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প্রিয় শঙ্কু, 

আমার দলের একপ্রি োল লকর কাোজ্বর হলয়লে তাই তালক নাইলরাপ্রি পাপ্রিলয় প্রদপ্রছি।  

তার হালতই প্রিপ্রি যালছি।, সে ডালক সেলে সদিার িযিস্থা করলি  এই প্রিপ্রি সকন প্রেখপ্রে 

সেিা পলেই িুঝলত পারলি  খিরিা সতামালক না প্রদলয় পারোম না  েিাই কাািা প্রি্াে 

করলি: না; প্রিজ্ঞানীরা সতা নয়ই  সতামার মনিা সখাো, নানা প্রিস্ময়কর অপ্রিজ্ঞতা সতামার 

হলয়লে, তাই সতামালকই িেপ্রে  

সমালকলে-মলিলে কাািা সতামার সিনা প্রক? সিাধ হয় না, কারণ আপ্রম কলে এলেই কাািা 

িাম শুনপ্রে  স্থানীয় সোলকরা িলে সমালকলে-মলিলে নাপ্রক একরকম অপ্রতকায় 

জালনায়ার  িণণনা শুলন িাগৈপ্রতহাপ্রেক জালনায়ালরর কাাই মলন হয়  কলোর অরলণয নাপ্রক 

এ জালনায়ারলক সদখা সৈলে  কাািা িালম যখন শুপ্রন তখন স্বিািতই আমার সকৌতূহে 

উলেক কলর  প্রকন্তু মােখালনক াাকার পরও যখন সে িাণীর সদখা সপোম না, তখন সে 

প্রনলয় আর প্রিন্তা কপ্ররপ্রন  প্রতনপ্রদন আলৈ একপ্রি অপ্রতকায় িাণীর পালয়র োপ আপ্রম সদলখপ্রে 

প্রেপু নদীর ধালর  এ পা আমালদর সকানও সিনা জালনায়ালরর নয়  োলপর আয়তন সদলখ 

িাণীপ্রিলক প্রিশাে িলেই মলন হয়-অন্তত হাপ্রতর েমান সতা িলিই  তলি আেে 

জালনায়ালরর োক্ষাৎ এখনও পাইপ্রন  আশা আলে, প্রকেুপ্রদলনর মলধযই পাি  ে্ভবি হলে 

সতামায় জানাি  

আপ্রম এখন রলয়প্রে প্রিরুো পিণতলেণীর পাদলদলশ কলোর অরলণযর উত্তর-পূিণ িালন্ত  

আমার প্রি্াে এখালন এর আলৈ েিয জৈলতর সকানও িাণীর পা পলেপ্রন  সতামার অিাি 

তীব্রিালি সিাধ করপ্রে  পারলে একিার এ অঞ্চেিায় এলো  এই আপ্রদম অরলণযর 

সেৌন্দযণ িণণনা করার ক্ষমতা আমার সনই  সতামালদর কপ্রি িযালৈার হয়লতা পারলতন  

ৈীতাঞ্জপ্রে এখনও আমার প্রিরেেী  

সেই ইিাপ্রেয়ান দলের সকানও হপ্রদে পাইপ্রন এ পযণন্ত  স্থানীয় সোলক িেলে, সে দে 

নাপ্রক সমালকলে-মলিলের প্রশকালর পপ্ররণত হলয়লে  

আশা কপ্রর িাে আপ্রে  ঈ্র সতামার মেে করুন  
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প্রিে মযাকোরেন 

  

িূতাপ্রিক ও খপ্রনপ্রিশারদ প্রিলটাোর মযাকোরেলনর েলে আমার আোপ হয় ইলেযালড 

িে রপ্রতলনক আলৈ  আপ্রম তখন আমার িনু্ধ সজলরপ্রম েডালেণর অপ্রতপ্রা হলয় োলেলে 

প্রিোম করপ্রে  সিপ্রেলোলন অযাপ্রপলয়ন্টলমন্ট কলর মযাকোরেন আমার েলে সদখা করলত 

আলে  তার হালত প্রেে এক কপ্রপ ইলরাপ্রজ ৈীতাঞ্জপ্রের িাম েলস্করণ  প্রিতলর স্বয ল 

রিীন্দ্রনালারই েই  মযাকোরেলনর িািা প্রেলেন ইস্কুে মাটার  প্রতপ্রন প্রনলজ কপ্রিলক প্রদলয় 

এই িইলয় েই কপ্ররলয় প্রনলয়প্রেলেন  িযালৈালরর িপ্রত িালপর িপ্রি এখন সেলের মলধয 

েঞ্চাপ্ররত হলয়লে  আপ্রম তালক আরও প্রতনখানা রিীন্দ্রনালার িই প্রকলন প্রদই  

  

তারপর সদলশ প্রেলরও মযাকোরেলনর কাে সালক মালঝ মালঝ প্রিপ্রি সপলয়প্রে  সে সয 

কলো যালছি। সে খিরও সে প্রদলয়প্রেে  এখন িয় হলছি।, ৈত িের সিালেের োনপ্রতপ্রনর 

সনতৃলে সয ইিাপ্রেয়ান দেপ্রি কলোর জেলে প্রনলখাোঁজ হলয় যায়, মযাকোরেলনর দলেরও 

হয়লতা সেই দশাই হলয়লে  কারণ িার মাে আলৈ এই প্রিপ্রি পািার পর আজ অিপ্রধ 

মযাকোরেলনর আর সকানও সখাোঁজ পাওয়া যায়প্রন  সয আন্তজাপ্রতক সিৌলৈাপ্রেক েলস্থার 

পৃষ্ঠলপাষকতায় মযাকোরেলনর দে কলে প্রৈলয়প্রেে, তারাও সকানও খির পায়প্রন  অাি 

সরপ্রডলয া মারেত এলদর পরস্পলরর েলে সযাৈালযাৈ প্রেে  

  

এই প্রনলয় পর পর প্রতনপ্রি দে উধাও হে  কলোর জেলে  দু িের আলৈ একপ্রি জামণান 

দলেরও এই দশা হয়  এলদর কলয়কজনলক আপ্রম প্রিপ্রন  দেপপ্রত সিালেের কােণ 

হাইলমনডলেণর েলে আমার আোপ হয় িেরোলতক আলৈ  িহুমুখী িপ্রতিা এই 

প্রিজ্ঞানীর  একাধালর িূতাপ্রিক, পদাাণপ্রিদ, িাষাপ্রিদ ও দুুঃোহেী পযণিক  পোঁয়ষপ্রটি  িের 

িয়লেও দদপ্রহক শপ্রি িিণ্ড  একিার এক প্রিজ্ঞানী েলেেলন এক েতীলাণর েলে মতলিদ 

হওয়ায় হাইলমনডেণ এক ঘুপ্রষলত তাোঁর সিায়াে সিলে প্রদলয়প্রেলেন  
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এই দলে প্রেলেন আরও প্রতনজন  তার মলধয ইলেকট্রপ্রনকলে প্রদকপাে সিালেের 

এরপ্রেখা ও ইনলিন্টর পদাাণপ্রিদ রুডেে ৈাউে আমার পপ্ররপ্রিত  িতুাণ িযপ্রি 

এনপ্রজপ্রনয়র ৈিফ্রীড হাল েমানলক আপ্রম সদপ্রখপ্রন কখনও  

  

এই দেপ্রিও প্রনলখাোঁজ হলয় যায় িার মালের মলধযই  

  

মযাকোরেলনর প্রিপ্রিিা পািার পর সালকই কলোর আপ্রদম অরণয আমার মনলক 

প্রিলশষিালি িানলে  কী রহেয েুপ্রকলয় আলে  ওই অরলণয সক জালন! সমালকলে-মলিলের 

িযাপারিাই িা কতিা েপ্রতয? িায় সদেলশা সকাপ্রি িের ধলর জীিজৈলত রাজে করার পর 

আজ সালক ৭০ সকাপ্রি িের আলৈ ডাইলনাের সেণীর জালনায়ার হিাৎ পৃপ্রািী সালক সোপ 

সপলয় যায়  এই ঘিনার সকানও কারণ আজ পযণন্ত প্রিজ্ঞানীরা খুোঁলজ পানপ্রন  উপ্রভিদদলিাজী 

ও মালোশী, দুই রকম জালনায়ারই প্রেে এলদর মলধয  পৃপ্রািীর সকানও অজ্ঞাত অললশ প্রক 

তারা এখনও সিোঁলি আলে? যপ্রদ কলোর অরলণয সালক াালক, তা হলে তালদর উলদেশলশ 

ধাওয়া করািা প্রক খুি অনযায় হলি? 

  

প্রদন পলনলরা আলৈ কলে যািার িস্তাি প্রদলয় আমার দুই িনু্ধ েডােণ ও সিােলক প্রিপ্রি 

প্রেপ্রখ  উলদেশশয মযাকোরেলনর দলের সখাোঁজ করা  েডােণ জানায় সয, আন্তজাপ্রতক 

সিৌলৈাপ্রেক েলস্থার কতা েডণ কাপ্রনলহযালমর েলে তার যলাষ্ট আোপ আলে  কলো 

অপ্রিযান েম্পলকণ েডােণ েপ্রিলশষ আগ্রহী; শুধু খরিিা যপ্রদ েলস্থা সজাৈায়, তা হলে আর 

সকানও ऊद• थंद्र नषी  

  

সিালের সয উৎোহ হলি, সেিা আলৈ সালকই জানতাম  সযমন জীিজন্তু, সতমনই খপ্রনজ 

েম্পলদ কলোর তুেনা সমো িার  একপ্রদলক হাপ্রত প্রেলহ প্রহলপা সেপাডণ সৈপ্ররো প্রশম্পাপ্রঞ্জ; 

অনযপ্রদলক সোনা প্রহলর ইউলরপ্রনয়াম সরপ্রডয়াম সকািাল্ট প্ল্যাপ্রিনাম তামা  

  

প্রকন্তু সিালের েক্ষয সেপ্রদলক নয়  সে সিশ কলয়ক িের সালকই ঝুলকলে  অপ্রতিাকৃলতর 

প্রদলক  তা োো নানান সদলশর মন্ত্রতন্ত্র সিেপ্রক সিাজিাপ্রজর েলে সে পপ্ররপ্রিত  এ েলির 

েন্ধালন সে আমার েলে প্রতব্বত পযণন্ত প্রৈলয়লে  প্রনলজ ৈত িেলর প্রহলনাপ্রিজম অিযাে 
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কলর সে িযাপালর রীপ্রতমলতা পারদশণী হলয় উলিলে  আপ্রফ্রকালত এেি প্রজপ্রনলের অিাি 

সনই, কালজই সিালের আগ্রহ স্বািাপ্রিক  

  

অাণাৎ আমরা প্রতনজলনই সকামর সিোঁলধ দতপ্রর আপ্রে  এখন সিৌলৈাপ্রেক েলস্থার প্রেধানালন্তর 

অলপক্ষা  এই েলস্থাই মযাকোরেলনর দলের খরি জুপ্রৈলয়প্রেে  আমালদর একিা িধান 

উলদেশশয হলি, সেই দলের অনুেন্ধান করা  েুতরাল সে কালজ েলস্থার খরি না সদিার 

সকানও েেত কারণ সনই  

  

২১সশ এপ্রিে 

  

েুখির  আজ সিপ্রেগ্রাম সপলয়প্রে  ইন্টারনযাশনাে প্রজওগ্রাপ্রেক োউলডশন আমালদর 

অপ্রিযালনর েমস্ত খরি িহন করলত রাপ্রজ  েডােণ কালজর কাজ কলরলে  আমরা প্রিক 

কলরপ্রে, সম মালের িাম েপ্তালহ সিপ্ররলয় পেি  

  

২৯সশ এপ্রিে 

  

আমালদর দলে আলরকজন সযাৈ প্রদলছি।  একজন নয়, দুজন  সডপ্রিড মানলরা ও তার সগ্রি 

সডন কুকুর রলকি  

  

যার নালম মানলরা দ্বীপ, সযখালন আমালদর সোমহষণক অযাডলিঞ্চালরর কাা আপ্রম আলৈই 

িলেপ্রে, সেই সহকির মানলরার িলশধর তরুণ সডপ্রিড মানলরা তার কুকুর েলমত 

আমালদর অপ্রিযালন অলশগ্রহণ কলরপ্রেে  কপ্রিিািাপন্ন এই যুিকপ্রি অযাডলিঞ্চালরর 

সনশায় পাৈে  পোশুনা আলে প্রিস্তর, এিল িাইলর সালক সিাঝা না সৈলেও, যলাষ্ট োহে 

ও দদপ্রহক শপ্রি রালখ  সে  েডালেণর কালে খিরিা সপলয় সে তৎক্ষণাৎ অপ্রিযালন সযাৈ 

সদিার ইছি।া িকাশ কলর  আপ্রফ্রকার জেে-প্রিলশষ কলর কলোর ট্রপ্রপকযাে সরইন েলরট 

েেলন্ধ সে নাপ্রক িিুর পোশুনা কলরলে  তালক েলে না প্রনলে নাপ্রক তার জীিনই িৃাা 

হলি  এ সক্ষলে না করার সকানও কারণ সদপ্রখপ্রন  

  

আমরা েকলে নাইলরাপ্রিলত জমালয়ত হপ্রছি।  সেখালনই প্রস্থর হলি কীিালি সকাাায় যাওয়া  
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৭ই সম 

  

আজ েকালে আমরা নাইলরাপ্রিলত এলে সপৌোঁলেপ্রে  

  

আমালদর সহালিেিা সযখালন, তার িাপ্ররপালশ আপ্রদম আপ্রফ্রকার সকানও প্রিহ্ন সনই  

প্রেমোম েমৃধান আধুপ্রনক শহর, ঘরিাপ্রে রাস্তাঘাি সদাকানপাি েি প্রকেুলতই পপ্রিপ্রম 

আধুপ্রনকতার োপ  অাি জাপ্রন সয, পাোঁি মাইলের মলধযই রলয়লে সখাো িাস্তর-যালক 

এখালন িলে োিানা-লযখালন অিালধ িলর সিোলছি। নানান জালতর জন্তু জালনায়ার  এই 

োিানার দপ্রক্ষলণ রলয়লে তুষারািৃত মাউন্ট প্রকপ্রেমানজালরা  
  

এখালন প্রজম মযালহাপ্রনর পপ্ররিয় সদওয়া দরকার  িের পোঁয়তাপ্রিশ িয়লের আয়ারেযালডর 

এই েন্তানপ্রির সরালদা-লপাো ৈালয়র রল আর পাকালনা সিহারা সালক অনুমান করা যায় 

সয, এ হলছি। যালক িলে একজন সহায়াইি হান্টার  প্রশকার হে এর সপশা  আপ্রফ্রকার 

জেলে অপ্রিযান িাোলত সৈলে একজন সহায়াইি হান্টার োো িলে না  স্থানীয় িাষাগুপ্রে 

এলদর েেৈে, অরলণযর সমজাজ ও জেহাওয়া েেলন্ধ এোঁরা ওয়াপ্রকিহাে, আর প্রহলস্ৰ জন্তু 

জালনায়ার সালক আত্মরক্ষার উপায় এোঁলদর জানা  মযালহাপ্রনই আমালদর প্রজপ্রনেপে িইিার 

জনয প্রককুউয ু উপজাতীয় েজন কুপ্রের িযিস্থা কলর প্রদলয়লে  

  

সহালিলের কপ্রে-প্রশলপ িলে আমালদর কাািাত হপ্রছি।ে  প্রতন-প্রতনলি অপ্রিযােীদে পর 

পর উধাও হলয় সৈে, এ েেলন্ধ িশ্ন করলত মযালহাপ্রন তার পাইলপ িান প্রদলয় সধাোঁয়া সেলে 

িেে, কলোর জেলে সয কত রকম প্রিপদ েুপ্রকলয় আলে, তার প্রেপ্ররপ্রস্ত আর কী সদি 

সতামালদর  জেলের ৈা সঘোঁলষ পুি প্রদলক রলয়লে পর পর েি আলেয়প্রৈপ্রর  মুলকনু্ধপ্র , 

মুকুিু, কানালৈারাউই  সরায়াড োপ্রেলয় প্রকিু হ্রদ সপলরালেই এই েি আলেয়প্রৈপ্ররর ৈা 

প্রদলয় জেে শুরু  িে রকম অাুৎপালতর কাা েম্প্রপ্রত সশানা যায়প্রন িলি, প্রকন্তু হিাৎ 

কখন এগুলো সজলৈ উিলি, তা সক িেলত পালর? তা োো ওই েি অঞ্চলে নরখাদক 

কযাপ্রনিেলের অিাি সনই  তার উপর অরলণযর স্বািাপ্রিক প্রিপদগুলোর কাাও সতা 
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িািলত হলি  শুধু প্রহলস্ৰ  জালনায়ার নয়, মারাত্মক িযারামও হলত পালর কলোর জেলে  

কাা হলছি।, সতামরা সকাাায় সযলত িাও তার ওপর প্রকেুিা প্রনিণর করলে  

  

উত্তরিা েডােণ প্রদে  

  

আমরা সয হারালনা দেিার সখাোঁজ করলত যাপ্রছি।, তালদর একজন মাে িালরক আলৈ 

কাোজ্বর হলয় এখালন হােপাতালে িলে আলে  সে অপ্রিপ্রশয প্রকেুপ্রদলনর মলধযই িাে হলয় 

প্রেলর যায়; প্রকন্তু আমরা হােপাতাে সালক খির প্রনলয়প্রে সয, দেিাপ্র  মুলককু 

আলেয়প্রৈপ্ররর ৈা প্রদলয় উত্তর-পূিণ প্রদলক যাপ্রছি।ে  

  

সতামরাও সেই প্রদলকই সযলত িাও? 

  

সেিাই স্বািাপ্রিক নয় প্রক? 

  

সিশ  তলি সেখালন সপৌোঁেলত হলে সতামালদর পালয় হাোঁিলত হলি িায় সদেলশা মাইে, 

কারণ সহপ্রেকপ্টার সশষ অিপ্রধ যালি না  েযাপ্রডল-এর জনয সখাো েমতে জায়ৈা পালি 

না  

  

সিৌলৈাপ্রেক েলস্থা আমালদর জনয দুলিা িে সহপ্রেকপ্টালরর িযিস্থা কলর প্রদলয়লে  

একিালত আমরা যাি, আলরকিায় কুপ্রে আর মাে  

  

মানলরা প্রকেুক্ষণ সালকই উশখুশ করপ্রেে, এিালর তার িশ্নিা কলর সেেে  
  

সমালকলে-মলিলের কাা জান তুপ্রম? 

  

মযালহাপ্রন আমালদর িমলক প্রদলয় েশলে সহলে উিে  

  

এ েি ৈল্প সকাাায় সশান? 
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আপ্রম িেলত িাধয হোম সয, েম্প্রপ্রত একাপ্রধক পপ্রেকায় কলো েেলন্ধ িিলন্ধ আপ্রম এই 

অপ্রতকায় জালনায়ালরর কাা পলেপ্রে  

  

ও েি আষাল   ৈলল্প কান প্রদলয় না,  িেে মযালহাপ্রন  এলদর প্রকলিদপ্রন্তগুপ্রের িয়ে সয 

কী হাজার িের, তার সকানও প্রহলেি সনই  আপ্রম আজ োতাশ িের ধলর আপ্রফ্রকার 

জেলে ঘুরপ্রে, সিনা জালনায়ালরর িাইলর একপ্রি জালনায়ারও কখনও সদপ্রখপ্রন  

  

মানলরা িেে, প্রকন্তু আপ্রম সয অষ্টাদশ শতােীর েরাপ্রে পাদপ্ররলদর সেখা প্রিিরণ প্রনলজ 

পলেপ্রে প্রব্রপ্রিশ প্রমউপ্রজয়ালম  তারা আপ্রফ্রকার জেলে অপ্রতকায় জালনায়ালরর পালয়র োপ 

সদলখলে  হাপ্রতর পালয়র মলতা িে, প্রকন্তু হাপ্রত না  .  

  

সেরকম আরও জালনায়ালরর কাা শুনলি, িেে মযালহাপ্রন  কাকুডাকাপ্ররর নাম শুলনে? 

প্রহমােলয় সযমন ইলয়প্রত িা তুষারমানি, আপ্রফ্রকার জেলে সতমনই কাকুডাকাপ্রর  দুপালয় 

হাোঁিা সোমশ জালনায়ার, সৈপ্ররোর সিলয়ও সিপ্রশ েো  এও োতাশ িের ধলর শুলন আেপ্রে, 

প্রকন্তু সকউ সিালখ সদলখলে িলে শুপ্রনপ্রন  তলি হযাোঁ-লযিা এই েি অঞ্চলে আলে, প্রকন্তু 

সকাাায় আলে তা জানা যায়প্রন, সতমন একিা প্রজপ্রনে আমার কালেই আলে  

  

মযালহাপ্রন তার পযালন্টর পলকলি হাত  ুপ্রকলয় একপ্রি প্রজপ্রনে িার কলর োমলনর সিপ্রিলে 

কপ্রের সপয়াোর পালশ রাখে  মুলিা িলর যায় এমন োইলজর একপ্রি স্বছি। পাার  

  

নীে প্রশরাগুপ্রে েক্ষ কলরা   িেে মযালহাপ্রন  
  

এিা প্রক ব্লু ডায়মড? আপ্রম প্রজলজ্ঞে করোম  

  

হযাোঁ, িেে মযালহাপ্রন, িায় োতলশা কযালরি  এিাও এই কলোর জেলেই পাওয়া যায়  

ে্ভবিত সযপ্রদলক আমরা যাি, সমািামুপ্রি সেই প্রদলকই  এক প্রপৈপ্রম পপ্ররিালরর েলে িলে 

সিাজ করপ্রেোম  তালদরই একজন এিা আমালক সদখায়  দু পযালকি প্রেৈালরলির িদলে 

সে এিা আমালক প্রদলয় সদয়  
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এর সতা আকাশ সোোঁয়া দাম হওয়া উপ্রিত  পাারিা হালত প্রনলয় েেম্রালম িেে সডপ্রিড 

মানলরা  

  

আপ্রম িেোম, প্রিক তা নয়  রত্ন প্রহলেলি ব্লু ডায়মলডর দাম সিপ্রশ নয়  তলি সকাাায় সযন 

পলেপ্রে, ইলেকট্রপ্রনকলের িযাপালর  এর িাপ্রহদা হিাৎ খুি সিলে সৈলে  

  

আমরা েকলে পাো কলর হীরকখণ্ডিা সদলখ আিার মযালহাপ্রনলক সেরত প্রদলয় প্রদোম  

  

৮ই সম, রাত োলে দশিা 

  

কলোর আপ্রদম অরলণযর প্রিক িাইলর একিা অলপক্ষাকৃত সখাো জায়ৈায় কযাম্প সেলেপ্রে 

আমরা  আমারই আপ্রিষ্কার শযাঙ্কেন প্ল্াপ্রটলকর তাোঁিু, হােকা অাি মজিুত  েিেুধান 

পাোঁিিা তাোঁিু  তার প্রতনলিালত আমরা পাোঁিজন িাৈািাপ্রৈ কলর রলয়প্রে; আপ্রম আর সডপ্রিড 

একিায়, সিাে ও েডােণ আলরকিায় আর তৃতীয়িায় প্রজম মযালহাপ্রন  িাপ্রক দুলিায় রলয়লে 

কুপ্রের দে  মশাপ্ররর প্রিতলর িলে প্রেখপ্রে  মশার উপেি েি েময়ই  তলি আমার কালে 

আমারই দতপ্রর েিণলরাৈনাশক প্রমরাপ্রকউরে িপ্রে আলে, তাই িযারালমর িয় কপ্রর না  

আেে জেলে কাে িলিশ করি  তার আলৈ আজলকর ঘিনাগুলো প্রেলখ রাপ্রখ  

  

েকাে আিিায় নাইলরাপ্রি সালক সহপ্রেকপ্টালর রওনা প্রদলয় সকপ্রনয়া সেলে সরায়াডায় এলে 

রাওয়ামালৈামা এয়ারপ্রেোলড সনলম আমালদর সতে প্রনলত হে  তারপর প্রকিু হ্রদ সপপ্ররলয় 

আধা ঘণ্টা িোর পর একিা সখাো জায়ৈায় সনলম আমরা উত্তরমুখী হাোঁিলত শুরু করোম  

আকাশ সালকই সদলখপ্রেোম, ৈিীর অরণয েিুজ পশলমর ৈাপ্রেিার মলতা েপ্রেলয় রলয়লে 

আমালদর পপ্রিলম আর উত্তলর  যত দূর দৃপ্রষ্ট যায় েিুলজর মলধয সকানও োোঁক সনই  এই 

ট্রপ্রপকযাে সরইন েলরলটর প্রিস্তৃপ্রত দু হাজার মাইে  তার অলনক অললশই েিয মানুলষর 

পা পলেপ্রন কখনও  
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সহপ্রেকপ্টার আমালদর নাপ্রমলয় প্রদলয় আিার প্রেলর সৈে  নইলরাপ্রির েলে সরপ্রডলয ার 

সযাৈালযাৈ াাকলি আমালদর  অপ্রিযালনর সশলষ আিার সহপ্রেকপ্টার এলে আমালদর প্রনলয় 

যালি  এক মালের মলতা খািারদািার আলে আমালদর েলে  

  

সযখালন সনামোম, সেখান সালক উত্তলর িাইলেই সদখলত পাপ্রছি।, আলেয়প্রৈপ্ররর শৃেগুলো 

ৈােপাোর উপর প্রদলয় মাাা উোঁপ্রিলয় রলয়লে  এইেি পাহালের ৈালয় পািণতয সৈপ্ররোর 

িাে  আমরা রলয়প্রে উপতযকায়  এর উচ্চতা হাজার েুলির উপর  এ অঞ্চলে হাপ্রত, 

প্রহলপা, সেপাডণ, িানর সেণীর নানান জালনায়ার, ওকাপ্রপ, পযালোপ্রেন, কুপ্রমর ও অনযানয 

েরীেৃপ—েিই পাওয়া যায়  এই জেলের মধয প্রদলয়ই অলনক অপপ্ররের নদী িলয় সৈলে, 

প্রকন্তু সেগুলো এতই খরলস্ৰাতা সয, নদীপলা যাতায়াত খুিই দুরূহ িযাপার  আমালদর 

তাই পালয় হাোঁিা োো ৈপ্রত সনই  

  

োলে দশিায় িা-প্রিস্কুি সখলয় আমরা রওনা প্রদোম  আমালদর সযলত হলি উত্তলর, 

খাপ্রনকিা পা উিলত হলি পাহালের ৈা প্রদলয়, তারপর সনলম িলিশ করি আেে ৈিীর 

জেলে  এখালন জেে সতমন ৈিীর নয়, উপলর িাইলে আকাশ সদখা যায়  ৈালের মলধয 

সমহৈপ্রন, প্রিক আর আিেুশই িধান, মালঝ মলধয এক-আধিা িাোঁশঝাে, আর েিণেই 

রলয়লে েতা জাতীয় ৈাে  প্রহলস্ৰ জালনায়ালরর অতপ্রকণত আপ্রিিালির জনয আমরা িতুত 

আপ্রে  মযালহাপ্রনর হালত একিা সদানো িন্দুক, সিাে ও কুপ্রেেদর কাপ্রহপ্রন্দর হালত একিা 

কলর রাইলেে  কাপ্রহপ্রন্দ সোকপ্রি সিশ  িাো িাো ইলপ্ররপ্রজ িলে, প্রনলজর িাষা 

সোয়াপ্রহপ্রে  আপ্রমও সয সোয়াপ্রহপ্রে জাপ্রন, সেিা কাপ্রহপ্রন্দর কালে একিা পরম প্রিস্মলয়র 

িযাপার  সিশ মজার এই সোয়াপ্রহপ্রে িাষািা  এরা িলে িায় দতয়াপ্রর-আাাৎ িা িতুত  

আেলে সযমন িালোয়, সতমপ্রন সোয়াপ্রহপ্রেলত, সিশ প্রকেু আরপ্রি, োরপ্রে, প্রহপ্রন্দ, 

সপাতুণপ্রৈজ কাা প্রমলশ সৈলে  

  

প্রেেে োইলে িলেপ্রে আমরা েকলে, েিার আলৈ প্রজম মযালহাপ্রন  আমালদর িারজলনর 

মলধযই একিা িাপা উলত্তজনার িাি  সয ইিাপ্রেয়ান দেপ্রি হাপ্ররলয় সৈলে, তালদর 

কাউলকই আমরা প্রিনতাম না, প্রকন্তু হাইলমনডাকণলক সিাে সিশ িাে িালিই প্রিনত, আর 
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প্রিে মযাকোরেলনর েলে সতা েডালেণর অলনক প্রদলনর পপ্ররিয়  একমাে সডপ্রিড মানলরা 

আমালদর োো কাউলকই সিলন না, প্রকন্তু তার উৎোহ আমালদর েকলের সিলয় সিপ্রশ  

প্রেপ্রিললটান সয পলা সৈলে, টযানপ্রে, মালো পাকণ সয পলা সৈলে, সে পলা সেও িলেলে–

এিা িািলতই সয তার সরামাঞ্চ হলছি।, সে কাা সে একাপ্রধকিার িলেলে  আমালদর  

রলকিলক আলৈ যখন সদলখপ্রে তখনও সে আিযণ প্রশপ্রক্ষত কুকুর প্রেে  প্রকন্তু এিার সযন 

সদখপ্রে আরও সিলেলে তার িুপ্রধান আর আনুৈতয  জন্তু জালনায়ার সয এক-আধিা সিালখ 

পেলে না তা নয়- ৈালের ডালে িাোঁদর সতা িায়ই সদখা যালছি।-প্রকন্তু সে েেলন্ধ রলকি 

েমূ্পণণ উদােীন  দৃপ্রষ্ট যপ্রদ িা একিার সেপ্রদলক যায়, হািা াামালনার সকানও িশ্নই উিলত 

পালর না  

  

ঘণ্টাখালনক িোর পর হিাৎ সদখোম মযালহাপ্রন হাোঁিা িন্ধ কলর তার ডান হাতিা উপলর 

তুলে আমালদরও াামলত িেে  কুপ্রে েলমত েকলেই াামে, সকিে কাপ্রহপ্রন্দ এপ্রৈলয় 

প্রৈলয় মযালহাপ্রনর পালশ দাোঁোে  

  

আমালদর োমলন খাপ্রনকিা সখাো জায়ৈা, তারপর িায় পঞ্চাশ ৈজ দূলর সঝাপ আর 

ৈালের প্রপেলন সদখলত পাপ্রছি।, একিা সধাোঁয়ার কুণ্ডেী আকালশর প্রদলক উিলে  ৈালের োোঁক 

প্রদলয় কলয়কপ্রি িাণীর িোলেরাও সযন সদখা যালছি।  জালনায়ার নয়, মানুষ  

  

প্রকৈাপ্রন কাপ্রনিেে, িাপা প্রেেপ্রেলে ৈোয় িলে মযালহাপ্রন  সিক কািার প্রিহাইড দয প্রট্রজ  

  

মযালহাপ্রন তার িন্দুলকর সেেপ্রি-কযািিা নাপ্রমলয় প্রনলয়লে, সেিা একিা খুি শে সালকই 

িুলঝপ্রে  কাপ্রহপ্রন্দর হালতর িন্দুকও দতপ্রর  সিাে কী করলে সেিা আর প্রপেন প্রেলর 

সদখোম না  আমরা িারজলন এিল েজন কুপ্রে, েপ্রেলয় পলে এক-একিা ৈালের গুপ্রের 

আোলে দাোঁপ্রেলয় পেোম  িলন প্রিপ্রির ডাক োো আর সকানও শে সনই  

  

িায় দশ প্রমপ্রনি এইিালি দাোঁপ্রেলয় রইোম  সধাোঁয়ার কুণ্ডেী িলম অদৃশয হে  এিালর প্রকেু 

ঘিলি প্রক? 
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হযাোঁ, ঘিে  সঝাপ আর ৈালের প্রপেন সালক একদে কৃষ্ণাে সিপ্ররলয় এে  তালদর হালত 

প্রতর ধনুক, ৈালয় োদা রলের সডারা, সিালখর সকাপ্রির আর সিাোঁি িাদ প্রদলয় োরা মুখ জুলে 

ধিধলি োদা রলের িলেপ  সদখলে মলন হয়, ধলের উপর একিা মোর খুপ্রে িোলনা  

নরখাদক  কাািা িািলতই আমার প্রশরদাোঁো প্রদলয় একিা প্রশহরন সখলে সৈে  আেলিালখ 

ডাইলন সিলয় সদখোম, সডপ্রিড ারার কলর কাোঁপলে, তার প্রিস্ফাপ্ররত দৃপ্রষ্ট দেিার প্রদলক 

প্রনিধান  সিশ িুঝোম কাোঁপুপ্রন আতলঙ্কর নয়, উলত্তজনার  

  

নরখাদলকর দে এপ্রৈলয় এলেলে আমালদর প্রদলক  েক্ষ করোম মযালহাপ্রনর িন্দুক এখনও 

নামালনা রলয়লে  কাপ্রহপ্রন্দরও  

  

সোকগুলো এই দুজনলক সদখে, এিল সদলখ াামে  

  

তারপর তালদর দৃপ্রষ্ট ঘুরে  এপ্রদক ওপ্রদক  আমালদরও সদলখলে  এ ৈালের গুপ্রে সতমন 

িশস্ত নয় সয, আমালদর েমূ্পণণ আোে করলি  

  

েমস্ত িনিা সযন ্ােলরাধ কলর রলয়লে  আপ্রম প্রনলজর হৃৎস্পন্দন শুনলত পাপ্রছি।  

  

িায় এক প্রমপ্রনি এইিালি াাকার পর নরখাদলকর দে মৃদুমন্দ ৈপ্রতলত আমালদর পাশ 

কাপ্রিলয় জেলের মলধয অদৃশয হলয় সৈে  

  

মুখ খুেে িালম সডপ্রিড মনলরা  

  

িাি সদ প্রডেনি ইি আে  

  

মযালহাপ্রন সহলে উিে  খালি সকন? সতামার যপ্রদ সপি িরা াালক, তা হলে সতামার োমলন 

এক সপ্ল্ি মালে এলন রাখলে খালি প্রক? 

  

ওরা সখলয় এে িুপ্রঝ? 

  

আমার সতা তাই প্রি্াে  
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মানুলষর মালে? 

  

সেিা আর একিু এপ্রৈলয় সৈলেই িুঝলত পারি  

  

আমরা আিার রওনা প্রদোম  সঝাপঝাে ৈােপাো সপলরালতই আলরকিা সখাো জায়ৈায় 

সপৌোঁলোোম  িাোঁলয় একিা পাতার োউপ্রন সদওয়া ঘর  মযালহাপ্রন িেে, সেিা িাপ্রষর কুপ্রির  

এ অঞ্চলে িাষ হয়, সেিা আোর েময় িুটি ার সক্ষত সদলখ সজলনপ্রে  কুপ্রিলর জনমানি 

সনই সেিা সিাঝাই যালছি।  

  

ওই দযালখা, অেুপ্রে প্রনলদণশ করে মযালহাপ্রন  

  

ডাইলন প্রকেু দূলর একিা প্রনলি যাওয়া অপ্রেকুলণ্ডর আলশপালশ েোলনা রলয়লে রিমাখা 

হাে  সেগুলো সয মানুলষর সেিা আর িলে প্রদলত হয় না  

  

প্রকৈাপ্রনলদর িােস্থান আমরা প্রপেলন সেলে এলেপ্রে িেে মযালহাপ্রন  এরা আহার েলগ্রহ 

করলতই সিপ্ররলয়প্রেে  

  

প্রকন্তু এই ধরলনর অেিযতা এখনও রলয়লে আপ্রফ্রকায়? িশ্ন করে েডােণ  

  

মযালহাপ্রন িেে, েরকার এলদর অলিযাে পপ্ররিতণন করালনার সিষ্টা কলরপ্রেে, প্রকন্তু েমূ্পণণ 

েেে হয়প্রন  অপ্রিপ্রশয আপ্রম প্রনলজ এলদর অেিয িেলত রাপ্রজ নই  এইলিই িো যায় সয, 

এলদর খালদযর রুপ্রিিা োধারণ মানুলষর সিলয় একিু অনয রকম  কযাপ্রনিপ্রেজম িহু 

জালনায়ালরর মলধয সদখা যায়  আর মানুলষর মালে শুলনপ্রে অপ্রত েুস্বাদু এিল পুপ্রষ্টকর  

এরা রলিল সমলখ ওইরকম সিহারা কলর সিোয়, তাই; আেলে এলদর েেলন্ধ সয দপশাপ্রিক 

কাািা িযিহার করা হয়, সেিা েমূ্পণণ িুে  এরা হােলত জালন, েুপ্রতণ করলত জালন, 

পলরাপকার করলত জালন  
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েন্ধযা নাৈাদ আমরা একিা কযালম্পর উপলযাৈী জায়ৈায় সপৌোঁলোোম  পলর আর সকানও 

উলিখলযাৈয ঘিনা ঘলিপ্রন  কাে আমরা মুলককু আলেয়প্রৈপ্ররর পাদলদশ প্রদলয় এপ্রৈলয় যাি 

আেে অরলণযর প্রদলক  

  

৯ই সম, রাত নিা 

  

আজলকর প্রদনিা কযালম্পই কািালত হে, কারণ োরাপ্রদন িৃপ্রষ্ট  প্রিলকলের প্রদলক একিার 

িৃপ্রষ্টিা একিু ধলরপ্রেে, তখন কযালম্পর কালে একদে িানু্টর আৈমন হয়  এই প্রিলশষ 

উপজাপ্রতপ্রি োরা কলোর অরলণয েপ্রেলয় আলে  এলদর েলে একপ্রি ওঝা িা উইি ড্টরর 

প্রেে  মযালহাপ্রনর োহালযয সিাে তার েলে প্রকেুক্ষণ কাািাত িলে  আপ্রফ্রকার উইি 

ড্টরররা অলনক েময় িপ্রিষযদিাণী কলর  ওঝামশাই আমালদর োিধান কলর প্রদলয় সৈলেন 

সয, আমালদর নাপ্রক িরম প্রিপলদর মলধয পেলত হলি  োে মানুষলক সযন আমরা প্রি্াে 

না  কপ্রর  এই প্রিপদ সালক নাপ্রক আমরা মুপ্রি পাি একপ্রি নতুন-ওিা িাোঁলদর রলের 

সৈােলকর োহালযয  আমালদর মেলের জনয ওঝা পাোঁিপ্রি হাপ্রতর েযালজর িুে সরলখ সৈলে  

সেগুলো আমালদর কিপ্রজলত সপপ্রিলয় পরলত হলি  

  

সিাে োরা েলন্ধ ওঝার কাার মালন িার করার সিষ্টায় কাপ্রিলয়লে  

  

১০ই সম, রাত দশিা 

  

আজ মনিা িারািান্ত হলয় আলে  প্রিে মযাকোরেন সয আর ইহজৈলত সনই, তার 

িমাণ আজ সপলয়প্রে  আজলকর প্রদনিা ঘিনািহুে ও প্রিিীপ্রষকাময়, তাই েি গুপ্রেলয় 

সেখার সিষ্টা করলত হলি  কী অভুিদত এক রালজয সয এলে পলেপ্রে, সেিা এখনও স্পষ্টিালি 

উপেপ্রি করলত পারপ্রে না  আমালদর প্রককুইয ু কুপ্রেলদর মলধয একিা িাঞ্চেয েক্ষ করপ্রে  

িয় হয়, তারা িুপ্রঝ আমালদর পপ্ররতযাৈ কলর িলে যালি  কাপ্রহপ্রন্দ তালদর অলনক কলর 

িুপ্রঝলয়লে  তালত েে হলেই রলক্ষ  
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আজ প্রদনিা িাে প্রেে, তাই সিার াাকলত রওনা হলয় আিিার মলধয আমরা মুলককুর 

পাদলদলশ সপৌোঁলে সৈোম  এখানকার মাপ্রিলত িেকযাপ্রনক অযাশ অতীলতর অেুযৎপালতর 

োক্ষয প্রদলছি।  েক্ষ েক্ষ িের ধলর অলনকিার অেুযৎপাত হলয়লে  এ েি আলেয়প্রৈপ্ররলত, 

সেিা সিশ সিাঝা যায়  

  

পাহালের ৈা সিলয় িায় োলে ে হাজার েুি উলি প্রতনলি নাৈাদ আমরা প্রিলনর মালে, 

মাে, প্রিজ, রুপ্রি ও কপ্রে প্রদলয় মধযাহ্নলিাজন োরোম  

  

আমালদর নীলিই পপ্রিলম প্রিোলনা রলয়লে  কলোর আপ্রদম অরণয  ঘন েিুলজর এমন 

েমালরাহ এর আলৈ কখনও সদপ্রখপ্রন  এই উচ্চতায় ৈরম সনই, প্রকন্তু জাপ্রন, যত নীলি 

নাপ্রমি ততই ৈরম িােলি, আর তার েলে একিা িযাপো িাি  সমঘ কলর আলে, পলা 

অল্পস্বল্প িৃপ্রষ্টও সপলয়প্রে  কলয়ক িার  

  

হাজার খালনক েুি নীলি নামার পর আমরা িাম সৈপ্ররোর োক্ষাৎ সপোম  আমালদর 

পা সালক দশ-পাোঁপ্রিশ ৈজ ডাইলন ৈােপাো-েতাগুলেে সঘরা জায়ৈায় েপ্রেলয় রলয়লে 

খানদলশক সোি-িে সৈপ্ররো  স্বািাপ্রিক পপ্ররলিলশ সৈপ্ররো সদখার অপ্রিজ্ঞতা আমার 

আলৈও হলয়লে, তিু অনযলদর েলে েলে আপ্রমও না সালম পারোম না  

  

সিালের হালত িন্দুক আপপ্রনই উিলত শুরু কলরলে সদলখ মযালহাপ্রন তালক িাপা ৈোয় 

ধমক প্রদে–  

  

সতামার প্রক মাাা খারাপ হলয়লে? একিা িন্দুক প্রদলয় তুপ্রম অতগুলো সৈপ্ররোলক মারলি? 

নামাও ওিা  

  

সিালের হাত সনলম এে  

  

সৈপ্ররোগুলো আমালদর সদলখলে  তালদর মলধয একপ্রি-লিাধ হয় পালের সৈাদা–দে সেলে 

আমালদর প্রদলক খাপ্রনকদূর এপ্রৈলয় এলে সোজা হলয় দাোঁপ্রেলয় দু হাত প্রদলয় িুলকর উপর 

অতযন্ত দ্রুত িাপে সমলর দামামার মলতা শে করে  এর মালন আর প্রকেুই না–এিা 
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আমালদর এোকা, সতামরা এ প্রদলক এলো না  সৈপ্ররো সয অযাা মানুষলক আিমণ কলর 

না, সেিা আমালদর েকলেরই জানা  

  

প্রকন্তু আমরা জানলে কী হলি, কুকুর সতা জালন না! রলকলির সরাখ সিলপ সৈলে  সে এক 

হুলকার সেলে এক োলে এপ্রৈলয় সৈলে সৈপ্ররোর প্রদলক  সডপ্রিলডর হালত সিন, প্রকন্তু 

কুকুলরর দাপাপ্রনলত সে িায় িারোময হাপ্ররলয় মাপ্রিলত পলর আর কী! আর সেই মুহুলতণ 

ঘিে এক অিতযাপ্রশত িয লকর িযাপার  

  

সৈপ্ররোিা হিাৎ দাোঁত প্রখোঁপ্রিলয় ককণশ হুলকার সেলে সধলয় এে আমালদর প্রদলক  

  

েলকলির মুহুলতণ প্রিরকােই আমার অেিতযেগুলো কাজ কলর অতযন্ত েুষ্ঠুিালি  

আমালদর দলের প্রতনপ্রি িন্দুলকর একপ্রিও উোঁপ্রিলয় ওিিার আলৈই আপ্রম প্রিদুযলদ্বলৈ আমার 

সকালির পলকি সালক অযানাইপ্রহপ্রেনিা িার কলর সৈপ্ররোর প্রদলক তাৈ কলর সঘাো প্রিলপ 

প্রদলয়প্রে  পরমুহূলতণই সৈপ্ররো উধাও  

  

মযালহাপ্রন িা কাপ্রহপ্রন্দ সকউই আমার এই ব্রহ্মালন্ত্রর কাািা জানত না; কালজই তারা সয 

এলকিালর হকিপ্রকলয় যালি, তালত আর আিযণকী? 

  

সহায়া-লহায়াি প্রডড ইউ েু? হতিের মলতা প্রজলজ্ঞে কলর উিে মযালহাপ্রন  

  

জিািিা প্রদে সিাে  ওিা সিালেের শঙ্কুর অলনক আিযণ আপ্রিষ্কালরর একিা  

আত্মরক্ষার জনয োমানয একপ্রি অস্ত্ৰ  

  

কাপ্রহপ্রন্দর মুখও হাোঁ হলয় সৈলে  মযালহাপ্রন েযােেযাে কলর আমার প্রদলক সিলয় মাাা 

নােলে  আপ্রম িেোম, অনয সৈপ্ররোরা আর সকানও উৎপাত করলি িলে মলন হয় না  

িলো, আমরা এলৈাই  

  

মযালহাপ্রন আর কাা না িলে তার দু হাত প্রদলয় আমার হাতিা ধলর ৈিীর েম্রালমর েলে 

ঝাোঁপ্রকলয় প্রদে  আমরা আিার এলৈালত শুরু করোম  
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িোিাহুেয, ওিার সিলয় নামার পিণিা আরও দ্রুত হে  আমরা যখন উপতযকায় সপৌোঁলে 

ৈিীর অরলণয িলিশ করপ্রে, তখন ঘপ্রেলত োলে িারলি  

  

কলোর এই আপ্রদম অরণয সয এক আিযণ নতুন জৈৎ, সেিা এলেই িুঝলত পারপ্রে  এ 

পপ্ররলিশ সিােলিার নয়  এক একিা ৈালের সিে পঞ্চাশ-ষাি েুি, মাাায় একলশা-

সদেলশা েুি  উপলর িাইলে আকাশ সদখা যায় না  মলন আপনা সালকই একিা 

িপ্রিিাল ি আলে, সযমন আলে মধযযুৈীয় সকানও প্রৈজায়  ুকলে  অাি আিযণ এই সয, 

এখালন েতাপাতার িািুযণ হলেও, আৈাো িায় সনই িেলেই িলে  জপ্রম পপ্ররষ্কার, কালজই 

হাোঁিার সকানও অেুপ্রিধা সনই  মযালহাপ্রন িেে, আমালদর প্রনপ্রদণষ্ট ৈন্তিয িলে যখন প্রকেু 

সনই, তখন সয সকানও একিা প্রদক ধলর সৈলেই হে  তলি হারালনা দলের প্রিলহ্নর জনয 

দৃপ্রষ্ট েজাৈ রাখলত হলি  

  

জপ্রম প্রিক েমতে নয়, একপ্রদলক োমানয  ােু  কারণ এখনও আমরা িলেপ্রে 

আলেয়প্রৈপ্ররর ৈা প্রদলয়  এই অন্ধকালরও রলের অিাি সনই; নানা রকম িজাপপ্রত 

িাপ্ররপ্রদলক উলে সিোলছি।, েুেও অপিযাপ্ত, আর মালঝ মালঝ ককণশ ডাক সেলে এ ৈাে 

সালক ও ৈালে যালছি। কাকাতুয়া সেণীর প্রিপ্রিে েি পাপ্রখ  

  

এর মলধয রলকি হিাৎ আিার েরি হলয় উিে  সেই েলে সডপ্রিলডর হালত িান পলেলে  

কুকুর একিা প্রিলশষ প্রদলক যািার জনয উৎেুক  

  

আমরা াামোম  সডপ্রিলডর টপ ইি, রলকি-এ সকানও েে হে না  কুকুর তালক সিলন 

প্রনলয় সৈে  প্রেয়ানা েতায় সঘরা প্রিশাে এক গুোঁপ্রের প্রপেলন  

  

আমরাও তার প্রপেলন প্রৈলয় কুকুলরর উলত্তজনার কারণিা িুঝোম  

  

একপ্রি অলিনা মানুলষর মৃতলদহ পলে রলয়লে ৈালের েোলনা প্রশকলের উপলর  ৈালয়র 

মাললের অলনকখাপ্রন সখলয় সৈলে সকানও জালনায়ার, তলি জালনায়ারই তার মৃতুযর কারণ 
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প্রক না, সেিা সিাঝার সকানও উপায় সনই  এিা সয স্থানীয় সকানও উপজাপ্রতর োশ নয়, 

সেিা পালয়র জুলতা আর িাোঁ হালতর কিপ্রজলত ঘপ্রে সদলখই সিাঝা যায়  

  

হাপ্রতর কীপ্রতণ িেে মযালহাপ্রন  তার কারণ সিাধ হয় এই সয, োলশর পাোঁজরার হাে সিলে 

িুরমার হলয় আলে  

  

কাপ্রহপ্রন্দ সদপ্রখ মাাা নােলে  

  

সনা সিন্তু, সিায়ানা  সনা সিনু্ধ, সনা প্রকলিালকা  

  

অাণাৎ হাপ্রতও না, প্রহলপাও না  

  

তলি কী িেলত িাও তুপ্রম? প্রিরি িালি প্রজলজ্ঞে করে মযালহাপ্রন  

  

সমালকলে-মলিলে, সিায়ানা! িায়া োনা, িায়া োনা  

  

িায়া োনা-অাণাৎ সিপ্রর িযাড  

  

মযালহাপ্রন সতা সরলৈ িল –আলিাে তালিাে িকলি সতা ঘাে ধলর সির কলর সদি সতামালক  

  

প্রকন্তু আপ্রম সতা জাপ্রন! আপ্রম সতা শুলনপ্রে তার ৈজণন  

  

এ েি কী িেপ্রে কাপ্রহপ্রন্দ? কী িেলত িাও খুলে িলো সতা? কী শুলনে  তুপ্রম? 

  

আপ্রম সতা সিায়ানা োপ্রন্তপ্রনর দলেও কুপ্রের েদর প্রেোম  

  

এ খিরিা অযাপ্রদেশন সিলপ সরলখলে  কাপ্রহপ্রন্দ  সে প্রনরুপ্রদষ্ট ইিাপ্রেয়ান দেিার েলেও প্রেে  

  

কাপ্রহপ্রন্দ এিার খুলে িেে িযাপারিা  মুলকেুর পাদলদলশ একিা সখাো জায়ৈায় রাপ্রত্তলর 

কযাম্প সেলে োপ্রন্তপ্রনর দে  আমরা সযখালন আপ্রে, তার আরও প্রকেুিা উত্তলর  

মাঝরাপ্রত্তলর একিা ৈজণন শুলন কাপ্রহপ্রন্দর ঘুম সিলে যায়  সে তাোঁ িু সেলে িাইলর এলেই 
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প্রকেু দূলর মাপ্রি সালক িায় আি-দশ হাত উপলর অন্ধকালর এক সজাো জ্বেন্ত সিাখ সদখলত 

পায়  তারপর কাপ্রহপ্রন্দ আর সেখালন াালকপ্রন  মাইেখালনক সদৌলে তারপর সহোঁলি প্রেলর 

আলে েিয জৈলত  তার অপ্রিজ্ঞতার কাা সে অলনকলক িলেলে, প্রকন্তু োলহিরা সকউ 

প্রি্াে কলরপ্রন  কাপ্রহপ্রন্দর প্রনলজর ধারণা, ইিাপ্রেয়ান দলের েকলেই এই দানলির কিলে 

পলে িাণ হাপ্ররলয়লে  

  

তা হলে তুপ্রম আমালদর েলে এলে সকন? িশ্ন করে মযালহাপ্রন  নাপ্রক আমালদর দে সালক 

পাোিার মতেি করপ্রেলে? 

  

কাপ্রহপ্রন্দ মুখ কাোঁিুমািু কলর িেে, এলেপ্রে রুপ্রির জনয, সিায়ানা  আিার সে দানিলক 

সদখলে আিার পাোতাম—তলি এখন সিায়ানা শঙ্কুর অস্ত্ৰ সদলখ িরো সপলয়প্রে  আর 

পাোি না  

  

তা হলে সতামার কুপ্রেলদরও সে কাা িলে সদলি  যারা একিার এলেলে, তারা আর দে 

সেলে সযলত পারলি না, এই সতামায় িলে প্রদোম  

  

িাঞ্চেযকর ঘিনার সশষ এখালনই নয়  স্তালের োশ আপ্রিষ্কার আর কাপ্রহপ্রন্দর 

স্বীকালরাপ্রির পর আিার রওনা প্রদলয় দশ প্রমপ্রনলির মলধয এক প্রপৈপ্রমর দলের োমলন 

আমালদর পেলত হে  

  

িার েুি সালক োলে িার েুি েো এই প্রপৈপ্রমরা সয এত প্রনুঃশলে িোলেরা কলর, সেিা 

আমার ধারণা প্রেে না  দেিার োমলন পোর আলৈর মুহুতণ পযণন্ত তালদর অপ্রস্তে সির 

পাইপ্রন  আর োমলন পো মাে তারা আমালদর প্রঘলর সেেে  মযালহাপ্রন ৈো তুলে িেে, 

িয় সনই, এরা প্রনরীহ  তলি এলদর সকৌতূহলের সশষ সনই  

  

িলতযলকর হালত প্রতরধনুক, আর তুলণর েলে িাোঁধা একপ্রি কলর িামোর াপ্রে  প্রতলরর 

ডৈায় সয খলয়প্রর রল-লেিা সয প্রিষ, তা আপ্রম জাপ্রন  িইলয় পলেপ্রে, এরা সকিে কু্ষধা 
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প্রনিৃপ্রত্তর জনয প্রশকার কলর, এলদর মলধয প্রহলস্ৰিাি এতিুকু সনই  এলদর সদলখও সেিাই 

মলন হয়  

  

মযালহাপ্রন এপ্রৈলয় প্রৈলয় এলদর েলে িানু্ট িাষায় কাা িেলত আর্ভব কলরলে  কলয়কজন 

এপ্রৈলয় এলেলে রলকলির প্রদলক  আপ্রফ্রকায় দুধণষণ প্রশকাপ্রর, িুলনা কুকুলরর অিাি সনই, 

প্রকন্তু এ জালতর কুকুর এরা সকউ কখনও সদলখপ্রন  

  

মযালহাপ্রনর কাা তখনও িলেলে, এমন েময় সদখোম  প্রপৈপ্রমরা তালদর াপ্রে সালক 

নানারকম প্রজপ্রনেপে িার করলত শুরু কলরলে  

  

আিযণ! এ সয েিই আমালদর েিয জৈলতর প্রজপ্রনে! িাইলনাকুোর, কম্পাে, কযালমরা, 

ঘপ্রে, োউনলিন সপন, জুলতা, ফ্লাস্ক—এ েি এরা সপে সকাাায়? 

  

কাা সশষ কলর মযালহাপ্রন আমালদর প্রদলক প্রেলর িেে, সিশ প্রকেু স্তালের মৃতলদহ এরা 

ৈত কলয়ক মালের মলধয এ অঞ্চলে সদলখলে  এ েি প্রজপ্রনে সকালেলক পাওয়া, িুঝলতই 

পারে  

  

প্রতনপ্রি দেই সয িালণ মারা পলেলে, সে প্রিষলয় আর সকানও েলন্দহ সনই  

  

ইপ্রতমলধয আলরকপ্রি প্রপৈপ্রম তার াপ্রে সালক আর একপ্রি প্রজপ্রনে িার কলরলে, সযিা সদলখ 

আমার রি প্রহম হলয় সৈে  

  

একিা িই-এিল সেিা আমার খুিই সিনা  

  

আপ্রম এপ্রৈলয় প্রৈলয় হাত িাোলত প্রিনা িাকযিযলয় প্রপৈপ্রমপ্রি সেিা আমার হালত তুলে প্রদে  

  

আপ্রম মযালহাপ্রনলক িেোম, প্রজলজ্ঞে কলরা সতা এ িইিা আপ্রম প্রনলত পাপ্রর প্রক না? 
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প্রপৈপ্রম এক কাায় রাপ্রজ হলয় সৈে  আপ্রম আমার পলকলি িলর প্রনোম ইললরপ্রজ 

ৈীতাঞ্জপ্রের িাম েলস্করণ  ঘিনািা এতই প্রিস্ময়কর সয, প্রকেুক্ষণ আমার মুখ প্রদলয় কাা 

সিলরাে না  মযাকোরেনও সয মৃত, সেিার এর সিলয় িে িমাণ আর কী হলত পালর? 

  

অপ্রতকায় জালনায়ার েেলন্ধ এরা সকানও খির প্রদলত পালর প্রক? 

  

মযালহাপ্রন িেে, না  সে প্রিষলয় প্রজলজ্ঞে কলরপ্রে আপ্রম  তলি এরা িেলে, আকালশ একিা 

অভুিদত প্রজপ্রনে উেলত সদলখলে  

  

পাপ্রখ? েডােণ িশ্ন করে  
  

না, পাপ্রখ না  সকানও যাপ্রন্ত্রক যানও নয়, কারণ ওোর সকানও শে প্রেে না  

  

প্রপৈপ্রমরা িলে সৈে  আমরা ৈিীর উৎকণ্ঠা প্রনলয় আিার এলৈালত শুরু করোম  

  

েন্ধযা োতিায় আমরা কযাম্প সেেোম  কালেই একিা খরলস্ৰাতা নদীর শে পাপ্রছি।; কাে 

সেিা সপলরালত হলি আমালদর  

  

রহেয িলমই ঘনীিূত হলছি।  কী আলে আমালদর কপালে, সক জালন  

  

িাইলর প্রিদুযলতর িমক আর সমলঘর ৈজণন  সেই েলে হাওয়াও প্রদলছি।  এই সিাধ হয় িৃপ্রষ্ট 

শুরু হে  

  

১০ই সম, রাত সপৌলন িালরািা  

  

োলঘাপ্রতক ঘিনা  আমার হালত কেম প্রস্থর াাকলে না এখনও  

  

ৈতিার ডায়প্রর প্রেলখ মশাপ্রর তুলে প্রিোনায় উিি, এমন েময় িাইলর সালক প্রিৎকার  

  

সডপ্রিড আর রলকি ঘুলমাপ্রছি।ে, দুজলনই এক মুহুলতণ েজাৈ  প্রতনজলন তৎক্ষণাৎ সিপ্ররলয় 

এোম  তাোঁিুর িাইলর  সিাে, েডােণ, মযালহাপ্রন, েকলেই তাোঁিুর িাইলর হাপ্রজর  
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আমালদর দৃপ্রষ্ট কুপ্রেলদর তাোঁিুর প্রদলক, কারণ সেপ্রদক সালকই প্রিৎকারিা এলেলে  িাইলর 

দুলিণদয অন্ধকার  অনযপ্রদন তাোঁিুর িাইলর আগুন জ্বলে, আজ িৃপ্রষ্টলত সে আগুন প্রনলি 

সৈলে  

  

প্রিৎকার এখন আতণনালদ পপ্ররণত হলয়লে, আর সেই েলে শুনলত পাপ্রছি। একিা দুম দুম 

শে-লযন প্রিশাে একিা দুরমুশ সপিা হলছি। জপ্রমলত  

  

েডােণ আর আপ্রম দুজলনই িিণ প্রনলয় সিপ্ররলয়প্রেোম, শে েক্ষয কলর িিণ সেেলতই িষণলণর 

িিলরখা সিদ কলর এক িয লকর দৃশয আমালদর সিালখর োমলন সিলে উিে  

  

কুপ্রেলদর পর পর দুলিা তাোঁিু তেনে হলয় মাপ্রির েলে প্রমলশ সৈলে-লযন তালদর উপর 

প্রদলয় প্রটমলরাোর িলে সৈলে  তৃতীয় তাোঁিুরও সেই অিস্থা হলত িলেলে, কারণ জ্বেন্ত 

সিাখপ্রিপ্রশষ্ট একপ্রি অপ্রতকায় িাণী সেিার প্রদলক এপ্রৈলয় আেলে দুই পা সেলে  

  

িাগৈপ্রতহাপ্রেক ডাইলনাের যুলৈর েিলিলয় প্রহলস্ৰ মালোশী জালনায়ার প্রির যালনােরাে 

( S FS   

  

ইলয়র ৈান, শঙ্কু, ইলয়র ৈান–প্রিৎকার কলর উিে সিাে ও েডােণ একেলে  ইপ্রতমলধয 

মযালহাপ্রন দুলিা গুপ্রে িাপ্রেলয় প্রদলয়লে, প্রকন্তু তালত সকানও েে হয়প্রন  

  

আপ্রম সকাি সেলে সেলেপ্রেোম, তাই অযানাইপ্রহপ্রেলনর জনয তাোঁিুলত প্রেলর সযলত হে  

কলয়ক সেলকলডর কাজ, প্রকন্তু তারই মলধয সদখোম, সডপ্রিলডর জাোঁদলরে সগ্রি সডন তাোঁিুর 

প্রিতর প্রেলর এলে েযাজ গুপ্রিলয় াারাার কলর কাোঁপলে  

  

িাইলর সিলরালতই এক সিাখ ধাোঁধালনা নীে আলো, আর তার েলে এক কণণলিদী 

িজ্ৰপ্রননাদ আমার দৃপ্রষ্ট ও েিণশপ্রি দুলিালকই সযন োমপ্রয কিালি পেু কলর প্রদে  আমার 

আর অযানাইপ্রহপ্রেলনর সঘাো সিপা হে না  
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তারপলরই আলরকিা প্রিদুযলতর ঝেলক সদখোম প্রির যালনােরাে তার পা পপ্ররিতণন কলর 

আমালদর প্রদক সালক দূলর িলে যালছি।  

  

ইট ে প্রিন স্ট্রাক িাই োইিপ্রনল!—সিোঁপ্রিলয় উিে মযালহাপ্রন  

  

প্রকন্তু তালতও ওলক সতমন কািু করলত পালরপ্রন, আপ্রম িেোম  কী োলঘাপ্রতক শপ্রিশােী 

জালনায়ার! 

  

প্রিধ্বস্ত তাোঁিুগুলোর প্রদলক এপ্রৈলয় প্রৈলয় সদখোম আমালদর প্রতনজন কুপ্রে জালনায়ালরর 

পালয়র িালপ প্রপলষ সৈলে  কাপ্রহপ্রন্দ এিল অনয প্রতনজন কুপ্রে প্রিৎকার শুলন সিপ্ররলয় 

এলেপ্রেে, তাই তারা সিোঁলি সৈলে  

  

সয যার তাোঁিুলত প্রেলর এোম  তিু িাে সয, যত ৈজণন, তত িষণণ হে না  এই প্রিিীপ্রষকার 

পর িকৃপ্রতর অলঝার িন্দন িরদাস্ত করা সযত না  

  

েকেলকই একিা কলর আমার দতপ্রর েমলনাপ্রেন ঘুলমর িপ্রে প্রদলয় প্রদলয়প্রে  রালে ঘুম না  

হলে কােলকর ধকে েইলি না  

  

সমালকলে-মলিলে তা হলে প্রমলায নয়! 

  

১৩ই সম, নাইলরাপ্রি 

  

কলোর এই অপ্রিযান আমার জীিলনর েিলিলয় িয লকর অপ্রিজ্ঞতার সকািায় পলে, তালত 

সকানও েলন্দহ সনই  এমন েি অিতযাপ্রশত, ্ােলরাধকারী ঘিনার েমালিশ একমাে 

ৈলল্পই  পাওয়া যায়—তাও সিপ্রশ ৈলল্প নয়  েিযজৈলত সয আর সকানওপ্রদন প্রেরলত 

পারি, তা িাপ্রিপ্রন  সেিা সয ে্ভবি হলয়লে, সেিা আমালদর পরম সেৌিাৈয  অপ্রিপ্রশয সেই 

েলে আমালদর দলের িলতযলকর আিযণ োহে ও িতুযৎপন্নমপ্রতলের িশলো করলত হয়  

  

১০ই সম েকালে উলিই সযিা সদখোম, সেিা হে প্রিলজ মাপ্রিলত প্রিযণালনােরালের পালয়র 
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োপ  

  

োপ সোজা উত্তর প্রদলক িলে সৈলে  এখন কাা হলছি।—আমরা যাি সকান প্রদলক? 

  

কাািা মযালহাপ্রনলক প্রজলজ্ঞে করালত সে িেে, আমরা এমপ্রনও উত্তলরই যাপ্রছি।োম, 

কালজই এখন প্রদক পপ্ররিতণন করার সকানও মালন হয় না  প্রপলোলত সতা আর পাপ্রর না; 

সৈলে োমলনই সযলত হলি  আর জালনায়ালরর কাা সিলিও োি সনই  তার যপ্রদ 

আমালদর উপর আলিাশ াালক, সতা সে আমালদর ধাওয়া করলিই—আমরা সযপ্রদলকই 

যাই না সকন  আমার প্রি্াে, তার ৈালয় িাজ পোর েলে সে খাপ্রনকিা কািু হলয়লে; 

তার তাৈাদ প্রেলর সপলত প্রকেুিা েময় োৈলি  

  

সডপ্রিড মানলরা েি শুলন অতযন্ত সজালরর েলে িেে, আমরা পালয়র োপাই অনুেরণ 

করি  প্রিলশ শতােীলত প্রদলনর আলোয় প্রিযণালনােরােলক সদখলত সপলে, োরা জীিন আর 

প্রকেু না করলেও িেলি  

  

আমরা োতিার মলধযই রওনা হলয় পেোম  আমার মন িেলে, এখনও অলনক রহলেযর 

েমাধান হলত িাপ্রক আলে  কুপ্রে প্রতনজন কম, কালজই প্রকেু হােকা মাে আমরা প্রনলজরাই 

িাৈািাপ্রৈ কলর িইপ্রে  কাপ্রহপ্রন্দ সয এখনও রলয়লে সেিা শুধু মযালহা প্রনর ধমকাপ্রনর জনয  

তলি কতপ্রদন াাকলি, সে প্রিষলয় েলন্দহ আলে  

  

আজ প্রদনিা পপ্ররষ্কার, যপ্রদও িলনর দুলিণদয অন্ধকার তালত প্রিলশষ কমলে না  আমরা 

পালয়র োপ ধলর এলৈাপ্রছি।  অেমান দূরলে পলেলে োপগুলো; সদলখ মলন হয় 

জালনায়ারিা একিু খুোঁপ্রেলয় িেপ্রেে  

  

প্রমপ্রনি দলশক িোর পর সয নদীপ্রির শে পাপ্রছি।োম, সেিা োমলন এলে পেে  হাত 

পলনলরার সিপ্রশ িওো নয়  জেও হাোঁিুর সিপ্রশ ৈিীর নয়, তাই সহোঁলি পার হলত অেুপ্রিধা 

হে না  জালনায়ারও নদী সপপ্ররলয়লে, কারণ উেলিা প্রদলক তার পালয়র োপ রলয়লে  
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আরও প্রেপ্রক মাইে প্রৈলয় সদপ্রখ, জপ্রমর জাত িদলে সৈলে  এখালন আিার সেই 

িেকযাপ্রনক অযাশ আর পাালরর কুপ্রি  আিার আলেয়প্রৈপ্ররর কাোকাপ্রে এলে পলেপ্রে 

আমরা  এখালন িলনর ঘনে সযন প্রকেুিা কম, মাাার উপর পাতার অলিদয োউপ্রনিা 

খাপ্রনকিা পাতো হলয় আকাশলক উোঁপ্রক প্রদলত প্রদলছি।  

  

এই জপ্রমলত একিা জায়ৈার পলর পালয়র োপ ক্ষীণ হলয় িলম প্রমপ্রেলয় সৈলে  জালনায়ার 

সকানপ্রদলক সৈলে তা সিাঝার আর উপায় সনই  

  

সোজা এপ্রৈলয় িলো িেে মযালহাপ্রন  

  

প্রকন্তু এলৈালনা আর হে না  

  

সিেপ্রকর মলতা ৈােপাো সঝাপঝালের প্রপেন সালক সিপ্ররলয় একদে খাপ্রক সপাশাক 

পপ্ররপ্রহত কাপ্রফ্র আমালদর প্রঘলর সেলেলে  তালদর হালত প্রতরধনুক, এিল সেগুলো েিই 

আমালদর প্রদলক তাৈ করা  

  

মযালহাপ্রনর হালতর িন্দুকিা মুহুলতণর মলধয উোঁপ্রিলয় উলিপ্রেে, প্রকন্তু সিালখর পেলক তার িাোঁ 

পাশ সালক একিা প্রতরা এলে িন্দুলকর নেিায় আঘাত কলর সেিালক মযালহাপ্রনর হাত 

সালক প্রেিলক মাপ্রিলত সেলে প্রদে  

  

তারপর প্রতরন্দাজ প্রনলজই এলে িন্দুকিা মযালহাপ্রনর হালত তুলে প্রদলয়, িানু্ট িাষায় তালক 

কী সযন িেে  মযালহাপ্রন আমালদর প্রদলক প্রেলর িেে, এরা এলদর েলে সযলত িেলে  

  

সকাাায়? আপ্রম িশ্ন করোম  

  

সযখালন প্রনলয় যালি  

  

এরা কারা? 
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এরা িানু্ট, তলি পুলরাপুপ্রর অরণযিােী নয়, সেিা সদলখই িুঝলত পারপ্রে  সিাঝাই যালছি। 

এরা কারুর আলদশ পােন করলে  সে িযপ্রিপ্রি সক, সেিা এলদর েলে না সৈলে সিাঝা 

যালি না  

  

অৈতযা সযলতই হে  কমপলক্ষ পঞ্চাশপ্রি সোক সযখালন ধনুক উোঁপ্রিলয় রলয়লে, সেখালন না 

যাওয়ার সকানও িশ্নই ওলি না  

  

পাহালের ৈা প্রদলয় প্রমপ্রনিপাোঁলিক প্রৈলয় সযখালন সপৌোঁলোোম, সেখালন িকৃপ্রতর উপর 

মানুলষর হালতর োপ েুস্পষ্ট  িাপ্ররপ্রদলকর ৈাে সকলি সেলে একিা সখাো জায়ৈা দতপ্রর 

করা হলয়লে, তার এক পালশ কালির খুোঁপ্রির উপর দাোঁপ্রেলয় আলে একিা েুদৃশয কালির 

কযাপ্রিন  সেিালক েলরট িাললো িেলে িুে হলি না  

  

আমরা আমালদর সগ্রপ্তারকারীলদর প্রনলদণলশ এপ্রৈলয় সৈোম কযাপ্রিলনর প্রদলক  মানুষ আলে 

প্রক ওই কযাপ্রিলন? 

  

হযাোঁ, আলে  

  

আলৈ কণ্ঠস্বর, তারপর সেই কণ্ঠস্বলরর অপ্রধকারী সিপ্ররলয় এলেন কযাপ্রিলনর িারান্দায়  

  

গুড মপ্রনণল, গুড মপ্রনণল! 

  

োে িুে আর মুখ িপ্রতণ োে সৈাোঁেদাপ্রে সদলখ প্রিনলত সমালিই কষ্ট হে না সোকপ্রিলক  
  

ইপ্রন জামণাপ্রনর িহুমুখী িপ্রতিাধর প্রিজ্ঞানী সিালেের কােণ হাইলমনডেণ  

  

ওলয়েকম, সিালেের শঙ্কু! ওলয়েকম, সহর সিাে! 

  

হাইলমনডেণ এিার হালত তাপ্রে প্রদলয় িানু্ট দেিালক প্রডেপ্রমে কলর প্রদলেন  

  

আেনু েিাই ওপলর আেুন  
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আমরা পাোঁিজন কালির প্রেোঁপ্রে প্রদলয় উপলর উলি িেলোলকর প্রপেন প্রপেন দিিকখানায় 

প্রৈলয়  ুকোম  

  

ঘলর আরও দুজন স্তাে িেলোক রলয়লেন, দুজলনই আমার সিনা-ড্টরর ৈাউে ও 

সিালেের এরপ্রেখ  পপ্ররিয়পিণ সশষ হিার পর হাইলমনডেণ িেে, আমালদর দলের 

আলরকজন, এপ্রঞ্জপ্রনয়ার হাল েমান, একিু কালজ িযস্ত আলেন  তাোঁর েলে পলর আোপ 

হলি  তারপর আমার প্রদলক প্রেলর িেলেন, আপ্রম খির সপলয়প্রে, আপনারা এখালন 

এলেলেন  নইলরাপ্রির েলে সরপ্রডলয া কনিযা্টর আলে আমালদর  শুধু নাইলরাপ্রি সকন, পুলি 

নাইলরাপ্রি আর পপ্রিলম প্রকোোপ্রন, দুলয়র েলেই আলে  আিার প্রকোোপ্রন মারেত সযাৈ 

আলে সদলশর েলে, কালজই দুপ্রনয়ায় সকাাায় কী ঘিলে, েি খিরই আমরা পাই  

  

আপ্রম িেোম, প্রকন্তু আপনারা সয সিোঁলি আলেন, সে খির সতা িাইলরর সোক জালন না  

  

হাইলমনডাকণ সহা সহা কলর সহলে উিে  

  

সে খির তালদর জানলত প্রদলে, তারা প্রনিয়ই জানলি  হয়লতা আমরা জানলত প্রদলত িাই 

না  

  

সকন? 

  

কালজর অেুপ্রিধা হলি িলে  

  

আপ্রম আর প্রকেু িেোম না  কাজ সয িেলে  এখালন, সে সতা িুঝলতই পারপ্রে, যপ্রদও কী 

কাজ সেিা এখনও জাপ্রন না  

  

এিার েডােণ িশ্ন করে  

  

িাইলরর েলে সযাৈালযাৈ সালক াাকলে আপপ্রন ইিাপ্রেয়ান এিল প্রব্রপ্রিশ অপ্রিযালনর দেপ্রি 

আোর কাাও শুলনপ্রেলেন প্রনিয়ই  
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শুলনপ্রেোম  িইকী; প্রকন্তু তারপর তালদর কী হে সে খির সতা পাইপ্রন  

  

কুেু িেে, সতামালদর এ অঞ্চলে সয একপ্রি িাগৈপ্রতহাপ্রেক িাণী িাে কলর সে খির রাপ্রখ 

প্রক? 

  

হাইলমনডলেণর মুখ হাোঁ হলয় সৈে  

  

িাগৈপ্রতহাপ্রেক িাণী? 

  

প্রির যালনােরাে সরে, িু প্রি এৈজযা্টর  

  

সতামরা তালক সদলখে? 

  

শুধু সদলখপ্রে না, িাণীিা আমালদর কযালম্প হামো কলরপ্রেে  তার পালয়র িালপ আমালদর 

প্রতনপ্রি কুপ্রে মারা সৈলে  

  

কী আিযণ িেে হাইলমনডেণ, প্রকন্তু কই, আমালদর এ তিালি সতা সে িাণী আলেপ্রন  

  

একপ্রি কৃষ্ণাে সিয়ারা আমরা আোর িায় েলে েলেই কপ্রে এলনপ্রেে, সেিা খাওয়া সশষ 

হলে পর হাইলমনডেণ উলি দাোঁপ্রেলয় িেে, সতামালদর এইিালি ধলর আনালনার জনয আপ্রম 

অতযন্ত দুুঃপ্রখত, প্রকন্তু সতামালদর েলে সদখা হওয়ািা প্রিলশষ দরকার প্রেে  যখন খির 

সপোম সতামরা কাোকাপ্রের মলধয এলে সৈে, তখন েুলযাৈিা োেলত পারোম না  এিার 

িলো, সতামালদর একিু ঘুপ্ররলয় সদখাই  আমার মলন হয়, সতামালদর ইন্টালরপ্রটল োৈলি  

  

হাইলমনডেণ, ৈাউে ও এরপ্রেখ রওনা প্রদে; আমরা তালদর প্রপেলন োর সিোঁলধ কালির 

প্রেোঁপ্রে প্রদলয় নীলি সনামোম  

  

িাললোর িারপাশিা ৈাে আর সঝাপঝাে সকলি পপ্ররষ্কার করা হলেও, মাপ্রিলত িেকযাপ্রনক 

অযাশ এখনও রলয়লে  অেুযৎপালতর েময় িেকযালনা সালক ৈপ্রেত োিার সস্ৰাত সিলরায় 

সেিা প্রিকই, প্রকন্তু মানুলষর পলক্ষ আেে িলয়র কারণ হয়  এই োই ও প্রিষাি ৈযাে  
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োিার সস্ৰালতর ৈপ্রত খুিই মন্থর; মানুষ অনায়ালে সদৌলে সেই সস্ৰালতর আিমণ সালক 

রক্ষা সপলত পালর  

  

আমরা েুপ্ত আলেয়প্রৈপ্ররর ৈা প্রদলয় এপ্রৈলয় িলেপ্রে  পুলি পাহালের িািীর উলি সৈলে 

উপর প্রদলক, তারই ৈালয় এক জায়ৈায় সদপ্রখ একিা প্রিশাে কালির সিজালনা দরজা  

  

একিা স্বািাপ্রিক গুহালক আমরা িযিহার করপ্রে কালজর ঘর প্রহলেলি, িেে হাইলমনডাকণ  

গুহািা িায় িপ্রিশ ৈজ ৈিীর  এ রকম আরও দুলিা গুহা আলে, দুলিাই আমালদর কালজ 

োলৈ  িকৃপ্রত আিযণ িালি োহাযয কলরলে আমালদর কালজ  

  

প্রকন্তু িকৃপ্রত যপ্রদ উৎপাত শুরু কলরন? িশ্ন করে সিাে  

  

মালন? 

  

এই েি আলেয়প্রৈপ্ররলত সয প্রিলস্ফারণ হলি না, তার কী প্রস্থরতা? 

  

তার উপিম সদখলে আমালদর দ্রুত পাোিার িযিস্থা আলে রহেয কলর িেে 

হাইলমনডাকণ  

  

আরও প্রকেু দূর প্রৈলয় একিা িালনলের মুলখ সপৌোঁলোোম আমরা  প্রতন জামণান েলমত 

আমরা সেিায় িলিশ করোম  

  

প্রিতলর  ুলকই আমার মলন একিা েলন্দলহর উদয় হে, আর সেিা সয েপ্রতয, সেিা 

হাইলমনডলেণর কাায় িমাণ হলয় সৈে  

  

এিা হে একিা প্রকোরোইি পাইপ, িেে হাইলমনডেণ, সদওয়ালে সয পাার সদখে, 

তালত প্রহলর সেলৈ আলে  

  

প্রহলরর উৎপপ্রত্ত েেলন্ধ প্রিজ্ঞালন একাপ্রধক প্রাওপ্রর আলে  একিা প্রাওপ্রর িলে, িূৈলিণ িায় 

হাজার মাইে নীলি িিণ্ড িাপ ও উত্তালপর েলে কািণন প্রিটযাোইজড হলয় প্রহলরায় 
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পপ্ররণত হয়  সেই প্রহলর অেুযৎপালতর েময় ৈপ্রেত খপ্রনজ পদালাণর সস্ৰালতর েলে উপলর 

উলি আলে  সেই প্রহলরই সেলৈ াালক পাালরর ৈালয় এই েি েুেলের মলধয  

  

হাইলমনডেণ িলে িেে, একিা োধারণ প্রকোরোইি পাইলপ ১০০ িন পাার সকলি তার 

সালক মাে ৩২ কযারাি প্রহলর পাওয়া যায়  অাণাৎ এক আউলের পাোঁি িালৈর এক িাৈ  

এই েুেলে শািলের এক আঘালত ৫০০ কযারাি প্রহলর সপলেও আিযণ হিার প্রকেু সনই  

  

েুেলে সয খনন কাজ িেলে, সেিা সদলখই সিাঝা যায়  শািে পলে আলে মাপ্রিলত, োরা 

েেুলের ৈালয় আলো িোলনা রলয়লে, মাপ্রিলত োইলনর উপর ট্রপ্রে রলয়লে—মাে িাইলর 

িার করার জনয  

  

এিা প্রক ব্লু ডায়মড? আপ্রম িশ্ন করোম  

  

তুপ্রম সতা খিরিাির রাখা সদখপ্রে, িাোঁকা হাপ্রে সহলে িেে হাইলমনডেণ  হযাোঁ, এিা ব্লু 

ডায়মড  একিা প্রিলশষ সেণীর ব্লু ডায়মড-িাইপ িু-প্রি  রত্ন প্রহলেলি এর দাম প্রকেুই নয়  

প্রকন্তু এই প্রিলশষ িাইলপর প্রহলর ইলেকট্রপ্রনকলে প্রিপ্ল্ি এলন প্রদলয়লে  ব্লু ডায়মলডর এমন 

অেুরন্ত িাণ্ডার পৃপ্রািীলত আর সকাাাও সনই িলেই আমার প্রি্াে  এই রকম পাইপ 

আরও আলে  এখালন, সেগুলোলতও কাজ িেলে  কাপ্রফ্রলদর িালৈ আনলত পারলে কাজ 

িােই কলর  আমার খপ্রনলত েপ্রমক এিল পুপ্রেশ দুই-ই কৃষ্ণাে  

  

আমরা েুেে সালক সিপ্ররলয় এোম  দুপুর ৈপ্রেলয় সৈলে  সয পলা প্রৈলয়প্রে, সেই পলাই 

আিার সেরা শুরু করোম  এিার সেই িন্ধ দরজািার োমলন এলে হাইলমনডেণ সেিালক 

খুলে প্রদলয় আমালদর প্রিতলর  ুকলত িেে  

  

এ সযন আপ্রেিািার গুহা  প্রিতলর আেিািপে যন্ত্রপাপ্রতর এমন েমালরাহ সয, একিার 

 ুকলে সেিালক আর গুহা িলে মলনই হয় না  ৈলিষণাৈার, প্রিোমকক্ষ, কনোলরে রুম-

েি প্রকেুই িো িলে এিালক  
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এত েি প্রজপ্রনেপে সদলখ অিাক হলছি। সিাধ হয়, িেে হাইলমনডাকণ  শহলরর েলে 

সযাৈালযাৈ াাকলে েরিরালহর িযাপারিা আজলকর যুলৈ সকানও েমেযাই নয়  

  

িারজন অস্ত্ৰধারী দরজার মুলখ এলে দাোঁপ্রেলয়লে, সিাঝাই যালছি। তারা পুপ্রেশ  

  

সিাে োো আমরা েিাই সোোয় িেোম  সিালের একিা েিেলি িাি, সে ঘুলর ঘুলর 

সদখলে  একিা যলন্ত্রর োমলন দাোঁপ্রেলয় িেে, সতামরা প্রক প্ররলমাি কনলট্রালে সকানও 

প্রকেুলক িােনা করপ্রে নাপ্রক? এলত নানারকম প্রনলদণশ সেখা েুইি সদখপ্রে  

  

হাইলমনডাকণ শুকলনা ৈোয় িেে, হাল েমান একজন অপ্রত দক্ষ এপ্রঞ্জপ্রনয়ার  আর 

ইনলিনির প্রহলেলি সিালেের শঙ্কুর েমকক্ষ না হলেও, ৈাউলের যলাষ্ট খযাপ্রত আলে  

মানুলষর পপ্ররেম োঘি করা যখন ইলেকট্রপ্রনকলের একিা িধান কাজ, তখন নানারকম 

িাইলরর কাজ যালত ঘলর িলেই করা যায়, তার সিষ্টা আমরা কপ্রর িইকী  সতামরা সয 

এপ্রদলক আেে, সেিা সতা আপ্রম গুহায় িলেই সজলনপ্রে  

  

গুহার একপ্রদলক পাশাপাপ্রশ িারলি সিপ্রেপ্রিশন প্রিন সদখপ্রেোম; হাইলমনডেণ উলি প্রৈলয় 

পর পর িারলি সিাতাম প্রিপলতই জেলের িারলি অললশর েপ্রি তালত সদখা সৈে  

  

প্রিপ্রডও কযালমরা োৈালনা আলে ৈালের ৈালয়, িলনর িার জায়ৈায়, িেে হাইলমনডেণ  

  

সিাে অৈতযা সোোয় এলে িেে  

  

এিার হাইলমনডলেণর সিহারায় একিা পপ্ররিতণন সদখা প্রদে  হােকা িািিা িলে প্রৈলয় 

তার জায়ৈায় এে এক ামালম ৈান্তীযণ  সে উলি দাোঁপ্রেলয় দু-একিার পায়িাপ্রর কলর ৈো 

খাোঁকলর প্রনলয় িেে, িুঝলতই পারপ্রে, আমরা সয কাজিা এখালন করপ্রে, তালত সৈাপনীয়তা 

রক্ষণ করািা অতযন্ত িলয াজনীয়  আমরা িার কমী, প্রকোোপ্রন আর নাইলরাপ্রিলত 

আমালদর প্রনলজলদর সোক, আমার সিতনলিাৈী কপ্রফ্র কমীরা, জামণাপ্রনলত আমালদর এই 

অপ্রিযালনর পৃষ্ঠলপাষক, আর সতামরা কজন োো আর সকউ এই ব্লু ডায়মড মাইনলের 

কাা জালন না  সতামরা সজলনে, কারণ সতামরা কাোকাপ্রে এলে পলেপ্রেলে িলে 
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সতামালদর আপ্রম িেলত িাধয হলয়প্রে  প্রকন্তু িুঝলতই পারপ্রে সয, সতামালদর মারেত 

খিরিা িাইলর পািার হয়, সেিা আপ্রম সকানও মলতই ঘিলত প্রদলত পাপ্রর না  

  

হাইলমনডেণ কাা াামাে  গুহার মলধয িূোন্ত দনুঃশেয  মযালহাপ্রন দাোঁলত দাোঁত সিলপ 

সকানওমলত প্রনলজলক োমলে সরলখলে  িাপ্রক প্রতনজন পাালরর মলতা অনে, তালদর দৃপ্রষ্ট 

হাইলমনডলেণর প্রদলক  ৈাউে ও এরপ্রেখলক সদলখ তালদর মলনর িাি সিাঝার উপায় সনই  

প্রনুঃশেতা সিলে সিােই হিাৎ কাা িলে উিে  হাইলমনডাকণলক উলদেশশ কলর  

  

কােণ, প্রহিোলরর আমলে সতামার কী িূপ্রমকা প্রেে, সেিা এলদর িেলি প্রক? িুলখনওয়াোড 

কনলেনলট্রশন কযালম্প ইহুপ্রদ িপ্রন্দলদর উপর এক তরুণ পদাাণপ্রিদ কী ধরলনর অতযািার–  

  

উইেলহোম! 

  

হাইলমনডেণ ৈপ্রজণলয় উলিলে  সিালের যা িোর, তা িো হলয় সৈলে, তাই সে িুপ করে  

আপ্রম অিাক হলয় সদখপ্রে হাইলমনডলেণর প্রদলক  সিালখ ওই িূর দৃপ্রষ্ট, ওই ইস্পাত শীতে 

কণ্ঠস্বর-একজন িািন নাৎপ্রের পলক্ষ মানানেই িলি  

  

আর একপ্রি স্তাে িযপ্রি গুহায় এলে  ুকলেন  েল েুলির উপর েো, ঘন কালো িুরু, 

এক মাাা অপ্রিনযস্ত কালো িুে, সিালখ পুরু িশমা  ইপ্রনই প্রনিয়ই হাল েমান  

হাইলমনডলেণর প্রদলক সিলয় অল্প মাাা সনলে  িেলোক সযন িুপ্রঝলয় প্রদলেন তাোঁর কাজিা 

হলয় সৈলে  

  

োো! সমািুিু! 

  

হাইলমনডলেণর ডালক দুপ্রি কাপ্রফ্র এপ্রৈলয় এে  তারপর িানু্ট িাষায় হাইলমনডেণ তালদর 

সয আলদশিা করলেন, তার েে হে এই সয, মযালহাপ্রন আর সিালের হাত সালক িন্দুক 

দুলিা তালদর হালত িলে সৈে  িপ্রতিালদ োি সনই, কারণ অনয দুজন িহরী তালদর 

প্রতরধনুক উোঁপ্রিলয় রলয়লে  
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এইিার হাইলমনডেণ আমার প্রদলক সিলয় আিার কাা শুরু করে  

  

সিালেের শঙ্কু, সতামার কালে আমার একপ্রি অনুলরাধ আলে  

  

িলো  

  

সতামালক আমার দলে িাই  

  

এই অে্ভবি িস্তালির জুতেই জিাি িি কলর আমার মাাায় এে না  হাইলমনডেণ 

োমানয প্রিরপ্রতর পর আিার কাা শুরু করে–  

  

ৈাউলের কালে শুলনপ্রে সতামার দুপ্রি আিযণ আপ্রিষ্কালরর কাা  একপ্রি প্রপস্তে ও একপ্রি 

ওষুধ  সিািা প্রজপ্রনেিা শুধু সয অলনক খরি, তা-ই নয়—েক্ষয অিযাণ না হলে জালনায়ার 

মারা ে্ভবি নয়  আমালদর মলধয িাম সেণীর প্রশকাপ্রর সকউ সনই  অাি এই সে প্রদনই 

এক হাপ্রতর পাে এলে আমালদর অলনক ক্ষপ্রত কলর সৈলে  সতামার প্রপস্তলে শুলনপ্রে 

সমািামুপ্রি তাৈ কলর সঘাো প্রিপলেই কাজ হয়  সে রকম সতামার ওষুলধও শুলনপ্রে 

মযাপ্রজলকর মলতা কাজ হয়  অযাপ্রফ্রকার িযারামগুলো প্রিদঘুলি  এর প্রেলখর এলেই 

মযালেপ্ররয়া হলয়প্রেে, আর হাল েমালনর হলয়প্রেে প্রিপ্রপল প্রেকলনে  জামণান ওষুধ সনহাত 

সেেনা নয়, প্রকন্তু সতামার ওষুলধর মলতা আমন অিযাণিালি কাযণকরী নয়  িধানত এই 

দুপ্রি প্রজপ্রনে িাই িলেই সতামালক িাই  তা োো, সতামার পরামলশণরও দরকার হলত পালর 

মালঝ মালঝ  িয় সনই, তুপ্রম আরালমই াাকলি  গুণী সোলকর েমাদর আমরা েি েময়ই 

কপ্রর  আর একজলনর সক্ষলেও সেিা কলরপ্রে  

  

একিা অদময ইলছি। হপ্রছি।ে পলকি সালক প্রপস্তেিা িার কলর এই জঘনয মানুষিালক 

প্রনপ্রিহ্ন কলর প্রদই, প্রকন্তু জাপ্রন তার পরমুহুলতণই ওই প্রতরন্দাজরা আমালদর েকেলক খতম 

কলর সদলি  

  

িেোম, আমার দে সেলে যািার সকানও িশ্নই উিলত পালর না  
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হাইলমনডেণ সযন আমার কাািা মানে না  সে িেে, সতামার মলতা িহুমুখী িপ্রতিা 

আমারও সনই, সেিা আপ্রম স্বীকার কপ্রর  িাইপ িু-প্রিিু ডায়মলডর সদৌে কতিা, এর 

োহালযয ইলেকট্রপ্রনক মারণালস্ত্ৰর কী উন্নপ্রত ে্ভবি, সেিা হয়লতা তুপ্রম যতিা িি কলর িার 

করলত পারলি, সতমন আর সকউ পারলি না  িো িাহুেয, সতামালক আমরা উপযুি 

পাপ্ররেপ্রমক সদি  

  

মাপ কলরা, সতামালক সকানওরকম িালি োহাযয করার ইছি।া আমার সনই  

  

এই সতামার সশষ কাা? 

  

হযাোঁ  

  

প্রকেুক্ষণ একদৃপ্রষ্ট আমার প্রদলক সিলয় সালক তারপর মুখ খুেে হাইলমনডেণ  

  

সিপ্রর ওলয়ে  

  

রলকলির হিাৎ েিেিাপ্রন আর সৈাোপ্রনর কারণ কী? িাইলর সালক সয তীক্ষ্ণ প্রিৎকার শুনপ্রে, 

সেিা প্রক িাোঁদলরর? আোর েময় ৈালে প্রকেু কলোিাে মাপ্রঙ্ক সদলখপ্রেোম  

  

সজন্টেলমন িেে হাইলমনডেণ, এিার সতামালদর কাে সালক প্রিদায় সনিার েময় 

এলেলে  আমালদর অলনক কাজ  কাা িলে েময় নষ্ট করলত পারি না, প্রিলশষ কলর সে 

কাায় যখন কাজ হলি না  আমালদর সোক সতামালদর আিার সপৌোঁলে প্রদলয় আেলি 

যাাস্থালন  

  

সয যন্ত্রিা সিাে সদখপ্রেে, এখন সেিার োমলন প্রৈলয় হাল েমান দাোঁপ্রেলয়লে  

  

তা হলে এলো সতামরা, িেে হাইলমনডাকণ  হাল েমান োো েিাই িাইলর সিপ্ররলয় 

এোম  েূযণ পাহালের প্রপেলন সনলম প্রৈলয় িাপ্ররপ্রদক অন্ধকার হলয় এলেলে  

  

গুডিাই, সজন্টেলমন   হাইলমনডেণ তার দুই েেীলক প্রনলয় িাললোর প্রদলক িলে সৈে  
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িারজন কাপ্রফ্র আমালদর প্রদলক প্রতর উোঁপ্রিলয় রলয়লে  িুঝলত পারপ্রে, আমালদর েময় ঘপ্রনলয় 

এে  একিা প্রকেু করা দরকার  রাস্তাও একিাই  

  

আমার প্রপস্তলের েুপ্রিধা হলছি। তালক সদখলে মারণাস্ত্ৰ িলে মলন হয় না  মপ্ররয়া হলয় 

পলকি সালক অযানাইপ্রহপ্রেন িার কলর প্রতরন্দাজলদর প্রদলক তাৈ কলর সঘাো প্রিলপ প্রদোম  

প্রতনজন তৎক্ষণাৎ উধাও  িতুাণজলনর জনয প্রপস্তে ঘুপ্ররলয় আর একিার সঘাো সিপার 

েমলয় সদখোম, জযামুি প্রতর  আমারই প্রদলক সধলয় আেলে  প্রতরন্দাজ উধাওলয়র েলে 

েলে প্রতরিা আমার ডান কালনর পালশর খাপ্রনকিা িুে উপলে প্রনলয় েশলে গুহার কালির 

দরজায় প্রৈলয় প্রিোঁধে  

  

রলকি অে্ভবি েিেি করলে  কলোিাে মাপ্রঙ্কগুলো ৈালের উপর প্রিৎকার কলর 

োোোপ্রে করলে  

  

মাইন ৈই  সিোঁপ্রিলয় উিে  সিাে—েুক অযাি দযাি! 

  

পুলি প্রিশ ৈজ দূলর ৈালের োপ্ররর মধয প্রদলয় আমালদরই প্রদলক সধলয় আেলে 

প্রির যালনােরাে সরে! েন্ধযার আিো অন্ধকালর তার সিাখদুলিা জ্বেলে আগুলনর িাোঁিার 

মলতা, তার আকণণপ্রিস্তৃত হাোঁ-এর প্রিতর দু পাপ্রি কু্ষরধার দলন্তর োপ্রর সযন িাইলে 

আমালদর প্রিপ্রিলয় গুোঁপ্রেলয় সেেলত  

  

আপ্রম পলকি সালক অযানাইপ্রহপ্রেনিা িার কলর পরমুহুলতণ িুঝলত পারোম, আমার প্রপস্তে 

এই দানলির সক্ষলে কাজ করলি না  

  

ওিা সয িাণী নয়  ওিা সরািি! হাইলমনডেণ অযাড সকাম্পাপ্রনর দতপ্রর যাপ্রন্ত্রক 

িাগৈপ্রতহাপ্রেক জালনায়ার! 

  

আর তালক িাোলছি। ওই গুহায় িলে এপ্রঞ্জপ্রনয়ার হাল েমান  
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সিােও িযাপারিা িুলঝলে, কারণ ও ঊধ্বণ্ালে প্রৈলয়  ুলকলে  গুহার প্রিতর  

  

যাপ্রন্ত্রক দানি দ্রুত পদলক্ষলপ এপ্রৈলয় আেলে আমালদর প্রদলক  অলস্ত্ৰ সকানও কাজ হলি 

না, তাই কতকিা আত্মরক্ষার জনযই আমরা আিার প্রৈলয়  ুকোম গুহার প্রিতর  

  

প্রৈলয় সদপ্রখ এক আিযণ নািকীয় দৃশয  

  

হাল েমালনর িাোঁ হাত যলন্ত্রর কনলট্রালের উপর, ডান হালত ধরা প্ররিেিার সোজা তযাৈ 

করা সিালের প্রদলক  সিালের আিরণ প্রকন্তু িারী অভুিদত  সে মৃদুস্বলর হাল েমালনর নাম 

ধলর সডলক যালছি।, আর এক-পা এক-পা কলর এপ্রৈলয় যালছি। তার প্রদলক  

  

হাল েমান! হাল েমান! হাল েমান! প্ররিেিারিা নামাও হাল েমান! প্ররিেিারিা নামাও! 

  

আিযণ! হাল েমালনর ডান হাত সনলম এে ধীলর ধীলর  

  

এিার সতামার জালনায়ালরর ৈপ্রত িন্ধ কলরা হাল েমান, জালনায়ারলক াামাও, আর 

আেলত প্রদও না  

  

হাল েমালনর িাোঁ হাত আর একিা সিাতালদর প্রদলত এপ্রৈলয় সৈে  

  

িযাপারিা এতক্ষলণ আমালদর েকলের কালেই পপ্ররষ্কার  

  

সিাে হাল েমানলক প্রহলনািাইজ কলরলে  িাইলর জালনায়ালরর পদশে সালম সৈে, প্রকন্তু 

আমালদর পা হিাৎ িোয়মান  

  

মাপ্রি নেলে  েমস্ত গুহার প্রজপ্রনেপে ারার কলর কাোঁপলে  রলকি িিণ্ড সঘউ সঘউ করলে  

  

িূপ্রমকম্প—এিল এর পলর যপ্রদ অেুযৎপাত শুরু হয়, তা হলে আিযণ হিার প্রকেু সনই  

অলনক পশুপাপ্রখ িূপ্রমকলম্পর পূিণািাে পায় তালদর ইপ্রন্দ্রলয়র োহালযয  রলকলির 

িাঞ্চলেযর কারণ এখন িুঝলত পারপ্রে  িানরলদর সিোঁিালমপ্রিও একই কারলণ  
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আমরা গুহা সালক সিপ্ররলয় এোম  

  

দশ হাত দূলর প্রির যালনােরাে অনে, তার সদহ িূকলম্প আলন্দাপ্রেত হলছি।  িতুপ্রদণলক 

মানুলষর আতণনাদ শুরু হলয় সৈলে  আমরা সদৌে সদি, এমন েময় একিা পপ্ররপ্রিত কণ্ঠস্বর 

কালন এে  

  

শঙ্কু! শঙ্কু! প্রদে ওলয়—শঙ্কু! 

  

ঘুলর সদপ্রখ—তাজ্জি িযাপার! ওই দূলর প্রিে মযাকোরেন মপ্ররয়া হলয় আমালদর প্রদলক 

হাতোপ্রন প্রদলয় ডাকলে  তার প্রপেলনই একিা হেুদ সৈােক আকালশ মাাা উোঁপ্রিলয় রলয়লে  
  

রহলেযর েমাধান পলর হলি-এখন িাম কাজ হে পোয়ন  

  

সদৌে প্রদোম মযাকোরেলনর উলদেশলশ  

  

সডান্ট সেি সদম কাম —মযাকোরেন আমালদর প্রপেলন অেুপ্রে প্রনলদণশ কলরলে  

  

ঘুলর সদপ্রখ, হাইলমনডেণ, এরপ্রেখা ও ৈাউেও েুলিলে মযাকোরেলনর প্রদলক  

  

সিালখর পেলক মযালহাপ্রন দুই ঘুপ্রষলত িাম দুপ্রিলক ধরাশায ী করে  ৈাউে জে হে 

েডালেণর ঘুপ্রষলত  কাপ্রহপ্রন্দ প্রনঘণাত কুপ্রের দে েলমত পাপ্রেলয়লে; তালদর কাা িািার 

েময় সনই  

  

এক প্রমপ্রনলির মলধয রলকি েলমত আমরা পাোঁিজন ও মযাকোরেন সিালপন ৈযােিাপ্রেত 

সিেুলন উড্ডীয়মান  মুলককু তখন িিণ্ড ৈজণলন অেুযদৃৈার শুরু কলর প্রদলয়লে, োিার 

সস্ৰাত সিপ্ররলয় আেলে তার মুখ সালক, আকাশ িাতাে সধাোঁয়ায় আছি।ন্ন, িপ্রতপ্রি 

প্রিলস্ফারলণর েলে অৈপ্রণত িস্তরখণ্ড জ্বাোমুখ সালক উৎপ্রক্ষপ্ত হলয় েপ্রেলয় পেলে 

পৃপ্রািীর িুলক  ৈালের পাতার োোঁক প্রদলয় সদখলত পাপ্রছি।, সোি িে েিরকম িনয িাণী 

পপ্ররোপ্রহ েুলি পাোলছি। িকৃপ্রতর এই দুলযাৈ সালক রক্ষা পািার জনয  
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সদখলত সদখলত েি প্রকেু দূলর েলর সৈে  প্রিলস্ফারলণর শে প্রমপ্রেলয় আেলে  সয েূযণ 

অস্ত প্রৈলয়প্রেে, তালক আিার ক্ষণকালের জনয সদখা যালছি।, কলোর আপ্রদম অরলণযর 

আপ্রদৈন্ত েিুলজর এক পালশ এক িুকলরা কমোর দীপ্রপ্ত জাপ্রনলয় প্রদলছি। েহো েুলপ্তাপ্রখত 

মুলকঙ্কুর অপ্রস্তে  

  

এতক্ষলণ মযাকোরেন কাা িেে  

  

সতামালদর দূর সালক সদলখপ্রেোম, প্রকন্তু কীিালি সযাৈালযাৈ করি সেিা িুঝলত 

পারপ্রেোম না  সশষিায় েুলযাৈ জুলি সৈে দুলযালৈর মলধয প্রদলয়  

  

আপ্রম আমালদর দলের েকলের েলে মযাকোরেলনর পপ্ররিয় কপ্ররলয় িেোম, প্রকন্তু 

সতামালক এরা ধলর রাখে সকন? 

  

মযাকোরেন িেে, এই সয ৈযােলিেুনিা সদখে, এিা সতা আমালদর, হাইলমনডলেণর 

নয়  আলেয়প্রৈপ্রর অঞ্চলে কাজ করলত হলি িলে এিা আমরা েলে প্রনলয়প্রেোম  দ্রুত 

পাোলনার পলক্ষ এর সিলয় িাে উপায় সনই  অিপ্রশয এ োো আরও একিা কারণ আলে  

  

সেিা কী? 

  

খপ্রনজপ্রিদযায় আপ্রম সয ড্টরলরি সপলয়প্রে, তার প্রিষয়িা প্রেে ব্লু ডায়মড  এ েেলন্ধ আমার 

সিলয় সিপ্রশ জানা সোক িে একিা সনই  এ কাািা জানার পর হাইলমনডকণ আমালক 

সরলখ সদয়  না হলে আমালক আমার দলের আর েকলের মলতা  ওই যাপ্রন্ত্রক দানলির 

পালয়র তোয় প্রপলষ মরলত হত  অপ্রিপ্রশয এই দােলের সিলয় মৃতুযই হয়লতা সেয় প্রেে  

  

সডপ্রিড িশ্ন করে, ওই আিযণ দানি দতপ্রর করে সক? 

  

পপ্ররকল্পনা হাইলমনডলেণর  রূপ প্রদলয়লে ৈাউে, এরপ্রেখ, হাল েমান আর পঞ্চাশজন 

িানু্ট কাপ্ররৈর  কাপ্ররৈপ্ররলত িানু্টলদর েমকক্ষ পৃপ্রািীলত খুি কমই আলে  অনুেপ্রন্ধৎেুলদর 

প্রিনালশর জনযই ওই দানলির েৃপ্রষ্ট  
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আকালশ সমঘ সকলি সৈলে  আমরা িলেপ্রে  পুি প্রদলক  নীলি শহর সদখলেই ৈযাে কপ্রমলয় 

সনলম পেি  

  

আর একিা কাা িেলত িাপ্রক আলে মযাকোরেনলক  

  

আমালদর েিই সৈলে, তলি সেৌিাৈযিলম একিা প্রজপ্রনে আমার পলকলিই রলয় সৈলে  

এই নাও  

  

কপ্রিগুরুর স্বাক্ষর েলমত ইলপ্ররপ্রজ ৈীতাঞ্জপ্রের িাম েলস্করণ আিার তার মাপ্রেলকর কালে 

প্রেলর সৈে  

  

আনন্দলমো  পূজািাপ্রষণকী ১৩৮৮ 

এই ৈলল্পর প্রকেু তায Michael Chrichton-এর Congo উপন্যাস থেকে থন্ওয়া  
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