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মানররা দ্বীরের রহস্য 

  

মানররা দ্বীে, ১২ই মার্চ 

  

এই দ্বীরে পে ৌঁছারনার আরে েত ততন স্প্তারহর ঘটনা স্ূর্চই আমার ডায়রতররত তর্তষিপপ্তাারর্ 

পেণ্ড। হারত যখন স্ময়র পেরয়রতছ তখন পস্গুরোরেই এেটু গুতছরয়র তেরখ রাখতছ। 

  

আতম পয আর্ার এে অতাযারনর দরে তারে েরেতছ, পস্টা পর্াধ হয়র আর র্োর দরোর 

পনই। এই দ্বীরের নাম হয়ররতা এেটা থােরত োরর, োরণ আজ পথরে ততনর া র্ছর 

আরে এখারন মানুরের ো েরেতছে, তেন্তু পস্ নাম স্ায জেরত পে ৌঁছায়রতন। আমরা এটারে 

আোতত মানররা দ্বীে র্রেই র্েতছ। 

  

আমরা দরে আতছ স্র্স্ুদ্ধ োৌঁর্জন। তারমরধয এেজন হে আমার েুররনা র্নু্ধ পজররতম 

স্ন্ডাস্চ—যার উরদযারেই এই অতাযান। এই উরদযারের পোোর েথা র্েরত পেরে তর্ে 

েযারেনর্ারখর েতরর্য়র তদরত হয়র। ইতনও আমারদর দরেরই এেজন। েযাতেফরতনচয়রার 

অতধর্াস্ী, দীঘচোয়র পর্েররায়র  তিমান েুরুে, পে া ছতর্ পতাো। র্য়রস্ েৌঁয়রতাতি  হরত 

র্েে, তেন্তু র্াের্েন তার অরধচে র্য়ররস্র যুর্ার মরতা। েযারেনর্ারখর স্রগে  স্ন্ডারস্চর 

েতরর্য়র পর্  েরয়রে র্ছররর। েত তডরস্ম্বরর নযা নাে তজওগ্রাতফরে েতিোর তরফর পথরে 

েযারেনর্াখ তেরয়রতছে উত্তর-েতিম আতিোর েরয়রেতট  হরর তেছু স্থানীয়র উৎস্রর্র ছতর্ 

তুেরত। পমাররকার আোতদর  হরর এরস্ এে আিযচ ঘটনা ঘরট। আোতদর স্মু্রততীররর 

 হর, পস্খারন অরনে পজরের র্াস্। েযারেনর্াখ পজরেোোয়র তেরয়রতছে পস্খানোর 

র্াতস্ন্দারদর স্রগে  আোে েরর তারদর ছতর্ তুেরত। এেতট পজরের র্াতেরত ঢুরে তার 

পর্াখ েরে মাতেরের র্ছরততরনরের এেতট পছরের উের। পছরেতট হারত এেটা তছতেআটা 

পর্াতে তনরয়র পখো েররছ। পর্াতরের তাতরর োেজ পদখরত পেরয়র েযারেনর্ারখর 

পে তূহে হয়র। পস্ পছরেতটর হাত পথরে পর্াতে তনরয়র পদরখ তার তছতে তস্ে েরর র্ন্ধ েরা 

এর্ং তাতররর োেজটা হে ইংরাতজরত পেখা এেটা তর্তি। হারতর পেখার ধাৌঁর্ পথরে মরন 

হয়র। পস্ তর্তি র্হুোরের েুররনা। পছরেতটর র্যােরে তজরেস্ েরর েযারেনর্াখ জারন পয 
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ওই পর্াতে নাতে তার িােুরদাদার আমে পথরে তারদর র্াতেরত আরছ। পজরেরা জারত 

মুস্েমান, আরতর্ াাোয়র েথা র্রে, তাই পর্াতে পথরে তর্তি র্ার েরর েোর পোনও 

প্রশ্ন ওরিতন। 

  

পস্ই তর্তি েযারেনর্াখ পর্াতে পথরে র্ার েরর েরে এর্ং েোর অল্পতদরনর মরধযই তার 

োজ পস্রর র্রে যায়র েন্ডরন। পস্খারন স্ন্ডারস্চর স্রগে  পদখা েরর তর্তিটা তারে পদখায়র। 

পেনতস্রে পেখা মাি েরয়রে োইরনর তর্তি। পস্টার র্াংো েররে এই দাৌঁোয়র–  

  

েযাতটতর্উড ৩৩° ইস্ট–েতগে তর্উড ৩৩৭ নথচ ১৩ 

তডরস্ম্বর ১৬২২ 

এই অজানা দ্বীরে আমরা এমন এে আিযচ উতিরদর স্ন্ধান পেরয়রতছ। যার অমতততুেয 

গুণ মানুরের জীর্রন বর্প্লতর্ে েতরর্তচন আনরত স্ষিপম। এই স্ংর্াদ প্রর্াররর জনয 

ব্র্যান্ডরনর তনরেধ স্রেও এ তর্তি আতম পর্াতরে ারর স্মুর্রতর জরে াাতস্রয়র তদতি। 

ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডন এখন এই দ্বীরের অধীশ্বর। অতএর্ এই তর্তি েরে পোনও দে যতদ 

এই উতিদ স্ংগ্ররহর উরের য এখারন আরস্, তারা পযন ব্র্যান্ডরনর স্রগে  পমাোতর্োর জনয 

প্রস্তুত হরয়র আরস্। আতম তনরজ ব্র্যান্ডরনর হারতর ত োর হরত র্রেতছ। 

পহেটর মানররা 

  

স্ন্ডাস্চ তর্তিটা পেরয়র প্রথরমই পয োজটা েরর, পস্টা হে েন্ডরনর পন তর্াারের আতেরস্ 

তেরয়র ১৬২১-২২ স্ারে আটোতিে মহাস্ােরর পোনও জাহাজ েুতর্ হরয়রতছে তে না পস্ 

তর্েরয়র অনুস্ন্ধান েরা। স্মু্রতযািা স্ংক্রান্ত অতত প্রার্ীন দতেেও রাখা থারে পন তর্াারে। 

১৬২২ স্ারের ততনতট জাহাজ েুতর্র মরধয এেতটর যািী-তাতেোয়র ডাাঃ পহেটর মানররার 

নাম োওয়রা যায়র। এই জাহাজতট— নাম েংেুরয়রস্ট—তজব্র্ােটার পথরে যাতিে আটোতটিকে 

মহাস্ােরর অর্তস্থত াাতজচন দ্বীেেুরে। র্ারমুডার োছাোতছ এরস্ জাহাজেুতর্ হয়র। োরণ 

জানা যায়রতন। পন তর্াারের তররোরটচ র্েরছ পেউ র্াৌঁরর্তন; তেন্তু পহেটর মানররা পয 

পর্ৌঁরর্তছে তার প্রমাণ এখন োওয়রা যারি। তরর্ মানররার তর্তিরত পয ব্র্যান্ডন র্যতিতটর 

উরিখ োওয়রা যারি, এই নারম পোনও যািী েংেুরয়রস্ট জাহারজ তছে না। স্ন্ডাস্চ 
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অনুস্ন্ধান েরর জারন পয, স্প্তদ   তাব্দীর পোোর তদরে পগ্রে ব্র্যান্ডন নারম এে র্ধচেচ 

জেদস্ুয তছে। ব্র্যান্ডরনর নাতে এেটা পর্াখ তছে না; তার জায়রোয়র তছে এেতট েহ্বর। 

পস্ই োররণ তার নাম হরয়র তেরয়রতছে ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডন। পস্ানার পোরা এই ব্র্যান্ডন নাতে 

এে হাজারররও পর্ত  মানুে খুন েররতছে। জামাইো দ্বীে পস্ই স্মরয়র তছে ইংরাজ 

জেদস্ুযরদর এেটা প্রধান আস্তানা। এমন হরত োরর পয, েংেুরয়রস্ট জাহাজ ব্র্যান্ডরনর 

দস্ুয-জাহারজর ের্রে েরে এর্ং তার ফররেই ধ্বংস্ হয়র। মানররা পয পর্ৌঁরর্রছ তার এেটা 

োরণ হয়ররতা এই পয, ব্র্যান্ডনই তারে র্াৌঁতর্রয়ররছ। এটা াুেরে র্েরর্ না পয মানররা তছে 

ডািার। দস্ুয-জাহারজ তখনোর তদরন এেজন াাে ডািাররর েদর তছে খুর্ পর্ত । 

পস্োরে স্মু্রতযািায়র স্কাতাচ, পেেযাগ্রা, পর্তররর্তর ইতযাতদ র্যারাম জাহারজ এের্ার পদখা 

তদরে নাতর্েরদর র্াৌঁর্র্ার আ া প্রায়র থােত না র্েরেই র্রে। তাই এেজন াাে 

ডািার— তযতন এইস্র্ র্যারারমর তর্তেৎস্া েররত োররর্ন এর্ং প্ররয াজরন অরপাের্ার 

েররত োররর্নরস্ যুরে তছে স্মু্রতযািার এেতট অেতরহাযচ অগে । পহক্টর পমানররা তনিয়রই 

এর র্যততক্রম তছরেন না। তরর্ মানররা আর ব্র্যান্ডন প েোরে এই অজানা দ্বীরে েীাারর্ 

হাতজর হয়র তার পোনও উত্তর োওয়রা যায়রতন। 

  

পমাটেথা, এই স্র্ তথয পজরন স্ন্ডারস্চর পরখ র্ারে স্ারে ততনর া র্ছর পেতররয়র পেরেও 

পস্ এের্ার এই অজানা দ্বীরে োতে পদরর্। আমারে এ র্যাোরর পেখামাি আতম অতাযারন 

পযাে তদরত রাতজ হরয়র স্াততদরনর মরধয েন্ডরন র্রে আতস্। এরস্ পদতখ, যািার আরয াজন 

প্রায়র স্মূ্পণচ। েযারেনর্াখ অতর্ত য প্রথরমই জাতনরয়র পররখতছে পয, অতাযান হরে পস্ তারত 

পযাে পদরর্। তার স্রগে  েথা র্রে রু্ঝোম। পস্ পটতেতা রনর জনয ছতর্ তুরে অরনে 

েয়রস্া পরাজোররর স্বপ্ন পদখরছ। 

  

দরের র্তুথচ র্যতি হরেন এেজন জাোতন বর্োতনে। এর নাম তহরদতর্ স্ুমা। এনার 

অরনে গুরণর এেতটর েতরর্য়র আমার স্ামরনই স্মু্রততরট তর্রাজমান। এতট এেতট 

পজাৌঁটর্াতেত স্মু্রতযান। নাম স্ুমাক্রাফুরট। এ পয েী আিেচ তজতনস্ তা আমরা এই 

পদেহাজার মাইে স্মু্রতেরথ এরস্ই রু্রঝতছ। নানান প্রততেূে অর্স্থার মরধয েরেও এই 
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স্ুমাক্রাফরট আমারদর এেতটর্াররর জনযও অস্ুতর্ধায়র পফররেতন। এই পন োর তডমনরট্রেশ ন 

তদরতই স্ুমা েন্ডরন এরস্তছরেন, আর তখনই স্ন্ডারস্চর স্রগে  আোে হয়র। স্ুমা শুধু এই 

পজাৌঁটরর্ারটর জনে নন। তাৌঁর বততর আরও অরনে পছাটখারটা যন্ত্রোতত তততন স্রগে  

এরনরছন যা তাৌঁর মরত আমারদর অতাযারন স্াহাযয েররর্। তা ছাো স্ুমা এেজন প্রথম 

পেণীর জীর্-রাস্ায়রতনে। স্র্ প রে আরও এেতট তর্র ে গুরণর েথা না র্েরে স্ুমার 

েতরর্য়র স্মূ্পণচ হরর্ না : এনার মরতা েতরোতট তফরটফরট মানুে আতম আর তদ্বতীয়র পদতখতন। 

এৌঁরে পয পোনও স্ময়র পদখরেই মরন হরর্ ইতন রু্তঝ তাৌঁর তনরজর  হর ওস্াোরতই 

ররয়ররছন, এর্ং এই মুহূরতচ তব্র্ফররেস্তট হারত েরর আতেরস্ রওনা পদরর্ন। 

  

েঞ্চম র্যতিতটর নাম র্োর আরে তততন েীাারর্ দোুি হরেন পস্টা র্তে। 

  

স্ন্ডাস্চ এই অতাযারনর তস্দ্ধান্ত তনরয়রই েন্ডরনর স্মস্ত োেরজ তর্োেন তদরয়র দরে পযাে 

পদর্ার জনয পোে আহ্বান েরর। পযােযতা তহরস্রর্ োৌঁর্তট  তচ পদওয়রা হরয়রতছে। —এে, 

স্মু্রতযািার েূর্চ অতােতা; র্ই, অন্তত র্তট বর্োতনে অতাযারন অং গ্রহরণর েূর্চ 

অতােতা; ততন, তর্োরনর পয পোনও  াখায়র এেতট উচ্চমারনর তডতগ্র; র্ার, স্ুস্বাস্থয; 

োৌঁর্, অপর্ােনার অতােতা। আমারদর এই োৌঁর্ নম্বর র্যতিতট শুধু প্রথম  তচতট ছাো 

আর পোনওতটই োেন েররত োররনতন। ইতন তর্োনী নন, স্াতহততযে; ইতন বর্োতনে 

অবর্োতনে পোনও অতাযারনই েখনও অং গ্রহণ েররনতন; পের্ে ইস্কুরে থােরত 

এের্ার দরে েরে স্কটেযারন্ডর পর্ন পনতাস্ োহারের ো পর্রয়র পদে হাজার ফুরট 

উরিতছরেন। পর্ন। পনতারস্র উচ্চতা পযখারন প্রায়র স্ারে র্ার হাজার ফুরট, পস্খারন এটারে 

খুর্ র্ে রেম েতততত্ব র্ো র্রে না। তরর্ এৌঁরে দোুি েরার োরণ েী? 

  

োরণ এই পয পডতাড মানররা হে পহেটর মানররার র্ং ধর। আমরা পয েথাটা প্রায়রই 

র্যর্হার েতর, পস্ই পর্ ে েুরুে তেতছরয়র পেরেই পদখা যারর্, পহক্টর মানররর স্রগে  পডতাড 

মানররার স্রাস্তর স্ম্পেচ। পডতাড স্ন্ডারস্চর তর্োেন পদরখ পস্াজা তার র্াতেরত এরস্ 

তারে অনুররাধ েরর এই অতাযারন তারে স্রগে  পনর্ার জনয। পস্ র্রে পয র্ােিােুদতর 

োরছ পস্ শুরনরছ। প েস্তেয়রররর স্মস্ামতয ে ডাাঃ মনররার েথা। তব্র্তট  পন র্াতহনী যখন 
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স্প্যাতন  আরমযাডারে জেযুরদ্ধ েরাতজত েরর, তখন তব্র্তট রদর পস্নােতত তডউে অফর 

এতফরংহযারমর তনরজর জাহারজ ডািার তছরেন পহক্টর মানররা। তা ছাো ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডন 

এই ঘটনার স্রগে  জতেত পজরন পডতারডর আরও পরাতখ পর্রে যায়র। পস্ পছরেরর্ো পথরে 

জেদস্ুযরদর োতহনী েরে এরস্রছ; এমনেী, ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডনরে তঘররও অরনে েল্প 

তার জানা। এই দ্বীরে যতদ ব্র্যান্ডরনর পোনও তস্ন্দুে পথরে থারে, এর্ং তারত যতদ ধনরত্ন 

োওয়রা যায়র, তা হরে পডতারডর েরষিপ পস্টা হরর্ এে অতর্স্মরণীয়র অযাডরাঞ্চার। এখারন 

র্ো দরোর পয, পডতারডর র্য়রস্ মাি র্াই । 

  

তরুণ পডতাড মানররারে পদরখ তার স্বাস্থয এর্ং েমষিপমতা স্ম্পরেচ স্রন্দহ জােরত র্াধয। 

তার হাত পদখরেই পর্াঝা যায়র, পস্াহাত েেম ছাো আর পোনও হাততয়রার ধররতন। তার 

পর্ারখর উদাস্ দততি, তার মতর্স্বরর েথা র্োর ঢং, তার োৌঁধ অর্তধ পনরম আস্া অতর্নযস্ত 

পস্ানাতে রু্ে, স্র্ই প্রমাণ েরর পয, তার েল্পনার পজার যতই পহাে না পেন, তার 

 ারীতরে র্ে স্ামানযই। তেন্তু এই পডতাডরেই স্ন্ডাস্চ প েেযচন্ত পর্রছ তনরয়ররছ, োরণ 

তার এেটা গুণরে পস্ অগ্রাহয েররত োররতন-ওই পর্াতরের তর্তি যার পেখা তার রি 

র্ইরছ পডতাড মানররার ধমনীরত। 

  

এ ছাোও আররেজন আরছন তদরে, তততন হরেন এেতট শ্বােদ; পডতারডর পোো পগ্রটরডন 

েুেুর ররেট। আমারদর স্েরের মরধয এরই স্বাস্থয পয স্র্রর্রয়র াাে তারত পোনও 

স্রন্দহ পনই। 

  

আমরা আজই স্েরে এখারন এরস্ পে ৌঁরছতছ। তদরন ততনর া মাইে েথ অততক্রম েররও 

েত র্তদরন ডাঙার পোনও তর্হ্ন পদখরত না পেরয়র স্রন্দহ হতিে, আটোতিে মহাস্ােররর 

এ অংর  আরদ  পোনও দ্বীে আরছ তে না। আজ পাারর যখন র্রতর্রন পর্াখ োতেরয়র 

স্ন্ডাস্চ র্েে েুয়রা ার মরধয তদরয়র ডাঙা পদখরত োওয়রা যারি, েযারেনর্াখ তৎষিপণাৎ 

মুতা েযারমরা তনরয়র বততর। আমার অর্াে োতেতছে। এই োররণ পয, স্র্রার্র ডাঙা 

আস্ার অরনে আরেই স্ীোরের দে উরে এরস্ েেচ  েোয়র জাতনরয়র তদরয়র যায়র আস্্ 

াূখরণ্ডর েথা। এর্ারর পদখোম তার র্যততক্রম। 
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এখারন এরস্ রু্ঝতছ, এরত আিযচ হর্ার তেছু পনই, োরণ আজ স্ারাতদন প্রায়র োৌঁর্ 

তেরোতমটার ঘুররও েরয়রেতট পোো এর্ং স্মু্রততরট তেছু োৌঁেো ছাো আর পোনও 

প্রাণীর স্াষিপাৎ োইতন। শুধু তাই নয়র; নতুন ধররনর পোনও উতিদও পর্ারখ েরেতন। এস্র্ 

অঞ্চরে পযমন োছোো ফরেমূে আ া েরা যায়র, তার র্াইরর তেছুই পদতখতন। অতর্ত য 

আজ আমরা দ্বীরের পের্েমাি েতিম অংর র খাতনেটা ঘুরর পদরখতছ। 

  

আমরা েযাম্প পফররেতছ। স্মু্রততরটর োরছই। এটা দ্বীরের দতষিপণ অং । এতদেটায়র 

োছোো তর্র ে পনই; পের্ে র্াতে আর োথর। দ্বীেটাত  আয়রতরন পছাট, এর্ং পমাটামুতট 

স্মতে; তেন্তু মাঝখারনর অং টা–পযটা আমারদর েযাম্প পথরে োৌঁর্-স্ারে োৌঁর্ 

তেরোতমটার দূরর— অরেষিপােতত উৌঁরু্, আর পর্  র্ে র্ে তটোয়র াততচ।  

  

পডতাড পর্  ফুরততচরত আরছ, স্মু্রততরট ররেরটর স্রগে  তার ছুরটাছুতট পদখরতও াাে 

োেরছ। েন্ডরন র্া স্মু্রতযািায়র তার যা পর্হারা পদরখতছ, এখারন এরস্ এই েরয়রে 

ঘটিকারতই পয তার তেছুটা েতরর্তচন হরয়ররছ তারত স্রন্দহ পনই।  

  

পোেমাে েররছ এে েযারেনর্াখ। দ্বীরে েদােচণমাি পস্ এেনাোরে তি টা হাৌঁতর্ তদে, 

আর তার েররই এে েম্প তদরয়র জ্বর। র্ো র্াহুেয আজ ওরে স্রগে  তনরত োতরতন। স্ুমা 

আর ও েযারম্পই তছে। স্ুমা তার যন্ত্রোততগুরোরে র্যর্হাররর উেরযােী েরর রাখরছ। 

আর পস্ইস্রগে  এেতট খুরদ েযার্ররটতরও খাো েররছ। নতুন পোনও উতিদ। যতদ োওয়রা 

যায়র তা হরে তার রাস্ায়রতনে তর্রেেণ প্ররয াজন হরর্।  

  

জ্বর স্রেও েযারেনর্াখ াতর্েযদ্বাণী েরররছ পয, আমরা র্-ততন তদরনর মরধযই এখান 

পথরে োততাতে পোটার্। তার মরত এমন দ্বীে নাতে স্ারা আটোতিে মহাস্ােরর 

ছোরনা। 
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আতম তেন্তু পহেটর পমানররার তর্তির েথা াুেরত োরতছ না। েযাতটতর্উড-েতগে তর্উড যখন 

তমরেরছ তখন এই দ্বীেই পস্ই তর্তির দ্বীে। এই দ্বীরেই মানররা পস্ই আিযচ উতিরদর 

পেরয়রতছে। 

  

১৩ই মার্চ, র্েুর র্াররাটা 

  

োরেনর্ারখর াতর্েযদ্বাণী ফরেে না। র্-এেতদরনর মরধয এ দ্বীে পছরে যাওয়রার পোনও 

প্রশ্নই উিরত োরর না। র্যাোরটা খুরে র্তে। 

  

আজ স্োরে ঘুম পথরে উরি স্মুর্রত স্নান আর পব্র্েফরাস্ট পস্রর আমরা পর্ররারনার 

আরয াজন েরতছ, এমন স্ময়র পডতাড হিাৎ এরস্ র্েে পস্ ররেটরে তনরয়র এেটু এো 

ঘুরর আস্রত র্ায়র। তার স্াহস্ পয পর্রেরছ, পস্টা োেরেই রু্রঝতছোম। আস্রে 

স্াতহততযে মানুে পতা, তার েরষিপ আমারদর মরতা বর্োতনেরদর স্রগে  ঘুরর পর্োরনা পর্  

েিের। আমরা এরস্তছ। স্র্ তেছু াাে েরর খুৌঁতটরয়র পদখার জনয, আর পস্টার জনয র্াই 

স্ময়র আর বধযচ। পডতাড র্েে, পস্ ওই দূরর তটোগুরোর তদরে তেরয়র পদখরত র্ায়র 

ওগুরোয়র পোনও গুহাটুহা আরছ তে না। তার ধারণা তার মরধয হয়ররতা ব্ল্যােরহাে 

ব্র্যান্ডরনর গুপ্তধন থােরত োরর। আতম যার্। আর আধা ঘটিকায়র পদরখ ঘুরর আস্র্, র্েে 

পডতাড। 

  

আতম তারে রু্তঝরয়র র্েোম পয, এইস্র্ দ্বীরে র্ে জারনায়রার না থােরেও তর্োি স্াে, 

তর্ছু ইতযাতদ থাোর স্ম্ভার্না খুর্ পর্ত । োরজই তার েরষিপ এ েুৌঁ তে পনওয়রার পোনও 

মারন হয়র না। পডতাড তরু্ও মানরত র্ায়র না; র্রে, েযারেনর্ারখর তেস্তে আরছ, পস্টা পস্ 

স্রগে  তনরয়র পনরর্; তা ছাো ররেট আরছ, স্ুতরাং ারয়রর পোনও োরণ পনই। 

  

এই তনরর্াধ র্ােরের পছরেমানুতে পোৌঁ েীাারর্ তনরস্ত েরা যায়র। াার্তছ, এমন স্ময়র 

শুতন–পনা-রনারনারনারনা! 

  

স্ুমা পর্তররয়র এরস্রছ তার েযাম্প পথরে মাথা নােরত নােরত।  
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পনা—পনারনারনারনা! 

  

েী র্যাোর? হাতস্ হাতস্ মুরখর স্রগে  এমন দতঢ় তনরেধাো পর্  মজার োত েতছে। স্ুমা 

হাত পথরে এেটা পছাট যন্ত্রজাতীয়র তজতনস্ র্াতের ওের নাতমরয়র পররখ র্েে, পদয়রার ইজ 

স্ামতথং তর্ে তহয়রার। স্াম তেতাং তথং। ফরাইা েরয়রি পস্রান তেরোতমটারস্ িম 

তহয়রারওই তদরে। 

  

স্ুমা হাত তদরয়র দূরর তটোগুরোর তদরে পদতখরয়র তদে। তারের তার বততর আিযচ যন্ত্রটা 

পদখাে। নাম তদরয়ররছ পটতেেতডচওরস্কাে। এই যরন্ত্রর স্াহারযয র্হু দূররর প্রাণীর হৃৎস্প্ন্দন 

শুনরত োওয়রা যায়র। এর পদ ে দ  তেরোতমটার েযচন্ত। প্রাণী তিে পোনতদরে েতদূরর 

আরছ পস্টা যরন্ত্রর তরতস্াাররর মুখ আর পস্ই স্রগে  এেতট নর্ ঘুতররয়র পর্াঝা যায়র। তদে 

এর্ং দূরত্ব তমরে যাওয়রামাি যরন্ত্রর মরধয শুরু হয়র। হৃৎস্প্ন্দরনর  ব্দ, আর তারস্রগে  

তাে পররখ জ্বেরত তনারত থারে এেটা রতঙন র্াতত। দ  তেরোতমটারর র্াততর রং হয়র 

োঢ় পর্গুতন। প্রাণী োরছ আস্ার স্রগে  স্রগে  রং রামধনুর তনয়রম পমরন নীে স্রু্জ েমো 

ইতযাতদ অততক্রম েরর, যখন প্রাণী এে তেরোতমটার দূররত্ব এরস্ েরে তখন োে হরয়র 

জ্বেরত থারে। পস্ইস্রগে  অতর্ত য হৃৎস্প্ন্দরনর  ব্দও পর্রে যায়র। প্রাণী এে 

তেরোতমটাররর পর্ত  োরছ এরস্ েেরে আর এ যরপ পোনও প্রতততক্রয়রা হয়র না। 

  

এেই জায়রোয়র ররয়ররছ প্রাণীটা, র্েে স্ুমা। অযান্ড আই তথঙ্ক ইট ইজ পোয়রাইট তর্ে। 

  

তর্ে মারন? েত র্ে? আতম তজরেস্ েরোম। 

  

মানুরের পর্রয়র র্ে র্রেই মরন হয়র। প্রাণীর আয়রতন যত র্ে হয়র তার হৃৎস্প্ন্দন তত 

তটরম হয়র। এেজন স্াধারণ মানুরের হাটচতর্ট তমতনরট স্ত্তররর মরতা। এর পদখতছ েঞ্চার র 

এেটু ওেরর। 
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েিে হরত োরর তে? আতম তজরেস্ েরোম। এস্র্ অঞ্চরে েিে থাো অস্বাাাতর্ে 

নয়র। আর অনয যা র্ে জারনায়রার থােরত োরর, পযমন হতরণ র্া র্াৌঁদর, তার হৃৎস্প্ন্দরনর 

পরট মানুরের পর্রয়র অরনে পর্ত  দ্রুত। 

  

পযাারর্ এে জায়রোয়র রু্ে েরর েরে আরছ, তারত েিে হরত োরর, র্েে স্ুমা। তেন্তু 

স্মু্রত পথরে এত দূরর দ্বীরের মাঝখারন তেরয়র পস্-েিে েী েররছ পস্টা এেটা প্রশ্ন র্রট। 

  

স্ন্ডাস্চ অতর্ত য েিরের েথাটা উতেরয়রই তদে। তার তর্শ্বাস্ এটা অনয পোনও প্রাণী, 

এর্ং হয়ররতা দ্বীরের এেমাি র্ে প্রাণী। স্ুতরাং এ অর্স্থায়র পডতাডরে েখনই এো 

পর্ররারত পদওয়রা র্রে না। 

  

আমরা আরও তমতনটখারনে এই  ব্দ আর আরোর পখো পদখার ের স্ুমা স্ুইর্ তটরে 

যন্ত্রটা র্ন্ধ েরর তদে। আতম স্ুমার েতততরত্বর তাতরফর না েরর োরোম না। পগ্রটরডরনর 

মরতা েুেুর মানুরের অরনে আরেই রু্ঝরত োরর োছাোতছর মরধয অনয পোনও প্রাণী 

আরছ তে না; তেন্তু এই যরন্ত্রর োরছ ররেটও ত শু। 

  

আমরা স্েরেই পর্তররয়র েোর জনয বততর, স্মস্যা পের্ে তর্ে েযারেনর্াখরে তনরয়র। 

তার তনরজর স্রগে  আনা নানারেম ওেুধ পখরয়রও পোনও ফরে হয়রতন। তফররর এরস্ ওরে 

এেটা তমরাতেউররের র্তে খাইরয়র পদর্। আমার বততর এই ওেুরধ এে স্তদচ ছাো স্র্ 

অস্ুখই এেতদরনর মরধয পস্রর যায়র। এখন পর্র্ারা তর্ছানায়র শুরয়র ছটফরট েররছ। োরণ 

দ্বীরে প্রাণী আরছ পজরন ওর মরন আ ার স্ঞ্চার হরয়ররছ হয়ররতা পটতেতা ন েযারমরাটা 

এরের্ারর মারি মারা যারর্ না। স্ুমা আজও েযারম্পই থােরর্। আর ঘটিকাখারনে োজ 

েররেই নাতে ওর খুরদ েযার্ররটতরটা বততর হরয়র যারর্।  

  

আমরা ততনজন ররেটরে স্রগে  তনরয়র পর্তররয়র েেোম। োছাোতছর মরধয পোনও 

জারনায়রার এরস্ েেরে ররেটই জানান তদরয়র পদরর্, আর জারনায়রার যতষিপণ না োরছ 

আস্রছ ততষিপণ ারয়রর পোনও োরণ পনই। 
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আমারদর েষিপয তেন্তু দ্বীরের মাঝখারনর ওই তটোগুরো নয়র। ও অঞ্চরে োছোো তর্র ে 

আরছ র্রে মরন হয়র না। আজ আমরা দ্বীরের েুর্ তদেটা ঘুরর পদখর্। স্মুর্রতর উেেূে 

ধরর এতেরয়র তেরয়র োছোো র্ােরত শুরু েররেই উেেূে পছরে জগে রে ঢুের্। আমারদর 

ততনজরনর স্রগে ই অপ ররয়ররছ। স্ন্ডারস্চর োৌঁরধ তার জামান মানতেখার রাইফরে, 

পডতারডর েরেরট েযারেনর্ারখর পর্ররটা অরটামযাতটে, আর আমার পাস্টেরেরট 

অযানাইতহতেন র্া তনতিহ্নাপ। েযারেনর্াখরে আমার এই যরন্ত্রর েথা র্েরত পস্  াতস্রয়র 

পররখরছ পয, ও স্রগে  থােরে পয পোনও জারনায়রারই আস্ুে না পেন, আমার অপতট 

র্যর্হার েরা র্েরর্ না, োরণ পয তজতনস্ তনতিহ্ন হরয়র যারর্ তার ছতর্ পতাো যারর্ না। 

  

হাৌঁটরত হাৌঁটরত তিে হে পয, পেউ যতদ দে পছরে এেটু এতদে ওতদে পযরত র্ায়র, তা 

হরে তারে ঘন ঘন ডাে পছরে পস্ েত দূরর আর পোনতদরে আরছ পস্টা জাতনরয়র তদরত 

হরর্। দে পছরে পর্ত দূর যাওয়রা অর্ যই র্েরর্ না। তনয়রমটা অতর্ত য পডতারডর জনযই, 

োরণ পর্  রু্ঝরত োরতছ পয তার স্বাাাতর্ে উদাস্, অেস্ াার্টা পেরট তেরয়র তার 

জায়রোয়র এেটা ছটফরট াার্ পদখা তদরয়ররছ। এখন পযরেম জায়রো তদরয়র র্রেতছ তারত 

তেছুটা দূরর স্রর পেরেও পর্ারখর আোে হর্ার উোয়র পনই। োরণ র্ে তটো র্া র্ে োছ 

জাতীয়র তেছুই পনই োছাোতছর মরধয। 

  

এেটা েথা মারঝ মারঝ মরন হরি— স্ুমার যন্ত্র পের্ে এেতটমাি প্রাণীর েথা র্েে; 

আরও প্রাণী আরছ তে? যতদ থারে তারা তে স্র্ দ  তেরোতমটাররর পর্ত  দূরর ররয়ররছ? 

পর্াধ হয়র না, োরণ আমার তর্শ্বাস্ দ্বীরের আয়রতন বদরঘচয র্া প্ররস্থ দ  তেরোতমটারও 

নয়র। তদন স্ারতে ঘুররেই এখারন যা তেছু পদখার স্র্ই পদখা হরয়র যারর্। 

  

উেেূে ধরর মাইেখারনে হাৌঁটার ের দত য েতরর্তচন হে। এর্ার স্মুর্রতর ধার পছরে 

দ্বীরের অাযন্তরর ঢুেরত হরর্। এখারন আমারদর র্াৌঁরয়র— অথচাৎ স্মুর্রতর উেরটা তদরে-

প্রথরম পর্ৌঁরট োমোরছর জগে ে; তারের ক্ররম পস্ জগে ে আরও ঘন হরয়র তেরয়ররছ। পস্খারন 

েো, পেৌঁরে, নাররেে ইতযাতদ োরছর ো াোত  আরও র্ে োছও ররয়ররছ। এতদেটায়র 

োথর আর পনই, আর োরয়রর নীরর্ র্াতের র্দরে ররয়ররছ। ঘাস্ আর আোছা।  
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ররেট স্রমট আমরা ততনজরন ঢুেোম জগে রের তাতর। পযটা স্ততযই অর্াে েরর তদরি 

পস্টা হে োতখর ডারের অাার্। এমন তনস্তব্ধ র্ন— তর্র ে েরর েততথর্ীর এই অংর , 

পযখারন োোতুয়রাই োওয়রা যায়র অন্তত আট-দ  রেরমর— আতম আর পদতখতন। তা ছাো 

এস্র্ জগে রে ঘারস্র মরধয তদরয়র স্রীস্তরের র্োরফররারও এেটা  ব্দ প্রায়রই োওয়রা যায়র, 

পযটা এখারন পনই। এ পযন এে অতা প্ত র্ন। োছগুরো পয পর্ৌঁরর্ আরছ, তাও হয়ররতা 

আর পর্ত তদন থােরর্ না। 

  

আরও তমতনটদর ে হাৌঁটার ের জগে েটা এেটু োতো হে, আর তার তেছু েররই এেটা 

পখাো জায়রোয়র এরস্ আমারদর র্ারজনরেই থমরে পথরম পযরত হে। পডতাড এতেরয়র 

তছে, পস্-ই প্রথরম এেটা ায়র ও তর্স্ময়র পম ারনা  ব্দ েরর পথরম পেে। আমরা এতেরয়র 

তেরয়র যা পদখোম তা এই— 

  

জগে রের মাঝখারন পখাো অং টায়র পর্  খাতনেটা জায়রো জুরে ছতেরয়র েরে আরছ 

জারনায়রাররর হাে, খুতে আর োৌঁজরার অং । তার মরধয পর্  েি েরর তর্নরত োরা পোে 

র্রটা হতরণ, পোটা র্াররে তেরতেতট জাতীয়র র্ে স্রীস্তে—স্ম্ভর্ত ইগুয়রানা-আর পর্  

েরয়রে রেরমর র্াৌঁদর। হােগুরো পয র্হুোরের েুররনা পস্টা তারদর অর্স্থা পদখরেই 

পর্াঝা যায়র। 

  

তার মারন এ দ্বীরে এেোরে জারনায়রার তছে, তেন্তু এখন আর পনই। এরা পোে পেে েী 

েরর পস্টা জানার মরতা তথয এখনও আমারদর হারত পনই।  

  

পডতাড তেছুষিপণ তটস্থ হরয়র থাোর ের তার মুখ তদরয়র েথা পর্ররাে।  

  

দযাট মনস্টার!-ওই রাষিপস্ই পখরয়র পফররেরছ এই স্র্ জন্তুজারনায়রার।  

  

রু্ঝরত োরোম স্ুমার যরন্ত্র এই তেছুষিপণ আরেই পয প্রাণীর হাটচতর্ট প ানা পেরছ, 

পডতারডর েল্পনায়র এরই মরধয পস্টা হরয়র পেরছ রাষিপস্! অতর্ত য এগুরো পয পেউ 
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পখরয়ররছ পস্টা াার্র্ার স্ময়র এখনও আরস্তন; স্বাাাতর্ে মততুযও হরত োরর। তেন্তু তর্তা্ 

পেণীর জারনায়রার স্র্ এে জায়রোয়র এরস্ মররর্া পেন? 

  

আমরা এতেরয়র র্েোম। 

  

স্ামরন এেটা পমহেতন োরছর র্ন, তার মরধয তেছু স্ীডার োছও ররয়ররছ, আর 

আর োর  ছতেরয়র আরছ জুই আর জর্া জাতীয়র ফুরেোছ, আর রু্রেনতাতেয়রা োছ। 

পমহেতন োছ আতম অরনে পদরখতছ, তেন্তু এখারন এে এেটার গুতেরত এেটা উজ্জ্বে 

নীরের পছাে পদখতছ পযটা আরে েখনও পদতখতন।  

  

আরও োরছ পযরত রু্ঝোম ররঙর োরণ। রংটা োরছর নয়র, োরছর োরয়র পম মাতছর 

র্ারের মরতা পেরে থাো অজস্ৰ পছাট পছাট ফররের মরতা তজতনরস্র। আর পস্ইস্রগে  েরন্ধর 

েথাটাও র্ো দরোর। এে অতনর্চর্নীয়র পস্ রা পছরয়র আরছ র্রনর এই অং টায়র। েরয়রে 

মুহুরতচর জনয এই উতিরদর আিযচ রং ও েন্ধ আমারদর ততনজনরেই অনে অর্স্থায়র দাৌঁে 

েতররয়র পররখ তদে। পমাহ োটরে ের পছরেমানুে পডতাড উিারস্ পদ রে তেরয়র ফররে হাত 

তদরত যাতিে, আতম আর স্ন্ডাস্চ তারে ধমে তদরয়র তনরস্ত েরোম। তারের স্ন্ডাস্চ 

রর্াররর দস্তানা েরর োরছর োরয়র হাত রু্রোরতই ফরেগুরো ঝুরঝুর েরর আেো হরয়র 

মাতটরত েেরত োেে। আমরা প্লাস্তটরের র্যারে প্রায়র   খারনে ফরে ারর তনরয়র তফররতত 

েথ ধরোম। স্ুমারে তদরয়র অতর্েরম্ব এই ফররের রাস্ায়রতনে তর্রেেণ েরারনা দরোর। 

এ তজতনস্ এর আরে আমরা েখনও পদতখতন। আমার মন র্েরছ এই ফরেই মানররার 

তর্তির পস্ই আিযচ উতিদ। েরােয ী উতিদ পস্টা পর্াঝাই যারি; পমহেতনর োছ পথরে 

রস্ পটরন তনরয়র এই উতিদ জীর্নধারণ েরর। 

  

স্ুমার তমতনরয়রর্ার েযার্ররটতর বততর, পস্ এরমরধযই নীে েুমুররর রাস্ায়রতনে তর্রেেণ 

শুরু েরর তদরয়ররছ। এটা জানরত পেররতছ পয, এই ফরে হারত ধররে পোনও ষিপতত পনই। 

েযারেনর্ারখর তাৌঁরু্রত তেরয়র তারে এেটা ফরে পদতখরয়র এরস্তছ। পস্ পস্টা হারত তনরয়র 

তেছুষিপণ। ঘুতররয়রতফরতররয়র পদরখ এেটা দীঘচশ্বাস্ পফররে োর র পটতর্রে পররখ তদে। রু্ঝরত 
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োরতছ এই ফরে আতর্ষ্কাররর তর্র ে মুহুতচতট পস্ পটতেতা রন তুরে রাখরত োররতন র্রে 

তার আের াস্। আতম তারে এেটা তমরাতেউররের র্তে তদরয়র এরস্তছ। তারে পয েরর 

পহাে র্াঙা েরর তুেরতই হরর্। তনরজর পদর র ওেুধ ছাো তেছুই পখরত র্ায়র না। 

েযারেনর্াখ, তেন্তু এখন পর্েততরে েরে রাতজ হরয়ররছ। 

  

১৩ই মার্চ, রাত নটা 

  

তর্শ্বাস্ ক্ররমই দতঢ় হরি পয আমারদর অতাযান তর্ফরে হরর্ না। এর েতরণতত েী হরর্ 

অনুমান েরা অস্ম্ভর্, তেন্তু পযাারর্ ঘটনার পমাে ঘুররছ তারত মরন হয়র তেছু র্মেপ্রদ 

অতােতা তনরয়র আমরা পদর  তফরররত োরর্। 

  

আজ োরঞ্চ েযারেনর্াখরে শুধু এেটু তর্রেন স্তে পখরত তদোম। তার নাতে পর্  র্র্চে। 

এই র্তদরনর অস্ুরখই তার পর্হারা পদখরে রীততমরতা াার্না হয়র। অথর্ এই অর্স্থারতও 

পস্ জানরত র্াইে পস্ই প্রাণীটার েথা। তার পদখা পেরয়রতছ তে আমরা? পস্ প্রাণী তে আরও 

এতেরয়র এরস্রছ, না পযখারন তছে পস্খারনই আরছ? 

  

পটতেোতডচওরস্কাে যন্ত্র অতর্ত য আোতত র্ন্ধই আরছ। স্ুমা এখন এোগ্রমরন র্াতেরয়র 

এতেরয়র র্রেরছ পস্টা পর্াঝা যারি ওই ফররের রাস্ায়রতনে তর্রেেণ। তার োজ পয 

স্ুষ্ঠুাারর্ এতেরয়র র্রেরছ পস্টা পর্াঝা যারি মারঝ মারঝ তার হুংোর পথরে। আর আর 

স্ন্ডাস্চ উদগ্রীর্ হরয়র পদখতছ স্ুমার েরর্েণা। পয প্রতক্রয়রাটা পর্ারখর স্ামরন ঘটরছ পস্টা 

আমারদর অজানা নয়র। এই ফররে পয ক্ররম ক্ররম স্মস্তরেম তাটাতমরনর অতস্তত্ব প্রো  

োরি, পস্টা পদখরতই োতি। মানররার যুরে তাটাতমন েথাটাই বততর হয়রতন। তর্োন তখন 

ত শু, আর খাদয্রতরর্যর র্র্চা শুরু হরত তখনও আোইর া র্ছর পদতর। 

  

স্ারে ততনরটর স্ময়র পর্য়রার পছরে উরি স্ুমা পের্ে র্তট েথাই র্েে। প্রথরম র্েে 

অযারমতজং, আর তারেরর তার েরেরটর রুমােটারে তস্তে ইতঞ্চ তাতরর ঢুতেরয়র তদরয়র 

র্েে অযান্ড তমস্তটতরয়রাস্। 
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ইততমরধয েযারেনর্াখ পয েখন তার তর্ছানা পছরে উরি আমারদর তেছরন এরস্ 

দাৌঁতেরয়ররছ। পস্টা রু্ঝরতই োতরতন। তার তদরে পর্াখ েেরত পস্ হাত র্াতেরয়র পর্  দতঢ়তার 

স্রগে  আমার হাতটা ধরর ঝাৌঁেুতন তদরয়র র্েে, পগ্রট! পতামার ওেুরধর পোনও তুেনা পনই। 

আতম স্মূ্পণচ স্ুস্থ! 

  

পস্ েী? এই েরয়রে ঘটিকার মরধযই? 

  

পদখরতই পতা োি, পহরস্ র্েে তর্ে েযারেনর্াখ। 

  

আমার ওেুধ পয এমন অস্ম্ভর্ দ্রুত েততরত অস্ুখ স্ারারত োরর পস্টা আতম তনরজও 

জানতাম না। 

  

আর এই নাও— এটা আমার পটতর্রের উের তছে। 

  

পস্ েী! এ পয আমারই ওেুরধর র্তে! 

  

রহস্য স্মাধান হরত স্ময়র োেে না। জ্বররর পঘারর। আমার র্তে না পখরয়র েযারেনর্াখ 

পখরয়ররছ পটতর্রে রাখা পস্ই নীে ফরেতট। আর তারতই এই আিযচ আররােয োা। আর 

ফররের গুণ পয শুধু আররারেযই প্রো  োরি তা নয়র; েযারেনর্ারখর র্াহতনরত এই দীতপ্ত 

এর আরে েখনও পদতখতন। স্ন্ডাস্চ স্ুমারে র্েে, পতামার েরর্েণার আর পোনও 

প্ররয াজন পনই; এখন এই ফরে যত োরা যায়র স্রগে  তনরয়র র্রো পদর  তফররর যাই। এর 

র্াে েরর আমরা স্র্ ডািাতর পোম্পাতনরে পফরে েতররয়র পদর্! 

  

েথাটা স্ন্ডাস্চ রতস্েতা েরর র্েরেও স্ুমা জর্ার্ তদে অতযন্ত োীরাারর্। পস্ র্েে পয 

তারে এখনও েরর্েণা র্াতেরয়র পযরত হরর্। অন্তত আরও এেটা তদন। তাটাতমরনর 

র্াইররও আরও অরনে তেছু ররয়ররছ এই ফররের মরধয, পযগুরোর নাোে ও এখনও 

োয়রতন। 
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েযারেনর্ারখর েীোেীতেরতই স্ুমারে তার োজ র্ন্ধ েরর পটতেেতডচওরস্কােটা র্ােু 

েররত হে। পদখা পেে প্রাণীটা তিে পযখারন তছে পস্খারনই আরছ। র্াট তহজ হাটচতর্ট ইজ 

পলায়রার, র্েে স্ুমা। 

  

পস্ পতা  ব্দ শুরনই রু্ঝরত োরতছ। োে তছে েঞ্চা , আর আজ র্তির র নীরর্। 

  

স্র্চনা ! র্রে উিে েযারেনর্াখ। এ তে মরর যারর্ নাতে? এমন এেটা প্রাণী এই দ্বীরে 

থােরত পতামরা ওই ফররের তেছরন স্ময়র নি েরছ? 

  

ফরে পতা পেরয়রই পেতছ, তর্ে, র্েে স্ন্ডাস্চ। আমরা োেই দ্বীরের মারঝর অং টার তদরে 

যার্। তুতম অস্তহষু্ণ হরয়র না। 

  

েযারেনর্াখ তাও েজেজ েররত েররত তার েযারম্পর তদরে র্রে পেে।  

  

১৪ই মার্চ 

  

আজ আর আমারদর পর্ররারনা হে না। স্ারাতদন ঝে র্ততি র্াজোত। েযারেনর্াখ অেতযা 

তার েযারমরা তদরয়র আমারদরই ছতর্ তুেে, আর পটে পরেডাররর স্াহারযয আমারদর 

স্েরের ইিারতাউ তনে। 

  

র্েুরর োরঞ্চর ের পডতাড আমারদর স্েেরে জেদস্ুযরদর েল্প প ানাে। স্ততয, 

পছরেটার আিযচ স্টে আরছ এই স্র্ েরল্পর। 

  

এেটা র্াঃস্ংর্াদ এই পয, স্ুমা র্েে, ফররে তাটাতমন ছাো আর যাই থাে না পেন, পস্টা 

এই খুরদ েযার্ররটতররত তর্রেেণ েরর র্ার েরা স্ম্ভর্ না। পস্ োজটা পদর  তফররর তেরয়র 

র্ে েযার্ররটতররত েররত হরর্। অতর্ত য আমারদর এখারন আস্ার তেছরন পয প্রধান 

উরে য পস্ পতা স্ফরেই হরয়ররছ। োরজই পদর  তফররর পযরতও আর পর্ত  তদন র্াতে পনই। 

আোতত স্ুমা আমারদর এই ফরে পখরত তর্র ে েরর র্ারণ েরর তদরয়ররছ। এেটা ফররেই 

যতদ েযারেনর্ারখর েতিন র্যারাম এে ঘটিকার মরধয স্াররত োরর তা হরে এই ফররের 
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পতজ পয েী রেম পস্টা পতা পর্াঝাই যারি। স্ুমার মরত এই ফরে পখরে উেোররর স্রগে  

অতনিও হওয়রা তেছুই আিযচ না। তর্স্ময়রের রেম ষুিপধার্ততদ্ধটা অেোর তে না জাতন না, 

তেন্তু েযারেনর্াখ আজ োরঞ্চ এেই ততন তটন হযাম পখরয়র পফররেরছ।  

  

১৫ই মার্চ, স্োে স্াতটা 

  

র্াঃস্ংর্াদ। 

  

েযারেনর্াখ এো পর্তররয়র েরেরছ োউরে তেছু না র্রে। 

  

পডতাড মানররাই খর্রটা তদে আমারদর। পস্ আর েযারেনর্াখ এেই তাৌঁরু্রত ররয়ররছ, 

অনয র্রটার এেটারত আতম আর স্ন্ডাস্চ, আররেটারত তার যন্ত্রোতত স্রমত স্ুমা। পডতাড 

স্ারে ছটায়র ঘুম পারঙ পদরখ েযারেনর্ারখর তর্ছানা খাতে, এর্ং পটতর্রের উের তার 

েযারমরার পয স্রোম তছে পস্গুরোও পনই। তৎষিপণাৎ তাৌঁরু্র র্াইরর এরস্ পডতাড 

র্ারেরয়রে েযারেনর্ারখর নাম ধরর ডাে পদয়র। তেন্তু পোনও স্াো োয়র না। অর্র রে 

তার েুেুর ররেরটর স্াহাযয পনর্ার তস্দ্ধান্ত তনরয়র েযারেনর্ারখর র্াতের র োর  েরে 

থাো রুমােটা তনরয়র ররেটরে প াোয়র। যখন পদরখ পয ররেট পস্ই দূররর তটোগুরোর 

তদরে ধাওয়রা েরররছ, তখন আর্ার তারে পডরে তফরতররয়র আরন। 

  

স্ুমা স্ারারাত োজ েরর স্োরের তদরে ঘুতমরয়র েরেতছে; তারে তুরে খর্রটা পদওয়রা 

হয়র। পস্ তৎষিপণাৎ তার পটতেেতডচওরস্কাে র্ােু েরর হেরদ র্াততর স্প্ন্দন পদতখরয়র প্রমাণ 

েরর তদে পয, েযারেনর্াখ েযাম্প পথরে ততন তেরোতমটার দূরর ররয়ররছ এর্ং ওই 

তটোগুরোর তদরে অগ্রস্র হরি। 

  

আমরা আর োৌঁর্ তমতনরটর মরধযই রওনা পদর্। আজ তদন াাে। আজ র্ার জরনই যার্। 

স্ন্ডারস্চর আরষিপরের প ে পনই; র্ারর্ার র্েরছ, েী েুষিপরণই না পর্েররায়রা পোেটারে 

স্রগে  এরনতছোম। 

  

১৫ই মার্চ, তর্রেে স্ারে োৌঁর্টা 
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এেস্রগে  এতগুরো র্মেপ্রদ ঘটনার স্মারর্র  মাথার মরধযটা পেমন পযন, স্র্ ওেট 

োেট হরয়র যায়র। 

  

আমরা এখন দ্বীরের মতধযখারনর পস্ই প্রস্তরময়র তটো অঞ্চে পথরে েুরর্ প্রায়র র্ 

তেরোতমটার এরস্ স্মুর্রতর ধারর র্াতের উের র্রস্তছ। স্ন্ডাস্চ তার খাতায়র পনাট তেখরছ। 

েন্ডরনর ততনরট বদতনে েতিোর স্রগে  পস্ রু্তির্দ্ধ আমারদর এই অতাযান স্ম্পরেচ 

পেখার জনয। এখারন এরস্ এই প্রথম পস্ খাতা খুেে। 

  

েযারেনর্াখরে োওয়রা যায়রতন; শুধু োওয়রা পেরছ তার েযারমরার র্াক্স  আর পটে 

পরেডার। র্রটারই অর্স্থা পর্  প ার্নীয়র। মুতা েযারমরাটা তার পোমরর স্ট্র্যাে তদরয়র র্াৌঁধা 

থারে; পস্ যতদ পস্ই অোত প্রাণীর ের্রে েরে থারে তা হরে েযারমরা স্রমতই েরেরছ। 

  

পডতাড স্ুমার োছ পথরে তার জাোতন তমতেতে তরাোারটা পর্রয়র তনরয়র েঞ্চা  েজ দূরর 

এেটা প্রস্তরখরণ্ডর উের নুতে োথর পররখ তার তটে েরীষিপা েরর র্রেরছ। রেম পদরখ 

মরন হরি আর তদনততরনে অাযাস্ েররেই তার তন ানা জর্রদস্ত পর্হারা পনরর্। 

  

স্ুমা স্মু্রততরট োয়রর্াতর েররছ। গুরন গুরন র্তি  ো এতদরে, র্তি  ো ওতদরে। আট 

ঘটিকা ভ্রমরণর েরও তার োেরে এেতট াাৌঁজ েরেতন, মাথার এেতট রু্েও এতদে ওতদে 

হয়রতন। 

  

তার োৌঁধ পথরে পয র্ামোর র্যােটা ঝুেরছ, তারত ররয়ররছ তারই বততর এে আিযচ অপ। 

এর নাম স্ুমোন। েম্বায়র এে হাত, পঘাোর র্দরে ররয়ররছ এেটা পর্াতাম, পযটা তটেরে 

গুতের র্দরে পর্তররয়র আরস্ ছুর্ োোরনা এেটা েযােস্ুে, যার তাতরর ররয়ররছ স্ুমারই 

বততর এে মারাত্মে তর্ে। এই েযােস্ুে পয পোনও প্রাণীর পয পোনও অংর  প্ররর্  

েররে ততন পস্রেরন্ডর মরধয মততুয। 

  

এর্ারর আমারদর আিযচ আতর্ষ্কারগুরোর েথা র্তে। প্রথম আতর্ষ্কার হে এই পয এ দ্বীরে 

পয ব্র্যান্ডন ও মানররা ছাো আরও মানুে তছে তার প্রমাণ পেরয়রতছ। এেটা গুহার মরধয 
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ছোরনা তেছু েঙ্কাে, আর পর্  তেছু পেোস্, পর্াতে, ছুতর, োরনর মােতে ইতযাতদ ধাতুর 

ও োরর্র তজতনস্ পথরে। মরন হয়র ব্র্যান্ডরনর জাহারজর স্র্াই এখারন এরস্ আস্তানা 

পেরেতছে। জেদস্ুযরা পয ধররনর তরোয়রার র্া েটেযাস্ র্যর্হার েরত, পস্ রেম 

োটেযাস্ পেরয়রতছ র্াই টা। র্াঃরখর তর্েয়র পোনও তস্ন্দুে োওয়রা যায়রতন। তরর্ এ রেম 

গুহা এ তদেটায়র অরনে আরছ; তার পোনটার মরধয েী ররয়ররছ পে জারন?  

  

আমরা গুহা পথরে পর্তররয়র এরস্ তমতনটদর ে েতরভ্রমরণর েররই ররেরটর েজচন শুরন 

এে জায়রোয়র তেরয়র পদতখ েযারেনর্ারখর েযারমরার র্াক্স  আর পটে পরেডার েরে আরছ। 

মরন হয়র ও তজতনস্ র্রটারে পফররে হােো হরয়র োোরত পর্িা েররতছে। তারেরর পস্ 

রষিপা পেরয়ররছ তে না পস্টা অতর্ত য জানা যায়রতন। ওখারন থােরতই স্ুমারে র্রে 

পটতেেতডচওরস্কাে র্ােু েররতছোম। ফরোফরে যা োওয়রা পেে তা পমারটই আ াপ্রদ নয়র। 

আমারদর পর্না প্রাণী ছাো আর পোনও প্রাণীর হৃৎস্প্ন্দন োওয়রা যায়রতন তরতস্াাররর মুখ 

র্াতরতদরে ঘুতররয়রও। এে যতদ েযারেনর্াখ এে তেরোতমটাররর মরধয পথরে থারে তা 

হরে আোদা েথা; তেন্তু পস্খারন পথরে পস্ েররছটা েী? পস্ তে জখম হপয়র েরে আরছ? 

তার োরছ তেস্তে আরছ; তার এেটা ফরাৌঁো আওয়রাজ েররও পতা পস্ তার অতস্তত্বটা 

জাতনরয়র তদরত োরর। প্রাণীটার হৃৎস্প্ন্দরনর েতত আর্ার েঞ্চার  তফররর পেরছ। আরোর 

রং হেরদ আর স্রু্রজর মাঝামাতঝ; অথচাৎ প্রাণীটা ররয়ররছ। এখান পথরে ততন 

তেরোতমটাররর তেছু পর্ত  দূরর। 

  

েযারেনর্ারখর তজতনস্ন্দুরটা তনরয়র আমরা এখারন র্রে আতস্ তর্োম আর েতফরর জনয। 

এখারন এরস্ই স্ুমা প্রথরম পয তজতনস্টা েরে পস্টা হে েযারেনর্ারখর পতার্োরনা পটে 

পরেডচারটারে র্াতের উের পররখ পস্টারে র্ােু েরা। তদতর্য র্েে। জাোতন তজতনস্ র্রেই 

পর্াধ হয়র স্ুমার মুরখ আত্মতততপ্তর হাতস্। আমরা যন্ত্রটারে তঘরর দাৌঁতেরয়র তর্রেরের েেন্ত 

পরারদ েযারেনর্ারখর েো শুনোম। 

  

তদস্ ইজ তর্ে েযারেনর্াখ। ১৪ই মার্চ, স্োে আটটা দ । আমার এেে অতাযান স্াথচে 

হরয়ররছ। আতম এইমাি প্রাণীতটর পদখা পেরয়রতছ। আমার স্ামরন আন্দাজ েঞ্চা  েজ দূররর 
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গুহাটা পথরে পস্ র্াইরর এরস্তছে। মানুরের পর্রয়র র্ে। মরন হয়র র্তুষ্পদ। যতদও মারঝ 

মারঝ র্ োরয়র ার েরর দাৌঁতেরয়র এতদে ওতদে পদরখ। আতম োরছর আোরে থাোয়র 

আমারে পদখরত োয়রতন। েযারমরায়র পটতেরফরারটা পেনাস্ োোরনার আরেই প্রাণীটা 

আর্ার গুহায়র তফররর যায়র। দূর পথরে পদরখ পতমন ায়রার্হ পোনও জারনায়রার র্রে মরন 

হে না। হাৌঁটার েতত পদরখ মরন হতিে অস্ুস্থ, তেংর্া জরাগ্রস্ত। আতম খুর্ স্ন্তেচরণ গুহার 

তদরে এরোতি।  

  

এইখারনই র্ির্য প ে। 

  

এর্ার আমারদর পফররার স্ময়র হরয়ররছ। োে েী আরছ েোরে পে জারন!  

  

১৬ই মার্চ, স্োে স্ারে ছটা 

  

ায়রার্হ অতােতা। 

  

োে রাত আোইটায়র ররেরটর মুহুমুচহু েজচন আর পস্ইস্রগে  পডতারডর তর্ৎোরর ঘুম পারঙ 

যায়র। র্াইরর পর্তররয়র এরস্ পদতখ ররেট উত্তর তদরে মুখ েরর েজচন েরর র্রেরছ এর্ং 

পস্ইস্রগে  পডতারডর হারত ধরা োোরম প্রর্ণ্ড টান তদরয়র তনরজরে মুি েরার পর্িা েররছ। 

অমার্স্যার রাত, তার উের আোর  পমঘ, োরজই ররেরটর এই অতস্থরতার োরণ জানা 

পেে না। স্ন্ডাস্চ তাৌঁরু্রত ঢুরেতছে। টর্চ আনরত তেন্তু তার আরেই ররেট পডতাডরে টান 

পমরর র্াতের উের পফররে তদরয়র অন্ধোরর ছুতট োোে উত্তর তদে েষিপয েরর। স্ুমা 

ইততমরধয পটতেেতডচওরস্কাে র্ােু েরররছ, তেন্তু তারত পোনও ফরে োওয়রা পেে না। পস্ 

প্রাণী যতদ এরস্ থারে পতা এে তেরোতমটাররর মরধযই ররয়ররছ।  

  

তেছুষিপণ স্র্ তনস্তব্ধ, টর্চ পফররেও তেছু পদখা যারি না, োরণ, এেতট পছাট তটোর তেছরন 

ররেট অদত য হরয়র পেরছ। আমারদরও এতেরয়র তেরয়র অনুস্ন্ধান েরা উতর্ত তে না াার্তছ 

এমন স্ময়র ররেরটর তর্ৎোরর আমারদর রি তহম হরয়র পেে। এ তর্ৎোর আস্ফােন র্া 

আরক্রা  নয়র। এ হে আতচনাদ। 
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এর্ার টরর্চর আরোয়র পদখা পেে ররেট তফররর আস্রছ। পডতাড ছুরট এতেরয়র পেে তার 

তপ্রয়র েুেুররর তদরে। আমরাও ছুটোম তার তেছু তেছু। তেরয়র পদতখ আতচনারদর োরণ 

স্প্ি; ররেরটর তেরি োীর ষিপততর্হ্ন পথরে রি রু্ইরয়র েেরছ। তেন্তু পস্ইস্রগে  এটাও 

জানা পেে পয, প্রাণীতট শুধু জখম েররনতন, তনরজও জখম হরয়ররছন; ররেরটর মুরখ পেরে 

ররয়ররছ তার রি। 

  

ররেরটর ষিপরত পয ওেুধ োতেরয়র পদওয়রা হরয়ররছ তারত পস্ োেরের মরধযই পস্রর উিরর্। 

  

ররেরটর মুরখর রি েরীষিপা েরর স্ুমা জাতনরয়ররছ ররির গ্রুে হে এ। এ গ্রুরের রি 

পযমন মানুরের হয়র, পতমনই অরনে পেণীর র্াৌঁদরররও হয়র। প্রাণীতট পয র্ানর পেণীর 

তারত পোনও স্রন্দহ পনই। আধা ঘটিকা আরে তেরয়র তার োরয়রর ছাে পদরখ এরস্তছ র্াতের 

উের, আমারদর েযাম্প পথরে েঞ্চা  েজ। উত্তরর। োরয়রর ছারের স্ামরন ররয়ররছ মুরিা 

েরা হারতর ছাে। োরয়রর োৌঁর্টা আঙুে, স্াইরজ মানুরের োরয়রর পর্রয়র স্ামানয র্ে। 

  

আজরের অতাযারন এই তহংস্ৰ জীর্তটর স্রগে  পমাোতর্োর জনয প্রস্তুত হরত হরর্। পয 

দ্বীরে এই অমততস্দত  ফরে, পস্ই এেই দ্বীরে এই রাষুিপরস্ র্ানররর তর্াীতেোময়র 

োযচেোে আমারদর স্েরেরই মরন তর্স্ময়র ও আতরঙ্কর স্ঞ্চার েরররছ।  

  

১৭ই মার্চ, রাত নটা 

  

োে স্েরে আমরা তফররর যাতি। মরনর অর্স্থা র্ণচনা েরর োা পনই, োরণ এ ধররনর 

অতােতার েরর স্ুখর্াঃখ তর্স্ময়র ইতযাতদ মামুতে  ব্দ র্যর্হার েরর পস্ র্ণচনা স্ম্ভর্ নয়র। 

আস্রে এটা আতম েষিপ েররতছ পয আমার পোনও অতাযানই স্মূ্পণচ স্ফরে র্া স্মূ্পণচ 

র্যথচ হয়র না; পযমন র্মেপ্রদ োাও হয়র, পতমনই আর্ার অেূরণীয়র ষিপততও হয়র। এর্াররর 

অতাযান স্ম্পরেচ এেটাই স্ততয, েথা র্ো যায়র পয, আমার জীর্রনর অতােতার াাণ্ডার, 

োরনর াাণ্ডার, তর্স্মরয়রর াাণ্ডার—এ স্র্ই আরও েতরেূণচ হরয়ররছ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । মোনফরো দ্বীফের রহসয ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 21 

www.bengaliebook.com 
 

 

োে পযখারন েযারেনর্ারখর েযারমরার র্যাে আর পটে পরেডচার োওয়রা তেরয়রতছে, আজ 

পস্খারন তফররর তেরয়র স্ুমা পটতেেতডচওরস্কাে র্ােু েরর তদে। আজও পের্ে এেতটমাি 

প্রাণীরই হৃৎস্প্ন্দন োওয়রা পেে। যরন্ত্র। স্প্ন্দরনর পরট তমতনরট েঞ্চা , আর র্াততর রং 

েমো। প্রাণী আমারদর েতিমতদরে র্ই েরয়রি র্ার তেরোতমটার দূরর ররয়ররছ। তেন্তু পস্ 

এে জায়রোয়র পথরম পনই, োরণ স্ুমারে র্ার র্ার তরতস্াাররর মুখ পঘারারত হরি। প্রাণীটা 

পয দ্রুতোমী নয়র, পস্টা েযারেনর্ারখর র্ণচনা পথরেই আমরা পজরনতছ, স্ুতরাং পস্ যতদ 

আমারদর তদরে আরস্ও, অন্তত আধা ঘটিকা স্ময়র আমারদর হারত আরছ আররেটু ঘুরর 

পদখার জনয। েযারেনর্াখ পয মরর পেরছ এেথা এখনও তেছুরতই তর্শ্বাস্ েরা যারি না। 

হয়ররতা পস্ পোথাও গুরুতরাারর্ জখম হরয়র েরে আরছ, এর্ং এে তেরোতমটাররর মরধযই 

আরছ র্রে যরন্ত্র তার হৃৎস্প্ন্দন প ানা যারি না। 

  

তেন্তু আমারদর এ আ া তনমচমাারর্ আঘাত পেে দ  তমতনরটর মরধযই। এেটা 

েরয়রনরস্তটয়রা ফুররের পঝারের পেছরন েযারেনর্ারখর মততরদহ আতর্ষ্কার েরে পজররতম 

স্ন্ডাস্চ। পদহ র্েরত েুররা পদহ নয়র; নীরর্র তদরের পর্  তেছুটা অং  পনই। পস্টা পয এই 

রাষুিপরস্। প্রাণীর খারদয েতরণত হরয়ররছ পস্টা স্হরজই অনুমান েরা যায়র। 

  

েযারেনর্ারখর মুতা েযারমরা এখনও তার পোমরর স্ট্র্যাে র্াৌঁধা ররয়ররছ, তার পেনাস্ পারঙ 

রু্রমার, তার স্র্াগে  ষিপততর্ষিপত, তেন্তু তাও পস্টা ররয়ররছ। আিযচ হরয়র পেোম আমারদর 

জাোতন র্নু্ধতটর প্রতততক্রয়রা পদরখ। পম তর্ ইিাররতস্টং তফরল্ম র্রে পস্ েযারমরাটা 

তফরল্মস্রমত খুরে তনে মততরদহ পথরে। আমরা এই র্ীাৎস্ অথর্ েরুণ দত য আর পদখরত 

োরোম না। েযারেনর্াখরে পোর পদর্ার এেটা র্যর্স্থা েররত হরর্, তেন্তু পস্টা এখন 

নয়র; এখন আমারদর এতেরয়র পযরত হরর্। 

  

স্ামরনর ওই গুহাটার েথাই তে র্রেতছে েযারেনর্াখ? এেটা পর্  র্ে তটোর োরয়র 

অন্ধোর েহ্বরটা আমারদর স্েরেরই পর্ারখ েরেরছ। 
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আমরা এতেরয়র পেোম। আমারদর েযাম্প পথরে এই অং টারে পদরখ মরন হয়র পয এখারন 

োথর ছাো আর তেছু পনই, তেন্তু োরছ এরস্ রু্রঝতছ পয, ফরাৌঁরে ফরাৌঁরে োছও আরছ। তরর্ 

এটাও আমরা রু্রঝতছ পয, পস্ই আিযচ ফরে স্ম্ভর্ত দ্বীরের ওই এেতট তর্র ে জায়রোয়র 

ছাো আর পোথাও পনই। 

  

গুহাটার োছাোতছ পে ৌঁরছ পডতাড আমারদর পছরে দ্রুতেরদ এতেরয়র তেরয়র আরেই তার 

তাতরর প্ররর্  েরে। গুহার পোা পডতাড স্ামোরত োরর না। এ েতদরন যতগুরো পছাট 

র্ে গুহা আমারদর েরথ েরেরছ, তার প্ররতযেতটরত পডতাড হারত টর্চ তনরয়র ঢুরে তার 

তাতরটা এের্ার পর্  াাে েরর পদরখ এরস্রছ। এটা অতর্ত য পস্ েরর র্রেরছ গুপ্তধরনর 

আ ায়র। অর্র রে আজরে পয তার আ া েূরণ হরর্ পস্টা তে পস্ তনরজও পারর্তছে? 

  

ইরয া পহা পহা  র্রে পয তর্ৎোরটায়র পস্ তার আতর্ষ্কাররর েথাটা আমারদর জাতনরয়র তদে, 

এটা হে খাৌঁতট জেদস্ুযরদর তর্ৎোর। শুরন মরন হে রু্তঝ র্া পডতারডর পদরহ পমানররার 

নয়র,  ব্র্যান্ডরনর রি র্ইরছ। 

  

তর্ৎোররর োরণটা অতর্ত য এরের্ারর খাৌঁতট। োইরররটর তস্ন্দুরের পর্হারা আমারদর 

স্েরেরই পর্না। তিে পতমনই এেতট স্ুপ্রার্ীন তস্ন্দুে রাখা ররয়ররছ গুহার এে পোরণ। 

র্াইরর পথরে পর্াঝা যায়রতন এ গুহার তাতরটা এত র্ে। এরত অন্তত এের াজন পোরের 

থাোর জায়রো হরয়র যায়র। পর্াঝাই যারি ব্র্যান্ডরনর দাস্ুরা পয স্র্ গুহা র্যর্হার েরররছ, 

তার মরধয এটাই প্রধান। 

  

পডতাড তস্ন্দুরের স্ামরন দাৌঁতেরয়র আরছ র্ন্ধ ডাোটার তদরে এেদততি পর্রয়র। পস্ এতেরয়র 

পেরছ ডাো পখাোর জনয, তেন্তু পোনও অদত য  তি পযন তার হাতর্রটারে োথর েরর 

পররখরছ। s  

  

তর্ৎোর তদরয়র অোন হরয়র পেে। স্ুমা অতর্ত য তৎষিপণাৎ তার ডান হারতর তজচনীর ডোটা 

তদরয়র পডতারডর েোরের তিে মাঝখারন ততনরট পটাো পমরর তৎষিপণাৎ তার োন তফরতররয়র 

তদে। তেন্তু এটা স্বীোর েররতই হরর্ পয পডতারডর মূছাৌঁ যার্ার যরথি োরণ তছে। তার 
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পছরেরর্োর স্াধ আজ েূণচ হরয়ররছ; তস্ন্দুে পর্াঝাই হরয়র ররয়ররছ স্প্তদ   তাব্দীর 

স্প্যাতন  স্বণচমু্রতা; ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডরনর েুতষ্ঠত ধন।  

  

ইততমরধয আররেতট আতর্ষ্কার আমারদর মরধয নতুন েরর র্াঞ্চরেযর স্ততি েরররছ। এতটও 

এেতট পতারগে –যতদও আরেরটার পর্রয়র পছাট। এর োরয়র তামার োরতর অষিপরর এখনও 

পেখা স্প্ি েো যারি–ডাাঃ এইর্ মানররা। 

  

এই পতারগে  খুরে তার তাতর পথরে জীণচ জামাোেে আর তেছু ডািাতরর তজতনস্েি 

ছাো এেতট আিযচ মূেযর্ান তজতনস্ োওয়রা পেে— পহেটর পমানররার ডায়রতর। ডায়রতর 

শুরু হরয়ররছ এই দ্বীরে এরস্ নামার েরতদন পথরে। মানররা েীাারর্ এখারন এরেন পস্ 

খর্রও এই ডায়রতররত আরছ। আমারদর অনুমান এরের্ারর াুে হয়রতন। েংেুরয়রস্ট জাহাজ 

জেদস্ুযরদর হারত েরে জেমগ্ন হয়র। পমানররারে ব্র্যান্ডনই উদ্ধার েরর তার তনরজর 

জাহারজ পতারে। তারের তারা রওনা পদয়র জামাইো। েরথ প্রর্ণ্ড ঝরে েেরত হয়র। 

জাহাজরে। তদেভ্রম হরয়র জাহাজ াুে েরথ র্েরত শুরু েরর। এই স্ময়র নাতর্েরদর মরধয 

র্যারাম পদখা পদয়র। স্াততদন েরর এই অজানা দ্বীরের োরছ এরস্ জাহাজ েুতর্ হয়র। 

ব্র্যার ন্ডন আর মানররা ছাো আরও পততি জন পোে পোনওমরত ডাঙার নাোে পেরয়র 

আত্মরষিপা েরর। যচাোেযান্ড নারম এেজন নাতর্ে ঘটনার্রক্র ওই নীে ফররের স্ন্ধান োয়র। 

যচাোেযান্ড তখন অস্ুস্থ। এই ফরে পখরয়র পস্ এে ঘটিকার মরধয আররােযোা েরর। তারের 

এই ফরে পখরয়র দরের স্েরেরই র্যারাম মযাতজরের মরতা পস্রর যায়র। মানররা এই ফররের 

নাম তদরয়রতছে অযামরব্র্াতজয়রা অথচাৎ অমতত। এই দ্বীরের জারনায়রার আর োতখও এই ফরে 

খায়র তে না পস্ প্রশ্ন মানররার মরন পজরেতছে। পস্ তেখরছ–  

  

আর পোনও জারনায়রার না পহাে, র্াৌঁদর পয খায়র পস্টা আতম রু্রঝতছ তারদর স্বাস্থয ও 

তষিপপ্রতা পদরখ। শুধু তাই না; এখানোর র্াৌঁদরগুরো উতিদজীর্ী নয়র, এরা মাংস্ খায়র। 

আতম এরদর তেরতেতট আর র্যাঙ ধরর পখরত পদরখতছ।  
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মানররার এ েথা র্োর োরণ তার তনরজর েররর েথারতই েতরষ্কার হরি। পস্ স্ুস্থ 

অর্স্থারতই এ ফরে পখরয়র পদরখ তেখরছ–  

  

আতম আজ অমতরতর স্বাদ পেোম। অতর্শ্বাস্য এই ফররের ষুিপধার্ততদ্ধ তি। আজ স্োরে 

আমরা অতযন্ত তততপ্তর স্রগে  হতররণর মাংস্ পখোম। ফরেমূরের অাার্ পনই এখারন, তেন্তু 

তারত ষুিপধা পমরট না। এই আিযচ ফরে তে এই অজানা দ্বীরেই পথরে যারর্? েততথর্ীর 

পোে তে এর েথা জানরত োররর্ না? 

  

এর েরর ইতগে ত আরছ, ডািাররর আর প্ররয াজন পনই পদরখ ব্র্যান্ডন মানররারে স্রার্ার 

পর্িা েররছ। আত্মরষিপার জনয মানররা োতেরয়র োতেরয়র পর্োরি, তেন্তু পস্ রু্ঝরত োররছ 

ব্র্যান্ডরনর হাত পথরে তার তনস্তার পনই। এতদরে খাদযস্মস্যা পদখা তদরত শুরু েরররছ। 

দ্বীরের হতরণ মারা প ে েরর ব্র্যান্ডরনর দাস্ুন্দে োতখ র্াৌঁদর ইতযাতদ ত োর েরর খারি। 

ফরেমূে  ােস্র্তজরত আর োরুর রুতর্ পনই। 

  

স্র্ প রে মনররা পয েথাটা র্রেরছ পস্টা েরে আমারদর মরন এে অিুত াার্ হে। পস্ 

তেখরছ : 

  

আতম পর্াতরে তর্তি োতিরয়র তিে েরোম তে না জাতন না। এই ফরেরে অমতত র্ো উতর্ত 

তে না পস্ তর্েরয়রও আমার মরন স্ং য়র উেতস্থত হরয়ররছ। আতম পর্ারখর স্ামরন পদখরত 

োতি। এই ততন মারস্র মরধয মানুেগুরো স্র্ েশুরত েতরণত হরত র্রেরছ। আতমও তে 

েশুর স্তরর পনরম যাতি? এই পয তর্রোরের জনয পরােমুতি, আর তার স্রগে  এই পয 

অদময ষুিপধা, এটা তে মানুরের েরষিপ মগে েের? 

  

মানররর ডায়রতরটা প ে েরর আমরা স্েরেই মন াার েরর গুহার মরধয র্রস্ আতছ। এমন 

স্ময়র পখয়রাে হে পয এের্ার পটতেেতডওরস্কােটা র্াতেরয়র পদখা উতর্ত।  

  

তস্দ্ধান্ত পনর্ার স্রগে  স্রগে ই যন্ত্র র্ােু েরা হে, তেন্তু পোনও ফরে োওয়রা পেে না। তার 

মারন প্রাণীটা এে তেরোতমটাররর মরধয র্রে এরস্রছ।  
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তিে এই স্ময়র আতমই প্রথম অনুার্ েরোম গুহার তাতরর এেটা েন্ধ পযটা এতষিপণ 

োইতন। আমরা গুহার মুখটারতই র্রস্তছোম। র্াইররর আরোরত মানররর ডায়রতরটা েোর 

স্ুতর্ধা হরর্ র্রে। েন্ধটা তেন্তু আস্রছ গুহার তাতর পথরেই, আর পস্টা ক্ররমই পর্রে 

র্রেরছ। তার মারন গুহার তাতরর তেছন তদরেও এেটা পঢাোর রাস্তা আরছ। অতত 

স্ন্তেচরণ এতেরয়র আস্রছ প্রাণীটা, োরণ োরয়রর  ব্দ োতি না এখনও।  

  

এর্ারর এেটা মতর্  ব্দ। এেটা প্রস্তরখণ্ড স্থানরু্যত হে। েরমুহূরতচ এেটা রি তহম েরা 

হুংোররর স্রগে  অন্ধোর পথরে তনতষিপপ্ত হরয়র এেটা োথররর খণ্ড এরস্ েেে স্ন্ডারস্চর 

মাথায়র। স্ন্ডাস্চ এেটা পোঙাতনর  ব্দ েরর স্ংো হাতররয়র গুহার পমরঝরত েুতটরয়র েেে, 

আর আমারদর অর্াে েরর তদরয়র পডতাড মানররা স্ন্ডারস্চর হাত পথরে েরে যাওয়রা 

পদানো র্ন্দুেটা তুরে তনরয়র পস্ই অন্ধোররর তদে েষিপয েররই ের ের র্রটা গুতে র্াতেরয়র 

তদে। 

  

এর্ারর র্াইরর পথরে আস্া তফররে আরোরত পদখোম প্রাণীটারে, আর শুনোম তার 

মমচরাদী আতচনাদ। পস্ র্ার ো পথরে র্োরয়র উরি দাৌঁতেরয়র র্রটা পোম  হাত র্াতেরয়র 

আমারদর তদরে ধাওয়রা েরর আস্রছ। আতম আমার অযানাইতহতেনটা র্ার েরার আরেই 

এেটা তীক্ষ্ণ ত রস্র মরতা  ব্দ েরর স্ুমাোরনর এেটা তর্োি েযােস্ুে প্রাণীতটর রু্রে 

তেরয়র তর্ধে, আর মুহুরতচর মরধয পস্টা তনজচীর্ অর্স্থায়র তর্ত হরয়র েেে। গুহার পমরঝরত। 

  

এই প্রথম স্ুমারে উরত্ততজত হরত পদখোম। পস্ তর্ৎোর েরর র্রে উিে, ওই ফররের 

তর্র ে গুণটা েী এর্ার রু্রঝ পদরখা  ঙ্কু। আতম রু্রঝতছোম, আর তাই পতামারদর পখরত 

তনরেধ েররতছোম। এই ফরে পয এের্ার খারর্ এে অনাহার র্া অেঘাত মততুয ছাো তার 

আর মরণ পনই। এই প্রাণী এো এই দ্বীরের অনয স্মস্ত প্রাণীরে াষিপণ েরর অর্র রে 

খারদযর অাারর্ মররত র্রস্তছে, েযারেনর্াখরে খাদয তহরস্রর্ পেরয়র তার মরধয আর্ার 

প্রারণর স্ঞ্চার হরয়রতছে। এখন তার তখরদ তর্রোরের জনয তমরট পেরছ! 
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এই র্রে স্ুমা তার র্াৌঁ হারতর ের্তজটা প্রাণীটার তদরে ঘুতররয়র হাতঘতের পর্াতামটা 

তটেরতই ঘতের পেন্দ্ৰস্থে পথরে এেটা তীব্র্ রতি পর্তররয়র প্রাণীটার মুরখর উের েেে। 

  

যারে মতত অর্স্থায়র পদখছ পতামরা, র্েে স্ুমা, তার র্য়রস্ তছে র্ারর রও পর্ত । 

  

ব্ল্যােরহাে ব্র্যান্ডন?–গুহা োৌঁতেরয়র তর্ৎোর েরর উিে। পডতাড মানররা। 

  

স্ন্ডারস্চর োন হরয়ররছ। আমরা র্ারজন পর্রয়র আতছ মতত প্রাণীতটর তদরে। এই দীঘচোয়র 

পোম  জারনায়রাররে আর মানুে র্রে পর্নার উোয়র পনই, তেন্তু এর ডান পর্ারখর জায়রোয়র 

পয োীর েতচটা স্ুমার টরর্চর আরোরত আরও োীর র্রে মরন হরি, পস্টাই এর 

েূর্চেতরর্য়র পঘােণা েররছ। 

  

পডতাড মযানররার গুতেই এরে প্রথম জখম েরররছ, আর স্ুমার তর্োি েযােস্ুে এর 

হৃৎস্প্ন্দন র্ন্ধ েরররছ। 

  

এর্ারর আমার অপ প েস্তেয়রররর স্মস্ামতয ে এই নত ংস্। জেদস্ুযরে েততথর্ীর রু্ে 

পথরে তর্রোরের মরতা তনতিহ্ন েরর তদে। 

  

আনন্দরমো। েূজার্াতেচেী ১৩৮৪ 
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