
প্রোফেসর শঙু্ক 

 

  

প্রোফেসর শঙু্ক ও 

প্ োচোবোম্বোর গুহো 

সত্যজিৎ রোয় 



সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও প্ োচোবোম্বোর গুহো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

 

  

৭ই আগস্ট 

  

আজ আমার পুরননা বনু্ধ হনলুলুর প্রানেসর ডামবার্টননর একর্া চিচি  প্পনছচ।  চনচন 

চলখন।ন— 

  

খানমর উপর ডাকচর্চকর্ প্েনখই বুঝনন পারনব প্ে প্বাচলচিছা প্েনক চলখচ।  

রাকৃচনক দুনোগ প্েনকও প্ে সিয সমানজর উপকার হনন পানর নার আশ্চেট রমাণ 

এখানন এনস প্পনছচ।  প্সর্ার কো প্নামানক জানাননার জননযই এই চিচি   

  

গন জুন মানস প্বাচলচিছাছ প্ে িূচমকম্প হনছচ।ল নার খবর প্নামার চগচরচডননও 

চনশ্চছই প্প ৌঁন।ন।  এই িূচমকনম্পর েনল এখানকার চিনীছ বৃহত্তম শহর প্কািাবাম্বা 

প্েনক রাছ একনশা মাইল েূনর একর্া চবশাল পাহানের বৃহত্তম একর্া অংশ চিনর দুিাগ 

হনছ একর্া োনাছাননর পে তনচর হনছ োছ  এই পাহানের চপ।ন চেকর্াছ  এর আনগ 

প্কানও মানুনের পা পনেচন (নবাচলচিছার অননক অংশই িূনাচিকনের কান। এখনও 

অজানা না নুচম জাননা)  োই প্হাক, এই পাহানের কা।াকাচ। একর্া গ্রানমর চক।ু প্।নল 

লুনকািুচর প্খলনন প্খলনন এই ননুন পে চেনছ অননকখাচন এচগনছ োছ  নানের মনযয 

একজন পাহানের গানছ একচর্ গুহার মনযয লুনকাননার জনয প্ ানক, এবং  ুনকই নার 

চিননরর প্েছানল আকা রচিন ।চব প্েখনন পাছ  

  

আচম গন শচনবার প্পরুনন একর্া কনোনরনে োবার পনে প্বাচলচিছাছ আচস 

িূচমকনম্পর কীচনট িাকু্ষে প্েখার জনয  আসার পরচেনই স্থানীছ িূনাচিক প্রানেসর 

কনডটাবার কান। গুহার খবরর্া শুচন, এবং প্সইচেনই চগনছ ।চবগুনলা প্েনখ আচস  আমার 

মনন হছ প্নামারও একবার এখানন আসা েরকার  ।চবগুনলা প্েখবার মননা  কনডটাবার 

সনে আমার মননিে হনে  প্নামার সমেটন প্পনল (চনশ্চছই পাব!) মনন চক।ুর্া প্জার 

পাব  িনল এনসা  প্পরুনন বনল চেনছচ।-ননামার নানম কনোনরনের একর্া আমন্ত্রণ 

োনে  নারাই প্নামার োনাছাননর খরি প্েনব  
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আশা কচর িাল আ।  ইচন–  

চহউনগা ডাম বার্টন 

  

আমার োওছার প্লাি হনে দুনর্া কারনণ  রেমন, েচক্ষণ আনমচরকার এ অঞ্চলর্া 

আমার প্েখা হছচন  চিনীছন, প্েননর চবখযান আলনাচমরা গুহার ।চব প্েখার পর 

প্েনকই আচেম মানুে সম্পনকট আমার মনন নানারকম রশ্ন প্জনগন।  পঞ্চাশ হাজার ব।র 

আনগর মানুে—োনের সনে বাৌঁেনরর নোন খুব সামানযই—নানের হান চেনছ এমন ।চব 

প্বনরাছ কী কনর না এখনও বুনঝ উি নন পাচরচন  এক একর্া ।চব প্েনখ মনন হছ, 

আজনকর চেননর আচর্স্টও এন িাল আচকনন পানর না; অেি এরা নাচক িাল কনর প্সাজা 

হনছ হাৌঁর্ননও পারন না! 

  

প্নহানই েচে প্বাচলচিছা োওছা হছ, না হনল সনে আমার ননুন তনচর অযাচনচস্থছাম 

চপস্তলর্া প্নব, কারণ প্ে জাছগাছ এর আনগ মানুনের পা পনেচন  প্সখানন নানারকম 

অজানা চবপে লুচকনছ োকনন পানর  অযাচনচস্থছাম চপস্তনলর প্ াো চর্পনল নার প্েনক 

একর্া নরল গযাস চননরর মননা প্বচরনছ শত্রুর গানছ প্লনগ নানক প্বশ কনছক  ন্টার 

জনয অজ্ঞান কনর চেনন পানর  

  

এখন অনপক্ষা শুযু প্পরুর প্নমন্তনের জনয  

  

১৮ই আগস্ট 

  

প্বাচলচিছার প্কািাবাম্বা শহর প্েনক একনশা চিশ মাইল েূনর িূচমকনম্পর েনল 

আচবষৃ্কন গুহার বাইনর বনস আমার ডাছচর চলখচ।  হান েনশক েূনর মাচর্নন রাছ সমনল 

পােনরর উপর চিন হনছ শুনছ আন। ডাম বার্টন, নার হানদুনর্া িাৌঁজ কনর মাোর নীনি 

রাখা, নার সাো কাপনের রু্চপর্া সূনেটর নাপ প্েনক রক্ষা পাবার জনয মুনখর উপর প্েলা  

  

এখন চবনকল িারনর্  চেননর আনলা স্নান হনছ আসন।  আর চমচনর্ কুচের মনযয সূেট 

প্ননম োনব পাহানের চপ।নন  এ জাছগার্ানক চ নর একর্া অস্বািাচবক, আচেম চনস্তব্ধনা  
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মানুনের পা প্ে এর আনগ এচেনক পনেচন, প্সর্া আশ্চেটিানব অনুিব করা োছ  মানুে 

বলনন প্ে আচম সিয মানুে বলচ। প্সর্া বলাই বাহুলয, কারণ আচেম মানুে প্ে এককানল, 

এখানন চ।ল নার রমাণ আমানের পানশর গুহাননই রনছন।  প্বাচলচিছার িূচমকনম্পর 

প্ে লনন ক্রনম পৃচেবীর প্লানক এই আশ্চেট গুহার কো জাননন পারনব  আলনাচমরার 

গুহা আচম চননজ প্েনখচ।; ফ্রানের লাসনকা গুহার ।চব বইনছ প্েনখচ।  চকন্তু প্বাচলচিছার 

এ গুহার সনে ও দুনর্ার প্কানও নুলনাই হছ না  

  

রেমন, ।চব সংখযাছ অননক প্বচশ  গুহার চিননর  ুকনলই এক প্মনঝনন ।াো আর 

সবটি ।চব প্িানখ পনে  গুহার মুখ প্েনক রাছ একনশা গজ চিননর পেটন্ত ।চব রনছন।  

নারপর প্েনক গুহার্া হি াৎ সরু হনছ চগনছন।—হামাগুচে চেনছ এনগানন হছ  প্সইিানব 

প্বশ খাচনকর্া পে এচগনছও আমরা আর প্কানও ।চব প্েখনন পাইচন  মনন হছ ।চবর 

প্শে ওই একনশা গনজই  চকন্তু গুহার্া প্েনহনু িওোছ প্বশ অননকখাচন, এই একনশা 

গনজর মনযযই ।চবর সংখযা হনব আলনাচমরার রাছ েশগুণ  

  

এ ।চবনন আকার গুণ ।াোও আরও অননক অবাক করা বযাপার আন।  আচেম 

মানুে গুহার প্েছানল সাযারণন চশকানরর ।চবই আৌঁকন  জন্তুজাননাছার ো আচকন না 

সবই নানের চশকানরর চজচনস  না ।াো, মানুে বল্লম চেনছ জাননাছার মারন।, এমন 

।চবও প্েখা োছ  এখাননও চশকানরর ।চব আন।, চকন্তু প্স ।াোও এমন ।চব আন। োর 

সনে চশকানরর প্কানও সম্পকট োকনন পানর না; প্েমন, গা।পালা েুল পাচখ পাহাে িাৌঁে 

ইনযাচে  প্বাঝাই োছ এসব চজচনস িাল প্লনগন। বনল আকা হনছন।  আর প্কানও কারণ 

প্নই  ।চবর োৌঁনক োৌঁনক এক যরননর চহচজচবচজ নকশা বা অক্ষনরর মননা চজচনস লক্ষ 

করলাম  োর প্কানও মানন করা োছ না  সব চমচলনছ এর্া প্বাঝা োছ প্ে, এরা প্বশ 

একর্া চবনশে যরননর আচেম মানুে চ।ল  

  

আরও আশ্চনেটর বযাপার হল এইসব ।চবর রং  এই রনির এন বাহার আর এন 

প্জ লুস ো নাচক অনয প্কানও রাগগচনহাচসক গুহার ।চবনন প্নই  প্বায হছ এরা প্কানও 

চবনশে যরননর পাকা রং বযবহার করন  প্মার্কো ।চবগুনলানক হি াৎ প্েখনল েশ-বানরা 
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ব।নরর প্বচশ পুরননা নছ বনলই মনন হছ  অেি স্বিাবনই ।চবর জননাছারগুনলা ফ্রাে বা 

প্েননর মননাই সবই রাগগচনহাচসক  আচেম বাইসন, চবরার্ বাৌঁকাননা োৌঁনওছালা বা -

এই সব চক।ুরই অজস্র অদু্ভন ।চব এই গুহানন আন।  এ।াো আনরকরকম জাননাছানরর 

।চব লক্ষ করলাম প্ের্া আমানের দুজননর কান।ই এনকবানর ননুন বনল মনন হল  এর 

গলার্া লম্বা, নানকর উপর গণ্ডানরর মননা চশং, আর সারা চপি মছ শজারুর মননা কাৌঁর্া  

একর্া প্মার্া লযাজও আন।, প্বায হছ কুচমনরর লযানজর মননা  সব চমচলনছ িারী উদ্ভর্ 

প্িহারা  

  

আচম আজ সারাচেন আমার কযানমেটাচপড চেনছ গুহার ।চবর ।চব নুনলচ।  এই 

কযানমরা আমারই তনচর  এনন রচিন ।চব প্নালা োছ, আর প্নালার পনননরা প্সনকনডেরর 

মনযয চরন্ট হনছ প্বচরনছ আনস  প্হানর্নল চেনর চগনছ ।চবগুনলা চননছ বসব  

  

গুহার বাইনর এনস িাচরচেনক িাইনল প্বশ প্বাঝা োছ প্কন এচেকর্াছ মানুে এনচেন 

আসনন পানরচন  এ জাছগার্ার চননচেক চ নর খাোই প্ের্পােনরর পাহাে  এই পাহানের 

গা অস্বািাচবক রকম মসৃণ, প্ঝাপঝাে গা।পালা প্নই বলনলই িনল  অনয চেনক—অেটাৎ 

উত্তর চেনক—দুনিটেয জেল  আমরা প্েখানন বনস আচ। প্সখান প্েনক জেনলর েূর্ব  রাছ 

আযমাইল প্না হনবই  জেনলর চপ।নন েূনর অযাচডেরজ পবটননেণী প্েখা োছ, নার মাোছ 

বরে  গুহার আনশপানশ গা।পালা চবনশে প্নই, ননব বে বে পােনরর িাই িাচরচেনক 

।চেনছ পনে আন।, নার এক একর্া পঞ্চাশ-োর্ েুর্ উিু  প্পাকামাকনের অিাব প্নই 

এখানন, ননব পাচখ চজচনসর্া এখনও প্িানখ পনেচন; হছননা জেনলর চিননর আন।  

একরু্ আনগ একর্া েুর্ িানরক লম্বা আরমাচডনলা বা চপৌঁপনেনখার জননাছার ডামবার্টননর 

খুব কা। চেনছ প্হৌঁনর্ চগনছ একর্া পােনরর চর্চপর চপ।নন অেৃশয হনছ প্গল  

  

সব চক।ু চমচলনছ এখানকার পচরনবশর্া এনকবানর আচেম, আর নাই গুহার 

।চবগুনলার বাহার এন অবাক কনর প্েছ  
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একর্া কো বনল রাখা িাল-এখানকার তবজ্ঞাচনক প্রানেসর প্পারচেচরও কনডটাবা 

আমানের এই গুহা অচিোননর বযাপারর্া খুব িাল প্িানখ প্েখন।ন না  নার একর্া কারণ 

হছননা এই প্ে, নাৌঁর সনে আমানের গিীর মননিে হনে  কনডটাবা বলনলন 

  

প্নামরা এই গুহার্ানক রাগগচনহাচসক বলচ। কী কনর জাচন না  আমার মনন হছ  

এর বছস খুব প্বচশ হনল হাজার ব।র  পঞ্চাশ হাজার ব।নরর পুরননা গুহার ।চবর রং 

এন উজ্বল হনব কী কনর? 

  

কনডটাবার কো বলার  ং প্বশ রুক্ষ-অননকর্া নার প্িহারার মননাই  এন  ন িুরু 

প্কানও প্লানকর আচম প্েচখচন  

  

আচম বললাম, প্েছানল প্ে সব রাগগচনহাচসক জন্তুর ।চব রনছন।, প্সগুনলা কী কনর 

এল? 

  

কনডটাবা প্হনস বলনলন, মানুনের কল্পনাছ আজনকর চেননও হাচনর গানছ প্লাম 

গজানন পানর  ওনন চকসুয রমাণ হছ না  আমানের প্েনশর ইনকা সিযনার কো শুনন। 

প্না? ইনকানের আৌঁকা ।চবর প্কানও জাননাছানরর সনে আসল জাননাছানরর হুবহু চমল 

প্নই  না হনল চক প্স সব জাননাছারনক রাগগচনহাচসক বলনন হনব? ইনকা সিযনার 

বছস হাজার ব।নরর প্বচশ নছ প্মানর্ই  

  

আচম চক।ু না বলনলও, ডাম বার্টন একোর উত্তর চেনন কসুর করল না  প্স বলল, 

প্রানেসর কানডাবা, আলনাচমরার গুহা েখন রেম আচবষ্কার হছ, নখনও প্সর্ানক অননক 

তবজ্ঞাচননকরা রাগগচনহাচসক বনল মাননন িানচন  পনর চকন্তু নাৌঁনের িারী অর্তুতন হনন 

হনছচ।ল  

  

এর উত্তনর কনডটাবা চক।ু বনলনচন  চকন্তু চনচন প্ে আমানের এই অচিোনন প্মানর্ই 

সন্তুষ্ট নন প্সকো আৌঁি করনন অসুচবযা হছচন  
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োই প্হাক, আমরা কনডটাবানক অগ্রাহয কনরই কাজ িাচলনছ োব  আজনকর কাজ 

এখাননই প্শে  এবার শহনর প্েরা উচিন  

  

১৮ই আগস্ট, রান বানরার্া 

  

গুহা প্েনক শহনরর প্হানর্নল চেনরচ।  রান সানে নর্াছ  চডনার প্খনছ  নর এনস 

গন দু ণ্টা যনর আমার আজনকর প্নালা ।চবগুনলা খুব মন চেনছ প্েনখচ।  রাকৃচনক 

চজচননসর ।চবর প্িনছও প্েগুনলা সম্পনকট প্বচশ প্ক নূহল হনে প্স হল ওই চহচজচবচজগুনলা 

চননছ  অননকগুনলা চহচজচবচজর ।চব পাশাপাচশ প্রনখ নানের মনযয চক।ু চক।ু চমল লক্ষ 

কনরচ।  এমনকী এ সনেহও মনন জানগ প্ে, হছননা এগুনলা আসনল অক্ষর বা সংখযা  

নাই েচে হছ, না হনল প্না এনের চশচক্ষন অসিয বলনন হছ! অচবচশয এর্া অনুমান 

মাি; আসনল হছননা এগুনলা এইসব আচেম মানুনের কুসংস্কার সংক্রান্ত প্কানও 

সাংনকচনক চিহ্ন  

  

এ চননছ কাল ডামবার্টননর সনে আনলািনা করা েরকার  

  

১৯প্শ আগস্ট, রান এগানরার্া 

  

প্হানর্নলর  নর বনস ডাছচর চলখচ।  আজ প্বায হছ  এনের পরবর্রব আন।, কারণ 

প্কনেনক প্েন গানবাজনা আর হইহল্লার শব্দ প্িনস আসন।  চমচনর্ পাৌঁনিক আনগ একর্া 

মৃদু িূচমকম্প হনছ প্গল  একর্া বে িূচমকনম্পর পর চক।ুচেন যনর মানঝ মানঝ অল্প 

ঝাৌঁকুচনর বযাপারর্া অস্বািাচবক নছ  

  

আজনকর প্রামাঞ্চকর  র্নার পর প্বশ ক্লান্ত প্বায করচ।; চকন্তু নাও এইনবলা 

বযাপারর্া চলনখ প্েলা িাল  আনগই বনল রাচখ-রহসয আরও েশগুণ প্বনে প্গন।  আর 

নার সনে একর্া আননের কারণ প্েখা চেনছন।, প্ের্া ডামবার্টননর মননা জাৌঁেনরল 

আনমচরকাননকও প্বশ িাচবনছ নুনলন।  
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আনগই বনলচ।, প্কািাবাম্বা প্েনক গুহার্া রাছ একনশা চিশ মাইল েূনর  রাস্তা িাল 

োকনল এ পে চনন  ণ্টাছ অচনক্রম করা স্ভবব হন  চকন্তু িূচমকনম্পর েনল রাস্তা অননক 

জাছগাছ প্বশ খারাপ হনছ আন।, েনল িার  ণ্টার কনম চজনপ োওছা োছ না  োর্নলর 

মুনখ এনস চজপ প্েনক প্ননম বাচক পের্া (েশ চমচননর্র মননা) পাের চডচিনছ প্হৌঁনর্ প্েনন 

হছ  

  

এই কারনণ আমরা চি ক কনরচ।লাম প্ে প্িার ।াৌঁর্ার মনযয আমানের অচিোনন 

প্বচরনছ পেনব  

  

প্হানর্ল প্েনক েখন চজপ রওনা চেল, নখন চি ক প্সাছা ।র্া  সূেট নখনও পাহানের 

চপ।নন  আচজ সনে আমরা একচর্ স্থানীছ েযাচনশ প্লাকনক চননছচ।লাম-নাম প্পনরা  

উনেশয চ।ল  আমরা েখন গুহার চিননর  ুকব, নখন প্স বাইনর প্েনক পাহারা প্েনব  

কারণ চক।ু চজচনসপি খাবারোবার ইনযাচে বাইনর রাখনল আমানের িলানেরা আরও 

সহজ হনন পারনব  আমরা চক।ু না বলাননও প্েখলাম প্পনরা নার সনে একচর্ বেুক 

চননছ এনগানে  প্কন চজনজ্ঞস করানন প্স বলনল, চসচনওর, এখানকার জেল প্েনক কখন 

প্ে কী প্বনরাছ না বলা োছ না  নাই এর্া আমার আত্মরক্ষার জনযই এননচ।  

  

চিশ মাইল গাচে োবার পর হি াৎ প্খছাল হল প্ে, আমানের চপ।ন চপ।ন আনরকর্া 

গাচে আসন।, এবং প্সর্া প্েন আমানের গাচের্ার নাগাল পাবার জনয প্বশ প্জানরই 

এচগনছ আসন।  চমচনর্ পাৌঁনিনকর মনযযই গাচের্া (নসর্াও একর্া চজচপ) আমানের পানশ 

এনস পেল  গাচের মনযয প্েনক প্েচখ প্রানেসর কনডটাবা হান বাচেনছ আমানের োমনন 

বলন।ন  

  

অগনযা োমলাম, এবং দুজননই গাচে প্েনক রাস্তাছ নামলাম  অনয চজপর্া প্েনক 

কনডটাবা প্ননম আমানের চেনক এচগনছ এল  নার মনযয একর্া েষ্ট উনত্তজনার িাব লক্ষ 

করলাম  
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কনডটাবা আমানের দুজননক গ্ভবীরিানব নমস্কার জাচননছ বলল, আমার ড্রাইিার 

প্নামার ড্রাইিারনক জানন  নার কা। প্েনকই জানলাম প্নামরা প্িানর প্িানর প্বচরনছ 

পেনব  আচম এনসচ। প্নামানের সাবযান কনর চেনন  

  

আমরা দুজননই অবাক  বললাম, কী বযাপানর সাবযান হনন বল।? 

  

কনডটাবা বলল, গুহার উত্তর চেনকর জেলর্া খুব চনরাপে নছ  

  

ডাম বার্টন বলল, কী কনর জাননল? 

  

কনডটাবা বলল, আচম রেম প্েচেন গুহার্া প্েখনন োই, প্সচেন জেলর্াননও 

 ুনকচ।লাম  আমার যারণা হনছচ।ল প্ে, ।চবগুনলা খুব অল্প কচেন আনগ আৌঁকা, এবং 

জেনলর মনযযই প্বায হছ  ।চবর রনির উপাোনগুনলা পাওছা োনব  হছননা প্কানও 

চবনশে গান।র রস প্েনক বা প্কানওরকম পাের জনল  নে রংগুনলা তনচর হনছন।  

  

নার প্কানও হচেস প্পনছচ।নল চক? 

  

না  কারণ, প্বচশ চিননর প্ াকার সাহস হছচন  জেনলর মাচর্নন চক।ু পানছর ।াপ 

প্েনখ িনছ প্বচরনছ এনসচ।লাম  

  

কী রকম পানছর ।াপ? 

  

অচনকাছ জাননাছানরর  প্কানও জানা জন্তুর পানছর ।াপ ওরকম হছ না  

  

ডাম বার্টন প্হনস বলল, চি ক আন।  আমানের সনকট কনর প্েবার জনয প্নামানক 

যনযবাে  চকন্তু আমানের সনে অস্ত্ৰযারী, প্লাক আন।  না ।াো গুহাছ আমানের প্েননই 

হনব  এমন সুনোগ আমরা ।ােনন পারব না  কী বনলা শযােস? 
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আচম মাো প্ননে ডামবার্টননর কোছ সাছ চেনছ বললাম, সাযারণ অস্ত্ৰ ।াোও অনয 

অস্ত্ৰ আন। আমানের কান।  একর্া আস্ত মযামেনক না কনছক প্সনকনডেরর মনযযই শানছস্তা 

করনন পারনব  

  

কনডটাবা বলল, প্বশ  আমার কনটবয আচম কনর প্গলাম, কারণ প্েশর্া আমারই, 

প্নামরা এখানন অচনচে  প্নামানের প্কানও অচনষ্ট হনল আমার উপনর নার খাচনকর্া 

োচে়ি্ব  এনস পেনন পানর প্না! ননব প্নামরা প্নহানই েখন আমার চননেয মাননব না, 

নখন আর আচম কী করনন পাচর বনলা? আচম আচস  প্নামরা বরং এনগাও! 

  

কনডটাবা নাৌঁর চজনপ উনি   উলনর্ামুনখ শহনরর চেনক িনল প্গনলন, আর আমরাও 

আবার রওনা চেলাম গুহার চেনক  

  

চক।ুেূর োবার পর সামননর চসর্ প্েনক প্পনরা হি াৎ আমানের চেনক মুখ  ুচরনছ 

বলল, িূচমকনম্পর চেন প্রানেসর কনডটাবার কী হনছচ।ল  আপনারা শুননন।ন চক? 

  

বললাম, কই না প্না  কী হনছচ।ল? 

  

প্পনরা বলল, প্সচেন চ।ল রচববার  প্রানেসর সকানল উনি  চগজাছ োচেনলন  

চগজার প্গর্ চেনছ  ুকবার সমছ িূচমকম্পর্া শুরু হছ  প্রানেসনরর প্িানখর সামনন সান্তা 

মাচরছা চগজা যূচলসাৎ হনছ োছ, আর রাছ ৩০০ প্লাক পাের িাপা পনে মারা োছ  আর 

েশ প্সনকডের  পনর হনল প্রানেসনররও ওই েশা হন  

  

আমরা বললাম, প্স প্না ওর খুব িাগয িাল বলনন হনব  

  

প্পনরা বলল, না চি ক, চকন্তু ওই  র্নার পর প্েনক প্রানেসনরর মাো মানঝ মানঝ 

চবগনে োছ  আজ প্ে জন্তুর কো বলচ।নলন, মনন হছ প্সর্া এনকবানর মনগো  ও 

জেনল ো জন্তু আন।, না প্বাচলচিছার সব জেনলই আন।  
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আচম আর ডাম বার্টন পরেনরর মুখ িাওছািাওচে়ি করলাম  দুজননরই মনন এক 

যারণা : কনডটাবা িান না প্ে আমরা গুহাছ চগনছ কাজ কচর  অেটাৎ, খুব স্ভববন চনচন 

িাইন।ন প্ে গুহাছ েচে প্কানও আশ্চেট নেয আচবষ্কার করার োনক, না হনল প্সর্া উচনই 

কনরন; আমরা বাইনরর প্লাক এনস নাৌঁর এলাকাছ মানকবচর কনর প্েন তবজ্ঞাচনক 

জগননর বাহবার্া না চনই  তবজ্ঞাচনকনের পরেনরর মনযয এই প্রশানরচশর িাবর্া প্ে 

অস্বািাচবক না প্সর্া আচম জাচন  নবু বলব প্ে সুেূর প্বাচলচিছাছ এনস এ চজচনসর্ার 

সামনন পেনন হনব প্সর্া আশা কচরচন  

  

প্পনরানক বাইনর োৌঁে কচরনছ প্রনখ েখন আমরা গুহার চিননর  ুকলাম নখন রাছ 

সানে েশর্া  আচজ সূেট চক।ুর্া স্নান, কারণ আকাশ পানলা প্মন   াকা  গনকাল গুহার 

চিননর অননকেূর পেটন্ত বাইনরর সূনেটর রচনেচলন আনলাননই পচরষ্কার প্েখা োচেল; 

আজ পঞ্চাশ পা এনগানন না এনগাননই হাননর র্িট জ্বালনন হল  

  

পে প্েখানন সরু হনছ এনসন।, প্সখান প্েনক েোরীচন হামাগুচে চেনন শুরু করলাম  

আজ আরও চক।ু প্বচশ েূর োব  এখানন ।চব প্নই, নাই আনশপানশ প্েখবারও চক।ু প্নই  

আমরা মাচর্র চেনক প্িাখ প্রনখ এনগানন লাগলাম  পাের আশ্চেটরকম মসৃণ, আর 

আলগা পাের প্নই বলনলই িনল  প্বশ প্বাঝা োছ প্ে এখানন আচেম মানুনেরা অননক 

চেন যনর বসবাস কনরচ।ল, আর নানের োনাছাননর েনলই পােনরর এই মসৃণনা  

  

গনকাল প্ে পেটন্ত এনসচ।লাম, নার প্েনক শখাননক হান এচগনছ প্েখলাম সুেে 

আবার িওো হনন আর্ভব কনরন।  চকন্তু এখনও পেটন্ত আর প্কানও ।চবর চিহ্ন প্নই  

ডাম বার্টন বলল, জাননা শযােস—এক একবার মনন হনে প্ে আর এচগনছ লাি প্নই  

চকন্তু গুহার এই প্ে অস্বািাচবক পচরষ্কার িাব, এননই প্েন মনন হছ  চিননর আরও 

প্েখবার চজচনস আন।  
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ডাম বার্টন আমার মননর কোর্াই প্েন রকাশ করল  সচনয, কী আশ্চেট ঝকঝনক 

নকননক এই গুহার চিনরর্া  প্েছানলর চেনক িাইনল মনন হছ প্েন এখানন চনছচমন 

ডাস্টার চেনছ পচরষ্কার করা হছ  

  

সুেে িওো হনছ োওছানন আমরা প্সাজা হনছ হাৌঁর্চ।লাম, এমন সমছ আমার কানন 

একর্া শব্দ এল  ডামবার্টননর কাৌঁনয হান চেনছ ওনক োমনন বললাম  

  

শুননন পাে? 

  

খুচর্ খুৌঁর্ খুৌঁর্ খুৌঁর্ খুৌঁর্ খুচর্…আমার কানন শব্দর্া েষ্ট-চকন্তু ডামবার্টননর েবণশচি 

প্বায হছ  আমার মননা নীক্ষ্ণ নছ  প্স আরও চক।ু এচগনছ প্গল  নারপর প্েনম চেসচেস 

কনর বলল, প্পনছচ।  

  

দুজনন পাশাপাচশ োৌঁচেনছ চক।ুক্ষণ শব্দর্া শুনলাম  মানঝ মানঝ োমন।, ননব 

প্বচশক্ষনণর জনয নছ  

  

মানুে? না অনয চক।ু? বললাম, এচগনছ িনলা  

  

ডাম বার্টন বলল, প্নামার চপস্তল সনে আন।? 

  

আন।  

  

ওর্া কাজ কনর প্না? 

  

প্হনস বললাম, প্নামার ওপর প্না আর পরীক্ষা কনর প্েখনন পাচর না, ননব এরু্কু 

বলনন পাচর প্ে, আমার তনচর প্কানও চজচনস আজ পেটন্ত প্েল কনরচন  

  

ননব িনল  

  

আরও চক।ুেূর এচগনছ একর্া প্মাে  ুনরই দুজনন একসনে েমনক োৌঁচেনছ পেলাম  

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও প্ োচোবোম্বোর গুহো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

আমরা একর্া রীচনমননা বে হল  নরর মনযয এনস পনেচ।  এচেনক ওচেনক র্নিটর 

আনলা প্েনল বুঝনন পারলাম প্সর্া একর্া প্গাল  র, োর ডাছাচমর্ার হনব কম পনক্ষ 

একনশা েুর্, আর প্ের্া উিুনন অন্তন কুচে েুর্  

  

হল নরর প্েওছাল ও ।ান ।চব ও নকশানন চগজচগজ করন।  ।চবর প্িনছ নকশাই 

প্বচশ, আর নানের প্িহারা প্েনখ বুঝনন প্কানওই অসুচবনয হল না প্ে প্সগুনলা অে বা 

েরমুলা জানীছ চক।ু  

  

ডাম বার্টন িাপা গলাছ বলল, চশনল্পর জগৎ প্েনক ক্রনম প্ে চবজ্ঞাননর জগনন এনস 

পনেচ। বনল মনন হনে  এ কানের কীচনট? এসনবর মানন কী? কনবকার করা এসব 

নকশা? 

  

খুর্ খুর্ শব্দর্া প্েনম প্গন।  

  

আচম হান প্েনক র্িটর্া নাচমনছ প্রনখ কাৌঁনযর েচল প্েনক কযানমরা বার করলাম  

ফ্ল্যাশলাইর্ আন।—প্কানও চিন্তা প্নই  প্বশ বুঝনন পারলাম উনত্তজনাছ আমার হান 

কাৌঁপন।  

  

কযানমরা বার কনর সনবমাি দুনর্া ।চব নুনলচ।, এমন সমছ একর্া ক্ষীণ অেি নী্ 

চিৎকার আমানের কানন এল  

  

আওছাজর্া চনিঃসনেনহ আসন। গুহার বাইনর প্েনক  প্পনরার চিৎকার  

  

আর এক মুহুনটও অনপক্ষা না কনর আমরা দুজননই উলনর্াচেনক রওনা চেলাম  

প্হৌঁনর্, প্ে নে, হামাগুচে চেনছ বাইনর প্প ৌঁন।ানন লাগল রাছ কুচে চমচনর্  

  

প্বচরনছ এনস প্েচখ প্পনরা নার জাছগাছ প্নই, েচেও আমানের চজচনসপিগুনলা 

চি কই রনছন।  প্কাোছ প্গল প্লাকর্া? ডাইনন একর্া পােনরর চিচপ  ডাম বার্টন প্ে নে 

নার চপ।ন চেকর্াছ চগনছই একর্া চিৎকার চেল 
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কাম চহছার, শযােস  

  

চগনছ প্েচখ প্পনরা চিন হনছ প্িাখ কপানল নুনল পনে আন।, নার গলাছ একর্া 

গিীর ক্ষন প্েনক রি রু্ইনছ পেন।, আর নার বেুকর্া পনে আন। নার প্েনক িার-পাৌঁি 

হানন েূনর, মাচর্নন  প্পনরার চনষ্পলক প্িানখ আননের িাব আচম প্কানও চেন িুলব না  

ডাম বার্টন নার নাচে যনর বলল, চহ ইজ প্ডড  

  

এর্া বলবারও েরকার চ।ল না  প্েনখই প্বাঝা োচেল প্ে প্পনরার প্েনহ রাণ প্নই  

  

প্পনরার চেক প্েনক এবার েৃচষ্ট প্গল আরও রাছ চবশ হান উত্তর চেনক  মাচর্নন 

খাচনকর্া জাছগা জুনে আনরকর্া লানলর প্।াপ  এচগনছ চগনছ বুঝলাম প্সর্াও হছননা 

রি, চকন্তু মানুনের নছ  রনির কা।াকাচ। প্ে চজচনসর্া পনে আন। প্সর্ানক প্েখনল 

হি াৎ একর্া হানল-।াো ননলাছার মনন হছ  হানন নুনল চননছ প্েচখ প্সর্া যানুর তনচর 

প্কানও চজচনস নছ  

  

ডামবার্টননর হানন প্েওছানন প্স প্ননে প্িনে বলল, এ প্েনক ো অনুমান করচ। প্সর্া 

েচে সচনয হছ না হনল আর আমানের এখানন োকা উচিন নছ  

  

আচম বুঝলাম প্ে আমানের দুজননরই অনুমান এক, চকন্তু নাও প্সর্া সচনয হনন 

পানর বনল চবশ্বাস করচ।লাম না  বললাম, প্েওছানল আৌঁকা প্সই নাম-না-জানা 

জাননাছানরর কো িাচব। চক? 

  

এগজযাক্টচল  প্পনরা জখম হনছও গুচল িাচলনছচ।ল  নার েনল জাননাছারর্াও জখম 

হছ, এবং নার চপি  প্েনক এই কাৌঁর্াচর্ খনস পনে  

  

ডামবার্টননর বছস পঞ্চানশর উপর হনলও প্স রীচনমননা প্জাছান  প্স একাই প্পনরার 

মৃননেহ কাৌঁনয কনর নুনল চনল  আচম বাচক চজচনসপি চনলাম  
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আকানশ প্ম  কনর একর্া েমেনম িাব  

  

কনডটাবা না হনল হছননা চমনেয বনলচন  উত্তনরর এই জেনলর মনযয আরও কন 

অজানা চবিীচেকা লুচকনছ রনছন। প্ক জানন? 

  

  
  

প্পনরার মৃননেহ নার বাচেনন প্প ৌঁন। চেনছ, নার বৃদ্ধ বাবানক সান্ত্বনা ও চক।ু 

র্াকাকচে চেনছ প্হানর্নল েখন চেরচ। নখন চর্পর্প কনর বৃচষ্ট পেনন শুরু কনরন।  

 চেনন নখন প্রনজন। সানর্া  

  

প্হানর্নল  ুনক প্েচখ সামননই একর্া প্সাোছ বনস রনছন।ন প্রানেসর কনডটাবা  

আমানের প্েনখই িরনলাক প্বশ বযস্তিানব উনি  এচগনছ এনলন  

  

োক, প্নামরা না হনল চেনর।া! 

  

ডাম বার্টন বলল, চেনরচ।, ননব সকনল না  

  

নার মানন? 

  

কনডটাবানক  র্নার্া বললাম  

  

সব শুননরু্নন কনডটাবার প্িানখ মুনখ একর্া অদু্ভন িাব প্জনগ উি ল  োর মনযয 

আনক্ষনপর প্িনছ উল্লানসর মািা অননক প্বচশ  িাপা উনত্তজনার সনে প্স বলল, আমার 

কো প্বায হছ প্নামরা চবশ্বাস করচন  চকন্তু এখন বুঝনন পান র। প্না? আচম জাচন ও 

জেনল সব অদু্ভন জাননাছার রনছন।, ো পৃচেবীর অনয প্কাোও প্নই  আর আচম জাচন 

গুহার ।চব সম্পনকট প্নামানের যারণা িুল  ওখানন ইনকা জানীছ প্কানও সিয প্লাক বাস 

করন, আর প্সও খুব প্বচশ চেন আনগ নছ  ।চবর জাননাছারগুনলা প্েনখই প্না প্নামরা 

গুহার বছস অনুমান করচ।নল? চকন্তু এখন বুঝননই পারচ।, ওর মনযয অন্তন এক যরননর 
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জাননাছার এখনও আন।, প্লাপ প্পনছ োছচন  কানজই আমার অনুমান চি ক  প্নামানের 

িালর জনযই বলচ।, এ গুহাছ প্নামরা আর বৃো সমছ নষ্ট প্কানরা না  

  

কনডটাবা কোগুনলা বনল হন হন কনর প্হানর্ল প্েনক প্বচরনছ িনল প্গল  

  

ডাম বার্টন বলল, িছ করন।, ও চননজ একা বাহাদুচর প্নবার জনয েস কনর না 

খবনরর কাগনজ চক।ু বারর্ার কনর বনস  এখনও চক।ুই পচরষ্কারিানব জানা োছচন, অেি 

ও আমানের প্র্ক্কা প্েবার জনয বযস্ত হনছ উনি ন।  

  

আচম বললাম, নাও প্না জানন না প্ে গুহার চিননর আমরা খুৌঁরু্ খুৌঁরু্ শব্দ শুননচ।  না 

হনল প্না ও বনল বসন প্ে এখনও গুহার মনযয প্লাক বাস করন। -।চবগুনলা পঞ্চাশ 

হাজার নছ, পাৌঁি ব।র আনগ আর্কা  

  

আমরা রীচনমননা ক্লান্ত প্বায করচ।লাম-নাই আর সমছ নষ্ট না কনর প্ে োর  নর 

িনল প্গলাম  বৃচষ্টর্া প্বশ প্জানরই প্ননমন।, নার সনে মানঝ মানঝ প্মন র গজটন আর 

চবদুযননর িমক  গরম জনল স্নান কনর, পর পর দু কাপ কচে (এখানকার কচে িারী 

িমৎকার) প্খনছ ক্রনম শরীর ও মননর প্জার চেনর এল  চডনারও  নরই আচননছ প্খলাম  

নারপর বসলাম আমার প্নালা ।চবগুনলা চননছ  উনেশয চহচজচবচজগুনলার রহসয উে ার্ন 

করা  অপচরচিন অক্ষনরর মানন বার করনন আমার জুচে কমই আন।  হারাপ্লাা  আর 

মনহনজাোনরার প্লখার মানন পৃচেবীনন আচমই রেম বার কচর  

  

প্েে  ণ্টা যনর চহচজচবচজগুনলা পরেনরর সনে চমচলনছ একর্া চজচনস আচবষ্কার 

করলাম, প্ের্া নৎক্ষণাৎ ডাম বার্টননক প্োন কনর জানালাম  চিহ্নগুনলা সবই তবজ্ঞাচনক 

েরমুলা, আর নার সনে আমানের আযুচনক েুনগর অননক েরমুলার চমল আন।  

  

ডাম বার্টন পাৌঁি চমচননর্র মনযয আমার  নর এনস আমার কো শুনন যাপ কনর খানর্র 

উপর বনস পনে বলল, চেস ইজ রু্ মাি  সব প্গালমাল হনছ োনে শযােস  এ েরমুলা 
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পঞ্চাশ হাজার ব।র আনগর বনমানুনে বার কনরন।, এর্া চক।ুননই চবশ্বাস করনন পারচ। 

না  

  

আচম বললাম, না হনল? 

  

না হনল আর কী! না হনল ইচনহাস আবার ননুন কনর চলখনন হছ  আচেম মানুে 

সম্বনন্ধ আজ অবচয ো চক।ু জানা প্গন।, নার প্কানওর্াই এই অনের বযাপানরর সনে খাপ 

খাওছাননা োছ না  

  

প্পনরার মৃননেনহর কান।ই প্ে কাৌঁর্ার মননা চজচনসর্া পাওছা চগনছচ।ল প্সর্া আমার 

 নর চননছ এনসচ।লাম  ডাম বার্টন অনযমনস্কিানব প্সর্া হানন নুনল চননছচ।ল  হি াৎ ও 

প্সর্া নানকর সামনন যনর নার গন্ধ শুৌঁকনন লাগল  

  

শযােস! 

  

ডাম্বার্টননর প্িাখ জ্বলজ্বল করন।  

  

শুৌঁনক প্েনখা  

  

আচম কাৌঁর্ার্া হানন চননছ নানক লাগাননই একর্া প্িনা প্িনা গন্ধ প্পলাম  বললাম, 

প্লাাচস্টক  

  

চি ক! প্কানও সনেহ প্নই  খুব িনুর কাচরগচর-চকন্তু এর্া মানুনের হাননই তনচর  

এর্ার সনে প্কানও জাননাছানরর প্কানও সম্পকট প্নই  

  

চকন্তু এর মানন কী? 

  

রশ্নচর্ করা মািই এর অননকগুনলা উত্তর একঝলনক আমার মননর মনযয প্খনল 

প্গল  বললাম, বযাপার গুরুনর  রেম-নপনরা প্কানও জাননাছানরর িনছ মনরচন  নানক 
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মানুে প্মনরন।  খুন কনরন।  নার মানন একর্াই হনন পানর—প্ে খুন কনরন। প্স িাইন। 

না প্ে আমরা গুহার কান। োই  আননাে়িী প্ে প্ক, প্সর্া প্বায হছ েষ্টই প্বাঝা োনে  

  

হুৌঁ! 

  

ডাম বার্টন খার্ প্েনক উনি  পাছিাচর শুরু করল  নারপর বলল, আমানের এখানন 

চর্কনন প্েনব মনন হছ না  

  

চকন্তু এইিানব হার মানব? আমার তবজ্ঞাচনক মনন চবনরানহর িাব প্জনগ উনি চ।ল  

  

ডাম বার্টন বলল, একর্া কাজ করা োছ  

  

কী? 

  

কনডটাবানক বচল, প্ক্রচডর্ প্নবার বযাপানর আমানের প্কানও প্লাি প্নই  আসনল 

প্ের্া েরকার, প্সর্া হল এই আশ্চেট গুহার নেযগুনলা পৃচেবীর প্লাকনক চনিুটলিানব 

জানাননা  সুনরাং কনডটাবা আমানের সনে আসুক  আমরা একসনে অচিোন িালাই  

নার অনুমান েচে িুল হছ, নবু নার নামর্া আমানের সনেই জোননা োকনব  প্লানকর 

প্িানখ আমরা হব একর্া চর্ম  কী মনন হছ? 

  

চকন্তু খুচননক এইিানব েনল র্াননব? 

  

খুননর রমাণ প্না প্নই  অেি এর্া না করনল প্স আমানের কানজ নানানয বাযার সৃচষ্ট 

করনব  আমানের কাজ প্শে প্হাক  নারপর ওর মুনখাশ খুনল প্েওছা োনব  এখন চক।ু 

বলব না  এমনকী, আমরা প্ে বুঝনন প্পনরচ।  কাৌঁর্ার্া প্লাাচস্টনকর, প্সর্াও বলব না  ওনক 

বুঝনন প্েব আমরা ওর বনু্ধ  

  

প্বশ নাই িাল  
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কনডটাবানক প্োন কনর পাওছা প্গল না  এমনকী, নার বাচের প্লানকও জানন না  

প্স প্কাোছ প্গন।  চি ক করলাম কাল সকানল ওর সনে প্োগানোগ করব  আমানের 

এসব কাজ োনন বযেটনা হছ নার জনয ো চক।ু করার েরকার করনন হনব  

  

িছ হনে আকানশর অবস্থা প্েনখ  কালও েচে এমন োনক না হনল আর প্বনরাননা 

হনব  না  ননব ।চব রনছন। রাছ আোইনশা  প্সগুনলা িাল কনর প্েনখই সারাচেন কাচর্নছ 

প্েওছা োনব  

  

২০প্শ আগস্ট 

  

ো িছ প্পনছচ।লাম  নাই হল  আজ সারাচেন প্হানর্নলর  নর বনসই কার্ানন হল  

এখন রান সানে েশর্া  এনক্ষনণ বৃচষ্ট একরু্ যনরন।  

  

ননব  নর বনসও  র্নার প্কানও অিাব  নর্চন  রেমন, আজও সারাচেন কনডটাবার 

প্কানও প্খাৌঁজ পাওছা োছচন  সকাল প্েনক সন্ধযা অবচয অননকবার প্র্চলনোন করা 

হনছন।  ওর বাচের প্লাক প্েখলাম প্বশ চিচন্তন  পাগলানমার বনশ প্বচরনছ চগনছ 

িূচমকনম্পর েনল রাস্তাছ প্ে সব োর্ল হনছন।, নার একর্াছ হছননা পনেচর্নে প্গন।-

এই নানের আশো  

  

এচেনক ডামবার্টননর মাোছ আনরকর্া আশ্চেট যারণা জনেন।  দুপুরনবলা হস্তেন্ত 

হনছ আমার  নর এনস বলল, সবটনাশ! 

  

আচম বললাম, আবার কী হল? 

  

ডাম বার্টন প্সাোনন বনস বলল, এর্া প্নামার মাোছ  ুনকন। চক প্ে, প্েছানলর ওই 

সব সাংনকচনক েরমুলাগুনলা সব আসনল কনডটাবার প্লখা? যনর েচে ।চবর পানশ ওই 

চহচজচবচজগুনলা চলনখ প্স রমাণ করনন িাছ প্ে গুহাবাসী প্লানকরা চবজ্ঞানন অননকেূর 

অগ্রসর হনছচ।ল? এমন একর্া চজচনস  েচে প্স রমাণ করনন পানর, না হনল নার 

খযাচনর্া প্কমন হনব না বুঝনন পার।? 
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সাবাস বনল।! 

  

সচনযই, ডামবার্টননর চিন্তাশচির নাচরে না কনর পারলাম না  ডাম বার্টন বনল 

িলল, কী শছনাচন বুচদ্ধ প্লাকর্ার িাবনন পার? আচম এখানন এনস প্প ৌঁন।াবার রাছ 

েশচেন আনগ গুহার্া আচবষ্কার হনছচ।ল  কনডটাবা অননক সমছ প্পনছন।  গুহানক চননজর 

মননা কনর সাজাননার জনয  এইসব পােনরর েন্ত্রপাচন ও—ই তনচর কচরনছন।–প্েমন 

প্লাাচস্টনকর কাৌঁর্ার্া কচরনছন।  

  

আচম বললাম, েরমুলাগুনলার চপ।নন প্বায হছ চমেযাই সমছ নষ্ট করলাম  চকন্তু–

আমার মনন হি াৎ একর্া খর্কা লাগল-গুহার চিননর খুচর্ খুৌঁর্ শব্দর্া প্কানেনক আসচ।ল? 

  

প্সর্াও প্ে কনডটাবা নছ না কী কনর জাননল? ও েচে প্পনরানক খুন কনর োনক, না 

হনল ও প্সচেন গুহার আনশপানশই চ।ল  হছননা গুহার আনরকর্া মুখ আচবষ্কার কনরন।  

প্সর্া চেনছ  ুনক আমানের িছর্ছ প্েখাননার জনয শব্দর্া করচ।ল  

  

চকন্তু এই সব কনর ও অন্তন আমানক হর্ানন পারনব না  

  

ডাম বার্টন বলল, আমানকও না  কাল েচে বৃচষ্ট োনম না হনল আমরা আবার োব  

  

আলবৎ! আমার অযাচনচস্থছাম বেুনকর কো প্না আর ও জানন না  

  

ডাম বার্টন িনল প্গনল পর বনস বনস িাবনন লাগলাম  কনডটাবা েচে সচনযই এনসব 

কাণ্ড কনর োনক, না হনল বলনন হছ ওর মননা কুর্বুচদ্ধ শছনান তবজ্ঞাচনক আর প্নই  

সচি্েু বলনন কী, ওনক তবজ্ঞাচনক বলনন আর আমার ইনে করন। না  

  

কাল েচে গুহার আরও চিননর চগনছ আর ননুন চক।ু পাওছা না োছ, না হনল আর 

এখানন প্েনক লাি প্নই  আচম প্েনশ চেনর োব  চগচরচডনন অননক কাজ পনে রনছন।  

আর আমার প্বোল চনউর্ননর জননযও মন প্কমন করন।  
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২২প্শ আগস্ট 

  

মানুনের মননর িাণ্ডানর প্ে কন প্কাচর্ প্কাচর্ স্মৃচন জনম োনক, নার চহসাব প্কউ 

প্কানওচেন করনন পানরচন  আর কীিানব প্্ননর চি ক প্কানখানন প্সগুনলা জমা োনক, 

নাও প্কউ জানন না  শুযু এইরু্কুই আমরা জাচন প্ে, প্েমচন বহুকানলর পুরননা কোও 

হি াৎ হি াৎ কারনণ অকারনণ আমানের মনন পনে োছ, প্নমচন আবার প্কানও প্কানও 

 র্না এনকবানর চিরকানলর মননা মন প্েনক মুন। োছ  চকন্তু এক একর্া  র্না োনক 

প্েগুনলা প্কানওচেনও প্িালা োছ না  একরু্ িুপ কনর বনস োকনলই েশ ব।র পনরও 

এসব  র্না প্িানখর সামনন প্িনস ওনি   নার উপর প্স  র্না  েচে কালনকর মননা 

সাং াচনক হছ, না হনল প্সর্া মনন পোর সনে সনে সমস্ত শরীনর একর্া চশহরন অনুিব 

করা োছ  আচম প্ে এখনও প্বৌঁনি আচ। প্সর্াই আশ্চেট, আর প্কান অেৃশয শচি প্ে 

আমানক বার বার এিানব চনচশ্চন মৃনুযর হান প্েনক বাৌঁিাছ নাও জাচন না  

  

কাল ডাছচর প্লখা হছচন, নাই সকাল প্েনকই শুরু কচর  

  

বৃচষ্ট পরশু মাঝরান প্েনকই প্েনম চগনছচ।ল  আমানের চজপ তনচর চ।ল চি ক সমনছ  

আচম আর ডাম বার্টন প্িার ।র্াছ প্হানর্ল প্েনক প্বনরাই  আমানের চজনপর ড্রাইিানরর 

নাম চমগুনছল, প্সও জানন েযাচনশ  গাচে রওনা হবার চক।ু পনরই চমগুনছল বলল, 

কনডটাবার নাচক এখনও পেটন্ত প্কানও প্খাৌঁজ পাওছা োছচন  শুযু এইরু্কু জানা প্গন। প্ে 

প্স প্হৌঁনর্ প্বনরাছচন, চজপ চননছ প্বচরনছন।  আমরা রমাে গুনলাম  না হনল চক আবার 

প্স গুহার চেনকই প্গন। নাচক? গনকালই প্গন।? এই বৃচষ্টর মনযয? 

  

সানে চনন  ণ্টা পর আমানের রনশ্নর উত্তর পাওছা প্গল  কনডটাবার চজপ পাহানের 

োর্নলর সামনন গুহার রাস্তার মুখর্াননই োৌঁচেনছ আন।  প্েনখই প্বাঝা োনে প্ে চজপর্ার 

উপর চেনছ রিুর ঝেঝাপর্া প্গন।  ড্রাইিার প্বায হছ কনডটাবার সনেই প্গন।, কারণ 

গাচে খাচল পনে আন।  
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আমরা আর অনপক্ষা না কনর রওনা চেলাম  চমগুনছল বলল, চসচনওর, আপনারা 

োনবন, এর্া আমার একেম িাল লাগন। না  আচম প্েনাম  আপনানের সনে, চকন্তু 

প্সচেন প্পনরার ো হল, নারপনর মনন বে িছ  ুনকন।  আমার বাচেনন বউ প্।নল 

রনছন।  

  

আমরা দুজননই বললাম, প্নামার প্কানও রনে়িাজন প্নই; প্কানও িছও প্নই  েচে 

চবপনের আশো প্েখ, না হনল আমানের জনয অনপক্ষা না কনর িনল প্েও  ননব চবপে 

চক।ু হনব বনল মনন হছ না  আর দুষ্ট প্লাকনক শানছস্তা করার অস্ত্ৰ আমানের কান। আন।  

  

গুহার মুনখ প্প ন। িারচেনক জনমাননবর প্কানও চিহ্ন প্েখনন প্পলাম না  

অনযচেননর মননাই সব চনঝুম, চনস্তব্ধ  জচমর্া পােুনর, আর জেনলর চেনক  ালু হনছ 

প্গন। বনল রানির বৃচষ্টর জল োৌঁোছচন এখানন  বৃচষ্ট প্ে হনছন। প্সর্া রাছ প্বাঝাই োছ 

না  

  

কনডটাবা চক না হনল গুহার চিননরই রনছন।, না জেনলর চেনক প্গন।? 

  

ডাম বার্টন বলল, বাইনর অনপক্ষা কনর চক চক।ু লাি আন।? 

  

আচম না বনল গুহার চেনক কনছক পা এনগাননই, গুহার মুনখর ডান পানশ বাইনরর 

পােনরর গানছ একর্া োর্নলর চিনর একর্া সাো চজচনস প্েখনন প্পলাম  এচগনছ হান 

 ুচকনছ প্েচখ প্সর্া একর্া িাৌঁজ করা চিচি -কনডটাবার প্লখা  িাৌঁজ খুনল দুজনন একসনে 

প্সর্া পেলাম  নানন প্লখা আন।–  

  

চরছ প্রানেসর ডাম বার্টন ও প্রানেসর শেু, 

প্নামরা আবার এখানন আসনব না জাচন  এ চিচি  প্নামানের হানন পোমািই বুঝনব 

আমার প্কানও চবপে হনছন।, আচম গুহাছ আর্কা পনেচ।  সুনরাং প্নামরা প্ াকার আনগ 

কাজর্া চি ক কর। চক না প্সর্া একরু্ প্িনব চনও  আচম মরনলও, গুহার রহসয প্িে কনরই 

মরব, চকন্তু প্লানকর কান। প্স রহসযর সন্ধান চেনন পারব না  প্নামরা েচে প্বৌঁনি োক, 
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না হনল এই গুহার কো প্নামরা রকাশ করনন পারনব  আমার একান্ত অনুনরায প্ে 

প্নামানের সনে প্েন আমার নামর্াও জচেনছ োনক  

প্পনরার মৃনুযর জনয আচমই োে়িী প্সর্া হছননা বুঝনন প্পনর।  কাৌঁর্ার্া আমারই 

লযাবনরর্চরনন তনচর  ননব জেনল পানছর োগ আচম সচনযই প্েনখচ।লাম, সুনরাং ও 

বযাপানর প্নামরা চনচশ্চন্ত হনল সাং াচনক িুল করনব  

জাচন, ঈশ্বর প্নামানের রক্ষা করনবন  প্নামরা প্না আর আমার মননা পাপী নাও  

ইচন— 

প্পারচেচরও কনডটাবা 

  

এই একচর্ চিচি নন আমানের মননর িাব এনকবানর বেনল প্গল, আর ননুন কনর 

একর্া অজানা আশোছ মনর্া িনর প্গল  চকন্তু কাজ বন্ধ করনল িলনব না  বললাম, 

িনলা চহউনগা, চিননর োই  ো োনক কপানল  

  

চক।ুেূর চগনছই বুঝনন পারলাম  এখানন কনডটাবা এনসচ।ল, কারণ মাচর্নন পনে 

আন। একর্া আযখাওছা কানলা রনির চসগানরর্, প্েমন চসগানরর্ একমাি কনডটাবানকই 

প্খনন প্েনখচ।  চকন্তু এ ।াো মানুনের আর প্কানও চিহ্ন প্িানখ পেল না  পােনরর উপর 

েখন পানছর ।াপা পনে না, নখন আর কী চিহ্নই বা োকনব? 

  

প্সই চবরার্ হল নরর চিনর এনস, এবানর আর না প্েনম প্সাজা চবপরীন চেনকর 

সুেে যনর িলনন লাগলাম  সুেে হনলও, এখানন রাস্তা প্বশ িওো, মাো প্হৌঁর্ কনর 

হাৌঁর্নন হছ না  

  

একর্া আওছাজ কানন আসন।  একর্া মৃদু গজটননর মননা শব্দ  ডাম বার্টনও শুনল 

প্সর্া  গজটননর মনযয বাো কমার বযাপারও লক্ষ করলাম  আসল আওছাজর্া কন প্জানর, 

বা প্সর্া কনেূর প্েনক আসন।, না প্বাঝার প্কানও উপাছ প্নই  ডাম বার্টন বলল, গুহার 

চিনর জাননাছার র্াননাছার প্নই প্না? সচনযই আওছাজর্া িারী অদু্ভন—একবার উি ন।, 

একবার পেন।—অননকর্া প্গািাচনর মননা  
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সামনন সুেের্া ডানচেনক প্বৌঁনক প্গন।  প্মাের্া প্পনরাননই প্েখলাম আনরকর্া বে 

 নর এনস পনেচ।  র্নিটর আনলা এচেক ওচেক প্েনল বুঝলাম এ এক চবচিি  র, 

িাচরচেনক অদু্ভন অজানা েন্ত্রপাচন চেনছ ি াসা, আর প্েওছানল ।চবর বেনল প্কবল অে 

আর জযাচমচনক নকশা আৌঁকা  েন্ত্রপাচনগুনলার প্কানওর্াই কাি বা প্লাহা বা ইোন বা 

আমানের প্িনা প্কানও যানু চেনছ তনচর নছ  এ।াো রনছন। সরু সরু লম্বা লম্বা নানরর 

মননা চজচনস, প্েগুনলা প্েওছানলর গা প্বনছ উনি  এচেক ওচেক প্গন।  প্সগুনলাও প্ে 

কীনসর তনচর প্সর্াও প্েনখ প্বাঝা প্গল না  

  

প্মনঝনন চক।ু আন। চক না প্েখবার জনয র্নিটর আনলার্া নীনির চেনক নামাননই 

একর্া েৃশয প্েনখ আমার রি জল হনছ প্গল  

  

প্েওছানলর কান।ই, নাৌঁর ডান হান চেনছ একর্া নার আৌঁকনে যনর মাচর্নন মুখ 

েুবনে পনে আন।ন প্রানেসর কানডাবা  কনডটাবার চপনি  মাো প্রনখ চিন হনছ মুখ হাৌঁ 

কনর পনে আন। নাৌঁর চজনপর ড্রাইিার, আর ড্রাইিানরর পানছর কান। ডান হানন একচর্ 

বেুক আকনে যনর পনে আন। আনরকচর্ অনিনা প্লাক  চননজননর কারুরই প্েনহ প্ে 

রাণ প্নই  প্স কো আর বনল চেনন হছ না! 

  

আমার মুখ চেনছ আপনা প্েনকই প্বচরনছ এল—ইনলকচিক শক  নারপর বললাম, 

ওনের ।ুনে়িা না, ডাম বার্টন  

  

ডাম বার্টন িাপা গলাছ বলল, প্সর্া বলাই বাহুলয, ননব নাও যনযবাে  আর যনযবাে 

কনডটাবানক, কারণ ওরা েশা না প্েখনল আমরাও হছননা ওই নানর হান চেনছ প্েলনন 

পারনাম  কনডটাবানক বাৌঁিানন চগনছই অনয দুজননও পঞ্চ্ব রাপ্ত হনছন।  কী সাং াচনক 

বযাপার বনলা প্না  

  

আচম বললাম, এ প্েনক একর্া চজচনস রমাণ হনে-েরমুলাগুনলা কনডটাবার প্লখা 

নছ  

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও প্ োচোবোম্বোর গুহো ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 24 

www.bengaliebook.com 
 

 

প্সই মৃদু গজটনর্া এখন আর মৃদু নছ  প্সর্া আসন। আমানের প্বশ কা। প্েনকই  

আচম র্িট হানন এচগনছ প্গলাম, আমার চপ।নন ডাম বার্টন  গজটনর্া প্বনে িনলন।  

  

েন্ত্রপাচন ইনযাচে বাৌঁচিনছ অচন সাবযানন চমচনর্খাননক হাৌঁর্ার পর সামনন আনরকর্া 

েরজা প্েখনন প্পলাম  এবং বুঝলাম প্ে প্স েরজার চপ।নন আনরকচর্  র, এবং প্স  নর 

একচর্ আনলা রনছন।  ডাম বার্টননক বললাম, প্নামার র্িটর্া প্নিাও প্না  

  

দুজননর আনলা প্নিাননই একর্া মৃদু লাল কম্পমান আনলাছ গুহার চিনরর্া িনর 

প্গল  বুঝলাম  রর্াছ আগুন জ্বলন।, এবং গজটনর্াও ওই  র প্েনকই আসন।  

ডামবার্টননর গলা প্পলাম–  

  

প্নামার বেুকর্া তনচর রানখ  

  

বেকুর্া বাচগনছ যনর অচন সন্তপটনণ আমরা দুজনন  নরর মনযয চগনছ  ুকলাম  

রকাণ্ড  র  নার এক প্কানণ একর্া িুচল্লনন আগুন জ্বলন।, নার সামনন চক।ু জন্তুর হাে 

পনে আন।   নরর মাঝখানন একর্া পােনরর প্বচে বা খার্, নানন চিন হনছ শুনছ আন। 

একচর্ রাণী,  ুমন্ত  গজটনর্া আসন। নার নাক প্েনক  

  

আমরা চনিঃশনব্দ এক পা এক পা কনর খানর্র চেনক এচগনছ প্গলাম  

  

রাণীচর্নক মানুে বলনন বানয  নার কপাল  ালু, মাোর িুল প্ননম এনসন। রাছ িুরু 

অবচয  নার প্ি াৌঁর্ দুনর্া পুরু, েুনচন িাপা, কান দুনর্া িযাপর্া আর  াে প্নই বলনলই 

িনল  নার সবনে ।াই রনির প্লানম  াকা  আর মুনখর প্েখানন প্লাম প্নই, প্সখাননর 

িামো অচবশ্বাসয রকম কুৌঁিনকাননা  নার বা হানর্া বুনকর উপর আর অনযর্া খানর্র উপর 

লম্বা কনর রাখা  হান এন লম্বা প্ে আিুনলর ডগা চগনছ প্প ৌঁন।ন।  হাৌঁরু্ অবচয  

  

ডাম বার্টন অস্ফুর্ম্বনর বলল, প্কিমযান! এখনও বাৌঁেনরর অবস্থা প্েনক পুনরাপুচর 

মানুনে প্প ৌঁন।াছচন  
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গলার স্বর েোস্ভবব চনিু কনর আচম জবাব চেলাম, প্কিমযান শুযু প্িহারাননই, 

কারণ আমার চবশ্বাস গুহার মনযয ো চক।ু প্েখচ। সবই এরই কীচনট  

  

ডাম বার্টন হি াৎ কাৌঁনয হান চেনছ বলল, শযােস-ওর্া কী প্লখা আন। পেনন পার।? 

  

ডাম বার্টন প্েছানলর একর্া অংনশ আিুল প্েখাল  বে বে অক্ষনর কী প্েন প্লখা 

রনছন।  অক্ষরগুনলা েরমুলা প্েনকই চিনন চননছচ।লাম, সুনরাং প্লখার মানন বার করনন 

সমছ লাগল না  বললাম, আশ্চেট! 

  

কী? 

  

চলখন।-আর সবাই মনর প্গন।  আচম আচ।  আচম োকব  আচম একা  আচম অননক 

জাচন  আরও জানব  জানার প্শে প্নই  পাের আমার বনু্ধ  পাের শত্রু! 

  

ডাম বার্টন বলল, না হনল বুঝনন পারচ।—এই প্সই রাগগচনহাচসক মানুনেরই 

একজন—প্কানও আশ্চেট উপানছ অেুরন্ত আে়িু প্পনছ প্গন।  

  

হুৌঁ—আর হাজার হাজার ব।র যনর জ্ঞান সঞ্চছ কনর িনলন।  প্কবল প্িহারার্া রনছ 

প্গন। প্সই গুহাবাসী মানুনেরই মনন  …চকন্তু প্শনের দুনর্া কোর কী মানন বুঝনল? 

  

পাের প্ে এর বনু্ধ প্স প্না প্েখননই পাচে  এর  রবাচে আসবাবপি েন্ত্রপাচন সবই 

পােনরর তনচর  চকন্তু শত্রু বলনন কী বুঝন। জাচন না  

  

আমারই মননা ডাম বার্টনও চবস্মনছ রাছ হনবাক হনছ চগনছচ।ল  বলল, গুহাছ োনক, 

নাই চেনরানির নোন সব সমনছ বুঝনন পানর না  হছননা রানি প্জনগ োনক, নাই 

চেনন  ুনমানে  

  

।চব প্নালার সাহস হচেল না-েচে কযানমরার শনব্দ  ুম প্িনি োছ! আমানের মননা 

মানুেনক হি াৎ প্িানখর সামনন প্েখনল কী করনব ও? চকন্তু প্লাির্া সামলাননাও িারী 
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কচি ন হনছ পেচ।ল  নাই ডামবার্টননর হানন বেুকর্া চেনছ কাৌঁনযর েচল প্েনক কযানমরার্া 

বার করব বনল হান  ুচকনছচ।, এমন সমছ নাক ডাকাননার শব্দ ।াচপনছ গুরুগিীর 

 ে োচনর শব্দ প্পলাম  ডাম বার্টন খপ কনর আমার হানর্া যনর বলল, আচেটকুনছক  

  

পরমুহুননটই একর্া িীেণ ঝাৌঁকুচননন গুহার প্িনরর্া োরোর কনর প্কৌঁনপ উি ল  

  

কনছক মুহুননটর জনয কী প্ে করব চক।ু বুঝনন পারলাম না  

  

গুেগুে গুম গুম শব্দর্া প্বনে িনলন।, আর নার সনে ঝাৌঁকুচনও  

  

বেুক! ডাম বার্টন িাপা গলাছ প্িচিনছ উি ল  

  

আচেম মানুের্ার  ুম প্িনি প্স খানর্র উপর উনি  বনসন।  

  

আচম ডামবার্টননর হান প্েনক বেুকর্া চননছও চক।ু করনন পারলাম না  প্কবল 

নেছ হনছ সামননর চেনক প্িনছ রইলাম  

  

প্লাকর্া এখন উনি  োৌঁচেনছ নার প্লামশ িুরুর নলাছ প্কার্নর প্ াকা প্িাখদুনর্া চেনছ 

একেৃচষ্ট আমানের চেনক প্িনছ প্েখন।  প্সাজা হনছ োৌঁোননার েনল বুঝনন পারলাম প্স 

লম্বাছ পাৌঁি েুনর্র প্বচশ নছ  নার কাৌঁযর্া প্গচরলার মননা িওো, আর চপি র্া বছনসর 

েরুন প্বায হছ প্বৌঁনক প্গন।  নার িাহচন প্েনখ বুঝলাম প্স আমানের মননা রাণী এর 

আনগ কখনও প্েনখচন  

  

িূচমকনম্পর  ন  ন ঝাৌঁকুচনর েনল প্লাকর্া প্েন িছ প্পনছন।  একর্া কানর অেি 

ককটশ আওছাজ কনর প্স হান বাচেনছ আমানের চেনক এচগনছ আসনন লাগল  

  

একর্া রিণ্ড শব্দ প্পনছ বুঝলাম গুহার প্েছানল প্কাোছ প্েন োর্ল যরল  আমরা 

আর অনপক্ষা না কনর ঊর্ধ্টশ্বানস  র প্েনক প্বচরনছ এলাম  পরমুহুননটই আচেম মানুনের 

 নরর ।ানর্া র্ধ্নস পনে প্গল  
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কনডটাবা আর নার সহিরনের মৃননেহ পাশ কাচর্নছ প্ে োনন প্ে োনন ডাম বার্টন 

বলল, প্শে কোর্ার মানন বুঝনল প্না? পাের িাপা পনেই ওনক মরনন হল!  

  

ঝাৌঁকুচন োমন। না  কীিানব আমরা বাইনর প্প ৌঁন।ব জাচন না  এখনও হামাগুচে 

প্েওছা বাচক আন।  বে হল রচর্ার কা।াকাচ। এনস প্েচখ সামনন চেননর আনলা প্েখা 

োনে  কীরকম হল? পে প্না একর্াই  িুল পনে এনস পোর প্কানও স্ভবাবনাই প্নই  

  

এচগনছ চগনছ প্েচখ িুচমকনম্প  নরর প্েছানল চবরার্ োর্ল হনছ প্বনরাবার একর্া 

ননুন পে তনচর হনছ চগনছন।  

  

পাের িািার েনল চক।ু আশ্চেট ।চব ও নকশা প্ে চিরকানলর মননা র্ধ্ংস হনছ প্গল, 

প্সর্া আর িাববার সমছ চ।ল না  গুহার ননুন মুখ চেনছ দুজনন প্ে নে িািা পাের 

চডচিনছ বাইনর প্বনরালাম  

  

বরে প্েনখ আবার হচেস প্পনছ প্গলাম  আমানের বাৌঁ চেক যনর িলনন হনব-না 

হনলই গুহার আসল মুখ ও আমানের প্বনরাননার রাস্তাছ প্প ন।ানন পারব  

  

মানঝ রাছ আয চমচননর্র জনয ঝাৌঁকুচন প্েনমচ।ল; আবার গুম গুম শনব্দর সনে 

রিণ্ডনর ঝাৌঁকুচন শুরু হল  

  

চকন্তু িূচমকনম্পর শব্দ ।াোও প্েন আনরকর্া শব্দ পাচে  প্সর্া আসন। আমানের 

ডানচেনকর ওই িে়িংকর জেল প্েনক  শব্দর্া শুনন মনন হছ প্েন অসংখয োমামা একসনে 

বাজন।, আর নার সনে প্েন অজস্র অজানা রাণী একসনে আননে চিৎকার করন।  

  

জেনলর চেনক প্িনছ প্েনম পনেচ।লাম, চকন্তু ডাম বার্টন আমার আচস্তন যনর র্ান 

চেনছ বলল, প্েনমা না! এচগনছ িনলা  
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পে খাচনকর্া সমনল হনছ এনসন। বনল আমরা আমানের প্ে নের মািার্া বাচেনছ 

চেলাম  চকন্তু ডানচেক প্েনক েৃচষ্ট সরানন পারচ।লাম না  কারণ প্সই যুপ যুপাচন আর 

নার সনে প্সই িছাবহ আনটনানের শব্দ ক্রমশ বােচ।ল, এচগনছ আসচ।ল  

  

হি াৎ প্েখনন প্পলাম জাননাছারগুনলানক  জেল প্েনক পাগনলর মননা ।ুনর্ প্বচরনছ 

আসন।  হাজার হাজার জাননাছার  রেম সাচরনন মযামে-আচনকাছ, প্লামশ, 

রাগগচনহাচসক হাচন  চিৎকার করনন করনন হুেমুে কনর এচগনছ আসন।  জেনলর 

বাইনর প্খালা জাছগাছ-অেটাৎ আমানেরই চেনক  

  

এই অদূ্ভন িছাবহ েৃশয প্েনখ আমানের দুজননরই প্েন আর পা সরল না  অেি 

জাননাছারগুনলা এনস পনেন। চনন-িারনশা গনজর মনযয  

  

হি াৎ ডাম বার্টন শুকননা গলাছ চিৎকার কনর বনল উি ল, ওর্া কী?  

  

আচমও প্েখলাম—মযামনের চি ক চপ।ননই এক চকিূন জননাছার-নার গলা লম্বা, 

নানকর উপর চশং আর চপনি র উপর কাৌঁর্ার ঝাে  গুহার প্েছানলর ।চবর জাননাছার!-

লযানজর উপর ির চেনছ কযািারুর মননা লাচেনছ লাচেনছ এচগনছ আসন। রানণর িনছ! 

  

আমার হান পা ি াণ্ডা হনছ এল  হানন আমার অযাচনচস্থছাম বেুক  চকন্তু এই উেত্ত 

পশুনসনার সামনন এ বেুক আর কী? 

  

ডামবার্টননর পা কাৌঁপচ।ল  চেস ইজ চে এডের-বনল প্স যাপ কনর মাচর্নন বনস পেল  

  

আচম এক হযাৌঁিকার্ানন ডাম বার্টননক মাচর্ প্েনক উচি নছ বললাম, পাগনলর মননা 

প্কানরা না-এখনও সমছ আন। পালাননার  

  

মুনখ বলনলও, প্িানখর সামনন প্েখনন পাচে মযামনের সারা একনশা গনজর মনযয 

এনস পনেন।  
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িূচমকনম্পর প্নজ চক।ুর্া কনমচ।ল, এখন আবার রিণ্ড কাৌঁপাচন শুরু হল, আর নার 

সনে বােল জন্তুনের চিৎকার  চপ।নন বাইসননর েল প্েখা চেনছন।  সব চমচলনছ প্স প্ে 

কী িে়িংকর শব্দ না আচম চলনখ প্বাঝানন পারব না  

  

চক।ুেূর প্ে নে আর এনগানন পারলাম না  এ অবস্থাছ বাৌঁিবার আশা পাগলানমা ।াো 

আর চক।ু না  নার প্িনছ বরং হাচনর পানছর নলাছ চপনে োবার আনগ প্সগুনলানক কা। 

প্েনক িাল কনর প্েনখ চনই  এমন সুনোগও এর আনগ প্কানও সিয মানুনের কখনও 

হছচন! 

  

ডাম বার্টন আর আচম দুজননই প্েনম এচগনছ আসা জাননাছানরর েনলর চেনক মুখ 

কনর োৌঁোলাম  আর কনক্ষণ? খুব প্বচশ প্না চবশ প্সনকডের  

  

আবার ননুন কনর রিণ্ড ঝাৌঁকুচন শুরু হল—আর নার সনে সনে জাননাছারনের মনযয 

একর্া অদু্ভন িাঞ্চলয—প্েন নারা হি াৎ বুঝনন পারন। না প্কানচেনক োনব—চেনশহারা 

হনছ এচেক ওচেক করন।—পরেনরর সনে যাক্কা খানে  

  

এরপর প্ে েৃশয প্েখলাম, প্নমন েৃশয আচম আর কখনও প্েচখচন—িচবেযননও প্েখব 

চক না জাচন না  সামননর সাচরর মযামেগুনলার পানছর নলার জচমর্া জেনলর সনে 

সমান্তরাল একর্া লাইনন রাছ মাইলখাননক জাছগা জুনে চিনর দুিাগ হনছ প্গল  নার 

েনল প্ে চবরার্ োর্নলর সৃচষ্ট হল নানন কমপনক্ষ একনশা হাচন, বাইসন আর প্সই নাম-

না-জানা জন্তু হান পা ।ুনে চবকর্ চিৎকার করনন করনন িূগনিট নচলনছ প্গল  আর অনয 

জাননাছারগুনলা এবার ।ুর্নন শুরু করল  উলনর্া চেনক—অেটাৎ আবার প্সই জেনলর 

চেনক  

  

আর আমরা? এই রলছের িূচমকম্পই প্শেকানল আমানের চনচশ্চন মৃনুযর হান 

প্েনক রক্ষা করল  

  

*** 
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গুহার মুখর্ানন এনস প্েখলাম নার চিননর োবার আর প্কানও উপাছ প্নই  ।ান 

র্ধ্নস মুখ বন্ধ হনছ প্গন।  চিননর ো চক।ু চ।ল না প্বায হছ চিরকানলর জনয চনচশ্চহ্ন 

হনছ প্গল  শুযু রনছ প্গল আমার প্নালা ।চবগুনলা  

  

োর্নলর বাইনর এনস প্েচখ চমগুনছল পালাছচন, ননব িনছ রাছ আযমরা হনছ প্গন।  

আমানের প্েনখ আননে জচেনছ যনর কাৌঁনে আর কী! 

  

প্কািাবাম্বা প্েরার পনে ডাম বার্টননক বললাম, বুঝনন পারচ।—আমরাও চি ক বচলচন, 

কনডটাবাও চি ক বনলচন  গুহার্া আচেমই বনর্—প্সখানন আমানের অনুমান চি ক  চকন্তু নার 

চক।ু ।চব প্ে সম্প্রচন আকা—প্সর্াও চি ক  কানজই প্সখানন কনডটাবা িুল কনরচন  

  

ডাম বার্টন মাো প্ননে সাছ চেনছ বলল, পঞ্চাশ হাজার ব।নরর বুনো প্কিমযাননর 

কো প্লানক চবশ্বাস করনব বনল মনন হছ? 

  

আচম প্হনস বললাম, োরা আমানের পুরানণর সহস্রাে়িু মুচনঋচেনের কো চবশ্বাস 

কনর, নারা অন্তন চনশ্চছই করনব! 
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