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ড্রেক্সেল আইলযাক্সের ঘটনা (ক্সরাক্সেসর শঙ্কু) 

  

(অসম্পূর্ণ গল্প) 

  

১৬ই অক্সটাবর 

  

আজ আমার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল। সকাক্সল অববনাশবাবু এক্সসবছক্সলন  আমার হা  

দুক্সটা ধক্সর ঝাঁকবুন বিক্সে বলক্সলন  ড্রমবন হযাবপ ড্রেজ অে িয বরটানণ। ্রলোক্সলাক্সকর হাব্াব 

এ ই আন্তবরক াপূর্ণ বছল ড্রে আবম আর ইংক্সরবজটা সংক্সশাধন করলাম না।  

  

ড্রিশববক্সিশ ড্রেক্সক বহু ববজ্ঞানী বন্ধুরা আমাে অব্নন্দন জাবনক্সেক্সছ। আমার সামক্সনই 

ড্রটববক্সল রাখা রক্সেক্সছ অন্ত  খানপঞ্চাক্সশক বচবি  ড্রটবলগ্রাম আর বগ্রবটংস কােণ। এখন  

কাজ করক্স  পারবছ—ড্রসটাই বড় কো।  ার একটা কারর্ অবশয বমরাবকউরল  আর 

আক্সরকটা আমার চাকর রহ্লাক্সির একবনষ্ঠ পবরচো। ড্রস  অবববশয আমার বমরাবকউরক্সলর 

সুেল ড্র্াগ কক্সরক্সছ  ড্রেমন কক্সরক্সছ আমার ড্রবড়াল বনউটন। গ  পঞ্চাশ বছক্সর 

বমরাবকউরল ড্রেক্সক শুরু কক্সর ক  কী ড্রে আববষ্কার কক্সরবছ  ড্রসই কোই ্াববছলাম। 

অযানাইবহবলন বপস্তল  ঘুক্সমর ববড় সমক্সনাবলন  লুপ্ত স্মৃব  বেবরক্সে আনার জনয 

বরক্সমমক্সেন  লযাক্সম্পর ড্রজারাক্সলা আক্সলা লবুমবনমযাে  শযাক্সঙ্কাপ্লাস্ট, শ  শযাক্সঙ্কাক্সপ্লন  কাক্সন 

ড্রশানা োে না। এমন শব্দ ড্রশানার জনয মাইক্সরাক্সসাক্সনাগ্রাে-আর  ক  কী! 

  

এইসব ্াববছ এমন সমে রহ্লাি এক্সস খবর বিল  একজন সাক্সহব ড্রিখা করক্স  

এক্সসক্সছন। 

  

আবম আসক্স  বলক্স  বেবন রক্সবশ করক্সলন  ার বেস পাবচক্সশর ড্রববশ নে। আমার 

সক্সে করমিণন কক্সর ড্রছক্সলবট বলল  আমার নাম চালণস ড্রেক্সেল। আমার বাবার নাম 

হেক্স া  ুবম–  

  

জন ড্রেক্সেল বক? বাক্সে াক্সকবমস্ট, শ? 
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হযাঁ। আবম বাবার বযাপাক্সরই ড্র ামার কাক্সছ সাহােযরােণী হক্সে এক্সসবছ। 

  

ড্র ামার বাবা এখন ড্রকাোে? 

  

রশান্ত মহাসাগক্সরর একটা দ্বীক্সপ একটা এেক্সপবরক্সমন্ট করবছক্সলন। ব ন বিন হল 

 াঁর মৃ ুয হে। 

  

ড্রস কী! এ ড্রে ্ে ংকর সংবাি। বযাপারটা শুবন। 

  

বলবছ। পুক্সরা বযাপারটাই বলবছ  একটু ধধেণ লাগক্সব। 

  

ধধক্সেণর ড্রকান  অ্াব ড্রনই আমার। 

  

বাবা শুধু ববজ্ঞানীই বছক্সলন না—ব বন পেণটক  বছক্সলন। দু বছর আক্সগ মধযরাক্সচয 

ভ্ৰমর্ করক্স  বগক্সে ব বন ত্ৰক্সে ািশ শ াব্দীর একবট আরবব পুঁবের সন্ধান পান। বাবা আরবব 

জানক্স ন। অ যন্ত দুরাপয পুঁবে। ড্রসটা পক্সড় ব বন রচণ্ড্াক্সব উসসাবহ  হক্সে পক্সড়ন। 

বক্সলন  এই পুঁবেক্স  পৃবেবীর সুন্দর ম বজবনস আববষ্কাক্সরর প্ধতব র বর্ণনা আক্সছ। 

  

ড্রসটা কী বজবনস? আবম বজক্সজ্ঞস করলাম। 

  

 া  বাবা বক্সলনবন। বলক্সলন  এেক্সপবরক্সমন্ট সেল হক্সল ড্রলাক্সক এমবনই জানক্স  

পারক্সব। 

  

 ারপর? 

  

 ারপর বাবা এেক্সপবরক্সমক্সন্টর ড্র াড়ক্সজাড় শুরু কক্সরন। বযেসাক্সপক্ষ 

এেক্সপবরক্সমন্ট—শহক্সর করা চলক্সব না-রাকবৃ ক পবরক্সবশ চাই। বাবা বযাপারটাক্সক ড্রগাপন 

রাখার জনয রশান্ত মহাসাগক্সর অববি  একবট দ্বীপ ড্রবক্সছ ড্রনন। ড্রকান  সংিা বাবাক্সক 

টাকা বিক্স  রাবজ হেবন। অবক্সশক্সে ড্রজাক্সসে বগ্রমাবে নাক্সম বাবার এক পবরবচ  ধনী 

বাক্সে াক্সকবমস্ট, শ  বাবাক্সক টাকা বিক্সে সাহােয করক্স  এবং এেক্সপবরক্সমক্সন্ট অংশগ্রহর্ করক্স  
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রাবজ হন। বগ্রমাবের শ ণ বছল  পরীক্ষা সেল হক্সল  ার জনয অক্সধণক কবৃ ত্ব ড্রস িাবব 

করক্সব। বাবা  খন এমনই ড্রমক্স  উক্সিক্সছন ড্রে  এই শক্স ণ ব বন রাবজ হক্সে োন। ব ন মাস 

আক্সগ এই এেক্সপবরক্সমন্ট শুরু হে। বচবিক্স  জানক্স  পার াম। বাবা দ্রু  সেল ার বিক্সক 

এবগক্সে চক্সলক্সছন। এমন সমে ববনা ড্রমক্সঘ বজ্ৰাঘা । বগ্রমাবের বচবি এল ড্রে  মাত্ৰ চার 

বিক্সনর অসুক্সখ ড্রকান  অজ্ঞা  ট্রবপকযাল বযারাক্সম বাবার মৃ ুয হক্সেক্সছ। ববজ্ঞানীর িল ড্রে 

োর ড্রিক্সশ বেক্সর ড্রগক্সছ। অেচ বাবার ড্রশে বচবিক্স  স্পষ্ট ইবে  বছল ড্রে  এেক্সপবরক্সমন্ট 

সেল হক্স  চক্সলক্সছ। 

  

ড্র ামার বাবার মৃ ুয সম্বক্সন্ধ ড্র ামার বনক্সজর ড্রকান  ধারর্া আক্সছ?  

  

আক্সছ। 

  

কী? 

  

বগ্রমাবি এেক্সপবরক্সমক্সন্টর পুক্সরা ড্ররবেট ড্রনবার জনয বাবাক্সক খুন কক্সরক্সছ। 

  

বুঝলাম। বকন্তু  ুবম আমার কাক্সছ এক্সসবছ ড্রকন? 

  

আবম চাই   ুবম  ই দ্বীক্সপ বগক্সে বযাপারটা অনুসন্ধান কক্সরা। এই ধরক্সনর অব্োন 

ড্র া ড্র ামার কাক্সছ ন ুন বকছু নে। ড্র ামার িল বনক্সে  ুবম চক্সল ো । বাবার কাজটা 

অসম্পূর্ণ োকক্সল ববজ্ঞাক্সনর পরম ক্ষব  হক্সব। দ্বীক্সপর অবিান আমার জানা আক্সছ  আবম 

ড্র ামাক্সক জাবনক্সে ড্রিব। 

  

–১৯৯১  

  

============= 

  

একই আকাক্সরর অপর একবট বাধাক্সনা খা াে ১৯৯১-এর জুন মাক্সস ড্রলখা ড্রেক্সেল 

আইলযাক্সের ঘটনা-র অসমাপ্ত খসড়াবট পা ো ড্রগক্সছ। বাবা গল্পবট পার পর ড্রমাট ব ন 
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বার ড্রলখার ড্রচষ্টা কক্সরবছক্সলন  বকন্তু রব বারই  া অসম্পূর্ণ ড্রেক্সক োে।  ৃ ীে অেণাস 

সবণক্সশে খসড়াবট এখাক্সন রকাশ করা হল। 

–সন্দীপ রাে 

  

আনন্দক্সমলা । পূজাবাবেণকী ১৩৯৯ 
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