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অঘটনবাজ ( The Man Who Could Work Miracles ) 
  
ঈশ্বরদত্ত আশ্চর্য এই ক্ষমতা তার সহজাত কি না, সস কিষয়ে সযেহ আযে কিলক্ষণ। 
আমার সতা মযন হ়ে, ক্ষমতাটা তার মযযে এযসকেল অিস্মাৎ। প়েলা নম্বযরর নাকিি 
কেল কতকরযে পা সদও়োর আযে পর্যন্ত। অযলৌকিি েকি সর্ আযদৌ িারও থািযত পাযর, 
এ কিষয়ে কিশ্বাসী কেল না সমাযটই। আিাযর সনহাতই খিযিা়ে, স াখ দুযটা েনেযন 
িাদাকম, সিজা়ে খাডা লাল  ুল, সোোঁফযজাডা রীকতমযতা পািাযনা এিং দুই প্রাযন্ত র্খন-
তখন পাি সদও়োটা তার অষ্টপ্রহযরর মুদ্রাযদাষ। নাম তার জজয মোিহুইরটার 
সফাদাকরনযে। এ নাম র্ার থাযি, তাযি আর র্া-ই সহাি, সিানও অযলৌকিি 
িোপারসোপাযরর সযে জকডত িরা  যল না। সপো়ে সতা সিরাকন। েলািাজ তাকিযি। 
অযলৌকিি িাণ্ডিারখানা ঘটা সর্ এযিিাযরই অসম্ভি, এই কিষ়েটা কিষম েলািাকজ িযর 
প্রকতষ্ঠা িরযত কেয়েই প্রথম সমালািাত ঘযট সেল অযলৌকিি িোপাযরর সযেই। তিয 
 লকেল লং ড্রােন পানোলা়ে। প্রকতপক্ষ সটাকি কিকমযসর তা র্া িযলে েব্দগুযের 
এিযঘয়ে িোঘাযত ধযর্য ুেকত ঘযটকেল কম. সফাদাকরনুযের। 
  
এই দুজন োডাও পানোলা়ে সসকদন হাকজর কেল জননি যূকলযূসকরত সাইযিল আযরাহী, 
িাকডও়োলা িক্স এিং লং ড্রােন-এর সুরা পকরযিেন িযর সর্ সময়েকট–কমস সমকিজ। 
তার কদযি সপেন কফযর দাোঁকডয়ে সেলাস যুয়ে র্াকেল আপন মযন। অনে দুই িেকি 
সযিৌতুযি শুনকেল সফাদাকরনযের কনষ্ফল েলািাকজ। কম. কিকমযস়ে কনরুত্তাপ মন্তিে এিং 
কনরুযত্তজ তিযযিৌেযল সিাণঠাসা হয়ে পযড অযলৌকিি িোপারটাযি প্রাঞ্জল িরযত 
প্র়োস সপয়েকেল কম. সফাদাকরনযে। িযলকেল, কজকনসটা আযে ভাযলা িযর সিাঝ। কমর্যাল 
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হল এমনই সি উদ্ভট আজগুকি িোপারসোপার, র্া কনতেননকমকত্তি প্রািৃকতি 
িোপারসোপাযরর কঠি উলযটা ইোেকির সজাযর সর্ অঘটন ঘটাযনা  যল–কিযেষ 
ইোেকি না থািযল র্া ঘটাযনা র্া়ে না। 
  
তা র্া িযলে, কম. কিকমস িুযপািাত িযর কদয়েকেল তাযি আিার সসই মারাত্মি েব্দগুে 
প্রয়োযে। 
  
সমথযযনর আো়ে িাতর স াযখ সাইযিল-আযরাহীর পাযন স য়েকেল কম. সফাদাকরনযে। সস 
ভদ্রযলাি এতক্ষণ শুযনই র্াকেল নীরযি। এিার সমথযন জ্ঞাপন িরল খুিখুি িযর 
এিটু সিযে এিং কম. কিকমযসর পাযন এি ঝলি তাকিয়ে। এসি ঝকিঝাযমলা়ে নাি 
েলাযত সমাযটই  া়ে না িযল, উদাসীন রয়ে সেল িাকডও়োলা। কম. কিকমস কিন্তু মাথা 
সনযড কমর্যািল সংজ্ঞা সমযন কনযতই সর্ন আিাযের  াোঁদ হাযত সপয়ে সেল কম. 
সফাদাকরনযে। 
  
িলযল কিষম উৎসাযহ, সর্মন যর কমর ো ঘটাযনা র্া়ে এইখাযনই। ওই সর্ লম্ফটা সদখে, 
ও লম্ফ কি কেখা কনয র কদযি িযর িখনও জ্বলযত পাযর? হোোঁ কি না, িযলই সফলনা 
কিকমস। 
  
তুকম সতা িযলই কদযল–না, পাযর না, উদাসীন জিাি কিকমযসর। 
  
আযর সেল র্া! সতামার িী মযন হ়ে, সসটা সতা িলযি। 
  
না, পাযর না। 
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তাহযল সমি ইোেকি জযডা িযর আকমই হুিুম কদকে সসাজা লম্ফযি উলযটা হয়ে 
জ্বলযত।ওযহ লম্ফ! উলযট র্াও! কেখা কনয র কদযি থািুি–আেযড পযড সভযে সর্য়ো না 
সর্ন!–এ িী! 
  
এই সর্ এ িী! কিস্ময়োকি, এটা প্রযতেযির েলা ফুযড সতযডযমযড সিকরয়ে এযসকেল 
সসই মুহূযতয। সিননা কনযরট িস্তুর জ্বলন্ত লম্ফ সহসা উলযট কেয়েকেল েূযনে এিং সমযঝর 
ওপর েূযনে ভাসমান অিস্থা়ে সথযি জ্বলন্ত কেল কনকিযিারভাযি। প্রজ্বলন্ত কেখা সটান 
কিিৃত কনয র সমযঝর কদযি! সর্ন অকতে়ে স্বাভাকিি িোপার! 
  
কম. সফাদাকরনযে তখন িী িরযে? 
  
তজযনী সামযন িাকডয়ে িাঠ হয়ে দাোঁকডয়ে আযে। কিেু কিেু ঘাম জযম কেয়েযে িপাযল। 
প্রিল স ষ্টা়ে সর্ন জযডা িযর রাখযত হযে ইোেকিযি কতলমাত্র কি ুেকত ঘটযলই 
আেযড পযড তুিযড র্াযি েদেম়ে লং ড্রােন দীপাযার। অসম্ভিযি সম্ভি িযর তুযলও 
সেষরক্ষা িরযত পারযি না। 
  
সফাদাকরনযের কঠি পাযে কেল সাইযিল-আযরাহী। কিপুল লম্ফ সমযর কেটযি সযর সেল 
ঘযরর অপর প্রাযন্ত। কতকডংকিকডং িযর অল্পকিির লম্ফ কদল প্রযতেযিই। কমস সমকিজ ঘাড 
কফকরয়ে অযলৌকিি দৃেেটা প্রতেক্ষ িযরই এমন আোঁ-আোঁ-আোঁ িযর স োঁক য়ে উঠল সর্, 
সোিরাট সথযি এিটা সিডাল যডাস িযর পযড সেল সমযঝযত। লম্ফ সদও়ো দূযরর 
িথা, এি  ুলও নডিার সাহস হল না শুযু সফাদাকরনযের। নডযলই র্কদ আেযড পযড 
অসম্ভি লম্ফ! 
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ঝাডা কতনযট সসযিন্ড িাটল এইভাযি–থমথযম িব্ধতার মযযে েূযনে ঝুযল রইল লম্ফকেখা 
কনয র কদযি িযর। সফাদাকরনযে আর যযর রাখযত পারল না কনযজযি। ইোেকি এিাগ্র 
িযর রাখা কি  াকিখাকন িথা! িাতযরাকি সিকরয়ে এল িণ্ঠ ক যর। 
  
এিং, তৎক্ষণাৎ পপাত যরকণতযল হল অযলৌকিি লক্ষ! দডাম িযর পডল সমযঝযত। ঢং 
ঢং ঢং েযব্দ িয়েিিার সনয  কনয়ে দপদপ িযর কেখা কনকিয়ে। 
  
েকডয়ে কেয়ে িব্ধ হল ঘযরর সিাযণ। 
  
ভাকেেস যাতুর ধতকর ধতলাযার কেল লযক্ষ–তাই অকিিাণ্ডটা ঘটল না। পুযরা ঘরখানা়ে 
আগুন সলযে সর্ত, ধতলাযার র্কদ িায র ধতকর হত। প্রথম িথা ফুটল কম. িযক্সর 
িযণ্ঠ। কিেুমাত্র িাোডম্বর না িযর সফাদাকরনযে- সি আহাম্মি িলা হল িাটোোঁট 
ভাষা়ে। প্রকতিাদ িরার মযতা অিস্থা তখন সনই সফাদাকরনযে সি াকরর। িাোঁইিাোঁই িযর 
ঘুরযে মাথা। ঘরসুদ্ধ সলাি এিমত হল তার হাতসাফাইয়ের িারিাযর এিং সিকরয়ে 
সর্যত িলযল ঘর সথযি। এিংকিয প্রিাযির কিরুযদ্ধ রুযখ দাোঁডাযত পারল না কিমূঢ় 
সফাদাকরনযে। 
  
িাকড কফরল স াখ-মুখ লাল িযর। িান েরম, মাথা সভাোঁ সভাোঁ। আসিার পযথ দুযাযর 
রািার িাকতিম্ভগুযলার কদযি ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে এযসযে। হাোঁপ সেযড িাোঁ ল  াটয সরা-
কস্থত কনজস্ব খুযদ িামরা়ে সঢািার পর। সমাটামুকট সুকস্থত হয়ে ভািযত িসল উদ্ভট 
িোপারটা কনয়ে। 
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সিাট আর িুট খুযল কিোনা়ে িযস পযিযট হাত ঢুকিয়ে সসই কনয়ে সপ্তদে সাফাই োইল 
কনযজর মযনই–সকতে সকতেই সতা  াইকন উলযট র্াি হতোডা লক্ষ! 
  
কিন্তু উলযট সতা কেয়েকেল মুখ কদয়ে িথাটা িার িরার সযে সযে। িীভাযি সর্ ঘটল 
িাণ্ডটা, তা কিলক্ষণ সযাোঁ়ো সযাোঁ়ো সফাদাকরনযের কনযজর িাযেই। ইোেকি এিাগ্র িরার 
জযনে খুি সর্ এিটা িিািকি িরযত হয়েকেল মযনর সযে, তা সমাযটই ন়ে। মযনর 
সিানও প্রস্তুকতই কেল না। ফট িযর লক্ষ সিটাযেযল উলযট সর্যতই ভীষণ দাক়েত্বটা যাোঁ 
িযর স যপ িযসকেল িাোঁযযওলটাযনা অিস্থাযতই সরযখ কদযত হযি হারামজাদাযি। িীভাযি 
–তা সতা জানা কেল না। তারপর র্া ঘযট সেযে, তার সিানও রু্কিসংেত িোখো 
সফাদাকরনুযের মেযজ অন্তত আসযে না। 
  
সদখাই র্াি-না অঘটনটা আিার ঘটাযনা র্া়ে কি না। কনষ্কল্প তজযনী তুযল যযরকেল ঘযরর 
সমামিাকতর কদযি। এযলাযমযলা মনটাযি সিোঁযযযহোঁযদ, জযডা িযরকেল এি জা়েো়ে। 
িাজটা সনহাতই আহাম্মকি, তা িুযঝও র্া াই িরার সলাভ সামলাযত পাযরকন। 
  
িযলকেল, িাপু সহ, উযঠ পড সতা েূযনে। 
  
িযলই সতা থ! 
  
েূযনে সভযস উযঠযে সমামিাকত। 
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সিে ভাসকেল কনরিলম্বভাযি। কিন্তু কম. সফাদাকরনযে খাকি সখযতই ঘটল কিপকত্ত। 
েূনোিস্থান পকরতোে িযর দডাম িযর আেযড পডল সটকিযল। অন্ধিার ঘযর সিিল 
সদখা সেল কনযি-র্াও়ো পলযতর দীকপ্ত। 
  
ক্ষযণযির জযনে এযিিাযর নট-নডন ডন নট-কিেু হয়ে তকমস্রার মযযে ভূযতর মযতা 
িযস কেল কম. সফাদাকরনযে। 
  
তারপর পাোঁজর-খাকল-িরা কিরাট এি দীঘযশ্বাস সফযল পযিট হাতযডকেল সদেলাইয়ের 
সখাোঁযজ। পা়েকন। হাতযডকেল ট়েযলট সটকিযল। সসখাযনও পা়েকন। তারপযরই সখ়োল 
হয়েকেল, কমর্যািল ঘকটয়ে সদেলাইও সতা আনযত পাযর হাযতর মুযঠা়ে। অন্ধিাযর হাত 
িাকডয়ে কদয়ে িযলকেল সিািা-সিািা স্বযর, এযস র্াি এিটা সদেলাইয়ের িাকঠ হাযতর 
স যটা়ে। 
  
টুপ িযর িী সর্ন পযডকেল হাযতর স যটা়ে। মুযঠা পািাযতই আেুল স যপ িযসকেল 
এিটা সদেলাইয়ের িাকঠর ওপর। 
  
িারিয়েি িাকঠ জালাযনার িেথয প্রয ষ্টার পর সফাদাকরনযে িুযঝকেল, িাকঠটা সসফকট 
মো –তাই জ্বলযে না। েুোঁযড সফযল সদও়োর সযে সযে সুডত িযর আিার এিটা ইযে 
ঢুযি পযডকেল মাথার মযযে। ইোেকি কদয়েই সতা জ্বালাযনা র্া়ে িাকঠমহাে়েযি। 
তৎক্ষণাৎ প্রয়োে িযরকেল েকিটাযি–িাকঠ, জ্বল সতা িাপু কনযজ সথযি। ট়েযলট 
সটকিযলর িাপযডর ওপর দপ িযর িাকঠ জ্বযল উঠযতই যডফড িযর তুযল কনয়েকেল 
সফাদাকরনযে-ফযল, কনযি কেয়েকেল িাকঠ। 
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সম্ভািনার সক্ষত্রটা তখন সম্প্রসাকরত হয়েকেল মাথার মযযে। হাতযড হাতযড সমামিাকতটা 
তুযল কনয়ে িকসয়েকেল োমাদাযন। িযলকেল, জ্বযল ওঠ সতা িাপু সমামিাকত! তখুকন দপ 
িযর প্রজ্বকলত হয়েকেল সমামিাকতর পলযত। সসই আযলা়ে সফাদাকরনযে মো়ে সদযখকেল, 
ট়েযলট সটকিযলর ঢািনা়ে এিটা সোি ফুযটা-সযাোঁ়ো উঠযে ফুযটার কিনারা কঘযর। 
ফোলফোল িযর সসকদযি কিেুক্ষণ স য়ে সথযি সমামিাকতর কেখা়ে দৃকষ্ট সকরয়ে কনয়েকেল 
কিমূঢ় মানুষটা। অতঃপর আ়েনা়ে সদযখকেল কনযজর মুযখর স হারা এিং কনঃেযব্দ সিে 
কিেুক্ষণ িথা িযল কেয়েকেল কনযজরই প্রকতফলযনর সযে। 
  
প্রথম েব্দহীন প্রশ্নটা কেল এই: কমর্যাল কি এযিই িযল? 
  
যোনস্থ অিস্থা়ে এরপর এমনই আযিাল-তাযিাল প্রযশ্নাত্তর  যলকেল কনযজর সযে, র্া 
রীকতমযতা সোলযমযল–আরও সোল পাকিয়ে কদয়ে কেয়েকেল মাথার মযযে। সমাযটর ওপর 
এিটা কিষ়ে পকরষ্কার হয়ে কেয়েকেল। র্া কিেু ঘটযে, সিই তার কনযভযজাল ইোেকির 
সজাযরই ঘটযে। প্রথম এক্সযপকরযমন্টগুযলা়ে অযনি অনথয ঘটাযনার পর পরিতযী 
পরীক্ষাকনরীক্ষা়ে হুোঁকে়োর না হয়ে পাযরকন। তযি ইোেকি প্রয়োে িযর এি তা িােজ 
তুযলকেল েূযনে, রং পালযটকেল এি সেলাস জযলর প্রথযম সোলাকপ, তারপর সিুজ। সৃকষ্ট 
িযরকেল এিটা পুোঁ যি সেোঁকড এিং কনকশ্চহ্নও িযরকেল অতোশ্চর্যভাযি। েূনে সথযি এিটা 
অতোশ্চর্য দাোঁত-মাজা িুরুে আকনয়েকেল কনযজর িেিহাযরর জযনে। এইসি িরযত 
িরযতই ঘকডযত রাত এিটা িাজযতই সখ়োল হয়েকেল, অতোশ্চর্যভাযি সরাজিার 
সিরাকনকেকরর দফরফা হয়ে সর্যত পাযর পযরর কদন, র্কদ-না এখুকন এিটু ঘুকময়ে সন়ে। 
জামািাপড োডযত কেয়ে োটযটাযি মাথা েকলয়ে িার িরার সময়ে কহমকেম সখযত সখযত 
হুিুম কদয়েকেল অজাযন্তই–কনয়ে র্াও আমাযি কিোনা়ে– িলার সযে সযে সদযখকেল, 
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কদকিে লম্বমান রয়েযে খাযটর ওপর। তারপর হুিুম কদয়েকেল, এিার সভালা হয়ে র্াি 
জামািাপড। পরক্ষযণই কদেম্বর অিস্থা়ে েীযত িাোঁপযত িাোঁপযত যডফড িযর সঝযডকেল 
ন়ো হুিুম, আমার রাযতর োট এযস র্াি োয়ে-না, না, খুি নরম সমালায়েম উযলর 
রাকত্রিাস  াই। আঃ! িী আরাম! আসুি এিার আরাযমর ঘুম!… 
  
সরাজ সর্ সময়ে ঘুম ভাযে, পযরর কদন সিাযল ঘুম ভােল সসই সময়ে। গুম হয়ে সখয়ে 
সেল প্রাতরাে। এিটাই ক ন্তা  রকিপাি কদযে মাথার মযযে। িাল রাযতর উদ্ভট 
িাণ্ডিারখানাগুযলা জলজোন্ত স্বপ্ন ন়ে সতা? অযনিক্ষণ পযর ইযে হয়েকেল সািযাযন 
আরও কিেু পরীক্ষাকনরীক্ষা িরার। সর্মন, কতনযট কিম সখল সিিফাযে। লোন্ডযলকির 
সদও়ো দুযটা, তৃতী়েটা িাকনয়ে কনল েূনে সথযি। অযলৌকিি হাোঁযসর কিম। অযনি তাজা, 
অযনি সুস্বাদু কিম পাডা হল সটকিযল, সসদ্ধও হয়ে সেল সটকিযল এিং সেযট এযস পডল 
অসাযারণ ইোেকির সদৌলযত।  ািুকরস্থযল সেল হন্তদন্ত হয়ে সভতযরর উযত্তজনাযি 
প্রাণপযণ স যপ সরযখ। সসই রাযতই লোন্ডযলকি অিেে কিস্ম়ে প্রিাে িযরকেল, তৃতী়ে 
কিমটার সখালা সটকিযল এল সিাযেযি, সভযি পা়েকন কিেুযতই। 
  
অকফযসর িাজ কিন্তু কিেু হ়েকন সারাকদযন। তাযত সিানও অসুকিযযও হ়েকন। সারাকদন। 
কনযজর অযলৌকিি ক্ষমতার ক ন্তা়ে কিযভার হয়ে থািিার পর কদযনর সেযষ সেষ দে 
কমকনযট প্রয়োে িযরকেল কিক ত্র ইোেকিযি। সারাকদযনর িূপীিৃত িাজ সমাযা হয়ে 
কেয়েকেল ওই দে কমকনযটই! কদনটা শুরু হয়েকেল অপকরসীম কিস্ম়েযিায কদয়ে সেষ হল 
আতেকন্তি উল্লাসযিাযয। অকতমানুষ হও়োর পরযমাল্লাস! লং ড্রােন পানোলা সথযি 
কিতাকডত হও়োর মূকতযটা ওরই মযযে িাোঁটার মযতা খ খ  িযর কিযযত লােল মযনর 
মযযে। ঘটনাটা সহিমযীরাও শুযনকেল। তা-ই কনয়ে এিটু-আযটু হাকসঠািাও সহে িরযত 
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হল। ভেুর পদাথয েূযনে উযত্তালযনর িোপাযর এখন সথযি সতিয থািাই ভাযলা। তযি, 
ঈশ্বরপ্রদত্ত অযলৌকিি ক্ষমতাটার অসীম সম্ভািনা যীযর যীযর আেন্ন িযর এযনকেল 
সফাদাকরনযেযি। অনোনে সভলকির ফাোঁযি ফাোঁযি িাকডয়ে কনয়েকেল িেকিেত সম্পকত্তও। 
সর্মন, এিযজাডা হীরিখক ত োযটযর সিাতাম। েূনে সথযি সিাতামযজাডা আকিভূযত হযত 
না-হযতই সাত তাডাতাকড কনকশ্চহ্ন িযর কদয়েকেল েূযনের মযযেই–এিজন সোিরা 
সহিমযীযি সটকিযলর কদযি আসযত সদযখই। হীযরর সিাম এল সিাযেযি, এই কনয়ে 
জিািকদকহ িরযত কেয়ে আিার না ফোসাযদ পডযত হ়ে। অদু্ভত ক্ষমতাটাযি রয়েসয়ে 
সভযিক যন্ত কহযসি িযর িাযজ লাোযনা দরিার। এমন কিেু িকঠন সিৌেল অিেে ন়ে– 
সাইযিল  ালাযনা সেখার মযতাই। প্রথমকদযি এিটু-আযটু দুঘযটনা ঘযটই–তারপর জল 
ভাত। কিন্তু প্রোিকটস সতা দরিার। সসটা লং ড্রােন পানোলা়ে সম্ভি ন়ে। আিার 
সিযলার িীকতয আরম্ভ হয়ে সর্যত পাযর। তাই এল েোস িারখানার সপেযন কনকরকিকল 
সরু েকলটা়ে –পাোঁ জযনর স াযখর আডাযল। 
  
কিন্তু সমৌকলিতা সদখাযত পাযরকন কনকরকিকল প্রোিকটযসও। ইোেকির িযল িলী়োন 
হযলও, মানুষ কহযসযি সতা সফাদাকরনযে অকতে়ে মামুকল টাইযপর। এিিার ভািল, 
হাযতর েকডটাযি কিষযর সাপ িানাযল সিমন হ়ে? তারপর? এই ঘুটঘুোঁযট অন্ধিাযর 
অযলৌকিি সপযমযহাে়েযি িাযে রাখযি সি? অনথয ঘকটয়ে িসযি সর্। তার  াইযত িরং 
েকডটাযি িলা র্াি ফুযলর োে হয়ে সর্যত। 
  
হুিুমটা মুখ সথযি খসযত-না-খসযতই ফুটপাযতর কিনারা়ে েকজয়ে উঠল ভারী সুের 
ফুযলর সঝাপ। কঠি এই সময়ে িাযন সভযস এযসকেল ভারী িুযটর েব্দ। সিযনাে! 
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কমর্যািূযলর জিািকদকহ িরযত হযলই সতা সেযে সফাদাকরনযে! সাত তাডাতাকড হুিুম 
কদয়েকেল ফুযলর োেযি–দূর হ! 
  
িলা উক ত কেল–েকড হ! কিন্তু হুযটাপাকট িরযত কেয়ে সিমিা হুিুমটা সিকরয়ে কেয়েকেল 
মুখ কদয়ে। িাস! সাোঁই সাোঁই িযর ভীষণ েকতযিযে দূযর  যল কেয়েকেল ফুল-যরা েকড এিং 
কু্রদ্ধ োলাোল সভযস এযসকেল দূর সথযি।  লমান ফুলেকড দমাস িযর আেযড পযডযে 
আগু়োন পুরুষটার োয়ে। সি সর সিকল্লি! েকড সোোঁডার এই কি জা়েো? থুতকনটা সর্ 
আর-এিটু হযল খযস সর্ত! 
  
সকর, িযলই আরও ঘািযড কেয়ে সোোঁযফ তা কদযত শুরু িযরকেল সফাদাকরনযে িনযেিল 
উইঞ্চযি আসযত সদযখ। 
  
সফাদাকরনযেযি সদযখই ক নযত সপযরকেল উইঞ্চ। জখম থুতকনযত হাত সিালাযত সিালাযত 
সস িী ঝাোঁপাই! লং ড্রােন পানোলা়ে লম্ফ সতািডাযনার পর আিার িী নষ্টাকম আরম্ভ হল 
অন্ধিার েকলযত? িকল, িোপারটা িী? পুকলযের ওপর হাোমা? ফাটযি সঢািার েখ 
হয়েযে িুকঝ?  ুপ সিন? অোোঁ? 
  
আমতা আমতা িযর িলযত কেয়েকেল সফাদাকরনযে, কমরািযলর জযনেই নাকি ঘটযে। 
এইসি অদু্ভত িোপারসোপার। কিন্তু মুখ কদয়ে কমর্যাল েব্দটা সিরযত-না-সিরযতই সতযড 
উযঠকেল িনযেিল উইঞ্চ। 
  
সিযনাে! গুপ্ত রহসে আর সতা গুপ্ত থািযি না! এখুকন শুরু হযি পুকলকে সজরা। কনযজর 
ওপযরই কিষম রাে হয়ে কেয়েকেল সফাদাকরনযের। উইযঞ্চর তডপাকনরও ইকত িরা 
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দরিার। ঝকটকত ঘুযর দাোঁকডয়েকেল। িযলকেল, িান ঝালাপালা িযর কদযল সদখকে। কমর্যাল 
সদখযত  াও সতা? সিে সতা, সদযখ র্াও এিটু হাতসাফাইয়ের সভলকি! সহিস র্াও– 
এখুকন! 
  
িাস, ফুটপাযত আিার এিা হয়ে কেয়েকেল সফাদাকরনযে! 
  
সস রাযত আর কমরািল ঘটা়েকন অঘটন ঘটাযনার আজি মানুষটা। ফুযল ফুযল ভযর ওঠা 
েকডটার অিস্থা িী হল, তা কনয়েও আর মাথা ঘামা়েকন। কফযর এযসকেল েহযর। ভয়ে 
ভয়ে, এযিিাযর ঠান্ডা সমযর। মুযখ আর িথাকট সনই। কনঃেযব্দ ঢুযিকেল কনযজর সোিার 
ঘযর। তারপর শুরু হয়েকেল স্বেযতাকি, জ়ে ভেিান! এ িী ক্ষমতা কদযল আমাযি! 
হুিুযমর এত সজার? িল্পনাও িরা র্া়ে না! সহিস জা়েোটা সিমন, তা-ও সতা োই 
জাকন না। 
  
 খাযট িযস পায়ের িুট খুলযত খুলযত এিং কনযজর মযন িিিি িরযত িরযত 
সেষিাযল কিন্তু কিলক্ষণ সুখীই হয়েকেল নোর িনযেিলটাযি িোকলযফাকনয়ো়ে পা ার 
িরার সুখক ন্তা়ে। িীভাযি পা ার হল হতভাো এিং তারপর িী িী ঘটযি, সসসি 
কনয়েও আর মকিষ্ক ভারাক্রান্ত িযরকন। শুযত-না-শুযতই সস িী ঘুম! ঘুযমর মযযে অকিকেে 
স্বপ্ন সদযখকেল উইঞ্চযি–সরযে কতনযট হয়ে এই মাযর কি সসই মাযর অিস্থা়ে সতযড 
আসযে– কিন্তু নাোল যরযত পারযে না সফাদাকরনযের! 
  
পযরর কদন দুযটা সিৌতূহযলাদ্দীপি সংিাদ শ্রিণ িরল অঘটন ঘটনিাজ সফাদাকরনযে। 
সি নাকি অতীি সুের এিটা সোলাপ ফুযলর োে পুোঁযত সেযে লুলািযরা সরাযি িুযডা 
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োমেযটর িাকডর কঠি সামযনই। আর, রকলং কমল পর্যন্ত নদীযত জাল সফলা হযে 
িনযেিল উইযঞ্চর মরযদযহর সন্ধাযন। 
  
সসকদন িডই অনেমনস্ক কেল সফাদাকরনযেমো়ে। নতুন সিানও কমরািল ঘটা়েকন। 
উইযঞ্চর জযনে িড মন সিমন িরকেল। তাই তার কনতেিেিহার্য দু-এিটা কজকনস আর 
কু্ষৎকপপাসা কনিারযণর জযনে সামানে কিেু খািারদািার পাকঠয়ে কদয়েকেল হুিুযমর সজাযর 
তার সিকে কিেু ন়ে। মাথার মযযে হাজার ক ন্তা সভামরার মযতা গুনগুন িযর ঘুরপাি 
খাও়ো সযেও ধদকনি িাযজ ত্রুকট রাযখকন সিাোও। সলাযি অিেে তা-ই কনয়েও হাকস 
মেিরা িযরযে। িী জ্বালা, িী জ্বালা! সফাদাকরনযে সিন এত অনেমনস্ক, সিন এত 
 ুপ াপ–তা কনয়ে সতামাযদর অত ই়োরকি মারিার দরিারটা িী শুকন? ভােে ভাযলা, 
উইযঞ্চর ক ন্তা়ে কিযভার হয়ে কেল সফাদাকরনযে–নইযল অনুথযর পর অনথয ঘযট সর্ত 
সসইকদনই। সরযেযমযে র্কদ িাউযি িযল িসত, সোল্লা়ে র্াও, জাহান্নযম র্াও!–তাহযল 
িী িাণ্ডটা হত িলুন সতা? নরি জা়েোটা কনশ্চ়ে খুি আহামকর ন়ে! 
  
সরািিার সন্ধো নাোদ কেজযাযত সেল সফাদাকরনযে মযনর জ্বালা জুডাযত। িী আশ্চর্য! কঠি 
সসইকদনই অযলৌকিি িাণ্ডিারখানা কনয়ে িিৃতা কদকেযলন কিেপমোই। নাম তাোঁর কম. 
সমকিে। গুপ্তকিদো়ে তাোঁর আগ্রহ কেল িরািরই। আইনিানুন সর্সি িোপারযি রি কু্ষ 
সদকখয়ে োসযন রাযখ, সসইসি িোপার কনয়েই অযনি িথা িযল সেযলন কতকন। িান 
খাডা িযর শুযন সেল সফাদাকরনযে। কেজযাযত কন়েকমত সস আযস না। সর্কদন এল, 
সসইকদনই কিনা মযনর মযতা িিৃতা! শুযন প্রাণ সর্ন জুকডয়ে সেল। ঈশ্বরদত্ত অযলৌকিি 
ক্ষমতাটা সম্বযন্ধ নতুন কদেন্ত সর্ন উযমাক ত হল কিহ্বল মযনর আিাযে। কঠি িরল, 
িিৃতা সেষ হযলই সদখা িরযি কম. সমকিযের সযে। 
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সফাদাকরনযের নাকিিতা অকিকদত কেল না েহযর। ভেিান-টেিান এযিিাযরই মাযন না, 
যময কজকনসটা কনয়ে ফিকড িযর। এযহন সোিরা হঠাৎ িথা িলযত  া়ে কনকরকিকলযত–
শুযন কিলক্ষণ অিাি হয়েকেযলন কম. সমকিে। তাই সযে সযে সদখা িযরনকন। হাযতর 
িাজিময সসযর তাযি কনয়ে সেযলন কনযজর প্রাইযভট িযক্ষ।  ুকল্লর সামযন িকসয়ে কনযজ 
দাোঁডাযলন দুপা ফাোঁি িযর কখলাযনর মযতা ফাোঁি-িরা পদরু্েযলর ো়ো পডল 
কিপরীতকদযির সদও়োযল। আত্মিাকহকন িলযত কেয়ে কিন্তু প্রথমকদিটা়ে লজ্জা়ে লাল 
হয়ে কেয়েকেল সফাদাকরনযে। শুরু িরযি িীভাযি, তা-ই কনয়েই পযডকেল মহাকিডম্বনা়ে। 
জাকন না আযদৌ কিশ্বাস িরযিন কি না জাতী়ে দু-এিটা িািে কনঃসরযণর পর আ মিা 
শুকযয়েকেল কম. সমকিেযি–িলুন সতা, কমর ো সম্বযন্ধ আপনার িী অকভমত? 
  
আ মিা প্রশ্ন শুযন জিাি কদযত এিটু টালিাহানা িযরকেযলন কম. সমকিে। কিন্তু স যপ 
যযরকেল সফাদাকরযে–সনহাতই সাযারণ মানুষ আকম, সদখযতই পাযেন। কিন্তু আমার 
মযতাই সোযি ারা এিটা সত্তার সভতযর র্কদ আ মিা ইোেকি মাথা াডা সদ়ে, 
ইোেকি কদয়ে অসম্ভিযি সম্ভি িরা র্া়ে, তখন আপনার িী মযন হযি িলুন সতা? 
  
অমন হও়োটা অসম্ভি কিেু ন়ে, িা়েদা িযর জিাি কদয়েকেযলন কম. সমকিে। 
  
সটকিযলর ওপর তামাযির িয়েমটা সদকখয়ে িযলকেল সফাদাকরনযে, হাযতনাযত সদকখয়ে 
কদযত  াই, এযিই কমরািল িযল কি না। আয কমকনট সিুর িরুন কেজ। 
  
িযল, িপাল িুোঁ যি তাকিয়েকেল তাম্রিূট আযাযরর কদযি। আেুল তুযল হুিুম কদয়েকেল 
কিডকিড িযর, হও সতা িাপু ভায়োযলট ফুল। 
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তা-ই হয়েকেল তামাযির িয়েম। পকরিতযনটা ঘযটকেল সহসা এিং দারুণভাযি  মযি 
কদয়েকেল কম. সমকিেযি। ফোলফোল িযর পর্যা়েক্রযম স য়ে কেযলন সফাদাকরনযে এিং 
ফুযলর সতাডার পাযন। মুযখ এিটা িথাও িযলনকন। তারপর সহোঁট হয়ে ঘ্রাণ কনয়েকেযলন 
ফুযলর। টাটিা ফুল। সর্ন এখুকন তুযল আনা হয়েযে িাোন সথযি। 
  
স য়েকেযলন সফাদাকরনযের কদযি–িী িযর িরযলন িলুন সতা? 
  
সোোঁযফ টান সমযর িযলকেল সফাদাকরনযে, সসইটাই জানযত এযসকে। র্া সদখযলন তা কি 
কমর্যাল, না িাকিনীকিদো? হুিুম কদয়ে অঘটন ঘটাযত পাকর–সদখযতই সপযলন। িী মযন 
হ়ে আমাযি? প্রশ্ন সসইটাই–এযসকে জিািটা জানযত। 
  
খুিই অসাযারণ িাণ্ড। 
  
অথ  সদখুন, এই সসকদনও এ ক্ষমতা আমার কেল না। ইযে িরযলই অসম্ভিযি সম্ভি 
িরযত পারতাম না। েত হপ্তা়ে কেলাম সাযারণ মানুষ–এখন হলাম অসাযারণ। আ মিা 
ক্ষমতাটা এযস সেযে সভতযর। সিাথাও এিটা সোলমাল ঘযটযে, ইোেকিটা হঠাৎ এমন 
সজারদার হয়ে উযঠযে। 
  
এ োডাও আরও কিেু িরযত পাযরন নাকি? 
  
িযলন িী! র্া খুকে তা-ই িরযত পাকর। এিটু ভািযতই অযনিকদন আযে সদখা এিটা 
সভাজিাকজ মযন পযড কেয়েকেল সফাদাকরনযের, তজযনীোসযন হুিুম কদয়েকেল ফুযলর 
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সতাডাযি–মাে হয়ে র্াও–না, না, লাল মাে ভরকত োমলা হয়ে র্াও–িায র োমলা। িাঃ, 
এই সতা  াই! সদখযলন? 
  
আশ্চর্য! অকিশ্বাসে! আপকন… আপকন… 
  
র্া ইযে িলি, কঠি তা-ই হযি। সদখযিন?–ওযহ মাযের োমলা, পা়েরা হও সতা িাপু! 
  
পরক্ষযণই ঘরম়ে উযড সিকডয়েকেল এিটা নীল রযের পা়েরা। সোোঁত সখয়ে সখয়ে োয়ের 
ওপর আেযড পডা পাে িাকটয়ে সেযেন কম. সমকিে। সদযখ, আিার হুিুম সঝযডকেল 
সফাদাকরনযে। পা়েরা কনশ্চল হয়ে সভযসকেল েূযনে। আিার হুিুম কদযতই পা়েরা কফযর 
এযসকেল সটকিযল ফুযলর সতাডা হয়ে। পযরর হুিুযমই সদখা কেয়েকেল সিাথা়ে ফুযলর 
সতাডা–এ সর্ সসই তামাযির িয়েম–কম. সমকিযের অকতকপ্র়ে সনোর িস্তু। 
  
সেযষর কদযির কমর্যালগুযলা কনঃেযব্দ পর্যযিক্ষণ িযর কেয়েকেযলন কম. সমকিে। তামাযির 
িয়েম পুনরাকিভূযত হও়োর পর কিযাগ্রিভাযি তুযল কনয়ে পরখ িযর সফর নাকময়ে 
সরযখকেযলন সটকিযল। িাঃ। কিস্ময়োকি োডা আর সিানও েব্দ কনঃসৃত হ়েকন। 
িদনেহ্বর সথযি। সফাদাকরনযে তখন কনযিদন িযরকেল লং ড্রােন পানোলার লহ্মিাণ্ড 
সথযি আরম্ভ িযর প্রকতকট ঘটনা। তৃতী়ে কিযমর আকিভযাি পর্যন্ত শুযনই হাত িাকডয়ে কম. 
সমকিে িাযা কদয়েকেযলন উচ্ছ্বকসত িযণ্ঠ–সম্ভি! সম্ভি! র্কদও অসম্ভি। র্কদও অকিশ্বাসে! 
তিুও িলি, এসিই সম্ভি। িতিগুযলা ভজঘট িোপার অিেে সথযি র্াযে, সমসোর 
জট আরও িাডযে। সর্মন, এ ক্ষমতা সাযারণ মানুযষর মযযে এতকদন িখনও সদখা 
র্া়েকন। কমরািল ঘটাযনার ক্ষমতা পরমিারুকণি তাোঁযদরই সদন, র্াোঁরা মানুষ কহযসযি আর 
পাোঁ জযনর মযতা ন়ে। সর্মন মহম্মদ, ভারযতর সর্ােীরা, মাদাম ব্লাটকক্স, আরকেযলর 
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কিউি। িদাক ৎ এই ক্ষমতা পা়ে অসাযারণ প্রিৃকতর মানুষরাই-প্রিৃকতর সাযারণ 
কন়েযমর সভতযর সর্ আরও েূঢ় কন়েযমর অকিত্ব রয়েযে–তখনই সিাঝা র্া়ে। হোোঁ, হোোঁ 
আপকন  াকলয়ে র্ান– াকলয়ে র্ান! 
  
 াকলয়েই কেয়েকেল সফাদাকরনযে। উইঞ্চযি িোকলযফাকনয়ো পা াযরর িাকহকন িণযনা িরার 
পর কিষণ্ণ িযণ্ঠ জাকনয়েকেল, ইোর কিরুযদ্ধই ইোেকিটা প্রয়োে িযর সফলা়ে ঘযটযে। 
এই কিপকত্ত। উইঞ্চযি সুদূর িোকলযফাকনয়ো়ে অত তাডাতাকড উকডয়ে কনয়ে সফলার আযদৌ 
তার িাসনা কেল না। কিন্তু এমন ঝাোঁপাই জুযডকেল সস, সঝাোঁযির মাথা়ে িী িলযত িী 
িযল সফযলযে। আসযল, িী িলা উক ত, আর িী িলা উক ত ন়ে–এই িোপারটাই 
িারিার গুকলয়ে সফলযে সফাদাকরনযে। এই সর্মন সদখা সেল মাযের োমলার িোপাযর। 
শুযু এিখানা মাে স য়ে িসল, কিন্তু  াও়ো উক ত কেল মাযের োমলা, শুযু োমলা ন়ে, 
িায র হও়ো  াই! হুিুম কদযত-না-কদযত তা এত তাডাতাকড ফযল র্াযে সর্, হুিুম 
কফকরয়ে সনও়োরও সম়ে পাও়ো র্াযে না। উইঞ্চযি কফকরয়ে আনাও সতা এখন সম্ভি 
ন়ে। সস অিেে কফযর আসযতই  াইযে। িয়েি ঘণ্টা অন্তর তা সখ়োল হযতই 
সফাদাকরনযে ন়ো হুিুম সেযড তাযি কফকরয়ে কদযে পূিযািস্থা়ে, সস্রফ আত্মরক্ষার 
তাকেযদ। উইঞ্চ অিেে তা িুঝযতও পারযে না। হ়েযতা প্রকতিার সেযনর কটকিট িাটার 
প়েসা জযল র্াযে, কিরাট সলািসান হয়েই  যলযে। কিন্তু এ োডা আর কিেু িরারও 
সতা সনই সফাদাকরনযের। যাোঁ িযর এতটা পথ  যক্ষর কনযমযষ উযড র্াও়োর ফযল 
িাতাযসর ঘষটাকনযত হ়েযতা জামািাপড ঝলযস সেযে। িোকলযফাকনয়োর পুকলে উঞ্ছ 
আিৃকতর উইঞ্চযি কনশ্চ়ে োরযদ পুযর সরযখযে। সম্ভািনাটা মযন হযতই সফাদাকরনযে 
অিেে এিপ্রস্থ জামািাপযডর অিযার কদয়ে কদয়েযে। কিন্তু সমসো হযে ইোেকিটাযি 
কঠিমযতা প্রয়োে িরা কনয়ে। হুটপাট িথা িযল সফলা়ে এই সর্ িাইকনযদর মযতা, অথিা 
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অপরাযীযদর মযতা িাণ্ডিারখানা ঘকটয়ে সফলযে সফাদাকরনযে, এর জযনে মরযম মযর 
রয়েযে সস। 
  
শুনযত শুনযত ভ়ে সভযে কেয়েকেল কম. সমকিযের। অযনিটা যাতস্থ হয়ে উযঠকেযলন। 
সফাদাকরনযেযি সান্ত্বনা এিং আশ্বাস কদয়ে িযলকেযলন, আশ্চর্য এই েকিযি িাকিনীকিদো 
িলা র্া়ে না সিানওমযতই, অপরাযযর েন্ধও সনই এর মযযে। খাোঁকট কমরািল িলযত র্া 
সিাঝা়ে, এ হল তা-ই। 
  
প্রেকি শুযনও কিষাদ িাযটকন সফাদাকরনযের। উইঞ্চযি সিানওরিম ঝঞ্ঝাট না পাকিয়ে 
কফকরয়ে আনা র্া়ে িীভাযি, এই সমসোই তুযল যযরকেল িারিার। কম. সমকিে কিন্তু 
উইঞ্চ সমসো কনয়ে তখনিার মযতা মাথা ঘামাযত  ানকন। সফাদাকরনযের মযতা অতেন্ত 
গুরুত্বপূণয মানুষটাযি কনয়ে আযে ভািনাক ন্তা িরা দরিার। আশ্চর্য এই ক্ষমতার 
কন়েকিত প্রয়োেপদ্ধকত সম্পযিয েযিষণা দরিার। ক্ষমতাটা সর্ অপকরসীম, তা সতা 
সদখাই র্াযে। অযনি অদু্ভত িাণ্ডই ঘটাযনা র্া়ে এই ক্ষমতা কদয়ে, আযে সসইগুযলাই 
সদখা র্াি। তারপযর এইভাযিই শুরু হয়ে সেল অকিশ্বাসে িার্যপরম্পরা। শুরু হল 
কেজযার কঠি সপেযনই কম. সমকিযের কনকরকিকল িযক্ষ, ১৮৯৬ কিোযব্দর ১০ নযভম্বর 
রকিিার রাযত্র। কম. সমকিে সপ্ররণা এিং উৎসাহ জুকেয়ে সেযলন এিং সফাদাকরনযে 
কমর্যাল-এর পর কমরািল ঘকটয়ে  লল। তাকরখটার কদযি পাঠি-পাকঠিার দৃকষ্ট আিষযণ 
িরা হযে কিযেষভাযি। এই িাকহকনর কিেু অংে আপকত্তির মযন হযত পাযর তাোঁযদর 
িাযে। িােযজ কিেু কিেু কিিরণ সিকরয়েকেল, পযডও থািযত পাযরন। র্াোঁরা পযডযেন, 
তাোঁযদর সিউ সিউ হঠাৎ অপ্রতোকেত ভ়েংির দুঘযটনা়ে মারাও হ়েযতা কেয়েকেযলন 
িেরখাযনি আযে। িাকহকন পডযত পডযতই সর্ সিানও সুস্থ কি ারিুকদ্ধসম্পন্ন পাঠি 
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অথিা পাকঠিা িুঝযত পারযিন, ঘটনাগুযলা দুঘযটনা হযলও অপ্রতোকেত ন়ে, অকিশ্বাসেও 
ন়ে। িাকহকনও সেষ হয়ে সেল, এমন যারণাও িযর িসযিন না দ়ো িযর। িরং িলা 
সর্যত পাযর, এই সতা সযি জযম উঠল িাকহকন। দুই অযলৌকিি ঘটনািাজ পরযমাৎসাযহ 
কনভৃত প্রযিাযষ্ঠ িযস সোডার কদযি সর্সি অযলৌকিি ঘটনাগুযলা ঘকটয়েকেল, তা 
কনতান্তই মামুকল এিং ধিক ত্রহীন, সোট সোট কমর্যািল। কথয়োসকফেযদর কমর্যাযলর 
মযতাই অকিকঞ্চত্বর, েূনে সথযি িাপ-কিে আনা অথিা িারাো সাজাযনার কজকনসপত্র 
িাকনয়ে সনও়োর মযযে কপযল- মিাযনা িোপার না থািযলও কম. সমকিযের কপযল  মযি 
কেয়েকেল প্রকতিাযরই। সফাদাকরনযে র্তিারই উইঞ্চ-ঘকটত িোপারটার সু ারু কনষ্পকত্ত 
স য়েযে, ততিারই িাযা কদয়ে কিষ়োন্তযর  যল সেযেন কম. সমকিে। িজনখাযনি এই 
যরযনর সোটখাযটা অযলৌকিি ঘটনািকল সংঘকটত িরার পর এিটা সকতেিাযরর 
গুরুত্বপূণয কিষয়ে আগ্রহ সদখা কেয়েকেল কম. সমকিযের। 
  
রাত তখন এোযরাটা। অযলৌকিি িাণ্ডিারখানার সঠলা়ে খািার িথা এিদম সখ়োল 
সনই। সখ়োল হল সপট  ুোঁইেুোঁই িরযতই। অথ  খািার র্ার আনার িথা, সসই মকহলাকটর 
কটকি সদখা র্াযে না। দাক়েত্বজ্ঞানহীনা, িাণ্ডজ্ঞানহীনা এই মকহলার ওপর সতযলযিগুযন 
জ্বযল উযঠকেযলন কম. সমকিে। িরািরই িাযজ ফাোঁকি কদয়ে অভেি। কিেুযতই িাযে 
আনযত পাযরনকন কতকন। কখযদ কমকটয়ে কদয়েকেল সফাদাকরনযে অকত সহযজই। অযলৌকিি 
ক্ষমতার িোপিতর প্রয়োযের সম্ভািনাটা মাথা়ে এযস কেয়েকেল সপট  নমন িরযতই। 
অিযার কদযতই েূনে সথযি রাজকসি খানার পর খানা এযস কেয়েকেল সটকিযল। র্ার সর্টা 
সখযত এিং পান িরযত ভাযলা লাযে–কঠি সসই সসই খাদে এিং পানী়ে হাকজর হযতই 
দুজযনই। িীরকিক্রযম সসসি আক্রমণ িযরকেল সিার আযে। তাকরয়ে তাকরয়ে রসাস্বাদন 
িরার পর আিার মেজ খুযল কেয়েকেল সফাদাকরনযের। আরও ভাযলাভাযি অযলৌকিি 
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ক্ষমতাটাযি িাযজ লাোযনার উৎিৃষ্ট এিটা মতলি এযস কেল মাথা়ে। প্রিািটা শুযন 
সতা প্রথযম হাোঁ হয়ে কেয়েকেযলন কম. সমকিযের মযতা পরযমাৎসাহী পুরুষও। এ িাণ্ড র্কদ 
সম্ভি হ়ে। তাহযল সমাজ-সংসাযরর সভাল কফকরয়ে সদও়ো র্াযি সর্!–না হও়োর িী 
আযে? কজদ যযরকেল সফাদাকরনযে, হুিুম কদয়েকেল কনযজর ইোনুর্া়েী। 
  
কিক ত্র হুিুম কনঃসযেযহ। হাউসকিপাযরর মকতেকত র্াযত এখন সথযি পালযট র্া়ে, 
ঘরিন্না়ে নজর সদ়ে, িাণ্ডজ্ঞান সর্ন কফযর আযস… ইতোকদ… ইতোকদ। হুিুযমর সফা়োরা 
ফুরাযনার আযেই অদু্ভত আও়োযজর পর আও়োজ সোনা কেয়েকেল ওপরতলা়ে। 
যডমকডয়ে। সদৌযডকেযলন কম. সমকিে। কফযর এযস স াখ িড িড িযর িযলকেযলন, 
আজি িাণ্ড! নাি িাকিয়ে ঘুযমাকেল সময়েটা। ঘুযমর মযযেই ইোেকি িাজ আরম্ভ 
িযর কদয়েযে! সতািা! সতািা! 
  
না িরার িী আযে? প্রকতিাযদর সুযর িযলকেল সফাদাকরনযে–জােরযণ-স্বপযন সিসম়ে 
িার্যির হযিই আমার ইোেকি। 
  
িোকন্ড সখয়ে ঘুমাকেল মো়ে নাি িাকিয়ে। সুিুকদ্ধ কফযর এযসযে ঘুমন্ত অিস্থাযতই। ঘুম 
সথযি উযঠই লুিাযনা এি সিাতল িোকন্ড িার িযর আেযড সভযেযে… এখন জ্বলযে। 
অনুতাযপ। সতািা! সতািা! সতািা! 
  
এিার তাহযল উইযঞ্চর িোপারটা 
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 রাখুন আপনার উইযঞ্চর িোপার! আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ িী আশ্চর্য ক্ষমতা 
সপয়েযেন আপকন! সীমাহীন সম্ভািনা… র্তই সদখকে, ততই হতভম্ব হয়ে র্াকে। শুনযিন, 
আরও িী িী িরা র্া়ে আপনাযি কদয়ে? 
  
িযলই সম্ভিপর অযলৌকিি ঘটনািকলর কফকরকি সোনাযত শুরু িযর কদয়েকেযলন কম. 
সমকিে–উইঞ্চযি ভাযলা়ে ভাযলা়ে কফকরয়ে আনার িথা়ে িানই সদনকন। শুযু মুযখ িথা 
ন়ে, হাযতনাযত িাজও আরম্ভ িযর কদয়েকেযলন তৎক্ষণাৎ–অিেেই সফাদাকরনযে সি াকরর 
সহযর্াকেতা়ে। কেযি়ে সতালা রইল সফাদাকরনযের আসল সমসো। দুই মূকতযমান অত 
রাযত সিকরয়ে পযডকেল েহরম়ে  রকিপাি কদয়ে েহযরর সভাল সফরাযনার অসম্ভি 
দাক়েত্ব কনয়ে। ঘযটকেল কিস্ম়েির পকরিতযযনর পর পকরিতযন। িনিযন েীযতর রাযত 
কনথর  াোঁযদর কনপলি  াহকনর কনয  সদখা কেয়েকেল দুই অযলৌকিি ঘটনািাজযি। হাত-
মুখ সনযড কিষম ফুকতযযত আটখানা হয়ে পকরিতযযনর েোন সঝযড র্াযেন কম. সমকিে–
েোনমাকফি অদু্ভত অদু্ভত ফরমাে কদয়ে র্াযে সফাদাকরনযে। প্রথম প্রথম হুিুম সদও়োর 
সময়ে সর্টুিু কিযা িা লজ্জা কেল–এখন তা কতযরাকহত হয়েযে। এখন সরামাঞ্চ-উল্লাযস 
মাথার  ুল খাডা হয়ে রয়েযে িলযলই  যল। এিরাযতই পালযাযমন্টাকর কিকভেযনর সি 
িটা মাতাযলর মদোসকির কনিারণ ঘকটয়েকেল এই দুজযন এিং জযল রূপান্তকরত 
িযরকেল সি িটা পানোলার কি়োর আর অোলযিাহল (এই কিষ়েকটযত প্রিল আপকত্ত 
িযরকেল অিেে সফাদাকরনযে কিন্তু তুকড সমযর সি আপকত্ত উকডয়ে কদয়েকেযলন কম. 
সমকিে)। সরলপযথর কিির উন্নকতও ঘকটয়েকেল দুই কনো র। কিনিাযরর জলাভূকম সথযি 
িার িযর কদয়েকেল সমি জল আর িাদা। ও়োন কে কহল-এর মাকটর উৎিষযসাযনও 
িযর কেল দুজযন। সসই সযে অদৃেে িযরকেল পকল্ল-পুরুযতর কেযনযজাোঁি আোঁক ল। সাউথ 
কিযজর জখম সজকট সমরামযতর মতলি কনয়ে হনহন িযর সর্যত সর্যত রুদ্ধশ্বাযস কম. 
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সমকিে র্খন িলযেন, িাল সথযি এ জা়েো স না র্াযি না–কপযল  মিাযি প্রযতেযিরই 
িৃতজ্ঞতা়ে েদেদ থািযি ক রটা িাল –কঠি তখনই ঢং-ঢং-ঢং িযর রাত কতনযট 
সিযজকেল কেজযার ঘকডযত। 
  
থমযি কেয়েকেল সফাদাকরনযে–সিযনাে! এখন সর্ িাকড না কফরযলই ন়ে। সিাল আটটা 
িাজযলই সতা শুরু হযি িাযজর রুকটন। িাকডউকল কমযসস উইমসও র্া খাণ্ডারকন— 
  
অসীম েকির িৃপা়ে কম. সমকিে তখন কমেকরর মযতাই কমকষ্ট হয়ে কেয়েকেযলন। সুকমষ্ট 
ি যন উদাত্ত িযণ্ঠ তাই িযলকেযলন, সস িী! এই সতা িকলর সযন্ধ! সযি সতা শুরু। 
দযের মেল িরা়ে িত মজা পাযেন, সসটা িলুন? িাল ঘুম সথযি উযঠ সিাই র্খন 
সদখযি। 
  
কিন্তু 
  
আ মিা সফাদাকরনযের িাহু খাময  যযরকেযলন কম. সমকিে। জ্বলজ্বল িযর উযঠকেল দুই 
 কু্ষ–তাডাতাকড িীযসর ভা়ো? িযলই আেুল তুযল মযেেেযনর  াোঁদ সদকখয়ে কনঃসরণ 
িযরকেযলন এিটাই েব্দ–সজাশু়ো! 
  
সজাশু়ো? সফাদাকরনযে সতা ভোিা োিা। মুোর উত্তরাকযিারী কহব্রু না়েি সজাশু়োর িথা 
উঠযে সিন? 
  
হোোঁ, হোোঁ, সজাশু়ো! থামান  াোঁদযি! 
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স াখ তুযল  াোঁযদর পাযন স য়েকেল সফাদাকরনযে। 
  
 উত্তাল উচ্ছ্বাযস ক্ষকণি কিরকত কদয়ে িযলকেল সেষিাযল, িাডািাকড হয়ে র্াযে না? 
  
িাডািাকড আিার িীযসর? সতযড উযঠকেযলন কম. সমকিে।  াোঁদ থাযম না কঠিই। আপকন 
থাকময়ে কদন পৃকথিীর িনিন িযর লাটুর মযতা পাি খাও়োটা। তাহযল দাোঁকডয়ে র্াযি 
সম়ে। ক্ষকত সতা িারও িরকে না। 
  
তা মে িযলনকন! সোোঁযফ তা কদযত কদযত িযলকেল সফাদাকরনযে। সোি এিটা দীঘযশ্বাস 
সফযলকেল। সিে, তাহযল স ষ্টা িযরই সদখা র্াি। 
  
িলা িাহুলে, হুিুমটা মামুকল হুিুম ন়ে। এত িড হুিুম কদযত সেযল কনযজযি আযে ধতকর 
িরা দরিার। এই মুহূযতয সফাদাকরনযের ইোেকি অিেে ফোলনা ন়ে, তাহযলও 
পৃকথিীর আিতযন িব্ধ িরযত হযল পুযরা ইোেকিটাযি িথার হুিুযমর মযযে জযডা িরা 
দরিার। তাই আটঘাট সিোঁযযই িাযজ সনযমকেল সফাদাকরনযে। সিাযটর সিাতাম এোঁযট 
কনয়ে যকরত্রীযি উযদ্দেে িযর সাযেমযতা আত্মকিশ্বাস িণ্ঠস্বযর সঢযল কদয়ে িযলকেল, ওযহ 
পৃকথিী, িন্ধ ির আিতযন। 
  
পরক্ষযণই, যাোঁ িযর শুনেপযথ কিেিাকজ সখযত সখযত কেটযি কেয়েকেল কমকনযট িজন। 
িজন মাইল েকতযিযে। সসযিযন্ড অেকণত  ক্রিতয র না িরা সযেও ক ন্তা িরার মযতা 
ক্ষমতাটা সলাপ পা়েকন সফাদাকরনযের। ক ন্তার মযতা কজকনস আর আযে? িখনও তরল 
কপয র মযতা সঘালাযট থিথযি, আিার িখনও আযলার মযতা ঝিঝযি  কিত। তাই 
এিটা সসযিযন্ডর মযযেই ক ন্তািার্য সমাপন িযর কনয়ে ইোেকির প্রিাে ঘকটয়েকেল 
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সফাদাকরনযে এইভাযি–সি িটা হাড আি অিস্থা়ে সর্ন কনরাপযদ নামযত পাকর। র্া-ই। 
ঘটুি-না সিন, আি েরীরখানাযি সদযখ-শুযন ভাযলা জা়েো়ে নাকময়ে দাও। 
  
সমাক্ষম সময়েই ইোেকি জাকহর িযরকেল সফাদাকরনযে, আর এি পলি সদকর হযলই 
জ্বযল সর্ত কনযজই। িাতাযসর মযযে কদয়ে অত সজাযর সযয়ে সেযল জামািাপড ঝলযস 
সতা র্াযিই। মুখ সথযি হুিুমটা খসযত-না-খসযতই হুডম িযর সনযম এযসকেল সমাটামুকট 
ভদ্রস্থভাযিই কটকপর আিাযর রাখা সদে-সখাোঁডা নরম মাকটর ওপর। দমাস িযর নামযলও 
স াট লাযেকন সমাযটই, হুিুমই সর্ কেল তা-ই। প্রা়ে সযে সযেই কঠি পাযেই প্র ণ্ড েযব্দ 
আেযড পযডকেল এিতাল যাতু-ইট-িাঠ-পাথর, িস্তুকপণ্ডটার সযে অসাযারণ সাদৃেে 
রয়েযে িাজার  ত্বযরর ঘকড-কমনাযরর। মাকটযত পযডই কঠিযর কেয়েকেল সফাদাকরনযের 
মাথার ওপর কদয়ে এিং সিামার মযতা সফযট কেয়ে ইট-িাঠ-পাথর হয়ে কেটযি 
কেয়েকেল। কদযি কদযি। মি এিটা পাথযরর  াোঁইয়ের ওপর সিাযেযি দডাম িযর এযস 
পডল এিটা উডন্ত সোরু এিং কনযমষমযযে কপকণ্ড পাকিয়ে সেল কিযমর মযতাই। দুমদাম 
যডাম-যাম, আও়োযজর পর আও়োযজ সফাদাকরনযের মাথা তখন িনিন িযর ঘুরযে। 
জীিযন এমন প্র ণ্ড আেযড পডার েব্দপরম্পরা সস সোযনকন, এিটা েব্দ িাযনর পরদা 
ফাটাযনার উপক্রম িরযত-না-িরযতই আিার িান-ফাটাযনা েব্দ খািলা সমযর কনযে 
সর্ন মেজখানাযিই। ভ়েংির আও়োজগুযলার সঢউ  যল র্াও়োর পযরই এল সোটখাযটা 
ভাোয ারা আেযড পডার ক্রমে কম্র়েমাণ েব্দলহকর। আোযোডা অিোহত রইল কিন্তু 
প্রল়েংির সঝাযডা হাও়ো, স্বেয-মতয জুযড তাণ্ডিনা  সনয  সিডাযে সসই মত্ত প্রভঞ্জন, 
ঝড সর্ এত সজারাযলা হ়ে, সফাদাকরনযে তা জানল সসই প্রথম। সস িী সতজ হাও়োর। 
মাথা তুযল  ারপাযে স াখ সিালাযতও পারযে না, মুভুখানা কেোঁযড উকডয়ে কনয়ে না র্া়ে। 
সিে কিেুক্ষণ এমনই ভোিা োিা অিস্থা়ে কেল সি াকর, সর্ ভাযলা িযর কনঃশ্বাস পর্যন্ত 
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কনযত পাযরকন। সিাথা়ে আযে এিং িী ঘটযে, তা স াখ সমযল সদখার প্রশ্নই ওযঠ না। 
সংকিৎ সফরার পর প্রথযমই খুকলযত হাত িুকলয়ে সদযখ কনয়েকেল, যযড মুনু্ডটা এখনও 
আযে কি না। ফরফর িযর  ুল উডযে সটর সপয়ে কনকশ্চন্ত হয়েকেল অিযেযষ, র্াি, 
মাথাটা এখনও সিহাত হ়েকন। 
  
লিয! খাকি সখযত সখযত ইষ্টনাম জপ িরা োডা ঝযডর মযযে আর সিানও িথা সফাযটকন 
মুযখ। তারপর অিেে আোঁিুপাোঁিু িরযত িরযত পােযলর মযতা িযি কেয়েকেল কনযজর 
মযন, িোপারটা িী? ঝড আর িাজ পডার আও়োযজ িান সর্ স ৌক র হয়ে সেল! অথ  
এি কমকনট আযেও িী কমকষ্টই না কেল রাতটা, ফুটফুযট  াোঁযদর আযলা! সমকিযের িথা়ে 
িান কদয়েই সতা িাকযয়ে িসলাম ফোসাদটা! উফ! হাও়োর িী সজার সর িািা! এ িী 
িযর িসলাম কনযরট োযার মযতা! এখুকন সর্ পযটাল তুলযত হযি সাংঘাকতি 
অোকক্সযিযন্ট!… 
  
সমকিেটা সেল সিাথা়ে? 
  
 তুলিালাম িাণ্ডটাই িা ঘটল সিন? 
  
ঝযড সিাট উডযে পতপত িযর স াযখর সামযন। তারই ফাোঁি কদয়ে সর্টুিু সদখা র্া়ে, 
সদযখ কনল সফাদাকরনযে। সকতেই  ারপাযে অতেন্ত অদু্ভত িাণ্ড ঘযট  যলযে। সদযখ-শুযন 
কিলিুল কিংিতযিেকিমূঢ় হয়ে সফর কনযজর মযনই িির িির িযর  যল অঘটনিাজ 
সফাদাকরনযে, আিােটা সতা সদখকে কঠি জা়েোযতই আযে–এখনও খযস পযডকন। কিন্তু 
কিিট-ভ়োনি এই ঝড সিটাযেযল সতযডফুোঁযড আসযে সিান  ুলা সথযি? ওই সতা  াোঁদ 
সদখা র্াযে মাথার ওপর। আযে সর্খাযন কেল–কঠি সসইখাযনই। কদনদুপুযরর মযতা 
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আযলারও ঘাটকত সনই। ওইটুিুই সিিল আযের মযতা–িাকি সতা সিই ওলট-পালট–োোঁ 
টা সেল সিান  ুযলা়ে? কিেুই সতা স াযখ পডযে না–কিটযিল এই ঝডখানাই িা এল 
সিান নরি সথযি? ঝড ওঠার হুিুম সতা আকম কদইকন। 
  
দুপায়ে খাডা হও়োর স ষ্টা িযরকেল সফাদাকরনযে। অত কি সসাজা? ঝযড মাথা মুকডয়ে 
পরক্ষযণই আেযড সফযলকেল মাকটযত। অেতো সোরু-োেযলর মযতা অকতিযষ্ট,  ার হাত 
পায়ে ভর কদয়ে সিানওমযত সদহ-উোন ঘকটয়েকেল সফাদাকরনযে। সিাটখানা তখনও 
পতপত িযর উডযে মাথার ওপর কদয়ে। ঘাড কফকরয়ে অযনি িা়েদা-িসরত িযর দুকট 
 ালনা িযরকেল আিােপাযন কিযুমুখী অকভমুযখ। এিং, আিার স্বেযতাকি জাগ্রত 
হয়েকেল কিমূঢ় িযণ্ঠ, সাংঘাকতি এিটা সোলমাল হয়ে সেযে সিাথাও-না-সিাথাও। িী 
সসই সোলমালটা, সসইটাই সর্ ি ুযপাডা মাথা়ে আসযে না। 
  
সর্কদযি দুয াখ র্া়ে, সদখা র্াযে সিিল প্রল়েংির প্রভঞ্জযনর দাপযট যািমান সাদা 
যুযলার িু়োো। ঝড সর্ এমন রি জল-িরা হুংিার োডযত পাযর, তা-ও কি োই জানা 
কেল? এ িী সৃকষ্টোডা সপযটর মযযে হাত-পা ঢুকিয়ে-সদও়ো স োঁ াকন! রি সর্ ঠান্ডা হয়ে 
সেল। সাদাযট যুযলার যািমান পরদার মযযে কদয়ে সদখা র্াযে শুযু পািসাট-খাও়ো 
মৃকত্তিা িূপ আর লন্ডভন্ড ধ্বংসিূপ। োে সনই, িাকড সনই, স নাজানা সিানও আিারই 
স াযখ পডযে না, কদেন্তকিিৃত শুযু যু যু লন্ডভন্ডতা, িহু দূযর কিলীন হয়েযে ঘূণযমান 
যুযলািম্ভ আর জলিযম্ভর কনয িার রি-জমাযনা কনযরট কনঃসীম তকমস্রার েভীযর। 
নারিী়ে এই দক্ষর্জ্ঞ িাণ্ডিারখানার কঠি ওপযরই অিযরাযল সফযট পডযে িজ্র, স াযখর 
স্না়ুে ঝলযস কদযে অকততীি কিদুৎ। ঝযডর সিে কিন্তু সিযডই  যলযে পলযি পলযি। 
খুি িাযেই পাটিাকঠর মযতা পটপট িযর সভযে-র্াও়ো এিটা োে  যলযে েকডয়ে 
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েকডয়ে–এিটু আযেই র্াকেল কিোল মজিুত এম মহীরুহ। তারও ওপাযে দলা-পািাযনা 
এিটা ইস্পাত-সেম কঠিযর কঠিযর উঠযে মাকট সথযি। 
  
িোপারটা অিেেই অস্বে ন়ে আপনার িাযে। সফাদাকরনযে সতা সিাযটর সিাতাম এোঁযট 
কনয়ে দরাজ েলা়ে পৃকথিীর আিতযন িন্ধ িরার হুিুম কদয়েই খালাস, ভূপৃযষ্ঠর 
তুোকততুে সঞ্চরমাণ িস্তুগুযলার অিস্থা সর্ িী হযি, অিযার সদও়োর আযে সসই 
কহযসিটা মযন মযন িযষ কনযলই সতা এই মহাপ্রল়েটা ঘটত না। িসুন্ধরা এমকনযতই 
ভীষণ সিযে পাি সখয়ে  যলযে, ভেিাযনর লাটুও িলা র্া়ে। কনরক্ষযরখা িরাির ভূপৃযষ্ঠর 
েকতযিে ঘণ্টা়ে হাজার মাইযলরও সিকে। অক্ষাংে অঞ্চযল তার অযযযযিরও সিকে। ফযল, 
সসযিযন্ড প্রা়ে নমাইল সিযে সামযনর কদযি আ মিা কঠিযর সেযেন কম. সমকিে–সসই 
সযে সোটা গ্রামটা, সফাদাকরনযে স্ব়েং এিং আেপাযের সিকিেুই। সসযিযন্ড নমাইল 
সিযে সযয়ে র্াও়ো মাযনটা িী, তা অিেেই অজানা ন়ে আপনার িাযে, িামান সথযি 
কনকক্ষপ্ত সোলারও ক্ষমতা সনই অত সজাযর েুযট র্াও়োর! আ মিা এই ভ়োিহ েকতযিে 
অজযন িযর িযসযে অঘটনিাজ মানুষ দুকট আেপাযের সিকিেু সযমত। আেযড পডযে 
িাকডঘরযদার, মানুষ, পশুপাকখ–পডযে আর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হযে! েকডয়ে সথোঁতযল কপকণ্ড 
পাকিয়ে কনযমযষ কনযমযষ ধ্বংস হয়ে র্াযে। মহাপ্রল়ে িযল এযিই। স াখ কদয়ে সদযখ 
মন কদয়ে সিাঝিারও সম়ে কদযে না। 
  
িলা িাহুলে, পকরকস্থকতটা সমাযটই মনঃপূত হ়েকন কম. সফাদাকরনযের। কমর ো ঘটাযত কেয়ে 
মহাপ্রল়ে ঘটাযনা হয়ে সেযে–এই ধ তনেটা িডই পীডাদা়েি হয়েকেল সসই মুহূযতয। রুদ্র 
প্রিৃকতর িরাল রূপ হাযড দুযবা েকজয়ে কদয়েকেল িলযলই  যল এিং দু যক্ষর কিষ হয়ে 
দাোঁকডয়েকেল তািৎ কমর্যাল িাণ্ডিারখানা। েো েো! এই র্কদ কমরািল হ়ে, তাহযল সস 
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কমরািযলর দরিারটা িী িাপ? িাযলা আলিাতরার মযতা অন্ধিাযর দৃকষ্টও আটযি 
র্াযে–মওিা িুযঝ রাকে রাকে সমঘ দেল সিোঁযয সঢযি কদয়েযে  াোঁযদর মুখ। িান আর 
সইযত পারযে না ক্রমিযযমান ঝযডর হুহুংিার। সমঘ আর ঝযড িুকি  লযে সমি 
আিাে জুযড, রযণ ভে সদও়োর পাত্র ন়ে সিউই। পাোঁি, জযলর কেযট আর যুযলা়ে 
সিযাে সঢযি র্াযে সিন সদখিার জযনে স াযখ হাত ঢািা কদয়ে সসইকদযি স াখ কফকরয়েই 
আোঁতযি উযঠকেল সফাদাকরনযে। 
  
সদযখকেল, কিোল উোঁ ু এিটা জযলর পিযত সভযে পডযত  যলযে কঠি তার মাথার 
ওপযরই! 
  
স োঁক য়ে উযঠকেল কিিট েলা়ে (র্কদও প্রািৃকতি েকিিযেযর সকম্মকলত হুংিারধ্বকনর 
তুলনা়ে তা মযন হয়েকেল কমনকমযন ভাো স্বর)–সমকিে? সিাথা়ে আপকন? 
  
জল প্রা়ে মাথার ওপর! 
  
 থাম! সথযম র্াও িলকে! 
  
 সথযম কেয়েকেল ঝুযল-পডা জলরাকে। 
  
িজ্র আর কিদুৎযি যমযি উযঠকেল সফাদাকরনযে, দাোঁডাও-না িাপু, ই়োরকিটা এিটু িন্ধ 
রাখ–ভািিার সম়েটা অন্তত দাও! 
  
সথযম কেয়েকেল িজ্রপাত এিং কিদুেঝলি। 
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 িী িরা র্া়ে এখন? লিয! িরিটা িী? সমকিে র্কদ থািত যাযরিাযে! 
  
 কঠি হো়ে, িুকদ্ধ খুযল কেয়েকেল সফাদাকরনযের–এিার ভুল হযি না। কঠি অিযারটাই 
সদও়ো র্াি। 
  
 ার হাত-পায়ে ভর কদয়ে, সঝাযডা হাও়ো়ে কপঠ কদয়ে মযন মযন ঝযডর মযতাই সভযি 
কনয়েকেল আিার সিকিেু আযের অিস্থা়ে কফকরয়ে আনার পন্থাটা। 
  
িযলকেল, সপয়েকে!…  ালাও! না-িলা পর্যন্ত আমার হুিুমমযতা সর্ন আর কিেু না ঘযট!… 
লিয! আযে সিন মাথা়ে আযসকন িুকদ্ধটা? ঝযডর সোোকন োকপয়ে ষাোঁযডর মযতা েলািাকজ 
শুরু িযরকেল সফাদাকরনযে। ভ়োিহ ওই ঝযডর আও়োজযি কি স োঁ াকন কদয়ে সটিা মারা 
র্া়ে? কনযজর িণ্ঠস্বরই শুনযত পা়েকন অঘটনিাজ মানুষটা। তা-ই িযল ভাটাও পযডকন 
েলািাকজযত–সোন সহ, সোন, আমার হুিুমগুযলা এিার িান খাডা িযর শুযন র্াও! আর 
সর্ন ভুল হ়ে না এি  ুলও। প্রথযমই িযল রাকখ, আমার িথামযতা সিকিেু ঘযট 
র্াও়োর পর, আমার এই অলকু্ষযন অযলৌকিি ঘটনা ঘটাযনার েকি সর্ন এযিিাযরই 
সলাপ পা়ে, আর পাোঁ জযনর ইোেকির মযতাই সর্ন হয়ে র্া়ে আমার ইোেকি, এিং 
এই সমি কিপজ্জনি কমর্যািল সর্ন পত্রপাঠ িন্ধ হয়ে র্া়ে। জঘনে কমর্যাল–দু যক্ষর 
িাকল। না ঘটাযলই হত–আহাম্মকি র্া হিার তা হয়ে সেযে, আর ন়ে, সঢর হয়েযে। 
আমার কিতী়ে হুিুমটা এই: কমর ো শুরু হও়োর আযে সর্খাযন সর্ভাযি কেলাম, কঠি 
সসইখাযন, সসইভাযি কফযর সর্যত  াই। শুযু আকম ন়ে–হতোডা পাকজর পা-ঝাডা ওই 
লম্ফটা উলযট র্াও়োর আযে সর্খাযন সর্ অিস্থা়ে র্া কিেু কেল–সমি কঠি সসই সসই 
জা়েো়ে সসই সসই অিস্থা়ে কফযর র্াি। কিরাট িাজ িুঝকে, কিন্তু এই সতা সেষ। মাথা়ে 
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ঢুযিযে? না, আর সিানও কমর্যািূযলর দরিার সনই। কঠি র্া কেল তা-ই হয়ে র্াি। 
সিকিেুই আযের মযতা হয়ে র্াি। লং ড্রােযন আয পাোঁইট সেলিার আযে সর্মনকট কেল– 
হুিহু সসইরিম। িাস, আর সিানও হুিুম সনই! 
  
িযল-টযল, নরম মাকটর োদা়ে দে আেুল সেোঁযথ যযর, িযষ স াখ িন্ধ িযর কেল 
সফাদাকরনযে এিং স োঁক য়ে উযঠকেল িাজখাোঁই েলা়ে,  ালাও! 
  
কনিব্ধ কনথর হয়ে কেয়েকেল কিশ্ব রা র। থমথযম ধনঃেব্দে। উোঁ  পডযলও সর্ন ওইটুিু 
আও়োজও সোনা র্াযি–এমকন িব্ধতা। স াখ-িন্ধ অিস্থাযতই সফাদাকরনযে সটর 
সপয়েকেল, দাোঁকডয়ে আযে সস দুপায়ে ভর কদয়ে খাডা অিস্থা়ে। 
  
িাযন সভযস এযসকেল উদাসীন িণ্ঠস্বর, তা র্া িযলে! 
  
 স াখ খুযলকেল সফাদাকরনযে। 
  
দাোঁকডয়ে আযে লং ড্রােন পানোলা়ে। কমর্যািল প্রসে কনয়ে তুলিালাম িথা িাটািাকট 
 লযে সটাকি কিকমযসর সযে। আিো এিটা অনুভূকত জাগ্রত রয়েযে মাথার মযযে–িী 
সর্ন  কিযত সযয়ে কেয়েযে স তনার ওপর কদয়ে। কিন্তু কিেুই মযন পডযে না। িুঝযতই 
পারযেন িোপারটা। কমর্যািূল ঘটাযনার ক্ষমতাটাই সিিল হাকরয়েযে সফাদাকরনযে–কফযর 
সপয়েযে। আর সিকিেুই। র্া কেল, তা-ই হয়ে সেযে। এ েল্প শুরু হও়োর সময়ে ওর 
মন আর সৃ্মকত সর্খাযন দাোঁকডয়ে কেল–এখনও রয়েযে সসখাযনই। িাযজই র্া কিেু িলা 
হল এইমাত্র এিং র্া কিেু িলা হযে আজ পর্যন্ত, তার কিেুকিসেয ওর জানা সনই। তার 
 াইযতও িড িথা, কমরািল কজকনসটাযত আজও ওর কিশ্বাস সনই কতলমাত্র৷ 
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তা র্া িযলে, িযল িাোঁিা সহযস স য়ে রইল সটাকি কিকমস। 
  
কজকনসটা আযে ভাযলা িযর সিাঝ, সতযডযমযড িযলকেল সফাদাকরনযে, কমর্যাল হল এমনই 
সি উদ্ভট আজগুকি িোপারসোপার, র্া কনতেননকমকত্তি প্রািৃকতি িোপারসোপাযরর কঠি 
উলযটা, ইোেকির সজাযর সর্ অঘটন ঘটাযনা  যল…। 
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