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ডেভিেসনের আশ্চর্য ড োখ  
( The Remarkable Case of Davidsons Eyes ) 

  
[‘The Remarkable Case of Davidsons Eyes’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘The Story 
of Davidsons Eyes’ নামম, ১৮৯৫ সামের মার্চ মামস ‘Pall Mall Budget’ 
পশিকায়। যশিও ওময়েমসর খুব শবখযাত গল্পগুশের মমযয এমক গণ্য করা হয় না, গল্পশি 
সস যুমগর শরমমাি শিউইং সগামির গল্পগুশের মমযয এশি উমেখমযাগয। এরপর গল্পশি 
পুনঃপ্রকাশিত হয় শবখযাত সাই-ফাই পশিকা ‘Amazing Stories’-সত, প্রথম বর্চপূশতচ 
সংখযায় ১৯২৭ সামের এশপ্রে মামস। অদ্রীমির কেমম গল্পশি বাংোয় অনুশিত হয় 
অযুনােুপ্ত শকমিার মন পশিকায় ১৯৮০-র িিমক ‘সেশিেসমনর আশ্চযচ সর্াখ’ নামম।] 
  
শসেশন সেশিেসমনর ক্ষণ্স্থায়ী মানশসক ভ্রাশি এমশনমতই রীশতমমতা র্মকপ্রি। ওময়ে সয 
বযাখা শুশনময়মেন, তা মানমত সগমে বযাপারিা আরও সবশি র্মকপ্রি হময় িাাঁডায়। িূর 
িশবর্যমত নাশক িারুণ্ িারুণ্ ঘিনা ঘিমব সযাগামযাগবযবস্থায়। পৃশথবীর এ শপঠ আর ও 
শপমঠর মমযয িূরত্ব বমে আর শকেুই থাকমব না। স্বচ্ছমে শমশনি পাাঁমর্ক কাশিময় আসা 
যামব পৃশথবীর উেমিাশিমক। ঘর সেমড সবরমতই হমব না–সর্য়ার সেমডও নডমত হমব না। 
এমনও হমত পামর, েুশকময়-রু্শরময় সকানও সগাপন কাজই আর করা যামব না। অিৃিয 
র্াহশন খর-নজর রাখমব আমামির প্রশতশি গুপ্ত শিয়াকোমপর ওপর। িশবর্যমত এমশন 
অমনক শপমে-র্মকামনা সম্ভাবনা সশতয সশতযই শপমে র্মমক সিমব বাস্তমবর সর্হারা শনময়। 
সেশিেসন এই সৃশিোডা ভ্রাশি-সঘামর আিাি হময়শেে আমার সামমনই। প্রথম 
প্রতযক্ষিিচী আশমই। কামজই কাশহশনিা কাগমজ-কেমম প্রকাি করার িাশয়ত্বও আমার। 
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ঘিনাস্থমে প্রথম হাশজর হময়শেোম আশম–তাই আশম সসই মুহূমতচর প্রতযক্ষিিচী। আশ্চযচ 
বযাপারিা ঘমিশেে হামেচা সিকশনকযাে কমেমজ-হাইমগি আর্চওময়র পামিই। সোি ঘরিায় 
শেোম আশম। সনাি শেখশেোম। ওজন করার সরঞ্জাম থামক এই ঘমরই। কামজ অবিয 
মন শিমত পারশে না। েন্ডন িহরিার ঝুাঁশি যমর সযন ঝাাঁকুশন শিমচ্ছ সাংঘাশতক ঝড। 
সসই সমে শবিুযৎ র্মকামচ্ছ, বাজ পডমে। আর্মকা একিা বামজর আওয়ামজ কামনর 
পরিা সযন। ফাোফাো হময় সগে! িারুণ্ র্মমক উমঠশেোম। বজ্রপামতর কানফািা 
আওয়ামজর সমে সমে আরও একিা আওয়াজ সযন সিমস এে কামন পামির ঘর সথমক। 
কার্ িাঙার ঝনঝন িব্দ। সেখা থাশমময় কান খাডা করোম। সসমকন্ডকময়ক আর সকানও 
আওয়াজ সপোম না। সেউমখোমনা িস্তা-োমির ওপর শিোবৃশির ঝমাঝম আওয়াজ োডা 
আর সকানও িব্দ সনই। শঠক সযন িয়তামনর আঙুমের বাশিয। খি খিা খি! খি খিা 
খি! খি খিা খি! তারপমরই আবার কামন এে আর-একিা আওয়াজ। িডাম কমর কী 
সযন আেমড পডে সবশি সথমক শনমর্। সবি িারী শজশনস। না, এবার আর কামনর িুে 
নয়। তডাক কমর োশফময় উমঠ িরজা খুমে েুকোম বড েযাবমরিশরর মমযয। 
  
অবাক হময় শগময়শেোম শবিঘুমি একিা হাশসর আওয়াজ শুমন। সেশিেসনমক 
অপ্রকৃশতমস্থর মমতা িাাঁশডময় থাকমত সিখোম ঘমরর মাঝখামন। পা িেমে। সর্ামখ-মুমখ 
িযাবার্যাকা িাব। সিমখই প্রথমম মমন হময়শেে, সনিা কমরমে। আমামক েক্ষই করে না। 
হাত বাশডময় বাতামস কী সযন খামমর্ যরার সর্িা করমে িি আঙুে শিময়। শজশনসিা 
শকন্তু সিখা যামচ্ছ না। সেশিেসমনর রকমসকম সিমখ মমন হমচ্ছ, অিৃিয বস্তুিা রময়মে 
সর্ামখর গজখামনক সামমন। হাত বাশডময় শিে খুব আমস্ত আমস্ত। সবি শিযার সমে 
খামমর্ যরে বস্তুিা। শকন্তু সপে না শকেুই। আপন মমনই বেমে, বযাপার কী বুঝশে না। 
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িি আঙুে েশডময় হাত বুশেময় শনমে মুমখ। কী আশ্চযচ! বমেই পা তুেে বদ্ধপাগমের 
মমতা–সযন পা আিমক যামচ্ছ সমমঝমত সবগ সপমত হমচ্ছ পা তুেমত। 
  
শর্ৎকার কমর বমেশেোম, সেশিেসন! হে কী সতামার? সবাাঁ কমর আমার শিমক শফমর 
তাকামত োগে সেশিেসন আমার আিপাি শিময়। কখনও তাকায় আমার ঘামডর ওপর 
শিময় সপেমন, কখনও িুপামি, কখনও সসাজাসুশজ আমার শিমকই। অথর্ সিখমত 
সপময়মে বমে মমনও হে না। শবডশবড কমর বেমে শনমজর মমন–সেউ! সেউ! পােমতাো 
জাহাজিাও কী সুের। সবমোমজর গো শুনোম না? হযাাঁ, সবমোমজর গোই সতা বমি! না, 
িুে হয়শন। হযামো? তুশম সকাথায়? আর্মকা সর্াঁশর্ময় উঠে গোর শির তুমে। 
  
আশম িাবোম বুশঝ ফর্মকশম শুরু কমরমে সেশিেসন। তারপমরই সিখোম, তার পাময়র 
কামে সিমঙরু্মর পমড রময়মে েযাবমরিশরর সবমর্ময় িামো ইমেকমরাশমিারিা। বেোম, 
কী র্যাংডাশম হমচ্ছ সেশিেসন? ইমেকমরাশমিারিা িাঙমে সকন? 
  
আমর সগে যা! সবমোজই সতা সর্াঁর্ামচ্ছ। ইমেকমরাশমিার সিমঙশে? সবমোজ! এ সবমোজ! 
সকাথায় তুশম? বমেই আর্মকা িেমত িেমত এশগময় এে আমার শিমক। সবশির সামমন 
এমসই সযন কুাঁর্মক সগে। মাখমনর মমযয পা র্াশেময় এোম সযন এতক্ষণ্। এখন সতা 
আর পারশে না। িাাঁশডময় িাাঁশডময় িুেমত োগে মাতামের মমতা। 
  
এবার িয় সপোম। বেোম, কী হে সতামার? 
  
োইমন-বাাঁময় সামমন-সপেমন ঘুমর ঘুমর আমামক খুাঁজে সেশিেসন। বেমে আপন মমন, 
সবমোমজর গো। শকন্তু সবমোজ! কী ইয়ারশক হমচ্ছ? সামমন এমসা-না! 
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সেশিেসন শক হঠাৎ অন্ধ হময় সগমে? সমেহিা শবিুযঝেমকর মমতাই ঝেমস উঠে মাথার 
মমযয। সিশবেিামক পাক শিময় ওর হামত হাত রাখোম, সাংঘাশতক র্মমক উঠে 
সেশিেসন। জীবমন এিামব র্মমক উঠমত কাউমক সিশখশন। আতমে শবকৃত মুখিশে কমর 
িাাঁডাে আত্মরক্ষার িশেমায়। সসই সমে সসই অথচহীন শর্ৎকার–যাচ্চমে! এ আবার সক? 
  
আশম–সেশিেসন–আশম সবমোজ! 
  
শতশডং কমর োশফময় উমঠই ফযােফযাে কমর সর্ময় রইে সেশিেসন–আমামক েুাঁমড আমার 
মমযয শিময় ওর িৃশি র্মে সগে অমনক িূর! 
  
তারপরই শুরু হে শবডশবড বকুশন। শনমজর মমনই বমক র্মেমে–আমার উমেমি বেমে 
না শকেুই–এই সতা শিমনর আমো… ঝকঝক করমে সমুদ্রসসকত। েুশকময় থাকমব 
সকাথায়? পাগমের মমতা র্াইে োইমন-বাাঁময় সামমন-সপেমন। সিশখ সতা সকাথায়? 
আর্মকা ঘুমর িাাঁশডময়ই যাাঁ কমর সযময় সগে সিান বড ইমেকমরামযাগমনিিা েক্ষয কমর– 
পরক্ষমণ্ই যাাঁই কমর এক যাক্কা। পমর সিমখশেোম, কাাঁয আর সর্ায়ামের হামড কােশিমি 
পমড সথাঁতমে শগময়শেে এইিামব িমাস কমর আেমড পডায়। যন্ত্রণ্ায় মুখ সবাঁশকময় এক 
পা সপশেময় এমস সস কী সগাঙাশন–সহ িগবান! এ কী হে আমার! শবর্ম আতমে ঠকঠক 
কমর কাাঁপমত োগে োন হাত শিময় বাাঁ হাত খামমর্ যমর–মযাগমনি সর্াি শিময়শেে 
সসখামনও। 
  
উদ্ভি এই কাণ্ডকারখানা সিমখ আশম শকন্তু ততক্ষমণ্ সযমন উমেশজত, সতমশন িয় 
সপময়শে। তা সমেও অিয় শিময়শেোম শমনশমমন স্বমর। ও শকন্তু আমার গো শুমনই 
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আবার আমগর মমতাই আাঁতমক উমঠশেে একিু সবশিরকমিামবই। সকমি গো সাফ কমর 
পশরষ্কারিামব আবার অিয় শিমত ও জানমত সর্ময়শেে আশমই সবমোজ শক না। 
  
সকন? সর্ামখ সিখমত পাচ্ছ না? বমেশেোম আশম। আবার সসই শবশতশকশচ্ছশর হাশস 
সহমসশেে সেশিেসন। শনমজমকই নাশক সিখমত পামচ্ছ না, আমামক সিখার প্রশ্নই উঠমে। 
না! 
  
আশম বমেশেোম, সস কী! েযাবমরিশরমত িাাঁশডময় আশে সতামার সামমনই। 
  
েযাবমরিশর! শবমূঢ় স্বমর জবাব শিময়শেে সেশিেসন–েযাবমরিশরমত সতা শেোম িারুণ্ 
ঝেমক সর্াখ ঝেমস যাওয়ার আমগ পযচি। এখন সতা সসখামন সনই। যাক সগ! জাহাজিা 
সিখে? 
  
জাহাজ? কী আমবাে-তামবাে বকে? 
  
সতমড উমঠশেে সেশিেসন। স্পি সিখমে, জাহাজ িাসমে জমে, সেউ নার্মে সমুমদ্র– 
বেমেই হে জাহাজ সনই! তাহমে শনশ্চয় অক্কা সপময়শে িুজমনই। শকন্তু মজা সতা 
সসখামনই। মমর সগমে শক সিহ থামক? সিমহর যন্ত্রণ্া থামক? ওর নাশক সিহ আমে–শকন্তু 
সিহিামক বামগ আনমত পারমে না শকেুমতই। যমক শিময়শেোম আশম। পাগোশমর একিা 
সীমা আমে। বহাে তশবয়মত েযাবমরিশরর মমযয িাাঁশডময় সমুমদ্রর সেউ আর জাহাজ সিখা 
যায়? এইমাি একিা ইমেকমরাশমিার িাঙা হে সতা এইখামনই–বময়স এমসই সতা 
একহাত সনমব। 
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িাময়াহাইমেিমসর সরখাশর্মির শিমক সযমত সযমত সেশিেসন বমেশেে, কাো হময় 
সগোম নাশক? কামান েুাঁমডমে জাহাজ সথমক সযাাঁয়া সিখমত পাশচ্ছ আওয়াজ সতা সপোম 
না। 
  
এ সতা আচ্ছা জ্বাো! আবার হাত সরমখশেোম ওর হামত। এবার আর িূত সিখার মমতা 
র্মমক ওমঠশন। বমেশেে অমনকিা আত্মস্থ স্বমর, তমব শক িুজমনই অিৃিয সিহ সপময় 
বমসশে? সবমোজ, সিখমত পাচ্ছ না? সনৌমকা আসমে–োঙার শিমক আসমে–সিখে? 
  
সেশিেসন! সজামর ঝাাঁকুশন শিময় বমেশেোম, জাগ, বনু্ধ, জাগ! 
  
শঠক এই সমময় ঘমর েুমকশেে বময়স। ওর গো সিানার সমে সমে সস কী শর্ৎকার 
সেশিেসমনর–বময়স! তুশমও মারা সগে! কী সবচনাি! 
  
বময়সমক তাডাতাশড বুশঝময় শিময়শেোম বযাপারিা। ঘুমমর সঘামর হাাঁিার্োর সরামগ 
সপময়মে শনশ্চয় সেশিেসনমক। শুমনই সকৌতূহে জাগ্রত হময়শেে বময়মসর। সঘার কাশিময় 
সিওয়ার অমনক সর্িা কমরশেোম িুজমন। প্রমশ্নর জবাব শিময়শেে। সেশিেসন শনমজও 
প্রশ্ন কমরশেে, শকন্তু মনিা পমড রময়মে সযন সসকত আর জাহামজর শিমক। মরীশর্কা 
কাশিময় উঠমত পারমে না শকেুমতই। োয়ামায়ায় িরা বীক্ষণ্াগামরর মমযয ও নাশক সমামন 
সিখমত পামচ্ছ পাে আর জাহাজ, সনৌমকা আর সেউ। শুনমেও গা শিরশির কমর। 
  
সবি বুঝোম, সর্ামখর িৃশি এমকবামরই হাশরময়মে। শনতাি অসহায়। িুজমন িুপাি সথমক 
কনুই যমর কশরের বরাবর হাাঁশিময় শনময় সগোম বময়মসর প্রাইমিি ঘমর। 
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সেশিেসমনর মমন, সর্ামখ িাসমে শকন্তু সসই অবাস্তব জাহাজ। বময়সও সেমে সিাোমনার 
মমতা সায় শিময় সগমে সমামন। ঘমর সপৌঁমে খবর পাশঠময়শেোম কমেমজর শেন বুমডা 
ওময়েমক। ওাঁর গো সিানার পর একিু সযন িাি হময়শেে সেশিেসন। ঘযানর ঘযানর 
শকন্তু কমমশন। জানমত সর্ময়শেে, হাত িুখানা তার সকান রু্মোয়–সিখা যামচ্ছ না সকন? 
সকামরসমান উাঁরু্ জশমর মমযয শিময়ই বা তামক হাাঁশিময় আনা হে সকন? শুমন-িুমন িুরু 
কপাে কুাঁর্মক সর্ময় রইমেন বুমডা ওময়ে। তারপর সেশিেসমনর হাতখানা তুমে যমর 
সকৌর্ েুাঁইময় বেমেন, এই সতা সতামার হাত-হাত শিময়ে সকৌমর্–প্রমফসার বময়মসর 
প্রাইমিি রুমম। সঘাডার রু্ে-ঠাসা কুিন–তা-ই না? 
  
হাত বুশেময় আরও ঘাবমড শগময়শেে সেশিেসন। হামত সির পামচ্ছ শঠকই, শকন্তু সর্ামখ 
সতা সিখমে না। 
  
তাহমে সিখেিা কী? জানমত সর্ময়শেমেন ওময়ে। সেশিেসন আবার আরম্ভ কমরশেে 
একই যানাইপানাই। রাশি রাশি বাশে, িাঙা শঝনুক োডা সর্ামখ সতা আর শকেুই পডমে 
না শঠক এই জায়গািায়। 
  
ওময়ে আরও খানকময়ক শজশনস যশরময় শিময়শেমেন সেশিেসমনর হামত। জানমত 
সর্ময়শেমেন শজশনসগুমো কী। তীক্ষ্ণ সর্ামখ সিখশেমেন মুমখর সর্হারা। 
  
শকন্তু জবাবিা এমসশেে খাপোডা–জাহাজ সনাঙর সফেমে মমন হমচ্ছ? আত্মগত স্বর 
সেশিেসমনর। 
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মৃিু িৎচসনা কমরশেমেন ওময়ে। জাহাজ শনময় পমর মাথা ঘামামেও র্েমব। মরীশর্কা 
িিচন মামনিা শক জানা আমে সেশিেসমনর? 
  
একিু একিু, আনমনািামব বমেশেে সেশিেসন! 
  
যা সিখে, সবই মরীশর্কা। 
  
শবিপ বাকচমে, আবার সসই খাপোডা জবাব। 
  
িূর! পািশরর িরকার হমব সকন? শিশবয সবাঁমর্ রময়ে। তমব সর্ামখর সগােমাে হময়মে 
সিখা যামচ্ছ। শুনমত পাচ্ছ, হাত বুশেময় সির পাচ্ছ–অথর্ সিখমত পাচ্ছ না। বুমঝে? 
  
খুব িামোিামবই সিখমত পাশচ্ছ, সর্াখ েমে বমেশেে সেশিেসন। 
  
হময়মে, হময়মে। যা সিখে, তা শনময় মাথািামক আর কি শিময়া না। গাশড আনাশচ্ছ– 
সবমোজ আর আশম সপৌঁমে সিব বাশডমত। 
  
িাাঁডান।–যমর বশসময় সিমবন?… শঠক আমে… এবার বেুন সগাডা সথমক বযাপারিা কী? 
  
সযযচ না হাশরময় পুনরাবৃশে কমর সগমেন ওময়ে। সর্াখ মুমি কপামে হাত সরমখ সব শুনে 
সেশিেসন। তারপর বেমে সর্াখ মুমিই, এখন সতা মমন হমচ্ছ, সবই শঠক আমে। 
ইংেযামন্ডই রময়শে। সবমোজ বমস রময়মে পামি, সকৌমর্। অন্ধকার। 
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বমেই খুেে সর্াখ–ওই সিখা যামচ্ছ সূযচ। জাহাজ। পাগো সমুদ্র। উডি পাশখ। সশতয, 
এমকবামর সশতয। বমস রময়শে বাশের শেশপমত। 
  
সর্াখ োকা শিময় সহাঁি হময়ই সফর সর্াখ খুমে সযন কশকময় উঠে পরক্ষমণ্ই–কামো সমুদ্র 
আর সূমযচািয়! তা সমেও শকন্তু বমস রময়শে বময়মসর ঘমর–ওরই সসাফায়!… এ কী হে 
আমার! 
  
সসই শুরু। ঝাডা শতন-শতনমি হপ্তা র্মেশেে এই শবশর্ি সিাগাশি। আমক্কে গুডুম কমর 
সেমডশেে আমামির সেশিেসমনর িু-িুমিা সর্াখ, সয সর্ামখ িৃশি আমে, অথর্ িৃশি সনই। 
সযখামন বমস, সসখানকার শকেুই সিখমে না–সিখমে অনয এক জায়গার িৃিয। অন্ধ 
হওয়াও বরং এর র্াইমত িামো। ওর সসই অসহায় অবস্থা িাবমেও কি হয়। সিয শেম 
সফাাঁিা পাশখর োনামক সযিামব খাইময় শিমত হয়, সসইিামবই তামক খাওয়ামত হময়মে 
শিমনর পর শিন, হাত যমর শনময় সযমত হময়মে কেতোয়, জামাকাপড খুমে আবার 
পশরময় শিমত হময়মে বাচ্চা সেমের মমতা। শনমজর সর্িায় হাাঁিমত সগমেই হুমশড সখময় 
পমডমে সিওয়ামে বা িরজায়–সহাাঁর্ি সখময়মে পাময়র কামে রাখা শজশনমসর ওপর। িু-
একশিন পমর অবিয আমামির সিখমত না সপমেও গো শুমন আর অমন আাঁতমক উঠত 
না। আমার সবামনর সমে ওর শবময় শঠক হময়শেে। সবান এমস বমস থাকত ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা। সেশিেসন আি শমশিময় সিানাত সাগর আর সসকমতর অেীক কাশহশন। কমেজ 
সথমক বাশড শনময় যাওয়ার সমময় সস আর-এক ফযাসাি। বাশড সতা সসই হযাাঁম্পশিে 
গ্রামম। গাশড নাশক ওমক শনময় সসাজা একিা বাশেয়াশড সিি কমর সবশরময় শগময়শেে। 
সর্ামখ শকেু সিখমত পায়শন… অন্ধকার… কুর্কুমর্ অন্ধকার। ওপাি শিময় সবশরময় আসার 
পর আবার সর্ামখ পমডমে গাে, পাথর, শনমরি শজশনস। গাশড নাশক এই সবশকেুর মমযয 
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শিময়ই ওমক শনময় সবশরময় শগময়মে–অথর্ গাে, পাথর, শনমরি বস্তু বাশেয়াশডিার মমতাই 
ওমক আিমক রাখমত পামরশন। বাশড সপৌঁমে ওপরতোর ঘমর শনময় যাওয়ার সমময় সস 
কী পশরিাশহ শর্ৎকার। কাল্পশনক সিমির পাথুমর জশমর শতশরি সথমক পিাি ফুি ওপমর 
িূমনয সতাো হমচ্ছ সকন? পমড সগমে োতু হময় যামব সয! শেমমর মমতা ফি কমর সফমি 
যামব মাথার খুশে। একনাগামড এই কাাঁইমাই সহয করা যায়? নাশমময় আনা হে 
একতোয়। বাবার কনসাশটং রুমমর একিা সসাফায় বমস তমব শনশশ্চি হে সেশিেসন। 
  
িীপিার বণ্চনা শুমনশেোম ওরই মুমখ। মন িমম যাওয়ায় মমতা জায়গা। গােপাো অশত 
সামানযই। সবশির িাগই সনডা পাথর, সপেুইন আমে শবস্তর, পাথর সািা হময় থামক– 
সংখযায় এত, সিখমত অশত শবশচ্ছশর, সমুদ্র মামঝমমযয িামাে। প্রথম িু-একশিমনর মমযয 
বজ্রশবিুযৎসহ ঝডও সিমখমে। বজ্রপাত সিমখমে, শবিুযমতর র্মক সিমখ শনমজই র্মমক 
র্মমক উমঠ সমামন সর্াঁশর্ময় সগমে শকন্তু বমজ্রর আওয়াজ, সমঘ োকার গুরগুর িব্দ কামন 
সিমস আমসশন। শনঃিব্দ সসই বজ্রপাত নাশক এমনই সরামািকর সয িার্ায় বণ্চনা করা 
িুঃসাযয। বার িুময়ক বাশের ওপর শসে মাে উমঠ এমসমে। সপেুইনরা নাশক ওর সিহ 
কুাঁমড সহমেিুমে শিশবয র্মে শগময়মে–কারও সকানও অসুশবময হয়শন। ওর শুময় থাকার 
জমনয সপেুইনরা শতেমাি শবর্শেত সবায কমরশন। 
  
অদু্ভত একিা বযাপার সবি মমন আমে। শসগামরি খাওয়ার খুব ইমচ্ছ হময়শেে 
সেশিেসমনর। আঙুমে পাইপ গুাঁমজ শিময়শেোম। সকাির সথমক সর্াখ িুমিা প্রায় সঠমে 
বার কমর এমনও শসগামরি বা পাইপ সকানওিাই সিখমত পায়শন। যশরময় শিময়শেোম 
শসগামরি। সিমন সকানও স্বাি পায়শন। এ বযাপার আমার সক্ষমিও ঘমিমে। সযাাঁয়া না 
সিখমত সপমে তামাক খাওয়ার মজা পাওয়া যায় না। 
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আশ্চযচ িিচমনর সবমর্ময় অদু্ভত অংিিা শুরু হময়শেে সঠো-সর্য়ামর বশসময় ওমক হাওয়া 
সখমত শনময় যাওয়ার সমময়। আমার সবান শগময়শেে সমে। সকাঁমি সফমেশেে নাশক 
সেশিেসন। কাকুশতশমনশত কমরশেে সবামনর কামে। িয়াবহ এই অন্ধকামর আর সস 
থাকমত পারমে না। অসহয! অসহয! সবামনর হাত খামমর্ যমর বমেশেে কাাঁিমত কাাঁিমত, 
শনময় র্ে, শনময় র্ে এই অন্ধকামরর বাইমর–নইমে আর বাাঁর্ব না। খুমে বেমত পামরশন। 
সেশিেসন। সবান ওমক শনময় বাশডমুমখ রওনা হময়শেে তৎক্ষণ্াৎ র্ডাই সিমঙ 
হযাাঁম্পশিমের শিমক সযমত সযমতই শবিীশর্কা সথমক মুশি সপময়শেে বনু্ধবর। আবার নাশক 
তারা সিখা যামচ্ছ–অথর্ তখন সূযচ মাথার ওপর। 
  
পমর আমামক বমেশেে, মমন হশচ্ছে সযন জমের শিমক শনময় যাওয়া হমচ্ছ আমামক– বাযা 
শিমত পারশে না। প্রথমম অতিা িয় পাইশন। যশিও তখন শনশুশত রাত–শকন্তু বড সুের 
রাত। 
  
হযাাঁ। এখামন যখন শিন, ওখামন তখন রাত।… জমের মমযয সিান েুমক সগোম 
তারপমরই। ফুমে ফুমে উঠমে জে–র্ওডা হময় েশডময় পমডমে শিগি পযচি–শঠক সযন 
র্কর্মক র্ামডা শিময় োকা সফাাঁপরা গহ্বমরর মমযয সনমম যাশচ্ছ আমস্ত আমস্ত। নামশে োেু 
পমথ। জে উমঠ এে সর্াখ পযচি। তারপর র্মে এোম জমের তোয়। র্কর্মক র্ামডা 
িুকমরা িুকমরা হময় সিমঙ শগময় সফর জুমড সগে মাথার ওপর। র্াাঁি োফ শিময় উঠে 
আকামি, সবুজ র্াাঁি। অস্পি। র্ারপামি সখেমে আবো িুযশতময় মাে। শঠক সযন কামর্র 
মাে-গা সথমক আমো শেিমক যামচ্ছ। সামুশদ্রক উশদ্ভমির একিা জেমের মমযয শিময় সনমম 
এোম আমস্ত আমস্ত–সতেমতমে আিা সবরুমচ্ছ জেে সথমক। নামশে, নামশে, আরও 
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নামশে। এমক এমক শনমব সগে একিার পর একিা তারা। আরও সবুজ হময় এে র্াাঁি 
আরও গাঢ়। সবগুশন-োে হময় এে সামুশদ্রক উশদ্ভি। রহসযময় সসই আমো-আাঁযাশরর 
মমযয সবই শথরশথর কমর কাাঁপমে আবোিামব। কামন সিমস আসমে একিানা িমব্দর পর 
িব্দ এই জগমতর িব্দ… সর্য়ার গশডময় শনময় যাওয়ার কযাাঁর্কযাাঁর্ িব্দ… আিপামি জুমতা 
মিমশিময় সোকজমনর হাাঁিার্োর িব্দ… িূমর খবমরর কাগজ সফশর করার শর্ৎকার–সনমম 
সগোম জমের আরও গিীমর। কাশের মমতা কামো হময় এে র্ারশিক… শনঃসীম সসই 
অন্ধকামর বাইমরর সকানও আমো সোকার সযন অশযকার সনই… অন্ধকার… অন্ধকার… 
সীমাহীন শনশবড তশমস্রা সিি কমর র্মেশে সতা র্মেইশে… ফসফরাস-িুযশত শবশকরণ্ কমর 
উজ্জ্বে সথমক উজ্জ্বেতর হময় উঠমে অন্ধকামরর প্রাণ্ীরা… গিীর জমের উশদ্ভমির সশপচে 
িাখা নডমে শস্পশরি-েযামম্পর জ্বেি শিখার মমতা… আরও শকেুক্ষণ্ পমর উশদ্ভিও আর 
সর্ামখ পডে না। শবকি হাাঁ আর েযাবমেমব সর্াখ সমমে সিান আমামক েুাঁমড সবশরময় সগে 
ঝাাঁমক ঝাাঁমক মাে। হাাঁ-মুখ সিমখ প্রথমম িয় সপময়শেোম–তারপর শকেুই সির সপোম 
না– মামেরাও সপে না। সমুমদ্র সয এরকম শবকি মাে আমে, সকানওশিন কল্পনামতও 
িাবমত পাশরশন। 
  
আমোকময় সপনশসে শিময় আাঁকা সযন মােগুমো-শকনারা শঘমর শঠকমর যামচ্ছ আগুন। 
শকেশবমে অমনকগুমো হাত সমমে শবকিাকার একিা প্রাণ্ী সপেনশিমক সাাঁতমর আসমতই 
আাঁতমক উমঠশেোম। তারপমরই কাঠ হময় সগোম অস্পি শবিাে একিা আমোকপুঞ্জমক 
যীমর যীমর আমার শিমকই এশগময় আসমত সিমখ। জমাি আাঁযামরর মমযয সথমক একিু 
একিু কমর স্পি হময় উঠমে বহু িুমরর র্াপ-বাাঁযা আমোর সেো। কামে আসমতই 
িুকমরা িুকমরা হময় েশডময় সগে আমোর কণ্া। মাে। িাসমান কী সযন একিা শঘমর 
ঝাাঁমক ঝাাঁমক ঘুরমে িুযশতময় মাে। আশম সর্য়ামর বমস সিান র্মেশে সসইশিমকই। আরও 
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কামে… আরও কামে… হঠাৎ সিখোম একিা িাঙা বরগা… মামেমির আমোয় তুেকাোম 
কামণ্ডর মমযয মাথার ওপমর িাসমত সিখোম েম্বা কাঠখানা… জমাি কামো অন্ধকামরর 
মমতা একিা জাহামজর সখােও সিখোম, কাত হময় রময়মে মাথার ওপর… অন্ধকার শকন্তু 
শফমক হময় এমসমে ফসফরাস-িুযশতমত… মামেমির সঠাকরাশনমত ফুশেমের মমতা 
ফসফরাস-িুযশত শঠকমর শঠকমর যামচ্ছ কতকগুমো আকৃশত সথমক… আতমে িমবন্ধ হময় 
এমসশেে আমার… সর্াঁশর্ময় সেমকশেোম সতামার সবানমক… আযখাওয়া সসই মডামির 
গাময় অজস্র সেিা… আমামক সঠমে শনময় যাওয়া হশচ্ছে সসইশিমকই… মডামির গাময়র 
ফুমিাগুমোর শিমকই…! উঃ! কী বীিৎস! গাময় কাাঁিা শিমচ্ছ, তাই না সবমোজ? সিখ সতা 
হাতিা? 
  
শতন-শতনমি সপ্তাহ সসই অপচ্ছায়া-জগমতর মমযয কাশিময়মে সেশিেসন–শনমজর 
র্ারপামির এই জগৎমক সিখমত পায়শন একিুও। তারপর এক মেেবামর সিখা করমত 
সযমতই ওর বুমডা বাবার মুমখামুশখ হোম কশরেমর। ওিারমকামি হাত গোমত গোমত 
েুিমেন। আমামক সিমখই সজে সর্ামখ যরা গোয় বেমেন, সবমোজ, সেমেিা এবার শঠক 
হময় যামব। সিখমত পামচ্ছ… শনমজর বুমডা আঙুেিা এশেমন সিখমত সপময়মে। 
  
সিৌডাোম। সেশিেসন একিা বই সর্ামখর সামমন যমর বমস শেে–হাসশেে আপন মমন –
অমনকিা পাগমের মমতা। বমেশেে, কী আশ্চযচ! এইখানিা… এই জায়গািা একিুখাশন 
সিখা যামচ্ছ– আঙুে সরমখশেে বইময়র পাতায় এক জায়গায়–পাথমরর ওপর বমস রময়শে 
শকন্তু এখনও। বড সগােমাে করমে সপেুইনগুমো। িূমর মামঝ মামঝ সিখশে একিা 
শতশমমক। অন্ধকার ঘশনময় আসমে, স্পি সিখা যামচ্ছ না। শকন্তু এইখামন শকেু যর–
সিখমত পাব… খুব অস্পি… িাঙা িাঙা… তবুও সিখা যামচ্ছ… অস্পি সপ্রতচ্ছায়ার 
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মমতা। আজ সকামে জামাকাপড পরামনার সমময় প্রথম সিমখশেোম। নারকীয় এই 
অপচ্ছায়া-জগমতর মমযয সযন একিা ফুমিা। রাখ–সতামার হাতিা রাখ এইখামন… না… 
না… ওখামন নয়। হযাাঁ… শঠক হময়মে! সিখমত পাশচ্ছ… সতামারই বুমডা আঙুে… তোর 
শিক আর িামিচর হাতার একিুখাশন। অন্ধকার আকাি ফুমিা কমর সযন সবশরময় আমে 
সতামার িূতুমড হামতর একিুখাশন! শঠক পামিই িাসমে একিেে নক্ষি! 
  
সসই সথমকই একিু একিু কমর সসমর উঠমত োগে সেশিেসন। অপচ্ছায়া-জগৎ সিমখ 
সয বণ্চনা শিময়শেে–শনখুাঁত সসই বণ্চনার মমতাই িৃিয পশরবতচমনর এই বণ্চনাও শবশ্বাস না 
কমর পারা যায় না। অপচ্ছায়া-জগমতর জায়গায় জায়গায় সযন সেিা হময় যামচ্ছ… 
োয়াবাশজর মমতা অেীক জগৎ শোঁমডখুাঁমড উমড যামচ্ছ… অযচস্বচ্ছ ফুমিার মমযয স্পি 
সথমক স্পিতর হময় উঠমে স্বচ্ছ, অস্পি এই সশতযকামরর জগমতর সোঁডা সোঁডা িৃিয। 
িিঃ পশরশয সবমডমে ফুমিাগুমোর… সবমডমে সংখযায়… আমস্ত আমস্ত গাময় গাময় সেমগ 
শগময় েশডময় পমডমে সশতযকামরর এই জগমতর িৃিযর ওপর–অেীক অপচ্ছায়া-জগৎ 
অস্পি সোঁডা-সোঁডািামব সিখা শগময়মে এখামন-সসখামন। সর্ামখর ওপর অন্ধত্ব িানা 
আকামর সযন জমম রময়মে–সসই িানার জায়গাগুমোয় তখনও সঠোমঠশে কমর ফুমি 
উঠমে অবাস্তব সসই জগমতর মরীশর্কািৃিয। শনমজ সথমক উমঠ বসা, র্োমফরা, 
খাওয়ািাওয়া, যূমপান করা, বই পডায় অিযস্ত হে আমস্ত আমস্ত। িুমিা েশব ওপর-ওপর 
থাকায় প্রথমিা একিু সগােমাে োগত। তা-ও সময় সগে িুশিমনই। অেীক মায়াজগমতর 
িৃিয আর বাস্তব জগমতর িৃিয আোিা কমর শনমত পারে সহমজই। 
  
প্রথমিা িারুণ্ খুশি হময়শেে সেশিেসন। সফমি পমডশেে মুশি পাওয়ার আনমে। 
তারপমরই শুরু হে উেমিা িান। শবেীয়মান আশ্চযচ িীপ, শবশর্ি সমুদ্র, সপেুইমনর পাে, 
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সমুমদ্রর গিীমর িাসমান জাহামজর সখাে আবার িামো কমর সিখার জমনয বযাকুে 
হময়শেে। একা একা েুমি সযত হযাাঁম্পশিমের শনরু্ অিমে। শকন্তু সশতযকামরর িুশনয়ার 
র্ডা সরাি িুশিমনই শমমথয িুশনয়ার রামতর অন্ধকারমক মুমে শিমে এমকবামর। সোঁডা-সোঁডা 
িৃিয একিু একিু কমর শফমক হমত হমত এমকবামরই সগে শমশেময়। তা সমেও গিীর 
রামত অন্ধকার ঘমর সিখমত সপত অেীক িীমপর সরামি সতমত-ওঠা সািা পাথর, 
সপেুইনমির সহমেিুমে র্ো। আমস্ত আমস্ত এ িৃিযও সমর সগে তার সর্ামখর সামমন 
সথমক শনশুশত রামতও। আমার সবানমক শবময় করার পর অেীকিিচন শতমরাশহত হে 
এমকবামরই। 
  
সবমর্ময় উদ্ভি ঘিনািায় এবার আসা যাক। শবময়র িুবের পমর শেনার সখমত শগময়শেোম 
সেশিেসন-িম্পশতর সমে। খাওয়ািাওয়ার পর অযািশকন্স নামম একজন িদ্রমোক এমেন 
ঘমর। রয়াে সনশির সেফমিনযান্ট। িারী র্মৎকার মানুর্। আড্ডাবাজ। আসর জমামত 
ওস্তাি। কথায় কথায় পমকি সথমক একিা সফামিা বার কমর সিশখময়শেমেন আমামির। 
েশবিা একিা জাহামজর। 
  
সিমখই আাঁতমক উমঠশেে সেশিেসন! 
  
সসই জাহাজ! সয জাহাজ সস বারবার সিমখমে অেীকিিচমন–শনখুাঁত বণ্চনাও শুশনময়মে। 
  
অযািশকন্স সতা অবাক! এ জাহাজ সেশিেসন সিখমব কী কমর? অযাশন্টমপাে আইেযামন্ডর 
িশক্ষমণ্ জাহাজ সনাঙর কমর অযািশকন্স সনৌমকা শনময় িীমপ সনমমশেমেন সপেুইমনর শেম 
আনমবন বমে। িীমপর বণ্চনা, সপেুইমনর বণ্চনা, জাহামজর বণ্চনা শকন্তু অক্ষমর অক্ষমর 
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শমমে সগে সেশিেসমনর বণ্চনার সমে। হযাাঁ, বজ্রশবিুযৎসহ ঝড উমঠশেে সসই রামত বাযয 
হময় রাত কািামত হময়শেে িীমপ। 
  
সব সিানবার পর পশরষ্কার সবাঝা সগে, সসরামতর সবশকেুই সেশিেসন সিমখমে। এই 
েন্ডন িহমর সস যখন এখামন-সসখামন ঘুরমে আমামির সমে–অবযাখযাতিামব তার 
িৃশিিশি বহু িূমরর সসই িীমপ ঘুমর সবশডময়মে এক জায়গা সথমক আর-এক জায়গায়। 
কীিামব, আজও তা রহসয। 
  
সেশিেসমনর আশ্চযচ সর্ামখর অতযাশ্চযচ কাশহশনর পশরসমাশপ্ত এইখামনই। িূমরর িৃিয 
র্ামডার সর্াখ শিময় সিখার এত বড নশজর আর সকউ শিমত পারমবন না। বযাখযা 
অমনকরকমই সিানা যামচ্ছ–প্রমফসার ওময়মের বযাখযািাই সবমর্ময় সজারামো। শকন্তু তাাঁর 
বযাখযা র্তুথচ মাশিক জগৎমক সকন্দ্র কমর রশর্ত, স্থান সম্পমকচ তেকথাপূণ্চ িারী শনবন্ধ 
সফাথচ োইমমনিমনর সহাঁয়াশেমত পূণ্চ। িশড বা তার সযমন পাশকময় যায়, স্থান বা সস্পসও 
নাশক হঠাৎ পাশকময় শগময় এই অসম্ভবমক সম্ভব কমর তুমেমে। হাসযকর বযাখযা, সমেহ। 
সনই। এমক্কবামরই উদ্ভি। অবিয অে শজশনসিা আমার মাথায় সোমক না সকানওকামেই। 
আি হাজার মাইমের বযবযান রময়মে িুমিা জায়গার মমযয–এিা একিা ঘিনা এবং 
সকানও তেই এ ঘিনামক উেমি শিমত পামর না। আমার এই জবর যুশি শুমন প্রমফসার 
শুযু বমেশেমেন, এক তা কাগমজর ওপর িুমিা শবেু এক গজ তফামত সরমখও অনায়ামস 
শমশেময় সিওয়া যায় কাগজিামক মুমড যরমেই। সফাথচ োইমমনিমনর স্থানও নাশক 
ওইিামব সমার্ড সখময় এক হময় শগময়শেে। সুযী পাঠক-পাশঠকা হয়মতা তাাঁর এই যুশির 
সারবো বুঝমত পারমবন। আশম পাশরশন–পারবও না। প্রমফসামরর আইশেয়া মাথায় 
আনমত সগমে মাথা ঘুরমত থামক আমার। সেশিেসন বড ইমেকমরামযাগমনমির িুই 
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প্রামির মমযয িাাঁশডময় থাকার সমময়ই নাশক এই সবজ্ঞাশনক শবস্ময়শি ঘমি যায় র্শকমতর 
মমযয, অস্বািাশবক এক সমার্ড মুর্মড সিয় তার অশক্ষপমির সমৌেমক–এবং সসিা ঘমি 
বজ্রপামতর ফমে িশিমক্ষি অকস্মাৎ পােমি যাওয়ার। 
  
প্রমফসামরর শবশ্বাস, এর পশরণ্ামস্বরূপ, পৃশথবীর এক জায়গায় সিহ শনময় শবিযমান সথমক 
অপর জায়গায় শুযু সর্ামখ সিখার জগৎ শনময় শিশবয বসবাস করা অসম্ভব শকেু নয়। 
আইশেয়ািা সপ্রমাণ্ করার জমনয শকেু এক্সমপশরমমন্টও কমরশেমেন, শকন্তু 
কময়কিাকুকুরমক অন্ধ কমর সিওয়া োডা ফেোি শকেু ঘমিশন। সবি কময়ক হপ্তা আর 
সিখা হয়শন প্রমফসামরর সমে। জাশন না এখনও তাাঁর ওই ফযান্টাশিক তে শনময় সহশিময় 
মরমেন শক না। আমার শকন্তু ধ্রুব শবশ্বাস, সেশিেসমনর অতযাশ্চযচ অশিজ্ঞতার মূে 
অনযি–সফাথচ োইমমনিমনর উদ্ভি গশণ্ডর মমযয অিত নয়। 
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