িার্ক অচবচশু 

উেত লামার চববরণই গবচশ আকষযণ কর্রর্ে। জাদচবদুা, উইিোেট ইিুাচদ সম্পর্কয 

গোর্লর মূলুবান ের্বষণা আর্ে, িুচম হয়র্িা জান। গস পাহার্েও িের্ি পার্র খুব 

ভাল। বলা বাহুলু, আমরা র্চদ র্াই গিা গিামার্ক সেী চহর্সর্ব গপর্ল খুবই ভাল হর্ব। 

এ মার্সই রওনা হওয়া গর্র্ি পার্র। কী চস্থর কর গসটা আমার্ক জাচনও। শুর্ভিা চনও। 

ইচি 

গজর্রচম সন্ডাসয 
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উেত লামা! চিব্বচি গর্ােী চমরার্রপার আত্মজীবনী আচম পর্েচে।  ইচন িাচত্রেরক 

জাদচবদুা চশর্খ এবং গর্ােসািনা কর্র নানারকম আশ্চর্য ক্ষমিার অচিকারী হর্য়চের্লন। 

িারমর্িু একটা চেল উর্ে গবোবার ক্ষমিা। এই জািীয় গকানও মহার্র্ােীর সাহার্র্ুই 

চক উইলাডয আকার্শ উর্েচের্লন? 

  

সব চমচলর্য় বুাপারটা আমারও মর্ন প্রি্ড  গক িূহল উর্েক কর্রর্ে। চিব্বি র্াইচন; 

গকবল গদশটা চনর্য় ঘর্র বর্স পোশুনা কর্রচে, আর চিব্বচি ভাষাটা চশর্খচে। ভাবচে 

সন্ডার্সযর দর্ল আচমও গর্াে গদব। এর্ি ওর্দর সুচবিাই হর্ব, কারণ আমার তিচর এমন 

সব ওষুিপত্র আর্ে র্ার সাহার্র্ু পাবযিু অচভর্ার্নর শারীচরক গ্লাচন অর্নকটা কচমর্য় 

গদওয়া। 

  

২৭গশ জুলাই 

  

আজ আমার পেচশ ও বন্ধ ুঅচবনাশবাবুর্ক চিব্বি অচভর্ার্নর কো বলর্ি চিচন 

এর্কবার্র হাৌঁ হাৌঁ কর্র উির্লন। দ-দবার আমার সর্ে ভারিবর্ষযর বাইর্র চের্য় নানা 

চবচিত্র অচভজ্ঞিার ের্ল ওৌঁর এই গপ্র ঢ় বয়র্স রমণমর্ণর গনশা িাচের্য় উর্ির্ে। চিব্বি 

জায়োটা খুব আরার্মর নয়, এবং অর্নক অজানা দেযম জায়োয় আমার্দর গর্র্ি হর্ব 

শুর্ন ভের্লাক বলর্লন, গস গহাক গে। চশর্বর পাহাে, তকলাসটা র্চদ একবার িাকু্ষষ 

গদখর্ি পাচর গিা আমার চহেজুন্ম সােযক। তকলাস গর্ চিব্বর্ি গসটা জানর্লও িার 

পার্শর চবখুাি হ্রদচটর কো অচবনাশবাবু জানর্িন না। বলর্লন, গস কী মশাই মানস 

সর্রাবর গিা কাশ্মীর্র বর্ল জানিুম! 

  

একশৃে আর উেত লামার কোটা আর অচবনাশবাবুর্ক বললাম না, কারণ ও দর্টা 

চনর্য় এখনও আমার মর্ন খটকা রর্য় গেল। খামাপা দসুুর্দর কোটা বলর্ি ভের্লাক 

বলর্লন, িার্ি ভর্য়র কী আর্ে মশাই? আপনার ওই হনললু ুচপিল চদর্য় ওর্দর সাবাে 

কর্র গদর্বন। অুানাইচহচলন গর্ হনললু ুকী কর্র হল জাচন না। 
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কাির্োদাম গের্কই র্াওয়া চস্থর কর্রচে। আজ সন্ডাসযর্ক গটচলিার্ম জাচনর্য় চদর্য়চে 

গর্ আচম পয়লা কাির্োদাম গপ ৌঁোব। চজচনসপত্র গবচশ গনওয়ার গকানও প্রশ্ন ও ওর্ি না। 

অচবনাশবাবুর্কও গসটা বর্ল চদলাম। উচন আবার পাশবাচলশ োো ঘুর্মার্ি পার্রন না, 

িাই ওৌঁর জর্নু েু চদর্য় গোলার্না র্ায় এমন একটা লম্বার্ট বাচলশ তিচর কর্র গদব 

বর্লচে। শীর্ি পরার জনু আমারই আচবেৃি শুাঙ্কলন িাচস্টর্কর হালকা গপাশাক চনচি, 

এয়ার কচন্ডশচনং চপল চনচি, গবচশ উিুর্ি উির্ল র্ার্ি চনোর্সর কষ্ট না হয় িার জনু 

আমার তিচর অচির্মার পাউডার চনচি। এ োো অমচনর্কাপ কুার্মর্যাচপড ইিুাচদ গিা 

চনচিই। সব চমচলর্য় পাৌঁি গসর্রর গবচশ ওজন হবার কো নয়। পার্য় পরার জনু পশর্মর 

বুট আলর্মাোর্িই পাওয়া র্ার্ব। 

  

কচদন হল খুব গুর্মাট হর্য়র্ে। এইবার গঘার বষযা শুরু হর্ব বর্ল মর্ন হর্ি। 

চহমালর্য়র প্রািীর গপচরর্য় একবার চিব্বর্ি গপ ৌঁোর্ি পারর্ল মনসুন আর আমার্দর 

নাোল পার্ব না। 

  

১০ই আেস্ট। োরর্বর্ াং। 

  

এর মর্িু ডায়চর গলখার সময় পাইচন। আমরা গিসরা কাির্োদাম গের্ে গমাটর্র 

কর্র আলর্মাো পর্যত এর্স, িারপর গঘাো কর্র উতানরপূবযোমী পাহার্ে রািা ির্র প্রায় 

গদের্শা মাইল অচিেম কর্র কাল সন্ধুায় োরর্বর্ াং এর্স গপ ৌঁর্েচে।  

  

োরর্বর্ াং দশ হাজার েুট উিুর্ি অবচস্থি একটা ভুচটয়া িাম। আমরা এখনও 

ভারিবর্ষযর মর্িুই রর্য়চে। আমার্দর পুবচদর্ক খার্দর নীি চদর্য় কালী নদী বর্য় 

ির্লর্ে। নদীর ওপার্র গনপাল রার্জুর ঘন ঝাউবন গদখা র্ার্ি। এখান গের্ক আরও 

চবশ মাইল উতানর্র চের্য় ১৬০০০ েুট উিুর্ি একটা চেচরবিয গপচরর্য় চলপুিুরা। চলপুিুরা 

গপর্রার্লই ভারিবষয োচের্য় চিব্বর্ি প্রর্বশ। 
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তকলাস-মানস সর্রাবর চিব্বর্ির সীমানা গের্ক মাইল িচের্শক। দূরর্বেরর চদক 

চদর্য় গবচশ নয় গমার্টই, চকন্তু দেযম চেচরপে, গবয়াো শীি, আর িার সর্ে আরও 

পাৌঁিরকম চবপদ-আপর্দর কো কল্পনা কর্র ভারিবর্ষযর শিকরা ৯৯.৯ ভাে গলাকই 

আর এচদর্ক আসার নাম কর্র না। অেি এই পেটুকু আসর্িই আমরা র্া দৃর্শুর নমুনা 

গপর্য়চে, এর পর্র না জাচন কী আর্ে গসটা ভাবর্ি এই বয়র্সও আমার গরামাঞ্চ হর্ি। 

  

এবার আমার্দর দলটার কো বচল। সন্ডাসয ও গোল োো আরও একজন চবর্দচশ 

আমার্দর সে চনর্য়র্েন। এৌঁর নাম গসর্েযই মার্কযাচভি। জার্ি রাচশয়ান, োর্কন 

গপালুার্ন্ড। ইংচরচজটা ভালই বর্লন। আমার্দর মর্িু ইচনই অর্পক্ষাকৃি কমবয়চস। 

গদাহারা লম্বা গিহারা, গঘালার্ট গিাখ, মাোয় একরাশ অচবনুি িামার্ট িুল, ঘন ভুরু, 

আর গিাৌঁর্টর দপার্শ ঝুর্ল োকা লম্বা গোৌঁে। এর সর্ে আমার্দর আলাপ আলর্মাোর্িই। 

ইচনও নাচক চিববি র্াচির্লন, িার একমাত্র কারণ রমণমর্ণর গনশা, িাই আমরা র্াচি 

শুর্ন আমার্দর দর্ল চভর্ে পের্লন। এমচনর্ি হয়র্িা গলাক খারাপ নন, চকন্তু গিাৌঁট 

হাসর্লও গিাখ হার্স না গদর্খ মর্ন হয় গিমন অবস্থায় পের্ল খুনখারাচপর্িও গপে-পা 

হর্বন না। গসই কারর্ণই গবাি হয় গোর্লর এর্ক পেে না। গোর্লর চনর্জর হাইট সার্ে 

পাৌঁি েুর্টর গবচশ না। গটর্কা মাোর দপার্শ গসানাচল িুল কার্নর উপর এর্স পর্ের্ে। 

গবশ েচরার্োৌঁো গিহারা। ির্ব আর্দ  চহংস্ৰ নয়। িার্ক গদর্খ গবাঝার উপায় গনই গর্ গস 

পাৌঁিবার মুাটারহর্নযর িুর্োয় উর্ির্ে। গলাকটা প্রায়ই গদচখ ডান হার্ির আুুল গনর্ে 

গনর্ে কী গর্ন চহর্সব কর্র। আমরা গর্মন কর্ে আুুল গের্ক শুরু কর্র পাৌঁি আুুর্লর 

োৌঁর্ট োৌঁর্ট বুর্ো আুুল গিচকর্য় এক গের্ক কচুে পর্যত গুনর্ি পাচর, ইউর্রার্পর গলার্করা 

গদর্খচে গসটা এর্কবার্রই পার্র না। এরা একটা আুুর্ল এক গোর্ন। োৌঁর্টর বুবহারটা 

গবাি হয়। ভারিীয়। 

  

সন্ডাসয আমার গের্ক পাৌঁি বের্রর গোট। সুেচিি। সুপুরুষ গিহারা, বুচধিদীত হ হালকা 

নীল গিাখ, প্রশি ললাট। গস এই কচদর্ন চিববি সম্বর্ন্ধ খানদর্শক বই পর্ে অচভর্ার্নর 
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জনু তিচর হর্য় এর্সর্ে। গর্ােবল বা মুাচজর্ক িার চবোস গনই। এসব বই পর্েও গস 

চবোস জার্েচন, এবং এই চনর্য় গোর্লর সর্ে িার মার্ঝ মার্ঝ িকযচবিকযও হর্ি। 

  

এই চিনজন োো অচবচশু রর্য়র্েন আমার প্রচির্বশী িীেযর্াত্রী েীঅচবনাশি্ 

মজুমদার, চর্চন আপািি আমার্দর গের্ক চবশ হাি দূর্র খার্দর পার্শ একটা পাের্রর 

খর্্ড  বর্স হার্ি িামার পার্ত্র চিব্বচি িা চনর্য় কার্েই খুৌঁচটর সর্ে বাৌঁিা একটা ইয়াক বা 

িমচর োইর্য়র চদর্ক গির্য় আর্েন। আজ সকার্লই ভের্লাক বলচের্লন, মশাই, গসই 

গের্লর্বলা গের্ক পুর্জার কার্জ িামর্রর বুবহার গদর্খ আসচে, আর অুাচদর্ন িার 

উৎপচতানস্থল গদখলাম। সাদা িমচরর লুাজ চদর্য়ই িামর তিচর হয়। এখার্ন গর্ িমচরটা 

রর্য়র্ে গসটা অচবচশু কার্লা। 

  

আমরা বাচক িারজর্ন বর্সচে একটা ভুচটয়ার গদাকার্নর সামর্ন। গসই দার্ কান 

গের্কই গকনা চিব্বচি িা ও সাম্পায় আমরা গরেককোস্ট সারচে। সাম্পা হল ের্মর োিুর 

গডলা। জর্ল বা িার্য় চভচজর্য় গখর্ি হয়। এই িা চকন্তু আমার্দর ভারিীয় িা নয়। এ িা 

চিন গদশ গের্ক আর্স, এর নাম চরেকক-চট। দি চিচনর বদর্ল নুন আর মাখন চদর্য় এই িা 

তিচর হয়। একটা লম্বা বাৌঁর্শর গিাুার মর্িু িা গের্ল আর্রকটা বাৌঁর্শর ডান্ডা চদর্য় গমাক্ষম 

ঘটান চদর্ল িার্য়-মাখর্ন একাকার হর্য় এই পানীয় প্রস্তুি হয়। চিব্বচিরা এই িা খায় 

চদর্ন চত্রশ-িচেশ বার। িা আর সাম্পা োো আরও গর্টা খায় গসটা হল োেল আর িমচরর 

মাংস। এসব হয়র্িা আমার্দরও গখর্ি হর্ব, র্চদও িাল ডাল সবচজ কচে চটর্নর খাবার 

ইিুাচদ আমরা সর্ে চনর্য়চে। গস সব র্িচদন ির্ল িলর্ব, িারপর সব চকেু েুর্রার্ল 

রর্য়র্ে আমার কু্ষিািৃষ্ণানাশক বচে বচটকা ইচন্ডকা। 

  

অচবনাশবাবু আমায় শাচসর্য় গরর্খর্েন—আমার্ক মশাই আপনার ওই সার্হব বন্ধুর্দর 

সর্ে চমশর্ি বলর্বন না। আপচন গি ষচিটা ভাষা জানর্ি পার্রন, আমার বাংলা বই আর 

সম্বল গনই। সকাল সর্ন্ধয় গুড মচনযং গুড ইভচনংটা বলর্ি পাচর, এমনকী ওনার্দর গকউ 

খার্দটাচ র্দ পর্ে গের্ল গুড বাইটাও মুখ গের্ক গবচরর্য় গর্র্ি পার্র—িার গবচশ আর 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যভিৎ রোয়  । একশৃঙ্গ অভিযোন ।     প্রোফেসর শঙু্ক 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকেু পার্বন না। আপচন বরং বর্ল গদর্বন গর্ আচম একজন গম নী সািু, িীেয করর্ি 

র্াচি। সচিুই অচবনাশবাবু খুবই কম কো বলর্েন। আচম একা োকর্লও কো বর্লন 

চেসচেস কর্র। একটা সুচবর্ি এই গর্ ভের্লার্কর গঘাো িের্ি গকানও অসুচবিা হর্ি 

না। এসব অঞ্চর্ল গঘাো োো েচি গনই। েটা গঘাো, মাল বইবার জনু িারর্ট িমচর 

আর আটজন ভুচটয়া কচুল আমরা সর্ে চনচি। 

  

উইলার্ডযর ডায়চরটা চনর্জর গিার্খ গদর্খ আমার ইউচনকনয ও উেত লামা সম্পর্কয 

গক িূহল দশগুণ গবর্ে গের্ে। এখার্ন একদল চিব্বচি পশর্মর বুাপাচর এর্সর্ে, িার্দর 

একজর্নর সর্ে আলাপ কর্র একশৃে জার্নায়ার্র কো চজর্জ্ঞস করার্ি গস গবাি হয় 

আমার্ক পােল গভর্ব দাৌঁি বার কর্র হাসর্ি লােল! উেত লামার কো চজর্জ্ঞস করার্ি 

গস বলল সব লামাই নাচক উের্ি পার্র। আসর্ল এর্দর সর্ে কো বর্ল গকানও েল 

হর্ব না। উইলার্ডযর গস ভােু আমার্দর হর্ব চক না জাচন না। একটা সুখবর আর্ে এই 

গর্, উইলার্ডযর ১১ই মার্িযর ডায়চরর্ি একটা জায়োর উর্েখ পাওয়া র্ার্ি গর্টার নাম 

গদওয়া গনই, চকন্তু গভ র্োচলক অবস্থান গদওয়া আর্ে। গসটা হল লুাচটচিউড ৩৩.৩ নেয 

আর লচেচিউড ৮৪ ইস্ট। মুাপ খুর্ল গদখা র্ার্ি গসটা তকলার্সর প্রায় একর্শা মাইল 

উতানর-পচশ্চর্ম িাংোং অঞ্চর্ল। এই িাংোং ভয়ানক জায়ো। গসখার্ন োেপালা বলর্ি 

চকেু গনই, আর্ে শুিু চদেত চবিৃি বাচল আর পাের্র গমশার্না রুক্ষ জচমর মার্ঝ মার্ঝ 

এর্ককটা হ্রদ। মানুষ বলর্ি এক র্ার্াবর গেণীর গলার্করা োো গকউ োর্ক না। ওখার্ন। 

শীিও নাচক প্রি্ড । আর িার উপর্র আর্ে। বরর্ের ঝে—র্ার্ক বর্ল চিজাডয—র্া নাচক 

সািপুরু, পশর্মর জামা গভদ কর্র হাে পর্যত কাৌঁচপর্য় গদয়। 

  

সবই সহু হর্ব র্চদ র্াত্রার উর্েশু সেল হয়। অচবনাশবাবু বলর্েন, গকানও ভাবনা 

গনই। ভচির গজার, আর তকলার্সের্রর কৃপায় আপনার্দর সব মনকামনা পূণয হর্ব। 

  

৪িা আেস্ট। পুরাং উপিুকা। 
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১২০০০ েুট উিুর্ি একটা খরর্স্ৰািা পাহাচে নদীর িার্র আমরা কুাম্প গের্লচে। 

হাপর্রর সাহার্র্ু িূচন জ্বাচলর্য় িার সামর্ন মাচটর্ি কম্বল চবচের্য় বর্সচে। চবর্কল হর্য় 

আসর্ে; িারচদর্ক বরর্ে োকা পাহার্ে গঘরা এই জায়োটা গের্ক গরাদ সর্র চের্য় 

আবহাওয়া দ্রুি িা্ড া হর্য় আসর্ে। আশ্চর্য এই গর্, এখার্ন সন্ধুা গের্ক সকাল অবচি 

দজযয় শীি হর্লও দপুর্রর চদর্ক িাপমাত্রা ির্ে চের্য় মার্ঝ মার্ঝ ৮০।৯০ চডচি 

োর্রনহাইট উর্ি র্ায়। 

  

োরর্বর্ াং গের্ক রওনা হবার আর্ে, িোই উির্ি হর্ব বর্ল চনোর্সর র্ার্ি কষ্ট না 

হয় িার জনু আচম সকলর্ক অচির্মার পাউডার অোর কচর। সন্ডাসয ও অচবনাশবাবু 

আমার ওষুি গখর্লন। গোল বলল গস জামযাচনর পাবযিু অঞ্চর্ল মাইচনর্েন শহর্র োর্ক, 

গের্লর্বলা গের্ক পাহার্ে ির্ের্ে, িাই িার ওষুর্ির দরকার হর্ব না। মার্কযাচভির্ক 

চজর্জ্ঞস করার্ি গসও বলল ওষুি খার্ব না। গকন খার্ব না িার গকানও কারণ চদল না। 

গবাি হয় আমার তিচর ওষুর্ি িার আস্থা গনই। গস গর্ অিুত মূর্েযর মর্িা কাজ কর্রর্ে 

গসটা পর্র চনর্জও বুঝর্ি গপর্রচেল। গঘাোয় ির্ে চদচবু ির্লচেলাম আমরা পাহার্ে পে 

ির্র। গবৌঁর্ট গবৌঁর্ট চিব্বচি গঘাোর চপর্ি আমরা পাৌঁিজন, আর আমার্দর চপের্ন কচুল আর 

মালবাহী িমচরর দল। গষার্লা হাজার েুর্ট গুরুপ-লা চেচরবিুয গপর্রার্িই চহর্মল 

বািার্সর গশাৌঁ গশাৌঁ শব্দ োচপর্য় একটা অদু্ভি আওয়াজ আমার্দর কার্ন এল। আমার্দর 

মর্িু গক গর্ন প্রি্ড  গজার্র হাসর্ি শুরু কর্রর্ে। 

  

এচদক ওচদক গির্য় একটু চহর্সব কর্র শুর্ন বুঝর্ি পারলাম হাচসটা আসর্ে। 

সবর্ির্য় সামর্নর গঘাোর চপি গের্ক। চপর্ি রর্য়র্েন েীমান গসরর্েই মার্কযাচভি। িার 

হাচসটা এমনই চবকট ও অস্বাভাচবক গর্ আমার্দর দলটা আপনা গের্কই গের্ম গেল। 

  

মার্কযাচভিও গের্মর্ে। এবার গস গঘাোর চপি গের্ক নামল। িারপর িার সমি গদহ 

কাৌঁচপর্য় হাসর্ি হাসর্ি অিুত গবপর্রায়া ও গবসামাল ভার্ব গস রািার ডান চদর্ক 

এর্োর্ি লােল। ডাইর্ন খাদ, আর গস খাদ চদর্য় একবার েচের্য় পের্ল অতি দ হাজার 
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েুট নীর্ি চের্য় গস েোর্না োমর্ব, এবং অচবনাশবাবুর গুড বাই বলার সুর্র্াে এর্স 

র্ার্ব। 

  

সন্ডাসয, গোল ও আচম গঘাো গের্ক গনর্ম বুিভার্ব মার্কযাচভর্ির চদর্ক এচের্য় 

গেলাম। গলাকটার গিাখ গঘালার্ট, িার হাচসও গঘালার্ট মর্নর হাচস। এবার্র বুঝর্ি 

পারলাম িার কী হর্য়র্ে। বার্রা হাজার েুর্টর পর গের্কই আবহাওয়ায় অচির্জর্নর 

রীচিমর্িা অভাব হর্ি শুরু কর্র। গকানও গকানও গলার্কর গবলায় গসটা চনোর্সর কষ্ট 

োো আর গকানও ে্ড র্োর্লর সৃচষ্ট কর্র না। চকন্তু এর্ককজর্নর গক্ষর্ত্র গসটা রীচিমর্িা 

মচির্ের চবকার ঘচটর্য় গদয়। িার ের্ল গকউ কাৌঁর্দ, গকউ হার্স, গকউ ভুল বর্ক, আবার 

গকউ বা অজ্ঞান হর্য় র্ায়। মার্কযাচভির্ক হাচসর্ি গপর্য়র্ে। আমার্দর কুচলরা গবাি হয় 

এ িরর্নর বুারাম কখনও গদর্খচন, কারণ িারা গদখচে মজা গপর্য় চনর্জরাও হাসর্ি শুরু 

কর্র চদর্য়র্ে। নচট পুরুর্ষর অিহাচস এখন িাচরচদর্ক পাহাে গের্ক প্রচিবনিচনি হর্ি। 

  

গোল হিাৎ আমার চদর্ক এচের্য় এর্স বলল, ওর্ক মাচর একটা ঘুচষ?  

  

আচম গিা অবাক। বললাম, গকন, ঘুচষ মারর্ব গকন? ওর গিা অচির্জর্নর অভার্ব 

ওই অবস্থা হর্য়র্ে। 

  

গসই জর্নুই গিা বলচে। এই অবস্থায় ওর্ক গিামার ওষুি খাওয়ার্ি পারর্ব না। 

গবন্থশ হর্ল গজার কর্র গেলার্না গর্র্ি পার্র। 

  

এরপর্র আচম চকেু বলার আর্েই গোল মার্কযাচভর্ির চদর্ক এচের্য় চের্য় একটা 

প্রি্ড  ঘুচষর্ি িার্ক িরাশার্ ী কর্র চদল। অজ্ঞান অবস্থার িার মুখ হাৌঁ কর্র িার েলায় 

আমার পাউডার গুর্জ চদলাম। দশ চমচনট পর্র জ্ঞান হর্য় ভের্লাক েুাল েুাল কর্র 

এচদক ওচদক গদর্খ িার গিায়ার্ল হাি বুর্লার্ি বুর্লার্ি সুর্বাি বালর্কর মর্িা িার 

গঘাোর চপর্ি গির্প বসল। আমরা সকর্ল আবার রওনা চদলাম। 
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পুরার্ু এর্স কুাম্প গের্ল আগুন গজ্বর্ল বসবার পর গোল ও সন্ডার্সযর সর্ে 

ইউচনকনয চনর্য় কো হল। সন্ডাসয বলল, চবংশ শিাব্দীর্ি পৃচেবীর্ি হিাৎ একটা নিুন 

জার্ির জার্নায়ার আচবোর করাটা কী সাংঘাচিক বুাপার বর্ল গিা! আর, একটা আিটা 

নয়, এর্কবার্র দর্ল দর্ল। 

  

ইউচনকনয গের্ক আর্লািনাটা আরও অনু কাল্পচনক প্রাণীর্ি ির্ল গেল। সচিু, 

পুরাকার্ল কিরকমই না উদ্ভট জীবজন্তু সৃচষ্ট কর্রর্ে মানুর্ষর কল্পনা। অচবচশু গকানও 

গকানও পচ্ড ি বর্লন গর্ এ সব চনেক কল্পনা নয়। প্রাগেচিহাচসক র্ুর্ে মানুষ গর্ সব 

প্রাণীর্দর গদখি, িার আবো িৃচি নাচক অর্নক র্ুে পর্যত মানুর্ষর মর্ন গের্ক র্ায়। 

গসই িৃচির সর্ে কল্পনা জুর্ে মানুষই আবার এই সব উদ্ভট প্রাণীর সৃচষ্ট কর্র। এইভার্ব 

প্রাগেচিহাচসক গটর্রাডুাকাচটল বা ঈচপয়চনযস পাচখর িৃচি গের্কই হয়র্িা সৃচষ্ট হর্য়র্ে। 

েরুে বা জটার্  ুবা আরর্বুাপনুার্সর চসন্ধবাদ নাচবর্কর ের্ল্পর অচিকায় রক পাচখ-

র্ার োনার খাদু চেল একটা আি হাচি। চমশর গদর্শর উপকোয় চি-র্বানু পাচখর কো 

আর্ে, পর্র ইউর্রার্প র্ার নাম হর্য়চেল চেচনি। এই চেচনর্ির নাচক মৃিুু  গনই। একটা 

সময় আর্স র্খন গস চনর্জই চনর্জর্ক আগুর্ন পুচের্য় গমর্র গের্ল, আর পরমুহুর্িযই 

িার ভি গের্ক নিুন চেচনি জন্ম গনয়। আর আর্ে ড্রােন—র্ার অচির্বের পূবয-পচশ্চম 

দচদর্কর গলাকই চবোস করি। িোি এই গর্ পচশ্চর্মর ড্রুােন চেল অচনষ্টকারী দানব, 

আর চিন বা চিব্বর্ির ড্রােন চেল মেলময় গদবিা। 

  

এইসব আর্লািনা করর্ি করর্ি আচম মার্কযাচভর্ির কোটা িুললাম। আমার মর্ি 

িার্ক আমার্দর অচভর্ার্নর আসল উর্েশুটা জানার্না দরকার। িাংোং অঞ্চর্লর ভয়াবহ 

গিহারাটাও িার কার্ে পচরোর করা দরকার। গসটা গজর্নও র্চদ গস আমার্দর সর্ে গর্র্ি 

িায় গিা িলকু, আর না হর্ল হয় গস চনর্জর রািা িরুক, না হয় গদর্শ চের্র র্াক। 

  

গোল বলল, চিক বর্লে। গর্ গলাক আমার্দর সর্ে ভালভার্ব চমশর্ি পার্র না, 

িার্ক সর্ে গনওয়া কী দরকার। র্া বলবার এখনই বলা গহাক। 
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সন্ডাসয বলল গস মার্কযাচভির্ক পচশ্চর্মর িাৌঁবুর্ি গর্র্ি গদর্খর্ে। আমরা চিনজর্ন 

িাৌঁবুর গভির েুকলাম। 

  

মার্কযাচভি একপার্শ অন্ধকার্র ঘাে গুর্জ বর্স আর্ে। আমরা েুকর্ি গস মুখ িুর্ল 

িাইল। সন্ডাসয ভচনিা না কর্র সরাসচর উইলার্ডযর ডায়চর আর একশৃর্ের কোয় ির্ল 

গেল। িার কোর মাঝখার্নই মার্কযাচভি বর্ল উিল, ইউচনকনয? ইউচনকনয গিা আচম গের 

গদর্খচে। আজর্কও আসার সময় গদখলাম। গিামরা গদখচন বুচঝ? 

  

আমরা পরস্পর্রর মুখ িাওয়ািাওচর্  করলাম। মার্কযাচভি গর্মন বর্স চেল গিমনই 

বর্স আর্ে। গস গর্ িািা কর্র কোটা বর্লর্ে গসটা িার ভাব গদর্খ গমার্টই মর্ন হয় না। 

িা হর্ল চক আমার ওষুি পুর্রাপুচর কাজ গদয়চন? িার মাো চক এখনও পচরোর হয়চন? 

  

গোল গুনগুন কর্র একটা জামযান সুর ভাৌঁজর্ি ভাৌঁজর্ি বাইর্র ির্ল গেল। বুঝলাম 

গস হাল গের্ে চদর্য়র্ে। এবার আমরা দজর্নও উর্ি পেলাম। বাইর্র এর্ল পর গোল 

িার পাইপ িচরর্য় চবদ্রূর্পর সুর্র বলল, এটাও চক গিামার অচির্জর্নর অভাব বর্ল 

মর্ন হয়? আচম আর সন্ডাসয দজর্নই িুপ। আমরা চনুঃসর্ের্হ একটা পােলর্ক সর্ে চনর্য় 

ির্লচে-বর্ল গোল িার কুার্মরা চনর্য় হািপঞ্চার্শক দূর্র একটা প্রকা্ড  পাের্রর োর্য় 

গখাদাই করা চিব্বচি মহামত্রের ওৌঁ মচণপর্ে হুম-এর েচব িুলর্ি ির্ল গেল। 

  

মার্কযাচভি চক সচিুই পােল, না সাজ-পােল? আমার মনটা খুৌঁি খুৌঁি করর্ে। 

  

আমার্দর মর্িু অচবনাশবাবুই গবাি হয়। সবর্ির্য় ভাল আর্েন। প্রায় িচেশ বের 

ির্র ভের্লাকর্ক গদখচে, ওৌঁর মর্িু গর্ গকানও রসর্বাি আর্ে িা আর্ে কল্পনাই করর্ি 

পাচরচন। আমার তবজ্ঞাচনক ের্বষণা সম্পর্কয উচন চিরকালই িািা কর্র এর্সর্েন; আমার 

র্ুোতকারী আচবোরগুর্লাও ওৌঁর মর্ন গকানওচদন চবিয় বা েধিা জাোর্ি পার্রচন। চকন্তু 

ওই গর্ দবার আমার সর্ে বাইর্র গের্ল—একবার আচিকায়, আরর্কওবার প্রশাত 

মহাসাের্রর গসই আশ্চর্য দ্বীর্প—িারপর গের্কই গদর্খচে ওৌঁর িচরর্ত্র একটা চবর্শষ 
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পচরবিযন এর্সর্ে। রমণমর্ণ মর্নর প্রসার বার্ে বর্ল ইংরাচজর্ি একটা কো আর্ে, গসটা 

অচবনাশবাবুর গক্ষর্ত্র িমৎকার ভার্ব ের্লর্ে। আজ বারবার উচন আমার কার্নর কার্ে 

এর্স চবেচবে কর্র গের্েন–তকলাস ভূির অচি মর্নাহর, গকাচট শশী পরকাশ, েন্ধবয 

চকন্নর র্ক্ষ চবদুাির অন্সরাের্ণর বাস। তকলাস সম্বর্ন্ধ গপ রাচণক িারণাটা অচবনাশবাবু 

এখনও চবোস কর্র বর্স আর্েন। আসল তকলার্সর সাক্ষাৎ গপর্য় ভের্লাকর্ক চকচঞ্চৎ 

হিাশ হর্ি হর্ব। আপািি উচন কচুলর্দর রান্নার আর্র্ াজন গদখর্ি বুি। বুর্না োের্লর 

মাংস রান্না করর্ে ওরা। 

  

দূর্র, বহুদূর্র, আমরা গর্ই রািা চদর্য় র্াব গসই রািা চদর্য় গঘাোর চপর্ি একদল 

গলাক আমার্দর চদর্ক এচের্য় আসর্ে। এিক্ষণ দলটার্ক কিগুর্লা িলমান কার্লা চবেু 

বর্ল মর্ন হচিল। এখন িার্দর গিহারাটা ের্ম স্পষ্ট হর্য় আসর্ে। এর্দর গদখর্ি গপর্য় 

আমার্দর গলাকগুর্লার মর্িু একটা িাঞ্চলু লক্ষ করচে। কারা এরা? 

  

শীি বাের্ে। আর গবচশক্ষণ বাইর্র বসা িলর্ব না। 

  

৪িা আেস্ট। সন্ধুা সািটা। 

  

একটা চবর্শষ িাঞ্চলুকর ঘটনা ঘর্ট গেল। এই চকেুক্ষণ আর্ে। দূর গের্ক গর্ 

দলটার্ক আসর্ি গদর্খচেলাম গসটা চেল একটা খামাপা দসুুদল। এই চবর্শষ দলচটই 

গর্ উইলাডযর্ক আেমণ কর্রচেল িারও প্রমাণ গপর্য়চে। 

  

বাইশটা গঘাোর চপর্ি বাইশজন গলাক, িার্দর প্রর্িুর্কর গমাটা পশর্মর জামার 

গকামর্র গোৌঁজা ির্লায়ার, কুকচর, গভাজাচল, আর চপর্ির সর্ে বাৌঁিা আচদুকার্লর োদা 

বেুক। এ োো দর্ল আর্ে পাৌঁিটা গলামশ চিব্বচি ককুরু। 

  

দলটা র্খন প্রায় একর্শা েজ দূর্র, িখন আমার্দর দজন গলাক—রাবসাং ও টু্ড ুপ–

হতদত হর্য় আমার্দর কার্ে এর্স বলল, আপনার্দর সর্ে র্া অস্ত্রশস্ত্র আর্ে িা িাৌঁবুর 

চভির গের্ক বাইর্র চনর্য় আসুন। আচম বললাম, গকন, ওর্দর চদর্য় চদর্ি হর্ব নাচক? 
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না, না। চবলাচি বেুকর্ক ওরা সমীহ কর্র ির্ল। না হর্ল ওরা সব িেনে কর্র লটু কর্র 

চনর্য় র্ার্ব। ভারী গবপর্রায়া দসুু ওরা। 

  

আমার্দর সর্ে চিনর্ট বেুক—একটা এনচেল্ড ও দর্টা অচিয়ান মানচলখার। সন্ডাসয 

ও গোল িাৌঁবু গের্ক গটাটা সর্মি বেুক বার কর্র আনল। মার্কযাচভর্ির গবর্রাবার নাম 

গনই, আচম প্রর্র্ াজর্ন পর্কট গের্ক আমার অুানাইচহচলন চপিল বার করব, িাই হাি 

খাচল রাখর্ি হর্ব, অেি দজর্নর হার্ি চিনর্ট বেুক গবমানান, িাই অচবনাশবাবুর্ক 

গডর্ক িাৌঁর হার্ি একটা মানচলখার িুর্ল গদওয়া হল! ভের্লাক একবার মাত্র হাৌঁ হাৌঁ কর্র 

গের্ম চের্য় কাৌঁপা হার্ি বেুকটা চনর্য় দসুুদর্লর উলর্টা চদর্ক মুখ কর্র কাি হর্য় 

দাৌঁচের্য় রইর্লন। 

  

২ 

  

দসুুদল এর্স পেল। িুমর্সা গলামশ চিব্বচি ককুরুগুর্লা আমার্দর চদর্ক িাচকর্য় 

প্রি্ড  গঘউ গঘউ করর্ে। িার্দরও ভাবটা দসুুর্দরই মর্িা। আমার্দর দর্লর গলাকগুর্লার 

অবস্থা কাচহল। গর্ গর্খার্ন চেল সব জবুেবু হর্য় বর্স পর্ের্ে। এই সব দসুু সািারণি 

র্ার্াবরর্দর আিানায় চের্য় পর্ে সবযস্ব লটু কর্র চনর্য় ির্ল র্ায়। উপর্ুি অস্ত্র োো 

এর্দর বািা চদর্ি র্াওয়া মার্ন চনচশ্চি মৃিুু। অচবচশু এরা র্চদ চিব্বচি পুচলর্শর হার্ি 

পর্ে িা হর্ল এর্দর িরম শাচির বুবস্থা আর্ে। েদান আর ডান হািটা গকর্ট চনর্য় 

গসগুর্লার্ক গসাজা রাজিানী লাসায় পাচির্য় গদওয়া হয়। চকন্তু এই িুিু প্রাতর্র বরর্ে 

োকা চেচরবর্িযর আনার্িকানার্ি এর্দর খুৌঁর্জ বার করা গমার্টই সহজ নয়। এও শুর্নচে 

গর্ এই সব দসুুর্দর চনর্জর্দরও নাচক নরকর্ভার্ের ভয় আর্ে। িাই এরা লুটপাট বা 

খুনখারাচপ কর্র চনর্জরাই, হয়। তকলাস প্রদচক্ষণ কর্র, না হয় গকানও উিু পাহার্ের 

িুর্োয় দাৌঁচের্য় েলা গের্ে চনর্জর্দর পার্পর চেচরচি চদর্য় প্রায়চশ্চতান কর্র গনয়। 

  

দসুুর্দর সামর্ন গর্ রর্য়র্ে িার্কই মর্ন হল পার্লর গোদা। নাক েুাবো, কার্ন 

মাকচে, মাোর রুক্ষ িুল টুচপর পাশ চদর্য় গবচরর্য় রর্য়র্ে, বয়স গবচশ না হর্লও মুর্খর 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যভিৎ রোয়  । একশৃঙ্গ অভিযোন ।     প্রোফেসর শঙু্ক 

 15 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িামো কুৌঁির্ক গের্ে, কিুকুর্ি গিার্খ অিুত সচেগ্ধভার্ব আমার্দর িারজনর্ক চনরীক্ষণ 

করর্ে। বাচক গলাকগুর্লা গর্ গর্খার্ন চেল গসখার্নই িুপ কর্র গঘাোর লাোম ির্র 

অর্পক্ষা করর্ে; গবাঝা র্ার্ি গনিার হুকমু না গপর্ল চকেু করর্ব না। 

  

এবার্র দসুুর্নিা গঘাোর চপি গের্ক নামল। িারপর গোর্লর চদর্ক এচের্য় চের্য় 

িার সামর্ন দাৌঁচের্য় িাপা ঘেঘর্ে েলায় বলল-র্পচলং? গপচলং মার্ন ইউর্রাপীয়। 

গোর্লর হর্য় আচমই হুাৌঁ বর্ল জবাব চদর্য় চদলাম। চদর্য়ই খটকা লােল। ইউর্রাপীয় 

গদর্খ চিনল কী কর্র এরা? 

  

গলাকটা এবার িীর্র িীর্র সন্ডার্সযর চদর্ক এচের্য় গেল। িারপর িার পার্য়র কাে 

গের্ক একটা গবক ড চবনর্সর খাচল চটন িুর্ল চনর্য় গসটার্ক উলর্টপালর্ট গদর্খ িার েন্ধ 

শুর্ক আবার মাচটর্ি গের্ল ভারী বুর্টর গোোচলর এক গমাক্ষম িার্প গসটার্ক গেৌঁির্ল 

মাচটর সর্ে সমান কর্র চদল। সন্ডাসয হার্ি বেুক চনর্য় দাৌঁর্ি দাৌঁি গির্প দসুুর্নিার 

ঔধিিু হজম করার আপ্রাণ গিষ্টা করর্ে। 

  

গকার্ের্ক জাচন মার্ঝ মার্ঝ একটা দাৌঁেকার্কর েভীর ককযশ কণ্ঠস্বর গশানা র্ার্ি। 

এ োো গকবল নদীর কলু কলু শব্দ। ককুরুগুর্লা আর ডাকর্ে না। এই েমের্মর মর্িু 

আবার দসুুর্নিার ভারী বুর্টর শব্দ পাওয়া গেল। গস এবার অচবনাশবাবুর সামর্ন চের্য় 

দাৌঁচের্য়র্ে। ভের্লাক গর্ গকন িার্ক মাো গহৌঁট কর্র নমকার করর্লন িা গবাঝা গেল না। 

দসুুর্নিার গবাি হয় বুাপারটা ভারী কচমক বর্ল মর্ন হল, কারণ গস সশর্ব্দ একটা ববযর 

হাচস গহর্স অচবনাশবাবুর হার্ির বেুর্কর বাৌঁর্ট একটা গখাৌঁিা গমারল।  

  

এবার গোর্লর চদর্ক গিাখ পোর্ি সভর্য় গদখলাম গস িার বেুকটা দসুুর্নিার 

চদর্ক উচির্য়র্ে, প্রি্ড  রার্ে িার কপার্লর চশরাগুচল েুর্ল উর্ির্ে। আচম গিাখ চদর্য় 

ইশারা কর্র িার্ক তির্য হারার্ি মানা করলাম। ইচিমর্িু সন্ডাসয আমার পার্শ এর্স 

দাৌঁচের্য়র্ে। গস চেস চেস কর্র বলল, গদ হুাভ অুান এনচেল্ড টু। 
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কোটা শুর্ন অনু দসুু্র্াগুর্লার চদর্ক গির্য় গদচখ িার্দর মর্িু একজন চহংস্ৰ 

গিহারার গলাক গঘাোর চপর্ি সামর্নর চদর্ক এচের্য় এর্সর্ে। িার কাৌঁর্ি। সচিুই একটা 

এনচেল্ড রাইর্েল। উইলার্ডযর ডায়চর গের্ক গজর্নচে গর্ িার চনর্জর একটা এনচেল্ড 

চেল। গসটা চকন্তু আলর্মাোয় গের্রচন। এই বেুক, আর ইউর্রাপীয়র্দর গদর্খ চিনর্ি 

পারা—এই দর্টা বুাপার গের্ক গবশ গবাঝা গেল গর্ এই দাসুেলই উইলার্ডযর মৃিুু র 

জনু দার্ ী। 

  

চকন্তু িা হর্লও আমার্দর হাি পা বাৌঁিা। এরা দর্ল ভারী। লোই লাের্ল হয়র্িা 

আমার্দর বেুক আর আমার চপির্লর সাহার্র্ু এর্দর রীচিমর্িা চশক্ষা গদওয়া গর্ি, 

চকন্তু গস খবর র্চদ অনু খামপার্দর কার্ে চের্য় গপ ৌঁোয় িা হর্ল চক িারা প্রচির্শাি না 

চনর্য় োের্ব? 

  

লোইর্য়র প্রর্র্ াজন হর্ব চক না ভাবচে, দসুুর্নিা অসীম সাহর্সর সর্ে আমার্দর 

পূবযচদর্কর কুাম্পটার চদর্ক এচের্য় ির্লর্ে, এমন সময় এক অদু্ভি কা্ড  ঘটল। অনু 

কুাম্পটা গের্ক হিাৎ মার্কযাচভি টলর্ি টলর্ি গবচরর্য় এল-িার ডান হািটা সামর্নর 

চদর্ক গিালা, িার িজযনী চনর্দযশ করর্ে দসুুর্দর চিব্বচি ককুরুগুর্লার চদর্ক। 

  

পরমুহূর্িযই িার েলায় এক অদু্ভি উেচসি চিৎকার গশানা গেল। —ইউচনকনয! 

ইউচনকনয! 

  

আমরা ভাল কর্র বুাপারটা গবাঝার আর্েই মার্কযাচভি দহাি বাচের্য় এচের্য় গেল 

একটা চবশাল গলামশ মুাচস্টে ককুুর্রর চদর্ক। হয়র্িা িার্ক আেমণ করা হর্ি মর্ন 

কর্রই কুকরুটা হিাৎ রুর্খ দাৌঁচের্য় একটা চবেী েজযন কর্র মার্কযাচভর্ির চদর্ক চদল 

একটা লাে। 

  

চকন্তু মার্কযাচভর্ির নাোল পাবার আর্েই গস কুকরু গভলচকর মর্িা ভুাচনস কর্র 

গেল। 
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চকন্তু মার্কযাচভর্ির নাোল পাবার আর্েই গস কুকরু গভলচকর মর্িা ভুাচনস কর্র 

গেল। এর কারণ অবশু আমার অুানাইচহচলন চপিল। আমার ডান হািটা অর্নকক্ষণ 

গের্কই পর্কর্ট চপির্লর উপর রাখা চেল। গমাক্ষম মুহুর্িয গস হাি চপিল সর্মি গবচরর্য় 

এর্স কুকুর্রর চদর্ক িাে কর্র গঘাো চটর্প চদর্য়র্ে। 

  

ককুরু উিাও হবার সর্ে সর্েই মার্কযাচভি মুহুমান অবস্থায় মাচটর্ি বর্স পেল। 

গোল আর সন্ডাসয চমর্ল িার্ক গকালপাৌঁজা কর্র িাৌঁবুর চভির চনর্য় গেল। 

  

আর এচদর্ক এক অদু্ভি কা্ড । আমার চপির্লর মচহমা গদর্খ দাসুের্লর মর্িু এক 

অদু্ভি প্রচিচেয়া শুরু হর্য়র্ে। িারা গকউ গকউ গঘাো গের্ক গনর্ম হাৌঁটু গের্ে মাচটর্ি 

বর্স পর্ের্ে, গকউ আবার গঘাোর চপি গের্কই বার বার েে করার ভাব কর্র উপুে 

হর্য় পের্ে। দাসুর্নিাও গবেচিক গদর্খ ইচিমর্িু িার গঘাোর চপর্ি উর্ি পর্ের্ে। 

বাইশজন দসুুর সচিচলি গবপর্রায়া ভাব এক মুহুর্িয এভার্ব উর্ব র্ার্ব িা ভাবর্ি 

পাচরচন। 

  

এবার আমার মাোয় এক বুচধি গখর্ল গেল। গর্ গলাকটার কার্ে এনচেল্ডটা চেল িার 

কার্ে চের্য় বললাম, হয় গিামার বেুক দাও, না হয় গিামার্দর পুর্রা দলর্ক চনচশ্চহ্ন 

কর্র গেলব। গস কাৌঁপর্ি কাৌঁপর্ি িার কাৌঁি গের্ক বেুক খুর্ল আমার হার্ি িুর্ল চদল। 

এবার বললাম, এই বেুক র্ার, িার আর কী কী চজচনস গিামার্দর কার্ে আর্ে বার 

কর্রা। 

  

এক চমচনর্টর মর্িু এর ওর গঝালা গের্ক গবচরর্য় পেল দচটন সর্সজ, একটা চের্লট 

গসেচট গরজার, একটা আয়না, একটা বাইর্নাকুলার, একটা গেো চিব্বর্ির মুাপ, একটা 

ওর্মো ঘচে, আর একটা িামোর বুাে। বুাে খুর্ল গদচখ িার্ি রর্য়র্ে একটা বাইর্বল, 

আর চিব্বি সম্বর্ন্ধ গমারেেট ও চটর্েনটার্লর্রর গলখা দর্টা চবখুাি বই। বই দর্টার্ি 

উইলার্ডযর নাম গলখা রর্য়র্ে িার চনর্জর হার্ি। 
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চজচনসগুর্লার্ক বার্জয়াত হ কর্র সর্ব ভাবচে দসুুর্নিার্ক চকেু সিকযবাণী শুচনর্য় 

িার্দর চবদায় চনর্ি বলব, চকন্তু িার আর্েই িার্দর পুর্রা দলটা ির্ক্ষর চনর্মর্ষ গর্ পর্ে 

এর্সচেল গসই পর্েই গঘাো েুচটর্য় সন্ধুার অন্ধকার্র আবো হর্য় আসা পাহার্ের চদর্ক 

অদৃশু হর্য় গেল। 

  

আপদ চবদায় কর্র অচবনাশবাবুর্ক মানচলখার্রর ভারমুি কর্র পচশ্চম চদর্কর 

িাৌঁবুর্ি গেলাম মার্কযাচভর্ির অবস্থা গদখর্ি। গস মাচটর্ি কম্বর্লর উপর শুর্য় আর্ে গিাখ 

বুর্জ। মুর্খর উপর টিয গেলর্ি গস িীর্র িীর্র গিাখ খুলল। এইবার্র িার গিার্খর পািা 

আর মচণ গদর্খই বুঝর্ি পারলাম গর্ গস গনশা কর্রর্ে। আর গস গনশা সািারণ গনশা নয়; 

অিুত কো গকানও মাদক বুবহার কর্রর্ে গস। হয়র্িা এটা িার অর্নক চদর্নর অভুাস, 

আর িার প্রভার্বই গস গর্খার্ন গসখার্ন ইউচনকনয গদখর্ি পার্ি। গকার্কন, গহরর্য়ন, 

মচেয়া বা ওই জািীয় গকানও মাদক গখর্ল বা ইর্জকশন চনর্ল শুিু গর্ শরীর্রর ক্ষচি 

কর্র িা নয়, িা গের্ক গরেকর্নর চবকার ও িার ের্ল গিার্খ ভুল গদখা চকেুই আশ্চর্য না। 

  

মার্কযাচভর্ির মর্িা গনশার্খারর্ক সর্ে চনর্ল আমার্দর এই অচভর্ান ভ্ড ুল হর্য় 

র্ার্ব। হয় িার্ক িাোর্ি হর্ব, না হয় িার গনশার্ক িাোর্ি হর্ব। 

  

১৫ই আেস্ট সকাল ৭টা 

  

কাল রার্ত্র িার্ক ডাকা সর্্ত্ববও মার্কযাচভি র্খন গখর্ি এল না, িখন গনশার িারণাটা 

আমার মর্ন আরও বধিমূল হল। আচম জাচন এ জািীয় ড্রাে বা মাদক বুবহার করর্ল 

মানুর্ষর চখর্দ গিষ্টা অর্নক কর্ম র্ায়। কোটা বলর্ি সন্ডাসয এর্কবার্র গক্ষর্প উিল। 

বলল, ওর্ক সরাসচর গজরা করর্ি হর্ব একু্ষচন। গোল বলল, িুচম অিুত গবচশ ভে, 

গিামার্ক চদর্য় গজরা হর্ব না। বুাপারটা আমার হার্ি গের্ে দাও। 

  

খাবার পর্র গোল গসাজা িাৌঁবুর চভির চের্য় আিঘুমত মার্কযাচভির্ক চবোনা গের্ক 

চহৌঁির্ে গটর্ন িুর্ল গসাজা িার মুর্খর উপর বলল, গিামার কার্ে কী ড্রাে আর্ে বার 
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কর্রা। আমরা জাচন িুচম গনশা কর্রা। এ গনশা গিামার োের্ি হর্ব, নয়র্িা গিামার্ক 

আমরা বরর্ের মর্িু পুর্ি চদর্য় ির্ল র্াব; গকউ গটর পার্ব না। 

  

মার্কযাচভি পুর্রা বুাপারটা বুঝর্ি পারল চক না জাচন না, চকন্তু গস গোর্লর ভাব 

গদর্খ গর্ ভয় গপর্য়র্ে গসটা স্পষ্টই গবাঝা গেল। গস গকানওরকর্ম গোর্লর হাি গের্ক 

চনর্জর্ক োচের্য় চনর্য় বুার্ের চভির হাি েুচকর্য় চকেুক্ষণ হাির্ে িার গের্ক একটা 

মাোর বুরুশ বার কর্র গোর্লর হার্ি চদল। আমার প্রের্ম মর্ন হর্য়চেল এটা িার 

পােলাচমরই আর্রকটা লক্ষণ; চকন্তু গোর্লর জামযান বুচধি এক চনর্মর্ষ বুর্ঝ গেলল গর্ 

মার্কযাচভি আসল চজচনসটাই বার কর্র চদর্য়র্ে। বুরুর্শর কার্ির অংশটায় িাে চদর্ি 

গসটা বার্ির ডালার মর্িা খুর্ল গেল, আর িার িলা গের্ক গবচরর্য় পেল চিক টুালকাম 

পাউডার্রর মর্িা গদখর্ি চমচহ সাদা গকার্কর্নর গুর্ো। আি চমচনর্টর মর্িু গস গুর্ো 

চিব্বর্ির চহর্মল বািার্স েচের্য় পেল, আর বুরুশটা চনচক্ষত হ হল খরর্স্ৰািা পাহাচে 

নদীর জর্ল। 

  

চকন্তু শুিু গকার্কন দূর করর্লই গিা হর্ব না, মার্কযাচভর্ির গনশার্ টার্কও দূর করা 

িাই। আজ সকার্ল িার হাবভার্ব মর্ন হর্ি আমার আশ্চর্য ওষুি চমরাচকউরর্ল কাজ 

চদর্য়র্ে। গস ইচিমর্িুই িার গেলাস মাখন িা, গসরখার্নক োের্লর মাংস আর গবশ 

চকেুটা সাম্পা গখর্য় গের্লর্ে। 

  

৭ই আেস্ট। সাংিান োচের্য়। 

  

এখন দপুই আোইটা। আমরা মানস সর্রাবর্রর পর্ে একটা গুম্ফা বা চিব্বচি মর্ির 

বাইর্র বর্স একটু চবোম কর্র চনচি। পর্ে আসর্ি আসর্ি আরও অর্নক গুম্ফা গদর্খচে। 

এগুর্লার প্রর্িুকটাই এর্ককটা পাহার্ের িুর্ো গবর্ে গবর্ে িার উপর তিচর করা হর্য়র্ে, 

এবং প্রর্িুকটা গের্কই িমৎকার দৃশু গদখা র্ায়। লামার্দর গস ের্যর্বাি আর্ে। এ কো 

স্বীকার করর্িই হয়। 
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আমার্দর সামর্ন উতানর চদর্ক ২৫০০০ েুট উিু গুল-মান্ধািা পবযি সদর্পয মাো 

িুর্ল দাৌঁচের্য় আর্ে। এ োো িাচরচদর্ক আরও অর্নক বরর্ে োকা পাহার্ের িুর্ো 

গদখর্ি পাচি। আর চকেুদূর গের্লই তকলাস-মানস সর্রাবর্রর দশযন চমলর্ব, 

অচবনাশবাবুর র্াত্রা সােযক হর্ব। আপািি মান্ধািা গদর্খই িাৌঁর সত্রেরম ও চবির্য়র সীমা 

গনই। বার বার বলর্েন, োর্য় কাৌঁটা চদর্ি মশাই। মহাভারর্ির র্ুর্ে ির্ল এর্সচে। উুঃ 

কী ভয়ানক বুাপার! 

  

বলা বাহুলু, এখনও পর্যত একশৃর্ের গকানও চিহ্ন গনই। জার্নায়ার্রর মর্িু বুর্না 

োেল গভো োিা িমচর এসব গিা হার্মশাই গদখচে। মার্ঝমর্িু এক আিটা খরর্োশ ও 

গমর্িা ইৌঁদরও গদখা র্ায়। হচরণ আর ভালুক আর্ে বর্ল জাচন, চকন্তু গদচখচন। কাল রার্ত্র 

কুার্ম্পর আর্শপার্শ গনকর্ে হানা চদচিল, িাৌঁবুর কাপে োৌঁক কর্র টিয গের্ল িার্দর 

জ্বলত সবুজ গিাখ গদখর্ি পাচিলাম। 

  

সন্ডার্সযর মর্ন একটা তনরার্শুর ভাব গদখা চদর্য়র্ে। ওর িারণা হর্য়র্ে উইলাডযও 

মার্কযাচভর্ির মর্িা গনশা কর্র আজগুচব দৃশু গদর্খর্ে আর আজগুচব ঘটনার বণযনা 

কর্রর্ে। উেত লামা, ইউচনকনয—এরা সবই িার ড্রাে-জচনি দৃচষ্টরমণম। সন্ডাসয ভুর্ল র্ার্ি 

গর্ আমরা আলর্মাোর্ি গমজর হাটযর্নর সর্ে গদখা কর্রচে। উইলাডয সম্বর্ন্ধ িার চরর্পাটয 

গদর্খচে। িার্ি ড্রার্ের গকানও ইচেি চেল না। 

  

আমরা গর্ গুম্ফার সামর্ন বর্সচে িার্ি একচটমাত্র লামা বাস কর্রন। আমরা এই 

চকেুক্ষণ আর্ে িাৌঁর সর্ে গদখা কর্র এক অচভনব অচভজ্ঞিা সঞ্চয় কর্র এর্সচে। 

এমচনর্ি হয়র্িা গর্িাম না, চকন্তু রাবাসাং র্খন বলল লামাচট পঞ্চাশ বের কারুর সর্ে 

কো বর্লনচন, িখন স্বভাবিই আমার্দর একটা গক িূহল হল। আমরা রািা গের্ক দর্শা 

েুট উপর্র উর্ি গম নী লামার্ক দশযন করার জনু গুম্ফায় প্রর্বশ করলাম। 

  

পাের্রর তিচর প্রািীন গুম্ফার চভির্র অন্ধকার, গদয়ার্ল গশওলা আসল কর্ক্ষর 

চভির চপেন চদর্ক একটা লম্বা িার্ক সাি- আটাটা মাঝাচর আকার্রর গব ধি গদবর্দবীর 
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মূচিয রর্য়র্ে, িারমর্িু অতি চিনখানা গর্ খাৌঁচট গসানার তিচর িার্ি গকানও সর্েহ 

গনই। প্রদীপ জ্বলর্ে। এক পার্শ একটা পার্ত্র একিাল। মাখন রাখা রর্য়র্ে, চর্র্য়র 

বদর্ল এই মাখনই বুবহার হয় প্রদীর্পর জনু। একচদর্কর গদয়ার্লর োর্য় িার্কর উপর 

ের্র ের্র সাজার্না রর্য়র্ে লাল কাপর্ে গমাো প্রািীন চিব্বচি পুৌঁচে। অচবনাশবাবু একটা 

চবর্শষ জায়োয় আুুল গদচখর্য় বলর্লন, গভ চিক বুাপার বর্ল মর্ন হর্ি মশাই। গির্য় 

গদচখ গসখার্ন একটা মোর খুচল রর্য়র্ে। আচম বললাম, ওটা িা খাওয়ার পাত্র। 

অচবনাশবাবুর গিাখ কপার্ল উর্ি গেল। 

  

গম নী লামা চের্লন পার্শর একটা গোি অন্ধকার ঘর্র। ঘর্রর পুর্বর গদয়ার্ল একটা 

খুপচর জানালা, গসই জানালার পার্শ বর্স লামা জাপর্ত্রের গঘারার্িন। মাো মুর্োর্না, 

শীণয গিহারা, বর্স গের্ক গের্ক হাি-পাগুর্লা অস্বাভাচবক রকম সরু হর্য় গের্ে। আমরা 

িাৌঁর্ক এর্ক এর্ক অচভবাদন জানালাম, চিচন আমার্দর প্রর্িুর্কর হার্ি একচট কর্র 

লাল সুর্িা চদর্য় আশীবযাদ করর্লন। িাৌঁর সামর্ন একটা চনিু কার্ির গবচঞ্চর্ি আমরা 

পাৌঁিজন বসলাম। লামা কো বলর্বন না, িাই িাৌঁর্ক এমন প্রশ্ন ও করর্ি হর্ব র্ার উতানর 

কো না বর্ল গদওয়া র্ায়। আচম আর সময় নষ্ট না কর্র গসাজা আসল প্রর্শ্ন ও ির্ল গেলাম। 

  

চিব্বর্ির গকাোও একশৃে জার্নায়ার আর্ে চক? 

  

লামা কর্য়ক মুহুিয হাচস হাচস মুখ কর্র আমার চদর্ক গির্য় রইর্লন। আমার্দর পাৌঁি 

গজাো গিার্খর উৎসুক দৃচষ্ট িাৌঁর চদর্ক চনবধি। এইবার চিচন িীর্র িীর্র মাো নাের্লন, 

উপর গের্ক নীর্ি। একবার, দবার, চিনবার। অেযাৎ—আর্ে। আমরা িাপা উৎকণ্ঠায় আে 

গিার্খ একবার পরস্পর্রর চদর্ক গির্য় চনলাম। চকন্তু লামা গর্ আবার মাো নাের্েন! 

এবার পাশাপাচশ। অেযাৎ—গনই। 

  

এটা কীরকম হল? এর মার্ন কী হর্ি পার্র? আর্ে চেল, চকন্তু এখন গনই? গোল 

আমার্ক চেসচের্স েলায় বলল, গকাোয় আর্ে চজর্জ্ঞস কর্রা। মার্কযাচভিও গদখচে 
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অিুত মন চদর্য় আমার্দর কোবািযা শুনর্ে। এই প্রেম গস সুস্থ অবস্থায় আমার্দর 

অচভর্ার্নর উর্ের্শুর কো শুনল। 

  

গোর্লর প্রিাব অনুর্ার্ ী প্রশ্ন ওটা করার্ি লামা িাৌঁর শীণয বাৌঁ হািটা িুর্ল উতানর-পচশ্চম 

চদর্ক ইচেি করর্লন। আমরা গিা ওই চদর্কই র্াচি। তকলাশ োচের্য় িাংোং অঞ্চর্ল! 

আচম এবার আর্রকটা প্রশ্ন ও না কর্র পারলাম না। 

  

আপচন গর্ােীপুরুষ। ভূি ভচবষুৎ আপনার জানা। আপচন বলুন গিা আমরা এই 

আশ্চর্য জার্নায়ার গদখর্ি পাব চক না। 

  

লামা আবার মৃদ গহর্স মাো নাের্লন। উপর গের্ক নীর্ি। চিনবার।  

  

গোল রীচিমর্িা উর্তানচজি হর্য় উর্ির্ে। এবার গবশ গজার্রই বলল, আক চহম 

অুাবাউট ফ্লাইং লামাজ। 

  

আচম লামার চদর্ক চের্র বললাম, আচম আপনার্দর মহার্র্ােী চমলার্রপার 

আত্মজীবনী পর্েচে। িার্ি আর্ে চিচন মত্রেরবর্ল এক জায়ো গের্ক আর্রক জায়োয় উর্ে 

গর্র্ি পারর্িন। এখনও এমন গকানও চিব্বচি গর্ােী আর্েন চক চর্চন এই আশ্চর্য 

ক্ষমিার অচিকারী? 

  

গম নী লামার িাহচনর্ি গর্ন একটা কাচির্নুর ভাব েুর্ট উিল। চিচন এবার গবশ 

দৃঢ়ভার্বই মাোটার্ক নাের্লন। পাশাপাচশ। অেযাৎ না, গনই। িারপর চিচন িাৌঁর 

ডানহার্ির িজযনীটা খাো কর্র গসই অবস্থায় পুর্রা হািটার্ক মাোর উপর িুর্ল চকেুক্ষণ 

ির্র গঘারার্লন। িারপর হাি নাচমর্য় বাৌঁ হাি চদর্য় ডান হার্ির উর্িার্না িজযনীটার্ক 

িাপ চদর্য় নাচমর্য় চদর্লন। মার্নটা বুঝর্ি গকানও অসচুবিা হল না; চমলার্রপা একজনই 

চের্লন। চিচন মত্রেরবর্ল উের্ি পারর্িন। চিচন এখন আর গনই। 
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গুম্ফা গের্ক গবর্রার্নার আর্ে আমরা চকেু িা আর সাম্পা গম নী লামার জর্নু গরর্খ 

এলাম। এখানকার র্াত্রী ও র্ার্াবরর্দর মর্িু র্ারা গম নী লামার কো জার্ন িারা এই 

গুম্ফার পাশ চদর্য় গের্লই লামার জর্নু চকেু না চকেু খাবার চজচনস গরর্খ র্ায়। 

  

বাইর্র এর্স সন্ডাসয আর গোর্লর মর্িু িকয গলর্ে গেল। সন্ডাসয লামার সংর্কর্ি 

আমল চদর্ি রাচজ নয়। বলল, একবার হুাৌঁ, একবার না—এ আবার কী? আমার মর্ি 

হুাৌঁ-র্য় না-র্য় কাটাকাচট হর্য় চকেুই োর্ক না। অেযাৎ আমরা বৃো সময় নষ্ট করচে। 

  

গোল চকন্তু লামার সংর্কর্ির সম্পূণয অনু মার্ন কর্রর্ে। গস বলল, আমার কার্ে 

মার্নটা খুব স্পষ্ট। হুাৌঁ মার্ন ইউচনকনয আর্ে, আর না মার্ন গসটা এমন জায়োয় আর্ে 

গর্খার্ন আমার্দর গর্র্ি গস বারণ করর্ে। চকন্তু বারণ করর্লই গিা আর আমরা বারণ 

মানচে না। 

  

মার্কযাচভি এইবার প্রেম আমার্দর কোয় গর্াে চদল। গস বলল, ইউচনকনয র্চদ 

সচিুই পাওয়া র্ায়, িা হর্ল গসটার্ক চনর্য় আমরা কী করব গসটা গভর্ব গদখা হর্য়র্ে 

চক? 

  

গলাকটা কী জানর্ি িাইর্ে গসটা পচরোর গবাঝা গেল না। গোল বলল, গসটা আমরা 

এখনও গভর্ব গদচখচন। আপািি জার্নায়ারটার্ক খুৌঁর্জ বার করাই হর্ি প্রিান কাজ। 

  

ই বর্ল মার্কযাচভি িুপ গমর্র গেল। মর্ন হল িার মাোয় কী গর্ন একটা েচে 

গখলর্ে। গকার্কনমুি হবার পর গের্কই গদখচে িার উদুম অর্নক গবর্ে গের্ে। চবর্শষ 

কর্র লামার্দর সম্পর্কয িার একটা চবর্শষ গক িূহল লক্ষ করচে, র্ার জনু কাল গের্ক 

চনর্য় সািবার গস দল মুোহার্ে উর্ি শুে গদখর্ি গের্ে। গকার্ক নর্খর চক গশষটায় 

িমযজ্ঞানী হর্য় গদর্শ চেরর্ব? 

  

৩ 
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৯ই আেস্ট, সকাল দশটা। 

  

আমরা এইমাত্র িুসুং-লা চেচরবিুয গপচরর্য় রাবণ হ্রদ ও িার চপের্ন তকলার্সর 

িুষারাবৃি চডম্বাকৃচি চশখর্রর সাক্ষাৎ গপলাম। এই রাবণ হ্রর্দর চিব্বচি নাম রাক্ষস-

িাল, আর তকলাসর্ক এরা বর্ল কাং-চরমার্পার্ি। হ্রদটা গিমন পচবত্র চকেু নয়, চকন্তু 

তকলাস গদখামাত্র আমার্দর কচুলর সাষ্টাে প্রণাম করল। অচবনাশবাবু প্রের্ম গকমন 

ভুাবািুাক গখর্য় চের্য়চের্লন। গশষটায় গখয়াল হওয়ামাত্র একসর্ে চশর্বর আট-দশটা 

নাম উচ্চারণ কর্র হাৌঁটুর্ের্ে বার বার মাচটর্ি মাো গিকার্ি লাের্লন। রাবণ হ্রর্দর পুব 

চদর্ক মানস সর্রাবর। কালই গপ ৌঁর্ে র্াব বর্ল মর্ন হয়। 

  

১০ই আেস্ট, দপুর আোইটা। 

  

মানস সর্রাবর্রর উতানর পচশ্চর্ম একটা জলকুর্্ড র িার্র বর্স আমরা চবোম করচে। 

আমার্দর বাৌঁচদর্কর িোইটা গপচরর্য় খাচনকটা পে গের্লই হ্রর্দর গদখা পাব। 

  

েি এক মার্স এই প্রেম আমরা সকর্ল স্নান করলাম। প্রি্ড  েরম জল, িার্ি 

সালোর বা েন্ধক রর্য়র্ে। জর্লর উপর গিাৌঁয়া আর গশওলার আবরণ। আশ্চর্য িাজা 

গবাি করচে স্নানটা 

  

কর্র। 

  

এখন ডায়চর চলখিাম না, চকন্তু একটা ঘটনা ঘর্ট গের্ে গর্টা চলর্খ রাখা দরকার। 

  

আচম আর অচবনাশবাবু করু্্ড র পচশ্চম চদকটায় গনর্মচেলাম, আর সার্হব চিনজন 

গনর্মচের্লন দচক্ষণ চদর্ক। স্নান গসর্র চভর্জ কাপে শুর্কার্নার অর্পক্ষায় বর্স আচে, 

এমন সময় গোল আমার কার্ে এর্স েল্প করার ভান কর্র হাচস হাচস মুর্খ িাপা েলায় 

বলল, খুব জচটল বুাপার। আচম বললাম, গকন, কী হর্য়র্ে? 

  

মার্কযাচভি। গলাকটা ভ্ড , গজার্চ্চার। 
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আবার কী করল? 

  

আচম জাচন গোল মার্কযাচভির্ক গমার্টই পেে কর্র না। বললাম, বুাপারটা খুর্ল 

বর্লা। 

  

গোল গসইরকম হাচস হাচস ভাব কর্রই বলর্ি লােল, একটা পাের্রর চপের্ন 

আমার্দর েরম জামাগুর্লা খুর্ল আমরা জর্ল গনর্মচেলাম। আচম একটা েুব চদর্য়ই উর্ি 

পচে। মার্কযাচভর্ির গকাচট আমার গকার্টর পার্শই রাখা চেল। চভির্রর পর্কটটা গদখর্ি 

পাচিলাম। িার্ি কী আর্ে গদখার গলাভ সামলার্ি পারলাম না। চিনর্ট চিচি চেল। 

চরেকচটশ ডাকচটচকট। প্রর্িুকচটই জন মাকযহুাম নামক গকানও ভের্লাকর্ক গলখা। 

  

মাকযহুাম? 

  

মাকযহুাম—মার্কযাচভি। বুাপারটা বুঝর্ি পারচে চক? 

  

আচম বললাম, চিকানা কী চেল? 

  

চদচের চিকানা। 

  

জন মাকযহুাম…জন মাকযহুাম…নামটা গিনা গিনা মর্ন হর্ি। গকাোয় শুর্নচে আর্ে? 

চিক কো, বের চির্নক আর্ের খবর্রর কাের্জর একটা খবর। গসানা িােল করার 

বুাপার্র গলাকটা িরা পর্েচেল—জন মাকযহুাম। গজলও হর্য়চেল। কীভার্ব গর্ন পালায়। 

একটা পুচলশর্ক গুচল কর্র গমর্রচেল। জন মাকযহুাম। গলাকটা ইংর্রজ। ভারিবর্ষয আর্ে 

বহুচদন। তনচনিার্ল একটা গহার্টল িালাি। পলািক আসাচম। এখন নাম ভাৌঁচের্য় 

গপালুান্ডবাসী রাচশয়ান গসর্জ আমার্দর সে চনর্য়র্ে। চিব্বি হর্ব িার ো োকা গদবার 

জায়ো। চকংবা আরও অনু গকানও ককুীচিযর মিলর্ব এর্সর্ে। এখার্ন। ভ্ড ই বর্ট। 

গডজারাস গলাক। গোর্লর গোর্য়োচেচরর প্রশংসা করর্ি হয়। প্রের্ম ওর অনুমনক 
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ভাব গদর্খ ও গর্ এিটা িিুর িা বুঝর্ি পাচরচন। আচম গোলর্ক মাকযহুার্মর ঘটর্নাটা 

বললাম। 

  

গোর্লর মুর্খ এখনও হাচস। গসটার প্রর্র্ াজন। এই কারর্ণ গর্ মার্কযাচভি করু্্ড র 

দচক্ষণ চদক গের্ক আমার্দর গদখর্ি পার্ি। িার চবষর্য় কো হর্ি গসটা িার্ক বুঝর্ি 

গদওয়া ির্ল না। গোল গখাশের্ল্পর গমজার্জ একবার সশর্ব্দ গহর্স পরীক্ষর্ণই েলা 

নাচমর্য় বলল, আমার ইিা ওর্ক গের্ল গরর্খ র্াওয়া। ওর িুষারসমাচি গহাক। ওটাই 

হর্ব ওর শাচি। 

  

প্রিাবটা আমার কার্ে ভাল মর্ন হল না। বললাম, না। ও আমার্দর সর্ে িলকু। 

ওর্ক গকানওরকর্মই জানর্ি গদওয়া হর্ব না গর্ ওর আসল পচরিয় আমরা গজর্ন 

গের্লচে। আমার্দর লক্ষু হর্ব গদর্শ চের্র চের্য় ওর্ক পুচলর্শর হার্ি িুর্ল গদওয়া। 

  

গশষপর্যত গোল আমার প্রিার্ব রাচজ হল। সন্ডাসযর্ক সুর্র্াে বুর্ঝ সব বলর্ি হর্ব, 

আর সবাই চমর্ল মার্কযাচভর্ির প্রচি কো দৃচষ্ট রাখর্ি হর্ব। 

  

১০ই আেস্ট, চবর্কল সার্ে পাৌঁিটা। মানস সর্রাবর্রর উপকরূ্ল। 

  

গমঘদূর্ি কাচলদার্সর বণযনায় মানস সর্রাবর্র রাজহাৌঁস আর পর্ের কো আর্ে। 

এর্স অবচি রাজহাৌঁর্সর বদর্ল ঝাৌঁর্ক ঝাৌঁর্ক বুর্নাহাৌঁস গদর্খচে, আর পে োকর্লও এখনও 

গিার্খ পর্েচন। এ োো আজ পর্যত মানস সর্রাবর্রর র্ি বণযনা শুর্নচে বা পর্েচে, 

গিার্খর সামর্ন গদর্খ মর্ন হর্ি এ হ্রদ িার গির্য় সহস্ৰগুর্ণ গবচশ সুের। িাচরচদর্কর 

বাচল আর পাের্রর রুক্ষিার মর্িু এই পয়িাচেশ মাইল বুাসর্ুি জলখর্্ড র অস্বাভাচবক 

উজ্জ্বল ও স্বি নীল রং মর্ন এমনই একটা ভার্বর সঞ্চার কর্র র্ার গকানও বণযনা গদওয়া 

আমার পর্ক্ষ সম্ভব নয়। হ্রর্দর উতানর্র বাইশ হাজার েুট উৌঁিু তকলাস, আর দচক্ষর্ণ প্রায় 

গর্ন জল গের্ক খাো হর্য় ওিা গুল-মান্ধািা। িাচরচদর্ক পাহার্ের োর্য় গোটবে সব 

গুিো গিার্খ পের্ে, িার্দর গসানায় গমাো োিগুর্লার্ি গরাদ পর্ে চঝকচমক করর্ে। 
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আমরা কুাম্প গের্লচে জল গের্ক চবশ হাি দূর্র। এখার্ন আরও অর্নক িীেযর্াত্রী 

ও লামার্দর গদখর্ি পাচি। িার্দর গকউ গকউ হামাগুচে চদর্য় হ্রদ প্রদচক্ষণ করর্ে, গকউ 

হার্ি গপ্রয়ার হুইল বা জপর্ত্রের গঘারার্ি গঘারার্ি পার্য় গহৌঁর্ট প্রদচক্ষণ করর্ে। চহে ুগব ধি 

দই িমযাবলম্বী গলার্কর কার্েই তকলাস-মানস সর্রাবর্রর অসীম মাহাত্মু। ভূর্োর্লর 

চদক চদর্য় এই জায়োর চবর্শষবের হল এই গর্, একসর্ে িারর্ট চবখুাি নদীর উৎস 

রর্য়র্ে। এরই আর্শপার্শ। এই নদীগুর্লা হল রেকহ্মপুত্র, শিদ্রু, চসন্ধু ও কণযাচল। 

  

অচবনাশবাবু এখার্ন এর্সই বাচলর উপর শুর্য় সাষ্টাে প্রণাম গিা করর্লনই, িারপর 

আমার্দর সেী সার্হবর্দরও গসর্েড, গসর্েড-র্মার গসর্েড দুান কাউ ইিুাচদ বর্ল 

েে কচরর্য় োের্লন। িারপর্র গর্টা করর্লন গসটা অচবচশু বুচধিমার্নর কাজ হয়চন। 

হ্রর্দর িার্র চের্য় োর্য়র ভারী পশর্মর গকাটটা খুর্ল গের্ল দহাি গজাে কর্র এক লার্ে 

ঝপাং কর্র জর্লর মর্িু চের্য় পের্লন। পরমুহুর্িযই গদচখ িাৌঁর দাৌঁিকপাচট গলর্ে গের্ে। 

গোল বুাপারটা বঝুর্ি গপর্র িৎক্ষণাৎ জর্ল গনর্ম ভের্লাকর্ক গটর্ন িুলল। িারপর 

িাৌঁর্ক রেকুাচন্ড খাইর্য় িাৌঁর শরীর েরম করল। আসর্ল মানস সর্রাবর্রর মর্িা এমন 

কনকর্ন িা্ড া জল ভারিবর্ষযর গকানও নদী বা হ্রর্দ গনই। অচবনাশবাবু ভুর্ল গের্েন গর্ 

এখানকার উচ্চিা পর্নর্রা হাজার েুট। 

  

ভের্লাক এখন চদচবু িাো। বলর্েন, ওর বাৌঁ হার্ির বুর্োআুুর্লর োৌঁর্ট নাচক 

োচব্বশ বের ির্র একটা বুো চেল, গসটা এই এক ঝাৌঁপাচনর্িই গবমালুম গসর্র গের্ে। 

দর্টা হচলযক র্সর খাচল গবাির্ল ভের্লাক হৃর্দর পচবত্র জল চনর্য় চনর্য়র্েন, গসই জর্লর 

চের্ট চদর্য় আমার্দর র্াবিীয় চবপদ আপদ দূর করার মিলব কর্রর্েন। 

  

এই অঞ্চর্লই চেয়াচনমার্ি একটা বে হাট বর্স। আমরা গসখান গের্ক চকেু খাবার 

চজচনস, চকেু শুকর্না েল, িা্ড ায় জর্ম র্াওয়া পাের্রর মর্িা শি িমচরর দি, আর 

পশর্মর তিচর চকেু কম্বল ও গপাশাক চকর্ন চনর্য়চে। গোল গদচখ একরাশ মানুর্ষর 

হাের্োে চকর্ন এর্নর্ে, িারমর্িু একটা পার্য়র হাে বাৌঁচশর মর্িা বাজার্না র্ায়। এ 
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সব নাচক িার জাদচবদুার ের্বষণায় কার্জ লাের্ব। মার্কযাচভি চেয়াচনমার বাজার্র 

চকেুক্ষর্ণর জনু দলোো হর্য় চের্য়চেল। দশ চমচনট হল গস চের্রর্ে। েচলর্ি কর্র কী 

এর্নর্ে গবাঝা গেল না। সন্ডার্সযর তনরাশু অর্নকটা কর্মর্ে। গস বুর্ঝর্ে গর্ একশৃর্ের 

গদখা না গপর্লও, মানস সর্রাবর্রর এই অপাচেযব গস ের্য আর এই চনমযল আবহাওয়া-

এও চকেু কম পাওয়া নয়। 

  

কাল আমরা সর্রাবর গের্ে িাং-োং-এর উর্ের্শ র্াত্রা শুরু করব। আমার্দর লক্ষু 

হর্ব লুাচটচিউড ৩৩.৩ নেয ও লচেচিউড ৮৪ ইস্ট। 

  

অচবনাশবাবু িাৌঁর পর্কট-েীিা খুর্ল তকলার্সর চদর্ক মুখ কর্র চপর্ি গরাদ চনর্য় 

বর্স আর্েন। এইবার গবাঝা র্ার্ব িাৌঁর ভচির গদ ে কিদূর। 

  

১২ই আেস্ট। িাং োং লুা, ৩০ ন-লং ৮১ই।  

  

সকাল সার্ে আটটা। আমরা একটা গোট গলর্কর িার্র কুাম্প গের্লচে। কাল রার্ত্র 

এক অদু্ভি ঘটনা। বার্রাটার সময় মাইনাস–পর্নর্রা চডচি শীর্ি গোল আমার কুার্ম্প 

এর্স আমার ঘুম ভাচুর্য় বলল, গস মার্কযাচভর্ির চজচনসপত্র গঘৌঁর্ট অর্নক চকেু গপর্য়র্ে। 

আচম গিা অবাক। বললাম, িার চজচনস ঘাৌঁটর্ল? গস গটর গপল না? 

  

পার্ব কী কর্র-কাল সর্ন্ধর্বলা গর্ ওর িার্য়র সর্ে বারচবটুর্রট চমচশর্য় চদর্য়চেলাম। 

হািসাোই চক আর আমচন অমচন চশর্খচে? ও এখনও নাক ডাচকর্য় ঘুর্মার্ি। 

  

কী চজচনস গপর্ল? 

  

ির্লা না গদখর্ব। 

  

োর্য় একটা গমাটা কম্বল িাচপর্য় আমার্দর কুাম্প গের্ে ওর্দরটায় চের্য় েুকলাম। 

েুকর্িই একটা িীরেক আি-র্িনা েন্ধ নার্ক এল। বললাম, এ কীর্সর েন্ধ? 
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গোল বলল, এই গিা-এই চটর্নর মর্িু কী জাচন রর্য়র্ে। চটর্নর গক র্টাটা হার্ি 

চনর্য় োকনা খুলর্িই চবির্য় হিবাক হর্য় গেলাম। 

  

এ গর্ কস্তুরী!—িরা েলায় বললাম। আচম। 

  

কস্তুরীই বর্ট। এর্ি গকানও সর্েহ গনই। চিব্বর্ি কস্তুরী মৃে বা musikdeer পাওয়া 

র্ায়! সারা পৃচেবী গের্কই প্রায় গলাপ গপর্ি বর্সর্ে। এই জার্নায়ার। একটা মাঝাচর 

ককুরু্রর সাইর্জর হচরণ, িার গপর্টর চভির পাওয়া র্ায়। চকন্তুরী নামক এই আশ্চর্য 

চজচনস। এটার প্রর্র্ াজন হয় েন্ধেবু বা পারচেউম তিচরর কার্জ। এক গিালা চকন্তুরীর 

দাম হল প্রায় চত্রশ টাকা। আসবার পর্ে ভারিবষয ও চিব্বর্ির সীমানায় আসর্কাট শহর্র 

এক বুবসাদার্রর কার্ে গজর্নচেলাম গর্, চিচন একাই সরকাচর লাইর্সর্ন্স। েি বের্র 

প্রায় িার লাখ টাকার কস্তুরী চবর্দর্শ রত হাচন কর্রর্েন। আচম বললাম, এই কন্তুরী চক 

চেয়াচনমার হার্ট চকর্নর্ে। নাচক মার্কযাচভি? 

  

চকর্নর্ে? 

  

প্রশ্ন ওটা করল সন্ডাসয; িার কোয় চিি বুর্ের সুর। এই গদর্খা না—এগুর্লা চক সব 

ওর গকনা? 

  

সন্ডাসয একটা গঝালা োৌঁক কর্র একরাশ কার্লা িমচরর গলার্মর চভির গের্ক পাৌঁিটা 

গব ধি গদবর্দবীর মূচিয বার করল। গসগুর্লার সাইজ এক চবঘার্ির গবচশ না, চকন্তু 

প্রর্িুকচট মূচিয গসানার তিচর। এ োো আরও মূলুবান চজচনস গঝালায় চেল—একটা 

পাের বসার্না গসানার বজা, একটা গসানার পাত্র, খাচনচত্রর্শক আলো পাের ইিুাচদ। 

  

উই হুাভ এ চরর্য়ল রবার ইন আওয়ার চমড্রস্ট বলল সন্ডাসয। শুিু খামপারাই দসুু 

নয়, ইচনও একচট জলজুাত দসুু। আচম গজার চদর্য় বলর্ি পাচর এ কন্তুরী গস চেয়াচনমার 

বাজার গের্ক িুচর কর্র এর্নর্ে, গর্মন এই মূচিযগুর্লা িুচর কর্রর্ে গুম্ফা গের্ক। 
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এখন বুঝর্ি পারলাম মার্কযাচভি গকন আমার্দর দল গের্ে বার বার গুম্ফা গদখর্ি 

ির্ল র্ায়। গলাকটার গবপর্রায়া সাহর্সর কো ভাবর্ল অবাক হর্ি হয়। 

  

আজ মার্কযাচভর্ির ভাব গদর্খ মর্ন হল গর্ কালর্কর ঘটনা চকেু গটর পায়চন। িার 

চজচনসপত্র গর্ভার্ব চেল আবার চিক গসইভার্বই গরর্খ আমরা ঘুর্মার্ি ির্ল র্াই। র্াবার 

আর্ে এটাও গদর্খচেলাম গর্, মার্কযাচভর্ির সর্ে একচট অস্ত্রও আর্ে-একটা ৪৫ গকাল্ট 

অর্টামুাচটক চরভলভার। এটার কো মার্কযাচভি আমার্দর বর্লচন। গস চরভলভার অচবচশু 

িার আর গকানও কার্জ লাের্ব না, কারণ গোল িার গটাটাগুচল সর্র্ত্ন সচরর্য় গের্লর্ে। 

  

১৫ই আেস্ট। িাং োং-লুা, ৩২.৫ চন, লং ৮২ ই। চবর্কল সার্ে িারটা 

  

িাং োং অঞ্চর্লর ভয়াবহ গিহারাটা ের্ম আমার্দর কার্ে স্পষ্ট হর্য় আসর্ে। এই 

জায়োর উচ্চিা সার্ে গষার্লা হাজার েুট। আমরা এখন একটা অসমিল জায়োয় এর্স 

পর্েচে। মার্ঝ মার্ঝ ৪০০–৫০০ েুট উির্ি হর্ি, িারপর একটা চেচরবর্িযর মর্িু 

চদর্য় চের্য় আবার নামর্ি হর্ি। 

  

কাল সকাল গের্ক একচট োে, একচট িৃণও গিার্খ পর্েচন। গর্চদর্ক গদখচে খাচল 

বাচল পাের আর বরে। চিব্বচিরা চকন্তু এ সব অঞ্চর্লও পাের্রর োর্য় িার্দর মহামত্রের 

ওৌঁ মচণপর্ে হুম গখাদাই কর্র গরর্খর্ে। গুস্ফার সংখুা ের্ম কর্ম আসর্ে, ির্ব মার্ঝ 

মার্ঝ এক একটা স্তুপ বা িার্টযন গদখা র্ায়। বসচি এর্কবার্রই গনই।  

  

পরশু একটা র্ার্াবরর্দর আিানায় চের্য় পর্েচেলাম। প্রায় শপাৌঁর্িক মচহলা পুরুষ 

িার্দর কাচ্চা বাচ্চা োেল গভো োিা িমচর চনর্য় অর্নকখাচন জায়ো জুর্ে পশর্মর িাৌঁবু 

খাচটর্য় বসচি গের্ের্ে। গলাকগুর্লা ভারী আমুর্দ, মুর্খ হাচস োো কো গনই, এই 

রমণামুমাণ চশকেহীন অবস্থার্িও চদচবু আর্ে বর্ল মর্ন হয়। এর্দর দ-একজনর্ক একশেৃ 

সম্বর্ন্ধ চজর্জ্ঞস কর্র গকানও েল হল না। 
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আমরা আরও উতানর্রর চদর্ক র্াচি শুর্ন এরা গবশ গজার চদর্য় বারণ করল। বলল, 

উতানর্র ডুংলুং-র্ডা আর্ে। গসটা গপচরর্য় র্াওয়া নাচক মানুর্ষর অসািু। ডুংলুং-র্ডা কী 

চজর্জ্ঞস করার্ি র্া বণযনা চদল িার্ি বুঝলাম গসটা অর্নকখাচন জায়ো জুর্ে একটা 

দলযুঘু প্রািীর। িার চপের্ন কী আর্ে। গকউ জার্ন না। এই প্রািীর। এরা গকউই গদর্খচন, 

চকন্তু বহুকাল গের্কই নাচক চিব্বচিরা এর কো জার্ন। আচদকার্ল গকানও গকানও লামা 

নাচক গসখার্ন গের্ে, চকন্তু েি চিনর্শা বের্রর মর্িু গকউ র্ায়চন। 

  

গম নী লামার গহৌঁয়াচল কোর্িও র্খন আমরা চনরুদুম হইচন, িখন র্ার্াবরর্দর 

বারণ আমরা মানব গকন? িালযস উইলার্ডযর ডায়চর রর্য়র্ে আমার্দর কার্ে। িার কোর 

উপর ভরসা গরর্খই আমার্দর িলর্ি হর্ব। 

  

১৮ই আেস্ট। িাং োং-লুা ৩২ ন, লং ৮২. ৮ ই।  

  

একটা গলর্কর িার্র কুার্ম্পর চভির বর্স ডায়চর চলখচে। আজ এক চবচিত্র 

অচভজ্ঞিা। একটা প্রায় সমিল উপিুকা চদর্য় গহৌঁর্ট ির্লচে, আকার্শ ঘন কার্লা গমঘ, 

মর্ন হর্ি ঝে উির্ব, এমন সময় সন্ডাসয গিৌঁচির্য় উিল-ওগুর্লা কী? 

  

সামর্ন গবশ চকেু দূর্র গর্খার্ন জচমটা খাচনকটা উপর চদর্ক উির্ে, িার চিক সামর্ন 

কার্লা কার্লা অর্নকগুর্লা কী গর্ন দাৌঁচের্য় আর্ে। জার্নায়ার্রর পাল বর্লই গিা মর্ন 

হর্ি। রাবসাংর্ক চজর্জ্ঞস করর্ি গস সচিক চকেু বলর্ি পারল না। গোল অসচহষ্ণুভার্ব 

বলল, গিামার অমচনর্কার্প গিাখ লাোও। 

  

অমচনর্কাপ চদর্য় গদর্খ মর্ন হল গসগুর্লা জার্নায়ার, ির্ব কী জার্নায়ার, গকন 

ওভার্ব দাৌঁচের্য় আর্ে চকেুই গবাঝা গেল না। চশং আর্ে চক? গোল চজর্জ্ঞস করল। গস 

গের্লমানুর্ষর মর্িা বুি হর্য় পর্ের্ে। বািু হর্য় বলর্ি হল গর্ চশং আর্ে চক গনই িা 

গবাঝা র্ার্ি না। 
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কার্ে চের্য় বুাপার বুর্ঝ িচম্ভি হর্য় গেলাম। একটা বুর্না োিার পাল, সংখুায় 

প্রায় িচেশটা হর্ব, সব কটা মর্র শুচকর্য় কাি হর্য় খাো দাৌঁচের্য় আর্ে। রাবাসাং এইবার 

বুাপারটা বুর্ঝর্ে। বলল, শীিকার্ল বরর্ের ঝর্ে গসগুর্লা মর্রর্ে। িারপর েরমকার্ল 

বরে ের্ল চের্য় মৃির্দহগুর্লা গসই দাৌঁোর্না অবস্থার্িই আবার গবচরর্য় পর্ের্ে। 

  

আমার্দর খাবার্রর স্টক কর্ম আসর্ে। র্ার্াবরর্দর কাে গের্ক ভারিীয় টাকার 

চবচনমর্য় চকেু িা আর মাখন চকর্ন চনর্য়চেলাম, গসটা এখনও িলর্ব চকেুচদন। মাংর্স 

আমার্দর সকর্লরই অরুচি ির্র গের্ে। শাক সবচজ েম ইিুাচদ েুচরর্য় এর্সর্ে। এর 

মর্িু আমার তিচর কু্ষিািৃষ্ণানাশক বচটক ইচন্ডকা গখর্ি হর্য়র্ে সকলর্কই। আর চকেুচদন 

পর্র ওই বচে োো আর চকেুই খাবার োকর্ব না। গোল গমচির্কা গের্ক আরম্ভ কর্র 

গবাচনযও পর্যত এোর্রাটা চবচভন্ন গদর্শর চবচভন্ন রকম মুাচজক প্রর্র্ াে কর্র গুর্ণ বার 

করর্ি গিষ্টা করর্ে। আমার্দর কপার্ল একশৃে গদখার গস ভােু হর্ব চক না। পাৌঁিটা 

মুাচজক বলর্ে না, েটা বলর্ে হুাৌঁ। 

  

আমরা গর্খার্ন কুাম্প গের্লচে িার উতানর্র-অেযাৎ আমরা গর্চদর্ক র্াব গসইচদর্ক— 

প্রায় ৩০-৪০ মাইল দূর্র একটা অংশ গদর্খ মর্ন হর্ি গসখার্ন জচমটা গর্ন একটা চসৌঁচের 

িার্পর মর্িা উপর চদর্ক গের্ে। অমচনর্কাপ চদর্য় গদর্খ গসটার্ক একটা গটবল 

মাউর্ের্নর মর্িা মর্ন হর্ি। এটাই চক ডুংলুং-র্ডা? উইলাডয িার ডায়চরর্ি গর্ জায়োর 

অবস্থার্নর কো উর্েখ কর্রর্ে আমরা িার খুবই কার্ে এর্স পর্েচে। 

  

চকন্তু উইলাডয র্ার্ক এ ওয়ান্ডারেুল মনাচি বর্লর্ে গসই গোকিুম-গুম্ফা গকাোয়? 

আর দর্শা বের্রর উেত লামাই বা গকাোয়? 

  

আর ইউচনকনযই বা গকাোয়? 

  

১৯গশ আেস্ট 
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এক আশ্চর্য গুম্ফায় এক গলামহষযক অচভজ্ঞিা। এটাই গর্ উইলার্ডযর গোকিুম-গুম্ফা 

িার্ি গকানও সর্েহ গনই, কারণ গুম্ফায় গপ ৌঁোর্নার চিন চমচনট আর্েই রািার িার্র 

একটা পাের্রর োর্য় গসই চবখুাি চিব্বচি মহামর্স্ত্রর নীর্ি চিনর্ট ইংরাচজ অক্ষর 

গখাদাই করা গদখলাম। চস. আর. ডিু—অেযাৎ িালসয রিটন উইলাডয। আর্েই বর্ল রাচখ 

আমার্দর কচুলর মর্িু রাবসাং ও টুেুপ োো আর সকর্লই পাচলর্য়র্ে। রাবসাং পালার্ব 

না বর্লই আমার চবোস। গস গর্ শুিু চবোসী িা নয়; িার মর্িু কসুংকার্রর গলশমাত্র 

গনই। চিব্বচির্দর মর্িু গস একটা আশ্চর্য বুচিেম। অর্নুরা র্াবার সময় আমার্দর 

সব কটা গঘাো এবং িারর্ট িমচর চনর্য় গের্ে। বাচক আর্ে দর্টা মাত্র িমচর। আমার্দর 

িাৌঁবু এবং আরও চকেু ভারী চজচনস এই দর্টার চপর্ি ির্ল র্ার্ব। বাচক চজচনস আমার্দর 

চনর্জর্দর বইর্ি হর্ব। আর গঘাো র্খন গনই, িখন বাচক পেটা গহৌঁর্টই গর্র্ি হর্ব। গসই 

খাো উর্ি র্াওয়া উপিুকার অংশটা ের্ম আমার্দর চদর্ক এচের্য় আসর্ে, আর গসই 

কারর্ণই আমার্দর দর্লর সকর্লর মর্িুই একটা িাঞ্চর্লুর ভাব লক্ষ করা র্ার্ি। 

আমার্দর সকর্লরই চবোস ওটাই ডুংলংু-র্ডা, র্চদও ডুংলংু-র্ডা গর্ কী িা এখনও গকউ 

জাচন না। সন্ডার্সযর মর্ি ওটা একটা গকোর প্রািীর। আমার িারণা ওটার চপের্ন একটা 

হ্রদ আর্ে, র্ার গকানও উর্েখ পৃচেবীর গকানও মানচির্ত্র গনই। 

  

গর্ গুম্ফাটার কো চলখর্ি র্াচি গসটার অচিবের প্রায় গশষ মুহুিয পর্যত গবাঝা র্ায়চন। 

িার কারণ গসটা একটা গবশ উিু িুাচনর্টর চটলার চপের্ন লরু্কার্না চেল। চটলার্ টা 

গপর্রার্িই গুম্ফাটা গদখা গেল, আর গদখামাত্র আমার্দর সকর্লর মুখ চদর্য়ই নানারকম 

চবিয়সিূক শব্দ গবচরর্য় পেল। সূর্য গমর্ঘর আোর্ল োকা সর্্ত্ববও গুম্ফার গজ লসু গদর্খ 

মর্ন হয় িার আপাদমিক গসানা চদর্য় গমাো। 

  

কার্ে চের্য় গকমন গর্ন িারণা হল গর্, গুম্ফায় গলাকজন গবচশ গনই। একটা 

অস্বাভাচবক চনিব্ধিা গসটার্ক চঘর্র গরর্খর্ে। আমরা পাহার্ে পে চদর্য় উর্ি গুম্ফার 

চভির্র েুকলাম। গি কাি গপর্রার্িই মাোর উপর প্রকা্ড  গরেকার্জর ঘণ্টা। গোল িার দচে 
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ির্র টান চদর্িই গুরুেম্ভীর স্বর্র গসটা গবর্জ উিল, এবং প্রায় চিন চমচনট ির্র গসই 

ঘণ্টার গরশ গুম্ফার চভির বনিচনি হর্ি লােল। 

  

চভির্র েুর্কই বুঝর্ি পারলাম গর্, গসখার্ন অর্নকচদন গকানও মানুর্ষর পা পর্েচন। 

গকবল মানুষ োো একটা গুম্ফায় র্া োর্ক িার সবই এখার্ন রর্য়র্ে। সন্ডাসয দ-একবার 

হুার্লা হুার্লা কর্রও গকানও উতানর না পাওয়ার্ি আমরা চনর্জরাই একটু ঘুর্র গদখব 

বর্ল চস্থর করলাম। গোর্লর হাবভার্ব বুঝলাম গস মার্কযাচভির্ক একা োের্ব না। গসানার 

প্রচি র্ার এমন গলাভ, িার্ক এখার্ন একা োো র্ায় না। সন্ডাসয হলঘর্রর বাৌঁ চদর্কর 

দরজার চদর্ক এচের্য় গেল, আচম আর অচবনাশবাবু গেলাম। ডান চদর্ক। গুম্ফার 

গমর্ঝর্ি িুর্লা জর্মর্ে, 

  

এমন সময় একটা চবকট চিৎকার্র আমার্দর রি জল হর্য় গেল। 

  

সন্ডার্সযর েলা। গদ র্ে গেলাম অনুসন্ধান করর্ি। গোল, মার্কযাচভি। আর আমরা 

দজন প্রায় একই সর্ে গপ ৌঁর্োলাম বাৌঁ চদর্কর একটা মাঝাচর। আয়ির্নর ঘর্র। সন্ডাসয 

পুবচদর্কর 

  

দরজার পার্শ শরীরটা কুৌঁকর্ে েুাকার্শ মুখ কর্র দাৌঁচের্য় আর্ে, িার দৃচষ্ট ঘর্রর 

চপেন চদর্ক। 

  

এবার বুঝর্ি পারলাম িার আির্ঙ্কর কারণ। 

  

একচট অচিবৃধি শীণযকায় মুচ্ড িমিক লামা ঘর্রর চপেন চদকটায় বর্স আর্েন 

পোসর্নর ভচের্ি। িাৌঁর শরীর সামর্নর চদর্ক ঝুর্ক পর্ের্ে, িাৌঁর হাি দর্টা উপুে কর্র 

রাখা রর্য়র্ে একটা কার্ির গডর্কর উপর গখালা একটা জীণয পুৌঁচের পািায়। লামার গদহ 

চনস্পে, িাৌঁর িামোর গর্টকু ুঅংশ গদখা র্ার্ি িার রং গের্য় নীল, আর গস িামোর 

নীর্ি মাংর্সর গলশমাত্র গনই। 
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লামা মৃি। কর্ব কীভার্ব মর্রর্েন গসটা জানার গকানও উপায় গনই, আর কীভার্ব 

গর্ িাৌঁর গদহ মৃিুু জচনি চবকার্রর হাি গের্ক রক্ষা গপর্য়র্ে গসটাও গবাঝার গকানও 

উপায় গনই। 

  

সন্ডাসয এিক্ষর্ণ খাচনকটা সামর্ল চনর্য়র্ে। চকেুচদন গের্কই িার স্নার্  ুদবযল হর্য়র্ে, 

িাই গস এিটা ভয় গপর্য়র্ে। আচম জাচন আমার্দর অচভর্ান সােযক হর্ল গস চনুঃসর্ের্হ 

িার স্বাস্থু চের্র পার্ব। 

  

এবার্র আমার দৃচষ্ট গেল। ঘর্রর অনুানু চজচনর্সর চদর্ক। একচদর্কর গদয়ার্লর 

সামর্ন চপিল ও িামার নানারকম পাত্র। হিাৎ গদখর্ল মর্ন হর্ব বুচঝ রান্নাঘর্র েুর্ক 

পর্েচে। এচের্য় চের্য় গদচখ পাত্রগুর্লার মর্িু নানা রর্ুর পাউডার, িরল ও চিটচির্টা 

পদােয রর্য়র্ে। গসগুর্লা গিনা খুব মুশচকল। অনুচদর্কর গদয়ার্ল সাচর সাচর িার্ক রাখা 

রর্য়র্ে অজস্ৰ পুৌঁচে, আর িার নীর্ি গমর্ঝর্ি রর্য়র্ে আশ্চর্য সুের কাজকরা পাের 

বসার্না আট গজাো চিব্বচি জার্নায়ার্রর গলাম ইিুাচদ। গোল বর্ল উিল, এই প্রেম 

একটা গুম্ফায় এর্স চিব্বচি মুাচজর্কর েন্ধ পাচি। 

  

আমার ভয়ডর বর্ল চকেু গনই, িাই আচম এচের্য় গেলাম। লামার মৃির্দর্হর চদর্ক। 

চিচন গকান চবষর্য় অিুয়ন করর্ি করর্ি গদহরক্ষা কর্রর্েন গসটা জানা দরকার। আর্েই 

লক্ষ কর্রচে গর্, পুৌঁচের অক্ষরগুর্লা গদবনােরী, চিব্বচি নয়। 

  

পুৌঁচেটা ির্র টান চদর্ি গসটা মৃি লামার হার্ির িলা গের্ক গবচরর্য় ির্ল এল আমার 

হার্ি। লামার হাি দর্টা গসই একইভার্ব রর্য় গেল গি চকর দইচঞ্চ উপর্র। 

  

পুৌঁচের পািা উলর্টপালর্ট বুঝর্ি পারলাম িার চবষয়টা তবজ্ঞাচনক। গোল চজর্জ্ঞস 

করার্ি বললাম, গসটা চিচকৎসাশাস্ত্র সম্পর্কয, র্চদও জাচন আসর্ল িা নয়। র্াই গহাক, 

আর সময় নষ্ট না কর্র, গসটার্ক সর্ে চনর্য় মৃি লামার্ক গসই বসা অবস্থার্িই গরর্খ 

আমরা গুম্ফার অন্ধকার গের্ক চদর্নর আর্লায় গবচরর্য় এলাম। 
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এখন দপুর দর্টা। আচম গুম্ফার সামর্নই একটা পাের্রর উপর বর্স আচে। পুৌঁচের 

অর্নকখাচন পো হর্য় গের্ে। চিব্বর্ি গর্ ির্মযর বাইর্রও গকানও চকেুর িিযা হর্য়র্ে, এই 

পুৌঁচেই িার প্রমাণ। অচবচশু এই চবর্শষ লামাচট োো এই চবর্শষ চবষয়চট চনর্য় গকউ িিযা 

কর্রর্ে চক না সর্েহ। এর্ি র্া বলা হর্য়র্ে িার সর্ে ির্মযর গকানও সম্পকয গনই। পুৌঁচের 

নাম উডয়নসূত্রম। চনেক রাসায়চনক উপার্য় মানুষ কীভার্ব আকার্শ উের্ি পার্র িারই 

চনর্দযশ গদওয়া হর্য়র্ে এর্ি। এই উডয়নসূত্রর্মর কো আচম শুর্নচে। গব ধি র্ুর্ে 

িক্ষশীলায় একজন মহাপচ্ড ি চের্লন। িাৌঁর নাম চেল চবদুধিমনী। চিচনই এই তবজ্ঞাচনক 

সূত্র রিনা কর্রন, এবং করার চকেু পর্রই চিব্বি ির্ল র্ান। আর চিচন ভারিবর্ষয 

গের্রনচন। িাৌঁর চবজ্ঞান সম্বর্ন্ধও ভারিবর্ষয গকউ গকানওচদন চকেু জানর্ি পার্রচন। 

  

পুৌঁচে পর্ে এক আশ্চর্য পদার্েযর কো জানা র্ার্ি, র্ার নাম  ংমুং। এই  ংমুং-এর 

সাহার্র্ু মানুর্ষর ওজন এি কচমর্য় গদওয়া র্ায় গর্, একটা দমকা বািাস এর্ল গস 

মানুষ রাজহংর্সর গদহিুুি পালর্কর মর্িা শূর্নু গভর্স গবোর্ি পার্র। এই সংমুং গর্ 

কীভার্ব তিচর করর্ি হয় 

  

গসটা পুৌঁচের্ি গলখা আর্ে, চকন্তু িার জর্নু গর্ সব প্রর্র্ াজনীয় উপাদার্নর কো বলা 

হর্য়র্ে িার একটারও নাম আচম কখনও শুচনচন। বালীক, ষলে, চত্রেন্ধা, অরমণনীল, েুমা, 

জে া-এই গকানওটাই আমার জানা নয়। র্াৌঁর হার্ির িলা গের্ক পুৌঁচেটা চনর্য় এলাম। 

চিচন চনশ্চয়ই জানর্িন, এবং এই সব উপাদার্নর সাহার্র্ু চিচন চনশ্চয়ই ৰুংমংমুং তিচর 

করর্ি সক্ষম হর্য়চের্লন। চনুঃসর্ের্হ ইচনই গসই টু হার্েড ইয়ার ওল্ড লামা—র্াৌঁর সর্ে 

উইলাডয ওই  ংমুং-এর সাহার্র্ুই আকার্শ উর্েচের্লন। ইচন গর্ েি এক বের্রর মর্িু 

পরর্লাকেমন করর্বন। গসটা আমার্দর দভযােু; না হর্ল আমার্দর পর্ক্ষও চনশ্চয়ই 

উইলার্ডযর মর্িা আকার্শ ওো সম্ভব হি। 

  

সকর্ল রওনা হবার জনু তিচর। গলখা বন্ধ কচর। 

  

২০গশ আেস্ট। লুা. ৩৩.৩ না, ৮৪ লং ই। 
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উইলার্ডযর ডায়চরর্ি এই জায়োর্িই কুাম্প গেলার উর্েখ আর্ে। আমরাও িাই 

কর্রচে। আমরা বলর্ি, র্া চেল িার গির্য় দ জন কম, কারণ মার্কযাচভি ওরর্ে মাকযহুাম 

উিাও, আর গস-ই চনশ্চয়ই সর্ে কর্র টুুুপর্ক চনর্য় গের্ে। শুিু িাই নয়, আমার্দর দচট 

িমচরর একচটও গের্ে। আচম কচদন গের্কই মার্কযাচভির্ক মার্ঝ মার্ঝ টুগুর্পর সর্ে কো 

বলর্ি গদর্খচে। িখন অিটা ো কচরচন। এখন বুঝর্ি পারচে চভির্র চভির্র একটা 

ষের্ত্রের িলচেল। 

  

ঘটর্নাটা ঘর্ট কাল চবর্কর্ল। গুম্ফা গের্ক রওনা হবার ঘণ্টা দর্য়র্কর মর্িুই 

আমার্দর একটা প্রলর্ ংকর ঝর্ে পের্ি হর্য়চেল। র্ার্ক বর্ল িাইচন্ডং স্টময। 

সামচর্ কভার্ব সচিুই আমরা এর্কবার্র চদর্শহারা হর্য় পর্েচেলাম। গক গকাোয় রর্য়র্ে, 

গকানচদর্ক র্ার্ি, চকেুই বুঝর্ি পারচেলাম না। প্রায় আিঘণ্টা পর্র ঝে কমর্ল পর গদচখ 

দচট মানুষ আর একচট িমচরকম। িার উপর্র র্খন গদখলাম গর্ একচট বেুকও কম, 

িখন বুঝর্ি বাচক রইল না গর্ বুাপারটা অুাচির্ডে নয়। মার্কযাচভি িুান কর্রই 

পাচলর্য়র্ে এবং িার গেরার গকানও মিলব গনই। একচদক চদর্য় বলা গর্র্ি পার্র। 

আপদ চবর্দয় হল, চকন্তু গসই সর্ে আবার আপর্শাৌঁস হল গর্ িার শয়িাচনর উপর্ুি 

শাচি হল না। গোল গিা িুল চেের্ি বাচক গরর্খর্ে। বর্লর্ে এসব গলার্কর সর্ে 

ভালমানুচষ করার েল হর্ি এই র্াই গহাক, গর্ ির্ল গের্ে িার কো গভর্ব আর লাভ 

গনই। আমরা িার্ক োোই ডুংলুং-র্ডার উর্ের্শ পাচে গদব। উতানর্র িাইর্লই এখন ডুংলংু-

গডার প্রািীর গদখর্ি পাচি। এখনও মাইলপাৌঁর্িক দর। িা সর্্ত্ববও প্রািীর্রর চবশালবের 

সহর্জই অনুমান করা র্ায়। পুব-পচশ্চর্ম অতি মাইল কচুে-পৌঁচিশ লম্বা বর্ল মর্ন হয়। 

উতানর-দচক্ষর্ণর তদঘযু গবাঝার গকানও উপায় গনই। গবাি হয় ডুংলুং-র্ডার চদক গের্কই 

একটা েন্ধ মার্ঝ মার্ঝ হাওয়ায় গভর্স আসর্ে, গসটার্ক প্রের্ম ক্স্তুরী বর্ল মর্ন 

হর্য়চেল, চকন্তু এখন অনুরকম লাের্ে। গসটা কীর্সর েন্ধ বলা শি, শুিু এটুকু বলর্ি 

পাচর গর্, এমন গখাসবু আমার্দর কারুর নার্ক এর আর্ে কখনও প্রর্বশ কর্রচন। 
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আবার গঝার্ো বািাস আরম্ভ হল। এবার িাৌঁবুর্ি চের্য় েুচক। 

  

২০গশ আেস্ট, দপুর গদেটা 

  

বরর্ের ঝে বইর্ে। ভাচেুস চেয়াচনমার বাজার গের্ক চবচলচি িাৌঁবুর বদর্ল চিব্বচি 

পশর্মর িাৌঁবু চকর্ন চনর্য়চেলাম। 

  

আজ সারাটা চদন এ কুার্ম্পই োকর্ি হর্ব বর্ল মর্ন হর্ি। 

  

২০গশ আেস্ট, চবর্কল পাৌঁিটা 

  

আমার্দর চিব্বি অচভর্ার্নর একটা হাইলাইট বা চবর্শষ িরণীয় ঘটনা এই 

চকেুক্ষণ আর্ে ঘর্ট গেল। 

  

চিনর্ট নাোদ ঝেটা একটু কমর্ল পর রাবসাং আমার্দর িারজনর্ক মাখন-িা চদর্য় 

গেল। বাইর্র ঝর্ের শব্দ কমর্লও দমকা বািার্স আমার্দর িাৌঁবুর কাপে বার বার গকৌঁর্প 

উিচেল। অচবনাশবাবু িাৌঁর িার্য় িুমকু চদর্য় গভচর গুড কোটা সর্ব উচ্চারণ কর্রর্েন 

এমন সময় বাইর্র, গর্ন বহুদূর গের্ক, একটা চিৎকার গশানা গেল। পুরুষকর্ণ্ঠ পচরত্রাচহ 

চিৎকার। কো গবাঝার উপায় গনই, শুিু আিযনার্দর সুরাটা গবাঝা র্ার্ি। আমরা িারজর্ন 

িার্য়র পাত্র গরর্খ বুিভার্ব িাৌঁবুর বাইর্র এলাম। 

  

গহলপ, গহলচপ. গসভ চম! গহলপ!… 

  

এবার গবাঝা র্ার্ি। কণ্ঠস্বরও গিনা র্ার্ি। অুাচেন মার্কযাচভি ইংচরচজ বর্লর্ে 

রাচশয়ান উচ্চারর্ণ, এই প্রেম িার মুর্খ খাৌঁচট ইংর্রর্জর উচ্চারণ শুনলাম। চকন্তু গলাকটা 

গকাোয়। রাবসাংও হিভম্বর মর্িা এচদর্ক ওচদর্ক িাইর্ে, কারণ চিৎকারটা একবার মর্ন 

হর্ি দচক্ষণ গের্ক, একবার মর্ন হর্ি উতানর গের্ক আসর্ে। 

  

হিাৎ গোল গিৌঁচির্য় উিল—ওই গিা! 
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গস গির্য় আর্ে উতানর্র নয়, দচক্ষর্ণ নয়—এর্কবার্র শূর্নু, আকার্শর চদর্ক। মাো 

িুর্ল িচম্ভি হর্য় গদচখ মার্কযাচভি শূর্নু ভাসর্ি ভাসর্ি আমার্দর চদর্ক এচের্য় আসর্ে। 

একবার 

  

গস নীর্ির চদর্ক নার্ম, পরীক্ষর্ণই এক দমকা বািাস িার্ক আবার উপর্র িুর্ল 

গদয়। এই অবস্থার্িই গস েমােি হাি পা েুর্ে চিৎকার কর্র আমার্দর দৃচষ্ট আকষযণ 

করার গিষ্টা করর্ে। 

  

কীভার্ব গস এই অবস্থায় গপ ৌঁর্োল গসটা ভাববার সময় গনই, কী কর্র িার্ক নামার্না 

র্ায় গসটাই সমসুা। কারণ পােলা হাওয়া গর্ শুিু োমর্েই না িা নয়, ক্ষর্ণ ক্ষর্ণ িার 

গবে ও েচিপে বদলার্ি। 

  

গলট চহম গস্ট গদয়ার! সন্ডাসয হিাৎ বর্ল উিল। গোল গস কোয় িৎক্ষণাৎ সায় চদল। 

িারা বুর্ঝর্ে মার্কযাচভির্ক শাচি গদবার এটা িমৎকার পস্থা। এচদর্ক আমার তবজ্ঞাচনক 

মন বলর্ে মার্কযাচভি নীর্ি না নামর্ল িার ওোর কারণটা জানা র্ার্ব না। রাবসাং চকন্তু 

ইচিমর্িু িার চিব্বচি বুচধি খাচটর্য় কার্জ গলর্ে গের্ে। পাৌঁি চমচনর্টর মর্িু গস 

খানদর্শক লম্বা িমচরর গলার্মর দচে পরস্পর্রর সর্ে গের্রা গবৌঁর্ি িার এক মাোয় 

একটা পাের গবৌঁর্ি গসটার্ক মার্কযাচভর্ির চদর্ক িাে কর্র গোোর জনু তিচর হল। 

  

গোল িার্ক চের্য় বািা চদল। মার্কযাচভি এখন আমার্দর মাোর উপর এর্স 

পর্ের্ে। গোল িার চদর্ক চের্র ককযশ েলায় চিৎকার কর্র বলল, ড্রপ দুাট োন োস্ট। 

অেযাৎ, আর্ে গিামার হাি গের্ক বেুকটা নীর্ি গের্লা। মার্কযাচভর্ির হার্ি বেুক রর্য়র্ে 

গসটা এিক্ষণ গদচখচন। 

  

মার্কযাচভি বািু গের্লর মর্িা িার হার্ির মানচলখারটা গের্ে চদল, আর গসটা 

আমার্দর গের্ক দশ হাি দূর্র মাচটর্ি পর্ে খাচনকটা আলো বরে িারচদর্ক চেচটর্য় 

চদল। 
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এবার রাবসাং দচের মাোয় বাৌঁিা পােরটা মার্কযাচভর্ির চদর্ক েুর্ে চদল। অবুেয 

লক্ষু। মার্কযাচভি খপ কর্র গসটা লুর্ে চনল। িারপর রাবসাং একাই অনায়ার্স িার্ক 

গটর্ন মাচটর্ি নাচমর্য় আনল। 

  

এইবার লক্ষ করলাম গর্, মৃি লামার ঘর্র গর্ বাহার্রর বুটজুর্িা গদর্খচেলাম, িারই 

একর্জাো রর্য়র্ে মার্কযাচভর্ির পার্য়। এ োো িার কাৌঁর্ির গঝালার চভির গের্কও 

গুম্ফার অর্নক চজচনস গবর্রাল, িার অচিকাংশই গসানার। ডাকাি হার্ি হার্ি িরা 

পর্ের্ে চিকই, চকন্তু গসই সর্ে এমনই একটা আশ্চর্য চজচনর্সর সন্ধান গস আমার্দর 

চদর্য়র্ে গর্, িার্ক শাচি বা িমক গদওয়ার কোটা আমার্দর মর্নই হল না। 

  

মার্কযাচভি আমার্দর গের্ে পাচলর্য়চেল চিকই, আর িার মিলব চেল র্াবার পর্ে 

মৃি লামার গুম্ফা গের্ক গবশ চকেু মূলুবান েবু সচরর্য় গনওয়া। মূচিযটুচিয গঝালায় ভরার 

পর িার বুর্টর কোটা মর্ন পর্ে। গসচদন গের্কই িার গলাভ গলর্েচেল ওই চজচনসটার 

ওপর। বুট চনর্য় বাইর্র এর্স গসটা পর্র দ-এক পা গহৌঁর্টই বুঝর্ি পার্র চনর্জর্ক গবশ 

হালকা লাের্ে। এইভার্ব টুগুপ সর্মি দ-মাইল গস চদচবু ির্লচেল, এমন সময় এক 

উতানরমুখী ঝে এর্স িার সমি েচে ভা্ড ুল কর্র চদর্য় িার্ক আকার্শ িুর্ল চনর্য় আবার 

আমার্দরই কার্ে এর্ন হাচজর কর্র। 

  

গোল ও সন্ডাসয স্বভাবিই এই কাচহনী শুর্ন এর্কবার্র হিভম্ব। িখন আচম িার্দর 

পুৌঁচে আর  ংমুং-এর কোটা বললাম। চকন্তু িার সর্ে এই বুর্টর সম্পকয কী? প্রশ্ন ও করল 

সন্ডাসয। আচম বললাম, পুৌঁচের্ি এইংমুং-এর সর্ে মানুর্ষর গুলে বা গোোচলর একটা 

সম্পর্কযর কো বলা আর্ে। আমার চবোস এই দইর্য়র সংর্র্ার্েই মানুর্ষর গদর্হর ওজন 

কর্ম র্ায়। আচম জাচন ওই বুর্টর সুকিলায়  ংমুং-এর প্রর্লপ লাোর্না আর্ে। 
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অনু সময় হর্ল কী হি জাচন না, গিার্খর সামর্ন মার্কযাচভির্ক উের্ি গদর্খ গোল 

ও সন্ডাসয দজনর্কই আমার চসধিাত গমর্ন চনর্ি হল। বলা বাহুলু, এই চিব্বচি বুট 

আমার্দর 

  

প্রর্িুর্করই একটা কর্র িাই। রাবসাংর্ক বলর্ি গস বলল, গস চনর্জই গুম্ফা গের্ক 

আমার্দর িারজর্নর জনু িার গজাো জুর্িা চনর্য় আসর্ব। 

  

মার্কযাচভি এখন এর্কবার্র সুর্বাি বালকচট। িার কার্ে গিারাই মাল র্া চেল সব 

আমরা বার্জয়াত হ কর্র চনর্য়চে। গসগুর্লা গেরার পর্ে সব র্োস্থার্ন গরর্খ গদওয়া হর্ব। 

মার্কযাচভি জার্ন গর্, আমার্দর কার্ে িার মুর্খাশ খুর্ল গের্ে। এরপর গস আর গকানও 

বাৌঁদরাচম করর্ব: বর্ল গিা মর্ন হয় না। ির্ব অোরুঃ শির্িীর্িন… ইিুাচদ। 

  

২১গশ আেস্ট। 

  

আমরা ডুংলুং-র্ডার প্রািীর্রর সামর্ন কুাম্প গের্ল বর্স আচে কাল চবর্কল গের্ক। 

খাোই উর্ি গের্ে। প্রািীর প্রায় গদের্শা েুট! এটা গর্ কী চদর্য় তিচর িা ভূি্ত্ববচবদ সন্ডাসয 

পর্যত বলর্ি পারল না। গকানও গিনা পাের্রর সর্ে এই গোলাচপ পাের্রর গকানও চমল 

গনই। এ পাের আশ্চর্য রকম মসৃণ ও আশ্চর্য রকম মজবুি। িার্প িার্প েিয কর্র িার্ি 

পা গের্ল ওপর্র ওিার গকানও প্রশ্ন ও ওর্ি না। গোল চিব্বচি বুট পর্র দ-একবার গিষ্টা 

কর্রর্ে, চকন্তু হাওয়ার অভার্ব চবশ-পাৌঁচিশ েুর্টর ওপর্র গপ ৌঁোর্ি পার্রচন। অেি 

প্রািীর্রর চপের্ন কী আর্ে জাচনবার একটা অদমু গক িূহল হর্ি। সন্ডাসয বলর্ে এটা 

একটা দেয জািীয় চকেু। আচম এখনও বলচে হ্রদ। 

  

অচবনাশবাবু আরও পুণু সঞ্চার্য়র জনু তিচর হর্য় আর্েন। প্রািীর্রর চপেন গের্ক 

গকানওরকম শব্দ না গপর্লও ক্ষর্ণ ক্ষর্ণ পচরবিযনশীল মনমািার্না ের্ন্ধ িাচরচদক মশগুল 

হর্য় আর্ে। আমরা চিন-চিনজন ডাকসাইর্ট তবজ্ঞাচনক এই ের্ন্ধর গকানও কারণ খুৌঁর্জ 

না গপর্য় গবাকা বর্ন আচে। 
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২২গশ আেস্ট। 

  

আশ্চর্য বুচধি প্রর্র্ াে-অভাবনীয় িার েল। 

  

আমার্দর সর্ে পুরর্না খবর্রর কােজ চেল অর্নক। গসইগুর্লার সর্ে দর্টা চিব্বচি 

মুাপ আর চকেু র্যাচপং গপপার জুর্ে, আমার্দর স্টর্কর িার চদর্য় কািার্মা বাচনর্য়, 

এর্কবার্র খাৌঁচট চদচশ উপার্য় একটা োনুস তিচর কর্র আগুন জ্বাচলর্য় িার্ি েুাস 

ভরলাম। িারপর গসটার সর্ে একটা দর্শা েুট লম্বা দচে বাৌঁিলাম। গসই দচের্ি আমার 

কুার্মরা গবৌঁর্ি, পাৌঁচির্লর চদর্ক িার মুখ ঘুচরর্য় পর্নর্রা গসর্কন্ড। পর্র আপচন েচব 

উির্ব এরকম একটা বুবস্থা কর্র োনুস গের্ে চদলাম। দচে-কুার্মরা সর্মি সাৌঁই সাৌঁই 

কর্র োনুস উপর্রর চদর্ক উর্ি গেল। প্রািীর্রর মাো োচের্য় গর্র্ি লােল। ের্সর্কন্ড। 

িারপর আর দচে েুেলাম না। চবশ গসর্কন্ড। পর্র োনুস সর্মি কুার্মরা নাচমর্য় 

আনলাম। 

  

েচব উর্ির্ে। রচুন েচব। হ্রর্দর েচব নয়। দর্েযরও েচব নয়। োেপালা লিাগুর্লম 

ভরা এক অচবোসু সুের সবুজ জের্ির েচব। এরই নাম ডুংলুং-র্ডা। 

  

আপািি আমরা প্রািীর গের্ক প্রায় বার্রার্শা েজ দূর্র একটা পাের্রর চটচবর পার্শ 

বর্স আচে। আমার্দর পাৌঁিজর্নরই পার্য় চিব্বচি বুট। আমরা অর্পক্ষা করচে ঝর্ের 

জনু। আশা আর্ে, গসই ঝে আমার্দর উচের্য় চনর্য় ডুংলংু-র্ডার প্রািীর্রর ওপার্রর 

রার্জু চের্য় গেলর্ব। িারপর কী আর্ে কপার্ল জাচন না। 

  

৩০গশ আেস্ট। 

  

দূর্র-বহু দর্র—একটা দল আমার্দর চদর্ক এচের্য় আসর্ে। এটা র্চদ দাসুেল হয় 

িা হর্ল আমার্দর আর গকানও আশা গনই। ডুংলংু-র্ডার আবহাওয়ায় পাৌঁিচদর্ন আমার্দর 

গর্ স্বার্স্থর্ন্নাচি হর্য়চেল িার গজার্রই আমরা এই দশ মাইল পে গহৌঁর্ট আসর্ি গপর্রচে। 

চকন্তু এখন শচি কর্ম আসর্ে। আমরা গর্চদর্ক র্াচি। হাওয়া বইর্ে িার উলর্টা চদর্ক, 
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িাই চিব্বচি বুটগুর্লাও গকানও কার্জ আসর্ে না। খাবারদাবারও েুচরর্য় আসর্ে, বচেও 

গবচশ গনই। এ অবস্থায় চপিল বেুক সর্ে োকা সর্্ত্ববও, একটা বে দাসুদৃদল এর্স 

পের্ল আমার্দর িরম চবপর্দ পের্ি হর্ব। এমচনর্িই আমরা একজনর্ক হাচরর্য়চে। 

অচবচশু িার মৃিুুর জনু গস চনর্জই দার্ ী। িার অচিচরি গলাভই িার্ক গশষ কর্রর্ে। 

  

অচবনাশবাবুর িারণা, গর্ দলটা এচের্য় আসর্ে গসটা র্ার্াবর্রর দল। বলর্লন, 

আপনার র্র্ত্রের কী গদখর্লন জাচন না মশাই। ওরা দসুু হর্িই পার্র না। তকলাস, মানস 

সর্রাবর ও েুডুংলা গদখার ের্ল আচম চদবুদৃচষ্ট গপর্য়চে। আচম স্পষ্ট গদখচে ও দল 

আমার্দর গকানও অচনষ্ট করর্ি পার্র না। 

  

র্ার্াবর্রর দল হর্ল অচনষ্ট করার কো নয়। বরং িার্দর কাে গের্ক গঘাো, িমচর, 

খাবারদাবার ইিুাচদ সব চকেুই পাওয়া র্ার্ব। িার ের্ল আমরা গর্ চনরাপর্দ গদর্শ 

চের্র গর্র্ি পারব গস ভরসাও আর্ে আমার। 

  

সাৌঁইচত্রশ ঘণ্টা ঝর্ের অর্পক্ষায় বর্স গের্ক গিইশ িাচরখ দপুর্র গদেটা নাোদ 

আকার্শর অবস্থা ও িার সর্ে একটা শব্দ শুর্ন বুঝর্ি পারলাম। আমরা গর্ রকম ঝে 

িাই—অেযাৎ র্ার েচি হর্ব উতানর-পচশ্চম—গস রকম একটা ঝে আসর্ে। অচবনাশবাবুর 

ি্া এর্স চের্য়চেল, িাৌঁর্ক গির্ল িুর্ল চদলাম। িারপর আমরা পাৌঁিজন বুটিারী ঝর্ের 

চদর্ক চপি কর্র ডুংলুং-র্ডার প্রািীর্রর চদর্ক বুক চিচির্য় দাৌঁোলাম। চিন চমচনট পর্র 

ঝেটা এর্স আমার্দর আঘাি করল। আমার ওজন এমচনর্িই সবর্ির্য় কম—এক মণ 

গির্রা গসর—কার্জই সবর্ির্য় আর্ে আচমই শূর্নু উর্ি পেলাম। 

  

এই আশ্চর্য অচভজ্ঞিার সচিক বণযনা গদওয়া আমার পর্ক্ষ সম্ভব নয়। ঝর্ের দাপর্ট 

সাৌঁই সাৌঁই কর্র এচের্য় ির্লচে। শূনুপে চদর্য়, আর ের্মই উপর্র উি চে। গসই সর্ে 

ডুংলুং-র্ডার প্রািীরও আমার চদর্ক এচের্য় আসর্ে আর নীর্ির চদর্ক গনর্ম র্ার্ি। 

সামর্নর দৃশু দ্রুি বদর্ল র্ার্ি, কারণ প্রািীর আর আমার্দর দৃচষ্টপর্ে বািার সৃচষ্ট 

করর্ে না। প্রের্ম চপের্ন বহু দূর্র বরর্ে োকা পাহার্ের িুর্ো গদখা গেল, িারপর ের্ম 
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ের্ম প্রািীর গর্ আশ্চর্য জেৎটার্ক আমার্দর দৃচষ্ট গের্ক আোল কর্র গরর্খচেল, গসই 

সবুজ জেৎ আমার্দর গিার্খর সামর্ন গভর্স উিল। প্রািীর্রর বািা অচিেম কর্র আমরা 

গসই জের্ি প্রর্বশ করর্ি ির্লচে। আমার চপেন চদর্ক গোল, সন্ডাসয ও মার্কযাচভি 

ইংচরচজ ও জামযান ভাষায় গের্লমানুর্ষর মর্িা উোস প্রকাশ করর্ে,  আর অচবনাশবাবু 

বলর্েন, ও মশাই-এ গর্ নেন কানন মশাই-এ গর্ গদখচে নেন কানান!  

  

প্রািীর গপর্রার্িই ঝর্ের গিজ মুাচজর্কর মর্িা কর্ম গেল। আমরা পাৌঁিজন বািার্স 

গভর্স চিক পাচখর পালর্কর মর্িাই দলর্ি দলর্ি ঘার্স এর্স গনামলাম। সবুজ রং, িাই 

ঘাস বললাম, চকন্তু এমন ঘাস কখনও গিার্খ গদচখচন। সন্ডাসয গিৌঁচির্য় উিল—জার্না শঙ্কু–

এখার্নর একচট োেও আমার গিনা নয়, একচটও নয়! এ এর্কবার্র আশ্চর্য নিুন 

প্রাকৃচিক পচরর্বশ! 

  

কোটা বর্লই গস পাের্লর মর্িা ঘাস পািা েুর্লর নমুনা সংিহ করর্ি গলর্ে গেল। 

গোল িার কুার্মরা বার কর্র পটাপট েচব িুলর্ে। অচবনাশবাবু ঘার্সর উপর েোেচে 

চদর্য় বলর্লন, এইখার্নই গের্ক র্াই মশাই। আর চেচরচড চের্য় কাজ গনই। এ অচি উবযর 

জচম। িাষ হর্ব এখার্ন। িাল ডাল সবচজ সব হর্ব। মার্কযাচভি িার বুট খুর্ল লম্বা ঘার্সর 

চভির চদর্য় জায়োটা অনুসন্ধান করর্ি এচের্য় গেল। 

  

ডুংলুং-র্ডা আয়ির্ন প্রায় মানস সর্রাবর্রর মর্িাই বে। বৃতানাকার প্রািীর্রর মর্িু 

একটা অেভীর বাচটর মর্িা জায়ো। গদর্খ মর্ন হয় গকউ গর্ন হাি চদর্য় বচসর্য় চদর্য়র্ে। 

প্রািীর্রর বাইর্রটা নীর্ির চদর্ক খাো গনর্ম গের্লও চভিরটা োল ুহর্য় গনর্মর্ে। সন্ডাসয 

চিকই বর্লর্ে। এখার্ন একটা োেও আমার্দর গিনা নয়। িারও নয়, আমারও নয়, ির্ব 

প্রচিচট োেই ডালপালা েুলপািা চমচলর্য় েচবর মর্িা সুের। 

  

আমরা িারজন বুট পর্র লাচের্য় লাচের্য় অর্িযক গহৌঁর্ট অর্িযক উর্ে জায়োটার 

চভির চদর্ক এর্োচি এমন সময় হিাৎ একটা শনশন শব্দ গপলাম। িারপর সামর্নর 

একটা বে বে পািাওয়ালা োর্ের মাোর উপর চদর্য় দরূ্র আকার্শ প্রকা্ড  একটা কী 
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গর্ন গদখা গেল। গসটা ের্মই আমার্দর চদর্ক এচের্য় আসর্ে। কর্য়ক গসর্কর্ন্ডর মর্িু 

বুঝর্ি পারলাম গসটা একটা পাচখ। শুিু পাচখ নয়—একটা অচিকায় পাচখ। পাৌঁির্শা ঈেল 

এক করর্ল র্া হয় গিমন িার আয়িন। 

  

মাইন েট ! বর্ল এক অসু্ফট চিৎকার কর্র গোল িার মানচলখারটা পাচখর চদর্ক 

উৌঁর্িার্িই আচম হাি চদর্য় গসটার নলটা নীর্ির চদর্ক নাচমর্য় চদলাম। শুিু গর্ বেুর্ক ও 

পাচখর গকানও ক্ষচি করা সম্ভব হর্ব না িা নয়, আমার মন বলর্ে পাচখ আমার্দর গকানও 

অচনষ্ট করর্ব না। 

  

ঈের্লর মুখ ও সাউে আর্মচরকান মুাকাওর্য়র মর্িা ঝলমর্ল রর্ুর পালকওয়ালা 

অচি-চবশাল পাচখটা মাোর উপর চিনবার িোকার্র ঘুর্র সমুেোমী জাহার্জর গভাৌঁর্য়র 

মর্িা শব্দ করর্ি করর্ি গর্চদক চদর্য় এর্সচেল। গসই চদর্কই ির্ল গেল। আমার মুখ 

চদর্য় আপনা গের্কই একটা কো গবচরর্য় পেল—রক!  

  

গহায়াট? গোল বেুক হার্ি চনর্য় গবাকার মর্িা প্রশ্ন ও করল। 

  

আচম আবার বললাম—রক! অেবা রুখ। চসন্ধবার্দর ের্ল্প এইরকমই একটা পাচখর 

কো চেল। 

  

গোল বলল, চকন্তু আমরা গিা আর অুার্রচবয়ান নাইটস-এর রার্জু গনই। এ গিা 

এর্কবার্র বািব জেৎ। পার্য়র িলায় মাচট রর্য়র্ে, হাি চদর্য় োর্ের পািা িরচে, নার্ক 

েুর্লর েন্ধ পাচি… 

  

সন্ডাসয িার চবিয় কাচটর্য় চনর্য় বলল, জের্লর মর্িু একচটও গপাকামাকে গদখচে 

না, গসটা খুবই আশ্চর্য লাের্ে আমার। 

  

আমরা িারজন এর্োর্ি এর্োর্ি হিাৎ একটা বািা গপলাম। এই প্রেম উচদ্ভদ োো 

অনু চকেুর সামর্ন পের্ি হল। প্রায় দ মানুর্ষর সমান উিু একটা নীল ও সবুর্জ গমশার্না 
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পােুর্র চটচব আমার্দর সামর্ন পর্ের্ে। গসটা দপার্শ কিদূর পর্যত গের্ে জাচন না। 

হয়র্িা ডাইর্ন বাৌঁর্য় কাোকাচের মর্িুই িার গশষ পাওয়া র্ার্ব, চকন্তু গোল আর তির্য 

রাখর্ি পারল না। গস িার বুট সর্মি একটা চবরাট লাে চদর্য় অনায়ার্স উর্ে চের্য় 

চটচবটার মাোর উপর পেল। আর িারপর্রই এক কা্ড । চটচবটা নর্ে উিল। িারপর 

গসটা সবসুধি বাৌঁ চদর্ক িলর্ি আরম্ভ করল। গেণলও িার সর্ে সর্ে ির্লর্ে, এমন 

সময় গস হিাৎ গিৌঁচির্য় উিল-মাইন েট!—ইট স এ ড্রােন! 

  

ড্রােনই বর্ট। গোল ভুল বর্লচন। গসই ড্রাের্নর একটা চবশাল চপের্নর পা এখন 

আমার্দর সামর্ন চদর্য় ির্লর্ে। অচবনাশবাবু ওর্র বাবা বর্ল ঘার্সর উপর বর্স পের্লন। 

ইচিমর্িু গোলও ড্রুাের্নর চপি গের্ক লাচের্য় গনর্ম আমার্দর কার্ে ির্ল এর্সর্ে। 

আমরা অবাক হর্য় এই মন্থরেচি দানবিুলু জীর্বর গর্টকু ুঅংশ গদখর্ি পাচি। িার 

চদর্ক গির্য় রইলাম। প্রায় চিন চমচনট সময় লােল ড্রুােনটার আমার্দর সামর্ন চদর্য় 

গলজটা এচকর্য় গবৌঁচকর্য় োেপালার চপের্ন অদৃশু হর্য় গর্র্ি। গর্ গিাৌঁয়াটা এখন বর্নর 

গবশ খাচনকটা অংশ গের্য় গের্লর্ে গসটা ওই ভুু্র্াের্নর চনোর্সর সর্ে গবচরর্য়র্ে িার্ি 

গকানও সর্েহ গনই। 

  

এিক্ষর্ণ গোর্লর গবাি হয় আমার কোয় চবোস হর্য়র্ে। িার অদু্ভি চনরীহ 

ভুাবািাকা ভাব গের্ক িাই মর্ন হয়। সন্ডাসয বলল,িাচরচদর্কর এই সম্পূণয অপচরচিি 

প্রাকৃচিক দৃশু গদর্খ চনর্জর্ক এর্কবার্র অচশচক্ষি ববযর বর্ল মর্ন হর্ি, শঙ্কু! 

  

আচম বললাম, আমার চকন্তু ভালই লাের্ে। আমার্দর এই ির্হ গর্ জ্ঞানী মানুর্ষর 

চবিয় জাোর্নার মর্িা চকেু চজচনস এখনও রর্য়র্ে, এটা আমার কার্ে একটা বে 

আচবোর। 

  

আরও ঘণ্টাখার্নক ঘুর্র গবচের্য় চবিয় জাোর্নার মর্িা কি প্রাণী গর্ গদখলাম িার 

চহর্সব গনই। একটা চেচনির্ক আগুর্ন গপাোর চিক আর্ের মুহূিয গের্ক, িার জায়োয় 

নিুন চেচনির্ক জর্ন্ম পাখা গমর্ল সূর্র্যর চদর্ক উর্ে গর্র্ি গদর্খচে। এ োো উপকোর 
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পাচখর মর্িু চিেন গদর্খচে; পারর্সুর চসমূঘয, আরবর্দর আঙ্কা গদর্খচে, রুশর্দর গনাকয 

আর জাপাচনর্দর গেং ও চকর্নয গদর্খচে। সরীসৃর্পর মর্িু গিার্খর িাহচনর্ি ভি করা 

বুাচসচলক গদর্খচে। একটা আগুর্ন অদাহু সুাচলমুান্ডারর্ক গদখলাম িার চবর্শষবের 

জাচহর করার জনুই গর্ন বার বার একটা অচিকরু্্ড  প্রর্বশ করর্ে, আর অক্ষি গদর্হ 

গবচরর্য় আসর্ে। একটা প্রকা্ড  িিুদযত গেিহিী গদর্খচে, গসটা ইর্্র ররাবি োো আর 

চকেুই হর্ি পার্র না। আর গসটা গর্ োর্ের ডালপালা চের্ে খাচিল, িার পত্রপুর্ের 

গিাখ ঝলসার্না বণযিটা গদর্খ গসটা গর্ স্বর্েযর পাচরজাি, িা অচবনাশবাবুও সহর্জই 

অনুমান করর্লন। ির্ব জায়োটা গর্ সবটাই বৃক্ষলিাগুল্মর্শাচভি নেন কানন, িা নয়। 

উতানর্রর প্রািীর ির্র মাইলখার্নক র্াবার পর হিাৎ গদচখ, োেপালা েুলেল সব েুচরর্য় 

চের্য় িূসর রুক্ষ এক পাের্রর রার্জু হাচজর হর্য়চে। সামর্ন চবশাল চবশাল প্রিরখর্্ড র 

িৃপ চনর্য় এক পাহাে, িার োর্য় একটা গুহা, আর গস গুহার চভির গের্ক রি চহম করা 

চবচিত্র সব হুঙ্কার গশানা র্ার্ি। 

  

বুঝর্ি পারলাম। আমরা রাক্ষর্সর রার্জুর প্রর্বশপর্ে এর্স পর্েচে। রাক্ষস সব 

গদর্শরই উপকোর্ি আর্ে, আর িার্দর বণযনাও গমাটামুচট একই রকম। সন্ডাসয গুহায় 

প্রর্বশ করর্ি গমার্টই রাচজ নয়। গোর্লর গদানামনা ভাব। এটা গদর্খচে গর্ এখানকার 

প্রাণীরা আমার্দর িাহুই কর্র না; চকন্তু িা সর্্ত্ববও আচম ইিিি করচে, কারণ 

অচবনাশবাবু আমার গকার্টর আচিন ির্র িাপ গমর্র বুচঝর্য় চদর্িন—গের হর্য়র্ে, এবার 

িলনু চেচর—এমন সময় একটা িারস্বর্র চিৎকার শুর্ন আমার্দর সকর্লরই মনটা 

গসইচদর্ক ির্ল গেল। 

  

ইউচনকনযস! ইউচনকনযস! ইউচনকনযস! 

  

বাৌঁ চদর্ক একটা মি গঝার্পর চপেন গের্ক মার্কযাচভর্ির েলায় চিৎকারটা আসর্ে। 

  

ও চক আবার গকার্কন গখল নাচক? গোল প্রশ্ন ও করল। 
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গমার্টই না বর্ল আচম এচের্য় গেলাম গঝাপটার চদর্ক। গসটা গপর্রার্িই এক অদু্ভি 

দৃশু গদর্খ কর্য়ক মুহূর্িযর জনু আমার হৃৎস্পেন বন্ধ হর্য় গেল। 

  

গোট বে মাঝাচর নানান সাইর্জর একটা জার্নায়ার্রর পাল আমার্দর সামর্ন চদর্য় 

ির্লর্ে। িার্দর োর্য়র রং গোলাচপ আর খর্য়চর গমশার্না। গোরু আর গঘাো—এই দর্টা 

প্রাণীর সর্েই িার্দর গিহারার চমল রর্য়র্ে, আর রর্য়র্ে প্রর্িুকটার কপার্ল একটা কর্র 

পুাৌঁিার্না চশং। বুঝর্ি পারলাম গর্, এর্দর সন্ধার্নই আমার্দর অচভর্ান। এরাই হল 

একশৃে বা ইউচনকনয। চিচনর ইউচনকনয, চবর্দর্শর রূপকোর ইউচনকনয, মর্হর্জাদার্োর 

চসর্ল গখাদাই করা ইউচনকনয। 

  

জার্নায়ারগুর্লার সব কটাই গর্ হাৌঁটর্ে িা নয়। িার্দর মর্িু কর্য়কটা ঘাস খার্ি, 

কর্য়কটা একই জায়োয় দাৌঁচের্য় লাচের্য় িাঞ্চলু প্রকাশ করর্ে, আবার কর্য়কটা বাচ্চা 

ইউচনকনয গখলাির্ল পরস্পরর্ক গুৌঁর্িার্ি। মর্ন পেল উইলার্ডযর ডায়চরর্ি গলখা আইস 

এ হাডয অে ইউচনকনয টুর্ড। আমরাও উইলার্ডযর মর্িা সুস্থ মচির্েই দলটার্ক গদখচে। 

  

চকন্তু মার্কযাচভি কই? 

  

সর্ব প্রশ্ন ওটা মাোয় এর্সর্ে এমন সময় এক অদু্ভি দৃশু। জার্নায়ার্রর মর্িু গের্ক 

উিবযোর্স গদ র্ে গবচরর্য় এর্সর্ে মার্কযাচভি-িার লক্ষু হল আমার্দর চপের্ন ঘার্সর 

গশর্ষ ডুংলংু-র্ডার প্রািীর্রর চদর্ক। আর গস র্ার্ি এক নয়—িার দহার্ি জাপর্ট িরা 

রর্য়র্ে একটা গোলাচপ রর্ুর ইউচনকর্নযর বাচ্চা।  

  

সন্ডাসয গিৌঁচির্য় উিল—োমাও, শয়িানর্ক োমাও! 

  

বুট পর্রা, বুট পর্রা!—চিৎকার কর্র উিল গোল। গস েুর্টর্ে মার্কযাচভির্ক লক্ষু 

কর্র। আমরাও িার চপেু চনলাম। 
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কোটা চিক সমর্য় কার্না গের্ল হয়র্িা মার্কযাচভর্ির গখয়াল হি। চকন্তু িা আর হল 

না। ঘার্সর জচম োচের্য় প্রািীর্রর মাোয় গপ চের্য়ই গস এক মচরয়া, গবপর্রায়া লাে 

চদল! অবাক হর্য় গদখলাম গর্ লােটা গদবার সর্ে সর্েই িার গকাল গের্ক ইউচনকর্নযর 

বাচ্চাটা উিাও হর্য় গেল, আর পরমুহুর্িযই মার্কযাচভর্ির চনম্নোমী গদহ প্রািীর্রর চপের্ন 

অদৃশু হর্য় গেল। 

  

পর্র রাবসাং-এর সর্ে কো হর্য়চেল। গস মার্কযাচভির্ক প্রািীর্রর উপর গের্ক 

গদের্শা েুট নীর্ি মাচটর্ি পের্ি গদর্খ িার চদর্ক গদ র্ে র্ায়। চকন্তু িার আর চকেু 

করবার চেল না। হাের্োে গভর্ু মার্কযাচভর্ির িৎক্ষণাৎ মৃিুু  হয়। ইউচনকর্নযর কো 

চজর্জ্ঞস করার্ি গস অবাক হর্য় মাো গনর্ে বর্লচেল, সার্হব একাই পর্েচের্লন। িাৌঁর 

হার্ি চকেু চেল না! 

  

ডুংলুং-র্ডা সম্পর্কয আচম গর্ িারণাটায় গপ ৌঁর্েচে। সন্ডাসয ও গোল িার্ি সায় 

চদর্য়র্ে। আমার মর্িা অর্নক গদর্শর অর্নক গলাক অর্নক কাল ির্র র্চদ এমন একটা 

চজচনস চবোস কর্র গর্টা আসর্ল কাল্পচনক, িা হর্ল গসই চবোর্সর গজার্রই একচদন 

গস কল্পনা বািব রূপ চনর্ি পার্র। এইভার্ব বািব রূপ পাওয়া কল্পনার জেৎ হল 

ডুংলুং-র্ডা। হয়র্িা এমন জেৎ পৃচেবীর্ি আর গকাোও গনই। ডুংলুং-র্ডা-র গকানও প্রাণী 

বা উচদ্ভদর্ক িার েচ্ড র বাইর্র আনা মার্নই িার্ক আবার কল্পনার জের্ি চেচরর্য় 

আনা। মার্কযাচভি িাই ইউচনকনয আনর্ি পার্রচন, সন্ডার্সযর েচল গের্ক িার সংিহ করা 

েুলপািা িাই উিাও হর্য় গের্ে। 

  

গম নী লামার একসর্ে হুাৌঁ-না বলার মার্নও এখন স্পষ্ট। একশৃে সচিুই গের্কও 

গনই। অচবচশু ওোর বুাপার্র উচন না বর্ল ভুল কর্রচের্লন, িার কারণ উডয়নসূর্ত্র-র 

কোটা উচন গবাি হয় জানর্িন না। 

  

অচবনাশবাবু সব শুর্নটুর্ন বলর্লন, িার মার্ন বলর্েন গদর্শ চের্র চের্য় গদখাবার 

চকেু গনই—এই গিা? 
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আচম বললাম, গোর্লর গিালা েচব আর্ে। অচবচশু সািারণ গলার্কর কার্ে গসটা 

খুব চবোসর্র্ােু হর্ব বর্ল মর্ন হয় না। আর আর্ে আমার্দর চিব্বচি বুটজুর্িা। চকন্তু 

পুৌঁচের্ি বলর্ে ৰুংমংমুং চজচনসটা েরর্ম ের্ল চের্য় িার গুণ ির্ল র্ায়। 

  

অচবনাশবাবু একটা দীঘযোস গেলর্লন। এবার আচম আমার গমাক্ষম অস্ত্রচট 

োেলাম। 

  

আমরা গর্ প্রায় পৌঁচিশ বের বয়স কচমর্য় গদর্শ চেরচে গসটা গবাি হয় গখয়াল 

কর্রনচন। কী রকম? আচম আমার দাচে গোৌঁে গের্ক বাচল আর বরর্ের কচুি গঝর্ে গের্ল 

চদর্িই অচবনাশবাবুর গিাখ গোল হর্য় গেল। 

  

এ কী, এ গর্ কার্লা কুিকরু্ি কাৌঁিা। 

  

আচম বললাম, আপনার গোৌঁেও িাই। আয়নায় গদখুন। 

  

অচবনাশবাবু আয়না চনর্য় অবাক চবির্য় চনর্জর গোৌঁর্ের চদর্ক গির্য় আর্েন, এমন 

সময় সন্ডাসয এল। সন্ডার্সযরও বয়স কর্ম গের্ে, িার উপর্রর পাচটর চপেন চদর্কর একটা 

দাৌঁি নেচেল, গসটা আবার শি হর্য় গের্ে। গস একটা েভীর চনচশ্চচতরহাৌঁপ গের্ে বলল–  

  

চনমুাড স, নট রবারস-েুাঙ্ক েড! 

  

বাইর্র গের্ক র্ার্াবরর্দর হইহোর শব্দ, গঘাোর খুর্রর শব্দ, কুকুর্রর গঘউ গঘউ 

শুনর্ি পাচি। গমঘ গকর্ট চের্য় গরাদ উর্ির্ে। ওৌঁ মচণপর্ে হম্।  

  

সর্েশ। অিহায়ণ, গপ ষ, মাঘ,োেুন, তিত্র ১৩৮০ 
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