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ট্রলখককর বক্তবয 
  
আকেেজাদ্বিয়া গ্রন্থাগাকরর অদ্বিত্ব েদ্বতযই দ্বিে। যুদ্ধ এবং ধমবীয় হাোহাদ্বের োরকে তা 
ধ্বংে ো হকে প্রাচীে দ্বমের, দ্বগ্রে এবং লরামাে োম্রাকজযর বহু তথয আজ আমাকদ্র 
জাো থােত। শুধু তা-ই েয়, ভূমধযোগকরর তীর িাদ্ব়িকয় বহু দূ্কর এেেমকয় প্রদ্বতদ্বিত 
অকেে অজাো েভযতার েথাও জাো লযত। দ্বতেক া এোেব্বই দ্বিস্টাকে েম্রাট 
দ্বথওক়িাদ্বেয়াে-এর দ্বেকদ্বক  আকেেজাদ্বিয়ার েমি পুিে, দ্ব ল্পেমব, মহাে দ্বগ্রে 
দ্া বদ্বেেকদ্র মূেযবাে বই পুদ্ব়িকয় লদ্ওয়া হয়। েদ্বথত আকি, লব  দ্বেিু পদ্বরমাে েংগ্রহ 
লগাপকে দ্বেরাপকদ্ েদ্বরকয় লেয়া হকয়দ্বিে তখে। েী েী উপেরে েদ্বরকয় লেয়া হকয়দ্বিে, 
রাখাই বা হকয়কি লোথায়; আজ ল াকোক া  তােী পকরও তা এে রহেয। 
  
. 
  
. 
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পবূবকথা 
  
পকেকরাই জুোই, দ্বতেক া এোেব্বই দ্বিস্টাে। 
অজাো লোকো স্থাে। 
  
গভীর োকো েু়িঙ্গপকথ লিাট্ট, োাঁপা োাঁপা এেটা আকো ভুতুক়ি আবহ ততদ্বর েকরকি। 
লোেটার পরকে আাঁকটা জামা, উে দ্বদ্কয় লবাো, লেকম একেকি হাাঁটু পযবন্ত। থামে লে, 
হাকতর েুদ্বপটা মাথার ওপর উাঁচু েকর ধরে। লিাট্ট দ্ব খার আভায় আকোদ্বেত হকয় উঠে 
মােুক র এেটা লদ্হ, স্বেব আর স্ফদ্বটকের ততদ্বর এেটা বাকের লভতর রকয়কি ওটা। 
লপিকের মেৃে লদ্য়াকে েৃতয েরকি দ্বেমু্ভতদ্বেমাোর িায়াগুকো। আাঁকটা জামা পরা 
জুদ্বেয়াে লভোটর দৃ্দ্বিহীে লচাখকজা়িার দ্বদ্কে েকয়ে মুহূতব েীরকব তাদ্বেকয় থােকেে, 
তারপর েুদ্বপ োদ্বমকয় আকরে দ্বদ্কে ঘুরকেে। 
  
দ্ীঘব এে োদ্বরকত দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি দ্বেশ্চে মূদ্বতবগুকো লযে মৃতুযপুরীর দ্বেিব্ধতার লভতর; 
েংখযায় এত লবদ্ব  লয গুকে ল   েরা প্রায় অেম্ভব এেটা োজ। 
  
হাাঁটকত শুরু েরকেে জুদ্বেয়াে লভোটর, অমেৃে লমকেকত তার পাকয়র দ্বিকত বাাঁধা 
েযাকেে খেখে আওয়াজ তুেে। ক্রকম চও়িা হকয় দ্বব াে এে গযাোদ্বরকত দ্বমক কি। 
েু়িঙ্গপথটা। গমু্বজ আেৃদ্বতর দ্বেদ্বেংটাকে অবেম্বে লদ্য়ার জেয দ্বখোে ততদ্বর েরায় প্রায় 
দ্বি  িুট উাঁচু গযাোদ্বর েকয়ে ভাকগ ভাগ হকয় লগকি। খাদ্বেে পর পর লদ্য়াকের 
চুোপাথর লেকট এেটা েকর েম্বা ও গভীর দ্াগ টাো হকয়কি, ওগুকো দ্বদ্কয় িাকদ্র পাদ্বে 
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লেকম একে লমকের চও়িা েদ্বমায় পক়ি। লদ্য়াকের গাকয় দ্ববদ্বভন্ন আেৃদ্বতর গতব প্রদ্বতদ্বটকত 
অদু্ভতদ্ বে, লগাোেৃদ্বত পাি, লরাকের ততদ্বর। লখাদ্াই েরা দ্বব াে এই গুহার মােখাকে 
এেই আেৃদ্বতর ব়ি ব়ি োকঠর বােগুকো ো থােকে ভীদ্বতের জায়গাটাকে লরাকমর 
দ্বেকচ পাতাে েমাদ্বধকেি বকে ভুে হকত পারত। 
  
ল   প্রাকন্ত তামার পাকত লমা়িা দ্বিকত রকয়কি প্রদ্বতদ্বট বাকের োকথ, পাতগুকোয় বাকের 
েম্বর লেখা। পযাদ্বপরাে খুকে োিাোদ্বি এেটা লটদ্ববকে েমাে েরকেে লভোটর, তাকত 
লেখা েম্বর তামার পাকত লেখা েম্বকরর োকথ লমোকেে। বাতাে শুেকো আর ভারী, 
ঘাকমর োকথ ধুকো দ্বমক  োদ্ার মকতা জমকি গাকয়। দু্ঘন্টা পর েম্রি লবাধ েরকেে 
দ্বতদ্বে, প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বেকের তাদ্বেো ততদ্বর েরা হকয়কি। পযাদ্বপরােটা গুটাকেে, লোমকর 
জ়িাকো োপক়ির ভাাঁকজ ঢুদ্বেকয় রাখকেে লেটা। 
  
ঘুকর ঘুকর গযাোদ্বরর চারদ্বদ্কে োজাকো েংগ্রহগুকোর দ্বদ্কে আকরেবার তাোকেে 
লভোটর, অতৃদ্বির এেটা দ্ীঘবশ্বাে লবদ্বরকয় এে তার বুকের লভতর লথকে। জাকেে, এেব 
আর লোকো দ্বদ্ে তার লদ্খা বা লিাাঁয়ার েুকযাগ হকব ো। ক্লান্ত ভদ্বঙ্গকত ঘুরকেে দ্বতদ্বে, 
হাকতর েুদ্বপটা বাদ্ব়িকয় ধকর একগাকেে দ্বিরদ্বত পকথ। 
  
বয়ে হকয়কি লভোটকরর, দ্বেিুদ্বদ্কের মকধয োত দ্বট্টকত প়িকবে। মুকখর অকেে ভাাঁজ 
আর লরখা িুকটকি, ক্লান্ত চরকে আকগর লেই দ্বেপ্রতা লেই, লবাঁকচ থাোর আেন্দ এখে 
আর দ্বতদ্বে লতমে উপকভাগ েকরে ো। তকব অকেে দ্বদ্ে পর আজ তার েদ্বতয ভাদ্বর 
আেন্দ হকে, তৃদ্বি আর েন্তুদ্বির এেটা অেুভূদ্বত প্রাে দ্বক্তর েতুে লজায়ার বইকয় দ্বদ্কয়কি 
তাাঁর  রীকর। দ্বব াে এেটা েমবেূদ্বচ োিকেযর োকথ ল   েকরকিে দ্বতদ্বে। োাঁধ লথকে 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লেকম লগকি গুরুদ্াদ্বয়ত্ব। বাদ্বে আকি শুধু দ্ীঘব েমুদ্র পাদ্ব়ি দ্বদ্কয় লরাকম দ্বিকর যাওয়া। লে 
জাকে েী আকি ভাকগয, েমুদ্রযািা দ্বেরাপদ্ হকব দ্বে ো, তা শুধু দ্বেয়দ্বতই বেকত পাকর। 
  
আরও চারকট েু়িঙ্গপথ ঘুকর পাহাক়ি লবদ্বরকয় একেে লভোটর। ইকতামকধয এেটা 
েু়িঙ্গপথ পাথর ধকে বন্ধ হকয় লগকি। িাদ্ ধকে প়িায় ওখাকে বাকোজে ক্রীতদ্াে পাথর 
চাপা পক়ি মারা লগকি। এখেও লেখাকেই আকি তারা, দ্বচক়িচযাপ্টা ো গুকোর েবর হকয় 
লগকি পাথকরর তোয়। এেটা দ্ীঘবশ্বাে চাপকেে লভোটর। ওকদ্র জেয দু্ুঃখ েরা 
অকযৌদ্বক্তে মকে হকো তার। এখাে লথকে দ্বিকর আবার লতা লেই েম্রাকটর খদ্বেকতই োজ 
েরকত হকতা ওকদ্রকে। আধকপটা লখকয়, লরাগ-ল াকে ভুকগ ধুকে ধুকে মরার লচকয় এ 
বরং ভাকোই হকয়কি। লবাঁকচ থাোই দ্বিে ওকদ্র জেয অদ্বভ াপ। 
  
েু়িঙ্গমুখটা এমেভাকব পাথর লেকট ততদ্বর লয ব়ি বােগুকো লভতকর লঢাোকত লোকো 
অেুদ্ববধা হয়দ্বে। পাহাক়ি লবদ্বরকয় আেকিে লভোটর, এই েময় দূ্র লথকে এেটা 
লোমহ বে আতবদ্বচৎোর লভকে এে। েপাকে উকিকগর লরখা দ্বেকয় হাাঁটার গদ্বত বাদ্ব়িকয় 
দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে, আকোয় লবদ্বরকয় একে লচাখ লোাঁচোকেে। থমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় েযাকের দ্বদ্কে 
তাোকেে দ্বতদ্বে, ঢােু এেটা প্রান্তর জুক়ি লেটার দ্ববসৃ্মদ্বত। অেভয েকয়েটা যুবতী 
লমকয়কে দ্বঘকর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি এেদ্ে লরামাে তেদ্বেে। েেূেব দ্বববস্ত্র এেটা লমকয় 
আবার দ্বচৎোর েকর উকঠ ধিাধদ্বি শুরু েকর দ্বদ্ে। তেদ্বেেকদ্র পাাঁদ্বচে লভকে প্রায় 
লবদ্বরকয় এে লে, দ্বেন্তু তেদ্বেেকদ্র এেজে তার েম্বা োকো চুে ধকর হযাাঁচো টাে দ্বদ্ে, 
ধুকোর ওপর দ্বিটকে প়িে লমকয়টা। 
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 তদ্তযাোর এে লোে লভোটরকে লদ্খকত লপকয় এদ্বগকয় এে। েযাকের েবার লচকয় 
েম্বা লে, দ্বব াে োাঁধ, আর  দ্বক্ত ােী বাহু, হাকতর ল   প্রান্ত েুকে আকি হাাঁটুর 
োিাোদ্বি। 
  
গে জাদ্বতর লোে োদ্বটদ্বেয়াে মাোর, ক্রীতদ্ােকদ্র প্রধাে ওভারদ্ব য়ার লে। হাত লেক়ি 
অভযথবো জাোে লভোটরকে, েথা বেে অস্বাভাদ্ববে তীক্ষ্ণ আর েেব  েকে, েব 
লদ্খকেে? 
  
মাথা োাঁোকেে লভোটর। হযাাঁ, তাদ্বেো লমোকো হকয়কি। েু়িঙ্গমুখ বন্ধ েরকত পাকরা। 
  
ধকর দ্বেে বন্ধ হকয়কি। 
  
েযাকে দ্বেকের তহচচ? 
  
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় তেদ্বেেকদ্র দ্বদ্কে এেবার তাোে মাোর, ঘে ভ্রু লজা়িার লভতর তার 
োে লচাখ দ্প েকর জ্বকে উঠে লযে, এেদ্ো থুথু লিকে আবার তাোে লভোটকরর 
দ্বদ্কে। তার েথা লথকে জাো লগে, লবাো তেদ্বেেরা অদ্বস্থর হকয় পক়িদ্বিে, এখাে লথকে 
পাাঁচ েীগ উত্তকরর এেটা গ্রাকম হামো চাদ্বেকয় এইমাি দ্বিকর একেকি। এই দ্বেমবম 
রক্তপাকতর লোকো মাকে লেই। েম েকরও চদ্বি জে অেভয মারা লগকি। তাকদ্র মকধয 
পুরু  দ্বিে মাি দ্ জে, বাদ্বে েবাই দ্ব শু আর োরী। োভ দ্বেিুই হয়দ্বে, োরে লোো 
আর অেযােয দ্বজদ্বেে, যা তেদ্বেেরা েুট েকর একেকি তার মূেয গাধার দ্ববিার েমােও 
েয়। আর একেকি েুৎদ্বেত দ্ বে দ্বেিু লমকয় লোে। 
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লচহারা েকঠার হকয় উঠে লভোটকরর। আর লেউ লবাঁকচ লগকি? 
  
 শুেোম দু্’জে পুরু  োদ্বে জঙ্গকে পাদ্বেকয়কি। 
  
তারা তাহকে অেযােয গ্রাকম আওয়াজ লদ্কব। েববো , লেকভরাে লদ্খদ্বি লমৌমাদ্বির চাকে 
দ্বঢে িুাঁক়িকি! 
  
 লেকভরাে! ঘৃোয় েুাঁচকে উঠে মাোকরর লঠাাঁকটর লোে। ওই বযাটা লেঞু্চদ্বরয়ে আর তার 
দ্ে শুধু ঘুকমায় আর আমাকদ্র মদ্ োবা়ি েকর! পািায় গরম লোহার হযাাঁো দ্বদ্ে, তকব 
যদ্বদ্ ওকদ্র েুাঁক়িদ্বম দূ্র হয়। 
  
ওরা আমাকদ্র রো েরকব, লেজেযই ভা়িা েরা হকয়কি, মকে েদ্বরকয় দ্বদ্কেে লভোটর। 
  
োর হাত লথকে রো েরকব? বযকঙ্গর েুকর দ্বজকেে েরে মাোর। ধমবহীে বববরকদ্র হাত 
লথকে, যারা লপাো আর োপ-বযাে খায়? 
  
ক্রীতদ্ােকদ্র এে জায়গায় জক়িা েকরা, তা়িাতাদ্ব়ি বন্ধ েকর দ্াও েু়িঙ্গমুখ। খুব 
োবধাে, মাোর, োকজ লযে লোকো খুাঁত ো থাকে। আমরা চকে যাবার পর অেভযরা 
লযে আবার খুাঁ়িকত ো পাকর। 
  
লে ভয় েরকবে ো। যতটুেু লদ্খোম, এই অদ্বভ ি লদ্ক  এমে লেউ লেই লয ধাতুদ্ববদ্যা 
জাকে। মুখ তুকে েু়িঙ্গপকথর মাথার ওপর তাোে মাোর, গাকির দ্বব াে োণ্ড পা াপাদ্ব  
োদ্বজকয় প্রোণ্ড মাচা ততদ্বর েরা হকয়কি, মাচার ওপর পাথর, বাদ্বে আর মাদ্বটর 
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আো কিাাঁয়া িূপ। িূপটা লহোে দ্বদ্কয় রকয়কি পাহাক়ির গাকয়। মাচাটা েদ্বরকয় লেয়ার 
পর লগাটা পাহা়ি ধকে প়িকব, তখে যদ্বদ্ পাাঁচক া হাদ্বত থাকে দ্বেকচ, এেটাও খুাঁকজ 
পাওয়া যাকব ো। আপোর মহামূেয দ্ব ল্পেমব দ্বচরোে অেতই থােকব, লভোটর। 
  
েতুে েকর আশ্বি লবাধ েরকেে লভোটর। ওভারদ্ব য়ারকে দ্ববদ্ায় েকর দ্বদ্কয় রাকগর 
োকথ ঘুকর দ্াাঁ়িাকেে, লেকভরাকের তাবুর দ্বদ্কে যাকেে। 
  
োমদ্বরে বাদ্বহেীর এেটা প্রতীে দ্বচহ্নকে পা  োটাকেে লভোটর, ব বার মাথায় এেটা 
রুপাদ্বে  ়ি। এেজে প্রহরী বাধা দ্বদ্কত এদ্বগকয় এে, এে ধাক্কায় তাকে েদ্বরকয় দ্বদ্কয় 
তাাঁবুর লভতর ঢুেকেে দ্বতদ্বে। 
  
তাাঁবুর লভতর এেটা েযাে-লচয়াকর বকে রকয়কি লেঞু্চদ্বরয়াে, লোকের ওপর েগ্ন অেভয 
োরী। জীবকে লবাধ হয় েখেও লগােে েকরদ্বে লমকয়টা। লেকভরাকের দ্বদ্কে মুখ তুকে 
দু্কববাধয দ্বেদ্বচরদ্বমদ্বচর  ে েরকি লে। বয়ে লেহাতই েম, পকেকরার লবদ্ব  হকব ো। 
লেকভরাকের গাকয় শুধু বুে ঢাো আাঁকটা জামা। তার েগ্ন বাহু এেকজা়িা লরাকের ততদ্বর 
বন্ধেী দ্বদ্কয় অেংেৃত, দু্ই বাইকেপ োমক়ি আকি। এেজে বীর লযাদ্ধার লপদ্ব বহুে 
বাহু, ঢাে আর তকোয়ার ধরায় যার রকয়কি দ্ীঘবোকের অদ্বভেতা। 
  
 লভোটকরর আেদ্বস্মে আগমকে মুখ দ্বিদ্বরকয় তাোবারও প্রকয়াজে লবাধ েরে ো 
লেকভরাে। 
  
তাহকে এভাকবই লতামার েময় োটকি, লেকভরাে? দ্বতরস্কার েরকেে লভোটর, তার 
েকে  ীতে বযঙ্গ। দ্ববধমবী এেটা লমকয়কে েি েকর ঈশ্বকরর লক্রাধ অজবে েরকিা? 
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েদ্বঠে োকো লচাখ ধীকর ধীকর ঘুদ্বরকয় লভোটকরর দ্বদ্কে তাোে লেকভরাে। দ্বদ্েটা আজ 
এত গরম লয আপোর দ্বিস্টীয় প্রোপ ল াোর তধযব হকব ো। আমার ঈশ্বর আপোর 
ঈশ্বকরর লচকয় অকেে লবদ্ব  েহে ীে। 
  
েদ্বতয, দ্বেন্তু তুদ্বম মূদ্বতব পূজা েকরা। 
  
যাকে যার খুদ্ব  পূজা েরকত পাকর, প্রশ্নটা এোন্তই বািাইকয়র। আপদ্বে বা আদ্বম, লেউই 
আমরা দ্বেকজকদ্র ঈশ্বরকে মুকখামুদ্বখ েখেও লদ্দ্বখদ্বে। লে বেকব োরটা খাাঁদ্বট? 
  
দ্বযশু হকেে প্রেৃত ঈশ্বকরর েন্তাে। 
  
হাে লিক়ি লদ্য়ার ভদ্বঙ্গকত মাথা লদ্াোে লেকভরাে। আপদ্বে আমার বযদ্বক্তগত েময় দ্খে 
েকরকিে। েমেযা েী, বকে দ্ববদ্ায় লহাে। 
  
তুদ্বম যাকত লবচাদ্বর লমকয়টাকে েি েরকত পাকরা? 
  
জবাব ো দ্বদ্কয় লচয়ার লিক়ি দ্াাঁ়িাে লেকভরাে। বুকে লেকপ্ট থাো লমকয়টাকে বিার 
মকতা দ্ববিাোর ওপর িুাঁক়ি দ্বদ্ে লে। আমার োকথ লযাগ লদ্য়ার ইকে আকি আপোর, 
লভোটর? থােকে বেুে, আপোকে প্রথম েুকযাগ লদ্ব। 
  
 লেঞু্চদ্বরয়কের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকেে লভোটর। ভকয়র এেটা ঠাণ্ডা লরাত বকয় লগে 
তাাঁর  রীকর। লয লরামাে লেঞু্চদ্বরয়ে এেটা পদ্াদ্বতে বাদ্বহেীকে লেতৃত্ব লদ্য় তাকে 
অব যই েকঠার হকত হকব, দ্বেন্তু এ-লোে দ্বেদ্বয় পশু। এখাকে আমাকদ্র োজ ল   
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হকয়কি, বেকেে লভোটর। ক্রীতদ্ােকদ্র দ্বেকয় েু়িঙ্গমুখ বন্ধ েকর দ্বদ্কে মাোর। তাাঁবু 
গুদ্বটকয় জাহাকজ উঠকত পাদ্বর আমরা। 
  
দ্বমের লিক়িদ্বি আজ এগাকরা মাে। আেন্দ-িুদ্বতবর জেয আকরেটা দ্বদ্ে লদ্দ্বর েরকে 
লোকো েদ্বত লেই। 
  
আমরা েুটপাট েরকত আদ্বেদ্বে। অেভযরা প্রদ্বতক াধ লেয়ার েুকযাগ খুাঁজকব। আমরা মাি 
েজে, তারা অকেে। 
  
আমাকদ্র দ্ববরুকদ্ধ যত অেভযই পাঠাকো লহাে, আমার তেদ্বেেরা তাকদ্র োমোকত 
পারব। 
  
লতামার লোেজে দু্ববে হকয় পক়িকি। 
  
রেকেৌ ে তারা ভুকে যায়দ্বে, আত্মদ্ববশ্বাকের হাদ্বে দ্বেকয় বেে লেকভরাে। 
  
 দ্বেন্তু তারা দ্বে লরাকমর মযবাদ্া রোর জেয আত্মতযাগ েরকব? 
  
লোে দু্ুঃকখ, লেে? োম্রাকজযর েুদ্বদ্ে একে আবার চকে লগকি। আমাকদ্র এেোকের 
দ্বতকোত্তমা টাইবার আজ লোংরা বদ্বিকত পদ্বরেত হকয়কি। আমাকদ্র দ্ব রায় যদ্বদ্ লরামাে 
রক্ত লথকেও থাকে, তা খুবই েম। আমার লবদ্ব র ভাগ লোেজে প্রকদ্ গুকোর আদ্বদ্ 
বাদ্বেন্দা। আদ্বম এেজে স্প্যাদ্বেয়ািব আর আপদ্বে এেজে দ্বগ্রে, জুদ্বেয়াে লভোটর। 
আজকের এই দ্বব ৃঙ্খে পদ্বরদ্বস্থদ্বতকত এমে এেজে েম্রাকটর প্রদ্বত আধকপায়া দ্ববশ্বিতাও 
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থােকব লেে, লয েম্রাট বহুদূ্র পুকবর এেটা  হর লথকে  ােে েকরে? এমেদ্বে 
 হরটাকে আমরা লেউ লদ্দ্বখদ্বে পযবন্ত। ো, জুদ্বেয়াে লভোটর, ো আমার তেদ্বেেরা যুদ্ধ 
েরকব, োরে তারা লপ াদ্ার লযাদ্ধা, োরে তাকদ্রকে যুদ্ধ েরার জেয ভা়িা েরা 
হকয়কি। 
  
দ্বেংবা অেভযরা তাকদ্রকে বাধয েরকব। 
  
যখেোর েমেযা তখে। েদ্বতয যদ্বদ্ অেভযকদ্র দু্মবদ্বত হয়… 
  
েংঘ ব এ়িাকো লগকে েব দ্বদ্ে লথকে ভাকো। আদ্বম েন্ধযা ঘোবার আকগই রওো হকত 
চাই… 
  
দ্ববেট  কে বাধা লপকেে লভোটর, পাকয়র দ্বেকচ থরথর েকর লোঁকপ উঠে মাদ্বট। এে 
িুকট তাবু লথকে লবদ্বরকয় পাহাক়ির ওপর দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে। মাচার দ্বেচ লথকে 
অবেম্বেগুকো েদ্বরকয় দ্বেকয়কি ক্রীতদ্ােরা, দ্বব াে আোকর েকয়েক া টে পাথরেহ মাদ্বট 
আর বাদ্বেকত ঢাো পক়ি লগকি েু়িঙ্গমুখ। ধুকোর প্রোণ্ড লমঘ েীেকরাত োোর ওপর 
িদ্ব়িকয় প়িে। পতকের প্রদ্বতধ্বদ্বে এখেও ল াো যাকে,  েটাকে িাদ্বপকয় উঠে তেদ্বেে 
আর ক্রীতদ্ােকদ্র উিােধ্বদ্বে। 
  
 দ্বযশুর েৃপায় োজটা ল   হকো, আপে মকে দ্বব়িদ্বব়ি েরকেে লভোটর, তাাঁর প্রেন্ন 
লচহারা উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে েী এে পদ্ববি আকোয়। বহু  তকের োে রো লপে। 
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তাাঁবু লথকে লবদ্বরকয় তার পাক  একে দ্াাঁ়িাে লেকভরাে। দু্ুঃকখর দ্বব য়, েথাটা আমাকদ্র 
েেকেব খাকট ো। 
  
 ঘা়ি লিরাকেে লভোটর। দ্বেরাপকদ্ েমুদ্র পাদ্ব়ি দ্বদ্কয় যদ্বদ্ ঘকর দ্বিরকত পাদ্বর, তারপর 
আর ভয় দ্বেকের? 
  
 ারীদ্বরে দ্বেযবাতে আর মৃতুয অকপো েরকি আমাকদ্র জেয, চাাঁিাকিাো ভা ায় বেে 
লেকভরাে। আমরা েম্রাকটর দ্ববরুদ্ধাচরে েকরদ্বি। েহকজ েমা েরার পাি 
দ্বথকয়াকিাদ্বেয়াে েে! োম্রাকজযর লোথাও আমাকদ্র েুকোবার জায়গা থােকব ো। উদ্বচত 
োজ হকব দ্ববকদ্ক  লোথাও আশ্রয় খুাঁকজ লেয়া। 
  
আমার স্ত্রী আর লমকয়…এেদ্বটওচ-এর দ্বভোয় তাকদ্র োকথ আমার লদ্খা হওয়ার েথা… 
  
ধকর দ্বেে ইদ্বতমকধয তাকদ্রকে েম্রাকটর লোেজে লবকধ দ্বেকয় লগকি। হয় মারা লগকি, 
েয়কতা ক্রীতদ্াে দ্বহকেকব লবাঁকচ লদ্য়া হকয়কি। 
  
অেম্ভব! েকবকগ মাথা ো়িকেে লভোটর, দু্কচাকখ অদ্ববশ্বাে। উাঁচু মহকে বনু্ধ বান্ধব আকি 
আমার, আদ্বম ো লিরা পযবন্ত ওকদ্রকে তারা রো েরকব। 
  
 এমেদ্বে উাঁচুমহকের বনু্ধকদ্রকেও ভয় লদ্দ্বখকয় োবু েরা যায়। ঘু  দ্বদ্কয় দু্ববে েরাও 
েম্ভব। 
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অেস্মাৎ েকঠার হকয় উঠে লভোটকরর লচহারা। আমরা যা অজবে েকরদ্বি তার তুেোয় 
লোকো তযাগই ব়ি েয়। এখে শুধু লদ্খকত হকব আমরা যাকত অদ্বভযাকের লরেিব আর 
চাটব দ্বেকয় দ্বিরকত পাদ্বর, তা ো হকে েবই দ্বেষ্ফে হকয় যাকব। 
  
জবাকব দ্বেিু বেকত যাদ্বেে লেকভরাে, দ্বেন্তু লে তার লেকেে-ইে-েমােকে িুকট আেকত 
লদ্কখ চুপ েকর থােে। ঢাে লবকয় তীরকবকগ িুকট আেকি যুবে লোদ্বরোে, দু্পুকরর 
লরাকদ্ চেচে েরকি তার ঘাকম লভজা মুখ, হাপকরর মকতা, হাপাকে লে, বার বার 
দূ্রবতবী দ্বেচু পাহা়িগুকোর দ্বদ্কে হাত তুকে েী লযে লদ্খাবার লচিা েরকি। 
  
েপাকে হাত তুকে লরাদ্ লঠোকেে লভোটর, পাহা়িকশ্রেীর দ্বদ্কে তাোকেে।  ক্ত দ্বেিু 
েতুে লরখা িুটে তাাঁর মুকখ। 
  
অেভযরা, লেকভরাে! বদ্ো লেয়ার জেয িুকট আেকি তারা! 
  
পাহা়িগুকো লযে দ্বপাঁপক়িকত ঢাো পক়ি লগকি। েকয়ে হাজার অেভয পুরু  ও োরী 
ওপকর দ্াাঁদ্ব়িকয় তাকদ্র লদ্ক  অেুপ্রকব োরী দ্বেিুর লোেগুকোর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি। 
েবাই তারা তীর-ধেুে েদ্বিত, হাকত চাম়িার ঢাে আর ব বা-ব বাগুকোর িগা তীক্ষ্ণ েরা 
হকয়কি োকো োাঁকচর মকতা আকগ্নয় দ্ব োর টুেকরা দ্বদ্কয়। োরও োরও হাকত োকঠর 
হাতেেহ পাথকরর েুঠার। পুরু কদ্র পরকে শুধু লেৌপীে। মূদ্বতবর মকতা দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি 
েবাই, লযে োর ইদ্বঙ্গকতর অকপোয়, ভাবকে হীে, েক়ির পূবব মুহূকতবর মকতা, ভীদ্বতের, 
থমথকম। 
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আকরে দ্ে অেভয জ়ি হকয়কি জাহাজ আর আমাকদ্র মােখাকে, হাাঁপাকত হাাঁপাকত বেে 
লোদ্বরোে। 
  
ঘা়ি লিরাকেে লভোটর, লচহারা িযাোকে হকয় লগকি। লতামার লবাোদ্বমর এই হকো িে, 
লেকভরাে। রাকগ লোঁকপ লগে তার গো। তুদ্বম আমাকদ্র েবাইকে খুে েরকে। মাদ্বটকত 
হাাঁটু লগক়ি প্রাথবো শুরু েরকেে দ্বতদ্বে। 
  
আপোর ঈশ্বরভদ্বক্ত অেভযকদ্র ঘুম পা়িাকত পারকব ো, শুরুকদ্ব, বযকঙ্গর েুকর বেে 
লেকভরাে। লখো লদ্খাকব শুধুমাি তকোয়ার। লোদ্বরোকের দ্বদ্কে দ্বিকর তার এেটা বাহু 
আাঁেক়ি ধরে লে, দ্রুত েকয়েটা দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে, বাদ্েকে বেে বাজো বাদ্বজকয় 
তেদ্বেেকদ্র জ়ি েরুে। ক্রীতদ্ােকদ্র হাকত অস্ত্র তুকে দ্বদ্ে োদ্বটদ্বেয়াে মাোর।  ক্ত 
লচৌকো আেৃদ্বত লেয়ার হুেুম দ্াও তেদ্বেেকদ্র। েদ্ীর দ্বদ্কে আমরা োে লবাঁকধ একগাব। 
  
দ্বেপ্র ভদ্বঙ্গকত েযােুট েরে লোদ্বরোে, েযাকের লেি েেয েকর িুটে। 
  
 াটজে তেদ্বেে দ্রুত িাাঁপা এেটা লচৌকো আেৃদ্বত দ্বেে। দ্বেদ্বরয়াে তীরন্দাজরা থােে 
আেৃদ্বতটার দু্পাক , ে স্ত্র ক্রীতদ্ােকদ্র মােখাকে, বাইকরর দ্বদ্কে মুখ েকর। লরামাে 
তেদ্বেেরা থােে আেৃদ্বতর োমকের আর লপিকে। তেদ্বেেকদ্র ততদ্বর পাাঁদ্বচকের আ়িাকে, 
চতুভুবকজর লভতর, দ্বমেরীয় আর দ্বগ্রে েহোরী ও লমদ্বিকেে দ্েেহ থােকেে লভোটর। 
পদ্াদ্বতেকদ্র জেয প্রধাে অস্ত্র হকো গ্লাদ্বিয়াে-দু্মুকখা তীক্ষ্ণ িগা তকোয়ার, দ্ববরাদ্ব  
লেদ্বন্টদ্বমটার েম্বা। আর আকি িুাঁক়ি মারার জেয দু্দ্বমটার েম্বা বিম।  ারীদ্বরে দ্বেরাপত্তার 
জেয তেদ্বেেরা লোহার লহেকমট পকরকি, লহেকমকটর দ্বেোরা গাকের দু্পাক  েুকে আকি, 
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দু্কটা প্রান্তকে বাাঁধা হকয়কি দ্বচবুকের োকি। খাাঁচা আেৃদ্বতর লোহার লব়ি দ্বদ্কয় বুে, োধ 
আর দ্বপকঠরও দ্বেরাপত্তা দ্বেদ্বশ্চত েরা হকয়কি। হাাঁটু লথকে পাকয়র পাতা পযবন্ত েম্বা 
হা়িটাকে রোর জেয লোহার গািব। তাকদ্র িােগুকো োকঠর ততদ্বর। 
  
 পাহা়ি লথকে হু়িমু়ি েকর লেকম ো একে আকি ধীকর েোমটাকে চারদ্বদ্কে লথকে দ্বঘকর 
লিেে অেভযরা। হামো েরার েময়ও তারা বযি হকো ো। প্রথকম তারা অল্প েজে 
লোে পাদ্বঠকয় দ্বেদ্বব়ি োাঁেটা ভাোর জেয এেটা লখাাঁচা দ্বদ্ে। অকেেটা োিাোদ্বি একে 
দু্কববাধয ভা ায় লচাঁচাকমদ্বচ েরে তারা, অঙ্গভদ্বঙ্গর োহাকযয হুমদ্বে দ্বদ্ে। দ্বেন্তু েংখযায় 
েগেয হকেও  ত্রুপে ভয় লপে ো বা িুকট পাোে ো। 
  
অদ্বভেতা মােু কে দ্বেভবয় েকর, আর লেঞু্চদ্বরয়াে লেকভরাকের অদ্বভেতার লোকো অভাব 
লেই। োইে লথকে েকয়ে পা এদ্বগকয় অেভয লযাদ্ধায় দ্বগজদ্বগজ েরা োমকের প্রান্তরদ্বট 
খুাঁদ্বটকয় পরীো েরে লে। উপহাকের ভদ্বঙ্গকত  ত্রুকদ্র উকেক  হাত ো়িে এেবার। 
অেম যুকদ্ধ আকগও বহুবার তাকে জদ্ব়িকয় প়িকত হকয়কি। মাি ল াকো বির বকয়কে 
লস্বোয় লেোবাদ্বহেীকত লযাগ লদ্য় লে। োধারে তেদ্বেে লথকে ধীকর ধীকর উন্নদ্বত েকরকি, 
দ্াদ্বেযু়কবর তীকর গথকদ্র োকথ আর রাইকের তীকর ফ্রাঙ্ককদ্র োকথ যুদ্ধ েকর বীরকত্বর 
স্বীেৃদ্বত দ্বহকেকব অকেে পদ্ে লপকয়কি। লেোবাদ্বহেী লথকে অবের গ্রহকের পর ভা়িাকট 
তেদ্বেে হকয়কি লে, লয লবদ্ব  টাো লদ্কব তার পে দ্বেকয় ে়িাই েরকত আপদ্বত্ত লেই। 
  
দ্বেকজর তেদ্বেেকদ্র প্রদ্বত অটে দ্ববশ্বাে রকয়কি লেকভরাকের। তাকদ্র খাপমুক্ত তকোয়ার 
আর লহেকমট লরাদ্ লেকগ েেমে েরকি। েবাই তারা  দ্বক্ত ােী লযাদ্ধা, যুদ্ধ েকর 
অদ্বভে হকয়কি, পরাজয় োকে বকে জাকে ো। 
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লবদ্ব র ভাগ গৃহপাদ্বেত পশু, তার লঘা়িাটােহ ঈদ্বজপ্ট লথকে েমুদ্র অদ্বভযাকে লবকরাকোর 
পরপরই মারা লগকি। োকজই লচৌকো আেৃদ্বতর োাঁকের োমকে থােে লে-হাাঁটকি, 
েকয়ে পা এদ্বগকয় এেবার েকর ঘুরকি, যাকত চারদ্বদ্কে দ্াাঁ়িাকো  ত্রুপকের ওপর েজর 
রাখা যায়। 
  
 পাহা়ি প্রাচীর েমুদ্র আিক়ি প়িার মকতা দ্ববেট গজবে তুকে লধকয় এে অেভযরা, 
োাঁদ্বপকয় প়িে লরামােকদ্র ওপর। জেেমুকদ্রর প্রথম লঢউটাকে েম্বা ব বা আর তীকরর 
বাধা লপদ্বরকয় আিা়ি লখে োকের গাকয়। োকি দ্বদ্কয় গম োটার মকতা োি েরা হকো 
তাকদ্র। অেভযকদ্র োে রকক্ত তকোয়াকের চেচকে লগে োদ্বটদ্বেয়াে মাোর ক্রীতদ্ােরা 
দ্বেকজকদ্র জায়গা লিক়ি এে চুে ে়িে লতা োই-ই,  ত্রু দ্বেধকেও তারা যকথি েৃদ্বতকত্বর 
পদ্বরচয় দ্বদ্ে। 
  
চারদ্বদ্ে লথকে বৃত্তটা লিাকটা েকর আেে অেভযরা। লোে তারা যা হাদ্বরকয়কি, তার 
দ্ গুে লেকম এে পাহা়ি লথকে। বাাঁধ ভাো পাদ্বের মকতা আেকি লতা আেকিই, 
দ্ববরদ্বতহীে। লরামােকদ্র েেটা মন্থরগদ্বতকত োমকে একগাে। অেভযকদ্র তৃতীয় আক্রমে 
শুরু হকো। েবুজ ঘােকমা়িা ঢাকে আবার রক্তকরাত বইে। অেভযকদ্র এেটা দ্ে লপিে 
লথকে হামো চাোকো। েদ্য দ্বেহত বা আহত েহকযাদ্ধাকদ্র গাকয় আিা়ি লখে তারা, 
পক়ি থাো অকস্ত্রর আঘাকত েতদ্ববেত হকে খাদ্বে পা, দ্বেকজকদ্র েীভাকব রো েরকত 
হয় জাকে ো। োে লথকে লবদ্বরকয় একে অপ্রস্তুত অেভযকদ্র েচুোটা েরে লরামােরা, 
োজ লেকর আবার তারা দ্বিকর দ্বগকয় লচৌকো আেৃদ্বত দ্বেে। 
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এবার অেযদ্বদ্কে লমা়ি দ্বেে যুদ্ধ। দ্ববকদ্দ্ব কদ্র বিম, ব বা আর তীকরর দ্ববরুকদ্ধ েুদ্ববধা 
েরকত পারকব ো বুেকত লপকর দ্বপদ্বিকয় লগে অেভযরা, জ়ি হকো েতুে েকর। এরপর 
তারা োাঁে োাঁে লভাাঁতা তীর আর ব বা িুাঁ়িকত শুরু েরে, লমকয়রা িু়িে পাথর। 
  
ঢাে তুকে মাথা বাাঁচাে লরামােরা, মন্থর দ্বেন্তু অদ্ববচে ভদ্বঙ্গকত এদ্বগকয় চেে েদ্ী আর 
দ্বেরাপদ্ আশ্রয় জাহাকজর দ্বদ্কে। অেভযরা দূ্কর েকর যাওয়ায় তাকদ্র েদ্বত যা েরার তা 
শুধু দ্বেদ্বরয়াে তীরন্দাজরাই েরকত পারকি। ক্রীতদ্ােকদ্র জেয ঢাকের েংখযা যকথি েয়, 
অরদ্বেত অবস্থায় ব বা আর তীকরর দ্ববরুকদ্ধ আত্মরোর লচিা েকর যাকে তারা। দ্ীঘব 
েমুদ্রযািায় এমদ্বেকতই দু্ববে হকয় পক়িকি লবচাদ্বররা, তার ওপর গুহার লভতর পাথর 
লখাাঁ়িার োজ েরকত হকয়কি। তাকদ্র মকধয অকেকেই পক়ি যাবার পর আর উঠকত 
পারে ো। োে লথকে লবদ্বরকয় একে োহাযয েরকত লরামােরা লেউ রাদ্বজ েয়। এেটু 
পরই অেভযকদ্র হাকত আহত ধরা ীয়কদ্র  রীর দ্বিন্নদ্বভন্ন হকয় লগে। 
  
যুদ্ধ পদ্বরদ্বস্থদ্বত ও  ত্রুপকের ভাবোব েে েকর েতুে এেটা দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লেকভরাে। 
দ্বস্থর হকয় লগে তেদ্বেকের োাঁে, েবাই তারা লয যার অস্ত্র মাদ্বটকত লিকে দ্বদ্ে। অেভযরা 
ধকর দ্বেে, লরামােরা আত্মেমপবে েরকত চাইকি। দ্ববেট রেহুঙ্কার লিক়ি তীরকবকগ িুকট 
এে তারা। একেবাকর যখে োকি চকে একেকি অেভযকদ্র দ্বব াে বাদ্বহেী, ল   মুহূকতব 
আকরেটা দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লেকভরাে-হযাাঁচো টাকে তেদ্বেেরা খাপমুক্ত েরে তকোয়ার, পাল্টা 
হামো শুরু েরে। 
  
দু্কটা লবাল্ডাকরর ওপর দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্বেপুে ভদ্বঙ্গকত তকোয়ার চাোকো লেঞু্চদ্বরয়াে, চারজে 
অেভয তার পাকয়র োমকে ধরা ায়ী হকো। তকরায়াকের চও়িা দ্বদ্েটার আঘাকত 
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আকরেজে আিক়ি প়িে, এে লোকপ তার মাথাটা ধ়ি লথকে আোদ্া েরে লে। মাি 
অল্প েকয়ে লেকেকের মকধয দ্বপিু হটকত বাধয হকো অেভযরা, েকয়েক া দ্বেহত েঙ্গীকে 
লিকে োগাকের বাইকর চকে লগে আবার। 
  
দ্ম লিোর িুরেত লপকয় দ্বহোকব মে দ্বদ্ে লেকভরাে।  াটজে তেদ্বেকের মকধয 
বাকরাজে হয় মারা লগকি, েয়কত লযকত বকেকি। আরও লচৌেজে দ্ববদ্বভন্ন ধরকের আঘাত 
লপকয় অচে হকয় পক়িকি। েবকচকয় লবদ্ব  েদ্বতগ্রি হকয়কি ক্রীতদ্ােরা। অকধবকের লবদ্ব  
হয় মারা লগকি েয়কতা দ্বেকখাাঁজ। 
  
দ্রুত পাকয় লভোটকরর দ্বদ্কে একগাে লে। জামা দ্বিাঁক়ি বাহুর এেটা েত বাধার লচিা 
েরকিে দ্বতদ্বে। লোমকর জ়িাকো োপক়ির ভাাঁকজ এখেও োদ্বহতয ও দ্ব ল্পেকমবর 
তাদ্বেোটা বহে েরকিে দ্বগ্রে পদ্বণ্ডত। এখেও আমাকদ্র োকথ আকিে তাহকে, গুরুকদ্ব! 
  
মুখ তুকে তাোকেে লভোটর, তার দু্কচাকখ উপকচ প়িকি দৃ্ঢ় প্রতযয়। আমার লচাকখর 
োমকে মারা যাকব তুদ্বম, লেকভরাে। 
  
হুমদ্বে, ঈ বা, োদ্বে দ্বদ্বযোে? 
  
 দ্বেিু আকে যায়? লদ্ক  দ্বিকর যাওয়া আমাকদ্র োরও পকেই আর েম্ভব হকব ো। 
  
জবাব দ্বদ্ে ো লেকভরাে। হঠাৎ েকর আবার শুরু হকয় লগে যুদ্ধ, েবাই দ্বমকে অেভযরা 
এত লবদ্ব  পাথর আর ব বা িু়িকি লয লগাটা আো  োকো হকয় লগে, ঢাে তুকে 
লঠোকত বযি হকয় প়িে তেদ্বেেরা। এে িুকট লচৌকো োকের োমকে লপৌঁকি লগে লে। 
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 লরামােরা োহকের োকথ যুদ্ধ েরে, দ্বেন্তু েংখযায় তারা েকম লগে। প্রায় েব েজে 
দ্বেদ্বরয়াে ধরা ায়ী হকয়কি। দ্ববরদ্বতহীে পাথর আর ব বা-বৃদ্বি আেৃদ্বতটাকে লিাট েকর 
তুেে। যারা যুদ্ধ েরকি তারা েবাই আহত ও ক্লান্ত, লরাদ্ আর দ্বপপাোয় োতর। 
তকোয়ার ধরা হাতগুকো েুকে প়িকত োগে, হাতবদ্ে েরে বারবার। 
  
ক্লান্ত অেভযরাও, তারাও দ্ববপুেহাকর েদ্বগ্রি, তবু তারা েদ্ীর পকথ ঢাে লিক়ি এে 
ইদ্বঞ্চও ে়িে ো। লরামাে তেদ্বেেরা এেজে যদ্বদ্ দ্বেহত হয়, অেভযরা দ্বেহত হকয়কি 
বাকরাজে। ভা়িাকট তেদ্বেেকদ্র প্রদ্বতদ্বট ো  দ্বপেেু কের মকতা হকয়কি লদ্খকত, তীর 
দ্ববদ্ধ। 
  
 তদ্তযাোর ওভারদ্ব য়ার মাোর হাাঁটু আর উরুকত দু্কটা তীর লখকয়কি। এখেও পাকয়র 
ওপর দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকেও, আাঁকের োকথ একগাকত পারকি ো লে। দ্বপদ্বিকয় প়িে, আর 
লদ্খকত ো লদ্খকত দ্বব জকের এেটা অেভয বাদ্বহেী দ্বঘকর ধরে তাকে। ঘুরে লে, 
অেেভদ্বঙ্গকত, তুকোয়ার চাদ্বেকয় দ্বেখুাঁতভাকব দ্বিখদ্বণ্ডত েরে দ্বতেজেকে। তার  দ্বক্ত লদ্কখ 
দ্বপদ্বিকয় লগে বাদ্বে েবাই, োগাকের বাইকর দ্াাঁদ্ব়িকয় ইতিত েরকত োগে। দ্বচৎোর 
েকর তাকদ্রকে োমকে একে প়িার আহ্বাে জাোে মাোর। 
  
 লঠকে দ্ব কখকি অেভযরা, এখে আর তারা হাকতর োগাকে আেকি ো। দূ্র লথকে 
মাোরকে েেয েকর ব বা িু়িে তারা। েকয়ে লেকেকের মকধয মাোকরর  রীকরর পাাঁচ 
জায়গা লথকে দ্বিেদ্বে দ্বদ্কয় রক্ত লবকরাে। ব বাগুকো ধকর হযাাঁচো টাে দ্বদ্কয় খুকে লিেে 
মাোর। লে যখে এই োকজ বযি, এেজে অেভয িুকট োকি চকে এে, তারপর িুাঁক়ি 
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দ্বদ্ে হাকত ব বা। েরােদ্বর মাোকরর গোয় দ্ববধে লেটা। ধীকর ধীকর ধুকোর মকধয েুদ্বটকয় 
প়িে লে। অেভয োরী-বাদ্বহেী উন্মাদ্বদ্েীর মকতা িুকট এে, পাথর িুাঁক়ি িাতু বাদ্বেকয় দ্বদ্ে 
তাকে। 
  
েদ্ীর দ্বেোরায় লপৌঁিাকোর পকথ লরামােকদ্র োমকে এেমাি বাধা লবকে পাথকরর এেটা 
ঢাে। আরও োমকে, হঠাৎ েকর লদ্খা লগে েীে আো  রং বদ্কে েমো হকয় লগকি। 
তারপর লধায়ার এেটা দ্বব াে িম্ভ লমাচ়ি লখকত লখকত মাথাচা়িা দ্বদ্ে, োকো আর ভারী 
বাতাে বকয় দ্বেকয় এে োকঠর লপা়িা গন্ধ। 
  
দ্ববস্মকয়র ধাক্কা লখকেে লভোটর, তারপর হতা ায় মু ক়ি প়িকেে। জাহাজ! আতবোদ্ 
েকর উঠকেে দ্বতদ্বে। জাহাকজ ওরা আগুে ধদ্বরকয় দ্বদ্কয়কি? 
রক্তাক্ত তেদ্বেেরা আতদ্বঙ্কত হকয় প়িে, উন্মাকদ্র মকতা িুটে েদ্ীর দ্বদ্কে। দু্দ্বদ্ে লথকে 
হামো চাোকো এবার অেভযরা। লব  েজে ক্রীতদ্াে অস্ত্র লিকে দ্বদ্কয় আত্মেমপবে 
েরে, োকথ োকথ তাকদ্রকে লমকর লিো হকো। বাদ্বেরা এেটা গাকির আ়িাে লথকে 
পাল্টা আঘাত হাোর লচিা েরে, দ্বেন্তু দ্বপিু ধাওয়ারত অেভযরা োাঁদ্বপকয় প়িে তাকদ্র 
ওপর, আপাতত প্রাকে বাাঁচকত পারে মাি এেজে। 
  
 লেকভরাে আর তার আহত তেদ্বেেরা যুদ্ধ েরকত েরকত ঢকের মাথায় লপৌঁিে, 
তারপরই হঠাৎ তারা দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে, লখয়াে লেই চারদ্বদ্কে রক্তকরাত বকয় যাকে। ঢাে 
লথকে দ্বেকচ, েদ্ীর দ্বদ্কে িযাে িযাে েকর তাদ্বেকয় থােে তারা। 
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আগুকের িম্ভগুকো পাে লখকত লখকত উকঠ দ্বগকয় দ্বম কি োকো লধায়ার োকথ। জাহাকজর 
বহর, তাকদ্র পাোকোর এেমাি বাহে, েদ্ীর দ্বেোরা ধকর োর োর পু়িকি। দ্বমের 
লথকে দ্বেকয় আো দ্বব াে আেৃদ্বতর জাহাজগুকো অদ্বগ্নেুকণ্ড পদ্বরেত হকয়কি। 
  
তেদ্বেেকদ্র লঠকে োমকে চকে একেে লভোটর, দ্াাঁ়িাকেে লেকভরাকের পাক । চুপ হকয় 
লগকি লেঞু্চদ্বরয়াে, তার জামা আর লোহার বমব রক্ত ও ঘাকম দ্বপদ্বেে। েববো া আগুকের 
আভায় জ্বে জ্বে েরকি তার লচাখ দু্কটা। 
  
েদ্ীর তীকর লোের লিো জাহাজগুকো অরদ্বেত অবস্থায় দ্বিে। অেভযকদ্র দ্বব াে এে 
বাদ্বহেী োদ্ববেকদ্র এে জায়গায় জ়ি েকর পাকয়র তোয় দ্বপক  লমকরকি, তারপর আগুে 
দ্বদ্কয়কি জাহাকজ। তাকদ্র হামো লথকে লবাঁকচ লগকি এেটা মাি লিাট্ট বাদ্বেজয জাহাজ। 
োদ্ববেরা লযভাকবই লহাে অেভযকদ্র আক্রমে এদ্ব়িকয় লগকি। চারজে োদ্ববে পাে 
লতাোর োকজ বযি, বাদ্বে েয়জে দ্রুত তবঠা চাদ্বেকয় গভীর পাদ্বেকত েকর যাবার লচিা 
েরকি। 
  
 দ্বেষ্ফে রাকগ হাত দু্কটা  ক্ত মুকঠা েকর দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকেে লভোটর। েহর বিকরর োে 
আর দ্ব ল্পেকমবর দ্বেরাপত্তা দ্বেদ্বশ্চত েরা েম্ভব হকত যাকে বকে তাাঁর লেই আকগর দৃ্ঢ় 
দ্ববশ্বাে েপূবকরর মকতা উকব লগকি মে লথকে। 
  
োাঁকধ হাকতর স্প্ ব লপকয় মুখ লিরাকেে লভোটরে, লদ্খকেে তাাঁর দ্বদ্কে দ্বিকর 
েকেৌতুকে হােকি লেকভরাে। 
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দ্বচরোকের আ া দ্বিে মারা যাব, বেে লেঞু্চদ্বরয়াে, লোকের ওপর েুন্দরী লমকয় আর 
হাকত মকদ্র পাি দ্বেকয়। 
  
লে েীভাকব মরকব তা শুধু ঈশ্বরই বেকত পাকরে, অস্প্িস্বকর বেকেে লভোটর। 
  
আদ্বম বরং বেব ভাকগযর এেটা দ্ববরাট ভূদ্বমো রকয়কি। 
  
 এত পদ্বরশ্রম, এত েময় বযয়, েব বৃথা লগে! 
  
অন্তত আপোর দ্বজদ্বেেগুকো দ্বেরাপকদ্ েুোকো থােে, বেে লেকভরাে। লেউই পাোকত 
পাকরদ্বে তা লতা েয়। োদ্ববেরা োম্রাকজযর লেরা পদ্বণ্ডতকদ্র জাদ্বেকয় লদ্কব এখাকে েী 
েকরদ্বি আমরা। 
  
ো, বেকেে লভোটর। লেউ তাকদ্র রূপেথা দ্ববশ্বাে েরকব ো। ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় 
পাহা়িকশ্রেীর দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে, ওগুকো দ্বচরোকের জেয হাদ্বরকয় লগে। 
  
আপদ্বে োাঁতার জাকেে? 
  
লেকভরাকের দ্বিকর এে লভোটকরর দৃ্দ্বি। োাঁতার? 
  
আমার লেরা পাাঁচজে লোেকে আপোর োকথ দ্বদ্দ্বে। অেভযকদ্র মােখাকে দ্বদ্কয় পথ 
েকর লদ্কব ওরা। োাঁতার জােকে জাহাজটায় আপদ্বে লপৌঁিবার লচিা েরকত পাকরে। 
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 আদ্বম…আদ্বম দ্বঠে জাদ্বে ো।…পাদ্বের দ্বদ্কে তাোকেে লভোটর, েদ্ীর দ্বেোরা আর 
জাহাকজর মােখাকে দূ্রত্ব ক্রম  বা়িকি। 
  
 লপা়িা এেটা োঠ লভো দ্বহকেকব বযবহার েরকত পাকরে, েকের োকথ বেে লেকভরাে। 
যা েরার তা়িাতাদ্ব়ি েরুে। েবাই আমরা আমাকদ্র ঈশ্বকরর োকি লপৌঁকি যাব আর 
দ্বেিুেকের মকধয। 
  
লতামাকদ্র েী হকব? 
  
ে়িার বা দ্াাঁ়িবার জেয ঢাকের এই মাথাটা েী? 
  
লেেদ্বটউদ্বরয়ােকে আদ্বেঙ্গে েরকেে লভোটর। ঈশ্বর লতামার েকঙ্গ থােুে। 
  
তারকচকয় বরং আপোর োকথ হাাঁটুে দ্বতদ্বে। েট েকর তেদ্বেেকদ্র দ্বদ্কে ঘুরে লেকভরাে, 
প্রায় অেত পাাঁচজে  দ্বক্ত ােী লোেকে বািাই েরে, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয় বেে, েদ্ীর দ্বেোরা 
পযবন্ত লভোটকরর পথ দ্বেদ্বববঘ্ন েরার জেয েম্ভাবয েব দ্বেিু েরকত হকব তাকদ্রকে 
প্রকয়াজকে প্রাে দ্বদ্কত হকব। তারপর বাদ্বে তেদ্বেেকদ্র দ্বেকয় েতুে েকর লিাট্ট এেটা 
োে ততদ্বর েরে। অেম যুকদ্ধর ল  াংক  অদ্বভেয় েরার জেয। 
  
পাাঁচজে তেদ্বেে লভোটরকে মােখাকে দ্বেকয় লিাট্ট এেটা বৃত্ত ততদ্বর েরে। েময় েি ো 
েকর েদ্ীর দ্বেোরা েেয েকর িুটে তারা। রেহুঙ্কার িা়িে, হতচদ্বেত অেভযকদ্র মকধয 
োমকে যাকে লপে তাকেই ঘাকয়ে েরে তকোয়াকের আঘাকত। লখকপ ওঠা  াাঁক়ির মকতা 
তীরকবকগ িুটে তারা। 
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এতই ক্লান্ত লয েব রেম অেুভূদ্বত হাদ্বরকয় লিকেকিে লভোটর, তকব তাাঁর হাকত 
তকোয়ারটা মুহূকতবর জেযও দ্বস্থর হকো ো বা এেবারও লহাাঁচট লখকেে ো দ্বতদ্বে। এেজে 
পদ্বণ্ডত, রূপান্তদ্বরত হকয়কিে লযাদ্ধায়। তার লভতর শুধু আশ্চযব এেটা লজদ্ োজ েরকি, 
মৃতুযভয় ভুকে লগকিে। 
  
অদ্বস্থর অদ্বগ্নদ্ব খার লভতর দ্বদ্কয় যুদ্ধ েরকত েরকত একগাে তারা। মাংে লপা়িার গকন্ধ 
বদ্বম লপে লভোটকরর। জামাটা আকরেবার দ্বিাঁক়ি োকে োপ়ি লচকপ ধরকেে দ্বতদ্বে। 
লধাাঁয়ায় দ্বেিুই লদ্খকত পাকেে ো, ের ের েকর পাদ্বে েরকি লচাখ লথকে। 
  
 এে এে েকর ধরা ায়ী হকো তেদ্বেেরা, দ্বেন্তু যতেে দ্বেুঃশ্বাে থােে ততেে তারা 
রো েরে লভোটরকে। হঠাৎ েকর পাকয় লিাাঁয়া লপকেে লভোটর। লচাকখ দ্বেিুই 
লদ্খকিে ো, োি দ্বদ্কেে োমকে। েপাৎ েকর পাদ্বেকত প়িকেে দ্বতদ্বে, োকথ োকথ 
োাঁতার লেকট দূ্কর েকর যাবার লচিা েরকেে। োকঠর এেটা তক্তার স্প্ ব পাওয়া মাি 
আাঁেক়ি ধরকেে লেটাকে। লধায়ার লভতর লথকে লবদ্বরকয় একেে লখাো েদ্ীকত। তক্তার 
ওপর উঠকেে দ্বতদ্বে, লপিকে তাোবার োহে হকো ো। 
  
ঢাকের মাথায় দ্াাঁদ্ব়িকয় তেদ্বেেরা এখেও পাথর ব বা লঠোবার বযথব লচিা েকর যাকে। 
চারবার এেদ্বিত হকয় লরামােকদ্র ওপর োাঁদ্বপকয় প়িার লচিা েরে অেভযরা, প্রদ্বতবার 
তেদ্বেেকদ্র প্রদ্বতরো লভদ্ েকর বযথব হকয় দ্বপদ্বিকয় লযকত বাধয হকো। দ্বেকজকদ্র অবস্থাকে 
অটে থােকেও, লরামােকদ্র েংখযা েমকি। লচৌো আেৃদ্বতটা লভকে প়িে, অেহায় 
েকয়েজে মােু  দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি ঢাকের লখাো মাথায়, োাঁকধ োাঁধ লঠদ্বেকয় যুেকি। তাকদ্র 
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চারপাক  আহতরা োতরাকে, এখাকে লেখাকে িূপ হকয় আকি ো । ঢাে লবকয় গদ্ব়িকয় 
োমকি রকক্তর লরাত। তবু েক়ি চকেকি লরামােরা। 
  
এরপর আরও দু্ঘণ্টা ধকর চেে যুদ্ধ। এখে আকগর মকতাই  দ্বক্ত দ্বেকয় হামো েরকি 
অেভযরা। দ্ববজকয়র গন্ধ লপকয়কি, ল   এেটা হামো চাোবার জেয আবার তারা জ়ি 
হকো। 
  
মাংে লথকে িোটা লবর েরকত ো লপকর তীকরর লবদ্বরকয় থাো অং টা লভকে লিেে 
লেকভরাে, অক্লান্তভাকব েক়ি যাকে লে। পাক  মাি অল্প েজে তেদ্বেে। তারারও এবার 
একে একে পক়ি যাকে। পাথর, ব বা, বিম লঢকে লিেকি তাকদ্রকে। 
  
েবার ল ক  পতে হকো লেকভরাকের।  রীকরর দ্বেকচ ভাাঁজ হকয় লগে পা দু্কটা, তকোয়ার 
ধরা হাতটা ে়িাকত পারে ো। মাদ্বটকত লগক়ি রকয়কি লে, োত হকয় যাকে।  রীর, তার 
পরও দ্াাঁ়িাবার লচিা েরে লে, দ্বেন্তু পারে ো। মুখ তুেে আোক , দ্বব়িদ্বব়ি েকর 
বেে, মা, বাবা, লতামাকদ্র হাকত তুকে োও আমাকে। 
  
লযে তার আকবদ্কে ো়িা দ্বদ্কয়ই, িুকট একে তার োরা  রীর ব বা গাাঁথে অেভযরা। 
েমি জ্বাো-যন্ত্রোর ঊকধ্বব উকঠ লগে লেকভরাে। 
  
ওদ্বদ্কে তক্তার ওপর শুকয় দ্রুত হাত চাোকেে লভোটর পাদ্বেকত, মদ্বরয়া হকয় জাহাজটার 
োকি লপৌঁিকত লচিা েরকিে দ্বতদ্বে। দ্বেন্তু ধীকর ধীকর হতা া গ্রাে েরে তাকে। লরাত 
আর বাতাে বাদ্বেজয জাহাজটাকে আরও দূ্কর েদ্বরকয় দ্বেে। 
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োদ্ববেকদ্র উকেক  দ্বচৎোর েরকেে লভোটর, এেটা হাত তুকে তাকদ্র দৃ্দ্বি আে বকের 
লচিা েরকেে। োদ্ববেকদ্র এেটা দ্ে আর লিাট্ট এেটা লমকয়, পাক  েুেুর দ্বেকয়, 
জাহাকজর লপিে দ্বদ্কের দ্বেোরায় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি, েবাই তারা তাদ্বেকয় রকয়কি তার 
দ্বদ্কে দ্বেদ্বেবি দৃ্দ্বিকত, জাহাজ ঘুদ্বরকয় তাকে উদ্ধাকরর লোকো লচিাই তারা েরকি ো। 
ভাদ্বটর দ্বদ্কে এদ্বগকয় চেে জাহাজ, লযে লভোটকরর লোকো অদ্বিত্বই লেই। 
  
ওরা তাকে লিকে যাকে, লভোটর উপেদ্বব্ধ েরকেে। লেউ তাকে উদ্ধার েরকব ো। 
তক্তার ওপর ঘুদ্ব  মারকেে দ্বতদ্বে, দ্বেকজকে দ্বেয়ন্ত্রে েরকত ো লপকর িুাঁদ্বপকয় উঠকেে, 
দ্বস্থর দ্ববশ্বাকে লপৌঁকিকিে ঈশ্বর তাকে পদ্বরতযাগ েকরকিে। অবক ক  দ্বতদ্বে ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় 
তীকরর দ্বদ্কে তাোকেে। 
  
যুদ্ধ ল  । দু্ুঃস্বকের মকতাই লেই হকয় লগকি েব দ্বেিু। 
  
. 
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প্রথম পবব – ট্রেবুলা ফ্লাইট ১০৬ 
  
 ১২ অকটাবর, ১৯৯১। দ্বহথকরা এয়ারকপাটব, েেে। 
  
০১. 
  
দ্বভআইদ্বপ োউকের লভতর লথকে বাইকর উপকচ পক়িকি িকটাগ্রািার আর োংবাদ্বদ্েকদ্র 
দ্বভ়িটা। দ্বভক়ির দ্বেোরা দ্বদ্কয় একগাকেও লেউ েে েরে ো পাইেটকে। লচৌে েম্বর 
লগকটর ওকয়দ্বটং রুকম আকরাহীরা অকপো েরকি, তারাও লেউ লখয়াে েরে ো লয 
দ্বরিকেকের বদ্কে এেটা িািে বযাগ রকয়কি লোেটার হাকত। মাথা োমােয দ্বেচু েকর, 
লচাকখর দৃ্দ্বি োে বরাবর োমকে, হে হে েকর লহাঁকট এে লে। দ্বব -পাঁদ্বচ টা দ্বটদ্বভ-
েযাকমরা েচে হকয় রকয়কি, েতেবতার োকথ েব েয়টাকে এদ্ব়িকয় লগে। অব য 
েযাকমরাগুকোর েেয েম্বা এে েুন্দরী। পাদ্বে  েরা চেচকে লোোর মকতা রং তার 
গাকয়র। আয়োর মকতা মেৃে। েয়ো-োকো লচাখ দু্কটা এোধাকর আকদ্  ও আকবদ্ে, 
দু্কটা ভাব প্রোক ই েেম। িকটাগ্রািার, োংবাদ্বদ্ে আর দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট গািবকদ্র দ্বভ়িটা 
তাকে দ্বঘকরই। 
  
 লঘরা লবাদ্বিব র যাে লবকয় উকঠ এে পাইেট, োদ্া লপা াে পরা দু্’জে এয়ারকপাটব 
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্ট তার পথকরাধ েকর দ্াাঁ়িাে। িযাৎ েকর উঠে লোেটার বুে, মাি 
েকয়ে িুট দূ্কর লেকের দ্রজা, দ্বেন্তু মােখাকে গািব দু্’জেকে মকে হকো দ্বেকরট 
পাাঁচদ্বে। েহজভদ্বঙ্গকত এেটা হাত লেক়ি োাঁকধর মৃদু্ ধাক্কায় তাকদ্রকে েদ্বরকয় দ্বদ্কয় 
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োমকে একগাবার লচিা েরে লে, লঠাাঁকট দ্বমদ্বটদ্বমদ্বট হাদ্বে লেকগ রকয়কি। দ্বেন্তু োজ হকো 
ো, এেটা হাত  ক্ত েকর তার বাহু আাঁেক়ি ধরে। এে দ্বমদ্বেট, েযাপকটে। 
  
থামে পাইেট, মুকখ হাদ্বে আর লচাকখ প্রশ্ন দ্বেকয় তাোে লে, লযে তাকে দ্ববরত েরায় 
লেৌতুে লবাধ েরকি লে। তার লচাকখর রং জেপাই আর খকয়র লম াকো, দৃ্দ্বি লযে 
অন্তর লভদ্ েকর যায়। োেটা েকয়েবারই লভকেকি। িাে লচায়াকে েরু এেটা োটা 
দ্াগ। েযাকপর দ্বেকচ োাঁচাপাো লঘাট েকর িাাঁটা চুে আর মুকখর ভাাঁজ লদ্কখ লবাো যায় 
পঞ্চাক র ওপরই হকব বয়ে। েম্বায় লে িয় িুট দু্ইদ্বঞ্চ, লমাটাকোটা, তকব ভুাঁদ্ব়িটা 
বয়কের তুেোয় এখেও লিাটই। ইউদ্বেিকমবর লভতর োঠাকমাটা ঋজু। লদ্কখ মকে হকব, 
আন্তজবাদ্বতে পযাকেোর লজট চাোয় এমে দ্  হাজার এয়ারোইে পাইেটকদ্রই এেজে 
লে। 
  
 লরস্ট পকেট লথকে পদ্বরচয়পি লবর েকর এেজে একজন্টকে দ্বদ্ে লোেটা। এদ্বিকপ 
লবাধহয় দ্বভআইদ্বপ লেউ যাকেে? 
  
ে়িা ভাাঁকজর েুযট পরা দ্বরদ্বট  গািব মাথা োাঁোে। জাদ্বতেংকঘর এেটা দ্ে দ্বেউ ইয়কেব 
দ্বিকর যাকে। ওকদ্র োকথ েতুে লেকক্রটাদ্বর লজোকরেও আকি। 
  
লহ’ো োদ্বমে? 
  
হযাাঁ। 
  
এ দ্বে লোকো লমকয়কোকের োজ! 
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মাগবাকরট থযাচার লবোয় লেে লোকো বাধা হকয় লদ্খা লদ্য়দ্বে। 
  
তা অব য। েথাটায় যুদ্বক্ত আকি। 
  
লহ’ো োদ্বমকের মকতা দ্ববচেে, এমে পুরু ই বা আপদ্বে েজে পাকবে? লদ্খকবে, 
চমৎোর চাদ্বেকয় লেকবে উদ্বে। 
  
মৃদু্  কে হােে পাইেট। তকব েথা েী জাকেে, তার দ্বেকজর লদ্ক র মুেদ্বেম ধমবান্ধরা 
তাকে বাাঁচকত দ্বদ্কয় হয়। েথার েুকরই লবাো লগে, পাইেট আকমদ্বরোে। 
  
 আইদ্বি োকিবর িকটা লথকে লচাখ তুকে অদু্ভত দৃ্দ্বিকত তাোে দ্বরদ্বট  দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট 
একজন্ট, তকব লোকো মন্তবয েরে ো। িকটার দ্বদ্কে আবার লচাখ লরকখ োমটা  ে 
েকর প়িে, লিইে লেমকে। 
  
লোে েমেযা? 
  
ো, যাকত ো হয় লে লচিা েরদ্বি, ভারী গোয় বেে গািব। 
  
 হাত দু্কটা  রীর লথকে দূ্কর েরাকো লিইে লেমকে। আমাকে দ্বে োচবও েরা হকব? 
  
দ্রোর লেই। এেজে পাইেট লেে তার দ্বেকজর লেে হাইজযাে েরকত যাকব? তকব 
আপোর োগজপি লচে ো েকর উপায় লেই, আপদ্বে েদ্বতয কু্রকদ্র এেজে দ্বে ো 
জােকত হকব। 
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ইউদ্বেিমবটা আদ্বম িযা ে ল াকত লদ্খাব বকে পদ্বরদ্বে। 
  
আমরা আপোর বযাগটা লদ্খকত পাদ্বর? 
  
 লেে েয়, বকে বযাগটা লমকেকত লরকখ খুেে পাইেট। 
  
ফ্লাইট অপাকর েে মযােুয়ােগুকো তুকে দ্বেকয় পাতা ওল্টাে দ্বিতীয় একজন্ট তারপর 
এেটা লমোদ্বেোে দ্বিভাইে লবর েকর লেক়িকচক়ি লদ্খে, োকথ লিাট আেৃদ্বতর 
হাইড্রদ্বেে দ্বেদ্বেোর রকয়কি। দ্বেিু যদ্বদ্ মকে েকরে, এটা েী বেকবে? 
  
অকয়ে-েুদ্বেং লভার-এর জেয ওটা এেটা অযােদ্বটউকয়টর আমব। লখাো অবস্থায় আটকে 
লগকি। লেকেদ্ব়িকত আমাকদ্র লমইকন্টেযাকের লোকেরা অেুকরাধ েকরকি আদ্বম লযে হাকত 
েকর দ্বেকয় যাই, লেে েি হকো ভাকো েকর বুকে লদ্খা দ্রোর। 
  
 ক্ত পযাকেট েরা লমাটাকোটা এেটা দ্বজদ্বেকের গাকয় লখাাঁচা মারে দ্বিতীয় একজন্ট। 
আকর, এখাকে এটা আমরা েী লদ্খদ্বি? মুখ তুেে লে, লচাকখ অদু্ভত দৃ্দ্বি। এয়ারোইে 
পাইেটরা েকব লথকে পযারােুট দ্বেকয় লেকে উঠকি? 
  
হােে লিইে লেমকে। স্কাইিাইদ্বভং আমার হদ্বব। িুদ্বট লপকেই জাে েরার জেয বনু্ধকদ্র 
োকথ ক্রয়িকে চকে যাই। 
  
আপদ্বে দ্বেশ্চয়ই এেটা লজটোইোর লথকে োি লদ্য়ার েথা ভাকবে ো? 
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পাঁয়দ্বি  হাজার িুট ওপকর উ়িকি, দ্বেকচ আটোদ্বন্টে, গদ্বতকবগ পাাঁচক া েট-ো! আতকে 
ওঠার ভাে েরে পাইেট। 
  
েন্তুি হকয় পরস্প্করর োকথ দৃ্দ্বি দ্ববদ্বেময় েরে একজন্টরা। িািে বযাগ বন্ধ েরা হকো, 
দ্বিদ্বরকয় লদ্য়া হকো আইদ্বিোিব। আপোকে লদ্দ্বর েদ্বরকয় লদ্য়ার জেয দু্ুঃদ্বখত, েযাপকটে 
লেমকে। 
  
আোপটা আদ্বম উপকভাগ েকরদ্বি। 
  
 হযাভ আ গুি ফ্লাইট টু দ্বেউ ইয়েব। 
  
থযাঙ্ক ইউ। 
  
লেকে চ়িে লিইে লেমকে েরােদ্বর েেদ্বপকট চকে এে। দ্রজা বন্ধ েকর লেদ্ববকের 
আকো দ্বেদ্বভকয় দ্বদ্ে লে, এয়ারকপাটব ভবকের জাোো লথকে লেউ যাকত তাকে লদ্খকত ো 
পায়। ভাকো েকর দ্বরহাকেবে লদ্য়া আকি, তার প্রদ্বতদ্বট ে়িাচ়িা জ়িতাহীে। দ্বেটগুকোর 
লপিকে হাাঁটুকগক়ি বেে লে, পকেট লথকে লিাট এেটা টচব লবর েকর খুকে লিেে িযাপ-
লিাকরর ঢােদ্বে। েেদ্বপকটর দ্বেকচ ইকেেিদ্বেেে লবকত লপৌঁিাকোর পথ এটা, েকব লে 
জাকে লোকো এে ভাঁ়ি ওটার োম দ্বদ্কয়কি লহে লহাে। গাঢ় অন্ধোকরর লভতর মইটা 
োদ্বমকয় দ্বদ্ে লে। এই েময় ফ্লাইট অযাকটেিযান্টকদ্র চাপা গুেে লভকে এে, তার োকথ 
োকগজ টাো-হাচ়িার  ে। লমইে লেদ্ববেটাকে আকরাহীকদ্র জেয ততদ্বর েরা হকে। 
িযাপ-লিার দ্বদ্কয় খাদ্বেেটা দ্বেকচ োমে লে, িািে বযাগটা লটকে দ্বেে। দ্বেকচ লেকম একে 
লপেোইটটা জ্বােে লে। হাতঘদ্ব়ি লদ্কখ বুেকো, ফ্লাইট কু্রকদ্র লপৌঁিাকোর আকগ তার 
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হাকত েময় আকি পাাঁচ দ্বমদ্বেট। প্রায় পঞ্চা বার অেু ীেে েকরকি, প্রদ্বতদ্বট োজ দ্রুত 
দ্বেখুাঁতভাকব োরকত অেুদ্ববধা হকো ো। ফ্লাইট েযাকপর লভতর শুদ্বেকয় দ্বেকয় আো 
দ্বমদ্বেকয়চার টাইদ্বমং দ্বিভাইেটার োকথ অযােদ্বটউকয়টরটা েংযুক্ত েরে। লজা়িা োগাকো 
ইউদ্বেটটা লিাট এেটা দ্রজার েজায় আটকে দ্বদ্ে। এই দ্রজা শুধু লমোদ্বেেরা বযবহার 
েকর। এরপর পযাকেট লথকে পযারােুটটা লবর েরে লে। 
  
িাস্ট ও লেকেে অদ্বিোর একে লদ্খে, তাকদ্র েযাপকটে লিইে লেমকে পাইেকির 
দ্বেকট বকে আকি, মুখটা এয়ারকপাটব ইেিরকম ে মযােুয়যাে-এর আ়িাকে। স্বাভাদ্ববে 
েু োদ্বদ্ দ্ববদ্বেমকয়র পরপরই তারা রুদ্বটে লচকে বযি হকয় উঠে। লো পাইেট বা 
প্রকেৌ েী, দু্’জকের লেইউ লখয়াে েরে ো লয অেযােযবাকরর লচকয় তাকদ্র েযাপকটে 
আজ লব  চুপচাপ ও দ্বেদ্বেবি। তারা যদ্বদ্ জােত এটাই তাকদ্র জীবকের ল   ফ্লাইট, 
তাহকে দ্বে হকতা বো যায় ো। অন্তত তাকদ্র দৃ্দ্বি আর অেুভূদ্বতগুকো লয আরও তীক্ষ্ণ 
হকয় উঠত তাকত লোকো েকন্দহ লেই। 
  
দ্বভআইদ্বপ োউকে লচাখ-ধাাঁধাকো েযাকমরার ফ্লযা  আর েে োে মাইকক্রাকিাকের দ্বদ্কে 
মুখ েকর রকয়কিে লহ’ো োদ্বমে। মকের অবস্থা যাই লহাে, দৃ্ঢ় ও ঋজু ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁদ্ব়িকয়, 
তধকযবর প্রদ্বতমূদ্বতব, অেুেন্ধােী দ্বরকপাটবারকদ্র প্রদ্বতদ্বট প্রকশ্নর উত্তর দ্বদ্কয় যাকেে দ্বতদ্বে। 
  
লগাটা ইউকরাপজুক়ি েদ্বটো েির ল ক  দ্বেউ ইয়কেব দ্বিরকিে লহ’ো োদ্বমে, 
েরোরপ্রধােকদ্র োকথ দ্ববরদ্বতহীে েথা বকেকিে, দ্বেন্তু লে বযাপাকর খুব েম প্রকশ্নরই 
উত্তর দ্বদ্কত হকো তাকে। লমৌেবাদ্ী ধমবীয় লেতারা তাাঁর লদ্ক র েরোরকে উৎখাত 
েরার জেয লয আকন্দােে শুরু েকরকি লে েেকেব তার মতামত জােকত চায় েবাই। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
 দ্বমেকর এই মুহূকতব দ্বঠে েী ঘটকি ভাকো ধারো লেই লহো োদ্বমকের। লমৌেবাদ্ীকদ্র 
লেতৃত্ব দ্বদ্কে আখমত ইয়াদ্বজদ্, ইেোমী  ােেবযবস্থা ও আইে েেকেব লে এেজে 
পদ্বণ্ডত। লগাটা দ্বমেকর ভয়াবহ ধমবীয় উন্মাদ্ো েৃদ্বি েকরকি লোেটা। অদ্বধোরবদ্বঞ্চত োখ 
োখ গ্রামবােী, যারা েীে েকদ্র তীকর বেবাে েকর, আর োয়করা  হকরর বদ্বিবােী, 
যারা মােকবতর জীবে যাপে েকর, তাকদ্র মকে েুেংস্কার আর দ্বহংোর আগুে 
ভাকোভাকবই জ্বেকত লপকরকি লে। আদ্বমব আর এয়ারকিাকেবর ব়ি ব়ি অদ্বিোররা লোকো 
রেম রাখঢাে ো েকর লমৌেবাদ্ীকদ্র োকথ েোপরাম ব েরকি। েীভাকব েদ্য দ্বেববাদ্বচত 
েতুে েরোরপ্রধাে োদ্াভ হাোেকে েমতাচুযত েরা যায়। পদ্বরদ্বস্থদ্বত লয ভয়াবহ তাকত 
লোকো েকন্দহ লেই, দ্বেন্তু েরোকরর োি লথকে প্রদ্বত মুহূকতবর দ্বববরে লহ’ো োদ্বমে 
পাকেে ো। োকজই স্প্ি েকর দ্বেিু ো বকে প্রকশ্নর উত্তর দ্বদ্কয় যাকেে দ্বতদ্বে। 
  
দ্াাঁ়িাকোর বা েথা বোর ভদ্বঙ্গকত যতই দৃ্ঢ়তা থােুে, মকে মকে ভী ে অেহায় ও 
দ্বেুঃেঙ্গ লবাধ েরকিে দ্বতদ্বে। 
  
এতই েুন্দরী দ্বতদ্বে, লযে রােী লেিারদ্বতদ্বতর পুেজবন্ম হকয়কি। বাদ্বেবে দ্বমউদ্বজয়াকম রােীর 
লয লপাকটবদ্বট আকি, এেই ভদ্বঙ্গকত লপাজ দ্বদ্কে লহ’ো োদ্বমে দ্বেুঃেকন্দকহ উতকর যাকবে। 
দু্’জকেরই মরােগ্রীবা, েরু োে-আয়ত লচাখ, তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব-এেবার লদ্খকে লভাো যায় 
ো। বয়ে দ্ববয়াদ্বি  বো হকেও তাাঁকে লদ্কখ তা মকে হয় ো। এেহারা গ়িে। োকো 
লচাখ। লর কমর মকতা োকো চুে লোমর িাদ্ব়িকয়কি। োরীজাদ্বতর েমি লেৌন্দযব লযে 
তার ওপর লঢকে লদ্য়া হকয়কি। পাাঁচ িুট এগাকরা ইদ্বঞ্চ েম্বা দ্বতদ্বে। এই মুহূকতব ভাজবহুে 
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স্কাটব আর লোট পকর আকিে, লোটটার দ্বিজাইে শুধু তাাঁর জেয েরা হকয়কি পযাদ্বরকের 
দ্ববখযাত এেটা দ্বিজাইে লেন্টাকর। 
  
দ্ববখযাত চারজে বযদ্বক্তত্বকে লপ্রদ্বমে দ্বহকেকব লপকেও লহ’ো োদ্বমে এখেও দ্ববকয় 
েকরেদ্বে। স্বামী-েন্তাে তার োকি অেদ্বভকপ্রত। দ্ীঘবকময়াদ্বদ্ লোকো দ্বেিুর োকথ জদ্ব়িকয় 
প়িাটাকে দ্বতদ্বে ভাকো লচাকখ লদ্কখে ো। বযাকের দ্বটদ্বেট োটার মকতাই তার োকি 
ভাকোবাোর আেন্দ অতযন্ত েেস্থায়ী। 
  
োয়করা  হকরই মােু  হকয়কিে, মা সু্কেদ্ব েদ্বয়িী দ্বিকেে, বাবা দ্বিকেে িায়ািদ্বব দ্বেমবাতা। 
বাদ্ব়ি লথকে োইকেকে আো-যাওয়া েরা যায়, এমে দূ্রকত্ব প্রাচীে ধ্বংোবক ক র লস্কচ 
আর খেেোকজ লেকটকি তার তেক াকরর অবের েময়। অতযন্ত পাো রাাঁধুদ্বে, িদ্বব 
আাঁেকত পাকরে, ভাকো গাে জাকেে, আর রকয়কি দ্বমেরীয় প্রত্নতকেও ওপর এেটা 
দ্বপএইচদ্বি। প্রথম চােদ্বর েকরে দ্বমেকরর দ্বমদ্বেদ্বি অব োেচাকর, দ্বরোচবার দ্বহকেকব। 
পকর দ্বিপাটবকমন্টাে লহি হে। তারপর তথযমন্ত্রী। লপ্রদ্বেকিন্ট মুবারকের েজকর প়িকে 
তাকে জাদ্বতেংকঘর োধরে েভায় দ্বমেকরর প্রদ্বতদ্বেদ্বধ দ্বহকেকব লপ্ররে েকরে দ্বতদ্বে। পাাঁচ 
বির পর জাদ্বতেংকঘর ভাইে লচয়ারমযাে দ্বহকেকব মকোেয়ে লদ্য়া হয় তাকে। এে বির 
পর তদ্ােীন্তে মহােদ্বচব দ্বিতীয় দ্িার জেয দ্বেববাদ্বচত হকত ো চাওয়ায় জাদ্বতেংকঘর 
মহােদ্বচকবর পদ্টার জেয বািাই েরা হয় লহ’ো োদ্বমেকে। তাাঁর োমকে োইকে আর 
যারা দ্বিকেে তাাঁরা লেউ দ্াদ্বয়ত্ব গ্রহকে রাদ্বজ ো হওয়াকতই এই েুকযাগটা লপকয় যাে 
দ্বতদ্বে। 
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দ্বেন্তু েব দ্বেিু একোকমকো েকর দ্বদ্কত চাইকি তার লদ্ক র উত্তি পদ্বরদ্বস্থদ্বত। যকথি 
েম্ভাবো আকি লয দ্বতদ্বেই হকবে জাদ্বতেংকঘর প্রথম মহােদ্বচব, যার লোকো লদ্  লেই। 
  
এেজে এইি এদ্বগকয় একে তার োকে োকে দ্বেিু বেে। মাথা োাঁদ্বেকয় েমকবত 
োংবাদ্বদ্েকদ্র উকেক  এেটা হাত তুেকেে দ্বতদ্বে। আমাকে বো হকো, লেে লটে-অি 
েরার জেয ততদ্বর, স্বভাবেুেভ হাদ্বেমুকখ বেকেে দ্বতদ্বে। আদ্বম আর এেজকের প্রকশ্নর 
উত্তর লদ্ব। 
  
োকথ োকথ েকয়ে িজে হাত উাঁচু হকো, চারদ্বদ্ে লথকে িুকট এে অেংখয প্রশ্ন। 
লদ্ারকগা়িার োকি দ্াাঁ়িাকো এে ভদ্রকোকের দ্বদ্কে হাত তুেকেে লহ’ো োদ্বমে, 
ভদ্রকোকের হাকত এেটা লটপ লরেিবার রকয়কি। 
  
 লেই হান্ট, মযািাম োদ্বমে। দ্ববদ্ববদ্বে লথকে। আখমত ইয়াদ্বজদ্ যদ্বদ্ োদ্াভ হাোকের 
গেতাদ্বন্ত্রে েরোরকে উৎখাত েকর ইেোদ্বমে দ্বরপাবদ্বেে প্রদ্বতিা েকরে, আপদ্বে দ্বে 
লদ্ক  দ্বিকর যাকবে? 
  
 আদ্বম এেজে দ্বমেরীয় এবং মুেদ্বেম। আমার লদ্ক র েরোর, তা লে লয েরোরই 
েমতায় থাে, যদ্বদ্ চায় আদ্বম লদ্ক  দ্বিদ্বর তাহকে অব যই দ্বিরব। 
  
এমেদ্বে আখমত ইয়াদ্বজদ্ আপোকে পাদ্বপিা ও লবপদ্বা লমকয়কোে বকে লঘা ো েরার 
পরও? 
  
হযাাঁ,  ান্তভাকব জবাব দ্বদ্কেে লহ’ো োদ্বমে। 
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যদ্বদ্ আয়াতুিাহ লখাকমদ্বের অকধবে পাগোমীও থাকে তার মকধয, আপোর লদ্ক  লিরা 
মাকে আত্মহতযা েরা হকত পাকর। লোকো মন্তবয েরকবে? 
  
দ্বেরুদ্বিগ্ন হাদ্বের োকথ মাথা ো়িকেে লহ’ো োদ্বমে। এবার আমাকে লযকত হয়। ধেযবাদ্। 
  
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট গািবকদ্র এেটা বৃত্ত লবাদ্বিবং র যাকের দ্বদ্কে দ্বেকয় চেে তাকে। তার এইিরা 
আর ইউকেকস্কার ব়িে়ি প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্েটা আকগই আেে গ্রহে েকরকি। দ্ববশ্ব বযাংকের 
চারজে পদ্স্থ েমবেতবা পযাদ্বন্টকত  যাকেকের লবাতে দ্বেকয় বকেকিে, দ্বেচু স্বকর আোপ 
চেকি। বাতাকে লজট িুকয়ে আর দ্ববি ওকয়দ্বেংটে-এর গন্ধ ভােকি। 
  
জাোোর ধাকর এেটা  কোিায় বকে দ্বেট লবল্ট বাাঁধকেে দ্বতদ্বে। জুতা খুেকেে, লহোে 
দ্বদ্কেে লোিায়, লচাখ বুজকেে। তাকে তিায় ঢুেকত লদ্কখ েদ্বি দ্বেকয় একেও দ্বিকর 
লগে এেজে সু্টয়াকিবে। 
  
. 
  
জাদ্বতেংকঘর চাটবার ফ্লাইট এেক া িয় রােওকয়র ল   মাথায় চকে এে। েকরাে 
টাওয়ার লথকে লটেঅি-এর অেুমদ্বত পাবার পর থ্রাস্ট দ্বেভার োমকে লঠকে দ্বদ্ে 
পাইেট, লভজা েংদ্বক্রকটর ওপর দ্বদ্কয় িুটকত শুরু েরে লবাদ্বয়ং লেকভে-টু-দ্বজকরা/দ্বব, 
হােো েুয়া ার লভতর উকঠ প়িে আোক । 
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 োক়ি দ্  হাজার দ্বমটার উাঁচুকত উকঠ এে লেে, অকটাপাইেট এেকগজ েরে লিইে 
লেমকে। দ্বেট লবল্ট খুকে দ্বেট িা়িে লে। প্রেৃদ্বতর িাে, বকে লেদ্ববকের দ্রজার দ্বদ্কে 
একগাে। 
  
 লেকেে অদ্বিোর অথবাৎ প্রকেৌ েী লোোদ্বে চুে ভরা মাথাটা োাঁোে, ইেস্ট্রুকমন্ট 
পযাকেে লথকে লচাখ ো তুকেই হােে এেটু। দ্বেদ্বশ্চন্ত মকে ো়িা দ্বদ্কয় আেুে, আদ্বম লতা 
আদ্বি। 
  
পাল্টা লহকে পযাকেোর লেদ্ববকে লবদ্বরকয় এে পাইেট। এেটু পরই খাবার পদ্বরকব ে 
েরা হকব, তারই প্রস্তুদ্বত দ্বেকে ফ্লাইট অযাকটেিযান্টরা। দ্ববি ওকয়দ্বেংটে-এর গকন্ধ দ্বজকভ 
জে একে লগে লেমকের। হাত-ই ারায় রুদ্ববেকে এেপাক  িােে লে। 
  
আপোকে দ্বেিু লদ্ব, েযাপকটে? 
  
শুধু এে োপ েদ্বি, বেে লিইে লেমকে। তকব বযি হকয়া ো, আদ্বম দ্বেকজই দ্বেকত 
পারব। 
  
ো, দ্বঠে আকি। পযােদ্বিকত ঢুকে োকপ েদ্বি ঢােে। 
  
 ল াকো লহ। 
  
 েযার। 
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লোোদ্বে লথকে বো হকয়কি, েরোর পদ্বরচাদ্বেত এেটা আবহাওয়া গকব োয় 
আমাকদ্রকে ভূদ্বমো রাখকত হকব। েেে লথকে আমরা যখে আটা  হাজার দ্বেকোদ্বমটার 
দূ্কর থােব, দ্  দ্বমদ্বেকটর জেয পকেকরা হাজার দ্বমটাকর োদ্বমকয় আেব লেেটাকে-বাতাে 
আর তাপমািা লরেিব েরা হকব। তারপর আবার স্বাভাদ্ববে অেদ্বটচুযি-এ উকঠ যাব। 
দ্বঠে আকি? 
  
দ্ববশ্বাে েরা েদ্বঠে লয লোোদ্বে রাদ্বজ হকয়কি। বাপকর বাপ, েী পদ্বরমাে িুকয়ে েি 
হকব লভকব লদ্কখকিে, েযার? 
  
লভকবি মযাকেজকমকন্টর টপ বাস্টািবরা ওয়াদ্ব ংটকে লমাটা এেটা দ্ববে পাঠাকব ো? 
  
েময় হকে আকরাহীকদ্র জাোব আদ্বম, তা ো হকে ভয় পাকবে ওাঁরা। 
  
 লঘা োয় এ েথাও জাদ্বেকয় দ্বদ্কত পাকরা লয জাোো দ্বদ্কয় লেউ যদ্বদ্ লোকো আকো 
লদ্কখ, ধকর দ্বেকত হকব ওগুকো আকি মাি ধরার জাহাজ লথকে আেকি। 
  
দ্বঠে আকি, েযার। 
  
চট েকর এেবার লমইে লেদ্ববকের চারদ্বদ্কে লচাখ বুদ্বেকয় দ্বেে লেমকে, চঞ্চে দৃ্দ্বি 
পেকের জেয দ্বস্থর হকো লহ’ো োদ্বমকের ঘুমন্ত মুকখর ওপর। লতামার মকে হয়দ্বে, 
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অস্বাভাদ্ববে ে়িা? আোকপর েুকর দ্বজকেে েরে লে। দ্বরকপাটবারকদ্র এেজে 
আমাকে বেে, স্কটেযাে ইয়ািব োদ্বে েকন্দহ েরকি মহােদ্বচবকে অপহরে েরা হকত 
পাকর। 
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তাই োদ্বে? 
  
 ওকদ্র ভাবোব লদ্কখ মকে হকে ধুকোর প্রদ্বতদ্বট েোয় েন্ত্রােবাদ্ীরা ওত লপকত আকি। 
আমার পদ্বরচয়পি লদ্কখ েন্তুি হয়দ্বে, বযাগটাও োচব েরে। 
  
োাঁধ োাঁোে দ্বচি সু্টয়ািব। খারাপটা েী। শুধু লতা আকরাহীকদ্র েয়, আমাকদ্র দ্বেরাপত্তার 
প্রশ্নও জদ্ব়িত। 
  
পযাকেকজর দু্পাক  দ্বেকট বো আকরাহীকদ্র দ্বদ্কে এেটা হাত তুেে লেমকে। অন্তত 
ওকদ্র োউকে লদ্কখ েন্ত্রােবাদ্ী বকে মকে হকে ো। 
  
লচহারা লদ্কখ েবাইকে যদ্বদ্ লচো লযত! 
  
তা যা বকেি। োকজই এেটু োবধাে হকত হয়। েেদ্বপকটর দ্রজা তাো দ্বদ্কয় রাখদ্বি, 
বুেকে। খুব যদ্বদ্ জরুদ্বর দ্বেিু বেকত চাও, ইন্টারেকম লিকো আমাকে। 
  
দ্বঠে আকি, েযার। 
  
েদ্বিকত মাি এেটা চুমুে দ্বদ্কয় োপটা োদ্বমকয় রাখে লেমকে, দ্বিকর এে েেদ্বপকট। 
িাস্টব অদ্বিোর, তার লো-পাইেট, পাক র জাোো দ্বদ্কয় বাইকর তাদ্বেকয় ওকয়েে-এর 
আকরা লদ্খকি, তার লপিকে েদ্বেউটাকরর োহাকযয িুকয়কের খরচ ও মজুদ্ লজকে দ্বেকে 
প্রকেৌ েী। 
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তাকদ্র দ্বদ্কে লপিে দ্বিকর লোকটর বুে পকেট লথকে লিাট এেটা চাম়িার বাে লবর 
েরে লেমকে। বাে খুকে হাকত এেটা দ্বেদ্বরে দ্বেে, োভব একজন্ট োদ্বরে ভরে তাকত। 
কু্রকদ্র দ্বদ্কে দ্বিরে আবার, হাাঁটকত শুরু েকর লহাাঁচট লখে, লযে ভারোময হাদ্বরকয় 
লিকেকি, োমকে লেয়ার জেয খপ েকর লেকেে অদ্বিোকরর বাহু আাঁেক়ি ধরে। 
দু্ুঃদ্বখত, ফ্রাঙ্ক, োকপবকট পা লবকধ দ্বগকয়দ্বিে। 
  
ফ্রাঙ্ক হাটবদ্বের লগাাঁি লজা়িা ঘে আর োকো, মাথায় োাঁচা-পাো চুে, েুদ্ বে লচহারা। 
েূচটা এতই েরু আর তীক্ষ্ণমুখ লয লটরই লপে ো তার োাঁকধ দ্বেিু ঢুেকি। ইদ্বেদ্বেয়াকরর 
পযাকেকে োজাকো এে গাদ্া আকো লথকে লচাখ তুকে হােে লে। বয়ে হকয়কি, এবার 
দ্বেন্তু আপোর মদ্ খাওয়া েদ্বমকয় লদ্য়া উদ্বচত, েযাপকটে। 
  
লেে লতা লোজাই চাোই, হােো েুকর বেে লেমকে। শুধু হাাঁটার েময় তাে পাই ো। 
  
 মুখ খুেে ফ্রাঙ্ক হাটবদ্বে, লযে দ্বেিু বেকত চায়, দ্বেন্তু হঠাৎ েকর ভাবকে হীে হকয় প়িে 
তার লচহারা। মাথা োাঁোে লে লযে দৃ্দ্বি পদ্বরষ্কার েরকত চাইকি। পরমুহূকতব উকল্ট লগে 
লচাখ লজা়িা, দ্বস্থর হকয় লগে  রীর। 
  
 হাটবদ্বের গাকয় লহোে দ্বদ্কয় থােে লেমকে, দ্বেট লথকে লে যাকত োত হকয় ো পক়ি। 
দ্বেদ্বরেটা খুকে দ্বেকয় বযাকগ ভরে, লবর েরে েতুে আকরেটা, দ্বিতীয়টাকত আকগই োদ্বরে 
ভকর লরকখকি। আকর, ফ্রাকঙ্কর দ্বেিু হকো োদ্বে? অমে লেদ্বতকয় প়িে লেে! 
  
লো-পাইেকটর দ্বেকট েট েকর ঘুরে প্রোণ্ডকদ্হী িাস্ট অদ্বিোর লজদ্বর অেওয়াল্ডব, লচাকখ 
প্রশ্ন। লে দ্বে! 
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একে লদ্কখা ো এেবার। 
  
দ্বেট লিক়ি উকঠ এে লজদ্বর অেওয়াল্ডব, েযাপকটেকে পা  োদ্বটকয় েুাঁকে প়িে লেকেে 
অদ্বিোকরর দ্বদ্কে। েূচ ঢুদ্বেকয় দ্বেদ্বরকের মাথায় চাপ দ্বদ্ে লেমকে, তকব লজদ্বর 
অেওয়াল্ডব বযথাটা অেুভব েরে। 
  
 উি! েী বযাপার! েট েকর ঘুরকতই েযাপকটকের হাকত দ্বেদ্বরেটা লদ্খকত লপে লে। ফ্রাঙ্ক 
হাটবদ্বের লচকয় অকেে লবদ্ব   দ্বক্ত ােী লজদ্বর অেওয়াল্ডব, দ্বব টা োকথ োকথ োজ শুরু 
েকরদ্বে। েগ্ন েতয প্রো  পাবার োকথ োকথ তার লচাখ দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে, পরমুহূকতব 
দু্হাত োমকে বাদ্ব়িকয় েযাপকটেকে েেয েকর োাঁদ্বপকয় প়িে লে। লে তুদ্বম? গোটা 
দু্হাকত ধকর লিকে গকজব উঠে। লিইে লেমকে লোথায়? তার িদ্মকব  দ্বেকয়… 
  
ইকে থাে বা ো থাে, উত্তর লদ্য়ার উপায় লেই িদ্মকব ী লোেটার, োরে লজদ্বর 
অেওয়াকল্ডবর দ্বব াে দু্কটা হাত তার গোয় এমেভাকব লচকপ বকেকি লয দ্ম লিেকত 
পারকি ো লে। এেটা বাল্ককহকির োকথ তাকে লচকপ ধরে লজদ্বর অেওয়াল্ডব। মারা 
যাকে বুেকত লপকর মদ্বরয়া হকয় উঠে িদ্মকব ী পাইেট। ভাাঁজ েরা হাাঁটু দ্বদ্কয় লজদ্বর 
অেওয়াকল্ডবর তেকপকট প্রচণ্ড গুকতা মারে লে। োমােযই প্রদ্বতদ্বক্রয়া হকো, এেবার শুধু 
গুদ্বেকয় উঠে লজদ্বর অেওয়াল্ডব। লচাকখ অন্ধোর লদ্খকি েেে পাইেট। 
  
 তারপর, ধীকর ধীকর, গোর ওপর লথকে েকম এে চাপটা, লহাাঁচট লখকত লখকত দ্বপদ্বিকয় 
লগে লজদ্বর অেওয়াল্ডব। মৃতুয উপদ্বস্থত বুেকত লপকর আতকঙ্ক দ্ববেৃত হকয় উকঠকি। তার 
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লচহারা। লচাকখ দ্বদ্ক হারা ভাব আর ঘৃো দ্বেকয় পাইেকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি লে। 
 রীকরর েমি  দ্বক্ত এে েকর ল   এেটা ঘুদ্ব  মাে পাইেকটর লপকট। 
  
 হাাঁটু ভাাঁজ হকয় লগে লেমকের, েুাঁকজা হকয় লগাোকত োগে। দ্বেকধ হকত শুরু েকর 
লদ্খে োমকেটা োপো োগকি। পাইেকটর দ্বেকট ধাক্কা লখকয় োকপবকটর ওপর পক়ি লগে 
লজদ্বর অেওয়াল্ডব, আর ে়িে ো। েকয়ে লেকেে েেদ্বপকটর লমকেকত বকে থােে 
লেমকে, ে কে হাাঁপাকে, বযথা েমাবার বযথব লচিা েরকি লপকট হাত বুদ্বেকয়। 
  
 খাদ্বেে পর আ়িি ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁ়িাে লে। দ্রজা, ওদ্বদ্ে লথকে োো ধরকের  ে লভকে 
আেকি। লমইে লেদ্ববকে লোকো তহচচ লেই বকে মকে হকো তার। ইদ্বেকের  েকে 
িাদ্বপকয় েেদ্বপকটর লোকো আওয়াজ দ্রজার ওদ্বদ্কে লপৌঁিায়দ্বে। 
  
 লজদ্বর অেওয়াল্ডবকে লো-পাইেকটর দ্বেকট বদ্বেকয় িযাপ দ্বদ্কয় বাাঁধকত লঘকম লগােে হকয় 
লগে লে। ফ্রাঙ্ক হাটবদ্বের লেিদ্বট লবল্ট বাাঁধাই আকি, োকজই তাকে আর িুাঁকো ো। 
অবক ক  পাইেকটর দ্বেকট বকে লেকের পদ্বজ ে লদ্খে লে। 
  
 পাঁয়তাদ্বি  দ্বমদ্বেট পর দ্বেধবাদ্বরত পথ লথকে লেেটাকে ঘুদ্বরকয় আকরে দ্বদ্কে রওো হকো 
ভুয়া পাইেট। েতুে পথটা েুকমরুর দ্বদ্কে চকে লগকি। 
  
. 
  
০২. 
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দু্দ্বেয়ার েবকচকয় বন্ধযা জায়গার এেটা, এখাকে েখেও টুযদ্বরস্টকদ্র আগমে ঘকটদ্বে। গত 
েকয়েক া বিকর মুদ্বিকময় দ্বেিু এেকোরার ও দ্ববোেী এই অদ্বভ ি এোোয় মাকেমকধয 
হাাঁটাচো েকরকিে। উাঁচু-দ্বেচু তীর বরাবর োগর দু্ এে েিাহ বাকদ্ বিকরর বাদ্বে েময় 
জমাট লবাঁকধ থাকে,  ীকতর শুরুকত তাপমািা লেকম যায় ৭৩ দ্বিগ্রী িাকরেহাইকট। দ্ীঘব 
 ীকতর মােগুকোয় ঠাণ্ডা আো টাকে গাঢ় অন্ধোর গ্রাে েকর রাকখ, এমেদ্বে গরকমর 
দ্বদ্কেও লচাখ ধাাঁধাকো লরাদ্ এে ঘণ্টারও েম েমকয়র মকধয ভয়াবহ তু ার েক়ি অদৃ্ য 
হকয় যায়। 
  
জায়গাটা দ্বগ্রেেযাকের েবব উত্তকর। আরকিেেযাপে দ্বিঅযারি-এর চারদ্বদ্কে দ্াাঁদ্ব়িকয় 
আকি বরি ঢাো পাহা়ি। বাতাে এখাকে প্রদ্বত মুহূকতব েক়ির মকতা বইকি। ভাবকত 
অদ্ববশ্বােয োকগ লয প্রায় দু্হাজার বির আকগও এখকে এেদ্ে দ্ব োদ্বর বেবাে েরত। 
ধ্বংোবক  লথকে পাওয়া লরদ্বিওোববে পরীো েকর জাো লগকি দু্ক  লথকে চারক া 
দ্বিস্টাে পযবন্ত লোেবেদ্বত দ্বিে এখাকে। প্রত্নতাদ্বেে দ্বহকেকব েময়টা লতমে েম্বা েয়, 
তকব তাকদ্র লরকখ যাওয়া লগাটা দ্ববক ে বাদ্ব়ি উৎেুে দ্ববোেীকদ্র জেয দ্ববরাট লেৌতূহে 
েৃদ্বি েকরকি। দ্বহম ীতে আবহাওয়ায় আজও প্রায় অেত অবস্থায় রকয়কি বাদ্ব়িগুকো। 
  
আকগ লথকে ততদ্বর েরা অযােুদ্বমদ্বেয়াকমর োঠাকমা লহদ্বেেপ্টার লথকে রদ্ব  লবাঁকধ োমাকো 
হকয়কি প্রাচীে গ্রামটার মােখাকে, োঠাকমাগুকো লজা়িা োদ্বগকয় দ্বেকজকদ্র জেয দ্বেরাপদ্ 
আিাো বাদ্বেকয় দ্বেকয়কি েকোরাকিা ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটর দ্ববোেীরা। জব়িজং লচহারার দ্বহদ্বটং 
অযাকরেকমন্ট আর লিাম-গ্লাে ইেেুকে ে রক্ত দ্বহম েরা ঠাণ্ডার োকথ অেম যুকদ্ধ দ্বেি। 
লোক়িা বাতাে দ্ববরদ্বতহীে লগাোকেও তাকত শুধু ভুতুক়ি হকয় উকঠকি পদ্বরকব , গ্রাকমর 
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বাইকরর পাাঁদ্বচে টপকে লভতকর েহকজ ঢুেকত পাকর ো।  ীকতর শুধুকত আদ্বেবওেদ্বজোে 
দ্েদ্বটকে চারপাক  োজ েরার দ্ববরাট এেটা েুকযাগ একে দ্বদ্কয়কি এই আশ্রয়। 
  
দ্বেদ্বে  াপব, েকোরাকিা ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটর এেজে অধযাদ্বপো, অযােকথ্রাপেদ্বজ প়িায়।  ীত 
বা তু ার ে়ি গ্রাহয েরার লমকয় েয় লে, দ্কের আর েবাই তাকে এদ্বস্ককমাকদ্র বং ধর 
বকে ঠাট্টা েকর। প্রাচীে দ্ব োদ্বরকদ্র এেটা ঘকরর লভতর লমকের ওপর হাাঁটুকগক়ি 
বকেকি লে, হাকত লিাট এেটা লতায়াকে জদ্ব়িকয় জমাট বাাঁধা মাদ্বট েতেবতার োকথ 
আাঁচ়িাকে। ঘকরর লভতর লে এো, অতীত খুাঁক়ি প্রাচীে যুকগর দ্বেদ্ বে আদ্ববষ্কাকরর 
োকজ মগ্ন। 
  
লোেগুকো দ্বিে দ্বে-মযামে দ্ব োদ্বর,  ীকতর েময়টা তারা দ্বেকজকদ্র ঘর-বাদ্ব়িকত োটাত। 
ঘরগুকো আংদ্ব ে মাদ্বটর লভতর গাাঁথা, পাথকরর ততদ্বর লদ্য়ােগুকো দ্বেচু, ঘাে বা গাকির 
পাতা দ্বদ্কয় িাওয়া িাদ্ দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বতদ্বমর হা়ি অবেম্বে েকর। লতে দ্বদ্কয় েুদ্বপ 
লজ্বকে  রীর গরম রাখত তারা, দ্ীঘব অন্ধোর মােগুকো ঘকরর লভতর অেে বকে ো 
লথকে েদ্ীর লরাত লথকে তুকে লেয়া োকঠর টুেকরা, হাদ্বতর দ্াাঁত আর হদ্বরকের দ্ব ং দ্বদ্কয় 
েুকদ্ মূদ্বতব বাোত। 
  
দ্বগ্রেেযাকের এই অংক  দ্বযশুর জকন্মর পর প্রথম  তােীকত আিাো লগক়িদ্বিে তারা। 
তারপর, তাকদ্র েংসৃ্কদ্বতর দ্ববো  যখে তুকঙ্গ, হঠাৎ েকর পাততাদ্ব়ি গুদ্বটকয় লবমােুম 
অদৃ্ য হকয় যায়। এর লোকো গ্রহেকযাগয বযাখযা পাওয়া যায়দ্বে। তকব অদৃ্ য হকেও 
এখাকে তারা দ্বেকজকদ্র বহু দ্বজদ্বেে লিকে লগকি। ধ্বংোবক   দ্বহকেকব তা দ্বটকে আকি 
আজও। 
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দ্বেদ্বের দ্বেিা আর শ্রম বৃথা লগে ো। দ্বিোকরর পর অযােুদ্বমদ্বেয়াম োঠাকমার লভতর তার 
পুরু  েঙ্গীরা দ্ববশ্রাম দ্বেকে, আদ্ববষ্কাকরর আেন্দ লথকে পুকরাপুদ্বর বদ্বঞ্চত হকো তারা। 
লোক়িা বাতাে উকপো েকর প্রাচীে গ্রাকমর লভতর একে োজ েরায় হদ্বরকের দ্ব ংকয়র 
ততদ্বর এেটা পাদ্বতে লপকয় লগে লে। হঠাৎ েকর দ্বেদ্বের হাকতর লতায়াকে দ্বেকে লযে 
আটকে দ্বগকয়ই আবার মুক্ত হকো। এেই জায়গায় লভায়াকেটা আবার ঘ ে লে, োে 
দু্কটা েজাগ। এবার এেটা  েও শুেে। গকতবর লভতর হাত গদ্বেকয় হাত়িাে, দ্বেন্তু 
দ্বেিুই লপে ো। লভায়াকে খুকে আেুকের লটাো দ্বদ্ে মাদ্বটকত। এেটা আওয়াজ হকো। 
পাথকরর আওয়াজ লচো আকি, লে ধরকের েয়। আবার গকতবর লভতরটা হাত়িাে লে। 
দ্বজদ্বেেটা এেটু লয চযাপ্টা, তকব  েটা ধাতব। মাদ্বটর খাদ্বেেটা আবরে েরাকতই এবার 
হাকত চকে এে। 
  
দ্বেকধ হকো দ্বেদ্বে। িাকে বাকয় ঘুকর, আ়িকমা়িা ভাোর ভদ্বঙ্গকত, দ্বঢে েরে দ্বপকঠর লপদ্ব । 
লোেমযাে েেকের আকোয়, উকেে েযাকপর বাইকর, তার দ্ীঘব োে চুে লোমে 
অদ্বগ্নদ্ব খার মকতা জ্বেজ্বে েরকি। মুকঠাটা খুেে লে, েীে আর েুবজ লম াকো লচাকখ 
দ্বচেদ্বচে েকর উঠে লেৌতূহে। েয়ো-োকো মাদ্বটর প্রকেপ দ্বেকয় তােুকত পক়ি থাো 
লিাট্ট দ্বজদ্বেেটা লযে তার বুদ্বদ্ধমত্তাকে বযঙ্গ েরে। 
  
এখাকে প্রাচগদ্বতহাদ্বেে মােুক র দ্বেকজকে মকে েদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বে  াপব। লোহা বা : 
তামার বযবহার তারা জােত ো। 
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 ান্ত থাোর লচিা েরকেও অদ্ববশ্বাে আর দ্ববস্মকয়র এেটা লজায়ার গ্রাে েকর লিেে 
তাকে। তারপর এে উকত্তজো, েবক ক  জরুদ্বর তাগাদ্া। েকখর হােো আাঁচক়ি মাদ্বটর 
আবরে েদ্বরকয় লিেে লে, েেকের আকোয় চেচে েকর উঠে দ্বজদ্বেেটা। হাাঁ েকর 
লেটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে লজদ্বে। আর লোকো েকন্দহ লেই। এেটা স্বেবমুদ্রা আদ্ববষ্কার 
েকরকি লে। 
  
 অতযন্ত পুরকো মুদ্রা, দ্বেোরাগুকো েকয় লগকি। মুদ্রার গাকয় খুকদ্ এেটা গতব রকয়কি, 
চাম়িার এেটা দ্বিকত েুেকি লেটা লথকে। দ্বেিুর োকথ েুদ্বেকয় রাখা হকতা ওটা, েম্ভবত 
বযদ্বক্তগত অেঙ্কার দ্বহকেকব োরও গোয়। 
  
পাাঁচ দ্বমদ্বেট পর, এখেও মুদ্রাটাকে পরীো েরকি দ্বেদ্বে, রহকেযর দ্বেোরা পাবার লচিা 
েরকি, এই েময় ঘকরর দ্রজা খুকে লগে, লভতকর ঢুেকেে দ্বব ােকদ্হী েদ্য় লচহারার 
এে ভদ্রকোে, োকথ এে গাদ্া তু ার েো দ্বেকয়। তার দ্বেুঃশ্বাকের োকথ লবদ্বরকয় আেকি 
োদ্া বাস্প্। দ্াদ্ব়ি আর ভ্রু তু াকর োদ্া হকয় আকি। 
  
 ি. দ্বহরাম লগ্রােেুইস্ট হােকেে। চারজকের আদ্বেবওেদ্বজস্ট দ্কের প্রধাে দ্বতদ্বে। বাধা 
লদ্য়ার জেয দু্ুঃদ্বখত, দ্বেদ্বে, ভারী গোয়, মৃদু্ েকে বেকেে দ্বতদ্বে। তকব ব়ি লবদ্ব  
খাটাখাটুদ্বে েরকিা তুদ্বম। এেটু দ্ববশ্রাম োও। ল েটাকর চকো, লতামাকে রযাদ্বে খাওয়াব। 
  
 িটর লগ্রােেুইস্ট, বেে দ্বেদ্বে, উকত্তজো লচকপ রাখার লচিা েরকেও গো লোঁকপ লগে 
তার। আপোকে আদ্বম অদু্ভত এেটা দ্বজদ্বেে লদ্খাকত চাই। 
  
এদ্বগকয় একে দ্বেদ্বের পাক  দ্াাঁ়িাকেে দ্বহরাম লগ্রােেুইস্ট। েী লপকয়কিা লদ্দ্বখ? 
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 তাাঁর োমকে মুকঠাটা খুেে দ্বেদ্বে। লদ্খুে!  
  
পারোর লভতর লথকে হাতক়ি চ মাটা লবর েকর লচাকখ পরকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। 
মুদ্রাটার ওপর েুাঁকে প়িকেে দ্বতদ্বে, োেটা প্রায় লঠকে লগে লেটার গাকয়। চারদ্বদ্ে 
লথকে লেক়িকচক়ি পরীো েরকেে দ্বতদ্বে মুদ্রাটা। তারপর মুখ তুকে দ্বেদ্বের দ্বদ্কে 
তাোকেে, লেৌতুকে োচকি লচাকখর মদ্বে দু্কটা। আমার োকথ ঠাট্টা েরকি, তাই ো? 
  
লজদ্ দ্বেকয় তাোে দ্বেদ্বে, তারপর লপদ্ব  দ্বঢে েকর দ্বদ্কয় মুচদ্বে হােে। ওহ গি! আপদ্বে 
ভাবকিে আদ্বম দ্বেকজই এটা এখাকে লরকখ আদ্ববষ্কাকরর ভাে েরদ্বি! 
  
লতামাকেও স্বীোর েরকত হকব, বযাপারটা পদ্বততােকয় েুমারী খুাঁকজ পাবার মকতা। 
  
 দ্বেউট। 
  
দ্বেদ্বের োাঁকধ মৃদু্ চাপ়ি মারকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। েংগ্রাচুকে ে। দু্েবভ এেটা 
আদ্ববষ্কার। 
  
 দ্বেন্তু েীভাকব এটা এে এখাকে? 
  
হাজার মাইকের মকধয লোোর লোকো মজুদ্ লেই এদ্বদ্কে। প্রাচীে লোে যারা, এখাকে 
দ্বিে তারা খদ্বে লথকে লোো উদ্ধার েকরদ্বিে, তা েম্ভব েয়। পাথুকর যুকগর লচকয় োমােয 
উন্নদ্বত েকরদ্বিে তারা। মুদ্রাটা অব যই আরও অকেে পকর অেয লোকো। উৎে লথকে 
এখাকে একেকি। 
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 দ্বেন্তু লযেব দ্ব ল্পেমব আমরা উদ্ধার েকরদ্বি তার েবই দ্বতেক া দ্বিস্টাকের, লেগুকোর 
োকথ এটা থাকে েীভাকব-এর েী বযাখযা লদ্কবে আপদ্বে? 
  
োাঁধ োাঁোকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। দ্বেকজকে আমার লবাো োগকি। 
  
 দ্বঠে আকি, লবাোর মকতাই ো হয় এেটা দ্বেিু আন্দাজ েরুে। 
  
 বুদ্বদ্ধকত যতটুেু েুোকে-লোে ভাইদ্বেং এটা দ্ববদ্বেময় েকর বা হাদ্বরকয় লিকে। 
  
পূবব তীকর ধকর এত দূ্র দ্দ্বেকে জেদ্েুযকদ্র লোকো জাহাজ একেদ্বিে, এমে লোকো 
লরেিব লেই। 
  
আো, এমে হকত পাকর ো লয আরও োিাোদ্বি েমকয়র এদ্বস্ককমাকদ্র োকথ দ্দ্বেকের 
েেব বেদ্বত স্থাপেোরীকদ্র দ্ববদ্বেময় বাদ্বেকজয হকয়দ্বিে? দ্ব োকরর েময় এই প্রাচীে গ্রামটা 
হয়কতা বযবহার েরা হয়। 
  
আপদ্বে খুব ভাকো েকরই জাকেে, ি. লগ্রােেুইস্ট, চারক া দ্বিস্টাকের পর এদ্বদ্কে 
লোেবেদ্বতর লোকো প্রমাে আমরা পাইদ্বে। 
  
ভ্রু েুাঁচকে দ্বেদ্বের দ্বদ্কে তাোকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। তুদ্বম লদ্খদ্বি হাে িা়িার পািী েও। 
মুদ্রাটায় লতা এমেদ্বে লোকো তাদ্বরখও লদ্খদ্বি ো। 
  
মাইে গ্রাহাম প্রাচীে মুদ্রা দ্ববক  ে, চেুে লদ্দ্বখ লে েী বকে। 
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পারোর হুি অযািকজাস্ট েকর দ্বেকয় লোেমযাে েেেটা দ্বেদ্বভকয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। টচব 
জ্বােকেে ি. লগ্রােেুইস্ট, দ্রজা খুকে আকগ লবকরাকত দ্বদ্কেে দ্বেদ্বেকে। অন্ধোকর 
েবরস্থাকের ভূকতর মকতা লগাোকে বাতাে। মুকখর লখাো অংক  ঠাণ্ডা বাতাে লযে 
লমৌমাদ্বির হুে িুটাে। এেটা রদ্ব  ধকর একগাে ওরা, ল   প্রান্তটা অযােুদ্বমদ্বেয়াম 
ল েটাকর বাাঁধা আকি। হাাঁটকত ওপকর মুখ তুেে লজদ্বেত। পদ্বরষ্কার আো , োকো 
লভেকভকটর মকতা োগে লদ্খকত, তারাগুকো েে া এাঁকে লরকখকি। তারার আকোয় 
পদ্বশ্চকমর পাহা়ি পদ্বরষ্কার লচো লগে। খাদ্ব়িকত লেকম আেকি তু ার আর বরি লেখাে 
লথকে উপকচ লবদ্বরকয় আেকি লখাো োগকর। আেবদ্বটকের লেৌন্দযব েুন্দরী রমেীর 
হাতিাদ্বের মকতা। পুরু রা লেে লয ভাকোকবকে লিকে বুেকত তার অেুদ্ববধা হকো ো। 
  
টকচবর আকোয় দ্বি  গজ লহাঁকট দ্বেরাপদ্ আশ্রকয়র স্টমব েদ্বরিকর লপৌঁিে ওরা, আরও দ্  
িুট লপদ্বরকয় দ্বিতীয় দ্রজা খুকে দ্বেদ্বভং লোয়াটবাকর চকে এে। বাইকরর ঠাণ্ডার তুেোয় 
লভতরটা উত্তি তনু্দর মকে হকো দ্বেদ্বের, েদ্বির গন্ধ োকে পারদ্বিউকমর পর  বুদ্বেকয় 
দ্বদ্ে। পারো খুকে দ্বেকজর োপটা ভকর দ্বেে লে। 
  
েযাম হেদ্বেকের লোোদ্বে চুে োাঁধ পযবন্ত লেকম একেকি, পাোকো রদ্ব র মকতা লগাাঁি, 
এেটা ড্রািদ্বটং লবাকিবর ওপর েুাঁকে রকয়কি। দ্বেউ ইয়কেবর এেজে আদ্বেবকটে, 
আদ্বেবওেদ্বজর লপ্রকম অন্ধ। দু্দ্বেয়ার এমে লোকো েম্ভাবয জায়গা লেই লযখাকে লখাাঁ়িাখুাঁদ্ব়ির 
োকজ লযকত রাদ্বজ েয় হেদ্বেে, দ্বেকজর লপ া লিক়ি প্রদ্বত বিরই দু্মাকের জেয এই 
োকজ গাকয়র হকয় যায় লে। েকতকরাক া বির আকগ প্রাচীে গ্রামটা দ্বঠে েী রেম 
লদ্খকত দ্বিে, তার আাঁো েে া লথকে লেটা জােকত লপকরকি ওরা। 
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মাইে গ্রাহাম দ্কের চার েম্বর েদ্েয। দ্বেকজর লিাট্ট খাকট শুকয় অদ্বত বযবহাকর মদ্বেে 
এেটা লপপার বযাে প়িকি লে। অযািকভঞ্চার গকল্পর পাগে। তার হাকত বা পকেকট 
এেটা বই লেই, এমে েখেও ঘকটকি দ্বে ো মকে েরকত পারে ো দ্বেদ্বে। যুক্তরাকের 
অেযতম লেরা আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র এেজে লে। অল্প বয়কেই মাথায় মি টাে লদ্খা 
দ্বদ্কয়কি। 
  
 ওকহ, মাইে গ্রাহাম, ি. লগ্রােেুইস্ট বেকেে, দ্বেদ্বে েী লপকয়কি লদ্কখা। মুদ্রাটা তার 
দ্বদ্কে িুাঁক়ি দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। আাঁতকে উঠে দ্বেদ্বে। তকব, েময় মকতা বই লথকে মুখ তুকে 
খপ েকর লেটা ধকর লিেে মাইে গ্রাহাম। 
  
েকয়ে মুহূতব পর মুখ তুেে লে। আমাকে লবাো বাোকোর মতেব? 
  
মে খুকে হােকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। তারপর বেকেে, ো লহ। গ্রাকমর এেটা ঘর লথকে 
েদ্বতয ওটা খুাঁক়ি লপকয়কি দ্বেদ্বে। 
  
মযাগদ্বেিাইং গ্লােটা লবর েরে মাইে গ্রাহাম। লেকের তোয় লিকে মুদ্রাটা ভাকোভাকব 
পরীো েরে লে। 
  
েী হকো? দ্বেদ্বে তধযব রাখকত পারকি ো। এেটা দ্বেিু রায় দ্াও। 
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 অদ্ববশ্বােয, দ্বব়িদ্বব়ি েরে মাইে, হতভম্ব লদ্খে তাকে। স্বেবমুদ্রা! প্রায় োক়ি লতকরা 
গ্রাম। আকগ েখেও লদ্দ্বখদ্বে আদ্বম। অতযন্ত দু্েবভ। এেজে োকেটর েম্ভবত দ্  লথকে 
পকেকরা হাজার িোকর দ্বেেকত চাইকব। 
  
লচহারাটা োর োকথ লমকে বেকত পাকরা? 
  
লমকে মাকে! লরামাে আর বাইজােটাইে োম্রাকজযর েম্রাট দ্বথকয়াকিাদ্বেয়াে দ্য লগ্রকটর মূদ্বতব 
ওটা, দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। োপো হকয় লগকি, দ্বেন্তু ভাকো েকর তাোকে লদ্খকত পাকব 
েম্রাকটর পাকয়র োকি বদ্বন্দরা পক়ি আকি। েে েকরি েম্রাকটর হাকত দু্কটা দ্বজদ্বেে-
এেটা লগ্লাব আর এেটা বযাোর? 
  
বযাোর? 
  
 বযাোরটায় পা াপাদ্ব  দু্কটা দ্বগ্রে অের রকয়কি, XP এেটা মকোগ্রাকমর আেৃদ্বতকত, যার 
অথব হকো-দ্বিকস্টর োকম দ্বিস্ট ধকমব দ্ীদ্বেত হওয়ার পর েম্রাট েেস্টযােটাইে 
মকোগ্রামটা গ্রহে েকরদ্বিকেে, তারপর একে একে তার উত্তরাদ্বধোরীরা এটা লপকয় 
একেকি। 
  
উকল্টাদ্বদ্কের লেখাগুকো লথকে েী বুেি তুদ্বম? প্রশ্ন েরকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। 
  
 আবার লেকে লচাখ রাখে মাইে গ্রাহাম। দ্বতেকট  ে। প্রথমটা মকে হকে… 
TRIVMFATOR বাদ্বে দু্কটা প়িা যাকে ো, মুকি প্রায় মেৃে হকয় লগকি। োকেটরে 
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েযাটােগ লথকে বেবো আর েযাদ্বটে অেুবাদ্ পাওয়া লযকত পাকর। দ্বেন্তু েভয জগকত 
লিরার আকগ লখাাঁজ েরকত পারদ্বি ো। 
  
 েময়টা আন্দাজ েরকত পাকরা? 
  
দ্বচদ্বন্ততভাকব দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে তাোে মাইে। দ্বথকয়াকিাদ্বেয়াকের  ােেোে, যতদূ্র মকে 
হয়, দ্বতেক া উেআদ্ব  লথকে দ্বতেক া পাঁচােব্বই দ্বিস্টাে। 
  
েট েকর ি. লগ্রােেুইকস্টর দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বেদ্বে। দ্বঠে বকেকি! 
  
মাথা ো়িকেে দ্বতদ্বে। চতুথব  তােীর এদ্বস্ককমারা লরামাে োম্রাকজযর োকথ লযাগাকযাগ 
েকরদ্বিে। 
  
েম্ভাবোর েথা আমরা উদ্ব়িকয় দ্বদ্কত পাদ্বর ো! লজকদ্র েুকর বেে দ্বেদ্বে। 
  
বযাপারটা জাোজাদ্বে হকে, দু্দ্বেয়াজুক়ি তহচচ পক়ি যাকব, বেে লজাকেি হেদ্বেে, এই 
প্রথম মুদ্রাটা লদ্খকি লে। 
  
 রযাদ্বের গ্লাকে লিাট্ট এেটা চুমুে দ্বদ্কেে ি. লগ্রােেুইস্ট। প্রাচীে মুদ্রা এর আকগও অদু্ভত 
েব জায়গায় পাওয়া লগকি। দ্বেন্তু মুদ্রার তাদ্বরখ বা লোথায় পাওয়া লগকি লে েেকেব 
আদ্বেবওেদ্বজস্ট মহেকে েন্তুি েরকত পাকর এমে প্রমাে দ্ববরে। 
  
 তা হয়কতা েদ্বতয, মৃদু্েকে বেে মাইে। দ্বেন্তু এটা এখাকে েীভাকব এে জাোর জেয 
আদ্বম আমার মাদ্বেবদ্বিজ েেভাদ্বটববেটা হারাকত রাদ্বজ আদ্বি। 
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দ্বেিুেে ো বকে মুদ্রাটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে ওরা, েবাই দ্বচদ্বন্তত। অবক ক  দ্বেিব্ধতা 
ভােকেে ি. লগ্রােেুইস্ট, তার মাকে এেটা রহকেযর োমকে পক়িদ্বি আমরা। শুধু এটুেুই 
জাদ্বে। 
  
. 
  
০৩. 
  
মােরাকতর খাদ্বেে পর লেে তযাগ েরার প্রস্তুদ্বত দ্বেে ভুয়া পাইেট। স্বে পদ্বরষ্কার 
বাতাে, োকো মেৃে োগর তীকরর ওপর স্নাে এেটা দ্াকগর মকতা মাথাচা়িা দ্বদ্ে 
আইেেযাে। লিাট্ট িীপকদ্ টার আেৃদ্বত েবুজাভ েুকমরুপ্রভায় উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে ধীকর 
ধীকর। 
  
 লিাটকবো লথকেই রক্তদ্ বকে অভযি লে, ো  লদ্কখ তার দ্বচত্তচাঞ্চেয ঘকট ো। ভা়িাকট 
খুদ্বে দ্বহকেকব অদ্ববশ্বােয লমাটা টাো পায়, তার োকথ লযাগ হকয়কি ধমবীয় উন্মাদ্ো। লেউ 
তাকে অযাোদ্বেে বা আতঙ্কবাদ্ী বেকে ভয়ােে লখকপ যায়।  ে দু্কটার মকধয রাজেীদ্বত 
গন্ধ আকি। 
  
বহুরূপী বেকত যা লবাোয়, লে তা-ই। েমি েোকেৌ ে জাো আকি, দ্রুত লচহারা 
বদ্োকোয় তার জুদ্ব়ি লমো ভার। দ্বেখুাঁত োজ তার অেযতম তবদ্ব িয, এেজে 
পারকিেমদ্বেস্ট। দ্বভ়ি েে েকর রা  িায়ার েরা বা গাদ্ব়িকত লবামা দ্বিট েরা তার 
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োকি হােযের লবাোদ্বম বকে মকে হয়। তার পদ্ধদ্বত আরও অকেে েূক্ষ্ম। আন্তজবাদ্বতে 
তদ্ন্তোরীরা তার অকেে েীদ্বতবকে অযাদ্বেকিন্ট েয় বকে প্রমাে েরকত বযথব হকয়কি। 
  
 োদ্বমেকে খুে েরাটা টাোর দ্ববদ্বেমকয় এেটা োজ বকে ভাবকি ো েুেমাে আদ্বজজ। 
জাদ্বতেংকঘর মহােদ্বচবকে খুে েরা তার দ্াদ্বয়কত্বর মকধয পক়ি। আকয়াজেবহুে েযােটা 
দ্বেখুাঁত েরকত পাাঁচ মাে েময় দ্বেকয়কি লে। তার পরও তধযব ধরকত হকয়কি েুবেব 
েুকযাগদ্বটর জেয। 
  
 প্রায় অপচয়ই বো যায়, মুচদ্বে লহকে ভাবে লে। লহ’ো োদ্বমে রাজরােীর লেৌন্দযব দ্বেকয় 
অোকে মারা যাকে। লমকয়কোেটা দ্ববরাট এেটা হুমদ্বে হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয়দ্বিে। 
  
ধীকর ধীকর থ্রটে দ্বপদ্বিকয় আেে লে। এেটু এেটু েকর দ্বেকচ োমকি লেে। আকরাহীরা 
দ্বেিু লটর পাকব ো। তািা়িা, লেদ্ববকের আকরাহীরা ইকতামকধয দ্বেশ্চয়ই ঘুকম ঢুেকি। 
এইবার দ্বেকয় বাকরা বার লহদ্বিং লচে েরে লে। েদ্বেউটর আকগই দ্বরকপ্রাগ্রাম দ্বদ্কয় 
লরকখকি, লযখাকে লে োমকত চায় লেখােোর দূ্রত্ব আর েমকয়র দ্বহোব েবই েদ্বঠেভাকব 
পাকে। পকেকরা দ্বমদ্বেট পর আইেেযাকের দ্দ্বেে উপেূেকরখা লপদ্বরকয় লভতর দ্বদ্কে চকে 
এে লেে। োিাোদ্বি লোথাও লোকো লোেবেদ্বত লেই। দ্বেকচর দৃ্ য বেকত ধূের রকের 
পাথর আর োদ্া তু ার। দ্বস্প়্ি েমাে েুকেমাে আদ্বজজ। ঘণ্টায় দ্বতেক া বাহান্ন 
দ্বেকোদ্বমটার গদ্বতকত িুটকি লেে। 
  
 হিেকজাোে লগ্লদ্বেয়াকর এেটা দ্ববেে রাখা আকি, লেটা লথকে পাঠাকো েকঙ্কত 
লরদ্বিওকত ধকর, েরােদ্বর লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বদ্কে অকটাপাইেট দ্বরকেট েরে েুকেমাে 
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আদ্বজজ। িীকপর মােখাে লথকে এে হাজার োতক া োাঁইদ্বি  দ্বমটার উাঁচু হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় 
আকি দ্বহমবাহ হিেকজাোে। এরপর অেদ্বটচুযি লেট েরে লে, েংঘ বটা যাকত চূ়িার 
লদ়্িক া দ্বমটার দ্বেকচ ঘকট। 
  
 এে এে েকর েদ্বমউদ্বেকে ে আর িাইকরে ে ইদ্বেকেটরগুকো ভােে লে। োবধাকের 
মার লেই, তাই িুকয়ে দ্ববেজবে লদ্য়ার োজটাও  ান্তভাকব োরে। হাতঘদ্ব়ি লদ্খে, 
লেকে আর আট দ্বমদ্বেট আকি লে। িযাপ-লিার গকে লহে লহাে-এ লেকম এে, দ্বব়িদ্বব়ি 
েকর গাে গাইকি োদ্বে েেমা প়িকি লে-ই জাকে। লমাটা ইোদ্বস্টকের লোেেহ লফ্রঞ্চ 
পযারাবুট লজা়িা আকগই পকর দ্বেকয়কি। িািে বযাগ লথকে এেটা জােেুযট লবর েকর 
বযিতার োকথ পকর লিেে, দ্বস্ক মাস্ক আর স্টদ্বেং েযাপ পরার পর মাথায় আর লহেকমট 
পরার েুকযাগ থােে ো। বযাগ লথকে এরপর লবকরাে দ্িাো, গগেে আর এেটা 
অেদ্বটদ্বমটার, ল ক রটা েদ্বির োকথ িযাপ দ্বদ্কয় লবাঁকধ দ্বেে। পযারােুকটর প্রধাে অং দ্বট 
লোমকরর োকি থােে, বাদ্বেটুেু থােে ল াল্ডার লেকির ওপর। ততদ্বর হকয় দ্বেকয় আবার 
হাতঘদ্ব়ির দ্বদ্কে তাোে লে। 
  
এে দ্বমদ্বেট দ্বব  লেকেে। 
  
একস্কপ লভার খুেে লে। েগজবকে বাতাে ঢুেে লহে লহাকে। লেকেকের োটার ওপর 
লচাখ লরকখ োউন্ট িাউে শুরু েরে লে। 
  
..পাাঁচ, চার, দ্বতে, দু্ই, এে,  ূেয। েরু িাাঁোটা দ্বদ্কয় োি দ্বদ্ে লে, পা লজা়িা োমকের 
দ্ববমাে লযদ্বদ্কে িুটকি লেদ্বদ্কে মুখ। বাতাকের ঘূদ্বেব লধকয় আো বরি ধকের মকতা 
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আঘাত েরে মুকখ, লিা দ্বদ্কয় লেক়ি দ্বেে িুেিুকের েমি বাতাে। োকের পদ্বা িাটাকো 
গজবে তুকে এদ্বগকয় লগে লেেটা। পরমুহূকতব হােো হকয় লগে  রীর, দ্ীঘব পতে শুরু 
হকয় লগকি। 
  
বযাকের মকতা হাত-পা িদ্ব়িকয় োমকি েুকেমাে আদ্বজজ, দ্বেকচ লঘার অন্ধোর িা়িা দ্বেিুই 
লদ্খকত লপে ো। েবকচকয় খারাপ লযটা ঘটকত পাকর লেটাই আন্দাজ েকর দ্বেে লে। 
েদ্বঠে জায়গায় লপৌঁিকত বযথব হকয়কি তার েহোরীরা। অন্ধোকর দ্বেদ্বদ্বি টাকগবট এোো 
ো থাোয় বাতাে েতদূ্কর বা লোে দ্বদ্কে তাকে লঠকে দ্বেকয় যাকে লবাোর লোকো 
উপায় লেই। দ্বেধবাদ্বরত জায়গা লথকে েকয়ে দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর দ্বগকয় প়িকত পাকর লে, 
প়িকত লচাখা লোকো বরকির মাথায়, দ্বেংবা েরু লোকো গভীর িাটকের লভতর। লেউ 
হয়কতা তাকে খুাঁকজই পাকব ো লোকো দ্বদ্ে। 
  
দ্  লেকেকে প্রায় দ্বতেক া  াট দ্বমটার লেকমকি। আকোদ্বেত অেদ্বটদ্বমটাকরর িায়াকে 
োাঁটা োে ঘকর লপৌঁিকত যাকে। আর লতা লদ্দ্বর েরা যায় ো। এেটা পাউচ লথকে 
পাইেট শুটটা লবর েকর বাতাকে িুাঁক়ি দ্বদ্ে লে। আোক  লোের লিেে লেটা, লমইে 
পযারােুযটটাকে লটকে খুকে লিেে। হাত-পা ি়িাকো বযাকের আেৃদ্বত বদ্কে লগে, 
খা়িাভাকব োমকি এখে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
হঠাৎ েকর আকোর লিাট্ট এেটা বৃত্ত তার িাে দ্বদ্কে মাইেখাকেে দূ্কর দ্বপট দ্বপট েকর 
উঠে। তারপর আোক  উকঠ এে এেটা লফ্লয়ার, দ্বস্থর হকয় েুকে থােে লব  েকয়ে 
লেকেে। বাতাকের গদ্বত আর দ্বদ্ে লবাোর হকো তার। িাে দ্বদ্কের দ্বস্টয়াদ্বরং টগে 
লটকে আকোটার দ্বদ্কে োমকত শুরু েরে লে। 
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 আোক  আকরেটা লফ্লয়ার উঠে। মাদ্বটর োিাোদ্বি বাতাে দ্বস্থর হকয় আকি। এতেকে 
েহোরীকদ্র পদ্বরষ্কার লদ্খকত লপে লে। আকোর এে লজা়িা েরে লরখা ততদ্বর েকরকি 
ওরা, আকগ লদ্খা বৃত্তটার দ্বদ্কে চকে লগকি। দ্বস্টয়াদ্বরং টগে লটকে এেক া আদ্ব  দ্বিদ্বগ্র 
বাাঁে দ্বেে েুকেমাে আদ্বজজ। মাদ্বটকত োমার প্রস্তুদ্বত ল   েরে। তার েহোরীরা 
জায়গাটা ভাকোই লবকিকি। েরম তুিায় পা দ্বদ্কয় প়িে লে, বৃকত্তর দ্বঠে মােখাকে, 
খা়িাভাকব। েথা ো বকে িযাপগুকো খুেে লে লচাখ ধাাঁধাকো আকোর মােখাে লথকে 
লবদ্বরকয় একে মুখ তুেে আোক । 
  
আো  লিাাঁয়া দ্বহমবাকহর দ্বদ্কে িুকট চকেকি লেেটা। েী ঘটকত যাকে লে েেকেব 
আকরাহী বা কু্রকদ্র োরও লোকো ধারো লেই। দ্বহমবাহ আর ধাতব লমদ্ব কের মােখাকের 
দূ্রত্ব দ্রুত েকম আেকি। 
  
 দ্বেুঃ কে তাদ্বেকয় থােে েুকেমাে আদ্বজজ। লজট ইদ্বেকের আওয়াজ ক্রম  দ্বমদ্বেকয় লগে 
দূ্কর। োকো রাকতর োকথ দ্বমক  অদৃ্ য হকয় লগে লেদ্বভকগ ে োইট। 
  
. 
  
০৪. 
  
গযাদ্বের লপিকে মাথাটা এেদ্বদ্কে োত েরে এেজে অযাকটেিযান্ট। েেদ্বপকট দ্বেকের 
আওয়াজ বকো লতা? শুেকত পাে? 
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হাকতর োজ লিকে লেকের োকের দ্বদ্কে ঘুরে দ্বচি সু্টয়ািব, গযাদ্বর রুদ্ববে। লভাঁতা, 
অদ্ববদ্বেন্ন গজবকের মকতা এেটা আওয়াজ, লযে োকি দ্বপকঠ লোথাও লগে লহে লহাকের 
হযাাঁচ, লেই োকথ লথকম লগে  েটাও। 
  
েই, আর লতা দ্বেিু শুেকত পাদ্বে ো! 
  
 দ্বেকের  ে দ্বিে ওটা? 
  
েী জাদ্বে। আকগ েখেও শুদ্বেদ্বে। এেবার মকে হকো, লপ্র ার দ্বেে দ্বেো। অযাকটেিযান্ট 
তার োাঁধ লিাাঁয়া লোোদ্বে চুে লেক়ি লমইে লেদ্ববকের দ্বদ্কে একগাে। তুদ্বম বরং 
েযাপকটেকে দ্বজকেে েকর লজকে োও। 
  
ইতিত েরকত োগে। জরুদ্বর লোকো বযাপার ো হকে েযাপকটে তাকে দ্ববরক্ত েরকত 
দ্বেক ধ েকরকিে। তকব, ভাবে লে, আকগ তাকে লেে আর আকরাহীকদ্র দ্বেরাপত্তার 
দ্বদ্েটা লদ্খকত হকব। ইন্টারেম লিাকের দ্বরদ্বেভার োকে তুেে লে, চাপ দ্বদ্ে লবাতাকম। 
েযাপকটে, বেদ্বি। লমইে লেদ্ববকের োমকে লথকে অদু্ভত এেটা  ে শুেোম আমরা। 
ওখাকে লোকো েমেযা লদ্খা দ্বদ্কয়কি? 
  
লোকো জবাব এে ো। দ্বতেবার লচিা েরার পরও ো়িা ো লপকয় দ্বদ্ক হারা লবাধ েরে, 
বাকরা বিকরর চােদ্বরকত এটা তার োকি েেূেব েতুে এেটা অদ্বভেতা। েী েরকব 
ভাবকি, এই েময় প্রায় িুটকত িুটকত দ্বিকর এে ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট, েী লযে বেে 
তাকে। প্রথকম োে লদ্য়দ্বে তার েথায়, তারপর েট েকর তার দ্বদ্কে ঘুরে। েী বেকে? 
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আমাকদ্র দ্বেকচ মাদ্বট। 
  
 মাদ্বট? 
  
েরােদ্বর আমাকদ্র দ্বেকচ, হাাঁপাকত হাাঁপাকত বেে লমকয়টা, লচাখ দ্বপটদ্বপট েরকি। এেজে 
আকরাহী আমাকে লদ্খে। 
  
মাথা ো়িে। অেম্ভব! েমুকদ্রর মােখাকে থাোর েথা আমাকদ্র। েম্ভবত দ্বিদ্ব ং লবাকটর 
আকো লদ্কখকি লে। আবহাওয়া-েংক্রান্ত গকব োর জেয, েযাপকটে বকেকিে… 
  
দ্ববশ্বাে ো হয় দ্বেকজই লদ্কখা ো! তাকে থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় আকবদ্কের েুকর বেে 
অযাকটেিযান্ট। দ্বেকচর মাদ্বট দ্রুত উকঠ আেকি। আমরা লবাধ হয় েযাে েরকত যাদ্বে। 
  
গযাদ্বের এেটা জাোোর োমকে দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে, দ্বেকচ তাোে। আটোদ্বন্টকের োকো 
পাদ্বের বদ্কে োদ্া এেটা উজ্জ্বে ভাব লদ্খকত লপে লে। লেকের দ্বেকচ বরকির দ্বব াে 
এেটা দ্ববিৃদ্বত লপিে দ্বদ্কে িুকট যাকে, খুব লবদ্ব  হকে দু্ক া চদ্বি  দ্বমটার দ্বেকচ, 
লেদ্বভকগ ে োইকটর প্রদ্বতিেে পদ্বরষ্কার লদ্খা লগে। আতকে উঠে, ঘুকর উঠে মাথাটা। 
এটা যদ্বদ্ ইমাকজবদ্বে েযাদ্বেং হয়, েযাপকটে লমইে লেদ্ববকের কু্রকদ্র জাোেদ্বে লেে? দ্বেট 
লবল্ট বাাঁধার বা ধূমপাে ো েরার দ্বেকদ্ব  লদ্েদ্বে লেে? হতভম্ব লচহারা দ্বেকয় 
অযাকটেিযাকন্টর দ্বদ্কে দ্বিরে লে। আদ্বম লতা দ্বেিুই বুেকত পারদ্বি ো। 
  
জাদ্বতেংকঘর প্রায় ের আকরাহীই লজকগ রকয়কি, পিপদ্বিো প়িকি বা েথা বেকি। শুধু 
লহ’ো োদ্বমে ঘুদ্বমকয় পক়িকিে। অথবচেদ্বতে লেদ্বমোর ল   েকর দ্ববশ্ববযাংকের 
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লহিকোয়াটবাকর দ্বিরকি প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্ে, লেকের লেকজ এেটা লটদ্ববকে জ়ি হকয়কি তারা 
েবাই। প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্কের লেতা, অথব মন্ত্রোেকয়র েদ্বচব দ্বেচু গোয় েথা বেকিে, থমথম 
েরকি তার লচহারা। লমদ্বেকোর অথবেীদ্বত দ্ববধ্বি হকয় লগকি, লগাটা লদ্  লদ্উদ্বেয়া হকত 
আর লবদ্ব  লদ্দ্বর লেই, অথচ আদ্বথবে েহায়তা োকভরও লোকো আ া লেউ তাাঁরা লদ্খকত 
পাকেে ো। 
  
ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট রুদ্ধশ্বাকে দ্বজকেে েরে, ইমাকজবদ্বে প্রদ্বেদ্বিওর শুরু েরা উদ্বচত 
েয়? 
  
আকরাহীকদ্র দ্বেিু জাদ্বেকয়া ো। অন্তত এেুদ্বে েয়। আকগ আমাকে েযাপকটকের োকথ 
লযাগাকযাগ েরকত দ্াও। 
  
দ্বেন্তু তার দ্বে েময় আকি? 
  
ো-জাদ্বে ো। দ্বেকজকে দ্বেয়ন্ত্রকে রাখার লচিা েকর লমইে লেদ্ববে ধকর হে হে েকর 
একগাে, আকরাহীকদ্র দ্বেিু বুেকত ো লদ্য়ার জেয মুকখর োমকে এেটা হাত লরকখ হাই 
তুেে। োমকের পদ্বাটা হযাাঁচো টাকে েদ্বরকয় েেদ্বপকটর দ্রজার োমকে থামে লে, 
হাতে ধকর লমাচ়ি দ্বদ্ে। লভতর লথকে তাো মারা। 
  
 েে েরে লে। তারপর ঘুদ্ব  মারে। লোকো ো়িা লেই। েযাপকটেকে দ্বেকয় দ্বতেজে 
রকয়কি লভতকর, েী েরকি তারা? মদ্বরয়া হকয় দ্রজার গাকয় োদ্বথ মারে লে। দ্রজার 
েবাট হােো লবািব দ্বদ্কয় ততদ্বর, বাইকরর দ্বদ্কে লখাকে। দ্বিতীয় োদ্বথকত লেটা লভকে 
লগে। লদ্ারকগা়িা টপকে লভতকর ঢুেে। ঢুকেই পাথর হকয় লগে। 
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অদ্ববশ্বাে, দ্ববস্ময়, ভয় ও আতঙ্ক, বাাঁধ ভাো পাদ্বের মকতা এেকযাকগ েবগুকো অেুভূদ্বত 
গ্রাে েকর লিেে তাকে। কু্রকদ্র এেজে লমকেকত পক়ি আকি, আকরেজে তার 
পযাকেকে হুমদ্ব়ি লখকয় রকয়কি। েযাপকটে লিইে লেমকে অদৃ্ য। লজদ্বর অেওয়াল্ডবকে 
টপোকত দ্বগকয় তার গাকয় লহাাঁচট লখে, খাদ্বে পাইেকটর দ্বেকটর ওপর েুাঁকে উইেদ্ব ল্ড 
দ্বদ্কয় বাইকর তাোে। 
  
লপন্নর োকের োমকে দ্ববপুে দ্ববিার দ্বেকয় েুকে রকয়কি হেকজাোে লগ্লদ্বেয়াকরর চূ়িা, খুব 
লবদ্ব  হকে মাইে দ্ক ে দূ্কর। তারার আকোয় েবুজাভ লদ্খে বরকির গা। েী ঘটকত 
যাকে বুেকত লপকর আতকঙ্ক দ্বদ্ক হারা লবাধ েরে সু্টয়ািব। লেে েীভাকব চাোকত হয় 
লে েেকেব লোকো ধারোই লেই তার, তবু পাইেকটর েীকট বকে েকরাে েোমটাকে 
দু্হাকত আাঁেক়ি ধরে লে। দ্বেকজর েথা ভাবকি ো, দ্বেন্তু আকরাহীকদ্র বাাঁচাকোর ল   
এেটা লচিা লতা েরকতই হকব। হুদ্বেটাকে দ্বেকজর বুকের দ্বদ্কে লটকে আোর লচিা েরে 
লে। 
  
দ্বেিুই ঘটে ো। 
  
েোম দ্বটে হকত চাইকি ো অথচ আশ্চযব, অেদ্বটদ্বমটাকর লদ্খা লগে লেে ধীকর ধীকর 
হকেও ওপর দ্বদ্কে উঠকি। আবার হুইেটা দ্বেকজর দ্বদ্কে টােে লে, এবার আরও 
লজাকর। োমােয এেটু োকি এে। দৃ্ঢ় চাপ অেুভব েকর দ্ববদ্বস্মত হকো লে। তার 
দ্বচন্তা দ্বক্ত স্বাভাদ্ববে দ্বেয়কম োজ েরকি ো। অদ্বভেতা এতই েম লয বুেকত পারকি ো 
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অকটাকমদ্বটে পাইেকটর ওপর আেুদ্বরে  দ্বক্ত খাটাকে লে, লযখাকে মাি পাঁদ্বচ  পাউে 
চাপ-ই ওটাকে েত েরকত পাকর। 
  
স্বে ঠাণ্ডা বাতাকে লগ্লদ্বেয়ারটাকে এত োকি মকে হকো লযে হাত বা়িাকেই লিাাঁয়া যাকব। 
থ্রটে োমকের দ্বদ্কে লঠকে দ্বদ্কয় েোমটাকে আবার োকি টােে লে। লথকম লথকম, লজদ্ 
আর অদ্বেোর ভাব দ্বেকয় োকি এে বকট, দ্বেন্তু আবার দ্বপদ্বিকয় লগে খাদ্বেেটা। লযে 
যন্ত্রোোতর মন্থরতার োকথ ওপর দ্বদ্কে োে তুেে লেে, বরি আর তু ার ঢাো 
চূ়িাটাকে টপোে মাি এেক া িুট ওপর দ্বদ্কয়। 
  
. 
  
আেে লিইে লেমকেকে তার েেে ফ্লযাকট খুে েকরকি েুকেমাে আদ্বজজ। িদ্মকব  
লেয়ার বযাপাকর লে এেজে জাদু্ের, লবচারা লেমকের ফ্লযাকট বকেই লচহারা বদ্কে 
দ্বেকয়কি। এই মুহূকতব বরকির রাকজয দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি লে, লচাকখ এেকজা়িা োইট গ্লাে 
তুকে তাদ্বেকয় রকয়কি দূ্কর। েুকমরুপ্রভা ম্লাে হকয় একেও আোক র গাকয় হেকজাোকের 
দ্বেোরাগুকো এখেও ঠাহর েরা যায়। 
  
উকত্তজো আর প্রতযা ায় টাে টাে হকয় আকি পদ্বরকব । দু্’জে লটেদ্বেদ্ব য়াে আকো আর 
িােদ্বমটার দ্ববেে তুকে এেটা লহদ্বেেপ্টাকর ভরকি বকট, দ্বেন্তু তারাও ঢাকের ওপর 
দ্াাঁদ্ব়িকয় তাদ্বেকয় আকি লগ্লদ্বেয়াকরর চূ়িার দ্বদ্কে। পাথুকর মূদ্বতবর মকতা দ্বস্থর হকয় রকয়কি 
েুকেমাে আদ্বজজ, এে দু্ই েকর লেকেে গুেকি, আ া লযকোকো মুহূকতব আগুকের 
দ্ববকস্ফারে লদ্খকত পাকব। দ্বেন্তু দ্বেিুই ঘটে ো। 
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লচাখ লথকে বাইকোেুোর োদ্বমকয় দ্ীঘবশ্বাে লিেে লে। লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বেিব্ধতা চারদ্বদ্ে 
লথকে দ্বঘকর ধরে তাকে, ঠাণ্ডা আর দ্বেদ্বববোর। মাথার োাঁচা-পাো পরচুো খুকে বরকির 
ওপর িুাঁক়ি মারে লে। বুট লজা়িা খুেে, বুকটর লভতর লথকে লবর েরে  ক্ত লমাটা 
স্প্ে, তদ্ঘবয বা়িাকোর জেয বযবহার েরকত হকয়দ্বিে। েকচতে, পাক  তার অন্ধভক্ত বনু্ধ 
ইবকে দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি। আশ্চযব লমেআপ, েুকেমাে আদ্বজ, আপোকে লচোই যাদ্বেে ো। 
েম্বা লে, লরাগাকট, পাোকো রদ্ব র মকতা  রীর, মাথায় বাবদ্বর। 
  
ইেুইপকমন্ট েব লতাো হকয়কি? 
  
দ্বজ। আমাকদ্র দ্বম ে দ্বে োেকেেিুে, েুকেমাে আদ্বজজ? 
  
দ্বহকেকব লিাট্ট এেটা ভুে হকয়কি। লযভাকবই লহাে চূ়িা টপকে লবদ্বরকয় লগকি লেে। 
মহাে েরুোময় আিাহ লহ’ো োদ্বমেকে আরও েকয়ে দ্বমদ্বেট হায়াৎ দ্রাজ েকরকিে। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ, েভকয় বেদ্বি, আখমত ইয়াদ্বজদ্ দ্বেন্তু লমাকটও খুদ্ব  হকবে ো। 
  
েযাে লমাতাকবেই মারা যাকব লহ’ো োদ্বমে, আত্মদ্ববশ্বাকের োকথ বে েুকেমাে আদ্বজজ। 
আমার োকজ লোকো িাাঁে থাকে ো। 
  
দ্বেন্তু লেেটা লয এখেও উ়িকি! 
  
এমেদ্বে আিাহও ওটাকে অেন্তোে আোক  রাখকত পারকবে ো। 
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আিাহর বযথবতা দ্বেকয় পকর আকোচো েরা যাকব, েতুে এেটা েেস্বর ল াো লগে, 
আকগ বযাখযা েকরা তুদ্বম লেে বযথব হকে? চাপা, কু্রদ্ধ গজবকের মকতা ল াোে েথাগুকো। 
  
েট েকর ঘুরে েুকেমাে আদ্বজজ, লমাহাম্মদ্ ইেমাইেকে অদূ্কর দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকত লদ্কখ 
তার দ্বপদ্বত্ত জ্বকে লগে। দ্ব শুেুেভ দ্বেরীহ ভাব িুকট আকি প্রায় লগাে লচহারায়। োকো 
মুকক্তার মকতা এেকজা়িা লচাখ। শুধু ঘে ভ্রু লজা়িা এেজে লপ াদ্ার খুদ্বের লচহারাকতই 
লযে লবদ্ব  মাোয়। দৃ্দ্বি লেমে লযে আেন্ন, লযে শুধু িুাঁকয় যায়, গভীকর প্রকব  েরকত 
পাকর ো। েুকেমাে আদ্বজকজর জাো আকি, এ লোে েহকজ খুে েরকত ভাকোবাকে, 
েদ্বঠে পদ্বরশ্রকমর মকধয লযকত চায় ো, জাকে ো হতযাোণ্ডকে দ্ব কল্পর পযবাকয় লতাো 
েম্ভব। লে আরও জাকে, লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের দ্ববরদ্বক্তের উপদ্বস্থদ্বত ো লমকে দ্বেকয় তার 
লোকো উপায় লেই। োয়করা  হকরর এেজে লমািা লে, েুকেমাে আদ্বজকজর ঘাক়ি প্রায় 
লজার েকর তাকে চাদ্বপকয় দ্বদ্কয়কি আখমত ইয়াদ্বজদ্। লগা়িা লমৌেবাদ্ীকে ব়ি লবদ্ব  
পিন্দ আর দ্ববশ্বাে েকর লে। অদ্ববশ্বাে ো েরকেও েুকেমাে আদ্বজজকে দ্বেকয় দ্বচদ্বন্তত 
মকে হয় তাকে। েুকেমাে আদ্বজজ, লমৌেবাদ্ী রাজচেদ্বতে লেতাকদ্র যথাযযাগয েম্মাে 
লদ্য় ো, তাকদ্র রাজচেদ্বতে েমবোণ্ড েেকেব েব েময় ে়িা েমাকোচো েকর, ইতযাদ্বদ্ 
েে েকর েতেব হবার প্রকয়াজে লবাধ েকরকি লে। লেই েতেবতারই িেশ্রুদ্বত লমাহাম্মদ্ 
ইেমাইে। তার লচাকখর োমকে, তার পরাম ব দ্বেকয় োজ েরকত হয় েুকেমাে 
আদ্বজজকে। লোকো রেম প্রদ্বতবাদ্ ো েকরই লমাহাম্মদ্ ইেমাইেকে গ্রহে েকরকি 
েুকেমাে আদ্বজজ। িেচাতুদ্বর তার মিাগত, লমাহাম্মদ্ ইেমাইে দ্বেকজও জাকে ো 
েুকেমাে আদ্বজকজর পকে তথয েরবরাহোরী দ্বহকেকব ভূদ্বমো লরকখ যাকে লে। 
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  ান্তভাকব পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা বযাখযা েরে েুকেমাে আদ্বজজ। যাদ্বন্ত্রে বযাপাকর অকেে ধরকের 
দ্ববচুযদ্বত ঘটকত পাকর। তকব যা ঘটকত পাকর েবই ধারোর মকধয দ্বিে। ঘাব়িাবার লোকো 
োরে লেই। অকটাকমদ্বটে পাইেট লমরুর দ্বদ্কে এেটা লোকেব েে েরা আকি। আো  
েময় খুব লবদ্ব  হকে আর মাি েব্বই দ্বমদ্বেট অবদ্ব ি আকি। 
  
দ্বেন্তু তার আকগই যদ্বদ্ েেদ্বপকটর ো গুকো লেউ লদ্কখ লিকে? আর যদ্বদ্ আকরাহীকদ্র 
মকধয লেউ লেে চাোকত জাকে? লমাহাম্মদ্ ইেমাইে োকিা়িবান্দা। 
  
 আকরাহীকদ্র বযােগ্রাউে স্টাদ্বি েরা হকয়কি। লেে চাোকোর অদ্বভেতা োরও লেই। 
তািা়িা লরদ্বিও আর লেদ্বভকগ ে ইেস্ট্রুকমন্ট চুরমার েকর দ্বদ্কয়দ্বি আদ্বম। লেউ যদ্বদ্ 
লেেটাকে দ্বেয়ন্ত্রকে আেকত চায়, লোথায় আকি বা লোথায় যাকে দ্বেিুই লটর পাকব ো। 
দ্বচরোকের জেয আেবদ্বটে োগকর হাদ্বরকয় যাকব লহ’ো োদ্বমে আর তার জাদ্বতেংকঘর 
লহামরাকচামরা  যযােঙ্গীরা। 
  
বেকত চাইি ওকদ্র বাাঁচার লোকো উপায়ই লেই? 
  
লেই, দৃ্ঢ়েকে বেে েুকেমাে আদ্বজজ। একেবাকরই লেই। 
99 
এেটা েুইকভে লচয়ার 
০৫. 
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এেটা েুইকভে লচয়াকর লপদ্ব  দ্বঢে েকর দ্বদ্কয় বকে আকি িােব দ্বপট, পা দু্কটা টােটাে 
েম্বা েকর লদ্য়ায় িয় িুট দ্বতে ইদ্বঞ্চর আেৃদ্বতটা েমান্তরাে তকে রকয়কি এখে। মি 
এেটা হাই তুেে, োকো লঢউ-লখোকো চুকে আেুে চাোে বার েকয়ে। 
  
এেহারা গ়িে ওর, েুঠাম  ক্ত লপদ্ব । লরাজ দ্  মাইে লদ্ৌক়ি বা দ্বেয়দ্বমত মুগুর লভকজ 
যারা স্বাস্থয ততদ্বরর জেয গেদ্ঘমব হয় তাকদ্র দ্কে পক়ি ো ও। বিকরর লবদ্ব র ভাগই 
ঘকরর বাইকর থাকে, ঘুকর লব়িায় পাহা়ি-পববত বে-জঙ্গে আর মরুভূদ্বমকত, লরাকদ্ পুক়ি 
অকেেোে আকগই তামাকট হকয় লগকি গাকয়র চাম়িা। গভীর েবুজ লচাখ দু্কটায় উষ্ণ 
এবং দ্বেিুর অেুভূদ্বত লখো েকর এেই েকঙ্গ। দ্বেন্তু লঠাাঁকটর লোকে েব েময় এেটা 
হাদ্বে। 
  
জীবেযাপকে আশ্চযব এেটা োবেীে ভদ্বঙ্গ আকি দ্বপকটর, হীেম্মেযতায় লভাকগ ো েখেও, 
লয লোকো পদ্বরকবক  বযদ্বক্তকত্বর োদ্বন্নকধয েপ্রদ্বতভ ও েহজ হকত পাকর। অদ্বভজাত আর 
প্রভাব ােী মহকে অবাধ যাতায়াত ওর। লযকোকো দ্বব কয়, েংদ্বিি পাি বা পািী যদ্বদ্ 
েদ্বঠে হয়, তার প্রদ্বত আে বে লবাধ েকর ও। 
  
এয়ারকিােব এোকিদ্বম লথকে পাে েরা েন্তাে দ্বপট, লমজর পকদ্ উন্নীত হকয়দ্বিে; প্রায় 
িয় বির হকত চেে েযা োে আোরওয়াটার অযাে লমদ্বরে একজদ্বে (েুমা)-লত দ্ববক   
প্রকজট দ্বিকরটর দ্বহকেকব ধাকর োজ েরকি। বােযবনু্ধ অযাে দ্বজওদ্বদ্বকোর েকঙ্গ পৃদ্বথবীর 
েব েয়দ্বট োগর-মহাোগর চক  লবদ্বরকয়কি দ্বপট, েী পাদ্বের উপকর েী দ্বেকচ; অকেে 
মােু  লয অদ্বভেতা োরা জীবকেও অজবে েরকত পাকর ো, তার দ্ গুে লবদ্ব  লরামাঞ্চ ও 
অজবে েকরকি গত অধব দ্ কে। দ্বেউ ইয়কেবর দ্বেকচ হাদ্বরকয় যাওয়া এেটা জায়গা লথকে 
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মযােহাটে দ্বেদ্বমকটি এেকপ্রে লিে খুাঁকজ লবর েকরকি লে, লেইন্ট েকরে েদ্ীর তেকদ্  
লথকে জীদ্ববত এে হাজার যািীেহ জাহাজ এোয়ার অব দ্য আইেযাে উদ্ধার েকরকি। 
হাদ্বরকয় যাওয়া দ্বেউদ্বক্লয়ার োবকমদ্বরে স্টারবােকে প্র ান্ত মহাোগকরর তেকদ্  লথকে 
খুাঁকজ লবর েকরকি, দ্বপট, েযাদ্বরদ্ববয়াে োগকরর তেকদ্ক  ভুতুক়ি জাহাজ। োইক্লপ-এর 
েমাদ্বধ আদ্ববষ্কার েকরকি লে। ও হযাাঁ, টাইটাদ্বেে জাহাজ উকত্তােকের লপিকেও তার 
অবদ্াে দ্বিে। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকোর মকত, ও হকো অতীতকে খুাঁক়ি আো বযদ্বক্ত। মাকেমকধযই ঠাট্টা েকর েথাটা 
বকে লে। 
  
তুদ্বম লবাধ হয় এটা লদ্খকত চাইকব, োমরার আকরে প্রান্ত লথকে বেে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োোর দ্বভদ্বিও মদ্বেটকরর ওপর আরও েকয়ে লেকেে তাদ্বেকয় থােে দ্বপট। োকভব দ্ব প 
আইেকরোর লপাোর এেকোরার-এ রকয়কি ওরা। লখাকের এেক া দ্বমটার দ্বেকচর দৃ্ য 
লদ্খকত পাকে ও। লপাোর এেকোরার লভাতা লচহারার দ্বব াে জাহাজ, দ্ববক  ভাকব 
ততদ্বর েরা হকয়কি বরিবহুে পাদ্বেকত চোর জেয। বাে আেৃদ্বতর প্রোণ্ড েুপারিােচার 
পাাঁচতো অদ্বিে ভবকের মকতা লদ্খকত। জাহাজটাকে চাোয় আদ্ব  হাজার লঘা়িার 
ইদ্বেে। লদ়্ি দ্বমটার পুরু বরি লভকে অোয়াকে একগাকত পাকর। 
  
মকে হকে লযে এেটা গতব এদ্বগকয় আেকি। োমকে এেটা েেকোে দ্বেকয় বকে রকয়কি 
অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো, লোোর লরেিবার স্টাদ্বি েরকি। েব দ্বেিু দ্বমদ্বেকয় তার লচহারাটা 
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বুেকিাজাকরর োিাোদ্বি। আদ্বদ্ দ্বেবাে ইটাদ্বেকত। এেটা োকে ইয়ারদ্বরং েটোকো। শুধু 
বনু্ধ েয়, অকেেকেকিই দ্বপকটর বীমা পদ্বেদ্বে দ্বহকেকব োজ েকর লে। 
  
এেটা োউন্টাকর পা লঠোে দ্বপট, ভাাঁজ েরা হাাঁটু েমাে েরে েকজাকর, েুইকভে 
লচয়ারটা ঘুরে, লেই োকথ চাোগুকো গ়িাকত শুরু েকর অযাে দ্বজওদ্বদ্বকোর পাক  লপৌঁকি 
দ্বদ্ে ওকে। েদ্বেউটাকরর োহাযয পাওয়া লোকোগ্রাি-এর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে ও, উাঁচু 
দ্বেোরা দ্বেকয় েদ্বতয এোটা গতব ধীকর ধীকর পদ্বরষ্কার হকে। এেেময় অন্ধোর গভীর 
গকতবর লভতরটারও আভাে পাওয়া লগে। পা  লথকে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো মন্তবয েরে, েপ 
েকর লেকম লগকি খাদ্টা। 
  
 চট েকর এেবার ইকো োউোকরর ওপর লচাখ বুোকো দ্বপট। এেক া চদ্বি  লথকে 
এেবাকরই এেক া আদ্ব  দ্বমটার। 
  
অথচ দ্বেোরা লথকে বাইকরর লোকো দ্বদ্কে ঢাে লেই। 
  
 দু্ক া দ্বমটার, এখেও তে লদ্খা যাকে ো। 
  
 যদ্বদ্ আকগ্নয়দ্বগদ্বর হয়, স্বীোর েরকত হকব আেৃদ্বতটা অদু্ভত। োভা পাথকরর লোকো দ্বচহ্ন 
লেই। 
  
বায়রে োইট, োকভব লভকেকের েমাোর, দ্রজা খুকে লভতকর উাঁদ্বে দ্বদ্কেে। োেমুকখা 
এেটা গদ্বরোই বো যায় তাকে। দ্বপ আর অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো বাকদ্ লগাটা জাহাকজ দ্বতদ্বেই 
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শুধু ইকেেিদ্বেে েমপাটবকমকন্ট ঢুেকত পাকরে। রাত জাগা পাদ্বখকদ্র দ্বেিু দ্রোর 
থােকে বেকত পাকর। হােকিে দ্বতদ্বে। 
  
 েদ্বি। ধেযবাদ্, েমাোর, বেে দ্বপট, মাথাটা লটকে দ্বেকয় বাইকর লথকে দ্রজা বন্ধ েকর 
দ্বদ্কেে বায়রে োইট। 
  
লোকোগ্রাকি লচাখ লরকখ আেৃদ্বতটাকে ব়ি হকত লদ্খে দ্বজওদ্বদ্বকো। িায়াদ্বমটাকর প্রায় 
দু্দ্বেকোদ্বমটার। … 
  
তোটা েমতে, বেে দ্বপট। 
  
দ্বেশ্চয়ই প্রোণ্ড এেটা আকগ্নয়দ্বগদ্বর দ্বিে এেেময়… 
  
 উহু, তা েয়। 
  
 দ্বপকটর দ্বদ্কে অদু্ভতদৃ্দ্বিকত তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। তাহকে? 
  
 উল্কার আঘাত হকত পাকর ো? 
  
লচহারায় েকন্দহ দ্বেকয় দ্বচন্তা েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। োগকরর এত গভীকর উল্কার আঘাকত এই 
প্রোণ্ড গতব ততদ্বর হকত পাকর? 
  
হয়কতা েকয়ে হাজার বা েকয়ে দ্বমদ্বেয়ে বির আকগ পক়িদ্বিে, যখে দ্বম লেকভে অকেে 
দ্বেচু দ্বিে। 
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 লতামার এ রেম ভাবার োরে? 
  
োরে দ্বতেকট, বেে দ্বপট। গকতবর মুখটা ব়ি লবদ্ব  দ্বেখুাঁত, উাঁচু-দ্বেচু েয়। বাইকরর দ্বদ্কে 
লোকো ঢাে লেই। আর, মযাগকেকটাদ্বমটাকরর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় লদ্কখা োাঁটাটা লেমে 
োিাকে, তার মাকে দ্বেকচ যকথি লোহা রকয়কি। 
  
হঠাৎ আ়িি হকয় লগে দ্বজওদ্বদ্বকো। আমরা এেটা টাকগবট লপকয়দ্বি! 
  
লোে দ্বদ্কে? 
  
স্টারকবািব োইকি, দু্ক া দ্বমটার দূ্কর। গকতবর লভতর দ্বদ্কের ঢাকে খা়িাভাকব রকয়কি। 
দ্বরদ্বিং খুবই আবিা। দ্বজদ্বেেটাকে আংদ্ব ে আ়িাে েকর লরকখকি দ্বজওেদ্বজ। েমাোরকে 
খবরটা দ্াও। দ্বভদ্বিও েযাকমরা দ্বে বকে? 
  
মদ্বেটরগুকোর দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। লরকের মকধয পাকে ো। পকরর বার পা  োটাকোর 
েময় পাকব। 
  
দ্বিতীয়বার পা  োটাকে রাদ্ব য়ােরা েকন্দহ েরকব ো? 
  
 লরেদ্বিং লপপাকর লোোর ইকমজ এে আবিা। োো ধরকের পদ্াকথবর আ়িাে েরা 
এেটা দ্াগ মাি। তারপর এে েদ্বেউটর ইকমজ, অকেেটা পদ্বরষ্কার ও দ্বব দ্ 
দ্বববরেেহ। ইকমজটা লিাাঁটাকো হকো োোর দ্বভদ্বিও মদ্বেটকর। এতেকে এেটা প্রায় 
স্প্ি আেৃদ্বত পাওয়া লগে। লবাম দ্বটকপ আেৃদ্বতটাকে আরও ব়ি েরে দ্বপট দ্বিে। 
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টাকগবকটর চারদ্বদ্কে আপোআপদ্বে এেটা চতুকষ্কাে ততদ্বর হকো, িকে আরও পদ্বরষ্কারভাকব 
ধরা প়িে দ্বজদ্বেেটার ধাচ আর আেৃদ্বত। এেই েমকয় আকরেটা লমদ্ব ে লথকে লবদ্বরকয় 
এে রদ্বেে আেৃদ্বত। 
  
হন্তদ্ন্ত হকয় লভতকর ঢুেকেে েমাোর োইট। দ্বদ্কের পর দ্বদ্ে লগাটা এোো চক  
লিকেকি লপাোর এেোরার, দ্বেকখাাঁজ রাদ্ব য়াে োবকমদ্বরকের লোকো েন্ধাে ো পাওয়া 
হতা  হকয় পক়িদ্বিকেে ভদ্রকোে, দ্বপকটর আেদ্বস্মে িাে লপকয় উকত্তদ্বজত হকয় 
উকঠকিে। লপকয়কিা? টাকগবট লপকয়কিা? রুিশ্বাকে জােকত চাইকেে 
  
 দ্বপট বা দ্বজওদ্বদ্বকো, দু্’জকের লেউই জবাব দ্বদ্ে ো, দ্বেুঃ কে হােকত োগে। হঠাৎ 
বুেকত পারকেে েমাোর োইট। 
  
গুি গি! েদ্বতয আমরা লপকয়দ্বি ওটাকে? …। 
  
 দ্বব াে এে গকতবর লভতর েুদ্বেকয় আকি, েমাোকরর হাকত এেটা িকটা ধদ্বরকয় দ্বদ্কয় 
মদ্বেটকরর দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে দ্বপট। আেিাক্লাে লোদ্বভকয়ত োবকমদ্বরকের দ্বেখুাঁত এেটা 
ইকমজ। 
  
িকটা আর লোোর ইকমকজর ওপর লচাখ বুদ্বেকয় মুখ তুেকেে বায়রে োইট। োগকরর 
এদ্বদ্েটা লোথাও খুাঁজকত বাদ্বে রাকখদ্বে রাদ্ব য়ােরা। পায়দ্বে। লেে? 
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ো পাওয়ার োরে আকি, বেে দ্বপট। ওরা যখে লখাাঁজ েকর তখে বরকির ির অকেে 
লমাটা দ্বিে। পা াপাদ্ব  েরে লরখা ততদ্বর েকর আো-যাওয়া েরকত পাকরদ্বে ওকদ্র 
জাহাজগুকো। ওকদ্র লোোর বীম শুধু িায়া লদ্খাকত লপকরকি। তািা়িা গকতবর তোয় 
প্রচুর লোহা থাোয়… 
  
আমাকদ্র ইকন্টদ্বেকজে খবর পাওয়া মাি লধই লধই েকর োচকব। 
  
 যদ্বদ্ োে েদ্বমউদ্বেস্টরা চাোে হয়, তকব আর োচকত হকব ো, দ্বজওদ্বদ্বকো বকে। .. 
আমাকদ্রকে এই জায়গায় দ্বিকর আেকত লদ্কখ মকে েকরকিে চুপ েকর বকে থােকব। 
ওকদ্র জাহাজ লগ্লামার এেকোরার? 
  
 অথবাৎ তুদ্বম বেকি, োগকরর তেকদ্ক র দ্বজওেদ্বজেযাে োকভবর বযাপাকর আমাকদ্র 
লঘা ো তারা দ্ববশ্বাে েকরদ্বে? েকে েপট দ্ববস্ময় দ্বেকয় জােকত চাইে দ্বপট। 
  
দ্বতক্ত এেটা দৃ্দ্বি উপহার দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো, দ্বপটকে। ইকন্টদ্বেকজে অদু্ভত এে বযাপার, লে 
বকে চকে, এই লদ্য়াকের ওপাক  বো ত্রুরা জাকে ো, তুদ্বম আদ্বম েী েরকত যাদ্বে; দ্বেন্তু 
ওয়াদ্ব ংটকে লোদ্বভকয়ত চকররা আমাকদ্র দ্বম কের উকে য লটর লপকয়কি বহু মাে আকগ। 
বাধা লদ্য়দ্বে, তার এেটাই োরে, আমাকদ্র লটেকোেদ্বজ ওকদ্র লচকয় লঢর উন্নত। ওরা 
চাইকি, আমরা খুাঁকজ লদ্ই ওকদ্র দ্বজদ্বেে। 
  
 ওকদ্র লধাাঁো লদ্য়া েহজ হকব ো, এেমত হকেে োইট। বন্দর িা়িার পর লথকেই 
ওকদ্র দু্কটা িোর আমাকদ্র প্রদ্বতদ্বট মুভ অেুেরে েরকি। 
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োকভবইেযাে েযাকটোইট লতা অেুেরে েরকিই, লযাগ েকর দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
এ জেযই দ্বরকজ লিাে েকর আদ্বম বকে দ্বদ্কয়দ্বি, লযই লোকেব আকি ওটা ল   েকর আবার 
এই স্থাকে দ্বিকর আেকত, দ্বপট বকে। 
  
ভাকো লচিা। দ্বেন্তু আবার এইখাকে দ্বিকর একে রাদ্ব য়ােরা েকন্দহ েরকব। 
  
তা েরকব। দ্বেন্তু আমরা এেটা দ্বেয়ম ধকর োচব েরা থামাকবা ো। ওয়াদ্ব ংটকে 
লরদ্বিওকত আদ্বম জাোব, ইেুইপকমকন্ট যাদ্বন্ত্রে লগােকযাগ লদ্খা দ্বদ্কয়কি, েী েরা উদ্বচত 
এই বযাপাকর পরাম বও চাইব। েকয়ে মাইে পর পরই একোকমকো ঘুকর ওকদ্র ধাাঁধায় 
লিকে লদ্কবা এেদ্ম। 
  
 হযাাঁ দ্ববশ্বােকযাগয হকব বযাপারটা, লটাপটা ওরা দ্বগেকত পাকর। ওয়াদ্ব ংটকে পাঠাে 
আমাকদ্র লমকেজ অব যই শুেকত পাকব রাদ্ব য়ােরা। বায়রে োইকটর উকেক  বেে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 দ্বঠে আকি। লমকে দ্বেকেে োইট। আমরা এখাকে থামব ো। টাকগবকটর ওপর দ্বদ্কয় চকে 
যাদ্বে, ভাব েরদ্বি লযে এখকো োচব চেকি। 
  
দ্বি  মাইে দূ্কর ভুয়া এেটা আদ্ববষ্কাকরর বযাপাকর ল ারকগাে তুকে দ্বব য়টা আকরা 
লঘাোকট েরা যাকব, দ্বপট পরাম ব লদ্য়। 
  
তকব তাই লহাে, বায়রে োইট মুচদ্বে হাকেে। 
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জাহাজ ঘুকর লগে। পাদ্বেকত িুকব থাো লরাবট, োম  ারেে, এেকজা়িা মুদ্বভ েযাকমরা 
আর এেটা দ্বস্টে েযাকমরার োহাকযয িদ্বব পাঠাকত শুরু েরে। আবার গকতবর দ্বেোরায় 
দ্বিকর একেকি ওরা। গভীর তেকদ্ক র িকটা লদ্খকত পাকে। ওই লয, আবার আেকি 
ওটা! দ্বিেদ্বিে েকর বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
লোকোগ্রাকির লপাটবোইি প্রায় েবটুেু দ্খে েকর লরকখকি রাদ্ব য়াে োবকমদ্বরে। গকতবর 
মাোমাদ্বে জায়গায় রকয়কি ওটা, প্রায় োত অবস্থায়, গকতবর মুকখর দ্বদ্কে লবা। তকব 
অেত। ১৯৬০ োকে িুকব যাওয়া মাদ্বেবে োবকমদ্বরে লপ্রোর দ্বেংবা স্করদ্বপয়কের মকতা 
টুেকরা টুেকরা হকয় যায়দ্বে। দ্বেকখাাঁজ হবার পর দ্  মাে লপদ্বরকয় লগকি, দ্বেন্তু এখেও 
ওটার গাকয়  যাওো বা মরকচ ধকরদ্বে। আেিা-ক্লাে লয তাকত লোকো েকন্দহ লেই, 
দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে বায়রে োইট। পারমােদ্ববে  দ্বক্তচাদ্বেত, লখােটা টাইটাদ্বেয়াকম 
ততদ্বর, েবোক্ত পাদ্বেকত মরকচ ধকর ো, েেমযাগকেদ্বটে। 
  
োকথ লেকটস্ট োইকেন্ট-প্রকপোর লটেকোেদ্বজও আকি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। ওটার মকতা 
দ্রুতগামী োবকমদ্বরে আর লেই লোথাও। 
  
লোোর লরেিব আর দ্বভদ্বিও িকটা আকগদ্বপকি আেকি। ঘে ঘে ঘা়ি লিরাকে ওরা, লযে 
লটদ্বেে মযাচ লদ্খকি েবাই। ধীকর ধীকর েযাকমরার আওতা লথকে দ্বপদ্বিকয় যাকে রাদ্ব য়াে 
োবকমদ্বরে। লদ়্িক া কু্র দ্বেকয় িুকব যাবার পর আজই প্রথম ওটার ওপর লোকো 
মােুক র লচাখ প়িে, ভাবকত দ্বগকয় িব্ধ হকয় লগে ওরা। 
  
লরদ্বিও অযােদ্বটদ্বভদ্বটর অস্বাভাদ্ববে লোকো েেে লদ্খকত পাে? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
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োমােয এেটু লবক়িকি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। েম্ভবত োবকমদ্বরকের দ্বরয়যাটর লথকে। 
  
োবকমদ্বরকের দ্বেিু গকে যায়দ্বে? 
  
 দ্বরদ্বিং তা বেকি ো। 
  
গেুইকয়র দ্বেিুটা েদ্বত হকয়কি বকে মকে হয়, বায়রে োইট বেকেে, মদ্বেটরগুকোর 
দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি দ্বতদ্বে। লপাটব িাইদ্বভং লেে দ্বিাঁক়ি লবদ্বরকয় লগকি। লপাটব বটকম গভীর 
দ্াগ, প্রায় দ্বব  দ্বমটার েম্বা। 
  
লব  গভীর, বেে দ্বপট। বযাোস্ট টযাংে লভদ্ েকর ইোর লপ্র ার-হাে-এ িুাঁকয়কি। গকতবর 
লভতর োমার েময় মুকখর লোথাও বাদ্ব়ি লখকয়দ্বিে। েযাকমরার লরে লথকে হাদ্বরকয় লগে 
োবকমদ্বরেটা। 
  
তার পরও মদ্বেটরগুকোর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে ওরা, োরও মুকখ েথা লেই, তাদ্বেকয় 
আকি োগরতকের দ্বদ্কে, ধীকর ধীকর দ্বপদ্বিকয় যাকে দ্বিে। প্রায় আধ দ্বমদ্বেট চুপ েকর 
থােে ওরা। তারপর দ্বঢে প়িে লপদ্ব কত, লয যার লচয়াকর লহোে দ্বে েবাই। দ্বপট আর 
দ্বজওদ্বদ্বকোর োজ বেকত লগকে ল   হকয়কি। খক়ির গাদ্ার লভতর এেটা েূচ খুাঁকজ 
লপকয়কি ওরা। 
  
 দ্বপটকে দ্বেদ্বেবি লচহারা দ্বেকয় দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে তাোকত লদ্কখ দ্বজওদ্বদ্বকো বুেকত পারে, 
েী ভাবকি ও। চযাকেে লেই, োকজই ভাকো োগাও লেই। এবার অেয লোথাও, অেয 
লোকোখাকে যাবার তা়িো অেুভব েরকি দু্ুঃোহেী লোেটা। 
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 দ্ারুে লদ্খাকে, িােব, আর তুদ্বমও, অযাে, উচ্ছ্বাকের েুকর বেকেে োইট। লতামরা েুমার 
লোকেরা ভাই লেরা। দ্বেকজকদ্র োজ লবাকে। 
  
আকর, এখেই খুদ্ব  হকেে লেে? দ্বপট বকে। েদ্বঠে োজ পক়ি আকি। রাদ্ব য়ােকদ্র 
োকের িগা লথকে ওটা উকত্তােে েরকবে েীভাকব? লগ্লামার এেকোরাকরর োহাযয লতা 
আর পাকেে ো। পাদ্বের তকে েমি োজ োরকত হকব 
  
 মদ্বেটকরর দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বজওদ্বদ্বকো, এে লেকেে পরই লচাঁদ্বচকয় উঠে লে, ওটা আবার 
েী! লমাটাকোটা এেটা জকগর মকে হকে ো? 
  
আকর তাই লতা! দ্ববস্ময় প্রো  েরকেে েমাোর োইট। েী হকত পাকর? 
  
দ্ীঘবেে মদ্বেটকরর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে দ্বপট, দ্বচদ্বন্তত। হঠাৎ েকর েুাঁচকে উঠে লজা়িা। 
দ্বজদ্বেেটা খা়িা হকয় রকয়কি। েরু গোর দু্ইপাক  লবদ্বরকয় রকয়কি দু্কটা হাতে, ক্রম  
চও়িা হকয় লগাে আেৃদ্বত লপকয়কি। মুখ খুেে ও, ওটা এেটা লটরাকোটা জার। লরামাে 
আর দ্বগ্রেরা ওগুকোয় লতে রাখত। 
  
আমার ধারো তুদ্বম দ্বঠেই বকেি, মন্তবয েরকেে বায়রে োইট। মদ্ বা লতে লেয়ার 
জেয দ্বগ্রে আর লরামােরা বযবহার েরত ওগুকো। ভূমধযোগকরর বহু জায়গায় এ ধরকের 
অকেে জার পাওয়া লগকি। 
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ওটা এখাকে, দ্বগ্রেেযাে োগকর দ্বে েরকি? দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। ওই লয, আকরেটা 
উাঁদ্বে দ্বদ্কে, িদ্ববর বাাঁ দ্বদ্কে। 
  
তারপর এেোকথ আরও দ্বতেকট জার লবদ্বরকয় লগে েযাকমরার তো দ্বদ্কয়। এরপর আকরা 
পাাঁচদ্বট। 
  
 দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বিরকেে বায়রে োইট। তুদ্বম লতা লব  েকয়েটা পুরকো জাহাজ উদ্ধার 
েকরি, এ বযাপারটা েীভাকব বযাখযা েরকব? 
  
 উত্তর লদ্য়ার আকগ ো়িা দ্  লেকেে চুপ েকর থােে দ্বপট। যখে েথা বেে, মকে 
হকো দূ্র লথকে লভকে আেকি ওর গো। 
  
আমার ধারো, প্রাচীে লোকো দ্ববধ্বি জাহাজ লথকে একেকি ওগুকো। দ্বেন্তু ইদ্বতহাে 
বেকি, জাহাজটার এই এোোয় আোর লোকো োরে লেই। 
  
. 
  
০৬. 
  
অেম্ভব োজটা লথকে মুদ্বক্ত পাবার জেয দ্বেকজর আত্মা দ্ববদ্বক্র েরকতও রাদ্বজ আকি 
রুদ্ববে। ঘাকম লভজা হাত দ্বস্টয়াদ্বরং হুইে লথকে তুকে দ্বেকত চায় লে, ক্লান্ত লচাখ বন্ধ 
েকর লমকে দ্বেকত চায় মৃতুযকে, দ্বেন্তু আকরাহীকদ্র প্রদ্বত দ্াদ্বয়ত্বকবাধ তাকে হাে িা়িকত 
দ্বদ্ে ো। 
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 লেদ্বভকগ ে ইেিকমকন্টর লোকোটাই োজ েরকি ো। প্রদ্বতদ্বট েদ্বমউদ্বেকে ে 
ইেুইপকমন্ট অচে। আকরাহীকদ্র লেউ জীবকে েখেও লেে চাোয়দ্বে। িুকয়ে গকজর 
োটা  ূকেযর ঘকরর োকি োাঁপকি। দু্ুঃস্বেও লবাধ হয় এমে ভয়ংের হয় ো। োমােয 
ভুকের িকে পঞ্চা জে লোকের েদ্বেে েমাদ্বধ ঘটকব অজাো এে েমুকদ্রর তেকদ্ক । 
দ্বঠে হকো, দ্বেকজর মকেই বেে রুদ্ববে, লমাকটও দ্বঠে হকো ো বযাপারটা। 
  
অকেে প্রশ্ন মাথা েুটকি রুদ্ববকের মকে। পাইেট লোথায় লগকেে? ফ্লাইট অদ্বিোরকদ্র 
মৃতুযর োরে েী? এই েববোক র লপিকে োর হাত আকি? 
  
এেটাই োন্ত্বো রুদ্ববকের। লে এো েয়। েেদ্বপকট আকরে লোে তাকে োহাযয েরকি। 
এিুরাকিা ইয়াবারা, লমদ্বেকো প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্কের এেজে েদ্েয, এেেময় তার লদ্ক র 
এয়ারকিাকেব লমোদ্বেে দ্বহকেকব দ্াদ্বয়ত্ব পােে েকরকি। মান্ধাতা আমকের এেটা লেকে 
োজ েরার পর লপদ্বরকয় লগকি দ্বি টা বির, তকব লো-পাইেকটর দ্বেকট বোর পর ভুকে 
যাওয়া োদ্বরগদ্বর োে এেটু এেটু েকর মকে প়িে তার। ইেিকমকন্টর দ্বরদ্বিং জাোকে 
লে লে, থ্রটকের দ্াদ্বয়ত্ব দ্বেকয়কি। 
  
েুযট পদ্বরদ্বহত এিুরাকিা লিাট্টখাকটা মােু , গাকয়র রং তামাকট, মুখটা প্রায় লগাে। 
েেদ্বপকট তাকে একেবাকরই লবমাোে োগকি। আশ্চযব, এেটুও ঘাব়িায়দ্বে লে, েপাকে 
ঘাম লিাকটদ্বে। লোট লতা লখাকেইদ্বে, এমেদ্বে টাইকয়র েটটা পযবন্ত দ্বঢে েকরদ্বে। এেটা 
হাত তুকে উইেদ্ব কের বাইকর, আো  লদ্খে লে। তারা লদ্কখ যতটুেু বুেকত পারদ্বি, 
উত্তর লমরুর দ্বদ্কে যাদ্বে আমরা। 
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েম্ভবত পূববদ্বদ্কে রাদ্ব য়ার ওপর দ্বদ্কয়, থমথকম গোয় বেে। লোেব বা দ্বদ্ে, দ্বেিুই 
জাো লেই। 
  
 দ্বেন্তু লপিকে ওটা আমরা এেটা িীপ লিকে একেদ্বি। 
  
দ্বগ্রেেযাে হকত পাকর? 
  
মাথা ো়িে এিুরাকিা ইয়াবারা। গত েকয়ে ঘণ্টা আমাকদ্র দ্বেকচ পাদ্বে রকয়কি। িীপটা 
দ্বগ্রেেযাে হকে এতেকে আমরা আইেেযাকপর ওপর লপৌঁকি লযতাম। আমার ধারো, 
আইেেযােকে লপদ্বরকয় একেদ্বি। 
  
মাই গি, তাহকে েতেে ধকর আমরা উত্তর দ্বদ্কে যাদ্বে? 
  
েেে-দ্বেউ ইয়েব লোেব লথকে দ্বঠে েখে েকর আকেে পাইেট লে জাকে। 
  
তাৎেদ্বেে মৃতুয লথকে আকরাহীকদ্র প্রায় অকেৌদ্বেেভাকব বাাঁচাকো েম্ভব হকয়কি। দ্বেন্তু 
দ্ববপদ্ োকটদ্বে। োমকে উত্তর লমরু-দ্বহম ীতে মৃতুযিাাঁদ্। লবপকরায়া মােু  দ্রুত দ্বেদ্ধান্ত 
দ্বেকত পাকর, ও তাই দ্বেে। লপাকটবর দ্বদ্কে েব্বই দ্বিদ্বগ্র বাাঁে লেব আদ্বম। 
  
 ান্তভাকব োয় দ্বদ্ে ইয়াবারা। আর লোকো উপায় লদ্খদ্বি ো। 
  
লেে যদ্বদ্ বরকির ওপর আিক়ি পক়ি, দু্এেজে বাাঁচকেও বাাঁচকত পাকর। দ্বেন্তু পাদ্বেকত 
পক়ি িুকব লগকে োরও লোকো আ া লেই। আর যদ্বদ্ দ্বমরােে ঘকট, অেত অবস্থায় 
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োমাকত পাদ্বর লেেটাকে, আকরাহীরা লয ধরকের োপ়ি পকর আকি, েকয়ে দ্বমদ্বেকটর 
লবদ্ব  বাাঁচকব ো লেউ। 
  
 লবাধ হয় অকেে লদ্দ্বর েকর লিকেদ্বি, লমদ্বেকো প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্কের েদ্েয বেে। 
ইেস্ট্রুকমন্ট পযাকেকের দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় রকয়কি লে। োে িুকয়ে ওয়াদ্বেবং োইট 
ঘে ঘে জ্বেকি আর দ্বেভকি। আোক  লভকে থাোর েময় ল   হকয়কি আমাকদ্র। 
  
োে আকোটার দ্বদ্কে হাাঁ েকর তাদ্বেকয় থােে। তার জাো লেই, লদ়্ি হাজার দ্বমটার 
ওপকর দু্ক া েট গদ্বতকবকগ লবাদ্বয়ং লেে লয পদ্বরমাে িুকয়ে হজম েকর, োক়ি দ্  
হাজার দ্বমটার ওপকর পাাঁচক া েট গদ্বতকবকগও লেই এেই পদ্বরমাে িুকয়ে হজম েকর। 
লে ভাবে, যা আকি েপাকে। পদ্বশ্চম দ্বদ্কে লযকত থাদ্বে, তারপর লযখাকে খুদ্ব  প়িে 
লগ। ঈশ্বর ভরো। 
  
 হাকতর তােু িাউজাকরর পায়ায় মুকি দ্বেকয়  ক্ত েকর েকরাে েোম ধরে লে। 
লগ্লদ্বেয়াকরর চূ়িা টপোবার পর এই প্রথম আবার লেকের দ্বেয়ন্ত্রে দ্বেকজর হাকত দ্বেে। 
ব়ি েকর এেটা শ্বাে লটকে চাপ দ্বদ্ে অকটাপাইেট দ্বরদ্বেজ লবাতাকম। ধীর ভদ্বঙ্গকত 
লঘারাকত শুরু েরে লেে। 
  
লেকের োে আবার েরে এেটা লোেব ধরকতই লে বুেকত পারে, লোথাও লোকো 
লগােকযাগ ঘকট লগকি। চার েম্বর ইদ্বেকের আরদ্বপএম োমকি, লোঁকপ লগে ইয়াবারার 
গো। িুকয়কের অভাকব অচে হকয় যাকে ওটা। 
  
ইদ্বেেটা তাহকে বন্ধ েকর লদ্য়া উদ্বচত েয়? 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
দ্বেয়মটা আমার জাো লেই, শুেকো গোয় বেে ইয়াবারা। 
  
হায় ঈশ্বর, েপাে চাপ়িাকত ইকে েরে রুদ্ববকের, এে অন্ধ আকরে অন্ধকে পথ 
লদ্খাকে। অেদ্বটদ্বমটাকর লদ্খা লগে লেে আর োগকরর মােখাকে দূ্রত্ব েকম আেকি 
দ্রুত। তারপর, হঠাৎ েকর, েকরাে েোম হাকতর মুকঠার লভতর ে়িবক়ি হকয় লগে, 
োাঁপকত োগে থরথর েকর। 
  
লেে স্টে েরকি! লচাঁদ্বচকয় উঠে ইয়াবারা, এই প্রথম ভয় লপে লে। োেটা দ্বেকচ োমাে! 
  
েকরাে েোম োমকের দ্বদ্কে লঠকে দ্বদ্ে রুদ্ববে, জাকে অবধাদ্বরত মৃতুযকে ত্বরাদ্বিত 
েরকি লে। ফ্লযাপ োমাও, ইয়াবারাকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে। 
  
ফ্লযাপে োদ্বমং িাউে, বেে ইয়াবারা। 
  
 দ্বব়িদ্বব়ি েরে, দ্বদ্ে ইজ ইট। 
  
লখাো েেদ্বপকটর দ্রজায় এেজে সু্টয়াকিবর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি, লচাখ দু্কটা দ্ববস্ফাদ্বরত 
লচহারা োগকজর মকতা োদ্া। জােকত চাইে, আমরা দ্বে ক্রযা  েরদ্বি? লোকো রেকম 
ল াো লগে। 
  
বযি, তাোকোর েময় লেই, েেব েকে বেে, হযাাঁ, দ্বেকট বকে লবল্ট বাাঁকধা যাও! 
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 ঘুকর দ্াাঁদ্ব়িকয় িুটে সু্টয়াকিবে, পদ্বা েদ্বরকয় লমইে লেদ্ববকে লঢাোর েময় লহাাঁচট লখে 
এেবার। তার আতদ্বঙ্কত লচহারা লদ্কখ ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট আর পযাকেোররা বুেে, 
উদ্ধার পাবার লোকো আ া লেই। আশ্চযবই বেকত হকব, লেউ িুাঁদ্বপকয় বা লচাঁদ্বচকয় উঠে 
ো। লোেজে প্রাথবোও েরকি দ্বেচু গো। 
  
েেদ্বপট লথকে ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় লমইে লেদ্ববকের দ্বদ্কে তাোে এিুরাকিা ইয়াবারা। বৃদ্ধ 
এে লোে দ্বেুঃ কে োাঁদ্কি, তার গাকয়-মাথায় হাত বুদ্বেকয় োন্ত্বো দ্বদ্কেে লহ’ো 
োদ্বমে। মহােদ্বচকবর লচহারা েেূেব  ান্ত। েদ্বতয আশ্চযব এে মদ্বহো, ভাবে ইয়াবারা। 
দু্ুঃখজেেই বকট লয তার েমি লেৌন্দযব খাদ্বেে পরই দ্বেুঃক ক  মুকি যাকব। এেটা 
দ্ীঘবশ্বাে লিকে ইেস্ট্রুকমন্ট পযাকেকের দ্বদ্কে দ্বিরে লে। 
  
দু্ক া দ্বমটাকরর ঘর িাদ্ব়িকয় লেকম একেকি অেদ্বটদ্বমটাকরর োাঁটা। দ্ববরাট এেটা েুাঁদ্বে দ্বেকয় 
অবদ্ব ি দ্বতেকট ইদ্বেকের িুকয়ে খরচ বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে ইয়াবারা। লবপকরায়া এেজে মােুক র 
অথবহীে োণ্ড। ইদ্বেেগুকো এখে ল   েকয়ে গযােে িুকয়ে তা়িাতাদ্ব়ি পুদ্ব়িকয় অচে 
হকয় যাকব। আেকে ইয়াবারার দ্বচন্তা-ভাবোয় এই মুহূকতব যুদ্বক্তর লোকো অবদ্াে লেই। 
দ্বেিু ো েকর চুপচাপ বকে থােকত পারকি ো লে। এেটা দ্বেিু েরার তাগাদ্া অেুভব 
েরদ্বিে লে, তাকত যদ্বদ্ তার দ্বেকজর মৃতুয হয় লতা লহাে। 
  
দ্ববভীদ্ব োময় পাাঁচটা দ্বমদ্বেট লপদ্বরকয় লগে লযে এে পেকে। লেেটাকে খামকচ ধরার জেয 
দ্ববদু্যৎ লবকগ ওপর দ্বদ্কে িুকট এে োকো োগর। আ-আকো! অদ্ববশ্বাে আর উকত্তজোয় 
লতাতোকো রুদ্ববে। আদ্বম আ-আকো লদ্খকত পাদ্বে! োে বরাবর োমকে! 
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উইেদ্ব কের লভতর লথকে হঠাৎ েকরই ইয়াবারা লদ্খকত লপে লেই আকো। জাহাজ! 
লচাঁচাকো লে। এেটা জাহাজ। 
  
আর দ্বঠে লেই মুহূকতব, আইেকরোর লপাোর এেকোরার-এর ওপর দ্বদ্কয় উক়ি লগে 
লবাদ্বয়ং, দ্  দ্বমটাকরর জেয রািার মাকস্টর োকথ ধাক্কা লখে ো। 
  
. 
  
০৭. 
  
রািার আকগই োবধাে েকর দ্বদ্কয়দ্বিে কু্রকদ্র, এেটা লেে আেকি। দ্বরকজ দ্াাঁ়িাকো 
লোেজে লবাদ্বয়ংকয়র গজবে শুকে দ্বেকজকদ্র অজাকন্তই মাথা োদ্বমকয় আ়িাে খুাঁজে। 
জাহাকজর মাস্তুে প্রায় িুাঁকয় দ্বগ্রেেযাকের পদ্বশ্চম উপেূকের দ্বদ্কে িুকট লগে লেেটা। 
  
েমাোর বায়রে োইকটর োকথ েক়ির লবকগ দ্বরকজ ঢুেে দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো। 
অপেয়মাে লেেটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি েবাই। লহায়াট দ্য লহে ওয়াজ দ্যাট দ্বিউদ্বটরত 
অদ্বিোরকে দ্বজকেে েরকেে েমাোর। 
  
অোতপদ্বরচয় এেটা লেে, েযাপকটে। 
  
োমদ্বরে? 
  
ো, েযার। মাথার ওপর দ্বদ্কয় যাবার েময় িাোর তোটা লদ্কখদ্বি আদ্বম। লোকো মাদ্বেবং 
লেই। 
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েম্ভবত এেটা স্প্াই লেে! 
  
মকে হয় ো। েব েটা জাোোয় আকো দ্বিে। 
  
অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো মন্তবয েরে, েমাদ্ব বয়াে এয়ার োইোর? 
  
দ্ববদ্বস্মত েমাোর বেকেে, লোেটা পাইেট, োদ্বে গাক়িায়াে? আমার জাহাজকে দ্ববপকদ্ 
লিেকত যাদ্বেে! বযাটা এদ্বদ্কে েী েরকি, শুদ্বে? েমাদ্ব বয়াে ফ্লাইকটর পথ লথকে 
েকয়েক া মাইে দূ্কর রকয়দ্বি আমরা! 
  
 লেেটা দ্বেকচ োমকি, বেে দ্বপট, পুবদ্বদ্কে তাদ্বেকয় ক্রম  লিাকটা হকয় আো লেদ্বভকগ ে 
োইটগুকো লদ্খকি ও। আমর ধারো, োমকত বাধয হকে ওরা। 
  
 এই অন্ধোকর েযাে েরকত যাকে? দ্বজওদ্বদ্বকো ক্রে দ্বচহ্ন আাঁেে বুকে। ঈশ্বর ওকদ্র 
েহায় লহাে। দ্বেন্তু তাহকে েযাদ্বেং োইট জ্বাকেদ্বে লেে? 
  
দ্বিউদ্বট অদ্বিোর বেে, দ্ববপকদ্ প়িকে পাইেট লতা দ্বিেকিে দ্বেগেযাে পাঠাকব। 
েদ্বমউদ্বেকে ে রুম দ্বেিুই ল াকেদ্বে। 
  
তুদ্বম ো়িা পাবার লচিা েকরি? দ্বজকেে েরকেে বায়রে োইট। 
  
 হযাাঁ, রািাকর ধরা প়িার োকথ োকথ। লোকো দ্বরোই পাইদ্বে। 
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জাোোর োমকে েকর দ্বগকয় বাইকর উাঁদ্বে দ্বদ্কেে েমাোর। জাোোর োকি চার লেকেে 
আেুে োচাকেে। তারপর ঘুকর দ্াাঁদ্ব়িকয় মুকখামুদ্বখ হকেে দ্বিউদ্বট অদ্বিোকরর। লযখাকে 
আদ্বি লেখাকেই থােদ্বি আমরা। 
  
লেউ লোকো েথা বেে ো লদ্কখ দ্বপটই মুখ খুেে, দ্বেদ্ধান্ত লেয়ার অদ্বধোর দ্বেুঃেকন্দকহ 
আপোরই, তকব েমথবে বা প্র ংো েরকত পারদ্বি ো। 
  
 তুদ্বম এেটা লেদ্বভ দ্ব কপ রকয়কি, দ্বপট, অকহতুে েেব  স্বকর বেকেে বায়রে োইট। 
আমরা লোস্ট গািব েই। তুদ্বম জাকো, এখাকে এই মুহূকতব আমরা এেটা দ্াদ্বয়ত্ব পােে 
েরদ্বি। 
  
 জাোো দ্বদ্কয় বাইকর তাদ্বেকয় মৃতুেকে, অকেেটা লযে জোদ্বন্তকে বেে দ্বপট, লেেটায় 
বাচ্চা আর মদ্বহোও থােকত পাকর। 
  
দু্ঘবটো ঘটকত যাকে, তা লে বেকব? এখেও লেেটা আোক  রকয়কি। উদ্ধার েকর বকে 
লোকো োহাযযও তারা চাইকি ো। তুদ্বম লতা এেজে পাইেট, তুদ্বমই বকো, দ্ববপকদ্ই যদ্বদ্ 
পক়ি থাকে, লপাোর এেকোরারকে দ্বঘকর চক্কর লদ্য়দ্বে লেে ওরা? 
  
 মাি েরকবে, েযাপকটে, দ্বিউদ্বট অদ্বিোর বেে, বেকত ভুকে লগদ্বি, েযাদ্বেং ফ্লযাপে 
োমাকো দ্বিে। 
  
 তাকতও প্রমাে হয় ো লয এেটা দু্ঘবটো ঘটকত যাকে, লজকদ্র েুকর বেকেে বায়রে 
োইট। 
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 রাকখে আপোর যুদ্বক্ত-তেব, িুে দ্বস্টম অযাকহি! ঠাণ্ডা স্বকর বকে দ্বপট। এখে যুদ্ধ চেকি 
ো। মােবতার খাদ্বতকর আমরা ো দ্বগকয় দ্বপরকবা ো। েময়মত তৎপর হইদ্বে বকে যদ্বদ্ 
এেক া মােু  মারা পক়ি, দ্বেিুকতই দ্বেকজকে েমা েরকত পারকবা ো আদ্বম। িুকয়ে 
খরচ যকতা হয়, লহাে। 
  
 খাদ্বে চাটব রুকমর দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরকেে েযাপকটে, দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো লঢাোর পর 
দ্রজাটা বন্ধ েকর দ্বদ্কেে। আমাকদ্র দ্বেকজকদ্র এেটা দ্বম ে আকি,  ান্তস্বকর দ্বেকজর 
মতামত জাোকেে দ্বতদ্বে। অেুেন্ধাে বন্ধ রাখা এে েথা, আর স্প্ট লিক়ি চকে যাওয়া 
েেূেব অেয েথা-রাদ্ব য়ােরা েকন্দহ েরকব তাকদ্র োবকমদ্বরে আমরা খুাঁকজ লপকয়দ্বি। 
আমরা চকে যাবার োকথ োকথ এোোটা চক  লিেকব ওরা। 
  
 আপোর েথায় যুদ্বক্ত আকি, বেে দ্বপট। লেকেকি আমাকদ্র দু্’জেকে আপদ্বে লিক়ি 
লদ্ে। 
  
বেে, আদ্বম শুেদ্বি। 
  
আিটার লিে লথকে েুমার এেটা েপ্টার দ্বেকয় আদ্বম আর দ্বজওদ্বদ্বকো রওো হকয় যাই, 
োকথ এেটা লমদ্বিকেে দ্ে আর দু্’জে কু্র থােুে। ঘুকর লদ্কখ আদ্বে লেেটা লোথায় 
পক়িকি। যদ্বদ্ েম্ভব হয় উদ্ধারোজ চাোকো হকব। লপাোর এেকোরার তার অেুেন্ধাে 
চােু রাখুে। 
  
আর রাদ্ব য়াে োকভবইেযাে? তারা েী ভাবকব? 
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প্রথকম ওরা মকে েরকব লোকো লোইেদ্বেকিে। ইদ্বতমকধয দ্বেঘবাত বযাপারটা দ্বেকয় দ্বিধায় 
ভুগকি ওরাও। দ্বেন্তু ঈশ্বর ো েরুে, ওটা যদ্বদ্ েদ্বতয বাদ্বেদ্বজযে এয়ারোইোর হয়, 
লেকেকি উদ্ধার তৎপরতা চাোকত লযকত হকব আপোকে। উদ্ধার ল ক  আবার দ্বেকজর 
োকজ দ্বিকর যাকব লপাোর এেকোরার। 
  
লতামাকদ্র লহদ্বেেপ্টাকরর গদ্বতপথ ওরা পযবকবেে েরকব, জাকো লতা। 
  
আদ্বম আর অযাে লখাো চযাকেকে আমাকদ্র েথাবাতবা চাোব, একত েকর ওরা বুেকব 
আমরা আেকেই উদ্ধারোকজ চকেদ্বি। 
  
 এে মুহূতব  ূেয লচাকখ তাদ্বেকয় দ্বেিু এেটা দ্বচন্তা েরকেে বায়রে োইট। এরপর মুখ 
খুেকেে, তাহকে লদ্দ্বর েরকিা লেে? ভ্রু েুাঁচোকেে েমাোর। জেদ্বদ্ েপ্টাকর দ্বগকয় 
ওকঠা লতামরা, বাদ্বে েবাইকে পাদ্বঠকয় দ্বদ্দ্বে। 
  
. 
  
লপাোর এেকোরারকে দ্বঘকর চক্কর ো লদ্ওয়ার লপিকে রুদ্ববকের লব  েয়দ্বট োরে 
আকি। প্রথমত, দ্রুত উচ্চতা হারাদ্বেে দ্ববমাে, আর দ্বিতীয়ত, তার দ্বেকজর পাইেট োে 
অতযন্ত স্বল্প। দ্বেদ্বমক  বরকির রাকজয লেে ক্রা  েকর েব ল   েকর লদ্ওয়াটা লেবে 
েমকয়র বযাপার। 
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জাহাকজর আকো লযে আ ার আকো জ্বােকো মকে। এখে অন্তত এেটা উদ্ধারোরী দ্ে 
পাওয়ার েম্ভাবো লদ্খা দ্বদ্কয়কি। 
  
অেস্মাৎ লদ্খা লগে োকো োগর েয়, ওকদ্র দ্বেকচ জমাট বাাঁধা দ্বেকরট বরি। তারার 
আকোয় োি লথকে েীেকচ চেচকে লদ্খে আদ্বদ্গন্ত বরকির রাজয। েংঘ ব, স্প্ ব বা 
পতে, যাই বো লহাে, আর মাি েকয়ে দ্বমদ্বেকটর বযাপার। এই েময় হঠাৎ রুদ্ববকের 
মকে প়িে ইয়াবারাকে েযাদ্বেং আকো জ্বাোর েথা বো দ্রোর। 
  
 আকো জ্বকে ওঠার োকথ োকথ হতচদ্বেত এেটা লমরু ভােুেকে লদ্খকত লপে ওরা। 
এে পেকে লেকের লপিকে অদৃ্ য হকয় লগে লেটা। দ্বযশুর মাকয়র দ্বদ্দ্ববয, দ্বব়িদ্বব়ি েকর 
উঠে ইয়াবারা, িাে দ্বদ্কে পাহা়ি লদ্খকত পাদ্বে আদ্বম। োগর লপদ্বরকয় জদ্বমর ওপর চকে 
একেদ্বি আমরা। 
  
অবক ক  ভাকগযর দ্াাঁদ্ব়িপািা রুদ্ববে আর আকরাহীকদ্র দ্বদ্কে েুাঁকে পক়িকি। পাহা়ি 
এেটা েয়, এে োদ্বরকত পা াপাদ্ব  অকেেগুকো, দ্বগ্রেেযাকের উপেূে বরাবর দু্দ্বদ্কে 
এেক া মাইে পযবন্ত ওগুকোর দ্ববিৃদ্বত। তকব লেদ্বদ্কে লেকের োে লঘারাকত বযথব হকো 
রুদ্ববে, দ্বেকজর অজাকন্ত আরকিেেযাপে দ্বিরি-এর মােখাকে োদ্বমকয় আেকি দ্বেকজকদ্র। 
লোয়ার দ্য েযাদ্বেং দ্বগয়ার! দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। 
  
দ্বেুঃ কে দ্বেকদ্ব  পােে েরে ইয়াবারা। োধারে ইমাকজবদ্বে েযাদ্বেংকয়র েময় এই পদ্ধদ্বত 
েববো  লিকে আেকত পাকর, তকব অেতাব ত হকেও েদ্বঠে দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকয়কি রুদ্ববে। 
বরকি েযাে েরার েময় দ্ে এেজে পাইেটও এই দ্বেদ্ধান্ত দ্বেত। েযাদ্বেং দ্বগয়ার 
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োমাকোর িকে দ্রুত দ্বেকচ োমকি লেে। রুদ্ববে বা ইয়াবারা, োরও দ্বেিু েরার লেই 
আর। দু্’জকের লেউই জাকে ো লয দ্বেকচর বরি মাি এে দ্বমটার পুরু, এেটা লবাদ্বয়ং 
োতক া দ্বব-র ভার েহয েরার জেয যকথি েয়। 
  
ইেস্ট্রুকমন্ট পযাকেকের প্রায় েব আকো োে েকঙ্কত দ্বদ্কে। ওকদ্র মকে হকো োকো 
এেটা পদ্বা দ্বিাঁক়ি োদ্া পাতাকে প্রকব  েরে লেে। েকরাে েোম ধকর টােে। 
লবাদ্বয়ংকয়র গদ্বত েকম লগে, লেই োকথ ল  বাকরর মকতা উাঁচু হকো োেটা-আবার 
আোক র উঠকত চাওয়ার দু্ববে প্রকচিা। 
  
আতকঙ্ক আ়িি হকয় বকে আকি ইয়াবারা। তার মাথা দ্বঠেমত োজ েরকি ো। থ্রটে 
লটকে োকি আোর েথা মকে থােে ো, মকে থােে ো িুকয়ে োোই বন্ধ েরা 
দ্রোর, অি েরা দ্রোর ইকেেদ্বিে েুইচগুকো। 
  
তারপর েংঘ ব ঘটে। 
  
লচাখ বুকজ হাত দ্বদ্কয় দ্বেকজকদ্র মুখ ঢােে ওরা। চাো বরি স্প্ ব েরে, দ্বপিকে লগে, 
গভীর লজা়িা দ্াগ ততদ্বর হকো বরকির গাকয়। লপাটব োইকির ইেকবািব ইদ্বেে 
দু্মক়িমুচক়ি মাউদ্বন্ট লথকে দ্বিাঁক়ি লবদ্বরকয় লগে, দ্বিটকে পক়ি দ্বিগবাদ্বজ লখে বরকির 
ওপর। স্টারকবাকিবর দু্কটা ইদ্বেেই লগাঁকথ লগে বরকির লভতর, লমাচ়ি লখকয় দ্ববদ্বেন্ন 
হকো িাোটা। পরমুহূকতব েমি পাওয়ার োোই বন্ধ হকয় লগে, লেকম এে লঘার 
অন্ধোর। 
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বরি ঢাো খাদ্ব়ির ওপর দ্বদ্কয় ধূমকেতুর মকতা িুকট চকেকি লেেটা, লপিকে িদ্ব়িকয় 
যাকে উত্তি ধাতব টুেকরা। পযাে আইে পরস্প্করর োকথ েংঘক বর েময় এেটা লপ্র ার 
দ্বরজ ততদ্বর হকয়দ্বিে, লেটাকে ধুকোর মকতা উদ্ব়িকয় দ্বদ্ে লবাদ্বয়ং। োকের দ্বগয়ার চযাপ্টা 
হকয় ঢুকে লগে োমকের লপকটর লভতর, দ্বিাঁক়ি লিেে লহে লহাে-এর আবরে। দ্বেচু হকো 
লবা, বরি খুাঁ়িকত খুাঁ়িকত একগাে, প্রদ্বত মুহূকতব লভতর দ্বদ্কে তুবক়ি লমাটা অযােুদ্বমদ্বেয়াম 
দ্ব ট েেদ্বপকট ঢুকে যাকে। অবক ক  দ্বেজস্ব গদ্বতকবগ হাদ্বরকয় দ্ববেোঙ্গ লবাদ্বয়ং দ্বস্থর 
হকো। বরি ঢাো তীর মাি দ্বি  দ্বমটার দূ্কর, ওখাকে ব়ি আোকরর পাথকরর িূপ। 
  
েকয়ে মুহূতব মৃতুযপুরীর দ্বেিব্ধতা অটুট থােে। তারপর বরি িাটার লজারাে  কের 
োকথ ল াো লগে ধাতব লগাোদ্বে। ধীকর ধীকর বরকির আবরে লভকে খদ্ব়ির পাদ্বেকত 
লেকম যায় লবাদ্বয়ংটা। 
  
. 
  
০৮. 
  
খাদ্ব়ির দ্বদ্কে লেেটার উক়ি যাওয়ার  ে আদ্বেবওেদ্বজস্টরাও শুেকত লপে। আশ্রয় লথকে 
িুকট লবদ্বরকয় একে লেেটার েযাদ্বেং োইট লদ্খকত লপে তারা। আকোদ্বেত লেদ্ববকের 
জাোোগুকো ধরা প়িে তাকদ্র লচাকখ। তার পরই োকে এে পতকের  ে, লেই োকথ 
পাকয়র তোয় অদ্ববদ্বেন্ন বরকির লমকে লোঁকপ উঠে। খাদ্বেে পর আবার েব দ্বেিব্ধ হকয় 
লগে। চারদ্বদ্কে গাঢ় হকয় োমে অন্ধোর। বাতাকের লগাোদ্বে িা়িা দ্বেিু ল াো লগে ো। 
  
গুি েিব! অবক ক  দ্বেিব্ধতা ভােকেে, ি. লগ্রােেুইস্ট, খাদ্ব়িকত দ্ববধ্বি হকয়কি ওটা। 
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ভয়াবহ! দ্বেদ্বের গোয় অদ্ববশ্বাে আর দ্ববস্ময়। এেজেও বাাঁচকব ো! 
  
লবাধহয় পাদ্বেকত িুকব লগকি, লেজেযই লোকো আগুে লদ্খা লগে ো, মন্তবয েরে 
গ্রাহাম। 
  
হদ্বেে দ্বজকেে েরে, েী ধরকের লেে, লেউ লদ্কখি? 
  
মাথা ো়িে গ্রাহাম। লচাকখর পেকে লবদ্বরকয় লগে। তকব লব  ব়িে়ি। েম্ভবত এোদ্বধে 
ইদ্বেে। বরি জদ্বরকপর জেয একে থােকত পাকর। 
  
দূ্রত্ব আন্দাজ েকর লদ্দ্বখ, আহ্বাে জাোকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। 
  
স্নাে লচহারা দ্বেকয় আ়িি ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বেদ্বে। েথা বকে েময় েি েরদ্বি। 
আমরা। ওকদ্র োহাকযয দ্রোর। 
  
দ্বঠে, োয় দ্বদ্কেে ি. লগ্রােেুইস্ট। একো, আকগ ঠাণ্ডা লথকে বাাঁদ্বচ। 
  
আশ্রকয় দ্বিকর একে প্রস্তুদ্বত দ্বেকত শুরু েরে ওরা, লেই োকথ েযােটাও ততদ্বর েরে। 
দ্বেদ্বে বেে, েম্বে োগকব, অদ্বতদ্বরক্ত েবগুকো গরম োপ়ি োকথ োও। আদ্বম লমদ্বিকেে 
োোই দ্বেদ্বে। 
  
 মাইে গ্রাহাম, ি. লগ্রােেুইস্ট দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেে, লরদ্বিওকত লিেবগব লস্ট েকে জাোও। 
দ্বথউে-এর এয়ারকিােব লরেদ্বেউ ইউদ্বেটকে খবর পাঠাকব ওরা। 
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বরি খুাঁক়ি আকরাহীকদ্র লবর েরকত হকত পাকর, োকথ দ্বেিু টুেে থাো দ্রোর, প্রিাব 
দ্বদ্ে হদ্বেে। 
  
দ্বেকজর পারো আর গ্লাভে লচে েকর দ্বেকয় মাথা োাঁোকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। আর দ্বে 
দ্রোর হকত পাকর লভকব লদ্কখা। এোটা লোকমাবাইকের োকথ লেি লবাঁকধ দ্বেদ্বে আদ্বম। 
  
ঘুম ভাোর পর পাাঁচ দ্বমদ্বেটও লপকরায়দ্বে, দ্ববকবকের আহ্বাে ো়িা দ্বদ্কয় গভীর অন্ধোর 
রাকত দ্বহম বরকির রাকজয লবদ্বরকয় প়িে দ্েটা। এেটা ল কির লভতর রকয়কি 
লস্নাকমাবাইেগুকো, ল কির লভতর তাপমািা বাইকরর লচকয় দ্বব  দ্বিদ্বগ্র লবদ্ব  রাখা হকয়কি 
দ্বহটার লজ্বকে, তার পরও প্রথম লস্নাকমাবাইেটা পাাঁচবাকরর লচিায় স্টাটব দ্বেে, দ্বিতীয়টা 
দ্বেে বদ্বি  বাকরর মাথায়। ইকতামকধয দ্বজদ্বেেপি দ্বেকয় আশ্রয় লথকে লবদ্বরকয় একেকি 
অেযােযরা। ি. লগ্রােেুইে িা়িা েবার পরকে পা পযবন্ত েম্বা জােেুযট। েবাইকে এেটা 
েকর লহদ্বভ-দ্বিউদ্বট ফ্লযা  োইট দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। রওো হকয় লগে দ্েটা। দ্বেদ্বের লোমর 
ধকর লস্নাকমাবাইকে তুকে দ্বেকেে ভদ্রকোে। দ্বিতীয়টায় উঠে মাইে গ্রাহাম আর লজাকেি 
হেদ্বেে। 
  
খাদ্ব়ির ওপর বরকির আবরে এবক়িাকখবক়িা, োাঁদ্বে লখকত লখকত একগাে লস্নাকমাবাইে, 
প্রদ্বত মুহূকতব দ্ববপকদ্র ভকয় আ়িি হকয় থােে আকরাহীরা। বরকির পাতো আবরে লভকে 
লযকত পাকর। লপ্র ার দ্বরজগুকো আকগ লথকে লচো েদ্বঠে, ঢাে লবকয় ওঠার পর লটর 
পাওয়া যায়। ি. লগ্রােেুইকস্টর দ্বব ােবপু এে হাকত লব়ি দ্বদ্কয় আাঁেক়ি ধকরকি দ্বেদ্বে 
 াপব, লচাখ বন্ধ, মুখ গুাঁকজ দ্বদ্কয়কি দ্েকেতার োাঁকধ। মাকেমকধয মুখ তুকে গদ্বত েমাবার 
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জেয দ্বচৎোর েরকি লে, দ্বেন্তু তার েথায় োে ো দ্বদ্কয় িুেদ্বেকি লোকমাবাইে 
চাোকেে ি. লগ্রােেুইস্ট। ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় এেবার লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বেদ্বে। দ্বপিু দ্বপিু 
আেকি ওরা। 
  
দ্বিতীয় লস্নাকমাবাইে লেি টােকি ো, োকজই প্রথমটাকে পা  োদ্বটকয় লগে অোয়াকে, 
লদ্খকত লদ্খকত বরকির রাকজয হাদ্বরকয় লগে মাইে আর হেদ্বেে। 
  
লব  খাদ্বেে পর লস্নাকমাবাইকের আকোর ল   প্রাকন্ত ব়িে়ি এেটা ধাতব আেৃদ্বত 
মাথাচা়িা দ্বদ্কে লদ্কখ লপদ্ব কত টাে প়িে ি. লগ্রােেুইকস্টর। হঠাৎ েকর হযােদ্বগ্রপটা বাাঁ 
দ্বদ্কে ঘুদ্বরকয় আটকে দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। োমকের দ্বস্ক-গুকোর দ্বেোরা বরকির লভতর লগাঁকথ 
লগে, লেকের এেটা দ্ববদ্বেন্ন িাো এে দ্বমটার দূ্কর থােকত আকরে দ্বদ্কে ঘুকর লগে 
লস্নাকমাবাইে। বাহেটাকে দ্বেকধ েরার প্রাোন্ত লচিা েরকেে দ্বতদ্বে। দ্বেন্তু এেবার োত 
হকত শুরু েরায় লেিটাকে আর দ্বেকধ েরা লগে ো, দ্বজদ্বেেপি দ্বেকয় উকল্ট প়িে লেটা, 
হযাাঁচো টাে লখকয় আরও োত হকয় লগে লেকমাবাইকেও। তারপর েী ঘটে দু্’জকের 
লেউই বেকত পারকব ো। োমাকের লগাোর মকতা দ্বিটকে প়িকেে ি. লগ্রােেুইস্ট, তার 
আতবোদ্ শুেকত লপে দ্বেদ্বে। অন্ধোর  ূকেয লেও দ্বিটকে পক়িকি, দ্বেন্তু লোথায় লোকো 
ধারো লেই। লেিটা লধকয় এে তার দ্বদ্কে, েকয়ে ইদ্বঞ্চর জেয ধাক্কা দ্বদ্ে ো। েকয়ে 
দ্বমটার দূ্কর দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে লেটা। লস্নাকমাবাইে ওল্টাকত দ্বগকয়ও ওল্টায়দ্বে, িুকট একে 
দ্বেদ্বের পাক  থামে লেটা, এখেও োত হকয় রকয়কি। তারপর লেটা প়িে। েরােদ্বর 
দ্বেদ্বের এেটা পাকয়র ওপর। বযথায় গুদ্বেকয় উঠে লে। 
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লপিকের দু্ঘবটো েেকেব োকথ োকথ দ্বেিু লটর পায়দ্বে মাইে আর হেদ্বেে। লপিকে 
ওকদ্রকে েতদূ্র লিকে একেকি জাোর লেৌতূহে দ্বেকয় ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় লপিে দ্বদ্কে 
তাোে মাইে। বহু লপিকে ওকদ্র আকো দ্বেকচর দ্বদ্কে মুখ েকর দ্বস্থর হকয় রকয়কি লদ্কখ 
তািব বকে লগে লে। হেদ্বেকের োাঁকধ হাত দ্বদ্কয় দ্বচৎোর েকর বেে ওরা লবাধহয় 
দ্ববপকদ্ পক়িকি! 
  
েযােটা দ্বিে, লেকের চাোর দ্াগ ধকর অেুস্থকে লপৌঁিকব ওরা। লেই দ্াগ লখাাঁজার োকজ 
বযি দ্বিে হেদ্বেে। তাই োদ্বে! বকেই দ্ববরাট এেটা বৃত্ত রচো েকর লোকমাবাইে 
লঘারাকত শুরু েরে লে। এেদৃ্কি অকেেেে তাদ্বেকয় থাোর িকে লচাখ বযথা েরকি, 
তার, িকে ভাকো েকর লদ্খকত পায়দ্বে োমকেটা। লেকের চাোর লরকখ যাওয়া গভীর 
গতবটা যখে লদ্খকত লপে তখে অকেে লদ্দ্বর হকয় লগকি। দু্দ্বমটার িাাঁোটার দ্বেোরা 
লথকে  ূকেয উকঠ লগে ওকদ্র বাহে। দু্’জে আকরাহীর ভার থাোয় বাহকের োেটা েুকয় 
প়িে দ্বেকচর দ্বদ্কে, েংঘ ব ঘটে গকতবর অপর প্রাকন্তর লদ্য়াকের োকথ,  ে শুকে মকে 
হকো দ্বপিকের গুদ্বে লিাাঁ়িা হকয়কি। ভাগয ভাকো বেকত হকব, গকতবর দ্বেোরা টপকে 
বরকির ওপর আিা়ি লখকয় দ্বস্থর হকয় লগে দু্’জকেই, লযে অযকত্ন লিকে রাখা োপক়ির 
ততদ্বর এেকজা়িা পুতুে। 
  
 দ্বি  লেকেে পর অ ীদ্বতপর বৃকদ্ধর মকতা েক়ি উঠে হদ্বেে। হাাঁটু আর েেুইকয়র ওপর 
ভর দ্বদ্কয় উাঁচু হকো লে। তারপর বেে, দ্বেন্তু আেন্ন ভাবটা োটে ো। এখেও বুেকত 
পারকি ো এখাকে েীভাকব এে লে। দ্বহে দ্বহে  ে শুকে ঘা়ি লিরাে। 
  
দ্বপঠ বাাঁো েকর বকে রকয়কি মাইে, দু্হাকত লপট লচকপ ধকর লগাোকে। 
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প্রথম দ্িাোটা খুকে োকে আেুে বুোকো হেদ্বেে। ো, ভাকেদ্বে। তকব িুকটা দ্বদ্কয় রক্ত 
লবকরাকে, িকে মুখ দ্বদ্কয় বাতাে টােকত হকে ওকে। অেয লোকো হা়িও ভাকেদ্বে, 
োরে লমাটা গরম োপক়ি লমা়িা দ্বিে  রীরটা। হামাগুদ্ব়ি দ্বদ্কয় উইেদ্বিকল্ডর োকি চকে 
এে লে। েী ঘকটকি? প্রশ্ন েকরই বুেে লবাোদ্বম হকয় লগে। 
  
লেকের চাো বরকির গাকয় এেটা গতব লরকখ লগকি… 
  
দ্বেদ্বে আর ি. লগ্লােেুইস্ট…? 
  
দু্ক া দ্বমটার লপিকে রকয়কি ওরা, বেে মাইে। গতবটাকে ঘুকর লযকত হকব আমাকদ্র, 
ওকদ্র লবাধহয় োহাযয দ্রোর। 
  
বযথায় লগাোকত লগাোকত লোকোরেকম দ্াাঁ়িাে হেদ্বেে। এে পা এে পা েকর গকতবর 
দ্বেোরায় একে থামে লে। অদু্ভত োণ্ড, লোকমাবাইকের লহিেযাে এখেও জ্বেকি। 
েযাকের ম্লাে আকোয় গকতবর লভতর তোটা লদ্খকত পাওয়া লগে। খাাঁদ্ব়ির পাদ্বেকত 
অেংখয বুিুদ্, োি দ্বদ্কয় উকঠ আেকি বরকির লমকে িাদ্ব়িকয় িিুট ওপকর। তার পাক  
একে দ্াাঁ়িাে মাইে। এেকযাকগ পরস্প্করর দ্বদ্কে তাোে ওরা। 
  
মােবতার লেবে! েকের োকথ বেে হেদ্বেে। মােুক র প্রাে বাাঁচাকত বযােুে। যার যা 
োজ তাই তার েরা উদ্বচত, বুেকে! আমরা আদ্বেবওেদ্বজ বুদ্বে, তাই দ্বেকয় থাো উদ্বচত 
দ্বিে! 
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চুপ! হঠাৎ তাগাদ্া দ্বদ্ে মাইে। শুেকত পাে? এেটা লহদ্বেেপ্টার! দ্বিয়কিবর দ্বদ্ে লথকে 
এদ্বদ্কেই আেকি। 
  
এেটা লঘার আর বািবতার মােখাকে ভােকি দ্বেদ্বে। 
  
লে বুেকত পারকি ো, েহজ-েরেভাকব দ্বচন্তা েরা ক্রম  েদ্বঠে হকয় উঠকি লেে। মাথা 
তুকে ি. লগ্রােেুইকস্টর লখাাঁজ েরে লে। েকয়ে দ্বমটার দূ্কর অে়ি পক়ি রকয়কিে দ্বতদ্বে। 
দ্বচৎোর েকর িােে দ্বেদ্বে, দ্বেন্তু দ্বতদ্বে ে়িকেে ো, লযে মারা লগকিে। হাে লিক়ি দ্বদ্কয় 
িুাঁদ্বপকয় উঠে লে, এেটা পা েমি অেুভূদ্বত হাদ্বরকয় লিোর োকথ োকথ তার ইকে হকো 
ঘুদ্বমকয় পক়ি। 
  
দ্বেদ্বে জাকে, মাইে আর হেদ্বেে লযকোকো মুহূকতব দ্বিকর আেকব। দ্বেন্তু েময় ধীরগদ্বতকত 
বকয় চেে। োরও লদ্খা লেই। ঠাণ্ডায় োাঁপকি লে। ভী ে ভয় োগকি। তারপর তিা 
মকত এে। এই েময়  েটা শুেকত লপে লে। হঠাৎ েকর লচাখ ধাাঁধাকো উজ্জ্বে আকোয় 
আকোদ্বেত হকয় উঠে োকো আো । েুরেুকর তু ার উ়িে তার চারপাক । যাদ্বন্ত্রে 
 েটা লথকম লগে এেেময়। আকো লঘরা অস্প্ি এেটা মূদ্বতব এদ্বগকয় এে তার দ্বদ্কে। 
  
মূদ্বতবটা ধীকর ধীকর ভারী পারোয় লমা়িা এেটা মােুক র আেৃদ্বত দ্বেে। মােু টা প্রথকম 
তাকে দ্বঘকর ঘুরে এেবার, লযে পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা লবাোর লচিা েরে। তারপর এেটাকে তার 
পাকয়র ওপর লথকে তুকে লিেে লস্নাকমাবাইেটা। আবার তার চারদ্বদ্কে ঘুরে মােু টা, 
এবার তার মুকখ আকো প়িায় লচহারাটা পদ্বরষ্কার লদ্খকত লপে দ্বেদ্বে। এই দ্ববপকদ্ও 
বুকের লভতরটা দ্ব রদ্ব র েকর উঠে তার, এমে েেেকে েবুজ লচাখ জীবকে লদ্কখদ্বে 
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লে। োদ্বঠেয, লোমেতা, আন্তদ্বরে উকিগ েব লযে লখাো বইকয়র মকতা প়িা লগে 
মুখটায়। লে এেটা লমকয় লদ্কখ আগন্তুকের লচাখ এেটু েরু হকো। দ্বেদ্বে ভাবে, এই 
লোে এে লোকেকে? 
  
 েী বেকব লভকব ো লপকয় শুধু বেে লে, লতামাকে লদ্কখ েী লয খুদ্ব  োগকি আমার! 
  
আমার োম িােব দ্বপট, হাদ্বেখুদ্ব  েি লথকে জবাব এে। খুব যদ্বদ্ বযিতা ো থাকে, োে 
রাকত আমার োকথ দ্বিোর লখকত আপদ্বত্ত আকি? 
  
. 
  
০৯. 
  
দ্বপকটর মুকখর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে দ্বেদ্বে, েকন্দহ হকো শুেকত ভুে েকরকি। লোথাও 
যাবার অবস্থা আমার লবাধ হয় লেই। 
  
 পারোর হুি মাথার লপিকে েদ্বরকয় দ্বদ্কয় দ্বেদ্বের পাক  হাাঁটু লগক়ি বেে দ্বপট, তার 
লগা়িাদ্বেকত হাত দ্বদ্কয় দ্বটকপ দ্বটকপ লদ্খে। হা়ি ভাকেদ্বে, লোথাও িুকেও লেই, েহাকেয 
বেে ও। বযথা? 
  
ঠাণ্ডায় অব  হকয় লগদ্বি, বযথা োগকেও লটর পাব ো। 
  
লেি লথকে দ্বিটকে প়িা এেটা েম্বে তুকে দ্বেকয় দ্বেদ্বেকে ঢােে দ্বপট। তুদ্বম লেকের 
পযাকেোর েও। এখাকে একে েীভাকব? 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

98 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
দ্বেকজকদ্র পদ্বরচয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বে, লেকের  ে ল াোর পর লথকে যা যা ঘকটকি েব বেে। 
েবক ক  এেটা হাত তুকে উকল্ট প়িা লেিটা লদ্খে দ্বপটকে 
  
লহদ্বেেপ্টাকরর আকোয় দু্ঘবটোর িদ্ববটা চট েকর লদ্কখ দ্বেে দ্বপট। এই প্রথম েজকর 
প়িে, দ্  দ্বমটার দূ্কর আকরেজে পক়ি রকয়কি। লেকের দ্ববদ্বেন্ন িাোটাও লদ্খকত 
লপে। এে দ্বমদ্বেট। 
  
লহাঁকট একে ি. লগ্রােেুইকস্টর পাক  হাাঁটু লগক়ি বেে দ্বপট। দ্বব ােকদ্হী আদ্বেবওেদ্বজস্ট 
দ্বেয়দ্বমত দ্বেুঃশ্বাে লিেকিে। বযি হাকত তাকে পরীো েরে ও। তীক্ষ্ণ লচাকখ ওকে েে 
েরকি দ্বেদ্বে, দ্বজকেে েরে, উদ্বে দ্বে মারা লগকিে? 
  
আকর ো! মাথায় লচাট লপকয়কিে, তা-ও োমােয। 
  
উইেদ্বিকল্ডর দ্বপিু দ্বপিু লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত এে হদ্বেে, দ্বঠে লযে এেকজা়িা তু ারদ্ােব। 
দ্বেুঃশ্বাে বরি হকয় যাওয়ায় দু্’জকের লিে মাস্কই োপো হকয় লগকি। দ্বেকজর মাস্কটা 
তুেে হেদ্বেে, রক্তাক্ত মুখ দ্বেকয় তাোে দ্বপকটর দ্বদ্কে, আ়িিভদ্বঙ্গকত হােে লে। 
স্বাগতম, আগন্তুে। একক্কবাকর যথােমকয় লপৌঁকিকিে। 
  
আপোরা…? 
  
ওকদ্র েথাই বেদ্বিোম, দ্বেদ্বে জাোে। আমরা এেই দ্কে। ওরা োমকে দ্বিে, তাই 
আমরা লয দু্ঘবটোর দ্ব োর হকয়দ্বি ওরা জাকে ো… 
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 লতামরাও জাকো ো লয আমরাও এেই দু্ভবাকগযর দ্ব োর, লহকে উকঠ বেে মাইে। 
  
আপোরা লেেটা লদ্কখকিে? হেদ্বেেকে দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
োমকত লদ্কখদ্বি, তকব োকি যাবার েুকযাগ হয়দ্বে। ি. লগ্রােেুইকস্টর দ্বদ্কে একগাে 
হদ্বেে, তার দ্বপিু দ্বেে মাইে। েী রেম লচাট লপকয়কিে উদ্বে? দ্বেদ্বরয়াে? দ্বেদ্বের দ্বদ্কে 
তাোে লে। তুদ্বম? 
  
জবাব দ্বদ্ে দ্বপট, এে-লর েরার পর দ্বেদ্বশ্চতভাকব জাো যাকব। 
  
 ওকদ্র োহাযয দ্রোর। আ া েদ্বর… 
  
লহদ্বেেপ্টাকর লমদ্বিকেে দ্ে আকি, দ্বেন্তু… 
  
দ্বপটকে থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় প্রায় ধমকের েুকর দ্বচৎোর েকর হেদ্বেে বেে, তাহকে িাই 
আপদ্বে অকপো েরকিে েী মকে েকর? িােুে ওকদ্র! দ্বপটকে পা  োদ্বটকয় দ্বেকজই 
লহদ্বেেপ্টাকরর দ্বদ্কে একগাে লে, দ্বেন্তু লোহার মকতা  ক্ত এেটা মুকঠা তার েদ্বি লচকপ 
ধরে। 
  
আপোর বনু্ধকদ্র অকপো েরকত হকব, দৃ্ঢ়েকে বেে দ্বপট। লেেটা খাদ্ব়িকত িুকব লগকি 
বকে েকন্দহ েরদ্বি আমরা। লেউ যদ্বদ্ লবাঁকচ থাকে, েবার আকগ তার দ্বচদ্বেৎো দ্রোর। 
আপোকদ্র েযাে এখাে লথকে েত দূ্কর? 
  
দ্দ্বেে দ্বদ্কে এে দ্বেকোদ্বমটার, অদ্বভকযাকগর েুকর জবাব দ্বদ্ে হদ্বেে। 
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লস্নাকমাবাইে এখেও চাোকো যাকব। েঙ্গীকে োকথ দ্বেকয় লেিটা উদ্ধার েরুে। 
আহতকদ্র দ্বেকয় দ্বিকর যাে েযাকে। োবধাকে যাকবে, োরে ওকদ্র  রীকরর লভতর 
লোথাও লচাট লেকগ থােকত পাকর। দ্বেশ্চয়ই লরদ্বিও আকি? 
  
গম্ভীর হেদ্বেে মাথা োাঁোে। 
  
 থারদ্বট-টু দ্বফ্রকোকয়দ্বেকত োে লরকখ ততদ্বর থােকবে, বেে দ্বপট। লেেটা যদ্বদ্ পযাকেোর 
ভরা েমাদ্ব বয়াে লজটোইোর হয়, েরে োি েরার দ্াদ্বয়ত্ব চাপকব আমাকদ্র ঘাক়ি। 
  
আমরা ততদ্বর থােব, দ্বপটকে আশ্বাে দ্বদ্ে মাইে। 
  
লহাঁকট দ্বেদ্বের োকি চকে এে দ্বপট। লমকয়টার এেটা হাত ধকর মৃদু্ চাপ দ্বদ্ে ও, বেে, 
লদ্কখা, দ্বিোকরর েথা আবার ভুকে লযকয়া ো! পারো হুি মাথায় পক়ি েট েকর ঘুরে 
ও, দ্ীঘব পদ্কেকপ দ্বিকর চেে লহদ্বেেপ্টাকরর দ্বদ্কে। 
  
. 
  
োে লিরার পর ভাো পাকয়র বযথায় অদ্বস্থর হকয় উঠে রুদ্ববে।  ীতে বরকির প্রচণ্ড 
এেটা চাপ অেুভব েরে লে, তাকে লপিে দ্বদ্কে লঠেকি। লচাখ লমকে চারদ্বদ্কে 
অন্ধোর লদ্খে লে, তকব অন্ধোরটা ধীকর ধীকর েকয় এে। ভাো উইেদ্ব ল্ড দ্বদ্কয় তু ার 
আর বরকির ধে ঢুেকি লভতকর, ধীকর ধীকর তার দ্বেকচ চাপ পক়ি যাকে লে। এেটা পা 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

101 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লভকেকি, তু াকরর দ্বেকচ দ্বেকের োকথ লযে আটকে আকি লেটা। তার মকে 1 হকো, পা-
টা পাদ্বেকত িুকব আকি। পাদ্বে েয়, ভাবে লে, তার দ্বেকজর রক্ত। 
  
 আেকে পাদ্বে। বরকির আবরে লভদ্ েকর খদ্ব়ির পাদ্বেকত দ্বতে দ্বমটার িুকব লগকি 
লেেটা, লেদ্ববকের লমকেকত থই থই েরকি পাদ্বে, অকেেগুকো দ্বেটও িুকব লগকি। 
  
 ইয়াবারার েথা মকে প়িে দ্বচি সু্টয়াকিবর। অন্ধোকরর লভতর িাে দ্বদ্কে ঘা়ি লিরাে 
লে। লেকের লবা, স্টারকবািবা োইকি, লভকেচুকর লভতর দ্বদ্কে লদ্কব লগকি প্রায় 
ইদ্বেদ্বেয়াকরর পযাকেে পযবন্ত। দ্ববধ্বি লটদ্বেকস্কাপ আর তু াকরর লভতর লথকে ইয়াবারার 
শুধু এেটা লমাচ়িাকো হাত লবদ্বরকয় থােকত লদ্খে লে। 
  
 অেুস্থ লবাধ েরায় লচাখ দ্বিদ্বরকয় দ্বেে। দ্ববপকদ্র েময় তার পাক  দ্বিে লোেটা, তার 
মৃতুয ব়ি এেটা আঘাত হকয় বাজে বুকে। উপেদ্বব্ধ েরে, লেউ যদ্বদ্ উদ্ধার ো েকর, 
ঠাণ্ডায় জকম লেও মারা যাকব খাদ্বেে পর। 
  
িুাঁদ্বপকয় োাঁদ্কত শুরু েরে রুদ্ববে। 
  
লতাব়িাকো লেেটার মাথার ওপর চকে এে ওকদ্র লহদ্বেেপ্টার। এেটা িাো লেই, 
অপরটা লমাচ়ি লখকয় দ্বিউদ্বজোকজর োকথ লোঁকট আকি। লেকজর দ্বদ্েটাও এমেভাকব 
তুবক়িকি লয লচো যায় ো। অবদ্ব ি অং টাকে লদ্কখ মকে হকো োদ্া চাদ্করর ওপর 
দ্বস্থর হকয় আকি লপটকমাটা এেটা িারকপাো। দ্বিউদ্বজোজ বরি লভকে পাদ্বেকত িুকব 
রকয়কি, বেে দ্বপট। আদ্বম বেব, এে-তৃতীয়াং । 
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 আগুে ধকরদ্বে, দ্বপকটর পা  লথকে বেে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। লেকের ওপর প়িা, 
লহদ্বেেপ্টাকরর উজ্জ্বে আকোর প্রদ্বতিেকে লচাখ ধাদ্বধকয় লগে তার। লেহাতই ভাগয। গা 
লেমে চেচে েরকি লদ্খি? যকত্নর িাপ। আদ্বম বেব, ওটা এেটা লবাদ্বয়ং োতক া দ্বব। 
প্রাকের লোকো েেে, দ্বপট? 
  
লদ্খদ্বি ো, বেে দ্বপট। ভাকো লঠেকি ো, অযাে। 
  
আইকিেদ্বটদ্বিকে ে মাদ্বেবং? 
  
লখাকের গকয় দ্বতেকট দ্বিকতর মকতা লমাটা লরখা; হােো েীে আর েীেকচ লবগুদ্বের 
মােখাকে উজ্জ্বে লোোদ্বে। 
  
পদ্বরদ্বচত এয়ার োইকের োকথ রংগুকো লমকে ো। 
  
আরও দ্বেকচ লেকম চক্কর দ্াও, বেে দ্বপট। তুদ্বম েযাদ্বেকের জেয জায়গা লখাাঁকজা, আদ্বম 
লেখাগুকো প়িার লচিা েদ্বর। 
  
দু্বার চক্কর দ্বদ্কতই দ্বপট বেে, লেবুো। লেবুো এয়ার। 
  
জীবকে েখেও শুদ্বেদ্বে, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো, বরকির ওপর দ্বস্থর হকয় আকি দৃ্দ্বি। 
  
 শুধু দ্বভআইদ্বপকদ্র বহে েকর। চাটবার েরকত হয়। 
  
েমাদ্ব বয়াে ফ্লাইকটর পথ লিক়ি এখাকে এটা এে লেে? 
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বোর জেয লেউ লবাঁকচ থােকে এেটু পরই জােকত পারব। লপিকে বো আটজে 
লোকের দ্বদ্কে ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় এেবার তাোে ও লহদ্বেেপ্টাকরর গরম লপকট আরাম েকর 
বকে আকি েবাই। আেবদ্বটে আবহাওয়ার উপকযাগী লেদ্বভ-েু লপা াে েবার পরকে। 
এেজে োকজবে, দ্বতেজে লমদ্বিকেে েহোরী। বাদ্বে চারজে িযাকমজ-েকরাে এেপাটব। 
ওকদ্র পাকয়র োকি পক়ি রকয়কি লমদ্বিকেে োোইকয়র বাে, েম্বে, লিচার আর 
আগুে লেভাকোর উপেরে ও যন্ত্রপাদ্বত। 
  
প্রধাে দ্রজার উকল্টাদ্বদ্কে এেটা দ্বহদ্বটং ইউদ্বেট রকয়কি, লমাটা লেবে-এর োকথ েংযুক্ত, 
লেবকের অপর প্রান্ত মাথার ওপর েুকে থাো উইকঞ্চর োকথ জ়িাকো। ওটার পাক ই 
রকয়কি লঘরা লেদ্ববেেহ এেটা লস্নাকমাবাইে। 
  
 দ্বপকটর দ্বঠে লপিকে বকেকিে িাক্তার জযাে লগইে। েদ্াোপী েদ্াহােযময় ভদ্রকোে মৃদু্ 
লহকে জােকত চাইকেে, দ্বেকজকদ্র লবতে হাোে েরার েময় এে বকে! 
  
িাক্তাকরর হাদ্বেখুদ্ব  মকোভাব েখকোই পাল্টায় ো। 
  
োমার পর বুেকত পারব, বেে দ্বপট। লেকের চারধাকর দ্বেিুই ে়িকি ো। তকব আগুকে 
ধকরদ্বে। েেদ্বপট িুকব আকি। দ্বিউদ্বজোজ লতাব়িাকেও লোথাও িুকটা হয়দ্বে বকে মকে 
হকে। লমইে লেদ্ববকে প্রায় এে দ্বমটার উাঁচু পাদ্বে উকঠকি। 
  
আহত লোে যদ্বদ্ দ্বভকজ দ্বগকয় থাকে, ঈশ্বর তার েহায় লহাে। িাক্তার লগইে গম্ভীর 
হকেে। দ্বফ্রদ্বজং ওয়াটাকর আট দ্বমদ্বেকটর লবদ্ব  বাাঁচার েথা েয়। 
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 ওরা যদ্বদ্ ইমাকজবদ্বে এেদ্বজট খুেকত ো পাকর, লেকের গা লেকট লভতকর ঢুেকত হকব। 
  
লেিকটেযান্ট েেব দ্বেকমাে, িযাকমজ-েকরাে দ্বটকমর লেতা, বেে, োদ্বটং ইেুইপকমন্ট 
লথকে আগুকের িুেদ্বে লবদ্বরকয় িদ্ব়িকয় প়িা লতকে আগুে ধকর লযকত পাকর। ভাকো হয় 
আমরা যদ্বদ্ লমইে লেদ্ববকের দ্রজা দ্বদ্কয় ঢুদ্বে। লিচার লঢাোকোর জেয চও়িা জায়গা 
োগকব িাক্তার লগইকের। 
  
আপোর েথায় যুদ্বক্ত আকি, বেে দ্বপট। তকব লমইে লেদ্ববকের দ্রজা খুেকত অকেে 
েময় োগকব। আমাকদ্র প্রথম োজ লযকোকো এেটা িাাঁে দ্বদ্কয় দ্বহটাকরর লভন্ট পাইপ 
লভতকর লঢাোকো। 
  
লহদ্বেেপ্টার েযাে েরে েমতে বরকির ওপর, লেকের োি লথকে োমােয দূ্কর। োমার 
জেয ততদ্বর হকো েবাই। লরাটর লেকির বাতাকে চারদ্বদ্কে তুকোর মকতা উ়িকি তু ার। 
লোদ্বিং লিার এে েটোয় খুকে োি দ্বদ্কয় দ্বেকচ োমে দ্বপট, লেকমই লেকের দ্বদ্কে 
িুটে। লমদ্বিকেে োোই োমাকোর োকজ েহায়তা েরকেে িাক্তার লগইে। বাদ্বে েবাই 
ধরাধদ্বর েকর লস্নাকমাবাইে আর দ্বহদ্বটং ইউদ্বেট লবর েরকি। 
  
 এে িুকট লেকের দ্বিউদ্বজোজটাকে এেবার চক্কর দ্বদ্কয় এে দ্বপট। প্রদ্বত মুহূকতব েজাগ 
থােকত হকো লোকো িাটকে লযে পা গকে ো যায়। লজট িুকয়কের গকন্ধ ভারী হকয় 
আকি বাতাে। েেদ্বপকটর জাোো িাদ্ব়িকয় উাঁচু হকয় আকি তু াকরর এেটা িূপ, লেটার 
ওপর চ়িে ও। হাত দ্বদ্কয় তু ার েদ্বরকয় েেদ্বপকটর দ্বদ্কে এেটা েু়িঙ্গ ততদ্বর েরার 
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লচিা েরে। এেটু পরই েম্ভব েয় বুেকত লপকর দ্বেকচ লেকম এে আবার। আেগা তু ার 
জমাট লবাঁকধ  ক্ত বরি হকয় লগকি, হাত দ্বদ্কয় ভােকত েকয়ে ঘন্টা োগকব। 
  
 হে হে েকর অবদ্ব ি িাোর দ্বদ্কে একগাে ও। মূে অং টা লমাচ়ি লখকয় োকপাদ্বটবং 
মাউন্ট লথকে দ্ববদ্বেন্ন হকয় লগকি, িগাটা লেকজর দ্বদ্কে তাে েরা। পাদ্বেকত িুকব থাো 
দ্বিউদ্বজেকজর পাক  েম্বা হকয় রকয়কি লগাটা িাো, জাোোগুকোর এে হাত দ্বেকচ। 
আবরেহীে পাদ্বরে ওপর িাোটাকে লেতু দ্বহকেকব বযবহার েরে দ্বপট, এেটা জাোোর 
োমকে হাটুকগক়ি বকে লভতকর উাঁদ্বে দ্বদ্ে। লহদ্বেেপ্টাকরর আকো লেদ্বেোকে প্রদ্বতিদ্বেত 
হকয় লচাখ ধাদ্বধকয় দ্বদ্ে ওর, দু্ই হাত দ্বদ্কয় লচাখ দু্কটাকে আ়িাে েরকত হকো।– 
  
প্রথম দ্বেিুই লদ্খে ো দ্বপট। শুধু অন্ধোর আর দ্বেিব্ধতা। তারপর হঠাৎ, জাোোর 
উকল্টাদ্বদ্কে দ্বেমু্ভতদ্বেমাোর এেটা অবয়ব উদ্য় হকো, দ্বপকটর মুখ লথকে মাি লদ়্ি 
ইদ্বঞ্চ দূ্কর। দ্বেকজর অজাকন্তই দ্বপদ্বিকয় এে ও। 
  
এেটা োরীমুখ, এেটা বন্ধ লচাকখর দ্বেকচ োেকচ োটা দ্াগ, রকক্ত দ্বভকজ লগকি  রীকরর 
এেটা দ্বদ্ে। প্রায় ভূত লদ্খার মকতাই চমকে উঠে দ্বপট। 
  
তারপর মুকখর অেত অং টার ওপর লচাখ প়িে। উাঁচু লচায়াে, েম্বা োকো চুে, ধারাে 
োে, অদ্বেভ বাদ্াদ্বম লচাখ। েুন্দরী লয তাকত লোকো েকন্দহ লেই। 
  
জাোোর োকি োে লঠদ্বেকয় লচাঁদ্বচকয় উঠে ও, ইমাকজবদ্বে হযাাঁচ খুেকত পারকবে? 
  
েুন্দর এেটা ভ্রু োমােয উাঁচু হকো, দ্বেন্তু অেত লচাকখ লোকো ভাব িুটে ো। 
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আমার েথা শুেকত পাকেে? 
  
দ্বঠে লেই মুহূকতব লে. দ্বেকমাকের লোেজে অদ্বেদ্বেয়াদ্বর পাওয়ার ইউদ্বেট চােু েরে, 
চারদ্বদ্কে উজ্জ্বে আকোর বেযা বইকয় দ্বদ্কয় জ্বকে উঠে েকয়েটা ফ্লািোইট। দ্বহটার 
ইউদ্বেকট পাওয়ার েংকযাগ লদ্য়া হকো, বরকির ওপর দ্বদ্কয় লটকে আো হকো লফ্লদ্বেবে 
লহাে। 
  
এদ্বদ্কে, িাোর ওপর, হাত লেক়ি লোেগুোর দৃ্দ্বি আে বে েরে দ্বপট। জাোো ভাোর 
জেয দ্বেিু এেটা আকো। 
  
জাোোর দ্বদ্কে দ্বিরে ও, দ্বেন্তু ভদ্রমদ্বহো ইকতামকধয অদৃ্ য হকয় লগকিে। 
  
দ্বহটাকরর লহাে দ্বেকয় িাোয় উঠে লোেগুকো, লচাকখ-মুকখ গরম বাতাে লপে দ্বপট। 
  
 আমাকদ্র মকে হয় দ্রজা লেকট ঢুেকত হকব, বেে ও। ওকে এেপাক  েকর দ্াাঁ়িাকত 
বকে লোকটর পকেট লথকে বযাটাদ্বরচাদ্বেত এেটা যন্ত্র লবর েরে েেব দ্বেকমাে। েুইচ 
অে েরকতই ল   প্রাকন্ত এেটা চাো ঘুরকত শুরু েরে। আকমদ্বরোে লেদ্বভর লেৌজেয। 
অযােুদ্বমদ্বেয়াম আর লেদ্বেগ্নাে মাখকের মকতা োটকত পাকর। শুধু েথায় েয়, আ়িাই 
দ্বমদ্বেকটর মকধয োজটা েকরও লদ্খে লে। 
  
 লোমর বাাঁো েকর েুাঁেে দ্বপট, েদ্য ভাো জাোোর লভতর হাত গদ্বেকয় দ্বদ্কয় টচব 
জ্বােে। লেকের লভতর ভদ্রমদ্বহোর িায়া পযবন্ত লেই লোথাও। খদ্ব়ির ঠাণ্ডা পাদ্বেকত টকচবর 
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আকো চেচে েরকি। লিাট লিাট োি দ্বদ্কয় োিাোদ্বি খাদ্বে েীটগুকোয় ওঠার লচিা 
েরকি মন্থরগদ্বত লঢউ। দ্বপকটর আর দ্বেকমাে দু্’জে দ্বমকে জাোো দ্বদ্কয় লহােটা লঢাোে, 
তারপর িুটে লেকের োমকের দ্বদ্কে। ইকতামকধয লেদ্বভর লোেজে পাদ্বের দ্বেকচ হাত 
িুদ্ববকয় লমইে এেদ্বজট লভার লভাোর লচিা েকর বযথব হকয়কি। যা ভয় েরা হকয়দ্বিে 
তাই, আটকে লগকি ওটা। বযিতার েকথ দ্রজার গাকয় দ্বড্রে লমদ্ব ে দ্বদ্কয় িুকটা ততদ্বর 
েরা হকো, িুকটায় লঢাোকো হকো লস্টেকেে দ্বস্টকের হুে, প্রদ্বতদ্বট হুে লোকমাবাইকের 
োকথ লেবে দ্বদ্কয় যুক্ত। লস্নাকমাবাইে চােু েকর লখাো হকো দ্রজাটা। 
  
 লেকের লভতর গাঢ় অন্ধোর। লেমে লযে এেটা অশুভ পদ্বরকব । লচহারায় ইতি ত 
ভাব দ্বেকয় লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। িাক্তার লগইে তার দ্েবে দ্বেকয় ওর দ্বঠে 
লপিকেই রকয়কিে। লে, দ্বেকমাকের লোজে পাওয়ার ইউদ্বেকটর লেবে খুেকি লেকের 
লভতর আকোর বযবস্থা েরার জেয। চেুে, লঢাো যাে, বেে ও। 
  
লখাো দ্রজা দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেে দ্বপট। পাদ্বেকত প়িে, িুকব লগে হাাঁটু পযবন্ত। অেুভব 
েরে লযে এে হাজার েুই হঠাৎ েকর দ্ববকধ লগকি পাকয়। বাল্ককহি ঘুকর মােখাকের 
আে ধকর একগাে ও, আকের দু্পাক  পযাকেোর লেদ্ববকের োদ্বর োদ্বর দ্বেট। লভৌদ্বতে 
দ্বেিব্ধতা ওর হৃৎদ্বপকণ্ডর গদ্বত বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে। দ্বঠে ধরকত পারকি ো, দ্বেন্তু অেুভব েরকি, 
ভয়ংের েী লযে এেটা ঘকট লগকি এখাকে। পাদ্বে লঠকে একগাকে, শুধু তারই  ে 
পাকে, আর লোকো আওয়াজ লেই। 
  
তারপর থমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বপট, েবকচকয় বীভৎে ভয়টা দ্বব াক্ত িুকের পাপদ্ব়ির 
মকতা উনু্মক্ত হকত শুরু েরে। 
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দ্বপকটর দু্পাক  ওগুকো লযে েব ভূকতর মুখ, িযাোকে আর োদ্া। লেউ ে়িকি ো, 
োরও লচাকখ পেে লেই, লেউ েথা বেকি ো। যার যার দ্বেকট িযাপ দ্বদ্কয় দ্বেকজকে 
আটকে লরকখকি, দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি োদ্বর োদ্বর ো । 
99 
দ্বহকমে বাতাে 
১০. 
  
দ্বহকমে বাতাকের লচকয় ঠাণ্ডা এেটা দ্ব রদ্ব কর অেুভূদ্বত হকো দ্বপকটর ঘাক়ির লপিকে। 
বাইকরর আকো জােকো দ্বদ্কয় লভতকর ঢুকেকি, লদ্য়ােগুকোয় দ্বেমু্ভতদ্বেমাোর িায়া 
ে়িাচ়িা েরকি। এে এে েকর দ্বেটগুকো দ্বদ্কে তাোে ও, লযে আ া েরকি 
লচাখকচাদ্বখ হকে হঠাৎ লেউ হাত বা়িাকব বা েথা বকে উঠকব। দ্বেন্তু ো, পাতাে 
েমাদ্বধকত রাখা মদ্বমর চুপচাপ বকে থােে েবাই। 
  
 আকরাহীকদ্র এেজকের ওপর েুাঁকে প়িে দ্বপট। তার োেকচ লোোদ্বে চুে মাথায় দ্বঠে 
মােখাকে দু্ভাগ েরা। আকোর দ্বেোরায় এেটা দ্বেকট বকে আকি লে। তার লচহারায় 
বযথা, ভয় বা দ্ববস্মকয়র লোকো দ্বচহ্ন লেই। লচাখ দু্কটা আধকখাো, লযে ধুকম ঢকে প়িার 
আকগর মুহূকতব রকয়কি। লঠাাঁট লজা়িা স্বাভাদ্ববেভাকব লজা়িা োগাকো। লচয়াে োমােয 
এেটু েুকে প়িা। 
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তার অো়ি এেটা হাত ধরে দ্বপট। পােস্ লপে ো। হাটব বন্ধ হকয় লগকি। দ্বেিু বুেি? 
দ্বজকেে েরকেে িাক্তার লগইে, দ্বপটকে পা  োদ্বটকয় আকরে আকরাহীকে পরীো 
েরকির দ্বতদ্বে। 
  
মারা লগকিে ভদ্রকোে, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
ইদ্বেও। 
  
 মৃতুযর োরে? 
  
এেুদ্বে বেকত পারদ্বি ো। আঘাকতর লোকো দ্বচহ্ন লদ্খদ্বি ো। মারা লগকি খুব লবদ্ব েে 
হয়দ্বে। প্রচণ্ড বযথা বা হাত-পা লিাাঁ়িার লোকো েেে লেই। চাম়িার রং লদ্কখ রকক্ত 
োববে িাই-অোইি জকম মারা লগকিে বকেও লতা মকে হকে ো। 
  
লেটারই েম্ভাবো লবদ্ব , বেে দ্বপট। অদ্বেকজে মাস্কগুকো এখেও ওভারকহি পযাকেকে 
রকয়কি। 
  
 একের পর এে আকরাহীকদ্র পরীো েকর চকেকিে িাক্তার লগইে। আরও ভাকোভাকব 
পরীো েকর বেকত পারব। 
  
লদ্ারকগা়িার মাথায় এেটা আকো জ্বাোর বযবস্থা লেকর লিেে লে, দ্বেকমাে। বাইকরর 
দ্বদ্কে দ্বিদ্বরকয় এেটা হাত আাঁোে লে। লেকের লভতরটা দ্বদ্কের মকতা আকোদ্বেত হকয় 
উঠে। 
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 লেদ্ববকের চারদ্বদ্কে তাোে দ্বপট। লচাকখ প়িার মকতা েদ্বত শুধু দ্বেদ্বেংকয়র হকয়কি, 
েকয়ে জায়গায় তুবক়ি লগকি লেটা। প্রদ্বতদ্বট দ্বেট খা়িা অবস্থা রকয়কি, প্রকতযে আকরাহীর 
দ্বেট লবল্ট বাাঁধা। বরিজকে অকধবে িুকব বকে দ্বিে, ে়িাচ়িা ো েকর হাইকপাথারদ্বময়ায় 
মারা লগকি, এ অদ্ববশ্বােয। এে স্বেবকে ী বৃদ্ধাকে তার লখাো হাকতর তােুকত োে এেটা 
লগাোপ। 
  
লবাোই যাকে লেে বরি স্প্ ব েরার আকগই মারা লগকি েবাই, বেকেে িাক্তার 
লগইে। 
  
োর োর দ্বেকটর ওপর আবার লচাখ বুোকো দ্বপট। দ্বেন্তু লেে? 
  
দ্বব াক্ত গযাে মৃতুযর োরে হকত পাকর। 
  
লোকো গন্ধ পাকেে? 
  
ো। 
  
আদ্বমও ো। 
  
আর েী হকত পাকর? 
  
 খাকদ্য দ্বব ? 
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ো়িা দ্বতে লেকেে দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকেে িাক্তার লগইে। দ্বেুঃশ্বাে লিেকি 
এমে োউকে লদ্খকত লপকয়ি তুদ্বম? লোথায়? 
  
দ্রজা লভকে লভতকর লঢাোর আকগ, বেে দ্বপট, জাোো দ্বদ্কয় এে ভদ্রমদ্বহো আমার 
দ্বদ্কে তাদ্বেকয়দ্বিকয়ে। লোকো েকন্দহ লেই তাকে আদ্বম জীদ্ববত লদ্খদ্বি। দ্বেন্তু এখে লেে 
লয লদ্খদ্বি ো…। 
  
 িাক্তার লগইে দ্বেিু বোর আকগ পাদ্বে লঠকে এদ্বগকয় এে লে, দ্বেকমাে। ভকয় আর 
দ্ববস্মকয় দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় আকি তার লচাখ। ওহ্ গি! দ্বেকট বো আকরাহীকদ্র দ্বদ্কে লপিে 
লিরার জেয ঘে ঘে এেদ্বদ্ে লথকে আকরে দ্বদ্কে ঘুকর দ্াাঁ়িাে লে। মােু  এভাকব মারা 
যায়! েদ্বতযই দ্বে ো  ওগুকো, োদ্বে মদ্বম? 
  
 ো , মৃদু্েকে বেে দ্বপট। তকব এেজে অন্তত লবাঁকচ আকি। হয় েেদ্বপকট, েয়কতা 
েুদ্বেকয় আকি লপিকের লোকো বাথরুকম। 
  
তাহকে আমার দ্বচদ্বেৎো দ্রোর তার, বযি হকয় উঠকেে িাক্তার লগইে। 
  
আপদ্বে বরং এখাকেই আকরাহীকদ্র পরীো েরুে, প্রিাব দ্বদ্ে দ্বপট। লদ্খুে েবাই মারা 
লগকি দ্বেো। দ্বেকমাে েেদ্বপকট চকে যাে, আদ্বম বাথরুমগুকো লদ্দ্বখ। 
  
এত ো , বেে লে, দ্বেকমাে, েী েকর েরাকো হকব? েমাোর োইটকে জাোকো 
দ্রোর ো? 
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লযখাকে আকি লেখাকেই থােুে, দৃ্ঢ়েকে, দ্বেকদ্বক র েুকর বেে দ্বপট। 
  
লরদ্বিওর ধাকরোকি যাকবে ো। েযাপকটেকে আমার দ্বেকজরা দ্বগকয় দ্বরকপাটব েরব। 
আপোর লোেজেকদ্র েবাইকে বাইকর রাখুে, লেউ লযে লেকের লভতর ো লঢাকে। 
ভাকো হয় দ্রজাটা দ্বেে েকর দ্বদ্কে। আপোর লমদ্বিকেে দ্ে েেকেবও এেই েথা, 
িাক্তার লগইে। জরুদ্বর প্রকয়াজে িা়িা লেউ দ্বেিু স্প্ বও েরকব ো। 
  
দ্বেন্তু…., প্রদ্বতবাকদ্র েুকর শুরু েরে লে. দ্বেকমাে। 
  
আমাকদ্র লবাধবুদ্বদ্ধর বাইকর এেটা দ্বেিু ঘকটকি এখাকে, তাকে থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় বেে দ্বপট, 
দু্ঘবটোর খবর এরই মকধয িদ্ব়িকয় পক়িকি। েকয়ে ঘণ্টার মকধয এয়ার ক্রযা  
ইেকভদ্বস্টকগটর আর দ্বরকপাটবাররা দ্বভ়ি জমাকব। উপযুক্ত েতৃবপে লযাগাকযাগ ো েরা 
পযবন্ত লেউ আমরা োরও োকি মুখ খুেব ো। 
  
আবার দ্বেিু বেকত লগে লে, দ্বেকমাে, দ্বেন্তু ল   মুহূকতব দ্বেকজকে োমকে দ্বেে লে। দ্বঠে 
আকি, দ্বম. দ্বপট। 
  
 তাহকে চেুে লদ্খা যাে লেউ লবাঁকচ আকি দ্বে ো। 
  
দ্বব  লেকেকের পথ বাথরুমগুকো, পাদ্বে লঠকে লপৌঁিকত দু্দ্বমদ্বেট োগে দ্বপকটর। এরই 
মকধয ওর পা অো়ি হকয় লগকি। আধাঘণ্টার মকধয গরম েকর ো দ্বেকে ওগুকো লয 
ফ্রস্টবাইকটর দ্ব োর হকব তা জাোর জেয িাক্তার লগইকের উপকদ্  দ্রোর লেই ওর। 
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 লেকের ধারেেমতা পুকরাপুদ্বর বযবহার েরা হকে আরও বহু লোে মারা লযত। অকেে 
দ্বেট খাদ্বে থাো েকেও দ্বতপ্পান্নদ্বট ো  গুেে দ্বপট। লপিকের বাল্ককহি লঘাঁক  দ্বেকট বো 
এেজে মদ্বহো ফ্লাইট অযাকটেিযান্টকে পরীো েরে ও। তার মাথা োমকের দ্বদ্কে েুাঁকে 
আকি, পাদ্বেকত েুকে পক়িকি লোোদ্বে চুে। পােে লেই। 
  
 এেটা েোটবকমকন্টর লভতর ঢুেে দ্বপট, এটার লভতরই বাথরুমগুকো। দ্বতেকট দ্রজার 
মাথায় খাদ্বে দ্বচহ্ন লদ্কখ লভতকর উাঁদ্বে দ্বদ্ে ও। লেউ লেই লভতকর। চার েম্বরটা রকয়কি 
খাদ্বে েয় দ্বচহ্ন, লভতর লথকে বন্ধ। তার মাকে লভতকর লেউ আকি। েকজাকর েকয়েবার 
েে েরে ও, তারপর িাোে, আমার েথা শুেকত পাকেে? ইংকরদ্বজকত েরে প্রশ্নটা। 
ভা া দ্বঠে আকি? আমরা আপোকদ্রকে োহাযয েরার জেয একেদ্বি। দ্বেজ, দ্রজা 
লখাোর লচিা েরুে। 
  
 েবাকট োে লঠোকো দ্বপট। মকে হকো লেউ লযে িুাঁদ্বপকয় উঠে দ্বেচু গোয়। তার পরই 
ল াো লগে দ্বিেদ্বিকে আওয়াজ, লযে দ্বেকজকদ্র মকধয আকোচো েরকি দু্’জে মােু । 
  
গো চ়িাে দ্বপট, দ্বপদ্বিকয় যাে। দ্রজা ভােদ্বি। 
  
লভজা পা তুকে দ্রজার গাকয় োদ্বথ মারে দ্বপট। খুব লজাকর েয়, শুধু হু়িকো বা দ্বিটদ্বেদ্বে 
ভােকত চায়। েবাট লভকে প়িকে লভতকর যারা আকি তারা আহত হকত পার। দ্বিতীয় 
োদ্বথকত োজ হকো। 
  
বাথরুকমর লপিকের এেটা লোকে, টয়কেট েযাটিকমবর ওপর, দু্’জে ভদ্রমদ্বহো দ্াাঁদ্ব়িকয়। 
এেজে থরথর েকর োাঁপকি, পরকে ফ্লাইট অযাকটেিযাকন্টর ইউদ্বেিমব, দ্বিতীয় 
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ভদ্রমদ্বহোকে আাঁেক়ি ধকর আকি লে। এে লভকে লগকি ইউদ্বেিমব পদ্বরদ্বহতার, বুেে 
দ্বপট। 
  
 অপরজকের লচহারায় েকন্দহ আর োদ্বঠেয িুকট থােকত লদ্খে দ্বপট। দ্বচেকত পারে ও, 
এাঁকেই জাোোয় লদ্কখদ্বিে। তখে অব য মাি এেটা লচাখ লখাো দ্বিে, এখে দু্কটাই 
লখাো। ঘৃো আর োহে দ্বেকয় দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকিে দ্বতদ্বে। মুকখর এেপা  
শুেকো রকক্তর চাদ্কর ঢাো। তার গোর েুকর মারমুকখা ভাব েে েকর অবাে ো হকয় 
পারে ো ও। লে আপদ্বে? েী চাে? দ্ববশুদ্ধ ইংকরদ্বজ, উচ্চারে ভদ্বঙ্গ খাদ্বেেটা আঞ্চদ্বেে। 
  
আমার োম িােব দ্বপট, বেে দ্বপট, আকমদ্বরোর জাহাজ লপাোর এেকোরার লথকে 
একেদ্বি। যা বেকেে প্রমাে েরকত পারকবে? 
  
দু্ুঃদ্বখত, ড্রাইদ্বভং োইকেেটা লিকে একেদ্বি বাদ্ব়িকত। দ্রজার গাকয় লহোে দ্বদ্ে দ্বপট। 
দ্বেজ, ভয় পাকবে ো, েম্মাকের েুকর েরম গোয় বেে আবার। আমরা োহাযয েরকত 
একেদ্বি েরকত একেদ্বি, েদ্বত েরকত েয়। 
  
 ভদ্রমদ্বহোর োাঁধ লথকে মাথা তুকে দ্বহদ্বস্টদ্বরয়াগ্রকস্থর হাদ্বে হােে ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট, 
তার পরই আবার েী মকে েকর িুাঁদ্বপকয় উঠে। 
  
ওরা েবাই মারা লগকি, খুে! 
  
হযাাঁ, জাদ্বে,  ান্ত েুকর বেে দ্বপট, এেটা হাত বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে। ধরুে। আপোকদ্র দ্বচদ্বেৎো 
দ্রোর। আমাকদ্র োকথ িাক্তার আকিে। এই ঠাণ্ডায় দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকে…. 
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বুেব েীভাকব আপদ্বে লটকরাদ্বরস্টকদ্র এেজে েে? আকগর মকতাই েদ্বঠে েুকর দ্বজোো 
েরকেে ভদ্রমদ্বহো। 
  
 েকখোয় দ্ববরক্ত হকয় পক়িকি দ্বপট। োমকে এদ্বগকয় দ্বগকয় এে োাঁকধ তুকে দ্বেে ফ্লাইট 
অযাকটেকপন্টকে। 
  
লপদ্ব  দ্বঢে দ্বদ্ে, মকে েরুে, আপদ্বে োদ্বয়ো আর আদ্বম োয়ে- উদ্ধার লপকত যাকেে এ 
যািা। দ্বপট বকে। 
  
 দ্বেকজকে োদ্বয়ো ভাবকত পারদ্বি ো, লচহারা-লপা াকের যা অবস্থা। 
  
আমার োকি লতা ভাকোই োগকি, েহাকেয দ্বপট বকে। চেুে ো হয়, দ্বিোকর যাই 
এেদ্বদ্ে? 
  
আমার স্বামী আেকত পারকব লতা? 
  
 যদ্বদ্ উদ্বে দ্ববে লদ্ে, তকব। 
  
আদ্বম হাাঁটকত পারব বকে মকে হয় ো, বকে দ্বপকটর ঘা়ি জদ্ব়িকয় ধরে লমকয়টা। হাদ্বে 
লগাপে েকর তাকে দু্হাকতর ওপর তুকে দ্বেে উদ্ধার েতবা। ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় ভদ্রমদ্বহোর 
দ্বদ্কে তাোে ও। দ্য়া েকর ভুকেও পাদ্বেকত োমকত যাকবে ো। এেুদ্বে আপোর জেয 
দ্বিকর আেদ্বি আদ্বম। 
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 এই প্রথম লহ’ো োদ্বমে উপেদ্বব্ধ েরকেে, দ্বতদ্বে দ্বেরাপদ্। ভয়ংের েময়টাকত দ্বস্থর 
থােকেও এখে, এই মুহূকতব োন্না লপে তার। 
  
. 
  
রুদ্ববে জাকে, লে মারা যাকে। ঠাণ্ডা বা বযথা, দ্বেিুই অেুভব েরকি ো। অকচো েেস্বর, 
আেদ্বস্মে আকো, এেকবর লোকো অথব খুাঁকজ লপে ো লে। দ্বেকজকে তার দ্ববদ্বেন্ন, দ্ববচুযত 
বকে মকে হকো। অেে মদ্বিকষ্ক দ্বচন্তা দ্বক্ত লোপ লপকত যাকে। যা দ্বেিু ঘটকি েব লযে 
অতীত লথকে উকঠ আো অস্প্ি সৃ্মদ্বত, েকব লযে ঘকটদ্বিে। 
  
দ্ববধ্বি েেদ্বপট হঠাৎ োদ্া উজ্জ্বেতায় ভকর উঠে। লোকো লোকো মােু  দ্াদ্বব েকর 
মৃতুযর পর পৃদ্বথবীকত আবার দ্বিকর একেকি তারা, তাহকে লেও দ্বে তাই আেকি? 
 রীরদ্ববহীে এেটা েেস্বর োি লথকে েথা বকে উঠে,  ক্ত লহাে, োহে েরুে, 
োহাযয একে লগকি। 
  
লচাখ লমকে অস্প্ি মূদ্বতবটাকে লচোর লচিা েরে। 
  
আপদ্বে দ্বে ঈশ্বর? 
  
মুহূকতবর জেয ভাবকে হীে হকয় লগে লে, দ্বেকমাকের লচহারা। তারপর েকেতুকে হােে 
লে। ো। লরি মরে ীে এেজে মােু , ঘটোচকক্র আপোকদ্র প্রদ্বতকব ী। 
  
আদ্বম মারা যাইদ্বে? 
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দু্ুঃদ্বখত, বয়ে আন্দাজ েরকত যদ্বদ্ ভুে ো েকর থাদ্বে, আপোকে আরও পঞ্চা  বির 
অকপো েরকত হকব। 
  
আদ্বম ে়িকত পারদ্বি ো। পা দু্কটা লযে লপকরকের োকথ আটকে আকি। লবাধ হয় লভকে 
লগকি…দ্বেজ, লবর েরুে আমাকে। 
  
তধযব ধরুে, আপোকে উদ্ধার েরকতই একেদ্বি আদ্বম, চাম়িার দ্িাো পরা হাত দ্বদ্কয় 
বযিতার োকথ প্রায় এে িুট তু ার আর বরি েদ্বরকয় লিেে লে, দ্বেকমাে, রুদ্ববকেরর 
বুে আর লপট মুক্ত হকো, িা়িা লপে হাত দু্কটা। এবার আপদ্বে োে চুেোকত পারকবে। 
 াবে আর যন্ত্রপাদ্বত দ্বেকয় এেুদ্বে দ্বিরব আদ্বম। 
  
লমইে লেদ্ববকে দ্বিকর একে দ্বেকমাে লদ্খে, ফ্লাই অযাকটেিযান্টকে বুকে দ্বেকয় লভতকর 
ঢুেকি দ্বপটও। লগইকের হাকত লমকয়টাকে তুকে দ্বদ্ে ও। 
  
িাক্তার লগইে, বেে দ্বেকমাে। েেদ্বপকট এেজে লবাঁকচ আকি। 
  
এই এোম বকে। 
  
 দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে দ্বেকমাে, আপোর োহাযয লপকে ভাকো হয়… 
  
মাথা োাঁোে দ্বপট। দু্দ্বমদ্বেট েময় দ্বদ্ে। বাথরুম লথকে আকরা এেজে লে দ্বেকয় আকে 
আকগ। 
  
. 
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হাাঁটু ভাাঁজ েকর দ্বেচু হকেে লহ’ো োদ্বমে, েুাঁকে আয়োর দ্বদ্কে তাোকেে। দ্বেকজর 
প্রদ্বতদ্ববম্ব লদ্খার জেয আকোর আভা যকথিই রকয়কি বাথরুকম। লয মুখটা তার দ্বদ্কে 
পাল্টা দৃ্দ্বি লিেে, হঠাৎ লদ্কখ দ্বতদ্বে দ্বচেকত পারকেে ো শুেকো, দ্বেদ্বেবি লচহারা, লচাকখ 
লোকো ভা া লেই। ভাগযহত রািার লমকয়কদ্র এেজে বকে মকে হকো, পুরুক র হাকত 
লবদ্ম মারধর লখকয় েতদ্ববেত হকয় আকি। 
  
র যাে লথকে লটকে েকয়েটা লপপার টাওকয়ে োমাকেে দ্বতদ্বে, ঠাণ্ডা পাদ্বেকত দ্বভদ্বজকয় মুখ 
লথকে রক্ত আর দ্বেপদ্বস্টে মুিকেে। মােোরা আর আই যাকিা ও লচাকখর চারপাক  
লেকপ মুকি এোোর হকয় লগকি, তাও পদ্বরষ্কার েরকেে। চুে লমাটামুদ্বট দ্বঠেঠােই আকি, 
শুধু আেগা প্রান্তগুকো হাত দ্বদ্কয় দ্বেদ্বদ্বি জায়গায় েদ্বরকয় দ্বদ্কেে। 
  
 আয়োয় লচাখ লরকখ ভাবকেে, এখেও দ্ববধ্বি লদ্খাকে লচহারা। দ্বপটকে দ্বিকর আেকত 
লদ্কখ লজার েকর এেটু হােকেে দ্বতদ্বে, আ া েরকেে দ্বেকজকে অন্তত পদ্বরকব েকযাগয 
েকর তুেকত লপকরকিে। 
  
দ্ীঘব এে লেকেে তার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে দ্বপট, তারপর লেৌতুে েরার লোভ 
োমোকত ো লপকর েদ্ববেয় লোমে েুকর দ্বজকেে েরে, মাি েরকবে, গদ্বজবয়াে ইয়াং 
লেদ্বি, এদ্বদ্কে লোকো বুদ্ব়ি িাইদ্বেকে লদ্কখকিে োদ্বে? 
  
 লচাকখ পাদ্বে লবদ্বরকয় একেও লহ’ো োদ্বমে স্বতুঃসূ্ফতবভাকব হােকেে। আপদ্বে চমৎোর 
মােু , দ্বম. দ্বপট। থযাঙ্ক ইউ। 
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আই িাই, গি লোজ, আই িাই। 
  
েকয়েটা েম্বে একেকি দ্বপট, লেগুকো মহােদ্বচকবর গাকয় জদ্ব়িকয় দ্বদ্ে। তারপর এেটা 
হাত রাখে তার হাাঁটুর দ্বেকচ, আকরেটা তার লোমকরর চারদ্বদ্কে, অোয়াে ভদ্বঙ্গকত তুকে 
দ্বেে  রীরটা বাথরুম েযাটিমব লথকে। বাথরুম লথকে লবদ্বরকয় আইে ধকর একগাে ও, 
অতযন্ত েতেবতার োকথ। 
  
দ্বপট এেবার লহাাঁচট লখকতই লহ’ো োদ্বমে উকিকগর োকথ জােকত চাইকেে, আপদ্বে দ্বঠে 
আকিে? 
  
শুধু জযাে লিদ্বেকয়েকের গরম হুইদ্বস্ক লপকট প়িকে েব দ্বঠে, েহাকেয জাোে দ্বপট। 
  
পুকরা এে বাে উপহার লদ্ব, প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্কেে লহ’ো োদ্বমে। 
  
 বাদ্ব়ি লোথায়? 
  
আপাতত দ্বেউ ইয়কেব। 
  
 পকরর বার আদ্বম যখে দ্বেউ ইয়কেব যাব, আপদ্বে আমার োকথ দ্বিোর খাকবে? 
  
দু্েবভ এেটা েম্মাে বকে মকে েরব, দ্বম. দ্বপট। 
  
 উকল্টাটাও েদ্বতয, দ্বমে োদ্বমে। 
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ভ্রু লজা়িা এেটু ওপকর তুেকেে মহােদ্বচব। এই দ্ববধ্বি লচহারায় আপদ্বে আমাকে 
দ্বচেকত লপকরকিে? 
  
মাকে, এেটু যখে পদ্বরকব কের লযাগয েকরকিে লচহারাটা, তখে আর দ্বে দ্বচেকত 
লপকরদ্বি। 
  
আপোকে েি লদ্য়ার জেয েদ্বতয আদ্বম দু্ুঃদ্বখত। আপোর পা দ্বেশ্চয়ই অব  হকয় লগি? 
  
লোেকে বেকত পারব ইউ,এে, লেকক্রটাদ্বর লজোকরেকে দু্হাকত বকয় একেদ্বি, তার 
তুেোয় েিটুেু দ্বেিুই েয়। 
  
অদু্ভত, েদ্বতয অদু্ভত, ভাবে দ্বপট। আজ োর মুখ লদ্কখ ঘুম লভকেদ্বিে ওর? এমে োিেয 
লরাজ লজাকট ো ভাকগয। এেই দ্বদ্কে দ্বতে দ্বতেকট েুন্দরী লমকয়কে দ্বিোর খাবার প্রিাব 
লদ্য়ার েুকযাগ েয়জে পায়। লোকো েকন্দহ লেই, এটা এেটা লরেিব। েভযতা লথকে 
দু্হাজার মাইে দূ্কর, জেমােবহীে বরকির রাকজয, মাি দ্বি  দ্বমদ্বেট েময়েীমার লভতর 
এই োিেয-ভাবা যায় ো। রাদ্ব য়াে োবকমদ্বরে খুাঁকজ পাবার লচকয় লঢর বক়িা োিেয 
এটা। 
  
পকেকরা দ্বমদ্বেট পর। আর ফ্লাইট অযাকটেিযাকন্টর োকথ লহদ্বেেপ্টাকর আরাম েকর বকে 
আকিে লহ’ো োদ্বমে { েেদ্বপকটর োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় আে উকেক  হাত ো়িে দ্বপট, অযাে 
দ্বজওদ্বদ্বকো পাল্টা েকঙ্কত দ্বদ্ে। ঘুরকত শুরু েরে লরাটর, তারপর তু াকরর ে়ি তুকে 
আোক  উকঠ প়িে েপ্টার। এেক া আদ্ব  দ্বিগ্রী বাে দ্বেকয় িুকট চেে আইেকরোর 
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লপা র এেকোরার অদ্বভমুকখ। এতেকে লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত দ্বহদ্বটং ইউদ্বেকটর দ্বদ্কে 
একগাে দ্বপট। 
  
 পাদ্বে ভরা বুট আর দ্বভকজ ভারী ওঠা লমাজা খুকে লিেে ও, পা দু্কটা েুদ্বেকয় রাখে 
এগজকস্টর ওপর। রক্ত চোচে েতুে েকর শুরু হকত বযথা অেুভব েরে, েহয েরে 
মুখ বুকে। লখয়াে েরে, পাক  একে দ্াাঁ়িাে লে, দ্বেকমাে। 
  
দ্ববধ্বি লেেটাকে লদ্খকি দ্বেকমাে। জাদ্বতেংকঘর প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্ে? অসু্ফটস্বকর দ্বজকেে েরে 
লে। আেকেও দ্বে তাই? 
  
েকয়েজে দ্বিকেে োধারে পদ্বর কদ্র েদ্েয, বেে দ্বপট। বাদ্বে েবাই জাদ্বতেংকঘর 
দ্ববদ্বভন্ন একজদ্বের দ্বিকরটর বা এইি। লহ’ো োদ্বমে জাোকেে, দ্বিল্ড োদ্বভবে 
অগবাোইকজ কের এেটা টুর লথকে দ্বিরদ্বিকেে ওাঁরা। 
  
ওাঁকদ্র লমকর োর েী োভ? 
  
লমাজা লজা়িা দ্বহটার দ্বটউকবর ওপর শুোকত দ্বদ্ে দ্বপট। েী েকর বেব? 
  
 মধযপ্রাকচযর েন্ত্রােবাদ্ীরা দ্ায়ী? দ্বেকমাে োকিা়িবান্দা। 
  
 তারা দ্বব  খাইকয় মােু  মারকত শুরু েকরকি, এটা আমার োকি েতুে খবর। 
  
 আপোর পা লেমে? 
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দ্বঠেই আকি। আপোর? 
  
লেদ্বভ ইেুয িাউে-ওকয়দ্ার বুট লজা়িাকে ধেযবাদ্। পা দু্কটা গরম লটাকস্টর মকতা 
শুেকো। আমার ধারো, আবার প্রেকঙ্গ দ্বিকর এে দ্বেকমাে, জীদ্ববত দ্বতেজকের এেজে 
দ্ায়ী। 
  
মাথা ো়িে দ্বপট। েদ্বতয যদ্বদ্ প্রমাে হয় লয দ্বব দ্বক্রয়াকতই মারা লগকিে ওাঁরা, তাহকে ধকর 
দ্বেকত হকব লেকে লতাোর আকগ িুি োদ্বভবে দ্বেকচে লথকে দ্বব  লম াকো হকয়কি খাবাকর। 
  
লেে, দ্বচি সু্টয়ািব বা ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট গযাদ্বেকত বকে োজটা েরকত পাকর ো? 
  
োরও লচাকখ ধরা ো পক়ি পঞ্চা - াটজে লোকের খাবাকর দ্বব  লম াকো অতযন্ত েদ্বঠে। 
  
খাবার ো হকয়, দ্বড্রংকেও লতা হকত পাকর। 
  
আপদ্বে লদ্খদ্বি দ্ারুে লগাাঁয়ার-গদ্ববন্দ মােু - তেব েকরই যাকেে। 
  
মকে মকে ভাদ্বর খুদ্ব  হকো দ্বেকমাে, তার এেটা ধারো গ্রহেকযাগয বকে দ্ববকবচো েরা 
হকয়কি বকে। তাহকে বেুে লতা লদ্দ্বখ, দ্বম. দ্বপট, দ্বতেজকের মকধয োকে আপোর 
েবকচকয় লবদ্ব  েকন্দহ হয়? 
  
দ্বতেজকের এেজেকেও েয়। 
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তার মাকে দ্বে আপদ্বে বেকত চাইকিে লজকেশুকে দ্বব  লখকয় আত্মহতযা েকরকি োেদ্বপ্রট? 
তািব হকয় জােকত চাইে দ্বেকমাে। 
  
ো, আদ্বম চার েম্বর লোেটার েথা বেদ্বি, লয এখে লবাঁকচ আকি। 
  
চার েম্বর! হাাঁ হকয় লগে দ্বেকমাে। দ্বেন্তু আমরা লতা মাি দ্বতেজেকে জীদ্ববত উদ্ধার 
েকরদ্বি! 
  
লেে ক্রযা  েরার পর। তার আকগ চারজে দ্বিে ওরা। 
  
আপদ্বে দ্বেশ্চয়ই লিাট্ট লমদ্বেোে লোেটার েথা বেকিে ো, েেদ্বপকটর দ্বেকট যাকে 
লদ্খোম? 
  
 হযাাঁ, আদ্বম তার েথাই বেদ্বি। 
  
হতভম্ব হকয় দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে লে, দ্বেকমাে। এই উপেংহাকর লপৌঁিকোর 
পকে অোটয লোকো যুদ্বক্ত লদ্খাকত পারকবে আপদ্বে, দ্বম, দ্বপট? 
  
 উাঁচুদ্করর রহেয োদ্বহেী প়িা লেই আপোর? মুচদ্বে হােে দ্বপট। জাকেে ো, রহেয বা 
হতযাোকণ্ডর ঐদ্বতহয হকো েবকচকয় যাকে েম েকন্দহ েরা যায়, লেই ল   পযবন্ত খুদ্বে 
প্রমাদ্বেত হয়? 
  
. 
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১১. 
  
এমে জঘেয তাে লে বাটে? 
  
লচহারায় অেকন্তা  দ্বেকয় প্রশ্ন েরকেে রাজচেদ্বতে েদ্বচব জুদ্বেয়াে দ্ব োর। োকিবর ওপর 
লচাখ বুোকেে দ্বতদ্বে, োকিবর দ্বেোরা দ্বদ্কয় চুদ্বর েকর তাোকেে অেযােয লখকোয়া়ি 
েঙ্গীকদ্র দ্বদ্কে, লচাকখ দ্বচেদ্বচে েরকি লেৌতুে। 
  
লপাোর লটদ্ববকে বকে পাাঁচজে লখেকিে ওাঁরা। লেউ ধূমপাে েরকিে ো, তকব দ্ব োকরর 
হাকত এেটা চুরুট রকয়কি, এখেও ধরােদ্বে। ইয়টটা দ্ব োকরর, পাঁয়দ্বি  দ্বমটার দ্ীঘব, 
লোের লিকেকি পকটামযাে েদ্ীকত, োউথ আইেযাকের োিাোদ্বি আকেেজাদ্বিয়া, 
ভাদ্বজবদ্বেয়ার দ্বঠে উকল্টাদ্বদ্কে। 
  
 অপর েঙ্গীকদ্র মকধয এেজে হকেে লোদ্বভকয়ত দ্বম ে-এর লিপুদ্বট দ্বচি আকেকেই 
লোকরাকেকঙ্কা। তদ্দ্বহে গ়িকের দ্বদ্ে লথকে েম্বায় এেটু েম দ্বেন্তু চও়িায় দ্বব াে। 
ওয়াদ্ব ংটকের েূটচেদ্বতে েমাকজ তার হাদ্বেখুদ্ব  লচহারা অতযন্ত পদ্বরদ্বচত। জুদ্বেয়াে 
দ্ব োর অেকন্তা  প্রো  েরায় দ্বতদ্বেই প্রথম তাাঁকে েমথবে েরকেে। 
  
আমাকদ্র লদ্ক  োইকবদ্বরয়া বকে চমৎোর এেটা জায়গা আকি, লখোটা যদ্বদ্ মকস্কায় হত 
তাহকে দ্বিোরকে লেখাকে পাঠাকোর বযাপাকর তদ্বির েরতাম আদ্বম। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর দ্বিোকরর দ্বদ্কে তাোকেে। 
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পকরর বার, লিইে, োিব ভাকো েকর লিকট দ্বেকয়া, বুেকে লহ! আকেকেই লতামাকে 
োইকবদ্বরয়ায় পাঠাকত চাইকি, আর জজব হয়কতা চাইকব োমদ্বরে আইকে লতামার দ্ববচার 
েরকত। 
  
 েৃদ্বিম গাম্ভীকযবর োকথ লঘৎ লঘাৎ েকর লিইে দ্বেকোোে, মাদ্বেবে লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্ববক   
অযাদ্বেস্টযান্ট বেকেে, এতই যদ্বদ্ খারাপ হয় োিব, লরকখ দ্বদ্কেই লতা পাকরা! 
  
দ্বেকেকটর পররাে-েেেব দ্বব য়ে দ্ববভাকগর েভাপদ্বত, দ্বেকেকটর জজব দ্বপট উকঠ দ্াাঁদ্ব়িকয় 
গাকয়র জযাকেট খুকে লিেকে। লচয়াকরর হাতকে ওটা দ্ববদ্বিকয় লরকখ ইউদ্বর ভয়দ্বস্কর দ্বদ্কে 
তাোকেে। 
  
 বুেোম ো, এরা লেে েমকেইে েরকি, তুদ্বম আর আদ্বম লতা এেদ্ম দ্বজদ্বতদ্বে। 
  
 লোদ্বভকয়ত দূ্তাবাকের আকমদ্বরো দ্বব য়ে দ্ববক   উপকদ্িা মাথা োাঁোকেে, মকে হকে, 
পাাঁচ বির আকগ ল   এেটা ভাকো হাত লপকয়দ্বিোম। 
  
দ্ব োকরর ইয়কট লেই ১৯৮৬ োে লথকে প্রদ্বত বৃহস্প্দ্বতবার চকে এই লপাোর লখো। 
োেক্রকম শুধু তাে লখো েয়, বনু্ধকদ্র দ্বমেেস্থকে পদ্বরেত হকয়কি এই আের। দ্ববকশ্বর 
ব়ি ব়ি  দ্বক্তগুকোর প্রদ্বতদ্বেদ্বধরা এে জায়গায় দ্বমদ্বেত হয় এখাকে। লোকো অদ্বিদ্ব য়াে 
বযাপার লেই, লপ্রকের েুট-োকমো লেই- েবদ্বমদ্বেকয় দ্ববশ্ব াদ্বন্তর জেয এই অো়িম্বর 
তবঠে গুরুত্বপূেব তবদ্বে। 
  
পঞ্চা  লেকন্ট শুরু েরদ্বি আদ্বম, বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। 
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বাদ্ব়িকয় এে িোর েরোম ওটাকে, বেকেে আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা। 
  
লবাবো এবার! রাদ্ব য়ােকদ্র দ্ববশ্বাে েরকত লেই! বযকঙ্গর েুকর মন্তবয েরকেে লিইে 
দ্বেকোোে। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর, আকেকেই লোকরাকেকঙ্কার দ্বদ্কে ো তাদ্বেকয়ই তাকে এেটা প্রশ্ন 
েরকেে দ্বমেকর প্রোক য দ্ববকদ্রাহ িদ্ব়িকয় প়িকত পাকর দ্বে পাকর ো, এর ওপর 
ভদ্বব যিােী েকরা লতা, লহ। 
  
 লপ্রদ্বেকভট োদ্াভ হাোেকে দ্বি  দ্বদ্কের লবদ্ব  েময় লদ্ব ো, এরই মকধয তাকে 
েমতাচুযত েরকব আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
তুদ্বম প্রেদ্বম্বত যুদ্ধ লদ্খকত পাে ো? 
  
ো, দ্ববক   েকর োমদ্বরে বাদ্বহেী যদ্বদ্ েমথবে েকর আখমত ইয়াদ্বজদ্কে। 
  
 তুদ্বম আি, দ্বেকেটর? দ্বজকেে েরকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
 ল   পযবন্ত। 
  
ইউদ্বর? 
  
পকট দ্বতেকট দ্বচপে লিেকেে ভয়দ্বস্ক, প্রদ্বতদ্বট পঞ্চা  লেকন্টর। 
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লমাবারে পদ্তযাগ েরার পর লযদ্বদ্ে লথকে হাোে েমতা লপকয়কিে, অল্প দ্বদ্ে। হকেও, 
ইকতামকধয দ্বস্থদ্বত ীেতার এেটা পযবায় পযবন্ত তুকে আেকত লপকরকিে দ্বমেরকে, বেকেে 
জুদ্বেয়াে দ্ব োর। আমার ধারো, দ্বতদ্বে দ্বটকে যাকবে। 
  
তুদ্বম লতা ইরাকের  াহ েেকেবও এই েথাই বকেদ্বিকে, লহ। অদ্বভকযাকগর েুকর বেকেে 
লোকরাকেকঙ্কা। 
  
মােোম, হারু পাদ্বটবর পকে বাদ্বজ ধকরদ্বিোম, জুদ্বেয়াে দ্ব োর তাে লিকে গম্ভীর েুকর 
বেকেে, আমাকে দু্কটা তাে দ্াও। 
  
আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা দ্বেকজর োিব তুকে দ্বেকয় বেকেে, লতামাকদ্র দ্ববপুে োহাযয 
তোদ্ববহীে েুদ্ব়িকত লিো হকে দ্বে ো, লেটাই হকো প্রশ্ন। দ্বমেরীয় জেতা অভুক্ত থাোর 
পযবাকয় লপৌঁকি লগকি। এমে উৎেট অভাকবর োরকেই লতা বদ্বি আর গ্রামগুকোয় ধমবীয় 
উন্মাদ্ো িদ্ব়িকয় প়িকি আগুকের মকতা। এটা-লেটা েকর লখামদ্বেকে লযভাকব লবদ্ব  
বা়িাবাদ্ব়ি েরকত দ্াওদ্বে, যদ্বদ্ লভকব থাকো আখমত ইয়াদ্বজদ্কেও লেকটকিকট োইকজ 
রাখকত পারকব তাহকে হয়কতা ভুে েরকব লতামরা। 
  
আমার জাোর লেৌতূহে, মকস্কার ভূদ্বমো েী হকব? প্রশ্ন েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
আমরা অকপো েরব,  ান্তভাকব বেকেে আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা। আগুে ো লেভা 
পযবন্ত অকপো েরব আমরা। 
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দ্বেকজর োকিবর ওপর দ্রুত লচাখ বুদ্বেকয় জুদ্বেয়াে দ্ব োর বেকেে, যাই ঘটুে ো লেে, 
লেউ োভবাে হকব ো। 
  
েথাটা দ্বঠে, হারব আমরা েবাই। লতামরা হয়কতা লমৌেবাদ্ীকদ্র দৃ্দ্বিকত মহা  য়তাে, 
দ্বেন্তু েদ্বমউদ্বেস্ট দ্বহকেকব আমাকদ্রকেও ভাকোবাো হয় ো। লতামাকে বোর দ্রোর 
পক়ি ো, েবকচকয় লবদ্ব  েদ্বত হকব ইেরাকয়কের। ইরাকের োকি ইরাকের পরাজয় এবং 
োোম লহাকেেকে লমকর লিোর লচিার পর, এখে ইরাে আর দ্বেদ্বরয়ার পথ লখাো। ওরা 
মুেদ্বেম দ্ববশ্বকে ইেরাকয়কের দ্ববরুকদ্ধ ে়িকত ইন্ধে লজাগাকব। এবাকর ইহুদ্বদ্রা ল  । 
  
েকন্দহপূেব ভদ্বঙ্গকত মাথা ো়িকেে দ্বেকেটর। মধযপ্রাকচয লেরা যুদ্ধাস্ত্র রকয়কি ইেরাকয়কের। 
ওরা দ্বজকত যাকব। 
  
দু্ই দ্বমদ্বেয়ে আরব যখে এেোকথ হামো েরকব, আর দ্বজতকত হকব ো। ভয়দ্বস্ক েতেব 
েকর দ্বদ্কয় বেকেে। দ্দ্বেকে রওো হকব আমাকদ্র বাদ্বহেী, আর ইয়াদ্বজকদ্র দ্বমেরীয় 
বাদ্বহেী উত্তর দ্বদ্কে দ্বেোই পববকতর দ্বদ্কে আক্রমে  াোকব। এবাকর ইরাকের 
লেোবাদ্বহেীর োহাযযও পাকব তারা। যতই  দ্বক্ত ােী লহাে, ইেরাকয়ে ল  । 
  
দ্েযে লথকম লযকত, গম্ভীর স্বকর বেে আকেকেই, মুেদ্বেম দ্ববশ্ব ইকে মকতা িদ্ব়ি 
লঘারাকব আমাকদ্র ওপর। লতকের দ্াম বা়িাকত থােকব তারা। 
  
লতামার লবট, জুদ্বেয়াে দ্ব োরকে বেকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
 দু্’িোর। 
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 চাকর তুকে দ্বদ্োম, বেকেে আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা। 
  
 ভয়দ্বস্ক হাকতর োিব লটদ্ববকে লিকে দ্বদ্কেে, আদ্বম লেই। 
  
আদ্বমও চার, বেকেে দ্বেকেটর। 
  
চারদ্বদ্কে োদ্বগকেরা লিদ্বেকতকি দ্বেুঃশ্বাে, হােকেে লিইে দ্বেকোোে। আদ্বম লেই। 
  
দ্বেকজকদ্র লবাো বাদ্বেকয় োভ লেই, দ্বেকেটর বকে চকেে, লোকো েকন্দহ লেই, চাকপ 
প়িকে দ্বেউদ্বক্লয়ার লবামা বযবহার েরকব ইেরাকয়দ্বেরা। 
  
ব়ি এেটা দ্ীঘবশ্বাে লিেকেে দ্ব োর। ওটা দ্বেকয় ভাবকতও ভয় োকগ। 
  
েে হকো দ্রজায়, লভতকর ঢুেে লবাকটর দ্বস্কপার। দ্বম. দ্ব োর, আপোর এেটা জরুদ্বর 
লিাে। 
  
এেদ্বেউজ দ্বম, বকে লচয়ার িা়িকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। ইয়কট লখেকত বকে েবাই 
েকয়েটা  তব লমকে চকেে, তার মকধয এেটা হকো, ভয়ােে জরুদ্বর লিাে িা়িা, লেটা 
উপদ্বস্থত েবার জেয জরুদ্বর হকত বকর, লেউ লটদ্ববে লিক়ি উঠকত পারকবে ো। 
  
লতামার বাদ্বজ, আকেদ্বে, দ্বেকেটর বেকেে। 
  
আরও চার িোর। 
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আই েে। 
  
অেহায় ভদ্বঙ্গকত োিব উকল্টা েকর লটদ্ববকে লমকে দ্বদ্কেে আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা। শুধু 
এেকজা়িা চার রকয়কি তার। 
  
মুচদ্বে লহকে এেকজা়িা িয় লদ্খাকেে দ্বেকেটর। 
  
ওহ, গুি েিব! হায় হায় েকর উঠকেে লিইে দ্বেকোোে। এেকজা়িা দ্বেং দ্বেকয় অি 
লগদ্বি আদ্বম! 
  
লতামার োকঞ্চর টাোগুকো গচ্চা লখে, আকেদ্বে, েহাকেয বেকেে ভয়দ্বস্ক। 
  
 তাহকে দু্’জেই পরস্প্রকে োি দ্বদ্কয়দ্বি। এই মুহূকতব এেটা তাগাদ্া অেুভব েরদ্বি, 
লে.দ্বজ.দ্বব. দ্বচিকে োবধাে েকর লদ্য়া দ্রোর লে লযে ভুকেও লতামার োহাযয ো চায়। 
  
 লে োবধাে হকব ো, লিইে দ্বেকোোে লহকে উকঠ বেকেে। োরে উকল্টাটাই েদ্বতয 
বকে জাকে লে। 
  
 রুকম দ্বিকর একে লটদ্ববকে আবার বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লযকত হকয়দ্বিে বকে 
দু্ুঃদ্বখত। দ্বেন্তু বযাপার হকো, এইমাি আমাকে জাোকো হকয়কি, জাদ্বতেংকঘর চাটবার েরা 
এেটা লেে দ্বগ্রেেযাকের উত্তর উপেূকে দ্ববধ্বি হকয়কি। ো  উদ্ধার েরা হকয়কি 
পঞ্চাক র ওপর। লেউ লবাঁকচ আি দ্বে ো এখেও জাো যায়দ্বে। 
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লোকো লোদ্বভকয়ত প্রদ্বতদ্বেদ্বধ দ্বিে? প্রশ্ন েরকেে ভয়দ্বস্ক। 
  
আকরাহীকদ্র তাদ্বেো এখেও আকেদ্বে। 
  
 েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লবামা োদ্বে? 
  
এেুদ্বে বো েম্ভব েয়, তকব প্রাথদ্বমে আভাে বো হকয়কি বযাপারটা দু্ঘবটো েয়। 
  
লোে ফ্লাইট? 
  
েেে টু দ্বেউ ইয়েব। 
  
উত্তর দ্বগ্রেেযাে? দ্বচদ্বন্ততভাকব পুেরাবৃদ্বত্ত েরকেে লিইে দ্বেকোোে। লোেব লিক়ি হাজার 
মাইে দূ্কর েকর লগে! 
  
হাইজযাদ্বেকের গন্ধ পাওয়া যাকে, বেকেে ভয়দ্বে। 
  
উদ্ধারোরী দ্ে, লপৌঁকিকি, বযাখযা েরকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। ঘণ্টাখাকেকের মকধয আরও 
খবর পাওয়া যাকব। 
  
থমথম েরকি দ্বেকেটকরর লচহারা, এতেকে চুরুটটা ধরাকেে দ্বতদ্বে। আমার েকন্দহ 
হকে, ওই ফ্লাইকট লহ’ো োদ্বমে আকিে। োমকের েিায় োধারে পদ্বর কদ্র অদ্বধকব ে, 
ইউকরাপ লথকে লহিকোয়াটবাকর লিরার েথা তার। 
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 জজব লবাধ হয় দ্বঠেই েকন্দহ েরকি, বেকেে ভয়দ্বস্ক। আমাকদ্রও দু্’জে প্রদ্বতদ্বেদ্বধ তাাঁর 
পাদ্বটবর োকথ ভ্রমে েরকি। 
  
 এ লরি পাগোদ্বম, দ্বব ণ্ণ লচহারা দ্বেকয় মাথা ো়িকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। অথবহীে 
পাগোদ্বম। লেেভদ্বতব জাদ্বতেংঘ প্রদ্বতদ্বেদ্বধকে লমকর োর েী োভ? 
  
লেউই োকথ োকথ উত্তর দ্বদ্ে ো। দ্ীঘব এেটা দ্বেিব্ধতা জমাট বাাঁধকত শুরু েরে। 
আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা তাদ্বেকয় আকিে লটদ্ববকের মােখাকে। অকেেেে পর  ান্ত েুকর 
দ্বতদ্বে শুধু উচ্চারে েরকেে, আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
দ্বেকেটর জজব দ্বপট রু  দ্বিকোমযাকটর লচাকখ েরােদ্বর তাোকেে। তুদ্বম জােকত। 
  
অেুমাে। 
  
লতামার ধারো আখমত ইয়াদ্বজদ্, লহ’ো োদ্বমেকে খুে েরার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কি? 
  
আমাকদ্র ইকন্টদ্বেকজে জােকত পাকর, োয়করার এেটা লমৌেবাদ্ী উপদ্ে লহ’ো 
োদ্বমেকে খুে েরার েযাে দ্বেকয় ভাবকি। 
  
অথচ চুপচাপ দ্াাঁদ্ব়িকয় মজা লদ্কখি, োকভর মকধয পঞ্চা জে দ্বেরীহ মােু  মারা লগে! 
  
 দ্বহকেকবর গরদ্বমে, স্বীোর েরকেে আকেকেই লোকরাকেকঙ্কা। েখে বা লোথায় খুে 
েরার লচিা েরা হকব তা আমরা জােকত পাদ্বরদ্বে। ধকর লেয়া হকয়দ্বিে, লহ’ো োদ্বমে 
শুধু যদ্বদ্ দ্বমেকর লিকরে তাহকে দ্ববপদ্ হকব তার। ো, ইয়াদ্বজকদ্র তরি লথকে েয়, 
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দ্ববপদ্ হকব তার িযাোদ্বটে অেুোরীকদ্র িারা। েন্ত্রােবাদ্ী লোকো তৎপরতার োকথ 
েখকোই জ়িাকো েম্ভব হয়দ্বে আখমত ইয়াদ্বজদ্কে। তার েেকেব লতামাকদ্র আর 
আমাকদ্র দ্বরকপাকটব লোকো পাথবেয লেই। প্রদ্বতভাবাে এে ধমবীয় লেতা, দ্বেকজকে লয 
মুেদ্বেম গান্ধী বকে মকে েকর। 
  
এই হকো লে. দ্বজ. দ্বব. আর দ্বে.আই.এ-র লদ্ৌ়ি! লোকভর োকথ বেকেে ভয়দ্বস্ক। 
  
হযাাঁ, যা ভাবা হকয়দ্বিে, লোেটা তার লচকয় অকেে ব়ি োইকো লেে। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর োয় দ্বদ্কয় মাথা োাঁোকেে। দু্ুঃখজেে ঘটোটার জেয দ্ায়ী হকত হকব 
আখমত ইয়াদ্বজদ্কেই। তার েমথবে িা়িা অেুোরীরা এত ব়ি এেটা ক্রাইম েরকত 
পাকর ো। 
  
 তার লমাদ্বটভ আকি, বেকেে দ্বেকোোে। লহ’ো োদ্বমে এমে এেটা আে বে, তার দ্বদ্ে 
লথকে মুখ দ্বিদ্বরকয় থাো দ্বমেরীয়কদ্র পকে েম্ভব েয়। দ্বতদ্বে তাাঁর এোর লযাগযতায় 
লগাটা দ্বমেরকে োরা দু্দ্বেয়ার লচাকখ দু্েবভ এেটা েম্মাকের আেকে বদ্বেকয় দ্বদ্কয়কিে। 
শুধু জেোধারকের মকধয েয়, োমদ্বরে বাদ্বহেীকতও তার জেদ্বপ্রয়তা লপ্রদ্বেকিন্ট হাোকের 
জেদ্বপ্রয়তাকে িাদ্ব়িকয় লগকি। স্বাভাদ্ববে োরকেই আখমত ইয়াদ্বজদ্ তাকে প্রদ্বতিন্দ্বী 
ভাবকি। লহ’ো োদ্বমে মারা যাবার পর েকয়ে ঘণ্টার মকধযই চরমপন্থী লমািারা েমতা 
দ্খকের লচিা েরকব। 
  
দ্বেন্তু হাোকের পতে হবার পর? লঠাাঁকট ধারাকো হাদ্বে দ্বেকয় দ্বজকেে েরকেে আকেকেই 
লোকরাকেকঙ্কা। লহায়াইট হাউে তখে েী েরকব? 
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জুদ্বেয়াে দ্ব োর আর লিইে দ্বেকোোে দৃ্দ্বি দ্ববদ্বেময় েরকেে। লেে, রাদ্ব য়ােরা যা 
েরকব আমরাও তাই েরব, বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। আগুে ো লেভা পযবন্ত অকপো। 
  
দ্বেন্তু যদ্বদ্ চরমপন্থী দ্বমেরীয় েরোর অেযােয আরব লদ্ গুকোকে োকথ দ্বেকয় 
ইেরাকয়কের ওপর োাঁদ্বপকয় পক়ি আকেকেই লোকরাকেকঙ্কার গো তীক্ষ্ণ হকো। 
  
অব যই ইেরাকয়েকে আমরা োহাযয েরব, অতীকত লযমে েকরদ্বি। 
  
লতামরা দ্বে মাদ্বেবে তেেয পাঠাকব? 
  
 লবাধ হয় ো। 
  
আর চরমপন্থী লেতারা লেটা জাকে, োকজই তারা হাকত েমতা লপকে দ্বেভবকয় 
ইেরাকয়কের ওপর োাঁদ্বপকয় প়িকব। 
  
তেেয পাঠাব ো তা দ্বঠে, গম্ভীর েুকর বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, দ্বেন্তু এবার আমরা 
দ্বেউদ্বক্লয়ার উইপে বযবহার েরকত ইেরাকয়েকে বাধাও লদ্ব ো। খুব েম্ভব ওকদ্রকে 
আমরা োয়করা, দ্াকমস্ক আর তবরুত দ্খে েরকত লদ্ব। 
  
তুদ্বম বেকত চাইি, ইেরাকয়দ্বেরা পারমােদ্ববে লবামা বযবহার েরকত চাইকে লতামাকদ্র 
লপ্রদ্বেকিন্ট আপদ্বত্ত েরকবে ো? 
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অকেেটা তাই, দ্বেদ্বেবি েুকর বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লিইে দ্বেকোোকের দ্বদ্কে 
দ্বিরকেে দ্বতদ্বে। োর দ্বিে? 
  
লবাধ হয় আমার, বেকেে দ্বেকেটর, ওকদ্র আোপ শুেকেও তার লচহারা েেূেব 
ভাবকে হীে। 
  
পঞ্চা  লেন্ট। 
  
 ধীর েকে ভয়দ্বে বেকেে, আমার োকি বযাপারটা উকিগজেে বকে মকে হকো। 
  
মাকেমকধয ভূদ্বমো বদ্োকোর দ্রোর পক়ি, েতুে দ্বেিু এেটা ঘটা উদ্বচত, অজুহাত 
খা়িা েরার েুকর বেকেে লিইে দ্বেকোোে। আধুদ্বেে প্রযুদ্বক্ত বযবহার েকর দ্ারুে িে 
লপকয়দ্বি আমরা। আমাকদ্র লতকের দ্বরজাভব এখে আদ্ব  দ্ববদ্বেয়াে বযাকরে। প্রদ্বত বযাকরে 
লযকহতু পঞ্চা  িোকর উকঠ যাকে আমাকদ্র লতে লোোদ্বেগুকো এখে দ্বব াে 
জায়গাজুক়ি লতে লখাাঁজার খরচ লজাগাকত পারকব। তািা়িা, লমদ্বেকো আর দ্দ্বেে 
আকমদ্বরোর দ্বরজাভব লথকেও প্রচুর লতে পাব আমরা। লমাো েথা হকো, লতকের জেয 
মধযপ্রাকচযর ওপর দ্বেভবর েরার লোকো দ্রোর লেই আমাকদ্র। লোদ্বভকয়ত রাদ্ব য়া যদ্বদ্ 
উপহার চায়, লগাটা আরব জাহােই দ্বেকয় লযকত পাকর তারা। 
  
 দ্বেকজর োেকে দ্ববশ্বাে েরকত পারকিে ো আকেকেই। আকমদ্বরোর েীদ্বত তার দ্বপকে 
চমকে দ্বদ্কয়কি। 
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দ্বেকেটর দ্বপকটর মকে যকথি েকন্দহ আকি, লতকে আকমদ্বরো স্বয়ংেেূেবতা পাকব দ্বে ো। 
লমদ্বেকো দ্বে আেকে আকমদ্বরোর বনু্ধ? েকন্দহ আকি। 
  
 দ্বমেকর রকয়কি ধমবান্ধ লেতা আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্বেন্তু লমদ্বেকোকতও লতা রকয়কি উগ্র 
লমৌেবাদ্ী লেতা, টদ্বপটদ্বজে। আজকটে োম্রাকজযর মকতা লমদ্বেকোয় জাতীয়তাবাকদ্র 
পুেরুোে চায় লে। ইয়াদ্বজকদ্র মকতাই তার লদ্ক ও টদ্বপটদ্বজকের রকয়কি দ্বব াে 
েমথবে। বতবমাে েরোরকে উৎখাত েরা এখে েমকয়র বযাপার। 
  
েমি উন্মাদ্, ধমবান্ধ লেতাগুকো আচমো লোকেকে উদ্য় হকে? এই  য়তােগুকোকে 
লে োচাকে? হাকতর োাঁপুদ্বে বন্ধ েরকত লবগ লপকত হকে দ্বেকেটর জজব দ্বপটকে। 
  
. 
  
১২. 
  
গভীর রাকতর লভৌদ্বতে দ্বেিব্ধতার লভতর দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি প্রোণ্ড মূদ্বতবগুকো, লচাখহীে 
লোটর লমকে তাদ্বেকয় আকি দু্গবম অেুববর পাহা়ি আর প্রান্তকরর দ্বদ্কে, লযে অকপো 
েরকি তাকদ্র পা াে  রীর প্রাে েঞ্চার েরার জেয অজাো লোকো অদ্বিকত্বর উপদ্বস্থদ্বত 
ঘটকব। েগ্ন, আ়িি মূদ্বতবগুকো, এে এেটা লদ্াতো বাদ্ব়ির েমাে উাঁচু, গম্ভীর মুকখর 
লচহারা উদ্ভাদ্বেত হকয় আকি লগাে চাাঁকদ্র উজ্জ্বে আকোয়। 
  
এে হাজার বির আকগ মূদ্বতবগুকো এেটা মদ্বন্দকরর িাকদ্র অবেম্বে দ্বহকেকব দ্বিে। 
মদ্বন্দরটা দ্বিে পাাঁচ ধাকপ ভাগ েরা এেটা দ্বপরাদ্বমকির মাথায়। লোকয়টজােকোটে 
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দ্বপরাদ্বমি আজও দ্বটকে আকি, তকব োকের আাঁচক়ি ধূদ্বেোৎ হকয় লগকি মদ্বন্দরটা। 
জায়গাটা টুোর টেকটে  হকর। দ্বেচু এেটা পাহা়িকশ্রেীর পাক ই এই প্রাচীে 
ধ্বংোবক  , হাদ্বরকয় যাওয়া  কখর দ্বদ্কে এই  হকর বাে েরত  াট হাজার মােু । 
  
খুব েম টুদ্বরস্টই আকে এদ্বদ্কে, এেবার একে দ্বিতীয়বার লেউ আেকত চায় ো 
জায়গাটার লভৌদ্বতে পদ্বরকব  আর দ্বেজবেতার জেয। দ্ববধ্বি  হকরর আোকচোোকচ 
লবটপ িায়াগুকো মকে েকন্দকহর উকদ্রে েকর, লগাোদ্বের  েটা বাতাকের দ্বে ো দ্বঠে 
লবাো যায় ো। এেব দ্বেিু অগ্রাহয েকর দ্বেুঃেঙ্গ এেজে মােু  দ্বপরাদ্বমকির খা়িা দ্বোঁদ্ব়ি 
লবকয় উকঠ যাকে চূ়িায় বোকো মূদ্বতবগুকোর দ্বদ্কে। ভদ্রকোকের পরকে দ্বথ্রদ্বপে েুযট, 
হাকত এেটা লেদ্ার অযাটাদ্বচ লেে। 
  
পাাঁচটা লটকরকের প্রদ্বতদ্বটকত লথকম দ্বজদ্বরকয় দ্বেকেে দ্বতদ্বে, পাথুকর লদ্য়াকের গাকয় লখাদ্াই 
েরা দ্ব ল্পেমব লদ্খকেে। দ্বব াে েরীেৃকপর হাাঁ েরা মুখ লথকে উাঁদ্বে দ্বদ্কে মােুক র মুখ, 
ঈগকের লঠাাঁকট েদ্বতদ্ববেত হকে মােুক র হৃৎদ্বপণ্ড। আবার উঠকত শুরু েরকেে 
ভদ্রকোে, লপদ্বরকয় একেে মােুক র খুদ্বে আর হা়ি লখাদ্াই েরা এেটা লবদ্বদ্। এগুকো 
প্রাচীে প্রতীে দ্বচহ্ন, েযাদ্বরদ্ববয়াে জেদ্েুযরা বযবহার েরত। 
  
 দ্বপরাদ্বমকির মাথায় উকঠ চারদ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে। ঘামকিে, হাাঁদ্বপকয় লগকিে। ো, 
দ্বেুঃেঙ্গ েে ভদ্রকোে। িায়া লথকে লবদ্বরকয় এে দু্কটা মােু য মূদ্বতব, োচব েরে তাাঁকে। 
তারপর তারা হাত ই ারায় অযাটাদ্বচ লেেটা লদ্খে। দ্ববেীত ভদ্বঙ্গকত লেটা খুেকেে 
ভদ্রকোে। লভতকরর দ্বজদ্বেেপি একোকমকো েরে লোে দু্’জে, লোকো অস্ত্র ো লপকয় 
দ্বেুঃ কে ঘুকর দ্াাঁদ্ব়িকয় মদ্বন্দর মকঞ্চর দ্বেোরা েে েকর হাটা ধরে। 
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 লপদ্ব কত দ্বঢে প়িে গাই দ্বরভাকের। অযাটাদ্বচ লেকের হাতকে েুোকো লবাতাকম চাপ 
দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে, ঢােদ্বের লভতর আ়িাে েরা লিাট্ট লটপ লরেিবারটা চােু হকো। 
  
দ্ীঘব এে দ্বমদ্বেট পর মূদ্বতবগুকোর এেটা িায়া লথকে লবদ্বরকয় এে এেজে লোে। লমকে 
পযবন্ত েম্বা োদ্া োপক়ির আেকখিা পকর আকি লে। েম্বা চুে ঘাক়ির োকি বাধা। লচাখ 
আর োকের ওপর লগাটা েপােজুক়ি বহুরো েে া েরা মখমকের লগাে এেটা চােদ্বত, 
চােদ্বতর দু্ধার লথকে দু্কটা চও়িা দ্বিকত লবদ্বরকয়কি, লপাঁদ্বচকয় আকি োকের ওপর দ্বদ্কয় 
মাথার লপিেটাকে। মাথার োমকের অংক  লর ম আর পাদ্বখর পােে খা়িা েকর বাাঁধা। 
পা দু্কটা আেকখিার লভতর, তকব চাাঁকদ্র আকোয় বাহুকত পরা বৃত্তাোর বযাে দু্কটা 
পদ্বরষ্কার লদ্খা লগে, লোোর ওপর মদ্বেমুকক্তাখদ্বচত। 
  
লতমে েম্বা েয় লে, মেৃে লগাে ধাকচর মুখাবয়ব ইদ্বেয়াে পূববপুরুক র েথা মকে েদ্বরকয় 
লদ্য়। োকো লচাখ দ্বদ্কয় োমকে দ্াাঁ়িাকো ভদ্রকোেকে খুাঁদ্বটকয় পরীো েরে লে। 
লোেটার বয়ে দ্বিক র লবদ্ব  ো। লোেটা বুকের ওপর হাত দু্কটা ভাাঁজ েকর বেে, 
  
আদ্বম টদ্বপটদ্বজে। 
  
আমার োম গাই দ্বরভাে, মাদ্বেবে যুক্তরাকের লপ্রদ্বেকিন্ট তাাঁর দ্ববক   দূ্ত দ্বহকেকব 
পাদ্বঠকয়কিে আমাকে। দ্বরভাে আ া েকরদ্বিকেে আরও বয়স্ক হকব টদ্বপটদ্বজে। 
  
দ্বেচু এেটা পাাঁদ্বচকের দ্বদ্কে তাোে টদ্বপটদ্বজে। েথা বোর জেয ওখাকে আমরা বেকত 
পাদ্বর। 
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 মাথা োাঁদ্বেকয় এদ্বগকয় লগকেে দ্বরভাে, পাাঁদ্বচকের মাথায় বেকেে। োোৎদ্াকের জেয 
অদু্ভত এেটা জায়গা লবকি দ্বেকয়কিে আপদ্বে। 
  
 হযাাঁ, তার োরেও আকি টুো আমার উকে য পূরে েরকব। লোকো োরে লেই, হঠাৎ 
েকর তার লচহারা আর গোর েুকর আকক্রা  ও ঘৃো িুকট উঠে। লতামার লপ্রদ্বেকিন্ট 
আমাকদ্র োকথ প্রোক য আকোচোয় বেকত ভয় পায়। লে এেটা োপুরু , লে তার 
লমদ্বেকো দ্বেদ্বটর বনু্ধকদ্র অেন্তুি েরকত োহে পায় ো। 
  
লটাপ এদ্ব়িকয় যাবার অদ্বভেতা রকয়কি দ্বরভাকের। দ্বতদ্বে েরম েুকর বেকেে, আপদ্বে 
আমাকে োোৎদ্াকের রাদ্বজ হওয়ায় লপ্রদ্বেকিন্ট বকেকিে আদ্বম লযে তার েৃতেতা 
আপোর োকি লপৌঁকি দ্বদ্ই। 
  
 আদ্বম আ া েকরদ্বিোম আপোর লচকয় আরও উাঁচু পকদ্র লেউ আেকব। 
  
আপোর  তব দ্বিে েথা বেকবে শুধু এেজে লোকের োকথ। স্বভাবতই আমরা ধকর 
দ্বেই, আপদ্বে চাে ো আমাকদ্র োকথ লোকো লদ্াভা ী থােুে। আর, আপদ্বে লযকহতু 
স্প্যাদ্বে  বা ইংকরদ্বজ বেকত রাদ্বজ েে, অগতযা আমাকেই পাঠাকো হকো। েমবেতবা 
পযবাকয় আদ্বমই এেমাি অদ্বিোর লয প্রাচীে আযকটে ভা া োহুয়াটে জাকে। 
  
বেকত লব  ভাকোই পাকরে। 
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এেোমকপা  হর লথকে আকমদ্বরোয় চকে দ্বগকয়দ্বিকেে আমাকদ্র পদ্বরবার। খুব যখে 
লিাট আদ্বম, তখে দ্ব কখদ্বি। 
  
 এেোমকপা আদ্বম দ্বচদ্বে। লিাট্ট এেটা গ্রাম, দ্পূেব ওখােোর লোকেরা। দ্বেন্তু আযু় েম। 
  
 আপদ্বে দ্াদ্বব েকরে, লমদ্বেকো লথকে দ্াদ্বরদ্য দ্বচরতকর হদ্বটকয় লদ্কবে। আমাকদ্র 
লপ্রদ্বেকিন্ট আপোর লপ্রাগ্রাম েেকেব জােকত অতযন্ত আগ্রহী। 
  
লে দ্বে লেজেযই আপোকে পাদ্বঠকয়কি? 
  
 মাথা োাঁোকেে দ্বরভাে। দ্বতদ্বে লযাগাকযাকগর এেটা মাধযম খুেকত চাে? 
  
গম্ভীর এেটুেকরা হাদ্বে িুকট উঠে টদ্বপটদ্বজকের মুকখ। 
  
অথবচেদ্বতে অবস্থা লযকহতু লভকে পক়িকি, োকজই দ্বতদ্বে জাকেে আমার আকন্দােকের 
লতাক়ি দ্বেববাদ্বচত েরোর উৎখাত হকয় যাকব। আমার েমতায় আোর উজ্জ্বে েম্ভাবো 
রকয়কি, তাই আকগভাকগ েুেেকেব ততদ্বর েরার লচিা েরা হকে। আবার ওদ্বদ্কে 
েরোকরর োকথও হাত লমোকো হকে। লমদ্বেকোয় আপোকদ্র স্বাথব আকি, লেটা লথকে 
বদ্বঞ্চত হকত চাে ো, এই লতা? 
  
লপ্রদ্বেকিকন্টর মকের েথা প়িা আমার োকধযর অতীত। 
  
 লে খুব তা়িাতাদ্ব়িই জােকত পারকব লয লমদ্বেকোর দ্বেযবাদ্বতত মােু   ােেকশ্রেী আর 
ধেীকদ্র অেুগ্রহ দ্বেকয় লবাঁকচ থােকত রাদ্বজ েয় আর। দু্েবীদ্বত আর রাদ্বজচ েতে 
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লধাাঁোবাদ্বজ তধকযবর ল   েীমায় একে লিকেকি তাকদ্রকে। বদ্বি এোোর মােুক র দু্দ্ব া 
লচাকখ লদ্খা যায় ো। গ্রাকম োধারে মােুক র লোকো োজ লেই। দ্বেন্তু ো, আর তারা 
েহয েরকব ো। তাকদ্র চুপচাপ বকে থাোর দ্বদ্ে ল   হকয়কি। 
  
 আপদ্বে চাে, আযকটে ধুকো লথকে আদ্ ব এেটা রাে প্রদ্বতিার মাধযকম েমেযার েমাধাে 
েরকবে? 
  
 আদ্বম বদ্বে, আপোকদ্র উদ্বচত পূববপুরু কদ্র হাকত লদ্  দ্বিদ্বরকয় লদ্য়া। 
  
পুকরা আকমদ্বরোয় আযকটেরা দ্বিে েবকচকয় ব়ি েোই। এ রেম বববর এেটা েভযতার 
ওপর দ্বভদ্বত্ত েকর আপদ্বে আধুদ্বেে লদ্  প্রদ্বতিা েরকত চাইকিে… লথকম পক়িে দ্বরভাে। 
লব  েিেল্পো েয় দ্বে? 
  
টদ্বপটদ্বজকের লগাোোর মুখাবয়কব িায়া ঘোয়। আপোর লতা জাো আকি,  য়তাে 
লস্প্েীয়রা আযকটেকদ্র উৎখাত েকরদ্বিে। ওরা আমাকদ্র পূবব পুরু কদ্র জবাই 
েকরকি। 
  
এ রেম লস্প্েীয়রা ও মুকরর েথা বেকব। 
  
 আপোর লপ্রদ্বেকিন্ট েী চায় আমার োকি? 
  
দ্বতদ্বে শুধু লমদ্বেকোর  াদ্বন্ত আর উন্নদ্বত চাে, জবাব দ্বদ্কেে দ্বরভাে। এবং এেটা 
প্রদ্বতশ্রুদ্বত-আপদ্বে েদ্বমউদ্বেজকমর দ্বদ্কে একগাকবে ো। 
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আদ্বম মাদ্বেবস্ট েই। েদ্বমউদ্বেজমকে লে যতটুেু ঘৃো েকর, আদ্বম তার লচকয় েম েদ্বর 
ো। আমার অেুোরীকদ্র মকধয ে স্ত্র লগদ্বরো এেজেও লেই। 
  
শুকে দ্বতদ্বে খুদ্ব  হকবে। 
  
আমাকদ্র েতুে আযকটে জাদ্বত লগৌরব ও মহে অজবে েরকব োকো টাোর মাদ্বেে, 
দু্েবীদ্বতপরায়ে অদ্বিোর, বতবমাে মদ্বন্ত্রেভার েদ্েয আর োমদ্বরে বাদ্বহেীর েমবেতবাকদ্র 
বদ্বে লদ্য়ার পর। 
  
দ্বরভাকের মকে হকো দ্বতদ্বে শুেকত বা বুেকত ভুে েকরকিে। আপদ্বে দ্বে হাজার হাজার 
মােু কে খুে েরার েথা বেকিে? 
  
খুে? েেব   কে লহকে উঠে টদ্বপটদ্বজে। আকর ো, দ্বম, গাই দ্বরভাে, ো! আদ্বম আমাকদ্র 
লদ্বতাকদ্র উকে য বদ্বে লদ্য়ার েথা বেদ্বি। লোকয়েজােকোটে, হুইটদ্বজকোকপােটদ্বে, 
লটেযাটদ্বেকপাো-আপদ্বে লতা জাকেেই, এ রেম আরও অকেে লদ্বতা আকি আমাকদ্র। 
অকেে যুগ লপদ্বরকয় লগকি, লদ্বতাকদ্র উকেক য বদ্বে উৎেগব েরা হয় ো। আমার িারা 
লেই শুভ োজটা এবার েেন্ন হকব, েথা দ্বদ্দ্বে। 
  
ো! এই এেটা  ে ি়িা গাই দ্বরভাে আর দ্বেিু বেকত পারকেে ো। 
  
আমাকদ্র আকটে রাকের োম হকব লটকোচদ্বটেোে। আইকের অেু ােে হকব। 
ধমবদ্বভদ্বত্তে। োহুয়াটে হকব রােীয় ভা া। েকঠার বযবস্থায় েদ্বমকয় আো হকব জেেংখযা। 
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দ্ববকদ্দ্ব  পুাঁদ্বজ বা দ্ব ল্প হকব রাকের েেদ্বত্ত। েীমাকন্তর লভতর বাে েরকত পারকব শুধু 
লেদ্বটভরা। বাদ্বে েবাইকে লদ্  লথকে বদ্বহষ্কার েরা হকব। 
  
িদ্বম্ভত দ্ববস্মকয়র োকথ তাদ্বেকয় থােকেে গাই দ্বরভাে। তারা লচহারা িযাোকে হকয় 
লগকি। 
  
দ্ববরদ্বত ো দ্বেকয় বকেই চকেকি টদ্বপটদ্বজে, যুক্তরাকের োি লথকে লোকো পেয লেে হকব 
ো। আপোকদ্র োকি এে লিাাঁটা লতেও আমরা দ্ববদ্বক্র েরব ো। দ্ববশ্ববযাংকে আমাকদ্র 
েমুদ্য় লদ্ো পদ্বরক াধকযাগয েয় বকে লঘা ো েরা হকব। েযাদ্বেকিাদ্বেবয়া, লটোে, দ্বেউ 
লমদ্বেকো আর আদ্বরজাোয় আমাকদ্র লযেব জায়গা আপোরা দ্খে েকর লরকখকিে, 
লেগুকো লিরত চাওয়া হকব। লিরত পাবার স্বাকথব েে েে মােু কে দ্বেকয় েীমান্ত 
লপকরাবার জেয েং মাচব েরব আমরা। 
  
 যদ্বদ্ ঠাট্টা ো হয়, দ্ববভাে বেকেে, তাহকে বেব লেহাতই পাগোদ্বম। এ ধরকের উদ্ভট 
দ্াদ্ববর েথা শুেকত চাইকবে ো আমাকদ্র লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ধীকর ধীকর পাাঁদ্বচে লথকে লেকম দ্াাঁ়িাে টদ্বপটুদ্বজে, েত হকয় আকি অেেৃত মাথা, লচাখ 
দ্বেস্প্েে, লবেুকরা গোয় দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে, তাহকে লতা তাকে এেটা লমকেজ পাঠাকত 
হয়, যাকত দ্ববশ্বাে েকর? 
  
লে তার মাথার ওর তুেে হাত দু্কটা, লগাটা বাহু গদ্বঢ় আোক র দ্বদ্কে খা়িা হকো। লযে 
েকঙ্কত লপকয় পাথুকর মূদ্বতবগুকোর গভীর িায়া লথকে লবদ্বরকয় এে চারজে মােু , মাথায় 
পদ্বট্ট িা়িা গাকয় লোকো আবরে লেই। চারদ্বদ্ে লথকে এদ্বগকয় একে গাই দ্বরভােকে দ্বঘকর 
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লিেে, ভয় আর অদ্ববশ্বাকে আ়িি ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকেে দ্বতদ্বে। চারজে দ্বমকে ধরে 
তাকে, দ্বেকজকদ্র মকধয ধরাধদ্বর েকর োদ্বমকয় আেে পাথকর লবদ্বদ্কত, লযখাকে মােুক র 
খুদ্বে আর হা়ি লখাদ্াই েরা রকয়কি পাাঁদ্বচকের গাকয়। লবদ্বদ্র ওপর ল ায়াকো হকো 
তাকে। হাত আর পা ধকর থােে চারজে। 
  
েী ঘটকত যাকে উপেদ্বব্ধ েকর আরও েকয়ে লেকেে লবাবা হকয় থােকেে গাই দ্বরভাে। 
তারপর বাাঁচার আেুদ্বতকত দ্বচৎোর েকর উঠকেে, ওহ্ গ়ি, লো! লো। লো লো! 
  
আতদ্বঙ্কত আকমদ্বরোেকে গ্রাহযই েরে ো টদ্বপটদ্বজে, লবদ্বদ্র এেপ্রাকন্ত েীরকব দ্াাঁদ্ব়িকয় 
থােে লে। খাদ্বেে পর এেবার শুধু মাথা োাঁোে। 
  
লোেগুকো দ্বরভাকের লোট আর  াটব খুকে দ্বেে। লবদ্বরকয় প়িে েগ্ন বুে। 
  
টদ্বপটদ্বজকের হাকত হঠাৎ েকর উদ্য় হকো েম্বা এেটা লিার। মাথার ওপর উাঁচু েকর 
ধরে লেটা। চাাঁকদ্র আকোয় চেচে েকর উঠে োকো িো। এদ্বগকয় এে লে। 
  
আতবোদ্ েকর উঠকেে গাই দ্বরভাে, লেটাই তার ল   দ্বচৎোর। 
  
পরমুহূকতব লিারার িোটা লগাঁকথ লগে বুকে। 
  
োর লবাঁকধ দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো উাঁচু মূদ্বতবগুকো দ্বেদ্বেবি। হাজার বির ধকর এ ধরকের অমােুদ্ব ে 
দ্বেিুরতা বহুবার লদ্কখকি তারা দ্বেদ্বেবি লচাকখ। 
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তখেও োিাকে গাই দ্বরভাকের হৃৎদ্বপণ্ড, বুকের লভতর লথকে লেটাকে যখে লবর েরা 
হকো। 
  
. 
  
১৩. 
  
চারপাক  লোেজে ও বযিতা থােকেও দ্বহম উত্তকরর গভীর দ্বেিব্ধতা দ্বপকটর লগাটা 
অদ্বিকত্ব লযে লচকপ বকেকি। আেবদ্বটকের ঠাণ্ডা ওকে দ্ববব  েকর লিেকি এেদ্ম। এত 
 ান্ত েুেোে েীরবতা- েমি আওয়াজ শুক  দ্বেকে লযে। দ্বপকটর মকে হকত োগে ও 
বুদ্বে লোকো লরদ্বফ্রজাকরটকরর মকধয রকয়কি। 
  
অবক ক  দ্বদ্কের আকো িুটে, ধূের রকের অদু্ভত েুয়া া লভদ্ েকর এত স্নাে লয লে 
আকোয় িায়া পক়ি ো। আরও এেটু লবো হকত লোমে েমো-োদ্া রং দ্বেে আো , 
দ্বহম েুয়া া লপা়িাকত শুরু েকরকি েূযব। খাদ্ব়ির ওপাকর দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো পাথুকর 
চূ়িাগুকোকে তু াকরর োদ্া লবারখা ঢাো োরীমূদ্বতব মকে হকো। 
  
অেুস্থকের চারদ্বদ্কে এখে অেয রেম লচহারা। প্রথকম লপৌঁকিকি পাাঁচটা এয়ারকিােব 
লহদ্বেেপ্টার, োকথ েকর একেকি আদ্বমব লস্প্ াে োদ্বভবে লিােব। লোেগুকো ে স্ত্র, 
থমথকম েদ্বঠে লচহারা, লগাটা এোো তারা দ্বেদ্বশ্চদ্রভাকব দ্বঘকর লিেে। এে ঘন্টার পর 
লপৌঁিুে লিিাকরে এদ্বভকয় ে ইেকভদ্বস্টকগটররা, দ্ববধ্বি লেকের দ্ববদ্বেন্ন অং  েী েী 
েংগ্রহ েরা হকব েব দ্বচদ্বহ্নত েকর লিেে তারা। তাকদ্র দ্বপিু দ্বপিু এে 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

146 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পযাকথােদ্বজস্টকদ্র এেটা দ্ে, ো গুকো লহদ্বেেপ্টাকর তুকে দ্বেকয় চকে লগে এয়ারকিােব 
লবে দ্বথউে-এর মকগব। 
  
লেদ্বভর পে লথকে রইকেে েমাোর বায়রে োইট, লপাোর এেকোরার লপৌঁকিকি 
অেুস্থকে। ওটার লভাঁপুর গুরুগম্ভীর আওয়াকজ েচদ্বেত হকো েবাই। 
  
োইকরে বাদ্বজকয় ধীকর ধীকর খাদ্ব়ির মুকখ ঢুেে লপাোর এেকোরার। গদ্বথে দু্কগবর মকতা 
োগে জাহাজটাকে। আইেপযাে লভকে অোয়াকে পথ েকর দ্বেে লেটা, অেুস্থে লথকে 
মাি পঞ্চা  দ্বমটার দূ্কর থামে। েমাোর বায়রে োইট ইদ্বেে বন্ধ েরকেে, দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় 
বরকির ওপর লেকম একেে। লেকমই দ্বতদ্বে উপদ্বস্থত উদ্ধারেমবীকদ্র প্রকয়াজকে জাহাকজর 
েুদ্ববধাদ্বদ্ বযবহার েরার অেুকরাধ জাোকেে। েৃতেদ্বচকত্ত তার প্রিাব গ্রহে েরে েবাই। 
োকজ দ্ববরদ্বত দ্বদ্কয় িুটে তারা জাহাকজর দ্বদ্কে। 
  
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বটর অবস্থা লদ্কখ দ্বপট মুগ্ধ। লোকো খবর এখকো চাউ়ি হয়দ্বে। লেবে 
লেকেদ্বি। 
  
আন্তজবাদ্বতে এয়ারকপাটব জাকে জাদ্বতেংকঘর ফ্লাইট দ্ববেম্ব েরকি। অল্প দ্বেিুেকের মকধয 
অব য েমি খবর জাোজাদ্বে হকয় যাকব। 
  
মকে হকে, লচাকখর মদ্বে জকম যাকব লহ, দ্বব ণ্ণ দ্বচকত্ত দ্বজওদ্বদ্বকো বকে। েুমার 
লহদ্বেেপ্টাকরর পাইেকটর দ্বেকট বকে এে োপ েদ্বি খাওয়ার লচিা েরকি লে। 
  
তুদ্বম লতা োরা দ্বদ্ে-রাত েেদ্বপকটই বকে আকিা, দ্বপট েটাে হাকে। 
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আকর, বাইকরর অবস্থা লদ্কখ এখাকে বকেই আমরা ফ্রস্টবাইট হকয় যাকে, দ্বজওদ্বদ্বকো 
দ্বেদ্বরয়াে লচাকখ জাোয়। 
  
বাইকর তাদ্বেকয় েমাোর বায়রে োইটকে বরকির ওপর দ্বদ্কয় লহাঁকট আেকত লদ্খে 
দ্বপট। েুাঁকে, দ্রজাটা খুকে লমকে ধরে লে। ঠাণ্ডায় আকরা এে দ্পা গুদ্বেকয় উঠে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
শুকভো জাদ্বেকয় পারোর পকেট লথকে এেটা েদ্বেয়াকের লবাতে লবর েরকেে োইট। 
  
চুদ্বর েকর একেদ্বি লবাতেটা। ভাবোম, লতামাকদ্র প্রকয়াজে হকত পাকর। 
  
লবাতেটা হাকত ধদ্বরকয় দ্বদ্কয় দ্বপট বেে, আপদ্বে এইমাি অযােকে স্বকগব পাদ্বঠকয় দ্বদ্কেে। 
  
লবাতেটা দ্বেকয় ঠাণ্ডায় দ্বহ দ্বহ েরকত েরকত দ্বজওদ্বদ্বকো বেে, তারকচকয় আদ্বম েরে 
পিন্দ েরব। দ্বিদ্বপ খুকে েকয়ে লঢাে রযাদ্বে লখে লে। লবাতেটা দ্বপটকে দ্বিদ্বরকয় দ্বদ্ে। 
  
জাহাকজ ওাঁরা লেমে আকিে? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
দ্বমে োদ্বমে দ্ববশ্রাম দ্বেকেে। অদ্ববশ্বােয বযাপার, আমাকে দু্বার লিকে দ্বতদ্বে লদ্খা েরকত 
লচকয়কিে লতামাকদ্র োকথ। দ্বেউ ইয়কেব দ্বিোর ো েী লযে এেটা বযাপাকর। 
  
দ্বিোর? দ্বপকটর লচহারায় লেৌতুে। 
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মজার বযাপার, ফ্লাইট অযাকটেিযাকন্টর হাাঁটুর চাম়িায় ও ুধ োগাকোর পর লে োদ্বে 
বকেকি, লতামার োকথ তারও এেটা দ্বিোর লিট দ্বঠে হকয় আকি। 
  
লধায়া তুেেী পাতার লচহারা দ্বেকয় দ্বপট বেে, আমার ধারো, ওকদ্র দ্বেশ্চয়ই খুব দ্বখকদ্ 
লপকয়কি। 
  
দ্বপকটর হাত লথকে লবাতেটা লিা দ্বদ্কয় লেক়ি দ্বেে দ্বজওদ্বদ্বকো, বেে, লেে লযে মকে 
হকে, এ গাে আকগও আদ্বম শুকেদ্বি! 
  
আর দ্বচি সু্টয়ািব? 
  
তার অবস্থা লব  খারাপই বেব, দ্বপকটর প্রকশ্নর জবাব দ্বদ্কেে োইট। তকব িাক্তার 
বেকিে, লেকর উঠকব। তার োম রুদ্ববে। ও ুকধর প্রভাকব ঘুদ্বমকয় প়িার েময় দ্বব়িদ্বব়ি 
েকর দ্বে বেে, ভুে বেকি দ্বেো বুেোম ো-িাস্ট আর লেকেে অদ্বিোরকে খুে 
েকরকি পাইেট, তারপর উ়িন্ত লেে লথকে অদৃ্ য হকয় লগকি… 
  
লবাধ হয় ভুে বেকি ো, বেে দ্বপট। পাইেকটর ো  এখেও পাইদ্বে আমরা। োইকটর 
দ্বদ্কে তাোে ও রাদ্ব য়াে োবকমদ্বরে দ্বেকয় েী েরা হকব? 
  
আপাতত এটা দ্বেকয় আমরা লোকো খবর জাোদ্বে ো। ভাগযই বেকত হয়, এই লেে 
ক্রা  আমাকদ্র োকজর দ্বদ্ে লথকে েবার লচাখ েদ্বরকয় দ্বদ্কয়কি। তকব েতেে চাপা 
থােকব েংবাদ্টা, তাই দ্বচন্তার দ্বব য়। 
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লবদ্ব  খুদ্ব  ো হওয়াই ভাকো, অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো বকে। রাদ্ব য়ােরা এত গাধা েয়। েখে 
লদ্খকবে েব বুকে লগকি, তারপর দু্দ্বেয়ার জাহাজ আর উদ্ধারোরী বাজব দ্বেকয় চকে 
একেকি অেুস্থকে। ওরা দ্ারুে চতুর। জাহাকজর লপিকে লবাঁকধ লোজা রাদ্ব য়ায় দ্বেকয় 
থামকব োবকমদ্বরেটা। 
  
যদ্বদ্ ধ্বংে েকর লদ্য়? দ্বপট জােকত চায়। 
  
লোদ্বভকয়তকদ্র ভাকো উদ্ধারোরী লটেকোেদ্বজ লেই। ওরা বরঞ্চ একতই খুদ্ব , লেউ লযে 
ওকদ্র োবকমদ্বরে পরীো েকর লদ্খকত ো পাকর। 
  
েদ্বেয়াকের লবাতে দ্বপকটর হাকত ধদ্বরকয় লদ্য় দ্বজওদ্বদ্বকো। এখাকে বকে তেব ো েকর, 
চকো দ্বগকয় জাহাকজর গরম হাওয়া খাই? 
  
হযাাঁ, েমাোর োইট োয় দ্বদ্কেে। লতামরা যকথি েকরকি এখাকে। 
  
পারো গাকয় দ্বদ্কয় লেয় দ্বপট। আমার অব য এেটু দ্বস্ক েরার  খ লজকগকি মকে। 
  
তার মাকে এখে জাহাকজ আেকি ো? 
  
এই আর েী। ওই আদ্বেবওেদ্বজর দ্েটাকে এেটু লদ্কখ আদ্বে। 
  
অযথা। িাক্তার তার েকয়েজে োঙ্গ-পাঙ্গ পাদ্বঠকয়কি ওখাকে। ওরা ভাকোই আকি। 
  
তাহকে ওরা েী খুাঁক়ি লবর েরে, তাই ো হয় লদ্দ্বখ, দ্বপট োকিারবান্দা। 
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 হযাাঁ, যাও, দ্বগ্রে লদ্বী-লটদ্ববও লপকয় লযকত পাকরা। 
  
অেম্ভব েী! হােে দ্বপট। 
  
দ্বেন্তু লেে আর আকরাহীকদ্র েেকেব দ্বজকেে েরকে েী বেকব ওকদ্রকে? 
  
আমরা এখাকে এেটা দ্বজওেদ্বজেযাে োকভব প্রকজকট োজ েরদ্বি, বেে দ্বপট। আকরাহীরা 
দ্বিউদ্বজোকজ আটো পক়ি, হাইপথারদ্বময়ায় মারা লগকি। 
  
আমার জেয অকপো েরার দ্রোর লেই, বকে রওো হকো দ্বপট। 
  
তািব বযাপার! অযাদ্বন্টেে েেকেব ওর আগ্রহ লদ্কখ আদ্বম আশ্চযব হকয় যাদ্বে। জােতাম 
ো, এই দ্বব কয়ও ওর আগ্রহ আকি। োইট বেকেে। 
  
আকর, ও-ই দ্বে িাই জােত োদ্বে! দ্ীঘবশ্বাে লিকে বকে অযাে। 
  
. 
  
বরকির মাঠ  ক্ত আর েমতে, খাদ্ব়ির ওপর দ্বদ্কয় দ্রুত এদ্বগকয় যাকে দ্বপট। উত্তর 
পদ্বশ্চম দ্বদ্কে োকো লমঘ, লেদ্বদ্কে এেটা লচাখ লরকখ একগাকে ও। লরাকদ্ েেমকে 
প্রেৃদ্বত েকয়ে লেকেকের মকধয লচহারা পাকল্ট রুদ্রমূদ্বতব ধরকত পাকর, শুরু হকয় লযকত 
পাকর ে়ি-েঞ্ঝার তাণ্ডব েৃতয, জাো আকি ওর। অন্ধোর হকয় একে দ্বদ্ে লচোর লোকো 
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উপায় থাকে ো, লেটাই েমেযা হকয় দ্াাঁ়িায়। বরকির রাকজয পথ হারাকে মৃতুয অদ্বেবাযব 
হকয় লদ্খা লদ্কব। 
  
দ্দ্বেে দ্বদ্কে যাকে দ্বপট। তীরকরখা লপদ্বরকয় এে। লধায়ার এেটা েীে লরখা পথ 
লদ্খাকে ওকে। েকন্দহ লেই, আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র আশ্রয় লথকে উঠকি লধাাঁয়াটা। 
  
আশ্রয় যখে আর মাি দ্  দ্বমদ্বেকটর পথ, এই েময় েক়ির েবকে প়িে দ্বপট। দ্বব  
দ্বমটার দূ্কর পদ্বরষ্কার লদ্খকত পাদ্বেে, এখে পাাঁচ দ্বমটার দূ্করর বরিও পদ্বরষ্কার েয়। 
জদ্বগং েরার ভদ্বঙ্গকত িুটে ও, বযােুেতার োকথ আ া েরকি েরে এেটা লরখা ধকরই 
োমকে একগাকে লে। লোকোকোদ্বে িুকট একে বাম োাঁকধ আঘাত েরকি তু ারেো আর 
বাতাে, বাতাকের গাকয় োমােয লহোে দ্বদ্কয় িুটে ও। 
  
বাতাকের গদ্বতকবগ বা়িে। লহোে দ্বদ্কয় থাো েকেও লঠকে লিকে দ্বদ্কত চাইকি। ওকে। 
োমকে এখে প্রায় দ্বেিুই লদ্খকত পাকে ো ও। মাথা দ্বেচু েকর পাকয়র দ্বদ্কে লচাখ 
লরকখকি, প্রদ্বতদ্বট পদ্কেপ গুেকি, হাত দু্কটা মাথার দু্পাক  ভাাঁজ েরা। জাকে, দ্বেিু 
লদ্খকত ো লপকয় হাাঁটা মাকে বৃত্তাোকর লঘারা। হয়কতা আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র আশ্রয়কে পা  
োদ্বটকয় এদ্বগকয় যাকব, লটরও পাকব ো। েবক ক , ক্লান্ত  রীর লেদ্বতকয় প়িকব বরকির 
ওপর। 
  
 বাতাে যতই তীরগদ্বত আর ঠাণ্ডা লহাে, ভারী োপ়িগুকো গরম রাখকি  রীরটাকে। 
হাটবদ্ববকটর  ে শুকে বুেকত পারকি, এখেও লে মািাদ্বতদ্বরক্ত ক্লান্ত হকয় পক়িদ্বে। 
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আশ্রকয়র োিাোদ্বি লপৌঁকি লগকি মকে হকত দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বপট। এবার োবধাকে 
একগাে। দ্বি  পা এদ্বগকয় থামে আবার। িাে দ্বদ্কে ঘুরে, একগাে দ্বতে দ্বমটাকরর মকতা। 
উকল্টাদ্বদ্ে লথকে লধকয় আো তু ার েক়ির লভতর লিকে আো পাকয়র দ্বচহ্ন অস্প্িভাকব 
দ্বচেকত পারে ও। ঘুরে, লিকে আো পকথর েমান্তরাে লরখা ধকর একগাে এবার, 
এভাকব দ্বি  দ্বমটার পরপর দ্বদ্ে বদ্কে, এেটা েে া ততদ্বর েকর লগাটা এোো চক  
লিোর উকে য। 
  
 পাাঁচবাকর পাাঁচটা লরখা ততদ্বর েরে ও। আশ্রকয়র লোকো েন্ধাে লপে ো। ততদ্বর েরা 
লরখাগুকো ধকর দ্বিকর এে মােখাকে, অথবাৎ দ্বতে েম্বর লরখায়। এবার আ়িাআদ্ব়িভাকব 
হাাঁটা ধরে ও। দ্বতেকট েতুে লরখা ততদ্বর ল   েরকত যাকে, এই েময় তু ারকপ লহাাঁচট 
লখকয় পক়ি যাবার উপক্রম েরে, হাকত লঠেে এেটা ধাতব লদ্য়াে। 
  
লদ্য়াে ধকর দু্বার দু্কটা লোে ঘুরে দ্বপট, হাকত চকে এে এেটা রদ্ব , রদ্ব টা লপৌঁকি 
দ্বদ্ে এেটা দ্রজায়। লঠো দ্বদ্কতই খুকে লগে লেটা। উপেদ্বব্ধটুেু উপকভাগ েরে ও, 
তার প্রাে েং য় লদ্খা দ্বদ্কয়দ্বিে, তকব দ্বেকজকে উদ্ধার েরকত েমথব হকয়কি। লে। 
লভতকর ঢুেকত হতা  লবাধ েরে দ্বপট। 
  
এখাকে লেউ বেবাে েকর ো। লমকেকত িূপ হকয় আকি পাথর আর মাদ্বট, চারদ্বদ্কে 
গতব। দ্বহমাংকের খুব এেটা ওপকর হকব ো তাপমািা। তকব েক়ির হাত লথকে বাাঁচা 
লগকি, েৃতেদ্বচকত্ত ভাবে ও। 
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আকো আেকি শুধু এেটা লোেমযাে েেে লথকে। প্রথকম ভাবে, োঠাকমাটার লভতর 
লেউ লেই। তারপর গতব লথকে ধীকর ধীকর উাঁচু হকো এেকজা়িা োাঁধ আর এেটা মাথা। 
 রীরটা েুাঁকে আকি, দ্বপকটর দ্বদ্কে লপিে দ্বিকর, গকতবর লভতর এেদৃ্কি তাদ্বেকয় েী 
লযে গভীর মকোকযাকগর োকথ পরীো েরকি। 
  
িায়া লথকে লবদ্বরকয় একে গকতবর লভতর উাঁদ্বে দ্বদ্ে দ্বপট। তুদ্বম দ্বে ততদ্বর? 
  
চরদ্বের মকতা আধপাে ঘুরে দ্বেদ্বে, যতটা ো চমকে উকঠকি তার লচকয় লবদ্ব । হতভম্ব। 
দ্বেকের জেয ততদ্বর? 
  
 হকর যাবার জেয? 
  
এতেকে েকচতে হকে দ্বেদ্বে। েেেটা গতব লথকে তুেে লে, ধীকর ধীকর দ্বেকধ হকো। 
দ্বপকটর লচাকখ তাদ্বেকয় থােে দু্ই লেকেে। দ্বহেদ্বহে  ে েরকি লোেমযাে। েময় লপকয় 
তার গাঢ় োে চুে লদ্কখ মকে মকে প্র ংো েরে দ্বপট। দ্বম. িােব দ্বপট, েদ্বতয লতা? 
দ্িাো খুকে িাে হাতটা বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। 
  
দ্বপটও এেটা হাকতর দ্িাো খুকে, মৃদু্ চাপ দ্বদ্কয় েরমদ্বে েরে। েুন্দরী লমকয়রা 
আমাকে শুধু িােব বেকে খুদ্ব  হই। 
  
অপ্রদ্বতভ লিাট্ট খুদ্বের মকতা োগে দ্বেকজকে, লমেআপ েরা হয়দ্বে বকে আরও 
অস্বদ্বিকবাধ েরে দ্বেদ্বে। তারপর েে েরে, োপক়ি আর হাকত মাদ্বট লেকগ রকয়কি। 
পদ্বরদ্বস্থদ্বত রীদ্বতমত েঙ্গীে হকয় উঠে লচহারা োেকচ হকয় উঠকি বুেকত লপকর। 
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  াপব…দ্বেদ্বে, লথকম লথকম বেে লে। আমার েঙ্গীকদ্র োকথ আোপ েরদ্বিোম, োে 
রাকত লয োহাকযয লতামার োি লথকে লপকয়দ্বি, অন্তত লমৌদ্বখে এেটা ধেযবাদ্। দ্বদ্কয় 
আো উদ্বচত। আমরা হয়কতা লযতাম, দ্বেকজ চকে একে ভাকো েকরি। দ্বিোকরর প্রিাবটা 
ঠাট্টা মকে েকরদ্বিোম। েদ্বতয লয আেকব ভাদ্ববদ্বে। 
  
শুেকতই পাে বাইকর েী ঘটকি, বেে দ্বপট, এেটা তু ার ে়িও আমাকে বাধা দ্বদ্কয় 
রাখকত পাকরদ্বে। 
  
তুদ্বম দ্বেঘবাত এেটা উম্মাদ্। 
  
ো, লরি লবাো বেকত পাকরা এইজেয লয লভকবদ্বিোম আেবদ্বটে ে়ি আমার োকথ পািা 
দ্বদ্কয় পারকব ো। 
  
দু্’জকেই লহকে উঠে এেোকথ, লেই োকথ আ়িি ভাবটা দূ্র হকয় লগে। গতব লথকে 
উঠকত লগে দ্বেদ্বে, তার এেটা হাত ধকর োহাযয েরে দ্বপট। বযথা লপকয় উি েকর উঠে 
দ্বেদ্বে, োকথ োকথ তার হাত লিক়ি দ্বদ্ে দ্বপট। পা এখেও বযথা েরকি, তাই ো? 
হাাঁটাচো েরা উদ্বচত হকে ো। 
  
এেটু আ়িি হকয় আকি, েীেকচ হকয় আকি েকয়ে জায়গায়, লতামাকে লদ্খাকো যাকব 
ো। তকব মরব ো এেুদ্বে। 
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দ্বেদ্বের হাত লথকে েেেটা দ্বেকয় োঠাকমার চারদ্বদ্কে আকো লিকে লদ্খে দ্বপট। েী 
লপকয়ি এখাকে? 
  
এদ্বস্ককমাকদ্র এেটা গ্রাম, এে লথকে পাাঁচক া দ্বিস্টাকের মকধয এখাকে তারা বাে েরত। 
  
োমেরে হকয়কি? 
  
োইকটর োম লরকখদ্বি লগ্রােেুইস্ট লব দ্বভকেজ। ি. দ্বহরাম লগ্রােেুইস্ট, আমাকদ্র 
দ্েকেতা। জায়গাটা দ্বতদ্বে পাাঁচ বির আকগ আদ্ববষ্কার েকরে। 
  
দ্বতেজকের মকধয এেজে, োে রাকত যাকদ্র লদ্খোম? 
  
 প্রোণ্ড মােু টা, অোে হকয় পক়িদ্বিকেে। 
  
লেমে আকিে দ্বতদ্বে? 
  
মাথায় ব়ি এেটা োেকচ দ্াগ থােকেও দ্বেকর-েেম লখকয় বেকিে, লোকো বযথা লেই। 
ঘর লথকে লবকরাবার েময় লদ্কখ একেদ্বি, এেটা হাাঁে লরাস্ট েরকত বকেকিে। 
  
হাাঁে? লহকে উঠে দ্বপট। তার মাকে লতামাকদ্র োোই দ্বেকস্টম প্রথম লশ্রেীর। 
  
দ্বমোভবা লেে, ভাদ্বটবেযাে দ্বেিট। এে প্রাক্তে িাি ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটকে ধার দ্বহকেকব দ্বদ্কয়কি। 
দ্বথউে লথকে দু্েিাহ পরপর আকে। 
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এমে দ্বেিু লপকয়কি, যা পাবার েথা েয়? 
  
েট েকর মুখ তুকে দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে দ্বেদ্বে। লেে, এ প্রশ্ন লেে েরকে? 
  
 লেৌতূহে। 
  
মাদ্বট খুাঁক়ি আমরা দ্বপ্র দ্বহকস্টাদ্বরে এদ্বস্ককমাকদ্র হাকত ততদ্বর েকয়েক া দ্ব ল্পেমব লপকয়দ্বি। 
দ্বেদ্বভং লোয়াটবাকর আকি েব, ইকে েরকে পরীো েরকত পাকরা। 
  
হাাঁকের লরাস্ট লখকত লখকত? 
  
চমৎোর হয়। লগ্রােেুইস্ট দ্ারুে রাাঁকধে। 
  
লভকবদ্বিোম লতামাকদ্র েবাইকে জাহাকজর গযাদ্বেকত দ্াওয়াত লদ্ব, দ্বেন্তু হঠাৎ ে়ি শুরু 
হওয়ায় আমার েযাে লভকি লগকি। 
  
 লটদ্ববকে েতুে মুখ লদ্খকত লপকে আমরা েবাই ভাদ্বর খুদ্ব  হই। 
  
 অস্বাভাদ্ববে দ্বেিু আদ্ববষ্কার েকরি লতামরা তাই ো? হঠাৎ েকর দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
েকন্দকহ দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে লচাখকজা়িা। েীভাকব বুেকে? তীক্ষ্ণেকে প্রশ্ন েরে দ্বেদ্বে। 
  
দ্বগ্রে োদ্বে লরামাে? 
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 লরামাে এমপায়ার, বাইজােদ্বটয়াম। 
  
বাইজােদ্বটয়াম দ্বে? দ্বপকটর চঞ্চে দৃ্দ্বি দ্বেদ্বের মুকখ েী লযে খুাঁজে। েত পুরকো? 
  
এেটা স্বেবমুদ্রা, চতুথব  তােীর। 
  
লপদ্ব কত দ্বঢে প়িে দ্বপকটর। ব়ি েকর শ্বাে টােে, িা়িে ধীকর ধীকর। দ্বেদ্বে ওর দ্বদ্কে 
হতভম্ব দৃ্দ্বিকত তাদ্বেকয় আকি, লচহারায় অস্বদ্বি। 
  
লে লবেুকরা গোয় বেে, দ্বেিু বেকত চাও? 
  
যদ্বদ্ বদ্বে, ধীকর ধীকর শুরু েরে দ্বপট, োগর আর খাদ্ব়ির মােখাকের এেটা পকথ 
লরামাে আমকের জাহাজ িদ্ব়িকয় আকি? 
  
জাহাজ! েদ্ববস্মকয় পুেরাবৃদ্বত্ত েরে দ্বেদ্বে। 
  
আোরওয়াটার েযাকমরা দ্বদ্কয় দ্বভদ্বিও লটকপ জারগুকোর িকটা তুকে দ্বেকয়দ্বি আমরা। 
  
গি! ওহ্, দ্বিয়ার গি! তার মাকে একেদ্বিে! ওরা একেদ্বিে! দ্বেদ্বে লযে লে ার লঘাকর 
আেন্ন হকয় পক়িকি। েদ্বতয ওরা আটোদ্বন্টে পাদ্ব়ি দ্বদ্কয়দ্বিে। ভাইদ্বেংকদ্র আকগ 
লরামােরা পা লরকখদ্বিে দ্বগ্রেেযাকে! 
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প্রমাে লদ্কখ তাই লতা মকে হকে, আকি েকর দ্বেদ্বের লোমর লপাঁদ্বচকয় ধকর তাকে 
দ্রজার দ্বদ্কে হাাঁদ্বটকয় দ্বেকয় চেে দ্বপট। েক়ির মকধয এখাকে আমরাটো পক়িদ্বি, োদ্বে 
রদ্ব টা লতামাকদ্র দ্বেদ্বভং লোয়াটবাকরর দ্বদ্কে লগকি? 
  
মাথা োাঁোে দ্বেদ্বে। লগকি। ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় লমকের গতবগুকো আকরেবার লদ্খে লে। 
পাইকথয়াে, দ্বগ্রে লেদ্বভকগটর, দ্বিকস্টর জকন্মর দ্বতেক া পঞ্চা  বির আকগ এেটা মহদ্বত 
অদ্বভযাে ল   েকরে। দ্বেংবদ্দ্বন্ত আকি, তারা উত্তর দ্বদ্কে জাহাজ চাদ্বেকয় আটোদ্বন্টকে 
একেদ্বিকেে, েবক ক  লপৌকচদ্বিকেে আইেেযাকে। অথচ আশ্চযব বযাপার, আরও োতক া 
বির পর এত উত্তর আর পদ্বশ্চকম লরামােরা একেদ্বিে দ্বে ো লে েেকেব লোকো লরেিব 
বা দ্বেংবদ্দ্বন্ত লেই। 
  
পাইথথয়াে ভাগযবাে, গল্পটা বোর জেয দ্বতদ্বে লদ্ক  দ্বিরকত লপকরদ্বিকেে। 
  
লতামার ধারো, লরামাে যারা এখাকে একেদ্বিে তারা লিরার পকথ জাহাজিুদ্ববকত মারা 
যায়? 
  
ো, আমার ধারো, এখেও তারা এখাকেই আকি। দ্বেদ্বের দ্বদ্কে লচাখ োদ্বমকয় 
আত্মদ্ববশ্বাকের োকথ হােে দ্বপট। তুদ্বম আর আদ্বম, েুন্দরী, খুাঁকজ লবর েরব ওকদ্রকে। 
  
. 
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চিতীয় পবব – দ্য ট্রসরাচপস 
  
১৪ অকটাবর ১৯৯১, ওয়াদ্ব ংটে, দ্বি.দ্বে, 
  
১৪. 
  
দ্বেরদ্বের বৃদ্বির মকধয েকতকরা লপদ্বেদ্বেেভাদ্বেয়া এদ্বভদ্বেউকয় থামে টযাদ্বেটা, পুরকো 
এদ্বেদ্বেউদ্বটভ অদ্বিে দ্ববদ্বল্ডংকয়র দ্বঠে োমকে। লিদ্বেভাদ্বরমযাে-এর ইউদ্বেিমব পরা এে 
লোে লপিকের দ্বেট লথকে লেকম ড্রাইভারকে অকপো েরকত বেে। টযাদ্বের লভতর 
েুাঁকে োে দ্বেকল্ক লমা়িা এেটা পযাকেট লবর েরে লে। িুটপাত লপদ্বরকয় েকয়েটা ধাপ 
টপোে, লদ্ারকগা়িা হকয় ঢুকে প়িে লমইেরুকমর দ্বরকেপ ে অংক । 
  
লপ্রদ্বেকিকন্টর জেয, ইংকরদ্বজকত বেকেও তার বাচেভদ্বঙ্গ স্প্যাদ্বে । 
  
লপাস্টাে োদ্বভবকের এেজে েহোরী পযাকেকটর গাকয় েময় দ্বেকখ েই েরে। মুখ তুকে 
হােে লে। এখেও বৃদ্বি হকে? 
  
দ্বেরদ্বেকর। বকেই চকে লগে লিদ্বেভাদ্বরমযাে। 
  
পযাকেটটা দ্বেকয় ফু্লকরাকস্কাপ-এর দ্বেকচ রাখে লপাস্টাে েহোরী। দ্বপদ্বিকয় একে িীকের 
দ্বদ্কে তাোে লে, পযাকেকটর লভতর েী আকি লদ্খকত পাকে। 
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এেটা দ্বরিকেে। দ্বেন্তু িদ্ববটা তাকে অবাে েকর দ্বদ্ে। দ্বরিকেকের লভতর লোকো 
োগজ বা িাইে লেই, দ্বেদ্বদ্বি োঠাকমা বা দ্বেোরােহ লোকো  ক্ত দ্বজদ্বেে লেই। 
দ্ববকস্ফারে ধরকের দ্বেিু হকে লচো লযত, তাও েয়। বযাপারটা দ্বঠে লবাো যাকে ো। 
লিাকের দ্বরদ্বেভার তুকে িায়াে েরে লে। 
  
দু্দ্বমদ্বেকটর মকধয েুেকরর লচইে হাকত েকর এেজে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অদ্বিোর হাদ্বজর হকো। 
দ্বে, মাতাহাদ্বরর লোকো লখারাে? েহাকেয জােকত চাইে একজন্ট। 
  
ইদ্বঙ্গকত পযাকেটটা লদ্দ্বখকয় দ্বদ্ে লপাস্টাে েহোরী। লস্কাকপ দ্বজদ্বেেটা লেমে লযে 
লদ্খাকে। 
  
মাতাহাদ্বর লিদ্বেং পাওয়া জামবাে েুেুর। লমাটাকোটা, লিাটখাট; খকয়দ্বর লচাখ দু্কটা। 
দ্বব াে। লযকোকো দ্ববকস্ফারকের গন্ধ দ্বচেকত পাকর লে। লোে দু্’জে তাদ্বেকয় থােে, 
পযাকেটটাকে দ্বঘকর চক্কর দ্বদ্কে েুেুরটা। লচহারা দ্ববেৃত েরে, গোর লভতর লথকে 
লবদ্বরকয় এে চাপা গজবে। 
  
অবাে হকো একজন্ট লোেটা। েী বযাপার, মাতাহাদ্বর লতা েখেও এ রেম েকর ো! 
  
ওটার লভতর অদু্ভত দ্বেিু আকি। 
  
 োর োকম একেকি? 
  
 লপ্রদ্বেকিকন্টর। 
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এদ্বগকয় দ্বগকয় লিাকের দ্বরদ্বেভার তুকে দ্বেে একজন্ট। 
  
এখাকে আমাকদ্র দ্বজম লগরহাটকে দ্রোর। 
  
লহায়াইট হাউকের দ্বিদ্বজোে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বটর চাকজব রকয়কি লস্প্ াে একজন্ট দ্বজম। 
লগরহাটব। োঞ্চ লিকে িুকট এে লে। লদ্খে পযাকেটটাকে দ্বঘকর চক্কর দ্বদ্কে েুেুরটা। 
দ্বেন্তু আদ্বম লতা লোকো ওয়যাদ্বরং বা দ্বিকটাকে ে দ্বিভাইে লদ্খদ্বি ো। 
  
ো, লবামা েয়, লপাস্টাে েহোরী বেে। 
  
দ্বঠে আকি, একো লখাো যাে। 
  
দ্বেল্ক আবরে োবধাকে লভাো হকো। লবদ্বরকয় এে োকো চাম়িার এেটা লেে। লেকের 
গাকয় লোকো দ্বচহ্ন লেই, এমেদ্বে মকিে েম্বর বা প্রস্তুতোরকের োম পযবন্ত লেই। 
েমদ্ববকে ে েকের বদ্কে চাদ্বব লঢাোকোর জেয দু্কটা িুকটা রকয়কি। িুকটার পাক  
ইস্প্াকতর লবাতাকম চাপ দ্বদ্কতই দ্বক্লে েকর এেকজা়িা  ে হকো। েদ্বতয উকন্মাদ্বচত হবার 
মুহূতব উপদ্বস্থত! েতেব হাদ্বে িুটে একজকন্টর মুকখ। ঢােদ্বের দু্ই লোকে দু্কটা হাত লরকখ 
ধীকর ধীকর ওপর দ্বদ্কে তুেে লে। ঢােদ্বে লভাো হকয়কি, লভতকর েী রকয়কি েবাই ওরা 
লদ্খকত লপে। 
  
 লজোে! 
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লপাস্টাে েহোরী আাঁতকে উকঠ লপিে দ্বিরে। লহাাঁচট লখকত লখকত টয়কেকটর দ্বদ্কে 
িুটে লে োকে-মুকখ হাত চাপা দ্বদ্কয় লরকখকি যাকত বদ্বম ো েকর লিকে। 
  
ওহ্, গি! রুদ্ধশ্বাকে বেে লগরহাটব। ে কে ঢােদ্বেটা বন্ধ েকর দ্বদ্ে লে। রক্ত ূেয 
লচহারা দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো একজকন্টর দ্বদ্কে তাোে। 
  
এেুদ্বে এটাকে জজব ওয়াদ্ব ংটে হােপাতাকে পাদ্বঠকয় দ্াও। 
  
আেে দ্বজদ্বেে, োদ্বে এর মকধয লোকো চাতুদ্বর আকি? রুদ্ধশ্বাকে দ্বজকেে েরে একজন্ট। 
  
আেে দ্বজদ্বেে, গম্ভীর েুকর বেে লগরহাটব। 
  
. 
  
লহায়াইট হাউকে তার দ্বেকজর অদ্বিকে রকয়কিে লিইে দ্বেকোোে, এবার দ্বেকয় দ্বতেবার 
প়িা ল   েরকেে লিাল্ডারটা। এটা তাাঁর োকি পাদ্বঠকয়কিে েযাদ্বটে আকমদ্বরো দ্বব কয় 
লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্বেদ্বেয়র দ্বিকরটরকদ্র এেজে, আরমাকন্দা লোকপজ। 
  
লিইে দ্বেকোোে ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটকত প়িাদ্বেকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট বারবার অেুকরাধ েরায় 
লহায়াইট হাউকে তার দ্ববক   অযাদ্বেস্টযান্ট হকত হকয়কি ভদ্রকোেকে। অদ্বেোর োকথ 
দ্াদ্বয়ত্বটা গ্রহে েরকেও, োজ শুরু েরার পর দ্বতদ্বে আদ্ববষ্কার েকরকিে লয লহায়াইট 
হাউকের আমোকদ্র োকে দ্দ্ব়ি দ্বদ্কয় লঘারাকোর দু্েবভ এেটা প্রদ্বতভা এত দ্বদ্ে েুি দ্বিে 
তার লভতর। 
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 তাাঁর েদ্বি-রাউে রকের চুে মাথার দ্বঠে মােখাকে দু্ভাগ েরা। চ মার োাঁচ লগাে আর 
লিাট, তাকরর লফ্রম। হাকতর োজদ্বট িা়িা দ্বিতীয় লোকো দ্বব কয় মাথা ঘামাকত অভযি েে 
দ্বতদ্বে। ভদ্রকোে পাইপ টাকেে, তকব বনু্ধবর দ্ব োকরর োকথ লদ্খা হকেই প্রদ্বতো েকরে, 
ধূমপাে তারা দু্’জে এেোকথ লিক়ি লদ্কবে। যদ্বদ্ও িা়িার লোকো লচিা দু্’জকের োরও 
মকধযই লদ্খা যায় ো। 
  
লিাল্ডাকর লমদ্বেোে েংবাদ্পকির প্রচুর োদ্বটং রকয়কি। লেগুকোর ওপর আবার লচাখ 
বুোকত শুরু েরকেে লিইে দ্বেকোোে, প়িকত প়িকতই পাইকপ আগুে ধরাকেে। 
লিাল্ডাকরর দ্বব য় এেটাই। 
  
টদ্বপটদ্বজে। 
  
লমদ্বেোে োংবাদ্বদ্েরা তার োোৎোর দ্বেকত পারকেও আকমদ্বরোে োংবাদ্বদ্ে বা 
েরোদ্বর প্রদ্বতদ্বেদ্বধর োকথ েথা বেকত রাদ্বজ হয়দ্বে লে। লদ্হরেীকদ্র ততদ্বর পাাঁদ্বচে লভদ্ 
েকর লেউ তারা তার োমকে লপৌঁিকত পাকরদ্বে। 
  
স্প্যাদ্বে  ভা াটা ভাকোই জাো আকি লিইকের,  াদ্বন্ত দ্বম কের েকঙ্গ দু্ই বির লপরু 
দ্বিকেে দ্বতদ্বে। োকজই লেখাগুকো প়িকত তার অেুদ্ববধা হকো ো। এবার প়িার েময় 
এেটা পযা়ি আর েেম লটকে দ্বেকেে দ্বতদ্বে, লোট রাখকবে। 
  
‘এে। টদ্বপটদ্বজকের দ্াদ্বব, দ্দ্বরদ্রেয দ্দ্বরদ্রকদ্র মকধয লথকে উকঠ একেকি লে। লমদ্বেকো 
দ্বেদ্বটকত লযখাকে আবজবো লিো হয়, লেই আিােুক়ির দ্বেোরায় আিােুাঁ়ি দ্বদ্কয় ততদ্বর 
এেটা েুপদ্ব়ির লভতর জন্ম হকয়কি তার। জন্মতাদ্বরখ, মাে বা বির, দ্বেিুই মকে লেই। 
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েীভাকব লে লবাঁকচ লগকি বেকত পারকব ো, তকব এেটু ব়ি হবার োকথ োকথ দ্ব কখকি 
েীভাকব মাদ্বি, আবজবো, েদ্বমা, দু্গবন্ধ,  ীত আর দ্বখকদ্ দ্বেকয় লবকচাঁ থােকত হয়। 
  
দু্ই। স্বীোর েকর, লোকো দ্বদ্ে সু্ককে যায়দ্বে। লিকেকবো আর টেকটে/ আযকটে ধকমবর 
স্বকঘাদ্ব ত অবতার হওয়ার মােখাকের েময়টা েেকেব তার লোকো ইদ্বতহাে জাো যায় 
ো। 
  
দ্বতে। তার মকধয দ্বদ্কয় দ্ ম  তােীর ধমবীয় গুরু ও টেকটেকদ্র  ােে টদ্বপন্টদ্বজে 
পুেরায় ধরাধাকম দ্বিকর একেকিে বকে দ্াদ্বব েকর লে। দ্বেংবদ্দ্বন্তর লদ্বতা 
েকয়টজােকোটে আর টদ্বপটদ্বজেকে এে বকে ধারো েরা হয়। 
  
চার। প্রাচীে েংসৃ্কদ্বত আর ধকমবর েংদ্বমশ্রকে রাজচেদ্বতে দ্ বে প্রচার েকর টদ্বপটদ্বজে, 
যার মূে েথা হকো লোকো দ্ে েয়, মাি এেজে ধমবীয় গুরু বা অবতার রাজয  ােে 
েরকব। টদ্বপটদ্বজকের উচ্চা া, লমদ্বেোে জেোধারকের েববজে শ্রকদ্ধয় দ্বপতা দ্বহকেকব 
দ্বেকজকে প্রদ্বতদ্বিত েরকব লে। েীভাকব দ্ববধ্বি অথবেীদ্বতকে আবার চাঙ্গা েরকব দ্বজকেে 
লে েেকেব আকোচো েরকত রাদ্বজ েয়। 
  
পাাঁচ। ভা কে জাদু্ আকি। মােু কে মন্ত্রমুগ্ধ েকর রাকখ। লদ্াভা ীর োহাযয দ্বেকয় শুধু 
প্রাচীে আযকটে ভা ায় েথা বকে লে। মধয লমদ্বেকোয় এই ভা া এখেও অকেকে 
বযবহার েকর। 
  
 িয়। লবদ্ব র ভাগ েমথবে িযাোদ্বটে। বাাঁধ ভাো লরাকতর মকতা লগাটা লদ্  জুক়ি িদ্ব়িকয় 
পক়িকি তার জেদ্বপ্রয়তা। রাজচেদ্বতে পযবকবেেকদ্র দ্ববশ্বাে, জাতীয় দ্বেববাচকে টদ্বপটদ্বজে 
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আর তার দ্ে  তেরা িয় ভাগ আেকে জয়োভ েরকব। অথচ দ্বেববাচকে অং গ্রহকে 
রাদ্বজ েয় লে। তার বক্তবয, তা যথাথবও বকট, লয দ্বেববাচকে হারকেও দু্েবীদ্বতপরায়ে 
েরোর েমতা িা়িকব ো। জেোধারেকে োকথ দ্বেকয় েরোরকে উৎখাত েরাই তার 
েেয।’ 
  
দ্বেকভ যাওয়া পাইপটা অযা কিকত লরকখ দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে তাোকেে লিইে দ্বেকোোে। 
তারপর মন্তবয দ্বেখকত শুরু েরকেে দ্বতদ্বে। 
  
‘োরাং  : টদ্বপটদ্বজে হয় অোট মূখব েয়কতা অেম্ভব প্রদ্বতভাবাে বযদ্বক্ত। দ্বেকজর েেকেব 
যা বকে, যদ্বদ্ লে েদ্বতযই লেই রেম হয়, তকব টদ্বপটদ্বজে এেজে গদ্বভ। আর যদ্বদ্ তার 
েমি োকজর লপিকে লোকো উকেক য লথকে থাকে এবং দ্বেজস্ব লোকো উপায় তকব লে 
এেজে অোমােয প্রদ্বতভাধর বযদ্বক্ত। েমেযা! েমেযা! েমেযা!’ 
  
লেখা ল   হকয়কি, েে েে  কে লবকজ উঠে লটদ্বেকিাে। দ্বরদ্বেভার তুেকেে লিইে 
দ্বেকোোে। 
  
এে েম্বকর লপ্রদ্বেকিন্ট, েযার, লেকক্রটাদ্বর লঘা ো েরে। 
  
লবাতাম চাপ দ্বদ্কেে দ্বেকোোে। ইকয়ে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
গাই দ্বরভাকের লোকো খবর লপকেে? 
  
ো, লোকো খবর লেই। 
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লপ্রদ্বেকিকন্টর প্রাকন্ত েকয়ে লেকেকের দ্ববরদ্বত। তারপর ল াো লগে, আমার োকথ তার 
লদ্খা েরার েময় দু্ঘণ্টা হকো লপদ্বরকয় লগকি। আদ্বম উকিগ লবাধ েরদ্বি। তার যদ্বদ্ 
লোকো েমেযা হকয় থাকে, এতেকে পাইেকটর এেটা খবর পাঠাকোর েথা। 
  
দ্বতদ্বে লহায়াইট হাউকের লোকো লজট দ্বেকয় লমদ্বেকো দ্বেদ্বটকত যােদ্বে, বযাখযা েরকেে 
লিইে দ্বেকোোে। লগাপেীয়তা রোর জেয েমাদ্ব বয়াে এয়ারোইোকর লগকিে, লোচ 
ক্লাকে, টুযদ্বরস্ট দ্বহকেকব। 
  
বুেোম, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো যদ্বদ্ জােকত পাকরে বযদ্বক্তগত 
এেজে প্রদ্বতদ্বেদ্বধকে তার দ্ববকরাধীপকের োকথ আকোচো েরকত পাদ্বঠকয়দ্বি, বযাপারটাকে 
দ্বতদ্বে অপমাে বকে মকে েরকবে, িকে আগামী েিাহর আদ্বরজাো েেিাকরেটা ভুে 
হকয় লযকত পাকর। 
  
ইকয়ে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ইউ, এে, চাটবার ক্রযা  েেকেব দ্বরি েরা হকয়কি আপোকে? হঠাৎ প্রেঙ্গ বদ্োকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ো, েযার, জবাব দ্বদ্কেে লিইে দ্বেকোোে। আদ্বম লয এেমাি তথযদ্বট জাদ্বে, লহ’ো 
োদ্বমে লবাঁকচ লগকিে। 
  
দ্বতদ্বে আর কু্রকদ্র দু্’জে েদ্েয। বাদ্বে েবাই দ্বব দ্বক্রয়ার মারা লগকিে। 
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 দ্বব ? গোয় অদ্ববশ্বাে। 
  
ইেকভদ্বস্টকগটররা তাই বেকি। তাকদ্র দ্ববশ্বাে, েবাইকে দ্বব  খাওয়াকোর লচিা েকর 
পযারােুট দ্বেকয় আইেেযাকে লেকম লগকি পাইেট! 
  
তাহকে দ্বেশ্চয়ই লোেটা ভুয়া হকব। 
  
এেটা ো  ো পাওয়া পযবন্ত হা-ো দ্বেিুই বো যাকে ো। 
  
গি, ইউ এে, প্রদ্বতদ্বেদ্বধদ্েকে লমকর লোকো আতঙ্কবাদ্ী গ্রুপ দ্বে অজবে েরকব? 
  
 এখেও লেউ েৃদ্বতত্ব দ্াদ্বব েকরদ্বে। দ্বে.আই.এ লথকে মারদ্বটে লরাগাে বেকিে, এটা যদ্বদ্ 
আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োজ হয়, তাহকে মকে েরকত হকব তাকদ্র চাদ্বরদ্বিে তবদ্ব িয বদ্কেকি। 
  
হকত পাকর লহ’ো োদ্বমেই টাকগবট দ্বিকেে। আখমত ইয়াদ্বজদ্ বহুবার বকেকি, তাকে লে 
লদ্কখ লেকব। 
  
েম্ভাবোটা উদ্ব়িকয় লদ্য়া যায় ো। 
  
 লপ্রে দ্বেিু জােকত লপকরি? 
  
এে ঘণ্টার মকধয লগাটা দু্দ্বেয়া জােকব। লচকপ রাখার লোকো োরে আদ্বম লদ্খদ্বি ো। 
  
 আপদ্বে আমাকে দ্ববক   দ্বেিু েরকত বকেে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট? 
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 শুধু এইটুেু জােকত পারকে ভাকো হয়। ইউ.এে. ফ্লাইকট লমদ্বেকোর এগাকরাজে 
োগদ্বরে দ্বিকেে-লিদ্বেকগট ও একজদ্বে প্রদ্বতদ্বেদ্বধ। আমার োকম ল ােবােী পাঠাে, 
োহাকযযর প্রিাব দ্বদ্ে। ও, হযাাঁ, ভাকো েথা, লস্টট দ্বিপাটবকমকন্টর জুদ্বেয়াে দ্ব োরকে েব 
জাোকবে। 
  
দ্বঠে আকি। 
  
আর, দ্বম. গাই দ্বরভাকের োি লথকে খবর পাওয়া মাি আমাকে জাোকবে। 
  
 দ্বঠে আকি, দ্বম, লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
দ্বরদ্বেভার লরকখ দ্বদ্কয় লিাল্ডারটার দ্বদ্কে আবার তাোকেে লিইে দ্বেকোোে। ভাবকেে, 
ইউ. এে হতযাোকণ্ডর োকথ টদ্বপটদ্বজে লোকোভাকব জদ্ব়িত েয় লতা? 
  
আেকে দ্বঠে েী অজবে েরকত চাইকি টদ্বপটদ্বজে? আযকটে লমদ্বেকো? অতীকতর 
পুেরুোে? লেকেকে  ােেবযবস্থা আধুদ্বেে যুকগ অচে, এটা লবাোর মকতা োে তার 
লেই তা দ্ববশ্বাে েরা যায় ো। তাহকে? 
  
 আেকে লিইে দ্বেকোোে দ্বিকটেদ্বটভ েে। দ্বতদ্বে বুেকত পারকিে বকট অেয এেটা দ্বেিু 
পদ্বরচাদ্বেত েরকি বা  দ্বক্ত লজাগাকে টদ্বপটদ্বজেকে, দ্বেন্তু লেটা েী হকত পাকর লোকো 
ধারো েরকত পারকিে ো। দ্বতদ্বে শুধু টদ্বপটদ্বজেকে এেজে দ্বভকেে দ্বহকেকব দ্ববকবচো 
েরকত পারকিে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

169 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আযব রকক্তর লশ্রকত্বর স্বকে উাঁদ্ দ্বিে দ্বহটোর। আয়াতুিাহ লখাকমদ্বে লচকয়দ্বিে মুেদ্বেম 
জাতীয়তাবাকদ্র প্রদ্বতিা। লেদ্বেে লচকয়দ্বিে েদ্বমউদ্বেজকমর কু্রকেি। 
  
টদ্বপটদ্বজে েী চায়? 
  
দ্রজায় েে েকর লভতকর ঢুেে তার লেকক্রটাদ্বর, লিকস্কর ওপর এেটা িাইে লিাল্ডার 
রাখে। দ্বে. আই.এ. লথকে লয দ্বরকপাটবাটা লচকয়দ্বিকেে, েযার। আর, দ্বতে েম্বকর আপোর 
এেটা েে অকপো েরকি। 
  
লে? 
  
 দ্বজম লগরহাটব োকম এে ভদ্রকোে, বেে লমকয়টা। 
  
লহায়াইট হাউে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট। দ্বে চায় বকেকি? 
  
জরুদ্বর। 
  
লিাকের দ্বরদ্বেভার তুকে লবাতাকম চাপ দ্বদ্কেে লিইে দ্বেকোোে। হযাাঁ! 
  
 দ্বজম লগরহা … 
  
 জাদ্বে, বেুে। 
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খুব ভাকো হয় আপদ্বে যদ্বদ্ জজব ওয়াদ্ব ংটে হােপাতাকের পযাকথােদ্বজ েযাকব চকে 
আকেে, েযার। 
  
ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বট হােপাতাকে? লেে? 
  
 আদ্বম বরং লিাকে আর দ্বেিু বেব ো, েযার। 
  
আদ্বম অতযন্ত বযি, দ্বম. লগরহাটব। আপোকে আরও লখােো েকর বেকত হকব। 
  
েদ্বেে েীরবতা। বযাপারটা আপোর ও দ্বম. লপ্রদ্বেকিকন্টর জেয উকিকগর দ্বব য়, েযার। 
শুধু এইটুেু বেকত পাদ্বর। 
  
লোে আভাে দ্বদ্কত পাকরে ো? 
  
প্রশ্নটার জবাব ো দ্বদ্কয় দ্বজম লগরহাটব বেে, আপোর অদ্বিকের বাইকর আমার এেজে 
লোে অকপো েরকি, েযার। লে আপোকে েযাকব দ্বেকয় আেকব। ওকয়দ্বটংরুকম লদ্খা হকব 
আমাকদ্র। 
  
আমার েথা শুেুে, লগরহাটব…। লযাগাকযাগ দ্ববদ্বেন্ন হকয় লগে, আর দ্বেিু বো হকো ো। 
  
. 
  
েযাকবর ওকয়দ্বটংরুকমই পাওয়া লগে দ্বজম লগরহাটবকে। একেকিে, লেজেয ধেযবাদ্, 
আেুিাদ্বেে েুকর বেে লে, েরমদ্বকের লোকো আগ্রহ লদ্খে ো। 
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আদ্বম এখাকে লেে? েরােদ্বর দ্বজকেে েরকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
  োক্ত েরার জেয, েযার। 
  
হঠাৎ বুেটা িযাৎ েকর উঠে, দ্বিেদ্বিে েকর জােকত চাইকেে, োকে? 
  
 লদ্কখ দ্বেকয় আপদ্বেই বেুে, েযার। 
  
 ো  লদ্খায় আদ্বম অভযি েই। 
  
দ্বঠে ো  েয়, েযার। তকব  ক্ত হকত হকব আপোকে। 
  
 োাঁধ োাঁোকেে লিইে দ্বেকোোে। দ্বঠে আকি, চেুে লেকর লিো যাে। 
  
েদ্বরির লপদ্বরকয় এেটা োমরায় ঢুেে ওরা। োমরার মােখাকে এেটাই লস্টেকেে 
দ্বস্টকের লটদ্ববে। োদ্া, স্বে োদ্বস্টে দ্বদ্কয় লমা়িা রকয়কি েম্বা েী লযে। লটদ্ববকের গা 
লথকে এে ইদ্বঞ্চর লবদ্ব  েয় দ্বজদ্বেেটার উচ্চতা। লচহারায় দ্ববহ্বে ভাব দ্বেকয় লগরহাকটবর 
দ্বদ্কে তাোকেে দ্বেকোোে। েী  োক্ত েরকত হকব আমাকে? 
  
েথা ো বকে প্রাদ্বস্টে আবরে েদ্বরকয় দ্বেে লগরহাটব। তার হাত লথকে লমকেকত পক়ি 
লগে লেটা। 
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লটদ্ববকে পক়ি থাো দ্বজদ্বেেটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকেে দ্বেকোোে, দ্বচেকত পারকিে ো। 
প্রথম মকে হকো, োগজ লেকট মােুক র আেৃদ্বত ততদ্বর েরা হকয়কি। তারপর প্রচণ্ড 
ঘুদ্ব র মকতা ধাক্কার োকথ উপেদ্বব্ধ েরকেে। দু্পা দ্বপদ্বিকয় লদ্য়াকে লহোে দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে, 
লোমর বাাঁো েকর হাাঁপাকেে। তা়িাতাদ্ব়ি োমরা লথকে লবদ্বরকয় দ্বগকয় এেটু পরই দ্বিকর 
এে লগরহাটব, হাকত লিাদ্বল্ডং এেটা লচয়ার ও লতায়াকে। লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্ববক   
অযাদ্বেস্টযান্টকে লচয়ারটায় বেকত োহাযয েরে লে, হাকত ধদ্বরকয় দ্বদ্ে লতায়াকেটা। 
  
প্রায় দু্দ্বমদ্বেট লচয়াকর বকে থােকেে লিইে দ্বেকোোে। মুকখ লতায়াকে লচকপ ধকর শুেকো 
বদ্বম েরকেে। খাদ্বেেটা  ান্ত হকয় মুখ তুেকেে দ্বতদ্বে। গুি েিব! ওটা তাহকে…? 
  
চাম়িা, বেে লগরহাটব। গা লথকে িা়িাকো মােুক র চাম়িা। 
  
লটদ্ববকের দ্বদ্কে লজার েকর আবার তাোকেে দ্বেকোোে। চুপোকো লবেুকের েথা মকে 
পক়ি লগে তাাঁর। িােটা োটা হকয়কি মাথার লপিে লথকে লগা়িাদ্বে পযবন্ত,  রীর লথকে 
চাম়িা উকঠ একেকি দ্বঠে লযমে পশুকদ্র আকে। েম্বা এেটা লচরা দ্াগ রকয়কি বুকে, 
লেোই দ্বদ্কয় বন্ধ েরা হকয়কি লেটা। লচাখ লেই, তকব েবটুেু চাম়িা আকি, হাত আর 
পাকয়রও। 
  
বেকত পাকরে, েযার, লে হকত পাকর?  ান্তভাকব জােকত চাইে লগরহাট। 
  
মুখ খুেকত দ্বগকয়ও খুেকেে ো লিইে দ্বেকোোে। আবার অেুস্থ োগে দ্বেকজকে। শুধু 
চুেগুকো তার লচো লচো লঠেকি। তবু দ্বতদ্বে জাকেে? গাই দ্বরভাে, দ্বিেদ্বিে েকর 
বেকেে দ্বতদ্বে। 
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েথা ো বকে লিইে দ্বেকোোেকে ধকর দ্াাঁ়ি েরাে লগরহাটব, পাক র োমরায় দ্বেকয় একে 
এেটা লোিায় বোে। এে দ্বমদ্বেট পর তার হাকত গরম েদ্বির এেটা োপ ধদ্বরকয় দ্বদ্ে 
লে। খাে, এেুদ্বে আেদ্বি আদ্বম। 
  
এেটা অযাটাদ্বচ লেে দ্বেকয় দ্বিকর এে লগরহাটব। দ্বেচু লটদ্ববকের ওপর রাখে লেটা। 
চাম়িাটা এটার লভতকর েকর আো হকয়কি। ভাাঁজ েরা দ্বিে। প্রথকম মকে েকরদ্বিোম, 
লোকো োইকোর োজ হকব। দ্বেন্তু োচব েরকত দ্বগকয় দ্বমদ্বে এেটা লটপ লরেিবার লপকয় 
লগোম। 
  
চাদ্বেকয়কিে? 
  
দ্বেিুই বুদ্বেদ্বে। দু্’জকের েথা লরেিব েরা হকয়কি, লযে োংকেদ্বতে ভা ায় েথা বেকি 
তারা। 
  
দ্বরভাকের োকথ আমার েেেব আপদ্বে আদ্ববষ্কার েরকেে েীভাকব? 
  
িা়িাকো চাম়িার লভতর ভদ্রকোকের আইদ্বি োিব দ্বিে। তার অদ্বিকে দ্বগকয় 
লেকক্রটাদ্বরকে লজরা েদ্বর। লেখাে লথকে জােকত পাদ্বর, এয়ারকপাকটবর উকেক  রওো 
হবার আকগ লপ্রদ্বেকিন্ট ও আপোর োকথ দু্ঘণ্টা েথা বকেকিে দ্বতদ্বে। লোথায় 
দ্বগকয়দ্বিকেে, লেকক্রটাদ্বর বেকত পাকরদ্বে। ধকর দ্বেোম ক্লাদ্বেিাকয়ি লোকো দ্বম কে 
দ্বগকয়দ্বিকেে। তারপর আপোর োকথ লযাগাকযাগ েদ্বর। 
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লটপ েরা েথা দ্বেিুই তুদ্বম লবাকোদ্বে? 
  
একেবাকর দ্বেিু বুদ্বেদ্বে তা েয়। চাম়িা িা়িাকোর েময় দ্বম. দ্বরভাে লয দ্বচৎোর েকরে 
তাও লটকপ আকি। 
  
লচাখ বুজকেে লিইে দ্বেকোোে, মে লথকে িদ্ববটা মুকি লিোর লচিা েরকেে। 
  
তাাঁর পদ্বরবারকে জাোকত হকব, বেে লগরহাটব। স্ত্রী আকিে? 
  
চার-চারকট লিকেকমকয় দ্বেকয় এো হকয় লগে লবচাদ্বর। দ্বেুঃ কে লোঁকদ্ লিেকেে 
দ্বেকোোে। 
  
এই প্রথম লগরহাকটবর পাথুকর লচহারা েরম হকো। আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, েযার। 
  
তার েথা লিইে দ্বেকোোে শুেকত লপকেে ো। দু্ুঃস্বে লদ্খার আতঙ্ক োদ্বটকয় উকঠকিে 
দ্বতদ্বে। এখে আর তার বদ্বম পাকে ো। গাই দ্বরভাে তার ঘদ্বেি বনু্ধকদ্র এেজে দ্বিকেে। 
তার এই পদ্বরেদ্বত দ্বতদ্বে লমকে দ্বেকত পারকিে ো। প্রচণ্ড রাগ হকে তাাঁর। এত রাগ 
েখেও তার হয়দ্বে। হঠাৎ েকর লিইে দ্বেকোোে উপেদ্বব্ধ েরকেে, দ্বতদ্বে দু্ববে েে। 
লহায়াইট হাউকের মুদ্বিকময় লয েজে লোে প্রচণ্ড েমতার অদ্বধোরী, দ্বতদ্বে তাকদ্রই 
এেজে। অকেে অদ্ববশ্বােয ঘটো দ্বতদ্বে ঘটাকত পাকরে, অকেে স্বাভাদ্ববে ঘটো দ্বতদ্বে 
ঘটকত ো লদ্য়ার বযবস্থা েরকত পাকরে। দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকেে, এই দ্বেমমব হতযাোকণ্ডর 
প্রদ্বতক াধ লেয়ার জেয তার েবটুেু েমতা বযবহার েরকবে। এমেদ্বে দ্রোর হকে 
অেযায়ভাকবও। 
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টদ্বপটদ্বজেকে মরকত হকব। 
99 
দ্বমেরীয়  হর 
১৫. 
  
দ্বমেরীয়  হর আকেেজাদ্বিয়া লথকে দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার দ্দ্বেকে এটা এেটা বযদ্বক্ত 
মাদ্বেোোধীে এয়ারকপাটব। লিাট্ট এেটা দ্ববচক্রািট এদ্বেদ্বেউদ্বটভ লজট েযাে েরে। 
েবুজ এেটা লভােকভা গাদ্ব়ির পাক  থামে লেে, গাদ্ব়ির দ্রজায় ইংকরদ্বজকত টযাদ্বে 
লেখা। ইদ্বেকের  ে লথকম যাবার োকথ োকথ ওপর দ্বদ্কে উকঠ খুকে লগে পযাকেোর 
লিার। 
  
 োদ্া েুযট পরা লোেটা লেকম এে দ্বেকচ। গাঢ় েীে  াকটবর োকথ মযাচ েরা টাই পকরকি 
লে। িয় িুকটর োমােয েম হকব েম্বায়, এেহারা গ়িে, এে মুহূতব লথকে টাো শুরু 
হওয়া চও়িা েপাে রুমাে দ্বদ্কয় মুিে, এেটা আেুে দ্বদ্কয় দ্বেকধ েকর দ্বেে েম্বা আর 
ঘে লগাি লজা়িা। গাঢ় রকের োেগ্লাকের আ়িাকে রকয়কি লচাখ দু্কটা, হাকত পকরকি োদ্া 
লেদ্ার গ্লাভে। 
  
েেে লথকে এেক া িয় ফ্লাইকট লয পাইেট উকঠদ্বিে, তার োকথ েুকেমাে আদ্বজকজর 
লচহারার লোকো দ্বমে লেই। 
  
 ান্ত, দৃ্ঢ় পদ্কেকপ গাদ্ব়ির পাক  একে দ্াাঁ়িাে লে। হুইকের লপিে লথকে েদ্য লেকম 
আো ড্রাইভারকে বেে, গুি মদ্বেবং, ইবকে। লিরার পর লোকো েমেযা হকয়কি? 
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 েব দ্বঠেঠাে আকি, েুকেমাে আদ্বজজ, উত্তর দ্বদ্কয় গাদ্ব়ির লপিকের দ্রজা খুকে ধরে 
লে, ল াল্ডার লহােস্টাকরর দ্বপিোেৃদ্বত  টগােটা লগাপে েরার লোকো লচিা েরে ো। 
  
 ইয়াদ্বজকদ্র োকি দ্বেকয় চকো আমাকে। গাদ্ব়িকত উকঠ দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। 
দ্বেুঃ কে মাথা োাঁোে ইবকে। 
  
গাঢ় দ্বটেকটি গাদ্ব়ির োাঁচ আর বদ্বি বুকেটপ্রুি। আরামদ্ায়ে দ্বেচু এেটা লচয়ার বকেকি 
েুকেমাে আদ্বজজ, তার োমকে এেটা লিস্ক লেদ্ববকেট, তাকত এেগাদ্া ইকেেিদ্বেে 
ইেুইপকমন্ট, লেগুকোর মকধয রকয়কি এেকজা়িা লটদ্বেকিাে, এেটা লরদ্বিও িযােদ্বমটার ও 
দ্বটদ্বভ মদ্বেটর, এেটা েদ্বেউটর। লভতকর বার আর এেকজা়িা রাইকিেেহ র যােও 
রকয়কি। 
  
আকেেজাদ্বিয়ার জোেীেব পকথ এাঁকে-লবাঁকে চকে েমুদ্রতীরবতবী রািায় প়িে গাদ্ব়ি, 
প্রদ্বতদ্বট মুহূকতব লটদ্বেকিাে বযি থােে েুকেমাে আদ্বজজ। িজেখাকেকের ওপর 
বযবোদ্বয়ে প্রদ্বতিাকে তার পুাঁদ্বজ খাটকি। তার েেকদ্র দ্বহোব এেমাি লেই জাকে। 
বুদ্বদ্ধমত্তার লচকয় দ্বেিুরতাই বরং তাকে বযবোদ্বয়ে োিেয একে দ্বদ্কয়কি। যদ্বদ্ লোকো 
েরোদ্বর অদ্বিোর বা প্রদ্বতিন্দ্বী তার োমকে বাধা হকয় দ্াাঁ়িায়, হঠাৎ েকর এেদ্বদ্ে 
দ্বেকখাাঁজ হকয় যায় লোেটা, তারপর তার আর লোকো েন্ধাে পাওয়া যায় ো। 
  
 দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার িুকট একে এেটা লগকটর োমকে থামে ভেকভা গাদ্ব়ি। লভতকর লিাকটা 
এেটা দ্বভো, পাহাক়ির গাকয়। দ্বভো লথকে বােুময় তেেত লদ্খা যায়। 
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েদ্বেউটকরর োকভর দ্বহোব েরদ্বিে েুকেমাে আদ্বজজ, লবাতাম দ্বটকপ লেটা বন্ধ েরে 
লে, দ্রজা খুকে লেকম দ্াাঁ়িাে। বাদ্বে রকের ইউদ্বেিমব পরা চারজে গািব দ্বঘকর ধরে 
তাকে, খুাঁদ্বটকয় োচব েরে। তারপর তাকে এেটা এে-লর দ্বিকটেটর-এর োমকে দ্বদ্কয় 
হাাঁটকত বো হকো। এ ধকের দ্বিকটেটর শুধু এয়ারকপাটবগুকোকতই লদ্খা যায়। 
  
লগট দ্বদ্কয় লভতকর লঢাোর দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় দ্বভোয় উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। ধাপ লবকয় ওঠার 
েময় েংদ্বক্রকটর লিাট এেটা উঠােকে পা  োটাে লে। উঠাকে বকে রকয়কি ইয়াদ্বজকদ্র 
লদ্হরেী বাদ্বহেীর েদ্েযরা। অেংেৃত দ্বখোেটাকে পা  োদ্বটকয় একগাবার েময় 
আপেমকে হােে েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বখোকের দ্রজা শুধুমাি েম্মাদ্বেত অদ্বতদ্বথকদ্র জেয 
লখাো হয়। পাক র লিাট্ট এেটা দ্রজা দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেকত লদ্য়া হকো তাকে। 
অপমােকবাধ েরকেও মে লথকে তা়িাতাদ্ব়ি মুকি লিেে অেুভূদ্বতটা। লে জাকে, লোকো 
লোকো বযাপার অতযন্ত েীচ মােদ্বেেতার পদ্বরচয় লদ্য় আখমত ইয়াদ্বজদ্। যারা তার 
লোংরা োজগুকো েকর লদ্য়, তাকদ্র প্রদ্বত দ্বেদ্বেবি অবকহোেূচে আচরে েকর লে, তাকে 
দ্বঘকর দ্বপ্রয় িযাোদ্বটেকদ্র লয বৃত্তটা আকি লেখাকে তাকদ্র স্থাে হয় ো। 
  
পথ লদ্দ্বখকয় তাকে এেটা েগ্ন দ্বেজবে োমরায় পাঠাকো হকো। লভতকর এেটাই মাি 
োকঠর টুে। বদ্ধ বাতাে অতযন্ত গরম োগে েুকেমাে আদ্বজকজর। এেদ্বদ্কের 
লদ্য়ােজুক়ি োকো োকপবট েুেকি। ঘকর লোকো জাোো লেই, আকো আেকি শুধু মাথার 
ওপর লভদ্বন্টকেটর লথকে লবদ্বরকয় দ্বগকয় বাইকর লথকে দ্রজা বন্ধ েকর দ্বদ্কয়কি গািব। 
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 হাই তুেে েুকেমাে আদ্বজজ, হাতঘদ্ব়িটা এমেভাকব তুেে লযে েময় লদ্খকি। এরপর 
োেগ্লাে খুকে লচাখ দু্কটা রগ়িাে লে। লচারা লচাকখ দ্বটদ্বভ েযাকমরার খুকদ্ লেেটা লদ্কখ 
লিেে লে, েুেন্ত োকপবকটর োকথ দ্বিট েরা রকয়কি। 
  
প্রায় এে ঘণ্টা অকপো েরকত হকো তাকে। এরপর োকপবট েদ্বরকয় দ্বেচ এেটা 
দ্বখোকের তো দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেে আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
দ্বমেরীয় মুেেমােকদ্র আধযাদ্বত্মে লেতা ইয়াদ্বজকদ্র বয়ে লবদ্ব  েয়, পাঁয়দ্বিক র 
োিাোদ্বি হকব। লিাটখাট আেৃদ্বত, েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে তাোকোর জেয ওপর 
দ্বদ্কে মুখ তুেকত হকো তাকে। তার লচহারায় দ্বমেরীয় তবদ্ব িয লেই বেকেই চকে। দ্বচবুে 
আর লচায়াকের গঠকে লোমে ভাব রকয়কি, প্রায় লগাে। োদ্া দ্বেকঙ্কর পাগদ্ব়ি েপাে আর 
মাথাটাকে লঢকে লরকখকি, আাঁটার হাতেেদৃ্   রীর লঢকেকি োদ্া লঢাো হাতা জামা। 
িায়া লথকে আকোয় লবদ্বরকয় আোর োকথ োকথ তার লচাকের রং োকো লথকে গাঢ় 
খকয়দ্বরকত বদ্কে লগে। 
  
 দ্াাঁ়িাে েুকেমাে আদ্বজজ। শ্রদ্ধা জাোবার ভদ্বঙ্গকত মাথাটা মৃদু্ আাঁোে। তাদ্বেকয় আকি 
েরােদ্বর ইয়াদ্বজকদ্র লচাকখ। 
  
ভাকো লতা, লদ্াি? আকবকগর োকথ বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্। লতামাকে লিরত লপকয় 
আদ্বম খুদ্ব । 
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 লযখাকেই যাই, যত দূ্করই যাই, বেে েুকেমাে আদ্বজজ, লেও েম লখেুক়ি েয়, আপোর 
োকি দ্বিকর আোর জেয বযােুে হকয় থাদ্বে, জোব। আপোর পাক  থাোর েুকযাগ হকে 
দ্বেকজকে আমার ধেয মকে হয়। 
  
দ্বেজ, বকো! অেুকরাধ েয়, আকদ্ক র মকতা ল াোে েথাটা। 
  
োকঠর টুকে বেে েুকেমাে আদ্বজজ, এবার ওপর লথকে তার দ্বদ্কে তাোকত পারকব 
আখমত ইয়াদ্বজদ্। েুকেমাে আদ্বজকজর মকে হকো, এটাও তাকে অপমাে েরার জেয। 
লোকো দ্ববরদ্বত িা়িাই ভা ে লদ্য়ার েুকর েথা বেকত শুরু েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্, 
টুেটাকে দ্বঘকর পায়চাদ্বর েরকি লে, িকে টুকে বো অবস্থায় প্রদ্বত মুহূকতব তার দ্বদ্কে 
ঘুরকত হকো েুকেমাে আদ্বজজকে। 
  
 প্রদ্বত েিায় েতুে েতুে চযাকেে লমাোদ্ববো েরকত হকে লমরুদ্ণ্ডহীে লপ্রদ্বেকিন্ট 
হাোেকে। তার পতে লঠদ্বেকয় লরকখকি োমদ্বরে বাদ্বহেীর দ্ববশ্বিতা। োক়ি দ্বতে েে 
তেদ্বেকের ওপর এখেও তার েতবত্ব আকি। তকব দ্বিকিে দ্বমদ্বেস্টার আবু হাদ্বমকদ্র োকথ 
েথা হকয়কি আমার। লে আমাকে দ্বেশ্চয়তা দ্বদ্কয় বকেকি, ইেোদ্বমে দ্বরপাবদ্বেে গঠকে 
আমাকদ্র আকন্দােেকে পুকরাপুদ্বর েমথবে লদ্কব লে, যদ্বদ্ আমরা রক্তপাত ো ঘদ্বটকয় 
জাতীয় লরিাকরোম অজবে েরকত পাদ্বর। 
  
েেে খারাপ, োদ্বে ভাকো? লচহারায় অেতার ভাব িুদ্বটকয় জােকত চাইে েুকেমাে 
আদ্বজজ। 
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 তার দ্বদ্কে ঠাণ্ডা লচাকখ তাোে আখমত ইয়াদ্বজদ্। লোেটার হাত পাতা অকভযে। 
যুক্তরাকের োি লথকে োহাযয লপকয় লোভী হকয় উকঠকি। মহাোপরু  আকমদ্বরোে এইি 
িা়িা লদ্  চাোকো েম্ভব েয় বকে তার ধারো। আরও লজট লেে, লহদ্বেেপ্টার গােদ্ব প 
আর টযাংে দ্রোর তার। ভয় পাকে, দ্বমেকরর পদ্বরেদ্বত ইরাকের মকতা ো হয় আবার। 
হাাঁদ্াটা লবাোকত লচিা েরকি,  াদ্বন্তপূেব উপাকয় েমতা হিান্তর েরা লগকে দ্ববকদ্দ্ব  
োহাযয লযমে আেকি লতমদ্বে আেকত থােকব। তা ো হকে দ্ববশ্ববযাংকের লপাে আর 
মাদ্বেবে অেুদ্াে বন্ধ হকয় যাকব। 
  
গাঢ় লচাখ লমকে েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে আখমত ইয়াদ্বজদ্, লযে 
অকপো েরকি প্রদ্বতবাকদ্র েুকর দ্বেিু বেকব েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ েথা বেে ো। 
  
আবু হাদ্বমদ্ আরও দ্াদ্বব েরকি, আমাকে েথা দ্বদ্কত হকব লহ’ো োদ্বমকের বযাপাকর আদ্বম 
লচাখ বন্ধ েকর রাখব। জাদ্বতেংকঘর মহােদ্বচব থােকব লে। 
  
দ্বেন্তু তাহকে লয আপদ্বে আমাকে অিবার েরকেে তাকে খুে েরার জেয? েুকেমাে 
আদ্বজকজর লচাকখ লেৌতূহে। 
  
আখমত ইয়াদ্বজদ্ হােে। রক্তমাংকের মুখ েয়, লযে এেটা মুকখা  হােে। 
  
জাদ্বেম েরোরকে উৎখাত েকর লদ্ক  ইেোদ্বমে  ােেবযবস্থা চােু েরকত হকে 
বুদ্বদ্ধমত্তার পদ্বরচয় দ্বদ্কত হকব, েুকেমাে আদ্বজজ। েথা লতা দ্বদ্কয়ইদ্বি। আবু হাদ্বমদ্ 
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জােকব আদ্বম আমার েথা লরকখদ্বি। লেজেযই লতা দ্াদ্বয়ত্বটা লদ্য়া হকয়দ্বিে লতামার মকতা 
লযাগয লোেকে, যাকত োেপেীও লটর ো পায় লয োজটা আমার দ্বেকদ্বক  ঘকটকি। 
  
দ্বেন্তু লেে, জোব? মৃদু্ েকে জােকত চাইে েুকেমাে আদ্বজজ। লহ’ো োদ্বমেকে খুে 
েকর েী োভ হকো আমাকদ্র? 
  
োভ এই লয আমাকদ্র দ্ববরুকদ্ধ প্রচারোয় জাদ্বতেংকঘর মহােদ্বচকবর পদ্টা বযবহার েরকি 
লহ’ো োদ্বমে। তার এোর লচিায় োরা দু্দ্বেয়ায় আমার দ্ববরুকদ্ধ জেমত গক়ি উকঠকি। 
লখাোখুদ্বেভাকব ওকে মারকে আবু হাদ্বমদ্ লখকপ লযত আমার ওপর। এই জেযই লতামাকে 
দ্াদ্বয়ত্ব দ্বদ্কয়দ্বিোম, েুকেমাে, আর তুদ্বম দ্বে ো লে বাকদ্ বাদ্বে েবাইকে মারকে। 
  
দ্ববস্মকয় হতবাে হকয় লগে েুকেমাে আদ্বজজ। েী বেকিে, জোব? লহ’ো োদ্বমে লবাঁকচ 
আকি? 
  
রাকগ থরথর েকর োাঁপকেও, লচাখ লজা়িা  ীতে হকয় লগে ইয়াদ্বজকদ্র। এে ঘণ্টাও 
হয়দ্বে খবরটা লপৌঁকিকি ওয়াদ্ব ংটকে। লেেটা দ্ববধ্বি হকয়কয় দ্বগ্রেেযাকে। দু্’জে কু্র আর 
লহ’ো োদ্বমে বাকদ্ বাদ্বে েবাই দ্বব দ্বক্রয়ায় মারা লগকি। 
  
দ্বব দ্বক্রয়ায়? হাাঁ হকয় লগে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
মাদ্বেবে দ্বেউজ দ্বমদ্বিয়ায় আমাকদ্র লবতেভুে লোেব আকি, দ্বরকপাটবটা েেিামব েকরকি 
তারা। েী ভাবি, েুকেমাে আদ্বজজ? তুদ্বম আমাকে েথা দ্বদ্কয়দ্বিকে, লেেটা োগকর 
তদ্বেকয় যাকব। 
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তারা দ্বে জাদ্বেকয়কি েীভাকব লেেটা দ্বগ্রেেযাকে লপৌঁিে? 
  
লেে দ্বগ্রেেযাকে োমার দ্বেিুেে আকগ লথকে যা যা ঘকটদ্বিে, প্রদ্বত ঘটোর প্রায়। দ্বেখুাঁত 
বেবো দ্বদ্ে আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
িদ্বম্ভত দ্ববস্মকয় লবাবা হকয় লগে েুকেমাে আদ্বজজ। বযথবতায় অভযি েয় লে। এত 
পদ্বরশ্রকমর িেে েযােটা বােচাে হকয় লগকি ভাবকত দ্বগকয় মাথাটা ঘুকর উঠে তার। 
  
দ্বেশ্চয় বুেকত পারি লয যা ঘকটকি তার জেয আমাকে দ্ায়ী েরা হকব? েেব স্বকর 
দ্বজকেে েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
ঘটোর োকথ আপোকে বা আমাকে জ়িাকো যায় এমে লোকো প্রমাে আদ্বম লরকখ 
আদ্বেদ্বে, দৃ্ঢ়তার োকথ জাোে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 হয়কতা, দ্বেন্তু মােুক র মুকখ হাতচাপা লদ্কব েীভাকব? পদ্বশ্চমা েংবাদ্মাধযম এেেভাকব 
আমাকে দ্ায়ী েরকব। এ লথকে রো পাবার এেটাই পথ লখাো আকি আমার োমকে। 
লতামাকে অদ্বভযুক্ত েরা। অথবাৎ লতামাকে মৃতুযদ্ণ্ড দ্বদ্কয় তা োযবেরী েরকে আমার 
দ্বেকদ্বাদ্ব ত প্রমাে হয়। 
  
দ্বেদ্বেবি ভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁোে েুকেমাে আদ্বজজ। অতযন্ত দু্ুঃখজেে এেটা অপচয় হকব 
লেটা। লগাটা মধযপ্রাকচয আদ্বমই এখেও লেরা খুদ্বে। 
  
মজুদ্বরও পাও েবকচকয় লবদ্ব । 
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অেমাি োকজর জেয মজুদ্বর দ্বেকত অভযি েই আদ্বম, জোব। 
  
অেমাি োকজর জেয মজুদ্বর দ্বদ্কত আদ্বমও দ্বে অভযি? উত্তকরর অকপোয় ো লথকে েট 
েকর ঘুরে আখমত ইয়াদ্বজদ্, দ্ীঘব পদ্কেকপ োকো োকপবকটর োমকে দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে, এে 
েটোয় লেটা েদ্বরকয় লভতকর ঢুেকত যাকব, েী মকে েকর ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় তাোে েুকেমাে 
আদ্বজকজর দ্বদ্কে। প্রাথবোর জেয ততদ্বর হকত হকব আমাকে, েুকেমাে আদ্বজজ। তুদ্বম লযকত 
পাকরা। 
  
দ্বেন্তু লহ’ো োদ্বমে? োজটা লয অেমাি রকয় লগে! 
  
 তাকে েরাকোর দ্াদ্বয়ত্ব আদ্বম লমাহাম্মদ্ ইেমাইেকে দ্বদ্দ্বে। 
  
ইেমাইে? েীে আ়িি হাদ্বে দ্বেকয় তাোে েুকেমাে আদ্বজজ। লমাহাম্মদ্ ইেমাইে লতা 
এেটা দ্বেকববাধ। 
  
তাকে দ্ববশ্বাে েরা যায়? 
  
হযাাঁ, োয় লদ্য়ার ভদ্বঙ্গকত মাথা োাঁোে েুকেমাে আদ্বজজ। েদ্বমা পদ্বরষ্কার েরার োকজ। 
  
েদ্বঠে লচাকখ গেগকে আগুে দ্বেকয় আখমত ইয়াদ্বজদ্ েকয়ে লেকেে তাদ্বেকয় েুকেমাে 
আদ্বজকজর দ্বদ্কে, তারপর বেে, লহ’ো োদ্বমকের েথা ভুকে যাও। দ্বমেকর, আমার পাক  
থােি তুদ্বম। আমাকদ্র আকন্দােেকে এদ্বগকয় লেয়ার জেয দ্ববশ্বি উপকদ্িাকদ্র োকথ 
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আকরেটা অযাোইেকমন্ট দ্বেকয় আমার েথা চেকি। পাকপর প্রায়দ্বশ্চত্ত েকর আবার 
আিাহর দ্বপ্রয়পাি হওয়ার এেটা েুকযাগ তুদ্বম লপকত যাে। 
  
টুে লিক়ি দ্াাঁ়িাে েুকেমাে আদ্বজজ। লমদ্বেোে লিদ্বেকগট, লেে চাোকত লে োহাযয 
েকরকি লয লোেটা। লেও দ্বে দ্বব দ্বক্রয়ায় মারা লগকি? 
  
মাথা ো়িে আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্বরকপাকটব বো হকয়কি, লেে দ্ববধ্বি হওয়ায় মারা লগকি 
লে। পদ্বার ওদ্বদ্কে অদৃ্ য হকয় লগে লে। আকগর জায়গায় েুকে প়িে োকো পদ্বা। 
  
ধীকর ধীকর টুকের ওপর আবার বেে েুকেমাে আদ্বজজ। এেটু এেটু েকর বযাপারটা 
উপেদ্বব্ধ েরে লে। তার রাগ হওয়ার েথা। দ্বেন্তু রাগ েয়, তার বদ্কে লঠাাঁট েীে 
হাদ্বের লরখা িুকট উঠে। তাহকে জিাদ্ আমরা দু্’জে দ্বিোম, খাদ্বে ঘকর দ্বব়িদ্বব়ি েকর 
উঠে লে। দ্বিতীয় জিাদ্ খাবাকর দ্বব  দ্বমদ্ব কয়কি। দ্ববি ওকয়দ্বেংটকে। লহ লখাদ্া, লতামার 
মদ্বহমা লবাকে োর োধয! 
  
. 
  
১৬. 
  
লোোর লরেদ্বিবং লপপাকর লিাট্ট এেটা োপো দ্াগ, প্রথকম লেউ পাত্তাই দ্বদ্ে ো। 
  
িয় ঘণ্টা অেুেন্ধাে চাদ্বেকয় মােুক র ততদ্বর অকেে দ্বজদ্বেেই খদ্ব়ির তোয় লদ্খে ওরা। 
দ্বতে বির আকগ িুকব যাওয়া এেটা লেকের ভগ্নাং  লচো লগে। লচো লগে িুবন্ত এেটা 
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দ্বিদ্ব ং িোর। েক়ির মুকখ অকেে লজকে লেৌো খাদ্ব়িকত আশ্রয় দ্বেকত আকে, তাকদ্র 
লিো হকরে রেম দ্বজদ্বেে রকয়কি তোয়। প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বেে  োক্ত েরা েম্ভব হকো 
দ্বভদ্বিও েযাকমরার োহাযয। 
  
োপো দ্াগটা, লযমে আ া েরা যায়, খাদ্ব়ির লমকেকত েয়। দ্বজদ্বেেটা রকয়কি লিাট 
এেটা ইেকেট-এ, খা়িা পাহা়িপ্রাচীর দ্বদ্কয় চারদ্বদ্কে লথকে লঘরা। দ্বজদ্বেেটার মাি 
এেটা অং  স্বে পাদ্বেকত লবদ্বরকয় আকি, বাদ্বে েব বরি পাদ্বচকের দ্বেকচ চাপা পক়িকি। 
  
তাৎপযবটা প্রথকম ধরকত পারে দ্বপট। লরেিবাকরর োমকে বকে আকি ও, ওকে দ্বঘকর 
রকয়কি অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো, েমাোর বায়রে োইট ও আদ্বেবওেদ্বজস্টরা। িােদ্বমটাকর েথা 
বেে দ্বপট। মািটাকে লঘারাও, লবয়াদ্বরং ওয়াে-িাইভ-দ্বজকরা দ্বিদ্বগ্র। 
  
বরি ঢাো খাদ্ব়িকত এখেও দ্বস্থর হকয় রকয়কি আইেকরোর লপাোর এেকোরার। 
লেিকটেযান্ট েেব দ্বেকমাকের লেতৃকত্ব এেদ্ে লোে আইেপযাকের ওপর, লেকম পক়িকি, 
দ্বপকটর দ্বেকদ্ব  মকতা পাদ্বের এখাকে লেখাকে লিাবাকে লেেদ্বেং ইউদ্বেট। মাি, অথবাৎ 
লেেদ্বেং ইউদ্বেট, অতযন্ত ধীরগদ্বতকত লঘারাকো হয়, যাকত দ্বতেক া  াট দ্বিদ্বগ্র আওতার 
লভতর যা দ্বেিু আকি েব লরেিব েরা যায়। আইেপযাকের ওপর দ্বদ্কয় ধীকর ধীকর 
এদ্বগকয় চেকি দ্েটা, জাহাজ লথকে লেবে িা়িা হকে। 
  
 দ্বপকটর দ্বেকদ্ব  মকতা োজ েরে েেব দ্বেকমাে। মাকির লোোর লপ্রাব লদ়্িক া দ্বিগ্রী ঘুকর 
লগে। হকয়কি? 
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একক্কবাকর টাকগবকটর ওপর, জাহাজ লথকে জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। লরেদ্বিবং লপপার দ্বজদ্বেেটা 
এখে আকগর লচকয় স্প্ি। লিল্ট লপে দ্বদ্কয় দ্াগটার চারদ্বদ্কে এেটা বৃত্ত আাঁেে ও। 
আমার ধারো, এেটা দ্বেিু লপকয়দ্বি আমরা। 
  
ি. লগ্রােেুইস্ট দ্বপকটর োাঁকধর ওপর হুমদ্ব়ি লখকেে। লচোর মকতা স্প্ি েয় এখেও। 
আপোর েী মকে হকে? 
  
পাহাক়ির মাথা লথকে অকেে দ্বজদ্বেে পক়িকি দ্বেকচ, েবগুকো বরকি প্রায় ঢাো, বেে 
দ্বপট। এটারও তাই, তকব লয অং টুেু লবদ্বরকয় আকি, আমার মকে হকে…ওটা এেটা 
োকঠর ততদ্বর জাহাজ। ভাকো েকর লদ্খুে, চারকোো এেটা আেৃদ্বত লবদ্বরকয় আকি, 
স্টােবকপাস্ট হকত পাকর। 
  
 দ্বপকটর আকরে োাঁকধর ওপর হুমদ্ব়ি লখকয় রকয়কি দ্বেদ্বে। লচাঁদ্বচকয় উঠে লে, হযাাঁ, দ্বঠে 
তাই! গি! ওহ্ গি! ওগুকো চতুথব  তােীর বাদ্বেজয জাহাকজ লদ্খা লযত! 
  
উকত্তদ্বজত হকবে ো, োবধাে েকর দ্বদ্কেে েমাোর বায়রে োইট। অত পুরকো আমকের 
োও হকত পাকর! 
  
ি. লগ্রােেুইস্ট পরাম ব দ্বদ্কেে, আমরা এেটা েযাকমরা োদ্বমকয় স্প্ি িদ্বব পাবার লচিা 
েরকত পাদ্বর। 
  
 অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো েকন্দহ প্রো  েরে, বরকির লভতর েুোকো অং টার িদ্বব আপদ্বে 
েযাকমরা লথকে পাকবে ো। 
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পুরু  েমবীর অভাব লেই আপোকদ্র, বেে দ্বেদ্বে। দ্বেকচর বরি ভাো লোকো েমেযা 
েয়। 
  
দ্বরকজর ইকেেিদ্বেে েমপাটবকমকন্ট চকে লগকেে ি. লগ্রােেুইস্ট দ্বিরকেে আধ দ্বমদ্বেট 
পর। ধ্বংোবক ক র ওপর জমাট বরি দ্বতে দ্বমটার পুরু, বেকেে দ্বতদ্বে। ভােকত েম 
েকরও দু্দ্বদ্ে োগকব। 
  
আমাকদ্র িা়িাই আপোকদ্র খেেোজ চাোকত হকব, বেকেে েমাোর োইট, দ্বঠে 
১৮০০ ঘণ্টার আকগ আমাকে চকে লযকত বো হকয়কি। এত দ্ীঘবকময়াদ্বদ্ লোকো োকজ 
োগা েম্ভব হকব ো। 
  
চমকে লগকিে লগ্রােেুইস্ট। লে লতা মাি পাাঁচ ঘণ্টা পর! 
  
দ্বেিু েরার লেই, অিবার, অেহাকয়র মকতা বেকেে েমাোর। 
  
লরেদ্বিবং লপপাকর োকো িায়াটা মকোকযাগ দ্বদ্কয় পযবকবেে েরে দ্বপট, এরপর বায়রে 
োইকটর দ্বদ্কে দ্বিকর বেে, যদ্বদ্ আদ্বম প্রমাে েরকত পাদ্বর, দ্বেকচ ওটা লিাথব লেঞু্চদ্বরর 
লরামাে জাহাজ, েতৃবপকের োকি আকরা দু্ই-এে দ্বদ্ে েময় চাইকত পারকবে আপদ্বে? 
  
লচাখ েরু েকর তাোকেে োইট, েী বেকত চাও? 
  
আকগ বেুে, েময় চাইকবে দ্বে ো? দ্বপট োকিা়িবান্দা। 
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অব যই। দ্বেন্তু আকগ দ্বেুঃেকন্দহভাকব প্রমাে েকরা, ওটা হাজার বির আকগর জাহাকজর 
ধ্বংোবক  । 
  
দ্বঠে লতা? 
  
 েীভাকব েী েরকব? 
  
 খুব েহজ, আমুকদ্ েকে দ্বপট জাোয়, বরকির দ্বেকচ িুব দ্বদ্কয় লদ্কখ আেব। 
  
. 
  
লচইে োগাকো েরাত দ্বদ্কয় প্রথকম দ্বেকরট আইেপযাকের বুকে এে দ্বমটার গভীর এেটা 
গতব েরা হকো। তারপর ধীকর ধীকর বা়িাকো হকো গকতবর পদ্বরদ্বধ। অবক ক  
লেজহযামাকরর আঘাকত গকতবর দ্বেকচর বরি ভাো হকো, টুেকরাগুকো লভাো হকো 
গযাপদ্বেং হুকের োহাকযয। এবার দ্বেরাপকদ্ িুব দ্বদ্কত পারকব দ্বপট। 
  
োজ ল   েকর েযােভাে ঢাো এেটা তাবুকত ঢুেে েেব দ্বেকমাে। লভতকর দ্বহদ্বটং 
দ্বেকস্টম োজ েরকি। এেপাক  িাইদ্বভং ইেুইপকমন্ট লদ্খা লগে। েঙ্গী 
আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র োকথ আকোচো েরকি দ্বেদ্বে। লিাদ্বল্ডং লচয়াকর বকে আকি তারা। 
োগকজ ড্রইং আাঁেকি দ্বপট। আাঁোর দ্াদ্বয়ত্ব দ্বেকজ দ্বেকয় দ্বপটকে িাইকভর জেয ততদ্বর 
হবার তাগাদ্া দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। 
  
লভতকর ঢুকে দ্বেকমাে বেে, গতব আপোর জেয ততদ্বর, দ্বম. দ্বপট। 
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আর পাাঁচ দ্বমদ্বেট, বেে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। মােব ওয়াে-এর লেদ্বভ িাইভার মাকস্কর ভােভ 
আর লরগুকেটর পরীো েরকি লে। 
  
লস্প্ াে ড্রাই েুযটটা পকর দ্বেে দ্বপট। মাথায় পরে হুি, লোমকর জ়িাে েুইে দ্বরদ্বেজ 
ওকয়ট লবল্ট। লেই োকথ প্রাচীে জাহাকজর োঠাকমা েেকেব েংদ্বেি োোজবে েরকি ি. 
লগ্রােেুইকস্টর োি লথকে। 
  
লখাে-এর জেয োধারেত তারা ওে বযবহার েরত। 
  
োঠ দ্বচদ্বে, দ্বেন্তু লোকোটা লোকো গাকির বুদ্বে ো। 
  
তাহকে লখােটা পরীো েরকবে। প্রাচীে লখাকের তবদ্ব িয হকো… 
  
তাাঁর েথার মােখাকে েথা বেে দ্বজওদ্বদ্বকো, দ্বরজাভব এয়ার বটে োগকব লতামার দ্বপট? 
  
ি. লগ্রােেুইকস্টর েথায় োে, উত্তকর শুধু মাথা ো়িে দ্বপট। ওর মাথায় মােব ওয়াে 
মাস্কটা পদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো, ওটার োকথ েদ্বমউদ্বেকে ে োইে আকি। 
  
লেদ্বভর এেজে েমবী এয়ার োোই লহাে ও েদ্বমউদ্বেকে ে োইে দ্বঢকে েরকি, দ্বপকটর 
লোমকর এেটা মযাদ্বেো োইিোইে লবাঁকধ দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো, তারপর লহিকেট 
মাইকক্রাকিাকে দ্বপটকে দ্বজকেে েরে, পদ্বরষ্কার শুেকত পাে? 
  
পদ্বরষ্কার, তকব আকি, বেে দ্বপট। আওয়াজ বা়িাও এেটু। 
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 অে লেট? 
  
ওকে েংকেত দ্বদ্ে দ্বপট। েমি জ়িতা লেক়ি লিকে এদ্বগকয় একে দ্বপটকে আদ্বেঙ্গে 
েরে দ্বেদ্বে  াপব, মাকস্কর লভতর দ্বপকটর লচাকখ লচাখ লরকখ বেে, গুি হাদ্বন্টং, অযাে দ্বব 
লেয়ারিুে। 
  
 উত্তকর লচাখ মটোে দ্বপট। লবদ্বরকয় এে তাবু লথকে। লপিকে োইকে লেদ্বভর দু্’জে 
েমবী। 
  
তাাঁবু লথকে লবকরাকত যাকে দ্বজওদ্বদ্বকো, তার হাত লচকপ ধরে দ্বেদ্বে। ওর গো আমরা 
েবাই শুেকত পাব? 
  
পাকবে। দ্বস্প্োকরর োকথ ওর লযাগাকযাগ ঘদ্বটকয় দ্বদ্কয়দ্বি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো আপদ্বে আর 
ি. লগ্রােেুইস্ট এখাকেই থােুে, েখে েী বকে দ্বপট, শুেকবে। জরুদ্বর লোকো লমকেজ 
থােকে জাোকবে আমাকে, দ্বপটকে পাদ্বঠকয় লদ্ব আদ্বম। 
  
দ্রুত বরকির গকতবর োকি লপৌঁকি লগে দ্বপট। বাতাকের তাপমািাই  ূকেযর েীকচ। 
  
েমাোর োইট একে োাঁকধ এেটা হাত রাখকো। এে ঘণ্টা লতই  দ্বমদ্বেট বাদ্বে। 
বুকেকিা? 
  
লোকো েথা বকে বুক়িা আেুে উাঁদ্বচকয় পাদ্বেকত তদ্বেকয় লগে দ্বপট। 
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পাদ্বের দ্বেকচ দৃ্দ্বিেীমা োে বরাবর আদ্ব  দ্বমটাকরর মকতা। দ্বতে দ্বমটার েম্বা এেটা 
দ্াদ্ব়িওয়াো দ্বেে লচাকখ লেৌতূহে দ্বেকয় তাদ্বেকয় রকয়কি ওর দ্বদ্কে। তার উকে য এেটা 
হাত েম্বা েকর দ্বদ্কয় ো়িে দ্বপট, পাদ্বেকয় লগে েীে। 
  
খাদ্ব়ির তোয় পা লঠেে দ্বপকটর। মুখ তুকে ওপর দ্বদ্কে তাোে। বরকির গতব স্নাে 
আভার মকতা োগে। েোে লচে েরে ও। োকমো হকব লভকব লিপথ গজ আকেদ্বে 
োকথ। েথা বকো আমার োকথ, যাদ্বন্ত্রে গো লপে। 
  
 তোয় লপৌঁকি লগদ্বি, বরর দ্বপট। েবগুকো দ্বেকস্টম চমৎোর োজ েরকি। েবুজ পাদ্বের 
লভতর দ্বদ্কয় তাোেও। দ্বজদ্বেেটা আমার উত্তকর দ্  দ্বমটার দূ্কর। যাদ্বে ওদ্বদ্কে। োইে 
দ্বঢঠ দ্াও। 
  
ধ্বংোবক ক র লপিেটা ধীকর ধীকর ওর লচাকখর োমকে উকন্মাদ্বচত হকো। পুরু ল ওোয় 
ঢাো পক়ি রকয়কি পা গুকো। গ্লাভে পরা হাত দ্বদ্কয় খাদ্বেেটা ল ওো েরাে, েবুজ 
লমঘ ততদ্বর হকো োমকে। পাদ্বে আবার স্বে ো হওয়া পযবন্ত অকপো েরকত হকো ওকে। 
প্রায় এে দ্বমদ্বেট পর বেে, দ্বেদ্বে আর ি. লগ্রােেুইস্টকে জাোও, স্টােব রািার িা়িাই 
এেটা লভাো লদ্খকত পাদ্বে আদ্বম, তকব দ্বস্টয়াদ্বরং-এর জেয লোকো দ্াাঁ়ি লেই। 
  
জাোদ্বে। 
  
এেটা িুদ্বর লবর েকর লখাকের দ্বেকচ, দ্বেে-এর োকি লখাাঁচা মারে দ্বপট। লবদ্বরকয় প়িে 
েরম ধাতু। লখাকের তোটা দ্বেো দ্বদ্কয় লমা়িা, লঘা োর েুকর বেে ও। 
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 েেে োদ্বে খুব ভাকো, জবাকব বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। ি. লগ্রােেুইস্ট জােকত চাইকিে 
স্টােবকপাকস্ট লোকো লখাদ্াই েরা লেখা আকি দ্বে ো। 
  
লহাল্ড অে। খাদ্বেে পর আবার বেে দ্বপট, স্টােবকপাকস্ট লঢাোকো রকয়কি  ক্ত োকঠর 
িেকের মকতা েী লযে এেটা। অেরগুকো প়িকত পারদ্বি ো। এেটা মুখও লদ্খদ্বি। 
  
মুখ? 
  
মাথায় লোাঁে়িাকো চুে, প্রচুর দ্াাঁদ্ব়ি। 
  
প়িার লচিা েকরা। 
  
েী আশ্চযব, দ্বগ্রে আদ্বম প়িব েীভাকব? 
  
 দ্বগ্রে, েযাদ্বটে েয়? তীক্ষ্ণেকে দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 েযাদ্বটে েয়, দ্বগ্রে। 
  
দ্বঠে জাকো? 
  
 আকর ভাই, দ্বগ্রে এে লমকয়র োকথ লব  দ্বেিুদ্বদ্ে েেেব দ্বিে আমার! 
  
রাগ লোকরা ো, রাগ লোকরা ো! আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র মাথা খারাপ েকর দ্বদ্কয়ি তুদ্বম! 
দু্দ্বমদ্বেট পর আবার গো শুেকত লপে দ্বপট, ি. লগ্রােেুইস্ট বেকিে, লতামার মদ্বতভ্রম 
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ঘকটকি। তকব মাইে গ্রাহাম বেকিে, েকেকজ দ্বতদ্বে ক্লাদ্বেোে দ্বগ্রে পক়িকিে, জােকত 
চাইকিে তুদ্বম অেরগুকোর বেবো দ্বদ্কত পারকব দ্বে ো। 
  
প্রথম অেরটা ইংকরদ্বজ এে-এর মকত, লযে আোক র দ্ববদু্যৎ আঘাত হােকত যাকে। 
তারপর এেটা এ, তকব লেটার িাে পা লেই। এরপর দ্বপ-োমােয লেজ আকি। দ্বপ-র 
পর পঙু্গ আকরেটা এ, তারপর উল্টাকো এে বা িাাঁদ্বেোঠ। এবার আই, এবং ল   
অের আকরেটা দ্ববদু্যৎ আেৃদ্বত এে। 
  
তাাঁবুকত বকে দ্বস্প্োকরর মাধযকম দ্বপকটর গো শুেকি মাইে গ্রাহাম, দ্বেকখ দ্বেকে োগকজ। 
অেরগুকো পা াপাদ্ব  োজাকোর পর দ্াাঁ়িাে : 
  
লেখাটার দ্বদ্কে েকয়ে মুহূতব ভ্রু েুচকে তাদ্বেকয় থােে মাইে। েী লযে এেটা দ্বঠে 
দ্বমেকি ো। সৃ্মদ্বতর পাতা ওল্টাকত শুরু েরে লে। তারপর মকে প়িে। অেরগুকো 
ক্লাদ্বেোে, তকব ঈস্টােব দ্বগ্রে। দ্বচদ্বন্তত ভাব বদ্কে দ্বগকয় তার লচহারায় অদ্ববশ্বাে িুকট 
উঠে। োগকজর ওপর খে খে েকর দ্বেিু দ্বেখে লে, এেটাকে দ্বিাঁক়ি দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বেকধ 
েকর ধরে। আধুদ্বেে ইংকরদ্বজ অেকর লেখা  েটা হকো : SARACIL 
  
লচাকখ প্রশ্ন দ্বেকয় তাোে দ্বেদ্বে। এর দ্বে দ্ববক   লোকো অথব আকি? 
  
উত্তর দ্বদ্কেে ি. লগ্রােেুইস্ট, আমার ধারো, ওটা এে দ্বগ্রে ঈদ্বজপদ্ব য়াে লদ্বতার োম। 
  
ভূমধযোগকরর আ পাক  অতযন্ত জেদ্বপ্রয় লদ্বতা উদ্বে, এেমত হকো হেদ্বেে। আধুদ্বেে 
বাোকো োধারেত লেখা হয় এে-এর পর ই দ্বদ্কয়। 
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তাহকে আমাকদ্র জাহাজ লেরাদ্বপে, দ্বব়িদ্বব়ি েকর উঠে দ্বেদ্বে। 
  
আমাকদ্র দ্ববদ্যােয় েুকোকব ো, ি. লগ্রােেুইস্ট বেকেে। এেজে লমদ্বরে আদ্বেবওেদ্বজস্ট 
বেকত পারকবে, দ্ববক   েকর প্রাচীে ভূমধযোগরীয় জাহাজ েেকেব যদ্বদ্ তার োে বা 
অদ্বভেতা থাকে। 
  
বরকির দ্বেকচ জাহাজটাকে দ্বঘকর োাঁতার োটে দ্বপট। এে জায়গায় বরি লভতর দ্বদ্কে 
লদ্কব থােকত লদ্কখ পাকয়র দ্বিে দ্বদ্কয় বারেকয়ে আঘাত েরে ও। বরকির আবরে 
আরও লভতর দ্বদ্কে লদ্কব লগে। এেটা হাত গোে ও। েী লযে লঠেে হাকত। েম্ভবত 
লখাকের এেটা তক্তা। লেটা ধকর দ্বেকজর দ্বদ্কে টােকত শুরু েরে ও। 
  
অকেেে লচিার পর তক্তাটা বাাঁো হকো, দ্বেন্তু ভােে ো। হাে লিক়ি লদ্কব দ্বে ো ভাবকি 
দ্বপট, এই েময় তক্তাটাই পরাজয় স্বীোর েরে, ভাো অং টা দ্বেকয় লপিে দ্বদ্কে আিা়ি 
লখে ও আদ্ ব এেজে আদ্বেবওেদ্বজস্ট উপদ্বস্থত থােকে দ্বপকটর দ্বচর  ত্রুকত পদ্বরেত 
হকতে। এ ধরকের প্রাচীে দ্ব ল্পেমব ভাো আর োতটা খুে েরা প্রায় এেই েথা। 
  
 পাথকর ধাক্কা খাওয়ায় োাঁধটা বযথা েরকি দ্বপকটর। ঠাণ্ডাও অেহয মকে হকে। দ্বেকচ আর 
লবদ্ব েে থাো যাকব ো। লখাকের এেটা জায়গা ভােকত লপকরদ্বি, হাাঁপাকত হাাঁপাকত বেে 
ও। এেটা েযাকমরা পাঠাও। 
  
উকঠ একো, লদ্য়া যাকব, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
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গকতবর মুকখ উকঠ এে দ্বপট। লদ্খে, েযাকমরা দ্বেকয় গকতবর দ্বেোরায় শুকয় রকয়কি 
দ্বজওদ্বদ্বকো। আোরওয়াটার দ্বভদ্বিও েযাকমরা/করেিবারটা ওর হাকত ধদ্বরকয় দ্বদ্ে লে। 
তা়িাতাদ্ব়ি োজ লেকর দ্বিকর একো। যকথি েৃদ্বতত্ব লদ্দ্বখকয়ি। 
  
েমাোর োইট েী বকেে? 
  
 এেটু দ্াাঁ়িাও। ওকে দ্বদ্দ্বে োইকে। 
  
ইয়ারকিাকে লভকে এে োইকটর গো, িােব? 
  
বেুে, বায়রে। 
  
তুদ্বম দ্বে দ্বেদ্বশ্চত, এে হাজার বির পুরকো এেটা জাহাকজর ধ্বংোবক   লপকয়দ্বি 
আমরা? 
  
লব   ক্ত প্রমাে আকি লতা। 
  
দ্বেন্তু েতৃবপেকে েন্তুি েরকত হকে লব  অোটয প্রমাে োগকব। দ্বেকদ্েপকে এেটা 
দু্কটা প্রত্নতাদ্বেে দ্বেদ্ বে। 
  
দ্বঠে আকি, লদ্দ্বখ দ্বেিু আেকত পাদ্বর দ্বে ো। 
  
লঢউ তুকে আবাকরা তদ্বেকয় যায় দ্বপট। 
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দ্বেকচ লেকম একে োকথ োকথ োটা দ্বদ্কয় জাহাকজর লভতর ঢুেে ো ও। এে েী দু্দ্বমদ্বেট 
ইতিত েরে। লেে, তা দ্বেকজও বেকত পারকব ো। হকত পাকর েঙ্কাকের এেটা হাত 
ওকে অভযথবো জাোকব, এই আ ঙ্কায়। হকত পাকর মকে ভয় রকয়কি লভতকর লতমে দ্বেিু 
হয়কতা পাওয়া যাকব ো, ল   পযবন্ত লবাধ হয় প্রমাদ্বেত হকব জাহাজটা অত পুরকো েয়। 
  
 অবক ক  মাথা লোয়াে দ্বপট। োাঁধ  ক্ত েরে। তারপর ধীকর ধীকর দ্বিে লেক়ি ঢুকে 
প়িে জাহাজটার লভতর। 
  
অকচো অন্ধোর এেটা জগৎ আদ্বেঙ্গে েরে ওকে। 
  
. 
  
১৭. 
  
জাহাকজর লভতর লঢাোর পর থামে দ্বপট, দ্বস্থর েুকে থােে, তারপর ধীকর ধীকর ভাাঁজ 
েরা হাাঁটু োদ্বমকয় তে পাবার লচিা েরে, বুকের লভতর হৃৎদ্বপকণ্ডর ধুেধুে শুেকত 
পাকে, শুেকত পাকে এজগস্ট ভােভ লথকে বুিুদ্ লবকরাবার  ে। এেটু এেটু েকর 
চারপাক র তরে জগৎ ঠাহর েরকত পারে েীে আভায়। 
  
 জাকে ো েী পাকব বকে আ া েরকি ও। বাল্ককহকির েকয়েটা ল েকি লটরাকোটা 
জার, ব়ি আোকরর েেদ্বে, োপ আর দ্বপদ্বরচ েুন্দরভাকব োজাকো রকয়কি। ভাো তক্তার 
লভতর দ্বদ্কয় লঢাোর েময় হাকত লঠকেদ্বিে তামার পাি। োকের আাঁচক়ি লখাকের 
লদ্য়ােগুকো েবুজ বেব ধারে েকরকি। 
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প্রথকম ভাবে, হাাঁটু দু্কটা লিকের  ক্ত লমকেকত রকয়কি। দ্বেন্তু হাত়িাকত দ্বগকয় লদ্খে 
টাদ্বে দ্ববিাকো চুকোর লমকেকত হাত বুোকে। মুখ তুকে ওপকর তাোে ও, বুিুদ্গুকো 
উকঠ দ্বগকয় এে জায়গায় গদ্বত হারাকে, িদ্ব়িকয় প়িকি চারদ্বদ্কে। পা েম্বা েকর দ্বদ্কয় 
দ্বেকধ হকো দ্বপট, মাথা আর োাঁধ উকঠ এে খাদ্ব়ির পাদ্বে লিক়ি পদ্বরষ্কার বাতাকে। 
  
জাহাকজর লভতর ঢুেদ্বি আদ্বম, বরকির ওপর রুদ্ধশ্বাকে অকপোরত দ্েটাকে জাোে ও। 
ওপকরর অকধবেটা শুেকো। েযাকমরা েচে। 
  
দ্বঠে আকি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
পকরর েদ্বমদ্বেট গযাদ্বের লভতর, পাদ্বের ওপর আর দ্বেচটা, দ্বভদ্বিও-লরেিবাকর বদ্বন্দ েরার 
োকজ বযি থােে দ্বপট, প্রদ্বতদ্বট েতুে আদ্ববষ্কার েেকেব অেগবে বকে লগে 
দ্বজওদ্বদ্বকোকে। লখাো এেটা আেদ্বমরা লদ্খে, লভতকর দ্ারুে েুন্দর েব োাঁকচর পাি। 
এেটা হাকত দ্বেকয় লভতকর উাঁদ্বে দ্বদ্ে-মুদ্রায় ভদ্বতব। দ্িাো পরা আেুে দ্বদ্কয় ঘক   যাওো 
পদ্বরষ্কার েরে, এেটা মুদ্রার। চেচে েকর উঠে মুদ্রাটা। এেটু োেকচ লোোদ্বে। 
  
 লরামাঞ্চ আর দ্ববস্মকয় লে া ধকর লগে দ্বপকটর। তা়িাতাদ্ব়ি চারদ্বদ্কে তাোে, লযে আ া 
েরকি োদ্ববেকদ্র আত্মা বা ভূত-টুত লদ্খকত পাকব। অন্তত এে-আধটা েঙ্কাে পাদ্বে 
লঠকে এদ্বগকয় আোর দ্ববদ্বচি দ্বেিু েয়, তাকদ্র েংরদ্বেত লগাপে দ্বজদ্বেকে হাত, দ্বদ্কয় 
লিকেকি দ্বপট। দ্বেন্তু ো, কু্রকদ্র োউকে লদ্খা লগে ো। ও এো। এই এেই লিকে 
এেদ্বদ্ে যারা হাটাচো েকরকি, খাবার লবাঁকধ লখকয়কি এখাকে, তারা আজ লথকে 
ল াকোক া বির আকগ মারা লগকি। 
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 আজ তারা লোথায়? েী ঘকট থােকত পাকর তাকদ্র ভাকগয? এ রেম আরও অকেে প্রশ্ন 
জাগে দ্বপকটর মকে। এ-ধরকের অদ্বভযাে েেকেব যাকদ্র লোকো ধারোই দ্বিে ো, তারা 
এত উত্তর দ্বহমাঞ্চকে এেই বা লেে? মৃতুযর োরে যদ্বদ্ ধকর লেয়া হয়। এেকপাজার, 
তাহকে তাকদ্র ো গুকো লগে লোথায়? 
  
 তুদ্বম বরং এবার উকঠ একো, ওপর লথকে বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। লেকমি লতা আধঘণ্টা হকয় 
এে। 
  
আর দ্বেিুেে, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। আধঘণ্টা, ভাবে ও। যদ্বদ্ও মকে হকে, পাাঁচ দ্বমদ্বেট। 
আেুে গকে লবদ্বরকয় যাকে েময়। ঠাণ্ডা এতেকে ওর লরেটাকে প্রভাদ্ববত েরকি। মুদ্রাটা 
োাঁকচর পাকি লরকখ আবার ঘুকর দ্বিকর লদ্খকত শুরু েরে চারদ্বদ্কে। 
  
 মাথার ওপর লমইে লিে, লেটাকে িাদ্ব়িকয় আধ দ্বমটার উকঠ লগকি গযাদ্বের দ্বেদ্বেং। 
লিাকটা আোকরর দ্বখোে আেৃদ্বতর জাোো, োধারেত লরাদ্ আর বাতাে চোচকের োজ 
েকর, িরওয়ািব বাল্ককহকির মাথার দ্বদ্কে লথকে তক্তা লমকর বন্ধ েরা হকয়কি। খাদ্বেে 
লচিা েকর এেটা তক্তা ভােকত পারে দ্বপট, ওপাকর দ্বেকরট বরকির লদ্য়াে। 
  
মকে মকে এেটা দ্বহোব েরে। গযাদ্বের োমকের দ্বদ্েটায় পাদ্বের গভীরতা লবদ্ব  হকব। 
তার মাকে জাহাকজর বা আর মােখাকের অং টা দ্বেশ্চয়ই পাদ্বেকত লিাবা েয়। 
  
আর দ্বেিু লপকে? অচধযব হকয় জােকত চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো, লেৌতূহকে মকর যাকে। 
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 লযমে? 
  
 কু্রকদ্র অবদ্ব ি বা…? 
  
দু্ুঃদ্বখত, লোথাও লোকো হা়ি লদ্খদ্বি ো, পাদ্বের দ্বেকচ িুব দ্বদ্ে দ্বপট, দ্বেদ্বশ্চত হবার জেয 
লিকের ওপর লচাখ বুোকো। লিে খাদ্বে, লোথাও দ্বেিু পক়ি লেই। 
  
তারা েম্ভবত আতদ্বঙ্কত হকয় জাহাজ তযাগ েকরদ্বিে, আন্দাজ েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
তারও লোকো প্রমাে লদ্খদ্বি ো, জাোে দ্বপট। গযাদ্বের েব দ্বেিু লগািাকো রকয়কি। 
বযিতার িাপ লেই। 
  
জাহাকজর বাদ্বে অংক  যাওয়া যায়? 
  
 িরওয়ািব বাল্ককহি এেটা হযাাঁচ আকি। ওপাকর েী আকি লদ্খব। েুাঁেে দ্বপট, েরু আর 
দ্বেচু িাাঁেটা গকে ধীকর ধীকর োমকে বা়িে, েতেবতার োকথ োইি-োইে আর এয়ার 
লহােটা োকথ রাখকি। লঘার অন্ধোর, ভয় োগারই েথা। ওকয়ট লবল্ট লথকে িাইভ 
োইকটর হুে খুেে ও, আকো লিকে লদ্খে লিাট এেটা েমপাটবকমকন্ট রকয়কি। এটা 
লবাধ হয় এেটা লস্টাররুম। পাদ্বের গভীরতা েম এখাকে, শুধু হাাঁটু লজা়িা িুকবকি। 
যন্ত্রপাদ্বত লদ্খকত পাদ্বে-হা-োঠদ্বমস্ত্রীর যন্ত্রপাদ্বত, অদ্বতদ্বরক্ত লোের, ব়িে়ি এেটা 
দ্াাঁদ্ব়িপািা… 
  
দ্াাঁদ্ব়িপািা! 
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 হযাাঁ-হুে লথকে েুেকি এেটা বযাকেে লস্কে। 
  
 বুকেদ্বি। 
  
আরও রকয়কি েকয়ে ধরকের েুঠার, দ্বেি ওকয়ট, মাি ধরার জাে। দ্াাঁ়িাও, আকগ িকটা 
লভাো লহাে। 
  
োকঠর মইটা ওপর দ্বদ্কে উকঠ লগকি লমইে লিকের লিাের গকে িকটা লভাো ল   
হকত মইটা পরীো েরে দ্বপট। োকঠ এখেও পচে ধকরদ্বে লদ্কখ অবাে হকো। ধাপ 
লবকয় ধীকর ধীকর উঠে ও। লিােকরর লভতর গদ্বেকয় দ্বদ্ে মাথাটা। এেটা দ্ববধ্বি লিে 
লেদ্ববে লদ্খকত লপে। বরকির চাকপ চযাপ্টা হকয় লগকি। 
  
 দ্বেকচ লেকম একে আকরেটা মই বযবহার েরে দ্বপট। এটা উকঠ লগকি োকগবা লহাকল্ড। 
ওপকর উকঠ একে স্টারকবািব লথকে লপাকটবর দ্বদ্কে িাইভ োইকটর আকো লিেে ও। 
দ্ববস্মকয়র ধাক্কায় পাথর হকয় লগে োকথ োকথ। 
  
 জায়গাটা শুধু োকগব লহাল্ড েয়। 
  
এটা এেটা েুোকোর জায়গাও বকট। 
  
চরম ঠাণ্ডা শুেকো োকগবা লহাল্ডটাকে ক্রাইয়াদ্বজদ্বেে লচম্বাকর পদ্বরেত েকরকি। জাহাকজর 
লবা-র দ্বদ্কে মােখাকে এেটা লোহার ততদ্বর লস্টাভ দ্বেকয় লগাে হকয় বকে আকি ওরা। 
আটজে মােু , প্রায় েেূেব েংরদ্বেত অবস্থায়। বরকির আবরে প্রকতযেকে লঢকে 
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লরকখকি, লদ্কখ দ্বপকটর মকে হকো, েবাই ওরা দ্বেকজকদ্রকে োদ্বস্টে দ্ব ট দ্বদ্কয় মুক়ি 
লরকখকি। 
  
মুকখর অবয়ব  ান্ত, লযে  াদ্বন্তকত েময় োটাদ্বিে। লচাখ লখাো েবার, লখাো অবস্থায় 
দ্বস্থর হকয় লগকি, লযে লোকো লদ্াোকের জাোোয় োজাকো মযাদ্বেদ্বেে। েবাই বকে 
আকি, তকব প্রকতযকের ভদ্বঙ্গ আোদ্া। চারজে এেটা লটদ্ববকে বকে খাকে, এে হাকত 
লেট, আকরে হাকত ধরা োপ মুকখর োকি লভাো। দু্’জে লখাকের গাকয় লহোে দ্বদ্কয় 
পা াপাদ্ব  বকে আকি, গুটাকো োগজ বা পাচবকমন্ট খুকে েী লযে প়িকি বকে মকে 
হকো। এেজে এেটা োকঠর ততদ্বর বাকের ওপর েুাঁকে রকয়কি, ল   বযদ্বক্ত দ্বেকচর 
দ্বদ্কে েুাঁকে েী লযে দ্বেখকি। 
  
দ্বপকটর মকে হকো, লযে এেটা টাইম লমদ্ব কে ঢুকেকি ও। ভাবকত দ্বগকয় প্রচণ্ড 
দ্ববস্ময়কবাধ েরে, লচাকখর োমকে যাকদ্র লদ্খকত পাকে তারা এেেময় লরাম োম্রাকজযর 
োগদ্বরে দ্বিে। প্রাচীে োদ্ববে ওরা, যারা এমে েব বন্দকর জাহাজ দ্বভদ্ব়িকয়দ্বিে, পরবতবী 
েভযতার আবজবোর দ্বেকচ লেেব বন্দর চাপা পক়ি লগকি, অতীত লথকে উকঠ আো  াটদ্বট 
প্রজন্ম আকগোর পূববপুরু । 
  
 আেবদ্বটে আবহাওয়ার জেয প্রস্তুদ্বত দ্বিে ো ওকদ্র। োরও পরকে ভারী লপা াে লেই। 
েেব  েম্বে জদ্ব়িকয়কি েবাই গাকয়। দ্বপকটর তুেোয় ওকদ্রকে লিাটখাকটা োগে। লিাট্ট 
এেটা মােুক র টাে রকয়কি, শুধু মাথার দু্পাক  োদ্া দ্বেিু চুে। আকরেজকের মাথায় 
োঁে়িা োে চুে, মুকখ চাপ দ্াদ্ব়ি। দ্াদ্ব়ি প্রায় েবারই োমাকো। বরকির আবরে 
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থােকেও, বয়ে আন্দাজ েরকত পারে দ্বপট। েবকচকয় লয লিাট তার বয়ে আঠাকরার 
মকতা হকব, েবকচকয় বয়স্ক লোেটা চদ্বিক র ঘকর। 
  
 দ্বেখকত বকে লয লোেটা মারা লগকি তার মাথায় চাম়িার এেটা েযাপ রকয়কি, পাকয় 
েম্বা তুকো জ়িাকো। এেটা লিাদ্বল্ডং লটদ্ববকের ওপর েুাঁকে রকয়কি লে, অমেৃে লটদ্ববকের 
ওপর পক়ি রকয়কি েকয়েটা লমাম টযাবকেট। লোেটার িাে হাকত এখেও ধরা রকয়কি 
েূদ্বচমুখ  োো অথবাৎ েেম। 
  
োদ্ববেকদ্র লদ্কখ মকে হকো ো খাকদ্যর অভাকব বা ঠাণ্ডায় ধীকর ধীকর মারা লগকি। মৃতুয 
আকে হঠাৎ েকর, অপ্রতযাদ্ব তভাকব। 
  
োরেটা আন্দাজ েরে দ্বপট। ঠাণ্ডা লঠোবার জেয েবগুকো হযাাঁচ েভার দ্বেদ্বশ্চদ্রভাকব বন্ধ 
রাখা হকয়দ্বিে। লভদ্বন্টকে ে-এর জেয এেমাি হযাাঁচটা লভাো দ্বিে লেটা বরি জকম বন্ধ 
হকয় যায়। ল  বার রান্না েরা খাবারটা এখেও লস্টাকভর ওপর পাকি রকয়কি। উত্তাপ বা 
লধায়ার বাইকর লবদ্বরকয় যাবার লোকো পথ দ্বিে ো। মারাত্মে োববে মকোোইি জমা 
হকত থাকে বদ্ধ োকগবা লহাকল্ডর লভতর। লোকো পূববাভাে িা়িাই অোে হকয় পক়ি ওরা। 
লয লযখাকে বকেদ্বিে লেখাকে বকেই মারা লগকি। 
  
লমাম টযাবকেটগুকো বরকির আবরে লভকে লটদ্ববে লথকে তুেে দ্বপট। বরি খুব। 
োবধাকে ভােে ও, লযে ভয় েরকি লোেগুকো লজকগ উঠকব। ড্রাই েুযকটর এেটা পকেট 
খুকে টযাবকেটগুকো লরকখ দ্বদ্ে। ও লয োাঁপকি, লরামেূপ দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় আেকি ঘাম, 
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এেব লখয়ােই েরে ো। েরুে দৃ্ যটা এমেভাকব লটকে লরকখকি ওকে, বারবার 
িাোিাদ্বে েকরও ওর লোকো ো়িা লপে ো দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
এখেও তুদ্বম আমাকদ্র োকথ আি? পাাঁচবাকরর বার দ্বজকেে েরে লে। জবাব দ্াও, 
লধকত্তদ্বর িাই! 
  
 দু্কববাধয েকয়েটা  ে অস্প্িভাকব উচ্চারে েরে দ্বপট। 
  
আবার বকো! লতামার দ্ববপদ্ হকয়কি? 
  
উকিকগ বযােুে গো শুকে অবক ক  ধযাে ভােে দ্বপকটর েমাোর োইটকে জাোও, বেে 
ও। জাহাকজর অযাদ্বন্টে মূেয দ্বেকভজাে। আর, তুদ্বম এেথাও বেকত পাকরা লয ওাঁরা যদ্বদ্ 
োেী চাে, োদ্ববেকদ্র হাদ্বজর েরকত রাদ্বজ আদ্বি আদ্বম। 
  
. 
  
১৮. 
  
লতামার লিাে, দ্বেকচকের জাোো দ্বদ্কয় বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োকরর স্ত্রী। 
  
বাদ্ব়ির লপিকের আদ্বেোয় বার-দ্বব-দ্বেউ রত দ্ব োর ঘুকর তাোকেে। োম বকেকি? 
  
ো। তকব মকে হকো, লিইে দ্বেকোোে। 
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 দ্ীঘবশ্বাে লিকে, স্টাদ্বিকত ঢুকে দ্রজা আটকে লিাে উঠাকেে দ্ব োর। 
  
লে? 
  
 আদ্বম লিইে, জুদ্বেয়াে। 
  
েী খবর? 
  
 লহ’ো োদ্বমে। তাাঁর এেটা িুদ্বেকেট পাওয়া লগকি। 
  
তার মাকে ওয়াল্টার রীি হােপাতাকে তার মকতা লদ্কখকত অেয এেটা লমকয়? 
  
হযাাঁ, ে়িা পুদ্বেদ্ব  প্রহরায়। 
  
লে লমকয়টা, মাকে লহো বেদ্বমকের ভূদ্বমোয়? 
  
অদ্বভকেিী লটদ্বর রুদ্বে, আবার লে! তার োকে োে ো লঠোকে তুদ্বম বুেকতই পারকব ো 
লয লে আেে লহ’ো োদ্বমে েয়, এতই চমৎোর হকয়কি তার লমেআপ। বযাপারটা 
দ্ববশ্বােকযাগয েরার জেয িাক্তারকদ্র দ্বদ্কয় এেটা লপ্রে েেিাকরকের আকয়াজে েরা 
হকয়কি, তারা লহ’ো োদ্বমকের আ ঙ্কােে অবস্থা বযাখযা েরকবে। 
  
আর লহ’ো োদ্বমে? দ্বতদ্বে েী েরকিে? জােকত চাইকেে আোর লেকক্রটাদ্বর। 
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দ্বগ্রেেযাে লথকে এয়াকিাকেবর লয লেকে দ্বিকর একেকিে লেটা লথকে োকমেদ্বে দ্বতদ্বে, 
লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্ববক   েহোরী বেকেে। আবার িুকয়ে দ্বেকয় লিেভাকরর োকি বােদ্বে 
দ্বিকল্ড চকে লগকি লেেটা। ওখাে লথকে লহ’ো োদ্বমেকে দ্বেকয় যাওয়া হকব লরকেেদ্বরজ-
এ। 
  
েকোরাকিার দ্বস্ক দ্বরেকটব? 
  
 হযাাঁ, দ্বেকেটর জজব দ্বপকটর বাদ্ব়িকত। লহ’ো োদ্বমে দু্এে জায়গায় োমােয লচাট 
লপকয়কিে, এখে অব য ভাকোই আকিে। 
  
আমরা তাাঁর দ্াদ্বয়ত্ব লেয়ায় ভদ্রমদ্বহোর প্রদ্বতদ্বক্রয়া? 
  
বো হকয়কি, আমরা শুধু দ্বেরাপকদ্ তাাঁকে জাদ্বতেংকঘ লপৌঁকি দ্বদ্কত চাই, অদ্বধকব কের 
উকিাধে উপেকে লেখাকে দ্বতদ্বে ভা ে লদ্কবে। ো, আমাকদ্র োহাযয প্রতযাখযাে 
েকরেদ্বে। তাাঁর ঘদ্বেি মহে লথকে আভাে পাওয়া লগকি, ভা কে ইয়াদ্বজকদ্র দ্ববরুকদ্ধ 
লজারাে বক্তবয থােকব। দ্বেন্তু েমেযা হকো, উকিাধেী অেুিাে পাাঁচ দ্বদ্ে পর। লহ’ো 
োদ্বমেকে থামাবার জেয পাাঁচ দ্বদ্ে লচিার লোকো ত্রুদ্বট েরকব ো আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
মকঞ্চ পা রাখার আকগর মুহূকতব পযবন্ত লোথায় আকিে দ্বতদ্বে তা লযে োেপেীও লটর ো 
পায়। 
  
 দ্বমের েরোকরর তরি লথকে লতামার দ্ির দ্বেিু জােকত পারে? লিইে দ্বেকোোে প্রশ্ন 
েরকেে। 
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লহ’ো োদ্বমকের বযাপাকর লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে আমাকদ্রকে পূেব েমথবে দ্বদ্কয়কিে, জাোকেে 
জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লদ্ক র অথবেীদ্বত েতুে েকর লঢকে োজাকোর োকজ অতযন্ত বযি দ্বতদ্বে, 
বো যায় চদ্বব্ব  ঘণ্টা দ্বমদ্বটংকয়র মকধয আকিে। ভদ্রকোে আন্তদ্বরে, তাকত লোকো 
েকন্দহ লেই। ভা ে লদ্য়ার আকগই যদ্বদ্ ইয়াদ্বজকদ্র পাঠাকো অযাোদ্বেকের হাকত লহ’ো 
োদ্বমে মারা যাে, তাহকে ধকর দ্বেকত পাকরা, এে মাকের মকধয আকরেটা ইরাে পাকবে। 
  
 ান্ত হও, আশ্বাে দ্বদ্কেে লিইে দ্বেকোোে। লহ’ো োদ্বমে লোথায় আকিে, আখমত 
ইয়াদ্বজদ্ বা তার পাঠাকো খুদ্বেরা জােকতই পাবকব ো। 
  
প্রহরার বযবস্থা যকথি… 
  
 দ্বেকক্রট োদ্বভবকের এেদ্ে একজন্ট লখাাঁজখবর রাখকি। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর বেকেে, আরও দ্বেদ্বশ্চন্ত হকত পারতাম োজটায় যদ্বদ্ এি. দ্বব. আই, 
োহাযয েরত। 
  
 লহায়াইট হাউকের দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট স্টাকিরা েব দ্বদ্ে লভকবই এই বযবস্থা েকরকি। তািা়িা, 
লপ্রদ্বেকিন্ট চাইকিে ো পাাঁচদ্বম াদ্বে এেটা আকয়াজে েরা লহাে। 
  
লদ্কখা, লিইে, োবধাে-বযাপারটা লেকজ লগাবকর েকর লিকো ো। 
  
আকর, দ্বচন্তা লোকরা ো, লতা! েথা দ্বদ্োম, লহ’ো োদ্বমে দ্বেদ্বদ্বি দ্বদ্কে েেূেব বহাে 
তদ্ববয়কত জাদ্বতেংঘ েদ্র দ্িতকর লপৌঁিকবে। 
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েদ্বতয লযে লপৌঁিাে। 
  
েূযব যদ্বদ্ পদ্বশ্চকম ওকঠ, তবুও লপৌঁিকবে। 
  
লিাকের দ্বরদ্বেভার োদ্বমকয় রাখকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লোকো োরে লেই, তবু 
অস্বদ্বিকবাধ েরকিে দ্বতদ্বে। মকে মকে ঈশ্বকরর োকি প্রাথবো েরকেে, খারাপ দ্বেিু লযে 
ো ঘকট। তারপর ভাবকেে, লহায়াইট হাউে যা েরকি দ্বেঘবাত েব দ্বদ্ে লভকব-দ্বচকন্তই 
েরকি।   
  
. 
  
রািার ওপাকর এেটা লিািব লোোদ্বের ভযাকে দ্বতেজে লোে বকে আকি। ভযাকের গাকয় 
লেখা-েযাদ্বপটাে োমদ্ববং, লটাকয়দ্বন্ট লিার আওয়ার ইমাকজবদ্বে োদ্বভবে। লভতকর অতযাধুদ্বেে 
আদ্ব়িপাতা যন্ত্র দ্বগজদ্বগজ েরকি। 
  
দ্বতেজেই ওরা োকবে োউন্টার এেদ্বপওোজ একজন্ট, চােদ্বর লথকে ইিিা দ্বদ্কয় 
চুদ্বক্তদ্বভদ্বত্তে স্বাধীে বযবোয় লেকমকি। এ ধরকের একজন্টরা োধারেত েরোদ্বর িা়িা 
অেয লোকো োজ গ্রহে েকর ো। তকব একদ্র েথা আোদ্া। এরা দ্বতেজে অল্প দ্বদ্কে 
লোকো োজ গ্রহে েকর ো। তকব একদ্র েথা আোদ্া। এরা ইতযাদ্বদ্ দ্ববেজবে দ্বদ্কয়কি 
তারা। লয লবদ্ব  টাো লদ্য় তার োকিই এরা ক্লাদ্বেিাকয়ি ইেিরকম ে দ্ববদ্বক্র েকর। 
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দ্ব োকরর জাোোর রদ্বেে োাঁকচর দ্বদ্কে বাইকোেুোর তাে েকর তাকদ্র এেজে বেে, 
দ্বেদ্বভং রুম লথকে লবদ্বরকয় যাকেে উদ্বে। 
  
দ্বিতীয় লোেটা লমাটাকোটা, োকে ইয়ারকিাে োদ্বগকয় েুাঁকে রকয়কি লরেদ্বিবং লমদ্ব কের 
দ্বদ্কে, বেে, েথাবাতবা েব লথকম লগকি। 
  
তৃতীয় লোেটার দ্বব াে লগাি, লে এেটা লেয়ার পযারাকবাদ্বেে অপাকরট েরকি। 
দ্বজদ্বেেটা স্প্ বোতর মাইকক্রাকিাে, ঘকরর লভতকরর েেস্বর দ্বরদ্বেভ েকর জাোোর োাঁকচ 
েেে লথকে, তারপর লেটাকে িাইবার অপদ্বটে-এর মাধযকম মযাগদ্বেিাই েকর োউে 
চযাকেকে পাদ্বঠকয় লদ্য়। 
  
ইন্টাকরদ্বস্টং দ্বেিু? প্রথমজে জােকত চাইে। 
  
লমাটাকোটা দ্বিতীয়জে এয়ারকিাে োদ্বমকয় েপাকের ঘাম মুিে। এেটা দ্বিদ্ব ং লবাট 
লেোর টাো লবাধ হয় এবার লপকয় লগোম। 
  
লগাাঁকি তা দ্বদ্কয় তৃতীয় লোেটা জােকত চাইে, তথযটার েম্ভাবয লক্রতা লে হকত পাকর? 
  
এে উন্মাদ্ ধেী আখমত ইয়াদ্বজদ্কে োহাযয েরকত চায়। 
  
. 
  
১৯. 
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দ্বেকজর লিকস্কর লপিে লথকে উকঠ দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্বেআইএ প্রধাে, মাদ্বটবে লরাগাকের উকেক  
ই ারা েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
মাথার রুপাদ্বে চুকে হাত বুদ্বেকয় দ্বতদ্বে বেকেে, আজ েোকে গুরুত্বপূেব েী খবর আকি 
আমার জেয? 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় লপ্রদ্বেকিকন্টর বোর অকপোয় রইকেে লরাগাে। এরপর লেদ্ার লমা়িা 
এেটা িাইে এদ্বগকয় দ্বদ্কেে তার দ্বদ্কে। মকস্কার েময় েোে েয়টায় লোদ্বভকয়ত 
লপ্রদ্বেকিন্ট জদ্বজব অযাকন্টেভ তার স্ত্রীর োকথ লপ্রম েকরকিে গাদ্ব়ির বযাে দ্বেকট! 
  
 তার দ্বদ্ে শুরুর োয়দ্া লদ্কখ আদ্বম ঈ বাদ্বিত, চও়িা লহকে বেকেে মাদ্বেবে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ওোর গাদ্ব়ির লিাে লথকে দু্কটা েে েকরকিে দ্বতদ্বে; এেদ্বট রাদ্ব য়ার মহাো দ্বব য়ে 
লপ্রাগ্রাকমর প্রধােকে, অপরদ্বট দ্বেকজর লিকেকে। লমদ্বেকো দ্বেদ্বটর বাদ্বেদ্বজযে অংক  
দূ্তাবাকে োজ েকর লে। লপজার েম্বর চার আর পাাঁকচ তাকদ্র আোপচাদ্বরতার এেটা 
বেবো পাকবে। 
  
লচাকখ দ্বরদ্বিং গ্লাে এাঁকট চার এবং পাাঁচ েম্বর পাতায় লচাখ লবাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
দ্বদ্কের বাদ্বে েময় েী েরে জদ্বজব? 
  
লবদ্ব র ভাগ েময় বযয় েকরকিে অভযন্তরীে দ্বব য় দ্বেকয়। তার অবস্থা লব  োজুে। 
লোদ্বভকয়ত অথবেীদ্বতর অবস্থা খারাপ লথকে খারাপতর হকে। লেোবাদ্বহেীকত তার েমথবে 
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েম। ওদ্বদ্কে রাদ্ব য়ার জেতা এখে অকেে লবদ্ব  েরব। ল াো যাকে, আগামী গ্রীকের 
আকগই জদ্বজব অযাকন্টেকভর পদ্তযাগ েরকত হকত পাকর। 
  
 আমার দ্বেকজরও ওই অবস্থা হকত পাকর, যদ্বদ্ ো দ্বেকজর পকে জেমত লজারাে েরকত 
পাদ্বর। 
  
এই েথায় স্বাভাদ্ববেভাকবই দ্বেশু্চপ রইকেে লরাগাে। 
  
দ্বমের লথকে োম্প্রদ্বতে েী খবর পাওয়া লগে? এবাকর প্রেঙ্গ বদ্ে েকর জােকত 
চাইকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
োদ্াভ হাোে এখেও েমতায় দ্বটকে আকিে শুধুমাি এয়ারকিাকেবর েমথবে দ্বেকয় বযাপে 
রদ্বদ্ে েকেও লেোবাদ্বহেীকত তার েমতা পুকরাপুদ্বর প্রদ্বতদ্বিত হয়দ্বে, োমদ্বরে লেতৃবৃন্দ 
লযকোকো মুহূকতব ইয়াদ্বজকদ্র পে অবেম্বে েরকত পাকরে। প্রদ্বতরো মন্ত্রী আবু হাদ্বমদ্, 
লপাটব োঈদ্-এ লগাপকে ইয়াদ্বজকদ্র োকথ তবঠে েকরকিে। দ্বে.আই.এ একজন্টরা জােকত 
লপকরকি, েমতা ােী এেটা পদ্ ো লপকে আখমত ইয়াদ্বজদ্কে েমথবে দ্বদ্কত রাদ্বজ 
হেদ্বে আবু হাদ্বমদ্। লমৌেবাদ্ী লমািাকদ্র অধীকে থাোর লোকো ইকে তার লেই। 
  
েী মকে হয়, ইয়াদ্বজদ্ হাে লিক়ি লদ্কব? 
  
মাথা ো়িকেে লরাগাে। োউকে েমতার ভাগ লদ্য়ার লোকো ইকে ইয়াদ্বজকদ্র লেই। 
তাাঁর দ্বেিুরতা েেকেব ভুে ধারো লপা ে েরকিে আবু হাদ্বমদ্। দ্বতদ্বে জাকেে ো, তকব 
দ্বে.আই.এ, জাকে লয আবু হাদ্বমকদ্র প্রাইকভট লেকে লবামা দ্বিট েরার এেটা  ়িযন্ত্র 
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হকয়দ্বিে।  ়িযন্ত্রটা বযথব েকর লদ্য়া হকয়কি। আবু হাদ্বমদ্কে বযাপারটা জাোকোর জেয 
লপ্রদ্বেকিকন্টর অেুমদ্বত প্রাথবো েরকেে দ্বে.আই.এ. দ্বিকরটর। 
  
লহ’ো োদ্বমেকে বহেোরী জাদ্বতেংঘ দ্ববমাকের দু্ঘবটোর েকঙ্গ ইয়াদ্বজদ্কে বাাঁধা যায়? 
  
লপ্রদ্বেকিকন্টর প্রকশ্নর উত্তকর মারদ্বটে লরাগাে জাোকেে, জাদ্বতেংঘ লেে দ্ববধ্বি হওয়ার 
লপিকে ইয়াদ্বজকদ্র হাত থােকেও তা প্রমাে েরা যাকে ো। জাো লগকি, লেেটাকে 
দ্বগ্রেেযাকে দ্বেকয় যাওয়ার জেয দ্ায়ী হকো ভুয়া পাইেট, েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বেন্তু 
আকরাহীকদ্র খাবাকর দ্বব  লম াকোর োজটা তার েীদ্বতব েয়। এই োকজর জেয এিুরাকিা 
ইয়াবারা োকম এেজে লমদ্বেোে প্রদ্বতদ্বেদ্বধকে েকন্দহ েরা হকে, লেে দ্ববধ্বি হবার 
েময় মারা লগকি লে। লহ’ো োদ্বমে বাকদ্ লে-ই এেমাি আকরাহী, লয, লেকে ওঠার পর 
লোকো খাদ্য গ্রহে েকরদ্বে। ফ্লাইট অযাকটেিযান্ট লয লমকয়টা লবাঁকচ লগকি তার ভা য 
অেুোকর, এিুরাকিা ইয়াবারাকে খাবার োধা হকয়দ্বিে, দ্বেন্তু লপট ভাকো লেই বকে 
এদ্ব়িকয় যায় লে। 
  
এমে লতা হকত পাকর, েদ্বতয তার লপট খারাপ দ্বিে? বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
 ো, দ্বেকজর দ্বরিকেে লথকে তাকে এেটা েযােউইচ লখকত লদ্কখকি লবাঁকচ যাওয়া ফ্লাইট 
অযাকটকেন্ট। 
  
 তাহকে লতা লে জােত, খাবাকর দ্বব  আকি। 
  
তাই লতা মকে হয়। 
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লে িা়িা েবাই মরকব, এটা জাোর পকরও দ্ববমাকে উঠে লেে বযাটা? 
  
বযাে আপ পদ্বরেল্পো দ্বহকেকব। যদ্বদ্ তার টাকগবট দ্বব  দ্ববদ্বশ্রত খাবার োয় খায় তাই লে 
দ্বিে ওখাকে। 
  
লচয়াকর লহোে দ্বদ্কয় দ্বেদ্বেংকয় তাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
লতা, োদ্বমে হকো ইয়াদ্বজকদ্র পকথর োটা। েুকেমাে আদ্বজকজর মাধযকম তাাঁকে দ্বেকে  
েরকত লচকয়দ্বিে লে। দ্বেন্তু পদ্বরেল্পো লভকি লগে-দ্বগ্রেেযাে উপেূকে দ্ববধ্বি হকো, 
দ্ববমাে, আেবদ্বটকে তদ্বেকয় লগে ো। লব  রহেযজেে। দ্বমেকরর লযাগাকযাগ ো হয় 
বুেোম। দ্বেন্তু লমদ্বেোে প্রদ্বতদ্বেদ্বধর োদ্বমেকে লমকর েী োভ? এতগুকো লোে লমকর 
েী অজবে েরকত চায় তারা? এখে লতা প্রমাকের অভাকব দ্বেিুই েরা েম্ভব েয়। 
  
লরাগাে বেকেে, লমদ্বেকোকত লোকো রেম েন্ত্রােী তৎপরতার দ্বরকপাটব লেই। 
  
টদ্বপটদ্বজেকে ভুকে লগকে? 
  
ভুদ্বেদ্বে। গাই দ্বরভাকের পদ্বরেদ্বতর েথাও মকে আকি। এেটু েুকযাগ লপকেই ওকে ধরব। 
  
 দ্ীঘবশ্বাে লিেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লোেটা এেটা রক্তদ্বপপােু উন্মাদ্! লমদ্বেকোর েমতা 
যদ্বদ্ পায় লে, খবর আকি আমাকদ্র। 
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দ্বরভাকের মরে-দ্বচৎোকরর লটপটা আপদ্বে শুকেকিে? জােকত চাইকেে লরাগাে, উত্তর তার 
ভাকো েকরই জাো। 
  
চারবার। দু্ুঃস্বে লদ্খদ্বি লেই লথকে। 
  
মারদ্বটে লরাগাে এৰাকর গুরুত্বপূেব েথাটা বেকেে, দ্বেন্তু যদ্বদ্ লমদ্বেকোর তবধ েরোরকে 
উৎখাত েকর টদ্বপটদ্বজে েমতা দ্খে েকর, তখে েী হকব? আকমদ্বরোর দ্দ্বেে-পদ্বশ্চম 
এোো েজা েরার হুমদ্বে দ্বদ্কয়কি লে। লমদ্বেোেরা যদ্বদ্ দ্বমদ্বিে েকর েীমান্ত লপকরাকত 
শুরু েকর? 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট মৃদু্ গোয়,  ান্তভাকব জাোকেে, আকমদ্বরোর মাদ্বটকত লেউ অেুপ্রকব  েরকে 
তাকে গুদ্বে েরার দ্বেকদ্ব  লদ্ব আদ্বম। দ্ববকদ্দ্ব  আগ্রােে আদ্বম েহয েরব ো। 
  
. 
  
দ্বেআইএ েদ্র দ্ির, েযাংদ্বেকত দ্বিকর একেে মাদ্বটবে লরাগাে। লেদ্বভর অযাদ্বেেযান্ট 
লেকক্রটাদ্বর, এেমার   অকপো েরদ্বিে তার জেয। 
  
দ্ববরক্ত েরার জেয দু্ুঃদ্বখত। দ্বেন্তু ইন্টাকরদ্বস্টং খবর আকি আমার োকি। 
  
বকো। েী বযাপার? 
  
আমাকদ্র োকভব জাহাজ, লপাোর এেকোরার, আেবদ্বটকে হাদ্বরকয় যাওয়া আেিা ক্লাে 
লোদ্বভকয়ত োবকমদ্বরে খুাঁজদ্বিে-  
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হযাাঁ, জাদ্বে, থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় বেকেে দ্বেআইএ প্রধাে। 
  
ওটা খুাঁকজ লপকয়কি তারা। 
  
লচাখ দু্কটা ব়ি ব়ি হকো মাদ্বটবে লরাগাকের, লটদ্ববকে চাপ়ি দ্বদ্কয় উিাে প্রো  েরকেে 
দ্বতদ্বে। 
  
চমৎোর! দ্ারুে োজ লদ্দ্বখকয়কি লতামাকদ্র লোেজে। 
  
এখকো অব য আমরা লোকো হাত দ্বদ্ইদ্বে ওটায়,  ’ বেকেে। 
  
 রাদ্ব য়ােরা? ওরা দ্বে লখাাঁজ লপকয় লগকি? 
  
েম্ভবত, ো। আেকে, জাদ্বতেংকঘর দ্ববমাে দু্ঘবটোর োরকে ওটা উদ্ধার েরকত যায় 
আমাকদ্র দ্ে। একত েকর ভাকো এেটা িাইভার ে লপকয় যাই আমরা। দ্বেদ্বশ্চদ্র 
লগাপেীয়তা বজায় রাখা হকয়কি। 
  
এখে েী পদ্বরেল্পো? 
  
পাদ্বের তোয় এেটা উদ্ধার অদ্বভযাকের প্রস্তুদ্বত দ্বেদ্বে আমরা, দ্  মাে েময় োগকব 
ওকত। এদ্বদ্কে আকরা এেটা বযাপার ঘকট লগকি। লোদ্বভকয়তরা পুকরা দ্বিধাদ্বিত হকয় 
প়িকব একত েকর। 
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মাকে? 
  
বো যায়, তদ্বাৎ, এেটা পুরকো লরামাে জাহাজ আদ্ববষ্কার েকরকি েুমার েমবীরা, বরকির 
তোয়। 
  
দ্বগ্রেেযাকে? রাগাকের লচাকখ অদ্ববশ্বাে। 
  
 দ্ববক  েরা বেকিে, লোকো েকন্দহ লেই। আমরা লপাোর এেকোরারকে ওখাকে, 
লরকখই এেটা উদ্ধার অপাকর ে চাোকবা, একত েকর রাদ্ব য়ােরা ভাবকব, হয়কতা পুরকো 
জাহাজ দ্বেকয়ই আমাকদ্র মাথাবযথা। ওকদ্র োবকমদ্বরে খুব োকিই। 
  
লরামাে জাহাজটা লথকে দ্বে পাব বকে আ া েরদ্বি আমরা? প্রচুর স্বেবমুদ্রা? অমূেয 
দ্ব ল্পেমব? 
  
অদ্বত পুরকো দ্বেিু লথকে েবাই লতা আমরা গুিধে আ া েদ্বর। 
  
দু্’জকের লেউই জাকেে ো, দ্বব য়টা শুধু ইদ্বতহাে আর গুিধকের মকধয েীমাবদ্ধ। থােকব 
ো, আগামী আটচদ্বি  ঘণ্টার মকধয ওকদ্র েবার ঘুম হারাম েকর লদ্কব। 
99 
আদ্বেবওেদ্বজস্টরা দ্বেকদ্ব  আর পরাম ব দ্বদ্ে 
২০. 
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আদ্বেবওেদ্বজস্টরা দ্বেকদ্ব  আর পরাম ব দ্বদ্ে, আইেকরোর লপাোর এেকোরাকরর কু্ররা 
অতযন্ত েতেবতার োকথ বরি লভকে খাাঁদ্ব়ির তোয় পক়ি থাো প্রাচীে জাহাজ 
লেরাদ্বপকের টপ লিে পযবন্ত লপৌঁিে। ধীকর ধীকর বরি-মুক্ত হকো স্টােবকপাস্ট লথকে লবা 
পযবন্ত েবটুেু। 
  
খাদ্ব়ির েবাই লদ্খার জেয দ্বভ়ি েকরকি এে জায়গায়, লেৌতূহে আর দ্ববস্মকয় প্রকতযকে 
েকম্মাদ্বহত। শুধু দ্বপট আর দ্বেদ্বেকে লোথাও লদ্খা লগে ো। 
  
লমাম টযাবকেট পরীোর জেয লপাোর এেকোরার-এ রকয় লগকি ওরা। 
  
প্রাচীে জাহাজটাকে েেূেব বরি-মুক্ত েরার পর োকগবা হযাাঁচ খুকে দ্বেকচ োমে অযাে 
দ্বজওদ্বদ্বকো, মাইে গ্রাহাম আর লজাকেি হেদ্বেে। বরকির আবরেেহ মূদ্বতবগুকো ওকদ্র 
দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি, মকে হকো গাকয় হাত দ্বদ্কয় ো়িা দ্বদ্কয় এেুদ্বে েবাই জযান্ত হকয় 
উঠকব। লবা-র দ্বদ্কে, এে লোকে, আরও দু্কটা মূদ্বতব রকয়কি, দ্বপকটর লচাকখ এদ্ব়িকয় লগকি 
ওগুকো। দু্কটার মকধয এেটা েুেুর, অপরদ্বট লিাট্ট এে লমকয়। 
  
. 
  
লপাোর এেকোরার-এর লিকে এেটা েুমা লহদ্বেেপ্টার োমে। েবুজ লোকয়টার পরা 
দ্ীঘবকদ্হী এে লোে লেকম একেে পযাকেোর লেদ্ববে লথকে। চারদ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বপকটর 
ওপর দ্বস্থর হকো ভদ্রকোকের দৃ্দ্বি, দ্বপট হাত ো়িকত মৃদু্ হােকেে দ্বতদ্বে। এদ্বগকয় একে 
দ্বজকেে েরে দ্বপট, ি. লরিিাে? 
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আপদ্বে িােব দ্বপট? 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় দ্বপট বেে, বযিতার মকধযও েময় েকর আেকত লপকরকিে, লেজেয 
ধেযবাদ্, ি. লরিিােব। 
  
 ঠাট্টা েরকিে। আপোর আমন্ত্রে লপকয় েযাঙ্গারুর মকতা োদ্বিকয় উকঠদ্বিোম, তা জাকেে? 
আপদ্বে যা আদ্ববষ্কার েকরকিে, তার োকথ জ়িাবার জেয লযকোকো আদ্বেবওেদ্বজস্ট তার 
এেটা লচাখ হারাকতও দ্বপিপা হকব ো। আমার তর েইকি ো, েখে লদ্খাকবে? 
  
 দ্  দ্বমদ্বেকটর মকধয অন্ধোর হকয় যাকব। আপদ্বে বরং োে েোকে লদ্খকত চাইকে 
ভাকো হয়। তার আকগ ি. লগ্রােেুইস্ট দ্বরি েরকবে আপোকে। লমইে লিে লথকে 
লযগুকো উদ্ধার েরা হকয়কি, লেেব আজই লদ্খাকো লযকত পাকর। 
  
ি. লমে লরিিােব আন্তজবাদ্বতে খযাদ্বতেেন্ন লমদ্বরে আদ্বেবওেদ্বজস্ট, দ্বপকটর আমন্ত্রে লপকয় 
একথে লথকে দ্বরদ্বেয়াদ্বভে-এ চকে আকেে লেকে চক়ি, লেখাে লথকে আে দ্বজওদ্বদ্বকো 
তাকে লহদ্বেেপ্টাকর তুকে লেয়। হযাাঁচ গকে লপাোর এোরাকরর লপকট লেকম এে ওরা। 
লখাকের লভতর েী েী লপকয়কিে, বেকবে, দ্বম. দ্বপট? 
  
কু্রকদ্র লদ্হ িা়িা োকগবা লহাকল্ড আর দ্বেিু পাইদ্বে। 
  
দ্বেন্তু লমকেকজ আপদ্বে জাদ্বেকয়কিে, জাহাজটা প্রায় অেত অবস্থায় পাওয়া লগকি। 
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 হযাাঁ, তা েদ্বতয। দ্বেিু দ্বেিু লমরামকতর োজ ল   েরকত পারকে, তবঠা লঠকে ওটাকে দ্বেউ 
ইয়েব বন্দকর দ্বেকয় লযকত পারকবে। 
  
ি. লগ্রােেুইস্ট দ্বে ওটার েময়োে দ্বেধবারে েরকত লপকরকিে? 
  
মুদ্রাগুকো দ্বতেক া েব্বই দ্বিস্টাকের। এমেদ্বে জাহাজটার োমও জাদ্বে আমরা। 
লেরাদ্বপে, স্টােবকপাকস্ট দ্বগ্রে ভা ায় লখাদ্াই েরা আকি। 
  
 েেূেব েংরদ্বেত চতুথব  তােীর বাইকজন্টাইে বাদ্বেজয জাহাজ, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে 
ি. লরিিােব। যুগান্তোরী আদ্ববষ্কার। হযাাঁ, িুাঁকয় লদ্খার জেয হাত দু্কটা দ্বে দ্বপ  েরকি 
আমার। 
  
 অদ্বিোেব ওয়ািবরুকম চকে এে ওরা। লটদ্ববকে বকে লমাম টযাবকেকট পাওয়া অেরগুকো 
এেটা োগকজ েদ্বপ েরকি দ্বেদ্বে  াপব। ওকদ্র পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বপট। লচয়ার লিক়ি 
দ্াাঁ়িাে দ্বেদ্বে, হাতটা বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে ি. লরিিাকের দ্বদ্কে। বেে, আপোর োকথ পদ্বরদ্বচত 
হকয় েম্মাদ্বেত লবাধ েরদ্বি, ি. লরিিােব। আদ্বম মাদ্বটকত োজ েরকেও, পাদ্বের দ্বেকচ 
আপোর েৃদ্বতত্ব েেকেব েব খবরই আমার জাো আকি, আদ্বম আেকে আপোর এেজে 
ভক্ত। 
  
েম্মােটুেু আমার, বেকেে িটর। 
  
িটর, েী লখকত ইকে েকরে? দ্বপট জােকত চায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

219 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 এে গযােে গরম চকোকেট আর পাাঁচ লেদ্বজ েুযপ হকেই চেকব। 
  
লহকে লিকে সু্টয়ািবকে িােে দ্বেদ্বে। 
  
আমরা এেটা ধাাঁধায় পক়িদ্বি, ি. লরিিােবকে বেে দ্বপট। আপোর েযাদ্বটে লেমে? 
  
চাদ্বেকয় দ্বেই। দ্বেন্তু আপদ্বে বেকেে, জাহাজটা দ্বগ্রে। 
  
দ্বগ্রেই, দ্বপকটর বদ্কে জবাব দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। তকব েযাপকটে লমাম টযাবকেকট তাাঁর েগ 
দ্বেকখকিে েযাদ্বটকে। িয়টা টযাবকেকট অের লপকয়দ্বি। োত েম্বরটায় এেটা মযাপ। 
জাহাকজর লভতর প্রথমবার ঢুকে এগুকো উদ্ধার েকরকি দ্বপট। অেরগুকো োগকজ 
টুকেদ্বি আদ্বম। 
  
এেটা লচয়াকর বকে এেটা লমাম টযাবকেট তুকে দ্বেকেে ি. লরিিােব। লেক়িকচক়ি লদ্কখ 
লরকখ দ্বদ্কেে। তারপর লচাখ বুোকেে দ্বেদ্বের লেখা োগজটায়। 
  
গরম চকোকেট আর অযাপ দ্বদ্কয় লগে সু্টয়ািব। অেুবাদ্ েরায় এতই বযি হকয় উঠকেে 
ি. লরিিােব, লয তার আর দ্বখকদ্ থােে ো। যন্ত্রচাদ্বেত লরাবকটর মকতা োপটা মুকখ 
তুেকেে, লচাখ দ্বস্থর হকয় আকি হাকত লেখা োগজটার ওপর। দ্  দ্বমদ্বেট পর দ্বেুঃ কে 
লচয়ার িা়িকেে দ্বতদ্বে, পায়চাদ্বর শুরু েরকেে, দ্বব়িদ্বব়ি েকর েযাদ্বটে  ে আও়িাকেে, 
দ্ববসৃ্মত দ্ বেকদ্র উপদ্বস্থদ্বত েেকেব লোকো ধারোই লযে লেই। 
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চুপচাপ বকে থােে দ্বপট আর দ্বেদ্বে। এে চুে ে়িে ো লেউ, শুধু লচাখ দু্কটা অেুেরে 
েরে ি. লরিিােবকে। লটদ্ববকে দ্বিকর একে োাঁপা হাকত োগজগুকো আবার পরীো 
েরকেে ি. লরিিােব। প্রতযা ায় আর উকত্তজোয় টাে টাে হকয় উঠে পদ্বরকব । আরও 
প্রায় পাাঁচ দ্বমদ্বেট পর োগজগুকো লটদ্ববকে লরকখ ধীকর ধীকর লদ্য়াকের দ্বদ্কে তাোকেে 
ি. লরিিােব, তার লচাকখ আেন্ন দৃ্দ্বি। 
  
েী বযাপার, ি. লরিিােবং দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 েী? রুদ্ধশ্বাকে দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। েী লপকয়কিে আপদ্বে? 
  
ি. লরিিাকেবর গো লোকো রেকম শুেকত লপে ওরা। মাথা দ্বেচু েরকেে দ্বতদ্বে, 
দ্বিেদ্বিে েকর বেকেে, েম্ভব। হযাাঁ, েম্ভব। আপোরা েম্ভবত দু্দ্বেয়ার লশ্রি োদ্বহতয আর 
দ্ব ল্পেকমবর েংগ্রহ আদ্ববষ্কার েকরকিে। 
  
. 
  
২১. 
  
আকরেটু খুকে বেকবে, দ্বেজ? শুেকো গোয় তাগাদ্া দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
 বারেকয়ে ঘে ঘে লেক়ি মাথাটা পদ্বরষ্কার েরার লচিা েরকেে ি. লরিিােব। 
গল্পটা…গল্প ো বকে রূপেথা বেকেই লযে লবদ্ব  মাোয়। লগাটা বযাপারটা এমেই 
অদ্ববশ্বােয আর অদু্ভত অথচ বািব েতয লয আমার দ্বঠে হজম হকে ো। 
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 দ্বেদ্বে জােকত চাইে, টযাবকেটগুকো েী বেকি, দ্বগ্রে-লরামাে এেটা জাহাজ বাদ্ব়ির পাদ্বে 
লিক়ি এত দূ্র লেে চকে এে? 
  
 দ্বগ্রে-লরামাে েয়, বাইকজন্টাইে, লরিিােব েংক াধে েরকেে। লেরাদ্বপে যখে লোের 
তুকে রওো হয়, তার আকগই োম্রাকজযর দ্বেংহােে েেস্টযােটাইে দ্য লগ্রকটর িারা লরাম 
লথকে বেিরাকে স্থাোন্তর েরা হকয় লগকি-বেিরাে, এে েময় লযখাকে বাইকজদ্বন্টয়াম 
 হর দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্বিে। 
  
পকর লযটা েেস্টােদ্বটকোপে হয়, বেে দ্বপট। 
  
তারপর ইিামু্বে, দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বিকর বেকেে ি. লরিিােব। েরােদ্বর উত্তর দ্বদ্দ্বে ো 
বকে দু্ুঃদ্বখত। তকব হযাাঁ, টযাবকেটগুকো বেকি বকট লেে ও েীভাকব জাহাজটা এদ্বদ্কে 
আকে। পুকরাটা োদ্বহেী বযাখযা েরকত হকে আকগ আমাকদ্র মঞ্চটা োজাকত হকব, লেই 
মকঞ্চ লয োটেটা আমরা লদ্খব তার েূচোোে দ্বিস্টপূবব দ্বতেক া লতই  োে, লয বির 
আকেেজাোর দ্য লগ্রট বযাদ্ববেকে মারা লগকেে। তার োম্রাজয দ্বেকজকদ্র মকধয ভাগাভাদ্বগ 
েকর দ্বেকেে লজোকরেরা। তাকদ্র এেজে, টকেদ্বম, োম্রাজয লথকে। লেকট দ্বেকেে 
দ্বমেরকে হকেে রাজা। দ্বতদ্বে আকেেজাোকরর ো ও দ্খে েরকত েমথব হকেে, লোো 
আর স্কদ্বটে দ্বদ্কয় ততদ্বর েদ্বিকে মুক়ি রাখকেে লেটা। পকর ো টা দ্বতদ্বে এেটা মদ্বন্দর 
ততদ্বর েকর েমাদ্বধস্থ েরকেে, মদ্বন্দকরর চারদ্বদ্কে গক়ি তুেকেে আশ্চযব েুন্দর এেটা 
 হর, লয লেৌন্দযব একথেকেও হার মাদ্বেকয় দ্বদ্ে। টকেদ্বম  হরটা োম রাখকেে 
আকেেজাদ্বিয়া। 
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দ্বেন্তু এেকবর োকথ লেরাদ্বপকের েী েেেব? অবাে হকয় জােকত চাইে দ্বেদ্বে। 
  
 দ্বেজ, আমাকে ল   েরকত দ্বদ্ে, আকবদ্কের েুকর বেকেে ি. লরিিােব। দ্বিকটকিাাঁটা 
েংগ্রহ লথকে দ্বব াে এেটা দ্বমউদ্বজয়াম আর োইকরদ্বর গক়ি তুেকেে টকেদ্বম। েংগ্রকহর 
েংখযা বা়িকত বা়িকত পাহাক়ির মকতা উাঁচু হকয় উঠে। তার উত্তরেূদ্বররা, দ্বক্লওকপিােহ 
বাদ্বে েবাই, এই দ্বমউদ্বজয়াম আর োইকরদ্বরকত দ্বেকজকদ্র েংগ্রহ জমা েকরকিে। 
দ্বমউদ্বজয়ামটা হকয় উঠে েববোকের েববকশ্রি েংগ্রহ াো। শুধু দ্ব ল্পেমব েয়, তৎোেীে ও 
অতীত যুকগর দ্ববোে, দ্ বে, োদ্বহতয, োদ্বরগদ্বর দ্ববদ্যা ইতযাদ্বদ্র েমি দ্বেদ্ বে এই 
োইকরদ্বর ও দ্বমউদ্বজয়াকম ঠাই লপে। োকের এই দ্বব াে ভাণ্ডার দ্বেন্তু মাি দ্বতেক া 
এোেব্বই দ্বিস্টাে পযবন্ত দ্বটেে। 
  
 লে বির, েম্রাট দ্বথকয়ািাদ্বেয়াে ও আকেেজাদ্বিয়ার দ্বগজবাপদ্বত দ্বথকয়াকিাদ্বেয়াে দ্বেদ্ধান্ত 
দ্বেকেে, েদ্য প্রবদ্বতবত দ্বিস্টাে েীদ্বত ও আদ্ক বর োকথ লমকে ো এমে েমি দ্ব ল্পেমব 
োদ্বহতয লপৌত্তদ্বেেতা লদ্াক  দু্ি বকে মকে েরকত হকব এবং তা অব যই ধ্বংে েকর 
লিেকত হকব। োইকরদ্বর ও দ্বমউদ্বজয়াকম দ্বিে পাথর ও ধাতব মূদ্বতব, মাকববে ও লরাকের 
ততদ্বর দ্ব ল্পেমব, লোো আর আইভদ্বরর ততদ্বর লখেো, অদ্ববশ্বােয তেপুকেযর োকথ ততদ্বর 
লপইদ্বন্টং, লভ়িার চাম়িা বা পযাদ্বপরাে োগকজ লেখা অেংখয বই, বহু োেী গুেীর 
েংরদ্বেত ো , এমেদ্বে েম্রাট আকেেজাোকরর ো ও দ্বিে-দ্বঠে হকো, েব ধ্বংে েকর 
লিো হকব। হয় লভকেচুকর ধুকোর োকথ দ্বমদ্বেকয় লিো হকব েয়কতা পুদ্ব়িকয় িাই েরা 
হকব। 
  
দ্বঠে েী ধরকের হকব েংখযায়? 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

223 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
 শুধু বই দ্বিে েকয়ে োখ। 
  
 হতা ায় মাথা ো়িে দ্বেদ্বে। েী ভয়ােে েদ্বত! 
  
শুধু বাইকবে আর চাকচবর যাবতীয় লেখা বাদ্ দ্বদ্কয়, বকে চেকেে ি. লরিিােব, োইকরদ্বর 
আর দ্বমউদ্বজয়াকমর বাদ্বে েব েংগ্রহ পুদ্ব়িকয় লিোর দ্বেকদ্ব  লদ্য়া হয়। 
  
েকয়েক া বির ধকর েংগ্রহ েরা অেংখয মূেযবাে মাস্টারদ্বপে হাদ্বরকয় লগে! 
  
হাদ্বরকয় লগে, োয় দ্বদ্কেে ি. লরিিােব। এতোে পযবন্ত ঐদ্বতহাদ্বেেরা লেই দ্ববশ্বােই 
লপা ে েকর একেকিে। দ্বেন্তু এই মুহূকতব যা প়িোম তা যদ্বদ্ েদ্বতয হয়, েংগ্রকহর োর 
অং টুেু হাদ্বরকয় যায়দ্বে। লেেব লোথাও েুোকো আকি। 
  
দ্বেদ্বে হতভম্ব। 
  
আজও লেগুকোর অদ্বিত্ব আকি? তার মাকে দ্বে পুদ্ব়িকয় লিোর আকগ লেরাদ্বপকে তুকে 
পাচার েরা হকয়দ্বিে? 
  
লমাম টযাবকেকট লে-েথাই লেখা আকি। 
  
েকন্দহ প্রো  েরে দ্বপট, লেরাদ্বপে লিাট্ট জাহাজ, েংগ্রকহর েতটুেুই বা আেকত পাকর। 
আপদ্বে লয দ্ববপুে েংখযার েথা বেকিে…। 
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প্রাচীে জাহাজ েেকেব আপোর লদ্খদ্বি ভাকোই ধারো আকি, দ্বপকটর দ্বদ্কে েমীকহর 
দৃ্দ্বিকত তাোকেে ি. লরিিােব। 
  
আো, তার আকগ জাো যাে, দ্বগ্রেেযাকে েী েরকত এে লেরাদ্বপে। 
  
দ্বেদ্বের েদ্বপ েরা এেটা োগজ তুকে দ্বেকেে ি. লরিিােব। চতুথব  তােীর েযাদ্বটে, 
আেদ্বরে অেুবাদ্ েরকত লগকে আপোকদ্র দ্ববরদ্বক্ত বা়িাকো হকব, ব়ি লবদ্ব  আ়িি আর 
আেুিাদ্বেে। েহজ ইংকরদ্বজকত ভা ান্তর েরার লচিা েরদ্বি। প্রথম এদ্বর জুদ্বেয়াে 
েযাকেোর অেুোকর লতেরা এদ্বপ্রে, দ্বতেক া এোেব্বই দ্বিস্টাে। 
  
আদ্বম, েুদ্বেয়াে রাদ্বিোে, লেরাদ্বপকের েযাপকটে, দ্বগ্রে জাহাজ বযবোয়ী দ্বেদ্বেয়াে এর 
েমবচারী, আকেেজাদ্বিয়ার জুদ্বেয়াে লভোটকরর োকগবা পদ্বরবহকে েম্মত হকয়দ্বি। 
আকোচয েমুদ্র অদ্বভযােদ্বট দ্ীঘব এবং দ্ববপদ্েংেুে হকব বকে ধারো েরা হকে এবং 
লভোটর আমাকদ্র গন্তবয েেকেব মুখ খুেকত রাদ্বজ েয়। আমার লমকয়, হাইকপদ্ব য়া, এই 
অদ্বভযাকে আমার েদ্বঙ্গেী হকে, তার মা দ্ীঘব দ্ববকেকদ্র োরকে অতযন্ত, উকিকগর মকধয 
থােকব। তকব লভোটর স্বাভাদ্ববে ভা়িার লচকয় দ্বব  গুে লবদ্ব  দ্বদ্কে, িকে দ্বেদ্বেয়াে 
োভবাে হবার োকথ োকথ আদ্বম এবং আমার কু্ররাও োভবাে হব। 
  
জাহাকজ োকগবা লতাো হকো রাকতর অন্ধোকর, লোেচেুর অন্তরাকে। োকগবা লতাোর 
েময় কু্রেহ আমাকে িকে থাোর দ্বেকদ্ব  লদ্য়া হকো। লেঞু্চদ্বরয়াে লিাদ্বমদ্বটয়াে 
লেকভরাকের অধীকে চারজে তেদ্বেেকে জাহাকজ পাঠাকো হকো, তারাও আমাকদ্র োকথ 
অদ্বভযাকে  াদ্বমে হকো। 
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লগাটা বযাপারটা আমার এেদ্ম পিন্দ হকো ো, দ্বেন্তু লভোটর ভা়িার টাো অদ্বগ্রম দ্বদ্কয় 
লিোয় চুদ্বক্ত বাদ্বতে েরা আমার িারা েম্ভব হকো ো। 
  
বুদ্বদ্ধমাে ও েৎ লোে, বেে দ্বপট। োকগবাটা েী, বুেকত পাকরদ্বে লেে? 
  
লে প্রেকঙ্গ পকর দ্বেকখকি লে। পকরর েকয়ে োইে অদ্বভযাকের েগ। প্রথম বন্দকরর 
থামার পর লথকে প়িদ্বি আদ্বম। 
  
আমাকদ্র ঈশ্বর লেরাদ্বপেকে ধেযবাদ্। এেটাো লচৌে দ্বদ্ে দ্বেরাপকদ্ জাহাজ চাদ্বেকয় 
োরথাকগা লোভায় লপৌঁকিদ্বি আমরা, লেখাকে আমরা পাাঁচ দ্বদ্ে যািাদ্ববরদ্বত েদ্বর এবং 
স্বাভাদ্ববে েময় লয পদ্বরমাে োোই তুদ্বে তার লচকয় পাাঁচগুে লবদ্ব  তুকেদ্বি জাহাকজ। 
এখাকে আমরা লভোটকরর আর েব জাহাকজর োকথ লযাগ দ্বদ্ই। লেগুকো লবদ্ব রভাগ 
এে এেটা দু্ক া টদ্বে, লোকো লোকোটার বহে েমতা দ্বতেক া টকের ওপর। 
লভোটকরর ফ্লযাগদ্ব পেহ েংখযায় আমরা ল াকোটা জাহাজ হোম। োাঁকের মকধয আমাকদ্র 
লেরাদ্বপে েবকচকয় লিাট। 
  
এে োে জাহাজ! লচাঁদ্বটকয় উঠে দ্বেদ্বে, লচাখ দু্কটা জ্বেজ্বে েরকি তার। তার মাকে 
েংগ্রহগুকো েদ্বতযই রো লপকয়কি! 
  
েবটুেু ো হকেও, েহাকেয বেকেে ি. লরিিােব, একেবাকর েমও েয়। ধরুে, দু্কটা 
জাহাকজ রেদ্ আর লোেজে দ্বিে। বাদ্বে লচৌেটা জাহাজ মাকে দু্হাজার আটক া টে, 
োইকরদ্বরর এে-তৃতীয়াং  বই আর দ্বমউদ্বজয়াকমর লব  ব়ি এেটা অংক  ঠাই হবার জেয 
যকথি। 
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গযাদ্বে োউন্টার লথকে েদ্বি দ্বেকয় এে দ্বপট। দ্বেদ্বের োমকে এেটা োপ লরকখ লিাোট 
লখকত লখকত আেমকে শুেকত োগে। 
  
 েদ্বির োকপ চুমুে দ্বদ্কয় ি. লরিিােব বেকেে, েকগর ল   দ্বদ্কে োকগবা েেকেব বেবো 
দ্বদ্কয়কি রাদ্বিোে লিাটখাকটা লমরামকতর েথা দ্বেকখকি, দ্বেকখকি িে এোোর গুজব 
েেকেব, োরথাকগা লোভার বেবো দ্বদ্কয়কি, এখে লযটা লস্প্কে, োটবাকো োকম পদ্বরদ্বচত। 
দ্বেন্তু আশ্চযব, বন্দর তযাগ েরার তাদ্বরখ েেকেব দ্বেিু লেকখদ্বে লে। আেকে েবার লচাখ 
এদ্ব়িকয়, লগাপকে এেব দ্বেখকত হকয়কি তাকে। েী দ্বেকখকি প়িদ্বি। 
  
আজ আমরা মহাোগকরর দ্বদ্কে জাহাজ িা়িোম। দ্রুতগদ্বত জাহাজগুকো বাদ্বেগুকোকে 
লটকে দ্বেকয় চেে। আর দ্বেখকত পারদ্বি ো। তেদ্বেেরা আমার ওপর েজর রাখকি। 
লভোটকররর েকঠার দ্বেকদ্ব , অদ্বভযাকের লোকো লরেিব রাখা যাকব ো। 
  
দ্বেশ্চয়ই আরও দ্বেিু আকি, লজকদ্র েুকর বেে দ্বেদ্বে। আদ্বম জাদ্বে, এর পরও েদ্বপ 
েকরদ্বি আদ্বম। 
  
দ্বেকখকি, হযাাঁ, তকব েয় মাে পর, আকরেটা োগজ তুকে দ্বেকয় বেকেে ি. লরিিােব। 
  
ভীদ্বতের অদ্বভযাে েেকেব এখে আদ্বম স্বাধীেভাকব, দ্বেভবকয় দ্বেখকত পাদ্বর। লভোটর আর 
তার ক্রীতদ্াে বাদ্বহেী, লেকভরাে আর তার তেদ্বেেদ্ে, েবগুকো জাহাকজর েব েয়জে 
কু্র, অেভযকদ্র হাকত মারা পক়িকি, আগুে োদ্বগকয় পুদ্ব়িকয় লদ্য়া হকয়কি জাহাজগুকো। 
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লেরাদ্বপে দ্ববপদ্ এদ্ব়িকয় পাদ্বেকয় আেকত লপকরকি, োরে লভোটর েেকেব আমার 
েকন্দহ আমাকে েতেব থােকত োহাযয েকরদ্বিে। 
  
 জাহাজগুকোর োকগবা েী দ্বজদ্বেে, লোথা লথকে আো হয়, পাহাক়ির লোথায় েুদ্বেকয় 
রাখা হকয়কি, এখে আদ্বম েব জাদ্বে। এ ধরকের লগাপে বযাপার মরে ীে মােুক র োকি 
লগাপে রাখাই লশ্রয় বকে লভকবদ্বিে লভোটর। লদ্ক  লিরার পকথ দ্ববশ্বি েকয়েজে 
তেদ্বেে ও এেটা জাহাকজর েকয়েজে েুকে বাদ্ দ্বদ্কয় লভোটর আর লেকভরাে বাদ্বে 
েবাইকে খুে েরকব বকে েকন্দহ েকরদ্বিোম আদ্বম। 
  
আদ্বম আমার লমকয়র দ্বেরাপত্তার েথা লভকব দ্বচদ্বন্তত হকয় উদ্বঠ। আমার কু্রকদ্র ে স্ত্র 
থাোর দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ই, বদ্বে তারা লযে প্রদ্বতদ্বট মুহূকতব জাহাকজর োিাোদ্বি থাকে, যাকত 
লবঈমাদ্বের আভাে পাওয়া মাি লোের তুেকত পাদ্বর। দ্বেন্তু লভোটর লবঈমাদ্বে েরার 
আকগই অেভযরা হামো েকর বেে, েচুোটা েরে লভোটকরর ক্রীতদ্াে আর 
লেকভরাকের তেদ্বেেকদ্র। আমাকদ্র প্রহরীরাও মারা প়িে যুকদ্ধ, তকব দ্ববপদ্ ঘটার 
আকগই দ্দ্ব়িদ়্িা দ্বিাঁক়ি গভীর পাদ্বেকত লেরাদ্বপেকে দ্বেকয় লবদ্বরকয় আেকত পারোম 
আমরা। িুকট একে পাদ্বেকত োদ্বিকয় পক়ি দ্বেকজকে রো েরার লচিা েরে লভোটর। 
উদ্ধার পাবার জেয তার বযােুেতা আমরা েে েরোম। দ্বেন্তু আমার লমকয় ও কু্রকদ্র 
প্রাকের ওপর েুাঁদ্বে লেয়া আমার পকে েম্ভব দ্বিে ো। জাহাজ ঘুদ্বরকয় তাকে উদ্ধার েরার 
লোকো লচিাই আমরা েরোম ো। লরাকতর দ্ববরুকদ্ধ োজটা েরকত লগকে েবাইকে দ্বেকয় 
আত্মহতযা েরা হকতা। 
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এই পযবাকয় একে এেটু দ্ববরদ্বত দ্বদ্কেে িটর লরিিােব। এখাকে একে রাদ্বিোে আচমো 
লপিকের ঘটো বেবো শুরু েকরকি, লেই োটবাকজো বন্দর লথকে। 
  
এর লপিে লথকে আমাকদ্র গন্তবয লেই অদু্ভত জগকত লপৌঁিকত আটান্ন দ্বদ্ে োগে। দ্বপকঠ 
বাতাকের ধাক্কােহ আবহাওয়া দ্বিে অেুেূে। আমাকদ্র ভাগযকে এই েহায়তাদ্াকের 
দ্ববদ্বেমকয় লদ্বতা লেরাদ্বপে উৎেগব দ্াদ্বব েরকেে। অকচো লরাকগ মারা লগে আমাকদ্র 
দু্’জে কু্র। 
  
দ্বেঘবাত স্কাদ্বভব, বেে দ্বেদ্বে। 
  
লস্প্েীয়কদ্র দ্ীঘব যািার আকগ স্কাদ্বভবর প্রাদু্ভবাব লদ্খা যায়দ্বে। অেয লযকোকো লরাগ 
হওয়া দ্ববদ্বচি ো, জাোে দ্বপট। 
  
বাধা লদ্ওয়ার জেয দু্ুঃদ্বখত। দ্বেজ, পক়ি যাে, দ্বেদ্বে েমা প্রাথবো েকর। 
  
প্রথকম আমরা ব়ি এেটা িীকপ পা লিেোম, লেখােোর অেভযরা লেদ্বদ্য়ােকদ্র মকতা 
লদ্খকত, তকব গাকয়র রং আরও অকেে োকো। তারা আমাকদ্র োকথ বনু্ধর মকতা 
বযবহার েরে, োহাযয েরে জাহাজ লমরামকতর োকজ, রেদ্ েংগ্রকহও েহকযাদ্বগতা 
ের। 
  
আরও িীপ লদ্খোম আমরা। তকব ফ্লযাগদ্ব প থামে ো। এেমাি লভোটর জাকে 
জাহাজগুকো লোথায় যাকে। অবক ক  আমরা েমােব ূেয এেটা তেেত লদ্খকত লপোম, 
জাহাজ দ্বেকয় লপৌঁিোম এেটা েদ্ীর চও়িা মুকখ। আমাকদ্র অেুেূকে বাতাে বইকব, এই 
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অকপোয় পাাঁচ দ্বদ্ে পাাঁচ রাত অকপো েরোম আমরা। তারপর পাে তুকে েদ্ী বরাবর 
একগাোম, মাকেমকধয তবঠা চাোোম, যতেে ো লপৌঁিোম লরাকমর পাহাক়ি। 
  
লরাকমর পাহা়ি! অেযমেস্কভাকব দ্বব়িদ্বব়ি েরে দ্বেদ্বে। ধাাঁধা মকে হকে। 
  
 আেকে লবাধ হয় লরাকমর পাহাক়ির োকথ তুেো েকরকি রাদ্বিোে, ধারো েরে দ্বপট। 
  
েদ্বঠে ধাাঁধা, স্বীোর েরকেে ি. লরিিােব। 
  
ওভারদ্ব য়ার েযাদ্বটদ্বেয়াে মাকেকরর অধীেস্থ ক্রীতদ্ােরা েদ্ীর ওপর পাহাক়ি েু়িঙ্গ ততদ্বর 
েরে। আটমাে পর জাহাজগুকো লথকে েুোকোর জায়গায় বকয় দ্বেকয় যাওয়া হকো 
োকগবা। 
  
েুোকোর জায়গার বেবো দ্বদ্কয়কি? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
এেটা েদ্বপ তুকে দ্বেকয় লমাম টযাবকেকটর লেখার োকথ লমোকেে ি. লরিিােব। 
এেকজা়িা  ে অস্প্ি। আন্দাজ েকর দ্বেকয় প়িকত হকব। 
  
এভাকব লগাপে দ্বজদ্বেকের লগাপেীয়তা ক্রীতদ্ােকদ্র ততদ্বর েরা েু়িকঙ্গর লভতর েুরদ্বেত 
েরা হকো। লব়িা থাোয় জায়গাটা লদ্খকত পাওয়া যায় ো। োকগবার প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বেে 
পাহাক়ির লভতর লঢাোকোর পর অেভয হামোোরীরা োাঁদ্বপকয় প়িে। েময়মকতা 
েু়িঙ্গমুখ বন্ধ েরা েম্ভব হকয়দ্বিে দ্বে ো আদ্বম বেকত পারব ো। তেেত লথকে লঠকে 
আমার জাহাজটাকে পাদ্বেকত োমাকোর োকজ বযি দ্বিোম আমরা। 
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দূ্রত্ব জাোকত বযথব হকয়কি রাদ্বিোে, বেে দ্বপট। দ্বদ্েদ্বেকদ্ব ও লদ্য়দ্বে। লে জাকে 
অেভযরা পাহা়ি খুাঁক়ি েংগ্রহগুকো েি েকরকি দ্বে ো। 
  
 এত হতা  হকয়া ো লতা! ধমকের েুকর বেে দ্বেদ্বে। লভোটর দ্বেশ্চয়ই েু়িঙ্গমুখ বন্ধ 
েকরদ্বিকেে। এই দ্ববপুে েংগ্রহ এমেভাকব হাদ্বরকয় লযকত পাকর ো লযে লেগুকোর লোকো 
অদ্বিত্বই দ্বিে ো। অন্তত দ্বেিু দ্বেিু দ্বেশ্চয়ই উদ্ধার েরা যাকব। 
  
 জায়গাটা লোথায়, দ্বেভবর েরকি তার ওপর, বেে দ্বপট। লেরাদ্বপে টাইকপর জাহাজ, 
আটান্ন দ্বদ্কে চার হাজার েদ্বটেযাে মাইে পাদ্ব়ি দ্বদ্কত পাকর। 
  
 যদ্বদ্ লোজা এেটা লরখা ধকর একগায়, বেকেে ি. লরিিােব। দ্বেন্তু রাদ্বিোে জাোয়দ্বে 
তারা তীর লঘাঁক  দ্বগকয়দ্বিে দ্বে ো। শুধু দ্বেকখকি আটান্ন দ্বদ্ে পর প্রথ এেটা িীকপ পা 
লিকে। তকব আমার ধারো, েম্ভাবয এেটা জায়গা হকত পাকর পদ্বশ্চম আদ্বফ্রোর দ্দ্বেে 
উপেূে। দ্বিিথ লেঞু্চদ্বর দ্বব. দ্বে-লত এেদ্ে দ্বিদ্বেদ্ব য়াে কু্র ঘদ্ব়ির োটা লঘারার আদ্কে 
আদ্বফ্রোকে চক্কর দ্বদ্কয় একেদ্বিে। রাদ্বিোকের েমকয় এোোটার লবদ্ব র ভাগই চাটব েরা 
হকয় লগকি। লিইটে অভ দ্বজরােটার লপকরাবার পর লভোটর তার জাহাজগুকোকে 
দ্দ্বেে দ্বদ্কে দ্বেকয় যায়, এটাই লযে যুদ্বক্তেংগত বকে মকে হয়। 
  
দ্বেন্তু রাদ্বিোে িীকপর েথা বেকি, মকে েদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
 মকদ্ইরা হকত পাকর, হকত পাকর েযাোদ্বর বা লেপ ভাদ্ব িীপপুে। 
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দ্বচক়ি দ্বভজকি ো, লহকে উকঠ বেে দ্বপট। আদ্বফ্রোর িগা লথকে অকধবে দু্দ্বেয়া। ঘুকর 
লেরাদ্বপে দ্বগ্রেেযাকে চকে এে, এর েী বযাখযা লদ্কব? তুদ্বম আট হাজার মাইে দূ্রকত্ব 
েথা বেি। 
  
দ্বম. দ্বপট দ্বঠে বেকিে, দ্বেকজর ভুে ধরকত পারকেে ি. লরিিােব। 
  
 তাহকে উত্তকরর পথ ধকরদ্বিে ওরা, বেে দ্বেদ্বে। িীপগুকো হকত পাকর ল টেযাে বা 
িাকরা। তাই যদ্বদ্ হয়, লয পাহা়িটার েথা বো হকয়কি লেটা েরওকয়র উপেূকে বা 
আইেেযাকে লোথাও থােকত পাকর। 
  
আদ্বম লতামাকে চযাকেে েরদ্বি ো, বেে দ্বপট। এ লথকে হয়কতা ওকদ্র দ্বগ্রেেযাকে 
আটো প়িার এেটা বযাখযা লবদ্বরকয় আেকব। 
  
এরপর েী বেকি রাদ্বিোে, অেভযকদ্র হাত লথকে বাাঁচার পর েী ঘটে? চকোকেকটর 
োকপ চুমুে দ্বদ্কেে ি. লরিিােব। পদ্ব়ি। 
  
. 
  
লখাো োগকর লপৌঁিোম আমরা। জাহাজ চাোকো েদ্বঠে হকয় উঠে। েেিগুকোকে 
অকচো অবস্থাকে লদ্খকত লপোম আমরা। েূযবও তার প্রেৃদ্বত বদ্কেকি। দ্দ্বেে দ্বদ্কে 
লধকয় এে ভী ে ে়ি। দ্  দ্বদ্কের দ্বদ্ে এেজে েু পাদ্বের লতাক়ি লভকে লগে। আকগর 
মকতাই উত্তর দ্বদ্কে চকেদ্বি আমরা। এেদ্বি  দ্বদ্ে পর আমাকদ্র লদ্বতা পথ লদ্দ্বখকয় 
দ্বেরাপদ্ এেটা লব-লত দ্বেকয় এে আমাকদ্র। এখাকে আমরা লমরামকতর োজ োরোম। 
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তীর লথকে যতটুেু যা রেদ্ পাওয়া যায় লভাো হকো। জাহাকজ আমরা দ্বেিু পাথর 
তুেোম, অদ্বতদ্বরক্ত বযাোস্ট দ্বহকেকব। তেেত লথকে খাদ্বেেটা োমকে খববোয় 
পাইেগাকির বে লদ্খোম। োদ্বঠর োমােয লখাাঁচা দ্বদ্কতই বাদ্বে লথকে দ্বমদ্বি পাদ্বে লবকরাে। 
  
িদ্বদ্ে দ্বেদ্বববঘ্ন জাহাজ চাোবার পর আবার এেটা ে়ি আঘাত হােে। আমাকদ্র পাে 
দ্বিাঁক়ি লগে। লভকে লগে মাস্তুে। লভকে লগে দ্াাঁ়ি। দ্বেদ্বয় বাতাকের ধাক্কায় অকেেগুকো 
দ্বদ্ে অেহাকয়র মকতা লভকে চেোম আমরা। দ্বদ্কের দ্বহোব হাদ্বরকয় লিেোম। ঘুমাকো 
অেম্ভব হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয়কি। প্রচণ্ড  ীত অেুভব েরদ্বি, এমে আবহাওয়ার েথা লেউ আমরা 
েখেও শুদ্বেদ্বে। লিকের ওপর বরি জকম যাকে। জাহাজ দ্বস্থর রাখা অেম্ভব হকয় 
উকঠকি। ঠাণ্ডায় োতর ও ক্লান্ত কু্রকদ্র দ্বেকদ্ব  দ্বদ্োম, পাদ্বে আর মকদ্র জারগুকো 
জাহাজ লথকে লিকে দ্াও। 
  
এই জারগুকোই তুদ্বম লপকয়কি েমুকদ্রর তকে, লরিিােব দ্বপকটর উকেক য বেকেে। লেই 
দ্ীঘব লব-লত লঢাোর দ্বেিু েময় পর তেেকত জাহাজ লভ়িাকত েমথব হোম আমরা, 
তারপর দু্দ্বদ্ে দু্রাত ম়িার মকতা ঘুমাোম। 
  
 লদ্বতা লেরাদ্বপে দ্বেিুর হকেে।  ীত একে লগে, বরকি আটো প়িে জাহাজ! োহকে 
বুে লবাঁকধ গ্রীকের জেয অকপো েরা িা়িা আমাকদ্র আর লোকো উপায় থােে ো। লব-
র ওপাকর অেভযকদ্র গ্রাম, তারা আমাকদ্র োকথ দ্ববদ্বেময় বাদ্বেকজয রাদ্বজ হকো। আমরা 
খাবার েংগ্রহ েরোম। তারা আমাকদ্র স্বেবমুদ্রা তুে গহো দ্বহকেকব বযবহার েরে, 
ওগুকোর আেে মূেয েেকেব লোকো ধারো লেই। তাকদ্র োি লথকে দ্ব খোম 
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তদ্তযাোর েটা মাকির লতে পুদ্ব়িকয় েীভাকব গরম থােকত হয়। আমাকদ্র েবার লপট 
ভরা, আ া েদ্বর এই দ্ববপদ্ োদ্বটকয় উঠকত পারব। 
  
েময় লপকেই প্রদ্বতদ্বদ্ে দ্বেিু দ্বেিু দ্বেখদ্বি। আজ আদ্বম স্মরে েরব লেরাদ্বপকের লহাল্ড 
লথকে লভোটর েী ধরকের োকগবা তার ক্রীতদ্ােকদ্র দ্বদ্কয় লবর েকরদ্বিে। গযাদ্বে লথকে 
েুদ্বেকয় েব আদ্বম লদ্কখদ্বিোম। দ্বজদ্বেেটা দ্বিে প্রোণ্ড, লেটাকে লবর েরার োকথ োকথ 
েবাই হাাঁটু লগক়ি েম্মাে প্রদ্ বে েকর। 
  
েী লবাোকত লচকয়কি রাদ্বিোে? প্রশ্ন েরে দ্বেদ্বে। 
  
তধযব ধরুে, বেকেে ি. লরিিােব। শুেুে। 
  
দ্বতেক া দ্বব টা তামার দ্বটউব, দ্বজওেদ্বজোে চাটব দ্বেকখ দ্বচদ্বহ্নত েরা। লত দ্বট্টটা পদ্বা। 
লোো আর োাঁচ দ্বদ্কয় ততদ্বর েদ্বিকের োকথ দ্বিে ওগুকো। েদ্বিেটা আকেেজাোকরর। 
আমার হাাঁটু োাঁপকত োগে। আদ্বম তার মুখ লদ্খকত লপোম… 
  
খতম, আর দ্বেিু লেকখদ্বে রাদ্বিোে, দ্বব ণ্ণ েকে বেকেে ি. লরিিােব। এমেদ্বে 
বােযদ্বটও ল   েকরদ্বে লে। ল   লমাম টযাবকেকট এেটা েে ার োহাকযয লদ্খাকো 
হকয়কি তীর আর তেেকতর োধারে আেৃদ্বত আর েদ্ীর গদ্বতদ্ববদ্বধ। 
  
 আকেেজাোর দ্বদ্ লগ্রকটর দ্বেকখাাঁজ েদ্বিে, দ্বিেদ্বিে েকর বেে দ্বেদ্বে। তাহকে দ্বে 
আজও দ্বতদ্বে লোকো এে পাহাক়ির লভতর েু়িকঙ্গ শুকয় আকিে? 
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আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর মােখাকে? প্রশ্নটা লযাগ েরকেে ি. লরিিােব। আ া েরকত 
লদ্া  েী! 
  
দ্বপকটর প্রদ্বতদ্বক্রয়া অেয রেম হকো। লচহারায় দৃ্ঢ় আত্মদ্ববশ্বাে দ্বেকয় বেে, আ া 
দ্বজদ্বেেটা শুধু দ্ বেকদ্র জেয। আমরা ধারো, লচিা েরকে দ্বি  দ্বদ্কের মকধয োইকরদ্বরটা 
খুাঁকজ লবর েরা েম্ভব,..ো, দ্বব  দ্বদ্কের মকধযই পারা যাকব। 
  
 ি. লরিিােব আর দ্বেদ্বের লচাখ দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে। দ্বপট লযে রাজচেদ্বতে লেতা, 
দ্বেববাচকে দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্রবযমূেয েমাবার প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্কে। ওরা লেউ তার েথা দ্ববশ্বােই 
েরে ো। 
  
 দ্বপট বেে, অমে হা েকর তাদ্বেকয় লথকো ো এটাকে এেটা োজ দ্বহকেকব লদ্খকে 
অেম্ভকবর দ্বেিু লেই। লদ্দ্বখ লতা েে াটা। 
  
লমাম টযাবকেট লদ্কখ েে াটা ব়ি েকর এাঁকেকি দ্বেদ্বে, তার আাঁোটাই দ্বপকটর হাকত 
ধদ্বরকয় দ্বদ্কেে ি. লরিিােব। লতমে দ্বেিু লেই ওকত, আাঁোবাাঁো েকয়েটা লরখা িা়িা। এ 
লথকে লোকো োহাযয পাওয়া যাকব বকে মকে েদ্বর ো, বেকেে দ্বতদ্বে। 
  
েে াটা লদ্কখ মুখ তুেে দ্বপট। এই-ই যকথি, দৃ্ঢ় দ্ববশ্বাকের োকথ বেে ও। এটাই 
আমাকদ্র েদ্র দ্রজা পযবন্ত লপৌঁকি লদ্কব। 
  
. 
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লভার চারকটর েময় দ্বপকটর ঘুম ভাোকো হকো। 
  
ঘুমজদ্ব়িত লচাকখ দ্বপট বুেে, লেউ এেজে আকো লজ্বকেকি ওর েকের। 
  
 দু্ুঃদ্বখত, বািা, লতামাকে এখেই ঘুম লভকে িুটকত হকে। 
  
হােকেে েমাোর োইট। 
  
 লেে? 
  
ওপর লথকে দ্বেকদ্ব  একেকি। এই মুহূকতব ওয়াদ্ব ংটকের উকেক য উ়িকত হকব লতামাকে। 
  
লেে? 
  
লেে বকেদ্বে, ওরা হকো লগ লপন্টাগে, দ্বেআইএ- োকরা োকি জবাবদ্বদ্দ্বহ েরকত বাধয 
েয়। 
  
উকঠ বকে, খাকটর পাক  পা েুদ্বেকয় বেে দ্বপট। আদ্বম আকরা ভাবোম, এখাকে লথকে 
এেটু জাহাজ উকত্তােকের বযাপারটা লদ্খব। 
  
ভাগয খারাপ- তুদ্বম, অযাে আর িটর  াপবকে এখেই চকে লযকত হকে। 
  
দ্বেদ্বে? উকঠ দ্াাঁদ্ব়িকয় আ়িকমা়িা ভাকে দ্বপট। লোদ্বভকয়ত োবকমদ্বরকের োরকে আমাকে 
আর অযােকে দ্রোর, বুেোম। দ্বেন্তু দ্বেদ্বেকে দ্বদ্কয় ওকদ্র েী দ্রোর? 
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এই দ্বব কয় আদ্বমও লতামার মকতা অে। 
  
 যাওয়ার েী বযবস্থা? 
  
লরিিােব লযমে েকর একেে। লহদ্বেেপ্টাকর েকর এদ্বস্ককমা গ্রাম, আবহাওয়া লস্ট ে। 
লেদ্বভ দ্ববমাকে েকর আইেেযাে, এরপর এয়ারকিাকেবর দ্বব ৫২ লবামারু দ্ববমাকে েকর 
ওয়াদ্ব ংটে। 
  
টুথ রা  দ্বদ্কয় মাথায় লটাো দ্বদ্ে দ্বপট। এেটা বুদ্বদ্ধ একেকি। ওকদ্র জাোে, অকধবে পথ 
েুমার লহদ্বেেপ্টার দ্বদ্কয় পাদ্ব়ি দ্বদ্কয় দ্বথউে এয়ারকিােব লবকজ লদ্খা েরব আমরা। 
েরোদ্বর লজট দ্ববমাে িা়িা ওখাে লথকে আদ্বম যাব ো। 
  
োভ লেই, দ্বপট। 
  
হতা ার ভদ্বঙ্গ েকর হাত উাঁচায় দ্বপট। লেে লযে আমার প্রদ্বতভার উপযুক্ত মযবাদ্া লপোম 
ো েখকো! 
  
. 
  
২২. 
  
োরাটা পথ শুধু আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েথা লভকবকি দ্বপট। লভকবকি লেরাদ্বপকের 
বরকি পদ্বরেত কু্রকদ্র েথা। দ্বস্কপার রাদ্বিোে, তার লমকয় হাইকপদ্ব য়া। অন্ধোর 
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লহাকের অন্ধোর লোকে হাইপাদ্বতয়া আর তার েঙ্গী েুেুরটাকে লদ্খকত পায়দ্বে দ্বপট, 
তকব দ্বভদ্বিও েযাকমরায় দ্বঠেই ধরা পক়িদ্বিে। েম্বা চুকো এে েুেুরকে জদ্ব়িকয় ধকর 
দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লিাট্ট এে লমকয়। 
  
হাইকপদ্ব য়াকে হয়কতা ল   পযবন্ত এেটা দ্বমউদ্বজয়াকম ঠাই লপকত হকব, যুগ যুগ ধকর 
লেৌতূহেী মােু  লদ্খকত তাকে। তারপর দ্বপট েে াটার েথা লভকবকি। লমাকমর গাকয় 
আাঁো, আবহাওয়ার োরকে লেটা দ্ববেৃত অবস্থায় লপকয় থােকত পাকর ওরা। ি. লরিিােব 
আর দ্বেদ্বের েকন্দহই হয়কতা দ্বঠে, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েন্ধাে লোকো দ্বদ্ে ো-ও 
পাওয়া লযকত পাকর। দ্বেন্তু মকের বে আকগর মকতাই অটুট আকি ওর। লচিা েকর 
লদ্খকব ও। খুাঁকজ লবর েরার লচিা েরকব দু্দ্বেয়ার েববকশ্রি োকের ভাণ্ডার। রীদ্বতমকতা 
এেটা চযাকেে অেুভব েরকি দ্বপট। প্রদ্বতিন্দ্বী েময় আর প্রেৃদ্বত। 
  
 এন্ড্রু এয়ারকিােব লবকে োমে লেে। ওকদ্র জেয এেটা গাদ্ব়ি দ্বেকয় অকপো েরকি 
এেজে ড্রাইভার। 
  
েযােটা েী লহ? ড্রাইভাকরর উকেক য জােকত চাইে দ্বপট। 
  
 অযািদ্বমরাে েযােকিোকরর ক্লাকব তার োকথ দ্বিোর। 
  
অযািদ্বমরােটা আবার লে? দ্বেদ্বে জােকত চায়। 
  
েুমায় আমাকদ্র বে, দ্বজওদ্বদ্বকো বেে। দ্বেঘবাত োবাদ্ব  লদ্ওয়ার জেয িােকিে। যা োজ 
লদ্খাোম এবার! 
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জজবটাউকের এেটা আবাদ্বেে এোোয় যখে ঢুেে গাদ্ব়ি, ততেকে অন্ধোর ঘদ্বেকয়কি। 
পাাঁচ েে লপদ্বরকয় োে ইকটর দ্বভকটাদ্বরয়াে ধাাঁকচর এেটা বাদ্ব়ির লখায়া দ্ববিাকো উঠাকে 
থামে ড্রাইভার। 
  
দ্বেল্ক েুযট পদ্বরদ্বহত এেজে লিাট্ট মােু  এদ্বগকয় একেে ওকদ্র দ্বদ্কে। রাজেীয় হাবভাব 
চোকিরায়, মাথাভদ্বতব গাঢ় োে চুে। 
  
বািারা, লতামাকদ্র লদ্কখ ভাকো োগকি, গকজব উকঠ লঘা ো েরকেে অযািদ্বমরাে লজমে 
েযােকিোর। 
  
দ্বেদ্বের োকথ তার পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
বকো, েবাই বকো, দ্বেদ্বের োকথ েরমদ্বে ল   েকর বেকেে অযািদ্বমরাে। 
  
আপোরা েথা বেুে, আদ্বম এেটু লেদ্বিে রুম লথকে তাজা হকয় আদ্বে। 
  
িাে দ্বদ্কে প্রথম দ্রজাটা, হাত ই রায় লদ্দ্বখকয় দ্বদ্কেে অযািদ্বমরাে। 
  
দ্বেদ্বে অদৃ্ য হবার োকথ োকথ দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকোকে দ্বেকয় লিাট্ট রুমটায় বকে, দ্রজা 
আটকে দ্বদ্কেে। 
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লতামরা রাদ্ব য়ার োবকমদ্বরেটা আদ্ববষ্কার েকর দ্ারুে োজ লদ্দ্বখকয়কি, োধুবাদ্ জাোই। 
লেদ্বভর লেকক্রটাদ্বরর েকঙ্গ লদ্খা েরকত দ্বেিুেকের মকধয রওো হব আদ্বম। লপ্রদ্বেকিন্ট 
দ্বেকজ লতামাকদ্র ধেযবাদ্ জাোকত বকেকিে। 
  
রা াে োবকমদ্বরকের উদ্ধারোজ শুরু েরব েকব লথকে? 
  
আমাকদ্র েতৃবপে চাইকিে ওটা দ্বেকয় তা়িাহুক়িা ো েরকত, অযািদ্বমরাে জাোকেে। 
  
েতদ্বদ্ে অকপো েরকত চাইকিে তারা? 
  
হয়কতা, এে বির। ওটা েয়, লতামাকদ্র দু্’জকের জেয ভাকো এেটা োজ লপকয়দ্বি 
আদ্বম। 
  
 লোদ্বভকয়ত লেদ্বভর মারোস্ত্র লথকে লবদ্ব  গুরুত্বপূেব দ্বে হকত পাকর? দ্বচন্তাপূেব স্বকর বেে 
দ্বপট। 
  
এই ধকরা এেটা দ্বস্ক হদ্বেকি! আগামীোে েোকে এেটা বাদ্বেদ্বজযে ফ্লাইকট লিেভার 
রওো হকে লতামরা, ি.  াপব থােকব োকথ। 
  
 দ্বপকটর দ্বদ্কে চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো, োাঁধ োাঁদ্বেকয় দ্বপট জােকত চাইে, পুরস্কার ো দ্বেববােে? 
  
ধকর োও, ওয়াদ্বেবং হদ্বেকি। বাদ্বে বযাপারেযাপার দ্বেকেটর দ্বপট বুদ্বেকয় বেকবে। 
  
 বাবা? 
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এই েন্ধযায় লতামাকে বাদ্ব়িকত আ া েরকিে উদ্বে। পকেট লথকে লোোর ঘদ্ব়ি লবর েকর 
েময় লদ্খকেে অযািদ্বমরাে। এেজে ভদ্রমদ্বহোকে অকপোয় রাখা দ্বঠে হকে ো। 
  
 দ্রজার উকেক য রওো হকেে লজমে েযােকিোর। দ্বেন্তু ঠায় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বপট আর 
অযাে। 
  
েথা লপকট লরকখ োভ হকব ো, অযািদ্বমরাে। পুকরাটা ো শুকে এে পাও ে়িদ্বি ো আদ্বম, 
লঘা োর েুকর বেে দ্বপট। অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো োয় লদ্য়। 
  
আেে েথা হকো, দ্বপট, লজমে েযােকিোর ভ্রু উাঁচাকেে। রাদ্ব য়াে োবকমদ্বরে েয়, 
লতামার আগ্রহ আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর দ্বেকয়। েয় দ্বে? 
  
আপোর ধারো দ্বেভুবে, দ্বপট বকে। আদ্বম লচকয়দ্বিোম লেরাদ্বপকের েগ বইকয় লচাখ 
লবাোকত। এখে লদ্খদ্বি, লেউ আমাকে হাদ্বরকয় দ্বদ্কয়কি। 
  
েমাোর োইট। ি. লরিিাকেবর অেুবাদ্ লেদ্বভ লহিকোয়াটবাকর পাদ্বঠকয়কিে দ্বতদ্বে, লেখাে 
লথকে জাোকো হকয়কি েযা োে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজদ্বেকে। তারপর লপ্রদ্বেকিন্টকে। জাদু্র 
বাে খুাঁকজ লবর েকরকিা তুদ্বম। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর রাজচেদ্বতে ভুদ্বমো েম েয়। 
লতামার বাবা, দ্বেকেটর দ্বপট, েব বযাখযা েরকবে। 
  
এখাকে দ্বেদ্বে এে লোথা লথকে? 
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লতামাকদ্র িদ্মকবক র এেটা অেু ঙ্গ দ্বহকেকব। লেদ্বজদ্বব েকন্দহ েরকি, হয়কতা 
োবকমদ্বরেটা পাওয়া লগকি। মাদ্বটবে লরাগাে চাইকি, লতামাকদ্র োকথ এেজে েদ্বতযোকরর 
প্রত্নতেদ্ববদ্ লরকখ পুকরা বযাপারটাকে আকরা গ্রহেকযাগয েরকত। এজেযই ক্লাকব লদ্খা 
েরোম লতামার োকথ। লতামার বাবা, বাোয় বকে বেকবে। লতামাকদ্র আচরকে লোকো 
অদ্বিদ্ব য়াে বযাপার লযে ো থাকে। 
  
বা়িাবাদ্ব়ি মকে হকে। 
  
বুযকরাকক্রদ্বে লব  রহেযময় উপাকয় োজ েকর। চকো, লটদ্ববকে যাই। দ্বেকধয় লপট 
িােকি। 
  
দ্বিোর ল ক  লজিারেে লহাকটকে তুকে দ্বদ্ে ওরা দ্বেদ্বেকে। দ্ববদ্ায় লদ্য়ার মুহূকতব 
আদ্বেঙ্গে েরে লে ওকদ্র দু্’জেকে, তারপর লপাটবাকরর দ্বপিু দ্বপিু লহাকটকের েদ্বব ধকর 
এগাকো। 
  
দ্বেদ্বের লহাকটে লথকে লবদ্বরকয় েুমা লহিকোয়াটবাকর চকে এে দ্বপট। েদ্বেউটার 
লেে েটা টপ লফ্লাকর, উকঠ একে এে োমরা লথকে আকরে োমরায় ঘুর ঘুর েরকত 
োগে। প্রদ্বতদ্বট োমরায় ইকেেিদ্বেে ইেুইপকমন্ট আর েদ্বেউটর হািবওয়যার দ্বগজদ্বগজ 
েরকি। পদ্বরদ্বচত অকেকের োকথ লদ্খা হকো, অেযমেস্কতার ভাে েকর েবাইকে এদ্ব়িকয় 
লগে দ্বপট। তারপর যাকে খুাঁজকি লপকয় লগে তাকে। 
  
দ্বে লহ, জাদু্ের, দ্বদ্েোে লেমে োটকি? 
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এেটা দ্বমদ্বে লটপ লরেিবার ো়িাচা়িা েরদ্বিে দ্বহরাম ইকয়জার। েট েকর মুখ তুকেই 
হােে লে। আকর দ্বপট লয! তারপর অবাে হকো লে। তুদ্বম ওয়াদ্ব ংটকে! তা েীভাকব 
েম্ভব! 
  
 েযাদ্বেকিাদ্বেবয়ার দ্বেদ্বেেে ভযাদ্বে োকম এে েদ্বেউটর োরখাো লথকে দ্বহরাম 
ইকয়জারকে ভাদ্বগকয় একেকিে েযােকিোর। আজ েুমার লয িাটা েমকেে গক়ি উকঠকি 
তা ইকয়জাকরর এেে অবদ্াে বেকে বাদ্ব়িকয় বো হকব ো। দু্দ্বেয়ার েমুদ্র দ্বেকয় যত 
গকব ো বা বই লেখা হকয়কি, লেগুকোর েমি তথয রকয়কি ইকয়জাকরর োকি। লবাম 
দ্বটকপ লযকোকো তথয মুহূকতবই েরবরাহ েরকত পাকর লে। 
  
ওটা দ্বেকয় েী েরকিা? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
আিা়ি লমকর লভকে লিেব দ্বে ো ভাবদ্বি, রাকগর োকথ বেে ইকয়জার, ঠোে েকর 
লটদ্ববকে লরকখ দ্বদ্ে লরেিবারটা। ইকে েরকে রান্নাঘকরর দ্বজদ্বেেপি দ্বদ্কয় ওরেম এেটা 
ততদ্বর েরকত পাদ্বর, দ্বেন্তু লমরামত েরকত পারদ্বি ো। 
  
 লগাটা েমকেে লভামার হাকত গ়িা, আর বেি েী লয োমােয এেটা লটপ লরেিবার 
লমরামত েরকত পাকরা ো? 
  
োজটায় আমার মে লেই, স্নাে গোয় বেে ইকয়জার। যদ্বদ্ েখেও উৎোহ পাই, 
ওটাকে আদ্বম বদ্কে এেটা টদ্বেং েযাে বাোব। 
  
উৎোহ পাকব এমে এেটা োজ েরকত চাও? প্রেঙ্গটা তুেে দ্বপট। 
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দ্বপকটর দ্বদ্কে এেদৃ্কি েকয়ে লেকেে তাদ্বেকয় থােে ইকয়জার। েী ধরকের োজ? 
  
দ্বরোচব। 
  
লটদ্ববকের লদ্রাজ খুকে োগজপি হাত়িাকত শুরু েরে ইকয়জার। এেটা োগজ তুকে 
দ্বেকয় দ্বব়িদ্বব়ি েকর েী প়িে লবাো লগে ো। লেরাদ্বপে েেকেব, তাই ো? মুখ তুকে 
প্রশ্ন েরে লে। 
  
তুদ্বম জাকো? 
  
দু্দ্বেয়ার েমি পিপদ্বিো ওটা দ্বেকয় লেখাকেদ্বখ েরকি। 
  
আমার হাকত এটা ি. লরিিাকেবর অেুবাদ্। 
  
েী েরাকত চাও আমাকে দ্বদ্কয়? 
  
 চাই েে াটা োকথ দ্বেকয় ওই োগজটাই ভাকো েকর লদ্কখা। 
  
অেুবাদ্ আর েে ার িকটা েদ্বপ পা াপাদ্ব  লরকখ েুাঁকে প়িে ইকয়জার। তুদ্বম 
দ্বজওগ্রাদ্বিোে লোকে ে খুাঁজকি? 
  
যদ্বদ্ েন্ধাে দ্বদ্কত পাকরা। 
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 একত খুব এেটা দ্বেিু লেই, বেে ইকয়জার। েী এটা? 
  
 এেটা োগকরর তীরকরখা আর এেটা েদ্ী। 
  
েকব আাঁো হকয়কি? 
  
 দ্বতেক া এোেব্বই দ্বিস্টাকে। 
  
আমাকে বরং আটোদ্বন্টকের রািাগুকোর োম েী দ্বজকেে েরকত পারকত। 
  
লেে, লতামার ইকেেিদ্বেে লখেোগুকো দ্বদ্কয় জাহাজটার লোেব লবর েরাকত পাকরা ো, 
লভোটকরর দ্বফ্লট োটবাকজো তযাগ েরার পর? দ্বেংবা জাহাজটা দ্বগ্রেেযাকে লযখাকে অচে 
হকয় প়িে, লেই জায়গা লথকে লপিে দ্বদ্কের লোেবটা লবর েরকত পাকরা ো? 
  
তুদ্বম বুেকত পারি, েদ্ীটার অদ্বিত্ব আজ আর ো-ও থােকত পাকর? 
  
 লভকবদ্বি। 
  
অযািদ্বমরাকের অেুমদ্বত োগকব আমার। 
  
োে েোকে লপকয় যাকব। 
  
দ্বঠে আকি, লচিা েকর লদ্খকত পাদ্বর। েময়েীমা? 
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োিেয ো আো পযবন্ত লচিা েকর যাও, বেে দ্বপট। ওয়াদ্ব ংটকের বাইকর লযকত হকে 
আমাকে, োে বাকদ্ পরশু খবর লেব লেমে একগাকে লতামার োজ। 
  
এেটা প্রশ্ন েরব? 
  
হযাাঁ, েকরা। 
  
বযাপারটা েী গুরুত্বপূেব? 
  
েম্ভবত আদ্বম আর তুদ্বম যা ভাবদ্বি, তার লচকয় গুরুত্বপূেব। 
  
. 
  
২৩. 
  
মযাোচুকেটেট এদ্বভদ্বেউকয় খাদ্বে এেটা লোকয়টার পদ্বরদ্বহত দ্বেকেটর জজব দ্বপট তার 
লমদ্বরেযাকের বাদ্ব়ির দ্রজা খুেকেে। দ্াদ্বম লব ভূ ার জেয ইকতামকধয দ্বেকেকট লব  োম 
দ্বেকেকিে দ্বতদ্বে। 
  
 িােব! লিকেকে উষ্ণ আদ্বেঙ্গে েরকেে দ্বেকেটর। েত েম আজোে লদ্খা হয় 
আমাকদ্র, লভকব লদ্কখকিা! 
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 বাকপর োাঁকধ হাত জদ্ব়িকয় রাখে দ্বপট। বাপ-লপটা দ্বমকে এবাকর লহাঁকট লগে বাদ্ব়ির 
লভতকর। লমকে লথকে দ্বেদ্বেং পযবন্ত উাঁচু হকয় আকি দ্বেকেটকরর বইকয়র েংগ্রহ- ভারী ওে 
োকঠর ল েকি। 
  
লিকেকে লচয়ার এদ্বগকয় দ্বদ্কয় লিাট্ট বাকরর দ্বদ্কে লহাঁকট লগকেে দ্বেকেটর। 
  
 লবাকম্ব দ্বজে-মাদ্বটবদ্বে-তাই ো? 
  
দ্বজে খাবার জেয আবহাওয়াটা এেটু লবদ্ব  ঠাণ্ডা; তার লচকয় বরঞ্চ এেটা ে়িা জযাে 
লিদ্বেকয়েে দ্াও। 
  
দ্বঠে আকি। 
  
মা-র েী খবর? 
  
েযাদ্বেকিাদ্বেবয়ায় লগকি, লতামার োদ্বের িাকমব। ওজে েমাকোর জেয হাাঁটাহাাঁদ্বট েরকব 
োদ্বে। দ্বেদ্বশ্চত জাদ্বে, োে যখে দ্বিরকব, লদ্খব, দু্ই পাউে ওজে লবক়িকি উকল্টা! 
  
মা েখকো হাে িাক়ি ো। 
  
লিকেকে বুরবে ধদ্বরকয় দ্বদ্কয় দ্বেকজর গ্লাে উাঁচু েকর ধকরে দ্বেকেটর দ্বপট। েকোরাকভায় 
েিে এেটা েিকরর োমোয়। 
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ভ্রু েুাঁচকে লগে দ্বপকটর। আমাকে দ্বে েরকত পাঠাকোর চমৎোর পদ্বরেল্পোটা মূেত 
োর? 
  
আমার। 
  
জযাে লিদ্বেকয়েে লথকে এে চুমুে দ্বদ্কয় েকঠার লচাকখ বাকপর দ্বদ্কে তাোয় দ্বপট। 
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর আদ্বটবিযাট দ্বেকয় লতামার এত মাথাবযথা লেে? 
  
দ্ারুে মাথা বযাথা, যদ্বদ্ েদ্বতযই ওগুকোর অদ্বিত্ব থাকে। 
  
োগদ্বরে দ্বহকেকব বেকিা, োদ্বে েূটচেদ্বতে দৃ্দ্বিকোে লথকে? 
  
 এেজে লদ্ কপ্রদ্বমকের দৃ্দ্বিকোে লথকে। 
  
দ্বঠে আকি, দ্ীঘবশ্বাে লিকে দ্বপট বকে, বকো লতা, ধ্রুপদ্ী দ্ব ল্পেমব, োদ্বহতয-েমব, 
আকেেজাোকরর েদ্বিে দ্বদ্কয় আকমদ্বরোর েী োভ? 
  
ওগুকোর লোকোটাকতই োভ লেই, দ্বেকেটর জজব দ্বপট বেকেে, েবকচকয় গুরুত্বপূেব হকো, 
পৃদ্বথবীর দ্ববদ্বভন্ন এোোর খদ্বেজ েেকদ্র মােদ্বচি। িারাওকদ্র হাদ্বরকয় যাওয়া লোোর 
খদ্বে, পান্নার খদ্বে, লযটা দ্বক্লওকপিার বকে দ্াদ্বব েরা হয়। লগাপে রহকেয ভরা উপেথার 
লেই পাট েগরী-রুকপা, েুমবা আর অদু্ভত েবুজাভ লোোর জেয দ্ববখযাত-দু্ই দ্বতে হাজার 
বির আকগ েগরীর অবস্থাে জাো থােকেও আজ মােু  তার দ্বঠোো হাদ্বরকয় লিকেকি। 
তারপর ধকরা, অদ্বি-র রাকজযর েথা। শুধু গুজব েয়, রাকজযর দ্ববপুে েেদ্ আর 
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মহামূেযবাে দু্েবভ পাথর লরেিব েরা ঐদ্বতহাদ্বেে েতয লেটারও অবস্থাে দ্বেকয় 
োোজকের োো মত। লোথায় লগে রাজা েকোমকের খদ্বেগুকো? বযাদ্ববেকের 
লেবুচাাঁদ্কেজার? োবা-র রােী, ল বার ঐশ্বযব আর রাজয আজ শুধু অতীত সৃ্মদ্বত। 
এেোকে এেকবর অদ্বিত্ব দ্বিে, মধযপ্রাকচযর মাদ্বটর দ্বেকচ আজও লেেব দ্বেশ্চয়ই লোথাও 
ো লোথাও েুোকো আকি। 
  
বুেোম, মােদ্বচকি খদ্বেজ েেকদ্র উকিখ আকি। পুরকো দ্বদ্কের খদ্বে বা েেদ্ যাই 
পাওয়া যাে, তাকত আমাকদ্র েরোকরর দ্বে োভ? 
  
দ্রাদ্দ্বর েরার জেয দ্রোর আকি, বকে চকেে দ্বেকেটর। যদ্বদ্ ওগুকোর হদ্বদ্  আমাকদ্র 
হাকত থাকে, লতা লযৌথ উদ্ধার অদ্বভযাকের বযাপাকর আোপ েরা যাকব। দ্ববদ্বভন্ন জাতীয় 
লেতার োকথ আোপচাদ্বরতার েুকযাগ দ্বমেকব। 
  
মাথা লেক়ি লযে ধযাকে মগ্ন হয় দ্বপট। েংকগ্রে দ্ববদ্বভন্ন লদ্ক র োকথ েুেেকেবর জেয 
এতদ্বেিু েরকি। আদ্বম দ্বঠে হজম েরকত পারদ্বি ো। দ্বেশ্চই অেয লোকো বযাপার আকি। 
  
 লিকের অন্তদৃ্দ্বিকত মকে মকে গবব লবাধ েরকেে দ্বেকেটর। অব যই অেয বযাপার আকি। 
িাদ্বটগ্রাদ্বিে িযাপ েথাটা শুকেি েখেও? জাকো দ্বব য়টা েী দ্বেকয়? 
  
 আমারই লতা জাো উদ্বচত, মুচদ্বে হাকে দ্বপট। েকয়ে বির আকগ েুইকবে প্রকদ্ক , 
েযারাকিার োগকরর দ্বেকচ আদ্বম খুাঁকজ লপকয়দ্বিোম ও রেম এেটা। 
  
হযাাঁ। েম্ভবত িুিেবাগব প্রকজকট। 
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আদ্ববষ্কাকরর অকপোয় ভয়ােে দু্গবম লতে খদ্বে, তাকে বো হয় িযাদ্বটগ্রাদ্বিে িযাপ। 
োধারে োইজদ্বমে এেকোকর কের োহাকযয ওগুকো খুাঁকজ পাওয়া েম্ভব েয়। অথচ 
েকয়ে জায়গায় আদ্ববষ্কার হওয়ার পর লদ্খা লগকি প্রদ্বতদ্বট খদ্বেকত দ্ববপুে পদ্বরমাে লতে 
রকয়কি। 
  
 এখাকেই দ্ববটুদ্বমকের েথা একে যায়। হাইকড্রাোববকের মকতা টার বা অযােিেট, পাাঁচ 
হাজার বির আকগ লমকোপকটদ্বময়ায় বযবহার েরা হকতা-বাদ্ব়িঘকরর িাকদ্, রািায়, 
এমেদ্বে েতস্থাকেও। আরও পকর, উত্তর আদ্বফ্রোর উপেূকের েথা দ্বেকখ লগকি দ্বগ্রেরা, 
লগাটা উপেূকে লতকের লরাত বইত। লরামােরা দ্বেোই-এ এেটা জায়গার েন্ধাে পায়, 
োম দ্বিে লপিে মাউকন্টইে। বাইকবকে লদ্কখাদ্বে, ঈশ্বর জযােবকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয় বেকিে, 
চেমদ্বে পাথকর মুখ দ্বদ্কয় লতে লচাক া। বাইকবকেই বেবো লদ্য়া আকি, দ্বেদ্বেম উপতযোয় 
আঠাকো পদ্াথব ভরা বহু গভীর গতব আকি, আমরা ধকর দ্বেকত পাদ্বর ওগুকো আেকে টার 
খদ্বে। 
  
এেব এোো ইদ্বতমকধয খুাঁকজ পাওয়া েম্ভব হয়দ্বে বা দ্বড্রে-ও েরা হয়দ্বে? দ্বপকটর প্রশ্ন। 
  
 দ্বড্রে েরা হকয়কি, তকব আজ পযবন্ত লতমে দ্বেিু পাওয়া যায়দ্বে। দ্বজওেদ্বজস্টরা 
  
দ্াদ্বব েরকি, শুধু ইেরাকয়কের মাদ্বটকতই পাাঁচক া দ্বমদ্বেয়ে বযাকরে কু্রি লপকিাদ্বেয়াম 
পাবার  তেরা েব্বই ভাগ েম্ভাবো রকয়কি। দু্ুঃখজেে লয পুরকো দ্বদ্কের োইটগুকো 
হাদ্বরকয় লগকি, চাপ পক়ি লগকি েকয়েক া বিকরর ভূদ্বমেকে। 
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লতা, প্রধাে উকেক য ইেরাকয়কে লতকের দ্বব াে খদ্বে আদ্ববষ্কার? 
  
 হযাাঁ, তাই। 
  
চুপচাপ বকে রইে বাপ-লবটা। এে দ্বমদ্বেট লোকো েথা লেই। ইকয়জার তার 
েদ্বেউটাকরর মাধযকম লোকো েূি খুাঁকজ ো লপকে একগাকোর লোকো উপায় লেই, দ্বপট 
ভাবে। দ্ব ল্পেমব আর োদ্বহতয েয়, লতে আর লোোয় ওয়াদ্ব ংটকের েতবাবযদ্বক্তকদ্র 
উৎোহ, এটা লে দ্ববেেে বুকেকি। 
  
 লবকজ উঠে লটদ্বেকিাে। উকঠ দ্বগকয় লিাে ধরকেে দ্বেকেটর। দ্বেিুেে েীরকব শুকে দ্বিকর 
একেে লচয়াকর। 
  
 েকোরাকিাকত হারাকো োইকরদ্বর খুাঁকজ পাব বকে মকে েরার লোকো োরে লেই, শুষ্ণ 
গোয় মন্তবয েকর দ্বপট। 
  
লপকেই বরঞ্চ আমরা েবাই অবাে হব, দ্বেকেটর দ্কম যাবার পাি েে। এেজে 
দ্ববক  কের োকথ লতামার লদ্খা েরার বযবস্থা েকরদ্বি। েকোরাকিা ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটকত 
ক্লাদ্বেোে দ্বহদ্বি প়িাে ভদ্রকোে, আমার পদ্বরদ্বচত, বেকত লগকে োরাটা জীবে 
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর দ্বেকয় গকব ো েরকিে। োইকরদ্বরটা খুাঁকজ লবর েরার বযাপাকর 
দ্বতদ্বে লতামাকে োহাযয েরকত পারকবে। ভদ্রকোকের োম িটর লবরিাম লরাথবাগব। 
  
 আমার তার োকি লযকত হকব লেে? বরঞ্চ দ্বতদ্বে ওয়াদ্ব ংটকে একেই েযাঠা চুকে যায়। 
এেগুকয়র মকতা বকে দ্বপট। 
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অযািদ্বমরাে েযােকিোকরর েকঙ্গ েথা হকয়কি লতামার? 
  
 হযাাঁ। 
  
 দ্বেশ্চই বুেকত পারকিা, লতামার আর অযাকের এই মুহূকতব লোদ্বভকয়ত োবকমদ্বরকের লথকে 
যতটা েম্ভব দূ্কর থােকত হকব। এইমাি লয লিােটা লপোম, লেটা এিদ্ববআই এর 
এেজে একজন্ট েকরদ্বিে, লে এেজে লে.দ্বজ.দ্বব.একজন্টকে িকো েরকি। লে.দ্বজ.দ্বব. 
একজন্ট লোেটা লতামাকে িকো েরদ্বিে। 
  
দ্বেকজর জেদ্বপ্রয়তার েথা শুকে ভাকোই োগকি। 
  
 েকন্দহজেে লোকো োজ েরকব ো তুদ্বম। 
  
মাথা োাঁোয় দ্বপট। লব , বুেোম। দ্বেন্তু যদ্বদ্ রাদ্ব য়ােরা লটর পায় আমাকদ্র দ্বম কের 
েথা? আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর খুাঁকজ লপকে ওরাও লতা োভবাে হকব? 
  
 হকত পাকর। দ্বেন্তু েম্ভাবো খুবই েম। লমাকমর লটবকেটগুকো লহিাজকত লরকখদ্বি 
আমরা। 
  
আকরেটা প্রশ্ন আকি আমার। 
  
 বকো। 
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আমার গদ্বতদ্ববদ্বধ পযবকবেে েরা হকে, দ্বপট বকে। লেকেকি, িটর লরাথবাকগবর োকি 
যাওয়ার েময় যদ্বদ্ লেদ্বজদ্বব অেুেরে েকর আমাকে? 
  
আমরা লতা তা-ই চাই। 
  
 অথবাৎ, আমার এই যািা লোে-লদ্খাকো? 
  
 দ্বঠে তাই। 
  
 দ্বেন্তু লেে? 
  
লতামার এে-২৯ েিব গাদ্ব়িটার জেয। 
  
আমার গাদ্ব়ি? 
  
লিেভাকর লয ক্লাদ্বেে গাদ্ব়িটা লরকখকিা তুদ্বম। লয লোেটা লতামার গাদ্ব়িটা ভা়িায় 
খাটাদ্বেে, লে গতোে লিাে েকর জাদ্বেকয়কি, োজ িুদ্বরকয়কি তার। গাদ্ব়ির অবস্থাও 
দ্বটপটপ। 
  
আো। েবার োমকে দ্বদ্কয় েকোরাকিা ভ্রমে েরব আদ্বম, দ্বেকজর অযাদ্বন্টে গাদ্ব়ি দ্বদ্কয় 
দৃ্দ্বি ো়িব, দ্বস্ক েরব বরকির ঢাকে, আর পাদ্বটব েরব িটর  াকপবর েকঙ্গ। 
  
দ্বঠে তাই, লজার দ্বদ্কয় বেকেে দ্বেকেটর। লরকেেদ্বরজ লহাকটকে উঠকব তুদ্বম। িটর 
লরাথবাকগবর োকথ লেমে েকর লদ্খা েরকব, লেই েেদ্বেবত এেটা বাতবা পাকব ওখাকে। 
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বুরবে ল   েকর হাকতর গ্লােটা মযান্টকের ওপর োদ্বমকয় রাখকো দ্বপট। আমাকদ্র 
পাদ্বরবাদ্বরে েজটা বযবহার েরকত পাদ্বর? 
  
বরঞ্চ দূ্কর থাকো ওটা লথকে। 
  
আশ্চযব, ওটা আমার দ্বেকজর বাদ্ব়ি! 
  
লমাকটও আশ্চযব েয়, দ্বেকেটর বেকেে। েদ্র দ্রজা খুকে লঢাোর োকথ োকথ গুদ্বে েরা 
হকব লতামাকে। 
  
. 
  
পাঁয়তাদ্বি  দ্বমদ্বেট পর। দ্বেকজর অদু্ভত বােস্থাে, এেটা লেে হযাাঁোকর রকয়কি দ্বপট। গাকয় 
লরাব জদ্ব়িকয় দ্বটদ্বভ লদ্খদ্বিে। এমে েময় ইন্টারেম লবকজ উঠে। অযাে দ্বজওদ্বদ্বকোর গো 
শুেকব মকে েকর, দ্বস্প্োর অে েরে দ্বপট। 
  
লে? 
  
দ্বগ্রেেযাে খাদ্য-পদ্বরবহে, োরী েে উত্তর লদ্য়। 
  
 লহকে, েুইচ দ্বটকপ োইি লিার খুকে বারান্দায় একে দ্াাঁ়িায় দ্বপট। 
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ব়ি এেটা দ্বপেদ্বেে েুদ্ব়ি েকঙ্গ দ্বেকয় লহাঁকট আেকি দ্বেদ্বে। চারপাক র অযাদ্বন্টে 
গাদ্ব়িগুকো লদ্কখ থমকে লগকি ও। 
  
 অযািদ্বমরাে েযােকিোর অব য বকেদ্বিে, জায়গাটা অদু্ভত, এখে লদ্খদ্বি দ্বতদ্বে দ্বেিুই 
বেকত পাকরেদ্বে। 
  
 দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় দ্বেকচ লেকম এে দ্বপট। দ্বপেদ্বেে েুদ্ব়িটা দ্বেকত দ্বগকয় লিকে দ্বদ্কয়দ্বিে প্রায়। 
বাপকর! এত ভারী! লভতকর েী? 
  
 দ্বিোর। 
  
দ্বেদ্বের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় মুগ্ধ হাদ্বে হােে দ্বপট। প্রােবন্ত মুখ, লচাখ দু্কটা উজ্জ্বে। চুেগুকো 
েমাে েকর আাঁচ়িাকো, দ্বপঠ লখাো োকো এেটা লপা াে পরকে। দ্বগ্রেেযাকের লেই ভারী 
লোট ো থাোয়, দ্ারুে ভরাট োগকি বুে লজা়িা। পাতো লোম়ি। েম্বা পাকয় লমাহেীয় 
ভদ্বঙ্গমা। 
  
দ্বেদ্বভং রুকম ঢুকে হাকতর েুদ্ব়ি োদ্বমকয় রাখকো দ্বপট। হাত ধরে দ্বেদ্বের। পকর লখকে হয় 
ো? েরম স্বকর বেে ও। 
  
ধীকর, দৃ্দ্বি দ্বেকচ োদ্বমকয় আবার দ্বপকটর লচাকখ লচাখ রাকখ দ্বেদ্বে। খুব দু্ববে লবাধ হকত 
োগে তার, লযে পা দু্কটা ওজে বইকত পারকি ো। লোঁকপ উঠে। 
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েিা পাকে লেে? দ্বেকজর োকিই অবাে োগকি দ্বেদ্বের। এ েব দ্বেিুই লতা ওর 
পদ্বরেল্পো েরা ওয়াইে, লপা াে, োকো লেে লদ্য়া রা আর পযাদ্বন্ট। তকব? 
  
ধীকর, ওর লপা াকের দ্বিকত খুকে লদ্য় দ্বপট। েেমকে োকো লপা ােটা দ্বেদ্বের 
লগা়িাদ্বের োকি িূপ হকয় পক়ি থাকে। ওর লোমর আর হাাঁটুর দ্বেকচ হাত লরকখ লোকে 
তুকে লেয় দ্বপট। 
  
ল াবার ঘকরর দ্বদ্কে যখে একগাকে দ্বপট, ওর বুকে মুখ িুদ্ববকয় দ্বেদ্বে বেে, দ্বেকজকে 
আমার েেেকে লব যা মকে হকে! 
  
যত্ন েকর ওকে দ্ববিাোয় শুইকয় দ্বদ্কয় তাোয় দ্বপট। দ্বেকজর লভতকর োমোর আগুে 
জ্বেকি। 
  
ভাকোই হকো, রুদ্ধ স্বকর ও বকে, লদ্দ্বখ লতা, ওকদ্র মকতা পাকরা দ্বে ো! 
  
. 
  
২৪. 
  
দ্বেকজর দ্বভোর খাবার ঘকর প্রকব  েরে ইয়াদ্বজদ্। 
  
বনু্ধরা, আ া েদ্বর খাোটা উপকভাগ েকরকিে। তার ভারী েেস্বর গমগম েকর উঠে। 
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 লমাহাম্মদ্ আে-হাদ্বেম, প্রখযাত লমৌোো ও ইয়াদ্বজকদ্র িায়া দ্বহকেকব পদ্বরদ্বচত, লচয়ার 
লঠকে উকঠ দ্াাঁ়িাে। আপোর আদ্বতকথয়তার লোকো তুেো হয় ো, জোব ইয়াদ্বজদ্। তকব 
আমরা আপোর েম্মােজেে উপদ্বস্থদ্বত লথকে বদ্বঞ্চত হকয়দ্বি। 
  
 লপট ভরা থােকে আিাহ তার ইো আমার োকি প্রো  েকরে ো, েীে হাদ্বের োকথ 
বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্। পাো েকর লটদ্ববে দ্বঘকর দ্াাঁ়িাকো পাাঁচজে লোকের দ্বদ্কে 
তাোে লে। তার প্রদ্বত শ্রদ্ধায় আর ভদ্বক্তকত মাথা েত েকর আকি েবাই। 
  
তাকদ্র মকধয দু্’জকের লপা াে এেই রেম। েকেবে োদ্বগব বদ্ব র, োমদ্বরে বাদ্বহেীকত 
ইয়াদ্বজকদ্র যারা েমথবে লেই েব অদ্বিোরকদ্র লেতা লে, পকর আকি লভাো আেকখিা, 
োপক়ির বা়িদ্বত অং টুেু দু্ই োাঁধ লথকে উকঠ একে মুখ লঢকে লরকখকি। োয়করা লথকে 
আোর েময় লচহারা লগাপে েরার দ্রোর দ্বিে। তার মাথার োদ্া পাগদ্ব়িটাও োহাযয 
েকরকি এ োকজ। লমাহাম্মদ্ আে-হাদ্বেকমর পরকেও আেকখিা, তার পাগদ্ব়িটা লোোদ্বে। 
  
মুো লমাহইদ্বদ্ে পকরকি িাউজার আর লস্প্াটবে  াটব। লে এেজে োংবাদ্বদ্ে ইয়াদ্বজকদ্র 
প্রধাে প্রচাদ্বরবদ্। খাকেদ্ লিৌদ্বজ, লজহাদ্ আহ্বােোরী েদ্বমদ্বটর োমদ্বরে উপকদ্িা, তার 
পরকে বযাটে লিদ্বটগ। এো শুধু েুকেমাে আদ্বজকজর পরকে োিাদ্বর েুট। 
  
 আপোরা দ্বেশ্চয়ই ভাবকিে, লেে আজ আদ্বম হঠাৎ েকর জরুদ্বর দ্বমদ্বটং লিকেদ্বি, 
লটদ্ববকের মাথায় লচয়ারটা খাদ্বে পক়ি দ্বিে, লেটায় বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্, তার ইদ্বঙ্গকত 
বাদ্বে েবাইও আেে গ্রহে েরে। আপোরা লতা জাকেেই আিাহ আমাকে দ্ববক   
েুেজকর লদ্কখে। দ্বতদ্বে স্বয়ং আমাকে এেটা েযাে দ্বদ্কয়কিে-এেদ্বট মাি আঘাকত আমরা 
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অকযাগয োদ্াভ হাোে আর তার দু্েবীদ্বতপরায়ে মদ্বন্ত্রেভার েদ্েযকদ্র উৎখাত েরকত 
পারব। দ্বেজ, েদ্বি লখকত শুরু েরুে আপোরা। 
  
লেউ েদ্বির োকপ চুমুে দ্বদ্ে, লেউ দ্বদ্কত যাকে, এই েময় লচয়ার লিক়ি দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে 
আখমত ইয়াদ্বজদ্। তার েম্মাকে আবার েবাইকে দ্াাঁ়িাকত হকো।  ান্ত পাকয় লহাঁকট এেটা 
লদ্য়াকের োমকে চকে এে লে। হাত বাদ্ব়িকয় চাপ দ্বদ্ে লবাতাকম। ব়ি এেটা রদ্বেে মযাপ 
দ্বেদ্বেং লথকে লমকের দ্বদ্কে লেকম এে। দ্বচেকত পারে েুকেমাে আদ্বজজ, দ্দ্বেে 
আকমদ্বরোর মােদ্বচি-উরুগুকয়র উপেূে  হর পান্টা লিে এেকট-লে োে বৃত্ত এাঁকে 
লদ্খাকো হকয়কি। মযাকপর বাদ্বে অকধবকের দ্বেকচ লটপ দ্বদ্কয় আটোকো এেটা আধুদ্বেে 
প্রকমাদ্তরীর এেোজব েরা িকটা। 
  
 লটদ্ববকে দ্বিকর একে আখমত ইয়াদ্বজদ্ বেে আবার, লদ্খাকদ্দ্বখ অেযােযরাও। প্রতয ায় ও 
উকত্তজোয় মকে মকে েবাই অদ্বস্থর হকেও, লেউ েে ো বা েথা বেে ো। েবাই 
তাদ্বেকয় আকি ইয়াদ্বজকদ্র দ্বদ্কে, আিাহর দ্ববক   অেুগ্রহপ্রাি তাকদ্র লেতা েী বকে 
ল াোর আ ায় উনু্মখ। ইয়াদ্বজকদ্র প্রদ্বত তাকদ্র শ্রদ্ধা আর ভদ্বক্তকত লোকো খাদ্ লেই। 
শুধু েুকেমাে আদ্বজজ তার মকোভাব লগাপে রাখে। তার বািব বুদ্বদ্ধ এতই প্রখর লয 
পদ্ববি আধযাদ্বত্মে  দ্বক্ত, আিাহর দ্ববক   রহমত ইতযাদ্বদ্ লে এেদ্মই দ্ববশ্বাে েকর ো। 
  
 আজ লথকে িয় দ্বদ্ে পর আন্তজবাদ্বতে অথবচেদ্বতে  ী ব েকম্মেে অেুদ্বিত হকত যাকে 
পান্টা লিে এেকট  হকর, আবার গমগম েকর উঠে ইয়াদ্বজকদ্র েেস্বর। ঋেগ্রি 
লদ্ গুকো এেকজাট হকয় দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকয়কি, দ্বমের বাকদ্, েব ধরকের বকেয়া ঋে 
পদ্বরক াধ েরকত অস্বীোর েরকব তারা। লেই োকথ এেটা দ্বেক ধাো জাদ্বর েকর 
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বহুজাদ্বতে লোোদ্বেগুকোকে লদ্  লথকে েভযাং  দ্বেকয় লযকত বাধা লদ্কব। লঘা ো দু্কটা 
জাদ্বর হকে, যুক্তরাে ও ইউকরাকপর েকয়েক া বযাংে রাতারাদ্বত োেবাদ্বত জ্বােকব। 
  
পদ্বশ্চমা বযাংেগুকোর প্রদ্বতদ্বেদ্বধ আর উন্নত রােগুকোর অথবেীদ্বত দ্ববক  েরা রাত দ্বদ্ে 
চদ্বব্ব  ঘণ্টা তবঠে েরকি আেন্ন েববো  লঠোকোর জেয। তাকদ্রকে োহাযয েরকি 
পুাঁদ্বজবাদ্ীকদ্র পা-চাটা েকয়েটা েুেুর, তাকদ্র মকধয আমাকদ্র লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে 
এেজে। হাোে ঋেগ্রি তৃতীয় দ্ববশ্ব ও মুেদ্বেম লদ্ গুকোকে লবাোকত লচিা েরকি, 
আকর ভাই, পাওো টাো ল াধ ো দ্বদ্কে আিাহ োরাজ হকবে-টাো ল াধ দ্াও, তারপর 
আবার চ়িা েুকদ্ ঋে োও। োদ্াভ হাোে এেজে অন্তঘবাতে, তার  ়িযন্ত্র আমরা 
েিে হকত দ্বদ্কত পাদ্বর ো। দ্বমের পুাঁদ্বজবাদ্ী দু্দ্বেয়ার দ্াোদ্বে েরকব, এ অেহয। 
  
আদ্বম বদ্বে েী, অতযাচারীকে খুে েকর োকমো দ্বমদ্বটকয় লিো লহাে, আকক্রাক  লোঁকপ 
লগে খাকেদ্ লিৌদ্বজর গো। তার বয়ে েম, লেৌ ে োকের ভাদ্বর অভাব। েদ্বব  
দ্ববেবীকদ্র িারা অেমকয় এেটা অভুযোে ঘটাকত দ্বগকয় এরই মকধয েত্তরজকের প্রােহাদ্বে 
ঘদ্বটকয়কি লে। তার েদ্া চঞ্চে দৃ্দ্বি লটদ্ববকের চারদ্বদ্কে লথকে ঘুকর এে। হাোকের লেে 
উরুগুকয়র পকথ আোক  ওঠার োকথ োকথ এেটা গ্রাউে-টু-এয়ার দ্বমোইে িুাঁক়ি দ্বদ্ই, 
লখে খতম! 
  
 তাকত শুধু প্রদ্বতরোমন্ত্রীকে েমতা দ্খকের েুকযাগ েকর লদ্য়া হকব, োরে দ্াদ্বয়ত্ব 
গ্রহকের জেয লয প্রস্তুদ্বত দ্রোর তা এখেও ল   েদ্বরদ্বে আমরা, দ্ববকরাদ্বধতা েরে মুো 
লমাহাইদ্বদ্ে। লে এেজে জেদ্বপ্রয় লেখেও বকট, বয়ে পঞ্চান্ন, লটদ্ববকে যারা উপদ্বস্থত 
তাকদ্র মকধয এেমাি তাকেই শ্রদ্ধা েকর েুকেমাে আদ্বজজ। 
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েকেবে োদ্বগব বদ্ব করর দ্বদ্কে তাোে আখমত ইয়াদ্বজদ্। েথাটা দ্বে দ্বঠে, োদ্বগব? 
  
মাথা োাঁোে েকেবে। মুো দ্বঠে বকেকি। প্রদ্বতরোমন্ত্রী হাদ্বমদ্, জেগকের মযাকেট গ্রহকের 
 তব দ্বদ্কয় আেকে আপোকে লদ্দ্বর েদ্বরকয় দ্বদ্কে। লে লয উচ্চাদ্বভো ী তাকত লোকো 
েকন্দহ লেই। তার স্বে, লেোবাদ্বহেীর েমথবে দ্বেকয় লপ্রদ্বেকিন্ট হওয়া। 
  
মুো লমাহাইদ্বদ্ে বেে, আমার োকি তথযও আকি। আবু হাদ্বমকদ্র ঘদ্বেি এেজে 
অদ্বিোর লগাপকে আমাকদ্র আকন্দােকে  দ্বরে হকয়কিে। দ্বতদ্বে আমাকে জাদ্বেকয়কিে, 
জেোধারকের েমথবে পাবার জেয চমৎোর এেটা বুদ্বদ্ধ লবর েকরকি আবু হাদ্বমদ্। লহ’ো 
োদ্বমকের জেদ্বপ্রয়তাকে োকজ োগাকব লে। 
  
েীভাকব? 
  
লহ’ো োদ্বমকের পাদ্বেপ্রাথবী হকয়, তাকে দ্ববকয় েকর! 
  
লঠাাঁট দ্বটকপ হােে আখমত ইয়াদ্বজদ্। প্রদ্বতরোমন্ত্রী বাদ্বের দু্গব গ়িকত চাইকি। দ্ববকয়র 
আেকর লহ’ো োদ্বমেকে পাকব ো লে। 
  
েথাটা দ্বে দ্বেশ্চয় েকর বো যায়? দ্বজকেে েরে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
হযাাঁ, যায়, আধকবাজা লচাকখ, মৃদু্েকে বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্, তার লচহারায় তৃদ্বির 
এেটা ভাব িুকট উঠে। আিাহ ইকে েকরকিে, োে েূযব ওঠার আকগই লহ’ো 
োদ্বমেকে দ্বতদ্বে দু্দ্বেয়ার বুে লথকে তুকে লেকবে। 
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লহ শ্রকদ্ধয় লেতা, লহ মহা বুজগব পীর, দ্য়া েকর েব েথা আমাকদ্রকে খুকে বেুে! 
বযােুে েকে অেুকরাধ জাোে ইয়াদ্বজকদ্র িায়া অথবাৎ লমৌোো আে-হাদ্বেম। 
  
ধীকর ধীকর বযাখযা েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্ববশ্বি লমদ্বেকো েূি লথকে জােকত লপকরকি 
লে, টুযদ্বরস্টকদ্র অপ্রতযাদ্ব ত দ্বভ়ি হওয়ায় পাল্টা লিে এেকট-লত অদ্বভজাত লোকো 
লহাকটে খাদ্বে লেই। জায়গার অভাকব  ী ব েকম্মেে আকয়াজে েরার েুকযাগ লথকে 
বদ্বঞ্চত হকত রাদ্বজ েয় উরুগুকয় েরোর, তাই বন্দকর লোের েরা এেটা জাহাজ ভা়িা 
েকরকি তারা। দ্বরদ্বট  প্রকমাদ্তরী লেদ্বি ফ্লযামবকরায় অবস্থাে েরকব লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ 
হাোে ও তার েহোরীরা। তার োকথ লমদ্বেকোর লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো ও স্টািরাও 
থােকব জাহাকজ। পদ্বরদ্বস্থদ্বত বযাখযা েরার পর আখমত ইয়াদ্বজদ্ লচাখ বুকজ ধযােমগ্ন হবার 
ভাে েরে, তারপর লথকম লথকম বেে, পরম েরুোময় আিাহ স্বয়ং আমার োকি 
একেকিে। দ্বতদ্বে একে আমাকে আকদ্  েকরকিে, আদ্বম লযে জাহাজটা েিা েদ্বর। 
  
েেে প্র ংো আিাহর! হুঙ্কার িা়িে খাকেদ্ লিৌদ্বজ। 
  
বাদ্বে েবাই লচহারায় অদ্ববশ্বাে দ্বেকয় পরস্প্করর মুখ চাওয়াচাওদ্বয় েরে। তারপর তারা, 
েবাই প্রায় এেকযাকগ, লচাকখ প্রতযা া দ্বেকয় ইয়াদ্বজকদ্র দ্বদ্কে তাোে, তকব লেউ লোকো 
প্রশ্ন উচ্চারে েরে ো। 
  
লতামাকদ্র হাবভাব লদ্কখ বুেকত পারদ্বি, দ্ব  য এবং বনু্ধরা, আমার দ্বদ্বযদৃ্দ্বি েেকেব 
লতামাকদ্র েকন্দহ আকি। 
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েকন্দহ লেই বা লোকো োকে দ্বিে ো, বেে লমাহাম্মদ্ আে-হাদ্বেম। োরে আমরা জাদ্বে 
আপদ্বে েদ্া েতয েথা বকেে। তকব আমরা ভাবদ্বি, আিাহর দ্বেকদ্ব  আপদ্বে বুেকত ভুে 
েকরেদ্বে লতা? 
  
 ো, আকদ্ টা স্প্ি দ্বিে, শুেকত আমার ভুে হয়দ্বে। লপ্রদ্বেকিন্ট হাোেেহ জাহাজটাকে 
অব যই দ্খে েরকত হকব। 
  
েী উকে য? প্রশ্ন েরে লমৌোো আে-হাদ্বেম। 
  
দৃ্ যপট লথকে হাোেকে েদ্বরকয় রাখার জেয, যাকত লে োয়করায় দ্বিরকত ো পাকর, আর 
লেই েুকযাকগ আিাহর দ্বপ্রয় ইেোদ্বমে লিােব েমতা দ্খে েরকব। 
  
েকেবে োদ্বগব বদ্ব র বেে, দ্বেন্তু দ্বেদ্বশ্চতভাকব আদ্বম জাদ্বে লয দ্বেকজ িা়িা আর লেউ 
েমতা দ্খে েরার লচিা েরকে আবু হাদ্বমদ্ তার লেোবাদ্বহেী দ্বেকয় বাধা লদ্কব। 
  
মােুক র ঢে আর লরাতকে লঠোকব েীভাকব আবু হাদ্বমদ্? দ্বজকেে েরে আখমত 
ইয়াদ্বজদ্র। োগদ্বরে অেকন্তা  চূ়িান্ত পযবাকয় লপৌঁকি লগকি। ঋে ল াধ েরকত হকে, এই 
অজুহাকত েব রেম োবদ্বেদ্বি লদ্য়া বন্ধ েকর দ্বদ্কয়কি েরোর, িকে োধারে মােু  
েুদ্কখার ঋে-দ্াতাকদ্র ওপর ভয়ােে লখকপ আকি। ঋেদ্াতা েংস্থাগুকোর দ্বেন্দা ো েকর 
দ্বেকজকদ্র গোয় িাাঁে পকরকি হাোে আর আবু হাদ্বমদ্। েবাই জাকে, দ্বমেরকে এখে শুধু 
দ্বেকভবজাে ইেোমী আইে রো েরকত পাকর। 
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োি দ্বদ্কয় লচয়ার িা়িে খাকেদ্ লিৌদ্বজ মুকঠা েরা হাত তুেে মাথার ওপর, বজ্রেকে 
বেে, আমাকে শুধু হুেুম েরুে, লহ ইেোকমর লখদ্মতগার! আপোর এে েথায় দ্বব  
োখ মােু কে আদ্বম রািায় দ্বমদ্বিে েরাব। আপদ্বে শুধু তাকদ্রকে লেতৃত্ব লদ্য়ার 
প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্ে, লহ আিাহর লপয়ারা লদ্াি! 
  
 োরা মুকখ পদ্ববি হাদ্বে দ্বেকয় চুপ েকর থােে আখমত ইয়াদ্বজদ্। ধমবীয় ভাবাকবকগ এেটু 
এেটু োাঁপকি লে। তারপর লে বেে, জেতা, লেতৃত্ব লদ্কব। আদ্বম লতা গদ্বরকবর বনু্ধ। 
জেতা লেতৃত্ব লদ্কব, আদ্বম তাকদ্র অেুেরে েরব। 
  
 আিাহ আমার গুোহ মাি েরুে! প্রায় লোঁকদ্ লিেে লমৌোো আে-হাদ্বেম। তাাঁর লেে 
বান্দা জোব আখমত ইয়াদ্বজদ্কে আদ্বম ভুে বুকেদ্বিোম! 
  
তুদ্বম লমৌোো এেটা োপুরু ! খাকেদ্ লিৌদ্বজ লচাঁদ্বচকয় বেে। 
  
 লমাহাম্মদ্ আে-হাদ্বেম লতামার লচকয় োেী,  ান্তভাকব বেে খাকেদ্ লিৌদ্বজ। দ্বতদ্বে 
জাকেে, দ্বঢে এেবার লিাাঁ়িা হকয় লগকে আর দ্বেিু েরার থাকে ো। আিাহর দ্বেকদ্ব  
যখে একেকি, লেটা দ্বেখুাঁতভাকব পােে েরকত হকে োো দ্বদ্ে খদ্বতকয় দ্বচন্তা েরার 
দ্রোর আকি। 
  
েকেবে োদ্বগব বদ্ব র েথা বেে, েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র মকতা পাইোদ্বর হতযাোণ্ড ঘটাকে 
আমাকদ্র আকন্দােকের জেয তা মঙ্গে লিকে আেকব ো। 
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 েকেবে, তুদ্বম আিাহর দ্বেকদ্ব  অমােয েরকত চাও? েরােদ্বর প্রশ্ন েরে আখমত 
ইয়াদ্বজদ্, লচহারা লদ্কখ মকে হকো ভাদ্বর দ্ববদ্বস্মত হকয়কি লে। 
  
েবাই এেকযাকগ েথা বেকত শুরু েরে, প্রকতযকেই দ্বেকজর েথা িা়িা আর দ্বেিু শুেকত 
আগ্রহী েয়। এো শুধু েুকেমাে আদ্বজজ দ্বেদ্বেবি থােে। েব েয়টা গাধা, ভাবে লে, েব 
েয়টা। মুখ দ্বিদ্বরকয় মযাকপর গাকয় োাঁটা প্রকমাদ্তরীর দ্বদ্কে তাোে লে। মাথার লভতর 
োজ চেকি। 
  
আমরা শুধু দ্বমেরীয় েই, বকে চকেকি েকেবে োদ্বগব বদ্ব র, লেই োকথ আমরা আরবও। 
আমরা যদ্বদ্ আমাকদ্র অদ্বিোরকদ্র পাইোদ্বরভাকব খুে েদ্বর, অেযােয আরব লদ্ গুকো 
আমাকদ্র দ্ববরুকদ্ধ চকে যাকব। আিাহর দ্বেকদ্ব  ইতযাদ্বদ্ বকে তাকদ্রকে লবাোকো যাকব 
ো, বযাপারটাকে তারা রাজচেদ্বতে েন্ত্রাে ও  ়িযন্ত্র দ্বহকেকব লদ্খকব। 
  
মুো লমাহাইদ্বদ্ে ইদ্বঙ্গত লমৌোো আে-হাদ্বেমকে লদ্খে। লমৌোোর েথায় যুদ্বক্ত আকি। 
দ্ববকদ্দ্ব  এেজে লপ্রদ্বেকিকন্টর োমকে হাোেকে খুে েরার লচকয় তাকে বরং লদ্ক র 
মাদ্বটকত খুে েরা লহাে। 
  
খুেটা েরকত দ্বগকয় যদ্বদ্ দ্ববকদ্দ্ব  লপ্রদ্বেকিন্ট বা তার েহোরীরা মারা পক়ি, োরা দু্দ্বেয়ায় 
আমাকদ্র দ্ববরুকদ্ধ েথা উঠকব, দ্বচদ্বন্তত েুকর বেে লমৌোো আে-হাদ্বেম। 
  
খাকেদ্ লিৌদ্বজ দ্বচৎোর েকর বেে, আপোরা েবাই আৰু হাদ্বমকদ্র দ্াোে! আদ্বম 
আবারও বেদ্বি, জাহাজটা আক্রমে েরা লহাে, দু্দ্বেয়া লদ্খুে আমরা েতটা  দ্বক্ত। 
রাদ্বখ। যদ্বদ্ও মারমুকখা তরুকের েথায় োে দ্বদ্ে ো লেউ। 
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আপদ্বে বুেকত পারকিে ো, জোব ইয়াদ্বজদ্? আকবদ্কের েুকর বেে েকেবে ইয়াদ্ােী। 
পান্টা লিে এেকট-র দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লপদ্বেকিট েরা প্রায় অেম্ভব। চারদ্বদ্কে দ্বগজদ্বগজ েরকব 
উরুগুকয়র লপিে লবাট। প্রকতযেদ্বট জাহাকজ, লযগুকোয় লেতারা থােকবে, ে স্ত্র গািব 
থােকব। আপদ্বে দ্বে েুইোইি লস্কায়াি পাঠাবার েথা ভাবকিে? 
  
 আদ্বম দ্বে ভাবদ্বি ো েব যদ্বদ্ লতামাকদ্রকে জাোকত পারতাম! দ্ীঘবশ্বাে লিকে বেে 
আখমত ইয়াদ্বজদ্। আিাহর লগাপে ইকে জাোর এই হকো দ্ববপদ্, মে খুকে েব েথা 
বো যায় ো। শুধু এইটুেু লতামাকদ্রকে জাোই, এেটা দ্ববক   উৎে লথকে োহাকযযর 
প্রিাব লদ্য়া হকয়কি আমাকে। েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে দ্বিরে লে। তুদ্বম, েুকেমাে 
আদ্বজজ, আোরোভার অপাকর ে েেকেব এেজে এেপাটব। োরও লচাকখ ধরা ো 
পক়ি আমাকদ্র লেরা লযাদ্ধাকদ্র এেটা দ্েকে যদ্বদ্ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরায় তুকে লদ্য়া েম্ভব 
হয়, তারা দ্বে জাহাজটা দ্খে েরকত পারকব, দ্খে েরার পর দ্বেকজকদ্র দ্বেয়ন্ত্রকে 
রাখকত পারকব, যতেে ো আমরা দ্বমেরকে ইেোদ্বমে দ্বরপাবদ্বেে বকে লঘা ো েদ্বর? 
  
 হযাাঁ, জবাব দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ, এখেও তাদ্বেকয় আকি মযাকপ োাঁটা লেদ্বি 
ফ্লযামকবায়রীর দ্বদ্কে। তার গো  ান্ত, তকব দ্ববশ্বাকে দৃ্ঢ়। দ্রোর হকব দ্ জে অদ্বভে 
লযাদ্ধা আর পাাঁচজে অদ্বভে োদ্ববে। যদ্বদ্ দ্ববস্মকয়র ধাক্কা দ্বদ্কত পারা যায়, লোকো 
রক্তপাত ঘটকব ো। 
  
আখমত ইয়াদ্বজকদ্র লচাখ দু্কটা চেচে েকর উঠে। জােতাম! জােতাম, লতামার ওপর 
ভরো েরা যায়। 
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অেম্ভব! প্রদ্বতবাদ্ জাোে েকেবে োদ্বগব। েকন্দহ ো জাদ্বগকয় উরুগুকয়কত এতগুকো 
লোেকে তুদ্বম পাচারই েরকত পারকব ো। আর যদ্বদ্ জাদু্ লদ্দ্বখকয় জাহাজটা তুদ্বম দ্খে 
েরকতও পাকরা, চদ্বব্ব  ঘণ্টার মকধয পদ্বশ্চমা দু্দ্বেয়ার অযােল্ট দ্েগুকো খুাঁকজ লবর েকর 
লিেকব ওটাকে। দ্বজদ্বম্মকদ্র খুে েরার হুমদ্বে দ্বদ্কেও তারা থামকব ো। 
  
এে তাহকে বাদ্বজ হকয় যাে, প্রিাব দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। আদ্বম দু্েিাহর জেয গাকয়র 
েকর লদ্ব লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে। 
  
 মাথা ো়িে েকেবে োদ্বগব। তুদ্বম স্বকের জগকত বাে েরকি। 
  
েী েকর েম্ভব, বেকব আমাকদ্র? দ্বজকেে েরে খাকেদ্ লিৌদ্বজ। উরুগুকয় েরোর লয 
ে়িা দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বটর বযবস্থা েরকব তাকত লোকো েকন্দহ লেই। প্রহরার দ্াদ্বয়ত্ব লেকব 
উরুগুকয় লেোবাদ্বহেীর েমাকো ইউদ্বেট। তারা অদ্বভে, তাই ো? েীভাকব তুদ্বম তাকদ্র 
োকথ েক়ি দ্বজতকত চাও? 
  
লে বেে আদ্বম ে়িকত চাই, েক়ি দ্বজতকত চাই? মুচদ্বে লহকে পাল্টা প্রশ্ন েরে েুকেমাে 
আদ্বজজ। 
  
এদ্বে পাগোদ্বম বেে আখমত, দ্ববরত লবাধ েরকি। 
  
পাগোদ্বম েয়, আশ্বি েরে েুকেমাে আদ্বজজ। লেৌ ে জাো থােকে পাদ্বের মকতা 
েহজ। 
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লেৌ ে? 
  
অব যই, আবার লঠাাঁট দ্বটকপ হােে েুকেমাে আদ্বজজ। বুেকতই পারকিে, আমার েযাে 
হকো-লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে, তার কু্র ও পযাকেোরেহ, গাকয়ব েকর লদ্য়া। 
99 
আেঅদ্বিদ্ব য়াে দ্বভদ্বজট 
২৫. 
  
আমার এটা আেঅদ্বিদ্ব য়াে দ্বভদ্বজট, লহ’ো োদ্বমেকে বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, দ্বেকেটর 
দ্বপকটর দ্বস্ক েকজর দ্বেদ্বটংরুকম ঢুেকেে ওাঁরা। েবাই জাকে এই মুহূকতব েী ওকয়কস্ট মাি 
ধরদ্বি আদ্বম। 
  
বুেকত পারদ্বি, লহ’ো োদ্বমে বেকেে। েুে আর দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট গািবকদ্র োকথ েত আর 
েথা বো যায়, আপদ্বে আোয় আদ্বম খুদ্ব  হকয়দ্বি। আইেেযাকে ততদ্বর খকয়দ্বর রকের 
লোকয়টার জযাকেট আর মযাচ েরা পযান্ট পকর জুদ্বেয়াে দ্ব োরকে অভযথবো জাদ্বেকয়কিে 
দ্বতদ্বে, জুদ্বেয়াে দ্ব োর লযমে স্মরে েরকত পাকরে তার লচকয় অকেে েম োগে বয়ে। 
  
পরকে দ্ববজকেে েুযট, তার োকথ পাকয় িুাঁচাে উগার জুকতা আর হাকত অযাটাদ্বচ লেে 
থাোয়, দ্বস্ক দ্বরেটব-এ লেমে লয লবমাোে োগকি ভদ্রকোেকে। আপোর দ্বেরাপদ্ েময়টা 
আরও েহেীয় েরার জেয আমার যদ্বদ্ দ্বেিু েরার থাকে, দ্বমে োদ্বমে… 
  
ো, ধেযবাদ্। লোকো োকজ হাত দ্বদ্কত পারদ্বি ো, এটাই অদ্বস্থর েকর তুকেকি আমাকে। 
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আর লতা মাি েয়টা দ্বদ্ে। 
  
আপোকে দ্বেন্তু লমাকটও আ া েদ্বরদ্বে, দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িকেে লহ’ো োদ্বমে, েরােদ্বর 
তাোকেে দ্ব োকরর দ্বদ্কে। 
  
দ্বমেকরর স্বাথব আকি এমে এেটা বযাপাকর েথা বেকত চাই আপোর োকথ। আমাকদ্র 
লপ্রদ্বেকিন্ট ভাবকিে, েব েথা আপোকে জাোকো দ্রোর। 
  
ইদ্বঙ্গকত এেটা লোিা লদ্দ্বখকয় বেকেে লহ’ো োদ্বমে। লচাকখ প্রশ্ন, দ্বেদ্বেবি লচহারা। 
  
আপোর েহকযাদ্বগতা লপকে দ্বতদ্বে ভাদ্বর েৃতে লবাধ েরকবে। 
  
লোে বযাপাকর? 
  
লোিায় বকে হাাঁটুর ওপর লরকখ অযাটাদ্বচ লেেটা খুেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, লভতর লথকে 
এেটা লিাল্ডার লবর েকর বাদ্ব়িকয় দ্বদ্কেে লহ’ো োদ্বমকের দ্বদ্কে। লবয়ারা চা দ্বদ্কয় লগে। 
  
লিাল্ডাকরর ল   পাতাদ্বট প়িা ল   েকর মুখ তুেকেে লহ’ো োদ্বমে। তার লচাকখ 
অন্তকভবদ্ী দৃ্দ্বি। এটা দ্বে এখে পাবদ্বেে দ্বেউজ? 
  
 মাথা োাঁোকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। আজ দ্ববকেকে লঘা ো েরা হকব লয, জাহাজটা পাওয়া 
লগকি। তকব আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েথাটা লগাপে রাখা হকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

268 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জাোো দ্বদ্কয় বাইকর, দূ্কর তাোকেে লহ’ো োদ্বমে। ল াকোক া বির আকগ আমাকদ্র 
োইকরদ্বর হারাকো আর আজ আপোকদ্র ওয়াদ্ব ংটে আেবাইভ ও েযা োে আটব গযাোদ্বর 
পুদ্ব়িকয় লদ্য়া দু্কটা প্রায় েমথবে, তাই ো? 
  
মাথা োাঁোকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। েমাথবে। 
  
 প্রাচীে বইগুকো উদ্ধার পাবার লোকো আ া আকি? 
  
এখেও আমরা জাদ্বে ো। লমাম টযাবকেগুকো অস্প্ি দ্বেিু েূি দ্বদ্কত পারকি। মাি। 
আইেেযাে আর দ্দ্বেে আদ্বফ্রোর মােখাকে লযকোকো জায়গায় োইকরদ্বরটা থােকত 
পাকর। 
  
 তকব আপোরা খুাঁকজ লদ্খকত চাইকিে, বেকেে লহ’ো োদ্বমে, আগ্রকহর োকথ দ্বেকধ হকয় 
বেকেে দ্বতদ্বে। 
  
হযাাঁ, এেটা দ্ে গঠে েরা হকয়কি, োজও শুরু েকরকি তারা। 
  
আর লে জাকে? 
  
 লপ্রদ্বেকিন্ট, আদ্বম, দ্বটকমর লোেজে, েরোদ্বর দু্চারজে েমবেতবা, আমাকদ্র এে েী 
দু্’জে দ্ববশ্বি বনু্ধ। 
  
আমাকদ্র লপ্রদ্বেকিন্টকে ো জাদ্বেকয় আমাকে জাোকোর েথা ভাবকেে লেে? 
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লোিা লিক়ি োকপবকটর ওপর দ্বদ্কয় লহাঁকট লগকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, তারপর লহ’ো 
োদ্বমকের দ্বদ্কে দ্বিরকেে। লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে অদূ্র ভদ্বব যকত েমতায় ো-ও থােকত 
পাকরে। তাকে জাোকোর লচিা েরা হকে তথযটা ভুে লোকের হাকত লপৌঁকি লযকত পাকর। 
  
আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
েদ্বতয েথা বেকত দ্বে, হযাাঁ। 
  
দ্বেম্ভ পর হকেও আখমত ইয়াদ্বজদ্কে তথযটা আপোরা জাোকবে। োইকরদ্বরর লখাাঁজ 
পাওয়া লগকে লেটা দ্বমেরকে দ্বিদ্বরকয় লদ্য়ার দ্াদ্বব জাোকব লে। প্রদ্বতদ্বট দ্বমেরবােীর দ্াদ্বব 
হকব লেটা। আদ্বমও তাই চাইব। 
  
বযাপারটা আমরা বুদ্বে, বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লে বযাপাকর েথা বোর জেযই 
আপোর োকি আমার আো। আমাকদ্র লপ্রদ্বেকিন্ট চাে, আপোর ভা কে আদ্ববষ্কাকরর 
েথাটা আপদ্বে লঘা ো েরুে। 
  
েকঠার হকো লহ’ো োদ্বমকের দৃ্দ্বি। তাকত েী োভ? 
  
 আমরা চাইদ্বি আদ্ববষ্কারটা লযে আপাোকদ্র বতবমাে লপ্রদ্বেকিকন্টর পকে জেমত ততদ্বরকত 
োহাযয েকর। দ্বমেরকে েকয়েক া দ্ববদ্বেয়ে িোকরর খদ্বেজ েেকদ্র েে া উপহার 
দ্বদ্কত পাকর আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। 
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রাকগ োেকচ হকো লহ’ো োদ্বমকের লচহারা। লখাাঁজ লপকত লযখাকে েকয়ে বির োগকত 
পাকর, লেখাকে দ্বে েকর আপোরা আ া েকরে লদ্ বােীকে আদ্বম বেব, দ্াাঁ়িাও, 
লতামাকদ্র েুদ্বদ্ে একে লগকি, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর বকদ্ৌেকত আমরা ধেী হকয় 
লগি? দ্বম. দ্ব োর, মধযপ্রাচয দ্বেকয় অকেে বাকজ লখো লখকেকিে আপোরা, এটাও লে 
রেম এেটা লোংরা লখো। দ্বমেরবােীকে দ্বমকথয োন্ত্বো লদ্য়ার জেয আমাকে আপোরা 
খুাঁদ্বট দ্বহকেকব বযবহার েরকত পারকবে, এতটা আ া েকর বকে আকিে? 
  
 ধীকর ধীকর দ্বিকর একে লোিায় আবার বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। লোকো প্রদ্বতবাদ্ 
েরকেে ো। 
  
 আপদ্বে ভুে েকরকিে, দ্বম, দ্ব োর। আদ্বম আমার েরোকরর পতে লদ্খব, লমািািা 
ইয়াদ্বজকদ্র পাঠাকো খুদ্বেকদ্র হাকত মারা যাবার েুাঁদ্বে লেব, দ্বেন্তু লদ্ বােীকে দ্বমকথয তথয 
েরবরাহ েরকত পারব ো। 
  
মহৎ ভাবাকবগ,  ান্তেকে বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। আপোর েীদ্বতর প্রদ্বত আমার শ্রদ্ধা 
প্রো  েরদ্বি। তকব, এখেও আমার দ্ববশ্বাে, েযােটা েব দ্বদ্ে লথকে ভাকো। 
  
লদ্ক র োকি আদ্বম দ্বমকথযবাদ্বদ্েী হকয় যাব, বুেকত পারকিে ো? ল   পযবন্ত যদ্বদ্ 
োইকরদ্বরটার েন্ধাে পাওয়া ো যায়? পাওয়া ো লগকে আপোরাও দু্েবাকমর ভাগীদ্ার 
হকবে। এমদ্বেকতও আপোকদ্র মধযপ্রাচয েীদ্বত। 
  
এেটা হাত তুকে বাধা দ্বদ্কেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। হযাাঁ, দ্বেিু ভুে আমরা েকরদ্বি। দ্বেন্তু, 
দ্বমে োদ্বমে, এখাকে আদ্বম আপোর োকথ মধযপ্রাচয েীদ্বত দ্বেকয় েথা বেকত আদ্বেদ্বে। 
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দু্ুঃদ্বখত। আপোকে আদ্বম লোকো োহাযয েরকত পারোম ো। 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় জুদ্বেয়াে দ্ব োর বেকেে, লব । লপ্রদ্বেকিন্টকে আপোর প্রদ্বতদ্বক্রয়া েেকেব 
জাোব আদ্বম। দ্বতদ্বে লয ভী ে হতা  হকবে তাকত লোকো েকন্দহ লেই। অযাটাদ্বচ লেে 
হাকত দ্বেকয় লোিা িা়িকেে দ্বতদ্বে, দ্রজার দ্বদ্কে পা বা়িাকেে। 
  
দ্াাঁ়িাে! তীক্ষ্ণ আকদ্ক র েুকর বেকেে জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব। 
  
দ্াাঁ়িাকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, ধীকর ধীকর ঘুরকেে। দ্বেজ? 
  
লোিা লিক়ি দ্াাঁ়িাকেে লহ’ো োদ্বমে, দ্বেন্তু এদ্বগকয় একেে ো। প্রমাে েরুে, োইকরদ্বরর 
েন্ধাে পাবার মকতা পদ্বজদ্বটভ েূি আপোকদ্র হাকত আকি, লহায়াইট হাউকের অেুকরাধ 
রো েরব আদ্বম। েূিগুকো দ্বেকভবজাে দ্বে ো লেটা আদ্বম দ্বেকজ বুেব। 
  
ভা কে উকিখ েরকবে? 
  
 হযাাঁ। 
  
 দ্বেন্তু ভা কের আর মাি চারদ্বদ্ে বাদ্বে। এত অল্প েমকয়… 
  
ওটাই আমার  তব। 
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গম্ভীরভাকব মাথা োাঁোকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। দ্বঠে আকি। ঘুকর দ্াাঁদ্ব়িকয় হে হে। েকর 
একগাকেে দ্বতদ্বে। 
  
. 
  
দ্ব োকরর গাদ্ব়িটা প্রাইকভট লরাি লথকে হাইওকয় োইকে লবদ্বরকয় এে। গাদ্ব়ি বা 
আকরাহীকে দ্বচেকত ো পারকেও, এই প্রাইকভট লরাি ধকর খাদ্বেে দূ্র লগকেই লয 
দ্বেকেটর দ্বপকটর েজ লদ্খা যাকব তা ভাকো েকরই জাকে লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। মাদ্বেবদ্বিটা 
চকে লগে দ্বস্ক  হর লরকেেদ্বরজ-এর দ্বদ্কে। 
  
মাদ্বেবদ্বিজটা লয েরোদ্বর গাদ্ব়ি, বুেকত পারে লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। প্রাইকভট লরাকির 
ওপর ে স্ত্র লোেজে হাাঁটাচো েরকি, মাকেমকধয েথা বেকি, লরদ্বিও িােদ্বমটাকর, 
রািার মুকখই দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি এেটা িজ ভযাে। এেব লদ্কখ লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের 
বুেকত বাদ্বে থােে ো, ওয়াদ্ব ংটে লথকে ইয়াদ্বজকদ্র একজন্টরা লয তথয েংগ্রহ েকরকি 
তা দ্বমকথয েয়। 
  
 এেটা মাদ্বেবদ্বিজ-লবে দ্বিকে দ্বেিাকের গাকয় লহোে দ্বদ্কয় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি লমাহাম্মদ্ 
ইেমাইে, গাদ্ব়ির লভতর বো লোেটাকে আ়িাে েকর লরকখকি লে, লচাকখ বাইকোেুোর 
দ্বেকয় লখাো জাোো দ্বদ্কয় প্রাইকভট লরািটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় লোেটা। গাদ্ব়ির িাকদ্ 
এেটা েযাে, তাকত েকয়ে লেট দ্বস্ক। লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের পরকে োদ্া দ্বস্ক েুযট, মুকখও 
লে এেটা দ্বস্ক মাস্ক পকরকি। দ্বস্ক র যাে অযািজাস্ট েরার িকে আকরে দ্বদ্কে মুখ লিরাে 
লে, দ্বজকেে েরে, লদ্খা হকো? 
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 আর এে দ্বমদ্বেট, বেে লোেটা। েজটা লদ্খকি লে, গাকির িাাঁে দ্বদ্কয় লোকো রেকম 
লদ্খা যাকে। লোেটার মুখ ভদ্বতব দ্াদ্ব়ি, মাথায় োে়িা চুে। 
  
তা়িাতাদ্ব়ি েকরা ঠাণ্ডায় োপ ধকর যাকে। েী রেম বুেি? 
  
েব দ্বমদ্বেকয় মাি পাাঁচজে গািব। দ্বতেজে বাদ্ব়ির লভতর, দু্’জে গাদ্ব়িকত। মাি এেজে 
লোে বাদ্ব়িটাকে দ্বঘকর চক্কর দ্বদ্কয় আেকি দ্বি  দ্বমদ্বেট পরপর। ঠাণ্ডা বকে লেউই 
লবদ্ব েে বাইকর থােকি ো। তু াকরর ওপর দ্বদ্কয় প্রদ্বতবার এেই পথ ধকর টহে দ্বদ্কে 
ওরা। দ্বটদ্বভ েযাকমরার লোকো দ্বচহ্ন লদ্খদ্বি ো। তকব, ভযাকের লভতর থােকত পাকর 
এেটা, বাদ্ব়ির লভতর েজর রাখকি। 
  
হামোটা েরা হকব দু্দ্বদ্ে লথকে, লমাহাম্মদ্ ইেমাইে েযাে দ্বদ্ে। এেদ্ে বাদ্ব়িটা দ্খে 
েরকব, দ্বিতীয় দ্েটা টহে গািব আর ভযােটাকে োমোকব-হামো হকব লপিে লথকে, 
লযদ্বদ্ে লথকে দ্ববপকদ্র েবকচকয় েম েম্ভাবো। 
  
আপদ্বে দ্বে আজ রাকতই হামো েরার দ্বচন্তা েরকিে? লচাখ লথকে বাইকোেুোর োদ্বমকয় 
দ্বজকেে েরে লোেটা। 
  
ো, োে। েোকে যখে আকমদ্বরোে শুকয়ারগুকো োিা খাকব। 
  
দ্বেন্তু দ্বদ্কের লবো…দ্ববপদ্ হকত পাকর। 
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আমরা োপুরু  েই লয অন্ধোকর গা ঢাো দ্বদ্কয় োজ োরব, লরকগ লগে লমাহাম্মদ্ 
ইেমাইে। 
  
দ্বেন্তু এয়ারকপাকটব লিরার েময়  হকরর মােখাে দ্বদ্কয় লযকত হকব, প্রদ্বতবাদ্ জাোে 
লোেটা। িাদ্বিে আর েকয়েক া দ্বস্কয়ার থােকব রািায়। এ ধরকের অকহতুে েুাঁদ্বে 
দ্বেকত রাদ্বজ হকবে ো েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 চরদ্বের মকতা আধপাে ঘুকর ঠাে েকর লোেটার গাকে চ়ি ে াে লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। 
এখাকে লেতৃত্ব দ্বদ্দ্বে আদ্বম! চাপা গোয় গকজব উঠে লে। আমার োমকে লির যদ্বদ্ তার 
োম মুকখ একেি লতা খুে েকর লিেব! তার মাতব্বদ্বর েরার দ্বদ্ে ল   হকয় লগকি! 
  
লোেটা ভয়ও লপে ো, েতও হকো ো। তার োকো লচাকখ ঘৃো িুকট উঠে। আপদ্বে 
আমাকদ্র েবাইকে খুে েরকবে!  ান্তভাকব বেে লে। 
  
দ্ববদ্বেমকয় যদ্বদ্ লহ’ো োদ্বমে খুে হয়, তাকতও আমার আপদ্বত্ত লেই! দ্বহে দ্বহে েকর বেে 
লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। 
  
. 
  
২৬. 
  
অোধারে! দ্বপট বকে। 
  
অদ্বভজাত, েদ্বতয অদ্বভজাত, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বকে দ্বেদ্বে। 
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মাথা োদ্ব়িকয় োয় লদ্য় দ্বজওদ্বদ্বকো, এেটা দ্বজদ্বেে! 
  
 দু্েবভ গাদ্ব়ির এেটা দ্বরকস্টাকর ে  কপ দ্াাঁদ্ব়িকয় ওরা। 
  
গাদ্ব়িটা দ্ বেীয় বকট। উদ্বে ক া দ্বি  োকে ততদ্বর, এে-লটাকয়েদ্বট োইে েিব টাউে েকর 
ল ািাকরর জেয গাদ্ব়ির োমকের অং টা লখাো। রক্তবেব  রীর, লিোর হােো হেুদ্, 
পযাকেোর েমপাটবকমকন্টর ওপর চাম়িার ততদ্বর িাদ্ও তাই। গাদ্ব়িটা েম্বা, েুন্দর 
অদ্বভজত লচহারা ফ্রন্ট হুইে ড্রাইভ। আগা লথকে লগা়িা পযবন্ত োক়ি পাাঁচ দ্বমটার েম্বা 
দ্বপকটর োিব। প্রায় অকধবেটাই হুি দ্বদ্কয় ঢাো, শুরু হকয়কি লরে-োর-টাইপ দ্বগ্রে দ্বদ্কয় 
আর ল   হকয়কি েরু উইেদ্ব ল্ড দ্বদ্কয়। 
  
টযাদ্বে লিক়ি দ্বদ্কয় েকিব লচকপ বেে ওরা দ্বতেজে। দ্বপট ড্রাইদ্বভং দ্বেকট, িাকদ্র দ্বেকচ 
পযাকেোর েমপাটবকমকন্ট দ্বেদ্বেকে দ্বেকয় দ্বজওদ্বদ্বকো। ইন্টারকস্টট লেকভেদ্বটকত লবদ্বরকয় এে 
অযাদ্বন্টে োর েিব। তু ার ঢাো রদ্বে পাহাক়ির দ্বদ্কে যাকে ওরা। হুি লিকে দ্বেকজকে 
ঢােে ো দ্বপট, মুকখ ঠাণ্ডা বাতাকের োাঁপটা ভাকো োগকি। আট দ্বেদ্বেোর ইদ্বেকের 
আওয়াজ শুেকি ও, শুেকি এগজকস্টর  ে। লমরামত েরার পর লোথাও লোকো ত্রুদ্বট 
লেই। মেটা খুদ্ব  হকয় উঠে ওর। জাকে ো অদূ্র ভদ্বব যকত দ্বে অকপো েরকি ওকদ্র 
জেয। জােকে, লোজা গাদ্ব়ি ঘুদ্বরকয় লিেভাকরর পথ ধরত। 
  
. 
  
লহাকটকে লপৌঁকি দ্বরকেপ ে লথকে দু্কটা লমকেজ লপে দ্বপট। পক়ি পকেকট লরকখ দ্বদ্ে। 
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 ি. লরাথবাগব তার বাদ্ব়িকত দ্বিোর খাবার আমন্ত্রে জাদ্বেকয়কিে। রািার ওপাকরই তার 
বাদ্ব়ি। 
  
েখে? লপকট হাত বুদ্বেকয় আগ্রকহর োকথ জােকত চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োক়ি োতটায়। 
  
হাত ঘদ্ব়িকত লচাখ বুোকো দ্বেদ্বে।  াওয়ার দ্বেকয় চুে দ্বঠে েরকত মাি চদ্বি  দ্বমদ্বেট 
েময় পাদ্বে, আদ্বম বরং োমরায় ঢুদ্বে। 
  
লপাটবাকরর দ্বপিু দ্বেকয় দ্বেদ্বে চকে যাবার োকথ োকথ দ্বজওদ্বদ্বকোকে োকথ আোর ইদ্বঙ্গত 
দ্বদ্কয় েেকটে োউকে চকে এে দ্বপট। বারকমইি অিবার দ্বেকয় েকর যাবার পর পকেট 
লথকে দ্বিতীয় লমকেজটা লবর েকর হাত ধদ্বরকয় দ্বদ্ে। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকো দ্বেচু গোয় প়িে, লতামাকদ্র োইকরদ্বর প্রকজট টপ প্রাকয়াদ্বরদ্বট লপকয় লগকি। 
আগামী চার দ্বদ্কের মকধয আকেেজাদ্বিয়ার দ্বঠোো খুাঁকজ লবর েরাটা অতযন্ত জরুদ্বর। 
োে, িযাদ্বি। মুখ তুকে দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে লে। প়িকত ভুে েদ্বরদ্বে লতা? মাি 
চারদ্বদ্কের মকধয? দ্বস্ক েরার েথা ভুকে যাও। 
  
 বযি হকয় েী োভ? বেে দ্বপট। ইকয়জাকরর ভাকগয দ্ব কে ো লিাঁ়িা পযবন্ত আমাকদ্র দ্বেিু 
েরার লেই। লচয়ার িা়িাে ও তার এেটা খবর লেয়া দ্রোর। 
  
লহাকটকের েদ্বব লথকে লিাে েরে দ্বপট। ইকয়জার, দ্বপট বেদ্বি। েতদূ্র একগাকব? 
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একগাদ্বে। 
  
দ্বেিু লপকে? 
  
েকয়েটা েদ্বেউটর োজ েরকি, বযাংেগুকোর দ্বজওেদ্বজোে িাো, েযাোোঙ্কা লথকে 
জাদ্বেবার পযবন্ত, তন্নতন্ন েকর যাচাই েরা হকে। আদ্বফ্রো উপেূকে এমে লোকো স্প্ট 
লেই, যা লতামার েে ার োকথ লমকে। দ্বতেকট অস্প্ি বা েীে েম্ভাবো দ্বিে, দ্বেন্তু পকর 
আদ্বম লেগুকোও বাদ্বতে েকর দ্বদ্কয়দ্বি। ল াকোক া বিকর েযােমাে িােিরকম ে অব যই 
ঘকটকি, েম্ভাবোগুকোর োকথ তার দ্বহোব ধরকে লোকো দ্বমেই আর পাওয়া যায় ো। 
  
লতামার পরবতবী পদ্কেপ? 
  
উত্তর দ্বদ্কে োচব েরব। েময় আরও লবদ্ব  োগকব। োরে দ্বরদ্বট  িীপগুকো িা়িাও 
বাদ্বল্টে েী আর োইকবদ্বরয়া স্কযাদ্বেকেদ্বভয়াে লদ্ গুকোর উপেূে লরখা ধকর োজ েরকত 
হকব আমাকে। 
  
চার দ্বদ্কের মকধয ল   েরকত পারকব? 
  
 তুদ্বম তাগাদ্া দ্বদ্কে ভা়িাকট েমবীকদ্র েংখযা বা়িাকত পাদ্বর। 
  
তাগাদ্া খুব লজারাে বকে ধকর োও। আকজবন্ট প্রাকয়াদ্বরদ্বট। 
  
 দ্বঠে আকি, োধযমকতা লচিা েরব। 
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লরকেেদ্বরজ, েকোরাকভায় রকয়দ্বি আমরা। যদ্বদ্ দ্বেিু পাও, লরকেেদ্বরজ লহাকটকে খবর 
লদ্কব। ইকয়জারকে রুম আর লিাে েম্বর দ্বদ্ে দ্বপট। ভাকো েথা, লতামাকে এত খুদ্ব  
োগকি লেে? 
  
েদ্ীটা লোথায় এখেও তা আদ্বম জাদ্বে ো, জবাব দ্বদ্ে দ্বহরাম ইকয়জার, দ্বেন্তু জাদ্বে 
লোথায় লেটা লেই। 
  
. 
  
লহাকটে লথকে লবদ্বরকয় রািা লপকরাে ওরা, োদ্া পাউিাকরর মকতা তু াকর ঢাো পক়ি 
লগে জামা-োপ়ি। অযাপাটবকমন্ট ভবকের ২২ দ্বব েম্বকর থাকেে ি. লবরিাম লরাথবাগব। 
দ্রজা খুকে দ্বদ্কয় এমে আন্তদ্বরেতার োকথ ওকদ্রকে দ্বতদ্বে অভযথবো জাোকেে লযে েত 
বিকরর পদ্বরচয়। দ্বেদ্বটংরুকম, আগুকের চারপাক  বোকেে ওকদ্রকে। দ্বেকজ রান্না েরকত 
দ্ব দ্বখদ্বে, লরকিারাাঁ লথকে দ্বদ্কয় যায়-আজ আটটার েময় লদ্কব। তার আকগ এেটু গরম 
হকয় ো, বািারা! দ্বতদ্বে দ্বেকজই েবার হাকত হুইদ্বস্কর গ্লাে ধদ্বরকয় দ্বদ্কেে। দ্বপট দ্বেকজকদ্র 
পদ্বরচয় দ্বদ্ে ো। েকন্দহ লেই, দ্বেকেটর দ্বপট আকগই ওকদ্র েবার বেবো পাদ্বঠকয় 
দ্বদ্কয়কিে। 
  
 বাবা বেদ্বিকেে আপদ্বে োদ্বে োরা জীবে ধকর আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর ওপর 
গকব ো েরকিে। 
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লিাটখাট মােু টা, লমাটা লোকয়টার আর িাউজার পকর আকিে, দ্াদ্ব়ি আর লগাাঁকি ঢাো 
পক়ি আি লিাট্ট মুখটা। েেিভাকব এেটু হােকেে দ্বতদ্বে। বদ্বি  বির। ধুকো ঢাো 
বুেক েি আর প্রাচীে পাণু্ডদ্বেদ্বপ লঘাঁকট শুধু লচাখ েি েকরদ্বি, লবাধ হয় দ্ববকয় েকর 
েংোরী হকেই ভাকো েরতাম। তকব োবকজটটা আমার োকি রদ্বেতার মকতা েখেও 
দ্বেিু চায় ো, শুধু লদ্য়। আদ্বম লয তার লপ্রকম পক়ি লগদ্বি তাকত লোকো েকন্দহ লেই। 
গো লিক়ি লহকে উঠকেে লপ্রৌঢ় ইদ্বতহােকবত্তা। তারপর দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বিকর বেকেে, 
এেজে আদ্বেবওেদ্বজস্ট দ্বহকেকব তুদ্বম আমার অেুভূদ্বত বুেকত পারকব। 
  
োইকরদ্বরটা েেকেব বেকবে আমাকদ্র, দ্বেজ? অেুকবাধ জাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
িায়ারকেকের আগুেটা উেকে দ্বদ্কয় একেে ি. লরাথবাগব। প্রাচীে দু্দ্বেয়ার এেটা দ্ববস্ময় 
দ্বিে আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। লগাটা েভযতার েমি দ্দ্বেেপি আর েমুো ওখাকে 
েংগ্রহ েকর রাখা হকয়দ্বিে। আধকবাজা লচাকখ বকে লগকেে দ্বতদ্বে, লযে তাকে েমাদ্বহত 
েরা হকয়কি। 
  
 দ্বগ্রে ঈদ্বজপদ্ব য়াে আর লরামােকদ্র মহৎ দ্ব ল্প আর োদ্বহতয ইহুদ্বদ্কদ্র পদ্ববি বােী, 
প্রাচীে দু্দ্বেয়ার লেরা লমধােেন্ন মেী ীকদ্র োে আর েীদ্বতব, দ্ বকের দ্ববস্ময়ের তে, 
েুর আর েঙ্গীকতর অপূবব েব আদ্ববষ্কার, প্রাচীে লবস্টকেোর, দ্ববোে আর লমদ্বিদ্বেকের 
যুগান্তোরী েব েৃদ্বতত্ব, েী ো জমা দ্বিে োইকরদ্বরটায়! 
  
ওটা দ্বে োধারে মােুক র জেয লখাো থােত? 
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মুখব বা দ্বভদ্বখরীকদ্র অব যই প্রকব াদ্বধোর দ্বিে ো, বেকেে ি. লরাথবাগব। তকব গকব ে 
আর পদ্বণ্ডতরা দ্বেয়দ্বমত লযকতে োইকরদ্বরকত-পরীো, যাচাই, অেুবাদ্, েংক াধে েরকতে 
তারা; েযাটােগ ততদ্বর েরকতে। শুধু েংগ্রহ াো বেকে ভুে হকব, ওটা দ্বিে দু্দ্বেয়ার 
প্রথম লরিাকরে োইকরদ্বর। প্রদ্বতদ্বট আইকটম েযাটােকগ লভাো দ্বিে, েুন্দরভাকব োজাকো-
লগািাকো রাখা হকতা। 
  
পরবতবী েম্রাটরা এবং বহু জাদ্বত আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর ঋে মুক্তেকে স্বীোর 
েকরকি। প্রাচীে যুকগ আর লোকো প্রদ্বতিাকে এত োে-েেদ্ দ্বিে ো। দ্বেেী, প্রখযাত 
লরামাে পদ্বণ্ডত, প্রথম দ্বিস্টাকে এেোইকক্লাদ্বপদ্বিয়া রচো েকরে। অযাদ্বরেকটািাকেে, 
দ্বিকস্টর জকন্মর দু্ক া বির আকগ োইকরদ্বরর প্রধাে দ্বিকেে-লতামরা জাকো, দ্বতদ্বেই প্রথম 
অদ্বভধাে রচো েকরে। েযাদ্বেমযাচাে দ্বগ্রে িযাকজদ্বির দ্ববখযাত লেখে, েবার আকগ রচো 
েকরে হুজ হু! পদ্বণ্ডত, অঙ্ক াস্ত্রদ্ববদ্ ইউদ্বক্লি জযাদ্বমদ্বতর ওপর প্রথম লটেটবুে লেকখে। 
েুিুভাকব োদ্বজকয় বযােরকের দ্বেয়মোেুে প্রথম প্রো  েকরে। িাইকয়াোইদ্বেয়াে। আটব 
অব গ্রামার তার এেটা মহৎ েৃদ্বি, প্রায় েব ভা ার জেয ওটা এেটা মকিে হকয় ওকঠ। 
এই েব মেী ীরা, আরও হাজার হাজার পদ্বণ্ডতকদ্র োকথ বকে আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বরকত োজ েকরকিে। 
  
আপদ্বে লযে এেটা ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটর বেবো দ্বদ্কেে, মন্তবয েরে দ্বপট। 
  
ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটই লতা দ্বিে লেটা। েববোকের েববকশ্রি োেভাণ্ডার। তখেোর দ্বদ্কে 
োইকরদ্বর আর দ্বমউদ্বজয়ামটাকে এে েকর বোও হত তাই-লহকেদ্বেদ্বস্টে দু্দ্বেয়ার 
ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বট। োদ্া মাকববে পাথকরর ততদ্বর দ্বব াে েব োঠাকমার মকধয দ্বপেচার গযাোদ্বর 
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দ্বিে, মূদ্বতবগুকোর জেয দ্বিে আোদ্া হেঘর, েদ্ববতা পাকঠর আের বেত দ্বথকয়টার হকে, 
পদ্বণ্ডতরা োেগভব লেেচার দ্বদ্কতে মকঞ্চ দ্াাঁদ্ব়িকয়। োইকরদ্বরর োকথ িরদ্বমটদ্বর, িাইদ্বেং 
হে, দ্বচদ্ব়িয়াখাো আর লবাটদ্বেেযাে গাকিবেও দ্বিে। প্রোণ্ড আোকরর দ্ টা হেঘকর রাখা 
হকতা বই আর পাণু্ডদ্বেদ্বপ। লেগুকোর েকয়ে হাজার দ্বিে হাকত লেখা, হয় পযাদ্বপরাকে 
েয়কতা পাচবকমন্ট। লেখার পর লেগুকো গুদ্বটকয় লরাে দ্বটউকব ঢুদ্বেকয় রাখা হকতা। 
  
দু্কটার মকধয পাথবেয েী? প্রশ্ন েরে অযাে। 
  
পযাদ্বপরাে িদ্বপোে োন্ট। দ্বমেরীয়রা ওটার োণ্ড লথকে লেখার জেয োগকজর মকতা 
এে ধরকের দ্বজদ্বেে ততদ্বর েরত। পাচবকমন্ট, লভেযাম-ও বো হয়, ততদ্বর হকতা পশুর 
চাম়িা লথকে-হাদ্বত গরু িাগে বা লভ়িার বাচ্চার চাম়িাই বযবহার েরা হকতা োধারেত। 
  
এত দ্বদ্কে ওগুকো েি হকয় যাবার েথা েয়? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
পযাদ্বপরাকের লচকয় লবদ্ব  দ্বদ্ে লটোর েথা পাচবকমকন্টর, বেকেে ি. লরাথবাগব। দ্বপকটর 
দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে। লমাকোক া বির পর ওগুকোর অবস্থা েী হকয়কি দ্বেভবর েকর 
লোথায় রাখা হকয়কি তার ওপর। দ্বমেরীয় েমাদ্বধ লথকে পাওয়া দ্বতে হাজার বিকরর 
পুরকো পযাদ্বপরাকের লেখাও লতা প়িা লগকি। 
  
গরম আর শুেকো আবহাওয়া। 
  
ধরুে, েুইকিে বা রাদ্ব য়ার উত্তর উপেূে লোথাও আকি ওগুকো। 
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দ্বচদ্বন্ততভাকব মাথা দ্বেচু েরকেে ি. লোথবাগব।  ীত ওগুকোকে েংরেে েরকব, দ্বেন্তু 
গরকমর দ্বদ্কে পকচ লযকত পাকর। 
  
োইকরদ্বরটাকে অেত খুাঁকজ পাবার েম্ভাবো ধীকর ধীকর েীে হকয় আেকি বুেকত লপকর 
মে খারাপ হকয় লগে দ্বপকটর। দ্বেন্তু দ্বেদ্বে ওর মকতা হাতা  েয়। লে েেস্বকর উকত্তজো 
দ্বেকয় দ্বজকেে েরে, আপদ্বে যদ্বদ্ জুদ্বেয়াে লভোটর হকতে, ি. লরাথবাগব, েী ধরকের বই 
আপদ্বে রো েরকত চাইকতে? 
  
েদ্বঠে প্রশ্ন, লচাখ দ্বপট দ্বপট েকর দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বিরকেে ি. লরাথবাগব। আদ্বম শুধু আন্দাজ 
েরকত পাদ্বর। লোকিাদ্বক্লে, ইউদ্বরকপদ্বিে, অযাদ্বরস্টটে আর লেকটার েমগ্র রচো লতা 
থােকবই। আরও থােকব, অব যই, লহামার। দ্বতদ্বে বই দ্বেকখকিে চদ্বব্ব টা, দ্বেন্তু অল্প 
দু্চারকট হাকত লপকয়দ্বি আমরা। আমরা ধারো, দ্বগ্রে, এিােেযাে, লরামাে ও ঈদ্বজপদ্ব য়াে 
দ্বমদ্বেকয় পঞ্চা  হার ভদ্বেউম ইদ্বতহাে অব যই োকথ দ্বেকয়দ্বিকেে লভোটর, োরে 
জাহাকজর েংখযা লতা আর েম দ্বিে ো। ঈদ্বজপদ্ব য়াে বইগুকো অতযন্ত মূেযবাে হকব, 
োরে ওগুকো শুধু আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরকত দ্বিে বকে প্রাচীে দ্বমেকর োে-দ্ববোে, 
োদ্বহতয, দ্ব ল্প, ধমব ইতযাদ্বদ্ দ্বব কয় দ্বেিুই আমরা আেকত পাদ্বরদ্বে। এিােেযাে েভযতা 
েেকেবও প্রায় দ্বেিুই আমরা জাদ্বে ো অথচ ক্লদ্বিয়াে তাকদ্রকে দ্বেকয় ব়িে়ি এেটা 
ইদ্বতহাে দ্বেকখদ্বিকেে-লেটাও দ্বেশ্চয়ই োইকরদ্বরর লোকো ল েকি আকি। লভোটকরর 
জায়গায় আদ্বম হকে দ্বহব্রু আর দ্বিস্টাে আইে ও ঐদ্বতহয েেকেব লেখাগুকোও োকথ 
দ্বেতাম। ওগুকোয় হয়কতা এমে েব তথয ও উপাদ্াে আকি, যা আজকের দ্বিস্টাে ধকমবর 
পদ্বণ্ডতকদ্র লবোয়দ্ায় লিকে দ্বদ্ত। 
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দ্ববোে? 
  
দ্ববোকের ওপর অেংখয বই লেখা হকয়কি লে যুকগ। লভোটর লেগুকো ো দ্বেকয় পাকরে 
ো। 
  
রান্নার বইকয়র েথা ভুকে যাকবে ো, দ্বেদ্বে বকে। 
  
লহকে উঠকেে ি. লরাথবাগব। লভোটর অতযন্ত দ্ববকবচে ও বুদ্বদ্ধমাে মােু  দ্বিকেে, োকের 
লোকো  াখাই তার লচাখ এদ্ব়িকয় যায়দ্বে। শুধু রান্নাবান্না লেে, তদ্েদ্বন্দে প্রকয়াজকের 
ওপর বা ঘর-লগরস্থাদ্বের ওপর লেখা বইও দ্বতদ্বে জাহাকজ তুকেদ্বিকেে বকে ধকর লেয়া 
যায়। েবার জেযই দ্বেিু ো দ্বেিু দ্বেকয়দ্বিকেে দ্বতদ্বে। 
  
দ্ববক   েকর প্রাচীে দ্বজওেদ্বজোে িাটা, বেে দ্বপট। 
  
 হযাাঁ। 
  
আো, এ েথা দ্বে জাো লগকি, মােু টা লেমে দ্বিকেে দ্বতদ্বে? দ্বেদ্বের প্রশ্ন। 
  
লভোটর? 
  
হযাাঁ। 
  
 তার যুকগ দ্বতদ্বে লেরা বুদ্বদ্ধজীবীকদ্র অেযতম দ্বিকেে। একথকে পদ্বণ্ডত বকে খযাদ্বত দ্বিে 
তার, লেখাকে দ্বতদ্বে দ্ব েেতা েরকতে। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর ও দ্বমউদ্বজয়াকমর 
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দ্বেউকরটর দ্বহকেকব ভা়িা েকর দ্বেকয় আো হয় তাকে। আমরা জাদ্বে, রাজেীদ্বত আর 
োমাদ্বজে দ্বব য় দ্বেকয় এেক ার ওপর বই দ্বেকখকিে দ্বতদ্বে, আজ লথকে চার হাজার 
বিকরর পুরকো পটভূদ্বম েন্ধােও লেেব বইকত পাওয়া যায়। দ্বেন্তু তার লোকো বই-ই 
রো পায়দ্বে। 
  
তাাঁর েেকেব আর েী জাকেে আপদ্বে? দ্বপকটর প্রশ্ন। 
  
খুব লবদ্ব  ো। লভোটকরর অকেে লমধাবী িাি দ্বিকেে, যারা পকর দ্ববখযাত হকয়কিে। 
তাকদ্র মকধয এেজে অযােদ্বটওে-এর িাকয়াকক্রে। িাকয়াকক্লে তার এেটা রচোয় 
লভোটকরর েথা উকিখ েকরকিে-তার দ্ব েে েতুে দ্বেিু প্রবতবে বা আদ্ববষ্কাকরর প্রদ্বত 
দ্বেকবদ্বদ্ত দ্বিকেে, এমে েব দ্বব কয় গকব ো চাোকতে দ্বতদ্বে, অেযােয পদ্বণ্ডতরা লেেব 
দ্বব কয় গকব ো েরকত ভয় লপকতে। যদ্বদ্ও দ্বিস্টাে দ্বিকেে, তকব ধমবকে দ্বতদ্বে 
েমাজদ্ববোে দ্বহকেকব লদ্খকতে। আকেেজাদ্বিয়ার দ্বব প দ্বথকয়াদ্বিকোে এর োকথ এই 
দ্বেকয়ই তার দ্ববকরাধ লদ্খা লদ্য়। লভোটকরর দ্ববরুকদ্ধ উকঠ পক়ি োকগে দ্বথকয়াদ্বিকোে, 
রায় দ্বদ্কয় বকেে োইকরদ্বর আর দ্বমউদ্বজয়াম লপৌত্তদ্বেে ধযাে-ধারোর ভাণ্ডার দ্বহকেকব োজ 
েরকি। ল   পযবন্ত দ্বতদ্বে েম্রাট দ্বথকয়াকিাদ্বেয়ােকে োইকরদ্বর আর দ্বমউদ্বজয়াম পুদ্ব়িকয় 
লিোর দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কত রাদ্বজ েরাে। েম্রাট দ্বিকেে লগা়িা দ্বিস্টাে। লপা়িাকোর েময় 
দ্বিস্টাে আর অদ্বিস্টােকদ্র মকধয তুমুে মারামাদ্বর শুরু হকয় যায়। ধকর লেয়া হকয়দ্বিে, 
দ্বথকয়াদ্বিকোে-এর িযাোদ্বটোে অেুোরীকদ্র হাকত দ্বেহত হে লভোটর। 
  
দ্বেন্তু এখে আমরা জাদ্বে েংগ্রকহর ভাকো এেটা অং  দ্বেকয় পাদ্বেকয় দ্বগকয়দ্বিকেে দ্বতদ্বে, 
বেে দ্বেদ্বে। 
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রািার ো়ুিদ্ার েটাদ্বরকত এে দ্বমদ্বেয়ে িোর লপকে লযমে খুদ্ব  হয়, দ্বেকেটর দ্বপকটর 
মুকখ দ্বগ্রেেযাকে লতামরা েী আদ্ববষ্কার েকরি শুকে আদ্বমও দ্বঠে লে রেম খুদ্ব  হকয়দ্বি। 
  
 লভোটর ওগুকো লোথায় রাখত পাকরে, আপদ্বে লোকো ধারো দ্বদ্কত পাকরে? দ্বজকেে 
েরে দ্বপট। 
  
দ্ীঘব এে দ্বমদ্বেট চুপ েকর থােকেে ি. লরাথবাগব। তারপর  ান্ত গোয় দ্বতদ্বে বেকেে, 
জুদ্বেয়াে লভোটর োধারে এেজে মােু  দ্বিকেে ো। দ্বতদ্বে তার দ্বেকজর পথ অেুেরে 
েরদ্বিকেে। োকের পাহা়ি দ্বিে তাাঁর হাকত। দ্ববোেমেস্ক বযদ্বক্ত, অমূেয েেদ্ ভাবী 
বং ধরকদ্র জেয েংরেকের বযাপাকর দ্ববোেেম্মত পদ্ধদ্বত দ্বতদ্বে বযবহার েকরকিে। 
ল াকোক া বির লপদ্বরকয় লযকত চেে অথচ আজও োইকরদ্বরটার লোকো েন্ধাে আমরা 
পাইদ্বে, এ লথকেই দ্বে প্রমাে হয় ো লয েুদ্বেকয় রাখার বযাপাকর অতযন্ত দ্েতার পদ্বরচয় 
দ্বদ্কয়কিে দ্বতদ্বে? পরাজয় স্বীোর েরার ভদ্বঙ্গকত হাত দু্কটা মাথার ওপর তুেকেে দ্বতদ্বে। 
আদ্বম লোকো েূি দ্বদ্কত অপরাগ। লভোটকরর বুদ্বদ্ধর োগাে পাওয়া আমার োকধযর 
অতীত। 
  
দ্বেন্তু আন্দাজ েরকত অেুদ্ববধা েী? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 িায়ারকেকে আগুে জ্বেকি, েৃতযরত দ্ব খাগুকোর দ্বদ্কে দ্ীঘব েকয়ে লেকেে এেদৃ্কি 
তাদ্বেকয় থােকেে ি. লরাথবাগব। আমরা ধারো, লভোটর ওগুকো এমে এে জায়গায় 
লরকখকিে, লযখাকে লখাাঁজার েথা ভাবকব ো লেউ। 
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২৭. 
  
লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের হাতঘদ্ব়িকত োতটা আটান্ন দ্বমদ্বেট। এেটা লোাঁকপর আ়িাকে শুকয়, 
পাতার িাাঁে-লিাের দ্বদ্কয় েজটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় রকয়কি লে। দু্কটা দ্বচমদ্বের এেটা 
লথকে লধাাঁয়া লবকরাকে। লহ’ো োদ্বমে, লে জাকে, েোে েোে ঘুম লথকে ওকঠে, 
রাাঁধকতও জাকেে ভাকো। তার অেুমােটাই দ্বঠে, গািবকদ্র জেয লরেিাস্ট ততদ্বর েরকিে 
দ্বতদ্বে। 
  
মরুর মােু , দ্বহম  ীতে ঠাণ্ডা তার েহয হকে ো। লগা়িাদ্বে বযথা েরকি, হাত পাকয়র 
আেুে দ্িাোর লভতর অো়ি হকয় যাকে। হাটচো েরা েুকযাগ থােকে খুদ্ব  হকতা লে। 
ধীকর ধীকর ভয়টা বা়িকি তার, এভাকব তু াকরর ওপর পক়ি থােকে দ্বেপ্রতা হারাকব লে। 
অপাকর েটা লভকি লযকত পাকর, লোকো উকে য পূরে ো েকরই খুে হকয় লযকত পাকর 
প্রদ্বতপকের হাকত। 
  
এ েবই আেকে অেদ্বভেতার িে। দ্বম কের েংেটময় মুহূকতব অদ্বস্থর হকয় উঠকি লে। 
হঠাৎ তার েকন্দহ হকো, আকমদ্বরোে গািবরা তার উপদ্বস্থদ্বতর েথা লজকে লিকেদ্বে লতা? 
োভবাে হকয় প়িায় দ্রুত দ্বেদ্ধান্ত লেয়ার বা উপদ্বস্থত বুদ্বদ্ধ খাটাবার েমতা হারাকে 
লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। 
  
 োতটা উে াট দ্বমদ্বেট। প্রাইকভট লরাকি লঢাোর মুকখ চট েকর এেবার তাোে লে। 
ভযােটা লেই আকগর জায়গাকতই দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। চার ঘণ্টা পর পর পাো বদ্ে, েজ 
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লথকে ভযাকে আকে দু্’জে, ভযাে লথকে েকজ দ্বিকর যায় অপর দু্’জে। েময় ঘদ্বেকয় 
একেকি, েজ লথকে দু্’জে, লযকোকো মুহূকতব লবদ্বরকয় আেকব। েজ লথকে ভযােটা 
এেক া দ্বমটার দূ্কর। 
  
বাদ্ব়ির পা  লঘাঁক  এেজে গািব টহে দ্বদ্কে। বরকির ওপর দ্বদ্কয় ধীর পাকয় হাাঁটকি লে। 
লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের দ্বদ্কে আেকি লোেটা। দ্বেুঃশ্বাে বাস্প্ হকয় যাকে লবদ্বরকয়ই। 
েতেব দৃ্দ্বি লবমাোে দ্বেিু লদ্খার জেয িটিট েরকি। 
  
চারপাক র তবদ্বচিযহীে দৃ্ য বা হা়ি োাঁপাকো  ীত দ্বেকক্রট োদ্বভবে একজন্টকে দ্বেকিজ 
েরকত পাকরদ্বে। দৃ্দ্বিপকথর প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বেে খুাঁদ্বটকয় লদ্কখ দ্বেকয় একগাকে লে। িাকে-বাকয় 
তাোকে। আর এে দ্বমদ্বেটও লেই, তু াকরর ওপর লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের পাকয়র দ্াগ 
লদ্খকত পাকব লে। 
  
ভাগযকে অদ্বভ াপ দ্বদ্ে লমাহাম্মদ্ ইেমাইে, েক়িচক়ি তু াকরর লভতর আরও লোঁদ্বধকয় 
যাবার লচিা েরে। লোাঁকপর আ়িাকে থােকে েী হকব, েরু পাতা আর দ্বচেে িাকের 
িাাঁে দ্বদ্কয় অব যই তাকে লদ্খকত পাকব লোেটা। ওগুকো বুকেটও লঠোকত পারকব ো। 
  
 োাঁটায় োাঁটায় আটটা বাজে। লেই োকথ েকজর োমকের দ্রজা খুকে লবদ্বরকয় এে 
দু্’জে লোে। তাকদ্র মাথায় েযাপ, গাকয় দ্বস্ক লোট। রািা ধকর লহাঁকট আেকি তারা, 
 ান্তভাকব েথা বেকি, লচাখ ঘুদ্বরকয় লদ্কখ দ্বেকে তু ার ঢাো আ পা । 
  
পাোবদ্কের মুহূকতব ভযাকে লোে থােকব চারজে, ইেমাইকের েযাে দ্বিে দ্বঠে তখেই 
হামো েরকব তারা। দ্বহকেকব ভুে হকয়কি তার, পদ্বজ কে লপৌঁকি লগকি েমকয়র আকগ। 
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প্রাইকভট লরাি ধকর পঞ্চা  দ্বমটাকরর মকতা এদ্বগকয়কি লোে দু্’জে, এই েময় টহেরত 
গািব ইেমাইকের পাকয়র িাপ লদ্খকত লপে। 
  
দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে লে, িােদ্বমটার ধরা হাতটা উকঠ লগে লঠাাঁকটর োকি। লঠাাঁট িাাঁেই হকো 
শুধু, লোকো আওয়াজ লবকরাে ো, তার আকগই ইেমাইকের লহেোর অযাে লোচ 
এমদ্বপ-িাইভ োবকমদ্ব ে গাকের গুদ্বেকত দ্বিন্নদ্বভন্ন হকয় লগে তার গো। 
  
অেদ্বভে ইেমাইে অেমকয় অযাে ে শুরু েরকত বাধয হকো। লপ াদ্ার লেউ হকে 
োইকেের োগাকো লেদ্বমঅকটাকমদ্বটে বযবহার েরত, গুদ্বে েরত মাি এেটা, লেটা 
োগত গাকিবর দু্ই লচাকখর দ্বঠে মােখাকে। দ্  রাউে গুদ্বে েকর গাকিবর গো আর বুে 
োাঁেরা েকর দ্বদ্কয়কি লে, আরও দ্বব  রাউকের মকতা িদ্ব়িকয় পক়িকি োমকের 
বেভূদ্বমকত। তার েঙ্গীকদ্র এেজে বযিতার োকথ ভযাে েেয েকর লগ্রকেি িু়িে একের 
পর এে, আকরেজে ভযাকের দু্পাক  একোপাতাদ্ব়ি গুদ্বে িু়িে। এেটা লগ্রকেি 
উইেদ্ব ল্ড দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেে, লজারাে আওয়াকজর োকথ দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো লেটা। 
দ্বেকেমায় লযমে লদ্খা যায় লতমে দ্বেিু ঘটকো ো, আগুকের েুেেী দ্বেকয় দ্ববকস্ফাদ্বরত 
হকো ো গযাে টযাংে। ভযাকের  রীর িুকে উঠে, লিকট লগে, লযে পাো এেটা িে। 
  
আকরাহীকদ্র দু্’জকেই োকথ োকথ মারা লগকি। 
  
রক্ততৃষ্ণায় অধীকর দু্ই খুদ্বে, োরও বয়েই দ্ববক র লবদ্ব  েয়, দ্ববধ্বি ভযাকের ওপর বার 
বার আঘাত হােে, রািার ওপর লয আরও দু্’জে দ্বেকক্রট োদ্বভবে একজন্ট রকয়কি 
তাকদ্র েথা ভুকে লগকি। ইকতামকধয গাকির আ়িাকে গা ঢাো দ্বদ্কয়কি তারা, োাঁধ লথকে 
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উদ্বজ োদ্বমকয় অবযথব দ্বে াোয় ঘাকয়ে েরে আোদ্ব়ি দু্ই আতঙ্কবাদ্ীকে। ভযাকের লভতর 
েঙ্গী যারা রকয়কি তাকদ্র আর োহাযয দ্রোর লেই, বুেকত লপকর েকজর দ্বদ্কে দ্রুত 
দ্বপিু হটকত শুরু েরে তারা, এেজে ইেমাইকের োকথ গুদ্বে দ্ববদ্বেময় েরকি। 
োকিদ্বপকঠ এেটা ব়ি পাথর লপকয় তার আ়িাকে োভার দ্বেকয়কি ইেমাইে। 
  
ইেমাইকের েযােটা মার লখে আরও এেটা োরকে। েথা দ্বিে, গুদ্বের  ে হবার োকথ 
োকথ দ্ জে আতঙ্কবাদ্ী েকজর লপিকের দ্রজার দ্বদ্কে িুটকব। হাাঁটু েমাে উাঁচু, আেগা 
তু ার বাধা দ্বদ্ে তাকদ্রকে। অকেে লদ্দ্বর েকর লিেে তারা, েকজর লভতর লথকে 
দ্বেকক্রট োদ্বভবে একজন্টরা োাঁে োে গুদ্বে িুাঁক়ি লঠদ্বেকয় দ্বদ্ে তাকদ্র। 
  
েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র এেজে েকজর উত্তর লদ্য়াকের দ্বেকচ অল্প েমকয়র জেয আশ্রয় লপে। 
লগ্রকেকির দ্বপে খুকে জাোো েেয েকর িুাঁক়ি দ্বদ্ে লে। জাোোর োাঁচ েতটা পুরু 
ধারো েরকত পাকরদ্বে, ধাক্কা লখকয় দ্বিকর এে লগ্রকে়ি। দ্ববকস্ফারকে দ্বিন্নদ্বভন্ন হবার আকগ 
আতকঙ্ক শুধু লচহারাটা দ্ববেৃত েরার েময় লপে লে। 
  
োি দ্বদ্কয় ধাপ লপকরাে একজন্ট দু্’জে, েদ্র দ্রজা েযাৎ েকর ঢুকে প়িে লভতকর। 
দ্ববরামহীে গুদ্বে েরকি েন্ত্রােবাদ্ীরা, এেজকের দ্বপকঠ এেটা বুকেট ঢুেে। পক়ি লগে 
লোেটা, তার শুধু পা দু্কটা লদ্ারকগা়িায় লদ্খা লগে। এে লেকেে পর লটকে লভতকর 
লঢাোকো হকো তাকে, দ়্িাম েকর বন্ধ হকয় লগে দ্রজা। 
  
 অদ্ববরাম গুদ্বেব বকের েব েয়টা জাোোর োাঁচ লভকে প়িে, দ্বেন্তু  ক্ত োকঠর 
লদ্য়ােগুকোর লতমে লোকো েদ্বতই হকো ো। একজন্টরা ইেমাইকের আরও দু্’জে 
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লোেকে লিকে দ্বদ্ে, তকব বাদ্বে েবাই আ়িাে দ্বেকয় এদ্বগকয় এে েকজর আরও 
োিাোদ্বি। এরপর তারা দ্ববশ্ব দ্বমটার দূ্র লথকে একের পর এে লগ্রকেি িুাঁ়িকত শুরু 
েরে জাোো েেয েকর। 
  
েকজর লভতর োরও মুকখ েথা লেই। এেজে একজন্ট দ্বেদ্বয় ধাক্কা দ্বদ্কয় আেকি লে, 
ইকে িায়ারকেকের মুখটা আ়িাে েরকব, এই েময় এে োাঁে বুকেট ঢুেে ঘকরর 
লভতর। লদ্য়াকে দ্বপিকে দ্বতেকট বুকেট িুকট এে, লোেটার দ্ব রদ্াাঁ়িা লভকে লভতকর 
ঢুেে এেটা, বাদ্বে দু্কটা হৃৎদ্বপণ্ড িুকটা েরে। লিকস্কর আ়িাকে বকে দ্বেিুই লদ্খকত 
লপকেে ো লহ’ো োদ্বমে, তকব োকঠর লমকেকত পতকের  েটা দ্বতদ্বে শুেকত লপকেে। 
  
লগ্রকেিগুকো দ্ববপিেে েকর তুেে পদ্বরদ্বস্থদ্বত। োি লথকে লগ্রকেকির টুেকরা রাইকিে 
বুকেকটর লচকয় অকেে লবদ্ব  েদ্বতের। একজন্টরা অদ্বভে, দ্বে াোকভকদ্ অবযথব, দ্বেন্তু এ 
ধরকের বযাপে হামোর জেয তারা প্রস্তুত দ্বিে ো। অযামুদ্বে ে ল   হকয় একেকি, হাকত 
আর মাি েকয়েটা দ্বক্লপ। 
  
ইেমাইে প্রথম গুদ্বে েরার োকথ োকথ িােদ্বমটাকরর মাধযকম োহাযয চাওয়া হকয়কি, 
দ্বেন্তু জরুদ্বর আকবদ্েটা লিেভার দ্বেকক্রট োদ্বভবে অদ্বিে হকয় স্থােীয় ল দ্বরকির োকি 
লপৌঁিকত মােখাকে অপচয় হকয়কি মূেযবাে েকয়েটা দ্বমদ্বেট। 
  
লস্টাররুকম দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো এেটা লগ্রকেি, রং ভদ্বতব ব়ি এেটা দ্বটকের পাকি আগুে 
ধকর লগে। লেকোয়াকর ভরার জেয লয গযাে েযােটা দ্বিে, দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো লেটা। 
লদ্খকত লদ্খকত েকজর এে দ্বদ্কের পুকরাটা লদ্য়াকে আগুে ধকর লগে। 
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আগুে ভাকো েকর ি়িাবার োকথ োকথ লগাোগুদ্বে বন্ধ হকয় লগে। চারদ্বদ্ে লথকে 
বৃত্তটাকে লিাকটা েকর আেে েন্ত্রােবাদ্ীরা। তাকদ্র অকটাকমদ্বটে রাইকিে প্রদ্বতদ্বট জাোো 
আর দ্রজার দ্বদ্কে তাে েরা। আগুকের পুক়ি মরার ভকয় েকজর বাদ্বেন্দারা লবদ্বরকয় 
আেকত বাধয হকব, তধকযবর োকথ লেই আ ায় অকপো েরকি। 
  
 একজন্টকদ্র মাি দু্’জে এখেও দ্বেকজর পাকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। ভাোকচারা, উকল্ট প়িা 
িাদ্বেবচাকরর োকথ রক্তাক্ত িূকপর মকতা পক়ি আকি বাদ্বে েবাই। আগুকের দ্ব খা েগজবকে 
দ্বেকচে হকয় লপিে দ্বদ্েোর দ্বোঁদ্ব়ি েেয েকর িুটে, িদ্ব়িকয় প়িে ওপরতোর 
লবিরুমগুকোয়। এরই মকধয আয়কত্তর বাইকর চকে লগকি, িায়ারদ্বরকগ়ি িা়িা আর োরও 
লেভাবার োধয লেই। দ্বেকচর তোয় যারা রকয়কি, মৃতুযর প্রহর গুেকি েবাই। আর 
লবদ্ব েে এখাকে তারা দ্বটেকত পারকব ো। 
  
 হকরর দ্বদ্ে লথকে লভকে আো োইকরকের আওয়াজ উপতযোয় প্রদ্বতধ্বদ্বে তুেে। 
  
একজন্টকদ্র এেজে িায়ারকেকের োমকে লথকে উকল্ট প়িা লিস্কটা েরাে। হামাগুদ্ব়ি 
দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় একেে লহ’ো োদ্বমে। একজকন্টর োকথ ক্রে েকর দ্বেচু এেটা জাোোর 
দ্বদ্কে একগাকেে দ্বতদ্বে। 
  
লোোে ল দ্বরকির লিপুদ্বটরা আেকিে, হাাঁপাকত হাাঁপাকত বেে একজন্ট। েন্ত্রােবাদ্ীরা 
ওকদ্র েেয েকর গুদ্বে িু়িকব। লেই েুকযাকগ েজ লথকে লবকরাব আমরা। তা ো হকে 
পুক়ি মরকত হকব। 
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 লহ’ো োদ্বমে শুধু দ্বেুঃ কে মাথা োাঁোকত পারকেে। োকেও দ্বতদ্বে ভাকো শুেকত 
পাকেে ো। লগ্রকেিগুকোর দ্ববকস্ফারে তার োকে তাো োদ্বগকয় দ্বদ্কয়কি। তকব লচহারায় 
ভয় বা হতা ার দ্বচহ্ন মাি লেই, শুধু লচাখ দু্কটা দ্বভকজ রকয়কি। তাকে রোর জেয 
একজন্টকদ্র অোতকর প্রাে দ্বদ্কত লদ্কখকিে দ্বতদ্বে, তাকদ্র জেয প্রাথবো িা়িা আর দ্বেিু 
েরকত পাকরেদ্বে। এেটা রুমাে দ্বদ্কয় লচাখ দু্কটা লচকপ ধরকেে, লধাাঁয়ায় ভকর আকি 
ঘকরর লভতরটা। 
  
বাইকর তু াকরর ওপর শুক  দ্বেদ্ধান্তহীেতায় ভুগকি লমাহাম্মদ্ ইেমাইে। লগাটা েজ 
লদ্খকত লদ্খকত অদ্বগ্নেুকণ্ড পদ্বরেত হকো। জাোো দ্বদ্কয় লধাাঁয়া আর দ্ব খা লবদ্বরকয় 
আেকি। লেউ যদ্বদ্ এখেও লবাঁকচ থাকে, এেুদ্বে লবদ্বরকয় ো একে পুক়ি মরকত হকব 
তাকে। 
  
দ্বেন্তু তধযব ধকর অকপো েরার েময় লেই, বুেকত পারে ইেমাইে। োে আর েীে 
আকোর েেে লদ্কখ লটর লপকয় লগকি লে, পুদ্বেক র গাদ্ব়ির হাইওকয়কত লপৌঁকি লগকি। 
  
দ্বটকম দ্বিে বাকবাজে, তাকে দ্বেকয় োতজে লবাঁকচ আকি। লেউ আহত হকে তাকে লমকর 
লিেকত হকব, আকমদ্বরোে ইকন্টদ্বেকজে অদ্বিোররা লযে ইন্টাকরাকগট েরকত ো পাকর। 
োংকেদ্বতে ভা ায় দ্বেকজর লোেকদ্র দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। বৃত্ত লভকে দ্বপদ্বিকয় এে 
লোেগুকো, তারপর এরাে লরাকির দ্বদ্কে িুটে। 
  
 লিপুদ্বটকদ্র প্রথম দ্েটা লপৌঁকিই েকজ লঢাোর রািায় বযাদ্বরকেি ততদ্বর েরর। এেজে 
লরদ্বিও লযাকগ দ্বরকপাটব অপরজে েতেবতার োকথ জ্বেন্ত েজটার দ্বদ্কে তাোে,  ক্ত 
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েকর ধকর দ্বরভেভারটা ওকদ্র োজ হকো লদ্খা দ্বরকপাটব েরা, বযােআপ দ্বটকমর জেয 
অকপোয় থাো। 
  
ে স্ত্র দ্বক্রদ্বমোেকদ্র দ্ববরুকদ্ধ লেৌ েটা ভাকো। দ্বেন্তু অদৃ্ য আতঙ্কবাদ্ীকদ্র এেটা 
বাদ্বহেীর দ্ববরুকদ্ধ লোকো োকজ োগে ো, োরে তারা হঠাৎ েকর গুদ্বে িুাঁ়িকত শুরু 
েরে। পাল্টা আঘাকত হাোর েুকযাগ লদ্য়া হকো ো, তার আকগই লিপুদ্বট দু্’জে গুদ্বে 
লখকয় মারা প়িে। 
  
একজন্টকদ্র এেজে জাোো পকথ উাঁদ্বে দ্বদ্কয় বাইকরটা লদ্খকি, তার ইদ্বঙ্গকত লহ’ো 
োদ্বমে দ্বেচু জাোো দ্বদ্কয় োি দ্বদ্কয় বাইকরর তু াকরর ওপর প়িকেে। দ্বতদ্বে দ্াাঁ়িাবার 
আকগই একজন্টরা োি দ্বদ্ে। দু্’জে তার দু্পাক  পাাঁদ্বচে ততদ্বর েরে, তাাঁর দু্কটা হাত 
ধকর িুদ্বটকয় দ্বেকয় চেে লোোেুদ্বে পথ ধকর হাইওকয়র দ্বদ্কে। 
  
মাি দ্বি  পা এদ্বগকয়কি ওরা, ইেমাইকের এেজে লতাে লদ্খকত লপকয় দ্বচৎোর েকর 
উঠে। িুটন্ত, পোয়েরত মােু গুকোর চারদ্বদ্কে বুকেট-বৃদ্বি শুরু হকো। একজন্টকদ্র 
এেজে আচমো মাথার ওপর খা়িা েরে হাত দু্কটা, লযে আো টাকে খামকচ চাইকি। 
লহাাঁচট লখকয় দ্বতে পা একগাে লে। আিা়ি লখে েটাে। োদ্া তু ার টেটকে োে হকয় 
উঠে। 
  
ওরা লচিা েরকি আমরা লযে হাইওকয়র দ্বদ্কে লযকত ো পাদ্বর। হাাঁপাকত হাাঁপাকত, 
ধমকের েুকর েথা বেকি লে, আদ্বম আপোকে োভার লদ্ব, ওকদ্রকে লঠোব। আপদ্বে 
এো হাইওকয়কত লপৌঁিকত লচিা েরকবে। 
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একজকন্টর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বেিু বোর লচিা েরকেে লহ’ো োদ্বমে, দ্বেন্তু লোেটা তার 
োধ ধকর ঘুদ্বরকয় দ্বদ্ে, তারপর দ্বপকঠ হাত লরকখ লঠকে দ্বদ্ে োমকের দ্বদ্কে। লদ্ৌ়িাে, 
ির গিে লেে, লদ্ৌ়িাে! আতবোদ্ েকর উঠে লে। 
  
দ্বেন্তু একজন্ট লদ্খে, এরই মকধয অকেে লদ্দ্বর হকয় লগকি। দ্বেকজকদ্র অজাকন্তই 
হাইওকয়কত লপৌঁিাকোর জেয ভুে এেটা পথ লবকি দ্বেকয়কি তারা। পকথর ল ক , রািার 
োিাোদ্বি, জঙ্গকের লভতর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি দু্কটা মাদ্বেবদ্বিজ লবঞ্চ লেিাে। উদ্ভ্রান্ত একজন্ট 
উপেদ্বব্ধ েরে, গাদ্ব়ি দু্কটা আতঙ্কবাদ্ীকদ্র। দ্বদ্ক হারা লবাধ েরকেও, লোেটা তার েত 
ভুেে ো। েন্ত্রােবাদ্ীরা লহ’ো োদ্বমেকে বাধা লদ্য়ার জেয লোোেুদ্বে এেটা পথ ধকর 
িুকট আেকি। ওকদ্রকে লে লঠোকত পারকব ো, জাকে। দ্বেকজর প্রাকের মায়া তযাগ 
েরকত পারকে লদ্দ্বর েদ্বরকয় দ্বদ্কত পারকব। লেই েুকযাকগ, ভাগয যদ্বদ্ েহায়তা েকর, 
লহ’ো োদ্বমে রািায় উকঠ লযকত পারকবে। ভাগয যদ্বদ্ আকরেটু েহায়তা েকর, হাইওকয়র 
লোকো গাদ্ব়ি হয়কতা তাকে লদ্কখ দ্াাঁ়িাকত পাকর। 
  
 মৃতুযকে তুে োে েকর আতঙ্কবাদ্ীকদ্র দ্বদ্কে েরােদ্বর িুটে একজন্ট, উদ্বজর দ্বিগাকর 
আেুে, োমাকের লগাোর মকতা মুখ লথকে লবদ্বরকয় আেকি অশ্রাবয দ্বখদ্বি। 
  
মুহূকতবর জেয ইেমাইে আর তার দ্ে থমকে লগে, োরে তাকদ্র মকে হকো লখাদ্ 
 য়তাে ওকদ্রকে েেয েকর িুকট আেকি। অদ্ববশ্বােয দু্কটা লেকেে লপদ্বরকয় লগে। 
তারপর তারা েবাই একেকযাকগ গুদ্বে িু়িে। অেুকতাভয় দ্বেকক্রট োদ্বভবে একজন্ট 
বুকেকটর আঘাকত দ্বিটকে প়িে তু াকরর ওপর। তকব তার আকগ দ্বতেজে  ত্রুকে 
ধরা ায়ী েরকত লপকরকি লে। 
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গাদ্ব়ি দু্কটাকে লহ’ো োদ্বমেও লদ্খকেে। আরও লদ্খকেে, েন্ত্রােবাদ্ীরা তার দ্বদ্কে িুকট 
আেকি। লপিে লথকে োে িাটাকো গুদ্বেব বকের আওয়াজ লপকেে দ্বতদ্বে। েম্বা পা লিকে 
িুটকিে, হাাঁপাকেে, লহাাঁচট লখকয় লিাট এেটা গকতবর লভতর আিা়ি লখকেে। জদ্বগং েরা 
অকেে দ্বদ্কের অকভযে, োি দ্বদ্কয় দ্াাঁদ্ব়িকয় আবার িুটকেে দ্বতদ্বে। লদ্খকেে োমকেই 
োকো অযােিল্ট। লিাটার গদ্বত েমাকেে ো, যদ্বদ্ও জাকেে অবধাদ্বরত মৃতুযকে দ্বতদ্বে শুধু 
লদ্দ্বর েরাকত পারকিে, এ়িাকত পারকিে ো। দ্বেদ্বশ্চতভাকব জাকেে, দু্চার দ্বমদ্বেকটর মকধয 
তারও ো  পক়ি থােকব। 
  
. 
  
২৮. 
  
লরকেেদ্বরজ লথকে হাইওকয় ধকর রওো হকো েিব। পুরকো গাদ্ব়ি হকে েী হকব, েতুে রং 
েরা হকয়কি, েোকের লরাদ্ লেকগ চেমে েরকি গা। দ্বেিকটর দ্বদ্কে লহাঁকট যাকে 
দ্বস্কয়ারা,  াট বিকরর পুরকো গাদ্ব়িটাকে লদ্কখ েহাকেয হাত ো়িে তারা। লঘরা অংক , 
লপিকের দ্বেকট বকে দ্বেমুকে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্বেদ্বে বকেকি। দ্বপকটর োকথ বাইকর। 
  
 লভাকর ঘুম লভকেকি দ্বপকটর ইতিত এেটা ভাব দ্বেকয়। লরকেেদ্বরকজ একেকি অথচ দ্বস্ক 
েরকব ো, তা দ্বে হয়? এর আকগ যতবার এখাকে একেকি ও, তু ার ঢাো পাহা়ি আর 
প্রান্তকরর ওপর লিাটিুদ্বট েকর পাাঁচ বা োতটা েকর দ্বদ্ে মহা আেকন্দ োদ্বটকয়কি। 
এবাকরর আোটা অব য োজ দ্বেকয়, ি. লিারমযাকের পরাম ব দ্রোর দ্বিে। তাগাদ্া লদ্য়া 
হকয়কি, দু্চারদ্বদ্কের লভতকর আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর হদ্বদ্  লবর েরকত হকব। দ্বেন্তু 
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দ্বহরাম ইকয়জার লোকো েূি ো লদ্য়া পযবন্ত দ্বপকটর দ্বেিু েরার লেই। েরার যখে দ্বেিু 
লেই, দ্বস্ক েরার েুকযাগটা গ্রহে েরা উদ্বচত েয়? 
  
ঘুম লথকে তুকে প্রিাবটা দ্বদ্কত যা লদ্দ্বর, দ্বেদ্বে আর দ্বজওদ্বদ্বকো োদ্বিকয় উঠে। লোকো 
রেকম  াওয়ার লেকর, োকেমুকখ লরেিাস্ট গুাঁকজ লবদ্বরকয় পক়িকি ওরা, যাকে দ্বস্ক 
েরোম ভা়িা েরার জেয পদ্বরদ্বচত এেটা লদ্াোকে। 
  
এত েোকে আত বাদ্বজ লপা়িায় লে? হঠাৎ অবাে েকে দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। 
  
আত বাদ্বজ েয়, বেে দ্বপট, গুদ্বেব বকের তীক্ষ্ণ  ে আর লগ্রকেি দ্ববকস্ফারকের লভাাঁতা 
প্রদ্বতধ্বদ্বে আকগই ওর োকে লগকি। মকে হকে লযে পদ্াদ্বতকে বাদ্বহেী যুকদ্ধ লেকমকি। 
  
আওয়াজটা আেকি ওদ্বদ্কের জঙ্গে লথকে, এেটা হাত তুকে লদ্খে দ্বেদ্বে। রািার িাে 
দ্বদ্ে লথকে। 
  
েকিবর গদ্বত বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে দ্বপট, দ্বিভাইিার উইকোর গাকয় েে েরে। তিা িুকট লগে, 
দ্বেকটর ওপর দ্বেকধ হকয় বকে জাোোর োাঁচ েরাে লে। ল াকো, বেে দ্বপট। 
  
মুকখ ঠাণ্ডা বাতাে োগায় লচাখ লোাঁোে দ্বজওদ্বদ্বকো। োকের লপিকে হাত রাখে এেটা। 
ধীকর ধীকর দ্ববস্ময় িুকট উঠে লচহারায় রাদ্ব য়া িিীকেো পাদ্বঠকয়কি? 
  
লদ্কখা, লদ্কখা–ওকহ, গি! লচাঁদ্বচকয় উঠে দ্বেদ্বে। জঙ্গকে আগুে ধকর লগকি? 
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গািপাোর মাথার ওপর হঠাৎ ভােকত লদ্ঘা লগে োকো লধায়া; লধায়ার দ্বেকচ েমো 
রকের েেেকে দ্ব খা। ব়ি লবদ্ব  ঘে, তাই ো, লধায়াটা? মন্তবয েরে দ্বজওদ্বদ্বকো, আদ্বম 
বেব, গািপাো েয়, দ্বেকরট লোকো োঠাকমায় আগুে ধকরকি-হয় লোকো বাদ্ব়ি, েয়কতা 
লদ্াচাোয়। 
  
 হযাাঁ,  ান্ত েুকর বেে দ্বপট। েী ঘটকি ো বুকে োমা উদ্বচত হকব ো। প্রথকম পা  োদ্বটকয় 
যাব আমরা। অযাে, োমকে চকে একো। দ্বেদ্বে, লপিকে বকো, মাথা দ্বেচু েকর থােকব। 
  
লেে, আমাকে োমকে বেকত হকব লেে? 
  
লতামার প্রােদ্বপ্রয় বনু্ধকে োভার লদ্য়ার জেয, বেে দ্বপট। তা়িাতাদ্ব়ি েকরা! ধমে োগে 
ও। আদ্বম েকন্দহ েরদ্বি, লগাোগুদ্বে আর আগুে ধরাবার োকথ েন্ত্রােবাদ্ীরা জদ্ব়িত 
থােকত পাকর। 
  
েন্ত্রােবাদ্ী! েী বেি! দ্বপট, তুদ্বম দ্বে দু্ুঃস্বে লদ্খি? 
  
দ্বপট জবাব দ্বদ্ে ো। তাকতই যা লবাোর বুকে দ্বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্বেদ্বেকে লপিকে আেকত 
োহাযয েরে লে, দ্বেকজ োমকে দ্বগকয় বেে। 
  
 প্রাইকভট লরাকির মুখ লথকে আধ মাইে দূ্কর, হাইওকয়র পাক  লথকম আকরাহীরা যার 
যার গাদ্ব়ির আ়িাকে গা ঢাো দ্বদ্কয় উাঁদ্বে মারকি, োকো লধাাঁয়ার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় 
অকটাকমদ্বটে রাইকিকের আওয়াজ শুেকি। ল দ্বরকির অদ্বিে লথকে এখেও লেউ 
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লপৌঁিায়দ্বে লদ্কখ অবাে হকো দ্বপট। তার পরই ওর লচাখ প়িে বুকেকটর আঘাকত 
েতদ্ববেত ভযােটার ওপর। প্রাইকভট লরাকির মুকখ এেটা বাধা হকয় রকয়কি ভযােটা। 
  
িাে দ্বদ্কে তাোে দ্বপট, লধাাঁয়া আর আগুে িাদ্ব়িকয় আরও োমকে দ্বেিু লদ্খার লচিা 
েরে। এমে েময় হঠাৎ জঙ্গকের দ্বেোরা লথকে দ্বিটকে লবদ্বরকয় এে এেটা মূদ্বতব, 
েরােদ্বর েকিবর দ্বদ্কে িুকট এে লে। 
  
লরকের ওপর দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বপট, িাে দ্বদ্কে দ্বস্টয়াদ্বরং হুইে লঘারাে। েব্বই দ্বিদ্বগ্র বাে 
দ্বেকয় রািার ওপর আ়িাআদ্ব়ি ঘুকর লগে েিব। লপভকমকন্টর োকথ ঘ া লখে টায়ার। 
অবধাদ্বরত দু্ঘবটো লথকে রো লপকয় দ্বস্থর পাথর হকয় লগকি মূদ্বতবটা, ড্রাইভাকরর োি 
লথকে মাি এে দ্বমটার দূ্কর। 
  
দ্বপকটর হাটবদ্ববট লবক়ি লগে। দ্বেট লথকে েুাঁকে োরীমূদ্বতবর দ্বদ্কে ভাকো েকর তাোে ও, 
লচাকখ িুকট উঠে েমীহ আর অেৃদ্বিম দ্ববস্ময়। 
  
আ-আপদ্বে। লহ’ো োদ্বমে হাাঁদ্বপকয় উঠকেে। েদ্বতযই দ্বে আপদ্বে? 
  
দ্বমে োদ্বমে?  ূেয লচাকখ লচকয় আকি দ্বপট। 
  
ওহ্, থযাঙ্ক গি! দ্বিেদ্বিে েকর বেকেে লহ’ো োদ্বমে। দ্বেজ, োহাযয েরুে আমাকে! 
েবাইকে ওরা লমকর লিকেি! ওরা আ-আমাকে খুে েরকত আেকি! 
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 দ্বপট হুইকের লপিে লথকে, আর দ্বেদ্বে পযাকেোর েোটবকমন্ট লথকে লেকম প়িে। 
লপিকের দ্বেকট উঠকত লহ’ো োদ্বমেকে োহাযয েরে ওরা। োরা? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 আখমত ইয়াদ্বজকদ্র ভা়িাকট লোে। দ্বেকক্রট োদ্বভবকের েব েয়জে একজন্টকে লমকর 
লিকেকি। গাদ্ব়ি িা়িে, দ্বেজ। এেুদ্বে একে প়িকব ওরা! 
  
 ান্ত লহাে, তার এেটা হাত ধকর মৃদু্ চাপ দ্বদ্ে দ্বেদ্বে, এই প্রথম েে েরে মহােদ্বচকবর 
োপ়িকচাপ়ি লধায়া লেকগ োকো হকয় আকি, চুে একোকমকো। আপোকে আমরা 
েরােদ্বর এেটা হােপাতাকে দ্বেকয় যাব। 
  
তা়িাতাদ্ব়ি! জাোো দ্বদ্কয় বাইকর তাদ্বেকয় রুদ্ধশ্বাকে বেকেে লহ’ো োদ্বমে। লদ্দ্বর েরকে 
আপোরাও মারা প়িকবে। 
  
লহ’ো োদ্বমকের দৃ্দ্বি অেুেরে েকর ঘা়ি লিরাে দ্বপট, আর দ্বঠে লেই েময় লোাঁপ-ো়ি 
িুক়ি হাইওকয়কত লবদ্বরকয় এে মাদ্বেবদ্বিজ দু্কটা। এর লেকেকের লবদ্ব  লদ্খে ো ও, োি 
দ্বদ্কয় উকঠ প়িে ড্রাইদ্বভং দ্বেকট। িাস্টব দ্বগয়ার দ্বদ্কয়ই লমকের োকথ লচকপ ধরে 
অযােদ্বেোকরটর, েিব লঘারাে ওর জেয লখাো এেমাি দ্বদ্েটায় লরকেেদ্বরজ-এর দ্বিরদ্বত 
পথ ধকর িুটে গাদ্ব়ি। 
  
লস্প্য়ার টায়াকরর মাথায় এেটা আোদ্ে রকয়কি, লেটার ওপর বোকো দ্বরয়ার দ্বভউ 
দ্বমরকর তাোে দ্বপট। মাদ্বেবদ্বিজ দু্কটা দ্বপিু দ্বেকয়কি, মাি দ্বতেক া দ্বমটার দূ্কর ওগুকো। 
পরমুহূকতব দৃ্ যটা চুরমার হকয় লগে এেোাঁে বুকেট িুকট একে আয়োর োাঁচ গুাঁদ্ব়িকয় 
লদ্য়ায়। 
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লমকের োকথ লোঁকট থােুে! দ্বচৎোর েরে দ্বপট। 
  
লপিকের অংক  ড্রাইভ  যািট ো থাোয় লমকেকত প্রচুর জায়গা, লহ’ো োদ্বমেকে দ্বেকয় 
লেখাকে েুণ্ডেী পাোে দ্বেদ্বে। 
  
দ্বচন্তা েরকবে ো, অভয় দ্বদ্কয় বেে ও। এেবার  হকর লপৌঁিকত পারকে আমরা 
দ্বেরাপদ্। 
  
মাথা ো়িকেে লহ’ো োদ্বমে। এ যািা আমাকদ্র লেউ বাাঁচকত পারকব ো। আমরা 
িযাোদ্বটোে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র পািায় পক়িদ্বি। 
  
োমকের দ্বেকট েুাঁেক়ি যতটা েম্ভব লিাট হকয় লগকি অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। এটার টপ দ্বস্প্ি 
েত? তুদ্বম জাকো, এখেও আদ্বম দ্ববকয় েদ্বরদ্বে! 
  
 এে-লটাকয়েদ্বট োইকের টপ দ্বস্প্ি লরেিব েরা হকয়কি োতাত্তর, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট, 
ওগুকো েী? 
  
েট েকর ঘুরে দ্বজওদ্বদ্বকো, দ্রজার ওপর েুাঁকে উাঁদ্বে দ্বদ্ে লপিকে। োমকে লথকে লদ্কখ 
দ্বঠে লবাো যাকে ো লোকো মকিকেরর মাদ্বেবদ্বিজ, তকব েম্ভবত দ্বথ্র হােকড্রি 
এে.দ্বি.এে.। 
  
দ্বিকজে? 
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টাকববা চাজবি দ্বিকজে, ঘণ্টায় দু্ক া দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার িুটকত পাকর। 
  
 দূ্রত্ব েমকি? 
  
িারকপাোকে বাের তা়িা েরকে দূ্রত্ব েকম ো বাক়ি? োাঁকের োকথ পাল্টা প্রশ্ন েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। ল দ্বরকির অদ্বিে অকেে দূ্কর থােকতই ওরা আমাকদ্রকে ধকর লিেকব। 
  
পাকয়র চাপ দ্বদ্কয় লমকের োকথ লোঁকট ধরে দ্বপট ক্লাচ। দ্বগয়ার বদ্কে থাকিব দ্বদ্ে। 
লোথাও ো লথকম োগাকের বাইকর থাোর লচিা েরব। থামকত যাদ্বে লদ্খকেই 
একোপাতাদ্ব়ি গুদ্বে েরকব ওরা, তাকত বহু দ্বেরীহ মােু  মারা প়িকত পাকর। খুে েরা 
ওকদ্র এে ধরকের লে া। 
  
আবার এেবার লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। ওকদ্র লচাকখর োদ্া অং টুেুও আদ্বম 
লদ্খকত পাদ্বে। 
  
. 
  
হাকতর অস্ত্র জযাম হকতই ভাগযকে গাদ্বে দ্বদ্ে লমাহাম্মদ্ ইেমাইে, মাদ্বেবদ্বিজ লথকে 
হাইওকয়র ওপর িুাঁক়ি লিকে দ্বদ্ে লেটা। লপিকে বো এে েঙ্গীর হাত লথকে আকরেটা 
অস্ত্র দ্বিদ্বেকয় দ্বেে লে, জাোোর দ্বদ্কে েুাঁকে এে োাঁে গুদ্বে িু়িে েিব েেয েকর। 
মাজে লথকে মাি পাাঁচটা ল ে লবকরাে, অযামুদ্ব ে দ্বক্লপ খাদ্বে হকয় লগকি। আকরেটা 
দ্বক্লকপর েন্ধাকে পকেট হাত়িাকত শুরু েকর আবার গাে দ্বদ্ে লে, দ্বক্লপটা লবর েকর েকট 
লঢাোে। 
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উকত্তদ্বজত হকয়া ো,  ান্তভাকব বেে ড্রাইভার। োমকের এে দ্বেকোদ্বমটাকরর মকধযই 
ওকদ্রকে ধকর লিেব। েকিবর বাাঁ দ্বদ্কে থােব আমরা, দ্বিতীয় মাদ্বেবদ্বিজ দ্বেকয় োোম 
থােকব িাে দ্বদ্কে। দু্দ্বদ্ে লথকে গুদ্বে েকর েব েটাকে পাদ্বঠকয় লদ্ব জাহান্নাকম। 
  
মােখাকে যারা বাদ্ লেকধকি তাকদ্র আদ্বম দ্বেকজর হাকত মারকত চাই! গকজব উঠে 
ইেমাইে। 
  
েুকযাগ তুদ্বম পাকর। তধযব ধকরা। 
  
বো যায়, বায়ো ধরা দ্ব শুর মকতা, যার আবদ্ার রো েরা হয়দ্বে, হাাঁদ্ব়িপাো মুখ দ্বেকয় 
ধপাে েকর দ্বেকটর ওপর বকে প়িে ইেমাইে, লচাখ দ্বপট দ্বপট েকর তাদ্বেকয় থােে 
োমকের গাদ্ব়িটার দ্বদ্কে। 
  
লমাহাম্মদ্ ইেমাইে দ্বেেৃিতম খুদ্বেকদ্র এেজে। অপরাধকবাকধর োকথ তার পদ্বরচয় 
লেই। হােকত হােকত এেটা মাতৃেদ্ে উদ্ব়িকয় দ্বদ্কতও তার বাধকব ো। প্রথমকশ্রেীর 
খুদ্বেরা তাকদ্র োকজর ধরে-ধারে দ্বেকয় মাথা ঘামায়, োজটা োরার পর ত্রুদ্বট-দ্ববচুযদ্বত 
দ্বেকয় দ্বচন্তা েকর, আরও দ্বেখুাঁত হবার লচিা েকর পরবতবী োজটায়। লমাহাম্মদ্ 
ইেমাইকের োকি এ েকবর লোকো গুরুত্ব লেই। যকথি েময় আর লমধা খরচ ো েরায় 
তার েযাকে সু্কে েব ভুে লথকে যায়, লেজেয অঘটেও েম ঘকট ো। ইদ্বতমকধয দু্বার 
দু্’জে মােু কে মারকত দ্বগকয় তাকদ্র বদ্কে অেয দু্’জেকে লমকর একেকি লে। এ 
ধরকের ঘটো ইেমাইকের মকতা খুেীকদ্র আরও দ্ববপিেে েকর লতাকে। উকত্তদ্বজত 
হােকরর মকতা অদ্বস্থরমদ্বত, েখে েী েরকব ধারো েরা যায় ো, ঘটোচকক্র বাধা হকয় 
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দ্াাঁ়িাকে পাইোদ্বর হাকর দ্বেরীহ মােু জেকে খুে েরকব। তার লপ্ররোর উৎে হকো ধমব। 
তার ধারো, ধকমবর োকম োকিরকদ্র খুে েকর দ্ববপুে েওয়াব হাদ্বেে েরকি লে। খুে 
েকর ভাদ্বর মজা পায় লমাহাম্মদ্ ইেমাইে, আরও খুে েরা লপ্ররো অেুভব েকর, ধকর 
লেয় আিাহ তার প্রদ্বত দ্ববক  ভাকব েন্তুি বকেই তাকে এত আেন্দ দ্াে েরকিে। 
  
 গাদ্ব়ি আরও লজাকর চাোও! ড্রাইভারকে তাগাদ্া দ্বদ্ে লে। মকে থাকে লযে, েব েয়টার 
মাথায় গুদ্বে েরকত চাই আদ্বম! লবজন্মাকদ্র আদ্বম লদ্দ্বখকয় লদ্ব! 
  
. 
  
ওরা লবাধ হয় অযামুদ্বে ে বাাঁচাকে, েৃতেদ্বচকত্ত স্বদ্বির দ্বেুঃশ্বাে িা়িে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 আমাকদ্রকে মােখাকে লরকখ েযােউইচ ততদ্বর েরকত চাইদ্বি, বেে দ্বপট। যাকত দ্বমে ো 
েকর। রািার দ্বদ্কে লচাখ, তকব মাথার লভতর পাোকোর পথ লখাাঁজার োজ চেকি দ্রুত। 
  
এেটা রকেট েঞ্চার লপকে আদ্বম আমার রাজয হারাকতও রাদ্বজ আদ্বি। 
  
ভাকো েথা মকে েকরি। েোকে গাদ্ব়িকত ওঠার েময় েী লযে এেটা লঠকেদ্বিে পাকয়, 
লঠকে দ্বেকটর তোয় পাদ্বঠকয় দ্বদ্ই, বেে দ্বপট। 
  
লমকের দ্বদ্কে েুাঁকে দ্বপকটর দ্বেকটর দ্বেকচটা হাত়িাে দ্বজওদ্বদ্বকো। ঠাণ্ডা,  ক্ত েী। লযে 
এেটা লঠেে হাকত। লচহারা বযাজার হকয় উঠে তার। লরি এেটা েকেট লরঞ্চ, এ 
দ্বদ্কয় দ্বেিুই হকব ো। 
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োমকে এেটা দ্বজপ লিইে, দ্বস্ক রাে-এর চূ়িায় উকঠ লগকি। োোই আর ইেুইপকমন্ট 
দ্বেকয় দু্চারকট গাদ্ব়ি মাকেমকধয যায় ওদ্বদ্কে। জঙ্গে বা োোয় গা ঢাো লদ্য়ার েুকযাগ 
একে দ্বদ্কত পাকর। হাইওকয়কত থােকে বাাঁচার লোকো আ া লেই। 
  
োমকে েতদূ্র? 
  
পরবতবী বাাঁকের েিাোদ্বি। 
  
দ্বেন্তু হাইওকয় িা়িকে আমাকদ্র দ্বস্প্ি আরও েমকব, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। বযাপারটা িাাঁদ্ 
হকয় উঠকব ো লতা? 
  
তুদ্বমই বকো। 
  
তৃতীয়বার লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। পাঁচাত্তর দ্বমটার দূ্কর ওরা, দূ্রত্ব প্রদ্বত মুহূকতব 
েমকি। 
  
ওকদ্র গদ্বত মন্থর েরকত হকব। 
  
তুদ্বম অেুমদ্বত দ্বদ্কে আদ্বম আমার েুৎদ্বেত লচহারাটা ওকদ্রকে লদ্খাকত পাদ্বর, অিীে 
অঙ্গভদ্বঙ্গ েরকতও আপদ্বত্ত োই, শুেকো গোয় প্রিাব রাখে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 তাকত োকজর োজ দ্বেিুই হকব ো, ওরা আরও বরং লখকপ উঠকব। ো লহ, তার লচকয় 
এে েম্বর োকজ োগাও। 
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দ্বরদ্বিংটা আদ্বম দ্বমে েকরদ্বি, বযাকঙ্গর েুকর বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
লিাাঁ়িািুদ্ব়িকত লতামার হাত লেমে? 
  
বুেকত লপকর মাথা আাঁোে দ্বজওদ্বদ্বকো। বাহেটাকে এেটা েরেকরখায় ধকর রাকখা, অযাে 
দ্বজওদ্বদ্বকো-বম্ব এখে প্রদ্বতপকের ওপর দ্বেদ্বেি হকব। 
  
লখাো টাউে োর আদ্ ব েযাটিমব দ্বহকেকব চমৎোর উতকর লগকে। লপিে দ্বদ্কে মুখ 
েকর দ্বেকট হাাঁটু োাঁদ্বটকয় দ্বেকধ হকো দ্বজওদ্বদ্বকো, িাকদ্র ওপর উাঁচু হকো তার োাঁধ আর 
মাথা। েেযদ্বস্থর েরে লে, হাত তুেে, িুাঁক়ি দ্বদ্ে লরঞ্চটা। ধেুকের মকতা বাাঁো এেটা 
পথ ততদ্বর েকর িুটে হাদ্বতয়ার, োমকের মাদ্বেবদ্বিজটাকে েেয েকর। 
  
পেকের জেয লথকম লগে হৃৎদ্বপণ্ড। লরঞ্চ টাকগবকট লপৌঁিকোর আকগই ব়ি লবদ্ব  দ্বেকচ 
লেকম যাকে। টাকগবকট েয়, প়িে হুকির ওপর। তকব পক়ি দ্বিটকে লগে, উইেদ্ব ল্ডটা 
দ্বেখুাঁতভাকব চুরমার েকর ঢুকে প়িে লভতকর। 
  
আতঙ্কবাদ্ী ড্রাইভার দ্বজওদ্বদ্বকোকে দ্বজদ্বেেটা িুাঁ়িকত লদ্কখদ্বিে। তার দ্বেপ্রতা ভাকো 
হকেও প্রকয়াজকের তুেোয় যকথি ভাকো েয়। লরকে চাপ দ্বদ্ে লে, বে বে েকর হুইে 
লঘারাে লরকঞ্চর পথ লথকে েকর যাবার জেয, দ্বঠে তখেই হাজারটা টুেকরা হকয় লগে 
উইেদ্ব কল্ডর োাঁচ, িদ্ব়িকয় প়িে তার মুকখ। দ্বস্টয়াদ্বরং হুইকের গাকয় বাদ্ব়ি লখকয় 
লমাহাম্মদ্ ইেমাইকের লোকের ওপর প়িে লরঞ্চটা। 
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দ্বিতীয় মাদ্বেবদ্বিকজর ড্রাইভার ইেমাইকের দ্বঠে লপিকেই দ্বিে, লে লদ্খকতই পায়দ্বে বাতাে 
দ্বচকর এেটা দ্বমোইে িুকট আেকি। োমকের লহিোইট হঠাৎ েকর োে হকয় উঠকত 
লদ্কখ ভযাবাচযাো লখকয় লগে লে। লপিকে লথকে প্রথম মাদ্বেবদ্বিজকে ধাক্কা লদ্য়ার েময় 
অেহায় দৃ্দ্বিকত তাদ্বেকয় থােে, লদ্খে ধাক্কা লখকয় ঘুকর যাকে গাদ্ব়িটা, লচাকখর পেকে 
উকল্টা দ্বদ্কে অথবাৎ তার দ্বদ্কে মুখ েরে লেটা। 
  
তুদ্বম দ্বে দ্বঠে এটাই চাইদ্বিকে? িুদ্বতবর োকথ দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 অেকর অেকর।  ক্ত হও, অযাে, বাাঁকের োকি একে পক়িদ্বি। দ্বস্প্ি েমাে দ্বপট, েরু 
এেটা তু ার ঢাো পকথ ঘুদ্বরকয় দ্বেে েিবকে। পথটা আাঁোবাাঁো, লোকো লোকো বাকের 
পর উকল্টা দ্বদ্কে দ্ববিৃত হকয়কি, তকব ল   পযবন্ত লপৌঁকিকি পাহাক়ির চূ়িায়। 
  
দ্বপদ্বেে, অমেৃে পথ। ভারী গাদ্ব়িটাকে এদ্বগকয় দ্বেকয় লযকত এেক া পকেকরা লঘা়িার 
লিইট-এইট ইদ্বেকের ওপর খুব ধেে যাকে। দ্বরংবহুে লচদ্বেে েবাইকে দ্বেকয় লটদ্বেে 
বকের মকতা লখেকত োগে। 
  
 লমকে লথকে তুকে দ্বেকজকদ্রকে দ্বেকটর ওপর বদ্বেকয়কি মদ্বহো আকরাহীরা, দু্কজা়িা পা 
দ্বিভাইিার পাদ্বটব েটাকে লপাঁদ্বচকয় লরকখকি, দ্বেদ্বেংকয়র িযাপ ধকর েুকে আকি। 
  
 িয় দ্বমদ্বেট পর জঙ্গেটাকে লপিকে লিকে এে ওরা। রািার দু্ধাকর এখে ব়িব়ি 
লবাল্ডার আর গভীর তু ার। দ্বপকটর প্রথম ইকে দ্বিে েিব লিকে পাোকব ওরা, পাথর 
আর জঙ্গকে গা ঢাো দ্বদ্কয় লেকট প়িকব। দ্বেন্তু ইকেটা বাদ্বতে েকর দ্বদ্কত হকো 
পাউিার-দ্বমদ্বহ তু ার লদ্কখ, পা লিোমাি হাাঁটু পযবন্ত িুকব যাকব। দ্ববেল্প উপায় এেটাই 
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আকি, চূ়িায় উকঠ যাওয়া, তারপর এেটা লচয়ার দ্বেিট দ্বেকয় পাহাক়ির গা লবকয়  হকর 
োমা, হাদ্বরকয় যাওয়া দ্বভক়ির মকধয। 
  
আমরা িুটদ্বি, লঘা ো েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
র যাদ্বিকয়টর েযাকপর চারদ্বদ্কে লথকে বাষ্প উঠকি, আকগই লদ্কখকি দ্বপট। লটমপাকরচার 
গকজর োাঁটাও উকঠ লগকি হট লেখা ঘকর। এভাকব লদ্ৌ়ি খাটাকো হকব লভকব ততদ্বর েরা 
হয়দ্বে গাদ্ব়িটা, বেে ও। এখেও লয লভকে চারখাো হকয় যায়দ্বে লেটাই আশ্চযব। 
  
রািা ল   হকয় লগকে? েী েরব আমরা? 
  
দু্েম্বর েযােটা োকজ োগাব। লচয়ার দ্বেিকট চক়ি ধীকরেুকস্থ লেকম যাব োিাোদ্বি এেটা 
লেেুকে। 
  
 লতামার স্টাইেটা পিন্দ হকেও, ো বকে পারদ্বি ো লয যুদ্ধ এখেও ল   হয়দ্বে, লপিে 
দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। বনু্ধরা দ্বিকর একেকি। 
  
এত বযি দ্বিে দ্বপট, অেুেরেোরীকদ্র খবর রাখার েময় পায়দ্বে। দু্ঘবটো োমকে দ্বেকয় 
দু্কটা মাদ্বেবদ্বিজই আবার েতুে উদ্যকম েিবটাকে ধাওয়া শুরু েকরকি। ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় 
লপিে দ্বদ্কে তাোবারও অবের লপে ো ও লপিকের জাোোর োাঁচ, লহ’ো োদ্বমে আর 
দ্বেদ্বের মাথার মােখাকে, এে োাঁে বুকেকটর আঘাকত গুাঁদ্ব়িকয় লগে, োমকের উইেদ্ব ল্ড 
িুকটা েকর লবদ্বরকয় লগে োেটা। লচাকখর োমকে দ্বতেকট িুকটা লদ্খকত লপে দ্বপট, 
দ্বেোরাগুকো এবক়িাকখবক়িা। মদ্বহো আকরাহীকদ্র দ্বেিু বেকত হকো ো, আবার তারা 
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আশ্রয় দ্বেে গাদ্ব়ির লমকেকত। এবার তারা লচিা েরে লমকে িুকটা েকর লভতকর 
লোঁকধাবার। 
  
 আমরা েকন্দহ হকে, লরঞ্চটা িুাঁক়ি লদ্য়ায় ওকদ্র খুব রাগ হকয়কি, আাঁচ েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 আমরা গাদ্ব়িটাকে লযভাকব লঠেকি ওরা, আমারও খুব রাগ হকে! 
  
 চুকের োটার মকতা তীক্ষ্ণ এেটা বাাঁে দ্বেে দ্বপট, গাদ্ব়ি দ্বেকধ েরার েময় চুদ্বর েকর 
তাোে ধাওয়ারত মাদ্বেবদ্বিজগুকোর দ্বদ্কে। দৃ্ যটার মকধয দ্ববপকদ্র উপাদ্াে যকথি 
পদ্বরমাকেই রকয়কি। 
  
োমকের মাদ্বেবদ্বিজ এাঁকেকবাঁকে িুকট আেকি। েকিবর চাো তু াকরর ওপর গভীর গতব 
ততদ্বর েকরকি, লেই গকতবর িাাঁকদ্ প়িার লোকো ইকে লেই ড্রাইভাকরর, উন্মত্ততার োকথ 
োরােে হুইে লঘারাকে লে। প্রদ্বতদ্বট বাকে দ্বপিকে রািা লথকে েকর যাওয়ার েুাঁদ্বে দ্বেকত 
দ্বিধা েরকি ো। প্রায়ই তু াকরর িূকপ আটো প়িকি চাো। মাদ্বেবদ্বিকজ লে টায়ার 
োগাকো লেই লদ্কখ অবাে হকো দ্বপট। ওর জাো লেই, দ্বেকজকদ্র পদ্বরচয় লগাপে রাখার 
জেয গাদ্ব়িগুকো লমদ্বেকো েীমান্ত দ্বদ্কয় চাদ্বেকয় একেকি েন্ত্রােবাদ্ীরা। অদ্বিত্বহীে এেটা 
লটোটাইে লোোদ্বের োকম লরদ্বজদ্বি েরা ওগুকো, লহ’ো োদ্বমকের জাে েবচ েরার 
পর দু্কটাকেই লিকে যাওয়া হকব লরকেেদ্বরজ এয়ারকপাকটব। 
  
যা লদ্খে, লমাকটও, খুদ্ব  হকত পারে ো দ্বপট। মােখাকের দূ্রত্ব দ্রুত েমকি। ওরা মাি 
পঞ্চা  দ্বমটার লপিকে। পিন্দ হকো ো অকটাকমদ্বটে রাইকিে হাকত লোেটাকেও, 
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োমকের মাদ্বেবদ্বিকজর ভাো উইেদ্ব কল্ডর িাাঁে দ্বদ্কয় বযাকরে লবর েকর ওকদ্র দ্বদ্কে 
েেযদ্বস্থর েরার লচিা েরকি লে। 
  
 ভগ্নদূ্কতরা আেকি! লচাঁচাে দ্বপট, হুইকের দ্বেকচ মাথা েুোে, িযা কবাকিবর দ্বেোরা দ্বদ্কয় 
লোকো রেকম লদ্খকত পাকে োমকের রািা। েবাই দ্বেচু হও! 
  
েথাগুকো মুখ লথকে লবকরাকত যা লদ্দ্বর, েকিবর গাকয় আঘাত েরে এে োাঁে বুকেট। 
প্রথম দ্ববকস্ফারকে িাে দ্বদ্কের লিোর মাউদ্বন্টংকয়র ওপর  াখা লস্প্য়ার টায়ার আর 
হুইে দ্বিন্ন দ্বভন্ন হকয় লগে। পকরর েে িাদ্টাকে িুকটা েরে। দ্বেকজর অজাকন্তই মাথাটা 
আরও োদ্বমকয় দ্বেে দ্বপট। লপিকের দ্রজা লথকে দ্বিটকে লবদ্বরকয় লগে েজাগুকো, 
দ্রজাটাও উক়ি লগে বাতাকে িাো লমকে। এেটা গাকির োকথ ঘ া লখে েিব। বৃদ্বির 
মকতা েরে োাঁকচর টুেকরা। মদ্বহো আকরাহীকদ্র এেজে আতবোদ্ েকর উঠে, দু্’জকের 
মকধয লে লবাো লগে ো। িযা কবাকিব গাঢ় রকক্তর লপাচ লদ্খকত লপে দ্বপট। পরমুহূকতব 
উপেদ্বব্ধ েরে, এেটা োে এ-লিাাঁ়ি ওকিাাঁ়ি েকর দ্বদ্কয়কি বুকেট। েী আশ্চযব, 
লেৌতুেপ্রবে ইটাদ্বেয়াে যুবে টু- েদ্বটও েরে ো। 
  
দ্বেদ্বেবিভাকব েতটা স্প্ ব েরে দ্বজওদ্বদ্বকো, ভাবটা লযে ওটা অেয োরও োে। তারপর 
মাথা োত েকর দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বেুঃ কে হােে। আমার েকন্দহ হকে, োে রাকত 
খাওয়া মদ্টুেু িুকটা দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় আেকি। 
  
দ্বেদ্বরয়াে? 
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দু্হাজার িোর োগকব োদ্বস্টে োজবাদ্বর েরাকত, িুকটা হকয়দ্বিে দ্বেো লটরও পাকব ো। 
মদ্বহোকদ্র লোকো খবর জাকো? 
  
ো তাদ্বেকয়ই দ্বজকেে েরে দ্বপট, দ্বেদ্বে, লতামরা দ্বঠে আকি লতা? 
  
 োাঁকচর টুেকরা চাম়িায় দু্এেটা দ্াগ লেকটকি, প্রায় োকথ োকথ, উাঁচু গোয় জবাব দ্বদ্ে 
দ্বেদ্বে। তািা়িা আমরা অেতই আদ্বি। 
  
েকিবর র যাদ্বিকয়টর লথকে বাষ্প এবার ে ে প্রদ্বতবাকদ্র োকথ লবকরাকে। ইদ্বেকের  দ্বক্ত 
েমকি, লটর লপে দ্বপট। োমকে ল   বাে, তারপর চু়িা। গাদ্ব়িটাকে লঘারাকোয় মে দ্বদ্ে 
ও। লপিকের বাোকর প্রায় লোঁকট আকি প্রদ্বতপেরা। 
  
 অদ্বতদ্বরক্ত উত্তাকপ ইদ্বেকের লবয়াদ্বরংগুকো প্রদ্বতবাদ্ জাোকে। আরও এে োাঁে বুকেট 
বামদ্বদ্কের লপিকের লিোর গুাঁদ্ব়িকয় দ্বদ্ে, চযাপ্টা েকর দ্বদ্ে টায়ারটাকে। েকিবর লপিকের 
অং  রািা লথকে লেকম লযকত চাইকি, ধকর রাখার জেয হুইকের োকথ যুদ্ধ েরকি দ্বপট। 
রািার পাক  অেংখয লবাল্ডার, গাদ্ব়ি ধাক্কা লখকে িাতু হকয় যাকব আকরাহীরা। 
  
হুকির দ্বেচ লথকে েীে লধায়া লবকরাকত লদ্কখ দ্বপট বুেে, মারা যাকে েিব। রািার 
দ্বেোরায় পক়ি থাো এেটা পাথরকে এ়িাকত পাকরদ্বে ও, অকয়ে পযাকে লখাাঁচা োগায় 
গতব ততদ্বর হকয়কি, ইদ্বেকের দ্বেচ লথকে েকর প়িকি লতে। অকয়ে লপ্র ার গজ দ্রুত 
 ূকেযর ঘকর লেকম এে। পাহা়ি চূ়িায় লপৌঁিাকোর আ া তযাগ েরাই ভাকো। 
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 দ্বপিোকো চাো দ্বেকয় োমকের মাদ্বেবদ্বিজ ল   বােটা ঘুরকত শুরু েরে। েকিবর হুইে 
 ক্ত েকর ধকর অেবরত লঘারাকে দ্বপট। ধাওয়ারত  ত্রুকদ্র লচহারায় উিাে েল্পো 
েরকত পারে ও, তারা বুকে লিকেকি পাোকোর লোকো উপায় লেই দ্ব োকরর। 
  
চারদ্বদ্কে উদ্ভ্রাকন্তর মকতা তাদ্বেকয় আশ্রকয়র লোকো েন্ধাে লদ্খে ো দ্বপট। পা েম্বে 
লোথাও লবদ্ব দূ্র যাওয়ার প্রশ্নই ওকঠ ো। রািার এেদ্বদ্কে তু ার আর লবাল্ডার, 
আকরেদ্বদ্কে েপ েকর লেকম লগকি গভীর খাদ্, মােখাকের েরু রািায় আটো পক়িকি 
ওরা। ইদ্বেে অচে হকয় পক়িকি, একেবাকর দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িার আকগই ঘকট যাকব যা ঘটার। 
  
মদ্বরয়া হকয় উঠে দ্বপট, লমকের োকথ লচকপ ধরে অযােদ্বেোকরটর-লপ়িাে গাকয়র েমি 
 দ্বক্ত দ্বদ্কয়, লেই োকথ দ্ববধাতা োহাযয লচকয় আকবদ্ে জাোে ওপর মহকে। 
  
আশ্চকযব, যুদ্ধদ্ববধ্বি প্রাচীে বাহকের এখেও দ্বেিু লদ্য়ার আকি। জযান্ত এেটা প্রােীর 
মকতা, লোহা আর ইস্প্াতেহ েুাঁেক়ি লগে েিব। ইদ্বেকের আওয়াজ বদ্কে লগে, 
োমকের চাোগুকো লদ্কব লগে তু াকরর লভতর, পরমুহূকতব লিক়ি লদ্য়া দ্বরংকয়র মকতা 
োমকে োি দ্বদ্ে েিব, এেবাকরর লচিাকতই উকঠ এে চূ়িায়। 
  
লপিকে েীে লধায়া আর োদ্া বাকষ্পর লমঘ উঠে, লখাো দ্বস্ক রাে-এর মাথায় লপৌঁকি লগে 
ওরা। দ্বিপে-লচয়ার দ্বস্ক দ্বেিট ওকদ্র এেক া দ্বমটার দূ্করও েয়। েকিবর েরােদ্বর দ্বেকচর 
ঢাকে লেউ দ্বস্ক েরকি ো লদ্কখ প্রথকম ভাদ্বর অবাে হকো দ্বপট। লোেজে লচয়ার লথকে 
লেকম প়িকি, ঘুকর যাকে দ্বেিকটর উকল্টাদ্বদ্কে, তারপর িুটকি েমান্তরাে দ্বস্ক লিইে 
ধকর। 
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তারপর েে েরে ও, ওর দ্বদ্কের ঢােটা রদ্ব  দ্বদ্কয় আোদ্া েকর রাখা হকয়কি। 
দ্ববপিেে বকে এদ্বদ্কে োউকে দ্বে েরকত দ্বেক ধ েরা হকয়কি, রদ্ব র োকথ েুকে থাো 
রদ্বেে লবািবগুকোয় তাই লেখা। 
  
রািার এটাই ল   মাথা, হতা  েকে বেে দ্বজওদ্বেো। 
  
তার োকথ এেমত হকয় দ্বপট বেে, দ্বেিকটর দ্বদ্কে যাব, তা েম্ভব েয়। দ্  দ্বমটার 
লপকরাবার আকগই গুদ্বে েকর আমাকদ্র েব েয়টাকে লিকে লদ্কব ওরা। 
  
তু াকরর বে ততদ্বর েকর িুাঁক়ি মারা যায়। োদ্বে আত্মেমপবে েরার েথা ভাবি? 
  
 দ্বতে েম্বর েযাকের েথাটা ভুকে লগি? দ্বতরস্কার েরে দ্বপট। 
  
লেৌতূহে দ্বেকয় দ্বপটকে লদ্খে দ্বজওদ্বদ্বকো। প্রথম দু্কটার লচকয়ও খারাপ হকব লেটা, এ 
আদ্বম দ্ববশ্বাে েদ্বর ো। তার পরই তার লচাখ দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে। তুদ্বম েী ভাবি…ওহ, 
গ়ি, লো! 
  
মাদ্বেবদ্বিজ দু্কটা লপৌঁকি লগে, প্রদ্বতপে থুথু িু়িকেও ওকদ্র গাকয় োগকব। েকিবর দু্পাক  
চকে একেকি প্রায়। হুইে লমাচ়ি দ্বদ্ে দ্বপট, গাদ্ব়িটাকে োদ্বমকয় দ্বদ্ে দ্বস্ক রাে এ, অথবাৎ 
দ্ববপিেে ঢাকে। 
  
. 
  
২৯. 
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আিাহ েহায় লহাে! উন্মাদ্! ওরা উন্মাদ্! দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে ইেমাইকের ড্রাইভার। 
ওকদ্রকে ধরা েম্ভব েয়। 
  
তা়িা েকরা! হুঙ্কার িা়িে ইেমাইে। যদ্বদ্ পাোয়, লতামাকে আদ্বম খুে েরব! 
  
পাদ্বেকয় যাকব লোথায়! দ্বহেদ্বহে েকর বেে ড্রাইভার। লদ্খি ো, আত্মহতযা েরকি ওরা? 
পাহাক়ির মাথা লথকে েচে গাদ্ব়ি দ্বেকয় োমকত লচিা েরকে লেউ বাাঁকচ?। 
  
 অকটাকমদ্বটে রাইকিকের বযাকরেটা েযাাঁৎ েকর লঘারাকো ইেমাইে, ড্রাইভাকরর োকে 
মাজে লচকপ ধরে। লবজন্মা শুকয়ার, ওকদ্র ধর, েয়কতা আিাহর োকি পাদ্বঠকয় লদ্ব 
লতাকে! 
  
ইতিত েরে ড্রাইভার, বুেকত পারকি ধাওয়া েরকেও, মৃতুযর েুাঁদ্বে দ্বেকত হকব, ো 
েরকেও। হাে লিক়ি দ্বদ্কয় েকিবর দ্বপিু দ্বেে লে, দ্বেোরা লথকে ঢাকে োদ্বমকয় আেে 
মাদ্বেবদ্বিজকে। আিাহ, অন্তত আমাকে তুদ্বম রো েকরা! 
  
ভাো উইেদ্ব কল্ডর লভতর রাইকিকের বযাকরে েম্বা েকর ইেমাইে বেে, গাদ্ব়ি দ্বেকধ 
েকর রাকখা। দ্বিতীয় গাদ্ব়ির ড্রাইভার ইতিত েকরদ্বে, প্রথমটার দ্বপিু দ্বপিু লেকম একেকি 
ঢাকে। 
  
. 
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জমাট বাাঁধা  ক্ত বরকির ওপর দ্বদ্কয় তীরকবকগ োমকি েিব, প্রদ্বত মুহূকতব আরও বা়িকি 
গদ্বত। হুইেটা আেকতাভাকব িুাঁকয় আকি দ্বপট, প্রায় লঘারাকেই ো। লরকের ওপরও 
লোকো চাপ দ্বদ্কে ো। এেটু এদ্বদ্ে-ওদ্বদ্ে হকেই চরদ্বের মকতা ঘুরকত শুরু েরকব 
েিব। যদ্বদ্ আ়িাআদ্ব়িভাকব দ্বপিোকত শুরু েকর, অবধাদ্বরত পদ্বরেদ্বত হকব ঘে ঘে 
দ্বিগবাদ্বজ খাওয়া, পাহাক়ির লগা়িায় লপৌঁিকব দ্বেিু ভাো হা়ি আর লোহােক্ক়ি। 
  
 দ্বেট লবকল্টর প্রশ্ন লতাোর জেয এটা দ্বে আদ্ ব েময় েয়? দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
মাথা ো়িে দ্বপট। উদ্বে ক া দ্বিক  লে ধরকের দ্বেিু দ্বিে ো। 
  
বুকেকট োাঁেরা লপিকের চাোর রাবার খকে যাওয়ায় ভাগযকে লিাট্ট এেটা ধেযবাদ্ দ্বদ্ে 
ও। চুপকে যাওয়া টায়ার লথকে মুক্ত হকয় োঠাকমার লজা়িা দ্বেোরা বরকির গাকয় 
ভাকোভাকব োম়ি বোকত পারকি, ভারোময রোয় োহাযয পাকে দ্বপট। 
  
দ্বস্প্িদ্বমটাকরর োাঁটা  াকটর ঘকর উকঠ লগে, এই েময় এে োাঁে মুঘেকে িুকট আেকত 
লদ্খে ও তু াকরর অদ্বতোয় িূপ, দ্ে দ্বস্কয়াররা এ ধরকের বাধা লপকরাকত ভাকোবাকে। 
দ্বস্ক দ্বেকয় ঢাে লপকরাবার েময় বাধাগুকো দ্বপকটরও খুব দ্বপ্রয়। দ্বেন্তু দু্হাজার এেক া দ্বব  
দ্বেকোগ্রাম ওজকের গাদ্ব়ি দ্বেকয় মুঘেকদ্র মােখাে দ্বদ্কয় পথ েকর লেয়ার েথা ভাবকত 
পাকর শুধু পাগেরা। অযাে ধারো, দ্বপট বতবমাকে তাকদ্র ভূদ্বমোকতই অদ্বভেয় েরকি। 
  
আেকতা স্প্ক ব লিইে লথকে োমােয েদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বপট গাদ্ব়িটাকে, চকে এে মেৃে 
বরকি। োমকের পরীোটা েূকচর িুকটায় অদ্বেদ্বেে ম াে লঢাোকোর োকথ তুেো েরা 
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যায়। আপো লথকেই  রীকরর লপদ্ব   ক্ত হকয় লগে, োাঁদ্বে খাবার জেয ততদ্বর। এে চুে 
এদ্বদ্ে ওদ্বদ্ে হকে িাতু হকয় যাকব েবাই ওরা। 
  
এেপাক  অকেেগুকো তু ার িূপ, আকরে পাক  োদ্বর োদ্বর গাি, মােখাে দ্বদ্কয় 
আাঁোবাাঁো পথ। লোকোটার োকথ ঘ া োগে ো, েরু পথ ধকর পদ্বরষ্কার লবদ্বরকয় এে 
েিব। চও়িা, বাধাহীে ঢাকে লবদ্বরকয় একেই েট েকর লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। 
  
প্রথম মাদ্বেবদ্বিকজর ড্রাইভার োণ্ডোকের চমৎোর পদ্বরচয় দ্বদ্ে। মুঘেকদ্র এ়িাবার জেয 
েকিবর লিকে আো চাোর দ্াগ অেুেরে েরে লে। দ্বিতীয় মাদ্বেবদ্বিকজর ড্রাইভার হয় 
মুঘেকদ্র লদ্কখদ্বে বা দ্ববপিেে বকে মকে েকরদ্বে। দ্বেকজর ভুে বুেকত পারে অকেে 
লদ্দ্বরকত, বযিতার োকথ েংক াধকের জেয গাদ্ব়িটাকে ঘে ঘে িাকে বাকয় লঘারাে লে। 
এভাকব দ্বতে েী চারকট মুঘেকে এ়িাকত েিে হকো লোো, তারপর এেটার োকথ 
মুকখামুদ্বখ ধাক্কা লখে। গাদ্ব়ির োমকের অং  তু াকরর লভতকর ঢুকে লগে, উাঁচু হকো 
লপিেটা। েব্বই দ্বিদ্বগ্র লোে েৃদ্বি েকর বুেকে থােে লেটা। তারপর শুরু হকো 
দ্বিগবাদ্বজ খাওয়া। দ্বেকরট বরকি প়িে, খা়িা হকো, আবার প়িে, আবার খা়িা হকো-
প্রদ্বতবার গাদ্ব়ি লথকে দ্বেিু ো দ্বেিু দ্বিটকে প়িকি, শুধু আকরাহীরা বাকদ্, োরে দ্বিগবাদ্বজ 
খাওয়ায় চযাপ্টা হকয় লগকি বদ্বি, জযাম হকয় লগকি দ্রজা। গাদ্ব়ি লথকে দ্বিটকে প়িকে 
আকরাহীরা হয়কতা প্রাকে লবাঁকচ লযত। 
  
মাউদ্বন্টং লথকে দ্বিাঁক়ি লবদ্বরকয় লগে ইদ্বেে, দ্বিটকে জঙ্গকের দ্বদ্কে চকে লগে। চাো, ফ্রন্ট 
োেকপে ে, দ্বরয়ার-ড্রাইভ লিে, এে এে েবগুকো লচদ্বেে লথকে লবদ্বরকয় ঢাে লবকয় 
েকবকগ োমকত শুরু েরে। 
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যদ্বদ্ বদ্বে এেটা খতম, বযােরে েম্মত হকব দ্বে? প্রশ্ন েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
খুদ্ব  হবার দ্বেিু লেই, দ্াাঁকত দ্াাঁত লচকপ বেে দ্বপট। োমকে তাোও। 
  
োমকে তাদ্বেকয় উকত্তদ্বজত হকয় উঠে দ্বজওদ্বদ্বকো। োমকে েতুে এেটা লিইে শুরু হকত 
যাকে, লেখাকে উজ্জ্বে রকের দ্বস্ক েুট পরা অকেে লোকের দ্বভ়ি। উইেদ্ব ল্ড লফ্রকমর 
দ্বেোরা ধকর েটাে খা়িা হকো লে, উন্মকত্তর মকতা হাত লেক়ি দ্বচৎোর জুক়ি দ্বদ্ে। 
েকিবর লজা়িা হেব বাজাকে দ্বপট। 
  
চমকে উকঠ ওকদ্র দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বস্কয়াররা। লদ্খে, দু্কটা িুটন্ত গাদ্ব়ি প্রায় তাকদ্র ঘাক়ির 
ওপর একে পক়িকি। মাি েকয়ে লেকেে েময় আকি, দ্বিটকে এেপাক  েকর লগে 
েবাই, েিবটাকে পা  োটাকত লদ্খে, লদ্খে তীরকবকগ লেটাকে ধাওয়া েরকি এেটা 
মাদ্বেবদ্বিজ। 
  
লিইকে উাঁচু হকয়কি এেটা দ্বস্ক জাে, লেকমকি এেক া দ্বমটার দূ্কর। তু ার ঢাো র যাে 
দ্বঠে লোথায় পাহাক়ির গাকয় দ্বমক কি, লদ্খার অবের লেই দ্বপকটর। লোকো রেম ইতিত 
ো েকর স্টাদ্বটং ড্রপ-অি-এর দ্বদ্কের র যাদ্বিকয়টর অেবাকমন্ট তাে েরে 
  
োি লদ্কব, ো? তািব দ্বজওদ্বদ্বকো প্রশ্ন েরে। 
  
চার েম্বর েযাে, তাকে আশ্বি েরে দ্বপট।  ক্ত হও। দ্বেয়ন্ত্রে হাদ্বরকয় লিেকত পাদ্বর। 
  
আকি োদ্বে লয হারাকব? 
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অদ্বেদ্বেে েমদ্বপদ্বট কের জেয লয ধরকের োঠাকমা ততদ্বর েরা হয়, এটা তার লচকয় 
অকেে লিাট। এটা শুধু অযাকবদ্বটে আর হটিগ প্রদ্ বেীর জেয বযবহার েরা হয়। তকব 
র যােটা েিবকে ধারে েরার জেয যকথি চও়িা, খাদ্বেেটা জায়গা পক়িও থােকব। ক্রম  
উাঁচু হকয়কি ঢােটা, তারপর েমতে খাদ্বেেটা দ্ববিৃদ্বত, েবক ক  লদ্কব লগকি র যাে, দ্বি  
দ্বমটার এদ্বগকয় গ্রাউে-এর দ্বব  দ্বমটার ওপকর হঠাৎ েকর ল   হকয় লগকি। 
  
স্টাদ্বটবং লগকটর দ্বদ্কে গাদ্ব়ি তাে েরে দ্বপট, েকিবর চও়িা বদ্বির আ়িাকে েুদ্বেকয় রাখে 
দ্বস্ক জাে। োিেয দ্বেভবর েরকি েময়োে আর প্রকয়াজেমকতা দ্বস্টয়াদ্বরং হুইে 
লঘারাকোোর ওপর। 
  
একেবাকর ল   মুহূকতব, োমকের চাো স্টাদ্বটবং োইে লপকরাবার আকগই, দ্বস্টয়াদ্বরং হুইে 
লঘারাকোর ওপর। 
  
একেবাকর ল   মুহূকতব, োমকের চাো স্টাদ্বটবং োইে লপকরাবার আকগই, দ্বস্টয়াদ্বরং হুইকে 
লমাচ়ি দ্বদ্ে দ্বপট। েকিবর লপিেটা ঘুকর লগে, চরদ্বের মকতা পাে লখকত শুরু েকর 
র যােটাকে এদ্ব়িকয় লগে গাদ্ব়ি। েকিবর আেদ্বস্মে অদ্বস্থরতা েে েকর ঘাবক়ি লগে 
ইেমাইকের ড্রাইভার, েংঘ ব এ়িাবার জেয েরেকরখা লথকে েদ্বরকয় দ্বেে মাদ্বেবদ্বিজকে, 
স্টাদ্বটবং লগট দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেে দ্বেখুাঁতুভাকব। 
  
েিবকে লোজা পকথ দ্বিদ্বরকয় আোর জেয প্রােপে লচিা েরকি দ্বপট, ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় 
মাদ্বেবদ্বিকজর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি দ্বজওদ্বদ্বকো। েমি দ্বেয়ন্ত্রে হাদ্বরকয় দ্বেোরা লথকে লেকম 
লগে গাদ্ব়িটা। মুহূকতবর জেয লেটাকে আোক র গাকয় িাোদ্ববহীে লমাটাকোটা এেটা 
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পাদ্বখর মকতা োগে। র যাকের দ্বেোরা িা়িার মুহূকতব ঘণ্টায় এেক া দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার 
লবকগ িুটদ্বিে ওটা। দ্বেকচ পক়ি প্রথকম ওটা চযাপ্টা হকো, তারপর গদ্ব়িকয় োমার েময় 
খুকে খুকে প়িে একেেটা পাটব। পাইেগাকির োদ্বরকত ধাক্কা খাওয়ার আকগই আকরাহীরা 
েবাই দ্ো পাদ্বেকয় লগকি। 
  
আকরেটু হকে আমরাও আোক  উ়িতাম! ঢাে দ্বগকে দ্বপটকে দ্বতরস্কার েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 তার বদ্কে েম্ভবত পাতাকে োমকত যাদ্বে! েতেব েরে দ্বপট। গাদ্ব়ি ঘুদ্বরকয় দ্বেকয় 
দ্বিরদ্বত পথ ধরকত দ্বগকয় েিে হকেও, েকিবর চাো ঢাকে লেকম একে দ্বপিোকত শুরু 
েকরদ্বিে। দ্বস্টয়াদ্বরং হুইে ঘুদ্বরকয় দ্বপিোকো োমকে দ্বেকয়কি দ্বপট, দ্বেন্তু ঢাে লবকয় 
পতকের গদ্বত েমাকত পারকি ো। ঢাকের অকধবেটা লপদ্বরকয় আেকতই লরকের  ূেয পুক়ি 
লগে, দ্বস্টয়াদ্বরং টাই রে লবাঁকে লগকি, লেটাও এেটা লথ্রি-এর মাথায় েুেকি। েিব িুকট 
চকেকি তার অবধাদ্বরত পকথ, েরােদ্বর এেটা দ্বস্ক িযাদ্বেদ্বেদ্বট আর লরকিারাাঁ দ্ববদ্বল্ডংকয়র 
দ্বদ্কে, লচয়ার দ্বেিকটর লগা়িায়। এেটা োজই েরার আকি রাের, েরকিও তাই, 
বাচ্চাকদ্র মকতা অেবরত হেব বাজাকে। 
  
 মদ্বহো আকরাহীরা দ্বিতীয় মাদ্বেবদ্বিকজর ধ্বংে চােু  েকরকি দ্বেদ্বয় লেৌতুে আর দ্বব াে 
স্বদ্বিের অেুভূদ্বত দ্বেকয়। স্বদ্বিটুেু েেস্থায়ী। ভবেটা েকবকগ িুকট আেকি লদ্কখ আাঁতকে 
উঠে তারা। 
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দ্বম. দ্বপট, দ্বেিুই দ্বে আমাকদ্র েরার লেই? লপিে লথকে দ্বজকেে েরকেে লহো োদ্বমে। 
প্রশ্নটা প্রায় বুকেকটর মকতা িুকট এে। 
  
পরাম ব লদ্য়ার অদ্বধোর ইকে েরকেই আপদ্বে প্রকয়াগ েরকত পাকরে, পাল্টা গুদ্বে িু়িে 
দ্বপট। পরমুহূকতব বযি হকয় উঠে বাচ্চাকদ্র ততদ্বর লখোঘর এ়িবার জেয, লখোঘকরর 
চারপাক  তারা দ্বস্ক দ্বেকয় লিাটািুদ্বট েরকি। 
  
দ্বস্কয়ারকদ্র প্রধাে অং টা মাদ্বেবদ্বিকজর পতে লদ্কখকি, েকিবর আওয়াজও তাকদ্র োকে 
লগকি। লিইকের এেপাক  দ্রুত েকর লগে তারা, হাাঁ েকর পা  োটাকত লদ্খে 
গাদ্ব়িটাকে। 
  
লচয়ার দ্বেিকটর উাঁচু প্রান্তটা লথকে লিাকে এোদ্বধে গাদ্ব়ির লদ্ৌ়ি প্রদ্বতকযাদ্বগতা েেকেব 
েতেব েরা হকয়কি, লবে এদ্বরয়া লথকে লোেজেকে েদ্বরকয় রকয়কি, দ্বস্ক ইেিােটররা। 
দ্বস্ক লেন্টাকরর িাে দ্বদ্কে অগভীর এেটা পুেুর রকয়কি, বরকি জমাট বাাঁধা! দ্বপকটর 
ইকে, ওই পুেুকরর ওপর লপৌঁিাকো। জমাট বাাঁধা বরি লভকে লগকে েকিবর রাদ্বেং লবািব 
পযবন্ত িুকব যাকব, দ্বস্থর হকব গাদ্ব়ি। দ্বেন্তু েমেযা হকো, লোেজে দ্বে ঘকট লদ্খার লোকভ 
এমেভাকব োইে দ্বদ্কয় দ্াাঁদ্ব়িকয়কি লয তাকদ্র মােখাকে লরকিারাাঁ ভবে পযবন্ত এেটা 
েদ্বরির ততদ্বর হকয়কি, পুেুকরর দ্বদ্কে যাবার লোকো পথ লখাো রাকখদ্বে। 
  
 আ া েরকত পাদ্বর, গম্ভীর েুকর দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো, এবার তুদ্বম লোো লথকে পাাঁচ 
েম্বর েযােটা লবর েরকব? 
  
েযাে েব ল  , বেে দ্বপট। দু্ুঃদ্বখত। 
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 লহ’ো োদ্বমে গো েম্বা েকর তাদ্বেকয় আকিে োমকের দ্বদ্কে। তাাঁকে দ্বমকথয অভয় 
লদ্কব, লে উৎোহও পাকে ো দ্বেদ্বে। েংঘ ব অদ্বেবাযব, আর লদ্দ্বরও লেই, বুেকত লপকর 
পরস্প্রকে তারা জদ্ব়িকয় ধরে, তারপর এেকযাকগ োাঁদ্বপকয় প়িে ড্রাইদ্বভং দ্বেকটর 
লপিকে। 
  
 দ্বস্ক আর লপাে রাখা হয় র যােগুকোয়, েকয়েটার োকথ ধাক্কা লখে েিব। টুথদ্বপকের 
মকতা চারদ্বদ্কে উক়ি লগে দ্বস্ক আর লপােগুকো। মুহূকতবর জেয মকে হকো তু াকরর 
লভতর চাপা পক়িকি গাদ্ব়ি, তারপর দ্ববকস্ফারকের মকতা লবদ্বরকয় একে আবার িুটে লেটা, 
েংদ্বক্রকটর দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় েরােদ্বর উকঠ প়িে বারান্দায়, োকঠর লদ্য়াে লভকে ঢুকে প়িে 
েেকটে োউকে। 
  
 রুমটা খাদ্বে েরা হকয়কি, রকয় লগকি শুধু দ্বপয়াকো বাদ্ে। লে তার দ্বে-লবাকিবর োমকে 
বকে আকি, দ্ববস্মকয় পঙু্গ। এে লেকেে পর লদ্খা লগে আরও এেজে রকয় লগকি। বার-
এর দ্বেচ লথকে ধীকর ধীকর মাথা তুেে বারকটোর, েিবটা লভতকর ঢুেকি লদ্কখ আবার 
েপ েকর বকে প়িে লে। লচয়ার-লটদ্ববে খুাঁদ্ব়িকয় উন্মত্ত হাদ্বতর মকতা িুকট এে েিব, 
উকল্টাদ্বদ্কের লদ্য়াে লভকে দ্বেকচ োি লদ্য়ার পাাঁয়তারা েরে। লদ্য়াকের দ্বব  িুট দ্বেকচ 
 ক্ত বরি। 
  
আশ্চযবই বকট, লদ্য়াে ভাোর পর গকতবর লভতর খাদ্বেেটা োে গদ্বেকয় দ্বদ্কয় দ্বস্থর হকয় 
লগে েিব, লবাো লগে োি লদ্য়ার লোকো ইকে ওটার লেই। 
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র যাদ্বিকয়টকরর দ্বহেদ্বহে  ে িা়িা োমরার লভতর লভৌদ্বতে দ্বেিব্ধতা লেকম এে। 
উইেদ্ব ল্ড লফ্রকমর োকথ মাথাটা ঠুকে লগকি দ্বপকটর, চুকের আ়িাকে েদ্য ততদ্বর েত 
লথকে গাে লবকয় লেকম আেকি রক্ত। লদ্য়াকের দ্বদ্কে দ্বিরে ও। লদ্য়াকের দ্বদ্কে 
তাদ্বেকয় এমে দ্বস্থরভাকব বকে আকি লে, লযে পাথকরর মূদ্বতবকত পদ্বরেত হকয়কি। ঘা়ি 
দ্বিদ্বরকয় লপিে দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। মদ্বহো আকরাহীকদ্র দু্’জকের লচহারাকতই প্রশ্নেূচে 
এখেও আমরা লবাঁকচ আদ্বি! ভাব। 
  
 বারকটোর এখেও েুদ্বেকয় আকি, োকজই দ্বপয়াকো বাদ্কের দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বপট। দ্বতে 
পায়াওো এেটা টুকে হতভম্ব লচহারা দ্বেকয় বকে আকি লে। তার মাথায় োত হকয় 
রকয়কি িাদ্ববব হযাট, লঠাাঁকটর লোকে েুকে রকয়কি আধকপা়িা দ্বেগাকরট, িাইটুেু এখেও 
েকর পক়িদ্বে। দ্বে-র ওপর তাে েরা রকয়কি তার হাত দু্কটা, লগাটা  রীর আ়িি। 
রক্তাক্ত আগন্তুকের দ্বদ্কে তাোে লে, আগন্তুে হােে। 
  
 েমা েরকবে, ভাই, েদ্ববেকয় বেে দ্বপট। এেটু বাদ্বজকয় ল াোকবে োদ্বে–ফ্লাই দ্বম টু দ্য 
মুে? 
99 
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তৃতীয় পবব – দ্য ট্রলচি ফ্লযামকবাকরা 
  
১৯ অকটাবর, ১৯৯১ উেমাে, ইউোটাে 
  
৩০. 
  
চারদ্বদ্কে বহুবেব ফ্লািোইকটর ি়িািদ্ব়ি। অদ্বতোয় োঠাকমার প্রদ্বতদ্বট পাথর দ্ব ল্পেমব, 
লেগুকোয় প্রদ্বতিদ্বেত হকয় উজ্জ্বে আকো অদ্বতপ্রােৃত এেটা আভা দ্ববদ্বেরে েরকি। 
প্রোণ্ড দ্বপরাদ্বমকির লদ্য়ােগুকো েীে েরা হকয়কি, দ্বপরাদ্বমকির মাথার ওপর জাদু্েকরর 
মদ্বন্দর লগাোদ্বপ আভায় উদ্ভাদ্বেত। োে স্প্টোইট দ্রুত ওঠাোমা েরকি দ্বোঁদ্ব়ি লবকয়, 
প্রদ্বতবার রক্ত লঢকে লদ্য়ার এেটা িদ্বব িুকট উঠকি ধাপগুকোর ওপর। উপকর, মদ্বন্দকরর 
িাকদ্, োদ্া োপক়ি লমা়িা এেটা মূদ্বতব। 
  
 দ্বেকজর দু্দ্বদ্কে হাত দু্কটা লমকে দ্বদ্ে টদ্বপটদ্বজে, মুকঠা খুেে- তার এই ভদ্বঙ্গ পদ্ববিতার 
প্রতীে দ্বহকেকব জেদ্বপ্রয়তা লপকয়কি অকেে আকগই। োমকের দ্বদ্কে োমােয এেটু েুাঁকে 
দ্বেকচ তাোে লে। 
  
ইউোটাে লপদ্বেেেুোয় প্রাচীে মায়াে  হর উেমাে, মদ্বন্দর আর দ্বপরাদ্বমকির চারদ্বদ্কে 
দ্বগজদ্বগজ েরকি মােু , হাজার হাজার ভক্ত মুখ তুকে তাদ্বেকয় আকি তার দ্বদ্কে। 
টদ্বপটদ্বজে তার ভা ে ল   েরে প্রদ্বতবাকরর মকতাই েীতবে গাওয়ার েুকর আযকটে গাে 
লগকয়। েুরটা ধরকত পারে দ্বব াে জেতা, এেকযাকগ লগকয় উঠে তারাও। 
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 এই জাদ্বতর  দ্বক্ত, োহে আর োিেয দ্বেদ্বহত রকয়কি আমাকদ্র মকধয, আমরা যারা 
েখকোই অদ্বভজাত বা ধেী হব ো। আমরা অভুক্ত থাদ্বে, লমহেত েদ্বর লেই েব 
লেতাকদ্র জেয যারা আমাকদ্র লচকয় লোকো অকথবই ব়ি বা েৎ েয়। অচবধ েরোকরর 
পতে ো হওয়া পযবন্ত লোকো রেম মহে বা লগৌরকবর অদ্বিত্ব লমদ্বেকোয় থােকব ো। 
আর েয় দ্ােত্ব। আর েয় মুখ বুকজ ল া ে আর অতযাচার েহয েরা। ভদ্রকব ী 
অদ্বভজাত আর ধেীকদ্র  াকয়িা েরার জেয, তাকদ্র দু্েবীদ্বত লথকে জাদ্বতকে দ্বচরোকের 
জেয উদ্ধার েরার জেয, আবার এেকজাট হকয়কিে লদ্বতারা। তারা আমাকদ্র জেয েতুে 
এে েভযতা উপহার দ্বহকেকব দ্বেকয় একেকিে। লেটা আমাকদ্রকে গ্রহে েরকত হকব। 
  
ভা ে ল   হবার োকথ োকথ বহুরো আকো ধীকর ধীকর ম্লাে হকয় এে, শুধু উজ্জ্বে োদ্া 
আকোয় উদ্ভাদ্বেত হকয় থােে এো টদ্বপটদ্বজে। তারপর অেস্মাৎ োদ্া স্প্টোইটও 
দ্বেকভ লগে, লেই োকথ অদৃ্ য হকো মূদ্বতবটা। 
  
 লখাো প্রান্তকর বহূৎেব জ্বকে উঠে িাে বহর লথকে হাজার হাজার েৃতে ভক্তকদ্র 
মকধয দ্ববদ্বে েরা হকো বে ভদ্বতব খাবার। প্রদ্বতদ্বট বাকে েরম, েুস্বাদু্ রুদ্বট আর মাংে 
আকি, আর আকি এেটা েকর পুদ্বিো। পুদ্বিোটা োটুবে পদ্বিোর মকতা, প্রচুর িদ্বব, 
েযাপ ে েম। িদ্ববকত লদ্খাকো হকয়কি তদ্তয-দ্ােকবর লচহারা দ্বেকয় লমদ্বেকো লিক়ি 
পাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো আর তার মদ্বন্ত্রেভার েদ্েযরা, েীমাকন্তর ওপাকর 
 য়তােরূপী আংেে েযাম দু্বাহু বাদ্ব়িকয় তাকদ্রকে আদ্বেঙ্গে েরার জেয ততদ্বর হকয় 
আকি। লপ্রদ্বেকিন্ট আর তার েঙ্গীকদ্র তা়িা েরকি লদ্বতার লচহারা দ্বেকয় টদ্বপটদ্বজে, 
তার োকথ রকয়কি আরও চারজে আযকটে লদ্বতা। 
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পুদ্বিোয় দ্বেকদ্বক র এেটা তাদ্বেোও স্থাে লপকয়কি, বুদ্বদ্ধ লদ্য়া হকয়কি  াদ্বন্তপূেব উপাকয় 
দ্বেন্তু োযবেরীভাকব েরোকরর দ্ববরুদ্ধাচরে েরার। 
  
 খাবার বাে দ্ববদ্বে েরার েময় লস্বোকেবে যুবে-যুবতীরা টদ্বপটদ্বজকের েতুে দ্ব  য 
েংগ্রহ ও তাকদ্রকে তাদ্বেোভুক্ত েরার দ্াদ্বয়ত্বও পােে েরে। লগাটা বযাপারটার 
আকয়াজে েরা হকয়কি লপ াদ্াদ্বর দ্েতার োকথ। লমদ্বেকো দ্বেদ্বট দ্খে েকর েরোরকে 
উৎখাত েরার জেয এে পা এে পা েকর একগাকে টদ্বপটদ্বজে। শুধু উেমাকে েয়, 
আরও বহু প্রাচীে আযকটে  হকর ভা ে দ্বদ্কয়কি লে। দ্বেকজর পকে জেমত েৃদ্বিকত তার 
প্রদ্বতদ্বট ভা ে অদ্ববশ্বােয অবদ্াে রাখকি। তকব আজ পযবন্ত আধুদ্বেে লোকো  হকর 
েমাকবক র আকয়াজে েকরদ্বে লে। 
  
 েন্ত্রি জেতা টদ্বপটদ্বজকের োকম জয়ধ্বদ্বে দ্বদ্কত শুরু েরে। দ্বেন্তু তাকদ্র লে জয়ধ্বদ্বে 
তার োকে লগে ো স্প্টোইট লেভার োকথ োকথ লদ্হরেীরা তাকে দ্বেকয় দ্বপরাদ্বমকির 
লপিে দ্বদ্কের দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় লেকম একেকি ব়িে়ি এেটা িাে তথা লেদ্বমকিইের-এর 
পাক । তা়িাহুক়িা েকর িাকে উকঠ প়িে টদ্বপটদ্বজে। স্টাটব দ্বেে ইদ্বেে। িাকের োমকে 
এেটা প্রাইকভট োর থােে, লপিকে থােে আকরেটা। জেতার দ্বভক়ির মােখাে দ্বদ্কয় 
ধীরগদ্বতকত একগাে গাদ্ব়িগুকো, উকঠ এে হাইওকয়ত, বাাঁে দ্বেকয় রওো হকো ইযু়েযাটাে 
রাকজযর রাজধােী মাদ্বরিার দ্বদ্কে। 
  
লিইেকরর লভতকর দ্াদ্বম িাদ্বেবচার; এেপাক  েেিাকরে রুম, পাদ্বটব কের অপর দ্বদ্কে 
টদ্বপটদ্বজকের দ্বেদ্বভং লোয়াটবার। 
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ঘদ্বেি ভক্তকদ্র োকথ আগামীোকের দ্ব দ্বিউে দ্বেকয় েংদ্বেি আকোচো েরে টদ্বপটদ্বজে। 
তবঠে ল   হকো, এই েময় দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে িাে, শুভরাদ্বি জাদ্বেকয় দ্ববদ্ায় দ্বেে েবাই। 
প্রাইকভট োকর উকঠ মাদ্বরিার এেটা লহাকটকে চকে লগে তারা। 
  
দ্রজা বন্ধ েকর দ্বদ্কয় দ্বেদ্বভং লোয়াটবার ঢুেে টদ্বপটদ্বজে। মাথা লথকে পােকের মুেুট 
খুেে লে, খুেে োদ্া আেকখিা, পরকে থােে এেকজা়িা স্নযােে আর এেটা লস্প্াটবে 
 াটব। লেদ্ববকেট লথকে দ্াদ্বম এে লবাতে হুইদ্বস্ক লবর েরে। প্রথম দু্বার তা়িাতাদ্ব়ি 
গোয় ঢােে তৃষ্ণা দ্বেবারকের জেয, তারপর আকয়  েকর লিাট লঘাট চুমুে দ্বদ্ে গ্লাকে। 
  
লপদ্ব কত দ্বঢে প়িার পর লিাট্ট এেটা খুপদ্বরকত ঢুেে টদ্বপটদ্বজে, লভতকর োো ধরকের 
েদ্বমউদ্বেকে ে ইেুইপকমন্ট রকয়কি। এেটা লহাকোগ্রাদ্বিে লটদ্বেকিাকের লোি েরা 
োম্বাকর চাপ দ্বদ্কয় ঘুরে লে, খুপদ্বরর দ্বঠে মােখাকে মুখ েরে হুইদ্বস্কর গ্লাকে চুমুে দ্বদ্কয় 
অকপোয় আকি। ধীকর ধীকর অস্প্ি এেটা দ্বিমাদ্বিে মূদ্বতব িুকট উঠকত শুরু েরে। 
এেই ভাকব হাজার মাইে দূ্কর টদ্বপটদ্বজেকেও লদ্খা যাকে। 
  
 এেেময় পদ্বরষ্কার হকো িদ্ববটা। আকরেজে লতাে এেটা আরাম লেদ্ারায় বকে 
তাদ্বেকয় রকয়কি টদ্বপটদ্বজকের দ্বদ্কে। তার গাকয়র রং গাঢ়, বযােরা  েরা চুকে চেচে 
েরকি লতে।  ক্ত, দ্াদ্বম পাথকরর মকতা েেমকে তার লচাখ লজা়িা। পাজামার ওপর 
আেকখিা পকরকি লে। টদ্বপটদ্বজকের স্নযােে আর  াটব প্রু েুাঁচকে েে েরে লোেটা, 
েে েরে হাকত মকদ্র গ্লােটাও। দ্ববপকদ্র েুাঁদ্বে দ্বেে তুদ্বম। এতটা লবপকরায়া হওয়া দ্বে 
উদ্বচত? ইংকরদ্বজকত দ্বজকেে েরে লে, বাচেভদ্বঙ্গ আকমদ্বরোে। এরপর লমকয়মােুক র 
দ্বদ্কে েুাঁেকব, েী বকো? 
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লহকে উঠে টদ্বপটদ্বজে। ল াকো ভাই, আমাকে লোভ লদ্দ্বখকয় ো! দ্ববজাতীয় োপক়ি 
চদ্বব্ব  ঘণ্টা দ্বেকজকে লঢকে রাখা, লপাকপর মকতা আচরে েরা, তার ওপর লেৌমাযব 
অেুণ্ণ রাখা, প্রায় অেম্ভব এেটা োজ। 
  
লেে, এেই োজ লতা আমাকেও েরকত হকে। 
  
হযাাঁ, তা হকে। দ্বেন্তু আর লয পাদ্বর ো! 
  
 োিেয োগাকের মকধয চকে একেকি, এখে লতামার অেতেব হওয়া োকজ ো। 
  
হকত চাই ো, হদ্বেও ো। আমার প্রাইকভদ্বেকত োে গোকব এমে োহে োরও লেই। 
যখে এো থাদ্বে, ভক্তরা ধকর লেয় ঈশ্বকরর োকথ লযাগাকযাগ েরদ্বি আদ্বম। 
  
দ্বিতীয় লোেটা দ্বেুঃ কে হােে। বযাপারটার োকথ আদ্বমও পদ্বরদ্বচত। 
  
োকজর েথা শুরু েরকব? দ্বজকেে েরে টদ্বপটদ্বজে। 
  
 দ্বঠে আকি। বকো দ্বে বযবস্থা েকরি? 
  
েংদ্বিি লোেজে িা়িা োেপেীও আকয়াজেটার েথা জাকে ো। দ্বেদ্বদ্বি েমকয় েবাই লয 
যার জায়গায় উপদ্বস্থত থােকব। েমাকবক র জায়গাটা লোথায় জাোর জেয দ্  দ্বমদ্বেয়ে 
লপকো ঘুে দ্বদ্কয়দ্বি আদ্বম। লবাোর দ্ে তাকদ্র োজ ল   েরকব, তারপর তাকদ্র বদ্বে 
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লদ্ওয়া হকব। শুধু লয তাকদ্র মুখ বন্ধ েরাই উকে য তা েয়, আমাকদ্র দ্বেকদ্ব  পােকের 
জেয যারা অকপো েরকি তাকদ্রকে েতেবও েরা হকব। 
  
আমার অদ্বভেন্দে গ্রহে েকরা। লতামার োজ অতযন্ত দ্বেখুাঁত। 
  
লেৌ ে আর বুদ্বদ্ধমত্তা লদ্খাকোর েুকযাগ লতামাকে লিক়ি দ্বদ্কয়দ্বি আদ্বম। 
  
টদ্বপটদ্বজকের মন্তকবযর পর েকয়েটা মুহূকতব দ্বেিব্ধতার লভতর োটে, দু্’জকেই লয যার 
দ্বচন্তায় মগ্ন। অবক ক  েক়ি উঠে দ্বিতীয় লোেটা, গাউকের লভতর লথকে রযাদ্বের এেটা 
লবাতে লবর েরে, উাঁচু েকর লদ্খে টদ্বপটদ্বজেকে। লতামার স্বাস্থয। 
  
লহকে উকঠ হুইদ্বস্কর গ্লােটা টদ্বপটদ্বজেও উাঁচু েরে। লযৌথ অদ্বভযাকের োিেয োমোয়। 
  
আদ্বম লদ্খার অকপোয় আদ্বি, আমাকদ্র লমধা আর পদ্বরশ্রকমর িে ভদ্বব যৎকে েীভাকব 
বদ্কে লদ্য়। 
  
. 
  
৩১. 
  
লিেভাকরর অদূ্কর বােদ্বে এয়ারদ্বিল্ড লথকে আোক  উকঠ প়িে দ্বচহ্নদ্ববহীে দ্ববচক্রািট 
লজট দ্ববমােটা। ইদ্বেকের গজবে েকমকি দ্বেিুটা। তু ার ঢাো রদ্বে পববতমাোর চূ়িাগুকো 
দ্বপদ্বিকয় প়িে, দ্ববচক্রািট লজট আোক র আরও ওপকর উকঠ এে। 
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 লপ্রদ্বেকিন্ট শুকভো জাদ্বেকয়কিে, আপদ্বে যাকত তা়িাতাদ্ব়ি লেকর ওকঠে, লিইে 
দ্বেকোোে বেকেে। ঘটোর বেবো ল াোর পর ভয়ােে অেন্তুি হকয়কিে দ্বতদ্বে… 
  
 দ্বতদ্বে উপেদ্বব্ধ েকরকিে আপোর ওপর দ্বদ্কয় েী রেম দ্ববশ্রী এেটা ধেে লগকি, মন্তবয 
েরকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। 
  
এবং দ্বতদ্বে আমাকদ্র েবার পে লথকে েমাপ্রাথবো েকরকিে। বকেকিে, আপোর 
দ্বেরাপত্তার জেয েম্ভাবয লযকোকো বযবস্থা দ্বেকত ততদ্বর আকি মাদ্বেবে প্র ােে। 
  
তাাঁকে বেকেে, আদ্বম েৃতে, লহ’ো োদ্বমে উত্তর দ্বদ্কেে। আমার তরি লথকে তাাঁর 
প্রদ্বত এেটাই অেুকরাধ, আমার প্রাে বাাঁচাকত দ্বগকয় যারা মারা পক়িকি তাকদ্র পদ্বরবারকে 
লযে উপযুক্ত েদ্বতপূরে লদ্য়ার বযবস্থা েরা হয়। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর দ্বেশ্চয়ই দ্বদ্কয় বেকেে, লে বযাপাকর অবকহো েরা হকব ো। 
  
এেটা দ্ববিাোয় শুকয় আকিে লহ’ো োদ্বমে, পরকে োদ্া েুইট-েুযট। তার িাে লগা়িাদ্বে 
োস্টার েরা হকয়কি। এে এে েকর জুদ্বেয়াে দ্ব োর, লিইে দ্বেকোোে ও দ্বেকেটর 
দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে। আদ্বম েম্মাদ্বেত লবাধ েরদ্বি, আপোকদ্র মকতা বযদ্বক্তত্ব 
দ্বেউ ইয়কেবর পকথ আমাকে েঙ্গদ্াে েরকিে। 
  
আপদ্বে দ্বেন্তু দ্বব়িােকেও হার মাদ্বেকয়কিে, মুচদ্বে লহকে এই প্রথম েথা বেকেে 
দ্বেকেটর। 
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 লহ’ো োদ্বমকের লঠাাঁট লজা়িা োমােয িাাঁে হকো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবে দ্াে েরার 
জেয আপোর লিকের োকি আদ্বম ঋেী। অদু্ভত েমকয় হাদ্বজর হওয়ার দ্ববরে েমতা 
আকি ওর। 
  
িাকেবর পুরকো গাদ্ব়িটার অবস্থা লদ্কখদ্বি স্বচকে। লেমে েকর লবাঁকচকিে েবাই, লে 
জাকে। দ্বেকেটর দ্বপট বেকেে। 
  
 অতযন্ত েুন্দর এেটা বাহে দ্বিে, আিকোকের েুর ধ্বদ্বেত হকো লহোর েকে। েি হকয় 
লগে। 
  
োদ্ব  দ্বদ্কয় লিইে দ্বেকোোে বেকেে, জাদ্বতেংকঘ আপোর ভা ে প্রেকঙ্গ েথা বেকত 
পাদ্বর, দ্বমে োদ্বমে? 
  
আপোর লোকেরা আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর েেকেব দ্বেকরট তথয প্রমাে দ্বেিু দ্বে েংগ্রহ 
েরকত লপকরকি? লহোর েকে তীক্ষ্ণতা। 
  
চট েকর জুদ্বেয়াে দ্ব োর আর জজব দ্বপকটর োকথ দৃ্দ্বি দ্ববদ্বেময় েরকেে লিইে 
দ্বেকোোে। জবাব দ্বদ্কেে দ্বেকেটর, ভাকো েকর োচব েরার েময় পাইদ্বে আমরা। 
চারদ্বদ্ে আকগ লযখাকে দ্বিোম, আজও প্রায় লেখাকে… 
  
লিইে দ্বেকোোে ইতিত ভাব দ্বেকয় শুরু েরকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট বকেকিে,…দ্বতদ্বে আ া 
প্রো  েকরকিে… 
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েময় েি েরার দ্রোর লেই, দ্বম. দ্বেকোোে, লহ’ো োদ্বমে বাধা দ্বদ্কয় বেকেে। 
আপোরা  ান্ত লহাে। আদ্বম দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকয়দ্বি, ভা কে আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েথা 
বেব। 
  
আপদ্বে মত পাকল্টকিে লজকে আদ্বম আেদ্বন্দত। 
  
যা ঘকট লগে, আদ্বম আপোকদ্র োকি অন্তত এইটুেু ঋেী। 
  
লিইে দ্বেকোোে স্বদ্বির দ্বেুঃশ্বাে লিকে বেকেে, আপোর লঘা ো লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ 
হাোেকে দ্বেিু রাজচেদ্বতে েুদ্ববধা একে লদ্কব, অথবাৎ আখমত ইয়াদ্বজদ্ লব  খাদ্বেেটা 
লবোয়দ্ায় প়িকব। আমার লতা ধারো, ধমবীয় লমৌেবাকদ্র বদ্কে জাতীয়তাবাদ্ী লচতোর 
প্রোর ঘটকব দ্বমেকর। 
  
 খুব লবদ্ব  দ্বেিু আ া েকরা ো, েতেব েরকেে দ্বেকেটর। দু্গবটা ধকে প়িকি, আমরা শুধু 
িাাঁে-লিােরগুকো ভরার লচিা েরদ্বি। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর আ ঙ্কা প্রো  েকর বেকেে, আমার ভয়, আখমত ইয়াদ্বজদ্ দ্বমে লহ’ো 
োদ্বমকের দ্ববরুকদ্ধ আরও মদ্বরয়া হকয় োগকব। 
  
আদ্বম তা মকে েদ্বর ো, দ্বিমত লপা ে েরকেে লিইে দ্বেকোোে। দ্বেহত আতঙ্কবাদ্ীকদ্র 
োকথ ইয়াদ্বজকদ্র লযাগাকযাগ যদ্বদ্ এি.দ্বব.আই, আদ্ববষ্কার েরকত পাকর, আর যদ্বদ্  াট 
জে লেে আকরাহীর মৃতুযর জেয তাকে দ্ায়ী েরা েম্ভব হয়, োধারে দ্বমেরীয়রা তার 
ওপর লথকে েমথবে প্রতযাহার েকর লেকব। োরা দু্দ্বেয়া যদ্বদ্ তার েন্ত্রােী তৎপরতার 
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দ্ববরুকদ্ধ লোচ্চার হকয় ওকঠ, দ্বমে লহ’ো োদ্বমকের ওপর আবার আঘাত হােকত োহে 
পাকব ো লে। 
  
 এেটা েথা দ্বঠে, দ্বমেরীয়রা েুদ্বন্ন মুেেমাে, দ্ব য়া ইরাদ্বেকদ্র মকতা রক্তদ্বপপােু েয়-
আমরা গেতাদ্বন্ত্রে বযবস্থার মকধয ধীকর ধীকর দ্বেকজকদ্র ভদ্বব যৎ দ্বেধবারে েরকত চাইব। 
তকব আপোর দ্বিতীয় ধারোদ্বট দ্বঠে েয়। আদ্বম লবাঁকচ থাো পযবন্ত আখমভ ইয়াদ্বজদ্ োন্ত 
হকব ো। একের পর এে লচিা েকর যাকব লে, তাকে আদ্বম লেধরকের িযাোদ্বটে 
দ্বহকেকবই দ্বচদ্বে। হয়কতা এই মুহূকতবও আমাকে খুে েরার েযাে েরকি লে। 
  
উদ্বে দ্বঠে বকেকিে, দ্বেকেটর এেমত হকেে। আখমত ইয়াদ্বজকদ্র ওপর আমাকদ্র ে়িা 
েজর রাখা দ্রোর। 
  
 জাদ্বতেংকঘ ভা ে লদ্য়ার পর আপোর েযাে েী? দ্বজকেে েরকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। 
  
আজ েোকে, হােপাতাে িা়িার আকগ, লপ্রদ্বেকিন্ট হাোকের এেটা লমকেজ লপকয়দ্বি 
আদ্বম, বেকেে লহ’ো োদ্বমে। দ্বতদ্বে আমার োকথ লদ্খা েরার ইকে প্রো  েকরকিে। 
  
লিইে দ্বেকোোে োবধাে েকর দ্বদ্কয় বেকেে, আমাকদ্র লচৌহদ্বে লথকে লবদ্বরকয় লগকে 
আমরা দ্বেন্তু আপোর দ্বেরাপত্তার বযাপাকর লোকো রেম গযারাদ্বন্ট দ্বদ্কত পারব ো, দ্বমে 
োদ্বমে। 
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আপোকদ্র উকিকগর লোকো োরে লেই, মৃদু্ লহকে লহ’ো োদ্বমে বেকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট 
োদ্াত আততায়ীকদ্র হাকত দ্বেহত হবার পকর আমার লদ্ক র দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট দ্বেকস্টম লব  
েজাগ। 
  
জােকত পাদ্বর, দ্বমে োদ্বমে, োোৎোরদ্বট লোথায় অেুদ্বিত হকব? লখাাঁজ দ্বেকেে। জুদ্বেয়াে 
দ্ব োর। োদ্বে অেদ্বধোর চচবা হকয় লগে? 
  
লগাপে লোকো বযাপার েয়। দু্দ্বেয়ার েবাই জােকব। উরুগুকয়র পান্টা লিে এেকট-লত 
দ্বমদ্বেত হব আমরা, আদ্বম এবং লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে। 
  
লতাব়িাকো, বুকেকট োাঁেরা েিবটাকে গযাকরকজ দ্বেকয় আো হকয়কি। লচাকখ অদ্ববশ্বাে দ্বেকয় 
গাদ্ব়িটার চারদ্বদ্কে ঘুরে এেবার এেকবেেে। গাদ্ব়ির অবস্থা যদ্বদ্ এই হয়, আপোরা 
লবাঁকচ আকিে েীভাকব? 
  
 গাদ্ব়ির মাদ্বেেকে দ্বজকেে েকরা, পরাম ব দ্বদ্ে অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। তার এেটা হাত 
দ্বেংকয় েুেকি, গোয় এেটা পদ্বট্ট বাাঁধা হকয়কি, বযাকেজ বাধা হকয়কি োকে। 
  
িয়টা লেোই পক়িকি, তকব েবগুকো চুকের লভতর আ়িাকে, তািা়িা অেতই বো যায় 
দ্বপটকে। গাদ্ব়ির োকে হাত বুোকে ও, ওটা লযে এেটা লপা া প্রােী। 
  
অদ্বিেঘর লথকে লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত লবদ্বরকয় এে দ্বেদ্বে। তার বাম গাকে আাঁচক়ির দ্াগ, 
িাে লচাকখ দ্বেচটা িুকে আকি। 
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লটদ্বেকিাকে দ্বহরাম ইকয়জার। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় এদ্বগকয় এে দ্বপট। এেকবেেকের োাঁকধ এে হাত লরকখ বেে, আমার 
গাদ্ব়িটাকে আকগর লচকয় েুন্দর েকর দ্াও। 
  
েমপকে িয় মাে, েকঙ্গ প্রচুর টাো োগকব। জাোে এেকবেেে। 
  
 েময়, টাো লোকোটাই েমেযা েয়, দ্বপট বকে, েরোর লদ্কব দ্ববে। 
  
ঘুকর দ্াাঁদ্ব়িকয়, অদ্বিে ঘকর ঢুকে লটদ্বেকিাে উঠাকো লে, দ্বহরাম, আমার জেয লোকো খবর 
আকি? 
  
বাদ্বল্টে োগর আর েরওকয় উপেূে বাদ্ দ্বদ্কয়কি আদ্বম। 
  
 োরে? 
  
লেরাদ্বপে েগ লয দ্বজওেদ্বজোে বেবো দ্বদ্কয়কি তার োকথ ওই এোোর তবদ্ব িয লমকে 
ো। রাদ্বিোে লয অেভযকদ্র বেবো দ্বদ্কয়কি তার োকথ প্রথম দ্বদ্েোর ভাইদ্বেংকদ্রও 
লোকো দ্বমে লেই। লে যাকদ্র েথা দ্বেকখকি, তাকদ্র োকথ বরং লব  খাদ্বেেটা 
দ্বেদ্বদ্য়ােকদ্র দ্বমে খুাঁকজ পাওয়া যায়, তকব গাকয়র রং আরও গাঢ়। 
  
দ্বেন্তু দ্বেদ্বদ্য়ােরা একেদ্বিে লেরাে এদ্ব য়া লথকে, বেে দ্বপট। লোোদ্বে চুে বা িেবা 
চাম়িা লোকেকে পাকব তারা এে লেকেে দ্বচন্তা েরে ও। আো, আইেেযাকের েথা 
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লভকবি? আরও প্রায় পাাঁচক া বির ভাইদ্বেংরা ওখাকে বেবাে েকরদ্বে। রাদ্বিোে হয়কতা 
এদ্বস্ককমাকদ্র েথা বকে থােকত পাকর। 
  
েম্ভব েয়, বেে ইকয়জার। লচে েকর লদ্কখদ্বি। এদ্বস্ককমারা েখকোই আইেেযাকে 
মাইকগ্রট েকরদ্বে। রাদ্বিোে পাইে বকের বেবো দ্বদ্কয়কি, আইেেযাকে পাে ো। তািা়িা, 
ভুকো ো, িয়ক া মাইে েম্বা োগর পাদ্ব়ি দ্বেকয় েথা বেদ্বি আমরা, তার মকধয েকয়েটা 
োগর োংঘাদ্বতে অ ান্ত। ঐদ্বতহাদ্বেে লমদ্বরে লরেিব বেকি, লরামাে জাহাকজর 
েযাপকটেরা তীরভূদ্বমকে োধারেত দু্দ্বদ্কের লবদ্ব  লচাকখর আ়িাে েরত ো। 
  
এখে তাহকে লোথায় লখাাঁজ েরব আমরা? 
  
ভাবদ্বি আবার এেবার পদ্বশ্চম আদ্বফ্রোর উপেূকে তিাদ্ব  চাোব। দ্বেিু হয়কতা লচাখ 
এদ্ব়িকয় লগকি। 
  
অেভযকদ্র েন্ধাে লপকত চাইি তুদ্বম, বেে দ্বপট। দ্বেন্তু লেরাদ্বপে দ্বগ্রেেযাকে এে েী 
েকর, একে দ্বে বযাখযা লদ্কব? 
  
েদ্বেউটর আমাকদ্র বাতাে লরাকতর দ্বহকেকব দ্বদ্কে বেকত পারব। 
  
আজ রাকত আদ্বম ওয়াদ্ব ংটে যাদ্বে, বেে দ্বপট। োে লতামার োকথ লদ্খা েরব। 
  
দ্বঠে আকি, ম্লাে েকে বেে ইকয়জার। 
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লিাে লরকখ অদ্বিে লথকে লবদ্বরকয় এে দ্বপট। ওর লচহারা লদ্কখ দ্বেদ্বে বুেে, 
আ াজাগাদ্বেয়া দ্বেিু ঘকটদ্বে। 
  
ভাকো লোকো খবর লেই, তাই ো? দ্বপকটর লপিে লথকে দ্বজকেে েরে লে। 
  
তার দ্বদ্কে দ্বিকর োাঁধ োাঁোে দ্বপট। লযখাে লথকে শুরু েকরদ্বিোম, আবার লেখাকেই 
দ্বিকর একেদ্বি। 
  
দ্বপকটর বাহু ধকর মৃদু্ চাপ দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। হতা  হকয়া ো লতা। ইকয়জার পারকব, তুদ্বম 
লদ্কখা। 
  
 দ্বেন্তু লে লতা আর জাদু্ের েয়! 
  
অদ্বিেঘকর উাঁদ্বে দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো। লেে ধরকত হকে এেুদ্বে লবদ্বরকয় প়িকত হয়, দ্বপট। 
  
লহাঁকট একে এেকবেেকের উকেক  মৃদু্ হােে দ্বপট। ওকে ভাকো েকর দ্াও, আমাকদ্র 
েবার জীবে বাাঁদ্বচকয়কি গাদ্ব়িটা। 
  
তা েরব, এেকবেেে বকে, দ্বেন্তু েথা দ্বদ্কত হকব বুকেট আর দ্বস্ক ঢাকের লথকে দূ্কর 
থােকব? 
  
দ্বঠে হযায়! 
  
. 
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৩২. 
  
পাবদ্বেে গযাোদ্বরকত প্র ংো আর হাততাদ্বের ে়ি; প্রধাে লফ্লাকর বকে থাো েূটচেদ্বতে 
লেতাকদ্র োমকে লোকো রেম োহাযয িা়িাই মকঞ্চ উকঠ একেে লহ’ো োদ্বমে। ক্রাকচর 
োহাযয দ্বেকয় হাাঁটকিে দ্বতদ্বে। মাইকের োমকে এেটু লথকম, লজারাে গোয় ভা ে শুরু 
েরকেে। স্প্ি, োটা োটা  কে। ধকমবর োকম দ্বেরীহ লোেজেকে হতযা লথকে দ্ববরত 
থােকত েবাইকে অেুকরাধ জাোকেে প্রথকম। 
  
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর আদ্ববষ্কাকরর েমূহ েম্ভাবো লঘা ো েরার পর গুেে উঠে 
পুকরা হেজুক়ি। তাকে হতযা-প্রকচিার জেয েরােদ্বর আখমত ইয়াদ্বজদ্কে দ্ায়ী েরকেে 
লহো। 
  
এরপর, িযথবহীে েকে দ্বতদ্বে বেকেে, লযকোকো ভয়-ভীদ্বত লদ্দ্বখকয় তাকে জাদ্বতেংকঘর 
মহােদ্বচকবর পদ্ লথকে েরাকো যাকব ো। 
  
মঞ্চ লথকে লহো লেকম যাওয়ার বহুেে পকরও চেকত থােে হাততাদ্বে। 
  
. 
  
দ্ারুে এে মদ্বহো, প্র ংো েকর বেকেে আকমদ্বরোর লপ্রদ্বেকিন্ট। তার মকতা োউকে 
লপকে মদ্বন্ত্রেভায় থাোর জেয অেুকরাধ জাোতাম আদ্বম। দ্বরকমাট েকরাকের লবাতাম দ্বটকপ 
দ্বটদ্বভ লেট বন্ধ েকর দ্বদ্কেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
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চমৎক্তার বেকেে মদ্বহো, দ্বেকেটর দ্বপট োয় দ্বদ্কেে।  েচয়ে তুেোহীে। আখমত 
ইয়াদ্বজদ্কে একেবাকর ধুকয় দ্বদ্কয়কিে। 
  
হযাাঁ, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, আমাকদ্র জেয লেরা এেটা ভা ে। 
  
দ্বেকেটর দ্বজকেে েরকেে, আপদ্বে জাকেে দ্বেশ্চয়ই, দ্বমে োদ্বমে লপ্রদ্বেকিন্ট হাোকের 
োকথ আকোচো েরার জেয উরুগুকয় যাকে? 
  
লিাট্ট েকর মাথা োাঁোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লিইে দ্বেকোোে জাদ্বেকয়কি আমাকে। োচব 
লেমে একগাকে, দ্বেকেটর? 
  
লোকে ে খুাঁকজ লবর েরার জেয েুমার েদ্বেউটর িযাদ্বেদ্বেদ্বট োজ েরকি। 
  
 এদ্বগকয়কি েত দূ্র? 
  
চার দ্বদ্ে আকগ লযখাকে দ্বিোম লেখাকেই আদ্বি আমরা। 
  
লপে ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটর এেজেকে দ্বচদ্বে আদ্বম, দ্বিপে-এ দ্বরোচবার বো হয় তাকে, যদ্বদ্ মকে 
েকরে তার োহাযয দ্বেকত পাকরে আপোরা, পরাম ব দ্বদ্কেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
 আজই লযাগাকযাগ েরব আদ্বম, বেকেে দ্বেকেটর। 
  
ধীর ভদ্বঙ্গকত লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোকের োকি আদ্বটবিযাট লদ্য়ার 
েময় ধীকর আখমতকে েদ্বরকয় দ্বদ্কে লেমে হয়? 
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আদ্বমও তাই মকে েদ্বর। দ্বেন্তু ইয়াদ্বজদ্ লযে লতে লোে েয়। 
  
দ্বেশ্চই দ্বেখুাঁতও েয়। 
  
 তা বকট। দ্বেন্তু আয়াতুিাহ লখাকমদ্বের মকতা উন্মাদ্ েয় লে। চাোে লোে। 
  
দ্বেকেটকরর দ্বদ্কে দ্বিরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তার েেকেব খুব েম জাদ্বে আমরা। 
  
লে দ্াদ্বব েকর, জীবকের প্রথম দ্বি  বির দ্বেোই মরুকত এো এো ঘুকর লবদ্ব়িকয়কি, 
আোপ েকরকি আিাহর োকথ। 
  
 লোেটার উচ্চা া আকি, মােকত হকব, দ্বতক্ত হাদ্বে িুটে লপ্রদ্বেকিকন্টর মুকখ। পয়গম্বর 
হকত চায়। তার েেকেব এেটা দ্বরকপাটব ততদ্বর েরকত বকেদ্বিোম দ্বেআইএ দ্বচিকে। 
দ্ববক   েকর বযােগ্রাউে েেকেব। লদ্খা যাে, েতদূ্র েী েরে ওরা। ইন্টারেকম েথা 
বেকেে দ্বতদ্বে, লিইে, এেটু আেকব? 
  
পকেকরা লেকেকের মকধয ওভাে অদ্বিকে চকে একেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
আমরা আখমত ইয়াদ্বজদ্কে দ্বেকয় আোপ েরদ্বিোম, তাকে জাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
দ্বেআইএ দ্বে ওর জীবেবৃন্তান্ত লপকয়কি? 
  
 ঘণ্টাখাকেে আকগ মাদ্বটবে লরাগাকের োকথ আমরা েথা হকয়কি। গকব েরা এে দ্বে 
দু্দ্বদ্কের মকধয িাইে ততদ্বরর োজটা ল   েরকত পারকব বকে জাদ্বেকয়কি। 
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ল   হকেই লেটা আদ্বম লদ্খকত চাই। লোিা লিক়ি উঠকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ধরুে, বেকেে দ্বেকেটর, আগামী েকয়ে েিাহর মকধয আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর অদ্বিত্ব 
আদ্ববষ্কার হকো। আমরা েম্ভবত োইকরদ্বরর দ্ব ল্পেমব আর েব াগুকো দ্বমেরকে দ্বিদ্বরকয় 
লদ্ব। দ্বেন্তু তার আকগ, আেঅদ্বিদ্ব য়াদ্বে, লগাটা বযাপারটা েেকেব আকগই যদ্বদ্ এেটা 
আভাে দ্বদ্কয় রাদ্বখ লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোেকে, লেমে হয় লেটা? 
  
হযাাঁ, তার জাো দ্রোর। আটচদ্বি  ঘণ্টার মকধয আমার পে লথকে বযাপারটা তাকে 
জাোে আপদ্বে, দ্বেকেটর। 
  
 োাঁধ োাঁোকেে দ্বেকেটর দ্বপট। েরোদ্বর দ্ববমাে লপকে মঙ্গেবার আকমদ্বরো লিক়ি দ্বমেকর 
উক়ি লযকত পাদ্বর আদ্বম। লপ্রদ্বেকিন্ট হাোেকে লগাটা বযাপারটা জাদ্বেকয় আবার দ্বিকর 
আেব ওইদ্বদ্ে দ্ববকেকেই। 
  
 লপ্রদ্বেকিন্ট হাোেকে বযদ্বক্তগতভাকব বেকবে, ইয়াদ্বজকদ্র দ্ববরুকদ্ধ দ্বতদ্বে যদ্বদ্ লোকো 
অযাে ে দ্বেকত চাে, আদ্বম তাকে েববাত্মে োহাযয েরকত প্রস্তুত। 
  
বাকজ আইদ্বিয়া, দ্বেকেটর দ্বপট বেকেে, এই প্রিাব িাে হকে আপোর েরোর টকে 
যাকব। 
  
 আপোর েকতার প্রদ্বত আমার আস্থা আকি। 
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দ্ীঘবশ্বাে লিেকেে দ্বেকেটর। োইকরদ্বরর বই-পুিে, দ্ব ল্পেমব দ্বব য়ে েথাবাতবা আদ্বম 
বেব। দ্বেন্তু ইয়াদ্বজদ্কে দু্দ্বেয়ার বুে লথকে েদ্বরকয় লদ্ওয়ার বযাপাকর আমার পকে দ্বেিু 
বো েম্ভব েয়। 
  
দ্বেকজর আেে লিক়ি উকঠ দ্াাঁ়িাকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বেকেটকরর েকঙ্গ হাত লমোকেে। 
  
 আদ্বম েৃতে, বনু্ধ। বুধবার আপোর দ্বরকপাকটবর আ ায় থােব। 
  
 দ্ববদ্ায়, লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ওভাে অদ্বিে লিক়ি লবকরাকোর েময় দ্বেকেটর দ্বপকটর মকে হকো, বুধবার েকন্ধযয় দ্বেঘবাত 
এো এো দ্বিোর েরকবে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
. 
  
৩৩. 
  
আর মাি েকয়ে দ্বমদ্বেকটর মকধয মূে ভূখকণ্ডর পদ্বশ্চকম িুব লদ্কব েূযব, এই েময় পাল্টা 
লিে এেকটর লিাট্ট বন্দকর োবেীে ভদ্বঙ্গকত ঢুকে প়িে প্রকমাদ্তরী লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
মৃদু্মন্দ লদ্দ্বখো বাতাকে উ়িকি দ্বরকটকের পতাো। 
  
েুক াদ্বভত, েুদ্ বে এেটা জাহাজ, লদ্খামাি লচাখ জুদ্ব়িকয় যায়। েখকোই এেক ার লবদ্ব  
আকরাহী লভাো হয় ো। তাকদ্র লেবা েরার জেয রকয়কি েমাে েংখযে কু্র েদ্েয। োে 
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হুয়াে লথকে আোর েময় এবার অব য লোকো আকরাহী দ্বেকয় আকেদ্বে লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা। 
  
টু দ্বিদ্বগ্রজ লপাটব, েৃষ্ণাঙ্গ পাইেট বেে। 
  
 টু দ্বিদ্বগ্রজ লপাটব, ো়িা দ্বদ্ে লহেমেমযাে। 
  
খাদ্বে  টবে আর  াটব পকর আেুকের মকতা েম্বা মাদ্বটর বা়িদ্বত অং দ্বটর ওপর দ্বহকেদ্বব 
লচাখ লরকখ দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে পাইেট, মাদ্বটর বা়িদ্বত এই অং টাই আ়িাে েকর লরকখকি 
লব-লে। ধীকর ধীকর লেটাকে িাদ্ব়িকয় এে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
  
স্টারকবাকিবর দ্বদ্কে ঘুরকত শুরু েকরা-লহাল্ড লস্টদ্বি অযাট দ্বজকরা এইট দ্বজকরা। 
  
দ্বেকদ্ব  পুেরাবৃদ্বত্ত েরে লহেমেমযাে, অতযন্ত ধীরগদ্বতকত েতুে লোেব ধরে জাহাজ। 
  
আরও অকেে রংচকে প্রকমাদ্তরী ও ইয়ট রকয়কি বন্দকর। অথবচেদ্বতে  ী ব েকম্মেে 
উপেকেয ভা়িা েরা হকয়কি অকেে জাহাজ, বাদ্বেগুকো তাকদ্র আকরাহীকদ্র োমাকে। 
  
লোের েরার স্থাে লথকে আধ দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর থােকত পাইেট দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লিি 
স্টপ!  
  
  ান্ত পাদ্বে লেকট আপে গদ্বতকত একগাে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, দূ্রত্ব েদ্বমকয় একে ধীকর 
ধীকর থামকি। েন্তুি হকয় লপাকটববে িােদ্বমটাকর পাইেট জাোে, পদ্বজ কে লপৌঁকিদ্বি 
আমরা। হুে লিেে। 
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দ্বেকদ্ব টা লবা-র দ্বদ্কে পাঠাকো হকো, োকথ োকথ পাদ্বেকত লিো হকো লোের। এতেকে 
ইদ্বেে বন্ধ েরার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে পাইেট। 
  
োদ্া ইউদ্বেিমব পরা এে ভদ্রকোে ঋজু ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কিে, েহােয বদ্কে 
েরমদ্বকের জেয পাইেকটর দ্বদ্কে হাতটা বাদ্ব়িকয় দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। প্রদ্বতবাকরর মতই দ্বেখুাঁত, 
দ্বম. েযাকোে। েযাপকটে অদ্বেভার েদ্বেে দ্বব  বির ধকর পাইেট হযাদ্বর েযাকোেকে 
লচকেে। 
  
আর যদ্বদ্ দ্বি  দ্বমটার েম্বা হকত জাহাজটা, লোকোমকতই বন্দকর লঢাোকত পারতাম ো। 
তামাকের দ্াকগ োকো দ্াাঁত লবর েকর হােে েযাকোে। তকব আমরা ওপর দ্বেকদ্ব  
আকি, বন্দকরই লোের লিেকত হকব, লজদ্বটকত দ্বভ়িকত পারব ো। 
  
অব যই দ্বেরাপত্তার োরকে, আন্দাজ েরা যায়, েযাপকটে বেকেে। 
  
আধকপা়িা এেটা চুরুট ধরাে পাইেট।  ী ব েকম্মেকের প্রস্তুদ্বত লগাটা িীপটাকে 
ওেটপােট েকর লিক়িকি। দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট পুদ্বেক র হাবভাব লদ্কখ মকে হয় প্রদ্বতদ্বট পাম 
গাকির আ়িাকে এেজে েকর স্নাইপার েুদ্বেকয় আকি। 
  
 দ্বরকজর জাোো দ্বদ্কয় দ্দ্বেে আকমদ্বরোর জেদ্বপ্রয় লখোর মাকঠর দ্বদ্কে তাোকেে 
েযাপকটে। আশ্চযব হবার দ্বেিু লেই। েকম্মেে চোর েময় এই জাহাকজ লমদ্বেকো আর 
দ্বমেকরর লপ্রদ্বেকিন্ট থােকবে। 
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তাই? দ্বব়িদ্বব়ি েকর দ্ববস্ময় প্রো  েরে পাইেট। তাহকে লেজেযই তীর লথকে দূ্কর 
রাখকত বো হকয়কি আপোকে। 
  
আেুে ো, আমার লেদ্ববকে বকে গোটা দ্বভদ্বজকয় লেকবে, আমন্ত্রে জাোকেে েযাপকটে 
েদ্বেে। 
  
 অেংখয ধেযবাদ্, মাথা লেক়ি বেে েযাকোে। বন্দকরর জাহাজগুকোর দ্বদ্কে এেটা হাত 
তুেে লে। আজ অকেে োজ, আকরে দ্বদ্ে হকব। 
  
োগজপি লেই েদ্বরকয় দ্বেকয় বন্দর পাইেট েযাকোে দ্বেকজর লবাকট লেকম লগে। হাত 
ো়িে লে, তাকে দ্বেকয় চকে লগে লবাট। 
  
 এত আেন্দ আর েখেও পাইদ্বে, েদ্বেকের িাস্ট অদ্বিোর মাইকেে দ্বিদ্বে বেে। এরা 
েবাই হাদ্বজর, দ্বেন্তু আকরাহী বেকত লেউ লেই। িয় দ্বদ্ে ধকর আমার মকে হকে, মারা 
যাবার পর স্বকগব পাঠাকো হকয়কি আমাকে। 
  
লোোদ্বের দ্বেকদ্ব , কু্ররা যতটা েময় জাহাজ চাোকোয় বযয় েরকব, লেই এেই পদ্বরমাে 
েময় বযয় েরকত হকব আকরাহীকদ্র মকোরেকের জেয। এই দ্াদ্বয়ত্ব পিন্দ েয় মাইকেে 
দ্বিদ্বের। অতযন্ত দ্ে এেজে োদ্ববে লে, লমইে িাইদ্বেং লেেুকের োি লথকে যতটা 
েম্ভব দূ্কর েকর থাকে, খাওয়া-দ্াওয়া োকর েঙ্গী অদ্বিোরকদ্র োকথ, োরােে জাহাকজর 
খবরদ্াদ্বরকত বযি থােকত পিন্দ েকর।  রীরটা তার প্রোণ্ড, ড্রাম আেৃদ্বতর ধ়ি, 
আাঁটোট ইউদ্বেিমব দ্বিাঁক়ি লেটা লযে প্রদ্বত মুহূকতব দ্ববকস্ফাদ্বরত হকত চাইকি। 
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 লেতাকদ্র গােগল্প দ্বেশ্চয়ই তুদ্বম শুেকত চাইকব, লেৌতুে েকর বেকেে েযাপকটে। 
  
লচহারায় অেকন্তা  দ্বেকয় মাইকেে দ্বিদ্বে বেে, দ্বভআইদ্বপ পযাকেোরকদ্র েেকেব আমার 
অদ্বভেতা েুখের েয়। এেই প্রশ্ন বারবার েরা তাকদ্র এেটা বদ্অকভযে। 
  
 দ্বেন্তু আমাকদ্র ভুকে লগকে চেকব ো লয আকরাহী মাকিই শ্রকদ্ধয়, মাইে। আগামী 
েকয়েটা দ্বদ্ে দ্বেকজর আচরকের প্রদ্বত েে লরকখা, দ্বেজ। অদ্বতদ্বথ দ্বহকেকব এবার আমরা 
দ্ববকদ্দ্ব  লেতা আর রােপ্রধােকদ্র পাদ্বে। 
  
জবাব দ্বদ্ে ো মাইকেে দ্বিদ্বে, তেেকতর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আো কিাাঁয়া ভবেগুকো লদ্খকি। 
পুরকো  হরটায় যখেই আদ্বে, প্রদ্বতবার েতুে এেটা লহাকটে লদ্খকত পাই। 
  
হযাাঁ, তুদ্বম লতা উরুগুকয়রই লোে। 
  
মদ্বন্টদ্বভদ্বিকয়ার োমােয পদ্বশ্চকম জন্ম আমার। 
  
বাদ্ব়ি লিরার আেন্দটুেু উপকভাগ েরকিা ো? 
  
 এ  হকর, শুধু  হকর লেে, এ লদ্ক  আপে বেকত লেউ লেই আমরা। ল াকো বির 
বয়ে লথকে জাহাকজ চােদ্বর দ্বেকয় োগকর ঘুকর লব়িাদ্বে, োগরই আমার আেে দ্বঠোো। 
মাইকেে দ্বিদ্বে-র লচহারা হঠাৎ দ্ববরূপ হকয় উঠে। জাোোর দ্বদ্কে এেটা হাত তুকে 
লদ্খে লে। ওই লয, বযাটারা আেকি-োস্টমে আর ইদ্বমকগ্র ে ইেকপটকরর দ্ে। 
  
পযাকেোর লেই, কু্ররাও লেউ তীকর োমকি ো, রাবার স্টযাে লমকরই চকে যাকব ওরা। 
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লহেথ ইেকপটরকে দ্ববশ্বাে লেই, পযাাঁচ ে কেই হকো! 
  
পারোরকে জাোও, মাইে। তারপর ওকদ্রকে দ্বেকয় আমার লেদ্ববকে চকো একো। 
  
মাি েরকবে, েযার, এেটু লবদ্ব  খাদ্বতর েরা হকয় যাকব ো? লরি োস্টমে 
ইেকপটরকদ্র েযাপকটকের লেদ্ববকে িাো দ্বে উদ্বচত? 
  
 হয়কতা এেটু লবদ্ব  হকে, তকব বন্দকর থাোর েময় দ্ববক   েকর ওকদ্র োকথ েদ্ভাভ 
রাখকত চাই আদ্বম, েযাপকটে বেকেে। বো লতা যায় ো েখে আমাকদ্র উপোর 
দ্রোর হয়। 
  
ইকয়ে েযার! 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবায়রার গাকয় লবাট দ্বভ়িে, মই লবকয় উকঠ এে অদ্বিোররা। ইকতামকধয েন্ধযা 
হকয় একেকি। হঠাৎ েকর জাহাকজর আকো জ্বকে উকঠ েেমকে েকর তুেে আপার লিে 
আর েুপারিােচার।  হর আর অেযােয জাহাকজর আকোেমাোর মােখাকে লোের েরা 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে গহোর বাকে হীকরর এেটা টুেকরা মকে হকো। 
  
উরুগুকয়র েরোদ্বর অদ্বিোরকদ্র দ্বেকয় পাইেকটর লেদ্ববকের দ্বদ্কে এদ্বগকয় আেকত লদ্খা 
লগে িাস্ট অদ্বিোর মাইকেে দ্বিদ্বেকে। তাকে অেুেরেরত পাাঁচজে লোেকে খুাঁদ্বটকয় 
েে েরকেে েযাপকটে। অদ্বভে মােু , তার লচাখকে িাাঁদ্বে লদ্য়া েহজ েয়। প্রায় োকথ 
োকথই বুেকেে দ্বতদ্বে, লোথায় েী লযে এেটা দ্বমেকি ো। অন্তত পাাঁচজকের মকধয 
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এেজেকে অদু্ভত োগে তাাঁর। লোেটার মাথায় ি হযাট, এত চও়িা আর দ্বেকচ লেকম 
আকি লয তার লচাখ দু্কটা লদ্খা লগে ো। পকর আকি এেটা জােেুযট। বাদ্বে েবার 
পরকে স্বাভাদ্ববে ইউদ্বেিমব। েযাদ্বরদ্ববয়াে িীপগুকোর লবদ্ব র ভাগ অদ্বিোরই এই 
ইউদ্বেিমব পকর। 
  
অদু্ভত লোেটা তার েঙ্গীকদ্র দ্বপিু দ্বপিু আেকি মাথা দ্বেচু েকর। েবাইকে দ্বেকয় 
লদ্ারকগা়িায় লপৌঁিে মাইকেে দ্বিদ্বে, এেপাক  েকর দ্াাঁদ্ব়িকয় অদ্বিোরকদ্র আকগ লঢাোর 
েুকযাগ েকর দ্বদ্ে। 
  
োমকে বা়িকেে েযাপকটে েদ্বেে। গুি ইভদ্বেং, লজন্টেকমে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরায় 
আপোকদ্র স্বাগত জাোই। আদ্বম েযাপকটে অদ্বেভার েদ্বেে। 
  
দ্বে বযাপার, অদ্বিোররা লেউ ে়িকি ো বা েথা বেকি ো লেে? মাইকেে দ্বিদ্বের োকথ 
দৃ্দ্বি দ্ববদ্বেময় েরকেে েযাপকটে। এই েময় জােেুযট পরা লোেটা এে পা োমকে 
বা়িকো। পা লথকে ধীকর ধীকর জােেুযটটা খুকে লিেে লে, লভতকর লদ্খা লগে লোোর 
োজ েরা োদ্া ইউদ্বেিমব, হুবহু েযাপকটে েদ্বেে লযমে পকর আকিে মাথা লথকে ি 
হযাটটা োমাে লে, পরে এেটা েযাপ, ইউদ্বেিকমবর োকথ মাোেেই। 
  
োধারেত লোকো বযাপাকরই দ্বদ্ক হারা হে ো েযাপকটে, দ্বেন্তু আজ লচাকখর োমকে এ 
ধরকের এেটা ঘটো ঘটকত লদ্কখ হতবাে হকয় লগকেে। তাাঁর মকে হকো, দ্বতদ্বে লযে 
এেটা আয়োয় তাদ্বেকয় দ্বেকজর প্রদ্বতেদ্বব লদ্খকিে। আগন্তুেকে তার যমজ ভাই বকে 
অোয়াকে চাদ্বেকয় লদ্য়া যায়। 
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লে আপদ্বে? বাে দ্বক্ত দ্বিকর লপকয় েদ্বঠে েুকর দ্বজকেে েরকেে েযাপকটে। েী ঘটকি 
এখাকে? 
  
োম লজকে আপোর োজ লেই, েদ্ববেয় হাদ্বের োকথ বেে েুকেমাে আদ্বজজ। আপোর 
জাহাকজর দ্াদ্বয়ত্ব এখে লথকে আদ্বম দ্বেোম। 
  
. 
  
৩৪. 
  
লচারাকগািা হামোর োিেয দ্বেভবর েকর হতচদ্বেত েকর লদ্য়ার ওপর। েুকেমাে আদ্বজজ 
আর তার অেুচররা োজটা এমে দ্বেখুাঁতভাকব োরে লয েযাপকটে, িাস্ট অদ্বিোর আর 
পারোর িা়িা জাহাকজর আর লেউ জােকতই পারে ো তাকদ্র জাহাকজ লবদ্খে হকয় 
লগকি। ওকদ্র দ্বতেজেকে িাস্ট অদ্বিোর মাইকেে দ্বিদ্বে-র লেদ্ববকে দ্বেকয় যাওয়া হকো, 
বাাঁধা হকো হাত-পা, মুকখ লটপ োগাকো হকো, বন্ধ দ্রজার লভতর পাহারায় থােে ে স্ত্র 
এেজে লোে। 
  
েুকেমাে আদ্বজকজর েমকয়র দ্বহোবটাও দ্বেখুাঁত। উরুগুকয়র দ্বেকভবজাে োস্টমে 
অদ্বিোররা মাি বাকরা দ্বমদ্বেট পর হাদ্বজর হকো জাহাকজ। মাইকেে েদ্বেকগর প্রায় দ্বেখুাঁত 
িদ্মকব  দ্বেকয়কি লে, অদ্বিোরকদ্র অভযথবো জাোে এমেভাকব লযে তাকদ্র োকথ তার 
েতোকের পদ্বরচয়। মাইকেে দ্বিদ্বে আর পারোকরর ভূদ্বমোয় লয দু্’জেকে লবকি 
দ্বেকয়কি, লবদ্ব র ভাগ েময় িায়ায় লভতর থােে তারা। দু্’জকেই তারা অদ্বভে োদ্ববে, 
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যাকদ্র ভূদ্বমোয় োমাকো হকয়কি তাকদ্র োকথ লচহারার দ্বমেও যকথি। দ্বতে দ্বমটাকরর 
লবদ্ব  দূ্র লথকে খুব েম লোেই তাকদ্র লচহারার পাথবেয ধরকত পারকব। 
  
 অেুেন্ধাে ল   েকর োস্টমে অদ্বিোররা দ্ববদ্ায় দ্বেে। েদ্বেকের লেকেে আর থািব 
অদ্বিোরকে েযাপকটকের লেদ্ববকে লিকে পাঠাে েুকেমাে আদ্বজজ। এটাই হকব তার 
প্রথম ও েদ্বঠেতম পরীো। এই দু্ই অদ্বিোকরর লচাখকে যদ্বদ্ িাাঁদ্বে দ্বদ্কত পারা যায়, 
দ্বেরীহ ও অে েহকযাগী দ্বহকেকব তার স্বাকথব আগামী চদ্বব্ব  ঘণ্টা অমূেয অবদ্াে রাখকব 
তারা। 
  
 লেে হাইজযাে েরার আকগ, েযাপকটে লিইে লেমকের ভূদ্বমো গ্রহকের েময়, িদ্মকব  
লেয়ার পদ্ধদ্বতটা দ্বিে অেযরেম। লিইে লেমকেকে খুে েরার পর অোয়াকে তার মুকখর 
এেটা োদ্বস্টে িাাঁচ ততদ্বর েকর দ্বেকয়দ্বিে লে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার েযাপকটে অদ্বেভার 
েদ্বেেকে খুে েরার েুকযাগ হয়দ্বে তার, োকজই তার িদ্মকব  দ্বেকত দ্বগকয় মাইকেে 
েদ্বেকের আটটা িকটা েংগ্রহ েকর লে। েেস্বর েদ্বেকের েমাে পদ্বায় লতাোর জেয 
দ্ববক   এে ধরকের লমদ্বিদ্বেে ইকেে কের মাধযকম  রীকর গ্রহে েরকত হকয়কি তাকে। 
  
দ্ে এেজে দ্ব ল্পীকে ভা়িা েকর েুকেমাে আদ্বজজ, েদ্বেকের িকটাগুকো লদ্কখ লোেটা 
তাকে বাদ্বেকয় লদ্য় এেটা মূদ্বতব। ভাস্কযবদ্বট লথকে োরী ও পুরু , দু্ধরকের িাাঁচ ততদ্বর 
েরা হয়। লেই িাাঁচ মুকখা  দ্বহকেকব োকজ োগায় েুকেমাে আদ্বজজ। েদ্বেকের মুকখর রং 
আোর জেয মুকখাক  বযবহার েরা হয় গাকির দু্ধোদ্া দ্বেযবাে। লিাকমর ততদ্বর োে 
োদ্বগকয়কি েুকেমাে আদ্বজজ। েদ্বেকের লচাকখর রং পাবার জেয েন্টাট লেে বযবহার 
েকরকি। দ্াাঁকত পকরকি টুথেযাপ। 
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েমা েরকবে, লজন্টেকমে, ঠাণ্ডা লেকগ গোটা বকে লগকি। 
  
জাহাকজর িাক্তারকে খবর লদ্ব? লেকেে অদ্বিোর হারবাটব পারোর দ্বজকেে েরে। 
দ্ীঘবকদ্হী লে, লরাকদ্ লপা়িা তামাকট রং গাকয়র, দ্ব শুেুেভ দ্বেরীহ লচহারা। 
  
ভুে হকয় লগকি, ভাবে েুকেমাে আদ্বজজ। েযাপকটে েদ্বেেকে লচকে িাক্তার, োি লথকে 
পরীো েরকেই মুকখা টা দ্বচকে লিেকত পাকর। এর মকধয দ্বতদ্বে আমাকে এে গাদ্া 
টযাবকেট দ্বদ্কয়কিে, এখে ভাকোর দ্বদ্কে। 
  
থািব অদ্বিোর, স্কটেযাকের অদ্বধবােী, োম আইজযাে লজাে, েপাে লথকে োে চুে 
েদ্বরকয গোটা োমকের দ্বদ্কে েম্বা েরে। আমাকদ্র দ্বেিু েরার আকি, েযার? 
  
 হযাাঁ, আকি তবদ্বে, দ্বম. লজাে! অদ্বিোরকদ্র িকটা লদ্খা আকি, োম-ধামও জাো োকজই 
আোপ চাদ্বেকয় লযকত েুকেমাে আদ্বজকজর লোকো অেুদ্ববধা হকে ো। আমাকদ্র 
দ্বভআইদ্বপ পযাকেোররা োে দ্ববকেকে আেকিে। অভযথবো েদ্বমদ্বটর লেতৃত্ব লদ্কব তুদ্বম। 
এেোকথ দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্টকে অদ্বতদ্বথ দ্বহকেকব পাওয়া দু্েবভ এেটা েম্মাে, স্বভাবতই 
লোোদ্বে আ া েরকব প্রথম লশ্রেীর আেুিাদ্বেেতার আকয়াজে েরব আমরা। 
  
ইকয়ে েযার, দৃ্ঢ়েকে বেে লজাে। ভরো রাখকত পাকরে। 
  
দ্বম. পারোর। 
  
েযাপকটে। 
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এে ঘণ্টার মকধয এেটা লবাট আেকি, লোোদ্বের োকগবা দ্বেকয়। তুদ্বম লোদ্বিং 
অপাকর কের চাকজব থােকব। আজ েন্ধযায় দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অদ্বিোরকদ্র এেটা দ্েও 
আেকি। তাকদ্র থাোর জেয উপযুক্ত বযবস্থা েরকব, দ্বেজ। 
  
োকগবা দ্বেকত হকব? লোদ্বট টা আরও আকগ লপকে ভাকো হকতা ো, েযার? আর, আদ্বম 
লভকবদ্বিোম, দ্বমেরীয় ও লমদ্বেকোর দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অদ্বিোররা আেকবে োে েোকে। 
  
আমাকদ্র লোোদ্বের দ্বিকরটররা দ্বচরোে রহেযময় আচরে েকরে, খাদ্বেেটা অদ্বভকযাকগর 
েুকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ। ে স্ত্র অদ্বতদ্বথকদ্র েথা যদ্বদ্ বকেে, এ লেকিও 
লোোদ্বের আকদ্  োজ েরকি। োবধাকের মার লেই লভকব তারা দ্বেকজকদ্র লোে 
রাখকত চাইকি। 
  
তার মাকে এেদ্ে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অদ্বিোর আকরেদ্ে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অদ্বিোকরর ওপর েজর 
রাখকব? 
  
 অকেেটা তাই। আমার ধারো, েকয়িে বযাঙ্ক অদ্বতদ্বরক্ত োবধােতা অবেম্বে েরা দ্াদ্বব 
জাদ্বেকয়কি, তা ো হকে বীমার লরট বাদ্ব়িকয় লদ্কব। 
  
বুেকত পারদ্বি। 
  
 লোকো প্রশ্ন, লজন্টেকমে? 
  
োরও লোকো প্রশ্ন লেই, অদ্বিোররা চকে যাবার জেয ঘুকর দ্াাঁ়িাে। 
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হারবাটব, আকরেটা েথা, বেে েুকেমাে আদ্বজজ। োকগবা লোি েরকব যতটা েম্ভব 
চুপচাপ আর তা়িাতাদ্ব়ি, দ্বেজ। 
  
দ্বঠে আকি, েযার। 
  
লিকে লবদ্বরকয় দ্বগকয় হারবাটব পারোর, আইজযাে লজাকের দ্বদ্কে তাোে। শুেকে? উদ্বে 
আমার োকমর প্রথম অং  ধকর িােকেে। বযাপারটা অদু্ভত েয়? 
  
লজাে দ্বেদ্বেবি ভদ্বঙ্গকত োধ োাঁোে। উদ্বে লবাধহয় েদ্বতয খুব অেুস্থ। 
  
দ্বঠে এে ঘণ্টা পরই লেদ্বি ফ্লযামকবারার পাক  একে থামে লোদ্বিং ক্রািট, োকথ োকথ 
এেটা লেতুবন্ধ রচো েরা হকো। োকগবা লোি েরার েময় লোকো দ্ববঘ্ন ঘটে ো। 
েুকেমাে আদ্বজকজর বাদ্বে লোেরাও, েবার পরকে দ্ববজকেে েুযট, লপৌঁিে জাহাকজ। 
চারকট খাদ্বে েুযইট লিক়ি লদ্য়া হকো তাকদ্রকে 
  
মােরাকতর দ্বদ্কে মাে খাোে েকর অন্ধোকর দ্বমদ্বেকয় লগে েযাদ্বেং ক্রািট। লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরার লেতু তুকে লেয়া হকো। লহাকল্ডর লভতর ঠাই লপকয়কি োকগবা, লহাকের 
দ্বব াে িাবে লিার বন্ধ েকর লদ্য়া হকয়কি। 
  
মাইকেে দ্বিদ্বে-র দ্রজায় দ্বতেবার লটাো দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। োমােয িাাঁে হকো 
েবাট, লভতর লথকে উাঁদ্বে দ্বদ্ে ে স্ত্র গািব। োকপবট লমা়িা পযাকেজওকয়র দু্দ্বদ্কে চট 
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েকর এেবার তাোে েুকেমাে আদ্বজজ, লেউ লোথাও লেই। তা়িাতাদ্ব়ি লেদ্ববকের 
লভতর ঢুকে প়িে লে। 
  
গাকিবর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় ইদ্বঙ্গত েরে লে। দ্বেুঃ কে এদ্বগকয় লগে গািব। েযাপকটে মাইকেে 
েদ্বেকঙ্গর মুখ লথকে লটপটা খুকে দ্বদ্ে লে। 
  
েি দ্বদ্কত হকে, লেজেয েদ্বতয আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, েযাপকটে, বেে েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বেন্তু 
ধরুে, যদ্বদ্ আপোকে আটকে ো লরকখ স্বাধীেভাকব চোকিরা েরকত দ্বদ্তাম, আপদ্বে 
পাোকত লচিা েরকতে ো? বা কু্রকদ্র োবধাে েরকতে ো? 
  
এেটা লচয়ার আ়িি ভদ্বঙ্গকত বকে আকিে েযাপকটে, হাত আর পা লচয়াকরর োকথ বাাঁধা, 
লচাকখ আগুে েরা দৃ্দ্বি। তুদ্বম এেটা েদ্বমার েীট! 
  
 লতামরা দ্বরদ্বট রা, জুতেই গাে দ্বদ্কতও জাকো ো! লহকে উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। 
আকমদ্বরোেরা এ বযাপাকর ওিাদ্। তারা চার অেকরর  ে বযবহার েকর যা বকে 
তারকচকয় খারাপ দ্বখদ্বি আর হয় ো। 
  
তুদ্বম আমার কু্রকদ্র লোকো োহাযয পাকব ো। 
  
দ্বেন্তু আদ্বম যদ্বদ্ আমার লোেকদ্র অিবার দ্বদ্ই, আপোর মদ্বহো কু্রকদ্র গো লেকট োগকর 
লিকে দ্বদ্কত? এদ্বদ্কের পাদ্বেকত হাের আকি তা লতা আপদ্বে জাকেেই। 
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হাত-পা বাাঁধা থােকেও, রাকগর মাথায় েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে োদ্বিকয় প়িকত চাইে 
মাইকেে দ্বিদ্বে। তার তেকপকট রাইকিকের মাজে লচকপ ধকর বাাঁধা দ্বদ্ে গািব লচয়াকর 
দ্বপদ্বিকয় লগে ওকয়ট, বযথায় েুাঁচকে উঠে তার লচহারা। 
  
েযাপকটে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় আকিে েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে। যা খুদ্ব  েরকত পাকরা 
তুদ্বম, লটকরাদ্বেস্টকদ্র োকথ লোকো েহকযাদ্বগতার প্রশ্ন ওকঠ ো, দৃ্ঢ়েকে বেকেে দ্বতদ্বে। 
  
 েন্ত্রােবাদ্ী বেুে আর যাই বেুে, প্রথম লশ্রেীর প্রকি োে আমরা,  ান্তভাকব বযাখযা 
েরে েুকেমাে আদ্বজজ। োউকে খুে েরার লোকো ইকেই আমাকদ্র লেই। টাো চাই, 
আর তাই আমরা লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে ও লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকোকে আটে েরব। 
আপোরা যদ্বদ্ বাধা হকয় ো দ্াাঁ়িাে, দু্ই েরোকরর োকথ এেটা েমকোতায় আেব 
আমরা, টাো দ্বেকয় চকে যাব। 
  
 েুকেমাে আদ্বজকজর মুকখা  আাঁটা লচহারা খুাঁদ্বটকয় পরীো েরকেে েযাপকটে েদ্বেে, 
লোেটা দ্বমকথয বেকি দ্বেো বুেকত চাইকিে। তার মকে হকো, লোেটা েদ্বতয েথাই 
বেকি। ভদ্রকোকের জাো লেই, েুকেমাে আদ্বজকজর রকয়কি দু্েবভ অদ্বভেয় প্রদ্বতভা। 
  
তা ো হকে তুদ্বম আমার কু্রকদ্র খুে েরকব? 
  
তাকদ্র োকথ আপোকেও। 
  
েী চাও তুদ্বম? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

354 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রায় দ্বেিুই ো। দ্বম. পারোর আর দ্বম. লজাে আমাকে েযাপকটে েদ্বেে বকে দ্ববশ্বাে 
েকর দ্বেকয়কিে। দ্বেন্তু আমার দ্রোর িাস্ট অদ্বিোকরর োদ্বভবে। আপদ্বে তাকে আমার 
দ্বেকদ্ব  মাোর হুেুম দ্বদ্ে। 
  
লেে, দ্বম, দ্বিদ্বের োদ্বভবে লেে দ্রোর লতামার?। 
  
আপোর লেদ্ববকে লিস্ক ড্রয়ারটা খুকে অদ্বিোরকদ্র পাকেবাোে লরেিব পক়িদ্বি আদ্বম, 
বেে েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বম. মাইকেে দ্বিদ্বে এদ্বদ্কের পাদ্বে েেকেব জাকেে। 
  
দ্বঠে েী চাইি? 
  
এেজে পাইেটকে জাহাকজ িাোর েুাঁদ্বে আমরা দ্বেকত পাদ্বর ো, বযাখযা েরে েুকেমাে 
আদ্বজজ। োে েকন্ধর পর লহেম-এর দ্াদ্বয়ত্ব দ্বিদ্বেকে দ্বেকত হকব, জাহাজটাকে চাদ্বেকয় 
চযাকেে লথকে লবর েকর দ্বেকয় যাকবে উদ্বে লখাো োগকর। 
  
  ান্তভাকব প্রিাবদ্বট দ্ববকবচো েরকেে েযাপকটে। খাদ্বেে পর ধীকর ধীকর মাথা ো়িকেে 
দ্বতদ্বে। বন্দর েতৃবপে খবর পাওয়ামাি প্রকব পথ বন্ধ েকর লদ্কব, কু্রকদ্র লতামরা খুে 
েরার ভয় লদ্খাও আর োই লদ্খাও। 
  
 লটর পাকব ো। োকো রং েরা এেটা জাহাজ োকো রাকত অোয়াকে েতৃবপকের 
লচাখকে িাাঁদ্বে দ্বদ্কত পাকর। 
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েতদূ্র লযকত পারকব বকে মকে েকরা? দ্বদ্কের আকো লিাাঁটার োকথ োকথ লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরার এেক া মাইে দ্বঘকর চারদ্বদ্কে দ্বগজদ্বগজ েরকব লপিে লবাট। 
  
তারা আমাকদ্র খুাঁকজ পাকব ো, আশ্বি েরার েুকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
োমােয অদ্বস্থর লদ্খাে েযাপকটেকে। বেকেই লতা হকব ো! লেদ্বি ফ্লযামকবায়রার মকতা 
এেটা জাহাজকে লেউ েুদ্বেকয় লিেকত পাকর ো। 
  
েদ্বতয েথা, বেে েুকেমাে আদ্বজজ, েবজান্তর হাদ্বে িুকট উঠে তার লঠাাঁকট। অকেযর 
লবোয় েদ্বতয। দ্বেন্তু আদ্বম এটাকে গাকয়ব েকর দ্বদ্কত পাদ্বর। 
  
োে েোকে অভযথবো অেুিাে, দ্বেকজর লেদ্ববকে বকে লোট দ্বেখকি আইজযাে লজাে। 
দ্রজায় েে েকর লভতকর ঢুেে হারবাটব পারোর। ক্লান্ত লে, ইউদ্বেিমব ঘাকম দ্বভকজ 
আকি। 
  
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় তার দ্বদ্কে তাোে লজাে। লোদ্বিং দ্বিউদ্বট ল   হকো? 
  
 হযাাঁ, ঈশ্বরকে ধেযবাদ্। 
  
ঘুকমাবার আকগ এে লঢাে চেকব োদ্বে? 
  
লতামার স্কদ্বট  মল্ট হুইদ্বস্ক? 
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লিস্ক লিক়ি উঠে আইজযাে লজাে, লড্রোকরর লদ্রাজ লথকে এেটা লবাতে লবর েরে। 
দু্কট গ্লাকে হুইদ্বস্ক ভকর দ্বিকর এে লে। বযাপারটাকে এভাকব লদ্কখা-লভাররাকত লোের 
পাহারা লদ্য়ার দ্াদ্বয়ত্ব লথকে মুদ্বক্ত লপকয়ি। 
  
োকগবা লোদ্বিংকয়র লচকয় লেটাই ভাকো দ্বিে, ক্লান্ত েুকর বেে মাদ্বটবে। লতামার দ্বে খবর? 
  
এই মাি দ্বিউদ্বট ল   হকো। 
  
লতামার লপাকটব আকো ো লদ্খকে লভতকর ঢুেতাম ো। 
  
েোকের অেুিােটা েুন্দর হওয়া চাই, তাই খুাঁদ্বটোদ্বট দ্বব য়গুকো দ্বেকখ রাখদ্বিোম। 
  
দ্বিদ্বেকে লোথাও লদ্খকত লপোম ো, তাই ভাবোম লতামার োকথই েথা বদ্বে। 
  
এই প্রথম লজাে েে েরে পারোকরর লচহারায় লেমে লযে এেটা দ্বদ্ক হারা ভাব। েী 
বযাপার, েী হকয়কি লতামার? 
  
গোয় হুইদ্বস্ক লঢকে খাদ্বে গ্লােটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে পারোর। এ ধরকের োকগবা 
আকগ েখেও তুদ্বেদ্বে আমরা। এটা এেটা প্রকমাদ্তরী, তাই ো? 
  
 এ ধরকের োকগবা মাকে? েী তুকেি লতামরা? লেৌতূহেী হকয় উঠে লজাে। চুপচাপ বকে 
থােে পারোর, শুধু এদ্বদ্ে ওদ্বদ্ে মাথা ো়িে। তারপর মুখ তুকে তাোে লে, বেে, 
লপইদ্বন্টং দ্বগয়ার। এয়ার েমকপ্রোর, রা , লরাোর আর পঞ্চা টা ড্রাম-লবাধ হয় রং 
ভদ্বতব। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

357 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
রং? লজাে দ্রুত দ্বজকেে েরে। েী রং? 
  
 মাথা ো়িে পারোর। তা বেকত পারব ো। ড্রাকমর লেখাগুকো স্প্যাদ্বে । 
  
এর মকধয আশ্চযব হবার েী আকি? দ্বরদ্বিকটর েময় োগকব মকে েকর লোোদ্বে ওগুকো 
হাকতর োকি রাখকত চাইকত পাকর। 
  
আহা, েবটুেু আকগ ল াকোই ো। শুধু ওগুকো েয়, োদ্বস্টকের দ্বব াে আোকরর 
অকেেগুকো লরােও আমরা তুকেদ্বি। 
  
োদ্বস্টে? 
  
োদ্বস্টে আর প্রোণ্ড আোকরর অকেেগুকো িাইবারকবািব, বেে পারোর। অন্ত ত 
েকয়ে দ্বেকোদ্বমটার লতা হকবই। লোদ্বিং লিার দ্বদ্কয় বহু েকি লঢাোকো লগকি। লভতকর 
গুজকতই লবদ্বরকয় লগকি দ্বতে ঘণ্টা। 
  
 লজাে তার খাদ্বে গ্লাকের দ্বদ্কে আধকবাজা লচাকখ তাদ্বেকয় থােে। লতামার দ্বে ধারো, 
লোোদ্বে ওগুকো দ্বেকয় েী েরকব? 
  
 লচাকখ দ্ববস্ময় দ্বেকয় তার দ্বদ্কে তাোে পারোর, েপাে েুাঁচকে উঠে। েী জাদ্বে! আদ্বম 
লতা দ্বেিুই বুেকত পারদ্বি ো। 
99 
৩৫. 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

358 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
েূযব ওঠার খাদ্বেে পরই লপৌঁকি লগে দ্বমেরীয় ও লমদ্বেকোে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টরা। 
জাহাকজ ওঠার োকথ োকথ োজ শুরু েরে তারা। প্রথকম দ্ববকস্ফারকের লখাাঁকজ তিাদ্ব  
চাোকো জাহাকজর প্রদ্বতদ্বট লোকে, তারপর েম্ভাবয আততায়ীকে খুাঁকজ লবর েরার জেয 
কু্রকদ্র লরেিব লচে েরে। পাদ্বেিাদ্বে ও ভারতীয় কু্র অল্প েকয়েজে, লবদ্ব র ভাগই 
দ্বরদ্বট , তাকদ্র োরও দ্বমের বা লমদ্বেকো েরোকরর  ত্রুতা লেই। 
  
েুকেমাে আদ্বজজেহ আতঙ্কবাদ্ী গ্রুকপর েবাই অেগবে স্প্যাদ্বে  বেকত পাকর, 
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র প্রদ্বত অতযন্ত েহকযাদ্বগতার মকোভাব লদ্খে তারা। প্রকতযকের 
োকি ভুয়া দ্বরদ্বট  পােকপাটব আর ইেেুযকরে-দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট িেুকমন্ট রকয়কি, চাওয়ামাি 
লদ্খাকত ইতিত েরে ো। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো জাহাকজ লপৌঁিুকেে আরও খাদ্বেে পর। লিাটখাকটা মােু টার 
বয়ে হকয়কি, পাো চুে েটাও েকরা েকরা, লচাখ লজা়িা লবদ্োোতর, বুদ্বদ্ধজীবীেুেভ 
তীক্ষ্ণ লচহারা। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোকে অভযথবো জাোে েুকেমাে আদ্বজজ, মাইকেে েদ্বেকঙ্গর ভূদ্বমোয় 
তার অদ্বভেয় চমৎোর উতকর লগে। জাহাকজর অকেবিা লমদ্বেকোর জাতীয় েঙ্গীত 
বাজাে, তারপর লমদ্বেকোর লেতা আর তাাঁর স্টািকে পথ লদ্দ্বখকয় লপৌঁকি লদ্য়া হকো 
লেদ্বি ফ্লযামকবায়রার স্টারকবািব োইকি, যার যার আোদ্া েুযইকট। 
  
দু্পুকরর খাদ্বেে পর জাহাকজর গাকয় একে দ্বভ়িে অদু্ভত েুন্দর এেটা ইয়ট। ইয়কটর 
মাদ্বেে এেজে দ্বমেরীয় লোদ্বটপদ্বত, রিতাদ্বে তার প্রধাে বযবো। ইয়ট লথকে লেদ্বি 
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ফ্লযামকবাকরায় পা রাখকেে লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে। ভদ্রকোকের বয়ে যাই লহাে, চুকে 
পাে ধরকেও, লচহারা আর স্বাস্থয লদ্কখ মকে হকব এখেও দ্বতদ্বে লযৌবেকে ধকর রাখকত 
লপকরকিে। তাাঁর হা়িগুকো চও়িা, চাম়িার দ্বেকচ অদ্বতদ্বরক্ত লমদ্ জমকত লদ্েদ্বে, দ্াাঁ়িাবার 
ভদ্বঙ্গটা টাে টাে। 
  
দ্বমেকরর জাতীয় েঙ্গীত বাজাকো হকো। তারপর অদ্বতদ্বথকদ্র লপৌঁকি লদ্য়া হকো লপাটব 
োইকির েুযইকট। 
  
 তৃতীয় দ্ববকশ্বর প্রায় পঞ্চা জে েরোরপ্রধাে পান্টা লিে এেট  ী ব েকম্মেকে লযাগ 
দ্বদ্কত একেকিে। লেউ লেউ তাকদ্র জাতীয় োগদ্বরেকদ্র লেে প্রাোদ্তুেয অট্টাদ্বেোয় 
উকঠকিে, লেউ পাাঁচতারা লহাকটকে, আবার লেউ বা তীর লথকে দূ্কর লোের েরা 
প্রকমাদ্তরীকত। 
  
রািা ও লরকিারাাঁগুকো আগন্তুে েূটেীদ্বতে আর োংবাদ্বদ্কে ভকর উঠে। হঠাৎ েকর চকে 
আো দ্ববকদ্দ্ব  বযদ্বক্তকত্বর এই দ্বভ়ি োমোকত পারকব দ্বে ো লভকব উরুগুকয় েতৃবপে 
উদ্বিগ্ন। এমদ্বেকতই এেময়টায় পান্টা লিে এেকট-লত প্রচুর টুযদ্বরস্ট আকে, এবারও তার 
বযদ্বতক্রম ঘকটদ্বে। পদ্বরদ্বস্থদ্বত োমাে লদ্য়ার জেয জাতীয় োমদ্বরে বাদ্বহেী ও পুদ্বে  
োধযমকতা েব দ্বেিু েরকেও, মােুক র দ্ববরদ্বতহীে দ্বমদ্বিকে তাকদ্র উপদ্বস্থদ্বত েগেয হকয় 
প়িে। প্রধাে েমেযা হকয় দ্াাঁ়িাে যােবাহে দ্বেয়ন্ত্রে। প্রায় প্রদ্বতদ্বট রািায় যােজট, ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা োগে িা়িাকত। েব দ্াদ্বয়ত্ব োাঁধ লথকে লেক়ি লিকে অবক ক  তারা শুধু 
েরোরপ্রধােকদ্র দ্বেরাপত্তার দ্বদ্েটা লদ্খকব বকে দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকত বাধয হকো। 
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স্টারকবািব দ্বরজ উইংকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি েুকেমাে আদ্বজজ, লচাকখ বাইকোেুোর, তাদ্বেকয় 
আকি  হকরর দ্বদ্কে। লচাখ লথকে লেটা এেবার োদ্বমকয় হাতঘদ্ব়ি লদ্খে লে। 
  
 পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় তার দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় রকয়কি দ্ববশ্বি ভক্ত ও বনু্ধ ইবকে। আপদ্বে 
দ্বে রাত োমার অকপোয় আকিে? 
  
 লততাদ্বি  দ্বমদ্বেট পর েূযব িুবকব, ো তাদ্বেকয়ই দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 পাদ্বেকত ব়ি লবদ্ব  বযিতা, বেে ইবকে। বন্দকরর চারদ্বদ্কে লিাকটািুদ্বট েরকি লিাট লিাট 
অেংখয লবাট, এেটা হাত তুকে লদ্খে লে। প্রায় প্রদ্বতদ্বট লবাকট োংবাদ্বদ্েরা রকয়কি, 
লিকে দ্াাঁদ্ব়িকয় তহচচ েরকি তারা-েরোরপ্রধােকদ্র োোৎোর গ্রহে েরকত 
  
 লমদ্বেোে বা দ্বমেরীয় লিদ্বেকগট, যারা লপ্রদ্বেকিন্টকদ্র স্টাি, শুধু তাকদ্রকে জাহাকজ 
উঠকত লদ্কব, ইবকেকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। আর লেউ লযে উঠকত ো পাকর। 
  
আমরা বন্দর তযাগ েরার আকগ লেউ যদ্বদ্ তীকর লযকত চায়? 
  
 অেুমদ্বত লদ্কব, বেে েুকেমাে আদ্বজজ। জাহাকজর রুদ্বটে স্বাভাদ্ববে থাো চাই।  হকরর 
দ্বব ৃঙ্খে পদ্বরদ্বস্থদ্বত আমাকদ্র উপোকর আেকব। ওরা যখে লখয়াে েরকব আমরা লেই, 
ততেকে অকেে লদ্দ্বর হকয় যাকব। 
  
 বন্দর েতৃবপেকে লবাো মকে েরা দ্বঠে েয়। েন্ধযার পর আমাকদ্র আকো ো জ্বেকে 
লখাাঁজ লেকব ওরা। 
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 ওকদ্র জাোকো হকব আমাকদ্র লমইে লজোকরটর লমরামত েরা হকে। আকরেটা 
প্রকমাদ্তরীর দ্বদ্কে হাত তুেে েুকেমাে আদ্বজজ, তীর লথকে আরও খাদ্বেে দূ্কর লেদ্বি 
লমকরকয়টা আর ধেুে আেৃদ্বতর লপদ্বেেেুোর মােখাকে লোের লিকেকি লেটা। ওটার 
আকো তীর লথকে মকে হকব আমাকদ্র আকো। 
  
যদ্বদ্ ো লেউ োি লথকে লদ্কখ। 
  
োাঁধ োাঁোে েুকেমাে আদ্বজজ। লখাো োগকর লপৌঁিুকত মাি এে ঘণ্টা োগকব আমাকদ্র। 
দ্বদ্কের আকো লিাাঁটার আকগ উরুগুকয় দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট বন্দকরর বাই োচব েরকব ো। 
  
 লমদ্বেোে আর দ্বমেরীয় দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র যদ্বদ্ েরাকতই হয়, এেুদ্বে আমাকদ্র 
োজ শুরু েরা দ্রোর, বেে ইবকে। 
  
লতামরা েবাই লতামাকদ্র অকস্ত্র োইকেের োদ্বগকয়কিা লতা? 
  
বুেকতই পারকব ো লয গুদ্বে হকয়কি, মকে হকব হাততাদ্বের  ে। 
  
েদ্বঠে দৃ্দ্বিকত ইবকের দ্বদ্কে তাোে েুকেমাে আদ্বজজ। চুদ্বপচুদ্বপ, দ্বেুঃ কে ইবকে। 
লযভাকবই লহাে আোদ্া েকরা ওকদ্রকে, প্রদ্বত বার এেজেকে ল   েরকত হকব। 
লোকো রেম দ্বচৎোর বা ধিাধদ্বি হওয়া চেকব ো। জাহাজ লথকে পাদ্বেকয় দ্বগকয় লেউ 
যদ্বদ্ তীকর উকঠ পুদ্বে কে জাোয়, আমরা মারা প়িব। বযাপারটা লতামার লোেজে 
ভাকোভাকব বুকেকি দ্বে ো দ্বেদ্বশ্চত হও। 
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েবাইকে েব বো আকি, জোব। আকরেবার োবধাে েকর লদ্ব আদ্বম। 
  
আখমত ইয়াদ্বজকদ্র েুে খাদ্বে আমরা, েথাটা লযে লেউ ো লভাকে। তার ঋে ল াধ 
েরার েময় হকয়কি। আমরা তাকে দ্বমেকরর  ােে দ্বহকেকব লদ্খকত চাই। 
  
. 
  
প্রথকম মরকত হকব দ্বমেরীয় দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র। েুকেমাে আদ্বজকজর ভুয়া 
ইেেুযকরে-দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র আতঙ্কবাদ্ী দ্বহকেকব েকন্দহ েরার লোকো োরে 
ঘকটদ্বে, প্রদ্বতপেকদ্র তারা েহকজই ভুদ্বেয়া-ভাদ্বেকয় খাদ্বে পযাকেোর েুইটগুকোয় দ্বেকয় 
আেকত পারে। শুরু হকো দ্বেমমব হতযাযে। 
  
এেজে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকে বো হকো, তাকদ্র এেজে েমবেতবা িুি পয়জদ্বেংকয় 
অেুস্থ হকয় পক়িকিে, জাহাকজর েযাপকটে ভাবকিে তার উপদ্বস্থদ্বত দ্রোর। খাদ্বে 
পযাকেোর েুযইকটর লদ্ারকগা়িা লপকরাকো মাি দ্রজা বন্ধ েকর লদ্য়া হকো, এে হাত দূ্র 
লথকে গুদ্বে েরা হকো তা হৃৎদ্বপকণ্ড। এভাকব লোকো ো লোকো দ্ববশ্বােয অজুহাত লদ্দ্বখকয় 
লেদ্ববে লথকে এে এে েকর লবর েকর আো হকো তাকদ্র। োজ ভাগ েরা আকি, 
োকথ োকথ লমকে লথকে মুকি লিো হকো েমি রক্ত, এে এে েকর পাক র োমরায় 
জমা হকত োগে ো গুকো। 
  
এরপর লমদ্বেোে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র পাো। লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকোর দু্’জে 
গাকিবর মকে েকন্দহ লদ্খা দ্বদ্ে, পযাকেোর েুযইকট ঢুেকত অস্কীেৃদ্বত জাোে তারা। এ 
ধরকের পদ্বরদ্বস্থদ্বতর জেযও ততদ্বর হকয়কি েন্ত্রােবাদ্ীরা। তেব দ্ববতকেবর মকধয ো দ্বগকয় 
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চারজে লোে দ্বঘকর ধরে দু্’জেকে, ঘযাচ ঘযাচ েকর লিারা মারা হকো লপকট আর বুকে। 
খাদ্বে পযাকেজওকয়কত েুদ্বটকয় প়িে তারা, দ্বচৎোর েরার েুকযাগ হকো ো। 
  
এেজে দু্’জে েকর দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র েংখযা েমকত োগে। এেেময় োক র 
েংখযা দ্াাঁ়িাে বাকরায়। বাদ্বে থােে দু্’জে দ্বমেরীয় আর দ্বতেজে লমদ্বেোে গািব, েবাই 
তারা যার যার লেতার েুযইকটর বাইকর পাহারা দ্বদ্কে। 
  
চারদ্বদ্ে অন্ধোর হকয় আেকি, েযাপকটকের োদ্া ইউদ্বেিমব খুকে লিকে োকো উকের 
এেটা জােেুযট পরে েুকেমাে আদ্বজজ। েযাপকটকের অবয়বও তযাগ েরে লে, তার 
বদ্কে পরে ভাাঁক়ির এেটা মুকখা । ভারী এেটা লবল্ট জ়িাে লোমকর, তাকত দু্কটা 
অকটাকমদ্বটে দ্বপিে আর এেটা লপাকটববে লরদ্বিও আটোকো রকয়কি। েে েকর লেদ্ববকে 
ঢুেে ইবকে। 
  
 দ্ারুে, লতামার ওপর আদ্বম খুদ্ব , বেে েুকেমাে আদ্বজজ। ইবকের দ্বদ্কে এেদৃ্কি 
েকয়ে লেকেে তাদ্বেকয় থােে লে। এখে আর লগােকযাকগর ভয় েরার দ্রোর লেই। 
চাোও হামো, তকব লতামার লোেকদ্র েতেব থােকত বকো। আদ্বম চাই লপ্রদ্বেকিন্ট 
হাোে বা লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোর দু্ঘবটোয় মারা প়িে। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় লদ্ারকগা়িা পযবন্ত লহাঁকট লগে ইবকে, বাইকর দ্াাঁ়িাকো দ্বেকজর লোেকে 
প্রকয়াজেীয় দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে। তারপর আবার দ্বিকর একে েুকেমাে আদ্বজকজর োমকে দ্াাঁ়িাে 
লে। ধকর দ্বেে, জাহাজ েেূেব আমাকদ্র দ্বেয়ন্ত্রকে চকে একেকি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

364 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েযাপকটে েদ্বেকের লিকস্কর খাদ্বেেটা ওপকর এেটা লক্রাকোদ্বমটার রকয়কি, ইদ্বঙ্গকত লেটা 
লদ্খে েুকেমাে আদ্বজজ। োাঁইদ্বি  দ্বমদ্বেকটর মকধয রওো হব আমরা। জাহাকজর 
প্রকেৌ েীকদ্র বাদ্ দ্বদ্কয় েব েজে পযাকেোর এে জায়গায় জ়ি েকরা! ইদ্বেে-রুম 
কু্রকদ্র ততদ্বর থােকত বকো, যাকত আদ্বম দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেই জাহাজ রওো হকত পাকর। বাদ্বে 
েবাইকে জ়ি েকরা লমইে িাইদ্বেং লেেুকে। 
  
েথা ো বকে দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে ইবকে, দ্বেুঃ ে হাদ্বেকত িকের মকতা লিকট প়িে তার 
লচহারা, লবদ্বরকয় বদ্বি টা দ্াাঁত। তারপর লে বেে, আিাহ আমাকদ্রকে োত রাজার ধে 
দ্বদ্কয় আ ীববাদ্ েকরকিে। 
  
েদ্বতয আ ীববাদ্ েকরকিে দ্বে ো আজ লথকে পাাঁচ দ্বদ্ে পর জাো যাকব। 
  
আপোকে আদ্বম এেক া ভাগ দ্বেশ্চয়তা দ্বদ্কয় বেদ্বি, জোব-েদ্বতয দ্বতদ্বে আমাকদ্র দ্বদ্কে 
মুখ তুকে লচকয়কিে। লমকয়কোেটাকে আমরা হাকত লপকয়দ্বি। 
  
লমকয়কোে? োর েথা বেি তুদ্বম? 
  
লহ’ো োদ্বমে। 
  
প্রথকম বুেকত পারে ো েুকেমাে আদ্বজজ। তারপর দ্ববশ্বাে েরকত পারে ো। লহ’ো 
োদ্বমে? েী বেি? লে এই জাহাকজ? 
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 দ্  দ্বমদ্বেটও হয়দ্বে জাহাকজ পা লরকখকি, জোব, লঘা ো েরে এেো, হােকত হােকত 
তার িেবা লচহারা োেকচ হকয় উঠে। মদ্বহো কু্রকদ্র লোয়াটবার লরকখদ্বি তাকে, ে়িা 
পাহারায়। 
  
 আিাহ েদ্বতয পরম দ্য়ােু! েৃতেতায় েুকয় প়িে েুকেমাে আদ্বজকজর মাথা। 
  
দ্বতদ্বে মাে়িোর োকি পতঙ্গ পাদ্বঠকয়কিে, জোব, চাপা স্বকর বেে ইবকে। আখমত 
ইয়াদ্বজকদ্র োকম তাকে খুে েরার আবার এেটা েুকযাগ লপকয় লগকিে আপদ্বে। 
  
. 
  
েন্ধযা ঘদ্বেকয় আেকি এই েময় এে প ো দ্বের দ্বের বৃদ্বি েদ্বরকয় উত্তর দ্বদ্কে েকর লগে 
এে টুেকরা লমঘ। পান্টা লিে এেকট  হর ও বন্দর েবরূকপ োজকত বকেকি, জ্বকে 
উকঠকি আকোগুকো। বন্দকরর েবগুকো জাহাজ আকোেমাোয় োজাকো। শুধু এেটা 
বাকদ্। 
  
 তকব মাি এেজেই বযাপারটা েে েরকেে। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকহার অস্প্ি োঠাকমা িা়িা আর দ্বেিু লদ্খকত ো লপকয় দ্ববদ্বস্মত হকেে 
দ্বেকেটর জজব দ্বপট। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার লপিকে আরও এেটা জাহাজ রকয়কি, উজ্জ্বে 
আকোয় উদ্ভাদ্বেত লেটা, লেই আকোর আভায় লোকো রেকম লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে 
লদ্খকত লপকেে দ্বতদ্বে। 
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এেটা েকঞ্চ রকয়কিে দ্বেকেটর দ্বপট। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে শুধু অন্ধোর েয়, পদ্বরতযক্ত 
বকে মকে হকো তার। জাহাজটার লবা-র োমকে দ্বদ্কয় একগাে েঞ্চ, লবাদ্বিবং লস্টয়ার-এর 
পাক  একে থামে। 
  
হাকত শুধু এেটা দ্বরিকেে, হােো লিাট্ট োি দ্বদ্কয় েযাটিকমব োমকেে দ্বতদ্বে। মাি দু্কটা 
ধাপ লবকয় উকঠকিে, েঞ্চটা ঘুকর দ্বগকয় িকের দ্বদ্কে দ্বিরদ্বত পকথ রওো হকয় লগে। 
লিকে লপৌঁকি লদ্খকেে, দ্বতদ্বে এো। লোথাও মারাত্মে দ্বেিু এেটা ঘকটকি। প্রথকম তার 
ধারো হকো, ভুে েকর অেয লোকো জাহাকজ উকঠ পক়িকিে। 
  
  ে আেকি শুধু েুপািােচাকরর দ্বদ্ে লথকে, েম্ভবত এেটা দ্বস্প্োর দ্বেকস্টম অে েরা 
হকয়কি। লখাকের গভীর লথকে লজোকরটকরর গুেে ল াো লগে। তািা়িা আর লোকো 
 ে লেই। ঘুরকেে দ্বতদ্বে, গো চদ্ব়িকয় েঞ্চটাকে িােকবে, দ্বেন্তু এরই মকধয লব  
অকেেটা দূ্কর চকে লগকি লেটা। এই েময় হঠাৎ েকর োকো জােেুযট পরা এেটা 
মূদ্বতব ঘেিায়া লথকে লবদ্বরকয় এে, হাকতর অকটাকমদ্বটে রাইকিেটা েরােদ্বর দ্বেকেটর 
দ্বপকটর তেকপট েেয েকর ধরা। 
  
এটা দ্বে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা েয়? দ্বজকেে েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
 লে আপদ্বে? পাল্টা প্রশ্ন হকো েেস্বর এত েতেব ও দ্বেচু লয লোকো রেকম শুেকত 
লপকেে দ্বেকেটর দ্বপট। েী বেকেে, দ্বেকেটর দ্বপট আপদ্বে? আকমদ্বরোে? দ্বেন্তু আপোকে 
আমরা আ া েরদ্বি ো। 
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 লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে জাকেে আদ্বম আেব, গম্ভীর েুকর বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট, 
রাইকিেটা লয তার দ্বদ্কে তাে েরা রকয়কি তা লযে দ্বতদ্বে লদ্কখও লদ্খকিে ো। তকব 
এরই মকধয দ্বতদ্বে েতেব হকয় লগকিে, রাইকিে ধরার ভদ্বঙ্গটাই তাাঁকে বকে দ্বদ্কয়কি ওটার 
লপিকে দ্াাঁ়িাকো লোেটা প্রকি োে। আমাকে তার োকি দ্বেকয় চেুে, বেকেে দ্বতদ্বে, 
অকেেটা দ্বেকদ্বক র েুকরই। 
  
তীর লথকে আো আকোয় চেচে েকর উঠে গাকিবর লচাখ, েকন্দকহর লদ্াোয় দু্েকি লে। 
আপোর োকথ আর লেউ একেকি? 
  
ো, আদ্বম এো। 
  
আপোকে তীকর দ্বিকর লযকত হকব। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় েঞ্চটাকে লদ্দ্বখকয় দ্বদ্কেে দ্বেকেটর দ্বপট। আমার বাহে চকে লগকি। 
  
মকে হকো বযাপারটা দ্বেকয় দ্বচন্তা েরকি গািব। অবক ক  রাইকিকের বযাকরে দ্বেচু েরে 
লে, েকয়ে পা লহাঁকট এেটা দ্রজার োমকে থামে। খাদ্বে হাত েম্বা েকর দ্বরিকেেটার 
দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে লে। এখাকে, দ্বিেদ্বিে েকর বেে। হাকতর লেেটা আমাকে দ্বদ্ে। 
  
একত েরোদ্বর িেুকমন্ট আকি,  ান্তভাকব বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট, লেটা আরও  ক্ত েকর 
ধকর গািবকে প্রায় ধাক্কা দ্বদ্কয় দ্রজার দ্বদ্কে একগাকেে। 
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ভারী, োকো পদ্বাটা েদ্বরকয় লভতকর ঢুকে দ্বেকেটর দ্বপট লদ্খকেে, দ্বব াে এেটা িাইদ্বেং 
লেেুকে দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কিে দ্বতদ্বে। োমরাটা চারকোো, দু্হাজার বগবদ্বমটাকরর েম হকব ো। 
লভতকর প্রচুর লোেজে, লেউ দ্াাঁদ্ব়িকয়, লেউ বকে োরও পরকে দ্ববজকেে েুযট, লেউ 
পকর আকি কু্র ইউদ্বেিমব; েবাই তারা মুখ দ্বিদ্বরকয় এেকযাকগ তাাঁর দ্বদ্কে তাোে, লটদ্বেে 
মযাকচ দ্বতদ্বে লযে এেটা বে। 
  
চারদ্বদ্কের লদ্য়াে লঘাঁক  দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি েজে লোে, মারমুকখা থমথকম লচহারা েবার, 
প্রকতযকের পরকে োকো জােেুযট, পাকয় োকো দ্বজগং শু, প্রকতযকে তার হাকতর 
অকটাকমদ্বটে রাইকিে বদ্বন্দকদ্র দ্বদ্কে অেবরত লঘারাকে। 
  
 স্বাগতম, লস্টকজর ওপর, মাইকক্রাকিাকের োমকে দ্াাঁ়িাকো লোেটা বেে, যাদ্বন্ত্রে েেস্বর 
গমগম েকর উঠে োমরার লভতর। ে স্ত্র েজকের মকতা এেই োপ়ি আর জুকতা 
পকরকি লে, পাথবেয শুধু আর োরও মুকখ মুকখা  লেই। আপোর পদ্বরচয় দ্বদ্ে দ্বেজ। 
  
 েী ঘটকি এখাকে? েদ্বঠে েুকর দ্বজকেে েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
আপদ্বে দ্বে দ্য়া েকর আমার প্রকশ্নর উত্তর লদ্কবে? ঠাণ্ডা ভদ্রতার োকথ দ্বজকেে েরে 
েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 আদ্বম দ্বেকেটর জজব দ্বপট, েংকগ্রে েদ্েয। বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট, দ্বমেকরর লপ্রদ্বেকিন্ট 
োদ্াভ হাোকের োকথ েথা বোর জেয একেদ্বি। আমাকে বো হকয়কি, দ্বতদ্বে এই 
জাহাকজ আকিে। 
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 এেটু েি েকর তাোকে লদ্খকত পাকবে, োমকের োদ্বরকতই বকে আকিে দ্বতদ্বে। 
  
লস্টকজ দ্াাঁ়িাকো েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্ে লথকে দ্বেকেটর দ্বপট লচাখ েরাকেে ো। েবার 
দ্বদ্কে এই লোেগুকো রাইকিে তাে েকর আকি লেে? 
  
 বুেকত পারকিে ো? দ্ববস্ময় প্রো  েরে েুকেমাে আদ্বজজ। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে 
হাইজযাে েরা হকয়কি। 
  
প্রচণ্ড রাকগ এে লেকেকের জেয দ্বদ্ক হারা লবাধ েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। দ্বেকজকে 
োমকে দ্বেকয় েুকেমাে আদ্বজকজর আপাদ্মিে খুাঁদ্বটকয় লদ্খকেে। তারপর এমে দৃ্ঢ়তার 
োকথ মুখ দ্বিদ্বরকয় দ্বেকেে, তাকত শুধু তাদ্বেেয আর অবোই প্রো  লপে। োমকের 
োদ্বরকত বো লোেগুকোর দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে। একগাকেে। 
  
েযাপকটে েদ্বেে আর তার অদ্বিোরকদ্র পা  োদ্বটকয় একেে দ্বেকেটর দ্বপট, তাকদ্র 
পাক  বকে থােকত লদ্খকেে লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে ও লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া। েকরকোকে। 
তারপর লহ’ো োদ্বমেকে লদ্খকত লপকয় থমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িকেে। 
  
লোেজে মারা যাকব উপেদ্বব্ধ েকর মকে মকে প্রমাদ্ গুেকেে দ্বতদ্বে। 
  
দ্বেুঃ কে এেটা হাত বাদ্ব়িকয় লহ’ো োদ্বমকের োাঁকধ রাখকেে, চাপ দ্বদ্কেে মৃদু্, তারপর 
চরদ্বের মকতা আধপাে ঘুকর েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে দ্বিরকেে। লখাদ্ার োকম বেদ্বি, 
েী েরকিা তুদ্বম জাকো? 
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 অব যই জাদ্বে। খুব ভাকো েকর জাদ্বে। দ্বেকেটকরর মুকখর ওপর হােে েুকেমাে 
আদ্বজজ। আিাহর আমার োকথ প্রদ্বতদ্বট পদ্কেপ লহাঁকটকিে। উপদ্বর পাওো দ্বহকেকব 
লপকয়দ্বি জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচবকে। েকঙ্গ মাদ্বেবে দ্বেকেটর। 
  
দ্বব াে োমরার লভতর গমগম েকর উঠে দ্বেকেটকরর ভারী গো জীবকের েবকচকয় ব়ি 
ভুেটা েকর বকেি, লহ। দ্বেকজকদ্র ভাকো চাইকে, এখেও েময় আকি, পাদ্বেকয় যাও। তা 
ো হকে পিাকোরও েময় পাকব ো। 
  
তাই ো দ্বে? দ্বেন্তু আদ্বম েিে হবই! 
  
অেম্ভব! 
  
তধযব ধরুে, দ্বেকজর লচাকখই লদ্খকত পাকবে েব। 
  
. 
  
৩৬. 
  
দ্ববকেে পাাঁচটার খাদ্বেে পর অদ্বিে লথকে দ্ববদ্ায় লেয়ার প্রস্তুদ্বত দ্বেকেে লিইে 
দ্বেকোোে, এই েময় দ্বেআইএ লহিকোয়াটবার লথকে তার োকথ লদ্খা েরকত এে এে 
লোে। দ্বেথ িােবার লে দ্বতদ্বে লচকেে, দ্বেআইএ দ্বচকির দ্ববক   প্রদ্বতদ্বেদ্বধ। বোর 
অকপোয় ো লথকে এেটা লচয়াকর বেে লে, হাকতর দ্বরিকেেটা লোকের ওপর লিকে 
প্রথকম তারা খুেে, তারপর এেটা লবাম দ্বটকপ লভতকর েুোকো দ্ববকস্ফারে আপাতত 
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অকেকজা েরে। লেে লথকে লমাটা এেটা িাইে লবর েকর লিইে োমকে লিকস্কর 
ওপর রাখে লে। 
  
 দ্বচি আপোকে বেকত বকেকিে, আখমত ইয়াদ্বজদ্ েেকেব দ্বেকরট তথয পাওয়া দু্ষ্কর 
জন্ম, দ্বপতা-মাতা, পূবব-পুরু , লেখাপ়িা, দ্ববকয়, বাচ্চাোচ্চা, দ্বেংবা আইেগত লোকো 
বযাপার, তা দ্বক্রদ্বমোেই লহাে বা দ্বেদ্বভে, বেকত লগকে এ-েকবর প্রায় লোকো অদ্বিত্বই 
লেই। মধযপ্রাকচয আমাকদ্র েূি লথকে লযেব তথয পাওয়া লগকি তাও লোেজেকে, মাকে 
তাকে যারা এেেময় দ্বচেত বকে দ্াদ্বব েকর তাকদ্র দ্বজকেে েকর। দু্ভবাগয লয তারা 
েবাই, লোকো ো লোকো োরকে ইয়াদ্বজকদ্র  ক্ত হকয় ওকঠ। োকজই তাকদ্র বক্তবয 
দ্বেরকপে মকে েরা যায় ো। 
  
আপোকদ্র োইকোেদ্বজোে লেে ে েী বেকি? দ্বজকেে েরকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
 তারা আবিা এেটা লপ্রািাইে ততদ্বর েকরকি। তাকে দ্বঘকর আকি দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বটর দু্কভবদ্য 
লদ্য়াে। আখমত ইয়াদ্বজদ্ মাকেই এেটা রহেয। তার আ পাক র লোেজকের োকথ 
োংবাদ্বদ্েরা েথা বোর লচিা েকরকি, দ্বেন্তু প্রকশ্নর উত্তর েবাই তারা শুধু োাঁধ োাঁোয়, 
মুখ লখাকে ো। 
  
রহেয আরও বাক়ি। 
  
 দ্বেুঃ কে হােে দ্বেথ িােবার। দ্বচি বেকিে, িেোময় মরীদ্বচো। 
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িাইেটা দ্বেকয় আোর জেয ধেযবাদ্, বােবে, লিইে দ্বেকোোে বেকেে। হযাভ আ োইে 
ইভদ্বেং। 
  
ইউ টু, বকে দ্ববদ্ায় দ্বেে দ্বেথ িােবার। 
  
লিইকের লেকক্রটাদ্বর বাইকর লথকে বন্ধ েকর দ্বদ্ে দ্রজা। বাে লথকে এেটা চুরুট লবকি 
দ্বেকয় দ্াাঁকতর িাাঁকে খুাঁজকেে ভদ্রকোে, দ্বেন্তু ধরাকেে ো। িাইেটা খুকে ধীকর ধীকর 
প়িকত শুরু েরকেে। 
  
দ্বেথ িােবার দ্বেিু বাদ্ব়িকয় বকেদ্বে। িাইেটা যকথি লমাটা হকেও তাকত শুধু হকতা িয় 
বিকরর তথযই লবদ্ব , আখমত ইয়াদ্বজদ্ দ্রুত জেদ্বপ্রয় হকয় ওঠার আকগর দ্ীঘব েময় 
েেকেব লেখা হকয়কি মাি লিাট্ট এেটা পযারাগ্রাি। আখমত ইয়াদ্বজদ্ প্রথম খবর হকয় 
ওকঠ লিাট্ট এেটা ঘটোর মকধয দ্বদ্কয়। োয়করার এেটা পাাঁচতারা লহাকটকের োমকে 
ভুখাোঙ্গা দ্বেিু লোে অবস্থাে ধমবঘট শুরু েকর, লেখাে লথকে তাকে লগ্রিতার েরা হয়, 
োরে লোেগুকোকে লেই লেতৃত্ব দ্বদ্দ্বেে। োগকজ লেখা হয়, লে োদ্বে লব  দ্বেিুদ্বদ্ে 
লথকে লোংরা বদ্বি এোোয় দ্বেয়দ্বমত বকৃ্ততা দ্বদ্কয় আেদ্বিে। 
  
আখমত ইয়াদ্বজকদ্র দ্াদ্বব, োয়করা  হকরর এেপ্রাকন্ত, লযখাকে দু্দ্বেয়ার আবজবো লিো 
হয়, তার পাক  লিাট্ট এেটা মাদ্বটর ঘকর তার জন্ম। পদ্বরবাকরর েদ্েযরা লোকো দ্বদ্ে 
লখকত লপত, লোকো দ্বদ্ে লপত ো। অপুদ্বিজদ্বেত লরাকগ ভুকগ তার দু্ই লবাে আর বাবা 
মারা যায়। লিকেকবোয় তার সু্ককে যাওয়া হয়দ্বে, তেক াকর লমৌেভীকদ্র োি লথকে ধমবীয় 
দ্ব ো অজবে েকর লে, যদ্বদ্ও লেউ তারা তার ভরে-লপা কের দ্াদ্বয়ত্ব দ্বেকত রাদ্বজ হয়দ্বে। 
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আখমত ইয়াদ্বজদ্ আরও দ্াদ্বব েকর, দু্দ্বেয়ার ল   পয়গম্বর হজরত লমাহাম্মদ্ (ে) তাকে 
লদ্খা লদ্ে এবং তার োকথ েথা বকেে। দ্বতদ্বেই োদ্বে তাকে আকদ্  দ্বদ্কয় বকেকিে, 
ঈমােদ্ার লোেকদ্র োকথ দ্বেকয় দ্বমেরকে ইউকরাদ্বপয়াে ইেোদ্বমে রাে দ্বহকেকব গক়ি 
লতাো। 
  
অদু্ভত েুন্দর ভা ে দ্বদ্কত পাকর লে। লশ্রাতারা তার েথার জাদু্কত মুগ্ধ হকয় যায়। 
লশ্রাতাকদ্র ধমবীয় আকবগ উেকে দ্বদ্কতও তার জুদ্ব়ি লেই। তার দ্াদ্বব, পদ্বশ্চমা দ্ বে 
দ্বমেকরর োমাদ্বজে/অথবচেদ্বতে েমেযার েমাধাে েরকত পারকব ো। 
  
মুকখ েন্ত্রােবাকদ্র দ্বেন্দা েরকেও, এোদ্বধে ঘটো লথকে আভাে পাওয়া যায় লয তার 
ধমবীয় আকন্দােকের স্বাকথব েন্ত্রােী তৎপরতার আশ্রয় প্রায়ই লে দ্বেকয় থাকে। এেটা 
ঘটোয় এয়ারকিাকেব এেজে লজোকরে খুে হে। আকরে ঘটোয় দ্বেহত হে োয়করা 
ইউদ্বেভাদ্বেবদ্বটর চারজে অধযাপে, তারা ইেোমী অথবেীদ্বতর দ্ববরুকদ্ধ ও েমাজতাদ্বন্ত্রে 
অথবেীদ্বতর পকে বক্তবয রাখদ্বিকেে। তৃতীয় ঘটোয় ভাগযক্রকম লেউ মারা যায়দ্বে, 
লোদ্বভকয়ত দূ্তাবাকের োমকে দ্ববকস্ফাদ্বরত হয় এেটা িাে। তদ্ন্ত চাোকত দ্বগকয় লদ্খা 
লগকি প্রদ্বতদ্বট ঘটোর লপিকে লগাপকে জদ্ব়িত দ্বিে আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্বেদ্বশ্চতভাকব দ্বেিু 
প্রমাে েরা েম্ভব ো হকেও, মুেেমাে েূকির মাধযকম দ্বেআইএ জােকত লপকরকি 
লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোেকে খুে েরার জেয এেটা পদ্বরেল্পো হাকত দ্বেকয়কি আখমত 
ইয়াদ্বজদ্। তার প্রেৃত উকে য, জেতা তাকে চায়, এ েথা বকে েরোরকে উৎখাত 
েরা। 
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িাইে বন্ধ েকর অবক ক  চুরুটটা ধরাকেে লিইে দ্বেকোোে। েী লযে তার লচাকখ 
পদ্বরষ্কারভাকব ধরা পক়িদ্বে, লেজেয অস্বদ্বিকবাধ েরকিে। দ্বচন্তা েরকত দ্বগকয় দ্বেকজর ভুে 
বুেকত পারকেে! ো, ধরা পক়িদ্বে েয়, েী লযে এেটা পদ্বরদ্বচত বকে মকে হকয়কি তাাঁর। 
িাইেটা আবার খুকে ইয়াদ্বজকদ্র িকটাগ্রাি লদ্খকে। েযাকমরার দ্বদ্কে েটমট েকর 
তাদ্বেকয় আকি লে। 
  
হঠাৎ েকর বযাপারটা উপেদ্বব্ধ েরকেে দ্বতদ্বে। খুবই েহজ এেটা বযাপার, দ্বেন্তু মহা 
দ্ববস্ময়ের! তা়িাতাদ্ব়ি হাত বাদ্ব়িকয় লিাকের দ্বরদ্বেভার তুকে দ্বেকেে লিইে দ্বেকোোে। 
েরােদ্বর এেটা োইে পাবার জেয লো়ি েরা েম্বকর চাপ দ্বদ্কেে। লিকস্কর গাকয় আেুে 
োচাকেে, অপরপ্রান্ত লথকে ো়িা পাওয়া লগে। 
  
দ্বেআইএ লহিকোয়াটবার। 
  
দ্বেআইএ প্রধাে, মাদ্বটবে লরাগাে-এর গো দ্বচেকত পারকেে লিইে দ্বেকোোে। ঈশ্বরকে 
ধেযবাদ্, তুদ্বম এখেও অদ্বিকে আি। 
  
মাদ্বটবে লরাগাে-ও লিইে গো দ্বচেকত পারকেে। েী বযাপার, লিইে? লতামাকে উকত্তদ্বজত 
মকে হকে? ইয়াদ্বজকদ্র িাইেটা লপকয়কিা? 
  
 হযাাঁ, ধেযবাদ্, বেে লিইে দ্বেকোোে। িাইেটা প়িকত দ্বগকয়ই লতা এেটা েকন্দহ ঢুেে 
মকে। তুদ্বম আমাকে োহাযয েরকত পারকব? 
  
দ্বেশ্চয়ই, েী বযাপার? 
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 দু্ লেট োি টাইপ আর দ্বিঙ্গারদ্বপ্রন্ট দ্রোর আমার। 
  
দ্বিঙ্গারদ্বপ্রন্ট? 
  
 হযাাঁ। 
  
আজোে আমরা লজকেদ্বটে লোি আর দ্বিএেএ লিদ্বেং বযবহার েদ্বর, মাদ্বটবে লরাগাে 
জাোকেে। দ্বেদ্বদ্বি লোকো োরে আকি, লিইে? 
  
 ভাবোগুকো গুদ্বিকয় লেয়ার জেয চুপ েকর থােকেে লিইে দ্বেকোোে, তারপর বেকেে, 
োরেদ্বট যদ্বদ্ লতামাকে বদ্বে, ঈশ্বকরর দ্বদ্দ্ববয, আমাকে তুদ্বম বদ্ধ উন্মাদ্ ভাবকব! 
  
ভুকে লযকয়া ো, রাকগর েুকর বেে দ্বহরাম ইকয়জার, আমরা লমাকোক া বিকরর পুরকো 
এেটা লিইে খুাঁজদ্বি। েদ্বেউটর লতা আর অতীকত দ্বগকয় লদ্কখ আেকত পাকর ো লেমে 
দ্বিে লেটা। 
  
দ্ব ল্পেমবগুকো লদ্খকে ি. লগ্রােেুইস্ট হয়কতা এেটা ধারো দ্বদ্কত পারকতে, বেে দ্বেদ্বে। 
  
দ্বপট বেে, খাদ্বেে আকগ তাাঁর োকথ আমার লরদ্বিওকত েথা হকয়কি। েুমার 
অযামদ্বিদ্বথকয়টাকর বকে রকয়কি ওরা, দ্বপট বকেকি ওকদ্র দু্োদ্বর লচকয় দ্বেকট, বা দ্বদ্ে 
লঘাঁক । তার ধারো, ভূমধযোগকরর বাইকর লোথাও আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর থােকত 
পাকর ো। 
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 এেটা দ্বচকি িুকট রকয়কি আটোদ্বন্টে মহাোগর, তাকত তীকরর উোে-পতে ও 
ভাজগুকো পদ্বরষ্কার লদ্খা যাকে। লস্টকজর ওপর এেটা দ্বিে জুক়ি রকয়কি োগরতকের 
তবদ্ব িয। গভীর ধযােমগ্ন দৃ্দ্বিকত লেটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় রকয়কি েবাই। েবাই, শুধু 
এেজে বাকদ্। 
  
অযািদ্বমরাে েযােকিোর যখে লিাট্ট অযামদ্বিদ্বথকয়টাকর লঢাকেে, অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো 
তা়িাতাদ্ব়ি চুরুটটা েুদ্বেকয় লিকে। লেই লথকে বারবার তার হাকতর দ্বদ্কে লচারা লচাকখ 
তাোকেে দ্বতদ্বে। এেেময় আর থােকত পারকেে ো, দ্বিকর দ্বজকেে েরকেে, ওটা েী? 
  
আমাকে দ্বেিু বেকিে, বে? 
  
 লতামার হাকত ওটা দ্বে? 
  
দ্বজ্ব? দ্ববরত লবাধ েরে দ্বজওদ্বদ্কো। দ্বজ্ব, এেটা চুরুট। 
  
এত েম্বা? অবাে হকেে অযািদ্বমরাে। লব  দ্াদ্বম দ্বেগার। 
  
দ্বজ্ব-ো। োম জাদ্বে ো। 
  
 লোকেকে লপকে? রীদ্বতমকতা লজরা শুরু েরকেে েযােকিোর। 
  
 বাদ্বল্টকমাকরর এেটা লদ্াোে লথকে দ্বেকেদ্বি। 
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আর লোকো েকন্দহ থােে ো অযািদ্বমরাকের, দ্বজওদ্বদ্বকোই তার চুরুট চুদ্বর েরকি। চুদ্বরটা 
অকেে দ্বদ্ে লথকেই হকে, দ্বেন্তু লে েরকি বা েীভাকব েরকি ধরা যাদ্বেে ো। বে 
লথকে প্রদ্বত েিাহয় দু্কটা েকর চুরুট লখায়া যায়। দ্বঠে আকি, মকে মকে ভাবকেে 
অযািদ্বমরাে, লে চুদ্বর েরকি তা যখে জাো লগকি, েীভাকব চুদ্বর েরকি তাও েময়মকতা 
জাো যাকব। 
  
হযাাঁ, দ্বে লযে বেিকে তুদ্বম? দ্বপটকে দ্বজকেে েরকেে দ্বতদ্বে। 
  
 আমরা ভুে দৃ্দ্বিকোে লথকে েমেযাটা দ্বেকয় মাথা ঘামাদ্বে, বেে দ্বপট। 
  
তুদ্বম বেকত চাও, আরও এেটা দৃ্দ্বিকোে থােকত পাকর? প্রায় চযাকেকের েুকর প্রশ্ন 
েরে দ্বহরাম ইকয়জার। 
  
দ্বদ্েদ্বেকদ্ব ো ো থাোয় োজটা অেম্ভব হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয়কি, বেে দ্বেদ্বে। 
  
দু্ুঃখজেে হকো রাদ্বিোে তার তদ্েদ্বন্দে পদ্বজ ে বা েতটা পথ পাদ্ব়ি দ্বদ্ে লে েেকেব 
দ্বেিু লেকখদ্বে, অযািদ্বমরাে হতা া বযক্ত েরকেে। 
  
তার ওপর ে়িা দ্বেকদ্ব  দ্বিে, দ্বেিু লরেিব েরা যাকব ো। 
  
তকব দ্বে তখেোর দ্বদ্কে পদ্বজ ে জাো থােকে দ্বেদ্বদ্বি এেটা জায়গা খুাঁকজ লবর েরকত 
পারত তারা? দ্বজওদ্বদ্বকো দ্বজকেে েরে। 
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মাথা োাঁোে দ্বেদ্বে। দ্বগ্রে দ্বহপারচাে, দ্বিকস্টর জকন্মর এেক া দ্বি  বির আকগ, 
েযােমােব-এর পদ্বজ ে দ্বেধবারে েরকতে ওগুকোর তদ্ঘবয, প্রস্থ আর লপিকে লিকে আো 
েযােমাকেবর দূ্রত্ব আন্দাজ েকর। 
  
 দ্বরদ্বিং গ্লােটা োকের িগায় লেকম একেকি, লফ্রকমর ওপর দ্বদ্কয় দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোকেে 
অযািদ্বমরাে। লতামার লচাকখর উদ্ভ্রান্ত দৃ্দ্বি আদ্বম দ্বচদ্বে। েী লযে দ্ববরক্ত েরকি 
লতামাকে। 
  
েীকটর ওপর েক়িচক়ি বেে দ্বপট। এত দ্বেিু দ্বেকয় মাথা ঘামাদ্বে আমরা, দ্বেন্তু আেে 
লোেটার েথা ভুকে বকে আদ্বি। স্মাগদ্বেংকয়র েযােটা দ্বিে তার। 
  
 জুদ্বেয়াে লভোটর? 
  
তাাঁর েেকেব বো হকয়কি, এেজে লবপকরায়া আদ্ববষ্কারে ও গকব ে। অেযােয পদ্বণ্ডতরা 
লযেব দ্বব য় দ্বেকয় োজ েরকত োহে লপকতে ো, দ্বতদ্বে দ্ববক   েকর লেেব দ্বব কয় মাথা 
ঘামাকতে। েমেযাটাকে এভাকব দ্বচন্তা েরকত হকব-আমরা যদ্বদ্ লভোটর হতাম, আমাকদ্র 
েময়োর োইকরদ্বর েেদ্ লোথায় দ্বেকয় দ্বগকয় েুোতাম আমরা? 
  
এখেও আদ্বম বেব আদ্বফ্রোয়, দৃ্ঢ়তার োকথ জাোে ইকয়জার। পূববতীকরর লোথাও। 
  
অথচ লতামার েদ্বেউটর লোকো দ্বমে লদ্খাকত পারকি ো। 
  
লেটা েদ্বেউটকরর লদ্া  েয়, োরে ল াকো  বিকর জদ্বমে েেূেব বদ্কে লগকি। 
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আো, লভোটর উত্তর-পূবব দ্বদ্কে অথবাৎ েৃষ্ণোগকরর দ্বদ্কে লযকত পাকরে ো? প্রশ্নটা 
দ্বেদ্বের। 
  
রাদ্বিোে স্প্ি েকর জাদ্বেকয়কি, লযকত আটান্ন দ্বদ্ে লেকগদ্বিে তাকদ্র, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
চুরুট ধদ্বরকয় অযািদ্বমরাে বেকেে, হযাাঁ, দ্বেন্তু জাহাজ বহর যদ্বদ্ খারাপ আবহাওয়ায় পক়ি 
থাকে? ওই েমকয়র মকধয হয়কতা হাজার মাইেও লপকরাকত পাকরদ্বে। 
  
তেব-দ্ববতেব চেকতই থােে, লোকো েমাধাে আেকি ো। এমে েময় দ্বপট বেে, এমে 
দ্বে হকত পাকর ো, লভোটর তার জাহাজবহর দ্বেকয় পদ্বশ্চকম, এই আকমদ্বরোয় 
একেদ্বিকেে? 
  
দ্বেদ্বে দ্বপকটর দ্ববপকে বেে, আকমদ্বরোর োকথ েেম্বাকের আকগ আর লেউ লযাগাকযাগ 
েকরদ্বিে, এমে আদ্বেবওেদ্বজোে লরেিব লেই, দ্বপট। 
  
প্রথম েথা, লেরাদ্বপেকে লদ্কখ পদ্বরষ্কার লবাো যায়, দূ্করর পথ পাদ্ব়ি লদ্য়ার মকতা 
েকরই ওটাকে ততদ্বর েরা হয়, বেে দ্বপট। মায়াে আটব ও োেচাকরর েথাই ধকরা, 
এদ্ব য়া আর ইউকরাকপর আটব ও োেচাকরর োকথ এমে েব দ্বমে আকি, এদ্ব়িকয় যাওয়া 
েম্ভব েয়। আমার শুধু এোর েয়, অকেকেরই ধারো, েেম্বাকের আকগ আকমদ্বরোয় 
আরও অকেকেই একেদ্বিে। 
  
আদ্বেবওেদ্বজস্টরা লতামার েথায় োে লদ্কব ো, দ্বপট, বেে দ্বেদ্বে। 
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অযািদ্বমরাে প্রিাব দ্বদ্কেে, দ্বঠে আকি, দ্বঠে আকি-দ্বপকটর যুদ্বক্তটাও পরীো েকর লদ্খা 
যাে। 
  
ইকয়জার জােকত চাইে, লোথাোর তীর তুদ্বম লদ্খকত চাও লহ? 
  
গাে চুেোে দ্বপট। দু্দ্বদ্ে দ্াদ্ব়ি োমাকো হয়দ্বে। দ্বগ্রেেযাে খদ্ব়ি লথকে শুরু েকরা, দ্দ্বেে 
দ্বদ্কে এদ্বগকয় পাোমায় একো। চাটব প্রকজে কের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি ও। ওখাকে 
লোথাও োইকরদ্বরটা থােকতই হকব। 
  
. 
  
৩৭. 
  
দ্বরজ বযাকরাদ্বমটার আেুকের এেটা লটাো দ্বদ্কেে েযাপকটে অদ্বেভার েদ্বেে। তীর। 
লথকে আো অস্প্ি আকোয় োাঁটাটা লোকোমকত লদ্খা লগে। মকে মকে হতা  হকেে 
দ্বতদ্বে। আবহাওয়া  ান্ত থােকব। যদ্বদ্ ে়ি উঠত, ভাবকেে দ্বতদ্বে, জাহাজ দ্বেকয় বন্দর 
তযাগ েরা েম্ভব হকতা ো। েযাপকটে েদ্বেে প্রথমকশ্রেীর োদ্ববে হকেও, মােুক র প্রেৃদ্বত 
েেকেব তার ভাকো ধারো লেই। 
  
েব্বই েট লবকগ বাতাে বইকেও লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে দ্বেকয় লখাো োগকর লবকরাকব 
েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বরজ উইকোর লপিকে, েযাপকটকের দ্বেকট বকে আকি লে, টাে টাে 
হকয় আকি লপদ্ব গুকো, জুেদ্বি আর মাথার লপিকের চুে লথকে গদ্ব়িকয় প়িা ঘাকমর ধারা 
মুিকি বার বার। 
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 েযাাঁতকোঁকত দ্বরকজ লহেম-এর দ্াদ্বয়ত্ব দ্বেকয়কি আতঙ্কবাদ্ীকদ্র এেজে, লচাকখ প্রতযা া 
দ্বেকয় তাদ্বেকয় আকি তার দ্বদ্কে। দু্’জে ে স্ত্র লোে দ্বরকজর দ্রজা পাহারা দ্বদ্কে, 
তাকদ্র অস্ত্র েযাপকটে আর িাস্ট অদ্বিোর মাইকেে দ্বিদ্বে-র দ্বদ্কে তাে েরা। দু্’জকেই 
ওরা দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি েুকেমাে আদ্বজকজর লহেমেমযাকের পাক । 
  
লজায়ার আোর পর লোেকরর মাথায় ঘুকর লগকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, বন্দর এরাকের 
দ্বদ্কে মুখ েকর রকয়কি জাহাজ। লচাকখ বাইকোেুোর তুকে ল   এেবার বন্দকরর 
চারদ্বদ্েটা লদ্কখ দ্বেে েুকেমাে আদ্বজজ, তারপর এেটা হাত তুকে েকঙ্কত দ্বদ্ে মাইকেে 
দ্বিদ্বেকে, েথা বেে লপাকটববে লরদ্বিওকত। ততদ্বর হও, এেুদ্বে, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। 
  
রাকগ দ্ববেৃত হকয় আকি মাইকেে দ্বিদ্বে-র লচহারা েট েকর েযাপকটকের দ্বদ্কে দ্বিরে 
লে। স্নাে লচহারা দ্বেকয় েযাপকটকের শুধু মৃদু্ োাঁধ োাঁোকেে। অগতযা বাধয হকয় লোের 
লতাোর দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে িাস্টব অদ্বিোর। 
  
দু্দ্বমদ্বেট পর োকো পাদ্বে লথকে জাহাকজ উকঠ এে লোের। হুইকের পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় 
থােকেও লস্প্াে ধরার লোকো লচিা েরে ো লহেমেমযাে। আধুদ্বেে জাহাজ োধারেত 
শুধু খারাপ আবহাওয়ায় মযােুয়াদ্বে চাোকো হয়, দ্বেংবা পাইেকটর োহাকযয লোকো বন্দর 
তযাগ েরার েময় বা বন্দকর লঢাোর েময়। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরায় রকয়কি অকটাকমদ্বটে 
েকরাে দ্বেকস্টম, লবাম দ্বটকপ েব োজ েমাধা েরা হয়। দ্াদ্বয়কত্ব রকয়কি িাস্ট অদ্বিোর, 
রািার দ্বিকের ওপরও তীক্ষ্ণ এেটা লচাখ লরকখকি লে। 
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 হাইজযাে েরা জাহাজটাকে দ্বেকয় পাদ্বেকয় যাকে েুকেমাে আদ্বজজ। েন্ধযার পর 
চারদ্বদ্কে গাঢ় হকয় লেকমকি অন্ধোর, প্রকমাদ্তরীর োঠাকমাটা অস্প্িভাকব লদ্খা যাকে 
শুধু অপর তীকরর আকোর পকথ বাধা হকয় দ্াাঁ়িাকে। েী ঘকট যাকে লেউ েে েরে ো। 
ধীরগদ্বতকত একগাে ফ্লযামকবাকরা, োবধাকে অেযােয লোের েরা জাহাজগুকোকে পা  
োদ্বটকয় এে। চযাকেকে লবদ্বরকয় একে ঘুকর লগে লখাো োগকরর দ্বদ্কে। 
  
দ্বরজ লিাকের দ্বরদ্বেভার তুকে দ্বেকয় েদ্বমউদ্বেকে ে রুকমর োকথ লযাগাকযাগ েরে 
েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বেিু বোর আকি? তীক্ষ্ণ েকে দ্বজকেে েরে লে। 
  
 এখেও দ্বেিু ঘটকি ো, তার এেজে অেুচর জবাব দ্বদ্ে, উরুগুকয় লেদ্বভর লপিে 
লবাটগুকোর লরদ্বিও দ্বফ্রকোকয়দ্বে মদ্বেটর েরকি লে। 
  
লোকো েকঙ্কত লপকেই দ্বরজ দ্বস্প্োকর দ্বরকে েরকব। 
  
দ্বজ, জোব। 
  
 লিাট এেটা লবাট আমাকদ্র লবা-র োমকে দ্বদ্কয় পার-হকে, জাোে মাইকেে দ্বিদ্বে। 
আমাকদ্র দ্বদ্ে বদ্োকত হকব। 
  
 অকটাকমদ্বটে দ্বপিকের মাজেটা মাইকেে দ্বিদ্বে-র খুদ্বের লগা়িায় লচকপ ধরে েুকেমাে 
আদ্বজজ। লোেব আর দ্বস্প়্ি যা আকি, তাই থােকব। 
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ধাক্কা োগকব! প্রদ্বতবাদ্ েরে মাইকেে দ্বিদ্বে। আমাকদ্র আকো লেই, ওরা আমাকদ্র 
লদ্খকত পাকে ো! 
  
উত্তকর মাজেটা আরও লজাকর লচকপ ধরে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
ক্রম  এদ্বগকয় আেকি লবাটটা, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা লথকে েবাই তারা পদ্বরষ্কার লদ্খকত 
লপে ওটাকে। লব  ব়ি এেটা লমাটর ইয়ট, েম্বায় চদ্বি  দ্বমটাকরর েম হকব ো, 
আন্দাজ েরকেে েযাপকটে েদ্বেে। চও়িা হকব আট দ্বমটার। খুব েুন্দর লদ্খকত, উজ্জ্বে 
আকোয় েেমে েরকি। ইয়কট েম্ভবত জমজমাট পাদ্বটব চেকি, লিকে প্রচুর লোেজে, 
বাজোর তাকে তাকে এেদ্ে োরী-পুরু  োচকি। রািার অযাকন্টো ঘুরকি ো তদ্কখ 
দ্ব উকর উঠকেে েদ্বেে। 
  
 হেব বাদ্বজকয় েতেব েকরা ওকদ্র, তা়িাতাদ্ব়ি অেুকরাধ েরকেে দ্বতদ্বে। েময় থােকত 
ওকদ্রকে েকর যাবার এেটা েুকযাগ দ্াও। 
  
অবোর োকথ চুপ েকর থােে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
দু্ুঃেহ লেকেেগুকো লপদ্বরকয় লযকত োগে। এেেময় েবাই উপেদ্বব্ধ েরে, েংঘ ব 
অবধাদ্বরত। ইয়কটর লিকে যারা োচাোদ্বচ েরকি বা লয লোেটা লহেকমর দ্াদ্বয়কত্ব রকয়কি, 
লেউ তারা লটর পায়দ্বে অন্ধোকরর লভতর লথকে ইস্প্াকতর ততদ্বর প্রোণ্ড এেটা দ্ােব 
তাকদ্র ঘাক়ি োদ্বিকয় প়িকত যাকে। 
  
অমােদ্ববে! হাাঁদ্বপকয় উঠকেে েদ্বেে। এ লরি অমােদ্ববে! 
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ইয়কটর স্টারকবািব োইকি েরােদ্বর লবার ধাক্কা মারে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। ব়ি লোকো 
েুাঁদ্বে োগে ো। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার চারতো েমাে উাঁচু লবার দ্বেকচ চাপা পক়ি লগে 
ইয়ট। োমােয এেটু োাঁপুদ্বে অেুভব েরে দ্বরকজ দ্াাঁ়িাকো লোেজে। লবার দ্বেকচ চাপা 
পক়িা ইয়ট পাদ্বের দ্বেকচ লেকম লগকি, মােখাে লথকে দু্টুেকরা হকয় লগকি আকগই। 
  
 িরওয়ািব দ্বরকজ লরইদ্বেং ধকর থরথর েকর োাঁপকিে েযাপকটে েদ্বেে, ইয়কটর 
ভাোকচারা অং  লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার পা  দ্বদ্কয় লভকে লযকত লদ্খকিে দ্বতদ্বে, োরীেকের 
েরুে আতবোদ্ পদ্বরষ্কার শুেকত পাকেে। লোকো এেটা অং ও পঞ্চা  দ্বমটার লযকত 
পারে ো, তার আকগই িুকব লগে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার লপিকে আকোদ্ব়িত পাদ্বেকত ো  
ভােকত লদ্খকেে দ্বতদ্বে। 
  
হতভাগা মাি েকয়েজে আকরাহী ইয়ট লথকে দ্বিটকে পক়িকি দূ্কর, োাঁতার লেকট আরও 
দূ্কর েকর যাবার প্রােপে লচিা েরকি তারা। তাকদ্র মকধয যারাহত, োাঁতার োটকত 
পারকব ো, দ্বেিু এেটা ধরার জেয হাত়িাকে চারদ্বদ্কে। হঠাৎ অন্ধোকর হাদ্বরকয় লগে 
তারা। 
  
ইউ খুদ্বে হারামজাদ্া! দ্বচৎোর েকর উঠে মাইকেে দ্বিদ্বে, এে দ্ো থুথু িুাঁক়ি দ্বদ্ে 
েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে। 
  
েযায়-অেযায় দ্ববচার েরার মাদ্বেে এো শুধু আিাহ,  ান্তভাকব, দ্বেদ্বেবি েুকর বেে 
েুকেমাে আদ্বজজ। মাইকেে দ্বিদ্বে-র খুদ্বে লথকে অকটাকমদ্বটেটা েদ্বরকয় দ্বেে লে। চযাকেে 
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লথকে লবকরাবার পর লহদ্বিং হকব ওয়াে-িাইভ দ্বিদ্বগ্র মযাগকেদ্বটে। অকটাকমদ্বটে পাইেট 
এেকগজ েরকব। 
  
লরদ্বেং লিক়ি েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে দ্বিরকেে েযাপকটে। ির গিে লেে, দ্বে 
লরেদ্বেউ োদ্বভবেকে লরদ্বিও লমকেজ পাঠাও। েকয়েজেে এখেও বাাঁচাকো যাকব। 
  
ো। 
  
লরেদ্বেউ োদ্বভবেকে দ্বেকজর পদ্বরচয় ো দ্বদ্কেও পাকরা তুদ্বম। 
  
মাথা ো়িে েুকেমাে আদ্বজজ। আমার দ্বে মাথা খারাপ হকয়কি? লরেদ্বেউ োদ্বভবে 
দু্ঘবটোর দ্বরকপাটব লদ্কব ো দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লিােবকে? আমাকদ্র অেুপদ্বস্থদ্বত লটর লপকত এে 
ঘণ্টাও োগকব ো তদ্ন্ত দ্বটকমর। দু্ুঃদ্বখত, েযাপকটে, লোথাও লোকো খবর পাঠাকো 
যাকে ো। যত তা়িাতাদ্ব়ি েম্ভব পান্টা লিে এেকট লথকে দূ্কর েকর লযকত চাই আদ্বম। 
  
েকয়ে লেকেে এেদৃ্কি েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকেে েদ্বেে। তারপর 
দ্বতদ্বে জােকত চাইকেে, জাহাজ লিরত পাবার আকগ আর েী লদ্খকত হকব আমাকদ্র? 
  
আপোরা যদ্বদ্ আমার েথা ল াকেে, আপোকদ্র োরও লোকো েদ্বত হকব ো। 
  
আর পযাকেোরকদ্র? লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো আর লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে? তাকদ্র 
স্টাি? ওকদ্র জেয েী লভকবি তুদ্বম? 
  
 ল   পযবন্ত ওরা মুদ্বক্ত পাকব, টাোর দ্ববদ্বেমকয়। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

386 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
দ্বেন্তু আমার তা মকে হকে ো, তীক্ষ্ণ েকে বেকেে েযাপকটে। তুদ্বম টাো। পাবার 
আ ায় ওকদ্রকে দ্বেিেযাপ েকরাদ্বে। 
  
 লচাকখ দ্ববদ্রূপ দ্বেকয় হােে েুকেমাে আদ্বজজ। জাহাজ চাোকত জাকেে, আবার মােুক র 
মেও প়িকত পাকরে? 
  
লদ্কখই লচো যায়, বেকেে েযাপকটে, লতামার লোেজে েবাই মধযপ্রাকচযর। আমার 
ধারো, আমার দ্বমেরীয় অদ্বতদ্বথকদ্র তুদ্বম খুে েরকত চাও। 
  
গো লিক়ি লহকে উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। তারপর লে বেে, মােুক র ভাগয দ্বেধবারে 
েকরে এেমাি আিাহ! আদ্বম শুধু দ্বেকদ্ব  পােে েদ্বর। 
  
লতামার দ্বেকদ্বক র উৎে েী? 
  
েুকেমাে আদ্বজজ জবাব লদ্য়ার আকগ দ্বরজ দ্বস্প্োর লথকে যাদ্বন্ত্রে এেটা েেস্বর লভকে 
এে, দ্বজকরা টু-থারদ্বট-লত হকন্দকভা, েমাোর। 
  
লপাকটববে িােদ্বমটাকর লমকেকজর প্রাদ্বির স্বীোর েরে েুকেমাে আদ্বজজ। তারপর 
েযাপকটকের দ্বদ্কে তাোে। আকোচো েময় লেই, েযাপকটে। েোকের মকধয অকেে 
োজ োরকত হকব আমাকদ্র। 
  
 দ্বেন্তু আমার জাহাকজর দ্বে হকব? লজকদ্র েুকর প্রশ্ন েরকেে েযাপকটে। আমার জাহাজ 
আর কু্রকদ্র েেকেব অব যই জােকত হকব আমাকে। 
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হযাাঁ, লে অদ্বধোর আপোর আকি, আকরে দ্বদ্কে দ্বিকর দ্বব়িদ্বব়ি েরে েুকেমাে আদ্বজজ, 
লযে অেয লোকো দ্বব য় দ্বেকয় দ্বচন্তা েরকি লে। োে েন্ধযায় এই েময়, আন্ত জবাদ্বতে 
েংবাদ্মাধযমগুকো দ্বরকপাটব েরকব, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লোথাও খুাঁকজ পাওয়া যায়দ্বে। 
েবাই ধকর দ্বেকত বাধয হকব, েমি পযাকেোর আর কু্র দ্বেকয় জাহাজটা দু্ক া িযাদ্ম 
পাদ্বের দ্বেকচ তদ্বেকয় লগকি। 
  
. 
  
৩৮. 
  
দ্বেিু শুেকত লপকে, োকেবাে? বুক়িা লজকে  ক্ত হাকত ধকর আকি প্রাচীে দ্বিদ্ব ং লবাকটর 
মরকচ ধরা হুইেটা, লোাঁচোকো লচহারায় উকিগ। 
  
োকের পাক  হাত লরকখ লবার োমকে অন্ধোকরর লভতর তাোে লিকে। এেটু পর 
লহকে উকঠ বেে লে, লতামার োে আমার লচকয় ভাকো, পাপা। আদ্বম শুধু আমাকদ্র 
ইদ্বেকের আওয়াজ পাদ্বে। 
  
ভুে শুেোম? দ্বব়িদ্বব়ি েরে বুক়িা। মকে হকো লযে এেটা লমকয়র গো। বাাঁচাও! বাাঁচাও! 
  
লমকয়র গো? মুকখর হাদ্বে দ্বেকভ লগে লিকের। আকরেবার োমকে তাোে লে। তারপর 
োাঁধ োাঁোকো৷ েউ, আদ্বম লতা দ্বেিুই শুেকত পাদ্বে ো। 
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ো, ভুে শুদ্বেকে। বুক়িা েুই  াকভজ  াকটবর আদ্বিে দ্বদ্কয় দ্াাঁদ্ব়ি মুিে, অেেভদ্বঙ্গকত থ্রটে 
লটকে েদ্বমকয় আেে লবাকটর গদ্বত। মে-লমজাজ আজ তার দ্ারুে ভাকো। লরাজ 
লবকরাকেও, েব দ্বদ্ে মাি পাওয়া যায় ো। আজও অব য লহাল্ড মাি অকধবে ভকরকি, 
তকব জাকে ধরা পক়িকি দ্ববদ্বভন্ন ধরকের েব দ্াদ্বম মাি, লহাকটে-লরকি োর ল ি-রা 
লযকোকো দ্াকম দ্বেেকত রাদ্বজ হকব ওগুকো। আেকন্দ এরই মকধয দু্ লবাতে দ্ববয়ার দ্বগকয় 
লিকেকি বুক়িা। 
  
পাপা, পাদ্বেকত দ্বে লযে লদ্খকত পাদ্বে! 
  
লোথায়? 
  
 হাত তুেে োকেবাে। লপাটব লবা িাদ্ব়িকয়। ভাো লবাকটর অং  হকত পাকর। 
  
রাকত আজোে বুক়িা ভাকো লদ্খকত পায় ো। তারপর রাদ্বেং োইকটর ধরা প়িে, ভাো 
টুেকরাগুকো। তার মকধয অকেেগুকোই োদ্া রং েরা োঠ। অদ্বভেতা লথকে আন্দাজ 
েরে বুক়িা, ওগুকো শুধু এেটা ভাো ইয়কটর অং  হকত পাকর। দ্ববকস্ফারকে দ্ববধ্বি 
হকয়কি? োদ্বে েংঘক ব? লপাকটবর েবকচকয় োকির আকোটাও দু্দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর, 
দ্ববকস্ফারে ঘটকে তীর লথকে শুেকত পাবার েথা। অথচ চযাকেকে লোকো লরেদ্বেউ 
লবাকটর আকো লদ্খা যাকে ো। 
  
ইয়কটর ভাোকচারা টুেকরাগুকো ভােকি, লেগুকোর মােখাকে ঢুকে প়িকি দ্বিদ্ব ং লবাট, 
এই েময় আবার লেই আওয়াজটা শুেকত লপে বুক়িা লজকে। প্রথকম লযটাকে দ্বচৎোর 
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বকে মকে হকয়দ্বিে, এখে লেটাকে লিাাঁপাকোর  ে মকে হকো। এবার একেবাকর োি 
লথকে লভকে এে। 
  
গযাদ্বে লথকে রাউে, জাদ্বস্টকরা আর মযােুয়ােকে লিকে আকো। জেদ্বদ্, বাপ, জেদ্বদ্! 
ওকদ্র বকো, উদ্ধার েরার জেয পাদ্বেকত োমকত হকব। 
  
িুটে োকেবাে। দ্বগয়ার দ্বেভার স্টপ-এ লটকে আেে বুক়িা েুই  াকভজ। হুইেহাউে 
লথকে লবদ্বরকয় একে লবাতাম দ্বটকপ স্প্টোইট জ্বাো লে, ধীকর ধীকর পাদ্বেকত লঘারাে 
আকোটা। 
  
দ্বব  দ্বমটার দূ্করও েয়, চও়িা লেটা তক্তা লদ্খে েুই  াকভজ, েকন্দহ লেই লোকো 
ইয়কটরই ভাো লিে। টুেকরাটার ওপর জ়িাজদ্ব়ির েকর রকয়কি দু্কটা লদ্হ। এেজে 
পুরু , তার লবাধ হয় োে লেই। দ্বিতীয়জে োরী, পুরু টাকে এে হাকত বুকের োকথ 
জদ্ব়িকয় ধকর লরকখকি, আকোর দ্বদ্কে দ্বির অপর হাতটা ঘে ঘে ো়িে লে, পা িু়িে 
পাদ্বেকত, উন্মাদ্বদ্েীর মকতা দ্বচৎোর শুরু েরে। 
  
  ান্ত হও! অভয় দ্বদ্ে বুক়িা েুই  াকভজ। ভয় লপকয়া ো! আমরা আেদ্বি! িুটন্ত পাকয়র 
আওয়াজ লপকয় লপিে দ্বিরে লে। িুকট একে দু্পাক  দ্বভ়ি েরে ত্রুরা। 
  
দ্বেিু লদ্খকত পাকেে? দ্বজকেে েরে েুইে। 
  
 এেটা তক্তার ওপর দু্’জে লবাঁকচ আকি। ওকদ্রকে লভাোর জেয প্রস্তুদ্বত োও। 
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আজ লেউ আমরা পাদ্বেকত োমদ্বি ো। এেজে মািা বেে  ান্ত স্বকর। 
  
তার বোর েুকর এমে এেটা দ্বেিু দ্বিে, েট েকর তক্তাটার দ্বদ্কে দ্বিরে েুই  াকভজ। 
েম্বা দ্বি লদ্কখ িযাাঁৎ েকর উঠে তার বুে। লমকয়টা বুকের োকথ আরও লজাকর লচকপ 
ধকরকি পুরু টাকে, আতকঙ্ক দ্ববকস্ফাদ্বরত লচাখ লজা়িা রােুকে হােকরর েুৎদ্বেত মাথার 
ওপর দ্বস্থর। 
  
মি লচায়ােটা খুেকি আর বন্ধ েরকি হাের, তার েুতেুকত লচাখ দু্কটা দ্বস্থর হকয় আকি 
পাদ্বেকত লেকম আো লমকয়টার পাকয়র ওপর। বুক়িা েুই  াকভজ দ্ব উকর উঠে, ইকে 
হকো মুখটা অেয দ্বদ্কে দ্বিদ্বরকয় লেয়, দ্বেন্তু পারে ো। আতবোদ্ েকর উঠে লমকয়টা, 
লচায়াকের মােখাকে তার পা আটকে দ্বেকয় দ্বেকচর দ্বদ্কে টােকি হাের। এরপর লয দৃ্ যটা 
বুক়িা লদ্খে, জীবকে েখেও ভুেকব ো। তক্তা লথকে অকধবে লেকম লগকি লমকয়টা, বুেকত 
পারকি বাাঁচার লোকো আ া লেই। বুে লথকে পুরু টাকে লিকে দ্বদ্ে লে, দু্হাত দ্বদ্কয় 
লঠকে তক্তার দ্বেোরা লথকে েদ্বরকয় দ্বদ্কত লচিা েরে অোে লদ্হটাকে, হাের যাকত তার 
োগাে ো পায়। পরমুহূকতব েরাৎ েকর পাদ্বের দ্বেকচ তাকে লটকে দ্বেে হাের। ভারোকময 
বযাঘাত েৃদ্বি হওয়ায় তক্তাটা োত হকো োমকের দ্বদ্কে, গদ্ব়িকয় পাদ্বেকত লেকম লগে 
অোে লদ্হটাও। এে োাঁে হাের োাঁদ্বপকয় প়িে দু্’জকের ওপর। 
  
. 
  
এর প্রায় ঘণ্টাখাকেে পর। 
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 বযাটে ড্র পরা এেদ্ে অদ্বিোকরর োমকে েকেবে লহাকে লরাকয়ে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি, দ্বঠে 
লযে খা়িা এেটা লোহার রি। উরুগুকয়র োমদ্বরে সু্কে লথকে গ্রযাজুকয়ট হবার পর 
দ্বরকটকে দ্বগকয় রেকেৌ কের ওপর লিদ্বেং দ্বেকয়কি লে, লেই লথকে হাকত এেটা খাকটা 
িদ্ব়ি রাখা অভযাে পদ্বরেত হকয়কি, এটা তার আত্মদ্ববশ্বাে অকেে গুে বাদ্ব়িকয় লদ্য়। 
  
এেটা লটদ্ববকের লপিকে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি েকেবে, লটদ্ববকের ওপর পান্টা লিে এেকট 
 হকরর এেটা মকিে, োগর-তেেতেহ। অদ্বিোরকদ্র উকেক  েথা বেকি লে, িে 
এোোয় টহে লদ্ব আমরা দ্বতে দ্কে ভাগ হকয়, প্রদ্বত দ্কে চারজে েকর লোে, প্রদ্বত 
পাোয় আট ঘণ্টা েকর দ্বিউদ্বট। 
  
েথা বোর েময় োটেীয় ভদ্বঙ্গকত হাকতর তােুকত িদ্ব়ির বাদ্ব়িকয় মারকি। মকে রাখকত 
হকব, বযােআপ লিােব দ্বহকেকব োজ েরদ্বি আমরা, েন্ত্রােবাদ্ীরা হামো েকরকি শুেকেই 
অেুস্থকে িুকট যাবার জেয প্রদ্বত মুহূকতব ততদ্বর থােকত হকব। জাদ্বে, লোকের লচাকখ ধরা 
ো পক়ি টহে দ্বদ্কয় লব়িাকো েদ্বঠে, তবু লচিা েকর যাও। রাকতর লবো িায়ার লভতর 
থােকব, দ্বদ্কের লবো দ্বভক়ির মকধয দ্বমক  যাকব। টুযদ্বরস্টকদ্র আমরা ভয় পাওয়াকত চাই 
ো, তারা লযে আবার লভকব ো বকে লয উরুগুকয় এেটা পুদ্বেদ্ব  রাে। লোকো প্রশ্ন? 
  
লেিকটেযান্ট এিুরাকিা লভজেুইজ হাত তুেে। েকেবে? 
  
এিুরাক়িা? 
  
োউকে লদ্কখ যদ্বদ্ েকন্দহ হয়, দ্বে েরব আমরা? 
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দ্বেিুই েরকব ো, শুধু তার েথা দ্বরকপাটব েরকব। হয়কতা লদ্খা যাকব লোেটা 
ইন্টারেযা োে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র এেজে। 
  
দ্বেন্তু তাকে যদ্বদ্ আমরা ে স্ত্র অবস্থায় লদ্দ্বখ? 
  
 ে কে দ্বেুঃশ্বাে লিেে েকেবে। তাহকে লতা জােকতই পারকে লোেটা দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট 
একজন্ট। আন্তজবাদ্বতে লযকোকো বযাপার েূটচেদ্বতেকদ্র ওপর লিক়ি লদ্য়াই ভাকো। 
পদ্বরষ্কার? 
  
আর লোকো হাত উঠে ো। 
  
অদ্বিোরকদ্র দ্ববদ্ায় েকর দ্বদ্কয় বন্দর মাস্টাকরর দ্ববদ্বল্ডংকয় চকে এে েকেবে লহাকে 
লরাকয়ে, এখাকেই অস্থায়ী অদ্বিে লদ্য়া হকয়কি তাকে। লমদ্ব ে লথকে োকপ েদ্বি ঢােকি, 
পাক  একে দ্াাঁ়িাে তার এইি। 
  
েযাপকটে লফ্লাকরে, েযাভাে অযাকিয়ােব, বেে লে। জােকত চাইকি আপদ্বে তার োকথ 
লদ্াতোয় লদ্খা েরকত পারকবে দ্বে ো। 
  
লেে, বকেকি? 
  
 বেে জরুদ্বর। 
  
হাকত েদ্বির োপ, দ্বোঁদ্ব়ি ো ধকর এদ্বেকভটকর চক়ি দ্বেকচ োমে েকেবে লরাকয়ে। তার 
জেয লদ্াতোয় অকপো েরকি েযাপকটে লিাকরে, পরকে লেদ্বভর ধবধকব োদ্া 
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ইউদ্বেিমব। লোকো বযাখযা ো দ্বদ্কয় েকেবেকে পথ লদ্দ্বখকয় রািায় লবর েকর আেে লে, 
রািা লপদ্বরকয় ঢুেে ব়িে়ি এেটা লদ্াচাোর লভতর। পাদ্বে লথকে উদ্ধার েরা লবাট 
ইতযাদ্বদ্ রাখা হয় এখাকে। লভতকর ঢুকে েকেবে লদ্খে, েকয়েজে লোে লতাব়িাকো, 
ভাো দ্বেিু টুেকরা পরীো েরকি। টুেকরাগুকো লোকো লবাকটর অং  হকত পাকর বকে 
মকে হকো তার। 
  
 তার োকথ োকেবাে আর েুই  াকভকজর পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে েযাপকটে লিাকরে। 
টুেকরাগুকো এেটা দ্ববধ্বি ইয়কটর বকে েকন্দহ েরকি ওরা। চযাকেকে লপকয়কি। ওকদ্র 
ধারো, ব়ি লোকো জাহাকজর োকথ ধাক্কা লেকগ িুকব লগকি ইয়টটা। 
  
 ইয়ট অযাদ্বেকিকন্টর ঘটো, বেে েকেবে, লস্প্ াে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লেে মাথা ঘামাকত যাকব? 
  
 বন্দর মাস্টার লিাটখাকটা মােু টা, স্নাে গোয় বেে,  ী ব েকম্মেে চেকি, দু্ঘবটোটা 
ল াকের িায়া লিেকত পাকর। অেুস্থকে লরেদ্বেউ লবাট পাঠাকো হকয়কি। এখেও জীদ্ববত 
োউকে উদ্ধার েরা েম্ভব হয়দ্বে। 
  
ইয়কটর পদ্বরচয় জােকত লপকরকিে? 
  
উদ্বে এেটা টুেকরা লপকয়কিে, বন্দর মাস্টার লচাখ-ই ারায় েুই  াকভজকে লদ্খে। 
ইয়কটর এেটা লেমকেট। তাকত লোো লেখা রকয়কি। 
  
 মাথা ো়িে েকেবে লরাকয়ে। আদ্বম তেদ্বেে। প্রকমাদ্তরীর োকথ পদ্বরচয় লেই। োমটার 
দ্বে দ্ববক   লোকো তাৎপযব আকি? 
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 লোো হকো দ্বভটর দ্বরকভরার স্ত্রীর োম, েযাপকটে লিাকরে দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে। আপদ্বে 
তাাঁকে লচকেে, েকেবে? 
  
আ়িি হকয় লগে েকেবে। আইেেভার দ্বস্প্োরকে দ্বচেব ো! ইয়টটা দ্বে তার? 
  
 তার োকম লরদ্বজদ্বি েরা, মাথা োাঁদ্বেকয় বেে েযাপকটে লিাকরে। ইদ্বতমকধয আমরা 
তাাঁর লেকক্রটাদ্বরর োকথ বাদ্ব়িকত লযাগাকযাগ েকরদ্বি। লোকো তথয দ্বদ্ইদ্বে। শুধু জােকত 
লচকয়দ্বি দ্বম. দ্বরকভরার লোথায় আকিে বেকত পারকব দ্বে ো। লমকয়টা জাোে, লে শুধু 
জাকে আকজবদ্বন্টদ্বেয়াে, ও রাদ্বজদ্বেয়াে দ্বিকোমযাটকদ্র েম্মাকে দ্বেকজর ইয়কট দ্বতদ্বে এেটা 
পাদ্বটব দ্বদ্কেে। 
  
েতজে? জােকত চাইে েকেবে লরাকয়ে, বুকের লভতর মাথাচা়িা দ্বদ্কে এেটা আতঙ্ক। 
  
 দ্বম. দ্বরকভরার আর তাাঁর স্ত্রী, লতই জে অদ্বতদ্বথ, আট-দ্ জে েব দ্বমদ্বেকয় দ্বি -
বদ্বি জে। 
  
োম? 
  
বাদ্ব়িকত লেকক্রটাদ্বর লোকো তাদ্বেো রাকখদ্বে। তাকে আদ্বম দ্বস্প্োকরর অদ্বিকে লখাাঁজ 
েরকত বকেদ্বি। 
  
এেটা দ্ীঘবশ্বাে লচকপ েকেবে লহাকে লরাকয়ে বেে, তদ্কন্তর দ্াদ্বয়ত্ব এখে লথকে আদ্বম 
দ্বেকে ভাকো হয়। 
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োকথ োকথ েযাপকটে লিাকরে প্রিাব দ্বদ্ে, লেদ্বভ লযকোকো োহাযয েরার জেয প্রস্তুত। 
  
বন্দর মাস্টাকরর দ্বদ্কে দ্বিরে েকেবে। জাহাজটার োম েী? 
  
 লেটা এেটা রহেয। গত দ্  ঘণ্টায় বন্দকর লোে জাহাজ আো-যাওয়া েকরদ্বে। 
  
আপোকে ো জাদ্বেকয় লোকো জাহাকজর পকে আো েম্ভব? 
  
 পাইেটকে ো লিকে লে লচিা েরা লেহাৎই লবাোদ্বম হকব েযাপকটকের। 
  
 েম্ভব দ্বে ো? আবার দ্বজকেে েরে েকেবে। 
  
ো, দৃ্ঢ়েকে জাোে বন্দর মাস্টার। আদ্বম জােকত পারব ো অথচ এেটা জাহাজ লোের 
লিেে, েম্ভব েয়। 
  
লমকে দ্বেে েকেবে। আর লোের তুকে লবদ্বরকয় যাওয়া? 
  
প্রশ্নটা দ্বেকয় েকয়ে লেকেে দ্বচন্তা েরে বন্দর মাস্টার। তারপর মাথা োাঁোে লে। 
আমাকে ো জাদ্বেকয় ভে লথকে লেউ লযকত পারকব ো। তকব জাহাজটা যদ্বদ্ তীর লথকে 
দূ্কর লোের লিকে থাকে, যদ্বদ্ জাহাজটার ত্রুর আর েযাপকটকের েকি চযাকেেটা পদ্বরদ্বচত 
হয়, আর তারা যদ্বদ্ লোকো আকো ো জ্বাকে-হা, োরও লচাকখ ধরা ো পক়ি লখাো 
োগকর লবদ্বরকয় লযকত পাকর। 
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লোের েরা জাহাকজর তাদ্বেো, বেে েকেবে, েযাপকটে লিাকরকের হাকত েতেকের 
মকধয দ্বদ্কত পারকবে? 
  
দ্  দ্বমদ্বেকটর লভতর। 
  
 েযাপকটে লিাকরে? 
  
েকেবে। 
  
দ্বেকখাাঁজ জাহাজ লেদ্বভর মাথাবযথা, োকজই আমার ধারো, তদ্কন্তর দ্াদ্বয়ত্বটা আপদ্বে দ্বেকে 
ভাকো হয়। 
  
ধেযবাদ্, েকেবে। োজ লদ্খাবার েুকযাগ লপকয় খুদ্ব  হকো েযাপকটে লিাকরে। এেুদ্বে 
শুরু েরদ্বি আদ্বম। 
  
থমথকম লচহারা দ্বেকয় ঘুকর দ্াাঁ়িাে েকেবে লহাকে লরাকয়ে। জাকে, আজ রাকত আো  
লভকে প়িকব মাথায় 
  
মােরাকতর খাদ্বেে আকগ েকেবেকে দ্বরকপাটব দ্বদ্ে েযাপকটে। ইকতামকধয বন্দর ও 
চযাকেকের বাইকরর জেেীমায় তন্নতন্ন েকর তিাদ্ব  চাদ্বেকয়কি লে। দ্বরকপাকটব বো হকো, 
এেটা মাি জাহাজকে পাওয়া যাকে ো। লেটার োম লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বভআইদ্বপ পযাকেোর দ্বেস্ট লদ্কখ িদ্বম্ভত হকয় লগে েকেবে লযাকয়ে। 
োকথ োকথ এেটা িকোআপ ইেকভদ্বস্টকগ কের দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে, মকে েীে ভঙু্গর আ া 
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লয লমদ্বেকো ও দ্বমেকরর লপ্রদ্বেকিন্ট ও জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব তীকর লোথাও রাত 
োটাকোর জেয জাহাজ তযাগ েকর থােকত পাকরে। গভীর রাকত লেদ্বতবাচে দ্বরকপাটব 
পাওয়া লগে। জাহাকজর োকথ তারাও দ্বেকখাাঁজ হকয়কিে। লেই োকথ দ্বদ্বাকোকের মকতা 
স্প্ি হকয় উঠে, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে হাইজযাে েকর দ্বেকয় লগকি েন্ত্রােবাদ্ীরা। 
  
লভার রাত লথকে দ্ববপুে আকয়াজকের োকথ তিাদ্ব র োজ শুরু হকো। উরুগুকয়, 
আকজবদ্বন্টো ও রাদ্বজে দ্ববমােবাদ্বহেীর যতগুকো লেে হাকতর োকি পাওয়া লগে, 
েবগুকোকে তুকে লদ্য়া হকো আোক । দ্দ্বেে আটোদ্বন্টকের চার েে বগবমাইে জুক়ি 
অেুেন্ধাে চাোবার পরও লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার লোকো েন্ধাে পাওয়া লগে ো। 
  
লযে োগর দ্বগকে লখকয় লিকেকি জাহাজটাকে। 
  
. 
  
৩৯. 
  
 াকটবর লভতর, বুকে আর দ্বপকঠ, এেকজা়িা হাত ে়িাচা়িা েরকি। গভীর ঘুম লথকে 
ধীকর ধীকর েজাগ হকো দ্বপট, স্বে লদ্খকি পাদ্বের তো লথকে ওপকর ওঠার লচিা েরকি 
ও, দ্বেন্তু পারকি ো। লচাখ রগ়িাে, লদ্খে েুমার লহিকোয়াটবাকর ওর জেয বরাে েরা 
োমরাকতই এেটা োউকচ শুকয় রকয়কি ও। পুকরাপুদ্বর দ্বচৎ হকো, লদ্খকত লপে েুগদ্বঠত 
এেকজা়িা লমকয়দ্বে পা। 
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 োউকচর ওপর উকঠ বেে দ্বপট, লচাখ দ্বপট দ্বপট েকর দ্বেদ্বে  াকপবর দু্ি হাদ্বেমাখা মুকখর 
দ্বদ্কে তাোে। হাতঘদ্ব়ি লদ্খার জেয েদ্বিটা লচাকখর োমকে তুেে, তারপর মকে প়িে 
হাতঘদ্ব়ি, মাদ্বেবযাগ আর চাদ্বব লিকস্ক লরকখ লচাখ বুকজদ্বিে। েয়টা বাকজ বকো লতা? 
  
োক়ি পাাঁচটা, দ্বিে েকর অোরে হাদ্বের োকথ বেে দ্বেদ্বে, দ্বপকটর োাঁকধর ওপর েুাঁকে 
ওর ঘা়ি আর দ্বপকঠর লপদ্ব  িেকি দু্ই হাকত। 
  
রাত োদ্বে দ্বদ্ে? 
  
ল   দ্ববকেে। মাি দ্বতে ঘণ্টা ঘুদ্বমকয়ি। 
  
লতামার দ্বে ঘুম বকে দ্বেিু লেই? 
  
 প্রদ্বত চদ্বব্ব  ঘণ্টায় চার ঘণ্টা ঘুমাকেই চকে আমার। 
  
মুকখর োমকে হাত লরকখ হাই তুেে দ্বপট। লতামার ভদ্বব যৎ স্বামীর প্রদ্বত আমার 
গভীরতম েহােুভূদ্বত রইে। 
  
 এখাকে েদ্বি দ্বদ্োম। দ্বপকটর োগাকের মকধয লটদ্ববকের ওপর োকপ েদ্বি ঢােে দ্বেদ্বে। 
  
পাকয় জুকতা গদ্বেকয়  াকটবর দ্বেোরা িাউজাকরর লভতর ঔজে দ্বপট। েদ্বেউটর জাদু্ের 
ইকয়জার লপে দ্বেিু? 
  
বেকি লতা। 
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 দ্বস্থর হকয় লগে দ্বপকটর হাত। েদ্ীটা? 
  
ো, দ্বঠে তা েয়। ইকয়জার ভাদ্বর রহেযময় আচরে েরকি, তকব বেকি লতামার েথাই 
োদ্বে দ্বঠে। েেম্বাে বা ভাইদ্বেংকদ্র আকগ োদ্বে লভোটর আটোদ্বন্টে পাদ্ব়ি 
দ্বদ্কয়দ্বিকেে। 
  
েদ্বির োকপ চুমুে দ্বদ্কয় মুখ বাাঁোে দ্বপট। এদ্বে! এ লতা দ্বেকরট দ্বচদ্বে! 
  
 দ্ববরত হকো দ্বেদ্বে। দ্বেন্তু অযাে লয বেে, েদ্বিকত তুদ্বম চার চামচ দ্বচদ্বে োও। 
  
দ্বমকথয বকেকি। এে চামচই লবদ্ব  হকয় যায় আমার! 
  
আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, মুচদ্বে লহকে বেে দ্বেদ্বে। লবাো যাকে, প্রযােদ্বটোে লজাোকরর পািায় 
পক়িদ্বিোম। 
  
তুদ্বমই প্রথম েও, বকে দ্রজার দ্বদ্কে পা বা়িাে দ্বপট। 
  
ইকয়জাকরর লিকস্ক পা তুকে দ্বদ্কয় লচয়াকর বকে লদ্াে খাকে আে দ্বজওদ্বদ্বকো। মুখভদ্বতব 
েযােইউ, এেহাত দ্বদ্কয় োকের োকি ধকর আকি লটাকপাগ্রাদ্বিে মযাপটা। মযাকপ 
দ্বব দ্ভাকব লদ্খাকো হকয়কি এেটা উপেূে লরখা। 
  
েুাঁকজা হকয় বকে আকি দ্বহরাম ইকয়জার, লচাখ দু্কটা োে, োেটা েদ্বেউটর মদ্বেটকরর 
দ্বদ্কে তাে েরা, এেটা পযাকি খে েকর লোট দ্বেকে। পাকয়র আওয়াজ লপকয় ঘা়ি 
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লিরাকত হকো ো তাকে দ্বিকেই লদ্খকত লপে োরা ঢুেে োমরায়। বাধাটা টপোকো 
লগকি, বোর েুকর খাদ্বেেটা েন্তুদ্বি প্রো  লপে। 
  
েী লপকয়কিা? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
লেরাদ্বপেকে দ্বগ্রেেযাকে লযখাকে পাওয়া লগকি, লেখাে লথকে এে ইদ্বঞ্চ এে ইদ্বঞ্চ েকর 
ো এদ্বগকয়, বযাকের মকতা আদ্বম এেটা োি দ্বদ্ই দ্দ্বেে দ্বদ্কে, একেবাকর লমইে এ। 
তার রাদ্বিোকের বেবোর োকথ দ্বমে খুাঁজকত শুরু েদ্বর। 
  
অমদ্বে েপাে খুকে লগে? 
  
েদ্বতয লগে। লতামার মকে আকি, রাদ্বিোে দ্বেকখকি, লভোটরকে লিকে চকে আোর পর 
এেদ্বি  দ্বদ্ে েক়ির েবকে পক়িদ্বিে তারা। তারপর এেটা দ্বেরাপদ্ লব খুাঁকজ পায়, 
লমরামকতর োজ োকর লেখাকে। পকরর েক়ি তাকদ্র পাে দ্বিাঁক়ি যায়, লভকে যায় দ্াাঁ়ি। 
দ্বদ্কের লোকো দ্বহোব লদ্য়া হয়দ্বে, ভােকত ভােকত এেদ্বদ্ে দ্বগ্রেেযাকের খাদ্ব়িকত লপৌঁিায় 
জাহাজ। থামে ইকয়জার, এেটা লবাতাকম চাপ দ্বদ্ে, মদ্বেটকর িুকট উঠে আকমদ্বরোেহ 
উত্তর আটোদ্বন্টকের চাটব। এরপর তার আেুেগুকো লোি োম্বাকরর এেটা দ্বেদ্বরকজ চাপ 
দ্বদ্ে। মদ্বেটর দ্বিকে লঘাট এেটা লরখা িুকট উঠে, দ্বগ্রেেযাকের পূবব উপেূে লথকে 
ভাোকচারা, আাঁোবাাঁো পথ ধকর রওো হকো লেটা দ্দ্বেে দ্বদ্কে, দ্বেউ িাউেেযােকে 
ঘুকর, লোভা স্কদ্বটয়া আর দ্বেউ ইংেযােকে িাদ্ব়িকয়, থামে দ্বগকয় আটোদ্বন্টে দ্বেদ্বটর 
োমােয ওপকর। 
  
দ্বেউ জাদ্বেব? দ্বব়িদ্বব়ি েকর উঠে দ্বপট, লচহারায় হতচদ্বেত ভাব। 
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েদ্বঠেভাকব বেকে, বাকেবগযাট লব, জাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। লটাকপাগ্রাদ্বিে মযাপটা দ্বেকয় একেকি 
লে, এেটা লটদ্ববকে লিকে লরি মােবার দ্বদ্কয় উপেূকের এেটা অং কে বৃকত্তর মকধয 
আটোে। 
  
বাকেবগযাট লব, দ্বেউ জাদ্বেব? আবার প্রশ্ন েরে দ্বপট। 
  
 দ্বতেক া এোেব্বইকয় উপেূে লরখা অেয রেম দ্বিে, বেে ইকয়জার। 
  
আরও এবক়িাকখবক়িা দ্বিে তীরভূদ্বম, লব দ্বিে আরও গভীর ও আ়িাে দ্বপট। 
  
লব-র বেবো দ্বদ্কত দ্বগকয় রাদ্বিোে খববোয় পাইে বকের েথা বকেকি, লেখাকে োদ্বঠ দ্বদ্কয় 
লখাাঁচা দ্বদ্কেই দ্বমদ্বি পাদ্বে লবদ্বরকয় আকে, মকে আকি? লে রেম লবাঁকট পাইে গাকির 
এেটা বে দ্বেউ জাদ্বেবকত রকয়কি। বেভূদ্বমর োম, পাইে বযাকরে, পূবব উপেূে লথকে 
রাকজযর দ্দ্বেে মধযভাগ পযবন্ত দ্ববিৃদ্বত ওটার। মাদ্বটর দ্বঠে দ্বেকচই পাদ্বে পাওয়া যায়। ব বা 
লমৌেুকম োদ্বঠ দ্বদ্কয় লখাাঁচা মাকরা, পাদ্বে পাকব। 
  
আ ার েথা, েতেব মন্তবয েরে দ্বপট। দ্বেন্তু রাদ্বিোে লতা লস্টাে বযাোস্ট-এর েথাও 
বকেদ্বিে। 
  
বযাপারটা আমাকে ভাদ্ববকয় লতাকে। তাই আদ্বমব ইদ্বেদ্বেয়াদ্বরং লোর-এর এেজে 
আদ্বেবওেদ্বজস্টকে িাদ্বে আদ্বম। লে আমাকে পাথকরর এেটা খদ্বে লদ্দ্বখকয় লদ্য়, িকে 
ধকর দ্বেকত পাদ্বর লেরাদ্বপকের কু্ররা দ্বঠে ওই জায়গাকতই লেকমদ্বিে। 
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চমৎোর, েৃতেদ্বচকত্ত বেে দ্বপট। দ্বঠে পকথই একগাে তুদ্বম। 
  
 দ্বেন্তু এখাে লথকে লোথায়? দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। 
  
আদ্বম দ্দ্বেে দ্বদ্কেই লযকত থাদ্বে, বেে ইকয়জার। লেই োকথ আমার েহোরীরা 
েদ্বেউটকরর োহাকযয লস্প্ে লথকে পদ্বশ্চম দ্বদ্কে লভোটকরর আেুমাদ্বেে লোেব দ্বেধবারে 
েরার লচিা েরুে। ভূমধযোগর তযাগ েরার পর, ধকর লেয়া চকে, জাহাকজর বহরটা 
প্রথম লোের লিকেদ্বিে ওকয়স্ট ইদ্বেকজ। দ্বেউ জাদ্বেব লথকে লেরাদ্বপকের পথ, আর লস্প্ে 
লথকে আকমদ্বরোর দ্বদ্কে লভোটকরর পথ, দু্কটা লোথাও এে জায়গায় ক্রে েরকব, তার 
পাাঁচক া মাইকের মকধয রকয়কি আমাকদ্র োধোর েদ্ীদ্বট। 
  
েকন্দহ প্রো  েরে দ্বেদ্বে, লভোটকরর পথ আপদ্বে েীভাকব খুাঁকজ পাবার আ া েকরে 
দ্বতদ্বে লতা দ্বদ্ে, লরাত, বাতা ও দূ্রকত্বর লোকো দ্বহোবই রাখকত লদ্েদ্বে। 
  
ওটা লোকো েমেযাই েয়, লহকে উকঠ বেে ইকয়জার। েেম্বাকের দ্বেউ ওয়াল্ডব 
অদ্বভযাকের েগ িাটা বযবহার েরব আদ্বম। তার জাহাজ আর হাজার বিকরর পুরকো 
বাইজােটাইে জাহাকজর লখাে, দ্বরদ্বগং, লেইে আোদ্া দ্বিে, েব মকে লরকখ দ্বহোব 
েরকেই লবদ্বরকয় আেকব…? 
  
শুকে মকে হকে পাদ্বের মকতা েহজ এেটা োজ? 
  
দ্ববশ্বাে েকরা, তা েয়। আমরা হয়কতা েকেযর দ্বদ্কে একগাদ্বে, তকব লেখাকে লপৌঁিাকত 
দ্বেকরট আরও চারকট দ্বদ্ে গাধার খাটদ্বে খাটকত হকব। 
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তাহকে শুরু েকরা, বেে দ্বপট। খুাঁকজ লবর েকরা োইকরদ্বরটা। 
  
. 
  
োোৎ েরার অেুকরাধ লপকয় দ্বপট ভাবে, অযািদ্বমরাে েযােকিোর লবাধ হয় তিাদ্ব র 
খবর জােকত চাে। দ্বেন্তু লচম্বাকর পর থমথকম লচহারা লদ্কখ বুেে, গুরুতর দ্বেিু ঘকট 
লগকি। েবকচকয় লবদ্ব  উদ্বিগ্ন েকর তুেে ভদ্রকোকের লভাতা ও লোমে দৃ্দ্বি, তার লচাকখ 
োধারেত োদ্বঠেয লম াকো তীক্ষ্ণ দৃ্দ্বিই লদ্খা যায়। 
  
 লিকস্কর লপিে লথকে লিক়ি এদ্বগকয় একেে েযােকিোর, দ্বপকটর োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় ভারী 
হাত দু্কটা এর োাঁকধ তুকে দ্বদ্কেে। মুখ তুকে তাোে দ্বপট, অেযদ্বদ্কে দ্বিরকেে 
অযািদ্বমরাে, লযে মুখ েুোকত চাে, তারপর ওকে লটকে দ্বেকয় দ্বগকয় এেটা োউকচ 
বোকেে, দ্বেকজও বেকেে পাক রটায়। োহকে বুে বাাঁধে দ্বপট, জাকে খারাপ দ্বেিু শুেকত 
হকব। 
  
এইমাি লহায়াইট হাউে লথকে খবরটা লপোম, অযািদ্বমরাে বকেেে। বুেকতই পারি, 
দ্বপট, মাই বয়, লতামাকে আদ্বম লোকো েুখবর দ্বদ্কত যাদ্বে ো। প্রকমাদ্তরী লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা হাইজযাে হকয়কি। লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে ও লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো 
আকিে জাহাকজ। ওরা উরুগুকয়র পাল্টা লিে এেকট-লত দ্বিকেে, ওখাকে অথবচেদ্বতে  ী ব 
েকম্মেে অেুদ্বিত হকে। 
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 এটা খবকরর এেটা অং  মাি, উপেব্ধ েরে দ্বপট। শুকে দু্ুঃখ লপোম, বেে ও। তকব 
বযাপারটা েুমা-র লোকো মাথাবযথা েয়, তাই ো? আর আদ্বম লতা আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বর দ্বেকয় একতা বযি লয েতুে লোকো অযাোইেকমকন্টর েথা ভাববারও েময় লেই। 
  
লহ’ো োদ্বমেও রকয়কিে জাহাজটায়। 
  
েববো ! 
  
 এবং লতামার বাবা। 
  
বাবা? থ লমকর লগে দ্বপট, অেুভব েরে গাকয়র লরাম দ্াাঁদ্ব়িকয় যাকে। দ্বব়িদ্বব়ি েকর 
বেে, পরশু রাকত বাবার োকথ লিাকে েথা হকয়কি আমার, উরুগুকয়কত যাবার েথা দ্বেিু 
বকেেদ্বে লতা। 
  
 লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে লদ্খা েরার অেুকরাধ জাদ্বেকয়দ্বিকেে। ল াো যাকে, দ্বমেরীয় 
লপ্রদ্বেকিকন্টর জেয আমাকদ্র লপ্রদ্বেকিকন্টর এেটা লমকেজও োদ্বে োকথ েকর দ্বেকয় 
লগকিে জজব। 
  
োউচ লিক়ি পায়চাদ্বর শুরু েরে দ্বপট। খাদ্বেে পর আবার বকে প়িে। পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা 
বযাখযা েরকবে, দ্বেজ? 
  
োে রাকত লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, দ্বরদ্বট  প্রকমাদ্রী, পাল্টা লিে এেকট বন্দর লথকে দ্বেকখাাঁজ 
হকয়কি। 
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দ্বেকখাাঁজ হকয়কি? 
  
আমরা ধারো েরদ্বি, হাইজযাে েরার পর িুদ্ববকয় লদ্য়া হকয়কি, দ্বপকটর লচাকখ লচাখ 
লরকখ মৃদু্েকে বেকেে অযািদ্বমরাে। এয়ার োচব লোকো েন্ধাে দ্বদ্কত পাকরদ্বে। 
উদ্ধারেমবীকদ্র দ্ববশ্বাে, পাদ্বের ওপকর ওটা লেই। 
  
দ্বেদ্বশ্চতভাকব প্রমাে ো হওয়া পযবন্ত আদ্বম তা মােব ো। 
  
আদ্বম লতামার দ্কে। 
  
আবহাওয়া? 
  
 ান্ত-বাতাে,  ান্ত োগর। 
  
 জাহাজ দ্বেকখাাঁজ হয় েক়ি, বেে দ্বপট।  ান্ত োগকর হয় ো বেকেই চকে। 
  
অেহায় ভদ্বঙ্গকত হাত ো়িকেে অযািদ্বমরাে। আরও দ্ববিাদ্বরত তকথযর অকপোয় থােকত 
হকব। 
  
বাবা মারা লগকিে, ভাবকতই পারে ো দ্বপট। ঘটোর আবিা বেবো লথকে লোকো দ্বেদ্ধাকন্ত 
লপৌঁিাকো েম্ভব েয়। লহায়াইট হাউে এ বযাপাকর দ্বেিু েরকি দ্বে? 
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ইকে থােকেও েরার দ্বেিু লেই লপ্রদ্বেকিকন্টর, গম্ভীর েুকর জাোকেে অযাদ্বিমরাে। 
বতবমাকে ওদ্বদ্কে লোকো লিদ্বেং অেুদ্বিত হকে ো, তাই দ্দ্বেে আটোদ্বন্টকে আমাকদ্র 
এেটাও েযাভাে ইউদ্বেট লেই। 
  
আবার দ্াাঁ়িাে দ্বপট, জাোো দ্বদ্কয় আকো েেমকে ওয়াদ্ব ংটকের দ্বদ্কে তাোে হঠাৎ 
দ্রুতকবকগ আধপাে ঘুরে, অন্তকভবদ্ী দৃ্দ্বি দ্বস্থর হকো অযািদ্বমরাকের মুকখর ওপর। আপদ্বে 
আমাকে বেকিে, মাদ্বেবে েরোর তিাদ্ব র োকথ জদ্ব়িত হকে ো? 
  
লে রেমই লদ্খাকে বযাপারটা। 
  
দ্বেন্তু েুমার তিাদ্ব  চাোকত বাধা লোথায়? 
  
আমাকদ্র লোস্ট গািব দ্ববমাে দ্বেংবা জাহাজ লেই। 
  
আমাকদ্র োউোর রকয়কি, বেে দ্বপট। 
  
েকয়ে লেকেে দ্বচন্তা েরকেে অযািদ্বমরাে। তারপর জােকত চাইকেে, আমাকদ্র এেটা 
দ্বরোচব লভকেকের েথা বেি? 
  
 দ্দ্বেে রাদ্বজকের খাদ্বেে দূ্কর রকয়কি ওটা, বেে দ্বপট। েদ্বন্টকেন্টাে ল েকির লোোর 
মযাদ্বপং প্রকজকট োজ েরকি। 
  
মকে প়িে অযািদ্বমরাকের। মাথা োাঁোকেে দ্বতদ্বে। দ্বঠে আকি। তকব, োউোর অতযন্ত 
মন্থরগদ্বত। েী োকজ োগকব ওটা? 
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লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে যদ্বদ্ পাদ্বের ওপর পাওয়া ো যায়, পাদ্বের তোয় খুাঁজব আদ্বম। 
  
লতামাকে েম্ভবত এে হাজার বগবমাইে চক  লিেকত হকব। দ্বেংবা তাকরা লবদ্ব । 
  
োউোকরর লোোর দ্বগয়ার দু্মাইকের লবদ্ব  োগাে পায়, বেে দ্বপট। োকথ এেটা 
োবমাদ্বেববেও থােকি। আপদ্বে আপদ্বত্ত ো েরকে আদ্বম ওটার েমাে দ্বেকত পাদ্বর। 
  
দু্এেজকের োহাযয োগকব লতামার। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকো আর রুদ্বি গাে। আমাকদ্র দ্েটা দ্ারুে। 
  
দ্বিপ-দ্বে মাইদ্বেং অপাকর কে েযাোদ্বর িীকপ রকয়কি রুদ্বি। 
  
 আঠাকরা ঘণ্টার মকধয উরুগুকয়কত লপৌঁিাকো তার জেয লোকো েমেযা হকব ো। 
  
মাথার লপিকে দু্হাত এে েকর দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে তাোকেে অযািদ্বমরাে েযােকিোর। 
অন্তকরর গভীকর দ্বতদ্বে উপেদ্বব্ধ েরকেে, মরীদ্বচৎোর লপিকে িুটকত চাইকি। দ্বপট। 
এেটা দ্ীঘবশ্বাে চাপকেে দ্বতদ্বে, বেকেে, েমি েমতা লদ্য়া হকো লতামাকে। লদ্কখা লচিা 
েকর। 
  
ধেযবাদ্, অযািদ্বমরাে, বেে দ্বপট। আদ্বম েৃতে। 
  
 তার পরও প্রশ্ন লথকে যায়। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েী হকব? 
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ইকয়জার আর িটর  াপব েমাধাকের প্রায় োিাোদ্বি লপৌঁকি লগকি, আমরা থােকে ওকদ্র 
োকজ বরং বাধা েৃদ্বি েরব। 
  
দ্াাঁ়িাকেে অযািদ্বমরাে, এদ্বগকয় একে দ্বপকটর দু্োাঁকধ হাত রাখকেে আবার। উদ্বে ো-ও 
মারা লযকত পাকর, বুেকত পারি লতা? 
  
মারা ো লগকেই ভাকো েরকব বাবা, গম্ভীর েীে হাদ্বের োকথ বেে দ্বপট। এভাকব চকে 
লগকে তাকে আদ্বম লোকো দ্বদ্ে েমা েরকত পারব ো। 
  
৪০. 
  
ধুকত্তাদ্বর, মাদ্বটবে লোভ প্রো  েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে হাইজযাে েরা 
হকব, খবরটা আকগ আকগ জােকত পাকরদ্বে দ্বে.আই.এ?। 
  
 দ্বে.আই.এ দ্বিকরটর মারদ্বটে লরাগাে দ্ববচদ্বেত হকেে ো। পৃদ্বথবীর লযকোকো প্রাকন্ত ব়ি 
ধরকের আতঙ্কবাদ্ী হামো হকেই অদ্বভকযাগটা শুেকত হয় তাাঁকে।  ান্ত ভাকব, ধীকর ধীকর 
পদ্বরদ্বস্থদ্বত বযাখযা েরকেে দ্বতদ্বে। দু্দ্বেয়ার লশ্রি দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট একজন্টকদ্র োকের োমকে 
লথকে পযাকেোর আর েুেহ হাইজযাে েরা হকয়কি জাহাজটাকে। যার মাথা লথকেই 
েযােটা লবদ্বরকয় থােুে, লে লয এেটা প্রদ্বতভা তাকত লোকো েকন্দহ লেই, োরে েেূেব 
েতুে পদ্ধদ্বত বযবহার েকরকি লে, লয পদ্ধদ্বতর োকথ োরও লোে পদ্বরচয় লেই। 
  
তাকে েমথবে েকর মুখ খুেকেে জাতীয় দ্বেরাপত্তা উপকদ্িা অযাোে মারদ্বেয়ার 
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আমাকদ্র আদ্ব়িপাতা লেটওয়ােবও মধযপ্রাচয লথকে আগাম লোকো খবর েংগ্রহ েরকত 
বযথব হকয়কি। 
  
দ্বেকেটর জজব দ্বপটকে তাহকে দ্বেকজ মৃতুযর মুকখ পাদ্বঠকয়দ্বি আদ্বম, অেুতাকপর োকথ 
বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লটদ্ববকে আবার ঘুদ্ব  মারকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
দ্বেদ্বশ্চতভাকব এখেও আমরা দ্বেিু জােকত পাদ্বরদ্বে, অযাোে মারদ্বেয়ার বেকেে। 
  
কু্র ও পযাকেোরেহ এেটা প্রকমাদ্তরীকে গাকয়ব েকর লদ্য়া েম্ভব েয়, অযাোে। 
  
এখেও েম্ভাবো আকি। 
  
 দ্বমকথয োন্ত্বো পাবার লচিা লোকরা ো! দ্বেকের েম্ভাবো? লবাোই লতা যাকে, েুইোইি 
দ্বম ে দ্বিে ওটা। জাহাজ যখে লিাকব, পযাকেোররা েম্ভবত লেদ্ববকের লভতর বদ্বন্দ 
দ্বিকেে। েন্ত্রােবাদ্ীরা পাোবার লোকো লচিা েকরদ্বে। তারাও লস্বোয় িুকব মকরকি। 
  
অযাোে মারদ্বেয়ার তবু আ া িা়িকত রাদ্বজ েে। এখেও েমি তথয আমরা পাইদ্বে। 
  
দ্বঠে েতটুেু জাদ্বে আমরা? প্রশ্ন েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
উত্তর দ্বদ্কেে দ্বেআইএ প্রধাে মারদ্বটে লরাগাে। দ্বেআইএ একজন্টরা পাল্টা লিে এেকট-
লত উরুগুকয় দ্বেদ্বেউদ্বরট একজন্টকদ্র োকথ লযাগ দ্বদ্কয়কি। প্রাথদ্বমে তদ্কন্ত রহকেযর 
েমাধাে পাওয়া যায়দ্বে। তকব, ধারো েরা হকে হাইজযাকের জেয আরব এেটা গ্রুপ 
দ্ায়ী। দু্’জে প্রতযেদ্ বী োেয পাওয়া লগকি, েযাদ্বেং বাজব লথকে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে 
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োকগবা গ্রহে েরকত লদ্কখকি তারা। দু্ই জাহাকজর কু্রকদ্রই আরদ্ববকত েথা বেকত 
শুকেকি। তিাদ্ব  চাদ্বেকয় েযাদ্বল্ডং বাজবটাকে লোথাও পাওয়া যায়দ্বে, েকন্দহ েরা হকে 
বন্দকর লোথাও িুদ্ববকয় লদ্য়া হকয়কি লেটাকে। 
  
োকগবা েেকেব দ্বেিু জাো লগকি? দ্বজকেে েরকেে অযাোে মারদ্বেয়ার। 
  
অকেেগুকো ড্রাম লদ্কখকি তারা, দ্বেআইএ প্রধাে জাোকেে। আকরেটা তথয লপকয়দ্বি 
আমরা। লেদ্বি ফ্লযামকবারা লথকে বন্দর মাস্টারকে জাোকো হয়, জাহাকজর লমইে 
লজোকরটকর যাদ্বন্ত্রে লগােকযাগ লদ্খা দ্বদ্কয়কি, লমরামত ো হওয়া পযবন্ত তারা শুধু 
লেদ্বভকগ ে োইট জ্বাোকব। এরপর েী ঘকটকি আন্দাজ েকর দ্বেকত পাদ্বর আমরা। 
েকন্ধযর অন্ধোকর লোের লতাকে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, চযাকেে লথকে লবকরাবার েময় লিাট 
এেটা ইয়টকে ধাক্কা লদ্য়। ইয়কট দ্দ্বেে আকমদ্বরোর অকেে গুরুত্বপূেব বযবোয়ী ও 
েূটেীদ্বতে দ্বিকেে। আতঙ্কবাদ্ীকদ্র লগাটা পদ্বরেল্পোয় এটাই এেমাি খুাঁত। ইয়টটাকে 
িুদ্ববকয় লদ্য়ার পর লেদ্বি ফ্লযামকবারার েী হকয়কি, লোথায় লগকি বা আকি, দ্বেিুই আমরা 
জােকত পাদ্বরদ্বে। 
  
লহ’ো োদ্বমকের ওপর দ্বিতীয়বার হামো চাদ্বেকয় বযথব হয় েন্ত্রােবাদ্ীরা, অযাোে 
মারদ্বেয়ার বেকেে। অতযন্ত োাঁচা দ্বিে অপাকর েটা। লেটার োকথ এটার লোকো োদৃ্ য 
লদ্খদ্বি ো। 
  
দ্বেআইএ প্রধাে মাথা োাঁদ্বেকয় তাকে েমথবে েরকেে। দু্কটা আোদ্া গ্রুপ। 
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এই প্রথম মুখ খুেকেে লিইে দ্বেকোোে, দ্বিতীয় হামোর জেয েরােদ্বর আখমত 
ইয়াদ্বজদ্কে দ্ায়ী েকরদ্বিকে তুদ্বম। 
  
হযাাঁ। আততায়ীরা খুব এেটা েতেব দ্বিে ো। োক র োকথ দ্বমেরীয় পােকপাটব পাওয়া 
লগকি। দ্বেভাকরর ো টা  োক্ত েরা েম্ভব হকয়কি, লে এেজে লমািা, ইয়াদ্বজকদ্র 
িযাোদ্বটে অেুোরী। 
  
লতামার েী ধারো, হাইজযাদ্বেংকয়র োকথও আখমত জদ্ব়িত? 
  
তার লমাদ্বটভ লতা অব যই আকি, দ্বেআইএ প্রধাে বেকেে। পকথর োটা োদ্াভ হাোেকে 
দূ্র হকে েরোরকে হদ্বটকয় গদ্বদ্কত বো তার জেয পাদ্বের মকতা েহজ হকয় যাকব। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো, টদ্বপটদ্বজে আর লমদ্বেকোর বযাপাকরও এেই েথা, শুেকো 
গোয় বেকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
দু্চারজে দ্বে.আই.এ. একজন্টকে উরুগুকয়কত পাঠাকো িা়িা আর েী দ্বেিু েরার লেই 
আমাকদ্র? দ্বজকেে েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে খুাঁকজ লবর েরার োকজ 
আমরা োহাযয েরদ্বি ো লেে? 
  
োরেটা বযাখযা েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। তারপর জাোকেে, উরুগুকয়র দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট 
দ্বচিরা হয় আকমদ্বরোয় েয়কতা দ্বরকটকে লিদ্বেং লপকয়কিে, তাকদ্র তিাদ্ব কত লোকো খুাঁত 
থাোর েথা েয়। এরই মকধয দ্বরকপাটব লপকয়কিে দ্বতদ্বে, তারা আকয়াজে ও লচিা লোকো 
ত্রুদ্বট েরকি ো। উরুগুকয়, আকজবদ্বন্টো ও রাদ্বজকের আদ্ব টার ওপর োমদ্বরে ও 
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বাদ্বেদ্বজযে লেে লেই লভার রাত লথকে োগকরর ওপর তিাদ্ব  চাোকে, ওগুকোর োকথ 
োজ েরকি েম েকরও লচৌেটা জাহাজ। 
  
যা-ও বা েীে এেটু আ া দ্বিে, লেটা দ্বেুঃক ক  মুকি লযকত বকেকি লদ্কখ এ রেম 
মু ক়িই প়িকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। অথচ এখেও তারা জােকত পাকরদ্বে লেদ্বি ফ্লযামকবাকোর 
েপাকে েী ঘটকি। 
  
আকরেটু েময় লেকব ওরা, বেকেে অযাোে মারদ্বেয়ার। তকব জােকত দ্বঠেই পারকব। 
  
জাহাকজর ভাো অং  আর ো  অব যই পাওয়া যাকব, দৃ্ঢ়তার োকথ বেকেে মারদ্বটে 
লরাগাে! লপিকে লোকো দ্বচহ্ন ো লরকখ অত ব়ি এেটা জাহাজ লরি বাতাকে দ্বমদ্বেকয় 
লযকত পাকর ো। 
  
লপ্রে জাকে? লপ্রদ্বেকিকন্টর েংদ্বেি প্রশ্ন। 
  
আমাকে জাোকো হকয়কি, ঘণ্টাখাকেে হকো প্রচার েরকি ওরা, লিইে দ্বেকোোে 
বেকেে। 
  
েংকগ্রে, যদ্বদ্ জাকে, দ্ব োকরর তাদ্বেোয় তাকদ্র এেজে দ্বেকেটর রকয়কিে, েরে লভকে 
প়িকব। বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
দ্বেকেটর দ্বপকটর ওখাকে উপদ্বস্থদ্বতই োো-ঘু া হওয়ার মকতা বযাপার, দ্বেকোোে বেকেে। 
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এেটা দ্বেিু লতা বেকত হকব। লোে দ্বেকেটর ওই জাহাকজ লগকেে- এটা দ্বেকয় েথা 
উঠকবই, অযাোে বকে উঠকেে। 
  
আকর, দ্বমের আর লমদ্বেকোর েমেযার তুেোয় ওটা দ্বেিুই েয়, লিইে বকে উঠকেে। 
পদ্বশ্চমা দু্দ্বেয়া দ্বমেরকে হারাকব, োরে ইয়াদ্বজকদ্র লমৌেবাদ্ী েরোর আকরা ইরাকে 
পদ্বরেত েরকব দ্বমেরকে, বেকেে লিইে দ্বেকোোে তারপর, লমদ্বেকো…ধকর দ্বেকত 
পাদ্বর, আমাকদ্র েীমাকন্ত এেটা টাইম লবামা ততদ্বর হকে। 
  
তুদ্বম েী পরাম ব দ্াও, েী েরা উদ্বচত আমাকদ্র? দ্বজকেে েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
দ্বেিু েময় দ্বচন্তা েকর লিইে দ্বেকোোে বেকেে, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা আর তার 
পযাকেোরকদ্র েেকেব দ্বেদ্বশ্চতভাকব দ্বেিু ো জাো পযবন্ত অকপো েরব আমরা। 
  
দ্বেন্তু যদ্বদ্ দ্বেদ্বশ্চতভাকব দ্বেিু জাো ো যায়? আমরা অকপো েরকেও, প্রদ্বতপে অকপো 
েরকব ো। আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজে দ্বমের আর লমদ্বেকোয় রক্তরাত বইকয় 
লদ্কব, বকে বকে তাই লদ্খব আমরা? তাকদ্রকে থামাকোর পথ েী? 
  
 আততায়ী পাদ্বঠকয় দ্বেিু েরার েথা আমরা ভাবকত পাদ্বর ো, োরেটা েবার জাো 
দু্দ্বেয়ার মােু  লেটা েমথবে েরকব ো। মাথা চুেোকেে লিইে দ্বেকোোে। তকব 
েবকচকয় খারাপটার জেয প্রস্তুদ্বত দ্বেকত পাদ্বর আমরা। 
  
েী লেটা? 
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 দ্বমেকরর আ া লিক়ি দ্বদ্কত পাদ্বর, বেকেে লিইে দ্বেকোোে। আর আক্রমে েরকত 
পাদ্বর লমদ্বেকোকে। 
  
. 
  
৪১. 
  
েম েম বৃদ্বিকত দ্বভজকি উরুগুকয়র রাজধােী মদ্বন্টদ্বভদ্বিও। লমঘ লথকে খকে প়িে লিাকটা 
এেটা লজট লেে, িুকট একে দ্বেকধ হকো রােওকয় বরাবর। টারমাে স্প্ ব েরার পর 
েমাদ্ব বয়াে টাদ্বমবোেকে লপিকে লিকে এে োর হযাাঁঙ্গাকরর দ্বদ্কে একগাে লেেটা, 
হযাঙ্গারগুকোর বাইকর অকেেগুকো িাইটার লজট দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি। গাকয় োমদ্বরে প্রতীে 
দ্বচহ্ন দ্বেকয় উদ্য় হকো এেটা লিািব দ্বেিাে, লেেটাকে পথ লদ্দ্বখকয় দ্বেকয় এে পাদ্বেবং 
এদ্বরয়ায়, জায়গাটা দ্বভআইদ্বপ এয়ারক্রািকটর জেয আোদ্া েরা। 
  
এেটা হযাঙ্গার অদ্বিকের লভতর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি েকেবে লহাকে লরাকয়ে, দ্বভকজ জাোো 
দ্বদ্কয় বাইকর তাদ্বেকয় আকি। লেেটাকে থােকত লদ্খে, দ্বিউদ্বজোকজ লেখা রকয়কি েুমা। 
ইদ্বেকের আওয়াজ লথকে লগে, এে দ্বমদ্বেট পর লেে লথকে লেকম এে দ্বতেজে লোে। 
বৃদ্বি মথায় েকর িুটে তারা, তা়িাতাদ্ব়ি উকঠ প়িে দ্বেিাকে। তাকদ্র দ্বেকয় হযাাঁঙ্গাকর ঢুেে 
গাদ্ব়ি। 
  
অদ্বিে োমরার দ্রজা লথকে ওকদ্রকে খুাঁদ্বটকয় েে েরে েকেবে। তরুে এে 
লেিকটেযান্ট পথ লদ্দ্বখকয় দ্বেকয় আেকি। দ্বতেজকের মকধয এেজে লতমে েম্বা েয়, 
বুেটা ড্রাকমর মকতা, মাথা ভদ্বতব োাঁে়িা চুে, হাত পা লযে বুকো এেটা ভািুকের োি 
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লথকে ধার েরা। লচাখকজা়িা েুতেুকত, তকব লঠাাঁট দু্কটার মােখােটা চেচকে োদ্া, 
অোরে বযকঙ্গর হাদ্বে িুকট আকি। 
  
লরাগা-পাতো দ্বিতীয় লোেটা চ মা পকর আকি। লোমর েরু, োাঁধ েরু, লদ্কখ মকে হয় 
এেজে অযাোউন্টযান্ট। তার এে-হাকত এেটা দ্বরিকেে, বগকে দু্কটা বই। লে-ও 
হােকি, তকব হাদ্বেটা যতটা ো বযঙ্গাত্মে তার লচকয় অকেে লবদ্ব  েকেৌতুে। লোেটা 
োদ্াদ্বেকধ এবং অতযন্ত লযাগয বকে মকে হকো েকেবকের। 
  
লপিকের দ্ীঘবকদ্হী তরুকের চুে লঢউ-লখোকো, োে রকের। লরাকদ্ লপা়িা তামাকট চাম়িা, 
লচহারায় পাথুকর মূদ্বতবর মকতা  ীতে দ্বেদ্বেবি ভাব দ্বস্থর হকয় আকি। েকেবেকে লবাো 
বাোকো েহজ েয়, তরুকের অন্তকভবদ্ী দৃ্দ্বিই তার পদ্বরচয় িাাঁে েকর দ্বদ্ে। লহাঁকট আোর 
েময় বাদ্বে দু্’জে হযাাঁঙ্গাকরর এদ্বদ্ে ওদ্বদ্ে তাোকেও, এই লোে লোজা লচকয় রকয়কি 
েকেবকের লচাকখর দ্বদ্কে, লযে লজা়িা মযাগদ্বেিাইং গ্লাকের লভতর দ্বদ্কয় দু্কটা েুযব ে়িা 
েজর রাখকি তার ওপর। 
  
 দৃ্ঢ়, ঋজু ভদ্বঙ্গকত োমকে এে পা বা়িাে লে, অদ্বভবাদ্কের পর বেে, ওকয়েোম টু 
উরুগুকয়, লজন্টেমযাে। েকেবে লহাকে লরাকয়ে অযাট ইওর োদ্বভবে। এর দ্ীঘবকদ্হী 
তরুকের োমকে দ্াাঁ়িাে লে, দ্ববশুদ্ধ ইংকরদ্বজকত বেে, লিাকে েথা হওয়ার পর লথকে 
আপোর োকথ োোকতর অকপোয় আদ্বি, দ্বম. দ্বপট। 
  
এদ্বগকয় একে দু্ই বনু্ধর মােখাকে দ্াাঁ়িাে দ্বপট, েরমদ্বে েরে েকেবকের োকথ। আমাকদ্র 
জেয েময় দ্বদ্কত লপকরকিে, লেজেয ধেযবাদ্। চ মা পরা লোেটার দ্বদ্কে দ্বিকর পদ্বরচয় 
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েদ্বরকয় দ্বদ্ে ও। রুদ্বি গাে। আর আমার িাে দ্বদ্কে দ্বক্রদ্বমোে বকে মকে হকে যাকে, 
লে হকো অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োমােয বাউ েরে েকেবে, দ্বেখুাঁতভাকব ভাজ েরা পযাকন্টর পায়ায় িদ্ব়ি দ্বদ্কয় মৃদু্ আঘাত 
েরকি। আকগািাে পদ্বরকবক র জেয েমা েরকবে, দ্বেজ। আেকে হাইজযাদ্বেংকয়র পর 
আমাকদ্র লদ্ক  হামো চাদ্বেকয়কি দু্দ্বেয়ার োংবাদ্বদ্েরা। ওরা আপোকদ্র ওপর োাঁদ্বপকয় 
প়িকত পাকর লভকব পথ লদ্দ্বখকয় এখাকে আো হকয়কি আপোকদ্রকে। 
  
 ভাকো েকরিে, বেে দ্বপট, অপ্রকয়াজেীয় েথায় েময় েি হকে লদ্কখ মকে মকে দ্ববরদ্বক্ত 
লবাধ েরে। এখে যদ্বদ্ আপদ্বে… 
  
 হযাাঁ, অব যই। আপোকদ্র দ্ববশ্রাম দ্রোর, এই তত? েব বযবস্থা েরা আকি। 
  
দ্ববশ্রাম? আো  লথকে প়িে দ্বপট। আমরা পদ্বরদ্বস্থদ্বত স্প্কেব জােকত চাই, েকেবে-অযাট 
দ্বদ্ে লমাকমন্ট! 
  
 তাহকে এদ্বদ্কে আেুে, আপোকদ্র আদ্বম োচব অপাকর ে েেকেব দ্বরি েরব। 
  
অদ্বিকে ঢুকে েযাপকটে লিাকরকের েকঙ্গ পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে লে। ব়ি এেটা লটদ্ববকে 
বোে ওকদ্রকে, লটদ্ববকের ওপর গাদ্া হকয় রকয়কি েদ্বটেযাে চাটব আর েযাকটোইট 
িকটা। দ্বরদ্বিং শুরু েরার আকগ েকেবে বেে, জাহাকজ আপোর বাবা রকয়কিে শুকে 
েদ্বতয আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, দ্বম. দ্বপট। লিাকে েথা বোর েময় েেেবটার েথা আপদ্বে দ্বেিু 
বকেেদ্বে। 
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দ্বেন্তু তবু আপদ্বে লজকেকিে। 
  
মাদ্বেবে লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট অযািভাইজার প্রদ্বত ঘণ্টার লযাগাকযাগ েরকিে। 
  
আপদ্বে শুকে খুদ্ব  হকবে, ওয়াদ্ব ংটকে যারা আমাকে দ্বরি েকরকি, আপোর প্র ংোয় 
তারা পঞ্চমুখ। 
  
খুদ্ব টা লগাপে রাখকত দ্বহমদ্ব ম লখকয় লগে েকেবে। দ্বেন্তু দু্ুঃদ্বখত, আপোকে আদ্বম 
লোকো ভাকো খরব ল াোকত পারদ্বি ো। আপদ্বে আকমদ্বরো িা়িার পর েতুে লোকো 
তথয এখেও আমরা হাকত পাইদ্বে। েদ্বি, োদ্বে রযাদ্বে, দ্বম. দ্বপট? 
  
আমার জেয েদ্বি। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকো আর রুদ্বি রযাদ্বে চাইে। লটদ্ববে লিক়ি উকঠ লগে েযাপকটে লিাকরে। 
েযাকটোইট িকটাগুকো োদ্বজকয় লমাজাইেেদৃ্  এেটা েে া ততদ্বর, েরে েকেবে, 
উপেূকের দ্বতেক া দ্বেকোদ্বমটার এে েজকর ধরা প়িে ওকদ্র লচাকখ। 
  
 প্রথম মন্তবয এে রুদ্বির োি লথকে, আপোরা লদ্খদ্বি আথব দ্বরকোকেবর লটে েযাকটোইট 
বযবহার েকরকিে। 
  
হযাাঁ, দ্বঠে ধকরকিে-েযােেযাট। 
  
 োগকর জাহাজ লদ্খাকো জেয বযবহর েকরকিে পাওয়ারিুে গ্রাদ্বিে দ্বেকস্টম। 
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বেকত পাকরে, ভাগযগুকে, জবাব দ্বদ্ে েকেবে। প্রদ্বত ল াে দ্বদ্কে এেবার লপাোর েেপথ 
পাদ্ব়ি লদ্য় েযােেযাট, উরুগুকয়র োগর ওটার পকথই পক়ি। এবার ওটা দ্বঠে েময়মকতা 
একে পক়িকি? 
  
েযােেযাট োধারেত দ্বজওেদ্বজেযাে োকভবর োজ েকর, বেে রুদ্বি। োগকরর ওপর দ্বদ্কয় 
যাবার েময় েযাকমরা বন্ধ রাখা হয়, এোদ্বজব বাাঁচাবার জেয। িকটাগুকো লপকেে েীভাকব? 
  
আকমদ্বরোেরা দ্বে আর এমদ্বে আমার প্র ংো েকরকি! লহকে উঠে েকেবে। গবব েরদ্বি 
মকে হকে েমা েরকবে, দ্বেজ। তিাদ্ব র দ্বেকদ্ব  লপকয় োজ শুরু েরোম, হঠাৎ আমার 
মকে প়িে েযােেযাকটর েথা। লখাাঁজ দ্বেকতই জােোম, ওটার আোর েময় হকয়কি। 
মাদ্বেবে েরোরকে লিাকে অেুকরাধ েরোম, েযােেযাকটর েযাকমরাগুকো লযে চােু েরা 
হয়। স্প্কট লপৌঁিাকোর এে ঘণ্টা আকগ চােু হকয় যায় েযাকমরা, বুকয়েে আয়াকেবর 
দ্বরদ্বেদ্বভং লেন্টাকর দ্বেগেযাে পাঠায়। 
  
 লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা আোকরর এেটা টাকগবট দ্বে েযােেযাট ইকমকজ ধরা প়িকব? জােকত 
চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
দ্বিকিে ইকন্টদ্বেকজে েযাকটোইট লযমে দ্বব দ্ লদ্খাকত পাকর, েযােেযাট তা পারকব ো, 
বেে দ্বপট। তকব লদ্খা যাকব। 
  
 দ্বেকজকদ্র লচাকখই লদ্খুে ো, বেে েকেবে, েযােেযাট িকটা লমাজাইকের খুকদ্ এেটা 
অংক র ওপর মযাগদ্বেিাকয়ি দ্বভউইং লেে ধরে লে। 
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প্রথকম তাোে দ্বপট। দু্কটা… ো, দ্বতেকট জাহাজ লদ্খকত পাদ্বে। 
  
দ্বতেকটকেই আমরা  োক্ত েকরদ্বি। 
  
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় েযাপকটে লিাকরকের দ্বদ্কে দ্বিরে েকেবে, এেটা োগজ লথকে ে কে 
প়িকত শুরু েরে লে, ভাো ভাো ইংকরদ্বজকত। ব়ি জাহাজটা দ্বচদ্বের, ওর েযাদ্বরয়ার, োম 
েযাকবা গযাোকগাে, পাল্টা আকরোে লথকে িাোর যাকে, েয়ো দ্বেকয়। 
  
উত্তরমুকখা জাহাজটা? দ্বজকেে েরে দ্বপট। িকটার দ্বেোরায় লরি লদ্খা দ্বদ্কত শুরু 
েকরকি? 
  
 হযা, বেে লফ্লাকরে এরেম হকেে। ওটাই েযাকবা গযাোকগাে। উকল্টাদ্বদ্কে, মাথার 
োকজ, দ্দ্বেেমুকখা জাহাজটা লজোকরে রাকভা। লমদ্বেকোকত লরদ্বজদ্বি েরা ওটা, 
েকন্টইোর দ্ব প, োে পারে-লত োোই আর অকয়ে-দ্বড্রদ্বেং ইেুইপকমন্ট দ্বেকয় যাকে। 
  
োে পাবকো লোথায়? প্রশ্ন েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
আকজবদ্বন্টোর িগায় লিাট্ট এেটা বন্দর েগরী, জবাব দ্বদ্ে েকেবে। খবকরর োগকজ 
পক়িেদ্বে, গত বির ওখাকে লতে খদ্বের শ্রদ্বমেরা ধমবঘট েকরদ্বিে? 
  
েযাপকটে লিাকরে বেে, ও-দু্কটা মােখাকে, তীকরর োিাোদ্বি জাহাজটা, লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা। 
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লিকত েকর েদ্বি আর রযাদ্বে দ্বেকয় হাদ্বজর হকো েকেবকের এইি। 
  
 োকপ চুমুে দ্বদ্ে দ্বপট। এত লিাট, লোে দ্বদ্কে মুখ বুেকত পারদ্বি ো। 
  
পান্টা লিে এেকট লথকে লবদ্বরকয় পূববদ্বদ্কে রওো হয় লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
  
বাদ্বে জাহাজ দু্কটার োকথ আপদ্বে লযাগাকযাগ েকরকিে? 
  
 মাথা োাঁোে েযাপকটে। ওরা লেউ জাহাজটাকে লদ্কখদ্বে। 
  
েযাকটোইট েখে লগকি? 
  
োটায় োাঁটায় ০৩: ১০ ঘন্টায়। 
  
তিাদ্ব  চাোবার জেয লেগুকো আোক  উঠে েখে? 
  
 লভাকরর প্রথম আকোয়। দু্পুকর েযােেযাট িকটা পাই আমরা। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার লোেব 
আর দ্বস্প়্ি দ্বহোব েকর জাহাজ আর লেেগুকোকে লেদ্বদ্কে পাঠাই। 
  
দ্বেন্তু তারা ওটাকে খুাঁকজ পায়দ্বে? 
  
ো। 
  
ভাো লোকো অং ও েয়? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

421 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জবাব দ্বদ্ে েযাপকটে লিাকরে, আমাকদ্র লপিে লবাট দ্বেিু আবজবো লদ্খকত পায়। 
  
 োক্ত েরা লগকি? 
  
পাদ্বে লথকে তুকে পরীো েরা হকয়কি। দ্বজদ্বেেগুকো প্রকমাদ্তরী লথকে আকেদ্বে, একেকি 
লোকো োকগবা দ্ব প লথকে। 
  
েী েকর বুেকেে? 
  
এেটা দ্বরিকেে লটকে দ্বেকয় খুেে েযাপকটে, লভতর লথকে লমাটা এেটা িাইে লবর 
েরে। োচব লভকেকের েযাপকটে আমাকে এেটা তাদ্বেো দ্বদ্কয়কি। এেটা মান্ধাতা 
আমকের লচয়ার, পুরকো এেকজা়িা োইি জযাকেট, োকঠর েকয়েটা বে, এেটাকতও 
দ্বেিু লেখা লেই, িুি েকন্টইোর, দ্বতেকট খবকরর োগজ-এেটা লমদ্বেকোর, আকরেটা 
রাদ্বজকের 
  
 তাদ্বরখ? বাধা দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
লচাকখ প্রশ্ন দ্বেকয় দ্বপকটর দ্বদ্কে এে লেকেে তাদ্বেকয় থােে লফ্লাকরে, তারপর ওর দৃ্দ্বি 
এ়িাবার লচিা েরে। তাদ্বরখ লতা লদ্য়দ্বে। 
  
ভুে হকয় লগকি, তকব েংক াধে েরা হকব, তা়িাতাদ্ব়ি বেে েকেবে। 
  
এগুকো ভাো জাহাকজর অং  হকত পাকর ো, বেে েযাপকটে। আবজবোই বো যায়। 
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েদ্বটেযাে চাকটব জাহাজগুকোকে োজাকত পাকরে? দ্বজকেে েরে দ্বপট। লযমে লদ্খা যাকে 
েযাকটোইট িকটাকত? 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় োজ শুরু েরে েযাপকটে। এে দ্বমদ্বেট পর হাকতর দ্বিভাই়িা রকখ দ্বদ্কয় 
চাকটবর ওপর লপদ্বেকের উকল্টা দ্বদ্েটা ঠুেে লে। োে েোে ০৩: ১০ ঘণ্টায় এই দ্বতে 
অবস্থাকে দ্বিে জাহাজগুকো। 
  
লটদ্ববকের োমকে েকর একে চাকটবর ওপর েুাঁকে প়িে েবাই। 
  
লোেব লদ্কখ লবাো যায়, দ্বতেকট জাহাজই এেেময় পরস্প্করর োিাোদ্বি চকে আেকব, 
বেে রুদ্বি গাে। পকেট লথকে লিাকটা এেটা েযােেুকেটর লবর েকর লবাম দ্বটপকত শুরু 
েরে লে। আেুমাদ্বেে দ্বস্প়্ি ধরকত পাদ্বর-লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বি  েট, েযাকবা 
গাোগাে-এর আঠাকরা েট আর লজোকরে রাকভার বাই  েট…, েেস্বর দ্বেকি জ হকয় 
এে, চাকটবর ওপর দ্বহোবটা দ্বেখকি লে। েকয়ে দ্বমদ্বেট পর দ্বেকধ হকয় দ্বপদ্বিকয় এে এে 
পা। েয়ো দ্বেকয় দ্বচদ্বেয়াে জাহাজটা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লদ্খকত পায়দ্বে, পাবার েথাও 
েয়। প্রকমাদ্তরীর লবা-র লচৌ দ্বট্ট দ্বেকোদ্বমটার োমকে দ্বদ্কয় পুব দ্বদ্কত চকে লগকি ওটা। 
  
চাকটবর গাকয় আাঁো লরখাগুকোর দ্বদ্কে দ্বচদ্বন্ততভাকব তাদ্বেকয় আকি দ্বপট। তকব লমদ্বেোে 
েকন্টইোর জাহাজটা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বতে দ্বে চার দ্বেকোদ্বমটার োি দ্বদ্কয় লগকি। 
  
তবু লদ্খকত পায়দ্বে, োরে লেদ্বি ফ্লযামকবাকয়ায় লোকো আকো দ্বিে ো। 
  
েযাপকটে লিাকরকের দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বপট। চাাঁকদ্র আেৃদ্বত মকে পক়ি? 
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 চাাঁদ্ দ্বিে আধখাো। 
  
মাথা ো়িে দ্বজওদ্বদ্বকো। েরােদ্বর ো তাোকে এই আকোয় লদ্খকত পাবার েথা েয়। 
  
ধকর দ্বেদ্বে, এই পকয়ন্ট লথকে তিাদ্ব  শুরু েকরে আপোরা? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 হযাাঁ, বেে েযাপকটে। পুব, উত্তর আর দ্দ্বেে দ্বদ্কে দু্ক া মাইে জুক়ি তিাদ্ব  চাদ্বেকয়কি 
পাইেটরা। 
  
লোকো হদ্বদ্  লেই? 
  
শুধু েকন্টইোর দ্ব প আর ওর েযাদ্বরয়ারকে পাওয়া লগকি। 
  
দ্বিরদ্বত পকথ দ্বেিুদূ্র একে, তারপর আবার দ্দ্বেে বা উত্তর দ্বদ্কে লযকত পাকর লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা। 
  
েথাটা আমরাও লভকবদ্বি, বেে েযাপকটে। িুকয়ে দ্বেকত আোর েময় পাইেটরা 
লেদ্বদ্েও লখাাঁজ েকরকি। 
  
তাহকে ধকর দ্বেকত হকব, স্নাে গোয় বেে রুদ্বি, দ্বেকচর দ্বদ্কে তদ্বেকয় লগকি। লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা। 
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ল   অবস্থাে লজকে োও, রুদ্বি, তাকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বপট। োচব লেে আোর আকগ 
েতদূ্র লযকত পাকর দ্বহোব েকরা। 
  
েকেবকের লচহারায় আগ্রহ িুকট উঠে। দ্বে েরকত চাে বেকবে আমাকে, দ্বম. দ্বপট? 
তিাদ্ব  চাদ্বেকয় আর লতা লোকো োভ লেই। 
  
েকেবে লযে এেটা স্বে বস্তু, লভদ্ েকর লগে দ্বপকটর দ্দ্বি। রুদ্বি লযমে বেে, ধকর 
দ্বেকত হয় পাদ্বের তোয় তদ্বেকয় লগকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। ওখাকেই আমরা খুাঁজব। 
  
আদ্বম েীভাকব োহাকযয আেকত পাদ্বর? 
  
েুমার দ্বরোচব লভকেে োউোর-এর েংদ্বেি পদ্বরচয় দ্বদ্ে দ্বপট, তারপর বেে, আজ 
েন্ধযায় আেকি ওটা। খুব েুদ্ববধা হয় আপদ্বে যদ্বদ্ এেটা লহদ্বেেপ্টাকর েকর জাহাকজ 
লপৌঁকি লদ্ে আমাকদ্র। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় রাদ্বজ হকো েকেবে। তারপর বেে, দ্বেশ্চয় বুেকত পারকিে, দ্  হাজার 
বগব দ্বেকোদ্বমটার োগর লথকে দ্বেদ্বদ্বি এেটা মািকে খুাঁকজ পাবার লচিা েরকিে আপদ্বে। 
একত আপোর োরাটা জীবে লেকগ লযকত পাকর। 
  
ো,  ান্ত দৃ্ঢ়তার োকথ বেে দ্বপট। খুব লবদ্ব  হকে দ্বব  ঘন্টা োগকব। 
  
েকেবে লরাকয়ে বািববাদ্ী মােু , োগাম িা়িা েল্পোকে প্রশ্রয় লদ্য় ো। দ্বজওদ্বদ্বকো আর 
রুদ্বির দ্বদ্কে তাোয় লে, আ া, ওকদ্র লচহারায় েকন্দহ লদ্খকত পাকব। েকন্দহ েয়, 
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েমথবে েে েকর অবাে হকো লে। বেে, আপোরা দ্বেশ্চয়ই এই েময়েীমা দ্ববশ্বাে 
েকরে ো? 
  
লচাকখর োমকে এেটা হাত তুকে েখগুকো মকোকযাগ দ্বদ্কয় পরীো েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
আমার অদ্বভেতা বেকি, েময়েীমা বাদ্ব়িকয় ধকরকি িােব। 
  
. 
  
৪২. 
  
উরুগুকয়র এেটা োমদ্বরে লহদ্বেেপ্টার োউোকরর েযাদ্বেং পযাকি োদ্বমকয় দ্বদ্ে 
ওকদ্রকে। দ্বঠে লচৌে ঘণ্টা দ্ববয়াদ্বি  দ্বমদ্বেট পর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার োকথ দ্বমে আকি 
এমে এেটা আেৃদ্বতর েন্ধাে পাওয়া লগে এে হাজার দ্বব  দ্বমটার পাদ্বের দ্বেকচ। 
  
লপাোর এেকোরার-এ দ্বিে পাাঁচ দ্বমদ্বেয়ে িোর মূকেযর দ্বভউইং দ্বেকস্টম, োউোকর তা 
লেই। লপিকে েুকে থাো লোোর লেেের-এ লেই োোর দ্বভদ্বিও েযাকমরা। োউোকরর 
ইকেেিদ্বেে দ্বগয়ার মােুক র ততদ্বর িুকব যাওয়া দ্বজদ্বেকের িদ্বব দূ্র লথকে তুেকত পাকর, 
লক্লাজ-আপ িদ্বব লতাোর োমথবয তার লেই। 
  
 আবিা হকেও আেৃদ্বতটা এেই রেম লদ্খাকে, বেে রুদ্বি। লপিকের েুপার িােচার 
দ্বচমদ্বেটা এেদ্বদ্কে লযে এেটু োত হকয় আকি। জাহাকজর পা গুকো উাঁচু আর লোজা। 
খা়িাভাকব রকয়কি, খুব লবদ্ব  হকে দ্  দ্বিদ্বগ্র োত হকয় আকি। 
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 পদ্বজদ্বটভ আইকিেদ্বটদ্বিকে কের জেয ওটার দ্বদ্কে েযাকমরা তাে েরকত হকব, বেে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
দ্বপট লোকো মন্তবয েরে ো। োউোকরর লপিে দ্বদ্কে টাকগবট েকর যাবার পরও 
অকেেেে ধকর লোোর লরেদ্বিবংকয়র দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি ও। বাবাকে জীদ্ববত দ্বিকর 
পাবার আ া মুকি যাকে মে লথকে। 
  
ওর োাঁকধ হাত রাখে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্ারুে, দ্বপট। েরােদ্বর টাকগবকট দ্বেকয় একেকি 
আমাকদ্র। 
  
লোথায় খুাঁজকত হকব, আকগ লথকে আপোরা জােকেে েীভাকব? চযাকেকের েুকর প্রশ্ন 
েরে োউোকরর দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব। 
  
 আদ্বম ধকর দ্বেই, লজোকরে রাকভার ইেোইি পাথ ক্রে েরার পর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা 
লোেব বদ্োয়দ্বে, বেে দ্বপট। আর েযাকবা গযাোগাকের আউটোইি লোকেবর োমকে 
লোথাও োচব এয়ারক্রািকটর পাইেটরা লদ্খকত পায়দ্বে জাহাজটাকে। োকজই আদ্বম 
দ্বেদ্ধান্ত দ্বেই, েযােেযাট লথকে জাো লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার েববক   লহদ্বিং লথকে পূবব দ্বদ্কে 
তিাদ্ব  চাোব। 
  
 কু্র রা দ্বরকমাট েকরাে চাদ্বেত বাহে, দ্বিপ লরাভার-লে আধ ঘণ্টার মকধয ততদ্বর েরকত 
পারকব, আপদ্বে অপাকরটর দ্বহকেকব থােকিে? দ্বজকেে েরে দ্বস্কপার। 
  
দ্বপট বেে, ওকে দ্বেকয় আদ্বম দ্বেকজই পাদ্বেকত োমব। 
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এে হাজার দ্বমটার, দ্বচদ্বন্ততভাকব বেে দ্বস্কপার। আপদ্বে ওটার লিপথ লরদ্বটংকয়র ল   
েীমায় লপৌঁকি যাকবে। 
  
দ্বেদ্বেবি ভদ্বঙ্গকত মদ্ োাঁধ োাঁোে দ্বপট। স্নাে হােে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 লোোর লরেদ্বিবংকয়র দ্বভদ্বিও লটপ লদ্খকি রুদ্বি, এেটা ইকমজ দ্বস্থর েরে লে, 
দ্বচদ্বন্ততভাকব পরীো েরকি লেটা। লদ্খি, লখােটা একেবাকর অেত লদ্খাকে। তাহকে 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা িুবে েীভাকব? 
  
পাদ্বের ওপরই বা দ্বেিু ভােকি ো লেে? প্রশ্ন। 
  
জাহাজটা েক়ির মকধযও পক়িদ্বে, বেে দ্বপট। 
  
 লবয়া়িা, অপ্রতযাদ্ব ত লোকো ব়ি লঢউ ধাক্কা লদ্য়দ্বে লতা? আবার প্রশ্ন। 
  
 এমে হকত পাকর, িুকবা পাহাক়ি লেকগ জাহাজটার তো গুাঁদ্ব়িকয় লগকি? 
  
এেটু পরই জাো যাকব,  ান্তভাকব বেে দ্বপট। দু্ঘণ্টার মকধয ওটার লমইে লিকে লপৌঁকি 
যাব আমরা। 
  
. 
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দ্বিপ লরাভাকরর আেৃদ্বত মঙ্গেগ্রহবােীকদ্র পিন্দ হবার েথা। গভীর োগরতকের লচকয় 
বাহেটাকে লযে অেীম মহা ূকেযই লবদ্ব  মাোত। দু্ক া চদ্বি  লেদ্বন্টদ্বমটার লগােেটাকে 
ব়ি এেটা বৃত্তাোর দ্বরং ভাগ েকরকি বকে আকি লচৌকো এেটা পি-এ, তাকত রকয়কি 
এেক া দ্বব  লভাল্ট বযাটাদ্বর। লগােকের লপিে লথকে লবদ্বরকয় আকি দু্দ্বেয়ার েব 
যন্ত্রপাদ্বত-গ্রােটার, মটর, অদ্বেকজে দ্বেদ্বেোর, োববে িাই-অোইি, দ্বরমুভার েযাদ্বেস্টার, 
িদ্বেং লমোদ্বেজম, েযাকমরা দ্বেকস্টম, স্কযাদ্বেং লোোর ইউদ্বেট ইতযাদ্বদ্। তকব লযকোকো 
আত্মমযবাদ্ােেন্ন লরাবটকে ঈ বাোতর েকর তুেকব লগােকের োমকের দ্বদ্কত লবদ্বরকয় 
থাো মযাদ্বেপুকেটরগুকো। ওগুকোকে যাদ্বন্ত্রে হাত বো লযকত পাকর। 
  
দু্’জে প্রকেৌ েী ল  বাকরর মকতা পরীো েরকি দ্বিপ লরাভারকে, পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় লদ্খকি 
দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো। গুহা আেৃদ্বতর এেটা লচম্বাকর, লক্রিকের ওপর বকে আকি ওটা, 
লচম্বারটাকে বো হয় মুে পুে। এেটা েযাটিকমব বোকো হকয়কি লক্রিেটা, লেটা 
োউোকরর লখাকেরই এেটা অং , পাদ্বের দ্বেকচ দ্বব  িুট পযবন্ত োমাকো যায়। 
  
প্রকেৌ েীকদ্র এেজে মাথা োাঁোে। েব দ্বঠে আকি। আপোরা রওো হকত পাকরে। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকোর দ্বপকঠ মৃদু্ চাপ়ি মারে দ্বপট। লপিকে আদ্বি আদ্বম। 
  
দ্বঠে আকি, আদ্বম মযাদ্বেপুকেটর আর েযাকমরার দ্াদ্বয়ত্ব লেব, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। তুদ্বম 
ড্রাইভ েরকব। 
  
আমার দ্বিপ লরাভারকে অেত দ্বিদ্বরকয় আেুে, রাজেীয় দ্বিোর খাওয়ার বাদ্বজ দ্বজকত 
দ্বেে, লঘা ো েরে োউোকরর দ্বস্কপার। 
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দ্বস্কপাকরর প্রদ্বত েৃতে লবাধ েরে দ্বপট, দ্বেকচ দ্বগকয় েী লদ্খকব এই দ্বচন্তা লথকে ওর 
মেটাকে েদ্বরকয় আোর লচিা েরকি লোেটা। এেকজা়িা এয়ারকিাে োকে গুজকত 
খুাঁজকত এদ্বগকয় এে রুদ্বি গাে। লতামাকদ্র অদ্বিও লোকেটর দ্ববেে আর েদ্বমউদ্বেকে ে 
মদ্বেটর েরব আদ্বম, বেে লে। তোটা লদ্খকত পাবার োকথ োকথ দ্বতেক া  াট দ্বিদ্বগ্র 
ঘুরকত শুরু েরকব লতামরা, যতেে ো লোোকর ধরা পক়ি জাহাজ। তারপর লতামাকদ্র 
লহদ্বিং জাোকব আমাকে। েী েরকিা ো েরিি েব আদ্বম প্রদ্বত মুহূকতব জােকত চাই। 
  
রুদ্বির বাগাকো হাতা ধকর োাঁদ্বে দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
দ্বঠে জাকো আমার বদ্কে লতামার যাওয়াটা উদ্বচত হকে? বনু্ধকে দ্বজকেে েরে রুদ্বি। 
  
আমাকে দ্বেকজর লচাকখ লদ্খকত হকব, রুদ্বি। 
  
গুি োে, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে রুদ্বি গাে, মাই লবকয় উকঠ এে মুে পুে লথকে। 
  
পা াপাদ্ব  দু্কটা আমবকচয়াকর বকেকি দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো। প্রকেৌ েীরা লগােকের 
অকধবে অথবাৎ চােদ্বরটা বৃত্তাোর দ্বরংকয়র োকথ লজা়িা োদ্বগকয় ক্লযাে এাঁকট দ্বদ্ে। 
  
পাওয়ার অে, দ্বেদ্বশ্চত েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
পাওয়ার অে, দ্বেদ্বশ্চত েরে দ্বপট। 
  
লরদ্বিও? 
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আমাকদ্র ো়িা পাে, রুদ্বি? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
োউি অযাে দ্বক্লয়ার, জবাব দ্বদ্ে রুদ্বি গাে। 
  
 অদ্বেকজে? 
  
 লটাকয়েদ্বট-ওয়াে-পকয়ন্ট-িাইভ পাকেবন্ট। 
  
 েব দ্বেিু লচে েরার পর দ্বজওদ্বদ্বকো জাোে, আমরা ততদ্বর, োউোর। 
  
লটেঅকির অেুমদ্বত লদ্য়া লগে, দ্বিপ লরাভার, স্বভাবেুেভ েেব  গোয় বেে দ্বস্কপার 
ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব। দ্বম, দ্বপট, পুরস্কার দ্বজতকত হকে লগাটা েকয়ে গেদ্া দ্বচংদ্ব়ি আেকত হকব। 
  
দ্বিপ লরাভাকরর পাক  দু্’জে িাইভার েেূেব প্রস্তুত হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে, তাকদ্রকে 
দ্বেকয়ই ধীকর ধীকর োগকর োমে েযাটিমব। দ্বঘকর ধরে পাদ্বর, তারপর লিকে লিেে 
বাহেটাকে। মুখ তুকে তাোে দ্বপট, মুে পুে-এর োাঁপা োাঁপা আকোয় বযােেদ্বেকত 
দ্াাঁ়িাকো মূদ্বতবগুকোকে ভাোকচারা োগে লচাকখ। ওক কোগ্রািারকদ্র লগাটা দ্েটা রুদ্বি 
গাে-এর চারদ্বদ্কে দ্বভ়ি জদ্বমকয়কি, দ্বিপ লরাভার লথকে পাঠাকো দ্বরকপাটব ল াোর আ ায়। 
অযােুয়াদ্বরয়াকমর লভতর দ্বপট লযে এেটা মাি। 
  
 লগােেটা পুকরাপুদ্বর িুকব যাবার পর লক্রিে লথকে লেটাকে মুক্ত েরে িাইভাররা। 
তাকদ্র এেজে হাত তুকে ও.কে, েকঙ্কত দ্বদ্ে। হাত লেক়ি ো়িা দ্বদ্ে দ্বপট। থ্রাস্টার 
লঠকে োম বরাবর োমকে দ্বি  িুকটর মকতা েদ্বরকয় আেে দ্বিপ লরাভারকে। দ্বদ্ে 
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দ্বেেবকয়র জেয েমপাে লবয়াদ্বরং অযািজাস্ট েরার পর থ্রাস্টার লঠকে োমকত শুরু েরে 
দ্বেকচর দ্বদ্কে। 
  
 েীে আকো থাোয় চারদ্বদ্কের পাদ্বে েীেকচ েবুজ লদ্খে, আরও গভীকর োমার পর 
বদ্কে দ্বগকয় িাই আর েীো হকয় উঠে পাদ্বের রং। লিাকটা এেটা েীে হাের, েম্বায় এে 
দ্বমটার হকব, দ্বেভবকয় এদ্বগকয় এে োব-এর দ্বদ্কে, ওটাকে দ্বঘকর এেবার চক্কর দ্বদ্ে, 
আে বেীয় দ্বেিু ো লদ্কখ দ্বেুঃেঙ্গ অদ্বভযাকে হাদ্বরকয় লগে োকির গভীরতায়। 
  
 ওরা লোকো গদ্বত অেুভব েরকি ো।  ে বেকত শুধু লরদ্বিওর ঘ়িঘ়ি আওয়াজ। দ্বিপ 
লরাভাকরর দ্বেজস্ব আকোর বাইকর লঘার অন্ধোর। 
  
চারক া দ্বমটার লপদ্বরকয় যাদ্বে, দ্বরকপাটব েরে দ্বপট। 
  
চারক া দ্বমটার, রুদ্বি আও়িাে। োধারেত লগােকের লভতর হাদ্বে-ঠাট্টার লজায়ার বকয় 
যায়, েময় েীভাকব লেকট যায় লটরই পায় ো ওরা। আজকের েথা আোদ্া, িােব বা 
দ্বজওদ্বদ্বকো এেদ্ম চুপ। প্রকয়াজকেও দু্এেটা  ে িা়িা লেউ েথা বেকি ো। 
  
লদ্খি? দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
দু্’জে এেইোকথ লদ্খকত লপকয়কি মািটাকে। পাদ্বের গভীরতায় যারা বেবাে েকর 
তাকদ্র মকধয েবকচকয় েুৎদ্বেত দ্ বে প্রােী। েম্বা, ঈে আেৃদ্বতর  রীর, োঠাকমার 
দ্বেোরায় দ্বেওে োইকের মকতা আকো জ্বেকি। হাাঁ েরা দ্বস্থর লচায়াে েখকোই পুকরাপুদ্বর 
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বন্ধ হয় ো, লভতকর এবক়িাকখবক়িা দ্াাঁত। লচায়াকের লভতর লতামার এেটা হাত ঢুকে 
লগকে লেমে োগকব? 
  
দ্বজওদ্বদ্বকো দ্বেিু বোর আকগ রুদ্বি গাে বেে, দ্ববোেীকদ্র এেজে জােকত চাইকিে, েী 
দ্বেকয় েথা বেি লতামরা? 
  
ড্রাগে দ্বি , বেে দ্বপট। 
  
উদ্বে বেবো লপকে খুদ্ব  হে। 
  
ওপকর উকঠ এাঁকে লদ্খাব, অেদ্বহষু্ণ ভদ্বঙ্গকত বেে দ্বপট। আটক া দ্বমটার িাদ্ব়িকয় যাদ্বে। 
  
োবধাে, তোর োকথ আবার ধাক্কা লখকয়া ো। লতামাকদ্র অদ্বেকজকের েী অবস্থা? 
  
েব দ্বঠে আকি। 
  
 োিাোদ্বি লপৌঁকি লগি, তাই ো? 
  
অকধাগদ্বত েদ্বমকয় আেে দ্বপট। োমকের দ্বদ্কে েুাঁকে দ্বেকচ তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো, পাথর 
খুাঁকি। দ্বেকচ লেকম একেদ্বি আমরা, লগা ো েরে লে। গভীরতা, ওয়াে থাউকজে দ্বিিদ্বটে 
দ্বমটারে। 
  
োগরতকের পাথুকর লমকে দ্বতে দ্বমটার দূ্কর তােকত দ্বিপ লরাভারকে থামাে দ্বপট। 
লোোর ঘুরকি। 
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ওয়াে-ওয়াে-দ্বজকরা দ্বিদ্বগ্র বা োিাোদ্বি লোথাও পাকব জাহাজটা, বেে। 
  
দ্বতে লেকেে পর জবাব দ্বদ্ে দ্বপট, দু্ক া দ্বব  দ্বমটার দূ্কর লোোর টাকগবট, লবয়াদ্বরং 
ওয়াে ওয়াে টু দ্বিদ্বগ্র। 
  
আদ্বম শুেদ্বি, দ্বিপ লরাভার। 
  
অযাকের দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বপট। চকো লদ্খা যাে। 
  
েোকে লচাখ লরকখ দ্বদ্ে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো, পাওয়ার বাদ্ব়িকয় োমকে একগাে দ্বপট। 
  
বাম দ্বদ্কে দু্পকয়ন্ট েকরা, লবদ্ব  হকয় লগে….হযাাঁ, দ্বঠে আকি লোজা একগাও। 
  
ভাবাকবকগর লে মাি লেই দ্বপকটর লচাকখ। ওর মুখ লযে পাথর লেকট ততদ্বর েরা হকয়কি। 
বুে ভরা ভয়, ো জাদ্বে েী লদ্খকত হকব। মকে মকে প্রাথবো েরকি, বাকপর ো  পাদ্বেকত 
ভােকি, এই দৃ্ যটা লযে ওকে লদ্খকত ো হয়। দ্ব উকর উকঠ এে লেকেকের জেয লচাখ 
দু্কটা বন্ধ েকর লিেে ও। 
  
িাে দ্বদ্কে েী লযে লদ্খকত পাদ্বে, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োমকের দ্বদ্কে েুাঁেে দ্বপট। এেটা ড্রাম। দু্  দ্বেটাকরর। আরও েকয়েটা রকয়কি, ওটার 
বাম পাক । 
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চারদ্বদ্কে শুধু ড্রাম আর ড্রাম, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 গাকয় লোকো মাদ্বেবং লেই? জােকত চাইে রুদ্বি। 
  
 স্প্যাদ্বে  ভা ায় লস্টেদ্বেে েরা। েম্ভবত ওজে আর ভদ্বেউম েেকেব তথয। 
  
োমকের এেটার োিাোদ্বি যাদ্বে, বেে দ্বপট। লভতকর যা-ই থােুে, লবদ্বরকয় ওপর 
দ্বদ্কে উকঠ যাকে। ড্রামটার েকয়ে ইদ্বঞ্চ দূ্কর থামে দ্বিপ লরাভার। উজ্জ্বে আকোয় ওরা 
লদ্খে, লড্রইে লহাে লথকে গাঢ় েী লযে এেটা দ্বজদ্বেে লবদ্বরকয় আেকি। 
  
লতে? দ্বজকেে েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
মাথা ো়িে দ্বপট। অেয দ্বেিু মকে হকে। লতে োে হয় ো। মাই গি! লতে েয় রং! 
  
পাক  ওটা েী, দ্বেদ্বেোর আেৃদ্বতর? 
  
তুদ্বম বকো। 
  
আমার ধারো, োদ্বস্টে দ্ব কটর লরাে ওটা। 
  
লবাধ হয় দ্বঠেই ধকরি। 
  
পরীোর জেয োউোকর লতাো লযকত পাকর, েী বেে? দ্বস্থর হও। মযাদ্বেপুকেটর দ্বদ্কয় 
ধদ্বর। 
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দ্বিপ লরাভারকে দ্বস্থর েরে দ্বপট। গুটাকো পাদ্বস্টে যাদ্বন্ত্রে দু্ই হাকতর মকধয চকে এে। 
দ্বিপ লরাভার দ্বেকয় পদ্বরষ্কার পাদ্বেকত উকঠ এে দ্বপট। েকয়ে লেকেে পর দ্বজওদ্বদ্বকো 
বেে, জাহাজটা আমরা লদ্খকত পাদ্বে। 
  
জাহাকজর লখাে লথকে োত দ্বমটার দূ্কর দ্বিপ লরাভারকে থামাে দ্বপট। তারপর ধীকর 
ধীকর লিারকিকের দ্বদ্কে একগাে। আকর, এদ্বে! হঠাৎ বেে ও। রুদ্বি, লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকোর রং দ্বে? 
  
দ্াাঁ়িাও। দ্  লেকেে পর জবাব দ্বদ্ে রুদ্বি গাে, লখাে আর েুপার িােচার হােো 
েীে। 
  
এই জাহাজটার লখাে োে, ওপর দ্বদ্েটা োদ্া। 
  
োকথ োকথ দ্বেিু বেে ো রুদ্বি। তারপর তার ক্লান্ত গোর ল াো লগে, দু্ুঃদ্বখত, দ্বপট। 
আমরা লবাধহয় দ্বিতীয় দ্ববশ্বযুকদ্ধর েময় িুকব যাওয়া জাহাজ লথকে বুিুদ্ লবকরাকত 
লদ্খদ্বি। 
  
 ো। দ্বজওদ্বদ্বকো বকে, খুব লবদ্ব  হকে এে েিাহ আকগ িুকবকি, এটা এমে এেটা 
জাহাকজর ো । 
  
লেকগদ্বটভ, লরদ্বিওকত লভকে এে এবার দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াকটবর েেস্বর। গত িমাকে 
আটোদ্বন্টকের এদ্দ্বেটায় শুধু লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা দ্বেকখাাঁজ হকয়কি। 
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দ্বেন্তু এটা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা েয়, তীক্ষ্ণ েকে বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 থাকমা এেটু, বেে দ্বপট। লপিে দ্বদ্কে দ্বগকয় লদ্দ্বখ। 
  
জাহাজটার পা কঘাঁক  লপিে দ্বদ্কে চকে এে ওরা। জাহাকজর গাকয় োম লেখা রকয়কি। 
  
ওহ, মাই গি। আাঁতকে উঠে দ্বজওদ্বদ্বকো। আমাকদ্র লবাো বাোকো হকয়কি। 
  
অদ্ববশ্বাকে িদ্বম্ভত হকয় বকে থােে ো দ্বপট। উন্মাকদ্র মকতা হােকত শুরু েরে লে। 
রহেযটা লয লভদ্ েরা লগকি তা েয়, তকব অকেে প্রকশ্নর উত্তর পাওয়া লগকি। জাহাকজর 
গাকয় োদ্া অেকর লেখা োমটা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা েয়। 
  
োমটা হকো লজোকরে রাকভা। 
  
. 
  
৪৩. 
  
যাকদ্র হাকত ততদ্বর, চারক া দ্বমটার দূ্র লথকে তারাও এখে আর দ্বচেকত পারকব ো লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরাকে। দ্বচমদ্বেটাকে েতুে আেৃদ্বত লদ্য়া হকয়কি, বদ্কে লিো হকয়কি প্রদ্বতদ্বট বগব 
ইদ্বঞ্চর রং। োমকের লচহারা বদ্োবার জেয মদ্বরকচর গুাঁক়িা দ্বদ্কয় আাঁোবাাঁো দ্াগ টাো 
হকয়কি লখাকের গাকয়। েুপার িােচার, লস্টটরুকমর েবগুকো জাোো আর লিেগুকো 
িাইবার লবািব দ্বদ্কয় েেূেব আ়িাে েরা, দূ্র লথকে লদ্কখ মকে হকব ওটা এেটা োকগবা 
েকন্টইোর। 
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প্রকমাদ্তরীর দ্বরজ েরাকো বা েুোকো েম্ভব হয়দ্বে, োকঠর লচৌকো োঠাকমা দ্বদ্কয় আ়িাে 
েরা হকয়কি লেটাকে, োঠাকমার ওপর েুদ্বেকয় লদ্য়া হকয়কি লমাটা েযােভাে। রং দ্বদ্কয় 
আাঁো হকয়কি েেে লপাটব লহাে আর হযাাঁচ োভার। 
  
পাল্টা লিে এেকটর আকো লপিকে অদৃ্ য হবার োকথ োকথ েুকেমাে আদ্বজকজর ে স্ত্র 
লোেজে বদ্বন্দ েু আর আকরাহীকদ্র ো েরকত বাধয েকর। োরা রাত ধকর চকে 
জাহাজটার লচহারা পাল্টাকোর োজ। প্রথকম বাধয েরা হয় জাহাকজর অদ্বিোর, 
প্রকেৌ েী, সু্টয়ািব, ল ি আর ওকয়টারকদ্র। তরপর দ্বভআইদ্বপ পযাকেোরকদ্র িাো হয়। 
লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে আর লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকোকে লদ্য়া হয় োঠদ্বমস্ত্রীর োজ, 
বযদ্বক্তগত স্টাি আর উপকদ্িারা তাকদ্রকে োহাযয েকরে। জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব আর 
দ্বেকেটর জজব দ্বপটকে লদ্য়া হয় রং োগাকোর দ্াদ্বয়ত্ব। 
  
দ্বেধবাদ্বরত েমকয় লজোকরে রাকভার োকথ দ্বমদ্বেত হকো লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, ইকতামকধয 
োকগবা েকন্টইোর লজোকরে রাকভার প্রায় হুবহু লচহারা লপকয় লগকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
ওয়াটার োইকের ওপরটা লদ্কখ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে দ্বেুঃেকন্দকহ। লজোকরে রাকভা বকে 
চাোকো যাকব। আো  লথকে তাোকে দু্এেটা ক্রদ্বট বা অদ্বমে লচাকখ প়িকত পাকর। 
  
আঠাকরাজে কু্রেহ েযাপকটে হুয়াে মযাোকিা, লজোকরে রাকভা লিক়ি চকে একেকি লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরায়, আোর আকগ জাহাজটার েবগুকো দ্বেেে আর োকগবা লিার খুকে দ্বদ্কয়কি, 
বািাই েরা েকয়ে জায়গায় লিাট লিাট দ্ববকস্ফারে ঘদ্বটকয় গতব েরা হকয়কি লখাকের 
গাকয়। োগরতকে তদ্বেকয় লগকি লজোকরে ভ্রাকভা। 
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েতুে েূযব দ্বেকয় পূবব আো  উজ্জ্বে হকত শুরু েরে, েতুে লচহারা দ্বেকয় লজোকরে 
রাকভার গন্তবয অদ্বভমুকখ যািা শুরু েরে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। আকজবদ্বন্টোর োে পাবকো 
বন্দর যখে স্টারকবািব োইকি চদ্বি  দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর, বন্দরটাকে এদ্ব়িকয় দ্দ্বেে 
দ্বদ্কেই লযকত থােে জাহাজটা। 
  
োিকেযর মুখ লদ্খে েুকেমাে আদ্বজকজর েযাে। দ্বতে দ্বদ্ে লপদ্বরকয় যাকে, দু্দ্বেয়ার মােু  
এখেও দ্ববশ্বাে েকর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা আটোদ্বন্টকের অতে তকে তদ্বেকয় লগকি। 
  
চাটব লটদ্ববকে বকে জাহাকজর েববক   পদ্বজ ে দ্বচদ্বহ্নত েরকি েুকেমাে আদ্বজজ। চূ়িান্ত 
গন্তবয পযবন্ত েম্বা এেটা লরখা টােে লে, ক্রে একে দ্বচদ্বহ্নত েরে লেটাকে। েন্তুিদ্বচকত্ত 
এেটা দ্বেগাকরট ধদ্বরকয় ে কে লধায়া টােে। আরও লমাকো ঘণ্টা পর েেূেব দ্বেদ্বশ্চন্ত 
হকত পারকব লে। তখে জাহাজটাকে এমেভাকব েুোকো েম্ভব হকব লয লেউ আর 
লেটাকে খুাঁকজ লবর েরকত পারকব ো। 
  
োকচর ভদ্বঙ্গকত দ্বরজ লথকে চাটবরুকম একে ঢুেে েযাপকটে মযাোকিা, হাকত এেটা লি। 
েদ্বি চেকব লতা? দ্ববশুদ্ধ ইংকরদ্বজকত দ্বজকেে েরে লে। 
  
ধেযবাদ্, েযাপকটে। তারপর তার মকে প়িে। ইয়ািা, পান্টা লিে এেকট িা়িার পর 
এখেও দ্বেিু মুকখ দ্বদ্ইদ্বে আদ্বম। 
  
আমরা জাহাকজ আোর পর লথকে আপোকে ঘুমাকতও লদ্দ্বখদ্বে। 
  
এখেও েত োজ বাদ্বে। 
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এবার লবাধ হয় আমাকদ্র মকধয লখাোখুদ্বে আোপ হওয়া দ্রোর, বেে েযাপকটে 
মযাোকিা। আেুিাদ্বেে পদ্বরচয় পববটা লেকর লিেকে মন্দ হয় ো। 
  
 আপদ্বে লে আদ্বম জাদ্বে, অন্তত জাদ্বে দ্বে োকম িাো হয় আপোকে, দ্বেদ্বেবি, ঠাণ্ডা েুকর 
বেে েুকেমাে আদ্বজজ। তার লবদ্ব  দ্বেিু জাোর দ্রোর আকি দ্বে? 
  
 আপোর েযােটা েেকেব বেকবে আমাকে? লজোকরে রাকভাকে িুদ্ববকয় লদ্য়ার পর 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকবায় উঠকত হকব, এর লবদ্ব  দ্বেিু জাোকো হয়দ্বে আমাকে। দ্বম কের 
পরবতবী োজ েেকেব জােকত চাই আদ্বম। দ্ববক   েকর জােকত চাই, আমাকদ্র দু্ই 
জাহাকজর েু েীভাকব লেদ্বি ফ্লযামকবায়রা তযাগ েরকব বা েীভাকব আন্তজবাদ্বতে োমদ্বরে 
বাদ্বহেীর লচাখকে িাাঁদ্বে লদ্কব। 
  
দু্ুঃদ্বখত বযি থাোয় আপোকে জাোকো হয়দ্বে। 
  
এখে যদ্বদ্ েময় েরকত পাকরে ভাকো হয়, চাপ দ্বদ্ে েযাপকটে মযাোকিা। 
  
েদ্বির োকপ ধীকর ধীকর চুমুে দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ, মুকখা  পকর থাোয় তার মুখভাব 
লবাো লগে ো। তারপর মযাোকিার দ্বদ্কে তাোে লে। এেুদ্বে জাহাজ িা়িার লোকো 
ইকে আমার লেই। আমার লেতা ও আপোর লেতা আমাকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কিে, লেদ্বি 
ফ্লযামকবায়রাকে যতটা েম্ভব লদ্দ্বর েকর ধ্বংে েরকত হকব, অন্তত যতেে ো পদ্বরদ্বস্থদ্বত 
লথকে িায়দ্া লতাোর েুকযাগ তারা পাে। 
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ধীকর ধীকর দ্ব দ্বথে হকো মযাোকিার লপদ্ব । মুকখা  পরা েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বস্থর লচাকখর 
দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় থােে লে। ভাবে, লোেটা ইস্প্াকতর মকতা েদ্বঠে। আমার 
তাকত লোকো আপদ্বত্ত লেই, বেে লে। আরও েদ্বি লদ্ব? 
  
খাদ্বে োপটা লির ওপর রাখে েুকেমাে আদ্বজজ। জাহাজ লিাবাকো িা়িা আর েী েকরে 
আপদ্বে। 
  
রাজচেদ্বতে হতযাোকণ্ড হাত পাদ্বেকয়দ্বি,  ান্ত েুকর বেে মযাোকিা। আমরা দু্’জে এেই 
লপ ায় আদ্বি, েুকেমাে আদ্বজজ। মুকখাক র লভতর ঐ লজা়িা েুাঁচকে উঠকেও তা লদ্খকত 
লপে ো লে, তকব জাকে েুাঁচকে উকঠকি। 
  
আমাকে খুে েরার জেয পাঠাকো হকয়কি আপোকে? দ্বজকেে েরে েুকেমাে আদ্বজজ, 
দ্বেগাকরকটর িাই ো়িার জেয  ান্তভাকব েুাঁেে লে, পরমুহূকতব তার হাকতর তােুকত 
লবদ্বরকয় এে এেটা অকটাকমদ্বটে দ্বপিে। 
  
 মুচদ্বে লহকে বুকে হাত বাাঁধে মযাোকিা।  ান্ত লহাে। আমাকে পাঠাকো হকয়কি আপোর 
োকথ এেমত হকয় োজ েরার জেয। 
  
িাে আদ্বিকের দ্বেকচ দ্বরং-দ্বেয়দ্বন্ত্রত এেটা খাকর লভতর দ্বপিেটা লরকখ দ্বদ্ে েুকেমাে 
আদ্বজজ। আমাকে আপদ্বে লচকেে েীভাকব? 
  
আমাকদ্র লেতারা দ্বেকজকদ্র মকধয প্রায় দ্বেিুই লগাপে েকরে ো। 
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আখমকতর ওপর ভরো রাখা যায় ো, রাকগর োকথ ভাবে েুকেমাে আদ্বজজ। তার 
পদ্বরচয় িাাঁে েকর দ্বদ্কয় লবঈমাদ্বে েকরকি লে। মযাোকিা লয দ্বমকথয েথা বেকি তাকত 
লোকো েকন্দহ লেই। পকথর োাঁটা োদ্াভ হাোে অদ্বিত্ব হারাবার পর ভা়িাকট খুদ্বেকে 
আর দ্রোর হকব ো ইয়াদ্বজকদ্র। উাঁহু, লমদ্বেোে দ্বহটমযাে মযাোকিাকে তার পাোকোর 
েযাে জােকত লদ্কব ো েুকেমাে আদ্বজজ। এটা েথা লভকব মকে মকে েন্তুি লবাধ েরে 
লে-মযাোকিাকে যখে খুদ্ব  খুে েরকত পাকর লে, দ্বেন্তু তাকে খুে েরকত হকে এেটা 
দ্বেদ্বদ্বি েময় পযবন্ত অকপো েরকত হকব মযাোকিাকে। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ জাকে লোথায় লে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। েদ্বির োপটা লি লথকে তুকে উাঁচু 
েকর ধরে লে, বেে, আখমত ইয়াদ্বজকদ্র োিেয োমোয়। 
  
 মযাোকিাও দ্বেকজর োপটা উাঁচু েরে। টদ্বপটদ্বজকের োিেয োমোয়। 
  
. 
  
তাো মারা এেটা েুযইকটর লভতর লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোকের োকথ আটকে রাখা 
হকয়কি লহ’ো োদ্বমে আর দ্বেকেটর দ্বপটকে। লেউই ঘুমাকত পারকিে ো। ঘা়ি, দ্বপঠ, 
োাঁধ আর হাত বযথা েরকি। দ্বখকদ্কত লচা লচা েরকি লপট। 
  
 লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা উরুগুকয় িা়িার পর লথকে োউকে দ্বেিু লখকত লদ্য়া হয়দ্বে। 
বারেকয়ে উকঠ দ্বগকয় বাথরুম লথকে পাদ্বে লখকয় একেকিে ওরা। তাপমািা দ্রুত োমকত 
শুরু েরায় েি আরও লবক়ি লগকি ওাঁকদ্র। 
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পদ্বরতযক্ত এেটা বিার মকতা দ্ববিাোর ওপর লেদ্বতকয় আকিে লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে। দ্বপকঠ 
এেটা বযথা আকগ লথকেই দ্বিে, এেটাো দ্  ঘণ্টা োদ্বয়ে পদ্বরশ্রম েরার পর লেটা 
অেহয রেম লবক়ি লগকি। 
  
মাকেমকধয ে়িাচ়িা ো েরকে লহ’ো োদ্বমে আর দ্বেকেটর দ্বপটকে োকঠর মূদ্বতব বকে ভুে 
হকত পারত। এেটা লটদ্ববকে বকে আকিে লহ’ো োদ্বমে, দ্বচবুে লঠকে আকি হাকতর 
তােুকত। লচাকখ ক্লাদ্বন্ত, একোমকো চুে, োপ়ি লচাপক়ি ভাজ, তার পরও অদু্ভত েুন্দর 
আর আশ্চযব পদ্ববি োগকি তাকে। 
  
 এেটা োউকচ আধক ায়া ভদ্বঙ্গকত রকয়কিে দ্বেকেটর দ্বপট, এেদৃ্কি তাদ্বেকয় আকিে 
দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে। লচাকখর পাতা ে়িকি লদ্কখ লবাো যায় লবাঁকচ আকিে দ্বতদ্বে। 
  
যদ্বদ্ দ্বেিু এেটা েরকত পারতাম! লহো দ্বিেদ্বিে েকর বেকেে। 
  
মুকখা  আাঁটা  য়তােটাকে েী মকে েকরে আপদ্বে? পাল্টা প্রশ্ন েরকেে দ্বেকেটর। েব 
দ্বদ্কে ওর ে়িা েজর। আমাকদ্র ো খাইকয় লরকখকি, যাকত দু্ববে হকয় পদ্ব়ি। েবাইকে 
এে জায়গায় রাখা হয়দ্বে, িকে আমরা পরাম ব েরকত পারদ্বি ো। লে বা তার 
আতঙ্কবাদ্ী গ্রুকপর লোকো েদ্েয দু্দ্বদ্ে ধকর আমাকদ্র োমকে আকেদ্বে, তারমাকে 
লবাোকত লচিা েরকি আমরা েত অেহায়। 
  
দ্রজা ভাোর লচিা েরকত পাদ্বর, বেকেে োদ্বমে। 
  
বাইকর অব যই ে স্ত্র গািব আকি, লচৌোঠ মা়িাকেই গুদ্বে লখকত হকব। 
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 যদ্বদ্ এেটা োইিকবাট চুদ্বর েরকত পাদ্বর? 
  
মাথা ো়িকেে দ্বেকেটর। 
  
এখে অকেে লদ্দ্বর হকয় লগকি।  ত্রুরা েংখযায় এখে দ্বিগুে, লমদ্বেকো োকগবা দ্ব কপর 
কু্ররা হাত দ্বমদ্বেকয়কি আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োকথ। 
  
েতুে এেটা বুদ্বদ্ধ দ্বদ্কেে লহো, যদ্বদ্ এেটা জাোো ভাদ্বে, তারপর এে এে েকর 
িাদ্বেবচারগুকো লিেকত থাদ্বে পাদ্বেকত? 
  
িাদ্বেবচার লেে, লবাতকে হাকত লেখা োগজ ভকরও লিো যায়। দ্বেন্তু লরাত ওগুকোকে 
েোকের মকধয এেক া দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর েদ্বরকয় লেকব। মাথা ো়িকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
উদ্ধারেমবীরা েময় মকতা এেটাও পাকব ো। 
  
লেউ আমাকদ্রকে খুাঁজকি ো। আমার মকতা আপদ্বেও স্বীোর েরুে। দু্দ্বেয়া ভাবকি, 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা িুকব লগকি, আমাকদ্র েদ্বেে েমাদ্বধ ঘকটকি। ইদ্বতমকধয েম্ভবত 
লখাাঁজাখুাঁদ্বজর পাো ল   হকয়কি। 
  
এেজকের েথা জাদ্বে, লয হাে িা়িকব ো। 
  
 লে? জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব ও দ্বমেরীয় লপ্রদ্বেকিন্ট এেকযাকগ জােকত চাইকেে। 
  
আমার লিকে- িােব, লিাট্ট েকর বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
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লচয়ার লিক়ি দ্বেুঃ কে উকঠ দ্াাঁ়িাকেে লহ’ো োদ্বমে, লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত লখাো জাোোর 
োমকে চকে একেে। োমকে িাইবার লবাকিবর আ়িাে থাোয় বাইকরর দু্দ্বেয়ার দ্বেিুই 
লদ্খকত লপকেে ো। আপদ্বে দ্বেশ্চয়ই ওকে দ্বেকয় খুব গদ্বববত। আদ্বমও জাদ্বে, লে ভাদ্বর 
োহেী ও বুদ্বদ্ধমাে যুবে। দ্বেন্তু মােু  লতা। তার পকে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র চাতুদ্বর আাঁচ েরা 
েম্ভব েয়। হঠাৎ লথকে লবাকিবর এেটা খুকদ্ িুকটার লভতর তাোকেে দ্বতদ্বে। ওদ্বদ্কে 
খাদ্বেেটা োগর লদ্খা লগে। আকর, বযাপার েী, বেুে লতা? দ্ববদ্বস্মত েকে প্রশ্ন েরকেে। 
জাহাকজর পা  দ্বদ্কয় ওগুকো েী লভকে যাকে? 
  
োউচ লিক়ি উকঠ একেে দ্বেকেটর। লহ’ো োদ্বমকের পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় িুকটার লভতর দ্বদ্কয় 
তাোকেে। েীে োগকরর পাদ্বেকত োদ্া দ্বজদ্বেেগুকো লদ্খকত লপকেও দ্বতদ্বেও প্রথকম 
দ্বচেকত পারকেে ো। তারপর লিাাঁে েকর এেটা দ্ীঘবশ্বাে িা়িকেে দ্বতদ্বে। তাই লতা বদ্বে! 
এত ঠাণ্ডা োগার োরেটা লবাো লগে। ওগুকোর বরি। দ্বেঘবাত আমরা দ্দ্বেে লমরুর 
দ্বদ্কে যাদ্বে। 
  
দ্বেকেটকরর গাকয় ঢকে প়িকেে লহ’ো োদ্বমে, তার বুকে মুখ গুজকেে। আর লোকো 
আ া লেই আমাকদ্র, হাে লিক়ি দ্বদ্কয় দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে দ্বতদ্বে। ওখাকে আমাকদ্র 
লখাাঁজ েরার েথা ভাবকব ো লেউ। 
  
. 
  
৪৪. 
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োরও ধারো দ্বিে ো োউোর এত দ্রুত িুটকত পাকর। ইদ্বেকের  কের োকথ তাে 
লরকখ দ্বরোচব দ্ব কপর লিে োাঁপকত শুরু েরে, লঢউগুকোর ওপর োাঁদ্বপকয় প়িার মুহূকতব 
োাঁদ্বে লখে লগাটা লখাে। জাহাজটার চারক া হেব পাওয়ার দ্বিকজে ইদ্বেে খুব লবদ্ব  হকে 
লচৌে েট গদ্বতেীমায় লপৌঁিাকত পাকর, তকব দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব আর তার কু্ররা েীভাকব 
লে জাকে ওটার োি লথকে আদ্ায় েকর দ্বেকে েকতকরা েট। 
  
 লেদ্বি ফ্লযামকবারার লপিকে এো শুধু োউোর লেকগ আকি, মােখাকের দূ্রত্ব েদ্বমকয় 
আোর েম্ভাবো প্রায় লেই বেকেই চকে। আকজবদ্বন্টো লেদ্বভর যুদ্ধজাহাজ আর িেেযাকে 
লোের েরা দ্বরদ্বট  েযাভাে ইউদ্বেটগুকো পোয়েরত লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে োমকে লথকে 
বাধা দ্বদ্কত পারত, দ্বেন্তু তাকদ্রকে েতেব েরা হয়দ্বে। 
  
 লেদ্বি ফ্লযামকবাকয়াকে েয়, োগকরর তোয় লজোকরে রাকভাকে পাওয়া লগকি, এই খবর 
লোি েরা লমকেকজর মাধযকম দ্বপকটর োি লথকে যথােমকয়ই লপকয়কিে অযািদ্বমরাে 
েযােকিোর। লহায়াইট হাউকে জরুদ্বর তবঠে হকয়কি, জকয়ন্ট দ্বচি অব স্টাি ও 
ইকন্টদ্বেকজে দ্বচিরা লপ্রদ্বেকিন্টকে লজারাে পরাম ব দ্বদ্কয় বকেকিে, েংদ্বিি এোোয় 
ইউএে লস্প্ াে অপাকর েে লিােব ো লপৌঁিাকো পযবন্ত এই আদ্ববষ্কার েেকেব চুপ 
থােকত হকব। 
  
 োকজই, দ্বরোচব দ্ব প োউোর এোই ধাওয়া েরকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে। ওকদ্র মকধয 
উচ্চপদ্স্থ লোকো েমবেতবা লেই। োদ্ববে, দ্ববোেী আর কু্ররা প্রচণ্ড উকত্তজোয় িটিট 
েরকি। েবাই বযাপারটাকে চযাকেে দ্বহকেকব দ্বেকয়কি, লযভাকবই লহাে, োগাে লপকত হকব 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকোর। 
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 জাহাকজর িাইদ্বেং রুকম রকয়কি দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো। ওকদ্র োমকে দ্দ্বেে আটোদ্বন্টে 
মহাোগকরর এেটা মযাপ লমকে দ্বদ্কয়কি রুদ্বি গাে। মযাকপর দ্বেোরায় েকয়েটা েদ্বি 
োপ বোকো, দ্বপকের োজ েরকি ওগুকো। 
  
লতামার দ্ববশ্বাে দ্দ্বেকে যাকে ওরা? দ্বপটকে দ্বজকেে েরে রুদ্বি। 
  
ইউ আেৃদ্বতর এেটা বাাঁে দ্বেকয় যদ্বদ্ উত্তকর লযত, োচব দ্বগ্রকির মকধয দ্বিকর আেত লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা, বেে দ্বপট। আমরা জাদ্বে, তা আকেদ্বে। আর পদ্বশ্চকম ঘুকর দ্বগকয় আকজবদ্বন্টো 
উপেূকের দ্বদ্কে যাওয়া েম্ভব েয়। 
  
লখাো োগকরর দ্বদ্কে লযকত পাকর। 
  
তাহকে, দ্বতে দ্বদ্ে এদ্বগকয় থাোয়, ইদ্বতমকধয ওরা আদ্বফ্রোর পকথ অকধবে দূ্রত্ব লপদ্বরকয় 
লগকি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
ওদ্বদ্কে ওরা যাকব ো, োরে তাহকে খুব লবদ্ব  েুাঁদ্বে দ্বেকত হয়, বেে দ্বপট। োটকের 
পদ্বরচােে লযই লহাে, তার খুদ্বের লভতর হেুদ্ পদ্াকথবর লোকো েমদ্বত লেই। পূবব দ্বদ্কে 
ঘুকর োগর পাদ্ব়ি দ্বদ্কে শুধু োচব লেকের েয়, অেযােয জাহাকজরও লচাকখ পক়ি যাবার ভয় 
আকি। উাঁহু, েকন্দহ এ়িাবার এেমাি উপায় তার, লজোকরে রাকভার পকথ থাো। 
  
দ্বেন্তু জাহাজ লপৌঁিাকত লদ্দ্বর হকে লদ্খকে োে পাবকোর বন্দর েতৃবপে খবরটা িদ্ব়িকয় 
লদ্কব ো? 
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লোেটাকে লিাট েকর লদ্কখাো। বাদ্বজ ধরকত পাদ্বর, োে পাবকোর বন্দর মাস্টারকে 
জাোকো হকয়কি ইদ্বেে েি হকয় যাওয়ায় লপৌঁিাকত লদ্দ্বর হকব লজোকরে রাকভার। 
  
আদ্বম দ্ববশ্বাে েদ্বর, বেে রুদ্বি। অোয়াকে আরও আটচদ্বেত্ম  ঘণ্টা হাকত লপকত পাকর 
লে। 
  
 লব , লমকে লেয়ার েুকর বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। বাদ্বে থােে েী? লোথায় লযকত পাকর লে? 
ওদ্বদ্কে জেবেদ্বতহীে হাজারখাকেে িীপ আকি, লোথায় তাকে খুাঁজব আমরা? 
  
অথবা…,  েটা উচ্চারে েরার পর েকয়ে মুহূতব দ্ববরদ্বত দ্বেে রুদ্বি, তারপর বেে, 
অথবা অযান্টােবদ্বটকের দ্বদ্কত লযকত পাকর লে। তার হয়কতা ধারো ওখাকে লেউ তাকে 
খুাঁজকব ো। 
  
 এমে হকত পাকর, এরই মকধয লোকো পদ্বরতযক্ত খাদ্ব়িকত ঢুকে লোের লিকেকি লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরা, বেে দ্বপট। 
  
আমরা তার চাোদ্বে ধকর লিকেদ্বি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। পকরর বার পা  োটাকোর েময় 
েযােেযাট েযাকমরা চােু থােকব-লেদ্বি ফ্লযামকবায়রীর ওরকি লজোকরে রাকভা ধরা প়িকত 
বাধয। 
  
দ্বপকটর মন্তবয ল াোর আ ায় ঘা়ি লিরাে রুদ্বি গাে, দ্বেন্তু দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে এেদৃ্কি 
তাদ্বেকয় থােে দ্বপট। এই মুহূকতব োউোকর লেই ও, চকে লগকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার 
দ্বরকজ, আতঙ্কবাদ্ী দ্বেভাকরর মাথার লভতর লঢাোর লচিা েরকি। োজটা েহজ েয়। 
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দ্বভআইদ্বপ পযাকেোরেহ এেটা প্রকমাদ্তরীকে হাইজযাে েরার দ্বতে দ্বদ্ে পরও লয লোে 
েবার লচাখকে িাাঁদ্বে দ্বদ্কত পারকি, তাকে দ্বপট দ্বেকজর লযাগয প্রদ্বতকযাগী বকে লমকে 
দ্বেে।  ত্রু হকেও, লোেটার প্রদ্বত শ্রদ্ধা জাগে মকে। মৃদু্েকে মন্তবয েরে দ্বপট, 
  
লোেটা জাকে। 
  
 েী জাকে? রুদ্বি দ্বজকেে েরে, প্রেঙ্গটা ভুকে লগকি লে। 
  
েযাকটোইট িকটাকত তাকে ধরা হকব। 
  
তার মাকে লে জাকে লে িুটকত পাকর, দ্বেন্তু েুোকত পাকর ো। 
  
আমার ধারো, েুকোকতও পাকর। 
  
 েীভাকব জােকত পারকে খুদ্ব  হতাম, হাদ্বেমাখা বযকঙ্গর োকথ বেে রুদ্বি। 
  
লচয়ার িা়িে দ্বপট। আ়িকমা়িা ভােে। হাত-পাকয় মরকচ ধকর লগে, যাই, খাদ্বেে 
হাাঁটাহাাঁদ্বট েকর আদ্বে। 
  
তুদ্বম আমার প্রকশ্নর উত্তর দ্াওদ্বে, উকত্তজোর অদ্বস্থর হকয় উকঠকি রুদ্বি। 
  
টকে উঠে দ্বপট, লটদ্ববে ধকর জাহাকজর োাঁদ্বেটা োমকে দ্বেে, তারপর রুদ্বির দ্বদ্কে দ্বিকর 
মুচদ্বে এেটু হােে। লোেটার জায়গায় আদ্বম হকে, লযে এমে এে লোে েেকেব েথা 
বেকি যাকে দ্ীঘবদ্বদ্ে ধকর লচকে ও, জাহাজটাকে দ্বিতীয়বার গাকয়ব েকর দ্বদ্তাম। 
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হাাঁ হকয় লগে রুদ্বি গাে। দ্বেুঃ কে, লচহারায় েবজান্তার ভাব দ্বেকয়, ওপর দ্বেকচ মাথা 
লদ্াোে দ্বজওদ্বদ্বকো। ওরা লেউ দ্বেিু বোর আকগই িাইদ্বেং রুম লথকে লবদ্বরকয় লগে 
দ্বপট। 
  
 জাহাকজর োমকের দ্বদ্কে চকে একে মই লবকয় মুে পুকে োমে ও। দ্বিপ লরাভাকরর 
চারপাক  হাাঁটে, থামে োগকরর তো লথকে তুকে আো োদ্বস্টে দ্ব কটর োমকে দ্দ্ব়ির 
োকথ দ্বক্লপ দ্বদ্কয় খা়িাভাকব েুদ্বেকয় রাখা হকয়কি োদ্বস্টকের টুেকরাটাকে, েম্বায় দ্বপকটর 
প্রায় েমাে হকব। ো়িা দ্বমদ্বেট পাাঁকচে দ্বজদ্বেেটা লদ্খে ও, এেবার হাত বুোকো। ধীকর 
ধীকর উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে ওর লচহারা, লযে লগাপে েী এেটা লজকে লিকেকি। 
  
লপকয়দ্বি! 
  
দ্বিেদ্বিে েকর বেে ও, েকয়ে দ্বমটার দূ্কর ওঅেব লবকঞ্চর োমকে দ্াাঁ়িাকো প্রকেৌ েী 
লোেটাও শুেকত লপে ো ওর েথা। 
  
৪৫. 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা েংেট েেকেব যাবতীয় তথয পাহাদ্ব়ি ঢকের মকতা লটদ্বেটাইপ আর 
েদ্বেউটকরর মাধযকম একে জমা হকে লপন্টাগকের দ্বমদ্বেটাদ্বর েমাে লেন্টার, লস্টট 
দ্বিপাটবকমকন্টর অপাকর েে লেন্টার আর পুরকো এদ্বেদ্বেউদ্বটভ অদ্বিে দ্ববদ্বল্ডংকয়র ওপর 
লগমে রুকম। দ্বতে জায়গাকতই প্রায় দ্ববদু্যৎগদ্বতকত োজাকোর পর পযবাকোচো েরা হকে 
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িাটাগুকো। তারপর েংদ্বেি োরবস্তু, েুপাদ্বর  েহ, লহায়াইট হাউকের লবেকমকন্ট অথবাৎ 
দ্বেচুযকয় ে রুকম চূ়িান্ত দ্ববকি কের জেয পাঠাকো হকে। 
  
 দ্বেচুযকয় ে রুকম ঢুকে েম্বা েেিাকরে লটদ্ববকের এে মাথায় বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
স্নযােে আর টাটবেকেে পকর আকিে ভদ্রকোে। পদ্বরদ্বস্থদ্বত েেকেব জাোর পর 
উপকদ্িাকদ্র পরাম ব চাইকত পাকরে দ্বতদ্বে, যদ্বদ্ও েী েরা হকব লে বযাপাকর দ্বেদ্ধান্ত 
লেয়ার এেে েমতা ও অদ্বধোর রকয়কি তার। 
  
দ্বমের লথকে পাওয়া ইকন্টদ্বেকজে দ্বরকপাটব প্রায় েবগুকোই খারাপ। লগাটা লদ্  জুক়ি 
অরাজেতা শুরু হকয় লগকি, প্রদ্বত ঘন্টায় আরও অবেদ্বত ঘটকি পদ্বরদ্বস্থদ্বতর। পুদ্বে  আর 
োমদ্বরে বাদ্বহেী বযারাে লিক়ি লবকরায়দ্বে, হরতাকের িাে দ্বদ্কয়কি ইয়াদ্বজকদ্র 
অেুোরীরা। মকন্দর ভাকো এইটুেুই লয তারা এখকো েদ্বহংে আকন্দােকে যায়দ্বে। 
  
স্বরােেদ্বচব, িগোে ওটে-এর োমকে তার এইি এেটা দ্বরকপাটব রাখে, লেটার ওপর 
লচাখ বুদ্বেকয় দ্বব়িদ্বব়ি েকর দ্বতদ্বে বেকেে, এইটুেুই বাদ্বে দ্বিে। 
  
দ্বেুঃ কে তার দ্বদ্কে তাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
লমৌেবাদ্ী দ্ববকদ্রাহীরা খাদ্বেে আকগ োয়করার দ্বটদ্বভ লস্ট ে দ্খে েকর দ্বেকয়কি। 
  
 দ্বিকে লদ্খা লগকি আখমত ইয়াদ্বজদ্কে? 
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এেোর েদ্বেউটর মদ্বেটকরর দ্বদ্কে লপিে দ্বিরকেে দ্বে.আই.এ. দ্বচি। ো, এখেও লে 
মুখ লদ্খাকে ো। ল   ইকন্টদ্বেকজে দ্বরকপাটব লপকয়দ্বি, আকেেজাদ্বিয়ার োকি লে তার 
দ্বেকজর দ্বভোয় বকে আকি, অকপো েরকি পদ্বরদ্বস্থদ্বত োমোকত ো লপকর েখে পদ্তযাগ 
েরকব েরোর। 
  
 তার লবাধ হয় আর লবদ্ব  লদ্দ্বরও লেই, এেটা দ্ীঘবশ্বাে লিকে বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, 
তারপর দ্বজকেে েরকেে, ইেরাইে েী েরকি? 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত পযবকবেে। আখমত ইয়াদ্বজদ্কে এখকো ব়ি লোকো হুমদ্বে বকে ভাবকি ো 
তারা, স্বরােেদ্বচব বেকেে। 
  
আখমত েযাে লিদ্বভি চুদ্বক্ত দ্বিাঁক়ি লিেকে তখে লটর পাকব। দ্বে.আই.এ. দ্বচকির দ্বদ্কে 
েদ্বঠে দৃ্দ্বিকত তাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তাকে আমরা লবর েকর আেকত পাদ্বর? 
  
পাদ্বর, স্নাে গোয় বরকেে দ্বেআইএ প্রধাে। 
  
 েীভাকব? 
  
আপোর প্র ােকের ওপর েমি দ্ায়-দ্াদ্বয়ত্ব চাপকত পাকর, তাই পদ্ধদ্বতটা আপোকে 
আদ্বম জাোকত চাই ো দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
 োয় দ্বদ্কয় মাথা োাঁোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তকব োজটা েরকত হকে দ্বেআইএ লে আমার 
দ্বেকদ্ব  লপকত হকব। 
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আততায়ী পাঠাকোর লঘার দ্ববকরাধী আদ্বম, দ্বেআইএ দ্বচি বেকেে। 
  
িগোে ওটে দ্বঠে বেকি, জুদ্বেয়াে দ্ব োর মন্তবয েরকেে। আপোর ভাবমূদ্বতব 
দ্ারুেভাকব েুণ্ণ হকব আাঁততায়ী পাঠাকে। 
  
আর েংকগ্রকে লয েী তহচচ হকব, বোর েয়, লিইে দ্বেকোোে লযাগ েরকেে। 
পদ্বিোঅোরা আপোর দ্বপদ্বণ্ড চটোকব। 
  
দ্বেিু েময় দ্বচন্তা েকর লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, দ্বঠে আকি, পকর ভাবা যাকব ওটা দ্বেকয়। 
  
প্রেঙ্গ বদ্ে েরকেে দ্বতদ্বে, লমদ্বেকো লথকে দ্বেিু জাো লগে? 
  
ওখােোর পদ্বরদ্বস্থদ্বত অস্বাভাদ্ববে  ান্ত, দ্বেআইএ প্রধাে মারদ্বটে লরাগাে জবাব দ্বদ্কেে। 
লোকো দ্ববকোভ দ্বমদ্বিে বা দ্াঙ্গা হয়দ্বে। টদ্বপটদ্বজে তার ভাইকয়র মকতাই অকপোয় 
আকি। 
  
েট েকর মুখ তুেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, লচহারায় হতচদ্বেত ভাব। আদ্বম দ্বে দ্বঠে শুেোম? 
ভাই? 
  
লচাখ ই ারায় লিইে দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। েকন্দহ হওয়ায় চমৎোর 
এেটা পরীো চাদ্বেকয় বাদ্বজমাত েকরকি লিইে। আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজে 
পরস্প্করর আপে ভাই, তারা লেউই জন্মেূকি লমদ্বেোে বা দ্বমেরীয় েয়। 
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পাদ্বরবাদ্বরে েেেব দ্বেুঃেকন্দকহ প্রমাে েরা লগকি? েদ্ববস্মকয় প্রশ্ন েরকেে জুদ্বেয়াে 
দ্ব োর। লোকো েকন্দহ লেই? 
  
আমাকদ্র অপাকরটররা তাকদ্র লজকেদ্বটে লোি েংগ্রহ েকর দ্বমদ্বেকয় লদ্কখকি। 
  
এই প্রথম শুেোম, লপ্রদ্বেকিকন্টর বোর েুকর অেকন্তা  প্রো  লপে। আমাকে আরও 
আকগ জাোকো হয়দ্বে লেে? 
  
 চু়িান্ত প্রমাে োজাকোর োজ চেকি, েযাংদ্বে লথকে েরােদ্বর আপোর োকি পাঠাকো 
হকব। দু্ুঃদ্বখত, লপ্রদ্বেকিন্ট, দ্বেদ্বশ্চদ্র প্রমাে িা়িা আপোকে জাোকত চায়দ্বে আমরা। 
  
দ্বেকোোে এবাকর দ্বজকেে েরকেে, ওকদ্র লজকেদ্বটে লোি লজাগা়ি হকো েীভাকব? 
  
দু্’জকেই আত্মপ্রচার পিন্দ েকর, বযাখযা েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। আমাকদ্র 
জাদ্বেয়দ্বতদ্বব য়ে দ্ববভাগ আখমত ইয়াদ্বজকদ্র োকি পদ্ববি লোরআকের এেটা েদ্বপ 
পাঠায়, আর টদ্বপটদ্বজকের োকি পাঠায় আযকটে লপা াে পরা তারই এেটা িকটা, লেই 
োকথ দু্’জেকে অেুকরাধ েরা হয়, তারা লযে েংদ্বেি প্রাথবো দ্বেকখ ওগুকো লিরত লদ্য়। 
ওগুকো পাঠাকো হয় ওকদ্র পদ্বরদ্বচত দ্ববকদ্দ্ব  ভক্তকদ্র োকম, যাকদ্র হিাের আখমত 
ইয়াদ্বজদ্ ও টদ্বপটদ্বজে লচকে। দু্’জকেই ওরা লটাপ লগকে। প্রাথবো দ্বেকখ িােকযাকগ 
লিরত পাঠায় ওগুকো। দ্বেদ্বদ্বি দ্বঠোোয় লপৌঁিাকোর আকগ মােপথ লথকে ওগুকো আমরা 
েংগ্রহ েদ্বর। 
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দ্ীঘব োদ্বহেী, লরাতাকদ্র মন্ত্রমুগ্ধ েকর রাখকেে দ্বেআইএ প্রধাে। লিরত আো পদ্ববি 
লোরআে লথকে েকয়ে লজা়িা হাকতর িাপ পাওয়া যায়। বির েকয়ে আকগ োয়করায় 
এেবার লগ্রিতার হকয়দ্বিে আখমত ইয়াদ্বজদ্, দ্বমেরীয় পুদ্বে  দ্ববভাকগর োি লথকে তার 
হাকতর িাপ আকগই লজাগা়ি েকরকি দ্বেআইএ লেটার োকথ দ্বমকে লগে লোরআকে 
পাওয়া এেটা িাপ। দ্বিঙ্গারদ্বপ্রন্ট অকয়ে লথকে তার দ্বিএেএ লটস্ট েকর েযাব েমবীরা। 
  
 টদ্বপটদ্বজকের আেুকের িাপ লমোকো অত েহজ হয়দ্বে। লমদ্বেকোয় েখেও লগ্রিতার 
হয়দ্বে লে। তকব লিরত আো িকটায় পাওয়া অকেেগুকো দ্বপ্রকন্টর মকধয লথকে এেটার 
োকথ দ্বমকে যায় ইয়াদ্বজকদ্র লোি। এরপর ইন্টারকপাে-এর পযাদ্বরে, লহিকোয়াটবাকর 
বকে ইন্টারেযা োে দ্বক্রদ্বমোে লরেিব ঘদ্বটকত দ্বগকয় দ্বেআইএ অপাকরটররা চমেপ্রদ্ 
এেটা তথয লপকয় যায়। লভাজবাদ্বজর মকতা লবদ্বরকয় আকে অদ্ববশ্বােয এেটা পাদ্বরবাদ্বরে 
োদ্বহেী। 
  
 দ্বিতীয় মহাযুকদ্ধর পর এই পাদ্বরবাদ্বরে েংগঠে অপরাধ জগকত মাথাচা়িা দ্বদ্কত শুরু 
েকর। এেক া দ্বমদ্বেয়ে িোর পুাঁদ্বজ দ্বেকয় চুদ্বটকয় অচবধ বযবো লিাঁকদ্ বকে মা বাবা, দ্বতে 
ভাই আর এে লবাে। মা-বাবা েীদ্বতদ্বেধবারে েকর, ভাই-লবাকেরা অপাকর কের দ্াদ্বয়কত্ব 
থাকে। চাচা-মামা, খাো-খােু, চাচাকতা-খাোকতা ভাইকবাে, বরক্ত েূকি বা দ্বববাহ েূকি বা 
দ্বববাহ েূকি দ্বেেটাত্মীয়রা অপরাধ োম্রাকজযর এে এেজে মন্ত্রী। ঘদ্বেি আত্মীয় িা়িা 
েংগঠকে বাইকরর লেউ ো থাোয় আন্তজবাদ্বতে ইেকভদ্বন্টকগটরকদ্র পকে তদ্ন্ত চাোকো 
অেম্ভব হকয় ওকঠ। 
  
ওকদ্র োম? দ্বেচু গোয় দ্বজকেে েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
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েযাকপেটার, বেকেে মাদ্বটবে লরাগাে। মা লজাকেদ্বিে েযাকপেটার, বাবা লরাোে 
েযাকপেটার। ব়ি লিকেও োম রবাটব েযাকপেটার, যাকে আমরা টদ্বপটদ্বজে বকে জাদ্বে। 
লমকজা লিকে পে। 
  
অথবাৎ, আখমত ইয়াদ্বজদ্? 
  
 হযাাঁ। 
  
দ্বেআইএ আর দ্বে জাকে, শুেকত লবাধহয় ভাকোই োগকব আমাকদ্র, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
োদ্বহেীর দ্বিতীয় পযবাকয়র শুরুকতই মারদ্বটে লরাগাে স্বীোর েরকেে, েব তথয এখেও 
তার জাো লেই। োেব আর মযাদ্বর, অথবাৎ লিাট ভাই আর লবাে লোথায় আকি বা অেযােয 
আত্মীয়স্বজকের োম-দ্বঠোো জাো েম্ভব হয়দ্বে। হাকতর োকি িাইে লেই, যতটুেু মকে 
েরকত পারকেে, বকে লগকেে দ্বতদ্বে। 
  
 েযাকপেটাররা অপরাপধপ্রবে এেটা পদ্বরবার, তাকদ্র এই ঐদ্বতহয আদ্ব  বিকরর 
পুরকো। েযাকপেটাকর বাবা ফ্রাে তযাগ েকর েযাদ্বরদ্ববয়ার অঞ্চকে চকে যায়, লেখাকে 
লচারাচাোে বযবো শুরু েকর লে-পেয েংেকটর যুকগ আকমদ্বরোয় মদ্ েরবরাহ েরত, 
চুদ্বর েরা দ্বজদ্বেে পাচার েরত দ্ববদ্বভন্ন লদ্ক । প্রথকম লে লপাটব অভ লস্প্ে লথকে বযবো 
েরত, পকর োিাোদ্বি এেটা িীপ দ্বেকে লেটাকে লহিকোয়াটবার বাোয়। বাবা মারা 
যাবার পর লরাোে েযাকপেটার, স্ত্রীকে দ্বেকয় বেবাে শুরু েকর িীপটায়। োরও োরও 
ধারো, অপরাধ োম্রাকজযর লরে হকো তার স্ত্রী, লজাকেদ্বিে েযাকপেটার। স্বামীর োকথ 
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একেই, শ্বশুর যা েকরদ্বে বা েরকত পাকরদ্বে, তাই েরে লে, ড্রাগ বযবো ধরে। 
দ্বেকজকদ্র িীকপ প্রথম তারা েোর চা  েরে। ভাকোই োভ হকতা তাকত। এরপর তারা 
দু্কটা েকর িেে লতাোর বযবস্থা েরে-এেটা েো, অপরদ্বট মাদ্বরজুয়াো। েোগাকির 
তোয় মাদ্বরজুয়াোর চা  হত, যাকত লেউ লদ্খকত ো পায়। িীকপ তারা এেটা 
দ্ববশুব্ধেরে েযাবকরটদ্বরও বোয়। 
  
আদ্বম দ্বে পদ্বরষ্কার এেটা িদ্বব দ্বদ্কত পারদ্বি? দ্বজকেে েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। 
  
মাথা োাঁোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। বকে যাও, মাদ্বটবে। 
  
দ্বেকজকদ্র জায়গায় মাদ্বরজুয়াো চা  েরে, দ্ববশুদ্ধ েরে, তারপর পাচার েরে, বেকেে 
মাদ্বটবে লরাগাে। প্রদ্বতদ্বট োকজ অং গ্রহে েরে েযাকপেটার পদ্বরবাকরর লোেজে, 
বাইকরর োউকে ভা়িা েরা হকো ো। আশ্চয়ই বেকত হকব, ইউকরাপ আর পূকবর 
লদ্ গুকোকত মাদ্বরজুয়াো দ্ববদ্বক্র েরে তারা, আকমদ্বরোয় েয়। 
  
ড্রাগে এখেও দ্বে তাকদ্র প্রধাে বযবো? লিইে দ্বেকোোে জােকত চাইকেে। 
  
ো। মাথা ো়িকেে মারদ্বটে লরাগাে। দ্বেকজস্ব েূি লথকে এই পদ্বরবার খবর পায়, ওকয়স্ট 
ইদ্বেকজর েকয়েটা দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লিােব এেোকথ তাকদ্র িীকপ হাো লদ্কব। তা়িাহুক়িা 
েকর মাদ্বরজুয়াোর লখত পুদ্ব়িকয় লিেে তারা, রাখে শুধু েো বাগােটা, তারপর 
অথবচেদ্বতে দ্ববপযবকয়র মুকখ পক়িকি এমে েব েরকপাকর ে পাইোদ্বর হাকর দ্বেকে 
লিেে। বযবো-বুদ্বদ্ধকত োরও লচকয় েম যায় ো, প্রদ্বতদ্বট েরকপাকর ে েঙ্কট োদ্বটকয় 
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উঠে, েযাকপেটার পদ্বরবাকরর েঞ্চয় দ্াাঁ়িাে বাকরাক া দ্বমদ্বেয়ে িোর। বোই বাহুেয, 
বযবো পদ্বরচােোয় দ্বেকজকদ্র লেৌ ে খাটায় তারা। 
  
দ্বেকজকদ্র লেৌ ে, লেটা েী রেম? প্রশ্নটা লিইকের। 
  
েযােকমইে, ঘু  আর হতযাোণ্ড, জবাব দ্বদ্কেে মারদ্বটে লরাগাে। প্রদ্বতকযাগী লোকো 
লোোদ্বে েযাকপেটারকরদ্ স্বাকথবর দ্ববরুকদ্ধ হুমদ্বে হকয় লদ্খা দ্বদ্কে প্রথকম লোোদ্বের ব়ি 
লোকো েমবেতবাকে লমাটা টাো ঘু  লদ্য়ার লচিা েরা হয়। হয়কতা লদ্খা লগে, দ্বেকজকদ্র 
দ্ববরাট লোকো স্বাথব জোেদ্বে দ্বদ্কয় লোোদ্বেদ্বট েযাকপেটারকদ্র োকথ এো চুদ্বত্তকত 
একেকি। েযাকপেটার পদ্বরবাকরর রকয়কি োমেরা েব উদ্বেে, তাকদ্র োজই হকো 
প্রদ্বতকযাগী অেযােয লোোদ্বের দ্ববরুকদ্ধ প্রদ্বত মাকে এেটা-দু্কটা েকর মামো লঠাো। 
প্রদ্বতপে লোোদ্বের দ্বিজাইোর, পদ্বরচােে, লপ্রািাে ে মযাকেজার বা এদ্বেদ্বেউদ্বটভ 
দ্বেকজকদ্র দ্াদ্বয়ত্ব দ্বঠেমকতা পােে েকর ো, োরে তারা েযাকপটারকদ্র োি লথকে 
মাকোহারা পায়। লেউ যদ্বদ্ মাকোহারা দ্বেকত অস্বীোর েকর, লব়িাকত দ্বগকয় তার স্ত্রী বা 
লিকে খুে হকয় যায় োগরচেেকত, দ্বেংবা লে দ্বেকজই গাদ্ব়ির তোয় চাপা পক়ি। অকেকে 
লরি গাকয়ব হকয় যায়। অথবা োরও বাদ্ব়িকত আগুে োকগ। 
  
মাদ্বিয়া পদ্বরবারগুকোর মকতা এেটা েংগঠে, বুেোম, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
েদ্বঠে তুেো, মাদ্বটবে লরাগাে োয় লদ্ে, এভাকবই আন্তজবাদ্বতে বযবো জগকত দ্বেকজকদ্র 
আেে পাোাঁকপাক্ত েকর দ্বেকয়কি েযাকপেটার পদ্বরবার। েরোদ্বর দ্বহকেকবই তাকদ্র 
মূেধকের পদ্বরমাে এখে বাকরাক া দ্বমদ্বেয়ে িোর। 
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 দ্ববদ্বেয়ে মাকে দ্বব দ্বদ্কয় লযটা বাোে েরকত হয়? স্বরােেদ্বচব হতভম্ব। দ্বগজবার প্রদ্বত 
আগ্রহ হাদ্বরকয় লিেোম আদ্বম! 
  
োাঁধ োাঁোকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, লে বকে- অপরাকধ অথব লেই? 
  
দ্বেন্ত দু্ই লিকেকে লমদ্বেকো আর দ্বমেকর লেে তারা পাঠাে? লিকে দু্কটা স্থােীয় বকে 
পদ্বরদ্বচদ্বতই বা লপে েীভাকব? 
  
দু্’জকেরই গাকয়র রং  যামো, তার োরে ওকদ্র মাকয়র পূববপুরু রা েৃঞ্চোয় ক্রীতদ্াে 
দ্বিে। দ্বব দ্ ইদ্বতহাে জাোর েুকযাগ লেই, তকব আন্দাজ েরকত অেুদ্ববধা হয় ো লয 
লরাোে আর লজাকেদ্বিে েযাকপেটার অন্তত চদ্বি  বির আকগ োম্রাজয স্থাপকের স্বে 
লদ্কখ ও পদ্বরেল্পো ততদ্বর েকর। লিকেরা জন্ম লেয়ার আকগই দ্ববকদ্ক র মাদ্বটকত লোথায়, 
েীভাকব তাকদ্রকে পাদ্বঠকয় মােু  েরা হকব, েব দ্বঠে েকর লিো হয়। পে, ওরকি 
আখমত ইয়াদ্বজদ্কে আরদ্বব ভা া ল খাকো হয়, তখেও লে ভাকো েকর হাাঁটকত ল কখদ্বে, 
রবাটব, ওরকি টদ্বপটদ্বজেকে ল খাকো হয় প্রাচীে আযকটে ভা া। বয়ে বা়িার পর 
ওকদ্রকে েম্ভবত লমদ্বেকো আর দ্বমেকরর প্রাইকভট সু্ককে ভদ্বতব েরা হয়, োম পাকল্ট। 
  
 চমৎোর েযাে, গম্ভীর েুকর বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। জকন্মর পর পরই বাচ্চাকদ্র লিদ্বেং 
লদ্য়া শুরু হকো, যাকত তারা দু্কটা রাকের েমতা দ্খে েরকত পাকর। দ্ববপুে েেদ্, 
অেীম েমতা, উদ্ভট উচ্চাোঙ্ক্ষা পদ্বরবারদ্বটকে লবপকরায়া েকর লতাকে। আদ্বম তাকদ্র 
লজদ্ আর তধকযবর প্র ংো েরকে অেযায় হকব দ্বে। 
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প্র ংো ো েকর উপায় েী, স্বরােেদ্বচব িগোে ওটে বেকেে। ওকদ্র পদ্বরেল্পো লয 
েিে হকত চকেকি লে লতা আমরা লদ্খকতই পাদ্বে। তৃতীয় দ্ববকশ্বর লেতৃস্থােীয় দু্কটা 
লদ্ক র  ােেভার চকে যাকে েযাকপেটার পদ্বরবাকরর হাকত। 
  
লে রেম দ্বেিু আমরা ঘটকত দ্বদ্কত পাদ্বর ো, দৃ্ঢ়েকে বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। রবাটব 
েযাকপেটার েরোরপ্রধাে হওয়ার পর যদ্বদ্ দ্বব  োখ লমদ্বেোেকে আমাকদ্র েীমাকন্তর 
দ্বদ্কে লঠকে লদ্য়, লেোবাদ্বহেী ো পাদ্বঠকয় আমাকদ্র লোকো উপায় থােকব ো। 
  
 আক্রমোত্মে বযবস্থা গ্রহকের দ্ববপকে আদ্বম, ভারী গোয় বেকেে স্বরােেদ্বচব। 
দ্ববশ্বদ্ববকবে েব েময় আক্রমেোরীর দ্বেন্দা েকর একেকি। আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর 
টদ্বপটদ্বজেকে খুে েরকে বা লমদ্বেকো আক্রমে েরকে েমেযার দ্ীঘবস্থায়ী লোকো 
েমাধাে হকব ো। 
  
তা হয়কতা হকব ো, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, তকব তাকে আমরা পদ্বরদ্বস্থদ্বত হােো েরার 
েময় পাব হাকত। 
  
আকরেটা েমাধাে থােকত পাকর, লিইে দ্বেকোোে বেকেে। েযাকপেটার পদ্বরবাকরর 
মকধয ভােে ধরাকো যায় ো? ওরা যদ্বদ্ দ্বেকজকদ্র মকধয েগ়িা বাধায়? 
  
 আদ্বম ক্লান্ত, লচহারায় দ্ববরদ্বক্ত দ্বেকয় বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লহাঁয়াদ্বে বাদ্ দ্বদ্কত পাকরা ো? 
  
েমথবকের আ ায় মাদ্বটবে লরাগাকের দ্বদ্কে তাোকেে লিইে দ্বেকোোে। ওরা লতা ড্রাগ 
বযবোয়ী, তাই ো? দ্বেশ্চয়ই ওরা ওয়াকন্টি দ্বক্রদ্বমোে, দ্বঠে? 
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 ড্রাগ বযবোয়ী, হযাাঁ। ওয়াকন্টি দ্বক্রদ্বমোে, ো। ওকদ্রকে োধারে অপরাধী ভাবকে ভুে 
হকব। লগাটা পদ্বরবারটার ওপর েকয়ে যুগ ধকর তদ্ন্ত চেকি। আজ পযবন্ত এেজেও 
লগ্রিতার হয়দ্বে। লোকো অদ্বভকযাগই লতাো যায়দ্বে। দু্দ্বেয়ার লশ্রি েইয়ারকদ্র চােদ্বর 
দ্বদ্কয় লরকখকি ওরা। বনু্ধত্ব আর লযাগাকযাগ আকি দ্বব জে েরোরপ্রধাকের োকথ। ওকদ্র 
োউকে লগ্রিতার েকর হাজকত পাঠাকোর েথা ভাবাই যায় ো, তার লচকয় োটাচামচ 
দ্বদ্কয় দ্বপরাদ্বমি ভাো অকেে েহজ। 
  
 লেকেকি প্রচারমাধযকমর োহাকযয ওকদ্র আেে পদ্বরচয় িাাঁে েরা লহাে, পরাম ব দ্বদ্কেে 
লিইে দ্বেকোোে। 
  
 লোকো োভ লেই, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। দ্বমকথয প্রচারো বকে ওরা দ্বববৃদ্বত প্রচার েরকব। 
  
 লিইের পরাম বটা লভকব লদ্খা লযকত পাকর, বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর, দ্বতদ্বে বোর লচকয় 
ল াকেে লবদ্ব । ওকদ্র েুেীদ্বতব িাাঁে েরকে োজ হকত পাকর। 
  
দ্ব োকরর দ্বদ্কে তাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। পদ্বরষ্কার েকর বকো। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা , বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। জাহাজাটাকে হাইজযাে েরার লপিকে 
আখমত ইয়াদ্বজদ্ দ্ায়ী, এটা যদ্বদ্ প্রমাে েরা যায়, েযাকপেটার পাাঁদ্বচেটাকে লভকে লদ্য়া 
লোকো েমেযা েয়। 
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 োয় দ্বদ্কয় মাথা োাঁোকেে দ্বেআইএ প্রধাে। তা যদ্বদ্ প্রমাে েরা যায়, আখমত ইয়াদ্বজদ্ 
আর মযােুকয়র টদ্বপটদ্বজকের ধমবীয় মুকখা  খকে প়িকব। এেটা েুেীদ্বতব িাাঁে েরা লগকে, 
পদ্বরবাকরর আরও হাজারটা অপরাধ লবদ্বরকয় আেকব। 
  
 দ্বেউজ দ্বমদ্বিয়া হকয় উঠকব েুধাতব হাের, মন্তবয েরকেে িগোে ওটে। 
  
দ্বেন্তু এেটা েথা েবাই ভুকে যাদ্বে, বেকেে লিইে দ্বেকোোে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার 
দ্বেকখাাঁজ হওয়ার োকথ েযাকপেটার পদ্বরবাকরর েেেব এখেও প্রমাদ্বেত হয়দ্বে। 
  
মাদ্বটবে লরাগাে দ্বজকেে েরকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে, লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকো আর লহোকে 
দ্বেিেযাপ েরার লমাদ্বটভ আর োর থােকত পাকর? 
  
 লমাদ্বটভ শুধু েযাকপেটার পদ্বরবাকরর আকি, বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। 
  
এে দ্বমদ্বেট, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লিইকের েথায় যুদ্বক্ত আকি। কু্র রা দ্বেন্তু দ্বটদ্বপোে 
দ্বমিে ইস্ট আতঙ্কবাদ্ীকদ্র মকতা আচরে েরকি ো। এখেও তারা েৃদ্বতত্ব দ্াদ্বব েকরদ্বে। 
স্বীোর েরকত বাধয হদ্বে, ওকদ্র এই চুপ েকর থাোটা দু্ুঃস্বকের মকতা োগকি আমার 
োকি। 
  
আদ্বমও স্বীোর েরদ্বি, হাইজযাোররা উদ্ভট আচরে েরকি, বেকেে মাদ্বটবে লরাগাে। 
আমার ধারো, েযাকপেটার পদ্বরবার অকপোর লখো লখেকি, আ া েরকি লপ্রদ্বেকিন্ট 
হাোে আর লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোর অেুপদ্বস্থদ্বতকত ওাঁকদ্র েরোকরর পতে ঘটকব। 
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 দ্বেকেটর দ্বপকটর লিকে, িােব, জাহাজ বদ্কের বযাপারটা বুকে লিোর পর লথকে েী 
ঘটকি? ওটে প্রশ্ন েরকেে। 
  
 ল   খবর লপকয়দ্বি, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা দ্বটকয়রা লিে িুকগা-লত রকয়কি, জবাব দ্বদ্কেে 
জুদ্বেয়াে দ্ব োর। তীরকবকগ িুটকি দ্দ্বেে দ্বদ্কে। েযাকটোইট লথকে লচাখ রাখা হকয়কি 
ওটার ওপর, আ া েদ্বর এই েময় োে েোকে লোেঠাো েরা যাকব। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট খুদ্ব  হকত পারকেে ো। ততেকে আকরাহীকদ্র েবাইকে কু্র রা েম্ভবত খুে 
েকর লিেকব। 
  
এখেও যদ্বদ্ ো েকর থাকে, বেকেে মাদ্বটবে লরাগাে। 
  
ওদ্বদ্কে আমাকদ্র লিােব বেকত দ্বেিুই দ্বে লেই? 
  
লেই বেকেই চকে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট, স্বরােমন্ত্রী বেকেে। থাোর মকধয আকি শুধু েকয়েটা 
এয়ারকিােব িােকপাটব লেে, লপাোর দ্বরোচব লস্ট কে োোই আো-লেওয়া েকর। লেদ্বি 
ফ্লযামকবারার োিাোদ্বি মাদ্বেবে জাহাজ মাি এেটাই আকি, োউোর। ওটা েুমার এেটা 
দ্বিপওয়াটার োকভব দ্ব প। 
  
িােব দ্বপট লযটায় আকি? 
  
 দ্বজ, েযার। 
  
আমাকদ্র লস্প্ াে লিােব েী েরকি? 
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দ্বব  দ্বমদ্বেট আকগ লপন্টাগকে লিাে েকর লজোকরে দ্বেকথর োকথ েথা বকেদ্বি, জবাব 
দ্বদ্কেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। ঘণ্টাখাকেে আকগ োকগবা লজকট উকঠ রওো হকয় লগকি এেটা 
এদ্বেট দ্ে, ইেুইপকমন্টেহ। ওকদ্র োকথ অযােল্ট এয়ারেযািও আকি। দ্বচদ্বের পাল্টা 
অযাকরোে-এ েযাে েরকব ওরা, েযাে বদ্কের দ্রোর ো হওয়া পযবন্ত ওখাকেই ঘাাঁদ্বট 
গা়িকব। 
  
দূ্করর পথ,  ান্তভাকব বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। েখে লপৌঁিুকব তারা? 
  
পকেকরা ঘণ্টার মকধয। আকগ লপৌঁিাকেও োভ হকতা ো, োরে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে 
লোেঠাো েরার পর উদ্ধারোজ শুরু েরকত পারকব লস্প্ াে লিােব। 
  
ওটকের উকেক য এবাকর লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, দ্বচদ্বে এবং আকজবদ্বন্টোর েরোকরর োকথ 
েথা বকো, িগোে। 
  
মাদ্বটবে লরাগাে বেকেে। আমাকদ্র েবকচকয় োকির েযাদ্বরয়ার দ্ব পটাও রকয়কি পাাঁচ 
হাজার মাইে দূ্কর। পুকরামািার আো  এবং েমুদ্র েন্ধাে এে েথায় অেম্ভব। 
  
লোকো পদ্বরতযক্ত খাদ্ব়িকত যদ্বদ্ েুোয়, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে খুাঁকজ লবর েরকত েকয়ে 
মাে লেকগ লযকত পাকর, আ ঙ্কা প্রো  েরকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। অযান্টােবদ্বটে লোস্ট 
োইকে অকেে গুহা আকি, েবগুকো পরীো েরকত হকে এে বির লেকগ যাকব, তারপর 
আকি েুয়া া, তু ারপাত আর দ্বেচু লমঘ। 
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লেউ আমাকে জাোকবে আপোরা, লপ্রদ্বেকিন্ট বযাখযা লচকয় বেকেে, মাদ্বেবে েরোর 
এরেম দ্বদ্গম্বর অবস্থায় ধরা পক়ি লেে? ঈশ্বকরর দ্বদ্দ্বব্ব, েব দ্বেিু আমরা শুধু 
লেকজকগাবকর েকর িাদ্ব়ি। দু্দ্বেয়ার লেরা দ্বিকটে ে দ্বেকস্টম আদ্ববষ্কার েকরদ্বি আমরা, 
দ্বেন্তু যখে ওগুকো দ্রোর, লদ্খা যাকব ভুে জায়গায় রাখা হকয়কি েব। 
  
লেউ েথা বেকেে ো, লেউ ে়িকেে ো। পরস্প্করর দ্বদ্কে লেউ তাোকেেও ো। 
  
অবক ক  দ্বেিব্ধতা ভােকেে লিইে দ্বেকোোে, জাহাজটাকে আমরা দ্বঠেই ধরকত পারব, 
দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। ওকদ্রকে জীদ্ববত দ্বিদ্বরকয় লত পারকে এেমাি লস্প্ াে লিােবই পারকব। 
  
জাদ্বে, এ ধরকের দ্বম কের জেয উাঁচু দ্করর লিদ্বেং লেয়া আকি ওকদ্র, ম্লাে েকে বেকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বেন্তু আদ্বম শুধু ভাবদ্বি, ওরা লপৌঁকি উদ্ধার েরার মকতা োউকে পাকব দ্বে 
ো। এমে লতা েয় লয, লস্প্ াে লিােবকে আমরা ো  উদ্ধার েরকত পাঠাদ্বে? 
  
. 
  
৪৬. 
  
স্ত্রীর জন্মদ্বদ্কের পাদ্বটব লথকে হঠাৎ উকঠ আেকত হওয়ায় েকেবে মরটে লহাদ্বেকের মেটা 
দ্ববক   দ্ববদ্বেি। 
  
 লভদ্বেজুকয়োর ওপর দ্বদ্কয় দ্দ্বেে দ্বদ্কে যাকে দ্বে-১৪০ িােকপাটব লেেটী। দ্ববক  ভাকব 
োজাকো অদ্বিে েমপাটবকমকন্ট এেটা লিকস্কর োমকে বকে রকয়কি েকেবে মরটে 
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লহাদ্বেে, হাকত েম্বা হাভাো চুরুট। লেে আোক  ওঠার পর লথকে েমেযাগুকো দ্বেকয় 
দ্ বার দ্বচন্তা েকরকি লে, প্রদ্বতবার অযান্টােবদ্বটে লপদ্বেেেুোর ওকয়দ্ার দ্বরকপাটব আর 
বরি লমা়িা উপেূে লরখার িকটাগ্রাকির ওপর লচাখ বুদ্বেকয়কি। লস্প্ াে অপাকর েে 
লিােব েদ্য গদ্বঠত হকয়কি, পৃদ্বথবীর লশ্রি েমাকো ইউদ্বেকটর তুেোয় েকয়ে গুে েদ্বঠে 
লিদ্বেং লপকেও, তাকদ্র অদ্বভেতার েুদ্বে এখেও ভারী হকয় ওকঠদ্বে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা 
লথকে আকরাহীকদ্র উদ্ধার েরার। দ্াদ্বয়ত্ব লযাগয দ্বটকমর হাকত পক়িকি, তকব এই মাকপর 
অদ্বভযাকে এই প্রথম হাত দ্বদ্কে তারা। 
  
েে েকর লভতকর ঢুেে লেকেে-ইে-েমাে, লমজর জে দ্বিদ্বেোর। েযাে ততদ্বর েরকিে 
েকেবে? 
  
 িয়িটা েযাে রকয়কি মাথায়, এেটা জাহাকজ েীভাকব উঠকত হয় চুদ্বপোকর, বকো লতা 
এাঁকেও লদ্খাকত পাদ্বর। হােে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকয়ার দ্বিজাইে আর 
লিে লেআউট হাকতর উকল্টাদ্বপকঠর মকতাই দ্বচকে লিকেদ্বি। দ্বেন্তু পযারােুট বযবহার েরব 
োদ্বে সু্কবা, অথবা বাদ্বে বা  ক্ত বরকির ওপর দ্বদ্কয় লহাঁকট লযকত হকব দ্বেো, এেব জাো 
ো থাোয় লোে েযােটা োকজ োগকব বুেকত পারদ্বি ো। 
  
 দ্বমেকরর লপ্রদ্বেকিন্ট, জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব, লমদ্বেকোর লপ্রদ্বেকিন্ট- উোরা লেউ আমাকদ্র 
লগাোগুদ্বের মকধয ো পক়ি, মন্তবয েরে লমজর। 
  
 লহদ্বেেপ্টার লথকে োমার প্রশ্ন ওকঠ ো,  ে শুকেই োাঁে োাঁে গুদ্বে িু়িকব ওরা। 
লভতকর ঢুেকত হকব আমাকদ্র কু্র রা দ্বেিু লটর পাবার আকগই। 
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যদ্বদ্ রাকতর অন্ধোকর পযারােুযট দ্বেকয় োদ্বম? 
  
 েম্ভব। 
  
এেটা েযােভাে দ্বেকট বেে জে দ্বিদ্বেোর। োইট েযাদ্বেং এমদ্বেকতই লিোরাে, তার 
ওপর যদ্বদ্ অন্ধোর এেটা জাহাকজ অন্ধ লেকজ োমকত হয়, বযাপারটা পাইোরী 
আত্মহতযা হকয় উঠকত পাকর। চদ্বি জকের মকধয পকেকরাজে টাকগবট দ্বমে েকর েরােদ্বর 
োগকর প়িকব। দ্বব জে হাজাকজর এটা-লেটার োকথ ধাক্কা লখকয় আহত হকব। যুদ্ধ 
েরার অবস্থায় পাাঁচজেকে লপকেও ভাগযবাে বেব দ্বেকজকে। 
  
 তবু হয়কতা ল   পযবন্ত তাই েরকত হকব আমাকদ্র। 
  
আরও তকথযর জেয অকপো েরা যাে, মৃদু্েকে বেে জে দ্বিদ্বেোর। লোথায় 
জাহাজটাকে পাওয়া যাকব তার ওপর েব দ্বেিু দ্বেভবর েরকি। লোথাও লথকে আকি ো 
েচে, দু্কটার মকধয লমো পাথবেয। দ্বেিু এেটা জাো লগকেই আপোকে আদ্বম এেটা  ক্ত 
অযােল্ট েযাে লদ্কব অেুকমাদ্কের জেয। 
  
লভদ্বর গুি। লোেজেকদ্র খবর েী? 
  
লহামওয়ােব েরকি। পাল্টা অযাকরোকে লপৌঁিাবার আকগই লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার েব দ্বেিু 
মুখি েকর লিেকব ওরা। 
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লপন্টাগে লথকে জাোকো হকয়কি… হঠাৎ লথকে উতিত েরে েকেবে লহাদ্বেে, লজোকরে 
রাকভার কু্ররা ফ্লযামকবাকরায় ঠাই লপকয়কি ধকর দ্বেকয়, েব দ্বমদ্বেকয় েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র েংখযা 
আমাকদ্র েমাে হকত পাকর। 
  
চদ্বি জে। প্রায় আাঁতকে উঠে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
প্রচুর লোে হুমদ্বের মুকখ প়িকব এই লখো ল   হওয়ার আকগ। 
  
. 
  
ওয়াদ্ব ংটে দ্বিদ্বে। এেটা পাহাক়ির দ্বেকচ েংদ্বক্রট বাঙ্কাকরর লভতর দ্বেকজর অদ্বিে 
োমরায় পায়চাদ্বর েরকিে লমজর লজোকরে ফ্রাঙ্ক িজ। দ্রজায় েে েকর লভতকর ঢুেে 
এেজে লেিকটেযান্ট েযামুকয়ে দ্বট. লজাে। লমজর লজোকরে তার েকয়েজে স্টািকে 
দ্বেকয় েববক   েযাকটোইট ইকমজ পাওয়ার অকপোয় আকিে, দ্বটকয়রা লিে িুকগার দ্দ্বেে 
জেভাগ লদ্খকত পাওয়া যাকব ইকমজটায়। লেিকটেযান্টকে লদ্কখই হুঙ্কার িা়িকেে লমজর 
লজোকরে িজ। আট দ্বমদ্বেট আকগ লপৌঁিাকোর েথা লতামার। 
  
খাদ্বে হাত দ্বদ্কয় মাথা চুেকে লেিকটেযান্ট বেে, দু্ুঃদ্বখত, েযার। 
  
লেিকটেযাকন্টর হাত লথকে লিাাঁ দ্বদ্কয় েযাকটোইট ইকমজটা দ্বেকেে লমজর লজেকরে, েম্বা 
ওয়ােকবাকিবর গাকয় আটোকেে দ্বপে দ্বদ্কয়, লবাকিবর মাথায় এে োকর হুি পরাকো 
অকেেগুকো স্প্টোইট রকয়কি। এর আকগর এেটা ইকমজও েুেকি োিাোদ্বি, তাকত 
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লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার েববক   পদ্বজ ে লদ্খাকো হকয়কি োে বৃত্ত এাঁকে, লিকে আো পথটা 
েরু লরখা দ্বদ্কয় লবাোকো হকয়কি আর েমো রকের দ্ববনু্দগুকো েম্ভাবয পরবতবী লোেব। 
  
লজোকরকের দু্পাক  দ্বভ়ি জমাে স্টািরা, খুকদ্ দ্ববনু্দ অথবাৎ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লদ্খকত 
পাবার জেয েবাই ভাদ্বর বযােুে। 
  
 লেপ হেব-এর এেক া দ্বেকোদ্বমটার দ্দ্বেকে ল  বার লদ্খা দ্বগকয়দ্বিে লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরাকে, এেজে লমজর বেে, আকগর চাটব লথকে লোেবটা লিে েরে লে। 
ইদ্বতমকধয লড্রে পযাকেজ িাদ্ব়িকয় যাওয়ার েথা ওটার, েম্ভবত অযান্টােবদ্বটে লপদ্বেেেুো 
লপদ্বরকয় িীপপুকের োকি লপৌঁকি লগকি। 
  
ো়িা এে দ্বমদ্বেট দ্বিেিাে েরে েবাই, তারপর েট েকর লেিকটেযাকন্টর দ্বদ্কে 
দ্বিরকেে লমজর লজোকরে। িকটাটা তুদ্বম লদ্কখি, লেিকটেযান্ট? বন্ধ অদ্বিেরুকম গমগম 
েকর উঠে তার গম্ভীর েেস্বর। 
  
ো, েযার। অযথা েময় েি েদ্বরদ্বে। হাকত লপকয়ই িুকট একেদ্বি। 
  
 তুদ্বম দ্বঠে জাকো এটাই লেকটস্ট িােদ্বম ে? 
  
 হতচদ্বেত লদ্খার লেিকটেযান্টকে। দ্বজ্ব, েযার। 
  
লোকো ভুে লেই? 
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ভুে হকত পাকর ো, েযার। েুমার দ্বেেযাট েযাকটোইট এদ্বরয়াটা লরেিব েকরকি দ্বিদ্বজটাে 
ইকেেিদ্বেে ইমপােে-এর োহাকযয, লরেিব েরার োকথ োকথ পাদ্বঠকয় দ্বদ্কয়কি গ্রাউকে। 
আপদ্বে লয ইকমজটা লদ্খকিে, খুব লবদ্ব  হকে িয় দ্বমদ্বেট আকগ লপৌঁকিকি ওটা। 
  
পরবতবী িকটা েখে আেকব? 
  
এোোটার ওপর দ্বদ্কয় েযােেযাট যাকব চদ্বি  দ্বমদ্বেট পর। 
  
আর েযােপার? 
  
লেিকটেযান্ট হাতঘদ্ব়ির দ্বদ্কে তাোে। যদ্বদ্ েময় মকতা লিকর, দ্বিকের ওপর লচাখ 
বুোব আমরা এখে লথকে চার ঘণ্টা পর। 
  
লপৌঁিাবার োকথ োকথ দ্বেকয় আেকব আমার োকি। 
  
 ইকয়ে, েযার। 
  
স্টািকদ্র দ্বদ্কে দ্বিরকেে লমজর লজোকরে ফ্রাঙ্ক িজ। ওকয়ে, লজন্টেকমে বুেকতই 
পারি, লহায়াইট হাউে বযাপারটা পিন্দ েরকব ো। এদ্বগকয় দ্বগকয় দ্বতদ্বে এেটা লিাকের 
দ্বরদ্বেভার তুেকেে। 
  
দ্বব  লেকেকের মকধয জাতীয় দ্বেরাপত্তা উপকদ্িার েেস্বর লভকে এে, আ া েদ্বর ভাকো 
লোকো খবর ল াোকব, ফ্রাঙ্ক। 
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দু্ুঃদ্বখত, ো, লমজর লজোকরে লোকো রেম ভদ্বেতা েরকেে ো। লদ্খা যাকে প্রকমাদ্তরী 
…. 
  
িুকব লগকি? বাধা দ্বদ্কয় দ্বজকেে েরকেে উপকদ্িা। 
  
দ্বেদ্বশ্চতভাকব দ্বেিু বেকত পারদ্বি ো। 
  
তাহকে েী বেকত পারি? 
  
ব়ি েকর শ্বাে টােকেে লমজর লজোকরে। লপ্রদ্বেকিন্টকে জাোে, দ্বেজ, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা 
আবার গাকয়ব হকয় লগকি। 
  
. 
  
৪৭. 
  
িদ্বব বা লোকো তথয দ্ববকশ্বর লযকোকো প্রাকন্ত লপৌঁিাকোর জেয মাইকক্রাওকয়কভর মাধযকম 
উপগ্রকহর বযবহার ১৯৯০ োে লথকেই দ্ববশ্ববযাপী প্রচদ্বেত। খুাঁদ্বটোদ্বটেহ মুহূকতবর মকধয 
রদ্বেে িদ্বব পাঠাকো যায় লযকোকো স্থাকে। 
  
 দ্  দ্বমদ্বেট পর, ওভাে অদ্বিকে এেটা লিকস্কর ওপর হুমদ্ব়ি লখকয় েীেযাট ইকমজটা 
লদ্খকিে লপ্রদ্বেকিন্ট ও লিইে দ্বেকোোে। 
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 এবার হয়কতা েদ্বতয জাহাজটা িুকব লগকি, বেকেে লিইে দ্বেকোোে, ক্লান্ত ও উদ্ভ্রান্ত 
লদ্খাে তাকে। 
  
আদ্বম তা দ্ববশ্বাে েরকত রাদ্বজ েই, দৃ্ঢ়েকে বকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, তার লচহারা রাকগ োে 
হকয় আকি। পাল্টা লিে এেকট লপকরাবার পর জাহাজটাকে ধ্বংে েরার েুকযাগ 
লপকয়দ্বিে েুরা, তা ো েকর লজোকরে রাকভার পথ ধকর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে দ্বেকয় 
পাদ্বেকয় লগকি ওরা। এখে লেে লিাবাকব? 
  
োবকমদ্বরকে েকর পাোয়দ্বে লতা? 
  
োউোর লথকে েী বো হয় ল াোর জেয অকপো েরব আদ্বম। 
  
দ্বেিুই লযে শুেকিে ো লপ্রদ্বেকিন্ট। এই োণ্ডটার লপিকে আমাকদ্র অকযাগযতা েম দ্ায়ী 
েয়। 
  
েদ্বতয, একেবাকর অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা লখকয় লগদ্বি আমরা, দ্বেকোোে বেকেে। 
  
জজব দ্বপকটর োকি আমার অকেে লদ্ো, জাদ্বে ো, লেমে েকর দ্বেকজকে েমা েরব। 
দ্ীঘবশ্বাে লিেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
. 
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দ্বে-১৪০ এই মুহূকতব বদ্বেদ্বভয়ার ওপর দ্বদ্কয় উ়িকি। লেকের লভতর েবাই খুব হতা । 
খাদ্বেে আকগ লেয়ার দ্বরদ্বেভাকরর মাধযকম েযাকটোইট ইকমজ লপৌঁকিকি, তাকত প্রকমাদ্তরী 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বচহ্নমাি লেই। 
  
 লগে লোথায়! এোধাকর দ্ববস্ময় ও উে প্রো  লপে েকেবে লহাদ্বেকের লচহারায়। 
  
জে দ্বিদ্বেোর  ূেয দৃ্দ্বিকত তাোে। লোথাও দ্বেশ্চয়ই আকি, এেবাকর লেই হকয় লযকত 
পাকর ো। 
  
তাই লতা হকয়কি। দ্বেকজর লচাকখই লতা লদ্খকত পাে। 
  
টাকগবট যদ্বদ্ এভাকব েুকোচুদ্বর লখেকত থাকে …, অেহায় ভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁদ্বেকয় বােযটা 
অেমাি রাখে জে দ্বিদ্বেোর। আমার ধারো, লেদ্বি ফ্লযামকবায়রা িুকব লগকি। িকটায় 
ওটার ো থাোর আর লোকো বযাখযা লেই। 
  
চদ্বি জে এেোকথ আত্মহতযা েরকত রাদ্বজ হকয়কি, এ আদ্বম দ্ববশ্বাে েরকত পাদ্বর ো। 
  
এখে েী েরা হকব? 
  
লরদ্বিকেে েমাে লথকে দ্বেকদ্ব  চাওয়া িা়িা আর লতা দ্বেিু লভকব পাদ্বে ো আদ্বম। 
  
আমরা দ্বে দ্বম ে বাদ্বতে েরব? দ্বজকেে েরে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
দ্বেকদ্ব  ো লপকে েরব ো। 
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 তার মাকে লযমে যাদ্বে লযকত থাদ্বে। 
  
হতা  ভদ্বঙ্গকত মাথা োাঁোে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। 
  
. 
  
েবার ল ক  জােে দ্বপট। ম়িার মকতা ঘুমাকে ও, লেদ্ববকে ঢুকে ওর ঘুম ভাোকো রুদ্বি। 
  
জযান্ত হও লহ, বযি েুকর বেে লে, জদ্বটেতা লদ্খা দ্বদ্কয়কি। 
  
ঘুকম ভারী হকয় থাো এেটা লচাখ লমকে হাতঘদ্ব়ি লদ্খে দ্বপট। েী বযাপার, পান্টা 
অযাকরোকে এেুদ্বে লপৌঁকি লগোম? 
  
বন্দকর ঢুেকত আরও এে ঘণ্টা লদ্দ্বর আকি…. 
  
তাহকে আর দ্ববরক্ত লোকরা ো ো, আকরেটু ঘুদ্বমকয় দ্বেকত দ্াও, বকে পা  দ্বিকর শুকো 
দ্বপট। 
  
লগট দ্বেদ্বরয়াে। গম্ভীর েকে বেে রুদ্বি। জাহাকজর দ্বরদ্বেভাকর খাদ্বেে আকগ লেকটস্ট 
েযাকটোইট িকটা একেকি। আবার অদৃ্ য হকয়কি লতামার লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
  
েদ্বতয। 
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এটা দ্বে ঠাট্টা েরার দ্বব য়? এইমাি অযািদ্বমরাকের োকথ েথা বকেদ্বি আদ্বম। লহায়াইট 
হাউে আর লপন্টাগকে মহা তহচচ লবকধ লগকি। লস্প্ াে লিাকেবর এেটা দ্েকে পাঠাকো 
হকয়কি, আ া- পদ্বরষ্কার এদ্বরয়াে িকটা পাওয়া যাকব। 
  
দ্বপট লচাখ খুেে ো, রুদ্বির দ্বদ্কে দ্বিরেও ো। অযািদ্বমরােকে দ্বজকেে েকর লদ্কখা, 
দ্ববক   লেই দ্ে েযাে েরার োকথ োকথ লেতা আর আমার মকধয এেটা দ্বমদ্বটং হকত 
পাকর দ্বে ো। 
  
েী আশ্চযব! অযািদ্বমরাকের োকথ তুদ্বম লেে েথা বেি ো? 
  
এইজেয লয আদ্বম এখে ঘুমাব, বকে দ্বব াে এেটা হাই তুেে দ্বপট। 
  
 রুদ্বি গাে হতভম্ব। জাহাজটায় ো লতামার বাবা আকিে? লতামার দ্বেিু আকে যায় ো? 
  
হযাাঁ, দ্বচৎ হকো দ্বপট, দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে তাোে, আকে যায়। দ্বেন্তু এই মুহূকতব আমার দ্বেিু 
েরার আকি বকে লতা মকে হকে ো। 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় দ্বেকধ হকো রুদ্বি, ভারী গোয় দ্বজকেে েরে, অযািদ্বমরােকে আর দ্বেিু 
বেকত হকব? 
  
 চাদ্র দ্বদ্কয় মাথা ঢােকত যাদ্বেে দ্বপট, লচাখ খুকে রুদ্বির দ্বদ্কে তাোে। হযাাঁ, এেটা 
েথা ইকে হকে বেকত পাকরা তাাঁকে। বেকত পাকরা, আদ্বম জাদ্বে েীভাকব লেদ্বি 
ফ্লযামকবায়রা অদৃ্ য হকয়কি। লোথায় ওটা েুদ্বেকয়কি, তা-ও লব  আন্দাজ েরকত পাদ্বর। 
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েখাগুকো আর লেউ উচ্চারে েরকে রুদ্বি তাকে চাপাবাজ ভাবত। দ্বপটকে অদ্ববশ্বাে 
েরা তার পকে েম্ভব েয়। দু্ এেটা েু চাইকে দ্বেিু মকে েরকব? 
  
লচাখ বুজে দ্বপট। তুদ্বম লতা এে ধরকের আটব োকেটর, তাই ো, রুদ্বি? 
  
আমার অযাবিাট েংগ্রহ দ্বেউ ইয়েব দ্বমউদ্বজয়াম অভ মিােব আটব-এর োকথ তুেো েরা 
যাকব ো, তকব বনু্ধমহকে ওটারও খযাদ্বত আকি। লেৌতূহকে দ্বপকটর দ্বদ্কে আবার েুাঁকে 
প়িে রুদ্বি। আকটবর োকথ েী েেেব? 
  
 আমার যদ্বদ্ ভুে ো হয়, খুব আকয়াজে েকর দ্াাঁ়ি েরাকো এেটা দ্ব ল্পেকমবর োোৎ 
পাব আমরা অদ্বচকরই। 
  
লে দ্ব ল্পেমব আদ্বম বুেব? 
  
দ্বক্রকস্টা এেজে দ্ববখযাত দ্ব ল্পী তাই ো? পা  দ্বিকর শুকো দ্বপট। তার িারা অেুপ্রাদ্বেত 
হকয় এেটা ভাস্কযব দ্বেমবাে েরা হকয়কি। 
  
. 
  
৪৮. 
  
দু্দ্বেয়ার েববদ্দ্বেকের েবকচকয় ব়ি  হকরর উপকর েরকি হােো তু ার। পাোমা খাে 
ততদ্বর হবার আকগ বন্দর দ্বহকেকব োম দ্বিে পাল্টা অযাকরোকের, পকর গুরুত্ব হাদ্বরকয় 
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লিকে।  হকরর লোেজে এত দ্বদ্ে লভ়িা লপকে রুদ্বজ-লরাজগার েকরকি, ইদ্ােীং 
োিাোদ্বি লতেখদ্বে আদ্ববষ্কার হওয়ায় আবার জকম উঠকি  হর। 
  
 লজদ্বটর ওপর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি েকেবে মরটে লহাদ্বেে আর জে দ্বিদ্বেোর, োউোকর 
চ়িার জেয অদ্বস্থর হকয় আকি তারা। দ্বফ্রদ্বজং পকয়কন্টর েকয়ে দ্বিদ্বগ্র দ্বেকচ লেকম লগকি 
তাপমািা, হােো তু ারপাত শুরু হকয়কি, েেব  ঠাণ্ডা োম়ি বোকে দ্বেরাবরে মুকখ, 
আেবদ্বটকে উকটর মকতা োগকি দ্বেকজকদ্র। দ্বচদ্বে েতৃবপকের েহায়তায় দ্বেকজকদ্র পদ্বরচয় 
লগাপে েকরকি তারা, বযাটে লড্রকের বদ্কে পকরকি ইদ্বমকগ্র ে অদ্বিোরকদ্র ইউদ্বেিমব। 
  
েময়মকতাই, তখেই অন্ধোর দ্বিে আো , োিাোদ্বি এেটা োমদ্বরে এয়ারকপাকটব েযাে 
েকরকি ওকদ্র লেে। তু ারপাত শুরু হওয়ায় ভাকোই হকয়কি, লেে লথকে ওকদ্রকে 
লেউ োমকত লদ্কখদ্বে। দ্বচদ্বের দ্বমদ্বেটাদ্বর েমাকের লেৌজেয দ্বে-১৪০ ও অযােল্ট 
এয়ারক্রািট ঠাই লপকয়কি লোেচেুর আ়িাকে এেটা হযাাঁঙ্গাকরর লভতর। এয়ারকপাটব 
লথকে লবদ্বরকয় এেটা অয়যার হাউকে লঢাকে ওরা, দূ্র লথকে লদ্খকত পায় লোের লিেকি 
দ্বরোচব দ্ব প োউোর। োউোকরর দ্বরজ উইং-এ লবদ্বরকয় এে এে যুবে, মুকখ লখাাঁচা 
লখাাঁচা দ্াদ্ব়ি, পরকে দ্বস্ক জযাকেট। মুকখর োমকে লচাে ততদ্বর েরে হাত দ্বদ্কয়। দ্বজকেে 
েরে, দ্বেের লোকপজ?। 
  
দ্বজ, মাথা োাঁোে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। 
  
আপোর বনু্ধদ্বট লে? স্প্যাদ্বে  ভা ায় দ্বজকেে েরে যুবে। 
  
এেই ভা ায় উত্তর দ্বদ্ে েকেবে, আমার বনু্ধ দ্বেের লজাে। 
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দ্বব়িদ্বব়ি েকর জে দ্বিদ্বেোর বেে, এমেদ্বে চীো লরকিারাাঁয়ও এর লচকয় ভাকো স্প্যাদ্বে  
শুকেদ্বি আদ্বম। 
  
দ্বেজ, উকঠ আেুে জাহাকজ, বেে যুবে। লমইে লিকে ওঠার পর িাে দ্বদ্কে এেটা মই 
পাকবে, ওটা লবকয় দ্বরকজ চকে আেুে। 
  
ধেযবাদ্। 
  
মই লবকয় ওঠার েময় লেৌতূহকের মািা লবক়ি লগে েকেবকের। যুবকের েথা শুকে তাকে 
আকমদ্বরোে বকে মকে হয়দ্বে। পদ্বরচয় আন্দাজ েরকত দ্বগকয় বযথব হকো লে। আেকে 
এখেও অন্ধোকর রাখা হকয়কি তাকে। পাল্টা অযাকরোকে লপৌঁিাবার এে ঘণ্টা আকগ 
লজোকরে িকজর োি লথকে লো়ি েরা জরুদ্বর এেটা লমকেজ লপকয়কি লে, েুমার 
োকভব দ্ব প োউোর লোের লিেকে তাকত চ়িকত হকব তাকে। বযে, এইটুেু। আর 
লোকো বযাখযা লদ্য়া হয়দ্বে। পরবতবী দ্বেকদ্ব ও পায়দ্বে লে। ভাদ্বজবদ্বেয়া দ্বরদ্বিং লথকে তার 
শুধু জাো আকি দ্বরোচব দ্ব প আর তার কু্ররা েীভাকব লযে এেটা অেম্ভবকে েম্ভব 
েকরকি-লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লজোকরে রাকভা বকে চাোবার লচিা েকরদ্বিে, লেটা তারা 
ধকর লিকে। আর দ্বেিু জাো লেই েকেবকের। তাকে এখে জােকত হকব পান্টা অযাকরোকে 
এে.ও.এি. দ্ে যখে লপৌঁিাে, এেই েমকয় হঠাৎ েকর োউোর-ও লপৌঁিাে লেে? 
অন্ধোকর থােকত পিন্দ েকর ো েকেবে, োকজই তার লমজাজও খুব এেটা ভাকো 
অবস্থায় লেই। 
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যুবেকে দ্বরজ উইংকয়ই পাওয়া লগে। তার ঘে েবুজ, ওপাে পাথকরর মকতা লচাখ দু্কটা 
খুাঁদ্বটকয় লদ্খে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। 
  
তার োকো চুকে তু াকরর োদ্া েো জকমকি। পাাঁচ লেকেে অদ্বিোর দু্’জেকে লদ্খে 
লে, তারপর লোট পকেট লথকে হাত লবর েকর বাদ্ব়িকয় ধরে। েকেবে মরটে লহাদ্বেে, 
লমজর দ্বিদ্বেোর, আদ্বম িােব দ্বপট। 
  
লদ্খা যাকে, আমরা আপোর েেকেব দ্বেিু জাদ্বে ো, দ্বেন্তু আপদ্বে আমাকদ্র েেকেব 
অকেে দ্বেিু জাকেে, দ্বম. দ্বপট। 
  
তব মযটা দূ্র েরা হকব, েথা লদ্য়ার েুকর বেে দ্বপট, মুখটা হাদ্বে হাদ্বে। আেুে, 
েযাপকটকের লেদ্ববকে যাওয়া যাে। 
  
েৃতেদ্বচকত্ত তু ার আর দ্বহম ঠাণ্ডা লপিকে লিকে দ্বপটকে অেুেরে েরে অদ্বিোররা, এে 
লিে দ্বেকচ লেকম দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াকটবর লেদ্ববকে ঢুেে দ্বপট। লভতকর ঢুকে েবার োকথ 
হযােক ে েরে অদ্বিোররা, খুদ্ব মকে ধূমাদ্বয়ত েদ্বির োকপ চুমুে দ্বদ্ে। 
  
বেুে আপোরা, ওকদ্রকে লচয়ার লদ্খাে দ্বস্কপার। 
  
লমজর দ্বিদ্বেোর বেে, তকব মাথা ো়িে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। 
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ধেযবাদ্, বেে লে। আদ্বম বরং দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকতই পিন্দ েরব। এে এে েকর েুমার 
চারজে লোকের দ্বদ্কে তাোে লে। েরােদ্বর দ্বজকেে েরকে যদ্বদ্ দ্বেিু মকে ো েকরে, 
েী ঘটকি বেকবে আমাকে? 
  
বুেকতই পারকিে, বযাপারটা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে দ্বেকয়, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
আকোচোর আকিটা েী? জাো েথা আতঙ্কবাদ্ীটা ওটাকে িুদ্ববকয় দ্বদ্কয়কি। 
  
দৃ্ঢ় আশ্বাে দ্বদ্কয় বেে দ্বপট, এখেও ওটা পাদ্বের ওপর দ্বদ্দ্ববয ভােকি। 
  
আমাকে উকল্টাটা জাোকো হকয়কি, েদ্বঠে েুকর বেে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। লেকটস্ট 
েযাকটোইট িকটাকত জাহাজটা লেই। 
  
আমার েথার ওপর ভরো রাখুে। 
  
আপদ্বে আমাকে প্রমাে লদ্খাে। 
  
আপদ্বে এখাকে হুেুম চাোকবে ো। োদ্বে চাোকবে? 
  
দ্ে দ্বেকয় এখাকে আদ্বম একেদ্বি মােুক র প্রাে বাাঁচাকোর জেয, েেব  েুকর বেে েকেবে। 
লেউ, এমেদ্বে আমার ঊধ্ববতে অদ্বিোররাও, আমাকে বকেেদ্বে লয লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার 
আকরাহীকদ্র এখেও বাাঁচাকো লযকত পাকর। 
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 আপোকে বুেকত হকব, েকেবে, হঠাৎ চাবুকের মকতা  ে েরে দ্বপকটর েেস্বর, 
প্রদ্বতপেরা োধারে গাে-হযাদ্বপ আতঙ্কবাদ্ী েয়। অতযন্ত বুদ্বদ্ধমাে এে লোে ওকদ্রকে 
লেতৃত্ব দ্বদ্কে। দু্দ্বেয়ার লেরা দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লমধাগুকোকে লবাো বাদ্বেকয় চকেকি লে। 
  
অথচ লেউ এেজে তার েব চাোদ্বে বুকে লিেকত পারকি, প্র ংোই েরে দ্বেন্তু তীর 
বযকঙ্গর েুকর। 
  
আমাকদ্রকে েহায়তা েকরকি ভাগয। োগকরর ওই অংক  োকভব েরদ্বিে োউোর, তা ো 
হকে লজোকরে রাকভাকে খুাঁকজ লপকত এে মাে লেকগ লযত। েময়টা েদ্বমকয় একেদ্বি 
আমরা, তার পরও এে দ্বে লদ়্ি দ্বদ্ে এদ্বগকয় আকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা। 
  
েরম ো হকয় উপায় লদ্খে ো েকেবে। তার োমকে দ্াাঁ়িাকো লোেটা এে ইদ্বঞ্চ জায়গা 
িা়িকতও রাদ্বজ েয়। জাহাজটা লোথায়? েরােদ্বর জােকত চাইে লে। 
  
আমরা জাদ্বে ো, জবাব দ্বদ্ে রুদ্বি। 
  
আেুমাদ্বেে পদ্বজ েও জাো লেই? 
  
শুধু এেটা যুদ্বক্তেংগত ধারো দ্বদ্কত পাদ্বর, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 দ্বেকের ওর দ্বভদ্বত্ত েকর? 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো, মৃদু্ লহকে বেটা দ্বেকজর দ্বেয়ন্ত্রকে দ্বেে দ্বপট। 
ইেটুই ে। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

481 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
েকেবকের আ া পাঁদ্ব়িকয় লযকত শুরু েরে। আপোরা দ্বে জাদু্ দ্ণ্ড বযবহার েরকিে, োদ্বে 
দ্বক্রেটাে বে? 
  
 েদ্বতয েথা বেকত দ্বে, আমার পিন্দ চাকয়র পাতা, উত্তর দ্বদ্ে দ্বপট, মকে মকে বেে, 
দ্বটট ির টযাট। 
  
 ীতে, দ্ীঘব দ্বেিব্ধতা লেকম এে লেদ্ববকের লভতকর। েকেবকের উপেদ্বব্ধকত লোকো ভুে 
লেই, লচাটপাট লদ্দ্বখকয় এখাকে েুদ্ববধা েরা যাকব ো। েদ্বি ল   েকর খাদ্বে োপটা 
বারবার হাত বদ্ে েরে লে। অবক ক  লে-ই দ্বেিব্ধতা ভােে, 
  
দ্বঠে আকি। মােোম, আদ্বম এেটু তা়িাহুক়িা েকর লিকেদ্বি। আেকে দ্বেদ্বভদ্বেয়ােকদ্র 
োকথ লমোকম া েকর অভযি েই। 
  
বযঙ্গ বা তাদ্বেকেযর লোকো ভাব েয়, দ্বপকটর লচহারায় শুধু দ্বেমবে লেৌতুে। শুকে যদ্বদ্ 
স্বদ্বি লবাধ েকরে, তাহকে বদ্বে, এয়ারকিাকেবর এেজে লমজর আদ্বম। 
  
ভ্রু েুাঁচকে দ্বপকটর আপাদ্মিে দ্বেরীেে েরে েকেবে। জােকত পাদ্বর, মুমার মকতা 
এেটা প্রদ্বতিাকের জাহাকজ েী েরকিে আপদ্বে? 
  
 লে অকেে েথা, বেে দ্বপট। েব ল াোর তধযব হকব ো আপোর। 
  
 লমজর দ্বিদ্বেোর ধরকত পারে ওর পদ্বরচয়। দ্ববদ্বভন্ন বযাপার দ্বেকয় মাথা জযাম ো থােকে 
েকেবে লহাদ্বেেও আকগই বুেকতে। 
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আপদ্বে দ্বে দ্বেকেটর দ্বপকটর লেউ হে? 
  
দ্বেকেটর আমার বাবা। 
  
ধপ েকর এেটা লচয়াকর বকে প়িে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। 
  
দ্বঠে আকি, দ্বম. দ্বপট। এবাকর বেুে, েী খুাঁকজ লপকয়কিে আপদ্বে? 
  
লমজর দ্বিদ্বেোর েময় েি ো েকর প্রেঙ্গটা দ্বিদ্বরকয় আেে, ল   দ্বরকপাকটব লদ্খা লগকি, 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা অযান্টােবদ্বটোর দ্বদ্কে যাকে। আপদ্বে বেকিে, জাহাজটা এখেও পাদ্বের 
ওপর আকি। েতুে িকটাগুকোয় ভােমাে বরকির মকধয দ্বেশ্চয়ই ওটাকে লদ্খা যাকব। 
  
িকটাগুকো যদ্বদ্ এেআর-োইেদ্বট েযােপার লথকে লতাো হয়, লদ্খা যাকব ো, বেে দ্বপট। 
  
লচয়ার লিক়ি উকঠ দ্াাঁ়িাে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। েী বেকিে আপদ্বে, দ্বম. দ্বপট। এে 
োখ দ্বেকোদ্বমটার দূ্র লথকে এেআর োইেদ্বট দ্বিমাদ্বিে ইকমজ এত পদ্বরষ্কার ধরকত পকর 
লয এেটা িুটবকের লেোই পযবন্ত আোদ্াভাকব দ্বচেকত পারকবে আপদ্বে। 
  
 লোকো েকন্দহ লেই। দ্বেন্তু যদ্বদ্ বেটাকে পাথকরর মকতা লদ্খাকোর বযবস্থা েরা হয়? 
  
েী বেকিে বুেকত পারদ্বি ো। 
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লদ্খাকে বুেকবে, বেে দ্বপট। আমার োকথ লিকে চেুে, েব আকয়াজে েকর লরকখকি 
কু্ররা। 
  
. 
  
জাহাকজর লপিে দ্বদ্কে লখাো লিে ব়ি ও স্বে এেটা োদ্া োদ্বস্টে দ্বদ্কয় লঢকে রাখা 
হকয়কি, প্রদ্বতদ্বট প্রান্ত  ক্তভাকব আটোকো, িকে লজারাে বাতাকেও লেটা িুকে উঠকি 
ো। এেটা িায়ার লহাে হাকত দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি দু্’জে কু্র, তাকদ্র পাক  রকয়ি 
দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব। 
  
লজোকরে রাকভার চারদ্বদ্কে তিাদ্ব  চাোকত দ্বগকয় োদ্বস্টকের টুেকরাটা পাওয়া লগকি, 
বযাখযা েরে দ্বপট। দু্কটা জাহাজ দ্বমদ্বেত হবার েময় েম্ভবত দু্ঘবটোব ত টুেকরাটা 
পাদ্বেকত পক়ি যায়। ওটার আ পাক  অকেেগুকো খাদ্বে বযাকরে দ্বিে, বযাকরেগুকোয় দ্বিে 
রং, প্রকমাদ্তরী লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লজোকরে রাকভার লচহারা লদ্য়ার জেয ওই রং 
বযবহার েকর কু্ররা। প্রমােটাকে ধ্রুব েতয বকে লমকে লেয়া যায় ো। দ্বপকটর ধারোর 
ওপর দ্ববশ্বাে রাখকত হকব। তকব এেব লথকে লবদ্বরকয় আকে রূপ বদ্কের আকেটা 
েম্ভাবো। েববক   েযাকটোইট িকটাকত দ্বেিু লদ্খা যায়দ্বে, োরে েংদ্বিি েবগুকো লচাখ 
এেটা জাহাজকে খুাঁজদ্বিে। অথচ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে এখে আর লোকো জাহাকজর 
মকতা লদ্খাকে ো। েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতা দ্বেঘবাত এেজে দ্ব ল্পরদ্বেে ও েমেদ্ার 
আদ্দ্বম। ভাস্কর দ্বক্রকস্টাে দ্ব ল্পেমব অব যই তাকে অেুপ্রাদ্বেত েকরকি। দ্বক্রকস্টা, োদ্বস্টে 
দ্বদ্কয় ভাস্কযব ততদ্বরকত দ্বযদ্বে দ্বেদ্ধহি, ঈ বেীয় খযাদ্বতও অজবে েকরকিে। আউটকিার 
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স্কাল্পচার-এর দ্বতদ্বে এেজে দ্ববক  ে। হাইজযাোররা তাাঁর পদ্ধদ্বত অেুেরে েকর লগাটা 
জাহাজটাকে োদ্বস্টে দ্বদ্কয় মুক়ি লিকেকি। 
  
প্রকমাদ্তরী দ্বব াে লোকো জাহাজ েয়। ওটার লখাকের োঠাকমা খুাঁদ্বট ও মাচার োহাকযয 
প্রকয়াজে মকতা বদ্কে লেয়া েম্ভব। ওটার লখাকের োঠাকমা খুাঁদ্বট, প্রদ্বতদ্বটকত েম্বর দ্বদ্কয় 
দ্বেকে, লগাটা জাহাজ মুক়ি লিো লতমে েদ্বঠে লোকো োজ েয়, খুব লবদ্ব  হকে ঘণ্টা 
দ্ক ে োগকব। োজটা তারা েরদ্বিে েযােেযাট যখে মাথার ওপর দ্বদ্কয় যাকে। কু্রকদ্র 
বযি তৎপরতার দ্ববিাদ্বরত দ্বববরে িকটাকত ধরা পক়িদ্বে, প়িার েথাও েয়। বাকরা ঘণ্টা 
পর দ্বেেযাকটর লতাো িকটাকত জাহাজটা েেূেব গাকয়ব হকয় যায়, জাহাকজর লোকো 
আেৃদ্বতই ধরা পক়িদ্বে। বযাখযা ল ক  দ্বজকেে েরে দ্বপট, আদ্বম খুব তা়িাতাদ্ব়ি বেদ্বি? 
  
ো- ধীকর ধীকর বেে েকেবর মরটে লহাদ্বেে। তকব দ্বেিুই লতমে লবাধগময হকে ো। 
  
ওোকে তাহকে লদ্খাই? দ্বপকটর অেুমদ্বত প্রাথবো েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াকটবর উকেক  লিাট্ট েকর মাথা োাঁোে দ্বপট। 
  
দ্বঠে আকি, বকয়জ, কু্রকদ্র বেে দ্বস্কপার। প্রথকম হােোভাকব। 
  
কু্রকদ্র এেজে ভােভ লঘারাে, অপরজে তাে েরে লহাে পাইকপ মুখ। োদ্বস্টকের 
ওপর িদ্ব়িকয় প়িে পাদ্বের অকেেগুকো েরু ধারা। প্রথমদ্বদ্কে বাতাকের ধাক্কায় উক়ি 
লগে ধারাগুকো। কু্ররা লহাকের মুখ লঘারাে, এরপর োদ্বস্টকের গাকয় পাদ্বের এেটা ির 
ততদ্বর হকো। 
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 এে দ্বমদ্বেটও লপরুে ো, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়  ক্ত বরি হকয় লগে পাদ্বের পাতো িরটা। 
  
 তধযব ধকর রূপান্তরটা েে েরে মরটে হদ্বেে। হঠাৎ এদ্বগকয় এে লে, খপ েকর দ্বপকটর 
এেটা হাত ধকর হযােক ে েরে! মুগ্ধ হোম, দ্বম. দ্বপট। আপদ্বে আমাকে তাে োদ্বগকয় 
দ্বদ্কয়কিে। 
  
দ্ববস্মকয় হাাঁ হকয় তাদ্বেকয় থােে জে দ্বিদ্বেোর। এেটা আইেবাগব, প্রচণ্ড রাকগর োকথ, 
যদ্বদ্ও দ্বেচু গোয়, দ্বব়িদ্বব়ি েরে লে, লবজন্মা রা লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে আইেবাগব বাদ্বেকয় 
লিকেকি। 
  
. 
  
৪৯. 
  
ঠাণ্ডায় দ্বহ দ্বহ েরকত েরকত ঘুম ভােে লহ’ো োদ্বমকের। অকেেেে আকগ েোে 
হকয়কি, তবু চারদ্বদ্কে রকয় লগকি আবিা অন্ধোর। িাইবার লবািব আর োদ্বস্টে দ্ব কটর 
গাকয় বরি জমায় লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বদ্কের আকো লতমে প্রকব  েরকত পারকি ো। 
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় তাোকেে। দ্বভআইদ্বপ েুযইকট রকয়কিে দ্বতদ্বে, পাক র দ্ববিাোয় লপ্রদ্বেকিন্ট 
োদ্াভ হাোে ও লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকোকে অস্প্িভাকব লদ্খকত লপকেে, এেটা চাদ্করর 
তোয় জ়িাজদ্ব়ি েকর শুকয় আকিে তাাঁরা। তাাঁকদ্র দ্বেুঃশ্বাে বাকষ্পর মকতা উকঠ আেকি 
মাথার ওপর, তারপর লদ্য়াকে জমাট বাাঁধকি। 
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শুধু ঠাণ্ডা তবু েহয েরা যায়, দ্বেন্তু অদ্বতদ্বরক্ত আদ্রবতার োকথ দ্বহমাকঙ্কর দ্বেকচর তাপমািা 
অেহেীয় হকয় উকঠকি। লবাঁকচ থাো আরও দু্ষ্কর হকয় উকঠকি পাল্টা লিে এেকট িা়িার 
পর লথকে লপকট দ্বেিু ো প়িায়। পযাকেোর বা কু্রকদ্র দ্বেিুই লখকত লদ্য়দ্বে 
হাইজযাোররা। আর েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বেিুরতা হাক়ি হাক়ি লটর পাকে েবাই।  রীর 
ও মে প্রদ্বত মুহূকতব দু্ববে হকয় প়িকি, েময় োটকি দু্ুঃস্বকের লভতর, অজাো ভকয় েবাই 
োদ্বহে। 
  
প্রথম দ্বদ্কে বাথরুকম পাদ্বে দ্বিে, তা-ই লখকয়কি েবাই। তারপর পাইকপর লভতর পাদ্বে 
বরি হকয় লগকি। দ্বখকদ্র োকথ অেহয হকয় উকঠকি দ্বপপাো। 
  
ঘুম েবারই লভকেকি, তকব ে়িাচ়িা েরার বা েথা বোর  দ্বক্ত লেই োরও। লদ্ে-
দ্রবার েকর লোকো োভ হয়দ্বে, অদ্বতদ্বরক্ত চাদ্র দ্বদ্কত রাদ্বজ হয়দ্বে েুকেমাে আদ্বজজ। 
লেদ্ববে আর েুযইটগুকো গরম রাখার জেয দ্বহদ্বটং দ্বেকস্টম চােু েরার অেুকরাধ প্রতযাখযাে 
েকরকি লে। বাধা দ্বদ্কয় বা লজার খাাঁদ্বটকয় লোকো োভ লেই লজকে, েযাপকটে েদ্বেে দ্ববো 
প্রদ্বতবাকদ্ পদ্বরদ্বস্থদ্বত লমকে লেয়ার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কিে কু্রকদ্র। তার দ্বেদ্ধান্তই দ্বঠে, 
এখেোর এেমাি েতববয হকো লোকো রেকম প্রাকে লবাঁকচ থাো। 
  
 দ্বেকেটর দ্বপটকে রুকম ঢুেকত লদ্কখ এেটা ভ্র োমােয উাঁচু েরকেে লহ’ো োদ্বমে। 
  
েীে লিারাোটা  াকটবর ওপর অযা  োোকরর দ্ববজকেে েুযট পকরকিে দ্বতদ্বে। লহ’ো 
োদ্বমেকে অভয় দ্বদ্কয় হােকেে বকট, তকব হাদ্বেটা প্রায় োকথ োকথ ম্লাে হকয় লগে! পাাঁচ 
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দ্বদ্কের ধেকে তার দ্বিমিাম, লচাখা লচহারা দ্ববধ্বি হকয় লগকি। লেমে বুেকিে, দ্বমে 
োদ্বমে? 
  
এে োপ গরম চা লপকে িাে হাতটা লখায়াকত রাদ্বজ আদ্বি, ক্লাদ্বন্ত লেক়ি লিকে উৎোহ 
লদ্খাকোর লচিা েরকেে লহ’ো োদ্বমে। 
  
েমদ্বপদ্বট ে হকে আদ্বম দ্বজতব, হাকতর োকথ আদ্বম এেটা পা হারাকতও রাদ্বজ, লেৌতুে 
েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
দ্ববিাোয় উকঠ বেকেে লদ্া েকরকো, পা দু্কটা লিকে োমাকেে। আদ্বম েখেও ভাদ্ববদ্বে। 
  
 আদ্বমও ো, বেকেে লহ’ো োদ্বমে। 
  
পা  দ্বিকর শুকেে োদ্াভ হাোে, মৃদু্ লগাোকেে, তারপর বাদ্বে  লথকে মাথা তুকে 
তাোকেে ওকদ্র দ্বদ্কে। 
  
 দ্বপঠটা বুদ্বে আবার লভাগাকে আপোকে? দ্বজকেে েরকেে লদ্া েকরকো, লচহারায় উকিগ 
িুকট উঠে। 
  
লদ্ক  েী ঘটকি ভাবকত লগকে শুধু মাথা লঘাকর, বযথা লটর পাই ো, জবাব দ্বদ্কেে 
দ্বমেরীয় লপ্রদ্বেকিন্ট। লদ্া েকরকোর দ্বদ্কে তাোকেে দ্বতদ্বে, মৃদু্ হােকেে। আপোর োকথ 
অেয লোকো পদ্বরদ্বস্থদ্বতকত পদ্বরচয় হকে ভাকো হকতা। 
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শুকেদ্বি আকমদ্বরোেরা বকে, পদ্বেদ্বটে লমেে লিে লব়িকিকোজ। আমরা লযে আেদ্বরে 
দৃ্িান্ত। 
  
এই দ্ববপদ্ লথকে উদ্ধার লপকে অব যই আপদ্বে আমার অদ্বতদ্বথ হকবে দ্বমেকর। 
  
মাথা োাঁোকেে লদ্া েকরকো! আমন্ত্রে আমার তরি লথকেও রইে। 
  
দু্েবভ েম্মাে দ্বহকেকব দ্বেোম আমন্ত্রেটা। 
  
তারপর হঠাৎ েকর লহ’ো োদ্বমে জাোকেে, ইদ্বেে বন্ধ হকয় লগকি। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় তাকে েমথবে েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। এইমাি লোের লিো হকয়কি। 
আমরা দ্াাঁদ্ব়িকয় পক়িদ্বি। 
  
তার মাকে মাদ্বটর োিাোদ্বি লোথাও রকয়দ্বি আমরা। 
  
লপাটব উইকো লখাো ো থাোয় েী েকর বদ্বে। 
  
ওরা আমাকদ্রকে অন্ধ েকর লরকখকি, োদ্াভ হাোে লোভ প্রো  েরকেে। 
  
আপোকদ্র এেজে যদ্বদ্ দ্রজা পাহারা লদ্ে, লদ্া েকরকোকে বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট, 
জাোো ভাোর এেটা লচিা েরকত পাদ্বর আদ্বম। গািবকদ্র ো জাদ্বেকয় যদ্বদ্ োাঁচ ভােকত 
পাদ্বর, িাইবার লবাকিব এেটা গতব েরা েম্ভব। ভাগয ভাকো হকে লদ্খকত পাব লোথায় 
আমরা রকয়দ্বি। 
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দ্বঠে আকি, বেকেে লহ’ো োদ্বমে, আদ্বম দ্রজায় োে পাতব। 
  
দ্বেন্তু লমদ্বেোে লপ্রদ্বেকিন্ট উৎোহ লদ্খাকেে ো। এমদ্বেকতই জকম যাদ্বে, িাইবার লবািব 
িুকটা েরকে ঠাণ্ডা আরও বা়িকব। 
  
 মাথা লেক়ি দ্বিমত লপা ে েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। লভতকর-বাইকর লটমপাকরচার এেই। 
  
তকেব েময় েি েরকত চাে ো, দ্বেদ্বটংরুকমর জাোোর োমকে চকে একেে দ্বতদ্বে। োাঁকচর 
গাকয় লটাো দ্বদ্কেে। লভাতা আওয়াজ শুকে বুেকেে, যকথি পুরু। োরও আেুকে হীকরর 
আংদ্বট আকি? দ্বজকেে েরকেে দ্বতদ্বে। 
  
লরইেকোকটর পকেট লথকে হাত দু্কটা লবর েকর লচাকখর েমকে আেুেগুকো তুেকেে 
লহ’ো োদ্বমে। দু্কটা আংদ্বট পকর আকিে দ্বতদ্বে, দ্বরংকয়র োকথ পাথরও আকি, তকব 
লেগুকো দু্ধোদ্া ওপাে আর েীেোন্তমদ্বে। মুেেমাে পাদ্বেপ্রাথবীরা মূেযবাে উপহার দ্বদ্কয় 
লমকয়কদ্র লোভী েকর তুেকত রাদ্বজ েয়। 
  
 োেকচ আেুে লথকে দ্বেকজর আংদ্বট খুকে োদ্াভ হাোে বেকেে, এটা দ্বতে েযাকরট, 
দ্বেকেটর। 
  
ম্লাে আকোয় পাথরটা পরীো েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। একতই হকব। ধেযবাদ্, োদ্াভ। 
  
োবধাকে, যতটা েম্ভব দ্রুত োজ েকর লগকেে দ্বতদ্বে। দ্বেুঃ কে লিাট্ট এো গতব ততদ্বর 
েরকিে োাঁকচর গাকয়, যাকত আেুে ঢুেকত পাকর। হাকত িুাঁ লদ্য়ার জেয খাদ্বেে পরপর 
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থামকত হকো তাকে। আেুেগুকো অো়ি হকয় একে বগকের দ্বেকচ ঢুদ্বেকয় গরম েকর 
দ্বেকেে। 
  
ধরা প়িকে রা দ্বে েরকব তাাঁকে দ্বেকয়? দ্বচন্তাটা মাথায় বারেকয়ে এে, লেক়ি লিকে 
দ্বদ্কেে দ্বেকেটর দ্বপট। তবু, অেতেব মুহূকতব, দ্বেকজর ো টা দ্বতদ্বে ভােকত লদ্খকেে 
বরি-জকে। 
  
মােখাকের িুকটাটার চারধাকর এেটা বৃত্তাোর লরখা ততদ্বর েরকেে দ্বতদ্বে। লরখাটাকে 
ধীকর দ্ীকর গভীর েরকিে। দ্ববপিেে োজটা হকো, োাঁকচর ভাো লোে টুেকরাকে দ্বেকচ 
প়িকত ো লদ্য়া। ইস্প্াকতর লখাকে লেকগ  ে েরকব ওটা। 
  
িুকটায় এেটা আেুে ঢুদ্বেকয় লেটা বাাঁো েরকেে দ্বতদ্বে, ধীকর ধীকর দ্বেকজর ওপর 
োদ্বমকয় রাখকেে লেটা। িাাঁেটা যকথি ব়ি হকয়কি, অোয়াকে এবার মাথাটা বাইকর লবর 
েরকত পারকবে। 
  
জাোো লথকে আধ হাত দূ্কর িাইবার লবাকিবর আবরে, জাহাকজর মােখাকে 
েুপারিােচার পুকরাটা লঢকে লরকখকি। েদ্য ততদ্বর িাাঁেটা দ্বদ্কয় োবধাকে মাথা গদ্বেকয় 
দ্বদ্কেে দ্বেকেটর দ্বপট, এেটু অেতেব হকেই ধারাকো োাঁকচর দ্বেোরায় লেকগ োে োটা 
প়িকব। এদ্বদ্ে-ওদ্বদ্ে তাদ্বেকয় িাইবার লবািব আর ইস্প্াকতর খা়িা লদ্য়াে িা়িা দ্বেিুই 
লদ্খকত লপকেে ো। মুখ তুেকেে ওপর দ্বদ্কে। আকো লদ্কে লবাো লগে ওখাকে আো  
আকি; দ্বেন্তু এত স্নাে, লযে েুয়া া েব শুক  দ্বেকয়কি। দ্বেকচ তাদ্বেকয় েচে পাদ্বে লদ্খকত 
পাবার েথা, দ্বেন্তু পাদ্বের বদ্কে দ্বব াে এেটা োদ্বস্টকের আবরে লদ্খকত লপকেে। 
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দ্বজদ্বেেটার দ্বদ্কে অবাে লচাকখ তাদ্বেকয় থােকেে দ্বতদ্বে, ওখাকে ওটা েী োকজ োগকি 
বুেকত পারকেে ো। 
  
তকব দ্বেকজকে দ্বেরাপদ্ মকে হকো তাাঁর। লিকে যারা পাহারা দ্বদ্কে তাকদ্রকে যদ্বদ্ দ্বতদ্বে 
লদ্খকত ো পাে, তারাও তাাঁকে লদ্খকত পাকে ো। 
  
দ্বেদ্বটংরুম লথকে লবিরুকম দ্বিকর লগকেে দ্বেকেটর দ্বপট, েুযটকেে খুকে বযিভাকব 
হাত়িাকত শুরু েরকেে। 
  
োকজ দ্বিকর যাবার আকগ হাত দু্কটা গরম েকর দ্বেকেে। িুদ্বরর োে হাতেটা  ক্ত েকর 
ধরকেে, োাঁকচর িাাঁে দ্বদ্কয় লবর েকর দ্বদ্কেে হাতটা, িাইবারকবাকিবর গাকয় লিাট 
িোটাকে দ্বড্রে দ্বহকেকব বযবহার েরকেে, ব়ি িোটা দ্বদ্কয় োটকেে। 
  
তধযব আর তেপুকেযর পরীো দ্বদ্কেে দ্বেকেটর দ্বপট। খুব োবধাকে িুদ্বরর লিাকটা িোটা 
লঘারাকত হকে, যাকত িাইবারকবাকিবর ওদ্বদ্কে িোটার িগা লবদ্বরকয় ো পক়ি। দ্বেকচর 
গািবরা িুদ্বরর িগা লদ্কখ লিেকত পাকর। িাইবারকবাকিবর এেটা েকর ির লচাঁকি তুেকত 
হকে। 
  
আেুেগুকো অো়ি হকয় লগে, তবু ওগুকো গরম েরকেে ো। লিাট িুদ্বরটা তার হাকতরই 
এেটা অং  হকয় উকঠকি লযে। অবক ক  খুকদ্ এেটা িুকটা ততদ্বর হকো। জাোোর 
বাইকর মাথা লবর েকর দ্বদ্কয় িাইবারকবাকিবর গাকয় মুখ লঠোকেে দ্বতদ্বে, িুকটায় লচাখ 
লরকখ ভাকো েকর লদ্খকেে বাইকরটা। 
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দৃ্দ্বিপকথ েী লযে এেটা বাধা হকয় রকয়কি। িুকটায় এেটা আেুে ঢুদ্বেকয় লঘারাকেে, 
অেুভব েরকেে দ্বজদ্বেেটা-স্বে োদ্বস্টকের আবরে। এতেকে দ্বতদ্বে উপেদ্বব্ধ েরকেে, 
আেদ্বরত অকথবই লগাটা জাহাজ োদ্বস্টে দ্বদ্কয় মুক়ি রাখা হকয়কি। 
  
দু্ুঃকখর মকধযও হাদ্বে লপে তাাঁর। িাইবারকবািব োটার েময় অতটা েতেব ো হকেও 
চেত। োদ্বস্টকের পদ্বা থাোয় দ্বেচ লথকে িুদ্বরর িো লেউ লদ্খকত লপত ো। েুদ্ববধাটা 
োকথ োকথ গ্রহে েরকেে দ্বতদ্বে, িাইবারকবাকিবর গাকয় ব়ি এেটা গতব বাোকেে। লেকট 
লিেকেে খাদ্বেেটা োদ্বস্টে। তারপর তাোকেে। ো োগর, ো তীরদ্বচহ্ন, দ্বেিুই দ্বতদ্বে 
লদ্খকত লপকেে ো। লদ্খকত লপকেে বরকির পাাঁদ্বচে, এত উাঁচু লয ল   েীমা পযবন্ত দৃ্দ্বি 
লপৌঁিাে ো। চেচকে পাাঁদ্বচেটা এত োকি, লযে েম্বা েরা এেটা িাতা দ্বদ্কয় োগাে 
পাওয়া যাকব। 
  
 তাদ্বেকয় আকিে, ড্রাম লপটাকোর মকতা গুরুগম্ভীর লভাাঁতা আওয়াজ ঢুেে োকে। 
োধারেত ভূদ্বমেে হকে এ ধরকের আওয়াজ ল াো যায়। 
  
দ্রুত দ্বপদ্বিকয় একেে দ্বেকেটর, লচহারায় হতচদ্বেত ভাব। 
  
তাাঁকে আ়িি হকয় উঠকত লদ্খকেে লহ’ো োদ্বমে। েী? দ্বিেদ্বিে েকর দ্বজকেে েরকেে 
দ্বতদ্বে। দ্বে লদ্কখকিে আপদ্বে? 
  
 লহ’ো োদ্বমকের দ্বদ্কে দ্বিরকেে দ্বেকেটর দ্বপট, দ্বেিু বেকত দ্বগকয়ও পারকেে ো, গো 
দ্বদ্কয় আওয়াজ লবকরাে ো। িুকট একে তার হাত আাঁেক়ি ধরকেে লহ’ো োদ্বমে। োদ্াভ 
হাোেও দ্ববিাো লথকে লেকম একেে। লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো দ্াাঁদ্ব়িকয় পক়িকিে লিকে। 
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 প্রোণ্ড এেটা লগ্লদ্বেয়াকরর গাকয় লোের লিকেকি ওরা, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে দ্বেকেটর 
দ্বপট। লযকোকো মুহূকতব লভকে প়িকত পাকর বরকির পাাঁদ্বচে। যদ্বদ্ পক়ি, দ্বচক়ির মকতা 
চযাপ্টা হকয় যাকব জাহাজ। 
  
৫০. 
  
মুকখা  পরা েুকেমাে আদ্বজকজর লচাখ দু্কটার ওপর দৃ্দ্বি দ্বস্থর রাখকেে েযাপকটে েদ্বেে। 
েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতা লোেটার লচাকখ পশুেুেভ দ্বে লযে এেটা আকি। আেৃদ্বতটা 
মােুক রই বকট, দ্বেন্তু যার লচাখ লথকে অশুভ আভা লবকরায় তার লভতর মােদ্ববে লোকো 
গুে থােকত পাকর ো। 
  
আমাকে জােকত হকব, আপদ্বে েখে আমার জাহাজ লিক়ি যাকবে? তীক্ষ্ণ েকে দ্াদ্বব 
জাোকেে দ্বতদ্বে। 
  
দ্বপদ্বরচ চাকয়র োপটা োদ্বমকয় রাখে েুকেমাে আদ্বজজ, আেকতাভাকব লঠাাঁকট েযাপদ্বেে 
লিাাঁয়াে, তারপর দ্বেদ্বেবি দৃ্দ্বিকত তাোে েযাপকটকের দ্বদ্কে। আপোকে চা পাে েরার 
পর েথা বেকত পাদ্বর? 
  
 প্রথকম আমার পযাকেোর আর কু্রকদ্র অিার েরকত হকব,  ান্ত েকে জবাব দ্বদ্কেে 
েদ্বেে। োদ্া ইউদ্বেিমব পকর আকিে দ্বতদ্বে, দ্ব রদ্াাঁ়িা টাে টাে, প্রচণ্ড  ীত বা ঠাণ্ডা দ্বহম 
বাতাে তাাঁকে োবু েরকত পাকরদ্বে। 
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দ্বঠে এেই উত্তরই আদ্বম আপোর োি লথকে আ া েকরদ্বিোম। খাদ্বে োপটা উকল্টা 
েকর রাখে েুকেমাে আদ্বজজ। আপদ্বে এেজে দ্রদ্বদ্ েযাপকটে। শুকে খুদ্ব  হকবে, োে 
েকন্ধযর দ্বদ্কে লোকো এেেময় আমরা চকে যাব। যদ্বদ্ েথা লদ্ে, আমরা দ্ববদ্ায় লেয়ার 
আকগ আপোরা লোকো রেম লবাোদ্বম েরকবে ো, মাকে জাহাজ দ্খকের লচিা েরকবে 
ো বা পাদ্বেকয় োিাোদ্বি তীকর যাকবে ো, তাহকে আদ্বমও েথা লদ্ব, আপোকদ্র োরও 
লোকো েদ্বত েরা হকব। 
  
 আদ্বম চাই এই মুহূকতব জাহাকজ দ্বহদ্বটং দ্বেকস্টম চােু েরা লহাে, লখকত লদ্য়া লহাে 
েবাইকে। গরম োপক়ির অভাকব েি পাকে আমার লোেজে। েকয়ে দ্বদ্ে ধকর লেউ 
দ্বেিু খায়দ্বে। পাইকপ জকম লগকি পাদ্বে। েযাদ্বেকট কের েথা োই বা বেোম। 
  
হােে েুকেমাে আদ্বজজ। েি েরকে আত্মা দ্ববশুদ্ধ হয়। 
  
 েযাপকটকের দৃ্দ্বিকত আগুে েরে। আবজবো। 
  
অেহায় ভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁোে েুকেমাে আদ্বজজ। দৃ্দ্বিভদ্বঙ্গর তিাত। 
  
গুি গি, মযাে, দ্ববো লদ্াক  দ্বেরীহ মােু জে মারা লযকত বকেকি এখাকে! 
  
আকর, দূ্র! আপদ্বে বাদ্ব়িকয় বেকিে। দু্চার দ্বদ্ে লখকত ো লপকে মােু  বুদ্বে মারা যায়? 
তািা়িা, ঠাণ্ডা লদ্ক র মােু  আপোরা,  ীকত মারা যাকবে, তা দ্বে হয়। আমরা লতা 
চকেই যাব োে, খুব লবদ্ব  হকে আরও দ্বি  ঘণ্টা এেটু েি েরকত হকব আপোকদ্র। 
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তার আকগ যদ্বদ্ লগ্লদ্বেয়ারটা লভকে পক়ি? 
  
 লভকে প়িকব লেে? লদ্কখ লতা দ্বেকরট বকেই মকে হকে। 
  
দ্ববপদ্টা বুেকত লচিা েরুে, আকবদ্কের েুকর বেকেে েযাপকটে। লযকোকো মুহূকতব ব়ি 
এেটা অং  ধকে প়িকত পাকর। দ্ তো ভবে এেটা গাদ্ব়ির ওপর লভকে প়িকে যা 
হয়, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার লেই অবস্থা হকব। আপোরাও লেউ রো পাকবে ো। দ্বেজ-
জাহাজটা েদ্বরকয় দ্বেে। 
  
েুাঁদ্বে আকি, মােোম, দ্বেন্তু েুাঁদ্বেটা এ়িাবার লোকো উপায় লেই আমার। জাহাজ েরাকত 
লগকেই োদ্বস্টকের ওপর জমা বরকির প্রকেপ গকে যাকব, িাাঁে হকয় যাকব আমাকদ্র 
লোকে ে-েযাকটোইকটর ইেফ্রাকরি েযাকমরায় ধরা পক়ি যাকব আমাকদ্র দ্ববদ্বেদ্বরত তাপ। 
  
হয় আপদ্বে এেটা গদ্বভ, েয়কতা উন্মাদ্। রাকগ লচাঁদ্বচকয় উঠকেে েদ্বেে। এতগুকো 
মােুক র প্রাকের ওপর েুাঁদ্বে দ্বেকয় েী আপদ্বে অজবে েরকত চাে? দ্বজদ্বম্মকদ্র লিক়ি লদ্য়ার 
দ্ববদ্বেমকয় টাো চাে? তাহকে লে-েথা জাোকে ো লেে? স্বকদ্দ্ব  আতঙ্কবাদ্ীকদ্র লোথাও 
লথকে মুক্ত েরকত চাে? তা-ও লতা বেকিে ো। আমাকদ্র লিক়ি দ্বদ্কয় চকে যাকবে, 
তাহকে োভটা েী হকো আপোর? 
  
 আপোর লেৌতূহে ভাদ্বর অস্বদ্বিের, েযাপকটে। তকব, জাহাজটা হাইজযাে েরার োরে 
এেটা অব যই আকি, েময়মকতা লেটা আপদ্বে জােকতও পারকবে। েযাপকটকের লপিকে 
দ্াাঁ়িাকো গািবকে ইদ্বঙ্গত েরে লে। েযাপকটেকে দ্বেকয় দ্বগকয় আটকে রাকখা। 
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 দ্বেকজর জায়গা লিক়ি ে়িকেে ো েদ্বেে! লেে আপদ্বে গরম েদ্বি, েুযপ, চা। 
ইতযাদ্বদ্দ্বদ্কত চাইকিে ো? 
  
 আকগই লপিে দ্বিকরকি েুকেমাে আদ্বজজ, িাইদ্বেং লেেুে লথকে লবদ্বরকয় যাকে। লে। 
দ্ববদ্ায়, েযাপকটে। আমাকদ্র আর লদ্খা হকব ো। 
  
েরােদ্বর েদ্বমউদ্বেকে ে রুকম চকে এে েুকেমাে আদ্বজজ। যাদ্বন্ত্রে গুেকের োকথ এেটা 
লটদ্বেটাইপ লথকে েববক   অয়যার-োদ্বভবে দ্বেউজ লবদ্বরকয় আেকি, পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় লদ্খকি 
ইবকে। োমকে লরদ্বিও দ্বেকয় বকে রকয়কি অপাকরটর, ইেোদ্বমং িােদ্বম ে শুেকি, এেটা 
ভকয়ে লরেিবার োগকজ েদ্বপ েরকি লেটা। লরদ্বিও আর লটদ্বেটাইকপ  দ্বক্ত লজাগাকে 
এেটা লপাকটববে লজোকরটর। 
  
পাকয়র আওয়াজ লপকয় ঘা়ি লিরাে ইবকে, েুকেমাে আদ্বজজকে লদ্কখ শ্রদ্ধার োকথ 
োোম দ্বদ্ে, লটদ্বেটাইপ লথকে খুকে দ্বেে েম্বা এেটা োগজ। 
  
দ্বমেকরর খবর েী? 
  
খুদ্ব  হবার মকতা দ্বেিু েয়। হাোকের মদ্বন্ত্রেভা এখেও েরোর পদ্বরচােো েরকি। 
লগাাঁয়াকরর মকতা এখেও েমতা আাঁেক়ি রকয়কি তারা। দ্াঙ্গা থামাবার জেয রািায় 
লেোবাদ্বহেী ো োদ্বমকয় োংঘাদ্বতে বুদ্বদ্ধমত্তার পদ্বরচয় দ্বদ্কয়কি তারা। ব়ি ধরকের 
রক্তপাত ঘকটকি মাি এে জায়গায়। লমািারা ভুে েকর এেটা বাকে লবামা লিাক়ি, 
চদ্বি জে আেকজদ্বরয়াে মারা লগকি, োয়করায়। েবাই তারা িায়ার োদ্বভবকের লোে, 
এেটা েেকভে কে লযাগ দ্বদ্কত একেদ্বিে। লমািারা েকন্দহ েকরদ্বিে, বাকে পুদ্বে  
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আকি। এই ঘটোর পর োয়করা লরদ্বিও লথকে প্রচার েরা হকয়কি, ইয়াদ্বজকদ্র আকন্দােে 
লদ্ কে ধ্বংকের পকথ দ্বেকয় যাকব। আমাকদ্র োধারে েমথবেরাও বযাপারটাকে লমকে 
দ্বেকত পারকি ো। দ্ববকোভ দ্বমদ্বিকের েংখযা েকম যাবার লেটাও এেটা োরে। মদ্বন্ত্রেভা 
বাদ্বতে েরার জেয জেোধারকের তরি লথকে লতমে লোকো চাপ লেই। 
  
বাকে লবামা মারার জেয দ্বেশ্চয়ই গদ্বভ খাকেদ্ লিৌদ্বজ দ্ায়ী, লখাঁদ্বেকয় উঠে েুকেমাে 
আদ্বজজ। োমদ্বরে বাদ্বহেী, তারা েী েরকত চাইকি? 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে আর লহ’ো োদ্বমে মারা লগকিে দ্ববশ্বাে েরাকত হকে তাকদ্র ো  
লদ্খাকত হকব প্রদ্বতরোমন্ত্রী আবু হাদ্বমদ্কে, বেে ইবকে। তার আকগ পযবন্ত দ্বেকজর 
লোকো মতামত দ্বদ্কত লে রাদ্বজ েয়। 
  
 তার মাকে দ্ববজয়ীর লবক  আদ্ববভূবত হকত এখেও লদ্দ্বর আকি আখমত ইয়াদ্বজকদ্র। 
  
মাথা োাঁোে ইবকে তার লচহারা অস্বাভাদ্ববে গম্ভীর হকয় উঠে। খবর আরও এেটা 
আকি, জোব। আখমত ইয়াদ্বজদ্ লঘা ো েকরকি, প্রকমাদ্তরী ধ্বংে হয়দ্বে, পযাকেোর ও 
কু্ররাও বহাে তদ্ববয়কত লবাঁকচ আকি। লে প্রিাব দ্বদ্কয়কি, আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োকথ 
বযদ্বক্তগতভাকব লযাগাকযাগ েকর েবাইকে মুক্ত েরার লচিা েরকব। এতদূ্র লগকি লে, 
বকেকি, দ্বেকেটর জজব দ্বপটকে বাাঁচাবার জেয দ্রোর হকে দ্বেকজর জাে পযবন্ত লোরবাে 
েরকত দ্বিধা েরকব ো। 
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প্রথকম দ্বেকজর োেকেই দ্ববশ্বাে েরকত পারে ো েুকেমাে আদ্বজজ। তরপর প্রচণ্ড রাকগ 
বােরুদ্ধ হকয় প়িে লে। তার  রীর োাঁপকত োগে। অবস্থা লদ্কখ এে পা দ্বপদ্বিকয় লগে 
ইবকে। 
  
 আিাহ আমাকে দ্বদ্কয় পাইোদ্বর হতযাোণ্ড ঘটাকত চাে। দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে েুকেমাে 
আদ্বজজ। ইবকের দ্বদ্কে তাোে লে। বুেকত পারি লতা, আখমত ইয়াদ্বজদ্ েরােদ্বর 
লবঈমাদ্বে েরকি আমাকদ্র োকথ। 
  
 োয় দ্বদ্কয় মাথা োাঁোে ইবকে। আপোকে বযবহার েকরকি, উকে য হাদ্বেে হবার পর 
এখে আপোকে ল   েরার লচিা েরকি। 
  
 তাইকতা বদ্বে হাোে আর লহ’ো োদ্বমেকে খুে েরার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কত এত লেে লদ্দ্বর 
েরকি লে! লতামাকে, আমাকে, আমাকদ্র দ্েকে মযাোকিা খুে েরকব, এই আ ায় 
অকপো েরকি আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
 দ্বেন্তু জোব, দ্বজদ্বম্মকদ্র বাাঁদ্বচকয় লরকখ আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজকের োভ েী? 
অবাে হকয় প্রশ্ন েরে ইবকে। 
  
 দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্ট আর জাদ্বতেংকঘর মহােদ্বচকবর িােেতবা লেকজ জগৎকজা়িা েম্মাে 
েু়িাকত চায় আখমত ইয়াদ্বজদ্। লমৌেবাদ্ী বকে, েন্ত্রাকের উৎে বকে তার যত দু্েবাম 
আকি, এই এেটা চাোদ্বে দ্বদ্কয় েব মুকি লিেকত চায় লে। লদ্ক  ও লদ্ক র বাইকর তার 
জেদ্বপ্রয়তা লবক়ি লগকে  াদ্বন্তপূেবভাকব েমতা দ্খে তখে। তাই আমাকদ্র  েুকের 
খাবার বাোবার েযাে েরা হকয়কি। 
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এটা আখমত ইয়াদ্বজকদ্র অকেে পুরকো এেটা েযাে, বেে েুকেমাে আদ্বজজ। শুধু এটা 
েয়; আরও অকেে েুোজ আমাকদ্রকে দ্বদ্কয় েদ্বরকয় দ্বেকয়কি লে। আমরা লবাঁকচ থােকে 
েব িাে হকয় লযকত পাকর। 
  
 আর েযাপকটে মযাোকিা ও তার লমদ্বেোে কু্রকদ্র েপাকে েী ঘটকব? আমাকদ্র তারা 
খুে েরে, তারপর? 
  
 ওকদ্র বযাপারটা োমোকব েম্ভত টদ্বপটদ্বজে। লমদ্বেকোয় লিরার পর লরি গাকয়ব হকয় 
যাকব তারা। 
  
তার আকগ আরও দ্ববপদ্ আকি ওকদ্র েপাকে, মৃদু্েকে বেে ইবকে। লমদ্বেকোয় লিরার 
আকগ জাহাজ লথকে পাোকত হকব ওকদ্র। 
  
হযাাঁ। দ্বচদ্বন্তত লদ্খার েুকেমাে আদ্বজজকে। রাকগর োকথর েদ্বমউদ্বেকে ে রুকম পায়চাদ্বর 
শুরু েরে লে। আখমত ইয়াদ্বজদ্কে আদ্বম লিাট েকর লদ্কখদ্বি। তার চাোদ্বে আদ্বম আকগ 
ভাকো েকর বুদ্বেদ্বে। মযাোকিাকে আদ্বম গ্রাহয েদ্বরদ্বে, োরে ধকর দ্বেকয়দ্বিোম 
আকজদ্বন্টোর দ্বেরাপদ্ এেটা এয়ারকপাকটব আমাকদ্র পাোবার আকয়াজে েেকেব তার 
দ্বেিু জাো লেই। এখে বুেকত পারদ্বি, আখমত ইয়াদ্বজদ্কে ধেযবাদ্, লমদ্বেোে 
আতঙ্কবাদ্ী দ্বেিাকরর দ্বেজস্ব এেটা েযাে আকি লেকট প়িার। 
  
তাহকে এখেও লে আমাকদ্রকে খুে েকরদ্বে লেে? 
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দ্বজদ্বম্মকদ্র মুক্ত েরার বযাপাকর আকোচোর ভাে েরকি আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজে, 
ওদ্বদ্েটা পুকরাপুদ্বর ো গুদ্বিকয় মযাোকিাকে তারা োজ ল   েরার দ্বেকদ্ব  লদ্কব ো। 
  
হঠাৎ ঘুকর দ্বগকয় লরদ্বিওমযাকের োাঁধ খামকচ ধরে েুকেমাে আদ্বজজ। আতদ্বঙ্কত লোেটা 
তা়িাতাদ্ব়ি লহি লিাে খুকে লিেে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে উকে য েকর পাঠাকো লোকো 
লমকেজ লপকয়কিা তুদ্বম? 
  
 আশ্চযব! লঢাে দ্বগকে বেে লরদ্বিওমযাে। দ্  দ্বমদ্বেট পর পর একে এেই প্রশ্ন েরকি 
আমাকদ্র েযাদ্বটে বনু্ধরা। ওকদ্র আদ্বম গকবট ভাবদ্বিোম। লযকোে িাইকরট িােদ্বম ে 
ধরা পক়ি যাকব আকমদ্বরোে-ইউকরাদ্বপয়াে ইকন্টদ্বেকজে দ্বেেদ্বেং লস্ট কে। েকয়ে 
লেকেকের মকধয আমাকদ্র পদ্বজ ে লবর েকর লিেকব তারা। 
  
লরদ্বিও বন্ধ েকর দ্াও, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। লমদ্বেোেরা লযে লদ্খকত পায় 
তুদ্বম লতামার ল াোর োজ দ্বঠেমকতা েকর যাে। যখেই লোকো লমকেজ একেকি দ্বে ো 
দ্বজকেে েরকব, বেকব আকেদ্বে। 
  
 আগ্রকহর োকথ েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে গোটা েম্বা েরে ইবকে। আমাকে দ্বে দ্বেকদ্ব  
লদ্কবে, জোব? 
  
 লমদ্বেোে কু্রকদ্র ওপর ে়িা েজর রাকখা। বনু্ধর মকতা আচরে েকর অবাে েকর দ্াও 
ওকদ্র। োউে বার খুকে মদ্ খাবার জেয িাকো। েদ্বঠে োজগুকো আমাকদ্র লোেকে 
দ্াও, লমদ্বেোেরা যাকত দ্ববশ্রাম দ্বেকত পাকর। আদ্বম চাই ওরা অেতেব অবস্থায় থােুে। 
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ওরা আমাকদ্র খুে েরার আকগ আমরা ওকদ্রকে খুে েরব, চেচকে লচাকখ প্রতযা া 
দ্বেকয় দ্বজকেে েরে ইবকে, জোব? 
  
 ো, বেে েুকেমাে আদ্বজজ, তার লচহারায় দ্বহংর হাদ্বে িুকট উঠে। োজটা আমরা লিক়ি 
লদ্ব লগ্লদ্বেয়াকরর ওপর। 
  
. 
  
৫১. 
  
আইেবাকগবর েংখযা ওখাকে এে দ্বমদ্বেয়কের েম েয়, হতা  েুকর বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
দ্বেদ্বদ্বি এেটাকে খুাঁকজ লবর েরকত েকয়ে মাে লেকগ লযকত পাকর। 
  
েকেবে মরটে লহাদ্বেে বেে, লেদ্বি ফ্লযামকবারার আেৃদ্বতর োকথ দ্বমে পাওয়া যাকব। 
খুাঁজকত থােুে। 
  
মকে লরকখা, বেে রুদ্বি, অযান্টােবদ্বটকের আইেবাগব োধারেত েমতে হয়। 
েুপারিােচাকরর ওপর োদ্বস্টে থােকেও, জাহাজটা লদ্খকত হকব গা-লঘাঁ া েকয়েটা 
লিাট-ব়ি দ্বপরাদ্বমকির েমদ্বি। 
  
 মযাগদ্বেিাইং গ্লাকের লভতর লমজর দ্বিদ্বেোকরর লচাখ চারগুে ব়ি লদ্খে। লমঘ ো 
থােকে ভাকো হকতা, দ্বব়িদ্বব়ি েরে লে। 
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োউোকরর েদ্বমউদ্বেকে ে েমপাটবকমকন্ট রকয়কি ওরা, দ্বঘকর দ্াাঁদ্ব়িকয়কি লিাট্ট এেটা 
লটদ্ববেকে, েযােপার লথকে লতাো দ্বব াে োোর িকটাটা পরীো েরকি েবাই। লেেটা 
েযাে েরার চদ্বি  দ্বমদ্বেট পর োকভব জাহাকজর লেয়ার দ্বরদ্বেভাকরর মাধযকম এদ্বরয়াে 
দ্বরোইেে দ্বিে প্রকেে েকর পাঠাকো হকয়কি। 
  
 দ্বব দ্ দ্বববরেেহ িকটায় লদ্খা যাকে লপদ্বেেেুোর পূেব দ্বদ্ে, োরকেে আইে ল েি 
লভকে লবদ্বরকয় একেকি আইেবাকগবর এেটা োগর। পদ্বশ্চম দ্বদ্কেও েকয়েমা আইেবাগব 
লদ্খা যাকে, লগ্লদ্বেয়াকরর োিাোদ্বি, গ্রাহাম েযাকের খাদ্বেে োমকে। 
  
দ্বপকটর ধযাে অেযদ্বদ্কে। এেধাকর,েবার োি লথকে দূ্কর বকে আকি ও, লোকের ওপর 
ব়ি এেটা েদ্বটেযাে চাটব! মাকেমকধয লচাখ তুকে ওকদ্র দ্বদ্কে তাোকে, শুেকি, দ্বেন্তু 
আকোচোর লযাগ দ্বদ্কে ো। 
  
দ্বস্কপার ফ্রাঙ্ক সু্টয়াকটবর দ্বদ্কে তাোে েকেবে লহাদ্বেে, মাইকক্রাকিাকের োকথ লজা়িা 
োগাকো এেটা লহিকেট পকর দ্বরদ্বেভাকরর পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি লে। েযােপাকরর 
ইেফ্রাকরি িকটা েখে আমরা লপকত পাদ্বর? 
  
 হাত তুকে চুপ থাোর অেুকরাধ জাোে ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব, লহিকেট আরও লজাকর লচকপ ধরে 
োকের োকথ, দ্বে.আই.এ. লহিকোয়াটবার ওয়াদ্ব ংটে লথকে লভকে আো ভারী এেটা 
েেস্বর মকোকযাগ দ্বদ্কয় শুেকত লচিা েরকি। েকয়ে লেকেে পর জবাব দ্বদ্ে লে, েযাংদ্বে 
িকটা েযাব জাোে, আধ দ্বমদ্বেকটর মকধয িােদ্বম ে শুরু েরকব ওরা। 
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অদ্বস্থরভাকব পায়চাদ্বর আরম্ভ েরে েকেবে। দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে এেবার, এেকজা়িা 
দ্বিভাইিার দ্বেকয় দূ্রত্ব মাপকি ও। 
  
 জাহাকজর আর েব লোকের োি লথকে গত েকয়ে ঘণ্টায় দ্বপকটর েথা অকেে দ্বেিু 
জােকত লপকরকি েকেবে। লোেজে ওর েেকেব এমে েুকর েথা বকে, ও লযে এেটা 
দ্ববক   দ্বেিু। 
  
আেকি, জাোে দ্বস্কপার। লহিকেট খুকে তধকযবর োকথ অকপোয় থােে লে, খবকরর 
োগজ আোকরর এেটা িকটা লবদ্বরকয় এে দ্বরদ্বেভার লথকে। 
  
োকথ োকথ লটদ্ববকে দ্ববিাকো হকো লেটা। েবাই হুমদ্ব়ি লখকয় প়িে, লচাখ লপদ্বেেেুোর 
ওপর দ্বদ্কে, তীরকরখা বরাবর। 
  
 োকো  ীতেতম আবহাওয়ার প্রদ্বতদ্বেদ্বধত্ব েরকি, বযাখযা েরে দ্বস্কপার। গাঢ় েীে, 
হােো েীে, েবুজ, হেুদ্ আর োে ক্রম  লবদ্ব  উত্তাকপর েেে প্রো  েরকি। োদ্া 
মাকে ওখাকে তাকপর মািা েবকচকয় লবদ্ব । 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা লথকে দ্বে দ্বরদ্বিং আ া েরকত পাদ্বর আমরা? দ্বিদ্বেোকরর প্রশ্ন। 
  
 ওপকরর দ্বদ্কে লোথাও, হেুদ্ আর োকের মােখাকে দ্বেিু হকব। 
  
গাঢ় েীকের োিাোদ্বি, লমৌত ভােে দ্বপট। 
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েবাই ওর দ্বদ্কে এমেভাকব তাোে, ও লযে দ্াবা প্রদ্বতকযাদ্বগতার উকত্তজোের মুহূকতব 
হাাঁদ্বচ দ্বদ্কয়কি। 
  
 তা যদ্বদ্ হয়, িকটায় আমরা জাহাজটাকে লদ্খকতই পাব ো, প্রদ্বতবাকদ্র েুকর বেে 
েকেবে। 
  
লরিদ্বক্লি তেব েরে, ইদ্বেে আর লজোকরটর লথকে দ্বহট র যাদ্বিকয় ে ধরা প়িকত বাধয, 
েবুজ মাকঠ গেি বকের মকতা পদ্বরষ্কার লদ্খকত পাবার েথা জাহাজটাকে। 
  
ইদ্বেে বন্ধ থােকে? 
  
লচহারায় অদ্ববশ্বাে দ্বেকয় জে দ্বিদ্বেোর দ্বজকেে েরে, আপদ্বে দ্বেশ্চয়ই এেটা মরা-
জাহাজ-এর েথা বেকিে ো? 
  
 দ্বেুঃ কে মাথা োাঁোে দ্বপট। েবার দ্বদ্কে এমে দৃ্দ্বিকত তাোে ও, ওকদ্রকে দ্বভকজ 
চাদ্র দ্বদ্কয় লঢকে দ্বদ্কেও এমে অস্বদ্বস্থ লবাধ েরত দ্বে ো েকন্দহ। তারপর বেে, 
েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতাকে লিাট েকর লদ্খকে ভুে েরব আমরা। 
  
ওরা পাাঁচজে পরস্প্করর মুখ চাওয়াচাওদ্বয় েরে, তারপর এেকযাকগ দ্বিরে দ্বপকটর দ্বদ্কে 
বযাখযা পাবার আ ায়। 
  
েদ্বটেযাে চাটব এে পাক  েদ্বরকয় লরকখ লচয়ার িা়িে দ্বপট। লহাঁকট চকে এে লটদ্ববকের 
োকি, ইেফ্রাকরি িকটাটা দ্বেকয় দু্ই ভাাঁজ েরে, এখে লেটায় শুধু দ্বচদ্বের দ্বেকচর অং টা 
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লদ্খা যাকে। লেউ েে েকরদ্বে, দ্বজকেে েরে ও, যখেই জাহাজটা লোেব বদ্কেকি বা 
লচহারা পাকল্টকি, তার মাি খাদ্বেে আকগ লোকো ো লোকো এেটা েযাকটোইট চকে 
লগকি মাথার ওপর দ্বদ্কয়? 
  
এ লথকে লবাো যায়, েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র েযাকে লোকো িাাঁে লেই, বেে রুদ্বি। োকয়দ্বন্টদ্বিে 
তথয েংগ্রহোরী েযাকটোইটগুকোর েেপথ েেকেব অকধবে দু্দ্বেয়া জাকে। ওরাও তথযটা 
লজাগা়ি েকরকি। 
  
লব  হাইজযাোররা জােে, েখে তাকদ্র দ্বদ্কে েযাকটোইট েযাকমরা তাে েরা হকব, 
অদ্বস্থর গোয় বেে েকেবে। তাকত েী? 
  
তাকত েকর ইেফ্রাকরি িকটা লতাোর েব রািা বন্ধ েকর দ্বদ্কয়কি লে, পাওয়ার োোই 
স্থদ্বগত লরকখ। োদ্বস্টকের ওপর বরকির ির জকমকি, পাওয়ার োোই বন্ধ থাোয় তা-ও 
গেকি ো। 
  
পাাঁচজকের মকধয চারজকের মকে হকো দ্বপকটর যুদ্বক্ত লমকে লেয়া যায়। মােে ো। এো 
শুধু রুদ্বি। আর োরও আকগ তার লচাকখই ত্রুদ্বটগুকো ধরা প়িে। তুদ্বম লপদ্বেেেুোর 
চারদ্বদ্কে দ্বহমাকঙ্কর দ্বেকচ তাপমািার েথা ভুকে যাে, দ্বপট। লো পাওয়ার, লো দ্বহট। 
েকয়ে ঘণ্টার মকধয জাহাকজর েবাই দ্বেকরট বরকি পদ্বরেত হকব। লতামার েথা েদ্বতয 
হকে, ধকর দ্বেকত হকব হাইজযাোররা দ্বজদ্বম্মকদ্র খুে েরার োকথ োকথ দ্বেকজরাও 
আত্মহতযা েরকি। 
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 রুদ্বির েথায় যুদ্বক্ত আকি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। উপযুক্ত োপ়ি-লচাপ়ি আর অন্তত 
খাদ্বেেটা উত্তাপ ো লপকে লেউ ওরা বাাঁচকব ো। 
  
 দ্বপকটর হাদ্বে লদ্কখ মকে হকো, লযে লমাটা টাোর েটাদ্বরর দ্বজকতকি। রুদ্বির োকথ 
 তেরা এেক া ভাগ এেমত আদ্বম। 
  
লহয়াদ্বে আমার এেদ্ম পিন্দ েয়, চকট উকঠ বেে েকেবে লহাদ্বেে। েহজ ভা ায় লেউ 
বযাখযা েরকবে, দ্বেজ? 
  
এর মকধয জদ্বটে দ্বেিু লেই-লেদ্বি ফ্লযামকবারা অযান্টােবদ্বটোয় লঢাকেদ্বে। 
  
অযান্টােবদ্বটোয় লঢাকেদ্বে, যন্ত্রচাদ্বেকতর মকতা পুেরাবৃদ্বত্ত েরে েকেবে। তথয প্রমাে তত 
তা-ই বকে। েযাকটোইকটর ল   িকটাকত লদ্খা লগকি, লপদ্বেেেুোর িগা আর লেপ 
হকেবর মােখাকে রকয়কি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, িুটকি দ্দ্বেে দ্বদ্কে। আর আপদ্বে বেকিে… 
  
 আর লোকো দ্বদ্কে যাবার জায়গাও লতা লেই জাহাজটার, দ্বিদ্বেোকরর গোকতও 
প্রদ্বতবাকদ্র েুর। 
  
 মযাকগোে প্রোেীর চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় থাো িীপগুকোর ওপর এেটা আেুে বুোকো দ্বপট! 
বাদ্বজ ধরকত চাে? 
  
 ভ্রু েুাঁচকে দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে েকেবে লহাদ্বেে, মুহূকতবর জেয হতভম্ব। তারপর লে উপেদ্বব্ধ 
েরে। ওহ, গি! বুকেদ্বি! লিরত একেকি লেদ্বি ফ্লযামকবায়রা! 
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রুদ্বির েথাই দ্বঠে, স্বীোর েরে দ্বপট। হাইজযাোররা আত্মহতযা েরকব ো, ইেফ্রাকরি 
িকটায় ধরা প়িার েুাঁদ্বে দ্বেকতও তারা রাদ্বজ েয়। আইেপযাকে লঢাোর লোকো ইকেই 
তাকদ্র দ্বিে ো। তার বদ্কে তারা উত্তর-পদ্বশ্চম দ্বদ্কে লগকি, বযাকরে আইেযাে ঘুকর… 
  
স্বদ্বির এেটা দ্বেুঃশ্বাে লিকে রুদ্বি বেে, দ্বটকয়রা লিে িুকগার চারদ্বদ্কে তাপমািা 
ভয়াবহ দ্বেিু েয়। উত্তাকপর বযবস্থা ো থাোয় জাহাকজর েবাই ভুগকব, তকব লেউ মারা 
যাকব ো। 
  
আইেবাগব আইেবাগব লখোটা তাহকে েী জেয? জােকত চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 দ্বেকজকদ্রকে লগ্লদ্বেয়ার লথকে দ্ববদ্বেন্ন এেটা অং  বকে চাোবার জেয। 
  
ইেফ্রাকরি িকটার দ্বদ্কে ভ্রু েুাঁচকে তাদ্বেকয় থােে দ্বজওদ্বদ্বকো। এত দ্দ্বেকে লগ্লদ্বেয়ার? 
  
আমরা পাল্টা অযাকরোকের লযখাকে লোের লিকেদ্বি, লেখাে লথকে আটক া দ্বেকোদ্বমটার 
দূ্কর েকয়েটা প্রবাহ পাহা়ি লথকে লেকম োগকর পক়িকি, জাোে দ্বপট। 
  
 লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা লোথায় আকি বকে আপোর ধারো? দ্বজকেে েরে েকেবে। 
  
লটদ্ববে লথকে এেটা চাটব তুকে দ্বেে দ্বপট, দ্বটকয়রা লিে িুকগার পদ্বশ্চকম দ্বেুঃেঙ্গ েকয়েটা 
িীপ লদ্খাকো হকয়কি ওটায়। দু্কটা েম্ভাবোর েথা ভাবদ্বি আদ্বম, বেে ও। েযাকটোইট 
িকটায় জাহাজটাকে ল  বার লোথায় লদ্খা লগকি আমরা জাদ্বে, তার োকথ পাে-লতাো 
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দূ্রকত্বর দ্বহোব ধরকে…, চাকটবর গাকয় দু্কটা োকমর পাক  ক্রে দ্বচহ্ন আাঁোর জেয থামে 
ও। …এখাে লথকে েরােদ্বর দ্দ্বেকে, মাউন্টে ইটাদ্বেয়া ও োরদ্বমকন্টা লগ্লদ্বেয়ার প্রবাহ। 
  
তার মাকে প্রচদ্বেত পাদ্বেপথ লথকে দূ্কর…, বেে েকেবে, তার েথা ল   হবার আকগই 
দ্বপট েথা বেে। 
  
তকব লতে খদ্বেগুকোর োিাোদ্বি। লোোদ্বের োকভব লেেগুকো বরকির িদ্ম আবরে 
লদ্কখ লিেকে অবাে হবার দ্বেিু লেই। আদ্বম যদ্বদ্ েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতা হতাম, আরও 
এেক া  াট দ্বেকোদ্বমটার উত্তর-পদ্বশ্চকম েকর লযতাম। তাহকে োন্টা ইকেজ িীকপ এেটা 
লগ্লদ্বেয়াকরর োকি থােত ওরা। 
  
 চাটবটা লটকে দ্বেে জে দ্বিদ্বেোর। িীপটা লিাট, আাঁোবাাঁো তীরকরখার ওপর লচাখ 
বুোকো লে। তারপর োোর িকটাটার দ্বদ্কে তাোে, দ্বচদ্বের দ্দ্বেে প্রাকন্তর দ্বেকচর অং  
ঢাো পক়ি আকি লমকঘ। লেটা েদ্বরকয় লরকখ মযাগদ্বেিাইং গ্লাে দ্বদ্কয় পরীো েরে 
ইেফ্রাকরি ইকমকজর ওপকরর অং টুেু, ইকমজটা ভাাঁজ েকর তিাদ্ব  এোো আকগই লিাট 
েকর দ্বদ্কয়কি দ্বপট। 
  
েকয়ে লেকেে পর লচহারায় মুগ্ধ দ্ববস্ময় দ্বেকয় লচাখ তুেে লে। প্রেৃদ্বত লদ্বী যদ্বদ্ লচাখা 
লবা আর লগাে পািােহ আইেবাগব ততদ্বর েকর ো থাকে, তাহকে ধারো েদ্বর, আমরা 
আমাকদ্র িেোময়ী লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে খুাঁকজ লপকয়দ্বি। 
  
লমজকরর হাত লথকে গ্লােটা দ্বেে েকেবে, আয়ত আেৃদ্বতটা পরীো েরে খুাঁদ্বটকয়। 
েে াটা লয দ্বমেকি তাকত লোকো েকন্দহ লেই। আর. দ্বম. দ্বপট লযমে বকেকিে, 
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র যাদ্বিকয় কের লোকো আভােও লদ্খদ্বি ো। দ্বরদ্বিংকয় লদ্খা যাকে লগ্লদ্বেয়াকরর মকতাই 
ঠাণ্ডা ওটা। একেবাকর দ্বেখুাঁত োকো ো হকেও, অতযন্ত গাঢ় েীে। 
  
আরও এেটু েুাঁেে রুদ্বি। হযাাঁ, আদ্বমও লদ্খকত পাদ্বে। দু্এেটা মাোদ্বর আেৃদ্বতর 
আইেবাগব লদ্খা যাকে, লভকে লবদ্বরকয় একেকি লগ্লদ্বেয়ার লদ্য়াে লথকে। গ্লাকের লভতর 
লচাকখ দ্ববস্মকয় িুকট উঠে। আশ্চযব, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের পাাঁদ্বচকের 
েরােদ্বর দ্বেকচ লেে লরকখকি ওরা? 
  
লিাট হকয় লগে দ্বপকটর লচাখ। েকরা, লদ্খকত আমাকে। জে দ্বিদ্বেোর, রুদ্বির মােখাকে 
ঢুকে প়িে ও, োমকের দ্বদ্কে েুাঁেে, লচাখ রাখে গ্লাকে। খাদ্বেে পর দ্বেকধ হকো, েমি 
রক্ত লযে এে দ্বেকমক  মুকখ উকঠ এে। 
  
েী লদ্খকেে? জােকত চাইে দ্বস্কপার। 
  
 োইকে ওরা লমকর লিোর বুদ্বদ্ধ েকরকি। 
  
বাদ্বে েবার দ্বদ্কে তাোে দ্বস্কপার, হতভম্ব। উদ্বে জােকেে েীভাকব? 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর এেটা টুেকরা লভকে যদ্বদ্ জাহাকজর ওপর পক়ি, শুেকো গোয় বযাখযা েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো, ওটার চাকপ তাদ্বেকয় যাকব লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা, তোর োকথ বাদ্ব়ি লখকয় খুাঁদ্ব়িকয় 
যাকব। লোকো দ্বদ্েই ওটার আর হদ্বদ্  পাওয়া যাকব ো। 
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 দ্বপকটর দ্বদ্কে েদ্বঠে লচাকখ তাোে জে দ্বিদ্বেোর। এত দ্বদ্ে েুকযাগ লপে, পযাকেোর বা 
কু্রকদ্র খুে েরে ো, আর আপদ্বে বেকিে এখে তারা েবাইকে লমকর লিেকব? 
  
হযাাঁ, লিেকব। 
  
তাহকে আকগ লেে লিকেদ্বে? 
  
ওকদ্র পাদ্বেকয় লব়িাকোর এেটাই োরে, েময় েি েরা। হাইজযাদ্বেং-এর দ্বেকদ্ব  লযই 
দ্বদ্কয় থােুে, লপ্রদ্বেকিন্ট দু্’জেকে বাাঁদ্বচকয় রাখার দ্রোর দ্বিে তার। দ্রোরটা েী, তা 
বেকত পারব ো….। 
  
 আদ্বম পারব, দ্বপটকে বাধা দ্বদ্ে েকেবে লহাদ্বেে। দ্বভআইদ্বপ পযাকেোরকদ্র হাইজযাে 
েরার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কি দ্বমেকরর ধমবীয় লেতা আখমত ইয়াদ্বজদ্। লেই আবার লঘা ো 
েকরকি, দ্বেকজর প্রাে দ্বদ্কয় হকেও লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে, মহােদ্বচব লহ’ো োদ্বমে, দ্বেকেটর 
দ্বপট ও বাদ্বে েবাইকে েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র েবে লথকে রো েরকব। েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র োকথ 
লযাগাকযাগ, আকোচো ইতযাদ্বদ্ অজুহাত লদ্দ্বখকয় েময় দ্বেকে লে, এই েুকযাকগ 
লেোবাদ্বহেীর েমথবে আদ্াকয়র লচিা েরকি, গুদ্বিকয় দ্বেকে দ্বেকজর েমতা, উন্মাদ্ 
ভক্তকদ্র মকধয দ্াদ্বয়ত্ব ভাগ েকর দ্বদ্কে, যাকত েময় েময় হকেই েরোরকে উৎখাত 
েকর েমতা দ্খে েরকত পাকর। হঠাৎ লে লঘা ো েরকব, জাহাজটার দ্বেয়ন্ত্রে এখে 
তার হাকত, তার লোকেরা উদ্ধার েরকি পযাকেোর আর কু্রকদ্র। 
  
 চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় প়িকব তার প্র ংো, রুদ্বি বেে। েবাই জােকব আখমত ইয়াদ্বজদ্ 
এেজে মহৎপ্রাে মােু । 
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 দ্বমেকর লিরার পকথ লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে ও লহ’ো োদ্বমে যাকত এেটা দু্ঘবটোয় পক়ি 
মারা যাে, লে বযবস্থাও েরকব আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
 বাহ্ েী চমৎোর! দ্াাঁকত দ্াাঁত চাপে দ্বজওদ্বদ্বকো। োপও মরে, োদ্বঠও ভােে ো। 
  
 েযােটা েদ্বতয ভাকো, বেে দ্বপট! তকব, োমদ্বরে বাদ্বহেী এখেও দ্বেরকপে ভূদ্বমো লথকে 
েক়িদ্বে। মদ্বন্ত্রেভাও পদ্তযাগ েরকত অস্বীেৃদ্বত জাদ্বেকয়কি। 
  
মাথা োাঁোে েকেবে। হযাাঁ, ইয়াদ্বজকদ্র এত োকধর েযাে বযথব েকর দ্বদ্কে ওরা। োকজই, 
েযােটা যাওয়ায়, লোেঠাো হকয় পক়িকি আখমত ইয়াদ্বজদ্। েময়কেপকের ল   েীমায় 
লপৌঁকি লগকি লে, পদ্বরচয় লগাপে রাখা অেম্ভব হকয় উকঠকি, এবার তাকত েদ্বতয েদ্বতয 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে গাকয়ব েকর দ্বদ্কত হকব, তার ো হকে ইকন্টদ্বেকজে লোেগুকো 
লজকে লিেকব হাইজযাদ্বেংকয়র লপিকের লোেদ্বট লে। 
  
তার মাকে আমরা এখাকে েথার মাো ততদ্বর েরদ্বি, আর েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতা 
লগ্লদ্বেয়াকরর োকথ রাদ্ব য়াে রুকে লখেকি, দ্বতক্ত গোয় বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। লে জাকে, 
ইদ্বতমকধয হয়কতা লে তার লোেকদ্র দ্বেকয় জাহাজ তযাগ েকরকি লবাট বা লহদ্বেেপ্টকর 
চক়ি। অেহায় পযাকেোর আর েুরা বদ্বন্দ হকয় আকি জাহাকজর লভতর। 
  
 হকত পাকর, অেম্ভব েয়, স্নাে গোয় বেে জে দ্বিদ্বেোর। লবাটটাকে আমরা হয়কতা 
লদ্খকত পাইদ্বে। 
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েকেবে বযাপারটাকে আকরে দৃ্দ্বিকত লদ্খকি। োগকজ এেটা েম্বর দ্বেকখ দ্বস্কপাকরর হাকত 
গুাঁকজ দ্বদ্ে লে। েযাপকটে, এই দ্বফ্রকোকয়দ্বেকত আমার েদ্বমউদ্বেকে ে অদ্বিোকরর োকথ 
লযাগাকযাগ েরুে, দ্বেজ। বেুে, আদ্বম আর আমার লমজর এয়ারদ্বিকল্ড দ্বিকর যাদ্বে। 
েবাইকে জ়ি েরকত বেুে, আদ্বম দ্বিকরই দ্বরদ্বিং েরব ওকদ্রকে। 
  
আমরাও আপোর োকথ যাদ্বে,  ান্ত প্রতযকয়র োকথ বেে দ্বপট। 
  
মাথা ো়িে েকেবে মরটে লহাদ্বেে। েম্ভব েয়। আপোরা অযােল্ট লিদ্বেং পাে দ্বে। 
দ্বেদ্বভদ্বেয়াে। এ ধরকের অেুকরাধ েরাই আপোর লবাোদ্বম হকয় লগকি। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরায় আমার বাবা রকয়কিে। 
  
আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, বেে েকেবে। 
  
ঠাণ্ডা লচাকখ েকেবে লহাদ্বেকের দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। ওয়াদ্ব ংটকে লরি এেটা লিাে েকর 
আপোর পুকরা েযাদ্বরয়াকরর বাকরাটা বাদ্বজকয় দ্বদ্কত পাদ্বর আদ্বম। 
  
 েকেবকের লচহারা  ক্ত হকো। আপদ্বে আমাকে হুমদ্বে দ্বদ্কত োহে েকরে, দ্বম, দ্বপট? 
দ্বপকটর দ্বদ্কে এে পা োমকে বা়িে লে। এই অপাকর কে আগামী বাকরা ঘণ্টার মকধয 
চদ্বি টা ো  প়িকত যাকে। আদ্বম আর আমার লোেজে লযভাকব লিদ্বেং লপকয়দ্বি, 
োজটা যদ্বদ্ লেভাকব েদ্বর, লহায়াইট হাউে বা েংকগ্রকে এে হাজার লটদ্বেকিাে েরকেও 
আমার দ্বেিু হকব ো। দ্বপকটর দ্বদ্কে আরও এে পা একগাে লে। োরাজীবকে আপদ্বে যত 
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চাোদ্বে দ্ব খকবে, তার লচকয় অকেে লবদ্ব  ল খা আকি আমার। ইকে েরকে এই মুহূকতব 
আপোকে আদ্বম খাদ্বে হাকত দ্বিাঁক়ি টুেকরা টুেরা েকর লিেকত পাদ্বর। 
  
আকোর এেটা েেকের মকতা দ্ববদু্যৎ লখকে লগে দ্বপকটর  রীকর। 
  
দ্বেকজর জায়গায় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বপট, হাকত এেটা লোল্ট িরদ্বট িাইভ অকটাকমদ্বটে, 
েকেবকের দু্ই উরুর মােখাকে তাে েরা। শুধু লয উঠকত লচিা েরকে তা েয়, বেে ও, 
েেূেব  ান্ত ভদ্বঙ্গকত আমার প্রিাব ো মােকেও গুদ্বে েরব। 
  
োমকের দ্বদ্কে েুাঁকে োি লদ্য়ার ভদ্বঙ্গকত দ্বস্থর হকয় রকয়কি জে দ্বিদ্বেোর, োি লদ্য়ার 
দ্বঠে আকগর মুহূকতব তার ঘাক়ির ওপর দ্বপিে লচকপ ধকরকি দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 লবদ্ব  েথা বকে েময় েি েরব ো, বেে দ্বপট। শুধু লজকে রাখুে, আমরা দ্বতেজে 
বনু্দেযুকদ্ধ দ্বেকজকদ্র রো েরকত জাদ্বে। েথা দ্বদ্দ্বে, আপোকদ্র োকজ আমরা োে 
গোব ো। আপোরা েম্ভবত লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার ওপর হামো েরকবে আো  ও োগর 
লথকে। দু্কটাই এদ্ব়িকয় যাব আমরা, জাহাকজ লপৌঁিাব জদ্বমে ধকর। 
  
লচাখ দ্বপটদ্বপট েরে েকেবে। 
  
িােব আেকে খুব েম চাইকি আপোর োকি, রুদ্বির বোর েুকর েদ্বহষু্ণতা প্রো  লপে। 
আমার পরাম ব যদ্বদ্ গ্রহে েকরে, ওর প্রিাবটা লমকে দ্বেকয় বাদ্বে েম্মােটুেু বাাঁচাে। 
  
মুখ খুেে েকেবে, আমাকে আপদ্বে গুদ্বে েকর মারকবে, এ আদ্বম দ্ববশ্বাে েদ্বর ো। 
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ো, তা মারব ো, বেে দ্বপট। তকব েথা দ্বদ্কত পাদ্বর, দু্ই উরুর মােখাকে তাে েরা 
অকটাকমদ্বটে এে চুে ে়িে ো, লযৌে জীবে বেকত দ্বেিু থােকব ো আপোর। 
  
আেকে আপোর আেে পদ্বরচয়টা েী বেুে লতা? লোে লোোদ্বে? দ্বেআইএ 
  
দ্বেআইএ? হােে দ্বজওদ্বদ্বকো। উাঁহু, পিন্দ েরকত পাদ্বরদ্বে। আমরা েুমার েদ্েয। 
  
মাথা ো়িে েকেবে। এ েকবর আদ্বম দ্বেিুই বুেকত পারদ্বি ো। 
  
 দ্রোর ও লতা লেই, বেে দ্বপট। রাদ্বজ দ্বে ো বেুে। 
  
এেটা লেে আপোকদ্রকে জাহাজ লথকে দ্  দ্বেকোদ্বমটাকর মকধয লপৌঁকি লদ্কব। দ্  
দ্বেকোদ্বমটাকরর লবদ্ব  েয়, োরে তাহকে েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র আমরা দ্ববস্মকয়র ধাক্কা দ্বদ্কত 
পারব ো। ওখাে লথকে আপোকদ্রকে পাকয় লহাঁকট লযকত হকব। ভাগয আমাকে েহায়তা 
েরকে, লপৌঁকি লদ্খকবে োটে ল   হকয় লগকি। 
  
রাদ্বজ, বেে দ্বপট। 
  
দ্বপদ্বিকয় লগে েকেবে, েট েকর দ্বদ্কে তাোে। আমার লেকেে ইে েমােকে মুদ্বক্ত দ্বদ্কে 
েৃতে লবাধ েরব। তরপর আবার লে দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বিরে। আমরা রওো হদ্বে, 
এখেই। লজকে রাখুে, আমাকদ্র োকথ রওো ো হকে, আপোকদ্র যাওয়া হকে ো। 
োরে, আদ্বম েমাে এয়ারক্রািকট চ়িার পাাঁচ দ্বমদ্বেকটর মকধয লগাটা অযােল্ট দ্ে আোক  
উকঠ যাকব। 
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আদ্বম আপোর লপিকে থােদ্বি, অকটাকমদ্বটেটা লহােস্টাকর লরকখ বেে দ্বপট। 
  
আদ্বমও থােদ্বি লমজকরর লপিকে, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো, দ্বিদ্বেোকরর দ্বপঠ চাপক়ি দ্বদ্ে লে। 
বুদ্বদ্ধমাে লোে এে রািায় চকে। 
  
তার দ্বদ্কে অদ্বগ্নদৃ্দ্বি হােে জে দ্বিদ্বেোর। লতামার বুদ্বদ্ধ েদ্বমায় পকচ মরুে! 
  
পকেকরা লেকেকের মকধয খাদ্বে হকয় লগে োমরাটা। দ্বেকজর লেদ্ববকে দ্বিকর দ্বগকয় এেটা 
বযাগ দ্বেে দ্বপট, দ্বরকজ একে েথা বেে দ্বস্কপাকরর োকথ। োন্তা ইকেকজ লপৌঁিাকত েতেে 
োগকব োউোকরর? 
  
চাটবরুকম ঢুকে দ্রুত এেট দ্বহকেকব েরে দ্বস্কপার। লগ্লদ্বেয়াকর োিাোদ্বি লপৌঁিাকত েময় 
লেব আমরা েয় েী দ্  ঘণ্টা। 
  
তাহকে লপৌঁিাে, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বপট। লভাকরর দ্বদ্কে আমরা আপোকে খুাঁজব। 
  
দ্বপকটর োকথ েরমদ্বে েরে দ্বস্কপার। োবধাকে থােকবে। 
  
রাইট। 
  
দ্বরজ োউন্টার টপকে ওকদ্র োমকে একে দ্াাঁ়িাে জাহাকজর এেজে দ্ববোেী। লোেটা 
োকো, মাোদ্বর আেৃদ্বত, থমথকম গম্ভীর ভাবটুেু মুকখ লযে লখাদ্াই েরা। লোেটার োম 
লক্লইটে দ্বিেকে, েথা বেে স্বভাবেুেভ েেব  েুকর, আ়িাে লথকে ল াোর জেয 
দু্ুঃদ্বখত। তকব শুেকত আদ্বম ভুে েদ্বরদ্বে, আপোরা োন্তা ইকেজ িীকপর েথা বেদ্বিকেে। 
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হযাাঁ, লতা েী হকয়কি? 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর োকি পুরকো এেটা দ্িার খদ্বে আকি। খাজোর লচকয় বাজো লবদ্ব  হওয়ায় 
দ্বচদ্বে েরোর বন্ধ েকর দ্বদ্কয়কি খদ্বেটা। 
  
আগ্রহ প্রো  েরে দ্বপট, িীপটা েেকেব আপদ্বে জাকেে? 
  
মাথা োাঁোে লক্লইটে। 
  
আদ্বরকজাো মাইদ্বেং লোোদ্বের দ্বচি দ্বজওেদ্বজস্ট দ্বিোম ো আদ্বম। ওরা লভকবদ্বিে, েম 
খরকচ োরাকত পারকে খদ্বেটা লথকে োভ েরা যায়। দু্’জে ইদ্বেদ্বেয়াকরর োকথ োকভব 
েরকত পাঠাকো হয় আমাকে। েরেটায় দ্বতে মাে দ্বিোম। দ্িার মাে ভাকো েয়। 
আমরা দ্বেরা  হকয় চকে আোর পর খদ্বেটা পদ্বরতযক্ত লঘা ো েরা হয়। 
  
রাইকিকে হাত লেমে? 
  
দ্ব োকর দ্বগকয় একেবাকর খাদ্বে হাকত েখেও দ্বিদ্বরদ্বে। 
  
তার বাহু লচকপ ধরে দ্বপট। দ্বিেকে, বনু্ধ, লতামাকেই আদ্বম খুাঁজদ্বিোম। 
  
. 
  
৫২. 
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দ্বেকজর গুরুত্ব প্রমাে েকর লদ্খে লেইটে দ্বিেকে। 
  
 খাদ্বে এেটা অয়যার হাউকে অযােল্ট দ্েকে দ্বরি েরকি লহাদ্বেে, আকরে দ্বদ্কে বাদ্বে 
দ্বতেজে দ্বিেকেকে োহাযয েরকি োন্তা ইকেজ িীকপর এেটা মকিে ততদ্বর োকজ। 
এয়ারকপাটব রােওকয়র পাক র মাি লথকে োদ্া েংগ্রহ েরা হকয়কি, রং লযাগা়ি েকরকি 
েকেবকের এেজে লোে। পুরকো এেটা দ্বপং-দ্বপং লটদ্ববকের ওপর ততদ্বর হকো মকিেটা। 
দ্বপকটর েদ্বটেযাে চাটব লদ্কখ িীপটার ভুকে যাওয়া অং গুকো দ্বচকে দ্বেে দ্বিেকে। 
  
লপাকটববে এেটা দ্বহটাকরর োহাকযয মকিেটা শুদ্বেকয়  ক্ত েকর লেয়া হকো, তারপর রং 
চ়িাে দ্বিেকে-পাথুকর এোোয় লদ্য়া হকো বাদ্াদ্বম, লগ্লদ্বেয়াকরর বরি আর তু ার 
লবােবার জেয বযবহার েরা হকো োদ্া। লগ্লদ্বেয়াকরর লগা়িায় এমেদ্বে লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরাও ততদ্বর েরে লে। োজ ল   েকর এে পা দ্বপিাে, তাদ্বেকয় থােে 
এেদৃ্কি। 
  
দ্ে দ্বেকয় লটদ্ববকে োমকে চকে এে েকেবে লহাদ্বেে। এে মুহূতব লেউ লোকো েথা বেে 
ো। 
  
িীপটার হাতা-মাথা ঠাওর েরা মু দ্বেে। তীরকরখা অেম্ভব উাঁচু-দ্বেচু, আাঁোবাাঁো চার 
লচাখা। খাদ্ব়িগুকো দু্গবম, মুখ বযাদ্াে লেগুকো। িীপটা পূবব-পদ্বশ্চকম েম্বা, পদ্বশ্চম দ্বদ্কে 
প্র ান্ত মহাোগর। অেুববর, মৃত এেটা িীপ। পাঁচােব্বই দ্বেকোদ্বমটার েম্বা, চও়িায় 
পাঁয় দ্বট্ট দ্বেকোদ্বমটার, মাউন্ট লহায়াটবে পববত এে হাজার দ্বতেক া দ্বব  দ্বমটার উাঁচু। 
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তেেত বা েমতে ভূদ্বম লেই বেকেই চকে। দ্বেচু পাহা়িগুকো পাথুকর জাহকজর মকতা 
লদ্খকত, খা়িা চােগুকো লযে আহত েুদ্বমকরর দ্বপঠ, যন্ত্রোোতর অদ্বস্থরতার োকথ ঠাণ্ডা 
োগকর োমকি। 
  
িীপটা লযে লগা়িা, আর প্রাচীে লগ্লদ্বেয়ারটা লযে লঘা়িার দ্বপকঠ দ্বজে। গরকমর দ্বদ্কে 
আোক  লমঘ থাোয় আবহাওয়া দ্বিে ঠাণ্ডা, বরি গকেদ্বে, তাই এ রেম লদ্খাকে। 
জমাট বরকির দু্দ্বদ্কে মদ্বরয়া হকয় মাথাচা়িা দ্বদ্কয়কি েদ্বঠে পাথর, মােখাে দ্বদ্কয় 
োগকরর দ্বদ্কে পথ েকর দ্বেকয়কি লগ্লদ্বেয়ার, পাদ্বেকত োমার আকগ আেৃদ্বত লপকয়কি িাদ্বে 
েরা মাংকের েম্বা টুেকরার মকতা। 
  
এমে ভয়াে দ্ বে এোো খুব েমই আকি পৃদ্বথবীকত। লগাটা মযাকগোে িীপপুকে 
স্থায়ীভাকব লোকো মােু  বাে েকর ো। েকয়েক া বির ধকর বহুজে িীপটায় একেকি, 
দ্বিকর লগকি দ্বতক্ত অদ্বভেতা দ্বেকয়, লপিকে লরকখ লগকি দ্বেন্দােূচে েব োম-ঘা়ি ভাো 
লপদ্বেেেুো, প্রতারে িীপ, দু্কযবাগ লব, জে ূেয আইে, দু্দ্বভবকের বন্দর। বরি আর 
পাথর িা়িা দ্বেিুই লেই িীপটায়, েবুকজর দ্বচহ্ন বেকত লোকো রেকম দ্বটকে যাওয়া 
েুৎদ্বেত দ্ বে দ্বেিু লোাঁপ। 
  
মকিেটার ওপর এেটা হাত বুোকো লক্লইটে দ্বিেকে। পাথুকর এেটা এোোর েথা 
েল্পো েরুে, উাঁচু অং গুকোর বরি ঢাো, আেে িদ্ববটা লপকয় যাকবে। 
  
ধেযবাদ্, দ্বম. দ্বিেকে, বেে েকেবে লহাদ্বেে। আমরা েবাই আপোর প্রদ্বত েৃতে। 
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 দ্বঠে আকি, োকজ োমা যাে। এয়ার-ড্রপ লিাকেবর লেতৃত্ব লদ্কব। জে দ্বিদ্বেোকরর 
িাইভ টীকমর েমাকে থােব আদ্বম। েদ্েযকদ্র লচহারায় লচাখ বুোকোর জেয থামে 
লহাদ্বেে। েবাই এেহারা গ়িকের, লমদ্ লেই এে িটাে, লোহার মকতা  ক্ত লপদ্ব । 
েবার পরকে োকো লপা াে। ওরা লয লিদ্বেং লপকয়কি, এত েদ্বঠে লিদ্বেং আর লোকো 
দ্ে পায়দ্বে পৃদ্বথবীর লোথাও। একদ্র প্রকতযেকে দ্বেকয় গদ্বববত েকেবে। রাকতর অন্ধোকর 
েীভাকব এেটা জাহাজ দ্খে েরকত হয়, লে লিদ্বেং লেয়া আকি আমাকদ্র। তকব, 
আকোচযকেকি  ত্রুরা অকেে েুদ্ববধা লভাগ েরকি। দ্বক্রদ্বটেযাে ইকন্টদ্বেকজে 
ইেিরকম কের অভাব রকয়কি আমাকদ্র, আবহাওয়া অেুেূে েয়, এমে এেটা 
লগ্লদ্বেয়াকরর োমকে দ্াাঁ়িাকত হকব লযটা লযকোকো মুহূকতব বকে প়িকত পাকর। েকয়ে 
ঘণ্টার মকধয হামো শুরু েরব আমরা, তার আকগ দ্বেিু প্রকশ্নর উত্তর লপকে ভাকো হয়। 
জে দ্বিদ্বেোর, শুরু েকরা। 
  
োকথ োকথ দ্বিেকের দ্বদ্কে দ্বিকর প্রশ্ন েরে জে দ্বিদ্বেোর, িীকপ লোেবেদ্বত? 
  
খদ্বে বন্ধ লঘা োর পর এেজেও লেই। 
  
আবহাওয়ার অবস্থা? 
  
প্রায় োরােে বৃদ্বি প়িকি। েূযব লদ্খকত পাওয়া ভাকগযর েথা। বিকরর এই েময়টায় 
তাপমািা দ্বহমাকঙ্কর েকয়ে দ্বিগ্রী দ্বেকচ। তীর বাতাে বইকি প্রদ্বত মুহূকতব, মাকেমকধয 
ে়িকেও হার মাোয়। 
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েকেবকের দ্বদ্কে গম্ভীর লচহারা দ্বেকয় তাোে জে দ্বিদ্বেোর। দ্বেদ্বদ্বি জায়গায় রাকতর লবো 
এয়ার-ড্রপ েম্ভব েয়। 
  
দ্বমদ্বে েপ্টার দ্বেকয় যাব আমরা, রদ্ব  লবকয় োমব। 
  
আপোরা লহদ্বেেপ্টার দ্বেকয় একেকিে? েদ্ববস্মকয় জােকত চাইে রুদ্বি। দ্বেন্তু দ্বস্প্ি আর 
লরে দ্বে োগাে পাকব? 
  
ওগুকোর োমদ্বরে োম এত ব়ি লয মুখি েরা ভাদ্বর েদ্বঠে, বেে েকেবে আমরা বদ্বে, 
েযাদ্বরয়ার দ্বপদ্বজয়ে। লিাট এেটা খাাঁচা, পাইেট িা়িা খুব লবদ্ব  হকে আরও দু্’জেকে 
বহে েরা যায়। োকথ ইেফ্রাকব়ি গমু্বজ আকি, আর আকি োইকেেি লটইে লরাটরে। 
খুকে আবার লজা়িা োগাকত মাি পকেকরা দ্বমদ্বেট োকগ-হযাাঁ, আদ্বম এেটা লপাকটববে 
লহদ্বেেপ্টাকরর েথাই বেদ্বি। আমাকদ্র দ্বে-১৪০ িটা বইকত পাকর। 
  
আপোকদ্র আরও এেটা েমেযা আকি, বেে দ্বপট। 
  
বেুে। 
  
এয়ারক্রািট আেকি দ্বে ো লদ্খার জেয লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার রািার চােু রাখকত পাকর 
হাইজযাোররা। আপার েযাদ্বরয়ার দ্বপদ্বজয়ে দ্বেচু দ্বদ্কয় উ়িকত পাকর জাদ্বে, তবু দ্বিকে 
ওগুকোকে লদ্খার পর আন্তদ্বরে অভযথবো জাোবার জেয যকথি েময় পাকব তারা 
প্রস্তুদ্বতর। 
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লহদ্বেেপ্টার বাদ্, হতা  গোয় বেে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
খাদ্ব়ি লথকে যদ্বদ্ হামো েদ্বর অেুদ্ববধা েী? দ্বিেকেকে দ্বজকেে েরে েকেবে। 
  
অেুদ্ববধা েয়, েুদ্ববধা-ফ্রস্ট লস্মাে। 
  
 ফ্রস্ট লস্মাে? 
  
েুয়া ার মকতা লমঘ। লগ্লদ্বেয়ার ওয়াকের োকি পাদ্বে তত ঠাণ্ডা েয়, দ্বহম বাতাে ওই 
পাদ্বের েংস্প্ক ব এে দ্বজদ্বেেটা উকঠ আকে। দু্ই লথকে দ্  দ্বমটার পযবন্ত ওকঠ। তার 
োকথ থাকে বৃদ্বি, িকে আপোর িাইভ দ্ে রওো হবার মুহূতব লথকে আ়িাে পাকব, 
লিকে লপৌঁিুকো পযবন্ত। 
  
দ্বচদ্বন্ততভাকব গাে চুেোে েকেবে। এযার-ড্রপ িাাঁে হকয় লগকে মারা প়িকব েবাই। 
দ্ববস্মকয়র ধাক্কা দ্বদ্কত ো পারকে দ্বব জে লোকের িাইভ দ্বটকমর পকে লোে রেম 
বযােআপ িা়িা চদ্বি জে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োকথ লপকর ওঠা েদ্বঠে হকব। 
  
 পযারােুযট দ্বেকয় জাহাকজ োমকত যাওয়া যদ্বদ্ আত্মহতযা হয়, বেে দ্বপট, আপোরা 
লগ্লদ্বেয়াকরর আরও ওপকর লোথাও োমকিে ো লেে? ওখাে লথকে দ্বেোরায় চকে 
আেকবে, তারপর রদ্ব  ধকর োমকবে লমইে লিকে। 
  
 দ্বচন্তাটা আমার মাথায় একেকি, বেে েকেবে। দ্বম. দ্বপকটর প্রিাকব লেউ লোকো বাধা 
লদ্খকত পাকেে? 
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 লগ্লদ্বেয়ারটাই আপোকদ্র েবকচকয় ব়ি দ্ববপদ্, বেে রুদ্বি। ওটার গাকয় বরি চাো 
অেংখয িাটে বা গতব থােকত পাকর, থােকত পাকর েরম তু ার, পা লিেকেই লেকম 
যাকবে গভীকর। অন্ধোর, োকজই োবধাকে একগাকত হকব। 
  
আর লেউ দ্বেিু বেকবে? লেউ দ্বেিু বেে ো। লমকজর দ্বিদ্বেোকরর দ্বদ্কে দ্বিরে 
েকেবে। এয়ার-ড্রকপর হামো েরকত েতেে েময় লেকব লতামরা? 
  
বাতাকের তীরতা আর লোকো দ্বদ্কে বইকি জােকত পারকে দ্বহোকব েরকত েুদ্ববধা হকতা। 
  
 দ্  দ্বদ্কের মকধয েয় দ্বদ্েই দ্দ্বেে-পূবব দ্বদ্ে লথকে আকে বাতাে, জবাব দ্বদ্ে দ্বিেকে। 
লবাজা লচাকখ রাকতর দৃ্ য েল্পো েরার লচিা েরে লে। 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর লপিকে খা়িা হকয় থাো লিাট পাহা়িগুকোর দ্বদ্কে তাোে জে দ্বিদ্বেোর। 
আধকবাজা লচাকখ রাকতর দৃ্ য েল্পো েরার লচিা েরে লে, আন্দাজ েরে বাতাকের 
তীরতা। েকেবকের দ্বদ্কে তাোে লে, বেে, এয়ার-ড্রকপর পর চদ্বি  লথকে পাঁয়তাদ্বি  
দ্বমদ্বেট েময় লেব হামো েরকত। 
  
ভাবকবে ো আপোকে োজ ল খাদ্বে, বেে দ্বপট। তকব, েময়টা আপদ্বে খুব েদ্বমকয় 
ধরকিে। 
  
 আদ্বম এেমত, োয় দ্বদ্ে দ্বিেকে। লগ্লদ্বেয়ারটার ওপর েকয়েবার লহাঁকটদ্বি আদ্বম। আইে 
দ্বরজ থাোয় একগাকো খুব েদ্বঠে। 
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লচাকখর পেকে লোমকরর খাপ লথকে েম্বা এেটা িুদ্বর লবর েরে জে দ্বিদ্বেোর, িোটা 
বাাঁো, মাথার দ্বদ্েটা েরু। মকিকের ওপর লেটাকে পকয়ন্টার দ্বহকেকব বযবহার েরে লে। 
লগ্লদ্বেয়াকরর িাকে, পাহাক়ির লপিে দ্বদ্কে োমব আমরা। তাহকে আমাকদ্র দ্বে-১৪০ 
জাহাকজর রািাকর ধরা প়িকব ো। ধকর দ্বেদ্বে বাতাকের োধারে পযাটােব বদ্োকব ো, 
পযারােুযট দ্বেকয় পাহা়ি ঘুকর উক়ি যাব োত দ্বেকোদ্বমটার, লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের পাাঁদ্বচে 
লথকে খুব লবদ্ব  হকে এে দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর োমকবা। জাে েরার পর দ্বেকচ লেকম 
এেদ্বিত হওয়া পযবন্ত আঠাকরা দ্বমদ্বেট ধকরদ্বি আদ্বম। লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বেোরা পযবন্ত হাাঁটব, 
আরও দ্বব  দ্বমদ্বেট। হামো েরার জেয প্রস্তুদ্বত দ্বেকত আরও িয় দ্বমদ্বেট। েব দ্বমদ্বেকয় 
চুয়াদ্বি  দ্বমদ্বেট। 
  
আদ্বম হকে েময়টা দ্বিগুে েকর দ্বেতাম, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্কের লেউ এেজে লোকো 
িাটকে প়িকে, দ্বিতীয় দ্েটার োকথ দ্বেদ্বদ্বি েমকয় দ্বমদ্বেত হকত পারকবে ো। আপোকদ্র 
লপৌঁিুকত লদ্দ্বর হকব, িাইভ দ্ে তা জােকত পারকব ো। 
  
লচহারার দ্ববরদ্বক্ত দ্বেকয় দ্বদ্কে তাোে েকেবে। আমরা প্রথম দ্ববশ্বযুকদ্ধ অং গ্রহে েরকত 
যাদ্বে ো, দ্বম. দ্বজওদ্বদ্বকো। ইউদ্বেিকমবর োকথ প্রকতযকের োকি এেটা েকর লিাট্ট লরদ্বিও 
আকি, োকের োকথ দ্বিট েরা, আর দ্বস্ক মাকস্কর োকথ আকি মাইকক্রাকিাে। প্রদ্বত মুহূকতব 
লযাগাকযাগ থােকব আমাকদ্র মকধয। 
  
আকরেটা েথা, বেে দ্বপট। আ া েদ্বর আপোকদ্র আকগ্নয়াকস্ত্র োইকেোর োগাকো 
আকি? 
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আকি, বেে েকেবে। লেে? 
  
োইকেোর ো থােকে লমদ্ব েগাকের এেটা দ্ববকস্ফারকেই লগ্লদ্বেয়াকরর পাাঁদ্বচেটা লভকে 
প়িকব। 
  
হাইজযাোররা েী েরকব আদ্বম জাদ্বে ো। 
  
তাহকে যত তা়িাতাদ্ব়ি পাকরে, খুে েরকবে ওকদ্র, দ্বেচু গোয় বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র বদ্বন্দ েরার লিদ্বেং আমাকদ্রকে লদ্য়া হয়দ্বে, দ্বেিুর ঠাণ্ডা হাদ্বের োকথ 
বেে েকেবে। এবার আমাকদ্র অদ্বতদ্বথকদ্র েমাকোচো যদ্বদ্ ল   হকয় থাকে, োরও 
লোকো প্রশ্ন আকি? 
  
িাইভ দ্বটকমর দ্বরচািব লবদ্বেং হাত তুেে। েযার? 
  
 লবদ্বেং? 
  
জাহাকজ লপৌঁিাব আমরা দ্বে পাদ্বের ওপর দ্বদ্কয়, োদ্বে তো দ্বদ্কয়? 
  
পকয়ন্টার দ্বহকেকব এেটা বে পকয়ন্ট লপে বযবহার েরে েকেবে। খাদ্ব়ির লিাট্ট এেটা 
িীকপরর ওপর লটাো দ্বদ্ে লে, জাহাজ লথকে িীপটা লদ্খা যায় ো। দ্বপদ্বজয়ে েযদ্বরয়ার, 
এই িীকপ লপৌঁকি লদ্কব আমাকদ্রকে। ওখাে লথকে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা দ্বতে দ্বেকোদ্বমটার 
দূ্কর। পাদ্বে এত ঠাণ্ডা লয োাঁতার োটা যাকব ো, আমরা রাবার লবাকট েকর রওো হব। 
ফ্রস্ট লস্মাে যদ্বদ্ েদ্বতয থাকে,, েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লচাকখ ধরা পক়ি লপৌঁিাকত পারব, আর 
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যদ্বদ্ ো থাকে, জাহাজ দু্ক া দ্বমটার দূ্কর থােকত পাদ্বেকত োমকত হকব, োাঁতকর লপৌঁিাকত 
হকব লখাকের গাকয়। 
  
 অকেকেরই, মাকে, লব  েকয়ে লজা়িা দ্ববদ্বচ বরি হকয় যাকব-প্রথম পাদ্বটবর জেয খুব 
লবদ্ব েে অকপো েরকত হকে। 
  
অয়যার হাউকে প্রায় আদ্ব  জে লোে জ়ি হকয়কি, েবাই লহকে লিেে। 
  
মুকখ চও়িা হাদ্বে দ্বেকয় েকেবে লহাদ্বেে বেে, োকজই োবধাে হওয়া দ্রোর লমজর 
দ্বিদ্বেোর তার দ্ে দ্বেকয় আকগই রওো হকয় যাকব। 
  
এেটা হাত তুেে রুদ্বি। 
  
ইকয়ে, দ্বম. রুদ্বি, হােো বযকঙ্গর েুকর বেে েকেবে। আপদ্বে আবার েী বেকত চাে? 
আমার লোথাও ভুে হকয়কি? 
  
লেৌতূহকের দ্ব োর, েকেবে। হামো েেকেব আকগ-ভাকগ যদ্বদ্ লটর লপকয় যায়, আমাকদ্র 
জেয যদ্বদ্ িাাঁদ্ লপকত অকপো েকর-আপদ্বে জােকবে েীভাকব? 
  
আমাকদ্র এেটা এয়ারক্রািকট অযািভােি ইকেেিদ্বেে োকভবইেযাে ইেুু্যইকমন্ট আকি, 
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার োত মাইে ওপকর চক্কর লদ্কব ওটা, এোোর বাইকর েহকযাগীকদ্র 
োকি েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র পাঠাকো লযকোকো িােদ্বম ে ধকর লিেকব। লস্প্ াে অপাকর ে 
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লিাকেবর এেটা দ্ে জাে লিাট েকর আেকি লটর লপকে দ্বহদ্বস্টদ্বরয়াগ্রি লরাগীর মকতা 
লচাঁচাকব ওরা। 
  
এেটা আেুে খা়িা েকর তার দৃ্দ্বি আে বে েরে দ্বপট। 
  
 ইকয়ে, দ্বম. দ্বপট, বাাঁো হাদ্বে দ্বেকয় তাোে েকেবে। 
  
আ া েদ্বর আমাকদ্র েথা, মাকে েুমা পাদ্বটবর েথা আপদ্বে ভুকে যােদ্বে। 
  
এেটা ভ্রু উাঁচু েে েকেবে। ো, ভুদ্বেদ্বে। 
  
 দ্বজওেদ্বজকস্টর দ্বদ্কে দ্বিরে লে। দ্বম. দ্বিেকে, পুরকো খদ্বেটা লযে লোথায়? 
  
মকিকে ওটাকে আদ্বম লদ্খাইদ্বে,  ান্ত গোয় বেে দ্বিেকে। তকব আপোর যখে জাোর 
আগ্রহ…, লথকে লিাকটা এেটা পাথুর উোকের পাক  দ্বদ্য়া োইকয়র এেটা বাে রাখে 
লে, ওখাে লথকে লগ্লদ্বেয়ার আর খাদ্ব়ি লদ্খকত পাওয়া যায়। এখাকে খদ্বেটা, লগ্লদ্বেয়াকরর 
োমকের দ্বেোরা আর জাহাজ লথকে প্রায় আ়িাই দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর। 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বিরে েকেবে। ওটাই আপোকদ্র উপযুক্ত জায়গা। আপোরা অবজারকভ ে 
লপাস্ট দ্বহকেকব ভূদ্বমো পােে েরকবে। 
  
 আহা, েী আমার অবজারকভ ে লপাস্ট লর। লগাম়িা মুকখ বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। অন্ধোর, 
বৃদ্বি, ফ্রস্ট লস্মাে-দ্ববপদ্ লথকে দূ্কর, োন্ত্বো দ্বদ্কয় বেে দ্বপট। ইকে েরকে ওখাকে 
আমরা আগুে লজ্বকে দ্বপেদ্বেে েরকত পাদ্বর। 
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 আপোকদ্র জেয লেটাই ভাকো হকব, লচহারায় খাদ্বেেটা তদ্বি দ্বেকয় বেে েকেবে। 
লোেজেকদ্র ওপর লচাখ বুোকো এেবার। েথা বকে আর েময় েি েরব ো, চকো 
এবার, দ্বেিু লোকের প্রাে বাাঁচাকো যাে। 
  
হযাাঁ, দ্ববক   েকর প্রাে বাাঁচাকোর এেে একজদ্বে যখে লপকয় লগকিে, দ্বব়িদ্বব়ি েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
েী বেকেে? 
  
দ্বজওদ্বদ্বকো বেকি, এোইি লিাকেবর এেজে হকত পারা ভাদ্বর লেৌভাকগযর বযাপার, বেে 
দ্বপট। 
  
দ্বজওদ্বদ্বকোর দ্বদ্কে এমে দৃ্দ্বিকত তাোে েকেবে, দু্’জে লযে জন্ম ত্রু। লস্প্ াে 
অপাকর ে লিােব োউকে অোরাদ্বর েদ্েযপদ্ লদ্য় ো। আপোরা দ্বেদ্বভদ্বেয়াো, আমাকদ্র 
লথকে দূ্কর েকর থােকবে। েট েকর দ্বিদ্বেোকরর দ্বদ্কে দ্বিরে মরটে লহাদ্বেে। আমার 
অেুমদ্বত ো লপকয় মার লোকো লোে যদ্বদ্ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার পা লিেকত লচিা েকর, 
গুদ্বে েরকব। দ্যাটে অযাে অিবার। 
  
আ লেজার! েুধাতব হােকরর মকতা হােে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
োাঁধ োাঁোে দ্বজওদ্বদ্বকো। ঘৃো ি়িাকত এরা লদ্খদ্বি োংঘাদ্বতে পটু। 
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দ্বপট দ্বেন্তু দ্বজওদ্বদ্বকোর মকতা লমজাজ গরম েরে ো। েকেবে লহাদ্বেকের মকোভাব 
পদ্বরষ্কার উপেদ্বব্ধ েরে ও। েকেবকের লোকেরা প্রকি োে, এেটা দ্ে। আকরেবার 
েবার ওপর লচাখ বুোকো ও। এেহারা গ়িকের দ্ীঘবকদ্হী যুবে তারা, োরও বয়ে 
পাঁদ্বচক র লবদ্ব  েয়, প্রকতযকের লচহারায় দৃ্ঢ়প্রতযয় আর েংেকল্পর িাপ। এেটা প্রশ্ন 
োকিা়িবান্দার মকতা বারবার উদ্য় হকো দ্বপকটর মকে, আগামী েকয়ে ঘণ্টার মকধয 
একদ্র মকধয লে লে মারা প়িকব। 
  
. 
  
৫৩. 
  
আর েত লদ্দ্বর? জােকত চাইে মযাোকিা, গা লিক়ি দ্বদ্কয় েযাপকটে েদ্বেকের লোিায় 
বকে রকয়কি। 
  
পাওয়ার োোই বন্ধ থাোয় েযাপকটকের লেদ্ববকের টচবোইট জ্বাোকো হকয়কি। দ্বেদ্বেংকয়র 
চারকট লোে লথকে েুেকি লেগুকো। 
  
লোরআে প়িকি েুকেমাে আদ্বজজ, মুখ ো তুকে দ্বেদ্বেবি ভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁোে। 
েদ্বমউদ্বেকে ে রুকম আমার লচকয় লবদ্ব  েময় োদ্বটকয়কিে আপদ্বে, আপদ্বেই বেুে। 
  
 লপায়াদ্বত হাাঁকের মকতা অকপো েরকত েরকত হাাঁদ্বপকয় উকঠদ্বি আদ্বম। আেুে, েবাইকে 
গুদ্বে েকর এই েরে লথকে লেকট পদ্ব়ি। 
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হতযা  ়িযকন্ত্রর লদ্াের মযাোকিার দ্বদ্কে তাোে েুকেমাে আদ্বজজ। লমদ্বেোে লোেটা 
লোংরা। তার চুে লতে-দ্বচটদ্বচকট ময়ো, েকখর লভতর ধুকোবাদ্বে। দু্হাত দূ্র লথকে োে 
টােকে দু্গবকন্ধ ভূতও পাোকব। দ্ববপিেে হুমদ্বে দ্বহকেকব মযাোকিাকে শ্রদ্ধা েকর 
েুকেমাে আদ্বজজ, তার বাদ্বে েব দ্বেিু ঘৃোর উকদ্রে েকর। 
  
লোিা লিক়ি পায়চাদ্বর শুরু েরে মযাোকিা, মেটাকে  ান্ত েরকত ো লপকর এেটা 
লচয়াকর বেে। চদ্বব্ব  ঘণ্টা আকগই দ্বেকদ্ব  আো উদ্বচত দ্বিে, বেে লে। টদ্বপটদ্বজে 
দ্বিধায় লিাগার মােু  েে। 
  
 আখমত ইয়াদ্বজদ্ও েে, পদ্ববি পুিকে লচাখ লরকখ বেে েুকেমাে আদ্বজজ। তার আর 
পরম েরুোময় আিাহর ওপর আমার অগাধ দ্ববশ্বাে আকি। তারা আমাকদ্র জেয 
প্রকয়াজেীয় বযবস্থা দ্বঠেই েরকবে। 
  
 েী বযবস্থা েরকবে? প্রায় লচাঁদ্বচকয় উকঠ জােকত চাইে মযাোকিা। লহদ্বেেপ্টার, জাহাজ, 
োদ্বে োবকমদ্বরে? আমাকদ্র পদ্বরচয় িাে হবার আকগ, ো পকর? আপদ্বে জবাবটা 
জাকেে, দ্বমেরীয় বনু্ধ, তবু দ্বেষ্প্রাে মূদ্বতবর ভূদ্বমো দ্বেকয় আকিে। 
  
লচাখ ো তুকে এেটা পাতা ওল্টাে েুকেমাে আদ্বজজ। োে এই েময় আপদ্বে আর 
আপোর দ্ে দ্বেরাপকদ্ লপৌঁকি যাকব লমদ্বেকোয়। 
  
 আদ্ক বর জেয, বৃহত্তর স্বাকথব, আমাকদ্রকে বদ্বে লদ্য়া হকব ো, লে দ্বেশ্চয়তা আপদ্বে 
দ্বদ্কত পাকরে? 
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 আমরা ধরা প়িা মাকে আখমত ইয়াদ্বজদ্ ও টদ্বপটদ্বজকের দ্ববপদ্, বেে েুকেমাে 
আদ্বজজ। োরে  ারীদ্বরে দ্বেযবাতে েরা হকে আমরা মুখ খুেকত পাদ্বর। হাইজযাদ্বেংকয়র 
োকথ তারা জদ্ব়িত, এ েথা আমরা যদ্বদ্ িাাঁে েকর দ্বদ্ই, তাকদ্র োম্রাজয দ্ববিাকরর স্বে 
লভকে খাে খাে হকয় যাকব। আমার ওপর দ্ববশ্বাে রাখুে, আমাকদ্র পাোকোর বযবস্থা েরা 
হকব। তধযব ধকর অকপো েরুে। 
  
েী বযবস্থা? 
  
েযাকের ওই অং টুেু আপোকে জাকো হকব দ্বজদ্বম্মকদ্র েেকেব দ্বেকদ্ব  আোর পর। 
  
অদ্বতরদ্বেত গকল্প িাাঁে-লিাের লদ্খা দ্বদ্কত শুরু েকরকি। লযকোকো মুহূকতব েকতযর 
আভাে লপকয় যাকব মযাোকিা। যতেে েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বেজস্ব লোে জাহাকজর 
েদ্বমউদ্বেকে ে, লেটওয়ােব অপাকরট েরকব, লরদ্বিও লেট ভুে দ্বফ্রকোকয়দ্বেকত থাোয় 
লোকো েকঙ্কত দ্বরদ্বেভ েরা যাকব ো। আখমত ইয়াদ্বজদ্ এবং েম্ভবত টদ্বপটদ্বজে, দ্বেঘবাত 
লঘকম োরা হকে, যদ্বদ্ তারা লভকব থাকে তাকদ্র দ্বেকদ্ব  অমােয েকর দ্বজদ্বম্মকদ্রকে খুে 
েকর লিকেকি লে। প্রচারোর স্বাকথব দ্বজদ্বম্মকদ্রকে বাাঁদ্বচকয় রাখকত চাইকি ওরা। 
  
দ্বেকদ্বক র অকপোয় থাোর দ্রোর েী। েবাইকে দ্বেকচ দ্বেকয় দ্বগকয় জাহাজটা িুদ্ববকয় 
দ্বদ্কেই লতা হয়! 
  
োজটা লেহাৎই লবাোদ্বম হকয় যাকব। কু্ররা লবদ্ব র ভাগ দ্বরদ্বট , দ্বেকেকটর এেজে 
েমবেতবাও রকয়কিে। রকয়কি দ্বমেরীয় ও লমদ্বেোে োগদ্বরেরা। এতগুকো মােু কে খুে 
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েরকে পদ্বরেদ্বত েী ঘটকত পাকর লভকব লদ্কখকিে? আমাকদ্র লখাাঁকজ োরা দু্দ্বেয়া চক  
লিো হকব। 
  
তািা়িা উপায়ই বা েী! োেী লরকখ খুে েরার মকধয আদ্বম লেই। 
  
খাাঁদ্বট েথা, ভাবে েুকেমাে আদ্বজজ, আদ্বমও লেই। 
  
হযাাঁচো টাকে খুকে লিেে দ্রজা। দ্বেকদ্ব  তা়িাতাদ্ব়ি একে ভাকো, প্রায় হুমদ্বের েুকর 
বেে মযাোকিা। তা ো হকে, আকগই বকে রাখদ্বি, আমার লোেকদ্র োমকে রাখা েদ্বঠে 
হকব। এরই মকধয তারা দ্বম কের দ্াদ্বয়ত্ব আমাকে লেওয়ার জেয চাপ দ্বদ্কত শুরু েকরকি। 
  
তাকে েমথবে দ্বদ্কয় হােে েুকেমাে আদ্বজজ। দু্পুকরর মকধয… আমাকদ্র লেতারা যদ্বদ্ 
দু্পুকরর মকধয লোকো দ্বেকদ্ব  ো পাঠাে, দ্বম কের েমাে আদ্বম আপোর হাকত তুকে 
লদ্ব। 
  
েকবকগ ঘুকর দ্াাঁ়িকো মযাোকিা। েকন্দহ আর অদ্ববশ্বাকে দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে তার লচাখ। 
আমাকে েতৃবত্ব দ্বদ্কয় আপদ্বে েকর দ্াাঁ়িাকবে? 
  
 অেুদ্ববধা দ্বে? লয োকজ পাঠাকো হকয়কি তা আদ্বম ল   েকরদ্বি। বাদ্বে আকি শুধু লিাট্ট 
এেটা োজ-লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে আর লহ’ো োদ্বমকের বযবস্থা েরা। েববক   োকমোটা 
খুদ্ব  মকে আপোর োাঁকধ তুকে দ্বদ্কত পাদ্বর আদ্বম। 
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হঠাৎ েকর লখাদ্  য়তাকের হাদ্বেকত েদ্াোর হকয় উঠে মযাোকিার লচহারা। এই 
প্রদ্বতশ্রুদ্বত আপোকে আদ্বম রো েরকত বাধয েরব, দ্বমেরীর বনু্ধ। তখে েম্ভবত 
মুকখাক র আ়িাকে মুখটা লদ্খার েুকযাগ হকব আমার। 
  
লেদ্ববে লথকে লবদ্বরকয় লগে লে। 
  
দ্রজাটা দ্বক্লে  কে বন্ধ হবার োকথ োকথ লোকটর লভতর লথকে দ্বমদ্বেকয়চর লরদ্বিওটা 
লবর েরে েুকেমাে আদ্বজজ। েুইচ অে েকর বেে, ইবকে? 
  
ইকয়ে, েুকেমাে আদ্বজজ, হযরত। 
  
 লতামার লোকে ে? 
  
 জাহাকজর লপিে দ্বদ্কে আদ্বি, জোব। 
  
 তীকর েজে? 
  
পুরকো খদ্বের লজদ্বটকত িজেকে পাদ্বঠকয়দ্বি। জাহাকজ আদ্বি পকেকরাজে, আপোকে দ্বেকয়, 
হযরত। লযকত েময় োগকি। লবাকট একেে বাকর দ্বতেজে লযকত পাকর। আটজকের 
রাবাকরর লেৌোটা এমেভাকব লচরা হকয়কি, লমরামত েরা যাকব ো। 
  
েযাকবাটাজ? 
  
অব ই, হযরত মযাোকিা বাদ্বহেীর োজ। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

533 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
আকরা লোকো েমেযা? 
  
এখেও লদ্খদ্বি ো। ঠাণ্ডার ভকয় বাইকরর লিকে ওরা লেউ লবকরাকে ো। লবদ্ব র ভাগ 
োউকে বকে হুইদ্বস্ক খাকে। বাদ্বেরা ঘুদ্বমকয়। বনু্ধ হকত বকে োকজর োজ েকরকিে, 
জোব।  ৃঙ্খো বেকত দ্বেিুই লেই ওকদ্র মকধয। 
  
দ্ববকস্ফারে চাজব? 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর মুকখর োকথ এেই লরখায় েম্বা এেটা িাটে আকি, েবগুকো এেকোদ্বেভ 
খাদ্বেে পরপর বোকো হকয়কি। দ্ববকস্ফারে ঘটকে লগাটা োমকের পাাঁদ্বচে ধকে প়িকব 
জাহাকজর ওপর। 
  
জাহাজ িা়িকত েতেে েময় োগকব আমাকদ্র? 
  
লরাত লব  লজারাে, তবঠা চাোকত দ্বহমদ্ব ম লখকয় যাকে আমাকদ্র লোকেরা। আওয়াকজর 
ভকয় লবাকটর লমাটর চােু েরা যাকে ো। েযার, জাহাজ িা়িকত েময় োগকব আরও 
পাঁয়তাদ্বি  দ্বমদ্বেট। 
  
দ্বদ্কের আকো লিাটার আকগ দ্বেরাপদ্ দূ্রকত্ব েকর লযকত হকব আমাকদ্র। 
  
েবাই জাে-প্রাে দ্বদ্কয় লচিা েকর যাকব, হযরত। 
  
লতামাকে িা়িা লিদ্বর অপাকর ে চাোকত পারকব ওরা? জােকত চাইে েুকেমাে আদ্বজজ 
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পারকব। 
  
 এেজে লোেকে োকথ দ্বেকয় হাোকের লেদ্ববকে আমার োকথ লদ্খা লোকরা। 
  
তার মাকে েী, হযরত, ওকদ্রকে খতম েরার েময় হকয়কি? চাপা উকত্তজোর োকথ প্রশ্ন 
েরে ইবকে। 
  
ো। ওকদ্রকে আমরা োকথ দ্বেদ্বে। 
  
 লরদ্বিওর েুইচ অি েকর পদ্ববি লোরাকে পকেকট ভরে েুকেমাে আদ্বজজ। তার োকথ 
লবঈমাদ্বে েরা হকয়কি, োকজই প্রদ্বতক াধ দ্বেকত হকব তাকে। ইয়াদ্বজকদ্র এত োকধর 
েযােটা লভকে গুাঁদ্ব়িকয় লদ্কব লে। োকজর দ্ববদ্বেমকয় মূেয বা পুরস্কার লতা দূ্করর েথা, 
তার বদ্কে মযাোকিাকে দ্বদ্কয় তাকে আর তার হাইজযাে পাদ্বটবকে খুে েরার মতেব 
েকরকি আখমত ইয়াদ্বজদ্। লেউ দ্বপকঠ িুদ্বর মারার লচিা েরকে েুকেমাে আদ্বজজ তাকে 
েমা েকর ো। 
  
 লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে আর লহ’ো োদ্বমেকে বাাঁদ্বচকয় রাখকব েুকেমাে আদ্বজজ। হযাাঁ, বাাঁদ্বচকয় 
রাখকে লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকোকেও। অন্তত দ্বেিুদ্বদ্কের জেয হকেও। দ্র ে ােদ্ব কত 
োকজ োগকব। লটদ্ববে উকল্ট লিকে দৃ্ যপট বদ্কে লদ্কব লে, েমি দ্ায় আর অদ্বভকযাগ 
চাপাকর আখমত ইয়াদ্বজদ্ ও টদ্বপটদ্বজকের ঘাক়ি। দু্দ্বেয়ার োমকে খুকে ধরকব তাকদ্র 
মুকখা । 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

535 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েতুে এেটা েযাে ততদ্বর েরার জেয েময় দ্রোর তার। তকব আকগর োজ আকগ। 
  
দ্বেকজর লোেকদ্র দ্বেকয় জাহাজ লথকে েকর লযকত হকব তাকে। লমদ্বেোে খুদ্বেরা দ্বেিু 
লটর পাবার আকগই। 
  
. 
  
দ্রজা লখাোর  কে মুখ তুকে তাোকেে লহ’ো োদ্বমে, েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র লেতাকে লভতকর 
ঢুেকত লদ্কখ িাৎ েকর উঠে বুে। অদু্ভত মুকখা টার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় তার শুধু লচাখ 
লজা়িা লদ্খকত লপকেে দ্বতদ্বে, অোয়াে ভদ্বঙ্গকত লমদ্ব েগাে ধকর আকি এেহাকত। লমকয়দ্বে 
লেৌতূহেব ত দ্বতদ্বে ভাবকেে, অেয লোকো পদ্বরদ্বস্থদ্বতকত লোেটা লেমে লে জাকে! 
  
লেদ্ববে েুযইকটর লভতর ঢুকে েদ্বঠে েুকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ, আপোরা েবাই আেুে 
আমার োকথ। 
  
খারাপ েথাটাই আকগ মকে আকে। এবার লবাধ হয় গুদ্বে েরা হকব ওকদ্রকে। ভকয় 
লোঁকপ উঠকেে লহ’ো োদ্বমে, লচাখ োদ্বমকয় লিকের দ্বদ্কে তাোকেে, ভয় প্রো  েকর 
লিোয় লরকগ উঠকেে দ্বেকজর ওপর। 
  
উকিগ বা দ্বিধা লোকোটাই প্রো  লপে ো, প্রায় োি দ্বদ্কয় দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িকেে দ্বেকেটর 
দ্বপট। দৃ্ঢ়, দ্ীঘব পদ্কেকপ একগাকেে দ্বতদ্বে, েরােদ্বর েুকেমাে আদ্বজকজর োমকে দ্বগকয় 
দ্াাঁ়িাকেে, দু্কজা়িা জুকতার িগা লিায় লিায় অবস্থা। লোথায় দ্বেকয় যাে আমাকদ্র, এবং 
লেে? তীক্ষ্ণ েকে উত্তর দ্াদ্বব েরকেে দ্বতদ্বে। 
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 ভুকে লগকিে আপদ্বে আমার বদ্বন্দ? ঠাণ্ডা স্বকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ। যদ্বদ্ বদ্বে, গুদ্বে 
েরার জেয দ্বেকয় যাদ্বে, েী েরার আকি আপোর? দ্ববদ্রুকপর হাদ্বে হােে লে। আর 
েখেও লজরা েরকবে ো আমাকে। 
  
 লতামার েথায় এত গবব আর ধমে লেে? আরও তীক্ষ্ণ হকো দ্বেকেটকরর েেস্বর। 
এভাকব োউকে বদ্বন্দ েরা োপুরুক র োজ, জাকো ো? আর বদ্বন্দকদ্র যারা গুদ্বে েরকত 
দ্বেকয় যায়, তারা দ্বেশ্চয়ই অেয োকরা লেো লগাোম। 
  
বাকজ েথা বেকবে ো! দ্বেকেটরকে প্রায় ধাক্কা দ্বদ্কয় েকয়ে পা োমকে বা়িকো েুকেমাে 
আদ্বজজ, ম্লাে লচহারাগুকোর দ্বদ্কে এে এে েকর তাোে। লবাকট চক়ি েবাই এেটু 
লব়িাকবে আর েী? খাদ্বেেেে লিে ভ্রমকের েুযকযাগও পাকবে। আমার লোকেরা েম্বে 
লদ্কব এেটা েকর, েময়টা লব  ভাকোই উপকভাগ েরকবে। 
  
লেউ লোকো েথা বেে ো, শুধু তাদ্বেকয় থােে। 
  
অেুস্থ, অেহায় অেুভূদ্বত দ্বেকয় লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোেকে দ্াাঁ়িাকত োহাযয েরকেে 
লহ’ো োদ্বমে। এেটাো েকয়েটা দ্বদ্ে মৃতুযর হুমদ্বের মকধয বাে েকর জীবকের প্রদ্বত 
আে বে হাদ্বরকয় লিকেকিে ভদ্রমদ্বহো। তাাঁর এখে মকে হকে দ্বেিুকতই দ্বেিু একে যায় 
ো। অথচ অন্তকরর গভীকর লোথাও আগুকের এেটা িুেদ্বে লিাকটািুদ্বট েরকি, ইো দ্বক্ত 
এেদ্বিত েকর দ্ববকদ্রাহ েরার উৎোহ দ্বদ্কে তাকে। ধীকর ধীকর এেজে লযাদ্ধা 
অেুপ্রকব  েরে তার মকধয। লয জাকে যুকদ্ধ যাকে, জাকে মৃতুয অদ্বেবাযব, লেই োকথ 
জাকে ল   মুহূতব পযবন্ত যুদ্ধ েরকব লে। 
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. 
  
লভতকর ঢুকে েদ্বমউদ্বেকে ে রুম খাদ্বে লদ্খে মযাোকিা। প্রথকম তার মকে হকো, 
েুকেমাে আদ্বজকজর লরদ্বিও অপাকরটর েম্ভবত প্রেৃদ্বতর িাকে ো়িা দ্বদ্কত লগকি। 
বযাথরুমটা পরীো েরার পর তার ভুে ভােে। 
  
লরদ্বিও পযাকেকের দ্বদ্কে অকেেেে তাদ্বেকয় থােে মযাোকিা। ঘুম ো হওয়ায় োে হকয় 
আকি লচাখ। লচহারায় েং য়। ধীর পাকয় দ্বরকজ চকে এে লে, রািার লস্কাকপর োমকে 
দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো দ্বেকজর এেজে লোকের দ্বদ্কে একগাে। লরদ্বিও অপাকরটর লোথায়? প্রশ্ন 
েরে লে। 
  
ঘুকর দ্াাঁ়িাে রািার অবজারভার, োাঁধ োাঁদ্বেকয় বেে, তাকে লতা আদ্বম লদ্দ্বখদ্বে, েযাপকটে 
েদ্বমউদ্বেকে ে দ্বেকম লেই লে? 
  
ো, ঘরটা খাদ্বে। 
  
 ওকদ্র দ্বেিারকে দ্বজকেে েকর লদ্খব? ধীকর ধীকর মাথা ো়িে মযাোকিা, দ্বমেরীয় 
লরদ্বিও অপাকরটকরর দ্বেকখাাঁজ হওয়ার লপিকে েী োরে থােকত পাকর বুেকত পারকি 
ো। জজব লদ্েগাকদ্াকে লিকে আকো এখাকে। লরদ্বিও লবাকে লে। আরবরা েয়, এখে 
লথকে েদ্বমউদ্বেকে ে রুকমর দ্াদ্বয়কত্ব থােব আমরা। 
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ওরা েথা বেকি, দু্’জকের লেউই লখয়াে েরে ো, রািারকস্কাকপ এেটা লজারাে দ্বেপ 
উদ্য় হকয়কি। িীকপর মােখাে দ্বদ্কয় উক়ি যাকে এেটা আো  যাে। 
  
দ্বেপটা লদ্কখ েতেব যদ্বদ্ হকতাও ওরা, লমজর দ্বিদ্বেোকরর এয়ার অযােল্ট দ্বটকমর অদ্বিত্ব 
েেকেব দ্বেিুই জােকত পারত ো  ত্রুপে। লস্প্ াে অপাকর ে লিাকেবর েদ্েযরা 
দ্ববক   ধরকের লচারাগুিা পযারােুট বযবহার েরকি, রািাকর তা ধরা প়িকব ো। এরই 
মকধয খুকে দ্বগকয় লগ্লদ্বেয়াকর দ্বদ্কে লভকে যাকে লেগুকো। 
  
. 
  
৫৪. 
  
দ্বটল্ট-লরাটর অেকপ্র দ্ববমাকে বকে আকি দ্বপট। ওঠাোমা েকর লহদ্বেেপ্টাকরর মকতা, ঘণ্টায় 
িয়ক া দ্বেকোদ্বমটার গদ্বতকত ওক়ি বাহেটা। লখাকো আো লজকগ আকি ও, অদ্ববশ্বােয 
পাতো পযাি োগাকো অযােুদ্বমদ্বেয়াকমর ততদ্বর দ্বেকট বকে, োকে ইদ্বেকের  ে দ্বেকয় শুধু 
লবাধ হয় এেটা োক র পকেই ঘুমাকো েম্ভব। শুধু এেটা োক র পকে, তকব অযাে 
দ্বজওদ্বদ্বকো বাকদ্। চুপকে আকি লে, মেু য আেৃদ্বতর এেটা লবেুে লযে। েকয়ে দ্বমদ্বেট 
পর পর, লযে দ্বেকদ্ব  লদ্য়া আকি মগজকে, লচাখ ো লমকে বা দ্বেুঃশ্বাকের িন্দপতে ো 
ঘদ্বটকয় পা  দ্বিকর শুইকি। 
  
এটা েীভাকব েম্ভব? েদ্ববস্মকয় জােকত চাইে লেইটে দ্বিেকে। 
  
 ওর দ্বজকে আকি বযাপারটা, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। 
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 এর লচকয়ও ভয়ংের পদ্বরদ্বস্থদ্বতকত ওকে আদ্বম ঘুমাকত লদ্কখদ্বি, বেে রুদ্বি। 
  
 লো-পাইেট ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় লপিকে তাোে, দ্বঠে জাকেে, উদ্বে োে হারােদ্বে? 
  
েবাই ওরা হােে। তারপর দ্বেিব্ধতা লেকম এে অেকপ্রর লভতর, েবারই এেটা দ্বচন্তা, 
বাইকরর দ্বহম েরকে লবকরাকত ো হকে দ্বে ভাকোই ো হকতা। যতটা েম্ভব দ্বেকজকে  ান্ত 
রাখার লচিা েরকি দ্বপট। খাদ্বেেটা তুদ্বিও লবাধ েরকি ও। অযােল্ট দ্বটকম ওকে লেয়া 
হয়দ্বে বকট, তকব েকেবে লহাদ্বেে আর দ্বিদ্বেোকরর োিাোদ্বি থাোর েুকযাগ আদ্ায় েরা 
লগকি। দ্বজদ্বম্ম উদ্ধাকর লিদ্বেং পাওয়া প্রকি োেরা দ্াদ্বয়ত্ব পােে েরুে। ওকদ্র দ্বপিু দ্বপিু 
েমি অযাে ে পযবকবেকে যাওয়ার অদ্বভপ্রায় ওর। 
  
বাবার বযাপাকর লতমে লোকো দু্দ্বশ্চন্তা লেই ওর। দ্বেকেটর দ্বপট লয লবাঁকচ আকিে, এ 
বযাপাকর মুহূকতবর জেয ওর মকে লোকো েং য় জাকগদ্বে। বযাপারটা বযাখযা েরকত পারকব 
ো, এমেদ্বে দ্বেকজর োকিও েয়, তবু েথাটা েদ্বতয-বাকপর উপদ্বস্থদ্বত অেুভব েরকত 
পারকি ও। বিকরর পর বির ধকর দু্’জকের মকধয এেটা মােদ্বেে লযাগাকযাগ রকয়কি, 
অদৃ্ য বন্ধে বো লযকত পাকর, পরস্প্করর মে লভাো বইকয়র মকতা প়িকত পাকর ওরা। 
  
িদ্বমদ্বেকটর মকধয েযাদ্বেং পকয়কন্ট লপৌঁকি যাব, লঘা ো েরে পাইেট। 
  
বরি ঢাো চূ়িাগুকোর ওপর দ্বদ্কয় উক়ি যাকে অেকপ্র, তুমুে তু ার বৃদ্বির আ়িাকে 
লেগুকো লদ্খা যাকে ো, তবু লচহারায় লোকো উকিগ লেই পাইেকটর। 
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আপদ্বে জােকিে েীভাকব আমরা লোথায়? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
অেেভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁোে পাইেট। েব আমার েবদ্বজকত। 
  
োমকের দ্বদ্কে েুাঁকে পাইেকটর োাঁকধর ওপর দ্বদ্কয় তাোে দ্বপট। েকরাকে লোকো হাত 
লেই। হাত দু্কটা বুকে ভাজ েকর লরকখকি পাইেট, লিাট্ট এেটা দ্বিকে তাদ্বেকয় আকি। 
দ্বজদ্বেেটা দ্বভদ্বিও লগকমর মকতা লদ্খকত। গ্রাদ্বিেে দ্বিেকের দ্বেকচর দ্বদ্কে অেকপ্রর 
োেটা শুধু লদ্খা যাকে। েচে িদ্ববকত রকয়কি পাহা়ি, উপতযো-অেকপ্রর দ্বেচ দ্বদ্কয় 
লপিে দ্বদ্কে িুকট যাকে লেগুকো। দ্বিকের ওপর দ্বদ্কে, এে লোকে, দূ্রত্ব আর উচ্চতা 
োে দ্বিদ্বজটাে েংখযায় লদ্খা যাকে। 
  
েমি দ্বেিুর দ্ববেল্প হকয় উঠকি েদ্বেউটর, মন্তবয েরে দ্বপট। 
  
ভাগয ভাকো, লয এখেও ওরা এমে লোকো েদ্বেউটর বাোকত পাকরদ্বে লযটা লযৌবকের 
চাদ্বহদ্া লমটাকত পাকর, বকে লহা লহা েকর লহকে উঠে রুদ্বি। 
  
েীভাকব োজ েকর, বেকবে? পাইেটকে দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
ইেফ্রাকরি আর রািার স্কযাোকর দ্বেকচর গ্রাউে স্টাদ্বি েকর, দ্বিমাদ্বিে দ্বিেকেকত স্টাদ্বির 
লরজাল্ট রূপান্তর েকর পাঠায় েদ্বেউটর। 
  
মাথা োাঁোে দ্বপট। 
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লিাট্ট এই ইকেেিদ্বেে গাইি যদ্বদ্ ো থােকতা, বকে চেে পাইেট, পান্টা অযাকরোকে 
এখেও বকে থােতাম আমরা দ্বদ্কের আকো আর ভাকো আবহাওয়ার অকপোয়। অদু্ভত 
এেটা  ে লবদ্বরকয় এে দ্বিেকে দ্বিে লথকে, আ়িি হকো পাইেট। োমকে আমাকদ্র 
েযাে েরার দ্বেধবাদ্বরত জায়গা। োমার জেয আপোর লোেকদ্র প্রস্তুদ্বত দ্বেকত বেুে। 
  
আপোকে দ্বঠে েী দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কিে, েকেবে লহাদ্বেে? 
  
পাহা়ি চূ়িার লপিকে মাইকের ওপর দ্বদ্কে লোথাও আপোকদ্র োদ্বমকয় দ্বদ্কত হকব, 
জাহাকজর রািাকর যাকত অেকপ্র ধরা ো পক়ি। বাদ্বে পথ আপোকদ্রকে লহাঁকট লপরুকত 
হকব। 
  
দ্বিেকের দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বপট। লতামার দ্বদ্ে লথকে লোকো েমেযা? 
  
হােে দ্বিেকে। পাহা়িটা আমার স্ত্রীর পশ্চাৎকদ্ক র মকতাই লচো-ঢাে, খাদ্, চ়িাই, 
উতরাই ইতযাদ্বদ্েহ। খদ্বের প্রকব মুখ লথকে চূ়িাটা দ্বতে দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর। ঢাে লবকয় 
েহকজই োমা যায়। লচাখ বুকজ োমকত পারব। 
  
আবহাওয়ার যা অবস্থা, ম্লাে েুকর বেে দ্বপট, ধকর োও, দ্বঠে তাই লতামাকে েরকত 
হকব। 
  
. 
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অেকপ্র ইদ্বেকের গজবে থামে, শুরু হকো তীরগদ্বত বাতাকের এেটাো আহাজাদ্বর। োকগবা 
হযাাঁচ গকে বাইকর লবদ্বরকয় একে  ীকত ঠে ঠে েকর োাঁপকত োগে েুমার েদ্েযরা। েি 
েরার েময় লেই, লোকো েথা হকো ো, শুধু হাত লেক়ি দ্ববদ্ায় জাোে ওরা 
পাইেটকদ্র। এে দ্বমদ্বেকটর মকধয বাতাকের গাকয় লহোে দ্বদ্কয় রওো হকয় লগে চারজে 
লোে, োকথ দু্কটা বযাগ। পাথুকর ঢাে লবকয় চূ়িার দ্বদ্কে উকঠ যাকে দ্েটা। 
  
দ্বেুঃ কে েবার োমকে চকে লগে দ্বিেকে। আোক  থােকত লযমে লদ্কখকি ওরা, দ্বেকচ 
োমার পরও তাই লদ্খকি, তু ার বৃদ্বিকত খুব লবদ্ব  দূ্র দৃ্দ্বি চকে। দ্বিেকের হাকতর টচবটা 
প্রায় লোকো োকজই আেকি ো। টকচবর আকোয় বৃদ্বির লিাাঁটা লচো যায়, এে দ্বে দু্দ্বমটার 
োমকের এবক়িাকখবক়িা পাথুকর জদ্বম লদ্খা যায় দ্বে যায় ো। 
  
 এেটা অযােল্ট দ্বটকমর োকথ ওকদ্র লোকো দ্বমে লেই। দৃ্ যত লোকো অস্ত্র লেই। ঠাণ্ডা 
লথকে বাাঁচার জেয চারজকের োপ়ি চার রেম। দ্বপট পকরকি ধূের দ্বস্ক টগেটা গাঢ় 
েীে। রুদ্বি পকরকি েমো রকের োরভাইভাে েুযট, মাপ দু্ই োইজ ব়ি। দ্বিেকের 
পরকে গো-ঢাো ওভারকোট, মাথায় োে-ঢাো েযাপ। শুধু এেটা দ্বজদ্বেে চারজেই 
বযবহার েরকি, হেুদ্ লেে োগাকো দ্বস্ক গগেে। 
  
বাতাকের গদ্বতকবগ ঘণ্টায় দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার। দ্বভকজ দ্বপদ্বেে হকয় আকি পাথর। পা 
হ়িকে দ্বপিকে লগে ওরা, আিা়ি লখে। তকব োকরা লোকো অদ্বভকযাগ লেই। ো চাইকে 
লেউ োউকে োহাযযও েরকি ো। 
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মাকেমকধয গগেে লথকে তু ার পদ্বরষ্কার েরকত হকো। খাদ্বেে পর োমকে লথকে ওরা 
লদ্খকত লপে দ্বঠে লযে তু ার মােব, অথচ লপিে দ্বদ্েটা রীদ্বতমকতা শুেকো। 
  
 হঠাৎ দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বিেকে। টকচবর আকো লিকে বরি-মুক্ত লবাল্ডারগুকো পরীো েরে 
লে। বাতাকের গদ্বত লবক়ি লগকি অেুভব েকর বুেকত পারে, চূ়িার োিাোদ্বি উকঠ 
একেকি ওরা। আর লবদ্ব  লদ্দ্বর লেই, বাতাকের গজবেকে িাদ্বপকয় উঠে তার গো। 
এরপর শুধুই ঢাে লবকয় লেকম যাওয়া। 
  
 দু্ভবাগয এখাকে লোকো লস্নজগাদ্ব়ি ভা়িা পাওয়া যায় ো। লঘাৎ লঘাাঁৎ েকর উঠে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 দ্িাো েদ্বরকয় লঢাো ড্রাইভ ওয়াকচর িায়াকে লচাখ রাখে দ্বপট। হামোর েময় দ্বেধবাদ্বরত 
হকয়কি েোে পাাঁচটা। আর আটা  দ্বমদ্বেট পর। োহ্, ওরা অকেে লদ্দ্বর েকর লিেকি। 
চকো, তা়িাতাদ্ব়ি োদ্বম। অেুিােটা দ্বমে েরকত চাই ো। 
  
পকেকরা দ্বমদ্বেট দ্রুত োমে ওরা। পাহাক়ির পা ক্রম  চােু হকয় লেকম লগকি। আাঁোবাাঁো 
এেটা পথ খুাঁকজ লপে দ্বিেকে, খদ্বের দ্বদ্কে চকে লগকি। আরও দ্বেকচ োমার পর 
েুৎদ্বেেদ্ বে লোাঁকপর েংখযা েকম এে, পাথরগুকো এদ্বদ্কে আকগর লচকয় লিাট, আেগা। 
পাথুকর মাদ্বটকত োাঁের লবদ্ব , দ্বপিকে যাওয়ার আ ঙ্কা েম। ভাগয ভাকোই বেকত হকব, 
বাতাকের গদ্বতকবগ েকম এে, ধকর এে তু ার বৃদ্বি। লমকঘর দ্বেকরট পদ্বায় িাাঁে-লিাের 
লদ্খা দ্বদ্ে, উাঁদ্বে দ্বদ্ে দু্চারকট েকর তারা। লচাকখ গগেে ো থােকেও োমকেটা এখে 
ওরা লদ্খকত পাকে। 
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অন্ধোকরর লভতর উাঁচু হকয় থাো আেদ্বরে আবজবোর এেটা েুপ দ্বচেকত লপকর 
আত্মদ্ববশ্বাে লবক়ি লগে দ্বিেকের। পটাকে ঘুকর লিাট, েযাকরাকগজ লরেকরাি-এর পাক  
লপৌঁিুে দ্েটা, অন্ধোকরর লভতর অেুেরে েরে লেটাকে। 
  
 ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় আমরা লপৌঁকি লগদ্বি বেকত যাকব দ্বিেকে, দ্বেন্তু বাধা লদ্য়া হকো তাকে। 
হঠাৎ অপ্রতযাদ্ব তভাকব, েট েকর হাত বাদ্ব়িকয় দ্বিেকের ওভারকোট খামকচ ধকর হযাাঁচো 
টাে দ্বদ্ে দ্বপট, অপর হাত দ্বদ্কয় লচকপ ধরে তার মুখ। 
  
চুপ! চাপা গোয় বেে দ্বপট, দ্বিেকের মুখ লথকে হাত েদ্বরকয় টচবটা লি দ্বদ্কয় লেক়ি দ্বেকয় 
বন্ধ েরে। 
  
েী… শুরু েরে দ্বিেকে। 
  
 লচাপ! দ্বিেদ্বিে েরে দ্বপট। 
  
দ্বেচু গোয় দ্বজকেে েরে রুদ্বি, দ্বেিু শুকেি? 
  
 ো, পদ্বরদ্বচদ্বত এেটা গন্ধ। 
  
পদ্বরদ্বচত গন্ধ? 
  
বাচ্চা-লভ়িার এেটা পা, বেে দ্বপট। আগুকে েেোকো হকে। 
  
 লপিে দ্বদ্কে মাথা োত েকর োকে বাতাে টােে ওরা। 
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ঈশ্বর, তুদ্বম দ্বঠে ধকরি, দ্বব়িদ্বব়ি েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। গন্ধটা আদ্বমও পাদ্বে। 
  
দ্বিেকেকে এতেকে লিক়ি দ্বদ্ে দ্বপট। েী লহ দ্বিেকে, লতামার আকগই লদ্খদ্বি। 
আকরেজে একে দ্খে েকর দ্বেকয়কি খদ্বেটা। 
  
দ্বেশ্চয়ই এেদ্ে গাধা। যদ্বদ্ লভকব থাকে খদ্বে লথকে দ্িা তুেকত পারকব… 
  
এেবারও ভাবি ো, ওরা দ্িা তুেকত ো-ও একে থােকত পাকর? 
  
এেপাক  েকর লগে রুদ্বি। তুদ্বম টচব লেভাকোর আকগ এদ্বদ্কে লোথাও আদ্বম েী লযে 
এেটা চেচে েরকত লদ্কখদ্বি। লিাট এেটা বৃত্ত রচো েকর ঘুরকত শুরু েরে লে। বুকট 
লেকগ েী লযে এেটা গদ্ব়িকয় লগে। লেটা তুকে আকোয় োমকে ধরে লে। এেটা স্কচ 
হুইদ্বস্কর খাদ্বে লবাতে। 
  
 অদু্ভত বযাপার ঘটকি এখাকে, বেকতই হকব, দ্ববস্ময় প্রো  েরে দ্বিেকে। মাইোররা 
এত দ্াদ্বম মদ্ খায়, আমার জাো দ্বিে ো। 
  
রুদ্বি বেে, হুইদ্বস্ক আর লভ়িার পা, ধকর লেয়া চকে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা লথকে একেকি। 
  
লগ্লদ্বেয়ার লযখাকে খাদ্ব়ির োকথ দ্বমক কি, লেখাে লথকে েতটা দূ্কর আমরা? জােকত 
চাইে দ্বপট। 
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লগ্লদ্বেয়ার উত্তর দ্বদ্কে মাি পাাঁচক া দ্বমটার লগকি। খাদ্ব়ির দ্বদ্কে মুখ েরা পাাঁদ্বচেটা পদ্বশ্চম 
দ্বদ্কে দু্দ্বেকোদ্বমটাকরর েম। 
  
 ওর েীভাকব েরাকো হয়? 
  
হাত তুকে খদ্ব়ির দ্বদ্েটা লদ্খাে দ্বিেকে। েযাকরাকগজ লরেকরাি রকয়কি ো! খদ্বের প্রকব  
মুখ লথকে ওর-ক্রা ার পযবন্ত েম্বা োইেটা, তারপর লগকি িে পযবন্ত, ওখাকে জাহাকজ 
লভাো হয় ওর। 
  
দ্বেন্তু তুদ্বম লোকো িকের েথা আকগ বকেদ্বে। 
  
লেউ দ্বজকেে েরকে লতা বেব, োাঁধ োাঁোে দ্বিেকে। লিাট এেটা লোদ্বিং লজদ্বট। 
  
জাহাজ লথকে আেুমাদ্বেে দূ্রত্ব? 
  
 হাকত লজার থােকে, িে লথকে এেটা বে িুাঁক়ি জাহাকজর লখাকে োগাকো যায়। 
  
লদ্খকত পাওয়া উদ্বচত দ্বিে, দ্বতক্ত েকে দ্বব়িদ্বব়ি েরে দ্বপট। লেউ আমরা লদ্খকত 
পাইদ্বে। 
  
েী বেকিে বুেকত পারদ্বি ো! দ্বিেকে অবাে। 
  
 েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র োকপাটব দ্ে, বেে দ্বপট। জাহাকজ যারা আকি, পাোকোর জেয ওকদ্র 
এেটা অযািভােি লবে দ্রোর। োবকমদ্বরকের বযবস্থা ো থােকে োগকর লেকম ধরা 
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প়িার েুাঁদ্বে ওরা লেকব লেে? আর োবকমদ্বরে লজাগা়ি েরকত হকে তবধ েরোদ্বর 
েহকযাদ্বগতা োগকব। 
  
তাহকে োকপাটব দ্ে, ো অযািভাে লবে…, দ্বজওদ্বদ্বকো শুরু েরে। 
  
পদ্বরতযক্ত খদ্বেটা লহদ্বেেপ্টার েুদ্বেকয় রাখার জেয আদ্ ব জায়গা হকত পাকর ো? তাকে 
থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় প্রশ্ন েরে দ্বপট। খাদ্ব়ি লথকে আো-যাওয়া েরার জেয এই লরইেকরািটাও 
ওরা বযবহার েরকত পারকব। 
  
েকেবে লহাদ্বেে, দ্রুত, চাপা েুকর বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। তাকে বযাপারটা জাোকো দ্রোর। 
  
েম্ভব েয়, বেে রুদ্বি। আমাকদ্র প্রদ্বতকব ী েকেবে লযাগাকযাগ রাখার জেয এেটা 
লরদ্বিও দ্বদ্কয় লযকত ভুকে লগকিে। 
  
তাহকে েীভাকব তাকে জাোকো যায়? 
  
উপায় লেই, শ্রাগ েরে দ্বপট। তকব, আতঙ্কবাদ্ীকদ্র লহদ্বেেপ্টারগুকো অকেকজা েকর 
দ্বদ্কত পাদ্বর আমরা। পাদ্বর খদ্বেকত যারা আকি তাকদ্র লোেঠাো েকর রাখকত। 
  
েংখযায় ওরা পঞ্চা জেও হকত পাকর, প্রদ্বতবাদ্ েরে দ্বিেকে। আমরা মাি চারজে। 
  
রুদ্বি বেে, ওরা েতেব অবস্থায় লেই। দ্বেশ্চয়ই েক়ির মকধয দ্বেজবে এেটা িীকপ ওকদ্র 
ওপর হামো চাোকো হকব বকে আ ঙ্কা েরকি ো। 
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রুদ্বি দ্বঠে বকেকি, োয় দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো। ওরা েতেব থােকে এতেকে আমাকদ্র ঘাক়ি 
োদ্বিকয় প়িত। চকো, আমরাই ওকদ্র ঘাক়ি োদ্বিকয় পদ্ব়ি। 
  
দ্ববস্মকয়র ধাক্কা দ্বজদ্বেেটা আমারও খুব দ্বপ্রয়, বেে দ্বপট। অন্ধোর আমাকদ্রকে োহাযয 
েরকব। 
  
ওরা যদ্বদ্ লটর লপকয় যায়, ধাওয়া েকর, আমরা দ্বে পাথর িুাঁ়িব? দ্বজকেে েরে দ্বিেকে। 
  
আদ্বম বয় স্কাউটকদ্র আদ্ক ব দ্ববশ্বােী, মুচদ্বে লহকে বেে দ্বপট। 
  
দ্বপকটর োকথ এেকযাকগ দ্বজওদ্বদ্বকোও েুাঁকে প়িে, খুকে লিেে বযাগ দু্কটা। দ্বজওদ্বদ্বকো 
েবাইকে এেটা েকর বুকেটপ্রুি লভস্ট দ্ববদ্বে েরে, আর দ্বপট দ্ববদ্বে েরে আকগ্নয়াস্ত্র। 
দ্বিেকের দ্বদ্কত বাদ্ব়িকয় ধরে এেটা লেদ্বম অকটাকমদ্বটে  টগাে। বেে, বেকি, 
মাকেমকধয দ্ব োকর লগি, তাই ো? ধার েরা দ্বজদ্বেে, লতামাকেও ধার দ্বদ্োম-টুকয়েভ-
লবার লবকেদ্বে েুপার োইেদ্বট। 
  
চেচে েকর উঠে দ্বিেকের লচাখ। পিন্দ হকয়কি। স্টকের ওপর এমে আেকতাভাকব 
হাত বুোকো লে, ওটা লযে লোকো েুমারীর গাে। এই েময় লে েেয েরে, রুদ্বি আর 
হাকত এেটা েকর লহেোর লোচ লমদ্ব ে গাে রকয়কি, োইকেোরেহ। এেব লতা 
লমাক়ির লোকো মদ্বেহাদ্বর লদ্াোকে দ্বেেকত পাওয়া যায় ো। 
  
লস্প্ াে অপাকর েে লিােব-এর েেদ্বত্ত, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো৷ ধার েরা হকয়কি, মরটে 
লহাদ্বেে আর জে দ্বিদ্বেোর যখে অেযদ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বিে। 
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আরও দ্ববস্ময় অকপো েরদ্বিে দ্বিেকের জেয, দ্বপটকে এেটা থেেে োবকমদ্ব ে গাকে 
লগাে ড্রাম লঢাোকত লদ্কখ লচাখ িাোব়িা হকয় লগে তার। 
  
 হাতঘদ্ব়ি লদ্খে দ্বপট। মাি িদ্বমদ্বেট পর জাহাকজ হামো চাোকব লহাদ্বেে আর দ্বিদ্বেোর। 
আদ্বম ো বো পযবন্ত লোকো লগাোগুদ্বে েয়। আমরা চাই ো লস্প্ াে লিাকেবর হামোটা 
লোঁকচ যাে। আতঙ্কবাদ্ীকদ্র ভযাবাচযাো খাইকয় দ্বদ্কত পারকে ওরাই দ্বজদ্বম্মকদ্র উদ্ধার 
েরকত পারকব। 
  
দ্বেন্তু লগ্লদ্বেয়াকরর বযাপারটা? দ্বজকেে েরে দ্বিেকে। আমরা গুদ্বে িু়িকে  ে ওকয়ভ 
বরকির োমকের পাাঁদ্বচকে িাটে ততদ্বর েরকব ো? 
  
এই লরে লথকে েরকব ো, তাকে আশ্বি েরে রুদ্বি। েবাই আমরা এেোকথ গুদ্বে 
েরকেও দূ্র লথকে মকে হকব আত্তেবাদ্বজ লপা়িাকো হকে। 
  
মকে লরকখা, বেে দ্বপট। বনু্দেযুদ্ধ যতেে পারা যায় এদ্ব়িকয় থােকত চাই। আমরা। 
আমাকদ্র প্রথম োজ লহদ্বেেপ্টারগুকোকে খুাঁকজ লবর েরা। 
  
োকথ দ্বেিু দ্ববকস্ফারে থােকে ভাকো হকতা, লখদ্ প্রো  েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 চাইকেই দ্বে েব পাওয়া যায়? 
  
আ পা ই ভাকো েকর দ্বচকে লেয়ার জেয দ্বিেকেকে েকয়ে লেকেে েময় দ্বদ্ে দ্বপট। 
তারপর মাথা োাঁোে দ্বজওেদ্বজস্ট, ওকদ্রকে দ্বেকয় রওো হকয় লগে। পুরকো, পক়িা 
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পক়িা ভবেগুকোর লপিে দ্বদ্কয় একগাে ওরা, িায়ার লভতর থােে, পা লিেকি যতটা 
েম্ভব দ্বেুঃ কে। 
  
খদ্বের চারপাক  ভবেগুকো লবদ্ব র ভাগই োকঠর লমাটা দ্বপোকরর ওপর ততদ্বর েরা 
হকয়কি, মাথার েকরাকগকটি দ্বটকে মরকচ ধকর লগকি। লোকোটা লঘাট লদ্াচাো, লোকোটা 
দ্বতে বা চারতো উাঁচু, লদ্য়ােগুকো অন্ধোকর হাদ্বরকয় লগকি। মাংে েেোকোর গন্ধ বাদ্ 
দ্বদ্কে, পদ্বরতযক্ত ওকয়স্টােব  হকরর মকতা জায়গাটা। 
  
হঠাৎ েকর েম্বা এেটা ল কির লপিকে থমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বিেকে, এেটা হাত তুেে, 
বাদ্বে দ্বতেজে তার োিাোদ্বি আোর অকপোয় থােে। লোে লথকে উাঁদ্বে দ্বদ্কয় এেবার 
তাোে লে, তারপর আকরেবার, েবক ক  দ্বিরে দ্বপকটর দ্বদ্কে। আমার িাে দ্বদ্কে, 
োকিই দ্বরদ্বক্রকয় ে আর িাইদ্বেং হে ভবে, দ্বিেদ্বিে েকর বেে লে। ভারী পদ্বার 
লভতর লথকে আকোর িাদ্বে লবদ্বরকয় আেকি, লদ্খকত পাদ্বে আদ্বম। 
  
োে লটকে বাতাকের গন্ধ দ্বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। পা-টা ওরা খুব ভাকোভাকব েেোকে। 
  
গািবকদ্র লদ্খকত পাে? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
ো, লেউ লোথাও লেই। 
  
লহদ্বেেপ্টারগুকো লোথায় েুোকত পাকর? 
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লমইে মাইে হকো খা়িা এেটা  যািট, দ্বেে লেকভে পযবন্ত লেকম লগকি। োকজই পাদ্বেবং 
গযাকরজ দ্বহকেকব ওটা লোকো োকজ োগকব ো। 
  
তাহকে লোথায়? 
  
লভার-রাকতর অন্ধোকর এেটা হাত তুেে দ্বিেকে। েবকচকয় ব়ি লখাো জায়গা ওর-
ক্রাদ্ব ং দ্বমে। লহদ্বভ ইেুইপকমন্ট রাখার জেয ওখাকে এেটা োইদ্বিং দ্রজাও আকি। 
েপ্টাকরর লবাটর লেি যদ্বদ্ ভাাঁজ েরা যায়, লভতকর অন্তত দ্বতেকট লঢাোকো েম্ভব। 
  
চকো তাহকে লদ্খাকেই আকগ লদ্দ্বখ, বেে দ্বপট। 
  
েি েরার মকতা েময় লেই। এখে লথকে লযকোকো মুহূকতব অযােল্ট দ্ে হামো শুরু 
েরকব। িাইদ্বেং হে লপদ্বরকয় োমােয এেটু এদ্বগকয়কি ওরা, অেস্মাৎ দ়্িাম েকর এেটা 
দ্রজা খুকে লগে, বৃদ্বির লভতর দ্বদ্কয় িুকট এে উজ্জ্বে আকোর এেটা েম্বা োদ্বে, হাাঁটুর 
দ্বেকচ লথকে ওকদ্র পাগুকো আকোদ্বেত েরে। দ্বস্থর মূদ্বতব হকয় লগে চারজেই, অস্ত্রগুকো 
িায়াদ্বরং পদ্বজ কে চকে একেকি। 
  
 লভতকরর আকোয় এেটা মূদ্বতবকে লদ্খা লগে েকয়ে লেকেকের জেয। লদ্ারকগা়িায় 
দ্াাঁদ্ব়িকয় এেটা লেট লথকে অভুক্ত খাবার িুাঁক়ি বাইকর লিেে লে। দ্বপদ্বিকয় বন্ধ েরে 
দ্রজা। আরও দু্কেকেে পর দ্বেকধ হকয় ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লদ্য়াকে দ্বপঠ দ্বদ্কয় দ্াাঁ়িাে ওরা। 
  
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় দ্বিেকের োকে লঠাাঁট লঠোে দ্বপট। লভতকর ঢুেব েীভাকব? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

552 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেকভয়র লবল্ট আকি, ভবে লথকে ক্রা াকর আকে ওর, ক্রা ার লথকে পাঠাকো হয় 
লিকে। েমেযা হকো, েবই আমাকদ্র মাথার অকেেটা ওপকর। 
  
দ্বেকচর দ্রজা? 
  
ইেুইপকমন্ট-লস্টাকরজ-এর দ্রজাটা ব়ি, বেে দ্বিেকে, তার গোও দ্বপকটর মকতা দ্বেচু। 
আর আকি েদ্র দ্রজা। যতদূ্র মকে পক়ি, এেটা দ্বোঁদ্ব়িও আকি পাক র অদ্বিকে যাবার 
জেয…. 
  
েকন্দহ লেই তাো মারা, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োমকের দ্রজা, বেে দ্বপট। লভতকর যারা আকি তারা েেূেব অকচো োউকে আ া 
েরকি ো।  ান্ত, স্বাভাদ্ববেভাকব যাব আমরা, লযে দ্কেরই লোে। দ্বতেজে বনু্ধ িাইদ্বেং 
হে লথকে লবদ্বরকয় আেব। 
  
দ্বব়িদ্বব়ি েকর অযাে বেে, আদ্বম এেক া িোর বাদ্বজ রাখকত পাদ্বর, োাঁচ েযাচ েরকব 
দ্রজা। 
  
ক্রাদ্ব ং দ্বমকের এেটা লোে ধীর পাকয় ঘুরে ওরা, লোকো বাধা ো লপকয় লভতকর ঢুেে 
উাঁচু এেটা দ্রজা দ্বদ্কয়, েজাগুকো লোকো প্রদ্বতবাদ্ েরে ো। 
  
দ্রজা আওয়াজ ো েরুে, দ্বেঘবাত মাথার ওপর িাদ্ লভকে প়িকব। দু্োদ্বর দ্াাঁকতর িাাঁে 
দ্বদ্কয় দ্বহেদ্বহে েকর উঠে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
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দ্ববদ্বল্ডংকয়র লভতরটা দ্বব াে। হওয়ারই েথা। দ্ােবােৃদ্বত এেটা অকটাপাকের মকতা 
মােখাকে রকয়কি লমোদ্বেোে লমদ্ব েটা, োকথ েেকভয়র লবল্ট, ওয়াটার লহাে আর 
ইকেেদ্বিোে ওয়যাদ্বরংগুকো লযে গু়ি। ওর-ক্রা াকর রকয়কি দ্ববদ্বভন্ন মাকপর ইস্প্াকতর 
বেেহ েম্বা দ্বেদ্বেোর। 
  
এেদ্বদ্কের লদ্য়াে বরাবর বোকো রকয়কি প্রোণ্ড আোকরর টযাংেগুকো। মাথার ওপকর 
েযাটওয়াে, ইস্প্াকতর মই লবকয় উঠকত হয়। েযাটওয়াে লরইদ্বেং লথকে েকিবর িগায় 
েুেকি আকোর মাো, দ্ববদু্যৎ েরবরাহ হয় লপাকটববে লজোকরটর লথকে, লেটার এগজস্ট 
এেকোকে লবদ্বরকয় আকি। 
  
 আন্দাজ েরকত ভুে হকয়কি দ্বপকটর। দু্কটা, এমেদ্বে দ্বতেকট লহদ্বেেপ্টার থােকব বকে 
আ া েকরদ্বিে ও। রকয়কি মাি এেটা-ব়িে়ি দ্বরদ্বট  ওকয়স্টেযাে েমাকো, পুরকো 
হকেও দ্ববশ্বি বাহে, োধারেত টুপে িােকপাকটবর োকজই বযবহার েরা হয়। দ্বি জে বা 
আরও লবদ্ব  লোকের জায়গা হকব লভতকর। উাঁচু লমোদ্বেে স্টযাকে েমবযাট লিদ্বটগ পরা 
দু্’জে লতাে দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি, ইদ্বেকের পাক  অযােকেে পযাকেকের লভতর দ্বদ্কয় েী লযে 
লদ্খকি তারা। দ্বেকজকদ্র োকজ এতই মগ্ন, লভার রাকতর আগন্তুেকদ্র দ্বদ্কে তাোেই 
ো। 
  
ধীকর ধীকর, েতেবতার োকথ, লখাো ক্রাদ্ব ং রুকমর লভতর ঢুেে দ্বপট। ওর িােদ্বদ্কে 
দ্বিেকে, বাাঁ দ্বদ্েটা োভার দ্বদ্কে দ্বজওদ্বদ্বকো, লপিকে রকয়কি রুদ্বি। লহদ্বেেপ্টাকরর কু্র 
দু্’জে এখেও ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় ওকদ্র দ্বদ্কে তাোকে ো। তৃতীয় লোেটাকে হঠাৎ েকর 
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লদ্খকত লপে ওরা, চমকে উঠে লযে ভূত লদ্কখকি। দ্রজার দ্বদ্কে লপিে দ্বিকর, ওল্টাকো 
এেটা বাকের ওপর বকে আকি লে, এেটা োকপাটব দ্ববম এর লপিকে। 
  
ইদ্বঙ্গকত দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বপট। দ্বিেকে আর দ্বজওদ্বদ্বকোকে িায়ার লভতর দ্বদ্কয় লহদ্বেেপ্টার 
ঘুকর উকল্টাদ্বদ্কে লযকত হকব, ওদ্বদ্কে আর লোকো আকি দ্বে ো লদ্খার জেয। ওরা অদৃ্ য 
হকয় লযকতই ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে গািব, লখাো দ্রজা দ্বদ্কয় আো ঠাণ্ডা 
বাতাে েতেব েকর দ্বদ্কয়কি তাকে। 
  
তা়িাহুক়িা েরে ো দ্বপট, ইদ্বতিতও েরে ো।  ান্তভাকব একগাে গাকিবর দ্বদ্কে। লোেটা 
োকো েমবযট লিদ্বটগ পকর আকি, মাথায় দ্বস্ক মাস্ক। দু্দ্বমটার দূ্কর তােকত মৃদু্ হােে 
দ্বপট, হাতটা োমােয এেটু তুকে ো়িে। 
  
দ্বেস্প্েে তাদ্বেকয় লথকে আরদ্ববকত দ্বে লযে বেে লোেটা। 
  
হাদ্বেটা আরও ব়ি হকো দ্বপকটর মুকখ, োাঁধ োাঁোকো। দ্বব়িদ্বব়ি েকর দ্বেিু এেটা বেে, 
লজোকরটকরর আওয়াকজ শুেকত পাওয়া লগে ো। 
  
হঠাৎ েকরই ওর হাকতর থেেে লমদ্ব ে গাকের ওপর লচাখ প়িে গাকিবর। দ্ববস্ময় 
োদ্বটকয় উকঠ হাকতর আকগ্নয়াস্ত্র দ্বপকটর দ্বদ্কে তাে েরকত দু্কেকেে লদ্দ্বর েকর লিেে 
লে, দ্বদ্কত হকো েদ্বঠে মূেয। থেেকের বাটটা েকবকগ তার মাথায় োদ্বমকয় আেে দ্বপট। 
  
 োকপাটব দ্ববকমর আ়িাকে োত হকয় পক়ি লগে গািব, তার হাকতর অস্ত্রটা লমকেকত খকে 
প়িার আকগই ধকর লিেে দ্বপট। অোে লদ্হটাকে আকগর ভদ্বঙ্গকত বোে লে, লদ্কখ মকে 
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হকব দ্বেমুকে। লহদ্বেেপ্টাকরর িরওয়ািব দ্বিউদ্বজোকজর তো দ্বদ্কয় একগাে ও। লমোদ্বেে 
দু্’জে ইদ্বেকে োজ েরকি এখেও। মইটা ধকর হযাাঁচো টাে দ্বদ্ে ও, মইকয়র মাথায় 
স্টযাকে দ্াাঁ়িাকো লোে দু্’জে  ূকেয দ্বিটকে প়িে, এতই চমকে লগকি লয, দ্বচৎোর 
েরকত ভুকে লগে। েদ্বঠে লমকেকত বিার মকতা প়িে তারা, এেজে মাথায় আঘাত 
লপকয় োকথ োকথ োে হারাে, আকরেজে োত হকয় প়িায় তার এেটা হাত লভকে 
লগে। বযথায় গুদ্বেকয় উঠে লোেটা, খুদ্বেকত থেেকের বাদ্ব়ি লখকয় থামে। 
  
 চমৎোর দ্বরকফ্লে, দ্বেিব্ধতা ভােে দ্বিেকে। প্রদ্বতদ্বট ে়িাচ়িার িদ্বব বাাঁধাই েকর রাখার 
মকতা। 
  
েযাকমরা আদ্বেদ্বে, লেজেয তুদ্বম আমাকদ্রকে িায়াদ্বরং লস্কায়াকির োমকে দ্াাঁ়ি েরাকত 
পাকরা, বকে হােে রুদ্বি। 
  
েবগুকোকে অচে েরা লগকি, দ্বঠে? দ্রুত দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
আকর ো। লহদ্বেেপ্টাকরর লপিকে চেুে, লদ্খকত পাকবে। 
  
োবধাকে লহদ্বেেপ্টাকরর তো দ্বদ্কয় একগাে দ্বিেকে, তাকে অেুেরে েরে দ্বপট। লপিে 
দ্বদ্কে একে লহকে লিেে ও। এেটা লিাদ্বল্ডং লচয়াকর বকে রকয়কি দ্বজওদ্বদ্বকো, তার 
োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি চারজে বদ্বন্দ, প্রকতযকের মাথায় এেটা েকর েীদ্বপং বযাগ 
গোকো। 
  
দ্বেখুাঁত পযাকেট ততদ্বরকত লতামার জুদ্ব়ি লমো ভার, প্র ংো েরে দ্বপট। 
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বদ্বন্দকদ্র ওপর লচাখ লরকখ দ্বজওদ্বদ্বকো বেে, আর লতামার স্বভাব হকো,  ে েরা। এত 
দ্বেকের আওয়াজ, শুদ্বে? 
  
লমইকন্টেযাে স্টযাে লথকে দু্’জে লমোদ্বেে পক়ি লগকি, আমার েী লদ্া ! 
  
েব দ্বমদ্বেকয় েজকের উপোর েরোম আমরা? জােকত চাইে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োতজকের। 
  
 চারজে দ্বেশ্চয়ই ফ্লাইট কু্রকদ্র অং দ্ববক  । 
  
লমোদ্বেেকদ্র এেজকের দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে দ্বিেকে। এেটার োে দ্বিরকি। 
  
থেেেটা োাঁকধ েুদ্বেকয় দ্বেে দ্বপট। দ্বিেকে, মুকখ োপ়ি খুাঁকজ হাত-পা বাাঁকধা ওকদ্র। 
েপ্টাকরর লভতর োপ়ি পাকব। দ্বজওদ্বদ্বকো, েব েটার ওপর েজর রাকখা। রুদ্বিকে দ্বেকয় 
বাইকরটা লদ্কখ আদ্বে আদ্বম। 
  
লো প্রবকেম! আশ্বি েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
োবধাে, েুকযাগ লপকেই ওরা লতামাকে খুে েরকব। 
  
দু্’জে বদ্বন্দর োপ়ি খুকে দ্বেকয় পরে ওরা। দ্বপট প়িে গাকিবর োকো লিদ্বটগ আর দ্বস্ক 
মাস্ক। দ্রজার দ্বদ্কে লহাঁকট লগে ওরা, গা ঢাো লদ্য়ার লোকো লচিা েরে ো। রাি দ্বর 
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মােখাে দ্বদ্কয় দৃ্ঢ় পাকয় একগাে, দু্পাক র ভবেগুকোর ওপর লচাখ বুোকো। িাইদ্বেং 
হকের োকি একে িায়ার লভতর আশ্রয় দ্বেে ওরা, উাঁদ্বে দ্বদ্কয় এেটা জাোোর লভতর 
তাোে। 
  
 পদ্বার িাাঁে দ্বদ্কয় রুদ্বিও তাোে, েব দ্বমদ্বেকয় বাকরাজকের মকতা মকে হকে। েবাই 
ে স্ত্র। লযে চকে যাবার প্রস্তুদ্বত দ্বেকে ো? 
  
 েকেবকের দ্বেেুদ্বচ েদ্বর, দ্বিেদ্বিে েকর বেে দ্বপট। এেটা লরদ্বিও দ্বদ্কয় লগকে…. 
  
এখে অকেে লদ্দ্বর হকয় লগকি। 
  
 লদ্দ্বর হকয় লগকি মাকে? 
  
েমকয়র দ্বহোব রাখি ো? পাাঁচটা। েময়মকতা হামো হকয় থােকে, েকেবকের োকপাটব 
লিােব আর লমদ্বিকের দ্ে এই মুহূকতব জাহাকজর পকথ আোক  থাোর েথা। 
  
দ্বঠে ধকরকি রুদ্বি। লস্প্ াে লিাকেবর লহদ্বেেপ্টার আোক  উঠকে আওয়াজ লপত ওরা। 
  
চকো ওর লিেটা খুাঁদ্বজ, বেে দ্বপট। ওটাকে অচে েকর দ্বদ্কত হকব। খদ্বে আর জাহাকজর 
মােখাকে দ্বেিুই লযে চোচে েরকত ো পাকর। 
  
িাইদ্বেং হকের লদ্য়াে বরাবর দ্বেুঃ কে একগাে ওরা। প্রদ্বতদ্বট জাোোর োমকে দ্বেচু 
হকো, বাাঁে লঘারার আকগ উাঁদ্বে দ্বদ্কয় লদ্কখ দ্বেে োমকেটা। িায়া লথকে লখাো জায়গায় 
লবদ্বরকয় এে স্বাভাদ্ববেভাকব, লযে লোকো োকজ যাকে। লরইেকরাকি লপৌঁিুে ওরা, োইে 
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ধকর িুটে। বৃদ্বি আর বাতাে লথকমকি, পূবব আোক র তারাগুকো ম্লাে হকত শুরু েকরকি 
এরই মকধয। থেেেটাকে দু্হাকত  ক্ত েকর বুকের োকি ধকর িুটকি দ্বপট, অশুভ 
আ ঙ্কায় েুাঁেক়ি আকি মে। 
  
দ্বেশ্চয়ই খুব খারাপ দ্বেিু এেটা ঘকটকি। 
  
৫৫. 
  
েকেবে লহাদ্বেকের মকে হকো, লবাট িা়িার পর এে জেম লপদ্বরকয় লগকি। েযাদ্বরয়ার 
দ্বপদ্বজয়ে লহদ্বেেপ্টার উপেূে লরখা বরাবর খুব দ্বেচ দ্বদ্কয় উক়ি খাদ্ব়ির মুকখ খুকদ্ এেটা 
িীকপ লোকো রেম দ্ববপদ্ িা়িাই লপৌঁকি দ্বদ্কয় লগকি দ্েটাকে। লবাট পাদ্বেকত োমাকত বা 
লবাকট চক়ি রওো হকতও লোকো েমেযা হয়দ্বে। তকব খাদ্বেে পরই তীরগদ্বত লজায়াকরর 
মকধয পক়ি তারা, লবাট োমোকত দ্বহমদ্ব ম লখকত হকয়কি। েপাে িাটার ওই শুরু। 
  
 েহীে লটা লবাট লব  চেদ্বিে, রওো হবার দ্  দ্বমদ্বেট পর হঠাৎ লেটার লমাটর অচে 
হকয় প়িে। অগতযা তবঠা লমকর একগাকত হকো দ্েটাকে, আেুকের িাাঁে গকে লবদ্বরকয় 
লযকত শুরু েরে মহাঘব েময়, লভাকরর প্রথম আকো লিাাঁটার আকগ লেদ্বি ফ্লযামকবাকরায় 
লপৌঁিাকোর আ া ম্লাে হকয় এে। 
  
েী এে রহেযময় োরকে এরপর অকেকজা হকয় প়িে েদ্বমউদ্বেকে ে দ্বেকস্টম। হতা ায় 
মাথার চুে দ্বিাঁ়িকত ইকে েরে েকেবকের, জে দ্বিদ্বেোর বা গ্রাউে দ্বটকমর আর োকরা 
োকথ লযাগাকযাগ েরকত পারে ো লে। জে দ্বিদ্বেোর জাহাকজ লপৌঁিে, োদ্বে হাদ্বরকয় 
লগে লগ্লদ্বেয়াকর? 
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 হামো েরার দ্বেদ্বদ্বি েময় পার হকয় যাকে, দ্বিতীয় দ্বটকমর অবস্থাে জাো লেই, এখে 
আর অপাকর েটা বাদ্বতে েরাও েম্ভব েয়, েরে অেমকয় হামো েরার লচকয় েুাঁদ্বে 
তাকত লবদ্ব  পাকবে। বাদ্বতে েরা হকে জে দ্বিদ্বেোর তা জােকব ো। 
  
েকেবকের এেমাি েুদ্ববধা িগ লস্মাে। লিাট লবাটগুকোর চারধাকর ঘে লধাাঁয়ার মকতা 
লভকে আকি েুয়া া, খাদ্বেেটা দূ্র লথকেও লেউ ওকদ্রকে লদ্খকত পাকব ো। 
  
একে অন্ধের রাত, তার ওপর েুয়া া, েকয়ে দ্বমটাকরর লবদ্ব  ওরাও দ্বেিু লদ্খকত 
পাকে ো। ইেফ্রাকরি লস্কাপ-এর োহাকযয খুকদ্ বহর দ্বেকয় একগাকে েকেবে। েবগুকো 
লবাটকে দ্বতে দ্বমটাকরর মকধয লরকখকি লে, োউকে দ্বদ্গভ্রান্ত হকত লদ্খে দ্বমদ্বেকয়চার 
লরদ্বিওকত দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয় দ্বিদ্বরকয় আেকি পকথ। 
  
লস্কাপটা লেদ্বি ফ্লযামকবায়রার দ্বদ্কে লঘারাে লে। আন্দাজ েরে, এখেও ওটা প্রায় এে 
দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর। জাহাকজর েুদৃ্ য দ্বেোরাগুকো লযে, লশ্বতপাথকরর পাাঁদ্বচকের োমকে 
অযাদ্বন্টে বাথটাকব ভােকি। 
  
লদ্দ্বখ যা েরার েদ্বরকয় দ্বদ্কয় অবক ক  অেস্মাৎ মন্থর হকয় প়িে লজায়াকরর গদ্বত। 
েকেবে েে েরে, তার লোেজে তবঠা চাদ্বেকয় ক্লাদ্বন্তর চরকম লপৌঁকি লগকি। 
  
আ়িাে েকর রাখা েুয়া া পাতরা হকত শুরু েরে।  ত্রুপকের েহজ দ্বে াোয় পদ্বরেত 
হকত হকব লভকব ভয় লপে েকেবে। মুখ তুেে লে। েুয়া ার িাাঁেগুকো দ্বদ্কয় লদ্খে 
হােো েীে হকত শুরু েকরকি োকো আো । 
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তার লবাটটা খাদ্ব়ির মােখাকে রকয়কি, তীকরর েবকচকয় োিাোদ্বি অং টুেুকত আ়িাে 
লপকত হকে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে িাদ্ব়িকয় আরও আধ দ্বেকোদ্বমটার একগাকত হকব। 
  
লজাকর তবঠা চাোও, আরও লজাকর! দ্বেকদ্ব  দ্বে েকেবে, ইেফ্রাকরি লস্কাপ লিক়ি দ্বদ্কয় 
দ্বেকজও এো তবঠা তুকে দ্বেে হাকত। 
  
েরােদ্বর জাহাকজর দ্বদ্কে একগাে লবাটগুকো। েীে আ া লদ্খা দ্বদ্কয়কি েবার মকে। 
লদ্দ্বরকত হকেও, হামো চাোকোর েুকযাগ এখেও আকি তাকদ্র। 
  
দ্বেন্তু জে দ্বিদ্বেোর? লগ্লদ্বেয়াকরর ওপর দ্বিতীয় দ্ে? লোথায় তারা? 
  
. 
  
লমজর দ্বিদ্বেোরও েুকখ লেই। পদ্বরদ্বস্থদ্বত েেকেব তার বরং আরও আবিা ধারো দ্বে 
১৪০ িােকপাটব লেে লথকে জাে েরার পরপরই তীরগদ্বত বাতাে আো ময় চরদ্বের 
মকতা লঘারাকত শুরু েরে তাকদ্রকে। 
  
োর েী অবস্থা লদ্খার জেয লচায়াে  ক্ত েকর ওপর দ্বদ্কে মুখ তুেে জে দ্বিদ্বেোর। 
প্রকতযকের োকি লিাকটা এেটা েীে আকো আকি, দ্বেন্তু তু ার বৃদ্বি আ়িাে থাোয় দৃ্দ্বি 
চকে ো। পযারােুট লখাোর পরপরই তাকদ্রকে হাদ্বরকয় লিেে লে। 
  
দ্বেকচর দ্বদ্কে হাত বা়িাে লমজর, পাকয়র োকথ িযাপ দ্বদ্কয় আটোকো লঘাট োকো 
বােটা োগাকের মকধয লপকয় েুইকচ চাপ দ্বদ্ে। েথা বেে খুকদ্ িােদ্বমটাকর, লমজর 
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দ্বিদ্বেোর বেদ্বি। মােবার বীেে অে েকরদ্বি আদ্বম। োত দ্বেকোদ্বমটার গ্লাইি েকর লযকত 
হকব আমাকদ্র, োকজই আমার োিাোদ্বি থাোর লচিা েকরা েবাই, েযাে েরার পর 
চকে একো আমার োকি। 
  
এই জঘেয অবস্থায় আইেযাকে োমকত পারাটাই োত পুরুক র ভাগয। দ্কের এেজে 
অেন্তুি েদ্েয বেে। 
  
ইমাকজবদ্বে িা়িা লরদ্বিও োইকেে বহাে থােকব, হুেুম েরে লমজর। 
  
েবকচকয় ব়ি ভয়, লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বেোরা িাদ্ব়িকয় খাদ্ব়িকত দ্বগকয় প়িকত পাকর ওরা। ভাগয 
দ্ববপকদ্ লিেে উকল্টাভাকব, দ্বেোরা লথকে ব়ি লবদ্ব  লপিকে েযাে েরে ওরা, প্রায় এে 
দ্বেকোদ্বমটার। 
  
অন্ধোকরর লভতর ধীকর ধীকর উকন্মাদ্বচত হকো লগ্লদ্বেয়ারটা; জে দ্বিদ্বেোর লদ্খে েরােদ্বর 
এেটা িাটকের লভতর প়িকত যাকে লে। অেহায়ভাকব  ূকেয হাত-পা িু়িে, দ্বেন্তু তাকত 
দ্বে আর পযারােুযট দ্বদ্ে বদ্োয় আেদ্বস্মে দ্মো বাতাকে খাদ্বেেটা োজ হকো, িাটকের 
লভতর দ্বদ্কের লদ্য়াকে বাদ্ব়ি লখে লমজর, পযারােুযকট টাে প়িায় িাটকের লঠাাঁট লথকে 
উঠকত পারে। পযারােুট গুটাবার লোকো লচিা ো েকর দ্বমদ্বেকয়চার লরদ্বিওকত েথা বেে 
লে, আদ্বম জে দ্বিদ্বেোর। দ্বেকচ লেকমদ্বি। আমার পদ্বজ কে চকে একো েবাই। 
  
লোকটর পকেট লথকে হুইকেে লবর েকর দ্  লেকেে পর পর এেবার েকর বাজাে 
লে, প্রদ্বতবার দ্বদ্ে বদ্কে। েকয়ে দ্বমদ্বেট লেকট লগে, োকরা লদ্খা লেই। োত দ্বমদ্বেকটর 
মাথায় এেজে, আট দ্বমদ্বেকটর মাথায় আকরেজে, এভাকব বাকরা দ্বমদ্বেকটর মকধয হাদ্বজর 
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হকো েবাই। চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয়-দ্বিদ্বটকয় পক়িদ্বিে ওরা। এেজকের লগা়িাদ্বে মচকে লগকি, 
োাঁকধর হা়ি লভকেকি আকরেজকের, োকজবকন্টর লভকেকি েবদ্বজ। আহতকদ্র দ্বদ্কে দ্বিকর 
লমজর বেে, েবার োকথ তাে লমোকত পারকব ো লতামরা, োকজই লপিকে থাকো। 
আকোয় লযে হুি থাকে। োকজবন্টকে দ্বেকজর পাক  দ্রোর তার। িস্টার, রদ্ব  দ্াও 
েবার হাকত। লগট লরদ্বি। আদ্বম োমকে আদ্বি। 
  
এে দ্বমদ্বেকটর মকধয রওো হকয় লগে দ্েটা। 
  
. 
  
ভাোকচারা, উাঁচু-দ্বেচু বরকির ওপর দ্বদ্কয় একগাকো েহজ েয়, তবু হাাঁটা আর লদ্ৌক়ির 
মােখাকে এেটা ভদ্বঙ্গ দ্বেকয় লব  দ্রুতই যাকে ওরা। েবা লোমকর রদ্ব  জ়িাকো আকি, 
হঠাৎ িাটকের লভতর পা গকে লগকে খুব এেটা ভকয়র োরে লেই, বাদ্বে েবাই তাকে 
লটকে তুেকব। দু্বার দ্ববরদ্বত দ্বেে লমজর, দ্ববশ্রাম লেয়ার োকথোকথ চরপাক  লচাখ বুদ্বেকয় 
দ্বদ্ে েেকেবও দ্বেদ্বশ্চত হওয়া লগে। 
  
োমকে প়িে এেটা আইে দ্বরজ। দ্বরকজর পর লভাো এেটা খাদ্। এত চও়িা খাদ্টা, 
োি দ্বদ্কয় লপকরাকোর প্রশ্নই ওকঠ ো। ওপাকরর  ক্ত বরকি লোহার এেটা আাঁেদ্ব  
আটোকত োত দ্বমদ্বেট লবদ্বরকয় লগে। আটোকো লগকেও, বরি লভকে লেটা খুকে আেকত 
পাকর। েবকচকয় হােো লোেটা োইে ধকর এে ইদ্বঞ্চ এে ইদ্বঞ্চ েকর খাদ্ লপকরাকে, 
রুদ্ধশ্বাকে লদ্খকি েবাই। ওপাকর লপৌঁকি আাঁেদ্ব টা ভাকো েকর বরকির লভতর গাাঁথে 
লে। এেজে এেজে েকর খাদ্ লপকরাকত লবদ্বরকয় লগে আরও দ্ টা দ্বমদ্বেট। 
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মে লমজাকজর অবস্থা খুবই খারাপ লমজকরর। দ্বটকম মাি দু্’জে লোে অেত, হামো 
েরার দ্বেদ্বদ্বি েময় অকেে আকগই পার হকয় লগকি। েুমা েদ্েযকদ্র পরাম ব গ্রহে 
েকরদ্বে বকে দ্বেকজর ওপকরই রাগ হকে তার। বরকি োমার পর লথকে হামো েরার 
মধযবতবী েময় দ্বিগুে ধরা উদ্বচত দ্বিে। 
  
িাইভ দ্বটকমর অবস্থা েী হকয়কি ভাবকত দ্বগকয় দ্ব উকর উঠে জে দ্বিদ্বেোর। তারা যদ্বদ্ 
লেদ্বি ফ্লযামকবায়রার লখাকের পাক  ওকদ্র জেয অকপোয় থাকে, লরি ঠাণ্ডায় মারা প়িকব 
েব েজে। বারবার েকঙ্কত পাদ্বঠকয়ও েকেবকের োি লথকে লোকো ো়িা পায়দ্বে লে। 
তার লপিকে িুটকত শুরু েকরি লভাকরর েীে আকো, ধীকর ধীকর উকন্মাদ্বচত হকে। 
লগ্লদ্বেয়াকরর োরকিে। চারদ্বদ্কে অদু্ভত এে দ্বেজবেতা। ভীদ্বতের দ্বেিব্ধতা স্নাযু়র ওপর 
লযে এেটা অতযাচার। খাদ্ব়ির চেচকে ভাবটুেুও লদ্খকত লপে লে। লযাগাকযাগ বযবস্থা 
অচে হকয় যাবার োরেটা হঠাৎ উপেদ্বব্ধ েরকত পারে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
ইেফ্রাকরি লস্কাপ িা়িাই এখে জাহাজটাকে পদ্বরষ্কার লদ্খকত পাকে েকেবে লহাদ্বেে। 
ল যেদৃ্দ্বি েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র এেজে যদ্বদ্ এই মুহূকতব েরােদ্বর তাোয়, গাঢ় রকের পাদ্বের 
গাকয় লবাকটর িায়া লদ্খকত পাকব লে। মােখাকের দূ্রত্ব দ্রুত েকম আেকি, দ্বেুঃশ্বাে 
লিেকত ভুকে লগকি েকেবে। 
  
আ া লেই লজকেও হাে িাক়িদ্বে লে, দ্বিদ্বেোকরর োকথ এখকো লযাগাকযাকগর লচিা 
চাদ্বেকয় যাকে। 
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হাের িােদ্বি। বাজপাদ্বখ, ো়িা দ্াও। এবার দ্বেকয় লবাধ হয় এেক া পাাঁচবার িােকত 
যাকে লে, এই েময় এয়ারদ্বপে লথকে হঠাৎ েকর লবদ্বরকয় এে দ্বিদ্বেোকরর গো। 
  
বাজপাদ্বখ বেদ্বি, পদ্বরদ্বস্থদ্বত জাোে। 
  
লদ্দ্বর েরকি লতামরা!  ান্তভাকব দ্বিেদ্বিে েরে েকেবে। আমার িাকে ো়িা দ্াওদ্বে 
লেে? 
  
 এইমাি োগাকের মকধয এোম। বরকির পাাঁদ্বচে আমকদ্র েকঙ্কত লভদ্ েরকত পাকরদ্বে। 
  
লতামরা দ্বে পদ্বজ কে লপৌঁকিি? 
  
লেকগদ্বটভ, লভাাঁতা গোয় বেে জে দ্বিদ্বেোর। এেটা েঙ্ককট পক়িদ্বি, উদ্ধার লপকত েময় 
োগকব। 
  
োকে তুদ্বম েঙ্কট বকো? 
  
লগ্লদ্বেয়াে ফ্রকন্টর লপিকে, এেটা আইে িযােচাকর অকেে এেকোদ্বেভ রাখা হকয়কি, 
দ্বেগেযাকের োহাকযয দ্বিকটাকেট েরার জেয ততদ্বর অবস্থায়। 
  
অকেকজা েরকত েতেে? 
  
 েবগুকোকে খুাঁকজ লবর েরকতই হয়কতা এে ঘণ্টা লপদ্বরকয় যাকব। 
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েময় আকি মাি পাাঁচ দ্বমদ্বেট, দ্রুত বেে েকেবে। তার লবদ্ব  লদ্দ্বর েরা আমাকদ্র পকে 
েম্ভব েয়, মারা প়িব। 
  
দ্ববকস্ফারে ঘটকে মারা আমরা েবাই প়িব, োরে বরকির পাাঁদ্বচে েরােদ্বর জাহাকজর 
ওপর ধকে প়িকব। 
  
 আমরা েুাঁদ্বে লেব। হঠাৎ হামো েকর চমকে লদ্ব আতঙ্কবাদ্ীকদ্র, বাধা লদ্ব দ্বিকটাকেট 
েরকত। তা়িাতাদ্ব়ি েকরা। লযকোকো মুহূকতব আমাকদ্র লবাট লদ্কখ লিকব ওরা। 
  
 লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বেোরা লথকে অস্প্িভাকব আপোকদ্র িায়া লদ্খকত পাদ্বে আদ্বম। 
  
লতামার দ্ে আকগ যাকব, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে েকেবে। গাঢ় অন্ধোর ো থাোয় লখাে লবকয় 
উপকর ওঠা আমকদ্র জেয দ্ববপিেে, লতামরা যদ্বদ্ ওকদ্রকে িাইভাটব েরকত পাকরা খুব 
ভাকো হয়। 
  
োে লিকে েেকটে পাদ্বটব, ওখাকে আমাকদ্র লদ্খা হকে, েহাকেয বেে জে দ্বিদ্বেোর। 
  
 েব দ্ববে আদ্বম লদ্ব, জবাব দ্বদ্ে েকেবে লহাদ্বেে, হঠাৎ প্রতযা ায় উৎিুি হকয় উঠে লে। 
গুি োে। 
  
*** 
  
ইবকের লচাকখ ধরা পক়ি লগে ওরা। 
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 লজদ্বটকত দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লে, েুকেমাে আদ্বজকজর পাক , ওকদ্র োকথ চারজে দ্বজদ্বম্মেহ 
দ্বব জে দ্বমেরীয় ও রকয়কি। লচাকখ বাইকোেুোর তুকে লগ্লদ্বেয়ারটা লদ্খদ্বিে লে, 
দ্বেোরায় দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো োকো লপা াকে ঢাো মূদ্বতবগুকো লদ্কখই চমকে উঠে। রদ্ব  লবকয় 
োমকি লোেগুকো, োদ্বস্টে আবরে লেকট অদৃ্ য হকয় যাকে জাহাকজর লভতর। 
  
জাহাকজর লখাকের দ্বেকচ বাইকোেুোর তাে েরে ইবকে। েকয়েটা লবাট এেজায়গায় 
জক়িা হকয় রকয়কি, লবাকটর লোেজে রদ্ব র মাথায় োগকো হুে িুাঁক়ি দ্বদ্কে লঘাট যকন্ত্রর 
োহাকযয, রদ্ব  লবকয় উকঠ যাকে লমইে লিে লেকভকে। 
  
ওরা োরা? দ্বজকেে েরে েুকেমাে আদ্বজজ, তার লচাকখও বাইকোেুোর। 
  
বেকত পারদ্বি ো, জোব। ভাবোব লদ্কখ মকে হকে উদ্ধারোরী লিােব। আশ্চযব, লোকো 
 ে লতা শুেোম ো। অস্ত্রগুকোয় দ্বেঘবাত োইকেের োগাকো আকি। ওকদ্র অযােল্ট 
অপাকর কে লোকো খুাঁত লেই, হযরত। 
  
হুম। 
  
আমার ধারো, জোব, ওরা লবাধ হয় আকমদ্বরোে লস্প্ াে অপাকর েে লিাকেবর লোে। 
লভাকরর োকপাটব দ্ে লপৌঁিুকোর আকগ আমাকদ্র েকর যাওয়া দ্রোর, জোব, তাগাদ্া 
দ্বদ্ে ইবকে। 
  
লিকের জেয দ্বেগেযাে পাদ্বঠকয়কি? 
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 লিে এে বকে, হযরত। মাইকে লপৌঁিুকত পারকে…. 
  
েী বযাপার? লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো জােকত চাইকেে। দ্বে ঘটকি এখাকে? েুকেমাে 
আদ্বজকজর দৃ্দ্বি আে বকের জেয এেটা হাত বাদ্ব়িকয় তার োাঁধ িুাঁকত লগকেে দ্বতদ্বে। 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় হাতটা েদ্বরকয় দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। লদ্খা যাকে, দ্বঠে েময়দ্বটকত জাহাজ 
লিক়ি চকে একেদ্বি আমরা। আিাহ হােকিে। ওকদ্র পদ্বরচয় যাই লহাে, জাকে ো 
এখাকে আমরা আদ্বি। 
  
আর মাি দ্বি  দ্বমদ্বেকটর মকধয িীকপ দ্বগজদ্বগজ েরকব আকমদ্বরোে তেেয। ধীর েকয় 
বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। আত্মেমপবকের প্রিাবটা আদ্বমই দ্বদ্কয় রাখদ্বি। 
  
চুপ েরুে। লখাঁদ্বেকয় উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
লচাখ েটমট েকর তাোে লে। উদ্ধার পাওয়ার আ া তযাগ েরুে। যারা উদ্ধার েরকত 
আেকি বকে আপোর দ্ববশ্বাে, তারা লপৌঁকি লদ্খকব উদ্ধার েরার মকতা অবদ্ব ি লেই 
লেউ। 
  
অতযন্ত োহদ্বেেতার পদ্বরচয় দ্বদ্কয় স্প্ি েকে প্রশ্ন েরকেে লহ’ো োদ্বমে, তাহকে 
জাহাকজই লেে আমাকদ্র তুদ্বম খুে েরকে ো? 
  
মুকখাক র লভতর দ্বহংর হাদ্বের োকথ েুকেমাে আদ্বজকজর দ্াাঁত লদ্খা লগে। লহ’ো 
োদ্বমকের দ্বদ্কে তাোে লে, দ্বেন্তু জবাব ো দ্বদ্কয় ইবকের দ্বদ্কে দ্বিরে। 
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চাজবগুকো দ্বিকটাকেট েকরা। 
  
 লজা হুেুম, হযরত। 
  
চাজব েী চাজব? েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে এে পা োমকে বা়িকেে দ্বেকেটর। েী বেি 
তুদ্বম? 
  
ওহ লহা? আপোরা লতা আবার জাকেে ো। লগ্লদ্বেয়াে ওয়াকের লপিকে এেকোদ্বেভ 
বদ্বেকয়দ্বি আমরা। ইদ্বঙ্গকত লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে লদ্খে লে। ইবকে। 
  
লোট পকেট লথকে লিাট এেটা িােদ্বমটার লবর েরে ইবকে, োমকে বাদ্ব়িকয় ধরে 
যাকত মুকখর দ্বদ্েটা লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বদ্কে থাকে। েেূেব দ্বেদ্বেবি তার লচহারা। 
  
গকজব উঠকেে দ্বেকেটর দ্বপট। থাকমা। 
  
েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে তাোে, ইবকে ইতিত েরকি। 
  
জাহাজটায় এেক ার ওপর লোে রকয়কি, লেে ওকদ্রকে তুদ্বম মারকত চাইি? 
  
োকরা োকি জবাবদ্বদ্দ্বহ েরকত আদ্বম বাধয েই! ধমকে উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
ইয়াদ্বজদ্ লতামাকে লদ্কখ লেকব, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে লহ’ো। 
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োজটা েহজ েকর দ্বদ্কেে েথাটা বকে, েুকেমাে আদ্বজজ বকে। ইবকে, লতামার োজ 
তুদ্বম েকরা। 
  
িােদ্বমটাকরর েুইচ অে েকর দ্বদ্ে ইবকে। 
  
. 
  
৫৬. 
  
গু়িগু়ি  কে লযে লমঘ লিকে উঠে লোথাও। লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের লচহারায় িাটে 
লদ্খা দ্বদ্ে, গুদ্বেকয় উঠে বরকির প্রোণ্ড িরগুকো। তারপর আর দ্বেিুই ঘটে ো। 
বরকির পাাঁদ্বচে  ক্ত আর খা়িাই লথকে লগে। 
  
 িাটকের লভতর আটটা আোদ্া জায়গায় দ্ববকস্ফারে ঘটার েথা, তকব জে দ্বিদ্বেোর আর 
তার লোেজে জাকে ো, তিাদ্ব  বন্ধ েরার আকগ এটা বাকদ্ েবগুকোকে অকেকজা েকর 
দ্বদ্কয়কি। 
  
খদ্বের পুরকো লোকোকমাদ্বটভ-এর ইদ্বেে স্টাটব লদ্য়ার লচিা েরকি দু্’জে, েতেবতার 
োকথ তাকদ্র দ্বদ্কে রুদ্বিকে দ্বেকয় একগাকে দ্বপট, এই েময় দ্ববকস্ফারকের লভাাঁতা 
আওয়াজটা শুেকত লপে ওরা। 
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দ্বস্থর হকয় লগে েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র দু্কজা়িা হাত, পরস্প্করর দ্বদ্কে তাোে তারা, আরদ্ববকত 
বােয দ্ববদ্বেময় েরে। েী েথায় লে জাকে লহকে উঠে দু্’জকেই, তারপর আবার মে 
দ্বদ্ে দ্বেকজকদ্র োকজ। 
  
 দ্ববকস্ফারকের োরে যা-ই লহাে, বেে রুদ্বি, বযাটারা অবাে হয়দ্বে। লযে শুেকত পাকব 
বকে আ া েরদ্বিে। 
  
লগ্লদ্বেয়ার লভকে প়িকি ো, জোদ্বন্তকে বেে দ্বপট। পাকয়র তোয় মাদ্বট োাঁপত। 
  
েযাকরাকগজ লোকোকমাদ্বটভটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি দ্বপট। এেটা লোে লচম্বাকরর োকথ 
পাাঁচটা ওর-োর লজা়িা হকয়কি। এ ধরকের লিে আজোে শুধু চা াবাদ্, ইোদ্বিয়াে 
োন্ট আর মাইদ্বেং অপাকর কে বযবহার েরা হয়। লধাাঁয়া লবকরাকোর জেয সু্কে লচহারার 
এেটা দ্বচমদ্বে রকয়কি, েযাকব রকয়কি লগাে আেৃদ্বতর জাোো। ইদ্বেকের চারদ্বদ্ে লথকে 
বাষ্প আর লধাাঁয়া লবকরাকে অেগবে। লভাতা, েদ্বঠে, জব়িজং লচহারার এেটা লিে। 
  
চকো, দ্বেচু গোয় প্রিাব েরে দ্বপট, প্রকেৌ েী আর তার িায়ারমযােকে উষ্ণ দ্ববদ্ায়-
েম্বধবো দ্বদ্কয় আদ্বে। েরার মকতা আর দ্বেিু আদ্বম খুাঁকজ পাদ্বে ো। 
  
অবাে দ্ববস্মকয় দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে রুদ্বি, দ্বেন্তু দ্বেিু বোর আকগই লদ্খে মাথা দ্বেচু 
েকর লিকের লেজ েেয েকর িুটকি দ্বপট। অগতযা দ্বপিু দ্বেকত হকো তাকে। লিকের 
লপিকে লপৌঁকি আোদ্া হকয় লগে দু্’জে দু্ই পা  ধকর একগাে ওরা, ওর-োরগুকোকে 
বযবহার েরে আ়িাে দ্বহকেকব। লভাো িায়ারবকের আকোয় আকোদ্বেত হকয় রকয়কি 
েযাব। এেটা হাত তুকে ইদ্বঙ্গত দ্বদ্ে দ্বপট, রুদ্বিকে অকপো েরকত বেকি। 
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আরবকদ্র এেজে ইদ্বেদ্বেয়াকরর ভূদ্বমো দ্বেকয়কি। ভােব লঘারাকত বযি লে, দ্বস্টম লপ্র ার 
গকজর ওপর দ্বস্থর হকয় আকি লচাখ। অপর লোেটা লটোর লথকে েয়ো দ্বেকয় আগুকে 
লিেকি। োজ ল   েকর হাকতর উকল্টাদ্বপঠ দ্বদ্কয় েপাকের ঘাম মুিে লে, লবেচা দ্বদ্কয় 
বন্ধ েরে িায়ারবকের দ্রজা, োকথ োকথ প্রায় অন্ধোর হকয় লগে েযাকবর লভতরটা। 
  
 প্রথকম রুদ্বির দ্বদ্কে, তারপর ইদ্বেদ্বেয়াকরর দ্বদ্কে আেুে তাে েরে দ্বপট। মাথা োাঁদ্বেকয় 
েকঙ্কত দ্বদ্ে রুদ্বি, দ্বঠে আকি। হাতেটা ধকর োি দ্বদ্কয় েযাকবর লভতর উকঠ প়িে লে। 
  
প্রথকম লপৌঁিাে দ্বপট। েরােদ্বর িায়ারমযাকের পাক  দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে, বেে, দ্বদ্েটা আজ 
লতামার জেয শুভ েয়। 
  
 লোেটা দ্বেধা হবারও েময় লপে ো, তার হাত লথকে লবেচাটা লেক়ি দ্বেে দ্বপট, লেটা 
দ্বদ্কয়ই মাথায় এেটা বাদ্ব়ি মারে। 
  
 প্রকেৌ েী তাোকত যাদ্বেে, লহেোর অযাে লোকচর মাজকে োগাকো োইকেের দ্বদ্কয় 
তার লচায়াকের দ্বেকচ গুকতা মারে রুদ্বি, বিা ভদ্বতব দ্বেকমকন্টর মকতা পক়ি লগে লোেটা। 
  
 েতুে লেউ আকি দ্বে ো লদ্খার জেয পাহারায় থােে রুদ্বি, অোে লদ্হ দু্কটাকে লটকে 
েযাকবর দ্রজার ওপর দ্বদ্কে এে দ্বপট। দু্কটা  রীরই বাইকরর দ্বদ্কে অকধবে েুেকি। 
দ্বেধা হকয় গাদ্া গাদ্া পাইপ, েীভার আর ভােকভর দ্বদ্কে তাোে ও। 
  
ভুকে যাও, মাথা লেক়ি বেে রুদ্বি। এ োজ আমাকদ্র িারা েম্ভব েয়। 
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 লেে, মাথা লেক়ি বেে দ্বপট। আকগ আদ্বম লিে চাদ্বেকয়দ্বি। 
  
তুদ্বম লিে চাদ্বেকয়ি? 
  
এেটা অযাদ্বন্টে অকটাকমাবাইে। িায়ারবকের দ্রজাটা লখাো। গজ প়িার জেয আকো 
দ্রোর আমার। 
  
দ্রজা খুকে গরম েরার জেয আগুকের দ্বদ্কে হাত দু্কটা বা়িাে রুদ্বি। যা েরার 
তা়িাতাদ্ব়ি েকরা। আকোটা হাজার মাইে দূ্র লথকে লদ্খা যাকে। 
  
এেটা দ্বেভার লটকে োমাকো দ্বপট, লিাট্ট ইদ্বেেটা এে লেদ্বন্টদ্বমটাকরর মকতা একগাে। 
লবাো লগে, এটা লরে। লোকো হযাাঁকেকের েী োজ, লবাধ হয় বুেকত পারদ্বি। ল াকো, 
ক্রাদ্ব ং দ্বমে লপদ্বরকয় যাদ্বে লদ্খকে োি দ্বদ্কয় লেকম প়িকব, লেমে? 
  
োি দ্বদ্কয় লেকম প়িব? লেে? লিকের েী হকব? 
  
দ্ববরদ্বতহীে লিে, চােেদ্ববহীে। 
  
ভকয় ভকয় হাতে আর দ্বেভারগুকো ো়িাচা়িা েরে দ্বপট। লিে যদ্বদ্ লপিে দ্বদ্কে িুটকত 
শুরু েকর তাহকেই লেকরকি। েুাঁদ্বেটা স্বদ্বির পর  বুদ্বেকয় দ্বদ্ে  রীকর, োমকে একগাকত 
শুরু েকরকি ওরা। থ্রটেটা ল   েীমা পযবন্ত লঠকে দ্বদ্ে ও। 
  
িাইদ্বেং হকের োমকে দ্বদ্কয় িুটকো লিে, প্রদ্বত মুহূকতব গদ্বত বা়িকি। িাইদ্বেং হকের 
দ্রজা খুকে বাইকরর দ্বদ্কে েুাঁেে এেজে, হাত লেক়ি শুকভো জাোকে, হঠাৎ েযাব 
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লথকে দু্কটা লদ্হকে েুেকত লদ্কখ েট েকর হাতটা োদ্বমকয় দ্বেে লে। দ্রজার োমকে 
লথকে লচাকখর পেকে অদৃ্ য হকয় লগে লোেটা, লযে লেউ তাকে হযাাঁচো টাে দ্বদ্কয় 
েদ্বরকয় দ্বেে। তার তীক্ষ্ণ আতবদ্বচৎোর শুেকত লপে ওরা। 
  
িাইদ্বেং হকের দ্রজা েেয েকর পরপর েকয়েটা গুদ্বে েরে রুদ্বি। লিে ক্রাদ্ব ং দ্বমকের 
দ্বদ্কে িুকট চকেকি। দ্বেকচ, মাদ্বটর দ্বদ্কে তাোে দ্বপট, লিকের গদ্বত আন্দাজ েরে পকেকরা 
লথকে দ্বব  দ্বেকোদ্বমটার প্রদ্বত ঘণ্টায়। 
  
হুইকেকের দ্বেভারটা টােে দ্বপট, দ্বস্ক জযাকেকটর পকেট লথকে খাদ্বেেটা োইেে েিব লবর 
েকর বাাঁধে লেটা। বাষ্প উদ দ্বগরকের োকথ োে িাটাকো আওয়াজ িা়িকি বাাঁদ্ব । 
  
োি লদ্য়ার জেয ততদ্বর হও. হুইকেকের আওয়াজকে িাদ্বপকয় উঠে দ্বপকটর দ্বচৎোর। 
  
রুদ্বি জবাব দ্বদ্ে ো, োাঁের ি়িাকো মাদ্বটর দ্বদ্কে দ্ববস্ফাদ্বরত লচাকখ তাদ্বেকয় আকি লে। 
তার মকে হকো হাজার দ্বমটার দ্বেকচ রকেকটর লবকগ লপিে দ্বদ্কে িুকট যাকে পাথুকর 
জদ্বম। 
  
োি দ্াও! দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বপট। 
  
মাদ্বটকত পা প়িকতই িুটকত শুরু েরে ওরা, লহাাঁচট লখে, লপিকে লগে, তকব দ্বিটকে 
প়িে ো। দু্’জকের োরও মকধযই লোকো ইতিত ভাব লেই, দ্ম িুকরাকোর েেে লেই, 
লিকের োকথ পা াপাদ্ব  িুটকি। োমকে ক্রাদ্ব ং দ্বমকের দ্বোঁদ্ব়ি, তরতর েকর উকঠ এে 
মাথায়, লদ্ারকগা়িা টপকে িাইভ দ্বদ্কয় প়িে লমকের ওপর। 
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মুখ তুেকতই প্রথকম দ্বপট, দ্বজওদ্বদ্বকোে লদ্খকত লপে। দ্রজার পা  লথকে ওকদ্র দ্বদ্কে 
এে পা একগাে দ্বজওদ্বদ্বকো, হাকত রকয়কি লমদ্ব ে গাে। 
  
বার লথকে মাতােকদ্র ঘা়ি ধকর লবর েকর দ্বদ্কত লদ্কখদ্বি, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্বেন্তু লিে 
লথকে ধাক্কা লমকর লিকে দ্বদ্কত এই প্রথম লদ্খোম। 
  
লমকের ওপর দ্াাঁ়িাে দ্বপট। েথা বকে েময় েি লোকরা ো। ততদ্বর হও। 
  
 গুদ্বের আওয়াজ। ওকদ্র, ো আমাকদ্র? 
  
আমাকদ্র। 
  
েদ্বতয তাহকে আেকি? 
  
 চােভাো লমৌমাদ্বির মকতা, বেে দ্বপট। 
  
েেযদ্বস্থর েরার েময় োবধাে থাো উদ্বচত ওকদ্র, তা ো হকে দ্বেকজকদ্রই েদ্বত-
লহদ্বেেপ্টার লভকে লযকত পাকর। 
  
েুদ্ববধাটা পুকরাপুদ্বর োকজ োগকব আমরা। 
  
গািব আর লমোদ্বেে দু্’জেকে এেোকথ রদ্ব  দ্বদ্কয়  ক্ত েকর বাাঁধে দ্বিেকে, তারপর 
দ্বেকধ হকো। লোথায় চাে আপদ্বে ওকদ্র, দ্বম. দ্বপট? 
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 লমকের লযকোকো জায়গায় থােকত পাকর ওরা, বকে চাদ্বরদ্বদ্কে লচাখ বুোকো দ্বপট। 
মােখাকে ক্রাদ্ব ং দ্বমে দ্বেকয় ভবেটা দ্বব াে এেটা গুহার মত। অযাে, দ্বিেকেকে োকথ 
দ্বেকয় ইেুইপকমন্ট বা িাদ্বেবচার যা পাও েব লটকে একে ওর ক্রা ারাকে এেটা দু্গব 
বাোও। আদ্বম আর রুদ্বি যতেে পাদ্বর ওকদ্রকে লঠোব। 
  
 দু্কগবর লভতর আকরেটা দু্গব? লচাখ েপাকে তুেে দ্বিেকে। 
  
ভবেটাকে আদ্বম দ্বেরাপদ্ মকে েরদ্বি ো, বযাখযা েরে দ্বপট। হাইজযাোররা প্রথকম 
োমকের দ্রজাটা উদ্ব়িকয় লদ্কব। একোপাতাদ্ব়ি গুদ্বে েরকত েরকত েবাই এেোকথ 
লভতকর ঢুকে লহদ্বেেপ্টারটা দ্বিকর পাবার লচিা েরকব ওরা। ওকদ্র বাধা দ্বদ্কত হকে 
দ্বব জে লোে দ্রোর আমাকদ্র। জাোোর পাক  দ্াাঁদ্ব়িকয় লয েটাকে পাদ্বর লিেব 
আমরা, তারপর দ্বপদ্বিকয় দ্বগকয় পদ্বজ ে লেব দ্বমকে। 
  
প্রোণ্ড দ্বমেটাকে দু্কগব পদ্বরেত েরার োকজ লেকগ লগে দ্বিেকে আর দ্বজওদ্বদ্বকো। 
দ্ববদ্বল্ডংকয়র উকল্টাদ্বদ্কের লোকের জাোোয় পাহারায় থােে দ্বপট আর রুদ্বি। পাহাক়ির 
অপরদ্বদ্কের চােগুকোয় আকো লিেকত শুরু েকরকি েূযব। অন্ধোর প্রায় দ্বেুঃক ক  মুকি 
লগকি। 
  
মকে মকে উদ্বিগ্ন হকয় উঠকি দ্বপট। ওকদ্র পাোকোর পথ বন্ধ েরার জেয েন্ত্রােবাদ্ীরা 
েম্ভবত দ্বঘকর লিেকব ক্রাদ্ব ং দ্বমে। তবু, বনু্দেযুকদ্ধ লজতা হয়কতা অেম্ভব েয়, োরে 
ভাকো এেটা আ়িাে রকয়কি ওকদ্র। দ্বেন্তু দ্ববপদ্টা ভয়ঙ্কর হকয় উঠকত পাকর জাহাকজর 
রা লস্প্ াে লিােবকে িাাঁদ্বে দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় আেকত পারকে। জাো েথা, েবাই তারা 
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লহদ্বেেপ্টাকরর দ্বদ্কে িুকট আেকব। চারজকের লিাট্ট এেটা দ্ে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র ব়ি 
এেটা দ্কের দ্ববরুকদ্ধ েতেে ে়িকব? 
  
পাহাক়ির গা লবকয় এখে উকঠ যাকে লিেটা। লরেোইে লথকে আগুকের িুেদ্বে উঠকি। 
লিকের মাথার ওপর েমান্তরাে এেটা টাকেে ততদ্বর েকরকি োদ্া বাস্প্। হুইকেকের 
তীক্ষ্ণ  ে েরকে হাদ্বরকয় যাওয়া অতৃি আত্মার দ্ববোপ ধ্বদ্বের মকতা এেকঘকয় আর 
লভাাঁতা োগে োকে। 
  
. 
  
৫৭. 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের অং  ভােকি ো লদ্কখ হতদ্ববহ্বে হকয় প়িে েুকেমাে আদ্বজজ। 
েট েকর ইবকের দ্বদ্কে দ্বিরে লে। 
  
েী বযাপার, ইবকে? লোথায় ভুে হকো? েদ্বঠে েুকর দ্বজকেে েরে। পরপর েকয়েটা 
দ্ববকস্ফারে হবার েথা দ্বিে ো? 
  
ইবকের মুখ লযে পাথকর লখাদ্াই েরা। আপদ্বে আমাকে ভাকো েকর জাকেে, হযরত 
োকজ আদ্বম ভুে েদ্বর ো। আকয়াজকে লোকো খুাঁত দ্বিে ো। লগ্লদ্বেয়ার লথকে যাকদ্রকে 
োমকত লদ্খোম, দ্বেশ্চয়ই তারা এেকোদ্বেভগুকো লদ্খকত লপকয় অকেকজা েকর দ্বদ্কয়কি। 
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মুহূকতবর জেয আোক র দ্বদ্কে তাোে েুকেমাে আদ্বজজ, হাত দু্কটা উপকর তুকে আবার 
েট েকর োদ্বমকয় দ্বেে। ইয়া আিাহ, আমাকদ্র জীবে দ্বেকয় েত রেম েে াই ো ততদ্বর 
েকরা তুদ্বম। লঠাাঁট লথকে োরা মুকখ িদ্ব়িকয় প়িে উজ্জ্বে হাদ্বে। লগ্লদ্বেয়ার এখকো ভাো 
যায়। লহদ্বেেপ্টার দ্বেকয় আোক  ওঠার পর, বার েকয়ে আো-যাওয়া েকর িাটকের 
লভতর লগ্রকে়ি লিেকত পাদ্বর আমরা। 
  
দু্োে েম্বা হাদ্বে দ্বদ্ে ইবকে। আিাহ আমাকদ্রকে তযাগ েকরেদ্বে, হযরত।  এেটা েথা 
লতা দ্বঠে, তীকর লেকম একে েেূেব দ্বেরাপকদ্ রকয়দ্বি আমরা, আকমদ্বরোেকদ্র োকথ যুদ্ধ 
েরার জেয রকয় লগকি দু্ভবাগা লমদ্বেোেরা। এ লতা আিাহরই ইো। 
  
 তুদ্বম দ্বঠে বকেি, ইবকে-আিাহর প্রদ্বত আমরা েৃতে। লচাকখ ঘৃো দ্বেকয় জাহাজটার 
দ্বদ্কে তাোে েুকেমাে আদ্বজজ। খাদ্বেে পরই আমরা জােকত পারব, লমদ্বেোেকদ্র 
আকটে লদ্বতা েযাপকটে মযাোকিাকে রো েরকত পাকর দ্বে ো। 
  
 লদ্খুে, হয়কতা এতেকে বযাটা মকর ভূত হকয়,… হঠাৎ থামে ইবকে, বাতাকে োে 
পাতে, তারপর েট েকর তাোে পাহাদ্ব়ি ঢকের দ্বদ্কে। গুদ্বের আওয়াজ, জোব। 
দ্বিেদ্বিে েকর বেে লে। খদ্বের দ্বদ্কে লথকে আেকি। 
  
 োে পাতে েুকেমাে আদ্বজজও, তকব অেয এেটা  ে শুেে লে। লোকোকমাদ্বটভ 
হুইকেকের দ্ববরদ্বতহীে আওয়াজ। ক্রম  বা়িকি। তারপর লধায়া আর বাকষ্পর আভাে 
লচাকখ প়িে। পরমুহূকতব পাহাক়ির মাথা টপোে লিে, ঢাে লবকয় উন্মত্ত হাদ্বতর মকতা 
িুকট এে লজদ্বটর দ্বদ্কে। 
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 গাধার বাচ্চারা েরকিটা েী! হাাঁদ্বপকয় উঠে েুকেমাে আদ্বজজ, তার দ্বচৎোর প্রায় চাপা 
পক়ি লগে হুইকেকের তীক্ষ্ণ আওয়াকজ। 
  
এ ধরকের এেটা ঘটোর জেয প্রস্তুত দ্বিে ো েন্ত্রােবাদ্ী বা তাকদ্র দ্বজদ্বম্মরা। প্রদ্বত 
মুহূকতব োকি চকে আেকি যাদ্বন্ত্রে দ্ােবটা। েী েরা উদ্বচত বুকে উঠকত ো লপকর অে়ি 
পাথর হকয় থােে েবাই। 
  
আিাহ আমাকদ্র রো েকরা! আেুে আকবদ্ে জাোে েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র এেজে। 
  
দ্বেকজর লচিার বকচা! ধমে দ্বদ্ে ইবকে। তারই প্রথম েংদ্ববৎ দ্বিরে, েবাইকে োইে 
লিক়ি েকর যাবার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। 
  
 শুরু হকো িুকটািুদ্বট, লরেোইে লথকে লে োর আকগ লেকম লযকত পাকর তারই 
প্রদ্বতকযাদ্বগতা। দ্বঠে লেই মুহূকতব েগজবকে লপৌঁকি লগে লিেটা। দ্বেয়ন্ত্রেহীে ইদ্বেে পাাঁচটা 
ওর-োর দ্বেকয় িুকট লগে ওকদ্র পা  লঘাঁক , ওকদ্রকে লঢকে দ্বদ্ে বাষ্প আর লধায়ার ধে 
লমঘ। খাদ্বেে দূ্র দ্বঘকর ধরকেও বয়োর দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো ো। দ্বহেে আওয়াকজর োকথ 
বাকস্প্র দ্বব াে িম্ভ খা়িা হকো, খাাঁদ্ব়ির পাদ্বেকত অদৃ্ য হকো ইদ্বেে, লেটাকে অেুেরে 
েকর এে এে েকর িুব দ্বদ্ে ওর োরগুকো। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ আর ইবকে িুকট দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে লজদ্বটর দ্বেোরায়। অেহায় দৃ্দ্বিকত বুিুদ্ 
আর বাকস্প্র দ্বদ্কত তাদ্বেকয় তারা। 
  
েযাব লথকে েকয়েজে লোে েুেদ্বিে, বেে েুকেমাে আদ্বজজ। লদ্খকি তুদ্বম, ইবকে? 
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লদ্কখদ্বি, জোব। 
  
ওরা আমাকদ্র লোে? 
  
 আমাকদ্র। 
  
খাদ্বেে আকগ গুদ্বের আওয়াজ শুকেি তুদ্বম? রাকগ লোঁকপ উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। খদ্বেকত 
আমাকদ্র লোকের ওপর হামো েরা হকয়কি। 
  
 লহদ্বেেপ্টার! আাঁতকে উঠে ইবকে। 
  
এখেও হয়কতা েময় আকি, তা়িাতাদ্ব়ি লপৌঁিাকত পারকে অেত পাওয়া যাকব ওটা। 
  
 দ্বেকজর লোেকদ্র উকেক  দ্বচৎোর েকর দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। বদ্বন্দকদ্র এে োইকে দ্াাঁ়ি 
েরাকত হকব, োইকের লপিকে আর োমকে এেজে েকর গািব থােকব। 
  
 েথা ল   েকরই লরেোইে দ্কে িুটে েুকেমাে আদ্বজজ, েবাই তাকে অেুেরে েরে। 
  
ভকয় বুে শুদ্বেকয় লগকি েুকেমাে আদ্বজকজর। লহদ্বেেপ্টার েি হকে পাোকোর লোকো 
উপায় থােকব ো। খাদ্বে িীপটায় েুোকোরও লোকো জায়গা লেই। আকমদ্বরোে লস্প্ াে 
লিােব তাকদ্রকে এেজে এেজে েকর খুাঁকজ লবর েরকব। তারও দ্রোর হকব, লরি 
ওকদ্রকে লিকে চকে লগকেই ো লখকত লপকয় বা ঠাণ্ডায় মারা প়িকব েবাই। 
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ভয় লপকেও, বাাঁচার আ া িা়িকত রাদ্বজ েয় েুকেমাে আদ্বজজ। প্রাকের ওপর মায়া, লেটা 
োরে েয়। প্রদ্বতক াধ দ্বেকত হকব তাকে। প্রথকম লে লদ্কখ লেকব যারা তার এত েকির 
েযােটা বরবাদ্ েকরকি তাকদ্রকে। তারপর মূে োকজ হাত লদ্কব লে। জাকে, আখমত 
ইয়াদ্বজদ্কে খুে েরা েহজ হকব ো, তকব দ্বেকজর ওপর তার আস্থা আকি। লেউ যদ্বদ্ 
পাকর লতা লেই পারকব লবঈমােটাকে খুে েরকত। 
  
 পাহা়ি লথকে লগাোগুদ্বের আওয়াজ লভকে আকি। ঢাে লবকয় উঠকত েি হকে। েুকেমাে 
আদ্বজকজর। এরই মকধয লঘকম লেকয় উকঠকি লে। 
  
. 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার হুইেহাউকে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি েযাপকটে মযাোকিা, দ্ববকস্কারকের 
আওয়াজটা দ্বঠে শুেে ো, বো চকে অেুভব েরে লে। োাঁধ আর ঘা়ি আ়িি হকয় 
লগে, েজাগ হকো োে, দ্বেন্তু আর দ্বেিু শুেকত লপে ো। 
  
হঠাৎ িুকট েদ্বমউদ্বেকে ে রুকম চকে এে মযাোকিা, লদ্খে এেটা লটদ্বেটাইকপর দ্বদ্কে 
হাাঁ েকর তাদ্বেকয় আকি তার এেজে লোে। 
  
েযাপকটে, আদ্বম লযে দ্ববকস্ফারকের  ে শুেোম? 
  
লপকটর লভতরটা দ্ব রদ্ব র েকর উঠে মযাোকিার। লরদ্বিও অপাকরটর বা দ্বমেরীয় 
লেতাকে লদ্কখি? 
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ো, োউকে লদ্দ্বখদ্বে। 
  
 োউকে লদ্কখাদ্বে মাকে? 
  
এে ঘন্টার ওপর হকব আরবকদ্র এেজকেরও িায়া লদ্খদ্বি ো, রািার অপাকরটর থামে, 
েী লযে দ্বচন্তা েরে, তারপর মুখ তুেে। িাইদ্বেং লেেুে লথকে লবদ্বরকয় এখাকে একে 
দ্াদ্বয়ত্ব লেওয়ার পর লথকে ওকদ্র োউকে লদ্দ্বখদ্বে আদ্বম। বাইকরর লিেগুকোয় টহে 
লদ্য়ার েথা ওকদ্র, তাই ো, েযাপকটে? োজটা ওরা লযকচ পক়ি দ্বেকয়দ্বিে। 
  
লরদ্বিওর োমকে খাদ্বে লচয়ারটার দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় লথকে মযাোকিা দ্বব়িদ্বব়ি েকর 
বেে, ওকদ্রকে লবাো লভকব আদ্বম লবাধহয় ভুেই েকরদ্বি। 
  
লহেকমর োমকে োউন্টাকরর দ্বদ্কে একগাে মযাোকিা। দ্বরজ উইকোর েরােদ্বর োমকে 
োদ্বস্টে দ্ব ট েকয়ে জায়গায় লিাট েকর োটা হকয়কি বাইকরটা লদ্খার জেয, জাহাকজর 
োমকের অং  পদ্বরষ্কার লদ্খকত পাবার মকতা যকথি আকো িুকটকি ইদ্বতমকধয। 
  
 মযাোকিা লদ্খে, লব  েকয়ে জায়গায় চও়িা েকর োটা হকয়কি োদ্বস্টে। লদ্দ্বরকত 
হকেও, লচাকখ প়িে লগ্লদ্বেয়াকরর মাথা লথকে লেকম একে িাাঁেগুকো দ্বদ্কয় লভতকর ঢুকেকি 
েকয়েটা রদ্ব । গাকয় োাঁটা দ্বদ্কয় উঠে তার। অেুপ্রকব  ঘকটকি। এই মুহূকতব েবাইকে 
োবধাে েরা দ্রোর। েদ্বমউদ্বেকে ে দ্বেকস্টকমর দ্বদ্কে ঠট েকর ঘুরে, লেই োকথ 
পাথর হকয় লগে। 
  
লদ্ারকগা়িায় এেজে লোে। 
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লোেটা লয শুধু োকো লপা াে পকর আকি তাই েয়, হাত আর দ্বস্ক মাকস্কর বাইকর 
মুকখর োমােয লযটুেু লদ্খা যাকে তাও োকো রং েরা। গো লথকে েুেকি োইটদ্বভ ে 
গগেে। বুকে পকরকি বুকেট প্রুি লচস্ট দ্বপে, তাকত অকেেগুকো পকেট আর দ্বক্লপ, 
লভতকর লগ্রকেি ও দ্বতেকট িুদ্বর িা়িাও আরও মারাত্মে েব অস্ত্র রকয়কি। 
  
 লচাখ েুাঁচকে লগে মযাোকিার। লে তুদ্বম? েদ্বঠে েুকর প্রশ্ন েরে লে, ভাকো েকরই 
জাকে, তাদ্বেকয় রকয়কি মৃতুযর দ্বদ্কে। েথা বোর েময়ই দ্ববদু্যৎকবকগ োইে দ্বমদ্বেদ্বমটার 
অকটাকমদ্বটে দ্বপিেটায় লিাাঁ দ্বদ্ে লে, ল াল্ডার লহােস্টার লথকে লবর েকর গুদ্বেও েরে 
এেটা। 
  
 মযাোকিার হাত েদ্বতয ভাকো। ওকয়স্টােব যুকগর োমেরা দ্বপিেবাজরা থােকে তার 
লশ্রিত্ব লমকে দ্বেত। গুদ্বেটা েরােদ্বর আগন্তুকের বুকের দ্বঠে মােখাকে দ্বগকয় ঢুেে। 
  
 পুরকো দ্বদ্কের বুকেটপ্রুি লভস্ট হকে লেটাকে লভদ্ েকর লযত বুকেটটা, এেটা পাাঁজর 
ভােত বা থাদ্বমকয় দ্বদ্ত হৃৎদ্বপণ্ডটাকে। লস্প্ াে লিাকেবর লোেটা পকর আকি আধুদ্বেে 
এেটা আদ্ববষ্কার, লভস্টটা এমেদ্বে েযাকটার এেটা ৩০৮ রাউেকেও লঠদ্বেকয় দ্বদ্কত পাকর, 
বুকেকটর ধাক্কা েমােভাকব িদ্ব়িকয় যায় চারদ্বদ্কে, িকে চাম়িায় োমােয দ্াগ িা়িা আর 
লোকো েদ্বত হয় ো। 
  
মৃদু্ োাঁদ্বে লখে জে দ্বিদ্বেোর, এে পা দ্বপদ্বিকয় দ্বগকয় লহেোর অযাে লোকচর দ্বিগার 
লটকে দ্বদ্ে, েবই দ্ববরদ্বতহীে োবেীেতার োকথ। 
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লভস্ট এেটা পকর আকি মযাোকিাও, তকব পুরকো মকিকের। দ্বিদ্বেোকরর বুকেটগুকো 
তার বুকের  ক্ত আবরেটাকে তুবক়ি দ্বদ্ে, তারপর লভদ্ েকর গুাঁদ্ব়িকয় দ্বদ্ে পাাঁজর। 
ধেুকের মকতা বাাঁো হকো তার দ্বপঠ, লহাাঁচট লখে লপিে দ্বদ্কে, েযাপকটকের লচয়াকরর 
ঘ া লখকয় পক়ি লগে লিকে। 
  
মাথার ওপর হাত তুকে দ্বচৎোর েরে লমদ্বেোে গািব, থামুে! গুদ্বে েরকবে ো। আদ্বম 
দ্বেরস্ত্র…। 
  
দ্বিদ্বেোকরর েংদ্বেি দ্ববকস্ফারে দ্বিন্নদ্বভন্ন েকর দ্বদ্ে তার গো, দ্বিটকে দ্বগকয় জাহাকজর 
েোে রাখার বাকের ওপর প়িে লে, েুকে থােে লতাব়িাকো পুতুকের মকতা। 
  
লমজর দ্বিদ্বেোরকে পা  োদ্বটকয় একগাে োকজবন্ট িস্টার, পরীো েরে লোেটাকে। 
মারা লগকি, েযার। 
  
 ওকে আদ্বম োবধাে েকরদ্বিোম, দ্বেদ্বেবি েুকর বেে জে দ্বিদ্বেোর, লহেোর অযাে 
লোকচ েতুে দ্বক্লপ ভরে। 
  
পা দ্বদ্কয় ো টা উল্টাে িস্টার, েোকরর দ্বেকচর খাপ লথকে লিকে খকে প়িে েম্বা 
এেটা লবয়কেট। বুেকেে েীভাকব, লমজর? অবাে হকয় জােকত চাইে োকজবন্ট। 
  
বুদ্বেদ্বে, তকব দ্বেরস্ত্র বকে দ্ববশ্বােও েদ্বরদ্বে….। 
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হঠাৎ লথকে দ্বগকয় োে পাতে লমজর।  েটা দু্’জকেই শুেকত লপে ওরা। পরস্প্করর 
মুখ চাওয়াচাওদ্বয় েরে। আকর, েী ওটা? দ্ববস্ময় প্রো  েরে লমজর। 
  
আমার জকন্মর দ্বি  বির আকগোর দ্বজদ্বেে, বেে োকজবন্ট। তকব আওয়াজটা দ্বচদ্বে। 
  
মাকে? 
  
পুরকো এেটা দ্বস্টম লোকেকমাদ্বটভ। 
  
 ে শুকে মকে হকে খদ্বে লথকে পাহাক়ির ঢাে লবকয় লেকম আেকি। 
  
দ্বেন্তু আদ্বম লতা জাদ্বে খদ্বেটা পদ্বরতযক্ত। 
  
আমরা জাহাজ দ্খে ো েরা পযবন্ত েুমার লোেজে ওখাকে অকপো েরার েথা। 
  
হঠাৎ েী োরকে তারা এেটা পুরকো লোকেকমাদ্বটভ চােু েরকত যাকব? 
  
েী জাদ্বে। দ্বচদ্বন্ততভাকব মাথা ো়িে জে দ্বিদ্বেোর। হকত পাকর ওরা লবাধ হয় আমাকদ্র 
দ্বেিু বেকত চাইকি। 
  
. 
  
লগ্লদ্বেয়াকর দ্ববকস্ফারে ঘটার েময় েকেবে লহাদ্বেে আর তার দ্ে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার 
িাইদ্বেং রুকম। 
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 োদ্বস্টে লেকট দ্বেরাপকদ্ই জাহাকজ উকঠদ্বিে িাইভ দ্ে। ভুয়া োকগবা েকন্টইোকরর 
মােখাে দ্বদ্কয় পথ েকর দ্বেে ওরা, এেটা দ্রজা দ্বদ্কয় োউকে টুকে োউকে লদ্খকত 
লপে ো। চারদ্বদ্কে দ্বপোর আর িাদ্বেবচার, িদ্ব়িকয় পক়ি আ়িাে দ্বেে েবাই। দু্’জেকে 
পাঠাকো হকো দ্বোঁদ্ব়ির লগা়িায়, দু্’জেকে এদ্বেকভটকরর োমকে, বাদ্বে েবাই িাইদ্বেং হকে 
ঢুকে চমকে দ্বদ্ে লমদ্বেোে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র। 
  
দ্ববরদ্বতহীে গুদ্বেব বকে েব েটা আতঙ্কবাদ্ী ধরা ায়ী হকো। তারা এমেদ্বে দ্বেকজকদ্র 
অকস্ত্র হাত লিাাঁয়াকোর েুকযাগও পায়দ্বে। দ্ে দ্বেকয় োমকে অগ্রের হকো েকেবে লহাদ্বেে, 
ো গুকোকে টপকে। এই েময় রক্ত পাদ্বে েরা আওয়াজ হকো, িাটে ধরকি বরকির 
পাাঁদ্বচকে। 
  
 েটা থামার পর েকেবে বেে, দ্বিদ্বেোকরর দ্ে লবাধ হয় এেটা এেকোদ্বেভ অকেকজা 
েরকত পাকরদ্বে। 
  
এখাকে লোকো দ্বজদ্বম্ম লেই, েযার, তার এেজে লোে জাোে। েবাই আতঙ্কবাদ্ী। 
  
েকয়েটা োক র মুখ পরীো েরে েকেবে। এেজেকেও মধযপ্রাকচযর লোে বকে মকে 
হকো ো। এরা েবাই তাহকে লজোকরে রাকভার েু। দ্বিদ্বেোকরর োকথ লযাগাকযাগ েরে 
লে। 
  
 লরদ্বিওকত লমজর জাোে, চারজে আতঙ্কবাদ্ীকে খতম েকরকি তারা। দ্বরজ তাকদ্র 
দ্খকে চকে একেকি। েবগুকো এেকোদ্বেভ খুাঁকজ পায়দ্বে বকে দু্ুঃখ প্রো  েরে লে। 
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েকেবে তাকে জাোে, আকরাহীকদ্র উদ্ধার েরার জেয মাস্টার লস্টটরুকম যাদ্বে আমরা। 
ইদ্বেে রুম কু্রকদ্র অেুকরাধ েকরা লয যার েতবকবয দ্বিকর যাে। প্রকয়াজকের অদ্বতদ্বরক্ত 
এে লেকেেও বরি-পাাঁদ্বচকের দ্বেকচ থােব ো আমরা। ল াকোজে আতঙ্কবাদ্ী মারা 
পক়িকি। েবাই তারা েযাদ্বটে। জাহাকজ আরও অন্তত দ্বব জে আরব আকি। 
  
হকত পাকর তারা তীকর চকে লগকি, েযার। 
  
 লেে, এ েথা বেি লেে? 
  
দ্বমদ্বেট দু্ই আকগ এেটা লোকোকমাদ্বটভ ইদ্বেকের আওয়াজ শুকেদ্বি, েযার। রািার মাকস্ট 
আমার এেজে লোেকে তুকেদ্বিোম। লরেোইে লথকে লেকম একে লিেটা পাদ্বেকত পক়ি 
লগকি, োইকের ওপর দ্বব -পাঁদ্বচ জে আতঙ্কবাদ্ীকেও লদ্কখকি লে। 
  
প্রথম োজ দ্বজদ্বম্মকদ্র উদ্ধার েরা, বেে েকেবে। জাহাজটাকে দ্বেরাপকদ্ েদ্বরকয় লেয়ার 
পর তীকর লে েী েরকি ভাবা যাকব। 
  
লস্টটরুমগুকোর োমকে লোকো প্রহরীকে ো লদ্কখ অবাে হকো েকেবে। তার লোকেরা 
োদ্বথ লমকর দ্রজা খুেে, লভতকর দ্বমেরীয় ও লমদ্বেোে লপ্রদ্বেকিদ্বেয়াে স্টাকির লদ্খা 
দ্বমেকেও, দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্ট বা লেকক্রটাদ্বর লজোকরেকে লোথাও খুাঁকজ পাওয়া লগে ো। 
  
এে প ো গুদ্বে েকর ভাো হকো হে ওকয়র ল   দ্রজাটা। লভতকর ঢুেে েকেবে। 
জাহাকজর ইউদ্বেিমব পরা পাাঁচজে লোেকে লদ্খকত লপে লে, জক়িােক়িা হকয় বকে 
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রকয়কি এে লোকে। তাকদ্র এেজে উকঠ দ্াাঁ়িাে, এদ্বগকয় একে ঘৃোভকর তাোে 
েকেবকের দ্বদ্কে। গুদ্বে ো েকর তাো লঘারাকেও পারকতে। ভ্রু েুাঁচকে উঠে তার। 
  
আপদ্বে দ্বেশ্চয় েযাপকটে েদ্বেে? 
  
হযাাঁ… ভাব লদ্খাকেে আমাকে লযে লচকেে ো! 
  
 দ্রজা ভাোর জেয দু্ুঃদ্বখত। আদ্বম েকেবে লহাদ্বেে, লস্প্ াে অপাকর েে লিােব। 
  
মাই গি! ঘকরর লোে লথকে োি দ্বদ্কয় এদ্বগকয় এে মাইকেে দ্বিদ্বে, িাস্ট অদ্বিোর। 
আমরা উদ্ধার লপকয়দ্বি। 
  
মাি েরকবে, েকেবে, েদ্বেে বেকেে। আপোরা একেকিে, ধেযবাদ্। 
  
েব দ্বমদ্বেকয় েতজে আতঙ্কবাদ্ী? দ্রুত জােকত চাইে েকেবে। 
  
 লমদ্বেোেরা জাহাকজ আোর পর প্রায় চদ্বি জে। 
  
আমরা মাি দ্বব জেকে লপকয়দ্বি। 
  
েযাপকটকের মুখ লথকে েমি রক্ত লেকম লগে। দ্বব জকের ভাকগয েী ঘকটকি আন্দাজ 
েরকত পারকেে দ্বতদ্বে। তাাঁর মুখ েুকে প়িকেও, দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকেে ঋজু ভদ্বঙ্গকতই। 
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে, লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকো, মহােদ্বচব লহ’ো োদ্বমে আর দ্বেকেটর দ্বপটকে 
উদ্ধার েকরকিে লতা? 
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মাথা ো়িে েকেবে। দু্ুঃদ্বখত, ওকদ্রকে এখকো আমরা পাইদ্বে। 
  
বকেে েী! েকেবেকে পা  োদ্বটকয় দ্রজার দ্বদ্কে িুটকেে েদ্বেে। েবাই ওাঁরা মাস্টার 
েুযইকট আকিে। 
  
তাকে অেুেরে েরকত দ্বগকয়ও থমকে লগে েকেবে। লেউ লেই ওখাকে, বেে লে। এই 
লিকের েবগুকো েুযইট লদ্কখদ্বি আমরা। 
  
মাই গি! হাইজযাোররা ওকদ্র দ্বেকয় লগকি! 
  
মাইকক্রাকিাকে দ্বিদ্বেোকরর োকথ েথা বেে েকেবে। লমজর দ্বিদ্বেোর। 
  
 পাাঁচ লেকেে পর ো়িা দ্বদ্ে লমজর। লগা অযাকহি, েকেবে। 
  
  ত্রুকদ্র লদ্খা লপকে? 
  
ো। 
  
 েমপকে দ্বব জে হাইজাোর আর দ্বভ.আই.দ্বপ পযাকেোরকদ্র দ্বহোব দ্বমেকি ো। 
  
আদ্বমও োকরা লোকো হদ্বদ্ে পাদ্বে ো। 
  
 দ্বঠে আকি, কু্রকদ্র বকো খাদ্ব়ি লথকে জাহাজ লবর েকর দ্বেকয় যাে। 
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েম্ভব েয়, জবাব দ্বদ্ে লজর রে। 
  
েমেযা? 
  
ইদ্বেেরুকম দ্বেিু আি রাকখদ্বে েন্ত্রােবাদ্ীরা। জাহাজ আবার চােু েরকত এে েিাহ 
লেকগ যাকব। 
  
লোে পাওয়ার লেই? 
  
দু্ুঃদ্বখত, েকেবে। এমেদ্বে লজোকরটর পযবন্ত লভকে দ্বদ্কয় লগকি বাস্টািবরা… দু্ুঃদ্বখত। 
  
তাহকে? 
  
লগ্লদ্বেয়াকরর দ্বেকচ আটো পক়িদ্বি আমরা, েযার। প্রকেৌ েীরা লোথাও আমাকদ্র দ্বেকয় 
লযকত পারকব ো। 
  
েদ্বঠে েুকর বেে েকেবে। োইিকবাকট েকর কু্র আর পযাকেোরকদ্র পার েরব। 
মযােুয়াে উষ্ণ বযবহার েরকত অেুদ্ববধা েী? 
  
আবার দু্ুঃখ প্রো  েকর লমজর বেে, আমরা েদ্বতযোর লবজন্মাকদ্র পািায় পক়িদ্বি, 
েযার। োইিকবাকটর তো িুকটা েকর দ্বদ্কয়কি। 
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ভরাট, গুরুগম্ভীর গজবে লভকে এে লগ্লদ্বেয়ার লথকে। জাহাজ োাঁপে ো, তকব  েটা শুকে 
বুকে লোঁকপ উঠে েবার। এেটাো প্রায় এে দ্বমদ্বেকটর মকতা ল াো লগে গজবেটা। 
তারপর ধীকর ধীকর দ্বেকিজ হকয় লথকম লগে। 
  
েকেবে ও লমজর দু্’জকেই োহেী মােু , তাকদ্র লচাকখও আতঙ্ক িুকট উঠে। 
  
লগ্লদ্বেয়ার লভকে প়িার েময় হকয়কি, গম্ভীর েুকর বেকেে েদ্বেে। আমাকদ্র এেমাি 
আ া, লরাকত যদ্বদ্ খাদ্ব়ি লথকে লবর েকর দ্বেকয় যায় জাহাজাটাকে। লোেকরর লচইে লেকট 
দ্বদ্কয় অকপো েরা যাে। 
  
 আগামী আট ঘণ্টার মকধয টাে লদ্কব ো ভাটা, বেে েকেবে। আদ্বম জাদ্বে। 
  
 তাহকে দ্ববেল্প এেটা বযবস্থা েরুে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকহার েত লোে আকি জাকেে? 
এেুদ্বে েবাইকে েরাকো দ্রোর। 
  
চকে লযকত বেকে লগ্লদ্বেয়ারটা যাকব? উত্তকরর অকপোয় ো লথকে  ান্তভাকব বযাখযা েরে 
েকেবে, আমাকদ্র লবাকট অল্প দ্বেিু লোকের জায়গা হকব। লহদ্বেেপ্টার আদ্বেকয় বাদ্বেকদ্র 
েরাকো লযকত পাকর। তাকতও েময় োগকব এে ঘণ্টার েম েয়। 
  
তাহকে তাই েরুে…. 
  
এেটা হাত তুকে েযাপকটেকে থাদ্বমকয় দ্বদ্ে েকেবে লহাদ্বেে। তার লচহারায় েগ্ন দ্ববস্ময় 
িুকট উঠে, ইয়ারকিাকে অকচো এেটা গো পাকে লে। 
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েকেবে লহাদ্বেে, আদ্বম দ্বে আপোর দ্বফ্রকোকয়দ্বেকত? ওভার। 
  
জােকত পাদ্বর লোকেকে লে আপদ্বে েথা বেকিে? ধমকের েুকর দ্বজকেে েরে েকেবে। 
  
েুমার জাহাজ োউোর লথকে, আদ্বম েযাপকটে ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব, অযাট ইওর োদ্বভবে। লোথাও 
আপোকে দ্বেিট দ্বদ্কত পাদ্বর, েকেবে? 
  
ফ্রাঙ্ক! দ্ববস্ফাদ্বরত হকে েকেবে। লোথায় আপদ্বে, েযাপকটে? 
  
েুপারিােচাকরর প্রাদ্বস্টে েদ্বরকয় তাোে, লপাটব োইকি আধ দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর লদ্খকত 
পাকবে আমাকে, আপোর দ্বদ্কেই িুকট আেদ্বি। 
  
স্বদ্বির ব়ি এেটা দ্বেুঃশ্বাে লিকে েযাপকটে েদ্বেকঙ্গর দ্বদ্কে তাোে েকেবে। এেটা 
জাহাজ আেকি। আপোর লোকো পরাম ব আকি? 
  
 অদ্ববশ্বাকে তাদ্বেকয় থােকেে েদ্বেে। এে লেকেে পর লতাতোকত শুরু েরকেে দ্বতদ্বে, 
গ-গুি গি মযাে ইকয়ে, মযা-মযাে। ওকদ্র বেুে আমাকদ্র লটকে দ্বেকয় যাে। 
  
. 
  
োউোকরর যা ওজে, তার দ্বিগুে ওজে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার। লোহার লমাটা লচইে দ্বদ্কয় 
লবাঁকধ দু্কটা জাহাজকে লজা়িা োগাকো হকো। প্রদ্বত মুহূকতব দ্ববপদ্টা েুকে থােে মাথার 
ওপর, লযকোকো মুহূকতব ধকে প়িকত পাকর লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের পাাঁদ্বচে। দ্ববপদ্কে তুে 
োে েকর কু্র, পযাকেোর ও লস্প্ াে লিাকেবর লোেজে লখাো লিকে লবদ্বরকয় একেকি, 
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আকগই েদ্বরকয় লিো হকয়কি োদ্বস্টকের আবরে। োোৎ মৃতুযর দ্বদ্কে মুখ তুকে তাদ্বেকয় 
আকি েবাই। দু্ই জাহাকজর মােখাকের লচইেগুকো টাে টাে হকো। িুে অযাকহি, 
দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে েযাপকটে ফ্রাঙ্ক সু্টয়াটব, তার এেটা লচাখ ফ্লযামকবাকরার ওপর, আকরেটা 
লগ্লদ্বেয়াকরর গাকয়। 
  
টাে প়িকেও বরকি আটকে থাো লেদ্বি ফ্লযামকবায়রা প্রথকম ে়িে ো। তারপর লবামা 
িাটাে মকতা আওয়াকজর োকথ প্রচণ্ড োাঁদ্বে লখে জাহাজটা, লগ্লদ্বেয়াকরর িায়া লথকে 
লবকরাকত শুরু েরে। রুদ্ধশ্বাকে অকপো েরকি েবাই। আো  িুাঁকয় থাো বরকির 
পাাঁদ্বচে এখেও োত হকে ো। 
  
ধীকর ধীকর গদ্বত বা়িে লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার। খাদ্ব়ির মােখাকে চকে এে জাহাজটা। লিকে 
দ্াাঁদ্ব়িকয় দু্ই জাহাকজর লোেজে মহা আেকন্দ োচাোদ্বচ শুরু েকর দ্বদ্ে। এই েময় দু্দ্বেয়া 
োাঁপাকো আওয়াকজর োকথ োত হকত শুরু েরে লগ্লদ্বেয়াকরর োমকের পাাঁদ্বচে। পাহাক়ির 
গাকয় লেকগ দ্বিকর এে আওয়াজগুকো,  ে ওকয়কভ থরথর েকর লোঁকপ উঠে জাহাজ 
দু্কটা। ভাো পাাঁদ্বচকের এে এেটা টুেকরার ওজে হকব েকয়েক া, এেটা এেটা েকর 
খাাঁদ্ব়ির পাদ্বেকত োি দ্বদ্ে, িেকে ওঠা পাদ্বে িকম্ভর আেৃদ্বত দ্বেকয় দ্বেকধ হকো আোক র 
দ্বদ্কে। দ্ববস্ফাদ্বরত লচাকখ তাদ্বেকয় থােে দ্ বেরা, দ্ববশ্বাে েরকত পারকি ো েদ্বতয তারা 
লবাঁকচ লগকি। 
  
. 
  
৫৮. 
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প্রথমটায় দ্বচৎোর, লিাকটািুদ্বট আর একোপাতাদ্ব়ি গুদ্বেব বকের মধয দ্বদ্কয় লযে েরে, লেকম 
এে। িাইদ্বেং হে েেয েকর যারা গুদ্বে িুাঁক়িকি তাকদ্র পদ্বরচয় বা েংখযা েেকেব 
লোকো ধারো লেই দ্বমেরীয় আতঙ্কবাদ্ীকদ্র। লিে লথকে গুদ্বে েরা হকেও, এই মুহূকতব 
 ত্রুরা লোথায় লে েেকেবও তারা দ্বেিু জাকে ো। আকো দ্বেদ্বভকয় দ্বদ্ে তারা, লভাকরর 
গাঢ় িায়া েেয েকর গুদ্বে িু়িে। খাদ্বেে পর উপেদ্বব্ধ েরে পাল্টা গুদ্বে হকে ো। তার 
পরও লব  দ্বেিুেে িাইদ্বেং হে লিক়ি লবকরাে ো লেউ। 
  
লবকরাে তারা দু্কটা দ্রজা দ্বদ্কয়; োমকে লথকে দু্’জে, লপিে লথকে চারজে। লেউ 
িাইভ দ্বদ্ে, লেউ হামাগুদ্ব়ি দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় এে, আকগ লথকে দ্বঠে েরা পদ্বজ কে একে গা 
ঢাো দ্বদ্ে েবাই। আ়িাে পাবার পর এেটা েকঙ্ককতর অকপোয় থােে তারা, তারপর 
চারদ্বদ্কে গুদ্বে িুাঁক়ি এেটা বৃত্ত রচো েরে, বাদ্বে েঙ্গীরা যাকত দ্বেরাপকদ্ লবদ্বরকয় 
আেকত পাকর। োকো পাগদ্ব়ি পরা এে লোে, ওকদ্র লেতা, হুইকেে বাদ্বজকয় দ্বদ্ে 
দ্বেকদ্ব ো দ্বদ্ে লোেটাকে। 
  
দ্বপকটর ভয়টা দ্বমকথয েয়, দ্বমেরীয় েন্ত্রােবাদ্ীরা প্রকি োে এবং উন্নতমাকের লিদ্বেং 
পাওয়া লযাদ্ধা। বাদ্ব়ি বাদ্ব়ি ঢুকে ে়িাই েরকত ওকদ্র জুদ্ব়ি লেই, দ্বিট িাইদ্বটংকয়ও তারা 
অদ্বভে ও দ্ে। মাথায় োকো পাগদ্ব়ি জ়িাকো লেতাও অতযন্ত লযাগয লোে, এোদ্বধে 
লগদ্বরোযুকদ্ধর অদ্বভেতা আকি তার। 
  
ধীকর ধীকর একগাে তারা, োচব েরে প্রদ্বতদ্বট ভবে, অধবচকির আেৃদ্বতকত দ্বঘকর লিেে 
ক্রাদ্ব ং দ্বমেটাকে। অপ্রকয়াজেীয় েুাঁদ্বে দ্বেকে ো লেউ, প্রদ্বত মুহূকতব আ়িাকে থােকি, 
লিাট েকর আেকি জাে। 
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 আরদ্বব ভা ায় দ্বে লযে বেে লেতা। লোকো ো়িা দ্বমেে ো। আকরে পদ্বজ ে লথকে 
অেয এে আতঙ্কবাদ্ী িাে দ্বদ্ে। দ্বঠেই আন্দাজ েরকত পারে দ্বপট, ক্রাদ্ব ং দ্বমকের 
লভতর দ্বেকজকদ্র লোেকে িােকি ওরা। 
  
 একেবাকর োকি চকে একেকি লোেগুকো, জাোোর োমকে োকরা থাো চকে ো। 
লটকরাদ্বরস্টকদ্র দ্বস্ক মাস্ক আর লপা াে খুকে লিেে দ্বপট, দ্বেকজর দ্বস্ক জযাকজকটর পকেট 
হাতক়ি লিাকটা এেটা আয়ো লবর েরে, লটকে েম্বা েরা যায় এমে এেটা হাতে 
োগাকো রকয়কি আয়োটায়। জাোোর োদ্বেবকের ওপর রাখে লেটা, লটকে েম্বা েরে 
হাতে, লপদ্বরকস্কাকপর মকতা লঘারাকো দ্বজদ্বেদ্বেটাকে। 
  
েুদ্ববধামকতা এেটা টাকগবট লদ্খকত লপকয় খুদ্ব  হকয় উঠে দ্বপট,  তেরা েব্বই ভাগ গা 
ঢাো দ্বদ্কয় আকি, তকব যতটুেু লবদ্বরকয় আকি দ্বেদ্বেং  ট-এর জেয তা-ও যকথি। 
  
িায়ার দ্বেকেট দ্বেভার িুে অকটা, লথকে দ্বেঙ্গে-এ লঘারাে দ্বপট। তারপর েট েকর মাথা 
তুেে, জাোোর োদ্বেবে িাদ্ব়িকয় লগে লচাখ। েেযদ্বস্থর েরে, লটকে দ্বদ্ে দ্বিগার। 
  
গকজব উঠে পুরকো থেেে। দু্ই দ্বে দ্বতে পা োমকে বা়িাে োকো পাগদ্ব়ি, হতভম্ব 
লচহারা। তারপর হাাঁটু লভকে লগে মুখ থুবক়ি পক়ি লগে, পাথুকর মাদ্বটকত।   
  
জাোোর দ্বেকচ মাথা োমাে দ্বপট, অস্ত্রটা লটকে দ্বেে বুকের োকি, আবার লচাখ রাখে 
আয়োয়। মরকচ ধরা মাইদ্বেং ইেুইকপকমকন্টর বাদ্বতে অং  ও িদ্ব়িকয় থাো ভবেগুকোর 
আ়িাকে পদ্বজ ে দ্বেকয়কি  ত্রুরা। লেতা মারা লগকেও, দ্বপট জাকে, রকে ভঙ্গ দ্বদ্কয় 
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পাোকোর লোে ওরা েয়। দ্বেকজর দ্াদ্বয়ত্ব েম্ভবত এরই মকধয বুকে দ্বেকয়কি। লেকেে 
ইে েমাে। 
  
রািার ওপাকর এেটা দ্বটে ল ি, বন্ধ োকঠর দ্রজা েেয েকর এেপ ো গুদ্বে েরে 
রুদ্বি। অতযন্ত ধীরগদ্বতকত খুকে লগে দ্রজার েবাট, পাে লখকত থাো এেটা রক্তাক্ত 
 রীকরর ধাক্কায় লখাো দ্রজার বাইকর ধরা ায়ী হকো লে। 
  
তবু পাল্টা লোকো গুদ্বে হকো ো। লোেগুকো লবাো েয়, উপেদ্বব্ধ েরে দ্বপট। দ্বমেরীয় 
েন্ত্রােবাদ্ীরা বুেকত লপকরকি, ক্রাদ্ব ং দ্বমকে েংখযায় ওরা মাি েকয়েজে। েময় দ্বেকয় 
দ্বেকজকদ্র এে জায়গায় জক়িা েরকব এবার তারা, আকোচো েরকব দ্ববেল্প েী বযবস্থা 
লেয়া যায়। োরে জাকে, ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লভতর লহদ্বেেপ্টারও প্রদ্বতপকের দ্খকে চকে 
লগকি। 
  
মাথা দ্বেচু েকর িুকট এে দ্বপট, রুদ্বির পাক  থামে। লতামার এদ্বদ্কে খবর দ্বে? 
  
 ান্ত। মাথা ঘামাকে ওরা। দ্বেকজকদ্র লহদ্বেেপ্টার েি েরকত চায় ো। 
  
আমার ধারো, োমকের দ্রজায় আোর ভাে েরকব ওরা, ঢুেকব োইি অদ্বিে দ্বদ্কয়। 
  
মাথা োাঁোকো রুদ্বি। েম্ভবত। জাোো লিক়ি দ্বদ্কয় আরও ভাকো োভার লপকত হকব 
আমাকদ্র। লোথায় আমাকে লদ্খকত চাও তুদ্বম? 
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লচাখ তুকে উপকরর েযাটওয়াকের দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। এেোর স্কাইোইকটর দ্বদ্কত হাত 
তুেে ও, লিাকটা এেটা উইষ্ণ টাওয়ারকে দ্বঘকর আকি। উপকর উকঠ েজর রাকখা। হামো 
েরকত যাকে লদ্খকে দ্বচৎোর লদ্কব। োমকের দ্রজায় একে লগকি লদ্খকে রা  েরকব। 
োবধাে, েময় থােকত লেকম আেকব। েপ্টাকরর ওপর দ্বদ্কে গুদ্বে েরকত ভয় পাকব ো 
ওরা। 
  
উঠোম আদ্বম। 
  
মাথা দ্বেচু েকর োইি অদ্বিকের দ্বদ্কে একগাে দ্বপট, লদ্ারকগা়িায় লপৌঁকি দ্বজওদ্বদ্বকো আর 
দ্বিেকের দ্বদ্কে ঘা়ি লিরাে। লতামাকদ্র োজ লেমে একগাকে? 
  
লিকে যাওয়া ওর এে জায়গায় জক়িা েকর এেটা বযাদ্বরকেি ততদ্বর েরকি দ্বজওদ্বদ্বকো, 
মুখ তুকে েপাকের ঘাম মুিে লে। লিাটব দ্বজওদ্বদ্বকো েময় মকতাই ততদ্বর হকব। 
  
োজ থাদ্বমকয় মুখ তুেে দ্বিেকে। বেবমাোয় দ্বজ-এর আকগ এি আকে, দু্গবটার োম লিাটব 
দ্বিেকে। 
  
োকজ হাত লদ্য়ার আকগ দ্বিেকের দ্বদ্কে অদ্বগ্নদৃ্দ্বি হােে দ্বজওদ্বদ্বকো। আমরা লহকর লগকে 
লিাটব দ্বিেকে, দ্বজতকে লিাটব দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
দু্ই োাঁধ উাঁচু েকর অেহায় এেটা ভাব প্রো  েরকেও, েুমায় ওর এ-ধরকের অদ্ববশ্বােয 
বনু্ধ থাোয় ভাগযবাে মকে েরে দ্বেকজকে দ্বপট। েৃতেতা জাদ্বেকয় দ্বেিু এেটা বেকত 
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ইকে েরে তকব দ্বেিু বো বা ো বো েমাে েথা, ওর মকের েথা জাো আকি ওকদ্র; 
এধরকের লোেকদ্র প্র ংো েরার বা উৎোহ লদ্য়ার দ্রোর হয় ো। 
  
এদ্বেকয় পকর তেব লোকরা, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে দ্বপট। ওরা যদ্বদ্ আমাকে িাদ্ব়িকয় এদ্বগকয় আকে, 
েেয রাখকব লযে উষ্ণ েংবধবো পায়। 
  
 েযাাঁতকোঁকত অদ্বিকে ঢুেে ও। ভযাপো এেটা গন্ধ এে োকে। থেেেটা লচে েকর 
এেপাক  োদ্বমকয় রাখকো, হাত োগাকো োকজ। উকল্ট প়িা দু্কটা লিস্ক, ইস্প্াকতর 
এেটা িাইদ্বেং লেদ্ববকেট আর েম্ভবত ভারী লোহার এেটা লপটকমাটা লস্টাভ দ্বদ্কয় ততদ্বর 
হকো বযাদ্বরকেি। লমকেকত শুকয় অকপোয় থােে দ্বপট। 
  
 লবদ্ব েে অকপো েরকত হকো ো। এে দ্বমদ্বেট পর দ্বপকটর মকে হকো, বাইকরর োাঁেকর 
হােো পাকয়র আওয়াজ লপকয়কি ও। খাদ্বেে পর আবার শুেে  েটা। েরম, তকব 
শুেকত ভুে েকরদ্বে। থেেেটা ধকর বুকের োকি আেে। 
  
রুদ্বি দ্বচৎোর েরে, তকব অকেে লদ্দ্বরকত। দ্রজার উপরোর জাোোর োাঁচ লভকে 
লমকেকত প়িে দ্বজদ্বেেটা, গ়িাকত গ়িাকত িুকট এে। দ্বিতীয়া প়িে এে লেকেে পর। 
বযাদ্বরকেকির দ্বেকচ মাথা োদ্বমকয় দ্বেকয় দ্বস্টে লেদ্ববকেকটর লভতর লোঁদ্বধকয় যাবার লচিা 
েরে দ্বপট, দ্াাঁত চাপে দ্বেকজর লবাোদ্বমর েথা লভকব। 
  
 োে িাটাকো আওয়াকজর োকথ দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো অদ্বিেটা। চারদ্বদ্কে িুকট লগে 
িাদ্বেবচাকরর ভাো টুেকরা আর িাো লমেকো গাদ্া গাদ্া হেুদ্ োগজ। এেদ্বদ্কের লদ্য়াে 
পক়ি লগে, প়িে বাইকরর পাাঁদ্বচেটাও, দ্বেকচর দ্বদ্কে েুকে প়িে দ্বেদ্বেং। 
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 দু্কটা লগ্রকেি প্রায় এেোকথই দ্ববকস্ফাদ্বরত হকয়কি। দ্ববকস্ফারকের ধাক্কায় ও প্রচণ্ড  কে 
আেন্ন লবাধ েরকি দ্বপট। হাত-পাকয় লজার লেই, মাথাটা দ্বঠেমকতা োজ েরকি ো। 
  
লপটকমাটা লস্টাভটাই লবদ্ব র ভাগ এযাপকেে জম েকরকি, দ্বেন্তু আেৃদ্বত হারায়দ্বে, গাকয় 
শুধু েেব  দ্বেোরা দ্বেকয় অকেেগুকো িুকটা ততদ্বর হকয়কি। তুক়ি, লমাচ়ি লখকয় আেৃদ্বত 
বদ্কেকি িাইে লেদ্ববকেটটা। টুেকরা হকয় লগকি লিস্ক দু্কটা। দ্বপটও অেত েয়। উধাও 
হকয়কি বুকের আধ ইদ্বঞ্চ চাম়িা। আর উরুকত লহাট, গভীর এেটা গতব ততদ্বর হকয়কি। 
  
চারদ্বদ্কে বারুকদ্র গন্ধ আর লধাাঁয়া। লযকোকো মুহূকতব দ্াউ দ্াউ েকর আগুে জ্বকে উঠকব 
লভকব আতদ্বঙ্কত লবাধ েরে দ্বপট। তারপরই ভয়টা দূ্র হকো, বৃদ্বি লভজা দ্ববদ্বল্ডংকয়র 
পুরকো োঠ েকয়ে জায়গায় োমােয েেোকেও, আগুে ধরে ো। 
  
েকচতেভাকব লচিা েরার পর হাত-পা ো়িকত পারে দ্বপট। িুে অকটা-য় দ্বেকয় এে 
থেেেটাকে, লভকে প়িা োমকের দ্রজার দ্বদ্কে েেয দ্বস্থর েরে। েোকরর দ্বেচ লথকে 
গদ্ব়িকয় লেকম যাকে রকক্তর এেটা ধারা, ধ্রুর ওপর োেটা জ্বাো েরকি। আউটার 
ওয়াকের ভাো অং টা দ্বদ্কয় লভতকর ঢুকে এেোকথ গুদ্বে েরে চারজে লোে, 
অেবরত। মাথার ওপর দ্বদ্কয়, েে েে বুকেট লবদ্বরকয় লগকেও লচাকখর পাতা এেটুও 
োপে ো দ্বপকটর। 
  
  ান্তভাকব এে প ো গুদ্বে েরে ও। লযে এেটা টকেবকিা োদ্বিকয় প়িে 
হামোোরীকদ্র ঘাক়ির ওপর। হাকতর অস্ত্র লিকে দ্বদ্ে তারা, হাত লিাাঁ়িার বহে লদ্কখ 
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মকে হকো লস্টকজ দ্াাঁদ্ব়িকয় োচকি, ভাো িাদ্বেবচার ি়িাকো লমকের ওপর পাে লখকত 
োগে। 
  
আক্রমকের প্রথম লঢউকয়র দ্বপিু দ্বেকয় লভতকর ঢুেে আরও দ্বতেজে আতঙ্কবাদ্ী, 
তকদ্রকেও দ্বেদ্বয় তেপুকেযর োকথ প্রদ্বতহত েরে দ্বপট! দ্বতেজকের খাদ্বেে লপিকে এে 
আকরেজে, তার দ্বেপ্রতার বুদ্বে তুেো হয় ো, িাইভ দ্বদ্কয় প্রায় দ্ববধ্বি ও ধূমাদ্বয়ত 
এেটা লেদ্ার লোিার লপিকে অদৃ্ য হকয় লগে লে। 
  
োমাে দ্াগার মকতা আওয়াজ ঢুেে দ্বপকটর োকে, ওর লপিকের লমকেকত হাাঁটু লগক়ি 
 টগাে লথকে দ্বতেবার গুদ্বে েরে দ্বিেকে, লোিার দ্বেকচর দ্বেেটা েেয েকর। 
  
 লেদ্ার, লমাটা েযােভাে, স্প্ে আর োঠ িদ্ব়িকয় প়িে বাতাকে। তারপর দ্বেিেতা 
লেকম এে। লোিার বাো পায়ার োমকে মরা োকপর মকতা খকে প়িে লটকরাদ্বরকস্টর 
এেটা হাত। 
  
লধায়ার লভতর লথকে উদ্য় হকো দ্বজওদ্বদ্বকো, দ্বপকটর দু্ই বগকের দ্বেকচ হাত গদ্বেকয় দ্বদ্কয় 
টাে দ্বদ্ে। ক্রাদ্ব ং দ্বমকের দ্বদ্কে, এেটা ওর-োকরর লপিকে দ্বেকয় যাকে ওকে। 
  
 লতামার লেকেংোদ্বর েরার স্বভাবটা আর লগে ো, মুখভদ্বতব দ্বেুঃ ে হাদ্বে দ্বেকয় বেে 
লে। লযখাকেই যাও, েব দ্বেিু একোকমকো ো েকর পাকরা ো। হঠাৎ উকিকগ োতর হকো 
তার লচহারা। মারাত্মে লোকো আঘাত লপকয়কি? 
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 হাকতর উকল্টাদ্বপঠ দ্বদ্কয় বুকের রক্ত মুিে দ্বপট, রকক্ত লভজা িাউজাকরর দ্বদ্কে তাোে 
এেবার। লস্প্ াে লিাকেবর লোকেরা আো পযবন্ত লবাঁকচ থােকত হকব আমাকদ্র। 
  
 হাাঁটু লগক়ি বেে দ্বিেকে, পযান্ট লেকট েতটায় পদ্বট্ট বাাঁধকত শুরু েরে। আপদ্বে 
ভাগযবাে, দ্বম. দ্বপট, োকের োমকে দু্কটা লগ্রকে়ি িাটে অথচ দু্জায়গায় শুধু চাম়িা উকঠ 
লগকি। 
  
 লগ্রকেকির েথা আকগ ভাবা উদ্বচত দ্বিে আমার, দ্বতক্ত েকে বেে দ্বপট। মুখ তুকে দ্বদ্কে 
তাোে ও। বাইকর ওরা েী েরকি? 
  
োমকে লথকে আর হামো েরকব ো, বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। দ্ববকস্ফারকে লভকে লগকি বাইকরর 
দ্বোঁদ্ব়ি, ভাো বাাঁ  লবকয় দ্  িুট উঠকত োহে েরকব ো ওরা। 
  
দ্বিেকে বেে, এই েুকযাগ, লহদ্বেেপ্টাকর আগুে ধদ্বরকয় দ্বদ্কয় চেুে আমরা লেকট পদ্ব়ি। 
  
 দু্ুঃেংবাদ্, এেটা মই লবকয় লমকেকত লেকম এে রুদ্বি। দ্াবাদ্বগ্নর মকতা িুকট আেকি 
ওকদ্র আরও দ্বব জে লোে, লরেোইে ধকর। োত লথকে আট দ্বমদ্বেকটর মকধয লপৌঁকি 
যাকব। 
  
লচাকখ েকন্দহ দ্বেকয় রুদ্বিদ্বক্লকির দ্বদ্কে তাোে দ্বজওদ্বদ্বকো। েতজে বেকে? 
  
পকেকরার পর আর গুদ্বেদ্বে। 
  
লেজ গুদ্বটকয় পাোকোর এখেই েময়, দ্বব়িদ্বব়ি েরে দ্বিেকে। 
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 েকেবে তার দ্েবে দ্বেকয় আেকি ো? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 ক্লান্ত ভদ্বঙ্গকত মাথা ো়িে রুদ্বি। ওকদ্র লোকো খবর লেই। 
  
ব়ি এেটা দ্বেুঃশ্বাে লিোর জেয থামে লে, তারপর েরােদ্বর দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে। 
লোেগুকো েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র দ্বর-ইেকিােবকমন্ট, দ্বপট। পাহারা দ্বদ্কয় দ্বেকয় আেকি চারজে 
দ্বজদ্বম্মকে, দ্বরেদ্বেউোর থাোয় লোকো রেকম দ্বচেকত লপকরদ্বি। এেজে লতামার বাবা। 
দ্বতদ্বে আর এেজে ভদ্রমদ্বহো বাদ্বে দু্’জেকে হাাঁটকত োহাযয েরকিে। 
  
লহ’ো োদ্বমে। স্বদ্বির দ্বেুঃশ্বাে লিক়ি বেে দ্বপট। থাঙ্ক গি! বাবা লবাঁকচ আকি! 
  
 বাদ্বে দু্’জে? প্রশ্ন েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
 েম্ভবত লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকো আর লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে। 
  
আমার োজ ল  , পদ্বট্ট বাাঁধা ল   েকর দ্বোঁকধ হকো দ্বিেকে। আবার লগ্রকেি িাটকে 
খবর লদ্কবে আমাকে। 
  
 ওাঁকদ্র বাাঁদ্বচকয় রাখা হকয়কি বীমা দ্বহকেকব, বেে দ্বপট। ওাঁকদ্র মুদ্বক্তর দ্ববদ্বেমকয় 
লহদ্বেেপ্টার লিরত চাইকব েন্ত্রােবাদ্ীরা। 
  
লহদ্বেেপ্টার যদ্বদ্ ো দ্বদ্ই, এেজে এেজে েকর খুে েরকব দ্বজদ্বম্মকদ্র, দ্বেচু গোয় মন্তবয 
েরে রুদ্বি। 
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লোকো েকন্দহ লেই, বেে দ্বপট। তকব লহদ্বেেপ্টার লপকেও লয খুে েরকব ো তার 
লোকো দ্বেশ্চয়তা লেই। এর আকগ দু্বার তারা লহ’ো োদ্বমেকে খুে েরার লচিা েকরকি। 
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোেকেও লমকর লিোর ইকে ওকদ্র। 
  
আমার ধারো, ওরা যুদ্ধদ্ববরদ্বতর প্রিাব দ্বদ্কয় বেকব, একো আকোচোয় বদ্বে। 
  
হাতঘদ্ব়ি লদ্খে দ্বপট। দ্র ে ােদ্ব কত খুব লবদ্ব  েময় েি েরকব ো ওরা। জাকে, 
লস্প্ াে লিােব লপৌঁকি লযকত পাকর। তবু, খাদ্বেেটা লদ্দ্বর েরাকত পারব আমরা। 
  
তুদ্বম এেটা েযাে দ্াও, অেুকরাধ েরে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
  
যতেে পারা যায় আমরা ে়িব। রুদ্বির দ্বদ্কে তাোে দ্বপট। দ্বজদ্বম্মকদ্র দ্বে ওরা দ্বঘকর 
লরকখকি। 
  
ো, হাইজযাোরকদ্র অন্তত দু্ক া দ্বমটার লপিকে রকয়কিে ওাঁরা, দু্’জে গািব পাহারা দ্বদ্কয় 
দ্বেকয় আেকি। 
  
 দ্বপকটর োকো লচাকখ দ্বেকের লযে ইদ্বঙ্গত লদ্খকত লপে রুদ্বি, মাথা োাঁদ্বেকয় োয় দ্বদ্ে 
ওকে। তুদ্বম চাও গািব দু্’জকের উপযুক্ত বযবস্থা েদ্বর আদ্বম, লস্প্ াে লিােব ো লপৌঁিুকো 
পযবন্ত দ্বজদ্বম্মকদ্র দ্বেরাপদ্ লোথাও েুদ্বেকয় রাদ্বখ? 
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 আমাকদ্র মকধয তুদ্বমই লদ্খকত েবকচকয় লিাটখাকটা, িুটকতও পাকরা েবার লচকয় লজাকর। 
ওকদ্র লচাকখ ধরা ো পক়ি এেমাি লতামার পকেই ভবে লথকে লবকরাকো েম্ভব। 
ঘুরপকথ যাকব তুদ্বম, তই ো? গািব দু্’জকের লপিকে লপৌঁিুকত হকে। 
  
হাত দু্কটা তুকে বুকে ভাাঁজ েরে রুদ্বি। েৃতেকবাধ েরদ্বি, আমার ওপর লতামার এত 
আস্থা লদ্কখ। পারব দ্বে ো জাদ্বে ো, তকব লচিা েরব। 
  
পারকে তুদ্বমই পারকব, রুদ্বি। 
  
তার মাকে দু্গব রোর জেয লতামরা মাি দ্বতেজে থােিু। 
  
দ্বতেজকেই চাদ্বেকয় লেব। আ়িি ভদ্বঙ্গকত দ্াাঁ়িাে দ্বপট, োমােয লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত লমকেকত 
পক়ি থাো আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োপ়িগুকোর দ্বদ্কে একগাে। দ্বিকর একে রুদ্বির দ্বদ্কে 
বাদ্ব়িকয় ধরে লেগুকো। পকর োও, ওরা লতামাকে দ্বেকজকদ্র এেজে মকে েরকব। 
  
অে়ি দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে রুদ্বি, বনু্ধকদ্র লিক়ি লযকত মে চাইকি ো তার। তার লিাকটাখাকটা 
োাঁকধ ভারী এেটা হাত রাখকো দ্বজওদ্বদ্বকো, হাাঁদ্বটকয় দ্বেকয় এে এেটা লমইকন্টেযাে 
পযাকেকজর োমকে, লমকে লথকে দ্বেকচর দ্বদ্কে লেকম লগকি লেটা, দ্বব াে ক্রাদ্ব ং দ্বমেটাকে 
চারদ্বদ্কে লথকে দ্বঘকর লরকখকি। এই পথ দ্বদ্কয় লেকম লযকত পাকরা তুদ্বম, বেে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। পদ্বরদ্বস্থদ্বত গরম ো হওয়া পযবন্ত অকপো েরকব, তারপর িুটকব। 
  
রুদ্বি দ্বেিু বোর আকগই টাকেকের লভতর তাকে অকধবেটা োদ্বমকয় দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
ল  বার দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে রুদ্বি, লযে লোকো উপকদ্  শুেকত চাইকি। অভয় দ্বদ্কয় 
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হােে দ্বপট, হাত ো়িে। মুখ খুকে দ্বদ্কে তাোে রুদ্বিদ্বক্লি। উজ্জ্বে হাদ্বেকত উদ্ভাদ্বেত 
হকয় আকি লচহারা, ঢাো পক়ি লগকি েমি উকিগ। তােুকত চুকমা লখকয় হাতটা বাতাকে 
িুাঁক়ি দ্বদ্ে লে। েবক ক  দ্বিেকের দ্বদ্কে তাোে রুদ্বি। লে-ও হােকি। েুমদ্বর এরা েবাই 
তার শুধু বনু্ধ েয়, জীবকেরও অং দ্ববক  , জাকে ো আবার ওকদ্রকে জীদ্ববত লদ্খার 
েুকযাগ হকব দ্বে ো। 
  
দ্বিকর এে লযে লতামাকদ্র েব েটাকে এখাকে আদ্বম লদ্খকত পাই, চ়িা গোয় বেে 
রুদ্বি। েী বেদ্বি বুেকত পারি? 
  
পরমুহূকতব টাকেকের লভতর অদৃ্ য হকয় লগে লে। 
  
. 
  
৫৯. 
  
তা়িাহুক়িা েকর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার েুইদ্বমংপুকের ওপর ততদ্বর েরা হকয়কি েযাদ্বেং 
পযািটা, অদ্বস্থরভাকব লেটার পাক  পায়চাদ্বর েরকি েকেবে লহাদ্বেে। এইমাি এেটা 
েযাদ্বরয়ার দ্বপদ্বজয়ে লহদ্বেেপ্টার োমাে, তাকত চ়িার জেয এেপাক  অকপো েরকি। 
েকয়েজে লোে। 
  
খদ্বের দ্বদ্ে লথকে েতুে েকর গুদ্বের আওয়াজ লভকে আেকি শুকে মুহূকতবর জেয পায়চাদ্বর 
থামাকো েকেবে, দ্বচন্তার লরখা িুটে েপাকে। 
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 তা়িাতাদ্ব়ি, লমজর, তা়িাতাদ্ব়ি! তাগাদ্া দ্বদ্ে লে। লোেজেকে শুধু পার েরকেই হকব 
ো, আরও োজ আকি আমাকদ্র। বুেকত পারি লতা, ওদ্বদ্কে এখেও লবাঁকচ আকি োরা 
লযে, আমাকদ্র যুদ্ধটা ে়িকত হকে তাকদ্র। 
  
খদ্বেটা লবাধ হয় েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র একস্কপ পকয়ন্ট দ্বিে, বেকেে েযাপকটে েদ্বেে। দ্বতদ্বেও 
েকেবকের পাক  পায়চাদ্বর েরকিে। 
  
েৃদ্বতত্বটা আমার। িােব দ্বপট আর তার দ্ে েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র একেবাকর ঘাক়ি োদ্বিকয় 
পক়িকি, গম্ভীর েুকর বেে েকেবে। 
  
েময়মকতা লপৌঁকি দ্বজদ্বম্ম আর ওকদ্রকে বাাঁচাকত পারকবে দ্বে ো, লেটাই হকো প্রশ্ন। 
  
হতা  ভদ্বঙ্গকত মাথা ো়িে েকেবে লহাদ্বেে। আদ্বম লতা লোকো আ া লদ্খদ্বি ো। 
  
. 
  
হঠাৎ েমেম বৃদ্বি শুরু হওয়ায় েৃতেকবাধ েরে রুদ্বি। ক্রাদ্ব ং দ্বমে লথকে লবদ্বরকয় 
খাদ্বে েকয়েটা ওর-োকরর পা  দ্বদ্কয় ক্রে েকর একগাকে লে, লিারাোটা োপক়ির 
মকতা ওকে আ়িাে েকর লরকখকি বৃদ্বি। খদ্বের দ্বেকচর পাহাদ্ব়ি ঢাে লবকয় োমার েময় 
আর লোকো আ়িাে থােে ো। দ্বেকচ লেকম একে িুটে লে। 
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লরেোইকে লপৌঁকি লগে রুদ্বি। লোকো  ে ো েকর হাাঁটকত োগে লে। খাদ্বেে পর 
বৃদ্বির িাাঁকে অস্প্ি েকয়েটা মূদ্বতব লদ্খকত লপকর দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে। চারজে আকি, দ্াাঁদ্ব়িকয় 
আকি দু্’জে। 
  
দ্বিধায় পক়ি লগে রুদ্বি। তার ধারো, দ্বজদ্বম্মরা বকে আকিে, তাকদ্র ওপর লচাখ লরকখ 
দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি গািবরা। দ্বেন্ত ধারোটা দ্বঠে দ্বে ো গুদ্বে েরার পর পরীো েরা যায় ো। 
লে বনু্ধ আর লে  ত্রু জােকত হকে ওকদ্র োিাোদ্বি লযকত হকব তাকে। লধাাঁো লদ্য়ার 
জেয ভরো েরকত হকব দ্বপকটর লদ্য়া লটরাদ্বরস্টকদ্র োপ়িকচাপক়ির ওপর। দ্বব ম এেটা 
অেুদ্ববধা হকো, খুব লবদ্ব  হকে দ্বতে দ্বে চারকট আরদ্বব  ে জাকে লে। 
  
 ব়ি েকর শ্বাে লটকে একগাে রুদ্বি। এেবার োোম েরে, আকি বো হকয় লগকি লভকব 
গো এেটু চদ্ব়িকয় আরও দু্বার উচ্চারে েরে  েটা। 
  
ওকে লপৌঁিুকত লদ্কখ দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো লোে দু্’জে দ্ববক   গ্রাহয েরে ো। তাকদ্র হাকত 
লমদ্ব েগাে রকয়কি, লেগুকো ওর দ্বদ্কে ধরা, তকব দ্বঠে তাে েরা ভদ্বঙ্গকত েয়। 
  
উত্তকর দু্’জকের এেজে েী লযে বেে, অথবটা ধরকত পারে ো রুদ্বি। আন্দাজ েরে, 
ওর োম দ্বজকেে েরা হকয়কি। 
  
মুহাম্মদ্, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে লে, ভাবকি মহােবীর োম দ্বেকয় যদ্বদ্ এই যািা পার পাওয়া 
যায়। লহেোর অযাে লোচটা বুকের োকথ লচকপ ধকর আকি, মাজেটা আকরে দ্বদ্কে 
লঘারাকো। 
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 গািব দু্’জেকে হাকতর অস্ত্র আকরে দ্বদ্কে ঘুদ্বরকয় দ্বেকত লদ্কখ স্বদ্বি লবাধ েরে রুদ্বি, 
এেকযাকগ মুখ ঘুদ্বরকয় অেয দ্বদ্কে তাোে তারা। 
  
 ান্তভাকব, অেেভদ্বঙ্গকত, ওকদ্র পাক  চকে এে রুদ্বি, এখে গুদ্বে েরকে দ্বজদ্বম্মকদ্র 
গাকয় োগার ভয় লেই। 
  
লরেোইকের ওপর বকে আকিে দ্বজদ্বম্মরা, তাকদ্র ওপর লচাখ লরকখ, েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র 
দ্বদ্কে েরােদ্বর ো তাদ্বেকয়, লহেোর অযাে লোকচর দ্বিগার টােে লে। 
  
. 
  
খদ্বের োিাোদ্বি লপৌঁিাবার আকগই ক্লাদ্বন্তর চরকম লপৌঁকি লগে েুকেমাে আদ্বজজ আর 
তার লোেজে। তুমুে ব বে অতযাচার হকয় লদ্খা দ্বদ্ে দ্বভকজ ভারী হকয় উকঠকি পরকের 
োপ়িকচাপ়ি। পুরকে এেটা লদ্াচাো লদ্খকত লপকয় হু়িহু়ি েকর লভতকর ঢুেে েবাই। 
এেেময় এখাকে মাইদ্বেং ইেুইপকমন্ট রাখা হকতা। 
  
োকঠর এেটা লবকঞ্চ ধপ েকর বেে েুকেমাে আদ্বজজ, বুকের ওপর েুকে প়িে মুখ, 
হাপকরর মকতা হাাঁপাকে। এে লোেকে োকথ দ্বেকয় লভতকর ঢুেে ইবকে, পাকয়র 
আওয়াজ লপকয় লচাখ তুেে েুকেমাে আদ্বজজ। ও ওেমাে, বেে ইবকে। বেকি, ে স্ত্র 
এেটা েমাকো গ্রুপ ওকদ্র লেতাকে খুে েকরকি, তারপর আশ্রয় দ্বেকয়কি ক্রাদ্ব ং দ্বমকের 
লভতর। ওখাকে আমাকদ্র লহদ্বেেপ্টারটা আকি, জোব। 
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লবঞ্চ লিক়ি দ্াাঁ়িাে েুকেমাে আদ্বজজ, রাকগ থরথর েকর োাঁপকি। এইজেয পাঠাকো 
হকয়দ্বিে লতামাকদ্র? 
  
আতকঙ্ক েীে হকয় লগে ওেমাে। আমরা… আমরা লোকো ওয়াদ্বেং পাইদ্বে জোব। পাহা়ি 
লবকয় েখে লেকম একেকি ওরা দ্বেিুই আমরা জােকত পাদ্বরদ্বে। লেদ্বরকদ্র োবু েকর, 
লিেটা দ্খে েকর, তারপর আমাকদ্র দ্বেদ্বভং লোয়াটবার েেয েকর গুদ্বে লিাক়ি। আমরা 
যখে পাল্টা হামো শুরু েদ্বর, ক্রাদ্ব ং দ্বমে লথকে জুবাব লদ্য়া ওরা। 
  
হতাহত? দ্বহেদ্বহে েকর জােকত চাইে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 লবাঁকচ আদ্বি আমরা মাি োতজে। 
  
 দ্াাঁকত দ্াাঁত চাপে েুকেমাে আদ্বজজ। যা ধারো েকরদ্বিে, পদ্বরদ্বস্থদ্বত তার লচকয় অকেে 
খারাপ। ওরা? 
  
 দ্বব জে লতা হকবই, দ্বি জেও হকত পাকর। 
  
লতামরা োতজে ওকদ্র দ্বি জেকে লোেঠাো েকর লরকখি? লখাঁদ্বেকয় উঠে েুকেমাে 
আদ্বজজ। দ্বঠে েকর বকো। েজে ওরা? দ্বমকথয বেকে ইবকে লতামাকে জবাই েরকব। 
  
ভকয় েুকেমাে আদ্বজকজর লচাকখ তাোকতই পারে ো। চার-পাাঁচজে হকত পাকর, েমও 
হকত পাকর … জোব– 
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চারজে লোে এত দ্বেিু েকরকি? দ্ববদ্বস্মত হকো েুকেমাে আদ্বজজ। রাগ োমোকোর লচিা 
েরে লে। লহদ্বেেপ্টাকরর খবর বকো। ওটার লোকো েদ্বত হকয়কি? 
  
এেটু লযে উজ্জ্বে হকো ওেমাকের লচহারা। ো, জোব, লোকো েদ্বত হয়দ্বে। খুব 
োবধাকে গুদ্বে েকরদ্বি আমরা। আমার বাপজাকের েম্মাকের েেম, এেটা গুদ্বেও 
লহদ্বেেপ্টাকর োকগদ্বে…. 
  
েমাকোরা ওটার লোকো েদ্বত েকরকি দ্বেো আিাহ মােুম, লিাাঁে েকর দ্বেুঃশ্বাে লিকে 
বেে ইবকে। 
  
ওটাকে অেত অবস্থায় ো লপকে খুব দ্ব গদ্বগরই েবাই আমরা আিাহর োকি লপৌঁকি 
যাব,  ান্তভাকব বেে েুকেমাে আদ্বজজ। েমাকোকদ্র োবু েরার এেমাি উপায়, 
চারদ্বদ্ে লথকে োাঁদ্বপকয় লোজা লভতকর ঢুকে প়িা-লরি েংখযার লজাকর হারাকত হকব 
ওকদ্রকে। 
  
ল   পযবন্ত হয়কতা দ্বজদ্বম্মকদ্র মুদ্বক্তর দ্ববদ্বেমকয় লহদ্বেেপ্টার লিরত চাইকত হকব। 
  
ইবকের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় মাথা োাঁোকো েুকেমাে আদ্বজজ। হয়কতা। ল াকো-েমাকোকদ্র 
োকথ আকোচো শুরু েরব আদ্বম, তুদ্বম হামোর প্রস্তুদ্বত োও। 
  
োবধাকে, হযরত। 
  
 মুকখা  খুকে লিেকত লদ্খকেই তুদ্বম হামো শুরু েরকব। 
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ে স্ত্র লোেকদ্র এেপাক  েদ্বরকয় দ্বেকয় দ্বগকয় দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কত শুরু েরে ইবকে। 
  
এেটা জাোোর পদ্বা লটকে দ্বিাঁক়ি লিেে েুকেমাে আদ্বজজ। এেোকে োপ়িটা হেুদ্ 
দ্বিে, রং উকঠ োদ্া হকয় লগকি। এেটা োদ্বঠর মাথায় োপ়িটা বাাঁধে লে।  াদ্বন্তর 
পতাো হাকত লবদ্বরকয় এে লদ্াচাো লথকে। 
  
মাইোরকদ্র োর োর বাঙ্কহাউেকে পা  োদ্বটকয় এে লে, েতেব থােে ক্রাদ্ব ং দ্বমে 
লথকে তাকে লযে লেউ লদ্খকত ো পায়। তারপর োমকে প়িে রািা। এেটা দ্ববদ্বল্ডংকয়র 
লোে লথকে  াদ্বন্তর পতাোটা োমকে বাদ্ব়িকয় ো়িে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
লোকো গুদ্বে হকো ো, তকব আর দ্বেিুও ঘটে ো। ইংকরদ্বজকত দ্বচৎোর েরে েুকেমাে 
আদ্বজজ, আমরা েথা বেকত চাই। 
  
 েকয়ে মুহূতব পর এেটা েেস্বর লভকে এে, লো হাবকো ইংকেে। 
  
মুহূকতবর জেয দ্বপদ্বিকয় এে েুকেমাে আদ্বজজ। দ্বচদ্বেয়াে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট পুদ্বে ? তার ধারো 
দ্বিে, দ্বচদ্বেয়াে পুদ্বে  লতমে দ্ে েয়। ইংকরদ্বজ ভাকো বেকত পাকর লে, োজ চাোবার 
মকতা লফ্রঞ্চও জাকে দ্বেন্তু স্প্যাদ্বেক  দ্খে লেই। 
  
দ্বিধায় ভুগকে দ্ববপদ্ শুধু বা়িকব। লযভাকব লহাে  ত্রুপকের পদ্বরচয় ও  দ্বক্ত েেকেব 
জােকত হকব তাকে। গা বাাঁদ্বচকয় পাোকোর পকথ ওরাই এেমাি বাধা। আবার পতাোটা 
োমকে বাদ্ব়িকয় ধরে েুকেমাে আদ্বজজ। লোে লথকে লবদ্বরকয় এে এে লোে, থামে 
তার োি লথকে েকয়ে পা রাখকো। 
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 পাজ অথব  াদ্বন্ত, জাকে েুকেমাে আদ্বজজ।  েটা েকয়েবার গো চদ্ব়িকয় উচ্চারে েরে 
লে। অবক ক  েদ্র দ্রজা খুকে লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত রািায় লরদ্ববকয় এে এে লোে, 
থামে তার োি লথকে পা দূ্কর। 
  
লোেটা েম্বা, গভীর েবুজ লচাখ, লোকো দ্বিধা লেই হাকব ভাকব। লোজা েুকেমাে 
আদ্বজকজর দ্বদ্কে লচকয় আকি। েম্বা চুেগুকো, োকো, লঢউকখোকো; েূকযবর তাকপ লপা়িা 
তামাকট চাম়িা। ঘে ভ্রু, লঠাাঁকট দ্ববদ্রুপাত্মে হাদ্বে। 
  
গাকে েরু এেটা োটা দ্াগ। এে হাত খাদ্বে, দ্িাো প়িা অপর হাত দ্বস্ক জযাকেকটর 
লপিকে েুেকি। 
  
মাি দ্বতে লেকেকের মকধয যা লবাোর বুকে দ্বেে েুকেমাে আদ্বজজ, দ্ববপিেে এে 
লোকের োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লে। েতেব হবার প্রকয়াজে লবাধ েরে। মকে মকে 
স্প্যাদ্বে   ে খুাঁজে লে। আমরা েথা বেকত পাদ্বর? হযাাঁ, এভাকব শুরু েরা যায়। বেে, 
লপাকিমে হাবোর? 
  
উত্তকর প্রদ্বতপকের লঠাাঁকটর েীে হাদ্বেটুেু োমােয উজ্জ্বে হকো। 
  
ভাোকচারা স্প্যাদ্বে  ভা ায় এরপর েুকেমাে আদ্বজজ দ্বজকেে েরে, আমরা 
লহদ্বেেপ্টারটা লিরত লপকত পাদ্বর দ্বে? 
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 হঠাৎ লহকে উঠে দ্বপট। লতামার স্প্যাদ্বে  আমার লচকয় খারাপ। ইংকরদ্বজকত বেে ও। 
উত্তর হকোো, লহদ্বেেপ্টারটা লিরত লদ্য়ার জেয দ্খে েরা হয়দ্বে। 
  
প্রদ্বতপে ইংকরদ্বজ জাকে, তকব দ্ববস্ময়টা তা়িাতাদ্ব়ি োদ্বটকয় উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। 
োকথ োকথ প্রিাব দ্বদ্ে লে, আদ্বম আপোকদ্রকে আত্মেমপবে েরার পরাম ব দ্বদ্দ্বে। 
  
প্রিাবটা দ্বগকে লিে। 
  
এরই মকধয দ্বহোব ে কত শুরু েকরকি েুকেমাে আদ্বজজ। লযাদ্ধার লপা াে েয়, 
প্রদ্বতপকের পরকে দ্াদ্বম দ্বস্ক জযাকেট। দ্বেআইএ োদ্বে? 
  
আপোর োম জােকত পাদ্বর? 
  
িােব দ্বপট। 
  
 আদ্বম েুকেমাে আদ্বজজ ওমর। 
  
 তুদ্বম লে বা েী, আমার তাকত দ্বেিুই আকে যায় ো, ঠাণ্ডা েুকর বেে দ্বপট। 
  
লব , দ্বম. দ্বপট, রাগে ো েুকেমাে আদ্বজজ। হঠাৎ তার এেটা ভ্রু উাঁচু হকো। আপোর 
োকথ দ্বেকেটকরর লোকো েেেব লেই লতা? 
  
রাজচেদ্বতে মহে আমার দ্বমি েয়। 
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 দ্বেন্তু োকম দ্বমে আকি। লচহারাও। লে দ্বে আপোর বাবা? 
  
যদ্বদ্ দ্বেিু বোর থাকে, তা়িাতাদ্ব়ি েকরা। বৃদ্বিকত দ্বভজকত চাই ো। 
  
আমার দ্বজদ্বেেটা আদ্বম লিরত লপকত চাই, মৃদু্ হাদ্বের োকথ বেে েুকেমাে আদ্বজজ। 
অেত অবস্থায়। 
  
লোকো দ্বজদ্বেে লেউ খুাঁকজ লপকে বা দ্খে েরকত পারকে লেটা তার হকয় যায়। লতামার 
যদ্বদ্ খুব দ্রোর থাকে, লভতকর ঢুকে দ্বেকয় একো। 
  
হাত দু্কটা ঘে ঘে মুকঠা েরে আর খুেে েুকেমাে আদ্বজজ।  ক্ত লোকের পািায় 
পক়িকি লে। তীক্ষ্ণ, চাপা গোয় বেে, আমাকদ্র দ্বেিু লোে মারা যাকব, আপদ্বে মারা 
প়িকবে এবং অব যই আপোর আত্মীয় বা ঊধ্ববতে েমবেতবাও মারা প়িকবে, 
লহদ্বরেপ্টারটা যদ্বদ্ আমার হাকত তুকে ো লদ্ে। 
  
লচাকখর পাতা এেচুে োপে ো, দ্বপট বেে, দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্ট আর লহ’ো োদ্বমকের 
েথা বেি ো। দ্বেকজর েথাটাও ভুকে যাওয়া উদ্বচত হয়দ্বে লতামার। ঘাকের োর দ্বহকেকব 
তুদ্বমও অবদ্াে রাখকব। 
  
োে হকয় উঠে েুকেমাে আদ্বজকজর লচহারা। আপোর লগায়াতুবদ্বম অেহয! রক্তপাত ঘদ্বটকয় 
েী োভ আপোর? 
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 যুদ্ধ চাইকে, লঘা ো েকরা তুদ্বম, তীক্ষ্ণেকে বেে দ্বপট। লদ্খকত পাকব যুদ্ধ োকে বকে, 
প্রদ্বতপে লেমে ে়িকত জাকে। দ্বেন্তু লে োহে দ্বে লতামার আকি? মদ্বহো, অেহায় 
বৃদ্ধকদ্র যারা দ্বজদ্বম্ম রাকখ তারা যদ্বদ্ োপুরু  ো হয়, আর োকে োপুরু  বো যায়? 
তকব, েন্ত্রাকের ইদ্বত ঘকটকি দ্বঠে তুদ্বম লযখাকে দ্াাঁদ্ব়িকয় আি, লেখাকে। আদ্বম আমার 
দ্বেকজর আইকে চদ্বে, এে পা োমকে এদ্বগকয় লদ্কখা, োাঁেরা হকয় যাকব। আমাকদ্র 
এেজে মারা লগকে েথা দ্বদ্দ্বে, লতামাকদ্র পাাঁচজকের ো  প়িকব। 
  
আপোর োকথ আদ্বম েীদ্বতেথা মতপাথবেয দ্বেকয় আকোচো েরকত আদ্বেদ্বে, রাগ োমকে 
দ্বেকয় বেে েুকেমাে আদ্বজজ। আমার জাো দ্রোর, লহদ্বেেপ্টারটা অেত আকি দ্বে ো। 
  
আাঁচক়ির দ্াগ পযবন্ত পক়িদ্বে লোথাও, বেে দ্বপট। লতামার পাইেটরাও বহাে তদ্ববয়কত 
আকি, অন্তত ফ্লাই েরকত পারকব। 
  
অস্ত্র লিকে দ্বদ্কয় আত্মেমপবে েরাই হকব আপোকদ্র জেয বুদ্বদ্ধমাকের োজ। 
  
োাঁধ োাঁোকো দ্বপট। যাও, পাহাক়ির মাথা লথকে োি দ্াও। 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বতযবেদৃ্দ্বিকত তাোে েুকেমাে আদ্বজজ। আপোরা েজে? চার, েম্ভবত 
পাাঁচজে? আপোকদ্র এেজকের েমাে আমাকদ্র আটজে। 
  
মুচদ্বে লহকে দ্বপট বেে, আর আমাকদ্র লহদ্বেেপ্টাকরর েমাে? 
  
ওটা আমাকদ্র 
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 দ্খে দ্বেকত পারকে, বেে দ্বপট। ভাকো েথা, ওটা অেতই থােকব। দ্বেন্তু 
  
েী?.. 
  
দ্বেন্তু যদ্বদ্ দ্বজদ্বম্মকদ্র োরও োমােযতম লোকো েদ্বত হয়, এেকোদ্বেভ দ্বদ্কয় ওরা আদ্বম 
উদ্ব়িকয় লদ্ব। 
  
এই আপোর ল   েথা? 
  
আপাতত, হযাাঁ। 
  
হঠাৎ েী লযে উপেদ্বব্ধ েকর প্রায় চমকে উঠে েুকেমাে আদ্বজজ। আপদ্বে! হযাাঁ, দ্বেঘবাত 
আপদ্বে। আপদ্বেই তাহকে আকমদ্বরোে লস্প্ াে লিােবকে পথ লদ্দ্বখকয় এখাকে একেকিে। 
  
 লবদ্ব র ভাগ েৃদ্বতত্ব ভাকগযর, বেে দ্বপট। তকব পাদ্বের তোয় লজোকরে রাকভা আর 
োদ্বস্টকের লরােটা আদ্বমই খুাঁকজ লবর েদ্বর। তারপর খাকপ খাকপ দ্বমকে যায় েব। 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে আেন্ন দৃ্দ্বিকত এে লেকেে তাদ্বেকয় থােে েুকেমাে আদ্বজজ, তারপর 
দ্বেচু গোয় বেে লে, আপোর লমধা আপদ্বে অপচয় েরকিে, দ্বম. দ্বপট। দ্বেকজর মূেয 
েেকেব আপোর লোকো ধারো লেই। বকেে লতা আদ্বম এেটা ধারো লদ্য়ার লচিা 
েরকত পাদ্বর। 
  
পাকরা োদ্বে? 
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আমার োকথ হাত লমোে, প্রিাব দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। মধযপ্রাকচযর রাজা বাদ্বেকয় লদ্ব 
আপোকে। আপোর মকতা োহেী ও বুদ্বদ্ধমাে লোে ইকে েরকে দ্ারুে দ্বেিু েরকত 
পাকর। 
  
লহকে উঠে দ্বপট। দ্বমকথয প্রকোভে লদ্খাে? 
  
 আপদ্বে জাকেে, দ্বম, দ্বপট, লচাখ েরু েকর দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে েুকেমাে আদ্বজজ, তার 
তধকযবর বাধ লভকে লগকি, আপোকে আদ্বম দ্বেকজর হাকত খুে েরকত যাদ্বে? পদ্বরষ্কার 
লদ্খকত পাদ্বে, বুকেকট োাঁেরা হকয় লগকি আপোর  রীর। এ বযাপাকর েী বোর আকি 
আপোর? 
  
দ্বপকটর দৃ্দ্বি বা লচাকখ লোকো আকক্রা  লেই, লচহারায় ঘৃোর ভাবও িুটে ো। েকেৌতুে 
তাদ্বেকেযর োকথ েুকেমাে আদ্বজকজর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে ও। লিাট্ট েকর বেে, আদ্বম 
যা জাদ্বে তুদ্বম তা জাকো ো। 
  
রাকগর োকথ  াদ্বন্তর পতাো িুাঁক়ি লিকে দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ, েট েকর ঘুকর হে হে 
েকর দ্বিকর চেে লে, লোকটর লভতর পকেট লথকে রুগার দ্বপ-85 লেদ্বম অকটাকমদ্বটে 
োইে-দ্বমদ্বেদ্বমটার লবদ্বরকয় একেকি হাকত। 
  
দ্ববদু্যৎকবকগ ঘুরে লে, এেটাকে মুকখা  খুকে দু্হাকত বাদ্বগকয় ধরে রুগার, দ্বপকটর দ্বপকঠর 
ওপর মাজে দ্বেকধ হকতই পরপর িটা গুদ্বে েরে। 
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দ্বপকটর দ্বপকঠর ওপর দ্বস্ক জযাকেকট এে োে গতব েৃদ্বি হকত লদ্খে লে, লদ্খে তার 
ঘৃদ্বেত প্রদ্বতপে লহাাঁচট লখকয় ক্রাদ্ব ং দ্বমকের দ্বদ্কে একগাে, বাদ্ব়ি লখে লদ্য়াকে। 
  
দ্বপকটর প়িার অকপোয় থােে েুকেমাে আদ্বজজ। লে জাকে, মাদ্বটকত প়িার আকগই মারা 
লগকি  ত্রু। 
  
৬০. 
  
ধীকর েুকেমাে আদ্বজজ বুেকত পারে, লযমে হওয়া উদ্বচত, লোকো লযে ঘটোবদ্বে লতমে 
েকর ঘটকি ো। 
  
 দ্বপট মারা যায়দ্বে। এমেদ্বে পক়িওদ্বে। ধীকর ধীকর ঘুকর দ্াাঁ়িাে ও। 
  
এর মুকখ লখাদ্  য়তাকের হাদ্বে লদ্খকত লপে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
 দ্ববস্মকয় িদ্বম্ভত লে। বুেকত পারে, আজকের প্রদ্বতকযাদ্বগতায় হার হকয়কি তার। ওকে লয 
লপিে লথকে োপুরুক র মকতা আক্রমে েরা হকব, আকগই আন্দাজ েকরদ্বিে দ্বপট। 
লমাটা দ্বস্ক জযাকেকটর লভতর বুকেটপ্রুি দ্ব ল্ড পকর ক্রাদ্ব ং দ্বমে লথকে লবদ্বরকয়কি ও। 
  
আতকঙ্কর এেটা লঢউ বকয় লগে েুকেমাে আদ্বজকজর োরা  রীকর, লদ্খে আদ্বিকের 
বাইকর েুেকত থাো দ্িাো পরা হাত দু্কটা েৃদ্বিম। জাদু্েকরর হাত োিাই। আেে 
হাকতর এেটা লবদ্বরকয় এে জযাকেকটর লভতর লথকে, ব়ি লোল্ট িরদ্বটিাইভ 
অকটাকমদ্বটে দ্বেকয়। 
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আবার দ্বপকটর েেযদ্বস্থর েরে েুকেমাে আদ্বজজ। তকব আকগ গুদ্বে েরে দ্বপট। 
  
দ্বপকটর প্রথম গুদ্বেটা েুকেমাে আদ্বজকজর োাঁকধ োগে, আ়িাআদ্ব়িভাকব ঘুদ্বরকয় দ্বদ্ে 
তাকে। দ্বিতীয় বুকেট লচায়াে আর মুকখর দ্বেকচর অং  গুাঁদ্ব়িকয় দ্বদ্ে। মুকখ এেটা হাত 
তুেকতই তৃতীয় বুকেট চুরমার েকর দ্বদ্ে েবদ্বজটাকে। ল   বুকেটটা মুকখর এেদ্বদ্ে 
দ্বদ্কয় ঢুকে আকরে দ্বদ্ে দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় লগে। 
  
োাঁেকরর ওপর এেটা গ়িাে দ্বদ্কয় দ্বচৎ হকো েুকেমাে আদ্বজজ।  রীকর গুদ্বের ব বে 
েেকেব েকচতে েয়, জাকে ো তার লোজে িায়ার ওকপে েরার আকগই অেত 
অবস্থায় োি দ্বদ্কয় দ্রজা টপকে ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লভতর অদৃ্ য হকয় লগকি দ্বপট। 
  
আবিাভাকব শুধু বুেকত পারে, লটকে-দ্বহাঁচক়ি তাকে এেটা পাদ্বের টযাংকের লপিকে 
েদ্বরকয় দ্বেকয় একেকি ইবকে। ক্রাদ্ব ং দ্বমকের জাোো লথকে গুদ্বেব বে হকে। ধীকর ধীকর 
এেটা হাত তুকে ইবকের লোহার মকতা  ক্ত োাঁধ আাঁেক়ি ধরে েুকেমাে আদ্বজজ। 
দ্বেকচর দ্বদ্কত লটকে আেে দ্ববশ্বি ভক্তকে। 
  
 লতামাকে আদ্বম লদ্খকত পাদ্বে ো, েেব েকে বেে েুকেমাে আদ্বজজ, ধমকের েুকর। 
  
 লোমকরর লবল্ট লথকে এেটা পযাকেট লবর েরে ইবকে, পযাকেট লথকে লবকরাে 
োদ্বজবেযাে পযাি। এে েময় লযখাকে লচাখ দ্বিে েুকেমাে আদ্বজকজর, পযািটা লেখাকে, 
গকতবর লভতর বদ্বেকয় লবাঁকধ দ্বদ্ে। আিাহ আর আদ্বম আপোর হকয় লদ্খকবা, জোব। 
োন্ত্বো দ্বদ্ে ইবকে। 
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ো ে েুকেমাে আদ্বজজ, গোর লভতর লথকে িেকে লবদ্বরকয় এে খাদ্বেেটা রক্ত। আদ্বম 
চাই ওই  য়তাে, িােব দ্বপট, আর দ্বজদ্বম্মকদ্র েবাইকে লেকট টুেকরা টুেকরা েরা লথাে। 
  
আমাকদ্র হামো শুরু হকয় লগকি, জোব। আর মাি েকয়ে লেকেে লবাঁকচ আকি ওরা। 
  
আদ্বম যদ্বদ্ মারাতযাই … আখমত ইয়াদ্বজদ্কে তুদ্বম খুে লোকরা। 
  
 আপদ্বে মারা যাকব ো। 
  
েথা বোর আকগ আবার দ্বেিুেে ো ে েুকেমাে আদ্বজজ। যাই ঘটুে ো লেে,  ত্রুরা 
লহদ্বেেপ্টারটা েি েরকব। দ্বেন্তু িীপ লথকে পাোকতই হকব লতামাকে। লচিা লোকরা, পথ 
এেটা লপকয় যাকব। যাও, আমাকে লরকখ চকে যাও। লতামার প্রদ্বত এটা আমার দ্বেকদ্ব , 
ইবকে। আমার অেমাি োজ ল   েরার জেয লতামার লবাঁকচ থাো এোন্ত দ্রোর। 
  
দ্বেুঃ কে, দ্বেকদ্বক র উত্তকর দ্বেিুই ো বকে, েুকেমাে আদ্বজজকত দু্হাকতর ওপর তুকে 
দ্বেকয় দ্বেকধ হকো ইবকে। ধীকর ধীকর রেকেি লথকে েকর যাকে লে। 
  
দ্বেরাপদ্ দূ্রকত্ব েকর একে  ান্ত েুকর বেে ইবকে, মেটা  ক্ত েরুে, জোব। আমাকে 
ে়িা ধমে দ্বদ্ে। দু্’জে আমরা এেোকথ আকেেজাদ্বিয়ায় লপৌঁিুব। 
  
োি দ্বদ্কয় দ্রজা দ্বদ্কয় মাি লভতকর ঢুেে দ্বপট, দ্বেপ্র হাকত লোকটবর লপিে লথকে 
বুকেটপ্রুি লভস্ট লজা়িা খুেে, এেটা ধদ্বরকয় দ্বদ্ে হাকত, দ্বিতীয়টা দ্বেকজর বুকে 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

620 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আটোে। অযােকে দ্বেিু বোর আর েময় পাওয়া লগে ো, শুরু হকয় লগে োাঁে োাঁে 
বুকেকটর ব বে। পাতো োকঠর লদ্য়াে িুকটা হকয় যাকে। 
  
িাইভ দ্বদ্কয় লমকেকত প়িে দ্বপট, জোদ্বন্তকে লখদ্ প্রো  েরে, এত দ্াদ্বম জযাকেটটাও 
লগকি। 
  
বুকে গুদ্বে েরকে এতেকে তুদ্বম ঠাণ্ডা মাংে হকয় লযকত, পা  লথকে বেে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
বুেকে েীভাকব, তুদ্বম লপিে দ্বিরকে গুদ্বে েরকব? 
  
ঢুেঢুেু লচাখ লদ্কখ। বযাটা িযাোদ্বটে, এবং োপুরু । 
  
হামাগুদ্ব়ি দ্বদ্কয় এদ্বগকয় এেটা েকর জাোোর দ্বেকচ থামকি দ্বিেকে, দ্বপে খুকে বাইকর 
িুাঁক়ি দ্বদ্কে লগ্রকেিগুকো। 
  
ওরা একে লগকি। দ্বচৎোর েরে লে। 
  
োকঠর লমকের ওপর দ্বদ্কয় গদ্ব়িকয় লগে দ্বজওদ্বদ্বকো, ওর ভদ্বতব এেটা চাো োগাকো 
ঐদ্বের লপিে লথকে এে প ো গুদ্বে চাোকো। একেবাকর ল   মুহূকতব থেেকের মাজে 
ঘুদ্বরকয় দু্’জে আতঙ্কবাদ্ীকে থামাকো দ্বপট, ভাো দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় েীভাকব লযে দ্ববধ্বি োইি 
অদ্বিকে উকঠ একেকি তারা। পাে লখকত লখকত পক়ি লগে। দু্’জকেই। 
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 ক্রাদ্ব ং দ্বমেটাকে চারদ্বদ্কে লথকে আক্রমে েরে েুকেমাে আদ্বজকজর লোকেরা। 
গুদ্বেব বকে লোকো লিদ্ প়িে ো, দ্বব  পাঁদ্বচ জে এেোগাক়ি গুদ্বে েরকি তারা। েবার 
হাকত স্মে-েযাদ্বেবাকর এ-লে লেকভেদ্বট লিার। 
  
ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লমকেকত অেবরত গ়িাগদ্ব়ি লখকয় দ্বপট আর দ্বিেকেকে োভার দ্বদ্ে 
দ্বজওদ্বদ্বকো, এেেময় দ্বতেজেই ওরা অস্থায়ী আশ্রয় দ্বমদ্বে মাউজ দু্কগব লপৌঁকি লগে। 
তুমুে আক্রমকের মুকখও মাথার ওপর হাত তুকে ক্রাদ্ব ং দ্বমে লথকে লেউ লবদ্বরকয় এে 
ো লদ্কখ মুহূকতবর জেয হতভম্ব হকয় প়িে েন্ত্রােবাদ্ীরা। 
  
আক্রমকের প্রথম লঢউটাকে লঠদ্বেকয়কি ওরা, তকব েন্ত্রােবাদ্ীরা অেম্ভব এেকরাখা, 
অবস্থা বুকে বযবস্থা দ্বেকতও তাকদ্র জুদ্ব়ি লেই। দ্বিতীয় আক্রমে শুরু েরে তারা এবার। 
এেটাো গুদ্বেব বকের োকথ লযাগ হকো লগ্রকেকির দ্ববকস্ফারে। লিাট দু্কটা দ্ে গুদ্বে 
েরকত েরকত লভতকর ঢুেে, দ্বপকটর থেেে আর দ্বিেকের  টগাে তাকদ্রকে লিকে 
দ্বদ্কতই ো গুকোকে োভার দ্বহকেকব বযবহার েরে লপিকের দু্কটা লিাট দ্ে। ভীদ্বতের, 
বীভৎে এেটা দৃ্ক যর অবতারো হকো। ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লভতকর দ্ -বাকরাটা আকগ্নয়াস্ত্র 
গজবে েরকি, একের পর এে লগ্রকেি িাটকি, এোদ্বধে ভা ায় দ্বচৎোর েরকি 
লোেজে। থরথর েকর োাঁপকি লগাটা ক্রাদ্ব ং দ্বমে। শ্রাপকেে আর বুকেট দ্বব াে 
লমোদ্বেোকে দ্বমকের গাকয় লেকগ দ্বপিকে যাকে দ্বদ্দ্বিদ্বদ্ে। বাতাকে লধায়া আর 
গােপাউিাকরর গন্ধ। 
  
আট-দ্  জায়গায় আগুে ধকর লগে, দ্বেন্তু লেদ্বদ্কে লখয়াে লদ্য়ার েময় লেই োরও। 
এেটা লগ্রকেকি িুাঁক়ি লহদ্বেেপ্টাকরর লটইে লরাটর উদ্ব়িকয় দ্বদ্ে দ্বজওদ্বদ্বকো। পাোকোর 
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ল   েুকযাগটা হাতিা়িা হকয় লগকি লদ্কখ দ্বিগুে আকক্রাক  আক্রমকের মািা বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে 
েন্ত্রােবাদ্ীরা। 
  
হঠাৎ িব্ধ হকয় লগে দ্বপকটর হাকত পুরকো থেেেটা। পঞ্চা  রাউকের লরাটাদ্বর ড্রাম 
ইকজট েকর আকরেটা লঢাোে ও, এটাই ল  । দ্বতেজকের লেউই ওরা মৃতুযকে ভয় পায় 
ো, জাকে দ্বপদ্বিকয় যাবার েুকযাগ অকেে আকগই হাতিা়িা হকয় লগকি। োরও মকধয 
দ্ববনু্দমাি ভাবাকবগ বা দ্বিধা লদ্খা লগে ো, গভীর দ্বেঠার োকথ েক়ি যাকচে। লবাঁকচ 
থাোর লচিা েরকি মৃতুযভয়কে তুে েকর। 
  
দ্বতেবার দ্বপদ্বিকয় লগে েন্ত্রােবাদ্ীরা, প্রদ্বতবার লভতর আোর লচিা েরে তারা। জাকে, 
এটাই তাকদ্র ল   আক্রমে হকত যাকে। েবাইকে বকে লদ্য়া হকো, এটা হকব েুইোইি 
দ্বম ে। ক্রাদ্ব ং দ্বমকের চারদ্বদ্কে বৃত্তটাকে এবার তারা ধীকর ধীকর লিাট েকর আেে। 
  
লধাাঁয়া লেকগ দ্বপকটর দু্কচাখ লথকে পাদ্বে গ়িাকে। ওর আদ্বিে িুকটা হকয়কি চার জায়গায়, 
দু্চায়গায় মাংে পুক়ি লগকি, চাম়িা িক়িকি এে জায়গায়। দ্ম লিোর অবের লেই 
ওকদ্র োরও, োরে বৃত্ত লিাট েকর একে আবার ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লভতর ঢুকে পক়িকি 
েন্ত্রােবাদ্ীরা, এবার তারা খাদ্বেেটা এদ্বগকয় লপদ্বরকয় একেকি দ্বজওদ্বদ্বকো আর দ্বিেকের 
ততদ্বর বযাদ্বরকেিটা। গুদ্বেব বে প্রদ্বতকযাদ্বগতা দ্রুত রূপান্তদ্বরত হকো ধিাধদ্বিকত। 
  
এেপ ো গুদ্বের এেটা লপকট দ্বেকয় লমকেকত দ্বেচু হকো দ্বিেকে, হাাঁটু লগক়ি খা়িা থাোর 
লচিা েরে লে, হাকতর খাদ্বে  টগােটা মন্থরগদ্বতকত লঘারাকে। 
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দ্বজওদ্বদ্বকো আহত হকয়কি পাাঁচ জায়গায়। িদ্বে লথকে এেটা ওর পাথর তুকে দ্বেে লে 
িাে হাকত, বাাঁ হাতটা  রীকরর পাক  মরা োকপর মকতা েুেকি, োাঁকধর েতটা লথকে 
লেকম আেকি রকক্তর এেটা ধারা। 
  
দ্বপকটর থেেে লথকে লবদ্বরকয় লগে ল   োদ্বরজটা, হঠাৎ উদ্য় হকয় এেজে আরকবর 
মুকখর ওপর লেটা িুাঁক়ি মারে ও লোমর লথকে লিাাঁ দ্বদ্কয় লোল্ট অকটাকমদ্বটেটা হাকত 
দ্বেে ও, লধায়ার লভতর এেটা মুখ লদ্খকত লপকেই দ্বিগার টােে। 
  
ঘাক়ির লগা়িায় তীর চুেোদ্বের এেটা অেুভূদ্বত হকো, বুেে আহত হকয়কি ও। লদ্খকত 
লদ্খকত খাদ্বে হকয় লগে লোল্ট, লেটা উকল্টা েকর ধকর োমকে যাকেই লদ্খে তারই মুখ 
আর মাথা েেয েকর বাদ্ব়ি মারে। পরাজকয়র দ্বতক্ত স্বাদ্ লপকত শুরু েকরকি। 
  
 দ্বপকটর মকে হকো, ঘটোটা লযে বািকব ঘটকি ো। এভাকব মােু  েম্ভবত শুধু দু্ুঃস্বকের 
লভতর েক়ি। এেটা লগ্রকেি িাটে, এত োকি লয প্রচণ্ড ধাক্কা লখকয় দ্বিটকে প়িে ও। 
ওর গাকয়র ওপর ঢকে প়িে এে লোে। োদ্বে এেটা ো ?, 
  
 দ্বস্টকের এেটা পাইকপর োকথ মাথাটা ঠুকে লগকি দ্বপকটর। মগকজর লভতর লযে আগুে 
জ্বকে উঠে। খাদ্বে লোটার লখাাঁকজ লমকে হাত়িাকে ও, তারপর েী ঘটে জাকে ো। 
  
. 
  
৬১. 
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খদ্বে আর দ্ববদ্বল্ডংগুকো লথকে খাদ্বেে দূ্কর পাহাক়ির মকতা উাঁচু হকয় আকি অেংখয ওর 
িূপ; েযাে েরার পর এে জায়গায় জক়িা হকো লস্প্ াে লিাকেবর লোেজে, তারপর 
িদ্ব়িকয় পক়ি পদ্বজ ে দ্বেে িূপগুকোর আ়িাকে। খাদ্বেটাকে চারদ্বদ্কে দ্বঘকর থােে 
স্নাইপাররা, ঢাকের গাকয় শুকয় লচাখ রাখে লয-যার লস্কাকপ। 
  
েকেবে লহাদ্বেে, পাক  জে দ্বিদ্বেোর, এেটা সু্ককপর মাথায় উকঠ একে উাঁদ্বে দ্বদ্কয় োমকে 
তাোে। 
  
লগাোগুদ্বে লথকে লগকি। ল   োদ্বরর দ্বতেকট দ্ববদ্বল্ডংকয় আগুে জ্বেকি, দ্বেচু লমকঘ দ্বগকয় 
দ্বম কি োকো লধাাঁয়ার েুণ্ডেীগুকো। ক্রাদ্ব ং দ্বমেটাকে পদ্বরষ্কার লদ্খকত লপে ওরা। 
দ্বমকের োমকের রািায় অকেেগুকো ো  পক়ি রকয়কি। মকে মকে গুেে জে দ্বিদ্বেোর, 
বেে রািাকতই শুধু চারটা ো  লদ্খকত পাদ্বে। 
  
 খারাপ দ্বেিু ভাবকত চাই ো, দ্বব়িদ্বব়ি েরে েকেবে। তকব লদ্কখ আমার ভাকো মকে 
হকে ো। 
  
 প্রাকের লোকো দ্বচহ্ন লেই, োয় দ্বদ্ে জে দ্বিদ্বেোর, তার লচাকখ  দ্বক্ত ােী বাইকোেুোর। 
  
েতেব লচাকখ আরও পাাঁচ লেকেে দ্ববদ্বল্ডংগুকো পরীো েরে েকেবে, তারপর িােদ্বমটাকর 
েথা বেে, দ্বঠে আকি, বুকে-শুকে পা লপকে একগাকো লযকত পাকর। 
  
এে দ্বমদ্বেট, েকেবে, যাদ্বন্ত্রে এেটা েেস্বর লভকে এে দ্বরদ্বেভাকর। 
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 লহাল্ড দ্বদ্ অিবার, তা়িাতাদ্ব়ি বেে েকেবে। 
  
োকজবন্ট লবোর বেদ্বি, েযার-িাে দ্বদ্কের পদ্বজ ে লথকে। লরেোইে ধকর পাাঁচজে 
লোেকে এদ্বগকয় আকত লদ্খদ্বি আদ্বম। 
  
ে স্ত্র? 
  
ো, েযার! মাথার ওপর হাত তুকে। 
  
লভদ্বর গুি। লতামার লোেকদ্র দ্বেকয় দ্বঘকর লিকো ওকদ্র। িাাঁদ্ দ্বে ো েে লরকখা। জে 
দ্বিদ্বেোরকে দ্বেকয় আেদ্বি আদ্বম। 
  
ওর িূপ লথকে লেকম লরেোইকে চকে এে ওরা, োইে ধকর খাদ্ব়ির দ্বদ্কে িুটে। েত্তর 
দ্বমটাকরর মকতা লঘাটর পর লদ্খে, বৃদ্বির লভতর লোেজকের লিাট্ট এেটা দ্বভ়ি ধীকর 
ধীকর স্প্ি হকে। 
  
দ্বভ়িটা লথকে লবদ্বরকয় একে দ্বরকপাটব েরে োকজবন্ট লবোর। 
  
চারজে দ্বজদ্বম্ম ও এেজে আতঙ্কবাদ্ীকে আমরা বদ্বন্দ েকরদ্বি, েকেবে। 
  
দ্বজদ্বম্মকদ্র উদ্ধার েকরি? দ্বেকজর অজাকন্তই দ্বচত্ত র েকর উঠে েকেবে। চারজেকেই? 
  
 দ্বজ, েযার, জবাব দ্বদ্ে োকজবন্ট বাট। ওাঁরা খুব ক্লান্ত, তািা়িা বহাে তদ্ববয়কতই আকিে 
েবাই। 
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োইে ওঅেব, োকজবন্ট! খুদ্ব কত লবোকরর োকথ েকজাকর েরমদ্বে েরে েকেবে, বযথা 
হজম েকর হােকত োগে লোেটা। 
  
অদ্বিোররা দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্ট, মাদ্বেবে লপ্রদ্বেকিন্টর দ্ববক   বনু্ধ দ্বেকেটর দ্বপট ও 
জাদ্বতেংঘ মহােদ্বচব লহ’ো োদ্বমকের িকটা লদ্কখকি, ভাদ্বজবদ্বেয়া লথকে রওো হবার 
আকগই। বযােুে লচহারা দ্বেকয় হেহে েকর একগাে তারা। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার দ্বভআইদ্বপ 
পযাকেোরকদ্র দ্বচেকত লপকর আেকন্দ োচকত ইকে েরে ওকদ্র। 
  
পরম স্বদ্বিকবাধ দ্ববস্মকয় পদ্বরেত হকো যখে তারা জােকত পারে লয বদ্বন্দ আতঙ্কবাদ্ী 
লোেটা আর লেউ েয়, তাকদ্র পদ্বরদ্বচত োমার েদ্েয রুদ্বি গাে। 
  
এদ্বগকয় একে েকেবকের োাঁকধ এেটা হাত রাখকেে দ্বেকেটর দ্বপট। অবাে হকয় বেকেে, 
লতামাকে লদ্কখ লয েী ভাকো োগকি! 
  
দু্ুঃদ্বখত, লদ্দ্বর েকর লিকেদ্বি। লতাতকে বেকেে েকেবে। 
  
 এদ্বগকয় একেে লহ’ো োদ্বমে, েকেবেকে আদ্বেঙ্গ েরকেে দ্বতদ্বে, তার পর লপ্রদ্বেকিন্ট 
হাোে ও লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোও আদ্বেঙ্গে েরকেে। এরপর রুদ্বিকে আদ্বেঙ্গে েরার 
পাো, পাো টকমকটার মকতা োে হকয় উঠে লে। 
  
আমাকে বেকবে, এখাকে মূেত অবস্থাটা েী? রুদ্বিকে দ্বজকেে েরে েকেবে। 
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লখাাঁচা লদ্ওয়ার েুকযাগটা িা়িে ো রুদ্বি। আপদ্বে আমাকদ্রকে েদ্বঠে এেটা দ্ববপকদ্র 
মুকখ লিকে দ্বদ্কয়দ্বিকেে, েকেবে লহাদ্বেে। খদ্বেকত প্রায় দ্বব জে আতঙ্কবাদ্ীকে লদ্খকত 
পাই আমরা, োকথ দ্বিে িীপ লথকে পাোকোর জেয েুোকো এেটা লহদ্বেেপ্টার। 
েদ্বমউদ্বেকে ে দ্বেকস্টকমর োকথ লগাঁকথ দ্বেকত আমাকদ্রকে আপদ্বে লযাগয মকে েকরেদ্বে, 
োকজই িুটন্ত এেটা লিে পাদ্বঠকয় আপোকদ্রকে েতেব েরার লচিা েকর দ্বপট। 
  
মাথা োাঁোকো জে দ্বিদ্বেোর। লহদ্বেেপ্টারটাই বযাখযা েরকি, দ্বমেরীয়রা জাহাজ লিক়ি 
লেে লবদ্বরকয় আকি। 
  
লিেটাকে দ্বেকয় যাবার জেয লোে পাদ্বঠকয়দ্বিে ওরা, বেে রুদ্বি। লহদ্বেেপ্টাকরর োকি 
লপৌঁিাকোর জেয। 
  
েকেবে জােকত চাইে, আর েবাই লোথায়? 
  
ল   ওকদ্র আদ্বম লদ্কখদ্বি ক্রাদ্ব ং দ্বমকের লভতর, বেে রুদ্বিদ্বক্লি। দ্বজদ্বম্মকদ্র োকথ মাি 
দু্’জে গািব আকি লদ্কখ দ্বপটই লতা আমাকে পাঠাে ওাঁকদ্রকে উদ্ধার েরার জেয। ওরা 
তখে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র োকথ গুদ্বে দ্ববদ্বেময় েরদ্বিে। 
  
লচাকখ েকন্দহ আর অদ্ববশ্বাে দ্বেকয় রুদ্বির দ্বদ্কে েুাঁকে প়িে েকেবে। আপোরা মাি 
চারজে পাঁদ্বচ -দ্বতদ্বর জকের মকতা লিদ্বেং পাওয়া আতঙ্কবাদ্ীকে ঘাকয়ে েকরকিে, বেকত 
চাে? 
  
োাঁধ োাঁোে রুদ্বি। দ্বপট আর অেযরা আরবকদ্র লঠদ্বেকয় রাখদ্বিে লব  েিেতার োকথ। 
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আপদ্বে ল  টা লদ্কখ আকেদ্বেদ্বে, তাই ো? 
  
দ্বেিু বেকত দ্বগকয় চুপ েকর লগে রুদ্বি। 
  
এেজকের দ্ববরুকদ্ধ প্রায় দ্ জে, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে লমজর দ্বিদ্বেোর। 
  
 ল  কম , লহাদ্বেে বেকেে, চকো লদ্খা যাে, েী পাই ওখাকে দ্বগকয়। 
  
এদ্বগকয় একেে দ্বেকেটর দ্বপট। েকেবে, রুদ্বি বেকি, খদ্বেকত আমার লিকে, দ্বপটকে লদ্কখ 
একেকি ও। লতামার োকথ ওখাকে আদ্বম লযকত চাই। 
  
দু্ুঃদ্বখত, দ্বেকেটর। লগাটা এোো দ্খকে ো একে ওদ্বদ্কে দ্বভআইদ্বপ োউকে আদ্বম লযকত 
দ্বদ্কত পাদ্বর ো। 
  
এে হাকত দ্বেকেটরকে জদ্ব়িকয় ধরে রুদ্বি। ওদ্বদ্কেটা আদ্বম লদ্খব, েযার। িােবকে দ্বেকয় 
দ্বচন্তা েরকবে ো। আমাকদ্র েবার লচকয় লবদ্ব দ্বদ্ে বাাঁচকব ও। 
  
েকেবে অতটা আ াবাদ্ী হকত পারে ো। ওরা লবাধ হয় েচুোটা হকয় লগকি, 
দ্বিদ্বেোকরর োকে োকে বেে লে। 
  
োয় দ্বদ্কয় মাথা োাঁোকো জে দ্বিদ্বেোর। েন্ত্রােবাদ্ীরা অদ্বভে, েংখযায় োত আট গুে 
লবদ্ব , মাি দ্বতেজে লোে তাকদ্র োকথ পাকরই বা েীভাকব। 
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েকেবকের েকঙ্কত লপকয় তার লোকেরা ভূকতর মকতা দ্বেুঃ কে একগাে। লোকো তা়িাহুক়িা 
লেই, এে আ়িাে লথকে লবদ্বরকয় আকরে আ়িাকে লপৌঁিুে, ভাকো েকর চারদ্বদ্কে লদ্কখ 
দ্বেকয় পরবতবী আশ্রকয়র দ্বদ্কে পা বা়িাে। যত একগাে, োক র েংখযা ততই বা়িকত 
োগে। ক্রাদ্ব ং দ্বমকের বাইকর পাওয়া লগে লতকরাটা মৃতকদ্হ। 
  
ক্রাদ্ব ং দ্বমে ভবেটা বুকেট আর লগ্রকেি দ্ববকস্ফারকে োাঁেরা হকয় লগকি। এেটা 
জাোোকতও লোকো োাঁচ লেই। প্রদ্বতদ্বট দ্রজা উদ্ব়িকয় লদ্য়া হকয়কি। 
  
লদ্য়াকে ততদ্বর দ্বব াে এেটা গতব দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেে েকেবে, োকথ পাাঁচজে লোে। এই 
েময় লযখাকে লমইে লিার দ্বিে, এখে লেখাকে মুখ বযাদ্াে েকর আকি। দ্বব াে এেটা 
গুহামুখ, লেটা দ্বদ্কয় ঢুেে জে দ্বিদ্বেোর আরও েকয়েজেকে দ্বেকয়। চারদ্বদ্ে লথকে 
এখেও লধায়া উঠকি, দ্বেকিজ আগুে জ্বেকি এখাকে-লেখাকে। 
  
লমকেকত িদ্ব়িকয় রকয়কি োক র িূপ। ওর-ক্রা াকরর োমকর িূপটা েবকচকয় ব়ি। 
এেটার ওপর আকরেটা, োক র গাদ্া গুেকত দ্বগকয় দু্বার ভুে হকে েকেবকের। লচৌে, 
োদ্বে ল াকো? দ্বব াে ঘরটার লভতর লযে এেটা মহাযুদ্ধ ঘকট লগকি, অথচ অদূ্কর 
দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো লহদ্বেেপ্টারটা এেদ্ম েতুে আর েেেকে লদ্খে, শুধু লেকজর দ্বদ্েটা 
দ্ববধ্বি হকয়কি ওটার। 
  
বধযভূদ্বমকত লবাঁকচ আকি শুধু দ্বতেজে লোে। এতই রক্তাক্ত তারা, লধাাঁয়া আর োদ্বে লমকখ 
এমেই ভূকতর মকতা লদ্খকত হকয়কি, লোকো মােু  এ রেম েরুে আেৃদ্বত লপকত পাকর 
বকে দ্ববশ্বাে হকত চাইে ো েকেবকের। এেজে শুকয় আকি লমকেকত, তার মাথা 
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আকরেজকের লোকের ওপর, দ্বিতীয় লোেটার এেটা হাত রক্ত লভজা দ্বেংকয় েুেকি। 
আকরেজে দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বেকজর পাকয়; রক্ত েরকি পা, োাঁধ আর ঘাক়ির েংকযাগস্থে, 
খুদ্বের দ্বেোরা আর মুকখর পা  লথকে। 
  
একেবাকর োকি একে েুাঁকে প়িার আকগ ওকদ্র োউকে দ্বচেকতই পারে ো েকেবে। 
দ্ববস্মকয় িদ্বম্ভত হকয় লগকি লে। লভকব েূে লপে ো, এই দ্ববেৃত আেৃদ্বত দ্বেকয় দ্বতেজে 
লোে েীভাকব মকোবে বজায় রাখকো, ল   মুহূতব পযবন্ত েক়ি েীভাকব পরাি েরে 
লপ াদ্ার দ্বতে িজে খুদ্বেকে। 
  
এখাকে লেখাকে জক়িা হকয় প্র ংোর দৃ্দ্বিকত চারদ্বদ্কে লচাখ বুোকো লস্প্ াে লিাকেবর 
লোেজে। দু্োে পযবন্ত দ্ববিৃত হকো রুদ্বি গাকের হাদ্বে। েকেবে লহাদ্বেে আর লমজর 
দ্বিদ্বেোর দ্াাঁদ্ব়িকয় থােে, এেদ্ম লযে লবাবা। 
  
তারপর বযথায় মুখ দ্ববেৃত েকর েকর পুকরাপুদ্বর দ্বেকধ হকো দ্বপট, বেে, দ্বঠে েমকয়ই 
লপৌঁকিকিে আপোরা। দ্বেিু েরার থােকে বেুে, আমাকদ্র হাকত এই মুহূকতব লোকো 
োজ লেই। 
  
. 
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িতুথব পবব – সযাকমর ট্ররামাে সাকবাস 
  
২৭ অকটাবর, ১৯৯১, ওয়াদ্ব ংটে, দ্বি দ্বে 
  
৬২. 
  
লিইে দ্বেকোোে ও মারদ্বটে লরাগাে লহায়াইট হাউকের লভতর দ্বোঁদ্ব়ির এেটা ধাকপ 
দ্াাঁদ্ব়িকয় আকিে, লহদ্বেেপ্টার লথকে লেকম েবুজ েকের ওপর দ্বদ্কয় ওাঁকদ্র দ্বদ্কে লহাঁকট 
একেে লপ্রদ্বেকিন্ট। আমার জেয দ্বেিু আকি োদ্বে? েরমদ্বকের েময় দ্বজকেে েরকেে 
দ্বতদ্বে। 
  
উকত্তজো লচকপ রাখকত বযথব হকেে লিইে দ্বেকোোে। লজোকরে িকজর োি লথকে 
এইমাি এেটা লমকেজ লপকয়দ্বি আমরা। তার লস্প্ াে অপাকর েে লিােব, দ্দ্বেে দ্বচদ্বে 
লথকে অেত অবস্থায় পুেরুদ্ধার েকরকি লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে। দ্বেকেটর দ্বপট, লহ’ো 
োদ্বমে, লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে ও লদ্া েকরকো, েবাই তারা ভাকো আকিে। 
  
অকটায়ায় োোদ্বিয়ার প্রাইম দ্বমদ্বেস্টাকরর োকথ পরপর েকয়েটা তবঠে েকর ক্লান্ত হকয় 
পক়িকিে লপ্রদ্বেকিন্ট, তবু লমঘ লথকে লবদ্বরকয় আো চাাঁকদ্র মকতা উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে 
তার লচহারা। ঈশ্বরকে ধেযবাদ্। দ্ারুে ভাকো খবর। লেউ হতাহত হয়দ্বে লতা? 
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লস্প্ াে লিাকেবর েকয়েজে আহত হকয়কি, দ্বেদ্বরয়াে েয়। তকব েুমার দ্বতেজে েদ্েয 
 রীকরর এমে লোকো জায়গা লেই লযখাকে আঘাত পায়দ্বে, দ্বরকপাটব েরকেে মাদ্বটবে 
লরাগাে। 
  
েুমা দৃ্ যপকট দ্বিে োদ্বে? 
  
প্রকমাদ্তরী লেদ্বিকে খুাঁকজ লবর েকরকি িােব দ্বপট। দ্বতেজে েঙ্গীকে দ্বেকয় 
আতঙ্কবাদ্ীকদ্র বাধা লদ্য় লে, িকে দ্বেকয় পাোকত পাকরদ্বে তারা। 
  
লতা, বাপকে দ্বেকজই উদ্ধার েরে লবটা। 
  
 দু্ই তােু এেোকথ ঘক  মকের আেন্দ প্রো  েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
প্রায় দু্পুর হকয় লগকি, লজন্টেকমে। োকঞ্চর আকগ আমরা লেে এেটা লবাতে খুকে 
ওয়াইে পাে েদ্বর ো? লেই েুকযাকগ পুকরা ঘটোটাও ল াো যাকব। 
  
. 
  
স্বরােমন্ত্রী িগোে ওটে, লপ্রদ্বেকিকন্টর েযা োে দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট উপকদ্িা অযাোে মারদ্বেয়ার 
ও জুদ্বেয়াে দ্ব োরও লযাগ দ্বদ্কেে োকঞ্চ। োঞ্চ ল   েকর িে ও দ্বমদ্বি খাকিে েবাই, 
লজোকরে িুকজর পাঠাকো এেটা দ্বরকপাটব লপ্রদ্বেকিকন্টর োমকে লটদ্ববকের ওপর রাখকেে 
অযাোে মারদ্বেয়ার! 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

633 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প়িার েময় হাকতর িেবটা োরােে ো়িাচা়িা েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তারপর দ্বতদ্বে মুখ 
তুেকেে, এোধাকর আেন্দ ও দ্ববস্ময় িুকট উঠে লচহারায়। টদ্বপটদ্বজে। 
  
বযাটারটার োকথ পুকরাপুদ্বর জদ্ব়িত লে, মাদ্বটবে লরাগাে বেকেে : লজোকরে রাকভা আর 
লমদ্বেোে আতঙ্কবাদ্ীকদ্র লে-ই লতা পাদ্বঠকয়কি। 
  
তার মাকে দু্ই ভাই আকোচো েকর লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে হাইজযাে েকরদ্বিে, বেকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
মাথা োাঁদ্বেকয় লিইে দ্বেকোোে বেকেে, তকব বযাপারটা প্রমাে েরা েহজ হকব ো। 
  
অপাকর কের লপিকে মাস্টারমাইে লে, তার পদ্বরচয় জাো লগকি। 
  
লোেটার ওপর আমরা এেটা িাইে ততদ্বর েকরদ্বি, মারদ্বটে লরাগাে জাোকেে। িাইেটা 
দ্বতদ্বে বাদ্ব়িকয় দ্বদ্কেে লপ্রদ্বেকিকন্টর োমকে। হাইজযাে েরার পর েযাপকটকের িদ্মকব  
দ্বেকয়দ্বিে, তারপর মুক াখ পকর। তকব দ্বপট তার লচহারা লদ্কখকি। লে তার োম 
জাদ্বেকয়কি েুকেমাে আদ্বজজ ওমর। 
  
 জুদ্বেয়াে দ্ব োর বেকেে, লোেটা েেকেব যা শুকেদ্বি, মকে হয় ো ওটা তার আেে 
োম। 
  
মাদ্বটবে লরাগাে মাথা ো়িকেে। আেে বকেই মকে হয়। তার অতীত ইদ্বতহােও উদ্ধার 
েরকত লপকরদ্বি আমরা। ইন্টারকপােও তাকে এ-োকম লচকে। েুকেমাে আদ্বজজ 
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দ্বেদ্বশ্চতভাকব ধকর দ্বেকয়দ্বিে, দ্বম, দ্বপট মারা যাকেে, তাই োমটা প্রো  েরকত দ্বিধা 
েকরদ্বে লে। 
  
লিাট হকো লপ্রদ্বেকিকন্টর লচাখ লজা়িা। িাইকে লদ্খদ্বি, েরােদ্বর ও পকরােভাকব 
পঞ্চা টার ওপর খুকের োকথ জদ্ব়িত লোেটা, তার লবদ্ব র ভাগ দ্ব োর খযাতোমা 
রাজচেদ্বতে বযদ্বক্তত্ব। এ েীভাকব েম্ভব? 
  
এই লপ ায় ও েবার লেরা। 
  
অেুকতাভয় আতঙ্কবাদ্ী। 
  
আততায়ী, েংক াধে েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। েুকেমাে আদ্বজজ শুধু রাজচেদ্বতে 
হতযাোকণ্ড অভযন্ত। লোল্ড-োকিি মািবারার বেকত যা লবাোয়, লে তাই। গােটা আপোরা 
েবাই শুকেকিে, তাই ো… লো বদ্বি িাজ ইট লবটার। লবদ্ব র ভাগ হতযাোণ্ড এত দ্বেখুাঁত 
লয দু্ঘবটো বকে লমকে দ্বেকত বাধয হকয়কি েংদ্বিি েতৃবপে। মুেেমাে হকেও লফ্রঞ্চ, 
জামবাে, এমেদ্বে ইেরাকয়দ্বেকদ্র হকয়ও ভা়িা খাকট লে। তার লপ ায় লে-ই েবকচকয় 
লবদ্ব  টাো পায়। 
  
ধরা পক়িকি? 
  
ো, েযার, স্নাে গোয় বেকেে মাদ্বটবে লরাগাে। দ্বেহত বা আহতকদ্র মকধয পাওয়া যায়দ্বে 
তাকে। 
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পাদ্বেকয়কি? তীক্ষ্ণ েকে জােকত চাইকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
এখেও যদ্বদ্ লবাঁকচ থাকে, লবদ্ব  দূ্র পাোকত পাকরদ্বে, তাকে আশ্বি েরকেে মারদ্বটে 
লরাগাে। িােব দ্বপকটর ধারো, দ্বতদ্বে অন্তত দ্বতেকট বুকেট িুদ্ববকয়কিে তার  রীকর। অতযন্ত 
লজারাে মযােহান্ট-এর আকয়াজে েরা হকয়কি, ওই িীপ লথকে পাোকো োরও পকে 
েম্ভব েয়। তাকে আমরা েকয়ে ঘণ্টার মকধয ধরকত পারব। 
  
তাকে দ্বদ্কয় যদ্বদ্ েথা বোকো যায়, রীদ্বতমকতা এেটা ইকন্টদ্বেকজে দ্ববেব ঘকট যাকব, 
লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। 
  
েন্ত্রােবাদ্ীকদ্র আর লেউ লবাঁকচ লেই? 
  
আটজেকে ইন্টাকরাকগট েরা যাকব, তকব তারা শুধু েুকেমাে আদ্বজকজর ভা়িা েরা 
মাকেবোদ্বর, ইয়াদ্বজকদ্র িযাোদ্বটে অেুোরী েয়। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ লয আখমত ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজকের হকয় োজ েরদ্বিে লেটা প্রমাে 
েরার জেয ওকদ্র স্বীোকরাদ্বক্ত দ্রোর হকব আমাকদ্র, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, তকব লমাকটও 
আ াবাদ্ী বকে মকে হকো ো তাকে। 
  
 জুদ্বেয়াে দ্ব োর হতা  হকত রাদ্বজ েে। ভাকো দ্বদ্েও েম েয়, দ্বম, লপ্রদ্বেকিন্ট। জাহাজ 
ও দ্বজদ্বম্মকদ্র অেত অবস্থায় উদ্ধার েরা হকয়কি। লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে জাকেে, আখমত 
ইয়াদ্বজদ্ই তাকে খুে েরার লচিা েকরদ্বিে। অদ্বিত্ব রোর জেয এখে দ্বতদ্বে  য়তােটার 
দ্ববরুকদ্ধ উকঠপক়ি োগকবে। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

636 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
অযাোে মারদ্বেয়ার োয় দ্বদ্কয় বেকেে, লপ্রদ্বেকিন্ট হাোেকে লগাকবচারা মকে েরার 
লোকো োরে লেই, তার োকথ লেউ লবঈমাদ্বে েরকে েীভাকব েদ্বতযোর লোংরা হকত 
হয় দ্বতদ্বে জাকেে। 
  
িগোে ওটস্ ঘে ঘে মাথা োাঁদ্বেকয় বেকেে, হাোে হয়কতা দ্ববকদ্রাকহর অদ্বভকযাকগ 
ইয়াদ্বজকদ্র দ্ববচার েরার েুাঁদ্বে লেকবে ো, োরে তাকত দ্াঙ্গা লবাঁকধ লযকত পাকর। তকব 
ইয়াদ্বজকদ্র দ্ববশ্বােকযাগযতা েি েরার জেয খুে িা়িা বাদ্বে েব দ্বেিুই েরকবে দ্বতদ্বে। 
  
 আখমত ইয়াদ্বজকদ্র রাজচেদ্বতে জীবে ধ্বংে েরার জেয লেটা যকথি হকব, ভদ্বব যিােী 
েরকেে মারদ্বটে লরাগাে। দ্বমেকর লমৌেবাদ্ীকদ্র মকধযও দু্কটা ভাগ আকি, লবদ্ব র ভাগই 
মধযপন্থী, েন্ত্রাে পিন্দ েকর ো। েব িাাঁে হকয় লগকে ইয়াদ্বজকদ্র দ্বদ্কে লপিে দ্বিরকব 
তারা, ওদ্বদ্কে লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে পােবাকমন্ট লথকে লপকয় যাকবে দ্ববপুে েমথবে। োমদ্বরে 
বাদ্বহেীও আইভদ্বর টাওয়ার লথকে লেকম একে আবার হাোকের প্রদ্বত আেুগতয প্রো  
েরকব। 
  
ওয়াইকের গ্লাকে ল   এেটা চুমুে দ্বদ্কয় লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, শুেকত ভাকোই োগকি, 
স্বীোর েরদ্বি। 
  
স্বরােেদ্বচব ওটস্ খুে েকর লেক  েবার দৃ্দ্বি আে বে েরকেে। 
  
গম্ভীর েুকর বেকেে, পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বেয়ন্ত্রকের বাইকর চকে যাকব ো, এ প্রদ্বতশ্রুদ্বত লেউ 
োমরা দ্বদ্কত পাদ্বর ো। হয়কতা দ্বেিু েমকয়র জেয চাপা পক়ি যাকব ইয়াদ্বজকদ্র দ্বব য়টা, 
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দ্বেন্তু হাোকের অেুপদ্বস্থদ্বতর েময়টাকত লমৌেবাদ্ী দ্েগুকো লেবার পাদ্বটবর োকথ এেকজাট 
হকয়কি। আমার ধারো, হাোকের েরোর উকেকদ্র লপিকে োজ েরকব এরা। আমার 
লোকেরা মকে েরকি, আকঠকরা লথকে চদ্বব্ব  মাকের মকধয  াদ্বন্তপূেব অভুযোে ঘকটকত 
যাকে দ্বমেকর। আমার পরাম ব হকো, আমরা বরঞ্চ হাত গুদ্বটকয় অকপো েদ্বর, দ্বম. 
লপ্রদ্বেকিন্ট। অেয োকরা েথা ভাদ্বব। 
  
লটদ্ববকে দ্বেিব্ধতা লেকম এে। 
  
প্রথম েক়ি উঠকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, তাাঁর ভ্রু প্রশ্নকবাধে দ্বচকহ্নর মকতা েুাঁচকে আকি। োর 
েথা ভাবি তুদ্বম? 
  
দ্বমেকরর প্রদ্বতরোমন্ত্রী আবু হাদ্বমদ্। 
  
লতামার ধারো, দ্বতদ্বে েমতা দ্খে েরকবে? 
  
উপযুক্ত েমকয়, হযাাঁ, ভরাট গোয় বযাখযা েরকেে িগোে ওটস্। তার হাকত রকয়কি 
োমদ্বরে বাদ্বহেীর  দ্বক্ত। েরম ও মধযপন্থী মুেদ্বেম লমৌেবাদ্ীকদ্র েমথবে আদ্াকয়র 
জেযও লেৌ কে লচিা েকর যাকেে দ্বতদ্বে। 
  
তা যদ্বদ্ ঘকটও অথবাৎ আবু হাদ্বমদ্ যদ্বদ্ েমতা দ্খে েকরে, বেকেে মারদ্বটে লরাগাে, 
আকমদ্বরোর স্বাকথব দ্ববঘ্ন ঘটকব বকে আদ্বম মকে েদ্বর ো। দ্বমেকর দ্ববদ্বেয়ে দ্ববদ্বেয়ে িোর 
পাদ্বঠকয়দ্বি আমরা, আর অকেকের মকতা দ্বতদ্বেও তার দ্বেিুটা ভাগ পাবার লচিা েকরেদ্বে, 
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এমে েয়। লমৌেবাদ্ীকদ্র  ান্ত েরার জেয দ্বতদ্বে হয়কতা মাকে-মকধয আকমদ্বরোকে 
গাদ্বেগাোজ েরকবে, তকব আমাকদ্র োকথ েেেব ভাকো ো লরকখ তার উপায় লেই। 
  
 লিইে দ্বেকোোে বেকেে, তািা়িা, লহ’ো োদ্বমকের োকথ তার েুেেেব আমাকদ্র জেয 
েুেংবাদ্। 
  
হাকতর গ্লােটা উাঁচু েকর ধরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বমেকরর োকথ অবযাহত বনু্ধকত্বর উকেক য। 
  
দ্বহয়ার দ্বহয়ার, অযাোে মারদ্বেয়ার ও মারদ্বটে লরাগাে এেকযাকগ বকে উঠকেে। 
  
দ্বমেকরর উকেক য, দ্বব়িদ্বব়ি েরকেে িগোে ওটস্। 
  
এবং লমদ্বেকোর উকেক য, জুদ্বেয়াে দ্ব োর দ্বেকজর গ্লাে উাঁচু েরকেে। 
  
হাতঘদ্ব়ির ওপর লচাখ বুদ্বেকয় লচয়ার িা়িকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, তার েহেমবী ও উপকদ্িারাও 
দ্াাঁ়িাকেে। তবঠে লিাট েকর আোর জেয দু্ুঃদ্বখত, তকব লিজাদ্বর। েমবেতবাকদ্র োকথ 
জরুদ্বর দ্বমদ্বটং আকি আমার। দ্বজদ্বম্মকদ্র যারা উদ্ধার েকরকিে, তাকদ্র েবাইকে আমার 
অদ্বভেন্দে জাোকবে। ওটস্-এর দ্বদ্কে দ্বিরকেে দ্বতদ্বে। লিরা মাি দ্বেকেটর দ্বপকটর োকথ 
লদ্খা েরকত চাই আদ্বম, োকথ তুদ্বমও থােকব। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোকের োকথ তাাঁর েী েথা হকো জােকত চাে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট? 
  
আদ্বম বরং শুেকত আগ্রহী লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোর োকথ তার েী েথাবাতবা হকো। আমাকদ্র 
দ্দ্বেে েীমাকন্ত এেটা েঙ্কট মাথাচা়িা দ্বদ্কে, লেউ লযে অবকহো ো েদ্বর। দ্বমের 
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আমাকদ্র দ্বিতীয় েমেযা, প্রথম েমেযা লমদ্বেকো। আখমত ইয়াদ্বজদ্কে লমাটামুদ্বট এেটা 
বযবস্থা হকয়কি। এখেও দ্ববপিেে হুমদ্বে হকয় রকয়কি টদ্বপটদ্বজে। তার ওপর েজর 
দ্বদ্ে, লজন্টেকমে। লমদ্বেকোকে যদ্বদ্  ান্ত েরকত ো পাদ্বর, োমকে খারাপ দ্বদ্ে আেকি। 
  
. 
  
৬৩. 
  
ধীকর ধীকর ঘুম লভকে অচচতেয অন্ধোর জগত লথকে তচতকেযর আকোদ্বেত জগকত 
প্রকব  েরে দ্বপট। োরা  রীকর আ়িি ভাব আর বযথা অেুভব েকর ইকে হকো আবার 
ঘুদ্বমকয় পক়ি। দ্বেন্তু েক়ি উকঠ আপো লথকেই খুকে লগে লচাকখর পাতা, পুকরাপুদ্বর 
েকচতে হকয় উঠে ও। লদ্খে হাদ্বেখুদ্ব  োে এেটা মুখ েুাঁকে রকয়কি ওর মুকখর ওপর। 
  
 দ্ারুে, দ্ারুে-উদ্বে জযান্ত প্রাদ্বেজগকত দ্বিকর একেকিে। খুদ্ব মকে দ্বচৎোর েরে িাস্ট 
অদ্বিোর মাইকেে দ্বিদ্বে। যাই, েযাপকটেকে খবরটা দ্বদ্ই। 
  
মাইকেে দ্বিদ্বে দ্রজা দ্বদ্কয় লবদ্বরকয় যাবার পর মাথা ো ঘুদ্বরকয় এদ্বদ্ে-ওদ্বদ্ে তাোে 
দ্বপট। োকিই এেটা লচয়াকর বকে দ্বেুঃ কে হােকিে এে ভদ্রকোে। দ্বচেকত পারে ও, 
জাহাকজর িাক্তার। দু্ুঃদ্বখত, িাক্তার োকহব, আপোর োমটা আমার মকে প়িকি ো। 
  
লহেদ্বর ওকয়বস্টার, েহাকেয বেকেে ভদ্রকোে। লোথায় রকয়কিে বেুে লতা? লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরার েবকচকয় েুন্দর েুযইকট। োউোর লটা েকর দ্বেকয় যাকে লেদ্বি 
ফ্লযামকবাকরাকে, পান্টা অযাকরোকে লপৌঁিুকত খুব লবদ্ব  লদ্দ্বর লেই? 
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ধেযবাদ্, িাক্তার োকহব, েতেে ঘুদ্বমকয়দ্বি আদ্বম? 
  
েকেবে লহাদ্বেকের োকথ আপদ্বে েথা বেদ্বিকেে, আদ্বম আপোর েতগুকো পরীো 
েরদ্বিোম। এেটু পরই ইকেে ে দ্বদ্কয় ঘুম পা়িাই আপোকে। হাতঘদ্ব়ি লদ্খকেে 
িাক্তার। বাকরা ঘণ্টা। 
  
তাই লতা বদ্বে, লপট লচাাঁ লচাাঁ েরকি লেে! 
  
লচয়ার িা়িকেে ভদ্রকোে। আপোকে পদ্বরকব কের জেয ততদ্বর হকয় আকি ল ি, 
  
আমার বনু্ধরা লেমে আকি? দ্বজকেে েরে দ্বপট। দ্বজওদ্বদ্বকো আর দ্বিেকে? 
  
 রীর লথকে চারকট বুকেট লবর েরা হকয়কি, তকব তার লোকো অঙ্গহাদ্বে ঘকটদ্বে, লেকর 
উঠকত খুব লবদ্ব  েময় লেকব ো। দ্বিেকের িুেিুে আর দ্বেিদ্বের োিাোদ্বি আটকে 
আকি েকয়েটা বুকেট। যতটুেু েরা েম্ভব েরা হকয়কি, ওয়াল্টার দ্বরি লমদ্বিকেে 
লেন্টাকর তার অপাকর ে েরা হকব। 
  
দ্বপটকে ইকেে ে দ্বদ্কয় ঘুম পা়িাবার পরপরই লহদ্বেেপ্টাকর তুকে পাল্টা অযাকরোকে 
পাঠাকো হয় দ্বজওদ্বদ্বকো আর দ্বিেকেকে, এেট লেে তাকদ্রকে ওয়াদ্ব ংটকে দ্বেকয় লগকি। 
দ্বপকটর লচকয় ওকদ্র দু্’জকের অবস্থা খারাপ, তাই ওকদ্র োকথ রুদ্বি লগকি। 
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েথা ল   েকর দ্বপকটর মুকখ এেটা দ্বিদ্বজটাে থাকমবাদ্বমটার গুাঁকজ দ্বদ্কেে লহেদ্বর 
ওকয়বস্টার। দ্বরদ্বিংকয় লচাখ বুদ্বেকয় খুদ্ব  হকয় উঠকেে দ্বতদ্বে। জ্বর লেই। প্রায় লেকর 
উকঠকিে বো যায়। লেমে লবাধ েরকিে? 
  
এেুদ্বে মযারাথকে লযাগ দ্বদ্কত পারব ো, োে হােে দ্বপট। তকব বাদ্ব়িকত িাোত প়িকে 
ধাওয়া েরকত পারব। 
  
আপদ্বে আেকে ভাগযবাে, বেকেে ওকয়বস্টার। এেটা বুকেটও লবাে, আটবাদ্বর বা 
ইন্টারোে অরগাে স্প্ ব েকরদ্বে। আপোর ঘা়ি আর পা লেোই েকর দ্বদ্কয়দ্বি আদ্বম। 
লচায়াকের উপরটাও। তকব ওখাকে োদ্বস্টে োজবাদ্বর োগকব, যদ্বদ্ ো দ্াগটাকে দ্ববউদ্বট 
স্প্ট দ্বহকেকব লরকখ দ্বদ্কত চাে-অকেে লমকয় দ্বেন্তু পিন্দ েকর। 
  
হােে দ্বপট, োকথ োকথ আ়িি হকয় উঠে বযথায়। 
  
উদ্বিগ্ন হকেে িাক্তার। দু্ুঃদ্বখত। দ্ববিাোর পাক  রদ্বেেতা ো েকর আদ্বম থােকত পাদ্বর 
ো। 
  
লপদ্ব  দ্বঢে েরে দ্বপট, ধীকর ধীকর বযথা লগে। 
  
ওাঁরা েবাই অকপো েরকিে, বকে ইদ্বঙ্গকত দ্রজাটা লদ্দ্বখকয় দ্বদ্কেে ওকয়স্টার। আদ্বম 
তাহকে যাই এখে। 
  
ধেযবাদ্, ি. ওকয়বস্টার। 
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লচাখ মটকে মাথা োাঁোকেে ভদ্রকোে, দ্রজার োকি লপৌঁকি েবাট খুকে েকর দ্াাঁ়িাকেে 
এেপাক । হু়িমু়ি েকর লভতকর ঢুকে প়িকেে েবাই। 
  
প্রথকম ঢুেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। তার লপিকে লহ’ো োদ্বমে, েকেবে লহাদ্বেে ও েযাপকটে 
েদ্বেে। 
  
লহ’ো চুকমা লখে ওর েপাকে। 
  
আ া েদ্বর, আমার জাহাকজ আপোর লেবা-যকত্নর লোকো ত্রুদ্বট হকে ো, দ্বম. দ্বপট? 
জােকত চাইকেে েদ্বেে। 
  
স্বকগব আদ্বি, েযাপকটে…, শুরু েরে দ্বপট। 
  
আর মাি েব্বই দ্বমদ্বেকটর জেয, ভারী গোয় বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। তুদ্বম, আদ্বম আর 
দ্বমে োদ্বমে পান্টা অযাকরোে লথকে এয়ারকিাকেবর এেটা লেকে েকর ওয়াদ্ব ংটে যাদ্বে। 
  
ওাঁরা লভতকর লঢাোর পর এে দ্বমদ্বেটও লপকরায়দ্বে, দ্বেকজর গরকজই োকজর েথা পা়িে 
েকেবে লহাদ্বেে। েুকেমাে আদ্বজজকে আবার লদ্খকে আপদ্বে দ্বচেকত পারকবে, দ্বম. দ্বপট? 
  
পারব, েংকেকপ বেে দ্বপট। লেে, ঘুদ্বমকয় প়িার আকগ আপোকে লতা আদ্বম েুকেমাে 
আদ্বজকজর লচহারা েেকেব বেদ্বি। লে ধরা পক়িদ্বে? 
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েকেবে লহাদ্বেে ওর হাকত েকয়েটা িকটা ধদ্বরকয় দ্বদ্ে। জাহাকজর িকটাগ্রািার তুকেকি 
এগুকো, বদ্বন্দ ও দ্বেহত হাইজযাোকদ্র ো । লদ্খুে লতা, একদ্র মকধয আে েুকেমাে 
আদ্বজজ আকি দ্বে ো? 
  
িকটাগুকো মকোকযাগ দ্বদ্কয় লদ্খে োরা। ো, লেই। 
  
দ্বেুঃ কে আরও এেটা িকটা দ্বপকটর দ্বদ্কে বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে েকেবে। এটা লদ্খুে। 
  
অেযগুকোর লচকয় আোকর ব়ি িকটাটা। এেবার লচাখ বুদ্বেকয়ই মুখ তুেে দ্বপট। েী 
শুেকত চাে আপদ্বে? 
  
িকটার লোেটা দ্বে েুকেমাে আদ্বজজ? 
  
েকেবকের হাকত িকটাটা দ্বিদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বপট। আপদ্বে খুব ভাকো েকরই জাকেে, ওটা 
েুকেমাে আদ্বজকজর িকটা। তা ো হকে এমে োটেীয় ভদ্বঙ্গকত আমাকে লদ্খাকতে ো। 
  
লহাদ্বেে আেকে লচকপ রাখার লচিা েরকি লয, বেকেে দ্বেকেটর, মৃত বা জীদ্ববত েুকেমাে 
আদ্বজজকে এখেও খুাঁকজ পাওয়া যায়দ্বে। 
  
 লজোকরে ফ্রাঙ্ক িজ েুকেমাে আদ্বজজকে এই িকটাটা লরদ্বিওকত পাদ্বঠকয়কিে, বেে 
েকেবে। আমার পরবতবী অযাোইেকমন্ট তাকে খুাঁকজ লবর েরা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

644 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ধরা যখে পক়িদ্বে, বেে দ্বপট, দ্বেশ্চয়ই তার লোেজে তাকে িীকপ লোথাও েবর 
দ্বদ্কয়কি। েেয বযথব হয়দ্বে আমার। োাঁকধ আর মুকখ দ্বতেকট গুদ্বে লেকগকি। পক়ি যাবার 
পর তাকে দ্বেরাপদ্ আ়িাকে লটকে দ্বেকয় লগকি এে লোে। হাচার েমতা তার দ্বিে ো। 
  
 মকর দ্বগকয় ো থােকে েুকেমাে আদ্বজজ আপোর জেয এেটা দু্ুঃেংবাদ্, দ্বম. দ্বপট,  ান্ত 
গোয় বেে েকেবে। োরে, তা ো হকে, লে তার পরবতবী খুকের তাদ্বেোয় েবার উপকর 
দ্বেখকব-িােব দ্বপট। 
  
 িােব অতযন্ত দু্ববে, দু্হাত দু্দ্বদ্কে বাদ্ব়িকয় দ্বপটকে লযে আগোকোর লচিা েরকেে লহ’ো 
োদ্বমে। ভাকো খাবার দ্রোর ওর, দ্ববশ্রাম দ্রোর। মাি এে ঘণ্টার মকতা েময় আকি, 
আমাকদ্র উদ্বচত ওকে এেটু এো থােকত লদ্য়া। 
  
িকটাগুকো এেকভোকপ ভকর দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে েকেবে। দ্বপকটর দ্বদ্কে এেটা হাত 
বা়িাে লে। 
  
 তাহকে এেুদ্বে আপোকে শুকভো জাোকত হয়, দ্বম. দ্বপট। েুকেমাে আদ্বজজকে লখাাঁজার 
জেয োন্টা ইকেজ িীকপ লযকত হকব আমকে, এেটা লহদ্বেেপ্টার অকপো েরকি। 
  
লমজর দ্বিদ্বেোরকে আমার ধেযবাদ্ জাোকবে, বেে দ্বপট। 
  
জাোব। এে মুহূতব ইতিত েরে েকেবে, লযে অস্বদ্বি লবাধ েরকি, তারপর বেে, 
আপোর ও আপোর বনু্ধকদ্র োকি আদ্বম েমাপ্রাথবী, দ্বম. দ্বপট। খুবই দু্ুঃকখর দ্বব য় 
আপোকদ্রকে আদ্বম লিাট েকর লদ্কখদ্বিোম। যদ্বদ্ েখেও েুমা লথকে লস্প্ াে 
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অপাকর েে লিাকেব বদ্দ্বে হকত চাে, আইে বাধা ো হকে, েবার আকগ আদ্বম েই েরব 
েুপাদ্বরক । 
  
আদ্বম দ্বঠে লযাগয বকে দ্ববকবদ্বচত হব ো, দ্বেুঃ কে হােে দ্বপট। ওই লয, অযাোদ্বজব আকি-
োরও হুেুম মােকত পাদ্বর ো। 
  
হযাাঁ, তা আপদ্বে প্রমাে েকরকিে, েীে লহকে বেে েকেবে। 
  
 দ্বপকটর ঘাক়ির ওপর প্রায় চ়িাও হকয় দ্বেকেটর দ্বপট জাোকেে, লতামার োকথ লিকে 
লদ্খা হকে আমার। 
  
 আদ্বমও আপোকে ওখাকে দ্ববদ্ায় জাোব, বেকেে েদ্বেে। 
  
লহ’ো োদ্বমে দ্বেিুই বেকেে ো। দু্দ্বদ্কে দু্হাত লমকে দ্বদ্কয় দ্বতদ্বে েবাইকে প্রায় তাদ্ব়িকয় 
দ্বেকয় লগকেে দ্রজার দ্বদ্কে। েুইট লথকে ওরা লবদ্বরকয় যাবার পর দ্রজাটা বন্ধ েকর 
দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে, দ্বিকর একে দ্ববিাোর পাক  দ্াাঁ়িাকেে। 
  
এেটা দ্বজদ্বেে লদ্ওয়ার আকি আমার, দ্বিেদ্বিে েকর বেকেে দ্বতদ্বে, সু্ককে প়িা লমকয়র 
মকতা দু্িাদ্বমভরা হাদ্বে লখকে লগে আয়ত লচাকখ। 
  
দ্বপট ভাকব, লেোই লেকট লগকে িাক্তার ওকয়বস্টার ওকে োাঁচা দ্বগকে খাকব। 
  
োে লিরার পর চারদ্বদ্কে অন্ধোর লদ্খকত লপে েুকেমাে আদ্বজজ। তার োাঁকধ লযে 
জ্বেন্ত এেটুেকরা েয়ো লচকপ ধরা হকয়কি। হাত দু্কটা মুকখ লতাোর লচিা েরে লে, 
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এেটা হাত লযে দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো অেহয বযথায়। তারপর মকে প়িে, োধ আর 
েবদ্বজকত বুকেট ঢুকেকি। অেত হাতটা তুেে বকট, দ্বেন্তু লচাকখর জায়গায়  ক্ত েকর 
বাধা োপক়ি লঠেকো আেুেগুকো। লচাখ, েপাে, মাথা, েবই বযাকেকজ লমা়িা। 
  
জাকে, লচাখ দু্কটা রো পাকব ো। অন্ধ হকয় লবাঁকচ থাো … ো, লে তা মােকব ো। 
লযকোকো এেটা অস্ত্র দ্রোর তার। হাত়িাকত শুরু েরে। আত্মহতযা েরা িা়িা পথ 
লেই। 
  
েযাাঁতকোঁকত, ঠাণ্ডা পাথুকর লমকে িা়িা দ্বেিুই লঠেে ো হাকত। 
  
লবপকরায়া হকয় উঠে েুকেমাে আদ্বজজ, অেহায় জীবেকে লে ভী ে ভয় েকর। টেমে 
েরকত েকত দ্াাঁ়িাে লে, দ্বেন্তু পক়ি লগে। এই েময় তার দু্ই োাঁধ আাঁেক়ি ধরে 
এেকজা়িা হাত। 
  
ে়িাচ়িা েরকবে ো, হযরত। আওয়াজ েরকে আমরা ধরা পক়ি যাব, ইবকের দ্বিেদ্বিকে 
গো। আকমদ্বরোেরা আমাকদ্রকে হকেয হকয় খুাঁজকি। 
  
আশ্বি হবার জেয ইবকের হাত দু্কটা  ক্ত েকর খামকচ ধরে েুকেমাে আদ্বজজ। েথা 
বোর লচিা েরে লে, দ্বেন্তু অথবপূেব লোকো আওয়াজ লবকরাকো ো গো লথকে। আহত 
পশুর মকতা গুদ্বেকয় উঠে লে। লভকে গুাঁদ্ব়িকয় লগকি তার লচায়াে, রক্ত জমাট লবাঁকধ আকি 
গোর লভতর আর দ্াাঁকতর লগা়িায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

647 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মাইে টাকেকের লভতর, লিাট এেটা লচম্বাকর রকয়দ্বি আমরা, দ্বেচু গোয় বেে ইবকে। 
ওরা খুব োিাোদ্বি চকে একেদ্বিে, তকব তার আকগই এেটা লদ্য়াে লগাঁকথ লিকেদ্বি 
আদ্বম। 
  
মাথা োাঁোে েুকেমাে আদ্বজজ, ইবকের েথা বুেকত পারকি লে। 
  
ইবকে লযে তার মকর েথা লটর লপকে লগকি। আপদ্বে মরকত চাে, হযরত? ো, তা হকত 
পাকর ো। োজ ল   ো েকর, আপদ্বে বা আদ্বম, দু্’জকের এেজেও মরব ো। এেোকথ 
যাব আমরা, তকব আিাহ যখে চাইকবে তার এে দ্বমদ্বেটও আকগ েয়। 
  
হতা ায় লেদ্বতকয় প়িে েুকেমাে আদ্বজজ। আকগ েখেও এমে উদ্ভ্রান্ত হয়দ্বে লে। 
দ্বেকজর ওপর তার এে লিাাঁটা দ্বেয়ন্ত্রে লেই। বযথায় পাগে হকয় যাকে লে। তার ওপর 
দু্ুঃস্বেটা লথকে লবকরাকত পারকি ো-লজেখাোর লেকে ে়িা পাহারায় আটকে রাখা 
হকয়কি তাকে, পঙু্গ ও অন্ধ। 
  
 মেটাকে  ান্ত েরুে, জোব, তার োকে োকে েরম েুকর বেে ইবকে িীপ লথকে 
পাোকোর েময় আপোর েবটুেু  দ্বক্ত দ্রোর হকব। 
  
পা  দ্বিরে েুকেমাে আদ্বজজ। টাকেকের লমকেকত লোথাও লোথাও পাদ্বে রকয়কি, োাঁকধর 
েতটা িুকব যাওয়ায় ঠাণ্ডা আরাম োগে। ো চাইকেও, লচাকখর োমকে িদ্ববর মকতা 
একের পর এে লভকে উঠে ভীদ্বতের েকয়েটা দৃ্ য। লঠাাঁকট েীে হাদ্বে দ্বেকয় তাকে 
েেয েকর গুদ্বে িুাঁ়িকি িােব দ্বপট। লে লদ্খকত লপে, তার োমকে পাহাক়ির মকতা তদ্ঘবয 
দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি আখমত ইয়াদ্বজদ্, তাকে লভংচাকে। আকক্রাক  দ্বচৎোর েরকত 
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ইকে হকো তা-তুদ্বম আমার োকথ লবঈমাদ্বে েকরি। হঠাৎ এে েেে আকো লদ্খকত 
লপে েুকেমাে আদ্বজজ। লেই আকোয় মকর লচাকখ ধরা প়িে ভদ্বব যৎ। 
  
মৃতুয েমাদ্বি েয়। মৃতুযর পর মােুক র েীদ্বতব লবাঁকচ থাকে। লে লবাঁকচ থােকব প্রদ্বতক াকধর 
মধয দ্বদ্কয়। আদ্বম প্রদ্বতক াকধর মকধয লবাঁকচ থােব, েথাটা মকে মকে আও়িাকত শুরু 
েরে লে। এেেময় েু-েংহত হকরা আর দ্বচন্তাধারা, মােদ্বেে েুস্থতা প্রায় পুকরাটাই 
দ্বিকর এে। 
  
 লয দ্বেদ্ধান্তটা দ্বেকত লচিা েরে েুকেমাে আদ্বজজ, লেটা হকে; তার দ্বেকজর হাকত প্রথকম 
লে মারা যাকব-দ্বপট, োদ্বে আখমত ইয়াদ্বজদ্? এো তার পকে দ্বেিু েরা েম্ভব েয়। 
দু্’জেকে খুে েরার মকতা  ারীদ্বরে োমথবয তার লেই। ধীকর ধীকর এেটা েযাে ততদ্বর 
হকত োগে মাথার লভতর। প্রদ্বতক াকধর ভাগ দ্বদ্কত হকব ইবকেকেও। 
  
বযাপারটা পিন্দ ো হকেও, ল   পযবন্ত দ্বেকজর োকথ আপে েরে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
েকয়াট আর োপ-দু্’জকের এেজেকে দ্বেজ হাকত হতযা েরকব লে। বাদ্বে এেজে মারা 
যাকব ইবকের হাকত। 
  
. 
  
৬৪. 
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লিচাকর শুকয় আো ভ্রমকে রাদ্বজ হয়দ্বে দ্বপট। আরামদ্ায়ে এেটা এদ্বেদ্বেউদ্বটভ লচয়াকর 
বকে আকি ও, পা তুকে দ্বদ্কয়কি লেকের এেটা দ্বেকটর ওপর। জাোো দ্বদ্কয় চেচকে 
আদ্বন্দজ পববতমাো লদ্খকি লে। দ্বেিু েময় পর েযাদ্বরদ্ববয়াে োগকরর ওপর দ্বদ্কয় উক়ি 
লযকত োগে তারা। 
  
 লিাটখাকটা দ্ববমাকে দ্ীঘবকদ্হী দ্বপকটর এমেদ্বে দ্াাঁ়িাকোর েুকযাগ লেই। আরাম আকয়ক র 
লোকো বযবস্থার অব য েমদ্বত লেই। 
  
দ্বপকটর বাবা দ্বঠে েথা বোর মুকি লেই। ভ্রমকের লবদ্ব র ভাগ েময় এেটা দ্বরিকেে 
খুকে পযাকি লোট দ্বেখকত বযি থােকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবাকরার উদ্বে েীভাকব লগকেে, দ্বপকটর এই প্রকশ্নর জবাব লদ্য়ার েময় মুখ 
তুকে তাোকেে ো। লপ্রদ্বেকিন্ট আমাকে এেটা েূটচেদ্বতে দ্াদ্বয়ত্ব দ্বদ্কয়দ্বিকেে। 
  
দ্বেকজর োজ দ্বেকয় বযি থােকেে লহ’ো োদ্বমেও। লেকের ইেফ্লাইট লটদ্বেকিােটা 
োরােে দ্খে েকর রাখকেে দ্বতদ্বে, জাদ্বতেংকঘর দ্বেউ ইয়েব দ্ববদ্বল্ডংকয় তার এইিকদ্র 
একের পর এে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয় লগকেে। দ্বপকটর উপদ্বস্থদ্বত েেকেব তাাঁকে েকচতে মকে 
হকো শুধু লচাখাকচাদ্বখ হবার েময়, প্রদ্বতবার লিাট্ট েকর হােকেে। 
  
 েত দ্রুত ওরা ভুেকত পাকর- দ্ীঘবশ্বাে লপকে দ্বপট ভাকব। 
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অগতযা আকেেজাদ্বিয়া গুিধে দ্বেকয় দ্বচন্তা েরকত োগে লে। লহ’ো োদ্বমে লিােটা 
িাকে লহেদ্বর ইকয়জাকরর োকথ েথা বেকত পারত ও। োইকরদ্বরটা লে খুাঁকজ লপে দ্বে ো 
লে জাকে। তারপর ইকেটা বাদ্বতে েকর দ্বদ্ে, ে রীকর উপদ্বস্থত হকয়ই জাো যাকব েব। 
  
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর অমূেয েেদ্গুকো েুোকোর আকগ লোকো েদ্ী পাদ্ব়ি 
দ্বদ্কয়দ্বিকেে লভোটর? ইকয়জাকরর ধারো, আজ লযটাকে দ্বেউ জাদ্বেব বো হকে, লেখাকে 
লমরামত েরা হকয়কি লেরাদ্বপেকে। অকচো েদ্ীটা দ্দ্বেকে হকত বাধয। 
  
জাহাজ বহর দ্বেকয় গােি অব লমদ্বেকোয় লপৌঁকিদ্বিকেে লভোটর, েম্ভব? আজ লয লরাত 
বইকি, ল াকোক া বির আকগর লথকে দ্বেশ্চই আোদ্া। এমে দ্বে হকত পাকর ো, 
লভদ্বেজুকয়োর এদ্বরেকোকত লেকমদ্বিকেে লভোটর। োদ্বে আমাজে? 
  
লবচারা এদ্বরেেে ও েেম্বাকের োম লেকম আেকব িুটকোকট। 
  
এেড্রে এয়ারকিাাঁে লবস্-এ োমে লেে। অযােুদ্বমদ্বেয়াম দ্বটউকবর লভতর দ্বদ্কয় দ্বপটকে 
দ্বেকয় দ্বেকচ লেকম এে হুইে োগাকো লচয়ারটা। দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় োমকেে লহ’ো োদ্বমে, 
দ্বপটকে শুকভো জাোকবে। তাকে দ্বেকয় দ্বেউ ইয়েব যাকব লেেটা। দ্বপকটর োাঁকধ এেটা 
হাত লরকখ ভদ্রমদ্বহো বেকেে, আমার জীবকে অতযন্ত উজ্জ্বে এেটা সৃ্মদ্বত হকয় থােকবে 
আপদ্বে, িােব দ্বপট। 
  
দ্বিোর খাওয়ার েথাটা দ্বেন্তু লবমােুম ভুকে লগকিে। 
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েময় েকর োয়করাকত এেবার আেুে ো, দ্বেজ। আকগই বকে রাখদ্বি, দ্ববে দ্বেন্তু আদ্বম 
লদ্ব। 
  
ওকদ্র েথা শুেকত লপকয় এদ্বগকয় একেে দ্বেকেটর দ্বপট। োয়করা, দ্বমে োদ্বমে, দ্বেউ 
ইয়েব েয়? 
  
 লহ’ো োদ্বমকের েয়, হাদ্বেটা লযে রােী লেিারদ্বতদ্বতর। বেকেে, ো, দ্বেউ ইয়কেব েয়, 
োয়করায়। মহােদ্বচকবর পকদ্ ইিিা দ্বদ্কয় লদ্ক  দ্বিকর যাদ্বে  ীঘই। গেতকন্ত্রর অপমৃতুয 
ঘটকত যাকে দ্বমেকর। ওটাকে রোর জেয দ্বেকজর লোেকদ্র মকধয লথকে অকেে লবদ্ব  
োহাযয েরকত পারব আদ্বম। 
  
দ্বেন্তু আখমত ইয়াদ্বজদ্? 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে আমাকে েথা দ্বদ্কয়কিে,তাকে গৃহবদ্বন্দ েরা হকব। 
  
দ্বচন্তার লরখা িুটে দ্বেকেটর দ্বপকটর েপাকে। োবধাে থােকবে। গৃহবদ্বন্দ অবস্থায়ও 
দ্ববপিেে এেটা পশু লে। 
  
হয় আখমত ইয়াদ্বজদ্, েয়কতা তার মকতা আর লেই বা েব েমকয়ই আ পাক  থােকব, 
লহোর হাদ্বেকত দৃ্ঢ় আত্মদ্ববশ্বাে িুকট উঠে। ওকদ্রকে ভয় েরা োকজর লোকের োকজ 
ো। মাদ্বেবে প্র ােকে আপোর অকেে বনু্ধ আকিে, দ্য়া েকর ওাঁকদ্র জাোকবে, দ্বমের 
লোকো দ্বদ্েই লমৌেবাদ্ীকদ্র লখেোর োমগ্রী হকব ো। 
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লিাট্ট েকর মাথা োাঁোকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
আবার মাথা োাঁোকত দ্বগকয় দ্বস্থর হকয় লগকেে দ্বেকেটর দ্বপট। দ্বতদ্বে লদ্খকেে, দ্বপকটর 
লচয়াকরর হাতে ধকর ওর দ্বদ্কে েুাঁকে প়িকেে লহ’ো োদ্বমে, চুকমা লখকেে দ্বপকটর 
েপাকে। 
  
 দ্বেকধ হকেে দ্বতদ্বে, এেটা হাত বাদ্ব়িকয় একোকমকো েকর দ্বদ্কেে দ্বপকটর চুে। আমাকে 
ভুকে যাকবে ো, বকে লচয়ারটাকে ঘুকর দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় উঠকত শুরু েরকেে লেকে। তাাঁর 
গমেপকথর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে দ্বপট। 
  
 ওরা লতামার জেয এেটা অযামু্বকেে পাদ্বঠকয়কি, দ্বেকেটকরর েথায় েংদ্ববৎ দ্বিরে দ্বপকটর। 
  
 অযামু্বকেে? হােপাতাকে লযকত হকব? দ্বেন্তু, … েথা ল   ো েকর মুখ আর মাথার 
বযাকেজ খুকে লিকে দ্বদ্ে ও। আদ্বম লতা েেূেব েুস্থ লবাধ েরদ্বি 
  
লবদ্ব  বা়িাবাদ্ব়ি েরকি বকে মকে হকে ো? 
  
জাদ্বে, গম্ভীর েুকর বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। লেজেযই লতা লিরত পাদ্বঠকয়দ্বি অযামু্বকেে। 
তুদ্বম েুমা লহিকোয়াটবাকর যাে। 
  
তুদ্বম লহায়াইট হাউকে যাকব েীভাকব? 
  
অকপোরত এেটা লহদ্বেেপ্টাকরর দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। লপ্রদ্বেকিন্ট 
আমার যাওয়ার বযবস্থা েকরকিে। 
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যাবার পকথ আমাকে এেটু োদ্বমকয় লদ্কব েুমা লহিকোয়াটবাকর? 
  
একো, লতামাকে লহদ্বেেপ্টাকর তুদ্বে, বকে দ্বপকটর লচয়ারটা দ্বেকজই লপিে লথকে লঠেকত 
শুরু েরকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
. 
  
উকত্তজো বা়িকত বা়িকত টাে প়িা দ্বগাঁকটর মকতা অেুভূদ্বত হকো দ্বপকটর তেকপকট। 
এদ্বেকভটকর দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি ও, েংখযাগুকোকে উকঠ লযকত লদ্খকি েুমার োেউটর 
েমকেকে। দ্রজা খুকে লগে, লখাাঁ়িাকত লখাাঁ়িাকত লবকরাবার েময় আউটার অদ্বিকে 
দ্বেদ্বেকে দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকত লদ্খে ও। হাদ্বেকত উদ্ভাদ্বেত হকয় আকি মুখ। 
  
দ্বপকটর দ্ববধ্বি লচহারা লদ্কে ধীকর ধীকর ম্লাে হকয় লগে হাদ্বেটা। দ্বপকটর লচায়াকে এখকো 
োস্টার োগাকো রকয়কি, বকের োি লথকে ধার েরা লোকয়টাকরর লভতর লথকে উাঁদ্বে 
দ্বদ্কে োদ্া বযাকেজ, হকত িদ্ব়ি থােকেও এেটু এেটু লখাাঁ়িাকে। তারপর, দ্বপকটর েথা 
লভকব, ওকে োহে লদ্য়ার জেয, উজ্জ্বে হাদ্বেকত আবার লচহারাটা উদ্ভাদ্বেত েকর তুেে 
দ্বেদ্বে। ওকয়েোম লহাম, লেইের! 
  
োমকে এদ্বগকয় একে হাত দু্কটা দ্বপকটর গোর দু্পাক  িুাঁক়ি দ্বদ্ে লে। েুাঁেক়ি লগে দ্বপট, 
দ্বেুঃশ্বাকের োকথ গুদ্বেকয় উঠে। 
  
োি দ্বদ্কয় লের যাবার লচিা েরে দ্বেদ্বে। ওহ দু্ুঃদ্বখত। 
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তাকে আাঁেক়ি ধরে দ্বপট। হকয়া ো, বকে তার লঠাাঁকটর ওপর দ্বেকজর লঠাাঁট দু্কটা রাখে 
লে। দ্বেদ্বের েরম মেৃে চাম়িায় লখাাঁচা লখাাঁচা  ক্ত দ্াদ্ব়ি দ্ববকধ লগে, পুরু  েুেভ গন্ধ 
ঢুেে োকে। 
  
িা়িা লপকয়, প্রথম েুকযাকগই অদ্বভকযাকগর েুকর দ্বেদ্বে বেে, লযেব পুরু  েিায় এতবার 
বাদ্ব়ি লিকর তাকদ্র েেকেব দ্বেিু বোর আকি। 
  
 আর লযেব লমকয়রা অকপো েকর তাকদ্র েেকেবও দ্বেিু বোর আকি। দ্বপদ্বিকয় লগে 
দ্বপট। চারদ্বদ্কে তাোে। আদ্বম যাবার পর েী আদ্ববষ্কার েরকে লতামরা? 
  
 ইকয়জাকরর মুখ লথকেই ল াো, চাপা উকত্তজোর োকথ বেে দ্বেদ্বে, দ্বপকটর হাত ধকর 
লটকে দ্বেকয় বেে েদ্বেউটর লেে কের দ্বদ্কে। 
  
দ্বেকজর অদ্বিে লথকে িুকট লবদ্বরকয় এে ইকয়জার। দ্বপকটর লচহারা লদ্কখ তার লোকো 
প্রদ্বতদ্বক্রয়া হকো ো। অদ্বভেন্দে বা েহােুভূদ্বত জাোকোর েথাও মকে থােে ো। প্রায় 
োচকত শুরু েরে লে, দ্বচৎোর েকর লঘা ো েরে, লপকয় লগদ্বি! লপকয় লগদ্বি! 
  
েদ্ীটা? বযগ্রতার োকথ জােকত চাইে দ্বপট। 
  
শুধু েদ্ীটা েয়। লয গুহার লভতর দ্ব ল্পেমবগুকো রাখা আকি, লতামাকে আদ্বম তার দু্-
মাইকের মকধয লপৌঁকি দ্বদ্কত পাদ্বর। 
  
লোথায়? 
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 লটোে! লিাট্ট এেটা েীমান্ত  হর লরামায়। 
  
ইকয়জার আর দ্বেদ্বের োাঁকধ ভর দ্বদ্কয় অদ্বিকে ঢুেকি দ্বপট, জােকত চাইে, দ্বঠে লতা? 
  
এেক া ভাগ দ্বঠে, দ্বপকটর োকের োকি মুখ একে গো িাটাকত শুরু েরে ইকয়জার। 
োতটা পাহাক়ির োমেরে েরা হয় লরাম। লতমে উাঁচু েয় লোকোটাই, প্রায় লোকো 
গুরুতুই বহে েকর ো, স্বীোর েরদ্বি। দ্বেন্তু দ্বরকপাটব আকি, অকেে দ্বদ্ে আকগ লথকেই 
এোোর মাদ্বট খুাঁক়ি লরামাে দ্ব ল্পেমব উদ্ধার েরা হকে। ব়ি ব়ি োমেরা 
আদ্বেবওেদ্বজস্টরা ভুয়া বকে অগ্রাহয েকরকিে, দ্বেন্তু তারা দ্বে জাকেে? 
  
তাহকে েদ্ীটা হকো…? 
  
দ্বরকয়া রযাকভা, স্প্যাদ্বে  ভা ায় এই োকমই িাো হয়, মাথা োাঁোে ইকয়জার। েীমাকন্তর 
এদ্বদ্কে েবাই ওটাকে দ্বরকয়া গ্রযাে বকে। 
  
দ্বরকয় গ্রযাে।  েটা ধীকর ধীর েকয়েবার উচ্চারে েরে দ্বপট। েদ্ীটাকে খুাঁকজ লবর 
েরকত এত লবগ লপকত হকয়কি লে েদ্বতয ওটা পাওয়া লগকি বকে দ্ববশ্বাে েরকত পারকি 
ো ও। 
  
েদ্বতয অতযন্ত দু্ুঃখজেে এেটা ঘটো, হঠাৎ দ্বব ণ্ণ েুকর বেে ইকয়জার। 
  
েী বযাপার, এ েথা বেি লেে? 
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মাথা ো়িকত ো়িকত ইকয়জার বেে, লটোেরা লেমে তা লতা জাকো তুদ্বম। যখে জােকব 
ল াকোক া বির ধকর আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর ওপর বকে আকি ওরা, লোকো 
ভদ্রকোকের পকে ওকদ্র োকথ বেবাে েরা েম্ভব হকব? 
  
৬৫. 
  
পরদ্বদ্ে দু্পুকর, েপবাে দ্বক্রদ্বস্ট েযাভার এয়ার লস্ট কে েযাে েরার পর, েুমার ওক ে 
দ্বরোচব লেন্টার লথকে পাঠাকো এেজে দ্বেমযাে িাস্টব ক্লাে দ্বপট, দ্বেদ্বে ও অযািদ্বমরাে 
েযােকিোরকে গাদ্ব়িকত তুকে দ্বেে। েম্বা এেটা িকের পাক  েংদ্বক্রট পযাকি অকপোরত 
লহদ্বেেপ্টাকর োকি থামার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেে অযািদ্বমরাে। মাথার ওপর লোকো লমঘ লেই, 
লগাটা আোক  এোই রাজত্ব েরকি েূযব। তাপমািা োমােয, তকব আদ্রবতা যকথি, গাদ্ব়ি 
লথকে োমার োকথ োকথ ঘামকত শুরু েরে ওরা। 
  
হাত লেক়ি ওকদ্র দ্বদ্কে োহাকযয এদ্বগকয় এে েুমার দ্বচি ভূ-তেদ্ববদ্, হাবব গাজবা। লতমে 
েম্বা েয় লে, মুকখ দু্এেটা বেকন্তর দ্াগ, গাকয়র রং তামাকট, মাথায় চেচকে োকো 
চুে। োে আর উজ্জ্বে হেুদ্ েুদ্বত োপক়ির  াটব পকর আকি লে। ি. হাবব ভারী গোয় 
বেকেে অযািদ্বমরাে। আবার লতামার োকথ লদ্খা হওয়ায় খুদ্ব  হ দ্বম। 
  
 আপোকদ্র আোর অকপোয় দ্বিোম, বাদ্াম দ্বচবাকত দ্বচবাকত বেে হাবব গাজবা। এেুদ্বে 
আপোরা রওো হকত পাকরে। লজা দ্বমদ্বে, পাইেকটর োকথ পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে লে, 
লোেটা স্মাইদ্বেং জযাে োেগ্লাে পকর আকি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

657 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িটর হাকববর োকথ দ্দ্বেে আদ্বফ্রোয় দ্বেিুদ্বদ্ে োজ েকরকি দ্বপট, েময়টা ওকদ্র ভাকোই 
লেকটদ্বিে। 
  
েদ্বেে হকো বকো লতা, হাবব? দ্বতে, োদ্বে চার বির? লে দ্বহোকব রাকখ? েরমদ্বকের 
েময় চও়িা হাদ্বে উপহার দ্বদ্ে হাবব গাজবা। লতামার োকথ আবার লজাট বাাঁধকত রীদ্বতমকতা 
লরামাঞ্চ অেুভব েরদ্বি। 
  
ি. দ্বেদ্বে  াকপবর োকথ পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্কত পাদ্বর? 
  
েম্ভকমর োকথ বাউ েরে হাবব গাজবা। েমুদ্রদ্ববোেী? 
  
 মাথা োে দ্বেদ্বে। েযাে আদ্বেবওেদ্বজ। 
  
লচহারায় লেৌতূহে দ্বেকয় অযািদ্বমরাকের দ্বদ্কে তাোে হাবব গাজবা। এটা দ্বে দ্বি প্রকজট, 
অযািদ্বমরাে? 
  
ো, হাবব। েবটা লতামাকে জাোকো হয়দ্বে বকে দু্ুঃদ্বখত। দ্বে জাকো, আমাকদ্র আেে 
উকে য দ্বেিুদ্বদ্ে লগাপে রাখকত হকব। 
  
দ্বেদ্বেবি ভদ্বঙ্গকত োাঁধ োাঁোে হাবব গাজবা। আপদ্বে হকেে বে। 
  
আমাকে শুধু এেটা দ্বদ্ে বকে দ্বদ্ে, বেে লজা দ্বমদ্বিে। 
  
দ্দ্বেে, জাোে দ্বপট। দ্দ্বেকে দ্বরকয়া গ্রযাে েদ্ী। 
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. 
  
ইন্টারকোস্টাে ওয়াটারওকয় বরাবর উক়ি চেে লহদ্বেেপ্টার। োউথ পাদ্রী িীকপর লহাকটে 
আর বাদ্ব়িঘর িাদ্ব়িকয় এে ওরা, লহদ্বেেপ্টাকরর োে ঘুকর লগে পদ্বশ্চম দ্বদ্কে। দ্বেকচ এে 
এে লপাটব ইোকবে, ওখাকে দ্বরকয়া গ্রযাে-এর পাদ্বে গােি অভ লমদ্বেকোকত দ্বগকয় 
দ্বমক কি। 
  
দ্বেকচর িীপটায় লোাঁপ-ো়ি আর মরুভূদ্বম পা াপাদ্ব  জায়গা েকর দ্বেকয়কি। চাতাকের 
মকতা েমতে, ব়ি ব়ি গাকির পাক  েযােটাে গদ্বজকয়কি। এেটু পরই োমকে লদ্খা 
লগে রাউেেদ্বভে  হর। দ্বরকজর োকি েরু হকয় লগকি েদ্ীটা। দ্বরকজর ওপাকর 
মাটাকমাকরাে, লমদ্বেকো। 
  
েী োকভব েরকত হকব, আমাকে বো যায়? দ্বজকেে েরে হাবব গাজবা। 
  
তুদ্বম লতা দ্বরকয়া গ্রযাে উপতযোয় মােু  হকয়ি, তাই ো? জবাব ো দ্বদ্কয় দ্বজকেে 
েরকেে অযািদ্বমরাে। 
  
 েকরকিা েদ্ীর উজাকে জকন্মদ্বি, ব়ি হকয়দ্বি। লেখাপ়িা দ্ব কখদ্বি রাউেেদ্বভে েকেকজ। 
এইমাি িাদ্ব়িকয় এোম ওটকে। 
  
লরামার চারপাক র দ্বজওেদ্বজ েেকেব তুদ্বম তাহকে পদ্বরদ্বচত। 
  
 এোোটায় েকয়েবারই োকভবর োজ েকরদ্বি, হযাাঁ। 
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আকোচোয় লযাগ দ্বদ্ে দ্বপট, আজকের তুেোয় দ্বযশু দ্বিকস্টর েকয়েক া বির পর েদ্ীটা 
েত দূ্কর দ্বিে? 
  
 পাদ্বের প্রবাকহ খুব এেটা পদ্বরবতবে ঘকটদ্বে, বেে হাবব গাজবা। তকব, অব যই, বেযার 
োরকে পাদ্বের গদ্বতপথ বদ্কেকি দু্-মাইকের দ্বেিু লবদ্ব । েকয়েক া বিকর েকয়েবারই 
পুরকো গদ্বতপকথ দ্বিকর একেকি েদ্ী। তখেোর দ্বদ্কে দ্বরকয়া গ্রযাে েম্ভবত অকেে উাঁচু 
দ্বিে। লমদ্বেকোর োকথ যুকদ্ধর আকগ েদ্ীটা চও়িা দ্বিে দু্ক া লথকে চারক া দ্বমটার। 
লমইে চযাকেে দ্বিে খুবই গভীর। 
  
প্রথম এেজে ইউকরাদ্বপয়াে েকব ওটাকে লদ্কখ? 
  
পকেকরাক া উদ্বে  োকে এই েদ্ীকত জাহাজ দ্বেকয় একেকিে আকোেজা দ্বি দ্বপকে়িা। 
  
দ্বমদ্বেদ্বেদ্বপর োকথ ওটার েী েেেব দ্বিে লেই আমকে? 
  
এে মুহূতব লভকব দ্বেে হাবব। আেকে েীে েকদ্র োকথ লবদ্ব  েেেব দ্বিে েদ্ীটার। 
  
 এাঁকেকবাঁকে এদ্বগকয়কি েদ্ী। লঢউ লখোকো দু্চারকট পাহা়ি লদ্খা লগে। েীমাকন্তর 
ওপাকর, লমদ্বেকোয় লদ্খা লগে লিাট লিাট েকয়েটা  হর, ধুকোয় প্রায় ঢাো পক়ি 
আকি। দ্বেিু ঘরবাদ্ব়ি পাথকর ততদ্বর, দ্বেিু ইট দ্বদ্কয় গাথা, মাথার ওপর োে টাদ্বে। 
 হকরর বাইকর েুাঁক়িঘর। েদ্ীটা লোথাও গভীর েয়, পাদ্বের রং গাঢ় েবুজ। 
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দ্বরকয়া গ্রযাে েেকেব ওকদ্র আগ্রহ আকি বুেকত লপকর অকেে েথাই বকে লগে হাবব 
গাজবা। প্রাচীে যুকগও েদ্ীটায় জাহাজ চোচে েরত। বেদ্বত স্থাপেোরীরা েদ্ীটার দু্ই 
তীর ধকর আো-যাওয়া েকরকি। এেেময় লঘা ো েরে লে, লরামার ওপর চকে আেদ্বি 
আমরা। েদ্ীর ওপাকর দ্বমগুকয়ে এেমাে, লরামার দ্বেস্টার দ্বেদ্বট বো হয়। োমোওয়াকি 
 হর, টুযদ্বরস্টকদ্র জেয দু্এেটা অযাদ্বন্টেে  প িা়িা লতমে দ্বেিু লেই ওখাকে। রািার 
ওপর লরি এেটা বিবার ক্রদ্বেং, রািাটা চকে লগকি মকন্টদ্বররর দ্বদ্কে। 
  
লহদ্বেেপ্টার খাদ্বেেটা ওপকর তুেে পাইেট, ইন্টারেযা োে দ্বরজ িাদ্ব়িকয় একে আবার 
েদ্ীর োিাোদ্বি লেকম এে। লমদ্বেকোর দ্বদ্কে োরী-পুরু  পা াপাদ্ব  দ্াাঁদ্ব়িকয় গাদ্ব়ি 
ধুকে, বাগাে পদ্বরষ্কার েরকি, মাি ধরার জাে লমরামত েরকি, হাাঁটু পাদ্বেকত দ্াাঁদ্ব়িকয় 
লগােে েরকি অকেকে। আকমদ্বরোর দ্বদ্কে েদ্ীর পা়ি লথকে খা়িা হকয়কি হেকদ্কট 
েযােকস্টাে েি লরামা  হকরর মােখাে পযবন্ত লেটার দ্ববিার। ভবেগুকো লব  পুরকো, 
তকব লোকোটাই লভকে পক়িদ্বে, েকয়েটার লমরামত দ্রোর। 
  
ভবেগুকো েেকেব দ্বেিু ল াোকবে োদ্বে? হাবব গাজবাকে দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। 
  
োমদ্বরে ও বাদ্বেদ্বজযে লবাট ততদ্বরর যখে দ্বহদ্ব়িে প়িে, লে-েময় অতযন্ত বযি বন্দর দ্বিে 
লরামা, লেেচার দ্বদ্ে হাবব গাজবা। বাদ্ব়ি ও বযবোকেি ততদ্বরর জেয েওদ্াগররা োদ্বম-
দ্াদ্বম আদ্বেবকটটকদ্র ভা়িা েকর আকে। ওগুকো েম দ্বদ্ে লতা দ্বটেে ো। 
  
এে-আধটা দ্ববখযাত হকয় ওকঠদ্বে? 
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দ্ববখযাত? লহকে উঠে হাবব গাজবা। হযাাঁ, তাও আকি। আঠাকরাক া োকে ততদ্বর ওটা। 
লরাদ্বজটাে েযােদ্বটো দ্বহকেকব বযবহার েরা হয়। দ্বভভা জাপাটা িদ্ববকত। মাকেবাে বযাকো 
দ্বিে, লরামায় লভাো, আপোরা জাকেে। 
  
 হকরর ওপর উাঁচু হকয় থাো পাহা়িটাকে চক্কর লদ্য়ার জেয পাইেটকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেে 
অযািদ্বমরাে। লরামার োম লরাকমর অেুেরকে রাখা হকয়কি এই োরকে েী লয। এই 
 হরটাকেও োতটা পাহা়ি দ্বঘকর লরকখকি? 
  
 দ্বেশ্চয় েকর বো েম্ভব েয়, জবাব দ্বদ্ে হাবব গাজবা। োতটা পাহা়িকে আোদ্াভাকব 
আপদ্বে খুাঁকজই পাকবে ো। লচাকখ প়িার মকতা চূ়িা আকি মাি দু্কটার, বাদ্বেগুকো 
পরস্প্করর োকথ লজা়িা লেকগ আকি। 
  
দ্বজওেদ্বজ েী বকে? প্রশ্ন েরে দ্বপট। 
  
লবদ্ব রভাগ খদ্ব়িমাদ্বট বা ওই ধরকের আবজবো। এেেময় লগাটা এোো োগকরর দ্বেকচ 
দ্বিে। মাদ্বটর দ্বেকচ িদ্বেে, দ্বেেুকের লখাে লদ্দ্ার। োিাোদ্বি এেটা গ্রযাকভে দ্বপট আকি, 
দ্ববদ্বভন্ন দ্বজওেদ্বজেযাে দ্বপদ্বরয়কির দ্বেদ্ বে ওখাকে লপকত পাকরা। ঠাণ্ডা হকয় লোথাও বোর 
েুকযাগ দ্বদ্কে এ দ্বব কয় দ্ববিাদ্বরত জাোকত পাদ্বর লতামাকে। 
  
এেুদ্বে েয়, বেে দ্বপট। এেোয় লোথাও প্রােৃদ্বতে গুহা লেই? 
  
োরকিকে লদ্খা যায় ো। তার মাকে এই েয় লয েদ্ীর দ্বেকচ লেই। প্রাচীে োগর েত 
গুহা ততদ্বর েকরদ্বিে লে তার দ্বহোব রাকখ, আপার লেয়াকরর দ্বেকচ েব চাপা পক়ি আকি। 
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দ্বঠে জায়গাদ্বটকত যকথি গভীর েকর লখাাঁ়িা, প্রচুর েম্ভাবো ব়ি আেৃদ্বতর এেটা 
োইমকস্টাে দ্বিকপাদ্বজট লপকয় যাকব তুদ্বম। প্রাচীে ইদ্বেয়াে দ্বেংবদ্দ্বন্ত হকো, মাদ্বটর তোয় 
আত্মারা বেবাে েকর। 
  
আত্মা? দ্বে ধরকের আত্মা? 
  
োাঁধ োাঁোকো হাবব গাজবা। প্রাচীে আত্মা, যারা অপকদ্বতাকদ্র োকথ যুদ্ধ েরার েময় 
মারা লগকি। 
  
দ্বেকজর অজাকন্তই দ্বপকটর বাহু আাঁেক়ি ধরে দ্বেদ্বে। পুরকো লোকো দ্ব ল্পেমব লরামার 
আ পাক  পাওয়া লগকি? 
  
অল্প দ্বেিু তীর আর ব বার পাথুকর িগা, পাথুকর িুদ্বর আর লবাট-লস্টাে। 
  
 লবাট-লস্টাে েী দ্বজদ্বেে? প্রশ্ন েরে দ্বপট। 
  
িাাঁপা পাথর, আেৃদ্বতকত দ্বঠে লযে এেটা লবাকটর লখাে, জবাব দ্বদ্ে দ্বেদ্বে, ক্রম  
উকত্তদ্বজত হকয় উঠকি লে। ওগুকোর আদ্বদ্ উৎে েেকেব োরও স্প্ি লোকো ধারো 
লেই। মকে েরা হয়,  কখর দ্বজদ্বেে। ইদ্বেয়ােরা ওগুকো বযবহার েরত ভূত তা়িাকের 
োকজ। োউকে িাইদ্বে বকে েকন্দহ েরা হকে, ইদ্বেয়ােরা তার প্রদ্বতমূদ্বতবর োকথ এেটা 
লবাট-লস্টাে লবাঁকধ েদ্ীকত লিকে দ্বদ্ত, তাকত োদ্বে েমি অপ দ্বক্ত লথকে মুদ্বক্ত লপত 
িাইদ্বে। 
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দ্বপট আরও এেটা প্রশ্ন েরে হাবব গাজবাকে, এমে দ্বেিু পাওয়া লগকি, লযটাকে প্রাচীে বা 
ঐদ্বতহাদ্বেে বো যায়? 
  
দ্বেিু দ্বেিু পাওয়া লগকি, তকব মকে েরা হয় লেেব েেে। 
  
উকত্তজো লচকপ লরকখ দ্বেদ্বে জােকত চাইে, েী ধরকের দ্বজদ্বেে? 
  
তকোয়ার, ক্রে, বক বর ভা়িা অং , ব বা দ্ণ্ড, লবদ্ব র ভাগই লোহার ততদ্বর। েদ্ীর 
দ্বেোরায়, োি খুাঁক়ি এেটা পাথুকর লোের পাবার েথাও মকে প়িকি আমার। 
  
েম্ভবত স্প্যাদ্বে , মন্তবয েরকরে অযািদ্বমরাে। 
  
মাথা ো়িে হাবব গাজবা। স্প্যাদ্বে  েয়, লরামাে। লস্টট দ্বমউদ্বজয়াকমর অদ্বিোররা পাত্তা 
লদ্য়দ্বে। তাকদ্র ধারো, ওগুকো ঊেদ্ববং   তােীর জাদ্বেয়াদ্বত েেে। 
  
 দ্বপকটর বাহু আরও লজাকর লচকপ ধরে দ্বেদ্বে। ওগুকো লদ্খার লোকো েুকযাগ আদ্বম পাব? 
বযােুেেকে দ্বজকেে েরে লে। োদ্বে েব হাদ্বরকয় লগকি? 
  
জাোোর দ্বদ্কে হাত বাদ্ব়িকয় দ্বেকচর রািাটা লদ্দ্বখকয় দ্বদ্ে হাবব গাজবা, লরামা লথকে উত্তর 
দ্বদ্কে চকে লগকি। ঘাব়িাকোর লোকো োরে লেই, েবই আপোরা ওখাকে পাকবে। 
এেজে লোকের োকি েব জমা আকি, লবদ্ব র ভাগ তারই খুাঁকজ পাওয়া। বুক়িা লটোে 
েযাম দ্বিদ্বেদ্বটকে এখােোর লোকেরা পাগো েযাম দ্বহকেকব লচকে। এদ্বদ্কে পঞ্চা  বির 
ধকর লখাাঁ়িাখুাঁদ্ব়ির োজ েরকি লে। দ্বযশুর দ্বেকর লখকয় দ্াদ্বব, েকর এখাকে োদ্বে লরামাে 
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লেোকদ্র এেটা বাদ্বহেী তাবু লিকেদ্বিে। লঘাট এেটা গযাে লস্ট ে আর লদ্াোে আকি 
তার, লপিকের ঘরটার োম দ্বদ্কয়কি লরামাে দ্বমউদ্বজয়াম। 
  
 বুক়িা েযামকেই লতা আমরা খুাঁজদ্বি, মৃদু্ লহকে বেে দ্বপট। পাইেকটর দ্বদ্কে দ্বিরে ও। 
েযাকমর বাদ্ব়ির োকি োমকত পারকবে? ওর োকথ আমাকদ্র েথা হওয়া দ্রোর। 
  
. 
  
৬৬. 
  
দ্বব াে এেটা োইেকবািব, েতদ্ববেত এেকজা়িা োকঠর ওপর দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লপিে 
দ্বদ্কে োত হকয়। রুপাদ্বে জদ্বমকত ব়িব়ি োে হরকি লেখা েযাকমর লরামাে োেবাে 
অকেে েকি প়িা লগে। োমকে এেটা দ্বতেোম়িার লদ্াতো বাদ্ব়ি, োমকের ঘরটা 
লদ্াোে। লদ্াোকের গাকয়, এে পাক , আরও এেটা োইেকবািব টাোকো রকয়কি, তাকত 
লেখা, আটচদ্বি  লেকন্ট এে দ্বেটার লমথােে লম াকো িুকয়ে দ্বেেুে। ঠাণ্ডা পােীয় লথকে 
শুরু েকর চকোকেট, মদ্বেহাদ্বর দ্রবযাদ্বদ্, েবই পাওয়া যায় এখাকে। 
  
 অকেে বয়ে েযাকমর, পাঁচাত্তকরর েম েয়, চাম়িায় প্রচুর ভাজ আর লরখা, দ্বেন্তু তার 
লপদ্ব কত োমােযতম দ্বঢে পক়িদ্বে। এমে চটপকট, এখেও লযে তরতাজা যুবে লে। গাঢ় 
েবুজ রকের  াটব পকর আকি, হেুদ্ স্নযােে, পাকয় দ্বেজািব গেি শু, মাথায় োদ্া েযাপ। 
হাকত এেকজা়িা গেি ক্লাব দ্বেকয় লদ্ারকগা়িায় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। 
  
 লহদ্বেেপ্টার লথকে প্রথকম হাবব গাাঁজা োমে। 
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এই লয, েযাম োো, লতামার মাদ্বট আাঁচ়িাকোর োজ লেমে চেকি? 
  
আকর, এ লয লদ্খদ্বি আমাকদ্র মাদ্বট মাপার দ্বঠোদ্ার হাবব গাজবা। তা লেমে আি লহ? 
বুক়িা েযাম ভাো দ্াাঁত লবর েকর হােে। 
  
 েযাকমর োকথ েবার পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ে হাবব গাজবা, তকব ভাব লদ্কখ লবাো লগে লখয়াে 
েকর শুেকি ো লে। বাতাকে হাত োাঁপটা দ্বেকয় হাববকে থাদ্বমকয় দ্বে বুক়িা, বেে, 
আপোরা আোয় আদ্বম খুদ্ব  হকয়দ্বি। েযামে লরামাে োেবাকে আপোকদ্রকে স্বাগতম 
জাোই। হঠাৎ দ্বপকটর মুকখর দ্বদ্কে লচকয় থমকে লগে লে। এদ্বে, ভাকগ্ন, েদ্বরর তোয় 
পক়িদ্বিকে োদ্বে? 
  
লহকে লিকে দ্বপট বেে, ঘাতে িাে-হা, দ্বঠেই ধকরকিে। 
  
এখাকে গেি লখকেে লোথায়? দ্বজকেে েরকেে অযািদ্বমরাে। দু্পা িাাঁে েকর দ্াাঁদ্ব়িকয় 
আকিে দ্বতদ্বে। 
  
 দ্বরকয়া গ্রযাে দ্বেদ্বট গেি লোকেব, গকববর োকথ জবাব দ্বদ্ে েযাম। েকয়েজে বুক়িা আদ্বমব 
অদ্বিোর আকি, আমার বনু্ধবান্ধব, তাকদ্র োকথ লখদ্বে। এই লতা দ্বিরোম। 
  
 হাবব গাাঁজা বেে, েযাম োো, আমরা লতামার দ্বমউদ্বজয়াকম এেবার উাঁদ্বে দ্বদ্কত চাই। 
  
 ভাদ্বর দ্বমশুে লোে, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেকেে অযািদ্বমরাে। 
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আপদ্বে যদ্বদ্ ভাকো হে, দ্বেচু গোয় জবাব দ্বদ্ে হাবব গাজবা। আর যদ্বদ্ ওর েমদ্বত েরার 
লচিা েকরে, আপোর োইি লরি লহে েকর লিক়ি লদ্কব। 
  
 লদ্াোকের লভতর দ্বদ্কয় ওকদ্রকে দ্বমউদ্বজয়াকম দ্বেকয় এে লে। ঘরটা ব়িই, পা াপাদ্ব  
দু্কটা গাদ্ব়ি রাখা যাকব। োাঁচকমা়িা অকেে বাে লদ্খা লগে। অেংখয মাকমর ততদ্বর পুতুে 
রকয়কি, লরামাে যুকগর লপা াে পরা। দ্ব ল্পেমব রাখা হয়, তাই ধুকো লঠোকোর জেয 
জাোো আর দ্রজায় োাঁচ আকি। প্রদ্বতদ্বট দ্ব ল্পেমব চেচে েরকি, এেটাকতও মরকচ 
ধকরদ্বে। 
  
দ্বেদ্বের োকথ এেটা অযাটাক  লেে রকয়কি। লেটা লথকে িদ্বব বহুে লমাটা এেটা বই 
লবকরাকো। েযাকমর দ্ব ল্পেমবগুকো িদ্ববর োকথ লমোকত শুরু েরে লে। 
  
েেে লতা ভাকোই মকে হকে, েকয়ে দ্বমদ্বেট দ্বমদ্বেকয় লদ্খার পর বেে লে। তকোয়ার 
আর ব বার মাথাগুকোর োকথ চতুথব  তােীর লরামাে অকস্ত্রর দ্বমে আকি। 
  
উকত্তদ্বজত হকবে ো, েতেব েকর দ্বদ্ে হাবব গাজবা। েযাম োো েম্ভবত দ্বেকজর হাকত 
ততদ্বর েকরকি ওগুকো, লরাকদ্ লিকে লরকখ আর এদ্বেি লঢকে বয়ে বাদ্ব়িকয়কি। 
  
উাঁহু, উদ্বে এগুকো ততদ্বর েকরেদ্বে, স্প্ি েকর বেকেে অযািদ্বমরাে েযােকিোর। 
  
লচাকখ লেৌতূহে দ্বেকয় তার দ্বদ্কে তাোে হাবব গাজবা। েীভাকব বকেে, অযািদ্বমরাে? 
গােকে দ্বপ্র-েকোদ্বম্বয়াে েন্টযাকটর লোকো লরেিব লেই। 
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এখে আকি। 
  
আমার জেয এেটা দ্ববস্ময়ের খবর, েযার! 
  
ঘটোটা ঘকটদ্বিে দ্বতেক া এোেব্বই োকে, বযাখযা েরে দ্বপট। জাহাকজর এেটা বহর 
দ্বরকয়া গ্রযাে ধকর একেদ্বিে। আজ লযখাকে লরামা, লেখাকে।  হকরর লপিকে লোকো 
এেটা পাহাক়ি, লরামাে মাকেবোদ্বর, তাকদ্র ক্রীতদ্াে ও দ্বমেরীয় পদ্বণ্ডতরা আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বরর দ্বব াে েংগ্রহ েুদ্বেকয় লরকখ লগকি। 
  
জােতাম! আদ্বম জােতাম! লখাো দ্রজা লথকে উিাকে দ্বচৎোর েকর উঠে বুক়িা েযাম। 
হাকতর লি এেটুর জেয প়িে ো। লরামােরা অব যই লটোকের মাদ্বটকত পা লরকখদ্বিে। 
  
আপোর দ্ববশ্বােই দ্বঠে, দ্বম. দ্বিদ্বেদ্বট, অযািদ্বমরাে বেকেে। বাদ্বে েবাই ভুে েকরকি। 
  
 েকয়ে যুগ ধকর দ্বচৎোর েরদ্বি আদ্বম, লেউ আমার েথা ল াকেদ্বে! গো খাকদ্ োদ্বমকয় 
দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে বুক়িা েযাম। িেিে েরকি লচাখ। জাকেে, পাথকরর লেখাগুকো যখে 
লদ্খাোম, বকে দ্বেো এগুকো আদ্বম দ্বেকজ দ্বেকখদ্বি! 
  
পাথর? পাথকরর ওপর লেখা? লোথায়? তীক্ষ্ণ েকে জােকত চাইে দ্বেদ্বে। 
  
ওই লোকে, খা়িা েকর রাখা আকি। অকেে েকি লেখাটা আদ্বম অেুবাদ্ও েদ্বর। 
অদ্বিোররা লদ্কখ লহকেই অদ্বস্থর, বকে লতামার েযাদ্বটে লতা চমৎোর, েযাম, চাদ্বেকয় যাও, 
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বুক়িা বকয়কে দু্পয়ো োমাকে আমরা লেে বাধা দ্বদ্কত যাই। ওকদ্র ধারো আদ্বম েেে 
েকরদ্বি। 
  
অেুবাদ্ েরা লমকেকজর লোকো েদ্বপ আকি? দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। 
  
ওদ্বদ্কে লদ্য়াকে পাকব। টাইপ েদ্বরকয়, োাঁচ দ্বদ্কয় বাদ্বধকয় লরকখদ্বি। 
  
বাাঁধাকো লফ্রমটার োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িকত শুরু েরে দ্বেদ্বে, েবাই তার দু্পাক  দ্বভ়ি 
েরে। 
  
. 
  
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর আদ্বম েুদ্বেকয় লরকখদ্বি। এই পাথকর তার েূি থােে। 
  
অেভযরা আমার জাহাজ বহকর আগুে ধদ্বরকয় দ্বদ্ে, আদ্বম পাদ্বেকত লেকমও অবদ্ব ি 
এেমাি জাহাজটাকে ধরকত পারোম ো। তকব, লোকো রেকম প্রাকে লবাঁকচ লগোম, 
দ্দ্বেে দ্বদ্কে যািা েকর আশ্রয় লপোম প্রাচীে দ্বপরাদ্বমি লগািীর োকি, তারা আমাকে 
উদ্ধারেতবা ও লপ্রদ্বরত পুরু  দ্বহকেকব গ্রহে েরে। 
  
েেি এ দ্ববোে েেকেব যা দ্বেিু জাদ্বে, েব ওকদ্রকে ল খাোম আদ্বম। দ্বেন্তু আমার 
দ্ব ো েমবকেকি খুব েমই বযবহার েরে ওরা। ওরা বরং মূদ্বতবপূজা লবদ্ব  পিন্দ েকর, 
অে ওোকদ্র পরাম বমকতা মােু  বদ্বে লদ্য়। 
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 এখাকে আশ্রয় পাবার পর োতদ্বট বির লপদ্বরকয় লগকি। দ্বিকর একে লদ্দ্বখ আমার পুরকো 
বনু্ধ-বান্ধবকদ্র হা়িকগা়ি চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় রকয়কি। আদ্বম লেগুকো মাদ্বট চাপা লদ্য়ার 
বযবস্থা েরোম। আমার জাহাজ ততদ্বর হকয় লগকি। দ্ব গদ্বগরই লরাকমর উকেক  যািা েরব 
আদ্বম। 
  
 আজও যদ্বদ্ দ্বথকয়াকিাদ্বেয়াে লবাঁকচ থাকেে, আমার গদ্বাে লেয়া হকব। তকব ল  বার 
আমার পদ্বরবাকরর োকথ দ্বমদ্বেত হবার জেয খুদ্ব  মকে েুাঁদ্বেটা লেব আদ্বম। 
  
 আমার অদ্বিত্ব দ্ববেীে হবার পর, যারা এই লেখা প়িকব, তাকদ্রকে বেদ্বি, দ্ব ল্পেমব ও 
বই েেদ্ পাহাক়ির লভতর দ্বব াে এেটা লচম্বাকর রাখা হকয়কি। েু়িঙ্গ পথ আকি। 
উত্তকর দ্াাঁ়িাও, লোজােুদ্বজ দ্দ্বেকে তাোও, েদ্ীর পা়ি েেয েকর। 
  
জুদ্বেয়াে লভোটর। 
  
 ১০ আগস্ট, দ্বতেক া আটােব্বই দ্বিস্টাে। 
  
. 
  
তার মাকে ইদ্বেয়ােকদ্র হামরা লথকে লবাঁকচ দ্বগকয়দ্বিকেে লভোটর, োত বির পর লরাকম 
লিরার পকথ মারা যাে, বেে দ্বপট। 
  
দ্বেংবা লরাকম হয়কতা দ্বঠেই দ্বতদ্বে লপৌঁকিদ্বিকেে, তাাঁর মৃতুযদ্ণ্ড চুপচাপ লেকর লিো হয়, 
বেকেে অযািদ্বমরাে। 
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ো, মাথা লেক়ি বেে দ্বেদ্বে। দ্বথকয়ািাদ্বেয়াে মারা লগকিে দ্বতেক া পাঁচােব্বই োকে। 
লভকব আশ্চযব োগকি, এত বির, ধকর লমকেজটা পকথ আকি এখাকে, অথচ েেে বকে 
অগ্রাহয েরা হকয়কি! 
  
ভ্রু েুাঁচকে েযাম জােকত চাইে, লতামরা এই লভোটর ভদ্রকোেকে লচকো োদ্বে? 
  
আমরা তার লখাাঁজ েরদ্বিোম, বেে দ্বপট। 
  
লচম্বারটা েখেও খুাঁকজকিে আপদ্বে, দ্বম. েযাম? দ্বজকেে েরকেে অযািদ্বমরাে। 
  
বুক়িা েযাম গম্ভীর হকো। এদ্বদ্কের েব েটা পাহা়ি লখাাঁ়িাখুাঁদ্ব়ি েকরদ্বি। পাবার মকধয, 
এখাকে যা দ্বেিু লদ্খকিে। 
  
েতটা গভীর? 
  
বির দ্ক ে আকগ িদ্বমটার গভীর এেটা গতব েকরদ্বিোম, ওই লয-শুধু এেটা েযাকেে 
লপকয়দ্বি-লেকের লভতর লদ্খকত পাকেে। 
  
পাথর আর দ্ব ল্পেমবগুকো লযখাকে লপকয়কিে, জায়গাটা আমাকদ্রকে লদ্খাকত পারকবে? 
  
প্রশ্নটা দ্বপট েরকেও, বুক়িা েযাম িটর হাকববর দ্বদ্কে তাোে। লোকো অেুদ্ববধা লেই লতা 
হাবব? 
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 একদ্র তুদ্বম দ্ববশ্বাে েরকত পাকরা, েযাম োো। এরা লতামার দ্ব ল্পেমব চুদ্বর েরকত 
আকেদ্বে। 
  
 দ্বঠে আকি, দ্বঠে আকি, ঘে ঘে মাথা োাঁোকো েযাম দ্বিদ্বেদ্বট। চকো তাহকে, এেুদ্বে 
রওো দ্বদ্ই। বাইকর আমার দ্বজপ আকি। 
  
. 
  
লমকঠা পথ ধকর িুটে েযাকমর পুরকো দ্বজপ। েকয়েটা আধুদ্বেে বাদ্ব়িকে পা  োদ্বটকয় 
এে ওরা। োমকে প়িে োটাতাকরর দ্ীঘব লর়িা দ্বজপ লথকে লেকম দ্বগকয় হুে খুকে লব়িার 
এেটা অং  েরাে েযাম, োমকের পথটা লোাঁপ-োক়ি প্রায় ঢাো পক়ি আকি। 
  
খাদ্বেে পর এেটা ঢাে লবকয় উপকর উকঠ এে দ্বজপ, ইদ্বেে বন্ধ েকর েযাম জাোে, এই 
জায়গা। গেকগারা দ্বহে। অকেে দ্বদ্ে আকগ লে লযে বকেদ্বিে আমাকে, পাহা়িটার োম 
রাখা হকয়ি েিদ্   তােীর এে স্প্যাদ্বে  েদ্ববর োকম। আবজবোর এে িূপ লেে 
এেজে েদ্ববর োম লপে, ঈশ্বরই বেকত পারকবে। 
  
উত্তর দ্বদ্কে চারক া দ্বমটার দূ্কর এেটা পাহাক়ির দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে দ্বপট। ওই 
দ্বরজটাকে েী োকম িাো হয়?  
  
 ওটার লোকো োম আকি বকে আমার জাো লেই। 
  
পাথরটা আপদ্বে লোথায় পাে? দ্বেদ্বের প্রশ্ন। 
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দ্াাঁ়িাও, আকরেটু োমকে। ইদ্বেে স্টাটব দ্বদ্কয় ঢাে লবকয় ধীকর ধীকর োমকত শুরু েরে 
েযাম, ঘে লোাঁপগুকোকে োবধাকে এদ্বগকয় যাকে। দ্বমদ্বেট দু্কয়ে োাঁদ্বে খাবার পর 
অগভীর ব়িে়ি এেটা গকতবর পাক  থােে দ্বজপ। দ্বেকচ লেকম দ্বেোরায় দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে 
লে, েুাঁকে দ্বেকচ তাোে। দ্বঠে এখাকে লপকয়দ্বি। এেটা লোে পার লথকে লবদ্বরকয় দ্বিে। 
  
 গকতবর দ্বদ্কত ইদ্বঙ্গত েরে দ্বপট। এই শুেকো গতব, বেে ও, গেকগারা আর দূ্করর ওই 
পাহাক়ির মােখাকে লজারাে বাতাে থাোয় ততদ্বর হকয়কি। 
  
 মাথা োাঁোে বুক়িা েযাম। হযাাঁ, দ্বেন্তু ওখাে লথকে গেকগারার দ্বেকচর ঢাকে পাথর লেকম 
আোর লোকো উপায় লেই, যদ্বদ্ ো লেউ লটকে আকে। 
  
এোোটা েমতে েয় লয বেযা হকত পাকর, বেকেে অযািদ্বমরাে। অব য। দ্ীঘবদ্বদ্ে তুমুে 
বৃদ্বি হকে গেকগারার চূ়িা লথকে পঞ্চা  দ্বমটার লেকম আো দ্ববদ্বচি দ্বেিু েয়, দ্বেন্তু 
পরবতবী চূ়িার আধ দ্বেকোদ্বমটাকরর মকধয একে লিো েম্ভব েয়। 
  
আর েব দ্ব ল্পেমব? প্রশ্ন েরে দ্বেদ্বে। ওগুকো লোথায় লপকয়কিে? 
  
েদ্ীর দ্বদ্কে হাত তুেে েযাম। ঢাকের আরও খাদ্বেে দ্বেচ লথকে  হকরর মােখাে পযবন্ত 
িদ্ব়িকয়-দ্বিদ্বটকয় দ্বিে ওগুকো। 
  
জায়গাগুকো দ্বচদ্বহ্নত েকরকিে? 
  
দু্ুঃদ্বখত, দ্বমে, আদ্বম লতা আর আদ্বেবওেদ্বজস্ট েই। 
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 হতা  লবাধ েরকেও চুপ েকর থােে দ্বেদ্বে। 
  
আপদ্বে দ্বেশ্চয়ই লমটাে দ্বিকটেটর বযবহার েকরকিে? 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কত দ্বিরে েযাম। দ্বেকজই ওটা ততদ্বর েকর দ্বেই। আধ দ্বমটার দূ্কর এেটা লপদ্বে 
পক়ি থােকেও ধরা পক়ি। 
  
জায়গাটার মাদ্বেে লে? 
  
 লটোে দ্বরপাবদ্বেে হবার েময় লথকে বাকরাক া এের আমার, পাদ্বরবাদ্বরে েূকি। 
  
আইেগত বযাপাকর োকমো হকব ো, স্বদ্বির দ্বেুঃশ্বাে লিেকেে অযািদ্বমরাে। 
  
হাতঘদ্ব়ি লদ্খে দ্বপট। পাহাক়ি ওদ্বদ্কে ঢকে পক়িকি েূযব। ইদ্বেয়াে আর লরামাে 
ঈদ্বজপদ্ব য়ােকদ্র তুমুে যুদ্ধটা েদ্ী ও প্রাচীে জাহাজগুকোর দ্বদ্কে েকর যাকে, মকের 
লচাখ দ্বদ্কয় লদ্খার লচিা েরে ও। আহত মােু কদ্র োতর দ্বচৎোর, অকস্ত্রর েেেোদ্বে, 
েবই লযে শুেকত পাকে। েত  ত বির আকগর ঘটো অথচ মকে হকো গতোে 
ঘকটকি, ওর লচাকখর োমকে। দ্বেদ্বের প্রশ্ন শুকে বািকব দ্বিকর এে দ্বপট। 
  
আশ্চযব, যুদ্ধকেি লথকে আপদ্বে লোকো হা়ি খুাঁকজ পােদ্বে? 
  
স্প্যাদ্বে  োদ্ববেরা, েযাকমর বদ্কে জবাব দ্বদ্ে হাবব গাজবা, লটোে গােি লোকস্ট যাকদ্র 
জাহাজিুদ্বব ঘকট, অল্প দু্চারজে লদ্ক  দ্বিরকত লপকরদ্বিে, লমদ্বেকো দ্বেদ্বটকত দ্বিকর দ্বগকয় 
েরখাদ্ে ইদ্বেয়ােকদ্র গল্প েকরকি তারা। 
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 দ্ব উকর উকঠ দ্বেদ্বে বেে, দ্বেহত লোেগুকোকে লখকয় লিো হকয়কি, এ েথা আপদ্বে 
লজার গোয় বেকত পাকরে ো। 
  
েম্ভবত েকয়েজেকে, বেে হাবব গাজবা। েুেুর বা বেয জন্তু লযগুকোকে লটকে দ্বেকয় 
যায়দ্বে, পকর দ্বিকর একে লভোটর লেেব মাদ্বট চাপা লদ্ে। আমরা ধকর দ্বেকত পাদ্বর, 
লেগুকোও ধুকো হকয় লগকি। 
  
 হাবব দ্বঠেই বেকি, োয় দ্বদ্ে দ্বপট। োরকিে গ্রাউকে থােকে লযকোকো হা়ি এেেময় 
লভকে যাকব। 
  
দ্বস্থর পাথর হকয় লগে দ্বেদ্বে। গেকগারা দ্বহকের এেটা চু়িার দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় 
থােে লে, লযে েকম্মাদ্বহত হকয় পক়িকি। গুিধকের েকয়ে দ্বমটার দূ্কর দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়দ্বি, 
েদ্বতযই দ্বে তাই? এখেও আমার দ্ববশ্বাে হকত চাইকি ো। 
  
 ল াকোক া বির আকগ তখেোর োেভাণ্ডার রোর জেয অকেে মােু  প্রাে দ্বদ্কয়কিে, 
দ্বেচু গোয় বেে দ্বপট। তারা তাকদ্র দ্াদ্বয়ত্ব পােে েকরকিে। এবার আমাকদ্র পাো। 
মাদ্বট খুাঁক়ি ওগুকো উদ্ধার েরা দ্রোর। 
  
. 
  
৬৭. 
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পরদ্বদ্ে েোকে লেে ওজােে, দ্বমকেৌরীকত লপৌঁিকেে অযািদ্বমরাে েযােকিোর। লোহার 
প্রোণ্ড লগট খুকে তাকে লভতকর ঢুেকত দ্বদ্ে দ্বেকক্রট োদ্বভবে গািবরা। আাঁোবাাঁো পথ 
ধকর দ্বেকজই গাদ্ব়ি চাদ্বেকয় লপ্রদ্বেকিকন্টর হাদ্বন্টং েকজ চকে একেে দ্বতদ্বে। 
  
দ্ব পদ্বস্কে জযাকেট পকর লপাচব লথকে ধাকপর ওপর লেকম একেে লপ্রদ্বেকিন্ট। েময়মকতা 
আেকত লপকরকিে, লেজেয ধেযবাদ্, অযািদ্বমরাে। 
  
ওয়াদ্ব ংটকে িােকে আরও লদ্দ্বর হকতা। 
  
আপোকে বযিতার মকধয লিকে লদ্য়ায় েদ্বতয আদ্বম দু্ুঃদ্বখত। 
  
 তবঠকের গুরুত্ব েেকেব আদ্বম েকচতে। 
  
অযািদ্বমরাকের দ্বপকঠ এেটা হাত রাখকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, ধাপ লবকয় উঠকিে। চেুে, আকগ 
লরেিাস্টটা লেকর লেকবে। লিইে দ্বেকোোে, জুদ্বেয়াে দ্ব োর আর দ্বেকেটর দ্বপট 
অকপো েরকত পাকরেদ্বে, দ্বিম আর লভ়িার মাংকের ওপর োাঁদ্বপকয় পক়িকিে। 
  
আপোর আদ্ববষ্কাকরর প্রদ্বতদ্বক্রয়া দ্বেকয় অকধবে রাত আকোচো েকরদ্বি আমরা। 
  
 লোে মারিত লয দ্বরকপাটব পাদ্বঠকয়দ্বি, েতুে আর দ্বেিু বোর লেই আমার, জাোকেে 
অযািদ্বমরাে। 
  
লোথায় খুাঁ়িকবে তার লোকো িায়াগ্রাম পাঠােদ্বে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

676 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 দ্বরকপাটব পাঠাকোর পর দ্বস্থর েরা হকয়কি, লোথায় লখাাঁ়িা হকব। 
  
হােো েুকর লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, লরেিাকস্টর েময় েবাই আমরা লদ্খব। 
  
েকয়েটা েুদৃ্ য োমরা লপদ্বরকয় েম্বা দ্বেদ্বভংরুকম চকে একেে তারা। পাথুকর িায়ারকেকে 
লিাট্ট আগুে জ্বেকি, লেটাকে পা  োদ্বটকয় আকরে দ্রজা দ্বদ্কয় িাইদ্বেংহকে ঢুেকেে। 
লিইে দ্বেকোোে আর জুদ্বেয়াে দ্ব োর লজকেকদ্র লপা াে পকর আকিে, দ্বেকেটর দ্বপট 
পকরকিে লোকয়টেুট খাওয়ায় লিক়ি দ্বতেজেই ওরা মুখ তুকে তাোকেে। দ্বেকেটকরর 
গম্ভীর লচহারা লদ্কখ মকে মকে েতেব হকয় উঠকেে অযািদ্বমরাে। 
  
এে ভদ্রকোকের েথা লপ্রদ্বেকিন্ট উকিখ েকরেদ্বে- হারল্ড উইজমার, লপ্রদ্বেকিকন্টর 
এেজে উপকদ্িা, প্র ােকে তাাঁর দ্ববরাট প্রভাব রকয়কি। ইদ্বে লেে উপদ্বস্থত রকয়কিে 
বুেকত পারকেে ো অযািদ্বমরাে। 
  
োদ্া লোট পরা এেজে সু্টয়ািব অযািদ্বমরাকের অিবার দ্বেকয় চকে লগে। 
  
েু োদ্বদ্ দ্ববদ্বেমকয়র পর প্রথম েথা বেকেে হারল্ড উইজমার। লোকো ভদ্বেতার মকধয 
লগকেে ো ভদ্রকোে, েরােদ্বর বেকেে, আদ্ববষ্কারটা দ্ববস্ময়ের, োকজই আমরা েবাই 
আপোকে অদ্বভেন্দে জাোই। ঘে দ্াদ্ব়ি লগাাঁি তার লঠাাঁট দু্কটা প্রায় লঢকে লরকখকি, টাে-
মাথাটা দ্বঠে লযে এেটা বাকস্কটবে। বাদ্াদ্বম লচাখ। মাদ্বট আপোরা েখে েরাকবে বকে 
দ্বঠে েকরকিে? 
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 োে। দ্বরিকেে লথকে এেটা দ্বজওেদ্বজেোে োকভব মযাপ লবর েরকেে অযািদ্বমরাে, 
তাকে লোমার উপরোর টকপাগ্রাদ্বি লদ্খাকো হকয়কি। লোথায় লোথায় লখাাঁ়িা হকব তা 
লদ্খাকোর জেয দ্বরিকেে লথকে লবর েরকেে আকরেটা েে া। চূ়িা লথকে আট দ্বমটার 
দ্বেকচ দু্কটা টাকেে ততদ্বর েকর একগাব আমরা। 
  
চ়িাটা গেকগারা দ্বহে-এর? 
  
হযাাঁ। টাকেেগুকো উকল্টাদ্বদ্কের ঢাকে লবকরাকব, েদ্ীর োমকে, দু্কটা আোদ্া লেকভকে। 
দু্কটার এেটা, আমরা আ া েরদ্বি, পাথকর লেখা জুদ্বেয়াে লভোটকরর স্মারে বা আদ্বদ্ 
এদ্বর শ্রািট িুাঁকয় যাকব। 
  
 আপদ্বে েেূেব দ্বেদ্বশ্চত লয আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর দ্ব ল্পেমব ওখাকে আকি? তীক্ষ্ণেকে 
জােকত চাইকেে হারল্ড উইজমযাে। 
  
লোকো েকন্দহ লেই,  ান্তেুকর বেকেে অযািদ্বমরাে। দ্বগ্রেেযাকের জাহাজ লথকে উদ্ধার 
েরা মযাপ লরামায় েযাকমর পাওয়া দ্ব ল্পেকমবর োকি দ্বেকয় লগকি আমাকদ্রকে, িকে খাকপ 
খাকপ দ্বমকে লগকি েব। 
  
দ্বেন্তু ওগুকো েী 
  
 ো, দ্বজদ্বেেগুকো খাাঁদ্বট লরামাে, উইজমযােকে মােপকথ থাদ্বমকয় দ্বদ্কেে। অযািদ্বমরাে এর 
মকধয লোকো িাাঁদ্বেবাদ্বজ বা জাদ্বেয়াদ্বত লেই, লেউ লধাাঁো লদ্য়ার লচিা েরকত ো 
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োউকে। দ্বজদ্বেেগুকো ওখাকে আকি, আমরা জাদ্বে এেমাি প্রশ্ন হকো ভাণ্ডারটা েত 
ব়ি। 
  
 গুিধে, েেদ্, োইকরদ্বর বা দ্ব ল্পেমব যাই বদ্বে ো লেে, ওগুকোর অদ্বিত্ব েেকেব 
আমরা েদ্বন্দহাে েই, পদ্বরবক  হােো েরার জেয বেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। আমরা 
লযটা দ্বেকয় আকোচো েরকত চাইদ্বি, তা হকো, এ-ধরকের দ্বব াে এেটা আদ্ববষ্কাকরর 
িকে আন্তজবাদ্বতে প্রদ্বতদ্বক্রয়া েী হকব। আমার ধারো, প্রদ্বতদ্বক্রয়া আন্দাজ েরা অতযন্ত 
েদ্বঠে। আরও েদ্বঠে পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা োমাে লদ্য়া। 
  
দ্বেস্প্েে লচাকখ দ্ব োকরর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকেে অযািদ্বমরাে েযােকিোর। প্রাচীে 
দু্দ্বেয়ার োে প্রো  লপকে দ্াঙ্গা লবাঁকধ যাকব, এ রেম মকে েরার েী োরে আকি আদ্বম 
বুেকত পারদ্বি ো। তািা়িা, দ্বব য়টা দ্বেকয় আকোচো আরও আকগ েরা উদ্বচত দ্বিে ো 
দ্বে? লহ’ো োদ্বমে লতা তার ভা কে লঘা ো েকরকিে…। 
  
দ্বতদ্বে েম্ভাবোর েথা বকেকিে, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। আপদ্বে লবাধ হয় জাকেে ো, দ্বম. 
েযােকিোর, োইকরদ্বরর েে াগুকো দ্াদ্বব েরকত পাকরে লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে। দ্বতদ্বে যদ্বদ্ 
েমি দ্ব ল্পেমব লচকয় বকেে, আদ্বম আশ্চযব হব ো। দ্বগ্রে চাইকত পাকর আকেেজাোকরর 
লোোর েদ্বিে। লে বেকত পাকর, ইটাদ্বে েী দ্াদ্বব েকর বকে? 
  
 দ্বমেকরর বযাপাকর আদ্বমকতা লোকো েমেযা লদ্খদ্বি ো, অযািদ্বমরাে বেকেে। আমার জাো 
মকত, আমরাই দ্বমেরকে জাদ্বেকয়দ্বি, আকেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর লগাটা দু্দ্বেয়ার, যাকদ্র যা 
পাপয তাকদ্রকে তা লদ্য়া হকব। আমার ধারো, এটা এেটা রাজচেদ্বতে দ্বেদ্ধান্ত। 
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 হযাাঁ, দ্বেন্তু লোকে েটা দ্বরকয়া গ্রযাে হওয়াকত পদ্বরদ্বস্থদ্বত খাদ্বেেটা বদ্কে লগকি। এখে 
লমদ্বেকোও এেটা পে। টদ্বপটদ্বজে যদ্বদ্ দ্াদ্বব েকর বকে, লরামা এে োকে লমদ্বেকোর 
অং  দ্বিে, োকজই আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর মাদ্বেোো তাকদ্র? 
  
এ ধরকের দ্াদ্বব তার মকতা লোে েরকতই পাকর, অযািদ্বমরাে বেকেে। দ্বেন্তু দ্াদ্ববর 
লপিকে আইেগত দ্বভদ্বত্ত থােকত হকব ো? আইে বকে, যার জায়গায় পাওয়া যাকব লে-ই 
মাদ্বেে। 
  
েযাম দ্বিদ্বেদ্বট তার জায়গায় উদ্বচত মূেয পাকবে, পাকবে েেকদ্র অদ্বধোর মূেয। তাকে 
লদ্য় েব টাো টযাে দ্বফ্র হকব। 
  
দ্ব োকরর দ্বদ্কে লচাখ েুাঁচকে তাোকেে অযািদ্বমরাে েেকদ্র মূেয েকয়েক া দ্বমদ্বেয়ে 
িোর হকত পাকর। েরোর দ্বে অত টাো দ্বদ্কত রদ্বজ আকি? 
  
অব যই ো। 
  
আর যদ্বদ্ দ্বম. েযাম আপোর প্রিাব গ্রহে ো েকরে? 
  
চুদ্বক্ত েরার আরও অকেে পদ্ধদ্বত আকি, দ্বেদ্বেবি, ঠাণ্ডা স্বকর বেকেে হারল্ড উইজমার। 
  
জােকত পাদ্বর, েকব লথকে দ্ব ল্প দ্বেকয় বযবো শুরু েরে েরোর? 
  
দ্ব ল্প, ভাস্কযব আর আকেেজাোর দ্য লগ্রকটর অবদ্ব ি শুধু ঐদ্বতহাদ্বেে মূেয লপকত পাকর, 
উইজমযাে বেকেে। েদ্বতযোর মূেয পাকব পাচবকমকন্টর লেখাগুকো। 
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লেটা দ্বেভবর েকর যার হাকত থােকব ওগুকো তার দৃ্দ্বিভদ্বঙ্গর ওপর। 
  
তবোদ্বেে দ্বরকপাকটব লযেব তথয আকি, দ্ববক   েকর দ্বজওেদ্বজোে িাটাগুকো, মধযপ্রাকচযর 
োকথ আমাকদ্র ভদ্বব যৎ েেেব দ্বেধবারকে গুরুত্বপূেব ভূদ্বমো রাখকত পাকর, লজকদ্র েুকর 
বকে লগকেে উইজমযাে। ধমবীয় দ্বদ্েটাও আমাকদ্রকে দ্ববকবচো েরকত হকব। 
  
দ্ববকবচো েরার েী আকি? দ্বহব্রুকত লেখা ওল্ড লটস্টাকমকন্টর দ্বগ্রে অেুবাদ্ োইকরদ্বরকত 
বকে েরা হকয়দ্বিে। এই অেুবাদ্ই েমি বাইকবে বইকয়র দ্বভদ্বত্ত। 
  
দ্বেন্তু দ্বেউ লটস্টাকমন্ট েয়, ভুে ধরার েুকর বেকেে উইজমযাে। এমে ঐদ্বতহাদ্বেে েতয 
ঘটোর েথা লটোকের মাদ্বটর তোয় থােকত পাকর, যা প্রো  লপকে দ্বিস্টাে ধকমবর 
প্রবতবে েেকেব দ্ববতেব েৃদ্বি হকব। এমে েব ঘটো, যা হয়কতা লগাপে থাোই 
দ্বিস্টােকদ্র জেয ভাকো। 
  
 ঠাণ্ডা, শ্বাপকদ্র দৃ্দ্বিকত উইজমযােকে লদ্খকেে অযািদ্বমরাে, তারপর লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্বদ্কে 
তাোকেে। আদ্বম  ়িযকন্ত্রর গন্ধ পাদ্বে দ্বম, লপ্রদ্বেকিন্ট। এখাকে আমার উপদ্বস্থদ্বতর লপিকে 
োরেটা েী জােকত পারকে েৃতেকবাধ েরব। 
  
 এখাকে অেযায় দ্বেিু ঘটকি ো, অযািদ্বমরাে, আদ্বম আপোকে দ্বেশ্চয়তা দ্বদ্দ্বে। তকব, 
আমরা েবাই এেমত লয বযাপারটা দ্ববরাট প্রদ্বতদ্বক্রয়া েৃদ্বি েরকত পাকর, োকজই েময় 
থােকত োবধাকে একগাকো উদ্বচত আমাকদ্র। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

681 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অযািদ্বমরাে লভাাঁতা েে, েী ঘটকত যাকে আকগই দ্বতদ্বে আন্দাজ েরকত লপকরকিে। 
  
 তার মাকে লতা এই লয েুমা-দ্ববক  ত আপোর লিকে, দ্বেকেটর- লযই েদ্বঠে োজটা ল   
েকরকি, অমদ্বে তাকদ্রকে লঠকে েদ্বরকয় লদ্য়া হকব, তাই দ্বে? 
  
আপোকে স্বীোর েরকত হকব, অযািদ্বমরাে, হারল্ড উইজমার েতৃবকত্বর েুকর বেকেে, 
পাদ্বের দ্বেকচ যারা দ্াদ্বয়ত্ব পােে েকর এমে এেটা আধা-েরোদ্বর েংস্থার োজ এটা 
েয়। 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় উইজমযাকের েথাটা লেক়ি লিেকেে দ্বতদ্বে, বেকেে, োজটা আমরাই 
এতদূ্র এদ্বগকয় দ্বেকয় একেদ্বি, বাদ্বেটুেুও ল   েরকত ো পারার আদ্বম লতা লোকো োরে 
লদ্খদ্বি ো। 
  
আদ্বম দু্ুঃদ্বখত, অযািদ্বমরাে, লপ্রদ্বেকিন্ট দৃ্ঢ়তার োকথ বেকেে। আদ্বম বযদ্বক্তগতভাকব 
দ্াদ্বয়ত্বটা আপোর হাত লথকে দ্বেকয় লপন্টাগেকে দ্বদ্কত চাই। 
  
িদ্বম্ভত হকয় লগকেে অযািদ্বমরাে। লেোবাদ্বহেী। প্রায় আতবোদ্ েকর উঠকেে দ্বতদ্বে। 
আইদ্বিয়াটা োর মাথা লথকে লবদ্বরকয়কি? 
  
লপ্রদ্বেকিকন্টর লচাকখ দ্ববরত দৃ্দ্বি। পেকের জেয দ্ব োকরর দ্বদ্কে তাোকেে। েতুে েযােটা 
যারই লহাে, দ্বেদ্ধান্ত আমার। 
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এেজে বনু্ধ দ্বহকেকব বেদ্বি, এই প্রথম মুখ খুেকেে দ্বেকেটর, বযাপারটা দ্বেকয় ঠাণ্ডা 
মাথায় ভাবকত হকব। দ্বজম, লতামরা যা আদ্ববষ্কার েকরি তা শুধুমাি আদ্বেবওেদ্বজ েয়। 
ওই পাহা়িটার লভতর এমে েব তথয থাো েম্ভব, যা আমাকদ্র মধযপ্রাচয েীদ্বত 
দ্বচরোকের জেয বদ্কে দ্বদ্কত পাকর। 
  
আমরা চাইদ্বি তথয যাই উদ্ধার লহাে, আকগ পরীো ও দ্ববচার-দ্ববকি ে েরা হকব। অথবাৎ 
লগাটা অপাকর েটা ক্লাদ্বেিাকয়ি হওয়া দ্রোর। 
  
লভকব লদ্কখি, তাকত দ্বব  বা এেক া বির লেকগ লযকত পাকর? লমাকোম া বির আকগর 
পযাদ্বপরাে, েী অবস্থায় আকি আমরা জাদ্বে ো। ওগুকোর েংখযা েেকেবও আমাকদ্র 
লোকো ধারো লেই। 
  
 তাই যদ্বদ্ হয়…, োাঁধ োাঁদ্বেকয় চুপ েকর লগকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
অযািদ্বমরাকের লরেিাস্ট দ্বেকয় লভতকর ঢুেে সু্টয়ািব। দ্বখকদ্ েি হকয় লগকি, হাত লেক়ি 
তাকে দ্ববদ্ায় েকর দ্বদ্কেে অযািদ্বমরাে। 
  
আেকে আমরা চাইদ্বিটা েী? আকেেজাোকরর হা়ি দ্বগ্রকের হাকত তুকে দ্বদ্কয় ওখাকে 
আমাকদ্র লেৌ-ঘাদ্বট রাখার লময়াদ্ বাদ্ব়িকয় লেব? আমার লতা ধারো, পাবদ্বেেকে ভয় 
পাওয়া উদ্বচত আপোকদ্র। 
  
আপদ্বে যা ভয় েরকিে, লেই এেই ভয় আমরাও েরদ্বি, অযািদ্বমরাে, লপ্রদ্বেকিন্ট 
বেকেে। লেজেযই বযাপারটা লগাপকে োরা দ্রোর। জেগেকে জাোকোর বযাপরটা, হযাাঁ, 
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আপোর োকথ আমরা েবাই এেমত-তারাও জােকব, তকব আমাকদ্র ততদ্বর হবার আকগ 
েয়। 
  
পকেট লথকে ভাাঁজ েরা এেটা খবকরর োগজ লবর েরকেে অযািদ্বমরাে। আোর পকথ 
দ্বেকেদ্বি। তৃতীয় পৃিায় লদ্খুে, খবরটা আদ্বম োইেটা োদ্বেকত দ্াদ্বগকয় লরকখদ্বি। 
  
 হারল্ড উইজমার োগজটার ভাাঁজ খুকে খবরটা প়িকত শুরু েরকেে, বাদ্বে েবাই মে 
দ্বদ্কয় শুেকেে। 
  
. 
  
লরামােরা লটোকে একেদ্বিে? 
  
ওয়াদ্ব ংটে লথকে রয়টার; উচ্চপদ্স্থ েরোদ্বর েমবেতবার বরাত দ্বদ্কয় জাোকো হকয়কি লয 
প্রাচীে দ্বমেকরর আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর োকম খযাত দ্ব ল্পেমব ও োেভাণ্ডাকরর দ্ববপুে 
েেদ্ লটোকের দ্বরকয়া গ্রযাে েদ্ীর উত্তকর লরামায় মাদ্বটর দ্বেকচ আদ্ববসৃ্কত হকয়কি। 
  
দ্বম. েযাম দ্বিদ্বেদ্বট োকম এে ভদ্রকোে গত েকয়ে বির ধকর লযেব দ্ব ল্পেমব উদ্ধার 
েকরকিে, প্রমাে হকয়কি লেগুকো লরামাে যুকগর দ্বেকভবজাে দ্বেদ্ বে। 
  
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর অেুেন্ধাে শুরু হকয়দ্বিে দ্বগ্রেেযাকে এেটা বাদ্বেদ্বজযে জাহাজ 
আদ্ববষৃ্কত হবার পর 
  
. 
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প়িা ল   েকর চাপােকে গকজব উঠকেে উইজমযাে। দ্বেে হকয় লগকি। িাঁে েকর, 
দ্বদ্কয়কি লেউ! 
  
দ্বেন্তু েীভাকব,…লে? দ্ববস্ময় প্রো  েরকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
উচ্চপদ্স্থ েরোদ্বর েমবেতবা, পুেরাবৃদ্বত্ত েরকর, অযািদ্বমরাে। তার মাকে লহায়াইট 
হাউকের লেউ, এমেদ্বে দ্বতদ্বে এেজে উপকদ্িাও হকত পাকরে। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর লপ্রদ্বেকিকন্টর দ্বদ্কে তাোকেে, তাাঁর গো থমথকম ল াোে, লগাটা 
এোোয় হাজার হাজার লোে দ্বভ়ি েরকব। আমার পরাম ব, এোোটা দ্বঘকর লিরার জেয 
োমদ্বরে বাদ্বহেীকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে আপদ্বে। 
  
লিইে দ্বেকোোে মাথা োাঁোকেে। বাধা ো দ্বদ্কে লিজার হান্টাররা, েব েটা পাহা়ি 
মাদ্বটর োকথ েমাে েকর লদ্কব। 
  
দ্বঠে আকি, লিইে। জকয়ন্ট দ্বচিে-এর লজোকরে লমটেযািকে োইকে িাকো। 
  
দ্রুত পাকয় িাইদ্বেং হে লথকে লবদ্বরকয় স্টাদ্বিরুকম চকে লগকেে লিইে দ্বেকোোে, ঘরটা 
পাহারা দ্বদ্কে দ্বেকক্রট োদ্বভবকের লোেজে, লভতকর রকয়কি লহায়াইট হাউকের 
েদ্বমউদ্বেকে ে লটেদ্বেদ্ব য়াোরা। 
  
আমরা প্রচার েরব, হারল্ড উইজমার বেকেে, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর ো। িাই, যা 
দ্বেিু পাওয়া লগকি েব ভুয়া। 
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অযািদ্বমরাে দ্বেিু বেকত যাদ্বেকেে, তাকে থাদ্বমকয় দ্বদ্কয় জুদ্বেয়াে দ্ব োর বেকেে, লেটা 
উদ্বচত োজ হকব ো, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। আকমদ্বরোে জেোধারেকে দ্বমকথয তথয দ্বদ্কে তার 
পদ্বরেদ্বত ভাকো হয় ো। দ্বেউজ দ্বমদ্বিয়া েকন্দহ েরকবই, আপোর লপিকে উকঠ পক়ি 
োগকব তারা। 
  
অযািদ্বমরাে ক্লান্ত গোয় বেকেে, জায়গাটা দ্বঘকর লিেুে, তকব লখাাঁ়িার োজ বন্ধ েরকবে 
ো বা পাবদ্বেকের োকি দ্বেিু লগাপে েরকবে ো। 
  
দ্বেেেেকের দ্বদ্কে দ্বিকর লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, দু্ুঃদ্বখত, হারল্ড। অযািদ্বমরাকের েথায় যুদ্বক্ত 
আকি। 
  
লব  ভাকো, খবকরর োগকজ োে িুদ্ববকয় থােকেে উইজমযাে। উন্মাদ্ টদ্বপটদ্বজে, 
বযাপরটাকে যদ্বদ্ এেটা ইেুয বাোকত চায়, েী ঘটকব আদ্বম ভাবকত চাই ো। 
  
. 
  
৬৮. 
  
দ্বজকপর লপিকে রাখা লজা়িা ধাতব বাকের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে েযাম দ্বিদ্বেদ্বট। 
  
েী যন্ত্র এটা? োম েী? 
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এেটা বাকে দ্বিে রকয়কি, দ্বিকে িুকট উকঠকি মাদ্বটর দ্বেচ লথকে দ্বিকর আো  ে 
তরকঙ্গর িদ্বব। অপরটার েরু িাটে লথকে লবদ্বরকয় আেকি চযাপ্টা দ্বজভ আেৃদ্বতর 
োগজ। 
  
 লেতাদ্বব োম, ইকেেকিামযাগকেদ্বটে দ্বরকফ্লে ে লপ্রািাইদ্বেং দ্বেকস্টম ির োবোরকিে 
এেকোকর ে, জবাব দ্বদ্ে দ্বপট। লোজা ভা ায়, এটা এেটা গ্রাউে অযাে লপ্রাদ্ববং রািার 
ইউদ্বেট। 
  
রািার পাথর আর মাদ্বটর লভতরও োজ েকর? বুক়িার লচাকখ েকন্দহ। 
  
এটা েকর। দ্  দ্বমটার গভীকর েী আকি জাদ্বেকয় দ্বদ্কত পাকর। 
  
েী খুাঁজকিে আপদ্বে? 
  
মাদ্বট ও পাথর চাপা এেটা গতব বা টাকেে। 
  
আেেটা বাদ্ দ্বদ্কয়, অেয এেটা পাহাক়ির লপিে দ্বদ্কে লেে খুাঁজকিে? লেৌতূহকের েীমা 
লেই েযাকমর। 
  
 ইউদ্বেটটা পরীো েরারও হকে, বেে দ্বপট, লেই োকথ লভোটর অেয লোথাও দ্বেিু 
লরকখকিে দ্বে ো তা-ও জাো যাকব। 
  
দ্বব  দ্বমটার পর পর এেটা েকর মােবার লরকখ দ্বিকর এে দ্বেদ্বে। লপ্রাব ওয়াগে-এর 
হাতে ধকর মন্থরগদ্বত দ্বজকপর দ্বপিু দ্বপিু চেে দ্বপট। আোক  হােো লমঘ আকি, 
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হেকদ্কট েূযব, লরাকদ্র অতযাচার েইকত হকো ো। েোে লথকে দু্পুর, দু্পুর লথকে 
দ্ববকেে। োঞ্চ খাবার, েথা মকে থােে ো োরও। মােবার বোকো দ্বতেকট পকথর 
ল ক রটার মােখাকে লপৌঁকি থামে দ্বেদ্বে, লরেদ্বিবং পরীো েকর লোট দ্বেকে। 
  
গুি দ্বরদ্বিং? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
 দ্বেিু এেটার দ্বেোরায় লপৌঁকিদ্বি, ইন্টাকরদ্বস্টং বকে মকে হকে, বেে দ্বেদ্বে, দ্বেকজর 
োকজ ম গুে। 
  
এই েুকযাকগ দ্বজপ লথকে েযােউইচ দ্বেকয় লেকম এে েযাম, বগকের দ্বেকচ দ্ববয়াকরর েযাে। 
েেস্থায়ী দ্ববরদ্বতর েময় দ্বপট েেয েরে, গেকগারা দ্বহকের দ্বেকচ দু্কটা-পাাঁচটা েকর 
গাদ্ব়ির েংখযা বা়িকি। উপকরর ঢাকে িদ্ব়িকয় পক়িকি লোেজে, প্রকতযকের হাকত লমটাে 
দ্বিকটেটর। 
  
েযাম ওকদ্রকে আকগই েে েকরকি। প্রকব  দ্বেক ধ োইেকবািব েুদ্বেকয়ও োজ হয়দ্বে। 
দু্এেজে হকে েথা দ্বিে, এত লোেকে েী েকর লঠোকো েম্ভব! 
  
লোকেকে আেকি ওরা? দ্বজকেে েরে দ্বেদ্বে। প্রকজকটর েথাটা এত তা়িাতাদ্ব়ি জােেই 
বা েীভাকব? 
  
োেগ্লাকের ওপর দ্বদ্কয় তাোে েযাম। লবদ্ব র ভাগ স্থােীয় লোে! লেউ দ্বেশ্চয়ই িাাঁে 
েকরকি। োে েোকের মকধয লদ্খকবে েবগুকো রাজয লথকে দ্বপেদ্বপে েকর লোে 
আেকত শুরু েকরকি। 
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দ্বজপ লথকে লবকজ উঠে লটদ্বেকিােটা। দ্বরদ্বেভার তুেে েযাম। তারপর দ্বপকটর দ্বদ্কে 
বাদ্ব়িকয় ধরে। লতামার োকি, অযািদ্বমরাে েযােকিোর। 
  
দ্বরদ্বেভাকর েথা বেে দ্বপট, বেুে অযািদ্বমরাে। 
  
 িুদ্বর মারা হকয়কি দ্বপকঠ। মাদ্বট োটার োজ লেক়ি দ্বেকয়কি ওরা। লহায়াইট হাউকের 
উপকদ্িারা লপ্রদ্বেকিন্টকে রাদ্বজ েদ্বরকয়কিে, লপ্রদ্বেকিন্ট লগাটা অপাকর ে তুকে দ্বদ্কয়কিে, 
লপন্টাগকের হাকত। 
  
 বযাপারটা একেবাকর অপ্রতযাদ্ব ত েয়,  ান্ত েুকর বেে দ্বপট। দ্বেন্তু লপন্টাগে লেে? 
লদ্ক  আদ্বেবওেদ্বজস্টকদ্র অকেে েংগঠে আকি, এ ধরকের োকজ তাকদ্র োে ও 
দ্েতা এোন্ত দ্রোর। 
  
লহায়াইট হাউে পযাদ্বপরােগুকো পরীো ও দ্ববকি ে েরকত চায়। অেযােয লদ্  মাদ্বেোো 
দ্াদ্বব েরকত পাকর, এই ভকয় েবাই অদ্বস্থর। 
  
দ্বজকপর িাকদ্ ঘুদ্ব  মারে দ্বপট। েববো । ওগুকো আজকের ততদ্বর োগজ োদ্বে লয িাে 
ভদ্বতব েকর তুকে দ্বেকয় দ্বগকয় লোথাও গাদ্া েরকব? দ্বঠেমকতা যত্ন ো দ্বেকে বাদ্বের মকতা 
েুরেুকর হকয় যাকব েব। 
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লে োর েথা ল াকে! লোভ প্রো  েরকেে অযািদ্বমরাে। এদ্বদ্কে আকরে োণ্ড, 
লহায়াইট হাউে লথকে খবরটা িাাঁে হকয় লগকি। মহামাদ্বরর মকতা িদ্ব়িকয় পক়িকি, 
লটোকে পাওয়া লগকি আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। 
  
োইকট এরই মকধয দ্বভ়ি েরকি মােু । 
  
 যা লভকবদ্বি। 
  
জদ্বমটা েযাকমর, আপোকদ্র েরোর এ বযাপাকর েী ভাবকি? 
  
েংকেকপ, এমে এেটা প্রিাব লদ্য়া হকব, েযাম দ্বিদ্বেদ্বট প্রতযাখযাে েরকত পারকবে ো। 
দু্ুঃকখর েথা দ্বে জাকো, লতামার বাবাও উপকদ্িাকদ্র েুকর েুর দ্বমদ্বেকয়কিে! 
  
বাবা ওদ্কর েুকর েুর দ্বমদ্বেকয়কি? 
  
লিাটব হুি লথকে এে লোোদ্বে আদ্বমব প্রকেৌ েী। ইেুইপকমন্ট দ্বেকয় িাকে েকর 
লপৌঁিাকব ওরা। লহদ্বেেপ্টার দ্বেকয় লপৌঁিাকব দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট লিােব, লযকোকো মুহূকতব, লগাটা 
এোো দ্বেে েরার জেয। 
  
এে মুহূতব দ্বচন্তা েরে দ্বপট। োজ েরকত ো দ্বদ্ে, োইকট আমকদ্র থাোর লোকো 
বযবস্থা হয় ো? 
  
উপযুক্ত োরে লদ্খাকত পাকরা? লহাে লেটা োভার লস্টাদ্বর। 
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 দ্বহরাম ইকয়জারকে বাদ্ দ্বদ্কে, যারা খুাঁ়িকত আেকব তাকদ্র লচকয় আদ্বম আর দ্বেদ্বে োচব 
পাদ্বটব দ্বহকেকব অকেকে লবদ্ব  অদ্বভে। দ্াদ্বব েরুে, প্রকজকটর েেোেটযান্ট দ্বহকেকব 
আমকদ্র উপদ্বস্থদ্বত এোন্ত দ্রোর। বযােআপ দ্বহকেকব বযবহার েরুে দ্বেদ্বের 
অযাোকিদ্বমে লোয়াদ্বেদ্বিকে ে। ওকদ্র বেুে, োরকিে আদ্বটবিযাটে-এর ওপর আমরা 
এেটা আদ্বেবওদ্বজেযাে োকভব চাোদ্বে যা খুদ্ব  বেুে, অযািদ্বমরাে, লযভাকব লহাে লহায়াইট 
হাউেকে লবাোে োইকট আমাকদ্র থাো দ্রোর। 
  
লদ্দ্বখ দ্বে েরকত পাদ্বর, বেকেে অযািদ্বমরাে, আইদ্বিয়াটা উৎোদ্বহত েকর তুেকেও, দ্বপট 
আেকে েী েরকত চাইকি লে েেকেব তার লোকো ধারো লেই। এেমাি বাধা হকয় 
দ্াাঁ়িাকব হারল্ড উইজমার। তকব, দ্বেকেটর যদ্বদ্ আমাকদ্রকে েমথবে েকর, োজ হকত 
পাকর। 
  
বাবাকে তাহকে আদ্বম েী চাইদ্বি জাোে। 
  
দ্বঠে আকি। 
  
দ্বরদ্বেভারটা েযাকমর হাকত ধদ্বরকয় দ্বদ্কয় দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বিরে দ্বপট। শুেকে লতা? 
আমাকদ্রকে বাদ্ লদ্য়া হকয়কি। 
  
েববো  হকয় যাকব! হাাঁদ্বপকয় উকঠ বেে দ্বেদ্বে। লমাকোক া বির ধকর পাচবকমন্ট আর 
পযাদ্বপরাে পাণু্ডদ্বেদ্বপগুকো আোরগ্রাউে ভকল্ট রকয়কি, আেুকের লটাো োগকেও গুাঁদ্ব়িকয় 
লযকত পাকর ওগুকো। আেদ্বস্মে তাপমািা পদ্বরবতবকেও েদ্বত হকত পাকর। 
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দ্বজপ লথকে বুক়িা েযাম জােকত চাইে, োজ তাহকে বন্ধ েকর লদ্ব? এেুদ্বে? 
  
আকর ো! আকগ আেুেই ো ওরা! বেে দ্বপট। লদ্খা যাে ো েী হয়। 
  
. 
  
৬৯. 
  
আকেেজাদ্বিয়ার বন্দকরর ইয়ট ক্লাব, িকে একে থামে মাদ্বেবদ্বিজটা। দ্বেকচ লেকম দ্রজা 
খুকে দ্বদ্ে ল ািার, লপিকের দ্বেট লথকে লবদ্বরকয় এে রবাটব েযাকপেটার। োদ্া দ্বেকেকের 
েুযট পকরকি লে, পাইিার েু  াটব আর টাই, এই মুহূকতব টদ্বপটদ্বজকের োকথ লোকো দ্বমেই 
খুাঁকজ পাওয়া যাকব ো তার লচহারায়। 
  
পথ লদ্খাকোর জেয লোে আকি। পাথুকর দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় দ্বেকচ োমাে রবাটব, অকপোরত 
েকঞ্চ চ়িে। েরম েু কে লহোে দ্বদ্কয় বেে লে, রওো হকয় লগে েঞ্চ। 
  
বন্দকরর প্রকব মুখ িাদ্ব়িকয় এে েঞ্চ। প্রাচীে দু্দ্বেয়ার েি আশ্চকযবর এেটা, দ্ববখযাত 
োদ্বট হাউে, িাকরাে অব আকেেজাোর, দ্বঠে এখােটাকতই দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্বিে এেক া 
পাঁয়দ্বি  দ্বমটার উাঁচু দ্ববধ্বি োইট হাউেটাকে এেটা দু্কগব রূপান্তদ্বরত েরা হয়, 
ধ্বংোবক   দ্বহকেকব রকয় লগকি অল্প েকয়েটা পাথর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

692 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 বন্দর িাদ্ব়িকয়, দ্ীঘব তেেকত লোের েকরকি এেটা ব়ি ইয়ট, লেটার দ্বদ্কে একগাে 
েঞ্চ। ওটার লিকে আকগও েকয়েবার হাাঁটাহাাঁদ্বট েকরকি রবাটব েযাকপেটার। লে জাকে, 
পাঁয়তাদ্বি  দ্বমটার েম্বা ওটা। দ্বি  েট গদ্বতকত িুটকত পাকর। 
  
 ইকয়কটর পাক  থামে েঞ্চ। দ্বোঁদ্ব়ি লবয় উকঠ এে রবাটব। লখাো দ্বেল্ক  াটবম  টবে আর 
েযাকেে পরা এে লোকের োকথ লদ্খা হকো। পরস্প্রকে আদ্বেঙ্গে েরে ওরা। 
  
ওকয়েোম, রাদ্ার, পে েযাকপেটার বেে। অকেে দ্বদ্ে পর লদ্খা হকো। 
  
লতামাকে লব  লমাটাতাজা োগকি, পে। লতামার আর ইয়াদ্বজকদ্র ওজে েম্ভত আট 
পাউে লবক়িকি। 
  
বাকরা। 
  
লমািাকদ্র লড্রে ো পরায়, দ্ববশ্বাে েকরা, অদু্ভত লদ্খাকে লতামাকে, হােে রবাটব। 
  
োাঁধ োাঁোে পে। আখমত ইয়াদ্বজকদ্র অযারাদ্ববয়াে লড্রে আর পাগদ্ব়ি ক্লান্ত েকর তুকেকি 
আমাকে। দ্বপদ্বিকয় দ্বগকয় ভাইকে খুাঁদ্বটকয় লদ্খে লে। লতামাকেও লতা আদ্বম আয়কটে 
লদ্বতার লড্রকে লদ্খদ্বি ো। 
  
 টদ্বপটদ্বজে োমদ্বয়ে িুদ্বটকত আকি, লথকম লিকের দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে রবাটব। তুদ্বম লদ্খদ্বি 
আঙ্কে দ্বথওকিাকরর লবাটটা ধার েকরি। 
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 ড্রাগ বযবো বাদ্ লদ্য়ার পাদ্বরবাদ্বরে দ্বেদ্ধাকন্তর পর এটা দ্বতদ্বে বযবহার েকরে ো বেকেই 
চকে। ঘুকর দ্াাঁ়িাে পে েযাকপেটার, ভাইকে দ্বেকয় িাইদ্বেং লেেুকের দ্বদ্কে একগাে। 
একো, োঞ্চ ততদ্বর হকয় আকি।  যাকেকের স্বাদ্ দ্বেকত দ্ব কখি লজকে আকঙ্কে দ্বথওকিাকরর 
োি লথকে েকয়েটা লবাতেও লচকয় একেদ্বি। 
  
িাইদ্বেং লেেুকে ঢুকে ভাইকয়র হাত লথকে এেটা গ্লাে দ্বেে রবাটব। আদ্বম লভকবদ্বিোম 
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে লতামাকে গৃহবদ্বন্দ েকর লরকখকি। 
  
 লদ্খকত হকব লতা গৃহটা োর! লহকে উঠে পে। ওটা আদ্বম দ্বেকেদ্বিোম লগাপে এেটা 
টাকেে আকি বকে। মাদ্বটর দ্বেচ দ্বদ্কয় এেক া দ্বমটার লগকি ওটা, উকঠকি এেটা 
লমোদ্বেকের দ্বরকপয়ার  কপ। 
  
লেটার মাদ্বেেও তুদ্বম। 
  
অব যই। 
  
রবাটব তার গ্লােটা উাঁচু েরে। মা ও বাবার পুেয সৃ্মদ্বত এবং তাকদ্র রাজেীয় পদ্বরেল্পো 
উকেক য। 
  
মাথা োাঁোে পে। যদ্বদ্ও এই মুহূকতব োম্রাজয দ্ববিাকরর পদ্বরেল্পোটা আমার িারা দ্বমেকর 
েয়, বরং লতামার িারা লমদ্বেকোয় বািবাদ্বয়ত হবার েম্ভাবোই লবদ্ব  লদ্খা যাকে। 
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 লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা োটকের জেয লতামাকে দ্ায়ী েরা যায় ো। পদ্বরবাকরর তরি লথকে 
পদ্বরেল্পোটা অেুকমাদ্ে েরা হয়। আকমদ্বরোেকদ্র চাোদ্বে েেকেব আকগ লথকে দ্বেিু 
আন্দাজ েরা েদ্বতয ভাদ্বর েদ্বঠে। 
  
আমাকে আেকে িুদ্ববকয়কি েুকেমাে আদ্বজজ। অপাকর েটা োমোকত পাকরদ্বে লে। দু্ুঃখ 
এই লয আদ্বম তাকে দ্বেকজর হাকত  াদ্বন্ত দ্বদ্কত পারোম ো। 
  
 লেউ বাাঁকচদ্বে? 
  
পাদ্বরবাদ্বরে একজন্টরা দ্বরকপাটব েকরকি, লবদ্ব র ভাগই মারা লগকি, েুকেমাে আদ্বজজ ও 
মযাোকিােহ। েকয়েজেকে বদ্বন্দ েরা হকয়কি, তকব তারা লেউ আমাকদ্র ভূদ্বমো 
েেকেব দ্বেিু জাকেে ো। 
  
 লেকেকি দ্বেকজকদ্রকে আমরা ভাগযবাে ধকর দ্বেকত পার। মযাোকিা, েুকেমাে আদ্বজজ 
দ্বেহত হওয়ায়, দু্দ্বেয়ার লোকো ইকন্টদ্বেকজে একজদ্বে আমাকদ্রকে িুাঁকত পারকব ো। ওরা 
দু্’জকেই এেমাি দ্বেঙ্ক দ্বিে। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে দু্কয় দু্কয় চার দ্বমদ্বেকয় দ্বেকয়কি, তা ো হকে আমাকে গৃহবদ্বন্দ েরত 
ো। 
  
 তা দ্বঠে, এেমত হকো রবাটব। তকব দ্বেকরট প্রমাে িা়িা লতামার দ্ববরুকদ্ধ দ্বেিু েরা তার 
পকে েম্ভব েয়। লে লচিা েরকে লতামার ভক্ত আর অেুোরীরা দ্াাঁদ্ব়িকয় যাকব, লঠদ্বেকয় 
লদ্কব লযকোকো িায়াে। পদ্বরবাকরর তরি লথকে পরাম ব হকো, তধযব ধকর চুপচাপ থাকো, 
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এই িাাঁকে লতামার  দ্বক্তর দ্বভতগুকো  ক্ত েকর োও। অন্তত এেটা বির লোকো  ে 
লোকরা ো, লদ্কখই ো লোকো দ্বদ্কে তাোে বয়। 
  
বাতাে এখে শুধু হাোে, লহ’ো োদ্বমে আর আবু হাদ্বমকদ্র দ্বপকঠ োগকব, দ্বতক্তেকে 
বেে পে। 
  
আকর, রকো! ধমবীয় উন্মাদ্ো েী দ্বজদ্বেে, লবাকেই লতা। লমািা-লমৌেবীকদ্র যদ্বদ্ দ্বঠেমকতা 
উকত্তদ্বজত েরকত পাকরা, ওরাই লতামাকে দ্বমেকরর পােবাকমকন্ট বোকব। এই আদ্বিম 
আজও দ্ববদ্বক্র হয়, দ্ববপুে চাদ্বহদ্া আকি, আর লেজেযই লতা আমাকদ্র দু্ভাইকে দ্বজদ্বেেটা 
দ্ববদ্বে েরকত পাঠাকো হকয়কি। 
  
লচাখ েুাঁচকে রবাটবর দ্বদ্কে তাোে পে। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর গুিধে আদ্ববষ্কার 
হকে ঘটোর গদ্বত েম্ভবত খাদ্বেেটা দ্রুত হকতা। 
  
ল   খবরটা পক়িি তুদ্বম? দ্বজকেে েরে রবাটব। 
  
 হযাাঁ, আকমদ্বরোেরা দ্াদ্বব েরকি লস্টাকরজ লচম্বারটা োদ্বে লটোকে লপকয়কি তারা। 
  
প্রাচীে দ্বজওেদ্বজোে চাটবগুকো হাকত লপকে লতামার খুব োকজ োগকব। লতে ও লোোর 
খদ্বে পাওয়া লগকে, দ্বমেকরর অথবেীদ্বত বদ্কে লদ্য়ার েমি েৃদ্বতত্ব দ্বেকজর বকে দ্াদ্বব 
েরকত পারকব তুদ্বম। 
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েম্ভাবোটা দ্বেকয় লভকবদ্বি, বেে পে। আকমদ্বরোেকদ্র যতটুেু দ্বচদ্বে, আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বরর েেদ্ দ্বেকয় দ্র ে ােদ্ব  েরকব ওরা, আর দ্বমেকরর প্রাপয দ্বজদ্বেেগুকো 
লথকে োমােয দ্বেিু পাবার জেয ওকদ্র হাকত-পাকয় ধরকব হাোে। আদ্বম জেগেকে োকথ 
দ্বেকয় দ্াদ্বব তুেকত পাদ্বর, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর েমি েেদ্বত্ত আমাকদ্র 
পূববপুরু কদ্র, োকজই আংদ্ব ে েয়, েবটুেু চাই আমাকদ্র। বাাঁো হাদ্বে িুটে তার 
লঠাাঁকট। ইেোকমর ইদ্বতহাে এে-আধটু রং চদ্ব়িকয় আর পদ্ববি লোরাকের বযাখযায় োমােয 
লহরকির ঘদ্বটকয় লজহাকদ্র িাে দ্বদ্কেই োধারে ধমবভীরুরাও হাোকের দ্ববরুকদ্ধ লোচ্চার 
হকয় উঠকব বকে আ া েরা যায়। 
  
লহকে উঠে রবাটব। ভা ে লদ্য়ার েময় োবধাে। দ্বতেক া এোেব্বই দ্বিস্টাকে দ্বিস্টােরা 
হয়কতা লবদ্ব র ভাগ পাচবকমন্ট আর পযাপদ্বররাে পুদ্ব়িকয় লিকেদ্বিে, তকব োইকরদ্বরটাকে 
দ্বচরতকর ধ্বংে েকর লদ্য় মুেেমােরা িয়ক া লিচদ্বি  োকে। 
  
ইরাকের েযাদ্বভয়ার আর স্কটেযাকের লস্মাে়ি েযামে পদ্বরকব ে েরে এেজে ওকয়টার। 
খাওয়ার েময় েকয়ে দ্বমদ্বেট চুপচাপ থােকে দু্ই ভাই। 
  
তারপর পে বেে, োইকরদ্বরর েেদ্ দ্খে েরার গুরুদ্াদ্বয়ত্ব লতামার োাঁকধ পক়িকি, 
আ া েদ্বর বযাপারটা তুদ্বম উপেদ্বব্ধ েরকত পারি? 
  
 যাকেে ভদ্বতব গ্লাকের দ্বেোরা দ্বদ্কয় পকের দ্বদ্কে তাোে রবাটব। তুদ্বম আমার োকথ েথা 
বেি, োদ্বে টদ্বপটদ্বজকের োকথ? 
  
লহকে উঠে পে। টদ্বপটদ্বজকের োকথ। 
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গ্লােটা লটদ্ববকে োদ্বমকয় রাখে রবাটব, তারপর ধীকর ধীকর হাত দু্কটা মাথার দু্পাক  খা়িা 
েরে, লযে দ্বেদ্বেংকয়র এেটা লপাোকে ধরকত চায়। তার লচাকখ েকম্মাদ্বহত দৃ্দ্বি িুকট 
উঠে, উদ্াত্ত েকে শুরু েরে লে, আমরা হাজাকর হাজাকর মাথাচা়িা লদ্ব। আমরা 
মাথাচা়িা লদ্ব োকখ োকখ। েে জেতা, দ্বেন্তু এে লদ্হ এে প্রাে। জেতা আমরা েদ্ী 
লপকরাব। েদ্ী লপদ্বরকয় আমাকদ্র ভূদ্বম লথকে উদ্ধার েরব প্রাচীে েেদ্। ওই জদ্বম 
আমাকদ্র, োরে আকমদ্বরোেরা ওটা আমাকদ্র োি লথকে চুদ্বর েকর দ্বেকয়দ্বিে। হয়কতা 
বহুকোে প্রাে হারাকব, দ্বেন্তু লেটা হকব আত্মতযাগ। লদ্বতারা চাে, েযাযয অদ্বধোর েূকি 
যা লমদ্বেোেকদ্র, তা প্রাে দ্ববেজবে দ্বদ্কয় হকেও উদ্ধার েরকত হকব। হাত োদ্বমকয় 
োজুকে হাদ্বে হােে লে। তকব এেটু মাজা-ঘ া েরকত হকব। 
  
 বুেকত পারদ্বি, আমার ভা কের ভাবটুেু ধার েরকিা তুদ্বম। 
  
ভাইকয়র োি লথকে ধার েরার েিা েী। মুকখ চামচ ভদ্বতব েযাদ্বভয়ার পুরুকো রবাটব। 
ভাদ্বর মজার দ্বজদ্বেে। িাে লবাোই েকর েযাদ্বভয়ার দ্াও, আমার অরুদ্বচ হকব ো। 
োইকরদ্বরর গুিধে দ্খে েরোম, তারপর েী? 
  
আদ্বম শুধু মযাপগুকো চাই। বাদ্বে যা দ্বেিু েদ্বরকয় আো যাকব, দু্চারকট পাদ্বরবাদ্বরে 
দ্বমউদ্বজয়াকমর জেয লরকখ, োকোবাজাকর েব দ্ববদ্বক্র েকর লদ্য়াই ভাকো। তুদ্বম েী বকো? 
  
এে মুহূতব দ্বচন্তা েকর রবাটব বেে, তাই হকব। 
  
লি হাকত দ্বিকর এে ওকয়টার। লি-লত গ্লাে, রযাদ্বের লবাতে আর দ্বেগাকরট বাে রকয়কি। 
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ধীকর েুকস্থ এেটা দ্বেগাকরট ধরাে পে। লধাাঁয়া লিক়ি লচাখ েুাঁচোে, লে, ভাইকয়র দ্বদ্কে 
প্রশ্নকবাধে দৃ্দ্বিকত তাোে। োইকরদ্বরর েেদ্ েীভাকব তুদ্বম দ্খে েরকব লভকবি দ্বেিু? 
  
 আমার েযাে দ্বিে, েমতায় আোর পর দ্বেরস্ত্র জেতাকে োকথ দ্বেকয় েীমান্ত পকথ। 
আকমদ্বরোর দ্বদ্কে দ্বমদ্বিে েকর যাব। েমতায় যাবার আকগ এেটা দ্বরহাকেবে হকয় লগকে 
মন্দ েী। গ্লাকের লভতর রযাদ্বেটুে ঘে ঘে ঢােে রবাটব। আমার রাজচেদ্বতে দ্কের 
েমবীরা  হকরর বদ্বিবােী আর গ্রাকমর লবোর চাদ্ব কদ্র উকত্তদ্বজত েরকব। েীমাকন্তর 
দ্বদ্কে রওো হবার জেয প্রকতযে লোেকে পথ খরচা লদ্য়া হকব। অব য, গদ্বরব মােু কদ্র 
মকে এেবার লদ্ কপ্রকমর আগুে ধদ্বরকয় দ্বদ্কত পারকে আর দ্বেিু োকগ ো। দূ্র-দূ্রান্ত 
লথকে হাজার হাজার, োখ োখ মােু কে দ্বেকয় আোর জেয িাে আর বাকের বযবস্থা 
েরা হকব। পাাঁচ লথকে োত োখ লোে, দ্বরকয়া গ্রযাকে, আমাকদ্র তীকর, অোয়াকে জক়িা 
েরকত পারব আদ্বম। 
  
আকমদ্বরোেরা বাধা লদ্কব ো? 
  
লটোকের প্রদ্বতদ্বট তেদ্বেে, েীমান্তরেী আর ল দ্বরি অেহায় দ্ বকের মকতা দ্াাঁদ্ব়িকয় 
থােকব, দ্বমদ্বিে বা অেুপ্রকব  লঠোকত পারকব ো। প্রথম োদ্বরকত মদ্বহো আর দ্ব শুকদ্র 
রাখব আদ্বম, ওরাই েবার আকগ দ্বরজ আর েদ্ী লপকরাকব। আকমদ্বরোেরা আধ-মাতাে বা 
বেকত পাকরা ভাবপ্রবে জাত। দ্বভকয়তোকম গ্রামবােীকদ্র খুব েরকত পারকেও, দ্বেকজকদ্র 
লদ্ারকগা়িায় দ্বেরস্ত্র দ্ব শু ও মদ্বহোকদ্র পাইোদ্বর হাকর খুে েরকত পারকব ো। দু্দ্বেয়াজুক়ি 
অমােদ্ববে বকে দ্বেন্দা েরা হকব, ওকদ্র এই ভয়টারও েুকযাগ লেব আদ্বম। গুদ্বে েরার 
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দ্বেকদ্ব  লদ্য়ার োহে েরকব ো লপ্রদ্বেকিন্ট। আর এেবার েীমান্ত লপকরাকত পারকে, োখ 
োখ মােু  চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় প়িকব, লে ওকদ্রকে লঠোয়! লরামায় লপৌঁিাকো পাদ্বের 
মকতা েহজ। লয পাহাক়ি গুিধে আকি লেটা তারা দ্বঘকর লিেকব। 
  
আর টদ্বপটদ্বজে তাকদ্রকে লেতৃত্ব লদ্কব? 
  
আর আদ্বম তাকদ্রকে লেতৃত্ব লদ্ব। 
  
দ্বেন্তু লচম্বারটা েতেে তুদ্বম দ্খে েকর রাখকত পারকব? প্রশ্ন েরে পে। 
  
তাকত েময় যাই োগুে, ওখাকে আমরা দ্বটকে থােকত পারব। 
  
েকয়ে েিাহ োগকত পাকর, দ্বচদ্বন্ততভাকব বেে পে। অত েময় তুদ্বম পাকব ো, রবাটব। 
আকমদ্বরোে তেেযরা গুদ্বে ো েকরও জেতাকে িিভঙ্গ েকর দ্বদ্কত পারকব। েকয়ে 
দ্বদ্কের মকধয লমদ্বেোেকদ্র েীমাকন্তর দ্বদ্কে লঠকে লদ্কব তারা। 
  
হােে রবাটব। দ্বেন্তু আদ্বম যদ্বদ্ োইকরদ্বরর েমি েেদ্ পুদ্ব়িকয় লদ্য়ার হুমদ্বে দ্বদ্ই? 
এেটা েযাপদ্বেে তুকে দ্বেকয় আেকতা ভাকব লঠাাঁট মুিে লে। ইদ্বতমকধয লবাধ হয় আমার 
লজকট িুকয়ে ভরা হকয় লগকি। লমদ্বেকোয় দ্বিকর দ্বগকয় আদ্বম বরং েমবীকদ্র দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ই। 
  
রবাকটবর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় হােকত োগে পে। েযােটা েদ্বতয ভাকো। লদ্য়াকে দ্বপঠ লঠকে 
লগকে লতামার োকথ এেটা চুদ্বক্তকত আেকত বাধয হকব আকমদ্বরোেরা। েদ্বতয খুব ভাকো 
োগকি। 
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 আমার আরও লবদ্ব  ভাকো োগকি, এই দ্বরদ্বট  অভুযোকের পর এত ব়ি জেকগািী আর 
আকমদ্বরোর মাদ্বটকত অেুপ্রকব  েকরদ্বে। 
  
৭০. 
  
প্রথম দ্বদ্ে তারা এে হাজার দু্হাজার েকর এে, পরদ্বদ্ে এে দ্  হাজার দ্বব  হাজার 
েকর। লগাটা উত্তর লমদ্বেকোর মােু  উকত্তজোয় টগবগ েকর িুটকি, শুরু হকয় লগকি 
বযাোর আর লিসু্টে দ্বেকয় লে োর আকগ লযাগ লদ্কব তারই তীর প্রদ্বতকযাদ্বগতা। প্রদ্বতদ্বট 
বযাোকর আকটে লদ্বতার পাক  রকয়কি টদ্বপটদ্বজকের দ্বব াে প্রদ্বতেৃদ্বত, দ্বেকচ লেখা-
লদ্বতাকদ্র আ ীববাদ্ পুি লমদ্বেকোর িােেতবা টদ্বপটদ্বজকের িাকে ো়িা দ্বদ্ে, লদ্ক র 
অদ্ববকেদ্য অং  পুেরুদ্ধাকরর েংগ্রাকম লযাগ দ্বদ্ে। েীমাকন্তর দ্বদ্কে মােুক র লযে ঢে 
লেকমকি। হাজার হাজার বাে আর িােভদ্বতব লোেজে লদ্ক র দ্ববদ্বভন্ন প্রান্ত লথকে রওো 
হকয় লগকি। েমি যােবাহে আর দ্বমদ্বিকের এেটাই গন্তবয-লরামার উকল্টাদ্বদ্কে, েদ্ীর 
আকরে ধাকর, ধুকো ঢাো দ্বমগুকয়ে এেমাে  হর। রািায় রািায় যােজট লেকগ লগে। 
িাদ্বিে দ্বেয়ন্ত্রে বযবস্থা অচে হকয় প়িার দ্বরজাভব পুদ্বে  বাদ্বহেীকে লিকে পাঠাকো হকো, 
দ্বেন্তু েংখযায় েম বকে দ্বমদ্বিকের লরাকত খ়িেুকটার মকতা লভকে লগে তারাও। 
েীমান্তরেীরা েংখযায় আরও েম, েীরব দ্ বকের ভূদ্বমো পােে েরা িা়িা তাকদ্রও 
দ্বেিু েরার থােে ো। 
  
জরুদ্বর দ্বমদ্বটং িােকেে লপ্রদ্বেকিন্ট লদ্া েকরকো। দ্বেদ্ধান্ত হকো, লযকোকো ভাকব এই 
জেকরাতকে থামাকত হকব। লেোবাদ্বহেীকে দ্বতদ্বে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেে, রািা বন্ধ েকরা। দ্বেন্তু 
লেোবাদ্বহেী লদ্খে, এর লচকয় বরং জকোোে থামাকো অকেে েহজ। েমি প্রকচিা 
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যখে বযথব হকো, বাধয হকয় গুদ্বে চাোে তেদ্বেেরা। োমকের দ্বমদ্বিে লথকে পাঁয়তাদ্বি জে 
মােু  েুদ্বটকয় প়িে রািার ওপর, লবদ্ব র ভাগই োরী ও দ্ব শু। োক র ওপর দ্বদ্কয় লধকয় 
এে উকত্তদ্বজত জেতা, লযে লমৌমাদ্বির চাকে দ্বঢে পক়িকি। 
  
টদ্বপটদ্বজকের োকো হাকত লখেো পুতুে হকয় উঠকেে লদ্া েকরকো। দ্াবােকের মকতা 
িদ্ব়িকয় প়িে খবরটা, লেোবাদ্বহেী দ্বেরীহ োরী ও দ্ব শুকদ্র ওপর দ্বেদ্বববচাকর গুদ্বে 
চাদ্বেকয়কি। আর যায় লোথায়, রাজধােী লমদ্বেকো দ্বেদ্বটেহ ব়ি ব়ি েব  হকর আগুে 
জ্বকে উঠে। পুদ্বে , েরোর েমথবে আর লেোবাদ্বহেীর োকথ দ্াঙ্গা লবাঁকধ লগে উকত্তদ্বজত 
জেতার। পদ্বরদ্বস্থদ্বত দ্বেয়ন্ত্রকের বাইকর চকে যাকে লদ্কখ বাধয হকয় লেোবাদ্বহেীকে 
প্রতযাহার েকর দ্বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লহায়াইট হাউকে দ্ববক   বাতবা পাদ্বঠকয় দ্বেকজর 
অেমতার েথা জাদ্বেকয় দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। দু্ুঃখ েকর বেকেে, লেোবাদ্বহেীর অকেে লোেও 
দ্বমদ্বিকে লযাগ দ্বদ্কয়কি। 
  
েমি বাধা দ্বেমূবে েকর দ্বেকয় দ্বরকয়া গ্লযাকের দ্বদ্কে িুটে উন্মত্ত জেতা। 
  
লগাটা অপাকর েটা েূচারুভাকব পদ্বরচােো েরার জেয প্রকি োে েযাোরকদ্র ভা়িা 
েকরকি েযাকপেটার পদ্বরবার। রবাটব েযাকপেটাকরর অেুোরী ও েমবীবাদ্বহেী পাাঁচ 
বগবদ্বেকোদ্বমটার জায়গা দ্বেকয় এেটা তাবু  হর ততদ্বর েরে, োদ্বর োদ্বর রান্নাঘর থােে 
লেখাকে, খাবার পদ্বরকব কের জেয দ্বেকয়াগ েরা হকো েকয়ে হাজার লোকে। 
পয়ুঃদ্বেষ্কা ে বযবস্থায় লোকো ত্রুদ্বট থােে ো, দ্বভক়ির চাকপ ও েে দু্ঘবটোয় আহতকদ্র 
দ্বচদ্বেৎো েরার জেয রািার ঘাকর তাবুর লভতর ততদ্বর থােে লমদ্বিকেে ইউদ্বেটগুকো। 
োখ োখ মােুক র দ্বমদ্বিে ও েমাকবক র েথা মকে লরকখ েম্ভাবয েমি েদ্েয েুরাহা 
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েরার বযবস্থায় লোকো ত্রুদ্বট লেই। জেতার লরাকত এমে মােুক র েংখযাও েম েয়, যারা 
এত উন্নতমাকের খাবার জীবকে আর েখেও খায়দ্বে বা এ ধরকের েযত্ন দ্বচদ্বেৎো 
পায়দ্বে। শুধু রািার ধুকো আর গাদ্ব়ির লধাাঁয়া দ্বেয়ন্ত্রে েরা লগে ো। 
  
েদ্ীর দ্বেোরা বযাোর দ্বদ্কয় োজাকো হকয়কি। লেগুকোর লেখা, আকমদ্বরো আমাকদ্র মাদ্বট 
চুদ্বর েকরকি, 
  
আকেজোদ্বিয়া োইকরদ্বরর মাদ্বেে লমদ্বেোেরা ইতযাদ্বদ্। লিাগােগুকো ইংকরদ্বজ, স্প্যাদ্বে  
ও প্রাচীে োহুয়াটে ভা ায় উচ্চাদ্বরত হকো। জেেমুকদ্রর লভতর উপদ্বস্থত হকো 
টদ্বপটদ্বজে, বজ্রেকে আকমদ্বরোর দ্ববরুকদ্ধ দ্ববক াদ্গার েরে লে। প্রচণ্ড আকবগ ও 
উকত্তজোয় িুাঁকে উঠে জেতা। 
  
 লরামা  হকর জদ্ব়িকয় প়িে আতঙ্ক।  হকরর অদ্বধবােীরা ভকয় রাকজযর লভতর দ্বদ্কে েকর 
লগে। দ্ববদ্বভন্ন েংবাদ্ েংস্থা ও দ্বটদ্বভকেটওয়াকেবর েমবীরা দ্বভ়ি েরে েীমাকন্ত। চদ্বব্ব টা 
দ্বটদ্বভ-েযাকমরা দ্বেকয় ভযাে ও িাকের এেটা বহর লথকমকি েদ্ীর দ্বেোরায়, েীমাকন্তর 
ওপাকর যা ঘটকি তার িদ্বব তুেকত বযি েযাকমরামযােরা। 
  
লমদ্বেকোর দ্বদ্কেও, েমাকবক র িদ্বব লতাো হকে, োোৎোর লেয়া হকে লোেজকের। 
োংবাদ্বদ্েরা প্রশ্ন েরকে েী বেকত হকব, প্রকতযে পদ্বরবারপ্রধােকে ভাকোভাকব দ্ব দ্বখকয়-
পদ্ব়িকয় লরকখকি টদ্বপটদ্বজকের রাজচেদ্বতে েমবীরা। লচাকখ পাদ্বে দ্বেকয় পদ্বরবাকরর েতবারা 
বেকি, তারা েযাদ্বেকিাদ্বেবয়া, আদ্বরকজাো, দ্বেউ লমদ্বেকো আর লটোকে স্থায়ীভাকব বেবাে 
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েরকত চায়। েতবার েুকর েুর লমোে ক্রন্দেরতা স্ত্রী ও েেযা। োরা দু্দ্বেয়ার দ্বটদ্বভ 
দ্বেউকজ লদ্খাকো হকো লেেব দৃ্ য। 
  
গম্ভীর আর অচঞ্চে থােে শুধু মাদ্বেবে েীমান্ত টহে-বাদ্বহেী। গুজব আকগই িদ্ব়িকয় 
পক়িদ্বিে, তারা জােত এেটা হুমদ্বে লমাোদ্ববো েরকত হকত পাকর। তাকদ্র েবকচকয় 
ব়ি ভয়টাই বািব লচহারা দ্বেকয় োমকে হাদ্বজর হকয়কি। দ্বেকজকদ্র দ্াদ্বয়ত্ব লথকে তারা 
দ্ববচুযত হকব ো, অকপো েরকি দ্বেকদ্বক র। 
  
েীমান্ত টহে-বাদ্বহেীকে অস্ত্র তাে েরার দ্বেকদ্ব  লদ্য়া এেটা দু্েবভ ঘটো। লবআইদ্বে 
অেুপ্রকব োরীর োকথ মােদ্ববে আচরে েকর তারা, েীমান্ত লরখার ওপাকর আবার তাকে 
চকে লযকত বোর েময় ভদ্র বযবহার েকর। আজ তারা েদ্ীর দ্বেোরায় অবস্থাে গ্রহে 
েকরকি। তাকদ্র অকটাকমদ্বটে রাইকিে ও দ্বব টা টযাংে েদ্ীর ওপাকর, লমদ্বেকোর দ্বদ্কে 
তাে েরা। 
  
 তেদ্বেেরা েবাই তরুে হকেও েমু্মখযুকদ্ধ যকথি অদ্বভে। মু দ্বেে হকো, তারা লেউ 
দ্বেরস্ত্র দ্বেদ্বভদ্বেয়ােকদ্র োকথ যুদ্ধ েকরদ্বে। অস্বদ্বি লবাধ েরার লেটাই োরে। 
  
েমাদ্বেং অদ্বিোর, দ্বরকগদ্বিয়ার লজোকরে োদ্বটবে চযােোর, টযাংকে ও আমারি োর 
দ্বদ্কয় বযাদ্বরকেি ততদ্বর েকরকিে দ্বরকজর ওপর। তকব এ-ধরকের বাধা েেকেব আকগই 
ধারো েকরদ্বিে টদ্বপটদ্বজে। েদ্ীর দ্বেোরায় দ্বগজ দ্বগজ েরকি োো আেৃদ্বতর লিাট লবাট, 
োকঠর লভো, িাকের দ্বটউব। দু্ক া মাইকের মকধয লিাট লেৌ-যাে, যা পাওয়া লগকি েব 
জক়িা েরা হকয়কি েীমান্ত বরাবর। েদ্ীর ওপর রদ্ব  লিো হকয়কি, যারা োাঁতকর পার 
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হকব তাকদ্র জেয। আর আকি বাাঁক র ততদ্বর োাঁকো। জেতার প্রথম দ্বমদ্বিেটা ওগুকো 
বকয় দ্বেকয় যাকব ওপাকর। 
  
প্রথম ধাক্কায় লজোকরে োদ্বটবকের ইকন্টদ্বেকজে অদ্বিোররা দ্বহোব েরে, দ্বব  হাজার 
লোে েদ্ী লপকরাকব। এই দ্বহকেকব শুধু জেযাকে েকর যারা আেকব তাকদ্র েংখযা ধরা 
হকয়কি। োাঁতার লেকট েত আেকব বো েম্ভব েয়। তার এেজে লমকয় একজন্ট এেটা 
িাইদ্বেং লিইোকর ঢুকে টদ্বপটদ্বজকের েহোরীকদ্র েথাবাতবা শুকেকি। লরদ্বিওকযাকগ 
পাঠাকো লমকেকজ জাদ্বেকয়কি লে, েন্ধযার পর জেতার উকেক  ভা ে লদ্কব তাকদ্র 
আধুদ্বেে আযকটে লদ্বতা। টদ্বপটদ্বজকের লেই ভা ে শুকে লমদ্বেোেরা উন্মাদ্ হকয় যাকব 
বকে ধারো েরা হকে। ভা ে থামার পরপরই শুরু হকব েীমান্ত লপকরাকোর োজ। তকব 
লোকো দ্বদ্ে েন্ধযার পর তা লে জােকত পাকরদ্বে। 
  
 দ্বভকয়তোকম দ্বতেবার দ্াদ্বয়ত্ব পােে েকরকিে োদ্বটবে। দ্ববো লোদ্বটক  জঙ্গে লথকে 
লবদ্বরকয় আো উন্মত্ত োরী ও পুরু কদ্র হতযা েরার দ্বতক্ত অদ্বভেতা আজও ভুকে যােদ্বে 
দ্বতদ্বে। লমদ্বেোেরা েদ্ী লপকরাকত শুরু েরকে তাকদ্র মাথার ওপর িাাঁো গুদ্বে েরার 
দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কয়কিে তেদ্বেেকদ্র। 
  
 তাকত যদ্বদ্ তারা ো থাকম, তেদ্বেে দ্বহকেকব দ্বেকজর দ্াদ্বয়ত্ব দ্বেিার োকথ পােে েরকবে 
োদ্বটবে চযােোর। যতই রক্তপাত ঘটুে ো লেে, মারা যাে োরী ও দ্ব শু, দ্বেকদ্ব  লপকে 
দ্বেদ্বববচাকর গুদ্বেব বকের আকদ্  লদ্কবে দ্বতদ্বে। 
  
. 
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লটদ্বেকস্কাপটা  কখর দ্বজদ্বেে, িাকদ্ শুকয় মাকেমকধয তারা লদ্কখ েযাম দ্বিদ্বেদ্বট। লেটা লচকয় 
দ্বেকয় তার লদ্াোকের িাকদ্ উকঠ পক়িকি দ্বপট। 
  
পদ্বশ্চম পাহা়ি োদ্বরর লপিকে ঢকে পক়িকি েূযব, দ্রুত অন্ধোর লেকম আেকি চারদ্বদ্কে। 
হঠাৎ েকর দ্বরকয়া গ্রযাকের অপর তীর উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে উজ্জ্বে আকোর বেযায়। 
এেোকথ জ্বকে উঠে অেংখয বহুরো ফ্লািোইট, লোকোটা অন্ধোর আোক র গাকয় 
েে া ততদ্বর েরে, লোকোটা  হকরর মােখাকে খা়িা েরা উাঁচু টাওয়াকরর গাকয় দ্বস্থর 
আকো লিেে। 
  
 রেচকে োপ়ি ও পাদ্বখর পােে দ্বদ্কয় মাথা ঢাো এেটা মূদ্বতবর ওপর দ্বস্থর হকো দ্বপকটর 
দৃ্দ্বি। েে ঘুদ্বরকয় মূদ্বতবটাকে আোকর ব়ি েরে ও। টাওয়াকরর মাথায়, েরু এেটা 
েযাটিকমব দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লে। পরকে হাাঁটু ঢাো োদ্া আেকখিা। তার হাত ো আর 
োিোাঁপ েে েকর দ্বপট অেুমাে েরে, বকৃ্ততা দ্বদ্কে। 
  
 লে হকত পাকর লোেটা? দ্বজকেে েরে দ্বপট, দ্বেদ্বদ্বি োউকে উকে  েকর েয়। োকভবর 
িোিে, আোরগ্রাউে লপ্রািাইে লরেদ্বিং পরীো েরকিে অযািদ্বমরাে েযােকিোর ও 
দ্বেদ্বে। 
  
অদু্ভত োপ়ি পকর আকি, ভাব লদ্কখ মকে হকে লোেজেকে উকত্তদ্বজত েরার লচিা 
েরকি লে। 
  
মুখ তুকে দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোকেে অযািদ্বমরাে। লে আবার হকব, দ্বেশ্চয়ই ভুয়া 
টদ্বপটদ্বজে। 
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দ্বেদ্বে জােকত চাইে, েেে লদ্কখ েী বুেি, আজ রাকত ওরা েীমান্ত লপকরাকব? 
  
 লটদ্বেকস্কাপ লথকে লচাখ েদ্বরকয় মাথা ো়িে দ্বপট। েব দ্বেিু গুদ্বিকয় আোর জেয 
অমােুদ্বেে পদ্বরশ্রম েরকি ওরা। আমার ধারো, আরও আটচদ্বি  ঘণ্টা েময় লেকব। 
োাঁচা োজ েরার লোে টদ্বপটদ্বজে েয়। 
  
টদ্বপটদ্বজে ওর আেে োম েয়, দ্বপটকে জাোকেে অযািদ্বমরাে। ওর আেে োম রবাটব 
েযাকপেটার। 
  
বযবোটা ভাকোই ধকরকি, মন্তবয েরে দ্বপট। 
  
দু্কটা আেুে খা়িা েরকেে অযাদ্বিদ্বমরাে, দু্কটা মােখাকে এে ইদ্বঞ্চর মকতা বযবধাে। 
এটুেু দূ্রত্ব লপকরাকত পারকেই লমদ্বেকো দ্খে েকর লেকব রবাটব। 
  
েদ্ীর ওপাকর ওই েমাকব  যদ্বদ্ লোকো েেে হয়, লোেটা আকমদ্বরোর লগাটা দ্দ্বেে-
পদ্বশ্চম অঞ্চে দ্াদ্বব েকর বেকব। 
  
 দ্াাঁ়িাে দ্বেদ্বে, লোমকর হাত লরকখ আ়িকমা়িা ভােে। োজ লিক়ি দ্বদ্কয় এইভাকব বকে 
থাো, এেদ্ম ভািাগকি ো। েব োজ আমরা েরোম, আর েৃদ্বতত্ব চকে যাকে োমদ্বরে 
প্রকেৌ েীকদ্র ভাকগ। লখাাঁ়িাখুাঁদ্ব়ির োজ লদ্খকত দ্বদ্কতও আপদ্বত্ত ওকদ্র, েযাম োকহকবর 
েেদ্বত্ত লথকে েকর আেকত বাধয েরে। ওরা মােু কে লযে মােু  বকেই গেয েকর ো। 
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পরস্প্র দৃ্দ্বি দ্ববদ্বেময় েকর হােে দ্বপট ও অযািদ্বমরাে, লেউ লোকো মন্তবয েরার েুাঁদ্বে 
দ্বেে ো। 
  
েেকমর মাথাটা দ্বচবাকে দ্বেদ্বে। দ্বেকেটর োকহব, লতামার বাবা, দ্বতদ্বেই বা লেে 
লযাগাকযাগ েরকিে ো? 
  
 েী জাদ্বে? োাঁধ োাঁদ্বেকয় বেকেে অযািদ্বমরাে, দ্বপট েী চায় আদ্বম তাকে জাদ্বেকয়দ্বি। 
বেে, যা লহাে এেটা বযবস্থা েরকব লে। 
  
লহায়াইট হাউকে েী ঘটকি জােকত পারকে ভাকো হকতা, দ্বব়িদ্বব়ি েরে দ্বেদ্বে। 
  
অযাপ্রে পকর িাকদ্ উকঠ এে েযাম দ্বিদ্বেদ্বট। 
  
েুযপ লয ঠাণ্ডা হকয় এে। উত্তকর লেউ দ্বেিু বোর আকগ ঘা়ি দ্বিদ্বরকয তাোকতই েন্ধযার 
আবিা অন্ধোকর রািার ওপর এে োর আকো লদ্খকত লপে লে। 
  
েকন্দহ লেই, আকরেটা আদ্বমব েেভয়, লঘা োর েুকর বেে লে। দ্াদ্ব়িওয়াো লজোকরে 
  
রািা বন্ধ েকর দ্বদ্কয়কি, গাদ্ব়ি বা িাকের এ-পকথ আোর েথা েয়। 
  
পাাঁচটা িাে লদ্খকত লপে ওরা, োমকে এেটা দ্বজপ। লপিকের িােটা লটকে আেকি 
ইেুইপকমন্ট লবাোই েম্বা এে লিইেরকে, েযােভারে দ্বদ্কয় ঢাো। েেভয়টা বাাঁে দ্বেকয় 
গেকগারা দ্বহকে প্রকেৌ েীকদ্র েযাকের দ্বদ্কে বা লোজা পকথ লরামার দ্বদ্কে লগে ো। 
দ্বজকপর দ্বপিু দ্বপিু িােগুকো চকে এে েযামে দ্বমউদ্বজয়াকমর ড্রাইভওকয়কত, থামে গযাে 
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পাে আর লদ্াোকের মােখাকে। দ্বজপ লথকে দ্বেকচ লেকম চারদ্বদ্কে তাোে আকরাহীরা, 
োকে লযে খুাঁজকি। 
  
দ্বতেকট লচোমুখ লদ্খকত লপে দ্বপট। দু্’জে ইউদ্বেিমব পকর আকি, অপরজে পকরকি 
লোকয়টার আর লিদ্বেম। িাকদ্র োদ্বেবে লথকে োেক কি োমে দ্বপট, অতযন্ত েতেবতার 
োকথ। োেক কির দ্বেোরা ধকর েুকে প়িে ও। লোকো  ে েকরদ্বে। দ্বেোরা লিক়ি 
দ্বদ্কতই লোেগুকোর মােখাকে েুপ েকর প়িে, আহত পাকয় বযথা োগায় গুদ্বেকয় উঠে। 
দ্বপট লযমে ওকদ্রকে এখাকে লদ্কখ অবাে হকয়কি, ওরাও লতমদ্বে হঠাৎ েকর দ্বপটকে 
লদ্কখ দ্ববদ্বস্মত হকো। 
  
আো  লথকে প়িার অকভযেটা লদ্খদ্বি লতামার লগে ো! দু্োে দ্ববিৃত হাদ্বে দ্বেকয় বেে 
অযাে দ্বজওদ্বদ্বকো। ফ্লািোইকটর আকোয় রক্ত ূেয, স্নাে লদ্খার তার লচহারা, দ্বেদ্বেংকয় 
েুেকি এেটা হাত। তকব হাদ্বেখুদ্ব  ভাব আর মকের লজার আকগর মকতাই অটুট আকি 
তার। 
  
লে অদ্বভকযাগ লতা আমারও। 
  
োমকে এদ্বগকয় এে েকেবে লহাদ্বেে। ভাদ্ববদ্বে এত তা়িাতাদ্ব়ি আবার লদ্খা হকব 
আমাকদ্র। 
  
আদ্বমও ো, লযাগ েরে জে দ্বিদ্বেোর। 
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 ওকদ্র বা়িাকো হাতগুকো এে এে েকর মুচক়ি লদ্য়ার েময় আেদ্বস্মে স্বদ্বির এেটা 
পর  অেুভব েরে দ্বপট। 
  
 যদ্বদ্ বদ্বে লতামাকদ্র লদ্কখ খুদ্ব  হকয়দ্বি, তােকে দ্বতে েরার এেটা উদ্াহরে হকব লেটা 
জােকত পাদ্বর, আপোরা এখাকে লেে? 
  
আপোর বাবা, দ্বেকেটর তার প্রভাব খাাঁদ্বটকয়কিে লহায়াইট হাউকে। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা 
দ্বম ে েেকেব দ্বরকপাটব লদ্য়া মাি ল   েকরদ্বি, বযাখযা েরে েকেবে, এই েময় অিবার 
হকো, দ্ে লরদ্বি েকর এখাকে হাদ্বজরা দ্বদ্কত হকব, লমকঠাপথ ধকর। লগাটা বযাপারটা 
চুদ্বপচুদ্বপ োরার জেয বারবার েতেব েরা হকয়কি। ক্লাদ্বেিাকয়ি, ক্লাদ্বেিাকয়ি! আমাকে 
বো হকয়কি, আদ্বম দ্বরকপাটব েরার পর শুধু আমাকদ্র উপদ্বস্থদ্বত েেকেব জােকত পারকবে 
দ্বিল্ড েমাোর। 
  
দ্বপট বেে, এখাকে দ্বিল্ড েমাোর লে জাকেে? 
  
দ্বরকগদ্বিয়ার লজোকরে োদ্বটবে চযােোর। 
  
জাদ্বে, দ্বস্টে-িাপ চযােোর। আট বির আকগ েযাকটায় তার অধীকে োজ েকরদ্বি। এখেও 
তার ধারো, শুধু আমার দ্বদ্কয়ই যুকদ্ধ লজতা যায়। 
  
আপোর ওপর দ্াদ্বয়তুটা েী? 
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আপোর ও ি.  াকপবর প্রকজট যাই লহাে, আপোকদ্র অযাদ্বেস্ট েরা। অযািদ্বমরাে, 
দ্বেকেটকরর োকথ পরাম ব েকর েরােদ্বর লপন্টাগকে দ্বরকপাটব েরকবে। বযে, এইটুেুই 
জাদ্বে আদ্বম। 
  
লহায়াইট হাউকের েথা উঠকি ো? 
  
োগকজ দ্বেিু লেখা হয়দ্বে, অযািদ্বমরাে ও দ্বেদ্বের দ্বদ্কে তাোে েকেবে, দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় 
এইমাি লেকম একেকিে ওরা। 
  
অযাে দ্বজওদ্বদ্বকোকে আদ্বেঙ্গে েরে দ্বেদ্বে, অযািদ্বমরােকে দ্বেকজর পদ্বরচয় জাোে জে 
দ্বিদ্বেোর। দ্বপটকে এেপাক  লটকে দ্বেকয় লগে েকেবে। 
  
এখাকে আেকে ঘটকিটা েী বেুে লতা? দ্বেচু গোয় দ্বজকেে েরে লে। োেবাে? 
  
লঠাাঁট দ্বটকপ হােে দ্বপট। খুব এেটা ভুে বকেেদ্বে। 
  
আমার লস্প্ াে লিাকেবর োজটা েী হকব? 
  
ওরা যখে একে প়িকব, বেে দ্বপট, হঠাৎ গম্ভীর হকয় উঠে ও, আপোর োজ হকব 
পাহা়িটা উদ্ব়িকয় লদ্য়া। 
  
. 
  
৭১. 
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ভাদ্বজবদ্বেয়া লথকে মাদ্বট োটার দ্ববরাট এে যন্ত্র বযাে-লহা দ্বেকয় একেকি লস্প্ াে 
অপাকর েে লিােব। মােবার পতাো গাাঁথা ঢাকের ওপর উকঠ এে লেটা। দ্  দ্বমদ্বেট লচিা 
েরার পর যন্ত্রটা েীভাকব চাোকত হয় দ্ব কখ লিেে দ্বপট। আ়িাই দ্বমটার চও়িা 
বােদ্বতকত েকর পাথর আর মাদ্বট েরাকোর োজ আরম্ভ হকয় লগে। 
  
এে ঘণ্টাও োগে ো, িদ্বমটার গভীর, দ্বব  দ্বমটার েম্বা এেটা লিঞ্চ ততদ্বর েরা হকো 
পাহা়িটার লপিে দ্বদ্কের ঢাকে। এই েময় বাধা প়িে োকজ। তীর লবকগ আকগ আকগ 
এে এেটা স্টাি োর, লপিকে িাে ভদ্বতব ে স্ত্র তেদ্বেকের দ্ে। 
  
স্টাি োকরর ঢাো পুকরাপুদ্বর থাকমদ্বে, োি দ্বদ্কয় দ্বেকচ োমে খা়িা লমরুদ্ণ্ড দ্বেকয় 
এেজে েযাপকটে। এটা এেটা দ্বেদ্ব দ্ধ এোো, দ্বচবুে উাঁচু েকর ধমকের েুকর বেে 
লে। োে আদ্বম দ্বেকজ আপোকদ্র এদ্বদ্কে আেকত দ্বেক ধ েকরদ্বি। ইেুইপকমন্ট দ্বেকয় 
চকে যাে, এেুদ্বে চকে যাে। 
  
বযাে-লহা-র দ্বেট লথকে ধীকর েুকস্থ োমে দ্বপট, লিকঞ্চর দ্বেোরায় দ্াাঁদ্ব়িকয় বুকে। লভতকর 
তাোে, েযাপকটে বা তেদ্বেেকদ্র উপদ্বস্থদ্বত েেকেব লযে েকচতে েয়। 
  
 োে হকয় উঠে েযাপকটকের লচহারা। োকজবকন্টর উকেক  হুঙ্কার িা়িে লে, োকজবন্ট ও 
হারা, লতামার লোেজেকে ততদ্বর হকত বেকো, এোো লথকে দ্বেদ্বভদ্বেয়ােকদ্র েদ্বরকয় 
দ্বদ্কত হকব। 
  
ধীকর ধীকর ঘুরে দ্বপট, মৃদু্ হােে। দু্ুঃদ্বখত, আমরা লোথাও যাদ্বে ো। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

712 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
হােে েযাপকটেও, তকব লেটা তাদ্বেকেযর হাদ্বে। দ্বতে দ্বমদ্বেট, দ্বমস্টার। ইেুইপকমন্ট দ্বেকয় 
লেকট প়িার জেয দ্বতে দ্বমদ্বেট েময় লদ্য়া হকয়কি আপোকদ্র। 
  
োগজপি লদ্খকবে ো? এখাকে আমাকদ্র থাোর অদ্বধোর আকি দ্বে ো জােকত চাে 
ো? 
  
োগজটা লজোকরে োদ্বটবকের েই েরা ো হকে, আদ্বম বেব, আপদ্বে অযথা েময় েি 
েরকিে। 
  
 আপোর লজোকরকের লচকয়ও েমতাবাে এেজে েই েকরকিে লয। 
  
 দ্বতে দ্বমদ্বেট, উপহাকের েুকর বেে েযাপকটে। তারপর আপোকদ্রকে আদ্বম লজার েকর 
েদ্বরকয় লদ্ব। 
  
দ্বেদ্বে, দ্বজওদ্বদ্বকো আর অযািদ্বমরাে বকে আকিে িায়ার লভতর, েযাকমর দ্বজকপ } ঘটোটা 
উপকভাগ েরার জেয এদ্বগকয় এে েবাই। শুধু হল্টার আর টাইট  টবে পকর আকি দ্বেদ্বে। 
এে োইকে দ্াাঁ়িাকো তেদ্বেেকদ্র লচাকখর োমকে েুস্বাদু্ পাো িকের মকতা হাাঁটাহাাঁদ্বট শুরু 
েরে লে। প্রদ্বতদ্বট তেদ্বেে দ্বগেকি তাকে। 
  
ধীকর ধীকর লমজাজ গরম হকে দ্বপকটর। 
  
আপোরা মাি বাকরাজে, েযাপকটে। বাকরাজে প্রকেৌ েী, েব দ্বমদ্বেকয় এেক া ঘন্টা 
েমবযাট লিদ্বেংও পােদ্বে। আমাকে োহাযয েরকি চদ্বি জে, তাকদ্র লযকোকো দু্’জে 
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দ্বি  লেকেকেরও েম েমকয় আপোকদ্র েব েটাকে শুইকয় দ্বদ্কত পারকব। আদ্বম 
আকবদ্ে েরদ্বি ো, ওকদ্র দ্বেকয় আপোকে দ্বিকর লযকত বেদ্বি। 
  
 ান্তভাকব এদ্বদ্ে-ওদ্বদ্ে তাোে েযাপকটে। দ্বপকটর এে পাক  দ্বেদ্বেকে তেদ্বেেকদ্র 
োমকে হাাঁটাহাাঁদ্বট েরকত লদ্খে লে। আোক র দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বেদ্বেবিভদ্বঙ্গকত ব়ি এেটা 
চুরুট িুেকিে অযািদ্বমরাে। তার পাক  লগাকবচারা লচহারা দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি 
আকরেজে, দ্বেদ্বেংকয়র োকথ েুেকি এেটা হাত। 
  
 লোেগুকোকে এই মুহূকতব লেদ্বটকয় দ্ববদ্ায় েকরা! গোর রগ িুকে উঠে তার। 
  
তেদ্বেেরা দু্পা একগাবার আকগই, লযে লভাজবাদ্বজর মকতা উদ্য় হকো েকেবে লহাদ্বেে। 
আ াপাক র োেকচ েবুজ ও পাথুকর ধূের পদ্বরকবক র োকথ তার েযাকমাকফ্লজল্ড রাটে 
লড্রে ও দ্বগ্রজ মাখাকো হাত দু্কটা দ্ববশ্বিতার োকথ প্রায় হুবহু েঙ্গদ্বত বজায় লরকখকি। 
মাি পাাঁচ দ্বমটার দূ্কর দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি লে, লোাঁপোক়ির লভতর প্রায় লগাটা  রীরটাই 
আ়িাে েরা। 
  
আমরা দ্বে লোকো েমেযায় পক়িদ্বি? েযাপকটেকে দ্বজকেে েরে লে, লখা গকল্পর েুকর। 
  
মুখ েুকে প়িে েযাপকটকের, তার তেদ্বেেরা দ্বস্থর হকয় লগে। েকয়ে পা োমকে বা়িে 
লে, েকেবেকে ভাকো েকর লদ্খে। দ্বেন্তু এমে লোকো দ্বচহ্ন লচাকখ প়িে ো যা লদ্কখ 
পদ্ েেকেব দ্বেদ্বশ্চত হওয়া যায়। লে আপদ্বে? ে়িা েুকর দ্বজকেে েরে লে। লোে 
আউটদ্বিকটর? 
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েকেবে মরটে লহাদ্বেে, লস্প্ াে অপাকর েে লিােব। 
  
েযাপকটে েুইে লক্রেকস্টাে, েযার-চারক া পাাঁচ ইদ্বেদ্বেয়াদ্বরং বযাটাদ্বেয়ে। 
  
েযােুট দ্ববদ্বেময় হকো। বাদ্বগকয় ধরা অকটাকমদ্বটে অস্ত্র দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো প্রকেৌ েীকদ্র 
দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে েকেবে। 
  
তুদ্বম ওকদ্রকে স্টযাে-অযাট-লরস্ট-এর অিবার দ্বদ্কত পাকরা। 
  
আো  লথকে প়িা লচো এেজে েকেবেকে েীভাকব গ্রহে েরকব, দ্বঠে বুেকত পারে ো 
েযাপকটে। 
  
 দ্বজকেে েরকত পাদ্বর, েকেবে লস্প্ াে লিাকেবর এেজে অদ্বিোর এখাকে েী েরকি? 
  
ওরা আদ্বেবেদ্বজেযাে োকভব চাোকে, আমরা েে রাখদ্বি লেউ যাকত ওকদ্রকে দ্ববরক্ত ো 
েকর। 
  
আপোকে মকে েদ্বরকয় ো দ্বদ্কয় উপায় লেই, েযার, লয দ্বেদ্ব দ্ধ লঘাদ্ব ত দ্বমদ্বেটাদ্বর লজাকে 
দ্বেদ্বভদ্বেয়ােকদ্র প্রকব  েরার অেুমদ্বত লেই। 
  
ধকরা, যদ্বদ্ বদ্বে, এখাকে থাোর পূেব অদ্বধোর ওকদ্র আকি? 
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দু্ুঃদ্বখত, েকেবে। লজোকরে োদ্বটবে চযােোর েরােদ্বর অিবার েকরকিে আমাকে। তার 
দ্বেকদ্বক  লোকো অস্প্িতা লেই। বযাটাদ্বেয়কের েদ্েয েয়, এমে লেউ এই এোোয় 
প্রকব  েরকত পারকব ো, তাকদ্র মকধয আপদ্বেও পক়িে, েযার। 
  
তার মাকে ধকর দ্বেকত পাদ্বর, আমাকেও তুদ্বম ধাক্কা দ্বদ্কয় েদ্বরকয় দ্বদ্কত চাও? 
  
 লজোকরে োদ্বটবকের েই েরা অেুমদ্বতপি যদ্বদ্ লদ্খাকত ো পাকরে, োভবাে ভদ্বঙ্গকত বেে 
েযাপকটে েুইে। দ্বেকদ্ব  লদ্য়া হকে, লেটা আদ্বম পােে েদ্বর। 
  
লগায়াতুবদ্বম েরকে লতামার দ্ববপদ্ হকব, েযাপকটে। দ্বেকে দ্বেকজর ভাকো হকব, লেটা 
আকরেবার দ্বচন্তা েকর লদ্কখা। 
  
দ্বেজ, লো িাবে, েকেবে। 
  
তাহকে যা বেদ্বি েকরা। লোেকদ্র দ্বেকয় লবকে দ্বিকর যাও, লপিে দ্বিকর তাোবার েথা 
দ্বচন্তা পযবন্ত লোকরা ো। 
  
দ্ববতেবটা উপকভাগ েরদ্বিে দ্বপট, তকব লচহারায় অদ্বেোর এেটা ভাব দ্বেকয় ওকদ্র দ্বদ্কে 
লপিে দ্বিরে ও, ঢাে লবকয় লেকম লগে লিকঞ্চ। পাকয়র দ্বেকচর আেগা মাদ্বট েরাকত শুরু 
েরে। অেে পাকয় এদ্বগকয় একেকিকঞ্চর দ্বেোরায় দ্াাঁ়িাকেে অযািদ্বমরাে, তার পাক  
দ্বজওদ্বদ্বকো। দু্’জকেই দ্বপকটর োজ লদ্খকি। 
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এখেও ইতিত েরকি েযাপকটে েুইে। পকদ্র দ্বদ্ে লথকে অকেে লিাট লে, দ্বেন্তু তাকে 
লদ্য়া দ্বেকদ্ব টা পদ্বরষ্কার। দ্বেদ্ধান্ত দ্বেে, লে লয ভূদ্বমো দ্বেকয়কি লেটাই েদ্বঠে। তদ্ন্ত হকে 
লজোকরে োদ্বটবে তাকে েমথবে েরকবে। 
  
এোোটা খাদ্বে েরার জেয োকজবন্টকে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কত যাকে লে, তার আকগই লঠাাঁকট 
হুইকেে তুকে বাদ্বজকয় দ্বদ্ে েকেবে লহাদ্বেে। 
  
 হরর দ্বিকেই শুধু এ ধরকের দৃ্ য লদ্খা যায়, েবর লথকে এেকযাকগ উকঠ দ্াাঁ়িায় অতৃি 
আত্মারা। এতেে লযগুকোকে লোাঁপ-ো়ি বকে মকে হদ্বেে, হঠাৎ লেগুকো েটাে দ্াাঁদ্ব়িকয় 
প়িে খা়িা হকয়। েচে লোাঁপগুকো দ্রুত েযাপকটে আর তার তেদ্বেেকদ্র দ্বঘকর লিেে 
এটা অধববৃকত্তর লভতর। 
  
অদ্বগ্নদৃ্দ্বি হােে েকেবর লহাদ্বেে। বুমম, তুদ্বম মারা লগি! 
  
েযাপকটে েুইকের লজদ্ চুরমার হকয় লগে। আদ্বম… আদ্বম অব যই দ্বরকপাটব েরব.. 
লজোকরে োদ্বটবকের োকি …, হাাঁপাকত শুরু েরে লে। 
  
 েরকব তবদ্বে, ঠাণ্ডা েুকর বেে েকেবে। তাকে তুদ্বম আরও দ্বরকপাটব েরকব, আদ্বম লয 
দ্বেকদ্ব  লপকয়দ্বি লেটা একেকি জকয়ন্ট দ্বচিে-এর লজোকরে লমটেযাকির োি লথকে। 
লপন্টাগকের োকথ লযাগাকযাগ েকর েতযতা যাচাই েম্ভব। দ্বেদ্বভদ্বেয়াে ো আমরা, 
গেকগারা দ্বহকে লতামরা লয োজ েরকি তাকত বাধা দ্বদ্কত আদ্বেদ্বে এখেও। বা, েদ্ীর 
দ্বেোরায় লজোকরে লয দ্াদ্বয়ত্ব পােে েরকিে, তাকেও োে গোবার লোকো ইকে 
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আমাকদ্র লেই। আমাকদ্র োজ হকো লরামাে োরকিে আদ্বটবিযাটে খুাঁকজ লবর েরা ও 
েংেরেে েরা, হাদ্বরকয় বা চুদ্বর হকয় যাওয়ার আকগ। িু ইউ দ্বরি, েযাপকটে? 
  
বুকেদ্বি, েযার, জবাব দ্বদ্ে েযাপকটে দ্বহে, চঞ্চে দৃ্দ্বিকত লস্প্ াে লিাকেবর লোাঁপ ঢাো 
েদ্েযকদ্র লদ্খকি। রং োগাকো মুখগুকোয় লোকো ভাব লিাকটদ্বে। 
  
লপকয়দ্বি! আকরেটা লপকয়দ্বি! লিঞ্চ লথকে দ্বপকটর দ্বচৎোর লভকে এে। 
  
েবাইকে হাতিাদ্বে দ্বদ্কয় িােকেে অযািদ্বমরাে। দ্বেিু এেটা আদ্ববষ্কার েকরকি। 
  
 অদ্বধোর দ্বেকয় েগ়িাটা ভুকে যাওয়া হকো, দু্দ্কের েব েজে দ্বভ়ি েরে লিকঞ্চর 
দ্বেোরায়। লিকঞ্চর লমকেকত হামাগুদ্ব়ি লদ্য়ার ভদ্বঙ্গকত রকয়কি দ্বপট, েম্বা এেটা ধাতব 
বস্তুর গা লথকে আেগা মাদ্বট পদ্বরষ্কার েরকি। োজটা ল   েরকত প্রায় দু্দ্বমদ্বেট েময় 
দ্বেে ও। তারপর, অতযন্ত েতেবতার োকথ ধদ্বরকয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বের হাকত। 
  
রাগ বা লর াকরদ্ব  দূ্র হকয়কি, েবাই আগ্রকহর োকথ তাদ্বেকয় থােে দ্বেদ্বের দ্বদ্কে। 
গভীর মকোকযাকগর োকথ দ্বজদ্বেেটা পরীো েরকি ি.  াপব। চতুথব  তােীর তকোয়ার, 
েমি লরামাে, তবদ্ব িয উপদ্বস্থত, লঘা ো েরে লে। 
  
োমােয মরকচর িাপ, প্রায় অেতই বো যায়। 
  
লম আই? দ্বজকেে েরে েকেবে। 
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 তকোয়ারটা তার দ্বদ্কে বাদ্ব়িকয় দ্বদ্ে দ্বেদ্বে, দু্হাত দ্বদ্কয় লেটার হাতেটা  ক্ত েকর ধরে 
েকেবে, িোটা মাথার ওপর খা়িা েকর তুেে। লভকব লদ্কখা, এোবার শুধু েল্পো েকরা, 
ল   লয লোে এটা ধকরদ্বিে লে দ্বিে লরামাে লেোবাদ্বহেীর এেজে তেদ্বেে। েতেবতার 
োকথ তকোয়ারটা েযাপকটকের হাকত ধদ্বরকয় দ্বদ্ে লে। অকটাকমদ্বটে িায়ার আকমবর বদ্কে 
এটা দ্বদ্কয় যুদ্ধ েরকত লেমে োগকব লতামার? 
  
বুকেট লখকত রাদ্বজ, দ্বচদ্বন্তত েুকর বেে েুইে, েচুোটা হকত আপদ্বত্ত আকি। 
  
. 
  
োিাোদ্বি েযাকে দ্বিকর লগে প্রকেৌ েীরা। তারা অদৃ্ য হকতই েকেবকের দ্বদ্কে দ্বিরে 
দ্বপট। আপোকদ্র েযাকমাকফ্লজ েদ্বতয দ্ারুে। লগাটা দ্বটকমর মকধয আদ্বম মাি দ্বতেজেকে 
দ্বচেকত লপকরদ্বি। 
  
আমার রীদ্বতমকতা লভৌদ্বতে োগদ্বিে পদ্বরকব টা, বেে দ্বেদ্বে। জাদ্বে আপোরা েবাই 
চারপাক  আকিে অথচ োউকে লদ্খকত পাদ্বে ো! 
  
দ্বেকভবজাে েিা লপে েকেবে, োাঁধ দু্কটা আ়িি হকয় লগে। 
  
 েদ্বতয দ্বেখুাঁত, েকেবকের হাত মুচক়ি দ্বদ্কয় বেকেে অযািদ্বমরাে। 
  
 এখে শুধু লবচারা েযাপকটকের দ্বরকপাটব লজোকরে োদ্বটবে দ্বগেকে হয়, মন্তবয েরে 
দ্বজওদ্বদ্বকো। 
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 যদ্বদ্ ল াোর মকতা েময় দ্বদ্কত পাকরে, বেে দ্বপট। তাাঁর োমকে োখ খাকেে  ত্রু েদ্ী 
লপকরাবার জেয প্রিদ্বত দ্বেকে। আমাকদ্র োকথ োগাোদ্বগ েরার েময় লোথায় তার? 
  
লরামাে তকোয়ারটা দ্বেকয় েী েরা হকব? আবার লেটা মাথার ওপর খা়িা েকর ধরে 
েকেবে। 
  
লযখাে লথকে একেকি লেখাকে দ্বিকর যাকব, আকঙ্কে েযাকমর দ্বমউদ্বজয়াকম। 
  
 েট েকর দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোে েকেবে, লচাখ দ্ববস্ফাদ্বরত। 
  
এটা আপদ্বে লিকঞ্চ পােদ্বে? 
  
ো। 
  
মাই গি! আপদ্বে লদ্খদ্বি আমাকেও লবাো বাদ্বেকয়কিে। 
  
দ্বপট ভাব লদ্খাে, েথাটা লে শুেকত পায়দ্বে। োমােয লহাঁকট চূ়িার ওপর উকঠ এে ও, ঢাে 
িাদ্ব়িকয় লমদ্বেকোর দ্বদ্কে লেকম লগে ওর দৃ্দ্বি। ল াকো ঘণ্টা আকগ লযমে লদ্কখদ্বিে, 
তাবুর েংখযা আজ তার দ্বিগুে হকয়কি। োে রাকত, ভাবে ও। েক়ির োগাম োে রাকত 
িা়িকব টদ্বপটদ্বজে। বাাঁ দ্বদ্কে ঘুরে ও, এেটু লবদ্ব  উাঁচু গেকগারা দ্বহকের দ্বদ্কে তাোে। 
  
চারদ্বদ্ে আকগ দ্বেদ্বে লযখাকে আন্দাজ েকরদ্বিে, দ্বঠে লে-জায়গাকতই মাদ্বট খুাঁ়িকি আদ্বমব 
প্রকেৌ েীরা। দু্কটা আোদ্া জায়গায় খুাঁ়িকি ওরা। মাথায় েুেপাথকরর িাদ্ দ্বেকয় এেটা 
টাকেে আকগ লথকেই আকি, লেটার বন্ধ মুখ লথকে মাদ্বট োটা হকে। দ্বিতীয়টা লখাো 
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এেটা মাদ্বে, পাহাক়ির পাক  গভীর এেটা গতব, লভতকর লঢাোর জেয আবজবো পদ্বরষ্কার 
ও পথটা চও়িা েরা হকে। খুবই দ্বঢকে তকে একগাকে োজ, োরে লবদ্ব র ভাগ 
প্রকেৌ েীকে েীমাকন্ত লিকে দ্বেকয়কিকে লজোকরে োদ্বটবে। 
  
 ঢাে লবকয় লেকম এে দ্বপট। থামে েকেবকের োমকে। আপোর লেরা দ্বিকমাদ্বে ে 
এেপাটব লে? 
  
 লগাটা আদ্বমবকত লেরা এেোদ্বেভ এেপাটব জে দ্বিদ্বেোর। লেে? 
  
জবাব ো দ্বেকয় দ্বপট বেে, দু্দ্বেকোগ্রাম দ্বে-দ্বেে োইকিাদ্বগ্লোদ্বরে লজে চাই। আমার। 
  
অবাে দৃ্দ্বিকত দ্বপটকে লদ্খে েকেবে। দু্দ্বেকো দ্বে-দ্বেে? দ্  দ্বেকোর এেটা যুদ্ধজাহাজ 
িুদ্ববকয় লদ্য়া যায়। েী চাইকিে আপদ্বে জাকেে? জাকেে োইকিাকজে দ্বেে  ে-
দ্ববপিেে? 
  
 আরও চাই অকেেগুকো স্প্টোইট, বকে লগে দ্বপট। ওগুকো আমরা লোকো রে-
েেোটব গ্রুকপর োি লথকে ধার েরকত পারব। স্প্টোইট, লিাবোইট আর োে 
িাটাকো অদ্বিও ইেুইপকমন্ট। এরপর দ্বেদ্বের দ্বদ্কে দ্বিরে ও। লতামার োজ হকো, 
এেজে োঠদ্বমস্ত্রী লজাগা়ি েরা, তাকে এেটা বাে বাোকত হকব। 
  
ির গিে লেে, এেব দ্বদ্কয় েী েরকব তুদ্বম? লেৌতূহকে হাাঁদ্বপকয় উঠে দ্বেদ্বে। 
  
 লে তুদ্বম বুেকব ো, গুদ্বেকয় ওঠার েুকর দ্বটটোদ্বর মারে দ্বজওদ্বদ্বকো। 
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পকর আদ্বম বযাখযা েরব, এদ্ব়িকয় লগে দ্বপট। 
  
শুকে আমার পাগোদ্বম মকে হকে, ভ্রু েুাঁচকে বেে দ্বেদ্বে। 
  
েদ্বমকয় বকেকি দ্বেদ্বে, ভাবে দ্বপট। ওর েযােটা পাগোদ্বমরও লবদ্ব । তকব, আপাতত 
েবাইকে অন্ধোকর রাখকত হকব। ও লয মকঞ্চ অদ্বভেয় েরকত চায়, লে েথা বোর েময় 
এখেও আকেদ্বে। 
  
. 
  
৭২. 
  
গাকয় টযাদ্বে লেখা ভেকভা গাদ্ব়িটা আকেেজাদ্বিয়ার োিাোদ্বি ইয়াদ্বজকদ্র প্রাোদ্তুেয 
দ্বভোর গাদ্ব়ি-পকথ থামে। লপ্রদ্বেকিন্ট হাোকের বযদ্বক্তগত দ্বেকদ্বক  দ্বমেরীয় আদ্বমব গািবরা 
পাহারায় রকযকি লগকি। গাদ্ব়িটা লথকে োউকে োমকত ো লদ্কখ েতেব হকয় উঠে তারা। 
  
লপিকের দ্বেকট বকে আকি েুকেমাে আদ্বজজ, তার লচাখ আর লচায়াকে লমাটা বযাকেজ। 
েীে দ্বেকল্কর আেকখিা পকর আকি লে, মাথায় লিাট আোকরর োে পাগদ্ব়ি। োন্টা ইকেজ 
িীপ লথকে পাোবার পর আকজবদ্বন্টোর মার লিে োটা  হকরর এেজে োকজবকের হাকত 
দু্ঘণ্টার জেয দ্বেকজকে লিক়ি দ্বদ্কয়দ্বিে লে। তারপর এেটা প্রাইকভট লজট ভা়িা েকর 
মহাোগর লপদ্বরকয় চকে একেকি  হকরর বাইকর লিাট এেটা এয়ারকপাকটব। 
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খাদ্বে লচাকখর লোটকর লোকো বযথা লেই, োজ হকয়কি ও ুকধ। তকব গুাঁদ্ব়িকয় যাওয়া 
লচায়াে দ্বেকয় েথা বেকত এখেও তার জাে লবদ্বরকয় যাবার উপক্রম হয়। লগাটা অদ্বিকত্ব 
আেন্ন, ঘুমঘুম ভাব থােকেও তার মে আর মাথা আকগর মকতাই দ্বেদ্বয় দ্েতার োকথ 
োজ েরকি। 
  
আমরা লপৌঁকি লগদ্বি, ড্রাইভাকরর দ্বেট লথকে বেে ইবকে। 
  
েল্পোর লচাকখ ইয়াদ্বজকদ্র দ্বভোটা লদ্খকত লপে েুকেমাে আদ্বজজ, এত পদ্বরষ্কারভাকব, 
লযে চেুস্মাে এেজে লোে দ্বটোর লভতর দ্বদ্কয় হাটকি। 
  
জাদ্বে, মৃদু্েকে বেে লে। 
  
 এ-োজ আপোর ো েরকেও চকে, হযরত। 
  
আর লোকো ভয় লেই আমার, আর লোকো আ া লেই,  ান্ত গোয়, ধীর ধীকর বেে 
েুকেমাে আদ্বজজ, প্রদ্বতদ্বট  ে উচ্চারে েরকত েরেযন্ত্রো লভাগ েরে। এ আিাহরই 
ইো। 
  
দ্রজা খুকে দ্বেকচ োমে, ইবকে েুকেমােকে োমকত োহাযয েরে। গাদ্ব়ি পথ ধকর 
েকয়ে পা োমকে একে দ্াাঁ়ি েরাে তাকে। 
  
আপোর পাাঁচ দ্বমটার োমকে লগট জোব, লথকম লথকম, আকবকগ বুকজ আো গোয় বেে। 
েুকেমাে আদ্বজজকে বুকে লটকে দ্বেকয় আদ্বেঙ্গে েরে লে। 
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দ্ববদ্ায়, হযরত। আপোর েথা আদ্বম েখেও ভুেব ো। 
  
প্রদ্বতো রো লোকরা, দ্ববশ্বি বৎে। দ্ব  যকদ্র মকধয তুদ্বমই আমার েবকচকয় দ্বপ্রয়। 
লবকহ কতর বাগাকে আবার আমাকদ্র লদ্খা হকব। 
  
দ্রুত ঘুরে ইবকে, হে হে েকর দ্বিকর এে গাদ্ব়ির োকি। দ্বস্থর পাথকরর মকতা দ্াাঁদ্ব়িকয় 
থােে েুকেমাে আদ্বজজ, এেেময় দূ্কর দ্বমদ্বেকয় লগে ইদ্বেকের আওয়াজ। এবার লে ধীর 
পাকয় লগকটর দ্বদ্কে একগাে। 
  
এই লয, অন্ধ, থাকমা ওখাকে! দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে এেজে গািব। 
  
আদ্বম আমার ভাকগ্নর োকথ লদ্খা েরকত একেদ্বি। আমার ভাকগ্ন, আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
গািব তার এে েঙ্গীর উকেক  মাথা োাঁোে। গািবহাউকে ঢুকে আবার লবদ্বরকয় এে েঙ্গী, 
হাকত দ্বব জকের এেটা তাদ্বেো। 
  
বেকিে মামা। েী োম আপোর? 
  
িদ্মকব ী দ্বহকেকব জীবকের ল   অদ্বভেয়টা উপকভাগ েরকি েুকেমাে আদ্বজজ। পুরকো 
উপোকরর ল াধ লচকয় প্রদ্বতরো মন্ত্রোেকয়র এে েকেবকের োি লথকে দ্বেিু লোকের 
এেটা তাদ্বেো লপকয়কি লে, ইয়াদ্বজকদ্র দ্বভোয় যাকদ্র প্রকব াদ্বধোর আকি। তাদ্বেো লে 
এমে এেজেকে লবকি দ্বেকয়কি, োকথ োকথ তার োকথ লযাগাকযাগ েরার উপায় লেই। 
  
লমািিা মাহিুজ। 
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এখাকে আপোর োম আকি তা দ্বঠে, তকব পদ্বরচয়পি লদ্খাকত হকব। েুকেমাে আদ্বজকজর 
জাে েরা োগজপি পরীো েরে গািব, বযাকেজ ঢাো লচহারার োকথ িকটার দ্বমে 
লখাাঁজার বযথব লচিা েরে লে। 
  
আপোর মুকখর এই অবস্থা হকো েী েকর? 
  
আে মেেুরা বাজাকর এেটা গাদ্ব়ি-লবামা লিকটকি, ল াকোদ্বে? 
  
শুেব ো লেে! রাকগর োকথ গািব। িাদ্বটকয়কি লতা আপোর ভাকগ্নর লোকেরাই। েঙ্গীর 
দ্বদ্কে দ্বিরে লে, লমটাে দ্বিকটেটর আওয়াজ ো েরকে, পথ লদ্দ্বখকয় বাদ্ব়ির লভতর দ্বদ্কয় 
একো। 
  
লমটাে দ্বিকটেটকর দ্বেিু ধরা প়িে ো। 
  
োমকের দ্রজা, তৃদ্বির োকথ ভাবে েুকেমাে আদ্বজজ। আখমত ইয়াদ্বজকদ্র োকথ লদ্খা 
েরার জেয আজ তাকে লপিকের দ্রজা দ্বদ্কয় লভতকর ঢুেকত হকব ো। দু্ুঃখ এই লয 
তাকদ্র লদ্খা হবার েময় ইয়াদ্বজকদ্র লচহারাটা লে লদ্খকত পাকব ো। 
  
ব়ি হেঘকর দ্বেকয় আো হকো েুকেমাে আদ্বজজকে। পাথকরর এেটা লবকঞ্চ বেে 
  
অকপো েরুে এখাকে। 
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েুকেমাে শুেকত লপে, লগকট দ্বিকর যাবার আকগ োর োকথ লযে দ্বেচু গোয় দ্বিেদ্বিে 
েরে গািব। েকয়ে দ্বমদ্বেট চুপচাপ বকে থােে লে। তারপর পাকয়র আওয়াজ ঢুেে 
োকে।  েটা এদ্বগকয় আেকি। 
  
হঠাৎ তীক্ষ্ণ, েদ্বঠে এেটা গো ল াো লগে, আপদ্বে? 
  
গোর আওয়াজটা োকথ োকথ দ্বচেকত পারে েুকেমাে আদ্বজজ। হযাাঁ, েহজ েুকর জবাব 
দ্বদ্ে লে। লতামাকে আদ্বম দ্বচদ্বে? 
  
আমাকদ্র লদ্খা হয়দ্বে। আমার োম খাকেদ্ লিৌদ্বজ, জোব ইয়াদ্বজকদ্র তবেদ্ববে 
োউদ্বেকের লেতা। 
  
আপোর েেকেব অকেে েথা শুকেদ্বি আদ্বম, োকথ োকথ বেে েুকেমাে আদ্বজজ। 
  
ভাবে, তুদ্বম দ্বচরোে আমার লপিকে লেকগ আি। আমার ভাগয ভাকো লয দ্বচেকত 
পাকরাদ্বে। আপোর োকথ পদ্বরদ্বচত হকয় গববকবাধ েরদ্বি। 
  
আেুে, েুকেমাে আদ্বজকজর এেটা হাত ধকর বেে খাকেদ্ লিৌদ্বজ। আপোকে আদ্বম 
জোব ইয়াদ্বজকদ্র োকি দ্বেকয় যাই। তার ধারো, এখেও আপদ্বে বাগদ্াকদ্ রকয়কিে 
দ্বমেকরর োকজ। আপদ্বে লয আহত হকয়কিে দ্বতদ্বে লবাধ হয় জাকেে ো। 
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দ্বতে দ্বদ্ে আকগ আমার ওপর হামো েরা হকয়কি, অবেীোয় দ্বমকথয বকে লগে েুকেমাে 
আদ্বজজ। আজই েোকে হােপাতাে লথকে লবদ্বরকয়দ্বি, লেে ধকর লোজা চকে একেদ্বি 
ভাকগ্নর োকথ লদ্খা েরার জেয। 
  
আপোর এই অবস্থা লদ্কে দু্ুঃখ পাকবে জোব ইয়াদ্বজদ্। তকব অেমকয় একেকিে 
আপদ্বে। 
  
তার োকথ আমার লদ্খা হকব ো? 
  
দ্বতদ্বে োমাকজ দ্াাঁদ্ব়িকয়কিে। 
  
এত লভাগাদ্বন্তর মকধযও গো লিক়ি লহকে উঠকত ইকে েরে েুকেমাে আদ্বজকজর। ধীকর 
ধীকর েকচতে হকো লে োমরায় আকরেজে উপদ্বস্থত রকয়কি। দ্বেন্তু তার োকথ আমার 
লদ্খা ো েরকেই লয েয়। 
  
যা বোর আমাকে বেকত পাকরে, মাহিুজ। োমটা বযকঙ্গর েুকর উচ্চারে েরে খাকেদ্ 
লিৌদ্বজ। আপোর েথা জোব ইয়াদ্বজকদ্র োকি লপৌঁকি লদ্ব আদ্বম। 
  
আখমতকে বেুে, আদ্বম তার দ্বমি েেকেব এেটা খবর দ্বেকয় একেদ্বি? 
  
দ্বমি? লে? 
  
টদ্বপটদ্বজে। 
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োমটা লযে ঘকরর বাতাকে অেন্তোে ধকর েুকে থােে। জমাট বাাঁধে দ্বেিব্ধতা। 
তারপর, হঠাৎ লেটা খাে খাে হকো েতুে এেটা েকের ভারী আওয়াকজ। 
  
 মকর দ্বগকয় িীপটাকতই ভূত হকয় থাো উদ্বচত দ্বিে লতামার, েুকেমাে আদ্বজজ, দ্বতরস্কার 
েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
দ্বস্থর থােে েুকেমাে আদ্বজজ। আকক্রা  আর লক্রাকধর োগাকম দ্বিে প়িকত দ্বদ্ে, বৃদ্বদ্ধ 
আর েববক    দ্বক্তটুেু এই মুহূকতবর জেয ধকর লরকখকি লে। মৃতুযর জেয অকপো েরার 
লোকো ইকে তার লেই। এদ্বগকয় দ্বগকয় মৃতুযকে আদ্বেঙ্গে েরকব লে। পঙু্গ, অেহায়, 
অন্ধোরময় জীবে তার জেয েয়। প্রদ্বতক াধই হকত পাকর জীবকের ল   অজবে। 
  
 েী েকর মদ্বর, জোব? আপোর োমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় ল  বার েমা ো লচকয় েী েকর মদ্বর! 
  
 বন্ধ েকরা লতামার প্রোপ! েযাোদ্বম লতামাকে মাোয় ো। আবার বযাকেজ জদ্ব়িকয় আো 
হকয়কি। লখাকো ওেব! মাহিুকজর িদ্মকব  দ্বেকত দ্বগকয় েী োণ্ড েকরি তুদ্বম দ্বেকজও 
জাকো ো। রীদ্বতমকতা হােযের োগকি লতামাকে। 
  
েুকেমাে জবাব দ্বদ্ে ো। ধীকর ধীকর বযাকেজটা খুেকত শুরু েরে লে। েবটুেু খুকে 
লিকে দ্বদ্ে লমকেকত। 
  
 আাঁতকে উঠে আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্বেকজর অজাকন্তই এে পা দ্বেিু হটে লে, েুকেমাে 
আদ্বজকজর দ্ববেৃত লচহারায় চুম্বকের মকতা আটকে থােে তার দৃ্দ্বি। 
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খাকেদ্ লিৌদ্বজর গাকয়র লোম দ্াাঁদ্ব়িকয় লগে। রক্তাক্ত, েতদ্ববেত মােুক র  রীর আকগও 
তাকে অদু্ভত এে দ্ব হরে উপহার দ্বদ্কয়কি। 
  
 আপোর লেবা েরকত দ্বগকয়, ধীকর ধীর বেে েুকেমাে আদ্বজজ, এই মূেয দ্বদ্কত হকয়কি 
আমাকে। 
  
তুদ্বম লবাঁকচ আি েী েকর? দ্বজকেে েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্, তার গো লোঁকপ লগে। 
  
আমার দ্ববশ্বি ভক্ত ইবকে িীপটায় দু্দ্বদ্ে েুদ্বেকয় রাকখ আমাকে। দ্বেকজর হাকত োকঠর 
এেটা লভো ততদ্বর েকর লে। লরাত আমাকদ্র লটকে দ্বেকয় যায় এেটাো দ্  ঘণ্টা। 
আিাহ লমকহরবাে, দ্বচদ্বের এেট দ্বিদ্ব ং লবাট আমাকদ্র তুকে দ্বেকয় োদ্বমকয় লদ্য় তীকর, 
লেখাে লথকে লেকে েকর চকে আদ্বে লিে পান্টায়। ওখাে লথকে লেে চাটবার েকর 
দ্বমেকর লপৌঁিুকত লতমে অেুদ্ববধা হয়দ্বে। 
  
মৃতুয লতামার োকথ লপকর উঠকি ো, দ্বব়িদ্বব়ি েকর বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্। 
  
দ্বেন্তু বুেকত পারি লতা, বযকঙ্গর েুকর প্রশ্ন েরে খাকেদ্ লিৌদ্বজ, এখাকে একে দ্বেকজর 
মৃতুয পকরায়াোয় েই েকরি তুদ্বম? 
  
আদ্বম অন্ধ হকেও, বুদ্বদ্ধ হারাইদ্বে। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ, দ্বব ণ্ণ েুকর বেে আখমত ইয়াদ্বজদ্। তার েমকয়র লশ্রি আততায়ী, 
যাকে যকমর মকতা ভয় েরত দ্বেআইএ আর লেদ্বজদ্বব। অেমোহে আর অতুেেীয় 
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চাতুকযবর পদ্বরচয় দ্বদ্কয় গত দু্ই দ্ কের বহুে আকোদ্বচত অন্তত পঞ্চা টা রাজচেদ্বতে 
হতযাোণ্ড ঘদ্বটকয়কি। দ্বেন্তু অতযন্ত দু্ুঃকখর দ্বব য়, তার েৃদ্বতত্ব ও দ্াপকটর এখাকেই 
েমাদ্বি। েৃদ্বতত্ব ও দ্াপকটর, তকব অদ্বিকত্বর েয়। োম-দ্বঠোো বদ্কে লতামাকে ঠাই দ্বেকত 
হকব িুটপাকত, লমকে দ্বেকত হকব অন্ধ দ্বভেুকের অেহায় জীবে। েদ্বতয, অতযন্ত 
দু্ুঃখজেে। আমার েথা বুেকত পারি, েুকেমাে আদ্বজজ? 
  
 েী বেকিে আপদ্বে, জোব? অবাে হকয় জদ্বেকয় থােে খাকেদ্ লিৌদ্বজ। 
  
হযাাঁ, লোেটা আকগই মারা লগকি। ইয়াদ্বজকদ্র লচহারায় ধীকর ধীকর তৃদ্বির ভাব িুকট 
উঠে। আমাকদ্র দ্বিইেযােদ্ব য়াে এেপাটবরা ওর দ্বব য় েেদ্বত্ত আর ইেকভস্টকমন্ট 
আমার োকম দ্বেদ্বখকয় লেকব। ওকে রািার লমাক়ি বদ্বেকয় দ্বদ্কয়, ওর ওপর চদ্বব্ব  ঘণ্টা 
েজর রাখার বযবস্থা হকব। জীবকের বাদ্বে েয়টা দ্বদ্ে দ্বভো েকর োটকব ওর। আেদ্বস্মে 
মৃতুযর লচকয় অকেে লবদ্ব  েদ্বঠে  াদ্বন্ত লেটা। 
  
আখমত ইয়াদ্বজকদ্র মুকখর ওপর হােে েুকেমাে আদ্বজজ। যা ল াোব, আপদ্বে আমাকে 
োকথ োকথ খুে েরকবে, জোব। 
  
েী ল াোকব। 
  
লেদ্বি ফ্লযামকবারা অপাকর ে েেকেব দ্বি  পাতার এেটা দ্বরকপাটব দ্বেকখদ্বি আদ্বম। তাকত 
আপোর োকথ টদ্বপটদ্বজকের েেেব, আপোকদ্র পাদ্বরবাদ্বরে ইদ্বতহাে ইতযাদ্বদ্ েবই 
আকি। দ্বরকপাকটবর অকেেগুকো েদ্বপ ততদ্বর েকরদ্বি, এই মুহূকতব লেগুকো দ্ববদ্বভন্ন 
ইকন্টদ্বেকজে লহিকোয়াটবার ও দ্বেউজ লেন্টাকর প়িা হকে। আমাকে দ্বেকয় আপদ্বে যাই 
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েরুে ো লেে, জোব আখমত ইয়াদ্বজদ্, ওরকি দ্বম, পে েযাকপেটার, আপোর দ্বদ্েও 
ল   হকয় একেকি 
  
 হঠাৎ থামে েুকেমাে আদ্বজজ,, তার লগাটা মাথা লযে প্রচণ্ড বযথায় দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো। 
খাকেদ্ লিৌদ্বজ দ্বেকজকে োমোকত ো লপকর লবমক্কা এেটা ঘুদ্বে বদ্বেকয় দ্বদ্কয়কি। তার 
মাথায়। টেকত টেকত দ্বপদ্বিকয় এে েুকেমাে আদ্বজজ প্রায় োে হারাবার মকতা অবস্থা। 
আবার তাকে খাকেদ্ আঘাত েরকত যাকে লদ্কখ দ্বচৎোর েরে আখমত ইয়াদ্বজদ্, 
থাকমা, বুেকত পারি ো, লোেটা মরকত চায়? দ্বমকথয ভয় লদ্খাকে ও, এই মুহূকতব যাকত 
ওকে আমরা খুে েদ্বর। 
  
ধীকর ধীকর দ্বেকজর ওপর দ্বেয়ন্ত্রে দ্বিদ্বরকয় আেে েুকেমাে আদ্বজজ। ধীকর ধীকর ঘুরে লে, 
ইয়াদ্বজকদ্র গোর আওয়াজ েে েকর। খাকেদ্ লিৌদ্বজর ঘে ঘে দ্বেুঃশ্বাকের  েও শুেকত 
লপে লে। 
  
োমকের দ্বদ্কে োমােয েুাঁেে েুকেমাে আদ্বজজ, আচমো বা হাত বাদ্ব়িকয় খপ েকর 
খামকচ ধরে আখমকতর িাে হাত। খাদ্বে হাতটা উকঠ লগকি দ্বপকঠর ওপর, ঘাক়ির 
লপিকে। 
  
খুদ্বের দ্বেকচ, দ্ব রদ্াাঁ়িার োকথ োদ্া োদ্বজবেযাে লটপ দ্বদ্কয় আটোকো িুদ্বরটা তার হাকত 
চকে এে। গুিঘাতেরাই এ ধরকের িুদ্বর বযবহার েকর, এমেভাকব ততদ্বর েরা হয়, যাকত 
লমটাে দ্বিকটেটকরর ধরা ো পক়ি। দ্ববদু্যৎকবকগ িুদ্বর ধরা হাতটা োদ্বমকয় আেে. লে, 
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তারপর ঢুদ্বেকয় দ্বদ্ে িুদ্বরটা ইয়াদ্বজকদ্র বুকে, আঠাকরা লেদ্বন্টদ্বমটার েম্বা লেিটা আমুে 
লগাঁকথ লগে বুকের খাাঁচার দ্বেকচ। 
  
 ধাক্কা লখকয় লমকে লথকে  ূকেয উকঠ প়িে আখমত ইয়াদ্বজদ্। দ্ববস্ময় ও আতকঙ্ক 
দ্ববস্ফাদ্বরত হকয় উঠে পে েযাকপেটাকরর লচাখ লজা়িা। গো লথকে লবকরাে আহত পশুর 
লগাোদ্বে। 
  
 দ্ববদ্ায়, েরকের েীট!! হযাাঁচো টাকে িুদ্বরটা লবর েরে েুকেমাে আদ্বজজ, খাকেদ্ 
লিৌদ্বজর দ্বেুঃশ্বাকের  ে েে েকর েট েকর ঘুরে। িুদ্বরটা জায়গা মকতা োগে ো, 
প্রদ্বতপকের োকের পাক  মাংে দু্ভাগ েকর দ্বদ্ে। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ জাকে, খাকেদ্ লিৌদ্বজ িাে-হাদ্বত, োকথ েব েময় এেটা আকগ্নয়াস্ত্র 
রাকখ, বাম বগকের দ্বেকচ পুরকো এেটা োইে দ্বমদ্বেদ্বমটার েগার। তার গাকয় ঢকে প়িে 
লে, লমৌেবাদ্ী আতঙ্কবাদ্ী লেতাকে আাঁেক়ি ধকর থােে, লেই োকথ লচিা েরে লমােম 
লোথাও িুদ্বরটা লঢাোকত। 
  
অন্ধ বকে লদ্দ্বর েকর লিেে লে। েযগারটা খাকেদ্ লিৌদ্বজর হাকত চকে একেকি। তার 
হৃৎদ্বপকণ্ড েুকেমাে আদ্বজকজর িুদ্বর লঢাোর পূবব মুহূকতব েুগাকরর মাজে লথকে আগুকের 
িুেদ্বে িুটে। লপকট দু্কটা বুকেট দ্বেকয় খাকেদ্কে লিক়ি দ্বদ্ে েুকেমাে আদ্বজজ। টেকত 
টেকত দ্বপদ্বিকয় এে খাকেদ্, বুকে দ্ববদ্ধ িুদ্বরটার হাতে ধকর আকি দু্হাকত। লচাখ উকল্ট 
লপে তার, ধপাে েকর প়িে লমকের ওপর ইয়াদ্বজকদ্র লদ্হ লথকে োমােয দূ্কর। 
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ধীকর ধীকর হাাঁটু দু্কটা ভাজ হকো েুকেমাে আদ্বজকজর। লমকের ওপর শুকয় প়িে লে। 
আশ্চযব, লোথাও লোকো বযথা লেই তার। 
  
এে লোকের োকথ অল্প েমকয়র জেয লদ্খা হকয়দ্বিে তার, লেই লোেটাই তার দ্বেয়দ্বত 
দ্বেধবারে েকর দ্বদ্কয়কি। েম্বা, ঘে েবুজ লচাকখর লেই লোেটা লঠাাঁকট বযকঙ্গর হাদ্বে। 
  
ঘৃোয় তার োরা  রীর লোঁকপ উঠে। িােব দ্বপট লতামাকে আদ্বম… এর লবদ্ব  দ্বেিু ভাবকত 
পারে ো েুকেমাে আদ্বজজ। মারা লগে লে, তকব এেটা আ া দ্বেকয়। ইবকেকে েব বকে 
লগকি লে, তার হকয় ইবকেই েরকব যা েরার। 
  
. 
  
৭৩. 
  
লেদ্ার আমবকচয়াকর গা এদ্বেকয় দ্বদ্কয় লটদ্বেদ্বভ ে মদ্বেটরগুকোর দ্বদ্কে তাোকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। প্রথম লশ্রেীর লেটওয়ােব-এর দ্বটউে েরা হকয়ি দ্বতেকট, অপরটা েরােদ্বর 
লরামার এেটা আদ্বমব েদ্বমউদ্বেকে ে িাে লথকে লখারাে েংগ্রহ েরকি। ক্লাদ্বন্ত লবাধ 
েরকিে দ্বতদ্বে, তকব চেচকে লচাকখ িুকট আকি তীর দৃ্দ্বি। পাো েকর এে মদ্বেটর 
লথকে আকরে মদ্বেটকর তাোকেে। 
  
দ্ববশ্বাে েরা েদ্বঠে এত অল্প জায়গায় এত লবদ্ব  লোে জ়ি হকত পাকর, মৃদু্েকে 
বেকেে দ্বতদ্বে। 
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ওকদ্র খাবার প্রায় ল   হকয় একেকি। দ্বেআইএ তাজা এেটা দ্বরকপাটব লথকে মুখ 
তুেকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। খাবার পাদ্বের েঙ্কট চেকি। প্রায় অচে হকয় পক়িকি 
পয়ুঃদ্বেষ্কা ে বযবস্থা। 
  
 আমার ধারো আজ রাকতই। রুদ্ধশ্বাকে বেকেে লিইে দ্বেকোোে। টদ্বপটদ্বজে আর েময় 
লেকব ো। 
  
েত লোে লদ্খা যাকে? জােকত চাইকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। েংখযাটা আেকে েত হকত পাকর? 
  
 এদ্বরয়ার িকটাগ্রাি লথকে েদ্বেউটর মাথা শুকেকি-চার োখ পাঁয়দ্বি  হাজার, জবাব 
দ্বদ্কেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। 
  
এে দ্বেকোদ্বমটাকররও েম চও়িা এেটা েদ্বরির ধকর হু়িমু়ি েকর লবদ্বরকয় আেকব। 
গম্ভীর হকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
িযাম দ্যাট মািবাদ্বরং বাস্টািব। হাাঁটুর ওপর মৃদু্ ঘুদ্ব  লমকর বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। হারামজাদ্া 
বুেকত পারকি ো, ধাক্কাধাদ্বক্ককতই মারা যাকব েকয়ে হাজার লোে। আর িুকব লয েত 
মরকব…. 
  
লবদ্ব র ভাগ মদ্বহো আর দ্ব শু, লিইে দ্বেকোোে লযাগ েরকেে। 
  
এখেও লদ্দ্বর হকয় যায়দ্বে, মাদ্বটবে লরাগাে বেকেে, ওকে আমরা ল   েরার েথা ভাবকত 
পাদ্বর। 
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 দ্বেন্তু আপোর আততায়ীকে ওর যকথি োিাোদ্বি লপৌঁিাকত হকব লতা, বেকেে লিইে 
দ্বেকোোে। তারপর েী ঘটকব? ওর ভক্তরা দ্বিাঁক়ি টুেকরা েকর লিরকব আপোর 
লোেকে। 
  
চারক া দ্বমটার দূ্কর লথকে হাই পাওয়ারি রাইকিকের েথা বেদ্বি আদ্বম। 
  
জুদ্বেয়াে দ্ব োর মাথা ো়িকেে। এটা লোকো েমাধাে েয়। উাঁচু লোথা লথকে গুদ্বে েরা 
হকয়কি, বুেকত পারকব ওরা। লটর লপকয় যাকব, আমরা দ্ায়ী।  াদ্বন্তপূেব েমাকব  বা 
দ্বমদ্বিকের বদ্কে লজোকরে োদ্বটবেকে োমোকত হকব দ্বব াে উন্মত্ত জেতাকে। েদ্বতযোর 
যুকদ্ধর লমাোদ্ববো েরকত হকব আমাকদ্র। 
  
 আদ্বম এেমত, লিইে দ্বেকোোে জাোকেে। আকমদ্বরোে োগদ্বরে ও তেদ্বেকোঁকদ্র 
বাাঁচাবার জেয লমদ্বেোেকদ্র ওপর িায়ার ওকপে েরা িা়িা লজোকরে োদ্বটবকের আর 
লোকো উপায় থােকব ো। 
  
হাাঁটুর ওপর আবার মৃদু্ ঘুদ্ব  লমকর লপ্রদ্বেকিন্ট জােকত চাইকেে, পাইোদ্বর হতযাোণ্ড িা়িা 
আর লোকো েমাধাে লেই? 
  
আকি। ওকদ্রকে  াদ্বন্তপূেব দ্বমদ্বিে দ্বেকয় েীমান্ত লপকরাকত লদ্য়া। 
  
আর যদ্বদ্ আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর লপ্রদ্বেকিন্ট েকরকোর হাকত তুকে দ্বদ্ই? দ্বজকেে 
েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তাকত অন্তত োইকরদ্বরর ওপর টদ্বপটীজকের লোংরা হাত প়িকব ো। 
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টদ্বপটদ্বজে লতা আেকে োইকরদ্বরটাকে অজুহাত দ্বহকেকব বযবহার েরকি, মাদ্বটবে লরাগাে 
বেকেে। আমাকদ্র ইকন্টদ্বেকজে লোেব দ্বরকপাটব েকরকি, এই এেই ধরকের জে-
েমাকবক র আকয়াজে েরকত যাকে লে োউদ্ােব েযাদ্বেকিাদ্বেবয়া আর আদ্বরকজাো 
েীমাকন্ত। 
  
চারকট লটদ্বেকিাে, এেটা লবকজ উঠে। দ্বরদ্বেভার তুকে শুেকেে লিইে উইেকপােব। 
লজোকরে োদ্বটবে দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। মদ্বেটকর আেকিে দ্বতদ্বে। 
  
 প্রায় োকথ োকথ মদ্বেটকর িুকট উঠে লজোকরে োদ্বটবকের িদ্বব। বয়ে পঞ্চা , বাকঘর 
মকতা লচহারা, মাথা লজা়িা প্রোণ্ড চেচকে টাে। েীে লচাকখ েকঠার দৃ্দ্বি। 
  
গুি মদ্বেবং, লজোকরে, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। দু্ুঃকখর দ্বব য় আপোকে আদ্বম লদ্খকত 
লপকেও, আপদ্বে আমাকে লদ্খকত পাকেে ো। এদ্বদ্কে লোকো েযাকমরা লেই। 
  
বুেকত পারদ্বি, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
 পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা েী? 
  
এইমাি তুমুে বৃদ্বি শুরু হকয়কি। লবচারা লমদ্বেোেকদ্র জেয আ ীববাদ্ বো যায়। পাদ্বের 
েঙ্কট দ্বেিুটা ঘুচকব, ধুকো থােকব ো। 
  
ওদ্বদ্ে লথকে লোকোভাকব প্রকরাদ্বচত েরার লচিা হকয়কি? 
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আপদ্বত্তের লোগাে শুেদ্বি, বযাোকরর লেখাগুকোও গা জ্বাদ্বেকয় লদ্য়ার মকতা, তকব লোকো 
ভাকয়াকেকের েেে এখেও লদ্খদ্বি ো। 
  
হতা  হকয় দ্বিকর যাকে লোেজে, এমে ঘটো দু্এেটা লিাকখ পক়িদ্বে? 
  
ো, েযার। উৎোহ বরং প্রদ্বত মুহূকতব বা়িকি। েবার ধারো ওকদ্র আধুদ্বেে আকটে 
লদ্বতা বৃদ্বি আদ্বেকয়কি। েযাটিকমব দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্বেকজর বুকে চাপ়ি মারকত মারকত লেই দ্াদ্বব 
েরকি টদ্বপটদ্বজে। 
  
আমার উপকদ্িাকদ্র ধারো, জেতাকে দ্বেকয় আজ রাকতই েীমান্ত লপকরাকব লে। 
  
আমার ইকন্টদ্বেকজে দ্বরকপাটবও তাই বকে। খাদ্বেে ইতন্তত েকর লজোকরে োদ্বটবে : 
চযােোর জােকত চাইকেে, েযার, আকগর দ্বেকদ্ব ই দ্বে বহাে থােকব? লযকোকো মূকেয 
ওকদ্রকে হদ্বটকয় লদ্ব আদ্বম? 
  
যতেে ো েতুে দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ই, লজোকরে। 
  
আপদ্বে েযার, আমাকে উভয় েঙ্ককট লিকে দ্বদ্কয়কিে। দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেও আমার লোকেরা 
দ্বেরীহ দ্ব শু আর মদ্বহোকদ্র ওপর দ্বেদ্বববচাকর গুদ্বে েরকব দ্বে ো আদ্বম জাদ্বে ো। 
  
দ্বেয়দ্বত আপোকে এই ভূদ্বমো দ্াে েকরকি, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। দ্বেন্তু লরামায় যদ্বদ্ 
ওকদ্রকে ঢুেকত লদ্য়া হয়, লমদ্বেোেরা মকে েরকব দ্ববো বাধায় অেযােয েীমান্ত দ্বদ্কয়ও 
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অোয়াকে ঢুেকত পাকর তারা। তখে েকয়ে দ্বমদ্বেয়ে লমদ্বেোেকে োমোকত হকব 
আমাকদ্র। 
  
আপোর দ্বেকদ্ব  দ্বেকয় তেব চকে ো, আদ্বম জাদ্বে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। দ্বেন্তু পাাঁচ োখ 
লোে োাঁকধ োাঁধ লঠদ্বেকয় এদ্বগকয় একে, আমাকে যদ্বদ্ তাকদ্র েেয েকর গুদ্বে িুাঁ়িকত 
হয়, ইদ্বতহাকে মােবতার দ্ববরুকদ্ধ ভয়ঙ্কর অপরাধ দ্বহকেকব গেয হকব লেটা। 
  
 এখে মকে হকে বকট  াদ্বন্তপূেব েমাকব  দ্বেন্তু েীমান্ত লপদ্বরকয় লভতকর লঢাোর পর 
দ্বমদ্বিেগুকো  াদ্বন্তপূেব থােকব ো, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। উন্মত্ত জেতা আকমদ্বরোেকদ্র 
যাকেই োমকে পাকব, দ্বেমবমভাকব খুে েরকব। লোকো আকমদ্বরোে লমদ্বেোে োগদ্বরে 
আজ আর দ্বেরাপদ্ েয়। 
  
ো়িা দ্বব  লেকেে চুপ েকর থােকেে লজোকরে োদ্বটবে। োমরার প্রদ্বতদ্বট লোে বুেকত 
পারকি, েী দ্বিধা োজ েরকি লজোকরকের মকে। 
  
আদ্বম চাই েদ্বমউদ্বেকে ে োইে োরােে লখাো থােুে। 
  
 থােকব। 
  
 ধেযবাদ্, লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
লতা, দ্ব োর মন্তবয েরকেে, যতটা েম্ভব লচিা আমরা েকরদ্বি। এখে শুধু অকপো। 
  
. 
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৭৪. 
  
েন্ধযার এে ঘণ্টা পর রওো হকো ওরা। 
  
জেকরাকতর োমকের অংক  থােে মদ্বহো, দ্ব শু, পুরু । েবার হাকত জ্বেন্ত লমামবাদ্বত। 
বৃদ্বি লথকম যাবার পরও আোক  ইতিত েরকি লমঘ, অগদ্বেত লমামবাদ্বতর দ্ব খা 
লগাোদ্বপ আভা দ্াে েরে লমকঘর গাকয়। 
  
দ্বব াে এেটা লঢউ-এর মকতা েদ্ীর তীর েেয েকর একগাে তারা, োকখা জেতার 
েদ্বম্মদ্বেত েে লথকে ধমবীয় েঙ্গীকতর েুর প্রথকম গুেকের মকতা ল াোে, ক্রম  বদ্কে 
দ্বগকয় হকয় উঠে গুরুগম্ভীর গজবে। পাহাক়ির গাকয় লেকগ দ্বিকর এে প্রদ্বতধ্বদ্বেগুকো, 
থরথর েকর োাঁপকত শুরু েরে লরামার জাোো দ্রজা। 
  
েদ্ীর পাক়ির দ্বদ্কে পথটা োদ্ায় থেথে েরকি। শুধু আিা়ি লখকয় পক়ি েয়, অকেে 
দ্ব শু ভকয়ও লোঁকদ্ উঠকি, গ্রাময মাকয়রা বুকে তুকে দ্বেকয় আদ্র েরকি বাচ্চাকদ্র। 
ব়িকদ্র োকরা লচহারায় ভয় বা উকিকগর দ্বচহ্নমাি লেই। লবদ্ব রভাগ তারা বদ্বিবােী, 
আধকপটা লখকয় জীবে ধারে েরকি যুকগর পর যুগ। আধুদ্বেে আযকটে লদ্বতা 
টদ্বপটদ্বজে তাকদ্রকে প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদ্কয়কি, েীমান্ত লপদ্বরকয় পূবব-পুরু কদ্র হাদ্বপট  হরগুকো 
দ্খে েরকত পারকে গদ্বরব মােুক র ভাগয রাতারাদ্বত বদ্কে যাকব। দ্খেদ্ার 
আকমদ্বরোেকদ্র তাদ্ব়িকয় লদ্য়া লোকো েমেযা েয়, একতা লোেকে এেোকথ েীমান্ত 
লপরুকত লদ্খকে ভকয়ই তারা লেজ গুদ্বটকয় পাোকব। েরে, দ্বেরীহ লমদ্বেোেরা দ্ববশ্বাে 
েকরকি তার েথা। েদ্ীর পা়ি লথকে ধীকর ধীকর, েতেবতার োকথ পাদ্বেকত োমে তারা, 
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পরস্প্রকে যথােম্ভব োহাযয েরে। লদ্খকত লদ্খকত হাজার হাজার লেৌকো, ইদ্বেেচাদ্বেত 
লবাট আর লভো ভদ্বতব হকয় লগে। েদ্ীর পাক়ি তারপরও দ্াাঁদ্ব়িকয় থােকত রাদ্বজ েয় 
অকেকে, োাঁকধ বাচ্চাকে দ্বেকয় পাদ্বেকত োমে তারা, োাঁতার লেকট েদ্ী লপরুকব। 
জেকরাকতর আকরেটা অং  দ্বরকজর দ্বদ্কে একগাে। দ্বেিু লোকের েদ্ীকত োমার ইকে 
দ্বিে ো, দ্বেন্তু লপিে লথকে দ্বভক়ির প্রচণ্ড চাপ োমকত বাধয েরে তাকদ্রকে। 
  
ভয়াতব দ্বচৎোর ল াো লগে। আিা়ি লখকয় প়িার পর েঙ্গীকদ্র পাকয়র তোয় চযাপ্টা 
হকো বহু লোে। অকেে লেৌকো উকল্ট লগে, িুকব লগে োাঁতার ো জাো বহু দ্ব শু ও 
বৃদ্ধ। তবু, জেকরাকতর অগ্রযািা থামে ো। েকয়ে দ্বমদ্বেকটর মকধয বহু দ্ব শু আর বৃদ্ধ। 
তবু, জেকরাকতর অগ্রযািা থামে ো। েকয়ে দ্বমদ্বেকটর মকধয লগাটা েদ্ীকত িদ্ব়িকয় প়িে 
লিাকটা লিাকটা জেযােগুকো। 
  
মাদ্বেবেীকদ্র আদ্বমব োচবোইট আর লটদ্বেদ্বভ ে কু্রকদ্র ফ্লািোইট েদ্ীর ওপর দ্বব ৃঙ্খে 
দৃ্ যটাকে আকোদ্বেত েকর লরকখকি। আোদ্ব়ি লোেজকের েরুে পদ্বরেদ্বত এবং েচে 
মােব-পাাঁদ্বচকের অগ্রযািা দ্ববস্ময়-দ্ববস্ফাদ্বরত লচাকখ লদ্খকত তেদ্বেেরা। 
  
রাি-এর মােখাকে লরামার পুদ্বে  লস্ট ে, তার িাকদ্ দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কিে লজোকরে 
দ্বেউগে োদ্বটবে। উজ্জ্বে আকোয় িযাোকে লদ্খায় তার লচহারা, লচাকখ উদ্ভ্রান্ত দৃ্দ্বি। 
েপাকের োকথ দ্বক্লপ দ্বদ্কয় আটোকো খুকদ্ মাইকক্রাকিাকে েথা বেকেে দ্বতদ্বে, 
  
লদ্খকত পাকেে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট? লদ্খকত পাকেে েী রেম পাগোদ্বম? 
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োবইকে দ্বেকয় দ্বেচুযকয় ে রুকম রকয়কিে লপ্রদ্বেকিন্ট, এেদৃ্কি তাদ্বেকয় আকিে দ্বব াে 
মদ্বেটকরর দ্বদ্কে। 
  
হযাাঁ, িােদ্বম ে পদ্বরষ্কার আেকি। েম্বা এেটা লটদ্ববকের মাথায় বকে আকিে দ্বতদ্বে, োকথ 
রকয়কিে ঘদ্বেি বনু্ধ ও উপকদ্িারা এবং চারজে জকয়ন্ট দ্বচিে অব স্টাি-এর দু্’জে। 
  
তীকর লপৌঁিাে প্রথম দ্রুতগামী লবাটগুকো। েটপট লেকম প়িে আকরাহীরা। হাজার 
হাজার লেৌো ও লবাট তীকর লভ়িার পর জেকরাকতর প্রথম লঢউটা ধীকর ধীকর দ্বব াে 
এে দ্বমদ্বিকের আেৃদ্বত লপে। আকরাহীকদ্র োদ্বমকয় দ্বদ্কয়ই দ্বিরদ্বত পকথ রওো হকয় লগকি 
জেযােগুকো। 
  
োরী ও দ্ব শুকদ্র োকথ অল্প দ্বেিু পুরু  এ পাকর একেকি, দ্বমদ্বিকের মকধয িদ্ব়িকয় দ্বিদ্বটকয় 
প়িে তারা, েবার মুকখ এেটা েকর বুেহে, মদ্বহো লেিীকদ্র উৎোহ ও দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কে। 
  
মদ্বহোকদ্র এে হাকত জ্বেন্ত লমামবাদ্বত, অপর হাত বুকের োকথ লচকপ ধকর আকি। 
দু্গ্ধকপা য দ্ব শুকে, মুকখ প্রাচীে আযকটে গাে, োিটাকে দ্বঘকর চক্কর দ্বদ্কত শুরু েরে। 
োকির দ্বেকচর ঢােগুকোকত উকঠ প়িে অকেকে, োর োর বোকো োমাে আর 
তেদ্বেেকদ্র হাকত ধরা রাইকিকের মাজে তাে েরা হকয়কি লদ্কখ ভয় লপকয় লোঁকদ্ উঠে 
বাচ্চারা। মাকয়কদ্র মকে লোকো ভয় লেই, োরে আযকটে অবতার টদ্বপটদ্বজে আশ্বাে 
দ্বদ্কয়কি, তার আধযাদ্বত্মে  দ্বক্তই রো েরকব তাকদ্রকে। 
  
গুি েিব! আাঁতকে উঠকেে িগোে ওটে। প্রথকম শুধু লদ্খদ্বি মদ্বহো আর দ্ব শুকদ্র 
পাদ্বঠকয়কি। 
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 লেউ লোকো েথা বেকেে ো, োরে মদ্বেটকর লদ্খা যাকে দ্বরকজর ওপর বযাদ্বরকেকির 
দ্বদ্কে একগাকে দ্বব াে এেটা দ্বমদ্বিে। তাকদ্র োমকে ব়ি ব়ি টযাংকে আর আমবারি 
োর, পথকরাধ েকর দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি। 
  
 লজোকরে, ওকদ্র মাথার ওপর িাাঁো গুদ্বে েরকত পাকরে? দ্বজকেে েরকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
ইকয়ে, েযার, জবাব দ্বদ্কেে লজোকরে োদ্বটবে। 
  
েযাঙ্ক রাউে লোি েরার জেয আকগই দ্বেকদ্ব  লদ্য়া হকয়কি। 
  
িাইে, জকয়ন্ট দ্বচিে-এর লজোকরে লমটোি বেকেে, োদ্বটবে তার োজ লবাকে। 
  
এইিকদ্র এেজকের দ্বদ্কে দ্বিরকেে লজোকরে োদ্বটবে। এে প ো িাাঁো গুদ্বে েরার 
দ্বেকদ্ব  দ্াও। 
  
 এইি, এেজে লমজর, লরদ্বিও দ্বরদ্বেভাকর গকজব উঠে, েযাঙ্ক িায়ার। 
  
দ্ববেট আওয়াকজর োকথ রাকতর আোক  োে দ্ব খার এেটা চাদ্র উ়িে। োকের পদ্বা 
িাটাকো োমাকের  েগুকো দ্বিকর এে পাহাক়ি ধাক্কা লখকয়।  েওকয়কভ দ্বেকভ লগে 
অকেে লমামবাদ্বত। দ্ববরদ্বতহীে আওয়াকজ লোঁকপ উঠে উপতযো। 
  
মাি দ্  লেকেে পর দ্বেকদ্ব  হকো দ্বেজ িায়ার। 
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দ্বেশ্চয় অোরকেয লেকম এে অটুট দ্বেিব্ধতা। পরমুহূকতব েদ্বম্মদ্বেত োরীেকের তীক্ষ্ণ 
দ্বচৎোর ল াো লগে, শুরু হকো দ্ব শুকদ্র গো িাটাকোর প্রদ্বতকযাদ্বগতা। অকেকেই 
আতকঙ্ক শুকয় পক়িদ্বিে, লোথাও বযথা োকগদ্বে বা রক্ত েরকি ো লদ্কখ আবার তারা 
দ্াাঁ়িাে। 
  
েীমাকন্তর ওপাকর হঠাৎ জ্বকে উঠে োর োর স্প্টোইট। োদ্া আেকখিা পরা দ্বেিু 
লোে োাঁকধ এেটা েযাটিমব দ্বেকয় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি, দ্বযশুর মকতা হাত তুকে লিাট্ট েযাটিকমব 
দ্বস্থর হকয় রকয়কি টদ্বপটদ্বজে, োউিদ্বস্প্োকরর মাধযকম চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় প়িকি তার 
ভা ে। লহাে গুদ্বে, দ্বেন্তু দ্বপ্রয় দ্ব  যরা আমার পদ্ববি আধযাদ্বত্মে  দ্বক্তবকে লতারা লেউ 
আহত হকব ো। এে লিাাঁটা রক্ত, লদ্খাকত পাকরা লেউ। লেউ দ্বে লতামরা আহত হকয়ি? 
আমার ওপর দ্ববশ্বাে রাকখা, মা ও লবাকেরা। 
  
উন্মাদ্বদ্েীর মকতা লহকে উঠে অকেে মদ্বহো। দু্কে উঠে জেেমুদ্র। 
  
োদ্বটবকের আর লোকো উপায় থােে ো, দ্বব ণ্ণ েকে বেকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
মাথা োাঁোকেে লজোকরে লমটেযাি। হযাাঁ, েমি দ্াদ্বয়ত্ব এখে ওকেই োাঁকধ দ্বেকত হকব। 
  
. 
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থমথকম লচহারা দ্বেকয় োকির মাথায় দ্াাঁদ্ব়িকয় আকিে লজোকরে োদ্বটবে। েীমান্ত লপদ্বরকয় 
লমদ্বেোেকদ্র দ্বিতীয় লরাতটা হু়িমু়ি েকর লভতকর ঢুেকি। প্রথম লরাতটা এরই মকধয 
লপৌঁকি লগকি টযাংে বহকরর োকি। 
  
েযার, গুদ্বে েরার অিবার? এেজে এইি দ্বজকেে েরে। 
  
অেহায় দ্ব শুকদ্র োন্না শুেকত পাকেে লজোকরে, লদ্খকত পাকেে আদ্র েকর মাকয়রা 
চুকমা খাকে তাকদ্র। মা ও দ্ব শু, দু্’জকেই হাাঁ েকর তাদ্বেকয় আকি টযাংোর োমােগুকোর 
দ্বদ্কে। 
  
লজোকরে, আপোর অিবার? প্রায় দ্বচৎোর েকর উঠে এইি। 
  
দ্বব়িদ্বব়ি েকর েী লযে বেকেে লজোকরে, দ্বেন্তু লমদ্বেোেকদ্র মহা তহচচ-এর মকধয 
এইি তা শুেকত লপে ো। 
  
েযার! দু্ুঃদ্বখত, েযার, আদ্বম েী শুেোম … িায়ার? 
  
ঘা়ি দ্বিদ্বরকয় তাোকেে লজোকরে, লচাখ দু্কটা চেচে েরকি। ওকদ্র আেকত দ্াও। 
  
েযার? 
  
আমার অিবার তুদ্বম শুেকত লপকয়কি, লমজর। দ্ব শু হতযাোরী দ্বহকেকব োম লেোর লোকো 
ইকে আমার লেই। ির গিে লেে, ভুকে এমেদ্বে লিান্ট িায়ার  ে দু্কটা উচ্চারে 
লোকরা ো। হাাঁদ্া লোকো োটুে েমাোর ভুে েরকত পাকর। 
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দ্রুত মাথা োাঁোকয় বযি েুকর মাইকক্রাকিাকে েথা বেে এইি। 
  
মাি েরকবে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট, েযাকমরার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় বেকেে লজোকরে োদ্বটবে, জাদ্বে, 
েমাোর ইে-দ্বচি-এর েরােদ্বর দ্বেকদ্ব  অমােয েকর েযাদ্বরয়াকরর বাকরাটা বাদ্বজকয়দ্বি। 
দ্বেন্তু েব দ্বদ্ে দ্ববকবচো েকর আদ্বম বুকেদ্বি… দ্বচন্তা েরকবে ো, লজোকরেকে থাদ্বমকয় 
দ্বদ্কয় বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। েদ্বঠে দ্বেদ্ধান্তই দ্বেকয়কিে আপদ্বে। 
  
লজোকরে লমটেযাকির দ্বদ্কে দ্বিরকেে দ্বতদ্বে। দ্বেদ্বেয়দ্বরদ্বট তাদ্বেোয় লজোকরে োদ্বটবে 
লোথায় রকয়কিে আদ্বম জােকত চাই ো, লদ্খকত চাই আকরেটা স্টার লপকয়কিে উদ্বে। 
  
ওটা েদ্বতযই ওর পাওো হকয়কি। আদ্বম আপোর োকথ এেমত, দ্বম, লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
োদ্বটবে আর আদ্বম, মৃদু্ স্বকর বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। লোদ্বরয়ায় এেেকঙ্গ েক়িদ্বি। লোকো 
দ্বদ্েও আর োরী, দ্ব শুকদ্র ওপর গুদ্বে ব বে েরব ো। 
  
লজোকরে লমটেযাকি অব য খারাপ দ্বদ্েটাও লদ্খকেে। এখে লতা আকমদ্বরোর জেতার 
োকি আপোকে জবাবদ্বদ্দ্বহ েরকত হকব। 
  
মাথা োাঁোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
তকব মােদ্ববে দ্বদ্েটা দ্ববচার েকর লদ্খকত হকব তাকদ্রও। দ্বঠেমকতা বযাখযা েরকত 
পারকে, শুধু লদ্ক  েয়, েযাদ্বটে আকমদ্বরোকতও আপোর জেদ্বপ্রয়তা ও গুরুত্ব অকেে 
লবক়ি যাকব, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। 
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অযাোে মারদ্বেয়ার বেকেে, দ্াঙ্গা লবাঁকধ যাবার আকগ লমদ্বেোে পুরু গুকোকে দ্বঘকর 
লিেকব আমাকদ্র বাদ্বহেী, ঘা়ি ধাক্কা দ্বদ্কয় েীমাকন্তর ওপাকর পাদ্বঠকয় লদ্য়া হকব ওকদ্র। 
  
এটা েথা লবাধ হয় আমরা েবাই ভুকে যাদ্বে। 
  
 ইকয়ে, লজোকরে? লজোকরে লমটেযাকির দ্বদ্কে দ্বিরকেে লপ্রদ্বেকিন্টভ। 
  
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। দ্ব ল্পেমবগুকো েুট েকর লদ্কব টদ্বপটদ্বজে। 
  
দ্ববকদ্দ্ব  এেজে অদ্বতদ্বথর দ্বদ্কে দ্বিরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, ভদ্রকোে লটদ্ববকের আকরে প্রাকন্ত 
চুপচাপ বকে আকিে। 
  
দ্বেকেটর, তার দৃ্দ্বি আে বে েরকেে দ্বতদ্বে। লদ্খকতই পাকেে, আকমদ্বরোে তেদ্বেেরা 
দ্বেরুপায়। দ্বেজ, আপদ্বে দ্বে দ্ববেল্প েযােটা েেকেব েবাইকে অবদ্বহত েরকবে? উপদ্বস্থত 
েবার দ্বদ্কে পাো েকর তাোকেে দ্বতদ্বে। 
  
লটদ্ববকের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্বেকেটর দ্বপট বেকেে, েযােটা েী, অল্প েমকয় দ্ববিাদ্বরত বযাখযা 
েরা েম্ভব েয়, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। পুকরা বযাপারটা আমার লিকে, িােব পদ্বরেল্পো েকরকি। 
েব যদ্বদ্ দ্বঠেঠাে মকতা ঘকট তাহকে টদ্বপটদ্বজে অথবাৎ রবাটব েযাকপেটার আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বরকত হাত োগাকত পারকব ো, এইটুেু প্রদ্বতশ্রুদ্বত আপোকদ্র আদ্বম দ্বদ্কত পাদ্বর। 
তকব, েযােটা যদ্বদ্ বযথব হয়, েযাকপেটার পদ্বরবার দ্বচরোে  ােে েরকব লমদ্বেকোকে 
এবং দ্বচরোকের জেয হাদ্বরকয় যাকব আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। 
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৭৫. 
  
েবাই এই লভকব েৃতে লবাধ েরে লয োকখা মােুক র ধমবীয় উন্মাদ্ো এবং 
টদ্বপটদ্বজকের েমতা দ্খকের লোভ এখেও লোকো রক্তপাত ঘটায়দ্বে। বুকেকটর আঘাকত 
মারা যায়দ্বে লেউ। শুধু প্রথমবার েদ্ী লপকরাকত দ্বগকয় দ্বেিু লোে িুকব মারা লগকি। 
  
দ্বমদ্বিকের পর দ্বমদ্বিে আদ্বমব ইউদ্বেটগুকোকে পা  োদ্বটকয় এে, লরামা  হকরর লভতর 
দ্বদ্কয় ধীরগদ্বতকত গেকগারা দ্বহকের দ্বদ্কে একগাকে জেকরাত। গাে লথকম লগকি, শুরু 
হকয়কি আযকটে ভা ার লিাগাে, লবদ্ব র ভাগ লমদ্বেোে দ্ বে বা আকমদ্বরোেরা তার 
দ্বেিুই বুেে ো। 
  
পাহাক়ির ঢাে লবকয় উঠকত শুরু েরে দ্বমদ্বিেগুকো, লেতৃত্ব দ্বদ্কে টদ্বপটদ্বজে। োিকেযর 
িারপ্রাকন্ত লপৌঁকি আত্মদ্ববশ্বাে বহুগুে লবক়ি লগকি তার। দ্বমেরীয় গুিধে হাকতর োগাকে 
চকে আেকি। োইকরদ্বরর দ্দ্বেে, েে া, দ্ব ল্পেমব ইতযাদ্বদ্ েবই েগদ্ টাোয় রূপান্তর 
েরা হকব। হাকত অকঢে টাো থােকে তার রাজচেদ্বতে েংগঠকের দ্বভত োরা লদ্ক  
 দ্বক্ত ােী েরা লোকো েমেযা েয়। ইকেে কের জেয অকপো েরার দ্রোর েী, 
লপ াদ্ার ও েুেংগদ্বঠত েদ্বমববাদ্বহেীকে দ্বদ্কয়, লপদ্ব  দ্বক্তর েহায়তায়, লদ্া েকরকো 
েরোরকে উৎখাত েরকেই তার স্বে োথবে হকব। আর, এেবার যদ্বদ্ েমতা পায় লে, 
লমদ্বেকোকে েযাকপেটার পদ্বরবাকরর োম্রাজয লঘা ো েরা েমকয়র বযাপার মাি। 
  
দ্বমেকর তার ভাইকয়র মৃতুয েংবাদ্ এখেও তার োকে আকেদ্বে। তুমুে উকত্তজোর মুহূকতব 
তার উপকদ্িা আর ঘদ্বেি েহোরীরা েদ্বমউদ্বেকে ে িাে লিক়ি লবদ্বরকয় একেদ্বিে, িকে 
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জরুদ্বর বাতবাটা শুেকত পায়দ্বে। হাকত ধরা েযাটিকমবর দ্বপিু দ্বপিু আেকি তারা, গুিধে 
লদ্খার লোভ োমোকত পাকরদ্বে। 
  
োদ্া আেকখিা পকরকি টদ্বপটদ্বজে, মাথা আর োাঁধ লথকে েুকে আকি এেটা বাকঘর 
িাে। তার হাকত, োপ়ি লপাঁচাকো েরু বাাঁক র মাথায় এটা বযাোর, তাকত োপ ও 
ঈগকের িদ্বব আাঁো। এে গাদ্া লপাকটববে স্প্টোইকটর আকোয় উদ্ভাদ্বেত হকয় আকি। 
েযাটিমবটা। হাত-ই ারায় োমকের ঢাকে আকো লিোর দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। 
  
ভারী দ্বেিু ইেুইপকমন্ট িা়িা লদ্খার মকতা দ্বেিু লেই। লখাাঁ়িাখুদ্ব়ির োজ লিকে চকে 
লগকি েবাই। গভীর গতবটায় বা টাকেকে োউকেই লদ্খা লগে ো। পদ্বরকব টা পিন্দ 
হকো ো টদ্বপটদ্বজকের। এেটা হাত তুকে দ্বমদ্বিেগুকোকে থামার দ্বেকদ্ব  দ্বদ্ে লে। 
  
আচমো পাহাক়ির চূ়িা লথকে চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় প়িে োরীেকের েূতীক্ষ্ণ দ্ববোপধ্বদ্বে। 
তীর লথকে তীরতর হকো আদ্বধকভৌদ্বতে আওয়াজটা, লযে লোকো দ্ববকদ্হী আত্মা বা 
বািপরী আতবোদ্ েকর। দ্বচৎোরটা এতই লজারাে, এতই েেবদ্ববদ্ারে লয দ্বমদ্বিকে 
উপদ্বস্থত োরী ও পুরু রা োকে হাত চাপা দ্বদ্কত বাধয হকো। 
  
 এরপর হঠাৎ েকরই অকেেগুকো লিাবোইকটর অতুযজ্জ্বে আকো েরােদ্বর লমদ্বেোে 
জেতার মুকখর ওপর ঘুদ্ব র মকতা আঘাত েরে। আকরেটা আকোর টাকেে, দ্বেুঃেঙ্গ 
উত্তর আোক র োকো গাকয় দ্ববদ্বচি আেৃদ্বতর েে া লবাোয় বযি। হতভম্ব, েকম্মাদ্বহত 
জেতা দ্বেববাে তাদ্বেকয় থােে আকোটার দ্বদ্কে। 
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প্রদ্বত মুহূকতব উজ্জ্বে লথকে উজ্জ্বেতর হকো আকোর প্রদ্ বেী। বাতাকে চাবুে মারার োকথ 
প্রায় হুবহু দ্বমে লরকখ অদৃ্ য োরীেকের আতবোদ্ দ্ববরদ্বতহীে অতযাচার হকয় দ্াাঁ়িাে। 
  
তারপর হঠাৎ েকরই দ্বেকভ লগে লিাবোইট, লথকম লগে দ্ববোপধ্বদ্বে। 
  
তারপরও ো়িা প্রায় এে দ্বমদ্বেট ধকর লেই লোমহ বে দ্বচৎোর শুেকত লপে জেতা, 
লচাকখ লেকগ থােে আকোর দ্ববকস্ফারে। তারপর, অজাো, উৎে লথকে তাে েরা এে 
টুেকরা আকো ধীকর ধীকর উদ্ভাদ্বেত েকর তুেে দ্ীঘবকদ্হী এে িায়ামূদ্বতবকে, দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি 
পাহা়ি-চূ়িায়। দৃ্ যটা দ্বেখাদ্ লভৌদ্বতে। িায়ামূদ্বতবকে দ্বঘকর থাো ধাতব আবরকে লেকগ 
দ্ববেুদ্বরত হকো আকো, পাহাক়ির ঢাকে দ্াাঁদ্ব়িকয় থাো জেতার মকধয অকেকের লচাখ 
ধাদ্বধকয লগে। 
  
 দ্ীঘবকদ্হীর োরা  রীর আকোদ্বেত হকয় উঠে। এখে তাকে লচো যাকে। লযাদ্ধার 
লপা াকে এেজে লরামাে তেদ্বেে। তার লোমকর রকয়কি দু্িো তকোয়ার, এেহাকত 
ব বা, অপর হাকত লগাে ঢাে। 
  
হতচদ্বেতভাব দ্বেকয় তাদ্বেকয় থােে টদ্বপটদ্বজে। লখো, োদ্বে লেৌতুে? আকমদ্বরোেকদ্র 
িদ্বন্দটা েী? আকোদ্বেত লরামাে তেদ্বেকের দ্বদ্ে লথকে আটে লদ্বতার দ্বদ্কে দ্বিরে 
জেতা, প্রতযা ায় অধীর হকয় অকপোয় থােে দ্বতদ্বে েী েকরে লদ্খার জেয। 
  
মদ্বরয়া হকয় লধাাঁো লদ্য়ার লচিা েরকত আকমদ্বরোেরা, দ্বেদ্ধান্ত দ্বেে টদ্বপটদ্বজে। দ্বমদ্বিে 
দ্বেকয় গুিধকের োকি তাকে লপৌঁিাকত ো লদ্য়ার হােযের অপকচিা। 
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বযাপারটা িাাঁদ্ হকত পাকর, তার উপকদ্িাকদ্র এেজে মন্তবয েরকেে, আপোকে 
দ্বেিেযাপ েকর দ্বজদ্বম্ম রাখকত চায়। 
  
ঘৃোর োকথ তার দ্বদ্কে তাোে টদ্বপটদ্বজে। 
  
চাোদ্বে হকত পাকর। বাট দ্বেিেযাপ, লো আমার গাকয় হাত দ্বদ্কে জেতা লখকপ উঠকব, 
আকমদ্বরোেরা জাকে। ওরা আেকে আমার োকথ আকোচোয় বেকত চাইকি। লস্টট 
দ্বিপাটবকমকন্ট অদ্বিোরকদ্র োকথ তবঠে েরার অকেে প্রিাব আকগ আমাকে দ্বদ্কয়কি 
ওরা, োে দ্বদ্ইদ্বে আদ্বম। লভৌদ্বতে পদ্বরকব টা ততদ্বর েরা হকয়কি লরি আমার োকথ 
মুকখামুদ্বখ বোর ল   এেটা লচিা দ্বহকেকব। েী বোর আকি ওকদ্র শুেকত লপকে মন্দ 
হয় ো। 
  
েযাটিমব দ্বেকচ োমাকত বেে টদ্বপটদ্বজে। উপকদ্িারা েথা বেকত চাইকেও, ই ারায় 
তাকদ্র থাদ্বমকয় দ্বদ্ে লে। েযাটিমব লথকে লেকম ঢাে লবকয় উঠকত শুরু েরে এো, 
স্প্টোইকটর উজ্জ্বে আকো উদ্ভাদ্বেত েকর রাখে তাকে। আেকখিার দ্বেকচ তার পা লদ্খা 
যাকে ো, মকে হকো উক়ি হকেকি লে। 
  
মাপা পদ্কেকপ একগাে টদ্বপটদ্বজে, লোল্ট পাইথে ৩৫৭ দ্বরভেভারটা আেকখিার লভতর 
লবকল্ট রকয়কি, হাত দ্বদ্কয় িুাঁকয় আকি লেটা। আকরে হাকত রকয়কি এেটা লস্মাে বম্ব। 
  
োিাোদ্বি লপৌঁকি টদ্বপটদ্বজে লদ্খে লরামাে তেদ্বেে জযান্ত েয় বা লরামাে তেদ্বেেও েয়, 
ওটা এেটা মযাদ্বেদ্বেে, দ্বিপাটবকমন্টাে লস্টাকর এ ধরকের অকেে িাদ্বম োদ্বজকয় রাখকত 
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লদ্কখকি লে। িাদ্বমর মুকখ দ্বস্থর হকয় আকি দ্ববদ্রুপাত্মে এে দ্বচেকত হাদ্বে, রং েরা লচাকখ 
দ্বেষ্প্রাে দৃ্দ্বি, োস্টার েরা হাত আর মুখ দ্বেরভ। 
  
িাদ্বমটার দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােকত থােকত লেৌতূহে আরও লবক়ি লগে টদ্বপটদ্বজকের, তকব 
প্রদ্বতপকের উকে য বুেকত ো পারায় অস্বদ্বিও লবাধ েরকি লে। এরই মকধয ঘাম িুকট 
উকঠকি তার েপাকে। 
  
তারপর এেটা লোাঁকপর আ়িাে লথকে দ্বেকধ হকো দ্ীঘবকদ্হী এে লোে। তার পাকয় লরঞ্চ 
বুট, পরকে লিদ্বেম আর োদ্া টাটবে লেে লোকয়টার। এদ্বগকয় একে আকোর বৃকত্ত দ্াাঁ়িাে 
লে। ঘে েবুজ লচাখ তার, আেবদ্বটে বরকির মকতা ঠাণ্ডা দৃ্দ্বি। মযাদ্বেদ্বেকের দ্বঠে পাক  
দ্াাঁদ্ব়িকয়কি লে। 
  
তার লেৌতূহকের জয় হকয়কি লভকব খুদ্ব  হকয় উঠে টদ্বপটদ্বজে। ইংকরদ্বজকত েথা বেে 
লে, িাদ্বম আর আকোর আকয়াজে লথকে েী লপকত চাও লতামরা? 
  
লতামার মকোকযাগ। 
  
লদ্খা যাকে েিে হকয়ি। এবার বকো, েী বরকত চায় লতামার েরোর? 
  
 লতামাকে লদ্খকত ভী ে বদ্বমজাগাদ্বেয়া োগকি। 
  
দ্প েকর জ্বকে উঠে টদ্বপটদ্বজকের লচাখ দু্কটা। েরােদ্বর ঈশ্বকরর োকথ লয অবতার েথা 
বকেে, তাাঁর প্রদ্বত অেম্মাে লদ্দ্বখকয় বহুকোে দ্বেকজকদ্র েববো  লিকে একেকি। 
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আমার োম, দ্বপট- িােব দ্বপট। আদ্বম আকমদ্বরোর লযাগয োগদ্বরে। তুই বযাটা লগািায় যা! 
  
মুখ োমকে েথা বেে। 
  
েথা যদ্বদ্ বেকতই হয়, তকব ল াকো, দ্বপট বকে, লতামার এই অকহতুে ভাব বাদ্ দ্াও। 
লতামার এবং লতামার পয়গম্বর ভাইদ্বটর েথা জাদ্বে আমরা। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকে 
হাইজযাে েকর আকরাহীকদ্র খুে েরার জেয যাকে লতামরা ভা়িা েকরদ্বিকে, লে েী 
েকরকি শুেকব? লহকে উঠে দ্বপট। লয োম্রাজয লতামরা গক়ি তুেকত পাকরাদ্বে, লেই 
োম্রাকজযর ভাদ্বব েম্রাট পে েযাকপেটারকে খুে েকরকি লে। 
  
আমার ভাই…, 
  
পে েযাকপেটার মারা লগকি  ে দু্কটা উচ্চারে েরকত পারে ো টদ্বপটদ্বজে। 
  
লতামার েথা আদ্বম দ্ববশ্বাে েদ্বর ো। 
  
এখেও তাহকে জাকো ো? এেটু অবােই হকো দ্বপট। 
  
চদ্বব্ব  ঘণ্টা হয়দ্বে তার োকথ েথা হকয়কি আমার, লজকদ্র েুকর বেে টদ্বপটদ্বজে। পে… 
আখমত ইয়াদ্বজদ্ অব যই েুস্থ  রীকর লবাঁকচ আকি। 
  
লতামার ভাই লতা িদ্মকবক  রাজা, তাই ো? োক র িদ্মকব  দ্বেকয় আকি দ্বে ো, লদ্খকে 
বেকত পারকব? 
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এই েব দ্বমথয েথা বকে লতামার েরোর েী েরকত চাইকি? 
  
 ভাকোই হকো, তুদ্বম দ্বেকজ লথকে েথাটা তুেকে, দ্বপট বেে, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। 
লতামার অেুোরীরা দ্বিকপাদ্বজটদ্বর লচম্বাকর এেবার ঢুেকে েব তিেি েকর লিেকব। 
মূেযবাে েে া, দ্দ্বেে, পাণু্ডদ্বেদ্বপ েব েি হকব। চুদ্বর হকত দ্ব ল্পেমবগুকো… 
  
আদ্বম যা বদ্বে, আমার অেুোরীরা লতা ল াকে। 
  
তাহকে ওকদ্র বকো, েবাই লযে েীমান্ত লপদ্বরকয় লমদ্বেকোয় দ্বিকর যায়। মাদ্বেবে 
েরোকরর পে লথকে বেদ্বি, ওয়াদ্ব ংটকের োকথ আকোচোয় বেকত হকে লতামাকে েথা 
দ্বদ্কত হকব আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরকে এেটা োইদ্বন্টদ্বিে প্রকজট দ্বহকেকব গেয েরকব 
তুদ্বম। 
  
তীক্ষ্ণদৃ্দ্বিকত দ্বপটর মুকখ েী লযে খুাঁজে টদ্বপটদ্বজে। টাে টাে েরে দ্ব রদ্াাঁ়িা। েম্বায় 
দ্বপকটর লচকয় দ্  লেদ্বন্টদ্বমটার লিাট লে। িো লতাো লেউকটর মকতা মৃদু্ দু্েকি  রীরটা। 
  
 েথা দ্বদ্কত হকব, তাই ো? েেব  স্বকর লহকে উঠে লে। আকমদ্বরোেকদ্র স্প্ধবা লদ্কখ 
অবাে হদ্বে আদ্বম।  তব লতা যা লদ্য়ার আদ্বম লদ্ব। পাাঁচ োখ লোে দ্বেকয় েীমান্ত 
লপদ্বরকয়দ্বি আদ্বম, আকমদ্বরোে লেোবাদ্বহেী লঠোকত পাকরদ্বে। েমি ভাকো তাে এখে 
আমার হাকত। দ্বমেরীয় গুিধে আমার। লগাটা োউথওকয়স্টােব লস্টটে আমার হকত 
যাকে। আমার ভাই পে  ােে েরকব দ্বমেরকে। আমাকদ্র লিাট ভাইও এেদ্বদ্ে েমতা 
দ্খে েরকব রাদ্বজকে। আকমদ্বরোেকদ্র জাদ্বেকয় দ্াও, আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর 
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লমদ্বেকোয় তুকে দ্বেকয় যাদ্বে আমরা। বাধা লদ্য়া হকে পাাঁচ োখ লোেকে লেদ্বেকয় লদ্ব 
আদ্বম। আগুে ধদ্বরকয় লদ্ব োইকরদ্বরকত। 
  
বেকত বাধয হদ্বে, লতামার দ্বচন্তাভাবো অতযন্ত উন্নাদ্বেে, েযাকপেটার। দ্বেকজকে দ্বে 
লেকপাদ্বেয়ে ভাবব োদ্বে? 
  
দ্বপকটর  ান্ত, দ্বেরুদ্বিগ্ন হাবভাব েে েকর অস্বদ্বিকবাধ েরকি টদ্বপটদ্বজে। গুিবাই, দ্বম, 
দ্বপট। িােতু আোপ েরার েময় লেই আমার হাকত। দ্বচন্তা লোকরা ো, লতামার িাে 
িাদ্ব়িকয় পাদ্বঠকয় লদ্য়া হকব লহায়াইট হাউকে। 
  
দু্ুঃকখর দ্বব য়, আমার চাম়িায় লোকো উদ্বল্ক লেই-লেউ দ্বচেকব ওটাকে। 
  
টদ্বপটদ্বজকের অস্বদ্বি বা়িে আরও। এমে দ্বেদ্বেবি তাদ্বেকেযর োকথ লেউ তার োকথ েথা 
বকে ো। দ্বপকটর দ্বদ্কে লপিে দ্বিরে লে, দ্বেকচ দ্াাঁ়িাকো জেেমুকদ্রর উকেক  হাত দু্কটা 
তুেকত শুরু েরে। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর েুট েরার েময় হকয়কি। 
  
দ্বব াে েেদ্, েব দ্বেিুর মাদ্বেে তুদ্বম হকত যাে, জেতার মকধয দ্ববদ্বেকয় লদ্য়ার আকগ 
দ্বেকজর লচাকখ এেবার লদ্খকব ো? আকেেজাোর দ্য লগ্রকটর লোোর েদ্বিে রকয়কি 
ওখাকে। রকয়কি…. 
  
ধীকর ধীর  রীকরর দু্পাক  লেকম এে টদ্বপটদ্বজকের হাত দু্কটা। তার মুখ োেকচ হকয় 
উঠে উকত্তজোয়। 
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 েী বেকে? আকেেজাোকরর েদ্বিে? েদ্বতয ওটার অদ্বিত্ব আকি? 
  
 অব যই আকি। শুধু তাই েয়, আকেেজাোকরর লদ্হাবক   লদ্খাকত পাদ্বর লতামাকে। 
যদ্বদ্ ভয় ো পাও, আদ্বম লতামার গাইি হকত রাদ্বজ আদ্বি। 
  
ভ্রু েুাঁচকে দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় থােে টদ্বপটদ্বজে। জেতার দ্বদ্কে লপিে দ্বিকর রকয়কি 
লে, আেকখিার লভতর লথকে দ্বরভেভারটা লবর েকর আদ্বিকের এেটা পকেকট রাখে 
ভক্তরা জাকে, আধযাদ্বত্মে  দ্বক্তই রো েরকব তাকে, তাকদ্র আযকটে অবতার োকথ 
লোকো রেম অস্ত্র রাকখে ো। অপর হাকত লস্মাে বমটা  ক্ত েকর ধরে লে। 
  
যদ্বদ্ লভকব থাকো আমার লোকো েদ্বত েরকব, ভুকে যাও। টাকেকে আর লেউ যদ্বদ্ 
থাকে, লদ্খামাি প্রথকম লতামার দ্ব রদ্াাঁ়িায় গুদ্বে েরব আদ্বম। 
  
লচহারায় েৃদ্বিম লগাকবচারা ভাব িুদ্বটকয় দ্বপট বেে, লতামার েদ্বত েকর আমার েী োভ? 
লভকবকি জাদ্বে ো, লতামার েদ্বত হকে লমদ্বেোে জেতা আমাকে টুেকরা টুেকরা েরকব? 
  
প্রকেৌ েীরা লোথায়, টাকেকে যারা োজ েরদ্বিে? 
  
েবাইকে লিকে লেয়া হকয়কি েদ্ীর ধাকর। 
  
 েথাটা েদ্বতয বকে দ্ববশ্বাে েরে টদ্বপটদ্বজে। 
  
লতামার  াটব লভাকো, আমাকে লদ্খাও বগকের দ্বেকচ বা ল াল্ডার লেকির মােখাকে দ্বেিু 
েুদ্বেকয় রকখি দ্বে ো। 
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এত লোকের োমকে? 
  
 যা বেদ্বি েকরা, ধমে দ্বদ্ে টদ্বপটদ্বজে। বুট দু্কটাও খুেকব। 
  
োাঁধ োাঁদ্বেকয় তাই েরে দ্বপট। েুোকো িােদ্বমটার বা অস্ত্র, দ্বেিুই টদ্বপটদ্বজকের লচাকখ 
প়িে ো। 
  
মাথা োাঁোে লে।  যািকটর প্রকব মুকখর দ্বদ্কে ইদ্বঙ্গত েরে। তুদ্বম আকগ থাকো, আদ্বম 
অেুেরে েরব। 
  
িাদ্বমটা লভতকর বকয় দ্বেকয় লগকে তুদ্বম দ্বেিু মকে েরকব? অস্ত্রগুকো েদ্বতয লরামাে যুকগর। 
  
লভতকর লঢাোর পর এেপাক  োদ্বমকয় রাখকব ওগুকো, অেুমদ্বত দ্বদ্ে টদ্বপটদ্বজে। দ্বপকটর 
দ্বদ্কে লপিে দ্বিকর উপকদ্িাকদ্র েকঙ্কত দ্বদ্ে লে, জাোে েব দ্বঠে আকি। 
  
োপ়িকচাপ়ি দ্বঠেঠাে েকর দ্বেকয় ততদ্বর হকো দ্বপট। িাদ্বম লথকে অস্ত্রগুকো খুকে দ্বেকয় 
 যািকটর লভতর ঢুেে। 
  
 িাদ্টা দু্দ্বমটাকরর লচকয় েম উাঁচু, হাাঁটার েময় মাথা দ্বেচু েকর রাখকত হকো দ্বপটকে। 
ব বা আর তকোয়ারটা টাকেকের লদ্য়াে লঘাঁক  োদ্বমকয় রাখে ও, শুধু ঢােটা োকথ থােে। 
মাথার ওপর আ়িাে দ্বহকেকব ধকর রাখে লেটাকে, লযে ভয় েরকি িাদ্ লথকে পাথর 
খকে প়িকত পাকর। 
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বযাপারটা লদ্কখও গুরুত্ব দ্বদ্ে ো টদ্বপটদ্বজে। .৩৫৭ মযাগোম হযােগাকের এেটা বুকেকটর 
োমকে ঢােটা এেটা পাতো োগজ িা়িা আর েী। 
  
টাকেকের লমকে প্রথম বাকরা িুট চােু হকয় লেকম লগকি। িাদ্ লথকে েুকে আকি খাদ্বেে 
পর পর এেটা েকর ফ্লািোইট। আদ্বমব প্রকেৌ েীরা। দ্েতার োকথ পদ্বরেন্ন োজ 
েকরকি, লমকে ও লদ্য়াে প্রায় েমতে ও মেৃে। হাাঁটকত লোকো অেুদ্ববধা হকো ো 
ওকদ্র। তকব ভাপো এেটা গন্ধ আকি বাতাকে। আর পাকয়র চারধাকর উ়িকি ধুকো। 
  
. 
  
িদ্বব আর  ে দ্বরদ্বেভ েরকিে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট? দ্বজকেে েরকেে লজোকরে োদ্বটবে 
চযােোর। 
  
েব দ্বঠে আকি, লজোকরে। ওকদ্র েথাবাতবা পদ্বরষ্কার ল যাো যাকে। তকব টাকেকে 
লঢাোর পর েযাকমরার োগাে লথকে লবদ্বরকয় লগকি। 
  
েদ্বিে লচম্বাকর আবার ওকদ্রকে লদ্খকত পাব আমরা, ওখাকেও আমাকদ্র েুোকো 
েযাকমরা আকি। 
  
দ্বপকটর োকথ লযাগাকযাকগর েী বযবস্থা েরা হকয়কি? মাদ্বটবে লরাগাকের প্রশ্ন। 
  
প্রাচীে ঢাকের লভতর লঢাোকো আকি মাইকক্রাকিাে আর িােদ্বমটার। 
  
উদ্বে দ্বে ে স্ত্র? 
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দ্বেচুযকয় ে রুকম লেকম এে দ্বেিব্ধতা। উপদ্বস্থত েবার দৃ্দ্বি েকর লগে দ্বিতীয় মদ্বেটকর, 
গেকগারা দ্বহকের দ্বেকচর এেটা েদ্য লখাাঁ়িা লচম্বার লদ্খা যাকে লেটায়। েযাকমরা তাে 
েরা রকয়কি লচম্বাকরর মােখাকে রাখা লোোদ্বে েযােদ্বেকটর ওপর। 
  
ও আবার লে? েদ্বঠে েুকর দ্বজকেে েরকেে লিইে দ্বেকোোে। 
  
 লচাখ েরু হকয় লগে লরাগাকের। োর েথা বেকিে? 
  
টাকেকে লঢাোর প্রকব মুকখ তাে েকর থাো েযাকমরার িদ্বব প্রথম মদ্বেটকর এখেও িুকট 
রকয়কি, লেটার দ্বদ্কে হাত তুেকেে লিইে দ্বেকোোে। পদ্বরষ্কার লদ্খোম েযাকমরার 
োমকে দ্বদ্কয় এেটা িায়া েকর লগে। টাকেকে ঢুকেকি লেউ। 
  
আদ্বম দ্বেিু লদ্দ্বখদ্বে, বেকেে লজোকরে লমটোি। 
  
আদ্বমও দ্বিতীয় মদ্বেটকরর দ্বদ্কে তাদ্বেকয়দ্বিোম, বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। োমকে েুাঁকে 
মাইকক্রাকিাকের লবাতাকম চাপ দ্বদ্কেে দ্বতদ্বে। 
  
লজোকরে োদ্বটবে? 
  
 দ্বম, লপ্রদ্বেকিন্ট, তা়িাতাদ্ব়ি ো়িা দ্বদ্কেে লজোকরে। 
  
লিইে দ্বেকোোে বেকিে, দ্বপট ও টদ্বপটদ্বজকের দ্বপিু দ্বপিু আকরেজে লেউ টাকেকে 
ঢুকেকি। 
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আমার এইিকদ্র এেজেও তাই বেকি। 
  
লিাাঁে েকর দ্বেুঃশ্বাে লিকেে লিইে দ্বেকোোে, আদ্বম তাহকে ভূত লদ্দ্বখদ্বে। 
  
লোকো ধারো আকি, লে হকত পাকর লোেটা? 
  
লয-ই লহাে, বেকেে লজোকরে োদ্বটবে, উকিগ িুকট উঠে তার লচহারায়, লোেটা 
আমাকদ্র লেউ েয়। 
  
. 
  
৭৬. 
  
তুদ্বম লদ্খদ্বি লখাাঁ়িাে, বেে রবাটব। লেে? 
  
ও দ্বেিু ো, োমােয লচাট লপকয়দ্বি, বেে দ্বপট। দ্ববদ্বেমকয় রো লপকয়কি দু্’জে লপ্রদ্বেকিন্ট 
আর মহােদ্বচব লহ’ো োদ্বমকের প্রাে। 
  
দ্বপকটর প্রদ্বতদ্বট ে়িাচ়িার ওপর তীক্ষ্ণ েজর রাখকি রবাটব। মকে প্রশ্ন ও লেৌতূহে 
থােকেও, এ প্রেকঙ্গ আকোচোটা বা়িকত দ্বদ্ে ো লে। 
  
 আরও খাদ্বেেটা োমকে চও়িা হকয় লগকি টাকেে, দ্বমক কি বৃত্তাোর এেটা গযাোদ্বরকত। 
চারকট পায়ার ওপর রকয়কি লোোদ্বে েদ্বিেটা, পায়াগুকো লদ্খকত অকেেটা চাইদ্বেজ 
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ড্রাগকের মকতা। মাথার ওপর লথকে আকো প়িায় লোোদ্বে রং চেচে েরকি। এেদ্বদ্কে 
লদ্য়াকে োত েকর রাখা হকয়কি লরামাে তেদ্বেেকদ্র দ্ববদ্বভন্ন ধরকের অস্ত্র স্ত্র। 
  
আকেেজাোর দ্য লগ্রট, লঘা োর েুকর বেে দ্বপট। দ্ব ল্প আর পযাদ্বপরাে রকয়কি পাক র 
লচম্বাকর। 
  
মুগ্ধ লচহারা দ্বেকয় ধীকর ধীকর একগাে রবাটব, এেটা লচাখ দ্বপকটর ওপর। েযােদ্বেকটর 
পাক  দ্বগকয় দ্াাঁ়িাে লে। হাত বাদ্ব়িকয় িুাঁকো। তারপর, হঠাৎ েট েকর হাতটা তুকে দ্বেকয় 
দ্বপকটর দ্বদ্কে পুকরাপুদ্বর ঘুরে লে। আমার োকথ চাোদ্বে, তাই ো? দু্হাজার বিকরর 
পুরকো েদ্বিে এটা, তাই ো? রাকগ, আকক্রাক  হাাঁপাকে লে। এখেও রং পযবন্ত শুোয়দ্বে। 
  
দ্বগ্রে দ্ববোেীরা অতযন্ত অযািভােি…. 
  
 াট আপ! গকজব উঠে রবাটব, িাে আদ্বিে লথকে হাকত চকে এে দ্বরভেভারটা। আর 
এেটা েথাও শুেকত চাই ো। আদ্বম জােকত চাই, গুিধেগুকো লোথায়? 
  
দ্বপিু হটকত শুরু েরে দ্বপট, লচহারায় েৃদ্বিম আতঙ্ক। 
  
আমাকে লমকরা ো, রবাটব। প্রাচীে ব বা আর তকোয়ার েুকে থাো লদ্য়াকে দ্বপঠ লঠেে 
লতামাকে আদ্বম েদ্বতয েথাটা বকে দ্বদ্দ্বে। লমইে দ্বিকপাদ্বজটদ্বর লচম্বার এখেও পাইদ্বে 
আমরা। দ্বপকটর দৃ্দ্বি প্রদ্বত মুহূকতব লোোদ্বে েদ্বিে আর রবাটবর মুকখ ওঠাোমা েরকি, 
লযে ওটা লথকে হঠাৎ লেউ লবদ্বরকয় আেকব বকে ভয় পাকে ও। 
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 দ্বপকটর লচারাদৃ্দ্বি েে েকর হােকত শুরু েরে রবাটব। েদ্বিেটার দ্বদ্কে দ্বরভেভার তাে 
েরে লে। দ্বিগার লটপার েময় তার লচাকখ পেে প়িে ো। চারকট িুকটা ততদ্বর হকো 
েদ্বিকের গাকয়। পাথুর লচম্বাকরর লভতর োমাে দ্াগার  ে হকো। 
  
চাোদ্বেটা ধরে রবাটব। লতামার বযাে আপ, দ্বম. দ্বপট? লখাঁদ্বেকয় উঠে লে। তুদ্বম লদ্খদ্বি 
এেটা রামিাগে। 
  
ওকে েুদ্বেকয় রাখার আর লোকো জায়গা পাইদ্বে, হতা  েুকর বেে দ্বপট। 
  
এে েটোয় েদ্বিকের চােদ্বেটা তুকে লভতকর তাোে রবাটব। আচমো রক্ত ূেয লদ্খাে 
তাকে। আতকঙ্ক লোঁকপ উঠে লগাটা  রীর, হাত লথকে খকে দ্বগকয় ে কে বন্ধ হকো 
ঢােদ্বেটা। লঠাাঁকটর িাাঁে গকে লবদ্বরকয় এে অস্প্ি লগাোদ্বের  ে। 
  
োমােয এেটু ঘুরে দ্বপট, িকে ঢাকের আ়িাকে ওর িাে হাকতর ে়িাচ়িা ধরা প়িে ো 
রবাটবর লচাকখ। লচম্বাকরর লদ্য়াে লঘাঁক  েকর যাকে ও, এেেময় রবাটবর বাম দ্বদ্কে মুখ 
েরে। অস্বদ্বির োকথ লচাখ বুোকো এেবার হাতঘদ্ব়ির ওপর। ওর জেয দ্বেদ্বদ্বি েরা 
েময় এরই মকধয লপদ্বরকয় লগকি। 
  
োাঁপা হাকত আকরেবার েদ্বিকের ঢােদ্বেটা ধরে রবাটব। এবার ঢােদ্বেটা পুকরাপুদ্বর তুেে 
লে, িকে লিক়ি লদ্য়ার োকথ োকথ উকল্টা দ্বদ্কে প়িে লেটা, লখাো তােে েদ্বিে। 
লভতকর তাদ্বেকয় দ্বব়িদ্বব়ি েকর উঠে লে, 
  
 পে….েদ্বতয পে ও… ল াকে ও দ্ববস্মকয় পাথর হকয় লগকি লোেটা। 
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 লপ্রদ্বেকিন্ট হাোে চােদ্বে আখমত ইয়াদ্বজদ্কে দ্বমেকর েবর লদ্য়া লহাে, মৃদু্েকে বেে 
দ্বপট। লমৌেবাদ্ীরা তাকে  হীদ্ বাদ্বেকয় লিেকত পাকর। লেজেযই ো টা এখাকে পাঠাকো 
হকয়কি, লতামরা দু্’জকেই যাকত এে জায়গায় শুকয় থােকত পাকরা। 
  
েদ্বিকের দ্বদ্ে লথকে লচাখ তুেে রবাটব। উদ্ভ্রান্ত দু্দ্বি। এেকবর োকথ লতামার েী 
েেেব? 
  
 লয দ্েটা োইকরদ্বর আর লিজার খুাঁকজ লবর েকরকি, আদ্বম লেই দ্কের লেতা, মৃদু্ হােে 
দ্বপট। লেদ্বি ফ্লযামকবাকরাকেও আদ্বম খুাঁকজ লপকয়দ্বি। টাকেকে আমারই োকথ লগাোগুদ্বেকত 
মারা লগকি আখমকতর িাে হাত, েুকেমাে। দু্ুঃদ্বখত, এবাকর লতামার মরে একে লগকি। 
  
তুই মরার আকগ েয়! বকেই োি লদ্য়ার ভদ্বঙ্গকত দ্বেচু হকো রবাটব, দ্বরভেভার ধরা 
হাতটা েম্বা েরে দ্বপকটর দ্বদ্কে। 
  
ততদ্বর দ্বিে দ্বপট। লদ্য়াে লথকে আকগই এেটা তকোয়ার দ্বেকয়কি ও। ইকতামকধয মাথার 
ওপর তুকেও লিকেকি। গাকয়র েমি  দ্বক্ত দ্বদ্কয় োদ্বমকয় আেে লেটা। 
  
গুদ্বে হকো। মাি এে দ্বমটার দূ্র লথকে দ্বপকটর মাথা েেয েকর দু্হাকত ধরা 
দ্বরভেভাকরর দ্বিগার লটকেকি রবাটব। ঢাকে লেকগ দ্বপিকে লগে বুকেট। পরমুহূকতব দ্ববেট 
আতবোদ্ লবদ্বরকয় এে তার গো দ্বচকর। অদ্ববশ্বাকে দ্ববস্ফাদ্বরত লচাকখ েেুই লথকে দ্ববদ্বেন্ন 
লজা়িা হাকতর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি লে, দ্বিটকে খাদ্বেেটা ওপকর উকঠ একেকি। লেগুকো। 
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 ূকেয দ্বিগবাদ্বজ লখকয় দ্বেকচ োমকে লজা়িা হাত, এখেও এে হকয় আকি, দু্ই তােুর 
মােখাকে আটকে রকয়কি দ্বরভেভারটা। োইমকস্টাে লমকেকত প়িার পরও দু্কটা হাত 
আোদ্া হকো ো। 
  
রবাকটবর গো িাটাকো দ্বচৎোকর লচম্বাকর লটো দ্ায় হকয় উঠে। ধীকর ধীকর হাাঁটু দু্কটা 
ভাাঁজ হকো তার দ্ববেৃত লচহারা দ্বেকয় তাদ্বেকয় আকি হাত দু্কটার দ্বদ্কে লযে দ্ববশ্বাে 
েরকত পারকি ো ওগুকো এখে আর তার  রীকরর অং  েয়। 
  
লমকেকত হাাঁটু লগক়ি থােে রবাটব, এদ্বদ্ে-ওদ্বদ্ে দু্েকি। ধীকর ধীকর মুখ তুকে দ্বপটর 
দ্বদ্কে োতাে লে। লচাকখ ঢুেু ঢুেু দৃ্দ্বি। 
  
এটা লেে? দ্বিেদ্বিে েকর জােকত চাইে লে। এেটা বুকেট েয় লেে? 
  
লতামাকে দ্বদ্কয় লিাট্ট এেটা ঋে ল াধ েরাকো হকো, বেে দ্বপট। গাই দ্বরভাকের েথা 
মকে পক়ি? 
  
দ্বরভাে লতার পদ্বরদ্বচত? 
  
মাথা ো়িে দ্বপট। তার বনু্ধকদ্র োকি শুেদ্বি, েীভাকব তুদ্বম তাকে েি দ্বদ্কয়ি। শুকেদ্বি, 
আত্মীয়স্বজেরা জােত ো লয তারা শুধু তার চাম়িাটুেু েবর দ্বদ্কে। 
  
 বনু্ধ? বুেকত ো লপকর দ্বজকেে েরে রবাটব। 
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আমার েয়, আকরে ভদ্রকোকের, দ্বযদ্বে লহায়াইট হাউকে বাে েকরে, ঠাণ্ডা েুকর বেে 
দ্বপট। আকরেবার হাতঘদ্ব়ির ওপর লচাখ বুোকো তারপর তাোে রবাটব েযাকপেটারর 
দ্বদ্কে। লোেটার েরুে পদ্বরেদ্বত লদ্কখ দ্ববনু্দমাি েহােুভূদ্বত জাগে ো মকে। দু্ুঃদ্বখত, 
জায়গাটা পদ্বরষ্কার েরার োকজ লতামাকে আদ্বম োহাযয েরকত পারদ্বি ো। আমাকে লেকট 
প়িকত হকব। ঘুরে দ্বপট, পা বা়িাে এগদ্বজট টাকেকের দ্বদ্কে। 
  
দু্পা এদ্বগকয় থমকে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে দ্বপট। লবাঁকটখাকটা, সূ্থে এে লোে লচম্বাকর লঢাোর 
মুকখ দ্াাঁদ্ব়িকয় রকয়কি, হাকত এেটা  টগাে-দ্বপিে, েরােদ্বর দ্বপকটর তেকপট েেয েকর 
ধরা। 
  
তা়িাহুক়িার লোকো দ্রোর লেই, দ্বম. দ্বপট। েতৃবকত্বর েুকর থমথকম গোয় বেে লে। 
লেউ আপোরা লোথাও যাকেে ো। 
  
. 
  
৭৭. 
  
তৃতীয় পকের উপদ্বস্থদ্বত েেকেব ধারো থােকেও লোেটাকে আচমো উদ্য় হকত 
লদ্খকত দ্বেচুযকয় ে রুকমর দ্ বেরা প্রায় েবাই আাঁতকে উঠকেে। গেকগারা দ্বহকের গভীর 
পাতাকে উকত্তজোের োটেটা দ্ববপিেে লমা়ি দ্বেকত যাকে। 
  
লজোকরে োদ্বটবে, তীক্ষ্ণেকে প্রশ্ন েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট, েী ঘটকি ওখাকে? লে এই 
লোে? 
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 মদ্বেটকর আমরাও ওকে লদ্খকত পাদ্বে, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বঠে বুেকত পারদ্বি ো, েম্ভবত 
টদ্বপটদ্বজকের লোেই হকব। 
  
দ্বপটকে োহাযয েরার জেয এেটা দ্ে পাঠাে, দ্বেকদ্ব  দ্বদ্কেে লজোকরে লমটোি। 
  
 প্রদ্বতবাদ্ েরকেে লজোকরে োদ্বটবে, েযার, জেতা বাধা লদ্কব। দ্বভক়ির লভতর দ্বদ্কয় 
িা়িা ওখাকে ওঠার আর লোকো পথ লেই। 
  
উদ্বে দ্বঠেই বেকিে, োয় দ্বদ্কেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। জেতা লখকপ উঠকে োমোকো যাকব 
ো। 
  
 আগন্তে লগে েীভাকব? দ্বজকেে েরকেে লজোকরে লমটেযাি। লে যদ্বদ্ পাকর, লতামরা 
দু্’জে লোে পাঠাকত পারকব ো লেে? 
  
লেটা দ্  দ্বমদ্বেট আকগর ঘটো, এখে আর েম্ভব েয়, েযার। টদ্বপটদ্বজকের লোকেরা 
আরও ফ্লািোইকটর বযবস্থা েকরকি। লগাটা এোোয় দ্বগজ দ্বগজ েরকি। লমদ্বেোেরা। 
ঢােগুকোয় পা লিোর জায়গা লেই। গাদ্ব়ি দ্বেকয় একগাকো লতা অেম্ভব। 
  
দ্বেকেটকরর দ্বদ্কে তাোকেে লপ্রদ্বেকিন্ট েথা বোর আকগ ব়ি েকর দ্ম দ্বেকেে দ্বতদ্বে। 
জজব, লমদ্বেোেরা যদ্বদ্ পাহাক়ির ওপর উঠকত শুরু েকর, আপোর লিকে লবদ্বরকয় আোর 
আকগই অপাকর কের ইদ্বত ঘটাকত হকব আমাকদ্র। 
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লচাকখর ওপর এেবার হাত লবাোকেে দ্বেকেটর দ্বপট। তারপর মদ্বেটকরর দ্বদ্কে 
তাোকেে। িােব পারকব, লিাট্ট েকর বেকেে দ্বতদ্বে। 
  
আচমো লচয়ার লিক়ি দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িকেে লিইে দ্বেকোোে। মদ্বেটকরর দ্বদ্কে এেটা হাত 
েম্বা েকর দ্বদ্কয় দ্বচৎোর েকর উঠকেে দ্বতদ্বে, পাহা়ি লবকয় উঠকি ওরা! 
  
. 
  
আ়িাই হাজার দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর েবাই যখে ওর প্রােরোর েম্ভাবো দ্বেকয় তেব 
েরকিে, দ্বঠে লেই মুহূকতব দ্বপকটর প্রধাে মাথাবযথা হকয় দ্াাঁদ্ব়িকয়কি  টগাে দ্বপিকের 
োকো মুখ। অস্ত্রটা বাদ্বগকয় ধরার ভদ্বঙ্গ লদ্কখই বুেকত পারে এ লোে আরও বহুবার খুে 
েকরকি। অকস্ত্রর লপিকে লোেটার মুখ ম্লাে, লচাকখ উৎোহহীে দৃ্দ্বি, েব দ্বমদ্বেকয় লযে 
এেকঘকয়দ্বমর দ্ব োর। আকরেজে জাতখুদ্বে, ভাবে 
  
লে তুদ্বম? 
  
ইবকে লতেমুে। েুকেমাে আদ্বজজ আমাকে তার দ্ববশ্বি ভক্ত দ্বহকেকব দ্বচেকতে। 
  
হযাাঁ, ভাবে দ্বপট। েল্পোর লচাকখ ক্রাদ্ব ং দ্বমকের োমকের রািায় আতঙ্কবাদ্ীকদ্র লদ্খকত 
লপে ও লতামরা লদ্খদ্বি প্রদ্বতক াধ লেয়ার েথা লভাকো ো। 
  
তার ল   ইকে দ্বিে আদ্বম লযে লতামাকে খুে েদ্বর। 
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িাে হাতটা অতযন্ত ধীর দ্বেকচ োমাে দ্বপট, তকোয়াকরর িগাটা লচম্বাকরর লমকের দ্বদ্কে 
তােে েরে। তার এই ভদ্বঙ্গ, োহেী লোকের পরাজয় লমকে লেয়ার ভদ্বঙ্গ। লপদ্ব  দ্ব দ্বখে 
েকর দ্বদ্ে ও, েুকে প়িে োাঁধ, োমােয বাাঁো হকো হাাঁটু দু্কটা। 
  
োন্টা-ইকেকজ দ্বিকে তুদ্বম। 
  
 হযাাঁ, েুকেমাে আদ্বজজ আর আদ্বম এেোকথ দ্বমেকর পাদ্বেকয় যাই। 
  
দ্বপকটর ঘে োকো ভ্রু দু্কটা এে হকো। গুদ্বে খাবার পর েুকেমাে আদ্বজজ তাহকে লবাঁকচ 
দ্বগকয়দ্বিে? োহ, আর লবাধ হয় পাোবার েময়ও হাকত লেই। েথার জবাব ো দ্বদ্কয় 
লোেটার উদ্বচত দ্বিে ওকে েেয েকর গুদ্বে েরা। লোেটা ওকে দ্বেকয় লখেকি, দ্বব়িাে 
লযমে ইাঁদু্রকে দ্বেকয় লখকে। পঞ্চা টা লপকেট িুকট আেকব েথার মােখাকে হঠাৎ। 
  
েময় েি েরকেও পুরস্কার পাওয়ার লোকো উপায় লেই। ইবকের দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দূ্রত্বটা 
আন্দাজ েরার লচিা েরে দ্বপট। লোে দ্বদ্কে োি লদ্য়া যায়, যখে গুদ্বে হকে? েহজ 
ভদ্বঙ্গকত ঢােটা  রীকরর োমকে আেে। 
  
রক্তাক্ত দু্ই েেুইকয় আেকখিা, জ়িাকো ল   েরে রবাটব েযাকপেটার। োরােে 
লিাাঁপাকে লে। রকক্ত দ্বভকজ আেকখিার এেটা অং  োকে োে। ইবকের দ্বদ্কে তাোে 
লে। 
  
মাকরা ওকে! দ্বেকিজ গো লথকে দ্বচদ্বচ আওয়াজ লবকরাে। লদ্কখা আমার েী অবস্থা 
েকরকি ও! মাকরা! গুদ্বে েকরা। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

767 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
তুদ্বম লে? দ্বজকেে েরে ইবকে, দ্বপকটর ওপর লচাখ। 
  
আদ্বম টদ্বপটদ্বজে। 
  
 ওর আেে োম রবাটব েযাকপেটার, বেে দ্বপট।  াে এে েম্বকরর ভে। 
  
ক্রে েকর ইবকের দ্বদ্কে একগাে রবাটব, তার পাকয়র োকি একে থামে। োাঁদ্কি, 
হাাঁপাকে, মুখ তুকে তাদ্বেকয় আকি ইবকের দ্বদ্কে। ওর েথায় োে দ্বদ্কয়া ো, আকবদ্কে 
োোকের েুর। এই বযাটা দ্বিাঁচকে লচার এেটা। 
  
 এই প্রথম দ্বেুঃ কে হােে ইবকে। তা েী েকর হয়। ওর িাইে আদ্বম পক়িদ্বি। লোকো 
বযাপাকরই দ্বিাঁচকে েয় ও। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বত অেুেুে, ভাবে দ্বপট। মুহূকতবর জেয হকেও ইবকের মকেকযাগ লেক়ি দ্বেকত 
লপকরকি রবাটব। এে পাক  েরকত শুরু েরে ও, প্রদ্বতবার এে লেদ্বন্টদ্বমটাকরর লবদ্ব  েয়, 
লচিা েরকি ওর এবং ইবকের মােখাকে লযে চকে আকে রবাটব। 
  
েুকেমাে আদ্বজজ লোথায়? হঠাৎ দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
উদ্বে মারা লগকিে, জাোে ইবকে। হঠাৎ জ্বকে উঠে তার লচাখ দু্কটা। শুকয়াকরর বাচ্চা 
আখমত ইয়াদ্বজদ্টাকে খুে েরার পর উদ্বে মারা লগকিে। 
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লচম্বাকর লযে লবামা িাটে, অন্তত রবাটবকে চমকে উঠকত লদ্কখ তাই মকে হকো দ্বপকটর। 
দ্বেকজর অজাকন্তই রবাটবর দৃ্দ্বি িুকট লগে লোোদ্বে েদ্বিেটার ওপর। আবার লেই দ্বচদ্বচ, 
অস্প্ি গোয় বেে লে, তার মাকে আমার ভাই দ্বেকজর লোকের হাকত খুে হকয়কি। ওই 
লোেকেই লতা পে, লেদ্বি ফ্লযামকবাকরা হাইজযাে েরার দ্াদ্বয়ত্ব দ্বদ্কয়দ্বিে। 
  
আকরে লেদ্বন্টদ্বমটার েরে দ্বপট। 
  
ভ্রু েপাকে তুকে দ্বমেরীয় আততায়ী দ্বজকেে েরে, আখমত ইয়াদ্বজদ্ লতামার ভাই দ্বিে? 
  
লদ্খকে তুদ্বম আখমত ইয়াদ্বজদ্কে দ্বচেকত পারকব? দ্বজকেে েরে দ্বপট। 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বিকর দ্বেুঃ কে মাথা োাঁোে ইবকে। দ্বমেকর লে তাকে লচকে ো? 
  
মদ্বরয়া হকয় ভাবে দ্বপট, দ্বেিু েুদ্ববধা লে পাকে, দ্বেন্তু েময় মকতা োকজ োগাকত পারকব 
লতা? আখমত ইয়াদ্বজদ্কে লদ্খার পর ইবকের েী প্রদ্বতদ্বক্রয়া হয় তার ওপর দ্বেভবর 
েরকি েব। 
  
তাহকে েদ্বিেটার লভতর উাঁদ্বে দ্াও। 
  
লোক়িা ো, দ্বপট। ে়িার েথা ভাবকতও দ্বেক ধ েরদ্বি লতামাকে, বেকত বেকত েদ্বিেটার 
দ্বদ্কে একগাে ইবকে। দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি লে, পা লিেকি ধীকর ধীকর, প্রদ্বতবার 
এেটা েকর। তার িাে দ্বেতকম্ব েদ্বিকের এেটা লোে লঠেে। হাকতর  টগাে দ্বপকটর 
দ্বদ্কে দ্বস্থর লরকখ েদ্বিকের লভতর এেবার তাোে লে, পরমুহূকতব দ্বপকটর দ্বদ্কে দ্বিরে। 
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এে চুেও েক়িদ্বে দ্বপট। 
  
এ এে ধরকের জুয়া লখো। অপ্রতযাদ্ব ত দ্বেিু লদ্খকে এেবার েয়, অন্তত দু্ইবার 
তাোয় মােু । প্রথমবার ইবকে শুধু লচাখ বুদ্বেকয়কি। আকরেবার ভাকো েকর লদ্খার 
এেটা তীর ইকে তার অজাকন্তই মকের লভতর মাথাচা়িা দ্বদ্কে। দ্বপকটর দ্ববশ্বাে, দ্বিতীয় 
বার েদ্বিকের লভতর তাোকতই হকব ইবকেকে। দ্বঠে তাই েরে লে। 
  
. 
  
গেকগারা পাহাক়ির আধ দ্বেকোদ্বমটার পদ্বশ্চকম রকয়কি লস্প্ াে অপাকর েে লিাকেবর 
েমাে িাে। দ্বটদ্বভ মদ্বেটকরর দ্বদ্কে এেদৃ্কি তাদ্বেকয় রকয়কিে অযািদ্বমরাে েযােকিোর, 
তার দু্পাক  বাদ্বে েবাই। 
  
অে়ি মূদ্বতবর মকতা দ্াাঁদ্ব়িকয় আকি দ্বেদ্বে, মুখ রক্ত ূেয। 
  
অদ্বস্থর পাকয় পায়চাদ্বর েরকি েকেবে লহাদ্বেে। তার এেহাকত লিাট এেটা আেিা হাই-
দ্বফ্রকোকয়দ্বে দ্বিকটাকে ে িােদ্বমটার, অপর হাকত  ক্ত েকর ধরা লিাকের দ্বরদ্বেভার। 
দ্বরদ্বেভার দ্বচৎোর েরকি লে, লজোকরে োদ্বটবকের এেজে এইকির উকেক , 
  
বেকেই আদ্বম দ্বিকটাকেট েরব? েবদ্বদ্ে আমাকে লভকব লদ্খকত হকব ো? লমদ্বেোেরা 
আকগ লিোর লপদ্বরদ্বমটার লপরুে, তারপর লদ্খা যাকব। 
  
এইি, এেজে েকেবে, বেে, ঢাে লবকয় প্রায় উকঠ পক়িকি লোেজে। 
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আরও দ্বি  লেকেে পর। তার আকগ েয়! হুঙ্কার িা়িে েকেবে লহাদ্বেে। 
  
লজোকরে োদ্বটবে চাইকিে এই মুহূকতব আপদ্বে উদ্ব়িকয় দ্বদ্ে পাহা়িটা। পাল্টা হুঙ্কার িা়িে 
এইি। আপোর প্রদ্বত এটা এেটা অিবার, স্বয়ং লপ্রদ্বেকিকন্টর তরি লথকে। 
  
আপদ্বে লটদ্বেকিাকে এেটা েেস্বর িা়িা দ্বেিু েে, েকেবে, প্রায় দ্ববদ্রুকপর েুকর বেে 
েকেবে লহাদ্বেে। অিবারটা আদ্বম েরােদ্বর লপ্রদ্বেকিকন্টর োি লথকে লপকত চাই। 
  
আপদ্বে লোটব মা বাকের েুাঁদ্বে দ্বেকেে, েকেবে েযার। 
  
এই প্রথমবার েয়। 
  
ভকয় আর অদ্বস্থরতায় হাাঁপাকেে অযািদ্বমরাে েযােকিোর। পারকব ো। িােব পারকব ো। 
  
আপোরা শুধু বকে বকে দ্বচৎোর েরকবে আর মাথার চুে দ্বিাঁ়িকবে। দ্বেিু েরকত পাকরে 
ো? আকবদ্েভরা দৃ্দ্বিকত অযািদ্বমরাকের দ্বদ্কে তাোে দ্বেদ্বে। ওর োকথ েথা বেুে। 
দ্বটদ্বভ-েযাকমরার োকথ োগাকো দ্বস্প্োকর আপোকদ্র গো শুেকত পাকব দ্বপট। 
  
ওর মকোকযাগ েি েরকে েববো  ঘকট যাকব, জবাব দ্বদ্ে েকেবে। দ্বস্প্োর লথকে 
আওয়াজ লবকরাকেই চমকে উঠকব দ্বপট, োকথ োকথ ওকে খুে েরকব ইবকে। 
  
 লপকয়দ্বি! হযাাঁচো টাকে েমাে িাকের দ্রজা খুকে দ্বেকচ োি দ্বদ্কয় প়িে লে, িুটে 
েযাকমর দ্বজপ েেয েকর। েকেবে লহাদ্বেকের লোেজে বাধা লদ্য়ার আকগই তীরকবকগ 
রওো হকয় লগে দ্বজপটা গেকগারা দ্বহকের উকেক । 
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. 
  
দ্রুত োি দ্বদ্ে দ্বপট, লযে েুণ্ডেী খুকে লিাবে দ্বদ্ে এেটা োপ। আবার দ্বেে েকর উঠে 
তকোয়াকরর িো। 
  
ওর লপদ্ব বহুে হাতটা োাঁকধর েমি  দ্বক্ত দ্বেকয় দ্বেকচ োমে। অেুভব েরে, শুেকতও 
লপে, তকোয়াকরর িো েরম দ্বেিুকত লোঁকধাবার আকগ েদ্বঠে দ্বেিুর োকথ ঘ া লখকয়কি। 
এেটা দ্ববকস্ফারে ঘটে, দ্বঠে লযে ওর মুকখর ওপর। দ্ববকস্ফারকের ধাক্কা প্রায় েবটুেু 
ঢাকের মােখাকে োগে, দ্বপিকে দ্বেদ্বেংকয়র দ্বদ্কে উকঠ লগে লপকেটগুকো। প্রাচীে ঢাকের 
গাকয়  ক্ত োকটর আবরে োদ্বগকয়কি আজ দু্পুকর জে দ্বিদ্বেোর, লেটায় গতব হকেও 
িুকটা হকো ো তকোয়ার ধরা রার হাত বৃত্ত রচো ল   েরে। লদ্দ্বর ো। েকর আবার 
লেটাকে হযাাঁচো টাকে ওর ওপর দ্বদ্কে তুেে দ্বপট। 
  
ইবকে যকথি দ্বেপ্র, তকব আখমত ইয়াদ্বজদ্কে েদ্বিকের লভতর লদ্কখ, দ্ববস্মকয়র লঘার 
োটকত এে লেকেে লদ্দ্বর হকো তার। লচাকখর লোে লথকে দ্বপটকে োি দ্বদ্কত লদ্খকত 
লপকয় দ্বঠেমকতা েেদ্বস্থর ো েকরই  টগাকের দ্বটগার লটকে লদ্য়, পরমুহূকতব ঘটগকের 
দ্বরকচ ঘ া লখকয় েদ্বির েকয়ে ইদ্বঞ্চ দ্বেকয় আঘাত েরে তকোয়াকরর িো। পাাঁচটার 
মকধয চারকট আেুেই হাত লথকে খকে লমকেকত পক়ি লগে। 
  
এমেভাকব লগাোকত শুরু েরে ইবকে, লযকে দ্বব ম লখকয়কি। রবাটব েযাকপেটাকরর লজা়িা 
হকত এখেও ধরা রকয়কি লোল্ট পাইথে, দ্বঠে লেটার পাক  দ্বিটকে পক়িকি  টগােটা। 
তকব দ্বেকচর দ্বদ্ে লথকে উকঠ আো দ্বপকটর দ্বিতীয় আঘাতটা এদ্বগকয় লগে ইবকে লিাট্ট 
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এেটা োখ দ্বদ্কয়। পরমুহূকতব, দ্মো বাতাকের মকতা  রীকর লমাচ়িা দ্বদ্কয় দ্বপটকে েেয 
েকর োাঁদ্বপকয় প়িে লে। 
  
 েকর লযকত দ্বগকয় দ্ববপদ্টা লটর লপে দ্বপট। োি দ্বদ্ে, দ্বেন্তু ভাজ হকয় লগে িাে হাাঁটু। 
লদ্দ্বরকত হকেও, োরেটা বুেকত পারে ও।  টগাকের এেটা দ্বে দু্কটা লপকেট ওর 
পাকয়র ঢুকেকি। আহত পা-টাই জখম হকয়কি আবার। 
  
ভাাঁজ েরা হাত-পা দ্বেকয় দ্বপকটর ওপর আিক়ি প়িে ইবকে। তাে োমোকত দ্বগকয় 
তকোয়ারটা হাতিা়িা হকয় লগে দ্বপকটর। অপর হাতটা ঢাকের লভতর দ্বদ্কে িযাকপর 
োকথ আটকে লগকি। ধীকর ধীকর, েকচতেভাকব, অেত হাতটা দ্বদ্কয় দ্বপকটর গো লচকপ 
ধরে ইবকে। 
  
দ্বেে দ্বহম! উন্মাকদ্র মকতা দ্বচৎোর জুক়ি দ্বদ্ে রবাটব েযাকপেটার। এই েুকযাগ লিক়িা ো! 
খুে েকরা ওকে! দ্বেে দ্বহম! দ্বেে দ্বহম! 
  
ইবকের ভারী  রীর বুকে দ্বেকয় ঘদ্ব়ির োাঁটার মকতা ঘুরকত লচিা েরে দ্বপট, হাকতর 
দ্বেোরা দ্বদ্কয় লোপ মারে  ত্রুর েোয়। এ ধরকের আঘাকত লবদ্ব র ভাগ মােু  দ্ম 
আটকে মারা যায়, অন্তত োে ো হাদ্বরকয় পাকর ো। ইবকে শুধু ঘঘবর ঘঘবর আওয়াজ 
লিক়ি দু্হাকত লচকপ ধরে দ্বেকজর গোটা, গদ্ব়িকয় লেকম লগে দ্বপকটর বুে লথকে। 
  
 মাতাকের মকতা টেকত টেকত দু্’জকেই দ্াাঁ়িাে ওরা। এে পাকয় এই জায়গায় োিাকে 
দ্বপট, বাতাকের অভাকব হাাঁপাকে ইবকে, মাি এেটা আেুে দ্বেকয় তার িাে হাতটা েুকে 
আকি  রীকরর পাক । পরস্প্করর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি ওরা। 
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প্রথম হামোটা এে তৃতীয় পে লথকে। হঠাৎ লমকের ওপর োাঁদ্বপকয় প়িে রবাটব তার 
লোল্ট েেয েকর। বগে আর বাহুর মােখাকে লিাল্টটা আটোকত লচিা েরকি। লে। 
েকন্দহ লেই, অস্ত্রটা ইবকেকে লদ্য়ার ইকে তার। দ্বেন্তু তার দ্বেকজর দ্ববদ্বেন্ন হাত  ক্ত 
হকয় আটকে লগকি, বগকের দ্বেকচ আটকে টাে দ্বদ্কতও লোল্টটা লবকরাে ো আেুেগুকো 
লথকে টােটা আরও লজোকর ো হকে লবকরাকব ো। 
  
দ্বপট আর ইবকে, দু্’জকেই ওরা আ পাক  তাোে অকস্ত্রর লখাাঁকজ। 
  
হার হকো দ্বপকটর।  টগােটা ইবকের দ্বদ্কে পক়ি রকয়কি। তার পাক  লরামাে 
তকোয়ারটাও। েক়ির েময় লযকোকো বন্দকর লোের লিো যায়, ভাবে দ্বপট! ঢােেহ 
হাতটা ইবকের দ্বদ্কে িু়িে ও, আহত িাে পা দ্বদ্কয় েরােদ্বর োদ্বথ মারে রবাকটবর বুকে। 
 টগােটা লভাোর জেয েুাঁেকত যাদ্বেে ইবকে, ঢাকের বাদ্ব়িটা োাঁকধ োগে তার। 
ভারোময রোর জেয অদ্বস্থর হকয় উঠে লে। েুাঁেে দ্বপট রবাটবর দ্ববদ্বেন্ন হাকত আটকে 
থাো লোল্টটা ধকর হযাাঁচো টাে দ্বদ্ে। লজা়িা হাতেহ উকঠ এে লেটা। 
  
োদ্বথ লখকয় িাদ্বহ দ্বচৎোর জুক়ি দ্বদ্কয়কি রবাটব। লজা়িা হাত লথকে লোল্টটা িা়িাকত লচিা 
েরকি দ্বপট। মুক্ত হকো, দ্বেন্তু আেুে লথকে দ্বপিকে লবদ্বরকয় লগে লেটা,  ূকেয দ্বিগবাদ্বজ 
লখকয় উকঠ যাকে ওপর দ্বদ্কে। োি দ্বদ্কয় ধকর লিেে দ্বপট। 
  
দ্বিগার গািব রকক্ত দ্বপদ্বেে হকয় আকি। 
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তাে োমকে  টগাকের দ্বদ্কে বাম হাতটা বাদ্ব়িকয় দ্বদ্কয়কি ইবকে। ধরে। তুেকি। এই 
েময় গুদ্বে েরে দ্বপট। 
  
 পরবতবী দ্বরেকয়কের জেয মুকঠা  ক্ত েরে দ্বপট। লচম্বাকরর লদ্য়াকে বাদ্ব়ি লখকয় ধপাে 
েকর লমকেকত পক়ি লগে ইবকে। 
  
দু্োদ্বর দ্াাঁকতর িাাঁে দ্বদ্কয় দ্ব কের মকতা  ে েকর বাতাে িা়িে দ্বপট। এতেকে ওর 
লখয়াে হকো, দ্বটদ্বভ েযাকমরায় েংযুক্ত দ্বস্প্োর লথকে েকেবে লহাদ্বেকের দ্বচৎোর লভকে 
আেকি, লবদ্বরকয় আেুে, ির গিে লেে, লবদ্বরকয় আেুে। 
  
দ্বদ্গভ্রান্ত হকয় পক়িকি দ্বপট। অদ্বিত্ব রোর যুকদ্ধ এতই মগ্ন দ্বিে, এখে মকেই েরকত 
পারকি ো লোে পথ ধকর টাকেে লথকে লবকরাকত হকব। অকেেগুকো েু়িঙ্গ, মাি এেটা 
দ্বদ্কয় লবকরাকো েম্ভব। 
  
ল  বার রবাটব েযাকপেটাকরর দ্বদ্কে এেবার তাোে দ্বপট। ভকয় েয়, রক্তেরকে োদ্া 
হকয় লগকি মুখটা। অধবদ্বেমীদ্বেত লেকি দ্বপকটর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় আকি লে, দৃ্দ্বিকত রাকজযর 
ঘৃো। ক্লান্ত, মৃদু্ লহকে বেে দ্বপট, েরকের পকথ যািাটা উপকভাগ েকরা! 
  
জবাকব লস্মাে বমটা িাদ্বটকয় দ্বদ্ে রবাটব। লযভাকবই লহাে, দ্বপেটা খুকে লিকেকি লে। 
এে পেকে ঘে েমো রকের লধাাঁয়ায় ঢাো পক়ি লগে লচম্বারটা। 
  
. 
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েী ঘটে? দ্বজকেে েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। েমো রকের েুয়া ায় েযাকমরা লোকো িদ্বব 
পাঠাকত পারকি ো। 
  
 রবাটব েম্ভবত এেটা লস্মাে লবামা িাদ্বটকয় দ্বদ্কয়কি, লজোকরে োদ্বটবে রুদ্ধশ্বাকে 
বেকেে। 
  
এেকোদ্বেভগুকো এখেও িাটকি ো লেে? 
  
এে লেকেে, েযার। রাকগর োকথ এেজে এইকির দ্বদ্কে দ্বিরকেে লজোকরে। েথা 
বকে েযাকমরার দ্বদ্কে তাোকেে আবার। 
  
েকেবে লহাদ্বেে বেকিে েরােদ্বর আপদ্বে অিবার দ্বদ্কে তকব লে দ্ববকস্ফারে ঘটাকব। 
  
লযাগাকযাগ চাই! ধমকের েুকর বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
 চার লেকেে পর এেটা মদ্বেটকর লদ্খা লগে েকেবে লহাদ্বেেকে। 
  
আপদ্বে আমাকে লদ্খকত পাকেে ো, েকেবে লহাদ্বেে, লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। আ া েদ্বর, 
আমার গো দ্বচেকত পারকিে? 
  
 পারদ্বি, লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
আপোর েমাোর ইে-দ্বচি দ্বহকেকব, আপোকে আদ্বম অিবার দ্বদ্দ্বে, পাহা়িটা উদ্ব়িকয় 
দ্বদ্ে-এই মুহূকতব। 
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ঢাে লবকয় প্রায় চূ়িায় উকঠ পক়িকি জেতা, লিইে দ্বেকোোে বেকেে। আতকঙ্কর োকথ 
েবাই মদ্বেটকর দৃ্ যটা লদ্খকেে। আবার দ্বমদ্বিে শুরু হকয়কি। পাহাক়ির দ্বেচ লথকে 
হাজার হাজার লোে লবকয় উঠকি চূ়িার দ্বদ্কে, েবার মুকখ টদ্বপটদ্বজকের োম, েুর েকর 
উচ্চারে েরকি। 
  
 এরপরও যদ্বদ্ অকপো েকরা, েকেবে লহাদ্বেে, থমথকম গোয় বেকেে লজোকরে 
লমটোি, েকয়ে হাজার লোেকে খুব েরকব তুদ্বম। িাদ্বটকয় দ্াও। 
  
েুইকচর ওপর দ্বস্থর হকয় আকি েকেবে লহাদ্বেকের এেটা আেুে। িােদ্বমটাকর লঘা ো 
েরে লে, দ্বিকটাকে ে! 
  
তারপরও েুইচটা দ্বটপে ো লে। হুেুম মােকত রাদ্বজ ো হকে দ্ববচার হকব। দ্বেন্তু যদ্বদ্ 
হুেুম মােকত লদ্দ্বর েরা হয় বা লদ্দ্বর হকয় যায়? লোটব মা বাে হকেও, অকযাগযতা প্রমাে 
েরা ভাদ্বর েদ্বঠে োজ। 
  
েুইচ দ্বটপকব েকেবে, দ্বেন্তু তার আকগ যতটা পারা যায় েময় লদ্কব লে দ্বপটকে। 
  
. 
  
লধাাঁয়া েয়, লযে গভীর আর ভারী পাদ্বের তোয় রকয়কি দ্বপট। লচাখ বুকজ আকি ও, দ্ম 
বন্ধ েকর লরকখকি। ইো দ্বক্তর লজাকর পা দু্কটা ো়িকত চাইকি, ইকে হকে লদ্ৌ়ি লদ্য় 
বা হামাগুদ্ব়ি দ্বদ্কয় একগায়। আতঙ্কভরা লচম্বার লথকে যত তা়িাতাদ্ব়ি েম্ভব দূ্কর েকর 
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লযকত চায়। এেটা পযাকেকজ লবদ্বরকয় একেকি বকট, দ্বেন্তু জাকে ো এটাই দ্বঠে পথ দ্বে 
ো। লিাটার েমতা লেই, লদ্য়াে ধকর এে পা এে পা েকর একগাকে। হয় টাকেকের 
মুকখ লবকরাকত হকব, েয়কতা মাইকের মুকখ। দু্কটাই যদ্বদ্ হাদ্বরকয় লিকে, মাদ্বট খুাঁক়ি ওর 
ো  লবর েরকত হকব। 
  
মযাকেকজর লমকে ক্রম  উাঁচু হকত শুরু েরে। েমো রকের লধাাঁয়া এখেও আকি, তকব 
আকগর লচকয় অকেে হােো। এেটু দ্বে বা়িে তাপমািা? গাকয় দ্বে মৃদু্ বাতাকের লিাাঁয়া 
লপে? প্রথকম অস্প্ি, তারপর উজ্জ্বে োগে লচাকখ আকোটা। টাকেে লথকে লবদ্বরকয় এে 
দ্বপট। োমকে তারা জ্বেকি, ফ্লািোইকটর আকোয় স্নাে লদ্খাকে। 
  
দ্বপট জাকে, দ্ববপদ্ এখেও োকটদ্বে। মাইকের মুখ লথকে বাইকর লবদ্বরকয় একেকি। ও। 
ক্রম  উাঁচু হকয় আরও পাাঁচ দ্বমটাকরর মকতা উকঠ লগকি োমকের লমকে। উঠকত দ্বগকয় 
দ্বপিকে লেকম আেকি  রীরটা। মাি এেটা পা বযবহার েরকত পারকি, িাে পা লবাো 
হকয় আকি দ্বপিকে। গকতবর মুখটা এত োকি অথচ েত দূ্কর। মাি পাাঁচ দ্বমটার। ঢােু 
লমকের দ্বেকচ মৃতুয, ওপকর জীবে। 
  
চুপ লমকর লগকি েকেবে লহাদ্বেে। তার আর দ্বেিু বোর লেই। তৃতীয়বার ঢে লথকে দ্বেকচ 
খকে পক়ি দ্বপট উপেদ্বব্ধ েরে, দ্বেকজর হাকত োজাকো মৃতুয িাাঁকদ্ ধরা পক়ি লগকি ও। 
দ্ববকস্ফারেগুকো োজাবার েময় দ্বিদ্বেোকরর োকথ লে-ও দ্বিে। 
  
প্রায় যখে হাে লিক়ি দ্বদ্কয়কি দ্বপট, গকতবর লখাো মুকখ এেটা িায়ামূদ্বতব উদ্য় হকো। 
গকতবর দ্বেোরায় শুকয় এেটা হাত দ্বপকটর দ্বদ্কে েম্বা েকর দ্বদ্ে লে।  ত্রু ো দ্বমি? ো 
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লজকেই হাতটা ধরে দ্বপট। ওকে লটকে গকতবর মুকখ তুেে লোেটা। েমতে মাদ্বটকত 
লপৌঁকি হাাঁপাকত োগে দ্বপট। 
  
 লোেটা দু্হাকত ধরে দ্বপটকে, অোয়াে ভদ্বঙ্গকত তুকে দ্বেে বুকে। িুটকত িুটকত একগাে 
দ্বজকপর দ্বদ্কে। 
  
 দ্বজওদ্বদ্বকোকে দ্বচেকত লপকরকি দ্বপট। েৃতেতায় লচাকখ পাদ্বে একে লগে ওর। স্টাটব দ্বেে 
দ্বজপ, এেক া দ্বমটারও একগাকত পাকরদ্বে, দ্ববকস্ফাদ্বরত হকো গেকগারা দ্বহে। 
  
দ্বব াে দ্বমদ্বিে প্রচণ্ড ধাক্কা লখকয় দ্বিটকে প়িে মাদ্বটর ওপর। প্রথকম থরথর েকর োপে 
পাহা়িটা। তারপর আকগ্নয়দ্বগদ্বরর দ্বেদ্বেি োভার মকতা মাদ্বট আর পাথর েকবকগ িুটে 
আোক র দ্বদ্কে। গেকগারা দ্বহকের লগাটা চূ়িাটা োি দ্বদ্কয় দ্  দ্বমটার  ূকেয উকঠ প়িে। 
চারদ্বদ্কে এখে শুধু পাথর আর ধুকো। 
  
. 
  
৫ েকভম্বর, ১৯৯১, লরামা, লটোে 
  
৭৮. 
  
পাাঁচ দ্বদ্ে পর, মােরাত হকত আর মাি দ্বতে দ্বমদ্বেট বাদ্বে, লরামার েকয়ে মাইে দূ্কর 
লিাট্ট এেটা এয়ারকপাকটব োমে লপ্রদ্বেকিকন্টর লহদ্বেেপ্টার। তাাঁর েির েঙ্গীকদ্র মকধয 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

779 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দ্বেকেটর দ্বপট ও দ্বেকেটর দ্বপট রকয়কিে। ওাঁকদ্রকে অভযথো জাোকেে অযািদ্বমরাে 
েযােকিোর। 
  
েেগ্রাচুকে ে, অযািদ্বমরাে, েহাকেয বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। তকব স্বীোর েরকত আপদ্বত্ত 
লেই, দ্ববশ্বাে েরকত পাদ্বরদ্বে েুমা এত দ্বেখুাঁতভাকব েরকত পারকব োজটা। 
  
ধেযবাদ্, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট। আপদ্বে আমাকদ্র েযাে অেুকমাদ্ে েরায় আমরা েবাই 
আপোর প্রদ্বত েৃতে। 
  
আমাকে রাদ্বজ েরাকোর জেয আপোর ধেযবাদ্ লদ্য়া উদ্বচত দ্বেকেটরকে, জজব দ্বপকটর 
োাঁকধ এেটা হাত লরকখ বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। উদ্বে, েদ্বতয েথা বেকত দ্বে, আমার 
একেবাকর ঘাক়ি লচকপ বকেদ্বিকেে। 
  
দ্ টা চাো োগাকো দ্ববরাট এেটা িাকে উকঠ প়িকেে ওাঁরা। ড্রাইভাকরর পাক  আকগই 
দু্’জে দ্বেকক্রট োদ্বভবে একজন্ট উকঠ বকেকি। িাে রওো হকয় লগে, দ্বপিু দ্বেে এেটা 
িুজ ভযাে। 
  
 লগাটা এোোয় লমৌমাদ্বির মকতা লহদ্বেেপ্টার উক়ি লব়িাকে, বেকেে অযািদ্বমরাে, 
বযাপারটা লগাপে রাখার স্বাকথব এই িাে িা়িা উপায় দ্বিে ো। লভতকর িয়টা লচয়ার 
রকয়কি। িাকের দু্ই পা  ও মাথার দ্বদ্েটা লমাটা েযােভাে দ্বদ্কয় ঢাো। 
  
খাদ্বেে পর লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে, আমরা আেকে ভাগযবাে। টদ্বপটদ্বজে মারা লগকি জাোর 
পর লমদ্বেোে জেতা দ্াঙ্গা বাদ্বধকয় দ্বদ্কে আমরা োমোকত পারতাম ো। 
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 পাহা়িটা লভকে প়িার পর চারদ্বদ্কে িদ্ব়িকয় পক়ি লোজে, বেকেে অযািদ্বমরাে বাচ্চা 
আর লমকয়রা দ্বিে বকে দ্াঙ্গা বাকধদ্বে। তািা়িা, জেতাকে উকত্তদ্বজত েরার জেযও লেউ 
দ্বিে ো। টদ্বপটদ্বজকের ঘদ্বেি অেুোরীরা অবস্থা েুদ্ববধার েয় বুেকত লপকর েীমান্ত 
লপদ্বরকয় পাদ্বেকয় যায়। দ্বখকদ্, পদ্বরশ্রম, আর হতা ায় ক্লান্ত হকয় েদ্ীর দ্বদ্কে হাাঁটা ধকর 
েবাই। 
  
দ্বেকেটর দ্বপট বেকেে, েীমাকন্তর ওপাকর লমদ্বেোে পুদ্বে  টদ্বপটদ্বজকের লবদ্ব র ভাগ 
অেুোরীকে লগ্রিতার েকরকি। 
  
দ্ীঘবশ্বাে লিেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বেরীহ মােু জকের রক্তপাত ঘকটদ্বে তাকতই আদ্বম খুদ্ব । 
  
দ্বেন্তু েযাকপেটার পদ্বরবার? প্রশ্ন েরকেে অযািদ্বমরাে। 
  
 একদ্ক  ওকদ্র লোকো েেদ্বত্ত আকি দ্বে ো লখাাঁজ দ্বেকয় লদ্খকি দ্ববচার দ্ববভাগ, 
লপ্রদ্বেকিন্ট বেকেে। েকেবে লহাদ্বেে তার লস্প্ াে লিােবকে দ্বেকয় েযাদ্বরদ্ববয়াকের এেটা 
িীকপ হাো লদ্য়ার েযাে েরকি। েযাকপেটার পদ্বরবাকরর লেউ যদ্বদ্ ওখাকে থাকে, তার 
েপাকে খারাদ্বপ আকি। 
  
দ্বেকেটর দ্বপট লহকে বেকেে, ইয়াদ্বজদ্ আর টদ্বপটদ্বজে মারা যাওয়ায় আমাকদ্র 
আন্তজবাদ্বতে েেেব দ্ববভাগ লব  োকে লতে দ্বদ্কয় ঘুমাকব এবাকর। 
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মাথা লেক়ি অেম্মদ্বত জাোকেে দ্ব োর। মকে হয় ো। লেবে দু্কটা আবজবো দ্বগকয়কি। 
আকরা বহু বহু বাদ্বে। 
  
আকর, এত বাকজ দ্বচন্তা েকরা ো লতা, জুদ্বেয়াে। বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। দ্বমের আপাতত 
 ান্ত। স্বাস্থযগত োরকে লপ্রদ্বেকিন্ট োদ্াভ হাোে পদ্তযাগ েরার দ্বেদ্ধান্ত দ্বেকয়কিে, 
েমতা লিক়ি দ্বদ্কেে আবু হাদ্বমকদ্র হাকত। মুেদ্বেম লমৌেবাদ্ীরা দ্ারুে চাকপ আকি 
ওখাকে। 
  
 লহ’ো োদ্বমে, আবু হাদ্বমদ্কে দ্ববকয় েরার িকে পদ্বরদ্বস্থদ্বত আকরা স্বাভাদ্ববে হকে। 
বেকেে দ্বেকেটর দ্বপট। 
  
 িাে দ্াাঁদ্ব়িকয় প়িে, খুকে লগে দ্রজা, দ্বোঁদ্ব়ি লবকয় েবাই োমকত শুরু েরকেে। 
  
 দ্বেকচ লেকম ওাঁরা লদ্খকেে, োধারে তাকরর লব়িা দ্বদ্কয় লঘরা হকয়কি জায়গাটা। লগকট 
এেটা োইেকবািব েুেকি। তাকত লেখা েযাম দ্বিদ্বেদ্বট েযাে অযাে গ্রযাকভে লোোদ্বে। ব়ি 
আোকরর দ্বেিু বােদ্বত, এেটা িাে, লগাটা দ্ক র লোদ্াে আর লবেচা িা়িা লগাটা 
এোো খাদ্বে পক়ি আকি। 
  
দ্বেদ্বেউদ্বরদ্বট গািব ইউদ্বেট, ইকেেিদ্বেে দ্বিকটে ে ইেুইপকমন্ট ইতযাদ্বদ্ েবই আকি, তকব 
লচাকখর আ়িাকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

782 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 দ্বম. েযাম দ্বিদ্বেদ্বটর োকথ আমার লদ্খা হকত পাকর? দ্বজকেে েরকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। মাথা 
ো়িকেে অযািদ্বমরাে। খুব ভাকো মােু । লস্বোয় েরোরকে তার েেদ্বত্ত দ্বেকখ লদ্য়ার 
পর গেি লখোর জেয ওয়াল্ডব টুযর েরকত লবদ্বরকয়কি লে। 
  
আ া েদ্বর তাকে েদ্বতপূরে লদ্য়া হকয়কি, তাই ো? 
  
টযােমুক্ত দ্  দ্বমদ্বেয়ে িোর, বেকেে অযািদ্বমরাে। দ্বেকত রাদ্বজ েরার জেয রীদ্বতমকতা 
হাকত-পাকয় ধরকত হকয়কি। েকয়েক া দ্বমটার দূ্কর গভীর এেটা গতব লদ্খাকেে 
অযািদ্বমরাে, গেকগারা দ্বহকের ওই হকো অবদ্ব ি। এখে ওটা েুদ্ব়ি পাথর আর োেকরর 
খদ্বে। ওগুকো দ্ববদ্বক্র েকরও োকভর মুখ লদ্খব আমরা। 
  
লপ্রদ্বেকিন্ট দ্বজকেে ো েকর পারকেে ো, টদ্বপটদ্বজে আর ইয়াদ্বজকদ্র ো  দু্কটা দ্বে 
আপোরা খুাঁকজ লপকয়কিে? 
  
মাথা োাঁোকেে অযািদ্বমরাে। দু্দ্বদ্ে আকগ। যতটুেু পাওয়া লগকি আর েী। েব রে 
ক্রা াকর লঢকে লদ্য়া হকয়কি। আমার দ্ববশ্বাে দু্’জকেই তারা রািার উপেরে হকয় আকি। 
  
লপ্রদ্বেকিন্টকে েন্তুি লদ্খাে, যার যা প্রাপয। 
  
 টাকেেটা লোথায়? চারদ্বদ্কে তাোকেে মাদ্বটবে লরাগাে। 
  
 এই লয, এদ্বদ্কে। ইদ্বঙ্গকত এেদ্বট লমাবাইে লিইের লদ্খাকেে অযািদ্বমরাে, ওটাকে 
এেটা অদ্বিকে রূপান্তর েরা হকয়কি। জাোোয় ব়ি ব়ি অেকর লেখা দ্বিেপযাচার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেজার । ক্লাইভ কাসলার  

783 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লমাবাইে অদ্বিকে উকঠ একেে ওাঁরা, আকরে দ্রজা দ্বদ্কয় লেকম প়িকেে েবাই েমতে 
টাকেকের লমকেকত। শুরু হকো আধুদ্বেে ইকেেিদ্বেে যন্ত্রপাদ্বতর প্রদ্ বেী। এোদ্বদ্ে 
দ্বটদ্বভ েযাকমরা রকয়কি দ্বেদ্বেং আর লদ্য়াকে। দ্রজায় লমটাে দ্বিকটেটর লমদ্ব ে। 
লজোকরটকরর আওয়াজ ল াো লগে। দ্বেদ্বেংকয়র োর োর দ্বটউব োইট জ্বেকি। খাদ্বেে 
দূ্র এদ্বগকয় এদ্বেকভটকর চ়িকেে ওাঁরা। 
  
োরকিে লথকে দ্বি  দ্বমটার লেকম এে এদ্বেকভটর। টাকেকে লবদ্বরকয় একে োর োর দ্াাঁ়ি 
েরাকো ভাস্কযব লদ্খকত লপকেে ওাঁরা, লদ্য়াে লঘাঁক  রাখা হকয়কি। 
  
এেজে তরুেী এদ্বগকয় একে অভযথবো জাোে ওকদ্র। 
  
দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট, অযািদ্বমরাে বেকেে, আপোর োকথ পদ্বরচয় েদ্বরকয় দ্বদ্ই। ইদ্বে ি.  াপব, 
েযাটােদ্বগং লপ্রাগ্রাকমর দ্বিকরটর। 
  
ি,  াপব, আমরা আপোর প্রদ্বত েৃতে। 
  
োেকচ লচহারা দ্বেকয় দ্বেদ্বে বেে, আমার অবদ্াে খুবই োমােয… 
  
েবার োকথ েরমদ্বকের পর অদ্বতদ্বথকদ্র দ্বেকয় রওো হকো দ্বেদ্বে। আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বর লদ্খাকোর জেয তাকেই গাইি দ্বেববাদ্বচত েরা হকয়কি। 
  
 চারক া পাঁদ্বচ  ধরকের স্কাল্পচার েযাটােকগ তুকেদ্বি আমরা, বযাখযা েরে লে। তার মকধয 
দ্বিস্টা-পূবব দ্বতে হাজার োকের লরােমূদ্বতবও আকি। ল   দ্বদ্কের, অথবাৎ চতুথব  তােীর 
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মূদ্বতবও অকেে। োমােয দ্াগ িা়িা ওগুকোর লোকো েদ্বত হয়দ্বে, দ্াগগুকোও 
লেদ্বমেযাকের োহাকযয লতাো যাকব। 
  
দ্ীঘব পযাকেজ ধকর দ্বেুঃ কে হাাঁটকিে লপ্রদ্বেকিন্ট। মূদ্বতবগুকোর দ্বদ্কে তাদ্বেকয় দ্ববস্ময় বাধ 
মােকি ো তার। লোকো লোকোটা পাাঁচ হাজার বিকরর পুরকো। মূদ্বতবর েংখযা লদ্কখও 
অবাে হকেে। প্রদ্বতদ্বট যুকগর, প্রদ্বতদ্বট োম্রাকজযর দ্ব ল্পেমব স্থাে লপকয়কি আকেেজাদ্বিয়া 
োইকরদ্বরকত যা লচাকখ লদ্খকত পাব। 
  
দ্ববকস্ফারকে লোকো েদ্বতই হয়দ্বে োইকরদ্বরর, বেে দ্বেদ্বে। টাকেকের লভতর োমােয মাদ্বট 
খকে পক়িদ্বিে শুধু। 
  
 এেটাো দু্ঘন্টা দ্কর প্রদ্ বেী লদ্খার পর েববক   দ্ব ল্পেমবদ্বটর পাক  একে দ্াাঁ়িাকেে 
ওাঁরা। েবাইকে দ্বেকয় এবার প্রধাে গযাোদ্বরকত ঢুেকব দ্বেদ্বে। হাত বা়িাে লে, দ্বিেদ্বিে 
েকর বেে, ওই লয, আকেেজাোর দ্য লগ্রট-এর স্বকেবর েদ্বিে। 
  
লপ্রদ্বেকিন্টর অেুভূদ্বত হকো, তার োকথ লযে ঈশ্বকরর লদ্খা হকত যাকে। দু্দ্বেয়ার েববকশ্রি 
লেতাকদ্র এেজে, মহাবীর আকেেজাোর। োাঁপা পাকয় একগাকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
েদ্বিেটা লখাো রকয়কি। আকেেজাোকরর বমব ও লহেকমট খাাঁদ্বট লোোর ততদ্বর। পারকেযর 
দ্বেল্ক দ্বদ্কয় ততদ্বর হকয়দ্বিে তার দ্বটউদ্বেে, লবদ্ব র ভাগই অদৃ্ য হকয়কি, প্রায় চদ্বব্ব  
 তােীর পর অবদ্ব ি আকি োমােয দ্বেিু গাঁক়িা। মহাবীর আকেেজাোকরর অবদ্ব ি 
বেকতও রকয়কি শুধু েখাো হা়ি। 
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 দ্বক্লওকপিা, জুদ্বেয়াে দ্বেজার, মােব অযান্টদ্বে, েবাই শ্রদ্ধাবেত মিকে দ্াাঁদ্ব়িকয়কিে। এই 
মহাোয়কের েদ্বিকের পাক , লেেচার দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। 
  
প্রায় দ্বি জে লোে েকঠার পদ্বরশ্রম েরকি। গযাোদ্বরর মােখাকে জ়ি েরা োকঠর 
বাকের লভতর েী আকি লদ্খার োকজ এেদ্ে লোে বযি। এেদ্বদ্কের লদ্য়াকে োর 
োর োজাকো রকয়কি লপইদ্বন্টং। হাদ্বতর দ্াাঁত, মাকববে, লোো, রুপা ও তামা দ্বদ্কয় অদু্ভত 
েব লখেো, মূদ্বতব, বযবহাদ্বরে উপেরে ইতযাদ্বদ্ বাোকো হকয়কি। লশ্রেীদ্ববভাকগর োজ 
চেকি, োজ চেকি েতুে বাকে ভরার। পাচবকমন্ট ও পযাদ্বপরােগুকো পাদ্বঠকয় লদ্য়া হকব 
লমদ্বরেযাকে, দ্ববকি ে ও েংরেকের জেয। 
  
হাত লেক়ি গযাোদ্বরর চারদ্বদ্েটা লদ্খাে দ্বেদ্বে। এই হকো প্রাচীে দু্দ্বেয়ার োে আর দ্ব ল্প, 
আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর। এরই মকধয লহামাকরর েমি রচো উদ্ধার েকরদ্বি আমরা। 
লযেব দ্বগ্রে দ্া বদ্বেেকদ্র দ্ বে হাদ্বরকয় দ্বগকয়দ্বিে, লবদ্ব র ভাগই রকয়কি। এখাকে। আদ্বদ্ 
দ্বহব্রু োদ্বহতয পাবার পর দ্বিস্টধকমবর ওপর েতুে আকোেপাত েম্ভব হকব। দ্বেিু মযাপ 
লথকে অজাো মদ্বন্দর, প্রাচীে রাজা ও রােীকদ্র েমাদ্বধ, োম-ো-জাো বাদ্বেদ্বজযে  হর, 
লোো আর হীকরর খদ্বে, লতেখদ্বে ইতযাদ্বদ্র দ্বঠোো জাো যাকে। ইদ্বতহাকের মােখাকে 
লযেব েভযতার েথা আমরা েখেও শুদ্বেওদ্বে, েহজকবাধয রূপেথার গকল্পর মকতা েমি 
দ্বেিু পক়ি লিেকিে আমাকদ্র দ্ববক  েরা। 
  
মুহূকতবর জেয বাে দ্বক্ত হাদ্বরকয় লিেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বরর তাৎপযব 
এত দ্ববরাট, ধারোর মকধয আেকত দ্বহমদ্ব ম লখকয় লগকেে দ্বতদ্বে। দ্ব ল্প দ্বহকেকব এগুকোর 
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প্রদ্বতদ্বট অমূেয। োে দ্বহকেকব এগুকোর মূেয অপদ্বরেীম। অবক ক  অস্প্ি েকে দ্বজকেে 
েরকেে, এখাকে োজ ল   েরকত েত দ্বদ্ে োগকব আপোকদ্র? 
  
 প্রথকম আমরা পযাদ্বপরাে েরাব, তারপর দ্ব ল্পেমব, জাোে দ্বেদ্বে। প্রথকম যাকব স্কােচার। 
ল   ো হওয়া পযবন্ত দ্বদ্কে চদ্বব্ব  ঘণ্টা েকর োজ চেকব। ধরুে, আগামী বিকরর 
জােুয়াদ্বর োগাদ্ ল   েরকত পারব আমরা। 
  
তারমাকে প্রায়  াট দ্বদ্ে, বেকেে অযািদ্বমরাে। 
  
 লিাে আর োদ্বহতয? 
  
আেকে, অেুবাদ্ লব  েিোধয োজ। প্রায় পাঁদ্বচ  বির দ্বেংবা তার লবদ্ব  লেকগ লযকত 
পাকর। এিা়িা অথব-েদ্ব়ির বযাপারটাও আকি। দ্বেদ্বে জাোে। 
  
বাকজট দ্বেকয় ভাবকবে ো, লপ্রদ্বেকিন্ট দ্বেকজ আশ্বি েরকেে। ওটাকে এে েম্বর গুরুত্ব 
লদ্য়া হকব। 
  
অস্বদ্বিভকর দ্বেদ্বে বেে, যদ্বদ্ দ্বেিু মকে ো েকরে, েব দ্বেিু লখাোো েরার আকগ দ্  
দ্বদ্ে েময় চাই আদ্বম। ততদ্বদ্কে আদ্বম এবং আমার দ্কের েদ্েযরা এেটা চমৎোর 
দ্বভদ্বিও লটপ প্রস্তুত েকর লিেকত পারব। 
  
 দ্বেকেটর দ্বপট লপ্রদ্বেকিকন্টর উকেক  দ্বিরকেে। িটর  াপব চমৎোর এেটা দ্বিকের 
মাধযকম পুকরা দু্দ্বেয়াকে চমকে লদ্কবে, লহায়াইট হাউকের পে লথকে। েী বকেে? 
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 দ্বেদ্বের হাত দ্বেকজর হাকত দ্বেকয় দ্বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। ধেযবাদ্, িটর  াপব। আপদ্বে 
আমাকে দ্বচন্তা মুক্ত েরকেে। 
  
অদ্বতদ্বথকদ্র দ্বেকয় আকরে দ্বদ্কে একগাে দ্বেদ্বে। ওদ্বদ্কে এেজে দ্ববক  ে, দ্বগ্রে েযাদ্বটে 
অেুবাদ্ে, এেটা পযাদ্বপরাে পরীো েরকিে। তাাঁর দু্ই োাঁকধর ওপর হুমদ্ব়ি লখকয় 
রকয়কি দ্বপট আর দ্বজওদ্বদ্বকো। ওকদ্রকে দ্বচেকত লপকর তা়িাতাদ্ব়ি পা বা়িাকেে 
লপ্রদ্বেকিন্ট। 
  
আপদ্বে েুস্থ  রীকর লবাঁকচ আকিে লদ্কখ আদ্বম ভাদ্বর আেদ্বন্দত, িােব, বেকেে দ্বতদ্বে, 
আন্তদ্বরে হাদ্বেকত উদ্ভাদ্বেত হকয় উঠে তার মুখ। লগাটা আকমদ্বরোে জাদ্বত আপোর প্রদ্বত 
েৃতে। আকমদ্বরোেকদ্র পে লথকে আদ্বম বযদ্বক্তগতভাকব আপোকে ধেযবাদ্ জাোদ্বে। 
  
যতটা েম্ভব দ্বেকধ হকো দ্বপট, এেটা িদ্ব়িকত ভর দ্বদ্কয়। ভাকগযর এেটা ভূদ্বমো, আর 
বনু্ধকদ্র অবদ্াে আকি, দ্বম. লপ্রদ্বেকিন্ট, দ্বস্মত লহকে বেে দ্বপট। আমার বনু্ধ অযাে 
দ্বজওদ্বদ্বকো আর েকেবে লহাদ্বেে যদ্বদ্ ো থােত, এখেও আদ্বম গেকগারা দ্বহকের দ্বেকচ 
থােতাম। 
  
 রহেযটা পদ্বরষ্কার েরকবে, দ্বেজ? দ্বজকেে েরকেে জুদ্বেয়াে দ্ব োর। এই লিাট 
পাহা়িটার দ্বেকচ আকেেজাদ্বিয়া োইকরদ্বর আকি, আেকে গেকগারা দ্বহকে লেই, আপদ্বে 
জােকেে েীভাকব? 
  
ভুে েকর আপদ্বে োইকরদ্বরটাই উদ্ব়িকয় দ্বদ্কেে দ্বেে, এই ভকয় েবাই আমরা রীদ্বতমকতা 
অেুস্থ হকয় পক়িদ্বিোম, িােব। লপ্রদ্বেকিন্ট স্বীোর েরকেে। 
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তখে েব দ্বেিু বযাখযা েরার েময় দ্বিে ো, বেে দ্বপট। আপোরা আমার ওপর দ্ববশ্বাে 
লরকখদ্বিকেে, লেজেয আদ্বম েৃতে। তকব, আেকে লোকো েকন্দহ দ্বিে ো। পাথকর লয 
েূি দ্বদ্কয় লগকিে জুদ্বেয়াে লভোটর, লেটা অতযন্ত পদ্বরষ্কার, ভুে লবাোর অবো  লেই 
বেকেই চকে। দ্বতদ্বে দ্বেকখকিে, উত্তকর দ্াাঁদ্ব়িকয় দ্দ্বেকে তাদ্বেকয় আদ্বম েী লদ্খোম? 
লদ্খোম আধ দ্বেকোদ্বমটার দূ্কর, আমার িাে অথবাৎ পদ্বশ্চম দ্বদ্কে রকয়কি লরামা-োি। 
েদ্ীর দ্বদ্কে তাোকত বকেকিে লভোটর, তারমাকে পাহা়িটা েদ্ীর েবকচকয় োকি হকব। 
গেকগারা দ্বহে েদ্ীর েবকচকয় োকি েয়, লরামা োি-ও েয়। োকজই খাদ্বেেটা পদ্বশ্চম 
দ্বদ্কে এবং োমােয উত্তর দ্বদ্কে েকর লগোম আদ্বম, িকে প্রথম লয পাহা়িটা লগোম 
লেটা আোকর তত ব়ি ো হকেও, েদ্ীর েবকচকয় োিাোদ্বি। 
  
পাহা়িটার োম েী, িােব দ্বজকেে েরকেে দ্বেকেটর। 
  
এই পাহা়িটার? লেউ লোকো োম বেকত পারকি ো। লবাধ হয় রাখা হয়দ্বে। 
  
রাখা হকয়কি, েহাকেয বেকেে লপ্রদ্বেকিন্ট। এইমাি। লয মুহূকতব িটর  াপব আর তার দ্ে 
আমাকে পুকরা আদ্ববষ্কার লঘা োর বযাপাকর েবুজ েংকেত লদ্কবে, ওটার োম হকব োম-
লেই পাহা়ি। 
  
. 
  
োকের দ্ববপুে েমাকরাহ লদ্কখ আেন্ন লপ্রদ্বেকিকন্টর বাদ্বহেী যখে ওয়াদ্ব ংটকে লপৌঁিকেে, 
ততেকে রাত লপদ্বরকয় লভার হকত চেে। দ্বরও গ্রাে েদ্ী েুয়া ার অবগুেে খুেকি। 
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োম-লেই পাহাক়ির চূ়িায় বকেদ্বিে দ্বপট আর দ্বেদ্বে। ভযাপো বাতাকে বকে লরামার আকো 
দ্বেকভ লযকত লদ্খকি ওরা। 
  
ওর লচাকখ তাদ্বেকয় হােে দ্বেদ্বে। েরম, আদু্কর এেটা ভদ্বঙ্গ ওর দৃ্দ্বিকত প্রথম েূকযবর 
আকো প়িকি দ্বপকটর মুকখ, দ্বেন্তু দ্বেদ্বে জাকে, বযাপারটা েেকেব েকচতে েয় দু্রন্ত এই 
পুরু , তার মে ঘুকর দ্বিরকি অতীকতর লোকো এে েমকয়। 
  
গত েকয়ে দ্বদ্কে দ্বেদ্বে লজকেকি, লোকো লমকয়র পকেই একে েেূেবভাকব পাওয়া েম্ভব 
েয়। দ্বদ্গকন্তর ওপাকর, অজাো লোকো স্থাকে, লঘার রহেয ওর এেমাি ভাকোবাো। 
আকবগঘে লপ্রম েরা লযকত পাকর এর োকথ, দ্ববকয় েয়। দ্বেদ্বে জাকে, ওর এই লপ্রম 
ভােে বকে। হঠাৎ এেদ্বদ্ে হারাকোর আকগ এখেই ওর প্রাপযটুেু আদ্ায় েকর দ্বেকত 
চাইকি লমকয়টা। 
  
 িাকেবর োাঁকধ মাথা লরকখ লহোে দ্বদ্ে দ্বেদ্বে। আো, বকো লতা, ওই টুেকরাটাকত েী 
লেখা দ্বিে? 
  
টুেকরা? 
  
ওই লয, লয লিােটা দ্বেকয় তুদ্বম আর অযাে খুব উকত্তদ্বজত দ্বিকে। 
  
আকরা অকেে মহামূেযবাে আদ্বটিযাকটর অবস্থাকের লজারাে েূি, ধীকর,  ূেয দৃ্দ্বিকত 
তাদ্বেকয় মন্তবয েরে দ্বপট। 
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লোথায়? 
  
োগকরর দ্বেকচ। লিােটার োম, মূেযবাে মাোমােেহ িুকব যাওয়া জাহাকজর েন্ধাে। 
  
দ্বপকটর দ্বদ্কে তাোয় দ্বেদ্বে। পাদ্বের তোয় পক়ি থাো লিজাকরর মােদ্বচি? 
  
 েব েময়ই লোথাও ো লোথাও লিজার থােকবই। দূ্রাগত গোয় বেে দ্বপট। 
  
 আর তুদ্বম ওগুকো খুাঁকজ লবর েরকব? 
  
হােে দ্বপট। খুাঁকজ লদ্খকত েী েদ্বত। দু্ভবাগয হকো, আঙ্কে েযাম আমাকে েময়ই দ্বদ্কত 
চায় ো। লোোদ্বে  হর, এে লভারাকিা খুাঁকজ লদ্খকত পারোম ো এখকো, রাদ্বজকের 
জঙ্গকে। 
  
দ্বচৎ হকয় শুকয় আোক র দ্ববেীে হকত থাো তারাকদ্র দ্বদ্কে তাদ্বেকয় রইে দ্বেদ্বে। ভাবদ্বি, 
লোথায় মাদ্বট চাপা লদ্ওয়া হকয়কি ওাঁকদ্র? 
  
ধীকর, লযে বািকব দ্বিকর এে দ্বপট। োকদ্র? 
  
োদ্বহতযেমবগুকো রো েরার জেয লয অদ্বভযািীরা োহাযয েকরদ্বিে লভোটরকে। 
  
মাথা ো়িে দ্বপট। জুদ্বেয়াে লভোটর অতযন্ত চাোে লোে। হকত পাকর, দ্বেকজর 
বাইকজন্টাইে েহযািীকদ্র এইখাকে আর– 
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এে হাত দ্বদ্কয় দ্বপটকে ধকর ওর ওপর উকঠ আকে দ্বেদ্বে। পরস্প্রকে খুাঁকজ লেয় ওকদ্র 
লঠাাঁটকজা়িা। মাথার উপকর অযথাই দ্বচৎোর েকর উকঠ এেটা দ্ব োদ্বর বাজ। লচাখ খুকে, 
দ্বপটকে েদ্বরকয় লদ্য় দ্বেদ্বে। 
  
েী মকে হয়, ওরা মাইে েরকব ো লতা? 
  
অবাে হকয় ওর দ্বদ্কে তাোয় দ্বপট। মাইে েরকব মাকে? 
  
অদ্বভযািীরা। যদ্বদ্ ওাঁকদ্র েবকরর উপকর লপ্রম েদ্বর আমরা। লজারাে েম্ভাবো আকি, এই 
মুহূকতব ওাঁরা আমাকদ্র দ্বেকচ দ্বচরদ্বেদ্রায় শুকয় আকিে। 
  
 এে েটোয় দ্বেদ্বেকে দ্বেকজর  রীকরর দ্বেকচ দ্বেকয় এে দ্বপট। ওর লচাকখ লচাকখ তাদ্বেকয় 
রইে, লঠাাঁকট  য়তাদ্বে হাদ্বে। 
  
মকে হয় ো, একত উোকদ্র দ্বেিু আকে যায়। আমার অন্তত দ্বেিু যায় আকে ো। 
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