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ক িং  িং 

  

এক । চিন-সমুদ্রের টাইফুন 

  

জাহাদ্রজর নাম ইচিয়ো। আদ্রমচরকা থেদ্রক জাপান হদ্রয়ে আসচিল ভারতবদ্রষের চিদ্রক। হঠাৎ 

চিনা সমুদ্রে টাইফুনদ্রজদ্রে উঠল। চিনা সমুদ্রে ভীষণ এক ঝড়ে ওদ্রঠ, তার নাম হদ্রে 

টাইফুন। খুব সাহসী নাচবকরাও এই টাইফুন-দ্রক ভয়ে কদ্রর যদ্রমর মদ্রতা। টাইফুন এর 

পাল্লায়ে পদ্রড়ে আজ পযেন্ত কত হাজার হাজার জাহাজ থয অতল পাতাদ্রল তচলদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি, 

থস চহসাব থকউ রাখদ্রত পাদ্ররচন। 

  

ঝড়ে থোোঁ থোোঁ কদ্রর েজেন করদ্রি–িাচরচিক অন্ধকার! ঝদ্রড়ের আঘাদ্রত সমুে প্রিণ্ড যাতনায়ে 

আতেনাি করদ্রত লােল–পৃচেবীদ্রত এখন ঝদ্রড়ের হুঙ্কার আর সমুদ্রের কান্না িাড়ো আর 

চকিুই থ ানা যায়ে না। থযন ঝদ্রড়ের কবল থেদ্রক মুচিলাভ করবার জদ্রনেই চবরাট এক 

ভীত জন্তুর মদ্রতা সমুে বারংবার আকাদ্র  লাফ মারদ্রত লােল। 

  

ঝদ্রড়ের থতাদ্রড়ে ইচিয়ো জাহাজ অন্ধকাদ্রর থকাোয়ে থয থবদ্রে িুদ্রট িদ্রলদ্রি, থকউ তা জাদ্রন 

না! জাহাদ্রজর ইচিন যখন ইচিয়োদ্রক আর সামলাদ্রত পারদ্রল না, কাদ্রেন ঈঙ্গলহনে তখন 

হাল থিদ্রড়ে চিদ্রয়ে হতা ভাদ্রব বলদ্রলন, ভেবান আমাদ্রির রক্ষা করুন! 

  

আকাদ্র  িাোঁি থনই, তারা থনই–পৃচেবীর থকাোও এতটুকু আদ্রলা আভাস থনই! জাহাজ 

িুদ্রট িদ্রলদ্রি থযন মৃতুের মুদ্রখ! 

  

টাইফুন-এ প্রচত বৎসদ্রর চিনা সমুদ্রে কত জাহাজই থডাদ্রব, হয়েদ্রতা ইচিয়ো জাহাজও আজ 

ডুবদ্রব, চকন্তু থকবল থসই কো বলবার জদ্রনেই আজ আমরা এই েল্প চলখদ্রত বচসচন। 
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ইচিয়ো জাহাদ্রজর দুচট যাত্রীর জদ্রনেই আমাদ্রির যত দুভোবনা।..কারণ তাোঁরা বাঙাচল। 

একজদ্রনর নাম শ্রীযুি থ াভনলাল থসন, আর একজন হদ্রেন তারই ভগ্নী কমুারী 

মালচবকাোঁদ্রিবী। ভাই-দ্রবাদ্রন আদ্রমচরকা থবচড়েদ্রয়ে থিদ্র  চফরদ্রিন। 

  

থ ষ রাদ্রত ঝড়ে োমল, সমুেও  ান্ত হল। 

  

কাদ্রেন ঈঙ্গলহনে বলদ্রলন, ভেবানদ্রক ধনেবাি! এ যাত্রা আমরা রক্ষা থপলুম! 

  

তার সহকারী কমেিারী বলদ্রলন, চকন্তু জাহাজ থয থকাোয়ে এদ্রস পদ্রড়েদ্রি, থসটা থতা চকিুই 

থবাঝা যাদ্রে না। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, না। তদ্রব আমরা থয এখনও পৃচেবীদ্রতই চটদ্রক আচি, এইটুকুই হদ্রে 

ভাদ্রেের কো। থবোঁদ্রি যখন আচি, তখন জাহাজ চনদ্রয়ে আবার ডাঙায়ে চেদ্রয়ে উঠদ্রত পারব। 

  

কমেিারী বলদ্রলন, ও কীদ্রসর  ব্দ? 

  

কাদ্রেন খাচনকক্ষণ কান থপদ্রত শুদ্রন বলদ্রলন, অদ্রনকগুদ্রলা জয়েঢাক বাজদ্রি! থবাধহয়ে 

আমরা থকানও দ্বীদ্রপর কাদ্রি এদ্রস পদ্রড়েচি। িাচরচিদ্রক থয অন্ধকার, চকিুই থিখা যাদ্রে 

না। হয়েদ্রতা ওখাদ্রন থকানও উৎসব হদ্রে..আো, আদ্রে রাতটা পুইদ্রয়ে যাক, সকাদ্রল সবই 

বুঝদ্রত পারব! 

  

দুম দুম দুম, দুম দুম দুম, দুম দুম দুম! জয়েঢ়োকগুদ্রলা অ ান্ত স্বদ্রর থবদ্রজই িদ্রলদ্রি। 

থ াভনলাল আর মালচবকা থডদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে অবাক হদ্রয়ে থসই রহসেময়ে বাজনা শুনদ্রত 

লােল। 

  

খাচনক পদ্রর মালচবকা বলদ্রল, থিখ িািা, থকন জাচন না, আমার মদ্রন হদ্রে থযন ও বাজনা 

আমাদ্রকই ডাকদ্রি। 

  

থ াভনলাল থহদ্রস ঠাট্টা কদ্রর বলদ্রল, িূর পােচল! 
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.  

  

দুই । খুচল-পাহাদ্রড়ের দ্বীপ 

  

ঢাক-দ্রঢাল একটানা থবদ্রজ িদ্রলদ্রি–এ ঢাক-দ্রঢাল থযন োমদ্রত থ দ্রখচন! 

  

পূবেচিদ্রক আদ্রলা-নিীর একচট উজ্জ্বল ধারা বদ্রয়ে যাদ্রে চকন্তু এখনও তার চনদ্রিই দুলদ্রি 

অন্ধকাদ্ররর পিো। 

  

আদ্রলা-নিীর দুই তীদ্রর ধীদ্রর-ধীদ্রর রিরাঙা রদ্রঙর থরখা ফুদ্রট উদ্রঠদ্রি।  

  

ক্রদ্রম অন্ধকাদ্ররর পরিা পাতলা হদ্রয়ে এল এবং তারই চভতর থেদ্রক অস্পষ্ট  ও িায়োময়ে 

সব িৃ ে থিখা থযদ্রত লােল! 

  

থভার। সূদ্রযের চকরণ-িটা থিখা থেল। 

  

থ াভন ও মালচবকা চবচিত িদ্রক্ষ থিখদ্রল, তাদ্রির সামদ্রনই একচট অধেি্াকার দ্বীপ 

আত্মপ্রকা  কদ্ররদ্রি। দ্বীদ্রপর মাঝ থেদ্রক মস্তবড়ে একটা পাহাড়ে মাো তুদ্রল আকাদ্র র 

অদ্রনকখাচন থঢদ্রক থফদ্রলদ্রি। থস পাহাদ্রড়ের ওপরটা থিখদ্রত চঠক মড়োর মাোর খুচলর 

মদ্রতা–থসখাদ্রন োিপালা বা সবুজ রদ্রঙর চিহ্নমাত্র থনই। 

  

চকন্তু পাহাদ্রড়ের চনদ্রিই েভীর জঙ্গল। আর থসই জঙ্গদ্রলর চভতর থেদ্রক তখনও কারা মহা-

উৎসাদ্রহ ঢাক-দ্রঢাল বাজাদ্রে! 

  

কাদ্রেনসাদ্রহব তার প্রধান কমেিারী থডনহামদ্রক থডদ্রক বলদ্রলন, চমিঃ থডনহাম! এ থকান 

দ্বীপ? আমরা থকাোয়ে এদ্রসচি? 

  

থডনহাম বলদ্রল, আমারও জ্ঞান আপনার থিদ্রয়ে থবচ  নয়ে! এখাদ্রন মড়োর মাোর খুচলর 

মতন একটা আশ্চযে পাহাড়ে রদ্রয়েদ্রি। এ দ্বীদ্রপর কো কখনও শুদ্রনচি বদ্রল মদ্রন হদ্রে না। 
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জাহাদ্রজর ইচিনিালক এদ্রস খবর চিদ্রল, ইচিন খারাপ হদ্রয়ে থেদ্রি। সারাদ্রত সময়ে লােদ্রব। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, হয়েদ্রতা আজ আমাদ্রির এইখাদ্রনই োকদ্রত হদ্রব। থডনহাম, সময়েই যখন 

পাওয়ো থেল, এই অজানা দ্বীপটা একবার তিারক কদ্রর আসদ্রত থিাষ কী? 

  

থিাষ চকিুই থনই। চকন্তু কাল রাত থেদ্রক শুদ্রনচি ওখাদ্রন কারা ঢাক-দ্রঢাল বাজাদ্রে, এ 

রহসেময়ে দ্বীদ্রপ কারা বাস কদ্রর, তা জাচন না। ওরা যচি অসভে নরখািক হয়ে? যচি 

আমাদ্রির আক্রমণ কদ্রর? 

  

চঠকই বদ্রলি থডনহাম। থব , আমরা িদ্রল ভারী আর স স্ত্র হদ্রয়েই যাব। দুখানা থবাট 

নামাদ্রত বদ্রলা। চত্র জন নাচবক আমাদ্রির সদ্রঙ্গ যাদ্রব। সকদ্রলই থযন বন্দুক থনয়ে। 

  

থ াভন আর মালচবকা িাোঁচড়েদ্রয়ে কাদ্রেদ্রনর হুকমু শুনদ্রল। 

  

মালচবকা বলদ্রল, আচম কখনও অসভে মানুষ থিচখচন! িািা, আমারও ওই দ্বীদ্রপ থযদ্রত 

ইদ্রে হদ্রে। 

  

থ াভন বলদ্রল, এ প্রস্তাব মন্দ নয়ে, মালচবকা। ফাোঁকতাদ্রল একটা নতুন থি  থিখার সুদ্রযাে 

িাচড়ে থকন? থরাদ্রসা, কাদ্রেনসাদ্রহব কী বদ্রলন শুদ্রন আচস। 

  

কাদ্রেন প্রেমটা নারাজ হদ্রলন। তারপর থ াভদ্রনর অতেন্ত উৎসাহ থিদ্রখ বলদ্রলন, আো, 

আমাদ্রির সদ্রঙ্গ আপনারা থযদ্রত পাদ্ররন, চকন্তু না থেদ্রলই ভাদ্রলা হত। 

  

মালচবকাদ্রক থবাদ্রট উঠদ্রত থিদ্রখ িার-পাোঁিজন থমমও দ্বীদ্রপ যাবার জদ্রনে আরহ হ প্রকা  

করদ্রল। চকন্তু দ্বীদ্রপ অসভে নরখািক োকদ্রত পাদ্রর শুদ্রনই তাদ্রির সমস্ত আরহ হই ঠািা 

হদ্রয়ে থেল। 

  

দুখানা থবাট দ্বীদ্রপর চিদ্রক অরহ সর হল। 

  

ঢাক-দ্রঢাল তখনও বাজদ্রি। 
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থবাট দুখানা খাচনকিূর অরহ সর হদ্রতই থিখা থেল, দ্বীদ্রপর জঙ্গল আর সমুেতীদ্ররর 

মাঝখাদ্রন প্রকাণ্ড উোঁিু একটা পাোঁচিল এচিক থেদ্রক ওচিক পযেন্ত িৃচষ্ট সীমার বাইদ্রর িদ্রল 

থেদ্রি। 

  

থ াভন থসইচিদ্রক কাদ্রেদ্রনর িৃচষ্ট  আকষেণ করদ্রল। 

  

কাদ্রেন চবচিত স্বদ্রর বলদ্রলন, অত বড়ে পাোঁচিল চিদ্রয়ে জঙ্গলটা আড়োল কদ্রর রাখা হদ্রয়েদ্রি 

থকন? এ কী বোপার! 

  

থডনহাম বলদ্রল, এ থয চিদ্রনর প্রািীদ্ররর মতন বোপার। চিনারা পাোঁচিল তুদ্রলচিল তাতার 

িসুেদ্রির আক্রমণ থেদ্রক রক্ষা পাবার জদ্রনে। চকন্তু এখাদ্রন কাদ্রির আক্রমণ থঠকাবার 

জদ্রনে এমন পাোঁচিল থতালা হদ্রয়েদ্রি? 

  

থ াভন বলদ্রল, আমরা দ্বীদ্রপর এত কাদ্রি এদ্রস পদ্রড়েচি, তবুও থতা ওখাদ্রন জনপ্রাণীদ্রক 

থিখদ্রত পাচে না! 

  

মালচবকা বলদ্রল, চকন্তু ঢাদ্রকর বাচিের থতা চবরাম থনই। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আর একটা দুদ্রটা নয়ে,  ত  ত ঢাক বাজদ্রি। আমার থবাধহয়ে, দ্বীদ্রপ 

আজ থকানও মদ্রহাৎসব হদ্রে, বাচসন্দারা সবাই থসখাদ্রন চেদ্রয়ে জুদ্রটদ্রি।  

  

থবাট দুখানা দ্বীদ্রপর যত কাদ্রি আদ্রস, থসই আশ্চযে প্রািীদ্ররর উচ্চতা ততই থবদ্রড়ে ওদ্রঠ। 

  

থ াভন বলদ্রল, পাোঁচিলটা থিড়েদ্র া ফুদ্রটর থিদ্রয়ে কম উোঁি ুহদ্রব না! থিখুন, বড়ে বড়ে োিগুদ্রলা 

পযেন্ত পাোঁচিদ্রলর কত নীদ্রি রদ্রয়েদ্রি। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, যাদ্রির ভদ্রয়ে অত উোঁিু পাোঁচিল থিওয়ো হয়ে, তাদ্রির প্রকচৃত চনশ্চয়েই 

ভয়েংকর! চমিঃ থসন, আপনার ভগ্নীদ্রক আমাদ্রির সদ্রঙ্গ না আনদ্রলই ভাদ্রলা করতুম! 
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মালচবকা থহদ্রস বলদ্রল, আমার চকন্তু একটুও ভয়ে করদ্রি না। চমিঃ ঈঙ্গলহনে! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আপনার ভয়ে না করদ্রত পাদ্রর, চকন্তু আচম ভাবচি আমার িাচয়েদ্রের 

জদ্রনে! 

  

থবাট ডাঙায়ে এদ্রস লােল। চকন্তু তখনও দ্বীদ্রপর থকানও মানুষদ্রক থিখা থেল না– থকবল 

থসই  ত- ত অ ান্ত ঢাদ্রকর আওয়োজই জাচনদ্রয়ে চিচেল থয, এখাদ্রন মানুষ বাস কদ্রর। 

  

কাদ্রেন থবাট থেদ্রক থনদ্রম নাচবকদ্রির থডদ্রক বলদ্রলন, বন্দুদ্রক থটাটা পুদ্রর থতামরা দুজন-

দুজন কদ্রর সার থবোঁদ্রধ অরহ সর হও। চমিঃ থসন, আপনার ভগ্নীদ্রক চনদ্রয়ে আপচন আমাদ্রির 

সদ্রঙ্গ মাঝখাদ্রন োকুন! 

  

থযচিক থেদ্রক ঢাক-দ্রঢাদ্রলর আওয়োজ আসচিল, সকদ্রল পাদ্রয়ে-পাদ্রয়ে থসইচিদ্রক এগুদ্রত 

লােল। 

  

থ াভন বলদ্রল, থিখুন চমিঃ ঈঙ্গলহনে! পাোঁচিলটা এখন আরও কত বড়ে থিখাদ্রে। আর এ 

পাোঁচিল থয এদ্রকদ্রল নয়ে, অদ্রনক  ত বৎসদ্ররর পুদ্ররাদ্রনা, তাও থব  থবাঝা যাদ্রে! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, পাোঁচিদ্রলর োদ্রয়ে ওখাদ্রন থয একটা মস্তবড়ে ফটকও রদ্রয়েদ্রি! তালোদ্রির 

সমান উোঁিু ওই ফটকটা কীরকম মজবুত থিদ্রখদ্রিন। 

  

এইবাদ্রর সকদ্রল একটা বড়ে রহ াদ্রমর কাদ্রি এদ্রস পড়েল। সাচর সাচর কুোঁদ্রড়েঘর, মাদ্রঝ মাদ্রঝ 

অচলেচল ও রাস্তা। রহ াদ্রমর আকার থিদ্রখ আন্দাদ্রজ থবাঝা থেল, এখাদ্রন অন্তত িার পাোঁি 

হাজার থলাক বাস কদ্রর। চকন্তু থকাোয়ে তারা? সারা রহ াম চনস্তব্ধ ও জন ূনে, থকাোও 

জীবদ্রনর থকানও লক্ষণই থনই। 

  

ঢাক-দ্রঢাদ্রলর আওয়োজ তখন ভয়োনক থবদ্রড়ে উদ্রঠদ্রি-সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ মাদ্রঝ-মাদ্রঝ বহু কদ্রের 

েম্ভীর একতানও থ ানা যাদ্রে–থযন কারা অজানা ভাষায়ে থস্তাত্র পাঠ করদ্রি! 
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থডনহাম বলদ্রলন, এতক্ষদ্রণ মানুদ্রষর েলার সাড়ো পাওয়ো থেল। োোঁ-সুদ্ধ থলাক এখাদ্রন 

এদ্রস জুদ্রটদ্রি। থিখা যাক এরা কারা? 

  

োিপালার চভতর থেদ্রক প্রায়ে সত্তর-আচ  ফুট উোঁিু একটা কাদ্রঠর বাচড়ে থজদ্রে উঠল। 

  

থ াভন বলদ্রল, থোলমালটা ওইচিক থেদ্রকই আসদ্রি। ওই কাদ্রঠর উোঁিু বাচড়েটা থবাধহয়ে 

মচন্দর, নয়েদ্রতা রাজপ্রাসাি! 

  

সামদ্রনই একটা জঙ্গল। থসটা পার হদ্রতই সকদ্রলর থিাদ্রখর সুমদু্রখ থয িৃ ে থজদ্রে উঠল, 

তা থযমন অদু্ভত, থতমনই চবচিত্র! 

  

মালচবকা এতক্ষণ খুব স্ফুচতের সদ্রঙ্গ পে িলচিল, এখন থস আোঁতদ্রক উদ্রঠ চপচিদ্রয়ে পদ্রড়ে 

থ াভদ্রনর ো থঘোঁদ্রষ িাোঁড়োল। 

  

কাদ্রেনসাদ্রহব হাত তুদ্রল ই ারা কদ্রর নাচবকদ্রির হুোঁচ য়োর হদ্রত বলদ্রলন, নাচবদ্রকরাও 

তখচন বন্দুক প্রস্তুত কদ্রর সাবধান হদ্রয়ে িাোঁড়োল! 

  

.  

  

চতন । থবদ্রডা! থবদ্রডা! 

  

মস্ত একটা কাদ্রঠর উোঁিু মািা। তার িাচরচিদ্রক কাদ্রঠর চসোঁচড়ে–নানান রকম জীবজন্তুর 

িামড়োয়ে ঢাকা! 

  

থসই মািার টদ্রঙ একচট বাচলকা ভদ্রয়ে জড়েসড়ে হদ্রয়ে হাোঁটু থেদ্রড়ে বদ্রস আদ্রি কচষ্ট পােদ্ররর 

কাদ্রলা মূচতের মত! থমদ্রয়েচটর মাোয়ে ফুদ্রলর মুকুট, সবোদ্রঙ্গ ফুদ্রলর েহনা! 

  

কাদ্রঠর চসোঁচড়ের ধাদ্রপ-ধাদ্রপ িাোঁচড়েদ্রয়ে আদ্রি কতকগুদ্রলা কাদ্রলা কাদ্রলা পুরুষ-মূচতে, তারা 

সমস্বদ্রর থযন কী মন্ত্র পড়েদ্রি। 
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মািার ডানচিদ্রক আর একটা কাদ্রঠর থবচি, তার ওপদ্ররও ভূদ্রতর মতন কাদ্রলা একচট 

লম্বা-িওড়ো মূচতে, তার মাোয়ে পালদ্রকর টুচপ, পরদ্রন জন্তুর িামড়ো, েলায়ে মড়োর মাোর 

মালা। থসও দু-হাত ঊদ্রবে তুদ্রল থিোঁচিদ্রয়ে কী মন্ত্র পড়েদ্রি! থবাধহয়ে থস প্রধান পুদ্ররাচহত। 

  

মািার বাোঁ-চিদ্রকও একটা থবচি এবং তার ওপদ্ররও জমকাদ্রলা থপা াক পরা আর একচট 

মূচতে। তার মাোয়ে মুকুট, হাদ্রত িণ্ড! থবাধহয়ে থস এখানকার রাজা। 

  

চনদ্রির িাচরচিদ্রক কাতাদ্রর কাতাদ্রর থলাক স্ত্রী, পুরুষ, চ শু, যুবা, বৃদ্ধ! িদ্রল-িদ্রল থযাদ্ধা, 

হাদ্রত ব ো, থকামদ্রর তরবাচর, চপদ্রঠ চতরধনুক!  ত  ত বাজনিার বড়ে বড়ে ঢাদ্রক কাচঠ 

চপটদ্রি। প্রদ্রতেক মূচতেই প্রায়ে উলঙ্গ, থকামদ্রর থকবল কপচনর মদ্রতা এক এক টুকদ্ররা 

নোকড়ো ঝুলদ্রি! 

  

হঠাৎ পুরুত মন্ত্র পড়ো বন্ধ কদ্রর হাোঁটু থেদ্রড়ে বদ্রস পড়েল। অমচন চভদ্রড়ের চভতর থেদ্রক জন-

বাদ্ররা মূচতে থবচরদ্রয়ে এদ্রস থয মািাটার ওপদ্রর থসই ভীত থমদ্রয়েচট বদ্রস আদ্রি, তারই 

িারপা  চঘদ্রর লাফাদ্রত লাফাদ্রত তাণ্ডব নাি শুরু কদ্রর চিদ্রল! থস মূচতেগুদ্রলার প্রদ্রতেদ্রকর 

মুদ্রখই ভীষণ মুদ্রখা , োদ্রয়ে বড়ে বড়ে থলামওয়োলা িামড়ো। 

  

থডনহাম বলদ্রল, েচরলা! ওরা েচরলা থসদ্রজ নািদ্রি! এত জীব োকদ্রত ওরা েচরলা সাজল 

থকন? 

  

এতক্ষণ ওরা এমন বেস্ত হদ্রয়েচিল থয, কাদ্রেনসাদ্রহদ্রবর অচস্তদ্রের কো থকউ জানদ্রতও 

পাদ্ররচন। চকন্তু এখন রাজিণ্ডধারী মূচতেটার িৃচষ্ট  আিচম্বদ্রত নতুন আেন্তুকদ্রির ওপর চেদ্রয়ে 

পড়েল। সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ থস িাোঁচড়েদ্রয়ে উদ্রঠ থিোঁচিদ্রয়ে উঠল–থবদ্রডা! থবদ্রডা! ডোমা থপচট থভদ্রো! 

  

অমচন সমস্ত ঢাক-দ্রঢাল, মন্ত্র পড়ো, চিৎকার ও নৃতে থযন থকানও মায়োমদ্রন্ত্রই একসদ্রঙ্গ 

থেদ্রম থেল! িাচরচিক এমচন স্তব্ধ হল থয, একটা আলচপন পড়োর  ব্দও থ ানা যায়ে! 
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সমস্ত থলাক হতভদ্রম্বর মদ্রতা কাদ্রেনসাদ্রহদ্রবর িদ্রলর চিদ্রক ফোল ফোল কদ্রর তাচকদ্রয়ে 

রইল! এবং চ শু ও স্ত্রীদ্রলাকরা এদ্রক এদ্রক চভদ্রড়ের চভতর থেদ্রক নীরদ্রব সদ্রর পড়েদ্রত 

লােল। 

  

থডনহাম এস্তকদ্রে বলদ্রল, থিখ, থিখ! স্ত্রীদ্রলাক আর চ শুরা পাচলদ্রয়ে যাদ্রে। েচতক 

সুচবধার নয়ে, আমাদ্রিরও এখান থেদ্রক অিৃ ে হওয়ো উচিত! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আর পালাদ্রনা িদ্রল না। ওরা আমাদ্রির থিদ্রখ থফদ্রলদ্রি। বুক ফুচলদ্রয়ে 

িাোঁড়োও, আমরা থয ভয়ে থপদ্রয়েচি থসটা ওদ্রির জানদ্রত থিওয়ো হদ্রব না। 

  

রাজা ও পুরুত থবচির ওপর থেদ্রক থনদ্রম পাদ্রয়ে-পাদ্রয়ে এচেদ্রয়ে আসদ্রত লােল, তাদ্রির 

চপিদ্রন-চপিদ্রন আসদ্রি একিল থযাদ্ধা। চভদ্রড়ের চভতদ্রর এখন আর একজনও চ শু চক 

স্ত্রীদ্রলাক থনই। 

  

থডনহাম্ বলদ্রল, এই বনমানুষগুদ্রলা এচেদ্রয়ে আসদ্রি থকন? 

  

রাজার চিদ্রক তীক্ষ্ণ িৃচষ্ট  থরদ্রখ কাদ্রেন বলদ্রলন, জাচন না। 

  

মালচবকা বলদ্রল, হোোঁ িািা, ওরা চক আমাদ্রির আক্রমণ করদ্রব? 

  

থ াভন বলদ্রল, থকমন কদ্রর বলব? চকন্তু আমাদ্রির আক্রমণ করদ্রল ওদ্রিরই থবচ  চবপি 

হদ্রব। আমাদ্রির বন্দুক আদ্রি। 

  

রাজা ও পুরুত সিলবদ্রল এচেদ্রয়ে নাচবকদ্রির সামদ্রন এদ্রস িাোঁড়োল। 

  

হঠাৎ পুরুদ্রতর থিাখ পড়েল মালচবকার ওপদ্রর! অতেন্ত চবিদ্রয়ে খাচনকক্ষণ নীরব থেদ্রক 

আিচম্বদ্রত  ূদ্রনে এক লাফ থমদ্রর থস কী চবকট স্বদ্রর চিৎকার কদ্রর উঠল, ডোমা চস থভদ্রো! 

ডোমা চস থভদ্রো! কং! কং! কং! টাদ্রকা! 

  

রাজাও মালচবকাদ্রক থিদ্রখ সচবিদ্রয়ে থিোঁচিদ্রয়ে উঠল, কং! কং! কং! টাদ্রকা! 
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তারপর থিাদ্রখর পলক পড়েদ্রত না পড়েদ্রত থযাদ্ধার িল িুদ্রট এদ্রস মালচবকাদ্রক ধরবার 

উপক্রম করদ্রল। 

  

মালচবকা সভদ্রয়ে আতেনাি কদ্রর উঠল–িািা! িািা! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, বন্দুক থিাদ্রড়ো! 

  

একসদ্রঙ্গ অদ্রনকগুদ্রলা বন্দুক েজেন কদ্রর উঠল–পরমুহূদ্রতে সাত-আটজন থযাদ্ধার থিহ 

মাচটর ওপর পদ্রড়ে েড়োেচড়ে চিদ্রত লােল। 

  

এরা চনশ্চয়েই বন্দুদ্রকর নামও কখনও থ াদ্রনচন। কারণ বোপারটা থিদ্রখ তারা সবাই 

চবিদ্রয়ে িকু্ষ চবস্ফাচরত কদ্রর অল্পক্ষণ থসখাদ্রন ে হদ্রয়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে রইল, এবং তারপদ্ররই 

মহাভদ্রয়ে চতরদ্রবদ্রে পলায়েন করদ্রত লােল। তারপর থকবল তারা নয়ে, থসখানকার থসই 

চবপুল জনতাও থযন থকানও যাদুমদ্রন্ত্রর মচহমায়ে থকাোয়ে অিৃ ে হদ্রয়ে থেল! 

  

মালচবকা হাোঁপাদ্রত হাোঁপাদ্রত বলদ্রল, িািা, ওই থকদ্রল ভূতগুদ্রলা আমাদ্রক ধরদ্রত এদ্রসচিল 

থকন? 

  

মালচবকাদ্রক চনদ্রজর কাদ্রি থটদ্রন চনদ্রয়ে থ াভন বলদ্রল, কী কদ্রর জানব বল? ওদ্রির ভাষা 

থতা বুচঝ না! 

  

কাদ্রেন হত ও আহত থযাদ্ধাগুদ্রলার থিদ্রহর ওপদ্রর একবার থিাখ বুচলদ্রয়ে চনদ্রয়ে বলদ্রলন, 

আর দ্বীপ থিদ্রখ কাজ থনই যদ্রেষ্ট  হদ্রয়েদ্রি। চ েচের জাহাদ্রজ িদ্রলা, হতভাোর যচি আবার 

িল থবোঁদ্রধ আক্রমণ কদ্রর, তাহদ্রল মু চকদ্রল পড়েদ্রত হদ্রব। 

  

.  

  

িার । চবপি 
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ইচিন থমরামত করবার জদ্রনে জাহাজখানা থসচিন থসইখাদ্রনই থেদ্রক থেল। 

  

সন্ধোর সমদ্রয়ে জাহাদ্রজর থডদ্রক বদ্রস কাদ্রেন থডনহাম, থ াভন, মালচবকা ও আরও 

কদ্রয়েকজন আদ্ররাহী আজদ্রকর বোপার চনদ্রয়ে আদ্রলািনা করচিল। 

  

থডনহাম বলদ্রল, ওরা কং কং কদ্রর অত থিোঁিাচেল থকন? থ াভন বলদ্রল, হয়েদ্রতা কং 

ওখানকার থকানও থিবতার নাম। 

  

থডনহাম বলদ্রল, উোঁিু মািার ওপদ্রর থসই থমদ্রয়েচটর কো মদ্রন কদ্ররা। আচম থব  থিদ্রখচি, 

তার মুখ মড়োর মদ্রতা ফোকাদ্রস, আর পুরুতরা যখন মন্ত্র পড়েচিল, থস তখন ভদ্রয়ে েরের 

কদ্রর কাোঁপচিল!–আর েচরলাদ্রবদ্র  থসই থলাকগুদ্রলার কোও মদ্রন কদ্ররা। নািদ্রত নািদ্রত 

হাত বাচড়েদ্রয়ে তারা থযন থসই থমদ্রয়েটাদ্রকই থপদ্রত িাইচিল! 

  

মালচবকা বলদ্রল, চমিঃ থডনহাম! আমার চকন্তু থসই থমদ্রয়েচটদ্রক থিদ্রখ বচলর পশুর কোই 

মদ্রন হচেল। 

  

থ াভন বলদ্রল, আর থসই অদু্ভত প্রািীর। আচম থিদ্রখচি, প্রািীদ্ররর থসই প্রকাণ্ড ফটকটা 

এচিক থেদ্রকই বন্ধ করা আদ্রি। তার মাদ্রন, ফটদ্রকর ওচিদ্রক এমন থকানও আতঙ্ক আদ্রি, 

যাদ্রক ওরা এচিদ্রক ঢুকদ্রত চিদ্রত রাচজ নয়ে। থস আতঙ্ক এমন ভয়েংকর থয, থিড়েদ্র া ফুট 

উোঁিু প্রািীর তুলদ্রত হদ্রয়েদ্রি। ওখানকার বাচসন্দারা সবাই প্রািীদ্ররর এচিদ্রক োদ্রক। সুতরাং 

থবাঝা যাদ্রে, প্রািীদ্ররর এচিকটাদ্রকই ওরা চনরাপি ঠাই বদ্রল মদ্রন কদ্রর। 

  

কাদ্রেন ঈঙ্গলহনে এতক্ষণ দুই িকু্ষ মুদ্রি পাইপ টানদ্রত টানদ্রত সমস্ত কোবাতো শুনচিদ্রলন। 

এখন চতচন থিাখ খুদ্রল পাইপটা হাদ্রত চনদ্রয়ে েম্ভীর স্বদ্রর বলদ্রলন, আপনারা চবশ্বাস করদ্রবন 

চক না জাচন না, তদ্রব আপনাদ্রির আচম চবশ্বাস করদ্রতও বচল না, কারণ অদ্রনকচিন আদ্রে 

আচম এমন একটা েল্প শুদ্রনচিলুম, যা চবশ্বাস করবার মদ্রতা নয়ে। েল্পটা শুদ্রনচিলুম 

আচম এক বুদ্রড়ো নাচবদ্রকর মুদ্রখ। তাদ্রিরও জাহাজ নাচক চিন-সমুদ্রে টাইফুন-এ পে 

হাচরদ্রয়ে এক অজানা দ্বীদ্রপ চেদ্রয়ে পদ্রড়েচিল। থস দ্বীদ্রপর বাচসন্দারা অসভে। তাদ্রির রাজা 
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নাচক এক িানদ্রবর মদ্রতা প্রকাণ্ড েচরলা। থস েচরলা এমন প্রকাণ্ড থয, কুকরু চনদ্রয়ে আমরা 

থযমন থখলা কচর, বড়ে বড়ে হাচত চনদ্রয়ে থতমচন অবদ্রহলায়ে থস থখলা করদ্রত পাদ্রর। দ্বীদ্রপর 

বাচসন্দারা নাচক প্রচত বৎসর তাদ্রির েচরলা-রাজাদ্রক একচট কদ্রর বাচলকা উপহার থিয়ে–

থসই বাচলকাদ্রক তারা রাজার বউ বদ্রল। 

  

থ াভন বলদ্রল, শুদ্রনচি, আচিমকাদ্রল যখন মানুদ্রষর জন্ম হয়েচন, তখন পৃচেবীদ্রত সত্তর 

আচ  ফুট উোঁিু অচতকায়ে সব জীবজন্তু চিল। পচণ্ডতরা মাচটর চভতর থেদ্রক তাদ্রির অদ্রনক 

কঙ্কাল আচবষ্কার কদ্ররদ্রিন। চকন্তু থসসব জন্তু এখন পৃচেবী থেদ্রক লুে হদ্রয়ে থেদ্রি। সুতরাং 

হাচত চনদ্রয়ে থিাট কুকদু্ররর মতন থখলা করদ্রত পাদ্রর, এমন প্রকাণ্ড েচরলার কো চবশ্বাস 

কচর থকমন কদ্রর? 

  

কাদ্রেন আবার তার দুই িকু্ষ মুদ্রি থফদ্রল বলদ্রলন, আপনাদ্রকও চবশ্বাস করদ্রত বচল না, 

আচম চনদ্রজও চবশ্বাস কচর না! আচম একটা েল্প শুদ্রনচিলুম, আজ থকবল থসইদ্রটই 

আপনাদ্রির কাদ্রি বললুম। 

  

থডনহাম বলল, ও িানব-েচরলাটার কোটা চনশ্চয়ে আজগুচব কো। চকন্তু পৃচেবীর থকানও-

থকানও জায়েোয়ে এখনও থয আচিম কাদ্রলর অচতকায়ে জীবজন্তু জোন্ত অবস্থায়ে চবিরণ 

করদ্রি, মাদ্রঝ মাদ্রঝ তাও থ ানা যায়ে, আর অদ্রনক পচণ্ডত থসকো চবশ্বাস কদ্ররন। 

  

থ াভন বলদ্রল, আমারও চকন্তু ওইরকম অচতকায়ে জন্তুদ্রির স্বিদ্রক্ষ থিখদ্রত সাধ হয়ে। 

  

মালচবকা বলদ্রল, আমারও। 

  

হঠাৎ দুই থিাখ খুদ্রল ধড়েমড়ে কদ্রর উদ্রঠ বদ্রস কাদ্রেন বলদ্রলন, থডনহাম! শুনি? 

  

কী? 

  

হতভাো বনমানুষগুদ্রলা আবার ঢাক-দ্রঢাল বাজাদ্রত শুরু কদ্ররদ্রি। 
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হুোঁ। থিখ-দ্রিখ; কাল দ্বীপ চিল ঘুটঘুদ্রট অন্ধকার, আজ চকন্তু ওখাদ্রন  ত  ত ম াল 

জ্বলদ্রি। বোপার কী, অত আদ্রলা থজ্বদ্রল ওরা কী করদ্রি? 

  

থকৌতুক-হাসে কদ্রর মালচবকা বলদ্রল, থবাধহয়ে েচরলা-রাজার বউদ্রক সাজাদ্রনা হদ্রে। 

  

থ াভন উদ্রঠ িাোঁচড়েদ্রয়ে বলদ্রল, মালচবকা, বাইদ্ররর ঠািা হাওয়োয়ে আর থেদ্রকা না, িদ্রলা, 

থভতদ্রর িদ্রলা। 

  

.  

  

পদ্ররর চিন সকাদ্রল কাদ্রেন ঈঙ্গলহন জাহাদ্রজর থডদ্রক পায়েিাচর করদ্রিন, এমন সমদ্রয়ে 

থ াভন ঊবেশ্বাদ্রস িুটদ্রত িুটদ্রত এদ্রস বলদ্রল, চম. ঈঙ্গলহনে। আমার ভগ্নীদ্রক আপচন 

থিদ্রখদ্রিন? তাদ্রক থকচবদ্রনর থভতদ্রর পাওয়ো যাদ্রে না! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, চমস্ থসন এচিদ্রক থতা আদ্রসনচন! থবাধহয়ে জাহাদ্রজর অনে থকাোও 

আদ্রিন। 

  

থ াভন আকুল স্বদ্রর বলদ্রল, আচম সমস্ত জাহাজ খুোঁদ্রজ থিদ্রখচি–আমার থবান থকাোও 

থনই। 

  

কাদ্রেন হঠাৎ িচকত িৃচষ্ট দ্রত থ াভদ্রনর হাদ্রতর চিদ্রক তাচকদ্রয়ে বলদ্রলন, চম. থসন। আপনার 

হাদ্রত ওটা কী? 

  

থ াভন বলদ্রল, আমার থবান থয থকচবদ্রন চিল, তারই িরজার কাদ্রি আচম এই ব োর 

ফলাটা কচুড়েদ্রয়ে থপদ্রয়েচি। 

  

ব োর ফলাটা হাদ্রত কদ্রর কাদ্রেন বলদ্রলন, দ্বীদ্রপর থযাদ্ধাদ্রিরও ব োর ফলা এইরকম। চম. 

থসন, িলুন–িলুন, জাহাজটা আমরা-আর একবার খুোঁদ্রজ আচস। চমস্ থসনদ্রক পাওয়ো যাদ্রে 

না–তাও চক হদ্রত পাদ্রর?  
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চকন্তু অদ্রনক থখাোঁজাখুোঁচজ কদ্ররও মালচবকার সন্ধান চমলল না। 

  

কাদ্রেন ঈঙ্গলহনে হুঙ্কার চিদ্রয়ে বদ্রল উঠদ্রলন, কী! আমার জাহাজ থেদ্রক মচহলা িুচর! এর 

পদ্রর সভে সমাদ্রজ আচম মুখ থিখাব থকমন কদ্রর? থডনহাম–থডনহাম। থবাট নামাও, এখচন 

আমরা দ্বীদ্রপ যাব। সবাই অস্ত্র ধদ্ররা! বন্দুক, চরভলভার, থবামা, চডনামাইট সব চনদ্রয়ে 

িদ্রলা। চিন-সমুদ্রের চিদ্রন-দ্রবাদ্রম্বদ্রটদ্রির ভদ্রয়ে সবরকম অস্ত্রই আচম জাহাদ্রজ থরদ্রখচি। 

থসসবই চনদ্রয়ে থবাদ্রট ওদ্রঠা–এক মুহূতেও থিচর নয়ে। এই বনমানুদ্রষর থি  আজ আচম 

জ্বাচলদ্রয়ে পুচড়েদ্রয়ে শ্ম ান কদ্রর চিদ্রয়ে যাব। 

  

.  

  

পাোঁি। কং 

  

রাদ্রতর চনচবড়ে অন্ধকাদ্রর অসভেদ্রির চিপ চতদ্ররর মদ্রতা দ্বীদ্রপর চিদ্রক িুদ্রট িলল। 

  

তখনও তারা তাদ্রক সদ্রজাদ্রর থিদ্রপ আদ্রি, মালচবকা অদ্রনক থিষ্ট া কদ্ররও থস-সব কচঠন 

হাদ্রতর চনষু্ঠর বাোঁধন একটুও আলো করদ্রত পারদ্রল না! তার মুখও বাোঁধা, চিৎকার করাও 

অসম্ভব! 

  

থস চক দুিঃস্বপ্ন থিখদ্রি? এও চক সম্ভব–থস চক সতে সতেই অসভেদ্রির হাদ্রত বচন্দচন? এত 

বড়ে চবপি থয তার কল্পনাদ্রতও আদ্রস না! 

  

হঠাৎ একটা ধাক্কা থলদ্রে থনৌকাখানা থেদ্রম থেল–সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ যারা তাদ্রক থিদ্রপ ধদ্ররচিল, 

তারা হাদ্রতর বাোঁধন খুদ্রল চিদ্রল। 

  

চকন্তু তারপদ্ররই অন্ধকাদ্রর থক তাদ্রক চপদ্রঠর ওপদ্রর তুদ্রল চনদ্রল। অনুভদ্রব থস বুঝদ্রল, 

তাদ্রক চনদ্রয়ে থলাকটা থনৌকা থেদ্রক ডাঙায়ে লাচফদ্রয়ে পড়েল। 
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অন্ধকাদ্রর চকিুই থিখা যাদ্রে না, চকন্তু  ব্দ শুদ্রন থস বুঝদ্রত পারদ্রল, তার আদ্র পাদ্র  

অদ্রনক থলাক আদ্রি। এরা তাদ্রক থকাোয়ে চনদ্রয়ে যাদ্রে? …আর থস ভাবদ্রত পারদ্রল না, 

তার মাো ঘুরদ্রত লােল, থস অজ্ঞান হদ্রয়ে থেল। 

  

.  

  

মালচবকার যখন জ্ঞান হল, তখন থস থিখদ্রল, তার িারচিদ্রক আদ্রলায়ে আদ্রলা! থস। 

ধড়েমচড়েদ্রয়ে উদ্রঠ বসল। 

  

এ থয সকাদ্রলর থসই িৃ েটাই আবার তার থিাদ্রখর সামদ্রন থজদ্রে উঠল। থসই দুই থবচির 

ওপদ্রর রাজা আর পরুুত বদ্রস আদ্রি, িারচিদ্রক থসই জনতা, েচরলা-দ্রবদ্র  নতেকদ্রির নৃতে, 

মন্ত্রপাঠ, ঢাক-দ্রঢাদ্রলর আওয়োজ! থকবল সকাদ্রল ম াল চিল না, এখন  ত  ত ম াল 

জ্বলদ্রি। 

  

তার চিদ্রক করুণ মমতা-ভরা থিাদ্রখ তাচকদ্রয়ে একচট কাদ্রলা থমদ্রয়ে িুপ কদ্রর িাোঁচড়েদ্রয়ে আদ্রি, 

মালচবকা তাদ্রকও চিনদ্রত পারদ্রল! এই থমদ্রয়েচট সকাদ্রল ফুদ্রলর মুকুট ফুদ্রলর েয়েনা পদ্রর 

মািার ওপদ্রর বদ্রস ভদ্রয়ে েরের কদ্রর কাোঁপচিল। এখন তার আর থস মুকুট ও েয়েনা থনই, 

এখন তার সাজদ্রোজ এখানকার অনে অনে থমদ্রয়েদ্রিরই মদ্রতা! 

  

একটুপদ্ররই তার কারণও বুঝদ্রত পারদ্রল। তাদ্রক উদ্রঠ বসদ্রত থিদ্রখই জনকয়ে থলাক এদ্রস 

তার মাোয়ে ফুদ্রলর মুকুট, েলায়ে ও হাদ্রত ফুদ্রলর েয়েনা পচরদ্রয়ে চিদ্রল। 

  

পুরুত চিৎকার কদ্রর উঠল–থহদ্রডা থমদ্রডা থেদ্রডা! 

  

অমচন কদ্রয়েকজন থলাক এদ্রস মালচবকাদ্রক ধদ্রর  ূদ্রনে তুদ্রল থসই উোঁিু মািার ওপদ্রর চেদ্রয়ে 

উঠল। তারপর তাদ্রক মািার ওপদ্রর বচসদ্রয়ে চিদ্রয়ে নীদ্রি থনদ্রম থেল! মািার চসোঁচড়ের ধাদ্রপ-

ধাদ্রপ অনোনে পুদ্ররাচহদ্রতরা িাোঁচড়েদ্রয়ে উচ্চ স্বদ্রর মন্ত্রপাঠ শুরু কদ্রর চিদ্রল–েচরলাদ্রবদ্র  

বাদ্ররাজন থলাক ঢাদ্রকর তাদ্রল-তাদ্রল তাণ্ডব নাি নািদ্রত লােল!…আজ সকাদ্রলও থস 

এইরকম িৃ ে থিদ্রখ চেদ্রয়েচিল। 
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মালচবকার এখন আর থকানও ভয়ে হদ্রে না–তার মন এখন দুিঃখ-ভয়ে-ভাবনার বাইদ্রর 

চেদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্বরােন্ন জীদ্রবর মতন মািার ওপদ্রর থস বদ্রস রইল–সামদ্রন 

মূচতেমান যমদ্রক থিখদ্রলও থবাধহয়ে এখন থস িমদ্রক উঠদ্রব না! 

  

থসইখাদ্রন বদ্রস বদ্রস থস চনচবেকারভাদ্রব থিখদ্রত লােল, খাচনক তফাদ্রত একিল থলাক 

চেদ্রয়ে উচ্চ প্রািীদ্ররর প্রকাণ্ড ফটকটা খুদ্রল থফলদ্রল সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ বড়ে বড়ে কসর ও ঝাোঁঝদ্ররর 

আওয়োদ্রজ আকা -বাতাস পচরপূণে হদ্রয়ে উঠল–ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং। 

  

থকানও পে চিদ্রয়ে চনদ্রিকার সমস্ত জনতা হইিই তুদ্রল থসই থিড়েদ্র া ফুট উোঁিু পাোঁচিদ্রলর 

ওপদ্রর চেদ্রয়ে উঠল–প্রদ্রতেদ্রকর হাদ্রত এক-একটা ম াল–িাচরচিদ্রকর িৃ ে চিদ্রনর থবলার 

মদ্রতা স্পষ্ট । 

  

রাজা হঠাৎ থিোঁচিদ্রয়ে বলদ্রলন–কং! কং! কং! টাদ্রকা! 

  

অমচন কদ্রয়েকজন থযাদ্ধা এদ্রস আবার মালচবকাদ্রক মািা থেদ্রক তুদ্রল নাচমদ্রয়ে চনদ্রয়ে থেল 

এবং তারপর থসই প্রকাণ্ড ফটদ্রকর চভতদ্রর প্রদ্রব  করল। 

  

ফটদ্রকর চভতর ঢুকদ্রল প্রেদ্রমই নজদ্রর পদ্রড়ে থিাটখাদ্রটা একটা প্রান্তর,তারপদ্ররই থযচিদ্রক 

তাকাদ্রনা যায়ে–চনচবড়ে অরণে ও ভয়োবহ অন্ধকার এবং তারই চভতর থেদ্রক আকাদ্র র চিদ্রক 

উদ্রঠ থেদ্রি থসই মড়োর মাোর খুচলর মদ্রতা অদ্ভুত পাহাদ্রড়ের িূড়োটা। 

  

প্রািীদ্ররর ওপর থেদ্রক চবপুল জনতা সমস্বদ্রর মন্ত্রপাঠ করদ্রি!–ঢাক বাজদ্রি দুম দুম দুম 

দুম,কাোঁসর-ঝাোঁঝর েজেন করদ্রি ঘং ঘং ঘং ঘং! 

  

প্রান্তদ্ররর ওপদ্ররও একটা উোঁিু পােদ্ররর থবচিতার দু-ধাদ্রর বড়ে বড়ে োম। থযাদ্ধারা 

মালচবকাদ্রক চনদ্রয়ে থসই থবচির ওপর চেদ্রয়ে উঠল এবং দুই োদ্রমর মাঝখাদ্রন তাদ্রক িাোঁড়ে 

কচরদ্রয়ে োদ্রমর সদ্রঙ্গ তার দুই হাত থবোঁদ্রধ চিদ্রল। তারপর ভূদ্রতর ভদ্রয়ে থলাদ্রক থযমন কদ্রর 
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পালায়ে, থতমচনভাদ্রব সবাই আবার প্রািীদ্ররর ওপাদ্রর পলায়েন করদ্রল এবং থসইসদ্রঙ্গ থসই 

সুবৃহৎ ফটকটাও তাড়োতাচড়ে বন্ধ হদ্রয়ে থেল। 

  

পাহাড়ে ও অরদ্রণের চভতর থেদ্রক একটা অতেন্ত অস্বাভাচবক ও অপাচেেব থমঘ েজেদ্রনর 

মতন েম্ভীর আওয়োজ থজদ্রে উঠল! 

  

প্রািীদ্ররর ওপদ্রর হাজার হাজার ম াল নাচিদ্রয়ে হাজার হাজার কদ্রে চিৎকার উঠল– চকং! 

কং! কং! কং! কং! কং! 

  

মালচবকার প্রায়ে-মূচিেত থিহ তখন এচলদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি চনবোকভাদ্রব, চবস্ফাচরত থনদ্রত্র থস 

থিখদ্রল, জঙ্গদ্রলর েভে থেদ্রক অন্ধকাদ্ররর থিদ্রয়ে কাদ্রলা একটা ভয়েংকর িায়ো-িানব দুলদ্রত-

দুলদ্রত এচেদ্রয়ে আসদ্রি! কী বৃহৎ তার থিহ! থযন একটা িলন্ত পবেত! 

  

িানবটা পাদ্রয়ে-পাদ্রয়ে এচেদ্রয়ে এদ্রস প্রািীদ্ররর উপদ্ররর জনতার চিদ্রক থিদ্রয়ে কদ্রয়েকবার ক্রুদ্ধ 

হুঙ্কার িান করদ্রল! তারপর চনিু ও থহোঁট হদ্রয়ে থবচির চিদ্রক তাচকদ্রয়ে থিখদ্রত লােল। 

  

তার থিাখ দুদ্রটা ফুটবদ্রলর মতন বড়ে এবং তাদ্রির চভতর থেদ্রক থযন আগুন চঠকদ্রর পড়েদ্রি। 

তার এক-একটা িাোঁত হাচতর িাোঁদ্রতর মতন লম্বা। তার এক-একখানা বাহু বটোদ্রির গুোঁচড়ের 

মতন থমাটা। থসই চবভীষণ মূচতে থিদ্রখ মালচবকা আর পারদ্রল না–পচরত্রাচহ চিৎকার করদ্রত 

করদ্রত এদ্রকবাদ্রর অজ্ঞান হদ্রয়ে থেল। 

  

এই তাহদ্রল কং–রাজা কং! এখানকার সমস্ত থলাক এই চবরাট েচরলা-রাজার প্রজা! 

মালচবকা হদ্রব আজ এই েচরলা-িানদ্রবর মানষু- বউ!  

  

কং থযন মালচবকাদ্রক থিদ্রখ অতেন্ত চবচিত হল। বৎসদ্রর-বৎসদ্রর থস অদ্রনক বন্ধু উপহার 

থপদ্রয়েদ্রি, চকন্তু তাদ্রির োদ্রয়ের রং থতা এই নতুন বউদ্রয়ের মতন ধবধদ্রব সািা নয়ে! 
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কং হাত বাচড়েদ্রয়ে পট পট কদ্রর িচড়ে চিোঁদ্রড়ে মালচবকাদ্রক তুদ্রল চনদ্রল। মানুদ্রষর হাদ্রত িড়েুই-

পাচখদ্রক থযমন থিখায়ে, কদ্রঙর হাদ্রতর মুদ্রঠার চভতদ্রর মালচবকাদ্রকও থিখাদ্রত লােল 

থতমচন থিাট্টচট। 

  

হাদ্রতর মুদ্রঠার মালচবকাদ্রক চনদ্রয়ে কং আবার পবেত ও অরদ্রণের চিদ্রক অরহ সর হল– তখন 

থভাদ্ররর আদ্রলা ফুদ্রট উদ্রঠদ্রি। 

  

এমন সমদ্রয়ে প্রািীদ্ররর ওপার থেদ্রক গুডুম গুডুম কদ্রর বন্দুদ্রকর আওয়োজ ও বহু কদ্রের 

আতেনাি থজদ্রে উঠল এবং সদ্রঙ্গ সদ্রঙ্গ থসই সুবৃহৎ ফটক আবার খুদ্রল থেল। 

  

কং চকন্তু একবারও চপিন চফদ্রর থিদ্রয়ে থিখদ্রল না, মস্ত এক লাফ থমদ্রর পাহাদ্রড়ের আড়োদ্রল 

অিৃ ে হদ্রয়ে থেল! 

  

.  

  

সুবৃহৎ ফটদ্রকর চভতর চিদ্রয়ে চতদ্ররর মতন থবদ্রে প্রেদ্রম থ াভন, তারপর কাদ্রেন সাদ্রহব, 

থডনহাম ও নাচবদ্রকরা থসই প্রান্তদ্ররর ওপদ্রর এদ্রস িাোঁড়োল। 

  

তাদ্রির বন্দুদ্রকর গুচল থখদ্রয়ে প্রািীদ্ররর ওপর থেদ্রক ততক্ষদ্রণ ম ালধারী অসভেগুদ্রলা 

থকাোয়ে অিৃ ে হদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি। 

  

থ াভন সবেপ্রেদ্রম এদ্রসচিল বদ্রল থকবল থসই-ই কদ্রঙর চবরাট থিহটা থিখদ্রত থপদ্রয়েচিল– 

মাত্র এক পলদ্রকর জদ্রনে। 

  

থ াভন থিোঁচিদ্রয়ে বদ্রল উঠল, িানবটা ওই পদ্রে থেদ্রি। আচম তাদ্রক থিদ্রখচি। এখাদ্রন 

িাোঁচড়েদ্রয়ে সময়ে নষ্ট  করদ্রল আমার থবানদ্রক আর পাওয়ো যাদ্রব না। থতামরা থক থক আমার 

সদ্রঙ্গ যাদ্রব, এদ্রসা। 
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কাদ্রেন বলদ্রলন, এক চমচনট অদ্রপক্ষা করুন চম. থসন…থডনহাম, তুচম চব  জন থলাক 

চনদ্রয়ে চম. থসদ্রনর সদ্রঙ্গ যাও। বাচক থলাকদ্রির চনদ্রয়ে জাহাজ আর অসভেদ্রির ওপদ্রর পাহারা 

থিবার জদ্রনে আচম এখাদ্রন োচক। সকদ্রল এইটুকু মদ্রন থরদ্রখা চমস্ থসনদ্রক উদ্ধার করা 

আমাদ্রির কতেবে–তাোঁদ্রক উদ্ধার করা িাই- ই।  

  

সকদ্রল একসদ্রঙ্গ বদ্রল উঠল, হোোঁ, তাোঁদ্রক উদ্ধার করবার জনে আমরা প্রাণ চিদ্রতও ভয়ে 

পাব না। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, ভেবান থতামাদ্রির সহায়ে থহান। 

  

থ াভন, থডনহাম ও চব জন নাচবক থসই দুেেম অরণে ও দুরাদ্ররাহ পবেদ্রতর চিদ্রক ঝদ্রড়ের 

মদ্রতা িুদ্রট িলল! 

  

পাহাদ্রড়ের থযখান থেদ্রক থসই িানব েচরলার মূচতেটা অিৃ ে হদ্রয়ে চেদ্রয়েচিল, থসইখাদ্রন 

উপচস্থত হদ্রয়ে থিখা থেল, পাহাদ্রড়ের ো থসখাদ্রন ঢাল ুহদ্রয়ে নীদ্রির চিদ্রক থনদ্রম চেদ্রয়েদ্রি– 

থযন জঙ্গলময়ে পাতাদ্রলর অন্ধকাদ্ররর মদ্রধে। 

  

থডনহাম বলদ্রল, সকদ্রল একসার হদ্রয়ে িদ্রলা–একজদ্রনর চপিদ্রন আর-একজন। প্রদ্রতেদ্রক 

তার আদ্রের থলাদ্রকর চিদ্রক তীক্ষ্ণ িৃচষ্ট  থরদ্রখ অরহ সর হও! 

  

এদ্রক পাহাদ্রড়ের ঢালু ো, তার ওপদ্রর জঙ্গল ক্রদ্রমই ঘন হদ্রয়ে উঠদ্রি। 

  

থডনহাম বলদ্রল, চম. থসন, জাহাদ্রজ িাকচর চনদ্রয়ে আচম সারা পৃচেবী ভ্রমণ কদ্ররচি, সব 

থিদ্র র োিপালাই আচম চিচন। চকন্তু এখানকার জঙ্গদ্রলর একটা োিও আচম চিনদ্রত 

পারচি না। এসব োিপালা থিখদ্রল মদ্রন হয়ে, এরা থযন এ পৃচেবীর নয়ে! 

  

থ াভন বলদ্রল, থকতাদ্রব আচম থসদ্রকদ্রল পৃচেবীর োিপালার িচব থিদ্রখচি। এখানকার 

োিপালা থিদ্রখ থসই িচবর কো আমার িরণ হদ্রে। এখানকার সদ্রঙ্গ থবাধহয়ে আধুচনক 
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জেদ্রতর থকানও সম্পকে থনই হয়েদ্রতা এখানকার জীবজন্তুরাও থসদ্রকদ্রল জীবজন্তুদ্রির মতন 

ভয়েংকর আর চকম্ভুতচকমাকার! 

  

আপচন থতা বলদ্রিন, থসই েচরলা-িানবটাদ্রক আপচন থিখদ্রত থপদ্রয়েদ্রিন। মাোয়ে থস কত 

উোঁিু হদ্রব? 

  

থ াভন বলদ্রল, আচম অদ্রনক িূর থেদ্রক িচকদ্রতর মদ্রতা তাদ্রক একবার মাত্র থিদ্রখচি। চঠক 

কদ্রর চকিু বলদ্রত পারব না, তদ্রব আমার মদ্রন হল, মাচট থেদ্রক তার মাো থবাধহয়ে প্া -

ষাট ফুদ্রটর থিদ্রয়ে কম উোঁিু হদ্রব না। 

  

থডনহাম িমদ্রক উদ্রঠ বলদ্রল, কী সবেনা ! বদ্রলন কী? 

  

পাহাদ্রড়ের ঢাল ুো একটা উপতেকার চভতদ্রর এদ্রস থ ষ হদ্রয়েদ্রি। উপতেকার চভতর চিদ্রয়ে। 

একটা পাহাদ্রড়ে নিী কলকল স্বদ্রর বদ্রয়ে যাদ্রে এবং নিীর ওপাদ্রর পাহাদ্রড়ের ো আবার 

ওপর। চিদ্রক উদ্রঠ চেদ্রয়েদ্রি। আরও একটা লক্ষ করবার চবষয়ে হদ্রে, নিীর ওপাদ্রর থয 

জঙ্গল রদ্রয়েদ্রি তা আরও ঘন এবং দুদ্রভেিে। থসখানকার এক-একটা োিই একদ্র া-

থিড়েদ্র া ফুট বা তার থিদ্রয়েও থবচ  উোঁিু! থসইসব োদ্রির ওপদ্রর কতরকদ্রমর পরোিা চভড়ে 

কদ্রর আদ্রি এবং অসংখে লতাপাতার জাদ্রল প্রদ্রতেক োদ্রির সদ্রঙ্গ প্রদ্রতেক োি বাোঁধা। 

এখন আকাদ্র  সূযোদ্রলাদ্রকর থজায়োর বইদ্রি, চকন্তু থসই চনচবড়ে অরদ্রণের মদ্রধে 

থকানওকাদ্রলই থবাধহয়ে সূযোদ্রলাক প্রদ্রব  করবার পে পায়েচন! 

  

থ াভন হঠাৎ েমদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে পদ্রড়ে বলদ্রল, থিখুন চম. থডনহাম! নিীর তীদ্রর চভদ্রজ মাচটর 

চিদ্রক থিদ্রয়ে থিখুন। 

  

থডনহাম ও নাচবকরা আশ্চযে হদ্রয়ে থিখদ্রল, চভদ্রজ মাচটর ওপদ্রর সাচর সাচর পাদ্রয়ের িাে 

রদ্রয়েদ্রি। থসসব পাদ্রয়ের িাে মানুদ্রষর পাদ্রয়ের িাদ্রের মতন থিখদ্রত বদ্রট, চকন্তু মানুদ্রষর 

পাদ্রয়ের িাদ্রের থিদ্রয়ে তা অদ্রনক অদ্রনক গুণ বড়ে, কারণ তার প্রদ্রতেকচট পিচিহ্ন পাোঁি-িয়ে 

ফুদ্রটর থিদ্রয়ে কম লম্বা হদ্রব না! 
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থ াভন বলদ্রল, এতক্ষদ্রণ সবাই বুঝদ্রত পারদ্রলন থতা, আমরা কী ভীষণ িানদ্রবর চপিু 

চনদ্রয়েচি। থসই িানব এইখান চিদ্রয়ে নিী পার হদ্রয়ে থেদ্রি। নিীটা থিাট, জলও থবাধহয়ে 

থবচ  থনই,–আসুন, আমরাও পার হদ্রয়ে যাই। 

  

বাস্তচবক, নিীদ্রত এক থকামদ্ররর থবচ  জল হল না,সকদ্রলই এদ্রক এদ্রক চনরাপদ্রি পার 

হদ্রয়ে থেল। 

  

ওপাদ্রর চেদ্রয়ে পাদ্রয়ের িাে থিদ্রখ থবাঝা থেল, থসই িানবটা পাহাদ্রড়ের ো বদ্রয়ে আর ওপদ্রর 

উদ্রঠচন, ডানচিদ্রক চফদ্রর নিীর ধার ধদ্ররই িদ্রল থেদ্রি। সকদ্রল থসই পদ্রেই অরহ সর হল। 

চকন্তু খাচনক িূর চেদ্রয়ে পাদ্রয়ের িােও আর পাওয়ো থেল না! 

  

থডনহাম বলদ্রল, এই থয, জঙ্গল সচরদ্রয়ে এখান চিদ্রয়ে মস্ত বড়ে থকানও জাদ্রনায়োর চভতদ্রর 

ঢুদ্রকদ্রি। এই পদ্রেই এদ্রসা। 

  

আরও খাচনকটা এচেদ্রয়েই থডনহাম েমদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে পড়েল। 

  

 থ াভন বলদ্রল, বোপার কী? 

  

থডনহাম বলদ্রল, সামদ্রনর চিদ্রক থিদ্রয়ে থিখুন! 

  

জঙ্গদ্রলর চভতদ্রর থিাট্ট একটা জচম। থসখাদ্রন এক ভীষণাকার জীব চবিরণ করদ্রি! তার 

থিহটা িার-িারদ্রট হাচতর থিদ্রয়ে বড়ে, লোজটা কচুমদ্ররর মতন থিখদ্রত চকন্তু লম্বায়ে তা 

িচি -পোঁচি  ফুট হদ্রব এবং তার ওপদ্রর  ত  ত তীক্ষ্ণ েজাল! তার েলদ্রি ও িীঘোয়ে 

িচি -পোঁচি  ফুদ্রটর থিদ্রয়ে কম হদ্রব না এবং মুখটা থিখদ্রত অজের সাদ্রপর মদ্রতা। এই 

হচস্ত কচুমর-অজের আকৃচতর চকম্ভুতচকমাকার অচতকায়ে িানবটা আপন মদ্রন চপিদ্রনর 

দুই পাদ্রয়ে ভর চিদ্রয়ে লাচফদ্রয়ে থবড়োদ্রে এবং তার পিভদ্রর পৃচেবীর বুক েরের কদ্রর থকোঁদ্রপ 

উঠদ্রি। 
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হঠাৎ থস-ও থ াভনদ্রির িূর থেদ্রক থিদ্রখ থফলদ্রল এবং সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ এমন চবকট ও ককে  

স্বদ্রর েজেন কদ্রর উঠল থয, আকা  বাতাস পযেন্ত থযন স্তচম্ভত হদ্রয়ে থেল। 

  

থডনহাম থিোঁচিদ্রয়ে বলদ্রল, সবাই সাবধান! ও আমাদ্রির থিখদ্রত থপদ্রয়েদ্রি! ও আমাদ্রির 

চিদ্রক আসদ্রি! 

  

থডনহাম ও থ াভন একসদ্রঙ্গ বন্দুক িুড়েদ্রল, গুচল তার োদ্রয়েও লােল, চকন্তু তার অত বড়ে 

থিদ্রহর চভতদ্রর দুদ্রটা খুদ্রি-খুদ্রি গুচল ঢুদ্রক চকিুই করদ্রত পারল না, থস এক-এক লম্বা 

লাফ থমদ্রর থতমচন চবকট স্বদ্রর িাোঁিাদ্রত-িাোঁিাদ্রত থ াভনদ্রির চিদ্রক এচেদ্রয়ে আসদ্রত লােল। 

  

থডনহাম আবার েলা তুদ্রল বলদ্রল, সবাই মাচটর ওপর শুদ্রয়ে পদ্রড়ো! আচম থবামা িুড়েচি! 

  

থবামা ফাটবার সমদ্রয়ে কাদ্রি থকউ িাোঁচড়েদ্রয়ে োকদ্রল তারও আহত হওয়োর সম্ভাবনা। সবাই 

শুদ্রয়ে পড়েল–থসই চহংস্র িানবটার চিদ্রক সদ্রজাদ্রর থবামা িুোঁদ্রড়ে থডনহামও ধরণীতলদ্রক 

আশ্রয়ে করদ্রল! 

  

েড়োম কদ্রর কান-ফাটাদ্রনা  দ্রব্দর সদ্রঙ্গ থবামা থফদ্রট থেল–িাচরচিদ্রক ধুদ্রলা-দ্রধাোঁয়ো কাঠ 

পাের মাংস ও হাদ্রড়ের টুকদ্ররা চঠকদ্রর পড়েদ্রত লােল এবং সকদ্রলই শুনদ্রত থপদ্রল চবরাট 

এক থিহ মাচটর ওপদ্রর এক প্রিণ্ড আিাড়ে থখদ্রল। 

  

সকদ্রল আবার উদ্রঠ িাোঁড়োল। প্রায়ে থডনহাদ্রমর পাদ্রয়ের কাদ্রি এদ্রস থসই জীবটার অজেদ্ররর 

মতন ভয়োনক মুখটা িটফট করদ্রি এবং তার থিহটা চস্থর ও উপুড়ে হদ্রয়ে পদ্রড়ে রদ্রয়েদ্রি 

থিাটখাদ্রটা একটা পাহাদ্রড়ের মদ্রতা! 

  

আরও থোটাকদ্রয়েক গুচলবৃচষ্ট  করবার পর তার থ ষ প্রাণটুকুও থবচরদ্রয়ে থেল। 

  

থ াভন বলদ্রল, কী ভয়োনক! থবামা থিাড়েবার পদ্ররও এই জীবটা অন্তত প্া  ফুট জচম 

পার হদ্রয়ে এদ্রসদ্রি। 
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থডনহাম আনন্দ ও েদ্রবের স্বদ্রর বলদ্রল, চকন্তু এই রাক্ষসদ্রক আচম কাত কদ্ররচি। এচক থয-

থস থবামা! 

  

থ াভন বলদ্রল, আচম যা থভদ্রবচিলুম, তাই। থয-দ্রকানও কারদ্রণই থহাক, এই দ্বীদ্রপ 

থসদ্রকদ্রল পৃচেবীর রাকু্ষদ্রস জীবগুদ্রলা এখনও থবোঁদ্রি আদ্রি!..চকন্তু এখন আমাদ্রির এ সব 

কো ভাববার সময়ে থনই। এবার থকানচিদ্রক যাব? 

  

একজন নাচবক আঙুল চিদ্রয়ে থিচখদ্রয়ে বলদ্রল, এই থতা আমাদ্রির পে। থিখদ্রিন না, জঙ্গল 

থভদ্রঙ এখান চিদ্রয়ে থযন একটা পােলা হাচত িদ্রল চেদ্রয়েদ্রি! 

  

নাচবক চঠকই বদ্রলদ্রি। সকদ্রল আবার থসই পদ্রে পা িাচলদ্রয়ে চিদ্রল। থবচ িূর থযদ্রত হল 

না! আবার সুমুদ্রখ এক মস্ত বাধা! 

  

জঙ্গদ্রলর একপাদ্র  নিীর জল প্রায়ে একটা হ্রদ্রির মদ্রতা জলা য়ে সৃচষ্ট  কদ্ররদ্রি। েচরলা 

িানদ্রবর পাদ্রয়ের িাে থসই জদ্রলর চভতদ্রর থনদ্রম চেদ্রয়েদ্রি; থিখদ্রল বুঝদ্রত থিচর লাদ্রে না 

থয, থস হ্রি পার হদ্রয়ে ওপাদ্রর চেদ্রয়ে উদ্রঠদ্রি। 

  

হ্রদ্রির েভীরতা পরীক্ষা কদ্রর সকদ্রলই বুঝদ্রল এবাদ্রর আর পাদ্রয়ে থহোঁদ্রট ওপাদ্রর যাওয়ো 

িলদ্রব না। এখন উপায়ে? 

  

থডনহাম িমবার পাত্র নয়ে। থস বলদ্রল, এদ্রসা, সবাই চমদ্রল োি থকদ্রট থভলা ৈতচর কচর। 

আমরা থভলায়ে িদ্রড়ে হ্রি পার হব।  

  

তা িাড়ো উপায়েও চিল না। সবাই োি কাটদ্রত আরম্ভ করদ্রল। 

  

থ াভন বলদ্রল, আমার ভগ্নীর উদ্ধাদ্ররর জদ্রনে আমাদ্রক যচি পৃচেবীর এচিক থেদ্রক ওচিদ্রক 

থযদ্রত হয়ে, যচি মরদ্রণর সম্মুখীনও হদ্রত হয়ে, তাদ্রতও আমার ভাববার চকিু োকদ্রব না। 

এইমাত্র আমরা থয অদু্ভত জীদ্রবর কবদ্রল চেদ্রয়ে পদ্রড়েচিলুম, এই দ্বীদ্রপ হয়েদ্রতা তার থিদ্রয়েও 

সব ভয়েংকর জীবজন্তু আদ্রি। হয়েদ্রতা তাদ্রির আক্রমদ্রণ আমাদ্রির অদ্রনদ্রকরই প্রাণ যাদ্রব। 
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আমার ভগ্নীর জদ্রনে আপনারা চনদ্রজদ্রির প্রাণ চবপন্ন করদ্রবন চক না, এইদ্রবলা থসই কোটা 

থভদ্রব থিখুন। আচম চনশ্চয়েই মরদ্রণর দুয়োর পযেন্ত এচেদ্রয়ে যাব, চকন্তু আপনারা ইো 

করদ্রল এখনও চফদ্রর থযদ্রত পাদ্ররন। 

  

সকদ্রল একস্বদ্রর বদ্রল উঠল, আমরা কাপুরুষ নই মরদ্রত ভয়ে পাই না। 

  

.  

  

সাত। ডাইনসর 

  

কতকগুদ্রলা থমাটা থমাটা োদ্রির গুোঁচড়ে থকদ্রট  ি লতার বাোঁধদ্রন তাদ্রির একসদ্রঙ্গ থবোঁদ্রধ 

থভলা ৈতচর করা হল। লম্বা-লম্বা োদ্রির ডাদ্রলর সাহাদ্রযে থভলা িালাবারও বেবস্থা হল। 

  

বাই জন থলাক থসই থভলার পদ্রক্ষ গুরুভার হদ্রলও থভলা থস-ভার থকানওরকদ্রম সহে 

করদ্রল। তারপর থভলাদ্রক অনে তীদ্ররর চিদ্রক সাবধাদ্রন িালনা করা হল। 

  

খাচনক িূদ্রর চেদ্রয়ে োদ্রির লম্বা ডাল যতটা পারা যায়ে জদ্রল ডুচবদ্রয়েও েই পাওয়ো থেল না। 

  

থডনহাম বলদ্রল, আো, ডালগুদ্রলাদ্রক িাোঁদ্রড়ের মদ্রতা বেবহার কদ্ররা। অব ে, আমরা আর 

ততটা তাড়োতাচড়ে থযদ্রত পারব না, চকন্তু এ িাড়ো উপায়েও থনই। 

  

ডালগুদ্রলাদ্রক িাোঁদ্রড়ের মদ্রতা বেবহার করাদ্রত থভলাটা টলমল করদ্রত লােল।  

  

 থডনহাম বলদ্রল, ভাইসব, সাবধান! থভলা উলদ্রটাদ্রল আর রক্ষা থনই। 

  

হঠাৎ সমস্ত থভলাটা একপাদ্র  কাত হদ্রয়ে পড়েল–থযন জদ্রলর চভতদ্রর কীদ্রসর সদ্রঙ্গ তার 

ধাক্কা থলদ্রেদ্রি। 

  

থসইসদ্রঙ্গই একসদ্রঙ্গ থযন প্া টা ষাোঁড়ে ক্রুদ্ধ েজেন কদ্রর উঠল।  

  

 একজন নাচবক সভদ্রয়ে বলদ্রল, থহ ভেবান! ও আবার কী? 
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জদ্রলর মধে থেদ্রক থভলার চঠক পাদ্র ই প্রকাণ্ড একখানা বীভৎস মুখ এবং চবরাট একটা 

থিদ্রহর কতক অং  থজদ্রে উঠল। থস মুখখানা এত বড়ে থয, এক রহ াদ্রস পাোঁি-িয়েজন 

মানুষদ্রক চেদ্রল থফলদ্রত পাদ্রর! 

  

থ াভন বদ্রল উঠল, ডাইনসর! ডাইনসর! িচবদ্রত আচম এ মূচতে থিদ্রখচি। 

  

ভীষণ আতদ্রঙ্ক সকদ্রল এ ওর ঘাদ্রড়ে চেদ্রয়ে পড়েল! থভলা উলদ্রট যায়ে আর চক! 

  

হঠাৎ থসই ভয়োবহ ডাইনসর জদ্রলর চভতদ্রর আবার ডুব মারদ্রল। নাচবকরা আস্বচস্তর চনশ্বাস 

থফলদ্রল; চকন্তু থ াভন ও থডনহাম থিখদ্রল জদ্রলর চভতর চিদ্রয়ে মস্ত একটা িায়ো থভলার 

চিদ্রক এচেদ্রয়ে আসদ্রি। 

  

থডনহাম তাড়োতাচড়ে বদ্রল উঠল, থভলা সামলাও–থভলা সামলাও! চকন্তু তার মুদ্রখর কো 

ফুদ্ররাদ্রত না ফুদ্ররাদ্রত থসই ক্রুদ্ধ জীবটা থভলার তলায়ে চবষম এক টু মারদ্রল। পর মুহূদ্রতে 

থভলাখানা টুকদ্ররা-টুকদ্ররা হদ্রয়ে  ূদ্রনে চঠকদ্রর উদ্রঠ আবার জদ্রলর থভতদ্রর চেদ্রয়ে পড়েল। 

  

থ াভন, থডনহাম ও অনোনে নাচবকরা পােদ্রলর মদ্রতা ওপাদ্ররর চিদ্রক সাোঁতদ্রর িলল। 

ভাদ্রেে তীর আর থবচ  িূদ্রর চিল না, সবাই থকানওরকদ্রম ডাঙায়ে চেদ্রয়েই উদ্রঠ পড়েল–

থকবল একজন িাড়ো। ডাঙায়ে উদ্রঠ থ াভন ও থডনহাম তাড়োতাচড়ে চপিন চফদ্রর থিখদ্রল, 

ডাইনসরটা আবার জদ্রলর ওপর মাো তুলদ্রি এবং তার থিায়োদ্রলর একপা  চিদ্রয়ে এক 

হতভাদ্রেের পা দুদ্রটা থবচরদ্রয়ে তখনও িটফট করদ্রি। 

  

থডনহাম চ উদ্রর বদ্রল উঠল, থবামা। একটা থবামা িাও। 

  

একজন নাচবক বলদ্রল, থবামা জদ্রল তচলদ্রয়ে থেদ্রি। 

  

বন্দুক, বন্দুক, একটা বন্দুক! 

  

 তাও জদ্রলর থভতদ্রর। 
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 মূখে! থতামার চনদ্রজর বন্দুকটাও রক্ষা করদ্রত পাদ্ররাচন? 

  

আপচনও থতা চনদ্রজর বন্দুকটা জদ্রল থফদ্রল এদ্রসদ্রিন! 

  

হোোঁ, হোোঁ–যাক থে, আর চকিু বলদ্রত িাই না। চকন্তু থিাদ্রখর সামদ্রনও থবিারার প্রাণ থেল, 

আর আমরা চকিু করদ্রত পারলমু না। 

  

থ াভন বলদ্রল, আর এখাদ্রন োকদ্রল এইবার আমাদ্রিরও প্রাণ যাদ্রব! ওই থিখ ডাইনসরটা 

ডাঙার চিদ্রকই আসদ্রি। জদ্রল-স্থদ্রল ওর অবাধ েচত। 

  

সবাই আবার প্রাণপদ্রণ িুটল–হ্রদ্রির ধার থিদ্রড়ে, জঙ্গদ্রলর চভতর চিদ্রয়ে, ঢালু পাহাদ্রড়ের ো 

বদ্রয়ে! 

  

চপিদ্রন আর থকানও  ব্দ থনই শুদ্রন সবাই আবার িাোঁচড়েদ্রয়ে হাোঁপাদ্রত লােল। 

  

চকন্তু ভেবান থসচিন তাদ্রির কপাদ্রল চবশ্রাম থলদ্রখনচন। এক চমচনট চজরুদ্রত না চজরুদ্রত 

নীদ্রির চিদ্রক জঙ্গল ভাঙার  ব্দ হল। 

  

থডনহাম আোঁতদ্রক উদ্রঠ বলদ্রল, আবার থসই ডাইনসর আসদ্রি নাচক? 

  

থ াভন বলদ্রল, িুপ! নীদ্রির ওইচিকটায়ে থিদ্রয়ে থিদ্রখা! 

  

থসই েচরলা িানব–রাজা কং! তার ডানহাদ্রতর মুদ্রঠায়ে তখনও মালচবকা অজ্ঞান হদ্রয়ে 

আদ্রি। 

  

কী বৃহৎ তার থিহ বড়ে বড়ে োদ্রির ওপদ্ররও তার মাো থজদ্রে আদ্রি। অচত যদ্রন 

মালচবকাদ্রক চনদ্রয়ে ঢাল ুপাহাদ্রড়ের ো থবদ্রয়ে থস ওপদ্রর উদ্রঠ আসদ্রি এবং মাদ্রঝ মাদ্রঝ 

মালচবকার থিদ্রহর চিদ্রক থযন সদ্রেদ্রহই তাচকদ্রয়ে আদ্রি। 
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আিচম্বদ্রত পাদ্র র জঙ্গল থভি কদ্রর আরও দুদ্রটা থবয়োড়ো, ভীষণি েন জাদ্রনায়োর কঙদ্রয়ের 

সামদ্রন এদ্রস পে জুদ্রড়ে িাোঁড়োল। থিখদ্রত কতকটা েিাদ্ররর মদ্রতা, চকন্তু মাোয়ে তারা প্রায়ে 

হাচতর সমান উোঁিু এবং তাদ্রির প্রদ্রতেদ্রকর মাোর ওপদ্রর চতন-চতনদ্রট কদ্রর ধারাল  ৃঙ্গ। 

  

থডনহাম িুচপিুচপ সভদ্রয়ে বলদ্রল, ও আবার কী সৃচষ্ট িাড়ো জীব? 

  

থ াভন বলদ্রল, ট্রাইদ্র দ্ররাটপ! ওরাও থসদ্রকদ্রল পৃচেবীর জীব। 

  

ট্রাইদ্র দ্ররাটপদ্রির থিদ্রখই কং থযন থতদ্রল-দ্রবগুদ্রন জ্বদ্রল উঠল! থস তখচন একটা উোঁিু 

চঢচপর ওপদ্রর মালচবকার থিহদ্রক চনরাপি করবার জদ্রনে তুদ্রল রাখদ্রল এবং তারপর 

প্রকাণ্ড একখানা পাের তুদ্রল েদ্রজে উদ্রঠ সদ্রজাদ্রর একটা ট্রাইদ্র দ্ররাটদ্রপর চিদ্রক চনদ্রক্ষপ 

করদ্রল। কঙদ্রয়ের হাদ্রতর থজাদ্রর ও পােদ্ররর ভাদ্রর ট্রাইদ্র দ্ররাটদ্রপর একটা  ৃঙ্গ তখচন থভদ্রঙ 

থেল। 

  

থডনহাম সচবিদ্রয়ে বলদ্রল, ও িানদ্রবর থিদ্রহর  চি স্বিদ্রক্ষ থিদ্রখও থয চবশ্বাস হদ্রে না। 

ও পাের িুড়েদ্রল না, একটা পাহাড়ে তুদ্রল িুড়েদ্রল? অত বড়ে পাের, থকানও জোন্ত জীব 

তুলদ্রত পাদ্রর? 

  

এচিদ্রক সঙ্গীর দুিে া থিদ্রখ চদ্বতীয়ে ট্রাইদ্র দ্ররাটপটা ভদ্রয়ে চপচিদ্রয়ে আসদ্রত লােল। 

প্রেমটাও পালাই পালাই করদ্রি, চকন্তু তার আদ্রেই আর একখানা আরও বড়ে-প্রস্তর তুদ্রল 

কং আবার তার চিদ্রক সদ্রজাদ্রর িুড়েল সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ থস-ও মাচটর ওপর লুচটদ্রয়ে পদ্রড়ে চনদ্রশ্চষ্ট  

হদ্রয়ে রইল। চবজয়েদ্রেৌরদ্রব ফুদ্রল উদ্রঠ কং সেদ্রবে দুই হাদ্রত ঘন ঘন চনদ্রজর বুক িাপড়োদ্রত 

লােল। 

  

থ াভন বলদ্রল, আর এখাদ্রন নয়ে। ওই থিখুন, চদ্বতীয়ে ট্রাইদ্র দ্ররাটপটা এচিদ্রকই িুদ্রট 

আসদ্রি। ওর আদ্রেই আমাদ্রির পালাদ্রত হদ্রব। 
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সকদ্রল দ্রুতপদ্রি পলায়েন করদ্রল! চকন্তু ট্রাইদ্র দ্ররাটপটা তাদ্রির থিদ্রয়েও থবচ  তাড়োতাচড়ে 

িুদ্রট আসচিল–থস তাদ্রির থিখদ্রত থপদ্রল এবং এরা আর একিল নতনু  ত্রু থভদ্রব ভীষণ 

আদ্রক্রাদ্র  তাদ্রির আক্রমণ করদ্রল। 

  

সকদ্রলর চপিদ্রন চিল থয থবিারা, থস ভদ্রয়ে তাড়োতাচড়ে একটা োদ্রির ওপদ্রর িড়েদ্রত লােল। 

চকন্তু ট্রাইদ্র দ্ররাটদ্রপর মাোর এক আঘাদ্রত োিটা মড়ে মড়ে কদ্রর থভদ্রঙ পড়েল। 

  

তার পদ্ররই বুকফাটা এক আতেনাি এবং তারপদ্ররই ট্রাইদ্র দ্ররাটদ্রপর চনষ্ঠুর  ৃঙ্গ আর 

একজন অসহায়ে মানুদ্রষর কে চিরকাদ্রলর জদ্রনে নীরব কদ্রর চিদ্রল। 

  

.  

  

আট । মানষু থপাকা 

  

সকদ্রল একান্ত শ্রান্তভাদ্রব টলদ্রত টলদ্রত একটা বড়ে থঝাদ্রপর মদ্রধে লচুকদ্রয়ে বদ্রস পড়েল। 

  

মানুদ্রষর  রীদ্রর আর কত সয়ে? সাহস ও বীরদ্রেরও একটা সীমা আদ্রি। এই খাচনক 

আদ্রেই যারা বদ্রলচিল, আমরা মরদ্রত ভয়ে পাই না এখন তারাই আর থস কো বলদ্রত 

পারদ্রব চকনা সদ্রন্দহ। থভলা থডাবার সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ তাদ্রির সমস্ত আ া ফুচরদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি। 

তারা এতক্ষদ্রণ বুঝদ্রল, থযখাদ্রন পদ্রি পদ্রি এমন সব মারাত্মক চবপি, থসখাদ্রন চনরস্ত্র কু্ষে 

মানুষ থকানও কাজই করদ্রত পারদ্রব না। 

  

তখনও হাল িাদ্রড়েচন খাচল থ াভন ও থডনহাম। 

  

থডনহাম বলদ্রল, চম. থসন, আমার এক প্রস্তাব আদ্রি। আমার চবশ্বাস, খাচল হাদ্রত ওই 

িানদ্রবর কাি থেদ্রক চমস্ থসনদ্রক আমরা কখনওই উদ্ধার করদ্রত পারব না। তার থিদ্রয়ে 

আর এক কাজ করদ্রল থকমন হয়ে? 

  

কী কাজ? 
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 হেমেন্দ্র ুোর রায়  ।   ক িং  িং  

 29 

www.bengaliebook.com 
 

 

আমাদ্রির একজন এখাদ্রন থেদ্রক লচুকদ্রয়ে-লচুকদ্রয়ে ওই েচরলা-িানদ্রবর েচতচবচধর ওপদ্রর 

িৃচষ্ট  রাখুক। িদ্রলর বাচক থলাদ্রকরা থকানওরকদ্রম চফদ্রর চেদ্রয়ে আবার অস্ত্র স্ত্র চনদ্রয়ে আসুক। 

  

এ পরাম ে মন্দ নয়ে। আপনারা চফদ্রর যান, আচম এখাদ্রন থেদ্রক ওই িানদ্রবর ওপদ্রর 

পাহারা চি। 

  

চকন্তু ওই থিখুন চম. থসন, িানবটা আবার এই চিদ্রকই আসদ্রি। ও চক আমাদ্রির থিখদ্রত 

থপদ্রয়েদ্রি? 

  

মালচবকার অদ্রিতন থিহ থসইভাদ্রব করতদ্রল চনদ্রয়ে কং আবার এই চিদ্রকই আসদ্রি বদ্রট! 

চকন্তু তার ভাব থিদ্রখ মদ্রন হয়ে না, থস সদ্রন্দহজনক চকিু থিদ্রখদ্রি। কারণ, থস থব  

চনচশ্চন্তভাদ্রবই পাদ্রয়ে-পাদ্রয়ে এচেদ্রয়ে আসদ্রি। 

  

খাচনকটা এচেদ্রয়ে এদ্রসই থস আবার থেদ্রম িাোঁড়োল। একবার তীক্ষ্ণিৃচষ্ট দ্রত িাচরচিদ্রক থিদ্রখ 

চনদ্রল। তারপর পাহাদ্রড়ের ো থবদ্রয়ে একচিদ্রক নামদ্রত লােল। 

  

অতেন্ত সন্তপেদ্রণ সবাই ওপর থেদ্রক মুখ বাচড়েদ্রয়ে থিখদ্রল, অল্প নীদ্রিই আর একটা পাহাদ্রড়ে 

নিী বদ্রয়ে যাদ্রে। থসই নিীর এপার থেদ্রক ওপার পযেন্ত রদ্রয়েদ্রি সুিীঘে একটা োদ্রির গুোঁচড়ে। 

হয়েদ্রতা কদ্রব থকানও ঝদ্রড়ে পদ্রড়ে চেদ্রয়ে োিটা এই স্বাভাচবক থসতুর সৃচষ্ট  কদ্ররদ্রি। 

  

কং থসই থসতু পার হদ্রয়ে ওপাদ্ররর জঙ্গদ্রলর চভতদ্রর অিৃ ে হদ্রয়ে থেল।  

  

থ াভন বলদ্রল, আচমও থসতু পার হদ্রয়ে ওর চপিদ্রন চপিদ্রন িললুম। আপনারা চফদ্রর চেদ্রয়ে 

অস্ত্র স্ত্র চনদ্রয়ে আসুন। আচম আপনাদ্রির জদ্রনে অদ্রপক্ষা করব! এই বদ্রল থসও পাহাদ্রড়ের 

ো থবদ্রয়ে থসতুর চিদ্রক নামদ্রত লােল। 

  

নামদ্রত নামদ্রত থস থিখদ্রল, থসতুর প্রায়ে প্া  ফুট নীদ্রি, নিীর তীদ্রর-তীদ্রর  ত  ত 

অজানা ও ভয়োনক জীব চবিরণ করদ্রি। থকানওটা মাকড়েসার মদ্রতা থিখদ্রত, চকন্তু 

আকাদ্ররর বড়ে-জাদ্রতর কেপদ্রকও হার মানায়ে। থকানও থকানও জীব অদ্রনকগুদ্রলা শুড়ে 
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থনদ্রড়ে থবড়োদ্রে, অদ্রটাপাদ্রসর মদ্রতা। থকানও থকানওটা চেরচেচটর মদ্রতা চকন্তু কচুমদ্ররর 

মদ্রতা মস্ত চেরচেচট। তারা সবাই পরস্পদ্ররর সদ্রঙ্গ যুদ্ধ করদ্রি। থ াভন চ উদ্রর উদ্রঠ 

ভাবদ্রল, নরকও থবাধ কচর এই দ্বীদ্রপর থিদ্রয়ে ভয়োনক নয়ে। 

  

এচিদ্রক থডনহামও তার িলবল চনদ্রয়ে উদ্রঠ িাোঁড়োল। অস্ত্র হাদ্রত চনদ্রয়েও মানুষ এখাদ্রন 

চনরাপি নয়ে, এখন আবার সকলদ্রক চনরস্ত্র অবস্থায়ে এই সুিীঘে পে পার হদ্রত হদ্রব। হয়েদ্রতা 

থফরবার পদ্রে আরও কত থলাদ্রকর প্রাণ নষ্ট  হদ্রব। থসই চবষম হ্রি! তার জদ্রলর তলা চিদ্রয়ে 

কু্ষধাতে সব কাদ্রলা িায়ো আনাদ্রোনা কদ্রর মানুষ থসখাদ্রন অসহায়ে কীট মাত্র, তার জীবদ্রনর 

থকানও মূলেই থনই। 

  

সকদ্রল অতেন্ত নািাদ্ররর মদ্রতা অরহ সর হদ্রত লােল সকদ্রলই থবাবা ও চবমষে, জাহাদ্রজ 

চফদ্রর যাবার জদ্রনেও কারুর মদ্রন চকিুমাত্র উৎসাহ থনই। 

  

চকন্তু সবেনা ! থসই  য়েতান ট্রাইদ্র দ্ররাটপ তখনও থয পে জুদ্রড়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে রাদ্রে থঘাোঁত থঘাোঁত 

করদ্রি। সামদ্রন এতগুদ্রলা মানুষদ্রক থিদ্রখই প্রবল পরাক্রদ্রম থস আবার চতনদ্রট চ ং থনদ্রড়ে 

থতদ্রড়ে এল। 

  

থডনহাম বলদ্রল, নিীর ধাদ্রর নিীর ধাদ্রর িদ্রলা সাোঁদ্রকার মদ্রতা থসই োদ্রির ওপদ্রর। 

  

সকদ্রল ঊবেশ্বাদ্রস থসই পাহাদ্রড়ে নিীর তীদ্রর সাোঁদ্রকার সামদ্রন এদ্রস িাোঁড়োল। 

  

থ াভন ততক্ষদ্রণ ওপাদ্রর চেদ্রয়ে হাচজর হদ্রয়েদ্রি। চপিদ্রন থোলমাল শুদ্রন চফদ্রর িাোঁচড়েদ্রয়েই 

থিখদ্রল, তার সঙ্গীরাও সাোঁদ্রকার ওপদ্রর িুদ্রট আসদ্রি এবং তাদ্রির চপিদ্রন-চপিদ্রন আসদ্রি 

মূচতেমান চবভীচষকার মদ্রতা থসই ট্রাইদ্র দ্ররাটপ। বোপারটা বুঝদ্রত তার থিচর লােল না। 

  

এচিদ্রক ওপর থেদ্রক কার এক চবপুল িায়ো তার োদ্রয়ের ওপর এদ্রস পড়েল।  
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মাো তুলদ্রতই নজদ্রর পড়েল, কদ্রঙর প্রকাণ্ড মুখ পাহাদ্রড়ের পা  থেদ্রক উোঁচক মারদ্রি। পর-

মুহূদ্রতেই কদ্রঙর মুখ আবার অিৃ ে হদ্রয়ে থেল–থ াভন বুঝদ্রল, কং তাদ্রির আক্রমণ করদ্রত 

আসদ্রি। 

  

থস চিৎকার কদ্রর বলদ্রল, পালাও–পালাও-মাোর ওপদ্রর সাক্ষাৎ যম! 

  

থিখা থেল, আবার পাহাদ্রড়ের ো থবদ্রয়ে কং লাফাদ্রত-লাফাদ্রত থনদ্রম আসদ্রি। 

  

থ াভন থহোঁট হদ্রয়ে থিখদ্রল, নিীর ধার থেদ্রক পাহাদ্রড়ের থয-অং টা খাড়ো ওপদ্রর উদ্রঠদ্রি, 

তার চভতদ্রর মাদ্রঝ-মাদ্রঝ থিাট-দ্রিাট গুহার মতন রদ্রয়েদ্রি অদ্রনকগুদ্রলা েতে। পাহাদ্রড়ের 

ওপর থেদ্রক অগুচন্ত আঙুরলতা থসই সব েদ্রতের মুখ পযেন্ত ঝুদ্রল পড়েদ্রি! আঙুরলতা থয 

কীরকম  ি, থ াভদ্রনর থসটা অজানা চিল না। থস িট কদ্রর একটা আঙুরলতা ধদ্রর ঝুদ্রল 

পড়েল এবং একটা গুহার চভতদ্রর চেদ্রয়ে ঢুকল। 

  

থডনহামও তখন সাোঁদ্রকা থপচরদ্রয়ে নিীর এপাদ্রর এদ্রস পদ্রড়েচিল, থ াভদ্রনর থিখাদ্রিচখ থসও 

আর একটা আঙুরলতাদ্রক অবলম্বন কদ্রর আর-একটা গুহায়ে চেদ্রয়ে ঢুকল। 

  

কং সাোঁদ্রকার মুদ্রখ এদ্রস হাচজর হল। থয নারকীয়ে থিদ্র  থস বাস কদ্রর, থসখানকার মূলমন্ত্র 

হদ্রে–হয়ে মাদ্ররা, নয়ে মদ্ররা। চহংসাই থসখানকার ধমে! প্রদ্রতেক জীবই থসখাদ্রন অনে 

জীবদ্রক চহংসা কদ্রর। কাদ্রজই জীচবত যা চকিু, কং তাদ্রকই  ত্রু বদ্রল ভাদ্রব–তা থস আকাদ্রর 

থিাটই থহাক, আর বড়েই থহাক। 

  

এতগুদ্রলা মানুষ থপাকাদ্রক থিদ্রখ তাই কদ্রঙর আজ রাদ্রের সীমা থনই! একটা বজ্ৰিগ্ধ 

িুদ্রড়োভাঙা োদ্রির গুোঁচড়ের ওপদ্রর মালচবকার জ্ঞানহারা থিহদ্রক সকদ্রলর নাোদ্রলর বাইদ্রর 

থরদ্রখ, কং স দ্রব্দ তার বুক িাপড়োদ্রত লােল–থযন থস সবাইদ্রক যুদ্রদ্ধ আ্ান করদ্রি! 

  

কদ্রঙর কাদ্রি থপাকার মদ্রতাই খুদ্রি-খুদ্রি থসই মানুষগুদ্রলা তার সদ্রঙ্গ যুদ্ধ করদ্রব চক, উভয়ে 

সঙ্কদ্রট পদ্রড়ে তাদ্রির অবস্থা তখন অতেন্ত কাচহল হদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি। সাোঁদ্রকার এচিদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে 

কং করদ্রি যুদ্ধং থিচহ, যুদ্ধং থিচহ আর সাোঁদ্রকার ওচিদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে চতন চতনদ্রট। চ ং উোঁচিদ্রয়ে 
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তড়েপাদ্রে থসই চবশ্রী ট্রাইদ্র দ্ররাটপ! তুে এক োদ্রির গুোঁচড়ের সাোঁদ্রকা, তার ওপদ্রর আঠাদ্ররা 

জন অসহায়ে মানুষ–একবার পা ফসকাদ্রলই আর রক্ষা থনই। 

  

কং োদ্রির গুোঁচড়েটা ধদ্রর একবার একটা ঝকাচন চিদ্রয়ে থিখদ্রল। মানুষগুদ্রলা অমচন গুোঁচড়ে 

জচড়েদ্রয়ে ধদ্রর আতেনাি কদ্রর উঠল শুদ্রন কং চনদ্রজর ভাষায়ে কির কির কদ্রর চক থযন বলদ্রত 

লােল। 

  

 থ াভন গুহা থেদ্রক মুখ বাচড়েদ্রয়ে থিোঁচিদ্রয়ে বলদ্রল, হুচ য়োর হুোঁচ য়োর! 
  

কং থ াভনদ্রক থিদ্রখ তার চিদ্রকই দুপা এচেদ্রয়ে এল চকন্তু তার পদ্ররই কী থভদ্রব আবার 

সাোঁদ্রকার মুদ্রখ চেদ্রয়ে িাোঁড়োল। 

  

থডনহাম চনদ্রজর গুহার চভতর থেদ্রক একখানা বড়ে পাের দু-হাদ্রত তুদ্রল কংদ্রক সদ্রজাদ্রর 

িুোঁদ্রড়ে মারদ্রল। থস পােরখানা থকানও মানুদ্রষর ওপদ্রর চেদ্রয়ে পড়েদ্রল তৎক্ষণাৎ তার মৃতেু 

ঘটত; চকন্তু তার আঘাত কং রহ াদ্রহের মদ্রধেই আনদ্রল না। থস দুই হাদ্রত কাদ্রঠর গুোঁচড়ের 

একমুখ তুদ্রল ধদ্রর ক্রমােত ডাইদ্রন-বাোঁদ্রয়ে নাড়ো চিদ্রত লােল। 

  

দুইজন হতভােে থলাক োদ্রির গুোঁচড়ে থেদ্রক ফসদ্রক থিোঁচিদ্রয়ে থকোঁদ্রি উদ্রঠ নীদ্রি পদ্রড়ে থেল। 

থসখাদ্রন নিীর জল চিল না। প্রেম থলাকটা নীদ্রি পদ্রড়ে একটুও নড়েল না। চকন্তু থস 

পড়েবামাত্রই কচুমদ্ররর মদ্রতা মস্ত একটা চেরচেচট এদ্রস তার থিদ্রহর ওপর ঝাোঁচপদ্রয়ে পড়েল। 

  

চদ্বতীয়ে থলাকটা পড়েল নীদ্রির চিদ্রক পা কদ্রর–তার থকামর পযেন্ত কািায়ে ডুদ্রব থেল। হয়েদ্রতা 

থস থবোঁদ্রি থযত, চকন্তু থস যখন কািা থেদ্রক ওঠবার থিষ্ট া করদ্রি, তখন থকাো থেদ্রক িদ্রল 

িদ্রল প্রকাণ্ড কাচিদ্রমর মদ্রতা মাকড়েসা এদ্রস তাদ্রক আক্রমণ করদ্রল। থস পচরত্রাচহ ডাক 

িাড়েদ্রত লােল এবং থসই মাকড়েসাগুদ্রলা তার ো থেদ্রক ডুদ্রমা ডুদ্রমা মাংস খুবদ্রল থখদ্রত 

লােল। 

  

কং আবার গুোঁচড়ে ধদ্রর নাড়ো চিদ্রল, আবার কদ্রয়েকজন থলাক নীদ্রি চেদ্রয়ে পড়েল। আবার গুোঁচড়ে 

ধদ্রর নাড়ো, আবার মনুষে-বৃচষ্ট । 
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আর একজন মাত্র মানুষ সাোঁদ্রকার ওপদ্রর আদ্রি। থস এমন প্রাণপদ্রণ গুোঁচড়েটা জচড়েদ্রয়ে রইল 

থয, কং অদ্রনক নাড়ো চিদ্রয়েও তাদ্রক স্থানিুেত করদ্রত পারদ্রল না। তখন থস একটাদ্রন 

গুোঁচড়েসুদ্ধ মানুষদ্রক  ূদ্রনে তুদ্রল নিীেদ্রভে চনদ্রক্ষপ করদ্রল। নিীেভে তখন হদ্ররকরকম বীভৎস 

জাদ্রনায়োদ্রর পচরপূণে হদ্রয়ে থেদ্রি; আসন্ন থভাদ্রজর সম্ভাবনায়ে তারা পরস্পদ্ররর সদ্রঙ্গ লড়েদ্রত 

লােল এবং আহত মানুষদ্রির মমোচন্তক আতেনাদ্রি আকা , বাতাস, পবেত ও অরণে বচনত 

ও প্রচতবচনত হদ্রয়ে উঠল। 

  

চনদ্রজর গুহায়ে চনরুপায়ে হদ্রয়ে বদ্রস মহা আতদ্রঙ্ক ও স্তচম্ভত থনদ্রত্র থ াভন এইসব 

হৃিয়েচবিারক দুঘেটনা থিখদ্রত লােল। ইচতমদ্রধে হয়েদ্রতা মানুদ্রষর েন্ধ থপদ্রয়েই এক চবরাট 

মাকড়েসা োক্ষালতা থবদ্রয়ে কখন থয ওপদ্রর উঠদ্রত শুরু কদ্ররদ্রি, থ াভন প্রেমটা তা থটর 

পায়েচন। যখন। থিখদ্রত থপদ্রল, মাকড়েসাটা তখন প্রায়ে গুহার মুদ্রখ এদ্রস পদ্রড়েদ্রি, দুদ্রটা 

কু্ষধাতে ডোবদ্রডদ্রব ভীষণ িকু্ষ থ াভদ্রনর চিদ্রক তাচকদ্রয়ে আদ্রি। থ াভন তাড়োতাচড়ে 

থিারাখানা বার করদ্রল–এই থিারাখানাই তখন তার একমাত্র সহায়ে। থস থিারার আঘাদ্রত 

োক্ষালতা থকদ্রট চিদ্রললতাসুদ্ধ মাকড়েসাটা নীদ্রি পদ্রড়ে থেল। 

  

থডনহাদ্রমর চিৎকার থ ানা থেল–চম. থসন। চম. থসন। 

  

আবার কী বোপার, থিখবার জদ্রনে থ াভন গুহার চভতর থেদ্রক মুখ বাড়োদ্রল। একখানা 

থলাম , কষৃ্ণবণে োদ্রির গুোঁচড়ের মতন প্রকাণ্ড বাহু পাহাদ্রড়ের ওপর থেদ্রক গুহার চিদ্রক থনদ্রম 

আসদ্রি। পাহাদ্রড়ের ওপর থেদ্রক হাত বাচড়েদ্রয়ে কং তাদ্রক ধরবার থিষ্ট া কদ্ররদ্রি। থ াভন সাোঁৎ 

কদ্রর গুহার চভতদ্রর সদ্রর থেল। তারপর হাতখানা থযই গুহার মুদ্রখ এল, থ াভন অমচন 

তার ওপদ্রর বচসদ্রয়ে চিদ্রল থিারার এক ঘা। হাোঁউ- মাউ কদ্রর থিোঁচিদ্রয়ে কং তখচন হাত সচরদ্রয়ে 

চনদ্রল! চনদ্রজর রিমাখা হাদ্রতর চিদ্রক তাচকদ্রয়ে থস সচবিদ্রয়ে ভাবদ্রত লােল–মানুষ 

থপাকাগুদ্রলা তাহদ্রল কামড়োদ্রতও জাদ্রন! ওচিদ্রকর গুহা থেদ্রক থডনহাম একখানা বড়ে পাের 

িুড়েদ্রল–পােরখানা চসদ্রধ এদ্রস ঠক কদ্রর তার নাদ্রকর ডোয়ে লােল। থিাট থখদ্রয়ে কং আরও 

িদ্রট থেল–অোিঃ, আমার নাদ্রকর ডোয়ে পাের িুোঁদ্রড়ে মারা! থরাস থতা, মজাটা থিখাচে 
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তদ্রব! থবাধহয়ে এইরকম একটা চকিু থভদ্রবই কং আবার পাহাদ্রড়ের ধাদ্রর ঝুোঁদ্রক পদ্রড়ে গুহার 

চভতদ্রর হাত ঢুচকদ্রয়ে থ াভনদ্রক খুোঁজদ্রত লােল–থিদ্রলরা থযমন কদ্রর থিওয়োদ্রলর েদ্রতে হাত 

ঢুচকদ্রয়ে পাচখর বাচ্চা থখাোঁদ্রজ। থ াভন আড়েষ্ট  হদ্রয়ে থসই গুহার চপিদ্রনর থিয়োদ্রল ো চমচ দ্রয়ে 

িাোঁচড়েদ্রয়ে রইল। 

  

.  

  

নয়ে। কুচমর-কোঙারু 

  

বাজদ্রপাড়ো োদ্রির ওপদ্রর এতক্ষণ পদ্রর মালচবকার জ্ঞান চফদ্রর এল। 

  

প্রেমটা চকিুই তার মদ্রন পড়েল না। একবার এপা , আর একবার ওপা  কদ্রর বেো থবাধ 

হল–আবার চিত হদ্রয়ে থিখদ্রল, ওপদ্রর থরাদ্রির থসানার জদ্রল থধায়ো নীল আকা । 

  

চপদ্রঠ থকন লাদ্রে? থকাোয়ে থস? ধড়েমড়ে কদ্রর উদ্রঠ বদ্রস থিদ্রখ, িাচরচিদ্রক পাহাড়ে, বন, 

নিী। এখাদ্রন থস থকমন কদ্রর এল? 

  

আিচম্বদ্রত তার মদ্রনর মদ্রধে থজদ্রে উঠল, অসভেদ্রির ঢাক-দ্রঢাদ্রলর আওয়োজ, েচরলাূপদ্রপ 

নতেকদ্রির নাি, হাজার-হাজার ম াদ্রলর আদ্রলা, আকা দ্রিাোঁয়ো পাোঁচিদ্রলর প্রকাণ্ড ফটক, 

প্রান্তদ্ররর দুই োমওয়োলা পােদ্ররর থবচি, সহস্র কদ্রের চিৎকার–এবং তারপর, থসই 

চবভীষণ েচরলা িানব–রাজা কং! তখন তার সকল কো মদ্রন পড়েল। 

  

খাচনক তফাদ্রতই থিখদ্রল, পাহাদ্রড়ের ধাদ্রর বদ্রস কং নীদ্রির চিদ্রক ঝুোঁদ্রক পদ্রড়ে কী করদ্রি। 

তাহদ্রল এখনও থস তাদ্রক িাদ্রড়েচন। এই উোঁিু োদ্রির গুোঁচড়ের ওপদ্রর এখনও থস কদ্রঙর 

বচন্দচন? 

  

আর একটা ভয়োনক ও কী জীব এচিদ্রক আসদ্রি? এচক স্বপ্ন? এচক সতে? এমন জীব চক 

দুচনয়োয়ে োকদ্রত পাদ্রর? আকাদ্রর এ কদ্রঙরই মতন চবরাট, চকন্তু এর থিহারা থয কদ্রঙরও 
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থিদ্রয়ে ভয়েঙ্কর! মাোয়ে পাোঁি-িয়েতলা বাচড়ের থিদ্রয়েও উোঁিু, থযন একটা চব ালদ্রিহ কচুমর 

কোঙারুর মতন চপিদ্রনর দুই পাদ্রয়ে ভর চিদ্রয়ে লাফাদ্রত লাফাদ্রত আসদ্রি। 

  

মূচতেটা আরও কাদ্রি এদ্রল পর মালচবকা থিখদ্রল, তার সামদ্রনও দুদ্রটা পা আদ্রি বদ্রট, চকন্তু 

থস পা দুদ্রটা এত পলকা থয, মুদ্রখ খাবার তুদ্রল খাওয়ো িাড়ো তার দ্বারা থবাধহয়ে আর 

থকানও কাজ করাই িদ্রল না। চকন্তু তার মুখ! কী ভীষণ, কী বীভৎস থস মুখ, থিখদ্রলই 

থযন আর জ্ঞান োদ্রক না। 

  

মূচতেটা কু্ষচধতভাদ্রব রিরাঙা িদ্রক্ষ িতুচিেদ্রক তাচকদ্রয়ে থিখচিল। হঠাৎ মালচবকা তার 

নজদ্রর পদ্রড়ে থেল। আর থকাোয়ে যায়ে? পৃচেবী কাোঁপাদ্রনা এক হুঙ্কার চিদ্রয়ে মালচবকার চিদ্রক 

থস মস্ত এক লাফ মারদ্রল। মালচবকাও মহা ভদ্রয়ে আতেনাি কদ্রর দুই হাদ্রত মুখ থঢদ্রক 

থফলদ্রল। 

  

থসই হুঙ্কার আর এই আতেনাি কদ্রঙর কাদ্রন থেল চবদুেদ্রতর মতন চফদ্ররই থস থসই 

নরখািক জীবটাদ্রক থিখদ্রত থপদ্রল। গুহার চভতরকার তুে মানুষ-দ্রপাকার কো ভুদ্রল 

তখচন থস উদ্রঠ িাোঁড়োল এবং চবষম আদ্রক্রাদ্র  দুই হাদ্রত বুক িাপড়োদ্রত িাপড়োদ্রত ঝদ্রড়ের 

মতন থবদ্রে থধদ্রয়ে এদ্রস থসই ভয়োবহ িানবদ্রক অকুদ্রতাভদ্রয়ে আক্রমণ করদ্রল। 

  

িানবটার েজাদ্রলর মতন বড়ে বড়ে িাোঁদ্রত থযন আগুন থখদ্রল থেল–মস্ত এক হাোঁ কদ্রর থস 

কংদ্রক কামদ্রড়ে চিদ্রত এল–তারপদ্ররই পরস্পদ্ররর সদ্রঙ্গ জড়োজচড়ে কদ্রর দুই চবরাট থিহই 

প্রপাত ধরণীতদ্রল হল। কং পড়েল তার উপরচিদ্রক। প্রেমটা মদ্রন হল, এই িানবটাদ্রক 

কায়েিায়ে আনদ্রত কদ্রঙর থবচ  সময়ে লােদ্রব না, চকন্তু ভুল। থসও বড়ে সামানে রাক্ষদ্রস জীব 

নয়ে। কং দুই হাদ্রত েলা চটদ্রপ ধদ্ররচিল বদ্রট, চকন্তু তার চপিদ্রনর চবষম থমাটা বলবান পা 

দুদ্রটা চিদ্রয়ে থস  ত্রুর বুদ্রক এমন প্রিণ্ড লাচে মারদ্রল থয, অদু্ভত  চির অচধকারী হদ্রয়েও 

কং চকিুদ্রতই চনদ্রজদ্রক সামলাদ্রত পারদ্রল না–থবজায়ে একটা চডেবাচজ থখদ্রয়ে থস বহুিূদ্রর 

চিটদ্রক নীদ্রি নিীর েদ্রভে পদ্রড়ে যায়ে আর চক। 

  

অচত উৎকোর সদ্রঙ্গ মালচবকা বদ্রল উঠল–না, না, না! 
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মালচবকা িায়ে, কং জয়েলাভ করুক। কং বড়ে কম ভয়োনক নয়ে, তার হাদ্রত বচন্দচন হওয়োও 

মরদ্রণরই সাচমল, চকন্তু এই ভূতুদ্রড়ে িানদ্রবর মুখে্দ্রর যাওয়োর থিদ্রয়ে কদ্রঙর কবলেত 

হওয়ো অদ্রনক ভাদ্রলা। 

  

কং থকানওরকদ্রম থস যাত্রা থবোঁদ্রি চেদ্রয়ে আবার উদ্রঠ িানবটার ওপদ্রর ঝাোঁচপদ্রয়ে পড়েল। 

দুজদ্রনর চিৎকাদ্রর পাহাদ্রড়ের পােরও থযন থফদ্রট থিৌচির হদ্রয়ে যাদ্রব। িানব আবার তার 

সাংঘাচতক পা িুড়েদ্রল কং আবার িূদ্রর চিটদ্রক চেদ্রয়ে ভূতল ায়েী হল। 

  

কং আবার উদ্রঠ িাোঁড়োল। থস আর েজেনও করদ্রল না, বুকও িাপড়োদ্রল না। থবাধহয়ে থস 

বুঝদ্রল, এরকম বচলষ্ঠ ও প্রিণ্ড  ত্রুদ্রক থিোঁচিদ্রয়ে বা বুক িাপদ্রড়ে ভয়ে থিখাবার থিষ্ট া করা 

চমেো! এবাদ্রর থস খুব সাবধাদ্রন এচেদ্রয়ে এল এবং তীক্ষ্ণ সতকে িৃচষ্ট দ্রত একটা ফাোঁক 

থখাোঁজবার থিষ্ট া করদ্রত লােল। এমন সব  ত্রু তার কাদ্রি নতুন নয়ে। এদ্রির কাবু করবার 

চফচকর থস জাদ্রন। 

  

কং হঠাৎ এক লাদ্রফ িানদ্রবর সুমদু্রখ এল এবং তার উপরকার একখানা পা ধদ্রর এদ্রকবাদ্রর 

থভদ্রঙ মুিদ্রড়ে চিদ্রল! িানবটাও তার কাোঁধ কামদ্রড়ে ধরদ্রল কংও আবার তফাদ্রত সদ্রর থেল! 

  

কং আবার এল–আবার এক লাদ্রফ িানদ্রবর েলা থিদ্রপ ধরদ্রল আবার দুইজদ্রন মাচটদ্রত 

লচুটদ্রয়ে পড়েল–এবং িানবটা আবার তাদ্রক লাচে মারদ্রল। 

  

চকন্তু এবাদ্ররর লাচেদ্রত আর আদ্রেকার থজার চিল না তাই লাচে থখদ্রয়ে মাচটদ্রত পড়েবার 

আদ্রেই কং যা িাচেল থসই সুদ্রযােটা থপদ্রল,–থস িানদ্রবর চপিদ্রনর একখানা পা খপ কদ্রর 

ধদ্রর থফলদ্রল এবং সদ্রঙ্গ সদ্রঙ্গ এক থমািড়ে চিদ্রতই িানবটা এদ্রকবাদ্রর হুড়েমুচড়েদ্রয়ে মাচটর 

ওপদ্রর লম্বা হদ্রয়ে পড়েল! থিাদ্রখর পলক থফলবার আদ্রেই কং এদ্রকবাদ্রর তার চপদ্রঠ িদ্রড়ে 

বসল এবং চনদ্রজর দুই পাদ্রয়ে তার কাোঁধ থিদ্রপ ধদ্রর দুই হাদ্রত তার দুই থিায়োল বাচেদ্রয়ে 

ধদ্রর প্রাণপণ  চিদ্রত চিদ্রল এক চবষম হোঁিকা টান। কী হাদ্রতর থজার কঙদ্রয়ের! িানদ্রবর 

থসই বৃহৎ থিায়োল। িড়েিড়ে কদ্রর চিদ্রর থেল! সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ এক লাদ্রফ কং আবার িাোঁচড়েদ্রয়ে 
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উঠল! িানবটা মৃতুেযন্ত্রণায়ে পাকসাট থখদ্রত-দ্রখদ্রত যতই িটফট কদ্রর, চবজয়ে-উল্লাদ্রস 

অধীর হদ্রয়ে কং তত হুঙ্কার চিদ্রয়ে ওদ্রঠ। তারপর িানবটার থিহ যখন এদ্রকবাদ্রর চস্থর ও 

আড়েষ্ট  হদ্রয়ে থেল, কং তখন খুব খুচ  হদ্রয়ে কিরকির কদ্রর চনদ্রজর ভাষায়ে কী বলদ্রত-

বলদ্রত বারংবার মালচবকার পাদ্রন তাকাদ্রত লােল, থযন থস তার মুদ্রখ চনদ্রজর বীরদ্রের 

জদ্রনে দু-িারদ্রট বাহবা শুনদ্রত িায়ে! 

  

চকন্তু মালচবকার তখন থকানও  চিই চিল না–চবপুল উদ্রত্তজনায়ে আবার তার জ্ঞান লুে 

হদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি। কং অতেন্ত যন ও মমতার সদ্রঙ্গ তার থিহদ্রক তুদ্রল চনদ্রল। 

  

এই চবশ্রী জাদ্রনায়োরটা থনাংরা হাদ্রত আবার তার ভগ্নীর থিহ স্প ে করদ্রি থিদ্রখ, থ াভন 

রাদ্রে থযন থখদ্রপ থেল! থস গুহার চভতর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে আসবার উপক্রম করদ্রল। চকন্তু 

তারপদ্রর এই থভদ্রব আত্মসংবরণ করদ্রল থয, কংদ্রক বাধা থিবার চমদ্রি থিষ্ট া কদ্রর থযদ্রি 

চনদ্রজর মরণদ্রক থডদ্রক এদ্রন লাভ কী? তাদ্রত থতা মালচবকা মুচি পাদ্রব না। তার পদ্রক্ষ 

এখন একমাত্র কতেবে হদ্রে, লচুকদ্রয়ে কদ্রঙর চপিদ্রন চপিদ্রন োকা। তাহদ্রলই যোসমদ্রয়ে 

থডনহাম থলাকজন ও অস্ত্র স্ত্র চনদ্রয়ে চফদ্রর এদ্রল মালচবকাদ্রক উদ্ধার করা খুবই সহজ হদ্রব। 

  

ওচিদ্রক কদ্রঙর বেবহার থিদ্রখ থব  থবাঝা থেল থয, গুহার চভতরকার দুষ্ট -মানুষ-দ্রপাকার 

কো তার আর চকিুই মদ্রন থনই! থস পুতুদ্রলর মতন মালচবকাদ্রক চনদ্রজর হাদ্রতর থিদ্রটায়ে 

চনদ্রয়ে আবার পাহাদ্রড়ের আড়োদ্রল অিৃ ে হদ্রয়ে থেল। 

  

থ াভন ও থডনহাম তখন চনচশ্চন্ত হদ্রয়ে গুহার চভতর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে োক্ষালতা থবদ্রয়ে 

পাহাদ্রড়ের ওপদ্রর উঠল। 

  

থ াভন বলদ্রল, থপাল থতা আর থনই! আপচন ওপাদ্রর যাদ্রবন থকমন কদ্রর? 

  

থডনহাম বলদ্রল, থযমন কদ্রর থহাক, নিী পার হবই। চকন্তু চম. থসন, এই নরদ্রক আপনাদ্রক 

একা থফদ্রল থযদ্রত আমার মন সরদ্রি না। 
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থ াভন বলদ্রল, আমার সদ্রঙ্গ থেদ্রকই বা আপচন কী করদ্রবন? খাচল হাদ্রত আমরা দুজদ্রন 

চকন্তু কদ্রঙর সদ্রঙ্গ লড়েদ্রত পারব না। বন্দুক িাই, থবামা িাই, থলাকবল িাই। আপচন তাই 

আনদ্রত যান। কদ্রঙর চপিদ্রন থকানওচিদ্রক আচম থেচি, পদ্রে থস চিহ্ন থরদ্রখ যাব। 

  

থডনহাম বলদ্রল, হোোঁ, এ িাড়ো আর থকানও উপায়ে থনই। থব , তাই থহাক। 

  

থ াভন বলদ্রল, আর এখাদ্রন সময়ে নষ্ট  করদ্রল কংদ্রক হয়েদ্রতা থ ষটা হাচরদ্রয়ে থফলব। 

চবিায়ে বন্ধু, চবিায়ে! 

  

চবিায়ে! ভেবান আপনাদ্রক সাহাযে করুন। 

  

িূদ্রর বদ্রনর চভতদ্রর মড়ে মড়ে কদ্রর োি-ভাঙার  ব্দ হদ্রে। কং তার পে সাফ করদ্রত করদ্রত 

বাসায়ে চফদ্রর িদ্রলদ্রি। বাজদ্রপাড়ো োদ্রির পাদ্র  িানবটার চব াল থিহ পদ্রড়ে রদ্রয়েদ্রি। মরা 

জন্তুর মাংদ্রসর েন্ধ থয নীদ্রি নিীর তীদ্রর চেদ্রয়ে থপৌোঁদ্রিদ্রি, থসই প্রমাণ থিবার জদ্রনে িদ্রল 

িদ্রল কাচিদ্রমর মদ্রতা বড়ে মাকড়েসা ও কচুমদ্ররর মদ্রতা বড়ে চেরচেচট এবং আরও সব কত 

চবটদ্রকল জন্তু িানদ্রবর থসই আড়েষ্ট  থিদ্রহর চিদ্রক এচেদ্রয়ে আসদ্রি। 

  

থ াভন চ উদ্রর উদ্রঠ কদ্রঙর সন্ধাদ্রন িুটল। 

  

.  

  

ি । জলির অজের 

  

কং থকান চিদ্রক থেদ্রি, তা থখাোঁজবার জদ্রনে থ াভনদ্রক চবদ্র ষ থবে থপদ্রত হল না। থকাোও 

ধুদ্রলার ওপদ্রর প্রকাণ্ড পাদ্রয়ের িাে, থকাোও-বা োদ্রির ভাঙা ডাল পদ্রড়ে রদ্রয়েদ্রি;–থসইসব 

চিহ্ন থিদ্রখ থস অনায়োদ্রসই চঠক পদ্রে এচেদ্রয়ে িলল। সমস্ত  ত্রু বধ কদ্রর কংও এখন 

চনচশ্চন্ত হদ্রয়েচিল, তাই এখন থস পরম আরাদ্রম ধীদ্রর-ধীদ্রর থহলদ্রত-দ্রহলদ্রত দুলদ্রত-

দুলদ্রত অরহ সর হচেল, কাদ্রজই থ াভন  ীঘ্রই তার নাোল ধদ্রর থফলদ্রল। চকন্তু থস খুব 

সাবধাদ্রন লচুকদ্রয়ে লচুকদ্রয়ে পে িলদ্রত লােল,–থকন না একবার কদ্রর থিাদ্রখ পদ্রড়ে থেদ্রল 
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তার থয কী দুিে াটাই হদ্রব, থসটা থস ভাদ্রলা কদ্ররই জাদ্রন! পদ্রের ওপদ্রর নানা আকাদ্ররর 

আরও সব পাদ্রয়ের িাে থিদ্রখ এও থস বুঝদ্রত পারদ্রল থয, এখান চিদ্রয়ে কদ্রঙর মদ্রতা প্রকাণ্ড 

বহু রাকু্ষদ্রস জীবই আনাদ্রোনা কদ্রর োদ্রক, তারাও তাদ্রক থিখদ্রত থপদ্রল জামাইআির 

করদ্রব না। এখাদ্রন পদ্রি-পদ্রি চবপি, একটু অনেমনক হদ্রলই প্রাণটা বাদ্রজ-খরি হদ্রত 

চবলম্ব হদ্রব না! 

  

মাদ্রঝ-মাদ্রঝ ভরসা কদ্রর দু-পা থবচ  এচেদ্রয়ে থস উোঁচক থমদ্রর থিদ্রখ চনদ্রে মালচবকার 

অবস্থাটা। চকন্তু কদ্রঙর হাদ্রতর থিদ্রটায়ে কী বরাবর চঠক একভাদ্রবই চস্থর হদ্রয়ে পদ্রড়ে রদ্রয়েদ্রি– 

থবাধহয়ে এখনও তার মূিো ভাদ্রঙচন। 

  

জঙ্গল ক্রদ্রমই পাতলা হদ্রয়ে আসদ্রি–থঝাপঝাপ, লতাপাতা আর বড়ে থিখা যায়ে না। খাচনক 

তফাদ্রত তফাদ্রত বড়ে োিগুদ্রলা থকবল িাোঁচড়েদ্রয়ে রদ্রয়েদ্রি! 

  

পাহাদ্রড়ের ঢাল ুো ক্রদ্রমই ওপদ্রর উদ্রঠ চেদ্রয়েদ্রি–থ াভদ্রনর থিাদ্রখর সুমুদ্রখ এখন স্পষ্ট  থজদ্রে 

উঠল মড়োর মাোর খুচলর মদ্রতা থসই পাহাড়েটার নোড়ো চ খর। কং থসই চিদ্রকই যাদ্রে। 

  

থ াভন বুঝদ্রল, এই সব উোঁিু চ খদ্ররর উপদ্ররই কদ্রঙর বাসা আদ্রি। এখাদ্রন োিপালা 

থঝাপঝাপ জঙ্গল থনই। কাদ্রজই এখানকার সাংঘাচতক জীবজন্তুরা খুব সম্ভব এচিদ্রক-বড়ে-

একটা থবড়োদ্রত বা চ কার খুোঁজদ্রত আদ্রস না এবং কখনও-সখনও এদ্রলও কদ্রঙর তীক্ষ্ণ 

থিাদ্রখর সামদ্রন সহদ্রজই তাদ্রির ধরা পড়েবার সম্ভাবনা! এইসব বুদ্রঝসুদ্রঝই বুচদ্ধমান কং 

হয়েদ্রতা এখাদ্রন তার আস্তানা থেদ্রড়ে বদ্রসদ্রি। 

  

থ াভদ্রনর  রীর আর তার মদ্রনর বদ্র  োকদ্রত িাইদ্রি না। এখন ৈবকাল। আজ খুব থভার 

থেদ্রকই তার  রীদ্ররর ওপর চিদ্রয়ে থযসব ধাক্কা িদ্রল যাদ্রে, অনে থকউ হদ্রল এতক্ষণ 

হয়েদ্রতা এ সব সহে করদ্রত পারত না। অনে থকউ থকন, অনে সমদ্রয়ে থস চনদ্রজই চক এতটা 

সইদ্রত পারত; থকবল তার আিদ্ররর থবাদ্রনর মায়োমাখা মুখখাচনই এতক্ষণ তাদ্রক দু-

পাদ্রয়ের ওপদ্রর থসাজা িাোঁড়ে কচরদ্রয়ে থরদ্রখদ্রি। তার থবাদ্রনর জদ্রনে আজ কত চবদ্রিচ  পর 

হদ্রয়েও প্রাণ চিদ্রল, হয়েদ্রতা আবার আরও কত থলাক, প্রাণ চিদ্রত আসদ্রি! আর রদ্রির টান 
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ভুদ্রল এখন চক থস অমানুদ্রষর মদ্রতা চবশ্রাম করদ্রত পাদ্রর? চনদ্রজর  রীরদ্রক চনদ্রজ চনদ্রজই 

ধমক চিদ্রয়ে থস থফর িাঙ্গা কদ্রর তুলদ্রল–চদ্বগুণ উৎসাদ্রহ থবদ্রে কয়ে পা এচেদ্রয়েই থস আবার 

িমদ্রক ও েমদ্রক িাোঁচড়েদ্রয়ে পড়েল কী সবেনা , তার খুব কাদ্রিই ওই থয কং! অচতচরি 

উৎসাহদ্রক িমন কদ্রর আবার থস চপচিদ্রয়ে এল। 

  

এমন সমদ্রয়ে একচট িৃ ে তার িৃচষ্ট  আকষেণ করদ্রল। পাহাদ্রড়ের ওপর মস্ত বড়ে একটা সুড়েঙ্গ 

রদ্রয়েদ্রি এবং তার চভতর চিদ্রয়ে হুড়ে হুড়ে কদ্রর জল থবচরদ্রয়ে আসদ্রি। পাহাদ্রড়ের েদ্রভে নিী। 

থ াভন মুখ চফচরদ্রয়ে থিখদ্রল, ঢাল ুপাহাদ্রড়ের ো থবদ্রয়ে খাচনক িূদ্রর চেদ্রয়ে নিীর জলধারা 

একটা জঙ্গদ্রলর কাদ্রি থমাড়ে চফদ্রর অিৃ ে হদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি।…এই িৃ ে থিদ্রখ তখন আর 

থকানও কো মদ্রন হল না বদ্রট, চকন্তু খাচনক পদ্ররই থস এক অদ্ভুত আচবষ্কার করদ্রল! 

  

ধীদ্রর-ধীদ্রর থস ক্রদ্রমই ওপদ্রর উঠদ্রি। তারপর সূদ্রযের থ ষ আদ্রলাকদ্ররখা যখন আকাদ্র র 

োদ্রয়ে চমচলদ্রয়ে যাই-যাই হদ্রয়েদ্রি, কং তখন পাহাদ্রড়ের সদ্রবোচ্চ চ খদ্ররর তলায়ে এদ্রস 

িাোঁড়োল। থসখাদ্রন পাহাদ্রড়ের ো ঢালু হদ্রয়ে িাচরচিক থেদ্রক খাচনকটা থনদ্রম চেদ্রয়েদ্রি–

মাঝখাদ্রন খাচনকটা সমতল জায়েো চঠক থযমন সাকোদ্রসর েোলাচরর মাঝখাদ্রন োদ্রক থখলা 

থিখাবার থখালা জচম। 

  

থসই সমতল জায়েোটার একপাদ্র  রদ্রয়েদ্রি পুকদু্ররর মদ্রতা একটা জলা য়ে! থসই পুকুদ্ররর 

চিদ্রক কং সদ্রন্দহপূণে থনদ্রত্র তাচকদ্রয়ে খাচনকক্ষণ চস্থরভাদ্রব িাোঁচড়েদ্রয়ে রইল। কী থিখদ্রি কং? 

পুকুদ্ররর কাদ্রলা জল থতা চস্থর হদ্রয়ে আদ্রি–ওখাদ্রন জীবদ্রনর থকানও লক্ষণই থনই! 

খাচনকক্ষণ জদ্রলর চিদ্রক তাচকদ্রয়ে থেদ্রক কং আবার এচেদ্রয়ে থেল। পুকুদ্ররর ওপদ্ররই খাড়ো-

পাহাড়ে, এবং জল থেদ্রক চব -পোঁচি  ফটু উপদ্ররই থসই খাড়ো-পাহাদ্রড়ের োদ্রয়ে একটা বড়ে 

গুহা। 

  

কদ্রঙর থিখাদ্রিচখ থ াভনও পুকুদ্ররর চিদ্রক তাচকদ্রয়ে রইল! অল্পক্ষণ পদ্রর থস লক্ষ করদ্রল, 

পুকুদ্ররর থযচিদ্রক খাড়ো-পাহাড়ে থনই, থকবল থসইচিদ্রক জল থযন িক্রাকাদ্রর ঘুরদ্রি। এর 

মাদ্রন কী? তদ্রব চক পুকুদ্ররর তলায়ে জল থবরুবার থকানও পে আদ্রি? 
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ধাোঁ কদ্রর থ াভদ্রনর মদ্রন পদ্রড়ে থেল থসই সুড়েঙ্গ-নিীর কো। পুকুদ্ররর জল থযচিদ্রক ঘুরদ্রি, 

থসইচিদ্রকই খাচনক আদ্রে থস থয থসই সুড়েঙ্গ-নিী থিদ্রখ এদ্রসদ্রি। এ এক মস্ত আচবষ্কার! 

  

থ াভন ভাবদ্রত লােল, আজ সকাদ্রল প্রান্তদ্ররর কাদ্রি থস প্রেম থয নিী থিদ্রখদ্রি, তারপর 

থেদ্রক সারা পদ্রেই জচম ধীদ্রর ধীদ্রর ক্রদ্রমই উোঁিু হদ্রয়ে উদ্রঠদ্রি। এই পাহাদ্রড়ের চ খদ্ররর 

কাদ্রি এদ্রস িড়োই থ ষ হদ্রয়েদ্রি। 

  

এই পাহাদ্রড়ে পুকদু্ররর জল যখন এক জায়েোয়ে িক্রাকাদ্রর ঘুরদ্রি, তখন পুকদু্ররর নীদ্রি 

চনশ্চয়েই জল থবরুবার একটা পে আদ্রি। থস পে থকাোয়ে থেদ্রি? চনশ্চয়েই খাচনক আদ্রে 

থিখা থসই সুড়েদ্রঙ্গর মদ্রধে। 

  

এবং জল যখন থবরুদ্রে, অেি পুকুর শুচকদ্রয়ে যাদ্রে না, তখন জদ্রলর থযাোন আসদ্রি 

থকাো থেদ্রক? পাতাল থেদ্রক? চনশ্চয়েই পুকুদ্ররর তলায়ে গুে উৎস আদ্রি। পাহাদ্রড়ের 

উপরকার অচধকাং  সদ্ররাবর বা হ্রদ্রির তলাদ্রতই যা োদ্রক। 

  

প্রান্তদ্ররর কাদ্রি থসই থয নিী, এই পাহাদ্রড়ের চ খদ্ররই তার উৎস। পাহাদ্রড়ের ো ক্রদ্রমই 

ঢাল ুহদ্রয়ে যখন প্রান্তদ্ররর প্রায়ে কাদ্রি চেদ্রয়ে থনদ্রমদ্রি, তখন জদ্রলর ধারাও এোঁদ্রক-দ্রবোঁদ্রক 

ভীষণ ডাইদ্রনাসদ্ররর হ্রি হদ্রয়ে চনশ্চয়েই এদ্রকবাদ্রর থসই প্রান্তদ্ররর নিীর চভতর চিদ্রয়েই বদ্রয়ে 

থেদ্রি! থ াভদ্রনর এই অদু্ভত আচবষ্কাদ্ররর কী আশ্চযে ফল হয়ে একটু পদ্ররই থসটা ভাদ্রলা 

কদ্রর থবাঝা যাদ্রব। তার চহসাব খুব চঠক। থকউ একটা থিাট ৈনদ্রবদ্রিের আকাদ্রর মাচটর 

পাহাড়ে বাচনদ্রয়ে তার মাোয়ে জল থঢদ্রল পরীক্ষা করদ্রলই থিখদ্রব, থস জল এদ্রকবাদ্রর নীদ্রি 

না চেদ্রয়ে পারদ্রব না। 

  

ওচিদ্রক কং তখনও থকন থয সচন্দগ্ধ িৃচষ্ট দ্রত পুকুদ্ররর পাদ্রন তাচকদ্রয়ে আদ্রি, থ াভন তার 

কারণ বুঝদ্রত পারদ্রল না! থস-ও বারকদ্রয়েক তীক্ষ্ণ িৃচষ্ট দ্রত পুকুদ্ররর চিদ্রক তাকাদ্রত লােল। 

একটু পদ্ররই থস-রহসেও স্পষ্ট  হল। পুকুদ্ররর কাদ্রলা জদ্রলর তলায়ে আরও থবচ  কাদ্রলা 

কী একটা থযন এোঁদ্রক-দ্রবোঁদ্রক ওপদ্রর উদ্রঠ আসদ্রি! থমাদ্রষর থপদ্রটর মতন থমাটা একটা 

অজের সাপ। কদ্রঙর সাবধানী থিাখ আদ্রেই তাদ্রক থিদ্রখ থফদ্রলদ্রি এবং থস-ও কংদ্রক 
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থিদ্রখদ্রি। থস ভয়োনক সাপটা থয কত লম্বা, ভেবানই তা জাদ্রনন চকন্তু থস যখন জদ্রলর 

চভতর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে কংদ্রক থতদ্রড়ে এল, তখনও তার থিদ্রহর নীদ্রির চিকটা জদ্রলর 

চভতদ্ররই রইল। 

  

ক্রুদ্ধ কং টপ কদ্রর এক হাত বাচড়েদ্রয়ে পুকুদ্ররর উপরকার খাড়ো পাহাদ্রড়ের গুহার চভতদ্রর 

মালচবকার থিহদ্রক থরদ্রখ চিদ্রল, তারপর মহােজেন কদ্রর প্রচত আক্রমণ করদ্রল। তারপর 

থস কী ঝটাপচট! অজেরটা পাদ্রক-পাদ্রক কদ্রঙর সবোঙ্গদ্রক নােপাদ্র  থবোঁদ্রধ থফলদ্রল, 

তারপর থিষ্ট া করদ্রত লােল তাদ্রক পুকদু্ররর কাদ্রলা জদ্রল থটদ্রন আনবার জদ্রনে! কং এবার 

খাচল তার বজ বাহু চিদ্রয়ে নয়ে, তার বড়ে বড়ে ধারাদ্রলা িাোঁত চিদ্রয়েও লড়েদ্রি! থসই রুেমূচতে 

কচুমর-িানব যা পাদ্ররচন, এই আশ্চযে জলির অজের থসই অসাধেই সাধন 

করদ্রলনােপাদ্র র বাোঁধদ্রন কদ্রঙর দুই িকু্ষ থযন চঠকদ্রর কপাদ্রল উঠল! থস তবু দুই হাদ্রত 

অজেদ্ররর েলা চটদ্রপ রইল এবং বার বার কামড়ে চিদ্রয়ে অজেদ্ররর ভীষণ বন্ধন চিোঁদ্রড়ে 

থফলবার থিষ্ট া করদ্রত লােল। 

  

থিদ্রহর সমস্ত থ ষ  চি এক কদ্রর থিদ্রহর প্রদ্রতেক মাংসদ্রপচ  ফুচলদ্রয়ে কং অজেদ্ররর 

মাোটা দুই হাদ্রত আপনার বুদ্রক থিদ্রপ ধদ্রর এদ্রকবাদ্রর থেতদ্রল থফলদ্রল। অজেদ্ররর 

লোদ্রজর চিকটা তখন িটফট করদ্রত করদ্রত জদ্রলর চভতর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে এলকং এক 

পাদ্রয়ে তাদ্রক মাচড়েদ্রয়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে তার িূণে-চবিূণে মাোটা সদ্রজাদ্রর পাহাদ্রড়ের ওপদ্রর আিদ্রড়ে 

থফলদ্রল! আবার দ্বীদ্রপর রাজা কদ্রঙর জয়ে। চকন্তু এবাদ্রর তার আর চবজয়ে-আনন্দ প্রকা  

করবারও  চি চিল না–অজেদ্ররর নােপা  তার থসই চবরাট থিহদ্রকও এমচন অব  কদ্রর 

চিদ্রয়েচিল থয, থস টলদ্রত টলদ্রত মাচটর ওপদ্রর ধপাস কদ্রর বদ্রস পড়েল। এমনকী, থসই 

চব াল অজেদ্ররর থয চবপুল কণু্ডলী তখনও তার িাচরপাদ্র  পাচকদ্রয়ে আদ্রি, তার বাইদ্রর 

চেদ্রয়ে বসবার  চিটুকুও কদ্রঙর তখন চিল না। দুই থিাখ মুদ্রি পাহাদ্রড়ের োদ্রয়ে মাো কাত 

কদ্রর থরদ্রখ থভাোঁস-দ্রভাোঁস  দ্রব্দ থস হাোঁপাদ্রত লােল। 
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থ াভন থিখদ্রল, এ এক থসানার সুদ্রযাে! এমন সুদ্রযাে থস হারাদ্রল না–পা চটদ্রপ চটদ্রপ 

কদ্রঙর চপিনচিক চিদ্রয়ে ওপদ্রর উদ্রঠ থ াভন থসই খাড়ো-পাহাদ্রড়ের গুহার পাদ্র  চেদ্রয়ে হাচজর 

হল।  

  

বাইদ্রর যখন দুই মত্ত িানদ্রবর চবষম লড়োই থবদ্রধ থেদ্রি, গুহার চভতদ্রর মালচবকার তখন 

আবার জ্ঞাদ্রনািয়ে হদ্রয়েদ্রি। পােদ্ররর ঠািা, আদুড়ে-ো িুোঁদ্রয়ে থস ভাবদ্রল, এ আবার আচম 

এলুম থকাোয়ে? কং থকাোয়ে থেল? বাইদ্ররও মাতামাচত আর িাপািাচপ করদ্রি কারা? 

আবার চক থকানও নতুন িানদ্রবর আচবভোব হদ্রয়েদ্রি,–না ভূচমকম্প হদ্রে? 

  

গুহার মুখ থখালাই রদ্রয়েদ্রি। বাইদ্রর কী কাণ্ডকারখানা িলদ্রি, থসটা একবার উোঁচক থমদ্রর 

থিদ্রখ আসবার জদ্রনে মালচবকার অতেন্ত থকৌতূহল হল, চকন্তু তার ভরসায়ে কলুাদ্রলা না। 

  

হঠাৎ গুহার মুদ্রখ কার িায়ো এদ্রস পড়েল। মালচবকার বুকটা ধড়োস কদ্রর উঠল! পা চটদ্রপ 

চটদ্রপ িুচপিুচপ এ আবার থকান নতুন  ত্রু গুহার চভতদ্রর তাদ্রক আক্রমণ করদ্রত এল? 

মালচবকা ভদ্রয়ে থসচিদ্রক তাকাদ্রত পারদ্রল না। 

  

মালচব, মালচব চ েচের ওঠ! 

  

এ থয তার িািার েলা! কদ্রঙর গুহায়ে তার িািা! অসম্ভব। থস চক ভুল শুনদ্রি! থস স্বপ্ন 

থিখদ্রি! থস পােল হদ্রয়ে থেদ্রি! 

  

চ েচের চ েচের! মালচব, আচম এদ্রসচি। যচি বাোঁিদ্রত িাস, এখান থেদ্রক পালাদ্রত িাস, 

তদ্রব উদ্রঠ পড়ে–থিচর কচরস থন! 

  

িািা, িািা! আমার িািা এদ্রসি? 

  

িুপ! পদ্রর িািা বদ্রল ডাকবার আর কো কইবার অদ্রনক সময়ে পাওয়ো যাদ্রব। কং। এখচন 

আসদ্রব, আর তাহদ্রলই আচম মারা পড়েব। উদ্রঠ আয়ে! 

  

http://www.bengaliebook.com/
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থকাোয়ে যাব? 

  

 গুহার ধাদ্রর আয়ে। চঠক তলাদ্রতই একটা পুকুর থিখদ্রত পাচেস? 

  

হোোঁ। 

  

তুই থতা খুব ভাদ্রলা সাোঁতার আর ডাইভ করদ্রত জাচনস। এখান থেদ্রক লাচফদ্রয়ে পুকদু্রর 

পড়েদ্রত পারচব? 

  

পারব। চকন্তু তারপর? পুকুর থতা ওইটুকু! আর ওইখাদ্রনই থয কং বদ্রস আদ্রি! আমরা 

পালাব থকমন কদ্রর? 

  

থস কো পদ্রর বলব। এখন কংদ্রক পুকুদ্ররর ধার থেদ্রক সরাদ্রত হদ্রব। নইদ্রল বলা যায়ে না 

থতা, পুকুদ্ররর চভতদ্রর হাত বাচড়েদ্রয়েই হয়েদ্রতা থস আমাদ্রির ধদ্রর থফলদ্রব। তুই ৈতচর হদ্রয়ে 

োক। আচম বলদ্রলই লাচফদ্রয়ে পড়েচব। আচম কংদ্রক রাচেদ্রয়ে চি। 

  

 গুহার ধার থেদ্রক বড়ে বড়ে পাের তুদ্রল চনদ্রয়ে থ াভন িুোঁড়েদ্রত লােল, কংদ্রক চটপ কদ্রর! 

সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ থস যা মদ্রন আদ্রস তাই বদ্রল িাোঁিাদ্রত লােল–ওদ্রর িুোঁদ্রিা কং! ওদ্রর থনংচট ইোঁদুর! 

ওদ্রর কু্ষদ্রি থখাকা! ওদ্রর থধদ্রড়ে থপাকা! আয়ে এখাদ্রন, আচম থতার সদ্রঙ্গ আজ কচুস্ত লড়েব! 

  

ৈিতে কং তখনও কাতরভাদ্রব হাোঁপাচেল। দু-একটা পাের োদ্রয়ে লােদ্রতই থস িমদ্রক থিাখ 

খুদ্রল থিদ্রখ–আোঁিঃ ও কী বোপার? তারই গুহার মুদ্রখ একটা মানুষ-দ্রপাকা িাোঁচড়েদ্রয়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে 

িাোঁিাদ্রে, আর লাফাদ্রে, আর তাল ঠুকদ্রি! থযখাদ্রন যমও ভদ্রয়ে থঢাদ্রক না, থসখাদ্রন একটা 

বাদ্রজ মানুষ-দ্রপাকা চতচড়েং চবচড়েং করদ্রি! এও চক সহে হয়ে? 

  

হুঙ্কার চিদ্রয়ে লাফ থমদ্রর কং িাোঁচড়েদ্রয়ে উঠল! চনদ্রজর সমস্ত কষ্ট  ভুদ্রল কালদ্রবাদ্র চখর কাদ্রলা 

থমদ্রঘর মদ্রতা কং রুেমূচতেদ্রত গুহার পদ্রে উঠদ্রত লােল। 
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আদ্রর থেল! মানুষ-দ্রপাকাটা এখনও থয নাদ্রি, চঢল থিাদ্রড়ে, তাল থঠাদ্রক! ওটা চক জাদ্রন 

না আচম হচে চবশ্বজয়েী রাজা কং আর ও গুহা হদ্রে আমারই রাজবাচড়ে, আর ওখান। চিদ্রয়ে 

পালাবার থকানও পে থনই? 

  

একটা চঢল তার হাোঁকরা মুদ্রখর মস্ত েদ্রতে ঢুদ্রক তার েলায়ে থেল আটদ্রক। মু চকদ্রল পদ্রড়ে 

থস খক খক কদ্রর খাচনক থকদ্র  চঢলটাদ্রক েলা থেদ্রক বার কদ্রর চিদ্রল। খুদ্রি মানুষ থপাকার 

নষ্ট াচম থিদ্রখ কং থরদ্রে টং হদ্রয়ে উঠল! দুই হাদ্রত বুক িাপড়োদ্রত-িাপড়োদ্রত থস প্রায়ে গুহার 

কাদ্রি এদ্রস পড়েল। 

  

আদ্রর-আদ্রর–ও কী? মানুষ-দ্রপাকা আর থসই জোন্ত পুতলুদ্রমদ্রয়েটা থয পুকদু্ররর জদ্রল 

ঝাোঁচপদ্রয়ে পড়েল। ওদ্রির ভরসা থতা কম নয়ে–এখচন ডুদ্রব মরদ্রব থয! 

  

গুহার ধাদ্রর মুখ বাচড়েদ্রয়ে কং অবাক হদ্রয়ে থিখদ্রত লােল। থস-ও ওদ্রির মদ্রতা জদ্রল আোঁচপদ্রয়ে 

পড়েদ্রত পারদ্রল না, ওইখাদ্রনই তার হার। তার তালোি সমান থিহ চনদ্রয়ে সাধারণত নিী 

বা হ্রি থস অনায়োদ্রসই থহোঁদ্রট পার হদ্রয়ে থযদ্রত পাদ্রর, চকন্তু থস জাদ্রন, পুকুদ্ররর েভীর জদ্রল 

তার চব াল থিহও েই পাদ্রব না! পাদ্রয়ের তলায়ে মাচট োকদ্রল কং অসম্ভবও সম্ভব । 

করদ্রত পাদ্রর, চকন্তু অেই জদ্রল থস সাোঁতার কাটদ্রত পাদ্রর না। 

  

চকন্তু মানুষ-দ্রপাকা আর পুতুল-দ্রমদ্রয়েটা থতা ডুবল না। মাদ্রির মদ্রতা সাোঁতার থকদ্রট ওরা 

থয পুকুদ্ররর ওপাদ্ররর চিদ্রক থভদ্রস যাদ্রে! বদ্রট! ওইচিদ্রক চেদ্রয়ে ডাঙায়ে উদ্রঠ থতামরা 

আমাদ্রক ফাোঁচক চিদ্রয়ে পালাদ্রত িাও? হুোঁ, কং-এর হাত িাচড়েদ্রয়ে পালাদ্রনা এত থসাজা 

নয়ে,িাোঁড়োও মজাটা থটর পাইদ্রয়ে চিচে। 

  

কং আবার লাচফদ্রয়ে লাচফদ্রয়ে পুকুদ্ররর চিদ্রক থনদ্রম আসদ্রত লােল। 

  

সাোঁতার কাটদ্রত কাটদ্রত থ াভন ও মালচবকা কদ্রঙর ওপদ্রর িৃচষ্ট  রাখদ্রত থভাদ্রলচন। 

  

থ াভন বলদ্রল, মালচব! তাড়োতাচড়ে! কং নীদ্রি আসবার আদ্রেই আমাদ্রির ওপাদ্ররর কাদ্রি 

থযদ্রত হদ্রব! 
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মালচবকা বলদ্রল, চকন্তু ওপাদ্রর চেদ্রয়ে ডাঙায়ে উঠদ্রলই থতা কং আবার আমাদ্রির ধদ্রর 

থফলদ্রব! 

  

আিঃ, যা বচল থ াদ্রনা না! কং আমাদ্রির চকিুই করদ্রত পারদ্রব না! 

  

কং যখন পুকদু্ররর পাদ্রড়ে এদ্রস নামল, থ াভন ও মালচবকা তখন পুকুদ্ররর ওপাদ্ররর কাদ্রি 

এদ্রস পদ্রড়েদ্রি! 

  

বড়ে বড়ে কদ্রয়েকটা লাফ থমদ্রর কং ওপাদ্রর ডাঙার ওপদ্রর চেদ্রয়ে হাচজর হল। পুকুদ্ররর দুই 

চিদ্রক তার দুই সুিীঘে বাহু বাচড়েদ্রয়ে কং থ াভন ও মালচবকার জদ্রনে অদ্রপক্ষা করদ্রত 

লােল– তার তখনকার ক্রুদ্ধ থিহারা থিখদ্রল বুদ্রকর রি জল হদ্রয়ে যায়ে! 

  

মালচবকা সভদ্রয়ে বদ্রল উঠল, িািা, এইবাদ্ররই আমরা থেলুম। 

  

থ াভন বলদ্রল, থকানও ভয়ে থনই। থ াদ্রনা, যতটা পাদ্ররা চনশ্বাস নাও। এদ্রকবাদ্রর পুকুদ্ররর 

তলায়ে ডুব িাও। এইখাদ্রন একটা বড়ে সুড়েঙ্গ আদ্রি। নীদ্রি চেদ্রয়ে সাোঁতার থকদ্রটা না। হাত 

দুদ্রটা চিদ্রয়ে মাো থিদ্রপ রাদ্রখা। এদ্রসা! 

  

খুব থজাদ্রর একটা চনশ্বাস থটদ্রন চনদ্রয়ে থ াভন ডুব চিদ্রল। মালচবকাও তাই করদ্রল। 

  

খাচনকটা নীদ্রি নামদ্রতই জদ্রলর চভতদ্রর তারা একটা প্রবল টান অনুভব করদ্রল–এবং থসই 

টাদ্রন তাদ্রির থিহ চতরদ্রবদ্রে িুদ্রট িলল–হয়েদ্রতা থকানও অজানা মরদ্রণর চিদ্রকই! তারা 

থব  বুঝদ্রল, জদ্রলর েচত থযচিদ্রক, এখন হাজার বাধা চিদ্রলও থসচিদ্রক িাড়ো আর 

থকানওচিদ্রক তাদ্রির যাবার উপায়ে থনই। তাদ্রির থিহ ঘুরদ্রত-ঘুরদ্রত জদ্রলর চভতর চিদ্রয়ে 

অরহ সর হদ্রে, এখন সামদ্রন যচি থকানও বাধা োদ্রক, তাদ্রির থিহ তাহদ্রল কাদ্রির 

থপয়োলার মতই থভদ্রঙ িুরমার হদ্রয়ে যাদ্রব। 
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এইবাদ্রর মালচবকার কষ্ট  হদ্রত লােল। চনশ্বাস বন্ধ কদ্রর মানুষ কতক্ষণ োকদ্রত পাদ্রর? এ 

থভদ্রস যাওয়োর থ ষ থকাোয়ে?–জদ্রলর টান কখন তাদ্রির মুচি থিদ্রব? আর থবচ ক্ষণ 

এভাদ্রব োকদ্রল িম বন্ধ হদ্রয়েই থস থয মারা পড়েদ্রব। 

  

আিচম্বদ্রত জদ্রলর টান খুব কদ্রম থেল–মালচবকা থিখদ্রল, আদ্রলায়ে জদ্রলর চভতরটা ধবধব 

করদ্রি। তাড়োতাচড়ে থস হাত চিদ্রয়ে জল থকদ্রট পাদ্রয়ের থঠলায়ে চনদ্রজর থিহটাদ্রক উপরপাদ্রন 

তুদ্রল চিদ্রল। 

  

কী আনন্দ! ওই থতা আকা  পূচণেমার ূপদ্রপার মতন উজ্জ্বল! তার সামদ্রনই থভদ্রস িদ্রলদ্রি 

থ াভন। তারা এখন এক নিীর চভতদ্রর এবং নিীর দু-ধাদ্রর খাচল পাহাড়ে আর বন।  

  

মালচবকা খুব খুচ  হদ্রয়ে বদ্রল উঠল, িািা, িািা! এ আমরা থকাোয়ে এলমু–থকমন কদ্রর 

এলুম? 

  

থ াভন বলদ্রল, পুকুদ্ররর তলায়ে সুড়েঙ্গ চিদ্রয়ে আমরা এই নিীদ্রত এদ্রসচি। এই নিীর জন্ম 

ওই পুকুদ্রর। আর এই নিী চেদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি এদ্রকবাদ্রর থসই প্রান্তদ্ররর কাদ্রি। জদ্রলর থযরকম 

টান থিখচি, আমাদ্রির খাচল থভদ্রস োকদ্রলই িলদ্রব! এখাদ্রন এদ্রসচি স্থলপদ্রে, চকন্তু এখন 

জলপদ্রে তার থিদ্রয়ে থঢর সহদ্রজই আমরা প্রান্তদ্ররর কাদ্রি চেদ্রয়ে পড়েব।  

  

মালচবকা বলদ্রল, ওদ্রহা, কী মজা! চকন্তু িািা, ৈিতে কং আমাদ্রির চপিদ্রন-চপিদ্রন থতদ্রড়ে 

আসদ্রি না থতা? 

  

থ াভন বলদ্রল,কং যাই-ই থহাক, থস পশু িাড়ো আর চকিুই নয়ে! কী থকৌ দ্রল আমরা তাদ্রক 

ফাোঁচক চিলমু, হয়েদ্রতা থস থসটা বুঝদ্রতই পারদ্রব না। আর, যচিও পাদ্রর, তদ্রব তাদ্রক আসদ্রত 

হদ্রব স্থলপদ্রে, অদ্রনক ঘুদ্রর! থস সাোঁতার জাদ্রন না; নিীর জল থযখাদ্রন খুব েভীর, থসখাদ্রন 

থস আসদ্রত পারদ্রব না। আমাদ্রির আর ভয়ে থনই। কদ্রঙর থঢর আদ্রেই আমরা প্রান্তদ্ররর 

কাদ্রি চেদ্রয়ে পড়েব। 

  

.  
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এোদ্ররা । কদ্রঙর প্রতোেমন 

  

প্রান্তদ্ররর ওপর চিদ্রয়ে আবার নতুন একিল নাচবক খুচল-পাহাদ্রড়ের চিদ্রক এচেদ্রয়ে িদ্রলদ্রি। 

তাদ্রির সদ্রঙ্গ একখানা থবাট, ঝুদ্রলাদ্রনা সাোঁদ্রকা ৈতচর করবার জদ্রনে রা ীকতৃ িচড়েিড়ো, 

এবং আরও নানানরকম চজচনসপত্তর রদ্রয়েদ্রি। 

  

িদ্রলর আদ্রে আদ্রে থিখা যাদ্রে কাদ্রেন ঈঙ্গলহন ও থডনহামদ্রক। এরা সবাই িদ্রলদ্রি 

মালচবকা ও থ াভনদ্রক উদ্ধার করদ্রত। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আচম খাচল চমস থসন আর চম. থসনদ্রক উদ্ধার করব না। আচম কংদ্রকও 

বচন্দ করবার থিষ্ট া করব। 

  

থডনহাম চবিদ্রয়ে দুই িকু্ষ চবস্ফাচরত কদ্রর বলদ্রল, থকন? কংদ্রক বচন্দ কদ্রর কী হদ্রব? 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আমাদ্রির মুদ্রখর কো থকউ চবশ্বাস করদ্রব না। চকন্তু আচম সভে জেৎদ্রক 

থিখাদ্রত িাই, কী ভীষণ ৈিতে এখনও এই পৃচেবীদ্রত বাস করদ্রি। আমাদ্রির এই অদ্ভুত 

আচবষ্কাদ্রর সারা দুচনয়োয়ে হই-িই উঠদ্রব,–আর থলাদ্রকর মুদ্রখ-মুদ্রখ আমাদ্রির নাম চফরদ্রত 

োকদ্রব, আমরা অমর হদ্রয়ে যাব! 

  

থডনহাম বলদ্রল, কং হদ্রব মানুদ্রষর হাদ্রত বচন্দ! অসম্ভব! পােদ্রলর প্রলাপ। 

  

 কাদ্রেন খাপ্পা হদ্রয়ে বলদ্রলন, পােদ্রলর প্রলাপ! থকন? 

  

থডনহাম বলদ্রল, আপচন কংদ্রক এখনও থিদ্রখনচন বদ্রলই এই কো বলদ্রিন। থস এক 

সজীব পাহাড়ে! চপোঁপদ্রড়েরা যচি বদ্রল মানুষদ্রক বচন্দ করব,তাহদ্রল থসটা চক তাদ্রির 

পােলাচম হদ্রব না? কদ্রঙর কাদ্রি আমরা কীটপতঙ্গ-চপোঁপদ্রড়ের মদ্রতাই তুে! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, চকন্তু থস পশু, আর আমরা হচে মানুষ! মানুদ্রষর বুচদ্ধর কাদ্রি পশুদ্রক 

হার মানদ্রতই হদ্রব। কংদ্রক বচন্দ করব বদ্রল আচম অদ্রনক থবামা এদ্রনচি। 
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থডনহাম বলদ্রল, থবামা আমাদ্রিরও কাদ্রি চিল। তবু এতগুদ্রলা থলাদ্রকর প্রাণ থেল! 

  

থসটা থতামাদ্রিরই বুচদ্ধর থিাদ্রষ! 

  

মানলুম! চকন্তু থবামা িুোঁদ্রড়ে কংদ্রক বড়েদ্রজার আমরা হতো করদ্রত পাচর। তাদ্রক হতো করা 

এক কো, আর জোন্ত অবস্থায়ে বচন্দ করা অনে কো। 

  

হোোঁ, হোোঁ, আচম থবামার সাহাদ্রযেই কংদ্রক বচন্দ করব! এ থয-দ্রস থবামা নয়ে,–েোদ্রসর থবামা 

চবষাি েোদ্রসর থবামা।  

  

থডনহাম িমকৃত হদ্রয়ে মহা উৎসাদ্রহ একটা লক্ষে তোে কদ্রর বলদ্রল, কী আশ্চযে! এই 

থসাজা কোটা থতা এতক্ষণ আমার মাোয়ে থঢাদ্রকচন। ধনে আপনার বুচদ্ধ! হোোঁ, চবষাি 

থবামার ওপদ্রর আর থকানও কো থনই বদ্রট! 

  

কাদ্রেন হঠাৎ প্রান্তদ্ররর চিদ্রক সিচকত থিাদ্রখ তাচকদ্রয়ে বদ্রলন, ওরা কারা? ওরা কারা 

এচিদ্রক আদ্রস? মানুষ! একচট থমদ্রয়ে, একচট থিদ্রল। 

  

থডনহাম আহ্লাদ্রি আর এক লাফ থমদ্রর বলদ্রল, আদ্রর–আদ্রর! ও থয চমস আর চমস্টাার 

থসন! অোোঁ! এ কী কাণ্ড! অবাক! 

  

থ াভন ও মালচবকা প্রান্তদ্ররর ওপর চিদ্রয়ে িুটদ্রত িুটদ্রত আসদ্রি। 

  

থডনহামও তাদ্রির চিদ্রক িুদ্রট চেদ্রয়ে বলদ্রল, চমিঃ থসন–  

  

িুটদ্রত িুটদ্রতই বাধা চিদ্রয়ে থ াভন হাোঁপাদ্রত হাোঁপাদ্রত বলদ্রল, সব কো পদ্রর শুনদ্রবন। এখন 

পাচলদ্রয়ে আসুন–ফটক বন্ধ করুন! কং আমাদ্রির চপিদ্রন-চপিদ্রন আসদ্রি। 

  

কং! 

  

হোোঁ, হোোঁ, পাচলদ্রয়ে আসুন–পাচলদ্রয়ে আসুন! 
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কং আসদ্রি শুদ্রন সকদ্রলরই চপদ্রল িমদ্রক থেল। লাচম্প বদ্রল একজন লম্বা-িওড়ো নাচবক 

এতক্ষণ সঙ্গীদ্রির কাদ্রি বড়োই করদ্রত করদ্রত আসচিল থয, থবামা িুোঁদ্রড়ে থকমন কদ্রর থস 

কদ্রঙর থমাটা ভুচড়ে ফাোঁচসদ্রয়ে থিদ্রব। এখন কদ্রঙর নাম শুদ্রনই সকদ্রলর আদ্রে থস ফটদ্রকর 

চিদ্রক এমন লম্বা থিৌড়ে মারদ্রল থয, একবারও আর চপিন চফদ্রর িাইবার সময়ে থপদ্রল না! 

  

থকবল কাদ্রেন একবার বলদ্রলন, আসুক না কং! আমরা এইখাদ্রন িাোঁচড়েদ্রয়েই তার সদ্রঙ্গ 

 চি-পরীক্ষা করব। 

  

থডনহাম বলদ্রল, না, না, পদ্রর অবস্থা বুদ্রঝ বেবস্থা করা যাদ্রব! চ েচের পাচলদ্রয়ে আসুন। 

বদ্রলই থডনহাম থিৌড়ে মারদ্রল! কং থয কী চিজ থসটা আর বুঝদ্রত বাচক থনই। 

  

থিখদ্রত থিখদ্রত প্রান্তর জন ূনে হদ্রয়ে থেল! 

  

ওচিদ্রক উচ্চ প্রািীদ্ররর ওপর থেদ্রক অসভেরা আশ্চযে িৃচষ্ট দ্রত থিখদ্রল, তাদ্রির রাজা কদ্রঙর 

বউ আবার চফদ্রর এদ্রসদ্রি। চনদ্রজদ্রির থিাখদ্রকই তারা থযন চবশ্বাস করদ্রত পারদ্রল না। 

রাজা কদ্রঙর বউ চফদ্রর এদ্রসদ্রি এমন অসম্ভব বোপার থস-দ্রিদ্র  আর কখনও থকউ 

থিদ্রখচন। 

  

প্রান্তদ্ররর অরদ্রণের চভতর থেদ্রক আিচম্বদ্রত এক ভয়োবহ, বুক িমাদ্রনা গুরুেম্ভীর েজেন 

থজদ্রে উঠল–থস-েজেন শুনদ্রল পাহাদ্রড়ের িূড়োও থযন খদ্রস পদ্রড়ে! 

  

.  

  

বাদ্ররা। কদ্রঙর বউ-দ্রখাোঁজা 

  

কং! কং! কং!-প্রািীদ্ররর ওপর থেদ্রক হাজার হাজার কদ্রে চিৎকার উঠল–কং! কং! কং! 
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প্রান্তদ্ররর ওপর পাোঁি-িয়ে-তলা অট্টাচলকার থিদ্রয়ে উোঁি ুকী-একটা মহািানব বনোর থবদ্রে 

থধদ্রয়ে আসদ্রি িাচরচিদ্রক থধাোঁয়োর মতন ধুলারাচ  উচড়েদ্রয়ে। প্রান্তদ্ররর বড়ে বড়ে োিগুদ্রলাও 

তার বুক পযেন্ত থপৌোঁদ্রিায়ে না। 

  

চিৎকার সমাদ্রন িলল–কং! কং! কং! কং! কং! কং! কং! 

  

অসভেদ্রির রাজার চক হুকুম হল–িদ্রল িদ্রল থলাক িুদ্রট চেদ্রয়ে প্রািীদ্ররর মস্ত বড়ে ফটকটা 

স দ্রব্দ বন্ধ কদ্রর চিদ্রল। 

  

চকং! কং! কং! রাজা কং তার বউদ্রক চফচরদ্রয়ে চনদ্রয়ে থযদ্রত আসদ্রি! 

  

চকন্তু ফটক বন্ধ হদ্রয়েও বন্ধ হল না। তা সম্পূণেূপদ্রপ বন্ধ হবার আদ্রেই কং তার হাচতর 

থিদ্রহর থিদ্রয়েও থমাটা একখানা প্রকাণ্ড পা ফটদ্রকর ফাোঁদ্রকর চভতর ঢুচকদ্রয়ে চিদ্রয়েদ্রি– আর 

হুড়েদ্রকা লাোদ্রনা অসম্ভব। 

  

পাদ্রি থস চভতদ্রর ঢুদ্রক পদ্রড়ে, থসই ভদ্রয়ে  ত  ত মানুষ ফটদ্রকর িরজায়ে চপঠ চিদ্রয়ে 

িাোঁড়োল। কং চভতদ্রর ঢুকদ্রল কী অমঙ্গল থয ঘটদ্রব, সকদ্রলই তা জাদ্রন! 

  

থ াভন কাদ্রেদ্রনর চিদ্রক চফদ্রর বলদ্রল, চম. ঈঙ্গলহনে, এই চবপদ্রির চভতদ্রর আমার ভগ্নীর 

আর োকা উচিত নয়ে। ওদ্রক আদ্রে জাহাদ্রজ পাচঠদ্রয়ে চিন! 

  

কাদ্রেন সায়ে চিদ্রয়ে বলদ্রলন, চঠক বদ্রলদ্রিন চমিঃ থসন! আো, আচম এখচন থস বেবস্থা কদ্রর 

চিচে। 

  

তখন ফটদ্রকর ওচিদ্রক কং, আর এচিদ্রক  ত  ত অসভে মহা থঠলাদ্রঠচল ও ধাক্কাধাচক্ক 

শুরু কদ্রর চিদ্রয়েদ্রি। কদ্রয়েকজন জাহাচজ-দ্রোরাও অসভেদ্রির সদ্রঙ্গ থযােিান করদ্রল। 

  

আদ্রেই বদ্রলচি, কং তার পা চিদ্রয়ে ফটকটা ফাোঁক কদ্রর থরদ্রখচিল। হঠাৎ থসই ফাোঁদ্রকর 

চভতর হাত িাচলদ্রয়ে থস একসদ্রঙ্গ দুজন অসভে ও একজন থোরাদ্রক খপ কদ্রর মুদ্রঠার 
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চভতদ্রর থিদ্রপ ধরদ্রল এবং পরমুহূদ্রতেই থসই চতনজদ্রনর থিহ আকারহীন মাংসচপদ্রণ্ড পচরণত 

হল।  

  

কং ফটদ্রকর ওপদ্রর আবার এক প্রিণ্ড িাপ চিদ্রল–সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ ফটদ্রকর উপরচিদ্রকর একটা 

অং  স দ্রব্দ থভদ্রঙ পড়েল। তারপর থস এমন ধাক্কার পর ধাক্কা মারদ্রত লােল থয, ফটদ্রকর 

বাচক অং ও হুড়েমুড়ে কদ্রর থভদ্রঙ পড়েদ্রত থিচর লােল না। 

  

সমুে-তীদ্রর এদ্রস িাোঁড়োল থয প্রলয়েঙ্কর কালভভরদ্রবর মূচতে, তাদ্রক থিদ্রখই হাজার হাজার 

অসভে পঙ্গপাদ্রলর মদ্রতা িাচরচিদ্রক িচড়েদ্রয়ে পড়েল! দুজেয়ে থক্রাদ্রধ কং আজ উন্মত্ত হদ্রয়ে 

উদ্রঠদ্রি; থস প্রদ্রতেকবার পা থফলদ্রি আর তার বৃহৎ পদ্রির িাদ্রপ প্রচতবারই চতন-িারজন 

কদ্রর থলাদ্রকর থিহ থভদ্রঙ িটদ্রক তালদ্রোল পাচকদ্রয়ে যাদ্রে। সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ কী থস েজেন! থসই 

েজেন শুদ্রনই অদ্রনদ্রক মচূিেত হদ্রয়ে পড়েদ্রি! 

  

মানুষগুদ্রলা থক মরল, থক পালাল, আর থকই-বা বাোঁিল থসসব চিদ্রক কদ্রঙর আজ থকানও 

লক্ষেই থনই,–তার মুণ্ড িাচরচিদ্রক ঘুরদ্রি, তার তীক্ষ্ণ িৃচষ্ট  িাচরচিদ্রক চফরদ্রি চকন্তু যাদ্রক 

অদ্রেষণ করদ্রি, তাদ্রক থযন পাদ্রে না! 

  

কং খুোঁজদ্রি মালচবকাদ্রক! থস থসই পুতুল-দ্রমদ্রয়েদ্রক আবার চনদ্রজর বাসায়ে চনদ্রয়ে থযদ্রত িায়ে! 

চকন্তু মালচবকা তখন জাহাদ্রজ। 

  

এইবাদ্রর কং অসভেদ্রির রহ াদ্রমর চিদ্রক িুটল! সাচর সাচর কুোঁদ্রড়েঘর। কং এক-একবার হাত 

থিাদ্রড়ে আর এক-একখানা ঘদ্ররর িাল উদ্রড়ে যায়ে–থিয়োল পদ্রড়ে যায়ে। কং অমচন থসই ঘদ্ররর 

চভতদ্রর হাত িাচলদ্রয়ে যারা তার ভদ্রয়ে থসখাদ্রন চেদ্রয়ে লচুকদ্রয়েচিল, থসই খুদ্রি-খুদ্রি ঘৃণা 

মানুষ থপাকাগুদ্রলাদ্রক থটদ্রন-দ্রটদ্রন বার কদ্রর আদ্রন,  ূদ্রনে তুদ্রল তাদ্রির ভাদ্রলা কদ্রর লক্ষ 

কদ্রর থিদ্রখ– তারপর তাচেদ্রলের সদ্রঙ্গ তাদ্রির িুোঁদ্রড়ে থফদ্রল থিয়ে এবং কাতর আতেনাি 

কদ্রর থস অভাোরা মাচটদ্রত পদ্রড়ে িটফট করদ্রত করদ্রত মদ্রর যায়ে! কান্নায়ে আকা -বাতাস 

পচরপূণে হদ্রয়ে থেল! 
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থিখদ্রত-দ্রিখদ্রত অতবড়ে রহ াদ্রমর সমস্ত ঘর তাদ্রসর বাচড়ের মদ্রতা ধুদ্রলায়ে লচুটদ্রয়ে পড়েল– 

তবু কং যাদ্রক খুোঁজদ্রি, তাদ্রক থপদ্রল না! চনষ্ফল আদ্রক্রাদ্র  থসই প্রকাণ্ড বংসসূ্তদ্রপর চনহত 

ও আহত থিহগুদ্রলার মাঝখাদ্রন িাোঁচড়েদ্রয়ে কং তখন ভয়েংকর চিৎকার করদ্রত করদ্রত বুক 

িাপড়োদ্রত লােল। থস চিৎকার জাহাদ্রজ মালচবকার কাদ্রনও থপৌোঁদ্রিাল। শুদ্রন থস ভদ্রয়ে 

চ উদ্রর উঠল, তবু কং আর তার মাঝখাদ্রন আদ্রি সমুদ্রের তরঙ্গ, যার কাদ্রি কদ্রঙর  চি 

বেেে! 

  

রহ াদ্রমর বাচক সমস্ত থলাক তখন উচ্চ প্রািীদ্ররর ওপদ্রর চেদ্রয়ে আশ্রয়ে চনদ্রয়েদ্রি। প্রধান 

পুদ্ররাচহত ও তার িোলারা তখন কদ্রঙর থমজাজ ঠািা করবার জদ্রনে সমস্বদ্রর থস্তাত্রপাঠ 

আরম্ভ করদ্রল! চকন্তু কং  ান্ত হদ্রব চক, মানুষ থপাকাগুদ্রলা অমন একতাদ্রন ঘোনর ঘোনর 

করদ্রি শুদ্রন থস আরও থরদ্রে থযন চতনদ্রট হদ্রয়ে উঠল! থরদ্রে থিৌদ্রড়ে চেদ্রয়ে থস পাোঁচিদ্রলর 

ওপদ্রর বার বার ধাক্কা মারদ্রত লােল। যখন থিখদ্রল পাোঁচিল একটু টলও না, তখন সুিীঘে 

লাফ থমদ্রর ওপদ্রর উঠবার থিষ্ট া করদ্রল। চকন্তু কদ্রঙর থিহ চব াল হদ্রলও থিড়েদ্র া ফুট উোঁি ু

পাোঁচিদ্রল লাচফদ্রয়ে উঠবার  চি তার চিল না। তখন থস বড়ে বড়ে পাের িুোঁড়েদ্রত শুরু করদ্রল। 

থসই পােদ্ররর ঘাদ্রয়েও অদ্রনক থলাক হত ও আহত হল। 

  

ওচিদ্রক এদ্রকবাদ্রর সমুদ্রের জদ্রলর ধার থঘোঁদ্রষ িাোঁচড়েদ্রয়েচিল কাদ্রেন, থ াভন, থডনহাম ও 

নাচবদ্রকর িল। থবেচতক থিখদ্রলই সমুদ্রে পাচড়ে থিবার জদ্রনে তারা সবাই প্রস্তুত হদ্রয়েই 

আদ্রি। 

  

কদ্রঙর কাণ্ড থিদ্রখ থ াভন বলদ্রল, চমিঃ ঈঙ্গলহনে! আর থতা এ িৃ ে সহে হয়ে না। যত 

েণ্ডদ্রোদ্রলর জদ্রনে অসভেরাই িায়েী বদ্রট, চকন্তু তাদ্রির যদ্রেষ্ট   াচস্তই হদ্রয়েদ্রি। ওরা অসভে 

হদ্রলও মানুষ। আর কতক্ষণ হাত-পা গুচটদ্রয়ে থিাদ্রখর সামদ্রন এমন নরহতো থিখব? 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, চকন্তু আমরা কী করব বলুন! কং থযখাদ্রন আদ্রি তার িাচরচিদ্রকই 

োিপালা আর জঙ্গল। থস থখালা জায়েোয়ে না এদ্রল আমাদ্রির থবামা বেেে হদ্রত পাদ্রর। ওই 

অসভে বনমানুষগুদ্রলাদ্রক বাোঁিাদ্রত চেদ্রয়ে থ ষটা চক চনদ্রজরাই চবপদ্রি পড়েব? 
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 হেমেন্দ্র ুোর রায়  ।   ক িং  িং  

 54 

www.bengaliebook.com 
 

 

কাদ্রেদ্রনর কো চঠক। থ াভন আর চকিু বলদ্রল না। 

  

এমন সমদ্রয়ে হঠাৎ কং তাদ্রির থিখদ্রত থপদ্রল। মালচবকার োদ্রয়ের রংদ্রয়ের মতন এদ্রিরও 

োদ্রয়ের রং সািা। তাহদ্রল পুতুল-দ্রমদ্রয়েটা চনশ্চয়ে ওদ্রির িদ্রল আদ্রি। থবাধহয়ে, এমচনধারাই 

চকিু থভদ্রব কং আবার েজরাদ্রত-েজরাদ্রত থ াভনদ্রির চিদ্রক থবদ্রে িুদ্রট এল।  

  

কাদ্রেন থতা তাই িান। চতচন থিোঁচিদ্রয়ে বলদ্রলন, সবাই হাদ্রত এক একটা চবষাি থবামা 

নাও। অতগুদ্রলা থবামা হয়েদ্রতা িরকার হদ্রব না, তবুও বলা থতা যায়ে না সাবধাদ্রনর মার 

থনই! 

  

মুচতেমান চবভীচষকার মদ্রতা কং থতদ্রড়ে আসদ্রি–তার হাোঁ করা মুদ্রখর চভতর থেদ্রক িাোঁতগুদ্রলা 

চঠক ইস্পাদ্রতর থিারার মতন িকিক করদ্রি, তার হাত দুখানা বড়ে বড়ে োদ্রমর মতন 

আকাদ্র র চিদ্রক উদ্রঠ থেদ্রি, তার সমস্ত থিহখানা রাদ্রের আদ্রবদ্রে ফুদ্রল ফুদ্রল উঠদ্রি। 

  

কাদ্রেন বীরচবক্রদ্রম কদ্রঙর চিদ্রক িুদ্রট এচেদ্রয়ে থেদ্রলন। একটা নেণে মানুষ-দ্রপাকাদ্রক 

িম্ভভদ্রর এচেদ্রয়ে আসদ্রত থিদ্রখ কং আরও থবচ  খাপ্পা হদ্রয়ে হুঙ্কার চিদ্রয়ে উঠল। পাদ্রয়ের 

কদ্রড়ে আঙুদ্রলর চটপুচনদ্রত যার নাচড়েভুচড়ে থবচরদ্রয়ে পদ্রড়ে, থস িায়ে তার সদ্রঙ্গ লড়োই করদ্রত! 

কী আস্পধো! 

  

কাদ্রেন তার চিদ্রক চটপ কদ্রর চবষাি েোদ্রসর থবামা িুড়েদ্রলন। থবামাটা কদ্রঙর আসবার 

পদ্রের ওপদ্রর পদ্রড়ে েদ্রজে উঠল। কং অবাক হদ্রয়ে ভাবদ্রল, ওই একরচত্ত চজচনস এতদ্রজাদ্রর 

িাোঁিাদ্রত পাদ্রর। 

  

থবামার থধাোঁয়োয়ে কদ্রঙর চবরাট থিহও থঢদ্রক থেল। থসই থধাোঁয়োর চবশ্রী েন্ধটা তার থমাদ্রটই 

পিন্দ হল না–থস ভয়োনক কা দ্রত লােল। 

  

তারপর থ াভন এবং তারপর থডনহামও তার চিদ্রক এক একটা থবামা চনদ্রক্ষপ করদ্রল। 

থধাোঁয়ো থযন পুরু থমদ্রঘর মতন কংদ্রক রহ াস কদ্রর থফলদ্রল! 
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কাদ্রেন বলদ্রলন, বেস! থিদ্রখা, কী হয়ে! আর থবাধহয়ে থবামা িুোঁড়েদ্রত হদ্রব না! 

  

থবামার থধাোঁয়োর চভতর থেদ্রক কং যখন থবচরদ্রয়ে এল, তখন তার আদ্রেকার থতজ আর 

থনই। তার পা দুদ্রটা তখন মাতাদ্রলর মতন টলমল করদ্রি, মুণ্ডটা থেদ্রক-দ্রেদ্রক কাোঁদ্রধর 

ওপর কাত হদ্রয়ে পড়েদ্রি এবং ক্রমােত কাচ র ধমদ্রক তার িম থযন বন্ধ হদ্রয়ে আসদ্রি। 

চকন্তু সমুদ্রের তীদ্রর সুিীঘে কাদ্রলা িায়ো থফদ্রল প্রিণ্ড কমু্ভকদ্রণের মদ্রতা কং আসদ্রি–আসদ্রি 

তবু আসদ্রি! ভয়ে কাদ্রক বদ্রল তা থস জাদ্রন না! 

  

কাদ্রেন চবপুল চবিদ্রয়ে বলদ্রলন, এই একটা থবামা একিল মানুষদ্রক অজ্ঞান কদ্রর চিদ্রত 

পাদ্রর, চকন্তু ওই আশ্চযে ৈিতেটা চতন-চতনদ্রট থবামা হজম কদ্রর থফলদ্রল, আো, বন্ধু, 

আমরা এখনও ফতুর হইচন,–এই নাও, থতামাদ্রক আর একটা থবামা উপহার চিলমু। আ া 

কচর, এইবাদ্রর তুচম লক্ষ্মীদ্রিদ্রলর মদ্রতা ঘুচমদ্রয়ে পড়েদ্রব? 

  

িতুেে থবামাটা কদ্রর বুদ্রকর ওপদ্রর িড়োম কদ্রর থফদ্রট আবার রাচ  রাচ  থধাোঁয়ো বমন করদ্রল 

সদ্রঙ্গ সদ্রঙ্গ তার চভতর থেদ্রক খাচনকটা জলীয়ে চবষ তার সবোদ্রঙ্গ িচড়েদ্রয়ে পড়েল! কং আর-

এক পাও িলদ্রত পারদ্রল না, তার থিাখ তখন অন্ধ এবং িমও থযন বন্ধ হদ্রয়ে থেল, তবু 

থকানওরকদ্রম একটা মানুষ-দ্রপাকাদ্রক ধরবার জদ্রনে সামদ্রনর চিদ্রক দুদ্রটা হাত বাচড়েদ্রয়ে 

সমুেতীদ্ররর বাচলর ওপদ্রর ধপাস কদ্রর সটান থস পদ্রড়ে থেল। 

  

থ াভদ্রনর মদ্রন হল করুুদ্রক্ষদ্রত্রর যুদ্রদ্ধ চহচড়েম্বা-পুত্র রাক্ষস ঘদ্রটাৎকিও থবাধহয়ে এমচন কদ্রর 

ধরা ায়েী হদ্রয়েচিল। 

  

থডনহাদ্রমর মদ্রন হল, তার সামদ্রন থযন চব -পোঁচি টা হাচত পা াপাচ  মদ্রর পদ্রড়ে রদ্রয়েদ্রি। 

  

কাদ্রেন হাোঁক চিদ্রলন, চ েচের থমাটা থলাহার চ কল চিদ্রয়ে ওর সবোঙ্গ থবোঁদ্রধ থফদ্রলা। ভয়ে 

হদ্রে? আর থকানও ভয়ে থনই কং এখন অন্তত চতন-িার ঘণ্টা খুব আরাম কদ্রর ঘুদ্রমাদ্রব– 

একটা আঙুলও নাড়েদ্রত পারদ্রব না। আমার থবামার গুণ কত!…তাড়োতাচড়ে একটা বড়ে 

থভলা ৈতচর কদ্রর থফদ্রলা! কদ্রঙর ওই থিাট্ট থখাকার মদ্রতা থিহখাচন থতা জাহাদ্রজ থতালা 
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িলদ্রব না, জাহাদ্রজর সদ্রঙ্গ থভলায়ে কদ্রর ওদ্রক ভাচসদ্রয়ে চনদ্রয়ে থযদ্রত হদ্রব! যাও, যাও, 

ভোবাকাদ্রন্তর মদ্রতা হাোঁ কদ্রর থিখি কী? 

  

থ াভন বলদ্রল, কদ্রঙর কাদ্রি থলাহার চ কল হয়েদ্রতা ফুদ্রলর মালার মতন পলকা! ও চক 

বাোঁধা োকদ্রত রাচজ হদ্রব? 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, রাচজ হয়ে চক না হয়ে, থসটা পদ্রর থবাঝা যাদ্রব! কং, কং, কং! রাজা কং! 

সবাই কংকং কদ্রর ভদ্রয়েই সারা! এই দ্বীদ্রপই থস রাজা, সভে থিদ্র  থস পশু মাত্র! থয-

থকানও পশুদ্রক মানুষ একটা মস্ত বড়ে চ ক্ষা চিদ্রত পাদ্রর। থসটা হদ্রে ভয়ে! মানুষ হাচত, 

বাঘ, চসংহদ্রক বদ্র  থরদ্রখদ্রি এই ভয়ে থিচখদ্রয়েই। কংদ্রকও আমরা চ চখদ্রয়ে থিব, ভয়ে কাদ্রক 

বদ্রল! তারপর থস ব  মাদ্রন চক না থিখা যাদ্রব! থলাহার চ কদ্রল নয়ে, ভদ্রয়ে এই পশু কং 

আমাদ্রির থোলাম হদ্রয়ে োকদ্রব! 

  

ওচিদ্রক পাোঁচিদ্রলর ওপর থেদ্রক চবিদ্রয়ে থিাখ িানাবড়োর মতন ডাের কদ্রর অসভেরা অবাক 

হদ্রয়ে থিখদ্রত লােল তাদ্রির চবশ্বচবজয়েী রাজা কংদ্রক ওই চবদ্রিচ রা থলাহার চ কদ্রল থবোঁদ্রধ 

থভলায়ে কদ্রর চনদ্রয়ে যাদ্রে। 

  

প্রধান পুদ্ররাচহত থভউ-দ্রভউ কদ্রর কাোঁিদ্রত কাোঁিদ্রত বলদ্রল, থভদ্রটা থখাটা থহাদ্রটা থখাটা 

ঘংিা। 

  

রাজাও থিাদ্রখর জল মুিদ্রত মুিদ্রত বলদ্রল, হাভা ডাভা খাভা তাভা থখাংখু! 

  

এ-সব কোর মাদ্রন কী জাচন না। থবাধহয়ে খুবই দুিঃখ-দ্র াদ্রকর কো! 

  

কাদ্রেন থ াভদ্রনর চপঠ িাপদ্রড়ে বলদ্রলন, চম. থসন! আপচন বীর বদ্রট! ূপপকোর রাজপুদ্রত্রর 

মদ্রতা আপচন এই ৈিতেটার হাত থেদ্রক আপনার ভগ্নীদ্রক উদ্ধার কদ্রর এদ্রনদ্রিন!…এই 

কংদ্রক চনদ্রয়ে আচম পৃচেবীর বড়ে বড়ে সব  হদ্রর ঘুদ্রর থবড়োব, আর আপনার সম্মাদ্রনর জদ্রনে 

সবেপ্রেদ্রম যাব কলকাতা  হদ্ররই! 
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.  

  

থতদ্ররা। ‘পৃচেবীর অষ্ট ম আশ্চযে’  

  

সারা কলকাতার থলাক আজ থসন্ট্রাল অোচভচনউদ্রয়ের এক মাদ্রঠর চিদ্রক সমুদ্রের তরদ্রঙ্গর 

পর তরদ্রঙ্গর মতন িুদ্রট িদ্রলদ্রি! 

  

সারা কলকাতার থিাট-বড়ে বাচড়ের থিওয়োদ্রল থিওয়োদ্রল সচিত্র চবজ্ঞাপদ্রন থিখা যাদ্রে 

একটা েেনস্প েী েচরলার িচব এবং তার তলায়ে মস্ত বড়ে হরদ্রফ থলখা রদ্রয়েদ্রি–  

  

রাজা কং, পৃচেবীর অষ্ট ম চবিয়ে। 

  

সারা কলকাতায়ে সমস্ত থিদ্রল-দ্রমদ্রয়ে আজ প্রচতজ্ঞা কদ্ররদ্রি, রাজা কংদ্রক স্বিদ্রক্ষ না থিদ্রখ, 

থকউ আর ইকুদ্রলর থকানও থকতাব স্প ে করদ্রব না। 

  

রাস্তার থমাদ্রড়ে থমাদ্রড়ে থযসব ট্রাচফক কনদ্রস্টাবল পাহারা থিয়ে, মানুদ্রষর চভদ্রড়ের থিাদ্রট আর 

োচড়ের থঠলায়ে অচস্থর হদ্রয়ে তারা রাজা কদ্রঙর উদ্রেদ্র  অচভ াপ বৃচষ্ট  করদ্রি। 

  

রাজা কংদ্রক আজ চতনবার থিখাদ্রনা হদ্রব! কলকাতার থকানও বাদ্রয়োদ্রকাপ ও চেদ্রয়েটাদ্রর 

আজ একখানাও চটচকট চবচক্র হয়েচন। কোলকাটা-দ্রমাহনবাোদ্রনর থখলার মাদ্রঠ থিোঁচিদ্রয়ে 

েলা ভাঙবার, হাততাচল থিবার ও থরফাচরদ্রক োলাোচল চিদ্রয়ে খুচ  হবার জদ্রনে একজন 

থলাকও যায়েচন। 

  

খবদ্ররর কােজওয়োলাদ্রির মুদ্রখ আজ হাচস আর ধরদ্রি না। মালচবকার চবপদ্রির ও 

থ াভদ্রনর বীরদ্রের কাচহচন িাচপদ্রয়ে কােজওয়োলারা আজ যত কােজ চবচক্র কদ্ররদ্রি, সারা 

বিদ্ররও তত চবচক্র হয়ে না। 

  

মাদ্রঠ আজ মস্ত তাোঁবু পদ্রড়েদ্রি এবং তাোঁবুর চভতদ্রর-বাইদ্রর জনতার মদ্রধে থকবল হাজার 

হাজার কাদ্রলা মাো িাড়ো আর চকিু থিখা যায়ে না। চতনবাদ্ররর প্রি েনীর সমস্ত চটচকটই 
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চবচক্র হদ্রয়ে থেদ্রি। ধুমধামপুদ্ররর জচমিার দুমিাম থি এবং পোনপোনেদ্রড়ের মহারাজ ভোন 

ভোন চসং নাচক এক-একখাচন চটচকদ্রটর জদ্রনে যোক্রদ্রম পাোঁিদ্র া ও হাজার টাকা চিদ্রত 

থিদ্রয়েও একটুখাচন িাোঁড়োবার ঠাোঁই পযেন্ত পানচন। 

  

ফুলস্টাপ থকাম্পাচনর বড়ে সাদ্রহব চমিঃ থসচমদ্রকালন ও তাোঁর স্ত্রী চমদ্রসস কমা রাজা। কংদ্রক 

থিখবার আরহ দ্রহ িচল্ল  টাকার একখাচন বক্স অচত কদ্রষ্ট  চকনদ্রত থপদ্ররচিদ্রলন। তাোঁবুর 

চভতদ্রর এদ্রস িূর থেদ্রক রাজা কদ্রঙর েজেন শুদ্রনই তাোঁদ্রির কান নাচক কালা হদ্রয়ে চেদ্রয়েদ্রি। 

এবং পাদ্রি রাজা কংদ্রক থিখদ্রল থিাখ তাোঁদ্রির কানা হদ্রয়ে যায়ে, থসই ভদ্রয়ে নাচক তারা থিাদ্রখ 

ঠুচল পরবার জদ্রনে আবার থবচরদ্রয়ে থেদ্রিন! 

  

চভদ্রড়ের জদ্রনে থিৌরচঙ্গর থমাড়ে পার হদ্রত না থপদ্রর চততুরাম তাোঁচত থসইখাদ্রনই পোঁচি  

চত্র জন থশ্রাতার কাদ্রি রীচতমদ্রতা আসর জচমদ্রয়ে বলদ্রি–ভায়োরা, রাজা কং থসাজা থলাক 

নন! চতচন তাোঁর থিদ্র  শুদ্রয়ে যখন ঘুদ্রমাদ্রতন, বুঝদ্রল চকনা–তাোঁর ঠোং োকত পাতাদ্রল, 

ধড়ে োকত পৃচেবীদ্রত, আর বুঝদ্রল চকনা মুণ্ডুটা োকত আকাদ্র র িাোঁদ্রির পাদ্র ! 

  

একজন অচবশ্বাসী থশ্রাতা বলদ্রল, তাহদ্রল ওইটুকু তাোঁবুদ্রত চতচন থকমন কদ্রর মাো গুোঁদ্রজ 

আদ্রিন? 

  

চততুরাম তাোঁচত একোল থহদ্রস বলদ্রল, আদ্রর মুখ, তাও জাদ্রনা না! রাজা কং থয– বুঝদ্রল 

চকনা–থতার বীর হনুমাদ্রনর ভায়েরা-ভাই! চহোঁদুর থবটা হদ্রয়ে তুচম চক এ-ও থ াদ্রনাচন থয, 

হনুমানচজ ইদ্রে করদ্রলই কদ্রড়ে আঙুলচটর মতন থিাট্টচট হদ্রত পারদ্রতন? রাজা কংও থসই 

চবদ্রিে জাদ্রনন, থিাট তাবুদ্রত থিাটচট হদ্রয়ে আদ্রিন। 

  

একজন মাদ্রড়োয়োচর ভুচড়ে িুলদ্রকাচেল, হনুমানচজর নাম শুদ্রনই ভুচড়ে িুলকাদ্রনা ভুদ্রল, 

উদ্রেদ্র  প্রণাম কদ্রর বলদ্রল, হাোঁ বাবুসাব, ও বাত চঠক হোয়ে! 

  

আর একজন চততুরামদ্রক শুদ্রধাল, এত খবর তুচম থকাো থেদ্রক থপদ্রল? 
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চততুরাম তাোঁচত চফক কদ্রর আবার একটু থহদ্রস বলদ্রল, খবর চক অমচন পাওয়ো যায়ে ভায়ো, 

খবর রাখদ্রত হয়ে। আচম খবর পাদ্রবা না থতা খবর পাদ্রব থক? আমার  াশুচড়ের থবানচঝর 

মাচম াশুচড়ের থবানচঝ থয–বুঝদ্রল চকনা–ওই থ াভন থিাকরার চপদ্রসম াইদ্রয়ের মামাশ্বশুর 

বাচড়েদ্রত বুঝদ্রল চকনা কাপড়ে থবিদ্রত যান! 

  

এত বড়ে প্রমাদ্রণর পদ্রর আর কো িদ্রল না। অতএব সবাই চততুরাম তাোঁচতদ্রক একজন 

সতেবািী থলাক বদ্রলই থমদ্রন চনদ্রল। 

  

 হদ্ররর হাদ্রট-মাদ্রঠ-বাদ্রট এমচন নানানরকম গুজদ্রবর অন্ত থনই। সকদ্রলর ভাদ্রেে রাজা 

কদ্রঙর সদ্রঙ্গ থিখা করবার সুচবধা থতা ঘটল না, কাদ্রজই আজ কং সম্বদ্রন্ধ থয থযমন কোই 

বলুক না থকন, সকদ্রলই তা চবশ্বাস কদ্রর খুচ  হদ্রে! 

  

চকন্তু আজ কাদ্রেন ঈঙ্গলহদ্রনের থিদ্রয়ে থবচ  খুচ  থকউ নয়ে। চতচন বোপার থিদ্রখ চস্থর 

কদ্ররদ্রিন, এইবাদ্রর জাহাদ্রজর িাকচর থিদ্রড়ে চিদ্রয়ে পৃচেবীর  হদ্রর- হদ্রর কংদ্রক থিচখদ্রয়ে 

লক্ষ লক্ষ টাকা উপাজেন করদ্রবন। 

  

থডনহামদ্রক থডদ্রক চতচন বলদ্রলন, আর তুচম থিাকরা হদ্রব আমার মোদ্রনজার। আমার যা 

লাভ হদ্রব, তা থেদ্রক তুচম দু-আনা অং  পাদ্রব। আচম একলাই সব টাকা হজম করদ্রত 

িাই না। 

  

থডনহাম থহদ্রস বলদ্রল, থব , ওসব কো চনদ্রয়ে পদ্রর আদ্রলািনা করব। চকন্তু আপাতত থয 

ভারী চবপি উপচস্থত! 

  

কাদ্রেন বেস্ত হদ্রয়ে বলদ্রলন, চবপি! কীদ্রসর চবপি? কং চক খাোঁিার িরজা থভদ্রঙ থফদ্রলদ্রি? 

  

 থডনহাম বলদ্রল, না, আজ থস িরজা ভাদ্রঙচন–তদ্রব পদ্রর একচিন হয়েদ্রতা ভাঙদ্রব। 

  

তদ্রব আবার চবপি কীদ্রসর? 
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চমিঃ থসন আর চমস থসন ি েকদ্রির সামদ্রন আসদ্রত রাচজ হদ্রে না! 

  

থকন? আচম থতা স্বীকার কদ্ররচি, তাদ্রির বীরদ্রের পরুকাদ্ররর জদ্রনে আজ চটচকট চবচক্রর 

সব টাকা তাদ্রিরই আচম উপহার থিব! 

  

থডনহাম ঘাড়ে থনদ্রড়ে বলদ্রল, না, না থসজদ্রনে তাদ্রির আপচত্ত নয়ে! চটচকট চবচক্রর টাকা 

তাোঁরা িান না। তাোঁরা বলদ্রিন, এমনভাদ্রব সকদ্রলর সামদ্রন আসদ্রত তাদ্রির লজ্জা করদ্রি! 

  

থডনহাদ্রমর চপদ্রঠ এক আিদ্ররর িড়ে থমদ্রর কাদ্রেন বলদ্রলন, ওিঃ, এইজদ্রনে তুচম এত 

ভাবি? থকানও ভাবনা থনই, তাদ্রির এখাদ্রন চনদ্রয়ে এদ্রসা, আচম চঠক রাচজ করাব। 

  

থডনহাম থবচরদ্রয়ে থেল এবং থ াভন ও মালচবকাদ্রক চনদ্রয়ে আবার চফদ্রর এল।  

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, আপনারা ি েকদ্রির সামদ্রন আসদ্রত রাচজ নন থকন? 

  

থ াভন বলদ্রল, কারণ থতা চম. থডহামদ্রক আদ্রেই বদ্রলচি। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, তাহদ্রল আমার মান থকাোয়ে োকদ্রব? সমস্ত কােদ্রজ চবজ্ঞাপন চিদ্রয়েচি, 

আজদ্রকর প্রি েনীদ্রত এদ্রল সবাই আপনাদ্রিরও থিখদ্রত পাদ্রব। আপনাদ্রির একবার 

থিাদ্রখর থিখা থিখবার জদ্রনে আজ কত থলাক চটচকট চকদ্রনদ্রি, আপনারা চক থস-খবরটা 

রাদ্রখন? কদ্রঙর সামদ্রন িাোঁচড়েদ্রয়ে, থকমন কদ্রর তাদ্রক ধরা হল যখন থসই েল্প বলা হদ্রব, 

তখন থলাদ্রক আপনাদ্রির খুোঁজদ্রব। চকন্তু তখন আচম কী বলব? 

  

থ াভন বলদ্রল, আপচন চটচকট চবচক্র করদ্রিন বদ্রলই থতা আমাদ্রির আপচত্ত। 

  

থকন? আজদ্রকর টাকা থতা আচম চনদ্রজর পদ্রকদ্রট পুরচি না। এ সবই থতা আপনাদ্রির! 

  

থ াভন একটু চবরি স্বদ্রর বলদ্রল, আমাদ্রির আসল আপচত্ত থতা থসইজদ্রনেই! আমরা চক 

চেদ্রয়েটাদ্ররর অচভদ্রনতা, না সাকোদ্রসর থখদ্রলায়োড়ে থয, টাকার থলাদ্রভ থলাদ্রকর থকৌতূহল 

থমটাদ্রত আসব? না, চমিঃ ঈলহন, আমাদ্রির চিদ্রয়ে একাজ হদ্রব না! 
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কাদ্রেন মু চকদ্রল পদ্রড়ে হতা ভাদ্রব বলদ্রলন, তা হদ্রল আমার কী উপায়ে হদ্রব? থলাদ্রক থয 

আমাদ্রক মারদ্রত আসদ্রব! 

  

কাদ্রেদ্রনর মুখ থিদ্রখ মালচবকার মায়ো হল। খাচনকক্ষণ থভদ্রব থস বলদ্রল, আো, যখন 

অনে উপায়ে থনই, তখন কী আর করা যাদ্রব? তদ্রব আমরা এক  দ্রতে রাচজ হদ্রত পাচর। 

আজদ্রকর চটচকট চবচক্রর এক পয়েসাও আমরা থনব না। কী বল িািা? 

  

থ াভন বলদ্রল, এ প্রস্তাব তবু মদ্রন্দর ভাদ্রলা। 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, খাদ্রমাখা এতগুদ্রলা টাকা থিদ্রড়ে থিদ্রবন? থ াভন বলদ্রল, টাকার থলাদ্রভ 

আমরা মনুষেে চবচক্র করদ্রত পারব না। 

  

কাদ্রেন উচ্ছ্বচসত স্বদ্রর বলদ্রলন, সাধু! সাধু! আপনাদ্রির যতই থিখচি, আপনাদ্রির ওপদ্রর 

আমার শ্রদ্ধা ততই থবদ্রড়ে উঠদ্রি। এইবার িলনু–প্রেম প্রি েনীর সময়ে হদ্রয়েদ্রি। 

  

.  

  

থিাদ্রো । কদ্রঙর জােরণ 

  

কং বদ্রস আদ্রি। চকন্তু আজ আর থস রাজা কং নয়ে! থবজায়ে মজবুত ইস্পাদ্রতর খাোঁিার 

চভতদ্রর, সবোদ্রঙ্গ ইস্পাদ্রতর চ কদ্রলর বাোঁধন চনদ্রয়ে পবেদ্রতর থভদ্রঙ পড়ো চ খদ্ররর মদ্রতা স্তব্ধ 

হদ্রয়ে, থহোঁট মাোয়ে, চিয়েমাণ মুদ্রখ থস বদ্রস আদ্রি। থমাটা থলাহার থিদ্রন তার প্রকাণ্ড হাত ও 

পা বাোঁধা। সমস্ত থিদ্রহর মদ্রধে মাদ্রঝ-মাদ্রঝ নড়েদ্রি থকবল তার থিাখ দুদ্রটা। 

  

তাদ্রক থিখদ্রল দুিঃখ হয়ে সতে-সতেই। কী অধিঃপতন! আকা দ্রিাোঁয়ো থসই খুচল-পাহাদ্রড়ের 

চ খর। থস িাড়ো আর থকানও জীবজন্তুর িায়ো থসখাদ্রন পদ্রড়েচন! তার ওপর চিদ্রয়ে বদ্রয়ে 

থযত থমদ্রঘর সার আর থঝাদ্রড়ো হাওয়ো এবং নীদ্রি চিদ্রয়ে বদ্রয়ে থযত অনন্ত মহাসাের! 

থসইখাদ্রন বদ্রস-বদ্রস কং তার দ্বীপ-রাজে  াসন করত। অরণেবাসী ভয়েংকর সব িানব 
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জন্তু–যাদ্রির লাঙ্গ এদ্রলর আঘাত লােদ্রল বড়ে বড়ে  াল, তাল, থিবিারু োি ধুদ্রলা হদ্রয়ে 

উদ্রড়ে যায়ে, যাদ্রির পাদ্রয়ের ভাদ্রর থমচিনী টলমল কদ্রর, কদ্রঙর বচলষ্ঠ বাহু তাদ্রিরও িপে 

িূণে কদ্ররদ্রি। থযসব পুোঁিদ্রক মানুষদ্রপাকাগুদ্রলা তাদ্রক খুচ  রাখবার জদ্রনে পূজা করত, 

বৎসদ্রর-বৎসদ্রর বউ থযাোত, কং একটা চনশ্বাস থফলদ্রল, হয়েদ্রতা যারা ঝদ্রড়ের থতাদ্রড়ে 

শুকদ্রনা পাতার মদ্রতা হুস কদ্রর থকাোয়ে উদ্রড়ে যায়ে, ৈিব-চবড়েম্বনায়ে আজ চকনা থসই ঘৃণে 

কীটগুদ্রলাই তাদ্রক ককুরু-চবড়োদ্রলর মদ্রতা থবোঁদ্রধ থরদ্রখ চিদ্রয়েদ্রি, পরম অবদ্রহলা-ভদ্রর তার 

সুমুখ চিদ্রয়ে আনাদ্রোনা করদ্রি। যচিও এই থপাকাগুদ্রলার ভাষা থস জাদ্রন না, তবু এটুকু 

তার বুঝদ্রত বাচক োকদ্রি না, প্রায়েই তাদ্রক একটা তুে জীব থভদ্রব তারা চনদ্রজদ্রির মদ্রধে 

ঠাট্টা-তামা া কদ্রর, তাদ্রক চটটচকচর থিয়ে! হাচত পাোঁদ্রক পড়েদ্রল বোঙও তাই চনদ্রয়ে থকৌতুক 

চবদ্রূপ করদ্রত িাদ্রড়ে না। হায়ে থর অিৃষ্ট !….  

  

কদ্রয়েকজন খবদ্ররর কােদ্রজর চরদ্রপাটোরদ্রক চনদ্রয়ে কাদ্রেন এদ্রলন, তার চপিদ্রন-চপিদ্রন 

থডনহাম, থ াভন ও মালচবকা। 

  

মালচবকা সহদ্রজ থসখাদ্রন আসদ্রত রাচজ হদ্রে না, বলদ্রি, না চম. থডনহাম, আপচন জাদ্রনন 

না, কংদ্রক থিখদ্রলই আমার বুক ধুক ধুক কদ্রর, ভদ্রয়ে আমার প্রাণ উদ্রড়ে যায়ে! 

  

থডনহাম বলদ্রল, চমস্ থসন, আপচন চমদ্রেে ভয়ে পাদ্রেন। এর মদ্রধে ইস্পাদ্রতর খাোঁিা, চ কল 

আর িাবুদ্রকর মচহমায়ে কদ্রঙর সব জাচরজুচর আর জাোঁক আমরা থভদ্রঙ চিদ্রয়েচি। এখন 

  

থস থপাষ খরদ্রোদ্র র মদ্রতা  ান্ত হদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি। 

  

মালচবকা ভদ্রয়েভদ্রয়ে তার িািার পা  থঘোঁদ্রষ িাোঁড়োল। 

  

থি বন্ধু পদ্রত্রর চরদ্রপাটোর অদ্রনক তফাদ্রত িাোঁচড়েদ্রয়ে বলদ্রলন, বাোঁিরটার চ কল থব   ি 

থতা। 

  

বঙ্গবীর পদ্রত্রর চরদ্রপাটোর কোদ্রমরা চনদ্রয়ে এদ্রসদ্রিন কদ্রঙর একখানা থফাদ্রটা তুলদ্রত। চকন্তু 

চতচন থফাদ্রটা তুলদ্রবন চক, কদ্রঙর থিহারা থিদ্রখ তারই িাোঁদ্রত িাোঁত থলদ্রে থেল! 
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যুবক ভারত-এর চরদ্রপাটোর খাোঁিার চভতদ্রর একবার উোঁচক থমদ্ররই তুষ্ট  হদ্রয়ে কাোঁপদ্রত কাোঁপদ্রত 

িদ্রল থেদ্রলন। 

  

হঠাৎ বাইদ্রর ঘণ্টা থবদ্রজ উঠল। কাদ্রন বলদ্রলন, আর সময়ে থনই। কংদ্রক ি েকদ্রির সামদ্রন 

চনদ্রয়ে িদ্রলা। 

  

খাোঁিার তলায়ে চিল িাকা। প্রায়ে দুদ্র া কচুল এদ্রস িচড়ে চিদ্রয়ে থহোঁইও থজায়োন থহা বদ্রল 

খাোঁিাটাদ্রক টানদ্রত টানদ্রত চনদ্রয়ে িলল। 

  

তাোঁবুর চভতদ্রর ি েকদ্রির আসদ্রন তখন আর চতলধারদ্রণর ঠাোঁই থনই। 

  

এতক্ষণ থসখাদ্রন বাদ্রজ থোলমাদ্রল ও তকেচবতদ্রকে কান পাতবার থযা চিল না চকন্তু এখন 

রাজা কং স রীদ্রর আসদ্রিন শুদ্রন, পৃচেবীর এই অষ্ট ম চবিয়ে-দ্রক স্বিদ্রক্ষ থিখদ্রব বদ্রল, 

সকদ্রল রুদ্ধশ্বাদ্রস নীরদ্রব অদ্রপক্ষা করদ্রত লােল। 

  

তারপর কদ্রঙর মূচতে থিদ্রখ িাচরচিদ্রক চবিদ্রয়ের থয চবপুল চিৎকার উঠল, তা বণেনা করা 

যায়ে না। প্রেম কদ্রয়েক সাদ্রর থবচ  িাচম আসদ্রন থযসব ধনী বাঙাচল ও সাদ্রহব-দ্রমম বদ্রস 

চিল, তারা তাড়োতাচড়ে থিয়োর থিদ্রড়ে চপিদ্রন সদ্রর থেল। অদ্রনক থমম মূচিেত হদ্রয়ে পড়েল, 

এবং সমস্ত বালক-বাচলকা এক তাদ্রন কান্নার কৎসাটে থ ানাদ্রত শুরু করদ্রল। 

  

তবু কদ্রর িাোঁড়োদ্রনা মূচতের ভয়োনক ভাবটা থকউ থিখদ্রত থপদ্রল না,কারণ খাোঁিার চভতদ্রর কং 

জদ্রড়োসদ্রড়ো হদ্রয়ে মাো থহোঁট কদ্রর বদ্রস োকদ্রত বাধে হদ্রয়েচিল! 

  

এমন সমদ্রয়ে ি েকদ্রির আরহ দ্রহ ও অনুদ্ররাদ্রধ কাদ্রেনসাদ্রহব থ াভন ও মালচবকাদ্রক এদ্রন 

খাোঁিার পাদ্র  িাোঁড়ে কচরদ্রয়ে চিদ্রলন। 

  

এতক্ষণ কং টু- ব্দচটও কদ্ররচন। তার অতেন্ত চনচবেকার ভাব থিদ্রখ কাদ্রেন-সাদ্রহব চস্থর 

কদ্ররচিদ্রলন থয, থস ভদ্রয়েই এমন িুপ থমদ্রর আদ্রি। 
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চকন্তু এখন, মালচবকা থযমচন খাোঁিার পাদ্র  এদ্রস িাোঁড়োল, কং অমচন িমদ্রক মুখ তুদ্রল 

বাদ্রজর মতন থিোঁচিদ্রয়ে উঠল! 

  

পরমুহূদ্রতে থসই মস্ত তাবুর আধখানা খাচল হদ্রয়ে থেল। ি েকরা আোঁতদ্রক উদ্রঠ এ-ওর ঘাদ্রড়ে 

পদ্রড়ে চতদ্ররর মতন থবদ্রে পালাদ্রত লােল! যারা অতেন্ত সাহসী তারাও আড়েষ্ট  হদ্রয়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে 

রইল–এবং তাদ্রিরও ভাব থিখদ্রল থবাঝা যায়ে, আর একটু বাড়োবাচড়ে হদ্রল তারাও পলায়েন 

করবার জদ্রনে রীচতমদ্রতা প্রস্তুত হদ্রয়েই আদ্রি। 

  

কাদ্রেন েলা তুদ্রল বলদ্রলন, ভেমদ্রহািয়েেণ ও মদ্রহািয়েেণ! আপনারা চমেো ভয়ে পাদ্রবন 

না। কারণ, কদ্রঙর চ কল থক্রাম চস্টাদ্রল প্রস্তুত–এ চ কল থিোঁড়ো অসম্ভব। 

  

মালচবকার মুখও তখন ভদ্রয়ে সািা হদ্রয়ে থেদ্রি! একটা অসু্ফট আতেনাি কদ্রর থস-ও কদ্রয়েক 

পা চপচিদ্রয়ে এল। 

  

থ াভন তার কাদ্রন কাদ্রন বলদ্রল, সবাই জাদ্রন আমরাই কংদ্রক বচন্দ কদ্রর এদ্রনচি। মালচব, 

এত থলাদ্রকর সামদ্রন ভয়ে থপও না, সবাই ঠাট্টা করদ্রব। 

  

কদ্রঙর হাত-পাদ্রয়ের চ কলগুদ্রলা হঠাৎ ঝনঝচনদ্রয়ে থবদ্রজ উঠল। 

  

মালচবকা বলদ্রল, িািা, কদ্রঙর থিাখ থিখ! ও কীরকমভাদ্রব আমার পাদ্রন তাচকদ্রয়ে আদ্রি। 

কাদ্রেনদ্রক বদ্রলা,–ওোঁর যা বলবার, তাড়োতাচড়ে থসদ্রর চনন; নইদ্রল হয়েদ্রতা আচম অজ্ঞান 

হদ্রয়ে যাব! 

  

থ াভন বলদ্রল, চম. ঈঙ্গলহনে, আর থিচর করদ্রবন না, যা বলদ্রত হয়ে িট কদ্রর বদ্রল থফলনু। 

আমার ভগ্নী অসসু্থ হদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রিন! 

  

কাদ্রেন আবার েলা তুদ্রল বলদ্রলন, ভেমদ্রহািয়েেণ ও মদ্রহািয়েেণ 
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চ কলগুদ্রলা এবার বড়ে থজাদ্রর থবদ্রজ উঠল,কাদ্রেন স্তচম্ভত থনদ্রত্র থিখদ্রলন কদ্রঙর হাত ও 

পা থেদ্রক চ কদ্রলর বাোঁধন খুদ্রল পদ্রড়েদ্রি। চতচন থিোঁচিদ্রয়ে উঠদ্রলন–থডনহাম! থডনহাম। 

চ েচের কুচলদ্রির ডাদ্রকা। 

  

চকন্তু তাোঁর মুদ্রখর কো মুদ্রখ রইল  ূদ্রনে মুখ তুদ্রল কং আর একবার চবকট েজেন কদ্রর 

আিচম্বদ্রত উদ্রঠ িাোঁড়োল এবং সদ্রঙ্গ-সদ্রঙ্গ থসই মজবুত ইস্পাদ্রত ৈতচর িাি ঝনঝচনদ্রয়ে থবদ্রজ 

থভদ্রঙ টুকদ্ররা টুকদ্ররা হদ্রয়ে থেল। কদ্রঙর মাো তখন প্রায়ে তাবুর িাদ্রি চেদ্রয়ে থঠকল। 

  

তাোঁবুর িরজার কাদ্রি ি েকদ্রির চভতদ্রর তখন রীচতমদ্রতা যুদ্ধ থবদ্রধ থেদ্রি–থক আদ্রে 

পালাদ্রব তাই চনদ্রয়ে। অদ্রনদ্রক চভদ্রড়ের ধাক্কা সইদ্রত না থপদ্রর মাচটর ওপর লচুটদ্রয়ে পড়েল– 

চপিদ্রনর থলাদ্রকরা তাদ্রিরই থিহ পাদ্রয়ে থেতদ্রল এচেদ্রয়ে থযদ্রত লােল! ভীত চিৎকাদ্রর, 

আহতদ্রির আতেনাদ্রি িাচরচিক পচরপূণে হদ্রয়ে থেল! 

  

ইচতমদ্রধে থ াভনও তাড়োতাচড়ে মালচবকার মূচিেত থিহদ্রক কাোঁদ্রধ তুদ্রল চনদ্রয়ে চপিদ্রনর িরজা 

চিদ্রয়ে অিৃ ে হদ্রয়ে থেল। 

  

থডনহাম একটা েোলাচরর তলায়ে আশ্রয়ে চনদ্রল, কাদ্রেনও তার চপিদ্রন-চপিদ্রন েোলাচরর 

ফাোঁক চিদ্রয়ে চিদ্রয়ে চভতদ্রর ঢুকদ্রত থেদ্রলন চকন্তু েোলাচরর দুই তিার মাঝখাদ্রন থেল তাোঁর 

হৃষ্ট পুষ্ট  ভুচড়েটা আটদ্রক। অসহায়েভাদ্রব দুই পা  ূদ্রনে িুোঁড়েদ্রত িুোঁড়েদ্রত চতচন বলদ্রলন, 

থডনহাম। আমাদ্রক বাোঁিাওকং আমাদ্রক ধরদ্রল বুচঝ। 

  

থডনহাম প্রাণপণ  চিদ্রত তাোঁর দুই হাত ধদ্রর থটদ্রন-চহোঁিদ্রড়ে থকানওরকদ্রম তাদ্রক চভতদ্রর 

থটদ্রন চনদ্রল! 

  

দুই পিাঘাদ্রত সমস্ত খাোঁিা থভদ্রঙ গুোঁচড়েদ্রয়ে চিদ্রয়ে ৈিতে কং বাইদ্রর এদ্রস িাোঁড়োল। 

  

একজন সাদ্রজেন্ট তাদ্রক লক্ষে কদ্রর পাোঁি-িয়েবার চরভলভার িুড়েদ্রল চকন্তু কং থস-সব। 

রহ াহেও করদ্রল না। থস একটাদ্রন সমস্ত তাোঁবুটা চিোঁদ্রড়ে ওপদ্রর আকাদ্র র চিদ্রক এক টুকদ্ররা 
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নোকড়োর মতন উচড়েদ্রয়ে চিদ্রল এবং তারপর পাদ্রয়ের তলায়ে কলকাতা  হদ্ররর চিদ্রক 

সদ্রক্রাদ্রধ তাচকদ্রয়ে হুঙ্কাদ্ররর পর হুঙ্কার চিদ্রত লােল। 

  

.  

  

পদ্রনদ্ররা। কদ্রঙর কো ফুরল 

  

চনদ্রজর বাচড়েদ্রত চফদ্রর চবিানায়ে শুদ্রয়ে মালচবকা তখন কোঁিচিল। 

  

থ াভন বলদ্রল, মালচব, তুই এত ভীতু, আচম তা জানতুম না! 

  

মালচবকা বলদ্রল, িািা, িািা! আর আচম সইদ্রত পারচি না। কং িাড়ো থপদ্রয়েদ্রি। থস 

আবার আমাদ্রক থসই দ্বীদ্রপ ধদ্রর চনদ্রয়ে যাদ্রব! 

  

তার মাোয়ে হাত বুদ্রলাদ্রত-বুদ্রলাদ্রত থ াভন বলদ্রল, িূর পােচল। থস থতার থখাোঁজ থপদ্রল 

থতা। 

  

মালচবকা বলদ্রল, না িািা, আমার মন বলদ্রি, থস আবার আসদ্রব। 

  

হু, আসদ্রব, না আরও চকিু। এটা অসভেদ্রির দ্বীপ নয়ে, এ হদ্রে কলকাতা  হর। এতক্ষদ্রণ 

কং হয়েদ্রতা আবার থরহ োর হদ্রয়েদ্রি। 

  

তবুও মালচবকা প্রদ্রবাধ মানদ্রল না, উ-উ কদ্রর কাোঁিদ্রত লােল। 

  

থ াভন বলদ্রল, ভাচর মু চকদ্রল পড়েলুম থিখচি। থকাোও চকিু থনই, চনদ্রজর ঘদ্ররর 

চবিানায়ে শুদ্রয়ে আদ্রি, তবু কচি খুচকর মদ্রতা কান্না। আো বাপু, একটু সবুর কর, আচম 

লালবাজাদ্ররর োনায়ে থটচলদ্রফান কদ্রর খবর এদ্রন চিচে। থকমন, তাহদ্রল ঠািা হচব থতা? 

  

মালচবকা সজল থিাদ্রখ তাড়োতাচড়ে বদ্রল উঠল, না িািা, তুচম থযও না–থতামার পাদ্রয়ে 

পচড়ে। আচম একা োকদ্রত পারব না। 
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যত বাদ্রজ ভয়ে! িুপ কদ্রর শুদ্রয়ে োক, থফান কদ্রর আচম এখচন আসচি বলদ্রত বলদ্রত থ াভন 

ঘর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে থেল। 

  

লালবাজাদ্ররর সদ্রঙ্গ থফাদ্রনর থযাে কদ্রর থ াভন বলদ্রল, হোোঁ, আচম হচে থ াভন থসন। হোোঁ, 

আমারই ভগ্নীদ্রক কং ধদ্রর চনদ্রয়ে চেদ্রয়েচিল। আমার ভগ্নী বড়ে ভয়ে থপদ্রয়েদ্রিন, পাদ্রি কং 

আবার তাদ্রক ধদ্রর…কং আবার বচন্দ হদ্রয়েদ্রি থতা? কী বলদ্রলন? বচন্দ হয়েচন? তদ্রব থস 

এখন থকাোয়ে? পােদ্রলর মদ্রতা থিৌরচঙ্গর বাচড়েদ্রত-বাচড়েদ্রত ঘদ্রর-ঘদ্রর উোঁচক চিদ্রয়ে থিখদ্রি? 

কারুদ্রক আক্রমণ কদ্ররদ্রি চক? কদ্ররচন? তার পাদ্রয়ের িাদ্রপ অদ্রনক থলাক মারা পদ্রড়েদ্রি? 

থস চেদ্রয়েটার থরাদ্রডর থভতদ্রর ঢুদ্রকদ্রি?…আো, ধনেবাি। 

  

চরচসভারটা যখন থরদ্রখ চিদ্রল, থ াভদ্রনর হাত তখন ঠকঠক কদ্রর কাোঁপদ্রি। কং চেদ্রয়েটার 

থরাদ্রড ঢুদ্রকদ্রি। তাদ্রির বাচড়েও থয চেদ্রয়েটার থরাদ্রডই। 

  

মালচবকাদ্রক সাবধান কদ্রর থিবার জদ্রনে থ াভন তাড়োতাচড়ে তার ঘদ্রর িুদ্রট এল। িরজা 

খুদ্রল ঘদ্রর ঢুদ্রকই থিখদ্রল, মালচবকার চবিানা খাচল, জানলার েরাি ভাঙা এবং োদ্রমর 

মতন থমাটা থমাটা দুখানা কাদ্রলা থরাম  পা, জানলার সামদ্রন চিদ্রয়ে ওপর চিদ্রক উদ্রঠ 

যাদ্রে। 

  

থবদ্রে িাদ্রির ওপদ্রর চেদ্রয়ে থস থিখদ্রল, তার বাচড়ের িাি থেদ্রক কং খুব সহদ্রজই লাফ 

থমদ্রর চেদ্রয়েটার থরাড পার হদ্রয়ে ওপাদ্র র এক বাচড়ের ওপদ্রর চেদ্রয়ে পড়েল এবং তার হাদ্রতর 

থিদ্রটায়ে রদ্রয়েদ্রি মালচবকার অদ্রিতন থিহ। পর মুহূদ্রতে আর এক লাদ্রফ কং এদ্রকবাদ্রর 

অিৃ ে। 

  

পােদ্রলর মতন িুদ্রট রাস্তায়ে এদ্রস থ াভন থিখদ্রল, থসখাদ্রন জনতার সীমা থনই। লচরর 

পদ্রর লচর িুদ্রট আসদ্রি, তাদ্রির ওপদ্রর িদ্রল িদ্রল পাহারাওয়োলা…সাদ্রজেন্ট ও চমচলটাচর 

পুচলদ্র র 
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পুচলদ্র র একজন বড়েকতো উদ্রত্তচজত স্বদ্রর বলদ্রি, ও জাদ্রনায়োরটা অমন  ি থিন চিড়েদ্রল 

থকমন কদ্রর? অমন ইস্পাদ্রতর থিন চিদ্রয়ে যুদ্রদ্ধর টোঙ্ক পযেন্ত আটদ্রক রাখা যায়ে!..ফায়োর 

চিদ্রেডদ্রক থফান কদ্ররা। চ েচের লম্বা মই চনদ্রয়ে তাদ্রির থলাকজনদ্রক আসদ্রত বদ্রলা। 

বিমাই টা িাদ্রি-িাদ্রি লাচফদ্রয়ে যাদ্রে। আমাদ্রিরও থিখচি িাদ্রি িাদ্রি তার সদ্রঙ্গ থযদ্রত 

হদ্রব। 

  

আরও অদ্রনক পুচলদ্র র থলাদ্রকর সদ্রঙ্গ থমাটদ্রর কদ্রর কাদ্রেনসাদ্রহব ও থডনহাম এদ্রস 

হাচজর। 

  

থ াভন বলদ্রল, চম. ঈঙ্গলহনে! কং আমার থবানদ্রক চনদ্রয়ে পাচলদ্রয়েদ্রি। 

  

িূদ্ররর একটা বাচড়ের িাদ্রি কদ্রঙর চব াল থিহ একবার থিখা চিদ্রয়েই চমচলদ্রয়ে থেল। 

  

পশুটা আবার থিৌরচঙ্গর চিদ্রক যাদ্রে। ওচিদ্রক িদ্রলা, পে সাফ কদ্ররা! 

  

চমচলটাচর-পুচলদ্র র অদ্রনকগুদ্রলা বন্দুক একসদ্রঙ্গ েজেন কদ্রর উঠল। 

  

থডনহাম তাড়োতাচড়ে তাদ্রির কাদ্রি চেদ্রয়ে বলদ্রল, সাবধাদ্রন বন্দুক থিাড়ে! কদ্রঙর হাদ্রত এক 

মচহলা আদ্রিন! 

  

চকন্তু থকাোয়ে কং? পুচলদ্র র লচরগুদ্রলা থবদ্রে পচশ্চম চিদ্রক িুদ্রটদ্রি।  

  

একজন টোচক্সিালক পচশ্চম চিক থেদ্রক োচড়ে িুচটদ্রয়ে আসচিল বা পালাচেল। একজন 

সাদ্রজেন্ট তাদ্রক োচমদ্রয়ে চজজ্ঞাসা করদ্রল, কংদ্রক থিদ্রখি? 

  

থস চবিদ্রয়ে প্রায়ে-রুদ্ধস্বদ্রর বলদ্রল, থক কং, তা আচম জাচন না। চকন্তু আচম একটা 

তালোদ্রির মদ্রতা উোঁিু ভূতদ্রক পাকে চিদ্রটর এপাদ্র র িাি থেদ্রক ওপাদ্র র িাদ্রি লাচফদ্রয়ে 

থযদ্রত থিদ্রখচি। বদ্রলই থস আবার োচড়ে িাচলদ্রয়ে পলায়েন করদ্রল। 

  

সবাই পাকে চিদ্রটর চিদ্রক িদ্রলা–পাকে চিদ্রটর চিদ্রক। 
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পুচল  কচম নার কাদ্রেনদ্রক থডদ্রক শুদ্রধাদ্রলন, থমচ নোদ্রনর বুদ্রলট চক থতামার এই থপাষা 

ৈিতেদ্রক বধ করদ্রত পারদ্রব? 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, অদ্রনকগুদ্রলা থমচ নোন িুড়েদ্রল ফল হদ্রলও হদ্রত পাদ্রর। 

  

আো, আদ্রে তাদ্রক থকাণঠাসা করা যাক! 

  

একজন সাদ্রজেন্ট বলদ্রল, চকন্তু আমরা থয তার নাোলই ধরদ্রত পারচি না। 

  

 িূর থেদ্রক আবার অদ্রনকগুদ্রলা বন্দুদ্রকর  ব্দ থ ানা থেল। 

  

 ওরা থবাধহয়ে তাদ্রক থিদ্রখদ্রি। ওইচিদ্রক োচড়ে িালাও। 
  

োচড়ে পাকে চিট পার হদ্রতই একজন পাহারাওয়োলা খবর চিদ্রল, কং যাদুঘদ্ররর িাদ্রি চেদ্রয়ে 

িদ্রড়েদ্রি! 

  

যাদুঘদ্ররর কাদ্রি চেদ্রয়ে থিখা থেল, কং থসখাদ্রনও থনই। 

  

কচম নার বলদ্রলন, হতভাোটা আমাদ্রির নাদ্রক িচড়ে চিদ্রয়ে ঘুচরদ্রয়ে ঘুচরদ্রয়ে মারদ্রব থিখচি। 

ও থয থকাোয়ে থযদ্রত িায়ে, চকিইু থয থবাঝা যাদ্রে না! 

  

থডনহাম বলদ্রল, আমার থবাধহয়ে থস খুব-একটা উোঁিু জায়েো খুোঁজদ্রি! কং পাহাদ্রড়ের জীব। 

উোঁিুদ্রত উঠদ্রত পারদ্রলই থস থবাধহয়ে মদ্রন কদ্রর,  ত্রুরা তার থকানওই অচনষ্ট  করদ্রত পারদ্রব 

না! 

  

কচম নার বলদ্রলন, খুব সম্ভব তাই। কং থবাধহয়ে উোঁিু জায়েোই খুোঁজদ্রি। তাহদ্রল অটারলচন 

মনুদ্রমন্টই হদ্রে তার থযােে জায়েো! 

  

একজন ইন্সদ্রপটর বলদ্রল, রাস্তার চভড়ে কদ্রপোদ্রর ন চিদ্রটর কাদ্রি চেদ্রয়ে জদ্রমদ্রি! কং 

থবাধহয়ে ওইখাদ্রনই আদ্রি। 
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থমাটরগুদ্রলা আবার িুটল। 

  

একটু চেদ্রয়েই এক অপবূে িৃ ে থিখা থেল। 

  

থহায়োইটওদ্রয়ে থলডল-র উোঁিু েম্বুদ্রজর ওপর থেদ্রক হাত-পা চিদ্রয়ে থিওয়োল জচড়েদ্রয়ে চবরাট 

ও কষৃ্ণবণে এক ৈিতেমূচতে নীদ্রির চিদ্রক থনদ্রম আসদ্রি। 

  

থডনহাম বলদ্রল, কী আশ্চযে! কং থয চটকচটচকর মদ্রতা থিওয়োল থবদ্রয়ে থনদ্রম আসদ্রি! 

  

কং খাচনকটা থনদ্রম এদ্রসই পদ্রের ওপর লাচফদ্রয়ে পড়েল। একবার িারচিদ্রক থিদ্রয়ে থিদ্রখ 

থমঘেজেদ্রনর মতন চিৎকার করদ্রল। রাজপদ্রের জনতা থিাদ্রখর চনচমদ্রষ অিৃ ে হদ্রয়ে থেল! 

  

কং এক লাদ্রফ থিৌরচঙ্গ থরাড পার হল। পদ্রের পাদ্র  একখানা টোচক্স িাোঁচড়েদ্রয়ে চিল, চবষম 

আদ্রক্রাদ্র  কং থসখানা একহাদ্রত তুদ্রল চনদ্রয়ে থিাট্ট একটা চিয়ো লাইদ্রয়ের বাদ্রক্সর মদ্রতাই 

িুোঁদ্রড়ে থফদ্রল চিদ্রল–োচড়েখানা  ূদ্রনে ঘুরদ্রত-ঘুরদ্রত থ াভাবাজাদ্ররর থখলার মাদ্রঠর ওপদ্রর 

চেদ্রয়ে পদ্রড়ে থভদ্রঙ গুোঁদ্রড়ো হদ্রয়ে থেল! 

  

ততক্ষদ্রণ থমচ ন-োন এদ্রস পদ্রড়েচিল। জনকয়ে থতাক থসই কদ্রলর কামান িালাবার 

উপক্রম করাদ্রত কচম নার বাধা চিদ্রয়ে বলদ্রলন, কামান িুদ্রড়ো না। ওর হাদ্রত একচট মচহলা 

রদ্রয়েদ্রিন! 

  

কদ্রঙর হাদ্রতর থিদ্রটায়ে মালচবকাদ্রক স্পষ্ট  থিখা যাচেল। বাচড়ের থিওয়োল বদ্রয়ে নামবার 

সমদ্রয়েও কং তার এ হাতখানা বেবহার কদ্ররচন। 

  

আরও থোটাকদ্রয়েক লাফকং এদ্রকবাদ্রর মনুদ্রমদ্রন্টর কাদ্রি চেদ্রয়ে হাচজর! 

  

কচম নার বলদ্রলন, যা থভদ্রবচি তাই! থিদ্রখা, থিদ্রখা, জাদ্রনায়োরটা মনুদ্রমন্ট জচড়েদ্রয়ে কত 

তাড়োতাচড়ে ওপদ্রর উঠদ্রি! 
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একজন ইন্সদ্রপটর বলদ্রল, এখন উপায়ে? ওদ্রক থকমন কদ্রর আমরা ধরব? সব থিদ্রয়ে 

মু চকল হদ্রে, ওদ্রক গুচল কদ্ররও মারদ্রত পারব না। তাহদ্রল গুচল ওই থমদ্রয়েচটর োদ্রয়ে 

লােদ্রত পাদ্রর! 

  

কাদ্রেন বলদ্রলন, এদ্ররাদ্রেন আনদ্রল থকমন হয়ে? 

  

কচম নার বলদ্রলন, চঠক বদ্রলি। আমরা থসই বেবস্থাই করব। ওর কাদ্রি যাবার আর 

থকানও উপায়ে থনই। 

  

থ াভন বলদ্রল, চম. থডনহাম, আমাদ্রক আর একবার কদ্রর কাদ্রি থযদ্রত হদ্রব। 

  

থকমন কদ্রর যাদ্রবন? 

  

আচম মনুদ্রমদ্রন্টর চভতর চিদ্রয়ে ওপদ্রর উঠব। তাহদ্রল হয়েদ্রতা মালচবকাদ্রক আবার বাোঁিাদ্রলও 

বাোঁিাদ্রত পাচর। 

  

আো, িলনু,আচম আপনার সদ্রঙ্গ যাব। 

  

কং তখন মনুদ্রমদ্রন্টর আধাআচধ পার হদ্রয়ে থেদ্রি। থস এক-একবার নীদ্রির চিদ্রক তাকায়ে, 

েজেন কদ্রর, আবার ওপদ্রর উদ্রঠ। তার থিহারা ক্রদ্রমই থিাট হদ্রয়ে আসদ্রি, উচ্চতার জদ্রনে। 

  

থ াভন ও থডনহাম মনুদ্রমদ্রন্টর থনাংরা ও অন্ধকার চসোঁচড়ে চিদ্রয়ে তাড়োতাচড়ে ওপদ্রর উঠদ্রত 

লােল। তাদ্রির খাচল ভয়ে হদ্রত লােল থয, কদ্রঙর প্রকাণ্ড থিদ্রহর ভার সইদ্রত না থপদ্রর 

মনুদ্রমদ্রন্টর এই পুদ্ররাদ্রনা ইদ্রটর োোঁেুচন যচি হুড়েমডু়ে কদ্রর থভদ্রঙ পদ্রড়ে! তাহদ্রলই থতা সব 

থ ষ। কং মরদ্রব, মরুকদ্রে। চকন্তু থসইসদ্রঙ্গ মালচবকাও মরদ্রব, তারাও বাোঁিদ্রব না! কদ্রঙর 

থিদ্রহর িাপট সইদ্রত না থপদ্রর মনুদ্রমন্ট থযন ভদ্রয়ে েরের কদ্রর কাোঁপদ্রি, এটা তারা চসোঁচড়ে 

চিদ্রয়ে উঠদ্রত উঠদ্রতই অনুভব করদ্রত পারচিল। 
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মনুদ্রমদ্রন্টর নীদ্রিকার বারান্দায়ে এদ্রসই তারা আড়েষ্ট  হদ্রয়ে িাোঁচড়েদ্রয়ে পড়েল। কদ্রঙর চবপুল 

উির তাদ্রির িৃচষ্ট সীমা এদ্রকবাদ্রর থরাধ কদ্রর চিদ্রয়েদ্রি! কদ্রঙর এত কাদ্রি তারা আর কখনই 

আদ্রসচন। 

  

কং তার মস্তবড়ে দুই ঊরু ও পা চিদ্রয়ে মনুদ্রমদ্রন্টর ওপর চিকটা জচড়েদ্রয়ে বদ্রস আদ্রি– তার 

থিদ্রহর উপর-অং  তারাও থিখদ্রত থপদ্রল না, এবং তার থকাদ্রলর কাদ্রি থয দুদ্রটা 

মানুষদ্রপাকা এদ্রস িাোঁচড়েদ্রয়ে আদ্রি, কংও থসটা থমাদ্রটই থটর থপদ্রল না! 

  

বাইদ্রর চতন-িারখানা এদ্ররাদ্রেদ্রনর েজেন থ ানা থেল! এবং এটাও থবাঝা থেল থয, 

উদ্রড়োজাহাজগুদ্রলা কদ্রঙর খুব কাদ্রি এদ্রসই উড়েদ্রি। 

  

থবাধহয়ে এই নতুন  ত্রুর আচবভোদ্রব কং বেচতবেস্ত হদ্রয়ে পদ্রড়েদ্রি! আিচম্বদ্রত তার একখানা 

মস্ত হাত নীদ্রি থনদ্রম এল, তার মুদ্রঠার থিখা থেল মালচবকাদ্রক।  ত্রুর সদ্রঙ্গ যুদ্ধ করবার 

সমদ্রয়ে কং বরাবরই মালচবকাদ্রক চনরাপি জায়েোয়ে সচরদ্রয়ে রাদ্রখ! এবাদ্ররও থবাধহয়ে থসই 

কারদ্রণই। থস মনুদ্রমদ্রন্টর চনদ্রিকার বারান্দায়ে মালচবকার অদ্রিতন থিহদ্রক শুইদ্রয়ে থরদ্রখ 

চিদ্রল!! 

  

চকন্তু কং জানদ্রতও পারদ্রল না থয, দুদ্রটা মানুষদ্রপাকা বারান্দা থেদ্রক আবার তার পুতুল 

থমদ্রয়েদ্রক চনদ্রয়ে পাচলদ্রয়ে থেল! থ াভন আবার কদ্রর থিাদ্রখ ধুদ্রলা চিদ্রয়ে মালচবকাদ্রক উদ্ধার 

করদ্রল। 

  

থিৌরচঙ্গর থমাদ্রড়ে তখন সারা কলকাতা  হর থভদ্রঙ পদ্রড়েদ্রি। 

  

পা চিদ্রয়ে মনুদ্রমন্ট জচড়েদ্রয়ে বদ্রস আদ্রি রাজা কং, সেদ্রবে তার মাোটা  ূদ্রনে তুদ্রল! তার 

িাচরপা  চিদ্রয়ে িারখানা উদ্রড়োজাহাজ ক্রমােত থঘারাঘুচর করদ্রি–আসদ্রি আর িদ্রল যাদ্রে, 

আসদ্রি আর িদ্রল যাদ্রে। কং ভাবদ্রল, চনশ্চয়ে এগুদ্রলা থকানও অজানা উদ্রড়োজন্তু,–েজেন 

কদ্রর তাদ্রক লড়োই করদ্রত ডাকদ্রি! থব  থতা, লড়োই করদ্রত থস থকানও চিনই চপিপাও 

হয়েচন। এতক্ষণ হাদ্রতর থসই পুতুল-দ্রমদ্রয়েটার জদ্রনেই তার যা চকিু ভাবনা চিল, এখন থস 
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তাদ্রক সচরদ্রয়ে থরদ্রখ হাত খাচল কদ্ররদ্রি। এইবার থস যুদ্রদ্ধর জদ্রনে প্রস্তুত। উদ্রড়োজাহাদ্রজর 

েজেদ্রনর উত্তদ্রর কংও দুই হাদ্রত বুক িাপড়োদ্রত-িাপড়োদ্রত হুঙ্কার চিদ্রয়ে উঠল। 

  

কং থিখদ্রল একটা উদ্রড়োজন্তু তার খুব কাি চিদ্রয়ে যাদ্রে। চবদুেদ্রতর মদ্রতা তার একখানা। 

হাত তার চিদ্রক এচেদ্রয়ে থেল এবং পর মুহূদ্রতে উদ্রড়োজাহাজখানা িূণে- চবিূণে হদ্রয়ে পৃচেবীর 

চিদ্রক থোত্তা থখদ্রয়ে পদ্রড়ে থেল। 

  

কদ্রঙর  চি ও বাহাদুচর থিদ্রখ সারা কলকাতা ে! 

  

মাচটদ্রত পড়েবার আদ্রে উদ্রড়োজাহাদ্রজর চভতর থেদ্রক িাউিাউ কদ্রর আগুন জ্বদ্রল উঠল। 

মানুদ্রষর থিাখ থযমন কদ্রঙর মতন িানব থিদ্রখচন, কদ্রঙর থিাখও থতমচন এমন থকানও 

উদ্রড়ো জন্তু থিদ্রখচন, যার মুখ চিদ্রয়ে এরকম হু-হু কদ্রর আগুন থবদ্ররায়ে! থস চকিু ভড়েদ্রক 

থেল। থবাধহয়ে ভাবদ্রল, ভাচেেস–ও আগুন তার হাত কামদ্রড়ে থিয়েচন! আগুন থয কী 

ভয়োনক কামদ্রড়ে থিয়ে, কং তা জাদ্রন! 

  

আদ্রর থমাদ্রলা! একটা সঙ্গীর দুিে া থিদ্রখও ও চতনদ্রট উদ্রড়োজন্তু ভয়ে থপদ্রল না! আবার 

তাদ্রক জ্বাচলদ্রয়ে মারদ্রত আসদ্রি! কং িদ্রটমদ্রট তাদ্রির ধরবার জদ্রনে একবার এচিদ্রক, আর 

একবার ওচিদ্রক লম্বা লম্বা হাত বাড়োদ্রত লােল। 

  

উদ্রড়োজাহাজগুদ্রলা এবার সাবধান হদ্রয়েদ্রি তারা আর কঙদ্রয়ের নাোদ্রলর চভতর এল না। 

  

চকন্তু নাোদ্রলর বাইদ্রর থেদ্রকই এবাদ্রর তারা অবেেে মৃতেুবাণ িাড়েদ্রত লােল! একখানা 

কদ্রর উদ্রড়োজাহাজ কদ্রঙর কাদ্রি আদ্রস, এক থসদ্রকদ্রির জদ্রনে োদ্রম, সাংঘাচতক কদ্রলর 

কামান থিাোঁদ্রড়ে, আর থিাদ্রখর পলক পড়েদ্রত না পড়েদ্রতই সাোঁৎ কদ্রর সদ্রর যায়ে! 

  

কং থিদ্রয়ে থিখদ্রল, তার সারা থিহ বুদ্রলদ্রট ঝাোঁঝরা হদ্রয়ে থেদ্রি এবং তার থিদ্রহর রিদ্রস্রাত 

মনুদ্রমদ্রন্টর মাো রাঙা কদ্রর েচড়েদ্রয়ে পড়েদ্রি। 

  

থমচ নোন, কং ও উদ্রড়োজাহাদ্রজর েজেদ্রন আকাদ্র র বুক থযন থফদ্রট যাবার মদ্রতা হল। 
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কদ্রঙর ৈিতে থিহ মনুদ্রমদ্রন্টর ওপর টলদ্রত লােল রিধারার সদ্রঙ্গ তার সমস্ত  চি থযন 

 রীর থেদ্রক থবচরদ্রয়ে আসদ্রত লােল। 

  

চকন্তু উদ্রড়োজগুদ্রলার িয়ো থনই। তাদ্রির মৃতেুভরা তে িং ন অিৃ েভাদ্রব কদ্রঙর থিদ্রহর 

ওপর এদ্রস পড়েদ্রি। 

  

থক্রাদ্রধান্মত্ত কং থ ষটা আর সহে করদ্রত পারদ্রল না হঠাৎ একখানা উদ্রড়োজাহাজদ্রক ধরবার 

জদ্রনে থস  ূদ্রনে এক মস্ত লম্ফ তোে করদ্রল–উদ্রড়োজাহাজ আবার সাোঁৎ কদ্রর তার হাদ্রতর 

সীমানার বাইদ্রর থবচরদ্রয়ে থেল এবং মূচতেমান একটা ধূমদ্রকতুর মতন কদ্রর চবপুল থিহটা 

এদ্রস ভীষণ  দ্রব্দ মাচটদ্রত আিাড়ে থখদ্রয়ে পড়েল! 

  

রাজা কং আর তার পুতুল-দ্রমদ্রয়েদ্রক থিখবার জদ্রনে থিাখ থমদ্রল তাকায়েচন। 
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