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ময়নামতীর মায়াকানন 

  

পূর্ব কথা 

  

বর্নয়র্ার্ুর ডায়াবরতে যয অবে আশ্চযব ঘটনাবট যোলা আতে, ো পড়র্ার আতে একটুখাবন 

পূর্ব-ইবেহাস জানা দরকার। 

  

ইউতরাপ-আতেবরকার পবিেরা যয আজকাল োসব র্া েঙ্গলগ্রতহ যাওয়ার য্টা া করতেন, 

এ খর্র এখন যর্াধহয় পৃবথর্ীর কারুর কাতেই অজানা যনই। 

  

পবিেতদর েতে, েঙ্গল গ্রতহ একরকে জীতর্র র্সবে আতে োতদর য্হারা োনুতরর েতো 

না হতলও োনুতরর য্তয় োরা কে র্ুবিোন নয়। অতনতকর েতে োতদর র্ুবি োনুতররও 

য্তয় যর্বি। বকন্তু পবিেতদর কথা এখন থাক। 

  

েঙ্গলগ্রহ যথতক আশ্চযব এক উতড়াজাহাতজ ্তড় একদল যর্য়াড়া র্ােন জীর্ একর্ার 

আোতদর পৃবথর্ীতে যর্ড়াতে এতসবেল। 

  

যাওয়ার সেতয় অদ্ভুে উপাতয় োরা অতনক োনুরতক েঙ্গলগ্রতহ ধতর বনতয় বেতয়বেল। 

  

র্বিতদর বিেতর বেল বর্েল, কুোর ও রােহবর–যাাঁরা যতকর ধন উপনযাস পতড়তেন 

োতদর কাতে ওরা অপবরব্ে নয়! বর্নয়র্ার্ু ও কেল র্বি হতয়বেল–এর্ং সতঙ্গ বেল 

কেুাতরর র্ড় আদতরর র্াঘা ককুরু। 

  

বর্নয়র্ার্ু র্য়তস যরৌঢ়–নানা বর্রতয় জ্ঞান োর অোধ। অতনক বর্জ্ঞাবনক েথয োাঁর 

নখদপবতে! দতলর সকতলই োাঁতক োনে ও শ্রিা করে। 

  

বর্েল, কুোর ও কেল র্য়তস যুর্ক। বর্েতলর সাহস ও র্াহুর্ল অসাধারে।  

  

রােহবর হতে বর্েতলর পুতরাতনা ্াকর। 
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অনযানয র্বিতদর পবর্য় আপােে অনার্িযক। 

  

েঙ্গলগ্রতহ যযসর্ যরােহরবক ও আশ্চযব ঘটনা ঘতটবেল, বর্নয়র্ার্ুর ডায়াবরতে ো যলখা 

আতে। ডায়াবরর যসই কাবহবন যেঘদূতের েতেবয আেেন নাতে উপনযাতস রকাবিে হতয় 

যেতে। 

  

েয়নােেীর োয়াকানন যবদও সম্পূেব নেুন এক উপনযাস, ের্ু এর আরম্ভ হতয়তে 

যেঘদূতের েতেবয আেেতনর যির পবরেতদর যির অংি যথতক। 

  

র্ুবি ও িবিতে পরাস্ত হতয় েঙ্গলগ্রতহর র্ােনরা যিরটা র্বি োনুরতদর হাতেই র্বি 

অর্স্থায় উতড়াজাহাজ বনতয় পৃবথর্ীতে আসতে র্াধয হতয়বেল। 

  

বর্নয়র্ার্ুর ডায়াবরর যসই স্থানবট যেঘদূতের েতেবয আেেন যথতক আবে এখাতন উিার 

কতর বদলুে। 

  

ওই ফুতট উঠতে যিাতরর আতলা–পূর্ব আকাতির েলায় আিার একটা সাদা যরখার েতো। 

আকাতির র্ুতক েখনও রাতের কাতলা োয়া ঘুবেতয় আতে এর্ং সােতনর দৃিয েখনও 

অন্ধকাতরর আস্তরতে ঢাকা। েতর্, অন্ধকার এখন অতনকটা পােলা হতয় এতসতে র্তট। 

  

েুখ র্াবড়তয় যদখলুে, পৃবথর্ীর সেস্তই আর্োয়ার েতো, এখনও োেপালার সর্ুজ রং 

য্াতখর উপতর যিতস ওতঠবন! 

  

বর্েল, কুোর, কেল ও রােহবর আর থাকতে পারতল না, োরা েখনই উতড়াজাহাজ যেতড় 

যনতে পড়ল। আবেও নীত্ নােলেুর্াঘাও আোতদর সঙ্গ োড়তল! 

  

আঃ, কী আরাে! এেকাল পতর পৃবথর্ীর রথে স্পিব যস যয বক বেবটা ! োবটতে পা বদতয়ই 

যটর যপলুে, আেরা স্বতদতি বফতর এতসবে!  
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কেল েড়াক কতর এক লাফ যেতর র্লল, হাাঁ এ আোতদর পৃবথর্ীই র্তট! এক লাতফ 

আবে আর বেনেলার সোন উাঁ্ু হতে পারলেু না যো। 

  

খাবনক েফাতে হঠাৎ বক একটা িব্দ হল–দুড়ুে দুড়ুে দুড়ুে যযন িীরে িারী পাতয়র িব্দ! 

  

আেরা স্েতক সােতনর বদতক োকালেু। অন্ধকাতরর আর্রে েখনও সতর যায়বন, েতর্ 

একটু দূতর রকাি একটা ্লন্ত পাহাতড়র কাতলা োয়ার েতো বক যযন ্তল যাতে র্তল 

েতন হল। 

  

র্াঘা িয়ানক যজাতর যডতক উঠল, আোতদর সর্াই স্তবম্ভতের েতো দাাঁবড়তয় রইলুে। 

  

বনতজতদর য্াখতক যবদ বর্শ্বাস করতে হয় োহতল র্লতে পাবর আোতদর সেুখ বদতয় যয 

জীর্টা ্তল যাতে যসটা োলোতের য্তয় কে উাঁ্ু হতর্ না! োর পাতয়র োতল যদতহর 

িাতর পৃবথর্ীর র্ুক ঘন ঘন যকাঁতপ উঠতে.. 

  

েহাকায় জীর্টা যকাথায় বেবলতয় যেল, বকন্তু োর ্লার িব্দ েখনও যিানা যযতে লােল–

দুড়ুে দুড়ুে দুড়ুে। 

  

বর্েল শুষ্ক স্বতর র্লতল, বর্নয়র্ার্ু। 

  

আাঁ? 

  

ওটা বক? 

  

অন্ধকাতর যো বকেুই যদখতে যপলেু না। 

  

বকন্তু যযটকু ুযদখলুে, োই-ই বক িয়ানক নয়? এ আেরা যকাথায় এলেু? 

  

পৃবথর্ীতে! 

  

বকন্তু এইোত্র যাতক যদখলুে, যস বক পৃবথর্ীর? 
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আবেও অর্াক হতয় িার্তে লােলেু। ওবদতক আকাতির যকাতল শুতয় ঊরার য্াখ ক্রতেই 

ফুতট উঠতে লােল। 

  

.  

  

বর্নয়র্ার্ুর ডায়াবর 

  

অপরূ্ব পৃবথর্ী 

  

ঊরার য্াখ ক্রতেই ফুতট উঠতে!…বকন্তু পৃবথর্ী েখনও আপনার র্ুতকর উপর যথতক 

আর্োয়ার ্াদরখাবন খুতল যরতখ যদয়বন। 

  

যযবদতক যসই েহাকায় জীর্টা ্তল যেল, যসইবদতক হেিতের েতো োবকতয় আেরা 

কয়জতন ্ুপ কতর দাাঁবড়তয় আবে। 

  

আ্বেতে আর এক অপবরব্ে িতব্দ আেরা সকতলই ্েতক উঠলুে! যযন হাজার হাজার 

যেতটর উপতর কারা হাজার হাজার যপনবসল টানতে আর টানতে! 

  

এক লহোয় আোতদর আড়টা িার্ ঘুত্ যেল। 

  

কেুার সর্বাতগ্র য্াঁব্তয় উঠল, র্ােনতদর উতড়াজাহাজ। 

  

বর্েল র্লতল, যস কী কথা। উতড়াজাহাজ যো বর্কল হতয় পৃবথর্ীতে এতস যনতেতে, 

যেরােে না করতল আর উড়তে পারতর্ না! 

  

রােহবর আকাতির বদতক হাে েুতল র্লতল, ওই যদতখা যখাকার্ার্ু! 

  

আোতদর য্াতখর সােতন বদতয় বর্পুল একটা কাতলা োয়া বঠক বর্দুযতের েতো যর্তে 

আকাতির বদতক উতঠ যাতে। হযাাঁ, এ েঙ্গলগ্রতহর উতড়াজাহাজই র্তট! 
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কেুার র্লতল, কী সর্বনাি! অতনক োনুর যয ওর েতধয আতে। 

  

কেল োড়াোবড় র্লতল, কুোরর্ার্ু, র্িুক েুড়ুন, র্িুক েুড়ুন! 

  

বর্েল হোিিাতর্ র্লতল, আর বেতে য্টা া! র্ােনরা আোতদর য্াতখ ধুতলা বদতয়তে, 

উতড়াজাহাজ র্িুতকর সীোনার র্াইতর ্তল যেতে। 

  

এরই েতধয উতড়াজাহাজখানা আকাতির োতয় রায় বেবলতয় যাওয়ার েতো হতয়তে—না 

জাবন কেই যর্তে যস উতড় ্তলতে। 

  

যিাতরর আতলা েখন োবটর র্ুতকও যনতে এতসতে এর্ং অন্ধকার সতর যাতে র্ন-জঙ্গতলর 

বিের বদতক। 

  

আবে র্ললুে, র্ােনরা যয কী কতর ্ম্পট বদতল বকেুই যো র্ুঝতে পারবে না, এেগুতলা 

যলাকতক আেরা যো োতদর উপতর পাহারায় যরতখ এতসবে। 

  

বর্েল র্লতল, যর্াধহয় র্িুক বনতয় আেরা ্তল আসতেই র্ােনতদর সাহস যর্তড়তে, 

োরা োনুরতদর আক্রেে কতরতে! 

  

সম্ভর্! বকন্তু এখাতন দাাঁবড়তয় যথতক আর লাি যনই। ্তলা, যযখাতন উতড়াজাহাজ এতস 

যনতেবেল, যসখানটা একর্ার যদতখ আবস! 

  

জায়োটা যর্বি দূতর নয়। আেরা যযবদক যথতক এতসবেলেু আর্ার যসই বদতকই এবেতয় 

্ললুে! 

  

েখন ্ারবদক বদর্য ফরসা হতয় এতসতে। বকন্তু য্াতখর সুেতুখ যযসর্ দৃিয যদখবে ো 

এতকর্াতর অিাবর্ে ও অপূর্ব! 
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পবশ্চেবদতক পাহাতড়র উপর পাহাড় োথা েুতল দাাঁবড়তয় যিাতরর আতলাতে রােঃস্নান 

করতে। পাহাড়গুতলার উপতর উবদ্ভতদর ব্হ্নোত্র যনই বকন্তু োতদর েলাতেই 

অনাবদকাতলর নীল অরেয! 

  

পূর্ববদতক েস্ত একবট রান্তর ধু-ধ ুকরতে োতঝ োতঝ এক-একটা োতের কঞু্জ। বকন্তু আশ্চযব 

এই যয, অের্ড় োতঠর যকাথাও একোো ঘাতসর নােেন্ধও যনই? োতঠর একপাি বদতয় 

একটা ব্কব্তক যরখা এাঁতকতর্াঁতক যকাথায় ্তল যেতে বনশ্চয়ই নদী। 

  

উত্তরবদতকও র্নজঙ্গল আর োেপালা, অবধকাংি োেই যোট যোট, এর্ং োতদর আকার 

এেন অদু্ভে যয পৃবথর্ীর যকানও োতের সতঙ্গই যেতল না। 

  

দবিেবদতকর োেপালার ফাাঁতক-ফাাঁতক যদখা যাতে অতনক দূতর জতলর উপতর সূযব 

বকরতের বঝবকবেবক। জতলর নীল রং যদতখ আিাজ করলুে সেুদ্র। 

  

আোতদর পাতয়র েলাতে যয জবে রতয়তে ো অেযন্ত কবঠন, রায় পাথর র্লতলই ্তল– 

যসখাতনও ঘাতসর ব্হ্ন যনই। োতঝ-োতঝ এক একটা যঝাতপর বিেতর অজানা নানারকে 

আশ্চযব ফুল ফুতট আতে যসসর্ ফুতলর যকানওটারই আকার যোট নয়। আর োতদর 

সকতলরই যর্াাঁটায় র্ড় র্ড় কাটা! 

  

বর্েল যকৌেূহলী য্াতখ ্ াবরবদতক ্ াইতে-্াইতে র্লতল, কী আশ্চযব বর্নয়র্ার্ু, এ আেরা 

যকান যদতি এলুে? এেন যিাতরর যর্লা, অথ্ একবট পাবখ পযবন্ত ডাকতে না! 

  

কেুার র্লতল, এেন র্নজঙ্গল, অথ্ একটা ফবড়ং বক রজাপবে পযবন্ত উড়তে না! 

  

র্াস্তবর্ক, এ র্ড় অসম্ভর্ র্যাপার! ্াবরবদতক যকাথাও যকানও জীতর্র সাড়া র্া ব্হ্ন যনই। 

  

আবে র্ললুে, এ যযন েয়নােেীর োয়াকানন! কেল র্লতল, যস আর্ার কী? 
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রা্ীনকাতল র্াংলাতদতি োবনক্ন্দ্র র্তল এক রাজা বেতলন। েয়নােেী োর রাবন। রর্াদ 

আতে েয়নােেী ডাবকনীবর্দযা বিতখ গুরুর র্তর অের হতয়তে। এখাতন এতস আোর েতন 

হতে, এ যযন যসই েয়নােেীর োয়াপুরী কীটপেঙ্গ পশুপিী পযবন্ত িতয় এখাতন যদখা 

যদয় না। 

  

রােহবর এেিে সকতলর আতে আতে পথ ্লবেল, আোর কথা শুতনই যস েুখ শুবকতয় 

সকতলর বপেতন এতস দাাঁড়াল। 

  

আবে যহতস র্ললুে, কী হল যহ রােহবর হঠাৎ বপবেতয় পড়তল যকন? 

  

আতজ্ঞ, আপনার কথা শুতন। 

  

যকন, কী কথা? 

  

ওই যয র্লতলন এ র্ন হতে েয়নােেীর োয়াকানন। র্ুবড় েয়নার েল্প আবেও জাবন 

র্ার্ু! যস র্নতক িহর করে, িহরতক র্ন করে, যিড়াতক োনুর আর োনুরতক যিড়া 

র্ানাে! যে িূে-তরে আর ডাবকনী-তযাবেনী োর কথায় উঠের্সে। 

  

রােহবর, এে সহতজ েুবে িয় পাও যকন? আবে যা র্ললেু ো কথার কথা োত্র! 

  

িয় বক পাই সাতধ? যয বর্পদ যথতক সতর্ পার যপতয়বে, আবে আর বকেুই অসম্ভর্ েতন 

কবর না। যক জাতন এ আর্ার যকান েুলু্লতক এলুে–পৃবথর্ীর সতঙ্গ এর যো বকেুই বেলতে 

না। যযখাতন পাবখ যনই, রজাপবে যনই, ফবড়ং যনই, যস বক পৃবথর্ী? এই যিররাতে য্াতখর 

সেুখ বদতয় পাহাতড়র েতো কী-একটা ্তল যেল, পৃবথর্ীতে বক যসরকে যকানও জীর্ 

থাতক। 

  

আবে আর যকানও জর্ার্ বদলেু না। রােহবরর িয় হাসযকর র্তট, বকন্তু োর যুবি অসঙ্গে 

নয়। বর্েল র্লতল, বর্নয়র্ার্ু আোতদর উতড়াজাহাজ যকাথায় এতস যনতেবেল, আেরা 

যর্াধ হয় ো আর বঠক করতে পারর্ না। 
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আবে র্ললুে, আোরও োই েতন হতে। অন্ধকাতর আেরা যকাথায় যনতেবেলুে এখন ো 

আর যর্াঝা িি! 

  

রােহবর দরদ িরা েলায় র্লতল, আহা, উতড়াজাহাতজর যিেতর যয োনুরগুতলা বেল, 

োতদর দিা কী হতর্? 

  

কেল র্লতল, যার অদৃতটা  যা আতে! োতদর আর্ার েঙ্গল গ্রতহ বফতর যযতে হতর্, আর 

বক! 

  

কেুার র্লতল, এখন ওসর্ র্াতজ কথা যরতখ বনতজতদর কথা িার্। আোতদর অদৃটা ও খুর্ 

উজ্জ্বল র্তল েতন হতে না। বকন্তু ওবক! বর্েল, বর্েল! 

  

আেরা সকতলই স্পটা  যদখলুে, অল্পদুতরই র্তনর এক অংি উপর যথতক েলা পযবন্ত 

দুলতে। োর পতরই যদখা যেল, র্তনর উপতর ্ূড়ার েতো খুর্-উাঁ্ু একটা োে র্ারদুতয়ক 

দুতলই েড়েড় িতব্দ যিতে পতড় অদৃিয হতয় যেল। 

  

বর্েল বর্বিেিাতর্ র্লতল, অেখাবন জায়ো জুতড় র্ন দুলতে–যক ওখাতন আতে। 

  

কেুার র্লতল, এখন ঝড়ও যনই যজাতর হাওয়া র্ইতে না। েতর্ অে র্ড় োে এে সহতজ 

িােতল যক? 

  

র্াঘা একর্ার যঘউ যঘউ কতর যডতক উঠল, োরপর েুতট যসই র্তনর বিের বেতয় ঢুকল। 

  

আোর ো যকেন বিউতর-বিউতর উঠতে লােল। আবে বর্জ্ঞানতক োবন এর্ং বর্জ্ঞান যয 

অতনক অসম্ভর্ র্যাপারতক সম্ভর্ কতরতে োও আবে জাবন বকন্তু এখাতন এতস যযসর্ কাি 

যদখবে োর যকানই হবদস পাবে না। এ আোতদর য্াতখর ভ্ৰে, েতনর ভ্ৰে,না সবেযই 

যকানও অতলৌবকক র্যাপার? 
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হঠাৎ যদখলুে র্াঘা বেতরর েতো যর্তে র্তনর বিের যথতক যর্বরতয় এল। োর লযাজ 

যপতটর েলায় গুটাতনা আর োর য্াখ দুতটা বর্রে িতয় যযন বঠকতর যর্বরতয় পড়তে 

্াইতে। যস এতসই বর্েতলর পাতয়র েলায় েুখ খুাঁজতড় শুতয় পড়ল।  

  

বর্েল োর োথা ্াপড়াতে ্াপড়াতে র্লতল, র্াঘা যো কখনও িয় পায় না। যস এেন 

কী যদতখতে? 

  

আবে েম্ভীর স্বতর র্ললুে, বর্েল, এ জায়ো র্ড় সুবর্তধর নয়। এতসা, এখান যথতক 

আেরা ্তল যাই–একটা োথা যোাঁজর্ার ঠাই খুাঁজতে হতর্ যো! 

  

বর্েল একর্ার র্াঘা, আর একর্ার র্তনর বদতক োবকতয় জবড়ে স্বতর র্লতল, বকন্তু র্তনর 

বিেতর কী আতে,র্াঘা কী যদতখ এে িয় যপতয়তে? 

  

.  

  

যর্াোই ফবড়ং 

  

আেরা যসই িয়ার্হ অরেয যথতক পালার্ার জতনয োড়াোবড় অগ্রসর হতে লােলুে। 

  

্লতে-্লতে র্ারর্ার বপেতন োবকতয় যসই একই দৃিয যদখলুে–র্তনর এক জায়োয় 

োেপালা অেযন্ত অস্বািাবর্কিাতর্ দুলতে আর দুলতে। যকন দুলতে, যক যদালাতে? 

  

র্াঘা আোতদর পাতয় পাতয় জবড়তয় ্লতে লােল বকন্তু িতয় যস েখনও জড়সড় হতয় 

আতে। 

  

র্তনর বিেতর কী যয বর্িীবরকা লবুকতয় আতে এর্ং র্াঘা যয কী যদতখ িতয় েুরতড় 

পতড়তে, অতনক যিতর্ও োর যকানও হবদস যপলুে না। 
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কেুার র্লতল, আোর র্াঘা র্াঘ যদতখও িয় পায় না। বকন্তু এর অর্স্থাই যখন এেন 

কাবহল হতয় পতড়তে, েখন এটা যর্ি যর্াঝা যাতে যয র্তনর যিেতর বনশ্চয়ই যকানও 

িয়ঙ্কর কাি আতে! 

  

বর্েল দাাঁবড়তয় পতড় র্লতল, ্ুবপ্ুবপ ওখাতন বেতয় আবে একর্ার যদতখ আসর্ বক? 

  

আবে োড়াোবড় ডানবপতট বর্েতলর হাে য্তপ ধতর র্ললুে, েুবে বক পােল হতল বর্েল? 

বর্পদতক যযত্ যডতক আনর্ার যকানও দরকার যনই? 

  

বর্েল র্লতল, আো আপবন যখন োনা করতেন েখন আর যার্ না। 

  

আেরা আর্ার অগ্রসর হলুে। আতিপাতি আরও অতনক যঝাপ-জঙ্গল আর র্ন রতয়তে। 

যকন জাবন না, যসগুতলার পাি বদতয় যযতে-তযতে আোর র্ুকটা যকেন োৎ েযাৎ কতর 

উঠতে লােল! রবে পতদই েতন হতে লােল ওইসর্ র্নজঙ্গতলর োঝখাতন সািাৎ েৃেযু 

যযন আোতদর অতপিায় ওাঁে যপতে র্তস আতে। এক জায়োয় শুনতে যপলেু, র্তনর 

যিেতর আর্ার যসইরকে ধপাস ধপাস কতর িব্দ হতে এর্ং রবে িতব্দর সতঙ্গ সতঙ্গই 

পৃবথর্ীর র্ুক যকাঁতপ-তকাঁতপ উঠতে– র্তনর বিেতর যযন যকানও পর্বেরোে দানর্ আপন 

েতন এধাতর ওধাতর ঘুতর বফতর ্লাতফরা কতর যর্ড়াতে। যার পাতয়র িতব্দই পৃবথর্ী 

কাঁতপ, না জাবন োর আকার বক িয়ানক! একর্ার যস যবদ োনুতরর েন্ধ পায়, োহতল 

আর বক আোতদর রিা আতে? 

  

আরর্য উপনযাতসর বসির্াদ একর্ার এক বদতেযর কর্তল বেতয় পতড়বেল। োবলিার 

সাতহতর্র ভ্ৰেে-কাবহবনতেও বদেয-েুলু্লতকর কথা আতে। েতর্ বক যস সর্ েল্প কাল্পবনক 

নয়, আেরা বক সেযই যকানও বদেযতদর যদতি এতস পতড়বে? বকন্তু এ কথায় আোর েন 

বর্শ্বাস করতে ্াইতল না। বর্েল র্লতল, বর্নয়র্ার্ু, আেরা যো যকউ এখানকার বকেুই 

ব্বন না। যকান বদক বনরাপদ কী কতর আেরা ো জানতে পারর্? 

  

.  
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বর্েতলর কথা সেয। বকন্তু খাবনকিে যিতর্ র্ুঝলুে দবিে বদক অথবাৎ যযবদতক সেুদ্র 

আতে, যসবদকটা যর্ি ফাাঁকা,–যসবদতক জঙ্গল যনই, কাতজই যকানও লকুাতনা বর্পতদরও 

িয় যনই। োর উপতর দবিে-পবশ্চে বদতক খুর্ র্ড় একটা পাহাড়ও রতয়তে। েঙ্গলগ্রতহর 

েতো এখাতনও আেরা ওই পাহাতড়র বিেতর আশ্রয় বনতে পারর্। সকলতক আবে যসই 

কথা র্ললুে। সকতলই আোর রস্তাতর্ রাবজ হল। আেরা েখনই যসই পাহাতড়র বদতক 

অগ্রসর হলেু। 

  

পাবখ যনই, রজাপবে যনই, োনুতরর সাড়া যনই, ্াবরবদতক খাবল র্ন আর পাহাড় আর 

সেুদ্র! আোর েতন হল, আেরা যযন বর্জ্ঞাবনকতদর পৃবথর্ীর যসই র্ালযকাতল বফতর 

এতসবে– যখন োনুতরর নােও যকউ যিাতনবন, যখন পৃবথর্ীতে র্াস করে শুধু রকাি 

বকম্ভুেবকোকার আশ্চযব সর্ জাতনায়ার! 

  

আকাতির বদতক োবকতয় যদখলুে, অতনক-অতনক উাঁ্ুতে একঝাক পাবখ উতড় যাতে। 

োহতল এতদতিও পাবখ আতে। োড়াোবড় আবে সকতলর দৃবটা  যসই বদতক আকরবে 

করলুে। 

  

বর্েল র্লতল, বকন্তু ওগুতলা বক পাবখ? 

  

কেুার র্লতল, ব্ল। 

  

 কেল র্লল, ঈেল।  

  

আবে র্ললুে, বকন্তু ব্ল বক ঈেতলর ডানা যো অে র্ড় হয় না। 

  

রােহবর র্লতল, ওতদর লযাজ কীরকে যদখুন। 

  

োই যো, ওতদর লযাজগুতলা ্েুষ্পদ জীতর্র েতো যয! বক পাবখ ওগুতলা? 

  

িাতলা কতর যদখর্ার আতেই পাবখর ঝক ক্রতে দূতর বেবলতয় যেল। 
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হঠাৎ বপেন যথতক কেল আেবনাদ কতর উঠল। ্ বকতে বফতর যদবখ কেতলর বপতঠর উপতর 

একটা অদ্ভুে আকাতরর জীর্ এতস র্তসতে আর কেল রােপতে যসটাতক বপঠ যথতক যঝতড় 

যফলর্ার য্টা া করতে বকন্তু বকেুতেই পারতে না। 

  

আেরা সকতল বেতল জীর্টাতক যেতর যফললুে। অদু্ভে জীর্? যদখতে েস্ত র্ড় একটা 

ফবড়ংতয়র েতো রায় এক হাে লো! বকন্তু োর েুতখ সাাঁড়াবির েতো দুখানা র্ড় র্ড় 

দাাঁড়া রতয়তে আর োর যদতহর দুই ধাতরও রতয়তে দুখানা কতর ্ারখানা হাে-তদতড়ক 

লো ডানা। 

  

রােহবর র্লতল, ও র্ার্া এ যয যর্াোই ফবড়ং! 

  

 কেতলর বদতক য্তয় যদখলুে োর ঘাতড়র বপেতন বফনবক বদতয় রি েুটতে। 
  

 কেুার হঠাৎ য্াঁব্তয় একবদতক আেুল েুতল র্লতল, যদতখা, যদতখা! 

  

যসই বদতক োকাতেই যদবখ োেপালার বিের যথতক পাতল পাতল যর্াোই ফবড়ং যর্বরতয় 

আসতে। 

  

আবে র্ললুে, পালাও, পালাও। ওরা আোতদর যদখতে যপতল আেরা যকউ র্াাঁ্র্ না। 

  

সর্াই যর্তে যদৌতড়াতে লােলুে–ফবড়ং যদতখ এর আতে োনুর যর্াধহয় আর কখনও 

পালায়বন। 

  

.  

  

যপতটর িার্না 

  

এই যো সেুদ্রেীর! উপতর নীলপতের রং োখাতনা অনন্ত আকাি, নীত্ পৃবথর্ী যদর্ীর 

পরতনর নীলােরীর েতো অনন্ত নীল সায়তরর লীলা! 
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সেুতদ্রর র্ুতকর উপতর র্তস সূতযবর আতলা হাজার হাজার বহরা োবনক বনতয় যযন বেবনবেবন 

যখলতে, আেরা র্তস র্তস খাবনকিে োই যদখতে লােলুে। 

  

বর্েল রথতে কথা কইতল। র্লতল, বর্নয়র্ার্ু, এখন উপায়? 

  

কীতসর উপায়? 

  

আেরা যয পৃবথর্ীতেই এতসবে, োতে আর সতিহ নাই। বকন্তু এ যকান যদি, এখান যথতক 

যকান বদতক, কেদূতর োনুতরর র্সবে আতে, ো আেরা জাবন না। এখাতন থাকাও সম্ভর্ 

নয়, কারে বক যখতয় যর্াঁত্ থাকর্? 

  

আবে র্ললুে, য্টা া করতল র্তনর যিেতর বিকার বেলতে পাতর। বর্েল র্লতল, হা, 

বেলতে পাতর, বকন্তু োও র্িুতকর যটাটা না ফুরাতনা পযবন্ত। 

  

বর্েল, যটাটা ফুতরার্ার আতেই আেরা যয এ-তদি যথতক পালার্ার পথ খুাঁতজ পার্ না, 

এেন েতন করর্ার যকানও কারে যনই। 

  

বকন্তু বিকার যপতলও আেরা রাাঁধর্ কী কতর? আোতদর সতঙ্গ যদিলাই যনই, আগুন 

জ্বালতে পারর্ না। 

  

ো হতল আোতদর কাাঁ্া োংস খাওয়াই অিযাস করতে হতর্। েি বক, যস-ও এক নেুনত্ব! 

  

রােহবর র্লতল, র্ার্ু িয় যনই, আপনাতদর কাাঁ্া োংস যখতে হতর্ না, আবে আপনাতদর 

যরাঁতধ খাওয়ার্। 

  

আবে আশ্চযব হতয় র্ললুে, েুবে যকাথা যথতক আগুন পাতর্? 

  

রােহবর র্লতল, যকন ওই পাহাতড়র পাি বদতয় আসতে আসতে আপনারা বক যদতখনবন 

কে যোট-র্ড় ্কেবক পাথর পতড় রতয়তে। 
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আবে আশ্বস্ত হতয় র্ললুে, যাক োহতল আোতদর একটা র্ড় িার্না দূর হল। ইস্পাতের 

জতনয িার্তে হতর্ না, আোতদর সতঙ্গ যোরােুবর আতে, োই বদতয়ই কাজ ্াবলতয় যনর্। 

  

বর্েল যপতটর উপতর হাে র্ুতলাতে র্ুতলাতে র্লতল, ও বর্নয়র্ার্ু, শুতনই যয আোর বখতদ 

যপতয় যেল। এখন খাই বক? 

  

আবে যহতস র্ললেু, বিকার না যপতল আোতদর হাওয়া যখতয়ই যর্াঁত্ থাকর্ার য্টা া করতে 

হতর্। 

  

কেুার র্লতল, যকন বর্নয়র্ার্ু, খার্ার যো আোতদর সােতন রতয়তে, হাে র্াবড়তয় বনতলই 

হয়! 

  

বর্েল র্লতল, সােতন! যকাথায়? 

  

 কেুার র্লতল, ওই যদতখা! 
  

য্তয় যদখলুে আোতদর সুেতুখ র্াবলর উপতর, অতনকখাবন জায়ো জুতড় হাজার হাজার 

েেব আর রতেযক েতেবর সােতন র্তস রতয়তে এক-একটা লাল রতের কাঁকড়া। 

  

বর্েল েহা উল্লাতস এক লাফ যেতর র্লল, কী আশ্চযব, এেিে আবে যদখতে পাইবন! 

  

আেরা সকতলই কাাঁকড়া ধরতে েুটলেু। বকন্তু খাবনকিে েুটােুবট কতরই র্ুঝলুে, কাজটা 

যোতটই সহজ নয়। োতদর কাতে যযতে না যযতেই োরা বর্দুযতের েতো েতেবর েতধয 

ঢুতক পতড়, বকেুতেই ধরা যদয় না। োরা যকউ আত্মসেপবতে রাবজ নয় যদতখ আেরা 

যিরটা েেব খুাঁতড় োতদর যোটাকেকতক অতনক কতটা  র্বি করলুে। েেব খুাঁড়তে খুাঁড়তে 

কেল হঠাৎ একরাি বডে আবর্ষ্কার করতল। যোট একতিাটা বডে। 

  

আবে সানতি র্ললেু, র্যস আর আোতদর খার্াতরর িার্না যনই। এগুতলা কাবেতের 

বডে। 
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কেল র্লতল, কাবেতের বডে বক োনুতর খায়?  
  

বনশ্চয়ই খায়। দবিে আতেবরকার যকান স্থাতন কাবেতের বডে আর োংসই হতে োনুতরর 

রধান খার্ার। এখাতন যখন কাবেতের বডে পাওয়া যেতে, েখন আজ রাতত্র আেরা 

কাবেেও ধরতে পারর্। 

  

বর্েল র্লতল, োহতল যদখা যাতে িােযতদর্ী এখনও আোতদর উপতর এতকর্াতর বর্েুখ 

হনবন! 

  

কেুার র্লল, আর যো ের সইতে না–আগুন জ্বাল আগুন জ্বাল। 

  

.  

  

সাের-দানতর্র পাল্লায় 

  

পাহাতড়র উপতর এখাতনও একটা গুহা খুাঁতজ বনতে আোতদর যর্বি যদবর লােল না। এ 

গুহাবটর সর্ত্তয় সুবর্ধা এই যয, এর বিেরটা যর্ি লো-্ওড়া হতলও েুখটা এেন যোট 

যয হাোগুবড় না বদতয় বিেতর ঢুকর্ার উপায় যনই। কাতজই আত্মরিার পতি গুহাবট খুর্ই 

উপতযােী। 

  

সেুদ্রেীতর যযখাতন কাবেতের বডে পাওয়া বেতয়বেল, সন্ধযার পর আেরা আর্ার যসইখাতন 

বেতয় একখানা র্ড় পাথতরর আড়াতল লুবকতয় রইলুে কাবেে ধরর্ার জতনয। 

  

দবিে আতেবরকার যযিাতর্ কেপ বিকার করা হয়, আবে যকোতর্ ো পতড়বে। 

কেপতদর স্বিার্ হতে, ডাোয় উতঠ র্াবলর বিেতর বডে পাড়া। রাতত্র দতল দতল োরা 

ডাোয় ওতঠ। স্ত্রীকেপ বডে যপতড় র্াবলর বিের লবুকতয় রাতখ। এক-একটা কেপ 

একসতঙ্গ আবি যথতক একতিা-বর্িটা পযবন্ত বডে পাতড়। োরপর যিার হওয়ার আতেই 

আর্ার োরা জতল বফতর যায়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   ময়নামতীর মায়াকানন  

 16 

www.bengaliebook.com 
 

 

বিকাবরতদর কাজ হতে কেপতদর ধতর উলতট যদওয়া! ো হতল আর োরা পালাতে পাতর 

না। উলতট যদওয়ার সেয় একটু সার্ধান হওয়া দরকার যাতে কাবেতের ডানা র্া েুতখর 

কাতে বিকাবর হাে না পতড়। কেতপর কােড় র্ড় সুতখর নয়, আর োর ডানার আঘােও 

এেন যজারাতলা যয এক আঘাতে োনুতরর পাতয়র হাড় েট কতর যিতে যায়।…এই সর্ 

কথা আবে সর্াইতক র্ুবঝতয় বদতে লােলেু। 

  

আকাতি েখন একফাবল ্াাঁদ যদখা বদতয়তে, বকন্তু োর আতলা এে িীে যয, অন্ধকার 

দূর হতে না। যয িয়ানক র্ন যথতক আেরা পাবলতয় এতসবে অতনক দূতর একটা জোট 

কাতলা োয়ার েতো োতক যদখা যাতে। োর বদতক যের্ার োকাই আোতদর র্ুক অেবন 

দুরুদুরু কতর উতঠ। ও র্তন যয কী আতে িের্ান ো জাতনন! 

  

এেন সেতয় সাদা র্াবলর উপতর একটা কাতলা যরখা যটতন, রকাি একটা কেপ আোতদর 

খুর্ কাতে এতস ্াবরবদতক একপাক ঘুতর এল। 

  

বর্েল োতক েখনই ধরতে যাবেল আবে র্াধা বদতয় ্ুবপ্ুবপ র্ললুে, থাে থাে! ওটা 

হতে কাবেেতদর কেবা। ও আতে এতস ্াবরবদতক েবি যকতট যরতখ যাতে। কেবা বেতয় 

খর্র বদতল পর আর সর্ কাবেে এতস এই েবির যিেতর আড্ডা োড়তর্। োরপর আেরা 

আক্রেে করর্। 

  

রােহবর র্লতল, হযাাঁ, হযাাঁ, ওই যয কাবেে-িায়া বফতর যাতেই যো র্তট। 

  

আর যর্বিিে অতপিা করতে হল না, কাবেেকেবা বফতর যাওয়ার পতরই দতল-দতল যোট 

র্ড় কেপ ডাোর উপতর এতস উঠল। 

  

োরপতরই আোতদর আক্রেে। আেরা যর্তে বেতয় োতদর এক একটাতক ধতর র্াবলর 

উপতর ব্ে কতর যফতল বদলুে। কাজটা অর্িয খুর্ সহজ নয়, কারে োতদর অতনতকই 

ওজতন রায় একেে, বক আরও যর্বি। 
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আেরা রায় যোটা দতিক কেপ র্বি করলুের্াবকগুতলা জতল পাবলতয় যেল। আতেই 

কেকগুতলা শুকতনা লো সংগ্রহ কতর এতনবেলেুর্বিতদর র্াাঁধর্ার জতনয। যসই লো বদতয় 

আেরা েখনই োতদর যর্াঁতধ যফললুে। 

  

বর্েল র্লতল, যাক এখন বকেুবদতনর জতনয আোতদর যপতটর িার্না আর রইল না। 

এইর্াতর এ-তদি যথতক পালার্ার কথা িার্তে হতর্! 

  

বর্েতলর কথা যির হতে না হতেই িীরে এক বর্কট ব্ৎকাতর সেস্ত পৃবথর্ী যযন পবরপূেব 

হতয় যেল! উঃ যেেন উচ্চ ব্ৎকার আবে জীর্তন আর কখনও শুবনবন–যযন হাজারটা বসংহ 

একসতঙ্গ একস্বতর েজবন কতর উঠল। 

  

যস অোনুবরক ব্ৎকাতর আোতদর সেস্ত িরীর এবলতয় পড়ল, যকউ আোতদর আক্রেে 

করতলও েখন আেরা যসখান যথতক এক পা নড়তে পারলুে না। 

  

আর্ার–আর্ার–আর্ার–যসই আকাি-ফাটাতনা েজবন, একর্ার, দুইর্ার, বেনর্ার। 

  

সেুতদ্রর জল যথতক কী ওটা উতঠ আসতে কী ওটা কী ওটা? 

  

অস্পটা  আতলায় োতক িাতলা কতর যর্াঝা যাতে না বকন্তু োর োথা রায় োলোতের 

সোন উাঁ্ু, আর োর যদতহর েুলনায় হাবের যদহও বর্ড়াতলর সােতন যনংবট ইাঁদুতরর েতো 

নেেয। যসই িয়ানক সেুদ্র-দানতর্র য্াখ দুতটা আতলা-আাঁধাবরর েতধয অবনিশবিখার েতো 

জ্বতল জ্বতল উঠতে। 

  

আবে সিতয় র্ললুে, পালাও, পালাও। 

  

বর্েল কাের স্বতর র্লতল, আোর পা-দুতটা যয অসাড় হতয় যেতে, পালার্ার যয উপায় 

যনই। 

  

রােহবর একটা আেবনাদ কতর অজ্ঞান হতয় পতড় যেল। 
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কেুার আর কেল দুই হাতে কান য্তপ র্াবলর উপতর র্তস পড়ল। 

  

আোর দুই য্াখ যযন অন্ধ হতয় যেল। 

  

এখন উপায়? 

  

.  

  

বডটতলাতডাকাস? 

  

জতলর বিের যথতক যসই সৃবটা োড়া জীর্টা যখন রথে োথা েুলতল, েখন োতক েতন 

হল একটা বর্রে যোটা অজের সাতপর েতো। বকন্তু এক েুহূেব পতরই আর্োয়ার েতো 

যদখা যেল োর বর্রাট যদহ। োর ্ারতট পা এর্ং পা-গুতলা োর যদতহর েুলনায় খুর্ 

যোট হতলও রতেযক পা-খানা অন্তে েয-়সাে ফুতটর য্তয় কে উাঁ্ু হতর্ না। 

  

আেরা স্তবম্ভতের েতো দাাঁবড়তয়-দাাঁবড়তয় যদখতে লােলুে যসই সাের-দানর্ ডাোয় উতঠ 

োর রায় পাঁব্ি-বেবরি ফুট লো লযাজ র্ারকেক র্াবলর উপতর আেড়াতল, োরপর হঠাৎ 

বনতজর হাবের য্তয় বিগুে লো, ্ওড়া ও উা্ঁ ু যদতহর উপতর একটা বর্িফুট লো 

অজেতরর েতো েলা িূতনয েুতল আর্ার যেেবন র্াতজর েতো ব্ৎকার করতে লােল। 

যসসেয় োর োথাটা এে উতবব উঠল যয পাতি যকানও বেনোলা র্াবড় থাকতলও োর 

োতদর উপর যথতক যস অনায়াতস বিকার ধরতে পারে। 

  

োর িীরে ব্ৎকাতর রােহবরর েূেবা আপবন েুতট যেল। যস ব্ৎকাতর েৃতের ব্রবনদ্রাও 

যর্াধহয় যিতে যায়। রােহবরর েূেবা যো সাোনয কথা! 

  

ের্ু আেরা যকউ পালাতে পারলেু না–যযন এক অসম্ভর্ দুঃস্বপ্ন যদতখ আেতনেরর েতো 

দাাঁবড়তয় রইলুে। 
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োরপতরই আ্বেতে ব্ৎকার থাবেতয় যসই িীরে জীর্টা ঝপাং কতর আর্ার সেুতদ্রর জতল 

ঝাাঁবপতয় পড়ল–যদখতে-তদখতে যদতহর সেস্তটা আর্ার অদৃিয হতয় যেল, জতলর উপতর 

যজতে রইল শুধু োর অজেতরর েতো োথা এর্ং েলার খাবনকটা। ওই োথা ও েলার 

েলায় যয বক রকাি ও অদু্ভে যদহ আতে োতক েখন যদখতল যকউ ো কল্পনা করতে 

পারে না। 

  

.  

  

এেিতে আোতদর সাড় হল। আবে র্ললেু, জীর্টা যর্াধকবর আোতদর যদখতে পায়বন,–

এইতর্লা পালাই ্তলা। 

  

োরপতরই আেরা সর্াই একসতঙ্গ বেতরর েতো পাহাতড়র বদতক েুট বদলুে–এতকর্াতর 

গুহার সােতন না বেতয় দাাঁড়াতে িরসা করলুে না। বর্েল রুিশ্বাতস র্লতল, বর্নয়র্ার্ু 

এবক যদখলুে। 

  

আবেও োই িার্বে। 

  

রােহবর দুই হাে কপাতল ্াপতড় র্লতল, আর যিতর্ বক হতর্, এখাতন আর আোতদর 

বনস্তার যনই। 

  

কেুার হাাঁপাতে হাাঁপাতে বজজ্ঞাসা করতল, বর্নয়র্ার্ু েঙ্গল োড়া আর যকানও গ্রতহ বক 

জীতর্র র্সবে আতে? 

  

আবে র্ললুে, থাকতেও পাতর। 

  

 আেরা োহতল অনয যকানও গ্রতহ এতস পতড়বে। 

  

 যকন েুবে এ অনুোন করে? 

  

 পৃবথর্ীতে এরকে জীতর্র কথা যকউ কখনও শুতনতে? 
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কেল র্লতল, উঃ! িার্তেও আোর র্ুক বঢপবঢপ করতে। 

  

আবে র্ললুে, আেরা যয পৃবথর্ীতে এতসবে, োতে আর যকানওই সতিহ নাই। এরকে 

সাের-দানতর্র কথা আেরা আর কখনও শুবনবন র্তট, বকন্তু এই বর্পুলা পৃবথর্ীর যকাথায়। 

বক আতে, োনুর োর সর্ রহসয যো জাতন না। েতর্ যয-জীর্টাতক আেরা এখবন যদখলুে, 

এবট বনশ্চয়ই রাগেবেহাবসক জীর্। রাগেবেহাবসক বক জাতনা যো? যয-যুতের ইবেহাস 

পাওয়া যায় না, যসই-যুেতক ইংরাবজতে Prehistoric যুগ বলে। এই Prehistoric কথাবটতক 

র্াংলায় র্তল রাগেবেহাবসক। 

  

বর্েল র্লতল, হযাাঁ, যস-যুতের কথা আবে যকোতর্ পতড়বে। পৃবথর্ীর যসই আবদে যুতে, 

যখন োনুতররও জন্ম হয়বন, েখন জতল, স্থতল, আকাতির নানান অদু্ভে আকাতরর 

জীর্জন্তু বর্্রে করে। েখনকার অতনক জল্র আর স্থল্র জীতর্র আকার বেল 

যোটখাতটা পাহাতড়রই েতো র্ড়। োতদর রকাি রকাি কঙ্কাল এখনও োবট খুাঁড়তল 

পাওয়া যায়। বকন্তু বর্নয়র্ার্ু, যসসর্ জীর্ যো োনুর জন্মার্ার আতেই পৃবথর্ী যথতক 

অদৃিয হতয় যেতে? 

  

আবে র্ললুে, এ কথা যজার কতর র্লা যায় না। পৃবথর্ীতে এখনও এেন অতনক স্থান 

আতে, োনুর যযখানকার কথা বকেুই জাতন না। যসসর্ জায়োয় বক আতে আর বক না 

আতে, যক ো র্লতে পাতর? োতঝ োতঝ ভ্ৰেেকারীতদর র্েবনায় পড়া যায়, পৃবথর্ীর স্থাতন 

স্থাতন যকউ যকউ যসতকতল জাতনায়ারতদর েতো অসম্ভর্ আকাতরর জাতনায়ার স্ব্তি দিবন 

কতরতে। যস কথা অতনতকই বর্শ্বাস কতরন না র্তট, বকন্তু কথাটা যয বেথযা এেন রোেও 

যো যনই। এই যয আেরা আজ একটা অদু্ভে জীর্ যদখলুে, এটাতক যো য্াতখর ভ্ৰে র্তল 

উবড়তয় যদওয়া ্লতর্ না। রাগেবেহাবসক র্া যসতকতল জীর্তদর অতনক কাবহবন আবে 

পতড়বে। যসকাতল বডতলাতডাকাস র্তল এক রকাি জাতনায়ার বেল। আজ যয সাের-

দানর্তক আেরা যদতখবে। োর সতঙ্গ ওই বডতলাতডাকাতসর য্হারা আশ্চযবরকে বেতল 

যায়। বকন্তু আজ অতনক রাে হতয়তে, এসর্ কথা এখন থাক। যিতর্ব্তন্ত এসেতন্ধ আোর 
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যা ধারো পতর ো যোোতদর কাতে জানার্। এখন এতসা, ঘুতের য্টা া কতর যদখা যাক 

যে। 

  

.  

  

আর্ার বর্পদ 

  

পরবদন সকালতর্লায় আেরা িতয় িতয় আর্ার সেুতদ্রর ধাতর যেলুের্বি কেপগুতলাতক 

ধতর আনর্ার জতনয। 

  

যসৌিাতেযর কথা, সাের-দানতর্র আর যকানও উতেি পাওয়া যেল না। যকর্ল যয স্থাতন 

দাাঁবড়তয় যস লাঙ্গুল আস্ফালন কতরবেল যসখানটায় যদখা যেল র্াবলর বিেতর েস্ত একটা 

েেব হতয়তে। যসই েতেবর বিেতর অনায়াতসই দি-র্াতরা জন যলাকতক কর্র যদওয়া যায়। 

যার লযাতজই এে যজার, োর োতয়র যজার যয কে, আেরা ো কল্পনাও করতে পারলেু 

না। 

  

র্াবলর উপতর সাের-দানতর্র রকাি রকাি পাতয়র দােও আোতদর য্াতখ পড়ল। 

  

 হঠাৎ কেল র্তল উঠল, একী! যোতট বেনতট কেপ রতয়তে। অনযগুতলা যেল যকাথায়? 

  

যোতট বেনতট কেপ! যর্ি েতন আতে দিটা কেপ ধতর বেলুে। োরা যয র্াাঁধন খুতল 

সেুতদ্র পালায়বন োতে আর যকানওই সতিহ যনই। কারে োতদর বপতঠর িি যখালগুতলা 

িাোত্ারা অর্স্থায় যসখাতনই েবড়তয় পতড় বেল, যকানও জীর্ এতস যয োতদর োংস 

যখতয় যেতে, এটা র্ুঝতে আোতদর বকেুোত্র বর্লে হল না। 

  

আবে িার্লেু বনশ্চয়ই এ সাের-দানতর্র কীবেব। 

  

বকন্তু বর্েল য্াঁব্তয় র্লতল, বর্নয়র্ার্ু, বর্নয়র্ার্ু যদতখ যান। 
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বর্েতলর কাতে বেতয় দাাঁড়াতেই যস নীত্র বদতক অঙ্গবুল বনতদবি করতল। য্তয় যদখলুে 

র্াবলর উপতর র্ড় র্ড় পাতয়র দাে। 

  

বর্েল র্লতল, যদখতেন, এগুতলা সাের-দানতর্র পাতয়র দাে নয়। 

  

হযাাঁ এ পাতয়র দাে এতকর্াতর অনযরকে। েতর্ এ-ও বনশ্চয় আর একটা বর্রাট যদহ 

দানতর্র পদব্হ্ন কারে রতেযকবট পাতয়র দাে লোয় অন্তে বেনফুতটর য্তয় কে নয়। 

উঃ, না জাবন এ জীর্টার আকার কী রকাি। রবে ্ারতট কতর পাতয়র দাতের োঝখাতন 

আর্ার আর একটা কতর লো-্ওড়া অদ্ভুে দাে রতয়তে! িাতলা কতর যদতখ র্ুঝলেু এটা 

যসই অজানা দানতর্রই বর্পুল লাঙ্গুতলর ব্হ্ন। 

  

বর্েল যসই পাতয়র দাে অনুসরে কতর অগ্রসর হল। রােহবর, কুোর আর কেলতক 

যসখাতনই অতপিা করতে র্তল আবেও বর্েতলর বপেতন-বপেতন ্ললুে। 

  

যযতে-তযতে বর্েল র্লতল, বর্নয়র্ার্ু যার পাতয়র দাে আেরা যদখবে যসই-ই বনশ্চয়। 

কেপগুতলাতক যখতয় যফতলতে। 

  

আোরও োই বর্শ্বাস। 

  

বকন্তু অে র্ড় র্ড় সাে-সােটা কেপ একসতঙ্গ খাওয়া যো যয যস জীতর্র কেব নয়! 

  

ো যো নয়ই। বকন্তু েুবে যকাথায় যাে বর্েল? 

  

জীর্টা যকাথায় থাতক োই যদখতে। যকান বদক যথতক বর্পদ আসর্ার সম্ভার্না যসটা। 

যজতন রাখা িাতলা। 

  

আবে আর বকেু না র্তল বর্েতলর সতঙ্গ-সতঙ্গ যযতে লােলুে। 

  

আেরা রায় এক োইল পথ পার হতয় এলুে! পাতয়র দাতের যরখা েখনও বঠক সোনই 

্তলতে! খাবনক েফাতেই একটা যোটখাতটা র্ন রতয়তে, পাতয়র দাে যেতে যসই বদতকই। 
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আবে র্ললুে, বর্েল, জন্তুটা যয ওই র্তনর যিেতরই থাতক যো যর্ি যর্াঝা যাতে, 

আোতদর আর অগ্রসর হওয়ার দরকার যনই। 

  

বর্েল বক একটা জর্ার্ বদতে বেতয় হঠাৎ যথতে পড়ল, োরপর বর্িয় বর্স্ফাবরে যনতত্র 

একবদতক োবকতয় রইল। 

  

একটু দূতরই হাড়তোড় িাো দ-তয়র েতো একটা োে একলা দাাঁবড়তয় রতয়তে এর্ং োরই 

েলায় র্তস বর্ব্ত্র এক জাতনায়ার োবকতয় আতে আোতদর বদতকই। 

  

য্াতখর সােতন যদখলুে যযন িীরেোর জীর্ন্ত রবেেূবেব! এ জীর্ যযন িের্াতনর সৃবটা র 

র্াইতরকার! োর েুখখানা অতনকটা কবুেতরর েতো, সােতনর পা দুতটা যোট, বপেতনর পা 

দুতটা র্ড়, আর োর যোটাতসাটা লযাজটা যদখতে কাোরুর েতো। 

  

োর যদহ অন্তে বত্রি হাতের য্তয় কে হতর্ না! 

  

হঠাৎ যস লযাজ আর বপেতনর পাতয় ির বদতয় দাাঁবড়তয় উঠল, োরপর বর্কট এক অপাবথবর্ 

ব্ৎকার কতর বঠক কাোরুর েতোই োরতল এক লাফ! অের্ড় যদহ বনতয় যকানও জীর্ 

যয অেন কতর লাফ োরতে পাতর, না যদখতল আবে ো বর্শ্বাস করতে পারেুে না। 

  

বর্েল সিতয় র্তল উঠল, ও যয আোতদর বদতকই আসতে। পালান-পালান! 

  

আেরা দুজতন রােপতে েুটলুে–আর যসই কবুের কাোরুও বঠক যেেবন কতরই িূতনয লাফ 

োরতে োরতে আোতদর অনুসরে করতল। োতঝ-োতঝ োর িীরে ব্ৎকার শুতন আোর 

োতয়র রি যযন জল হতয় যযতে লােল। 

  

.  

  

বর্েতলর র্ীরত্ব 
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আেরা দুজতনই েুটবে, আর েুটবে। 

  

আোতদর বপেতন লাফাতে-লাফাতে আসতে সািাৎ েৃেযুর েতো যসই িয়ানক 

জাতনায়ারটা! 

  

রবে লতিযই যস আোতদর যর্বি কাতে এতস পড়তে। 

  

েুটতে েুটতে য্তয় যদখলুে, োর যসই কবুেতরর েতো রকাি েুখখানা একর্ার খুলতে 

আর একর্ার র্ন্ধ হতে এর্ং োর বিের যথতক যদখা যাতে, লাল টকটতক হলহতল 

একখানা বজি ও দুইসার দাাঁে! অে র্ড় যদতহর পতি োর য্াখ দুতটা খুর্ যোট র্তট, 

বকন্তু বক কুর, বক বনষ্ঠরু যসই য্াতখর দৃবটা ! 

  

হঠাৎ কীতস যহাা্ঁ ট যখতয় আবে ঘুতর পতড় যেলুে। দারুে যন্ত্রোয় আেবনাদ কতর েখনই 

আবে দাাঁবড়তয় উঠলুে র্তট, বকন্তু েুটতে বেতয় আর েুটতে পারলুে না।  

  

বর্েলও দাাঁবড়তয় পতড় র্লতল, ও কী বর্নয়র্ার্ু হল বক? 

  

যােনায় েুখ বর্কবৃে কতর আবে র্ললুে, আবে আর েুটতে পারবে না বর্েল! আোর ডান 

পা েু্তড় এতকর্াতর এবলতয় পতড়তে। 

  

বর্েল সিতয় র্লতল, ো হতল উপায়? 

  

আবে আর্ার বপেতন য্তয় যদখলুে। যসই দানর্টা েখন এতকর্াতর আোতদর কাতে এতস 

পতড়তে, আর কতয়কটা লাফ োরতলই যস এতকর্াতর আোতদর ঘাতড়র উপতর এতস 

পড়তর্। 

  

আবে রাতের আিা জলাঞ্জবল বদতয় র্ললেু, বর্েল, বিেবের পালাও। 

  

বর্েল র্লতল, আপনাতক এখাতন যফতল? এেন কাপুরুর আবে নই। 
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 বর্েল, বর্েল, আোর জতনয েুবে েরতর্ যকন? এখনও সেয় আতে, এখনও পালাও। 

  

বর্েল দৃঢ়স্বতর র্লতল, েরতে হয়তো দুজতনই একসতঙ্গ েরর্, বকন্তু আপনাতক যফতল 

বকেুতেই আবে পালাতে পারর্ না–এই র্তলই যস র্িুক েুতল বফতর দাাঁড়াল। 

  

োর অদু্ভে সাহস ও র্ীরতত্ব েুগ্ধ হতয় আবে র্ললেু, বকন্তু, বর্েল, যোোর ওই সাোনয 

র্িুতকর গুবলতে এের্ড় িীরে জন্তুর যকানও িবে হতর্ না,–এখনও পালাও, নইতল 

আেরা দুজতনই একসতঙ্গ েরর্। 

  

যদখা যাক র্তল যস র্িুতকর লিয বস্থর করতে লােল। 

  

যসই িয়ার্হ কবুের কাোরু োর বপেতনর দুই পা ও লযাতজ ির বদতয় লাতফর পর লাফ 

োরতে োরতে েখনও এবেতয় আসতে। যসই অবে বর্পুল যদতহর উপতর একটা পাহাড় 

যিতে পড়তলও োর যকানও আঘাে লাতে বকনা সতিহ, বর্েতলর এেটুকু র্িুতকর 

গুবলতে োর আর বক অবনটা  হতর্? 

  

এ যাত্রা আর যর্াধহয় রিা যনই–আবে যো েরর্ই, আোর জতনয বর্েলতকও রাে বদতে 

হতর্! 

  

িার্বে, এেন সেতয় বর্েতলর র্িুক েজবন ও অবনিশ উদ্গার করতল। 

  

সতঙ্গ সতঙ্গ দানর্টাও থেতক দাাঁবড়তয় পড়ল। 

  

বর্েল আর্ার র্িুক েুড়তল। 

  

দানর্টা আকাতির বদতক েুখ েুতল র্জ্রনাতদর েতো দুইর্ার েজবন করতল, োরপর 

লাফাতে লাফাতে আর্ার যয-পতথ এতসবেল যসইবদতকই যর্তে পলায়ন করতে লােল। 

  

বর্েল েহা উল্লাতস র্তল উঠল, বর্নয়র্ার্ু, আর আোতদর িয় যনই। 
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আবে হাে র্াবড়তয় োতক র্ুতকর বিেতর যটতন বনতয় র্ললেু, বর্েল, যোোর সাহতসই 

আোতদর রাে রিা হল। 

  

বর্েল র্লতল, বকন্তু দুতটা গুবল যখতয় ওই জাতনায়ারটা যবদ িয় যপতয় না পালাে োহতল 

আেরা যকউই র্াাঁ্েুে না। আপবন বঠক কথাই র্লতেন, র্িুতকর গুবলতে ওর বর্তির 

বকেুই িবে হতর্ না। 

  

আবে র্ললেু, বকন্তু ওতক যদতখ র্ুঝতে পারে বক, ও একাতলর জীর্ নয়। রাগেবেহাবসক 

কাতলর যয যুেতক পবিেরা সরীসৃপ-যুে র্তলন, এর আকার যসই যুতের জীতর্র সতঙ্গ 

অবর্কল বেতল যাতে। বর্েল, আোর দৃঢ় বর্শ্বাস, আেরা পৃবথর্ীর এেন যকানও স্থাতন 

এতস পতড়বে, যযখাতন যকানও অজানা কারতে পৃবথর্ীর যসকাতলর জীর্রা এখনও র্েবোন 

আতে। এ এক অিাবর্ে আবর্ষ্কার! এ সংর্াদ জানতে পারতল সারা পৃবথর্ীতে েহা 

আতিালন যজতে উঠতর্! 

  

বর্েল র্লতল, বকন্তু এই আবর্ষ্কাতরর র্ােবা বনতয় আেরা বক আর্ার সিয জেতে বফতর 

যযতে পারর্? 

  

আবে র্ললুে, আজ যয জীর্টার বর্রুতি েুবে একাই দাাঁড়াতে িরসা করতল, ও জীর্টা 

যবদ হঠাৎ পৃবথর্ীর যকানও িহতর বেতয় হাবজর হয় েতর্ ওর িয়ংকর েূবেব যদতখ িহরশুি 

যলাক বনশ্চয়ই িহর যেতড় পলায়ন করতর্। যোোর েতো র্ীর যখন আোতদর েতধয 

আতে, েখন আেরা এতদি যথতক বর্জয়ীর েতো বফরতে পারর্ না যকন বর্েল?  

  

বর্েল সলজ্জ কতে র্লতল, বর্নয়র্ার্ু আপবন র্ারর্ার ওই কথা েুতল আোতক লজ্জা 

যদতর্ন না। যদবখ আপনার পাতয়র যকানখানটা েু্তক যেতে? 

  

.  

  

েরুড় পাবখ 
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যসবদন গুহায় বফতর এতস যদখলুে, কুোর, কেল আর রােহবর রানেরার আতয়াজতন র্যস্ত 

হতয় আতে। 

  

রােহবর বিতজ োবটর োল বদতয় কেকগুবল যোট-র্ড় পাত্র বেবর কতর যসগুতলাতক পুবড়তয় 

িি কতর বনতয়বেল। উনুন বেবর করতেও যিাতলবন। সেুতদ্রর জল যখন আতে, েখন 

লর্তেরও অিার্ হয়বন। কাতজই অনয যকানও েিলা না থাকতলও এে বর্পতদর পতর 

কেতপর বসি োংস আর বডে আজ যর্াধহয় বনোন্ত েি লােতর্ না!  

  

সবেযই েি লােল না। যর্বি আর বক র্লর্, রােহবরর রানেরা আজ এে িাতলা লােল যয 

আোর েতন হল িহতর বনবশ্চন্ত িাতর্ র্তসও এর য্তয় িাতলা সুস্বাদু খার্ার আর কখনও 

খাইবন। 

  

বদনবেতনক আেরা যকউ আর পাহাড় যথতক নীত্ নােলুে না, যর্বিরিাে সেতয়ই গুহার 

বিের র্তস-র্তস েল্পগুজতর্ আর পরােতিবই কাবটতয় বদলুে। 

  

আজ বর্কাতল আেরা বঠক করলুে, পাহাতড়র সর্ত্তয় উাঁ্ু বিখতর উতঠ যদতখ আসর্, 

যয-তদতি আেরা এতস পতড়বে োর ্াবরবদতকর দৃিয কীরকে যদখতে! 

  

যথাসেতয় উপেযকার বিের বদতয় আেরা পাহাতড়র উপতর উঠতে শুরু করলুে। েখনও 

আোর পাতয়র র্যথা সাতরবন, কাতজই যর্ি কটা  হতে লােল। বকন্তু যস কটা  েুতখ রকাি 

করলুে না। 

  

রায় যদড় ঘণ্টা পতর, উপেযকার েিব যেতড় আেরা পাহাতড়র একটা উাঁ্ু বিখতরর উপতর 

বেতয় দাাঁড়ালাে। 

  

্াবরবদতক য্তয় যদখলুে, সেস্ত যদিটা আোতদর পাতয়র েলায় বঠক যযন বরবলফ েযাতপর 

েতো পতড় রতয়তে। 
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সর্বরথেই একবট সেয আোতদর য্াতখর সােতন যজতে উঠল। আেরা যযখাতন এতস 

পতড়বে, যসবট একবট িীপ। কারে পূর্ব, পবশ্চে, উত্তর ও দবিে,–আোতদর সর্ বদতকই 

আকাতির সীোতরখা পযবন্ত অনন্ত সােতরর নীল জল যখলা করতে! 

  

িীতপর রায় পূর্ববদতক যসই বর্িাল ও বনবর্ড় র্ন–যযখাতন এতস আেরা রথতে অর্েীেব 

হতয়বেলুে। আেরা যর্ি র্ুঝলুে, িীতপর সেস্ত বর্িীবরকা ওই বনবর্ড় অরতেযর বিেতরই 

লকুাতনা আতে, বকন্তু এখান যথতক োর সুির িযােলো োড়া আর বকেুই আোতদর 

নজতর পড়ল না। 

  

অরতেযর একপাতি েস্ত একটা হ্রদ। োর েীতর েীতর নানাজােীয় পাবখ বর্্রে করতে। 

দূর যথতক যসগুতলা বক পাবখ, ো বকন্তু যর্াঝা যেল না। 

  

বর্েল উৎসাহিতর র্লতল, কালতকই আবে র্িুক বনতয় ওখাতন বেতয় দু-একটা পাবখ 

বিকার কতর আনর্। 

  

কেুার যহাঁট হতয় নীত্র বদতক োবকতয় সবর্িতয় র্লতল, যদতখা যদতখা, এখাতন আর্ার বক 

একটা বর্টতকল জীর্ র্তস আতে! 

  

পাহাতড়র ধাতর বেতয় যদবখ, আোতদর বঠক নীত্ই ্ারতট অদু্ভে আকাতরর জীর্ পাথতরর 

েূবেবর েতো বনথর হতয় ্ুপ কতর পািাপাবি র্তস আতে। োতদর োতয়র রং ধূসর, 

য্াখগুতলা িাঁটার েতো যোল যোল, রির্েব। োতদর আকার রায় পাাঁ্ েয় ফটু লো এর্ং 

োতদর যদতহর দুপাতি দুখানা কতর ডানা ও েলার বদতক একটা দবড়র েতো লযাজ 

ঝুলতে! েুখ যদখতল োতদর পাবখ র্তলই েতন হয় র্তট, বকন্তু কারুর োতয়ই পালতকর 

ব্হ্নোত্র যনই। োতদর যদখতে এেন র্ীিৎস যয, আোর র্ুতকর কােটা থরথর কতর যকাঁতপ 

উঠল।  

  

হঠাৎ োরাও আোতদর যদখতে যপতল। বর্শ্রী এক ব্ৎকার কতর োরা েখনই ডানা েবড়তয় 

উড়তে শুরু করতল। োতদর দুই ডানার বর্স্তার অন্তে পতনতরা হাতের কে হতর্ না–  
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আোর েতন হতে লােল, যযন এক-একটা ্েুষ্পদ রকাি জন্তু ্ার পাতয় ডানা যর্াঁতধ িূতনয 

উড়তে। োতদর দীঘব ্ঞ্চর বিের যথতক ধারাতলা ও র্ড ়র্ড় দাাঁতের সাবরও আেরা স্পটা  

যদখতে যপলুে। 

  

রােহবর র্তল উঠল, এ বক েরুড় পাবখ? 

  

রােহবরর নাে যদওয়ার িবি আতে র্তট! এই বকম্ভুেবকোকার উড়ন্ত জীর্গুতলাতক সেয 

সেযই অতনকটা েরুতড়র েতোই যদখাবেল। 

  

রথেটা োরা আোতদর োথার উপর ্ ক্র বদতয় একর্ার ঘুতর যেল,–োরপর হঠাৎ োতদর 

একটা বেতরর েতো নীত্র বদতক ঝাাঁপ বদতল। 

  

আেরা সার্ধান হওয়ার আতেই যস হুস কতর বর্েতলর ঘাতড়র উপতর এতস পড়ল এর্ং 

সতঙ্গ সতঙ্গ োর রকাি ডানা ও যদতহর ধাক্কায় বর্েল পাহাতড়র একবদতক বঠকতর ব্ে। 

হতয় পতড় যেল। 

  

কাতেই কুোর বেল, যস োর র্িুতকর কুাঁতদা বদতয় যসই জীর্টার োতয়র উপতর এক ঘা 

র্বসতয় বদতল। জন্তুটা ককবি ব্ৎকাতর ্াবরবদক কাাঁপতয় যসই েুহূতেব বফতর োতক আক্রেে 

করতল, কেুার আর্ার োতক োরর্ার জতনয র্িুক েুলতল, যস বকন্তু োর আতেই কেুাতরর 

একখানা হাে কােতড় ধরতল এর্ং য্াতখর পলক না যফলতেই কেুারতক োবট যথতক যটতন 

েুতল িূতনযর বদতক উঠল। 

  

এে িীঘ্র র্যাপারটা ঘটল যয, আেরা সাহাযয করর্ার জতনয একখানা হাে পযবন্ত যোলর্ার 

সেয় যপলুে না। 

  

কেুার আেবনাদ কতর উঠল, র্াাঁ্াও, আোতক র্াাঁ্াও! 

  

.  
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উড়ন্ত সরীসৃপ 

  

বঠক আোর েুখ বদতয়ই কুোতরর যদহটা িূতনয উতঠ যযতে লােল! 

  

কেুার আর্ার আেবস্বতর ব্ৎকার করতল, র্াাঁ্াও, র্াাঁ্াও! 

  

আোর বর্িতয়র ্েকটা যিতে যেল। েখনও কুোতরর যদহ নাোতলর র্াইতর বেতয় 

পতড়বন সােতনর বদতক একলাতফ এবেতয় হাে র্াড়াতেই আবে কেুাতরর পা দুতটা েুতঠার 

বিেতর যপলুে এর্ং রােপতে োই ধতর টানতে লােলেু। 

  

বকন্তু এই েরুড় পাবখর োতয় বক িয়ানক যজার! যস কেুাতরর সতঙ্গ আোতকও রায় উপতর 

যটতন যোলর্ার উপক্রে করতল িাতেয আবে র্াে হাতে পাহাতড়র একটা োতের ডাল 

য্তপ ধতর আর ডান হাতে কুোতরর পা ধতর যদতহর সেস্ত িবি এক কতর টানতে 

লােলুে, নইতল আোতকও কে েুিবকতল পড়তে হে না। 

  

এবদতক আর্ার বর্পতদর উপর নেুন বর্পদ! আবে যখন কেুারতক আর বনতজতক বনতয় 

এেবন বর্ব্রে হতয় আবে, েখন আর একটা েরুড় পাবখ হঠাৎ বেতরর েতো আোর উপতর 

যোাঁ যেতর পড়ল। যস োর রকাি ডানা বদতয় আোতক এেন র্ি এক ঝাাঁপটা োরতল যয, 

কেুাতরর পা যো আোর হাে যথতক ফসতক যেল র্তটই, োর উপতর আবে বনতজও দুই 

য্াতখ সতরবফুল যদতখ বেন-্ার হাে দূতর বেটতক বেতয় পড়লুে। 

  

যসই সতঙ্গই গুডুে কতর র্িুতকর আওয়াজ হল। 

  

োড়াোবড় উতঠ র্তস যদবখ খাবনক েফাতেই একটা েরুড় পাবখ দুই ডানা েবড়তয় 

পাহাতড়র উপতর বনতশ্চটা  হতয় পতড় আতে এর্ং োর পাতিই রতয়তে কুোতরর যদহ। যস 

যদহ েড়ার েতো বস্থর। 

  

বর্েল আর রােহবর োড়াোবড় কেুাতরর কাতে েুতট যেল। বর্েল োতক পরীিা কতর 

র্লতল, না, যকানও িয় যনই। যকর্ল অজ্ঞান হতয় যেতে। 
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োথার উপতর োবকতয় যদখলুে, র্াবক বেনতট েরুড় পাবখ েখনও িূতনয ্ক্র বদতয ়

আোতদর কাতে কাতেই ঘুরতে বফরতে। 

  

কেুাতরর র্িুকটা আোর সােতনই পতড়বেল আবে েখবন যসটা েুতল বনতয় লিয বস্থর 

কতর যঘাড়া বটপলুে। লিয র্যথব হল না! আর একটা পাবখ ঘুরতে ঘুরতে নীত্ পতড় 

পাহাতড়র বিের যকাথায় অদৃিয হতয় যেল। র্াবক পাবখ দুতটা িয় যপতয় বর্শ্রী ব্ৎকার 

করতে করতে ক্রতেই উপতর উতঠ যযতে লােল। 

  

খাবনক পতরই কেুাতরর জ্ঞান হল। েরুড় পাবখর কােতড় োর র্াে হােখানা িেবর্িে 

হতয় বেতয়বেল, এোড়া োর আর বর্তির বকেু অবনটা  হয়বন। 

  

বর্েল েরা েরুড় পাবখটার বদতক অতনকিে ধতর অপলক য্াতখ োবকতয় যথতক র্লতল, 

কী আশ্চযব জীর্! 

  

আশ্চযব জীর্টা! অবে র্ড় দুঃস্বতপ্নও এেন বকম্ভুেবকোকার য্হারা যদখা যায় না! 

  

কেুার র্লতল, এটা বক জীর্ বর্নয়র্ার্ু? এর ডানা আতে র্তট, বকন্তু যদতহর আর যকানও 

জায়োই পাবখর েতো নয়! এর ্ ঞ্চতে কে র্ড় র্ড় দাাঁে যদখুন। যদহটা বেরবেবটর েতো, 

যার োতয়র যকাথাও পালতকর ব্হ্নোত্র যনই। 

  

বর্েল র্লতল, আকাতরও এ জীর্গুতলা রায় োনুতরর েতোই র্ড় আর ডানা দুখানা রায় 

পতনতরা হাে লো। বসিাতদর েতল্প রকপাবখর কথা পতড়বে, যস-ও োনুরতক যোাঁ যেতর 

বনতয় যযতে পারে। এটা রকপাবখ নয় যো? 

  

আবে র্ললুে, না। আসতল এটা পাবখই নয়। এতদর উপতর দুখানা হাে আর নীত্ দুখানা 

পা আতে। রতেযক হাতে ্ ারবট কতর আেুল। ্েুথব আেুলটা লো হতয় যেতে, আর োতেই 

জাতলর েতো ডানাখানা ঝুলতে। পাবখর ডানার েড়ন এরকে হয় না! 
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কেুার র্লতল, পাবখ নয় যো এটা বক? 

  

আবে র্ললুে, উড়ন্ত সরীসৃপ! এ-ও একরকে যসতকতল জীর্। পবিতেরা এর নাে 

বদতয়তেন Pterodactyl। বকন্তু আেরা এতক েরুড় পাবখ র্তলই ডাকর্। 

  

যসইবদন সতন্ধতর্লাতেই কেুাতরর কম্প বদতয় জ্বর এল। েরুড় পাবখর দাাঁতে বনশ্চয়ই 

যকানওরকে বর্র আতে। োর হােখানাও বর্রে ফুতল উঠল। এতক এই অজানা যদি, 

োই সতঙ্গ যকানও ঔরধ যনই, কাতজই কেুাতরর জতনয রথেটা আোতদর েতন র্ড় িার্না 

হল।  

  

যা যহাক, রায় বদন পতনতরা িুতে কুোর যস যাত্রা রাতে-রাতে যর্াঁত্ যেল, আেরাও 

আস্ববস্তর বনশ্বাস যফতল র্াাঁ্লেু। 

  

.  

  

ডাইনসতরর পাল 

  

গুহার র্াইতর একখানা পাথতরর উপতর আবে আর বর্েল ্ুপ কতর র্তসবেলুে। 

  

সন্ধযা হয় হয়। পবশ্চতের যেতঘ যেতঘ থতর থতর আবর্র সাবজতয় সূযবতদর্ আজতকর েতো 

েুবট বনতয়তেন এর্ং যসই রবেন যেঘগুবলর োয়া সেুতদ্রর নীলপতটর উপতর যদখাবেল যযন 

বঠক জলেবর্র েতো। 

  

্াবরবদতকর স্তব্ধোর বিেতর আোর েন আজ যকেন যকেন করতে লােল। যকাথায় 

আোতদর িযােলা র্াংলাতদি, আর যকাথায় আেরা পতড় আবে। এেন িান্ত সন্ধযার সেতয় 

র্াংলাতদতির পবল্লতে-পবল্লতে কে িতের সাড়া যজতে উতঠতে, র্ধূরা েুলসীেলায় রদীপ 

বদতয় িবিিতর রোে করতে, যেতলর দল ঠাকুরঘতর বিড় কতর আরবের কাঁসর র্াজার্ার 

জতনয পরস্পতরর সতঙ্গ কাড়াকাবড় লাবেতয় বদতয়তে!  
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এেন সেতয় বর্েল হঠাৎ বজজ্ঞাসা করতল, বর্নয়র্ার্ু একটা কথা যিতর্ যদতখতেন বক? 

  

আোর ব্ন্তাতরাতে র্াধা পড়ল। েুখ বফবরতয় বজজ্ঞাসা করলেু, বক বর্েল? 

  

কাবেতের বডে আর োংস দুই-ই ফুবরতয় যেতে। এর্ার বক যখতয় আেরা র্াাঁ্র্? 

  

 আর্ার কাবেে ধরতে হতর্। 

  

বর্েল খাবনকিে পূর্ববদতক োবকতয় রইল। যসখানকার বনবর্ড় অরেয েখনও অস্পটা  িাতর্ 

যদখা যাবেল। 

  

বর্েল আেুল বদতয় যসই বদকটা যদবখতয় র্লতল, োর য্তয় ওই বদতক ্লুন। 

  

যকন? 

  

ওখাতন যকানও নেুন বিকার যেতল বকনা যদখা যাক। যরাজ যরাজ কাবেতের োংস আর 

িাতলা লাতে না। যসবদন পাহাতড় উতঠ যদতখবেতলন যো, ওই র্তনর পাতি েস্ত একটা হ্রদ 

আতে? ওই হ্রতদর আতিপাতি বনশ্চয়ই নেুন যকানও বিকাতরর সন্ধান পাওয়া যাতর্। 

  

সতঙ্গ সতঙ্গ নেুন যকানও বর্পতদরও সন্ধান বেলতে পাতর! 

  

বর্নয়র্ার্ু, বর্পদ এ-িীতপর যকাথায় যনই? কাবেে ধরতে যেতলও যো আর্ার সাের 

দানতর্র সতঙ্গ যদখা হওয়ার সম্ভার্না আতে। বর্তির, এ-িীতপর যকাথায় বক আতে না 

আতে, যসটা আোতদর যজতন যনওয়া দরকার। নইতল এখাতন আোতদর যর্াঁত্ থাকা সহজ 

হতর্ না! 

  

বর্েতলর কথা যুবিসঙ্গে র্তট! কাতজই আবে সায় বদতয় র্ললুে, আো বর্েল, যোোর 

রস্তাতর্ আবে রাবজ! 
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পরবদন সূযব ওঠর্ার আতেই আবে, বর্েল আর রােহবর গুহার বিের যথতক যর্বরতয় 

পড়লুে। কুোর েখনও িাতলা কতর যসতর ওতঠবন র্তল োতক কেতলর েত্ত্বার্ধাতন 

গুহাতেই যরতখ যেলুে। র্াঘা আোতদর সতঙ্গ সতঙ্গই ্লল। কেুাতরর র্িুকটা বনলুে 

আবে। 

  

সেুতদ্রর জতল স্নান কতর যিাতরর ঠান্ডা হাওয়া যসই বনস্তব্ধ োতঠর বিের বদতয় র্তয় 

যাবেল, যস হাওয়া আোর র্ড়ই বেবটা  লােল। খাবনক পতরই সুদূতরর সর্ুজ র্তনর োথায় 

স্বেবীয় েুকতুটর েতো সূতযবর েুখ যজতে উঠল। 

  

রােহবর র্লতল, যখাকার্ার্ু, েুবে বক আর্ার ওই োয়নােেীর োয়াকানতন যযতে ্াও? 

  

 বর্েল যহতস র্লতল, যবদ যাই, োহতল বক হতর্ রােহবর? 

  

রােহবর োথা নাড়তে নাড়তে র্লতল, এর্াতর ওখাতন যেতল েুবে আর রাতে র্াাঁ্তর্ না। 

  

যকন রােহবর, েুবে থাকতে আোতক রাতে োতর যক? 

  

আবে যর্াঁত্ থাকতল েতর্ যো যোোতক র্াাঁ্ার্? ও র্তন ঢকুতল আেরা যকউ আর জযান্ত 

বফরর্ না। 

  

িয় যনই রােহবর আজ আেরা র্তনর যিেতর আর ঢুকর্ না। র্তনর পাতি একটা হ্রদ 

আতে, আেরা যসইখাতনই যাবে। 

  

এেবন নানা কথা কইতে খাবনক দূর এবেতয় যযতেই যদখলুে হ্রতদর জল সূতযবর বকরতে 

ইস্পাতের েতো ্ক্ক কতর উঠতে! 

  

আর বকেু দূর অগ্রসর হতয়ই র্ুঝলুে, যসই হ্রতদর আকার বক বর্পুল! োর এপার যথতক 

ওপাতরর বর্স্তার অন্তে কতয়ক োইতলর কে হতর্ না। োর জতলর বিেতর োতঝ োতঝ 
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কেকগুতলা যোট-র্ড় পাহাড় োথা েুতল দাাঁবড়তয় আতে এর্ং যসই পাহাড়গুতলার উপতর 

সাদা সাদা পাবখর েতো বক যযন ঘুতর বফতর যর্ড়াতে আর জতল ঝাাঁপ বদতয় পড়তে। 

  

োরপর আেরা যখন এতকর্াতর হ্রতদর ধাতর বেতয় পড়লুে েখন যদখা যেল, যসগুতলা 

হাাঁস োড়া আর বকেুই নয়! 

  

বর্েল আশ্চযব হতয় র্লতল, বকন্তু এ বক রকে হাাঁস? এতদর একটারও যয ডানা যনই। 

  

আবে র্ললেু, বর্েল, এ-িীতপর যকানও জীর্ যদতখই েুবে আর আশ্চযব যহাতয়া না! কারে 

যোোতক আতেই র্তলবে যয এ হতে যসতকতল জীতর্র রাজয। 

  

যসতকতল হাাঁতসর বক ডানা বেল না? 

  

না। দরকার হয়বন র্তল যসতকতল হাাঁতসর ডানা েজায়বন। রকবৃের স্বািাবর্ক বনয়েই হতে 

এই, দরকার না থাকতল যকানও বকেুই সৃবটা  হয় না। বর্তির, রকৃবের পরীিা কাযব েখনও 

িাতলা কতর জতে উতঠবন, যকানও জীতর্র বক আর্িযক আর বক অনার্িযক রকবৃে োও 

েখনও ো বনবশ্চেরূতপ র্ুঝতে পাতরবন, োই যসতকতল জীর্জন্তুতদর যদতহ অতনক র্াহুলয, 

আর্ার অতনক অিার্ আর অপেূবোও যথতক বেতয়বেল। এই, োনুতরর কথা ধতরা না যকন। 

যসতকতল োনুরতদর েবস্তষ্ক, য্াখ, েুখ, নাক, দাাঁে, ঘাড়, র্ুক, হাে, পা–বকেুই এতকতল 

োনুরতদর েতো বেল না, যসকাতল–  

  

হঠাৎ আোর কথায় র্াধা বদতয় র্াঘার েজবতনর সতঙ্গ রােহবর য্াঁব্তয় উঠল–ও বক 

  

বফতর যদবখ, খাবনক েফাতে েবহতরর য্তয়ও উাঁ্ু একটা জীর্ দাাঁবড়তয় দাাঁবড়তয় আোতদর 

লি করতে। 

  

আবে র্তল উঠলেু–এতেতলাডে, এতেতলাডে! 

  

বর্েল র্লতল, এতেতলাড়ে! যস আর্ার বক? 
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যসতকতল দানর্-িূকর! 

  

বর্েল েখনই র্িুক েুড়তল এর্ং পর েুহূতেবই িূকরটা োবটর উপতর লুবটতয় পড়ল। 

  

আেরা সর্াই োর বদতক যদৌতড় যেলুে। বকন্তু িূকরটা েতরবন, আহে হতয়বেল োত্র। 

কারে আেরা োর কাতে যাওয়ার আতেই যস আর্ার দাাঁবড়তয় উতঠ োড়াোবড় সােতনর 

জঙ্গতলর বদতক েুটল। 

  

সর্ আতে র্াঘা, োরপর বর্েল, োরপর আবে আর রােহবর–এইিাতর্ আেরা শুকরটার 

বপেতন েুটতে লােলেু। বকন্তু অল্পিে পতরই িূকরটা র্তনর বিেতর অদৃিয হতয় যেল। 

  

রােহবর য্াঁব্তয় র্লতল, র্তনর যিেতর ঢুতকা না যথাকার্ার্ু, র্তনর যিেতর ঢুতকা না। 

  

বকন্তু বর্েতলর োথায় েখন বিকাবরর যোাঁ য্তপতে বসযবদর্য জ্ঞান হাবরতয় যসই বনবর্ড় 

অরতেযর েতধয যস রতর্ি করতল। কাতজই োর বপেতন যাওয়া োড়া আোতদরও আর 

উপায়ান্তর রইল না। 

  

র্ন যখন ক্রতে অেযন্ত ঘন হতয় উঠল, েখন আবেও র্লতে র্াধয হলুে, বর্েল আর নয়, 

এইর্াতর আোতদর যফরা উব্ে। 

  

বর্েল র্লতল, এই যয শুতয়াতরর রতির দাে এখনও যদখা যাতে। 

  

এেবন কতর ঘণ্টা দুতয়ক েুটােুবটর পর রতির দােও আর পাওয়া যেল না। বর্েল হোি 

িাতর্ একটা োতের েলায় র্তস পড়ল। আেরাও বর্রে হাাঁবপতয় পতড়বেলেু, যসখাতনই 

এক-একটা োতের গুাঁবড়তে যঠস বদতয় বর্শ্রাে করতে লােলেু। 

  

রায় আধ ঘণ্টা বর্শ্রাতের পর আবে দাাঁবড়তয় উতঠ র্ললেু, ্তলা, এইর্াতর যফরা যাক। 

  

 বর্েল একটা দীঘবশ্বাস যফতল র্লতল, কাতজই। 
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খাবনকদূর অগ্রসর হতয় র্ুঝলুে, আেরা িুল পথ ধতর ্তলবে। যসবদতক যথতক বফতর এতস 

আর্ার অনয পথ ধরলেু, বকন্তু ের্ু র্ন যথতক যর্রুর্ার পথ খুাঁতজ যপলুে না।  

  

েখন যর্লা দুপুর হতর্। আেরা যযখাতন দাাঁবড়তয় আবে যসখাতন উপতর নীত্, ্ারপাতি 

এেন বর্রে জঙ্গল আর োেপালা যয, দুপুতরর সূযবাতলাকও যস র্তনর বিেতর ঢুকতে 

সাহস কতরবন! 

  

আবে দতে বেতয় র্ললুে, বর্েল আেরা পথ হাবরতয়বে। 

  

বর্েল র্লতল, পথ আোতদর খুাঁতজ র্ার করতেই হতর্। এইবদতক আসুন। 

  

বর্েতলর বপেতন বপেতন আর্ার ্ললুে। বকন্তু বেবনট কতয়ক পতরই হঠাৎ ্েতক বর্েল 

থেতক দাাঁবড়তয় পড়ল। 

  

আবে শুতধালুে, কী হল বর্েল, হঠাৎ দাাঁড়াতল যকন? 

  

 যকানও জর্ার্ না বদতয়, বর্েল শুধু হাে েুতল ইিারায় র্লতল, ্ুপ। 
  

আবে পা বটতপ এবেতয় বেতয় যা যদখলুে, োতে আোর পাদুতটা যযন অসাড় হতয় োবটর 

বিেতর র্তস যেল! যেেন অিাবর্ে দৃিয জীর্তন আর কখনও আবে যদবখবন!  

  

পতথর পাতিই জঙ্গতলর বিের যথতক খাবনকটা যিালা জবে যদখা যাতে, যসই জবের 

বিেতর দতল দতল িীরে দিবন জীর্ বর্্রে করতে োতদর অবধকাংিই োথায় রায় রাট 

সত্তর ফুট–অথবাৎ োলোতের সোন উাঁ্ু। 

  

যসবদন যয কবুের কাোরু আোতদর োড়া কতরবেল, এ জাতনায়ারগুতলাতক যদখতে রায় 

োরই েতো; েফাে খাবল এই যয, এগুতলা লো ্ওড়ায় োর য্তয়ও রায় দুগুন র্ড়। 

  

আবে োড়াোবড় গুতে যদখলুে, দতলর বিেতর রায় নব্বইটা জাতনায়ার রতয়তে। যকান 

যকানটা লযাজ ও বপেতনর দুই পাতয় ির বদতয় দাাঁবড়তয়, েস্ত উাঁ্ু োতের আেডাল সােতনর 
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দুই পা র্া হাে বদতয় যিতে বনতয় ্র্বে করতে। যকানও যকানওটা কাোরুর েতো লাবফতয় 

এবদতক ওবদতক যাতে আসতে। আর্ার যকান যকানওটা ্ুপ কতর র্তস আতে। কেকগুতলা 

অতপিাকেৃ যোট জীর্ পরস্পতরর সতঙ্গ যখলা করতে বনশ্চয়ই যসগুতলা র্াচ্চা। বকন্তু র্াচ্চা 

হতলও োথায় োরা রায় হাবের েতো উাঁ্ু। 

  

আবে ্ুবপ্ুবপ র্ললেু, বর্েল, এগুতলা ডাইনসর। 

  

বর্েল র্লতল, র্ন যথতক যর্রুতে যেতল এতদর সেুখ বদতয় যযতে হয়, এখন উপায় 

  

যেিে না এরা বর্দায় হয়, েেিে আোতদর র্তনর যিেতরই র্তস থাকতে হতর্। ো 

োড়া আর যকানও উপায় যো যদবখ না। 

  

র্াঘা এেিে িতয় যর্ার্া হতয় যপতটর েলায় লযাজ গুবটতয় জীর্গুতলাতক যদখবেল– হঠাৎ 

র্তনর বিের বদতক বফতর যোাঁ যোাঁ কতর উঠল। আেরাও বপেন বফতর যদখলুে র্তনর 

অন্ধকাতরর বিের যথতক র্ড় র্ড় োে দুবলতয় আর একটা রকাি বক জাতনায়ার আোতদর 

বদতকই এবেতয় আসতে। 

  

রােহবর েড়ার েতো ফযাকাতি েুতখ র্লতল, যখাকার্ার্ু, এর্ার আর আোতদর রিা যনই। 

  

 সেয কথা র্তনর বিেতর আর র্াইতর দু-বদতকই সািাৎ েৃেযু আোতদর য্াতখর সােতন 

বর্রাজ করতে, পালার্ার যকানও পথই আর যিালা যনই। এর্াতর র্িুতকর সাহাতযযও 

আত্মরিা। করতে পারর্ না, কারে র্িুতকর িতব্দ সেস্ত জীর্গুতলাই যখতপ বেতয় 

একসতঙ্গ আোতদর আক্রেে করতে পাতর। 

  

হোি হতয় েরতের অতপিায় আেরা বেনজতন দাাঁবড়তয় রইলুে পাথতরর েূবেবর েতো। 

  

.  

  

অরতেযর বর্িীবরকা 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   ময়নামতীর মায়াকানন  

 39 

www.bengaliebook.com 
 

 

র্তনর বিের যথতক যয িব্দটা আসবেল, হঠাৎ ো যথতে যেল। োরপর খাবনকিে আর 

যকানও সাড়া যনই। 

  

আেরা েখনও যেেবন আড়টা  হতয়ই দাাঁবড়তয় রইলুে রাতের আিা যেতড় বদতয়। 

  

রােহবর হঠাৎ আোর ো বটপতল। োর বদতক বফরতেই যস র্তনর উপর পাতন অঙ্গুবল 

বনতদবি করতল। 

  

োথা েুতল যা যদখলুে, োতে আোর যদতহর রি যযন জল হতয় যেল।  

  

আোতদর কাে যথতক োত্র হাে-পতনতরা েফাতেই র্তনর ফাাঁতক একখানা িয়ঙ্কর বর্শ্রী 

এর্ং রকাি েুখ যজতে আতে। 

  

আেরা বেনজতনই আতস্ত আতস্ত যসইখাতন গুাঁবড় যেতর র্তস পড়লেু। 

  

বর্েল ্ুবপ্ুবপ র্লতল, আর্ার যসই কুবের কাোরু। 

  

 রােহবর র্লতল, বকন্তু ও আোতদর বদতক যো োবকতয় যনই। 

  

হযাাঁ, যস োবকতয় আতে র্তনর র্াইতরর বদতক। 

  

বর্েল র্লতল, ডাইনসতরর বদতক য্তয় আতে আোতদর যদখতে পায়বন। 

  

ডাইনসরগুতলা েখনও বনবশ্চন্ত েতন োতঠর বিেতর বর্্রে করবেল। 

  

যসই িীরে েুখখানা আর্ার োতের আড়াতল অদৃিয হতয় যেল। বকন্তু োরপতরই যদখলুে, 

োর বর্রাট যদহ গুাঁবড় যেতর জঙ্গতলর বিের যথতক ধীতর ধীতর যর্বরতয় আসতে। 

  

কী যয োর অবিরায় বকেুই র্ুঝতে না যপতর েতন-েতন আেরা িের্ানতক ডাকতে 

লােলুে। 
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বকন্তু একটু পতরই োর অবিরায় যর্ি যর্াঝা যেল। যস যেেবন সন্তপবতে র্ুতক যহাঁতট র্ন 

যথতক যর্বরতয় োতঠর বিের বেতয় পড়ল, োরপর ডাইনসতরর দতলর বদতক আতস্ত আতস্ত 

অগ্রসর হতে লােল। 

  

আবে স্ববস্তর বনশ্বাস যফতল র্ললুে, বর্েল, এখনই আেরা যসতকতল বর্তয়াোন্ত নাটতকর 

একটা আধুবনক অবিনয় যদখতে পার্। এই কবুের কাোরু যাতে ওই ডাইনসরতদর 

আক্রেে। করতে! 

  

বর্েল আশ্চযব স্বতর র্লতল, ডাইনসরতদর আক্রেে করতে! বকন্তু কুবের কাোরু পারতর্ 

যকন? এতক ডাইনসররা আকাতর ওর য্তয় দু-গুন র্ড়, োর ওপতর গুেবেতেও োরা 

নব্বইটার কে নয়! 

  

আবে র্ললুে, র্াতঘর য্তয় যঘাড়া র্া বজরাফ যো যঢর র্ড ়বকন্তু যঘাড়া র্া বজরাতফর দতল 

যবদ র্াঘ পতড়, োহতল োতদর বক অর্স্থা হয় জাতনা যো? কবুের-কাোরু োংসািী আর 

বহংর, বনরাবেরিি ডাইনসতরর য্তয় আকাতর যোট হতলও োর োতয়র যজারও যঢর 

যর্বি। 

  

রােহবর উৎসাবহে কতে র্লতল, যদখুন, যদখুন! 

  

য্তয় যদখলুে কবুের কাোরুটা েখন ডাইনসরতদর খুর্ কাতে বেতয় পতড়তে। হঠাৎ 

ডাইনসররাও োতক যদখতে যপতল এর্ং পর েুহূতেবই আেবনাতদ সারা র্ন কাাঁপতয় লাফাতে 

লাফাতে যর্তে বপেতে লােল। কবুের কাোরুও িীরে এক েজবন কতর োতদর পশ্চাৎ 

অনুসরে করতল এর্ং যদখতে-তদখতে একটা ডাইনসরতক ধতর যফলতল। 

  

োরপর যয িয়ার্হ দৃতিযর অবিনয় হল ো আর র্েবনীয় নয়। োনুতরর য্াখ এেন দৃিয 

যর্াধহয় আর কখনও যদতখবন। ডাইনসরটা যবদও আকাতর অতনক র্ড় ের্ু কুবের 

কাোরুটা েস্ত এক লাফ যেতর বর্রে বর্ক্রতে োর েলার েলাটা কােতড় ধতর োতক 

োবটর উপতর যপতড় যফলতল। োতদর েজবতন ও আেবনাতদ আোতদর কান যযন কালা হতয় 
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যেল, লাঙ্গুল আস্ফালতন এর্ং লাফালাবফর য্াতট ্ারবদতক রাবি রাবি ধুতলা উড়তে 

লােল ও পৃবথর্ীর র্ুক থরথর কতর কাাঁপতে লােল,–এবদতক ওবদতক বেন-্ারতট রকাি 

র্ৃি োবটর উপতর যিতে লবুটতয় পড়ল। ঘণ্টাখাতনক পতর যসই অদু্ভে যুি সো হল হল। 

েখন যদখা যেল, ডাইনসতরর বর্পুল যদহ োতঠর উপতর বস্থর হতয় পতড় আতে এর্ং 

কবুের-কাোরু বপেতনর দুই পা ও লযাতজর উপর ির বদতয় র্তস হাাঁ কতর হাাঁপাতে এর্ং 

োর েুতখর দুই পাি ও যদহ বদতয় হু-হু কতর রতির যরাে েুটতে। খাবনক বর্শ্রাতের পর 

োবটর উপতর লযাজ আেড়াতে-আেড়াতে যস আকািপাতন েুখ েুতল কতয়কর্ার 

েেনতিদী জয়নাদ করতল, োরপর েৃে ডাইনসতরর যদহটা িিে করতে রর্ৃত্ত হল। যস 

এক র্ীিৎস দৃিয এর্ং সন্ধযা পযবন্ত আোতদর িীে ্তির সােতন যসই দৃতিযর অবিনয় 

্লল!  

  

সন্ধযার অন্ধকাতর ্াবরবদক আেনের হতয় যেল, আেরা বকন্তু েখনও র্াইতর পা র্াড়াতে 

সাহস করলুে না। 

  

বর্েল উবিনিশ স্বতর র্লতল, কী হতর্ বর্নয়র্ার্ু। খার্াতরর যখাাঁতজ এতস এবদতক অনাহতর 

রাে যয যায়! 

  

আবে েতনর দুবশ্চন্তা যোপন কতর র্ললুে, যকানওই উপায় যনই! আজতকর রাে এই 

র্তনর যিেতর আোতদর কাটাতে হতর্। এখন র্ন যথতক যর্রুতলই েৃেযু! 

  

রােহবর র্লতল, বকন্তু কালও হয় যো আেরা পথ খুাঁতজ পার্ না। 

  

আবে র্ললেু, আেরা এতসবে পূর্ববদতক। কাল সূযব উঠতল পর আেরা পবশ্চে বদতক অগ্রসর 

হর্। ো হতল আেরা যয পতথ এতসবে যস পথ না যপতলও খুর্ সম্ভর্ হ্রতদর ধাতর বেতয ়

পড়তে পারর্। 

  

র্তনর বিেতর রাে ঘবনতয় এল, সতঙ্গ সতঙ্গ নানারকে বর্িীবরকার সূত্রপাে হল! এেিে 

যয বর্িাল অরতেয যকর্ল পত্রেেবর োড়া আর যকানও িব্দই যিানা যাবেল না, এখন োর 
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্াবরবদতকই নানারকে অদ্ভুে আওয়াজ যিানা যযতে লােল! বনবর্ড় অন্ধকাতর বকেু যদখা 

যাতে না; যিানা যাতে খাবল িব্দ! োতের উপতর িব্দ, জঙ্গতলর বিেতর িব্দ, আোতদর 

আতিপাতি িব্দ! যকানও িব্দ োতের উপতর ওঠানাো করতে, যকানও িব্দ ্াবরবদতক 

আনাতোনা করতে, যকানও িব্দ যযন এক জায়োতেই বস্থর কতর দাাঁবড়তয় আতে। যর্ি 

র্ুঝতে পারলেু আোতদর খুর্ কাে বদতয়ই অতনকগুতলা অবেকায় জীর্ আসা যাওয়া 

করতে, কারে োতদর পাতয়র ্াতপ পৃবথর্ীর োবট যথতক যথতক যকাঁতপ উঠতে! যসইসর্ 

জীতর্র আকার যয কে িয়ানক, ো িের্ানই জাতনন! আেরা বেনজতন আেতঙ্ক ও 

িুধােৃষ্ণায় রায় েরের হতয় ্ুপ কতর যসইখাতনই র্তস রইলুে জড় পারাতের েতো! 

  

হঠাৎ রােহবর য্াঁব্তয় উঠল এর্ং পরেুহূতেবই যক এক ধাক্কা যেতর আোতক োবটর উপতর 

যফতল বদতল এর্ং আবে উতঠ র্সর্ার আতেই একটা রকাি িারী যদহ আোর র্ুতকর উপর 

য্তপ র্সল! যক যয আোতক এেন অেবকবতে আক্রেে করতল, অন্ধকাতর বকেুই যদখতে 

যপলুে না, বকন্তু োর যদতহর ্াতপ আোর যদতহর হাড়গুতলা যযন যিতে যাওয়ার েতো 

হল। যসৌিােযক্রতে র্িুকটা েখন আোর হাতেই বেল, যকানওরকতে র্িুতকর নলটা 

আক্রেেকারীর যদতহ লাবেতয় এক হাতেই আবে যঘাড়া বটতপ বদলেু, সতঙ্গ সতঙ্গ বর্কট 

এক আেবনাদ কতর যস জীর্টা আোতক যেতড় বদতয় োবটর উপতর পতড় যেল এর্ং 

োরপতরই পাতয়র িব্দ শুতন র্ুঝলুে, যস যর্তে পলায়ন করতে! 

  

হঠাৎ রােহবর আেবনাদ কতর উঠল। 

  

বর্েল র্লতল, কী হল, কী হল রােহবর? 

  

রােহবর র্লতল, যক আোর পা োবড়তয় বদতয় যেল। 

  

আবে উতঠ র্তস র্ললেু, বক একটা জাতনায়ার আোর র্ুতকর উপতর য্তপ র্তসবেল, বকন্তু 

আোর র্িুতকর গুবল যখতয় যস পাবলতয় যেতে। 
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বর্েল র্লতল, বকন্তু এখনই যয বর্রাট আেবনাদ শুনলুে যস যো জাতনায়াতরর ব্ৎকার নয় 

যস যয োনুতরর ব্ৎকার! 

  

আবে র্ললুে, আোরও োই েতন হল। বকন্তু র্িুতকর বর্দুযতের েতো আতলাতে আবে 

এক পলতকর জতনয যয জুলন্ত য্াখ আর যয ধারাল দাাঁেগুতলা যদখতে যপতয়বে, ো যো 

োনুতরর নয়! োর োতয় যয জাতনায়াতরর েতো র্ড় র্ড় যলাে বেল োও আবে জানতে 

যপতরবে, বকন্তু আর বকেু জানর্ার সেয় আবে পাইবন–যস জীর্টা এতসতে আর পাবলতয়তে 

দুই যসতকতন্ডর েতধযই। 

  

যসই েুহূতেবর অরতেযর অন্ধকার যিদ কতর আর্ার এক েীব্র আেবস্বর যজতে উঠল। বঠক 

যযন যকানও োনুর েেবতিদী যােনায় ব্ৎকার–স্বতর ক্রিন করতে।  

  

.  

  

অরতেযর েতিব 

  

যসই আেবনাদ! বকেুতেই আেরা ো িুলতে পারলেু না, োর রবেববন যযন আরও িীরে 

হতয় আোতদর র্ুতকর বিের ঘুতর যর্ড়াতে লােল। 

  

এই যসতকতল জীতর্র রাতজয, অেন োনুতরর েতো স্বতর যকাঁতদ উঠল যক? আবে এখাতন 

একলা থাকতল িার্েুে, এ আোর কাতনর ভ্ৰে। বকন্তু আোতদর বেন জতনরই যো 

যিানর্ার িুল হতে পাতর না। অথ্ এ র্তন োনুর থাকা সম্ভর্ নয়, কারে এই িীতপর 

যকাথাও আজ পযবন্ত আেরা োনুতরর ব্হ্নোত্র যদখতে পাইবন। 

  

অন্ধকাতর অর্াক হতয় র্তস র্তস আবে িার্তে লােলেুআর ওবদতক র্তনর েতধয যেেবন 

নানা রকে অদু্ভে িব্দ ক্রোেে যিানা যযতে লােল। িতয় আেরা যকউ আর কারুর সতঙ্গ 

কথা পযবন্ত কইতে সাহস করলুে না বক জাবন, আর্ার যবদ যকানও িয়ানক জীর্ শুনতে 

যপতয় আোতদর আক্রেে করতে আতস! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   ময়নামতীর মায়াকানন  

 44 

www.bengaliebook.com 
 

 

র্তনর বিেতর যসই সর্ অজানা িব্দ শুতন আোর েতন হতে লােল যয, অন্ধকাতর যযন 

আোতদর বর্রুতি কারা রড়যন্ত্র করতে। ধুপ-ধুপ, দুে-দুে, খসখস, েড়েড়, যসাাঁ-তসা, 

সর-সর। িব্দগুতলা যযন ্াবরবদক যথতক ক্রোেে র্লতে–আেরা যোোতদর হেযা করর্, 

আেরা যোোতদর হেযা করর্, আেরা যোোতদর হেযা করর্! বনবর্ড় অন্ধকাতর যদহ 

যঢতক ্াবরবদতক কারা যযন ওৎ যপতে র্তস আতে, োতদর রিতলালপু জ্বলন্ত দৃবটা  আেরা 

যযন সর্বাঙ্গ বদতয় অনুির্ করতে লােলুে। োতঝ-োতঝ কাতদর আনাতোনার পাতয়র িব্দ 

শুবন আর েতন হয়। ওই ওরা এতস পড়ল–ওই ওরা এতস পড়ল।…ওঃ, রাে যযন আর 

যপায়াতেই ্ায় না। 

  

আেরা যযন ব্র-অন্ধকাতরর কারাোতরর েতধয আজীর্তনর জতনয র্বি হতয় আবে আর 

্াবরবদক যথতক শুধু যসই একই িব্দ যিানা যাতে–আেরা যোোতদর হেযা করর্, আেরা 

যোোতদর হেযা করর্, আেরা যোোতদর হেযা করর্। 

  

আর একটা োরাত্মক বর্পদ যথতক যকানও েবেতক যর্াঁত্ যেলুে।…হঠাৎ কার োবট 

কাাঁপাতনা পাতয়র িব্দ শুনলুে, োরপতরই েতন হল, এক জায়োয় অন্ধকার যযন আরও 

ঘন হতয় আোতদর বদতকই এবেতয় আসতে। যসই জ্বলন্ত ঘনীিূে অন্ধকাতরর েতধয বঠক 

র্াোবর্ যলর্ুর েতো র্ড় দুতটা আগুতনর িাঁটা জ্বলজ্বল কতর জ্বলতে–োবট যথতক অতনক 

অতনক উাঁ্ুতে। বনশ্চয় যস দুতটা যকানও অবেকায় জীতর্র য্াখ। জীর্টা যয যকান জাতের 

ো যর্াঝা যেল না র্তট, েতর্ োর বনশ্বাতসর হু-হু িব্দ আেরা স্পটা  শুনতে যপলুে। োর 

পতরই েড়েড় কতর োে িাোর িব্দ হল এর্ং সতঙ্গ-সতঙ্গ যসই আগুতনর আাঁটা দুতটা ও 

জুলন্ত অন্ধকারটা েিীরের অন্ধকাতরর েতধয অদৃিয হতয় যেল। যরাোবঞ্চে যদতহ 

এতকর্াতর োবটর সতঙ্গ ো। বেবিতয় েড়ার েতো স্তব্ধ হতয় আেরা শুতয় রইলুে। আর 

্াবরবদক যথতক যযন যসই একই িাসাবন শুনতে লােলুে-হেযা, হেযা আেরা যোোতদর 

হেযা করর্।… 
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দুবশ্চন্তা ও আেতঙ্ক আেরা যখন পােতলর েতো হতয় উতঠবে, পূর্ব-আকাি েখন উরার 

যিাতরর রদীপ ধীতর-ধীতর জ্বতল উঠল। সতঙ্গ-সতঙ্গ অরতেযর েতধয অন্ধকাতরর জীর্তদর 

আনাতোনার িব্দ আশ্চযবরূতপ যথতে যেল। আেরাও স্ববস্তর বনশ্বাস যফতল উতঠ র্সলেু। 

  

বর্েল র্লতল, কাল যয জীর্টা আোতদর আক্রেে করতে এতসবেল, এই যদখুন োর 

রতির দাে। এেিতে বনশ্চয় যস েতর যেতে। আসুন বর্নয়র্ার্ু, এইর্াতর যদখা যাক, 

যসটা বক জীর্। 

  

আবে আপবত্ত কতর র্ললুে, না, না, িুধােৃষ্ণা আর পবরশ্রতে আেরা েরের হতয় পতড়বে, 

এখন যকর্ল র্ন যথতক যর্রুর্ার য্টা া করা োড়া আর যকানওবদতকই যাওয়া উব্ে নয়–

বক জাবন, আর্ার যবদ যকানও নেুন বর্পতদ পবড়! 

  

বর্েল আোর আপবত্ত শুনতল না, যস োবটর উপর শুকতনা রতির দাে ধতর অগ্রসর হতয় 

র্লতল, না বর্নয়র্ার্ু, োনুতরর েতো কাাঁতদ যকান জীর্, যসটা যদখতেই হতর্। যস যো আর 

যর্াঁত্ যনই, েতর্ আর কীতসর িয়! 

  

বর্েতলর কথা যির হতে না হতেই র্তনর বিেতর িয়ানক এক েজবন যিানা যেল। সতঙ্গ 

সতঙ্গ বর্েলও থেতক দাাঁবড়তয় পড়ল। 

  

রােহবর র্লতল, এ যয র্াতঘর ডাক! 

  

আর্ার যসই েজবন–এর্াতর আরও কাতে! োর পতরই িারী িারী পাতয়র িব্দ– যযন েস্তর্ড় 

একটা জীর্ যদৌতড় আসতে। 

  

আবে য্াঁব্তয় উঠলুে, সার্ধান, বর্েল সার্ধান। 

  

হাবের েতো রকাি একটা জাতনায়ার র্তনর বিের যথতক বেরতর্তে যর্বরতয় এল, 

োরপতরই য্াতখর বনতেতর পাতির জঙ্গতলর েতধযই অদৃিয হতয় যেল! জীর্টা হাবের 

েতো র্ড় র্তট, বকন্তু যদখতে বঠক রাাঁতড়র েে। 
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বর্েল আর রােহবরর েুতখ বর্িতয়র ব্হ্ন যদতখ আবে র্ললেু, ও হতে যসকাতলর রাাঁড়। 

  

বর্েল বর্স্ফাবরে য্াতখ র্লতল, হাবের েতো র্ড়! 

  

হযাাঁ। হাজার দুই র্ের আতেও যরাোনরা ওইরকে রাাঁড় জােবান যদতি যদতখবেল। 

  

রােহবর র্লতল, বকন্তু ওই রাাঁড় বক র্াতঘর েতো ডাতক! 

  

না, র্াতঘর ডাক শুতনই রাাঁড়টা পাবলতয় যেল। এ র্তন যসতকতল র্াঘ আতে। যসতকতল 

র্াতঘর োতয় এখনকার র্াতঘর েতো দাে যনই, আকাতরও োরা অতনক র্ড়, আর োতদর 

েুতখর উপর-ত্ায়াতল যোরার েতো লো দুতটা দাাঁে আতে। বর্েল, এ র্াতঘর বর্ক্রে 

কীরকে র্ুঝতে যো! এের্ড় একটা রাাঁড় োর িতয় রােপতে পাবলতয় যেল, আোতদর 

এখনই এ র্ন যেতড় ্তল যাওয়া উব্ে। 

  

বর্েল র্লতল, আপনার কথাই বঠক! কালতক আোতদর যক আক্রেে কতরবেল, ো আর 

যদখর্ার দরকার যনই, এ সর্বতনতি র্ন যথতক এখন রাে বনতয় যর্রুতে পারতল র্াাঁব্! 

  

পূর্ববদতক র্তনর োথায় সূযবতক যদখা যেল, রদী হল কাাঁ্া যসানার অপরূ্ব েুকতুটর েতো! 

বকন্তু এখাতন র্তনর পাবখ োর আর্াহন-োন োইতল না। সূযব শুধু বনরানি নীরর্োর 

োতঝ পৃবথর্ীর র্ুতক যসানার হাে র্ুবলতয় বদতে লােল। 

  

আেরা এতসবে পবশ্চে বদক যথতক, োই যসই বদতকই যাত্রা শুরু কতর বদলুে। 

  

.  

  

নেুন বর্পতদর সূ্না 

  

িুধার জতনয যে না যহাক, েৃষ্ণার োড়নায় ্লতে-্লতে আোতদর রাে হতয় উঠল 

ওষ্ঠােে। জতলর অিার্ যয বক িয়ানক অিার্, জীর্তন আজ রথে ো কল্পনা করতে 
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পারলেু। ্লতে ্লতে রবে পদই েতন হতে লােল, এই র্ুবঝ দে র্ন্ধ হতয় যায়, এই 

র্ুবঝ োথা ঘুতর োবটতে পতড় যেলুে। োথার েতধয যযন আগুতনর আংরা জ্বলতে, েুতখর 

বিের যথতক বজিটা র্াইতর যর্বরতয় আসতে ্াইতে, আর েন ্াইতে পথ ্লা র্ন্ধ কতর 

যসইখাতনই শুতয় জীর্তনর সর্ লীলা সাঙ্গ করতে। 

  

যসই যিার যথতক হাাঁটবে আর হাাঁটবে সূযব এখন োঝ আকাতি, ের্ু এই অবিি হল অরেয 

যযন আর আোতদর েুবি বদতে ্ায় না। এ অরেয যযন অনন্ত–এ অরেয যযন এক রাতত্রর 

েতধয সারা পৃবথর্ীতক গ্রাস কতর যফতলতে। 

  

রােহবর বঠক োোতলর েতো টলতে টলতে ্তলতে, োর য্াখ দুতটা বঠক পােতলর েতো 

হতয় উতঠতে, আোরও রায় যসই অর্স্থা বকন্তু ধনয র্তট বর্েল যেতলবট, যস-ও যয বিেতর 

বিেতর আোতদরই েতো কটা  পাতে োতে আর যকানওই সতিহ যনই, বকন্তু োর েুতখ-

য্াতখ র্া িার্িবঙ্গতে যসকতটা র যকানও লিেই ফুতট ওতঠবন, ধীর রিান্তিাতর্ হাবসেুতখ 

যস আোতদর আতে-আতে অগ্রসর হতে। 

  

যিরটা রােহবর এতকর্াতর হাল যেতড় বদতয় র্তস পড়ল। 

  

বর্েল র্লতল, ও কী রােহবর র্সতল যকন? 

  

রােহবর কাের িাতর্ র্লতল, যখাকার্ার্ু, জল না যখতল আবে আর ্লতে পারর্ না। 

  

আর একটু পতরই জল পার্, ওতঠা রােহবর, ওতঠা! 

  

না যখাকার্ার্ু, না রাতজযর সর্ জল শুবকতয় যেতে, জল আর পার্ না। জল না পাই, 

আোতক িাবন্ততে েরতে দাও। যোেরা ্তল যাও, আোর জতনয যির্ না।  

  

বর্েল আর বকেু র্লতল না, যহাঁট হতয় রােহবরতক বঠক বিশুর েতো বনতজর কাাঁতধর উপতর 

েুতল বনতয় অনায়াতসই আর্ার হাাঁটতে শুরু করতল। আবে যো যদতখশুতন অর্াক। র্লর্ান 

র্তল আোর বনতজর যতথটা  খযাবে আতে, বকন্তু আজ দু-বদতনর অনাহার, পথশ্রে ও েৃষ্ণার 
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োড়না সহয করর্ার পর রােহবরর েতো একজন র্ৃহৎ যলাকতক ঘাতড় কতর পথ ্লার 

িবি যয কেখাবন র্ল ও বর্ক্রে ও কটা সবহষ্ণুোর কাজ, ো র্ুঝতে যপতর েতন েতন 

বর্েলতক আবে র্ারর্ার ধনযর্াদ বদতে লােলুে। 

  

োরপর যখন বনরািার ্রে সীোয় বেতয় দাাঁবড়তয়বে এর্ং রাতের আিা যেতড় আবেও 

রােহবরর েতো শুতয় পড়র্ র্তল েতন করবে েখন আ্বেতে র্তনর ফাাঁতক যজতে উঠল, 

ও কী কল্পনােীে দৃিয! 

  

য্াতখর সােতন স্পটা  যদখলুে, বর্িাল হ্রতদর নীল জল অদূতরই টলটল ঢলঢল করতে– 

সূযববকরতে বর্দুযতের েতো ্েতক-্েতক উঠতে। 

  

বকন্তু এ য্াতখর ভ্ৰে নয় যো? সবেযই বক র্ন যির হতয়তে, আেরা আর্ার হ্রতদর েীতর 

এতস পতড়বে? 

  

বর্েতলর হাে োবড়তয় রােহবর োবটর উপর লাবফতয় পড়ল, োরপর পােতলর েতো 

্াাঁ্াতে ্াা্ঁ াতে হ্রতদর বদতক যদৌড় বদতল, আবেও োর বপেতন-বপেতন েুটতে লােলুে–

োরই েতো আনতি উদভ্ৰান্ত হতয়।…আেরা বেনজন বেতল যেিে পারলুে রাে িতর 

জল পান করলুে। আহা, যস যয বক েৃব হল, বক আনি, যকেন কতর ো র্েবনা করর্? যিরটা 

যপতট যখন আর ধরল না, েখন আেরা র্াধয হতয় িান্ত হলুে। 

  

রােহবর আহ্লাতদ না্তে না্তে র্লতল, আঃ, আর আোর যকানও কটা  যনই, এখন আর্ার 

আবে একতিা যক্রাি হাাঁটতে পাবর। 

  

আোরও সেস্ত িবি আর্ার বফতর যপলেু। 

  

বর্েল ইবেেতধয যোটাকতয়ক যসতকতল ডানাহীন হাাঁস বিকার কতর যফলতল, আেরা 

সাাঁোর বদতয় োতদর যদহগুতলা জল যথতক ডাোয় এতন েুললুে। 
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রােহবর েুখ য্াকলাতে য্াকলাতে র্লতল, যখাকার্ার্ু, আোর আর যদবর সইতর্ না, 

্তলা, ্তলা, োড়াোবড় র্াসায় বফতর রানেরা শুরু কতর বদ। 

  

আবে র্ললুে, হযাাঁ বর্েল, আোতদর আর যদবর করা উব্ে নয়, কেুার আর কেল 

এেিতে আোতদর জতনয যিতর্ হয়তো আকলু হতয় উতঠতে। 

  

বর্েল উতঠ দাাঁবড়তয় র্লতল, হযাাঁ, ্লনু এইর্ার! আেরা যো র্াসায় রায় এতস পতড়বে– 

ওই যয আোতদর পাহাড় যদখা যাতে! 

  

সর্াই আর্ার অগ্রসর হলুে। একর্ার জলপাতনর পতর আোতদর যদতহ আর্ার নেুন 

িবির সঞ্চার হতয়বেল, োই এর্াতর পথ ্লতে যকানওই কটা  হল না। বকন্তু এ িীতপ 

বর্পদ যদখবে পতদ-পতদ! আেরা যখন পাহাতড়র খুর্ কাতেই এতস পতড়বে োথার উপতর 

েখন হঠাৎ শুনতে যপলুে এক বর্শ্রী ব্ৎকার! উপতর য্তয় যদবখ দুতটা হাড়কৎুবসে েরুড় 

পাবখ ্ক্রাকাতর ঘুরতে-ঘুরতে আোতদর বদতক যনতে আসতে! 

  

োতদর উতেিয যয িাতলা নয়, ো র্ুঝতে আোতদর বকেুোত্র বর্লে হল না। বর্েতলর 

র্িুক েখনই েজবন কতর উঠল, সতঙ্গ-সতঙ্গ একটা পাবখ গুবল যখতয় োবটর উপর এতস 

পড়ল। পাবখটা সাংঘাবেকরূতপ আহে হতয়বেল, বকন্তু যসই অর্স্থাতেই করাতের েতো 

দাাঁেওয়ালা ্ঞ্চ েুতল যস আোতদর আক্রেে করতে এল। বর্েল র্িুতকর কুাঁতদা বদতয় 

রর্ল এক আঘাতে োর োথাটা ্ ূেব কতর বদতল। েেিতে আোর র্িুতকর গুবলতে বিেীয় 

পাবখটারও ির্লীলা সাঙ্গ হতয় যেল। 

  

আেরা খাবনকিে দাাঁবড়তয় দাাঁবড়তয় যসই সৃবটা োড়া জীর্ দুতটাতক অর্াক হতয় যদখতে 

লােলুে। বর্জ্ঞাবনকরা যয বক যদতখ এতদর পাবখ র্তল বস্থর কতরতেন ো শুধু োরাই 

জাতনন, কারে পাবখতদর সতঙ্গ এই র্ীিৎস জীর্গুতলার বকেুই যেতল না, োতদর যদহ 

পালকহীন ও সরীসৃতপর েতো, দাাঁেওয়ালা ্ঞ্চ আর পা হতে ্ারখানা ও যলজ হতে 

দবড়র েতো। বকম্ভুেবকোকার! 
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এেন সেয় র্াঘার ব্ৎকার শুনলুে–যঘউ, যঘউ, যঘউ। েুখ েুতল যদখলুে, ্ াাঁ্াতে য্াঁ্াতে 

যস আোতদর বদতকই যর্তে েুতট আসতে। 

  

সবেযই যো! র্াঘা েুতট আসতে র্তট, বকন্তু যখাাঁড়াতে-তখাাঁড়াতে, বপেতনর একখানা পা 

েুতল! োর ব্ৎকাতরও আজ যযন যকেন কােরো োখাতনা। 

  

র্াঘা েুতট এতস এতকর্াতর আোতদর পাতয়র কাতে লবুটতয় পতড় হাাঁপাতে লােল। 

  

বর্েল যহাঁট হতয় পতড় বর্বিে কতে র্লতল, বর্নয়র্ার্ু, বর্নয়র্ার্ু যদখুন! র্াঘার োতয় 

রি। 

  

হযাাঁ, র্াঘার সর্বাঙ্গ িেবর্িে ও রিাি! 

  

বর্েল পাহাতড়র বদতক েুটতে েুটতে র্লতল, বিেবের আসুন, কেুার আর কেল যর্াধ হয় 

যকানও বর্পতদ পতড়তে। 

  

আবে আর রােহবরও পাহাতড়র বদতক েুট বদলুে। 

  

পাহাতড়র উপতর উতঠও যকানও যোলোল শুনতে যপলেু না। বকন্তু গুহার সােতন বেতয় 

যদখলুে, যসখাতন পাহাতড়র পাথর রতি এতকর্াতর রাো হতয় উতঠতে। 

  

বর্েল ঝতড়র েতো গুহার বিেতর ঢুতক, আর্ার যর্বরতয় এতস র্লতল, গুহার বিেতর যো 

যকউ যনই। কেুার, কেুার। 

  

যকউ সাড়া বদতল না। 

  

আবেও য্াঁব্তয় ডাকলুে, কুোর। কেল। 

  

যকানও সাড়া যপলুে না! 
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বর্েল করুেস্বতর র্লতল, এে রি কীতসর বর্নয়র্ার্ু, এে রি কীতসর? েতর্ বক োরা 

আর যর্াঁত্ যনই? 

  

আবে র্ললুে, হয়তো োরা সেুতদ্রর ধাতর বেতয়তে! এস পাহাড় যথতক যনতে খুাঁতজ যদবখ 

যে। 

  

সকতল আর্ার পাহাড় যথতক যনতে যেলুে। বকন্তু নীত্ বেতয় যদখলুে, সেুতদ্রর ধাতর 

জনোনর্ যনই। 

  

বর্েল োথায় হাে বদতয় যসইখাতনই র্তস পড়ল, রােহবর ব্ৎকার কতর যকাঁতদ উঠল, 

র্াঘাও যসই সতঙ্গ যযাে বদতয় আকাতির বদতক েুখ েুতল কাাঁদতে লােল, যকাঁউ, যকাঁউ, 

যকাঁউ। 

  

হঠাৎ র্াবলর উপর আর্ার য্াখ পড়ল। োড়াোবড় বর্েলতক যডতক আবে র্ললেু, যদতখা 

এ আর্ার কী র্যাপার? 

  

কী বর্নয়র্ার্ু, বক?  

  

পাতয়র দাে। 

  

 পাতয়র দাে। কার পাতয়র দাে? 

  

োনুতরর। 

  

োই যো, একটা দুতটা নয়, এ যয অতনকগুতলা। এ আর্ার বক রহসয বর্নয়র্ার্ু? 

  

 যর্ি যর্াঝা যাতে এখাতন একদল োনুর এতসবেল। 
  

বকন্তু আেরা োড়া এ িীতপ যো আর োনরু যনই। 
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বনশ্চয় আতে, নইতল োনুতরর পাতয়র দাে এখাতন এল যকেন কতর? বর্েল কাল রাতত্র 

আেরা িুল শুবনবন, র্তনর বিেতর কাল বনশ্চয়ই োনুর আেবনাদ কতরবেল। 

  

বর্েল বনষ্পলক যনতত্র র্াবলর উপতর আাঁকা যসই পদব্হ্নগুতলার বদতক োবকতয় 

বনর্বাকিাতর্ দাাঁবড়তয় রইল। 

  

.  

  

য্াতখর োয়া 

  

এ িীতপও োহতল োনুর আতে! 

  

কাল রাতত্রই, যসই িয়ানক র্তনর বনবর্ড় অন্ধকাতরর বিেতর র্তস এই সতিহটা রথতে 

আোর েতনর বিেতর যজতে উতঠবেল। োরপর আজতক র্াবলর উপতর এই পাতয়র দাে! 

এ দােগুতলা যয োনুতররই পাতয়র োপ, োতে আর যকানওই সতিহ যনই!  

  

এেবদন যয িীপতক জনহীন র্তল েতন করেুে আজ যসখাতন োনুর আতে যজতন রথেটা 

আোর েন পুলবকে হতয় উঠল! বকন্তু োরপতরই েতন হল এখাতন োনুর থাকতলও োরা 

বক আোতদর র্ন্ধু হতর্? োরা বক আোতদরই েতো সিয? এই যয কেল আর কেুাতরর 

যকানও যখাাঁজ পাওয়া যাতে না, এ র্যাপাতরর সতঙ্গ বক োতদর যকানওই সেন্ধ যনই? 

  

কেুার আর কেল যকাথায় যেল? র্াঘার সর্বাঙ্গ রিাি, গুহার সােতনটা রতি যিতস 

যেতে, এখাতন অজানা োনুতরর পাতয়র দাে, এসর্ যদতখ যর্ি যর্াঝা যাতে যয এখানকার 

োনুররা হয় োতদর র্বি, নয় হেযা কতরতে। 

  

রােহবর আকুল কতে র্লতল, র্ার্ু, র্ার্ু! বনশ্চয় যকানও রািুতস জাতনায়ার এতস কুোর 

আর কেলর্ার্ুতক যখতয় যফতলতে। 
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বর্েল এেদূর অবিিেূ হতয় পতড়বেল যয, যস আর যকানও কথাই কইতে পারতল না, দুই 

হাতে েুখ যঢতক র্াবলর উপতর যহাঁতট হতয় র্তস রইল। 

  

আবে োর হাে ধতর নাড়া বদতয় র্ললুে, বর্েল, ওতঠা, ওতঠা! 

  

 বর্েল েুখ েুতল হোি িাতর্ র্লতল, উতঠ কী করর্ বর্নয়র্ার্ু? 

  

আবে র্ললুে, কুোর আর কেলতক খুাঁজতে যযতে হতর্ যয! 

  

অশ্রুপূেবতনতত্র বর্েল র্লতল, আর বক োরা যর্াঁত্ আতে! 

  

আবে র্ললুে, আোর বর্শ্বাস োরা েতরবন, এই র্াবলর ওপতর যাতদর পাতয়র দাে। 

রতয়তে, োরাই োতদর ধতর বনতয় যেতে। 

  

শুতনই বর্েতলর হোি িার্ ্তল যেল। একলাতফ দাাঁবড়তয় উতঠ যস র্লতল, এ কথা যো 

এেিে আোর েতন হয়বন! ্লনু েতর্! োরা যবদ র্বি হতয় থাতক োহতল োতদর উিার 

করতেই হতর্! 

  

আবে র্ললুে, দাাঁড়াও বর্েল এেটা র্যস্ত হতল ্লতর্ যকন? আতে আেরা খাওয়াদাওয়া 

যসতর বন? 

  

বর্েল র্লতল, র্ন্ধুরা িত্রুর হাতে এখন আেরা যপতটর িার্না িার্র্! 

  

আবে র্ললুে, না িার্তল যো উপায় যনই িাই! কাল যথতক অনাহাতর আবে, আজ বকেু 

না যখতল িরীর আোতদর িার র্ইতে রাবজ হতর্ যকন? কুোর আর কেতলর যখাাঁতজ পতথ 

পতথ এখন কবদন কাটতর্ যক র্লতে পাতর? 

  

অেযন্ত অবনোর সতঙ্গ বর্েল আোতদর সতঙ্গ আর্ার গুহার বিেতর বফতর এল। রােহবর 

যসতকতল ডানাহীন হাাঁসগুতলার পালক োবড়তয় োড়াোবড় উনুতন আগুন বদতল…।  
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যযেন যেেন কতর খাবনকটা বসি োংস যখতয় এর্ং পতথ খার্ার জতনয আর খাবনকটা 

োংস সতঙ্গ বনতয় আেরা বেনজতন যখন আর্ার যর্বরতয় পডল়েুসূযব েখন পবশ্চতে নােতে 

শুরু কতরতে। 

  

আোর ইো বেল আজ বর্শ্রাে কতর কাল যিারতর্লায় কুোর আর কেতলর যখাাঁতজ যর্বরতয় 

পড়র্। বকন্তু এটুক ুযদবরও বর্েতলর সইল না। অথ্ যস একর্ারও যিতর্ যদখতল না। যয, 

ঘণ্টায় পতর রাে হতেই আোতদর পতথর েতধযই বনতশ্চটা  হতয় র্তস থাকতে হতর্– কারে 

যর্লা থাকতে-থাকতে এই অল্প সেতয়র েতধয বনশ্চয়ই আেরা কেুার আর কেতলর 

যকানও যখাাঁজই পার্ না! 

  

সেুতদ্রর েীতর বেতয় র্াবলর উপতর যসই পদব্হ্নগুতলা যদতখ আেরা অগ্রসর হতে 

লােলুে। র্াঘা বকেুতেই একলা গুহার বিেতর থাকতে রাবজ হল না, কাতজই োতকও 

সতঙ্গ বনতে হতয়তে। যস যখাাঁড়াতে-তখাাঁড়াতে আোতদর আতে-আতে ্লল।  

  

পাহাড় আর সেুতদ্রর োঝখান বদতয় র্াবলর উপতর অসংখয পাতয়র দাে র্রার্র ্তল 

যেতে। দােগুতলা এে স্পটা  যয অনুসরে করতে আোতদর যকানওই কটা  হল না। িীতপর 

যযবদতক যাবে এবদতক আেরা আতে আর কখনও আবসবন, এবদকটায় যেদূর য্াখ ্তল 

যদখতে পাবে খাবল পাহাতড়র পর পাহাড়! অবধকাংি পাহাড়ই যোট-তোট–নব্বই বক 

একতিা ফুতটর যর্বি উাঁ্ু নয়। যসই সর্ পাহাতড়র োতঝ োতঝ যোটর্ড় র্নজঙ্গল। ্লতে-

্লতে আোর েতন হতে লােল িীতপর এই অজানা অংতি হয়তো যসকাতলর আরও 

কেরকতের িীরে জীর্ র্াস কতর। আজ রাতত্রই হয়তো োতদর অতনতকর সতঙ্গ যদখাশুতনা 

হতয় যাতর্, কালতকর েতো আজ রাতত্রও হয়তো রবেেুহূতেবই য্াতখর সােতন েৃেুয এতস 

েূবেব ধতর দাাঁড়াতর্! এসর্ কথা িার্তেও েন। হাাঁবপতয় উঠতে লােল–এেন বনেয নর্ 

বর্পতদর সতঙ্গ যুতঝ যুতঝ যর্াঁত্ থাকাও আোর কাতে। যযন বেথযা র্তল েতন হল না আতে 

আনি, না আতে িাবন্ত, না আতে দু-দি বর্শ্রাে–এতক বক আর জীর্ন র্তল? এই যো 

আোতদর দুজনতক আর যদখতে পাবে না, আর যদখতে পার্ বকনা োও জাবন না, এেবন 

বর্পতদর েতধয বদতয় যযতে-তযতে এতক এতক আোতদরও লীলাতখলা সাঙ্গ হতয় যাতর্–
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যদতির যকউ আোতদর কথা জানতেও পারতর্ না, েরর্ার সেতয় আত্মীয়স্বজন 

র্ন্ধুর্ান্ধতর্র েুখ পযবন্ত যদখতে পার্ না! 

  

িার্তে-িার্তে পথ ্লবে। বর্েল আর রােহবরর েুতখও যকানও কথা যনই, োরাও 

যর্াধহয় আোরই েতো িার্না িার্তে! ঘণ্টা-দুই পতর সূযব পবশ্চে আকাতির যেতঘর 

দরজা খুতল অদৃিয হতয় যেল, সেুতদ্রর নীলজতলর উপতর আসনের সন্ধযার োয়া ধীতর-ধীতর 

েবড়তয় পড়তে লােল। 

  

আরও খাবনকিে ্লর্ার পতর আেরা যয জায়োয় এতস দাাঁড়ালুে োর দুবদতক দুতটা 

পাহাড় আর োঝখাতন অরেয। পাতয়র দাে যর্াঁতক যসই র্তনর বিেতর ্তল যেতে। 

  

আবে র্ললুে, বর্েল সােতনই রাবত্র এখন এ-র্তনর বিেতর যাওয়া বক উব্ে? 

  

বর্েল র্লতল, না যেতলও যো ্লতর্ না। 

  

আবে র্ললেু, বকন্তু বেতয়ও যো যকানও লাি যনই। অন্ধকাতর পাতয়র দাে যদখা যাতর্ না, 

আেরা যবদ বনতজরাই কালতকর েতো আর্ার পথ হাবরতয় যফবল, ো হতল কুোর আর 

কেলতক উিার করতর্ যক? 

  

বর্েল র্লতল, োহতল উপায়? 

  

আোর েতে আজতকর রােটা এই পাহাতড়র উপতর উতঠ যকানওরকতে কাবটতয ়যদওয়া 

উব্ে। োরপর কাল যিাতর র্তনর বিেতর ঢুকতলই ্লতর্। 

  

রােহবরও আোর েতে সায় বদতল। 

  

 বর্েল একটা বনশ্বাস যফতল র্লতল, আো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   ময়নামতীর মায়াকানন  

 56 

www.bengaliebook.com 
 

 

বঠক যসই সেতয় র্াঘা হঠাৎ যোাঁ-তোাঁ কতর েতজব উঠল। আবে স্েতক ্ াবরবদতক োকালুে 

বকন্তু যকাথাও বকেু যদখতে যপলুে না। র্াঘার োথায় একটা ্াপড় যেতর আবে র্ললুে, 

্ুপ কর র্াঘা, ্ুপ কর। 

  

যস বকন্তু ্ুপ করতল না, আরও কয় পা এবেতয় বেতয় যেেবন েজরাতে লােল। 

  

রােহবর র্লতল, র্াঘা বনশ্চয় বকেু যদতখতে, ও যো বেতথয ্যাাঁ্ায় না। 

  

বকন্তু বক যদতখতে র্াঘা? এবদতক-ওবদতক োকাতে-োকাতে হঠাৎ জঙ্গতলর এক জায়োয় 

আোর নজর পড়ল কারে যসখানকার োেপালা অল্প অল্প কাাঁপবেল। 

  

দু-পা এবেতয়ই আবে ্েতক দাাঁবড়তয় পড়লুে। সিতয় যদখলুে োতের পাোর ফাাঁতক 

অন্ধকাতরর বিের যথতক দুতটা িীরে য্াখ জুলজুল করতে। যস ক্রুর য্াতখর দৃবটা  কী 

বনষু্ঠর কী েীব্রোর েতধয যলিোত্র দয়াোয়ার িার্ যনই! যক ওখাতন োতের আড়াতল র্তস 

অেন যলালপু যনতত্র আোতদর পাতন োবকতয় আতে–যস বক জাতনায়ার, োনুর, না বপিা্? 

  

যস য্াখ দুতটার েতধয বক সাংঘাবেক আকরবে বেল জাবন না, বকন্তু বনতজর ইোর বর্রুতিও 

আবে পাতয়-পাতয় োর বদতক এবেতয় যযতে লােলুে। শুতনবে সাতপরা যকর্ল য্াতখর 

্াউবন বদতয় োতের ডাল যথতক পাবখতদর োবটর উপতর যটতন এতন যফতল–আোরও যসই 

অর্স্থা হল নাবক? 

  

যসই িয়ানক য্াতখর আকরবতে আেতনেরর েতো এবেতয় যাবে, হঠাৎ বপেতন যথতক বর্েল 

ডাকতল, বর্নয়র্ার্ু, বর্নয়র্ার্ু! 

  

.  

  

রােহবরর েহাতদর্ র্িনা 
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বর্েতলর ব্ৎকাতর আোর সাড় হল আোর ্েক যিতে যেল, বিউতর উতঠ আবে দাাঁবড়তয় 

পড়লুে। র্ুঝতে পারলেু সািাৎ েৃেুযর েুতখ এবেতয় যাবেলুে।  

  

বর্েল োড়াোবড় এতস আোর হাে য্তপ ধতর র্লতল, অেন কতর র্তনর যিেতর 

ঢুতকবেতলন যকন? 

  

র্তনর যিেতর, োতের ফাাঁতক দুতটা িয়ানক য্াখ যদখবে। যোেরা বক বকেুই যদখতে 

পাওবন? 

  

বর্েল আশ্চযব স্বতর র্লতল, য্াখ। কই, যকাথায়? 

  

ওই যয ওইখাতন! আেুল েুতল বর্েলতক জায়োটা যদবখতয় বদতে বেতয় যদবখ যসই বনষ্ঠরু 

য্াখদুতটা আর যসখাতন যনই। বকন্তু র্াঘা েখনও জঙ্গতলর বদতক োবকতয় ব্ৎকার 

করবেল। 

  

আো, আবে জঙ্গতলর যিেরটা একর্ার যদতখ আবস! র্তলই বর্েল অগ্রসর হল, বকন্তু 

রােহবর োড়াোবড় বর্েতলর পথতরাধ কতর দাাঁবড়তয় র্লতল, না, না, যস বকেুতেই হতর্ 

না! জঙ্গতলর যিেতর বনশ্চয়ই িূে আতে! 

  

বর্েল র্লতল, িূে বক যোোর ঘাড় যথতক কখনও নােতর্ না, রােহবর। পথ োতড়া, 

আোতক যদখতে দাও। 

  

আবে র্ললেু, বর্েল, এই িরসতন্ধতর্লায় েুবে আর যোাঁয়ারেুবে যকাতরা না। জঙ্গ যলর 

যিেতর কী আতে, আজ আর ো যদখর্ার দরকার যনই। এতসা, এইতর্লা আতলা থাকতে 

থাকতে পাহাতড়র ওপতর উতঠ রাে কাটার্ার র্যর্স্থা কবর! 

  

অেেযা বর্েলতক আোর রস্তাতর্ রাবজ হতে হল! আেরা সকতল পাহাতড় ্ড়তে শুরু 

করলুে। পাহাড়টা যর্বি উাঁ্ু নয়, োর োথায় উঠতে আোতদর বর্তির যর্ে যপতে হল 

না। উপতর বেতয় একটা জায়োয় শ্রান্ত যদতহ আেরা র্তস পড়লুে। পৃবথর্ীর র্ুতকর উপতর 
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সন্ধযা েখন োর আাঁধার অঞ্চল ধীতর ধীতর বর্বেতয় বদতে শুরু কতরতে–অদূতর সেুতদ্রর 

নীল রং। োয়ার োয়ায় ক্রতেই ঝাপসা হতয় আসতে। আকাি এখাতন বঠক আোতদর 

যদতির েতোই সুির এই িীতপর যকানও বর্িীবরকার আিাস োর নীবলোতক ম্লান কতর 

যদয়বন। েতর্ র্াংলাতদতি সন্ধযার সাড়া যপতয় র্তকর দল যেেন নীলসায়তর যশ্বেপতের 

োলার েতো দুলতে-দুলতে যিতস যায়, যস েবর্ এখাতন যকউ যদখতে পায় না। 

  

পাহাতড়র পাতির র্তনর বদতক োবকতয় একবট নেুনত্ব য্াতখ পড়ল। এই র্তনর যযেন র্ড় 

র্ড় োে আতে, িীতপর আর যকাথাও ো যনই। অতনক োে আোতদর পাহাতড়রও োথা 

োবড়তয় ্াবরবদতক ডাল-পাো বর্স্তার কতর িূতনযর বদতক উতঠ যেতে–োে যয এে উাঁ্ু 

হতে পাতর আতে আোর যস ধারো বেল না। এসর্ োতের নাে র্া জােও আোর জানা 

যনই। 

  

রােটা বনরাপতদই যকতট যেল জলািার্ োড়া আর যকানও কটা  আোতদর যিাে করতে 

হল না। 

  

সকালতর্লায় পূর্বাকাতির নীলেুখ সতর্ যখন রাো হতয় উতঠতে আেরা েখন পাহাড় 

যথতক আর্ার নীত্ যনতে এতস দাাঁড়ালুে। 

  

কাল যয জঙ্গতলর বিেতর যসই য্াখ যদতখবেলুে, আতেই র্াঘা োর কাতে েুতট যেল! 

োরপর জঙ্গতলর আিপাি খুর্ সন্তপতেব েলা র্াবড়তয় যদতখ এর্ং িাতলা কতর শুাঁতক আর্ার 

যস লযাজ নাড়তে নাড়তে আোতদর কাতে িান্ত িাতর্ বফতর এল–র্াঘার হার্িার্ যদতখই 

আেরা র্ুঝতে পারলেু যয, জঙ্গতলর বিেতর আজ আর যকানও িত্রু লবুকতয় যনই। 

  

স্ববস্তর বনশ্বাস যফতল আেরা যসই দুই পাহাতড়র েধযর্েবী অরতেযর েতধয রতর্ি করলেু। 

যস অরেয েিীর র্তট বকন্তু খুর্ বনবর্ড় নয় োর উপতর দুধাতরর র্ড় র্ড় োতের োঝখান 

বদতয়, সুির একবট পাতয়-্লা পতথর যরখা এাঁতকতর্াঁতক র্রার্র ্তল যেতে। োরা এই 

র্তনর বিেতর এেন পতথর সৃবটা  কতরতে? বনয়বেে িাতর্ আনাতোনা না করতল এেন পথ 

কখনও বেবর হতে পাতর না, বকন্তু কারা এখান বদতয় আনাতোনা কতর? আোতদর েতনর 
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বিেতর যকর্লই এই রশ্ন উঠতে লােল, বকন্তু এ বর্ব্ত্র রহতসযর যকানওই বকনারা কতর 

উঠতে পারলেু না! 

  

যসই পথ ধতরই অগ্রসর হতে লােলুে। ্াবরবদতক োেপালা আর র্নজঙ্গল বস্থর হতয় 

দাাঁবড়তয় আতে োতঝ োতঝ অল্প হাওয়ায় যিাতরর আতলাতে ব্কে োতের পাোগুতলা 

অসু্ফট আেবনাতদর েতো অস্পটা  আওয়াজ কতর যকাঁতপ যকাঁতপ উঠতে োত্র, ো োড়া আর 

যকানও বদতকই যকানও জীতর্র লিে যনই! এ বনস্তব্ধো যকেন যযন অস্বািাবর্ক। র্তনর 

আতিপাতি যরাতদর যসানাবল আিা যদতখ আোতদর েতন হতে লােল, েিীর রাবত্রর 

নীরর্োর োঝখাতন যস যযন য্াতরর েতো ্ুবপ্ুবপ ঢুতক পতড়তে। োর উপর আর এক 

অতসায়াবস্ত। যসই অবেকায়। যসতকতল জীতর্র অরতেযর েতধয ঢুতক আোতদর েতন যয 

অোনুবরক বর্িীবরকার িার্ যজতে উতঠবেল, এখাতনও র্ুতকর বিেতর যেেবন একটা 

আেতঙ্কর আিাস জােতে লােল। যক যযন লবুকতয় আোতদর সতঙ্গ সতঙ্গ আসতে, কারা 

যযন আড়াল যথতক আোতদর সর্বাতঙ্গ িুবধে য্াতখর ্াউবন র্ুবলতয় বদতে। সােতন, 

বপেতন ডাইতন, র্াাঁতয়, উপতর নীত্ সর্ বদতকই োবকতয় যদবখ, বকন্তু জনরােীতকও যদখতে 

পাই না,–অথ্ িয় যায় না, োতয় কাাঁটা বদতয় ওতঠ, যথতক যথতক ্েতক দাাঁবড়তয় পবড়। 

এ যয আোতদর েতনর বেতথয ভ্ৰে োও যো র্লতে পাবর কারে অতর্াধ পশু র্াঘা, যসও 

্লতে-্লতে হঠাৎ বস্থর হতয় দাাঁড়াতে, কান যপতে বক যযন শুনতে আর োতঝ োতঝ যোাঁ-

যোাঁ কতর েজতর উঠতে! স্পটা  বদতনর আতলাতেও যয এেন একটা অজানা আেঙ্ক োনুতরর 

েনতক আেনের কতর বদতে পাতর, আতে আোর যস বর্শ্বাস যোতটই বেল না। 

  

এেবন িতয়িতয় রায় যক্রািখাতনক পথ পার হতয় একটা যিালা োতঠর ধাতর এতস 

পড়লুে! সােতন যথতক োেপালার সর্ুজ পরদা সতর বেতয় যদখা বদতল এক অপরূ্ব 

কল্পনােীে দৃিয। 

  

োতঠর একপাতি আর্ার এক বর্িাল হ্রদ–রিাে-সূতযবর োয়াবকরতে োর অোধ জলরাবি 

েরবলে েবেোবেতকযর েতো বর্ব্ত্র হতয় উতঠতে। হ্রতদর োঝখাতন বঠক যযন েবর্তে 

আাঁকা, েরুলো বদতয় ঢাকা যোট্ট একবট োয়া-োখা িীপ এর্ং যসই িীতপর িযােলো 
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যিদ কতর োথা েুতল যজতে আতে বপরাবেতডর েতো একবট পাহাড়! সর্ত্তয ়অর্াক 

র্যাপার এই যয, পাহাতড়র র্ুতকর বিের যথতক োতঝ োতঝ অসংখয আগুতনর লকলতক 

বিখা হু হু কতর র্াইতর যর্বরতয় আসতে বঠক যযন রাবি রাবি অবনিশেয় সপব েহাতক্রাতধ 

যকানও এক অদৃিয িত্রুতক যথতক যথতক যোর্ল যেতর আর্ার েতেবর বিেতর ঢুতক যাতে। 

হ্রতদর জতল যসই অবনিশলীলার োয়া পতড় দৃিযটাতক কতর েুলতে আরও ্েকরদ। 

  

আেরা বর্িতয় স্তবম্ভে হতয় দাাঁবড়তয় রইলুে–এেন অদ্ভুে দৃিয আর কখনও য্াতখ 

যদবখবন–এ দৃিয যযেন আশ্চযব, যেেবন সুির, যেেবন েম্ভীর। 

  

রােহবর হঠাৎ যসইখাতন শুতয় পতড় দির্ৎ হতয় িবিিতর রোে করতল। 

  

আবে র্ললুে, ও কী রােহবর, রোে করতল কাতক? 

  

 রােহবর উতঠ র্তস র্লতল, আতজ্ঞ, যদর্োতক! 

  

যদর্ো। যকাথায় যদর্ো? 

  

সম্ভ্রতের সতঙ্গ পাহাতড়র বদতক আেুল েুতল রােহবর র্লতল, ওই যয, যদর্ো ওইখাতন 

আতেন। 

  

আবে যহতস যফতল র্ললুে, ওটা যো আতনিশয়বেবর। যোোর রোেটা যয র্াতজ খর্ হল 

রােহবর। 

  

বকন্তু রােহবর আোর কথায় বর্শ্বাস করতল না। োড়াোবড় বজি যকতট র্লতল, বে, বে, 

অেন কথা র্লতর্ন না র্ার্ু! ইংবরবজ যকোর্ পতড় আপনারা সর্ বক্রশ্চান হতয় যেতেন, 

যদর্ো যটর্ো োতনন না, যসই পাতপই যো এে বর্পতদ পড়তেন। ওখাতন, েহাতদর্ 

আতেন, ও আগুন যয োরই য্াতখর আগুন–ওই আগুতনই যো েদন িি হতয়বেল, যহ 

র্ার্া েহাতদর্, েুবে আোর র্ার্ুতদর অপরাধ বনও না র্ার্া। র্তলই আর্ার যস োবটর 

উপতর িবিিতর কপাল ঠুকতে লােল। 
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বর্েতলর বকন্তু এসর্ বকেুই িাতলা লােবেল না, যস অবস্থর িাতর্ র্ারকতয়ক এবদতক 

ওবদতক যঘারাঘুবর কতর আোর কাতে এতস র্লতল, এখনও যো কেুার আর কেতলর 

যকানওই যখাাঁজ পাওয়া যেল না। 

  

আবে র্ললুে না, না। বকন্তু আোর বর্শ্বাস, োরা এই র্তনর যিেতরই আতে। 

  

বর্েল বনরাি কতে র্লতল, আোর বর্শ্বাস, োরা আর যর্াঁত্ যনই। বর্নয়র্ার্ু োতদর এই 

অকাল েৃেযুর জতনয আেরাই দায়ী। গুহার যিেতর বনরস্ত্র অর্স্থায় োতদর যবদ যফতল না 

যরতখ যযেুে, োহতল কখনওই এেন দুঘবটনা ঘটে না–  

  

আ্বেতে র্াঘা য্াঁব্তয় উঠল, আবে য্াতখর পলতক বফতর দাাঁড়ালুে। ও আর্ার বক দৃিয? 

রকাি এক োতের েলায় সাবর সাবর ওরা কারা এতস দাাঁবড়তয়তে? োনুতরর েতো োরা 

দাাঁবড়তয় আতে, োনুতরর েতোই োতদর হাে-পা যদহ বকন্তু োরা োনুর নয়। জাদুঘতর 

আবে েবরলার েূবেব যদতখবে, এতদরও যদখতে অতনকটা যসইরকে, বকন্তু এরা েবরলাও 

নয়! এতদর রং কাতলা, পাতয় র্ড় র্ড় যলাে, হােগুতলা এে লো যয রায় হাাঁটুর কাতে 

এতস পতড়তে। যদতহর েুলনায় এতদর োথাগুতলা যোট যোট, েুখশ্রী রায় োনুতরর েতো 

র্তট, বকন্তু িয়ানক কৎুবসে, নাক ্ যাপ্টা, আর েুতখর আধখানা দাবড-়তোাঁতপ ঢাকা। এতদর 

য্হারা োনুর আর র্নোনুতরর োঝাোবঝ। পবিতেরা যয র্ানরোনুতরর কথা বলতখতেন, 

েতর্ বক এরা োই? 

  

পাতির আর একটা োতের ডালপাোর বিের যথতক ঝুপঝুপ কতর আরও অতনকগুতলা 

র্ানরোনুর পৃবথর্ীর উপতর অর্েীেব হল–রতেযতকরই হাতে এক এক োো যোটা লাবঠ। 

োরপর আর একটা োে যথতক আরও কেকগুতলা জীর্ োবটর উপতর এতস দাাঁড়াল–

এেবন কতর োরা ক্রতেই দতল িারী হতয় উঠতে লােল। 

  

আবে র্ললুে, বর্েল, এরাই হতে োনুতরর পূর্বপুরুর। বকন্তু এরা যর্াধহয় আোতদর 

আক্রেে করতে ্ায়। 
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বর্েল যকানও জর্ার্ না বদতয় র্িুকটা কাাঁতধর উপর যথতক নাবেতয় যর্ি কতর র্াবেতয় 

ধরল।  

  

.  

  

অবেকায় েথ 

  

এই র্ানরোনুররা যয আোতদর আক্রেে করতে ্ায় যস বর্রতয় আর যকানওই সতিহ 

রইল না। ক্রতে ক্রতে দতল িারী হতয় োরা আোতদর এতকর্াতর বঘতর যফলর্ার য্টা া 

করতল। োরা নানান রকে অঙ্গিবঙ্গ ও ব্ৎকার কতর কীসর্ র্লতে লােল,–যসগুতলা 

অথবহীন িব্দ, অথর্া োতদর িারা, োও র্ুঝতে পারলেু না। 

  

আবে র্ললুে, বর্েল যবদ র্াাঁ্তে ্াও, যদৌতড় ওই হ্রতদর ধাতর ্তলা। নইতল এরা 

আোতদর এতকর্াতর বঘতর যফতল আর র্াাঁ্র্ার উপায় থাকতর্ না। 

  

বর্েল র্লতল, হুাঁ। 

  

বকন্তু র্ানরোনুররাও যর্াধহয় আোতদর উতেিয র্ুতঝ যফলতল। কারে আেরা হ্রতদর বদতক 

বফরতে না বফরতেই িয়ানক ব্ৎকাতর আকাি কাাঁপতয় োরা আোতদর আক্রেে করতল। 

  

সতঙ্গ সতঙ্গ বর্েলও বকেুোত্র ইেস্তে না কতর র্িুক েুড়তল, আবেও আোর র্িুতকর 

যঘাড়া বটপলেু-অর্যথব লতিয দুতটা জীর্ েৎিোৎ োবটর উপতর হাে-পা েবড়তয় আেতড় 

পতড় েটফট করতে লােল। 

  

র্িুতকর েজবতন আর সঙ্গী দুজতনর অর্স্থা যদতখ র্াবক র্ানরোনুরগুতলা হেিে ও েূবেবর 

েতো বনশ্চল হতয় দাাঁবড়তয় পড়ল। জীর্তন োরা আতনিশয় অস্ত্র কখনও যো য্াতখ যদতখবন, 

যকান োয়ােতন্ত্র আেরা যয োতদর দুই সঙ্গীর অেন দুরর্স্থা করলেু এটা র্ুঝতে না যপতর 

িতয় ও বর্িতয় বনশ্চয় োরা অর্াক হতয় যেল। 
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যসই ফাাঁতক আেরা হ্রতদর বদতক েুট বদলেু। রায় যখন জতলর কাোকাবে এতস পতড়বে, 

েখন আর্ার আর এক বর্পদ। হ্রতদর উপতর কতয়কখানা বেতপর েতো লো যনৌতকা 

িাসতে এর্ং রতেযক যনৌতকার েতধয োনুতরর েতো যদখতে অতনকগুতলা কতর যলাক! 

  

যনৌতকাগুতলা বেতরর যর্তে অথবাৎ আোতদর বদতক েুতট আসতে। বনশ্চয়ই আরও একদল 

র্ানরোনুর জলপথ আেতল আতে। যিতর্বেলুে সাাঁেতর হ্রতদর ওই িীতপ বেতয় উতঠ রাে 

র্াাঁ্ার্, বকন্তু এখন যো যদখবে যস পথও র্ন্ধ। 

  

বপেতন বফতর যদবখ োতঠর উপতরর র্ানরোনুরতদর দল আরও পুরু হতয় উতঠতে। আহে 

সঙ্গী দুজতনর ্ারপাি বঘতর োতদর অতনতক উতত্তবজে িাতর্ অঙ্গিবঙ্গ করতে,–অতনতক 

আর্ার আোতদর লি কতর বর্কট স্বতর ব্ৎকার ও লাবঠ আস্ফালন করতেও োড়তে না। 

  

আোতদর েরফ যথতক র্াঘাও লাঙ্গুল আস্ফালন কতর োতদর ব্ৎকাতরর উত্তর বদতে 

লােল। 

  

রােহবর র্লতল, র্ার্ু, এখন আেরা যকানবদতক যাই? 

  

বর্েল র্লতল, আর্ার র্তনর যিের ্তলা। যসখাতন হয়তো লতুকার্ার একটা জায়ো 

পাওয়া যযতে পাতর! 

  

ো োড়া আর উপায়ও যনই। বর্তিরে র্তনর বিেতর আত্মরিারও সুবর্ধা যর্বি। র্ন খুর্ 

কাতেই বেল, আেরা আর্ার েুতট োর েতধয বেতয় ঢুকলুে–োঠ ও যনৌতকা যথতক িত্রুরা 

উচ্চস্বতর ব্ৎকার কতর উঠল। 

  

একটা যকানও যোপন স্থান যখাাঁজর্ার জতনয আেরা র্তনর ্াবরবদতক েুটােুবট করতে 

লােলুে। বকন্তু যসখাতন আর্ার এক নেুন আেঙ্ক! লতুকার্ার ঠাাঁই খুাঁজতে খুাঁজতে হঠাৎ 

র্তনর এক জায়োয় যদবখ, যদােলা র্াবড়র য্তয়ও উাঁ্ু একটা অবেকায় িীরে জাতনায়ার 

দুই পা েবড়তয় র্তস আতে এর্ং দুই হাে র্াবড়তয় েস্ত একটা োে অবে অনায়াতস েড়েড় 

কতর যিতে যফতলতে। যদখতে োতক অতনকটা িলু্লক ও র্নোনুতরর োঝাোবঝ! 
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বর্িতয়-স্তবম্ভে যনতত্র বর্েল র্লতল, ও কী সর্বতনতি জন্তু? 

  

আবে র্ললুে, অবেকায় েথ! 

  

 ও যবদ আোতদর যদখতে পায়, োহতল যয োর রিা থাকতর্ না! 

  

এর য্তয় যয র্ানরোনুরতদর সতঙ্গ লড়াই করা িাতলা! এতসা, এতসা পাবলতয় এতসা! 

  

িতয় কাাঁপতে কাাঁপতে আর্ার র্তনর বিের যথতক যর্বরতয় এলুে! 

  

রােহবর র্লতল, যযবদতক যাই যসই বদতকই বর্পদ, এর্াতর সবেয র্ুবঝ রােটা যেল। 

  

বর্েল যহতস র্লতল, কই রােহবর, যোোর েহাতদর্তক আর ডাকে না যকন? আর একর্ার 

যডতক যদতখা, যবদ বেবন এ বর্পদ যথতক আোতদর উিার করতে পাতরন। 

  

রােহবর যরতে র্লতল, েরতে র্তসে যখাকার্ার্ু এখনও যদর্ো বনতয় হাবস-ঠাট্টা। যহ র্ার্া 

েহাতদর্! যখাকার্ার্ু যেতলোনুর, োর অপরাধ িো কতরা–র্তলই হােতজাড় কতর কপাতল 

যোাঁয়াতল। 

  

বর্েল র্লতল, বকন্তু কী আশ্চযব, র্ানরোনুরগুতলা অর্াক হতয় বক যদখতে? ওরা যয এখনও 

আোতদর আর আক্রেে করতল না? ওরা বক আোতদর র্িুতকর িতয়ই আর এগুতে না? 

  

আবে র্ললেু, ওরা সর্াই হ্রতদর যনৌকাগুতলার বদতকই োবকতয় আতে! যর্াধহয় ওরা 

যনৌকাগুতলা ডাোয় আসার জতনয অতপিা করতে! যনৌকা ডাোয় এতলই ওরা একসতঙ্গ 

দুই বদক যথতক আোতদর আক্রেে করতর্। 

  

বর্েল র্লতল, যনৌতকার ওপতরও গুবল ্ালার্ নাবক? 
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না, যনৌতকাগুতলা এখনও দূতর আতে, র্িুক েুড়তল হয়তো ফল হতর্ না। র্িুক যবদ 

েুাঁড়তে হয় যো োতঠর বদতকই েুতড়া, আরও দু-একজন েরতল র্াবক র্ানরোনুরগুতলা 

িতয় পাবলতয় যযতে পাতর! 

  

োই িাতলা। 

  

আেরা দুজতনই িত্রুতদর লি কতর র্ার কতয়ক র্িুক েুড়লেু। যা যিতর্বে োই! 

র্িুতকর োরাত্মক িবি যদতখ অতনকগুতলা র্ানরোনুর লাফ যেতর আর্ার োতের উপতর 

উতঠ ঘন পাোর আড়াতল অদৃিয হতয় যেল, অতনতক র্তনর বিেতর ঢুতক পড়ল, োতঠর 

উপতর রইল খাবল পাাঁ্-েয়টা আহে র্া েৃেদহ। বকন্তু িত্রুতদর ঘন ঘন ব্ৎকার শুতনই 

র্ুঝলুে, োরা আোতদর আিা এতকর্াতর েযাে কতর পাবলতয় যায়বন–আড়াতল-আড়াতল 

ওাঁে যপতে র্তস আতে। 

  

হ্রতদর বদতক োবকতয় বর্েল র্লতল, এইর্ার এতদর র্যর্স্থা করতে হতর্। 

  

বকন্তু বর্েল, যনৌতকার ওপতর ওরা কারা রতয়তে ওতদর যো র্ানরোনুর র্তল েতন হতে 

না! 

  

হযাাঁ, োই যো! ওরা যো র্ানরোনুরতদর েতো লযাংতটা নয়–ওতদর পরতন জাোকাপতড়র 

েে বক যযন রতয়তে না? 

  

হযাাঁ! যর্াধহয় ওরা আোতদরই েতো োনুর। 

  

সংখযায় যো যদখবে ওরা ্বল্লি-পঞ্চাি জতনর কে নয়! োহতল এখাতন আেরা োড়া 

আরও োনুর আতে! বকন্তু কী েেলতর্ ওরা আোতদর কাতে আসতে? ওরা িত্রু না বেত্র? 

  

বকেুই যো র্ুঝতে পারবে না! হয়তো ওরা অসিয োনুর, হ্রতদর ওই িীতপ থাতক। 
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যনৌতকাগুতলা ডাোর খুর্ কাতে এতস পড়ল। একখানা যনৌতকার উপতর হঠাৎ দুজন যলাক 

দাাঁবড়তয় উঠল এর্ং দু-হাে েুতল ব্ৎকার কতর ডাকল–বর্েল! রােহবর! বর্নয়র্ার্ু। র্াঘা! 

  

শুতনই র্াঘা বেতরর েতো হ্রতদর বদতক েুতট যেল! আনতি আোতদরও র্ুক যযন যনত্ 

উঠল–এ যয কুোর আর কেতলর েলা! 

  

আেরাও এক যদৌতড় হ্রতদর ধাতর বেতয় দাাঁড়ালুে। সতঙ্গ-সতঙ্গ একখানা যনৌকা যথতক কুোর 

আর কেল ডাোয় লাবফতয় পড়ল এর্ং র্াবক যনৌতকাগুতলা যথতকও উল্লবসে কতে উচ্চ 

ব্ৎকার শুনলুে–বর্নয়র্ার্ু, বর্নয়র্ার্ু! 

  

আনতির রথে আতর্ে সােতল যদবখ, আোতদর ্ারপাতি হাবসেুতখ দাাঁবড়তয় আতে যারা 

োরা যকউই অত্না যলাক নয়! োরা হতে আোতদরই যদতির যলাক, েঙ্গলগ্রতহর 

র্ােনরা। বর্লাসপুর যথতক োতদর র্বি কতর বনতয় বেতয়বেল এর্ং এই িীতপ এতসই 

োতদর সতঙ্গ আোতদর রথে োড়াোবড় হয়! পাঠকরাও বনশ্চয়ই োতদর কথা িুতল 

যানবন? 

  

েতনর আনতি আেরা যখন কথার্ােবায় বর্তিার হতয় আবে, আ্বেতে োতঠর বদক যথতক 

বর্রে একটা যোলোল যিানা যেল। বফতর যদবখ, র্তনর নানাবদক যথতক বপলবপল কতর 

দতল-দতল র্ানরোনুর যর্বরতয় আসতে। যদখতে-তদখতে হাজার-হাজার র্ানরোনুতর 

োতঠর একবদক এতকর্াতর িতর যেল! হঠাৎ িীরে হল্লা কতর োরা একসতঙ্গ আর্ার 

আোতদর আক্রেে করতে অগ্রসর হল। 

  

বর্েল আর্ার র্িুক েুতল বফতর দাাঁড়াল। 

  

 কেুার র্লতল, বেতে যোলোল র্াবড়তয় লাি যনই বর্েল! এতসা, আেরা যনৌতকায় বেতয় 

্বড়তে! ওরা সাাঁোর জাতন না, জলতক র্ড় িয় কতর! 
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আবে সায় বদতয় র্ললুে, হযাাঁ, যসই কথাই িাতলা। ওতদর সতঙ্গ লড়াই করতে বেতয় যবদ 

আোতদর যকউ োরা পতড়, োহতল আজতকর এই বেলতনর আনি অতনকখাবন ম্লান হতয় 

যাতর্। 

  

আেরা সকতল বেতল োড়াোবড় যনৌতকার উপতর বেতয় উতঠ র্সলুে। র্ানরোনুররা যখন 

হ্রতদর ধাতর এতস দাাঁড়াল, আোতদর যনৌতকাগুতলা েখন োতদর নাোতলর র্াইতর বেতয় 

পতড়তে। বনষ্ফল আতক্রাতি আোতদর লি কতর োরা কেকগুতলা র্ড় র্ড় পাথর র্ৃবটা  

করতল, বকন্তু যসগুতলা আোতদর কাে পযবন্ত এতস যপৌাঁেল না। উত্ততর আেরাও র্িুক 

েুড়তল র্ানরোনুরতদর আরও বকেু বিিা হে র্তট, বকন্তু আোতদর আর র্িুতকর যটাটা 

নটা  করতে রর্ৃবত্ত হল না! 

  

যনৌতকাগুতলা হ্রতদর যসই িীতপর বদতক যিতস ্লল। 

  

আবে র্ললুে, কুোর, যোেরা কী কতর এখাতন এতল যস কথা যো বকেুই র্লতল না? 

  

কেুার র্লতল, আো শুনুন, খুর্ সংতিতপ র্তল যাবে। আপনারা যযবদন বিকাতরর যখাাঁতজ 

যর্বরতয় যেতলন, যসইবদন রাতত্রই ওই র্নোনুরগুতলা আোতদর আক্রেে কতর। ওরা যয 

কী কতর আোতদর যখাাঁজ যপতল ো আবে জাবন না। োতদর যসই হঠাৎ আক্রেতে আেরা 

এতকর্াতর কার্ু হতয় পড়লুে। লাবঠর ঘাতয় আোর োথা যফতট যেল, র্াঘা রীবেেতো 

জখে হল। োরপতর োরা। আোতক আর কেলতক বনতয় বনতজতদর র্াসায় বফতর এল। 

আোতদর বনতয় ওরা যয কী করে োও র্লতে পাবর না। হাে-পা র্াাঁধা অর্স্থায় একটা 

পুতরা বদন আেরা এক োেেলায় পতড় রইলুে। র্নোনুরগুতলা র্ড় র্ড় োতের উপতর 

লোপাো ডাল বদতয় যোট যোট কুাঁতড় ঘর র্াবনতয় র্াস কতর। বিেীয় বদন রাতত্র যখন 

োরা োতের উপতর ঘুতে অত্েন, আবে েখন যকানও রকতে পতকট যথতক আোর 

েুবরখানা র্ার করলুে। োরপর েুবরখানা দাাঁতে য্তপ ধতর আতেই কেতলর র্াাঁধন যকতট 

বদলেু, োরপর কেল আোতক েুি করতল। িত্রুরা যটর পাওয়ার আতেই আেরা পাবলতয় 
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এই হ্রতদর ধাতর এতস উপবস্থে হলেু, োরপর সাাঁোর বদতয় এতকর্াতর ওই িীতপ বেতয় 

উঠলুে। ওখাতন এই পুতরাতনা র্ন্ধুতদর সতঙ্গ যদখা! 

  

আবে বজজ্ঞাসা করলেু, বকন্তু ওরা কী কতর ওখাতন এল? 

  

কেুার র্লতল, যস অতনক কথা। িীতপ বেতয় শুনতর্ন। আজ র্িুতকর আওয়াজ শুতনই 

আেরা র্ুঝতে যপতরবেলুে যয, আোতদর যখাাঁতজ আপনারা এখাতন এতসতেন।  

  

যক যযন আকাতির নীবলোতক বনংতড় হ্রতদর জতল গুতল বদতয়তে, কী স্বে নীল োর রং! 

োর েলা পযবন্ত আতলা কতর সূযবতদতর্র বকরে-রদীপ জ্বলজ্বল কতর জ্বলতে এর্ং 

কেরকতের োে যয যসখাতন যখলা কতর যর্ড়াতে, োও স্পটা  যদখতে পাওয়া যাতে! 

  

আতনিশয়বেবরর আগুন-বজিগুতলা এখন আোতদর য্াতখর খুর্ কাতেই লকলক কতর উঠতে 

োতের পর োতের সর্ুজ আাঁ্লটাকা যসই োয়া-না্াতনা িীপবটও এতকর্াতর আোতদর 

যকাতলর সােতন এতস পতড়তে। োরপতরই আোতদর যনৌতকাগুতলা এতক এতক েীতর বেতয় 

বিড়ল। 

  

িীতপ যয যলাকগুবল আশ্রয় বনতয়তে োতদর সদবার বেল যসানাউল্লা। িীতপ যনতে আোতক 

যসলাে ঠুতক যস র্লতল, র্ার্ুবজ, আজ আতেই আপনাতদর খাওয়াদাওয়ার র্তিার্স্ত 

করতে হতর্ যো? 

  

হযাাঁ যসানাউল্লা, োহতল র্ড় িাতলা হয়–আোতদর িাবর বখতদ যপতয়তে। েুবে োড়াোবড় 

যাতহাক বকেু যর্াঁতধ আোতদর খাইতয় দাও! 

  

বকন্তু র্ার্ুবজ, আেরা যয েুসলোন! 

  

িাই যসানাউল্লা, আেরা এখন িের্াতনর বনতজর রাজতত্ব র্াস করবে…হয়তো এইখাতনই 

আোতদর ব্রকাল র্াস করতে হতর্। এখাতন যকউ বহিুও নয়, যকউ েুসলোনও নয়–

এখাতন শুধু এক জাে আতে, যস হতে োনুরজাে! দলাদবলতে োনুর যযসর্ জাতের সৃবটা  
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করতে এখাতন আেরা ো োনর্ না। েুবে যাও যসানাউল্লা, আতে যোোর হাতের রানেরা 

যখতয় যপট ঠান্ডা কবর, োরপর যোোতদর কাবহবন শুনর্। 

  

.  

  

খাাঁড়া–যদাঁতো র্াঘ 

  

আহারাবদর পর একটা োেেলায় পা েবড়তয় র্তস যসানাউল্লার কাবহবন শুনতে লােলুেঃ 

  

র্ার্ুবজ, র্ােনতদর উতড়াজাহাজ যযবদন আর্ার পৃবথর্ীতে এতস নােল, আোতদর আর 

আনতির সীো রইল না। োই আপনারা উতড়াজাহাজ যেতড় যখন যনতে যেতলন, েখন 

আেরাও আর থাকতে না যপতর নীত্ যনতে পড়লুে। এই ফাাঁতক র্ােনরা যয পালাতে 

পাতর, েতনর আনতি কারুরই আর যস কথা েতন রইল না। 

  

আপনাতদর যর্াধহয় িরে আতে, েখনও িাতলা কতর যিার হয়বন। েতনর খুবিতে না্তে 

না্তে, লাফাতে লাফাতে, ্াাঁ্াতে-্া্াতে আেরা ্াবরবদতক েুটােুবট করতে লােলুে। 

র্লতল আপনারা বর্শ্বাস করতর্ন না, বঠক যসই সেতয় িয়ানক একটা কাি ঘটল। আধা 

আতলায় আধা আাঁধাতর জঙ্গতলর বিের যথতক হঠাৎ রকাি বক একটা যর্বরতয় এল–

আোতদর েতন হল যযন একটা পাহাড় লাফাতে লাফাতে েুতট আসতে। 

  

রথেটা আেরা আেতঙ্ক স্তবম্ভে হতয় দাাঁবড়তয় রইলুে, োরপতর পােতলর েতো সকতল 

বেতল েুটতে লােলুে। যসই রািসটাও যয আোতদর বপেতন-বপেতন যেতড় আসতে, োর 

পৃবথর্ী কাাঁপাতনা পাতয়র িব্দ শুতনই যসটা যর্ি র্ুঝতে পারলেু। োতঝ োতঝ োনুতরর 

কােরাবনও যিানা যযতে লােল–বনশ্চয়ই আোতদর দতলর যকউ যকউ োর কর্তল 

পতড়তে। 

  

 আরও যর্বি িয় যপতয় আেরা আরও যর্বি যর্তে যদৌড়াতে লােলুে। বকন্তু বপেতনর যসই 

বর্রে পাতয়র িব্দ আর বকেুতেই যযন থােতে ্ায় না! এেবন েুটতে েুটতে র্নর্াদাড় 

যিতে আেরা যখন এই হ্রতদর ওবদককার েীতর এতস পড়লুে, েখন আোতদর দে রায় 

http://www.bengaliebook.com/


 হেমমন্দ্রকুমার রায়  ।   ময়নামতীর মায়াকানন  

 70 

www.bengaliebook.com 
 

 

আটতক যাওয়ার েতো হতয়তে। আেরা যসইখাতনই যকউ র্তস আর যকউ শুতয় পতড় 

বজরুতে লােলুে। বকন্তু যর্বিিে বজরুতে হল না, হঠাৎ র্াতজর েতো এক িীরে ব্ৎকার 

শুতন বফতর যদবখ, যসই পাহাতড়র েতো উাঁ্ু রািসটা র্তনর বিের যথতক আর্ার যর্বরতয় 

আসতে। আেরা সকতল েখন হ্রতদর জতল ঝাাঁপ বদলুে। 

  

আোতদর বিের বেন-্ার জন যলাক সাাঁোর জানে না, যস যর্্াবররা এতকর্াতর েবলতয় 

যেল! যসই সর্বতনতি জীর্টা লাফাতে লাফাতে জতলর ধার পযবন্ত এল। োরপর এেগুতলা 

বিকার হােোড়া হতয় যেল যদতখ, েতনর দুঃতখ আকািপাতন েুখ েুতল িয়ানক ্যাাঁ্াতেব্ 

শুরু কতর বদল। 

  

অতনকিে সাাঁোর যকতট আেরা যিতর এই িীতপ এতস উঠলেু। 

  

এখাতন এতস রথে কবদন আেরা র্তনর ফলেূল যখতয় কাবটতয় বদলুে। োরপর হঠাৎ 

একবদন একরকে আশ্চযব হাাঁতসর র্াসার যখাাঁজ যপলুে–যস হাাঁসতদর ডানা যনই। োরপর 

যথতক ফলেূতলর সতঙ্গ যসই হাাঁতসর োংস আর বডে যপতয় এখন আর আোতদর যপতটর 

িার্না িার্তে হয় না। 

  

বক র্লতেন? আগুন যকাথায় যপলুে? যসও র্ড় অর্াক কারখানা, র্ার্ুবজ! ওই যয পাহাড় 

যদখতেন, বদনরাে ওর বিেতর আগুন জ্বলতে। আেরা ওইখান যথতকই আগুন। আবন! 

  

আর্ার এই যদখুন, পাথর ঘতর ঘতর আেরা যকেন সর্ র্রবার ফলা, বের আর েুবর যোরা-

কডু়ুল বেবর কতরবে। অস্ত্রগুতলাতে যকেন ধার হতয়তে, যদখতেন যো? এই সর্ েুবর আর 

কডু়ুল বদতয় োে যকতট কখানা বেপও র্াবনতয় যফতলবে, এখন দরকার হতল জতলর 

উপতরও আনাতোনা করতে পাবর! যখাদাোলার দয়ায় আোতদর আর অনয যকানও কটা  

যনই র্তট, বকন্তু আজ কবদন যথতক নেুন এক বর্পদ উপবস্থে হতয়তে। 

  

যরাজ রাতত্র বক একটা অদ্ভুে জন্তু আোতদর সন্ধান যপতয় যর্জায় উৎপাে শুরু কতরতে। 

এরেতধযই যস আোতদর দল যথতক পাাঁ্জন যলাকতক ধতর বনতয় যেতে, আেরা বকেুতেই 
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োর হাে যথতক োড়ান পাবে না। এক রাতত্র ্াাঁতদর আতলায় জন্তুটাতক আবে যদতখবে। 

যদখতে োতক র্াতঘর েতো র্তট, বকন্তু যস র্াঘ নয়। কারে র্াতঘর য্তয়ও যস যঢর যর্বি 

র্ড়, আর োর েুতখর দু-বদতক হাবের েতো দুতটা দাাঁে আতে। 

  

বক র্লতলন র্ার্ুবজ? যসতকতল খাড়া-তঘাঁতো র্াঘ! যস আর্ার কীরকে র্াঘ?  

  

ো যস র্াঘই যহাক আর যাই-ই যহাক, আোতদর আর এ-িীতপ থাকা যপারাতর্ না। 

এইতর্লা রাে বনতয় এখান যথতক না পালাতল এতক এতক সর্াইতকই েরতে হতর্। এখান 

যথতক যকাথায় যাই, র্লতে পাতরন? 

  

.  

  

জাহাজ! জাহাজ 

  

যসানাউল্লার েল্প যির হতল বর্েল র্লতল, যসানাউল্লা, যোোতদর র্াহাদুবর আতে র্তট। 

এই সৃবটা োড়া েুলু্লতক যোেরা এেন কতর সংসার যপতে বনতয়ে। 

  

যসানাউল্লা দাবড়তে হাে র্ুতলাতে-র্ুতলাতে র্লতল, বকন্তু র্ার্ুবজ, এ সংসার আর্ার েুলতে 

হতর্। নইতল ওই খাাঁড়া-তসাঁতো র্াঘ বনশ্চয়ই আোতদর ফলার কতর যফলতর্। 

  

আবে র্ললুে, আো যসানাউল্লা, যোেরা এক কাজ কতরা না যকন? আেরা যয গুহায় 

এেবদন বেলুে, যস গুহাটা খুর্ র্ড় আর বনরাপদ। োর যিেতর অনায়াতস একতিা জতনর 

ঠাই বদতে পাতর। ্তলা, আেরা সকতল বেতল যসইখাতন আর্ার বফতর যাই? 

  

যসানাউল্লা র্লতল, যস ঠাই এখান যথতক কে দূতর র্ার্ুবজ? 

  

আবে র্ললুে, ো বঠক কতর র্লতে পাবর না। েতর্ আেরা যয পাহাতড় থাবক, োর উপতর 

্তড় যদতখবে এখাতন এই একবট র্ই িীপ যনই। ো যবদ হয় োহতল আেরা যনৌতকায় ্তড় 

পূর্ববদতকই ওই জঙ্গতলর কাতে বেতয় নােতলই পাহাতড়র খুর্ কাতে বেতয় পড়র্। 
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যসানাউল্লা র্লতল, োহতল যসই কথাই িাতলা। আেরা কাল সকাতলই এখান যথতক 

পালার্। সকলতক খর্রটা বদতয় আবস–এই র্তল যস উতঠ যেল। 

  

রােহবর েুখ িার কতর র্লতল, এতদর দতল যোেলোনই যর্বি। গুহার যিেতর এেগুতলা 

যোেলোতনর সতঙ্গ থাকতল আোতদর যয জাে যাতর্ র্ার্ু! 

  

আবে র্ললুে, এেই যবদ জাতের িয়, োহতল আজ এতদর হাতের রানেরা োংস কী কতর 

যখতল রােহবর? 

  

যক র্লতল আবে োংস যখতয়বে? সর্ আবে লবুকতয় র্াঘাতক বদতয়বে। আবে খাবল ফলেূল 

যখতয় আবে! 

  

বর্েল হাসতে-হাসতে র্লল, োহতল েুবে এক কাজ কতরা রােহবর! আেরা আোতদর 

গুহায় বফতর যাই, আর েুবে একলা এখাতন র্াস কতরা। এই িীতপ যোোর যয েহাতদর্ 

আতেন, েুবে যরাজ রাে িতর োাঁর পূজা করতে পারতর্ আর যোোর জােও রিা পাতর্। 

  

কী যয র্তলা যখাকার্ার্ু, সর্ র্যাপাতর ঠাট্টা আোর িাতলা লাতে না।–র্লতে র্লতে 

রােহবর রাতে েসেস করতে করতে যসখান যথতক উতঠ যেল! 

  

.  

  

পরবদন সকাতলই আেরা বেতপ ্তড় যর্বরতয় পড়লুে। 

  

অতনকিে পতর আেরা যযখাতন বেতয় থােলুে, বঠক োর সােতনই যসই িয়ার্হ অরেয, 

যার বিেতর পথ হাবরতয় আোতদর রাে যায়-যায় হতয় উতঠবেল। 

  

যসইখাতন আেরা বেপ যেতড় যনতে পড়লেু। ডাোয় উতঠ র্ালকুা রান্ততরর বদতক োবকতয়ই 

আবে যদখতে যপলুে, দূতর সেুতদ্রর ধাতর আোতদর আশ্রয়স্থান যসই সুপবরব্ে পাহাড়বট 

আকািপাতন োথা েুতল দাাঁবড়তয় আতে। 
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ঘণ্টা দুই পতর আেরা আর্ার আোতদর যসই পুরােন গুহার েতধয বফতর এলেু। 

  

যসই বদন সন্ধযার সেতয়ই ্াবরবদক অন্ধকাতর ডুবর্তয় িীরে এক ঝড় উঠল–যেেবন ঝড় 

আতে কখনও যদবখবন। সােতরর অনন্ত র্ুক যথতক েরতঙ্গর এেন এক অশ্রান্ত কানেরা যিতস 

এল যয, পৃবথর্ীর আর সেস্ত িব্দ যযন যকাথায় েবলতয় যেল। ঝতড়র দাপতট আোতদর 

পাহাড়টা পযবন্ত থরথর কতর কাাঁপতে লােল। 

  

আবে র্ললেু, বর্েল, এেন এক ঝড়ই আোতদর এই িীতপর বদতক যটতন বনতয় এতসবেল, 

েতন আতে বক? 

  

বর্েল র্লতল, েতন আতে র্ইকী। যসবদতনর কথা বক এ জীর্তন আর িুলতে পারর্? 

  

কেুার র্লতল, আজতকর এই ঝড়টা যবদ িীপটাতক আোতদর যদতির বদতক যটতন বনতয় 

যযতে পারে! 

  

এেবন েল্প করতে করতে আর ঝতড়র হাহাকার শুনতে-শুনতে আেরা এতক-এতক ঘুবেতয় 

পড়লুে। 

  

হঠাৎ অতনতকর ব্ৎকাতর আর টানাটাবনতে আোর ঘুে যিতে যেল–শুনলুে কেল ব্ৎকার 

কতর র্লতে, বর্নয়র্ার্ু জাহাজ, জাহাজ। 

  

োড়াোবড় উতঠ র্তস যদবখ, গুহার বিেতর যিাতরর আতলা এতস পতড়তে আর আোর পাতি 

অেযন্ত উতত্তবজে েুতখ দাাঁবড়তয় আতে বর্েল, কেুার, কেল ও রােহবর। 

  

বজজ্ঞাসা করলুে, র্যাপার কী, যোেরা এে যোলোল করে যকন? 

  

বর্েল র্লতল, বিেবের উতঠ আসুন বর্নয়র্ার্ু, িীতপর কাতে একখানা জাহাজ এতস যনাের 

যফতলতে। 
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শুতনই এক লাতফ উতঠ দাাঁড়ালুে, োরপর েুতট গুহার র্াইতর বেতয় পুলবকে যনতত্র 

যদখলুে, আকাতি র্াোতস যকাথাও আর ঝতড়র ব্হ্ন যনই এর্ং নীলসেুতদ্রর উপতর 

একখাবন লালরতের রকাি জাহাজ বস্থর হতয় দাাঁবড়তয় আতে। 

  

য্াতখর সােতন, যসই জাহাতজর োতয়র উপতর ফুতট উঠল–েঙ্গা-তধায়া, আে কাাঁঠাতলর 

র্ন-বদতয়-তঘরা, যকাবকল-পাবপয়া-ডাকা আোতদর র্াংলাতদতির আসল েবর্! 

  

.  

  

ট্রাইতিয়াটপস 

  

আনতির রথে আতর্েটা যকতট যেতল পর সর্াইতক যডতক র্ললুে–িাই সর্! আজ 

এেবদন পতর িের্ান আোতদর ওপতর েুখ েুতল য্তয়তেন। এেবদন পতর আর্ার 

আোতদর যদতি যফরর্ার সুতযাে ঘতটতে, এেন সুতযাে যেতল আর পার্ না! যোেরা 

সর্াই বেতল ব্ৎকার কতরা, আবে আর বর্েল যসইসতঙ্গ র্িুতকর আওয়াজ কবর। োহতলই 

জাহাতজর যলাতকরা শুনতে পাতর্। 

  

আোতদর দল এখন খুর্ িারী। কাতজই সকতল বেতল যখন ব্ৎকার করতে লােল, সারা 

আকািটা যযন যকাঁতপ উঠল। োর উপতর আোর আর বর্েতলর র্িুতকর আওয়াজ। 

  

হঠাৎ জাহাজ যথতকও র্ারদুতয়ক র্িুতকর িব্দ হল। 

  

কেল আনতি লাফাতে লাফাতে র্লতল, শুনতে যপতয়তে! শুনতে যপতয়তে! জাহাতজর 

যলাতকরা আোতদর ব্ৎকার শুনতে যপতয়তে। 

  

কেুার র্লতল, ওই যয জাহাজ যথতক দুখানা যনৌকা নীত্ নাবেতয় বদতে! ওই যয, 

জনকতয়ক যলাকও দবড়র বসাঁবড় যর্তয় নীত্ নােতে। 

  

রােহবর র্লতল, যদতখ েতন হতে ওরা যযন জাহাবজ যোরা! 
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দুখানা যনৌতকা েীতরর বদতক আসতে লােল। 

  

রােহবরর কথাই সেয। যনৌতকার উপতর যারা রতয়তে, োরা সকতলই নীল যপািাক পরা 

বর্লাবে খালাবস! 

  

যনৌতকা েীতরর কাতে আসর্াোত্র আেরা োড়াোবড় োর কাতে েুতট যেলেু। আজ কেবদন 

পতর পৃবথর্ীর নেুন যলাতকর সতঙ্গ যদখা! সাতহর্ হতলও োতদর যযন িাই র্তল েতন হতে 

লােল। 

  

একজন সাতহর্ আোর কাতে এবেতয় এতলন। োর যপািাক যদতখই র্ুঝুলেু বনশ্চয়ই বেবন 

জাহাতজর উচ্চপদস্থ কেব্ ারী। 

  

বেবন ইংরাবজতে আোতক বজজ্ঞাসা করতলন, যোোতদর যদতখ যো িারের্তরবর যলাক 

র্তল েতন হতে। বকন্তু আটলাবেক েহাসােতরর এই অজানা িীতপ যোেরা এতল যকেন 

কতর? আোতদর জাহাজ ঝতড়র যোতড়ই এবদতক এতস পতড়তে, নইতল এ-িীতপ যো 

কখনও যকানও জাহাজ থাতে না! 

  

আবে র্ললুে, সাতহর্, আেরা েঙ্গলগ্রতহ বেলুে, যসখানকার উতড়াজাহাতজ ্তড় এখাতন 

এতসবে? 

  

কী র্লতল? যোেরা েঙ্গলগ্রতহ বেতল? 

  

হযাাঁ, সাতয়র্। 

  

েুবে বক আোর সতঙ্গ ঠাট্টা করে? 

  

না সাতহর্। বর্শ্বাস না হয়, আোতদর সঙ্গীতদর বজজ্ঞাসা করুন। 

  

ো হতল যোেরা সর্াই পােল! 
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হযাাঁ সাতয়র্, রথতে আোতদর কথা পােতলর রলাপ র্তলই েতন হতর্ র্তট। বকন্তু পতর 

আোতদর সর্ কথা শুনতলই র্ুঝতর্ন আেরা সবেয র্লবে বকনা। আপােে আেরা আর 

বকেু ্াই না, এই িয়ানক িীপ যথতক আতে আোতদর উিার করুন। 

  

এ িীপতক িয়ানক র্লে যকন? 

  

সাতয়র্, এখাতন যযসর্ িীরে জীর্জন্তু আতে, েুবে স্বতপ্নও কখনও োতদর যদখবন। 

  

যস আর্ার বক? 

  

এ-িীতপর র্াবসিা কারা জাতনা? পাহাতড়র েতো উাঁ্ু বডতলাজাত কাস আর ডাইনসর, 

হাবের েতো র্ড়-র্ড় রাাঁড়, উড়ন্ত সরীসৃপ র্া যটতরাডাকটাইল, খাাঁড়াতে র্াঘ, দানর্ েথ–  

  

আোর কথা যির হওয়ার আতেই সাতহর্ যহা যহা কতর যহতস উতঠ র্লতলন, থাতো, থাতো, 

আর পােলাবে যকাতরা না। 

  

যসই সতঙ্গই যোরা খালাবসরা ্াবরবদক কাাঁবপতয় বর্কট ব্ৎকার কতর উঠল।  

  

বফতর যদবখ আোতদর কাে যথতক খাবনক েফাতেই একটা যোটখাট র্তনর বিের যথতক 

সাতহতর্র র্যঙ্গ-হাবসর েূবেবোন রবের্াতদর েতো বকম্ভুেবকোকার রকাি এক জাতনায়ার 

যর্তে যর্বরতয় আসতে। যকর্লোত্র োর েুখটাই যর্াধহয় সােফুতটরও য্তয় যর্বি লো 

এর্ং োর োথার উপতর বত্রিূতলর েতো বেনতট ধারাতলা বিং ও োর েুখখানা যদখতে 

যযন অতনকটা আোতদর জেিাত্রী যদর্ীর কাল্পবনক বসংতহর েতো। োর য্হারা যদতখ 

র্ুঝলুে যস হতে ট্রাইতিরাটপস। 

  

সাতহর্ আর যোরা-খালাবসরা য্াতখর পলক না যফলতেই এক েুতট যনৌতকার উপতর বেতয় 

উঠল এর্ং র্লার্াহুলয আেরাও সকতল বেতয় যনৌতকার উপতর আশ্রয় বনতে বকেুোত্র 

বর্লে করলুে না। যনৌতকা দুখানা জাহাতজর বদতক ্লল, সাতহর্ আোর করেদবন কতর 
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র্লতলন, যোোর কথার অবর্শ্বাস কতরবেলুে র্তল এখন আবে িো ্াইবে। আজ যা 

যদখলুে জীর্তন আর িলুর্ না। 

  

জাহাজ োড়ল, োনুতরর যদতি আর্ার আোতদর যপৌাঁতে যদতর্ র্তল। আর্ার যয স্বতদতি 

বফরতে পারর্, এই আনতি আোতদর সেস্ত েন যযন আকলু হতয় উঠল। 

  

বকন্তু বঠক যিরেুহূতেবই এই দানর্ রাতজযর কতয়কবট সুপবরব্ে দূে আকািপতথ আর 

একর্ার আোতদর যদখা বদতল। োরা যসই েরুড় পাবখ র্া যটতরাডাকটাইল! বর্ি ফুট 

জুতড় ডানা েবড়তয় োরা উতড় যাতে দতল দতল। 

  

যয দুতটা পাবখ আোতদর খুর্ কাতে বেল, হঠাৎ োতদর েতধয ঝেড়া যর্তধ যেল। বক বর্রে 

োতদর ঝটাপবট বক ককবি োতদর ব্ৎকার! 

  

জাহাজশুি যলাক িতয় ও বর্িতয় স্তবম্ভে হতয় যসই অপরূ্ব দৃিয যদখতে লােল। অতনক 

যোরা-খালাবস হাাঁটু যেতড় র্তস উপাসনায় রর্ৃত্ত হল। একজন পাবদ্র োাঁর ক্রুিখানা উাঁ্ু 

কতর েুতল ধরতলন সকতলর েুখ যদতখ েতন হল বনশ্চয় োরা োতদর উড়ন্ত যরোত্মা র্া 

নরতকর দূে র্তল ধতর বনতয়তে। স্ত্রীতলাকরা আর বিশুরা যো যকাঁতদই অবস্থর–যকউ যকউ 

েুবেে হতয় পড়ল। 

  

এেবন িয়, বর্িয়, আেবনাতদর েতধয জাহাজ যর্তে অগ্রসর হল, েরুড় পাবখরাও ধীতর 

ধীতর আর্ার অদৃিয হতয় যেল। পাবদ্রসাতহর্ র্লতলন োর পবর্ত্র ক্রুি যদতখই িয়োতনর 

দূতেরা িয় যপতয় আর্ার নরতক পাবলতয় যেল। 

  

েয়নােেীর োয়াকানন ক্রতেই আকাতির নীলপতট বেবলতয় যাতে, পাহাড়গুতলাতক দূর 

যথতক যদখাতে ব্তত্রতলখা যেতঘর েতো। 

  

রােহবর র্লতল, র্ার্ু, যদতি বফতর এর্ার আর আবে যোোতদর দতল বিড়র্ না! 

  

বর্েল যহতস র্লতল, যকন? 
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যোেরা সর্ করতে পাতরা র্ার্ু! যকানওবদন হয়তো আর্ার স্বিরীতর স্বতেব যাওয়ার র্ায়না 

ধরতর্। যোোতদর পাতয় দূর যথতকই নেস্কার। 

  

র্াঘার োথা ্াপতড ়কুোর র্লতল, হযাাঁ যর র্াঘা, যোর কী েে? 

  

র্াঘা লযাজ যনতড় জর্ার্ বদতল, যঘউ, যঘউ, যঘউ। 
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