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নকড়ুবাবু ও এল ড ারাড া (ডরাডেসর শঙ্কু) 

  

১৩ই জুন 

  

আজ সকাডলর ঘটনাটা আমার কাডজর রুটটন এডকবাডর তছনছ কডর টিল। কাজটা 

অটবটশি আর টকছুই না; আমার যাবতীয় আটবষ্কার বা ইনডেশনগুডলা সম্বডে একটা রবে 

টলখটছলাম সুইড ডনর টবখিাত কসমস পটিকার জনি। এ কাজটা এর আডে কখনও 

কটরটন, যটিও নানান ডিডশর নানা পটিকা ডেডক অনুডরাধ এডসডছ অডনকবার। সমডয়র 

অোডব রটতবারই রতিাখিান করডত হডয়ডছ। ইিানীীং আমার েডবষণার কাজ ইডে কডরই 

অডনক কটমডয় টিডয়টছ। এটা ক্রডমই বুঝডত পারটছ ডয, টেটরট র মডতা জায়োয় বডস 

আমার েডবষণাোডরর সামানি উপকরণ টনডয় আজডকর যুডে শুধু ডয আর টবডশষ টকছু 

করা যায় না। তা নয়, করার রডয াজনও ডনই। ডিডশ টবডিডশ বহু তরুণ ৈব্াটনক আ্চরযয 

সব আধুটনক যন্ত্রপাটত হাডত ডপডয়, এবীং ডসই সডে নানান টব্ান রটত্ান ও 

টবশ্বটবিিালডয়র পৃ্ডপাষকতায় ডয সব কাজ করডছ তা সটতিই রশীংসনীয়। 

  

অটবটশি আটম টনডজ সামানি বিডয় সামানি মালমশলা টনডয় যা কডরটছ। তার স্বীকৃটত 

টিডত ৈব্াটনক মহল কাপণি কডরটন। ডসই সডে ৈব্াটনকডির মডধিই আবার এমন 

ডলাকও আডছ, যারা আমাডক ৈব্াটনক বডল মানডতই চায়টন। তাডির ধারণা, আটম 

একজন জাদুকর বা ডরটতটসদ্ধ ডোডছর টকছু; ৈব্াটনডকর ডচাডখ ধুডলা ডিবার নানারকম 

মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আডছ, আর তার ডজাডরই আমার রটত্া। আটম অবশি এটা টনডয় 

ডকানও টিনই টনডজডক উডেটজত হডত টিইটন। আমার মডধি ডয একটা ঋটষসুলে ৈৈযয 

ও সীংযম আডছ, ডসটা আটম জাটন। এক কোয় আটম মাো ঠাণ্ডা মানুষ। পট্চরডম এমন 

অডনক ্ানীগুণী েডবষডকর সডে আলাপ হডয়ডছ, যাাঁরা কোয় কোয় ডটটবল চাপড়ান, 

বা ডটটবডলর অোডব টনডজডির হাাঁটু। জামাটনর এক জীব রাসায়টনক  ঃ ডহলডরোানার 

একবার তাাঁর এক নতুন আটবষ্কাডরর কো বলডত টেডয় উডেটজত হডয় আমার কাাঁডধ এমন 

এক চডপটাঘাত কডরটছডলন ডয, যন্ত্রণায় আমাডক আতযনাি কডর উঠডত হডয়টছল। 
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যাই ডহাক, এই রবডে একটা টজটনস বুটঝডয় বলার সুডযাে পাটে; ডসটা হল—আমার 

আটবষ্কারগুডলা ডকন আটম সারা পৃটেবীর বিবহারাডেয ছটড়ডয় টিইটন। তার কারণ আর 

টকছুই না—আমার ৈতটর টজটনসগুডলার মডধি ডযগুডলা সবডচডয় শটিশালী বা টহতসাধক—

ডযমন অিানাইটহটলন টপস্তল বা টমরাটকউরল ওষুধ বা অমটনডকাপ বা 

মাইডক্রাডসাডনাগ্রাে, বা স্মৃটত উিঘাটক যন্ত্র টরডমমডরোন-এর ডকানওটাই কারখানায় ৈতটর 

করা যায় না। এগুডলা সবই মানুডষর হাডতর কাজ, এবীং ডস মানুষও একটট বই আর 

টিতীয় ডনই। টতটন হডলন টিডলাডকশ্বর শঙ্কু। 

  

আজ ডোডর যোরীটত উগ্রীর ধাডর ডবটড়ডয় বাটড় টেডর কটে ডখডয়, আমার 

ডলখাপড়ার ঘডর বডস আমার পঞ্চাশ বছর বিবহার করা ওয়াটিারমিান োউনডটন 

ডপনাটাডত কাটল েডর 

  

ডলখা শুরু করডত যাব, এমন সময় আমার চাকর রহ্লাি এডস বলল, একজন 

েদ্রডলাক আমার সডে ডিখা করডত এডসডছন। 

  

ডকান ডিশীয়? রশ্ন করলাম আটম। স্বাোটবক রশ্ন, কারণ পৃটেবীর খুব কম ডিশই 

আডছ, ডযখানকার গুণী ্ানীর ডকউ না ডকউ ডকানও টিন না ডকানও টিন এই টেটরট ডত 

আমার বাটড়ডত এডস আমার সডে ডিখা কডরনটন। টতন সপ্তাহ আডে টলেুয়াটনয়া ডেডক 

এডসটছডলন টবশ্বটবখিাত পতেটব্ানী ডরাডেসর জাবলনটকস। 

  

তা ডতা টজড্স কটরটন, বলল রহ্লাি, তডব ধুটত ডিখলাম, আর খন্দডরর পাঞ্জাটব, 

আর কো ডতা বলডলন বাীংলাডতই। 

  

কী বলডলন? কোটা অগ্রীটতকর ডশানাডলও স্বীকার করডতই হডব ডয, মামুটল 

ডলাডকর সডে মামটুল ডখজুডর আলাডপর সময় ডনই আমার। 

  

বলডলন কী, ডতামার বাবুডক বডলা, টকসটমডসর জনি ডলখাটা একটু বে কডর যটি 

িশ টমটনট সময় ডিন। কী ডযন বলার আডছ। 
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টকসটমস? তার মাডন টক কসমস? টকন্তু তা কী কডর হয়? আটম ডয কসমস পটিকার 

জনি টলখটছ, ডস কো ডতা এখাডন ডকউ জাডন না! 

  

উডঠ পড়লাম ডলখা ডছডড়। টকসটমস রহসি ডেি না কডর শাটি ডনই। বসবার ঘডর 

ঢুডক যাাঁডক দু হাডতর মুডঠায় ধুটতর ডকাাঁচা ধডর ডসাোর এক পাডশ জবুেবু হডয় বডস 

োকডত ডিখলাম, ডতমন টনরীহ মানুষ আর ডিডখটছ বডল মডন পডড় না। যটিও রেম 

চাহটনর পর টিতীয়ডত লক্ষ করা যায়। এাঁর ডচাডখর মটণর টবডশষত্বটা : এর মডধি ডযটকুু 

রাণশটি আডছ, তার সবটুকুই ডযন ওই মটণডত টেডয় ডকন্দ্রীেতূ হডয়ডছ। 

  

নমকার টতলবুাবু! ডকাাঁচার  ো সডমত হাত দুডটা মুডঠা অবৈায় চডল এল। 

েদ্রডলাডকর েুতটনর কাডছ,-কসমডসর ডলখাটা বে করলাম বডল মাজযনা চাইটছ। আপনার 

সডে সামানি কডয়কটা কো বলার রবল বাসনা টনডয় এডসটছ আটম। আটম জাটন, আপটন 

আমার মডনাবাঞ্ছা পূণয করডবন। 

  

শুধু কসমস নয়, টতল ু নামটা বিবহার করাটাও একটা রচণ্ড টবস্ময় উডদ্রককারী 

বিাপার। ষাট বছর আডে আমার বাবা ডশষ আমায় ড ডকডছন ওই নাডম। তার পডর 

 াকনামটার। আর ডকানও রডয াজন হয়টন। 

  

অধডমর নাম শ্ৰীনকুড়চন্দ্র টবশ্বাস। 

  

আমার টবস্ময় কাডটটন, তাই েদ্রডলাকই কো বডল চডলডছন। 

  

মাকড়িায় োটক; কষ্ট টিন ডেডকই আপনাডক ডিখডত পাটে। ডচাডখর সামডন। 

অটবটশি ডস ডিখা আর এ ডিখা এক টজটনস নয়। 

  

আমাডক ডিখডত পাডেন মাডন? আটম রশ্ন করডত বাধি হলাম। 
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এটা মাস ডিডড়ক হল আরম্ভ হডয়ডছ। অনি জায়োর ডলাক, অনি জায়োর ঘটনা, 

এই সব হঠাৎ ডচাডখর সামডন ডিটখ। সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, তাও ডিটখ। আপনার নাম 

শুডনটছ, ছটবও ডিডখটছ। কােডজ। ডস টিন আপনার ডচহারাটা মডন করডতই ডিটখ আপটন 

এডস হাটজর। 

  

এ টজটনস ডিড় মাস ডেডক হডে আপনার? 

  

হিাাঁ। তা ডিড় মাসই হডব। খুব জল হটেল ডস টিন, আর তার সডে ডমডঘর  াক। 

দুপুর ডবলা। িাওয়ায় বডস ডোলা ডতাঁতুডলর আচার খাটে, হঠাৎ ডিটখ সামডন টবশ হাত 

িূডর টমটেরডির বাটড়র ডেডরণ্ডা োডছর টপছন টিডক একটা আগুডনর ডোলার মডতা কী 

ডযন শূডনি ডঘারাডেরা করডছ। বলডল টবশ্বাস করডবন না, টতলবুাবু, ডোলাটা এল টঠক 

আমারই টিডক। ডযন একটট ডজিাটতমযয় েুটবল। উডঠাডন তুলসীর কাছ অবটধ আসডত 

ডিডখটছ। এটা মডন আডছ, তারপর আর মডন ডনই। ্ ান হল যখন তখন জল ডেডম ডেডছ। 

আটম টছলাম তিডপাডশ; টতনডট ডবড়ালডছানা ডখলা করটছল উডঠাডন, িাওয়ার টঠক 

সামডনই। ডস টতনডট মডর ডেডছ। অেচ আমার োডয় আাঁচড়টট ডনই। আমাডির বাটড়র 

টপছডন একটা মািার োছ আর একটা কতডবল োছ টছল, দুডটাই পুডড় ঝামা। 

  

আর বাটড়র অনি ডলাক? 

  

ঠাকুমা ছাড়া আর ডকউ টছডলন না। ডছাট োই টছল ইকুডল; ডস মাকড়িা রাইমাটর 

ইকুডলর মাস্টার। মা ডনই; বাবা টছডলন ননী ডঘাডষর বাটড়, িাবার আড্ডায়। ঠাকুমার 

অসুখ। খাডট শুডয় টছডলন টপছন টিডকর ঘডর, তাাঁর টকছু হয়টন। 

  

বণযনা শুডন মডন হল, বল লাইটটনীং-এর কো বলডছন। েদ্রডলাক। কটচৎ কিাটচৎ এ 

ধরডনর টবদুিডতর কো ডশানা যায়, ডযটা টঠক বডলরই আকার ধডর টকছুক্ষণ শূনি টিডয় 

ডেডস ডবটড়ডয় হঠাৎ এক্সডলা  কডর। ডস টবদুিৎ একটা মানুডষর কাছ টিডয় যাবার েডল 

যটি ডিখা যায় ডয, ডস মানুডষর মডধি একটা টবডশষ ডকানও পটরবতযন ঘডট ডেডছ, তা 
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হডল বলার টকছু ডনই। কাছাকাটছ বাজ পডড় কালা কাডন শুডনডছ, অে িৃটষ্ট টেডর ডপডয়ডছ, 

এমন খবরও কােডজ পডড়টছ। রশ্ন হডে, এই েদ্রডলাডকর শটির ডিৌড় কত িূর। 

  

রশ্নটা করার আডেই উেডরর খাটনকটা আোস ডপডয় ডেলাম। 

  

নকড়ুবাবু হঠাৎ টবড়টবড় কডর বডল উঠডলন,টি এইট এইট এইট নাইন ওয়ান ডসডেন 

ওয়ান। ডিখলাম, টতটন ডচডয় রডয়ডছন সামডন ডটটবডলর উপর রাখা আডমটরকান সাপ্তাটহক 

টাইম-এর মলাডটর টিডক। মলাডট যাাঁর ছটব রডয়ডছ, টতটন হডলন মাটকযন ডক্রাড়পটত 

ডপট্রস সারটকটসয়ান। ছটবর টিডক ডচডয়ই নকড়ুবাবু বডল চডলডছন, সাডহডবর ঘডর একটা 

টসন্দুক ডিখডত পাটে।-খাডটর  ান পাডশ-ক্রকটল ডকাম্পাটনর ৈতটর-টেতডর টাকা-বাটিল 

বাটিল একডশা  লাডরর ডনাট… 

  

আর আপটন ডয নম্বরটা বলডলন, ডসটা কী? 

  

ওটা টসন্দুকটা ডখালার নম্বর।  ালার োডয় একটা িাাঁটতকাটা চাকার মডতা টজটনস, 

আর ডসটাডক টঘডর ডখািাই করা এক ডেডক নয় অবটধ নম্বর। চাকাটা এটিডক, ওটিডক 

ডঘাডর। নম্বর টমটলডয় ডঘারাডলই খুডল যাডব টসন্দুক। 

  

কোটা বডল হঠাৎ একটা েীষণ কু্ার োব কডর েদ্রডলাক বলডলন, অপরাধ ডনডবন 

না। টতলবুাবু। এ সব কো আপনার মডতা বিস্ত মানুডষর কাডছ বলডত আসা মাডনই 

আপনার মূলিবান সময়–  

  

ডমাডটই না, আটম বাধা টিডয় বললাম। আপনার মডতা ক্ষমতা একটা দুলযে বিাপার। 

আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াটা একজন ৈব্াটনডকর পডক্ষ খুবই ডসৌোডেির কো। আটম শুধু 

জানডত চাই–  

  

আটম বলটছ আপনাডক। আপটন জানডত চাইডছন, বল লাইটটনীং-এর সীংস্পডশয এডস 

আমার মডধি আর কী কী টবডশষ ক্ষমতা ডিখা টিডয়ডছ, এই ডতা? 
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টনেুযল অনুমান। বললাম, টঠক তাই। 

  

নকড়ুবাবু বলডলন, মুশটকল হডে কী জাডনন? এগুডলাডক ডতা আর টবডশষ ক্ষমতা 

বডল োবডত পাটর না। আটম! মানুষ ডয হাডস বা কাাঁডি বা হাই ডতাডল বা নাক  াকায়—

এগুডলাডক টক আর মানুষ টবডশষ ক্ষমতা বডল মডন কডর? এ ডতা টনশ্বাস রশ্বাডসর মডতাই 

স্বাোটবক। আটমও যা করটছ, ডসগুডলা টবডশষ ক্ষমতা ডেডব করটছ না। ডযমন ধরুন 

আপনার ওই ডটটবলটা। ওটার ওপর কী রডয়ডছ বলুন ডতা? 

  

আটম েদ্রডলাডকর ইটেত অনুসরণ কডর আমার ঘডরর ডকাডণ রাখা কাশ্মীটর 

ডটটবলটার টিডক তাকালাম। 

  

ডটটবডলর উপর একটা টজটনস রডয়ডছ, ডযটা এর আডে ডকানও টিন ডিটখটন। ডসটা 

একটা টপতডলর মূটতয—যটিও খুব স্পষ্ট নয়। ডযন একটা স্পন্দডনর োব, একটা স্বেতা 

রডয়ডছ মূটতযটার মডধি। ডিখডত ডিখডতই মূটতযটা টমটলডয় ডেল। 

  

কী ডিখডলন? 

  

একটা টপতডলর ধিানী বুদ্ধমূটতয। তডব টঠক টনডরট নয়। 

  

ওই ডতা বললুম। এখনও টঠক রপ্ত হয়টন বিাপারটা। মূটতযটা রডয়ডছ আমাডির উটকল 

টশবরাতন মটিডকর বাটড়র ৈবঠকখানায়। একবার ডিডখটছলমু। এখনকার মডতা আপনার 

ওই ডটটবডল আডছ বডল কল্পনা করলুম, টকন্তু পুডরাপুটর এল না। 

  

আটম মডন মডন বলটছলাম, আজ পযযি পৃটেবীর ডকানও জাদুকর (একমাি টচডন 

জাদুকর চী টচীং ছাড়া) আমাডক টহডলাটাইজ করডত পাডরটন। ইটন। টকন্তু অডনকটা সমেয 

হডয়ডছন। এও একরকম সডমাহন বইকী! নকড়ু টবশ্বাডসর একাটধক ক্ষমতার মডধি এটাও 

একটা। টহডনাটটজম, ডটটলপিাটে, ডেয়ারেডয়ন্স বা অডলাকিৃটষ্ট-এ সব কটা ক্ষমতাই 

ডিখটছ একসডে ডপডয় ডেডছন। েদ্রডলাক। 
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টশবরতনবাবুর কাডছই আপনার কো রেম শুটন, বলডলন নকুড়বাবু। তাই োবলুম, 

একবার টেটরট টা হডয় আটস। আপনার িশযনটাও হডয় যাডব, আর ডসই সডে একটা 

বিাপাডর। আপনাডক একটু সাবধানও কডর টিডত পারব। 

  

সাবধান?  

  

আড্ টকছু মডন করডবন না, টতলবুাবু, ধৃষ্টতা মাপ করডবন। আটম জাটন, আপটন 

ডতা শুধু আমাডির ডিডশর ডলাক নন; সারা টবডশ্ব আপনার সমান। পৃটেবীর সব জায়ো 

ডেডকই আপনার  াক পডড়, আর আপনাডক ডস সব  াডক সাড়াও টিডত হয়। টকন্তু সাও 

পাউডলার বিাপারটাডত ডেডল, আপনাডক টবডশষোডব সতকয োকডত অনুডরাধ কটর। 

  

সাও পাউডলা হল ডরোটজডলর সবডচডয় বড় শহর। ডসখান ডেডক এখনও পযযি ডকানও 

 াক আডসটন আমার। বললাম, সাও পাউডলাডত কী বিাপার? 

  

আড্ ডসটা এখনও টঠক বলডত পারলাম না। বিাপারটা এখনও টঠক স্পষ্ট নয়। 

আমার কাডছ। সটতি বলডত কী, সাও পাউডলা ডয ডকাোয় তাও আটম জাটন না। হঠাৎ 

ডচাডখর সামডন ডিখডত ডপলুম একটা লম্বা সািা খাম, তার উপর টাইপ করা আপনার 

নাম ও টঠকানা, খাডমর এক ডকাডণ একটা নতুন  াকটটটকট, তার উপর একটা ছাপ 

পড়ল—সাও পাউডলা—আর সডে সডে আমার বুকটা ডকাঁডপ উঠল। আর তার পরমুহুডতযই 

ডিখলুম। একটা সুিৃশি কামরা, তাডত এক টবশালবপু টবডিটশ েদ্রডলাক আপনার টিডক 

ডচডয় বডস আডছন। ডলাকটটডক ডিডখ ডমাডটই োল লােল না। 

  

িশ টমটনট হডয় ডেডছ ডিডখই ডবাধহয় েদ্রডলাক উডঠ পডড়টছডলন, আটম বসডত 

বললাম। অিত এক কাপ কটে না খাইডয় ছাড়া যায় না। েদ্রডলাকডক। তা ছাড়া েটবষিডত 

এর সডে ডযাোডযাে করার কী উপায়, ডসটাও জানা িরকার। 

  

েদ্রডলাক রীটতমডতা সীংডকাডচর সডে আধা ওঠা অবৈা ডেডক বডস পড়ডলন। 

বললাম, আপটন উডঠডছন ডকাোয়? 
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আড্, উডঠটছ মডনারমা ডহাডটডল। 

  

োকডবন ক’ টিন? 

  

ডয কাডজর জনি আসা, ডস কাজ ডতা হডয় ডেল। কাডজই… 

  

টকন্তু আপনার টঠকানাটা ডয জানা িরকার। 

  

লজ্জায় েদ্রডলাডকর ঘাড় ডবাঁডক ডেল। ডসই অবৈাডতই বলডলন, আমার টঠকানা 

আপটন চাইডছন, এ ডতা টবশ্বাসই করডত পারটছ না। 

  

এবার েদ্রডলাকডক একটু কড়া কডরই বলডত হল ডয, তাাঁর টবনয়টা একটু 

আটিডখিতার মডতা হডয় যাডে। বললাম, আপটন ডজডন রাখুন ডয, আপনার সডে মাি 

িশ টমটনডটর পটরচডয়র পর এডকবাডর ডযাোডযাে টবটেন্ন হডয় যাওয়াটা ডয ডকানও 

ৈব্াটনডকর পডক্ষই একটা আপডশাডসর কারণ হডত পাডর। 

  

আপটন ডকয়ার অে হরডোপাল টবশ্বাস, মাকড়িা টিডলই আটম টচটঠ ডপডয় যাব। 

আমার বাবাডক ওখাডন সবাই ডচডন। 

  

আপটন টবডিশ যাবার সুডযাে ডপডল, যাডবন? 

  

রশ্নটা টকছুক্ষণ ডেডকই মাোয় ঘুরটছল। ডসটার কারণ আর টকছুই না-অটত রাকৃত 

ক্ষমতা বা ঘটনা সম্পডকয পট্চরডম অডনক ৈব্াটনকডির মডধি একটা ডহডস উটড়ডয় ডিবার 

োব লক্ষ কডরটছ। শ্ৰীমান নকড়ু টবশ্বাসডক একবার তাডির সামডন টনডয় ডেলডত পারডল 

মন্দ হত না। আটম টনডজ অটবটশি এই সডন্দহবািীডির িডল ডনই। নকুড়বাবুর এই ক্ষমতা 

আটম ডমাডটই অব্া বা অটবশ্বাডসর ডচাডখ ডিটখ না। মানুডষর মটস্তষ্ক সম্বডে আমরা 

এখনও স্পষ্টোডব টকছুই জাটন না। আমার ঠাকুরিা বটুডকশ্বর টছডলন ্রুতটতধর। একবার 

শুনডল বা পড়ডলই একটা ডোটা কাবি তাাঁর মুখৈ হডয় ডযত। অেচ টতটন পুডরাি্তুরর 
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সীংসারী ডলাক টছডলন; এমন না ডয, টিনরাত ডকবল পড়াশুনা বা ধমযকময টনডয় োকডতন। 

এটা কী কডর সম্ভব হয় ডসটা টক পট্চরডমর ডকানও ৈব্াটনক সটঠক বলডত পাডর? পাডর 

না, কারণ তারা এখনও মটস্তডষ্কর অডধযক রহসিই উিঘাটন করডত পাডরটন। 

  

টকন্তু আমার রশ্ন শুডন নকড়ুবাবু এমন োব করডলন, ডযন আটম উ্াডির মডতা টকছু 

বডল ডেডলটছ। 

  

আটম টবডিশ যাব? ডচাখ কপাডল তুডল বলডলন নকড়ুবাবু। কী বলডছন। আপটন 

টতলবুাবু? আর যটি বা ইডেই োকত, আমার মডতা ডলাডকর পডক্ষ ডসটা সম্ভবই বা হত 

কী কডর? 

  

আটম বললাম, বাইডরর অডনক টব্ানরটত্ানই ডকানও টব্ানী সডমলডন কাউডক 

আমন্ত্রণ জানাডল, তাাঁডক দুডটা ডলডনর টটটকট টিডয় োডকন, এবীং ডসখাডন দুজডনর োকার 

খরচ বহন কডর োডকন। ডকউ ডকউ টনডয় যান স্ত্রীডক, ডকউ বা ডসডক্রটাটরডক। আটম 

অবশি একাই টেডয় োটক, টকন্তু আপটন ডযডত সমত হডল— 

  

নকড়ুবাবু একসডে মাো ডনডড়, টজো ডকডট আমার রস্তাডব ডঘার আপটে জাটনডয় 

উডঠ পড়ডলন। 

  

আপটন ডয আমার কোটা ডেডবডছন, ডসইডটই আমার অডনক পাওয়া। এর ডবটশ আর 

আটম টকছু চাই না। 

  

আটম টকছুটা ঠাট্টার সুডর বললাম, যাই ডহাক, যটি আপনার টিবিিৃটষ্টডত ডকানওটিন 

আপনার টবডিশ যাবার সম্ভাবনা ডিখডত পান, তা হডল আমাডক জানাডবন।  

  

নকড়ুবাবু ডযন আমার রটসকতাটা উপডোে কডরই মৃদু ডহডস দু হাডত ডকাাঁচার ডোছটা 

তুডল টনডয় নমকার কডর বলডলন, আমার রণাম রইল। টনউটনডক আমার আশীবাি 

ডিডবন। 
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২১ডশ জুন 

  

কসমস পটিকার জনি রবেটা কাল পাটঠডয় টিলাম। 

  

শ্ৰীমান নকড়ুচডন্দ্রর আর ডকানও খবর পাইটন। ডস টনডজ না টিডল আর ডক ডিডব 

খবর। আমার টিক ডেডক খুব ডবটশ আগ্রহ ডিখাডনাটাও টঠক নয়, তাই টঠকানা জানা 

সডেও আটম তাডক টচটঠ টলটখটন। অটবটশি ইটতমডধি আমার দুই বেু সিাসয ও ডক্রালডক 

বিাপারটা জাটনডয় টিডয়টছ। তারা দুজডনই েেীর ডকৌতূহল রকাশ কডরডছ। ডক্রাল বলডছ, 

নকড়ু টবশ্বাসডক ইউডরাডপ টনডয় টেডয় ড মনডেশডনর জনি খরচ সীংগ্রহ করডত ডকানও 

অসটুবধা হডব না। এমন কী, ডটটলটেশন ডরাগ্রাম ইতিাটির ডজাডর নকড়ু টবশ্বাস ডবশ টকছু 

টাকা হাডত টনডয় ডিডশ টেরডত পারডব। আটম জাটনডয় টিডয়টছ, মাকড়িাবাসীর কাছ 

ডেডক উৎসাডহর ডকানও ইটেত ডপডলই জানাব। 

  

২৪ডশ জুলাই 

  

েত একমাডস আমার রবেটা সম্পডকয একডশা সাতেরটা টচটঠ ডপডয়টছ পৃটেবীর 

টবটেন্ন ডিডশর ৈব্াটনকডির কাছ ডেডক। সবই অটেনন্দনসূচক। তার মডধি একটট টচটঠ 

হল এক টবরাট মাটকযন ডকটমকিাল কডপাডরশডনর মাটলক সডলামন ব্লুমোডটযডনর কাছ 

ডেডক। টতটন জাটনডয়ডছন ডয, আমার অিত টতনটট আটবষ্কাডরর ডপডটন্টস্বত্ব টতটন টকনডত 

রাটজ আডছন। তার জনি টতটন আমাডক পাঁচাের হাজার  লার টিডত র্তুরত। আটবষ্কার 

টতনটট হল অিানাইটহটলন টপস্তল, টমরাটকউরল বটড় ও অমটনডকাপ যন্ত্র। যটিও আটম 

রবডে টলডখটছলাম ডয, এ সব টজটনস কারখানায় ৈতটর করা যায় না, ডস কোটা 

ব্লুমোডটযন মানডত রাটজ নন। তাাঁর ধারণা, একজন মানুষ টনডজ হাডত ডযটা ৈতটর করডত 

পাডর, যডন্ত্রর সাহাডযি ডসটা ৈতটর না করডত পারার ডকানও যুটি োকডত পাডর না। এ 

সব বিাপাডর টচটঠ মারেত তকয করা বৃো; তাই আটম জাটনডয় টিডয়টছ ডয, বিটিেত 

কারডণ আটম ডপডটন্ট রাইটস টবটক্র করডত রাটজ নই। 
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পাঁচাের হাজার  লাডরও আমার ডলাে লােল না ডিডখ সাডহডবর না জাটন কী 

রটতটক্রয়া হডয়ডছ। 

  

১৭ই আেস্ট 

  

আজ এক অরতিাটশত টচটঠ। টলখডছন শ্ৰীনকুড়চন্দ্র টবশ্বাস। টচটঠর োব ও োষা দুই-

ই অরতিাটশত। তাই ডসটা তুডল টিটে— 

  

শ্ৰীটিডলাডকশ্বর শঙ্কু মহাশডয়র শ্ৰীচরডণ শতডকাটট রণামপূবযক টনডবিনটমিীং— 

মহাশয়, 

অধমডক ডয আপটন স্মরডণ রাটখয়াডছন ডস টবষডয় অবেত আটছ। অটবলডম্ব সাও 

পাউডলা হইডত আমন্ত্রণ আপনার হস্তেত হইডব। আপটন সেত কারডণই উি আমন্ত্রণ 

রতিাখান কটরডত পটরডবন না। আপনার স্মরডণ োটকডব ডয, আপটন আমাডক অনুডরাধ 

কটরয়াটছডলন, আপনার িাসানুিাস ডসডক্রটাটররূডপ আপনার সটহত টবডিশ েমডনর জনি। 

তৎকাডল সমত হই নাই, টকন্তু স্বেৃডহ রতিাবতযডনর পর ক্রডম উপলটি কটরয়াটছ ডয, সাও 

পাউডলাডত আপনার পাডেয উপটৈত না োটকডল আপনার সমূহ টবপি। আটম েত কডয়ক 

মাস অোি পটরশ্ৰডম টপটমিান পদ্ধটতডত শটযহিাি টবিিায় পারিটশযতা লাে কটরয়াটছ। 

উপরন্তু এটটডকট সম্পডকয কটতপয় পুস্তক পাঠ কটরয়া পা্চরােি আিব কায়িা টকছুটা 

আয়ে কটরয়াটছ। অতএব আপটন আমাডক আপনার অনুচর রূডপ সডে লইবার বিাপাডর 

কী টৈর কডরন তাহা পিপাঠ জানাইডল বাটধত হইব। আপটন োরডতর তো টবডশ্বর 

ডেৌরব। সডবাপটর আপটন বেসিান। আপনার িীঘয ডরােমুি, টনঃসঙ্কট জীবন আমাডির 

সকডলরই কামি। ইটত। 

ডসবক শ্ৰীনকড়ুচন্দ্র টবশ্বাস 

  

এখাডন রশ্ন হডে-আমার সডে বাইডর যাবার বিাপাডর হঠাৎ মত পটরবতযডনর কারণ 

ডযটা বডলডছন নকুড়বাবু, ডসটা টক সটতি? নাটক এর মডধি ডকানও গুঢ়  অটেসটে আডছ? 

েদ্রডলাক টক আসডল েেীর জডলর মাছ? টচটঠর োব ও োষা টক আসডল আটিডখিতা? 
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ডলাকটার মডধি সটতিই কতকগুডলা আ্চরযয ক্ষমতা আডছ বডল এই রশ্নগুডলা আসডছ। 

অটবটশি এখন এ টবষডয় ডেডব লাে ডনই। আডে ডনমিন্নটা আডস টক না ডিখা যাক, 

তারপর অবৈা বুডঝ বিবৈা। 

  

৩রা ডসডেম্বর 

  

নকড়ুবাবু আবার অবাক করডলন। আমন্ত্রণ এডস ডেডছ। আরও অবাক হডয়টছ। এই 

কারডণ ডয, এ আমন্ত্রণ সটতিই ডঠলা যাডব না। সাও পাউডলার টবখিাত রাটানটান 

ইনটস্টটটউট একটা টতনটিন বিাপী টব্ান সডমলডনর আডয াজন কডরডছন, ডযখাডন 

বিৃতা, আডলাচনাসো ইতিাটি ডতা হডবই, তা ছাড়া সডমলডনর ডশষ টিডন ইনটস্টটটউট 

আমাডক  ক্টডরট উপাটধ টিডয় সমাটনত করডব। কসমডসর রবেই আসডল নতুন কডর 

আমার খিাটত ছটড়ডয় টিডয়ডছ। টব্াডনর জেডত। সডমলডনর কতৃযপক্ষ ডয শুধু আমার 

উপটৈটত রােযনা কডরডছন তা নয়, আমার সব কটট ইনডেনশন এবীং ডসই সডে ডসই 

সীংক্রাি আমার েডবষণার কােজপডির একটট রিশযনী করডবন বডল রস্তাব কডরডছন। 

এ বিাপাডর টিটির ডরোটজলীয় এমবিাটসর সডে োরত সরকার সব রকম সহায়তা করডত 

র্তুরত আডছন বডল জাটনডয়ডছন। ইনটস্টটটউট জাটনডয়ডছন ডয, তাাঁডির আটতডেয়তা টতন 

টিডনই েুটরডয় যাডে না, অিত আরও সাতটিন ডেডক যাডত আটম ডরোটজল ঘুডর ডিখডত 

পাটর ডস বিবৈাও কতৃযপক্ষ করডবন। দুজডনর জনি োকার এবীং যাতায়াডতর খরচ তাাঁরা 

বহন করডবন। 

  

আটম যাব বডল ডটটলগ্রাম কডর টিডয়টছ, আর এও জাটনডয় টিডয়টছ ডয আমার সডে 

োকডবন আমার ডসডক্রটাটর টমঃ এন টস টবসওয়াস। 

  

মাকড়িাডতও অটবটশি টচটঠ চডল ডেডছ। কনোডরন্স শুরু হডে ১০ই অডক্টাবর। এই 

এক মাডসর মডধি সব বিবৈা কডর ডেলডত পারব বডল মডন হয়। 
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সিাসয ও ডক্রালডক খবরটা টিডয় টিডয়টছ। লিরটতট্ত ৈব্াটনক টহসাডব দুজডনই 

সাও পাউডলাডত আমটন্ত্রত হডবন বডল আমার টবশ্বাস, তডব নকড়ুবাবুর খবরটা জাটনডয় 

ডিওয়া িরকার টছল। তাডক টনডয় এ যািা টবডশষ মাতামাটত করা যাডব না ডসটাও জাটনডয় 

টিডয়টছ। ডক্রাল টনডজ অটতরাকৃত বিাপার টনডয় যডেষ্ট ডকৌতুহলী ও ওয়াটকবহাল। 

ডহাডটডলর ঘডর বডস টবডশষ কডর তাাঁর জনি সামানি ড মনডেশন টিডত নকড়ুবাবুর 

টন্চরয়ই আপটে হডব না। 

  

আমার আসন্ন টবপডির কোটা সটতি টক টমডেি জাটন না। আমার মডন মডন একটা 

সডন্দহ হডে ডয, নকড়ুবাবু টনখরচায় টবডিশ ডিখার ডলােটা সামলাডত পাডরনটন। আটম 

টলডখটছ টতটন ডযন রওনা হবার অিত টতনটিন আডে আমার কাডছ চডল আডসন। তাাঁর 

আটিবাকায়িার ডিৌড় কতটা ডসটা একবার ডিডখ ডনওয়া িরকার। োষা টনডয় ডকানও 

সমসিা ডনই। ইীংটরটজটা মডন হয়। েদ্রডলাক একরকম টনডজই চাটলডয় টনডত পারডবন; 

আর, ডকানও টবডশষ অবৈায় যটি ডরোটজডলর োষা পতুযটেজ বলার রডয াজন হয়, তার 

জনি ডতা আটমই আটছ। োরতবডষযর ইটতহাডস পতুযটেজডির েূটমকার কো মডন কডর 

আটম এোডরা বছর বয়ডস টেটরট র পতুযটেজ পািটর োিার ডরডবডলার কাছ ডেডক োষাটা 

টশডখ টনডয়টছলাম। 

  

২রা অডক্টাবর 

  

আজ নকড়ুবাবু এডসডছন। এই কমাডস েদ্রডলাডকর ডচহারায় ডবশ একটা উন্নটত লক্ষ 

করটছ। বলডলন, ডযােবিায়াডমর েল। ইটতমডধি কলকাতায় টেডয় েদ্রডলাক দুডটা সুট 

কটরডয় এডনডছন, ডসই সডে শাটয টাই জুডতা ডমাজা ইতিাটিও ডজাোড় হডয়ডছ। িাাঁতডনর 

অেিাস বডল নতুন টুেডপস্ট টুেরোাশ টকনডত হডয়ডছ। সুটডকস ডযটা এডনডছন, ডসটা নাটক 

আসডল উটকল টশবরাতন মটিডকর। ডসটট ডয এনার কাডছ কী কডর এল, ডসটা আর 

টজড্স করলাম না। 
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ডরোাটজডলর জেল ডিখডত যাডবন না? আজ দুপুডর খাবার সমডয় রশ্ন করডলন 

েদ্রডলাক। আটম বললাম, সাতটিন ডতা ঘুটরডয় ডিখাডব বডলডছ; তার মডধি অরণি টক 

আর এডকবাডর বাি পড়ডব? 

  

নকড়ুবাবু বলডলন, আমাডির শ্ৰীগুরু লাইডরোটরডত ডখাাঁজ কডর বরিা বা  ুডজির ডলখা 

ছটব টটব ডিওয়া একটা পুরডনা বই ডপলাম ডরোটজল সম্বডে। তাডত টলডখডছ ওখানকার 

জেডলর কো, আর টলডখডছ ডসই জেডল এক রকম সাপ আডছ, যা নাটক লম্বায় আমাডির 

অজেডরর  বল। 

  

ডমাট কো েদ্রডলাক ডখাশডমজাডজ আডছন। এখনও পযযি ডকানও নতুন ক্ষমতার 

পটরচয় ডিনটন। সটতি বলডত কী, ডস রসে আর উত্থাপনই কডরনটন।  

  

ডক্রাল ও সিাসয দুজডনই সাও পাউডলা যাডে বডল টলডখডছ। বলা বাহুলি, দুজডনই 

নকড়ুবাবুডক ডিখার জনি উদ গ্রীব হডয় আডছ। 

  

১০ই অডক্টাবর, সাও পাউডলা, রাত সাডড় এোডরাটা 

  

সডমলডনর রেম অটধডবশডন অীংশগ্রহণ কডর, কনোডরডন্সর কণযধার ডরাডেসর 

র টরডেডজর বাটড়ডত ট নার ডখডয় আধা ঘণ্টা হল টেডরটছ ডহাডটডল। শহডরর রাডি 

সমুডদ্রর ধাডর পৃটেবীর বহু টবখিাত ডহাডটলডক হার মানাডনা এই গ্রিাি ডহাডটল। 

আমটন্ত্রতরা সকডলই এখাডন উডঠডছন। আমাডক ডিওয়া হডয়ডছ একটট টবশাল সুসটজ্জত 

সুইট —নম্বর ৭৭৭। আমার ডসডক্রটাটর নকড়ু টবশ্বাস একই তলায় আডছন। ৭১২ নীং 

টসেল রুডম। 

  

এখানকার কতৃযপক্ষডির সডে ডক্রাল ও সিাসযও টেডয়টছল এয়ারডপাডটয আমাডক 

টরটসে করডত। ডসখাডনই নকড়ুবাবুর সডে ওডির আলাপ কটরডয় টিই। ডক্রাডলর সডে 

পটরচয় হডতই নকুড়বাবু জামযান েদ্রডলাকটটর টিডক কডয়ক মুহূতয ডচডয় ডেডক বলডলন, 
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আলপস—বাোটরয়ান আলপস—নাইনটটন োটট টু-ইউ অিাি টু ইয ীং ডমন োইমটবীং, 

োইমটবীং—ডিন টেটপীং, টেটপীং, টেটপীং-ডিন—উেে—ডেটর বিা ।  

  

ডক্রাল ডিটখ মুখ হাাঁ কডর সডমাটহডতর মডতা ডচডয় আডছ নকড়ুবাবুর টিডক। তারপর 

আর োকডত না ডপডর জামযান োষাডতই ডচাঁটচডয় উঠল—আমার পা হড়ডক টেডয়টছল। 

আমাডক বাাঁচাডত টেডয় হারমিান ও কালয দুজডনরই রাণ যায়! 

  

কোটা বাীংলায় অনুবাি কডর টিডত নকুড়বাবুও বাীংলায় বলডলন,িৃশিটা ডেডস উঠল 

ডচাডখর সামডন। বলডত চাইটন। বড় মমযাটিক ঘটনা ওাঁর জীবডনর। 

  

বলা বাহুলি, ডক্রালডক আমার আর টনডজর মুডখ টকছু বলডত হয়টন। আটম জাটন, 

সিাসয এ ধরডনর ক্ষমতা সম্পডকয ডবশ খাটনকটা সডন্দহ ডপাষণ কডর। ডস রেডম ডকানও 

মিবি কডরটন; এয়ারডপাটয ডেডক ডেরার পডে োটড়ডত আমার পাডশ বডস একবার শুধু 

টজড্স করল, ডক্রাডলর যুবা বয়ডসর এ ঘটডনাটা তুটম জানডত? 

  

আটম মাো ডনডড় না বললাম। 

  

এর পডর আর এ টনডয় ডকানও কো হয়টন। 

  

আটজ ট নাডর ডরাঃ টর টরডেডজর ডসডক্রটাটর টমঃ ডলাডবার সডে আলাপ হল। 

এখানকার অডনডকরই োডয়র রীং যাডক বডল উজ্জ্বল শিামবণয, আর ডচাডখর মটণ এবীং 

মাোর চুল কাডলা। টমঃ ডলাডবাও এর বিটতক্রম নন। ডবশ চালাকচাতুর েদ্রডলাক। 

ইীংটরটজটাও ডমাটামুটট োল জাডনন, ঘণ্টাখাডনক আলাডপই আমাডির সডে ডবশ টমডশ 

ডেডছন। তাাঁডক বললাম ডয, আমাডির খুব ইডে কনোডরডন্সর পর ডরোটজডলর জেডলর 

টকছুটা অীংশ ঘুডর ডিখা। টন্চরয়, টন্চরয়! বলডলন টমঃ ডলাডবা, যটিও বলার ঢডে ডকাোয় 

ডযন একটা কটৃিমতার আোস ডপলাম। আসডল এাঁরা হয়ডতা চাইডছন, অটতটেডির 

ডরোটজডলর আধুটনক সেিতার টনিশযনগুটল ডিখাডত। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । নকুড়বোব ুও এল প্ োরোফ ো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 16 

www.bengaliebook.com 
 

 

আজ আডলাচনাসোয় আটম ইীংরাটজডত বিৃতা কডরটছলাম। আমার ডসডক্রটাটর ডস 

বিৃতার সম্পূণযটাই শটযহিাডি টলডখ ডরডখডছন। আটম জাটন, আজডকর টিডন ডটপ 

ডরক যাডরর সাহাডযি বিৃতা তুডল রাখাটাই সবডচডয় সহজ ও টনেযরডযােি উপায়; টকন্তু 

নকড়ুবাবু এত কষ্ট কডর টপটমিান টশডখ এডসডছন, তাই মডন হল তাাঁডক ডসটার সিিবহার 

করডত ডিওয়াটাই োল। 

  

আমার আটবষ্কার ও ডসই সীংক্রাি েডবষণার কােজপডির রিশযনীও আজই খুলল। 

ডয সব টজটনস এতকাল টেটরট ডত ডলাকচকু্ষর অিরাডল আমার আলমাটরর মডধি পডড় 

টছল, ডসগুডলা হঠাৎ আজ পৃটেবীর টবপরীত ডোলাডধয ডরোটজডলর শহডর রকাশি রিশযনীডত 

ডিখডত ডকমন ডযন অদু্ভত লােটছল। সটতি বলডত কী, একটু ডয েয়ও করটছল না, তা 

নয়, যটিও ডরোটজল সরকার সীংরক্ষডণর বিবৈা কডরডছন োলই। রিশযনীর িরজার বাইডর 

এবীং রাটানটান ইনটস্টটটউডটর েটডক সশস্ত্র পুটলশ। কাডজই েডয়র কারণ ডনই। 

  

১২ই অডক্টাবর, সকাল সাডড় ছটা 

  

েতকাল ডবশ কডয়কটা উডিখডযােি ঘটনা ঘডট ডেল। 

  

কাল লাডঞ্চর পর আটম আমার দুই টবডিটশ বেু ও ডসডক্রটাটর সডমত শহর ডিখডত 

ডবটরডয়টছলাম। টকছু ডকনাকাটা ডসডর টবডকডল ডহাডটডল টেডর নকড়ুবাবু তাাঁর ঘডর চডল 

ডেডলন। এটা লক্ষ করটছ ডয, টঠক যতটুকু সময় আমার সডে না োকডল নয়, তার এক 

টমটনটও ডবটশ োডকন না েদ্রডলাক। ডক্রাল আর সিাসযও আমার ঘডর বডস কটে ডখডয় 

ডয যার ঘডর চডল ডেল; কো হল, স্নান কডর এক ঘণ্টার মডধি ডহাডটডলর লটবডত 

জমাডয়ত হডয় একসডে যাব এখানকার এক সীংেীতানু্াডন। 

  

ডরোটজডলর কটের তুলনা ডনই, তাই আটম টনডজর জডনি সডব আডরক ডপয়ালা 

ডঢডলটছ, এমন সময় ডটটলডোনটা ডবডজ উঠল। হিাডলা বলডত উলডটা টিক ডেডকই 

বাজখাাঁই েলায় রশ্ন এল–  
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ইজ িিাট ডরাডেসর শিােু? 

  

আটম জানালাম আটমই ডসই বিটি। 

  

টিস ইজ সডলামন ব্লুমোডটযন। 

  

নামটা মডন পডড় ডেল। ইটনই টেটরট ডত টচটঠ টলডখ আমার টতনডট আটবষ্কাডরর 

ডপডটন্ট স্বত্ব ডকনার রস্তাব টিডয়টছডলন। 

  

টচনডত ডপডরছ আমাডক? রশ্ন করডলন েদ্রডলাক। 

  

টবলক্ষণ। 

  

একবার আসডত পাটর টক? আটম এই ডহাডটডলর লটব ডেডকই ডোন করটছ। 

  

আমার মুশটকল হডে কী, এ সব অবৈায় সরাসটর টকছুডতই না বলডত পাটর না, 

যটিও জাটন, এাঁর সডে কো বডল ডকানও লাে ডনই। অেতিা েদ্রডলাকডক আসডতই 

বলডত হল। 

  

টমটনটটতডনক পডর টযটন আমার ঘডর রডবশ করডলন, টঠক ডতমন একজন মানুষডক 

আর কখনও ডিডখটছ বডল মডন পডড় না। োডেি তৃতীয় বিটি ডকউ ডনই ঘডর; োকডল 

সব টিক টিডয়ই রমাণ সাইডজর রায় ডিড়া এই মানুষটটর পাডশ আমার মডতা একজন 

টমটন মানুষডক ডিডখ টতটন কখনওই হাটস সীংবরণ করডত পারডতন না। 

  

িাাঁড়াডনা অবৈায় এনার মুডখর টিডক ডচডয় কো বলা আমার পডক্ষ অসম্ভব, তাই 

করমিযডনর ডঠলা ডকানওমডত সামডল বললাম, বসুন, টমঃ ব্লুমোডটযন।  

  

কল টম সল। 

  

ডচাডখর সামডন ডেডক পাহাড় সডর ডেল। েদ্রডলাক আসন গ্রহণ কডরডছন। 
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কল টম সল, আবার বলডলন েদ্রডলাক, অিাি আইল কল ইউ শিাঙ্ক, ইে ইউ ড ান্ট 

মাইি। 

  

সল অিাি শিাঙ্ক। সডলামন ও শঙ্কু। এত চট ডসৌহাডিযির রডয াজন কী জাটন না, তডব 

এটা জাটন ডয, এ ধরডনর রস্তাডব হিাাঁ বলা ছাড়া েটত ডনই। বললাম, টবডলা, সল, কী 

করডত পাটর ডতামার জনি। 

  

ডতামাডক ডতা বডলইটছ। টচটঠডত। ডসই একই রস্তাব আবার করডত এডসটছ আটম। 

আজ ডতামার রিশযনী ডিখডত টেডয়টছলাম। টকছু মডন কডরা না,-ডতামার এইসব আ্চরযয 

আটবষ্কার টবডশ্বর কাডছ ডোপন ডরডখ তুটম অতিি স্বােযপর কাজ কডরছ। 

  

িানবাকৃটত মানুষটট বডস পড়াডত আমার স্বাোটবক মডনর ডজার অডনকটা টেডর 

এডসডছ। বললাম, তুটম টক মানবকলিাডণর জনি এতই বিগ্র? আমার ডতা মডন হয়, তুটম 

আটবষ্কারগুডলার বিবসার টিকটাই ডিখছ, তাই নয় টক? 

  

মুহুডতযর জনি সডলামন ব্লুমোডটযডনর ডলামশ েুরু দুডটা নীডচ ডনডম এডস ডচাখ 

দুডটাডক রায় ডঢডক ডেডল আবার তখনই যোৈাডন টেডর ডেল। 

  

আটম বিবসায ী, শিাঙ্ক, তাই বিবসার টিকটা ডিখব-তাডত আ্চরডযযর কী? টকন্তু 

ডতামাডক বটঞ্চত কডর ডতা নয়! ডতামাডক আটম এক লাখ  লার টিডত র্তুরত আটছ। ওই 

টতনটট আটবষ্কাডরর স্বডত্বর জনি। ডচকবই আমার সডে আডছ। নেি টাকা চাও, তাও টিডত 

পাটর—তডব এতগুডলা টাকা সডে টনডয় ডতামারই অসুটবধা হডব। 

  

আটম মাো নাড়লাম। টচটঠডত ডয কো বডলটছলাম, ডসটাই আবার বললাম ডয, 

আমার এই টজটনসগুডলা ডকানওটাই ডমটশডনর সাহাডযি কারখানায় ৈতটর করা সম্ভব নয়। 

  

েেীর সডন্দডহর িৃটষ্টডত ব্লুমোডটযন ডবশ টকছুক্ষণ সটান আমার টিডক ডচডয় রইডলন। 

তারপর গুরুেম্ভীর স্বডর বলডলন চারটট ইীংটরটজ শব্দ। 
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আই ড ান্ট টবটলে ইউ। 

  

তা হডল আর কী করা যায় বডল। 

  

আই কিান  াবল মাই রাইস, শিাঙ্ক! 

  

কী মুশটকল! ডলাকটাডক কী কডর ডবাঝাই ডয, আটম টিটবি আটছম আমার আর টাকার 

িরকার ডনই, এক লডক্ষর জায়োয় টবশ লাখ ডপডলও আটম স্বত্ব টবটক্র করব না। 

  

েদ্রডলাক কী ডযন বলডত যাটেডলন, এমন সময় কটলীংডবল ডবডজ উঠল।  

  

উডঠ টেডয় িরজা খুডল ডিটখ আমার ডসডক্রটাটর। 

  

ইডয়—োরী টকন্তু টকন্তু োব কডর েদ্রডলাক ঘডর ঢুডক এডলন।-–কাল সকাডলর 

ডরাগ্রামটা–?  

  

এইটুক ুবডল ব্লুমোডটযডনর টিডক ডচাখ পড়াডত নকড়ুবাবু হঠাৎ কোর ডখই হাটরডয় 

ডেলডলন। 

  

োরী অস্বটস্তকর পটরটৈটত। ব্লুমোডটযনডক হঠাৎ ডিখডল অডনডকরই কোর ডখই 

হাটরডয় ডযডত পাডর। টকন্তু নকড়ুবাবু ডযন শুধু হারানটন; ডসই সডে টকছু ডযন ডপডয়ডছনও 

টতটন। 

  

কালডকর ডরাগ্রাডমর কো জানডত চাইটছডলন টক? 

  

পটরটৈটতটাডক একটু সহজ করার জনি রশ্নটা করলাম আটম। 
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রডশ্নর উেডর ডয কোটা নকড়ুবাবুর মুখ টিডয় ডবডরাল, ডসটা বতযমান ডক্ষডি সম্পূণয 

অরাসটেক। ব্লুমোডটযডনর টিক ডেডক ডচাখ না। সটরডয়ই েদ্রডলাক মৃদু স্বডর দুবার এল 

ড ারাড া কোটা উচ্চারণ কডর ডকমন ডযন হতেম্ব োডব ঘর ডেডক ডবটরডয় ডেডলন। 

  

হু ওয়াজ িিাট মিান? 

  

আটম িরজা বে করার সডে সডেই রশ্নটা করডলন সডলামন ব্লুমোডটযন। 

  

আটম বললাম, আমার ডসডক্রটাটর। 

  

এল ড ারাড া কোটা বলল ডকন হঠাৎ? 

  

ব্লুমোডটযডনর ধাাঁধাডলা োবটা আমার কাডছ অস্বাোটবক বডল মডন হডে। বললাম, 

িটক্ষণ আডমটরকা সম্বডে পড়াশুনা করডছন। েদ্রডলাক, কাডজই এল ড ারাড া নামটা 

জানা টকছুই আ্চরযয নয়। 

  

ডসানার শহর এল ড ারাড ার টকীংবিটির কো ডক না জাডন? ডষাড়শ শতাব্দীডত 

ডস্পন ডেডক ডকাডটযডজর ৈসনি িটক্ষণ আডমটরকায় এডস ৈানীয় অটধবাসীডির যুডদ্ধ হাটরডয় 

এ ডিডশ ডস্পডনর আটধপতি টবস্তার কডর। তখনই এখানকার উপজাটতডির মুডখ এল 

ড ারাড ার কো ডশাডন ডস্পনীয়রা, আর তখন ডেডকই এ নাম চুম্বডকর মডতা আকষযণ 

কডর। ধনটলেু পযযটকডির। ইীংলিাডির সিার ওয়ালটর যযাডল পযযি এল ড ারাড ার টাডন 

ডনৌবহর টনডয় হাটজর হডয়টছডলন এই ডিডশ। টকন্তু এল ড ারাড া টচরকালই 

অডেষণকারীডির োাঁটক টিডয় এডসডছ। ডপরু, ডবাটলটেয়া, কডলাটম্বয়া, ডরোাটজল, 

আডজযটন্টনা-িটক্ষণ আডমটরকার ডকানও ডিডশই এল ড ারাড ার ডকানও সোন ডমডলটন। 

  

ব্লুমোডটযন হতবাক হডয় ডটটবললিাডম্পর টিডক ডচডয় রডয়ডছ ডিডখ আটম বাধি হডয়ই 

বললাম, আমাডক ডবডরাডত হডব একটু পডরই; কাডজই ডতামার যটি আর টকছু বলার না 

োডক তা হডল-  
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োরতীয়রা ডতা জাদু জাডন। আমার কো চাপা টিডয় রশ্ন করল ব্লুমোডটযন। 

  

আটম ডহডস বললাম, তই যটি হত, তা হডল োরডত এত িাটরদ্রি োকত টক? জাদু 

জানডলও টনডজডির অবৈার উন্নটত করার জাদু তারা টন্চরয়ই জাডন না। 

  

ডস ডতা ডতামাডক টিডয়ই বুঝডত পারটছ বিডের সুডর বলল ব্লুমোডটযন, ডয ডিডশর 

ডলাক টাকা হাডত তুডল টিডলও ডস টাকা ডনয় না, ডস ডিশ েটরব োকডত বাধি। টকন্তু… 

  

ব্লুমোডটযন আবার চুপ, আবার অনিমনক। আমার আবার অসহায় োড ব; এ 

ডলাকটাডক তাড়াডনার রাস্তা খুাঁডজ পাটে না। 

  

জাদুর কো বলটছ। এই কারডণ, বলল কমুোডটযন, আমার ডয মুহুডতয এল ড ারাড ার 

কোটা মডন হডয়ডছ, ডসই মুহুডতয নামটা কাডন এল ওই েদ্রডলাডকর মুখ ডেডক। আজ 

ডেডক দুডশা বছর আডে আমার পূবযপুরুষরা পরপর টতন পুরুষ ধডর উের আডমটরকা 

ডেডক এডিডশ পাটড় টিডয়ডছ এল ড ারাড ার সোডন। আটম টনডজ দুবার এডসটছ। যুবা 

বয়ডস। ডপরু, ডবাটলটেয়া, গুইয়ানা, ইকডুয় র, ডেটনজুডয়লা—ডকানও ডিডশ ডখাাঁজা বাি 

টিইটন। ডশডষ ডরোটজডল এডস জেডল ঘুডর বিারাম বাটধডয় বাধি হডয় এল ড ারাড ার মায়া 

তিাে কডর ডিডশ টেডর যাই। আজ এতটিন পডর আবার ডরোটজডল এডস কাল ডেডক মাডঝ 

মাডঝ এল ড ারাড ার কোটা মডন পডড় যাডে, আর আজ… 

  

আটম ডকানও মিবি করলাম না। ব্লুমোডটযনও উডঠ পড়ল। বলল, আটম মিাটরনা 

ডহাডটডল আটছ। যটি মত পটরবতযন কর ডতা আমাডক জাটনও। 

  

ডক্রাল আর সিাসযডক ঘটডনাটা বলডত তারা দুজডনই ডরডে আগুন। সিাসয বলল, 

তুটম অটতটরি রকম েদ্র, তাই এই সব ডলাডকর ঔদ্ধতি হজম কর। এবার এডল আমাডির 

একটা ডোন কডর টিডয া, আমরা এডস যা করার করব।–  
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এর পডরর ঘটডনাটা ঘটল। মাঝরাটেডর। পডর ঘটড় ডিডখ ডজডনটছলাম, তখন ডসায়া 

দুডটা। ঘুম োেল কটলীং ডবডলর শডব্দ। টবডিশটবেুাঁইডয় এত রাটেডর আমার ঘডর ডক 

আসডত পাডর? 

  

িরজা খুডল ডিটখ শ্ৰীমান নকড়ু টবশ্বাস। েিাকাডশ মুখ, িস্ত োব। 

  

অপরাধ ডনডবন না টতলুবাবু, টকন্তু না এডস পারলাম না। 

  

েদ্রডলাডকর ডচহারাটা োল লােটছল না, তাই বললাম, আডে বসুন, তারপর কো 

হডব। 

  

ডসাোয় বডসই নকুড়বাবু বলডলন, কটপ হডয় ডেল। 

  

কটপ? কীডসর কটপ? এত রাটেডর এ সব কী বলডত এডসডছন েদ্রডলাক?  

  

যন্ত্রটার নাম জাটন না, বডল চলডলন নকুড়বাবু, তডব ডচাডখর সামডন ডিখডত ডপলাম। 

একটা বাক্সর মডতা টজটনস, টেতডর আডলা জ্বলডছ, ওপডর একটা কাচ। একটা কােজ 

পুডর ডিওয়া হল যডন্ত্র; তারপর একটা হাতল ডঘারাডতই কােডজর ডলখা অনি একটা 

কােডজ হুবহু নকল হডয় ডবটরডয় এল। 

  

শুডন মডন হল, েদ্রডলাক ডজরক্স ড়ুপটলডকটটীং যডন্ত্রর কো বলডছন। 

  

কী কােজ ছাপা হল? রশ্ন করলাম আটম। 

  

নকড়ুবাবুর দ্রুত টনশ্বাস পড়ডছ। একটা আতডঙ্কর োব ডিখা টিডয়ডছ মুডখ। 

  

কী ছাপা হল? আবার টজড্স করলাম। 

  

নকড়ুবাবু এবার মুখ তুডল চাইডলন আমার টিডক। সীংশয়াকুল িৃটষ্ট। 
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আপনার আটবষ্কাডরর সব েরমুলা, চাপা েলায় িৃটষ্ট টবস্ফাটরত কডর বলডলন 

নকড়ুবাবু। 

  

আটম না ডহডস পারলাম না। 

  

আপটন এই বলডত এডসডছন এত রাটেডর? আমার েরমুলা রিশযনীর ঘর ডেডক 

ডবডরাডব কী কডর? ডস ডতা— 

  

বিাঙ্ক ডেডক টাকা চুটর হয় না? িটলল চুটর হয় না? রায় ধমডকর সুডর বলডলন 

নকড়ুবাবু। আর ইটন ডয ঘডরর ডলাক। ঘডরর ডলাকডক পুটলশই বা আটকাডব ডকন? 

  

ঘডরর ডলাক? 

  

ঘডরর ডলাক, টতলুবাবু। টমস্টার ডলাডবা। আমার মডন হল েয ীংকর আডবাল তাডবাল 

বকডছন নকড়ুবাবু। বললাম, এ সব টক আপটন স্বডন ডিখডলন? 

  

স্বন নয়। েলার স্বর টতন ধাপ চটড়ডয় বলডলন নকুড়বাবু। ডচাডখর সামডন জলজিাস্ত 

ডিখডত ডপলাম। এই িশ টমটনট আডে। হাডত টচয টনডয় ঢুকডলন টমঃ ডলাডবা-টনডজ চাটব 

টিডয় রিশযনীর ঘডরর িরজা খুডল। রহরী চুপ কডর িাাঁটড়ডয় ডিখডছ। ডলাডবা ডসাজা চডল 

ডেডলন একটা টবডশষ ডটটবডলর টিডক-ডযটার কাডচর ঢাকনার তলায় আপনার খাতাপাের 

রডয়ডছ। ঢাকনা তুডল দুডটা খাতা বার করডলন টমঃ ডলাডবা। তারপর অনি িরজা টিডয় 

ডবটরডয় একটা পিাডসডজর মডধি টিডয় টেডয়, টসাঁটড় টিডয় উডঠ। উপডরর তলার একটা 

আটপসঘডর টেডয় ঢুকডলন। ডসইখাডন রডয়ডছ এই যন্ত্র। কী নাম এই যডন্ত্রর টতলুবাবু? 

  

ডজরক্স, যোসম্ভব শাি স্বডর বললাম আটম। ডকন ডযন নকড়ুবাবুর কোটা আর 

অটবশ্বাস করডত পারটছ না। টকন্তু টমঃ ডলাডবা। 

  

আপনার ঘুডমর বিাঘাত করার জনি আটম অতিি লটজ্জত টতলবুাবু, আবার ডসই খুব 

ডচনা কু্ ার োব কডর বলডলন নকুড় টবশ্বাস, টকন্তু খবরটা আপনাডক না টিডয় পারলাম 
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না। অটবটশি আটম যখন রডয়টছ, তখন আপনার যাডত ক্ষটত না হয় তার জনি যোসাধি 

ডচষ্টা করব। ডযটা ঘটডত যাডে, ডসটা আডে োকডত জানডত পারডল একটা মস্ত সুটবডধ 

ডতা! আসডল নতুন জায়োয় এডস মনটাডক টঠক সীংহত করডত পারটছলাম না, তাই 

ডলাডবাবাবুর ঘটডনাটা আডে ডেডক জানডত পাটরটন—ডকবল বুডঝটছলাম, আপনার একটা 

টবপি হডব সাও পাউডলাডত। 

  

নকড়ুবাবু আবার ক্ষমা ডচডয় টবিায় টনডয় চডল ডেডলন, আর আটমও টচটিতোডব 

এডস টবছানায় শুলাম। 

  

আমার মডধি নকড়ুবাবুর মডতা অটত রাকৃত ক্ষমতা না োকডলও এটা ডবশ বুঝডত 

পারটছ ডয, ডলাডবার মডতা ডলাডকর পডক্ষ টনডজ ডেডক এ টজটনস করা সম্ভব নয়। তার 

টপছডন অনি ডলাক আডছ। পয়সাওয়ালা ডলাক। 

  

োবডল একজডনর কোই মডন হয়। 

  

সডলামন ব্লুমোডটযন। 

  

১২ই অডক্টাবর, রাত ডপৌডন বাডরাটা 

  

আজ রাটানটান ইনটস্টটটউট ডেডক আমাডক  ক্টডরট ডিওয়া হল। মডনা্ অনু্ান, 

ডরাঃ র টরডেজ-ডক টনডয় চারজন টবটেন্ন ডিডশর ৈব্াটনডকর আিটরকতাপূণয োষণ, ও 

সবডশডষ আমার ধনিবাি্াপন। সব টমটলডয় মনটা োরী রসন্ন হডয় উডঠটছল। আজ 

ট নাডর আমার দুই বেু ও ডরাঃ টর টোডরডজর উপডরাডধ জীবডন রেম এক চুমুক 

শিাডম্পন পান করলাম। এটাও একটা ঘটনা বডট। 

  

কাল নকুড়বাবুর মুডখ টমঃ ডলাডবার টবষয় শুডন মনটা টবটষডয় টেডয়টছল, আজ 

েদ্রডলাডকর অমাটয ক বিবহাডর মডন হডে, নকড়ুবাবু হয়ডতা এবার একটু েুল কডরডছন। 

রিশযনীডত টু ডমডর ডিডখ এডসটছ ডয, আমার কােজপি টঠক ডযমন টছল ডতমনই আডছ। 
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ডহাডটডল টেরডত টেরডত হল এোডরাটা। ঢুডকই একটা িৃশি ডিডখ এডকবাডর 

হকচটকডয় ডযডত হল। 

  

ডহাডটডলর লটবডত চতুটিযডকই বসার জনি ডসাো, ছড়াডনা রডয়ডছ; তারই একটায় 

ডিটখ একপাডশ টবশালবপু সডলামন ব্লুমোডটযন ও অনিপাডশ একটট অডচনা টবডিটশ 

েদ্রডলাকডক টনডয় বডস আডছন আমার ডসডক্রটাটর শ্ৰীনকুড়চন্দ্র টবশ্বাস। 

  

আমার সডে ডচাখাডচাটখ হডতই নকড়ুবাবু একোল ডহডস উডঠ এডলন। 

  

এনাডির সডে একটু বাকিালাপ করটছলাম। 

  

ব্লুমোডটযনও উডঠ এডলন। 

  

কনগ্রিাচুডলশনস। 

  

করমিযডন যোরীটত হাতবিো কটরডয় টিডয় ব্লুমোডটযন ডচাখ কপাডল তুডল বলডলন, 

তুটম কাডক ডসডক্রটাটর কডর টনডয় এডসছ? ইটন ডতা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিটি! 

আমার ডচাডখর টিডক ডচডয় আমার নাটড়নক্ষি বডল টিডলন। 

  

দুজডনর মডধি ডমালাকতটা কীোডব হল ডসটা োবটছ, তার উের নকড়ুবাবুই টিডয় 

টিডলন। 

  

আমার বেু ডযাডেন বকশীর ডছডল কানাইলালডক একটা ডপাস্টকা য টলডখ ডপাস্ট 

করার জনি এই কাউন্টাডর টিডত টেডয় ডিটখ, এনারা পাডশই িাাঁটড়ডয় আডছন। আমায় 

ডিডখ ব্লুমোডটনসাডহবই এটেডয় এডস আলাপ করডলন। বলডলন, কাল আমার মুডখ এল 

ড ারাড ার নাম শুডন ওাঁর ডকৌতূহল হডে, আটম এল ড ারাড া সম্পডকয কত িূর জাটন। 

আটম বললুম-আই অিাম মুখৃসুখি মিান-ডনা এড়ুডকশন-কাল একটা ডবেটল বইডয় 

পড়টছলাম এল ড ারাড ার কো। তা, পড়ডত পড়ডত ডযন ডসানার শহরটাডক ডচাডখর 

সামডন ডিখডত ডপলাম। তা ইটন–  
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নকড়ুবাবুর বাকিডরাত বে করডত হল। ডক্রাল ও সিাডসযর মুডখর োব ডিডখই 

বুঝটছলাম তাডির রচণ্ড ডকৌতূহল হডে বিাপারটা জানার জনি। নকড়ুবাবু এ পযযি যা 

বডলডছন ডসটার ইীংডরটজ তজযমা কডর সীংডক্ষডপ বুটঝডয় টিলাম আটম। ততক্ষডণ অটবটশি 

আমরা টতনজডনই একটা পাডশর ডসাোয় বডস পডড়টছ, এবীং আটম আমার দুই বেুর 

সডে ব্লুমোডটযডনর আলাপ কটরডয় টিডয়টছ। অনি টবডিটশ েদ্রডলাকটটর নাম নাটক মাইক 

হিাডচট। হাবোডব বুঝলাম, ইটন ব্লুমোডটযডনর বট ো য বা ধামাধারী ডোডছর ডকউ। 

  

এবার ব্লুমোডটযনই কো বলল— 

  

ইওর মিান টবসওয়াস ইজ এ টরয িাল উইজা য। ওডক মাইরডনর হাডত তুডল টিডল 

ডস রাতারাটত ডসানা েটলডয় ডিডব, অিাি ইওর মিান উইল টব ওটনীং এ কিাট লিাক ইন 

টি মানোস টাইম! 

  

মাইরন ডলাকটট ডক টজড্স করাডত ব্লুমোডটযন ডচাখ কপাডল তুডল বলডলন, ডহাটল 

ডস্মাক–মাইরডনর নাম ডশাডনাটন? মাইরন এন্টাররাইডজস! অত বড় ইমডরসাটরও আর 

ডনই। কত োইডয়, বাটজডয়, নাটচডয় জাদুকর মাইরডনর মিাডনজডমডন্টর ডজাডর িাাঁটড়ডয় 

ডেল, আর ইটন ডতা রটতোধর বিটি। 

  

আমার মাো ডোাঁ ডোাঁ করডছ। নকুড়বাবু ডশষটায় রেমডঞ্চ তাাঁর অডলৌটকক ক্ষমতা 

ডিটখডয় নাম টকনডবন? কই, এমন ডতা কো টছল না! 

  

অিাি টহ ডনাজ ডহায িার এল ড ারাড া ইজ! 

  

আটম নকড়ুবাবুর টিডক িৃটষ্ট টিলাম। বিাপারটা একটু তটলডয় ডিখা িরকার। 

বললাম, কী মশাই, আপটন টক সাডহবডক বডলডছন, এল ড ারাড া ডকাোয় তা আপটন 

জাডনন? 
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ডযটকু ুআটম জাটন, ডসটুকুই বডলটছ, কাঠেড়ার আসাটমর মডতা হাত ডজাড় কডর 

বলডলন নকুড় টবশ্বাস-বডলটছ, এই ডরোটজডলই আডছ এল ড ারাড া। আমরা ডযখাডন 

আটছ, তার উের পট্চরডম। একটট পাহাডড় ডঘরা উপতিকার টঠক মটধিখাডন এক েেীর 

জেল, ডসই জেডলর মডধি এই শহর। ডকউ জাডন না। এই শহডরর কো। মানুষজন 

বলডত আর ডকউ ডনই। ডসখাডন। ডপাডড়া শহর, তডব ডরাি পড়ডল এখনও ডসানা ঝলমল 

কডর। ডসানার ডতারণ, ডসানার টপরাটম , ডযখাডন ডসখাডন ডসানার স্তম্ভ, বাটড়র িরজা 

জানালা সব ডসানার। ডসানা ডতা আর নষ্ট হয় না, তাই ডস ডসানা এখনও আডছ। ডলাকজন 

যা টছল, হাজার বছর আডে সব ডলাপ ডপডয় যায়। একবার খুব টবষ হয়; তারপডরই 

জেডল এক মারাত্মক ডপাকা ডিখা ডিয়; ডসই ডপাকা ডেডকই মড়ক। টবশ্বাস করুন। 

টতলবুাবু, এ সবই আটম পর পর ডচাডখর সামডন বাডয াডকাডপর ছটবর মডতা ডিখডত 

ডপলুম। 

  

ডক্রাল ও সিাডসযর জনি এই অীংশটুক ুইীংটরটজডত অনুবাি কডর টিডয় ব্লুমোডটযনডক 

বললাম, তুটম ডতা তা হডল এল ড ারাড ার হটিস ডপডয় ডেডল; এবার অটেযাডনর 

ডতাড়ডজাড় কডরা। আমরা আপাতত োি, কাডজই আমাডির মাপ কডরা। —আসুন 

নকড়ুবাবু। 

  

আমার কোয় ব্লুমোডটযডনর মুডখ ডয েমেডম োবটা ডিখা টিল, ডসটা ডয ডকানও 

ডলাডকর মডন িাডসর সঞ্চার করত। আটম ডসটা ডযন ডিডখও ডিখলাম না। নকুড়বাবু উডঠ 

এডলন েদ্রডলাডকর পাশ ডছডড়। 

  

আমরা চারজডন টেডয় বসলাম আমার ঘডর। নকড়ুবাবুর ইডে টছল ডসাজা টনডজর 

ঘডর চডল যান, টকন্তু আটম বললাম ডয, তাাঁর সডে আমার একটু কো আডছ। দুই সাডহব 

বেুর কাডছ বাীংলা বলার জনি ক্ষমা ডচডয় টনডয় নকড়ুবাবুডক বললাম, ডিখুন মশাই, আটম 

আপনার োলর জনিই বলটছ-আপনার মডধি ডয ক্ষমডতাটা আডছ, ডসটা যার তার কাডছ 

এোডব রকাশ করডবন না। আপনার অটে্তা কম, আপটন হয়ডতা ডলাক ডচডনন না, 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । নকুড়বোব ুও এল প্ োরোফ ো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 28 

www.bengaliebook.com 
 

 

টকন্তু এটা বডল টিটে ডয, এই ব্লুমোডটযডনর খপ্পডর পড়ডল আপনার সবযনাশ হডব। 

আপনাডক অনুডরাধ করটছ—আমাডক না জাটনডয় েস কডর টকছু একটা কডর বসডবন না। 

  

নকড়ুবাবু লজ্জায় রায় কাডপডটর সডে টমডশ ডেডলন। বলডলন, আমায় মাপ করডবন। 

টতলবুাবু; আমার সটতিই অপরাধ হডয়ডছ। আসডল টবডিডশ ডতা আটসটন কখনও! 

মেস্বডলর মানুষ, তাই হয়ডতা মাোটা একটু ঘুডর টেডয় োকডব। আমাডক সাবধান কডর 

টিডয় আপটন সটতিই খুব উপকার করডলন। 

  

নকড়ুবাবু উডঠ পড়ডলন। 

  

েদ্রডলাক চডল যাবার পর ডক্রাল তার পাইডপ টান টিডয় এক ঘর ডধাাঁয়া ডছডড় বলল, 

এল ড ারাড া যটি সটতিই ডেডক োডক, তা হডল ডসটা আমাডির একবার ডিডখ আসা 

উটচত নয় টক? 

  

আডেই বডলটছ, সিাসয এ সব বিাপাডর ডঘার সডন্দহবািী। ডস ধমডকর সুডর বলল, 

ডিডখা ডহ জামযান পটণ্ডত, টতন ডশা বছর ধডর ডসানার স্বন ডিখা অজর ডলাক িটক্ষণ 

আডমটরকা চাডষ ডবটড়ডয়ও এল ড ারাড ার সোন পায়টন, আর এই েদ্রডলাডকর এই কটা 

কোয় তুটম ডমডত 

  

8 .  

  

উঠডল? ওই অটতকায় ইহুটি যটি এ সব কোয় টবশ্বাস কডর জেডল টেডয় জাগুয়াডরর 

টশকার হডত চান, তাডত আমার ডকানও আপটে ডনই। টকন্তু আটম এর মডধি ডনই। 

আমাডির যা লিান হডয়ডছ তার একচুল এটিক ওটিক হয় এটা আটম চাই না। আমার 

টবশ্বাস শঙ্কুও এ টবষডয় আমার সডে একমত। 

  

আটম মাো ডনডড় সিাডসযর কোয় সায় টিলাম। আমাডির লিান হল, আমরা কাল 

সকডল ডরোকোডস্টর পর ডলডন কডর চডল যাব উেডর, ডরোটজডলর রাজধানী রোাটসটলয়া 
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শহডর। ডসখাডন একটিন ডেডক ডছাট ডলন ধডর আমরা চডল যাব টজেু নিাশনাল পাডকযর 

উের রাডি ডপাডস্ট ট য়াউয়ারুম শহডর। তারপর বাটক অীংশ নিীপডে। টজেু নিী ধডর 

ডনৌকা কডর আমরা যাব ডপাডরাটর গ্রাডম। ডপাডরটরডত ডরোটজডলর এক আটিম উপজাটত 

চুকাহামাইডির টকছু ডলাক এখনও রডয়ডছ, যারা এই ডস টিন পযযি টছল রস্তরযুডের 

মানুষ। রোাটসটলয়া ডেডকই আমাডির সডে োকডবন। একজন টবডশষ্, যাডক এখানকার 

োষায় বলা হয় ডসরটাটনস্টা। কোটার মাডন হল অরণি অটে্। ডসরটাটনস্টারা 

উপজাটতডির সডে বেুত্ব ৈাপডন অগ্রণী; তাডির োষা ডেডক আরম্ভ কডর সব টকছুই এরা 

খুব োলোডব জাডন। 

  

ডপাডরটর ডছডড় আরও খাটনকটা পে উেডর টেডয় েন মাটটয সু জলরপাত ডিডখ 

আবার রোাটসটলয়া টেডর এডস ডসখান ডেডক ডলন ধডর ডয যার ডিডশ টেরব। টিন 

সাডতডকর মডধি পুডরা সের হডয় যাওয়া উটচত, তডব ডরোটজল সরকার বডলডছন, 

রডয াজডন আটতডেয়তার ডময়াি টতনটিন পযযি বাটড়ডয় টিডত র্তুরত আডছন তাাঁরা। 

  

সাডড় এোডরাটা বাডজ, তাই ডক্রাল ও সিাসয উডঠ পড়ল। ডক্রাল ডয আমাডির 

দুজডনর সডে একমত নয়, ডসটা ডস যাবার আডে জাটনডয় টিডয় ডেল িরজার মুখটাডত 

িাাঁটড়ডয়— 

  

আমার অবাক লােডছ শঙ্কু! ডয তুটম ডতামার এত কাডছর ডলাকডক টচনডত পারটছ 

না! ডতামার এই ডসডক্রটাটরটটর ডচাডখর িৃটষ্টই আলািা। ডহাডটডলর লটবডত বডস যখন ডস 

এল ড ারাড ার বণযনা টিটেল, তখন আটম ওর ডচাখ ডেডক ডচাখ ডেরাডত পারটছলাম 

না। 

  

সিাসয কোটা শুডন আমার টিডক ডচডয় ডচাখ টটডপ হাডত ডেলাস ধরার মুদ্রা কডর 

বুটঝডয় টিল ডয, ডক্রাল আজ পাটটডত শিাডম্পনটা একটু ডবটশ ডখডয়ডছ। 

  

বাডরাটা ডবডজ ডেডছ। শহর টনস্তি। শুডয় পটড়। 
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১৩ই অডক্টাবর, ডহাডটল কিাটপটল, রোাটসটলয়া, দুপুর আড়াইটা 

  

আমরা ঘণ্টাখাডনক হল এখাডন ডপৌাঁডছটছ। আমরা মাডন আমরা টতন বেু ও টমঃ 

ডলাডবা। ডলাডবা পুডরা সেরটাই আমাডির সডে োকডবন। আটম অিত এক মুহুডতযর 

জনিও ডসৌজডনির ডকানও অোব লক্ষ কটরটন। েদ্রডলাডকর বিবহাডর। 

  

এখাডন নকড়ুবাবুর কোটা স্বোবতই এডস পডড়, যটিও ডকানও রসডের িরকার 

টছল না। ডসাজা বাীংলায় বলডত ডেডল েদ্রডলাক আমাডক ডলটে ডমডরডছন, এবীং ডসটা ডয 

টাকার ডলাডেও ডস টবষডয় আটম টনঃসডন্দহ। 

  

আজ সাও পাউডলাডত আমার রুম বয় সকাডলর কটের সডে একটা টচটঠ এডন টিল। 

বাীংলা টচটঠ, আর হস্তাক্ষর আমার ডচনা। আডেরটার তুলনায় বলডতই হয়, এটার োষা 

অডপক্ষাকতৃ সহজ। এই হল টচটঠ–  

  

টরয় টতলবুাবু, 

  

অধডমর অপরাধ লইডবন না। নেি পাাঁচ হাজার  লাডরর ডলাে সীংবরণ করা 

সম্ভবপর হইল না। আমার টপতামহী আজ চাটর বৎসর যাবৎ এক দুরাডরােি বিাটধডত 

শযিাশায ী। আটম সাডড় আট বৎসর বয়ডস আমার মাতৃডিবীডক হারাই। তখন হইডত আটম 

আমার টপতামহীর িারাই লাটলত। শুটনয়াটছ, এ ডিডশ এই ডরাডের এক আ্চরযয নূতন 

ঔষধ বাটহর হইয়াডছ। ঔষডধর মূলি অডনক। ব্লুমোডটযনসাডহডবর বিানিতায় এই মহাযয 

ঔষধ টকটনয়া ডিডশ টেটরবার ডসৌোেি হইডব আমার। 

  

আজ সকাডলই আমরা ব্লুমোডটযন মহাশডয়র বিটিেত ডহটলকোর টবমাডন রওনা 

হইডতটছ। আমাডির লক্ষি সাও পাউডলার সাডড় টতনডশা মাইল উের পট্চরডম একটট 

অরণি অঞ্চল। এই অরডণির মডধিই এল ড ারাড া অবটৈত। আমার সাহাযি বিতীত 

ব্লুমোডটযনমডহািয় ডকানওক্রডমই এল ড ারাড া পছযটছডত পাটরডতন না। তাাঁহার রটত 
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অনুকম্পাবশত আটম টনডিযশ টিডত সমত হইয়াটছ। আমার কাযয সমাধা হইডলই আটম 

আপনাডির সটহত টমটলত হইব। আপনাডির যািাপে আমার জানা আডছ। 

  

ঈশ্বর আপনাটিডের মেল করুন। আটম যটি ঈশ্বডরর কৃপায় আপনার ডকানওরূপ 

সাহাযি কটরডত পাটর, তডব টনডজডক কৃতােয ্ান কটরব। ইটত 

িাসানুিাস ডসবক 

শ্ৰীনকুড়চন্দ্র টবশ্বাস 

  

ডহাডটডলর টরডসপশডন ডখাাঁজ টনডয় ডজডনটছলাম, নকড়ুবাবু সটতিই ডবটরডয় ডেডছন 

ডোর ছ’টায়। 

  

জননক টবশালবপু েদ্রডলাক তাাঁর সডে টছডলন টক? 

  

আড্ হিাাঁ, টছডলন। 

  

আমার ডচডয়ও ডবটশ টবরি হডয়ডছ সিাসয, এবীং ডসটা শুধু নকড়ুবাবুর উপর নয়; 

আমার উপডরও। বলল, ডতামার আমার মডতা ডলাডকর এই ডেৌটতক অডলৌটকক 

ডরতডলৌটকক বিাপারগুডলা ডেডক যত িূডর োকা যায় ততই োল। 

  

ডক্রাল টকন্তু বিাপারটা শুডন ডবশ মুষডড় পডড়ডছ; এবীং ডসটা অনি কারডণ। ডস বলল, 

ডতামার ডলাক যখন বলডছ আমাডির আবার টমট করডব, তখন ডবাঝাই যাডে ডয, এল 

ড ারাড া আমাডির েিবিৈল ডেডক খুব ডবটশ িূডর নয়। ডসডক্ষডি আমরাও ডয ডকন 

ডসখাডন ডযডত পাটর না, ডসটা আমার ডবাধেমি হডে না। 

  

আটম আর সিাসয ডক্রাডলর এই অটেডযাে কাডন তুললাম না। 

  

রোাটসটলয়া ডরোটজডলর রাজধানী হডলও সাও পাউডলার সডে ডকানও তুলনা চডল না। 

আমরা ডহাডটডল ডপৌাঁডছাডনার রায় সডে সডেই আমাডির িডল ডয ডসরটাটনস্ট বা 

অরণিঅটে্ েদ্রডলাকটট যাডবন-নাম হাইটটর-তাাঁর সডে আলাপ হল।  বয়স ডবটশ না 
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হডলও, ডচহারায় একটা অটে্তার ছাপ রডয়ডছ। তার উপডর ঠাণ্ডা ডমজাজ ও টস্ন্ 

বিবহার ডিডখ মডন হয়, উপজাটতডির সডে ডযােৈাপডনর জনি ইটনই আিশয বিটি। 

তাাঁডক আজ ডক্রাল টজড্স কডরটছল, এল ড ারাড ার সম্পডকয তাাঁর কী ধারণা। রশ্ন শুডন 

েদ্রডলাক ডচাখ কপাডল তুডল বলডলন, আজডকর টিডন আবার এল ড ারাড ার রশ্ন 

তুলডছন ডকন? ডস ডতা ডকানকাডল টমডেি বডল রমাণ হডয় ডেডছ। এল ড ারাড া ডতা 

শহরই নয়; আসডল ওটা একজন বিটি। ড ারাড া কোটা ডসানার শহর বা ডসানার মানুষ 

দুইই ডবাঝায় পতুযটেজ োষায়। সূডযযর রতীক টহডসডব ডকানও এক টবডশষ বিটিডক 

পরুাকাডল এখানকার অটধবাসীরা পুডজা করত, আর তাডকই বলত এল ড ারাড া। 

  

ডচাডখর পলডক একজন মানুষডক কখনও এমন হতাশ হডত ডিটখটন, ডযমন ডিখলাম 

ডক্রালডক। 

  

কাল সকাডল আমাডির আবার যািা শুরু। নকড়ুবাবু অনিায় কাজ কডরডছন ডসটা 

টঠকই, টকন্তু তার জনি আটম ডয ডবশ খাটনকটা িায ী, ডসটাও েুলডত পারটছ না। আটমই 

ডতা রেডম তাাঁডক আমার সডে টনডয় আসার রস্তাবটা কটর। 

  

১৬ই অডক্টাবর, টবডকল সাডড় চারডট 

  

বাহাডরর নকশা করা কিানু ডনৌকাডত টজেু নিী ধডর আমরা চডল এডসটছ। রায় 

ডতটিশ মাইল। আমরা পাাঁচজন-অেযাৎ আটম, ডক্রাল, সিাসয ডলাডবা। আর হাইটটর-ছাড়া 

রডয়ডছ দুজন ডনৌকাবাহী িটক্ষণ আডমটরকান ইটিয়ান। আরও দুজন ডনৌকাবাহী সহ আর 

একটট কিানুডত চডলডছ আমাডির মালপি রসি, ইতিাটি। এখন আমরা নিীর ধাডর 

একটা অডপক্ষাকৃত পটরষ্কার জায়ো ডবডছ ডসখাডন তাাঁবু ডেডলটছ। তাাঁবুর কাডছই টতনটট 

োডছ দুটট হিামক বাাঁধা রডয়ডছ; সিাসয ও ডক্রাল তার এক একটট িখল কডর তাডত শুডয় 

তকয জুডড় টিডয়ডছ ডরোটজডলর টবখিাত অিানাডকাি সাপ টনডয়। এই অিানাডকাি ডয সময় 

সময় টবশাল আকার ধারণ কডর, ডসটা অডনক পযযটডকর টববরণ ডেডকই জানা যায়। 

ডক্রাডলর মডত টিশ হাত পযযি লম্বা হওয়া টকছুই আ্চরযয না। সিাসয ডসটা টবশ্বাস করডত 
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রাটজ নয়। এখাডন বডল রাটখ ডয, আমাডির টতনজডনর ডকউই টচটড়য়াখানার বাইডর 

অিানাডকাি ডিটখটন। এ যািায় আমাডির োডেি অিানাডকািার সাক্ষাৎ পাওয়া আডছ টক 

না জাটন না। না োকডলও আমার অিত তাডত আপডশাস ডনই। লতাগুল্ম েলমূল 

কীটপতে পশুপাটখডত েরা ডরোটজডলর জেডলর ডয রূপ। আমরা এখন পযযি ডিডখটছ, 

তার ডকানও তুলনা ডনই। বন েেীর ও অেকার হডলও তাডত রডের অোব ডনই। রায়ই 

ডচাডখ পডড় লানটানা েুডলর ডঝাপ, হডরক রডের রজাপটত আর ডচাড খ ঝলসাডনা সব 

কাকাতুয়া ডশ্ৰণীর পাটখ। ডনৌকা চলার সময় জডল হাত ডিওয়া বারণ, কারণ নিীডত 

রাষ্ণুডস টপরানহা মাডছর ছড়াছটড়। কালই নিীর ধাডর একটা ডকইমিান কটুমডরর মৃতডিহ 

পডড় োকডত ডিখলাম; তার মাোর টিডকর খাটনকটা অীংশ ছাড়া আর ডকাোও মাীংস 

ডনই, শুধু হাড়। মাীংস ডেডছ। টপরানহার ডপডট। 

  

ডরোটজডলর অডনক অীংডশই বহুটিন পযযি বাইডরর মানুডষর পা পডড়টন। েত বছর 

িডশডকর মডধি ডবশ টকছু জেল ডকডট চাডষর জটম বাড়াডনা হডয়ডছ। ডসই সডে ডরোাটজল 

সরকাডরর হাইওডয় বানাডনার কাজও চডলডছ জেল ডকডট, আর ট নামাইডটর সাহাডযি 

পাহাড় উটড়ডয়। আমরা আসার পডেও ডবশ কডয়ক বার ট নামাইট টবডস্ফারণ বা ব্লাটস্টীং-

এর শব্দ ডপডয়টছ। কাল মাঝরাডি একটা গুরুেম্ভীর টবডস্ফারডণর শডব্দ আমাডির 

কিাডম্পর সকডলরই ঘুম ডেডে যায়। শব্দতরডের চাপ। এত রবল টছল ডয, ডক্রাডলর 

টবয়ার গ্লাসটা তার েডল ডেডট ডচৌটচর হডয় ডেল। আমার ডকমন ডযন সডন্দহ হটেল, 

তাই আজ সকাডল হাইটারডক টজড্স করলাম, কাছাকাটছ ডকানও আডেয়টেটর আডছ টক 

না। হাইটটর মুডখ টকছু না বডল ডকবল েেীর মুডখ মাো নাড়ল। 

  

১৭ই অডক্টাবর, ডোর ছটা 

  

কাল রাডি এক টবটচি ঘটনা। 

  

রাডি মশা, আর টিডন জ্বালাতুডন বিারাকুড়া মাটছর উপদ্রব ডেডক রক্ষা পাবার জনি 

আটম টেটরট  ডেডকই একরকম মলম ৈতটর কডর এডনটছলাম। টতন বেুডত ডসই মলম 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । নকুড়বোব ুও এল প্ োরোফ ো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 34 

www.bengaliebook.com 
 

 

ডমডখ সাডড় নটার মডধিই ডয যার কিাডম্প শুডয় পডড়টছলাম। যটিও এখাডন রাডি টনস্তিতা 

বডল টকছু ডনই, টঝটঝ ডেডক শুরু কডর জাগুয়ার পযযি সব টকছুরই  াক ডশানা যায়, তবু 

টিডনর োটস্তর জনি ঘুমটা এডস যায় ডবশ তাড়াতাটড়। ডসই ঘুম হঠাৎ ডেডে ডেল এক 

টবকট টচৎকাডর। 

  

আটম ও সিাসয হিিি হডয় আমাডির তাাঁবু ডেডক ডবটরডয় এডস ডিটখ, ডক্রালও তার 

তাাঁবু। ডেডক ডবটরডয় এডসডছ, এবীং তৃতীয় তাাঁবু ডেডক হাইটর। 

  

টকন্তু টমঃ ডলাডবা ডকাোয়? 

  

ডক্রাল টচযটা জ্বাটলডয় এটিক ওটিক ডেলডতই ডিখা ডেল। েদ্রডলাকডক। মুখ টবকৃত 

কডর টবশ হাত িূডর একটা ডঝাডপর পাশ ডেডক ডখাাঁড়াডত ডখাাঁড়াডত এটেডয় এডসডছন 

আমাডির টিডক। আর ডসই সডে পতুযটেজ োষায় পটরিাটহ ড ডক চডলডছন েেবান 

টযশুডক। 

  

আমার পাডয় টিডয়ডছ কামড়, আটম আর ডনই-সিাডসযর বুডকর উপর ঝাাঁটপডয় পডড় 

বলডলন টমঃ ডলাডবা। 

  

কামড়াটা মাকড়সার, এবীং ডসটা  ান পাডয়র পাতার টঠক উপডর। ডলাডবা 

টেডয়টছডলন একটট ডঝাডপর ধাডর ডছাট কাজ সারডত। হাডতর ডসানার ঘটড়র বিািটা নাটক 

এমটনডতই একটু আলো টছল; ডসটা খুডল পডড় যায় মাটটডত। টচয জ্বটলডয় এ টিক, ও 

টিক খুাঁজডত টেডয় মাকড়সার েডতয পা পডড়। কামডড় টবষ আডছ টঠকই, তডব মারাত্মক 

নয়। টকন্তু ডলাডবার োব ডিডখ ডসটা ডবাডঝ কার সাটধি। 

  

ওষুধ টছল আমার সডে; ডসটা সিাডসযর টডচযর আডলাডত লাটেডয় টিটে ক্ষডতর 

জায়োয়, এমন সময় ডলাডবর মুডখর টিডক ডচাখ পড়ডত একটা অদু্ভত োব লক্ষ করলাম। 

তাডত আতঙ্ক ও অনুডশাচনার এক টবটচি সীংটমশ্ৰণ। তাাঁর িৃটষ্ট আমারই টিডক। 
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কী হডয়ডছ ডতামার? আটম টজড্স করলাম। আটম পাপ কডরটছ, আমায় ক্ষমা কডরা। 

কাতর কডে রায় কান্নার সুডর বডল উঠডলন টমঃ ডলাডবা। 

  

কী পাডপর কো বলটছ তুটম? 

  

টমঃ ডলাডবা দুহাত টিডয় আমার পা জটড়ডয় ধরডলন। তাাঁর ডঠাাঁট কাাঁপডছ, ডচাডখ জল। 

সিাসয ও ডক্রাল টবস্ফাটরত ডচাডখ ডচডয় রডয়ডছ তাাঁর টিডক। 

  

ডসটিন রাডি, বলডলন টমঃ ডলাডবা, ডসটিন রাডি রহরীডক ঘুষ টিডয় রিশযনীডত ঢুডক 

আটম ডতামার েডবষণার ডনটডসর খাতা বার কডর টনডয়টছলাম। তারপর… 

  

রীটতমডতা কষ্ট হডে কো বলডত, টকন্তু তাও বলার জনি মটরয়া হডয় উডঠডছ ডলাকটা। 

  

তারপর…ডসগুডলাডক ডজরক্স কডর আবার যোৈাডন ডরডখ টিই। 

  

এবার আটম রশ্ন করলাম। তারপর? 

  

তারপর-কটপগুডলা-টিডয় টিই টমঃ ব্লুমোডটযনডক। টতটন আমায়….টাকা….অডনক 

টাকা… 

  

টঠক আডছ। আর বলডত হডব না। 

  

টমঃ ডলাডবা একটা িীঘযশ্বাস তিাে করডলন। কোটা বডল হালকা লােডছ. অডনকটা-

এবার টনট্চরডি মরডত পারব। 

  

আপটন মরডবন না, টমঃ ডলাডবা, শুকডনা েলায় বলল সিাসয। এ মাকড়সার কামডড় 

ঘা হয়, মৃতুি হয় না। 

  

টমঃ ডলাডবার ঘা আমার ওষুডধ শুডকাডব টঠকই, টকন্তু টতটন আমার ডয ক্ষটতটা 

করডলন, ডসটা অপূরণীয়। 
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শ্ৰীমান নকড়ুচন্দ্র এক বণযও েুল বডলনটন। 

  

তার মাডন টক এল ড ারাড া সটতিই আডছ? 

  

১৮ই অডক্টাবর, রাত িশটা, ডহাডটল কিাটপটল, রোাটসটলয়া 

  

আমাডির ডরোটজল সেডরর অরতিাটশত, অটবস্মরণীয় পটরসমাটপ্তর কোটা এই ডবলা 

টলডখ ডেটল, কারণ, কাল সকাডলই আমরা ডয যার ডিডশ টেরটছ। এটুকু বলডত পাটর 

ডয, সিাডসর যুটিবািী ৈব্াটনক মডনর টেত এই রেম ডিখলাম একটা বড় রকম ধাক্কা 

ডখল। ডস মানডত বাধি হডয়ডছ ডয, সব ঘটনার ৈব্াটনক বিাখিা সম্ভব নয়। আমার 

টবশ্বাস, আডখডর এর েল োলই হডব। 

  

এইবার ঘটনায় আটস। 

  

েতকাল সকাডল বিাডিজ বাাঁধা ডলাডবাডক সডে টনডয় আমরা কিানু কডর ডবটরডয় 

পড়লাম চুকাহামাই উপজাটতডির বাসৈান ডপাডরাটরর উডেডশ। আমাডির ডযডত হডব 

পঞ্চাশ টকডলাটমটার। যত এডোটে, ততই ডযন োছপালা েুল পাটখ, রজাপটতর সম্ভার 

ডবডড় চডলডছ। এই স্বনরাডজির মডনামু্কাটরতার মডধি আতডঙ্কর খাি টমডশ আডছ বডল 

এটা ডযন আমার কাডছ আরও আকষযণীয় হডয় উডঠডছ। আটম জাটন, এ বিাপাডর সিাসয 

ও ডক্রাল আমার সডে একমত। তারা ডয খরডরাতা নিীর উপকডূলর টিডক সজাে িৃটষ্ট 

ডরডখডছ, তার একটা কারণ ডবাধ হয় অিানাডকাল্ডা িশযডনর রতিাশা। এখনও পযযি ডস 

আশা পূরণ হবার ডকানও লক্ষণ ডিখটছ না। মাইলখাডনক যাবার পর আমাডির ডনৌকা 

োমাডত হল। 

  

নিীর ধাডর টতনজন ডলাক এডস িাাঁটড়ডয়ডছ; তারা হাইটডরর টিডক হাত তুডল তার 

িৃটষ্ট আকষযণ কডর অডচনা োষায় কী ডযন বলডছ। আটম জাটন, এখানকার উপজাটতডির 

মডধি ডে নাডম একটা োষা রচটলত আডছ, ডযটা হাইটটর খুব োলোডবই জাডন।  
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হাইটটর ডলাকগুডলার সডে কো বডল আমাডির টতনজনডক উডেশ কডর বলল, এরা 

ৈানীয় ইটিয়ান। এরা আমাডির ডপাডরাটর ডযডত বারণ করডছ। 

  

ডকন?—আমরা টতনজডনই একসডে রশ্ন করলাম। 

  

এরা বলডছ চুকাহামাইরা কী কারডণ নাটক েয়ানক উডেটজত হডয় রডয়ডছ। কালই 

নাটক একটা জাপাটন িল ডপাডরাটর টেডয়টছল; তাডির দুজনডক এরা টবষাি টতর টিডয় 

ডমডর ডেডলডছ। 

  

আটম জাটন, করুাটর নাডম এক সাীংঘাটতক টবষ ডরোটজডলর আটিম জাটতরা তাডির 

টতডরর েলায় মাটখডয় টশকার কডর। 

  

তা হডল এখন কী করা যায়? আটম রশ্ন করলাম। 

  

হাইটটর বলল, আপাতত এখাডনই কিাম্প ডেলা যাক। আপনারা অডপক্ষা করুন, 

আটম বরীং একটা কিান ুটনডয় একটু এটেডয় টেডয় বিাপারটা আাঁচ কডর আটস। 

  

টকন্তু এই হঠাৎ উডেজনার কারণটা টকছু আন্দাজ করডত পারডছন? সিাসয রশ্ন 

করল।  

  

হাইটটর বলল, আমার একটা ধারণা হডে, পরশু রাডির টবডস্ফারডণর সডে এটা 

যুি। বড় রকম একটা রাকৃটতক দুডযাে হডল এরা এখনও ডসটাডক ডিবতার অটেশাপ 

মডন কডর টবচটলত হডয় পডড়। 

  

অেতিা ডনামলাম আমরা কিানু ডেডক। 

  

জায়োটা ডয কিাম্প ডেলার পডক্ষ আিশয নয়, ডসটা ডবশ বুঝডত ডপডরটছ। এখাডন 

সাধারণত নিীর পাডশ খাটনকটা িূর অবটধ জেল েেীর োডক। টেতডর টকছুটা অগ্রসর 
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হডল ডিখা যায়, বন পাতলা হডয় এডসডছ। এই জায়োটায় টকন্তু যত িূর অবটধ িৃটষ্ট যায়, 

তাডত অরডণির ঘনত্ব হ্রাস পাবার ডকানও লক্ষণ ডিখা যায় না। 

  

নিীর িশ-পডনডরা েডজর মডধি একটা অডপক্ষাকৃত ডখালা জায়ো ডপডয় আমরা 

ডসখাডনই টবশ্ৰাডমর আডয াজন করলাম। কতক্ষডণর অডপক্ষা জানা ডনই, তাই তাাঁবুও 

খাটটডয় ডেলা হল—টবডশষ কডর ডলাডবার জনি। ডস োলর টিডক যাডে ডজডনও টমটনডট 

টমটনডট টযশু ও ডমটর মাতাডক স্মরণ করডছ। হয়ডতা ডসটা এই কারডণই ডয, ডস অনুমান 

করডছ আমরা শহডর টেডর টেডয়ই তার টবরুডদ্ধ অটেডযাে ডপশ করব। এ আশঙ্কা যটি 

ডস সটতিই কডর োডক, তডব ডসটা েুল নয়, কারণ আটম তাডক ক্ষমা করডত র্তুরত 

োকডলও, ডক্রাল ও সিাসয দুজডনই ডলাডবর েিান টনডত বদ্ধপটরকর। আর ব্লুমোডটযনডক 

ডপডল তারা নাটক তার মাীংস টসদ্ধ কডর ডরোটজডলর নরমাীংসেুক উপজাটতর সোন কডর 

তাডির ডনমিান্ন কডর খাওয়াডব। তাডির টবশ্বাস, ব্লুমোডটযডনর মাীংডস অিত বাডরা জডনর 

েূটরডোজ হডব। 

  

আমরা টতনজডনই ডবশ োি। পর পর চারটট বড় োডছর গুটড়ডত টতনটট হিামক 

টাটেডয় টতনজডন শুডয় মৃদু ডিাল খাটে, কাডছই বডনর টেতর ডেডক মাডঝ মাডঝ শুনডত 

পাটে। চুটরয়াটে পাটখর ককযশ  াক, এমন সময় সিাসয হঠাৎ একটা ডোোটনর মডতা শব্দ 

কডর উঠল। আর ডসই সডে আমাডির ডনৌকার দুজন মাটঝ একসডে তারস্বডর টচৎকার 

কডর উঠল। 

  

এই ডোোটন ও টচৎকাডরর কারণ ডয একই, ডসটা বুঝডত আমার ও ডক্রাডলর টতন 

ডসডকডির ডবটশ সময় লাডেটন। 

  

আমাডির ডেডক িশ-বাডরা েজ িূডর একটা িীঘযাকার োডছর উপর টিডকর একটা 

 াল ডবডয় ডযন আমাডিরই লক্ষি কডর ডনডম আসডছ একটা সাপ, ডযমন সাডপর বণযনা 

পুরাণ বা রূপকোর বাইডর ডকাোও পডড়টছ বডল মডন পডড় না। 
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এ সাডপর নাম জাটন, হয়ডতা স্বাোটবক অবৈায় োকডল টবস্মডয়র তাড়নায় নামটা 

আপনা ডেডকই মুখ ডেডক ডবটরডয় আসত, টকন্তু এখন ডিখলাম। েলা টিডয় আওয়াজ 

ডবডরাডনার ডকানও রশ্নই ওডঠ না। আতডঙ্কর সডে একটা টঝমধরা োব, ডযটা পডর ডক্রাল 

ও সিাসযডক টজড্স কডর ডজডনটছলাম, তাডিরও হডয়টছল। 

  

ডরোটজডলর এই অটতকায় ময়াল মাটট ডেডক রায় টবশ হাত উাঁচু।  াল ডেডক যখন 

মাটট ছুাঁই ছুাঁই অবৈাডত ডপৌাঁডছডছ, তখনও তার আরও অডধযক নামডত বাটক। তার মাডন 

এর ৈিঘযি ষাট েুডটর কম নয়, আর রৈ এমনই ডয, মানুষ দুহাডত ডবড় পাডব না। 

  

আটম এই অবৈাডতও বুঝডত ডচষ্টা করটছ আমার মডনর োডবর মডধি কতটা টবস্ময় 

আর কতটা আতঙ্ক, এমন সময় টপছন টিক ডেডক একটা পটরটচত কেস্বর পাবার সডে 

সডে আমাডির টতনজনডক ডবকবু বাটনডয় টিডয় ডচাডখর সামডন ডেডক অিানাডকাল্ড রবর 

ডবমালুম উধাও। 

  

আপনাডির আশ টমডটডছ ডতা? 

  

আমাডির টপছডন কখন ডয একটট কিানু এডস িাাঁটড়ডয়ডছ এবীং কখন ডয তার ডেডক 

শ্ৰীমান নকড়ুচন্দ্র অবতীণয হডয়ডছন, তা জাটন না। 

  

আপনার সডে পটরচয় কটরডয় টিই এটেডয় এডস পাডশ িাাঁড়াডনা একটট সাডহডবর 

টনডিযশ কডর বলডলন নকুড়বাবু-ইটন হডলন ব্লুমোডটযন সাডহডবর টবমানচালক টমস্টার ডজা 

হপগুড়। ইটনই সাডহডবর ডহটলকোডর কডর আমাডক টনডয় এডলন। শুধু ডশডষর ডিড় 

মাইল পে আমাডির ট টেডত আসডত হডয়ডছ। 

  

ডক্রাল আর োকডত না ডপডর বডল উঠল—টহ ডম  আস টস িিাট ডস্নক।  

  

আটম বললাম, ডতামাডক ডতা বডলইটছলাম, ওাঁর মডধি এই ক্ষমতারও একটা আোস 

ডপডয়টছলাম ডিডশ োকডতই। 
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বাট টিস ইজ ইনডক্রট বল! 

  

নকড়ুবাবু লজ্জায় লাল। বলডলন, টতলবুাবু, আপটন িয়া কডর এাঁডির বুটঝডয় টিন 

ডয, এডত আমার টনডজর কটৃতত্ব টকছুই ডনই। এ সবই হল—টযটন আমায় চালাডেন, তাাঁরই 

ডখলা। 

  

টকন্তু এল ড ারাড া? 

  

ডস ডতা ডিটখডয় টিডয়টছ সাডহবডক ডহটলকোর ডেডকই। ডযমন সাপ ডিখালুম, 

ডসইোডবই ডিটখডয়টছ। বরিা বাড়ডজির বইডয়ডত টকছু ছটব টছল, মিন পাডলর আাঁকা। 

সাডপর ছটব, এল  াড রাড ার ছবীট , সবই টছল। বাডজ ছটব মশাই। ডসানার শহডরর 

বাটড়গুডলা ডিখডত কডরডছ। ডটাল খাওয়া ডটাপডরর মডতা—তাও টসডধ নয়, টিারচা। 

সাডহবও ডসই ছটবর মডতা শহরই ডিখডল, আর ডিডখ বলডল, এল ড ারাড া ইজ ডরোে 

ডটটকীং। 

  

তারপর? 

  

আমরা মন্ত্রমুড্র মডতা শুনটছ, নকড়ুবাবুর কো। 

  

তারপর আর কী?-জেডলর মডধি শহর। ডসখাডন ডহটলকোর নামডব কী কডর? 

নামলমু জেডলর এ টিকটায়। সাডহব দুই বন্দুকধারীডক টনডয় ঢুডক পড়ডলন, আর আটম 

চডল এলুম। আমার কোমডতা আপনাডির টমট করব বডল। আটম জাটন, আপনারা কী 

োবডছন-হপগু সাডহব আমাডক আনডত রাটজ হডলন ডকন। এই ডতা? ব্লুমোডটনসাডহডবর 

সডে চুটি টছল, উটন এল ড ারাড া চােুষ ডিখডলই আমার হাডত তুডল ডিডবন নেি পাাঁচ 

হাজার  লার। হপগুড়ডক বডল ডরডখটছলুম, ওডক আড়াই ডিব যটি ও আমাডক ডপৌাঁডছ 

ডিয় আপনাডির কাডছ। ডিখুন কীরকম কো ডরডখডছন সাডহব—মনটা কীরকম িরাজ, 

ডেডব ডিখুন। আর, ও হিাাঁ—এল ড ারাড া ডিখা ডেডল ব্লুমোডটনসাডহব এটাও কো 
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টিডয়টছডলন ডয, টতটন আপনার েডবষণার কােজপেডরর কটপ ডেরত ডিডবন। এই টনন। 

ডসই কােজ। 

  

নকড়ুবাবু তাাঁর ডকাডটর পডকট ডেডক রাবার বিাডি বাাঁধা এক তাড়া কােজ বার কডর 

আমার হাডত তুডল টিডলন। আটম এত মুহিমান ডয, মুখ টিডয় ডকানও কোই ডবডরাল না। 

এর পডরর রশ্নটা ডক্রালই করল 

  

টকন্তু ব্লুমোডটযন যখন ডিখডব এল ড ারাড া ডনই, তখন কী হডব? 

  

রশ্নটা শুডন নকড়ুবাবুর অট্টহাটসডত আডশপাডশর োছ ডেডক খানটতডনক মিাকাও 

উডড় পাটলডয় ডেল। 

  

ব্লুমোডটযন ডকাোয়? ডকানওমডত হাটস োটমডয় বলডলন নকড়ু টবশ্বাস। —টতটন টক 

আর ইহজেডত আডছন? টতটন জেডল ডঢাডকন টবডকল সাডড় পাাঁচটায়। তার ছাাঁ ঘণ্টা পডর, 

রাত এোডরাটা ডতটিশ টমটনডট, এল ড ারাড ায় উল্কাপাডতর েডল সাডড় টতন মাইল 

জুডড় একটট ডোটা জেল এডকবাডর টনট্চরহ্ন হডয় ডেডছ। এ ঘটনাও ডয আপনাডির 

আশীবাডি আডে ডেডকই জানা টছল, টতলবুাবু! আপনার মডতা এমন একজন ডলাক, যাাঁর 

সে ডপডয় আজ আটম টতনডশা টাকা িাডমর একটট টবটলটত ওষুধ টকডন টনডয় ডযডত পারটছ 

আমার ঠাকুমার জনি, তাাঁর শত্রুর টক আর ডশষ রাখডত পাটর আটম? 

  

  
  

রোাটসটলয়ায় এডসই ডিডখটছ, খবডরর কােডজর রেম পৃ্ার অডধযকটা জুডড় রডয়ডছ 

কইুয়াবা—সাডিরাম হাইওডয়র টিশ টকডলাটমটার পট্চরডম একটট েেীর অরডণি 

আনমুাটনক কটুড় লক্ষ টন ওজডনর একটট উল্কাপাডতর খবর। 

  

ডসৌোেিক্রডম এই অঞ্চডল ডকানও মানুডষর বাস টছল না। জীবজন্তু োছপালা ইতিাটি 

যা টছল, তা সবই টনট্চরহ্ন হডয় ডেডছ। 
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আনন্দডমলা। পূজাবাটষযকী ১৩৮৭ 
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