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মেঘদূতের েতেযে আগেন 

  

অল ৌকিি রহস্য 

  

সস্কিন স্িা লে ায় িম  যখন কনলের পড়োর ঘলর স্লে এলস্ েলস্লে, হঠাৎ তার 

চাির ঘলর ঢুলি খের কিল , োেু, এিটা স াি আপনালি এই কচকঠখানা কিলয় সে । 

িম  কচকঠখানা খুল  পড়ল , তালত শুধু স খা আলে–  

  

কিয় িম , 

শীঘ্র আমার োকড়লত এস্। স্াক্ষালত স্মস্ত ে ে। ইকত– কেনয় মেুমিার। 

  

কেনয়োেুর স্লে িমল র আ াপ হয় মধুপুলর সেড়ালত কেলয়। িমল র েয়স্ উকনশ 

েৎস্র, সস্ িল লের তৃতীয় োকষিি সেকির োত্র। কেনয়োেুর েয়স্ পঁয়তাকিশ। কিন্তু 

েয়লস্ এতখাকন তফাত হল ও, দুেলনর মলধয আ াপ খুে েলম উলঠকে । কেনয়োেুর 

স্বভােটা কে  এমন স্র  সয, েয়লস্র তফালতর েলনয িারুর স্লে তার েযেহালরর 

কিেুমাত্র তফাত হত না। 

  

িমল র স্লে কেনয়োেুর আ াপ এত ঘকনষ্ঠ হোর আরও এিটা িারি কে । কেনয়োেু 

স্র  হল ও তার িিকৃত কঠি স্াধারি স ালির মতন নয়। কিন-রাত কতকন পুঁকিপত্র আর 

স খাপড়া কনলয় েযস্ত হলয় িালিন, স্ংস্ালরর আর সিানও ধার েড় এিটা ধালরন না। 

তাঁর োকড়র োলির উপলর আিাশ-পকরিশিলনর নানারিম দুরকেন ও যন্ত্র আলে, গ্রহ-

নক্ষলত্রর খের রাখা তার এিটা মস্ত োকতি। এ-স্ম্বলে কতকন এমন স্ে আশ্চযি েল্প 

ে লতন, তার অনযানয েেুরা যা োঁোখুকর েল  সহলস্ই উকড়লয় কিলতন, এমনিী অলনলি 

তালি পাে  ে লতও োড়লতন না। 

  

িম  কিন্তু তার িিা খুে মন কিলয় শুনত। িমল র মলতা সোতালি সপলয় কেনয়োেুও 

ভাকর খুকশ হলয়কেল ন এেং এইেলনযই িম লি তার ভাকর ভাল া  ােত। কনলের নতুন-
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নতুন। জ্ঞালনর িিা িমল র িালে কতকন খুল  ে লতন, িম ও তা ধ্রুে স্তয েল  সমলন 

কনলত কিেুমাত্র ইতস্তত িরত না। 

  

আে স্িাল  কেনয়োেুর কচকঠ সপলয় িম  েুঝ  সয, কতকন কনশ্চয়ই সিানও কেলশষ িিা 

তালি ে লত চান। সস্ তখনই োকড় সিলি সেকরলয় পড় । 

  

কেনয়োেুর োকড়লত কেলয় উপলর উলঠ িম  সিখল , কতকন তার  াইলেকর-ঘলরর কভতলর 

অতযন্ত উলেকেতভালে ঘুলর সেড়ালেন। কেনয়োেু সিখলত ফরস্া এেং মািায় মাঝাকর 

হল ও তার সিহখাকন এমন কেষম চওড়া সয, সিখল ই সোঝা যায়, তার োলয় সোর আলে 

অতযন্ত। তার মািায় িাঁচাপািা চু ,–সস্ চুল  িখনও কচরুকন-েুরুশ পলড়লে েল  

স্লেহও হয় না। মুলখও িাঁচাপািা সোঁফ ও  ম্বা িাকড়। 

  

িম লি সিলখই কেনয়োেু ে ল ন, এই সয ভায়া, আকম সতামার েলনযই অলপক্ষা িরকে! 

  

িম  ে ল , সিন কেনয়োেু, আপকন সিানও নতুন নক্ষত্র আকেষ্কার িলরলেন নাকি? 

  

কেনয়োেু তাড়াতাকড় মািা সনলড় ে ল ন, না সহ, না, তার সচলয়ও ররুতর েযাপার! 

  

তার সচলয় ররুতর েযাপার। তলে কি ধমূলিতু আোর পৃকিেীর কিলি সতলড় আস্লে? 

  

তাও নয়। 

  

তাও নয়? কিন্তু আপনার মুখ সিলখ মলন হলে, আপকন েড়ই ভয় সপলয়লেন। 

  

ভয় পাইকন, তলে কচকন্তত হলয়কে েলট! আো, আলে এই খেলরর িােেখানা পলড় 

সিলখা,–এই, এই নী  সপনকস্ল  িাে সিওয়া োয়োটা!–এই েল  কেনয়োেু িমল র 

হালত এিখানা োং া খেলরর িােে একেলয় কিল ন। 

  

িােলের এিটা ি লমর চারপালশ নী  সপনকস্ল র সমাটা িাে টানা রলয়লে। িম  

পড়লত  াে –  
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অল ৌকিি িাণ্ড! 

 ভূত, না, মানুলষর অতযচার? 

  

িক িাতার অিূরেতিী কে াস্পুর গ্রালম স্ম্প্রকত নানারূপ আশ্চযি ঘটনা ঘকটলতলে, পুক শ 

অলনি অনুস্োন িকরয়াও কিেুই কিনারা িকরয়া উকঠলত পাকরলতলে না। 

  

আে কঠি এিমাস্ আলে িিম ঘটনা ঘলট। কে াস্পুলরর েকমিালরর এিখাকন সোট 

কিমার েোর ঘালট োঁধা কে । হঠাৎ এিকিন স্িাল  সিখা সে , কিমারখাকন অিৃশয 

হইয়ালে। কিমালর িলয়িেন খা াকস্ কে , তাহারাও কনরুলেশ। পুক লশর েু 

অনুস্োলনও কিমালরর সিানও স্োন কমল  নাই। 

  

তার পলরর ঘটনা আরও কেস্ময়ির। কে াস্পুলরর শীত ালিেীর মকেলরর স্ামলন এিকট 

েু-পুরাতন স্ুেৃহৎ েটেৃক্ষ কে । স্থানীয় স ালিরা েল , েটোেকটর েয়স্ সিড়শত 

েৎস্লরর সচলয়ও সেকশ। এতেড় েটোে ও-অঞ্চল  আর কিতীয় কে  না! েত ৩ িাকতিি 

সস্ামোর স্েযািাল  এই েটোলের ত ায় িষৃ্ণযাত্রার অকভনয় হইয়াকে । কিন্তু পরকিন 

িভালত সিখা সে , স্মগ্র েটোেকট রালত্রর মলধযই ডা -পা া-কশিড-়স্ুদ্ধ সিািায় 

অিৃশয হইয়ালে। েটোলের কচহ্নমাত্রও সস্খালন নাই, োলের উপলর এিি  োনর োস্ 

িকরত, তাহালিরও সিানও স্োন পাওয়া যাইলতলে না। সযখালন েটোে কে , সস্খালন 

এিকট িিাণ্ড েতি হাঁ-হাঁ িকরলতলে, সিকখল  মলন হয়, সযন এি কেরাট-লিহ িানে 

েটোেকটলি কশিড়স্ুদ্ধ উপড়াইয়া  ইয়া কেয়ালে। 

  

তৃতীয় ঘটনাকটও িম আশ্চলযির নয়। কে াস্পুর সিশলন এিখানা সর োকড়র ইকজিনন 

 াইলনর উপর িাঁড় িরালনা কে । েত ১৩ িাকতিি তাকরলখ রাকত্র োলরাটার স্ময় 

সিশনমািার স্বয়ং ইকজিননখানালি সিকখয়াকেল ন। কিন্তু রাকত্র এিটার পর সিলি 

ইকজিননখানালি আর পাওয়া যাইলতলে না। ইকজিনলন আরন কে  না, স্ুতরাং তাহালি 

চা াইয়া  ইয়া যাওয়া অস্ম্ভে। তার উপলর স্মস্ত  াইন তন্ন-তন্ন িকরয়া খঁুকেয়াও 

ইকজিনলনর সিানও স্োন কমল  নাই। 
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এস্ে সিানও েিমাশ ো সচালরর িল র িাে হইলত পালর না। তাহা হইল  পূলেিা্ 

কিমার ো েটোে ো ইকজিনলনর সিানও না সিানও সখাঁে কনশ্চয়ই পাওয়া যাইত। অতেড় 

এিটা েটোে কশিড়স্ুদ্ধ উপড়াইয়া সফক লত সয িত স ালির িরিার, তা আর েুঝাইয়া 

েক োর িরিার নাই–সমাট িিা, সস্টা এলিোলর অস্ম্ভে। এস্ে িাে এতটা চুকপচুকপ, 

এত শীঘ্র িরাও চল  না। অিচ এমকন স্ে িাণ্ড ঘকটলতলে। এর িারি িী? 

  

কে াস্পুলরর োকস্োরা এইস্ে অল ৌকিি েযাপালর সয যার পর নাই ভয় পাইয়ালে, 

সস্িিা ে াই োু য। স্েযার পর গ্রালমর সিউ আর োকহর হয় না। সচৌকিিারও পাহারা 

কিলত চাকহলতলে না স্িল ই েক লতলে, এস্ে দিতয-িানলের িাে। রালত্র অলনলিই নাকি 

এিরিম অদ্ভুত শব্দ শুকনলত পায়–সস্ শব্দ ধীলর-ধীলর স্পষ্ট হইয়া আোর ধীলর-ধীলর 

কম াইয়া যায়। সিানও সিানও স্াহস্ী স াি োন ায় মুখ োড়াইয়া সিকখয়ালে েলট, কিন্তু 

কিেুই সিকখলত পায় নাই। তলে তাহারা স্িল ই এি আশ্চযি িিা েক য়ালে শব্দটা যখন 

খুেই স্পষ্ট হইয়া উলঠ, তখন চাকরকিলি নাকি েরলফর মলতা িনিলন ঠান্ডা োতাস্ েকহলত 

িালি। এ শব্দ িীলস্র। এেং এ ঠান্ডা োতালস্র রপ্ত রহস্যই ো িী? 

  

আমরা অলনি রিম আশ্চযি ঘটনার িিা শুকনয়াকে, কিন্তু এমন েযাপার আর িখনও শুকন 

নাই। এ ঘটনারক  সয অক্ষলর অক্ষলর স্তয, সস্ কেষলয়ও কিেুমাত্র স্লেহ নাই। িারি, 

আমালির কনেস্ব স্ংোিিাতা স্বয়ং ঘটনাস্থল  কেয়া স্মস্ত কেষয় পরীক্ষা িকরয়া 

আকস্য়ালেন। যাঁহালির কেশ্বাস্ হইলে না, তাঁহারাও কনলেরা সিকখয়া আকস্লত পালরন। 

  

.  

  

শব্দ ও ঠান্ডা োতাস্ 

  

খেলরর িােেখানা সটকেল র উপলর সরলখ িম  খাকনিক্ষি চুপ িলর েলস্ রই । 

কেনয়োেু তার মুলখর পালন তাকিলয় ে ল ন, স্মস্ত পড়ল  সতা? 

  

িম  ে ল , আলজ্ঞ হযাঁ। 
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িী েুঝল ? 

  

ঘটনারল া যকি স্কতয হয়, তাহল  এস্ে ভতূুলড় েযাপার েল  মানলত হলে েই িী। 

  

কেনয়োেু ঘাড় সনলড় ে ল ন, িিমত, আকম ভূত মাকন না। কিতীয়ত, ভূলত সয এিি  

খা াকস্ স্লমত কিমার, ইকজিনন আর এিি  োনরস্ুদ্ধ েটোে এলিোলর সেমা ুম হেম 

িলর সফ লত পালর এমন েল্প িখনও োঁোলখালরর মুলখও সশানা যায় না। 

  

িম  ে ল , তলে কি এ স্মস্ত আপকন মানলুষর িাে েল  মলন িলরন? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, মানুষ! মানুলষর স্াধয সনই সয ঘালস্র সোোর মলতা সিড়লশা েেলরর 

েটোে উপলড় সফ লে, সখ ার পুতুল র মতন কিমার ো ইকজিনন তুল  কনলয় যালে! কেলশষ, 

তাহল  ওই েটোে, কিমার ো ইকজিনলনর সিানও না সিানও সখাঁে কনশ্চয়ই পাওয়া সযত। 

এই ইংলরে রােলে এিখানা সোট েয়না সিউ চুকর িলর  কুিলয় রাখলত পালর না, আর 

অত েড় েড় মাল র সয সিানও পাোই কম লে না, তাও কি িখনও স্ম্ভে হয়? কিমালরর 

খা াকস্রা আর োলের োনররল াই ো সিািায় যালে? তারপর, এই শব্দ আর ঠান্ডা 

োতাস্। এরই ো হকিস্ িী? সিন শব্দ হয়, সিন ঠান্ডা োতাস্ েয়?  

  

িম  ে ল , তাহল  আপকন িী মলন িলরন? এস্ে যকি ভূত ো মানুলষর িাে না হয়— 

  

কেনয়োেু োধা কিলয় ে ল ন, িম , ভূত কি মানুলষর িিা এ স্ম্পলিি এলিোলর ভুল  

যাও! এ এি এমন অজ্ঞাত শক্র িাে, আমালির পৃকিেীলত যার তু না সনই। স্ারা 

পৃকিেীর দেজ্ঞাকনিরা সয শক্র স্োলনর েলনয এতিা  ধলর সচষ্টা িরলেন, আমালির 

োং ালিলশই তার িিম  ী া িিাশ সপলয়লে। িম , তুকম োলনা না, আমার মলন িী 

আনে হলে! 

  

িম  কিেুক্ষি অোি হলয় চুপ িলর সিলি ে ল , কেনয়োেু, আপনার িিা সতা আকম 

কিেুই েুঝলত পারকে না। আপকন িী ে লত চান? 
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কেনয়োেু িয় পা একেলয় োন ার ধালর কেলয় িাঁড়াল ন তারপর খাকনিক্ষি আিালশর 

কিলি তাকিলয় সিলি হঠাৎ মুখ কফকরলয় ে ল ন, িম , আে দেিাল ই আকম কে াস্পুলর 

রওনা হে। তুকমও আমার স্লে যালে? 

  

িম  ে ল , আমরা সস্খালন কেলয় িী িরে? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ভয় সপলয়া না। ভয় সপল  মানুষ কনলের মনুষযলের মযিািা রাখলত 

পালর না। কে াস্পুলরর সয-স্ে ঘটনা ঘটলে তা এি আশ্চযি আকেষ্কালরর স্ূচনা মাত্র! 

শীঘ্রই এর সচলয় েড় েড় ঘটনা ঘটলে, আর তা ঘটোর আলেই আকম ঘটনালক্ষলত্র হাকের 

িািলত চাই। 

  

িম  ে ল , কেনয়োেু, আকম ভয় পাইকন। আকম খাক  ে লত চাই সয, পুক শ সযখালন 

কেফ  হলয়লে, আমরা সস্খালন কেলয় িী িরে? 

  

কেনয়োেু ে ল , পুক শ সতা কেফ  হলেই, এ রহলস্যর কিনারা িরোর স্াধয সতা 

পুক লশর সনই। োং ালিলশ এখন এিমাত্র আকমই এ েযাপালরর রপ্ত িিা োকন আমার 

এতকিলনর আল াচনা কি েযিি হলত পালর? এখন আমার িলের েোে িাও। আমার স্লে 

আে কি তুকম কে াস্পুলর যালে? 

  

িম  ে ল , যাে। 

  

.  

  

নতুন পকরচয় 

  

কেনয়োেু আর িম  যখন কে াস্পুলর কেলয় হাকের হল ন, তখন কেিা লে া। 
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কেনয়োেু ে ল ন, িম  এখালন আমার এি েেুর োকড় আলে। তার োকড়লত কেলয় 

উঠল  পলর কতকন আমালির খুে আির-যত্ন িরলেন েলট, কিন্তু সিানও খের না কিলয় 

হঠাৎ কেলয় পড়ল  তার অস্ুকেলধ হলত পালর। 

  

িম  ে ল , কিন্তু সস্খালন না কেলয়ও সতা উপায় সনই। রালত্র এিটা মািা সোঁেোর ঠাই 

সতা িরিার? 

  

কেনয়োেু সহলস্ ে ল ন, কনশ্চয়, কনশ্চয়! আমরা কি আর মালঠ শুলয় রাত িাটাে? এখালন 

ডািোংল া আলে; সস্খালন আেলির রাত িাটালত সতামার সিানও আপকে সনই সতা? 

  

িম  ে ল , কিেু না। েরং অলচনা স ালির োকড়র সচলয় ডািোংল াই ভাল া। 

  

সিশলনর িালেই ডািোংল া। দুেলন ডািোংল ার হাতার কভতলর কেলয় ঢুিলতই 

সস্খানিার চাির এলস্ তালির সস্ াম িরল । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, এ োংল া কি সতামার কেম্মায় আলে? 

  

সস্ ে ল , হযাঁ, িতিাোেু। 

  

সতামার নাম িী? 

  

আলজ্ঞ, অকেমুকে। 

  

সিলখা অকেমুকে, আে আমরা এখালন িািে। এই েযােটা সতামার িালে রালখা, আর 

আমালির দুেলনর েলনয রালত্রর খাোলরর েযেস্থা িলরা–মুরকের সঝা  চাই, েঝুল ? এই 

নাও টািা। আমরা ততক্ষলি এিটু ঘুলর আকস্। 

  

কেনয়োেু িমল র হাত ধলর োংল ার হাতা সিলি আোর সেকরলয় পড়ল ন। 

  

িম  ে ল , আমরা সিািায় যাকে, কেনয়োেু? 
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কেনয়োেু ে ল ন, শীত ার মকেলর। েটোলের েযাপারটা স্কতয কি না, আলে সিলখ 

আস্া িরিার। 

  

কেনয়োেু কে াস্পুলর আলেও োরিলয়ি এলস্কেল ন, িালেই পি-ঘাট তার োনা কে । 

কমকনট পাঁলচি পলরই তারা শীত ার মকেলরর স্ামলন কেলয় উপকস্থত হল ন। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, িম , স্কতযই সতা েটোেটা সনই সিখকে! সস্ োেটা আলেও আকম। 

সিলখকে,–িিাণ্ড োে। কশেপুলরর সোটাকনিযা  োলডিলনর কেখযাত েটোে সিলখে সতা? 

এ োেকট তার সচলয় কিেু সোট হল ও এতেড় োে োং ালিলশ আর সিািাও সিলখকে 

েল  আমার মলন পলড় না। অিচ সিলখা, সস্ই োলের েিল  এখন শুধু এিটা েতি রলয়লে। 

  

িম  অোি হলয় সিখল , তার স্ামলন মস্ত েড় এিটা েতি–তার কভতলর অনায়ালস্ 

শতাকধি মানুষলি িের সিওয়া যায়। েটোেটা সয িত েড় কে  িম  এতক্ষলি তা 

আোে িরলত পারল । অিচ এত েড় এিটা োেলিই স্িল র অোলন্ত রাতারাকত 

উকড়লয় কনলয় সেলে! মানলুষর পলক্ষ এমন িাে অস্ম্ভে, স্ম্পূিি অস্ম্ভে! 

  

মকেলরর কভতর সিলি এিকট স াি সেকরলয় এ । 

  

কেনয়োেু একেলয় কেলয় তালি এিকট িিাম িলর ে ল ন, আপকন সোধহয় এই 

শীত ালিেীর সস্োইত? 

  

হযাঁ, োো। 

  

এখালন নানারিম আশ্চযি িাণ্ডিারখানা হলে শুলন আমরা ি িাতা সিলি সিখলত 

এলস্কে। আো, সয রালত েটোেকট অিৃশয হয়, সস্ রালত আপকন সিািায় কেল ন? 

  

এই মকেলরর পালশই আমার ঘর। আকম এইখালনই কে ুম। 

  

অিচ কিেুই সটর পানকন? 
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সটর সয কঠি পাইকন, তা নয়; তলে আস্  েযাপারটা তখন েুঝলত পাকরকন। 

  

িী রিম? 

  

অলনি রালত হঠাৎ িীরিম এিটা শব্দ শুলন আমার ঘুম সভলে যায়। তার পলরই ঝলড় 

োে সিা ার মলতা আওয়াে শুন ুম স্লে স্লে এিটা িনিলন ঠান্ডা হাওয়ার ঝাঁপটা 

োন া কিলয় আমার ঘলর ঢুলি পড় , আর েটোলের োঁিররল া িাতলর চাচালত  াে । 

ঝড় উলঠলে সভলে তাড়াতাকড় আকম োন া েে িলর কি মু–তার পলরই স্ে চুপচাপ। 

স্িাল  উলঠ সিকখ, েটোেটা আর সনই। 

  

তাহল  আপকন কি মলন িলরন সয, ঝড় এলস্ই েটোেকটলি উকড়লয় কনলয় সেলে? 

  

না, না, তা িী িলর হলে? এতেড় েটোে উকড়লয় কনলয় যালে, এমন িচণ্ড ঝড় উঠল  

োঁলয়র কভতলর কনশ্চয়ই আরও অলনি োেপা া তেনে হত, অলনি ঘর-োকড় পলড় সযত। 

কিন্তু আর সিািাও কিেু হ  না, উলড় সে  শুধু এই েটোেটা? 

  

তাহল  আপকন কি ে লত চান সয–  

  

স ািকট োধা কিলয় ে ল , আকম আর কিেু ে লত চাই না োো, এস্ে িিা কনলয় 

নাড়াচাড়া িরলতও আমার ভয় হয়, ে লত ে লত সস্ আোর মকেলরর কভতলর অিৃশয 

হলয় সে ।  

  

কেনয়োেু কফলর ে ল ন, চল া িম , আমরা এিোর োঁলয়র কভতরটা ঘুলর আকস্। 

  

দুেলন আোর অগ্রস্র হল ন। কে াস্পুর গ্রামখাকন সেশ েড়–তালি শহর ে ল ও চল । 

পলি পলি ঘুলর নানা স ািলি নানা িিা কেজ্ঞাস্া িলরও কেনয়োেু আর সিানও নতুন 

তিয আকেষ্কার িরলত পারল ন না। তলে এটুিু সেশ সোঝা সে , খেলরর িােলের 

সিানও িিাই কমিযা নয়। 
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স্েযার মুলখ তারা যখন আোর ডািোংল ার কিলি কফরল ন, তখন কেনয়োেু  ক্ষ 

িরল ন সয, গ্রামখাকন এর মলধযই স্তব্ধ হলয় পলড়লে। পলি আর মানুষ সনই, অকধিাংশ 

ঘর োকড়রই িরো-োন া েে। এখানিার োকস্োরা সয খুে সেকশ ভয় সপলয়লে, তালত 

আর সিানওই স্লেহ সনই। 

  

োংল ার োরাোয় উলঠ কেনয়োেু সিখল ন, সস্খালন দুকট যুেি দু-খানা সচয়ালরর উপর 

েলস্ আলে। তার মলধয এিকট যুেলির সিহ সযমন  ম্বা সতমকন চওড়া, সিখল ই েুঝলত 

সিকর  ালে না সয, তার সিলহ অস্ুলরর মতন ক্ষমতা। 

  

কতকন কিেু কেজ্ঞাস্া িরোর আলেই সস্ই  ম্বা-চওড়া যুেিকট উলঠ িাঁকড়লয় তাঁলি 

অকভোিন িলর ে ল , আে দেিাল  আপনারাই কি এলস্লেন? 

  

হযাঁ। 

  

তাহল  আমরাও আে এখালন আপনালির স্েী হলত চাই। আপনার সিানও আপকে সনই 

সতা? 

  

না, না, আপকে আোর িীলস্র? সেশ সতা এিস্লে স্োই কমল  িািা যালে। আপনারা 

সিািা সিলি আস্লেন? 

  

ি িাতা সিলি। খেলরর িােলে এিটা েযাপার পলড় সিখলত এলস্কে। 

  

ও, তাহল  আপনারও আমালিরই িল ? আমরাও ওই উলেলশয এখালন এলস্কে। 

আপনালির নাম োনলত পাকর কি? 

  

আমার নাম েীকেম চন্দ্র রায়, আর আমার েেুকটর নাম েীিুমারনাি সস্ন। 

  

 কেনয়োেু ে ল ন, কেম োেু, খাওয়ািাওয়ার েযেস্থা িলরলেন সতা? 
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কেম  ে ল , আলজ্ঞ হযাঁ। আমার চাির রামহকরলি োোলর পাকঠলয়কে, ওই সয, সস্ 

কফরলে। চাোকর হালত িলর এিকট স াি োোন সিলি োরাোয় এলস্ উঠ , তার স্লে 

এ   যাে নাড়লত-নাড়লত িিাণ্ড এিটা িিুরু। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ও িিুরুটা িার? িামড়ালে না সতা? 

  

িমুার ে ল , না, না, িামড়ালে না, োঘা েড় ভাল া িুিুর। 

  

িম  এতক্ষি চুপ িলর িিাোতিা শুনকে । এখন সস্ ে ল , কেম োেু, আপনালির নাম 

আর ওই িিুলুরর নাম শুলন আমার এিটা িিা মলন হলে। 

  

কেম  ে ল , িী িিা? 

  

িম  এিটু ইতস্তত িলর ে ল , যলির ধন েল  আকম এিটা উপনযাস্ পলড়কে ুম, 

তালতও কেম , িুমার, রামহকর আর োঘা িিুলুরর নাম আলে। িী আশ্চযি কম ! 

  

কেম  এিোর িমুালরর মুলখর কিলি সচলয় মুখ সহলস্ ে ল , কম  সিলখ আশ্চযি হলেন 

না। আমরা সস্ই স ািই েলট। 

  

কেস্মলয় হতভলম্বর মলতা িম  হাঁ িলর খাকনিক্ষি কেমল র মুলখর পালন তাকিলয় রই ; 

তারপর েল  উঠ , তাও কি স্ম্ভে? 

  

কেম  সতমকন হাকস্মুলখ ে ল , স্ম্ভে নয় সিন? 

  

 িম  ে ল , তারা হলে উপনযালস্র সনাি, আর আপনারা সয স্কতযিালরর মানষু! 
  

কেম  ে ল ,  যলির ধন সয স্কতযিালরর ঘটনা; তা কমিযা েল  ভােলেন সিন? 

  

স্কতয ঘটনা! তাহল  আপনারা কি স্কতয-স্কতযই খাকস্য়া পাহালড়র সেৌদ্ধমলঠ 

কেলয়কেল ন? 
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কনশ্চয়! কিন্তু সস্ আে পাঁচ-েয় েের আলেিার িিা, সস্ স্ে কেপলির িিা এখন 

আমালির িালে স্বপ্ন েল  মলন হয়! 

  

.  

  

পুিুর-চুকর 

  

খাওয়ািাওয়ার পর কেনয়োেু যলির ধন-এর েল্পকট কেমল র মুখ সিলি আোলোড়া 

েেি িরল ন। তারপর আশ্চযি স্বলর ে ল ন, আপনারা এই েয়লস্ই এমন স্ে কেপলির 

মলধয পলড়ও সেঁলচ আলেন! ধনয! 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, কেপি আকম ভাল াোকস্, কেপিলি আকম খঁুলে সেড়াই, আর 

আে এই কে াস্পুলরও আমরা এলস্কে নতুন সিানও কেপলিরই স্োলন। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, আপনারা স্াহস্ী স াি েলট! 

  

িমুার ে ল , কিন্তু এখালন এই সয-স্ে ঘটনা ঘটলে, আমরা সতা তার সিানও হকিস্ 

খঁুলে পাকে না। এস্ে কি ভূতুলড় িাণ্ড? 

  

কেনয়োেু ঘাড় সনলড় ে ল ন, না। তলে, আমার স্লেহ যকি স্তয হয়, তাহল –  

  

কেম  অতযন্ত আগ্রলহর স্লে তাড়াতাকড় েল  উঠ , আপকন িী স্লেহ িলরন। কেনয়োেু? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, এখন ে ে না, আরও দু-চারলট িমাি িরিার, নইল  আপনারাই 

হয়লতা কেশ্বাস্ িরলেন না। অলনি রাত হ , আস্ুন–এোলর কনদ্রাল ালি েমন িরা যাি। 

  

.  

  

েভীর রালত্র হঠাৎ এিস্লে স্িল র ঘুম সভলে সে । 

  

 িম   াফ সমলর িাঁকড়লয় উলঠ ে ল , উঃ, িী শীত! 
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িমুার ে ল , োন া কিলয় সঝালড়া হাওয়া আস্লে–োইলর ঝড় উলঠলে,–েল ই সস্। উলঠ 

পলড় োন া েে িলর কিলত সে । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, িাঁড়ান িুমারোেু, োন া েে িরলেন না। 

  

ঝড় উলঠলে সয! 

  

না, ঝড় ওলঠকন, সিখলেন না, োইলর ফুটফুলট চাঁলির আল া? 

  

তলে ও শব্দ িীলস্র? 

  

স্িল  িান সপলত শুনল  োইলর সিলি এিটা অদু্ভত-রিম শব্দ আস্লে–সযন িারা  ক্ষ 

 ক্ষ সপনকস্  ঘষিি িরলে। 

  

কেনয়োেু েম্ভীর স্বলর ে ল ন, ও ঝলড়র শব্দ নয়। 

  

কেম  ে ল , তলে? 

  

সস্ই রহস্যই সতা োনলত চাই, েল ই কেনয়োেু একেলয় কেলয় িরো খুল  কিল ন, স্লে 

স্লে োঘা ঘলরর কভতর সিলি এি  ালফ োইলর সেকরলয় সে । 

  

স্িল  োরাোয় কেলয় িাঁড়া । চাকরকিলি পকরষ্কার চাঁলির আল া, আিালশ সমলঘর 

নামমাত্র সনই। তলে ঝলড়র মতন ঠান্ডা-হাওয়া েইলেই ো সিন, আর ওই রহস্যময় 

শব্দটাই ো আস্লে সিালেলি? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, শব্দটা হলে উপর কিলি। তার িিা সশষ হলত না হলতই খাকনি তফাত 

সিলি মানুলষর তীে আতিনাি সশানা সে –তার পলরই িুিুলরর কচৎিার। 

  

িমুার ে ল , এ সয োঘার ে া! 
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রামহকর ে ল , োঘা সোধহয় িারুলি িামলড় ধলরলে। 

  

মানুষ আর িুিলুরর কচৎিার আরও সেলড় উঠ । 

  

িমুার ে ল , না রামহকর, োঘা িারুলি িামড়ায়কন, তার কচৎিার শুলন মলন হলে, সস্ 

সযন ভয়ানি ভয় সপলয়লে! 

  

কেম  ে ল , চল া, চল া, একেলয় সিখা যাি! 

  

সযকিি সিলি সস্ই মানুষ আর িিুুলরর আতিনাি আস্লে, স্িল  সেলে সস্ইকিলি েুলট 

সে । কিন্তু িই, সিািাও সতা কিেুই সনই! 

  

আতিনাি তখনও হলে, কিন্তু অকত অস্পষ্ট–সযন অলনি িূর সিলি আস্লে। 

  

 িমুার সচঁকচলয় ডািল –োঘা, োঘা, োঘা! সিািায় োঘা? 

  

কেনয়োেু উপর-পালন হাত তুল  ে ল ন, আিালশ! 

  

কেম  ে ল , হা, হযাঁ তাই সতা! আিাশ সিলিই সতা আতিনাি আস্লে, এ িী িাণ্ড। 

  

রামহকর ে ল , রাম, রাম, রাম, রাম! োঘালি পকরলত উকড়লয় কনলয় সেলে! 

  

 িমুার িাতরভালে ে ল , আমার এতকিলনর িুিুর। 
  

স্িল  স্ভলয় আিালশর কিলি তাকিলয় রই । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ওই সযন িী সিখা যালে না? কেম  ে ল , হযাঁ, কঠি সযন দুলটা 

িাল া সফাঁটা…ওই যাঃ, কমক লয় সে ! 
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 মেতেন্দ্রকুোর রায়  ।   মেঘদূতের েতেযে আগেন  

 15 

www.bengaliebook.com 
 

 

কেনয়োেু আরও আশ্চযি েযাপার সিখল ন,আিালশর েুলি োয়ার মলতা অস্পষ্ট কি এিটা 

িিাণ্ড কেকনস্! কিন্তু সস্ েযাপার আর িিাশ না িলর কতকন শুধু ে ল ন, আর সস্ই শব্দ 

সনই, আতিনািও সশানা যালে না–ঠান্ডা োতাস্ও েইলে না। 

  

িম  ে ল , এমন েযাপালরর িিাও সতা িখনও শুকনকন! এর মালন িী কেনয়োেু? 

আপকন কি এখনও ে লত চান সয, এস্ে সভৌকতি িাণ্ড নয়? 

  

কেনয়োেু সিানও েোে কিল ন না, ঘাড় সহটঁ িলর কি ভােলত  ােল ন।…খাকনিক্ষি 

পলর পলির পালশ তাকিলয় স্চমলি কতকন ে ল ন, ও িী ও! 

  

স্িল ই সস্কিলি তািাল , কিন্তু কিেুই সিখলত সপল  না। পলির পালশ খাক  পুিরু 

রলয়লে, কিন্তু তার ে  িায় স্মস্তই শুকিলয় কেলয়লে। 

  

কেনয়োেুলি তখনও কেস্ফাকরত সচালখ সস্ইকিলি তাকিলয় িািলত সিলখ কেম  কেজ্ঞাস্া 

িরল , আপকন কি সিখলেন কেনয়োেু? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ওই পুিরুটা! 

  

কেম  কিেুই েুঝলত না সপলর ে ল , হা, পুিুলর ে  সনই; তালত িী হলয়লে? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, কিন্তু আে দেিাল  আকম স্বচলক্ষ সিলখকে সয পুিরুটার িানায় িানায় 

ে  ট ম  িরলে! 

  

কেম  ে ল , আপকন ভু  সিলখলেন! 

  

না, আকম কঠি সিলখকে। 

  

তাহল  এর মলধয এি-পুিুর ে  সিািায় সে ? 

  

ওই আিালশ! 
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এই অদ্ভুত উেলর স্িল ই স্তকম্ভত হলয় সে । 

  

কেম  ে ল , এি-পুিুর ে  আিালশ উলড় সেলে? না, না, এটা এলিোলরই অস্ম্ভে! 

  

কেনয়োেু েম্ভীরভালে ে ল ন, িা  স্িাল  আকম স্ে িিা খুল  ে ে। তখন আপনারা 

েুঝলত পারলেন, এর মলধয কিেুই অস্ম্ভে সনই। এখন ডািোংল ায় কফলর যাওয়া যাি। 

  

িমুার মক ন মুলখ ে ল , কিন্তু আমার োঘা? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, সস্ আর কফরলে না। শুধু োঘা নয়, আমরা মানুলষর আতিনািও শুলনকে, 

এিেন মানুষও কনশ্চয় োঘার স্েী হলয়লে। 

  

কেনয়োেুর িিাই স্তয। পরকিন সশানা সে , কে াস্পুলরর এিেন রালতর সচৌকিিালরর 

সিানওই স্োন পাওয়া যালে না। 

  

.  

  

মে  গ্রলহর োকস্ো 

  

কেম  ে ল , সিখুন কেনয়োেু, আপকন আমালির সচলয় েয়লস্ সঢর েড়। িালেই এোর 

সিলি তুকম েল ই ডািলেন। 

  

কেনয়োেু সহলস্ ে ল ন, আো কেম , তাই হলে। 

  

কেম  ে ল , তাহল  এইোলর এখানিার আশ্চযি েযাপালরর রপ্তিিা আমালির িালে 

খুল  ে নু। 

  

কেনয়োেু খাকনিক্ষি চুপ িলর েলস্ রইল ন। তারপর ধীলর ধীলর ে ল ন, সিলখা আকম 

যা ে ে, তা শুনল  সতামরা কেশ্বাস্ িরলে কিনা, োকন না। কিন্তু কেশ্বাস্ িলরা আর নাই 

িলরা, এটুি ু কনশ্চয়ই সেলনা সয, আকম এিকটও মনেড়া োলে িিা ে ে না, িারি 
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আমার িলতযিকট িিাই কেজ্ঞালনর মলত স্তয েল  িমাি িরা শ্ হলে না। এমনিী, 

ইউলরাপ আলমকরিার েড়-েড় পকণ্ডত আর দেজ্ঞাকনিরা এই কেষয় কনলয় এখন যলিষ্ট 

মািা ঘামালেন। আকমও এই কেষয় কনলয় আে অলনি েৎস্র ধলর আল াচনা িলর 

আস্কে— 

  

কেম  োধা কিলয় ে ল , কিন্তু এখানিার এইস্ে অল ৌকিি িালণ্ডর স্লে কেজ্ঞালনর িী 

স্ম্পিি িািলত পালর, কেনয়োেু? 

  

কেনয়োেু হাস্লত-হাস্লত মািা সনলড় ে ল ন, কেম  ভায়া, এত অলল্পই েযস্ত হলয় উলঠা 

না। আলে মন কিলয় আমার িিা সশালনা..লতামরা োলনা সতা, সস্াম, মে , েুধ িভৃকত 

অলনি গ্রহ আলে? 

  

আলজ্ঞ হযাঁ। আর এ-ও োকন সয, আমালির পৃকিেীও এিকট গ্রহ। পৃকিেীর স্েলচলয় িালে 

সয গ্রহ আলে, তার নাম মে  ো মাস্ি। 

  

ু।ঁ ইউলরাপ-আলমকরিার েড় েড় মানমকেলর আেিা  এমন স্ে িিাণ্ড দুরকেন েযেহার 

িরা হয় সয, ওইস্ে গ্রহ-উপগ্রহ হাোর হাোর মাই  িূলর িািল ও, আমালির সচালখর 

স্ামলন অলনিটা স্পষ্ট হলয় ওলঠ। পকণ্ডলতরা অলনি আল াচনার পর এই কস্দ্ধালন্ত উপনীত 

হলয়লেন সয, অন্তত সিানও সিানও গ্রলহ পৃকিেীর মলতা েীে োস্ িলর। এই কস্দ্ধালন্তর 

িারিও আলে। মে  গ্রহ পৃকিেীর স্েলচলয় িালে েল , দুরকেন কিলয় তার কভতরটাই 

সেকশ িলর সিখোর স্ুকেলধ হলয়লে। পকণ্ডলতরা সিলখলেন সয, মে  গ্রলহর কভতরটা িায় 

মরুভূকমর মলতা। হয়লতা িচণ্ড শীলতর িলিালপ আর ে াভালে সস্খালন উকদ্ভি েন্মালনা 

িায় অস্ম্ভে। কিন্তু এই স্লে আরও এিকট আশ্চযি েযাপার সিখা সেলে। মে  গ্রলহর 

মলধয শত শত সরাশ েযাপী এমন িিাণ্ড খা  আলে, যার তু না পৃকিেীলতও সনই। সস্ 

খা  আোর এমন সস্াোস্ুকে িাটা সয, তা কিেুলতই স্বাভাকেি হলত পালর না। 

  

কেম  অতযন্ত সিৌতূহ ী হলয় ে ল , অিিাৎ সস্ খা  িকৃত্রম? 
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হযাঁ। আর এইখালনই এিটা মস্ত আকেষ্কালরর স্ূত্রপাত। আরও সিখা সেলে, সস্ খা  যত 

িূর অগ্রস্র হলয়লে ততদুর পযিন্ত দু-পালশর েকম স্েুে–অিিাৎ োেপা ায় ভরা। এখন 

েুলঝ সিখ, িকৃত্রম খা  িখনও আপনা-আপকন িিাশ পায় না। কনশ্চয়ই তা মানুষ ো 

মানুলষর মলতা সিানও েীলের হালত িাটা। আর এমন এি মরুভূকমর মতন সিলশ, 

িিকৃতর কেরুলদ্ধ যুদ্ধ িলর শত শত সরাশ েযাপী িকৃত্রম খা  সিলট, চাষ-আোি িলর সয 

েীে সেঁলচ আলে, তারা সয খুে চা াি ও স্ভয, তালতও আর সিানওই স্লেহ সনই। 

  

িম  ে ল , কেনয়োেু, এস্ে িিা আপনার মুলখ আকম আরও অলনিোর শুলনকে। কিন্তু 

কে াস্পুলরর এই ভূতুলড় িালণ্ডর স্লে আপকন মে  গ্রহলি সটলন আনলেন সিন? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, রলম েুঝলে, আলে স্ে সশালনা। েৎস্লরর এিটা কঠি স্মলয়, মে  

গ্রহ পৃকিেীর অলনিটা িালে আলস্। কিেুকিন আলে ি িাতার স্মস্ত খেলরর িােলে 

সতামরা কনশ্চয়ই পলড়ে সয, পৃকিেীর েড় েড় সেতারোতিা পাঠাোর সিশলন এি আশ্চযি 

েযাপার ঘলটকে । সেতারযলন্ত্র এমন স্ে অদু্ভত োতিার স্লেত এলস্কে , যার অিি সিউ 

েুঝলত পালরকন। সস্-স্ে স্লেত সিািা সিলি আস্লে, তাও োনা যায়কন। কঠি সস্ই 

স্মলয়ই কিন্তু মে  গ্রহ এলস্কে  পৃকিেীর খুে িালেই। িালেই দেজ্ঞাকনিরা কস্থর িরলত 

োধয হল ন সয, মে  গ্রলহর োকস্োরাই পৃকিেীর স ালির স্লে িিা িইোর েলনয 

সেতারোতিা পাঠালে। কিন্তু তালির োতিার স্লে আ ািা েল ই আমরা তা েুঝলত পাকর 

না। 

  

কেম  ে ল , আলজ্ঞ, হযাঁ, আমার মলন পড়লে েলট, কিেুকিন আলে এমনই এিটা েযাপার 

কনলয় খেলরর িােলে মহা আলো ন চল কে । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, তাহল  স্ংোিপলত্র আরও এিটা খের সতামরা পলড়ে সোধহয়? 

আলমকরিার এিেন স্াহস্ী দেজ্ঞাকনি রলিলট চলড় মে  গ্রলহ যাত্রা িরোর েনয িতুত 

হলেন? 

  

িমুার আশ্চযি স্বলর ে ল , রলিলট চলড়? 
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হযাঁ। কিন্তু এ সতামালির স্াধারি োকেওয়া ার হালত দতকর সেল লখ ার রলিট নয়– তার 

সচলয় হাোর হাোর রন েড়। তার মলধয মস্ত এি ধাতু-ততকর ঘর িািলে, সস্-ঘলর 

িািলেন সস্ই স্াহস্ী দেজ্ঞাকনি। উপলরর ঘলরর ত ায় িািলে োরুলির ঘর। মে  গ্রহ 

সয স্মলয় পৃকিেীর িালে আস্লে, সস্ই স্মলয় এই রলিট সোঁড়া হলে। োলয়ালকালপর এি 

অকভলনতা এিকট মাঝাকর আিালরর রলিলট চলড় পৃকিেীর এি োয়ো সিলি আর-এি 

োয়োয় কনরাপলি কেলয় সিকখলয়লেন সয, এ েযাপারটা এলিোলরই অস্ম্ভে নয়। 

  

কেম  ে ল , কিন্তু এ সিলি িী িমাকিত হলে? 

  

এ সিলি িমাকিত হলে সয, মে  গ্রহ আর পৃকিেীর োকস্োরা পরস্পলরর পকরচয ়

োনোর েলনয েযস্ত হলয় উলঠলে। এখন আকম যকি েক  সয, মে  গ্রলহর োকস্োরা 

আমালির সচলয় আরও কিেু সেকশ অগ্রস্র হলয়লে, অিিাৎ তারা ইকতমলধযই পৃকিেী সিলি 

নানা নমুনা কনলয় সযলত শুরু িলরলে, তাহল  কি অতযন্ত অোি হলে? 

  

কেম , িুমার আর িম  এিস্লে স্কেস্মলয় েল  উঠ , আঁ, েল ন িী, েল ন িী? 

  

কেনয়োেু িৃশয স্বলর ে ল ন, হযাঁ, কে াস্পুলর এই সয স্ে অল ৌকিি িাণ্ড হলে তা মে  

গ্রলহর োকস্োলির িীকতি োড়া আর কিেুই নয়। পৃকিেীর যা কিেু সিলখলে, পরীক্ষা িরোর 

েলনয স্ংগ্রহ িলর কনলয় যালে। 

  

কেম  রুদ্ধশ্বালস্ ে ল , কিন্তু িী উপালয়? 

  

উপালয়র িিা আকম কঠি িলর কিেু ে লত পারকে না েলট, তলে আকম যা আোে িলরকে, 

সস্টা স্ম্ভে হল ও হলত পালর। আমালির োনা আলে সয পৃকিেীর উপলর মাই  িলয়ি 

পযিন্ত োতালস্র অকস্তে, তার পলর আর োতাস্ সনই, আলে সিে  শূনয। এই শূলনযর 

মলধয অনয অনয সযস্ে গ্রহ ঘুরলে, তালির মলধয হয়লতা পৃকিেীর মলতা োয়ুমণ্ড  আলে। 

কিন্তু পৃকিেী সিলি অনয গ্রলহ, কিংো অনয গ্রহ সিলি পৃকিেীলত সযলত আস্লত হল  

োয়ুহীন শূনয পার হলত হলে। আমার কেশ্বাস্ মে  গ্রলহর োকস্োরা ডুলোোহালের মলতা 
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এয়ার-টাইট ো কেদ্রহীন এমন সিানও সেযামযান দতকর িলরলে, যার কভতলর িরিার 

মলতা োতালস্র কিংো অকিলেন োলের েযেস্থা আলে। সস্ই সেযামযান চলড় শূনয পার 

হলয় তারা পৃকিেীর আেহাওয়ালত এলস্ হাকের হলয়লে। িা  রালত্র যখন এখানিার 

সচৌকিিার আর োঘা আতিনাি িলরকে  আিালশর কিলি সচলয় তখন আকম  ক্ষ 

িলরকে ুম-অলনি উঁচুলত চাঁলির আল ার মাঝখালন িিাণ্ড কি এিটা োয়ার মলতা 

ভাস্লে–খাকনি পলরই আোর সতা কমক লয় সে । আমার কেশ্বাস্ সস্ োয়া আর কিেু নয়–

মে  গ্রলহর সেযামযান। 

  

খাকনিক্ষি স্িল ই অকভভূলতর মতন স্তব্ধ হলয় ভােলত  াে । কেনয়োেু যা ে ল ন, 

সিউ তা স্বলপ্নও সিানওকিন িল্পনা িরলত পালরকন। অেলশলষ কেম  ে ল , কিন্তু আমরা 

মে  গ্রলহর সিানও স ািলি সতা সিখলত পাইকন! তলে কে াস্পুর সিলি কিমার, ইকজিনন, 

েটোে, পুিুলরর ে  আর েীেেন্তু সিমন িলর অিৃশয হলে? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, এ িলের কনভুি  েোে সিওয়া শ্; তলে ওই রহস্যময় ঠান্ডা হাওয়ার 

িোলহর েনয আমার মলন এিটা স্লেহ োেলে। সতামরা সিউ Vaccum Cleaner 

সিলখে? 

  

িমুার ে ল , হযাঁ কশয়া িহ সিশলন সিলখকে। এিকট যলন্ত্রর স্লে  ম্বা ন  আলে। সস্ই 

নল র মুখ ধুল ার উপলর ধলর যন্ত্র চা াল ই কভতর সিলি ু ু িলর হাওয়া সেকরলয় যায়, 

আর স্লে স্লে স্মস্ত ধুল া নল র কভতলর ঢুলি পলড়। এই উপালয ়খুে স্হলেই ধুল া 

স্াফ িরা যায়। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, খুে স্ম্ভে মে  গ্রলহর োকস্োরা এইরিম সিানও যলন্ত্রর স্াহালযযই 

পৃকিেীর উপলর অতযাচার িরলে। তলে তালির এই Vaccum যন্ত্রকট এত েড় ও শক্শা ী 

সয িিাণ্ড িিাণ্ড কিমার, সেন ও েটোে, এমনিী এি-পুিুর ে  পযিন্ত তা অনায়ালস্ 

শুলষ কেল  সফ লত পালর! আচমিা ঠান্ডা হাওয়া েইোর আর সিানও িারলি সতা আমার 
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মািায় আস্লে না। যন্ত্রকট যখন োয়ুশূনয হয়, সস্ই স্মলয়ই চাকরকিলি ঠান্ডা োতালস্র 

ঝাঁপটা  ালে। এই আমার মত। 

  

িমুার সশািােন্ন স্বলর ে ল , তাহল  আমার োঘালি আর িখনও কফলর পাে না? 

  

কেনয়োেু মািা সনলড় োনাল ন, না। 

  

কেম  কচকন্ততভালে ে ল , কেনয়োেু, োকন না আপনার িিা স্তয কিনা! কিন্তু আপনার 

যুক্ শুনল  এস্ে েযাপার অকেশ্বাস্ িরলতও িেৃকে হয় না। আো, এ কেষয় কনলয় আপকন 

যখন এত আল াচনা িরলেন, তখন ে লত পালরন কি, মে  গ্রলহর োকস্োলির সচহারা 

িীরিম? তারা কি মানুলষরই মলতা সিখলত? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, তা িী িলর ে ে? তলে তালির মকস্তষ্ক সয খুে উন্নত, তারা সয যলিষ্ট 

স্ভয, আর জ্ঞান-কেজ্ঞালনও খালটা নয়, তালির িাে সিলখ এটা সেশ সোঝা যালে। 

পৃকিেীর অেস্থা, ে -মাকট আেহাওয়া আর েীেনযাত্রা কনেিালহর িিা ী অনুস্ালরই 

আমালির সচহারা এরিম হলয়লে; মে  গ্রলহর কভতরিার অেস্থা যকি অনযরিম হয়, 

তলে সস্খানিার েীলেরা মানুলষর সচলয় সেকশ স্ভয আর েুকদ্ধমান হল ও, তালির সচহারা 

অনযরিম হওয়াই স্ম্ভে। 

  

কেম  কিেুক্ষি স্তব্ধ সিলি ে ল , এোর সিলি এখালন েেুি না কনলয় আকম পলি সেরুে 

না। 

  

সিন? 

  

িাঁলত িাঁত সচলপ কেম  ে ল , যকি স্ুকেলধ পাই, েুকঝলয় সিে সয, মানুষ েড় কনরীহ েীে 

নয়! 

  

.  
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আিাশ সিলি মাংস্-েৃকষ্ট 

  

সস্ইকিন স্েযার কিেু আলে কেনয়োেুর স্লে স্িল  সেকড়লয় োংল ার কিলি কফরকে । 

সে  রালতর সস্ই িায় শুিলনা পুিুরটার িালে এলস্ কেনয়োেু িমলি িাঁকড়লয় পড়ল ন। 

পুিুলরর দু-কিলি োঁধা ঘাট, কিন্তু ে  সনলম যাওয়ালত ঘালটর স্ে নীলচর সশও া-মাখা 

কস্ঁকড়র ধাপ পযিন্ত স্পষ্ট সিখা যালে। পুিুলরর ত ায় এখনও অল্প, এিটু ে  কচিকচি 

িরলে। 

  

কেনয়োেু সযন আপনা-আপকন ে ল ন, সয যন্ত্র কিলয় এত অল্প স্মলয় অতখাকন ে  

শুলষ সনওয়া যায়, সস্ যন্ত্রটা না োকন িী িিাণ্ড! খাক  ঠান্ডা হাওয়া নয়, এই পুিুর-চুকর 

সিলখও আমার কেলশষ স্লেহ হলে সয, যন্ত্রকট কনশ্চয়ই Vaccum! কেলশষ, মে  গ্রলহর 

োকস্োরা। সয এয়ার টাইট সেযামযালন িলর এলস্লে, তার আিারও কনশ্চয় স্ামানয নয়! 

নইল  তার। কভতলর কিমার, ইকজিনন, েটোে আর িায় এি-পুিুর ে  িািোর ঠাই হত 

না। 

  

হঠাৎ উপর সিলি কি িতিরল া কেকনস্ ঝপাং িলর পুিুলরর কভতলর পড়  এেং 

িতিরল া পড়  পুিুলরর পালড়র উপলর। স্িল  কেকস্মত সচালখ উপর কিলি তাকিলয় 

সিখল  কিন্তু সস্খালন কিেুই সনই। সিে  অলনি উঁচুলত আিালশর েুলি োয়ার মলতা কি 

সযন এিটা সেলে রলয়লে, কিন্তু সস্টা এত অস্পষ্ট সয, তার কেষলয় সোর িলর কিেু ে াও 

যায় না! 

  

কেনয়োেু অতযন্ত দুঃলখর স্লে েল  উঠল ন, হায়, হায়, ি িাতা সিলি আস্োর স্ময় 

এিটা ভাল া দুরকেন যকি স্লে িলর আনতুম, তাহল  এখকন স্ে রহলস্যর কিনারা হলয় 

সযত! 

  

িম  ে ল , কিন্তু আিাশ সিলি ওরল া িী এলস্ পড় ? 
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কেম  তাড়াতাকড় একেলয় সে , খাকনি তফালতই রাো কপলণ্ডর মতন কি এিটা পলড় 

রলয়লে। কিন্তু িালে কেলয়ই সস্ স্ভলয় আোর কপকেলয় এলস্ েল  উঠ , কেনয়োেু! 

  

িী কেম , েযাপার িী? 

  

এ সয মানুলষর সিহ! 

  

অযাঁ, েল া িী! 

  

স্িল ই সস্ই রাো কপণ্ডটার কিলি সেলে েুলট সে । স্ামলন স্তযই এিটা র্মাখা 

মাংলস্র স্তূপ পলড় রলয়লে, অলনি উঁচু সিলি পড়ার িরুন সস্টা এমন তা লো  পাকিলয় 

কেলয়লে সয স্হলে তা মানুলষর সিহ েল  সচনাই যায় না। তলে সিলহর সিানও সিানও 

অংশ এখনও তার মনুষযলের অল্পস্বল্প পকরচয় কিলে। 

  

িম  ে ল , স ািটা সোধহয় মে  গ্রলহর উলড়াোহাে সিলি পাক লয় আস্োর েলনয। 

 াকফলয় পলড়কে ! 

  

িমুার এিটা কনশ্বাস্ সফল  ে ল , আহা সেচারা! আমার োঘাও সস্খালন আলে, না োকন 

সস্ িী িরলে! 

  

কিন্তু কেনয়োেু তীক্ষ্ণিৃকষ্টলত সস্ই মাংস্কপলণ্ডর কিলি তাকিলয় সিলি ে ল ন, না, এই সিহ 

যার, সস্ কনলে উপর সিলি  াকফলয় পলড়কন। 

  

কেম  ে ল , তলে? 

  

 াকফলয় পড়োর আলেই তার মৃতুয হলয়কে ! 

  

িী িলর োনল ন আপকন? 
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কেনয়োেু মাংস্কপলণ্ডর কিলি আেু  সিকখলয় ে ল ন, সিলখা, এই মড়াটার এিটা হাত 

আর েুলির এিটা পাশ এখনও সিতল  রঁলড়া হলয় যায়কন। ভাল া িলর সচলয় সিলখা 

সিকখ, িী সিখে? 

  

কেম  সহঁট হলয় পলড় সিখলত  াে । তারপর ে ল , এিী, এর সিলহর উপরিার ো  

োকড়লয় সফ া হলয়লে। 

  

খাক  তাই নয়, েুলির আর হালতর উপরিার মাংস্ও েুকর কিলয় সিলট সনওয়া হলয়লে। 

  

সিন কেনয়োেু? 

  

ভাল া িলর সিখল  তাও েুঝলত পারলে। সিলখানা, সমকডলি  িল লের ডা্ালররা কঠি 

সযভালে মড়া িালট, এই সিহটার উপলরও কঠি সস্ইভালেই েুকর চা ালনা হলয়লে। কেম , 

মে  গ্রলহর োকস্োরা মানুলষর শেেযেলেি িলর সিলখলে। 

  

তার মালন? 

  

তারা সিখলত চায়, মানুষ সিান সেকির েীে। ু,ঁ এখন েুঝলত পারকে, মে  গ্রলহর 

োকস্োলির সচহারা কনশ্চয়ই মানুলষর মলতা নয়, িারি তা যকি হত তাহল  মানুলষর 

সিহ কনলয় এভালে পরীক্ষা িরোর আগ্রহ তালির কনশ্চয়ই িািত না। কেম , িুমার, 

পৃকিেীলত স্তযই সয মে  গ্রলহর সেযামযান এলস্লে, আর কে াস্পুলর কিমার ইকজিনন সয 

আিালশই অিৃশয হলয়লে, উপর সিলি এই মড়ার আকেভিালে সতামরা সোধহয় সস্টা স্পষ্টই 

েুঝলত পারে? 

  

কেম , িুমার ও িম  সিউ সিানও েোে কিল  না; আে এই চাকু্ষষ িমালির উপর 

আর সিানও স্লেহ চল  না। 

  

রামহকর ে ল , কিন্তু োেু, পুিুলরর সভতলরও সয এইস্লে কি িতিরল া এলস্ পলড়লে। 

সস্রল া িী, সিখলেন না? 
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কেনয়োেু কু্ষব্ধ স্বলর ে ল ন, না রামহকর, আর সিখোর িরিার সনই। সস্রল াও হয়লতা 

আর সিানও অভাোর সিহ! মে  গ্রলহর োকস্োরা কনশ্চয় এলির হতযা িলরলে, তারপর 

পরীক্ষা সশষ িলর সিহরল ালি আোর পৃকিেীলত সফল  কিলয়লে। 

  

রামহকর ে ল , আপনার িিা শুলন সতা োেু আকম কিেুই ঠাউলর উঠলত পারকে না! 

আিালশ সতা সিেতারা িালিন, তলে কি সিেতারাই পৃকিেীলত সেড়ালত এলস্লেন?েল ই 

সস্ আিালশর কিলি মুখ তুল  সিেতালির উলেলশ ভক্ভলর োর োর িিাম িরলত 

 াে । 

  

কেম  সরলে ে ল , রামহকর, এখান সিলি তুই কেিায় হ! এস্মলয় সতার সোিাকম আর 

ভাল া  ালে না। 

  

রামহকর ে ল , চলটা সিন সখািাোেু? আকম সতা আর সতামালির মলতা করশ্চান নই, 

রামপাকখর সঝা ও খাই না। ঠািুর-লিেতালি ভক্ িরা আকম সোিাকম েল  মলন িকর 

না। 

  

কেম  আরও চলট ে ল , সেশ, এোলর সিেতালির স্াড়া সপল ই সতালি স্শরীলর স্বলেি 

পাকঠলয় সিওয়ার েযেস্থা িরে, আপাতত তুই মুখ েে ির। 

  

িমুার ে ল , কিন্তু কেনয়োেু, এ সয েড় ভয়ানি িিা! আপনার ওই মে  গ্রলহর 

োকস্োরা পৃকিেী সিলি মানুষ ধলর কনলয় কেলয় খুন িরলে, আর আমরা চুপ িলর েলস্ 

তাই সিখে? তালির োধা সিওয়ার কি সিানও উপায় সনই? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, উপায় এিটা িরলতই হলে েই িী! মানুষ এখনও সটর পায়কন, 

তালির মািার উপলর িী কেপলির খাঁড়া ঝু লে। আে সয অতযাচার খাক  কে াস্পুলর 

হলে, দুকিন পলর তা স্ারা পৃকিেীলত েকড়লয় পড়লত পালর। 

  

কেম  ে ল , কিন্তু িী উপায় আপকন িরলেন? 
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কেনয়োেু ে ল ন, তা আকম এখন ে লত পাকর না। তলে আেলিই আকম আমার মত 

এিকট িেলে খুল  ক খে, আর িা  তা স্ংোিপলত্র িিাশ িরে। স্ি লি আলে আস্  

েযাপারটা োকনলয় সিওয়া িরিার, িারি আমালির মলতা দু-এিেলনর সচষ্টায় সিানওই 

স্ুকেধা হলে না, এখন স্ি লি এিস্লে কমল  কমলশ িরলত হলে। 

  

িম  ে ল , কিন্তু কেনয়োেু, সিলশর স ালি যকি আপনার িিালি পােল র ি াপ েল  

উকড়লয় সিয়? 

  

তাহল  তারা কনলেরাই মরলে। আমার যুক্ আর এমন স্ে চাকু্ষষ িমাি সিলখও যকি 

সিউ কেশ্বাস্ না িলর, তাহল  আকম নাচার। তেু আমার িতিেয আকম িলর খা াস্ হে। 

এখন চল া। স্িল  োংল ার কিলি কফর । সযলত সযলত মুখ তুল  কেম  সিখল , 

আিালশর োলয় সস্ই অদু্ভত োয়াটা এখনও সেলে আলে, তলে আরও সোট আরও অস্পষ্ট। 

  

কেম  অোি হলয় মলন-মলন ভােলত  াে –না োকন, এমন িী েভীর রহস্য ওই কেকচত্র 

োয়ার আড়াল   ুিালনা আলে, যা শুনল  স্ারা পৃকিেীর েিু ভলয় স্তকম্ভত হলয় যালে! 

  

.  

  

কেখযাত হওয়ার কেপি 

  

পরকিলনর স্িাল  খেলরর িােে আস্োমাত্র কেম  তাড়াতাকড় সস্খাকন কনলয় পড়লত 

েস্ , িারি আেলিই কেনয়োেুর িেেটা িিাশ হওয়ার িিা। 

  

খেলরর িােে খুল ই কেম  স্েিিিলম সিখল , েড় েড় অক্ষলর স খা রলয়লে–  

  

কে াস্পুলরর নতুন রহস্য! 

আিাশ হইলত মানুলষর মৃতলিহ পতন! 
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তারপর েতি য কে াস্পুলর সয ঘটনা ঘলটকে  এেং আমরা আলেই যার ইকতহাস্ 

কিলয়কে, তার েিিনা। তার পলরই আোর েড় েড় অক্ষলর–  

  

কেলশষলজ্ঞর কেকচত্র আকেষ্কার 

মে  গ্রলহর োকস্ো। 

পৃকিেীর ভীষি কেপি। 

  

কশলরানামার ত ায় কেনয়োেুর িেে। কেনয়োেু কিেুমাত্র অতুযক্ না িলর সেশ স্র  ও 

স্হে ভাষায় আপনার মত েয্ িলর সেলেন। তার মতও আমরা আলেই িিাশ িলরকে, 

স্ুতরাং এখালন আর তা উলিখ িরোর িরিার সনই। িেলের সশলষ স্ম্পািি ক লখলেন– 

কেনয়োেু সয আশ্চযি েযাপালরর উলিখ িকরয়ালেন, তাহা স্হলে িল্পনায় আলস্ না। 

হয়লতা অলনলিই তাহার িিালি পােল র ি াপ েক য়া উড়াইয়া কিলেন, কিন্তু আমরা 

আপাতত তাহার মত স্মিিন িরা োড়া উপায়ান্তর সিকখলতকে না। িারি কেনয়োেু েু 

েৎস্র আল াচনা কচন্তা ও কেচালরর পর এেং চাকু্ষষ িমাি সিকখয়া সয কস্দ্ধালন্ত উপনীত 

হইয়ালেন, তাহা অস্বীিার িরা অস্ম্ভে। মে  গ্রলহ েীলের অকস্তে সয কেনয়োেুর 

মনেড়া িিা, তাহাও নলহ। ইউলরাপ আলমকরিার অলনি েড় েড ়পকণ্ডত এ েযাপারটালি 

স্তয েক য়াই মাকনয়া িালিন। এমনিী সেতারযলন্ত্রর আকেষ্কারি মািিকন স্ালহেও এিোর 

মে  গ্রলহর োকস্োলির স্লে স্ংোি আিান িিালনর সচষ্টা িকরয়াকেল ন। স্ুতরাং এটা 

সেশ স্পষ্টই েুঝা যাইলতলে সয কেনয়োেুর মলতা যিািি দেজ্ঞাকনি কভকের উপলরই 

িকতকষ্ঠত। এোড়া কে াস্পুলরর আশ্চযি রহলস্যর কিনারা িকরোর আর সিানও উপায়ও 

সিকখলতকে না। আস্  িিা, এই ররুতর েযাপার  ইয়া এখন রীকতমলতা কচন্তা িরা 

আেশযি। িারি কেনয়োেু পকরষ্কারভালেই সিখাইয়ালেন সয, পৃকিেীর মািার উপলর 

কেষম এি কেপলির সমঘ ঘনাইয়া আকস্য়ালে,স্ময় িাকিলত স্ােধান না হইল  এ কেপি 

আরও ভয়ানিরূলপ আত্মিিাশ িকরলত পালর। 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, স্ম্পািি আপনারই মলতা স্মিিন িলরলেন! 
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কেনয়োেু ে ল ন, যার মািায় এতটুিু যুক্ আলে, তালি আমার মত মানলতই হলে।–

এই েল  খেলরর িােেখানা কনলয় কতকন পড়লত েস্ল ন। 

  

দেিাল  ডািোংল ালত স াি আর ধলর না! স্থানীয় েকমিার, সমাড়  ও মাতব্বর েযক্রা 

কে াস্পুলরর এেং আশপালশর োঁলয়র স ািেলন ডািোংল ার ঘর সিলি োরাো পযিন্ত 

ভলর সে । ি িাতার অলনি খেলরর িােলের অকফস্ সিলিও স্ালহে ও োোক  

িকতকনকধরা এল ন। এ অঞ্চল র পুক শ স্ুপাকরনলটনলডন্ট স্ালহে ও িালরাো িভৃকত 

এলস্ও ঘলরর এিপালশ আস্ন স্ংগ্রহ িরল ন। স্িল রই ইো, কেনয়োেুর স্লে মে  

গ্রহ কনলয় আল াচনা িরা। 

  

কেনয়োেুর িিমটা ভয় কে , স ালি তার িিা কেশ্বাস্ িরলে কিনা। কিন্তু এখন সিখল ন, 

তার উ লটা কেপি উপকস্থত। স্িল র িলের েোে কিলত কিলত তার িাি যায় আর কি! 

  

পুক শ স্ালহে খাকনিক্ষি কেনয়োেুর স্লে পরামশি িলর ে ল ন, আো কেনয়োেু, 

আপনার স্লেহ যকি স্তয হয়, তাহল  আমালির িী িরা উকচত? 

  

স্ালহে ে ল ন, রালত্র োঁলয় স্শস্ত্র সস্পাই েকস্লয় রাখে কি? 

  

 সিন? 

  

মে  গ্রলহর উলড়াোহাে িালে এল ই কস্পাইরা েেুি েুড়লে। 

  

কেনয়োেু এিটু সভলে ে ল ন, পরীক্ষা িলর সিখলত পালরন। কিন্তু এই উলড়াোহাে 

িীরিম পিািি কিলয় দতকর তা সতা আকম ে লত পাকর না। েেুলির রক লত তার ক্ষকত 

হলতও পালর, না হলতও পালর। 

  

স্েযার পলর এলি এলি স্োই যখন কেিায় কনলয় চল  সে , কেনয়োেু োন্তভালে কেোনার 

উপসর শুলয় পড়ল ন। 
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কেম  হাস্লত হাস্লত ে ল , কেনয়োেু, এিকিলনই আপকন কেখযাত হলয় উলঠলেন। 

  

কেনয়োেু হতাশ হলয় ে ল ন, কেখযাত হওয়ার এত জ্বা া! আমার িী মলন হলে োলনা 

কেম ? সেলড় সি মা সিঁলি োঁকচ! 

  

কেম  ে ল , ওরা আপনালি সেলড় কিল  সতা সিঁলি োঁচলেন। কিন্তু ওরা সয আপনালি 

োড়লেই না। আপকন এখন সযখালন যালেন ওরাও আপনার স্লে স্লে যালে। 

  

সিন, সিন? 

  

িারি আপকন এখন কেখযাত হলয়লেন। 

  

েলট, েলট, তাই নাকি? তাহল  আকম অজ্ঞাতোস্ িরে। 

  

ওরা আোর আপনালি খঁুলে োর িরলে। 

  

কেনয়োেু অতযন্ত দুঃকখতভালে ে ল ন, তাহল  আমালি মে  গ্রলহ যাত্রা িরলত হলে। 

কেম , এই এিকিলনই িিা িলয় িলয় আমার মুলখ েযিা ধলর সেলে, আে স্ারাকিন 

আকম এিটুও কেরুলত পাকরকন। 

  

.  

  

শূলনয 

  

আে স্িা  সিলি ডািোংল ায় স ালির পর স াি আস্লে স্ারা কিলনর মলধয কেনয়োেু 

এিটু হাঁপ োড়োরও েুকট সপল ন না। 

  

দেিাল  কতকন মকরয়া হলয় োংল া সেলড় প ায়ন িরল ন স্েীলির সিানও খের না 

কিলয়ই। 
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কেম , িুমার, িম  ও রামহকর চাকরকিলি খঁুেলত সেরু , কিন্তু কেনয়োেুলি সিািাও 

পাওয়া সে  না। 

  

কেম  মািা চু লিালত চু লিালত ে ল , তাই সতা, স্কতয-স্কতযই কতকন সিশতযােী হলয় 

সেল ন নাকি? 

  

রামহকর ে ল , হয়লতা এতক্ষলি কতকন কনলেই োস্ায় কফলরলেন। 

  

সিখা যাি, েল  কেম ও আোর োংল ার পি ধর । 

  

তখন স্লে হলয়লে। স্িল  যখন এিটা োঁশেলনর পাশ কিলয় আস্লে–হঠাৎ তার কভতলর 

এিটা খড়মড় শব্দ সশানা সে । কে াস্পুলর আেিা  এিটা কচতাোলঘর উপদ্রে হলয়লে–

কেম  তাড়াতাকড় তাই তার েেুিটা োকেলয় ধরল । সস্কিলনর সস্ই েযাপালরর পর সিলি 

েেুি না কনলয় সস্ আর পলি সেলরায় না। 

  

েেুি সতা োমাত্র োঁশেলনর কভতর সিলি সশানা সে –কেম  ভায়া, স্ােধান! সযন 

আমালি কশিার িলর সফল া না! 

  

িম  েল  উঠ , এ সয কেনয়োেুর ে া! 

  

কেনয়োেু হাস্লত-হাস্লত োঁশঝালড়র এি পাশ সিলি সেকরলয় এল ন।  

  

 কেম  আশ্চযি স্বলর ে ল , ওিী কেনয়োেু, ওখালন আপকন িী িরকেল ন! 
  

কেনয়োেু ে ল ন, কিকেয কনকরকেক  সহ, ঘালস্র ওপলর পরম আরালম শুলয়কে াম। 

  

যকি স্ালপ িামড়াত? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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স্ালপ শুধু িামড়ায়, কিন্তু িে কেজ্ঞাস্া িলর না। উঃ, ডািোংল ায় আরও কিেুক্ষি 

িািল  আকম পাে  হলয় সযতুম। কেম , োংল া সিলি আপিরল া এতক্ষলি কেিায় হলয় 

সেলে কি? 

  

কেম  ে ল , এতক্ষলি সোধহয় সেলে। 

  

 কেনয়োেু ে ল ন, সিলখা কেম , োংল া সিলি সেকরলয় এলস্ আর এিটা উপিারও 

হলয়লে। এখালন শুলয় শুলয় আকম এিটা িৃশয সিখ ুম। 

  

িী িৃশয? 

  

স্ামলনই মালঠর ওপলর োঁলয়র সেল রা ফুটে  সখ কে । আকম এইখালন শুলয় 

অনযমনকভালে তাই সিখকে ুম। এমন স্ময় আিালশ হঠাৎ সস্ই ভয়ানি শব্দটা শুন ুম–

সযন হাোর হাোর সেলটর ওপলর িারা হাোর হাোর সপনকস্  চাক লয় যালে। 

  

কেম , িুমার ও িম  এিস্লে েল  উঠ , অযাঁঃ কিলনর সে ায়? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, হযাঁ। এ সিলি িমাি হলে, মে  গ্রলহর োকস্োলির স্াহস্ কিলন। 

কিলন সেলড় উঠলে। শীঘ্রই তারা আমালির ওপলর অতযাচার শুরু িরলে। 

  

কেম  ে ল , তারপর? 

  

শব্দটা শুলনই আকম সতা ধড়মড ়িলর উলঠ েস্ মু। আিালশর কিলি সচলয় সিকখ, সস্ই 

িিাণ্ড িাল া োয়াটা ঘুরলত-ঘুরলত নীলচ সনলম আস্লে। মালঠর কিলি সচলয় সিখ ুম, 

সেল রা তখনও ফুটে  সখ া কনলয় মে কিেুই তারা সটর পায়কন। হঠাৎ ফুটে টা  াকি 

সখলয় খুে উঁচুলত উঠ , কিন্তু সস্টা উপর কিলিই স্মালন উলঠ কমক লয় সে , নীলচ আর 

সনলম এ  না। সেল রা সতা অোি! তারপর আিাশপালন সচলয় সস্ই িাল া োয়াটা 

সিলখই তারা ভয় সপলয় সয-যার োকড়র কিলি সিৌড় মারল । 
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আর সস্ই িাল া োয়াটা? 

  

সস্টা আর নীলচর কিলি নাম  না, আিালশর োলয় এি োয়োলতই দু লত  াে । স্লে 

পযিন্ত যতক্ষি সচাখ চল , আকম তালি মালঠর উপলর ওইখালন সিলখকেেল  কেনয়োেু 

আিালশর এিকিলি অেকু  কনলিিশ িরল ন। 

  

স্িল  সস্ইকিলি সচলয় সিখল , কিন্তু কিেুই সিখা সে  না–আিাশ তখন অেিার। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, আে আকম অলনিক্ষি ধলর োয়াটা–অিিাৎ মে  গ্রলহর 

উলড়াোহােখানা সিখোর স্ুকেধা সপলয়কে। যকিও সস্টা অলনি উঁচুলত কে , তেু আকম 

আোলেই ে লত পাকর সয উলড়াোহােখানার আিার খুে িিাণ্ড–অন্তত মাই খালনলির 

িম  ম্বা সতা হলেই না। 

  

রামহকর ে ল , োেু, আমার েুি সিমন েমেম িরলে। আর এখালন অেিালর িাঁকড়লয় 

সিলি িী হলে, োস্ায় কফলর চ নু, সস্খালন কেলয় িিাোতিা িইলেন। 

  

এমন স্মলয় সিখা সে , োঁলয়র কভতর সিলি অলনিরল া  ণ্ঠন কনলয় এিি  স াি 

মালঠর উপলর এলস্ িাঁড়া । 

  

িমুার ে ল , কমক টাকর পুক শ, স্িল র হালতই েেুি রলয়লে। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, সেল লির মুলখ খের সপলয়ই সোধহয় ওরা এইকিলি এলস্লে। কিন্তু 

ওরা আর িরলে িী, উলড়াোহাে পযিন্ত েেুলির রক  সতা সপৌঁলোলে না। 

  

ধীলর ধীলর আিালশর োলয় তৃতীয়ার চাঁি হাকস্মুলখ সেলে উঠ । 

  

স্লে স্লে সস্ই শব্দ সশানা সে  হাোর হাোর সেলটর উপর হাোর হাোর সপনকস্ল র 

শব্দ। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, শব্দটা সয আলেিার সচলয়ও আরও িালে েল  মলন হলে! 
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স্িল  িান সপলত শুনলত  াে –শব্দ আরও িালে সনলম এ , আরও–আরও িালে। 

  

রামহকর ভীত স্বলর ে ল , চ নু, চ ুন–এইলে া পা াই চ নু। 

  

শব্দ আরও িালে। আচকম্বলত পালশর োঁশঝাড় ও োেপা ার মলধয ঝড় সেলে উঠ – 

িনিলন ঠান্ডা হাওয়ার ঝড়। 

  

কেনয়োেু সচঁকচলয় উঠল ন, ুঁকশয়ার ুঁকশয়ার। 

  

স্লে স্লে রামহকর, িুমার ও িম  আতিনাি িলর উঠ । 

  

কেনয়োেু ও কেম  স্তকম্ভলতর মতন সিখল ন, তারা কতনেলনই েটফট িরলত িরলত 

কতলরর মতন সেলে শূলনয উলঠ যালেন।..মালঠর কিি সিলি সস্পাইলির অলনিরল া 

েেুলির আওয়াে এ । 

  

পরমুহূলতি কেনয়োেু ও কেমল র সিহও উপলরর সস্ই স্েিগ্রাস্ী িাল া োয়ার কিলি িচণ্ড 

সেলে উলড় সে –চমু্বলনর টালন স াহার মলতা। 

  

সস্পাইরা আোর এিস্লে েেুি েুড়ল । 

  

.  

  

শূলনয 

  

সিািা কিলয় িী সয হ , সিউ তা েুঝলত পারল  না। 

  

কেনয়োেু িািপলি োধা সিোর সচষ্টা িলরও রক্ষা সপল ন না, শুলনযর সস্ই অিৃশয শক্র 

িালে তার স্মস্ত সচষ্টাই েযিি হলয় সে , কি এিটা িচণ্ড ঘূকিি হাওয়ার মুলখ তুে সেঁড়া 

পাতার মলতা কতকন কতলরর সচলয়ও সেলে আিালশর কিলি উলঠ সেল ন িালনর িালে 

োেলত  াে । সিে  এিটা ঝলড়র শনশনাকন এেং দুম দুম িলর অলনিরল া েেুলির 
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 মেতেন্দ্রকুোর রায়  ।   মেঘদূতের েতেযে আগেন  

 34 

www.bengaliebook.com 
 

 

শব্দ। তার পলরই কেষম এিটা ধাক্কা স্লে স্লে অতযন্ত যন্ত্রিায় কতকন সিমন সযন আেলন্নর 

মতন হলয় সেল ন। 

  

অলনি িলষ্ট আপনালি স্ামল  কনলয় কেনয়োেু িিলমই সিখল ন, তার সচালখর স্ামলন 

সযন এিটা নী  রলের সরাত। হাত কিলয় অনুভে িলর েুঝল ন, কতকন আর শূলনয সনই, 

এিটা শীত  পিালিির উপলর শয়ন িলর আলেন। 

  

আলস্ত আলস্ত উলঠ েলস্ সিখল ন, যার উপলর কতকন শুলয় কেল ন সস্টা িালচর মলতা স্বে 

এেং তার রং আিালশর মলতাই নী । সিে  তাই নয়–তার কভতর কিলয় অলনি নীলচ 

পৃকিেীর োেপা া ও আল া সিখা যালে। 

  

অতযন্ত সিৌতূহ ী হলয় কেনয়োেু ভাল া িলর েৃহত টা পরীক্ষা িরলত  ােল ন। কতকন 

েুঝল ন, তা নী  রলের িালচর মতন এমন সিানও স্বে পিািি কিলয় দতকর, পৃকিেীলত 

যা পাওয়া যায় না। কেনয়োেুর এটা েুঝলতও সিকর হ  না সয, মে  গ্রলহর 

উলড়াোহালের স্মস্তটাই কঠি এই এিই পিালিির িারা িতুত। সমলঝর উপলর োরিলয়ি 

স্লোলর িরাঘাত িলর কতকন আরও েঝুল ন, সয কেকনলস্ এটা দতকর তা স্বে ও পাত া 

হল ও, রীকতমলতা িকঠন ও হা িা। 

  

তার পলরই কেনয়োেুর মলন পড়  তাঁর স্েীলির িিা। স্লে স্লেই কতকন শুনলত সপল ন, 

কেম  অতযন্ত কেহ্ব  স্বলর ডািলে, কেনয়োেু, কেনয়োেু! 

  

কেনয়োেু সচলয় সিখল ন খাকনি তফালতই কেম  দুই হালত ভর কিলয় েলস্ আলে। আরও 

খাকনি তফালত রামহকর উপুড় হলয় পলড় আলে, তার িালেই িম  ফযা ফযা  িলর 

চারকিলি তাকিলয় সিখলে এেং আর এিটু িূলর দুই হাঁটুর কভতলর মুখ সঢলি েলস্ রলয়লে 

িমুার। 

  

িল র স্োইলি এিলত্র অক্ষত সিলহ সিখলত সপলয়, এত কেপলির মলধযও কেনয়োেুর 

মনটা খুকশ হলয় উঠ । 
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কেম  আোর ডািল , কেনয়োেু! 

  

 কেনয়োেু তাড়াতাকড় তার িালে কেলয় ে ল ন, িী ভাই কেম , িী ে ে? 

  

এস্ে আমরা সিািায় এ ুম? 

  

েুঝলত পারে না? মে  গ্রলহর উলড়াোহালে। 

  

তাহল  আপনার স্লেহই স্তয? েল ই কেম  কেকস্মত সচালখ চারকিলি তাকিলয় সিখলত 

 াে । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, কেম , এ উলড়াোহাে িী আশ্চযি কেকনস্ কিলয় দতকর, সস্টা কিন্তু 

ধরলত পারকে না। এ কেকনস্টা নী -রো িালচর মলতা, অিচ িাচ নয়। উপলর সচলয় 

সিলখা, সিওয়াল র কভতর কিলয় চাঁি সিখা যালে। 

  

কেম  ে ল , কিন্তু এ উলড়াোহাে চা ালে িারা? 

  

এখনও তালির িারুর সিখাই পাইকন। কেম , কেম , মলন আলে সতা, আকম েল কে মু 

সয-লিানও Vaccum যন্ত্র কিলয় এই উলড়াোহাে পৃকিেী সিলি নমুনা স্ংগ্রহ িরলে? ওই 

সিলখা! 

  

কেম  সহঁট হলয় স্বে েৃহতল র কভতর কিলয় সিখল , তালির িাে সিলি অলনি তফালত, 

এিটা কেরাট ঘণ্টার মতন কেকনস্ নীলচর কিলি সনলম সেলে–তার িীঘি িায় কতনলশা ফুট 

ও সেড় িায় এিলশা ফুলটর িম হলে না। 

  

কেম  আশ্চযি স্বলর ে ল , অত েড় এিটা যন্ত্র যখন এই উলড়াোহালের োলয়  াোলনা 

আলে, তখন এর আিার না োকন িী িিাণ্ড! 
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কেনয়োেু ে ল ন, হযাঁ, এত েড় উলড়াোহালের িল্পনা সোধহয় পৃকিেীলত এখনও সিউ 

িরলত পালরকন। সয উলড়াোহালে আমরা আকে, এটা কনশ্চয়ই এিটা সোটখালটা শহলরর 

মতন েড়! 

  

কিন্তু আকম কি ভােকে োলনা কেম ? আমরা ওই Vaccum যন্ত্র কিলয় এখালন কি িলর 

এ ুম? সচলয় সিলখা, আমরা এখন সযখালন আকে, এর চারকিি সিওয়া  কিলয় সঘরা। সি 

ো িারা আমালির এখালন কনলয় এ ? আর সিানও পি যখন সনই, তখন আমরা এখালন 

এ ুমই ো সিমন িলর? 

  

কেম  ে ল , সিমন এিটা ধাক্কা  ােলত আকম আেলন্নর মতন হলয় পলড়কে ুম, সিািা 

কিলয় িী সয ঘট  কিেুই েুঝলত পাকরকন। 

  

আমারও কঠি সস্ই অেস্থাই ঘলটকে । কিন্তু ওই সিওয়া রল ার কপেলন িী আলে? 

োনোর েলনয আমার সিমন সিৌতূহ  হলে। 

  

কিন্তু সিৌতূহ  কনেৃকের সিানও উপায়ও সনই। িারি কেনয়োেুরা সয িামরায় আলেন, 

তার োি, সমলঝ ও এি পালশর সিওয়া  োড়া আর কতনকিলির সিওয়া  িাল া রলের 

পিিা কিলয় সঘরা স্বে সিওয়াল র ওপালশ পিিার ভােঁ স্পষ্টই সিখা যালে। 

  

কেম  ে ল , এ িামরায় সয আল া জ্ব লে, তা  ক্ষ িলর সিলখলেন? 

  

হযাঁ। ও আল ার েযেস্থা হলয়লে কনশ্চয়ই সরকডয়ালমর স্াহালযয। 

  

সরকডয়ালমর স্াহালযয? 

  

হযাঁ। রালত্রর অেিালর সরকডয়ালমর ঘকড় সিলখন সতা? এখালন সস্ই উপালয়, অিিাৎ ঘকড়র 

েিল  ঘর আল াকিত িরা হলয়লে। কেম , মে  গ্রলহর উলড়াোহালে আস্লত োধয হলয় 

তুকম ভয় পাওকন সতা? 
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না, কেনয়োেু, ভয় আকম সমালটই পাইকন, কিন্তু আকম কচকন্তত হলয়কে। কচকন্তত হলয়ে? সিন? 

  

আমালির ভকেষযৎ সভলে। 

  

ভকেষযলতর িিা ভুল  যাও কেম , ভকেষযলতর িিা ভুল  যাও; এখন খাক  েতিমালনর 

িিা ভালো। আমার কনলের িিা ে লত পাকর, আকম কিন্তু খুে খুকশ হলয়কে। আমালির 

সচালখর স্ামলন এখন এি নতুন জ্ঞালনর রােয সভা া রলয়লে–এি নতুন েেৎ, নতুন 

িৃলশযর পর নতুন িৃশয! এমন সস্ৌভােয সয আমার হলে, আকম তা িল্পনাও িরলত 

পাকরকন! 

  

কপেন সিলি এতক্ষি পলর িুমার ে ল , আপনার এ আনে সেকশক্ষি িািলে না 

কেনয়োেু! সভলে সিলখলেন কি, আমরা আর িখনও পৃকিেীলত কফলর সযলত পারে না? 

  

কেনয়োেু খাকনিক্ষি চুপ িলর সিলি ে ল ন, কিন্তু সস্ িিা সভলে মন খারাপ িলর 

সিানও  াভ সনই সতা ভাই! পুলরালনা পৃকিেীলত না সযলত পাকর, আমরা না হয় এি নতুন 

পৃকিেীর োকস্ো হলয় নতুনভালে েীেনযাপন িরে! মে িী? 

  

িম  ে ল , কিন্তু এটাও ভু লেন না কেনয়োেু, যারা আমালির ধলর এলনলে, তারা 

মানুলষর শেেযেলেি িলর। 

  

রামহকর ে ল , আমরা সয ভতূ-লিলতর হালত পকড়কন, তাই-ো সি ে লত পালর। 

  

কেম  েম্ভীর স্বলর ে ল , িাি আকম স্হলে সিে না! োংল া সিলি আকম েেুি কনলয় 

সেকরলয়কে ুম, সস্ েেুিও আমার স্লে এখালন এলস্লে। 

  

িমুার ে ল , েেুি আমারও আলে। িিলম সঝালড়া হাওয়ার টালন েেুিটা আমার হাত 

সিলি খলস্ পলড়কে , কিন্তু এখালন এলস্ সিখকে আমার স্লে স্লে েেুিটাও উপলর 

এলস্ হাকের হলয়লে। 
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কেনয়োেু ে ল ন, কেম , িমুার, সতামরা সেল মানুকষ সিালরা না। যারা আমালির ধলর 

এলনলে, তালির েুকদ্ধ আর শক্র কিেু কিেু পকরচয় সতা এর মলধযই সপলয়ে। দুলটা েেুি 

কনলয় এলির কেরুলদ্ধ িতক্ষি িাঁড়ালত পারলে? তার সচলয় 

  

কেনয়োেুর িিা সশষ হলত না হলতই হঠাৎ িীলস্র এিটা শব্দ হ –স্লে স্লে এিকিলির 

সিওয়া  ধীলর-ধীলর স্লর সযলত  াে । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, স্ােধান! সিওয়া টা এরা কনশ্চয় সিানও ি  কটলপ স্করলয় সফল লে। 

এতক্ষলি েুঝ ুম, এ িামরায় িরো সনই সিন। 

  

সিওয়া টা যখন এলিোলর স্লর সে , তখন স্ামলনই এি অদ্ভুত িৃশয সিলখ স্িল ই 

স্কেস্মলয় অস্ফুট আতিনাি িলর উঠ । 

  

রামহকর তাড়াতাকড় দুই হালত সচাখ সচলপ সফল  ে ল , এরা যমিূত, এরা যমিূত! 

আমালির নরলি ধলর কনলয় সযলত এলস্লে। 

  

এমনিী কেনয়োেু পযিন্ত সিমন সযন হতেুকদ্ধ হলয় সেল ন তার মলন হ , কতকন সযন এি 

ভয়ানি উদ্ভট স্বপ্ন সিখলেন। 

  

.  

  

মে  গ্রলহর োকস্ো 

  

কেনয়োেু সিখল ন, সিওয়া টা স্লর যাওয়ার স্লে স্লে এিটা অদ্ভুত েীে তালির 

স্ামলন এলস্ আকেভূিত হ । 

  

তার মািাটা িিাণ্ড, এেং কেলশষ িলর েড় িপা  সিলি খুক র কিিটা। মুখখানা অকেি  

কত্রলিালির মতন সিখলত। সচাখ দুলটা কঠি সো  ভাটার মতনতালির কভতলর র্েোর 
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মলতা রাো দুলটা তারা। িান দুলটা কশলের মতন। নালির িালে সো  এিটা োিা োড়া 

আর কিেুই সনই। সঠাঁট ধনুলির মতন োঁিা। 

  

তার সিহ ও হাত-পা মানুলষর মতন েলট, কিন্তু আিালর স্মস্ত সিহটাই মািা ও মুলখর 

সচলয় েড় হলে না। কেলশষ, তার সিহ আর হাত-পা অস্ম্ভেরিম সরাো ও অমানুকষি। 

তার উচ্চতা হলে েড়লোর কতন ফুট–এর মলধয মািা ও মুলখর মাপই সোধহয় সিড় ফুট! 

  

এই অপরূপ মূকতির রং কঠি সেলটর মতন, কিন্তু তার মািায় ো মুলখ এিকটমাত্র চুল র 

কচহ্নও সনই! 

  

মূকতির পরলন  া  রলের খালটা সিাট, কিন্তু সিালটর হাতা িনুইলয়র িাে সিলি িাটা। 

সিালটর ত া সিলি হাঁটু পযিন্ত স্ািা রলের ইলের ো হাফপযান্ট। পালয় খড়লমর মলতা 

িাষ্ঠপাদুিা। খড়লমর স্লে তার তফাত শুধু এই সয, আেুল র ও সোড়াক র কিলি দুলটা 

িলর চামড়ার কফলত কিলয় েুলতা-লোড়া পালয়  াোলনা আলে। মূকতির সিামলর এিখানা 

তরোকর ঝু লে,  ম্বায় সস্খানা পৃকিেীলত েযেহৃত সোরার সচলয় েড় নয়–চওড়ায় আরও 

সোট সপনকস্  িাটা েুকরর মলতা। 

  

মূকতি তার ভয়ানি। সচাখ সমল  েকেলির কিলি অলনিক্ষি তাকিলয় রই ; তারপর 

োেখাই ে ায় কি এিটা শব্দ উচ্চারি িরল । তখকন আর এিি  কঠি সস্ইরিম মূকতি 

িামরায় স্ামলন এলস্ িাঁড়া । এই নতুন িল র স্িল র হালতই এিোো িলর েশিা। 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, এরাই কি মে  গ্রলহর োকস্ো? 

  

 কেনয়োেু ে ল ন, তাই সতা সিখকে! 
  

কেম  ে ল , এই তুে েীেরল া এলস্লে পৃকিেীর উপলর অতযাচার িরলত। 

  

কেনয়োেু ঘাড় সনলড় ে ল ন, কেম , সচহারা এলির সযমনই সহাি, কিন্তু এলির তুে 

েল  সভলো না। িারি যারা এমন আশ্চযি উলড়াোহাে দতকর িলরলে তালির তুে েল  
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ভােল  ভু  িরা হলে। ওই িিাণ্ড মািাই ওলির তীক্ষ্ণ েুকদ্ধর পকরচয় কিলে। পকণ্ডতলির 

মলত, হাোর হাোর েৎস্র পলর পৃকিেীর মানুষলিরও হাত-পা আর সিহ সোট হলয় কেলয় 

মািা েড় হলয় উঠলে। যারা সয অে যত সেকশ েযেহার িলর তালির সস্ই অে তত সেকশ 

িধান হলয় ওলঠ। কিলন কিলন মানুলষর মকস্তলষ্কর চচিা োড়লে, সিলহর চচিা িমলে; িালেই 

তালির মািা স্বাভাকেি কনয়লম েড় হলয় উঠলেই। 

  

িমুার ে ল , ওলির েশিার ফ ারল া কি কিলয় দতকর? ও সয কঠি সস্ানার মলতা 

সিখালে! 

  

কেনয়োেু ে ল ন, আমারও স্লেহ হলে। মে  গ্রলহ হয় স াহা পাওয়া যায় না, নয় 

সস্খালন সস্ানা এত স্স্তা সয, তার সিানও িাম সনই। 

  

কেম  ে ল , িিম েীেটা সোধহয় ওলির ি পকত। ওই সিখুন, এইোলর ওরা আমালির 

িালে আস্লে। 

  

মূকতিরল া একেলয় এলস্ েকেলির কঘলর িাঁড়া । তারপর িল র কভতর সিলি পাঁচেন 

স াি সেকরলয় এ , তালির িলতযলির হালত এিোো িলর কশি । 

  

িিলমই এিেন এলস্ কেমল র হাত ধলর টানল , তারপর তার হালত কশি  পকরলয় 

সিওয়ার সচষ্টা িরল । চকিলত হাত স্করলয় কেম  রুদ্ধস্বলর সচঁকচলয় উঠ , িী! এত েড় 

আস্পধিা! সচালখর প ি না সফ লত কেমল র চারপালশ পঁকচশ-কত্রশটা েশিার ফ া চমলি 

উঠ ।  

  

কেনয়োেু ে ল ন, সিাহাই সতামার, ওলির োধা কিও না, আমালির িাি এখন ওলিরই 

হালত! 

  

কেম  ে ল , তা েল  আকম আমার হাত োঁধলত কিকে না। এই সহলঁড়-মািা তা পাতার 

সস্পাইরল ালি আমরা এখকন কটলপ সমলর সফ লত পাকর। 
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কেনয়োেু ে ল ন, এ িল র কপেলন আরও িত ি  আলে সি োলন? সেল মানুকষ িরল  

আমরা স্িল  মারা পড়ে! 

  

কেম  অতযন্ত অকনেুিভালে আোর হাত োকড়লয় কিল । এলি-এলি স্িল রই হাত তারা 

কশি  কিলয় সেঁলধ সফ ল । 

  

রামহকর িাঁলিা িাঁলিা মুলখ ে ল , এইোলর আমালির কনলয় কেলয় এরা েক  সিলে। 

  

িমুার ে ল , এিটু পলর যখন মরলতই হলে, তখন সযলচ ধরা সিওয়াটা কঠি হ । কি? 

  

িম  কিেু ে ল  না, কনলের োকড়র িিা আর োপ-মালয়র মুখ মলন িলর তার তখন 

িান্না আস্কে । 

  

কেনয়োেু এি মলন হালতর কশি  পরখ িরকেল ন। হঠাৎ কতকন মুখ তুল  ে ল ন, 

কেম , হালতর কশি  ভাল া িলর সিলখে? 

  

সিন? 

  

এ কশি  খাঁকট সস্ানার! 

  

রামহকর কেস্ফাকরত চলক্ষ হালতর শৃঙ্খল র কিলি তাকিলয় ে ল , তাহল  এ কশি  আর 

আকম কফকরলয় সিে না। সস্ানার মায়া এমনই আশ্চযি সয, েকে হলয়ও রামহকরর মন সযন 

অলনিটা আশ্বস্ত হ । 

  

একিলি সস্ই স্শস্ত্র েীেরল া এিকিলি স্ার সেঁলি িাঁড়া । তালির ি পকত েকেলির 

স্ামলন এলস্, হালতর ইশারায় অগ্রস্র হলত ে ল । 

  

কেনয়োেু ে ল ন, এলস্া, স্িল  কমল  এরলনা যাি। এইোলর এখালন আরও িত 

আশ্চযি েযাপার আলে, স্মস্তই সিখলত পাওয়া যালে। 
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.  

  

সচৌোচ্চায় পুষ্ককরিী 

  

স্ে আলে কেনয়োেু, তারপর যিারলম কেম , িমুার, িম  আর রামহকর এেং তারপর 

মে  গ্রলহর সহঁলড় মািা োমন সস্পাইরা পলর পলর ঘলরর োইলর কেলয় িাঁড়া । 

  

কেনয়োেু সিখল ন, তারা এিকট খুে  ম্বা পলির উপলর এলস্ িাঁকড়লয়লেন–সস্ পলির 

উপলর িীঘিতা অন্তত হাোর ফুলটর িম হলে না। ে া োু য, পিটাও সস্ই নী  রো 

িালচর মলতা কেকনস্ কিলয় দতকর। পলি দু-পালশ স্াকর-োঁধা ঘর এেং স্ে ঘলরর 

সিওয়া ই িাল া পরিা কিলয় ঢািা। 

  

খাকনি িূলর সযলত না সযলতই সস্পাইলির ি পকত তাড়াতাকড় একেলয় কেলয় ঝিঝলি 

সস্ানার তলরায়া  খুল  েকেলির িাঁড়ালত ইকেত িরল । তারপর এি পালশর পিিা 

স্করলয় এিটা অেয্ তীে শব্দ িলর স্ামলনর িরোয় কতনোর ধাক্কা মারল । অমকন 

িরোটা কভতর সিলি খুল  সে  এেং আর-এিকট োমনমূকতি োইলর এলস্ িাঁড়া । 

  

এ মূকতির আিারও আলেিার মূকতিরক রই মলতা, কিন্তু তার সপাশাি অনযরিম। তার 

ে া সিলি পা পযিন্ত এিটা স্েুে রলের সিাতিা, মািায় এিটা  া  রলের টুকপ–সিখলত 

অলনিটা োধার টুকপর মলতা। সিাতিার উপলর এিেড়া মা া–তালত অলনিরল া পাির 

জ্ব জ্ব  িলর জ্ব লে। 

  

কেনয়োেু চুকপচুকপ ে ল ন, কেম , পািররল া সোধহয় কহলর! 

  

কেম  ে ল , আমারও তাই মলন হলে।..কিন্তু এর িালে আমালির কনলয় এ  সিন? 

  

সোধহয় এই েীেটাই এখানিার িতিা। সিখে না, সস্পাইলির ি পকত ওলি সহটঁ হলয় 

অকভোিন িরল । ওর সপাশািও সস্পাইলির সচলয় সঢর সেকশ েমিাল া! 
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নতুন মূকতিটা খাকনিক্ষি েকেলির আপািমস্তি কনরীক্ষি িলর সিখল , তারপর 

সস্পাইলির ি পকতর কিলি কফলর মে  গ্রলহর ভাষায় কি ে লত  াে । কেনয়োেু খুে 

মন কিলয় শুলনও সস্ ভাষার কিেু েুঝলত পারল ন না, কিন্তু িতিরল া কেষয় কতকন  ক্ষ 

িরল ন। িিমত, তালির ভাষায় েিিমা া খুে িম, িারি িিা িইলত িইলত তারা 

এিই েিি রমােত উচ্চারি িলর। কিতীয়ত, কচলনলির মলতা তালির ভাষায় অনুঃস্বলরর 

কেলশষ োড়াোকড়। 

  

িিাোতিা সশষ িলর সস্পাইলির ি পকত েকেলির িালে আোর কফলর এ । তারপর হাত 

সনলড় ইকেত িলর আোর স্ি লি অগ্রস্র হলত ে ল । 

  

েকেরা আোর অগ্রস্র হ , কিন্তু অল্পিূর অগ্রস্র হলয়ই স্িল  কেকস্মতভালে শুনলত 

সপল , সিমন এিটা কিকচরকমকচর শব্দ হলে। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, এ সয এিি  োনলরর কচৎিার! 

  

 িম  ে ল , মে  গ্রলহও োনর আলে। 
  

কেনয়োেু ে ল ন, না, আমার সোধ হয় এ সস্ই োনলরর ি -কে াস্পুলরর েটোলের 

উপলর যারা োস্া সেঁলধ িািত! 

  

আরও িলয়ি পা একেলয় আোর এি অভাকেত েযাপার। পলির এি পালশ মস্ত েড় এিটা 

সখা া োয়ো, আর সস্ইখালন কেশা  শাখািশাখা কেস্তার িলর খাড়া হলয় আলে– িিাণ্ড 

এিটা েটোে। এত েড় োে সচালখ সিখা যায় না। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, কে াস্পুলরর কেখযাত েটোে! 

  

মস্ত এিটা মাকটর কঢকে দতকর িলর তার উপলর েটোেকট সপাঁতা রলয়লে এেং তার 

নীলচিার ডাল  ডাল  সস্ানার কশি  কিলয় োঁধা অলনিরল া োনর। কেনয়োেু িভৃকতলি 
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সিলখ োনররল া আরও সোলর কিকচরকমকচর িলর সচঁকচলয় উঠ –অমানুলষর আ্ায় 

পকরকচত মানুলষর সিখা সপলয় এ সযন োনরলির িালির আনে িিাশ! 

  

েটোলের পালশই আর-এি আশ্চযি িৃশয! সস্ই নী  রো িালচর মলতা স্বে কেকনস্ কিলয় 

দতকর পুিুলরর মলতা েড় এিটা সচৌোচ্চা এেং তার মলধয ট ট  িরলে এি সচৌোচ্চা 

ে ! খাক  তাই নয়, েল  সয িল  িল  মাে সখ া িলর সেড়ালে, স্বে সচৌোচ্চার পাশ 

সিলি তাও স্পষ্ট সিখলত পাওয়া যালে। 

  

কেম  কেকস্মত স্বলর ে ল , কেনয়োেু এ ে  কে াস্পুলরর সস্ই পুিরু সিলি চুকর িলর 

আনা হয়কন সতা? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, কনশ্চয় তাই হলয়লে! 

  

 িম  ে ল , কিন্তু এস্ে কনলয় এরা িরলে িী? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, সস্ িিা সতা আলেই েল কে। এরা পৃকিেী সিলি নমুনা স্ংগ্রহ িরলে 

দেজ্ঞাকনি আল াচনার েলনয। 

  

কেম  ে ল , ওই নেিয োমন-োলনায়াররল া সয এমন স্ে অস্াধয স্াধন িরলত পালর, 

তা সতা আমার কেশ্বাস্ িরলতও িেৃকে হলে না! 

  

কেনয়োেু মািা সনলড় ে ল ন, কেম , পৃকিেীর মানলুষর মলতা সচহারা না হল ই সিানও 

েীেলি সয মানুলষর সচলয় কনম্নলেকির েল  মানলত হলে, তার সিানও মালন সনই। অিচ 

তুকম োরোর সস্ই ভ্রম িরে। আিালশ পৃকিেীর সচলয় সঢর েড ়শত শত গ্রহ-উপগ্রহ 

রলয়লে– হয়লতা তার অলনলির মলধযই এমন স্ে স্ভয েীলের অকস্তে আলে যারা সমালটই 

মানুলষর মলতা সিখলত নয়। তালির সচহারা সিখল  আমরা সযমন অোি হে, আমালির 

সচহারা সিখল  তারাও সতমকন অোি হলত পালর। তারাও আমালির সিলখ হয়লতা নীচু 

িলরর োলনায়ার েল ই ধলর সনলে। ভকেষযলত এমন ভ্রম আর সিালরা না। িারি মে  

গ্রলহর েীেরা সয নেিয নয়, তার অস্ংখয িমাি সতা সচালখর উপলর স্পষ্টই সিখলত পাে! 
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এরা সিলহর সোলর আমালির স্মিক্ষ না হল ও েুকদ্ধর সোলর আমালির সচলয়ও সয 

অলনি একেলয় সেলে, এটা আকম মানলত োধয। 

  

িম  ে ল , কিন্তু এিটা িিা সেশ সোঝা যালে সয, মানুলষর মলতা এরা আলেয়ালস্ত্রর 

েযেহার োলন না। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, হযাঁ, আমারও সস্ই কেশ্বাস্। কিন্তু এ সিলি িমাি হয় না সয এরা 

আমালির সচলয় কনম্নলেকির েীে। িরিার হল ই সিানও কেকনলস্র আকেষ্কার হয়, এটা 

হলে স্ভযতার কনয়ম। এলির েেুি-িামালনর িরিার হয়কন, তাই এরা তার েলনয মািা 

ঘামায়কন। কিন্তু এখালন আলে িািলত এি কেষলয় সতামালির স্ােধান িলর রাখকে। 

কেম , িুমার, সতামালির েেুি আলে েল  সতামরা সযন তার অপেযেহার সিালরা না। 

  

রামহকর ে ল , আমালির সতা হাত োঁধা, ইলে িরল ও েেুি েুডঁ়লত পারে না। স্ুতরাং 

আমালির িালে েেুি িািা না-িািা দুই-ই স্মান। 

  

কেম  সহলস্ ে ল , এই পাত া সস্ানার কশি  আকম এি টালন এখকন কেঁলড় সফ লত 

পাকর, আকম কি মে  গ্রলহর োমন সয এই কশিল  োঁধা িািে? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, হযাঁ, যকিও আমার েলয়স্ হলয়লে, তেু এই সস্ানার কশি  সেড়োর 

শক্ এখনও আলে। তলে, আমালির এ শক্ও আপাতত েযেহার না িরাই ভাল া। 

  

.  

  

স্ামলন মরি 

  

সস্পাইলির ি পকতর ইকেলত আোর স্ি লি িাঁড়ালত হ । সস্খালনও পলির দুই ধালরই 

িাল া পরিা ঢািা সিওয়া । 
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হঠাৎ সস্ই সিওয়াল র ওপাশ সিলি এিটা শব্দ শুলন স্িল ই চমলি উঠ । সি সযন 

মানুলষর ে ায় িরুি স্বলর রেন িরলে! 

  

ি পকত একেলয় কেলয় সিওয়াল র উপলর এিটা সস্ানার হাত  ধলর ঘুকরলয় কিল , 

স্ামলনর  ম্বা সিওয়া টা অমকন এিপালশ স্লর সে । 

  

স্লে স্লে িান্নার আওয়াে আরও স্পষ্ট হলয় উঠ । কিন্তু িাল া পিিাটা তখনও স্িল র 

িৃকষ্ট সরাধ িলর কে  েল  সি িািঁলে তা সিখা সে  না। 

  

ইকতমলধয োমন-লস্পাইরা এিস্লে এিটা কচৎিার িলর উঠ –কচৎিারটা সশানা  

অলনিটা এইরিম–ঘং ঘং ঘং!–অমকন পলির আর এি পালশর সিওয়া  স্লর সে  এেং 

পরিা সঠল  িল  িল  সেকরলয় এ  পেপাল র মলতা শত শত োমন-লস্পাই। তালির 

স্িল রই হালত িায় স্ালড় কতন ফুট উঁচু এিোো িলর সস্ানার ফ াওয়া া েশিা। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, সিখে সতা কেম , এখালন সোর খাঁকটলয়  াভ সনই। আমরা এলির 

কেশ-পঁকচশ েনলি েধ িরল ও সশষিাল  আমালিরই মরলত হলে। 

  

নতুন সস্পাইলয়র ি  আস্ার স্লে স্লে ি পকত ওধারিার সিওয়াল র পিিায় সঝা ালনা 

এিটা িকড় ধলর টানল , স্লে স্লে পিিাটা স্লর সে  এেং স্িল র সচালখর স্ামলন ফুলট 

উঠ  এি কেকচত্র িৃশয! 

  

খুে  ম্বা এিখানা ঘর এেং িালচর মলতা সমলঝর উপলর শুলয় েলস্ ও িাঁকড়লয় আলে িায় 

পঞ্চাশ-ষাট েন মানুষ। তালির স্িল রই মুখ কেমষি, সিউ চাপা ে ায়, সিউ ো উচ্চস্বলর 

রেন িরলে। সিওয়াল র োলয় আড়াআকড়ভালে অলনিরল া সস্ানার করং েস্ালনা এেং 

এি এিটা করং সিলি এি-এি োো  ম্বা সস্ানার কশি  ঝু লে–িলতযি েকের হাত 

সভা া িািল ও ডান পা সস্ই কশিল  োঁধা। 

  

কেম  রুদ্ধ স্বলর ে ল , সিখুন কেনয়োেু, এই হতভাো োমনরা পৃকিেী সিলি িত মানুষ 

ধলর এলনলে! 
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কেনয়োেু দুঃকখতভালে শুধু ে ল ন, ু! 

  

রামহকর হতাশভালে মািা সনলড় ে ল , আমালির এখুকন ওই িশা হলে, হা অিৃষ্ট! 

  

 কেমল র িপাল র কশর ফুল  উঠ , রুদ্ধ আলরালশ িাঁকড়লয় িাঁকড়লয় সস্ িাঁপলত  াে । 
  

এমন স্মলয় সস্পাইলির ি পকত কি এিটা ুিমু কিল  স্লে-স্লে িলয়িেন সস্পাই 

কেম  ও িুমালরর িালে এলস্ তালির েেুি দুলটা সিলড় সনোর সচষ্টা িরল । 

  

কেম  সচঁকচলয় ে ল , খেরিার িমুার, েেুি সেলড়া না। েেুি সেল  আমালির আর 

আত্মরক্ষার সিানও উপায়ই িািলে না! 

  

কেনয়োেু েযস্ত হলয় ে ল ন, কেম  কেম , ওলির োধা কিলয় কনলের কেপি কনলেই সডলি 

এলনা না! 

  

কেম  িৃঢ় স্বলর ে ল , আস্ুি কেপি। এখালন সশয়া -িুিলুরর মলতা স্ারােীেন োঁধা 

িািার সচলয় মলর যাওয়া সঢর ভাল া! 

  

োমন-লস্পাইরা নালোড়োো সিলখ কেম  তালির উপলর োরিলয়ি পিাঘাত িরল , 

কতনেন োমন কেিট আতিনাি িলর সমলঝর উপলর কঠিলর কেলয় পড় –তারপর তারা 

চযাঁচা ও না, এিটু নড় ও না। 

  

সস্পাইলির ি পকত তাঁর সো  সো  ভাটার মলতা সচাখ আরও কেস্ফাকরত িলর ে ল , 

কভং ভং–ভংিা! 

  

সচালখর প ি না সফ লত সস্ই শত শত োমন-লস্পাই তালির হালতর েশিারল া মািার 

উপলর তুল  ধরল । 
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কেম  কপেু হলট কেলয় এি মুহূলতির মলধয হালতর কশি  কেঁলড় সফ ল । তারপর েেুিটা 

োকেলয় ধলর ে ল , কেিায় কেনয়োেু, আকম মরে, তেু আর েকে হে না! কিন্তু মরোর 

আলে এই মিিটরল ালি আকম এমন কশক্ষা কিলয় যাে সয, এরা েীেলন তা আর ভু লে 

না! 

  

রামহকরও এি ালফ কেমল র স্ামলন এলস্, তার সিহ সঢলি িাঁকড়লয় ে ল , না, না! 

আলে আমালি না সমলর এরা আমার সখািাোেুলি মারলত পারলে না। 

  

েশিা উঁকচলয় োমন-লস্পাইরা কেমল র কিলি েুলট এ । 

  

.  

  

েেুলির শক্ 

  

েশিা উঁকচলয় োমন-লস্পাইরা কেমল র কিলি েুলট এ । 

  

কিন্তু রামহকর হঠাৎ কেমল র সিহ সঢলি িাঁড়া  সিলখ তারা এিটু িতমত সখলয় িমলি 

িাঁকড়লয় পড় । 

  

সস্পাইলির ি পকত আোর রুদ্ধ স্বলর ে ল ,–ভং ভং–ভংিা! 

  

োমনরা আোর অগ্রস্র হ ! 

  

রামহকরলি এি ধাক্কা সমলর কেম  ে ল , স্লর যাও রামহকর, আমার স্ামলনটা আড়া  

িলর িাঁকড়ও না! 

  

কেমল র কঠি স্ুমুলখ এলস্ োমনরা তালি েশিার সখাঁচা মারলত উিযত হ ।  

  

কেম  এি  ালফ এি পালশ স্লর সে  স্লে স্লে তার হালতর েেুিটা ভীষি েেিন িলর 

অকেকশখা উদ্গার িরল । 
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পরমুহূলতি দুেন োমন কচৎিার িলর েৃহতল   কুটলয় পড় , েেুলির রক  কনশ্চয়। িিম 

োমলনর সিহ সভি িলর কিতীয় োমনলিও আঘাত িলরলে। 

  

কেম  আোর েেুি েুড়ল –আোর আর এিেন োমলনর পতন হ । 

  

েযাপার সিলখ আর স্ে োমন-লস্পাই তাড়াতাকড় কপেু হলট সে ,তালির মুখ সিলখ সেশ 

সোঝা যাকে  সয তারা ভয়ানি স্তকম্ভত হলয় সেলে। েেুি সয িী স্াংঘাকতি কেকনস্, 

তারা সতা তা োলন না! 

  

একিলি কেনয়োেুও ততক্ষলি কনলের হালতর কশি  সভলে সফল  িমুার আর িমল র 

শৃঙ্খ ও খুল  কিলয়লেন এেং রামহকরও অল্প সচষ্টালতই কনলের সস্ানার োঁধন কেঁলড় 

সফল লে। 

  

সস্পাইলির ি পকত পালয় পালয় কপেু হটলত-হটলত আোর ে ল , ভং ভং–ভংিা! 

  

কেম লি েেুলি নতুন সটাটা পুরলত েযস্ত সিলখ িমুার একেলয় এলস্ ি পকতলি  ক্ষ 

িলর আোর েেুি েুড়ল । 

  

শূলনয দু-হাত েকড়লয় ি পকতও ঘলরর সমলঝর উপলর উপুড় হলয় পলড় সে । 

  

িমুার সফর েেুি েুড়ল , পর মুহূলতি োমন-লস্পাইরা ঊর্ধ্িশ্বালস্ সিৌড় সমলর সস্খান 

সিলি অিৃশয হ ;-স্লে-স্লে এিটা িিিলভিী তীে শলব্দ চাকরকিি সিঁলপ উঠ –কঠি সযন 

িশ-োলরাটা সরল র ইকজিনন এিস্লে ি ুকিলে। 

  

কেনয়োেু চমলি ে ল ন, ও িীলস্র শব্দ! 

  

কেম  ে ল , কিেুই সতা েুঝলত পারকে না! 

  

হঠাৎ ঢং-ঢং িলর ঘন-ঘন ঘণ্টার শব্দ সশানা সে –সস্ই ি ুশব্দ তখনও িাম  না। 
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স্িল  স্কেস্মলয় সিখলত সপল , িল  িল  োমন উলড়াোহালের এি িালন্ত েুলট যালে, 

তালির স্িল র মুলখ-লচালখ ফুলট উলঠলে কি-এি অজ্ঞাত ভলয়র সরখা। 

  

িম  ে ল , ওলির সিলখ মলন হলে, ওরা সযন হঠাৎ কি এিটা কেপলি পলড়লে। 

  

কেম  ে ল , হযাঁ সস্ই ভলয় ওরা এতটা সভেলড় পলড়লে সয, আমালির কিলি কফলরও 

তািালে না। 

  

কেনয়োেু একেলয় কেলয় ঘলরর এিটা সিওয়া  খাকনিক্ষি ধলর পরীক্ষা িরল ন। তারপর 

কফলর ে ল ন, কেম , েযাপার যা হলয়লে আকম তা সোধহয় ে লত পাকর। উলড়াোহালের 

সিওয়া  আমালির েেুলির রক লত োিা হলয় সেলে। ওই সয ি ুশব্দ হলে, ওটা োইলর 

সিলি োতাস্ সঢািার শব্দ। োমনরা সস্ই োিা সমরামত িরলে। 

  

িমুার ে ল , কিন্তু এই উলড়াোহালের সিওয়া  কি এমন প িা সয, স্ামানয েেুলির 

রক লত সভলে সে ? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, সোধহয় দিেেকতলি সিানও সোলড়র মুলখ ো অস্থালন েেুলির রক  

স লেলে। 

  

কেম  ে ল , ভারী ভারী কেকনলস্র ভার েইলত পারল ও হয়লতা এই উলড়াোহাে 

েেুলির রক র সচাট স্ইলত পালর না। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, তাও অস্ম্ভে নয়, িীরিম উপািালন এই উলড়াোহাে দতকর তা সতা 

আমরা োকন না। 

  

িমুার ে ল , এখন আমালির িতিেয িী? আমরা োমনলির হতযা িলরকে, ওরাও কনশ্চয় 

এর িকতলশাধ কনলত আস্লে! 
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কেনয়োেু ে ল ন, ওরা িী িরলে তা আকম োকন না। তলে, যখন কেলদ্রাহ সঘাষিা িরা 

হলয়লে, তখন আর নরম হওয়াও চ লে না, িারি এখন আত্মস্মপিি িরল ও ওরা 

সোধহয় আমালির ক্ষমা িরলে না। 

  

কেম  ে ল , আমার মলন হয় ওরা আর স্হলে একিলি সঘঁষলে না, িারি ওরা আমালির 

েেুলির শক্ েুলঝ সেলে। 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ভকেষযলতর িিা পলর ভাো যালে। আমালির এখন স্েিিিম িতিেয 

হলে, সয মানুষরক  েকে হলয় আলে তালির স্বাধীন িলর সিওয়া। তাহল  আমরা িল ও 

রীকতমলতা পুরু হে, আর ওলির আরমলিও সেশ োধা কিলত পারে। 

  

.  

  

র্-তারিার রহস্য 

  

েকেলির কভতলর ভদ্রলেকির স াি সিউ কে  না–সেকশরভােই পূেিেলের মুস্ মান 

খা াকস্, কে াস্পুর সিলি যারা কিমালরর স্লে অিৃশয হলয়কে । েকেরা মুক্ াভ িলর 

কেনয়োেুলির চারকিলি কঘলর িাঁকড়লয় মলনর খুকশলত েয়র্ধ্কন িলর উঠ । 

  

কেনয়োেু স্ি লি স্লম্বাধন িলর ে ল ন, সিলখা, এ েয়র্ধ্কন িরোর স্ময় নয়। আকম 

যা েক , সতামরা স্োই মন কিলয় সশালনা। আমরা স্িল ই এি ভীষি কেপলির মলধয 

পলড় আকে। সয-লিানও মুহূলতি আমালির িাি সযলত পালর। কেপলি পড়ল  োলঘ-েরুলতও 

এিস্লে ে  খায়, স্ুতরাং েড়-লোট কনকেিচালর আমালিরও এখন এি মন, এি িাি 

হলয় িাে িরলত হলে। িালেই এটা আকম অনায়ালস্ই আশা িরলত পাকর সয সতামরা 

সিউ আমার িিার অোধয হলে না। 

  

তারা স্িল ই এিস্লে েল  উঠ , আপনার িিায় আমরা িাি পযিন্ত কিলত রাকে আকে। 
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কেনয়োেু ে ল ন, যালির আেলয় আমরা িািলত োধয হলয়কে তারা এখন আমালির 

পরম শত্রু। অিচ তারা অন্ন-ে  না কিল  আমরা িালি োঁচে না। অতএে এখন 

আমালির। িধান িতিেয হলে, অন্ন-েল র েযেস্থা িরা। 

  

কেম  ে ল , কিন্তু িী িলর সস্ েযেস্থা হলে? 

  

কেনয়োেু ে ল ন, ওই সিলখা, োমনরা স্োই িূর সিলি আমালির ভােভকে কনরীক্ষি 

িরলে। স্পষ্ট সোঝা যালে সয আমালির েেুলির মকহমা সিলখ ওরা কে ক্ষি ভয় সপলয়লে, 

আর সস্ইেলনযই একিলি এরলত স্াহস্ িরলে না। কিন্তু িোলি যখন েল  সয, পেিত 

মহম্মলির িালে না এল  মহম্মিই পেিলতর িালে সযলত পালরন তখন আমরাই ো ওলির 

িালে সযলত পারে না সিন? সতামরা স্োই আমার স্লে এলস্া। ভাল া িিায় ওরা যকি 

আমালির খাোর না সিয়, তাহল  আমরা আোর যুদ্ধ সঘাষিা িরে। 

  

স্ে আলে কেনয়োেু, তার কপেলন েেুি োকেলয় কেম  আর িমুার, তার পলর োকি 

স্োই িল  িল  অগ্রস্র হ । 

  

োমনরাও ি েদ্ধ হলয় এিকিলি িাঁকড়লয় ভয় ও উৎিণ্ঠার স্লে স্মস্ত সিখলত  াে । 

  

কেনয়োেু ি  সেলড় এিটু একেলয় কেলয়, সপলট ও মুলখ হাত কিলয় আহালরর অকভনয় িলর 

ইশারায় োনাল ন সয তাঁরা স্োই কু্ষধাতি অকে লম্বই খািযদ্রেয আনলত হলে। োমনরা 

খাকনিক্ষি ধলর পরস্পলরর স্লে কি পরামশি িরল । তারপর এিেন োমন একেলয় এলস্ 

সতমকন ইশারায় েুকঝলয় কি  সয, তারা শীঘ্রই স্িল র েলনয খািযদ্রেয পাকঠলয় সিলে। 

  

কেনয়োেু আনকেত িলণ্ঠ ে ল ন, যাি, খাোর চাইলত এলস্ এটাও সেশ সোঝা সে  

সয, োমনরা আমালির আর ঘাটালত চায় না। এ অেস্থায় ওলির স্লে স্কে স্থাপন িরলতও 

কেলশষ সেে সপলত হলে না.., স্িল ই শল্র ভ্! এলস্া কেম , আমরা সস্ই পুিুর 

সচৌোচ্চার ধালর, েটোলের ত ায় কেলয় কেোম িকর সে। 
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স্িল  আোর অগ্রস্র হল ন। খাকনি িূলর সযলতই কে াস্পুলরর েটোে পাওয়া সে । 

তার ডাল  েলস্ োনররা মানুষ সিলখ আোর আনলে ি রে িলর উঠ । 

  

কেনয়োেু চ লত চ লত হঠাৎ িাঁকড়লয় পড়ল ন। তারপর উলড়াোহালের স্বে আেরলির 

কভতর কিলয় এিোর নীলচর কিলি ও এিোর উপর কিলি তাকিলয় ে ল ন, কেম , 

সিলখা! 

  

িী কেনয়োেু? 

  

নীলচর কিলি িী সিখে? 

  

ধ-ুধু শূনয! 

  

এই শূনযতার অিি েুঝলত পারে কি? পৃকিেী আর সিখা যালে না, আমরা এখন অনয গ্রলহ 

যাকে। উলড়াোহাে স্বলিলশ কফরলে। 

  

কেম  স্তকম্ভত ও স্তব্ধভালে নীলচর সস্ই কেরাট শূনযতার কিলি তাকিলয় রই –সয শূনযতার 

মাঝখালন তালির স্ি িার মা, পৃকিেীর শযাম  মুখ হাকরলয় সেলে, হয়লতা এ েীেলনর 

মলতা! 

  

কেনয়োেু আোর ে ল ন, উপর পালন তাকিলয় সিলখা! 

  

কেম  মািা তুল  সিলখ ে ল , উপলরও সতা সিখকে শুধুই শূনযতা!…না, না, এিটা রাো 

েড় তারা জ্ব জ্ব  িরলে! 

  

হযাঁ, ওই হলে মে  গ্রহ। ওর ওই রাো রং, সিলখই ইউলরালপ সস্িাল র স ালিরা 

মে লি যুদ্ধ-লিেতার পলি অকভকষ্ িলরকে । মে  গ্রহ আিালর খুে সোট, পকণ্ডতরা 

কহস্াে িলর েল লেন, মেল র আড়াআকড় মাপ চার হাোর আটলশা মাইল র সেকশ নয়, 

ওর উপরটা পৃকিেীর চার ভালের এি ভালের সচলয় কিেু সেকশ মাত্র।  
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অলনি ঊলর্ধ্ি স্ীমাহীন রহলস্যর মায়া-রালেয সস্ই র্-তারিা এি কেপু  িানলের রুদ্ধ। 

সনলত্রর মলতা জ্ব লত  াে –স্িল  কেকস্মতভালে তার পালন নীরলে তাকিলয় রই । 

  

.  

  

কেনয়োেুর ডালয়কর 

  

িকিন সিলট সে ,–কঠি িয় কিন, তার সিানও কহস্াে আকম রাকখকন। এই িকিন ধলর 

উলড়াোহালের এিটু কেোম সনই–সস্ ু-ু িলর শূলনযর মধয কিলয় রমােত সভলস্ 

চল লে– কমকনলট িত মাই  িলর তাও োনোর সিানও উপায় সনই। তলে এটা সেশ স্পষ্ট 

েুঝলত পারকে সয মে  গ্রলহর এই কেকচত্র উলড়াোহালের েকত পৃকিেীর সয-লিানও 

উলড়াোহালের সচলয় সঢর সেকশ িারি মািার উপরিার ওই র্-তারাকট রলমই সিখলত 

েড় হলয় উঠলে। 

  

োমনরা আমালির স্লে আর সিানও সো মা  িলরকন, তারা সরাে খাোলরর সযাোন 

কিলয় যালে এেং আমরাও কনকেিোলি তার স্িযেহার িরকে। তলে, তারা আর আমালির 

িালে সঘঁষলত স্াহস্ িলর না, খাোলরর পাত্ররল া খুে তফালত সরলখই আলস্ত আলস্ত স্লর 

পলড়। সেশ সোঝা যালে, আমালির েেুলির শক্ সিলখ তারা রীকতমলতা শালয়স্তা হলয় 

সেলে। তারা আমালির উপলর পাহারা সিয় েলট, কিন্তু তাও খুে িূর সিলি,  কুিলয় 

 কুিলয়। 

  

এরা সয এত শীঘ্র পৃকিেীর আেহাওয়া সেলড় কপঠটান কিলে, তারও িারি সোধহয় 

আমালির কেলদ্রাহ। আমালির েেুলির রক লত উলড়াোহাে ফুলটা হলয় যাওয়ালতই কনশ্চয় 

তারা এতটা ভয় সপলয়লে। পালে আমরা সিানও নতুন কেপি ঘটাই, সস্ই ভলয়ই োমনরা 

আেিা  চুপচাপ আলে েলট, কিন্তু মে  গ্রলহ কফলর যাোর পর এরা সয আমালির স্লে 

িীরিম েযেহার িরলে, তা ভেোনই োলনন! 
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এ েীেলন হয়লতা আর পৃকিেীলত কফরলত পারে না। সস্ইেলনযই এই ডালয়কর ক খলত শুরু 

িলরকে। আমালির েীেলনর উপর কিলয় িী আশ্চযি ঘটনার িোহ েলয় যালে, তার এিটা 

ক কখত ইকতহাস্ িািা কনতান্ত িরিার। যকিও সস্টা স্ম্ভে নয়,তেুও আমালির মলধয সিউ 

যকি সিানওেকতলি আোর পৃকিেীলত কফলর সযলত পালর, তাহল  আমার এই ইকতহাস্ 

মানুলষর অলনি উপিালর  ােলে।  

  

কিন্তু এত কেপলিও আমার মলন আনে হলে। সয মে  গ্রহ কনলয় আকম আেীেন 

আল াচনা িলর আস্কে, যার েলনয পৃকিেীর স্েিত্র িত তিি, িত স্লেহ, িত েল্পনা 

িল্পনার স্ৃকষ্ট হলয়লে, এোলর আকম স্শরীলর তারই মলধয কেলয় কেচরি িরলত পারে! 

আকম িী ভােযোন। 

  

খুে শীঘ্রই আমরা সয গ্রলহ কেলয় অেতীিি হে, তার পকরচয় োকন েল ই আমার কেলশষ 

কিেু ভয় হলে না। কিন্তু কেম , িুমার ও িম  সোধহয় অতযন্ত দুভিােনায় পলড়লে। আর 

রামহকরর সতা িিাই সনই, সস্ স্েিিাই েড়ভরলতর মলতা এি সিালি েলস্ িালি, িারুর 

স্লে িিাোতিা পযিন্ত িইলত চায় না। 

  

তালির আশ্বস্ত িরোর েলনয সস্কিন ে  মু, আো, সতামরা এতটা কেমষি হলয় আে সিন 

েল া সিকখ? সতামালির কেলশষ ভয় পাোর সিানও িারি সতা সিকখ না! 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, আমালির মলতা অেস্থায় পড়ল  পাে  োড়া আর সিউ খুকশ 

হলত পালর না। েল র মােলি ডাোয় সতা োর স্মলয় মালেরা কি খুকশ হলত পালর? 

আমালিরও অেস্থা কি অলনিটা সস্ইরিম হয়কন? আমরা এখন সিািায় যাকে, সিান 

স্ৃকষ্টোড়া কেপলির রালেয, সি তা ে লত পালর? 

  

আকম ে  ুম, আমরা সয মে  গ্রলহ যাকে সস্ িিা সতা আলেই সতামালির েল কে। মে  

গ্রলহ যখন েীলের েস্কত আলে, তখন সতামালির এতটা কচকন্তত হওয়ার সিানওই িারি 

সনই। মে  গ্রলহর কভতলরর অেস্থা অলনিটা পৃকিেীরই মতন। সস্খালনও সয পৃকিেীর 

মলতা োয়ুমণ্ড  আলে, তার অলনি িমাি পাওয়া সেলে। মে  গ্রলহ িযু়াশা আর সমঘ 
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যখন আলে তখন পৃকিেীর েীেলির স্ে আলে যা িরিার সস্ই োয়ুমণ্ড ও কনশ্চয়ই আলে। 

স্ুতরাং েল র মালের ডাোর পড়ার মলতা অেস্থা আমালির িখনই হলে না, সস্ কেষলয় 

সতামরা কনকশ্চত িালিা। 

  

িম  ে ল , কিন্তু মে  গ্রলহর রং অমন রাো সিন? 

  

আকম ে  ম, পকণ্ডতরা সিলখলেন মেল র পাঁচ ভালের কতন ভােই হলে মরুভূকম সস্খালন 

ে  ো ফ -ফস্  কিেুই সনই, খাক  ধু-ধু িরলে  া  োক  আর  া  োক । এই  া  

োক র মরুভূকমর েলনযই মে লি অমন রাো সিখায়। 

  

আরও িতরল া কিন এিইভালেই সিলট সে । 

  

এখন আমরা পৃকিেীর আিষিলির মলধযও সনই–এখন সিে  মে  আমালির টানলে। 

মেল র আিারও মস্ত েড় হলয় উলঠলে, আর এখন তালি সিখলত হল  উপর কিলি নয়, 

নীলচর কিলি তাকিলয় সিখলত হয়। 

  

সস্কিন রালত্র এি অপেূি িৃশয সিখ ুম! িূলর, েু িূলর–মািার উপলর সেলে উঠ  উজ্জ্ব  

পৃকিেী, সযন চাঁলির মতন! আমার মলন হ , মা সযমন সিাল র সেল র মুলখর উপলর 

মুখ এলন নত সনলত্র সচলয় রাত সেলে েলস্ িালিন, পৃকিেীও আমালির পালন কঠি 

সস্ইভালেই সেহমাখা িরিভরা সচালখ কনকনিলমলষ তাকিলয় আলে। 

  

উলড়াোহালের স্মস্ত েকেলির সডলি সস্ই িৃশয সিখা ুম। স্িল ই দুঃকখতভালে িাতর 

আগ্রলহর স্লে অিচ েভীর কেস্মলয় মা পৃকিেীর উলেলশ ভক্ভলর িিাম ির , সিউ 

সিউ আোর সচালখর েল  েুি ভাকস্লয় কিল –আমারও মনটা সযন সিমন সিমন িরলত 

 াে । হায়, আর কি ওই মালয়র সিাল  কেলয় উঠলত পারে? 

  

.  

  

সোড়া চাঁলির মুিুলি 
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ওই মে  গ্রহ! আলেিার সচলয় অলনি িালে, কিন্তু এখনও েু িূলর! 

  

োমনরা এখনও আমালির িালে সঘঁলষ না, আমরা তালির স্লে সম ালমশার অলনি সচষ্টা 

িলরকে, কিন্তু তালির কিলি এরল ই তারা পাক লয় কেলয় সিানও এিটা িামরায় ঢুলি 

পলড়, কভতর সিলি িরো েে িলর সিয়। অিচ আমালির েকতকেকধ  ক্ষ িরোর েলনয 

এখন দুলর দুলর চাকরকিলি স্শস্ত্র পাহারারও অভাে সনই। 

  

কেম  সস্কিন দিেেকতলি এিটা োমনলি ধলর সফল কে । কিন্তু ধরামাত্র োমনটা মহা 

আতলে কেিট এি কচৎিার িলর অজ্ঞান হলয় পড় । কেম  তখন োধয হলয় তালি সেলড় 

কিলয় কফলর এ । 

  

আে আমালির এি পরামশিস্ভা েলস্কে । কেম , িুমার, িম , রামহকর এেং অনযানয 

েকেলির সডলি আকম ে  াম, সিলখা, শীঘ্রই আমরা মে  গ্রলহ কেলয় উপকস্থত হে। 

োমনরা এখন ভলয় আমালির কিেু ে লে না েলট, কিন্তু স্বলিলশ কেলয় তারা সয আমালির 

স্লে িীরিম েযেহার িরলে, তার কিেুই কস্থরতা সনই। তখন তারা িল  ভারী হলে, 

সিে মাত্র দুলটা েেুি সিকখলয় আমরা সেকশকিন তালির ভয় সিখালতও পারে না। 

িালেই তখন আমালির িকত পলিই স্ােধান হলয় িািলত হলে। মে  গ্রলহ কেলয় সতামরা 

সিউ সযন ি োড়া সহালয়া না, স্িল  স্েিিাই এিস্লে সিলিা, এিস্লে ওঠা েস্া চ া-

সফরা সিালরা। যা িরলে স্ি লি োকনলয় িরলে। এ োড়া আমালির আত্মরক্ষার আর 

সিানও উপায় সনই। 

  

আরও িলয়িকিন সে । 

  

মে  গ্রহ এখন আমালির সচালখর উপলর কেরাট এিখানা িা ার মতন সভলস্ উলঠলে। 

সস্খালন সপৌঁেলত সোধহয় আর এিকিনও  ােলে না। 

  

আে স্িাল  উলঠ সিখ মু, ঘন সমঘ ও িযু়াশার সঘামটার মে  গ্রলহর মুখ ঢািা। মালঝ 

মালঝ সস্ সঘামটা স্লর যালে, আর কভতর সিলি  া , স্েুে ো স্ািা রলের আভা ফুলট 
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উঠলে। ওই  া  রং কনশ্চয় মরুভূকমর, এেং স্েুে ও স্ািা রং আস্লে সোধহয় মেল র 

চাষ-লিত, অরিয ও সমরুলিলশর তুষার-রাকশ সিলি। 

  

মেল র েয়স্ পৃকিেীর সচলয় সঢর সেকশ। তার কভতলর সয-স্ে নি-নিী স্মুদ্র কে , তা 

এখন শুকিলয় সেলে। পকণ্ডতলির মলত, এিকিন পৃকিেীরও এই িশা হলে। েল র অভালে 

েীে োঁচলত পালর না স্ৃকষ্টর িিম েীলের েন্ম হলয়লে েল র কভতলরই। িালেই মেল র 

োমনরা আত্মরক্ষার েলনয সশষ এিমাত্র উপায় অে ম্বন িরলত োধয হলয়লে। মেল রও 

সমরু িলিলশ পৃকিেীর মলতা তুষালরর রােয আলে। মেল র োকস্োরা শত-শত সরাশ 

েযাপী খা । সিলট সস্ই েরফ ে া ে  কনলয় এলস্ চাষ-আোি িলর। এমন খা  তারা 

দুলটা এিটা নয়– সিলটলে অস্ংখয। 

  

পৃকিেীর মলতা মে ও স্ূলযির চারকিলি সঘালর এেং সঘারা সশষ িরলত সস্ পৃকিেীর সচলয় 

দু-রি স্ময় সনয়,–অিিাৎ ৬৮৭ কিন। স্ুতরাং আমালির িায় দুই েৎস্লর হয় তার এি 

েৎস্র। এর িারা আরও সোঝা যালে মে  িকত দুই েৎস্র দুই মাস্ অন্তলর এিোর 

িলর ঘুরলত ঘুরলত পৃকিেীর িালে আলস্। সস্ স্মলয় িায় েয় মাস্ িা  সস্ পৃকিেীর 

সচালখর স্ামলন িালি, তারপর আোর হাোর হাোর সরাশ িূলর, স্ূলযির ওপালর অিৃশয 

হলয় যায়। মেল র কিন আমালির কিলনর সচলয় স্াঁইকত্রশ কমকনলটর সচলয় কিেু সেকশ। 

  

িা  এিটা েযাপার সিলখ কেম , িমুার আর িম  ভাকর অোি হলয় সেলে। আকম কিন্তু 

সমালটই আশ্চযি হইকন, িারি েযাপারটা আমার আলে সিলিই োনা কে ।  

  

েযাপারটা এই মে  গ্রলহ এিলোড়া চাঁি আলে। এিকটর নাম সফালোস্–মেল র কঠি 

মাঝখান সিলি সস্ ৫,৮০০ মাই  িূলর িালি। িকত স্াত ঘণ্টা উনচকিশ কমকনলট সস্ 

এিোর িলর মেল র চারকিলি ঘুলর আলস্–অিিাৎ িকতকিলন কতনোর িলর। সফালোলস্র 

উিয় হয় পূেিকিলি নয়, মেল র পকশ্চম কিলি এেং চার ঘণ্টা পলর পূেিকিলি সস্ অস্ত 

যায়। এই অল্প স্মলয়র মলধযই সস্ খণ্ড সিলি পূিি ো পূিি সিলি খণ্ড চাঁলির রূপ ধারি 

িলর। 
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আর এি চাঁলির নাম কডলমাস্–মে  সিলি এর িূরে আরও সেকশ–১৪,৬০০ মাই । 

িকত কত্রশ ঘণ্টা আঠালরা কমকনলট সস্ এিোর িলর মেল র চাকরকিলি ঘুলর আলস্। িকত 

কতন কিন অন্তর সস্ অস্ত যায় এেং এরই মলধয তার আিার খণ্ড সিলি পূিি চাঁলির মলতা 

হলয় ওলঠ। এর উিয় হয় পূেিকিলিই। 

  

সফালোস্ আর কডলমাস্ আিালর পৃকিেীর চাঁলির সচলয় সঢর সেকশ সোট। কডলমালস্র সচলয় 

সফালোলস্র আিার কিেু েড়–তার আড়াআকড় মাপ িায় স্াত মাই । কডলমালস্র 

আড়াআকড় মাপ পাঁচ কি েয় মাই । এই সোড়া চাঁি কিন্তু মেল র রালত্রর অেিারলি 

িূর িরলত পালর না। িারি আমালির পৃকিেীর পূিি চাঁলির ষাট ভালের এি ভাে আল া 

কনলয় সফালোলস্র িারোর, আর, কডলমাস্ সিয় তার োলরালশা ভালের এি ভাে মাত্র 

আল া। 

  

মেল র সমঘরােয পার হলয় আমরা আরও নীলচ সনলম এলস্কে–আমালির সচালখর উপলর 

সেলে উলঠলে এি িল্পনাতীত িৃশয। 

  

পালয়র ত ায় সিখা যালে ধু-ধু মরুভূকম এেং তার উপর কিলয় ু-ু িলর েলয় যালে। 

সরালির তপ্ত রাো োক র ঝড়। সস্ ঝকটিাময়ী মরুভূকমর সযন আকি অন্ত সনই। মরুভূকমর 

েুি সভি িলর স্াকর-স্াকর খা , তালির স্ংখযা েিনায় আলস্ না। স্থালন-স্থালন সযন খাল র 

ো । সোনা রলয়লে, সিািাও এিটা খাল র উপর কিলয় আর এিটা খা  আড়াআকড়ভালে 

িাটা হলয়লে, আোর সিািাও ো সোড়া-লোড়া খা  পাশাপাকশ চল  সেলে–আিার 

সিখল  সেশ অনুমান িরা যায় সয,  ম্বায় সিানও সিানও খা  কতন-চার হাোর মাইল র 

িম নয়। সস্াোস্ুকেভালে এতরল া স্ুিীঘি খা  িাটা সয িীরিম পকরেম-স্াধয েযাপার 

তা ভােল ও স্তকম্ভত হলত হয়। আর এ িাে হলে, ওই োমন েীেলির। ধনয তালির 

েুকদ্ধ, ধনয তালির শক্! 
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সযখান কিলয়ই খা  কেলয়লে, সস্ইখালনই তার দুই পালশ, শযাম  েলনর সরখা। 

উলড়াোহাে আরও নীলচ নামল  পর সিখ ুম, স্থালন স্থালন অলনি ঘরোকড় রলয়লে, 

কনশ্চয়ই সস্রল া নের। মালঝ মালঝ সোট-েড় পাহাড়ও সচালখ পড় । 

  

খাকনি পলরই উলড়াোহাে এিটা েড় শহলরর উপলর এলস্ ঘুলর ঘুলর নামলত  াে । 

নীলচর শহর সিলি ঘন ঘন ঘণ্টা ও সভকরর র্ধ্কন ও েু িলণ্ঠর কচৎিার শুনলত সপ ুম,– 

সচলয় সিখ ুম, শহলরর িলতযি োকডর় োলির উপলর ও পলি পলি োমনলির েনতা। 

হঠাৎ শহর সিলি আরও িকুড়-পঁকচশখানা সোট সোট উলড়াোহাে আমালির কিলি উলড় 

এ ,–আে োকড়লয় কনলয় যাোর েলনয। 

  

আকম কফলর ে  ুম, কেম , সতামরা স্ে িতুত হও, এইোলর আমালির নামলত হলে। 

  

কেম  েেুিটা এিোর সনলড়-লচলড় পরখ িলর, িাঁলধর উপলর সরলখ ে ল , আকম 

িতুত।* 

  

(*কেনয়োেু স্বয়ং মে  গ্রলহর সয েিিনা ক লখলেন, আমালির িিার সচলয় তা সেকশ 

কচোিষিি হলে েল  আমরা এোর সিলি তাঁর ডায়াকরর স খাই তুল  সিে। কেনয়োেুর 

ডায়াকরলত মে  গ্রলহর সযস্ে অদ্ভুত তিয আলে, তার অকধিাংশই িমাকিত স্তয, যাঁলির 

কেশ্বাস্ হলে না, তাঁরা এ স্ম্বলে কস্য়াপযালরক ,  াওলয় , োন, িযানক  উইক য়স্ ও 

োলমকরয়ন িভৃকত কেখযাত পাশ্চাতয পকণ্ডতলির মতামত পলড় সিখলত পালরন। ইকত 

স খি।) 

  

.  

  

এি  ালফ স্াের পার 

  

উলড়াোহাে এিটা শহলরর িালন্ত এলস্ নাম । 
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স্লে-স্লে শহলরর কভতর সিলি িাতালর িাতালর োমন এলস্ উলড়াোহালের চাকরকিি 

কঘলর সফ ল । তালির সো -লো  ভাঁটার মলতা সচাখরল া আগ্রলহ ও কেস্মলয় আরও 

কেস্ফাকরত হলয় উঠ  এেং তালির স্িল রই মুলখ এিই েয়র্ধ্কন–হংচা হংহংচা হং! 

  

উলড়াোহালের এিকিিিার িধান সিওয়া টা অলনিখাকন স্লর সে  এেং সস্ইখালন 

এিি  োমন-লস্পাই েশিা তুল  দুইধালর স্ার সেঁলধ িাঁড়া –যালত োইলরর োমনরা 

ুড়মডু় িলর কভতলর না ঢুলি পড়লত পালর। 

  

সিে  এিেন োমন–সোধহয় সস্ উলড়াোহালের িতিা–একেলয় কেলয় নীলচ সনলম পড় । 

োইলর েনতার কভতর সিলিও কতনেন েমিাল া সপাশাি-পরা োমন সেকরলয় এলস্ 

িাঁড়া । 

  

আমরা স্োই এি োয়োয় ি  সেঁলধ িাঁকড়লয় োমনলির িাণ্ড সিখলত  াে ুম। 

  

কেম  ে ল , সিখুন কেনয়োেু, ওরা িিা িইলত িইলত রমােত আমালির কিলি 

তাকিলয় সিখলে। 

  

আকম ে  ুম, সোধহয় আমালিরই িিা হলে। সতামরা সিউ েযস্ত সহালয়া না–সশষ পযিন্ত 

দধযি ধলর সিলখা, সিািািার ে  সিািায় কেলয় িাঁড়ায়! 

  

উলড়াোহালের িতিা হঠাৎ এিটা সভকরলত সোলর ফুঁ কিল  এেং সোধহয় তাহার উেলরই 

শহলরর কভতর সিলিও আর এিটা সভকরর তীে আওয়াে হ । তার এিটু পলরই সিখা 

সে  শহর সিলি পেপাল র মতন িল  িল  োমন-লস্পাই সেলে সেকরলয় আস্লে। 

  

িমুার স্ভলয় েল  উঠ , এইোলর ওরা আমালির আরমি িরলে! 

  

আকম ে  ুম, আমরা যকি ওলির িিা শুকন, তাহল  ওরা কনশ্চয়ই আরমি িরলে । 
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 মেতেন্দ্রকুোর রায়  ।   মেঘদূতের েতেযে আগেন  

 62 

www.bengaliebook.com 
 

 

কেম  ে ল , কেনয়োেু, সিখুন–সিখুন! সস্পাইলির স্লে িিাণ্ড কি এিটা যন্ত্র আস্লে! 

ওটা কি এলিকশ িামান? 

  

তাই সতা, মস্তেড় এিটা ঘণ্টার মলতা িী ওটা? উঁচুলত সস্টা পঞ্চাশ-ষাট ফুট ও চওড়ায ়

কত্রশ-পঁয়কত্রশ ফুলটর িম নয় এেং যন্ত্রটা সটলন আনলে িতিরল া অদু্ভত আিালরর েন্তু। 

এ েন্তুরল ালি সিখলত অলনিটা উলটর মলতা, তলে উটলির কশং িালি না, কিন্তু এলির 

িলতযলির মািায় এিটা িলর খুে  ম্বা কশং আলে। আর এলির আিারও উলটর সচলয় 

অলনি সোট এেং োলয়র েিিও কমশকমলশ িাল া। এরল া মে  গ্রলহর েরু, না সঘাড়া? 

  

উলড়াোহালের িালে এলন যন্ত্রটা িাঁড় িরালনা হ । সিখ ুম তার ত ায় চারখানা েড় 

েড় চািা রলয়লে। পালশ িাঁকড়লয় এিেন োমন কি-এিটা ি  কটলপ কিল , অমকন সস্ই 

ঘণ্টার মতন যন্ত্রটা উপরপালন উলঠ এমনভালে িাত হলয় রই  সয, তার েলতির কিিটা 

এ  উলড়াোহালের কিলি। 

  

ধাঁ িলর আমার মািায় এিটা স্লেহ সেলে উঠ । সযরিম সশাষি-যলন্ত্রর স্াহালযয 

োমনরা আমালির পৃকিেী সিলি ধলর এলনলে, এটাও তারই রূপান্তর নয় সতা? কনশ্চয়ই 

তাই! 

  

কেম লি ে  মু, কেম , সতামার েেুলির োকরেুকর আর খাটলে না। এরা আোর এিটা 

নতুন রিম সশাষি-যন্ত্র এলনলে। 

  

কেম  ে ল , সিন, িী মত লে? 

  

আমরা যকি ওলির িিামলতা িাে না িকর, তাহল  ওরা ওই যন্ত্র কিলয় আোর আমালির 

শুলষ সনলে। ও যলন্ত্রর শক্ সিলখে সতা? 

  

কেম  কেষণ্ণভালে মািা সনলড় ে ল , তাহল  আপাতত োমনলির িিামলতাই িাে িরা 

যাি িী েল ন? 
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কনশ্চয়ই। ওলির িিা শুনল  আমালির  াভ েই স ািস্ানও সতা সনই! 

  

কিন্তু ওরা যকি আোর িুিুর-কেড়াল র মলতা আমালির েকে িলর রাখোর সচষ্টা িলর? 

  

উপায় সনই। 

  

কেম  ম্লানমুলখ স্তব্ধ হলয় রই । ইকতমলধয এিি  োমন-লস্পাই ভলয়-ভলয় আমালির 

কিলি খাকনি একেলয় এ , তারপর তফাত সিলিই ইশারা িলর আমালির উলড়াোহাে 

সেলড় নামলত ে ল । 

  

স্িল র আলেই স্ুলোধ ো লির মলতা কেম  অগ্রস্র হ । োইলর হাোর-হাোর োমন 

সস্পাই হাোর-হাোর সস্ানার েশিা তুল  িতুত হলয় রই –এিটু সেেকতি সিখল ই 

আমালির আরমি িরলে। 

  

উলড়াোহাে সিলি নামোর েলনয এি োয়োয় িায় কতনফুট উঁচু এিখানা মই  াোলনা 

কে । কেমল র মািায় কি সখয়া  হ , সস্ মই কিলয় না সনলম, এিকট  াফ সমলর নামলত 

সে  কিন্তু পরমুহূলতিই তার সিহ মাকট সিলি িায় পলনলরা হাত উঁচুলত কেলয় উঠ  এেং 

তারপর িায় কত্রশ হাত তফালত, োমন-কস্পাইলির মাঝখালন ধুপ িলর কেলয় পড় । 

  

োমনরা স্োই মহাকেস্মলয় ও আতলে কচৎিার িলর কেমল র িাে সিলি িূলর স্লর সে । 

এমন েযাপার সোধহয় তারা েীেলন িখনও সিলখকন। 

  

আমরাও স্িল  অতযন্ত আশ্চযি হলয় সে ুম–এ িী অমানুকষি িাণ্ড!  

  

.  

  

প ায়ন 

  

কেস্মলয়র িিম চমিটা সিলট যাোর পলরই এিটা মস্ত িিা আমার মলন পলড় সে – 

মেল র মাধযািষিি হলে পৃকিেীর মাধযািষিলির এিলশা ভালের আটকত্রশ ভাে মাত্র। 
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অিিাৎ পৃকিেীলত যার ওেন হলে এিলশা সস্র, মেল  তার ওেন আটকত্রশ সস্লরর সচলয় 

সেকশ হলে না। মেল র োয়ুমণ্ডল র চাপও পৃকিেীর চার ভালের এি ভালের সেকশ নয়। 

  

কেমল র এই আশ্চযি  তযালের রপ্ত রহস্য আকম অল্প িিায় যারা েুঝলত পারল  তালির 

েুকঝলয় কি ুম। 

  

একিলি োমনরা স্োই মলন িরল , কেম  তালির আরমি িরলত উিযত হলয়লে। তখকন 

এিি  োমন কেমল র কিলি সেলে েুলট সে , আর এিি  একেলয় এ  সস্ই ভীষি 

সশাষি যন্ত্র কনলয় আমালির কিলি।  

  

মলন-মলন আকম িমাি রন ুম। আোর ওই ভয়ানি যন্ত্র যকি আমালির গ্রাস্ িলর, তাহল  

আমরা োঁচে না। োঁচল ও কচরিা  কশি  োঁধা েন্তুর মলতা িারাোলর োস্ িরলত হলে। 

  

িমুার তার েেুি তু ল । 

  

আকম ে  ুম, রালখা সতামার েেুি! যকি োঁচলত চাও, পা াও। 

  

পা াে? সিািায় পা াে? 

  

 োইলর  াফ মালরা। 
  

 োমনরাও সতা আমালির কপেলন আস্লে। 
  

এল ও ওরা আমালির মলতা  াফ মারলত পারলে না। সিখল  না, কেমল র  াফ মারোর 

ক্ষমতা সিলখ ওরা িীরিম হতভম্ব হলয় কেলয়কে ! আর িিা নয়–িাও  াফ! 

  

এই েল ই োইলরর কিলি আকম কি মু এি  াফ। সস্ই এি  ালফই আকম এলিোলর 

কতনত ার স্মান উঁচুলত উলঠ িায় চকিশ হাত েকম পার হলয় সে মু। নামোর স্ময় 

ভাে ুম, এত উঁচু সিলি পলড় হয়লতা আমার হাড়লোড় রঁকড়লয় োতু হলয় যালে। কিন্তু 

যখন সফর মাকটলত এলস্ অেতীিি হ মু, তখন টা  স্াম ালত না সপলর পলড় সে ুম েলট, 
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কিন্তু সিলহর সিািাও এিটু সচাট  াে  না। আকম মাকট সিলি উঠলত না উঠলতই আমার 

চারপালশ ধপাধপ িলর আমার অনযানয স্েীরা কঠি  যােিাটা হনুমালনর মতন এলি 

এলি মাকটর উপলর এলস্ পলড় েড়ােকড় কিলত  াে । সস্ এি অোি িাণ্ড! আমালির 

িাোিাকে যত োমন কে , তারা সতা ভলয় সিািায় চম্পট কিল  তার সিানও পাো পাওয়া 

সে  না। 

  

আমরা উলঠ আোর এি-এি  াফ মার মু–আোর অলনিটা তফালত কেলয় পড় মু। তার 

পলরই সিকখ, স্ামলন এিটা চওড়া খা –যার ে  আস্লে স্ুিূর সমরুর তুষার-স্াের 

সিলি! পৃকিেীলত িািল  এ খা  পার হলত সেল  স্াঁতার কিলত হত, আে কিন্তু এি এি 

 ালফ খুে স্হলেই আমরা খা  পার হলয় সে ুম। 

  

কেম  যাকে  আমালির আলে,  ালফর পর  াফ কিলত-কিলত। এইভালে অকত শীঘ্রই 

আমরা শত্রুলির িাে সিলি িায় কতন মাই  তফালত কেলয় পড় ুম। তারপর  াফ মারা 

েে িলর কেম  ে ল , কেনয়োেু, এইোর কেোম িরা যাি, েড় হাঁপ ধরলে। 

  

কপেলন সচলয় সিখ ুম, সিানওকিলি শত্রুর কচহ্ন সনই–সিে  আমালির স্েীরা মস্ত মস্ত 

 াফ সমলর একেলয় আস্লে। 

  

আকম হাঁপালত হাঁপালত ে  ুম, কেম  ভায়া, এখকন কেোম িরল  সতা চ লে না! োমনরা 

যকি উলড়াোহাে কনলয় আমালির আরমি িলর, তাহল  আমরা এই সখা া োয়োয় 

কিেুলতই আত্মরক্ষা িরলত পারে না! 

  

কেম  হতাশভালে ে ল , তাহল  উপায়? 

  

রামহকর ে ল , সখািাোেু, খাকনি তফালত ওই এিটা সোট পাহাড় রলয়লে, ওখালন 

হয়লতা  লুিাোর ঠাঁই পাওয়া সযলত পালর। 

  

রামহকর েড় মে িিা েল কন। আমরা আোর িয়  ালফ সস্ই পাহালড়র িালে কেলয় 

হাকের হ ুম। রামহকর মানুষ িযাোরুর মতন  াফালত  াফালত পাহালড়র উপলর উলঠ 
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অিৃশয হলয় সে । কমকনট-পাঁলচি পর কফলর এলস্ সস্ োনাল , পাহালড়র কভতলর খুে েড় 

এিটা রহা আলে–সস্খালন আমালির স্িল র স্থান-স্েু ান হলত পালর।  

  

কঠি সস্ই স্মলয়ই আিালশ িীলস্র এিটা শব্দ উঠ । মুখ তুল  সচলয় সিকখ, োমনলির 

উলড়াোহাে। এিখানা নয়, দুখানা নয়, এলিোলর কেশ-পঁকচশখানা! 

  

আকম সচঁকচলয় ে  ুম, চল া চল া, রহায় চল া। 

  

.  

  

আোর উলড়াোহাে 

  

পাহাড়টা সেকশ উঁচু নয়–েড় সোর দুলশা ফুট। তার োলয় সিািাও োেপা ার কচহ্ন সনই। 

আমরা স্িল  সস্ই িাল া, নযাড়া পাহালড়র অক েক  পি কিলয়  াফালত  াফালত উপলর 

উলঠ এিটা োয়োয় কেলয় সিখ ুম, স্ামলনই এিটা মস্ত রহযাঁ। 

  

স্ে আলে আকম কভতলর কেলয় ঢুি ুম। রহাকটর মুখ সোট েলট, কিন্তু কভতরটা সেশ  ম্বা-

চওড়া–সস্খালন অন্তত এিলশা েন স াি অনায়ালস্ই হাত-পা েকড়লয় োস্ িরলত পালর। 

  

রহার কভতর সিলি স্োইলি আকম সচঁকচলয় ডাি ুম। 

  

 স্িল  এলি-এলি রহার কভতলর এলস্ ঢুি । 
  

আকম ে  ুম, এখন আমরা িতিটা কনরাপি হ ুম। 

  

িম  ে ল , কিন্তু আমরা খাে িী? মানুষ সতা আর না সখলয় সেঁলচ িািলত পালর না! 

  

আকম ে  ুম, আলে উপকস্থত কেপি সিলি রক্ষা পাই, তারপর সপলটর িিা ভাো যালে-

অখন।  
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োমনলির উলড়াোহােরল ার শব্দ তখন খুে িালে এলস্ পলড়লে। রহার মুখ সিলি 

আিালশর কিলি উঁকি সমলর আকম সিখ ুম, অকধিাংশ উলড়াোহাে নানাকিলি েকড়লয় 

পলড় উলড় যালে, কিন্তু দু-খানা উলড়াোহাে এই পাহালড়র কঠি উপলরই ঘুরলে, কফরলে-

িানে-লিলশর কেপু  দুলটা ডানা-েড়ালনা কচল র মলতা। এরা সোধহয় েুঝলত সপলরলে সয, 

আমরা এই পাহালড়র কভতলরই  কুিলয় আকে। 

  

হঠাৎ আোর সস্ই ভীষি শব্দ সেলে উঠ –সযন হাোর-হাোর সেলটর উপলর িারা 

হাোর-হাোর সপনকস্  ঘষিি িরলে। 

  

আকম সচঁকচলয় ে  ুম, স্ােধান, সিউ রহার োইলর সযও না! োমনরা আোর সশাষি অস্ত্র 

েযেহার িরলে! 

  

এিটা িনিলন ঠান্ডা হাওয়ার ঝাঁপটা রহার কভতলর ঢুলি স্ি লি িাঁকপলয় কিল । আকম 

রহার মুখ সেলড় িলয়ি পা কপকেলয় এলস্ িাঁড়া ুম িী োকন ে া সতা যায় না! 

  

শব্দ আরও সেলড় উঠ । রহার কভতর সিলিই সিখা সে , পাহালড়র ো সিলি এিরাকশ 

নুকড় ও িতিরল া সোট-েড় পাির সস্ই সশাষি-যলন্ত্রর কেষম টালন ু-ু িলর শূলনয উলঠ 

সে । 

  

কেম  স্ভলয় ে ল , োইলর িািল  এতক্ষলি আমালিরও ওই িশা হত। 

  

আচকম্বলত শব্দটা আোর সিলম সে –ঠান্ডা হাওয়াও আর েইলে না। 

  

আকম আোর ধীলর-ধীলর রহার মুলখ একেলয় সে মু। মািা োকড়লয় উপর পালন তািালতই 

সিখ ুম, উলড়াোহাে দুখানা ঘুরলত ঘুরলত পাহালড়র কিলি সনলম আস্লে। 

  

স্িল ই তখন রহাতল  শুলয় ো েলস্ কেোম িরকে , আমার িিা শুলন স্িল ই আোর 

 াকফলয় িাঁকড়লয় উঠ । 
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কেম  শুষ্ক স্বলর ে ল , আস্ুি ওরা। আমরা যুদ্ধ িরলত িরলত িাি সিে, তেু ওলির 

হালত আর েকে হে না। 

  

অনয স্িল  উচ্চস্বলর ে ল , হযাঁ, আমরা িাি কিলত িতুত!  

  

আকম ে  ুম, সতামরা ঠান্ডা হলয় আমার িিা সশালনা। আপাতত সোধহয় িারুলি িাি 

কিলত হলে না। সতামালির মলন আলে সতা, এলির উলড়াোহাে এমন কেকনস্ কিলয় দতকর, 

যা েেুলির রক  স্ইলত পালর না। কেম  আর িমুার েেুি েুড়ল ই উলড়াোহাে দু-

খানা কনশ্চয়ই েখম হলয় পাক লয় যালে। 

  

কেম  ে ল , কঠি িিা! িমুার, কশেকের োইলর এলস্া! 

  

কেম  আর িুমার েেুি কনলয় রহার মুলখ কেলয় িাঁড়া । 

  

আকম ে  মু, সতামরা কিন্তু রহার মুখ সেলড় একেলয় সযও না–ওরা আোর সশাষি যন্ত্র 

েযেহার িরলত পালর। 

  

আকমও রহার মুলখ কেলয় সিখ ুম, উলড়াোহাে দুখানা খুে িালে সনলম এলস্লে। েেুলির 

 লক্ষযর মলধয না আস্া পযিন্ত কেম  ও িমুার অলপক্ষা িরলত  াে । 

  

উলড়াোহাে আরও নীলচ এ রলম আরও, আরও নীলচ। 

  

কেম   ক্ষয কস্থর িরলত ে ল , িুমার, স্ময় হলয়লে। সয উলড়াোহােখানা সেকশ নীলচ 

সনলমলে, ওরই ওপলর রক  চা াও। 

  

দুেলনই পলর পলর েেুি েুড়ল । স্লে স্লে উপর সিলি দুলটা উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দ সশানা 

সে  ইকজিনলনর িু সিওয়ার মলতা। 

  

আকম স্ানলে ে  ুম, সতামরা  ক্ষযলভি িলরে শাোশ, শাোশ! ওই সশালনা, 

উলড়াোহালের োয়ুহীন িামরার কভতলর োতাস্ সঢািার শব্দ হলে। 
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কেম  ও িমুার উৎস্াকহত হলয় আোর েেুি েুড়ল  এেং েেুলির র্ধ্কনর িকতর্ধ্কন 

িামলত না িামলত আরও দুলটা তীে ি ুশব্দ সযন আিালশর েক্ষ সভি িলর সেকরলয় আস্লত 

 াে । 

  

উলড়াোহাে দুখানা তাড়াতাকড় উপলর উলঠ কতরলেলে প ায়ন িরল । 

  

কেম  আনলে  ম্ফ তযাে িলর ে ল , েয়, েেুলির েয়! 

  

.  

  

চতুেি পক্ষী 

  

স্ূযি অস্ত সেলে। 

  

চাকরধালর মরুভূকমর রাো োক , তারই মাঝখালন এই সোট পাহাড়কট। ভালেয মেল  

আেহাওয়া পৃকিেীর সচলয় অলনি ঠান্ডা, নইল  আে স্ারাকিলন আমালির অেস্থা কনশ্চয়ই 

কেষম সশাচনীয় হলয় উঠত। তেুও তাপ যা পাকে, তাও েড় স্ামানয নয়। 

  

মেল র এই মরুভূকমর আর এি কেলশষে, এখালন েল র েলনয এিটুও ভােলত হলে। 

না। িারি মরুভূকমর েুি কচলর খাল র পর খা  চল  সেলে, তালির িানায় িানায় 

পকরষ্কার স্বে ে  ট ম  িরলে। পাহাড় সিলি িায় আধ মাই  তফালতই এিকট খা ,–

আমরা মালঝ মালঝ সস্খালন কেলয় ে পান িলর আস্কে। আমালির স্লে ে  রাখোর 

পাত্র িািল  োরোর আনালোনা িরলতও হত না। তলে, এখালন আধ মাই  পি সযলত 

সেকশক্ষি  ালে না, িারি এখন আমরা এি-এি  ালফ অলনি িূর একেলয় সযলত পাকর 

কিনা! 

  

খাল র ধালর ধালর েনেে  আর শস্যলখলতর পর শস্যলখত। কিন্তু এখানিার োেপা া 

স্ে সোট সোট সোধহয় মাকটর রি। এিরিম োে এখালন খুে সেকশ রলযল়ে–সিখলত 
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অলনিটা সখেুর োলের মলতা এেং এইরল াই এখালন স্েলচলয় েড় োলতর োে। 

েনেেল র মলধয কতন-চার রিম পাকখও সিখ ুম, কিন্তু পৃকিেীর সিানও পাকখর স্লেই 

তালির সচহারা সমল  না। এিরিম পাকখর আিার েড় অদ্ভুত। তালির সিহ কচল র মলতা 

েড়, কিন্তু োলয়র রং এলিোলর সেরকন। তালির পা চারলট িলর, আর  যােও পাকখর 

মলতা নয়–হনুমালনর মলতা  ম্বা, ডোয় সতমকন স ালমর সোো। এই আশ্চযি চতুেি 

পাকখরল া আমালির সিলখই তাড়াতাকড় উলড় পাক লয় সযলত  াে । 

  

রাকত্র এ । আিালশ উঠ  চাঁি–কিন্তু তালির আল া এত িম সয, অেিার িূর হয় না 

ে ল ই চল । 

  

আে স্ারা কিন অনাহালর সিলট সে । িা ও সয সখলত পাে, তার সিান আশা সিখকে 

না। রহার কভতলর িায় স্িল ই োন্ত হলয় ঘুকমলয় পলড়লে, সিে  আকম, কেম , িুমার 

আর িম  অেিালর সেলে েলস্ আকে। 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, এখন উপায় িী? খাক  ে  আর হাওয়া সখলয় সতা িাি। োঁচলে 

না!  

  

আকম ে  ুম, এি আত্মস্মপিি োড়া আর সতা সিানও উপায় সিখকে না। এখন মলন 

হলে, পাক লয় এলস্ আমরা ভাল া িকরকন। 

  

িমুার ে ল , আর আত্মস্মপিি িরাও চল  না। এখন আমালির হালত সপল  োমনরা 

আমালির স্লে কনশ্চয়ই ভাল া েযেহার িরলে না। 

  

আকম ে  ুম, কিন্তু এখালন িািল ও আমালির কতল  কতল  শুকিলয় মরলত হলে। 

  

 স্িল ই স্তব্ধ হলয় ভােলত  াে । 
  

োইলর রাত তখন িমিম িরলে। 
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আচকম্বলত আমালির স্ি লিই স্তকম্ভত িলর, মরুভূকমর েুি সিলি এি কেিট কচৎিার 

সেলে উঠ –োপ োপ, োপলর োপ! োপ োপ, োপলর োপ! োপ োপ, োপলর োপ! 

তারপলরই আোর স্ে চুপচাপ। 

  

কেম  চকিত স্বলর ে ল , সি এখালন মানুলষর ভাষায় আতিনাি িরলে? 

  

িমুার ে ল , োমনরা কি সিানও মানুষলি হতযা িরলে? 

  

আকম অোি হলয় ভােলত  াে ুম–এ আোর িী েযাপার! 

  

সফর সস্ই কেিট আতিনাি : োপ্ ো, োপলর োপ! োপ ো, োপলর োপ! োপ্ োপ, 

োপলর োপ!–আোর স্ে চুপ। 

  

কেম  েেুি কনলয় সেকরলয় সযলত উিযত হ । আকম তার হাত সচলপ ধলর ে  মু, সযও 

না। 

  

কেম  ে ল , সিন? 

  

েুঝলত পারে না, এ মানলুষর ে ার আওয়াে নয়। 

  

 তলে এ িী? 

  

িা  স্িাল  সখাঁে কনল ই চ লে। 

  

এিটা িীঘিশ্বাস্ সফল  কেম  আোর েলস্ পড় । 

  

োইলর, মরুভূকমর ভয়-মাখালনা আল া-আঁধালরর কিলি তাকিলয় আকম চুপ িলর েলস্ 

রই ুম;–েভীর রালত্র এমন কনেিন স্থালন এই রহস্যময় আতিনালির িারি িী? এ 

আমালির কচর-লচনা পৃকিেীর নয়, এখানিার স্মস্ত েযাপারই অপেূি, িলতযি পলিই নে 

নে কেস্ময় আর কেপরীত িাণ্ড, িালেই সিানও হকিস্ না সপলয় সস্-রালত্রর মলতা আকম 
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কনদ্রার আেয় গ্রহি। ির ুম। ঘুলমাোর আলে আর সস্ই কনশীি রালতর ভীষি আতিনাি 

শুনলত পাইকন। 

  

পরকিন িভালত োইলর সেকরলয় আমরা পাহালড়র চূড়ায় েলস্ পরামশি িরকে, এমন স্ময় 

িম  সচঁকচলয় উঠ –সিখুন, সিখুন, িারা স্ে যালে! 

  

তাড়াতাকড় পাহালড়র ধালর কেলয় সিখ ুম, কনচ কিলয় িায় পঞ্চাশ-ষাটেন োমন স্াকর 

স্াকর অগ্রস্র হলে। তালির অলনলিরই মািার উপলর এি-এিটা ঝিা ো সমাট ো েড ়

েড় পাত্র, সিউ সিউ পৃকিেীর মলতা োঁিও েহন িরলে। আঁিারল া নানারিম ফ -

ফস্ল  পকরপূিি। সোধহয় এরা িূর গ্রাম সিলি শহলরর োোলর মা  কেকর িরলত চল লে। 

আমালির খের কনশ্চয়ই এরা োলন না, তাহল  িখনওই এপি মাড়াোর ভরস্া িরত 

না! 

  

কেম  মহা উৎস্ালহ েল  উঠ , ভাইস্ে, স্ামলনই খানা দতকর! এলস্া আমরা ওলির 

আরমি িকর। েল ই সতা সস্ তাড়াতাকড় নীলচ সনলম সে , আমরাও তার কপেলন কপেলন 

চ  ুম। 

  

পাহাড় সিলি নীলচ নামোমাত্রই োমনরা কেম লি সিখলত সপ । েীেলন এই িিম 

মানুলষর সচহারা সিলখ িিমটা তারা ভয়ানি হতভম্ব হলয় সে । তারপর কেমল র কপেলন 

আোর আমালির স্োইলি সিলখ তারা কেষম এি আতিনাি িলর পা াোর উপরম 

িরল , অমকন কেম  কিল  এি কতন-ত া উঁচু  ম্ফ, স্লে স্লে আমরাও  াফ মার ুম। 

সচালখর কনলমলষ আমরা তালির সমাটামাট স্মস্তই সিলড় কন ুম, তারা সিানওই োধা 

কিল  না, িাি কনলয় িািপলি তারা সয সযকিলি পারল  প ায়ন িরল । 

  

রামহকর এি ো  সহলস্ ে ল , সখািাোেু, সতামরা এলিল  সেল , ভেোন মালনা না, 

কিন্তু এই সিলখা, েীে কিলয়লেন কযকন আহার কিল ন কতকন! 

  

.  
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অোি িারখানা 

  

আহারাকির পলর স্োইলি সডলি আকম ে  ুম, সিলখা, এরিম িলর সতা আর সেকশকিন 

চ লে, এখন আমালির িতিেয কস্থর িরলত হলে। নইল  িা  সিলি আোর অনাহার োড়া 

আর সিানও উপায় সতা আকম সিখকে না। 

  

িমুার ে ল , হযাঁ, এপি কিলয় ভকেষযলত আর সয োমলনর ি  ফ -ফস্  কনলয় 

যাতায়াত িরলে, তাও সতা আমার মলন হয় না। 

  

কেম  এিটু সভলে ে ল , আে রালত্র এিোর শহলরর কিলি  কুিলয় সেল  হয় না? 

  

আকম ে  ুম, সিন? 

  

কেম  ে ল , োমনরা কনশ্চয়ই চুপ িলর েলস্ সনই, আমালির েকে িরোর েলনয তারা 

কনশ্চয়ই সিানও উলিযাে-আলয়ােন িরলে। তারা িী িরলে আলে িািলত োনলত না 

পারল  পলর আমরা আত্মরক্ষা িরলত পারে না। 

  

আকম ে  ুম, সতামার পরামশি মে নয়। স্ুকেলধ সপল  শহর সিলি কিেু খািযদ্রেয  ঠু 

িলর আনা যালে, িী েল া? 

  

কেম  সহলস্ ে ল , কনশ্চয়ই! িল  আমরাও সতা িম ভারী নই, আমরা িলতযলিই শুধু 

হালত আট-িশ েন োমনলি অনায়ালস্ েধ িরলত পাকর। োমনরা আমালির মলতা 

 াফালতও পালর না, সেেকতি সিখল   াকফলয়  ম্বা কিল ই চ লে। 

  

হঠাৎ োইলর সিলি শব্দ এ –োপ োপ, োপলর োপ। োপ োপ, োপলর োপ! োপ োপ, 

োপলর োপ! 

  

এ সস্ই িা লির রালতর আতিনাি। 
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আমরা স্োই তাড়াতাকড় োইলর েুলট সে ুম, কিন্তু পাহালড়র উপলর িাঁকড়লয় মরুভূকমর 

চাকরধালর সচলয়ও সিািাও েনিািীলি সিখলত সপ ুম না। 

  

রামহকর ে ল , কঠি দুপুর সে া, ভূলত মালর সঢ া,–সখািাোেু এস্ে ভূতুলড় েযাপার। 

তার পলরই িূর সিলি আর এি কচৎিার সশানা সে –সঘউ, সঘউ, সঘউ। 

  

এ আোর কি, এ সয িুিুলরর কচৎিার! 

  

রামহকর সচাখ পাকখলয় ে ল , এ ভূত না হলয় যায় না িখনও মানুলষর মলতা, িখনও 

িিুলুরর মলতা সচঁচালে। এলস্া োেুরা, পাক লয় এলস্া। 

  

িূর সিলি িিুলুরর কচৎিালরর স্লে-স্লে খুে িালে, এলিোলর আমালির মািার উপর 

সিলি আোর সস্ই আতিনাি সশানা সে -োপ োপ, োলর োপ! োপ োপ, োলর োপ! 

োপ োপ, োপলর োপ! 

  

চমলি উপলর তাকিলয় সিকখ, পাহালড়র টলে হনুমালনর মলতা  যােওয়া া সস্ই আশ্চযি 

চতুেি পক্ষী েলস্ আলে। সস্ই পাকখটাই অমন কেিট স্বলর ডািলে। 

  

িম  ে ল , পাকখর ডাি মানলুষর শলব্দর মলতা। অোি িারখানা! 

  

কিন্তু িূলর িুিলুরর কচৎিার তখনও িালমকন। আমরা চাকরকিলি তািালত-তািালত হঠাৎ 

সিখ ুম, খাল র ে  সিলি ডাোয় উলঠ এিটা কমশকমলশ িাল া মস্ত োলনায়ার সেলে 

েুটলত শুরু িরল । খাকনি পলরই োলনায়ারটা পাহালড়র িালে এলস্ পড় –সস্টা িুিরুই 

েলট! 

  

িমুার েল  উঠ ,  কনশ্চয়ই আমার োঘা! েল ই সস্ তাড়াতাকড় নীলচ সনলম সে , আমরাও 

তার কপেলন-কপেলন চ  ুম। 

  

িমুার সচঁকচলয় ডাি কিল , োঘা, োঘা, োঘা! 
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িিুরু পাহালড়র পাশ কিলয় সঘঁলষ অনযকিলি চল  যাকে , কিন্তু িুমালরর ডাি শুলনই 

িমলি িাঁকড়লয় পড় । তারপলর খুে সোলর কচৎিার িরলত িরলত কতলরর মতন সেলে 

আমালির কিলি েুলট আস্লত  াে । হযাঁ, এ সয োঘা, তালত আর সিানও স্লেহ সনই। 

  

োঘা েুলট এলস্ এলিোলর িুমালরর পালয়র ত ায়  কুটলয় পড় , িুমার মহানলে তালি 

কনলের সিাল র কভতলর সটলন কনল । 

  

আকম সিখ ুম, োঘার ে া সিলি এিোো সস্ানার কশিল র আধখানা ঝু লে। োঘা 

কনশ্চয়ই কশি  কেঁলড় পাক লয় এলস্লে। 

  

োঘা তারপর কেম , রামহকর, িম  ও আমার িালেও এলস্  যাে সনলড় মলনর খুকশ 

োনাল  ও আমালির ো সচলট কিলয় োঁ পালয়র িালে কচত হলয় শুলয় পলড় স্ি লি েুকঝলয় 

কিল  সয, তার নতুন আর পুরাতন সিানও েেুলিই সস্ ভুল  যায়কন। 

  

োঘালি কফলর সপলয় আমালিরও িম আনে হ  না। এই নতুন েেলত এলস্ পৃকিেীর 

স্মস্তই আমালির িালে কিয় হলয় উঠলে, িুিরু েল  োঘালি আর সোট ভােলত ইলে 

হলে। না। উলড়াোহালে সয োনরলির সিলখকে ুম, তারাও যকি সিানও েকতলি আস্লত 

পালর, তাহল  তালিরও আকম আির িলর আেয় কিলত নারাে হই না! তারাও সয পৃকিেীর 

েীে, আমালির িালির স্লে তালিরও সয সযাে আলে! 

  

.  

  

োমনলির আস্তানায় 

  

স্েযা উতলর সেলে। আিালশর দুই চাঁি সযন পরস্পরলি সিলখ হাস্লত শুরু িলর কিলয়লে– 

যকিও তালির হাকস্র ক্ষীি আল া চাকরকিলির আেোয়া িূর িরলত পারলে না। 

  

আমরা এলি এলি পাহাড় সিলি মরুভূকমলত এলস্ নাম ুম, তারপর স্িল  কমল  যাত্রা 

ির ুম োমনলির শহলরর কিলি। স্ে আলে রই  েেুি কনলয় কেম  ও িুমার, তারপর 
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আকম, িম  ও রামহকর, তারপর আর স্িল । কেম  ও িমুালরর পলিলট দুখানা েড় 

সোরা কে , আকম আর িম  সস্ দুখানা সচলয় কন মু। অনয স্িল  েন সিলি োলের 

এি-এিটা সমাটা ডা  সভলে কনলয়–িরিার হল  তা কনলয় োমন েধ িরা কিেুমাত্র শ্ 

হলে না। মানুলষর হালতর অমন  ম্বা ও সমাটা ডা রল ার িালে োমনলির খুলি 

তলরায়া রল া এলিোলরই েযিি হলয় যালে। 

  

এি-এি  ালফ আমরা খা  পার হলয় সে ুম। আমালির সিখালিকখ োঘাও  াকফলয় খা  

পার হ –মেল  এলস্ তারও  াফ মারোর ক্ষমতা আশ্চযিরিম সেলড় সেলে। 

  

োরোর  াফ সমলর অগ্রস্র হল  পালে হাঁকপলয় পকড়, সস্ই ভলয় আমরা পালয় সহলঁটই 

এরলত  াে মু। আর সেকশ তাড়া িরোরই ো িরিার িী, আমালির স্ামলন এখন স্ারা 

রাকত্রটাই পলড় রলয়লে। 

  

ঘণ্টা-আড়াই পলর িূর সিলি োমনলির শহর আেোয়ার মলতা সিখা সে । শহরটা সিলখই 

োঘা সরলে েরর-েরর িলর উঠ , কিন্তু িমুার তখকন তার মািায় এি চড় েকস্লয় কিলয় 

ে ল , খেরিার োঘা চুপ িলর িাি! োঘা এলিোলর চুপ হলয় সে , তারপর এিোরও 

সস্ টু শব্দকট পযিন্ত িরল  না। আশ্চযি িিুরু! 

  

শহলরর কভতলর মালঝ মালঝ আল া সিখা যালে েলট কিন্তু েনিািীর স্াড়া পাওয়া যালে 

না। োমনরা সোধহয় স্োই ঘুকমলয় পলড়লে। আচকম্বলত কেম  ও িুমার িমলি িাঁকড়লয় 

পড় । 

  

আকম ে  ুম, েযাপার িী? 

  

কেম  স্ামলনর কিলি আেু  তুল  সিখাল । 

  

তাই সতা, িিাণ্ড এিটা োয়ার মলতা, অলনিখাকন োয়ো েুলড় িী ওটা পলড় রলয়লে? 

  

কেম  চুকপ-চুকপ ে ল , কেনয়োেু, উলড়াোহাে! 
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িমুার ে ল , সোধহয় এইখানাই আমালির পৃকিেীলত কেলয়কে । 

  

আকম ে  ুম, ু, এর আিার সিলখ তাই মলন হলে েলট। এখানা কনশ্চয় পৃকিেী আরমি 

িরলত যালে েল  কেলশষভালে দতকর হলয়কে , িারি মেল র আর যত উলড়াোহাে 

সিলখকে স্েই সোট সোট। কিন্তু এখানা এমন সখা া োয়োয় পলড় সিন? 

  

কেম  ে ল , সোধহয় শহলরর কভতলর এতেড় উলড়াোহাে রাখোর োয়ো সনই। 

  

কেমল র অনুমান স্তয েল ই মলন হ । আকম নীরলে ভােলত  াে মু। 

  

 কেম  ে ল , এখন আমালির িী িরা িতিেয? 

  

ধাঁ িলর আমার মািায় এি ফকে েুলট সে ।–এর আলে এমন ফকে আমার মািায় 

সঢালিকন সিন, পলর তাই সভলে আকম কনলের েুকদ্ধলি যলিষ্ট কধক্কার কিলয়কে, িারি তাহল  

আে আমালির মে  গ্রলহ হয়লতা আস্লতই হত না। আকম কেম লি ে  ুম, সিলখা এই 

উলড়াোহােখানা আমরা যকি আরমি িকর তাহল  িী হয়? 

  

কেম  ে ল , এ িস্তাে মে নয়। উলড়াোহালের কভতলর হয়লতা অলনি রস্ি আলে। 

তালত আমালির সপলটর ভােনা িূর হলত পালর। 

  

আকম ে  ুম, কিন্তু খুে চুকপ-চুকপ িাে স্ারলত হলে। িারি শহলরর স াি োনলত পারল  

আমালির পলক্ষ আত্মরক্ষা িরা শ্ হলয় উঠলে। 

  

কেম  ে ল , িাঁড়ান, আলে আকম সিলখ আকস্। 

  

কেম  হামারকড় কিলয় আলস্ত আলস্ত একেলয় সে । আমরা স্তব্ধ হলয় সস্ইখালন িাঁকড়লয় 

তার েলনয অলপক্ষা িরলত  াে মু। 
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খাকনি পলর কেম  কফলর এলস্ ে ল ,আরমলির সিানও োধা সনই। উলড়াোহালের 

িধান িরোটা সখা া রলয়লে। কস্ঁকড়র উপলর েলস্ এিেন োমন-লস্পাই ঢু লে, আকম 

এখকন এমনভালে সচলপ ধরে, যালত সস্ সিানও সো মা  িরলত পারলে না। আপনারা 

চুকপ-চুকপ আমার কপেলন আস্ুন। 

  

কেম  আোর হামারকড় কিলয় অগ্রস্র হ , আমরা স্িল ও কঠি সস্ইভালেই তার কপেু 

কন ুম। 

  

খাকনি িূর অগ্রস্র হলয়ই সিখ ুম, উলড়াোহালের কভতর সিলি সখা া িরো কিলয় 

এিটা আল ার সরখা োইলর এলস্ পলড়লে। িরোর ত ালতই নীলচ নামোর েলনয কস্ঁকড়, 

কঠি তার উপর-ধালপ পা ঝুক লয় এেং উলড়াোহালের োলয় সঠস্ান কিলয় েলস্ আলে 

এি োমন সস্পাই। 

  

আমালির অলপক্ষা িরলত েল  কেম  েুলি সহঁলট আরও খাকনি একেলয় সে । তারপর 

উলঠ িাঁকড়লয় সচালখর প ি সফ লত না সফ লত মারল  এি  াফ এেং কস্ঁকড় টপলি 

পড়  কেলয় এলিোলর সস্ই োমন-লস্পাইলয়র েুলির উপলর। তারপর িী হ  তা োকন 

না, কিন্তু োমনটার মুখ সিলি সিানওরিম আতিনািই আমালির িালন োে  না। 

অল্পক্ষি পলরই কেম  উলঠ িাঁড়া  এেং হাতোকন কিলয় আমালির অগ্রস্র হলত ে ল । 

  

.  

  

েয়, েয়, েয় 

  

োমনলির োলে আনলত আমালির সেকশ সেে সপলত হ  না। এলিই সতা তারা কনকশ্চন্ত 

হলয় ঘুলমাকে , তার উপলর তারা অস্ত্র ধরোর স্ময় পযিন্ত সপল  না। অস্ত্ররল া আমরা 

আলেই সিলড় কন ুম, তারপর তালির স্োইলি সভড়ার পাল র মলতা তাকড়লয় এিটা 

ঘলরর কভতলর পুলর সফ  ুম এেং ইশারায় োকনলয় কি ুম সয, দুষ্টুকম িরল  তারা সিউ 

িালি োঁচলে না। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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োমনলির িল  স াি কে  সমাট আকশ েন। মানুলষর তু নায় তারা এত দুেি  সয, আমরা 

ইো িরল ই তালির স্োইলি কটলপ সমলর সফ লত পারতুম। 

  

এিটা োমন সচঁকচলয় সো মা  িলর উলঠকে । কিন্তু িমুার তখকন তালি সখ ার পুতুল র। 

মলতা মাকট সিলি তুল  মারল  এি আোড়। তালি হতযা িরোর ইো িমুালরর সমালটই 

কে  না, কিন্তু সস্ই এি আোলড়ই সেচাকরর ভলের  ী ালখ া স্াে হলয় সে  এলিোলর। 

 ঘু পালপ ররু িণ্ড। 

  

আমরা দুঃকখত হ মু, কিন্তু হালত হালত এই িলঠার শাকস্ত সিলখ অনযানয োমনরা 

িতুরমলতা কঢট হলয় সে –স্োই সোোর মলতা চুপ িলর রই । 

  

কেম  ে ল , কেনয়োেু, এইোলর এলির ভাড়ার ঘলর ঢুলি রস্ি-স্ি যা আলে  ুটপাট 

িলর সনওয়া যাি। 

  

আকম ে  ুম, না, এইোলর আোর পৃকিেীর কিলি যাত্রা িরা যাি। 

  

কেম , িুমার ও িম  এিস্লে ে ল –পৃকিেীর কিলি যাত্রা। 

  

রামহকর এত আশ্চযি হলয় সে  সয, িিাণ্ড হাঁ িলর আমার মুলখর পালন শুধু তাকিলয় 

রই –এিটা িিা পযিন্ত িইলত পারল  না। 

  

আকম ে  ুম, হযাঁ, এইোলর আমালির পৃকিেীলত কফরলত হলে, নইল  শীঘ্র আর সফরোর 

স্ময় পাওয়া যালে না; িারি এখনও মে  গ্রহ পৃকিেীর িালেই রলয়লে–যতই সিকখ 

িরে, ততই সস্ িূলর চল  যালে। 

  

িম  ে ল , কিন্তু যাে িী িলর? আমালির সতা ডানা সনই! আকম ে  ুম, সযমন িলর 

এলস্কে, সতমকন িলরই যাে–অিিাৎ এই উলড়াোহালে চলড়। 
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কেম  ে ল , কেনয়োেু, আপকন সোধহয় মলনর খুকশলত ভুল  সেলেন সয আমরা সিউই 

এ উলড়াোহাে চা ালত োকন না। 

  

আকম ে  ুম, না, আকম কিেুই ভুক কন। উলড়াোহােখানা সিলখই আমার মািায় এই 

নতুন ফকে েুলটলে। আমরা পৃকিেীলতই যাে, আর এই উলড়াোহাে চাক লয় কনলয় যালে 

ওই োমনরাই। 

  

কেম  স্ানলে এি  ক্ষ তযাে িলর ে ল , কঠি, কঠি! এতক্ষলি আকম েুলঝকে। োমনলির 

আমরা সোর িলর আমালির স্ারকি িরে–সিমন, এই সতা? 

  

আকম ে  ুম, হযাঁ। োমনরা এখন িল  হা িা হলয় পলড়লে, সস্পাইরা স্ে শহলর আলে। 

এই হলে, শুভ মুহূতি িালির ভলয় ওরা কনশ্চয়ই আমালির িস্তালে রাকে হলে। 

  

কেম  আনলে অধীর হলয় ে ল , েয়, কেনয়োেুর েুকদ্ধর েয়! 

  

িমুার আমালি দুই হালত েকড়লয় ধলর েিেি স্বলর ে ল , কেনয়োেু, কেনয়োেু, তাহল  

আোর আমরা পৃকিেীলত কফরলত পারে? 

  

িম  আর রামহকর পরস্পলরর হাত ধলর অপেূি এি নৃতয শুরু িলর কিল । তালির 

সিখালিকখ োঘারও ফুকতি সেলড় উঠ , সস্-ও  াকফলয়  াকফলয় হলরিরিম নালচর িায়িা 

সিখালত  াে , আর এত সোলর  যাে নাড়লত  াে  সয, আমার মলন হ   যােটা েুকঝ 

এখকন কেঁলড় কঠিলর পড়লে। 

  

অনযানয স্িল ও নানাভালে ও নানা ভকেলত আপন-আপন মলনর আনে িিাশ িরলত 

 াে । 

  

আকম ে  ুম, এখকন এতটা আহ্লাি িলর সিানও  াভ সনই। আলে সিলখা আমরা স্কতযই 

পৃকিেীলত কেলয় সপৌঁেলত পাকর কিনা। তার উপলর োমনরা উলড়াোহাে চা ালত রাকে 

হলে কিনা, এখনও তাও আমরা োকন না। 
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কেম  সচাখ পাকিলয় ে ল , িী! রাকে হলে না? তাহল  ওলির িারুলিই আকম আর 

আস্ত রাখে না! েল ই েেুি োকেলয় সস্ োমনলির কিলি অগ্রস্র হ । আমরাও 

স্ি েল  তার কপেলন কপেলন চ  মু। 

  

সয িয়েন োমন উলড়াোহালের ি ঘলর িািত, পৃকিেী সিলি আস্োর স্মলয় আমরা 

তালির অলনিোর সিলখকে ুম। তালির সপাশাি সস্পাইলির সপাশালির মতন নয়। সস্ই 

সপাশাি সিলখই কেম  তালির এলি-এলি ি  সিলি সটলন োর িরল । তারা ভলয় আড়ষ্ট 

হলয় িাঁকড়লয় িাঁকড়লয় িাপঁলত  াে । 

  

উলড়াোহালের ি ঘর আমরা আলে িািলতই োনতুম। কেম  ইকেলত তালির সস্কিলি 

অগ্রস্র হলত ে  । তারা স্ুড়স্ুড় িলর কেমল র আলে আলে চ লত  াে ।  

  

িমুার ও আরও েন পলনলরা স ািলি োকি োমনলির িালে পাহারার কনযু্ সরলখ 

আকমও ি ঘলরর কিলি চ  মু। উলড়াোহালের িধান িরো অলনি আলেই েে িলর 

সিওয়া। হলয়কে । 

  

স্োই ি ঘলর কেলয় ঢুি ুম। মস্ত ঘর। চাকরকিলি নানান রিম যন্ত্র রলয়লে–সোট, েড়, 

মাঝাকর। স্মস্ত যন্ত্রই পািা সস্ানার দতকর। 

  

িম  ে ল , কেনয়োেু, এই উলড়াোহালে এত সস্ানা আলে সয, আমরা স্োই েড়ল াি 

হলয় সযলত পাকর! 

  

আকম ে  মু, রও, আলে িালি সেঁলচ মালন মালন পৃকিেীলত কফলর যাই, তারপর 

সস্ানািানার িিা ভাো যালে-অখন! এখন এ সস্ানার সিানও িাম সনই। 

  

কেম  িল র কিলি আেু  সিকখলয় ইশারায় োমনলির ি  চা ালত ে ল । কেমল র 

ইশারা ও উলেশয েুঝলত সপলর োমনলির মুখ শুকিলয় সে । তারা কিংিতিেযকেমূঢ়র মলতা 

পরস্পলরর মুখ চাওয়া-চাওকয় িরলত  াে । 
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কেম  রুদ্ধভালে আোর ইশারা িরল । 

  

কিন্তু োমনরা তেুও যলন্ত্রর কিলি এর  না। 

  

 কেম  তখন েেুিটা তুল  োমনলির কিলি একেলয় সে । 
  

েেুি সিলখই তারা আঁতলি উঠ , তারপর কতলরর মলতা েুলট সে  যন্ত্রপাকতর কিলি। 

আর িারুলি কিেু ে লত হ  না। এমকন েেুলির মকহমা! 

  

উলড়াোহাে উপলর উঠলত  াে  ধীলর ধীলর, ধীলর। 

  

কেপু  পু লি আকমও আর চুপ িলর িািলত না সপলর সচঁকচলয় উঠ ুম,–েয়, পৃকিেীর 

েয়!–আমার েয়নালি অনয স্িল ও সযাে কিল । সস্ সয িী আনে, ক লখ তা োনালনা 

যায় না। 

  

উলড়াোহাে আরও উপলর উঠ –আরও–আরও উপলর। 

  

স্বে িক্ষত  কিলয় সিখলত সপ মু, নীলচ শহলরর চাকরকিলি েড় েড় আল া জ্বল  উঠলে। 

কনশ্চয়ই উলড়াোহালের শলব্দ শহলরর ঘুম সভলে সেলে। হয়লতা এখকন শতশত 

উলড়াোহাে আমালির আরমি িরলত আস্লে। 

  

কেম  ইশারায় োরংোর শাকস্লয় ে লত  াে , উলড়াোহালের েকত োড়াোর েলনয। 

োমনরা ি  কটলপ উলড়াোহােখানালি কঠি উল্কার মলতা সেলে চাক লয় কিল , সিখলত-

সিখলত শহলরর আল ারল া ঝাপস্া হলয় এ । আকম অলনিটা কনকশ্চন্ত হ ুম, িারি 

শহলরর উলড়াোহােরল া িতুত হোর আলেই আমরা সোধহয় নাোল র োইলর চল  

সযলত পারে। কেলশষ, আমালির উলড়াোহালের আিার সযরিম কেশা , তালত এর স্লে 

আর সিানও উলড়াোহাে পািা কিলত পারলে েল  মলন হয় না! 
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শহলরর খুে অস্পষ্ট আল ারল ার কিলি তাকিলয় মলন-মলন আকম ে  মু–কেিায় মে  

গ্রহ, সতামার িাে সিলি কচরকেিায়। সতামার র্-মরুভূকমর িাে সিলি, সতামার যুে  

চলন্দ্রর িাে সিলি, সতামার অপেূি েীে-রালেযর িাে সিলি আে আমরা কচর-কেিায় গ্রহি 

ির ুম। সতামার অলনি রহস্যই হয়লতা োনা হ  না, কিন্তু সযটিু ু সিখোর স্ুলযাে 

সপলয়কে, এ-েীেলনর পলক্ষ সস্টুিইু যলিষ্ট, সতামালি ভাল া িলর োনোর েলনয আর 

আমার সিানওই আগ্রহ সনই। পৃকিেীর ডাি আমালির িালন এলস্ সপৌঁলেলে–কেিায় মে  

গ্রহ, কচরকেিায়! 

  

.  

  

আোর পৃকিেীলত 

  

স্ে িিা আর খঁুকটলয় না ে ল ও ক্ষকত সনই। িারি আস্োর মুলখ আে পযিন্ত আর 

সিানও উলিখলযােয ঘটনা ঘলটকন। 

  

োমনলির উপলর আমরা পা া িলর কিন-রাত পাহারা কিলয়কে, িালেই তারাও োধয হলয় 

েরাের উলড়াোহাে চাক লয় এলস্লে। 

  

সস্ানার পৃকিেী এখন আমালির সচালখর উপলর েকের মতন ভাস্লে। সিখলত-লিখলত 

আমালির সচাখ সযন েুকড়লয় যালে। 

  

আমরা পৃকিেীর সিান সিলশ কেলয় নামে, তা োকন না। কিন্তু সযখালনই নাকম, আমালির 

ইকতহাস্ কনলয় সয স্ারা পৃকিেীলত এিটা মহা আলো লনর স্ূত্রপাত হলে, তালত আর 

সিানওই স্লেহ সনই। আমালির মুলখর িিায় কনশ্চয়ই সিউ কেশ্বাস্ িরত না; কিন্তু এই 

অদু্ভত উলড়াোহাে আর োমনলির স্বচলক্ষ সিখল  আর সিউ স্লেহ িরোর ওেরটুিু 

পযিন্ত তু লত পারলে না। 
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োমনরা এলস্কে  পৃকিেী সিলি নমুনা সোোড় িরলত। আমরাও আে মে  সিলি অলনি 

কেকচত্র নমুনা কনলয় কফলর আস্কে। শুধু নমুনা স্ংগ্রহ নয়, আমরা কফরকে মে লি েয় 

িলর। মানুলষর সচলয় সেষ্ঠ েীে সয মেল  সনই, আমরা তা িমাকিত িলরকে। 

  

.  

  

কিন্তু এ িী মুশকি । সশষটা কি ঘালট এলস্ সনৌিা ডুেলে? আমরা যখন পৃকিেীর খুে 

িালে, আমালির স্িল রই মুলখ যখন কনকশ্চত হাকস্র  ী া, সচালখ যখন কনভিয় শাকন্তর 

আভাস্, তখন চাকরকিি আঁধার িলর আচকম্বলত ঝলড়র এি দভরে মূকতি সেলে উঠ । 

  

সতমন ঝড় আকম েীেলন িখনও সিকখকন। আমালির এমন সয িিাণ্ড উলড়াোহাে, কঠি 

সযন সেঁড়া পাতার টুিলরার মতন সঝালড়া হাওয়ার মুলখ ঘুরলত ঘুরলত উলড় চ  । সিানও 

রিলমই সস্ োে মানল  না। িকত মুহূলতিই মৃতযু সযন আমালির সচালখর উপলর নৃতয 

িরলত  াে । 

  

িায় চার ঘণ্টা ধলর আমালির উলড়াোহাে কনলয় কিলি কিলি সোঁড়ােুকড় িলর ঝলড়র শখ 

সযন কমট । ধীলর ধীলর োতালস্র িীঘিশ্বাস্ সিলম আস্লত  াে , কিন্তু চাকরকিলির কনকেড় 

অেিার তখনও এিটুও িম  না। এ অেিালর পৃকিেীলত নামাও কনরাপি নয়। 

  

অিচ আমরা নামলত না চাইল ও, উলড়াোহাে সয ধীলর ধীলর নামলে, সস্টা সেশ স্পষ্টই 

েুঝলত পার ুম। োমনরা সচষ্টা িলরও তালি আর উপলর তু লত পারলে না কনশ্চয়ই 

ঝলড়র িাপলট সিানও ি িেো কেেলড় সেলে। 

  

তলে সস্ৌভালেযর িিা এই সয, উলড়াোহােখানা আলস্ত আলস্ত নামলে। নইল  পৃকিেীর 

উপলর আেলড় পলড় সস্ চুিি-কেচূিি হলয় সযত, আমালির আর কিেু আশা-ভরস্া িািত 

না। 

  

কিন্তু সিািায় আমরা নামকে–েল , না স্থল ? অেিালর কিেুই সোঝোর সো সনই। 
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সযখালনই নাকম, এ সয আমালির কনলেলির পৃকিেী, তালত আর সিানওই স্লেহ সনই। এ 

এিটা মস্ত স্ান্ত্বনা। মা-পৃকিেীর স্েেু েুি স্পশি িরোর েলনয িাি আমার আনচান 

িরলত  াে । 

  

হঠাৎ এিটা ধাক্কা সখলয় উলড়াোহাে কস্থর হলয় িাঁড়া । 

  

আমরা আোর পৃকিেীলত কফলর এলস্কে! 

  

আমরা স্িল  কমল  আকম োইলরর কিলি তািা াম। এলি রাকত্র, তায় আিাশ সমলঘ। 

ঢািা। িালেই সিখ ুম, খাক  অেিার আর অেিার আর অেিার। 

  

রাত না সপায়াল  কিেুই সিখোর উপায় সনই। আমরা স্াগ্রলহ িভালতর অলপক্ষায় েলস্ 

রই ুম। সখা া িরো কিলয় মালঝ-মালঝ িমিা োতাস্ এলস্ আমালির স্লে আ াপ িলর 

যাকে । এ োতাস্লি আকম কচকন। এ আমালির পৃকিেীর োতাস্। তালি কি সভা া যায়? 

  

ওই ফুলট উলঠলে সভালরর আল া–পূে আিালশর ত ায় আশার এিকট স্ািা সরখার মলতা। 

আিালশর েুলি তখনও রালতর িাল া োয়া ঘুকমলয় আলে এেং স্ামলনর িৃশয তখনও 

অেিালরর আস্তরলি ঢািা। তলে, অেিার এখন অলনিটা পাত া হলয় এলস্লে েলট। 

  

মুখ োকড়লয় সিখ ুম, পৃকিেীর স্মস্তই আেোয়ার মতন,–এখনও োেপা ার স্েুে রং 

সচালখর উপলর সভলস্ ওলঠকন। 

  

কেম , িুমার, িম  ও রামহকর আর িািলত পারল  না, তারা তখকন উলড়াোহাে সেলড় 

সনলম পড় । আকমও নীলচ নাম মু োঘাও আমালির স্ে োড়ল  । 

  

আঃ, িী আরাম! এতিা  পলর পৃকিেীর িিম স্পশি, সস্ সয িী কমকষ্ট! মাকটলত পা কিলয়ই 

সটর সপ ুম, আমরা স্বলিলশ কফলর এলস্কে। 
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িম  তড়াি িলর এি  াফ সমলর ে ল , হযাঁ, এ পৃকিেীই েলট! এি  াফ আকম আর 

কতন-ত ার স্মান উঁচু হলত পার মু না সতা! 

  

খাকনি তফালত হঠাৎ কি এিটা শব্দ হ –দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম! সযন ভীষি ভারী পালয়র 

শব্দ। 

  

আমরা স্চমলি স্ামলনর কিলি তািা মু। অেিালরর আেরি তখনও স্লর যায়কন, তলে 

এিটু িূলর িিাণ্ড এিটা চ ন্ত পাহালড়র িাল া োয়ার মলতা কি সযন চল  যালে েল  

মলন হ । 

  

োঘা ভয়ানি সোলর সডলি উঠ , আমরা স্োই স্তকম্ভলতর মলতা িাঁকড়লয় রই ুম। 

  

কনলের সচাখলি যকি কেশ্বাস্ িরলত হয়, তাহল  ে লত পাকর, আমালির স্ুমুখ কিলয় সয 

েীেটা চল  যালে, সস্টা তা োলের সচলয় িম উঁচু হলে না। তার পালয়র তাল , সিলহর 

ভালর পৃকিেীর েুি ঘন-ঘন সিঁলপ উঠলে। 

  

মহািায় েীেটা সিািায় কমক লয় সে , কিন্তু তার চ ার শব্দ তখনও সশানা সযলত  াে –

দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম। 

  

কেম  শুষ্ক স্বলর ে ল , কেনয়োেু! 

  

অযাঁ? 

  

ওটা িী? 

  

অেিালর সতা কিেুই সিখলত সপ মু না। 

  

 কিন্তু সযটুি ুসিখ ুম, তাই-ই কি ভয়ানি নয়? এ আমরা সিািায় এ মু? 

  

পৃকিেীলত। 
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কিন্তু এইমাত্র যালি সিখ ুম, সস্ কি পৃকিেীর েীে? আকমও অোি হলয় ভােলত  াে ুম। 

ওকিলি আিালশর সিাল  শুলয় ঊষার সচাখ রলমই ফুলট উঠলত  াে । 
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