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১. রুর্নক হরফের সভাজবার্জ 
  
জোফমেনির্হোমবযফগে্কনিগ্স্ট্রোস্নস্ট্রট্িোফম্ভয্রোস্তোটো্আফে,্ভসইেোফি্পযফরোফিো্একটো্
ভেোফটো্বোনিফত্্েোকফত্ি্অধ্যোপক্নলফেিক।্নলফেিব্রক্আমোর্কোকো। 
  
কোকোমনের্ কেো্ বলফত্্ নগফয়্ উচ্ছ্বনসত্্ হফয়্ উঠফত্্ চোইফি।্ রসোয়ি,্  ূত্ত্ত্ব্ আর্
ধ্োত্য নবজ্ঞোফি্ নিত্য-িত্য ি্ গফবষেো্ কফর্ অধ্যোপক্ নলফেিফক্ ভয্ কী্ পনরমোে্ নবেযোনত্্
অজেি্ কফরনেফলি,্ আজফক্ ত্োর্ আর্ ভকোফিো্ নবেদ্ নববরে্ ভদয়োর্ প্রফয়োজি্ ভিই।্
যেিকোর্ কেো্ বলফত্্ বফসনে,্ ত্েি্কোকোমনের্ বফয়স্ পঞ্চোফের্ মফত্ো।্ নকন্তু্ এফত্ো্
বফয়স্হফল্কী্হফব,্উৎসোহ-উদ্দীপিো্ত্োর্নবন্দযমোত্র্কম্নেফলো্িো্যযবকফদর্ভচফয়। 
  
 ূত্ত্ত্ব্ পিফত্্ আমোর্  োফলো্ লোগফত্ো্ বফল্ কোকোমনে্ নিফজ্ আমোফক্ পিোফিোর্  োর্
নিফয়নেফলি।্ ত্োর্ েফল্ অল্পনদফির্ মফধ্যই্ অধ্যোপক্ নলফেিফকর্ সহকোরী্ বফল্
পনেত্মহফল্আমোর্িোম্েনিফয়্পফিনেফলো। 
  
আনম্আর্কোকোমনে্েোিো্ভসই্পযফরোফিো্বোনিটোয়্েোকফত্ো্অফিক্নদফির্পযফরোফিো্ নি্
বয নি্মোেো,্আর্কোকোমনের্ধ্মেকিযো্ভলোফবি।্ভলোফবি্অবেয্ভহোফেফল্ভেফক্পিোফেোিো্
করফত্ো,্নকন্তু্সপ্তোহ-ভেফষ্একবোর্কফর্ত্োর্বোনি্আসোটো্ভযি্নিয়ম্হফয়্নগফয়নেফলো। 
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ভসনদি্নেফলো্ভসোমবোর,্পফিফরোই্ভম।্কিো্কফর্এক্কোপ্কনে্বত্নর্কফর্বফসনে,্
এমি্সময়্ভদেফত্্ভপলোম,্কোকোমনে্হন্তদন্ত্হফয়্বোনি্নেরফলি।্হোফত্্একটো্ভমোটো্
বই।্ ভকোফিো্ নদফক্ দৃকপোত্্ িো্ কফর্ কোকোমনে্ ভসোজো্ পিোর্ ঘফর্ নগফয়্ ঢয কফলি।্
হোফত্র্ েনিটো্ এক্ ভকোফে্ েয াঁফি্ ভেফল্ নদফয়,্ টয নপটো্আেফি্ ভেফল্ নদফলি্ ভটনবফলর্
উপর।্ত্োরপর্আমোয়্েোকফত্্শুরু্কফর্নদফলি্:্অযোকফজল!্অযোকফজল! 
  
কোকোমনের্ বহ-বচ্ করোর্ স্ব োব্জোিত্য ম্ বফল্কনের্ কোপটো্ হোফত্্ নিফয়ই্ ত্োিোত্োনি্
পিোর্ঘফর্এফস্ঢয কলযম।্পিোর্ঘর্িো্বফল্ওটোফক্জোদযঘর্বলোই্উনচত্।্পৃনেবীর্
সমস্ত্েনিজ্পদোফেের্িমযিো্ভস-ঘফর্েোফক-েোফক্সোজোফি?্কোকোমনের্সংগ্রফহর্বোনত্ক্
সোরো্জোফমেনিফত্্প্রনসদ্ধ্নেফলো। 
  
ঘফর্ঢয ফকই্ ভদেফত্্ ভপলোম,্ইনজফচয়োফর্গো্এনলফয়্ নদফয়্কোকোমনে্ ভসই্ ভমোটো্বইটো্
িোচোিো্করফত্্করফত্্তৃ্নপ্তর্স্বফর্বলফেি্:্আহো,্কী্চমৎকোর্বই! 
  
কোকোমনের্ মোেোয়্ ভয্ েোনিকটো্ নেট্ নেফলো,্ এ-কেো্ অিয্ ভকউ্ িো্ জোিফলও্ আনম্
জোিত্য ম।্পনেত্ফদর্অমি্হফয়ই্েোফক।্নকন্তু্ত্বয্আনম্অবোক্হলযম্একটয ।্ভকউ্যো্
পিফত্ও্ পোফরনি,্ ভত্মনি্ দযষ্প্রোপয্ প্রোচীি্ পয াঁনে্ েোিো্ কোকোমনের্ কোফে্ অিয্ ভকোফিো্
বইফয়র্কদর্নেফলো্িো।্কোকোমনের্হোফত্র্বইটোও্নিশ্চয়ই্ভত্মনি্নকেয্হফব। 
  
আমোফক্ ভদফেই্কোকোমনে্বফল্উঠফলি্ :্কেোয়্বফল,্ ভযেোফি্ ভদনেফব্েোই,্উিোইয়ো্
ভদফেো্ ত্োই,্ পোইফল্ পোইফত্্ পোফরো্ অমূলয্ রত্ি।্ সোংঘোনত্ক্ েোাঁনট্ কেো!্ ভসই্ ইহুনদ্
বযফিোর্ভদোকোিটো্ত্ন্নত্ন্ন্কফর্েয াঁফজ্আজ্এই্রত্নটো্উদ্ধোর্কফরনে।্আহো্কী্চমৎকোর্
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বই!্আর্দযোে,্বোাঁধ্োই্ও্কী্চমৎকোর।্কত্্পযফরোফিো্হফয়্ভগফে,্নকন্তু্ত্বয্কী্মজবযত্্
আফে্এেি।্জোনিস,্ কত্্পযফরোফিো্ বইটো?্ সোত্ফেো্ বেফরর।্অেচ্ বইটোর্ ভচহোরো,!্
একদম্িত্য ফির্মফত্ো্লোগফে্িো?্এমি্বোাঁধ্োফিো্বই্ভদেফল্বফিো-বফিো্দপ্তনররো্পযেন্ত্
ে্হফয়্যোফব। 
  
নজফজ্ঞস্করলোম্:্িোম্কী্বইটোর? 
  
িোম?্ ভত্মনি্ উফেনজত্্ গলোয়্ বলফলি্ কোকোমনে্ :্ বোফরো্ েত্ফক্ টোফলেেি্ িোফম্ ভয্
পনেত্্নেফলি,্বইটো্ত্োরই্ভলেো।্িোম্নহমস্্নিফলো! 
  
জোমেোি্ত্জেমো্ভক্কফরফে? 
  
ত্জেমো!্ ত্য ই্ নক্ বলনেস্ অযোকফজল!্ এটো্ ভসই্আসল্ বই-েোাঁনট্আইসলযোফের্  োষোয়্
ভলেো।্আহো্কী্সযন্দর্ োষো,্আর্কী্সোবলীল।্নঠক্ভযি্জোমেোি্বই! 
  
েোপো্ভকমি?্হরেগুফলো্ভদেফত্্েযব্সযন্দর্ভবোধ্হয়? 
  
েোপো!্কোকোমনে্ভযি্ ূত্্ভদেফলি্ :্েোপো?্বনলস্কী্ভর্ত্য ই?্এ্হফে্পোেয নলনপটো,্
হোফত্্ভলেো্পয াঁনে–েোাঁনট্রুনিক্হরফে্ভলেো। 
  
রুনিক?্অবোক্হফয়্শুফধ্োলোম্:্ভস্আবোর্কী? 
  
ত্ফত্োক্ষফে্ োষো্সম্পফকে্কোকোমনের্বকৃ্তত্োটো্শুরু্হফয়্ ভগফে।্অসহোয়্ োফব্দোাঁনিফয়্
দোাঁনিফয়্বকৃ্তত্োটো্সমূ্পেে্শুিফত্্হফলো।্ভেষটোয়্বলফলি্:্ভসকোফল্এই্রুনিক্হরেই্
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আইসলযোফে্ চলনত্্ নেফলো।্ ভসেোিকোর্ ভলোকফদর্ মফত্,্ ভদব্ অনেি্ িোনক্ স্বয়ং্ এই্
বেেমোলো্বত্নর্কফরনেফলি।্বইটো্িোিোচোিো্করফত্-করফত্্কেোগুফলো্বলফলি্কোকোমনে।্
হঠোৎ্ বইটোর্ মধ্য্ ভেফক্ ভেোফটো্ একটো্ নববেে,্ হলফদ্ রফের্ কোগজ্ ভমফিয়্ নেটফক্
পিফলো।্ত্ক্ষয নি্কোকোমনে্উদগ্রীব্আগ্রফহ্ভসটো্ত্য ফল্নিফলি।্েযব্সোবধ্োফি্কোগজটোর্
 োজ্েযফল্ ভমফল্রোেফলি্ ভটনবফলর্উপর।্কোগজটো্লম্বোয়্পোাঁচ্ ইনঞ্চ,্ চওিোয়্ ইনঞ্চ-
নত্ফিক্হফব।্কী-সব্নহনজনবনজ্হরফে্নক্ভযি্ভলেো্কোগজটোয়।্ নকন্তু্কী্ভয্ভলেো,্
ত্োর্ভকোফিো্মোেোমযেযই্বযিফত্্পোরলোম্িো। 
  
কোকোমনে্ ত্ফত্োক্ষফে্ মহো্ উৎসোফহ্ কোগজটোর্ পোফঠোদ্ধোফর্ বযস্ত্ হফয়্ পফিফেি।্ আনম্
নিনবেকোর্ভচোফে্ভদয়োফলর্েনবগুফলো্ভদেফত্্লোগলোম।্নকন্তু্একটয ্বোফদই্শুিফত্্ভপলোম্
কোকোমনের্ গলো্ :্ রুনিক্ হরফেই্ ভত্ো্ নচরকয টটো্ ভলেো।্ নকন্তু্কী্ ভয্ ভলেো,্ ত্ো্ ভত্ো্
বযিফত্্পোরনে্ভি? 
  
দয নিয়োর্সব্ োষো্যোর্সমোি্দেফল,্ত্োর্মযফে্এমি্কেো্শুফি্অবোক্হফয়্ভগলোম।্
নকন্তু্অবোক্হওয়োর্ত্েিও্ভঢর্বোনক্নেফলো।্িমে্ত্োাঁর্ভচোফে-মযফে্উফেজিোর্এমি্
সব্ নচহ্ন্ ভজফগ্ উঠফলো্ যো্ ভদফে্ ভবোিো্ ভগফলো্ নচরকয টটোর্ ভকোফিো্ মোফিই্ উনি্ বোর্
করফত্্পোরফেি্িো।্আর,্মোফি্বোর্করফত্্িো্পোরোর্দরুি,্কোকোমনে্ভসনদিই্প্রেম্
েোবোর্বযোপোফর্অবফহলো্ভদেোফলি।্মোেেো্যেি্এফস্ভেফত্্যোওয়োর্কেো্বলফল,্ত্েি্
কোকোমনে্ েোবোফরর্ নিকয নচ্ কফরফে্ বফল্ ত্োফক্ ত্োিো্ লোগোফলি।্ গনত্ক্ সয নবফধ্র্ িয়্
ভদফে্ আনম্ অনবনেয্ েোবোফরর্ বযোপোফর্ অবফহলো্ করলোম্ িো।্ ভগোগ্রোফস্ নগফল্ এলোম্
নগফয়।্বলো্নিষ্প্রফয়োজি,্কোকোমনের্ভেটটোও্আনম্একোই্সোবোি্করলোম। 
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েোওয়ো-দোওয়ো্ ভসফর্ পিোর্ ঘফর্ নগফয়্ ভদনে,্ কোকোমনে্  য রু্ কয াঁচফক্ আপি্ মফিই্
নবিনবি্কফর্বকফেি্:্হরেগুফলো্ভয্রুনিক,্ত্োফত্্ভকোফিো্সফন্দহ্ভিই।্নকন্তু্ভকোফিো্
মোফি্ বযিফত্্পোরো্ যোফে্িো্ ভকি?্ নিশ্চয়ই্ ভগোপি্ ভকোফিো্ সফেফত্্ নচরকয টটো্ ভলেো।্
ভসই্সফেত্টো্কী্বযিফত্্পোরফলই্সব্মোফি্স্পষ্ট্হফয়্যোফব। 
  
হঠোৎ্ভচোে্ত্য ফল্আমোফক্ভদেফত্্ভপফলি্কোকোমনে।্ত্ক্ষয নি্একটো্ভচয়োর্আমোয়্আেয ল্
নদফয়্ভদনেফয়্নদফলি।্বলফলি,্ভবোস।্যো্বনল,্সব্একটো্কোগফজ্টয ফক্ভি্ভত্ো!্রুনিক্
বেেনলনপর্ভয্হরে্আমোফদর্ভয্হরফের্মোফি্ভবোিোয়,্কোগজটো্ভদফে-ভদফে্ত্ো্আনম্
বফল্যোনে।্সোবধ্োফি্নলনেস।্ভদনেস্ভযি্ য ল্িো্হয়। 
  
কোকোমনে্ বলফত্্ লোগফলি্ আর্ আনম্ নলেফত্্ লোগলোম।্ ভলেো্ ভেষ্ হফল্ ভদনে,্
অক্ষরগুনল্এমি োফব্বফসফে,্ভকোফিো্বোকযই্বত্নর্হয়্িো,্মোফি্বোর্করো্ভত্ো্দূফরর্
কেো।্ভলেোগুফলো্এরকম্: 
  
rnlls esrevel seeclde sgtssmf 
vnteief niedrke kt. samn atrate 
  
saodren emtuoel uvaect rrilsa 
  
Atsaar .nverc ieaabs ccdrmi 
  
eevtVI frAurV dt,iac Oseibo 
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Kediil 
  
ভলেো্ ভেষ্ হফল্ কোকোমনে্ কোগজটো্ নিফয়্ অফিকক্ষে্ ধ্ফর্ পিবোর্ ভচষ্টো্ করফলি।্
নিফজর্মফিই্ নবিনবি্কফর্বলফত্্লোগফলি্ :্কী্মোফি্এর?্মফি্হফে্এ্ ভকোফিো্
সোফেনত্ক্নচরকয ট,্নিপফটোগ্রোে।্অক্ষরগুফলো্যনদ্ভকোফিোমফত্্নঠক্কফর্সোজোফিো্যোয়,্
ত্োহফলই্নকনস্তমোত্।্নকন্তু… 
  
কোকোমনে্বইটো্আর্কোগজটো্নমনলফয়্ভদেফত্্লোগফলি।্অফিকক্ষে্ধ্ফর্কী্ভযি্লক্ষয্
করফলি্উনি।্ত্োরপর্বলফলি্:্হুাঁ,্যো্ভ ফবনে্ত্োই।্নচরকয ট্আর্পয াঁনে্ভয্দযই্হোফত্র্
ভলেো,্ত্ো্স্পষ্ট্ ভবোিো্ যোফে।্ নচরকয টটো।্ বইটোর্ ভঢর্ ভঢর্পফরর্ ভলেো।্ নচরকয টটোর্
প্রেম্হরে্হফলো্ইংনরনজ্ভজোিো্িোম-টোফলেেফমর্বইফয়্এমি্ভকোফিো্হরেই্ভিই।্এই্
হরেটো্প্রেম্বযবহোর্করো্ হয়্ ভচোদ্দ্েত্ফক-ত্োর্মোফি্ নচরকয টটো্ঐ্পয াঁনেটোর্অন্তত্্
দযফেো্ বের্পফর্ ভলেো্ হফয়ফে।্একটয ্ ভেফম্আবোর্বলফলি্কোকোমনে্ :্আমোর্মফি্
হয়,্যোর্কোফে্এই্পয াঁনেটো্নেফলো,্এই্রহসযময়্নচরকয টটো্ত্োরই্ভলেো।্নকন্তু্ভক্ভসই্
বযনক্ত?্কোর্কোফে্নেফলো্পয াঁনেটো?্পোত্ো্ওল্টোফত্-ওল্টোফত্্কোকোমনে্জোিোফলি্:্িো,্ত্োর্
িোম্ভত্ো্পোওয়ো্যোফে্িো! 
  
বইটোর্ প্রেম্ পোত্ো্ ভেফক্ ভেষ্ পোত্ো্ পযেন্ত্ ত্ন্ন-ত্ন্ন্ কফর্ ভদেফলি্ কোকোমনে,্ যনদ্
কোরও্িোম্পোওয়ো্যোয়।্ নকন্তু্কোরও্িোম্পোওয়ো্ ভগফলো্িো।্এত্্সহফজ্হোল্ ভেফি্
ভদবোর্ভলোক্নেফলি্িো্কোকোমনে!্আত্স্কোচ্নদফয়্বইটোর্পোত্োগুফলো্পরীক্ষো্করফত্্
লোগফলি।্প্রেম্পোত্োয়্এক্ ভকোফে্অস্পষ্ট্একটয ্কোনলর্ দোগ্ ভদেো্ ভগফলো।্অফিক্
পরীক্ষোর্ পর্ ভবোিো্ ভগফলো্ কোনলর্ দোগটো্ কত্কগুফলো্ আবেো-হফয়-যোওয়ো্ অক্ষফরর্
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সমনষ্ট।্ োফলো্কফর্ভসই্অক্ষরগুফলো্ভদেফত্-ভদেফত্্ভসোল্লোফস্ভচাঁনচফয়্উঠফলি্কোকোমনে্
:্আফর,্এ্ ভয্আর্ন্্্সোক্ষযউজফমর্িোম!্উনি্ ভত্ো্আইসলযোফের্মস্ত্বি্ ববজ্ঞোনিক!্
রসোয়ফি্ আজও্ ত্োর্ জয নি্ পোওয়ো্ যোয়নি।্ ভেোিো্ যোয়,্ উনি্ অযোলফকনমর্ গফবষেোয়্
সোেলয্লো ্কফরনেফলি।্ ভবোধ্্হয়,্সোক্িযযউজম্ ভকোফিো্িত্য ি্ নজনিে্আনবষ্কোর্কফর্
সফেফত্র্সোহোফযয্নচরকয টটোয়্নলফে্ভগফেি।্নকন্তু্কী্নত্নি্নলফে্ভগফেি?্কী? 
  
নকন্তু্ কোকোমনে,্ সোক্িযযউজম্ যনদ্ িত্য ি্ নকেয্ আনবষ্কোর্ কফরই্ েোফকি,্ ত্ফব্ এমি্
রহসযময়্সফেত্্বযবহোর্কফরফেি্ভকি? 
  
নিশ্চয়ই্ভকোফিো্কোরে্নেল।্কোকোমনে্জোিোফলি্:্গযোনলনলফয়ো্যেি্িত্য ি্গ্রহ্আনবষ্কোর্
কফরনেফলি,্ত্েি্এমনি োফবই্সফেত্নলনপফত্্সমস্ত্ত্েয্লযনকফয়্ ভরফে্ নগফয়নেফলি।্
নকন্তু্এই্সফেফত্র্মোফি্আমোফক্ভবর্করফত্ই্হফব।্যত্ক্ষে্িো্এর্অেে্বোর্করফত্্
পোরনে,্ত্ত্ক্ষে্সব্কোজ্বি।্বযিনল্অযোকফজল,্এেি্আমোফদর্একমোত্র্কোজ্হফলো্
এই্নবদঘযফট্হরেগুফলোর্মধ্য্ভেফক্মোফি্ভবর্করো। 
  
 োফলো্ ভেফলর্মফত্ো্ঘোি্ ভিফি্সোয়্ নদফত্্ নদফত্্ োবলোম,্কোকোমনে্যেি্পযফরোদস্তুর্
ভেফপ্ভগফেি,্ত্েি্আর্ভরহোই্ভিই,্আহোর্নিদ্রো্সব্এফকবোফর্বোনত্ল। 
  
কোকোমনে্নকন্তু্একটোিো্বফলই্চফলফেি্:্কোজটো্অবনেয্ভমোফটই্কনঠি্িয়,্এফকবোফর্
জফলর্ মফত্ো্ ভসোজো।্ নচরকয টটোর্ মফধ্য্ একফেো্ বনত্রেটো্ অক্ষর্ আফে,্ ত্োর্ মফধ্য্
সোত্োেরটো্হফলো্বযঞ্জিবেে,্আর্বোনকগুনল্স্বরবেে।্সোউজম্অফিক্ োষো্জোিফত্ি্মস্ত্
বি্পনেত্্নেফলি্ভত্ো।্সযত্রোং্নচরকয টটো্নত্নি্মোতৃ্ োষোয়্িো্নলফে্লোনত্ফিই্নলফেফেি্
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বফল্ মফি্ হফে,্ ভকমি।্ ভসকোফল্ লোনত্ই্ নেফলো্ পনেত্ফদর্  োষো।্ নকন্তু্ ভগোলফমফল্
বযোপোর্হফলো,্হরেগুফলো্ওলট-পোলট্কফর্সোজোফিো্হফয়ফে।্কী্ োফব্সোজোফিো্হফয়ফে,্
ত্োর্ধ্রিটো্বযিফত্্িো্পোরফলই্সব্মোনট।্ নঠক্কী্কফর্ ভয্সোজোফিো্হফয়ফে…্ য রু্
কয াঁচফত্্ভগফল্কোকোমনের।্আেো,্এমিও্ভত্ো্হফত্্পোফর,্সোউজম্লোইিগুফলো্ভসোজো্িো্
নলফে্উপর্ভেফক্নিফচর্নদফক্নলফে 
  
ভগফেি।্এই্ধ্রফিও্ভত্ো্অফিফক্সফেত্নলনপ্নলফে্েোফক। 
  
সোয়্নদফয়্বললোম্:্ত্ো্নলফে্েোফক্ববনক। 
  
ত্োহফল্এবোর্চটপট্ভদেো্যোক্সোিযউজম্কী্নলফেফেি।্এই্বফল্গ ীর্মফিোফযোগর্
সফে্ নচরকয টটো্ পিফত্্ লোগফলি্ কোকোমনে।্ অফিকক্ষে্  োবিো-নচন্তোর্ পর্ হরেগুফলো্
এই োফব্সোজোফলি্:্messvnka্senrA্ice্fdok,্seg্nitt্amvrtn. 
  
িো,্ নকেযই্ হফলো্ িো।্ উফেনজত্্ স্বফর্ বলফলি্ কোকোমনে্ :্ এই্ ধ্রফি্ নলেফলও্ ভত্ো্
ভকোফিো্মোফি্হয়্িো।্এই্বফল্ভচাঁনচফয়্উফঠ্একলোফে্ঘর্ভেফক্ভবনরফয়্হুিমযি্কফর্
নিফচ্ভিফচ্ভসোজো্রোস্তোয়্নগফয়্হোনজর্হফলি্কোকোমনে,্ভযি্নবদয যৎফবফগ্পোহোফির্চয ফিো্
ভেফক্একটো্বফিো্পোের্নিফচ্গনিফয়্পিফলো।্আর,্ত্োই্ভদফে্আনম্ভত্োত্্এফকবোফর্
হত্ ম্ব। 
  
কোকোমনেফক্হঠোৎ্এমনি্উফেনজত্ োফব্ভবনরফয়্ভযফত্্ভদফে্মোেোও্অবোক্হফয়্আমোয়্
এফস্নজফগস্করফল্:্উনি্ভয্ভবনরফয়্ভগফলি্বোওয়ো-দোওয়ো্িো্কফর? 
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েোওয়ো-দোওয়ো্ভবোহ্আজ্আর্কোকোমনের্বরোফত্্ভিই। 
  
মোেেোও্আশ্চযে্হফলো্:্ত্োর্মোফি?্রোনেফরও্নক্েোফবি্িো্িোনক? 
  
েোফবি্ বফল্ ভত্ো্ মফি্ হফে্িো।্এই্ বফল্আনম্ ভচয়োফর্ ভহলোি্ নদফয়্ বফস্আকোে-
পোত্োল্কত্্নক্ োবফত্্লোগলোম। 
  
কোকোমনের্ স্ব োব্ ত্ত্্  োফলো্ কফরই্ জোিো্ নেফলো।্ ঐ্ ভহাঁয়োনলর্ ভকোফিো্ সমোধ্োি্ িো্
হওয়ো্অবনধ্্অিয্ভকোি্নদফকই্দৃকপোত্্করফবি্িো্আর।্ত্োর্মোফি,্ওর্সফে্সফে্
আমোফদরও্আহোর-নিদ্রো্সব্সমোপ্ত। 
  
হঠোৎ্ মফি্ হফলো,্ নচরকয টটো্ একবোর্ ভিফি-ভচফি্ ভদেফল্ ভকমি্ হয়?্ বদবোৎ্ ভকোফিো্
হোদেও্ভত্ো্নমফল্ভযফত্্পোফর।্কোগজটো্ভটনবল্ভেফক্ত্য ফল্নিলোম।্িো,্ভকোফিো্মোফিই্
হয়্িো্এর!্মফি-মফি্িোিোি োফব্সোজোলোম্অক্ষরগুফলো।্নকন্তু,্বৃেোও্ভহাঁয়োনলর্সমোধ্োি্
করো্ মোিযফষর্ সোধ্য্ িয়।্ কোকোমনে্ ভয োফব্ অক্ষরগুফলো্ সোনজফয়নেফলি,্ ত্োর্ এক্
জোয়গোয়্পোওয়ো্ ভগল্ ইংফরনজ্ icc,্আফরক্জোয়গোয়্পোওয়ো্ ভগফলো্ ইংফরনজ্ Sir।্এ্
েোিো্কত্কগুফলো্লোনত্ি্েব্দও্ভদেো্ভগফলো-rota,্mutalsile,্ira,্nec,্atra,্luco।্
একটো্ নহব্রু্ েব্দও্ পোওয়ো্ ভগফলো–talsiled।্ আফর,-নত্ি-চোরফট্ েরোনস্ কেোও্ ত্ত্্
রফয়ফে্ভদেনে,–mer,্are, mire! 
  
মোেোটো্আফরো্ঘযনলফয়্ ভগফলো।্ইংফরনজ,্লোনত্ি,্ নহব্রু,্েরোনে—চোরচোরফট্ োষো!্বোব্বো!্
এর্ মোফি্ ভবর্ করো্ আমোর্ কমে্ িো।্ বরে,্ মেোয়,্ রোগ,্ নিষ্ঠয র,্ পনবত্র,্ অরেয,্
পনরবত্েিেীল,্ মো,্ ধ্িযক,্ সমযদ্র—এসব্ েফব্দর্ মোফি্ হয়্ ভকোফিো?্ বরে্ আর্ সমযদ্র্
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কেোনট্ অবেয্ আইসলযোফের্ ভকোফিো্ ভলোফকর্ ভলেোয়্ ভবে্ মোিোিসই।্ নকন্তু্ বোনক্
কেোগুফলোর্মোফি্কী? 
  
 োবফত্্  োবফত্্ craterem,্ terrestre-এমনি্ আফরো্ কফয়কটো্ লোনত্ি্ কেো্ ভচোফে্
পিফলো।…্আফর,্এেি্ভত্ো্ ভবে্মোফি্ভবোিো্যোফে।্ভেষ্লোইফির্ভেষ্হরফে্শুরু্
কফর্ েোি্ ভেফক্ বোাঁফয়্ পিফত্ই্ সব্ মোফি্ স্পষ্ট্ ভবোিো্ ভগফলো।্ আর,্ ভযই্ বযিফত্্
পোরলোম,্অমনি্উফেজিোয়্ ফর্ভগফলো্মি।্কী্সবেিোে!্এ্কী্ভলেো্নচরকয ফট!্একেো্
জোিফল্ কোকোমনেফক্ আর্ ভকোফিোমফত্ই্ ঘফর্ আটফক্ রোেো্ যোফব্ িো।্ ত্ক্ষয নি্ েযফট্
ভবরুফবি্উনি!্অসম্ভব।্নকেযফত্ই্একেো্ওাঁফক্জোিোফল্চলফব্িো। 
  
ত্ক্ষয নি্মফি্হফলো,্এই্ নচরকয টটো্আমোর্িষ্ট্কফর্ ভেলো্উনচত্,্িইফল্একবোর্যনদ্
কোকোমনে্বযিফত্্পোফরি্কী্ভলেো্আফে্এফত্,্ত্োহফল্আর্ভরহোই্ভিই। 
  
নচরকয টটো্ত্য ফল্ নিফয়্চয নল্লফত্্ভেলফত্্যোনে,্এমি্সমফয়্কোকোমনে্িফির্মফত্ো্ঘফর্
এফস্ঢয কফলি।্ত্োফক্ ভদফেই্সোত্-ত্োিোত্োনি্কোগজটো্ ভটনবফলর্উপর্ ভরফে্ নদলোম।্
কোকোমনের্ভচহোরো্ভদফে্ভবোিো্ভগফলো,্বোইফর্নগফয়ও্নত্নি্মযহূফত্ের্জিয্স্বনস্ত্পোিনি–
নচরকয টটো্ত্োফক্ ূফত্র্মফত্ো্ত্োিো্কফর্নেফরফে। 
  
ভচয়োফর্বফস্কোকোমনে্কোগজ-কলম্ নিফয়্ নক্সব্ নলেফত্্লোগফলি।্একবোর্ ভলফেি,্
ত্োর্পফরই্ত্ো্ঘযোচ্কফর্ভকফট্ভেফলি।্ওাঁর্রকম-সকম্ভদফে্আমোর্বযক্দযরুদযরু্
করফত্্লোগফলো।্এই্বযনি্পোফঠোদ্ধোর্কফর্ভেফলি্ভলেোটোর। 
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নকন্তু্ িো,্ ভস্ আেো্ করোটো্ রীনত্মফত্ো্ বোত্য লত্ো।্ নচরকয ফটর্ একফেো্ বনত্রেটো্ অক্ষর্
অসংেয োফব্সোজোফিো্যোয়।্কত্ োফব্আর্সোজোফবি্কোকোমনে!্আসল্সফেত্টো্িো্বোর্
করফত্্পোরফল্নচরকোল্এই্ভগোফলোকধ্োাঁধ্োয়্পে্হোত্ফি্ভবিোফত্্হফব।্নকন্তু্ত্বয্আমোর্
 য়্করফত্্লোগফলো।্যনদ্নচরকয টটোর্অেে্করফত্্পোফরি্উনি। 
  
অফিকক্ষে্ ভকফট্ ভগফলো।্ সফি্ হফলো,্ রোত্্ হফলো,্ রোত্্ গ ীর্ হফলো,্ পেঘোফটর্
ভসোরফগোল্ভেফম্ভগফলো,্ নকন্তু্ত্বয্হুাঁে্নেরফলো্িো্কোকোমনের।্একমফি্উনি্অক্ষফরর্
পর্অক্ষর্সোনজফয়্চফলফেি। 
  
মোেেো্একবোর্দরজো্নদফয়্উনক্নদফয়্বফলনেল,্েোবোর্বত্নর।্নকন্তু্ভকোফিো্সোিো-েব্দ্িো্
ভপফয়্ভস্আফস্ত-আফস্ত্চফল্ভগল।্আনম্নিরুপোয় োফব্বফস্রইলোম।্ত্োরপর্কেি্ভয্
ভচয়োফরর্উপফরই্ঘযনমফয়্পিলোম,্ত্ো্জোনি্িো। 
  
ভ োরফবলো্যেি্ভচোফে-মযফে্এফস্ভবোদ্পিফলো,্ত্েি্ঘযম্ োেফলো্আমোর।্বিমি্কফর্
উফঠ্ বসলোম্ আনম।্ ত্োনকফয়্ ভদনে,্ ত্েি্ কোকোমনে্ ঘোি্ গুাঁফজ্ হরফের্ পর্ হরে্
সোনজফয়্ চফলফেি।্ ভচোেদযফটো্ রোেো্ টকটফক,্ মযে্ শুনকফয়্ ভগফে,্ আলযেোলয্ চয ল্ এফস্
পফিফে্ভচোফে-মযফে,্সোরো্েরীফর্রোত্-জোগোর্ক্লোনন্ত।্রোত্টো্ ভয্ওর্এই োফব্কোটফব,্
ত্ো্আনম্জোিত্োম।্নকন্তু্কী্করফত্্পোনর্আনম?্যনদ্ওফক্সব্েযফল্বনল,্ত্োহফল্উনি্
ভত্ো্ সফে্সফে্ রওিো্ হফবি্ মৃত্য যর্ পফে।্অেচ্এমি্ ীষে্ মোিনসক্শ্রফমও্একটো্
নকেয্ নবপদ-আপদ্ঘফট্যোওয়ো্ নবনচত্র্িয়।্কী্করফবো্ নঠক্করফত্্িো্ ভপফর্ চয পচোপ্
বফস্রইলোম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

13 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

ভেষ্ পযেন্ত্ কোকোমনের্ রকম-সকম্ ভদফে্ সব্ নকেয্ েযফল্ বলো্ উনচত্্ বফলই্ নঠক্
করলোম।্আফস্ত-আফস্ত্ নজফগস্করলোম,্ সোক্ষযউজফমর্ নচরকয টটোর্ ভকোফিো।্ মোফি্ ভবর্
করফত্্ভপফরফে্কোকোমনে? 
  
সচমফক্আমোর্নদফক্নেফর্ত্োকোফলি্উনি,্আকয ল্হফয়্আমোর্হোত্্ধ্রফলি।্ভদেফত্্
ভপলোম্ওাঁর্হোত্দয নট্েরের্কফর্কোাঁপফে।্এবোর্আর্চয প্কফর্েোকফত্্পোরলোম্িো।্
বললোম,্আনম্নকন্তু্এর্মোফি্েয াঁফজ্ভপফয়নে।্কোকোমনে। 
  
কোকোমনে্ভচাঁনচফয়্উঠফলি্একবোফর্:্ভপফরনেস?্মোফি্করফত্্ভপফরনেল।্ত্য ই! 
  
সফেত্টো্জোনিফয়্নদলোম্:্যনদ্ভেষ্হরে্ভেফক্পিফত্্েোফক,্ত্োহফল্ত্য নমও্এর্মোফি্
বযিফত্্পোরফব্কোকোমনে। 
  
আমোর্কেো্ভেষ্হবোর্আফগই্উল্লোফস্ভচাঁনচফয়্উঠফলি্কোকোমনে।্মযহূফত্ের্মফধ্য্বদফল্
ভগল্ওাঁর্ভচহোরো।্নচরকয টটো্হোফত্্ত্য ফল্নিফয়্এক্নিশ্বোফস্উনি্পফি্ভগফলি্: 
  
In Sneffels joculis craterem quem delibat. 
Umbra Scartaris julii intra calendas descende, 
Audax viator, et terrestre centrum attinges 
Quod feci, Arne Sakunussemm. 
  
কেোগুফলো্লোনত্ি।্ত্োর্মোফি্এই্দোাঁিোয়্: 
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ভহ্ নি েীক্ ভ্রোমনেক।্ জযলোই্ মোফসর্ ভগোিোর্ নদফক্ যেি্ স্কোটোনরস্ পবেত্চয ফিোর্ েোয়ো্
পিফব্ভেফেল্অনিনগনরর্মযফের্উপর,্ত্েি্ভস-পফে্অবত্রে্করফল্ত্য নম্ভপৌঁেফত্্
পোরফব্পৃনেবীর্অন্তঃপযফর।্আনম্ভস-পফে্নগফয়নেলোম।–আর্ন্্সোক্িযযউজম। 
  
ভেোফটো্ভেফলর্মফত্ো্উল্লোফস্কোকোমনে্রীনত্মত্্িৃত্যকলোয়্বযস্ত্হফয়্পিফলি।্ত্োরপর্
হঠোৎ্কী্ভযি্মফি্পিফত্ই্ধ্প্কফর্ভচয়োফর্বফস্পফি্নিফস্তজ্গলোয়্শুফধ্োফলি,্কটো্
বোজফলো? 
  
দযফটো। 
  
ত্োই্ভত্ো্বনল,্নেফদয়্িোনি- য নি্হজম্হফয়্ভযফত্্চোইফে্ভকি?্ঈে।্কফত্ো্ভবলো্হফয়্
ভগফে্ ভদফেনেস!্ চল,্ চল্ নেগনগর্ ভেফত্্ চল।্ ত্োরপর্ অফিক্ কোজ।্ মোল-পের্
গুফেোফত্্হফব্ভত্ো। 
  
ভস্কী?্ত্োর্মোফি? 
  
শুধ্য্আমোর্বোক্সই্িো,্ভসইসফে্ভত্োর্বোক্সও্গুনেফয়্নিফত্্হফব।্এই্বফল্েোবোর-ঘফরর্
নদফক্পো্বোিোফলি্কোকোমনে। 
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২. ববজ্ঞার্নফকর সেয়াল 
  
বযকটো্ভকাঁফপ্উঠফলো।্ভয্ য়্করনেলোম,্ভেষ্পযেন্ত্ত্ো-ই্হফলো। 
  
ত্েি্অবেয্ নমনেনমনে্ ভবনে্মোেো্ঘোমোলোম্িো।্কোকোমনে্ ভত্ো্এফকবোফর্পোগল্িি।্
 োল-মন্দ্বযিবোর্েনক্ত্নিশ্চয়ই্ত্োাঁর্আফে।্পৃনেবীর্অন্তঃপযফর্ঘযফর্ভবিোফিো্নক্আর্
সম্ভব?্ত্োই্ত্েিকোর্মফত্ো্সব্ োবিো-নচন্তো্ভিফি্ভেফল্েোবোর্ঘফর্ঢয কলোম। 
  
ঢয ফক্ ভদনে,্ কোকোমনে্ পবেত্প্রমোে্ েোবোর্ নিফয়্ বফসফেি।্ কোলফক্ সোরোনদফি্ েোওয়ো-
দোওয়ো্হয়নি,্ত্োই্আজ্ত্োর্ভেোধ্্ত্য লফেি। 
  
েোওয়ো-দোওয়ো্ চয ফক্ ভগফল্কোকোমনে্আমোফক্আবোর্পিোর-ঘফর্ ভেফক্ নিফয়্ ভগফলি।্
ভচয়োফর্আফয়স্কফর্গো্এনলফয়্নদফয়্কোকোমনে্বলফলি,্অযোকফজল,্ত্য ই্ভয্আমোর্কী্
উপকোর্ কফরনেল্ত্ো্ বফল্ ভবোিোফত্্ পোরফবো্ িো।্ নকন্তু্ সোবধ্োি,্ এ-কেো্ ভযি্ কোক-
পক্ষীও্ভটর্িো্পোয়।্একবোর্যনদ্ভকউ্এ্কেো্জোিফত্্পোফর,্অমনি্ভসফেফল্যোওয়োর্
জিয্ত্োিোহুফিো্ভলফগ্যোফব। 
  
আনম্বোধ্ো্ নদফয়্বললোম,্আেো্কোকোমনে,্ত্য নম্ নক্মফি্কফরো্ভলোফক্এ-কেো্নবশ্বোস্
করফব? 
  
সকফলর্কেো্বলফত্্পোনরফি।্নকন্তু্ভকোফিো্নবজ্ঞোিী্এ-কেো্জোিফত্্পোরফল্ত্েযনি্ভয্
আইসলযোফে্েযটফবি,্ত্োফত্্ভকোফিো্সফন্দহ্ভিই! 
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আমোর্ নকন্তু্ নবশ্বোস্হফে্িো।্ নচরকয ফটর্কেোগুফলো্ ভয্সনত্য,্ত্োর্ ভত্ো্ ভকোফিো্প্রমোে্
ভিই? 
  
কোকোমনে্আমোর্কেো্ শুফি্ ভত্ো্ ভরফগই্অনির!্ত্য ই্ বলফত্্ চোস্সযোক্িয যউজম্ নমফেয্
কেো্নলফে্ভগফেি?্ত্ো,্ভত্োমোর্মফত্ো্গফবট্এ-কেো্বলফব্িো্ভত্ো্ভক্বলফব?্ভসনদি্
নপটোমেোফির্কোে্ভেফক্ভয্মযোপেোিো্ভপফয়নে,্নিফয়্আয়্ভসটো।্ভত্োফক্সবনকেয্ভদনেফয়্
নদনে। 
  
মযোপটো্ ভটনবফলর্ উপর্ নবনেফয়্ কোকোমনে্ বফল্ চলফলি,্ এটো্ হফলো্ আইসলযোফের্
সবফচফয়্ োফলো্ মযোপ,্ সমস্ত্েয াঁনটিোনট্ ভদয়ো্আফে।্এই্দযোে,্কফত্োগুফলো্আফিয়নগনর্
এেোফি।্ এফদর্ অফিকগুফলোই্ এেি্ মফর্ ভগফে।্ এবোর্ এনদফক্ দযোে,্ আইসলযোফের্
এটো্পনশ্চম্উপকূফল।্এটো্হফলো্আইসলযোফের্রোজধ্োিী্ নরজ্ নকয়োন ।্এই্উপকূফল্
অগুনন্ত্ পবেত্ময়্ ঘোাঁনট্ আফে।্ এইফট্ হফলো্ পয়ষনি্ নেনগ্র্ অক্ষোংে।্ আর্ এটো্ হফলো্
একটো্ভেোফটো্উপদ্বীপ।্এবোর্এর্বরোবর্উপফর্ত্োনকফয়্দযোে।্বল্নদনকি্এটো্কী? 
  
সমযফদ্রর্ভকোল্ভেফক্একটো্পোহোি্উফঠফে। 
  
এই্পোহোিটোই্হফলো্ ভেফেল।্এই্পোহোফির্চয ফি্পোাঁচ্ হোজোর্েয ট্উাঁচয ।্এই্চয ফিোর্
উপফর্যেি্স্কোটেোনরস্পবেত্চয ফিোর্েোয়ো্পিফব,্ত্েি্পোওয়ো্যোফব্ পৃনেবীর্অ যন্তফর্
যোবোর্পে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

17 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

অসম্ভব!্ভস্কী্কফর্হফব?্এই্আফিয়নগনরর্মফধ্য্হয়ফত্ো্এেি্জ্বলন্ত্আগুি,্অেোর,্
েোই,্ধ্োত্য ,্লো ো-সবনকেযই্আফে– 
  
মযফের্ কেো্ ভকফি্ নিফয়্ কোকোমনে্ বলফলি,্ পৃনেবীর্ ভবনের্  োগ্ আফিয়নগনরই্ ভত্ো্
এেি্নিফ ্ভগফে।্এইফট্ভয্যোয়নি্ত্ো্ত্য ই্কী্কফর্জোিনল?্বোফবোফেো্উনিে্সোফল্
ভেফেল্ভেষবোর্অিযযদ্গোর্কফরনেল।্এরপর্ভেফক্ভত্ো্একদম্চয প্কফর্আফে। 
  
বফলই্চলফলি্কোকোমনে্:্সোকৃউজম্ভয্কত্ত্্হুাঁনেয়োয়্হফয়্এ-কেো্নলফে্ভগফেি,্ত্ো্
ত্য ই্বযিফত্্পোনরসনি্এেফিো।্আমোফদর্যোফত্্ভকোফিো্ য ল্িো্হয়্ভসজিয্ত্োাঁর্কফত্ো্
সত্কেত্ো,্ভসটো্ত্য ই্ভেয়োল্কফরনেস?্ভেফেফলর্অফিকগুফলো্জোলোমযে।্ভয-জ্বোলোমযেটো্
নদফয়্ ঢয কফল্একবোফর্পোত্োফল্ ভপৌঁেফিো্ যোয়,্ ভসটো্ ভবোিোফিোর্জফিযই্জযলোই্ মোফসর্
কেো্ উফল্লে্কফরফেি্ উনি।্জযলোই্ মোফসর্ ভগোিোর্ নদফক্স্কোটেোনরস্ পবেত্চয ফিোর্ েোয়ো্
নঠক্ভসই্নিনদেষ্ট্মযফের্উপর্পফি।্এটো্উনি্েযব্ োফলো্কফর্লক্ষয্কফরনেফলি্বফলই্
নলফে্ভগফেি।্এর্পরও্নক্ওাঁফক্অনবশ্বোস্করো্চফল? 
  
নকন্তু্এমিও্ ভত্ো্হফত্্পোফর্ ভয্সোকউজম্ত্োর্ ভদফের্চলনত্্প্রবোদ্শুফিই্এ-কেো্
নলফে্ভগফেি?্আইসলযোফের্ভলোফকফদর্হয়ফত্ো্ধ্োরেো্নেফলো্ভয্এই্পোহোফির্মযে্নদফয়্
এফকবোফর্পৃনেবীর্মধ্যেোফি্নগফয়্ভপৌঁেফিো্যোয়।্এমি্প্রবোদ্ভত্ো্কফত্ো্ভদফেই্শুিফত্্
পোওয়ো্যোয়।্এইফটও্হয়ফত্ো্ভত্মনি্একটো্নকেয। 
  
কোকোমনে্চফট্উফঠ্বলফলি,্আর-নকেয্বলবোর্আফে্ভত্োর? 
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আফে!্ বললোম্ আনম।্ পৃনেবীর্ অ যন্তফর্ ভয্ যোওয়ো্ অসম্ভব,্ নবজ্ঞোি্ ভস-কেো্ ভজোর্
গলোয়্বফল।্ নবজ্ঞোি্বফল্ ভয,্ পৃনেবীর্ ন ত্র্অসহয্উেোপ,্ ভয-উেোফপ্ ভকোফিো্প্রোেী্
ভবাঁফচ্েোকফত্্পোফর্িো।্ পৃনেবীর্ নিফচ্প্রনত্্সের্েয ট্অন্তর্এক্ নেগ্রী্কফর্উেোপ্
বোফি।্ ভস্ নহফেফব্ পৃনেবীর্ নঠক্ মধ্যেোফির্ উেোপ্ দোাঁিোয়্ নত্ি্ লক্ষ্ হোজোর্ বনত্রে্
নেনগ্রর্কোেোকোনে।্ভসেোিটো্গযোফস্ রো। 
  
ত্োহফল্ভত্োর্প্রধ্োি্আপনে্হফলো্সোঙ্ঘোনত্ক্উেোপ,্ত্োই্িো? 
  
ভজোর্ গলোয়্ বললোম,্ নিশ্চয়ই!্ নবজ্ঞোি্ এ-কেোও্ বফল্ ভয,্ পৃনেবীর্ নত্রে্ মোইল্ নিচয ্
পযেন্ত্মোনট,্বোনল্বো্কোদো।্ত্োরপফরই্জ্বলন্ত্ত্রল্পদোেে। 
  
কোকোমনে্ রোগ্ কফর্ বফল্ উঠফলি,্আফমোক্ নক্আর্ কেোয়্ বফল–অল্পনবদযো্  য়েরী!্
পৃনেবীর্ নিফচ্কী্ হফে-িো-হফে্ ভস-কেো্ ভকউই্ নিশ্চয়্কফর্ বলফত্্পোফর্ িো,্ সবই্
আন্দোফজর্ বযোপোর।্ নবজ্ঞোি্ ভত্ো্ এেফিো্ রীনত্মফত্ো্ নেশু।্ ভস্ আজ্ ভয-কেো্ বফল,্
কোলফকই্ত্োর্উফল্টো্কেো্বফল।্ত্য ই্নিশ্চয়ই্মস্ত্বফিো্ববজ্ঞোনিক্অধ্যোপক্ভপোজাঁফসর্
িোম্শুফিনেস।্উনি্নক্বফলি্নি্ভয,্যনদ্পৃনেবীর্নিফচ্নত্ি্লক্ষ্ষোট্হোজোর্বনত্রে্
নেনগ্র্উেোপ্েোকফত্ো,্ত্ফব্ঐ্ য়ের্উেোপ্ন ত্ফর্বি্কফর্রোেোর্ক্ষমত্ো্উপফরর্
এই্নত্রে্মোইল্মোনটর্ভমোটই্েোকফত্ো্িো-কফব্ভ ফে-চয ফর্গুফিো্গুফিো্হফয়্ভযত্।্আর্
শুধ্্ভপোঅাঁস্িি,্আফরো্অফিফকই্ভস-কেোয়্সোয়্নদফয়ফেি।্পৃনেবীর্ন ত্ফর্ভয্গযোস্
বো্আগুি্ ভিই,্ এ্ ভত্ো্ সবোই্ জোফি।্ হোজোর-হোজোর্ বের্আফগ্ ভয-সব্আফিয়নগনর্
অিযযদ্গোর্ করত্,্ এেি্ ত্োর্ ভবনের্  োগই্ মফর্ ভগফে।্ ত্োর্ মোফি্ নক্ এই্ িয়্ ভয,্
পৃনেবীর্অ যন্তর্িমে্ঠোেো্হফয়্আসফে!্যোক-এ্নিফয়্ভত্োর্সফে্ত্কে্কফর্ভকোফিো্
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লো ্ভিই।্চোক্ষয ষ্প্রমোে্নিফলই্সনত্নমফেয্ভবোিো্যোফব।্আঠোফরো্ভেো্পাঁনচে্সোফল্সযর্
হোনি্ভেন র্সফে্আমোর্ত্কে্ভবফধ্নেফলো্ভয,্পৃনেবীর্অ যন্তর্এেফিো্ত্রল্আফে্নক্
িো।্ভেফষ্মীমোংসো্হফলো্ভয্ত্রল্েোকফত্ই্পোফর্িো। 
  
ভকোি্যযনক্তর্উপর্নি ের্কফর্ভত্োমরো্নসদ্ধোন্ত্কফরনেফল? 
  
কোকোমনে্ভহফস্বলফলি,্এ্ভত্ো্েযব্সহজ্বযোপোর।্যো-নকেয্ত্রল,্ত্ো-ই্সমযদ্রজফলর্
মফত্ো্ চফের্আকষেফের্পোল্লোয়্পফি।্ পৃনেবীর্অ যন্তর োগ্ যনদ্ত্রল্হফত্ো্ত্োহফল্
নিশ্চয়ই্ নদফি্ দযবোর্ কফর্ ত্ো্ ভজোয়োফরর্ মফত্ো্ েয ফল-ভোঁফপ্ উঠফত্ো।্ ত্োফত্্ নিয়নমত্্
সমফয়্দয-বোর্কফর্ ূনমকম্প্হফত্ো্নদফি। 
  
আনম্ আর্ ভকোফিো্ যযনক্ত্ েয াঁফজ্ িো্ ভপফয়্ বললোম,্ নকন্তু্ পোত্োফল্ যোফব্ কী্ কফর?্ যো্
অিকোর– 
  
ভকি?্টচে্ভিই? 
  
শুকফিো্গলোয়্বললোম,্ত্োহফল্পৃনেবীর্অ যন্তফর্ভগফলও্যোওয়ো্ভযফত্্পোফর? 
  
উফেনজত্্ হফয়্কোকোমনে্ বলফলি,্ ত্োর্ মোফি?্ নিশ্চয়ই্ যোওয়ো্ যোফব।্ িইফল্এত্ক্ষে্
ধ্ফর্ভত্োফক্কী্আর্ভবোিোলোম? 
  
আনম্আর্ভকোফিো্কেো্িো্বফল্িীরফব্পিোর্ঘর্ ভেফক্ভবনরফয়্এলোম।্কোকোমনের্
কেো্শুফি্মোেোটো্ নিমনিম্করফলো।্একটয ্ ঠোেো্হোওয়োয়্ ভবনিফয়্এফল্ োফলো্লোগফব্
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বফল্মফি্হফলো।্পফে্ভবনরফয়্লক্ষযহীফির্মফত্ো্অফিকক্ষে্ঘযফর্ভবিোলোম।্নকন্তু্মফি্
হফলো্ভযি্হযোমবযগে্েহফর্একটয ও্হোওয়ো্ভিই। 
  
কোকোমনের্ কেো্ শুফি্ ভবোিো্ ভগফে্ ভয,্ পৃনেবীর্ অ যন্তফর্ িো্ নগফয়্ েোিফবি্ িো্
ভকোফিোমফত্ই।্অেচ্পোত্োফল্যোওয়ো্যোয়্বফল্আমোর্নবশ্বোস্হফত্্চোইনেফলো্িো।্যফত্োই্
যযনক্ত্ ভদেোি্ কোকোমনে,্ পৃনেবীর্ অ যন্তফর্ নিশ্চয়ই্ নদিরোত্্ আগুি্ জ্বলফে।্ মোিযফষর্
পফক্ষ্নক্আর্ভসেোফি্যোওয়ো্সম্ভব? 
  
অফিকক্ষে্পর্বোসোয়্নেফর্এফস্ভদেলোম,্ভলোফবি্ভহোফেল্ভেফক্নেফর্এফসফে্কী্
উপলফক্ষ্নদি-দযফয়ফকর্েযনট্ভপফয়ফে্বফল।্ওফক্ভদেফত্্ভপফয়্সবনকেয্েযফল্বললোম।্
ও্ েোনিকক্ষে্ চয প্ কফর্ ভেফক্ বলফল,্ এ্ ভত্ো্ েযব্ ভগৌরফবর্ কেো,্ অযোকফজল।্  য়্
নকফসর?্সম্ভব্হফল্আনমও্ভত্োমোফদর্সফে্ভযত্োম।্ইনত্হোফস্ভত্োমোফদর্িোম্ভসোিোর্
অক্ষফর্ভলেো্েোকফব।্ োবফত্ও্ভত্ো্আমোর্রীনত্মফত্ো্নহংফস্হফে। 
  
এ-কেোর্জবোফব্আর্কী্বলফত্্পোনর্আনম?্চয পচোপ্নিফজর্ঘফর্চফল্এলোম।্সোরো্
রোত্টো্ কোটফলো্ পোগফলর্ মফত্ো্ িোিোি্ এফলোফমফলো্ নচন্তোয়।্ ভ োফরর্ নদফক্ কেি্ ঘযম্
এফসনেফলো্ জোনি্ ভি,্  োেফলো্ ভলোকজফির্ ভেোরফগোফল।্ কোকোমনে্ একলোই্ ভচাঁচোফমনচ্
কফর্বোনি্মোেোয়্কফর্ত্য ফলফেি। 
  
হঠোৎ্ িফির্ মফত্ো্ আমোর্ ঘফর্ ঢয কফলি্ কোকোমনে।্ ত্েফিো্ শুফয়্ আনে্ ভদফে্ ভরফগ্
উঠফলি্ এফকবোর।্ নেগনগর,্ নেগনগর্ ওঠ!্ চটপট্ নজনিেপত্র্ গুনেফয়্ ভি।্ আমোর্
কোগজপত্রও্সব্নি্নকন্তু। 
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 যোবোচোকো্ভেফয়্নচাঁ-নচাঁ্কফর্বললোম,্সনত্যই্ত্ফব্যোব্আমরো? 
  
সনত্য্িো্ভত্ো্নক্নমফেয?্কোলই্ভত্ো্আমরো্রওিো্হফব।্ত্োিোত্োনি্ওঠ্ত্য ই-এই্বফল্
আমোফক্আফরো্হত্ ম্ব্কফর্নদফয়্কোকোমনে্ঘর্ভেফক্ভবনরফয়্ভগফলি। 
  
েোনিকক্ষে্বোফদ্সনম্বত্্নেরফল্বোরোন্দোয়্এফস্দোাঁিোলোম।্ভসেোফি্ত্েি্ ীষে্বযোপোর।্
বোক্স,্ ভপোটেমযোফটো,্ দনির্ মই,্ নগঠফদয়্ দনি,্ মেোল,্ বফিোবফিো্ নেনে-ভবোত্ল,্ কয ঠোর,্
গোইনত্-কফত্ো্কী্েিোফিো! 
  
এমি্সময়্নপেি্ভেফক্ভগ্রোফবি্আমোয়্েোক্নদফল।্বলফল,্অফত্ো্ য়্পোফে।্ভকি্
ত্য নম?্ বোবোর্ সফে্ এইমোত্র্আমোর্ আফলোচিো্ হফলো।্ যো্ বলফলি্ ত্োফত্্ বযিলোম,্ ভয্
কোফজ্ভত্োমরো্িোমে,্ত্ো্ভমোফটই্অসম্ভব্িয়।্আমোর্মি্বলফে,্ভত্োমরো্সেল্হফবই। 
  
ভগ্রোফবফির্দৃঢ়্গলো্শুফি্একটয ্ ভজোর্ভপলোম্মফি।্ওফক্সফে্ নিফয়্কোকোমনের্ঘফর্
নগফয়্ঢয কলোম।্আেো্কোকোমনে,্ভযফত্ই্যনদ্হয়,্ত্ফব্এফত্্ত্োিোহুফিো্করবোর্দরকোর্
কী?্এেিও্ভত্ো্ভঢর্সময়্হোফত্্আফে।্এেিও্ভত্ো্ভম্মোসই্ভেষ্হয়নি– 
  
আইসলযোে্ত্ত্্আর্দয নদফির্পে্িয়-বলফলি্কোকোমনে্জযফির্ভেফষর্নদফক্আমোফদর্
ভেফেফলর্উপর্উঠফত্্হফব।্ত্োরপর্জযলোই্মোফসর্ভগোিোর্নদফক্ভস্পয়লো্জযলোইও্
হফত্্পোফর,্ভদোসরোও্হফত্্পোফর–আমোফদর্ভকটোফরর্মধ্য্নদফয়্নিফচ্িোমফত্্হফব।্এ্
েোিো্এক্ষয নি্ভকোফপি– 
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ভহফগফির্জোহোফজর্আনপস্ভেফক্আইসলযোফের্নটনকট্কোটফত্্হফব।্কোরে,্মোফস্শুধ্য্
একবোর্ভকোফপিফহফগি্ভেফক্জোহোজ্েোফি্আইসলযোফের্নদফক।্এ্মোফস্ভস্ত্োনরেটো্
হফলো্বোইফে্ভম।্কোফজই্ভদে-হোফত্্ভমোফটই্সময়্ভিই্আমোফদর। 
  
বললোম,্নকন্তু্বোইফে্জযি্জোহোফজ্চিফলও্ভত্ো্চফল। 
  
িো,্চফল্িো।্কোকোমনে্ভযি্একটয ্ভরফগ্উঠফলি্:্ত্োফত্্প্রচয র্ভদনর্হফয়্যোফব।্কোরে,্
কেি্ভয্স্কোটেোনরস্পবেত্চয ফেোর্েোয়ো্ভেফেফলর্উপর্পিফব,্ত্োর্ভকোফিো্ নঠক্ভিই।্
ভসইজফিয্আমোফদর্ ভসেোফি্ নগফয়্ অফপক্ষো্ করফত্্ হফব।্ ত্োই্ ভকোফপিফহফগফি্ যফত্ো্
নেগনগর্ভপৌঁেযফিো্যোয়্ত্ত্ই্ োফলো। 
  
সযত্রোং্ সোরোনদি্ নজনিেপত্র্ ভগোেগোে্করফত্ই্কোটল।্ সফিফবলো্কোকোমনে্জোিোফলি্
ভয,্পরনদি্ভ োর্েটোয়্আমরো্রওিো্হফব। 
  
রোত্্দেটোর্সমফয়্শুফয়্পিলোম।্নকন্তু্ঘযম্নক্আর্সহফজ্আফস?্রোত্্সফত্ো্গ ীর্
হফলো,্ত্ফত্োই্ য়্করফত্্লোগফলো।্ত্োর্ভে;্কটো্দযঃস্বপ্নও্ভদেলোম।্মফি্হফলো,্ভযি্
পৃনেবীর্ অ যন্তফর্ ভিফমনে।্ নিফরট্ অিকোর।্ চলফত্-চলফত্্ এক্ সময়্ এক্
ভগোলকধ্োাঁধ্োয়্ পে্ হোনরফয়্ ভেফলনে।্ হঠোৎ্আেোি্ ভেফয়্ পফিনে্ একটো্ বফিো্ পোেফর,্
আর্সফে-সফে্সোরো্পৃনেবী্ভ ফে্পফিফে্আমোর্গোফয়র্উপর।্সফে-সফে্ঘযম্ভ ফে্
ভগফলো।্ঘনিফত্্ত্েি্পাঁচটো্বোফজ। 
  
হোত্-মযে্ ধ্যফয়্ জোমো-কোপি্ পফর্ নিফচ্ ভিফম্ ভদনে্ কোকোমনে্ প্রোত্রোফে্ বফসফেি।্
আমোফকও্ত্োিোত্োনি্প্রোত্রোে্কফর্নিফত্্বলফলি।্এেযনি্রওিো্হফত্্হফব। 

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

23 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

  
সোফি্পোাঁচটোর্সময়্একটো্গোনির্েব্দ্ভেোিো্ভগফলো্েটফকর্সোমফি।্মোলপত্র্ভত্োল।্
হফলো্গোনিফত্।্ভগ্রোফবফির্কোে্ভেফক্নবদোয়্নিফয়্আনম্আর্কোকোমনে্গোনির্ন ত্ফর্
নগফয়্বসলোম।্গোনি্ভেফি্নদফলো।্চলফত্্লোগফলো্ভেেফির্নদফক। 
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৩. আইেলযাফে 
  
ভকোফপিফহফগি্ েহরটো্ ভদেফত্্  োনর্ সযন্দর।্ রোজপ্রোসোদটো্ কী্ বফিো!্ চোরধ্োফর্ ত্োর্
পনরেো।্পনরেোর্উপফর্একটো্ভসত্য ।্ভষোফলো্েত্ফক্বত্নর্হফয়নেফলো। 
  
আমরো্ ভকোফপিফহফগফি্এফস্ ভপৌঁফেনেলোম্ ভবলো্ দেটোর্সময়।্ ভেেি।্ ভেফক্সমস্ত্
মোলপত্র্নেনিক্স্ভহোফটফল্পোনঠফয়্নদফলি্কোকোমনে।্ত্োরপর্আমোয়্নিফয়্ত্েযনি্চলফলি্
নমউনজয়োফমর্নদফক। 
  
সযন্দর্েহরটো্ ভদেফত্-ভদেফত্্চফলনে।্এক্সফচঞ্জ্আনপফসর্দোলোফির্গম্বযজটো্ চমৎকোর্
লোগনেফলো।্ মফি্ হনেফলো্ ভযি্ চোরফট্ ভসোিোনল্ ড্রোগফির্ লযোজ্ জনিফয়-জনিফয়্ বত্নর।্
কোকোমনের্ ভচোে্ নকন্তু্ ভসনদফক্পিফলো্িো।্ নকেয্ দূফর্ ভয্আকোে-ভেোাঁয়ো্ নগফঞ্জর্চয ফিো্
ভদেো্ভগফলো,্ভসনদফক্নিফয়্চলফলি্আমোফক। 
  
নগফজের্চয ফিোটো্এফত্ো্উাঁচয ্ভয,্মফি্হয়্আকোফের্ভমঘ্এফস্েয াঁফয়ফে্ওর্গো।্নগফঞ্জর্গো্
ভবফয়্একটো্ভঘোরোফিো্নসাঁনি্ভসই্উাঁচয ্চয ফিোফক্লক্ষয্কফর্আকোফে্উফঠ্ভগফে। 
  
কোকোমনে্যেি্বলফলি্ভয্এই্নসাঁনি্ভবফয়্উপফর্ওঠো্যোক,্ত্েি্সনত্যসনত্যই্আনম্
আাঁৎফক্ উঠলোম।্ নকন্তু্কোকোমনে্আমোর্ ভকোি্ কেোয়্ কোি্ নদফলি্ িো।্ বলফলি,্ উাঁচয ্
নসাঁনি্নদফয়্উঠফত্্হফব্আমোফদর।্উাঁচয ফত্্ওঠো্অফ যস্করফত্্হফব্ভত্ো! 
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ভকোফিো্ বোরে্ িো্ শুফি্ কোকোমনে্ আমোয়্ নিফয়্ নসাঁনি্ ভবফয়্ উঠফত্্ শুরু্ করফলি।্
যত্ত্ক্ষে্পযেন্ত্নসাঁনিটো্ন ত্র্নদফয়্ঘযফর-ঘযফর্উপফর্উফঠনেফলো্ত্ত্ক্ষে্ভবে্সহফজই্
ওঠো্ভগফলো।্নকন্তু্প্রোয়্ভদিফেোটো্নসাঁনি্ভ ফে্ওঠবোর্পর্ভেোলো্জোয়গোয়্এফস্হোনজর্
হলোম।্এেোি্ভেফক্নগফজের্গো্ভবফয়্নসাঁনি্গম্বয ফজর্চয ফিো্অবনধ্্উফঠ্ভগফে। 
  
ভকোফিোরকফম্ ভরনলং্ধ্ফর্ধ্ফর্আফস্ত-আফস্ত্উঠফত্্লোগলোম।্এফলোফমফলো্হোওয়ো্এফস্
েযফলো্েরীর।্ত্োফত্্আফরো্ য়্ভপফয়্ভগলোম।্মফি্হফত্্লোগফলো্ভযি্হোওয়োয়্নগফজেটো্
কোাঁপফে,্ ের-ের্কফর্ দযলফে্ নগফজের্ চয ফিো।্ েোনিকক্ষে্ উফঠই্ মোেো্ ঘযরফত্্ লোগফলো।্
আর্দোাঁিোফত্্পোরলোম্িো,্ধ্প্কফর্নসাঁনির্উপফর্বফস্পিলোম। 
  
ত্োরপফর্কী্কফর্ভয্কোকোমনের্ধ্মক্শুিফত্-শুিফত্্চয ফিোর্মোেোয়্এলোম,্ত্ো্আনম্
নিফজই্জোনি্ ভি।্ নকন্তু্চয ফিোয়্উফঠও্ নিস্তোর্ ভিই।্কোকোমনের্ নিফদেে্ ভেোিো্ ভগফলো,্
এবোফর্ভবে্সোহস্কফর্নিফচর্নদফক্ত্োকো্নদনকি!্িো,্িো,্ য়্ভপফল্চলফব্কী্কফর?্
পোহোফির্চূফিো্ভেফক্এমনি্কফরই্পোত্োল-ভেোাঁয়ো্গহ্বফরর্নদফক্ত্োকোফত্্হফব।্এেি্
ভেফক্ত্ো্অফ যস্কফর্িো।্নিফল্চলফব্ভকি? 
  
 ফয়- ফয়্ নিফচর্ নদফক্ ত্োনকফয়্ ভদেফত্্ ভপলোম,্ ঘরবোনি্ সমস্তই্ ভযি্ ভধ্োয়োর্ চোদর্
মযনি্ নদফয়্পফি্আফে।্পযত্য ফলর্ভদফের্মফত্ো্ ভেোফটো্ ভেোফটো্ঘরবোনি,্ নপপফির্মফত্ো্
সোনর-সোনর্চলমোি্জিফরোত্।্এফত্ো্উাঁচয ফত্্উফঠনে্বফল্মফি্হফত্্লোগফলো্আকোফের্
ভমফঘর্ ভ লোগুনল্ নির্ নিষ্কম্প,্ নগফঞ্জর্ চয ফিো-সফমত্্আনমই্বরং্ ভব-ভবো্কফর্ঘযরনে।্
দূফর্ নদগফন্ত্ ত্মোলত্োলীবিরোনজিীলো,্ অিয্ নদফক্ ধ্োরোনিবদ্ধলবেোম্বযরোনের্ কলেফরেো।্
সবই্ভযি্বিৃবন্্কফর্লোটয র্মফত্ো্ঘযরফে। 
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সোরো্েরীর্নেরনের্কফর্উঠফলো।্নিমনিম্কফর্উঠফলো্মোেো্1্কোাঁপফত্্লোগফলো্পো-
দয নট।্নকন্তু্ত্বয্কোকোমনের্নিফদেেমফত্ো্পযফরো্একনট্ঘণ্টো্কোটোফত্্হফলো্ওেোফি।্যেি্
নগফঞ্জর্চয ফিো্ভেফক্ভিফম্এলোম,্ত্েি্ভদনে্পো-দয নট্বযেোয়্টিটি্করফে। 
  
জোহোজ-আনপফস্নগফয়্ভেোাঁজ্নিফয়্জোিো্ভগফলো,্আমোফদর্জোহোজ্েোিফত্্আফরো্পোাঁচনদি্
বোনক।্ ভ ফবনেলোম্এই্পোাঁচ্ নদি্ ভবে্ নজফরোফিো্যোফব।্ নকন্তু্কোকোমনে্িোফেোিবোন্দো।্
এই্পোাঁচ্ নদিই্আমোফক্নদফয়্ভেজ্নরহোসেোল্ভদওয়োফলি।্পোাঁচ্ নদিই্আমোফক্উঠফত্্
হফলো্নগফজের্চয ফিোয়।্সনত্য্বলফত্্নক,্এফত্্কোজও্হফয়নেল্প্রেম্নদফির্ভচফয়্পঞ্চম্
নদফি্ভয্অফিক্ভবনে্সোহস্ও্ভজোর্ভপফয়নেলোম,্ত্ো্নিঃসফন্দহ। 
  
পোাঁচনদি্পর্ লনকনরয়ো্জোহোফজ্উফঠ্কোকোমনে্রীনত্মফত্ো্একটো্কোে্কফর্ভেলফলি;্
উল্লোফস্অধ্ীর্হফয়্নত্নি্এফত্ো্ভজোফর্জোহোফজর্কযোফেফির্সফে্ভেকহযোে্করফলি্ভয্
কযোফেিফক্ ভবে্কফয়কনদি্ ধ্ফর্কনজর্ বযেো্ অিয ব্করফত্্ হফয়নেফলো।্ কোকোমনের্
রকম-েকম্ভদফে্কযোফেি্ভবে্একটয ্আশ্চযেও্হফয়নেফলি।্অবেয্আনম্এফত্্অবোক্
হইনি।্আইসলযোে্যোওয়োর্আিফন্দ্কোকোমনে্ভয্এমনি্একটো্নকেয্করফবি,্ত্ো্আনম্
আফগই্আন্দোজ্করফত্্ভপফরনেলোম। 
  
দে-এগোফরো্ নদফির্ মফধ্যই্ আইসলযোফের্ রোজধ্োিী্ নরজনকয়োন ফক্ ভপৌঁেযফিো্ ভগফলো।্
ভজনট্ ভেফকই্ আেয ল্ নদফয়্ কোকোমনে্ আমোফক্ ভেফেল্ ভদেোফলি।্ বরফে্ ভমোিো্
পোহোিনটর্ চয ফিো্ ভযি্ আকোফের্ ভমঘ্ ভ দ্ কফর্ ভকোন্্ মহোেূফিয্ মোেো্ ত্য ফল্
দোাঁনিফয়নেফলো। 
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আফগকোর্বযবিো-মফত্ো্নরজনকয়োন ফকর্নবেযোত্্নবজ্ঞোিী্অধ্যোপক্নিনদকসফির্অনত্নে্
হলোম্ আমরো।্ নিনদকসফির্ বোনিফত্্ নকেযক্ষে্ নবশ্রোফমর্ পর্ কোকোমনে্ ভবফরোফলি্
লোইফব্রনরর্সিোফি,্যনদ্বদবোৎ্সোকৃত্য যউজফমর্ভলেো্ভকোফিো্পয াঁনে-টয নে্পোওয়ো্যোয়,্ত্োই্
ভদেফত্।্আর্আনম্ভবফরোলোম্েহরটো্ঘযফর্ভবিোফত্। 
  
েহরটো্ভেোফটো,্মোত্র্দয নট্রোজপে।্ োফলো্লোগফলো্িো্েহরটো।্যত্দূর্ভচোে্ভগফলো্শুধ্য্
আফিয়নগনরর্ভমলো্ ভদেো্ ভগফলো।্হয়ফত্ো্ ভসই্কোরফেই্েহরটো্আমোর্ োফলো্লোগফলো্
িো।্কোরে,্এেোি্ভেফকই্ভত্ো্আমোফদর্রওিো্হফত্্হফব্পোত্োফলর্পফে। 
  
অফিকক্ষে্ঘযফর্ভবনিফয়্ক্লোন্ত্হফয়্বোনি্নেরলোম।্বোসোয়্এফস্ভদনে্দযই্ববজ্ঞোনিফকর্
মফধ্য্ভজোর্কেো্চলফে।্বলো্বোহুলয,্কোকোমনে্যফেষ্ট্সত্কে্হফয়্আমোফদর্আইসলযোফে্
আসোর্উফদ্দেয্ভগোপি্রোেফত্্ভচষ্টো্করফেি। 
  
কেোয়্ কেোয়্ কোকোমনে্ প্রশ্ন্ করফলি্ :্ আর্ সোেউফমর্ ভকোফিো্ বই্ নক্ আপিোফদর্
লোইফব্রনরফত্্আফে? 
  
গফবের্ স্বফর্ নিনদকসি্ বলফলি্ :্ নযনি্ ভয-ভকোফিো্ ধ্োত্য ফকই্ ভসোিো্ করফত্্ পোরফত্ি,্
ভষোফলো্ েত্ফকর্ ভসই্ অসোধ্োরে্ নবজ্ঞোিীর্ কেো্ বলফেি্ ভত্ো?্ আইসলযোফের্ ভগৌরব্
উনি।্এফদফের্নবজ্ঞোি্আর্সোনহফত্যর্সম্রোট।্পৃনেবীর্সবেত্রই্পযফজো্ওর। 
  
কোকোমনে্বলফলি্:্হযোাঁ,্হযোাঁ।্আনম্ত্োরই্বই্ভদেফত্্চোইনে। 
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নিনদকসি্আেফেোস্কফর্বলফলি্:্নকন্তু্এেোফি্ভত্ো্ওাঁর্ভকোফিো্বই্পোফবি্িো।্শুধ্য্
এেোফি্ভকি,্দয নিয়োর্ভকোেোও্পোফবি্িো।্এটো্নক্কম্দযঃফের্কেো?্ভেে,্ধ্মেনবফদ্বষী্
বফল্পফিফরো্ভেো্নত্য়োের্সোফল্ওাঁর্ভয্লোঞ্ছিো্হফয়নেল,্ভস্কেো্ োবফল্এেফিো্গোফয়্
কোাঁটো্ নদফয়্ওফঠ।্আইসলযোফের,্ত্েো্ পৃনেবীর্ দয েোগয্ ভয্ ভসই্সমফয়ই্ওাঁর্ সব্ বই্
ভকোফপিফহফগফি্পযনিফয়্ভেলো্হফয়নেফলো। 
  
আপি্মফিই্কোকোমনে্বলফলি্:্হুাঁ!্এেি্বযিফত্্পোরনে্ভকি্উনি্ভহাঁয়োনলর্মধ্য্নদফয়্
অফত্ো্বফিো্আনবষ্কোরটোর্কেো্নলফে্ভগফেি। 
  
আর্বযনি্ নকেয্ ভগোপি্েোফক্িো!্এ-কেো্শুফিই্ নিনদকসি্অবোক্গলোয়্শুধ্দফলি্ :্
ভহাঁয়োনল!্আনবষ্কোর!–ত্োর্মোফি?্আপনি্নক্ওাঁর্ভকোফিো্গুপ্তনলনপ্ভপফয়ফেি? 
  
কোকোমনে্ কেো্ ঘযফরোবোর্ ভচষ্টোয়্ আমত্ো্ আমত্ো্ কফর্ বলফলি্ :্ িো,্ িো।্ আনম্ পোব্
ভকোফেফক?্ও্একটো্অিযমোি্মোত্র! 
  
ও,্অিযমোি!্ত্োই্বলযি। 
  
হোাঁে্ ভেফি্ বোাঁচফলি্ ভযি্ কোকোমনে।্ বলফলি,্ আইসলযোফে্ আসফত্্ আমোর্ ভবোধ্কনর্
ভদনর্হফয়্ভগফলো।্অফিফকই্ভবোধ্হয়্আফগ্এেোফি্এফস্সব-নকেয্ভদফে-শুফি্ভগফেি। 
  
ত্োফত্্কী্হফলো?্বলফলি্নিনদকসি্:্আইসলযোে্ভত্ো্ ূত্ফত্ত্বর্ভদে।্এেফিো্ভয্কফত্ো্
কী্দ্রষ্টবয্আফে,্ত্োর্ ভকোফিো্ইয়েো্ ভিই।্এেোফি্ ভয্কত্্পোহোি-পবেত্,্আফিয়নগনর,্
নহমশেল্আফে্ ভক্ ত্োর্ ভেোাঁজ্ রোফে?্ ভবনে্ দূফর্ যোওয়োরই্ বো্ কী্ দরকোর?্ ঐ্ ভয্
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ভেফেল্পবেত্,্ও-রকম্আশ্চযে্আফিয়নগনর্নদ্বত্ীয়্আর্ভিই্দয নিয়োয়।্ত্বয্ভত্ো্পোাঁচফেো্
বের্হফলো্নিফ ্ভগফে। 
  
ত্োই্ িোনক?্ নবপযল্আিন্দ্ ভচফপ্ ভকোফিোরকফম্ কোকোমনে্ বলফলি্ :্ আনম্ ত্োহফল্ ঐ্
ভেফেফলই্যোফব।্নকন্তু্কী্কফর্যোওয়ো্যোয়্বলযি্ভত্ো? 
  
িলপফে্ভযফত্্হফব্আপিোফক।্বলফলি্নিনদকসি,্পে্অবেয্েযব্ভসোজো,্—সমযদ্রত্ীর্
ধ্ফর্িোক-বরোবর্চফল্ভগফলই্হফলো। 
  
নকন্তু্এেোিকোর্পে-ঘোট্ভত্ো্জোনিফি।্একজি্গোইে্িো্হফল্চলফব্কী্কফর? 
  
গোইফের্জফিয্আর্ োববোর্কী্আফে?্একনট্ভলোফকর্সফে্আমোর্জোিোফেোিো্আফে।্
ওফক্বলফল্ও্নঠক্নিফয়্যোফব।্ভলোকনট্েযব্চোলোক্আর্নবশ্বোসী। 
  
নিনদকসিফক্ ধ্িযবোদ্ জোিোফলি্ কোকোমনে।্ ত্ো,্ ভলোকনটর্ সফে্ এক্ষয নি্আলোপ্ কফর্
ভিয়ো্যোফব্ভত্ো? 
  
িো,্আজ্আর্ওফক্পোওয়ো্যোফব্িো।্ভকোেোয়্ভযি্কী-একটো্কোফজ্ভগফে।্কোল্ভ োফর্
নেফর্আসফব।্ত্েিই্আলোপ্কফর্ভিফবিেি।্বলফলি্নিনদকসি। 
  
কোকোমনে্এই োফব্ভয্নিফজর্উফদ্দফেযর্কেো্একটয ও্েোস্িো্কফর্সমস্ত্বযবিো্কফর্
নিফত্্পোরফবি,্ত্ো্আনম্আফগ্কল্পিোও্করফত্্পোনরনি। 
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৪. যাত্রা হফলা শুরু 
  
ঘযম্  োেফলো্ কোকোমনের্ গলোর্ েফব্দ।্ ত্েি্ ভবে্ ভবলো্ হফয়্ ভগফে।্ ভচোফেমযফে্ এফস্
পফিফে্সূফযের্ভসোিোনল্আফলো।্নবেোিোয়্শুফয়্শুফয়ই্শুিফত্্ভপলোম্কোকোমনে্কোর্সফে্
ভযি্িফির্মফত্ো্কেো্বফল্চফলফেি। 
  
কেো্ চলনেফলো্ নদফিমোর্  োষোয়।্ ভয-ভলোকনটর্ সফে্ কেো্ হনেফলো,্ ত্োর্ ভচহোরো্ দৃনষ্ট্
আকষেে্করবোর্মফত্ো,-ভযমি্লম্বো-চওিো,্ভত্মনি্স্বোিযবোি।্একটয ক্ষফের্মফধ্যই্বযিফত্্
পোরলোম,্ভস্গম্ভীর্এবং্স্বল্পবোক-কোফজর্কেো্েোিো্একনটও্বোফজ্কেো্বফল্িো। 
  
ভলোকনট্ আইসলযোফের।্ চওিো্ বযফকর্ উপর্ আিোআনি োফব্ দযহোত্্ ভরফে্ চয পচোপ্ ভস্
কোকোমনের্কেো্শুিনেফলো।্িোম্ত্োর্হোন্্স্্ নবলফক।্আইসলযোফের্এমি্জোয়গো্ ভিই্
যো্ ভস্ঘযরফত্্বোনক্ ভরফেফে।্ ভস-ই্আমোফদর্পে্ ভদনেফয়্ ভেফেফল্ নিফয়্ যোফব্বফল্
নঠক্হফলো।্পোনরশ্রনমকটোও্প্রেফম্ নঠক্কফর্ভিয়ো্হফলো।্ভেফেফলর্সোিযফদফে্েযোনপ্
িোফম্ভয্ভেোি্গ্রোমটো্আফে,-এেোি্ভেফক্একফেো্চয রোনে্মোইল্দূফর,-ভসই্পযেন্তই্ভস্
আমোফদর্সফে্যোফব্বফল্কেো্হফলো। 
  
নিনদকসি্আমোফদর্জিয্চোরফট্ ভঘোিোর্বযবিো্কফর্ভরফেনেফলি।্একনট্কোকোমনের্
জফিয,্একনট্আমোর্আর্বোনক্দয নট্মোলপত্র্বফয়্ নিফয়্যোফব।্হোন্্স্্বরোবর্ ভহাঁফটই্
যোফব। 
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পে-ঘোট্ হোফসর্ িেদপেফে।্ এই্ পফে্ ভস্ ভয্ কফত্োবোর্ যোওয়ো্ আসো্ কফরফে,্ ত্োর্
ভকোফিো্নঠক-নঠকোিো্ভিই।্একেো্শুফি্কোকোমনে্ত্োর্সফে্িত্য ি্একটো্বফন্দোবস্ত্কফর্
নিফলি।্আফগকোর্বযবিোমত্্ভস্ভয্শুধ্য্েযোনপ্পযেন্তই্যোফব্ত্ো্িয়,্কোকোমনে্ত্োর্
ববজ্ঞোনিক্ অিযসিোফির্ কোফজ্ যত্দযর্ যোফবি,্ হোন্্স্ফকও্ সফে-সফে্ ত্ত্ত্দূর্ ভযফত্্
হফব।্পোনরশ্রনমক্নঠক্হফলো্সপ্তোফহ্বোফরো্নেনলং্কফর।্হোন্্স্শুধ্য্এইটয কয ই্বলফল্ভয,্
আমোফদর্যো-ই্ঘটয ক্িো্ভকি,্প্রনত্্েনিবোর্যনদ্ত্োর্সোত্নদফির্মোইফি্চয নকফয়্ভদয়ো্
িো্হয়,্ত্ফব্ভস্ত্ক্ষয নি্চোকনর্ভেফি্ভদফব। 
  
আমোফদর্রওিো্হওয়োর্সময়্হফয়্এফলো।্ নজনিেপত্র্সব্গুনেফয়্ভিয়।্হফলো-গোইনত্,্
কয ঠোর,্ ভরেফমর্দনি,্দনির্ নসাঁনি,্হোত্য নি,্ ভপফরক,্যন্ত্রপোনত্,্এমি্ নক্েোে্এফের্
সরঞ্জোম্ পযেন্ত।্ গুনল-বোরুদ্ ভেফক্ শুরু্কফর্ কোকোমনের্ ভদেলোই,্ চয রুট্ নকেযই্ বোদ্
ভগফলো্িো।্টোকোকনি্কফত্ো্আফে্কোকোমনে্ত্ো্একবোর্ নহফেব্কফর্ নিফলি।্কফয়ক্
ভজোিো্েযব্ োফলো্রবোফরর্জযফত্ো,্আর্েমোফসর্উপফযোগী্রসদও্সফে্ ভিবোর্বযবিো্
করো্হফলো। 
  
ভষোফলোই্ জযি্ আজ।্ আকোে্ ভমঘলো্ েোকফলও্ বৃনষ্টর্ িোম-গি্ ভিই।্ কীরকম্ নবষণ্ণ্
একট।্নদি্ভযি।্ভঘোিোর্নপফঠ্মোলপত্র্চোনপফয়্নদফয়্আমরো্রওিো্হফয়্পিলোম। 
  
আফস্ত-আফস্ত্নরজনকয়োন ক্েোনিফয়্এলোম্আমরো।্সমযদ্রত্ীর্ধ্ফর্সোমফির্নদফক্চলফত্্
লোগলোম। 
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সমযফদ্রর্ধ্োফর্মোফি-মোফি্পোহোি্নেফলো্বফল্কেফিো-কেফিো্আমোফদর্একটয ্ঘযফর্ভযফত্্
হনেফলো। 
  
ভযফত্্ ভযফত্্ কোকোমনে্আইসলযোফের্ ভঘোিো্ সম্পফকে্ একটো্ লম্বোচওিো্ বকৃ্তত্োও্ নদফয়্
ভেলফলি।্এেোিকোর্ ভঘোিোর্মফত্ো্এমি্সযন্দর্ ভঘোিো্ িোনক্ পৃনেবীফত্্আর্ ভকোেোও্
ভিই।্ভযমি্বয নদ্ধমোি,্ভত্মনি্পনরশ্রমী।্পে্চলফত্্নগফয়্ভকোফিো্বোধ্োই্এরো্মোফি্িো।্
বরে্পিয ক,্ত্য েোি্উঠয ক,্পোহোি-পবেত্্িদী-িোলো্যো-নকেয্সোমফি্পিয ক,্নকেযফত্ই্এরো্
দমবোর্ পোত্র্ িয়,্ সব্ নকেয্ অবলীলোিফম্ অনত্িম্ কফর্ চফল্ ভযফত্্ পোফর,্ ইত্যোনদ্
ইত্যোনদ। 
  
ভবচোনর্ হোন্্স্্ প্রফত্যক্ নদি্ অফত্ো্ মোইল্ কফর্ হোাঁটফব্ কী্ কফর,্ ভস-কেো্ আনম্
কোকোমনেফক্একবোর্ মফি্কনরফয়্ নদফত্ই্কোকোমনে্ বলফলি,্ ওর্কেো্  োনবসফি!্ ও্
আমোফদর্ভচফয়্আফরো্ োফলো্চফল্যোফব্ভহাঁফট।্সহফজ্ক্লোন্ত্হফয়্পিোর্ভলোক্ও্িয়।্
আর্যনদ্কেফিো্ক্লোন্তই্হফয়্পফি,্ত্েি্িো-হয়্আমোর্ভঘোিোয়্এফস্উঠফব।্একটোিো্
ভঘোিোয়্চফি্ভযফত্্আমোরও্ভত্ো্আর্েযব্ োফলো্লোগফব্িো! 
  
একটো্ নিজেি্ প্রোন্তফরর্ মধ্য্ নদফয়্ দ্রুত্গনত্ফত্্ এনগফয়্ চলনেলোম্ আমরো।্ জোয়গোটো্
মরু ূনমর্মফত্ো্পনরত্যক্ত।্কনচৎ্ভকোেোও্এক-আধ্টো্ োেোফচোরো্ঘরবোনি্ভদেো্যোনেল। 
  
ঘণ্টো-দযফয়ক্ বোফদ্ প্রোত্রোে্ ভসফর্ আবোর্ আমরো্ চলফত্্ লোগলোম।্ এবোর্ পে্ ভগফে্
পোহোফির্ উপর্ নদফয়।্  োনর্ নবনেনর্ পে।্ কফব্ ভকোন্্ অত্ীফত্্ আফিয়নগনরর্ লো ো্
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এেোফি্এফস্পফিনেল,–এেি্ত্ো্িফম্কনঠি্হফয়্ভগফে।্অসমত্ল,্ভঢউফেলোফিো্রোস্তো্
ভদফে্সহফজই্ত্ো্ভবোিো্যোয়। 
  
িমে্ ভবলো্ বোিফত্্লোগফলো।্একটোিো্ চফল্ চোরফটর্সময়্ নহফেব্কফর্ ভদেো্ ভগফলো্
সবশুদ্ধ্ চনব্বে্মোইল্পে্ ভপফরোফিো্ ভগফে।্এবোর্পফে্একটো্পোবেত্য্ িদী্ পিফলো।্
চওিোয়্ভিহোৎ্কম্নেফলো্িো।্িদীটো।্ত্োর্দযই্ত্ীফর্েোিো্পোের্মোেো্ত্য ফলফে্েূফিয।্
িদীর্মোিেোফিও্বফিো-বফিো্পোেফরর্টয কফরো্েনিফয়্পফি্ নেফলো।্ ভসইজফিয্ ভসইসব্
পোেফরর্মধ্য্নদফয়্ভযফত্্হয়্বফল্ ীষে্ভরোত্্ভদেো্ভগফলো। 
  
ভরোফত্র্ উদ্দোমত্ো্ ভদফে্জফল্ িোমফত্্ সোহস্ হফলো্ িো্আমোর।্কোকোমনের্ মফি্ নকন্তু্
একটয ও্ য়-ের্ ভদেো্ ভগফলো্িো।্বরং্বলফলি্ :্এইসব্পোবেত্য্িদীফত্্ ভরোত্্ ীষে্
হফলও্জল্সোধ্োরেত্্কমই্েোফক।্সযত্রোং্ য়্নকফসর?্এই্বফল্ভঘোিোর্নপফঠ্চোবযক্
কষোফলি্কোকোমনে।্আইসলযোফের্অশ্ববফরর্ ভয্প্রোফের্মোয়ো্আফে,্এবোর্ত্ো্ োফলো্
কফরহ্ ভবোিো্ ভগফলো।্ দয-পো্ এনগফয়ই্ মোেো্ নিচয ্ কফর্ ভস্ জল্ শুাঁকফত্্ লোগফলো,্আর্
একটয ও্ িিোফিো্ ভগফলো্ িো্ ওফক।্ ভঘোিোর্ এই্ ভবয়োিোরকম্ ভবয়োদনব্ সহয্ হফলো্ িো্
কোকোমনের।্ একধ্োর্ ভেফক্ চোবযক্ মোরফত্্ শুরু্ করফলি।্ নকন্তু্ ত্বয্ ভঘোিো্ একটয ও্
িিফলো্িো।্মোেো্িোাঁকোফত্্লোগফলো্শুধ্য। 
  
বযোপোর-সযোপোর্ ভদফে্ কোকোমনে্ দস্তুরমফত্ো্ ভরফগ্ উঠফলি।্ ধ্মক্ নদফত্্ শুরু্ করফলি্
ভঘোিোফক।্ ত্েি্ শ্রীমোি্ অশ্ববর্ নিরুপোয়্ হফয়্ ভপেফির্ পো্ দয নট্ মযফি্ নিচয ্ হফয়্
কোকোমনের্ পোফয়র্ মধ্য্ নদফয়্ ভবনরফয়্ এফলো।্ কোকোমনে্ ভত্ো্ হত্ ম্ব্ হফয়্ দোাঁনিফয়্
রইফলি।্আনম্হোসফবো্নক্কাঁদফবো্বযিফত্্পোরলোম্িো। 
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ত্েি্হোন্্স্আমোফদর্বয নিফয়্বলফলো্ :্এেি্ ভজোয়োফরর্সময়।্হোজোর্ ভচষ্টো্করফলও্
এেি্ও্িদী্ভকোফিোমফত্ই্ভপফয়োফিো্যোফব্িো।্ োাঁটোর্সময়্জল্কমফল্ভ লোয়্কফর্
িদী্ভপফরোফত্্হফব। 
  
আর্ ভকোফিো্ উপোয়্ ভিই্ ভদফে্ অফপক্ষো্ করোই্ সোবযস্ত্ করফলি্ কোকোমনে।্ হোন্্স্্
ইনত্মফধ্য্পোফের্একনট্গ্রোম্ভেফক্দয নট্ভলোক্এবং্প্রচয র্কোঠ্ও্বোাঁে্নিফয়্এফস্ঐ্
ভলোকদয নটর্সোহোফযয্মজবযত্্একটো্ভ লো্বত্নর্করফলো। 
  
নবফকল্ েটোর্ সমফয়্ ভসই্ ভ লোয়্ কফর্ আমরো্ িদী্ ভপফরোলোম।্ বলো্ নিষ্প্রফয়োজি,্
ভঘোিোগুনলফকও্ এই োফবই্ পোর্ কফর্ ভিয়ো্ হফলো।্ ত্োরপর্ আবোর্ সোমফির্ নদফক্
এফগোফিো্শুরু্হফলো। 
  
রোত্্ত্েি্আটটো্ নক্সোফি-আটটো।্রোত্্অবেয্ঘনির্কেোয়,্আসফল্রোফত্র্ভকোফিো্
নচহ্নই্ভিই,্ নদফির্আফলো্চোনরনদফক্েনিফয়্আফে।্আইসলযোফের্মফত্ো্ ভদফে্জযি্ও্
জযলোই্ মোফস্ সূযেোস্ত্ বলফত্্ ভগফল্ হয়ই্ িো,–রোত্্ বোফরোটোর্ সমফয়ও্ নদফির্ মফত্োই্
ভদেোয়। 
  
েীত্টো্ নকন্তু্ এর্ মফধ্যই্ একটয ্ ভবনেরকমই্ পফি্ নগফয়নেফলো।্ নেফদও্ ভপফয়নেল্
সোংঘোনত্ক্ রকম।্এমি্সময়্কোফেই্একটো্ চোষীর্ বোনি্ ভদেফত্্ ভপফয়্ মি্উল্লোফস্
ভিফচ্উঠফলো।্ত্ো-ই্ত্েি্আমোর্কোফে্রীনত্মফত্ো্রোজ্প্রোসোদ।্গৃহস্বোমী্ভত্ো্আদফর্
আপযোয়ফি্আমোফদর্এফকবোফর্উদ্বস্ত্কফর্ত্য লফলো্প্রোয়।্রোত্টো্ ভসেোফি্েযব্ োফলোই্
কোটফলো। 
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পরনদি্ ভ োর্ পোাঁচটোর্ সমফয়্ ভসই্ চোষী-পনরবোফরর্ কোে্ ভেফক্ নবদোয়্ নিফয়্ আমরো্
আবোর্ ভবনরফয়্ পিলোম।্ এেি্ ভেফক্ পে্ আফরো্ েোরোপ।্ দনক্ষে্ নদফক্ অন্তহীি্
পোহোফির্সোনর্নঠক্ভমফঘর্মফত্ো্ভদেোনেফলো।্পে্ভত্ো্এফকবোফর্নিজেি।্ভকোফিো্জি-
প্রোেীরই্ সোক্ষোৎ্ পোওয়ো্ ভগফলো্ িো্ পফে।্ সফির্ সময়্আফরকটো্ ভেোফটো্ িদী্ ভপনরফয়্
নিজেি্প্রোন্তফরর্একনট্জিহীি্ভপোফিো্বোনিফত্্রোত্টো্কোটোফিো্ভগফলো। 
  
পরনদিও্ নিজেি্ প্রোন্তফরর্ মধ্য্ নদফয়্এফগোফিো্ চলল।্ মরু ূনমর্ মফত্ো্ পনরত্যক্ত্ ভযি্
পেঘোট।্আমোর্নকন্তু্ভমোফটই্ োফলো্লোগনেফলো্িো।্রোনত্রফবলো্িলব,্িোফম্একটো্গ্রোফম্
এফস্ ভপৌঁেলোম্আমরো।্কোকোমনে্ নহফেব্কফর্জোিোফলি্ ভয্প্রোয়্অফধ্েক্পে্আমরো্
অনত্িম্কফরনে। 
  
উনিফে্জযি্আমরো্কনঠি্লো োর্এবফিো-ভেবফিো্পে্নদফয়্চললোম।্মফধ্যমফধ্য্ভদেফত্্
ভপলোম্ উষ্ণ্ প্ররবফের্ বোষ্পধ্োরো।্ ভকোেোও্ িয নি-পোেফর্ ভবোিোই,্ ভকোেোও-বো্ পনেল্
জলো ূনম,্ আবোর্ ভকোফিোেোফি্ নিফলর্ জফল্ সূফযের্ ভসোিো্ ভরোদ্দর।্ দূফর্ ভেফেফলর্
চয ফিোগুনল্েোদো্ভমফঘর্মফত্ো্ভদেোনেফলো। 
  
পর-পর্কফয়কনদি্একটোিো্ভঘোিোয়্চফি্ভযফত্-ভযফত্্আনম্ ীষে্ক্লোন্ত্হফয়্পিলোম।্
কোকোমনের্ নকন্তু্ এেফিো্ উৎসোফহর্ কমনত্্ ভিই।্ হোফসর্ মযে্ ভদফে্ অব্ ত্োর্ মফির্
অবিো্নকেযই্বযিফত্্পোরলোম্িো। 
  
নবফে্জযি্সিযোফবলোয়্বয নদর্িোফম্একটো্গ্রোফম্এফস্হোনজর্হলোম।্গ্রোমনট্এফকবোফর্
সমযফদ্রর্ ভকোল্ ভঘফস।্ এেোফিই্ হোফসর্ বোনি।্ রোনেফর্ ত্োর্ বোনিফত্ই্ ওঠো্ ভগফলো।্
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হোফসর্বযফিো্বোবো্আমোফদর্সোদফর্অ যেেিো্করফলি।্আজ্হোফসর্সোত্্নদফির্মোইফি্
চয নকফয়্নদফলি্কোকোমনে। 
  
একয ফে্জযি্ভ োরফবলোফত্ই্আবোর্ত্োিোহুফিো্কফর্যোত্রো্শুরু্করো্হফলো।্ভেফেল্আর্
ভবনেদযর্িয়।্ভপৌঁফে্ভগনে্বলফলও্চফল।্ভসফেফলর্পূবেো োস্নহফসফব্পে্এবোর্ত্োই্
গ্রোিোইট্পোেফর্েোওয়ো।্কফয়ক্ঘণ্টো্পরই্ভেফেফলর্আকোে-ভেোাঁয়ো্নবরোট্েরীর্ভচোফে্
পিফলো।্পোহোফির্পোকদেী্ভবফয়্চলো্আরম্ভ্হফলো্এবোর।্ঘণ্টোর্পর্ঘণ্টো্চফলনে-নকন্তু্
ভেফেফলর্সফে্বযবধ্োি্ভযি্আর্কমফত্ই্চোয়্িো।্কোকোমনে্ভত্ো্একদৃফষ্ট্পোহোফির্
নদফক্ত্োনকফয়্আফেি,্আর্মোফি-মোফি্েি্কয ইকফজোফটর্মফত্ো্মযফঠো্উাঁনচফয়্ ভচাঁনচফয়্
বলফেি্:্ভয্কফরই্ভহোক্ঐ্বদত্যটোফক্আমোফদর্জয়্করফত্ই্হফব। 
  
পযফরো্চোর্ঘণ্টো্চলবোর্পর্ভেফেফলর্সোিযফদফের্গেগ্রোম্েযোনপফত্্ভপৌঁেিিো্ভগফলো।্
ভেোফটো্গ্রোম।্ভমোফট্নত্রেনট্ঘর।্ঘরগুফলো্আবোর্বোিো্নদফয়্বত্নর।্গ্রোফমর্সবেত্রই্হলযদ্
রফের্বযোসোল্ট্পোের্তূ্পোকোফর্েিোফিো। 
  
েযোনপফত্্ভপৌঁফে্আমোর্ভকমি্ভযি্ য়্করফত্্লোগফলো।্এবোর্সনত্যসনত্যই্ভসফেফলর্
মধ্য্নদফয়্িোমফত্্হফব্পোত্োফলর্নদফক?্একবোর্পোত্োফল্িোমফল্ভয্আর্নেফর্আসো্
সম্ভব্ হফব্ িো,্ ভস-সম্বফি্ আনম্ একরকম্ নিনশ্চত্ই্ নেলোম।্ ভসইজফিযই্ মি্ ভকমি্
করফত্্লোগফলো্শুধ্য। 
  
হোন্্স্ফক্আমোফদর্আসল্উফদ্দেযটো্ েযফল্ বললোম।্আশ্চযে!্ ওর্ নক্একটয ও্  য়-ের্
ভিই?্ত্ফব্নক্হোসও্কোকোমনের্মফত্ো্পোগল্হফয়্ভগফে?্একটয ও্ ীত্্বো্অবোক্িো্
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হফয়্ভস্ভেষ্পযেন্ত্আমোফদর্সফে্েোকফত্্রোনজ্হফলো।্বযিফত্্পোরলোম,্ভরহোই্ভিই্
এবোফর।্হযোমবযফগে্ভজোর্কফর্ভবোিোফল্কোকোমনে্হয়ফত্ো্িো-ও্আসফত্্পোরফত্ি,্নকন্তু্
ভেফেফলর্ নিফচ্ দোাঁনিফয়্ ওাঁফক্ এ-কোজ্ ভেফক্ নিবৃে্ করো্ অসম্ভব।্ পোহোফি্ ভত্ো্
অফিফকই্ওফঠ।্অনিনগনরর্ ভিটোরও্পরীক্ষো্কফর্ ভদফে্অফিফক।্ নকন্তু্ঐ্ভিটোফরর্
মধ্য্নদফয়্এফকবোফর্পৃনেবীর্অ যন্তফর্ভিফম্পিো?— োবফলও্নেউফর্ওফঠ্েরীর। 
  
একটো্প্রশ্ন্বোরবোর্আমোর্মফির্মফধ্য্উনক্মোরনেলিো।্সোমউজফমর্কেো্নক্সনত্য?্
সনত্যই্ নক্ ভিটোফরর্মধ্য্ নদফয়্একদম্ পৃনেবীর্মধ্যেোফি্ নগফয়্ ভপৌঁেফিো্ যোফব?্ধ্রো্
ভগফলো্যোওয়ো্যোয়।্নকন্তু্ভসই্অিকোর্পোত্োফলর্ভগোলকধ্োাঁধ্োয়্পে্হোনরফয়্ভেলোটো্ভত্ো্
নবনচত্র্িয়।্ত্োরপর,্হয়ফত্ো্ ন ত্ফর্ভিফমনে,্এমি্সমফয়্সোত্ফেো্বেফরর্ঘযম্ভ ফে্
জোগফল্আফিয়নগনর,্ত্েি?্ত্েি্কী্হফব? 
  
ভত্ইফে্জযি্ত্োনরফে্হোন্্স্্দযজি্ভলোক্নঠক্করফলো।্ভলোকদয নট্আমোফদর্মোলপত্র্নিফয়্
পোহোফির্উপর্পযেন্ত্যোফব।্কোাঁফধ্্বন্দযক্নিফয়,্সফে্পোহোফি্ওঠোর্ভলোহো-বধ্োফিো্লোনঠ্
নিফয়্আমরো্বত্নর্হফয়্নিলোম।্হোন্্স্্বয নদ্ধমোফির্মফত্ো্এক্ভবোত্ল্জল্নিফলো্সফে।্
এই্জফল্আট্ নদি্ চফল্ যোফব্আমোফদর।্ সকোল্ িটোর্ সময়্েযোনপর্ ভলোকজিফদর্
কোে্ভেফক্নবদোয়্নিফয়্আমরো্ভেফেফল্উঠফত্্শুরু্করলোম। 
  
ভেফেফলর্উচ্চত্ো্পোাঁচ্হোজোর্েয ট।্প্রকোে্দয নট্চয ফিো্ত্োর।্নরজনকয়োন ক্ভেফকও্এই্
চয ফিোদয নট্ভমফঘর্মফত্ো্ভদেো্নগফয়নেফলো।্এেি্কোে্ভেফক্ভদফে্মফি্হফলো,্বরে-ভমোি্
চয িদয নট্আকোফের্িীল্রে্েয াঁফয়ফে। 
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িীরফব্আমোফদর্আফরোহফের্পোলো্চলফলো।্পে্এত্্সরু্ভয্একসফে্একজফির্ভবনে্
ওঠো্ যোয়্ িো।্ হোন্্স্ যোনেফলো্ আফগ-আফগ্ পে্ ভদনেফয়।্ ভপেফি্ আমরো।্ চোরপোফে্
ইত্স্তত্্েনিফয়্আফে্ েনির্আকর।্ নজওলনজকযোল্ ইিনষ্টনটউফটর্ মফত্্ বরফের্ মফধ্য্
পোের্ও্েনিজ্আর্ভিই।্ ূত্োনত্ত্বকফদর্মফত্,্আইসলযোে্আফগ্নেফলো্সমযফদ্রর্ত্লোয়,্
 ূনমকফম্পর্দরুি্জফলর্অত্ল্ভেফক্মোেো্ত্য ফলফে্েূফে।্ত্োই্বফল্অিযোিয্ ভদফের্
মফত্ো্ পনলমোনটর্ চোদর্ এেোফি্ ভিই,্  ূ-ত্বক্ লো োয়্ ঢোকো।্ এেফিো্ ভয্আইসলযোফের্
মোনটর্ নিফচ্ ীষে্ রকম্আফিয়্আফলোিি্ চফলফে,্আেপোফের্পবেফত্র্েোটল্ নদফয়্
উষ্ণ্বোষ্প্ভবফরোফত্্ভদফে্ত্ো্সহফজই্ভবোিো্যোয়। 
  
আমোফদর্ পে্ বফিো-বি্ পোেফর্ সোজোফিো।্ েোকগুফলো্ লো োয়্ ভমোিো।্ পে্ িমেই্
নবপদসেয ল্ হফয়্উঠফলো।্এফকবোফর্ েোিোই।্ েযব্সোবধ্োফি্ লোনঠ্ ঠয ফক-ঠয ফক্পো্ নটফপ-
নটফপ্ উপফর্ উঠফত্্ লোগলোম।্ েযব্ কষ্ট্ হনেফলো্ উঠফত্।্ হোস,্ নকন্তু্ দ্রুত্পোফয়্ ভবে্
সোবলীল্ গনত্ফত্ই্ চফলফে।্আমরো্ সবোই্ নপনেফয়্ পনি্ বফল্ একটয ্ দূর্ নগফয়ই্ ওফক্
আমোফদর্জফিয্ েোমফত্্ হনেফলো।্ ত্েফিো্ সনত্যকোর্ পোহোফি্ চিোর্ পোলো্ শুরু্ হয়নি।্
ভসটো্শুরু্হফলো্আরও্ঘণ্টোনত্ফিক্পফর।্ োনগযস্হোফসর্কেোমফত্ো্মফধ্য্একটয ্নজনরফয়্
প্রোত্রোে্কফর্নিফয়নেলোম,্িইফল্আর্এক্পো-ও্এফগোফত্্পোরত্োম্িো। 
  
েোিোই্ ভবফয়-ভবফয়্ যফত্োই্ আমরো্ উঠফত্্ লোগলোম,্ পেও্ ভযি্ ত্ত্ই্ ভবফি্ চলফলো।্
েয ফরোফত্ই্ চোয়্ িো্ ভকোফিোমফত্।্ মোনটর্ নচহ্নমোত্র্ ভিই্ ভকোফিোেোফি।্ শুধ্য্ পোের্ আর্
পোের।্পোফয়র্ধ্োক্কোয়্কফত্ো্ ভেোফটোেোফটো্পোের্ ভয্ নিফচ্গনিফয়্পিফলো্ত্োর্ ভকোফিো্
ইয়েো্ ভিই।্ এক-এক্ জোয়গোয়্ পে্ এফত্্ েোিোই্ ভয্ হোন্্স্ ভকোফিোরকফম্ আমোফদর্
লোনঠর্সোহোফযয্ভটফি্ত্য লফলো।্কোকোমনেও্আমোফক্অফিকবোর্হোত্্ধ্ফর্ভটফি্ত্য লফলি। 
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 োনগযস্অফিকক্ষে্ওঠোর্পফর্আবোর্লো োর্ বত্নর্পোেফরর্ নসাঁনির্মফত্্সোনর্সোনর্
েোফকর্িোগোল্পোওয়ো্নগফয়নেল,্িইফল্আমোর্দ্বোরো্আর্ওঠো্হফত্ো্িো। 
  
সফি্ সোত্টোর্ সমফয়্ হোজোর-দযই্ নসাঁনি্ ভপনরফয়্ একনট্ প্রেস্ত্ চত্বফরর্ মফত্ো্ জোয়গোয়্
এফস্ভপৌঁেলোম।্ত্োনকফয়্ভদনে,্দূফর-বহু্দূফর,্চোর্হোজোর্েয ট্নিফচ্সমযফদ্রর্ঘি্িীল্
রে।্এইেোফি্অল্প্একটয ্নজনরফয়্নিফয়্আবোর্আমরো্উঠফত্্লোগলোম। 
  
রোত্্ বোফরোটোর্ সমফয়্ চয িোয়্ এফস্ ভপৌঁেলোম্ আমরো।্ মধ্যরোনত্রর্ সূযেোফলোফক্ চোনরনদক্
ত্েি্আফলোয়্আফলোনকত্। 
  
নেফদয়্ঠোেোয়্ত্েি্প্রোে্ভযি্প্রোয়্গলোর্কোফে্এফস্ভপৌঁফেনেফলো।্ত্বযও্মযগ্ধ্নবস্মফয়্
ভদেলোম্ মধ্যরোনত্রর্ অপরূপ্আফলো।্ চোরনদফক্ বরফের্ েোদো,্ মোেোর্ উপফর্ পনরেন্ন্
আকোফের্িীল্রে,্দূফর্মধ্যরোনত্রর্সূফযের্উজ্জ্বল্ভসোিোনল। 
  
আর্সোরো্পৃনেবী্ত্েি্ঘযফমর্অেই্ত্লোয়্অফচত্ি্হফয়্পফি। 
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৫. আইেলযাফের সেই ববজ্ঞার্নক 
  
ত্োিোত্োনি্ সোমোিয্ নকেয্ গলোধ্ঃকরে্ কফর্ সমযদ্র্ ভেফক্ পোাঁচ্ হোজোর্ েয ট্ উপফর্
ভেফেফলর্চয ফিোয়্পোেফরর্উপফর্গো্এনলফয়্নদলোম্আমরো।্সফে-সফেই্ভচোফের্পোত্োয়্
ভিফম্এফলো্একিোাঁক্ঘযম।্এমি্গোঢ়্ঘযম্আমোর্অফিকনদি্হয়নি।্ভজফগ্উফঠ্ভদনে্
ভবলো্প্রোয়্দযপযর। 
  
নদগফন্তর্অিযোিয্পোহোফির্চয িগুনলফক্ভেোফটো-ভেোফটো্প্রোচীফরর্মফত্ো্ভদেোফলো।্িদীগুফলো্
ভযি্সরু্সযফত্ো।্দনক্ষে্নদফকর্বরে-েোওয়ো্ ূনমর্উপফর্ভরোফদর্রে্িলমল্করফে।্
পনশ্চম্নদফক্সমযফদ্রর্গোঢ়্িীল্রে।্সবনকেযই্ভদেফত্্অপূবে্লোগনেফলো। 
  
এমি্ সমফয়্ কোকোমনে্ আর্ হোন্্স্্আমোর্ সোমফি্ এফস্ দোাঁিোফলো।্ ওরো্ দযজফি্ ভসই্
ভলোকদয নটফক্নবদোয়্ নদফত্্নগফয়নেফলো।্কোকোমনে্এফস্পনশ্চম্নদফক্কয য়োেোর্মফত্ো্কী্
ভযি্একটো্আেয ল্নদফয়্ভদেোফলি।্বলফলি্:্ঐ্দযোে,্গ্রীিলযোে!। 
  
অবোক্হফয়্বললোম্:্গ্রীিলযোে! 
  
গ্রীিলযোে্ ভত্ো্ এেোি্ ভেফক্ েযব্ ভবনে্ দূর্ িয়।্ েেোফিক্ মোইল্ দূফর্ মোত্র।্ যোক্
ভসকেো।…আমরো্ এেি্ ভেফেফলর্ উপফর।্ দয নট্ চয ফিোও্ ভদেফত্্ পোনে।্ একটো্ ভত্ো্
এইফট—ভযটোর্ উপর্আমরো্ দোাঁনিফয়্আনে,্ অিযটো্ ঐ্ ভয।্ ভকোিটোর্ কী্ িোম,্ ভসটো্
এেি্জোিো্দরকোর।্হোফসর্নদফক্ত্োকোফলি্কোকোমনে্:্আেো্হযোাঁ,্আমরো্ভয্চয ফিোটোর্
উপর্দোাঁনিফয়্আনে,্এটোর্িোম্কী? 
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হোস্উের্করফল্:্স্কোটেোনরস। 
  
আিফন্দ্কোকোমনে্অধ্ীর্হফয়্উঠফলি।্ত্ফব্আর্ভদনর্নকফসর?্এক্ষয নিই্ভত্োত্্িোমো্
ভযফত্্পোফর? 
  
আমোর্বযক্একবোর্ ফয়্ভকাঁফপ্উঠফলো।্নকন্তু্এেি্আর্নেফর্যোওয়োর্ভকোফিো্উপোয়্
ভিই।্হোসফক্নকন্তু্একটয ও্নবচনলত্্ভদেোফলো্িো।্ভস্সহজ োফবই্আমোফদর্ভিটোফরর্
নদফক্নিফয়্চলফলো।্আনম্মযে্অিকোর্কফর্চয পচোপ্ওফদর্নপেি্নপেি্চললোম। 
  
ভেফেফলর্প্রধ্োি্ ভিটোফরর্মযেটো্ মোইলেোফিক্ চওিো।্গ ীরত্ো্কম্কফরও্দযহোজোর্
েয ফটর্ ভবনে।্ পোগল্ িো্ হফল্ মোিযষ্ কেফিো্ এমি্ সোংঘোনত্ক্ নচমনির্ মফধ্য্ িোমবোর্
কল্পিো্করফত্্পোফর?্মযফের্কোে্ভেফক্একটো্রোস্তো্অফিকদূর্পযেন্ত্নিফচ্ভিফম্ভগফে।্
হোসফক্অিযসরে্কফর্ভসই্রোস্তো্ধ্ফর্আমোফদর্অবত্রে্শুরু্হফলো।্নঠক্দযপযরফবলোয়্
আমরো্একটো্চোত্োফলর্মফত্ো্প্রেস্ত্জোয়গোয়্এফস্হোনজর্হলোম।্ভসেোি্ভেফক্ভদেো্
ভগফলো,্আফিয়নগনরর্নত্িনট্জ্বোলোমযে্সবেিোফের্আ োস্নিফয়্অিকোর্মযেফক্নবস্ফোনরত্্
কফর্আফে।্এক-একনট্মযফের্পনরনধ্্প্রোয়্একফেো্েয ট্কফর।্ভেফেল্ভযি্আমোফদর্
গ্রোস্করবোর্জফিযই্এই্গহ্বর্নত্িফট্বত্নর্কফরফে।্আমোর্এফত্ো্ য়্করফলো,্ ভয্
গহ্বরগুফলোর্কোফে্নগফয়্নিফচর্নদফক্ত্োকোফত্্পযেন্ত্সোহস্হফলো্িো। 
  
কোকোমনে্ত্েি্পোগফলর্মফত্ো্ েযফট-েযফট্মযেগুফলো্ ভদেফেি,্আর্আপিমফি্কত্-কী্
বফক্চফলফেি।্ত্োর্রকম-সকম্ভদফে্এই্প্রেম্হোসফক্পযেন্ত্একটয ্অবোক্ভদেোফলো,্
ভস্আশ্চযে্হফয়্দোাঁনিফয়্দোাঁনিফয়্ভদেফত্্লোগফলো্ত্োর্কোে। 
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হঠোৎ্কোকোমনে্ত্ীব্র্গলোয়্ভচাঁনচফয়্উঠফলি।্ভসই্ত্ীব্র্কণ্ঠস্বফর্চোরপোে্গমগম্কফর্
উঠফলো।্ আনম্ ভত্ো্ হঠোৎ্ এমি্ চোচোফিো্ শুফি্ মফি্ করলোম,্ কোকোমনে্ বয নি-বো্ ভসই্
ত্লহীি্ গহ্বফরর্ মফধ্যই্ পফি্ ভগফেি!্ ত্োনকফয়্ ভদনে,্ বফিো্ একটো্ পোেফরর্ সোমফি্
ভগোল-ভগোল্ভচোফে্দোাঁনিফয়্আফেি্উনি। 
  
কোকোমনের্ভচোফে-মযফে্এমি্নবস্ময়্ভদফে্আনম্নিফজই্অবোক্হফয়্ভগলযম।্ত্োিোত্োনি্
পোফে্এফস্দোাঁিোফত্ই্কোকোমনে্আেয ল্নদফয়্ভদেোফলি,্ভসই্পোেরটোর্উপর্কত্কগুনল্
রুনিক্ হরে্ ভেোদোই্ করো।্ ভকোফিো-ভকোফিো্ জোয়গোয়্ ক্ষফয়্ ভগফলও্ ভকোফিোমফত্্ পিো্
ভগফলো।্পোেরটোর্গোফয়্ভলেো্:্আর্ন্্্সোক্িযযউজম্্। 
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৬. আর  ন   োক  নুযউজম  
  
আর্ন্্্সোক্িযযউজম্্!্নবস্মফয়্অন  ূত্্হফয়্পোেফরর্মূনত্ের্মফত্ো্দোাঁনিফয়।্রইলোম্আনম। 
  
এবোফর্আর্কোকোমনের্ নসদ্ধোন্তফক্অফহত্য ক্বফল্উনিফয়্ ভদয়ো্চলফব্িো।্ত্োর্এফত্ো্
কোে,্এফত্ো্আফয়োজি,্এফত্ো্সমোফরোহফক্নিেক্পোগলোনম্বফল্আর্উনিফয়্ভদবোর্ভজো্
ভিই।্অসমসোহসী্আবয্সোিযউজম-আইসলযোফের্ভসই্নবশ্বনবেযোত্্ববজ্ঞোনিক-এেোিকোরই্
ভকোফিো্ একনট্ গহ্বর্ নদফয়ই্ ভয্ পোত্োফল্ ভিফমনেফলি,্ এই্ ভলেো্ ত্োরই্ প্রমোে্ বহি্
করফে। 
  
কোকোমনে্ভহফস্বলফলি্:্কী্ভর?্আফরো্প্রমোে্চোই্িোনক্ভত্োর? 
  
িো,্এমি্অবযেে্ও্অকোটয্প্রমোফের্পফর্আর্ভকোফিো্কেোই্বলো্চফল।্অসহোয় োফব্
আনম্চয প্কফর্দোাঁনিফয়্রইলোম। 
  
আফস্ত-আফস্ত্সফি্হফয়্এল।্এই্গহ্বর্নত্িফটর্পোফে,্এই্চত্বফরর্মফধ্যই্রোনত্রবোস্
করফত্্হফব্আমোফদর।্সোরোনদফির্পনরশ্রফম্সোরো্েরীর্ক্লোন্ত্হফয়্পফিনেফলো।্পো-দয নট্
বযেোয়্টিটি্করনেফলো।্এইটয কয ্পে্িোমফত্্ভত্ো্আর্কম্কষ্ট্করফত্্হয়নি! 
  
হোন্্স্্ েয াঁফজ-ভপফত্্একটয ্ সমত্ল্জোয়গো্ ভবর্ কফর্ নবেোিো্ পোত্োর্ বফন্দোবস্ত্করফল।্
জোয়গোটো্ কনঠি্ লো োর্ প্রফলপ-ভমোিো।্ লো োর্ ভসই্ পযরু্ প্রফলফপর্ উপর্ গরম্ চোদর্
ভপফত্্আনম্আর্হোন্্স্্শুফয়্পিলোম।্কোকোমনে্ নকন্তু্আফলো্ ভজ্বফল্ চোরনদক্পরীক্ষো্
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করফত্্ লোগফলি,্ কেফিো্ বো্ ইত্স্তত্্ েযফটোেযনট্ করফত্্ লোগফলি্আফে-পোফে।্ ত্োরপর্
এক্ সমফয়্ আমোফদর্ ঘযনমফয়্ নিফত্্ বফল্ আফলো্ নিফয়্ চোরনদক্ টহল্ নদফয়্ আসফত্্
ভগফলি। 
  
একটয ্পফর্হোন্্ফসর্নদফক্ত্োনকফয়্ভদনে,্নিনবেকোর োফব্ভস্ঘযনমফয়্রফয়ফে।্আমোর্নকন্তু্
ঘযম্ আসনেফলো্ িো।্ শ্রোনন্তফত্্ েরীর্ এনলফয়্ পফি্ রইলোম্ শুধ্য।্ আর্ দয েোবিোয়্  ফর্
উঠফলো্মি। 
  
কোকোমনে্ ভকোেোয়্ ভয্ অদৃেয্ হফয়্ ভগফলি,্ ভক্ জোফি?্ এেফিো্ আফলো্ নিফয়্ নেফর্
আসফেি্িো্ভকি?্হো্ভত্ো্অফঘোফর্ঘযফমোে।্আনম্ভচোে্ভমফল্পফি্আনে।্হঠোৎ্ভকমি্
ভযি্ য়- য়্করফত্্লোগফলো।্মফি্হফলো,্অিকোফরর্মফধ্য্ভযি্অসংেয্অেরীরী্আত্মো্
ঘযফর্ভবিোফে।্ভসইসব্আত্মোর্উৎপনে্ভযি্পোত্োফলর্অিকোফর। 
  
এমনি্গোঢ়্ ফয়র্মফধ্য্কেি্ভয্ঘযফম্দযফচোে্জয নিফয়্এফসনেফলো্জোনিফি।্ঘযম্ োেফলো্
এফকবোফর্ সকোল্ ভবলোয়।্ ঘযম্  োেফত্ই্ ভদনে্ কোকোমনে্ মযফেোিো্ অিকোর্ কফর্ বফস্
আফেি।্প্রেমটো্ত্োর্রোফগর্কোরে্বযিফত্্পোরলোম্িো,্পফর্অবেয্ভবোিো্ভগফলো। 
  
আকোে্ ভমঘলো্ হফয়্আফে্বফলই্কোকোমনের্এই্অসহোয়্ োব।্সফেত্নলনপফত্্ নেল,্
জযলোই্মোফসর্ভগোিোর্ নদফক্স্কোটেোনরফসর্েোয়ো্ ভয-জ্বোলোমযফের্ওপফর্পিফব,্ ভসই্পে্
নদফয়ই্ িোমফত্্ হফব্ পোত্োফল।্ নকন্তু্ আকোে্ ভমঘলো্ বফল্ স্কোটেোনরফসর্ ভকোফিো্ েোয়োই্
পিফলো্িো।্আর্কোকোমনের্রোফগর্কোরে্হল্ত্োই।্যনদ্জযলোই্মোফসর্ভগোিোর্নদফক্
সূফযের্সোক্ষোৎ্িো্ভমফল্ত্ফব্আফরো্এক্বেফরর্জিয্যোত্রো্বি্েোকফব। 
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ভস্ কী্ রোগ্ কোকোমনের!্ সযযেফক্ কফত্োবোর্ ভয্ ধ্মক্ নদফলি,্ অন েোপ্ নদফলি,্ ত্োর্
ভকোফিো্ইেোই্ভিই।্সোরো্ নদফি্একবোরও্সূফযের্ ভদেো্পোওয়ো্ ভগল্িো।্এক্নহফসফব্
অবে্ োফলোই্ হফলো।্একটোিো্পনরশ্রফমর্পর্এই্েযনটটো্ ভবে্উপফ োগ্করো্ ভগফলো্
আফয়ে্কফর্শুফয়-শুফয়। 
  
পর-পর্ নত্ি্ নদি্আকোে্এত্্ ভমঘলো্হফয়্রইফলো্ ভয,্ ভবোফদর্িোমগও্ ভদেো্ ভগফলো্
িো।্ কোকোমনের্ রোফগর্ পনরমোেও্ িফম্ ভবফিই্ চলফলো।্ নকন্তু্ ভচৌঠো্ জযলোই্ সোিফন্দ্
কোকোমনে্সযপ্র োত্ফক্স্বোগত্্জোিোফলি।্সূফযের্ভসোিোনল্ভরোফদ্সকোলফবলোফত্ই্চোনরনদক্
িলমল্কফর্উঠফলো।্আফস্ত-আফস্ত্দযপযর্হফলো।্সফে্সফে্ভরোফদর্রেও্উজ্জ্বল্হফত্্
লোগফলো্আররো।্ত্োরপর্এক্সমফয়্স্কোটেোনরফসর্েোয়ো্িমে্সফর্এফস্পিফলো্একনট্
জ্বোলোমযফের্উপর। 
  
সফে্ সফে্আিফল্ কোকোমনে্ ভসই্ বযফিো্ বয়ফসই্ দস্তুরমফত্ো্ িৃত্য্ শুরু্ কফর্ নদফলি।্
চোচোফমনচ্কফর্আমোফদর্প্রস্তুত্্হফত্্বলফলি।্ পৃনেবীর্অন্দরমহফল্রওিো্ হফত্্ হফব্
এবোর।্ভস্নক্েযব্সহজ্কেো? 
  
হোস্ভযি্প্রস্তুত্্হফয়ই্নেফলো।্উফঠ্দোাঁনিফয়্পো্বোিোফলো্ভস্বলল্:্চলযি। 
  
ত্েি্ভবলো্একটো্ ভবফজফে।্পোেফরর্েোাঁজকোটো্ নসাঁনি্ নদফয়্পোত্োফলর্ নদফক্আমোফদর্
অবত্রে্শুরু্হফলো। 
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৭. পফর্র পাাঁিালী 
  
পোেফরর্ েোাঁজ-কোটো্ নসাঁনি্ নদফয়্ পোত্োফলর্ নদফক্ িোমফত্্ লোগলোম্ আমরো।্ ভকটোফরর্
পনরনধ্্িমে্ভবফি্নগফয়ফে।্েনত্ফিক্েয ট্হফব্হয়ফত্ো্েোনিক্নিফচ।্আর্ভসই্নিফচ্
আফে্পোত্োল-েোয়ো্অিকোর।্গহফরর্যত্টয কয ্ভদেো্ভগল্ত্োফত্ই্মফি্হফলো,্এর্পোাঁনচল্
ভসোজোসযনজ্ নিফচ্ ভিফম্ ভগফে।্হয়ফত্ো্অনত্্মে্ভরেোয়।্অবেয্পোাঁনচফলর্গোফয়্মোফি-
মোফি্এমি োফব্েোফজর্মত্্পোের্ভবনরফয়্নেফলো্ভয্ত্োফত্্আমোফদর্নসাঁনির্কোজ্হফয়্
ভগফলো।্ উপফর্ যনদ্ ভকোেোও্ বফিো্একটো্ দনি্ বোধ্ো্ ভযত্,্ত্ফব্সহফজই্ ভসই্ দনির্
নসাঁনি্ভবফয়্ নিফচ্িোমো্ভযত্।্নকন্তু্ত্োর্জফিয্বফিো্বফিো্দনির্দরকোর,্ত্ফত্ো্বফিো্
দনি্নক্আফে্আমোফদর? 
  
কোকোমনে্বলফলি্:্এর্জফিয্এফত্ো্ োবিো্ভত্োর? 
  
চোরফেো্ েয ট্ লম্বো্ একটো্ দনি্ নিফয়্ ত্োর্ নঠক্ মোিেোিটো্ পোাঁনচফলর্ গোফয়র্ একটো্
পোেফরর্সফে্দয-নত্ি্পোক্জনিফয়্নদফলি্উনি।্বযিফত্্পোরলোম্ভয,্দযহোফত্্দনির্দযই্
প্রোন্ত্ধ্ফর্নসাঁনি্ভবফয়্িোমফত্্হফব।্দযফেো্েয ট্ভিফম্দনির্এক্প্রোন্ত্ধ্ফর্টোিফলই্দনি্
উপর্ ভেফক্েযফল্আসফব।্ত্েি্ঐ োফবই্দনির্সোহোফযয্ সহফজই্আফরো্ নিফচ্ িোমো্
যোফব। 
  
এই্ বফন্দোবস্তই্  োফলো্ হফলো,্ কী্ বনলস?্ বলফলি্ কোকোমনে।্ নকন্তু,্ সমসযো্ হফলো,্
মোলপফত্রর্বযবিো্কী্করো্যোয়।্যত্টয কয ্সম্ভব্আমোফদর্সফে্কফর্নিফত্্হফব।্নবফেষ্
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কফর্ভযসব্নজনিে্একটয ফত্ই্ভ ফে্ভযফত্্পোফর।্হোস,্ত্য নম্িোও্নকেয্যন্ত্রপোনত্্আর্
েোবোর-দোবোর।্অযোফজল,্ ভত্োর্কোফে্গুনল-বোরুদ্আর্ নকেয্েোবোর্েোক।্বোনক্েোবোর্
আর্যন্ত্রপোনত্গুফলো্আনমই্নিনে। 
  
বললোম্ :্ ত্ো্ িো-হয়্ ভিয়ো্ ভগফলো,্ নকন্তু্ নবেোিোপত্র,্ কোপি-ভচোপি্ আর্ অিয্ সব্
নজনিফের্কী্হফব? 
  
কোকোমনে্জোিোফলি্:্ভসজফিয্ঘোবিোফত্্হফব্িো্ভত্োফক।্ত্োরো্আপনি্আমোফদর্সফে্
যোফব।্এই্বফল্বোনক্ নজনিেপত্র্একসফে্েযব্ োফলো্কফর্ ভবাঁফধ্্কোকোমনে্গহ্বফরর্
মফধ্য্েয াঁফি্ভেলফলি।্ভেো্কফর্বোনেলটো্ভিফম্ভগফলো।্যত্ক্ষে্ভদেো্ভগফলো,্কোকোমনে্
ভসটোর্ নদফক্ ত্োনকফয়্ রইফলি।্ ত্োরপর্ নিনবেকোর্ গলোয়্ বলফলি্ :্ চল,্ এবোর্ িোমো্
যোক। 
  
আর্ নদ্বরুনক্ত্িো্কফর্মনরয়ো্হফয়্পোত্োফলর্ নদফক্ ভিফম্চললোম।্সবফচফয়্আফগ্হো.্
ত্োরপর্কোকোমনে্এবং্সবফেফষ্আনম।্এফকর্পর্এক্নত্িজফি্দনি্ধ্ফরধ্ফর্িোমফত্্
লোগলোম।্আলগো্পোরগুনল্পোফয়র্আঘোফত্্িয রিয র্কফর্নিফচ্পিফত্্লোগফলো। 
  
আধ্্ ঘণ্টো্ িোমবোর্ পর্ দনির্ ভেষ্ প্রোফন্ত্ ভপৌঁফে্ একটয ্ প্রেস্ত্ চত্বফরর্ মফত্ো্ ভদেো্
ভগফলো।্ ভসেোফিই্ েোমলোম্ আমরো।্ টোি্ নদফয়্ উপর্ ভেফক্ দনিটো্ েযফল্ নিফলি্
কোকোমনে।্আবোর্ দনি্ বোধ্ো্ হফলো্ নত্ি-চোর্ পোক্ নদফয়।্আবোর্ নিফচর্ নদফক্ ভিফম্
চললোম। 
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আনম্ত্েি্নিফজফক্সোমলোফত্্এত্ই্বযস্ত্নেলোম্ভয্নেলোস্তফরর্নবিযোফসর্নদফক্িজর্
ভদবোর্ মফত্ো্অবসর্ নেফলো্ িো।্এমি্পোগল্  ূত্ত্ত্বনবদ্ ভক্আফে্ ভয্এই্অবিোয়ও্
চোরনদককোর্ নেলোস্তফরর্ িোিোি্ লক্ষে্ ভেয়োল্ করফত্করফত্্ িোমফত্্ পোফর?্ কোকোমনে্
নকন্তু্নেলোস্তফরর্নবিযোস্করফত্্করফত্ই্িোমফত্্লোগফলি।্ত্োাঁর্রকম-সকম্ভদফে্মফি্
হনেল্নত্নি্ভযি্ভকোফিো্নমউনজয়োফম্ঘযফর্ভবিোফেি। 
  
হঠোৎ্ একবোর্ কোকোমনে্ আমোয়্ বলফলি্ :্ যফত্োই্ িোমনে্ নিফচর্ নদফক,্ ত্ফত্োই্
নিঃসফন্দহ্ হনে।্ এই্ অনিনগনরর্ নেলোন্তফরর্ নবেযোস্ ভদফে্ মফি্ হফে্ ভয্ পৃনেবীর্
অ যন্তফর্েযব্ ভবনে্উেোপ্ভিই।্ভদেনেস্ভি,্এেি্আমরো্ ভয্ নেলোন্তফরর্মধ্য্ নদফয়্
চফলনে,্ত্ো-ই্ হফলো্ পোেফরর্আনদম্অবিো।্ ধ্োত্ব্পদোফেের্ গোফয়্জল্ হোওয়ো্ ভলফগ্
ত্েি্ভয্রোসোয়নিক্পনরবত্েি্ঘফটনেফলো,্এেফিো্ত্োর্নচহ্ন্পোেফরর্গোফয়্বত্েমোি।্ত্য ই্
 োফলো্কফর্িজর্রোেফলই্বযিফত্্পোরনব্সব। 
  
আনম্ ভকোফিো্কেো্বললোম্িো।্দনি্ধ্ফর্ ভকোফিোমফত্্টোল্সোমনলফয়্িোমফত্্লোগলোম্
শুধ্য।্ ইনত্মফধ্য্ গহর্ িমে্ সেীেে্ হফয়্ আসনেফলো,্ গোঢ়্ হনেল্ অিকোর!্ আলগো্
পোেফরর্টয কফরোগুনল্িমে্আফরো্ভজোফর্নিফচ্পিফত্্লোগফলো,্আর্ত্োফদর্নিফচ্পিোর্
েব্দ্িফমই্গ ীর্ভেফক্গ ীরত্র্হফয়্উঠফত্্লোগফলো। 
  
প্রোয়্ দযহোজোর্আটফেো্ েয ট্ িোমবোর্ পর্ কোকোমনে্ যেি্ জোিোফলি্ ভয্আমোফদর্ পে্
আপোত্ত্্এেোফিই্ভেষ্হফয়্ভগফে,্ত্েি্রোত্্দযপযর্হফয়্ভগফে।্নিফচ্যোওয়োর্িত্য ি্
পে্আনবষ্কোর্করো্এই্রোনেফর্ ভমোফটই্সহজ্বযোপোর্িয়্বফল্আমরো্রোত্্কোটোবোর্
উফদযোফগ্ বযস্ত্ হফয়্ পিলোম।্ সহফজই্ একনট্ প্রেস্ত্ সমত্ল্  ূনম্ পোওয়ো্ ভগফলো।্
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আমোফদর্ ভেোওয়ো্ বসোর্ ভকোফিো্ অসযনবফধ্্ হফলো্ িো।্ নকেয্ ভেফয়্ নিফয়্ ভকোফিো্ রকফম্
শুফয়্পিলোম্আমরো। 
  
চোরনদক্নিস্তব্ধ।্সযচীফত্্অিকোর।্ভসই্অিকোফরর্মফধ্য্আকোে-পোত্োল্কফত্ো-নক্ভয্
 োবফত্্ লোগলোম,্ ত্োর্ ইয়েো্ ভিই।্ ঘযম্ যেি্  োেফলো,্ ত্েি্ ভবলো্ আটটো।্ মৃদয্
সূযেরনির্সরু্একনট্ভরেো্এফস্পিনেফলো্আমোফদর্পোফে। 
  
আমোর্ঘযম্ভ ফেফে্ভদফে্কোকোমনে্ভহফস্বলফলি্:্কী্ভর,্ভকমি্লোগফে্ভত্োর?্কোল্
রোনেফরর্ মফত্ো্ এমি্ েোনন্তফত্্ ঘযনমফয়নে্আর্ কেিি?্ গোনি্ ভবোিোর্ ভগোলমোল্ ভিই,্
ভলোকফির্ভসোরফগোল্ভিই–কী্রকম্নিস্তব্ধ্চোরনদক্ভদেনেস? 
  
এফত্্নিস্তব্ধ্বফলই্ভত্ো্ য়্করফে্ভবনে। 
  
কোকোমনে্ভহফস্উঠফলি্:্এেিই্ য়্করফে্ভত্োর?্এরই্মফধ্য?্এেফিো্ভত্ো্প্রচয র্পে্
বোনক!্সনত্য্কেো্বলফত্্ভগফল্আমরো্ভত্ো্এেফিো্পৃনেবীর্অন্তঃপযফর্প্রফবেই্কনরনি—
নঠক্সমযফদ্রর্সমত্ফল্আনে। 
  
অবোক্হফয়্বললোম্:্ভস্কী্কফর্হয়? 
  
আবোর্ কোকোমনের্ হোনসর্ েব্দ্ ভেোিো্ ভগফলো্ :্ এই্ বযোফরোনমটোর্ দযোে,– ূপৃফষ্ঠর্ মফত্ো্
এেোফিও্চোপ্সমোি।্যেি্বযোফরোনমটোফর্ বোত্োফসর্ চোপ্মোপো্ যোফব্িো,্ মযোফিোনমটোফর্
মোপফত্্ হফব,্ ত্েিই্ ভবোিো্ যোফব্ ভয্আমরো্ সনত্য-সনত্য্ পৃনেবীর্অন্দরমহফল্প্রফবে্
কফরনে। 
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হঠোৎ্একটো্গুরুত্র্প্রশ্ন্ ভজফগ্উঠফল্মফি্ :্ নকন্তু্কোকোমনে,্ পৃনেবীফত্্ ভয-পনরমোে্
বোত্োফসর্চোপ্সহয্করো্আমোফদর্অফ যস,্এেোফি্ত্োর্ভচফয়্ভবনে্চোপ্হফল্সহ্করো্
যোফব্িো্ভত্ো। 
  
নিনশ্চন্ত্গলোয়্কোকোমনে্ বলফলি্ :্আমরো্ ভত্ো্ েযব্আফস্ত-আফন্ত্িোমনে।্ যি্হোওয়োয়্
নিশ্বোস্নিফত্-নিফত্্িমে্আমোফদর্অফ যস্হফয়্যোফব।্আমরো্ভত্ো্জোনি,্ভবলযফি্যোরো্
ঘযফর্ ভবিোয়্ত্োফদর্উপফর্বোত্োফসর্ চোপ্কফত্ো্কম।্ নকন্তু্ত্ো্ত্ত্্ত্োরো্ সহ্কফর্
েোফক। 
  
ত্োর্মোফি,্ত্য নম্বলফত্্চোইফে্আফস্ত-আফস্ত্অফ যস্হফয়্যোফব? 
  
হযোাঁ।্বলফলি্কোকোমনে।্আর্অফ যস্হফলই্সহ্হফয়্যোফব।্কোল্ভয্বোনেলটো্ভেফল্
নদফয়নেলযম,্এবোফর্ত্োর্ভেোাঁজ্ভিয়ো্যোক। 
  
েোনিকক্ষফের্মফধ্যই্হোন্্স্বোনেলটো্েয াঁফজ্বোর্করফল।্আহোর্ভসফর্নিফয়্হোন্্স্্আর্
কোকোমনে্ ত্োফদর্ টচে্ জ্বোনলফয়্ নিফলি।্ ত্োরপর্ ভসই্ আফলোয়্ পে্ ভদফে্ পোত্োফলর্
অিকোফরর্নদফক্এনগফয়্চললোম্সবোই। 
  
বোফরোফেো্ ঊিনত্রে্ খ্রীেোফব্দ্ ভমফেফলর্ ভেষ্ অিদগীরে্ ঘফটনেল।্ এেফিো্ ত্োর্ নচহ্ন্
ভদেফত্্পোওয়ো্ভগফলো।্ভসই্আফিয়্উদগোর্জমোট্ভবাঁফধ্্কনঠি্হফয়্নগফয়নেল।্টফচের্
আফলোয়্ ত্ো্ অজ্বল্ করফত্্ লোগফলো।্ পে্ এফত্ো্ গিোিিো্ ভয,্আমোফদর্ েযব্ সোবধ্োফি্
এফগোফত্্ হনেল।্ মোেোর্ উপফর্ অসংেয্ কোত্েফজোপফলর্ স্বে্ েোিযে্ িফির্ মফত্ো্
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িয লনেফলো,্ত্োফদর্গোফয়্ভযি্পনরেন্ন্কোচ্বসোিিো।্টফচের্আফলোয়্েোিযেগুফলো্িলমল্
করফত্্ লোগফলো।্  োনর্ সযন্দর্ লোগফলো্ ভদেফত্।্ লোল,্ িীল,্ সবযজ-িোিোি্ রফের্ সব্
েোিযে।্ত্োফদর্উপর্আফলো্পফি্বত্নর্হফয়ফে্পোত্োফলর্রোমধ্িয। 
  
অফিক্ দূর্ পযেন্ত্ এফগোলোম্ ভসনদি।্ উেোপ্ নকন্তু্ ভসই্ অিযপোফত্্ ভবফিফে্ বফল্ মফি্
হফলো্িো। 
  
রোফত্র্ ভেফত্্ বফস্ আনবষ্কোর্ করলোম,্ জল্ কফম্ এফসফে।্ আফগও্ জফলর্ কেো্
কোকোমনেফক্অফিকবোর্জোনিফয়নে।্নকন্তু্ওাঁর্মযফে্ভসই্এক্কেো্:্িরিোর্জল্পোওয়ো্
যোফব্পফে।্কোফজই্ য়্ নকফসর?্ নকন্তু্এেি্যেি্ ভদেফত্্ ভপলোম্অফধ্েফকরও্ ভবনে্
জল্েয নরফয়্ভগফে,্ত্েি্আবোর্জোিোলোম্ওাঁফক।্শুফি্কোকোমনে্বলফলি্:্এফত্ো্বযস্ত্
হনেস্ ভকি?্িরিোর্জল্পোওয়ো্ যোফব্ পফে।্ যেিই্এই্অিযযদ্গোফরর্ ভদয়োল্ ভ দ্
করফবো,্নঠক্ত্েযনি্জফলর্ভদেো্নমলফব। 
  
এ্ভদয়োল্কত্দযর্ভগফে,্ত্ো্কী্কফর্বযিফত্্পোরফব?্আমরো্ভয্নিফচর্নদফক্েযব্ভবনে্
িোমফত্্ভপফরনে,্ত্ো্ নকন্তু্মফি্হফে্িো্আমোর।্সমত্ল্ভক্ষত্র্নদফয়ই্ভবোধ্হয়্চফলনে্
আমরো।্কোরে্যফত্ো্নিফচ্িোমফব্ত্ত্ত্ই্ভত্ো্উেোপ্বোিবোর্কেো।্নকন্তু্ত্োপ্একটয ও্
বোফিনি।্েযব্ভবনে্হফল্আমরো্এগোফরোবোফরোফেো্েয ট্িোমফত্্ভপফরনে। 
  
ভহো-ভহো্ কফর্ ভহফস্ উঠফলি্ কোকোমনে।্ ত্োর্ ধ্োরেো্  য ল।্ এেি্আমরো্ সমযদ্র-ত্ফলর্
ভচফয়ও্দে্হোজোর্েয ট্নিফচ। 
  
দযফচোে্নবস্ফোনরত্্কফর্বললোম্:্আাঁ?্বফলো্কী্কোকোমনে? 
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কোকোমনে্অে্কফষ্ত্োর্নসদ্ধোফন্তর্প্রমোে্নদফলি। 
  
পরনদি্ভ োরফবলোফত্ই্আবোর্আমোফদর্চলো্শুরু্হফলো।্দযপযর্ভবলোয়্আমরো্দয নট্সযিে্
পফের্ ভমোহোিোর্ সোমফি্ এফস্ েমফক্ দোাঁিোলোম।্ দয নট্ পেই্ সেীেে,্ অিকোর্ এবং্
অপ্রেস্ত।্ ভসই্ অিকোর্ সযিফের্ সোমফি্ দোাঁনিফয়্ যনদ্ অিন্তকোল্  োবত্োম্ ভকোি্ পে্
নদফয়্যোফব,্ত্োহফলও্পফের্সিোি্পোওয়ো্ভযফত্ো্িো।্কোকোমনে্নকন্তু্চট্কফর্একটো্
নসদ্ধোন্ত্নিফয়্নিফলি।্বলফলি্:্পূবেনদফকর্সযিে্নদফয়ই্যোওয়ো্যোক,্কী্বনলস? 
  
এফগোফত্-এফগোফত্্ ভদেফত্্ ভপলোম্ঐ্সযিফের্অবসপে্ ভবে্কম,্আর্সোমফির্ নদফক্
ভত্োরফের্পর্ভত্োরে্ভযি্আমোফদরই্জিয্উন্মযক্ত্হফয়্আফে।্মোইলেোফিক্ভযফত্-িো-
ভযফত্ই্ভত্োরেগুনল্িমে্ভেোফটো্হফয়্আসফত্্লোগফলো।্ভসই্কোরফে্ভকোেোও্আমোফদর্
মোেো্িযইফয়্চলফত্্হফলো,্ভকোেোও্বো্এফগোফত্্হফলো্বযফক্ভহাঁফট্অনত্্সন্তপেফে। 
  
উেোপ্এেফিো্সহিীয়।্ত্ফব,্এক-একবোর্যেি্মফি্হনেল্ভয্এই্পে্নদফয়্একদো্
প্রচে্ আফবফগ্ ত্রল্ আগুফির্ ভরোত্্ বফয়্ নগফয়নেফলো,্ ত্েযনি্  ফয়্ নেউফর্ উঠনেফলো্
েরীর।্এমিও্ভত্ো্হফত্্পোফর্ভয্এেি্ভকোেোও্আবোর্শুরু্হফয়ফে্দ্রবী ূত্্আগুফির্
অসহয্ত্োেব!্আর্ত্োর্মোফিই্হফলো্নিনশ্চত্্মৃত্য য। 
  
কোকোমনে্ নকন্তু্ নিনবেকোর োফব্এফত্ো্কষ্ট্ সহয্কফরও্এনগফয়্ চলফলি।্ হোফসরও্ নঠক্
ভত্মনি্নবরোমহীি্গনত্।্শুধ্য্আমোরই্ োনর্কষ্ট্হনেল্এফগোফত্। 
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সফির্সময়্যেি্আমরো্নজফরোবোর্জফিয্েোমলোম,্ত্েি্নহফেব্কফর্ভদেো্ভগফলো্ভয্
আমরো্ভমোফট্েমোইল্পে্অনত্িম্কফরনে্সোরোনদফি,্আর্নিফচর্নদফক্ভিফমনে্মোত্র্
আধ্মোইল। 
  
পরনদি্ভ োরফবলোয়্আবোর্যোত্রো্শুরু্হফলো।্ নকেযদূর্যোওয়োর্পর্ভদেো্ভগফলো্সযিে-
পে্ নিফচর্ নদফক্ িো্ নগফয়্ সমত্ল্ ভক্ষফত্রই্ চফলফে।্আমোর্ ভত্ো্ মফি্ হফলো্ আমরো্
িমে্উপফরর্ নদফক্উঠনে।্ চলফত্্ত্েি্ োনর্ক্লোনন্ত্লোগনেফলো।্আফস্ত-আফস্ত্চলনে্
ভদফে্কোকোমনে্অশধ্যে্গলোয়্আমোফক্ত্োিোত্োনি্হোাঁটফত্্বলফলি। 
  
অবসন্ন্গলোয়্বললোম্:্আর্ভয্পোরনে্ভি্কোকোমনে! 
  
পোরনেস্ভি!্অবোক্হফলি্ভযি্কোকোমনে।্এমি্সযন্দর্রোস্তো্ নদফয়্হোাঁটফত্্ভত্োর্কষ্ট্
হফে।্ভমোফট্ভত্োত্্নত্ি্ঘণ্টো্হফলো্রওিো্হফয়নে। 
  
আমোর্পো্ভয্ভ ফে্আসফে,্কোকোমনে!্উপফর্ওঠো্ভত্ো্সহজ্বযোপোর্িয়। 
  
কী্সবেিোে!্ত্য ই্পোগল্হফয়্ভগনল্িোনক?্ভকোিটো্উাঁচয ,্ ভকোিটো্ নিচয ্ত্োও্জোনিস্ভি?্
চল,্চল!্কোকোমনে্ত্জেিীসফেফত্্সোমফির্পে্ভদনেফয়্নদফলি।্আর্ভকোফিো্নদ্বরুনক্ত্িো্
কফর্মনরয়ো্হফয়্এফগোফত্্লোগলোম। 
  
দযপযরফবলোয়্ ভদনে্ েহফরর্ প্রোচীর্ অিযরকম্ রূপ্ নিফয়ফে।্ আমোফদর্ হোফত্র্আফলোয়্
আর্ভত্মি্উজ্জ্বল্ভদেোফে্িো।্লক্ষয্কফর্ভদনে,্এবোর্আর্অিযযদগোফর্গনঠত্্িয়,্
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পোষোেময়।্েোনিকক্ষে্বোফদই্ভদনে,্চোনরনদক্চূফেেোপফল্আর্ভেট-পোেফর্েোওয়ো।্গ্রনে-
প্রোন্তফরর্প্রোচীর্ভপেফি্পফি্রফয়ফে। 
  
আমোফক্নবস্মফয়্অধ্েসূ্ফট্নচৎকোর্করফত্্ভদফে্কোকোমনে্শুফধ্োফলি্:্বযোপোর্কী? 
  
বললোম্ :্ দযোফেো্ কোকোমনে,্আমরো্ ভকোেোয়্ এফস্ ভপৌঁফেনে।্ ভয-যযফগ্ পৃনেবীফত্্প্রেম্
প্রোফের্আনব েোব্ ঘফটনেফলো,্ প্রেম্ উনিদ্ ভদেো্ নদফয়নেফলো,্আমরো্ এেি্ সৃনষ্টর্ ভসই্
পনরফবফে্এফস্উপনিত্্হফয়নে।্প্রোচীফরর্গোফয়্আফলো্ভেফল্ভদবোলোম্ওাঁফক।্কোকোমনে্
নকন্তু্একটয ও্অবোক্হফলি্িো।্িীরফব্এনগফয়্চলফলি। 
  
ত্ফব্নক্আমোরই্ য ল্হফলো?্হয়ফত্ো।্নকন্তু্আমোর্নসদ্ধোন্ত্যনদ্নঠক্হফর্েোফক,্ত্ফব্
প্রোচীি্ যযফগর্ উনিদ-জগফত্র্ নকেয-িো-নকেয্ নচহ্ন্ নিশ্চয়্ পোওয়ো্ যোফব।্ আনম্ ত্োরই্
অফপক্ষোয়্রইলোম। 
  
অল্পক্ষফের্মফধ্যই্লক্ষয্করলোম,্আমরো্বোনলর্উপর্নদফয়্চফলনে।্এেোফি্িদী্ভিই,্
সমযদ্রও্ভিই,–ত্ফব্বোনল্এফলো্ভকোফেফক?্এ্ত্োহফল্উনিফদর্ধ্বংসোবফেষ্েোিো্অিয্
নকেয্িো।্আর্একটয ্পফরই্প্রোচীফরর্গোফয়ও্উনিদ্জগফত্র্অভ্রোন্ত্নচহ্ন্ভদেো্ভগফলো। 
  
কোকোমনে্নকন্তু্ত্বযও্এনগফয়্চলফলি।্ভদফে্আর্সত্য য্হফলো্িো।্একটো্নিিযক্কয নিফয়্
কোকোমনের্হোফত্্নদফয়্বললোম্:্এই্দযোফেো্কোকোমনে,্নিফলোবোইট্জোফত্র্নিিযক।্এ্
ভদফেও্নক্মফি্হয়্িো– 
  

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

55 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

–ভয্ আমরো্ পে্ হোনরফয়নে?্ অকনম্পত্্ স্বফর্ আমোর্ কেোটো্ ভেষ্ করফলি্ কোকোমনে,্
ত্োরপর্ বলফলি্ :্পে্ ভত্ো্অফিকক্ষে্ হফলো্ হোনরফয়নে।্গ্রনেপ্রকোর্আর্অিযযদ্গোফরর্
প্রোচীর্েোনিফয়্আসোর্সফে-সফেই্বযিফত্্ভপফরনে,্আমরো্নঠক্পফে্আসনে্ভি।্নকন্তু্
এই্পেটোও্ভয্পোত্োফল্যোয়নি,্ত্োরই্বো্প্রমোে্কী?্এর্ভেষ্িো্ভদফে্ নক্ নেরফত্্
পোনর? 
  
অবোক্ গলোয়্ বললোম্ :্ ত্য নম্ ত্ফব্ পফের্ ভেষ্ িো্ ভদফে্ নেরফব্ িো?্ ওনদফক্ ভয্
আমোফদর্জল্েয নরফয়্এফলো! 
  
ত্োফত্্কী্হফয়ফে?্নিনবেকোর্স্বফর্কোকোমনে্বলফলি্:্অল্প-অল্প্কফর্ভেফত্্হফব্আর-
নক! 
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৮. পফর্র সেষ সকার্ায়, পফর্র সেষ? 
  
কোকোমনের্ কেোয়্ প্রনত্বোদ্ করবোর্ মফত্ো্ অবিো্ ত্েি্ আমোর্ িো,–িো্ ভদফহর,্ িো্
মফির।্শুধ্য্একবোর্কত্টয কয ্জল্এেফিো্হোফত্্আফে্ভদফে্ নিলোম।্ত্েি্নত্িনদফির্
উপফযোগী্জল্নেফলো।্নকন্তু্কনদি্ভয্লোগফব্এই্পফের্ভেষ্ভদেফত্,্ত্ো্ভক্জোফি?্
ভস-কেো্আর্ োববোর্ ভচষ্টোও্করলোম্ িো।্ ভ ফব্ ভকোফিোই্লো ্ ভিই।্কোকোমনে্ ভত্ো্
আর্আমোর্কেো্শুিফবি্িো।্কোফজই্শ্রোন্ত্পোফয়্এনগফয়্চলফত্্লোগলোম্শুধ্য। 
  
এবোর্ভদেফত্্ভপলোম,্মোরফবল্পোেফরর্রোফজয্এফস্ভপৌঁফেনে।্েোদো,্লোল,্িীল,্হলযদ্
িোিোি্বফেের্পোের।্ ভকোফিো-ভকোফিো্জোয়গোয়্আবোর্ ভদেলোম,্িোিোি্জোফত্র্মোে্ও্
সরীসৃফপর্কেোল্ইত্স্তত্্েিোফিো।্বযিফত্্পোরলোম,্আমরো্িমে্ সৃনষ্টর্আনদ্যযফগর্
নদফক্ চফলনে।্ ত্ফব্ নক্ আমরো্ এফকবোফর্ পৃনেবীর্ অন্দরমহফলর্ কোেোকোনে্ এফস্
ভপৌঁেলোম? 
  
িমে্ আবোর্ ভসই্ অিকোর্ সযিফে্ এফস্ িোমফল্ আর-একনট্ রোনত্র।্ লণ্ঠফির্ অল্প্
আফলোয়্ ভকোফিোরকফম্আমরো্আহোর্ ভসফর্ নিলোম।্জল্েয নরফয়্যোফব্এই্ ফয়্ ভবনে্
জল্েোওয়োর্সোহস্পযেন্ত্হফলো্িো।্ত্োরপর্অতৃ্প্ত্তৃ্ষ্ণো্নিফয়ই্আশ্রয়্নিলোম্প্রস্তর-
েযযোয়। 
  
পরনদি্ একটোিো্ দে্ ঘণ্টো্ চলবোর্ পর্ ভদেলোম,্ প্রোচীফরর্ গোফয়্ টফচের্আফলো্ আর্
ভত্মি্ভযি্েয টফত্্চোইফে্িো।্পরীক্ষো্কফর্ভদেফত্্ভপলোম,্মোরফবল্পোের,্চয ি্পোের,্
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ভশ্বত্্পোের্ ভিই,্ ভেট্পোেফরর্স্তরও্অন্তনহেত্।্সোমফি্আফে্শুধ্য্ ঘি্কোফলো্রফের্
আস্তরে-ঢোকো্সযিে-প্রোচীর।্প্রোচীফরর্গো্ভেফক্হোত্্সনরফয়্নিফত্ই্ভচোফে্পিফলো,্হোত্্
কোফলো্হফয়্ভগফে। 
  
নবস্মফয়্অস্ফয ট্কফণ্ঠ্ভচাঁনচফয়্উঠলোম্:্কয়লোর্েনি!্কয়লোর্েনি! 
  
কোকোমনে্ ভহফস্বলফলি্ :্এই্কয়লোর্েনিফত্্এর্আফগ্মোিযফষর্আনব েোব্ঘফটনি।্
আমরোই্ এই্ ভদফের্ প্রেম্ আগন্তুক।্ ত্োরপর্ হোফসর্ নদফক্ নেফর্ ত্োকোফলি্ উনি।্
বলফলি্ :্আজ্এেোফিই্েোমো্যোক,্হোন্্স্।্অফিকক্ষে্এফগোফ ফিো্ ভগফে।্একনদফির্
পফক্ষ্এই্যফেষ্ট। 
  
রোনত্রর্আহোর্ ভসফর্ নিফত্্বসলোম্সবোই্ নমফল।্ ভেফত্্আমোর্ ভকোফিোই্আগ্রহ্ নেফলো্
িো।্আমোর্ োফগ্ভয্অল্প-একটয ্জল্পিফল্প্রোে ফর্ত্োই্শুধ্য্পোি্করলোম। 
  
েোওয়ো-দোওয়ো্ ভেষ্হফত্ই্সবোই্শুফয়্পিলোম।্কোকোমনে্আর্হোন্্স্্সহফজই্ঘযনমফয়্
পিফলো,্নকন্তু্আমোর্ভচোফে্ঘযম্িোমফলো্িো।্জফলর্নচন্তোয়্আমোর্ঘযম্আসফত্্চোইফলো্
িো।্অফিকক্ষে্ভজফগ্েোকবোর্পর্কেি্ঘযনমফয়্পফিনেলোম,্ভটর্পোইনি।্সকোলফবলোয়্
যেি্ কোকোমনে্ আর্ হোন্্স্্ যোত্রোর্ অফে্ প্রস্তুত্্ হফেি,্ ত্েি্ আমোর্ ঘযম্  োেফলো।্
প্রোত্রোে্ভসফর্নিফয়্আবোর্নিয়নমত্ োফব্চলো্শুরু্হফলো। 
  
নকেযদূর্ এফগোফিোর্ পর্ সোমফি্ একটো্ নবপযল্আকোফরর্ গহবর্ পিফলো।্ অিকোর্ হোাঁ্
ভমফল্ দোাঁনিফয়্আফে।্আর্ ভসই্ অিকোফর্ রফয়ফে্ সবেিোফের্ সম্ভোবিো।্ প্রকৃনত্্ েোিো্
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এমিত্ফরো্নদ্বত্ীয়্একনট্গহ্বর্সৃনষ্ট্করবোর্ক্ষমত্ো্আর্কোফরো্ভিই।্গহ্বরটোর্পোে্
কোনটফয়্আমরো্এনগফয়্চললোম। 
  
ভসনদিও্সোরো্ নদি্ ভহাঁফট্পফের্ ভেষ্ ভদেো্ ভগফলো্িো।্আমোফদর্ ভযমি্চলোর্ নবরনত্্
ভিই,্ভত্মনি্সযিেটোরও্ভকোফিো্ভেষ্হবোর্লক্ষে্ভিই।্যত্ই্এফগোই্িো্ভকি,্সযিে্
ভযি্আর্েয ফরোফব্িো।্কোকোমনে্পযেন্ত্আফস্ত-আফস্ত্অশধ্যে্হফয়্উঠফত্্লোগফলি। 
  
রোত্্ িো্ নদি্ ভবোিবোর্ ভজো্ ভিই্ এমনিফত্।্ শুধ্য্আকোরহীি্ ঘি্ অিকোর।্আমোফদর্
হোফত্র্আফলো্ভযি্ভসই্অিকোরফক্আফরো্বোনিফয়্ত্য লনেফলো।্ঘনি্ভদফেই্নিয়ম-মফত্ো্
সমফয়্আমরো্নজফরোই,্আহোর্কনর,্ঘযফমোই,্ত্োরপর্আবোর্চলফত্্েোনক। 
  
অবফেফষ্ঘনিফত্্একসমফয়্সফি্েটো্বোজফলো।্আর্নঠক্ভসই্সমফয়ই্ভদেফত্্ভপলোম,্
আমোফদর্সোমফি্একটো্ নিফরট্প্রোচীর্ মোেো্ ত্য ফল্পনিফয়্আফে।্এই্পফের্ত্োহফল্
এেোফিই্ভেষ। 
  
কোকোমনে্নকন্তু্নিনবেকোর।্শুধ্য্বলফলি্:্ োফলো।্এত্ক্ষফে্ত্বয্একটো্পফের্ভেষ্ভদেো্
ভগফলো।্ সোউজ্ত্ফব্এই্ পফে্আফসিনি।্ এবোর্ ত্োহফল্ ভেরোর্ উফদযোগ্করো্ যোক।্
আেফেোষ্কফর্আর্লো ্কী্েোফমোকো?্আমরো্পে্ য ল্কফরনেলযম-এবোর্নেফর্নগফয়্
আসল্পে্ধ্ফর্এফগোফব। 
  
এই্হত্োেোর্মফধ্যও্ভকি্জোনি্িো্হোনস্ভপফল্আমোর।্েোি্স্বফর্বললোম্:্নেরফব্ত্ত্্
নিশ্চয়ই,্নকন্তু্েনক্ত্কই? 
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ভিই্মোফি?্এফত্োটো্পে্আসফত্্পোরলোম,্আর্ভকরবোর্ভবলো্পোরফবো্িো? 
  
আেেোটো্প্রকোে্কফর্বললোম্:্নকন্তু্কোকোমনে,্কোলফকই্ভয্সব্অল্েয নরফয়্যোফব! 
  
নিকয নচ্কফরফে্ভত্োর্জফলর!্অশধ্যে্হফয়্উঠফলি্কোকোমনে।্অল্েয নরফয়্যোফব্বফল্নক্
আমোফদর্বধ্যে,্সোহস,্সেল্প্সবনকেযই্েয নরফয়্যোফব্িোনক? 
  
এই্কেোর্জবোব্ভদবোর্সোধ্য্আমোর্নেফলো্িো।্আনম্শুধ্য্ োবফত্্লোগলোম,্এত্টো্পে্
আসফত্্ভলফগফে্পোাঁচ্নদি,্নেফর্ভযফত্ও্ভত্ো্আবোর্ভসই্পোাঁচ্নদফির্ধ্োক্কো।্ত্ফত্োনদি্
নক্জল্িো্ভেফয়্বোাঁচফবো? 
  
নকন্তু্এেোফি্হোত্-পো্েনিফয়্বফস্েোকফলও্ভত্ো্বোচবোর্সম্ভোবিো্ ভিই।্ভগফলও্মৃত্য য,্
েোকফলও্ ত্শেবচ।্ সযত্রোং্ বৃেো্ ভদনর্ িো্ কফর্ ত্েযনি্ প্রত্যোবত্েফির্ উফদযোগ্ করলোম্
আমরো। 
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৯. অনয পর্ 
  
ভস্ ভয্কী্কষ্ট,্কী্অসহয্যন্ত্রেো,্ত্ো্ নলফে্ ভবোিোফত্্পোনর্এমি্ োষো্ ভিই্আমোর।্
কোকোমনের্কষ্ট্সহয্করবোর্ক্ষমত্োর্ ভকোফিো্ত্য লিো্ ভিই।্সাঁফত্্দোাঁত্্ ভচফপ্এফগোফত্্
লোগফলি্ নত্নি।্আর্হোস?্হোফসর্ ভয্ ভকোফিো্কষ্ট্হফে্এমি্ভকোফিো্লক্ষেই্ ভচোফে্
পিফলো্িো।্িীরফব্চলফত্্লোগফলো্ভস।্শুধ্য্পোরলোম্িো্আনম। 
  
প্রেম্নদফিই্অল্ভগফলো্েয নরফয়।্ত্েি্জফলর্বদফল্নজি্পোি্করলোম্আমরো।্ভসই্
ত্রল্আগুফি্পযফি্ ভযফত্্ চোইফল্কণ্ঠিোলী।্ বযক্জযফি্আকণ্ঠ্ নপপোসো,্ নকন্তু্ত্বয্ ঐ্
নজফির্ ভবোত্ফলর্ নদফক্ত্োকোফত্্ ইফে্করফলো্ িো্আমোর।্ বরং্িফমই্আমোর্ মফি্
হফত্্ লোগফলো্ চোরনদফক্ ভযি্ অসহয্ উেোপ,্ ভযি্আগুফির্ চয নল্লর্ ন ত্র্ নদফয়্ চফলনে্
আমরো,্মরু ূনমও্ভবোধ্হয়্এর্ভচফয়্ ীষে্িয়। 
  
সনত্যসনত্যই্ ভেষটোয়্ আর্ পোরলোম্ িো।্ এক্ পোও্ চলবোর্ মফত্ো্ ক্ষমত্ো্ রইফলো্ িো্
আমোর।্কত্ত্বোর্ভয্ভচত্িো্হোরোলোম্ত্োর্ভকোফিো্নহফেব্ভিই।্কোকোমনে্আর্হোন্্স্্
অফিক্ কফর্ আমোর্ ভচত্িো্ সঞ্চোর্ করফত্্ লোগফলি।্ ওফদর্ মযে্ ভদফে্ বযিফত্্
পোরনেলোম,্অসহয্নপপোসো্ও্নিদোরুে্শ্রফম্ওরোও্িমে্অবসন্ন্হফয়্পিফেি। 
  
কী্কফর্ ভয্পোাঁচ্ নদি্কোটফলো,্ জোনি্ ভি।্ বহু্কফষ্ট্ শ্রোন্ত্ তৃ্ষ্ণোদীেে্ ভদহ্ ভটফি-ভটফি্
কেফিো্ পোফয়্ ভহাঁফট,্ কেফিো্ বযফক্ ভহাঁফট্ আমরো্ ভসই্ সযিফের্ ভমোহোিোর্ কোফে্ এফস্
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ভপৌঁেলোম।্ ভবলো্ত্েি্দেটো।্ ভসেোফি্ ভপৌঁফে্আর্ নিফজফক্সোমফল্রোেফত্্পোরলোম্
িো।্জ্ঞোি্হোনরফয়্পোেফরর্উপর্পফি্ভগলোম। 
  
যেি্জ্ঞোি্ নেরফলো,্ ত্েি্ ভদনে্ কোকোমনে্আমোফক্ বযফক্ নিফয়্ রুদ্ধ্ স্বফর্ বলফেি্ :্
হোয়ফর্বোেো্আমোর!্ভকি্ভত্োফক্সফে্ভটফি্আিলোম! 
  
কোকোমনের্এমি্গোঢ়্কেো্শুফি্আমোর্গলোর্কোেটো্ ভবদিোয়্টি-টি্কফর্উঠফলো।্
আমোর্দয-হোফত্্ওাঁর্হোত্্ত্য ফল্নিফয়্একটয ্চোপ্নদলোম।্কোকোমনের্ভচোে্নদফয়্অফিোর্
ধ্োফর্ অশ্রু্ িরফত্্ লোগফলো।্ নিফজর্ ভবোত্লটো্ আমোর্ মযফের্ কোফে্ ধ্ফর্ কোকোমনে্
বলফলি্:্এইেোফি্অল্প্একটয ্জল্আফে– 
  
হত্বযনদ্ধ্হফয়্ভগলোম।্স্বপ্ন,্িো্সনত্য?্পোগল্িো্ভত্ো্কোকোমনে?্ভবোত্ফল্নক্আর্এক্
ভেোাঁটোও্জল্আফে? 
  
কোকোমনে্ভবোত্লটো্আমোর্মযফে্উপযি্কফর্ধ্রফলি।্জল!্সনত্যকোর্অল। 
  
আমোর্আত্প্ত্নজহ্বোর্উপফর্ভযি্অমৃত্্িফর্পিফলো।্তৃ্নপ্তফত্্দযফচোে্গোঢ়্হফয়্এফলো। 
  
কোকোমনে্বলফলি্:্অযোকফজল,্এইটয কয ই্আমোর্ভেষ্সম্বল্নেফলো,্ভেষ্মযহুফত্ের্জিয্
ত্য ফল্ভরফেনেলোম।্আর্এক্নবন্দযও্জল্ভিই।্আফগই্আনম্বযিফত্্ভপফরনেলোম,্এই্
পযেন্ত্ আসফত্ই্ এফকবোফর্ মৃত্প্রোয়্ হফয়্ পিনব।্ ত্োই্ জলটয কয ্ ভত্োর্ জফিয্ ভরফে্
নদফয়নেলোম।্ কত্ত্বোর্ তৃ্ষ্ণোয়্ আকয ল্ হফয়্ ঐ্ ভবোত্ফলর্ নদফক্ ত্োনকফয়নে,্ হোত্ও্
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বোনিফয়নে,্মফি্কফরনে্একফেোাঁটো্জল্েোই।্নকন্তু্েোইনি—ভত্োর্জফিযই্ভরফে্নদফয়নে।্
কফজল,্অযোকফজল,্আর্আমোফদর্এক্ভেোাঁটোও্জল্ভিই। 
  
কোকোমনে্েোনল্ভবোত্লটো্উপযি্কফর্ধ্রফলি।্এবোফর্আনম্ভকাঁফদ্ভেললোম।্কোকোমনে্
নক্মোিযষ,্িো্অিয্নকেয? 
  
ঐ্একফেোাঁটো্জফল্আমোর্তৃ্ষ্ণোর্জোলো্সোমোিযই্কমফলো্বফট,্নকন্তু্ত্োফত্ই্েরীর্ভবে্
সযি্ হফলো।্ গলো্এফকবোফর্ শুনকফয়্ নগফয়নেফলো,্ এেি্আবোর্ েোনিকটো্ ন জফলো,্কেো্
বলবোর্ক্ষমত্ো্ নেফর্ ভপলোম।্কোত্র্কফণ্ঠ্বললোম্ :্কোকোমনে,্আর্িো।্জল্যেি্
েয নরফয়্ভগফে,্ত্েি্পৃনেবীফত্্নেফর্যোওয়ো্েোিো্আর্ভকোফিো্গনত্্ভিই।্চফলো,্এেযনি্
আমরো্নেফর্যোই। 
  
কোকোমনে্িত্্মযফে্চয প্কফর্আমোর্কেো্শুিফলি।্ভকোফিো্জবোব্নদফলি্িো। 
  
আনম্আবোর্ বললোম্ :্ নেরফত্্আমোফদর্ হফবই্ কোকোমনে,্ নেরফত্্আমোফদর্ হফবই।্
ত্ফব্ভেষ্পযেন্ত্ভেফেফলর্চয ফিো্অবনধ্্ওঠবোর্েনক্ত্েোকফব্নক্িো্ভক্জোফি। 
  
অক্ষয ট্কফণ্ঠ্কোকোমনে্বলফলি্:্এত্ত্দযফর্এফস্ভেষটোয়্বযেে্হফয়্নেফর্যোফবো? 
  
নেরফত্্আমোফদর্হফবই।্আফরো্ ভজোর্ নদফয়্ বললোম্এবোর।্ নেফর্ যোওয়ো্ েোিো্অিয্
ভকোফিো্পে্ভিই।্আর্এক্মযহূত্েও্ভদনর্করো্নঠক্হফব্িো। 
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অফিকক্ষে,্অফিকক্ষে্চয প্কফর্রইফলি্কোকোমনে।্নববেে্মযফে্হত্োেোর্রে্লোগফলো।্
মযে্ভদফে্ভবোিো্ভগফলো,্কী্করফবি্ত্ো্নঠক্কফর্উঠফত্্পোরফেি্িো।্নকন্তু্অবফেফষ্
আবোর্প্রনত্জ্ঞোর্দীনপ্তফত্্উজ্জ্বল্হফয়্উঠফলো্ওাঁর্ভচোেমূে।্অিনত্ক্ষয ট্কফণ্ঠ্বলফলি্:্
ত্য ই্ভয্আেো্হোনরফয়্ভেফলনেল,্ত্ো্আনম্জোনি,্অযোকফজল।্নকন্তু্আমোর্ভেষ্সম্বলটয কয ্
নদফয়্গলো্ন নজফয়ও্নক্ভত্োর।্হোরোফিো্সোহস্নেফর্এফলো্িো?্এেিও্ত্য ই্হত্োে্হফয়্
নেফর্ ভযফত্্ বলনেস?্ ভত্োর্ মফি্ নক্ আর্ কেফিো্ আেোর্ আফলো্ ভজফগ্ উঠফব্ িো,্
অযোকফজল? 
  
এমি্ কেো্আনম্ ভমোফটই্আেো্ কনরনি।্ এইরকম্ সেটময়্ মযহূফত্ে্ ভকোফিো্ মোিযষ্ ভয্
এরকম্কেো্বলফত্্পোফর,্আমোর্ত্ো্ধ্োরেোরও্বোইফর্ নেফলো।্অসূ্ফট্স্বফর্বললোম্ :্
ত্ফব্নক্ত্য নম্নেরফত্্চোও্িো্কোকোমনে? 
  
কোকোমনে্বলফলি্ :্যেি্পনরফবে্আমোর্অিযকূফল্ত্েি্ নক্আর্ নেরফত্্পোনর?্ত্ো্
কেিও্হফত্্পোফর্িো। 
  
নবস্মফয়্অন  ূত্্হফয়্ভগলোম।্পনরফবে্ভত্োমোর্অিযকূফল?্ত্য নম্কী্বলফে্কোকোমনে? 
  
কোকোমনে্বলফলি্:্ নঠকই্বলনে।্জফলর্অ োবই্ভত্ো্এেি্আমোফদর্সবফচফয়্বফিো্
বোধ্ো?্ত্য ই্ভত্ো্ভসই্কোরফেই্ নেফর্ভযফত্্চোস?্ নকন্তু্ভ ফব্দযোে,্এবোর্আমরো্ নঠক্
পে্ধ্ফরই্এফগোফবো।্আর্সোউজও্এই্পে্বফর্নগফয়নেফলি।্এই্পফে্যনদ্জল্িো্
েোকফত্ো,্ত্ফব্নত্নি্ভযফত্্ভপফরনেফলি্কী্কফর?্এই্পফে্ভগফল্আমরো্জল্পোফবো। 
  
শুফধ্োলোম্:্কী্কফর্ত্য নম্অফত্োটো্নিঃসফন্দহ্হফল? 
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এই্সযিফের্ন ত্ফর্েোনিক্দূর্আনম্নগফয়নেলোম।্প্রস্তফরর্স্তরনবিযোস্ভদফেই্বযিফত্্
ভপফরনে,্এই্পফে্জল্আফে। 
  
নকন্তু্যনদ্জল্িো্পোওয়ো্যোয়? 
  
বোধ্ো্ নদফয়্ কোকোমনে্ বলফলি্ :্ কলম্বোফসর্ আনবষ্কোফরর্ কোনহিী্ জোনিস্ ভত্ো?্ যেি্
কলম্বোস্ঠোেোয়্ নেফদয়্আর্উপযয েপনর্ নবপফদর্আবোফত্্ ভ ফে্পফিনেফলি,্যেি্ত্োর্
িোনবফকরো্ নঠক্কফরনেফলো্আর্অগ্রসর্হফব্িো,্ নত্নি্ত্েি্ত্োফদর্কোে্ ভেফক্মোত্র্
নত্িনদি্সময়্ভচফয়নেফলি;্বফলনেফলি-নত্ি্নদফির্মফধ্য্যনদ্ভকোফিো্িত্য ি্ভদফের্মোনট্
ভচোফে্পফি,্ োফলো-িইফল্নিশ্চয়ই্ভদফে্নেফর্যোফবি।্িোনবফকরো্সহফজই্ত্োফক্ভসই্
সময়টয কয ্ নদফয়নেফলো,্আর্ত্োই্ নত্নি্আনবষ্কোর্করফত্্ ভপফরনেফলি্আফমনরকো।্আনম্
নকন্তু্ ভত্োর্কোফে্ নত্ি্ নদিও্সময়্চোইফি,্অযোকফজল-শুধ্য্আজফকর্ নদিটো্ বধ্যে্ ধ্ফর্
অফপক্ষো্কর।্যনদ্জল্িো্পোওয়ো্যোয়,্ত্ফব,্প্রনত্শ্রুনত্্ নদনে,্ ভত্োর্সফর্কোলফকই্
নেফর্যোফবো। 
  
এই্কেোয়্রোনজ্িো্হফয়্উপোয়্ নেফলো্িো্বফল্সম্মনত্্জোিোলোম।্কোকোমনে্বলফলি,্
ভবে।্ত্ফব্এক্ভসফকেও্ভদনর্িো্আর।্নেগনগর্চল্পনশ্চফমর্সযিফে। 
  
অিয্পফে্আমোফদর্যোত্রো্শুরু্হফলো।্পো্বোিোফিোর্সফে্সফে্ভকি্ভযি্মফি্হফলো্এই্
গহ্বর্ভেফক্জীবফি্আর্নেরফত্্পোরফব্িো।্ভক্জোফি,্এই্সযিে্ঘযফর-নেফর্ভকোেোয়্
ভকোি্অিকোফর্নগফয়্ভেষ্হফয়ফে।্এবোফর্কেফিো্গোঢ়,্কেফিো্নেফক-িীল্রফের্ভেট-
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পোেফরর্ প্রোচীর;্ প্রোচীফরর্ গোফয়্ ভকোেোও্ ভসোিো,্ ভকোফিোেোফি্ বো্ েযোনটিোফমর্ আর্
ভসোিোর্সযফত্ো্নবিয নির্মফত্ো্প্রোচীফরর্গোফয়। 
  
ভেট-পোেফরর্ পর্ স্বে্ স্ফনটফকর্ মফত্ো্ ধ্োত্ব্ পদোফেের্ গ্রনেপ্রস্তর।্ রোনেরোনে্ অভ্র্
আমোফদর্ টফচের্ আফলোয়্ নহফরর্ মফত্ো্ জ্বলফত্্ লোগফলো।্ সফির্ নকেযক্ষে্ আফগ্ এই্
নহফরর্আফলোর্িলমলোনি্অিকোফরর্অত্ফল্ নমনলফয়্ভগফলো।্আবোর্আমরো্আ োহীি্
গ্রনে-প্রস্তফরর্প্রোচীফরর্পোে্নদফয়্চলফত্্লোগলোম। 
  
আফরো্ দয-ঘণ্টো্ কোটফলো,্ নকন্তু্ জফলর্ ভকোফিো্ নচহ্ন্ ভদেো্ ভগফলো্ িো্ ভকোেোও।্ িমে্
আবোর্যন্ত্রেো্ ভবফি্চলফলো্আমোর।্বযিফত্্পোরনেলোম্কোকোমনেফদর্আমোফদর্ ভচফয়ও্
ভবনে্কষ্ট্হফে।্নকন্তু্ত্বয্েোমফলি্িো্কোকোমনে।্একটোিো্এনগফয়্চলফলি। 
  
িমে্আমোর্আর্ হোাঁটবোর্ েনক্ত্ রইফলো্ িো।্ পো্ ভযি্আর্ চলফত্্ চোইফে্ িো।্ ত্বয্
ভকোফিোমফত্্ ধ্যকফত্্ ধ্যকফত্্ এনগফয়্ চললোম।্ ত্োরপর্ একসময়্ অস্ফয ট্ আত্ে্ কফণ্ঠ্
নচৎকোর্কফর্জ্ঞোি্হোনরফয়্পোেফরর্উপর্পফি্ভগলোম। 
  
জ্ঞোি্নেরফত্ই্ত্োনকফয়্ভদনে্কোকোমনে্আর্হোন্্স্্আমোর্পোফেই্পোেফরর্উপফর্শুফয়্
ঘযফমোেি।্ মৃত্য যর্ ভচফয়ও্ য়ের্ত্েি্আমোর্অবিো।্অত্ে্ ভচোফে্ত্োনকফয়্রইলোম্
অিকোফরর্নদফক।্অফিকক্ষে্বোফদ্হঠোৎ্ভদেফত্্ভপলোম,্হোন্্স্্ঘযম্ভেফক্উফঠ্একটো্
টচে্ হোফত্্ নিফয়্আফস্ত-আফস্ত্ ভকোেোয়্ ভযি্চফলফে।্ত্ফব্ নক্আমোফদর্ মৃত্্মফি্কফর্
পোনলফয়্ যোফে্ ও?্ প্রোেপফে্ ভচাঁনচফয়্ উঠবোর্ ভচষ্টো্ করলোম,্ নকন্তু্ শুকফিো্ গলো্ ভেফক্
ভকোফিো্েব্দই্ভবরুফলো্িো।্ইফে্হফল্েযফট্নগফয়্ধ্নর্ওফক।্ভকোফিোমফত্ই্েরীরটোফক্
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ভটফি্ত্য লফত্্পোরলোম্িো।্ওনদফক্হোফসর্টফচের্আফলো্অিকোফর্নমনলফয়্ভগফলো,্পোফয়র্
েব্দ্ঢোকো্পফি্ভগফলো্অসহ্িীরবত্োয়।্আর্যন্ত্রেোয়,্দয েোবিোয়্আনম্ নকেযক্ষে্ নবমূঢ়্
হফয়্পফিনেলোম।্ত্োরপর্হঠোৎ্মফি্হফলো,্হোন্্স্্ভত্ো্িমে্নিফচ্ভিফম্ভগফলো,্উপফর্
ত্ত্্উঠল্িো।্নিফচ্ভত্ো্পোত্োফলর্অিকোর!্হোন্্স্্ত্ফব্ভগফলো্ভকোেোয়?্পোনলফয়্যোবোর্
উফদ্দেয্েোকফল্ভত্ো্উপফর্উঠফত্ো,্নিফচ্িোমফলো্ভকি্ত্ফব? 
  
ভকোফিো্নকেয্বযিবোর্ক্ষমত্ো্আমোর্ত্েি্নেফলো্িো।্ত্োই্আনম্ভসই্অিকোফরর্মফধ্য্
ভচোে্ ভমফল্ পফি্ রইলোম্ শুধ্য।্ ঘণ্টোেোফিক্ বোফদ্ হোফসর্ পোফয়র্ েব্দ্ শুিফত্্ পোওয়ো্
ভগফলো। 
  
হোন্্স্্ নেফর্এফস্কোকোমনের্ঘযম্ োেোফলো্ধ্োক্কো্ নদফয়।্ নবিনবি্কফর্কী্ ভযি্বলফল্
ত্োাঁফক। 
  
জযো-মযক্ত্ত্ীফরর্মফত্ো্উফঠ্দোাঁিোফলি্কোকোমনে্:্জল।্ভকোেোয়্জল?্ভকোিেোফি? 
  
প্রেমটো্নবস্মফয়্অন  ূত্্হফয়্ভগলোম,্ত্োরপর্ভকোফিোরকফম্ভটফি-নহচফি্েোিো্করলোম্
েরীর।্ শুিফত্্ ভপলোম্ হোন্্স্ বলফে্ :্ ঐ্ ভয্ দূফর-নিফচর্ নদফক্ জল্আফে।্ উল্লোফস্
অধ্ীর্ হফয়্সফজোফর্ওর্ হোত্্ ধ্ফর্িোাঁকয নি্ নদলোম্আনম।্ হোফসর্ মযে্ নকন্তু্ চীফিফদর্
মফত্ো্নিনবেকোর। 
  
জফলর্আেো্েরীফর্িত্য ি্েনক্ত্আিফলো।্ত্েনি্জফলর্ভেোাঁফজ্ভবনরফয়্পিলোম্আমরো।্
ভকোফিোরকফম্ শ্রোন্ত্ েরীর্ ভটফি-ভটফি্ হোজোর-দযই্ েয ট্ নিফচ্ িোমলোম।্ এমি্ সমফয়্
কোকোমনে্হঠোৎ্আমোয়্বলফলি্:্কোি্ভপফত্্ভেোি্নদনকি,্নকেয্শুিফত্্পোনেস্নক্িো? 
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রুদ্ধশ্বোফস্কোি্ ভপফত্্শুিফত্্ ভপলোম,্ গ্রনে-পোেফরর্কনঠি্ ভদয়োল্ ভ দ্কফর্ দূরোগত্্
বজ্রনিফঘেোফষর্ মফত্ো্ নক্ ভযি্ এক্ উদোে্আওয়োজ্ ভেোিো্ যোফে।্ ঐ্ েব্দ্ নিঃসফন্দফহ্
কোফলর্কফল্লোফলর। 
  
যফত্ো্ নিফচ্িোমফত্্লোগলোম,্ত্ত্ই্স্পষ্ট্হফত্্লোগফলো্জফলর্কলফত্োল।্মফি্হফলো,্
ভদয়োফলর্ওপোে্নদফয়্একনট্সঞ্জীবিী্িরিো-ধ্োরো্বফয়্চফলফে।্নকন্তু্জল্কই-জল্ভত্ো্
ভচোফে্পিফে্িো!্হয়ফত্ো্এরই্িোম্মৃগতৃ্নষ্ণকো। 
  
আফরো্আধ্্ঘণ্টো্কোটফলো।্আফরো্প্রোয়্মোইলেোফিক্নিফচ্িোমলোম।্এবোর্িমে্জফলর্
রোনগেী্ নমনলফয়্ ভযফত্্লোগফলো।্ত্েি্আমরো্ নেফর্দোাঁিোলোম।্ ভদয়োফলর্গোফয়্ ভযেোফি্
েব্দ্সবফচফয়্স্পষ্ট্ নেফলো,্হোন্্স্্ ভসেোফি্দোাঁিোফলো।্আমোর্আর্দোাঁিোবোর্েনক্ত্ নেফলো্
িো।্পোেফরর্উপফর্বফস্পিলোম। 
  
এই্ভদয়োল্ োেবোর্পফর্জল্পোওয়ো্যোফব?্ভস্ভত্ো্অসম্ভব!্এ্ভদয়োল্ োেবোর্ক্ষমত্ো্
কোর্আফে?্ত্োহফল্মৃত্য য।–আনম্মরবোর্জিয্প্রস্তুত্্হফত্্লোগলোম। 
  
হোন্্স্্আমোর্নদফক্ত্োনকফয়্নববেে োফব্ইসফলো।্ত্োরপর্আবোর্কোি্পোত্ফল্ভদয়োফলর্
গোফয়।্শুিবোর্ভচষ্টো্করফলো্অফদেো্িরিোর্কলফয়োল।্ত্োরপর্ও্ওর্নবরোট্গোাঁইনত্টো্
হোফত্্ত্য ফল্নিফল।্ভকোফিোনদফক্িো্ত্োনকফয়্একমফি্আফস্ত-আফস্ত্পোেফর্আঘোত্্করফত্্
লোগফলো।্প্রোয়্এক্ঘণ্টো্কোটফলো।্হোন্্স্্ত্েিও্পোেফর্আঘোত্্কফর্চফলফে।্ভেষটোয়্
কোকোমনেও্নগফয়্গোইনত্্ধ্রফলি। 
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আফরো্ েোনিকক্ষে্ কোটফলো।্ ত্োরপর্ হঠোৎ্ একটো্ ত্ীব্র্ ভেোাঁ-ভেোাঁ্ েষ্ ভেোিো্ ভগফলো।্
নবদয যৎফবফগ্একটো্জলধ্োরো্ভবনরফয়্এফস্আেফি্পিফলো্অিয্পোফের্ভদয়োফল।্জফলর্
আঘোফত্্হোন্্স্্আত্েিোদ্কফর্উঠফলো। 
  
জল্েয াঁফয়্ভদনে্আগুফির্মফত্ো্গরম,্ভযি্টগবগ্কফর্েয টফে।্উষ্ণ্বোফল্সোরো্সযিে্
 ফর্ভগফলো।্বিিহীি্উেপ্ত্জলত্র্পোত্োফলর্নদফক্ত্ীব্রফবফগ্েযফট্চলফলো। 
  
ভসই্জল্অফিকক্ষে্ধ্ফর্ঠোেো্কফর্আমরো্পোি্করলোম।্অমৃফত্র্মফত্ো্লোগফলো্ভসই্
সঞ্জীবিী্ধ্োরো।্ত্োরপর্যেি্আিফন্দর্প্রেম্উদোস্কোফলো,্কোকোমনে্বলফলি্ :্এর্
িোম্আজ্ভেফক্হফলো্হোল্িদী। 
  
সোিফন্দ্কোকোমনের্কেোয়্সোয়্নদফয়্উঠলোম্আনম।্হোন্্স্্নকন্তু্ত্েফিো্এমি্নিনবেকোর,্
ভযি্ নকেযই্ ঘফটনি।্ একপোফে্ বফস্ ভস্ ত্েি্ জফলর্ নদফক্ অপলক্ ভচোফে্ ত্োনকফয়্
নেফলো। 
  
কোকোমনেফক্বললোম্:্এমি্কফর্জল্িষ্ট্করো্নকন্তু্নঠক্হফে্িো্আমোফদর।্জফলর্
ভবোত্লগুনল্ ফর্নিফয়্ভদয়োফলর্রন্ধ্রটো্বি্কফর্নদই। 
  
ভহফস্কোকোমনে্বলফলি্:্ য়্ভিই।্এই্উৎসধ্োরো্অেয রন্ত।্দরকোর্ভিই্ঐ্রন্ধ্র্বি্
কফর।্ জল্ ভযমি্ যোফে,্ যোক,-নিফচর্ নদফকই্ ভত্ো্ যোফে।্ আমরোও্ নিফচই্ যোনে।্
জলফরোফত্র্ অিযসরে্ কফর্ চলফল্ পে্ হোরোফিোরও্  য়্ েোকফব্ িো,্ জফলরও্ অ োব্
ঘটফব্িো্কেফিো। 
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যনদ্উৎস্েয নরফয়্যোয়? 
  
ঘোি্ভিফি্কোকোমনে্বলফলি্:্িো,্ত্ো্যোফব্িো।্জফলর্এফত্ো্ভরোত্্ভদফেই্স্পষ্ট্ভবোিো্
যোফে্ভয্এর্উৎস্অফিক্উপফর–এ্উৎস্েয ফরোফব্িো। 
  
উৎেয ল্ল্ মফি্ েোওয়ো-দোওয়োর্ বযবিোয়্ বযস্ত্ হফয়্ পিলোম।্ অফিক্ নদফির্ পর্ আজ্
ভেফয়-ভদফয়্ োফলো্কফর্ঘযফমোফিো্যোফব! 
  
অন্তহীি্ অিকোর্ ভ দ্ কফর্ পোত্োফলর্ নদফক্ জলধ্োরো্ এনগফয়্ চলফলো।্ নঠক্ ভযি্
আমোফদর্নবনি-মোইফির্পে-প্রদেেক। 
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১০. অজানার উজাফন 
  
পরনদি্ঘযম্ভেফক্উফঠই্আবোর্আমরো্নিফচ্িোমফত্্লোগলোম।্এবোর্পে্সোফপর্মফত্ো্
এফকফবাঁফক্এনগফয়্ভগফে।্পোফয়র্ত্লোয়্কয লকয ল্েব্দ্কফর্বফয়্চফলফে্জফলর্ভরোত্। 
  
হঠোৎ্ সোমফি্ পিফলো্ প্রকোে্ বফিো্ একটো্ গহ্বর।্ ভযি্ পোত্োফলর্ অিকোফর্ হোাঁ্ কফর্
দোাঁনিফয়্ আফে।্ গহ্বফরর্ মধ্য্ নদফয়্ রোস্তো্ একরকম্ ভসোজো্ নিফচ্ ভিফম্ ভগফে্ ভদফে্
কোকোমনে্আিফল্ভচাঁনচফয়্উঠফলি। 
  
হোন্্স্্দনি্ভবর্কফর্আমোফদর্ভকোমফর্বোংফলো,্যোফত্্ভকউ্যনদ্পফিও্যোয়,্ত্ফব্অিয্
দযজফির্সোহোফযয্আত্মরক্ষো্করফত্্পোরফব।্উনিফে্জযলোই্ভেফক্সোত্োফে্জযলোই্পযেন্ত্
একটোিো্নিফচ্চললোম্আমরো।্নকন্তু্ভসই্প্রকোে্গহ্বফরর্ভযি্আর্ভেষ্ভিই;্অত্ল,্
নিত্ল্ভযি্ভস। 
  
কোকোমনে্বলফলি,্এেি্আমরো্ভকোেোয়্আনে্জোনিস?্অত্লোনন্তক্মহোসোগফরর্নিফচ। 
  
অবোক্হফয়্বললোম,্কী্বলফে্কোকোমনে?্এেি্আমোফদর্মোেোর্উপফর্প্রের্ য়ের্
অত্লোনন্তক?্অসম্ভব। 
  
ভক্বলফল্অসম্ভব?্সনত্যই্আমরো্এেি্অত্লোনন্তফকর্ নিফচ।্অবেয্এফত্ো্ নিফচ,্ ভয্
আমোফদর্কোফে্এেি্সবই্সমোি। 
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উিনত্রফে্ জযলোই্ সফির্ সময়্ আমরো্ একটো্ নবেোল্ গুহোর্ মফধ্য্ প্রফবে্ করলোম।্
ভসেোফিই্ ভস-রোত্টো্ কোটোফিো্ ভগফলো।্ পরনদি্ ভ োফর্ আবোর্ যোত্রোর্ প্রস্তুনত্্ চলফলো।্
গ্রোিোইট্পোেফরর্ভমফির্উপর্নদফয়্ত্েফিো্ভসই্জলফরোত্্বফয়্চফলফে। 
  
কোকোমনে্ নহফেব্করফত্্করফত্্ বলফলি্ :্আজ্পযেন্ত্আমরো্ ভমোফট্ একফেো্ পঞ্চোন্ন্
মোইল্ পে্ চফলনে।্ মোেোর্ উপফর্ এেি্ অত্লোনন্তক্ গজেোফে।্ হয়ফত্ো্ এেি্ সমযফদ্রর্
উপফর্চলফে্িি,্িেো্বজ্রপোত্–উন্মোদ্হফয়্িোচফে্ভঢউ–হয়ফত্ো্ভকোফিো্জোহোজ্িয বফত্্
িয বফত্্চফলফে–হয়ফত্ো– 
  
কোকোমনের্হয়ফত্ো্আর্েয ফরোফব্িো্ভদফে্বোধ্ো্নদফয়্শুফধ্োলোম,্আেো্কোকোমনে,্সবশুদ্ধ্
আমরো্কফত্ো্নিফচ্এেি? 
  
নহফেব্ কফর্ কোকোমনে্ বলফলি,্ আটচনল্লে্ মোইল।্ এফত্্ নিফচ্ ভিফমনে,্ অেচ্ দযোে,্
ভকোফিো্রকম্কষ্ট্হফে্িো্আমোফদর,্শুধ্য্কোফির্মফধ্য্সোমোিয্যো।্ত্োও্িমে্সহয্
হফয়্যোফব। 
  
িমেই্আমরো্নিফচ্ভিফম্চফলনে।্পে্ভকোেোও্ঢোলয,্ভকোেোও্এফকবোফর্ভসোজো্ভিফম্
ভগফে্পোত্োফলর্ নদফক্অিয্ পৃনেবীর্সিোফি।্একনত্রফে্জযলোই্অবনধ্্িমোগত্্ভিফমই্
চললোম,্নকন্তু্পফের্আর্ভেষ্ভিই্ভযি।্শুধ্য্অজ্ঞোত্্পফে্এনগফয়্চলো। 
  
এ্কনদি্আমোফদর্ভকোফিো্নবপদ্ঘফটনি।্শুধ্য্সোত্ই্আগে্আনম্ য়োিক্এক্নবপফদ্
পিলোম।্আনম্ চলনেলোম্ সকফলর্আফগ।্ নপেফি্ কোকোমনে্আর্ হোিস।্ কোকোমনের্
হোফত্্ একটো্ আফলো,্ আমোর্ হোফত্ও্ একটো।্ পফের্ দযপোফের্ দৃেয্ ভদেফত্্ ভদেফত্্
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চফলনে,্হঠোৎ্একটো্বোাঁক্ঘযরফত্ই্ভদনে,্আনম্একলো।্কোকোমনে্আর্হোসফক্চোরপোফে্
কত্্েয াঁজলোম,্নকন্তু্ভকোফিো্সোিোেব্দও্পোওয়ো্ভগল্িো।্অগত্যো্ভয-পে্ধ্ফর্এফসনেলোম্
ভস-পফে্ নেফর্ চললোম।্ অফিকক্ষে্ ঘযফরও্ কোকোমনে্ বো্ হোফসর্ সোক্ষোৎ্ ভপলোম্ িো।্
ওফদর্সোক্ষোৎ্ িো্পোওয়োর্ মোফি্সহফজই্বযিফত্্পোরলোম।্ ফয়্ েমেম্কফর্উঠফলো্
েরীর।্ নবমূঢ়্ হফয়্ দোাঁনিফয়্ রইলোম্ নকেযক্ষে।্ ত্োরপর্ সনম্বত্্ নেরফত্ই্ েযব্ ভজোফর্
ভচাঁনচফয়্কোকোমনেফক্েোকফত্্লোগলোম।্নকন্তু্ককেে্প্রনত্ধ্বনির্অিহোনস্েোিো্আর্নকেয্
শুিফত্্ভপলোম্িো। 
  
এই্পোত্োফল্ভত্ো্একনটই্পে-ত্ফব্আনম্পে্হোরোলোম্কী্কফর?্হঠোৎ্মফি্পিফলো্
ভসই্ জলধ্োরোর্ কেো।্ ভসই্ জলফরেো্ ধ্ফর্ হোাঁটফলই্ ভত্ো্ আবোর্ ভসই্ গুহোর্ কোফে্
ভপৌঁেফিো্যোফব। 
  
ভহাঁট্ হফয়্ জফল্ হোত্-মযে্ ধ্যফত্্ যোনে,্ ত্েিই্ সমস্ত্ আেো রসোর্ ভেোচিীয়্ নবিোে্
ঘটফলো।্ কী্ সোংঘোনত্ক!্ পফের্ উপর্ জফলর্ নচহ্নমোত্র্ ভিই-শুকফিো্ গ্রোিোইট্ পোের্
শুকফিো্পোত্্ভবর্কফর্আমোফক্ভযি্বযে্করফত্্লোগফলো। 
  
মোেোয়্ভযি্সোরো্পৃনেবী্ভ ফে্পিফলো।্ োববোর্েনক্ত্পযেন্ত্রইফলো্িো।্এফকই্হয়ফত্ো্
পযনে-পফত্র্ জীবন্ত্ সমোনধ্্ বফল!্ রহীি্ িীরবত্ো্ ভযি্ েব্দহীি্ অিহোনসফত্্ আমোফক্
নটটনকনর্করফত্্লোগফলো!্নিমনিম্করফত্্লোগফলো্সমস্ত্বচত্িয। 
  
কেি্ ভয্অিযমিস্ক োফব্ চলফত্-চলফত্্ য ল্পফে্এফস্পফিনে,্ত্ো্ বযিফত্ও্পোনরনি।্
এেি্কী্কফর্কোকোমনের্সিোি্পোওয়ো্যোয়?্ত্ফব্ নক্পোত্োফলর্এই্অিকোর্পফে্
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জীবন্ত্সমোনধ্্হফব্আমোর্মফি্পিফলো্পৃনেবীর্আফলো্হোওয়োর্কেো,্েযোমল্নেগ্ধত্োর্
কেো,্ভগ্রোফবফির্কেো।্ভবদিোয়্গলোর্কোেটো্টি-টি্কফর্উঠফলো। 
  
সমস্ত্বযোপোরটোফক্ত্নলফয়্ভদেবোর্ভচষ্টো্করলোম।্আমোর্সফে্ নদি-নত্ফিক্কোটোফিোর্
উপফযোগী্ েোবোর্আফে,্ আর্আফে্ এক্ ভবোত্ল্ জল।্ ভসই্  রসোয়্  ূনমেযযো্ ভেফি্
উঠলোম-যনদ্ আবোর্ জলফরোফত্র্ সোক্ষোৎ্ পোওয়ো্ যোয়–অন্তত্পফক্ষ্ যনদ্ ভকোফিো্ রকফম্
ভেফেফলর্উপফরও্উঠফত্্পোনর। 
  
আধ্্ঘণ্টো্ধ্ফর্এনগফয়্চললোম।্পফের্ভচহোরো,্ভদয়োফলর্রে,্পোেেফরর্কয নচ্ভদফে্পে্
ভচিবোর্ভচষ্টো্করলোম,্নকন্তু্পোরলোম্িো।্ত্বয্দ্রুত্পোফয়ই্এফগোলোম।্চলো-চলফত্্হঠোৎ্
এক্ জোয়গোয়্ নকফসর্ সফে্ ভযি্ ধ্োক্কো্ লোগফলো,্ হোত্্ বোনিফয়্ ভদেফত্্ ভপলোম্আমোর্
সোমফি্নিফরট্পোেফরর্ভদয়োল।্ভবোধ্হয়্আমোফক্এই্অবিোফত্্বযে্করোর্অেই্ত্োর্
সৃনষ্ট! 
  
সবেিোে!্ এফগোবো্ কী্ কফর্ ত্ফব?্ এবোর্ আর্ ভকোফিো্ আেো্ ভিই,্  রসো্ ভিই,্ শুধ্য্
অসহোয় োফব্ মৃত্য যর্ প্রত্ীক্ষ্ণ্ করো্ েোিো্ অিয্ ভকোফিো্ উপোয়ও্ ভিই।্ দযঃসহ্ নিরোেোয়্
পোগফলর্ মফত্ো্ ভমফিয়্ মযে্ ঘষফত্্ লোগলোম।্ ভচাঁনচফয়্ ভেষবোফরর্ মফত্ো্ কোকোমনেফক্
েোকবোর্ভচষ্টো্করলোম।্নকন্তু্গলো্নদফয়্ভকোফিো্েব্দ্ভবফরোফলো্িো। 
  
এনদফক্আফস্ত-আফস্ত্ নিফস্তজ্হফয়্আসফত্্লোগফলো্আফলো।্আর্সোমোিয্ নকেযক্ষে্ত্োর্
আয়য।্ েূিয্ ভচোফে্ িমক্ষীয়মোি্আফলোর্ নদফক্ ত্োনকফয়্ রইলোম,্ আফলো্ িফমই্ নিফ ্
আসফে।্চোরপোফে্কোরো্ ভযি্েোয়োর্মফত্ো্িোচফে।্অিকোফরর্চোপ্ঘি্হফে্িমে।্
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ভযি্ নপফষ্ মোরফব্ আমোফক।্ ত্োরপর্ এক্ সমফয়্ দপ্ কফর্ নিফ ্ ভগফলো।্ এবোর্
অিকোর। 
  
অিকোর,্ অিকোর,্ শুধ্য্ অিকোর।্ চোরনদফক্ গ ীর,্ সযত্ীক্ষ্ণ,্ অন্তহীি্ অিকোর–ভস্
অিকোর্ভযি্স্পেে্করো্যোয়,্জিোফিো্যোয়্হোফত্।্ ফয়্নেরনের্কফর্উঠফল্গো।্মনর্
যনদ,্আফলোয়্মনর্ভযি।্আফলো,্আফলো,্একটয ্আফলো– 
  
ত্োরপর্আমোর্জ্ঞোি্হোনরফয়্ভগফলো। 
  
কত্ক্ষে্ অজ্ঞোি্ হফয়্ পফি্ নেলোম,্ সনঠক্ বলফত্্ পোনর্ িো।্ জ্ঞোি্ নেরফত্ই্ উফঠ্
দোাঁিোলোম-ত্োরপর্ পোগফলর্ মফত্ো্ ভসই্ অিকোফরই্ েযটফত্্ লোগলোম।্ কফত্োবোর্আেোি্
ভেফয়্পিলোম,্কত্বোর্ভয্মোেো্ঠয ফক্ভগফলো্ভদয়োফল,্ত্োর্ভকোফিো্ নঠক-নঠকোিো্ভিই।্
রফক্ত্  ফর্ ভগফলো্ ভচোে-মযে।্ ত্বয্ েযটফত্্ লোগলোম্ উন্মোফদর্ মফত্ো।্ ত্োরপর্ হঠোৎ্
সফজোফর্ভদয়োফল্মোেো্ঠয ফক্ভগফলো।্আবোর্আমোর্জ্ঞোি্হোনরফয়্ভগফলো। 
  
জ্ঞোি্নেরফত্ই্শুিফত্্ভপলোম,্দূফর-বহুদূফর,্বজ্রগজেফির্মফত্ো্একটো্েব্দ।্নকফসর্েব্দ্
বযিফত্্পোরলোম্িো।্উৎকেে্হফয়্ভসই্েব্দ্শুিবোর্ভচষ্টো্করলোম।্নমনিট-কফয়ক্পফর্
ভসই্আশ্চযে্েব্দ্ভেফম্ভগফলো।্বযিফত্্পোরলোম,্আনম্পোগল্হফয়্যোনে,্ত্োই্ঐ্েফব্দর্
সৃনষ্ট্হফয়নেফলো্আমোর্মগফজর্েোয়য্উপনেরোয়। 
  
িো্ঐ্ভত্ো্আবোর্আবোফরো্েব্দ্ভেোিো্যোফে।্এবোফর্অিযরকম্েব্দ।্কোরো্ভযি্কেো্
বলফে।্কোরো?্কোরো্কেো্বলফে্ভদয়োফলর্ওপোফে?্মনরয়ো্হফয়্প্রোেপে্েনক্তফত্্ভচাঁনচফয়্
উঠলোম্:্বোাঁচোও,্বোাঁচোও। 
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প্রেমটো্ভকোফিো্উের্ভপলোম্িো।্অফিকক্ষে্পফর্আবোর্ভযি্কোফদর্কেো্কোফি্ভ ফস্
এফলো।্ ত্োর্ পরমযহূফত্েই্ একটো্  ীষে্ েফব্দ্ চোরনদক্ ভেফয়্ ভগফলো।্ যফত্োবোরই্ কেো্
শুিনে,্ত্োর্পরক্ষফেই্বফজ্রর্মফত্ো্েব্দ্উঠফে্আমোর্চোরপোফে। 
  
ভক্ভযি্আমোর্িোম্ধ্ফর্েোকফলো,্অযোকফজল!্অযোকফজল। 
  
এবোফর্বযিফত্্পোরলোম।্ত্োফরর্মধ্য্ নদফয়্ ভযমি্কফর্ নবদয যফত্র্প্রবোহ্বয়,্ ভত্মিই্
এই্ভদয়োফলর্ন ত্র্নদফয়্েব্দ্আসফে।্আমোর্কেো্ওফদর্ভেোিোফত্্হফল্এই্ভদয়োফল্
মযে্লোনগফয়্বলফত্্হফব।্ভদয়োফল্মযে্ভরফে্েোকলোম,্কোকোমনে। 
  
উৎকেে্ হফয়্ রইলোম্উেফরর্জিয।্এক-এক্পলক্ ভযি্এক-একনট্ যযগ।্অবফেফষ্
আমোর্কোফি্এফলো্কোকোমনের্গলো্ :্আকফজল,্এ্ নক্ভত্োর্গলোর্েব্দ?্ত্য ই্এেি্
ভকোেোয়? 
  
হযোাঁ্কোকোমনে,্আনম্অযোকফজল।্পে্হোনরফয়্ভেফলনে।্আফলোটোও্নিফ ্ভগফে। 
  
ভসই্জফলর্ভরেোটোই্বো্কী্হফলো? 
  
জলফরোত্টোও্হোনরফয়্ভেফলনে। 
  
হুাঁ।্ কোকোমনের্ কণ্ঠস্বর্ ভেোিো্ ভগফলো।্ যোক,্ ভকোফিো্  য়্ ভিই।্ গযোলোনরর্ রোস্তো্ ধ্ফর্
ভত্োফক্কফত্ো্ েয াঁফজনে,্ ভত্োর্ িোম্ ধ্ফর্কফত্ো্ ভেফকনে,্ বন্দযফকর্েব্দ্পযেন্ত্কফরনে।-
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অযোকফজল,্আফরকটয ্সোহস্কফর্েোক।্পরস্পফরর্গলো্ভেোিো্যোফে,্অেচ্ভকউ্কোফরো্
কোফে্ভযফত্্পোরনে্ভি;্কী্করো্যোয়,্ভ ফব্নি,–একটয ্অফপক্ষো্কফর্েোক। 
  
কোকোমনে,্আমোফদর্মফধ্য্দূরত্ব্কত্ত্টো্বলফত্্পোফরো? 
  
ভত্োর্কোফে্েসেরোস-ভদয়ো্ভিোনমটোরটো্আফে্ভত্ো?্কোকোমনে্বলফলি;্এক্কোজ্কর।্
ত্য ই্বনি্ধ্ফর্আমোর্িোম্উচ্চোরে্কর,্আনমও্েনি্ধ্ফর্শুিনে,্ত্োরপর্ভেয়োল্রোে্
নঠক্কফত্ো্সমফয়্আমোর্কেো্শুিফত্্পোস।্হযোাঁ্এবোর্েোকফত্্পোনরস। 
  
আনম্ ভদয়োফল্ মযে্ ভরফে্ কোকোমনেফক্ েোকলোম।্ একটয ্ পফরই্ শুিফত্্ ভপলোম্আমোর্
িোম। 
  
কোকোনে্শুফধ্োফলি,্কফত্ো্সময়্লোগফলো? 
  
চনল্লে্ভসফকে। 
  
ত্োহফল্ েব্দ্ আসফত্্ নঠক্ নবে্ ভসফকে্ ভলফগফে।্ বলফলি্ কোকোমনে।্ েব্দ্ ভসফকফে্
এগোফরোফেো্নবে্েয ট্চফল।্ত্োর্মোফি,্নবে্ভসফকফে্বোইে্হোজোর্চোরফেো্েয ট।্অেেোৎ্
আমোফদর্মফধ্য্বযবধ্োি্হফলো্প্রোয়্ভেোয়ো্চোর্মোইল। 
  
অবোক্হফয়্বললোম,্ভেোয়ো্চোর্মোইল। 
  
হযোাঁ।্ ত্য ই্ এক্কোজ্কর।্ নিফচর্ নদফক্ ভিফম্আয়,্ ত্োহফল্ নেগনগরই্ ভদেফত্্ পোনব্
আমোফদর।্ত্োিোত্োনি্কর। 
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সফে-সফে্রওিো্হফয়্পিলোম।্পো্চলফত্্চোইনেফলো্িো,্শ্রোনন্তফত্্িযফয়্পিফত্্চোইনেফলো্
েরীর,্ত্বয্ ভসই্ ঢোলয্ পে্ধ্ফর্এনগফয়্ চললোম।্পে্এমি োফব্গিোফিো্ ভয্ ভকোফিো-
ভকোফিো্জোয়গোয়্আমোফক্হোাঁটফত্্হফলো্িো-ভক্ভযি্আমোফক্ভঠফল্িোমফত্্লোগফলো।্মফি্
হফলো্ ভযি্ একটো্ কয ফয়োর্ মফধ্য্ নদফয়্ িোমনে।্ গনত্্িমে্ ত্ীব্র্ হফত্্ লোগফলো।্ ভচষ্টো্
কফরও্ ত্োফক্ একটয ্ ধ্ীর্ করফত্্ পোরলোম্ িো।্ ত্োরপর্ অফিক্ নিফচ্ একটো্ পোেফরর্
উপর্ আেোি্ ভেফয়্ পিলোম।্ ভচোফের্ সোমফি্ ভিফম্ এফলো্ একিোক্ ঘি্ অিকোর,্
ত্োরপফর্কী্হফলো,্ত্ো্আমোর্মফি্ভিই। 
  
জ্ঞোি্নেরফত্ই্ভদেলোম্একটো্কম্বফলর্উপফর্শুফয়্আনে-কোকোমনে্আমোর্উপফর্িয ফক্
পফি্ হোফত্র্ িোনি্ ভদেফেি।্আমোফক্ ভচোে্ ভমফল্ত্োকোফত্্ ভদফে্ নেশুর্ মত্্উল্লোফস্
ভচাঁনচফয়্ উঠফলি্উনি।্ক্ষীে োফব্ হোসবোর্ ভচষ্টো্ কফর্ শুফধ্োলোম,্আমরো্এেি্ ভকোেোয়্
আনে? 
  
এেি্আর্একটোও্কেো্িো,্কেো্কোল্হফব।্এেি্ঘযফমো। 
  
সনত্য্বলফত্্নক,্আনম্ত্েি্ ীষে্দযবেল।্ত্োই্পোে্নেফর্শুফয়্ভচোে্বযফজোলোম্নদ্বরুনক্ত্
িো-কফর। 
  
ভ োরফবলোয়্আমোর্ঘযম্ োেল।্চোরনদক্েে্আফলোয়্উল।্দূফর,্অফিক্দূফর,্নকফসর্
ভযি্ েব্দ্ হনেল–ক্ষীে্অেচ্স্পষ্ট,্ মৃদয্ অেচ্ উদোে্ ভসই্ েব্দ্ ভযি্ দূফর্ ভবলো ূনমর্
উপফর্সমযদ্রত্রে্এফস্আেফি্পিফে।্প্রেমটো্হত্ ম্ব্হফয়্ভগলোম।্স্বপ্ন,্িো্সনত্য?– 
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িো,্স্বপ্ন্ভত্ো্িয়—স্পষ্ট্শুিফত্্পোনে্ত্রফের্েষ।্ত্ফব্নক— 
  
কোকোমনে্আমোফক্নজফজ্ঞস্করফলি,্ভকমি্আনেস্এেি? 
  
 োফলো।্নকন্তু্ও্কীফসর্েব্দ?্আর্এফত্ো্উজ্জ্বল্আফলোই্বো্নকফসর? 
  
আফস্ত-আফস্ত্ সব্ বযিফত্্ পোরনব,্ শুধ্য্ আজফকর্ নদিটো্ বধ্যে্ ধ্ফর্ েোক।্ এেি্ ভেোলো্
হোওয়ো্লোগফল্ভত্োর্অসযে্করফত্্পোফর। 
  
চমফক্উঠলোম।্ভেোলো্হোওয়ো?্কী্বলে্ত্য নম? 
  
নঠকই্বলনে।্হোওয়ো্এেি্প্রবল,্এমি্অবিোয়্ ভত্োর্চলোফেরো্করো্ নঠক্হফব্িো।্
আজফকর্নদিটো্নজনরফয়্ভি।্িইফল্কোল্সমযদ্রযোত্রোয়্আবোর্ভত্োর্অসযে্করফব। 
  
আনম্আফরো্হত্ ম্ব্হফয়্পিলোম।্সনম্বত্্নেরফত্ই্উফঠ্দোাঁিোলোম।্গোফয়্রোগ্টো্জনিফয়্
এফগোলোম্কোকোমনের্সফে। 
  
অল্পক্ষে্ পফরই্ ভচোে-ধ্োাঁধ্োাঁফিো্ নদগন্ত-নবসোরী্ উজ্জ্বল্ আফলো্ নপেফল্ পিফলো্ আমোর্
উপফর।্সহয্হফলো্িো্ভসই্আফলো,্অি যস্ত্ভচোে্সহফজই্বযফজ্এফলো।্একটয ্পফর্ভচোে্
েযফল্যো্ভদেলোম্ত্োফত্্নবস্মফয়্অস্ফয ট্স্বফর্ভচাঁনচফয়্উঠফত্্হফলো,্সমযদ্র। 
  
হযোাঁ,্ সমযদ্র।্ বলফলি্ কোকোমনে!্ এই্ সমযফদ্রর্ িোম্ আমোর্ িোফমই্ নদফয়নে,্ নলফেিব্রক্
সোগর। 
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িীলোনঞ্জত্্সমযফদ্রর্ভঢউ্উচ্ছ্বনসত্্হফয়্আেফি্পিফে্ভবলো ূনমর্ভসোিোনল্বোনলফত্,্আর্
ভসই্ ভসোিোনল্ বোনলফত্্ নচকনচক্ করফে্ ভঢউ-এর্ রুফপোনল্ ভেিী।্ ভদেফত্্ এফকবোফর্
সমযফদ্রর্ মফত্ো।্ নকন্তু্ এ্ অিয্ পৃনেবীর্ সমযদ্র,্ পোত্োফলর।্ ত্োই্ ভযি্ একটয ্ নিষ্প্রোে।্
চোরনদফক্ ভয্ উজ্জ্বল্ আফলো,্ ত্ো্ সূযেোফলোক্ বো্ চেোফলোক্ নকেযই্ িয়,্ অফরোরো্
ভবোনরয়োনলফসর্মফত্ো্এও্এক্ধ্রফির্ববদয যনত্ক্আফলো। 
  
নিঃসীম্ েূফিয্ ত্েি্ অসম্ভব্ ভমঘ্ কফরফে।্ ভয-ভকোফিো্ মযহূফত্ে্ মযষলধ্োফর্ বৃনষ্ট্ পিফত্্
পোফর।্নবস্ফোনরত্্ভচোফে্এই্অফলৌনকক্দৃফেযর্নদফক্ত্োনকফয়্রইলোম্আনম।্মফি্হফলো্
পৃনেবী্ভেফি্ভযি্অিয্ভকোফিো্গ্রফহ্এফস্পফিনে।্পোেফরর্অিকোর্গহ্বফর্সোত্চনল্লে্
নদি্কোটোফিোর্পর্এমি্উন্মযক্ত্বোত্োস্আর্িীলোনঞ্জত্্সমযদ্র্আমোফক্আশ্বোস্ নদফলো,্
েনক্ত্নদফলো,্স্বোিয্নদফলো। 
  
উপকূল্ধ্ফর্হোাঁটফত্্লোগলোম্কোকোমনের্সফে।্উপকূল্অসম্ভব্আাঁকোবোকো।্শুধ্য্পোের,্
আর্ পোের।্ ভকোফিোেোফি-বো্ পোহোফির্ েোটফলর্ মধ্য্ নদফয়্ বফয়্ চফলফে্ িিেোধ্োরো,্
ভকোেোও্বো্উষ্ণ্প্ররবে্ভেফক্উঠফে্গরম্ত্োপ। 
  
একটয ্ দূফর্গ ীর্জেল্ভদেো্ভগফলো।্ভসই্জেফলর্ন ত্র্ঢয কফত্ই্ভকমি্ভযি্েীত্্
করফত্্লোগফলো,্পোফয়র্ত্লোর্মোনট্ ন ফজ।্আধ্্ঘণ্টো্পর্ভসই্জেল্ভপনরফয়্আবোর্
সমযদ্র-কূফল্এফস্ ভপৌঁেলোম।্সোমফি্ ভদেফত্্ ভপলোম্আর-একনট্জেল।্এই্জেফলর্
গোেপোলো্ েযব্ বফিো-বফিো,্ প্রফত্যকনট্ একফেো্ ভেফক্ ভদিফেো্ েয ট্ উাঁচয ।্ মোনটফত্্ িোিো্
জন্তুর্ভশ্বত্বেে্কেোল।্অফিকক্ষে্পর্জেল্ভেফক্ভবনরফয়্এলোম।্কোকোমনে্আমোফক্
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ত্োাঁবযর্ নদফক্ নিফয়্ চলফলি।্ এইটয কয ্ হোাঁটফত্ই্ ক্লোন্ত্ হফয়্ পফিনেলোম,্ ত্োই্ ত্োাঁবযফত্্
ভপৌঁফেই্শুফয়্পিলোম্আনম। 
  
পরনদি্সকোলফবলোয়্নঠক্করলোম,্অফিক্নদি্েোি্কনরনি,্আজ্এমি্সযন্দর্সমযফদ্র্
েোি্ করফত্ই্ হফব।্ স্ফনটক-স্বে্ উজ্জল্ জফল্ েোি্ কফর্ উঠবোর্ পর্ সোরো্ েরীফর্
স্বোফিযর্ আনব েোব্ অিয ব্ করলোম।্ নেফদও্ লোগফলো্ ভবে।্ ত্োিোত্োনি্ আহোর্ ভসফর্
নিলোম। 
  
অল্পক্ষে্পফর্কোকোমনে্জোিোফলি,্এবোফর্সমযফদ্র্ভজোয়োর্আসফব। 
  
পোত্োফলর্সমযফদ্রও্ভজোয়োর- োটো্হয়?্আশ্চযে! 
  
আশ্চযে্নকেযই্িো,্স্বো োনবক।্পৃনেবীর্সব্নকেযই্ভত্ো্অন কফষের্অধ্ীি। 
  
আেো্কোকোমনে,্এেি্আমরো্ভকোন্্জোয়গোয়্আনে? 
  
আইসলযোে্ ভেফক্ প্রোয়্ সোফি্ চোরফেো্ মোইল্ দনক্ষে-পূবে্ নদফক।্ আর্ পৃনেবীর্ উপর্
ভেফক্কফত্োটো্নিফচ্ভিফমনে্জোনিস?্প্রোয়্একফেো্দে্মোইল।্এেি্আমোফদর্মোেোর্
উপফর্হয়্স্কটলযোে,্িয়ফত্ো্ইংলযোে।-হযোাঁ,্এবোফর্এই্সমযদ্র্ ভপফরোবোর্বযবিো্করফত্্
হফব। 
  
সমযদ্র্পোর্হফব?্অবোক্হলোম্আনম।্কী্কফর?্জোহোজ্কই? 
  

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

81 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

জোহোজ্ বো্ ভিৌকো্ কফর্ ভপফরোবোর্ কেো্ ভত্ো্ বনলনি।্ জেল্ ভেফক্ কোঠ্ ভকফট্ ভ লো্
বোনিফয়্ভিফবো। 
  
আবোর্এেি্গোে্কোটফত্্হফব? 
  
কোটো্অফিকক্ষে্হফয়্ভগফে।্চল,্ভদফে্আসনব। 
  
কোকোমনের্সফে্মোইলেোফিক্দূফর্নগফয়্ভদনে,্হোন্্স্্কোফঠর্টয কফরো্ও্গুাঁনি্নদফয়্ভবে্
মজবযত্্কফর্একটো্ভ লো্বত্নর্করফে। 
  
পরনদি্সফির্সময়্ভ লো্বত্নর্হফলো।্লম্বোয়্দে্েয ট,্চওিোয়্পোাঁচ।্নত্িজফি্ভঠফল্
ভ লোনটফক্জফল্িোমোলোম।্জফলর্উপর্ভবে্সযন্দর্ভদেোফলো্আমোফদর্জল-ভপোত্ফক।্
ত্েি্অিকোর্গোঢ়্হফয়ফে্বফল্ভ লোনটফক্দনি্নদফয়্একটো্পোেফরর্সফে্ভবাঁফধ্্রোেো্
হফলো।্কোল্ভ োফর্এই্ভ লোয়্চফিই্আমরো্পোনি্ভদফবো্অেই্সমযফদ্র। 

  

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

82 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

১১. অনয পরৃ্র্বীর েমুদ্র পার্ি 
  
ভত্ইফে্অগে্সকোলফবলোয়্আমোফদর্ ভ লো্অজোিো্সমযফদ্র্রওিো্ হফলো।্ হোন্্স্পোল্
ত্য ফল্নদফয়্হোফলর্কোফে্নগফয়্বসফলো।্অিযকূল্হোওয়ো্আর 
  
ভরোফত্র্টোফি্ত্রত্র্কফর্ভ লো্এনগফয়্চলফলো। 
  
কোকোমনে্ বলফলি,্ ভযেোি্ ভেফক্আমোফদর্ ভ লো্ েোিফলো,্ ভসই্ বন্দরটোর্একটো্ িোম্
ভদয়ো্উনচত্।্কী্িোম্ভদওয়ো্যোয়্বল্ভত্ো? 
  
ভকি?্বন্দরটোর্িোম্ভপোটে্ভগ্রোফবি্নদফলই্ভত্ো্হয়। 
  
নস্মত্মযফে্আমোর্নদফক্ত্োনকফয়্কোকোমনে্বলফলি,্ভপোটে্ভগ্রোফবি?্ভবে,্ত্োই্ভহোক। 
  
এই্লক্ষযহীি্নিরুফদ্দে্যোত্রোয়্ভবফরোবোর্পর্ভেফক্সনত্যই্ভগ্রোফবিফক্েযব্ভবনে্কফর্
মফি্পিনেফলো। 
  
চনব্বফে্ অগে্ শুিবোর্ বোত্োসফক্ ভবে্ েোন্ত্আর্ সযনির্ মফি্ হফলো।্ ভ লো্ ভত্মনি্
ত্রত্র্কফর্এনগফয়্চফলফে।্সোমফি,্দয-পোফে,্নপেফি–চোরনদফক্শুধ্য্এল্আর্জল। 
  
দযপযরফবলোর্নদফক্হোন্্স্একনট্নেপ্নিফয়্সমযফদ্র্মোে্ধ্রফত্্বসফলো।্বাঁিনেফত্্মোংফসর্
ভটোপ্ভগাঁফে্ নেপ্ভেফল্বফস্রইফলো্ভস।্ঘণ্টো-ভয়ক্পফর্একসমফয়্ নকন্তু্সনত্য্সনত্য্
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নেফপ্টোি্পিফলো।্হোন্্স্্ত্ক্ষয নি্নেপ্টোিফল।্ভদেফত্্ভপলোম্জফল্একটো্মোে্েটেট্
কফর্িিফে। 
  
মোেটো্একটয ্অিযত্্ধ্রফির।্মোেোটো্আশ্চযে্রকম্চযোেো,্মযেটো্ভগোল,্গোফর্বিরুইফয়র্
মফত্ো্ েক্ত্আাঁে।্ মযফে্ দোত্্ ভিই,্ নপেফি্ ভলজও্ ভিই।্কোকোমনে্ বলফলি,্এটো্এ-
যযফগর্মোে্িয়।্এ্হফে্ভকোনট-ভকোনট্বের।্আফগকোর্যযফগর্মোে।্পৃনেবী্ভেফক্এ-
মোে্ ভলোপ্ ভপফয়্ ভগফে।্ ঐ্ দযোে,্ মোেটোর্ ভকোফিো্ ভচোে্ ভিই।্ পনেফত্রো্ এ-মোফের্
নত্িফট্িোম্নদফয়ফেি–গযোফিোেোে,্ভেোলোসনপফে্আর্ভেনরকনেস। 
  
আনম্অবোক্ ভচোফে্এই্ দোত্ োেো্ নত্রিোমধ্োরী্ অিযত্্ মোেটোর্ নদফক্ত্োনকফয়্ রইলোম।্
হোন্্স্্আবোর্নেপ্ভেলফল।্ভদেফত্-ভদেফত্্হোন্্স্্ভসই্আফত্র্ও্অিযোিয্ধ্রফির্প্রোয়্
কয নিটো্মোে্ধ্রফল।্কোকোমনে্সযফত্ন্ভসগুনল্রক্ষোর্বযবিো্করফলি। 
  
সমযফদ্র্এফত্ো্মোে,্নকন্তু্আশ্চযে,্েূফন্ত্ভকোফিো্পোনে্ভিই। 
  
েোনব্বফে্ অগে,্ রনববোর।্ কোল্ সোরোনদফি্ উফল্লেফযোগয্ নকেযই্ ঘফটনি,্ শুধ্য্ আকোেটো্
একটয ্ভমঘলো্নেফলো।্আজ্আকোে্আবোর্পনরেন্ন। 
  
সমযফদ্রর্ ভকোফিো্ নকিোরো্ ভচোফে্ পিফলো্ িো।্ কোকোমনেফক্ েযব্ উফেনজত্্ ভদেোফলো।্
সমযফদ্রর্ভেষ্ভিই্বফল্ত্োর্রোফগর্সীমো্নেফলো্িো।্আফরকটো্প্রশ্নও্আমোফদর্সোমফি্
নেফলো।্সোক্িযযউজম্্্কী্সনত্যই্সমযদ্রপফে্এফসনেফলি? 
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আটোফে্অগে,্মলবোর।্কোল্নবফকল্ভেফক্সমযফদ্রর্জফল্ ীষে্আফলোিি্চলফে।্ত্বয্
হোন্্স্্সত্কে্হোফত্্ভ লোনটফক্সোমফল্ভরফেফে।্আফজো্সোরোনদফি্ভকোেোও্সমযফদ্রর্ভেষ্
ভদেো্ভগফলো্িো।্সফিফবলোর্নদফক্আনম্ঘযনমফয়্পিলোম। 
  
হঠোৎ্এক্ ীষে্ধ্োক্কোয়্আমোর্দযঃস্বপ্ন রো্ঘযম্ভ ফে্ভগফলো।্ভ লোর্ভয্ভকোফে্আনম্
শুফয়নেলোম,্ভসই্প্রচে্ধ্োক্কোয়্ভস-ভকোে্ভেফক্নেটফক্এফস্ভলোর্অিয্ভকোফে্পিলোম্
আনম।্ ঘযফমর্ ভঘোর্ কোটবোর্ আফগই্ একটো্ নজনিস্ স্পষ্ট্ ভবোিো্ ভগল্ ভয,্ ভকোফিো্
মোরোত্মক্কোরফেই্সমযদ্র্এমি্আলযেোলয্হফয়্উফঠফে। 
  
ত্োরপফরই্সফিফবলোর্অস্পষ্ট্আফলোয়্ ভদেফত্্ ভপলোম্ে-ভেো্গজ্ দূফর্প্রকোে্একটো্
রোনত্রর্ মফত্ো্ কোফলো্ নজনিে।্ সমযফদ্রর্ ভঢউফয়র্ সফে-সফে্ ভসও্ লোেোলোনে্ করফে।্
অবোক্হফয়্আনম্ভচাঁনচফয়্উঠলোম,্এ্ভয্একটো্অনত্কোয়্শুশুক! 
  
কোকোমনে্পযেন্ত্অক্ষয ট্নবস্মফয়্ভচাঁনচফয়্উঠফলি,্ঐ্ভয্একটো্ য়ের্কয নমর!্কী্নবরোট্
ভদহ!্মযফের্হোাঁ্আর্ভচোয়োফলর্বহরটো্ভদফেনেস? 
  
ঐ্দযোফেো্কোকোমনে,্একটো্সোমযনদ্রক্নগরনগনট–অিোয়োফস্আমোফদর্মফত্ো্জিোপঞ্চোেফক্
নগফল্ভেলফত্্পোফর! 
  
ঐনদফক্দযোে্নত্নমমোেটো্কী োফব্জফলর্মফধ্য্আফলোিি্ত্য ফলফে! 
  
এত্গুফলো্ মোরোত্মক্ রকফমর্ অনত্কোয়্ জলজন্তু্ একসফে্ ভদফে্ নবস্ময়্ হত্বোক্ হফয়্
ভগলোম।্ ভদেফত্-ভদেফত্্চোরনদফক্আফরো্অফিকগুফলো্ নলজ্ ভ ফস্উঠফলো।্ত্োফদর্ ভস্
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কী্নবরোট্ভচহোরো।্েরীফর্কী্অসম্ভব্ভজোর!্ত্োফদর্মফধ্য্ভযনট্সবফচফয়্ভেোফটো,্ভসও্
ভবোধ্হয়্ত্োর্ ভলফজর্এক্িোাঁপটোয়্আমোফদর্এই্ ভেলোনট্এফকবোফর্ চয েে-নবচয েে্ কফর্
নদফত্্পোফর। 
  
এইসব্ য়োিক্জলজন্তুর্হোত্্ভেফক্ভরহোই্পোওয়োর্জিয্হোন্্স্্ত্োিোত্োনি্ভ লোর্মযে্
েযফল্ নদফল,্ যোফত্্ ভকোফিোমফত্্ ভকোফিো্ নিরোপদ্ এলোকোয়্ নগফয়্ ভপৌঁেিিো্ যোয়।্ নকন্তু্
ভযনদফকই্ভস্ভত্লো্চোলোয়,্ভসনদফকই্পে্বি।্ভকোেোও্পঞ্চোে্েয ট্লম্বো্একনট্কেপ্
পে্বি্কফর্দোাঁনিফয়্আফে,্ ভকোেোও্বো্ত্োরও্বফিো্একনট্সোপ্েেো্ত্য ফল্ভলফজর্
িোাঁপটো্ভমফয়্নক্কফর্ত্য ফলফে্জল।্ভকোফিোনদফক্যোওয়োর্উপোয়্ভিই। 
  
 ফয়্কোঠ্হফয়্বফস্রইলোম।্এ-কেো্বযিফত্্আমোফদর্বোনক্নেফলো্িো্ভয্এফদর্গুনল্
কফরও্ ভকোফিো্ লো ্ ভিই।্ এমি্ সমফয়্ দয নট্ জন্তু্ এফকবোফর্ ভ লোয়্ দযপোফে্ এফস্
পিফলো–একনদফক্ ভসই্মোরোত্মক্কয নমর,্আর্অিযনদফক্একনট্সোংঘোনত্ক্সোপ।্ ফয়্
আনম্ ভচোে্ বযফজোলোম-এবোফর্আর্ ভরহোই্ ভিই!্ জলজন্তু-দয নট্ নকন্তু্ ভ লো্আিমে্ িো্
কফর্পরস্পফরর্উপর্িোাঁনপফয়্পিল।্ভ লো্ভেফক্প্রোয়্নত্িফে্গজ্দূফর্ত্োফদর্লিোই্
চলফত্্লোগফলো।্ ভসই্ য়ংকর্ও্অফলৌনকক্লিোই-এর্বেেিো্ ভদওয়োর্ক্ষমত্ো্আমোর্
ভিই।্ ত্োফদর্ ভলফজর্ িোাঁপটো্ আর্ ভদফহর্ ভপষফে্ সমযদ্র্ েয ফল,্ ভোঁফপ,্ েয ফে্ উঠফলো্
রোফগ।্ সোফপর্ ভচোেদয নট্ টকটফক্ লোল্ মোেোটো্আকোফর্ মোিযফষর্ মোেোর্ মফত্ো।্ লম্বোয়্
একফেো্েয ট্সোপটো।্কয নমফরর্েরীফর্ভলোহোর্মফত্ো্কনঠি্কোফলো্রফের্আাঁে।্ত্োফদর্
প্রচে্ সংগ্রোফম্ মনেত্-উন্মনেত্্ হফত্্ লোগফলো্ সমযদ্র।্ আর্ ভসই্ উেোলপোেোল্ সমযফদ্র্
কত্বোর্ভয্ওল্টোফত্-ওটোফত্্ভবাঁফচ্ভগফলো্আমোফদর্ভ লো,্ত্োর্ভকোফিো্ভলেোফজোেো্ভিই। 
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কত্ত্ক্ষে্ভয্ওফদর্লিোই্চলফলো,্ভস-কেো্আমোর্পফক্ষ্বলো্অসম্ভব।্শুধ্য্এই্কেোই্
বলফত্্পোনর,্অফিকক্ষে্পর্অকস্মোৎ্দয নটফত্ই্জফলর্ন ত্ফর্িয ব্নদফয়্সমযফদ্রর্নিফচ্
লিোই্শুরু্কফর্ নদফল,্আর্আফরো্অফিকক্ষে্পর্হঠোৎ্জফলর্উপফর্ ভজফগ্উঠল্
একনট্ য়ংকর্মোেো।্ভসনট্সোফপর।্কয নমফরর্মরেকোমফি্মযহূষয ে্সোপটো্যন্ত্রেোয়্উন্মোদ্
হফয়্উফঠফে,্আর্ত্োর্মৃত্য য-যন্ত্রেোর্আফলোিফি্সমযদ্র্আলযেোলয্হফত্্েোকফলো।্নকেযক্ষে্
পফর্আর্ভসই্সোপটোর্নচহ্নমোত্র্ভদেো্ভগফলো্িো।্কয নমরটো্ভকোেোয়্অদৃেয্হফয়ফে্ভক্
জোফি।্সমযদ্রজফলর্উপর্ভিফম্এফলো্একরোে্েব্দহীি্সমোফরোহ। 
  
বরোত্?্ হযোাঁ,্ বরোত্্  োফলো্ িো্ েোকফল্এমনি্অবিো্ ভেফক্ ভরহোই্ পোওয়ো্ এফকবোফরই্
অসম্ভব।্ আর্ একটয ও্ ভদনর্ িো্ কফর্ প্রোেপফে্ ভ লোনটফক্ অিযনদফক্ নিফয়্ চললোম্
আমরো। 
  
উিনত্রফে্অগে,্বযধ্বোর।্আকোফে্ঘি্ভমঘ।্নবদয যফত্র্চোবযক্বোফর্বোফর্ভসই্ভমঘফক্
নেন্ন-ন ন্ন্ করফে।্ নবফকল্ চোরফটর্ সময়্ হোন্্স্ মোস্তুফলর্ উপফর্ উফঠ্ চোরনদক্ লক্ষ্
করফত্্ লোগফলো—ভকোেোও্ ত্ীফরর্ সিোি্ পোওয়ো্ যোয়্ নক্ িো।্ সমযফদ্রর্ একনদফক্ ভস্
অফিকক্ষে্ধ্ফর্ নির্ভচোফে্ত্োনকফয়্রইফলো।্ত্োরপর্হঠোৎ্ দূফর্ নকফসর্ নদফক্আেয ল্
নদফয়্ভদেোফলো,্অবোক্গলোয়্বলফলো,্ঐ্ভয!্ঐ্ভদেযি। 
  
ত্ক্ষয নি্ দূরবীি্ নিফয়্ নিফদেনেত্্ নদফক্ ত্োকোফলি্ কোকোমনে।্ ত্োরপর্ উনিও্ ভচাঁনচফয়্
উঠফলি,্হুাঁ!্ত্োই্ভত্ো্ভদেনে! 
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নবনস্মত্্হফয়্শুফধ্োলো,্কী্কোকোমনে?্আবোর্িত্য ি্ভকোফিো্জোফিোয়োর্িোনক?্ত্ফব্আর্
ভদনর্করো্নঠক্হফব্িো।্নেগনগরই্অিযনদফক্ভজলো্নিফয়্ভযফত্্হফব। 
  
হযোাঁ্বলফলি্কোকোমনে,্আর্ভদনর্করো্নঠক্হফব্িো। 
  
ভ লো্ ভেফক্ভসই্অপোনেেব্অনত্কোয়্বস্তুনট্মোইলকফয়ক্ দূফর্হফব।্ নত্নমমোফের্মত্ি্
েূফিয্জফলর্ভেোয়োরো্েযিনেফলো্ভস। 
  
হোন্্স্্যেি্ভসই্অনত্কোয়্জলজন্তুনটর্নদফকই্ভ লো্চোলোফত্্লোগফলো,্ত্েি্রীনত্মফত্ো্
স্তনম্ভত্্ হফয়্ ভগলোম।্ সহরবোর্ বোরে্ করো্ সফত্ত্বও্ ভস্ নবন্দযমোত্র্ কেেপোত্্ করফলো্ িো্
আমোর্কেোয়।্আফস্ত-আফস্ত্ভসই্প্রচে্ভেোয়োরো্স্পষ্ট্হফয়্উঠফত্্লোগফলো,্আর্স্পষ্ট্
হফয়্উঠফলো্ভসই্অনত্কোয়্জন্তুনটর্কয চকয ফচ্কোফলো্েরীর।্আর্নঠক্ভসই্সমফয়্হোন্্স্্
আইসলযোফের্ োষোয়্কী্ভযি্বফল্উঠফলো্ঐ্জন্তুনটফক্নিফদেে্কফর। 
  
হোন্্ফসর্কেো্শুফি্কোকোমনে্অবোক্হফয়্ভগফলি।্দ্বীপ?্বফলো্কী্হোন্্স? 
  
আমোর্ভত্ো্নবস্মফয়্বোকফরোধ্্হফয়্ভগফল্এফকবোফর।্হোন্্স্্নক্পোগল্হফয়্ভগফল্িোনক?্
নকন্তু্পরক্ষফে্শুিলোম্কোকোমনে্বলফেি,্িো,্হোন্্স্্ নঠকই্বফলফে।্দ্বীপই।্ঐ্জফলর্
ভেোয়োরোটো্হফলো্উষ্ণ্প্ররবে। 
  
একটয ্পফরই্ভবোিো্ভগফলো্ভয্কোকোমনের্ধ্োরেো্ভমোফটই্নমফেয্িয়।্স্পষ্ট্হফত্্েোকোর্
সফে-সফে্উষ্ণ্প্ররবেনটফক্সযন্দর্ ভদেোফত্্লোগফলো।্ দ্বীফপর্গিিটয কয ও্ োনর্অিযত্।্
দূর্ভেফক্ভদেফল্মফি্হয়্ভযি্একটো্অনত্কোয়্জলজন্তু্জফলর্উপফর্ োসফে।্আর্
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সবফচফয়্ আশ্চফযের্ বযোপোর্ এই্ ভয,্ ভসই্ ভেোয়োরোর্ চোরনদফক্ বোফরবোফর্ িীল্ রফের্
নবদয যৎ্নিনলক্ভমফর্উঠনেফলো। 
  
প্ররবেনট্ ভযনদফক্ নেফলো,্ত্োর্ নবপরীত্্ নদফক্ ভ লোনটফক্বোধ্ো্ হফলো।্ দ্বীপনট্গ্রোিোইট্
পোেফরর।্ দ্বীগফক্ ভদেলোম্ েরের্কফর্ কোাঁপফে্ নটম-ইনঞ্জফির্ বয়লোফরর্ মফত্ো;্ ভদেো্
ভগফলো্দ্বীপটো্েোপো,্ন ত্রটো্ভকবল্গরম্বোফষ্প্ রো। 
  
েোনিকটো্এনদক-ওনদক্ঘযফর্ভেলোয়্নেফর্ভদনে,্হোন্্স্্ইনত্মফধ্য্ভ লোর্হোলটো্ভমরোমত্্
কফর্নিফয়ফে।্ভসনদি্একটয ্েোরোপ্হফয়্নগফয়নেল্নকিো্জফলর্িোাঁপটোয়!্ভ লোয়্উফঠ্
আবোর্ভসই্প্ররবেনটর্নদফক্ত্োকোলোম,্একটো্অিযত্্বযোপোর্িজফর্পিফলো।্ভেোয়োরোর্
জল্একবোর্ েযব্ ভজোফর্ উঠফে,্আর্ পফরর্ বোফর্ উঠফে্ েযব্আফস্ত-আফস্ত–নঠক্ ভযি্
ইনঞ্জফির্ োল্ ্ভেফক্ লফক্ লফক্বোষ্প্ভবফরোফে, 
  
এইসব্লক্ষে্ভদফে্বযিফত্্বোনক্রইফলো্িো্ভয্এটো্একটো্ য়োবহ্আফিয়্দ্বীপ। 
  
সোরোরোনত্র্ ভ লোয়্ কফর্ অজোিো্ সমযফদ্র্ পোনি্ নদফয়নেলোম্ আমরো,্ ত্োই্ পরনদি্
ভ োরফবলোয়্ভসই্উষ্ণ্প্ররবেনট্আর্ভচোফে্পিফলো্িো। 
  
ভজোরোফলো্ হোওয়োর্ মযফে্ পফি্ ভবে্ দ্রুত্ফবফগই্ ভ লো্ চলনেফলো।্ আকোে্ ঘি্ ভমফঘ্
আেন্ন্ নবদয যৎ্চমকোনেফলো্ঘি-ঘি।্ ভমফঘর্ নিনবি্রে্ ভদফে্ ভবোি্ ভগফলো,্ নেগনগরই্
একটো্ য়ংকর্িি্উঠফব।্এ-িি্ভত্ো্আর্আমোফদর্পনরনচত্্পৃনেবীর্িি্িয়্ভয,্
েোনিকক্ষে্ধ্যফলোবোনল্উনিফয়্গোে-পোলো্ভ ফে্চোরনদক্লে ে্কফর্ভেফম্যোফব্এ্হফলো্
শুধ্য্নবদয যফত্র্ত্োেবলীলো। 
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ধ্োরেোনট্ ভয্ ভমোটই্ নমফেয্ িয়্ত্ো্ বযিফত্্পোরলোম,্ যেি্ হঠোৎ্আমোর্ দম্ বি্ হফয়্
ভযফত্্ চোইফলো।্ সোরো্ েরীফরর্ মফধ্য্ নকফসর্ ভযি্ উন্মোদ্ িৃত্য্ চলফত্্ লোগফলো।্
েোয়যমেলীর্ মফধ্য্ চঞ্চল্হফয়্উঠফলো্ রক্ত।্মোেোর্ চয ল্ েোিো্ হফয়্উঠফলো,্কোটো্ নদফয়্
উঠফলো্গোফয়।্আমোর্েোনল্মফি্হফত্্লোগফলো,্এেি্যনদ্ ভকউ্আমোফক্ ভেোাঁয়,্ত্ফব্
ত্েযনি্ ভস্ ীষে্েক্েোফব।্এমি্প্রবল্ নবদয যফত্র্ ভত্োত্্আমোর্েরীফরর্মধ্য্ নদফয়্
বফয়্ভযফত্্লোগফলো,্অেচ্এমনি্িোিকোফলর্মোহোত্ময,্ভয্আমোর্মৃত্য য্হফলো্িো। 
  
বোত্োফসর্ভবগও্ভবফি্চলফলো্দ্রুত্গনত্ফত্।্মফি্হফত্্লোগফলো,্নদগন্তনবসোরী্ভমঘ্ভেফট্
এেনি্বয নি্ লফক্ লফক্আগুি্ভবফরোফব। 
  
কোকোমনে্আর্ হোন্্ফসর্ নদফক্ ত্োনকফয়্ বযিফত্্ পোরলোম্ ভয্ ত্োফদর্ অবিোও্আমোরই্
মফত্ো। 
  
নঠক্এমি্সমফয়্আকোে্ভেফট্মযষলধ্োফর্িোমল্বৃনষ্ট।্ ীষে্ভবফগ্িি্এফলো।্িফির্
পোল্লোয়্পফি্ভিৌফকোর্মযে্ঘযফর্ভগফলো,্পোগল্হফয়্ভগফলো্ভযি্ভস।্কোকোমনে্আর্আনম্
ভ লোর্উপর্কোত্্হফয়্পফি্ভগলোম।্শুধ্য্হোন্্স্্ভকোিমফত্্হোলনটফক্েক্ত্কফর্ঘফর্
বফস্ রইফলো।্ হোওয়োয়্ ত্োর্ চয ল্ উিফত্্ লোগফলো,্ আর্ চয ফলর্ েগোয়্ জ্বলফত্্ লোগফলো্
নবদয যৎ।্ভ লো্নবদয যফত্র্মফত্ো্অজোিোর্উজোফি্েযফট্চলল। 
  
ভদোসরো্ভসফেম্বর,্ভরোববোর।্আজও্ভত্মনি্ য়ংকর্হফয়্আফে্িফির্প্রত্োপ।্ভ লো্
নঠক্আফগর্ মফত্োই্ত্ীব্রগনত্ফত্্ ভধ্ফয়্ চফলফে।্আমরো্ নত্িজফিই্ নিঃিয ম্ হফয়্ পফি্
আনে্ ভ লোর্ উপফর।্ শুধ্য্ সকোফলর্ নদফক্ একবোর।্ ভযি্ সনম্বত্্ নেফর্ এফসনেফলো,্
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বযিফত্্ ভপফরনেলোম্ ভয্ আমোর্ িোক্ আর্ কোি্ নদফয়্ দরদর্ কফর্ রক্তধ্োরো্ েযটফে।্
ত্োরপর্ভযি্ভবোধ্েনক্ত্পযেন্ত্প্রোয়্সমূ্পেে্ভলোপ্ভপফয়্ভগফলো। 
  
ভত্সরো্ ভসফেম্বর,্ ভসোমবোর।্ আজ্ িি্ ভযি্ আফরো্  য়ংকর্ হফয়্ উফঠফে।্ উন্মোদ্
সমযফদ্রর্ উপর্ নদফয়্ আমোফদর্ ভেলো্ হু-হু্ কফর্ েযফট্ চফলফে।্ আমরো্ নত্িজফি্
ভকোফিোমফত্্পফি্আনে্ভ লোর্উপফর।্ভ লোনট্ভয্এেফিো্ভকি্চয রমোর্হফয়্যোফে্িো,্
ত্ো্বযিবোর্ক্ষমত্ো্পযেন্ত্আমোফদর্ভিই।্নত্িনদি্ধ্ফর্আহোর,্ নিদ্রো,্কেো্বলো–সমস্ত্
বি।্ভযি্আমরো্সবোই্মৃত্। 
  
এমি্সমফয়্ঘটফলো্একনট্অপোনেেব্বযোপোর।্ত্োর্বেেিো্নদই,্এমি্েনক্ত্আমোর্ভিই।্
দূর্ ভেফক্ িক্ষত্রফবফগ্ একটো্ ভগোল্ আগুফির্ ভগোলো্ এফস্ পিফলো্ আমোফদর্ ভ লোর্
উপর।্ত্োরপর্ ভয্কী্ হফত্্লোগফলো,্ত্ো্ ভযি্ নঠক্বযিফত্ই্পোরলোম্িো।্ত্ফব্মফি্
হফলো্ ভসই্আগুফির্ বলটোর্রে্উজ্জল্েোদো,্আর্ত্োফত্্িীল্ রফের্ঈষৎ্আ োস।্
ভ লোর্উপফর্বলটো্ত্ীব্রফবফগ্ েযফটোেযনট্করফত্্লোগফলো।্ মোস্তুল,্পোল,্ েই–সব্উফি্
ভগফলো।্সফে্সফে্আমরো্মৃত্য যর্জফিয্বত্নর্হফয়্নিলোম।্ভসই্ভগোল্অনিনপে্একবোর্
কোকোমনের্ নদফক্ এফগোয়,্ আবোর্ কেফিো-বো্ আমোর্ নদফক্ েযফট্ আফস,্ হঠোৎ্ আবোর্
হোফসর্ নদফক্ যোয়।্ ভসই্  য়োবহ্ িীলো ্ উজ্জ্বল্উেপ্ত্ বলনটর্ নদফক্ত্োকোফলও্ ভচোে্
িলফস্যোয়।্আর্আশ্চযে,্কী-এক্অদৃেয্অফলৌনকক্ক্ষমত্োয়্ত্েি্ভ লোর্উপরকোর্
সমস্ত্ ভলোহোর্ নজনিেপত্র্পরস্পর্পরস্পরফক্আঘোত্্করফত্্লোগফলো।্ত্োরপর্ হঠোৎ্
ভসই্অনিনপে্ য়ংকর্েফব্দ্ভেফট্ভগফলো।্চোরনদফক্েযটফত্্লোগফলো্আগুফির্েয লনক।্
উগ্র্িোইফিোফজি্গযোফস্ ফর্ভগফলো্চোরনদক।্দম্বি্হফয়্আসফত্্চোইফল্আমোফদর। 
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একটয ্সনম্বত্্নেরফল্পর্ত্োনকফয়্ভদনে,্ভসই্অনিনপে্অদৃেয্হফয়ফে।্কোকোমনে্ভ লোর্
উপফর্অজ্ঞোি্হফয়্পফি্আফেি।্হোন্্স্্ নহনেনরয়ো্ ভরোগীর্মফত্ো্ মৃত্্ ভচোফে্ত্োনকফয়্
আফে্নদগফন্তর্নদফক। 
  
ভচৌঠো্ ভসফেম্বর,্ মেলবোর।্ সকোল্ হফত্ই্ ভদেো্ ভগফলো্আকোফে্ত্েি্ নিনবি্ ভমফঘর্
অিকোর্লীলো,্ত্েফিো্িফির্ভত্মনি্ত্োেব।্এরই্মফধ্য্কোকোমনে্ নহফেব্কফর্এক্
সমফয়্ নচ-নচ্ কফর্ নিফস্তজ্ গলোয়্ জোিোফলি্ ভয,্ আমরো্ নঠক্ জোফমেনির্ নিফচ্ আনে।্
একেো্ শুফি্ হোমবযফগের্ কেো্ মফি্ পিফলো্ আমোর,্ মফি্ পিফলো,্ আমোফদর্ ভেোফটো্
বোনিটোর্কেো,্মোেোর্কেো,্ ভগ্রোফবফির্কেো।্আর,্ নঠক্এমি্সমফয়্একটো্ য়ংকর্
েব্দ্কোফি্এফলো। 
  
কী্হফলো্ বযফি্ওঠোর্আফগই্প্রবলফবফগ্ ভ লো্ ভেফক্ নেটফক্পিলোম্সমযফদ্রর্জফল।্
নকন্তু্নঠক্ভসই্মযহূফত্েই্হোন্্স্জফল্লোনেফয়্পফি্ত্োর্সবল্বোহুফত্্আমোফক্জনিফয়্
ধ্ফর্ নিনশ্চত্্ মৃত্য যর্ মযে্ ভেফক্ আমোফক্ নেনরফয়্ আিফলো্ হোফসর্ ভসই্ সযঠোম,্ সবল্
ভচহোরো্আনম্কেফিো্ য লফবো্িো।্ নকন্তু্ত্োরপফর্কী্ঘফটনেফলো,্ত্ো্আমোর্মফি্ভিই।্
জ্ঞোি্নেফর্এফল্ভদনে্আনম্েোেোয়্শুফয়্আনে।্আমোর্চোনরনদফক্সকোলফবলোর্অিোনবল্
আফলো। 
  
আমোফক্ভচোে্েযলফত্্ভদফে্কোকোমনে্বলফলি,্যোক,্ভেষ্অবনধ্্এই্িেোর্সমযদ্রযোত্রো্
ভেষ্হফলো।্ ভেষ্হফলো,্ ভত্ো্ ভযি্বোাঁচো্ ভগফলো।্এবোর্েোেোর্উপর্ নদফয়্চলব,্আর্
ত্োও্ভসোজো্নিফচর্নদফক। 
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বললোম,্আেো্কোকোমনে,্নদফির্পর্নদি্ভত্ো্এনগফয়ই্চফলনে;্নকন্তু্নেরফবো্কী্কফর?্
আর্কফব? 
  
কোকোমনে্ ভহফস্ বলফলি,্আফগ্ ভত্োত্্ ভপৌঁেযই,্ ত্োরপফর্কফব্ নেরফব।্ ভস-কেো্  োবো্
যোফব।্চল,্ভ লোর্হোল-চোল্কীরকম্ভদফে্আনস। 
  
ভ লোর্কোফে্নগফয়্ভদনে,্অফিক্েোবোর্ভ ফস্ভগফে,্বন্দযকগুফলো্অফকফজো্হফয়্ভগফে,্
আর্ ভ লোর্ যো্ হোল,্ত্োফত্্ ভমরোমত্্ িো্করফল্জফল্ োসোফিো্ চলফব্ িো।্ েোবোর্ যো্
আফে্ ত্োফত্্ অিোয়োফস্ মোসচোফরক্ চফল্ যোফব।্ যন্ত্রপোনত্র্ মফধ্য্ কোকোমনে্ নদকবীক্ষে্
যন্ত্রটো্ (কম্পোস)্ত্য ফল্ নিফলি।্সফে্সফে্ত্োাঁর্ ভচোেমযফের্ োব্বদফল্ ভগফলো।্অবোক্
হফয়্ত্োর্নদফক্ত্োকোফত্ই্িীরফব্নত্নি্কম্পোসনট্আমোর্হোফত্্ত্য ফল্নদফলি।্লক্ষ্কফর্
ভদনে,্কী্আশ্চযে,্ভয্নদক্দনক্ষে্বফল্ভ ফবনেলোম,্যফন্ত্রর্কোটো্ভস্নদকফক্উের্বফল্
নিফদেে্করফে! 
  
নবমূঢ় োফব্কোকোমনে্েোনিকক্ষে্েনবর্মফত্ো্দোাঁনিফয়্রইফলি,্ত্োরপর্নিষ্ফল্আফিোফে্
কোাঁপফত্্ লোগফলি্ শুধ্য।্ সোমফি্ িো্ নগফয়্ এত্নদি্ ত্ফব্আমরো্ শুধ্য্ নপনেফয়ই্ চফলনে!্
 োফগযর্এ্কী্পনরহোস!! 
  
ইনত্মফধ্য্কোকোমনে্নিফজফক্সোমফল্নিফয়ফেি।্নিনশ্চত্্কফণ্ঠ্নত্নি্বলফলি,্আবোর্ত্ফব্
িত্য ি্কফর্রওিো্হফবো্আমরো। 
  
আনম্ে্হফয়্ভগলোম।্কোকোমনে্ত্ফব্ভকোফিোমফত্ই্হোল্েোিফবি্িো। 
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কোকোমনে্ ভকোফিোনদফক্ভ্রুফক্ষপ্ িো্ কফর্ হোসফক্ নিফদেে্ নদফলি্ ভ লোনট্ েযব্ নেগনগর্
ভমরোমত্্কফর্ভেলবোর্জিয,্ত্োরপর্আমোয়্বলফলি,্আয়্একবোর্দ্বীপটো্ঘযফর্আসো্
যোক। 
  
প্রনত্বোদ্ করবোর্ ভকোফিো্ ভচষ্টো্ করলোম্ িো্ আনম।্ জোিত্োম্ নিষ্ফল্ হফব।্ িীরফব্
কোকোমনের্সফে্ দ্বীপ-ভ্রমফে্ ভবফরোলোম।্ সোমফিই্একটো্ ভেোফটো্ নটলো্ পিফলো।্ নটলোট্
েোনিফয়্একটো্ঢোলয্জোয়গো।্ভসেোফি্রোনে্রোনে্সোমযনদ্রক্জন্তুর্কেোল।্যফত্োই্এফগোফত্্
লোগলোম,্ত্ফত্োই্এই্কেোফলর্সংেযো্বোিফত্্লোগফলো।্এফদর্নববেে্ধূ্নল-ধ্যসর্অবিো্
ভদফে্ভবোিো্ ভগফলো,্বহু্সহর্বের্ধ্ফর্এরো্পফি্আফে।্কোকোমনে্এক্পো্চফলি,্
ত্োরপর্েোফমি,্ভহাঁট্হফয়্ভসইসব্কেোল্পরীক্ষো্কফরি,্আর্নবস্মফয়্আিফন্দ্উজ্জ্বল্
হফয়্ওফঠ্ত্োর্ভচোে্মযে।্মোফি-মোফি্এই্কোরফে্নত্নি্আমোর্নপেফি্পফি্যোনেফলি।্
হঠোৎ্ত্োর্ নবহ্বল্নচৎকোর্শুফি্কোফে্েযফট্ নগফয়্ভদনে,্দযহোফত্র্ভচফটোর্উপর্একটো্
মোিযফষর্মোেোর্েযনল্নিফয়্স্তনম্ভত্্হফয়্দোাঁনিফয়্আফেি্নত্নি। 
  
এ্ভয্মোিযফষর্মোেোর্েযনল। 
  
অফিকক্ষে্আনম্ভকোফিো্কেো্বলফত্্পোরলোম্িো। 
  
ববজ্ঞোনিকফদর্মত্্যোই্ভহোক্িো্ভকি,্স্পষ্টই্বযিফত্্পোরনেলোম্ভয,্ভকোনটফকোনট্বের্
আফগ্হোনত্্গেোর্বো্অিয্ ভকোফিো্  ূচর্প্রোেীর্সৃনষ্টর্আফগই্মোিযষ্জন্ম্ নিফয়নেফলো।্
েোনিকক্ষে্ িোেযর্ মফত্ো্ দোাঁনিফয়্ ভেফক্ আবোর্ কোকোমনে্ এফগোফত্্ লোগফলি।্ আনমও্
িীরফব্ত্োফক্অিযসরে্করলোম।্এইমোত্র্ নিফজর্ ভচোফে্যো্ ভদেলোম,্ত্ো্ ভযি্আমোর্
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নিফজরই্ নবশ্বোস্হফত্্চোইনেফলো্ িো।্এরপর্পফে্অসংেয্ িরকেোল্ ভদেফত্্ ভপলোম।্
পে্কেোলও।্চোরনদফকই্ভযি।্মৃত্য য্সদোজোগ্রত্্প্রহরীর্মফত্ো্দোাঁনিফয়—এমনি্ভদেোফত্্
লোগফলো্ভসই্কেোলময়্িেোি ূনমফক। 
  
দযমোইল্চলবোর্পর্এক্নবেোল্ধ্ি-সন্নদ্ধ্অরফেযর্কোফে্এফস্দোাঁিোলোম।্গোেপোলো্ভয্
এফত্ো্বফিো,্এফত্্সফত্জ্হফত্্পোফর,্ভস্ধ্োরেো্নেফলো্িো।্পোইি,্বোচে,্সোইফপ্রস,্েোর,্
ওক্প্র ৃনত্্আকোে-ভেোাঁয়ো্িোিোি্জোফত্র্গোফের্সমোফরোহ।্ত্ফব্একটো্নজনিে্ভদেলোম্
ভয,্গোেগুনল্সমস্তই্নববেে।্বযিফত্্পোরলোম,্সূযেোফলোফকর্অ োবই্এর্প্রেন্ন্কোরে। 
  
কোকোমনে্ নি েফয়্অরফেযর্মফধ্য্প্রফবে্করফলি।্বোধ্য্হফয়্আনমও্ত্োফক্পোফয়-পোফয়্
অিযসরে্করলোম।্আর্েোনিকক্ষে্চলোর্পর্যো্ভচোফে্পিফলো,্ত্ো্ভদফে্ ূত্্ভদেোর্
মফত্ো্ চমফক্উঠলোম্আনম।্ত্োিোত্োনি্েমফক্দোাঁনিফয়্গনত্ফরোধ্্করলোম্কোকোমনের।্
উজ্জল্নবদয যত্োফলোফক্সব্নকেয্স্পষ্ট্ভদেো্যোনেফলো। 
  
ভদেো্ যোনেফলো্ ভয,্ অরফেযর্ মফধ্য্ প্রকোে্ প্রকোে্ অনত্কোয়্ সব্ মূনত্ে্ ইত্স্তত্্ ঘযফর্
ভবিোফে।্ভসই্অনত্কোয়্জন্তুগুফলো্আর্নকেযই্িয়,-হোনত্্আঠোফরোফেো্এক্সোফল্ওনেও্
েহফর্  ূগত্ে্ ভেফক্ ভয্জোফত্র্ হোনত্র্ নবরোট্একনট্কেোল্ সমূ্পেে্ অনবকৃত্্অবিোয়্
পোওয়ো্নগফয়নেফলো,্এই্হোনত্গুফলোও্ভসই্অধ্যিোলযপ্ত্আনদম্পৃনেবীর্হোনত্র্দফলর। 
  
আমোর্ জফিয্ নকন্তু্আফরো্ নবস্ময়্ অফপক্ষো্ করনেফলো।্ স্তনম্ভত্্ নবস্মফয়্ নিষ্পলক্ ভচোফে্
হোনত্গুফলোর্ নদফক্ত্োনকফয়্আনে,্ এমি্ সমফয়্কোকোমনে্ অরফেযর্ এক-প্রোফন্তর্ নদফক্
ত্জেিী্ নিফদেে্করফলি।্নিফদেনেত্্নদফক্ত্োনকফয়্নিফজর্ভচোেফক্নবশ্বোস্করফত্্ইফে্
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হফলো্িো।্ভকোফিো্সযি-মনস্তষ্ক্বযনক্ত্এ-কেো্কল্পিোয়্আিফত্্পোফর্িো।্ভদেফত্্ভপলোম,্
একনট্ আকোে-ভেোাঁয়ো্ ওক্ গোফের্ নিফচ্ একনট্ জীবন্ত্ মোিযষ্ দোাঁনিফয়্ আফে।্ ভদেফত্্
দোিফবর্ মফত্,্ লম্বোয়চওিোয়্আমোফদর্ চোরগুে্ হফব,্ হোফত্্ ত্োর্ রীনত্মফত্ো্ বফিোসফিো্
একনট্গোে।্বযিফত্্পোরলোম,্ ভস্হোনত্গুফলোর্রোেোল।্মোেোয়্ত্োর্এফলোফমফলো্বফিো-
বফিো্চয ল,্মোেোনট্ভদেফত্্অফিকটো্মনহফষর্মফত্ো,্মযফের্ োব্ভযি্ভকোফিো্বিমোিযফষর। 
  
 ফয়্ নবস্মফয়্আমোর্ গলো্ শুনকফয়্ ভগফলো।্ েনবর্ মফত্ো্ পাঁনিফয়্ রইলোম্আনম্ হত্বোক্
হফয়।্আর,্নঠক্এমি্সমফয়্কোকোমনে্আমোর্হোফত্্চোপ্নদফয়্নেসনেনেফয়্বলফলি্:্
নেগনগর,্এেযনি্আমোফদর্পোলোফত্্হফব। 
  
ত্োরপর্ভস্কী্ভেোটো!্এক্নিশ্বোফসই্ভযি্ভ লোর্কোফে্এফস্ভপৌঁেলোম্আমরো।্হো–ভয্
হোিস্কেিও্অবোক্হয়্ িো-ভস্পযেন্ত্আশ্চযে্ হফয়্আমোফদর্ নদফক্ত্োনকফয়্ রইফলো।্
ত্েফিো্ আমোফদর্ কেো্ বলবোর্ েনক্ত্ নেফর্ আফসনি।্ দোাঁনিফয়্ দোাঁনিফয়্ হোেোনেলোম্
আমরো।্এইমোত্র্যো্ভদফে্এলোম,্ত্ো্নক্সনত্য,্িো্আমোফদর্নবকৃত্্কল্পিো?্সনত্যই্নক্
পৃনেবীর্অফিক্নিফচ্ভয্আফরক্পৃনেবী,্ভসেোফি্এেফিো্আনদম্যযফগর্মোিযষফদর্বোস? 
  
অফিকক্ষে্পর্যেি্একটয ্সযি্হলোম,্ত্েি্কোকোমনে্নহফেব্কফর্জোিোফলি্ভয,্ভপোটে্
ভলোফবি্ ভেফক্আমরো্ ভবনে্ দূফর্ ভিই।্ ভকিিো্ িফির্জফিয্আমরো্ নদক্  য ল্ কফর্
আবোর্ভসই্আফগর্দ্বীফপই্নেফর্এফসনে। 
  
এবোর্ ত্োই্ হোসফক্ নিফয়্আমরো্ অিয্ নদফক্ ভহাঁফট্ চললোম।্ ভয্ কফরই্ ভহোক,্ ভপোটে্
ভলোফবি্েয াঁফজ্বোর্করফত্্হফব। 
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অল্পক্ষে্চলবোর্পর্ভবলো ূনমর্উপফর্কী্একটো্চকচফক্ নজনিে্ভদেফত্্ ভপফয়্েযফট্
নগফয়্কয নিফয়্নিলোম।্ভদনে,্একনট্ভেোরো,্ত্োর্ভকোফিো-ভকোফিো্িোফি্মরফচ্পফি্ভগফে।্
কোকোমনেফক্ভদেোফত্্নত্নি্নবস্মফয়্স্তনম্ভত্্হফয়্বলফলি্:্ভকোফেফক্এফলো্এটো?্আমরো্
ভত্ো্এনদফক্আফগ্আনসনি।্এরকম্ভেোরোও্ ভত্ো্আমোফদর্ ভিই।্ ভেোরোটো্হোফত্্ নিফয়্
অফিকক্ষে্ ধ্ফর্ পরীক্ষো্ করফলি্কোকোমনে।্ ভেফষ্ বলফলি্ :্ িো,্ এ্আমোফদর্ ভেোরো্
িয়।্ এর্ গিি্ ভদফে্ ভবোিো্ যোফে্ এ্ অফিক্ নদি্ আফগকোর্ ভেোরো।্ আর্ যত্নদি্
আফগকোরই্ ভহোক্িো্ ভকি,্এ্ ভত্ো্আর্ নিফজ্ ভেফক্এেোফি্আফসনি,্একজি্ ভকউ্
নিফয় 
  
এফসনেল্নিশ্চয়ই। 
  
নকন্তু্ভক্ভসই্বযনক্ত?্শুফধ্োলোম্আনম। 
  
ভেোরোর্েগোটো্কী্রকম্অসমোি োফব্ক্ষফয়্ভগফে,্ভদফেনেস?্নঠক্মফি্হয়।্ভকউ্এটো্
নদফয়্পোেফরর্উপফর্নিফজর্িোম্ভেোদোই্কফর্ভগফে।্এেি্ভসইফটই্আমোফদর্েয াঁফজ্
বোর্করফত্্হফব। 
  
কোকোমনের্ কেো্ শুফি্ ভকৌতূ্হলী্ হফয়্ চোরনদফকর্ পোেফরর্ গো্ পরীক্ষো্ করফত্্ করফত্্
চললোম।্ ঘণ্টোেোফিক্পফর্ সমযদ্র-বসকফত্্একটো্ পোেফরর্ উপফর্ ভদেলোম্ দয নট্অিযত্্
ধ্রফির্হরে্ভেোদোই্করো্রফয়ফে।্ভসই্অক্ষর-দযফটো্ভদফে্কোকোমনে্ভচাঁনচফয়্উঠফলি,্
এ,্এস!্ত্োর্মোফি,্আর্সোউজ! 
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বলো্ বোহুলয,্ ভেোনদত্্হরে-দযফটো্রুনিক।্আর্ ভয্পোেরটোর্উপফর্ত্ো্ ভেোদোই্করো,্
ত্োর্পোফেই্রফয়ফে্একটো্সযিেপে। 
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১২. জীবন-মৃতু্যর ের্িক্ষফে 
  
আমোফদর্এই্অনবস্মরেীয়্ভ্রমে্ভযনদি্ভেফক্শুরু্হফয়ফে্ভসনদি্ভেফক্অবোক্হওয়ো্
ভেফি্ নদফয়নেলোম।্কোরে,্ পোত্োফল্প্রফবে্করবোর্ পর্ ভেফক্এফ োব্আশ্চযে্ বযোপোর্
ভদফে্আসনে্ভয,্ভ ফবনেলোম্আমোফক্স্তনম্ভত্্করফত্্পোফর্এমি্ভবোধ্হয়্আর্নকেযই্
অবনেষ্ট্ ভিই।্ নকন্তু্ যেি্ ভদেলোম্ এই্ গ ীর্ পোত্োফল,্ এই্ অিয্ পৃনেবীফত্ও্ আর্
সোক্িযযউজম্ নবরোজ্করফেি,্ত্েি্এফকবোফর্হত্বোক্হফয়্ ভগলোম।্ ভয-ভেোরোটো্ নিফয়্
আমরো্ এত্ক্ষে্ মোেো্ ঘোমোনেলোম,্ ভসনট্ ভয্ ত্োরই্ ত্ো্স্পষ্টই্ ভবোিো্ ভগফলো,্ ভকিিো্
পোের্ভকফট্িোম্ভলেবোর্দরুি্এর্েলো্িোফি-িোফি্ভ ফে্নগফয়নেফলো। 
  
সফে-সফে্ভ লোয়্ নেফর্ভগলোম্আমরো।্ভ লোটো্ত্োিোত্োনি্ভমরোমত্্কফর্ঘণ্টোেোফিক্
পফর্ ভসেোিটোয়্আবোর্ নেফর্এলোম।্বোত্োস্অিযকূল্িো্েোকফল্হয়ফত্ো্আফরো্ ভদনর্
হফত্ো।্ভত্লোটো্ঐ্সযিফের্কোফে্নিফয়্আসবোর্কোরে্হফলো,্একবোর্ঐ্সযিফের্ন ত্র্
ঢয ফক্কী্কী্ নজনিে্সযিে-অন যোফি্দরকোর্হফত্্পোফর্ত্ো্সফে্ নিফয়্বোনক্সবনকেয্
ভ লোয়্ভরফে্যোওয়ো্ভযফত্্পোফর। 
  
ত্েনি্ টচে্ ভজ্বফল্ ভসই্ অজোিো্ সযিফের্ অিকোফর্ পদোপেে্ করলোম।্ কোকোমনে্ আর্
হোন্্স্,্এবোর্আমোর্নপেফি্পিফলি,্সযোমউজফমর্িোম্আমোর্মফি্এবোর্সনত্য্সনত্য্
উদ্দীপোর্মেোল্ ভজ্বফল্ নদফয়নেফলো।্কোকোমনের্ নহফেবমফত্ো্ত্েফিো্ পৃনেবীর্এফকবোফর্
ভকেনবন্দযফত্্ ভপৌঁেযফত্্ সোফি্ চোর্ হোজোর্ মোইল্ বোনক্ নেফলো।্ ভসটয কয ই্ বো্আর্ বোনক্
েোফক্ ভকি?্ এফকবোফর্ ভেষ্ ভদফে্ যোওয়োই্  োফলো।্ এবং্ ভসই্ ভেফষর্ পে্ ভয্ এই্
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সযিফের্ মধ্য্ নদফয়ই্ এনগফয়ফে,্ ত্ো্ সযিফের্ বোইফর্ ঐ্ িোম্ ভেোদোই্ ভদফেই্ বযিফত্্
ভপফরনেলোম। 
  
সযিফের্পে্চওিোয়্হোত্-চোফরক্হফব,-দযধ্োফর্সযদৃঢ়্পোেফরর্ভদয়োল।্একটয ্এফগোফত্-
িো-এফগোফত্ই্আমোর্ মোেোয়্ ভযি্ বোজ্ পিল।্ ভদেফত্্ ভপলোম,্ সযিে-পফের্ মযে্ বি্
কফর্একনট্নবরোট্পোের্সোমফি্পফি্আফে।্ভস্পোের্সরোফিো্মোিযফষর্পফক্ষ্অসম্ভব। 
  
হত্োে্হফয়্আমরো্ভসই্সযিফের্ভমফিয়্বফস্পিলোম। 
  
সোক্িযযউজম্্্ নিশ্চয়ই্ এেোি্ ভেফক্ নেফর্ যোিনি।্ পোত্োফল্ নত্নি্ ভেষোবনধ্্ নিশ্চয়ই্
ভপৌঁফেনেফলি,্আর্ভপৌঁফেনেফলি্এই্সযিেপে্ধ্ফর্এনগফয়ই।্ত্োাঁর্প্রত্যোবত্েফির্পফর্
ভবোধ্হয়্ভকোফিো্ ূনমকম্প্বো্অিযযৎপোফত্্পোের্পফি্এই্পে্বি্হফয়্ভগফে। 
  
অফিকক্ষে্পফর্হঠোৎ্আমোর্ভচোফে্আেোর্আফলো্নবনকফয়্উঠফলো।্বললোম্:্কোকোমনে,্
বোরুদ্নদফয়্এই্পোেরটো্উনিফয়্নদফল্হয়্িো? 
  
সফে-সফে্উল্লনসত্্হফয়্উঠফলি্কোকোমনে্:্নঠক্বফলনেস! 
  
ত্েনি্বোরুদ্ঢোলবোর্জিয্গত্ে্েয াঁিফত্্শুরু্কফর্ নদলোম।্পাঁনচে্ ভসর্বোরুফদ্আগুি্
ভদবোর্ বযবিো্ করফত্্ অফিক্ সময়্ লোগফলো।্ িোইনিক্ অযোনসে্ আর্ সোলনেউনরক্
অযোনসফে্ত্য ফলো্ ন নজফয়্বোরুদ্ বত্নর্কফরনেলোম্আমরো।্সোধ্োরে্বোরুফদর্ ভচফয়্এই্
বোরুফদর্েনক্ত্অফিক্ভবনে।্হোন্্স্্গত্ে্করফত্্লোগফলো।্আনম্আর্কোকোমনে্বোরুফদ্
আগুি্ভদবোর্জফিয্লম্বো্েলফত্্বত্নর্করফত্্লোগলোম।্িফম্রোনত্র্হফয়্এফলো।্ত্োরপর্
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যেি্ সকল্আফয়োজি্ ভেষ্ কফর্ বোরুদ্ নদফয়্ গত্ে্  রোট্ কফর্ েলফত্র্ এক্ প্রোন্ত্
বোরুফদর্ মফধ্য্ ভরফে্অিয্ প্রোন্ত্ সযিফের্ বোইফর্আিলোম,্ ত্েি্কোকোমনে্ বলফলি্ :্
আজ্আর্কোজ্ভিই,্কোল্নদফির্আফলোয়্েলফত্্আগুি্ভদয়ো্যোফব। 
  
পরনদি্ সকোলফবলো্ েটোর্ সময়্ আমরো্ বত্নর্ হফয়্ সযিফের্ মযফে্ এফস্ দোাঁিোলোম,্
কোকোমনেফক্বফলকফয়্েলফত্য়্আগুি্ভদবোর্ োরটো্আনমই্নিলোম।্কোকোমনে্আমোফক্
বোরবোর্সত্কে্কফর্নদফলি্:্সোবধ্োি,্এক্ভসফকেও্ভযি্ভদনর্িো্হয়,্আগুি্নদফয়ই্
প্রোেপফে্ ভদৌফি্এফস্ ভ লোয়্ উঠনব!্ ত্য ই্ ভ লোয়্ এফলই্আমরো্ সমযফদ্রর্ মফধ্য্ ভ লো্
ভঠফল্ ভদফব।্পোহোি্ ভয্কত্ত্েোনি্ধ্বফস্ যোফব,্ ভক্জোফি!্ েলফত্র্আগুি্বোরুফদর্
কোফে্ভযফত্্লোগফব্প্রোয়্দে্নমনিট।্এর্মফধ্যই্আমোফদর্নিরোপদ্দূরফত্ব্সফর্ভযফত্্
হফব। 
  
আমোফক্এই োফব্বোরবোর্বয নিফয়-সযনিফয়্হোসফক্নিফয়্কোকোমনে্ভ লোয়্নগফয়্উঠফলি।্
ভ লোফক্সমযদ্রপফে্ভঠফল্ভদবোর্জিয্বত্নর্হফয়্দোাঁিোফলি্ওাঁরো।্একটো্লণ্ঠি্জ্বোনলফয়্
আনম্েলফত্র্কোফে্দোাঁনিফয়্রইলোম।্ত্োরপর্একহোফত্্লণ্ঠি্ধ্ফর্অিয্হোফত্্েলফত্র্
আগো্ধ্রলোম।্একবোর্হোত্্কোাঁপফলো।্কোকোমনে্হোাঁকফলি্:্হুাঁনেয়োর!্দোও্আগুি! 
  
ত্ক্ষয নি্েলফত্য়্আগুি্ নদলোম।্দপ্কফর্জ্বফল্উঠফলো্েলফত্োট,্ত্ীব্রফবফগ্অনিনেেো্
অগ্রসর্হল্সযিফের্নদফক।্আনমও্নবফদ্বফগ্ভ লোয়্এফস্উঠলোম।্সফে-সফে্কোকোমনে্
আর্ হস,্ ভকোফিোরকফম্ ভ লোনটফক্ত্ীর্ ভেফক্প্রোয়্ চনল্লে্গজ্ দূফর্সনরফয়্ নিফলি।্
আর,্নঠক্ত্েনি– 
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নঠক্ত্েনি্আকোে-পোত্োল্ভকাঁফপ্উঠফলো।্নবফস্ফোরফের্েব্দ্শুিফত্্ভপফয়নেলোম্নক্িো্
মফি্ভিই,্শুধ্য্এইটয কয ই্মফি্আফে্ভয,্ভযেোফি্পোের্নেফলো,্পলফকর্মফধ্যই্ভসেোফি্
একনট্অত্ল্গহ্বর্ভদেো্নদল।্সমযফদ্রর্জল্েয ফল্ভোঁফপ্েয ফে্উঠফলো।্ভয্সোংঘোনত্ক্
ধ্োক্কোয়্আমরো্ নত্িজফিই্ ভ লোর্ উপফর্ নেটফক্ পিলোম,্আর্ নিনবি্অিকোর্এফস্
আমোফক্ ভঢফক্ ভেলবোর্আফগ্ শুধ্য্ এটয কয ই্ বযিফত্্পোরলোম্ ভয,্আমরো্ নিফচর্ নদফক্
িোমনে। 
  
সনম্বত্্ যেি্ নেরফলো,্ ত্েি্ বযিফত্্ পোরলোম্ ভয্ ঐ্ নবপযল্ পোেরটোর্ ওপোফে্ নেফলো্
একনট্ অত্ল্ গহ্বর।্ নবফস্ফোরফের্ েফল্ পোেরটো্ চূেে-নবচূেে্ হফয়্ ভগফল্ নবপযল্ একনট্
আফলোিফির্সৃনষ্ট্হয়্এবং্ভসই্কোরফেই্সমযফদ্রর্জল্প্রবল্একনট্জলপ্রপোফত্র্মফত্ো্
ভসই্ গহ্বরনটর্ ন ত্র্ প্রফবে্ করফত্্ েোফক।্ ভরোফত্র্ ভসই্ প্রবল্আকষেে্ আমোফদর্
ভ লোনটফকও্ ভরহোই্ ভদয়নি।্জলফরোফত্র্সফে-সফে্আমোফদর্ ভ লোও্ গহ্বফরর্ ন ত্র্
নদফয়্িোমফত্্শুরু্কফর্ নদফয়ফে।্এবোর্ ভয্আর্বোাঁফচোয়ো্ ভিই,্ ভস-কেো্বযিফত্্ভপফর্
 ফয়্ভচোে্বযফজ্রইলোম।্দযপোফের্পোেফরর্গোফয়্ঘো্লোগফল্ভ লোর্সফে্সফে্আমরোও্
নিঃসফন্দহ্চূেে-নবচূেে্হফয়্যোফবো। 
  
প্রচে্ ভবফগ্ পোত্োফল্ িোমফত্্ লোগলোম।্আশ্চযে্ ভয,্ একবোফরো্ পোেফরর্ ভদয়োফলর্ সফে্
ভ লোর্ সংঘষে্ বোংফলো্ িো।্ বযিলোম্ ভয,্ গহ্বফরর্ নবস্তোর্ নবরোট্ বফলই্ এমি্ ভকোফিো্
সংঘষে্ ঘটফলো্ িো।্ সযোমযউজফমর্ পোত্োফলর্ পফে্ আমোফদর্ দযবয নদ্ধ্ একনট্ ত্ীব্র্
জলফরোত্ফক্আমোফদর্ অদৃফষ্টর্ সফে্ ভগাঁফে্ নিফয়্ এফলো!্ ভযরকম্ প্রবল্ ভবফগ্ হোওয়ো্
আমোফদর্িোাঁপটো্মোরনেফলো,্ত্োফত্্বযিফত্্পোরনেলোম্ভয্দ্রুত্ত্ম্যোফির্ভচফয়ও্অফিক্
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ভবনে্দ্রুত্গনত্ফত্্আমরো্পোত্োফলর্নদফক্িোমনে।্টচেটো্ভ ফে্নগফয়নেফলো্বফল্গহ্বরটো্
পরীক্ষো্করফত্্পোরনেলোম্িো্অিকোফর। 
  
কফত্োক্ষে্ধ্ফর্ ভয্ ভিফমনেলোম,্আজফক্ত্ো্আনম্সনঠক্বলফত্্পোরফবো্িো,্ত্ফব্এ-
কেো্মফি্আফে্ভয,্অফিক-অফিকক্ষে্পফর্হঠোৎ্প্রচে োফব্ধ্োক্কো্ভেফয়্ভ লোটো্ভেফম্
ভগফলো,্ ত্োরপর্ একটো্ জলধ্োরো্ ত্ীব্রফবফগ্ আমোফদর্ উপর্ পিফত্্ লোগফলো।্ ভবোধ্হয়্
নমনিটেোফিক্ পফিনেফলো্ ভসই্ জলধ্োরো,্ ত্োরপফরই্ আবোর্ ভ লোটো্ চলফত্্ শুরু্ কফর্
নদফল।্এবোর্নকন্তু্জফলর্গজেি্আর্ভেোিো্ভগফলো্িো। 
  
এমি্ সময়্ কোকোমনে্আমোফক্ ভেফক্ বলফলি্ :্ অযোকফজল,্আমরো্ নকন্তু্ িোমনে্ িো,্
উপফর্উঠনে। 
  
নবনস্মত্্হফয়্শুফধ্োলোম্:্উপফর্উঠনে।্ভকোেোয়?্কী্কফর? 
  
কী্ কফর্ জোনি্ ভি,্ নকন্তু্ সনত্যই্ উপফর্ উঠনে।্ বলফলি্ কোকোমনে।্ ভকোফিোমফত্্ যনদ্
একটো্আফলো্জ্বোলো্যোয়,্ত্ফবই্ োফলো্কফর্ভবোিো্যোফব, 
  
একটোমোত্র্ টচেলোইটই্ ত্েি্ সম্বল্ নেফলো্ ভ লোয়।্ হোন্্স্্ অফিক্ ভচষ্টো্ কফর্ হোত্ফি্
হোত্ফি্ভসটো্বোর্কফর্জ্বোলফল।্একটয েোনি্আফলো্অফিকেোনি্আেো্আিফল্মফি। 
  
কোকোমনে্বলফলি্:্যো্ভ ফবনেলোম!্জফল্গহ্বফরর্ত্লো্ ফর্যোওয়োয়্জল্এবোফর্অিয্
পে্নদফয়্উপফর্উঠফে,্আমরোও্ভসই্জফলর্সফে-সফে্উপফর্উঠনে।্নকন্তু্হুাঁনেয়োর,্
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প্রনত্্মযহুফত্েই্একটো-িো-একটো্নবপদ্আসফত্্পোফর।্এেি্ভবোধ্হয়্আমরো্ঘণ্টোয়্দে্
মোইল্ভবফগ্উঠনে।্যনদ্এই োফব্উঠফত্্েোনক– 
  
আর্যনদ্এই্সযিফের্একটো্বনহময েে্েোফক– 
  
ত্োহফল্  োফলোই্ হয়।্ নকন্তু্ িো্ েোকফল্ পোেফর্ ঘো্ ভলফগ্ চূেে্ হফয়্ যোফবো,্ বলফলি্
কোকোমনে।্নকন্তু্ভস্ভত্ো্আফরো্েোনিকক্ষে্পফরর্বযোপোর।্এেি্ভত্ো্ভেফয়্নিই্নকেয! 
  
এফত্োক্ষে্েবরটো্ভচফপ্ভরফেনেলোম,্নকন্তু্এবোর্েযফল্বলফত্্হফলো।্আফগই্আনম্লক্ষয্
কফর্ ভদফেনেলোম,্ ভ লোয়্ ভকোফিো্ বোবোর্ ভিই,্ সব্ জ্বফল্ নেটফক্ পফি্ ভগফে।্ েয াঁফজ্
ভপফত্্দয-এক্টয কফরো্শুকফিো্মোংস্পোওয়ো্ভযফত্্পোফর্হয়ফত্ো। 
  
এই্কেো্শুফি্েূিয্ভচোফে্আমোর্নিফক্ত্োকোফলি্কোকোমনে। 
  
ভযমি্ ভবফগ্উঠনেলোম,্ ভত্মনি্উঠফত্্লোগলোম।্িমে্ ভযি্উেোপ্বোিফে্বফল্মফি্
হফলো।্হঠোৎ্এমিটো্ভকি্হফলো্বযিফত্্পোরনেলোম্িো।্এফত্োনদি্ভত্ো্পোত্োফল্ভকফটফে,্
ত্বয্ কেফিো্ এফত্্উেোপ্ ভদনেনি।্ ঘণ্টোেোফিফকর্ মফধ্য্ উেোপ্ য়োিক্ ভবফি্ ভগফলো।্
আনম্শুধ্য্কোকোমনেফক্একবোর্বললোম্:্ভিহোৎ্যনদ্িয ফব্িো্মনর,্পোেফরর্সফেও্যনদ্
ঘো্িো্েোই,্ নেফদর্হোত্্ভেফকও্যনদ্ভরহোই্ভপফয়্যোই,—ত্বয্বোাঁচফবো্বফল্ভত্ো্আেো্
হফে্িো।্হয়ফত্োবো্পযফিই্মরফত্্হফব্আমোফদর। 
  
কোকোমনের্ ভচোফে-মযফে্এই্প্রেমবোর্ ফয়র্ নচহ্ন্ ভদেলোম।্ ভকোফিো্ কেো্ বলফলি্ িো্
নত্নি,্শুধ্য্ত্োর্ভঠোাঁটদযফটো্একবোর্কোাঁপফলো। 
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আফরো্এক্ঘণ্টো্কোটফলো।্উেোপ্িমে্ভবফিই্চফলফে।্ত্োরপর্হঠোৎ্হু-হু্কফর্আফরো্
ভবফি্ ভগফলো্ অফিকেোনি।্ সফে্ সফে্ ভ লোর্ গনত্ও্ ভযি্ অফিকেোনি্ ভবফি্ ভগল।্
ভ লোর্চোরপোফে্টগবগ্কফর্জল্েয টফত্্লোগফলো।্উেোপ্িমে্সহোত্ীত্্হফয়্উঠফলো।্
দম্ বি্ হফয়্ আসফত্্ চোইফল্ আমোর।্ গিফকর্ উগ্র্ গফি্  ফর্ উঠফলো্ চোরপোে।্
আগুফির্ ভচফয়ও্ গরম্ ভযি্ গহ্বরনট!্ কোকোমনের্ নদফক্ ত্োনকফয়্ ভদেলোম্ ত্োর্  য রু্
কয াঁচফক্ভগফে,্কপোফল্পফিফে্নচন্তোর্ভরেো।্বযিলোম,্সোংঘোনত্ক্একনট্অিেে্আসন্ন। 
  
আর্ত্োর্প্রমোেও্ ভপলোম্প্রোয়্সফে্সফেই।্মেোফলর্ক্ষীে,্ চঞ্চল্আফলোয়্ ভদেলোম,্
ভদয়োল্ ভেফট্ ভচৌনচর্ হফয়্ ভগফে,্আর্ ভসই্েোটল্ ভেফক্ ভবরুফে্গযোস।্আর্ত্েি্
শুিফত্্ভপলোম্একটো্গুরু-গুরু্গজেি। 
  
নঠক্ ভসই্ মযহূফত্ে্ নববেে,্ নিরুেোপ্ একনট্ হোনস্ েয টফল্ কোকোমনের্ ভঠোফট।্ বলফলি্ :্
সযিেপফে্ অিযযদ্গোর্ শুরু্ হফয়ফে,্ অযোকফজল,্ এ-সব্ ত্োরই্ অগ্রদূত্।্ আফিয়নগনরর্
উদগোর্আমোফদর্ভঠফল্উপফরর্নদফক্ত্য লফে। 
  
সবেিোে!্  ফয়্ ভচাঁনচফয়্ উঠলোম।্ ত্োহফল্ নক্আমরো্ অনিময়্ ত্রল্ ধ্োত্য ফরোফত্র্ মফধ্য্
এফস্পফিনে? 
  
আবোর্কোকোমনের্ভঠোাঁফট্ভসই্প্রোেহীি্হোনসটো্ভদেলোম। 
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 য়ংকর্ত্ীব্রফবফগ্উঠফে্আমোফদর্ভ লো।্একনট্জ্বলন্ত্ধ্োত্য ফরোত্্ত্োফক্ভঠফল্ত্য লফে্
উপফর।্ পোেফরর্ ভদয়োল্ ত্েি্ একবোর্ েোটফে,্ আবোর্ পরমযহূফত্েই্ ভজোিো্ লোগফে।্
সবনকেয্েোনপফয়্উঠফে্একটো্প্রলয়-গজেফির্েব্দ। 
  
এত্্ দ্রুত্ফবফগ্ আমোফদর্ ভ লো্ উপফরর্ নদফক্ উঠনেল্ ভয,্ আমরো্ আগুফি্ িলফস্
যোইনি।্িমে্ভযি্ভ লোর্গনত্ফবগ্প্রচে্ভেফক্প্রচেত্র্হনেফলো। 
  
ত্োরপর্ভয্কী্হফয়নেফলো,্মফি্ভিই।্জ্ঞোি্হোনরফয়্ভেলোর্আফগর্মযহূফত্ে্শুধ্য্এইটয কয ই্
ভদফেনেলোম্ ভয,্হোিযফসর্সযগনঠত্্গ্রীক্েযোচয র্মফত্ো্ ভদহ্আগুফির্লোফল্উজ্জ্বল্হফয়্
উঠফলো।্ আমোর্ মনস্তফষ্কর্ মফধ্য্ একোকোর্ হফয়্ ভগফলো্ জীবি্ আর্ মৃত্য য,্ আর্ ত্োর্
পরক্ষফেই্ভক্ভযি্আমোফক্কোমোফির্মযফে্ভবাঁফধ্্কোমোি্দোগফলো।্অমনি্আনম্মহোেূফিয্
উফি্ভগলোম। 
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১৩. সেই পরুাত্ন পরৃ্র্বী 
  
জ্ঞোি্ যেি্ নেরফলো্ ত্েি্ ভদেফত্্ ভপলোম,্ হোস,্ এক্ হোফত্্ আমোফক,্ অিয্ হোফত্্
কোকোমনেফক্ধ্ফর্ ভরফেফে,্আর্আমোফদর্সোমফি্পোহোিনট্ ভসোজো্ ভিফম্ ভগফে্ নিফচর্
নদফক।্ হো্ ধ্ফর্ িো্ রোেফল্ ভসই্উাঁচয ্ পোহোি্ ভেফক্পফি্ নগফয়্ নিনশ্চত্ই্ মৃত্য য্ ঘটফত্ো্
আমোফদর। 
  
অবসন্ন্গলোয়্ হোন্্স্্ ভক্ নজফজ্ঞস্করলোম,্আমরো্ ভকোেোয়?্আইসলযোফে?্ হোন্্স্্ ঘোি্
ভিফি্বলফল,্িো। 
  
ত্ফব্ভকোেোয়? 
  
হোন্্স্্ভকোফিো্উের্নদফল্িো। 
  
নিফজর্ ভদফহর্ পোফি্ ত্োনকফয়্ ভদনে,্ অধ্েিি্ ভদহ,্ ধ্যফলো-বোনল-কোনলফত্্  ূফত্র্ মফত্ো্
ভদেোফে।্একটয ্ দূফর্পোাঁচফেো্েয ট্উাঁচয ্একনট্পবেত্নেের্ভেফক্পফিফরো্ নমনিট্অন্তর্
প্রচয র্ ভধ্োাঁয়ো্ আর্ েোই্ উঠনেফলো্ ত্েি।্ আমোফদর্ পোহোিনট্ আর্ চোরপোফের্ জনমও্
কোাঁপনেফলো্ভবে। 
  
 োফলো্ কফর্ চোরনদফক্ ত্োনকফয়্ ভদনে,্ নিলীম্ িীল্আকোফে্ পোজো-পোজো্ ত্য ফলোর্ মফত্ো্
েোদো্ভমঘ,্চোরনদফক্সূফযের্ভসোিোনল।্আকোফে,্বোত্োফস,্মোনটফত্্অপযেোপ্ত্অজর্আফলো।্
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সূফযের্প্রসন্ন্আেীবেোদফক্ভযি্হৃদফয়র্গহি্প্রফদফে্ভটফি্নিলোম্আনম্নিশ্বোফসর্সফে।্
কত্নদি্ভয্আকোে্ভদনেনি! 
  
বযিফত্্পোরলোম,্আবোর্ নেফর্এফসনে্ পৃনেবীফত্।্ নেফর্এফসনে্ ভসই্পযরোত্ি্পৃনেবীর্
ভকোফিো্এক্দ্বীফপ,্ভযেোফি্প্রোে্আফে,্আফলো্আফে,্প্রকৃনত্র্সবযজ্ভেহ্আফে।্নকন্তু্
জোয়গোনটর্িোম্কী্হফত্্পোফর্ত্ো্বযিফত্্পোরলোম্িো। 
  
কোকোমনে্বলফলি,্কম্পোফসর্ নিফদেে্অিযযোয়ী্জোয়গোটো্উেরফমরু্হওয়ো্উনচত্।্ নকন্তু্
ত্ো্ ভয্িয়,্স্পষ্টই্ভবোিো্যোফে।্ নকন্তু্জোয়গোটোর্িোম্যোই্ ভহোক,্এেোফি্আর্েোকো্
নঠক্হফব্িো,্নিফচ্িোমফত্্হফব্আমোফদর,্এক্ষয নি। 
  
ঘণ্টো-দযএক্ বোফদ্ েযব্ আফস্ত-আফস্ত্ ভহাঁফট্ আমরো্ পোহোফির্ নিফচ্ এফস্ দোাঁিোলোম।্
পোহোফির্ নিফচ্ অজর্ েল-মূফলর্ গোে।্ ভবোধ্হয়্ কোফরো্ বোগোি।্ মোনলফকর্ অিযমনত্্
ভিবোরও্ ত্র্ সইফলো্ িো।্ ভসই্ েল-মূল্ ভপফি্ প্রোে্  ফর্ ভেলোম্ আমরো।্ সোমফিই্
একটো্িরিো্বি-হনরেীর্মফত্ো্িৃত্যচপল্ নেফত্্েযফট্চলনেফলো।্আকণ্ঠ্পোি্করলোম্
ত্োর্ঠোেো্জল। 
  
জল্ ভেফত্-ভেফত্্ লক্ষয্ করলোম,্ অদূফর্ একনট্ গোফের্আিোল্ ভেফক্ একনট্ নকফেোর্
ভেফল্ ভকৌতূ্হলী্ ভচোফে্ আমোফদর্ ভদেফে।্ ভেফলনট্ আমোফদর্ ভদফে্  য়্ ভপফয়্
নগফয়নেফলো।্ য়্পোওয়োরই্কেো।্আমোফদর্ত্েি্যো্ভচহোরো,্ত্োফত্্ য়্িো্পোওয়োটোই্
নেফলো্ ত্োর্ পফক্ষ্ অস্বো োনবক।্ ভেফলনট্ প্রোফের্  ফয়্ ভদৌি্ ভদবোর্ উপিম্ করফত্ই্
হোিস্ত্োফক্পোকিোও্করফলো। 
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কোকোমনে্ভেফলনটফক্অফিক্আদর্কফর্প্রেফম্জোমেোি্ োষোয়্শুফধ্োলি,্এ্জোয়গোটোর্
িোম্কী্ভেোক? 
  
ভকোফিো্জবোব্ভিই। 
  
ভবোিো্ ভগফলো্ এটো্ জোমেোনির্ ভকোফিো্ এলোকো্ িয়।্ এবোফর্ কোকোমনে্ ইংফরনজফত্্ প্রশ্ন্
করফলি,্জোয়গোটোর্ িোম্কী্ বফলো্ ভত্ো?্ ভেফলনট্ত্বযও্ ভকোফিো্ উের্ নদফল্িো্ ভদফে্
ইত্োলীয়্ োষোয়্কোকোমনে্একই্প্রশ্ন্উচ্চোরে্করফলি।্ত্বযও্ভস্চয প্কফর্রইফলো। 
  
এবোফর্কোকোমনে্চফট-মফট্ধ্মক্নদফয়্উঠফলি। 
  
অমনি্ভেফলনট্রুদ্ধশ্বোফস্বফল্উঠফলো,্স্ট্রম্বনল,্স্ট্রম্বনল।্আর্ত্োরপফরই্ভস্ভকোফিোমফত্্
নিফজফক্মযক্ত্কফর্পনি্নক-মনর্কফর্ভদৌি্নদফলো। 
  
আমরো্নত্িজফিই্সমস্বফর্নবনস্মত্্কফণ্ঠ্বললোম,্স্ট্রম্বনল। 
  
ভকোেোয়্ আইসলযোফের্ ভেফেল্ পবেত্,্ আর্ ভকোেোয়্ নসনসনলর্ এটয িো্ আফিয়নগনর।্
একফেো্ নক্ দয-ভেো্ িয়,্ নত্ি্ হোজোর্ মোইফলর্ বযবধ্োি!্ স্তনম্ভত্্ হফয়্ এটিোর্ নদফক্
ত্োকোলোম্আনম। 
  
কোকোমনে্ বফল্ উঠফলি,্কম্পোসটো্ ভেফল্ ভদ্ ভত্ো-ওটো্আগোফগোিো্আমোফদর্  য ল্ পে্
ভদনেফয়ফে! 
  
… 

http://www.bengaliebook.com/


জার্নি টু র্ি সেন্টার অব র্ি আর্ি । জুল ভানি অমর্নবাে  

109 

www.bengaliebook.com                                  েূর্িপত্র 
 

 

  
মোস-েফয়ক্ পফর্ জোফমেনির্ হোমবযফগের্ কনিগেোফসর্ ভসই্ ভেোফিো্ বোনিটোয়।্ অধ্যোপক্
ভহর্ নলফেিব্রফকর্ পিবোর্ ঘরটো্ ভিফিমযফে্ সোজোনেলোম।্ এমি্ সমফয়্ হঠোৎ্আমোর্
ভচোে্পিফলো্ভসই্পযফরোফিো্কম্পোসটোর্উপর।্পোত্োল-ভ্রমফের্সেী্ নেল্বফল্ওটোফক্
আর্ ভেফল্ নদইনি।্ ভদেফত্্ ভপলোম,্ কম্পোফসর্কোটো্ যোফক্ দনক্ষে্ নদক্ বফল্ নিফদেে্
করফে,্ত্ো্আসফল্উের্নদক। 
  
অবোক্হলোম্আনম।্কোকোমনেফক্েবর্নদফত্ই্নত্নি্আিফন্দ্লোনেফয়্উঠফলি।্বলফলি,্
সনত্যই্কম্পোফসর্কোটোটো্নদক্বদল্কফরফে।্ভযনদি্আমরো্এটিোর্মযে্নদফয়্ভবফরোই,্
ভসনদফিও্কোটোটো্আসফল্দনক্ষে্মযফেই্নেফলো। 
  
নকন্তু্কী্কফর্এমিটো্হফলো?্নবনস্মত্্কফণ্ঠ্শুফধ্োলোম্আনম। 
  
কোকোমনে্বলফলি,্পোত্োফলর্সমযদ্র্পোনি্ ভদবোর্সময়্একটো্ ববদয যনত্ক্বল্আমোফদর্
ভ লোয়্ভেফটনেফলো,্ভত্োর্মফি্আফে্ভস-কেো?্ভসনদি্ভ লোর্সকল্ভলোহোই্চয ম্বক্হফয়্
নগফয়নেফলো।্ কম্পোফসর্ কোটোটোও্ বোদ্ যোয়নি।্ ভসই্ ভেফকই্ সব্ ওফলোট-পোফলোট্ হফয়্
নগফয়নেল।্এই্বফল্ভহো-হহো্কফর্ভহফস্উঠফলি্নত্নি। 
  
আমোর্ ভচোফের্ সোমফি্ ভ ফস্ উঠফলো,্ অন্তহীি্ পোত্োলসমযফদ্র্ েিকয ফটোর্ মফত্ো্  োসফে্
আমোফদর্ ভেোফিো্ ভ লোনট,্ আর্ ত্োর্ উপর্ েযফটোেযনট্ করফে্ েোদোিীল্ একনট্ ভগোল্
অনিচি;্িফি্সমযদ্র্েয েফে,্উদ্দোম্হোফত্্করত্োনল্নদফে্িি। 
  
… 
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আনম্আর্কোকোমনে্বোরুফদ্আগুি্ ভদবোর্জফিয্লম্বো্েলফত্্ বত্নর্করফত্্লোগলোম।্
িফম্ রোনত্র্ হফয়্ এফলো।্ ত্োরপর্ যেি্ সকল্আফয়োজি্ ভেষ্কফর্ বোরুদ্ নদফয়্ গত্ে্
 রোট্কফর্েলফত্র্এক্প্রোন্ত্বোরুফদর্মফধ্য্ভরফে্অিয্প্রোন্ত্সযিফের্বোইফর্আিলোম,্
ত্েি্কোকোমনে্বলফলি্:্আজ্আর্কোজ্ভিই,্কোল্ নদফির্আফলোয়্েলফত্য়্আগুি্
ভদয়ো্যোফব। 
  
পরনদি্ সকোলফবলো্ েটোর্ সময়্ আমরো্ বত্নর্ হফয়্ সযিফের্ মযফে্ এফস্ ঈোিোলোম,্
কোকোমনেফক্বফল-কফয়্েলফত্য়্আগুি্ভদবোর্ োরটো্আনমই্নিলোম।্কোকোমনে্আমোফক্
বোরবোর্সত্কে্কফর্নদফলি্:্সোবধ্োি,্এক্ভসফকেও্ভযি্ভদনর্িো্হয়,্আগুি্নদফয়ই্
প্রোেপফে্ ভদৌফি্এফস্ ভ লোয়্ উঠনব!্ ত্য ই্ ভ লোয়্ এফলই্আমরো্ সমযফদ্রর্ মফধ্য্ ভ লো্
ভঠফল্ ভদফবো।্পোহোি্ ভয্কফত্োেোনি্ধ্বফস্যোফব,্ ভক্জোফি।্েলফত্র্আগুি্বোরুফদর্
কোফে্ভযফত্্লোগফব্প্রোয়্দে্নমনিট।্এর্মফধ্যই্আমোফদর্নিরোপদ্দূরফত্ব্সফর্ভযফত্্
হফব। 
  
আমোফক্এই োফব্বোরবোর্বয নিফয়-সযনিফয়্হোসফক্নিফয়্কোকোমনে্ভ লোয়্নগফয়্উঠফলি।্
ভ লোফক্সমযদ্রপফে্ভঠফল্ভদবোর্জিয্বত্নর্হফয়্দোাঁিোফলি্ওাঁরো।্একটো্লণ্ঠি্জ্বোনলফয়্
আনম্েলফত্র্কোফে্দোাঁনিফয়্রইলোম।্ত্োরপর্একহোফত্্লণ্ঠি্ধ্ফর্অিয্হোফত্্েলফত্র্
আগো্ধ্রলোম।্একবোর্হোত্্কোাঁপফলো।্কোকোমনে্হোাঁকফলি্:্হুাঁনেয়োর!্দোও্আগুি! 
  
ত্ক্ষয নি্েলফত্য়্আগুি্ নদলোম।্দপ্কফর্জ্বফল্উঠফলো্েলফত্নট,্ত্ীব্রফবফগ্অনিনেেো্
অগ্রসর্ হফলো্ সযিফের্ নদফক।্ আনমও্ নবদয যফদ্বফগ্ ভ লোয়্ এফস্ উঠলোম।্ সফে-সফে্
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কোকোমনে্আর্হোন্্স্,্ভকোফিোরকফম্ভ লোনটফক্ত্ীর্ভেফক্প্রোয়্চনল্লে্গজ্দূফর্সনরফয়্
নিফলি।্আর,্নঠক্ত্েনি– 
  
নঠক্ত্েনি্আকোে-পোত্োল্ভকাঁফপ্উঠফলো।্নবফস্ফোরফের্েব্দ্শুিফত্্ভপফয়নেলোম্নক্িো্
মফি্ভিই,্শুধ্য্এইটয কয ই্মফি্আফে্ভয,্ভযেোফি্পোের্নেফলো,্পলফকর্মফধ্যই্ভসেোফি্
একনট্অত্ল্গহ্বর্ভদেো্নদল।্সমযফদ্রর্জল্েয ফল্ভোঁফপ্েয াঁফে্উঠফলো।্ভয্সোংঘোনত্ক্
ধ্োক্কোয়্আমরো্ নত্িজফিই্ ভ লোর্ উপফর্ নেটফক্ পিলোম,্আর্ নিনবি্অিকোর্এফস্
আমোফক্ ভঢফক্ ভেলবোর্আফগ্ শুধ্য্ এটয কয ই্ বযিফত্্পোরলোম্ ভয,্আমরো্ নিফচর্ নদফক্
িোমনে। 
  
সনম্বত্্ যেি্ নেরফলো,্ ত্েি্ বযিফত্্ পোরলোম্ ভয্ ঐ্ নবপযল্ পোেরটোর্ ওপোফে্ নেফলো্
একনট্ অত্ল্ গহ্বর।্ নবফস্ফোরফের্ েফল্ পোেরটো্ চূেে-নবচূেে্ হফয়্ ভগফল্ নবপযল্ একনট্
আফলোিফির্সৃনষ্ট্হয়্এবং্ভসই্কোরফেই্সমযফদ্রর্জল্প্রবল্একনট্জলপ্রপোফত্র্মফত্ো্
ভসই্ গহ্বরনটর্ ন ত্র্ প্রফবে্ করফত্্ েোফক।্ ভরোফত্র্ ভসই্ প্রবল্আকষেে্ আমোফদর্
ভ লোনটফকও্ ভরহোই্ ভদয়নি।্জলফরোফত্র্সফে-সফে্আমোফদর্ ভ লোও্ গহ্বফরর্ ন ত্র্
নদফয়্িোমফত্্শুরু্কফর্ নদফয়ফে।্এবোর্ ভয্আর্বোাঁফচোয়ো্ ভিই,্ ভস-কেো্বযিফত্্ভপফর্
 ফয়্ভচোে্বযফজ্রইলোম।্দযপোফের্পোেফরর্গোফয়্ঘো্লোগফল্ভ লোর্সফে-সফে্আমরোও্
নিঃসফন্দহ্চূেে-নবচূেে্হফয়্যোফবো। 
  
প্রচে্ ভবফগ্ পোত্োফল্ িোমফত্্ লোগলোম।্আশ্চযে্ ভয,্ একবোফরো্ পোেফরর্ ভদয়োফলর্ সফে্
ভ লোর্ সংঘষে্ বোধ্ফলো্ িো।্ বযিলোম্ ভয,্ গহ্বফরর্ নবস্তোর্ নবরোট্ বফলই্ এমি্ ভকোফিো্
সংঘষে্ ঘটফলো্ িো।্ সযোকৃত্য যউজফমর্ পোত্োফলর্ পফে্ আমোফদর্ দযবয নদ্ধ্ একনট্ ত্ীব্র্
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জলফরোত্ফক্আমোফদর্অদৃফষ্টর্ সফে্ ভগাঁফে্ নিফয়্ এফলো।্ ভযরকম্প্রবল্ ভবফগ্ হোওয়ো্
আমোফদর্িোাঁপটো্মোরনেফলো,্ত্োফত্্বযিফত্্পোরনেলোম্ভয্দ্রুত্ত্ম্যোফির্ভচফয়ও্অফিক্
ভবনে্দ্রুত্গনত্ফত্্আমরো্পোত্োফলর্নদফক্িোমনে।্টচেটো্ভ ফে্নগফয়নেফলো্বফল্গহ্বরটো্
পরীক্ষো্করফত্্পোরনেলোম্িো্অিকোফর। 
  
কত্ত্ক্ষে্ধ্ফর্ভয্ ভিফমনেলোম,্আজফক্ত্ো্আনম্সনঠক্বলফত্্পোরফবো্িো,্ত্ফব্এ-
কেো্মফি্আফে্ভয,্অফিক্অফিকক্ষে্পফর্হঠোৎ্প্রচে োফব্ধ্োক্কো্ভেফয়্ভ লোটো্ভেফম্
ভগফলো,্ ত্োরপর্ একটো্ জলধ্োরো্ ত্ীব্রফবফগ্ আমোফদর্ উপর্ পিফত্্ লোগফলো।্ ভবোধ্হয়্
নমনিটেোফিক্ পফিনেফলো্ ভসই্ জলধ্োরো,–ত্োরপফরই্ আবোর্ ভ লোটো্ চলফত্্ শুরু্ কফর্
নদফল।্এবোর্নকন্তু্জফলর্গজেি্আর্ভেোিো্ভগফলো্িো। 
  
এমি্ সময়্ কোকোমনে্আমোফক্ ভেফক্ বলফলি্ :্ অযোকফজল,্আমরো্ নকন্তু্ িোমনে্ িো,্
উপফর্উঠনে। 
  
নবনস্মত্্হফয়্শুফধ্োলোম্:্উপফর্উঠনে।্ভকোেোয়?্কী্কফর? 
  
কী্ কফর্ জোনি্ ভি,্ নকন্তু্ সনত্যই্ উপফর্ উঠনে।্ বলফলি্ কোকোমনে।্ ভকোফিোমফত্্ যনদ্
একটো্আফলো্জ্বোলো্যোয়,্ত্ফবই্ োফলো্কফর্ভবোিো্যোফব। 
  
একটোমোত্র্টচেলোইটই্ত্েি্সম্বল্নেফল্ভ লোয়!্হোন্্স্্অফিক্ভচষ্টো্কফর্হোত্ফি্হোত্ফি্
ভসটো্বোর্কফর্জ্বোলফল।্একটয েোনি্আফলো্অফিকেোনি্আেো্আিফল্মফি। 
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কোকোমনে্বলফলি্:্যো্ভ ফবনেলোম!্জফল্গহ্বফরর্ত্লো্ ফর্যোওয়োয়্জল্এবোফর্অিয্
পে্নদফয়্উপফর্উঠফে,্আমরোও্ভসই্জফলর্সফে-সফে্উপফর্উফঠ্এলোম। 
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