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এ হ োর ইন দ্য ইডেন 
  
নিউইয়র্কের সের্কন্ড নিনিক্ট সকোর্ে সলোর্ক সলোকোরণ্য, নিলধোরর্ির জোয়গো সিই। সেই 
আদোলর্ি চরম চোঞ্চলযকর এবংবড় মজোর এক মোমলো উর্ের্ে। েময়র্ো হর্লো 
আর্েরর্িোঅষ্টআনি খ্রীস্টোর্ের ২১সি নির্েম্বর। আেোমীর্ক সদর্ে ঘরময় এক চোপো 
সকৌিুর্কর হোনের সরোল উের্লো। আেোমীর িোম আলর্েি িোগে। সপিোয় িোনবক। 
সবেঁর্র্েোর্র্ো সচহোরো, বয়ে আর্নিি। এর নবরুর্ে অনির্ োগ হর্লো, এ িোনক সকোি এক 
দনিণ্ প্রিোন্ত মহোেোগরীয় দ্বীর্প একনর্ উলঙ্গ অন্ধ  ুবিীর্ক পোহোর্ড়র নর্লো সের্ক ধোক্কো 
সমর্র েমুর্ে সের্ল হিযো কর্র গি আগর্স্ট। 
  
সকৌিুর্কর হোনে উনিি হর্য়নেল এই কোরর্ণ্ স , এইরকম একর্ো হোেঁদোগঙ্গোরোম আকৃনির 
সলোক নবর্ের সেরো িয়জি েুন্দরী  ুবিী িোনচর্য় গোইর্য় উচ্চস্তর্রর সিো গোলের্দর ের্ঙ্গ 
পোেঁচর্ো বের এক জিমোিবিূিয িুেোনিিুে দ্বীর্প কোনর্র্য়র্ে। িয় িোনয়কো এক িোয়ক। 
এই বেবোর্ের ের্ল সেই নবনু্দেম নেনু্ধদ্বীর্প একনর্ দুনর্ িয়, সলোকনর্ স োলনর্ েন্তোর্ির 
নপিৃত্ব লোি কর্রনেল ঐ িয়নর্ নবেেুন্দরীর সেৌজর্িয। 
  
গি ের্িরই সের্েম্বর মোনকেি বোনণ্জয জোহোজ রর্চষ্টোর ওর্দর উেোর কর্র নির্য় আর্ে 
নিবেোনেি দ্বীপ সের্ক। সদর্ি আেোর পর এই মোমলো শুরু হয়। 
  
িোগে িোনক গীিো মোেে িোমক এক একুি বের্রর েুইর্িিবোেী  ুবিীর্ক নিষু্ঠরিোর্ব 
হিযো কর্র। 
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েোরো দুনিয়োর েংবোদপর্ি হহ হহ কর্র এই চোঞ্চলযকর মোমলো ও িোর অন্তনিেনহি কোনহিী 
েোড়ম্বর্র েোপো হর্ি েোর্ক। ঘর্িোর্ো এইিোর্ব আরম্ভ হয়়ঃ 
  
জুি মোর্ের সদোেরো িোনরর্ে সজির্ িোমক এক জোহোজ সেোল িনিে েুনি বস্ত্র এবং রোম-
মদয আর েোেঁইনিি জি  োিী নির্য় আর্মনরককোর পোিোমো সের্ক অর্িনলয়োর উর্ের্িয 
রওিো সদয়ো  োর্ব নেিিী বন্দর্র। 
  
প্রেম নিনরি নদি নিরোপর্দ চর্লর্েঊিেত্তর র্ি জোহোজ। িোন্ত েমুে, উষ্ণ 
পনিমীবোিোে, আর কযোর্েি সজোিোর্েি বোিের্লর েুদি সিৌ-চোলোর্িো। সিেরো জুলোই 
েকোল সের্কই েমুে-আকোি কোর্লো িয়ঙ্কর সমর্ঘ সের্য় সগল। পোহোড় েমোি সেউ এর্ে 
আের্ড় পড়র্ি লোগল জোহোর্জ গোর্য়। নকেুির্ণ্র মর্ধযই শুরু হর্লো প্রলয়। েোমর্ির দুনর্ 
সেোর্ল হুহু কর্র জল এর্ে েুকর্ি লোগর্লো। 
  
জোহোর্জ পোগলো ঘণ্টো সবর্জ উের্লো।  োিীর্দর মর্ধয ধস্তোধনস্ত শুরু হর্য় সগর্লো লোইে 
সবোর্র্ ওেোর জিয। এই সগোলমোর্লর মর্ধয িোগে অপর িোনবক সমর্ হোরমযোি-এর 
েোহোর্ য সকোিক্রর্ম একনর্ সবোর্ িোনমর্য় সেলর্ল জোহোর্জর সপের্ির উর্টো নদর্ক। 
হেোৎকোর্ি এর্লো উপর্রর জোহোর্জ আিঙ্কগ্রস্ত িরিোরীর্দর প্রবল আিে চীৎকোর, িোর 
মর্ধয দনড় সবর্য় সির্ম আের্ি সদেো সগল চমৎকোর সমোজো পরো দুনর্ পো, পর্র েিরীর্র 
এক পরম রূপবিী  ুবিীর্ক। িোরপর এর্ক এর্ক সির্ম এর্ল আর্জি সেরো েুন্দরী 
সমর্য়। বোধয হর্য় সেই েুন্দরী সমর্য়র্দর অিুর্রোর্ধ দু-চোরজি সমর্য়র্ক দু-হোর্ি জনড়র্য় 
ধর্র সিৌকোয় িোমোর্ি েোহো য করর্ি হল িোর্ক। 
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এনদর্ক সদেো সগল অর্িক  োিীই আির্ঙ্ক েমুে জর্ল লোনের্য় পর্ড়র্ে। এবং অনচর্রই 
িনলর্য়  োর্ে। নকেুির্ণ্র মর্ধয উপর্র জোহোর্জ কযোর্ের্ির নির্দের্ি লোইে সবোর্র্ক 
জোহোজ সের্ক নব ুক্ত কর্র সিওয়ো হর্লো। আর মুহূর্িের মর্ধয জোহোজর্ো প্রচুর সেিো িুর্ল 
েমুেগর্িে লীি হর্য় সগল। এ দৃিয সদর্ে সবনিরিোগ সমর্য় হোউমোউ কর্র সকেঁর্দ উের্লো। 
  
এবোর আমরো সদের্বো স  এই সমর্য়রো কোরো। বোর জি সমর্য় েহ এই অযোনলনেয়ো 
সির্ির্বলে। জন্স রু্পনর্  োনেল নমউনজক হল রু্র-এ। এরো েব উচ্চ প েোর্য়র 
উপোজেিিীলো অনি দি গোনয়কো ও িিেকী। এরো এর্দর কলোকুিল দ্বোরো নবর্ের  োবিীয় 
ধিীকুর্লর মর্িোরঞ্জি কর্র নেরর্িো। এেব সদমোকী গরনবিীরো জোহোর্জর েোধোরণ্ 
মোিু র্দর হুেঁনিয়োর কর্র নদর্য়নেল িোরো স ি িুর্লও এই েব উচ্চ অনিজোি সেণ্ীর 
সমর্য়র্দর ের্ঙ্গ কেো বলোর স্পধেো িো সদেোয়। সমর্য়র্দর এই অবজ্ঞো িোগের্ক আর্দৌস্পিে 
করর্লোিো। প্রচণ্ড ঝড় বৃনষ্টর মর্ধয সে নবিোল সেউর্য়র ওপর সিৌকো চোলোর্ি লোগর্লো। 
  
িোগে এর মর্ি এিরু্কু সেদ সিই। সকিিো সে নচরকোলই সমর্য়র্দর নদক সের্ক এই 
ধরর্ির ঘৃনণ্ি বযবহোর সপর্ি অিযস্ত। প্রকৃিপর্ি সে আদোলর্ি বর্ল সগল স  এর্ো 
িোর্দর বংর্িরও নিয়নি বলো  োয়। 
  
রূপেী অনিজোি িিকোরো ওর ের্ঙ্গ কেো বলর্লো শুধু মোি ওর্ক িৎেেিো করবোর 
জর্িযই, স ি িোর্দর বিেমোি দুদেিো ওর জর্িযই হর্য়র্ে। িোরো িুধোিে হর্লো, িৃষ্ণোিে 
হর্লো এবং িোর জিযও িোরো িোগের্কই দোয়ী করর্লো। 
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আর এর্ি েব করু্বোকয িৎেেিো অনির্ োগ েব নকেু িীরর্ব েহয কর্র সগল িোন্ত সবোকো 
ও িীরু স্বিোর্বর িোগে। সেোর্র্ো সিৌকোনর্র্ি নেল মোি দু বযোর্রল পোিীয় জল আর নিি 
নর্ি সেি নবসু্কর্। েমুেপীড়ো কর্ম এর্ল সমর্য়গুনল েোদয ও পোিীয় দোবী কর্র বের্লো। 
প্রেম প্রেম িোরো আপনত্ত করর্লও সির্  সেই অনি েোধোরণ্ নবসু্কর্গুর্লো প্রচণ্ড নের্দর 
িোড়িোয় িোন্ত মর্ি সের্য় নিল। 
  
চিুেে নদর্ি সদেো সগল এই েোমোিয িোনবকর্োর্ক িোরো গ্রোর্হযর মর্ধয আির্লোিো। গরর্মর 
জ্বোলোয় িোরো পুরুর্ র েোমর্িই সদহ সের্ক সমোজো, সপনর্র্কোর্, সেনমজ ও বিবন্ধিী েুর্ল 
সের্ল িীিল েমুে জল েবেোর্ঙ্গ নেঞ্চি কর্র চর্লর্ে। 
  
 ষ্ঠ নদর্ির েন্ধযোর নকেু পূর্বে নদক্রবোর্ল িোর্দর সচোর্ে পড়র্লো ঐ দ্বীর্পর িোঙো। 
  
–ঐ সিো অর্িনলয়ো। েমস্ত সমর্য়গুনল আির্ন্দ কলকনলর্য় উের্লো স ি। 
  
দ্বীর্পর িীরিূনমর্ি সকোি জিমোিব নেল িো, িোনবক জীর্ির অনিজ্ঞিোয় িোগে  নদও 
বুঝর্ি সপর্রর্ে এর্ো সমোর্র্ই অর্িনলয়ো িয়, িবুও সে সেই অনপ্রয় েনিয উচ্চোরণ্ কর্র 
সমর্য়গুনলর নবরোগিোজি হর্ি চোইল িো। িীরর্ব দোেঁড় সর্র্ি সে দ্বীর্পর নদর্ক এর্গোর্ি 
লোগর্লো। সমর্য়গুনল দ্রুি সপোিোক পর্র নিল। 
  
দ্বীর্প পো সরর্ে সমর্য়র্দর আিো িঙ্গ হর্লো। দ্বীর্পর িীরিূনমর্ি সকোর্িো জিমোিব নেল 
িো। দীঘেকোয় পোমগোর্ের েোনর িোর্দর দি েুর্ পোিো দুনলর্য় িীরিূনমর সিোিো বধেি 
করর্ে। িীর্রর কোর্ে এক জলোর্ি সিৌর্কো বোেঁধো হর্লো। অি়ঃপর প্রনিনর্ সমর্য়র্ক জল 
বোেঁনচর্য় প্রোয় কোেঁর্ধ কর্র িোঙোয় সপৌঁর্ে নদর্ি সবচোরো িোগে-এর ঘোম েুর্র্ সগল। 
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সমর্য়র্দর অজস্র প্রর্ে িোর পোগল হর্য়  োবোর দোনেল হল। কোেোকোনে িহর বন্দর 
কিদূর? সহোর্র্ল পোর্ব িোরো কেি সে িোর্দর সকোেোয় নির্য় এর্লো, সকোেোয় িোরো নবেোম 
করর্ব? দ্রুি েব নকেুর বযবস্থো িো করর্ল সদর্ি নের্র নগর্য় িোর্ক সজর্ল সেোকোর্ি হর্ব 
বর্ল িোেোর্িো হর্লো। 
  
সমর্য়গুর্লোর্ক সপৌঁর্ে নদর্য় চরম ক্লোন্ত হর্য় এর্দর একনর্ প্রর্েরও জবোব িো নদর্য় 
পঞ্চোিগজ দূর্র সেিশুভ্র বোলুকো িূনমর ওপর শুর্য় পর্ড় অিনিনবলর্ম্ব গিীর ঘুর্ম 
আেন্ন হর্লো। 
  
সবি কর্য়ক ঘণ্টো বোর্দ িোর ঘুম সির্ঙ সগর্লো। িেি কি রোি সক জোর্ি। 
িোরকোেোনদি আকোর্ি একেোনল চোেঁদ জ্বলজ্বল করর্ে। ের্েি সেউ এর্ে আের্ড় পড়র্ে 
জলোগুর্লোর ওপর নদর্য় বোলুকো সবলোয়। িোগে সচোে কচর্ল উর্ে বের্লো। 
  
িোর সচোর্ে পড়র্লো প্রোয় দি গজ দুর্র বৃত্তোকোর্র ঘি হর্য় বর্ে রর্য়র্ে িয়জি রূপেী। 
স ই িোরো সদের্ল স  সে সজর্গ উর্ের্ে অমনি িোর্দর বোর্কযর গুনল ব েণ্ শুরু হর্য় 
সগল। িোর্দর নির্ধ সপর্য়র্ে সিষ্টো সপর্য়র্ে, িোরো িী ণ্ ক্লোন্ত ইিযোনদ। 
  
অকস্মোৎ এক অিোবিীয় পনরবিেি এর্ে সগল আলর্েি িোগে-এর মর্ি। সে আদোলর্ি 
স্পষ্ট িো োয় বলর্লো আর িয় িীনি লজ্জো িয়, এবোর রুর্ে দোেঁড়োর্ি হর্ব। নচরজীবি নক 
শুধু আজ্ঞোবহ ক্রীিদোে হর্য় েোকর্বো। নক স  হর্লো আমোর। কর্েোর মর্িোিোব এর্ে 
সগল। কর্েোর কর্েই বর্ল উেলোম, চুপ করুি! মুে বন্ধ কর্রই আমোর কেো শুিুি। 
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িেমনহলোগণ্,  নদ আপিোরো নকেু সের্ি চোি িোহর্ল আনম বলব, ঐ জঙ্গর্লর কোর্ে নগর্য় 
েুেঁর্জ সদেুি, েোবোর মি েল-র্ল সকোি িো সকোি গোর্ে সপর্য়  োর্বি। 
  
 এই কেোগুর্লো বর্ল আমোর িী ণ্ িোর্লো লোগনেল। নির্জর্ক স ি এবোর প্রকৃিই 
একজি পুরু  বর্ল মর্ি হর্ি লোগর্লো। 
  
িোগর্ের এই কেো শুর্ি সমর্য়রো েুব অবোক হর্য় সগর্লো। িোর্দর মর্ধয এর্ক অর্িয 
চোওয়ো চোওনয় করর্ি লোগর্লো। অবর্ির্  জনিকো দীঘেোঙ্গী স্বণ্ের্কিী সমর্য় ইংরোনজর্ি 
বলর্ল, সিোি সহ িোর্লো মোিুর্ র সের্ল, িুনমই এর্ি সদর্ব আমোর্দর েোবোর। আমরো 
সিোমোর সকোর্িো বোর্জ কেো শুির্ি রোনজ িই। 
  
শুর্ি প্রেমর্ো একরু্ েিমি সের্লও িোগে আবোর কর্েোর মর্িোিোব ধোরণ্ কর্র, সকোি 
কেো বর্ল সেেোি সের্ক চর্ল সগল সকোেোয়। সে ঘি বর্ি নগর্য় সদের্লো গোর্ে আম 
সপর্ক রর্য়র্ে। িোর দুর্র্ো সপর্ড় নির্য় সে সেোেো েোনড়র্য় সের্ি আরম্ভ করর্লো। 
  
সে বলর্লো, আনম স  অমি েোহর্ের পনরচয় নদর্য় অমিিোর্ব বলর্ি েিম হব একেো 
সির্ব। েনিয েনিযই েুব অবোক হনে। 
  
িোগর্ের কেো শুর্ি গুরু-গম্ভীর নবচোরপনিও নকনঞ্চৎ মুচনক িো সহর্ে পোরর্লি িো। 
  
অিযিম েুন্দরী মোরীয়ো েযোর্টোে-এর েোিয সের্ক জোিো  োয় স  সেই েময় সের্ক িোগে 
িয়নর্ কিযোর দরকোর-অদরকোর্রর প্রনি েমূ্পণ্ে উদোেীি হর্য় সগল। সে শুধু নির্জর 
েোবোর আর সিোবোর বযবস্থো কর্র নিল সমর্য়র্দর কেো িোবর্লো িো। 
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নকন্তু নিউ ইয়র্কের বোনেন্দো ঐ িয় কিযোর এক কিযো সবনর্ জজে অিয কেো বর্লনের্লো, সে 
জোিোর্লো িোগে িোর্দর নক করর্ি হর্ব অবিযই িো বর্লনেল। 
  
আমোর মর্ি হয় িোগে স  বযবহোর কর্রর্ে িোর জিয িোর্ক সমোর্র্ই সদো ী করো  োয় িো। 
সকিিো, আমরো সিৌকোয় ওর প্রনি স  ধরর্ির অিে ও জঘিয বযবহোর কর্রনে িোর 
িুলিো হয় িো। এি নকেু ের্েও িোগে আমোর্দর ের্ঙ্গ নক িোর্লো বযবহোরই িো কর্র 
সগর্ে। 
  
িোগে একর্ো স্থোি নিবেোচর্ির জিয প্রোয় আধমোইল সহেঁর্র্ নগর্য় েমুে সবলোয় একনর্ 
েুন্দর জোয়গো সপল। বোলুকো সবলোর েোমর্ি একর্ো প্রবোল সলগুি। দীঘে পোম গোর্ের 
েোনরর্ি ের সরৌর্ে নিগ্ধ েোয়ো সির্মর্ে। সলগুর্ির কোর্েদোেঁনড়র্য় একনর্ উেঁচু ধূম্নবর্ণ্ের নর্লো 
স ি েোমর্িকোর জলোিূনমর িোন্ত জলর্ক অদূর্র বোইর্র অিোন্ত েমুে সের্ক রিো কর্র 
চর্লর্ে। 
  
একর্ো িীক্ষ্ণধোর প্রস্তরের্ণ্ডর মোেোয় গোর্ের িোল সকর্র্ প্রস্তর্রর িলো সের্ক চোল-এর মি 
কর্র নিল। পর্র পোিোর েোউনি নদল। েরু িোল ও বড় পোিোর েোহোর্ য সদওয়োল নদর্য় 
েুন্দর একনর্ কুনর্র কর্র নিল। কোজ সি  হর্ল সে চুপচোপ সবলোিূনমর্ি বর্ে নবেোম 
নিনেল, িেি িোর িজর্র পড়র্লো িয়নর্ সমর্য় িোর নদর্ক একদৃর্ষ্ট িোনকর্য় আর্ে। এক 
মোনরয়ো েযোর্টোে েোড়ো মর্ি হল অিয সমর্য়গুনল স ি বিযিো স্বীকোর করর্ি চোয়। 
  
িোগর্ের বুকর্ো একেো সির্ব েুর্ল উের্লো স , এিনদিকোর িীরু জীবর্ি সে একবোর 
অন্তি রুর্ে দোেঁড়োবোর েোহে সদনের্য়র্ে। পরবিেী নিিনদি সে নির্জর েোবোর েংগ্রহ কর্র 
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সের্য়র্ে এবং নিজ কুনর্র্র শুর্য় অর্ঘোর্র ঘুনমর্য়র্ে। সমর্য়গুর্লো িোর কুনর্র্রর েুব 
কোেোকোনে িোলর্গোল পোনকর্য় শুর্য় সের্কর্ে, এবং নির্জরোই বি সের্ক কলো আম ও 
িোরর্কল েংগ্রহ কর্র সের্য়র্ে। 
  
দ্বীর্প পদোপেণ্ করবোর চিুেে নদর্ির সি  রোর্ি ঘুমন্ত অবস্থোয় িোগে সর্র সপল সক স ি 
িোর্ক দু-হোর্ি মৃদু ঝোেঁকুনি নদর্ে। সে সচোে সমর্ল চোইর্ি সদের্লো একনর্ সমর্য় ওর 
সেোেঁর্র্ িরম আঙুল চোপো নদর্য় চুপ কর্র েোকর্ি বলর্ে। এ হর্লো স্বণ্ের্কিী েরু সকোমর 
েমনিিো সমর্য়নর্, নবিো বোকযবযর্য় এে শুর্য় পড়ল ওর পোর্ি, মুর্ে মৃদু হোনে, –ওরো েব 
ঘুনমর্য় আর্ে, সমর্য়নর্ নেেনেনের্য় বর্ল। 
  
সমর্য়নর্ অিিযেোধোরণ্ েুন্দরী, নক অনবেোেয িরম সদহ সমর্য়নর্র। পোর্েিড়র্ল চড়র্ল 
সমর্য়নর্ চর্ল  োয় এই ির্য় িোগে েোগ্রহ প্রিীিোয় মরোর মি পর্ড় রইল। 
  
সমর্য়নর্ সহর্ে িোগর্ের নবহ্বল ওনবনস্মি চোউিীর মর্ধয িোর সেোেঁর্র্ দীঘে এক সপ্রম চুম্বি 
এর্ক নদল। 
  
িোগর্ের নববৃনির নেক এই েময় প্রনেনকউনর্ং অযোর্িেী এই বর্ল আপনত্ত করল স  এর 
দ্বোরো সকোি নির্দেো ী সমর্য়র েুিোম িষ্ট হয় এর্ো সে চোয় িো। জজ নকেু নির্দেি সদবোর 
আর্গই েযোনল ক্রযোমোর িোমক সেই সমর্য়নর্ দোেঁনড়র্য় উর্ে বর্ল  োয়, ইর্য়োর অিোর ও  ো 
বলর্ে িো েবই েনিয। এ নববৃনির দ্বোরো আনম সমোর্র্ই লনজ্জি হনে িো, আনম বলনে 
সবচোরো অযোলর্েির্ক সদো ী কর্র এই নমেযো মোমলো দোর্য়র করো হর্য়র্ে। ও একর্ো 
মোনের্ক প েন্ত আঘোি নদি িো, সকোি মোিু র্ক েুি করো দূর্র েোক। আমরো নিনিক্ট 

http://www.bengaliebook.com/


 এ হ োর ইন দ্য ইডেন । হেমস হ েলি হেে  

9 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

অযোর্িেীর্ক বর্লনে এর্ো ঐ িোরীনর্র কমে। বর্ল অদূর্র মোনরয়ো েযোর্টোে-এর পোর্ি আঙুল 
নির্দেি করর্লো। 
  
জজ-এর নির্দের্ি িোগে িোর নববৃনি চোনলর্য় স র্ি লোগর্লো। 
  
িোগে েযোনির্ক নির্য় আধ মোইল দূর্রর এক আম বোগোর্ি নদি কোর্োর্লো। দুজর্ি সেেোর্ি 
এক ি যোয় ঘুর্মোর্লো। 
  
িোগর্ের অযোর্নিে সজরো কর্র একেো প্রমোণ্ করবোর সচষ্টোয় রইর্লো স , গীিো মোেের্ক 
হিযোর উর্েিয িোর মর্ক্কর্লর আর্দৌ নেল িো। উর্েিয নেল অিয একজর্ির  োর কেো 
পর্র উর্মোনচি হর্ব–িোগর্ের প্রনি সেই সমর্য়নর্র অিুরোগই িৃিীয় একজর্ির হিযোকোণ্ড 
জোনগর্য়নেল। েযোনল ক্রযোমোরও েোয় নদর্য় জোিোর্লো িোগর্ের সকোি সদো  সিই–সে নির্জই 
উপ োনচকো হর্য় িোর্ক িুনলর্য়র্ে। পর পর চোরনদি িোরো সঝোর্প-জঙ্গর্ল নবহোর কর্র 
সবনড়র্য়র্ে। দুজর্ির েোবোর ও পোিীয় েংগ্রহ করি সে। িোরপর সপ্রম প্রণ্য়োর্ন্ত দুজর্ি 
আলোদো আলোদো নের্র আের্িো েমুে সবলোয়। 
  
েপ্তম নদর্ির সি  রোর্ি আবোর িোগে সজর্গ উের্লো এক ঝোেঁকুনির্ি। এবোর এল অিয 
সমর্য়। এই গ্রীক কিযোনর্র িোম লোম্বোইউর্মির্িে, প্রচণ্ডিোর্ব এক চুম্বি নদর্ি নদর্ি সেও 
প্রেমোর এর মি বর্ল উের্লো, চুপ কর, কেো বর্লো িো। স জিয সে এর্ের্ে সে কোর্জ 
অনবলর্ম্ব সে সমর্ি উের্লো। অদূর্র পঞ্চোি গজ দূর্র অপর সমর্য়গুনল িেি অর্ঘোর্র 
নিেো  োর্ে। এই সমর্য়নর্ িোিো কলোবিী। 
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নকন্তু চরম নবপনত্ত শুরু হল অল্পিণ্ বোর্দই। গ্রীক কিযো পুলনকি ও িৃপ্ত সদহমর্িকুনর্র 
সের্ক সবনরর্য়  োবোর অল্পিণ্ পর্রই একর্ো গলো েোর্োর্িো নচৎকোর সিোিো সগল–সকোেোয় 
নগর্য়নেনলিুই? 
  
িোগে মুে িুর্ল সদের্লো প্রেমো সেই েযোনল ক্রযোমোর বোনঘিীর মি লোনের্য় এর্েগ্রীক 
সমর্য়নর্র কোর্লো চুর্লর সগোেো দু-হোর্ি ধর্র মল্ল ুর্ে সমর্ি উের্লো। 
  
ইনিমর্ধয বোনক সমর্য়রো সেেোর্ি এর্ে বৃত্তোকোর্র দোেঁনড়র্য় এই চোঞ্চলযকর লড়োই সদের্ি 
লোগর্লো। 
  
প্রোয় আধঘণ্টো লড়োই চলর্লো। সির্  দুজর্িই চরম ক্লোন্ত হর্য় বোনলর ওপর শুর্য় হোেঁপোর্ি 
লোগর্লো। দুজর্ির সদহই ির্ের আেঁচর্ড় রক্তোক্ত। মুে সচিো  োয় িো। 
  
এই ঘর্িোর্িই িোগে বুর্ঝ সেলর্লো স  ঐ দীঘেোঙ্গী স্বণ্ের্কিী সমর্য় মোনরয়ো েযোর্টোর্ের 
নদক সের্ক নক ধরর্ির িক্রিোর েমু্মেীি িোর্ক হর্ি হর্ব। এ লড়োইর্ো সদের্ি সবি 
মজো লোগর্লও িোর্ক সবি নচনন্তি কর্র িুলর্লো ের্ন্দহ সিই। িোই লড়োই সির্  সে 
সমর্য়র্দর হুেঁনিয়োর কর্র নদল এই বর্ল স  এ ধরর্ির জঘিয গুণ্ডোপিো নকন্তু সে িনব যর্ি 
কের্িোই েহয করর্ব িো। সকিিো িোর্দর েবোইর্কই হয়র্িো বোনক জীবি এই হিেোড়ো 
দ্বীর্প কোর্োর্ি হর্ব। অিএব ঝগড়ো ঝোনর্ েহয করো হর্বিো। এেোর্ি  েি আমোর্দর 
জীবি কোর্োর্িই হর্ব িেি  ির্ো েম্ভব আর্মোদ আহোদ েুনিের্িই কোর্োর্িো উনচি বর্ল 
মর্ি হয়। 
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িোগে আর্রো জোিোয় স  অনবলর্ম্ব সে একর্ো বোনড় হিরীর বযবস্থো করর্ব। িোরপর 
সমর্য়র্দর কোজ িোগ কর্র সদর্ব। সকবলমোি মোনরয়ো েোড়ো আর আর্জি সমর্য় িোর কেো 
আর্দি স্বরূপ সমর্ি নিল। 
  
নকেু আর্লোচিোর পর আর্নর্ সমর্য় িোগর্ের বিযিোয় রোনজ হর্য় সগল। 
  
সকোি সকোি দ্বীর্পর আনদবোেীর্দর ধরর্ি িোগে, বোনড় হিরী করল। েোদ করর্লো সমোর্ো 
পুরু গোর্ের েোল নদর্য়। ঘর হল দুর্র্ো, একর্ো বড়, িোর্ি সমর্য়র্দর। লোর্গোয়ো ঘর িোগ-
এর। পরবিেীকোর্ল পেন্দ মি সমর্য় আের্িো ওর কোর্ে রোনিকোর্লর জিয। প্রের্ম সে 
েযোনলর্ক রোনজ করোয় িোর ঘর্র বেবোে করোর জিয একর্োিো।  নদও গ্রীক কিযো লোম্বোর্ক 
মুে বর্ন্ধর জিয েপ্তোর্হ দু-নদি িোর কোর্ে আের্ি নদর্ি হর্িো। ওনদর্ক মোরীয়ো নির্জর 
একর্ো কুনর্র কর্র নির্য়নেল। িীরিূনম বরোবর কর্য়কি গজ দূর্র। 
  
ওরো েবোই নমর্ল েোদয নহেোর্ব গ্রহণ্ করর্ি িোরর্কল, বোদোম, সেিেুর্, কলো, আম 
আরও বহু প্রকোর জংলী েল ও িোকেজী। িোগে ঐ প্রবোল সলগুর্ি ঘণ্টো দুই মোে 
ধরর্িো। এবং নেনজ দ্বীপবোেীর্দর মি কী-মো িোমক উিোর্ি সরৌে নকরর্ণ্ উত্তপ্ত 
প্রস্তরেণ্ড বো বোনলর দ্বোরো েোদয েবযর্ক সরোস্ট কর্র নিি। 
  
মোেেোর্িক কোর্োবোর পর েোহে েঞ্চয় কর্র িোগে েরোেনর সমর্য়র্দর নমনলি কর্র 
বর্লই সেলর্লো িোর মর্িোগি বোেিো। অেেোৎ শুধু েযোনল বো লোম্বো িয়, িোর েুনিমি  েি 
 োর্ক ইর্ে সে সির্ক নির্য় ি যোেনঙ্গিীকরর্বএরপর সের্ক। এিনদি ওরবিযিো 
স্বীকোরকর্রচলো ের্েওএপ্রস্তোর্ব সমর্য়রো  োরপরিোই কু্রে হর্য়েেঁর্েউেল। বলর্ি 
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লোগর্লোআজ েোেঁর্দ সপর্য় সে স ধরর্িরঅপমোি কর্র  োর্ে, এর সিোধ সির্ব িোরো েিয 
জগর্ি নের্র নগর্য় ওর্ক েোেঁেী কোর্ে লর্র্ক। 
  
গ্রীক কিযো লোম্বো েোেঁচোর মর্ধয বনন্দ জন্তুর মি অনস্থর পদচোরণ্ো করর্ি লোগর্লো। 
প্রর্িযকনর্ সমর্য় ওর্ক গোলোগোনল করর্ি লোগর্লো। 
  
এর্ক এর্ক প্রর্িযর্কই ওর্ক নির্য় পড়র্লো। ওর মর্ি হল সমর্য়গুনলর আেল উর্েিয ওর 
প্রনি  ি িো সক্রোধ িোর সচর্য় সবনি হল নির্জর্দর মর্ধয এর্ক অপর্রর কোর্ে েিী 
েোজো। 
  
ওর্দর বোকযবোণ্ সেোেঁড়ো সি  হর্ল িোগে েোণ্ডো গলোয় বলর্ল, সকি সমর্য়রো রোগ করর্ে। 
এি শুধু িোর বযনক্তগি িয় ওরোও মজো পোর্ব। স ৌি জীবি ওর্দর নক প্রর্য়োজি সিই? 
  
সমর্য়রোও িোবর্লো িোর্দর বোনক জীবি এই একনর্ মোি পুরু র্ক অবলম্বি কর্রই 
কোর্োর্ি হর্ব। 
  
অিএব িোগে প্রকৃিই িবোবী জীবি  োপি করর্ি লোগর্লো। কেিও জল নবহোর কেিও 
েুল নবহোর, কেিও ি যো নবহোর, এই রকম অদু্ভি জীবি ওর্দর চলর্লো পরবিেী চোর 
বের ধর্র। এই েমর্য়র মর্ধয নবনিন্ন সমর্য়র গর্িে স োলনর্ নিশু জমোর্লো। 
  
একনদি েকোর্ল ওরো েবোই নমর্ল সগল দ্বীর্পর সি  প্রোর্ন্তর এক সলগুি-এ েোেঁিোর 
কোর্র্ি। িোগে-এর বোরণ্ সেেোর্ি হোঙর্রর সলজ সঘোরোঘুনর করর্ি সদর্ের্ে। নকন্তু 
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ওরকেো সকউ মোির্লো িো। এই িোর্বই িোগে-এর চোঞ্চলযকর িোরীঘনর্ি জীবি োিোর 
আকনস্মক ও িৃিংে পনরেমোনপ্ত ঘর্র্ সগল। 
  
আদোলর্ির েোমর্ি েযোনল ক্রযোমোরই সেই ট্রোর্জনির বণ্েিো নদর্য় সগল। নকেুিণ্ েোেঁিোর 
কোর্োর পর কোর্ি এর্লো গ্রীর্কর মমের্িদী আিেিোদ।  েি সর্র সপলোম িেি অর্িক 
িনি হর্য় সগর্ে। সদেলোম গ্রীক জর্ল িুর্ব সগল, িোরপর জল সিোলপোড়, নকর্ে স ি 
ঝোপর্ো মোরর্ে, গ্রীক একবোর সির্ে উর্ে আবোর িুর্ব সগর্লো। িেিই সদেো সগল ওর্ক 
একর্ো কোলোন্তক হোঙর-এ ধর্রর্ে। আমরো ির্য় চীৎকোর কর্র উেলোম। একমোি 
মোরীয়োই সদেলোম ধীর নস্থর রর্য়র্ে। সে েোেঁিোর সকর্র্ চর্ল সগল গ্রীর্কর কোর্ে। 
এর্িোির্ণ্ হোঙরর্ো সবোধ হয় পোনলর্য়র্ে। গ্রীক িেি একবোর িুবনেল একবোর িোেনেল। 
মোরীয়োই নগর্য় ওর্ক ধর্র সর্র্ি এর্ি পোর্ড় িুলর্লো। 
  
গ্রীর্কর মুের্োর্ক হোঙরর্ো দু-িোর্গ নবিক্ত কর্র সের্লর্ে, ওর দুনর্ সচোেই সিই। 
  
েংবোদ পোওয়ো মোি িোগ চর্ল আর্ে, নকন্তু মোরীয়ো েযোর্টোে ওর্ক িোর কুনর্র্র প্রর্বি 
করর্ি সদয়নি। সে নির্জই িোনক গ্রীর্কর সেবো-শুশ্রূ ো করর্ব। িোগ সজোর কর্র কুনর্র্র 
েুকর্ি সগর্ল মোরীয়ো ওর মোেোয় একনর্ পোের্রর রু্কর্রো নদর্য় আঘোি কর্র। 
  
িোগে মোনর্র্ি পর্ড়  োয়, কোি সের্ক রক্ত ঝরর্ি েোর্ক। িোগে দোেঁনড়র্য় উর্ে এক 
ঝর্কোয় ওর্ক সের্ল নদর্য় ওর সপর্র্ এক লোনে সমর্র ধরোিোয়ী কর্র। পরির্ণ্ই সেই 
সমর্য় উর্ে আর্ে নবরোর্ এক পোের্রর রু্কর্রো নির্য়, সে েময় নিিজি সমর্য় এর্ে ওর্ক 
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ধর্র িো সেলর্ল িোগে হয়র্িো সে আঘোর্ি প্রোর্ণ্ বোেঁচর্িো িো। গ্রীর্কর িোর িোর ওপরই 
রইর্লো। 
  
চোরমোে অক্লোন্ত সেবো কর্র গ্রীকর্ক সে িোর্লো কর্র িুলর্লো। গ্রীক িোর্লো হল বর্র্ ির্ব 
সে পুর্রোপুনর অন্ধ হর্লো এবং িোর মুের্ো হল বীিৎে নবকৃিদিেি। 
  
আর্মনরককোি বোনণ্জয জোহোজ রর্চস্টোর উক্ত দ্বীপ সের্ক েোিোর্িই সের্েম্বর ওর্দর 
উেোর করবোর সবি নকেুনদি আর্গ গ্রীর্কর হিযোকোণ্ড েংঘনর্ি হয়। 
  
মোরীয়ো ঐ জোহোর্জর কযোর্েি লুেোর ওর্য়বর্ক স  কোনহিী বর্ল িোর্ি বলো হর্য়র্ে স  
মোরীয়োর েোমনয়ক অিুপনস্থনির েুর্ োর্গ িোগস্ িোনক িোর কুনর্র্র এর্ে গ্রীকর্ক নির্জর 
ঘর্র নির্য়  োবোর জর্িয সচষ্ট কর্র।  েি গ্রীক িোর্ি অস্বীকোর কর্র িেি িোগেিোনক 
িোর্ক মোরর্ধোর করর্ি েোর্ক। গ্রীক ির্য় পোনলর্য় স র্ি নগর্য় েমুে িীর্র নর্লোর ওপর 
চর্ল  োয়। িেি িোগে িোনক িোর্ক সের্ল েমুর্ে সের্ল সদয়। নিলোেংকুল সলগুর্ি পর্ড় 
ের্ঙ্গ ের্ঙ্গ গ্রীর্কর মৃিুয হয়। এই হর্লো মোরীয়ো েযোর্টোর্ের কোনহিী। 
  
আেোমী পর্ির অযোর্িেী মোরীয়োর এই কোনহিীর্ক অিযোিয সমর্য়র্দর েোিয গ্রহণ্ কর্র 
িোর্ক করবোর সচষ্টো কর্র এই িোর্ব স  এইেব সমর্য়রো জোিোয় গীিোর িেোকনেি 
হিযোকোর্ণ্ডর েমর্য় িোগে িোর্দর কোর্ে নেল। নকন্তু মুনস্কল হল স  হিযোর েনেক েময় 
বহু সচষ্টো কর্রও প্রমোণ্ করর্ি পোর্রনি সে। 
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মোমলো প্রোয় সি  হর্য় এল। এমি নক েংবোদপর্ির নরর্পোর্েোররোও িোগস্ এর 
নির্দেোন িোয় আর আস্থো রোের্ি পোরনেল িো। মোনরয়ো জোনির্য়র্ে সে নির্জ একজি 
প্রিযিদিেী ঘর্িোর, অিএব িোগে এর দণ্ডর্িোগ েোড়ো উপোয় সিই। 
  
আর্েরি উিিব্বই খ্রীস্টোর্ের চনব্বর্ি জোিুয়োরী এ মোমলো এক নবস্ময়কর ও আকনস্মক 
বোেঁক নিল। আেোমী পর্ির অযোর্িেী সকোর্র্ের অিুমনি চোইর্ল ইংর্রজ সমর্য় নমে পোম 
রোদোরর্েোিের্ক েোিী নহেোর্ব কোের্গোড়োয় িুলবোর। 
  
সমর্য়নর্ ির্য় আিংকোয় েযোকোর্ি এবং িোিেোে হর্য় নগর্য় কোেগড়োয় দোেঁড়োর্লো। 
  
সমর্য়নর্র কোনহিী েোদো েরল ও েংনিপ্ত : 
  
স নদি গ্রীক মোেে-এর হিযোকোণ্ড েংঘনর্ি হয় নমস্ পোম রোদোর সেোিে সেনদি েকোর্ল 
মোরীয়ো েযোর্টোর্ের কুনর্র্র  োয়। সে িোনক প্রোয়ই এই েুন্দরীর কুনর্র্র  োয়। 
  
কুনর্র্র নগর্য় সে শুির্ি পোয় গ্রীক এবং মোরীয়োর প্রবল বোদোিুবোদ ও কলহ। 
  
গ্রীক চীৎকোর কর্র বর্ল চর্লর্ে স  মোরীয়োর ের্ঙ্গ বেবোে িোর কোর্ে চরম অেহয হর্য় 
উর্ের্ে। সে নকেুর্িই আর একের্ঙ্গ েোকর্ব িো। 
  
 মোরীয়ো িোনক গজেি কর্র বলর্ে সকোিক্রর্মই গ্রীর্কর িোগে-এর কোর্ে নের্র  োওয়ো 
চলর্ব িো। মোরীয়ো  েি এইিোর্ব হুেঁনিয়োর কর্র িীনিপ্রদিেি করনেল িেি অন্ধ সমর্য় 
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গ্রীক এক পো দু-পো কর্র বোইর্রর নদর্ক চলর্ি শুরু কর্রনেল। গ্রীক ঐ নিলো েংকুল 
েমুে িীর্রর নদর্ক অগ্রের হর্ি েোর্ক। 
  
এই েময় মোরীয়ো িী ণ্ সরর্গ বর্ল  োনেল স  িোর্ক সের্ড় গ্রীকর্ক পৃনেবীর অপর 
সকোি পুরুর্ র কোর্ে নকেুর্িই সে স র্ি সদর্বিো। গ্রীক িবু অনি ধীর পদর্ির্প এনগর্য় 
 োনেল।  েি সে নগর্য় নর্লোর্োর সি  প্রোর্ন্ত প্রোয় সপৌঁেল, িেি সেবোলুকোবোঅিয নকেুর 
স্পর্িে বুনঝ বোর্রক সের্ম পড়ল। আনম চীৎকোর কর্র ওর্ক েোবধোি কর্র নদলোম আর 
স ও িো পর্ড় মরর্ব স । আমোর কেো শুর্ি গ্রীক নের্র আের্ি উর্দযোগী হর্য়নেল নকন্তু 
মোরীয়ো পোগর্লর মর্িো েুর্র্ নগর্য় গ্রীকর্ক ধোক্কো সমর্র নর্লো সের্ক জর্ল সের্ল নদল। 
আনম অবোক হর্য় এই িয়ঙ্কর দৃিয সদেলোম। 
  
এরপর মোনরয়ো আমোর নদর্ক ঘুর্র দোেঁনড়র্য় বলর্লো িোর্লোই হর্লো নিজ সচোর্ে িুনম 
ঘর্িোর্ো সদের্ল ির্ব েোবধোি। আমোর্ক সের্ড় সগর্ল সিোমোরও এই পনরণ্নি হর্ব। 
  
*** 
  
এইেব কেো শুর্ি আদোলর্ি েোংঘোনিক চোঞ্চলয পর্ড় সগল। েোংবোনদকরো িোর্দর পূবে 
রচিো পনরবিেি করর্ি নিজ নিজ অনের্ে েুর্র্ সগল। 
  
আর্েরি উিিব্বই খ্রীস্টোর্ে চোনব্বর্ি জোিুয়োরী েোিজি পুরু  ও পোেঁচজি িোরীর দ্বোরো 
গনেি জুনরবৃন্দ িোগের্ক নিরপরোধ সঘো ণ্ো করল। 
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দুনদি পর্র মোরীয়ো েযোর্টোের্ক েোস্টে নিনগ্র মোিেোর চোর্জে সগ্রপ্তোর করো হর্লো। পোেঁচ মোে 
বোর্দ েেীর হুকুম হল িোর। সে বের সচৌেো সম ওর েোেীর নদি নিনদেষ্ট হর্লো। 
  
মুনক্ত পোবোর কুনড় নদি বোর্দ িোগে েযোনল ক্রযোমোরর্ক নবর্য় করল। চমৎকোর জোয়গোর্ি 
ওর্দর নবর্য় হর্লো। স্থোিনর্ নেল সবোস্ট িহর্র জজ কোকলযোর্ন্ডর প্রোইর্ির্ সচম্বোর। 
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