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বিখ্যাত চ ারেে অ্যাডরেঞ্চাে 

  

এক বিশ্ববিখ্যাত চ ারেে সবতযকাে অ্যাডরেঞ্চারেে কাবিবি। বকছু ক   াের া িছে গর  

বিলারত এই চ ারেে জন্ম ির ়েবছল। বকন্তু গজ সাো পৃবিিীে সি চে ই তারক ররেে 

চলারকে  তি গেে করে। চকিল গেে ি ়ে, শ্রদ্ধাও করে। গে চকািও চ ােই পৃবিিীে 

কাছ চিরক এত সম্মাি, এত োরলািাসা পা ়েবি। এই সির র ়ে বিখ্যাত চ ারেে িা  

চতা ারেেও অ্জািা ি ়ে।  ল্প শুিরত-শুিরত তাে িা বি গন্দাজ করো চেবখ্! 

  

বিলারতে ও ়োেউইকসা ়োে িরল একবি চজলা গরছ। তাে শুকরিা িুক বেবজর ়ে ির ়ে 

 া ়ে সুন্দেী অ্যােি িেী। তােই তীরে  ারলেরকাি িার  এক তালুক। জব োরেে িা , 

সযাে ি াস লুবস। 

  

 স্ত িড়ে তালুক–তাে  রযয গ্রা ও গরছ, িিও গরছ। িরি বেরক বেরক  রে চিড়ো ়ে 

িবেরেে েল। এসি িবেে, সযাে ি ারসে বিরজে সম্পবিে  রযয  েয। চকউ িবেে  ুবে 

কেরল তারক কবিি  াবস্ত চেও ়ো ি ়ে। িবেেরেে উপরে পািাো চেও ়োে জরিয অ্রিক 

চলাক বি ুক্ত গরছ। তিু গজকাল প্রা ়েই িবেরেে পে িবেে  ুবে  ারে। 

  

কারজই সযাে ি াস ে ়োিক খ্াপ্পা ির ়ে উরিরছি। চেও ়োিরক চডরক য ক বের ়ে বতবি 

িলরলি, িযাপােখ্ািা বক িলল চেবখ্? বিিপ্তা ়ে চেখ্বছ গ াে জব োবে চিরক িবেে  ুবে 

 ারে! চ ারেো িাছা-িাছা িবেে বির ়ে পালা ়ে। এ  ুবে িন্ধ কেরতই িরি!  াবেবেরক 

কড়ো পািাোে িযিস্থা করো! গ াে বিশ্বাস, এ-সি এক-গযজি চ ারেে কীবতে ি ়ে, এে 

 রযয অ্রিক চলাক গরছ! 

  

চেও ়োি ের ়েের ়ে িলরল, হুজেু,  াবেবেরকই গব  পািাো িবসর ়েবছ। এতবেি পরে 

কালরক একেল চ াে প্রা ়ে যো পড়েরত-পড়েরত চিেঁর  ব র ়েরছ! চসপাইো তারেে বপছরি 

তাড়ো করেবছল, বকন্তু দুঃরখ্ে বিষ ়ে, কারুরকই যেরত পারেবি! 
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সযাে ি াস বজজ্ঞাসা কেরলি, কারুে ওপরে বক চতা াে সরন্দি ি ়ে িা? 

  

চেও ়োি িলরল,  ােঁর ়ে ব র ়ে গব  চখ্ােঁজ বির ়েবছ। কতকগুরলা চছাকোরক চেখ্লু , তাো 

গপিাে িার   া-খু্ব -তাই িরল চিড়ো ়ে! িবেে- ুবেে কিা তুলরল তাো গিাে  ুখ্ 

বিরপ বিরপ িারস। বকন্তু তারেে  রযয চক চ াে গে চক সাযু, চস কিা িলা োবে  ক্ত। 

  

সযাে ি াস  ুখ্েবি করে িলরলি, একিাে  বে িতো যারেে যেরত পাবে, তািরল 

তারেে চকউ গে  ুখ্ বিরপ বিরপ িাসরি িা! িােিাে  ুবে! চেও ়োি, এ  ুবে িন্ধ কেরতই 

িরি। 

  

িিাৎ িাইরে একিা চ াল াল উিল–িাে-প্রবতিাে, যস্তাযবস্ত! তােপরেই একজি চলাক 

ররেে বেতে ঢুরক চসলা  করে িলরল, হুজেু, কাল োরে একিা চ াে যো পরড়েরছ! 

  

সযাে ি াস অ্তযন্ত গগ্ররি িরল উিরলি, চকািা ়ে চস িে াই ? 

  

অ্রিক করে তারক যরে এরি কাছাবেিাবড়েে একিা ররে িবন্দ করে োখ্া ির ়েরছ! 

  

 তারক তুব  চ রিা?  

  

িা হুজেু! বকন্তু  ােঁর ়েে সিাই তারক চ রি। িাড়েিখ্ারি চছাকো, গেও দ-একিাে িাবক 

অ্িযা ়ে কাজ করে যো পরড়েরছ। 

  

চক ি করে তারক যেরল? 

  

িবেেিারক চ রে কােঁরয তুরল চস িরিে বেতে বের ়ে পালাবেল। চসই স র ়ে চেখ্রত চপর ়ে 

গ ারেে চলারকো তারক তাড়ো করে। তখ্ি  বে িবেেিারক চিরল বের ়ে চস পালাত, 

তািরল চকউ তারক যেরত পােত িা। 

  

বিকি গিরন্দ সযাে ি াস িলরলি, বির ়ে এরসা–এখ্বি তারক এখ্ারি বির ়ে এরসা, 

পেদ্রিয  ুবে কোে  জািা চস চো  করুক! চেও ়োি, তুব  এখ্ি চ রত পারো। বকন্তু 
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সািযাি!  রি চেরখ্া, গেও অ্রিক চ াে গ াে িরি চিড়োরত গরস, এরক-এরক তারেে 

সিাইরক যরে ে  রারিে জল খ্াও ়োরত িরি! 

  

সযাে ি াস চকিল জব োে িি। বতবি পালোর রেে সেয, গোলরতে বি ােক। কারজই 

তাড়োতাবড়ে বিরজে পে-  োোে উপর া ী জ কারলা চপা াক পরে বিরলি। তােপে খু্ি 

োবেরক ারল পা চিরল  ুখ্খ্ািা পা াে  রতা  ম্ভীে করে তুরল প্রকাণ্ড  িলররেে বেতরে 

ব র ়ে ঢুকরলি। এইখ্ারি িরসই বতবি জব োবেে কাজক ে করেি, প্রজারেে গরিেি-

বিরিেি চ ারিি, চোষীরেে  াবস্ত চেি। িবেে-র াে যো পরড়েরছ শুরি সযাে ি ারসে 

পবেিারেে অ্িযািয স্ত্রী পুরুরষোও  জা চেখ্িাে জরিয চসখ্ারি এরস জুিরলি। 

  

চ ািা চ ল, েূে চিরক একিা চ াল াল ক্রর ই িাবড়েে কারছ এব র ়ে গসরছ। তােপে 

অ্রিক চলারকে পার ়েে  ব্দ িল-ররেে েেজাে সা রি এরস িা ল। তােপে দজি 

পািাোও ়োলা দবেক চিরক এক িিীি  ুিকরক যরে িািরত-িািরত ররেে বেতে এরি 

িাবজে কেরল। তাে বপছরি গে-একজি চলারকে কারছ একিা বেিয চ ািারসািা  ো 

িবেে। গে-একজি চলারকে িারত ের ়েরছ একিা যিুক–এই যিুরকই িাে জুরড়ে চ াে 

িবেেিারক িয করেরছ। সি-বপছরি গেও একেল চলাক, তাোও এরসরছ  জা চেখ্রত। 

পৃবিিীরত ব েবেিই চ ারেে  াবস্ত চেখ্া, োবে একিা  জাে িযাপাে!  

  

চ ারেে ি ়েস কবুড়ে িছরেে  রযযই। চেখ্রত সুপুরুষ,  ািা ়ে চঢউরখ্লারিা ল্া  ুল, 

ডা ে-ডা ে চ াখ্,  ুরখ্ কব  চ ােঁি-োবড়েে চেখ্া,  াঝাবে গকাে। তারক চেখ্রল চকউ 

চ াে িরল সরন্দি কেরত পােরি িা। 

  

কড়ো  ারল,  ড়ো স্বরে সযাে ি াস িলরলি, এবেরক এব র ়ে এরসা চছাকো! 

  

চ াে এব র ়ে এল। 

  

 বক িা  চতা াে? 

  

চ াে বিরজে িা  িলরল। 
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িা  শুরি সযাে ি ারসে বকছু াে োি-পবেিতেি িল িা। তখ্ি চস িার ে চকািওই  ূলয 

বছল িা,  বেও গজ চস িা  শুিরল বিরশ্বে  ািা িত ি ়ে! 

  

দই চ াখ্ পাবকর ়ে সযাে ি াস িলরলি, চতা াে িার   ুবেে অ্বের া  ির ়েরছ। চতা াে 

বিরুরদ্ধ  াো সাক্ষ্য বের ়েরছ, তারেে সরন্দি কেিাে চকািও উপা ়ে চিই। তুব  িা াল 

সর ত যো পরড়েছ। চতা াে অ্পোয গুরুতে। কারজই চতা াে েণ্ড ও লরু িরি িা। এ-

অ্ঞ্চরল চতা াে  তি গেও কর ়েকজি পাবজ চ াে-ছযার াড়ে গরছ িরল খ্িে চপর ়েবছ। 

তাই চতা ারক গব  এ ি  াবস্ত বেরত  াই,  ারত সিাই স  ়ে িাকরত সািযাি ি ়ে। 

  

চ াে  ৃদ স্বরে িলরল, চি , গব  জবে ািা চেি। 

  

সযাে ি াস করিাে করে িলরলি, িা! 

  

তা িরল গ ারক চজরল পািাি। 

  

সযাে ি াস করিাে করে িলরলি, িা, িা! চতা াে জবে ািাও িরি িা, চতা ারক চজরলও 

পািাি িা! চতা াে পৃরে বে িাে চিোরাত কো িরি। 

  

চিোরাত বছল তখ্ি অ্তযন্ত অ্প ািকে েণ্ড । গসাব ে  ুখ্ েক্তিেে ির ়ে উিল। এ ি 

েরণ্ড ে কিা চস স্বরেও োরিবি, তাড়োতাবড়ে গতেস্বরে চস িরল উিল, জবে ািা করুি– 

চজরল পািাি, বকন্তু ে ়ো করে, চিত াোে হুক ু চেরিি িা! 

  

সযাে ি াস অ্িল োরি িলরলি, গসাব রক বির ়ে  াও এখ্াি চিরক! তাে বপরি সপাসপ 

বে  রা চিত  াো চিাক! 

  

চ ােরক সিাই িািরত িািরত িাইরে বির ়ে চ ল। তােপে তারক সকলকাে সা রি এক 

প্রকা য স্থারি োেঁড়ে কবের ়ে তাে দই িাত চিেঁরয, বপরি চিরতে পে চিত  াো িল। 
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চসবেি েক্তাক্ত চেরি  ািা িী ু করে চ াে  খ্ি িাবড়েরত বিরে এল, তখ্ি বপরিে  াতিা ়ে 

চ র ়ে,  রিে  াতিাই তারক চিব  কািু করে চিরলরছ। প্রবতবিিংসা চিও ়োে জরিয তাে 

সাো প্রাে ছিিি কেরত লা ল, বকন্তু  িাযিী  িা  বক্ত ালী জব োে সযাে ি াস 

লবুসে বিরুরদ্ধ কী প্রবতবিিংসা চস বিরত পারে? তাে সিা ়েও চিই, সম্পেও চিই! গিাে 

বক চস িরি ঢুরক িবেে  ুবে কেরি? িা,  াবেবেরক সতকে পািাো, এিারে যো পড়েরল 

অ্প ারিে গে অ্ন্ত িাকরি িা! 

  

বকন্তু প্রবতর ায প্রবতর ায–চ  ি করে চতাক প্রবতর ায বিরতই িরিযিী সযাে ি াসরক 

িুবঝর ়ে বেরতই িরি,  বেিও প্রবতর ায বিরত পারে। চ াে িরস িরস অ্রিকক্ষ্ে যরে 

গকা পাতাল োিরত লা ল। িিাৎ চছরলরিলাে ইস্কুরলে কিা তাে  রি পড়েল। চছরলো 

এক দে  াস্টারেে িার  পেয বলরখ্ তারক প্রা ়ে পা ল করে চছরড়েবছল। িযােঁ, প্রবতর ায 

চিও ়োে এই একিা সিজ উপা ়ে গরছ িরি। বকন্তু চস চতা জীিরি কখ্িও পেয চলরখ্বি। 

চস চতা পেয বলখ্রত জারি িা। গো, একিাে চ ো করে চেখ্রত ক্ষ্বত বক? 

  

চ াে কা জ বিরল, কল  বিরল এিিং এক রি সযাে ি ারসে িার  পেয বলখ্রত িসল। 

বলখ্রত বলখ্রত সবিস্মর ়ে চস গবিষ্কাে কেরল চ , তাে পরক্ষ্ পেয চলখ্া চ ারিই  ক্ত 

িযাপাে ি ়ে। চ ষ প েন্ত কবিতাবি  া োেঁড়োল, পাি কেরল সযাে ি াস চ  গ্ারে 

গিখ্ািা িরিি িা, এিুকু িুরঝ চ ারেে  ি অ্তযন্ত পবেতৃপ্ত িল। স স্ত পেযবি এখ্ারি 

তুরল চেও ়োে স  ়ে চিই,  াে কর ়েকবি লাইরিে ি ুিা চেখ্রলই চতা ো তাে কতকিা 

পবে  ়ে পারি। 

  

পালোর রেে সেয চস চ , 

গোলরতে জজ চস িােঁো, 

 ররেে চেতে জুজুিুরড়ো, 

িাইরে তারক চেখ্া ়ে  াযা। 

 কাি যরে তাে বির ়ে ব র ়ে। 

 াযীে সরি োও-র  বির ়ে— 
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প্রেৃবত। 

  

গ ারেে কবি তখ্িই তাে এই অ্পিূে ে িাবি বির ়ে চেৌরড়ে  ােঁর ়েে সিীরেে কারছ িাবজে 

িল এিিং সকলরক গগ্রি েরে পরড়ে চ ািারল। কবিতাবি তারেে এত   ৎকাে লা ল 

চ , তখ্িই তাো  ুখ্স্থ করে চিলরল। তারেে  রযয বছল একজি  াইর ়ে, চস গিাে সুে 

বের ়ে কবিতারক  ারিে  তি  াইরত গেম্ভ কেরল। দবেি চ রত-িা-র রতই সাো 

 ােঁর ়েে চলাক  রিে গিরন্দ উচ্চস্বরে কবিতাবি গওড়োরত িা  াইরত শুরু করে বেরল। 

চস-অ্ঞ্চরল সযাে ি াসরক চকউ পছন্দ কেত িা। 

  

বকন্তু এরতও িিীি কবিে  রিে সায ব িল িা। কােে, সযাে ি াস ি ়েরতা স্বকরেে এ ি 

 ূলযিাি কবিতাবি শ্রিে করেিবি। অ্তএি চস এক োরে  ুবপ ুবপ ব র ়ে জব োে িাবড়েে 

িিরকে  ার ়ে কবিতাবি লিরক বের ়ে এল। 

  

পেবেি সকারল চছরল-র র ়ে-িউ বির ়ে সযাে ি াস চখ্রত িরসরছি, এ ি স র ়ে এক 

 াকে চসই কবিতাে কা জখ্ািা বির ়ে এরস তাে িারত বের ়ে িলরল, হুজুে, এখ্ািা িিরক 

ঝুলবছল। গ ো পড়েরত জাবি িা, চেখু্ি চতা েেকাবে কা জ বকিা? 

  

সযাে ি াস কা জখ্ািাে উপরে চ াখ্ িুবলর ়েই চতরল-রিগুরি জ্বরল উরি িলরলি, 

িতো া, বিশ্চ ়েই তুই পড়েরত জাবিস। কা জখ্ািা পরড়েই গ ারক চেখ্ারত এরসবছস। 

েূে ি, চিরো এখ্াি চিরক।  ািরক চতাে বিষ চঝরড়ে চেি, জাবিস? 

  

 াকে চতা এক ছুরি পাবলর ়ে িােঁ ল,সবতযই চস চলখ্াপড়ো জািত িা। 

  

সযাে ি াস একিু চেরিই চ েঁব র ়ে উিরলি, িুরঝবছ, এ চসই পাবজে পা-ঝাড়ো চ ারেে 

কাণ্ড ! গব  তাে কাি চকরি চিি–গব  তাে কাি চকরি চিি! 

  

চ াে-কবিে কাি অ্ি য কািা  া ়েবি, বকন্তু সযাে ি ারসে অ্তযা ারে তারক গ্রা  চছরড়ে 

পালারত িল। তরি অ্রিক িছে পরে গিাে  খ্ি গ্রার  বিরে এল, তখ্ি চস একজি 

চে -বিখ্যাত কবি ও িািযকাে। 
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সযাে ি াস করি  াো ব র ়েরছি। গজ তারক চকউ ব িত িা! বকন্তু পৃবিিীে সিেরশ্রে 

কবি ও িািযকাে তারক বির ়ে প্রি  কবিতা ে িা করেবছরলি িরলই চলারক গজও তােঁে 

িা  চোরলবি।  াে  িছে গর কাে চসই িবেে-র ারেে িা  বক চতা ো শুিরত  াও? 

বতবি উইবল ়ে  চ কসবপ ়েে। 
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