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পাহাড়ে কী হডয়দিডলা 
  
১. পাহাড়ে কী হড়েছিড া 
  
এই গডে আমার ছনডজর সম্বডে যছি আছম কড়েক কাহন ফাছি, তডব তা শুধু এই 
জডনেই হয এই গডের িমকপ্রি সব ঘটনার সডে আছম ছনছব়েিাডব জছ়েড়ে পড়েছি ুম, 
হগাটা ছবিংশ শতাব্দীও এমন ছবস্ম়েকর ঘটনাবছ র মুডিামুছি কিনও প়েডব ছক না 
সডেহ। মাডে-মাডে আছম ছনডজডকই ছজডগস কডর বছস : এ-সব ঘটনা সছতে-সছতে 
একছিন ঘডটছিড া হতা? এ-সব ছক আমার সৃ্মছতর মডধে যথাথথই হিািাই-করা আডি, 
হযমন ঘডটছিড া হুবহু হতমন–নাছক সৃ্মছতর পডট এই-হয-সব িছব হিািাই-করা আডি হস 
সব ছনিকই আমার হতডত-ওিা কেনার সৃছি? ও়োছশিংটডন হফডাডর  পুছ শ ছবিাডগর 
িীফ-ইন্সডপক্টর ছহডশডব–শুধু-হয পুছ ডশ কাজ কছর আছম, তা-ই ন়ে, আমার ইডেও কডর 
সব িুডবথাধে প্রডহছ কার জট িুড  হিিডত, যা-ছকিু রহসেম়ে ও কুডহছ ডঘরা তাডকই 
িুুঁছটড়ে তন্নতন্ন কডর হিডি হবােবার হিিা করাটা আমার ধাডতর মডধেই আডি–ছকন্তু 
িীফ-ইডপক্টর ছহডশডবই আছম এই তাজ্জব আর অসাধারণ ঘটনাগুড া়ে ছবডশষিাডবই 
হকৌতূহ ী হড়ে পড়েছি ুম। আর হযডহতু সরকার আডগই আমাডক–যিন আছম হনহাৎই 
ছকডশার, তিনই–ছবছিন্ন ধরডনর গুরুত্বপূণথ ও গিীর রহসেম়ে হগাপন তিডে ছনড়োগ 
কডরছিড া, হসইজডনেই িুব সহডজই, স্বািাছবকিাডবই, আমার ছবিাডগর হবাকতথা আমারই 
ওপর এই তাক াগাডনা তিেটার িাছ়েত্ব ছিড়েছিড ন, আর কাজটা হাডত ছনড়েই আমার 
মডন হছেড া আছম হযন কত-কত িুডিথিে রহডসের সডে সরাসছর এক মল্লযুডে অবতীণথ 
হড়ে পড়েছি। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

3 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
আজ হয-কাছহনীটা ব ডত বডসছি, তা শুরু করার আডগই এটা বড  হন়ো িাড া হয 
আছম এিন যা ব ডবা তা আপনাডির ছবশ্বাস করডত হডব। এটা িুবই জরুছর। কারণ 
কতগুড া তথে এিাডন এমন থাকডব, হযগুড ার সম্বডে একমাত্র যা সাক্ষ্েপ্রমাণ ছম ডব, 
তা শুধু আমারই কথা, আমারই এজাহার–এডির প্রমাণ করবার জনে অনে কারু নছজরই 
আছম হাছজর করডত পারডবা না। আপনারা যছি আমাডক ছবশ্বাস করডত না-িান হতা হস 
আপনাডিরই অছিরুছি–এবিং আপনাডির হস-সব কথা ছবশ্বাস করডতও আছম ব ছি না। 
আছম ছনডজই হতা এর হবছশর িাগ ঘটনাই এিনও ছবশ্বাস কডর উিডত পারছি না। 
  
এই অদু্ভত ঘটনাগুড া ঘটডত শুরু কডরছিড া আমাডির এই ছবশা  মাছকথন যুক্তরাডের 
নথথ কোডরা াইনার পছিমিাডগ। হসিাডন, মী ছগছর পবথতমা ার এডকবাডর িুডিথিেগিীডর 
উডিডি এক মস্ত িূ়ো–যার নাম হেট আইছর-ঈগ পাছির মস্ত বাসা। তার ছবশা  বতুথ  
আকৃছতটা কাটাও়োবা নিীর তীডর হিাট্ট-হয শহর আডি, মরগোনটন নাম, হসিান হথডক 
স্পি হিাডি পড়ে। আডরা স্পি হিাডি পড়ে যিন হকউ হেডজন্ট গাডডথন োমটার মধে 
ছিড়ে ছগড়ে পাহা়েটার ছিডক এছগড়ে িড  যা়ে। 
  
আশপাডশর অঞ্চড র হ াডক হকন-হয এই পাহা়েিূ়োর নাম ছিড়েছিড া হেট আইছর–
ঈগ পাছির মস্ত বাসা–তা আছম এিনও জাছন না। পাহা়েটা উডি হগডি পাথুডর, রুগম্ভীর, 
অগমে, আর ছবডশষ-ছবডশষ আবহাও়ো়ে তার গাড়ে জছ়েড়ে থাডক এক গিীর নী  ও 
অদু্ভত-সুিূর িছে। তডব নামটা শুডন প্রথডমই হয-িাবনাটা হ াডকর মাথা়ে হিড  যাডব, 
তা হড া ছনি়েই এিানটা়ে ছশকাছর পাছিরা এডস বাসা বাুঁডধ, আস্তানা গাড়ে, তা-ই এই 
নাম : ঈগ , কণ্ডর, গৃছধনী; অগুনছত পা কিছিত পািনাও া জীডবর বসছত, মানুডষর 
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নাগাড র বাইডর এই িূর-িূ়োর উপর ডুকডর হডডক উডি পাক হিড়ে যাডে তারা। অথি, 
এছিডক ছকন্তু, এই হেট আইছর পাছিডির হয িুব-একটা আকৃি কডর তা অবশে মডন হ়ে 
না; বরিং তার উ ডটাটাই সছতে; আশপাডশর এ াকার হ াকজন মাডে মাডে উ ডট বরিং 
এই মেবেই কডর হয পাছিরা িুড়োটার ছিডক যিন উড়ে যা়ে, তিন আিমকা 
দ্রুতগছতডত উডি যা়ে আডরা-উপডর, িক্কর হি়ে ছশিরটার ওপর, পাক িা়ে, তারপর 
ছক্ষ্প্রডবডগ িূডর উড়ে যা়ে, আকাশ-বাতাস ছিুঁড়ে হি়ে তাডির ককথশ িীৎকাডর। 
  
তাহড  হকন ছশিরটার নাম হেট আইছর? তার হিড়ে বরিং ছশিরটার নাম জ্বা ামুি 
ছিড ই মানাডতা হবছশ, কারণ এই িা়ো সটান-ওিা বতুথ  হি়ো গুড ার মডধে হ়েডতা 
গিীর-হকাডনা ন়োনজুছ ই আডি। হ়েডতা ঐ হি়ো গুড া আ়ো  কডর হরডিডি হকাডনা 
মস্ত পাহাছ়ে ছে , হযমনটা প্রা়েই হিিা যা়ে আপা াছি়োর পবথতবেবস্থার অনোনে অিংডশ, 
এমন-এক হ গুন যাডক অনবরত জ  িাইড়ে যা়ে বৃছিবাি  আর শীডতর তুষার। 
  
এককথা়ে, এটা ছক তডব হকাডনা প্রািীন আডে়েছগছররই আবাস ছিড া না–হয আগুডনর 
পাহা়ে অডনক বির ধডর ঘুছমড়ে আডি সছতে,তডব যার আিেের ছস্তছমত আগুন আবার 
হয ঘুম হিডে হজডগ উিডব না, তা-ই বা হক জাডন? হেট আইছর ছক একছিন আশপাডশ 
হসই ছবষম িুছবথপাকই সৃছি করডব না, হয-িুডযথাগ সৃছি কডরডি মাউন্ট ক্রাকাডতা়ো ছকিংবা 
মাউন্ট হপড ? সছতে যছি তার মােিাডন গিীর-হকাডনা হ্রি হথডক থাডক, তডব হসই 
জড র মডধে ছক সবথনাশই ওতডপ্রাত ছমডশ হনই, যা একছিন হ়েডতা পাথুডর স্তরগুড ার 
ফাট  ছিড়ে িুুঁইড়ে ছগড়ে প়েডব গিীর-ছনডি, আর আডে়েছগছরর আগুডনর কুডণ্ড পড়ে 
বাষ্প হড়ে পাক িাডব, আর পাথর ফাছটড়ে বার কডর হনডব তাডির বাইডর হবরুবার পথ, 
ি়েিংকর ছবডফারডণ হফডট প়েডব িারপাশ, গ ে  ািার োবডন িাছসড়ে ছনড়ে যাডব 
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কোডরা াইনার সুের উপতেকাুঁডিশ, হযমনটা ঘডটডি এই হসছিন, ১৯০২ হত, মাছতথছনক-
এ? 
  
সছতে-ব ডত, এই হশষ সম্ভাবনাটা হয হমাডটই হকাডনা অ ীক বা অমূ ক আশঙ্কা ন়ে, 
তার প্রমাণ ছহডশডব সম্প্রছত এিাডন ছবছিত্র-সব ছিহ্ন ক্ষ্ণ হিিা হগডি যা হ়েডতা ঘুমে 
হকাডনা আডে়েছগছর পুনজথাগরডণরই ইছেত-বা পূবথািাস। পাহাড়ের ওপর হিডস হথডকডি 
হধাুঁ়োর কুণ্ডছ , পাুঁজা-পাুঁজা, আর একবার পথিারী পাহাছ়েরা কাডন শুডনডি। িূগডিথর 
হকা াহ , িুডবথাধে গুমগুডম আও়োজ, বোিোতীত সব রুি গজথন। ছশিডরর কাডি আকাশ 
জ্ব জ্ব  কডর উডিডি কী-এক অডিনা আিা়ে, রাডতর অেকাডর। 
  
হাও়ো যিন হেছটড়ে ছনড়ে এডসডি হসই হধাুঁ়োর হমঘ, পূবছিডক, হেডজন্ট গাডডথডন, 
কড়েকছট হপা়ো-হপা়ো টুকডরা আর িাইিস্ম েডর পড়েডি হসই হমঘ হথডক। আর, 
হশষটা়ে, এক েড়ের রাডত ছববণথ-সব িাউিাউ ছশিা, ছশিডরর ওপরকার হমডঘ 
প্রছতফছ ত হড়ে, ছনডির বসছতডত আিড়ে হফড ডি এক ি়ো  হুুঁছশ়োর-করা আড া। 
  
এইসব আিযথ সব উৎপাত হিডি, আশপাডশর এ াকার হ াকজন হয হবশ শছঙ্কত আর 
অছস্থর হড়ে প়েডব, তাডত অবাক হবার ছকিু ছিড া না। আর এই অছস্থরতার সডে এডস 
ছমডশছিড া পাহাড়ের সছতেকার হা িা  হজডন-হনবার জডনে উিে এক আকাঙ্ক্ষা । 
কোডরা াইনার িবরকাগজগুড া়ে জ্ব জ্ব  কডরছিড া ছশডরানাম : হেট আইছরর গিীর 
রহসে! এটাও তারা আতছঙ্কত বাকেবডে ছজডগস কডরছিড া এ-রকম হকাডনা অঞ্চড  
বসবাস করা ছক ছবষম ছবপজ্জনক ন়ে। প্রবেগুড া হিছতড়ে তুড ছিড া আতঙ্ক আর 
হকৌতূহ –আতঙ্ক তাডির মডধে যারা, সছতে যছি ছবডফারণ ঘডট, তডব সবথনাডশর 
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মুডিামুছি প়েডব; হকৌতূহ  তাডির মডধে, যাডির ছনডজডির হকাডনা আশু ছবপডির 
সম্ভাবনা হনই, যারা জানডত িাছেড া প্রকৃছতর এই উৎপাডতর আ়োড  সছতে সছতে হস 
হকান প্রছক্র়ো কাজ কডর যাডে। যাডির ঘাড়ের ওপর ছবপি প্রা়ে  াছফড়ে প়েডত 
িড ডি, তারা হড া মরগোনটডনর বাছসো, আর তাডির িাইডতও হবছশ ি়ে ছিড া 
হেডজন্ট গাডডথন আর তার আশপাডশর হিাডটা-হিাডটা োমগডের হ াকডির। 
  
এটা িুবই পছরতাডপর ছবষ়ে হয হকাডনা পবথতাডরাহীই আডগ হেট আইছরর ছশিডর 
ি়েবার হিিা কডরছন। ছশিরটাডক ছঘডর হয-শশ ডেণী হগডি হকউই আডগ তাডত ওিবার 
কথা িাডবছন। হসিাডন হ়েডতা সছতে এমন-হকাডনা পথও হনই, যা হবড়ে উডি সবডিড়ে 
িুুঃসাহসী পবথতাডরাহীও হিতডর ছগড়ে হপৌঁিুবার হকাডনা সুডযাগ হপডতা। অথি, যছি 
হকাডনা আডে়েছগছরর অেুেৎপাত কোডরা াইনার সমে পছিমিাগডকই ছবপডির মুডিামুছি 
কডর থাডক, তডব এই ছগছরমা ার সমে অঞ্চড র একটা সডরজছমন তিে কডর হিিা 
অতেে জরুছর হড়ে উডিডি। 
  
জ্বা ামুডির মডধে ছিড়ে সছতে-সছতে সশরীডর নামবার আডগ-নামবার হতা কত হয 
অসুছবডধ আডি তার তত ছহডশব হনই–একটা উপা়ে অবশে আডি, যার সাহাডযে 
হিতরটা়ে কী আডি তা হিডি-আসা যা়ে, তার জডনে পাহা়ে হবড়ে ছশিডর ওিবার 
হকাডনা িরকার হনই। হসই স্মরণী়ে বিরটার হসডেম্বর মাডসর হগা়োর ছিডক, উই কার 
নাডম এক নামজািা হব ুনবাজ তার হব ুনটা ছনড়ে মরগোনটডন এডস হাছজর হড়েছিড া। 
পূব-হথডক-আসা হাও়োর অডপক্ষ্া়ে হথডক, হস সহডজই তার হব ুডন কডর আকাডশ উডি 
ছগড়ে হেট আইছর-র ছিডক হিডস হযডত পারডতা। হসিাডন, ছনরাপি উচ্চতা হথডক, 
হজারাড া িূরছবন হিাডি এুঁডট ছনডির গিীডর তাছকড়ে হস সব িুুঁডজ হিিডত পারডব। হস 
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তাহড  সহডজই হজডন ছনডত পারডব আডে়েছগছরটার হকাডনা নতুন জোে মুি হসই ছবশা  
পাথরগুড ার মডধে হকাথাও হবছরড়েডি ছক না। অেত হসটাই ছিড া তিন প্রধান প্রশ্ন। 
এটা যছি একবার ছনছিতিাডব হজডন হন়ো যা়ে, তাহড  আশপাডশর অঞ্চড র হ াকজন 
হজডন যাডব অছিডরই আসন্ন হকাডনা অেিগাডরর ি়ে আডি ছক না। 
  
হয-কমথসূছি প্রণ়েন করা হড়েছিড া, হসই অনুযা়েীই শুরু হড়েছিড া হব ুডনর উত্থান। 
হাও়ো ছিড া হবশ হজারাড াই, হকাডনা তীব্র োুঁকুছন বা ছিকবি  ছিড া না; প্রির 
সূযথছকরডণ সকা ডব ার হমঘগুড া ক্রডমই উধাও হড়ে যাছেড া; হেট আইছরর অিেের 
যছি হধাুঁ়ো়ে িরা না-থাডক, হব ুনবাজ উই কার তডব হিাডি িুরছবন এুঁডট হগাটা 
তল্লাটটাই িুুঁড়ে ছনডত পারডব। আর যছি হস িোডি কুণ্ডছ  পাছকড়ে বাষ্প উডি আসডি, 
তডব তার উৎসটাও হস তিন অনা়োডসই হজডন ছনডত পারডব। 
  
যাত্রা শুরু করবার সডে-সডেই হব ুনটা তরতর কডর তকু্ষ্ছন পডনডরাডশা ছফট উুঁিুডত 
উডি ছগড়েছিড া, তারপর এক জা়েগাডতই অন়েিাডব িাুঁছ়েড়েছিড া প্রা়ে পডনডরা ছমছনট। 
স্পিই হবাো যাছেড া ছনডি হয-পুরবুঁই়ো হাও়োডক হজারাড া বড  মডন হছেড া, অতটা 
ওপডর তার হতমন হবগ ছিড া না। তারপর, হপা়োকপা  আর কাডক বড , হব ুনডক 
তা়ো  াছগড়েছিড া উ ডটামুছি এক হাও়ো, আর হস পুবছিডক হিডস িড  হযডত থাডক। 
শশ ডেণী হথডক তার িূরত্ব, তার বেবধান, ক্রডমই হবড়ে যাছেড া। হব ুনবাডজর 
যাবতী়ে হিিা সডেও, মরগোনটডনর বাছসোরা হিিডত হপড , হব ুনটা িু  ছিগডের 
ছিডক উধাও হড়ে যাডে। তারা জানডত হপডরছিড া, হব ুনটা ছগড়ে হনডমছিড া র োড র 
আশপাডশ, হয-রড  ছিড া নথথ কোডরা াইনার রাজধানী। 
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এই হিিাটা এইিাডব িূর-মাডি মারা যাও়োডত, ছিক হড া হয, আবহাও়ো যিন আডরা-
িাড া থাকডব, তিন আডরা-একবার হিিা কডর হিিা হডব। এছিডক নতুন কডর শুরু 
হড়ে হগড া পাহাড়ের হিতরকার গুমগুম গজথন, সডে এড া িাছর-িাছর হো া হমঘ আর 
রাডতর হব া়ে সন্ত্রস্ত ও কছিত আড াকছশিা। হ াডক এবার প্রা়ে ছনুঃসডেহই হড়ে 
হগড া হয হেট আইছরর হাবিাব হমাডটই সুছবডধর হিকডি না, ছবপিটা হয ি়ো  ও 
করা  হডব শুধু তা-ই ন়ে, ছবপিটা আসন্ন এবিং অবশেম্ভাবী। হোুঁ, সডেহ হনই হয, হগাটা 
তল্লাটটাই হ়ে হকাডনা ি়োনক িূছমকি আর ন়েডতা হকাডনা আসন্ন অেিগাডরর কবড  
পড়ে ছগড়েডি। 
  
হস-বিডরর এছপ্র মাডসর হগা়োর ছিডক, এই আশঙ্কাগুড া সছতেই আতডঙ্ক পছরণত 
হড়েছিড া। জনসাধারডণর িড়ের বহুগুণ প্রছতধ্বছন হশানা হগড া িবরকাগডজর 
সিািকী়ে স্তডম্ভ। পাহা়ে হথডক মরগোনটন অছব্দ হগাটা অঞ্চ টাই এিন হজডন ছগড়েডি 
হয একছট অেিগার অবশেম্ভাবী। 
  
হিৌিা এছপ্রড র রাছিরডব া়ে, হেডজন্ট গাডডথডনর বাছসোরা এক ি়োনক হকা াহ  
শুডনছিড া হজডগ উিড া। প্রথডম তারা হিডবছিড া হগাটা পাহা়েটাই বুছে তাডির মাথার 
ওপর হিডে পড়েডি। তারা িুডট হবছরড়ে এডসছিড া তাডির ঘরবাছ়ে হথডক, তকু্ষ্ছন োম 
হিড়ে িড  যাবার জডনে শতছর, এতই শঙ্কাতুর হয িাবছিড া মাছট বুছে িারপাডশ হা কডর 
আডি, মাই -মাই  হজা়ো হিতিামার োমগে ছগড  িাবার জডনে শতছর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

9 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

রাতটা ছিড া ঘুটঘুডট্ট অেকার। উপতেকার ওপর েুড  ছিড া িাছর ছনিু হমঘ। রাত না-
হড়ে যছি ছিনও হডতা, তাহড ও ঐ হমডঘর জডনে পাহাড়ের িুড়োটা কারু হিাডি প়েডতা 
না। 
  
এই িুডিথিে ও িুছনথরীক্ষ্ে অেকাডরর মডধে, িারপাশ হথডক যত আতথনাি উডিছিড া, তার 
হকাডনা সা়ো ছম ছিড া না। িীতসন্ত্রস্ত আবা বৃেবছনতা িোপা এক ছবশৃঙ্খ ার মডধে 
অেকাডর হাড়ে-হাড়ে িুটছিড া–হকাথা়ে যাছেড া হকউ জানডতা না। িারপাশ হথডক 
হশানা যাছেড া িীৎকার : িূছমকি! িূছমকি! অেিগার! ছবডফারণ! হকাথা়ে? হকাথা়ে 
অেুেৎপাত? হকন! হেট আইছরডত! 
  
মরগোনটডন হু-হু কডর িবর িড  হগড া পাথর,  ািা, িাইিডস্মর এক প্রব  বষথণ শুরু 
হড়ে হগডি। 
  
শহডরর নাগছরকডির মডধে যাডির মাথা তিনও িাণ্ডা ছিড া তারা ব ড  হয সছতেই যছি 
হকাডনা অেিগার হডতা তাহড  গজথনটা শুধু-হয এিনও হশানা হযডতা তা ন়ে, তার 
প্রিণ্ডতাও হবড়ে হযডতা, আর ছশিরটার ওপর হিিা ছিডত আগুডনর ছশিা;-আর ছশিা না-
হিিা হগড ও ছশিার হ ছ হান তাণ্ডব নাি হমঘ ফুুঁড়ে িারপাডশ প্রছতফছ ত হডতা। এিন 
হতা এমনকী হকাডনা ছশিারই প্রছতফ ন হিিা যাডে না। আর িূছমকি যছি হডতা–
আতছঙ্কত মানুষজন হিিডত হপড  হয হসই িূছমকডি আর যা-ই হহাক, তাডির 
বাছ়েঘরগুড া এিনও িুরমার হড়ে হিডে পড়েছন। িুবই সম্ভব হয ছবকট আও়োজটা 
হকাডনা আিা াুঁডশর গছ়েড়ে-প়ো হথডক উডিডি, হ়েডতা ছশির হথডক হিাৎ হকাডনা 
ছবশা  পাথর গছ়েড়ে পড়েডি। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

10 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
এক ঘণ্টার মডধে আর-হকাডনা নতুন ঘটনাই ঘটড া না। পছিম-হথডক-আসা হাও়ো 
হেছটড়ে যাডে নী ছগছরর ছবস্তীণথ শশ ডেণী, পাহাড়ের ওপর ঢা গুড া়ে পাইনবডন 
হহম ডকর োড়ে ছব াপ উডিডি হাও়োর। হিডি মডন হডে আতডঙ্কর আর নতুন হকাডনা 
কারণ হনই হকাথাও; হ াকজন তারপর হয-যার বাছ়েডত ছফডর আসডত শুরু কডর ছিড়েডি 
ততক্ষ্ডণ। তবু সবাই অধীরিাডব অডপক্ষ্া কডর আডি কিন হিার হ়ে, কিন ছিন 
হফাডট। 
  
তারপর, আিমকা, হশষরাডত, ছতনডট নাগাি, আডকবার ছবপডির সিংডকত। হেট আইছরর 
পাথডরর হি়োড র ওপর  াছফড়ে- াছফড়ে হনডি হব়োডে আগুডনর ছশিা! হমডঘর গা 
হথডক প্রছতফছ ত হড়ে, তারা অডনক িূর অছব্দ আকাশ আর হমঘ আড া কডর ছিড়েডি। 
হশানা হগড া ি়েি়ে শব্দ, হযন একসডে পুড়ে যাডে অডনক গাি, হযন হকাথাও িাবান  
হ ডগডি। 
  
আপনা হথডকই বডন আগুন হ ডগ ছগড়েডি? হিাৎ এিাডব আগুন-হ ডগ-যাবার কারণ কী 
হডত পাডর? ছবিুেৎ ছনি়েই এই িাবান  শুরু কডরছন, কারণ একবারও (কাথাও বাডজর 
শব্দ হশানা যা়েছন। সছতে-হয, আগুন ধডর যাবার উপকরণ আডি অডনক; ঐ ওপডর 
নী ছগছরর শশ ডেণী ছনছব়ে বডন িাও়ো। ছকন্তু এই ছশিাগুড া হযন বড্ড-আিমকা 
একসডে শুরু হড়ে হগডি–হকাডনা শনসছগথক কারণ হয আডি তা হতা মডন হ়ে না। 
  
অেুেিগার! ছবডফারণ! অেুেৎপাত! আডে়েছগছরর ঘুম হিডেডি! 
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িারপাশ হথডক োুঁপট মারড া আতথ িীৎকার! আডে়েছগছরর অেুেৎপাত! সছতে, তাহড , 
পাহাড়ের আুঁডতর মডধে  ুছকড়েছিড া আডে়েছগছরর জ্বা ামুি! আর এত বির পডর, 
ব ডত-ছক যুগ-যুগ পডর, অবডশডষ আবার তার ঘুম হিডেডি! ছশিার সডে হযাগ হড়ে 
এিন ছক তডব মুষ ধাডর বষথাডব জ্ব ে পাথর, গ াডনা  ািা আর অছবরাম িাই? তডব 
ছক  ািা হঢউ তুড  হনডম আসডব তর  আগুন ছনড়ে? আর পডথ যা প়েডব সব ধ্বিংস 
কডর হিডব–োমনগর, হিতিামার, প্রকৃছতর এই সুের  ী ািূছম? এডস ধ্বিংস কডর 
হিডব হেডজন্ট গাডডথন আর মরগোনটন? 
  
এবার আতঙ্ক আর ছবশৃঙ্খ া হড া িরম। হকাডনা আশ্বাস, হকাডনা প্রডবাধ তাডক থামাডত 
পারডতা না। হমড়েরা হকাড  ছশশু ছনড়ে, আতডঙ্ক উন্মাছিনী, িুডটডি পুবছিডক; পুরুষরা, 
ঘরবাছ়ে িা়েডত-িা়েডত, ছক্ষ্প্রহাডত পুুঁটুছ ডত হবুঁডধ ছনডে যা-ছকিু ছিড া মূ েবান, িু থি; 
তারপর িুড  ছিডে হকাযথা  আস্তাব  হগা়োড র িরজা, যাডত হগারুডি়ো, শুওর-হমাষ 
হয হযছিডক পাডর হিা া মাডি িুডট হযডত পাডর। হসই তমসােন্ন রাডত্র মানুষ আর 
জাডনা়োডরর হস-কী হডনে উম্মািনা, হস-কী ছবশৃঙ্খ  হিাটািুছট, বডন-জেড , হিা া মাডি, 
োম-শহডরর রাস্তা়ে, জ ািূছমর পাডশ, অেকাডর। জ াশ়েগুড া়ে ফুড  হফুঁডপ অছস্থর 
হড়ে উিডি জ , প াতকডির পাড়ের ত া হথডক তারা হযন হোুঁিকা হরাডতর টাডন 
সছরড়ে ছনড়ে যাডব মাছট! ছকন্তু যছি উম্মাি হকাডনা প্ররবডণর মডতা হনডম আডস তর  
আগুন, পাহাড়ের গা হবড়ে, আর যছি হসই জ্ব ে  ািার ত া়ে হাছরড়ে যা়ে পথ? 
  
অবশে, সবডিড়ে বড়ো হিতিামার যাডির, যাডির প্রবীণ মগজ তু না়ে ছবিক্ষ্ণও, তারা 
ছকন্তু এই উম্মাি প া়েমান নরনারীর হি াডিছ ডত হিডস যা়েছন, তারা বরিং আবারও 
হিিা কডরডি অনেরা যাডত একটু সিংযত হ়ে। পাহাড়ের মাই  িাডনডকর মডধে এডস, 
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তারা হিিডত হপড  ছশিার হপ্রাজ্জ্ব  িাপট অডনকটাই ছস্তছমত হড়ে বডসডি। সছতে 
ব ডত, তাডির মডন হড া এই অঞ্চড  হয আশু-হকাডনা, ছকিংবা অনেডকাডনা, ছবপডির 
সম্ভাবনা আডি, এমনটা হবাধ হডে না। হকাডনা পাথরই আিড়ে পড়েছন মহাশূডনে; ঢাড র 
ওপর হকাডনা  ািার হরাত গছ়েড়ে যাডে না; মাছটর ত া হথডক হিডস আসডি না 
হকাডনা রহসেম়ে গুমগুম আও়োজ। িারপাডশ এমন-হকাডনা  ক্ষ্ণ হনই যা হিডি মডন 
হডত পাডর িূছমর কিনজছনত হকাডনা িুঘথটনা রাজেটাডক সবথনাডশ ছিডত পাডর। 
  
হশষটা়ে, প াতকডির উম্মাি উ়ো  এডস থামড া এমন জা়েগা়ে হযিান হথডক, তারা 
িাবড , পাহাড়ের ছবপি অতছকথডত এডস হিাুঁ হমডর তাডির ওপর আর প়েডব না। তিন 
কড়েকজন িড়ে-িড়ে, সেপথডণ, একটু-একটু কডর আবার ছফডর এড া পাহাড়ের ছিডক। 
পুডরাপুছর ছিন হফাটবার আডগই কতগুড া িামারবাছ়েডত আবার ছফডর এড া হ াকজন। 
  
সকা ডব া়ে হেট আইছরর ছশিডরর ওপর আডগর রাডতর হধাুঁ়োর হমডঘর আর হকাডনা 
ছিহ্নই ছিড া না। আগুন যা জ্বড ছিড া তা ছনি়েই ছনডজ হথডকই ছনডি ছগড়েডি; আর 
হকন-হয অমন িুছবথপাক আিমকা শুরু হড়েছিড া তার কারণ যছি-বা হকউই বুেডত 
পাডরছন, সকড ই অেত এই আশাটুকু কডরডি হয আবার যাডত অছিডরই তার হকাডনা 
পুনরাবৃছি না-হ়ে। 
  
এমনও কারু-কারু মডন হড া হয হেট আইছর আসড  হ়েডতা হকাডনা আডে়ে 
হতা পাড়ের নাটেশা াই ছিড া না। পুডরা এ াকাটা হয িূছমকি ছকিংবা অেুেৎপাডতর 
ি়োর ওপর ছনিথর কডর আডি এমন-হকাডনা সাক্ষ্েপ্রমাণও হকাথাও হনই। 
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অথি তবু পাুঁিটা নাগাি, আবার শশ ছশরার ছিক ছনডিটা়ে, হযিানকার বনিূছমডত রাছত্র 
তিনও যাই-যাই কডরও পুডরাপুছর িড  যা়েছন, অদু্ভত এক আও়োজ উিড া আর 
হাও়ো়ে উ়ো  ছিড়ে িূডর িড  হগড া, আর তার সডে ছিড া হযন ছবশা -হকাডনা ডানার 
োুঁপট। আর ছিনটা যছি অনেছিডনর মডতা স্বে ফটফডট পছরষ্কার হডতা, িাষীরা হ়েডতা 
হিিডত হপডতা অছতকা়ে হকাডনা ছশকাছর পাছির তুমু  উ়ো –হ়েডতা আকাডশর হকাডনা 
অপডিবতাই হেট আইছরর ন়োনজুছ  হডডক ডানা িছ়েড়ে উডি পড়েডি আকাডশ, আর 
দ্রুত গছতডত উড়ে িড  যাডে পুবছিগডের পাডন। 
  
. 
  
২. আছম মরগোনটডন এডস হপৌঁডিা ুম 
  
আডগর ছিন রাছিডর ও়োছশিংটন হথডক রওনা হড়ে ২৭ হশ এছপ্র  আছম এডস হপৌঁডিা ম 
নথথ কোডরা াইনার রাজধানী যথড ়ে। 
  
িু-ছিন আডগ, হফডাডর  পুছ ডশর ব়েকতথা আমাডক তার ঘডর হডডক পাছিড়েছিড ন। 
িাছনকটা অধীর হড়েই আমার আডপক্ষ্া করছিড ন ছতছন। জন স্ট্রক, ছতছন বড  
উডিছিড ন, তুছম ছক এিনও হসই কছরৎকমথা মানুষছট আডি, হয এর আডগ অডনকবার 
শুধু আমার প্রছত তার আনুগতেই হিিা়েছন, তার কাডজর প্রছতিাও হিছিড়েডি? 
  
ছমস্টার ও়োডথ, আছমও উিডর নুড়ে পড়ে হস াম িুডক বড ছি ুম, আছম হকাডনা সাফ ে 
বা কমথিক্ষ্তার প্রছতশ্রুছত ছিডত অপারগ–তডব যছি আনুগডতের কথা বড ন, আছম 
আপনাডক আশ্বস্ত করডত পাছর, আমার আনুগতে শতকরা একডশািাগই আপনার অধীন। 
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হস ছনড়ে আছম হকাডনা সডেহ কছরছন, স্ট্রক, বডডাকতথাও সমান সুডর বড ছিড ন, আছম 
বরিং হতামাডক আডরা-যথাযথ প্রশ্নটা কছর : তুছম ছক আডগর মডতাই প্রডহছ কা ছনড়ে মাথা 
ঘামাও? ধাুঁধা বা হহুঁ়োছ র সমাধান করডত উৎসুক? আডগ হযমন কডর হকাডনা রহসেডিি 
করবার জডনে োুঁছপড়ে প়েডত, এিনও ছক তুছম হতমনতর হকাডনা উিেীব আেহ হবাধ 
কডরা? 
  
কছর, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
সাধু, সাধু, শাবাছশ ছিড়েডিন বডডাকতথা, তাহড  এিন মন ছিড়ে হশাডনা। 
  
ছমস্টার ও়োডথ, বড়েস তার সম্ভবত পিাশ বৎসর, এত বড়ো পডি উন্নীত হড়েছিড ন 
শুধু তার ক্ষ্মতা আর বুছেবড ; এই পিটার সডে জ়োডনা যাবতী়ে গুরুিাছ়েত্বই ছতছন 
কৃছতডত্বর সডে পা ন কডর আসছিড ন। আডগ অডনকবারই ছতছন আমার ওপর নানাছবধ 
কছিন কাডজর িাছ়েত্ব ছিড়েছিড ন, আর আছমও সাফড ের সডে হস-সব কাজ সিন্ন 
কডর-কডর ক্রডমই তার গিীর আস্থািাজন হড়ে উডিছি ুম। গত কড়েক মাডস অবশে 
আমাডক ছতছন হকাডনা কাজ হিনছন, হকননা হস-রকম হকাডনা িুডবথাধে কূট প্রডহছ কার 
জট িা়োবার কাজ আমাডির ছবিাডগ আডসছন। হসজডনে ছতছন এিন কী ব ডত িান 
হসটা জানবার জডনেই আছম অধীর আেহ ছনড়ে অডপক্ষ্া করছি ুম। তার এই প্রশ্ন আর 
িছনতা হয আমার কাুঁডধ আবার হকাডনা গুরুত্বপূণথ িাছ়েত্ব িাছপড়ে হিবারই অছি া মাত্র, 
এটা বুেডত আমার একটুও হিছর হ়েছন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

15 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

সডেহ হনই হয তুছম জাডনা, ব়েকতথা বড ডিন তিন, মরগোনটডনর কাডি। ব্লছরজ 
মাউডন্টডস কী-সব অদু্ভত ঘটনা ঘটডি তা ছনি়েই তুছম জাডনা। 
  
শুডনছি বডট। ওিান হথডক অনবরত হয-সব আিযথ ঘটনার িবর আসডি, তা হয-কারুর 
হকৌতূহ  উশডক হিবার পডক্ষ্ যডথি। 
  
ঘটনাগুড া হকব -হয আিযথ তা-ই ন়ে–এমন-হকাডনা আিযথ বোপার হকউ কিনও 
জডম্মও হশাডনছন। হস-ছবষড়ে হকাডনাই সডেহ হরডিা না, স্ট্রক। ছকন্তু তািা়োও আডরা-
কতগুড া জরুছর প্রশ্ন এর সডে জছ়েড়ে পড়েডি : হেট আইছরডত যা হডে, হসিানকার 
হ াকডির পডক্ষ্ তা যছি ছবপজ্জনক হ়ে, তডব কতটা ছবপজ্জনক? হস ছক। অছব ডম্ব 
ঘটডত িড ডি এমন-হকাডনা ি়োবহ সবথনাডশরই ইছেত? এমন-এক সবথনাশ, যা অতেে 
রহসেম়েও, যার সম্বডে ছকিুই আমরা জাছন না। 
  
হিডি-শুডন ি়েই হ়ে, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
কাডজই, স্ট্রক, িট কডর আমাডির হজডন ছনডত হডব, ঐ পাহাড়ের মােিানটা়ে 
  
কী আডি। যছি প্রকৃছতর হকাডনা ছবশা  শছক্তর কাডি অসহা়েিাডব আত্মসমপথণ করডতই 
হ়ে আমাডির, তডব হ াকজনডক আডগ হথডকই এই ি়ো  ছবপিটা সম্বডে সডিতন কডর 
হি়ো উছিত। 
  
স্পিই হবাো যাডে, কতৃথপক্ষ্ডক বোপারটা িাড া কডর তিে কডর বুডে ছনডত হডব 
সছতে-সছতে ওিাডন কী হডে। 
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তুছম ছিক ব ডিা, স্ট্রক। ছকন্তু তাডত আবার ছবস্তর োডম া আডি। সকড ই জাছনড়েডি 
হয হেট আইছরর িুড়ো়ে ওিা এডকবাডরই অসাধে বোপার, হসিাডন উডি তারপর 
হিতডরর ন়োনজুছ টা়ে নামাটা হতা এডকবাডরই অসম্ভব। ছকন্তু হকউ ছক আডগ কিনও 
যাবতী়ে শবজ্ঞাছনক সরোম ছনড়ে সবরকডম শতছর হড়ে িাড া আবহাও়ো়ে ওিাডন যাবার 
হিিা কডর হিডিছিড া? আমার অবশে এডত একটু সডেহ আডি; আমার ছবশ্বাস, হকাডনা 
সুপছরকছেত অছিযান হ়েডতা সাফ ে এডন হিডব। 
  
ছকিুই অসম্ভব ন়ে, ছমস্টার ও়োডথ। এিাডন, আমাডির কাডি সবডিড়ে বড়ো সমসোটা 
হড া বে়েছনবথাডহর প্রশ্ন-কাজটা সুষু্ঠিাডব করডত হগড  ছবস্তর অথথবে়ে হডব। 
  
যিন আমরা আস্ত-একটা জনপডির মানুষজনডক আশ্বস্ত করডত িাছে, হ়েডতা বা 
সবথনাডশর হাত হথডক তাডির বাুঁিাডতও িাছে, তিন িরডির প্রশ্নটা হকাডনা প্রশ্নই ন়ে। 
হতামার কাডি অবশে আমার আডরকটা প্রস্তাবও আডি। হ়েডতা এই হেট আইছর হ াডক 
যতটা িাডব ততটা অগমে ন়ে। হ়েডতা একি  পাছজ িুষৃ্কতকারী ছগড়ে হসিাডন তাডির 
হগাপন হডরা বাছনড়েডি, হ়েডতা শুধু তারাই জাডন হকমন কডর ঐ পাহাড়ের িূ়ো়ে উডি 
হযডত হ়ে। 
  
অথথাৎ? আপছন ছক িাবডিন হয একি  িসুে– 
  
হ়েডতা আমার অনুমানটা পুডরাপুছর িু , স্ট্রক। হ়েডতা এইসব অদু্ভত আও়োজ আর 
িাকু্ষ্ষ িৃশেগুড ার হপিডন স্বািাছবক হকাডনা শনসছগথক কারণই আডি। ছকন্তু িসুেি  না 
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ছনসগথ-হক হয এ-সডবর জডনে িা়েী হসটা আমাডির সুছনছিতিাডব হজডন ছনডত হডব–এবিং 
হজডন ছনডত হডব যত ছশগছগর সম্ভব। 
  
আমার শুধু একটাই প্রশ্ন আডি। 
  
বড  ফোড া, স্ট্রক, বড  ফোড া। হকাডনা িটকাই হিডপ হরডিা না। 
  
ধরুন, আমরা হেট আইছরডত ছগড়ে হপৌঁডিছি, এ-সব আিডযথর উৎস আর উৎপছিস্থ ও 
বার কডর হফড ছি, হজডন ছগড়েছি হয হসিাডন আডে়েছগছরর এক জােত জ্বা ামুি আডি 
আর এক ি়োবহ ছবডফারণ অছিডরই আসন্ন–তিন ছক তাডক আমরা হিকাডত পারডবা? 
  
না, স্ট্রক, না। তডব ছবপডির পছরমাণ কতটা হডত পাডর, হসটা আমরা আোজ করডত 
পারডবা। যছি মাছতথছনডক হযমন ি়েিংকর অেুেৎপাত ঘডটডি, মাউন্ট হপড র উিছগরণ 
হথডক যছি আস্ত-আস্ত জনপি হযমনিাডব িাপা পড়ে ছগড়েডি, যছি হসইরকমই হকাডনা 
অেুেৎপাত নথথ কোডরা াইনাডক সমূহ ছবপডির মুডিামুছি এডন হফড  থাডক, তডব আমরা 
হ াকজনডক হুুঁছশ়োর কডর ছিডত পারডবা, তাডির জাছনড়ে ছিডত হডব হয এিানকার পাট 
উছিড়ে তাডির এবার অনে-হকাথাও ছগড়ে আস্তানা পাতডত হডব 
  
আশা কছর হতমন-হকাডনা ি়োবহ ছবপডির সম্ভাবনা হনই। 
  
আমারও তা-ই মডন হ়ে, স্ট্রক। ব্লছরজ শশ ডেণীডত হকাডনা জােত আডে়েছগছর 
আ়েডমা়ো িােডি, এটা আমার কাডি বড্ড অছবশ্বাসে হিকডি। আমাডির আপা ািী়ে 
পাবথতেবেবস্থা কিডনা আডে়েছগছরর অেুেৎপাডত সৃছি হ়েছন। ছকন্তু পাহাড়ে যা ঘটডি, তার 
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হতা হকাডনা-একটা সডোষজনক বোিো পাও়ো িাই আমাডির-হস-সব ছনি়েই অকারডণই 
ঘটডি না। সিংডক্ষ্ডপই হতামাডক বছ , স্ট্রক। আমরা ছিক কডরছি, হেট আইছরডত যা 
হডে তার একটা সডরজছমন তিে কডর হিিা উছিত, িুুঁছটড়ে-িুুঁছটড়ে সব হিিা িরকার, 
সমস্ত সাক্ষ্েপ্রমাণ একজা়েগা়ে জড়ো করা জরুছর–শহডরর োডমর সবাইডক প্রশ্ন কডর-
কডর হজডন ছনডত হডব তারা কী হিডিডি, কী শুডনডি, কী হিডবডি। আর এইসব কাজ 
করবার জডনে আমরা এমন-একজডনর কথা হিডবছি, যার ওপর আমাডির সকড রই পূণথ 
আস্থা আডি; এবিং হসই হ াক হডো তুছম, স্ট্রক। 
  
হবশ। আছম শতছর আছি, ছমস্টার ও়োডথ, আছম একটু উডিছজত গ াডতই বড  উডিছি 
তিন, ছনছিে থাকডবন–পুডরা িবরটা হজাগা়ে করডত যা-যা করডত হডব, সব আছম 
করডবা–হকাথাও হকাডনা কাডজ অবডহ া করডবা না। 
  
তুছম হয কাডজ ফাুঁছক হিডব না বা অবডহ া করডব না, তা আছম জাছন, স্ট্রক। তডব 
এটাও হতামাডক জাছনড়ে ছিডত িাই হয আমাডির মডন হড়েডি তুছমই এই কাডজর 
উপযুক্ত হ াক। এবার তুছম হতামার ঐ িটফডট উে হকৌতূহ টাডক িছরতাথথ করবার 
িমৎকার একটা সুডযাগ হপড়ে যাডব। 
  
আপছন হতা জাডননই, ছমস্টার ও়োডথ, হয-হকাডনা প্রডহছ কাডক ছনিক প্রডহছ কা বড  
হমডন ছনডত আমার হবাধবুছেডত আটকা়ে। 
  
পছরছস্থছত অনুযা়েী সমস্ত বেবস্থাই তুছম ছনডজ করডব, স্বাধীনিাডব–হকউ হতামাডক বাধা 
হিডব না। আর িরডির প্রশ্ন, যছি মডন হ়ে হয পবথতাছিযাডনর জডনে আুঁটঘাট হবুঁডধ 
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ওস্তাি পবথতাডরাহীডির ছনড়ে হবরুডত হডব, তাডত অবশে ছবস্তর িরি হডব–তডব হসডক্ষ্ডত্র 
হতামার কাব্লাশ রইড া, ইডেমডতা অথথবে়ে করডত পারডব তুছম। 
  
যা করড  িাড া হডব বড  মডন হডব, আছম তা-ই করডবা, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
একটা ছবষড়ে হতামাডক সাবধান কডর ছিছে, িুক। িুব হুুঁছশ়োর হড়ে, সেপথডণ, হতামা়ে 
এগুডত হডব। ওিানকার হ াকজন এর মডধেই উডিজনা়ে টগবগ কডর ফুটডি। হতামার 
পডক্ষ্ বরিং হগাপডনই অনুসোন িা াডনা উছিত হডব। আছম হয-সডেডহর কথাটা তুড ছি, 
ঘুণাক্ষ্ডরও কিডনা কারু কাডি তার কথা হপডিা না। আর সবডিড়ে বড়ো কথা-অকারডণ 
নতুন-হকাডনা আতঙ্ক যাডত না-ি়ো়ে হস-ছবষড়ে হতামাডক িছিশ ঘণ্টাই। সতকথ থাকডত 
হডব। 
  
মডন থাকডব, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
মরগোনটডনর হম়েডরর কাডি হতামার পছরি়েপত্র হপশ করডত হডব–ছতছনই সবছিক 
হথডক হতামা়ে সাহাযে করডবন। আবারও বড  ছিছে, স্ট্রক, সাবধান হথডকা, ছবিক্ষ্ণ, 
হকান উডেশে ছনড়ে তুছম ওিাডন যাডো, ঘুণাক্ষ্ডরও কারু কাডি হস-কথা প্রকাশ হকাডরা 
না–যছি এডকবাডর জরুছর হড়ে পড়ে, না-ব ড ই িড  না, তাহড  অবশে আ ািা কথা। 
তুছম-এর আডগ বহুবার হতামার কূটডকৌশ  ও বুছেমিার পছরি়ে ছিড়েডি। আছম ছিক 
জাছন তুছম হতামার কাডজ সফ  হডবই। 
  
আছম তাডক শুধু একটাই কথা ছজডগস কডরছি, কডব আমাডক রওনা হডত হডব? 
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কা । 
  
কা , আছম ও়োছশিংটন হথডক হবরুডবা, আর পরশুছিনই মরগোনটডন হপৌঁডি। যাডবা। 
  
িছবষেৎ হয আমার জডনে কী-সব মৎ ব এুঁডট হরডিছিড া, তা যছি তিন আছম স্বডেও 
হটর হপতুম! 
  
তকু্ষ্ছন আছম বাছ়ে ছফডর এডস যাবার জডনে হতা়েডজা়ে শুরু কডর ছিড়েছি ুম। আর 
পরছিন সডেডব া়ে আছম ছনডজডক আছবষ্কার কডরছি ুম যথড ডত। হসিাডন হস রাতটা 
কাছটড়ে পডরর ছিন ছবডক ডব া়ে আছম মরগোনটডনর হর ডস্টশডন ছগড়ে হপৌঁডি ুম। 
  
মরগোনটন শহরটা হিাডটা, জুরাছসক যুডগর িূস্তডরর উপর গড়ে উডিডি শহরটা–অজর 
ক়ে া আডি এিাডন। এর যত সমৃছের হপিডন আডি এর যত ক়ে ািািান। এিাডন 
অবশে অডনকরকম ধাতুডত িরা জ ও আডি ছবপু  পছরমাডণ, তাই েীষ্মকাড  হসিাডন 
বাইডর হথডক অজর হ াক আডস স্বাডস্থাোডর। মরগোনটনডক ছঘডর আডি সুজ াসুফ া 
সব হিতিামার-প্রিুর িুট্টা আর মকাই গজা়ে এিাডন। জা়েগাটা জ ািূছমর মােিাডন, 
শোও া আর িাগ়োবনও আডি অডনক। পাহাড়ের ঢা  হবড়ে উডি হগডি ছিরহছরৎ 
গাডির অরণে। জা়েগাটা়ে যা হনই তা হড া প্রাকৃছতক গোডসর উৎস, হয-গোস শছক্ত 
হজাগা়ে, আড া আর উিাপ হি়ে, যার অফুরান উৎস আডি। আড ডঘছন উপতেকা়ে। 
এডকবাডর পাহাড়ের গাড়ের বনজেড র গা হঘুঁডস িাুঁছ়েড়ে আডি। কত-হয োম আর 
কত-হয িামার। কাডজই হেট আইছর যছি সছতে-সছতে হকাডনা আডধা ঘুমে আডে়েছগছর 
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হ়ে, যছি তার উপদ্রব হপৌঁডি যা়ে হেডজন্ট গাডডথন আর মরগোনটডন, তাহড  কত হ াক 
হয ছবপন্ন হডব, ধডন-প্রাডণ মারা যাডব, তার হকাডনা ই়েিা হনই। 
  
মরগোনটডনর হম়ের, জননক ছমস্টার এছ ়োস ছস্মথ, মানুষটা িশাসই, হকব  হয 
 ম্বািও়ো তা-ই ন়ে, স্বাডস্থে আর প্রাণিাঞ্চড ে িরপুর, বড়েস হডব িছল্লশ বৎসর ছক তার 
একটু হবছশ, হিডি মডন হ়ে িুই আডমছরকার সমস্ত ছিছকৎসকরাই তাডির বোবসা মাডি 
মারা যাডব বড  পাততাছ়ে গুছটড়ে পা াডবন। মানুষটা আবার ওস্তাি ছশকাছরও, অডনক 
িা ুক আর পোন্থর হমডরডিন, আড ডঘছন উপতেকার গিীর বডন বা বনে িাডত এিনও 
হয-সব জন্তুর মস্ত প্রািুিথাব। 
  
ছমস্টার ছস্মথ ছনডজই একজন ধনাঢে জছমমাছ ক, আশপাডশ তার অডনকগুড া হিতিামার 
িছ়েড়ে আডি। এমনকী অডনক িূডর-িূডরও হয-সব রা়েৎ আডি, তাডিরও কাজ-কারবার 
ছতছন বারবার ঘুডর-ছফডর পযথডবক্ষ্ণ কডর িোডিন। সছতে-ব ডত, সরকাছর কাডজ যিন 
তার মরগোনটডনর তথাকছথত প্রাসাডিাপম অট্টাছ কা়ে থাকডত হ়ে না, তিনই ছতছন 
আশপাডশর জছমছজডরডত ঘুডর হব়োন, আর ছশকাডরর উডিজনা তাডক হটডন-হটডন ছনড়ে 
যা়ে বডনজেড , ছনছব়ে অরণেডিডশ। 
  
মরগোনটন হপৌঁডিই আছম সরাসছর ছমস্টার ছস্মডথর বাছ়ে িড  হগ ুম। ছতছন জানডতন হয 
আছম আসডবা, হটছ োম কডর আডগই তাডক িবর পািাডনা হড়েছিড া, তাই তিন ছতছন 
আমারই অডপক্ষ্া়ে বডস ছিড ন। িরাজিছেডতই আমা়ে আপো়েন করড ন এছ ়োস 
ছস্মথ, হকাডনা িদ্রতার ি়েিং িা়োই, মুডি পাইপ, হটছবড র ওপর ব্রোছি িরা হগ াশ। 
তকু্ষ্ছন একছট িৃতে ছিতী়ে আডরকছট হগ াশ ছনড়ে এডস হাছজর, আর আমাডক 
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পরস্পডরর স্বাস্থে কামনা কডর তকু্ষ্ছন িু-হটক ব্রোছড হিডত হড া, তডবই আছম কথাবাতথা 
শুরু করডত পার ুম। 
  
ছমস্টার ও়োডথ আপনাডক পাছিড়েডিন, সাির আপো়েন কডর আমাডক ছতছন ব ড ন, 
আসুন, ছমস্টার ও়োডডথর স্বাস্থে পান করা যাক। 
  
তার হগ াডশর সডে আমার হগ াশ হিাকািুছক কডর আছম পুছ ডশর ব়েকতথার স্বাস্থে পান 
কর ুম। 
  
তারপর? এছ ়োস ছস্মথ জানডত িাইড ন, এবার ব ুন, তার উডিডগর কারণ কী? 
  
আছম তিন মরগোনটডনর হম়েডরর কাডি িুড  ব  ুম হকন আছম হিাৎ নথথ 
কোডরা াইনা়ে এডস হাছজর হড়েছি। আছম তাুঁডক আশ্বস্ত কডর এও ব  ুম হয আমার 
বডডাকতথা আমার হাডত পূণথ িাছ়েত্বই শুধু হিনছন, হেট আইছরর ছনদ্রািডের িরুন এই 
অঞ্চড  হয-রহসে আর উৎকণ্ঠার সৃছি হড়েডি, তার সমাধান করবার জডনে যা-যা  াডগ 
সবরকম সাহাযে করডতও প্রস্তুত-আছথথক বা অনে-হয-হকাডনারকম সাহাযেই তার কাি 
হথডক সবসম়ে পাও়ো যাডব। 
  
টু শব্দছট না-কডর এছ ়োস ছস্মথ প্রথডম আমার সব কথা শুনড ন বডট, তডব মডধে-মডধে 
আমার আর তার শূনে হগ াশগুছ  পূণথ কডর ছিডত হিাড নছন। সারাক্ষ্ণ এরই মডধে তার 
পাইপ হটডন ি ছিড ন ছতছন; তাডত যছি মডন হ়ে ছতছন আমার কথা়ে মডনাডযাগ 
ছিছেড ন না তাহড  ছকন্তু িু  করা হডব–তার বাইডরর হিা টা প্রতারক, আসড  ছতছন 
গিীর মডনাডযাডগর সডেই আমার প্রছতছট শব্দ শুনছিড ন। মাডে-মাডেই তার গণ্ডডিশ 
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আরক্ত হড়ে উিছিড া, আর তার হোুঁডপর মডতা িুরুর ত া়ে হিাি িুছট হকব ই 
েকেক কডর উিছিড া। স্পিই হবাো হগড া, মরগোনটডনর িীফ মোছজডস্ট্রটও হেট 
আইছরডক ছনড়ে ছবষম অস্বছস্তডত আডিন, হকন-হয পাহাড়ে এতসব অদু্ভত ও রহসেম়ে 
ঘটনা ঘটডি, তার মূ  কারণটা িুুঁডজ বার করবার জডনে ছতছনও আমার মডতাই। আেহী, 
শুধু আেহী ন়ে, উৎসুকও। 
  
আমার কাহন হশষ হড়ে যাবার পর এছ ়োস ছস্মথ িুপ কডর বডস আমাডক িাছনকক্ষ্ণ 
শুধু ছনরীক্ষ্ণ করড ন। তারপর ছনিু গ া়ে ব ড ন, তাহড  ও়োছশিংটডন কতথারা জানডত 
িাডেন হেট আইছর তার হপডটর মডধে কী ছজছনশ  ুছকড়ে হরডিডি? 
  
ছিক তাই, ছমস্টার ছস্মথ। 
  
আর আপছনও ছিক তা-ই জানডত িাডেন? 
  
হোুঁ। 
  
আছম তা জানডত িাই, ছমস্টার স্ট্রক। 
  
হকৌতূহড  ছতছন আর আছম িুজডনই সমান। 
  
আপছন ছনি়েই বুেডত পারডিন হয, পাইপ িুডক িাই ো়েডত-ো়েডত ছতছন ব ড ন, 
জছমর মাছ ক ছহডশডব হেট আইছরর ও-সব তাজ্জব ঘটনা়ে আছম কতটা উৎকছণ্ঠত হড়ে 
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আছি। আর হম়ের ছহডশডব আমার এ াকার হ াকজনডক রক্ষ্া করার একটা িাছ়েত্বও 
আমার আডি। 
  
পাহাড়ে হয কী অদু্ভত রহসে এডস ঘছনড়েডি, তার কারণ জানবার জডনে আপনার ডডবা  
উৎকণ্ঠা থাকাই স্বািাছবক। আছম তাডক জানা ুম, আপনার কাডি পুডরা বোপারটাই 
ছনি়েই িুডবথাধে প্রডহছ কা বড  হিডকডি–তডব প্রডহছ কাছট ছনি়েই ছনরীহ ছকিু ন়ে–
আপনার এই এ াকার হ াকজডনর ছনরাপিা তার সডে জ়োডনা বড  এর মডধে ি়োবহ 
ছবপছিরও সম্ভাবনা আডি। 
  
িুডবথাধে হয, তাডত হকাডনা সডেহ হনই, ছমস্টার স্ট্রক। তডব আমার কথা যছি বড ন, 
আছম ছনডজ ছকিুডতই ছবশ্বাস করডবা না হয হেট আইছর হকাডনা আডে়েছগছর। 
আড ডঘছনরা হকাথাওই অেুেৎপাডতর ফড  সৃছি হ়েছন। আছম ছনডজ আশপাডশ হকাথাও 
 ািা, গেক বা ছবডফারক-িুরমার পাথর হিিডত পাইছন। হসইজডনেই আমার মডন হ়ে 
না হয এ হথডক আিমকা মরগোনটডনর হকাডনা ছবপি হডত পাডর। 
  
এ হথডক হয ছবপি হডত পাডর, তা ছক আপনার সছতে হকাডনাছিন মডন হ়েছন, ছমস্টার 
ছস্মথ? 
  
হকাডনাছিনও না। 
  
ছকন্তু এই-হয হ াডক ব ডি িারপাডশ মাছট হকুঁডপ উডিছিড া? 
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হুুঁ, মাছট হকুঁডপ উডিছিড া! িূছমকি! এছ ়োস ছস্মথ মাথা হনড়ে কথাগুড া আও়োড ন 
একবার। ছকন্তু এটা ছক সডেহাতীতিাডব প্রমাছণত হয সছতে-সছতেই মাছট হকুঁডপ 
উডিছিড া? ছশিাগুড া তিন  ক ক কডর আকাশ িাটছিড া, আছম তিন উই ডডন 
আমার িামারবাছ়েডত ছি ুম–হেট আইছর হথডক তার িূরত্ব এক মাইড রও কম। সছতে-
হয বাতাডস একটা তুমু  আড া়েন, একটা তুমু  োুঁপটা উডিছিড া, ছকন্তু মাছট হকুঁডপ 
উিডি বড  আছম একবারও হটর পাইছন। 
  
ছকন্তু ছমস্টার ও়োডডথর কাডি হয-সব প্রছতডবিন হগডি 
  
ও-সব প্রছতডবিন হ াডক পাছিড়েডি আতডঙ্কর মুহূডতথ, মরগোনটডনর হম়ের আমাডক বাধা 
ছিড়ে ব ড ন, আমার প্রছতডবিডন হতা আছম হকাডনা িূকিডনর কথা উডল্লি কছরছন। 
  
আর, ছশিডরর ওপডর ঐ-হয িাউিাউ-জ্ব া ছশিাগুড া? 
  
হোুঁ, ছশিাগুড া। হসগুড ার কথা আ ািা, ছমস্টার স্ট্রক। আছম তাডির হিডিছি; আছম 
তাডির স্বিডক্ষ্ হিডিছি, তািা়ো হমডঘর গাড়ে প্রছতফছ ত হড়ে তা অডনক মাই  িূর 
হথডকও হিিা যাছেড া। তািা়ো হেট আইছর-র হপট হথডকও গুমগুম আও়োজ 
হবরুছেড া, না, গুমগুম ন়ে, ছহস-ছহস শব্দ, হযন একটা মস্ত ব়ে ার হথডক বাষ্প 
হবছরড়ে আসডি। 
  
ছবশ্বাসডযাগে-ছনিথরডযাগে হকাডনা সাক্ষ্ী আডি এর? 
  
হোুঁ, আমার ছনডজর কাডন হশানা– 
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আর এই ছহস-ছহস আও়োডজর মডধে, ছমস্টার ছস্মথ, আপনার ছক মডন হ়ে আপছন । 
সবডিড়ে তাজ্জব ছজছনশটা শুডনছিড ন–মস্ত সব পািার োুঁপট? 
  
আমার তা-ই মডন হড়েছিড া, ছমস্টার স্ট্রক। ছকন্তু হস-হকান অছতকা়ে পাছি হসটা–
ছশিাগুড া ছনডি যাবার পর হয ওিান হথডক উড়ে ছগড়েছিড া? হস-হকান পাছি হস, যার 
ডানার োুঁপট হথডক অমন প্রিণ্ড আও়োজ হবরুডত পাডর? হসইজডনেই আছম ছনডজডকও 
সডেহ কডরছি–হস ছক ছিড া আমারই কেনার হকাডনা হবডঘারছবভ্রম? হেট আইছর 
আকাডশর অজানা অপডিবতার আস্তানা! এ-হয ছনিকই মছতভ্রম িা়ো আর-ছকিু। ন়ে। 
যছি হকাডনা অছতকা়ে পাছি ঐ পাথডরর মােিাডন বাসা হবুঁডধ থাডক, তডব হস ছক অডনক 
আডগই ওিান হথডক উড়ে হযডতা না? হস ছক ইছতহাডসর অডগাির হকাডনা পাছি ন়ে? 
এটাই সবডিড়ে িুডবথাধে প্রডহছ কা, ছমস্টার স্ট্রক। এর হকাডনা সিুির আমার জানা 
হনই। 
  
ছকন্তু আমরা এই রহডসের জট িা়োডবা, ছমস্টার ছস্মথ, অবশে যছি আপছন আমাডক 
সাহাযে কডরন। 
  
ছনি়েই, ছমস্টার স্ট্রক। কা  হথডকই আমরা আমাডির অছিযান শুরু করডবা। 
  
তাহড , কা । আর এই কথার পডরই হম়েডরর কাি হথডক আছম ছবিা়ে ছনড়েছি ুম। 
হসিান হথডক হসাজা আছম িড  ছগড়েছি একটা হহাডটড , ঘর িা়ো করার সম়ে বড ছি 
আমাডক হয কতছিন এিাডন থাকডত হডব, তা আছম ছনডজই জাছন না। তারপর  াডঞ্চর 
হশডষ ছমস্টার ও়োডথডক সব ছ ডি জানা ুম। ছবডক ডব া়ে আডরা একবার ছমস্টার 
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ছস্মডথর সডে হিিা কডরছি ুম আছম । ছিক হড া, ছিন হফাটবার সডে সডেই আছম তাডক 
ছনড়ে মরগোনটন হিড়ে হবছরড়ে প়েডব। 
  
আমাডির প্রথম কাজ, পাহাড়ে ওিবার বেবস্থা করা–ছিক হড া সডে িুজন অছিজ্ঞ গাইড 
হন়ো হডব, যারা আমাডির পথ হিছিড়ে ছনড়ে যাডব। এই পবথতাডরাহীরা মাউন্ট ছমডি  ও 
ব্লছরজ শশ ডেণীর অনোনে ছশিডর িড়েডি আডগ, তডব কিডনাই হেট আইছরর ছশিডর 
ওিবার হিিা কডরছন, হকননা ছকিংবিছে এই রকমই হয হেট আইছরর িারপাডশই আডি 
সটান-িা়ো অগমে সব পাথুডর হি়ো । তািা়ো সাম্প্রছতক িমকপ্রি বোপারসোপাডরর 
আডগ হেট আইছর কিডনাই পযথটকডির হতমন-একটা আকৃি কডরছন। ছমস্টার ছস্মথ 
বেছক্তগতিাডব গাইড িুজনডক ছিনডতন, তারা িুুঃসাহসী, িক্ষ্ আর ছনিথরডযাগে। হকাডনা 
বাধাছবপছির কাডিই তারা মাথা হনা়েডব না–আর আমরা ছিক কডরছি ুম আমরা 
সবসমড়েই সবছকিুডতই পডি-পডি তাডির অনুসরণ কডর ি ডবা। 
  
তািা়ো ছমস্টার ছস্মথ হশষটা়ে এ-কথা বড ছিড ন হ়েডতা হেট আইছর এিন আর 
আডগর মডতা হতমন িুরাডরাহও ন়ে। 
  
শুডন, আছম ছজডগস কডরছি ুম : হকন? 
  
কারণ সম্প্রছত মস্ত-এক পাথর ছশির হথডক হিডে ছনডি িডস পড়েডি-আর তাইডত 
হ়েডতা হিতডর যাবার মডতা সুগম একটা পথ শতছর হড়ে হগডি। 
  
হস-হড  হতা ব ডতই হ়ে আমাডির কপা  িাড া। 
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কপা  িাড া ছক মে, তা আমরা কা ডকই জানডত পারডবা, ছমস্টার স্ট্রক। 
  
তাহড , কা । 
  
. 
  
৩. হেট আইছর : হকান্ ঈগড র বাসা 
  
পরছিন হিারডব া়ে, এছ ়োস ছস্মথ আর আছম মরগোনটন হিড়ে হবছরড়ে প়ে ুম। 
রাস্তাটা হগডি কাতাও়োবা নিীর বাম তীর ধডর এুঁডকডবুঁডক ঘুডর-ঘুডর, হসাজা ছগড়ে 
হপৌঁডিডি হেডজন্ট গাডডথডন। হয-িুজন গাইড আমাডির পথ হিছিড়ে ছনড়ে যাছেড া, 
তাডির একজন হোছর হনথ, ছতছরশ বির বড়েস, অনেজন হজমস ব্রাক, পুঁছিশ বির। তারা 
িুজডনই স্থানী়ে হ াক, আর যত পযথটক এিাডন আডস এবিং বু্ল ছরজ আর কাম্বার োণ্ড 
পাহাড়ের ওপর উিডত িা়ে তাডির কাডি এই িুজডনর িাছহিা অসীম। 
  
িুই-হঘা়ো়ে-টানা একটা হা কা ও়োগন হজাগা়ে করা হড়েছিড া, বু্ল ছরজ শশ ডেণীর 
এডকবাডর পািডিশ অছব্দ আমাডির ছনড়ে যাডব ও়োগনটা। তাডত হতা া হড়েছিড া িু-
ছতনছিডনর উপডযাগী রসি–আশা ছিড া তার হিড়ে হবছশ সম়ে আমাডির পাহাড়ে-পাহাড়ে 
কাটাডত হডব না। ছমস্টার ছস্মথ হতা প্রিুর পছরমাডণ মিে-মািংস সরবরাহ করডত হপডর 
িাছর িুছশ। জড র জডনে হতা হকাডনা িাবনা হনই, পাহাছ়ে েরনা হথডক যত িাই তত 
ট টড  টাটকা জ  পাও়ো যাডব, এিাডন বসডে এত বষথাবি  হডত থাডক হয েরনার 
জ  বিডরর এই সম়েটা়ে হযন উপডি পড়ে। 
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যছিও গুরুত্বপূণথ অছিযাডন হবছরড়েডিন, মরগোনটডনর হম়ের ছকন্তু কাডজর সডে তার 
হি়ো িুছশ জছ়েড়ে হফ ডত হিাড নছনুঃ ছশকাছর ছহডশডব সডে এডনডিন তার বেুক, আর 
ছশকাছর কুকুর ছনডকা, হস পরডমাৎসাডহ আমাডির ও়োগডনর হপিন-হপিন িুডট আসডি-
বাইডর হবরুডত হপডর তার িুছশ আর ধডর না। ছনডকাডক অবছশে উই ডডনর 
িামারবাছ়েডত হরডি যাবার কথা–কারণ হসিান হথডকই আমরা পাহাড়ে ি়েডত শুরু 
করডবা। হস ছনি়েই হেট আইছরর ছশির অছব্দ আমাডির হপিন-হপিন হযডত পারডব 
না–এডক হতা ঢা টা িা়ো উডি হগডি, তার ওপর মাডে-মাডক প়েডব মস্ত সব ফাট । 
  
ছিনটা িমৎকার ফুডটছিড া, টাটকা হাও়ো়ে তিন এছপ্রড র সকাড র হা কা িাণ্ডা 
আডমজ। মাথার ওপর ছিড়ে হিডস যাডে হা কা শািা হমডঘর পাুঁজা, িূর অোট াছন্টক 
হথডক মস্ত উপতেকা হপছরড়ে হয-হাও়ো আসডি তারাই এই হা কা শািা হমঘডক তাছ়েড়ে 
ছনড়ে যাডে। সূযথ মাডে-মাডেই উুঁছক মারডি হমডঘর আ়ো  হথডক, আড া কডর যাডে 
োমগডের নতুন শোমছ মা। 
  
হয-বনজেড র মধে ছিড়ে আমরা িড ছি, তাডত হযন অফুরান জীবজন্তুর হম া বডস 
হগডি। আমাডির ও়োগডনর িাকার শব্দ শুডন হু়েমু়ে িুডট পাছ ড়ে যাডে। কািডব়োছ , 
হমডিাহুঁিুর, ে মড  সব পা ডক সাজাডনা পোরাকীট–তাডির অছবোম ডাকাডাছকডত 
কাডন হযন তা া ধডর যা়ে,  াছফড়ে- াছফড়ে আমাডির হপছরড়ে হগড া ওডপাসুমরা, থড র 
মডধে বাচ্চাগুড াডক সাবধাডন আগড  হরডি। ছপপু , তা , রডডাডডনড্রডনর গুে–আর 
তাডির ঘন পাতার ফাুঁডক-ফাুঁডক কত ধরডনর হয পাছি, তার আর ই়েিা হনই, সবগুড া 
আছম আবার ছিছনও না। 
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আমরা হেডজন্ট গাডডথডন এডস হপৌঁিু ুম সডেডব া়ে। হসিাডন আমরা হবশ আরাডম-
গরডমই আে়ে হপ ুম হেডজন্ট গাডডথডনর হম়েডরর বাছ়েডত, ছতছন আবার ছমস্টার ছস্মডথর 
ছবডশষ বেু। হেডজন্ট গাডডথন হনহাৎ অজ পা়োগাুঁ, ছকন্তু তার হম়ের তবু উষ্ণ অিেথথনা 
জানাড ন আমাডির, ছবডশষিাডব আপো়েডনর বেবস্থা করড ন আমাডির। কতগুড া 
ছবশা  বীিগাডির িা়ো়ে তার িমৎকার বাছ়েটা–হসিাডন হবশ পছরডতাষিডরই রাজছসক 
আহারছবহার করা হগড া। 
  
স্বিাবতই আড ািনাটা ছফডর-ছফডর এড া আমাডির এই অছিযাডনর উডেশেটা়ে–আমরা 
হয হেট আইছরর হিতরটা়ে ছগড়ে তার হপডটর কথা হটডন বার করডত িাছে, সব 
কথাবাতথা হসিানটাডতই আসডত  াগড া ঘুডর-ছফডর । আপনারা ছিকই কডরডিন, 
ব ড ন আমাডির গৃহকতথা, যতক্ষ্ণ-না আমরা জানডত পারছি হেট আইছরর হপডটর 
মডধে কী আডি, ততক্ষ্ণ এিানকার বাছসোরা িড়ে-শঙ্কা়ে অছস্থর হড়ে ছিন কাটাডব। 
  
হেট আইছরর ওপর হসই-হয িাউিাউ ছশিা হিিা ছিড়েছিড া, আছম ছজডগস কর ুম, 
তারপর হথডক এিনও পযথে নতুন-ছকিু ঘডটছন ছক? 
  
ছকিুই না, ছমস্টার স্ট্রক। হেডজন্ট গাডডথন হথডক আমরা পাহাড়ের পুডরা ছশিরটাই 
হিিডত পাই। হকাডনা সডেহজনক আও়োজ হিডস আডসছন হসিান হথডক। হকাডনা 
ফু ছক ওডিছন আগুডনর। যছি-বা একপা  শ়েতান এডস ওিাডন আস্তানা হগড়ে থাডক, 
তডব এতক্ষ্ডণ তারা ছনি়েই তাডির নারকী়ে রান্নাবান্না হশষ কডর হফড ডি-তারপর 
িুছরডিাজ হসডর হ়েডতা অনে-হকাডনা আস্তানা়ে িড  ছগড়েডি। 
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শ়েতান! ছমস্টার ছস্মথ প্রা়ে হিুঁছিড়ে উিড ন।আশা কছর তাডির কাজকডমথর হকাডনা 
ছনশানা হফড  না হরডি তারা তাডির ছশছবর হতাড ছন–িু-একটা পাড়ের িুর, মাথার ছশিং 
ছকিংবা  োডজর ডগা ছনি়েই হফড  হগডি তারা। আমরা হস-সব িুুঁডজ বার করডবা। 
  
পরছিন, উনছত্রডশ এছপ্র , আবার আমরা হিারডব াডতই রওনা হড়ে প়ে ুম। ছিতী়ে 
ছিডনর হশডষ-আমরা আশা কডরছি াম–পাহাড়ের পাড়ের কাডি উই ডডনর 
িামারবাছ়েটা়ে হপৌঁডি যাডবা। হয-তরাইটার মধে ছিড়ে িড ছি, হসটা হুবহু গতকা কার 
মডতাই, তডব হিাট্ট একটা তফাৎও আডি–পথ ক্রমশ ঘুডর-ঘুডর ওপডর উডি হগডি। 
একােিাডব পডথ প়েডি বনজে  অথবা জ ািূছম, যছিও জ াশ়েগুড ার সিংিো ক্রডমই 
কডম আসডি; যত ওপডর উিছি মডন হডে হরােুর তাডির গডষ-গডষ শুডষ হফড ডি। 
এিানটা়ে হ াকজডনর বসছতও হতমন হনই। হিাট-হিাট্ট কড়েকটা হোমড ট, বীিগাডির 
ত া়ে তারা হযন প্রা়ে হাছরড়েই হগডি, মাডে-মাডে হিাডি পড়ে ছনুঃসে এডককটা 
িামারবাছ়ে, কত-হয হিাডটাডিাডটা হসাুঁতা হনডম এডসডি জ  ছনড়ে, ছনডি ছগড়ে আিড়ে 
প়েডি কাতাও়োবা নিীর িাডত। 
  
িুডি-িুডি সব পাছি আর হিাডটা হিাডটা জাডনা়োডরর সিংিো অবশে আডরা-অডনক হবড়ে 
ছগড়েডি। ব়ে হ াি হডে, কেুকটা বার কডর ছনড়ে ছনডকার সডে-সডে িুডট যাই, িু-
একবার কথাটা হপড়েডিন ছমস্টার ছস্মথ, আমার জীবডন এইই প্রথম বার আছম এিানটা 
ছিড়ে যাছে, অথি হকাডনা ছতছতর বা িরডগাশ মারছি না। হবিারা জীবজন্তুগুড া পডর 
হ়েডতা আমা়ে ছিনডতই পারডব না। তডব আমাডির কাডি হয যডথি িাবারিাবার আডি 
তা-ই ন়ে, পডর আজ আমাডির বড়োডকাডনাছকিুডক তা়ো কডর হযডত হডব। তা়ো করডত 
হডব রহসেডক। 
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আর, আশা করা যাক, আছম হফা়েন হকডটছি, আমাডির ছনরাশ ছশকাছর হড়ে ছফডর 
আসডত হডব না। 
  
ছবডক ডব া়ে বু্লছরজ-এর পুডরা মা াটাই, মাই  িড়েক িূডর, আমাডির হিাডির সামডন 
ছিগে হথডক ছিগডে িছ়েড়ে হগড া। স্বেনী  আকাডশর পডট ছশিরগুড া হযন আডরা-
গাঢ় নী  রডে স্পি কডর আুঁকা, ছনডির ছিডক ছনছব়ে বনানী, যত ওপডর উডিডি ততই 
রুক্ষ্ ফাুঁকা পাথুডর ঢা , ছশির অছব্দ তারপর উডি হগডি হকব  স্থছগতবৃছে হবুঁডট হবুঁডট 
ছিরহছরডতর হোুঁপ। শুটডকা ছসুঁছ়েডে সব গাি, ছকমু্ভতিাডব হতড়েডবুঁডক-যাও়ো, হসই 
পাথুডর ছশিরডক ছক-রকম হযন উদ্ভট আর ছবমষথ বাছনড়ে তুড ডি। এিাডন-হসিাডন 
শশ ছশরা উডি ছগড়েডি তীক্ষ্ণ িূ়ো়ে, আমাডির ডানছিডক আডি কাড া গমু্বজ, ব্লোক হডাম, 
প্রা়ে সাতহাজার ছফট ওপডর হস তার অছতকা়ে মাথা তুড ডি, মাডে-মাডে তার িু়ো 
হমডঘর ফাুঁডক-ফাুঁডক েকমক কডর উিডি। 
  
আপছন কিনও ঐ গমু্বজটার ওপডর উডিডিন, ছমস্টার ছস্মথ? আছম ছজডগস কডরছি। 
  
না, উির ছিড়েডিন এছ ়োস ছস্মথ, তডব শুডনছি হয ঐ িূ়ো়ে ওিা নাছক িারুণ কছিন 
বোপার। কড়েকজন পবথতাডরাহী অবশে িূ়োটা়ে উডিছিড া, তারা জাছনড়েডি হসিান 
হথডক হেট আইছরর হপডটর মডধে নাছক ছকিুডতই হিিা যা়ে না। 
  
ছিক বড ডি তারা, বড ডি আমাডির গাইড হোছর হনথ, আছম ছনডজও িু-একবার হিিা 
কডর হিডিছি। 
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হ়েডতা, আছম সান্ত্বনা ছিড়েছি, আবহাও়ো হমঘ া ছিড া। 
  
হমাডটই না, ছমস্টার স্ট্রক, বরিং আছম হযছিন উডিছি ুম, হসছিন আবহাও়ো ছিড া 
িমৎকার–এত স্বে সাধারণত থাডক না। ছকন্তু হেট আইছরর হি়ো  এত িা়োিাডব 
আকাডশ উডি ছগড়েডি হয হিতরটা সিূণথ  ুছকড়ে হরডিডি। 
  
সামডন, সামডন, ছমস্টার ছস্মথ হিুঁছিড়ে উডিডিন, ফরও়োডথ। হযিাডন হকউ আডগ কিনও 
পা ফোড ছন, ছকিংবা িাকু্ষ্ষ িোডিছন হয-জা়েগা, এমনকী হিবিূডতরাও না, হসিাডন ছগড়ে 
প্রথম পা হফ ডত আমার হকাডনা িুুঃিই হডব না! 
  
সছতেই, এমন-এক িমৎকার ছিন ছিড া হসটা হয হেট আইছরডক তিন হিছিড়েডি। 
ধীরগম্ভীর, প্রশাে, তার ছিডক তাছকড়ে আমরা হকাডনা ছশিা বা হকাডনা হধাুঁ়োর হরশও 
হিিডত পাইছন। 
  
হব া পাুঁিটা নাগাি আমাডির অছিযান এডস হথডমডি উই ডন িামাডর, হযিাডন 
িা়োডটরা সবাই হবছরড়ে এডস একডযাডগ অিেথথনা জাছনড়েডি তাডির িূস্বামীডক। তারা 
আমাডির আশ্বাস ছিড়ে িড ডি গত কড়েকছিডন হেট আইছরডত হকাডনা অস্বািাছবক 
ঘটনাই ঘডটছন। আমরা সবাই ছমড  তারপর একটা মস্ত হটছবড  হিাডজ বডসছি, 
িামাডরর সবাইও আমাডির সডে হসিাডন হিডত বডসডি, আর হস-রাডত আমাডির ঘুম 
হড়েডি। গিীর, ছনরুপদ্রব, িছবষেডতর হকাডনা অ ুকু্ষ্ডণ আশঙ্কাই ঘুডমর মডধেটা়ে হানা 
হি়েছন। 
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পডররছিন, আড া হফাটবার আডগই, আমরা পাহাড়ে ওিবার জডনে হবছরড়ে পড়েছি। হেট 
আইছরর উচ্চতা পাুঁি হাজার ছফটও হডব ছক না সডেহ। হনহাৎ নাছত উচ্চ ছশির, 
আড ডঘছনর এই অিংডশ এর িাইডত উুঁিু ছশির আডি কতগুড া । আমরা হযডহতু তিন 
সমুদ্রত  হথডক ছতনহাজার ছফট উুঁিুডত ছি ুম, পাহাড়ে ওিবার ক্লাছে তাই ঘুব একটা 
হবছশ হবার কথা ন়ে। কড়েক ঘণ্টার মডধেই ছনি়েই আমরা ছশিডরর ওপর জ্বা ামুডির 
কাডি ছগড়ে হপৌঁিুডত পারডবা। বাধাছবঘ্ন হ়েডতা থাকডব ছকিু-ছকিু, হবড়ে উিডত হডব িা়ো 
ঢা , শশ ছশরা, আর শশ ডেণীর মডধেকার ফাট গুড া হ়েডতা আমাডির বাধে করডব 
ক্লাছেকর ও ছবপজ্জনক ঘুরপথ ছিড়ে হযডত। এই পাকিণ্ডী সিূণথ অজানা মানুডষর, 
আমাডির প্রডিিার হপিডন তাই একটা অদু্ভত তা়োও ছিড া– অজানাডক জ়ে কডর 
হনবার তা়ো। এিান হথডক হয-উৎরাই শুরু, হসিানটা আমাডির গাইডডিরও অডিনা। 
আমাডক হযটা উৎকছণ্ঠত কডর তুড ছিড া, তা এই তথে : এর আডগ সবাই বড ডি হয 
হেট আইছর শুধু িুগথম ন়ে, সিূণথ অগমে। ছকন্তু তা হতা আর তকথাতীতিাডব প্রমাণ 
হ়েছন। তারপর আডরকটা নতুন উৎপাডতর কথাও িু ড  ি ডব না : হকাডনা নতুন ধস 
হনডম হ়েডতা পাথুডর ঢা টা়ে মস্ত-একটা ফাুঁকা গহ্বর শতছর কডর ছিড়ে হগডি। 
  
অবডশডষ, ছিডন হগাটা-কুছ়েবার পাইডপ তামাক িডর পাইপ টাডনন ছমস্টার ছস্মথ, এবার 
তার প্রথমটা ফুুঁকডত-যুুঁকডত ছতছন আমা়ে বড ডিন, অবডশডষ সছতে অছিযান শুরু হড া 
আমাডির। উিডত কত সম়ে  াগডব, অে, না হবছশ 
  
আছম বাধা ছিড়ে বড ছি, অেই  াগুক, আর হবছশই  াগুক, আপছন আর আছম হতা 
প্রছতজ্ঞাই কডরছি হয এর হশষ না-হিডি ছফরডবা না। 
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হোুঁ, হসটাই হতা প্রছতজ্ঞা। 
  
আমার বডডাকতথা আমার কাুঁডধ িা়ে িাছপড়ে ছিড়েডিন-হয-কডরই হহাক, হেট আইছরর 
িানডবর সমস্ত রহসে আমা়ে হিি করডত হডব। 
  
িানডবর কাি হথডক গুপ্ত রহসে আমরা ছিছনড়ে ছনড়ে আসডবা, তা হস তা পিে করুক, 
িাই না-করুক। অেরীক্ষ্ডক সাক্ষ্ী হরডি শপথ কডরডিন ছমস্টার ছস্মথ, তাডত যছি 
পাহাড়ের আুঁডতর মডধে ছগড়েও হিাুঁজািুুঁছজ করডত হ়ে, তাও সই। 
  
তার একটা সম্ভাবনা এই হডত পাডর হয, আছম বড ছি, আমাডির অছিযান হ়েডতা 
আজডকর ছিনটাডকও িাছ়েড়ে হযডত পাডর। হসইজডনে  টবহর ও রসডির ছিডক একবার 
নজর বুছ ড়ে হন়ো িাড া। 
  
আশ্বস্ত হহান, ছমস্টার স্ট্রক। আমাডির গাইডডির নোপসোডক িু-ছিডনর উপডযাগী 
িাবারিাবার আডি। তািা়ো আমরাও হতা ছকিু িািে বহন কডর িড ছি। যছিও আমার 
হবপডরা়ো ছনডকাডক আছম িামাডর হরডি এডসছি, তবু সডে বেুকটা আনডত আছম 
িুছ ছন। বডনর মডধে ছকিংবা ন়োনজুছ গুড া়ে ছবস্তর ছশকার ছম ডব-আর ছশিডর উডি 
আমরা হ়েডতা একটা অছেকুণ্ড হিিডত পাডবা, হযিাডন ছিছি ে সাডনা যাডব মািংস, রসুই 
পাকাডত আমাডির হকাডনাই োডম া হডব না। 
  
অছেকুণ্ড হিিডত পাডবন, ছমস্টার ছস্মথ? 
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হকন ন়ে, ছমস্টার স্ট্রক? ঐ ছশিাগুড া! ঐ িমৎকার  ক ডক হ ছ হান ছশিাগুড া! যা 
হিডি গাুঁ-গডের হ াক িড়েই আধমরা হড়ে হগডি! হসই আগুন ছক বরফছহম নাছক? 
তাডির িাইড়ের ত া়ে হকাডনাই ফু ছক পাও়ো যাডব না বুছে? আর, তারপর ধরুন, এটা 
যছি সছতে হকাডনা জ্বা ামুি হ়ে, আডে়েছগছর ছক তডব এডকবাডরই ছনডি হগডি হয জ্ব ে 
একটা অোরও পাও়ো যাডব না? বাহ্, তাহড  এ আবার হকমনতর আডে়েছগছর-হয 
একটা ছডম িাজা যাডব না বা আ ু ে ডস হন়ো যাডব না? ি ুন, ি ুন, হিিাই যাক কী 
আডি ঐ হপডট–ঐ পাথডরর জিডর! 
  
তিডের এিানটা়ে এডসও, প্রথডমই কবু  কডর হন়ো িাড া, আছম হকাডনা তেই িা়ো 
কছরছন। আমার ওপর হুকুম হড়েডি হেট আইছরডক সডরজছমন িুুঁছটড়ে হিডি আসডত 
হডব। যছি মডন হ়ে হয হস এডকবাডরই ছনরীহ, ছনরুপদ্রব, হকাডনা উৎপাডতরই আশঙ্কা 
হনই, তডব তা হঘাষণা কডর হি়োই হডব আমার কাজ, হকননা তাহড  এিানকার 
হ াকজন আশ্বস্ত হডত পারডব, ছনছিে হডত পারডব। তডব, এও কবু  করা িাড া, 
আমার মডধে ছবষম হকৌতূহ  হানা ছিড়েছিড া। আমার বরিং িাড াই  াগডব, ছনডজর 
জডনেও বডট, আমার অছিযাডনর জডনেও বডট, যছি হেট আইছরর এই িমকপ্রি 
কাণ্ডকীছতথর আস  কারণটা আছম বার করডত পাছর। 
  
আমাডির পবথতাডরাহণ শুরু হড া এইিাডব : গাইড িুজন যাডব আডগ-আডগ, িুুঁডজ 
হিিডব হকান পথ ধডর এগুড , বা উিড , সুছবডধ হডব। এছ ়োস ছস্মথ আর আছম 
এগুডবা অডপক্ষ্াকৃত গিাই কছর িাড । একটা সিংকীণথ ছগছরসিংকট হবড়ে পাথর আর 
গািপা ার মডধে ছিড়ে এছগড়েছি হগা়ো়ে, িুডি একটা হরাতছস্বনী সুডতার মডতা েডর 
পড়েডি আমার পাড়ের ত া়ে।বষথাকাড , ছকিংবা কিনও হকাডনা মুষ ধাডর বষথডণর পডর, 
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এর জ  ছনি়েই পাথর হথডক পাথডর েমেম কডর আিড়ে পড়ে নাডম। তডব এর 
িাতডক ছনি়েই বৃছিই জ  িাও়ো়ে, কারণ এিন তার ধারাটা সুডতার মডতা বড়ে 
িড ডি। হেট আইছরর হিতরকার হকাডনা মি হ্রডির জ  হবরুবার রাস্তা ছনি়েই এটা 
ন়ে। 
  
এক ঘণ্টা ধডর ওিবার পর, পাহাড়ের ঢা  এতটাই িা়ো হড়ে পড়েছিড া হয আমাডির 
হবুঁডক-হবুঁডক হযডত হড়েডি, কিনও ডানছিডক, কিনও বামছিডক, আর আমাডির গছতও 
িুব মন্থর হড়ে এডসডি। একটু পডরই এই সিংকীণথ ছগছরসিংকটছট পুডরাপুছর অসাধে হড়ে 
উিড া; এর পাহাছ়ে িা়ো ঢাড  পা রািবার মডতা হকাডনা িাুঁজ হনই। আমাডির হ়ে 
গাডির ডা  হথডক েুড , ন়েডতা বুডক হহুঁডট হামাগুছ়ে ছগড়ে এগুডত হড়েডি। এই গছতডত 
এগুড  সূযথাডস্তর আডগ ছকিুডতই ছশিডর হপৌঁিুডনা যাডব না। 
  
আস্থা, আস্থা়ে বুক বাুঁধুন। হাুঁফ িা়েবার জডনে একে ক হথডম ছমস্টার ছস্মথ বড ডিন। 
এতক্ষ্ডণ বুেডত পারছি হকন িু-একজন িা়ো হকউই হেট আইছরর ওপডর উিডত 
িা়েছন–আর তাই আমার অেত জ্ঞানত মডন পড়ে না হকউ কিনও এর ওপর উডিডি ছক 
না। 
  
আসড , আছম সা়ে ছিড়ে বড ছি, এত পছরেম কডর  ািটাই বা কী হডতা, ব ুন। 
আমাডির যছি ওপডর ওিবার জডনে ছবডশষ হকাডনা তাছগি না-থাকডতা 
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এর হিড়ে সতেকথা জীবডন আপছন আর-ছকিু বড নছন,হোছর হনথ হঘাষণা কডরডি, 
আমাডক থাছমড়ে ছিড়ে, আছম আমার বেুডির ছনড়ে কতবারই হতা ব্লোক হডাডমর ওপডর 
উডিছি, ছকন্তু পডথ হকাডনাবারই এত বাধাছবপছির মুডি প়েডত হ়েছন। 
  
বাধাছবঘ্নই শুধু ন়ে, এডির অছতক্রম করাও িুুঃসাধে, জুড়ে ছিড়েডি হজমস ব্রাক। 
  
এিন হয-প্রশ্নটা কুট কডর আমাডির মগডজ কাম়োডে তা এই : হকান নতুন পথ ধডর 
এগুডবা আমরা, বুেডবা কী কডর হসই পডথই ওপডর ওিা যাডব। বাুঁড়ে যাডবা, না ছক 
ডানছিডক যাডবা? িু-ছিডকই উডিডি গািপা া হোুঁপোড়ের িুডিথিে ঘন বুডনাট। সছতে-
ব ডত, এর হিড়ে সরাসছর ছশিডর উডি-যাও়োও সহজ হডতা। একবার যছি এই ছনছব়ে 
বনানী হিি কডর ওপাডশ িড  হযডত পাছর তডব হ়েডতা ছনছিততর পিডক্ষ্ডপ আমরা 
অেসর হত পারডবা। এিন হতা আমরা হকব  এগুডত পাছর অডের মডতা, হাড়ে-হাড়ে; 
অডের মডতাই আমাডির এই িুজন গাইডডর স্বজ্ঞা ও সহজাত হবাডধর ওপর ছনিথর 
করডত হডব এিন। হজমস ব্রাডকর হবাধবুছেই হবছশ কাডজ এডসডি তিন, আমার ছবশ্বাস, 
এই িুুঃসাহসী তরুণছট হা কা ি াডফরা়ে বাুঁিরডিরও হার মানাডতা, আর ছক্ষ্প্রতা়ে 
িাগ িানারাও তার সডে এুঁডট উিডত পারডতা না। িুিথাগেবশত, না এছ ়োস ছস্মথ, না 
আছম শ্রীযুক্ত স্ট্রক, তার সডে তা  হরডি উিডত পাছর, হস হযিাডন উিডত পাডর 
আমাডির পডক্ষ্ হসিাডন পা হি়ো প্রা়ে অসম্ভব হড়ে উডিডি। 
  
তডব যিন সছতেই হকাডনাছকিু করা একাে জরুছর হড়ে পড়ে, আছম অবশে সহডজ হা  
হিড়ে হিবার পাত্র নই-কারু হথডকই হপছিড়ে থাকডত আমার ইডে কডর না; ধাডতর 
মডধেই একগুড়েছম আর হজি আডি আমার, আর আমার জীছবকাটাই এমন হয 
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শরীরটাডক সবসম়ে সামড সুমড  সক্ষ্ম রািডত হ়ে, হজমস ব্রাক হযিাডন হযডত পাডর, 
আছমও হসিাডন হযডত পারডবা–এডত যছি কড়েকবার ছবষম আিা়ে হিড়ে প়েডত হ়ে, 
তাডতও কুি পডরা়ো হনই। তডব মরগোনটডনর িীফ মোছজডস্ট্রডটর পডক্ষ্ বোপারটা হতমন 
সহজ ছিড া না; এডক হতা ছতছন আর হমাডটই তরুণ নন, হতমন িটপডট বা ছক্ষ্প্রও নন 
আর, িশাসই শরীর, িাছর, আর একটু ধকড ই কাবু হড়ে পড়েন। যথাসাধে কডরডিন 
এছ ়োস ছস্মথ, যাডত আমাডির অেগছতডত হকাডনা বাধা না-পড়ে, ছকন্তু সারাক্ষ্ণ ডাোর 
ওপর সী  মাডির মডতা িাছব হিড়েডিন ছতছন–হশডষ, একটু পডরই, আমাডক হজার ছিড়ে 
ব ডত হড়েডি ছবোম হনবার জডনে আমাডির একটু থামা উছিত। 
  
অথথাৎ, হবাোই যাছেড া হয আমরা যতটা আোজ কডরছি ুম, তার হিড়েও অডনক হবছশ 
সম়ে হ ডগ যাডব হেট আইছরর ঈগড র বাসা়ে উিডত হড । আমরা হিডব হরডিছি ুম 
এগাডরাটার মডধেই আমরা পাথুডর হি়ো টার পাড়ের কাডি ছগড়ে হপৌঁডি যাডবা, ছকন্তু 
এিন স্পি বুেডত পারছি মধেছিডনর সূযথও আমাডির তার হথডক কড়েকডশা ছফট ছনডি 
হিিডত পাডব। 
  
িশটা নাগাি, যিন বার-বার অডপক্ষ্াকৃত সহজ হকাডনা রাস্তা হিাুঁজবার বেথথ হিিা কডর 
আমরা হডনে হড়ে উডিছি, কতবার হমা়ে ঘুডরছি, কতবার পাকিণ্ডী আমাডির ছফছরড়ে 
এডনডি একই জা়েগা়ে, তিন গাইডডির একজন সিংডকত কডর আমাডির থামডত 
ব ড । অবডশডষ আমরা ছনডজডির আছবষ্কার কর ুম ঐ ছনছব়ে বডনর ওপরকার স্তডর। 
গািগুড া এবার আর হতমন গাড়ে-প়ো ন়ে, গাড়ে-গাড়ে জছ়েড়ে হনই ঘনছনছব়ে, ফড  
তাডির ফাুঁক ছিড়ে আমরা হিিডত হপ ুম হসই পাথুডর হি়োড র ত ডিশ হযিান হথডক 
ওপডর উডি ছগড়েডি সছতেকার হেট আইছর। 
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উুঃফ! একটা মস্ত পাইনগাডির গাড়ে হহ ান ছিড়ে িাুঁছ়েড়ে ছমস্টার ছস্মথ হাুঁফ িা়েড ন। 
একটু ছজছরড়ে হন়ো যাক। হসই সডে একটু না হড  িারুন জডম যাডব। 
  
আছম ব  াম, এিাডন আমরা এক ঘণ্টা ছজছরড়ে হনডবা। 
  
হোুঁ-হোুঁ; ফুশফুশ আর পাগুড াডক এতক্ষ্ণ ধডর িাুঁছটড়ে হনবার পর আমাডির 
জিরগুড াডকও এবার একটু িাটাডনা যাক। 
  
এই একটা বোপাডর কারুরই হকাডনা আপছি আডি বড  মডন হড া না। একটু ছবোম 
সবাইডকই আবার িাো কডর তু ডব। আমাডির অস্বছস্তর শুধু একটাই কারণ : পাহাড়ের 
ঢা টা হিডি হমাডটই মডনারম বড  মডন হডেন না। হয-জা়েগাগুড া়ে হকাডনা গািপা া 
গজা়ে না স্থানী়ে হ াডকরা তাডক বড  সরসছর-মসৃণছপি  ঢা । মাছটও হসিাডন একটু 
আ গা, মাডে-মাডে হিািাডিািা পাথর হবছরড়ে আডি, আর হিাৎ হতড়েফুুঁড়ে-হবরুডনা 
পাথডরর মডধে হকাডনা রাস্তাই হনই। 
  
হোছর হনথ তার সহকমথীডক ব ড , কাজটা িুব সহজ হডব না। 
  
অসম্ভবই হডব, হ়েডতা, ব্রাক সা়ে ছিড়ে ব ড । 
  
তাডির এই মেবে আমার হগাপন অস্বছস্তটাডক আডরা িাছগড়ে ছিড । পাহাড়ের িূ়ো়ে না-
উডিই যছি আমাডক ছফডর হযডত হ়ে, আমার অছিযান তাহড  সমূহ বেথথ হডব–আর 
হকৌতূহ  িছরতাথথ করডত না-পারার িরুন কী-হয কি পাডবা, তা শুধু ঈশ্বরই জাডনন। 
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আর তারপর যিন ছমস্টার ও়োডডথর সামডন ছগড়ে িাুঁ়োডবা, পরাস্ত ও  ছজ্জত, আমাডক 
হিডি তিন রাস্তার অডিনা হ াডকরও সহানুিূছত উথড  উিডব। 
  
নোপসোকগুড া িুড  আমরা রুছট আর িাণ্ডা মািংস ছিড়েই হমাটামুছটিাডব হিাজ সার ুম। 
িাও়ো হশষ হডতই, আধঘণ্টার মডধেই, ছমস্টার ছস্মথ  াফ ছিড়ে উডি িাুঁ়োড ন, সডতজ 
ও উৎসুক, আবারও এছগড়ে-যাও়ো যাক। হজমস ব্রাক ি ড া সকড র আডগ আডগ; 
আমরা শুধু যতটা িাড ািাডব পাছর তাডকই অনুসরণ করার হিিা কর ুম। 
  
আমাডির ি া হড া ধীরমন্থর। আমাডির গাইডরা তাডির ছিধা ও সডেহ িাপবার 
হকাডনা হিিাই করডি না। একটু পডরই হোছর হনথ আমাডির হিড়ে একাই এছগড়ে হগড া–
হকান রাস্তা়ে হগড  সবডিড়ে সুছবডধ হডব, হসটাই আোজ কডর ছনডত। 
  
কুছ়ে ছমছনট পডরই হস ছফডর এড া, আমাডির ছনড়ে ি ড া উিরপছিডম। এই 
ছিকটাডতই ছতন-িার মাই  িূডর সগডবথ মাথা তুড  িাুঁছ়েড়েডি ব্লোক হডাম। আমাডির পথ 
এিনও কছিন, কিকর, আ গা পাথডরর ওপর ছিড়ে হগডি পথ, কিনও পাথরগুড া 
আটডক আডি হনহাৎই বরাৎডজাডর, হকাডনা হোুঁডপর গাড়ে। অবডশডষ, ছবস্তর ধকড র 
পর, এডকবাডর নাডজহা , আমরা আডরা িুডশা ছফট ওপডর উিডত পার ুম, তারপডরই 
হিি ুম কাটা ঘাড়ের মডতা মস্ত হা কডর আডি একটা গহুর, হসিান হথডক কডব হযন 
মাছট ধডস পড়েডি ছনডি। এিাডন-হসিাডন হিিা হগড া সিে-উৎপাছটত গাডির হশক়ে, 
িাো-িাো ডা পা া, গুুঁড়ো-গুুঁড়ো হড়ে-যাও়ো মস্ত-সব পাথডরর িাই, হযন পাহাড়ের ঢা  
হবড়ে সিে-সিে একটা ধস হনডম ছগড়েডি, আিা াুঁশ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

42 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

এটাই ছনি়েই হেট আইছরর ওপর হথডক মস্ত পাথরটা ধডস প়েবার ছিহ্ন, মেবে করড  
হজমস ব্রাক। 
  
ছনি়েই তাই, ছমস্টার ছস্মথ সব হিডিশুডন সা়ে ছিড ন, আমার মডন হ়ে আমরা বরিং 
আমাডির জডনে শতছর-করা এই পথটা ছিড়ে এগুড ই িাড া করডবা।– এই পাহা়েডিরা 
গহ্বডরর পাশটাডকই হোছর হনথ পাহাড়ে ি়োর জডনে হবডি ছনড়েডি। রাকু্ষ্ডস পাথরটা 
গছ়েড়ে প়েবার সম়ে হি়োড র হয-অিংশটা হিডে না-পড়ে হিছকড়েছিড া, হসিানকার শক্ত 
জছমর ওপরই আমাডির পা ছনিথর করডত পারড । আমাডির পথি া তাই অডপক্ষ্াকৃত 
সহজ হড়ে উিড া এিাডন, এিন আমরা প্রা়ে একটা সর  হরিার মডতাই হসাজা ওপডর 
উিছি, আর তার ফড ই সাড়ে-এগাডরাটা নাগাি আমরা ঐ সরসছর-র ওপরকার 
সীমাডরিা়ে ছগড়ে হপৌঁিু ুম। 
  
আমাডির সামডন, একডশা ছফটও িূডর হডব ছক না সডেহ, ছকন্তু ছমনাডরর মডতা হসাজা 
িা়ো হড়ে ওপডর, শূডনে উডি হগডি একডশা ছফট, িাুঁছ়েড়ে আডি হসই ছশ াম়ে হি়ো , 
হযটা এর আস  ছশির, হেট আইছরর হশষ প্রছতডরাধবেবস্থা। 
  
এছিক হথডক িূ়োর হি়ো ডক হিিাছেড া উদ্ভট-িামি়োছ ডত-িরা বেুর পাথডরর মডতা, 
কিনও উে রুক্ষ্ গমু্বডজর মডতা উডিডি ওপডর, কিনও-বা উবড়োডিবড়ো হিিাড া ছিক 
হযন এক অছতকা়ে ঈগ  আকাডশর পডট িা়োর মডতা আুঁকা, উ়ো  হিবার জডনে িু-
ছিক ি়োডনা তার িুই ডানা । এছিক হথডক, অেত, হসই িূ়ো়ে ওিা অসম্ভব। 
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এক ছমছনট সবুর করুন, ব ড ন, ছমস্টার ছস্মথ, আমাডির এবার িছতড়ে হিিডত হডব 
এই পাথরটার বুছন়োিটার পাশ ছিড়ে ওছিডক ছগড়ে ওিা যা়ে ছক না। 
  
এটা মডন হ়ে, হোছর হনথ জানাড , ঐ মস্ত ধসটা ছনি়েই িূ়োর এছিকটা হথডকই গছ়েড়ে 
হনডম এডসছিড া–অথি হিতডর হঢাকবার মডতা হকাডনা রাস্তা হস হরডি যা়েছন। 
  
তাুঁডির িুজডনর পযথডবক্ষ্ণই ছনিুথ । অনে-হকাথাও ছগড়ে আমাডির ওিবার পথ িুুঁডজ বার 
কডর ছনডত হডব। িশ ছমছনট ছজছরড়ে হনবার পর, আমরা হকাডনারকডম পাড়ে পাড়ে 
হি়ো টার ছিক পািডিডশ ছগড়ে িাুঁ়ো ুম, তারপর তাডক ছঘডর িক্কর হিবার মডতা ঘুরডত 
 াগ ুম-যছি হকাডনা পথ পাও়ো যা়ে। 
  
ব ডত-ছক, হেট আইছর ততক্ষ্ডণ আমার হিাডি রীছতমডতা আিযথ বড  হিকডি–আিযথ 
আর অছবশ্বাসে। তার ছশিডর হযন আডি যত ড্রাগন, রাকু্ষ্ডস জীব, অছতকা়ে িানব। হযন 
হকাডনা অন -ওগরাডনা িানব, পুরাণ হথডক উডি এডসডি, মাথাটা ছসিংডহর,  োজটা 
মহানাডগর, আর শরীরটা িাগড র; হযন হকাডনা ছেছফন, যার মাথাটা ঈগড র, পািাগুড া 
ঈগড র, ছকন্তু শরীরটা ছসিংডহর; পুরাডণর যত অড ৌছকক জীব এডস যছি তাডক পাহারা 
ছিডতা, তাহড ও হ়েডতা আছম অবাক হতুম না। 
  
অতেে সাবধাডন, ছবপি মাথা়ে কডর, আমরা পাথরটার হব়ে ছঘডর ঘুরডত  াগ ুম। মডন 
হডে প্রকৃছত হযন মানুডষরই মডতা ছমছির কাজ কডর হগডি এিাডন, হযন িুব সডিতন 
সুিাম নী নকশামাছফক কাজ কডরডি প্রকৃছত। এই িুডগথর হি়োড র মডতা পাথডর 
হকাথাও একটা িাুঁজ হনই; পাথডরর আস্তডর একটা আুঁি়ে পযথে পড়েছন, হযিাডন পা 
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হরডি হকউ হবড়ে উিডত পাডর ওপডর। সবিাডনই শুধু এই পাথুডর হি়ো , এই ঢা , 
সবিাডনই হস একডশা ছফট উুঁিু! 
  
হি়েঘণ্টা-হজা়ো এই কছিন পছরেম ও িিংক্রমডণর পর, আমরা আবার ছফডর এ ুম 
হসিাডনই, হযিান হথডক আমরা শুরু কডরছি ুম। আছম আর আমার হতাশা হিডপ রািডত 
পাছরছন, আর ছমস্টার ছস্মথও আমার হিড়ে কম ছবিছ ত হড়ে পড়েনছন। 
  
হাজার শ়েতাডনর বাসা! হিুঁছকড়ে উিড ন ছমস্টার ছস্মথ, এই হতো়ো হেট আইছরটার 
হিতডর হয কী আডি, তাই আমরা এিনও বুডে উিডত পার াম না–হয ছতছমডর ছি াম 
হসই ছতছমডরই রড়ে হগ াম। এটা হকাডনা আডেছগছরর জ্বা ামুি ছক না, তা শুঙু্ক জাছন 
না। 
  
আগুডনর পাহা়ে হহাক বা না-হহাক, আছম ব  ুম, এিন ছকন্তু হকাডনা সডেহজনক শব্দ 
হশানা যাডে না; হধাুঁ়ো ছকিংবা ছশিাও হনই িূ়োর ওপর; এমনছকিু হিাডি পড়েছন যা 
হিডি মডন হ়ে অেিগাডরর হকাডনা সম্ভাবনা আডি। 
  
ছমডথে বছ ছন কথাটা । গিীর-এক স্তব্ধতা ছবরাজ করডি আমাডির ছঘডর; মাথার ওপর 
ে সাডে ছনিুুঁত-স্বে নী  আকাশ। সমুদ্রত  হথডক অডনক উপডর উডি এড  হয 
গিীর-গম্ভীর প্রশাছে অনুিব করা যা়ে, আমরা এিন তাডকই িািছি ম। 
  
এিাডন বড  রািা িাড া ঐ ছবশা  পাথরটার হব়ে ছিড া বাডরাডশা হথডক পডনডরাডশা 
ছফট। হিতডর হয-জা়েগাটা হস সুরছক্ষ্ত হরডিডি, হস-হয কী হডত পাডর, হি়োড র প্রস্থ 
না-হজডন, হি়ো টা কতটা পুরু না-হজডন, হস-সম্বডে ছকিুই আোজ করা যাছেড া না। 
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পুডরা জা়েগাটাই হযন ফাুঁকা, পছরতেক্ত, প্রাণহীন।হ়েডতা হকাডনাছিনই হকাডনা জোেপ্রাণী 
এত উুঁিুডত ওডিছন-বড়ো-বড়ো ছশকাছর পাছিরা িূ়োর ওপডরই আকাডশ উ়ো  ছিড়েডি 
হযন ছিরকা । 
  
আমাডির ঘছ়েডত তিন ঘণ্টার কাটা ছতনডটর ঘডর। ছমস্টার ছস্মথ প্রা়ে ছবরক্ত হড়েই 
বড  উিড ন, সারাছিন ধডর এিাডন বডস হথডক আর কী  াি? আর ছকিুই আমরা 
এিাডন বডস হথডক জানডত পারডবা না। যছি আজ রাছিডরই হেডজন্ট গাডডথডন ছফডর 
হযডত হ়ে, ছমস্টার স্ট্রক, আমাডির তডব একু্ষ্ছন রওনা হড়ে প়েডত হডব। 
  
আছম এ-কথার হকাডনা উির ছিইছন। হযিাডন বডস ছি ুম, হসিান হথডকও নছ়েছন। 
কাডজই ছমস্টার ছস্মথ হফর একটু অধীরিাডবই ব ড ন, আডর, আসুন, ছমস্টার স্ট্রক, 
ছকিু-একটা হতা ব ডবন! 
  
সছতে-ব ডত, ছবফ  হড়ে, মােপডথই অছিযানটা়ে ইস্তফা ছিডত আমার ছনিারুণ গাজ্বা া 
করছিড া : আরে কাজ অসিূণথ হরডিই আবার ঐ হতো়ো পথ ধডর ছনডি হনডম 
যাডবা! হিতডর-হিতডর নাডিা়ে একটা তাছগি অনুিব করছি ুম-ছকিুডতই হিডবা না, 
হ ডগই থাকডবা; আমার হকৌতূহ  এিন ছিগুণ হবড়ে ছগড়েডি। ছকন্তু কীই বা এিন আর 
করডত পাছর? এই ছনুঃসা়ে ছনডবথাধ হি়ো টাডক িু-হাত ছিড়ে হটডন হফড়ে হিডবা? 
 াছফড়ে উিডবা অছতকা়ে ছশিরটা়ে? হেট আইছরর ছিডক হশষবাডরর মডতা রুিিাডব 
তাছকড়ে আছম আমার সাথীডির অনুসরণ কর াম। 
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হফরার পডথ ছকন্তু ছবডশষ-হকাডনা হবগ হপডত হ়েছন। এবার শুধু সরসর কডর হনডম 
আসা, আডগ হযিাডন এত কি কডর হবড়ে-হবড়ে উডিছি ুম। পাুঁিটার আডগই আমরা 
পাহাড়ের হশষ ঢা  হবড়ে হনডম আসডত হপডরছি। আর উই ডন িামাডরর হগামস্তা 
আমাডির অিেথথনা কডরডি সােহ িূছরডিাডজ । 
  
ছজডগস কডরডি : তাহড  আপনারা হিতডর যানছন? 
  
না, উিডর জাছনড়েডিন ছমস্টার ছস্মথ, তডব আমার মডন হ়ে ঐ হিতরটা আডি। হকব  
এিানকার গাুঁড়ের হ াডকর কুসিংকাডরিরা কেনা়ে। 
  
সাড়ে-আটটার সম়ে আমাডির হঘা়ো়ে-টানা গাছ়ে এডস হথডমডি হপ্রডজন্ট গাডডথডনর 
হম়েডরর বাছ়ের সামডন-হসিাডনই আমরা রাতটা কাছটড়েছি তারপর। ঘুছমড়ে প়েবার জনে 
বেথথ হিিা করডত-করডত আছম বাডরবাডর ছনডজডক ছজডগস কডরছি আমার পডক্ষ্ কী করা 
উছিত হডব–হথডক যাডবা এই োডম, আবার নতুন ি ব  ছনড়ে পাহাড়ে ওিবার আডরকটা 
হিিা কডর হিিডবা? ছকন্তু প্রথম বাডরর বিড  এই ছিতী়ে হিিাটাই হয সফ  হডব, তার 
ছক হকাডনা পাছথথব কারণ আডি? ছনি়েই সবডিড়ে বুছেমাডনর কাজ হডব সরাসছর 
ও়োছশিংটডন ছফডর ছগড়ে ছমস্টার ও়োডডথর মুডিামুছি বডস পুডরা বোপারটাডক কাটা-হিরা 
কডর ছবডেষণ কডর হিিা। 
  
কাডজই, পরছিন, আমাডির গাইড িুজনডক বিছশশ ছিড়ে, আছম মরগোনটডনর ছমস্টার 
ছস্মডথর কাডি হথডক ছবিা়ে ছনড়েছি, আর হসইছিনই সডেডব ার হেডন কডর রওনা হড়ে 
পড়েছি ও়োছশিংটডনর উডেডশ। 
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৪. স্বতি  সিংডঘর অছধডবশন 
  
তডব ছক হেট আইছরর এই রহডসের সমাধান হডব একছিন, শিবাৎ, এমনই আিমকা হয 
আমরা যা কেনাও করডত পারছি না? ছকন্তু তা হতা িছবষেৎই জাডন। তডব এটাও 
জরুছর প্রশ্ন : সমাধানটা ছক অতেে গুরুত্বপূণথ ছবষ়ে? তাডত অবছশে হকাডনা সডেহ হনই, 
হযডহতু তার সডে এত হ াডকর জীবনমরডণর প্রশ্ন জ়োডনা আডি-পছিম কোডরা াইনার 
মানুষজডনর ছনরাপিার প্রশ্নটা তার সডে অোেী জছ়েত। 
  
অথি তবু ও়োছশিংটডন ছফডর-আসবার পডনডরাছিন পডরই হ াডকর হকৌতূহ  এই 
সমসোটাডক হিড  সছরড়ে হরডি অনে-একটা, এডকবাডরই অনেরকম একটা, সমসো়ে 
িুম্বডকর মডতা আকৃি হড়ে হগড া–আর এই নতুন রহসেটাও কম িমকপ্রি ন়ে। 
  
হম মাডসর মাোমাছে হপনছস িোছন়োর িবরকাগজগুড া জানাড  হয হপনছস  িোছন়োর 
ছবছিন্ন অঞ্চড  নাছক এমন-সব ঘটনা ঘডট িড ডি, বুছেডত যার হকাডনা বোিো িড  না। 
রাজধানী ছফ াডড ছফ়ো হথডক হয-সব রাস্তা অনোনে অঞ্চড র ছিডক হগডি, হস-সব 
রাস্তা়ে না ছক আিযথ একটা শকট হিিা যাডে, হকউই স্পি কডর যার হিহারাটার বণথনা 
ছিডত পারডি না–তার আকৃছত, প্রকৃছত, এমনকী শকডটর মাপটা পযথে কারু জানা হনই, 
এতই দ্রুতডবডগ হসটা পাশ ছিড়ে েড়ের মডতা িড  যা়ে। এটা হয একটা স্বতি  শকট, 
অডটাডমাবাই ,-এ-ছবষড়ে সকড ই একমত। ছকন্তু হস-হয হকান হমাটর তাডক িাছ ড়ে 
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ছনড়ে যা়ে, তা হকব  কেনাই জাডন; আর যিন জনতার কেনা হতডত ওডি, উসডক 
ওডি, তিন জেনার ছক আর-হকাডনা সীমা থাডক? 
  
সবডিড়ে উন্নত স্বতি  শকটগুড াও তিন–যাডতই তারা ি ুক না হকন, বাডষ্প, 
গোডসাছ ডন, ছবিুেডত–ঘণ্টা়ে ষাট মাইড র হবছশ হবডগ হযডত পারডতা না–এই গছতও 
ইওডরাপ-আডমছরকার হসরা-সব হর পডথ, সবডিড়ে দ্রুতগামী এক্সডপ্রসও, তিনও অছব্দ 
হপছরড়ে হযডত পাডরছন। এিন, এই অছিনব স্বতি  শকট ছক না এর প্রা়ে ছিগুণ হবডগ 
িুডট িড  যা়ে–তাজ্জব কডর যা়ে সবাইডক, এমনকী কেনাডকও হযন ছিছমথ িাইড়ে হি়ে। 
  
এটা ছনি়েই ব ডত হডব না হয এমন িুবথার গছত রাজপথগুড াও প্রিণ্ড িুছবথপাডকর 
সম্ভাবনা বাছ়েড়ে তু ডি–অনে গাছ়েগুড ার ছবপি যতটা, পথিারীডির ছবপিও ততটাই, 
ছকিংবা তারও হবছশ। এই দ্রুত-ধাবমান বস্তুছট–বডের মডতা এছগড়ে আডস হস–আসবার 
আডগ হশানা যা়ে িুধথষথ এক গুমগুম গজথন, িারপাডশ সৃছি কডর হি়ে ঘূছণথবা়ুে, তা 
এমনকী আশপাডশর গািপা া হথডকও ডা পা া ছিুঁড়ে-ছিড়ে ফোড , আশপাডশর মাডি 
হয-সব হগারুডি়ো িডর হব়ো়ে আুঁৎডক হি়ে তাডির, পাছিরা যারা ি়ে হপড়ে উড়ে যা়ে 
তারা হতা উোর হপড া ছকন্তু অনেরা মারা পড়ে তার ত া়ে, তার ি ার পডথ হয তীব্র 
হশাষক হাও়ো ি়ো়ে ছকিুডতই তার টান এ়োডত পাডর না, িুমিাম কডর এডস আিড়ে 
পড়ে তার গাড়ে, প্রিণ্ড গছতডত। 
  
আর একটা ছকমু্ভত অনুপুঙ্খ, িবরকাগজগুড া যার ছিডক ছবডশষিাডব িৃছি আকষথণ 
কডরছিড া তা এই : এই স্বতি  শকডটর িাকা নাছক আডিৌ হিাুঁ়ে না রাস্তাডক, পডথর 
ওপর তার িাকার নাছক হকাডনা আুঁি়েই পড়ে না, িাছর-িাছর সব গাছ়ে হপিডন হয সব 
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আবজথনা হফড  যা়ে তাও নাছক হস হপিডন হফড  হরডি যা়ে না। িুব-হবছশ হড  হা কা 
একটু পরশ, শুধু ধুড ার ওপর হযন বুছ ড়ে যা়ে বুরুশ। তার এই প্রিণ্ড িুবথার গছতই 
তার ি ার পডথ হপিডন হফড  হরডি যা়ে ধূছ র অমন ঘূছণথহাও়ো। 
  
সম্ভব হয, ছনউই়েকথ হহরাল্ড মেবে কডরছিড া, এই িুবথার গছতই তার িারডক উধাও 
কডর হি়ে। 
  
স্বিাবতই িারপাশ হথডক তু কা াম প্রছতবাি উডিছিড া। এ-রকম উম্মাি গছতডক 
এতটা হবপডরা়োিাডব রাস্তা়ে-রাস্তা়ে ঘুডর হব়োডত হি়ো যা়ে না : পডথর পাডশ যা-ই 
প়েডব, ছজছনশপত্র, হগারুডি়ো, মানুষজন–তাডকই হস-হয ধ্বিংস কডর যাডব, এ হকমন 
কথা? ছকন্তু এডক হিকাডনাই বা যা়ে কীিাডব? এই িুিথাে শকটটার মাছ ক হক, কারুরই 
তা জানা হনই; এও জানা হনই হস হকাডত্থডক আিমকা এডস উি়ে হ়ে, আর হকাথা়েই বা 
ছমছ ড়ে যা়ে। এটা ছিক হয এক িমথিডক্ষ্ হিিা হগডি, ছকন্তু ে ডকর জডনে, হযন হকাডনা 
বেুডকর গুছ  িুম কডর িুডট ছগড়েডি প কপাডতর আডগই। কার সাধে হও়োর মডধে 
ছগড়ে হ াডফ কামাডনর হগা া, যিন হস তু কা াম হবছরড়ে আডস আগুনওগরাডনা। ন  
হথডক? 
  
আবারও জাছনড়ে রাছি : এই িুবথারগছত শকডটর আকৃছতপ্রকৃছত হয কী, হস-সম্বডে কারু 
কাডিই হকাডনা তথে হনই। হপিডন হস হফড  হরডি যা়ে না হধাুঁ়োর কুণ্ডছ , বাডষ্পর শািা 
িাপ, হপেড র হকাডনা হপা়ো গে-ছকিংবা অনে-হকাডনা হতড রও গে পাও়ো যা়ে না হস 
িড  যাবার পর। তাডত মডন হ়ে এই স্বতি  শকট সম্ভবত ছবিুেডতর শছক্তডত িড  না। 
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তার শছক্তর উৎস হয-সব হকাডষ জমাডনা থাডক, তা ছনি়েই অজ্ঞাত হকাডনা হকাষিাণ্ডার, 
সম্ভবত বেবহার কডর হকাডনা অজ্ঞাত তর  পিাথথ। 
  
হ াডকর কেনা, উডিছজত, প্রা়ে হু ুসু্থ  বাছধড়ে বডসডি : এই রহসেম়ে স্বতি  শকট 
সম্বডে হয-হকাডনা গুজবই হ াডক হিাষক কাগডজ কাছ র মডতা শুডষ ছনডে। হকউ বড , 
এ হড া িুতুড়ে গাছ়ে, অছতপ্রাকৃত, অড ৌছকক । তাডক নাছক িাছ ড়ে ছনড়ে যা়ে হকাডনা 
হপ্রত, নরডকর হকাডনা-এক হশাডফ়োর-গাছ়েিা ক, অনে পৃছথবীর হকাডনা নি জীব–
হকাডনা অপডিবতা, পুরাডণর হকাডনা পশুশা া হথডকই হ়েডতা হবছরড়ে এডসডি হকাডনা 
িানব, হ়েডতা-বা স্ব়েিং শ়েতানই, ছপডি 666 হিািাই-করা, হয সমস্ত মানুষী বাধাডক তুছ়ে 
হমডর উছ়েড়ে ছিডত পাডর, হযডহতু তার িিড  আডি অিৃশে ও সীমাহী শ়েতাছন ক্ষ্মতা। 
  
ছকন্তু ছবডশষ হকাডনা পারছমট, হকাডনা অনুমছতপত্র িা়ো, স্ব়েিং শ়েতাডনরও হকাডনা হক 
হনই হয মাছকথন যুক্তরাডের পডথ-ঘাডট এমন িুবথার গছতডত তার গাছ়ে িা া়ে। তার 
গাছ়ের হকাডনা  াইডসন্স হেট হনই, হকাডনা নম্বর হনই, এমনকী হকাথাও এই গাছ়েটার 
কথা নছথিুক্ত করা হনই। আর এও ছিক হয হকাডনা পুরসিাই তাডক ঘণ্টা়ে িুডশা মাই  
হবডগ হু ুসু্থ  কাণ্ড কডর ি বার হকাডনা অনুমছত হি়েছন। জনছনরাপিার স্বাডথথই একু্ষ্ছন 
এমন-হকাডনা উপা়ে বার করা িাই, যার সাহাডযে এই ি়ো  হশাডফ়োডরর সব গুপ্তরহসে 
একু্ষ্ছন প্রকাশ করা যা়ে । 
  
তািা়ো, এই অদু্ভত িুবথার গছতনাডটের নাটেমঞ্চ হতা শুধু হপনছস িোছন়োই ন়ে আর। 
পুছ শ জানাড  হয অনোনে রাডজেও তাডক তু কা াম কাণ্ড ঘটাডত হিিা হগডি–তাডক 
হিিা হগডি, ছবিুেৎে ডকর মডত, হকনটাছক রাডজে, ফ্ািংকডফাডটথর কাডি; তাডক হিিা 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

51 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হগডি ওহাড়োডত, ক ম্বাডসর রাস্তা়ে; তাডক হিিা হগডি হটডনাছসডত, নোশছিড ; 
ছমসুছরডত, হজফারসডন; আর সবডশডষ হিিা হগডি ইছ ন়ে রাডজে, ছশকাডগাড র 
আশপাডশ। 
  
ছবপিসিংডকত হবডজ উিড া ঢিং ঢিং ঢিং। কতৃথপডক্ষ্র এিন প্রথম ও প্রধান কাজ এই 
ছবপজ্জনক শকডটর ছবরুডে হকাডনা বেবস্থা হন়ো। এডহন িুবথার গছতডত হয িা়োশকট 
(না ছক মা়োশকট?) িুডট হব়ো়ে, তাডক থাছমড়ে, িা কছটডক হেফতার করার হকাডনা 
কথাই ওডি না। সবডিড়ে িাড া হ়ে বড়ো-বড়ো রাস্তার মােিাডন, যছি ছবশা  সব 
হগটওড়ে শতছর করা যা়ে, যা বে থাকডব, সবসম়ে, আর কিনও-না-কিনও হসই িুবথার 
গছত শকট এডস তার গাড়ে আিড়ে পড়ে হাজার টুকডরা হড়ে িারপাডশ হিডে পড়ে। 
থাকডব। 
  
যত আজগুছব। হঘাষণা করড , যারা অছবশ্বাসী। এই উম্মাি ছনি়েই ছিক হজডন হফ ডব 
কী কডর এইসব বাধা এছ়েড়ে হযডত হ়ে–হ়েডতা ঘুরপডথই যাডব! 
  
আর যছি িরকার হ়ে, জুড়ে ছিড  অনেরা, ঐ িুতুড়ে গাছ়ে ছনি়েই  াছফড়ে উডি ও-সব 
বাধা টপডক িড  যাডব? 
  
আর হস যছি সছতে হিাি শ়েতানই হ়ে, তডব, প্রাক্তন হিবিূত ছহডশডব, হস ছনি়েই তার 
পািাডজা়োর হিিিা  কডর–িরকার হড  হস উ়ো  ছিড়েই িড  যাডব। 
  
তডব এই হশষ মেবেটা এডসছিড া হবাকাহাবা বুড়োহাব়োডির কাডি, যারা সব 
এডককজন কুসিংকাডরর এডককটা ছডডপা, তারা এ-বোপার ছনড়ে আিডপই কিনও মাথা 
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ঘামা়েছন। কারণ হহডডডসর রাজার যছি সছতে-সছতে একডজা়ো পািা হথডকই থাডক, হস 
হকন তডব িামকা ও-রকম একগুড়ের মডতা পৃছথবীর পডথ-ঘাডট তার আিডরর প্রজাডির 
ছপডষ হমডর িুবথার গছতডত িুডট যাডব, যিন হস অনা়োডসই মহাশূনে হথডক উ়ো  ছিড়েই 
হযডত পারডতা তার কাডজ-অকাডজ, হমটাডত পারডতা তার যত ছকমু্ভত িামডি়ো । 
স্বাধীন-হকাডনা অছতকা়ে পাছির মডতা। তার ছক তডব ডানাডজা়ো কাটা হগডি? 
  
এই ছিড া যিন হা িা , তিন হম মাডসর হশষ হপ্তা়ে, এমন-একটা নতুন ঘটনা ঘটড া, 
যা হথডক হবাো হগড া হয মাছকথন যুক্তরাে এিন অসহা়েিাডব হকাডনা অজানা িানডবর 
হাডত িাছব িাডে। আর নতুন জগডতর সমূহ বাডরাটা বাছজড়ে ছিড়ে, হস ছক তারপর 
পুডরাডনা জগডতর ছিডক তার নজর হিডব না? এই স্বতি  শকডটর হবপডরা়ো উন্মাি ছক 
তারপর ইওডরাপডক হিড়ে কথা কইডব? 
  
ছনডন্মাক্ত ঘটনাছটর কথা মাছকথন হিডশর সবগুড া কাগডজই একডযাডগ হবরুড া, আর তার 
সডে কী-হয তু কা াম মেবে আর হু ুসু্থ  শহ-শি শুরু হড়ে হগড া, তা আর ছবশি কডর 
িুুঁছটড়ে ব বার িরকার পড়ে না। 
  
উইসকনছসডনর স্বতি  সিংঘ একটা হমাটরডরডসর আড়োজন কডরছিড া–এমন সব রাস্তা 
ছিড়ে গাছ়ে িুটডব যা একসমড়ে এডস হপৌঁিুডব ঐ রাডজের রাজধানী মোছডসন এ। হয-
রুটটা ছিক করা হড়েছিড া হমাটরডরডসর পডক্ষ্ তা ছিড া িমৎকার রাস্তা–িুডশা মাই  
মডতা  ম্বা, পছিম সীমাডের হপ্র়োছর িু ছশড়েন-এ তার শুরু, মোছডসডনর পাশ কাছটড়ে, 
যা এডস হশষ হডব ছমছশগান হ্রডির কাডি ছম াউুঁছকর একটু ওপডর। শুধু হয অিংশটা 
জাপাছন রাস্তা, ছনডক্কা হথডক নাডমাডি অছব্দ, হয-রাস্তার িুপাডশ সার ছিড়ে িাুঁছ়েড়ে আডি 
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অছতকা়ে সব সাইডপ্রস, হসই অিংশটা বাি ছিড  উইসকনছসডনর এই হরসডকাডসথর মডতা 
িমৎকার হরসডকাসথ পৃছথবীডত আর হনই। হসাজা নাক-বরাবর হগডি রাস্তা, তীডরর 
গছতপডথর মডতা সমান, হকাথাও-হকাথাও একটানা পঞ্চাশ মাই  অছব্দ। এই 
প্রছতডযাছগতার জডনে ছবস্তর শকট নাম ছ ছিড়েছিড া–তাডির মডধে কত-হয ছবিোত যন্ত্র। 
ছিড া তার হকাডনা ই়েিা হনই। সব ধরডনর হমাটর গাছ়েডকই হরডস নাম হ িাবার 
অনুমছত হি়ো হড়েছিড া, এমনকী হমাটর সাইডক ডিরও, অডটাডমাবাই গুড া হতা 
আডিই। নানা হিডশ শতছর হস-সব যন্ত্র, নানান তাডির গ়েন। ছবছিন্ন পুরকাডরর অঙ্ক 
হযাগ করড  িাুঁ়ো়ে পঞ্চাশ হাজার ড ার, হনহাৎ ফো না টাকা ন়ে, তাই প্রছতডযাছগতা 
িুবই জডম যাডব, হকননা সবাই তাডত মরী়োর মডতা যুডে যাডব। নতুন-সব হরকডথ হয 
শতছর হডব, তাডত কারুরই হকাডনা সডেহ ছিড া না। 
  
এ-পযথে ছবছিন্ন হরডস সবডিড়ে হবছশ গছত যা উডিছিড া, সম্ভবত ঘণ্টা়ে আছশ মাই , 
হসটা মাথা়ে হরডি এটা আোজ করা হড়েছিড া এই আেজথাছতক প্রছতডযাছগতা়ে অেত 
ছতন ঘণ্টা সম়ে  াগডব। আর, সমস্ত ছবপডির হাত হথডক রক্ষ্া করার জডনে, 
উইসকনছসডনর কতৃথপক্ষ্ হপ্র়োছর িু ছশড়েন হথডক ছম াউুঁছক ছতছরডশর হম-র 
সকা ডব া়ে হসছিন ছতনঘণ্টার জডনে সমস্ত যানবাহডনর ি া ছনছষে কডর ছিড়েছিড ন। 
অথথাৎ এর পডরও যছি হকাডনা িুঘথটনা ঘডট, তডব তারাই হিাটজিম পাডব যারা ছনডজরাই 
সাধ কডর এই প্রছতডযাছগতা়ে এডস নাম ছ ছিড়েডি, আর কারু ঘাড়েই তারা হকাডনা 
হিাষ িাপাডত পারডব না। 
  
জমাড়েৎ হড়েছিড া কাতাডর-কাতাডর হ াক, ছবশা  ছি়ে। শুধু-হয আস্ত উইসকনছসন 
হেছটড়েই হ াক এডসডি তা ন়ে, হ াক এডসডি আশপাডশর রাজে হথডকও–এডসডি 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

54 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

ইছ ন়ে, ছমছশগান, আইও়ো, এমনকী ছনউই়েকথ হথডকও। হয-সব িা াক নাম 
ছ ছিড়েছিড া, তাডির মডধে ছিড া ছবস্তর ছবডিশী-ইিংডরজ, ফরাছশ, আড মান, অছস্ট্র়োন–
প্রডতেক হিডশর হ াকই হয-যার হিডশর হশাডফ়োরডির সমথথন করডি। তার ওপর, এটা 
হযডহতু হিাি মাছকথন মু ুক, পৃছথবীর সবডিড়ে ছবিোত (মতােডর কুিোত) জু়োছ়েডির 
হিশ, কত ধরডনর হয বাছজ ধরা হড া তার ছিক হনই-টাকার অঙ্কও কিনও কিনও 
এমন হয শুডনই হিাি িানাব়ো হড়ে যা়ে। 
  
হরডসর সূিনা হডব ছিক কাুঁটা়ে-কাুঁটা়ে আটটা়ে, সকা ডব া়ে; আর ছি়েিাট্টা ও িুঘথটনা 
এ়োবার জডনে ছিক হড়েছিড া এডককটা গাছ়ে হবাুঁ কডর হবরুডব ছিক িু ছমছনট অের-
রাস্তার িুপাডশ থাকডব কাতাডর-কাতাডর িশথক। 
  
প্রথম ছতনজন প্রছতডযাগী,  টাছর কডর এডককজনডক এডককটা নম্বর হি়ো হড়েছিড া, 
হবছরড়ে প়েড া আটটা হথডক আটটা ছবশ ছমছনডটর হিতর। রাস্তা়ে যছি হকাডনা গাছ়ে 
ছডগবাছজ না-িা়ে, অথবা একটা আডরকটাডক ধাক্কা না-মাডর, তডব এগাডরাটার মডধে 
এডির হকাডনা-হকাডনা গাছ়ে  ডক্ষ্ে হপৌঁডি যাডব। অনেরা এই একই শৃঙ্খ া ও সূছি ধডর 
রিনা হডব। 
  
হি়ে ঘণ্টা হকডট ছগড়েডি। হপ্র়োছর িু ছশড়েডনর রাস্তা়ে তিন একজন প্রছতডযাগীই েড়ের 
হবডগ িুডটডি, হটছ ডফান মারফৎ প্রছত পাুঁি ছমছনট অের সবথত্র িবর হপৌঁডি যাডে হকান 
গাছ়ে আডগ, হকান গাছ়েগুড া তার হপিডন, পর-পর। মোছডসন আর ছম াউুঁছকর 
মােিাডন সকড র আডগ-আডগ রড়েডি হরডনািাইডির িার ছসছ ণ্ডাডরর কুছ়ে 
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অশ্বশছক্তর গাছ়েটা, টা়োরগুড া ছমডশছ ডনর। তার গাড়ে প্রা়ে নাকটা হিছকড়ে আসডি। 
হািথাডথ ও়োটসন গাছ়ে, আর ছিওন-বুডতা। এরই মডধে কড়েকটা িুঘথটনা ঘডটডি, অনে 
গাছ়েগুড া হু-ই হকাথা়ে হপিডন পড়ে আডি। জনা-বাডরা প্রছতডযাগীই হশষ পযথে প্রথম 
স্থাডনর জডনে  ড়ে যাডব। কড়েকজন িা ক এর মডধেই জিম হড়েডি, তডব কারু হিাট-
আঘাতই হতমন সািংঘাছতক ন়ে। তাডির হকউ-হকউ যছি িুঘথটনা়ে মডরও হযডতা, 
মানুডষর মৃতুে তিন হডতা কতগুড া অনুপুঙ্খ মাত্র, পছরসিংিোডনর ছহমশীত  অঙ্ক : 
তাজ্জব মু ুক আডমছরকা়ে মানুডষর মৃতুেডক হকউই িুব-একটা গুরুত্ব হি়ে না। 
  
স্বিাবতই উডিজনা আর শহ-শহ এডকবাডর িরডম এডস হপৌঁডিডি, হযিানটা়ে ছম াউুঁছকর 
কাডি এই হিৌ়েবাছজর হশষ। হসিাডন এডস জড়ো হড়েডি সবডিড়ে যারা হকৌতূহ ী আর 
সবডিড়ে যারা আেহী, হসিাডন মুহূডতথর রাগ-অনুরাগ িপিপ কডর জ্ব ডি-হক কাডক 
শাে করডব। িশটা নাগাি এটা হবাো ছগড়েডি হয প্রথম পুরকার, কুছ়ে হাজার ড ার, 
সাকুড ে পাুঁিটা গাছ়ের আ়েডির মডধে–এ ওর মডধে বেবধান এই কমডি, এই বা়েডি, 
আর এই পাুঁিজডনর মডধে আডি িুজন মাছকথন, িুজন ফরাছশ আর একজন ইিংডরজ। 
কাডজই কেনা কডর হন়ো যা়ে জাতী়ে হগৌরডবর অছি া়ে হকমন িোপার মডতা 
এডককজডন বাছজ ধরডি। বুছকরা, যাডির মারফৎ বাছজ ধরা হ়ে, তারা আর এই 
উডিজনার সডে এুঁডট উিডত পারডি না–এত হ াডক এডস বাছজ ধরডত িাডে। মুি 
হথডক মুডিই িছ়েড়ে প়েডি টাকার অঙ্ক, হযন জ্বডরর হঘাডর সবাই হডনে হড়ে ছগড়েডি। 
হািথাডথ-ও়োটসডনর ওপর ির এিন এডক-ছতন! ছিওন-বুডতার ওপর ির এডক-
িুই।ডরডনার ওপর সমান-সমান। হটছ ডফাডন একবার কডর িবর আডস, আর িশথকডির 
কাডি হঢউড়ের মডতা এই নতুন ির িছ়েড়ে যা়ে। 
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হিাৎ, হপ্র়োছর িু ছশড়েন-এর পুরসিার ঘছ়েডত যিন সাড়ে-নটা হবডজডি, শহর হথডক 
িু-মাই  িূডর হশানা হগড া প্রিণ্ড এক দ্রুতধাবমান আও়োজ আর হকাডনা ছকিুর 
গছ়েড়ে-আসার শব্দ-হয-আও়োজ হবছরড়ে আসছিড া ধুড া়ে-ধুড া়ে ধু  পছরমাণ হমডঘর 
মধে হথডক, আর সডে-সডে হশানা হগড া তীক্ষ্ণ ছসছটর শব্দ, হযমন হিাুঁ হশানা যা়ে 
ধাবমান জাহাজ হথডক, কু়োশার মডধে। 
  
আুঁৎডক উডি, ছি়ে একছিডক সডর যাবার আডগই, হমঘ প্রা়ে হাছরডকন তুফাডনর মডতা 
হস-জা়েগাটা হেছটড়ে হগড া : আতছঙ্কত হড়ে হডি না-হগড  তিন হয তাণ্ডব হডতা তার 
বছ  হডতা অেত কড়েকডশা িশথক। এমন হজাডর হিাডির সামডন ছিড়ে কী-হয িুডট 
ছগড়েডি, হ াডক তা হিাডিই হিিডত পাডরছন, ছকিু বুেডব হয, হস-হতা িূডরর কথা। ছকিু-
একটা হয এিান ছিড়ে হগডি, এইমাত্র, ব ডত-না-ব ডত, শুধু হসটাই সবাই হটর 
হপড়েডি। হকাডনা অতুেছক্তই হডতা না যছি হকউ তিন িাণ্ডা মাথা়ে ছহডশব কডয ব ডতা 
হয তার গছত ছিড া ঘণ্টা়ে হি়েডশা মাই । 
  
িা়োশকট এডসডি, আর হগডি, িূডর ছমছ ড়ে হগডি প ডকর মডধে, হপিডন হফড  হরডি 
হগডি শািা ধুড ার িীঘথ হরশ, হযমন হকাডনা এক্সডপ্রস হেন হপিডন হফড  হরডি যা়ে 
অপছর়েমাণ হধাুঁ়োর পুে। এটা হয হকাডনা স্বতি  শকট তাডত হকাডনা সডেহ হনই, 
আর তার হমাটরটাও িুিথাে, অসাধারণ, বাছ়েডত ছ ডি জানাবার মডতা। এটা যছি তার 
এই তীডরর হবডগ ধাও়ো বজা়ে রাডি, এ তডব প্রছতডযাগীডির এডকবাডর সামডন ছগড়ে 
হপৌঁিুডব–শুধু-হয হপৌঁিুডব তা-ই ন়ে, তাডির হপছরড়েও যাডব–তাডির মডধে সবডিড়ে দ্রুত 
গাছ়ের যা হবগ, এর গছত তার িুননা হতা বডটই–অথথাৎ এই িা়োশকট সবার আডগ ছগড়ে 
হপৌঁিুডব  ডক্ষ্ে, হরডসর হশষ সীমা়ে। 
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আর তারপর, হকিছকড়ে-যাও়ো িাবটা হকডট হযডতই, সবিান হথডক উিড া প্রিণ্ড 
হট্টডগা –ছবডশষ কডর িশথকরা যিন হটর হপড  হয ছবপিটা আপাতত হকডট ছগড়েডি। 
  
এ হসই জাহান্নাডমর গাছ়েটা! 
  
হোুঁ, এ হসই গাছ়ে পুছ শ যার  োডজর ডগাটাও িুুঁডত পাডর না! 
  
ছকন্তু গত পডনডরা ছিডন এর কথা হকািাও হশানা যা়েছন। 
  
হক-হয বড ছিড া এটা নাছক উ ডট পড়ে িুরমার হড়ে ছগড়েডি–ছিরকাড র মডতা িতম! 
  
এ হড া ছগড়ে হিাি শ়েতাডনর গাছ়ে, নরডকর আগুডন িড , আর শ়েতান স্ব়েিং এটাডক 
িা া়ে। 
  
সছতে-ব ডত, এর হশাডফ়োর যছি হিাি শ়েতান না-হ়ে, তাহড  হকান মহাজন? এই 
অছবশ্বাসে গছতডত হধড়ে এড া, তার এই রহসেম়ে গাছ়েডত–এই মাস্তানছট তডব হক-হহ? 
অেত এটা়ে হকাডনাই সডেহ হনই হয এই গাছ়েটা হসই রহসেম়ে গাছ়েই যাডক ছঘডর 
এই ক-ছিন ধডর এত হিল্লাছিছল্ল হড়েডি-মুডি, ও হ িা়ে; পুছ শ যছি হিডব থাডক 
  
হয তারা তাডক ি়ে হিছিড়ে তাছ়েড়ে ছিড়েডি, ছিরকাড র মডতা এডক মু ুক িা়ো কডর। 
ছিড়েডি, পগা়ে পার, তডব পুছ শ ছবষম িু  কডরডি–আর অনেডিডশও হযমন, মাছকথন 
মু ুডকও হতমছন, পুছ শ আিিার িুড র পর িু  কডরই িড ডি। 
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ছবস্মড়ের প্রথম স্তছম্ভত িশাটা হকডট হযডতই অডনডকই িুডট হগড া হটছ ডফাডনর 
ছকওকগুড া়ে-পডর যারা আডি আডগ হথডকই তাডির সাবধান কডর হিডব বড । এই 
উম্মাি শকট শুধু পডথর পাডশর িশথকডিরই মারাত্মক ছবপি ন়ে, পডথর ওপর কত হয 
গাছ়ে হয উ ডট হিডব, িুরমার কডর হিডব, তার ছিক কী। এই ি়ো  উম্মাি যিন 
পাহাড়ের ধস নামার মডতা এডস আছবথিূত হডব, অনে গাছ়েগুড া হতা ছিড়ে িোপটা হড়ে 
যাডব, গুুঁড়ো-গুড়ো হড়ে িছ়েড়ে প়েডব, সবথনাশ হড়ে যাডব তাডির! 
  
আর অনে গাছ়ের সডে পর-পর হিাকািুছক  াগড , সিংঘষথ হড , এই হশাাডফ়োরই ছক 
ছনডজ তার গাছ়ে হথডক ছনরাপডি বহা  তছব়েডত হবরুডত পারডব? হ়েডতা হস পাকা 
হশাাডফ়োর, ওস্তাডির ওস্তাি, হশাাডফ়োরডির রাজা, ছকন্তু তার যন্ত্রছট তাডক এমন 
ছনিুুঁতিাডব িা না করডত হডব, হাডত-আর-হিাডি এমন অটুট সম্বে থাকডত হডব তার, 
হয, হস হ়েডতা হিডব বডস আডি, হস ছনডজ হোুঁসবরকম পছরছস্থছতডতই ছনডজডক বাুঁিাডত 
পারডব। একটাই বাুঁডিা়ো, হয, উইসকনছসডনর কতৃথপক্ষ্ আডগ হথডকই ছস্থর কডর 
ছনড়েছিড ন, রাস্তা়ে শুধু প্রছতডযাগী গাছ়েগুড া িা়ো আর ছকিুই থাকডব না। ছকন্তু তাডির 
মডধে তাডক এমন শহ-শহ কাণ্ড হফড  হিবার অনুমছত হক ছিড়েডি? এিাডন থাকবার 
হকান হক আডি তার? 
  
আর প্রছতডযাগীরাও বা ছনডজরা কী ব ডি, হটছ ডফাডন এই-হয আডগিাডগ তাডির 
সাবধান কডর হি়ো হড়েডি, ওডহ, সডর থাডকা, েোণ্ড প্রাইডজর হ াডি ছপতৃিি প্রাণটা 
িুইড়ো না, তাডিরই বা এ-ছবষড়ে কী বক্তবে? তাডির ছহডশব অনুযা়েী এই আিযথ 
শকটটা নাছক ঘণ্টা়ে একডশা ছতছরশ মাই  হবডগ যাছেড া। তাডির ছনডজডির গাছ়েরও 
গছত সাধারণ গাছ়ের িাইডত অডনক হবছশ, তবু তাডির ছিডক এই গাছ়ে এমন প্রিণ্ড 
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গছতডত হধড়ে এডসছিড া এবিং হ়েডতা প্রিণ্ডতর গছতডত বেুডকর গুছ র মডতা পাশ ছিড়ে 
িড  ছগড়েছিড া হয তারা স্পি কডর শকটটাডক হি়ো  পযথে করডত পাডরছন, হযন 
একটা হটডন- ম্বা-করা টাকু, তবু হ়েডতা ছতছরশ ছফডটর িাইডত হবছশ  ম্বা ন়ে, তার 
িাকাগুড া এমন ছবিুেৎছক্ষ্প্র গছতডত ঘুরছিড া হয প্রা়ে হিাডিই প়েছিড া না। আর যিন 
পাশ কাছটড়ে িড  হগড া এই তাজ্জব  ম্বা গাছ়ে হপিডন না-হরডি হগড া হকাডনা হধাুঁ়ো 
না বা হকাডনা গে। 
  
আর তার িা ক? হস ছিড া তার যডন্ত্রর হিতটা়ে, িৃছির অডগাির। হিডশর নানা রাস্তা়ে 
প্রথম যিন শহ-শি তুড  হাছজর হড়েছিড া, তিন-হযমন, এিনও-হতমছন অজ্ঞাতই হথডক 
ছগড়েডি হস। 
  
ছম াউুঁছকডক হতা তকু্ষ্ছন জাছনড়ে হি়ো হড়েডি এই উড়ে-এডস-হরডস-নাম হ িাডনা অদু্ভত 
প্রছতডযাগীর কথা। িবরটা হয হকমন হু ুসু্থ ু বাছধড়ে বডসছিড া তা ছনি়েই িাছনকটা 
আোজ করা যা়ে। তকু্ষ্ছন প্রস্তাব হন়ো হড া হয এই ি ে তুবছ়েটাডক হয-কডরই হহাক 
থামাডত হডব রাস্তার মবিাডন এমন-একটা বাধা শতছর করডত হডব যার গাড়ে আিা়ে 
হিড়ে হস যাডত হাজার টুকডরা হড়ে িছ়েড়ে পড়ে। ছকন্তু হস-রকম হকাডনা প্রছতডরাডধর 
প্রািীর গ়েবার সম়ে কই? হয-হকাডনা মুহূডতথই হতা উল্কার হবডগ হসই শকট এডস হাছজর 
হডব! তডব প্রছতডরাধ গ়েবার গরজটাই বা কী? রাস্তা ছক সটান, সরাসছর, হ ক 
ছমছশগাডনর পাড়ে এডস হশষ হ়েছন?হ়ে গাছ়েটা ছনডজর গরডজই হসিাডন িুম কডর হথডম 
যাডব, আর ন়েডতা তার অছতপ্রাকৃত িা কছট হ়েডতা ডাো়ে হযমন হতমছন জড ও তার 
যানটাডক উল্কার গছতডত িুছটড়ে ছনড়ে যাডব। 
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এিাডনও, হিৌ়েবাছজর সারা রাস্তাটা ধডর হযমন হড়েডি, যত রাডজের আজগুছব প্রস্তাব 
উিড া। এমনকী যারা এটা মানডব না হয এই রহসেম়ে িা ক হিাি শ়েতান যছি নাও 
হ়ে তারই হকাডনা-এক হিাসর, তার পযথে তা-না-না-না কডর ব ড  এ হ়েডতা 
প্র ়েকাড রই হকাডনা অপাছথথব জীব, সিংবডতথর বণথনা হথডক সরাসছর উডি এডসডি, জোে 
ও ছকসৃ্তত। আর তার ওপর এিন আর এক মুহূতথও সম়ে হনই হিডব-হিডব নি করার। 
হয-হকাডনা মুহূডতথই এিন এডস উি়ে হডব হসই িা়োশকট মা়োশকট । 
  
তিনও এগাডরাটা বাডজছন, হিাৎ রছের িূর প্রাে হথডক একটা গুমগুমগুম শব্দ উিড া, 
আর ঘূছণথ তুড  িোপার মডতা বড়ে হগড া ধুড ার ে়ে। রূঢ় ককথশতীক্ষ্ ছশডসর শব্দ 
হিডস এড া হাও়ো়ে, প্রব  এক হুুঁছশ়োছর, পথ িাড়ো, পথ িাড়ো, রাস্তা হিা া রাডিা । 
  
হশষ মুহূডতথও, সমাছপ্তডরিা়ে এডসও, হস তার গছত েথ কডরছন। সমাছপ্তডরিা হথডক 
ছমছশগান আধমাই  িূডর হডব ছক না সডেহ। শকটটা ছনি়েই ছমছশগান হ্রডির জড  
ছগড়ে আিড়ে প়েডব। তাহড  ছক যন্ত্রটা আর তার িা ডকর ছন়েন্ত্রডণ হনই? 
  
হনই বড ই হতা মডন হ়ে। কক্ষ্িুেত উল্কার মডতা, যানটা ছম াউুঁছক ছিড়ে ে ক তুড  
িড  হগড া। যিন শহরটা হপছরড়ে যাডব, তিন ছক ছনডজর ছবনাশ হডডক আনডব, 
আিড়ে প়েডব হ ক ছমছশগাডনর জড –হযটা হডব তার সছ   সমাছধ? 
  
যা হডব, হস-হতা পডর হডব। ছকন্তু যিন যানটা একটা হমা়ে ঘুডর উধাও হড়ে হগড া, এই 
মাছটডত-ি া-ধূমডকতুটার ি ার পডথ তার িড -যাও়োর হকাডনা ছিহ্নই ছকন্তু পড়ে রইড া 
না। 
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৫. ছনউ–ইিং োডণ্ডর তীর হঘুঁডস 
  
িবরকাগজগুড া়ে যিন এই অদু্ভত হরডসর িবর িা়ো আর-হকাডনা িবর হনই, আছম 
তিন আবারও ও়োছশিংটডন এডস হাছজর হড়েছি। ছফডর এডসই আছম আমার বডডাকতথার 
সডে হিিা করডত তাুঁর িফতডর ছগড়েছি, ছকন্তু তার সডে আমার আর হিিা হ়েছন 
তিন। পাছরবাছরক োডম া়ে হিাৎ তাডক িড  হযডত হড়েডি ও়োছশিংটন হিড়ে, কড়েক 
সপ্তাহ অনুপছস্থত থাকডবন। ছমস্টার ও়োডথ অবশে জাডনন হয আমার অছিযান ছবফ  
হড়েডি। িবরকাগজরা, ছবডশষ কডর নথথকোডরা াইনার িবরকাগডজরা, হেট আইছরডত 
ওিবার হিিা কডর আমরা হয সফ  হডত পাডরছন, তার ছবশি ছববরণ ছিড়েডি। 
  
স্বিাবতই, অপ্রতোছশত এই বাধার িরুন, আমার অছস্থর হকৌতূহ  আডরা-অছস্থর হড়ে 
উডিছিড া। এর পডর হয কী করডবা, তার হকাডনা পছরকেনাই আছম ছমস্টার ও়োডডথর 
সডে পরামশথ না-কডর করডত পারছি ুম না। তাহড  ছক হেট আইছরর রহসেটা হিি 
করার সমস্ত আশাডতই জ ােছ  ছিডত হডব? না, বাডরবাডর ছবফ  হই তাও সই, তবু 
আছম বাডরবাডর ঐ পাহাড়ে ছফডর যাডবা, নতুন উিেডম হিিা করডবা পাহাড়ে ি়েডত। 
  
তডব, এটা ছিক হয, ঐ হি়ো  হবড়ে িূ়ো়ে ছগড়ে হপৌঁিুডনা মানুডষর সাধোতীত। পাহাড়ের 
িূ়ো অছব্দ একটা িারা বানাডনা যা়ে যছি? ছকিংবা যছি তার হি়ো  িুুঁড়ে হিাুঁ়ো যা়ে 
একটা সু়েে? আমাডির এনছজছন়োররা হতা প্রছতছিনই এর হিড়েও কছিন সমস্ত সমসোর 
সমাধান কডর ফোড । তডব এডক্ষ্ডত্র অবশে িরডির কথাটাও হিডব হিিা উছিত–হেট 
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আইছরর হিতডর ছগড়ে হ়েডতা হিিা যাডব হকাথাও ছকিু হনই, সব হিা িা, তিন এত 
হাজার ড ার ছনিকই বাডজ িরি হডব। সু়েেটা অডনক হাজার ড ার িরি কডর 
বানাডনা যা়ে–ছকন্তু তাডত আমার এই হবিম হকৌতূহ  িছরতাথথ করা িা়ো আর হকান 
উপকার হডব হ াডকর? 
  
আমার ছনডজর হাডত যা-টাকা আডি তা ছিড়ে এই কাডজ হাত হি়ো যা়ে না। সরকাছর 
টাকার িাছ়েত্ব ছমস্টার ও়োডডথর ওপর–ছতছন হতা আপাতত এিাডন হনই। একবার 
হিডবছি ুম এতসব  ক্ষ্পছত ধনকুডবরডির হকাডনা-একজনডক বাছজড়ে হিিড  হ়ে না? 
হা়েডর, যছি আছম তাডির কাউডক প্রছতশ্রুছত ছিডত পারতুম হয ঐ পাহাড়ে হসানারুডপার 
িছন আডি! ছকন্তু এমন কথা শুডন পাগড ও হাসডব। প্রশাে সাগডরর কূড  হয-সব 
পাহা়ে আডি, োন্সিাড  বা অডস্ট্রছ ়ো়ে, হসিাডন হ়েডতা জছম িুুঁ়েড  হসানা পাও়ো 
হগড  হযডতও পাডর, ছকন্তু আপা াছি়োর শশ ডেণী তত হসানার িছন হপডট পুডর রাডি 
না। 
  
পডনডরাই জুডনর আডগ ছমস্টার ও়োডথ তার কাডজ হফডরনছন। আমার বেথথতা সডেও 
আমাডক ছকন্তু ছতছন হবশ সমািরই কডরডিন। এই-হয, স্ট্রক! হবিারা! হহডস আমা়ে 
স্বাগত জাছনড়েডিন ছতছন। হবিারা স্ট্রক, হয ছক না একটা তুে পাহাড়ের কাডি হহডর 
এডসডি। 
  
আপছন যছি আমা়ে িাুঁডির ছপডি কী আডি হিডি আসডত ব ডতন তাহড  যতটাই হার 
হমডন আসতুম, তার িাইডত হবছশ হার স্বীকার করডত হ়েছন ছকন্তু, আছমও হহডসই উির 
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ছিড়েছি। আমাডির মুডিামুছি িাুঁছ়েড়েছিড া শনসছগথক বাধা, তিন আমাডির হাডত যা-
ক্ষ্মতা ছিড া তাডত ঐ বাধা অছতক্রম করা অসাধে ছিড া। 
  
তাডত আমার সডেহ হনই, স্ট্রক, তাডত আমার একডফাুঁটাও সডেহ হনই। তবু, তথেটা 
ছকন্তু হথডকই যা়ে। হয, হেট আইছরর হিতডর কী হতা পা়ে হডে, কী। 
ওড াটপাড াটকাণ্ড ঘডট যাডে, তার ছকিুই তুছম আছবষ্কার করডত পাডরাছন। 
  
ছকিুই পাছরছন, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
আগুডনর হকাডনা ছিহ্ন বা  ক্ষ্ণ িোডিাছন? 
  
ছকিুমাত্র না। 
  
আর সডেহজনক হকাডনা গুমগুম আও়োজও হশাডনাছন? 
  
না। 
  
না। তাহড  এিনও আমরা ছিকিাক জাছন না ওিাডন হকাডনা আডে়েছগছর আডি ছক না? 
  
এিনও জাছন না, ছমস্টার ও়োডথ। তডব যছি হথডক থাডক, হস-হয এিন গিীর ঘুডম ঢড  
পড়েডি তাডত আমাডির সডেহ হনই। 
  
তবু, ছমস্টার ও়োডথ বড ডিন, এটাও হতা জানা হনই হস ছশগছগরই হকাডনাছিন কাুঁিা ঘুম 
হিডে হজডগ উিডব ছক না। স্ট্রক, হকাডনা আডে়েছগছর হয ঘুছমড়ে আডি, এটা হকাডনা 
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বড়ো কথা ন়ে–আমাডির হিিা করডত হডব তাডক সিূণথ ছনছিড়ে হফ ডত। যছি-না, 
অবশে, অত-সব গুজডবর জন্ম হড়ে থাডক কোডরা াইনার হ াকডির হতডত ওিা কেনা়ে। 
  
হস ছকন্তু সম্ভব ন়ে, সার, আছম বড ছি, মরগোনটডনর হম়ের ছমস্টার ছস্মথ, এবিং তার 
বেু, হেডজন্ট গাডডথডনর হম়ের-িুজডনই ছবস্তর কাণ্ডজ্ঞান ধডরন, হিািকান হিা া রাডিন। 
িুজডনই তারা ছনিথরডযাগে মানুষ। আর তারা এ-ছবষড়ে তাডির ছনডজডির অছিজ্ঞতা 
হথডক সব িুড  বড ডিন। হেট আইছরর ওপডর হয ছশিা হিিা ছগড়েছিড া, হস-তথে 
ছমডথে ন়ে। অদু্ভত সব আও়োজও উডিছিড া ওিাডন। অেত এই িুই ছবষড়ে সডেহ 
করবার মডতা হকাডনা কারণ হনই। 
  
মান াম, হঘাষণা কডরডিন ছমস্টার ও়োডথ, মান াম হয এই িুছট ছবষ়ে কারু ছবকৃত 
মছস্তডষ্কর অ ীক ছবভ্রম ন়ে। তাহড  তা হথডক একটাই ছসোডে হপৌঁিুডনা যা়ে : হেট 
আইছর এিনও তার হিতরকার রহসে ছকিুই ফাুঁস কডর হি়েছন। 
  
আমরা যছি তা একােই জানডত িাই, ছমস্টার ও়োডথ, তডব সমাধানটা আসডত পাডর 
হকব  অকাতডর অথথ বে়ে করড ই। িে, হকািা  আর ডা়েনামাইট অনা়োডসই ঐ 
ছনডরট হি়ো গুড া উছ়েড়ে ছিডত পারডব। 
  
তাডত হকান সডেহ হনই, বড়োকতথা উিডর জাছনড়েডিন, ছকন্তু পাহা়ে এিন যিন ঘুছমড়ে 
আডি, ছনরীহ ও ছনরুপদ্রব, তিন এত-বড়ো একটা কাডজ হাত হিবার হকাডনা মাডন হ়ে 
না। আমরা বরিং ছকিুছিন িুপিাপ বডস-বডস হিছি, যছি পাহা়ে ছনডজই হকাডনা-একছিন 
তার রহসে ফাুঁস কডর হি়ে। 
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ছমস্টার ও়োডথ, ছবশ্বাস করুন, আছম হিিার হকাডনা ত্রুছট কছরছন, তবু আপছন আমার 
কাুঁডধ হয-িাছ়েত্ব ছি়েছিড ন, তা পা ন করডত পাছরছন বড   জ্জা়ে আমার মাথা কাটা 
যাডে। 
  
বাডজ কথা হবাড া না, স্ট্রক! ছমডথে ছনডজডক এ ছনড়ে অছস্থর হকাডরা না। হতামার এই 
হারটাডক তুছম বরিং িাশথছনকডির িছেডতই নাও। আমরা হতা আর সবসম়ে কৃতকাযথ 
হডত পাছর না, পুছ ডশর িাকছর করড ও না। কত পাছজ হ াকই হতা আমাডির হাত 
এছ়েড়ে িড  যা়ে! সছতে-ব ডত, অপরাধীরা যছি একটু িা াক আর হুুঁছশ়োর হডতা, তডব 
হ়েডতা তাডির কাউডকই আমরা পাক়োডত পারতাম না। সবসমড়েই তারা ছনডজরাই 
হাুঁিার মডতা এমন-ছকিু কডরডি হয আমরা তাডির পাক়োডত হপডরছি। হকাডনা িুষ্কমথ–
িুছর বা িুন-ছহডশব কডর েোনমাছফক করার মডধে বাহািুছর ছকিু হনই, হকননা হস সব 
কাজ করা িাছর সহজ;কছিন ও কারু সডেহ না-জাছগড়ে হসগুড া হাছস  করা, আডরা-
কছিন হপিডন হকাডনা সূত্র হফড  না-রািা–হয-সব সূত্র ধডর হয-হকউ পুডরা বোপারটা 
ধডর হফ ডত পাডর।বুডেডি, ঈক, আছম মাস্টাছর কডর অপরাধীডির সবছকিু ছশছিড়ে 
ছিডত িাই না–আছম বরিং িাই তার হযমন হাুঁিা আডি, হতমছন আকাট হবাকা থাকুক। 
তবু, এ-কথাও ছিক, এমন অডনক অপরাধী আডি পুছ শ কিনও যাডির িুড র ডগাছটও 
িুুঁডত পারডব না-পাডরছন। 
  
এই ছবষড়ে অবশে আমার বড়েকতথার সডে আছমও সিূণথ একমত। পাছজর পাো়ো 
বিমাড়েশগুড ার মডধেই সবডিড়ে হবছশহাবা হ াক হিিা যা়ে। শুধু এই কারডণই আছম 
িাছর তাজ্জব হড়ে হগছি প্রকাশে ছিবাড াডক ঐ রাকু্ষ্ডস যানটা সকড র নাডকর ডগা ছিড়ে 
িড  হগড া, অথি কতৃথপক্ষ্ এিনও তাডত হকাডনা আড াকসিাত করডত পারড া না! 
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এবিং যিন ছমস্টার ও়োডথ এই প্রসেটা তুড ডিন, তিন আছম ছকিুডতই আমার ছবস্ম়ে 
প্রকাশ না-কডর পাছরছন। 
  
ছমস্টার ও়োডথ বুছেড়ে ব বার হিিা কডরডিন হয ঐ রাকু্ষ্ডস যানটার হপিন হন়ো 
এডকবাডরই সম্ভব ছিড া না; আডগ যতবারই হস হিিা ছিড়েডি, হটছ ডফাডন কাউডক 
হকাডনা িবর হিবার আডগই হস উধাও হড়ে হগডি। সারা হিডশ কত-হয পুছ শডক শুধু 
এরই ওপর নজর রািবার জডনে ছনড়োগ করা হড়েডি, তার হকাডনা ই়েিা হনই–অথি 
তবু হকউ এই িুবৃডির মুডিামুছি পড়েছন। হস তার এই তাজ্জব-করা ছক্ষ্প্র গছত সডেও 
অছবোম এক জা়েগা়ে হথডক আডরক জা়েগা়ে যা়ে না–বরিং হকাথাও হস এক প ডকর 
জডনে হিিা হি়ে, তারপডরই হযন হাও়ো়ে উডব যা়ে। সছতে-হয, অবডশডষ তাডক হপ্র়োছর 
িু ছশড়েন হথডক ছম াউুঁছক অছব্দ হমাটরডরডসর পুডরা রাস্তাটাডতই হিিা হগডি, আর এতটা 
রাস্তা হস হগডি হি়ে ঘণ্টারও কম সমড়ে, আর হরসেোকটা হতা কম কডরও িুডশা মাই  
হডব। 
  
ছকন্তু তারপর হথডকই ঐ অদু্ভত স্বতি  শকডটর আর-হকাডনা পািাই হনই। হস 
হরসেোডকর এডকবাডর হশষ সীমা়ে এডস হপৌঁডিডি, ছনডজরই ি ার তা়ো়ে তারপরও 
িুডটডি, ছকিুডতই থামডত পাডরছন; তডব ছক সছতে হস আিড়ে পড়েডি হ ক ছমছশগাডনর 
জড , আর এডকবাডর তছ ড়ে হগডি? আমাডির ছক তডব ধডর ছনডত হডব হয এই যান 
আর তার িা ক িুজডনই ধ্বিংস হড়ে হগডি? তডব ছক আর এডির কার কাি হথডক 
আর-হকাডনা ছবপিআপডির আশঙ্কাই হনই আমাডির? জনসাধারডণর একটা বড়ো অিংশই 
এই ছসোডে হপৌঁিুডত অস্বীকার করডি। তাডির মডত, আবারও হিাৎ হকাডনািান হথডক 
ঐ অড ৌছকক গাছ়ে এডস হু ুসু্থ  বাধাডব। 
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ছমস্টার ও়োডথ হতা হিা ািুছ  স্বীকারই কডর বসড ন হয পুডরা বোপারটাই তার কাডি 
অসাধারণ ও িমকপ্রি বড  হিকডি; আর তার এই মডতর সডে আমারও হকাডনা ছবডরাধ 
ছিড া না। যছি এই নারকী়ে হশাডফ়োর আবার এডস উি়ে না-হ়ে, তার িা়োমূছতথ 
(ডকননা হকউই তাডক হিাডি িোডিছন একবারও) ছনি়েই তডব বুছেডত-যার-বোিো-িড  
না এমছন-হকাডনা অছতমানুছষক রহডসের অিংশ বড  ধডর ছনডত হডব। 
  
বড়োকতথা আর আছম অডনকক্ষ্ণ ধডর, সবছিক তছ ড়ে হিডি, বোপারটা ছনড়ে আড ািনা 
কডরছি ুম। তারপর যিন িাবছি আমাডির কথাবাতথা হশষ হড়ে হগডি, তিন। হিাৎ, 
ছমস্টার ও়োডথ ঘরটার মডধে বার-কড়েক পা়েিাছর কডর আিমকা বড  উডিডিন : হা, 
সছতে, ছম াউুঁছকডত হসছিন যা ঘডট হগড া, তা িাছর আিযথ। ছকন্তু আমার হাডত আডরা-
একটা রহসে আডি, আর তাডকও হমাডটই কম আিযথ ব া যাডব না। 
  
এই কথা বড  আমার হাডত বস্টন-হথডক-পাও়ো একটা প্রছতডবিন তুড  ছিড়েডিন–
এমন-একটা ছবষ়ে সম্বডে হসই প্রছতডবিন যা ছনড়ে সােে কাগজগুছ  সিে তাডির 
পািকডির অবছহত করডত শুরু কডরডি। আছম যিন প্রছতডবিনটা প়েছি, তিন হিাৎ 
বেস্তসমস্তিাডব ছমস্টার ও়োডথডক অনেডকাথাও হডডক ছনড়ে-যাও়ো হড া। আছম জান ার 
পাডশ জছমড়ে বডস প্রছতডবিনটা়ে মডনাছনডবশ কর ুম। 
  
গত ছকিুছিন ধডর মাইন, কাডনছটকাট আর মোসািুডসটডসর উপকূ  ধডর সাগরজড  
এমন-একটা ছকিু ঘুডর হব়োডে হকউই যাডক সছিক বণথনা করডত পাডরছন। ি ে 
একটা-ছকিু এডস হিাৎ হিিা হিডব জড র ওপর, তীর হথডক িু-ছতন মাই  িূডর, জড র 
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ওপর, আর তার িীষণ িাকা িাছ ড়ে জড  হু ুসু্থ  তু ডব, হঢউড়ের মডধে হসটা ছেছ ক 
হিডব ক-বার, এছিক-ওছিক, তারপর হফর তীর হবডগ িৃছির বাইডর িড  যাডব। 
  
ছজছনশটা এতই ছবিুেৎডবডগ ি াডফরা কডর হয সবডিড়ে হসরা জাডতর হটছ ডকাপ ছিড়েও 
তার ওপর নজর রািা যা়ে না-শিডঘথে হস ছতছরশ ছফডটর হবছশ হডব না, অডনকটা একটা 
 ম্বা িুরুডটর মডতা হিিডত, রিংটা সবুডজমডতা, আর হসইজডনেই সমুডদ্রর জ  হথডক 
তাডক সহডজ আ ািা কডর হিনবার উপা়ে থাডক না। তাডক সবডিড়ে হবছশবার হিিা 
হগডি হকপ কড হথডক হনািাডকাছশ়োর জড । প্রিাইডডন্স, বস্টন, হপাটথসমাউথ, আর 
হপাটথ োণ্ড হথডক হমাটরডহাট আর স্টীম ডঞ্চরা তাডক হিডি বাডরবাডর এই ি ে বস্তুছটর 
কাডি যাবার হিিা কডরডি–এমনকী তার হপিডন ধাও়ো কডর যাবারও হিিা। কডরডি। 
ছকন্তু হাজার হিিা কডরও তারা তার ধাডর-কাডি হঘুঁসডত পাডরছন। শুধু-হয অসাধেই মডন 
হড়েডি, তা ন়ে, পিাোবন মডন হড়েডি অথথহীন। প্রডতেকবারই হস ধনুক-হথডক-হিাুঁ়ো 
তীডরর মডতা িৃছির বাইডর িড  ছগড়েডি। 
  
স্বিাবতই, বস্তুছট হয কী, কী তার প্রকৃছত, হস-সম্বডে নানা মুছনর নানা মত; আর তা 
বোপারটাডক আডরা জট পাছকড়ে তুড ডি। ছকন্তু সুিৃঢ় ছিছির ওপর িাুঁ়ে-করাডনা হকাডনা 
অনুমানই এ-পযথে হকউ করডত পাডরছন। এমনকী ওস্তাি িা াছশরা পযথে এটাডক ছনড়ে 
হকব ই মাথা িু ডকাডে, ছকন্তু ছকিুই ব ডত পারডি না। হগা়ো়ে নাছবকরা হিডবছিড া 
এ বুছে হকাডনা বৃহিাকার মৎসে, হ়েডতা ছতছম বা ছতছমছজ । ছকন্তু এটাও, হতা িাড া 
কডরই জানা হয এ-সব জীব জড র ওপর হিডস ওডি একটা ছনছিথি সম়ে। অের, 
ছনশ্বাস ছনডত, আর হফা়োরার মডতা ছিছটড়ে হি়ে-আকাডশ-জড র আর হাও়োর ধারা। 
অথি এই আিযথ জীবছট–যছি হস হকাডনা জ ির প্রাণীই হ়ে–ককিডনা হফা়োরা 
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হিটা়েছন; হযমন বড  নাছবডকরা। ককিডনা হস শ্বাসপ্রশ্বাস হনবার হফস-হফস আও়োজও 
কডরছন। অথি এ যছি হকাডনা অছতকা়ে সামুছদ্রক জীব না-হ়ে, এই অজ্ঞাত জ রাক্ষ্সডক 
তডব হকান হেণীডত হফ া হডব? হস ছক তডব পুরাণ-ছকিংবিছের জ ির জীব, গিীর 
জড  যারা ঘুডর হব়ো়ে, ক্রাডকন, অডক্টাপাস, হ ছি়োথান, ছকিংবা হসই বহুশ্রুত মহানাগ? 
  
হস যা-ই হহাক, এই জ িানব, সছতেকারই হহাক বা পুরাডণর জীবই হহাক, বাডর বাডর 
হিিা ছিড়েডি ছনউ-ইিং োডণ্ডর তীর হঘুঁডস, আর হিাট্ট হমাটরডবাট, হজড ছডছে বা 
প্রডমািতরীগুড া ওিানকার জড  আর ঘুডর হব়োবার সাহসই পা়ে না। যিনই হস হিিা 
ছিড়েডি, হনৌডকাগুড া আতছঙ্কত হড়ে িিট ছিড়ে ছফডর এডসডি সবডিড়ে কাডি হয-বের 
থাডক, হসিাডন সাবধাডনর অেত মার হনই। জন্তুছট যছি ছহিংর হড়ে থাডক, তডব কারু 
প্রাডণই তার মুডিামুছি ছগড়ে প়োর িুুঃসাহস বা গূঢ় বাসনা হনই। 
  
আর বড়ো-বড়ো জাহাজ এবিং উপকূড র মস্ত স্টীমারগুড া? তাডির হতা হকাডনা 
জ িানডবর কাি হথডক ি়ে পাবার ছকিু হনই–তা হস ছতছমই হহাক, বা ছতছমছজ ই 
হহাক। কড়েক মাই  িূর হথডক এ-রকম কড়েকছট জ ডপাত তাডক হিিডত হপড়েডি। 
ছকন্তু যিন তারা তার কাডি যাবার হিিা কডরডি, হস দ্রুতডবডগ অনেছিডক িড  ছগড়েডি। 
একছিন, এমনকী, মাছকথনরাডের এক দ্রুতগামী হগা োজ রণতরী বস্টন হথডক 
হবছরড়েছিড া, জ িানডবর হপিন হনবার উডেশে যছি নাও তার হথডক থাকডতা, ইডে 
ছিড া তাডক  ক্ষ্ে কডর অেত কড়েকবার কামান হিাুঁড়ে। ছকন্তু িূর হথডক তাডক 
হিিবামাত্র িডক্ষ্র প ডক এই জড র জীব উধাও হড়ে যা়ে, পুডরা পছরকেনাটাই হিডস্ত 
যা়ে, তডব এটা ছিক এ-যাবৎ এই জ িানব হনৌডকা বা মানুষ কাউডকই আক্রমণ করার 
হকাডনা উৎসাহ হিিা়েছন। 
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এ-পযথে প়েডত-না-প়েডতই ছমস্টার ও়োডথ আবার তার িাশকামরা়ে ছফডর এড ন, আর 
আছম প্রছতডবিনটার ওপর হথডক হিাি তুড  প়ো থাছমড়ে ছজডগস কডরছি, এিনও অছব্দ 
হতা এই ছসেুনাগডক ছনড়ে অছিডযাগ হতা ার মডতা হকাডনা কারণ ঘডটছন। বড়ো জাহাজ 
হিিডত হপড ই হস পাছ ড়ে যা়ে। হিাডটা জাহাজগুড াডক হস কিডনাই তা়ো কডর না। 
আডবগ-অনুিূছত বা বুছেশুছের ব়োই করডত পাডর এমন মাি আর ক-টাই। বা আডি? 
  
িু  ব ড , স্ট্রক। মাডিরও আডবগ-অনুিূছত আডি, আর যছি কিনও হিডপ যা়ে– 
  
ছকন্তু, ছমস্টার ও়োডথ, এিনও হতা এই জীবছটডক িুব-একটা ছবপজ্জনক বড  হবাধ হডে 
না। িুডটার একটা ছজছনশ ছনি়েই ছশগছগরই ঘটডব। হ়ে হস এিানকার উপকূ  হিড়ে 
পাততাছ়ে হগাটাডব, আর ন়েডতা হকউ-না-হকউ একছিন তাডক পাক়োডব-হকাডনা ধীবডরর 
জাড  ধরা প়েবার পর তাডক হবশ রড়ে-সড়ে স্টাছড কডর হিিা যাডব ও়োছশিংটডনর এই 
ছমউছজ়োডম আডরা-একটা আিযথ জীডবর আমিাছন হডব। 
  
আর এটা যছি সছতে-হকাডনা সামুছদ্রক জীব না-হ়ে? ছমস্টার ও়োডথ তিন ছজডগস 
কডরডিন। 
  
আছম অবাক হড়ে প্রছতবাি তুড ছি, তািা়ো আর কী-ই বা হডত পাডর? 
  
আডগ পড়েই নাও পুডরাটা, ছমস্টার ও়োডথ আমাডক তাছতড়ে ছিড়েডিন। 
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এবিং তারপর আছম গিীর মডনাডযাগ ছিড়েই বাছক অিংশটা পড়েছি। এবিং  ক্ষ্ কডরছি হয 
প্রছতডবিডনর ছিতী়ে অিংশটা়ে আমার হবাকতথা কতগুড া অনুডেডির ত া়ে  া  
হপনছস  ছিড়ে িাছগড়ে হরডিডিন। 
  
হবশ ছকিুকা  ধডরই, এ-হয হকাডনা সমুডদ্রর জীব, এ ছনড়ে হ াডকর মডন হকাডনা সডেহ 
ছিড া না। আর এও সবাই ধডর ছনড়েছিড া হয, যছি ি  হবুঁডধ প্রাণপডণ এটাডক তা়ো 
করা যা়ে, তডব আর-ছকিু না-হহাক, এডক আমাডির এই উপকূ িাগ হথডক িাছগড়ে 
হি়ো যাডব। ছকন্তু তারপডরই হ াডক মত বি  কডরডি। হ াডক ছজডগস করডত শুরু 
কডরডি, মাি না-হড়ে, এ যছি হ়ে হকাডনা অছিনব ও িারুণ শছক্তশা ী হকাডনা হনৌডকা? 
  
হসডক্ষ্ডত্র ছনি়েই তার িুিথাে এনছজনটার ক্ষ্মতা অপছরসীম। হ়েডতা উদ্ভাবনকতথা তার 
এই উদ্ভাবডনর মূ  সূত্রগুড া ছবছক্র কডর হিবার আডগ, এিাডবই যন্ত্রটা সম্বডে হ াডকর 
হকৌতূহ  িাছগড়ে তু ডত িাডে, িাডে হয হ াডক যাডত এই স্টীমডবাট সম্বডে 
ছবডশষিাডব আকৃি হড়ে পড়ে–আর হগাটা হনৌজগৎডক তাক  াছগড়ে হি়োই হবাধকছর 
তার উডেশে : বাহবা হপডত কার না ইডে থাডক? তার এই স্টীমডবাডটর ি া়ে এমন 
একটা ছনছিে িৃঢ়তা, তার প্রডতেকছট ন়োি়ো়ে এমন-একটা সুের িে, এমন সহজ 
অনা়োসিছেডত হস তীডরর হবডগ হপিন-হন়ো হনৌডকার হাত এছ়েড়ে যা়ে–ছনি়েই এত-
সব আিযথ গুডণর জডনে তার এই স্টীমডবাট জগৎ-হজা়ো এক প্রিণ্ড আেহ ও হকৌতূহ  
জাছগড়ে তু ডব। 
  
গত কড়েক বিডর জাহাডজর এনছজন বানাবার ছবিো িারুণ উন্নছত কডরডি। অছতকা়ে 
সব অোট াছন্টক পাছ়ে হি়ো স্টীমার পাুঁিছিডনর মডধে এ-মহাডিশ হথডক ও মহাডিডশ 
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যাও়ো সম্ভব কডর তুড ডি। আর এনছজছন়োররা এিনও তাডির হশষ কথা বড নছন। 
জগডতর হনৌশছক্তগুড াও িুব-একটা হপছিড়ে পড়ে হনই। কু্রজার, টডপথডডাডবাট, টডপথডডা-
ছবধ্বিংসী জাহাজ-িুব সহডজই অোট াছন্টক বা প্রশাে মহাসাগডরর দ্রুততম জাহাডজর 
সডে পাল্লা ছিডত পাডর, িারত মহাসাগডর যারা বাছণডজের িড  ঘুডর হব়ো়ে তাডিরও 
এরা আিডপই হর়োৎ কডর না। 
  
এ যছি, সছতে, হকাডনা নতুন নকশা অনুযা়েী শতছর-করা স্টীমডবাট হ়ে, এ পযথে তার 
হিহারাটা, আি টা, িুুঁছটড়ে হিিবার হকাডনা সুডযাগ পাও়ো যা়েছন। আর হকান এনছজন : 
হয তাডক এমন দ্রুতডবডগ িাছ ড়ে ছনড়ে হব়ো়ে তার শছক্তর উৎস ছনি়েই এিনও কারু 
জানা হনই। হকান শছক্ত মারফৎ তার ক কজা িড , হসটাই হ়েডতা প্রধান প্রশ্ন। হযডহতু 
এই হনৌডকাটার হকান পা  হনই, এ ছনি়েই হাও়োর হতাড়ে হিাডট না; আর হযডহতু তার 
হকাডনা ন  ছিড়ে হধাুঁ়ো ওডি না কুণ্ডছ  পাছকড়ে, এ ছনি়েই বাডষ্পর হজাডরও িড  না। 
  
প্রছতডবিনটার এিানটা়ে হপৌঁডি, আছম আবার প়ো থাছমড়ে আমরা প্রশ্নটা উত্থাপন 
করডবা ছক না িাবছি, এমন সম়ে আমার ছিধা  ক্ষ্ কডর ছমস্টার ও়োডথ জানডত 
হিড়েডিন : হকাথা়ে হতামার ধাুঁধা  াগডি, স্ট্রক? 
  
এিানটা়ে, ছমস্টার ও়োডথ। এই তথাকছথত জ যানছটর িা কশছক্ত হয কী, তা কারু 
জানা হনই, শুধু এটা জানা হয এর গছত প্রিণ্ড, আিযথ দ্রুতডবডগ হস ি ডত পাডর। এর 
সডে আমাডির ঐ তাজ্জব হমাটর গাছ়েটার কী আিযথ ছম – 
  
তাহড  এতক্ষ্ডণ তুছম এই ছসোডেই এডস হপৌঁডিডি? 
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হোুঁ, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
সছতে, একটাই শুধু ছসোডে হপৌঁিুডনা যা়ে। যছি হসই রহসেম়ে হশাডফ়োর উধাও হড়ে 
ছগড়ে থাডক, যছি হস তার শকট ছনড়ে হ ক ছমছশগাডন সছ   সমাছধ  াি কডর থাডক, 
তডব এিন হতমছন জরুছর হড়ে উডিডি এই রহসেম়ে হনৌিা ডকর গুপ্ত রহসেছট জানা। 
আর, হস সমুডদ্রর ত া়ে ছিরকাড র মডতা হাছরড়ে যাবার আডগই, হসটা হজডন হন়ো 
জরুছর। ছকন্তু এ হকমনধারা শবজ্ঞাছনক? হকাথা়ে এমন অত শবজ্ঞাছনক আডি। হয তার 
উদ্ভাবডনর কথা কাউডকই জানাডত িা়ে না? মাছকথন সরকার–আর ব ডত-ছক অনে হয-
হকাডনা সরকারই–হস যা িাম িা়ে তা-ই ছিডত ছনি়েই রাছজ হডব–তার যন্ত্রটা এমনই 
আিযথ। 
  
অথি, অবাক কাণ্ড!, িুিথাগেবশতই ব া যা়ে, ডাোর ওপরকার যানছটর আছবষ্কতথা তার 
হগাপন রহসে বাুঁছিড়ে রািডত ছগড়ে জড  ডুডব মডরডি! এই জড -িাসা যানছটর 
আছবষ্কতথাও ছক হতমছনিাডব ছনডজর আছবষ্কাডরর রহসে ছনড়ে হাছরড়ে যাডব? প্রথম যানছট 
যছি–ধডর হন়ো যাক, যছি–এিনও ছটডক থাডক হকাথাও, এর কথা আজকা  আর 
হকাথাও হশানা যাডে না; ছিতী়েটাও ছক, হসই একইিাডব, ছনডজর বাহািুছর হিছিড়ে 
সকড র শাবাছশ হপড়ে, হশষটা়ে, হকাডনা ছিহ্ন না-হরডিই, হবমা ুম হাছরড়ে যাডব? 
  
এই সম্ভাবনাটাডক হয আডিৌ উছ়েড়ে হি়ো যা়ে না, তার পডক্ষ্ হয যুছক্ত আডি, হসটা এই 
: িছিশ ঘণ্টা আডগ ও়োছশিংটডন এই প্রছতডবিন এডস হপৌঁিুবার পর এই আিযথ 
জ যানছটর হকাডনা হছিশই হকাডনািান হথডক পাও়ো যা়েছন–হকউ আর তাডক হকাথাও 
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হিাডি িোডিছন। আডিৌ তাডক আর-কিনও হিিা যাডব ছক না, হিিা হগড ও–কডব এবিং 
হকাথা়ে, এই কূট প্রডশ্নর উির হকউ-বা জাডন? 
  
আমার হিাডি অবশে আডরা-একটা গুরুত্বপূণথ তথে ধরা পড়েডি। ছিক যিন আছম কথাটা 
পা়েডবা ছক না িাবছি, ছিক তিনই ছমস্টার ও়োডথ প্রসেটা তুড ডিন। এ এক অদু্ভত 
কাকতা । তথেটা এই : ঐ আিযথ স্থ যানছট হবমা ুম উধাও হড়ে যাবার পডরই এই 
আিযথ হনৌযানছট সকড র হিাডি পড়েডি। িুডটারই এনছজডন আডি অজ্ঞাত শছক্ত–যার 
ক্ষ্মতা প্রিণ্ড। যছি জড -ডাো়ে একডযাডগ এই িুই যান তীব্রডবডগ িুডট িড , তডব 
মানবজাছতর সমূহ ছবপি-জড -ডাো়ে, হনৌডকা়ে-গাছ়েডত, পিব্রডজ–ছকিুডতই এর িপ্পর 
হথডক পা াডনা যাডব না। হসইজডনে, জ সাধারডণর ি াডফরার ছনরাপিা ও স্বাধীনতা 
বজা়ে রািার জডনে একু্ষ্ছন পুছ শডক হকাডনািাডব আসডর হনডম প়েডত হডব। 
  
ছমস্টার ও়োডথ কথাটা ছবশি কডর ব বামাত্র আমাডির কাজ কী হডব, তা স্পি হড়ে 
উডিডি । ছকন্তু কী কডর আমরা পাক়োডবা এই আছবষ্কতথাডক? ছকিুক্ষ্ণ আড ািনা কডর 
আছম যাবার জডনে হযই উডি িাুঁছ়েড়েছি, ছমস্টার ও়োডথ তার িাবনাটা হিডে বড ডিন : 
এই হনৌডকা আর ঐ গাছ়ে–এই িুড়ের িমকপ্রি ছম টা হি়ো  কডরডি ছক, স্ট্রক? 
  
আছমও তা-ই িাবছি ুম। 
  
আো, এমন ছক হডত পাডর হয িুডটাই আসড  এক–এটা একটা উিির যান। 
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প্রথম দিদি 
৬. প্রথম ছিছি 
  
ছমস্টার ও়োডডথর কাি হথডক ছবিা়ে ছনড়ে আছম  িং ছস্ট্রডট আমার ছনডজর আস্তানাটা়ে 
ছফডর এডসছি ুম। হসিাডন হবৌ-বাচ্চার শহ-হুুঁডল্লা়ে হনই বড ই এই আিযথ মাম াটা ছনড়ে 
িাণ্ডািাডব বডস-বডস মাথা ঘামাবার যডথি সম়ে পাও়ো যাডব। আমার বাছ়েডত থাকার 
মডধে আডি এক বুছ়ে, আমার মাড়ের আম  হথডক হস আমার হিিাশুডনা কডর আসডি-
তারপর মা মারা যাবার পর আমার এিাডনই হস কাছটড়ে ছিড়েডি পডনডরা বির। 
  
িু-মাস আডগ আছম িাকছর হথডক িুছট ছনড়েছি ুম। িুছট ফুডরাডত এিনও িু-হপ্তা বাছক, 
যছি-না অপ্রতোছশত হকাডনাছকিু এডস হগা  পাকা়ে–কিনও-কিনও এমন-সব মাম া 
এডস পড়ে যা ছনড়ে একডফাুঁটাও সবুর করা িড  না, তিন এইসব িুছট-টুছট মাথা়ে উডি 
যা়ে, হফর হেিে হড়ে কাডজ হ ডগ প়েডত হ়ে। এই িুছটর অডনকটাই হয মাডি না-
হহাক, পাহাড়ে মারা হগডি, তার ছববরণ হতা আডগই ছিড়েছি, যিন হেট আইছরর গুপ্ত 
রহসে হিি করবার জডনে পাহাড়ে িুটডত হড়েছিড া। 
  
আর এিন? এিনও ছক আমার পডক্ষ্ উছিত হডব না িুছটর কথা ধামািাপা ছিড়ে জড -
ডাো়ে এই-হয অদু্ভত বোপার ঘডট িড ডি তার ওপর আড া হফ বার জডনে আিানুন 
হিড়ে আবারও কাডজ হ ডগ-প়ো? এই যুগ  রহসে হিি করবার সুডযাগ হপড  আছম 
অডনকছকিুই ছিড়ে ছিডত পারতুম, ছকন্তু হকমন কডর, হকান সূত্র ধডর, এই স্বতি  শকট 
অথবা ছবিুেৎছক্ষ্প্র তরণীর হপিডন িুটডবা আছম? 
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হিাডটাহাজছর হসডর, পাইপটা জ্বাছ ড়ে, আরামডকিারা়ে হহ ান ছিড়ে বডস আছম অ স 
িছেডত সকা ডব ার িবরকাগজটা িুড ছি, িাবছি হকান পাতা়ে হিাি হবা াডবা। 
রাজনীছত আমাডক হথা়োই টাডন, ছরপাবছ কান আর হডডমাক্রাটডির মডধে এই ছিরেন 
কিকছি আর েগ়োোছট আমাডক বড্ড ছবরক্ত আর অসছহষু্ণ কডর হতাড । সমাডজর 
হাই হসাসাইছটর কীছতথক াপও আমা়ে টাডন না, হি ার পাতাডতও আমার হমাডটই 
হকৌতূহ  হনই। কাডজই, শুডন ছনি়েই হকউ আিযথ হডব না হয, প্রথডম ছিক কডরছি ুম 
হিছি হেট আইছর সম্বডে নথথ কোডরা াইনার হকাডনা িবর আডি ছক না। িবরকাগডজর 
পাতা়ে নতুন-ছকিু থাকার আশা অবশে কমই, কারণ ছমস্টার ছস্মথ আমা়ে কথা 
ছিড়েছিড ন হয নতুন-হকাডনা অস্বািাছবক ঘটনা ঘটড ই হটছ োম কডর তকু্ষ্ছন আমা়ে 
জাছনড়ে হিডবন। এ ছনড়ে আমার মডধে হকাডনাই সিংশ়ে ছিড া না হয মরগোনটডনর 
হম়ের তার হিািকান হিা া রািডবন–আছম ছনডজ যতটা সজাগ থাকতুম, ততটাই। 
িবরকাগজ আমা়ে নতুন-ছকিুই ব ড  না। একটু পডরই হসটা আমার হাত হথডক িডস 
পড়ে হগড া, আছম গিীর িাবনা়ে তছ ড়ে হগ ুম। 
  
বাডরবাডর ঘুডর-ছফডর গাডনর ধুড়োর মডতা একটা কথাই আমার মডনর মডধে হানা 
ছিছেড া : ছমস্টার ও়োডথ হয-কথাছট বড ডিন, হসই কথাছটই : ডাোর গাছ়ে আর জড র 
জাহাজ-িুডটাই আসড  একই ছজছনশ ন়ে হতা? আর-ছকিু না-ই হহাক, িুডটা যন্ত্রই হয। 
একই হাডতর শতছর, তাডত হ়েডতা সডেডহর হকাডনা অবকাশ হনই। আর এডতও হকাডনা 
সডেহ হনই হয িুডটা এনছজনই একই রকম, একই শছক্তর উৎস তাডত এমন প্রিণ্ড গছত 
সৃছি কডর, জড  বা ডাো়ে এর আডগ কিডনাই যার হকাডনা তু না হিিা যা়েছন। 
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একই আছবষ্কতথা! ছনডজডকই আবারও আছম হবাোবার হিিা কর ুম। 
  
এ-রকম হকাডনা ছসোে করার পডক্ষ্ যুছক্ত ছিড া যডথিই। িুডটা যন্ত্র হয কিডনাই 
একসডে একডযাডগ আছবিূথত হ়েছন, এই তথেটাই ছসোেটাডক িৃঢ় ছিছির ওপর িাুঁ়ে 
কছরড়েছিড া। আপন মডনই আছম ছনডজডক হশানা ুম :ডেট আইছরর ঐ রহডসের পরই 
পর-পর এডস হাছজর ছম াউুঁছক আর বস্টন। এই নতুন সমসোটার জট হিা াও ছক 
আডগরটার মডতা এত কছিন হডব? 
  
অ সিাডব বডস-বডস আছম িাবছি ুম হয এই নতুন সমসোটার সডে আডগরটার ছকন্তু 
িাছর অদু্ভত একটা ছম  রড়েডি-হযডহতু িুডটাই সাধারডণর জীবনহাছনর ক্ষ্মতা রাডি। 
সছতে-ব ডত, হেট আইছরর অেুেৎপাডত বা িূছমকডি শুধু বু্ল-ছরজ অঞ্চড র 
অছধবাসীডিরই ছবপডির সম্ভাবনা ছিড া। এছিডক এিন, মাছকথন মু ুডকর প্রছতছট রাস্তা, 
ছকিংবা তার উপকূ  বা বের ধডর প্রছতছট মাইড ই হিডশর মানুষ এই গাছ়ে ছকিংবা 
  
হনৌডকার আতডঙ্ক িুগডি-হয-হকাডনািাডন হয-হকাডনা সম়ে হফডট প়েডত পাডর ছবপি, 
যিন এই গাছ়ে বা হনৌডকা তার িোপা গছতডক ছনড়ে হবাুঁ কডর িুডট হবরুডব। 
  
এটাও হিি ুম–এবিং তা প্রতোছশতই ছিড া–হয িবরকাগজগুড া ছনিক ইছেতই। কডরছন, 
বরিং এই ছবপডির সম্ভাবনাটাডক হফছনড়ে-ফাুঁছপড়ে বড়ো কডর হিছিড়েডি। ছনরীহ 
ছনছবথডরাধী হ াডকরা ছিরকা ই এ-সব হক্ষ্ডত্র িড়ে আধমরা হড়ে যা়ে। হয-বুছ়ে আমার 
হিিাশুননা কডর, হস এডক কুসিংকাডর হিাডগ, তা়ে সহডজই সবছকিু ছবশ্বাস কডর বডস–
হস-হতা এ-সব হিডিশুডন িীষণ ঘাবড়েই ছগড়েডি। হসইছিনই, িাবার সম়ে, হটছব  
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পছরষ্কার করডত-করডত হস হিাৎ আমার সামডন এডস থমডক িাুঁ়োড , এক হাডত জড র 
হবাত , অনে হাডত একটা হে, হস একটু উছিে স্বডরই ছজডগস করড  :ডকাডনা িবর 
হনই, সার? 
  
হস কী জানডত িাডে, বুেডত হপডরই আছম ব  ুম, না। হকাডনা িবর হনই। 
  
ঐ িুতুড়ে গাছ়েটা আর ছফডর আডসছন? 
  
না। 
  
আর ঐ অড ৌছকক জ যান? 
  
হসই জ যাডনরও হকাডনা পািা হনই। যাডির িবর সিংেডহর বেবস্থা সবডিড়ে িাড া, 
তাডিরও কাগডজ এ-সম্বডে ছকিুই হ ডিছন। 
  
তডব, আপনাডির পুছ ডশর িফতডর হকাডনা হগাপন িবর আডসছন? 
  
আমরাও একই রকম অেকাডর আছি। 
  
তাহড , সার,–ছকিু মডন করডবন না–পুছ শ পুডষ আর  াি কী? 
  
এমনতর প্রশ্ন আমাডক প্রা়েই শুনডত হ়ে, আর কিডনাই আছম তার হকাডনা সিুির ছিডত 
পাছর না। 
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এবার হিিডবন কী হডব, বুছ়ের গ া়ে নাছ ডশর সুর, একছিন হিারডব া়ে হস এডস 
উি়ে হডব, হকাডনা হুুঁছশ়োছর না-ছিড়েই এডস হাছজর হডব এই ি়েিংকর হশাডফ়োর, 
আমাডির রাস্তা়ে প্রিণ্ড হবডগ িা াডব তার গাছ়ে, আর আমাডির সিাইডক হমডর হফ ডব! 
  
িাড াই হতা! তা যিন হডব তিন তাডক পাক়োবার একটা সুডযাগ পাডবা আমরা। 
  
তাডক, সার, আপনারা ককিডনা পাক়োডত পারডবন না। 
  
হকন? 
  
কারণ, সার, হস হড া শ়েতান স্ব়েিং, হিাি বী ডজবাব, আর শ়েতানডক আপনারা 
হেফতার করডবন কীিাডব? 
  
আছম মডন-মডন িাব ুম, শ়েতানও ছবস্তর কাডজ  াডগ; শ়েতান যছি হকাথাও নাও 
থাকডতা, আমরা তবু তাডক উদ্ভাবন কডর ছনতুম, বোিোতীতডক বোিো করবার একটা 
অি তুড  ছিতুম হ াডকর হাডত। হস-ই ঐ হ ছ হান ছশিা জ্বাছ ড়েছিড া হেট আইছরর 
িূ়ো়ে। হস-ই উইসকনছসডন হমাটরডরডস পুডরাডনা সব হরকডথ হিডে ছিড়েছিড া। হস-ই 
িটফট কডর ঘুডর হবছ়েড়েডি কাডনছটকাট আর মোসািুডসটডসর জড । না-হ়ে যারা 
অছশছক্ষ্ত তাডির জডনে একপাডশ িাুঁ়ে কছরড়ে রািা হগড া এই শ়েতানডক, ছকন্তু তবু 
মানডতই হ়ে আমরা সছতেই এিন এক িুডবথাধ প্রডহছ কার মুডিামুছি এডস িাুঁছ়েড়েছি। 
িুডটা যন্ত্রই ছক তডব ছিরতডর অিৃশে হড়ে ছগড়েডি? উল্কার হবডগ িুডট হবছরড়েডি তারা, 
হযন মহাশূডনে হকাডনা তারা িডস পড়েডি; আর আগামী একডশা বিডর এই রগরডগ 
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কাছহনীটা ছকিংবিছে হড়ে উিডব, পডরর শতাব্দীর মানুষজডনর কাডি ছগড়ে হপৌঁিুডব ছিছি 
মুিডরািক এক হকো ছহডশডব। 
  
কড়েকছিন ধডরই আডমছরকা আর ইওডরাডপর িবরকাগজগুড া এই বোপার ছনড়ে হবিম 
মাতামাছত করড । সিািকী়ে মেডবের পর হ িা হড া আডরা সিািকী়ে; একটা 
গুজডবর গাড়ে ছগড়ে হজল্লা ি়োড া নতুন আডরা-একটা গুজব। গে বানাডত হপডরই 
যাডির প্রাডণর আরাম, তারা এডকর পর এক গে ফাুঁিড । িুই মহাডিডশরই জনসাধারণ 
হবজা়ে উসডক উডিডি। ইওডরাডপর কতগুড া হিডশ আবার ছহিংডস হছেড া : হকন 
আডমছরকাই এমন-সব িমকপ্রি ঘটনার হকন্দ্রিূছম হড়ে উডিডি। যছি এই আিযথ 
আছবষ্কারগুড া হকাডনা মাছকথডনর হ়ে, তডব মাছকথন মু ুডকর সমরবাছহনী অনে সব হিডশর 
তু না়ে সমরসজ্জা়ে অডনকটাই এছগড়ে থাকডব। মাছকথন হিডশর প্রতাপ আর হিমাক 
তাডত হয আডরা হবড়ে যাডব! 
  
িশই জুডনর তাছরি ছিড়ে, ছনউই়েডকথর এক িবরকাগজ এই ছবষ়ে ছনড়ে অতীব সুছিছেত 
একছট প্রবে িাপড । সবডিড়ে দ্রুতডবডগ হযডত পাডর বড  জানা আডি এমন জ যাডনর 
সডে তু না করড  এই অড ৌছকক জ যাডনর গছতর–সবডিড়ে-কম কী ছিড া তার গছত; 
তারপর হসই সেিথ িু ডিরা যুছক্ত সাছজড়ে প্রমাণ কডর ছিড  হয মাছকথন যুক্তরাডের হাডত 
যছি এই উদ্ভাবডনর হগাপন সূত্র হথডক থাডক, তডব ইওডরাপ তার কাি হথডক মাত্র ছতন 
ছিন িূডর থাকডব-হয-কাড  মাছকথন হিশ থাকডব ইওডরাপ হথডক পাুঁিছিন িূডর। 
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যছি আমাডির ছনডজডির পুছ শবাছহনী নাডিা়েিাডব হেট আইছরর রহসেডিি করবার 
হিিা কডর থাডক, পৃছথবীর প্রডতেক হিডশরই গুপ্ত বাছহনীগুড া নাডিা়েিাডব এই সমসোর 
হপিডনই হ ডগ আডি। 
  
যতবারই আছম তার সডে হিিা করডত হগছি, ততবারই ছমস্টার ও়োডথ এই প্রসেটা 
হপড়েডিন। আমাডির কথাবাতথা শুরু হডব নথথ কোডরা াইনা়ে আমার বেথথতা ছনড়ে টীকা 
ছটপ্পনী ছিড়ে, আর আছম তাডক মডন কছরড়ে হিডবা হয সাফ েটা ছনিথর করডত কত 
ড ার িরি করডত পারতুম, তারই ওপর। 
  
হিডবা না, স্ট্রক, ছমডথে মনিারাপ হকাডরা না, বাডর-বাডরই সান্ত্বনা ছিড়েডিন ছমস্টার 
ও়োডথ, আমাডির ইনসডপক্টডরর কাডি আবারও ছশডরাপা পাবার কত সুডযাগ আসডব, বরিং 
ঐ স্বতি  শকট আর অড ৌছকক জ যাডনর কথাই হিডব িোডিা। জগডতর সব ধুরের 
হগাড়েোর আডগই যছি তুছম এডির রহসে হিি কডর ছিডত পাডরা, তাহড  হিডব িোডিা 
এই িফতডরর পডক্ষ্ তা হকমন হগৌরডবর বোপার হডব! আর হতামারই বা হগৌরব কতটা 
হডব! 
  
সডেহ হনই, ছবিাডগর মছহমা হবড়ে যাডব, আছমও প্রতুেির ছিড়েছি, শুধু যছি আপছন এই 
সমসোটার জট হিা বার িার আমার ওপর ছিডতন– 
  
িছবষেডতর গডিথ কী-হয আডি, তা হক ব ডত পাডর স্ট্রক! বরিং একটু সবুর কডরই হিিা 
যাক! একটু অডপক্ষ্াই করা যাক না-হ়ে। 
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অবস্থা যিন এমছন ন-যডজৌ ন-তডথৌ িাুঁছ়েড়ে আডি, তিন পডনডরাই জুডনর হিারডব া়ে 
আমার বুছ়ে িাসী হরকরার কাি হথডক একটা ছিছি এডন ছিড  আমা়ে, হরছজস্টাছর ছিছি, 
আমাডক হসটা সই কডর রািডত হডব। আছম হপ্ররডকর ছিকানাটার ছিডক তাকা ুম। 
হাডতর হ িাটা আমার এডকবাডরই অডিনা। ডাকছটছকডটর ওপর মরগোনটডনর িাপ, িু-
ছিন আডগকার একটা তাছরি। 
  
মরগোনটন! অবডশডষ তাহড  ছমস্টার এছ ়োস ছস্মডথর কাি হথডক এডি া এড া! 
  
হোুঁ, আছম আমার বুছ়ে িাসীডক শুছনড়ে-শুছনড়েই ব  ুম, ছনি়েই অবডশডষ ছমস্টার 
ছস্মডথর কাি হথডক হকাডনা িবর এড া। মরগোনটডন হতা আর-কাউডকই আছম ছিছন না। 
আর হিাৎ যছি ছতছন আমা়ে ছিছি ছ ডি থাডকন, তডব হসটাই হডব িবর, সিংবাি, বাুঁকা 
হরডফ। 
  
মরগোনটন? বুছ়ে একটু অবাক সুডরই ব ড , আো, ঐিাডনই হতা শ়েতাডনর 
সাডোপােরা তাডির পাহাড়ে আগুন হজ্বড ছিড া, তাই না? 
  
ছিক তাই। 
  
ওহ্, সার! আশা কছর আবার আপনাডক ওিাডন ছফডর হযডত হডব না! 
  
হকন? হগড  কী হডব? 
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তাহড  হয আপছন হেট আইছরর ঐ উনুনটা়ে পুড়ে মরডবন! আছম ছকন্তু আপনার 
অমনতর অপধাত-মরণ িাই না। 
  
আডর, অত মনিারাপ করার কী আডি? হিিাই যাক না, হ়েডতা িাড া িবরই পাও়ো 
যাডব এই ছিছিডত। 
  
হ ফাফাটার ওপর গা া ছিড়ে হমাহর-করা, আর পাডশ ছতনডট তারা হিািাই-করা। 
কাগজটা শুধু হয িুব পুরু তা-ই ন়ে, হবশ শক্তডপাক্ত। আছম িামটা িুড  হিতর হথডক 
ছিছিটা বার কডর ছনড়ে এ ুম। একটাই কাগজ, িাছম, িার িাজ করা, তার শুধু 
একছিডকই হ িা। আছম প্রথডম পত্রড িডকর স্বাক্ষ্রটা িুুঁজ ুম। 
  
হকাথাও কারু হকাডনা স্বাক্ষ্র হনই! হশষ পেছক্তর পডর শুধু কারু পুডরা নাডমর ছতনডট 
আিেক্ষ্র। 
  
ছিছিটা হিিছি মরগোনটডনর হম়েডরর কাি হথডক আডসছন। 
  
তাহড  কার কাি হথডক এড া ছিছি? বুছ়ে হকমন িোবািাকা হিড়ে ছজডগস করড । তার 
হকৌতূহ  আর বাগ মানডি না। 
  
ছতনডট হরডফর ছিডক আডরকবার হিাি বুছ ড়ে আছম ব  ুম, এই হরফগুড া ছিড়ে নাম 
হডত পাডর, এমন-কাউডকই আছম ছিছন না। মরগোনটডনও ন়ে, অনে হকাথাও ন়ে! 
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হাডতর হ িা স্পি, িানািার। সবশুিু কুছ়ে  াইনও হডব ছক না সডেহ। এই রইড া 
ছিছিটা, িাছগেশ কী হিডব তিন আছম তার একটা নক  হরডিছি ুম। আমাডক স্তছম্ভত 
কডর ছিড়ে ছিছিটার নাম/তাছরি আমাডক জানাড  হয হস এডসডি ঐ রহসেম়ে হে টু 
আইছর হথডক : 
  
হেট আইছর, বু্ল-ছরজ মাউডন্টনস 
নথথ কোডরা াইনা; জুন ১৩ 
  
ছমস্টার স্ট্রক বরাবডর 
িীফ ইন্সডপক্টর অি পুছ শ 
৩৪  িং ছস্ট্রট, ও়োছশিংটন, ছড. ছস. 
  
সছবন়ে ছনডবিন : 
  
আপনার উপর হেট আইছরর রহসে হিি কছরবার িাছ়েত্ব নেস্ত হই়োছি । 
  
আপছন ২৮হশ এছপ্র  পাহাড়ে আছস়োছিড ন, সডে ছিড ন মরগোনটডনর হম়ের এবিং 
িুইজন পথপ্রিশথক। 
  
আপছন হি়ো ছটর পািডিশ অছব্দ আডরাহণ কছর়োছিড ন, তাহার বোস ছঘছর়ো একবার 
পাকও িাই়োছিড ন, বুছে়োছিড ন হয ইহা অতেে উুঁিু এবিং এতই িা়োই হয ইহার 
িূ়ো়ে ি়ো এডকবাডরই অসম্ভব। 
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আপনারা তন্নতন্ন কছর়ো হাৎ়োই়ো হিছি়োছিড ন হকাথাও হকাডনা িাুঁজ বা ফাট  আডি 
ছক না-থাছকড  হ়েডতা উপডর উিা যাইডব। ছকন্তু আপনারা ঐ-রূপ হকাডনাছকিুই 
আছবষ্কার কছরডত পাডরন নাই। 
  
জাছন়ো রািুন : হেট আইছরডত কাহারও প্রডবশাছধকার নাই; যছি হকহ তবুও শিবাৎ, 
তাহার ছিতর হঢাডক, তডব হস আর-কিনও ছফছর়ো আডস না। 
  
কিনও আর এইরূপ হিিা কছরডবন না, হকননা ছিতী়ে বাডরর হব া়ে প্রথম বাডরর মডতা 
ফ  হইডব না–বরিং আপনার পডক্ষ্ ফ াফ  রীছতমডতা মারাত্মক হইডব। 
  
এই সতকথবাতথা অোহে কছরডবন না, নতুবা আপনার কপাড  ছবডশষ িুডিথাগ আডি। 
  
আবারও : সাবধান! 
  
মা. অ. ও. 
  
. 
  
৭. ছতন নম্বর যন্ত্র 
  
কবু  করডতই হ়ে হয ছিছিটা পড়ে হগা়ো়ে আছম এডকবাডরই হবামডক ছগড়েছি ুম। 
আপনা হথডকই আমার মুি ফুডট হবছরড়ে আসছিড া উুঃ আর আুঃ। বুছ়ে িাসী আমার 
হাবিাব হিডি ফো ফো  কডর আমার ছিডক তাছকড়েছিড া, কী-হয িাবডব ছকিুই বুেডত 
পারছিড া না। 
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অোুঁ, সার? হকাডনা িারাপ িবর নাছক? 
  
আছম উিডর–কারণ হসই হিড ডব া হথডকই আছম তার কাডি হকাডনাছকিু হগাপন 
কছরছন–ছিছিটা তাডক আডিোপাে, আগাপাশত া, পড়ে হশানা াম। শুনডত-শুনডত 
উৎকণ্ঠা়ে তার প্রা়ে ছিছমথ িাবার হজাগা়ে। 
  
িাট্টা কডরডি ছনি়েই হকউ, আছম একটু অস্বছস্তর সডে শুধু আমার কাুঁধ োুঁকা ুম। 
  
তা, আমার কুসিংকাডর-িরা পছরিাছরকা ব ড , এ যছি হিাি শ়েতাডনর কাি হথডক নাও 
এডস থাডক, শ়েতাডনর মু ুক হথডক হতা এডসডি! 
  
বুছ়ে হাডতর কাজ সাম াডত িড  হযডতই, আছম আবারও এই অপ্রতোছশত ছিছিটা প্রথম 
হথডক হশষ পযথে পড়ে ছন ুম। হিডব-হটডব মডন হড া হকউ ছনি়েই আমার সডে ই়োছকথ 
কডর আমাডক ি়েডক ছিডত হিড়েডি। আছম হয হেট আইছর ছগড়েছি ুম, অছিযাডন, হস-
কথা হতা সিাই জাডন। িবরকাগজগুড া়ে তার ছবশি ছববরণ হবছরড়েডি। হকাডনা 
রছসক বেছক্ত–এমনকী মাছকথন মু ুডকও এমনতর রছসক আডি কড়েকজন ছনি়েই 
আমাডক ছবদ্রূপ কডর এই হুমছকিরা ছিছিটা পাছিড়েডি। 
  
আইছর হয সছতে-সছতে একি  িুবৃডির হগাপন আস্তানা হড়ে পড়েডি, তা হকমন হযন 
অছবশ্বাসে বড  মডন হ়ে, পুছ শ তাডির হগাপন হডরাটা িুুঁডজ বার কডর হফ ডব, এইই 
যছি তাডির আশঙ্কা হড়ে থাডক, তডব তারা ছনি়েই হযডি সাধ কডর ছনডজডির ছিডক 
এিাডব িৃছি আকষথণ করডত িাইডব না। তাডির ছনরাপিা ততছিনই অটুট থাকডব, 
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যতছিন তাডির উপছস্থছত সম্বডে হকউ ছকিু জানডব না। তারা ছনি়েই এটা বুেডত 
পারডব হয এিাডব হুমছক ছিড়ে ছনডজডির জানান ছিড়ে ছনডজডির জাছহর কডর–তারা 
হগাটা পুছ শবাছহনীডকই তাছতড়ে হিডব–আবার তাডির আইছরডত হডডক আনডব। 
ডা়েনামাইট বা হমছ নাইট অনা়োডসই তাডির িুডগথ হঢাকবার রাস্তা শতছর কডর হিডব। 
তািা়ো, তারা ছনডজরাই বা হকমন কডর আইছরর হিতডর ছগড়ে ঢুডকডি–যছি-না 
আইছরডত যাবার এমন-হকাডনা হগাপন রাস্তা হথডক থাডক হযটা আমাডির হিাি এছ়েড়ে 
হগডি? ছনি়েই এটা হকাডনা িা়ে না-হ়ে পাগড র কীছতথ : এই শাসাছনডত আমার মাথা 
ঘামাবার ছকিু হনই–এটা ছনড়ে ছিতী়েবার িাববারই ছকিু হনই-না-হড  এই ি়েডক বড্ড-
হবছশ আশকারা হি়ো হডব। 
  
কাডজই, যছিও একবার আছম হিডবছি ুম ছমস্টার ও়োডথডক ছগড়ে ছিছিটা হিছিড়ে আছস, 
আছম ছিক কর ুম, না, এ ছনড়ে আর-হকাডনা উচ্চবািেই ন়ে। ছতছন ছনি়েই এই 
হুমছকটাডক হকাডনা পািাই হিডবন না। তডব আছম অবশে ছিছিটা বাডজ কাগডজর েুছ়েডত 
হফড  ছিইছন, বরিং সযডে আমার হডডক িাছব বে কডর হরডি ছিড়েছি। যছি এই একই 
মা অ, ও আিেক্ষ্র সডমত আডরা এই ধরডনর হুমছক আডস, তিন না-হ়ে এ-ছিছি ছনড়ে 
আবার িাবা যাডব। . 
  
হবশ শােিাডবই হকডট হগডি কড়েকছিন । ছশগছগর হয আমা়ে ও়োছশিংটন হিড়ে বুডনা 
হাুঁডসর সোডন হবছরড়ে প়েডত হডব, এমন হকাডনা সম্ভাবনাই হিিডত পাছে ুম না। তডব 
আছম হয-ধরডনর কাজ কছর তাডত পডরর ছিন হয কী হডব, তা হকউই আডগ হথডক 
ব ডত পাডর না। হয-হকাডনা মুহূডতথ আমাডক ত ব কডর ব া হডত পাডর, ওডহ স্ট্রক, 
অডরগন হথডক ফ্লছরডা হিাটািুছট কডর মডরা, শধড়ে যাও মাইন হথডক হটক্সাস। আর 
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ঐঅস্বছস্তটা িিিি কডর হবুঁডধ সারাক্ষ্ণ : আমার হাডত হয-নতুন কাডজর িাছ়েত্ব হি়ো 
হডব, তা যছি হেট আইছরর অছিযানটার মডতাই বেথথ হ়ে, তাহড  আমার হবাধহ়ে 
িফতডর ছফডর ছগড়ে মাথা ছনিু কডর ইস্তফাই ছিড়ে আসডত হডব। রহসেম়ে হশাাডফ়োর 
সম্বডে আর-হকাডনা িবরই হনই। জানতুম হয আমাডির সরকার–অনোনে ছবডিশী হিডশর 
সরকারও–আডমছরকার জড -িাো়ে সারাক্ষ্ণ ক়ো নজর হরডি িড ডি। অবশে এটা ছিক 
আমাডির এই মাছকথন মু ুক এতই ছবশা -একটা হিশ হয তার সবথত্র সবসম়ে সজাগ 
পাহারা রািা সম্ভব ন়ে; ছকন্তু এই যুগ  আছবষ্কতথা এর আডগ হতা তাডির বাহািুছর 
হিিাবার জডনে হকাডনা জনমানবশূনে ফাুঁকা এ াকা হবডি হন়েছন, বরিং বাহবা পাবার 
জডনে এমন সব জা়েগা়ে আছবিূথত হড়েডি হযগুড া িুবই জনবহু । শুধু তা-ই ন়ে, 
একটা বহুছবজ্ঞাছপত হরডসর ছিডন হস এডস হাছজর উইসকনছসডনর রাস্তা়ে, সবসম়ে 
হযিাডন হাজার জ যান িড  হসিাডন, বস্টডন, আছবিথাব হড়েডি তার জ োন ছনড়ে। 
এডক হমাডটই আত্মডগাপন কডর থাকবার বোকু  হিিা বড  বণথনা করা যা়ে নঐ 
িুুঃসাহসী হবপডরা়ো িা কছটর যছি সছ   সমাছধ না-হড়ে থাডক তার ডুডব-মরার 
সম্ভাবনাটা হ়েডতা অড ৌছকক জ যানছট এিন ইওডরাডপর জড  হতা পা়ে তুড  িুডট 
হব়োডে, আর ন়ে হতা ছগডত আে়ে ছনড়েডি হকাডনা হগাপন আস্তানা়ে। আর, হসডক্ষ্ডত্র– 
  
আহ! বাডরবাডর এই একটা কথাই আছম হশানা ুম ছনডজডক। এ-রকম হকাডনা আে়ে, 
যছি এই বাহািুর উদ্ভাবক িা়ে, হযটা যুগপৎ হগাপন এবিং অগমে, তাহড  হেট আইছরর 
হিড়ে িাড া আর-হকান জা়েগা হস পাডব! ছকন্তু হকাডনা জ যান হসিাডন যাডব কী কডর, 
আর হকাডনা হমাটরগাছ়ের বা কী কডর হবড়ে উিডব পাহাড়ের ঢা ! শুধু হসইসব ছশকাছর 
পাছি, যারা মহাশূডনে পাক িা়ে, ঈগ  ছকিংবা কণ্ডর, তারাই হসিাডন আে়ে হপডত পাডর। 
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উছনডশ জুন আছম আমার িফতডর যাডবা বড  হবছরড়েছি, রাস্তা়ে হিছি িুছট অডিনা হ াক 
ছকরকম তা হত আমাডক হিিডি। হ াকগুড াডক আিডপই ছিছন না বড  হগা়ো়ে আছম 
বোপারটা হি়ো  কছরছন। সছতে ব ডত, আছম তাডির হকাডনা পািাই ছিতুম না, যছি-না 
বাছ়ে ছফডর-আসার পর আমার বুছ়ে িাসী এ ছনড়ে হকাডনা মেবে করডতা। 
  
কড়েকছিন ধডরই নাছক–হস হি়ো  কডরডি এই িুডটা হ াক রাস্তা়ে আমার ওপর ক়ো 
নজর হরডি িড ডি। সারাক্ষ্ণ িাুঁছ়েড়ে হথডকডি–আমার বাছ়ে হথডক একডশা পা িূডর 
হডব ছক না সডেহ, এমন জা়েগা়ে, প্রকাডশে; আর তার অনুমান : আছম হযিাডনই যাই 
তারা হবাধহ়ে িা়োর মডতা আমার হপিডন এুঁডট থাডক, আমাডক সবথত্র অনুসরণ কডর। 
  
এটা তুছম ছিক জাডনা? আছম জানডত হিড়েছি। 
  
হোুঁ, সার; এই-হতা কা ডকই, আপছন যিন বাছ়ে ছফডর এড ন, হ াকগুড া পাড়ে-পাড়ে 
ছিক আপনার হপিন-হপিন এড া, এডকবাডর িরজা অছব্দ, তারপর হিতডর ঢুডক আপছন 
হযই িরজা বে কডর ছিড ন, অমছন তারা িটপট হকডট প়েড া। 
  
ছনি়েই হতামার হবােবার হকাডনা িু  হড়েডি? 
  
হমাডটই না। 
  
হ াক িুডটাডক আবার হিিডত হপড  তুছম ছিনডব পারডব? 
  
ছনি়েই। 
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হবশ, আছম হহডস হফড ছি, হিিডত পাছে হতামার মডধেও হগাড়েো হবার মডতা 
মা মশ া আডি। আমাডির িফতডরই হতামাডক একটা কাজ হিবার সুপাছরশ করডবা। 
  
হবশ, যত-ইডে িাট্টা করুন। তডব আমার হিাি-িুডটা়ে এিনও িাছন পড়ে যা়েছন–
হ াকডক হিডি হিনবার জডনে এিনও আমার হকাডনা িশমা  াডগ না। হকউ-একজন হয 
আপনার ওপর সারাক্ষ্ণ নজর হরডি িড ডি, এ-ছবষড়ে আমার হকাডনাই সডেহ হনই। 
আপনার বরিং উছিত হডব এরা হক তা জানবার জডনে এডির হপিডন পুছ ডশর হ াক 
হ ছ ড়ে হি়ো। 
  
ছিক আডি, তা-ই করডবা না-হ়ে, তাডক আশ্বস্ত করবার জডনে আছম বড ছি। আর 
আমাডির হ াক যিন ছিডন হজাুঁডকর মডতা তাডির এডট বসডব, তিনই আমরা বুেডত 
পারডবা এই রহসেম়ে হ াডকরা আমার কাডি কী িা়ে। 
  
সছতে-ব ডত, আছম তার আশঙ্কা বা উডিজনাটাডক িুব-একটা পািা ছিইছন। তবু, তার 
মন রািার জডনে, বড ছি, এবার বাইডর হগড  আমার আশপাডশ কারা আডি, হসটা 
িাড া কডর  ক্ষ্ কডর হিিডবা। 
  
তা-ই সবডিড়ে িাড া হডব, সার। 
  
আমার এই বুছ়ে িাসী অকারডণই ছনডজডক সবসম়ে ি়ে পাইড়ে হি়ে; হস বড ডি, আবার 
যছি তাডির আছম হিিডত পাই, আপছন বাছ়ের বাইডর হবরুবার আডগ আপনাডক আছম 
তাডির কথা জাছনড়ে হিডবা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

91 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

ছিক আডি! রাছজ।এই বড  এই আড ািনাটা়ে আছম ইছত হটডন ছিড়েছি। কারণ, জানাই 
ছিড া, তাডক যছি এ ছনড়ে আডরা ছকিু ব ডত ছিই হতা হস হশষটা়ে হিাি বী ডজবাবডক 
না-হহাক তার িছক্ষ্ণ হস্তছটডক আমার হপিডন এডন িাুঁ়ে কছরড়ে হিডব। 
  
পডরর িু-ছিন অেত হকউই আমার ওপর নজর রাডিছন-হবরুবার সমড়েও না, হফরবার 
সম়েও না। কাডজই আছম ধডর ছনড়েছি হয আমার বুছ়ে িাসী আবারও ছকিুই 
  
হথডক ফুছ ড়ে-ফাুঁছপড়ে একটা গেডগাকুড র ছটছব শতছর কডর বডসডি। ছকন্তু বাইডশ 
জুডনর সকা ডব া়ে হু়েমু়ে কডর হাুঁফাডত-হাুঁফাডত হস িুডট এডসডি ওপরত া়ে, আমার 
ঘডর িুম কডর ঢুডক পড়ে উডিজনা়ে িাছব হিডত-হিডত বড ডি :সার! সার! 
  
কী? 
  
আবার তারা এডস হাছজর হড়েডি! 
  
কারা? 
  
ঐ িুই হিাির–নাডিা়েবাোর মডতা! 
  
িুই হিাির! অোছেন ধডর হস হয-কাহনটা ফাুঁিছিড া আছম হসটা হবমা ুম িুড  
ছগড়েছি ুম। 
  
ঐ তারাই! রাস্তা়ে! ছিক আমাডির জান ার সামডন! বাছ়েটার ওপর নজর রািডি, হি়ো  
রািডি কিন আপছন বাছ়ে হথডক হবডরান। 
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আছম জান ার কাডি ছগড়ে ি়েিছ়েটা একটু ফাুঁক কডর হবছশ তুছ ছন, কারণ সছতে হকউ 
যছি নজর হরডি থাডক তডব তার মডন উটডকা সডেহ ঢুডক হযডত পাডর–আছম হিিডত 
হপ ুম, সাইডও়োডক, ফুটপাডথ, িুছট হ াক িাুঁছ়েড়ে আডি। হবশ িাড া হিিডত তাডির, 
স্বাস্থেবান, িও়ো-কাুঁধ, প্রাডণর প্রািুডযথ হযন টগবগই করডি, বড়েস িুজডনরই িছল্লডশর 
ছনডি, পরডন হা ফোশাডনর হপাশাক, হিাি অছব্দ হটডন নামাডনা টুছপ, িাছর পশডমর 
হকাট-পাুঁৎ ুন, মজবুত বুটজুডতা, হাডত িছ়ে। না, হকাডনা সডেহই আর হনই, এরা 
সারাক্ষ্ণ আমার বাছ়ের ওপরই নজর হরডি িড ডি-আমার বাছ়েডত হযডহতু হকাডনা 
িাডরা়োন হনই তাডত তাডির সুছবডধই হড়েডি। তারপর, ছনডজডির মডধে কী-সব ব াবছ  
কডর, তারা পা়েিাছর করডত-করডত একটু িূডর িড  হগড া–এবিং ছফডর এড া আবার, 
ছিক জান ার ছনডি। 
  
তুছম ছিক ছিনডত হপডরডি এডির? এরাই হসই হ াক, যারা আডগও নজর হরডিছিড া? 
  
হোুঁ, সার। 
  
না, হবডঘার-ছবভ্রম বড  আর বোপারটাডক উছ়েড়ে হি়ো িড  না। ছিক কর ুম, এক্টা 
হহস্তডনস্ত কডর হফ ডবা। আছম ছনডজই হয তাডির অনুসরণ করডবা, তা হ়ে না, কারণ 
আছম ছনি়েই তাডির কাডি অছত-পছরছিত। সরাসছর ছগড়ে তাডির সডে ছকিু বড ও ছিক 
হকাডনা ফা়েিা হডব না। ছকন্তু আজই, সম্ভব হড  একু্ষ্ছন, আমাডির িফতডরর একজন 
হসরা হগাড়েোডক আমার বাছ়েটাডক পাহারা ছিডত ব ডত হডব। যছি তারা কা ডকও 
আবার এডস হাছজর হ়ে, তডব তাডির হপিন ছনড়ে ছগড়ে তাডির আস্তানাটা হিডি আসডত 
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হডব–যতক্ষ্ণ-না জানা যাডে এরা হক, বা কারা, ততক্ষ্ণ এডির ওপর হথডক নজর 
সরাডনা ি ডব না। 
  
এিন ছক তারা অডপক্ষ্া কডর আডি জানডত, কিন আছম িফতডর যাই? কারণ, হযমন 
হরাজই যাই, আজও হতা হসিাডনই যাডবা আছম। যছি তারা আমার সে হন়ে তডব তাডির 
আমার আছতথে েহণ করডত আমন্ত্রণও জানাডত পাছর, যছিও হসজডনে তারা আমা়ে 
হকাডনা ধনেবাি হিডব না। 
  
আমার টুছপটা তুড  ছন ুম আছম; বুছ়ে িাসী সমাডন জান া ছিড়ে উুঁছক ছিড়ে যাডে; আছম 
ছনডি হনডম, িরজা িুড , রাস্তা়ে এডস িাুঁ়ো ুম। 
  
হ াক িুডটা হসিাডন আর হনই। 
  
সারাক্ষ্ণ সজাগ হথডকও হসছিন আছম রাস্তা়ে-রাস্তা়ে ঘুডর হব়োবার সম়ে তাডির টুছপর 
ডগাছটও আর হিিডত পাইছন। হসইছিন হথডক আমার বুছ়ে িাসী, অথবা আছম, হকউই 
তাডির আর বাছ়ের সামডন হিিডত পাইছন, অনে-হকাডনািাডনও তাডির সডে আমার 
আর-হকাডনা হমা াকাৎ হ়েছন। তাডির হিহারাছিছর অছবছশে আমার সৃ্মছতডত গাুঁথা হড়ে 
ছগড়েছিড া। এডির আছম হকাডনাছিনই িু ডবা না। 
  
তাডির নজরিাছরর  ক্ষ্ে আছমই ছি ুম, এটা ধডর ছনড়েও হ়েডতা ব া যা়ে হয এরা ছিক 
আমার পছরি়ে হজডন ছনডত পাডরছন–অথথাৎ আমা়ে শনাক্ত করডত পাডরছন। 
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একবার আমার আপািমস্তক ছনরীক্ষ্ণ কডর তারা এিন আর আমার হপিডন িা়োর 
মডতা, হ ডগ হনই। কাডজই হশষটা়ে আমার মডন হড া মা, অ, ও-র ছিছিটা হযমন, এও 
হবাধকছর হতমছন-হকাডনা বোপার : গুরুত্বহীন, এড ডবড । 
  
তারপর িছিডশ জুন, এমন-একটা নতুন ঘটনা ঘটড া হয তাডত আডগকার অড ৌছকক 
জ ়োন বা স্বতি  শকডটর মডতাই এই নতুন ঘটনা়ে জনসাধারডণর এবিং আমার 
হকৌতূহ  হবজা়ে উসডক উিড া। ও়োছশিংটন ইিছনিংস্টার ছনডির ছববরণছট ছিড়ে হু ুসু্থ  
বাছধড়ে ছিড  সবিাডন, আর পরছিন হিাডর সবগুড া কাগডজই হসই ছববরণ ছবশিিাডব 
হবরুড । 
  
হটাডপকা হথডক িছল্লশ মাই  পছিডম, কোনসাস-এ ছকরডা  নাডম একটা হ্রি আডি, যার 
কথা িুব হবছশ হ াডকর জানা হনই। অথি এই হ্রিটার কথা সকড রই জানা উছিত 
ছিড া, এবিং আশা করা যা়ে সবাই এিন হথডক হ ক ছকরডা  সম্বডে আেহী হডব–
হকননা একছট িাছর অদু্ভত ঘটনার ফড  এর ছিডক সকড র মডনাডযাগ আকৃি হড়েডি। 
  
িারপাডশ িুগথম পাহা়ে, মােিাডন এই হ্রি, হসিান হথডক জ  হবরুবার হকাডনা রাস্তাই 
হবাধহ়ে হনই। হমঘ হড়ে, বাষ্প হড়ে যা উডব যা়ে, তাডকই পূরণ কডর হি়ে আশপাডশর 
হিাডটা-হিাডটা পাহাছ়ে হসাুঁতা আর বষথার মু ধাডর বৃছি। 
  
হ ক ছকরডা  প্রা়ে পুঁিাির বগথমাই  আ়েতডন, আর হয-পাহা়েগুড া তাডক ছঘডর আডি 
তার িাইডত তার উপছরত  অে-একটু ছনডি। পাহাড়ের মডধে বেী, হসিাডন হপৌঁিুডত 
হগড  হপরুডত হ়ে সিংকীণথ ও উপ বেুর কতগুড া ন়োনজুছ । তার তীরগুড া়ে অবশে 
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কতগুড া হিাডটা-হিাডটা পা়োগাুঁ গছজড়ে উডিডি। হৃডি অজর মাি আডি, 
হজড ছডছেগুড া সারাক্ষ্ণই ঘুডর হব়ো়ে হৃডির জড । 
  
হকাডনা-হকাডনা জা়েগা়ে হ ক ছকরডা  পঞ্চাশ ছফট গিীর, তাও তীডরর আশপাডশই। 
এই ছবশা  অববাছহকার ধাডর-ধাডর উডি ছগড়েডি তীক্ষ্ণ, ধারাড া পাথর। হজাডর যিন 
হাও়ো হি়ে, হঢউগুড া িোপার মডতা তীডর আি়ো়ে, কািাকাছি হয-সব বাছ়ে থাডক, 
তাডত ছপিছকছরর মডতা জ  েডর পড়ে, কিনও প্রা়ে হাছরডকডনর মডতাই তীব্র। হ কটা 
তীডরর কাডিই জা়েগা়ে জা়েগা়ে হবশ গিীর, মােিানটা আডরা-গিীর, হসিাডন হকাথাও-
হকাথাও হমডপ হিিা হগডি হয হসিাডন ছতনডশা ছফডটরও হবছশ জ  আডি। 
  
এিানকার মাডির বোবসা হবশ কড়েক হাজার হ াডকরই জীছবকাছনবথাডহর উপা়ে, শুধু-হয 
কড়েকডশা হজড ছডছেই আডি হসিাডন তা ন়ে, হগাটা বাডরা হিাডটা-হিাডটা স্টীমারও 
রড়েডি ধীবরডির সাহাডযের জডনে। পাহাড়ের গছণ্ডটা হপছরড়ে হগড  হপৌঁিুডনা যা়ে হরড র 
রাস্তা়ে,– হযিান হথডক মাি িা ান হ়ে হগাটা কোনসাস রাডজে, ও আশপাডশর রাডজেও। 
  
আমরা হয-িমকপ্রি ঘটনার ছববরণ ছিডত বডসছি, হসটা হবােবার জডনে হ ক ছকর়োড র 
এই পছরি়ে মডন-কডর-রািা িুবই জরুছর। 
  
ছকিুকা  ধডর, হজড রা  ক্ষ্ করডি হ ডকর জড  মাডে-মাডেই তুমু  আড া়েন উিডি। 
কিনও জ  এতটাই হফছনড়ে ফুড  ওডি হয মডন হ়ে ছকিু-একটা হযন হিতর হথডক গা 
ো়ো ছিড়ে সডবডগ উডি আসডত িাডে। এমনকী আবহাও়ো যিন অতীব প্রশাে, যিন– 
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হকাথাও হকাডনা হাও়োর হরশমাত্র হনই, তিনও মাডে-মাডে হফছনড়ে িছকথ ছিড়ে জ  
স্তডম্ভর মডতা উডি আডস। 
  
প্রিণ্ড হঢউ আর বোিোতীত সব হিারাডরাডতর পাল্লা়ে পড়ে, হকাডনা-হকাডনা হজড ছডছে 
পাগড র মডতা আি়ো়ে জড , আ়েডির, বাইডর িড  যা়ে। কিনও একটার গাড়ে 
আডরকটা এডস প্রিণ্ড হবডগ আিড়ে পড়ে, ধাক্কা িা়ে, তার ফড  অডনক হনৌডকারই সমূহ 
ক্ষ্ছত হড়েডি, এই ক-ছিডন। 
  
জড র এই িুিথম আড া়েডনর স্পিতই হকাডনা উৎস আডি এই হ ডকর গিীডর; 
বোপারটা হবাোবার জডনে অডনকরকম বোিো হিবারই হিিা করা হড়েডি। প্রথডম, 
এরকম-একটা মত হশানা ছগড়েছিড া হয, এই উৎপাডতর মূ  কারণ হ়ে জড র ত া়ে 
হকাডনা িূকিন অথবা হকাডনা আডে়েছগছরর আ়েডমা়ো িাো। ছকন্তু, এই অনুমানছটডক 
এই জডনেই বাছত  করডত হড়েডি হয জড র এই আড া়েন হকাডনা-একটা ছবডশষ 
জা়েগাডতই সীমাবে ন়ে, যিন-তিন হয-হকাডনািাডন, সারা হ্রডিই, এই জ স্তম্ভ ছফনছক 
ছিড়ে উডি হযডত পাডর। এই তীডর, ঐ তীডর, মােিাডন ছকিংবা পা়ে হঘুঁডস, প্রা়ে একটা 
সর ডরিা়ে এই জ স্তম্ভ িুডট িড –আর তাইডত িূছমকি বা আডে়েছগছরর কথাটা 
পুডরাপুছর বাছত  কডর ছিডত হড়েডি। 
  
আডরা একটা অনুমান একসম়ে হবশ িড ছিড া, হ াডক ৮ হিডবছিড া বুছে হকাডনা 
অছতকা়ে জ রাক্ষ্স এডস এিাডন আে়ে ছনড়েডি, হস-ই জড র মডধে এমন অছস্থর 
আড া়েন হতাড । ছকন্তু জন্তুছট যছি এই হ্রডি জডম্ম না-থাডক, এবিং এই হ্রডিই যছি হস 
এমন অছতকা়ে আকার না-ছনড়ে থাডক, হযটা হবাধকছর আডিৌ ছবশ্বাসে নু়ে–তাহড  হস 
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ছনি়েই বাইডর হথডক একছিন এিাডন এডস হাছজর হড়েডি। হ ক ছকরডাড র সডে, 
আবারও মডন কছরড়ে ছিই, অনেডকাডনা জ াশড়ের হকাডনা হযাগাডযাগই হনই। হ কটা 
যছি হকাডনা সমুডদ্রর ধাডর অবছস্থত হডতা, হ়েডতা জড র ত া়ে গিীর-হগাপন িা  
থাকডত পারডতা; ছকন্তু মাছকথন মু ুডকর এডকবাডর মােিাডন, সমুদ্রত  হথডক কড়েক 
হাজার ছফট ওপডর, এ-রকম ছকিুই হডত পাডর না। অথথাৎ, এটা এমনই-একছট ধাুঁধা 
যার উিরটা কারুই জানা হনই; এই ছহিংছটিংিট হহুঁ়োছ ছটর কী কী হয সুষু্ঠ সমাধান ন়ে, 
তা ব া যতিাছন সহজ, এর সছতেকার মীমািংসাটা হয কীডস, হসটা ব া তার হিড়ে 
শতগুডণ কছিন। 
  
এমন ছক সম্ভব হয হ ডকর জড র ত া়ে হকউ হকাডনা ডুডবাজাহাজ ছনড়ে নানারকম 
পরীক্ষ্া-ছনরীক্ষ্া িা াডে? ডুডবাজাহাজ হতা আজ আর কেনার সামেী ন়ে, অসম্ভবও 
ন়ে। কাডপ্তন হনডমার নছট াসএর কথা বাি ছিড ও, এটা ছনি়েই অডনডক জাডনন হয 
কড়েক বির আডগ কাডনছটকাডটর ছব্রজডপাডটথ িে হপ্রাডটক্টর নাডম একটা জাহাজ িাসাডনা 
হড়েছিড া, হসটা জড র ওপর ছিড়ে হযমন হযডত পারডতা, জড র ত াডতও হতমছন হস 
অবাডধ আনাডগানা করডত পারডতা, এমনকী হসটা ছিড া উিির-ডাোর ওপর ছিড়েও 
ি াডফরা করার ক্ষ্মতা তার ছিড া। হ ক নামক এক শবজ্ঞাছনক এই হপ্রাডটক্টর-এর 
উদ্ভাবন কডরছিড ন, তার ছিড া িুছট হমাটর, হযটা ছবিুেডত ি ডতা হসটা ছিড া পুঁিাির 
অশ্বশছক্তর, আর হযটা গোডসাছ ডন অথথাৎ হপেড  ি ডতা হসটা ছিড া আ়োইডশা 
অশ্বশছক্তর, তার আবার একগজ হবড়ের িাকাও ছিড া একাছধক, যার সাহাডযে হস ডাোর 
ওপর ছিড়ে গ়েগ়ে কডর িড  হযডত পারডতা–সমুডদ্রও সাুঁৎডর হযডত পারডতা। 
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ছকন্তু তৎসডেও, যছি ধডরই হন়ো যা়ে হয হ ক ছকরডাড  জ স্তম্ভ ওিা়ে হকাডনা 
শছক্তশা ী ডুডবাজাহাজ, আডগরগুড ার িাইডত হযটা আডরা-ছনিুুঁত, তবু এই ধাুঁধাটা 
হথডকই যা়ে : এই ডুডবাজাহাজ হ ক ছকরডাড  এডস হপৌঁিুড া কী কডর। পাহা়ে ছিড়ে 
হঘরা এই হ্রি হকাডনা জ রাক্ষ্ডসর কাডি হযমন, হকাডনা ডুডবাজাহাডজর কাডিও হতমছন 
অগমে। 
  
হযিাডবই এই হহুঁ়োছ ছটর সমাধান হহাক না হকন, এই অতেদু্ভত বোপারছটর সতেতা 
সম্বডে ছবডশ জুডনর পর হথডক আর-হকাডনা সডেহ হনই। হসছিন, অপরাডহ্ন কুনার 
মাডকথ  সব পা  িাুঁছটড়ে তরতর কডর হিডস যাছেড া, হিাৎ হস জড র ত া়ে ছকডসর 
সডে হযন প্রিণ্ড ধাক্কা িা়ে, হসিাডন কািাকাছি হকাডনা ডুডবাপাহা়ে, বা পাথর, ছিড া না–
হকননা হ্রিটা হসিাডন ছিড া অেত নিই ছফট গিীর। কুনারছটর গ ুই এবিং পাশ 
ি়েিংঙ্কর হিাট হিড়ে জিম হড়ে যা়ে, প্রা়ে ডুডবই যাছেড া। তার হডকগুড া সিূণথ ডুডব 
যাবার আডগ হস হকাডনামডত ধুুঁকডত ধুুঁকডত তীডর এডস হপৌঁিুডত হপডরছিড া। 
  
যিন পাি কডর জ  সছরড়ে মাডকথ ডক ডাো়ে হিা া হ়ে, পরীক্ষ্া কডর হিিা যা়ে হয 
হকাডনা হিািা ধারাড া ছকিুর সডে ঘা হিড়ে তার গ ুইটা এডকবাডরই হিডে ছগড়েডি। 
  
এ হথডক হবাো যা়ে হয হ ক ছকরডাড র জড র ত া়ে সছতেই হকাডনা পরম শছক্তশা ী 
ডুডবাজাহাজ অতেে দ্রুতডবডগ িুডটািুছট কডর হব়ো়ে। 
  
এটা অবশে সছতেই বোিোর অগমে। শুধু-হয এই ধাুঁধাটার হকাডনা উির হনই-
ডুডবাজাহাজটা হসিাডন হগড  কী কডর, তা-ই ন়ে, এটাও একটা বড়ো প্রশ্ন : ঐ 
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ডুডবাজাহাজ হ ক ছকরডাড র জড র ত া়ে কী করডি? হকন হস কিনও জড র ওপর 
হিডস ওডি না? হকন তার উদ্ভাবক বা মাছ ক এ-রকমিাডব আত্মডগাপন কডর আডি? 
তার এই উোম হিাটািুছটর জডনে আডরা-কত ছবপযথ়ে বা সবথনাশ আমরা প্রতোশা 
করডবা? 
  
হসছিন ছিড া একটা রহসেম়ে স্বতি  শকট, তারপর এড া রহসেম়ে জ যান। এিন 
এডস হাছজর এক রহসেম়ে ডুডবাজাহাজ–হযন নছট াডসরই হিাসর। 
  
আমরা ছক তডব এই ছসোে করডবা হয ছতনছট এনছজনই একই উদ্ভাবডকর িুিথাে 
প্রছতিার পছরিা়েক? এও ছক হডত পাডর এই ছতনই আসড  একছটই যান–এডক-ছতন-
ছতডন-এক সবথত্রগামী অসীম শছক্তশা ী হকাডনা শকট? 
  
. 
  
৮. হযমন কডরই হহাক 
  
ইিছনিং স্টার-এর ইছেতটা প্রা়ে হযন হকাডনা উদ্ভাস, হযন হকাডনা ছিবেিৃছির ফ  । 
সকড রই হসটা মডন ধডর হগড া। এই ছতনছট যন্ত্র হয একই উদ্ভাবডকর প্রছতিার ফস  
তাই ন়ে, ছতনছট যন্ত্রই আসড  এক–ছিন্ন-ছিন্ন হকাডনা যান ন়ে। ডাো়ে হযটা িড , হসটা 
জড র ওপডরও িাডস, আবার জড র ত া ছিড়েও িড  যা়ে–এডক-ছতন-ছতডন এক–ছকন্তু 
হকমন কডর হয একছট যান হথডক তার অনে যাডন রূপাের হ়ে, হসটা অবশে সহডজ 
হবাো যা়ে না। হকমন কডর একটা হমাটরগাছ়ে জাহাজ হড়ে যা়ে? তারপর হসটা, আবার, 
ডুডবাজাহাজ? এই িমকপ্রি যান হযন একটা ছজছনশই করডত পাডর না–এিনও জাডন না 
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কী কডর আকাশপডথ উড়ে হযডত হ়ে। তডব এই ছতনছট যান সম্বডে এিন অডনক তথেই 
জানা : কী তাডির আকৃছত, হকমন গ়েন, তাডির ি ার পডথ না-থাডক গে না-থাডক 
বাষ্পজছনত হকাডনা হধাুঁ়ো, আর তাডির ঐ সব-হার-মানাডনা িমকপ্রি িুধথষথ গছত–এই 
সমস্তছকিু জুড়ে ছিড়েই এিন তাডির শনাক্ত করা হগডি একই যান বড । জনসাধারণ 
পর-পর এত-সমস্ত আিডযথর বাহার হিডি হকমন হযন থম হমডর ছগড়েছিড া, এবার এই 
অছিনব আিযথছট আবার তাডির হকৌতূহ  উসডক ছিড । 
  
িবরকাগজগুড া এিন হকব ই এই আিযথ উদ্ভাবডনর গুরুত্ব সাতিানা কডর বোিোন 
করডি। এই নতুন এনছজন, তা হস একটী যাডনর মডধেই হপারা থাক অথবা ছতনডট 
ছিন্ন-ছিন্ন যাডন, অনা়োডসই বুছেড়ে ছিডত হপডরডি তার হকরামছত। তাক  াছগড়ে হিবার 
মডতাই ক্ষ্মতা ধডর এই এনছজন। হয-হকাডনা িাডম, হয-কডরই-হহাক, হযন হতনপ্রকাডরণ 
ছকডন ছনডত হডব এডক িি  কডর ছনডত হডব। সারা জাছতর িছবষেডতর কথা ছিো কডর 
মাছকথন যুক্তরাডের সরকাডরর উছিত একু্ষ্ছন এই এনছজনটা ছকডন হন়ো। সডেহ হনই, 
ইওডরাডপর হাষ়ো শছক্তগুড াও হয-হকাডনা-প্রকাডর এই যন্ত্রটাডক হাছতড়ে ছনডত িাইডব-
সামছরক শছক্তর কথা ছবডবিনা করড  এই যডন্ত্রর িারুণ সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করডব 
হক? জড -ডাো়ে কী প্রিণ্ড শছক্ত পাডব, যছি হকাডনা রাে এই এনছজনটা ছকডন ছনডত 
পাডর। এর গুণপনাই বা কী, সীমাবেতাই বা কী–এ-সব জানা না-হগড  এর ছবধ্বিংসী 
ক্ষ্মতা অবশে পুডরাপুছর আুঁি করা যাডব না। এর গুপ্তরহসেটা যছি জানা যা়ে, তডব 
কুডবডরর িাণ্ডারও উজা়ে কডর হি়ো যা়ে: আডমছরকা তার হকাছট-হকাছট ড ার এর হিড়ে 
িাড া আর-কীডসর জডনে িরি করডত পারডতা? 
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ছকন্তু যন্ত্রটা ছকডন ছনডত হড  হয তার উদ্ভাবডকর সোন পাও়ো িাই। আর হসটাই হতা 
হিিা যাডে সবডিড়ে কছিন কাজ। িামকাই হ ক ছকরডাড র জ  হতা পা়ে কডর এই 
ছকনার হথডক হসই ছকনার অছব্দ হিাুঁজা হড া। এমনকী সবিাডন জড র গিীরতাও 
তন্নতন্ন কডর হমডপ হিিা হড া। উুঁহু, উদ্ভাবডকর হকাডনা হিাুঁজ হনই–হস তার যন্ত্রটা ছনড়ে 
হবমা ুম হযন হাও়ো়ে উডব ছগড়েডি। তডব ছক ধডর ছনডত হডব ডুডবাজাহাজটা আর ঐ 
জড  ঘাপছট হমডর  ুছকড়ে হনই? ছকন্তু তা যছি হ়ে, তডব এই ডুডবাজাহাজ এিান হথডক 
িড  হগড  কী কডর? আর হসই কথা যছি ওডি, তডব এই ধাুঁধাটারই বা উির কী-যন্ত্রটা 
এিাডন আডগ এডসছিড াই বা হকমন কডর? িুডবথাধ রহসে, িুডিথিে! 
  
ডুডবাজাহাডজর কথা আর-হকাথাও হশানা যা়েছন, না হ ক ছকরড , না-বা অনে হকাথাও। 
ডাোর রাস্তা হথডক হযমন একছিন উধাও হড়ে ছগড়েছিড া স্বতি  শকট, আডমছরকার 
জ  হথডক হযমন একছিন উধাও হড়ে ছগড়েছিড া ঐ অড ৌছকক জ যান, ছিক 
হতমছনিাডবই এই িুধথষথ ডুডবাজাহাজ এিন হ ক ছকরডাড র জ  হথডক উধাও হড়ে 
ছগড়েডি। ছমস্টার ও়োডডথর সডে ছবছিন্ন সমড়ে আড ািনা করবার সমড়ে আমরা বাডর 
বাডর এই প্রসেটা়ে ছফডর হগছি। আমাডির িডররা হাজার হিািকান ছিড়ে সবিাডন ক়ো 
নজর হরডিডি–অনে হিডশরও ির ছনি়েই আডি এমন ছকন্তু তার ছিহ্নমাত্রও হযন 
হকাথাও হনই। 
  
সাতাডশ জুডনর সকা ডব া়ে ছমস্টার ও়োডডথর ঘডর আমার ত ব হড া। 
  
হশানা, স্ট্রক, হকাডনা িছনতা না-কডরই ঘডর পা হিবামাত্র ছমস্টার ও়োডথ আমা়ে 
বড ডিন, এতছিডন হতামার কাডি হশাধ হনবার একটা িমৎকার সুডযাগ এডসডি। 
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হেট আইছরর বেথথতার হশাধ? 
  
ছনি়েই। 
  
কী সুডযাগ? উছন ছক িাট্টা করডিন, না সীছর়োসিাডব ব ডিন? হকান সূডযাগ? 
  
বা হর, এই-হতা, ছমস্টার ও়োডথ বড ডিন, সুবণথসুডযাগ! এই এডক-ছতন-ছতডন এক 
যানটার বাহািুর শবজ্ঞাছনকছটডক তুছম িুুঁডজ বার করডত িাও না? 
  
িাই, ছমস্টার ও়োডথ। আমাডক শুধু একবার বোপারটার িাছ়েত্ব ছিড়ে হিিুন, আছম 
এডকবাডর অসাধেসাধন কডর হফ ডবাসফ  হডত হগড  যা-যা করডত হডব তা-ই করডবা। 
আছম জাছন, কাজটা িুব-একটা সহজ হডব না। 
  
কছিন কাজ, স্ট্রক, কছিন কাজ। হ়েডতা হেট আইছরর পাষাণ হিি কডর হিতডর যাবার 
হিিা করার িাইডতও কছিন। 
  
স্পি বুেডত পারছি ুম, আমার বেথথতার কথা তুড  ছমস্টার ও়োডথ আমা়ে তাছতড়ে ছিডত 
িাডেন। এটা আছম জানতুম হয আমার প্রছত তার অগাধ আস্থা না-থাকড  হেট আইছরর 
কথা ছতছন এিন তু ডতন না। ছনি়েই আমার মডধে হজি জাছগড়ে হিবার জডনেই কথাটা 
ছতছন তুড ডিন। আমাডক ছতছন িাড াই জাডনন; এটাও জাডনন হয আডগর বাডরর হার 
মানার হশাধ হতা বার জডনে আছম মরী়ো হড়ে উিডবা। আছম শুধু িুপিাপ বডস তার 
ছনডিথডশরই অডপক্ষ্া কডরছি। 
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ছমস্টার ও়োডথ িাট্টা হিড়ে ছিড়ে এবার সীছর়োসিাডবই বড ডিন : আছম জাছন, স্ট্রক, হয 
তুছম মানুডষর সাডধে যতটুকু কুড া়ে তার সবটাই কডরছিড ; হকাডনা গাছফ ছতর হিাষ 
অেত হতামার ঘাড়ে িাপাডনা যা়ে না। ছকন্তু এিন আমরা হয-রহসেটার মাথামুণু্ড বুেডত 
ছগড়ে নাডজহা  হছে, হেট আইছরর রহডসের িাইডত তা এডকবাডরই অনেরকম। হযছিন 
সরকার িাইডবন হয হেট আইছরর পাথর উছ়েড়ে ছিড়ে হিতডর কী আডি হিিডবন 
হসইছিনই সরকার হসটা করডত পারডবন। আমাডির শুধু কড়েক হাজার ড ার ও়োডত 
হডব–আর অমছন–ছিছিিং ফাুঁক–রাস্তাটা িুড  যাডব। 
  
আছম অেত হসটাই করডত ব ডবা। 
  
ছকন্তু এিন, ছমস্টার ও়োডথ মাথা হনড়ে বড ডিন, আমাডির কাডি আডরা-জরুছর হড  এই 
অদু্ভতকমথা শবজ্ঞাছনকছটডক হাডত পাও়ো–হস হযন ঈ  মাডির মডতা বাডর বাডর ৩মাডির 
হাত হথডক ছপিড  হবছরড়ে যাডে। এ-কাজটা একজন হগাড়েোর–সছতে-ব ডত, একজন 
ধুরের হগাড়েোর কাজ। 
  
তার আর-হকাডনা নতুন িবর পাও়ো যা়েছন? 
  
না। আর যছিও এ-কথা ছবশ্বাস করার যডথি সিংগত কারণ আডি হয হস ছিড া এবিং 
এিনও আডি-হা, হ ক ছকরডাড রই জড র ত া়ে –অথি তবু হকাত্থাও তার হকাডনা 
হছিশ পাও়ো যা়েছন। মাডে-মাডে মডন হ়ে হ াকটার বুছে জািুগরডির মডতা ছনডজডক 
অিৃশে কডর হফ বার ক্ষ্মতা আডি–এই যন্ত্রছবিডির হপ্রাডটউস হবাধহ়ে মা়োবী। হকউ! 
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আমার হতা মডন হ়ে, আছম তিন বড ছি, হস হস্বো়ে হিিা না-ছিড  হকউ তাডক 
হকাডনাছিন হিাডিও হিিডত পাডব না। 
  
তুছম ছিক কথাই বড ডিা, স্ট্রক। আর আমার মডন হ়ে তার সডে বুছের পোুঁি কষার 
িাইডত বরিং অনে-একটাই রাস্তা আডি আমাডির : তার আছবষ্কাডরর জডনে এমন ছবপু  
অডঙ্কর পুরকার হঘাষণা করা হয হস তিনই আর তার উদ্ভাবন ছনড়ে এডস হাছজর হডব। 
  
ছমস্টার ও়োডথ িু  বড নছন। সরকার সছতে এরই মডধে এই যুগের শবজ্ঞাছনডকর সডে 
কথাবাতথা িা াবার জডনে অডনক হিিা কডরডিন, তাডক যুগের বড  অনো়েও ছকিু 
কডরনছন সরকার, কারণ, সছতে-হতা, আর কাডকই বা এই হিতাব মানাডতা? 
িবরকাগজগুড া ফ াও কডর এই িবর িাছপড়েডি এবিং এই অসাধারণ মানুষছট ছনি়েই 
এতটা হাুঁিা নন হয ছতছন জাডনন না সরকার তার কাি হথডক কী িান–এবিং তাও আবার 
ছতছন হয-শতথ আডরাপ করডত িান, হসই শডতথই। 
  
সছতে-ব ডত, ছমস্টার ও়োডথ বড ডিন, এই আছবষ্কার তার ছনডজর আর-হকান বেছক্তগত 
কাডজ  াগডব হয তাডক সবছকিু আমাডির কাি হথডক হিডপ রািডত হডব? হকন-হয 
তাডক আছবষ্কারটা ছবছক্র করডত হডব, তার হপিডন হাজারটা কারণ আডি। প্রশ্ন হডে : 
এই অজ্ঞাতকু শী  মহাশ়েছট ছক এর মডধেই িুবথিছগছরডত এতটাই হাত পাছকড়েডিন হয 
তার অদু্ভতকমথা যডন্ত্রর সাহাডযে সকড র হিাডি ধুড া ছিড়ে ছিরকা  আ়োড -আ়োড ই 
থাকডত িান? ছতছন ছক হিডবডিন হয সকড র হাত এছ়েড়ে ছতছন পার পাডবন? 
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ছমস্টার ও়োডথ তারপর ছবশি কডর বড ডিন এই আছবষ্কতথাডক আছবষ্কার করার জডনে 
কী-কী সব অনে উপা়ে অব ম্বন করা হড়েডি। এমনও হডত পাডর হয হবপডরা়োিাডব 
হকাডনা িুুঃসাহছসক ও ছবপজ্জনক কাডজ যন্ত্রটা িা াডত ছগড়ে হস তার যডন্ত্ররই সডে সডে 
ধ্বিংস হড়ে ছগড়েডি। তা যছি হড়ে থাডক, তডব ঐ হিডে-প়ো যন্ত্রটাও যন্ত্রজগডত 
অনেডির কাডি মহামূ েবান ও ছশক্ষ্ণী়ে বড  গণে হডব। ছকন্তু কুনার মাডকথ -এর সডে 
হ ক ছকর়োড  আিমকা ধাক্কা  াগার পর হথডক, তার সম্বডে হকাডনা িবরই এ-যাবৎ 
পুছ ডশর কাডি এডস হপৌঁডিা়েছন। 
  
এই কথা ব বার সম়ে ছমস্টার ও়োডথ ছকিুডতই তার হতাশা ও উডিগ হিডপ রািডত 
পাডরনছন। হোুঁ,উডজগও, কারণ জনসাধারণডক ছবপি-আপডির হাত হথডক রক্ষ্া করার 
িাছ়েত্বটা ক্রডমই তার কাডি িুব কছিন হড়ে প়েডি। হকমন কডর আমরা িুবৃিডির 
হেফতার করডবা, যছি তারা এমন ছবিুেডিডগ জড  বা ডাো়ে পাছ ড়ে হযডত পাডর? 
হকমন কডরই বা সমুডদ্রর ত া়ে ছগড়ে আমরা তার হপিন হনব? আর যিন হব ুনছবিোও 
িূ়োে উন্নছত কডর বসডব, তিন আমাডির ছকনা আকাডশও িুবৃিডির হপিডন ধাও়ো 
করডত হডব! আছম িাবছি ুম কা ক্রডম আছম এবিং আমার সহকমথীরা একােই অসহা়ে 
হড়ে প়েডব ছক না! যছি পুছ শছবিাগ সমাডজর হকাডনা কাডজই না  াগডব, সমাজ তডব 
এত টাকা িরি কডর িামকা তাডক পুষডব হকন? 
  
এটা িাবডতই আমার হিাৎ হসই-পাও়ো হুমছকটার কথা মডন পড়ে হগড া– ছটটছকছরর 
সডে-সডে হসিাডন আমাডক আবার হবশ কডর শাসাডনা হড়েডি। এও মডন পড়ে হগড া, 
তিন তারা সবথক্ষ্ণ আমরা ওপর নজর রািছিড া। ছমস্টার ও়োডথডক ছক সব কথা এিন 
িুড  ব ডবা? ছকন্তু এিন হাডত হয-সমসোটা এডস পড়েডি, যা ছনড়ে আমরা সবাই হিাডি 
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সডষথফু  হিিছি, তার সডে হতা এডির হকাডনা সিকথ আডি বড ই মডন হ়ে না। হেট 
আইছরর রহসেটা সরকার হতা আপাতত ছশডক়ে তুড  হরডিডি।–হযডহতু এিন আর 
হকাডনা অেুেৎপাডতর আশঙ্কা আডগর মডতা ি়ে হিিাডে না। এিন বরিং সরকার 
আমাডক নতুন একটা তিডে  াগাডত িাডে। তাহড  পডরই না হ়ে একছিন ছমস্টার 
ও়োডথডক এই ছিছির কথা িুড  ব ডবা-তিন হ়েডতা এই ছবিঘুুঁডট িাট্টাটাডক আর কাটা 
ঘাড়ে নুডনর ছিডটর মডতা  াগডব না। 
  
ছমস্টার ও়োডথ তিনও বড  িড ডিন : আমরা ছিক কডরছি হয-কডরই হহাক এই 
আছবষ্কতথার সডে হযাগাডযাগ স্থাপন করডবা। সছতে-হয হস এিন উধাও হড়ে ছগড়েডি; ছকন্তু 
হস হয-হকাডনা মুহূডতথ এই মস্ত হিশটার হয-হকাডনা অিংডশ হফর এডস উি়ে হডত পাডর। 
আছম ছিক কডরছি হস আবার আছবিূথত হবামাত্র তুছম তার হপিন হনডব। হয হকাডনা 
মুহূডতথ ও়োছশিংটন হিড়ে হবছরড়ে প়েবার জডনে হতামাডক শতছর থাকডত হডব। ককিডনা 
হতামার বাছ়ে হিড়ে হবছরড়ো না।–শুধু ছিডন একবার কডর এই িফতডর এডস হাছজরা 
ছিড়ে যাডব। বাছ়ে হথডক হবরুবার সম়ে হটছ ডফান কডর আমা়ে জানাডব, আর এিাডন 
এডসই সটান আমার সডে এডস হিিা করডব। 
  
আপছন যা ব ডবন, তা-ই হডব। আছম উির ছিড়েছি। ছকন্তু একটা প্রশ্ন করডত পাছর ছক? 
আমাডক ছক একাই কাজ করডত হডব, না সডে আর-হকউ– 
  
আমাডক থাছমড়ে ছিড়ে বড়োকতথা বড ডিন : আছম িাই হয তুছম ছনডজই এিান হথডক 
িুজন হ াক হবডি নাও-যাডির হতামার মডন ধডর তাডির 
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ছিক আডি। তা-ই হডব। তডব, ধরুন, কিনও যছি এই আছবষ্কতথার মুডিামুছি পছ়ে, তিন 
আছম তাডক ছনড়ে কী করডবা? 
  
আর যা-ই কডরা, ককিডনা তাডক হিাডির আ়ো  হকাডরা না। আর-হকাডনা উপা়ে যছি 
না-থাডক, তডব তাডক হেফতার হকাডরা। হতামার সডে সবসম়ে একটা হেফতাছর 
পডরা়োনা থাকডব। 
  
হস না-হ়ে হড া। ছকন্তু হস যছি তার যাডন  াছফড়ে ওডি, আর অমন তীডরর মডতা তার 
যান হিাুঁটা়ে, তাহড  তাডক আছম থামাডবা কী কডর? ঘণ্টা়ে িুডশা মাই  হবডগ হয তার 
যান িা াডত পাডর, তার সডে তকথ করার সম়ে হকাথা়ে পাডবা? 
  
হস যাডত িুডশা মাই  হবডগ তার যান হিাটাডত না পাডর, হতামাডক তারই হিিা করডত 
হডব, স্ট্রক। আর তাডক হেফতার কডরই আমাডক হটছ োম হকাডরা। তারপর হথডক 
পুডরা বোপারটার িাছ়েত্ব আমার কাুঁডধ থাকডব। 
  
যতই িুুঃসাধে হহাক, আপছন আমার িরসা করডত পাডরন, ছমস্টার ও়োডথ ছিডন রাডত, 
হয-হকাডনা সম়ে রওনা হবার জডনে আছম আমার সহকমথীডির ছনড়ে শতছর থাকডবা। 
মাম াটার িার আমাডক হিবার জডনে আবারও আপনাডক কৃতজ্ঞতা জানাছে। আছম যছি 
এর হকাডনা সুরাহা করডত পাছর, তডব হস-হয কী হগৌরডবর এবিং  াডির বোপার হডব, 
তা বুছেড়ে ব া যাডব না, এই হতা? এই বড  আমার রডডাকতথা হসছিনকার মডতা 
আড ািনার ইছত হটডনডিন। 
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বাছ়ে ছফডর এডস আছম যাত্রার হতা়েডজা়ে শুরু কডর ছি ুম কডব, হকাথা়ে, কিন, 
কতছিডনর জডনে হবরুডবা, ছকিুই জানা হনই। আমার হতা়েডজা়ে হিডি আমার বুছ়ে িাসী 
িাবছিড া আছম বুছে হফর হেট আইছরডত যাবার উিডযাগ করছি-হস-জা়েগাটা হতা অর 
কাডি জাহান্নাডমর িাশমহা  শব আর ছকিু ন়ে। মুডি ছকিু ব ড া না বডট, ছকন্তু 
এমনিাডব ছনডজর কাজ করডত  াগড া হয আছম হযন এর মডধেই হিাি বী ডজবাডরর 
কবড  পড়েছি। জাছন হয হস কি গুপ্তকথা ফাুঁস করডব না, তবু আছম আস  কথা ছকিুই 
বছ ছন। এই িুরূহ কাডজ কাউডকই ছকিু িুড  ব া যাডব না। 
  
িফতডরর হকান-িুজডন আমার সডে যাডব, হসটা হবডি ছনডত আমার একটু হিছর হ়েছন। 
িুজডনই আমার সডে আমার ছবিাডগ কাজ কডর, অডনকবার তাুঁরা আমার সডে কাজও 
কডরডি–িটপডট, হিকশ, কমথি, সবসমড়েই টগবগ কডর ফুটডি, আবার বুছেও ধডর। 
এডির একজন ইছ ন়ে-এর জন হটথ, বড়েস ছতছরশ; অনে জন, বড়েস বছত্রশ, 
মোসািুডসটডসর নোব ও়োকার। এডির িাইডত িাড া সহকমথীর কথা আছম স্বডেও 
িাবডত পারতুম না। 
  
কড়েকছিন হকডট হগড া, ছকন্তু ছকিুরই হকাডনা িবর হনই, না হসই গাছ়ের, না হসই 
জাহাডজর, না-বা হসই ডুডবাজাহাডজর। গুজব ছকন্তু ি়োছেড া হাজার মুডি, ছকন্তু পুছ শ 
জানডতা সবই ছমডথে। আর হয-রকম উোম ব গািা়ো কেনার পছরি়ে ছিড়ে 
িবরকাগজগুড া িবর িাপডত  াগড া, তাডির হকাডনাটারই হকাডনা বাস্তব ছিছি ছিড া 
না। সতে ন়ে হজডনও এই হুজুডগ আজগুছব হকাডনা িবর িাপবার প্রড ািন অেত 
হকাডনা কাগজই িা়েডত রাছজ ছিড া না–এই মওকা়ে যছি কাগডজর কাটছত বাছ়েড়ে 
হন়ো যা়ে, ক্ষ্ছত কী। 
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তারপর, পর পর িু-বার, প্রছতডবিন এড া, আমাডির এই প্রহডরর মহামানবছট নাছক 
আবার হিিা ছিড়েডিন। প্রথমটা়ে জানা হগড া, তাডক নাছক হিিা হগডি আরকানসাডসর 
রাস্তা়ে, ছ ট  রডক। ছিতী়েটা়ে জানা হগড া, তাডক নাছক হিিা হগডি হ ক সুছপছর়েডরর 
অথই জড । 
  
পুছ ডশর কাডি পাকা িবর এড ও কী হডব–এই িুছট তথেডক এডকবাডরই হম াডনা 
যাছেড া না। হকননা প্রথমটা তার আছবিথাডবর সম়ে ছিড়েডি িাছিডশ জুডনর অপরা, 
আর ছিতী়েটার সম়ে হসই ছিনই সডেডব া। এিন, মাছকথন মু ুডকর এই িুডটা জা়েগার 
মডধে িূরত্ব কম কডরও হতা না-হহাক হকান-না আটডশা মাই  হডব। যছি ধডরও হন়ো 
যা়ে, হয এ-যাবৎ যত স্বতি  শকট হিিা হগডি তার তু না়ে এই অিূতপূবথ যডন্ত্রর গছত 
প্রা়ে অছিেেনী়েই, ছকন্তু মধেবতথী অঞ্চ টা হস কারু হিাডি না-পড়ে হপরুডব কী কডর? 
হকমন কডর হস পর-পর হপছরড়ে আসডব আরকানসাস, ছমসুছর, আইও়ো, উইসকনছসন, 
এ-ছকনার হথডক ও-ছকনার, অথি আমাডির িডররা তার হকাডনা আুঁিই হপড  না, হকউই 
িুডট হগড া না সবডিড়ে কাডির হটছ ডফাডন? 
  
এই িুই আিযথ আছবিথাডবর পর, যছি অবশে তাডির আছবিথাব ব া যা়ে, যন্ত্রছট আবার 
হযন হাও়ো়ে ছমছ ড়ে হগড া। িবর যিন এডস হপৌঁডিছিড া, তিন আর ও িুই জা়েগার 
হকাডনাটাডতই যাবার হকাডনা মাডন হডতা না–ছমস্টার ও়োডথ অেত আমাডির কাউডকই 
ও-সব জা়েগা়ে পািাডত িানছন। অথি এই অদু্ভতকমথা যন্ত্রছট হযডহতু এিনও ধ্বিংস হড়ে 
যা়েছন, ছকিু-একটা হতা করা উছিত। মাছকথন মু ুডকর সব িবরকাগডজই হতসরা জু াই 
ছনডির এই সরকাছর ছবজ্ঞছপ্তছট হবরুড া, তার ব়োনটা রীছতমডতা গুরুগম্ভীর। 
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বতথমান বৎসডরর ছবগত এছপ্র  মাডস একছট স্বতি  শকট হপনছস িোছন়ো, হকনটাছক, 
ওহাড়ো, হটডনাছস, ছমসুছর এবিং ইছ ন়ে প্রডিডশর ছবছিন্ন রাস্তা়ে ি াডফরা কছর়োছি ; 
এবিং, সাতাডশ হম তাছরডি, আডমছরকান অডটাডমাবাই  ক্লাব হয হমাটরডরডসর আড়োজন 
কছর়োছি , তাহাডত হস উইসকনছসডনর পুরা রাস্তাটাই অছতক্রম কছর়োছি । অতুঃপর 
হস অিৃশে হই়ো যা়ে। 
  
জুন মাডসর প্রথম সপ্তাডহ একছট জ যান অতেে দ্রুতডবডগ ছনউ ইিং োডণ্ডর উপকূড , 
হকপ কড হইডত হকপ হসব -এর মডধে, ছবডশষত বস্টডনর ছনকট, সমুডদ্রর জ  
হতা পা়ে কছর়ো িুছট়ো যা়ে। তাহাুঁর পর অকস্মাৎ এই জ যানছটও হবমা ুম হাও়ো়ে 
উছব়ো যা়ে। 
  
হসই একই মাডসর ছিতী়ে িাডগ, একছট ডুডবাজাহাজ কোনসাস রাডজের হ ক ছরড র 
জড র ত া়ে ি াডফরা কছর়োছি । পডর হসও অেছহথত হই়ো যা়ে। 
  
সমস্তছকিু  ক্ষ্ কছর়ো ইহাই ছবশ্বাস হ়ে হয একই আছবষ্কতথা ছনি়েই এই ছতনছট যডন্ত্রর 
ছনমথাতা; অথবা ছতনছট নডহ, উহারা সকড  ছমছ ়ো সম্ভবত একছটই যন্ত্র, জড স্থড  
সবথত্রই যাহার অবাধ গছতছবছধ। 
  
ঐ যন্ত্রছট অছধকার কছরবার জনে উক্ত আছবষ্কতথার ছনকটতা ছতছন হয-ই হহান না হকন–
তাই একছট প্রস্তাব করা হইডতডি। 
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তাুঁহাডক অনুডরাধ করা যাইডতডি হয ছতছন হযন সবথসমডক্ষ্ আত্মপ্রকাশ কডরন, এবিং 
ছবজ্ঞাছপত কডরন হয কী-কী শডতথ ছতছন মাছকথন যুক্তরাডের সরকাডরর সছহত 
কাজকারবার কছরডবন। তাহাডক এই অনুডরাধও করা হইডতডি হয ছতছন হযন যথাসত্বর 
মাছকথন যুক্তরাডের ও়োছশিংটন ছড. ছস.-ছস্থত আেুঃরাজে পুছ শ িফতডরর সছহত অনুেহ 
কছর়ো হযাগাডযাগ কডরন। 
  
বড়ো-বড়ো হরডফ, মাছকথন মু ুডকর সব িবরকাগডজরই প্রথম পাতা়ে এই ছবজ্ঞছপ্তছট 
হবছরড়েছিড া। যার প্রছত এটা উছেি, হস হয-ই হহাক না হকন, তার হিাডি এটা না 
পড়েই পারডব না। হস ছনি়েই এটা প়েডব। হসই একইিাডব হকাডনা ছবজ্ঞছপ্ত িাছপড়েও 
হস তার উিরটা জানাডত পাডর। আর এ-রকম একটা প্রস্তাব হস উডপক্ষ্াই বা করডব। 
হকন–ড াডরর অঙ্ক হযিাডন যা-িুছশ তা-ই হডত পাডর! আমাডির শুধু তার কাি হথডক 
হকাডনা উির পাও়োর জডনে অডপক্ষ্া করডত হডব। 
  
এটা ছনি়েই বড  ছিডত হডব না হয জনসাধারডণর মডধে এই ছবজ্ঞছপ্তছট কীরকম 
হকৌতূহ  ও আেডহর সৃছি কডরছিড া। পুছ ডশর িফতডরর সামডন, সকা  হথডক গিীর 
রাত অছব্দ, এক উৎসুক ও মুির জনতা হি াডিছ  করছিড া–অডপক্ষ্া করছিড া কিন 
এই আছবষ্কতথার কাি হথডক হকাডনা ছিছি বা হটছ োম আডস–হস হ়েডতা সরাসছর 
হফডাডর  পুছ ডশরই সডে হযাগাডযাগ করডব। হসরা প্রছতডবিকরা ছনঘুম, ক্লাছেহীন, 
িাুঁছ়েড়েছিড া হসিাডন। হয-এই তু কা াম িবরটা প্রথম িাপাডত পারডব, হসই 
সিংবািিাতা ছকিংবা হসই িবরকাগজ হয রাতারাছত ছবিোত হড়ে যাডব তা-ই ন়ে, ছবস্তর 
মুনাফাও  ুডি ছনডত পারডব! হয-অজ্ঞাতডক অোছেডনর হিিাডতও হকাথাও অছবষ্কার করা 
যা়েছন, তার নাম ও হা হকীকৎ বাৎ াডনা যাডব তডব হশষকাড ! আর এও জানা যাডব। 
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সরকাডরর সডে হস হকাডনা িরকষাকছষডত রাছজ হডব ছক না! এটা হবাধহ়ে না-ব ড ও 
িড  আডমছরকা সবছকিুই িারুণ হকতা়ে কডর থাডক। হকাছট-হকাছট ড ার হপডত পাডর 
এই উদ্ভাবক। যছি িরকার হ়ে, হিডশর সব হক্রা়েপছতই তাডির হকাষাগার উনু্মক্ত কডর 
হিডব! 
  
একটা ছিন হকডট হগড া! উডিছজত ও অধীর জনতার কাডি ছনি়েই মডন হছেড া হয 
ছিনটার মডধে হযন িছিশ ঘণ্টার িাইডতও হবছশ সম়ে আডি। আর এডককটা ঘণ্টা়ে 
হযন আডি যাট ছমছনডটর িাইডতও অডনক-হবছশ ছমছনট। ছকন্তু হকাথাও হকাডনা সা়ো 
হনই-না হকাডনা ছিছি, না-বা হকাডনা হটছ োম! রাতটাও হকডট হগড া। তবু হকাডনা িবর 
হনই। আর এইিাডবই ছনরুির হকডট হগড া পডরর ছিন–এবিং তারও পডরর ছিন। 
  
অনে-একটা ফ  হড া বডট এই ছবজ্ঞছপ্তর-এবিং হসটা আডগিাডগই অনুমান করা 
ছগড়েছিড া। হকবড র পর হক হগড া ইওডরডপ, মাছকথন যুক্তরাে আছবষ্কতথার কাডি কী 
প্রস্তাব কডরডি হসটা মুহূডতথ সবথত্র িছ়েড়ে প়েড া। এই আিযথ উদ্ভাবনছটডক হাডত পাবার 
আশা ইওডরাডপরও বড়ো-বড়ো হিশগুড া কডরছিড া। এমন প্রিণ্ড একটা ক্ষ্মতা হাডত 
পাবার জডনে তারাই বা হকাডনা প্রছতিছিতা করডব না হকন? তারাই বা হকন? তাডির 
হকাষাগার উনু্মক্ত কডর প্রছতডযাছগতা়ে হনডম প়েডব না? 
  
সমস্ত বড়ো-বড়ো হিশই ধুমধাম কডর ঢাকডঢা  ছপছটড়ে আসডর হনডম প়েড া–ফ্ান্স, 
ইিং ণ্ড, রুশডিশ, ইতাছ , অছস্ট্র়ো, আড মানডিশ। শুধু অডপক্ষ্াকৃত িুবথ  হিশগুড াই 
এই িমকপ্রি ছনড ডমর আসডর নাডমছন–তাডির অত টাকা হকাথা়ে হয িামকা হিিা 
করডব? ইওডরাডপর িবরকাগজগুড াও মাছকথন সরকাডরর ছবজ্ঞছপ্তছটর অনুসরণ কডর 
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ছবজ্ঞছপ্ত িাপাড । এই রহসেম়ে হশাাডফ়োরডক শুধু একটা মুডির কথা িসাডত হডব-অমছন 
হস হড়ে উিডব ফাডডরছবল্ট, অোস্টর, গুল্ড, মরগোন বা রথিাইডল্ডর প্রছতিিী ধনকুডবর। 
  
ছকন্তু তাডতও যিন এই রহসেম়ে আছবষ্কতথার কাি হথডক হকাডনা সা়ো পাও়ো হগড া না, 
তিন অবাক হড়ে সবাই িাবডত বসড া হস-হকান িমকপ্রি প্রস্তাব করড  সমস্ত 
হগাপনী়েতা হেড়ে হফড  হস আত্মপ্রকাশ করডব? সারা জগৎটাই হযন এক মস্ত 
ছনড ডমর আসর হড়ে উডিডি–এমন-এক ছনড াম হযিাডন হিাি-কপাড -হতা া সমস্ত িাম 
হাুঁকা হডে। ছিডন িু-বার কডর িবরকাগজগুড া হকাছট-হকাছট টাকা হযাগ কডর িড ডি–
আর হযন প্রছতবারই তা  াছফড়ে- াছফড়ে প্রা়ে আকাডশ উডি হযডত িাডে। এই ির-
হাুঁকাহাুঁছকর হশষ এড া, যিন মাছকথন কিংডেস ছবস্তর তকথাতছকথর পর, হিাডট ছিক করড  
হয িুডশা হকাছট ড ার হি়ো হডব এই আছবষ্কতথাডক। আর এই আিযথ যানছটর ওপর 
এতটাই গুরুত্ব আডরাপ করা হড়েছিড া হয হিডশর হকাডনা নাগছরকই এই প্রস্তাডব 
হকাডনা আপছিই হতাড ছন। আছম? আছম আমার বুছ়ে িাসীডক বড ছি ুম :যন্ত্রটা ছকন্তু 
এর হিড়েও অডনক িাছম? 
  
জগডতর অনোনে হিশ ছকন্তু আমার মডতা িাডবছন, তাডির প্রস্তাব িুডশা হকাছট ড াডরর 
ধাডর-কাডিও ছিড া না। ছকন্তু ছবছিন্ন রাডের মডধে এই হরষাডরছষ কতটাই হয অথথহীন 
ছিড া! এই আছবষ্কতথা হযন জম্মা়েইছন হকাডনাছিন! সবটাই হযন মাছকথন 
িবরকাগজগুড ার মস্ত এক ধাপ্পা! হসটাই, অেত হশষকাড , িাুঁ়োড া ইওডরাডপর সব 
িবরকাগডজর ছবঘঘাছষত অছিমত। 
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এছিডক ছিডনর পর ছিন ছকন্তু হকডটই িড ডি। এই আছবষ্কতথার আর-হকাডনা িবরই হনই 
হকাডনািাডন, তার কাি হথডক টু শব্দছট অছব্দ হনই! আর-হকাথাও তার এই আিযথ শকট 
সক ডক হবামডক ছিড়ে হিিা হি়েছন। আছম হতা কী-হয িাবডবা ছকিুই বুেডত পারছি ুম 
না–এই আিযথ রহডসের হকাডনাছিন হয হকাডনা মীমািংসা হডব, হসই আশাই আছম হিড়ে 
ছিড়েছি ুম। 
  
তারপডর, হিাৎ, পডনডরাই জু াই, হফডাডর  পুছ শিবডনর ডাকবাডক্স হকাননা 
হপাস্টমাকথ িা়োই একটা ছিছি পাও়ো হগড া। কতৃথপক্ষ্ গিীর মডনাডযাগ ছিড়ে ছিছিটা 
িুুঁছটড়ে হিডি, ও়োছশিংটডনর িবরকাগজগুড ার কাডি ছিছিটা তুড  ছিড ন–আর অমছন, 
ছবডশষ সিংিো হবছরড়ে হগড া কাগজগুড ার–ছিছির ব়োন একিত্রও এছিক-ওছিক না 
কডর হবছরড়ে হগড া হজার িবর! হজার িবর! ছহডশডব : 
  
. 
  
৯. ছিছি নম্বর িুই 
  
িুবথারগছত ছবিীছষকা হথডক 
জু াই ১৫ 
  
পুডরাডনা ও নতুন জগৎ–িুজনডকই : 
  
ইওডরাডপর ছবছিন্ন হিডশর সরকার হয-সব প্রস্তাব কডরডি, আর মাছকথন যুক্তরাডের 
সরকার অবডশডষ হয-ির হহুঁডকডি, তাডত এই কথা কছট িা়ো আর-ছকিু জানাবার হনই : 
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আমার আছবষ্কাডরর জডনে হয-হিা ামকুছি ির হাুঁকা হড়েডি, তাডক আছম ঘৃণািডর 
প্রতোিোন কছর। 
  
আমার যান ফরাছশও হডব না, আড মানও হডব না, অছস্ট্র়ো তাডক হাতাডত পারডব না, 
রুশডিডশর জারও নন-এই যান না-হডব ছব্রছটশ, না-বা মাছকথন। 
  
এই আছবষ্কার শুধু আমার ছনডজরই থাকডব, এবিং আছম তাডক আমার হযমন-িুছশ 
হতমছনিাডবই বেবহার করডবা। 
  
এটা ছিড়ে, আছম সারা জগডতর ওপর প্রিুত্ব করডবাডগাটা মানবজাছতর এছক্ত়োডর এমন-
হকাডনা উপা়ে বা ক্ষ্মতা হনই যা ছিড়ে আমাডক হিকাডত পারডব, বা প্রছতডরাধ করডত 
পারডব। হকাডনা অবস্থাডতই কারু পডক্ষ্ই আমাডক হিকাডনা সম্ভব হডব না। 
  
এটা স্পি কডর জাছনড়ে ছিছে : হকউ হযন কিনও আমাডক পাক়োবার বা থামাবার 
হিিা না-কডর। হসটা হডব অসম্ভব হিিা-সিূণথ অথথহীন। হকউ যছি আমাডক হকাডনা 
আঘাত হানডত িা়ে, তডব হস আঘাত আছম প্রতোঘাত হহডন একডশাগুণ ছফছরড়ে হিডবা। 
  
আমাডক হয-নগণে টাকা হিবার প্রস্তাব করা হড়েডি, তা আছম ঘৃণা কছর। আমার হস-
টাকা়ে হকাডনা িরকার হনই। তািা়ো, হযছিন আমার হকাছট-হকাছট ড ার কামাবার ইডে 
হডব, হসছিন আছম শুধু আমার হাত বাছ়েড়ে তা টুপ কডর তুড  হনডবা। 
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পুডরাডনা এবিং নতুন জগৎ, িুইই হজডন রািুক : তারা আমার ছবরুডে ছকিুই করডব 
পারডব না, ছকন্তু আছম-আমার যা-ইডে হডব তা-ই ইওডরাপ ও আডমছরকার ছবরুডে 
করডত পারডবা। 
  
হসইজডনেই আছম এই ছিছিডত এই বড  স্বাক্ষ্র করছি 
  
িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ 
ছনছিড র প্রিু জগডতর প্রিু 
  
. 
  
১০. আইনকানুডনর পরপাডর 
  
মাছকথন সরকাডরর উডেডশ হ িা এইরকম একটা ছিছি! হক-হয হিাি পুছ ডশর িফতডর 
এডস এই ছিছিটা ডাকবাডক্স হরডি ছগড়েডি, হকউ তাডক িোডিছন। 
  
আমাডির িফতডরর বাইডরকার সাইডও়োক সম্ভবত সারা রাছিডর একবারও ফাুঁকা 
থাডকছন। সূডযথাি়ে হথডক সূযথাস্ত, সবসমড়েই হসিাডন হ াকজন ছিড া, শশবেস্ত, উছিে 
অথবা ছনিকই হকৌতূহ ী। সছতে-হয, তিনও পত্রবাহক হ়েডতা অনা়োডসই সকড র 
হিাডি ধুড া ছিড়ে হিতডর ঢুডক প়েডত পারডতা, ডাকবাডক্স সরাসছর এডস হফড  ছিডত 
পারডতা এই ছিছি। রাছিরটা অবশে ছিড া ঘুটঘুুঁডট অেকার, রাস্তার এপাশ হথডক ওপাডশ 
হ়েডতা ছকিুডতই নজর হপৌঁিুডতা না। 
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এই ছিছিটার হুবহু প্রছতছ ছপই হবছরড়েছিড া সব কাগডজ-সরকার সরাসছর হসসব 
কাগডজ এর ব়োনটা পাছিড়ে ছিড়েছিড া। ছিছিটা পড়ে জনসাধারডণর প্রথম প্রছতছক্র়ো 
স্বিাবত এটাই হডতা হয এ ছনি়েই হকাডনা িাড়ের কীছতথ-ছবিূষডকর বি-রছসকতা। পাুঁি 
হপ্তা আডগ হেট আইছর হথডক আমার কাডি হয-ছিছিটা এডসছিড া, তাডক আছম 
এইিাডবই েহণ কডরছি ুম। 
  
ছকন্তু এই ছিছিটা সম্বডে সাধারডণর প্রছতছক্র়ো ছকন্তু হস-রকম হ়েছন, ও়োছশিংটডন হতা 
ন়েই, হিডশর অনেত্রও ন়ে। যছি জনাকড়েক মাতির মুিছক হহডস ব বার হিিা করডতা 
হয এ-ছিছিটাডক পািা হিবার হকাডনা মাডনই হ়ে না, হবছশর িাগ হ াকই ছকন্তু তার 
উিডর ব ডতা, এ-ছিছিটার ব়োন বা িছে হকাডনাটাই হকাডনা ফাছজ  ছফডি  ফুছতথবাজ 
হ াডকর ন়ে। শুধু-একজনই এ-ছিছি ছ িডত পারডতা, এবিং হস-হড া ঐ আিযথ যন্ত্রছটর 
আছবষ্কতা। 
  
হ াডকর কাডি হকন-হয এ-কথা তকথাতীত বড  মডন হডতা, কী-রকম মানছসক অবস্থা়ে 
প়েড  হ াডক এ-সব হমডন ছনডতা, তা ছকন্তু সহডজই বোিো করা যা়ে। এতছিন ধডর 
যতসব অদু্ভত ঘটনা ঘডটডি, যার িাছবটা অোছেন পাও়ো যা়েছন, এই ছিছিটা অবডশডষ 
হস-সব ধাুঁধারই সমাধান কডর ছিড়েডি। হ াডক যা িাবছিড া তা এই : আছবষ্কতথা 
এতছিন হয ছনডজডক  ুছকড়ে হরডিছিড া, তা শুধু একছিন অছিনব উপাড়ে ছনডজডক 
জাছহর কডর সক ডক হবামডক হিবার জডনেই। হকাডনা িুঘথটনা়ে অপঘাডত মৃতুে হও়োর 
বিড  এতছিন হস এমন-একছট হগাপন আড্ডা়ে ছনডজডক  ুছকড়ে হরডিছিড া, পুছ শ 
যার নামগেও জানডত পাডরছন। তারপর জগডতর সব সরকার সম্বডেই তার মডনািাব 
কী, হসটা হজারগ া়ে জানাবার জডনেই অবডশডষ হস এই ছিছি ছ ডিডি। ছকন্তু হকাডনা 
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ছবডশষ অঞ্চড র ছবডশষ-হকাডনা ডাকঘডর ছগড়ে ছিছিটা ডাডক হিবার বিড –হকননা 
তাহড  হ়েডতা হসই সূত্র ধডর কিনও তার নাগা  পাও়ো হযডত–হস সরাসছর 
ও়োছশিংটডন এডস সকড র নাডকর ডগা ছিড়ে পুছ ডশর সির িফতডর এডস ছিছিটা 
ডাকবাডক্স হফড  ছগড়েডি। 
  
যছি এই আিযথ মানুষছট হিডব থাডক হয তার অছস্তত্ব জানান হিবার এই নতুন পেছত 
সারা জগডত হু ুসু্থ  হফড  হিডব, তডব হস হমাডটই িু  িাডবছন। হসছিন, সারা জগডত 
অগুনছত হ াক হিাি রগড়ে বাডরবাডর ছিছিটা পড়ে মুিস্থ কডর হফড ও হযন। ছনডজডির 
হিািডক ছবশ্বাস করডত পাডরছন। 
  
আছম ছনডজ বাডরবাডর িুুঁছটড়ে পড়েছি এই িম্ভ, এই স্পধথার হঘাষণা, তার প্রছতছট শব্দ, 
প্রছতছট প্রকাশিছে। হাডতর হ িা বড়ো-বড়ো, ছমশছমডশ কাড া কাছ ডত ক ডমর। বড়ো-
বড়ো টান ছিড়ে হ িা শব্দগুড া। হকাডনা হস্তছ ছপ ছবডশষজ্ঞ হ়েডতা এই বড়ো বড়ো 
হরিার টান হিডিই ছিডন ছনডত পারডতা তার হমজাছজ ও হিমাছক হাবিাব-হজডন ছনডত 
পারডতা এর মডধে কীিাডব প্রকাশ হপড়েডি তার িম্ভ আর অসামাছজক মডনািাব। হযডহতু 
ছিছিটার ফোকছসছমছ  হবছরড়েছিড া কাগডজ তাই আমার অেত এই ছিহ্নগুড া িুুঁডজ 
হপডত িুব হিছর হ়েছন। হিাৎ আমার অজ্ঞাতসাডরই আমার মুি ফুডট একটা ছবস্মড়ের 
ধ্বছন হবছরড়ে এড া–িাছগেশ আমার বুছ়ে িাসী আমার হস-িীৎকার শুনডত পা়েছন। হকন 
আছম এতক্ষ্ণ মরগোনটন হথডক ডাডক-হফ া আমার ঐ আডগর ছিছিটার সডে এই ছিছির 
আিযথ ছম টাডক  ক্ষ্ কছরছন? তািা়ো, আডরা-একটা ছজছনশও হতা হি়ো  করার 
ছিড া। আমার ছিছিটা়ে কারু নাম ছিড া না–শুধু হ িা ছিড া মা, অ, ও,, যার সডে িে 
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মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর আিেক্ষ্রগুড া িাডপ িাডপ ছমড  যা়ে। এ ছনি়েই হনহাৎই 
কাকতা  ন়ে! 
  
আর এই ছিতী়ে ছিছিটা হকাডত্থডক এডসডি?িুবথারগছত ছবিীছষকা হথডক। ছনি়েই এই 
এডক-ছতন-ছতডন-এক যানটারই নাম ছবিীছষকা। ছবিীছষকার রহসেম়ে কাডপ্তডনর 
স্বছনবথাছিত হিতাবই তাহড  িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ, ছনছিড র প্রিু জগডতর প্রিু! 
আমার ছিছিডত হয-আিেক্ষ্রগুড া ছিড া তা তাহড  তারই নাডমর হমাহর-আর হিাি এই 
িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথই আমাডক শাছসড়েডি হয হফর যছি আছম হেট আইছরডত 
অছিযান িা াই তডব হস আমাডক হিডি হনডব। 
  
আছম উডি ছগড়ে আমার হডডকর হিরাজ হথডক হতডরাই জুডনর ছিছিটা বার কডর ছনড়ে 
এ ুম। তার সডে পাশাপাছশ হরডি আছম ছমছ ড়ে হিি ুম িবরকাগডজর এই 
ফোকছসছমছ । না, হকাডনা সডেহই আর হনই। িুডটা ছিছিই একই হাডত হ িা। 
  
আমার মডনর মডধে তিন তু কা াম আড া়েন িড ডি। এই িমকপ্রি তথেটা হথডক 
অবডরাহী প্রছক্র়ো়ে আছম সম্ভাবে ছসোডে ছগড়ে হপৌঁিুডত হিিা করছি : আডগর ছিছিটার 
কথা শুধু আছমই জাছন। হয-হ াকটা আমার অমন হুমছক ছিড়েডি হস-ই িুবথারগছত 
ছবিীছষকার কাডপ্তন–আর যাডনর নামটাই বা কী, ছবিীছষকা, যথাথথ নামই বডট! এবার হতা 
আর আমরা আবিা়োর মডধে হনই, এবার হতা আর আমরা বুডনা হাুঁডসর হপিডন িুটছি 
না! এবার আমরা আবার তন্নতন্ন কডর অনুসোন িা াডত পাছর। ছবিীছষকার সডে হেট 
আইছররসম্বে কী–হসটা বার করডত পারড ই আমরা এই রহসেটা হিি করডত পারডবা। 
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বু্ল ছরজ শশ ডেণীর হসই অদু্ভত ছশিা ও ধ্বছনর সডে হকান অকাটে সম্বডে জ়োডনা এই 
আিযথ যান–ছবিীছষকা? 
  
আমার প্রথম পিডক্ষ্প কী হডব, ততক্ষ্ডণ তা আছম হজডন ছগড়েছি। আমার আডগর 
ছিছিটা পডকডট ছনড়ে আছম তকু্ষ্ছন পুছ ডশর সির িফতডরর উডেডশ হবছরড়ে প়ে ুম। 
ছমস্টার ও়োডথ হিতডর আডিন ছক না হজডন ছনড়ে আছম তকু্ষ্ছন তার িাশ কামরার 
সামডন ছগড়ে হবশ হজাডরই হবাধহ়ে হটাকা ছিড়েছি ুম, তারপর ছতছন ঢুকডত ব বামাত্র 
আছম হেিেিাডবই বুছে হিতডর ঢুডক পড়েছি। 
  
তুছম এমনিাডব আসডি হয মডন হ়ে তুছম হকাডনা জরুছর িবর ছনড়ে এডসডি, স্ট্রক? 
  
হসটা আপছন ছনডজই ছবিার কডর হিিুন, এই বড  আছম পডকট হথডক ছিছিটা বার কডর 
তার ছিডক এছগড়ে ছিড়েছি। 
  
ছমস্টার ও়োডথ হাত বাছ়েড়ে ছিছিটা ছনড়েডিন, তারপর একবার হসটা়ে হিাি বুছ ড়ে,–
পড়েই ছজডগস কডরডিন : এ আবার কী, স্ট্রক? 
  
শুধু নাডমর আিেক্ষ্র হমাহর কডর হ িা একটা ছিছি–হিিডতই হতা পাডেন। 
  
আর হকাথা়ে হকান ডাকঘডর এটা হপাস্ট করা হড়েছিড া? 
  
মরগোনটডন, নথথ-কোডরা াইনা়ে। 
  
ছিছিটা তুছম কডব হপড়েডিা, স্ট্রক? 
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এক মাস আডগ, জুন মাডসর হতাডরা তাছরডি। 
  
তিন ছিছিটা পড়ে তুছম কী হিডবছিড ? 
  
হয এটা কারু ছনিারুণ িাট্টা। 
  
আর-এিন-স্ট্রক? 
  
আছম যা িাবছি, আপছনও তা-ই িাবডবন, ছমস্টার ও়োডথ, যছি ছিছিটা একটু িুুঁছটড়ে 
িোডিন। 
  
ছমস্টার ও়োডথ তারপডরই আবার ছিছিটার ওপর সতকথ িৃছি বুছ ড়েডিন। এিাডন নাডমর 
বিড  ছতনছট হরফ হিিছি। 
  
হোুঁ, ছমস্টার ও়োডথ, আর হসই ছতনডট হরফ এই ফোকছসছমছ র িে মাস্টার অি ছি 
ও়োল্ডথই হবাো়ে। 
  
হটছব  হথডক একটা কাগজ তুড  ছনড়ে ছমস্টার ও়োডথ বড ডিন :ফোকছসছমছ  ন়ে, এই 
হসই আস  ছিছি। 
  
আছম তাডক উসডক হিবার জডনেই বড ছি :ডবাো যাডে িুডটা ছিছি একই হাডতর হ িা। 
  
তা-ই হতা মডন হডে। 
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হিিডত পাডেন ছনি়েই, হেট আইছরর গুপ্ত কথা যাডত ফাুঁস হড়ে না-যা়ে হসইজডনে 
হকমনিাডব আমাডক শাসাডনা হড়েডি? 
  
হোুঁ, হতামাডক িুন করার হুমছক ছিড়েডি। ছকন্তু স্ট্রক, এ-ছিছি তুছম হপড়েডি একমাস 
আডগ। এতছিন তুছম ছিছিটা হকন আমাডক হিিাওছন? 
  
কারণ আডগ আছম ছিছিটাডক হকাডনা গুরুত্বই ছিইছন। এিন, িুবথারগছত ছবিীছষকা হথডক 
ছিছিটা আসার পর এডক আর হকাডনািাডবই তাছে ে করা যা়ে না। 
  
এ-ছবষড়ে হতামার সডে আমার ছিমত হনই। আমার কাডি ছিছিটা িুবই গুরুত্বপূণথ বড ই 
মডন হডে। এরই সাহাডযে আছম হ়েডতা এই অদু্ভত মানুষটার নাগা  হপড়ে যাডবা। 
  
আছমও ছিক হসই আশাই কছর, ছমস্টার ও়োডথ। 
  
শুধু একটাই প্রশ্ন–এই ছবিীছষকার সডে হেট আইছরর সিকথ কী থাকডত পাডর? 
  
তা আছম জাছনডন। আছম হতা কেনাও করডত পারছি না– 
  
এর হকব  একটাই বোিো হডত পাডর, আমার কথা়ে কান না-ছিড়েই বুছে ছমস্টার ও়োডথ 
বড ডিন, যছিও হসটা ছবশ্বাস করডত আিডপই মন িা়ে না–মডন হ়ে অসম্ভব। 
  
আর, হসটা? 
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হয হেট আইছর ছিড া ঐ আছবষ্কতথার হগাপন কারিানা–হসিাডন হস তার সব ছজছনশপত্র 
এডন জড়ো কডরছিড া। 
  
হস-হয অসম্ভব? আছম বুছে হিুঁছিড়েই উডিছি, কী কডর হস তার ছজছনশপত্র হসিাডন ছনড়ে 
যাডব? আর তার ঐ যানটাডকই বা হস ওিান হথডক বার করডব কী কডর? আছম ওিাডন 
ছগড়ে সডরজছমন যা ছনডজর হিাডি হিডি এডসছি, তাডত আপনার এই অনুমানটাডক 
আমার অছবশ্বাসেই শুধু ন়ে–অসম্ভব বড ই মডন হডে। 
  
যছি-না– 
  
যছি-না, কী? আছম বেেস্বডর জানডত হিড়েছি। 
  
যছি-না এই িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর যানটার পািাও থাডক। শুধু পািা থাকড ই 
হস হেট আইছরডত ছগড়ে হডরা বাুঁধডত পাডর। 
  
যাডনর নাম ছবিীছষকা, হস সমুডদ্রর গিীডর ঘুডর হবছ়েড়েডি, হস ছক হসই সডে ঈগ  আর 
কডরর সডেও পাল্লা ছিড়ে আকাডশ ঘুডর হব়োডব? আছম হবাধহ়ে অছবশ্বাসিডর আমার 
কাধ না-োুঁছকড়ে পাছরছন। অবশে ছমস্টার ও়োডথও এরপর আর তার অছবশ্বাসে ও অসম্ভব 
অনুমানছট ছনড়ে আর-হকাডনা উচ্চবািে কডরনছন। বরিং ছতছন আবার ছিছি িুডটা পাশাপাছশ 
হরডি তাডির তু না কডরডিন–সবছকিু ছমছ ড়ে হিডিডিন। শুধু ছমছ ড়েই িোডিনছন, 
অনুবীক্ষ্ডণর ত া়ে হরডি িুছট ছিছিডকই ছতছন তন্নতন্ন কডর িুুঁছটড়ে হিডিডিন–ছবডশষত 
হযিাডব নাম ছ ডিডি হ িক, আর শনাক্ত কডরডিন হয িুছট ছিছিই একই হাডতর কাজ, 
হুবহু। শুধু-হয এক হাডতরই কাজ তা ন়ে–হয-ক ম ছিড়ে ছিছি। িুডটা হ িা হড়েডি, 
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হসটাও একই ক ম। তারপর গিীরিাডব কী হযন হিডব ছতছন বড ডিন : হতামার ছিছিটা 
আছম এিাডন হরডি হিডবা, স্ট্রক। মডন হ়ে এই আিযথ নাটকটা়ে হতামার একটা বড়ো 
িূছমকা রড়েডি-হ়েডতা একটা ন়ে, িু-িুডটা নাটক হকান সূত্র ছিড়ে হয নাটকিুছট গাুঁথা তা 
আমার জানা হনই–ছকন্তু আমার ছস্থর ছবশ্বাস, সূত্র একটা আডিই। প্রথম নাটকটার সডে 
তুছম আডগই জছ়েড়ে পড়েছিড –আর ছিতী়েটাডতও তুছম যছি মস্ত একটা িূছমকা নাও, 
তাহড  আছম হমাডটই অবাক হডবা না। 
  
আপছন হতা জাডননই, ছমস্টার ও়োডথ, আমার হকৌতূহ  হকমন–ছকিুডতই বাগ মাডম না। 
  
জাছন, স্ট্রক, জাছন। হস-কথা হতামা়ে আবার মডন কছরড়ে ছিডত হডব না। এিন, আছম 
হকব  আমার প্রথম ছনডিথশটারই পুনরাবৃছি করডত পাছর : শতছর হড়ে হথডকা, মুহূডতথর 
হনাছটডস হতামা়ে ও়োছশিংটন হিড়ে িড  হযডত হডত পাডর। 
  
হসছিন সারাছিন ধডর, এই স্পছধথত ছিছি ছনড়ে হ াডকর উডিজনা হকব ই তুডে উডিডি। 
হহা়োইট হাউস এবিং কোছপট  ছহ –িুজা়েগাডতই হ াডকরা উডিছজতিাডব ছগড়ে িরবার 
কডরডি : ছকিু-একটা করা হহাক, একু্ষ্ছন। ছকন্তু ছকিু করা ছক হকাডনা সহজ কাজ? 
হকাথা়ে হকউ হিিা পাডব এই িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর? আর তার হগাপন 
আড্ডাটা যছি িুুঁডজ বার করা যা়ে, হকমন কডর হকউ তাডক ছগড়ে পাক়োডব? তার 
ক্ষ্মতা হয কতটা, তার পছরি়ে হস আডগই ছিড়েডি-ছকন্তু হসটা হ়েডতা তার সছতেকার 
ক্ষ্মতার তু না়ে ছকিুই-না, তার ক্ষ্মতার হস হ়েডতা ছনিকই আিংছশক প্রকাশ। পাথডরর 
ওপর ছিড়ে হকমন কডর হস ছনড়ে ছগড়েছিড া তার ডুডবাজাহাজ, ঐ হ ক ছকিাড ? আর 
কীিাডবই বা পডর হস হসিাডন হথডক িিট ছিড়েডি? আর যছি হস সছতেই হ ক 
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সুছপছর়েডর হিিা ছিড়ে থাডক, তডব কীিাডব হস সকড র অডগািডর মােিাডনর জছম 
হপছরড়ে এডসছিড া? 
  
কী-হয মাথা-িারাপ-করা, সব-ঘুছ ড়ে-হি়ো, কাণ্ড! আর হসইজডনেই িট কডর এই 
রহডসের একটা মীমািংসা হও়ো উছিত। িুডশা হকাছট ড াডর যিন তার মন ওডিছন, তিন 
এবার তার ছবরুডে শছক্ত প্রড়োগ কডর হিিা উছিত। আছবষ্কতথা বা তার আছবষ্কার –ছকিুই 
নাছক হকনা যাডব না! আর কী িম্ভ, কী স্পধথার সডেই হস এই প্রস্তাব প্রতোিোন কডরডি! 
তাহড  তা-ই হহাক! এই উডপক্ষ্ার ফড  তাডক গণশত্রু বড  গণে করা হহাক, হঘাষণা 
করা হহাক হয হস সমস্ত সমাডজরই শত্রু–আর এমন িুশমডনর ছবরুডে সমস্ত ছকিুই 
প্রড়োগ করা যা়ে, হসিাডন নো়ে-অনো়ে বড  ছকিুই আর থাডক না, অনেডির হকাডনা 
সমূহ ক্ষ্ছত করবার আডগই তার সমস্ত ক্ষ্মতা হকড়ে ছনডত হডব! মােিাডন হয হ াডক 
হিডবছিড া হস তার যান-টান ছনড়ে িুঘথটনা়ে মারা হগডি, এিন হসই ছসোে সবাই 
আবজথনার সূ্তডপ িুুঁড়ে হফড  ছিড়েডি। হস হবুঁডি আডি, বহা  তছব়েডতই ছবরাজমান; আর 
তার এই হবুঁডি-থাকাই জনসাধারডণর পডক্ষ্ ছবপজ্জনক! হস সািংঘাছতক হ াক, মারাত্মক! 
ছকিুডতই তাডক আর বা়েডত হি়ো িড  না। 
  
এমন িাবনা হথডকই সরকার হথডক ছনডির ছবজ্ঞছপ্তছট প্রিার করা হড া : 
  
িুবথারগছত ছবিীছষকার অছধনা়েক হযডহতু তাহার আছবষ্কারডক সবথ সাধারডণর হগািডর 
আছনডত অস্বীকার কছর়োডি, হযডহতু এই যান হস এরূপিাডব িা া়ে হয তাহার যন্ত্র 
জনসাধারডণর পডক্ষ্ প্রিণ্ড ছবপজ্জনক হই়ো উছি়োডি, যাহার হাত হইডত ছকিুডতই রক্ষ্া 
কছরবার হযডহতু হকাডনা উপা়েই নাই, অতএব এতিারা ছবিীছষকার কাডপ্তনডক আইন 
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কানুডনর পরপাডর বছহষৃ্কত করা হই । তাহাডক অথবা তাহার যন্ত্রডক িি  বা ধ্বিংস 
কছরবার জনে হয-হকাডনা উপা়েই শবধ বছ ়ো গণে হইডব, এবিং হয-হকহ তাহাডক বেী বা 
হতো কছরডত পাছরডব, তাহাডক যডথাপযুক্তিাডব পুরকৃত করা হইডব। 
  
এডতা এডকবাডর যুে হঘাষণা, িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর ছবরুডে এক মরণপণ 
যুডের আহ্বান–হয-হ াকটা ছক না হিডবডি একটা হগাটা জাছতডক হহনস্থা কডর বা ি়ে 
হিছিড়ে পার হপড়ে যাডব, আর হস-জাছত ছক না মাছকথন জাছত। 
  
ছিন ফুডরাবার আডগই, হমাটা-হমাটা অডঙ্কর সব পুরকার হঘাষণা করা হড া : হয হকউ 
এই সািংঘাছতক আছবষ্কারডকর হগাপন আো বার কডর ছিডত পারডব, হয-হকউ তাডক 
সছিকিাডব শনাক্ত করডত পারডব, হয-হকউ তাডক হতো কডর আডমছরকাডক মুক্ত করডব 
পারডব–সক ডকই ছবরাট-ছবরাট পুরকাডরর প্রছতশ্রুছত হি়ো হড া। 
  
জু াইড়ের হশডষর ছিডক এইরকমই ছিড া পছরছস্থছত। সবই প্রা়ে হযন িছবতডবের হাডত 
হিড়ে হি়ো হড়েছিড া। হয-মুহূডতথ এই সমাজছবডরাধী আবার হিিা হিডব, অমছন 
সিংডকডত হস-িবর সবিাডন ফাুঁস কডর হি়ো হডব, আর সুডযাগ পাবামাত্র তাডক হেফতার 
করা হডব। হসটা অবশে সম্ভব হডব না যছি হস থাডক তার হসই আিযথ স্বতি  শকডট 
অথবা অড ৌছকক জ যাডন। না, তাডক যছি পাক়োও করডত হ়ে হতা তাডক পাক়োডত 
হডব আিমকা, অপ্রস্তুত অবস্থা়ে, যাডত হস তার ঐ অিূতপূবথগছতর যাডন কডর পাছ ড়ে 
হযডত না-পাডর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

127 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আছম হসইজডনেই সজাগ ও উনু্মি হড়ে ছি ুম, অডপক্ষ্া করছি ুম কিন ছমস্টার ও়োডডথর 
কাি হথডক রণডক্ষ্ডত্র হবছরড়ে প়োর ছনডিথশ আডস। আমার সহকমথীরাও সারাক্ষ্ণ প্রস্তুত 
ছিড া। ছকন্তু হকাডনা ছনডিথশই এড া না ছমস্টার ও়োডডথর কাডি হথডক, হকননা যার 
ছবরুডে আমাডির অছিযান তার হা -হকীকৎ তিনও কারু জানা হনই। জু াই মাস হশষ 
হড়ে এড া। িবরকাগজগুড া উডিজনা়ে হতমছন টগবগ কডর ফুটডি। তারা এমনকী 
এডকর পর এক গুজব হিডপ িড ডি। প্রছত মুহূডতথ নতুন-নতুন সূডত্রর কথা হবরুছেড া, 
ছকন্তু সবই ছিড া অ ীক কেনাছব াস। আডমছরকার প্রছত হকাণ হথডক অনবরত 
হটছ োম আসডি হফডাডর  পুছ ডশর সির িফতডর, এডককটা হটছ োম মুহূডতথর মডধে 
নাকি কডর ছিডে অনে হটছ োমগুড ার ব়োন। এত-হয ছবশা  ছবশা  অডঙ্কর পুরকার 
হঘাষণা করা হড়েছিড া, তার একটা ফ  হতা হডবই : এর ওর নাডম নাছ শ, হ াডকর 
পছরি়ে ছনড়ে ভ্রাছেছব াস, পবথতপ্রমাণ িু ছবভ্রম, সবই ছিড া, হকাডনা হকাডনাটা অবশে 
ইোকৃত ছবভ্রম ন়ে, কিনও হকাডনা ধুড ার ে়ে হিডি হ াডক হিডবডি তার আ়োড  
বুছে হকাডনা স্বতি  শকট  ুছকড়ে আডি। আডমছরকার অজর হ্রডি হকাডনা হঢউ উিড ই 
হ াডক হিডবডি বুছে-বা জড র ত া়ে  ুছকড়ে আডি হকাডনা ডুডবাজাহাজ। সছতে-ব ডত, 
হ াডকর উডিছজত মগজ অনবরতই রজু্জডত সপথভ্রম কডর িড ডি। 
  
হশষটা়ে, উনছতছরডশ জু াই, হটছ ডফান এডস হাছজর : একু্ষ্ছন ছমস্টার ও়োডডথর কাডি 
এডস হিিা করডত হডব। 
  
হতামাডক এক ঘণ্টার মডধেই হবছরড়ে প়েডত হডব, স্ট্রক, ছতছন বড ডিন। 
  
হকাথা়ে? 
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টড ডডা হযডত হডব। 
  
তাডক তডব হিিা হগডি? 
  
হোুঁ। টড ডডা়ে হপৌঁডি তুছম পরবতথী ছনডিথশ পাডব। 
  
একঘণ্টার মডধেই আমার সহকারীডির ছনড়ে আছম হবছরড়ে প়েডব। 
  
িমৎকার! আর, ও, হোুঁ, স্ট্রক, আছম হতামাডক এিন সরকাছরিাডব একটা ছনডিথশ ছিছে। 
  
কী? 
  
যাডত তুছম সফ  হও–এবার যাডত কৃতকাযথ হও! 
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অদভযার্ 
১১. অছিযান 
  
তাহড , অবডশডষ, যাডক হিাডি হিিা যা়ে না, কাডন হশানা যা়ে না, হসই আছবষ্কারক 
আবার এডস মাছকথন মু ুডকর িূিডণ্ড আছবিূথত হড়েডি! ইওডরাডপ হস কিনও আত্মপ্রকাশ 
কডরছন, জড ও না, ডাোডতও না। হস তাহড  অোট াছন্টক হপডরা়েছন, যা হস হ়েডতা 
ছতনছিডনই অছতক্রম কডর হযডত পারডতা। তাহড  ছক হস মডন-মডন ছিক কডর ছনড়েডি 
হয আডমছরকাডকই হস তার রগরডগ হরামাঞ্চকর অছিযাডনর রেিূছম ছহডশডব বেবহার 
করডব? তা হথডক এই ছসোে করা ছক ছিক হডব হয হস আসড  একজন মাছকথন 
নাগছরক? 
  
আডরা-একবার এ-বোপারটা ছনড়ে হিডব হিিা যাক। এটা হতা স্পি হয তার 
ডুডবাজাহাডজর সাহাডযে হস অনা়োডসই এই ছবশা  মহাসমুদ্র হপছরড়ে ইওডরাডপ হপৌঁডি 
হযডত পারডতা। তার ডুডবাজাহাডজর িুরে গছত হয দ্রুততম বাষ্পিাছ ত জাহাডজর 
হিড়েও তার সমুদ্রযাত্রাডক অনা়োস ও ক্ষ্ণস্থা়েী কডর তু ডত পারডতা তা-ই ন়ে, পডথ 
সমুডদ্র যত ে়েতুফান ওডি তার হাত হথডকও অনা়োডসই হস তার ডুডবাজাহাডজ কডর 
হরহাই হপডত পারডতা। সমুদ্রে়ে বড  ছকিুই তার অছিধাডন থাকডতা না। ে়ে উিড ই 
হস িড  হযডত পারডতা জড র ত া়ে, আর সমুডদ্রর গিীডর হস হপডতা শাে ছনস্তরে 
জ । ছকন্তু তবু এই আছবষ্কারক অোট াছন্টক হপছরড়ে ওপাডর িড  যা়েছন, আর এিন 
যছি হস ধরা পড়ে যা়ে তডব হস সম্ভবত ধরা প়েডব ওহাড়ো রাডজে, কারণ টড ডডা হতা 
ওহাড়োরই একটা শহর। 
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এবাডর অবশে এই আিযথ যানটাডক হিিা ছগড়েডি, হস-তথেটা সযডে হিডপ রািা হড়েডি 
। হয-হগাড়েোছট িবরছট পুছ শিফতডর জাছনড়েছিড া, হস িা়ো িফতডরর আর 
কড়েকজন হ াক মাত্রই িবরটা জাডন। এিন আছম শশবেস্তিাডব হসই নজরিাডরর 
সডেই হিিা করডত যাছে। হকাডনা িবরকাগজই–আর তাডির মডধে অডনডকই িবরটা 
িাপবার জডনে ছবস্তর টাকা িরি করডত-এ-িবরটা িাপডত পারডব না। আমরা আড ািনা 
কডর এই ছসোডে হপৌঁডিছি বোপারটার একটা সুষু্ঠ উপসিংহার না-হও়ো অছব্দ একছট 
কথাও বাইডর প্রকাশ করা হডব না। আছম ছকিংবা আমার সহকারীরা–হসই-হয মুডি কু ুপ 
এুঁডট হরডিছি, হসই কু ুপ আর সহডজ িু ছি না। 
  
ছমস্টার ও়োডডথর ছনডিথশমডতা যার কাডি আছম হিিা করডত িড ছি, তার নাম আথথার 
ওড়ে স। হস আমাডির জডনে টড ডডাডতই অডপক্ষ্া কডর আডি। হ ক ইছরর পছিম 
প্রাডে এই টড ডডা নগরী। আমাডির হেন পূণথডবডগ সারা রাত ধডর িুডট িড ডি পছিম 
িাছজথছন়ো আর ওহাড়োর মধে ছিড়ে। রাস্তা়ে হকাডনাকারডণই হিছর হ়েছন; পরছিন হব া 
িুপুর হবার আডগই টড ডডাড র হস্টশডন এডস আমাডির হেন হথডমডি । 
  
জন হাটথ, নোব ও়োকার আর আছম তৎক্ষ্ণাৎ আমাডির সুেটডকস ছনড়ে হনডম পড়েছি, 
সকড রই পডকডট ছরি বার। তাডক আক্রমণ করডত হড  অি  াগডব, যছি আত্মরক্ষ্া 
করার িরকার হ়ে তিনও হাডত অি থাকড  িাড া। হেন হথডক নামডত না-নামডতই 
আছম আথথার ওড়ে ডসর হিিা হপড়ে হগছি–হস আমাডির জডনেই অডপক্ষ্া করছিড া। 
অধীরিাডব হস যাত্রীডির ওপর হিাি হবা াছেড া, হবাোই যাছেড া হয হস আমার 
মডতাই অধীর হড়ে আডি–হকাডনা-এক ছবষম তা়ো়ে। 
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আছম তার ছিডক এছগড়ে ছগড়ে ছজডগস কডরছি, ছমস্টার ওড়ে স? 
  
ছমস্টার স্ট্রক? হসও উ ডট আমা়ে ছজডগস কডরডি। 
  
হোুঁ। 
  
আছম আপনার ছনডিথডশর অডপক্ষ্া করছি, ওড়ে স বড ডি। 
  
আমাডির ছক কিনও টড ডডাডত হথডম অডপক্ষ্া করডত হডব? আছম তার কাডি। জানডত 
হিড়েছি। 
  
না, আপনার অনুমছত ছনড়েই ব ছি, ছমস্টার স্ট্রক। িুছট টগবডগ হঘা়ো়ে টানা একটা 
গাছ়ে হস্টশডনর বাইডর আমাডির জডনে অডপক্ষ্া করডি। যত-ছশগছগর-সম্ভব যাডত 
গেডবে হপৌঁিুডত পাছর হসইজডনে আমাডির একু্ষ্ছন রওনা হড়ে প়েডত হডব। 
  
আমরা এিছনই যাডবা, এই বড  আছম িুই সহকারীর ছিডক ছফডর ইশারা কডরছি। 
কতিূর হযডত হডব? অডনকটা পথ? 
  
সব শুিু কুছ়ে মাই । 
  
আর, হযিাডন যাছে, হস-জা়েগাটার নাম? 
  
ব্লোক রক ক্রীক। 
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একটা হহাডটড  আমাডির মা পত্র ছজম্ম কডর হরডি তকু্ষ্ছন আমরা হঘা়োর গাছ়েটা়ে 
কডর হবছরড়ে পড়েছি। একটু বুছে ছবছস্মতিাডবই  ক্ষ্ কডরছি, গাছ়েডত, আমাডির সীডটর 
ত া়ে, হবশ কড়েকছিডনর উপডযাগী রসি। ছমস্টার ওড়ে আমাডক এর মডধেই জাছনড়ে 
ছিড়েডি ব্লোক রক ক্রীক-এর আশপাডশর অঞ্চ টা সারা রাডজের মডধে সবডিড়ে বনে, 
পছরতেক্ত। িাষী ছকিংবা হজড -কাউডকই আকৃি করার মডতা ছকিুই হসিাডন হনই। 
িাবার-িাবার ছম ডব না হসিাডন, হকননা হসিাডন হকাডনা সরাই হনই, এমনকী রাডতর 
হব া আে়ে হনবার মডতা হকাডনা কুছিও ছম ডব না। 
  
িাছগেশ এিন জু াই মাস, হবশ গরম পড়েডি, তাই আকাডশর তারার ত া়ে িু একছট 
রাত কাটাডত হড  হতমন-একটা কি হডব না। 
  
আর হযটা সবিাইডত সম্ভব, আমরা যছি আডিৌ কৃতকাযথ হই, তডব বোপারটা সুষু্ঠিাডব 
সমাধা করডত কড়েক ঘণ্টার হবছশ  াগডব না। হ়ে ছবিীছষকার সবথাছধনা়েকডক পা াবার 
হকাডনা সুডযাগ না-ছিড়েই আিছম্বডত আমরা আক্রমণ করডবা, আর ন়েডতা হিিডত পাডবা 
হয হস তার যান িাছ ড়ে ছিড়েডি–এবিং তিন তাডক হেফতার করার সব আশাই ছবসজথন 
ছিডত হডব। 
  
আথথার ওড়েডসর বড়েস সম্ভবত িছল্লশ, তাগ়ো হট্টাকট্টা মানুষ, গাড়ে অসীম শছক্ত ধডর। 
আছম আডগই তার নাম শুডনছি ুম, এিানকার স্থানী়ে পুছ শবাছহনীডত িক্ষ্তার জডনে 
তার িাছর সুনাম। ছবপডির সম়ে মাথা িাণ্ডা রািডত পাডর, সহডজ ছবিছ ত হ়ে না, 
সবসম়ে একটা-না-একটা ফছে বা রণডকৌশ  বার করডি-ছনডজর জীবন ছবপন্ন কডরও 
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এর আডগ হবশ কড়েকবার হস ছনডজর হযাগেতার প্রমাণ ছিড়েডি। সিূণথ আ ািা একটা 
কাজ হাডত ছনড়ে হস টড ডডা এডসছিড া–ছকন্তু শিব তাডক ছবিীছষকার হপিডন এডন 
হাছজর কডর ছিড়েডি। 
  
আমাডির হঘা়োর গাছ়ে দ্রুতডবডগ হ ক ইছরর তীর ধডর িুডট িড ডি, িছক্ষ্ণ পছিডম। 
এই মস্ত হৃি মাছকথন যুক্তরাডের উির সীমা়ে প্রা়ে সমুডদ্রর মডতাই হযন ছবশা  –তার 
একছিডক কোনাডা, অনেছিডক ওহাড়ো, হপনছস িোছন়ো আর ছনউই়েকথ রাজে। আছম যছি 
এিাডন একটু হথডম পড়ে এই হ ক ইছরর হিৌডগাছ ক অবস্থান, তার গিীরতা, তার 
ছবশা  প্রসার এবিং তার আশপাডশ আর কী-কী জ ধারা আডি, হস-কথা একটু একটু 
হফছনড়ে বছ , তডব তা এই জডনেই হয একটু পডরই হয-ঘটনাগুড া ঘটডব, তা হবাোবার 
জডনে এ-সব তথে জানা জরুছর। 
  
হ ক ইছর প্রা়ে িশহাজার বগথমাই  ধডর িছ়েড়ে আডি। সমুদ্রত  হথডক তার অবস্থান 
প্রা়ে িডশা ছফট ওপডর। উিরপছিডম, হডেড়েট নিী মারফৎ, হস পছিডমর ছবশা তর 
হ্রিগুড ার সডে সিংযুক্ত–তাডির কাি হথডক অনবরত হস জ  পা়ে। তার ছনডজরও 
কতগুড া নিী আডি, তডব হসগুড া হবশ হিাডটাই আর তাডির হতমন গুরুত্বও হনই–
হযমন, রছক, কুই়োডহাগা, আর ব্লোক ছরিার। উিরপুবছিডক এই হ্রি তার সব জ  
না়োো নিী আর তার ছবিোত জ প্রপাত মারফৎ সরাসছর হঢড  হি়ে হ ক 
অন্টাছরওডত। 
  
এ-পযথে যতটুকু জানা হগডি, হ ক ইছর হকাথাও-হকাথাও একডশা ছতছরশ ছফট গিীর। 
তা হথডক ছনি়েই এটাও হবাো যাডব এিাডন কী-পছরমাণ জ  থইথই করডি। এই 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

134 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

অঞ্চ টাই ছবশা  সব হ্রডি িছতথ। জছম যছিও উির মুডি অবছস্থত ন়ে, তবু হস 
সুডমরুবৃডির িাণ্ডার কবড  পড়ে ছহ-ছহ কডর কাুঁডপ। উিরছিডক হয-অঞ্চ , হসটা ঢা ু 
হড়ে ছনডি গছ়েড়ে হগডি, আর শীডতর হাও়ো িুরে হবডগ তার ওপর ছিড়ে হেছটড়ে বড়ে 
যা়ে, হসইজডনে মাডে-মাডে হ ক ইছর এ-তীর হথডক ও-তীর জমাট হবুঁডধ যা়ে। 
  
এই ছবশা  হ্রিটার ধাডর-ধাডর হয-সব প্রধান শহর গছজড়ে উডিডি তার একটা হড া, 
পুবছিডক, বাডফড া–হসটা ছনউই়েকথ রাডজের অেিূথত; টড ডডা, ওহাড়োর শহর–পছিডম; 
তািা়ো আডি ক্লীি োণ্ড ও সানছক-এ-িুডটাও ওহাড়োরই শহর, তডব িছক্ষ্ডণ; আর তীর 
ধডর কত-হয হিাডটা-হিাডটা োমশহর গড়ে উডিডি তার হকাডনা ই়েিা হনই। যানবাহন 
স্বিাবতই অছবোম আনাডগানা করডি এিাডন, বাছষথক প্রা়ে কুছ়ে হকাছট ড ার আ়ে হ়ে–
শুধু এই বাবডিই। 
  
আমাডির হঘা়োর গাছ়ে িড ডি, হ ডকর তীর ধডর, রুক্ষ্ উবড়োিাবড়ো একটা রাস্তা 
ছিড়ে–এ-রাস্তা়ে যানবাহন কমই িড । হযডত-হযডতই আথথার ওড়ে স আমা়ে িুড  
বড ডি হস এিাডন এডস কী হজডনডি। 
  
িু-ছিনও কাডটছন তারপর, সাতাডশ জু াই অপরাহ্,ড  ওড়ে স হঘা়ো়ে িড়ে হাছ থ 
শহডরর ছিডক যাছেড া। শহরটা হথডক মাই  পাুঁডিক িূডর, হস একটা হিাট্ট বডনর। মধে 
ছিড়ে হঘা়ো িুছটড়ে যাডে, এমন সম়ে হিিডত হপড়েডি, হ ডকর অডনকটা হিতডর, 
মােিাডনই প্রা়ে, একটা ডুডবাজাহাজ জ  হথডক হিাৎ উডি আসডি। হিডিই হস হঘা়ো 
হথডক হনডম পড়ে হঘা়োটাডক একটা গাডির গাড়ে হবুঁডধ হরডি সেপথডণ পাড়ে-পাড়ে 
হ কটার ছিডক এছগড়ে যা়ে। হসিাডন একটা মস্ত গাডির আ়ো  হথডক উুঁছক হমডর হস 
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হিিডত পা়ে–ছনডজর হিাডি হিিডত পা়ে–এই ডুডবাজাহাজ তার ছিডকই এছগড়ে আসডি, 
আর হশডষ ব্লোক রক ক্রীডকর মুডি এডস হনাের হফ ডি। এই ছক তডব হসই অিূতপূবথ 
যন্ত্রযান-সারা জগৎ যাডক িুুঁড়ে হব়োডে–আর এিন ছক না হসটা এডস হথডমডি প্রা়ে হযন 
তারই পিপ্রাডে? 
  
আছম হতা এক া ছি াম, ওড়ে স আমাডির বড ডি, ক্রীডকর ছকনার হঘুঁডস, এডকবাডর 
একা। যছি আপছন এবিং আপনার িুজন সহকারী তিন আমার সডে থাকডতন, তাহড  
ওডির িুজডনর ছবরুডে আমরা িারজন, আমরা অনা়োডসই ওডির ওপর ি়োও হড়ে ওরা 
ওডির ডুডবাজাহাডজ উডি পা াবার আডগই ওডির ধডর হফ ডত পারতাম। 
  
হকননা হস তার ঐ গাডির আ়ো  হথডক হিডিছিড া, ডুডবাজাহাজটা যিন তীডরর 
পাথরগুড ার কাডি এডস হাছজর হড়েডি, িুজন হ াক জাহাডজর হিতর হথডক হবছরড়ে 
এডসডি হডডকর ওপর, তারপর ডাো়ে এডস হনডমডি। এডির একজনই ছক হসই কুিোত 
িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ, হসই-হয হবশছকিুছিন আডগ হ ক সুছপছর়েডর যাডক হিিা 
ছগড়েছিড া, এবিং তারপর হথডক যার আর-হকাডনা হছিশ হনই? এ-ই ছক তডব হসই 
রহসেম়ে ছবিীছষকা, হযটা এইমাত্র হ ক ইছরর গিীর হথডক উডি এড া জড র ওপর? 
  
হোুঁ, আমরা থাকড  হ়েডতা ওডির ওপর ি়োও হডত পারতুম, ওড়ে ডসর কথার হজর 
হটডন আছম বড ছি, ছকন্তু জাহাডজ ছক ওডির আর-হকাডনা সেীসাথী ছিড া না? তবু, যছি 
এই িুজনডকও পাক়োডনা হযডতা, তডব অেত হঘা়োর মুি হথডকই জানা হযত। ওরা 
আসড  কারা। 
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আর হিডব হিিুন, ওড়ে স জুড়ে ছিড়েডি, যছি িুজডনর একজন সছতে-সছতে ছবিীছষকার 
কাডপ্তন হডতার। 
  
আমার শুধু একটাই ি়ে, ওড়ে স। এই ডুডবাজাহাজ-আমরা হতা এিনও জাছন আমরা 
এডকই হডনে হড়ে িুুঁড়ে হব়োছে ছক না–তুছম ক্রীক হিড়ে িড  আসার পর এিাডন হথডক 
হকডট পড়েছন হতা? 
  
আর কড়েক ঘণ্টার মডধেই আমরা হসটা হাডত-নাডত হজডন হফ ডবা। ঈশ্বডরর কাডি 
প্রাথথনা করুন–ওরা হযন ওিাডনই থাডক! তারপর যিন রাডতর আুঁধার হনডম আসডব 
  
আো, আছম তাডক ছজডগস কডরছি, তুছম ছক রাত হও়ো অছব্দ গাডির আ়ো  হথডক 
ওডির ওপর নজর হরডিছিড ? 
  
না। আছম ঘণ্টািাডনক ওডির হা িা   ক্ষ্ কডরই, হসাজা হঘা়ো িুছটড়ে টড ডডার 
হটছ োফ আছপডশ িড  আছস। হসিাডন আছম গিীর রাডত হপৌঁডিছি াম–তকু্ষ্ছন আছম 
ও়োছশিংটডন জরুছর বাতথাটা পাছিড়ে ছিই। 
  
হস হড া পরশু রাডত। তারপর ছক কা  তুছম আবার ব্লোক রক ক্রীডক ছফডর এডসছিড ? 
  
হোুঁ। 
  
ডুডবাজাহাজটা তিনও হসিাডন ছিড া? 
  
ছিক একই জা়েগা়ে। 
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আর হ াক িুডটা? 
  
হসই একই হ াক–িুজনডকই আছম পরশু িাড া কডর হিডি এডসছি। হিডি শুডন মডন 
হছেড া ডুডবাজাহাজটা হবাধহ়ে হকাডনা িুঘথটনার পাল্লা়ে পড়েছিড া, তাই হবডি-হবডি 
এই ছনছরছবছ  জা়েগা়ে এডস তারা হমরামত করডি তাডক– 
  
হ়েডতা তা-ই হডব, আছম বড ছি, হ়েডতা এমন-হকাডনা িােিুর হড়েডি জাহাজটার 
হযজডনে তারা তাডির আস  আড্ডা়ে ছফডর হযডত পাডরছন। ঈশ! এিনও যছি তারা 
ওিাডন হথডক থাডক– 
  
আমার িৃঢ় ছবশ্বাস এিনও ওরা ওিাডনই আডি–কারণ জাহাডজর মধে হথডক অডনক 
মা পত্র বার কডর এডন ওরা তীডর েুপ কডর হরডিছিড া। িূর হথডক হিডি যতটা 
বুেডত হপডরছি তাডত মডন হড়েডি ওরা জাহাডজর হিতরটা ফাুঁকা কডর ছনড়ে হিতডর 
কাজ করডি। 
  
মাত্র িুজন হ াক? 
  
শুধু িুজন হ াক। 
  
ছকন্তু, আছম আপছি তুড ছি, মাত্র িুজন হ াডকর পডক্ষ্ ছক এমন-একটা িুরেগছতর 
ডুডবাজাহাজ হমরামত করা সম্ভব–আর তার ওপর যন্ত্রটা জছট ও বডট, হকননা হস এডক-
ছতন-ছতডন-এক, একই সডে হমাটর গাছ়ে, স্টীমডবাট এবিং ডুডবাজাহাজ! 
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তা হ়েডতা সম্ভব ন়ে, ছমস্টার স্ট্রক, ছকন্তু আছম শুধু হসই িুজন হ াকডকই বাডর বাডর 
হিিডত হপড়েছি। আছম হয-বনটার মডধে  ুছকড়েছি াম, কড়েকবার তারা তার কাডিও 
এডসছিড া-কািকুডটা জড়ো করডত, তাই ছিড়ে তীডর আগুন হজ্বড ছিড া। এ-জা়েগাটা 
এডকবাডরই জনমানবহীন, তািা়ো ক্রীকটাও এমনিাডব িারপাডশর বনজে  ছিড়ে ঢাকা 
হয হকউ-হয তাডির আিমকা হিডি হফ ডব এমন সম্ভাবনা আিডপই ছিড া না। মডন 
হছেড া, তারাও বুছে এ-সম্বডে ও়োছকবহা । 
  
আবার হিিডত হপড  এই িুজনডক তুছম ছিক-ছিক ছিনডত পারডব? 
  
ছনি়েই। একজন ছিড া মাোছর হিহারার, ছক্ষ্প্র, িটপডট, মুডি হোুঁডপর মডতা ঘন িাছ়ে 
। অনেজন তু না়ে একটু হবুঁডটিাডটা। ছকন্তু বহডর ব়ে়ো, আর হট্টাকট্টা। আডগর ছিডনর 
মডতাই, কা ও আছম পাুঁিটা নাগাি বন হথডক হবছরড়ে হবডগ হঘা়ো িুছটড়ে টড ড়ো়ে 
ছফডর আছস। ছগড়ে হিছি ছমস্টার ও়োডডথর কাি হথডক একটা তার এডসডি–তাডত 
জাছনড়েডিন হয আপনারা আসডিন। তারপর আছম হস্টশডন ছগড়ে আপনাডির জডনে 
অডপক্ষ্া কছর। 
  
সারসিংডক্ষ্প করড  বোপারটা, তাহড , এইরকম িাুঁ়ো়ে : গত িছল্লশ ঘণ্টা ধডর, একছট 
ডুডবাজাহাজ-সম্ভবত হসটাডকই আমরা িুুঁডজ হব়োছে–ব্লোক রক ক্রীডক সিংডগাপডন 
হমরামছতর কাডজ বেস্ত আডি। হ়েডতা এতই জরুছর ছিড া হয একু্ষ্ছন। হমরামত কডর 
না-ছনড  ি ডতা না–আর তা যছি হ়ে, যছি গুরুতর জিমই হড়ে থাডক এই ডুডবাজাহাজ, 
তাহড  এিন ছগড়েও আমরা তাডক ওিাডনই হিিডত পাডবা। ছবিীছষকা কী কডর হশষটা়ে 
হ ক ইছরডত এডস আস্তানা হগড়েডি, আথথার ওড়েডসর সডে আছম হস ছনড়েও আড ািনা 
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কডরছি, হশষটা়ে একমত হড়েছি হয এটাই তার সম্ভাবে আস্তানা হড়ে থাকডত পাডর। 
হশষবার তাডক হিিা ছগড়েছিড া হ ক সুছপছর়েডর। হসিান হথডক হ ক ইছর আসডত 
ছগড়ে এই আিযথ যানছট হ়েডতা ছমছশগাডনর রাস্তা ছিড়েই এডসছিড া, ছকন্তু পুছ শ বা 
সাধারণ হ াক-কারু হিাডিই হস যিন পড়েছন, তাডত মডন হ়ে ছবিীছষকা হ়েডতা 
জ পডথই এডসডি। হেট হ কগুড া হশকড র মডতা একটা আডরকটার সডে জ়োডনা, 
ছনি়েই হসই জ পডথই হস এডসডি–আর হযডহতু হস কাডপ্তন হনডমার নছট াস-এর মডতা 
জড র ত া ছিড়েও আসডত পাডর, তাই হকউই তাডক হিিডত পা়েছন। এবিং এিন, 
ছবিীছষকা যছি এর মডধেই ক্রীক হিড়ে িড  ছগড়ে থাডক, ছকিংবা আমরা যিন হসটা িি  
কডর হনবার হিিা করডবা, তিন হস যছি পাছ ড়ে যা়ে–তাহড  হস হকানছিডক ছফরডব? 
তাডক অনুসরণ করার হিিা হতা অথথহীন হডব। বাডফড ার বেডর িুডটা টরডপডডা-
হডস্ট্র়োর আডি, হ ক ইছরর এডকবাডর অনে প্রাডে। ও়োছশিংটন হিড়ে আসবার আডগই 
ছমস্টার ও়োডথ আমাডক তাডির কথা জাছনড়ে ছিড়েছিড ন; যছি িরকার হ়ে, তাডির 
কমোণ্ডাডরর কাডি হটছ োম পািাড , তারা ছবিীছষকার হপিডন ধাও়ো করডত পাডর। 
ছকন্তু যত উন্নত জাডতর দ্রুতগামী জাহাজই তারা হহাক না হকন, ছবিীছষকার সডে তারা 
এুঁডট উিডত পারডব হকন? আর হস যছি একবার জড র ত া়ে ডুডব যা়ে, তডব হতা এরা 
এডকবাডর অক্ষ্ম ও অসহা়ে হড়ে প়েডব। তািা়ো, আথথার ওড়েস তার িৃঢ় ছবশ্বাস িুড  
বড ডি, জ যুডের সম়ে যতই কামানবেুক থাকুক, আর যতই হনৌবাছহনীর হ াক 
থাকুক, হডস্ট্র়োরগুড া ছকন্তু হকাডনা সুছবডধই পাডব না। কাডজই, আজ রাডত যছি আমরা 
সফ  হডত না-পাছর, হগাটা অছিযানটারই তডব িরাডুছব হডব। 
  
ব্লোক রক ক্রীক জা়েগাটা আথথার ওড়েডসর িাড ািাডব হিনা, কড়েকবার হস এিাডন 
এডস ছশকার কডরডি। হবছশর িাগ জা়েগাডতই উবড়োিবড়ো মস্ত সব পাথর িাুঁছ়েড়ে 
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আডি, যার গাড়ে এডস প্রিণ্ডিাডব আিড়ে পড়ে হ্রডির জ । প্রণা ীটা ছতছরশ ছফডটরও 
হবছশ গিীর, ছবিীছষকা তাই জড র ওপডর হযমন, জড র ত াডতও হতমছন আে়ে ছনডত 
পাডর। িু-ছতন জা়েগা়ে িা়োই পা়েগুড া হশষ হড়েডি বাছ  িরা হব ািূছমডত, তার মধে 
ছিড়ে হগডি ন়োনজুছ , িা়ো, িু-ছতনডশা ছফট ওপডর বডন ছগড়ে তা হশষ হড়েডি। 
  
আমাডির হঘা়োর গাছ়ে যিন এই বডন এডস হপৌঁিুড া, তিন সডে সাতটা বাডজ। আমার 
এইডন এডসই তিনও হবশ ছিডনর আড া ছিড া, তাডত এমনকী গাডির িা়োডতও 
সবছকিু সহডজই হিিা যাছেড া। হিা ািুছ  হব ািূছম ছিড়ে ক্রীডকর ছিডক এগুড , 
ছবিীছষকার মাল্লারা আমাডির হিডি হফ ডব আর অমছন পাততাছ়ে গুছটড়ে পা াডব। 
  
এিাডনই আপাতত হথডম হগড  িাড া হ়ে না ছক? বডনর কাডি হঘা়োর গাছ়ে হপৌঁিুডতই 
আছম ওড়ে সডক ছজডগস কডরছি। 
  
না, ছমস্টার স্ট্রক, ওড়ে স বড ডি, আমরা বরিং গাছ়েটা বডনর হিতডর গিীডর ছনড়ে 
ছগড়ে  ুছকড়ে রাছি, তাহড  সহডজ কারু হিাডি পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকডব না। 
  
গাডির ত া ছিড়ে ছক এই হঘা়োর গাছ়ে হযডত পারডব? 
  
পারডব, আমাির আশ্বস্ত কডরডি ওড়েস। এই বনটা আছম আডগই িাড ািাডব হিডি 
হগছি। এিান হথডক পাুঁি-িডশা ছফট িূডর, হিাট্ট-একটা ফাুঁকা জা়েগা আডি, হযিাডন 
আমরা গািপা ার সাছরর আ়োড  সিূণথ ঢাকা পড়ে যাডবা, আর হঘা়োগুড াও 
ইডেমডতা িডর হব়োডত পারডব। তারপর হযই অেকার হডব, আমরা সেপথডণ 
হব ািূছমডত িড  যাডবা, ক্রীডকর ছিক মুিটার কাডি হযিাডন উুঁিু পাথরগুড া উডিডি, 
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হসিাডন। তাহড  ছবিীছষকা যছি এিনও হসিাডন হথডক থাডক, আমরা তার আর তার 
পা াবার পডথর মােিাডন িাুঁছ়েড়ে  ়েডত পারডবা। 
  
যছিও একটা হহস্তডনস্ত কডর হফ বার জডনে আমরা অধীর হড়ে উডিছি ুম, তবু মডন 
হড া ওড়ে স যা ব ডি হসইমডতা কাজ করাই বুছেমাডনর কাজ হডব–রাছত্রর জডনে 
অডপক্ষ্া করাই িাড া। মােিাডনর সম়েটা না-হ়ে হস হযিাডব ব ডি, হসিাডবই কাছটড়ে 
হি়ো যাডব। হঘা়োগুড ার  াগাম ধডর হহুঁডটই এছগড়েছি আমরা, তারা শুধু ফাুঁকা 
গাছ়েটাডক হটডন এডসডি, আমরা ক্রডমই ছনছব়ে বডনর মডধে ছিড়ে এছগড়ে িড ছি। ঢোো 
সব পাইনগাি, ছবশা বপু ওক বৃক্ষ্, ছবষািছবধুর সাইডপ্রস িছ়েড়ে আডি এিাডন হসিাডন, 
মাথার পর সেোটাডক হযন আডরা িা়োেন্ন কডর তুড ডি। আমাডির পাড়ের ছনডি িছ়েড়ে 
আডি কত-কত উছদ্ভি ও  তা, পাইনেুছর আর মরা পাতা। ওপডরর পাতা এমন ঘন 
ছনছব়ে হয অস্ত সূডযথর হশষ রছিগুড া হিতডর হঢাকবার হিিা কডর ছবফ  হড়ে যাডে। 
আমাডির হযন হাড়ে-হাড়ে এগুডত হডে। আর গািপা ার গাড়ে কড়েকবার ধাক্কা িাবার 
পর অবডশডষ আমাডির গাছ়ে, প্রা়ে িশ ছমছনট পডর, হসই ফাুঁকা জা়েগাটা়ে এডস 
হপৌঁডিডি। 
  
মােিাডন একটা ফাুঁকা মডতা জা়েগা, িারপাডশ সব মহাবৃক্ষ্, পুরু ঘাডসর জাছজম 
হবিাডনা হযন হিাডটা একটা হি ার মাি; এিাডন এিনও ছিডনর আড া আডি–অেত 
আর একঘণ্টার মডধে অেকার হবার সম্ভাবনা হনই। তাই এিাডন একটা ছশছবর হফড  
একটু ছবোম কডর হনবার সুডযাগ পাও়ো হগড ািাছনক বাডিই হতা রুক্ষ্ পাথুডর পথ ধডর 
আমাডির এগুডত হডব। 
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আমরা–ব াই বাহু ে–ক্রীকটার মুডি যাবার জডনে হযন মুছিড়ে ছি ুম, ছবিীছষকা এিনও 
হসিাডন হনাের হফড  রড়েডি ছক না হিিবার জডনে আর হযন তর সইডি না। একটু 
শধযথ িাই এিন, তাহড ই রাডতর আুঁধাডর সকড র অডগািডরই আমরা রণডক্ষ্ডত্র ছগড়ে 
হপৌঁডি যাডবা। ওড়ে স বাডরবাডর এই কথাই আমাডির মাথা়ে হঢাকাডত হিড়েডি : আর 
সব অধীরতা সডেও আছম তার কথার সারবিা বুেডত হপডরছি। 
  
হঘা়োগুড ার ছজন াগাম িুড  হি়ো হড়েডি, হয-হকাডিা়োন গাছ়ে িাছ ড়ে ছনড়ে এডসডি 
তারই তোবধাডন তারা িডর হব়োডে। রসি সব নামাডনা হড়েডি–িমৎকার একটা 
সাইডপ্রস গাডির ত া়ে জন হাটথ আর নোব ও়োকার িাবারিাবার সাছজড়ে হরডিডি, 
বডনর গডে আমার হকন হযন বাডরবাডর মরগোনটন আর হেডজন্ট গাডডথডনর কথা মডন 
পড়ে যাডে। ছিডির সডে তৃষ্ণাও ছিড া আমাডির : আর িািে বা পানী়ে, হকাডনাটারই 
হকাডনা অিাব হনই। তারপর পাইপ হজ্বড  িু-একটা টান ছিড়ে নাকমুি ছিড়ে হধাুঁ়ো 
হিড়ে আমরা আমাডির উডিছজত স্না়ুেগুড াডক শাে করার হিিা কডরছি। 
  
বডনর মডধে ছবরাজ করডি গিীর স্তব্ধতা। পাছিডির হশষ গানগুড া হথডম ছগড়েডি এিন, 
রাত যত কাডি আসডি, হাও়োর গছতও ততই ছেছমড়ে আসডি–এমনকী উুঁিু উুঁিু 
গািগুড ার মগডাড ও হকাডনা পাতা ন়েডি না। সূযথ ডুডব হযডতই আকাশ িট কডর 
অেকার হড়ে এড া, প্রডিাষ ছনড়ে এড া আবিা়ো, অস্পিতা। আছম আমার ঘছ়েটা়ে 
তাছকড়ে হিি ুম, সাড়ে-আটটা বাডজ। সম়ে হড া, ওড়েস। 
  
আপছন যিনই ব ডবন– 
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তাহড , এডসা, রওনা ছিই। 
  
হকাডিা়োনডক হডডক হুুঁছশ়োর কডর ছি ুম : হঘা়োগুড া হযন ছকিুডতই এই ফাুঁকা 
জা়েগাটার বাইডর না-যা়ে, তারপর আমরা রওনা হ ুম। ওড়ে স হগড া সকড র আডগ 
আডগ, তার হপিডন আছম, জন হাটথ আর নোব ও়োকার সকড র হপিডন। এই ঘন। 
অেকাডর ওড়ে স না-থাকড  আমাডির ছবষম মুশছক  হডতা। ছশগছগরই আমরা ছগড়ে 
হপৌঁডিা ুম বডনর অনেধাডর-আমাডির সামডন এিন িছ়েড়ে আডি ব্লোক ক্রীক রডকর 
তীরিূছম। 
  
হকাথাও হকাডনা সা়োশব্দ হনই, সব িুপিাপ। সব, মডন হ়ে, পছরতেক্তও। হকাডনা 
অডহতুক েুুঁছক না-ছনড়েই আমরা এগুডত পারডবা। ছবিীছষকা যছি হসিাডন হথডক থাডক, 
তডব হস ছনি়েই ঐ বড়ো পাথরগুড ার হপিডনই হনাের হফড ডি। ছকন্তু হস ছক আডি। 
হসিাডন? এিনও? হসইডটই  াডিা ড ার িাডমর প্রশ্ন! আমরা যতই এই অদু্ভত রহডসের 
সমাধাডনর ছিডক এগুছে, ততই মডন হডে আমার হৃৎছপণ্ডটা হযন আমরা গ া়ে এডস 
আটডক ছগড়েডি। 
  
ওড়ে স ইছেডত আমাডির এছগড়ে হযডত ব ড । আমাডির পাড়ের ত া়ে তীডরর বাছ  
হডডব যাডে। ক্রীডকর মুি হথডক আমরা এিন িুডশা ছফট িূডর, পা ছটডপছটডপ জা়েগাটা 
হপছরড়ে আমরা হসাজা হ ডকর পাডশ পাথডরর কাডি এডস িাুঁ়ো াম। 
  
ছকিুই হনই হ ডকর জড ! ছকিুই হনই! 
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হয-জা়েগাটা়ে ওড়েক্স িছিশ ঘন্টা আডগও ছবিীছষকাডক হরডি ছগড়েছিড া হসই 
জা়েগাটা়ে ফাুঁকা পড়ে আডি–আমাডির হিডি হযন হা-হা কডর হাসডি হস, িে মাস্টার 
অি ছি ও়োল্ডথ এিন আর এই ব্লোক রক ক্রীডক হনই। আবারও হস হকাথাও গা ঢাকা 
ছিড়ে  ুছকড়ে পড়েডি! 
  
. 
  
১২. ব্লোক রক ক্রীক 
  
মানুডষর স্বিাবটাই এমন হয হস প্রা়েই ছবভ্রডমর হঘাডর পড়ে যা়ে । এ-সম্ভাবনা হতা 
সবসমড়েই ছিড া হয ছবিীছষকা এই তল্লাট হিড়ে হকডট পড়েডি–এমনকী ওড়ে স তাডক 
গতকা  স্বিডক্ষ্ হিডি থাকড ও এ-সম্ভাবনাটা হতা ছকিুডতই উছ়েড়ে হি়ো হযডতা না। 
যছি তার ছতনডফরতা হমাটরটা়ে সছতে হকাডনা হিাটজিম হড়ে থাডক, হযজডনে হস ডাো়ে 
বা জড  ছকিুডতই তার হগাপন আড্ডা়ে ছগড়ে আে়ে ছনডত পাডরছন এবিং হসইজডনেই 
যছি ব্লোক রক ক্রীডক এডস তাডক সামছ়েকিাডব আে়ে ছনডত হড়ে থাডক, তাহড , এিন 
তাডক এিাডন না-হিিডত হপড়ে হকান ছসোডে ছগড়ে হপৌঁিুডবা আমরা? স্পিই ধডর হনডবা 
হয তার হমরামছত হশষ হড়ে হযডতই হস তার ছনডজর পডথ হফর রওনা হড়ে পড়েডি, 
এরই মডধে ছনি়েই হপছরড়ে ছগড়েডি হ ক ইছরর জ । 
  
এই সমাছপ্তটা হতা সবসমড়েই সম্ভাবে ছিড া, অথি যতই আমরা অছিযাডন হবছরড়ে এই 
ব্লোক রক ক্রীডকর কাডি এডস পড়েছি, ততই আমরা মন হথডক এই সম্ভাবনাটাডক 
হছিড়ে ছিড়েছি। আমরা প্রা়ে ধডরই ছনড়েছি হয রাডতর আুঁধাডর এিাডন এডস হাছজর 
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হড ই ছবিীছষকার সডে আমাডির হিিা হড়ে যাডব, হয আমরা হিিডত পাডবা হস 
এিানকার জড  হনাের হফড  রাছিডরর হমা াড়েম হাও়ো়ে ছিছি হিা  িাডে, হয ওড়ে 
তাডক হযিাডন হিডি ছগড়েডি হসিাডনই হস হশক়ে পুুঁডত িাুঁছ়েড়ে আডি। 
  
আর তাই, এিন কী-হয হতাশা! আমার মডন হছেড া, এই হযন হশষ হড়ে হগড া, আর-
কিনও তাডক হাডত পাবার হকাডনা আশা হনই। আমাডির সব হিিাই ছনষ্ফ  হড়েডি! 
এমনকী ছবিীছষকা যছি কিনও এই হ ডকর জড  হথডক থাডক, তডব তাডক। িুুঁডজ 
হপড়ে, তার কাডি ছগড়ে, তাডক িি  কডর বসা অেত আমাডির সাডধে কুড াডব না–আর 
এও না-হ়ে কবু  করাই িাড া হ়েডতা তা সব মানুডষরই সাডধের বাইডর। 
  
আমরা হসিাডনই থম হমডর িাুঁছ়েড়েছি ুম, আছম আর ওড়েস হযন সিূণথ ছবধ্বস্ত, সিূণথ 
হডতািেম। জন হাটথ আর নোব ও়োকারও কম ছনরাশ হ়েছন, ছকন্তু তবু তারা তীর ধডর 
িুুঁডজ হব়োছেড া–যছি ছবিীছষকা হকাডনা ছিহ্ন বা সূত্র হফড  ছগড়ে থাডক! ক্রীডকর ছিক 
মুিটা়ে হতিম্ব িাুঁছ়েড়ে, ওড়ে স আর আছম হযন মুি ফুডট একটা কথাও আর ব ডত 
পারছি ুম না। িুজডনর যা মডনর িশা এিন, তাডত হকাডনা কথা ব ারই বা িরকার 
কী। আেহ উডিজনার পর এিন এমন িপ কডর ছনডি-যাও়ো–এডতই হযন আমরা 
এডকবাডর অবসাডি িডর ছগড়েছি ুম। আমাডির এত সাডধের অছিযাডনর এমন হশািনী়ে 
িরাডুছব সডেও আমরা একছিক হথডক হযমন হা  হিড়ে ছিডত রাছজ ছি ুম না, হতমছন 
অনেছিক হথডক হকাডনািাডব অছিযানটা িাছ ড়ে-যাও়োও সম্ভব ছিড া না। 
  
প্রা়ে একটা ঘণ্টাই হকডট হগডি, অথি তবু আমরা ছকিুডতই হযন জা়েগাটা হিড়ে িড  
হযডত পারছি না। আমাডির হিািগুড া হযন রাডতর আুঁধার ফুুঁড়ে িূডর-িূরােডর হিিডত 
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িাছেড া। মাডে-মাডে হ ডকর জড  তারার আড া ছেছকছমছক কডর ওডি, তারপডরই 
হঢউ ওডি, কাুঁপা-কাুঁপা ক্ষ্ীণ ছেছকছমছকর হরশ মুহূডতথ ছমছ ড়ে যা়ে, আর তার সডে ধুক 
কডর বুডকর মডধে হিাৎ-জাগা ক্ষ্ীণ আশাও ছনডি যা়ে। মাডে-মাডে মডন হডে আমরা 
হযন িা়োর মডতা হকাডনা জাহাজডক আসডত হিিছি, িা়োর মডতা আকাডশর পডট হযন 
আুঁকা আডি হসটা। ক্রীডকর জ  পাক হিড়ে আমাডির পাড়ের কাডি এডস আিড়ে পড়ে, 
আর হসই ঘূছণথজড র আও়োডজ আমাডির ছবভ্রমও হকডট যা়ে। আমাডির জিম মগজই 
আড ়োর মডতা এত-সব ছবভ্রম শতছর কডর যাডে এডকর পর এক। 
  
অবডশডষ জন হাটথ আর নোব ও়োকার তাডির হিাুঁজািুুঁছজ হশষ কডর ছফডর এড া –আর 
তাডির হিডিই আমার প্রথম প্রশ্ন হড া, নতুন-ছকিু িবর আডি? 
  
উুঁহু, ছকিু না, জন হাডটথর উির। 
  
হতামরা এই িা টার িুই তীরই িাড া কডর হিডি এডসডিা? 
  
হোুঁ, নোব ও়োকার উির ছিড , ঐ ওপডর হযিাডন অে হঘা াজ  পাক িাডে, হসই অছব্দ 
ছগড়েছি াম। ছমস্টার ওড়ে স হয বড ছিড ন জাহাজ হমরামছতর জডনে ছবস্তর মা পত্র 
ডাো়ে নামাডনা হড়েছিড া, তার হকাডনা ছিহ্নমাত্রও আমরা হিিডত পাইছন। 
  
বডন ছফডর হযডত ইডে করছিড া না আমার। আডরকটু না-হ়ে অডপক্ষ্া কডরই হিিা 
যাক, এিাডন। 
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ছিক তকু্ষ্ছন জড র মডধে আিমকা এমন আড া়েন সৃছি হড া, স্তডম্ভর আকাডর 
এমনিাডব জ  ফুড -হফুঁডপ তীডর এডস আিড়ে প়েড া হয আমাডির সকড রই 
মডনাডযাগ হসছিডক আকৃি হড া। 
  
ওড়ে স ব ড , মডন হডে হকাডনা জাহাডজর িাকার ঘাড়ে জড  হঢউ উডিডি। 
  
হোুঁ, ছনডজর অজাডেই বুছে আছম আমার স্বর নাছমড়ে হফড ছি ুম, হিাৎ এমন হঢউড়ের 
কারণ কী? বাতাস হতা প্রা়ে মডরই ছগড়েডি। জড র ওপডর ছকিু িাসডি ছক? 
  
না ছক হকাডনাছকিু জড র ত া ছিড়ে হবডগ িুডটডি? ওড়ে সামডনর ছিডক েুুঁডক পড়ে 
হবােবার হিিা করড , হিাৎ হকন জড র মডধে এমন হতা পা়ে হডে। 
  
হঢউড়ের আি়োছন হিডি অবশে মডন হডে হকাডনা জাহাডজর িাকারই কাজ–তডব হসটা 
জড র ত া ছিড়ে িড ডি, না হিডসই এডস এই িাড  ঢুকডি তা হবােবার হকাডনা হজা 
হনই। 
  
িুপিাপ, ছনি , আমরা হিািকান টান কডর এই গিীর অেকাডরর ছিডক তাছকড়ে 
রই ুম। িাড র ওপাডশ হয তীডর এডস হঢউ আিড়ে প়েডি, তার শব্দ স্পি কাডন। 
আসডি। জন হাটথ আর নোব ও়োকার উুঁিু একটা পাথডরর ওপর উডি িাুঁ়োড , যাডত 
িাড া কডর হিিডত পাডর। আছম েুুঁডক পড়ে জড র হসই আড া়েন  ক্ষ্ করছি। না, 
এিনও সমাডন হতমছন আড া়েন িড ডি; না, তাও ন়ে, বরিং এিন আডরা হবড়ে উডিডি 
জড র শব্দ। আর হসই সডে আছম হযন শুনডত হপ ুম কী হযন একটা িপিপ কডর 
আও়োজ করডি-হযন হকাডনা িাকার শব্দ। 
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আর-হকাডনা সডেহই হনই, আমার ছিডক হহড  পড়ে ছনিু গ া়ে ওড়ে স ব ড , 
আমাডির ছিডক একটা জাহাজ এছগড়ে আসডি হকাডনা স্টীমডবাট। 
  
তা-ই হডব হ়েডতা, আছম তাডক ছফশছফশ কডরই বড ছি, যছি-না হ ক ইছরর জড  
বড়ো-বড়ো হাের বা ছতছম থাডক। 
  
না-না, এটা ছনঘথাৎ হকাডনা স্টীমডবাট, ওড়ে স আবারও বড ডি, প্রশ্ন হডে।–হস ছক 
িা টার মুডির ছিডক যাডে, না হসছিক হথডক এছিকটা়ে আসডি। 
  
আডগ তুছম িু-িু-বার এিাডনই জাহাজটাডক হিডিছিড , তা-ই না? 
  
হোুঁ, এিাডনই। 
  
তাহড  এটা হসই একই জাহাজ-হসটা িা়ো আর-হকাডনা স্টীমডবাটই হডত পাডর –
সম্ভবত হসই একই জা়েগা়ে এডস হস থামডব। 
  
ঐ-হয! ছফশছফশ কডর বড ডি ওড়ে স, ক্রীডকর মুিটার ছিডক হাত বাছ়েড়ে হিছিড়ে। 
  
হাটথ আর ও়োকারও ততক্ষ্ডণ ছফডর এডসডি, আর আমরা িারজডন হব ািূছমর ওপর 
গুুঁছ়ে হমডর বডস তাছকড়ে হিিবার হিিা করছি ব্লোক রক ক্রীডকর মুিটাডক। 
  
আবিা়োর মডধে হিিডত হপ ুম, একটা ছবশা -কাড া ছকিু অেকাডরর মধে ছিড়ে এছগড়ে 
আসডি। িুবই আডস্ত এগুডে হসটা, এিনও িাড র মডধে এডস হঢাডকছন, এিনও হ ডকর 
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জড ই হিডস আডি, উিরপুডব, সামানে-একটু িূডর। তার এনছজডনর ক্ষ্ীণ িপিপ শব্দ 
আর কাডন আসডি না, সম্ভবত এনছজনটা থাছমড়ে হি়ো হড়েডি, জাহাজটা শুধু আডগকার 
গছতর তা়েনাডতই হিডস আসডি। 
  
তিনই মডন হড া, এটা ছনি়েই হসই ডুডবাজাহাজ, ওড়ে স যাক আডগ িু-বার হিডিডি; 
হস ছনি়েই আবারও এিাডন রাত কাটাডত ছফডর আসডি, িাড র মডধেই হবাধহ়ে হস 
ছনরাপি ও ছনছিে একটা আে়ে িুুঁডজ হপড়েডি। 
  
তা-ই যছি হডব, যছি ছফডরই আডস, তডব হিাৎ হনাের তুড  হস িড  ছগড়েছিড া হকন? 
আবারও ছক তার ক কজা নতুন কডর ছবগড়ে হগডি–ছিকমডতা হস-সব সারাডনা হ়েছন? 
না ছক হকাডনা কারডণ হমরামছতর কাজ অসমাপ্ত হরডিই তাডক আিমকা িড  হযডত 
হড়েছিড া? হিাৎ তাডক বাধে হড়ে আবার এিাডন ছফডর আসডত হড া হকন? এমন ছক 
ছকিু হড়েডি যার ফড  হস এিন আর স্বতি  শকডটর মডতা ডাোর ওপর ছিড়ে হযডত 
পারডি না–তার ফড  ওহাড়োর রাস্তা কাুঁছপড়ে িুডট হযডত পারডি না আর তীরডবডগ? 
  
পর-পর এত-হয প্রশ্ন আমার মডন ছি়ে কডর এড া, তার হকাডনা উিরই আমার জানা 
ছিড া না। তািা়ো ওড়ে আর আছম িুজডনই ধডর ছনড়েছি হয এটাই হড া ছবিীছষকা, িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ যার অছধনা়েক, হয মাছকথন যুক্তরাডের সরকারডক অসীম 
স্পধথািডর প্রছতিছিতা়ে আহ্বান কডরডি। অথি এটা হতা এিনও ছনিকই অনুমান যতই 
এর সতে হবার সম্ভাবনা থাকুক না হকন, এটা এিনও হতা অকাটেিাডব প্রমাছণত হ়েছন। 
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হয-জাহাজই এটা হহাক না হকন, হসটা রাডতর আুঁধাডর প্রা়ে িুছপসাড়েই এিন আমাডির 
ছিডক এছগড়ে আসডি। ছনি়েই তার কাডপ্তন এিানকার জ  আর ডাোর সডে 
ঘছনষ্ঠিাডব পছরছিত, ব্লোক রক ক্রীক ছনি়েই ছনডজর হাডতর হিডটার মডতাই তার হিনা, 
না-হড  হস এমন ঘুটঘুুঁডট অেকাডর এিাডব আসবার সাহস হপডতা না। কোছবনগুড া 
হথডক একডফাুঁটাও আড া প়েডি না বাইডর–হযমন রাছত্র ঘুটঘুুঁডট আুঁধার, তার হিড়েও 
গিীর-কাড া এই জাহাজটা। 
  
মুহূতথ পডরই আমরা কী-সব যন্ত্রপাছতর ক্ষ্ীণ আও়োজ শুনডত হপ ুম। হঢউড়ের হতা়ে 
হবড়েডি আডরা; আর কড়েক মুহূতথ পডরই জাহাজটা তার ঘাটা়ে এডস হিকড া। 
  
ঘাটা কথাটা ছিড়েই হ়েডতা, হযিানটা়ে জাহাজটা ছিড়েডি, তাডক হিনাডনা যা়ে। 
আমাডির পাড়ের ছনডি পাথরগুড া একটা স্তর শতছর কডরডি, জ  হথডক পাুঁি-ি ছফট 
ওপডর, আর এমনিাডব ঢা ু হড়ে জড  ছগড়ে গছ়েড়ে পড়েডি হয হসিাডন অনা়োডসই 
হকাডনা হনৌডকা বাুঁধা যা়ে। 
  
আমার হাত ধডর হটডন ওড়ে স ছফশছফশ কডর ব ড , আর আমাডির এিাডন থাকা ছিক 
হডব না। 
  
না, আছমও তার কথা়ে সা়ে ছিড়েছি, ওরা আমাডির হিডি হফ ডত পাডর। আমাডির হ়ে 
গুুঁছ়ে হমডর থাকডত হডব, ন়েডতা হকাডনা পাথডরর ফাটড  ছগড়ে আে়ে ছনডত হডব। 
  
আমরা আপনার হপিডনই থাকডবা। 
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একটা মুহূতথও নি করার হনই। হসই ঘনকাড া প্রািীর হযন হুমছ়ে হিড়ে প়েডি। আমার 
ওপর, আর তার হডডকর ওপর, জড র একটু ওপডর হডকটা, আমরা হিিডত পাছে 
িুজডনর িা়োমূছতথ। 
  
তাহড  ছক মাত্র িুজন হ াকই আডি এই জাহাডজ? 
  
আমরা িুছপসাড়ে তারপর িড  হগছি ন়োনজুছ টার ছিডক, যার একছিডকর ঢা  উডি 
হগডি ওপডরর বনটা়ে, পাথডরর ফাুঁডক-ফাুঁডক হিাডটা-হিাডটা কতগুড া কু ুছের মতন। 
ওড়ে আর আছম একটা়ে গুুঁছ়ে হমডর বস ুম, পাডশই কুুঁডজা হড়ে জবুথবু বডস রইড া 
আমরা িুই সহকারী । ছবিীছষকা হথডক হ াক িুছট যছি তীডর এডস নাডম, তাহড  
আমাডির সহডজ হিিডত পাডব না–অথি আমরা তাডির ওপর নজর রািডত পারডবা, 
আর সুডযাগসুছবডধমডতা হকাডনা বেবস্থা করডত পারডবা। 
  
জাহাজটা হথডক ক্ষ্ীণিাডব হিডস আসডি নানারকম আও়োজ, ইিংডরছজডতই কারা হযন 
কী-সব ব াবছ  করডি। হবাো যাডে হয জাহাজটা এিাডনই হনাের হফ বার প্রস্তুছত 
করডি। তারপর একটা িছ়ে িুুঁড়ে হফ া হড া জাহাজ হথডক, ছিক হসই ঘাটা়ে, একটু 
আডগই হযিাডন আমরা িাুঁছ়েড়েছি ুম। 
  
সামডনর ছিডক েুুঁডক পড়ে ওড়েস হিিডত হপড  জাহাছজডির একজন িছ়েটা  ুডফ 
ছনড়েডি–হস আডগই  াছফড়ে তীডর হনডম পড়েছিড া। তারপর আমরা শুনডত হপ ুম 
মাছটর ওপর হ াহা ঘষডট হনবার শব্দ। 
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কড়েক মুহূতথ পডরই, বাছ র ওপর পাড়ের আও়োজ হশানা হগড া। িুজন হ াক হাুঁটডত-
হাুঁটডত হসাজা ন়োনজুছ টার কাডিই এডস পড়েডি, ছকন্তু না-হথডম সরাসছর বনটার 
ছিডকই এছগড়ে হগড া, একজডনর হাডত জাহাছজ  ণ্ঠন, তার আড া়ে পথ হিডি িড ডি 
তারা। 
  
হকাথা়ে তাডির গেবে? তডব ছক ব্লোক রক ক্রীক এই ছবিীছষকার একটা ছন়েছমত 
আে়েস্থ , তাডির অনেতম হগাপন আ়ো? তার কাডপ্তন ছক এিাডন রসিপিডরর একটা 
িা়োর ছকিংবা গুডিাম বাছনড়ে হরডিডি? তাহড  ছক তারা এিাডন এডসডি জাহাজটা়ে 
আবার সব রসি মজুি কডর হনবার জডনে–যিন হকাডনা িামডি়োছ র টাডন এছিডক 
তারা এডসই পড়েডি, তিন নতুন কডর জাহাডজ মা পির তুড  হনডব বড ই ছক তারা 
ছিক কডরডি? তারা ছক জনমনুষেবছজথত এই পছরতেক্ত-জা়েগাটাডক এতই িাড ািাডব 
জাডন হয ধরা পড়ে যাবার হকাডনা ি়েই তাডির হনই? 
  
কী করডবা এিন? ছফশছফশ কডর ছজডগস করড  ওড়ে স। 
  
তাডির ছফডর-আসা অছব্দ সবুর করা যাক–তারপর–ছবস্মড়ে আমার আর হকাডনা বাফুছতথ 
হ়েছন। হ াক িুছট আমাডির কাি হথডক তিন হবাধহ়ে ছতছরশ ছফটও িূডর ছিড া না, 
যিন তাডির একজন হিাৎ হকন হযন হপিন ছফরডতই তাডির  ণ্ঠডনর আড াটা তার 
মুডির ওপর এডস প়েড া। 
  
 িং ছস্ট্রডট আমার বাছ়ের ওপর হয-িুজন হ াক ক়ো নজর হরডিছিড া, এ তাডিরই 
একজন। উুঁহু, হমাডটই হকাডনা িু  হ়েছন আমার। আমার বুছ়ে িাসী হযমন িাড া কডর 
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তাডির ছিডন হরডিছিড া, আছমও তাডির হতমছন িাড া কডর হি়ো  কডরছি ুম। হস-ই 
বডট; হস-ই ঐ িুজন িডরর একজন, পডর আছম আর যাডির হকাডনা হছিশ পাইছন। 
আর-হকাডনা সডেহই হনই : আমাডক হুমছক ছিড়ে ছিছিটা পাছিড়েছিড া এরাই। ছিছি 
তডবই সছতে-সছতে এই িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ এর কাি হথডকই এডসছিড া–এই 
ছবিীছষকাডত বডসই ঐ ছিছির মুসাছবিা করা হড়েছিড া! আবারও আছম ছনডজডক িুুঁছিড়ে 
ছজডগস কর ুম : হেট আইছরর সডে এই ছবিীছষকার কী সম্বডে রড়েডি! 
  
ছফশছফশ কডর ওড়েসডক আছম আবার আছবষ্কারটার কথা িুড  ব  ুম। সব শুডন হস শুধু 
ব ড  : এ-হয এক ছবষম প্রডহছ কা! 
  
এছিডক হতাক িুছট ততক্ষ্ডণ বডনর ছিডক আডরা এছগড়ে হগডি, গািত া়ে ছগড়ে 
কািকুডটা জড়ো করডি। ওরা যছি হশষটা়ে আমার ছশছবরটাডক হিডি ফোড ? ওড়ে স 
একটু উৎকণ্ঠা়ে িডর ছগড়েই ছজডগস করড । 
  
তারা যছি কাডির গািপা াগুড া হপছরড়ে বডনর হিতডর ঢুডক না-পড়ে তাহড  অবছশে 
হকাডনা ি়ে হনই। 
  
ছকন্তু যছি হসটা তাডির হিাডি পড়ে যা়ে? 
  
তাহড  তারা ছনি়েই হু়েমু়ে কডর ছগড়ে তাডির জাহাডজ উডি প়েডত িাইডব–আর তিন 
আমরা তাডির পা াবার পথ আটডক িাুঁ়োডবা। 
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ক্রীডকর মুিটা়ে, হযিাডন তাডির জ ডপাত হনাের হফড ডি–হসিান হথডক আর হকাডনা 
আও়োজ আসডি না। আছম আমার  ুডকাবার জা়েগাটা হথডক হবছরড়ে এ ুম; ন়োনজুছ র 
ঢা  হবড়ে আছম হনডম এ ুম ঐ ঘাটার ছিডক; ছিক হয-জা়েগাটা়ে আুঁকছশর মডতা হ াহার 
হবছ়ে পাথরগুড া়ে আটকাডনা, ছিক হসিানটাডতই আছম িাুঁছ়েড়ে রই ুম। 
  
ঐ-হতা, ঐ-হয, ছবিীছষকা, জড র ওপর িাসডি। হকাথাও হকাডনা আড া হনই। কাউডক 
হিিা যাডে না-না হডডকর ওপর, না এই বাছ ়োছ়েডত। এই ছক তডব আমার িমৎকার 
সুডযাগ ন়ে? আছম ছক  াছফড়ে উিডবা ছবিীছষকা়ে, তারপর ঘাপছট হমডর বডস থাকডবা 
কিন ঐ হ াক িুছট জাহাডজ ছফডর আডস? 
  
ছমস্টার স্ট্রক! কাডি হথডকই ছনিু গ া়ে ডাক ছিড়েডি ওড়েস। 
  
আছম হু়েমু়ে কডর হপছিড়ে এডস তার পাডশ গুুঁছ়ে হমডর বডস প়ে ুম। জাহাজটার িি  
হনবার পডক্ষ্ ছক বড্ড-হবছশ হিছর হড়ে হগডি? না ছক হিিাটা এমছনডতই িণ্ড  হড়ে 
হযডতা, জাহাজ হথডক যারা তীডরর ছিডক নজর হরডিডি তাডির হুুঁছশ়োছরডত?  ণ্ঠন হাডত 
হ াক িুছট এছিডক তিন ন়োনজুছ টা ছিড়ে ছফডর আসডি। হবাোই যাডে তারা 
ঘুণাক্ষ্ডরও হকাডনাছকিু সডেহ কডরছন। িুজডনই হাডত এক-এক বাছণ্ড  কাি ছনড়েডি, 
এছগড়ে এডস তারা ঘাটা়ে এডস থামড । 
  
তারপর তাডির একজন গ া িছ়েড়ে–যছিও িুব হজাডর ন়ে–হাুঁক ছিড  :হোডল্লা! কাডপ্তন! 
  
সব ছিক আডি। জাহাজটা হথডক একটা গ ার স্বর হিডস এড া। 
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ওড়েস আমার কাডন-কাডন গুনগুন করড  : সবশুে তাহড  ছতনজন! 
  
হ়েডতা িারজন আডি, আছম গুনগুন কডরই ব  ুম, ছকিংবা পাুঁি-িজনও থাকডত পাডর। 
  
পছরছস্থছতটা ক্রমশই হঘারাড া হড়ে উিডি। অতজন জাহাছজর ছবরুডে, আমরা এই ক-
জনা কী করডবা এিন? হবছশ হবপডরা়ো হডত হগড  হ়েডতা সমস্তই ছবশ্রীিাডব িণু্ড  হড়ে 
যাডব। এই িুজনা যিন এিন ছফডর এডসডি, তারা ছক তাডির কািকুডটা ছনড়ে এিন 
জাহাডজ ছগড়ে উডি প়েডব? তারপরই ছক হিড়ে হিডব তাডির জাহাজ, ছক ছিন হফাুঁটা 
পযথে এিাডনই হনাের হফড  হথডক যাডব? যছি এই ঘাুঁছট হিড়ে এিন হস রওনা হ়ে, 
তাহড  ছক ছবিীছষকা আমাডির নাগাড র বাইডর িড  যাডব না? হ ক ইছরর জ  হিড়ে, 
পাডশর হয-হকাডনা রাডজে ছগড়ে হস হাছজর হডত পাডর, স্থ পডথইছকিংবা হ়েডতা হডেড়েট 
নিী ছিড়ে হিডস িড  যাডব হ ক হুরন-এ, তারপর হেট হ কস-এ, আডরা ওপডর । 
ব্লোক রক ক্রীডকর সিংকীণথ িাড র জড  হয-মওকা এডসডি, তা ছক আর পাও়ো যাডব 
কিনও। 
  
অেত, আছম ওড়েসডক গ া নাছমড়েই ব  ুম, অেত আমরা আছি িারজন। তারা 
হযডহতু হকাডনা অতছকথত হাম ার প্রতোশা করডি না, তারা হগা়ো়ে ি়েডকই যাডব –
িোবািাকা হিড়ে যাডব। তারপর ফ াফ  হতা শিডবর হাডত। 
  
আছম আমার সহকারী িুজনডক ডাকডত যাডবা, যিন ওড়ে আবার আমার হাত হিডপ 
ধরড । ঐ শুনুন! 
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তীর হথডক একজন জাহাজটাডক কাডি আসডত ব ড , আর অমছন জাহাজটা আডরা 
এছগড়ে এড া পাথুডর তীডরর কাডি। তীডরর িুজনডক হডডক সম্ভবত কাডপ্তনই ছজডগস 
করড  : ওিাডন, সবছকিু ছিকিাক আডি হতা? 
  
ছব কু । 
  
আডরা িু-বাছণ্ড  কাি পড়ে আডি ওিাডন? 
  
হোুঁ, িুই। 
  
তাহড  আডরকবার হগড ই তাডির ছবিীছষকা়ে এডন হতা া যাডব। 
  
ছবিীছষকা! আর সডেহ হনই : হস-ই! 
  
হোুঁ, আডরকবার হগড ই হডব। 
  
হবশ, তাহড  হিার হড ই আমরা হবছরড়ে প়েডত পারডবা। 
  
তাহড  ছক জাহাজটা়ে কু ড  ছতনজন হ াকই আডি? কাডপ্তন, অথথাৎ িে মাস্টার অি ছি 
ও়োল্ডথ, আর তার এই িুই সোোৎ? 
  
তারা তাডির সব কািকুডটা জাহাডজ ছনড়ে ছগড়ে তু ডত িাডে। তারপর জাহাডজ উডি 
তারা হয-যার বাডথথ পড়ে-পড়ে ঘুমুডব। তাহড  তিনই অতছকথডত তাডির ওপর ি়োও 
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হড  হ়ে না–কাুঁিা ঘুম হথডক উডি তারা আত্মরক্ষ্া করার হকাডনা সুডযাগই তিন পাডব 
না! 
  
জাহাডজর কাডপ্তন হুুঁছশ়োর হড়ে সজাগ িাুঁছ়েড়ে পাহারা ছিডে যিন, তিন জাহাডজ ছগড়ে 
 াছফড়ে হনডম হসটা িি  কডর হনবার বিড , ওড়ে স আর আছম ছিক কর ুম, তীডর 
হ াকিুডটাডক মােপডথ না-আটডক তাডির বরিং ছনরাপডিই জাহাডজ ছফডর হযডত হি়ো 
িাড া তারপর সবাই ছনছিে হড়ে ঘুছমড়ে প়েড  পর না-হ়ে আমাডির পা া আসডব। 
  
এিন রাত সাড়ে-িশটা বাডজ। আবারও বাছ ়োছ়েডত পাড়ের শব্দ হশানা হগড া।  ণ্ঠন-
হাডত হ াকটা আর তার সেী আবারও ন়োনজুছ র ঢা  হবড়ে বডনর ছিডক উডি হগড া। 
তারা যিন িূডর িড  হগডি, আমরা ছকিু ব ড  আর শুনডত পাডব না, তিন ওড়েস 
ছগড়ে হাটথ আর ও়োকারডক হুুঁছশ়োর কডর ছিড়ে এড া, আর আছম িুছপ-িুছপ পা ছটডপ 
ছটডপ ছগড়ে এডকবাডর জড র ধার হঘুঁডস িাুঁ়ো ুম। 
  
একটা হিাট্ট হমাটা তার ছিড়ে ছবিীছষকা বাুঁধা। অেকাডর যতটা আোজ করা হগড া, 
মডন হড া হস  ম্বা, ছিপছিডপ, একটা টকুর মডতা হিিডত; তার হকাডনা ছিমছন হনই, 
হকাডনা মাস্তু  হনই, িছ়েি়ো িাটাবার জডনে হকাডনা সটান-িাুঁ়োডনা িুুঁছটও হনই : ছনউ-
ইিং োডণ্ডর জড  যিন হস িাছপড়ে হব়োছেড া, তিন এই আকৃছতর কথাই বাডর বাডর 
ব া হড়েডি। 
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আবার আছম ছনডজর জা়েগা়ে ছফডর এ ুম, আমার সহকারীরা ন়োনজুছ ডত তাডির 
কু ুছের হিতর  ুছকড়ে আডি। একবার হাত ছিড়ে আছম আমার ছরি বারটা িুুঁড়ে ছন ুম, 
এটা হ়েডতা একটু পডরই কাডজ  াগডব। 
  
হ াক িুছট বডনর মডধে িড  যাবার পর পাুঁি ছমছনট হকডট ছগড়েডি। এিন তারা হয-
হকাডনা মুহূডতথ ছফডর আসডব। তারপর অেত একঘণ্টা সবুর করডত হডব আমাডির, 
এডির ঘুছমড়ে প়েবার সম়ে ছিডত হডব–তারপর আমরা অতছকথডত হাম া করডবা। তারা 
যাডত ছকিুডতই তাডির জাহাজ পুডরািডম িাছ ড়ে তীরডবডগ হ ক ইছর হথডক হবছরড়ে 
হযডত না-পাডর, ছকিংবা হযন িুউশ কডর জড র ত া়ে ডুডব না-যা়ে-এ-িুছট ছজছনশ 
আমাডির হিকাডতই হডব। 
  
এতছিন ধডর পুছ ডশ কাজ করছি, অথি এর আডগ আছম কিনও এমন অছস্থর হবাধ 
কছরছন। মডন হড া, হ াক িুডটা হিাৎ হযন বডনর মডধে আটকা পড়ে হগডি–ছকিু-একটা 
হযন তাডির হফরার পডথ বাধা সৃছি কডরডি। 
  
হিাৎ একটা হজার আও়োডজ রাডতর স্তব্ধতা ছিুঁড়ে হগড া। হশানা হগড া হঘা়োর িুডরর 
িাপািাছপ, টগবগ কডর িোপার মডতা হযন কতগুড া হঘা়ো িুডটডি তীর ধডর। 
  
আমাডিরই হঘা়ো, ি়ে হপড়ে, হিাৎ আুঁৎডক উডি, ধাডর হ়েডতা হকাডিা়োন ছিড া না, 
বডনর ওপাশটার ফাুঁকা জা়েগা হথডক ছিটডক হবছরড়ে এডসডি–আর এিন তীর ধডর 
তু কা াম িুট  াছগড়েডি। 
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আর ছিক তিনই, হ াক িুডটা ছফডর এড া, এবার তারা প্রাণপডণ িুটডি। অথথাৎ, সডেহ 
হনই আর, তারা আমাডির ছশছবরটা আছবষ্কার কডর হফড ডি, আর সডে-সডে ছনি়েই 
বুডে হফড ডি হয আশপাডশ হকাডনা পুছ শবাছহনী ঘাপছট হমডর  ুছকড়ে আডি। তারা হটর 
হপড়ে হগডি হয তাডির ওপর সজাগ নজর আডি পুছ ডশর, তাডির একু্ষ্ছন পাকড়ে হফ া 
হডব। কডজই তারা ছিছিছিক জ্ঞান হাছরড়ে ন়োনজুছ  ছিড়ে িুডট আসডি, তারপর ঐ 
হ াহার হশক টা িুড  ছিড়ে তারা  াছফড়ে ছগড়ে উডি প়েডব ছবিীছষকা়ে। আর উল্কার 
মডতা ছবিীছষকা অিৃশে হড়ে যাডব মুহূডতথ, আমাডির সব হিিারই এমছন ছবিঘুুঁডটিাডব 
সছ   সমাছধ হডব! 
  
এছগড়ে এডসা! ফরও়োডথ! বড  হিুঁছিড়েই আছম ন়োনজুছ র অনেধারটা ছিড়ে এছগড়ে 
হগ ুম : এই হ াক িুডটার পথ আটকাডতই হডব! 
  
হযই তারা আমাডির হিিডত হপড , হাডতর বাছণ্ড  িুুঁড়ে হফড  ছিড়ে ছরি িার তাগ 
কডর পর-পর গুছ  িুুঁ়েড । একটা গুছ  এডস জন হাডটথর পাড়ে  াগড া। 
  
আমরাও উ ডট আমাডির ছরি িাডরর হঘা়ো ছটপ ুম, ছকন্তু িুটে হ াকিুডটার গাড়ে 
হকাডনা আুঁি়েই  াগড া না। তারা হতমছন সমাডন িুডট িড ডি–একটুও থমডক যা়েছন 
িড়ে। িাড র মুিটার কাডি এডস, হ াহার হশক  বা িছ়েটা হিা বার হকাডনা হিিা না 
কডরই তারা  াছফড়ে ছগড়ে ছবিীছষকা়ে উডি প়েড া। 
  
তাডির কাডপ্তন,  াছফড়ে এছগড়ে এডস, আমাডির তাগ কডর পর-পর গুছ  িুুঁ়েড া। 
একটা গুছ  ওড়ে ডসর গা িড়ে িড  হগড া। 
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নোব ও়োকার আর আছম হ াহার হশক টা হিডপ ধডর ছবিীছষকাডক হোুঁিকা টান ছিড়ে 
তীডর ছনড়ে আসবার হিিা কর ুম। তারা ছক িছ়েি়ো িুড  আমাডির হাত হথডক পাছ ড়ে 
যাডব? 
  
আিমকা হ াহার হশক টা হযন প্রিণ্ড একটা হোুঁিকা টাডন পাথর হিডে িত্রিান কডর 
ছিটডক িড  হগড া। আর তার একটা আিংটা আটডক হগড া আমার হকামডরর হব ডট, 
আর অনে-একটা আিংটার িুরে ঘা হিড়ে ও়োকার ছিটডক প়েড া কড়েক হাত তফাডত। 
আিংটাটা আমাডক আটডক হরডিডি, আর একটা িুরে টাডন আমাডক ছহুঁিড়ে হটডন ছনড়ে 
যাডে– 
  
ছবিীছষকা, তার এনছজন তিন পুডরািডম হজডগ উডিডি, হযন এক  াডফই ব্লোক রক 
ক্রীডকর মুি হথডক ছিটডক হবছরড়ে হগড া হ ক ইছরর জড । 
  
. 
  
১৩. িুবথারগছত ছবিীছষকা 
  
যিন আমার জ্ঞান ছফডর এড া, তিন ছিডনর আড া ফুডটডি। পুরু কাুঁডির ঘু ঘুছ  ছিড়ে 
ক্ষ্ীণ একটা আড ার িটা এডস ঢুডকডি সিংকীণথ কোছবনটা়ে; হকউ-একজন ছনি়েই এই 
কুিুছরটা়ে আমাডক হরডিডি, হস-হয ছিক কত ঘন্টা আডগ, তা আমার জানা হনই। ছকন্তু 
হয-রকম বাুঁকািাডব হরােুর এডস ঢুডকডি ঘু ঘুছ টা ছিড়ে, তাডত মডন হড া সূযথ ছনি়েই 
ছিগে হথডক হবছশ ওপডর ওডিছন। 
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একটা সরু বাডঙ্কর ওপর আছম শুড়ে আছি, গাড়ে কম্ব  ঢাকা। আমার জামাকাপ়ে 
হকাণা়ে একটা আিংটা়ে েু ডি, এিন শুছকড়ে হগডি। আমার হবল্টটা হসই আিংটার ছবকট 
টাডন ছিুঁড়েই ছগড়েডি, পড়ে আডি হমডে়ে। 
  
গাড়ে হকাথাও হকাডনা ক্ষ্ত হনই, হকাডনা হিাটজিমও  াডগছন, শুধু একটু িুবথ  হবাধ 
করছি। আছম যছি হিতনা হাছরড়ে থাছক, তডব হসটা হকাডনা আঘাত হিড়ে ন়ে। ঐ হশক  
আর িছ়েি়োর সডে জ়োজছ়ে কডর আছম ছনি়েই জড  পড়ে ছগড়েছি ুম, হ়েডতা মাথাটা 
শুিু জড র ত া়ে তছ ড়ে ছগড়েছি ুম। হকউ যছি আমাডক হটডন না তু ডতা তডব আছম 
িমবে হড়ে মডরই হযতুম। 
  
হকাথা়ে আছি আছম এিন? ছবিীছষকা়ে? কাডপ্তন আর িুই সোোডতর সডে আছম একাই 
ছক আছি এই জাহাডজ–আমার সেীরা হকউ এিাডন আমার সডে হনই? তা-ই সম্ভবত 
ঘডটডি, সম্ভবত হকন, ছনছিতই ঘডটডি। জ্ঞান হারাবার আডগ কী হিডিছি ুম, আবার তা 
আমার মনিকু্ষ্ডত হিডস উিড া : হাটথ পড়ে আডি বাছ ়োছ়েডত, রক্তাক্ত, জিম; ওড়ে স 
পাগড র মডতা তার ছরি িার হথডক পর-পর গুছ  িুুঁড়ে িড ডি; হয-মুহূডতথ আিংটাটা 
আমার হবডট জছ়েড়ে হগডি, হসই মুহূডতথই হশকড র প্রিণ্ড ধাক্কা়ে ও়োকার ছিটডক 
পড়েডি মছটডত! আমার সম্বডে কী িাবডি এিন আমার সেীরা? হয, আছম হ ক ইছরর 
জড  তছ ড়ে হগছি। 
  
ছবিীছষকা এিন হকাথা়ে–কীিাডবই বা কাজ করডি তার এনছজন? হস ছক এিন 
রূপােছরত হড়েডি স্বতি  শকডট, পাডশর হকাডনা রাডজের রাস্তা ছিড়ে িুডট িড ডি? তা 
যছি হ়ে, আর আছম যছি অডনক ঘণ্টা অজ্ঞান পড়ে থাছক, তাহড  এই িুিথাে গছতও া 
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যান এতক্ষ্ডণ ছনি়েই অডনক িূডর িড  এডসডি। না ছক, ডুডবাজাহাজ ছহডশডব, আমরা 
অনেডকাডনা হ্রডির ত া ছিড়ে িড ছি? 
  
না, ছবিীছষকা এিন ছবশা -িঞ্চ  হকাডনা জড র ওপর ছিড়ে হিডস িড ডি। আমার এই 
হিাট্ট কোছবডনর গবাক্ষ্ ছিড়ে যিন ঘডরর মডধে হরােুর এডস পড়েডি, তিন হবাোই 
যাডে আমরা জড র ত া ছিড়ে ি ছি না। এছিডক সবডিড়ে িাড া শানবাুঁধাডনা 
রাস্তাডতও গাছ়েডত কডর হগড  হয-রকম োুঁকুছন  াডগ, হস-রকম হকাডনা োুঁকুছনও 
 াগডি না। তার মাডন ছবিীছষকা এিন ডাোর ওপর ছিড়ে যাডে না। 
  
তডব হস এিন হ ক ইছরর ওপর ছিড়ে ি ডি ছকনা, হসটা আমার এই ছিৎপাত অবস্থা়ে 
হবাো িুষ্কর। কাডপ্তন ছক এতক্ষ্ডণ হডেড়েট নিীডত এডস পড়েছন, ছকিংবা হসটা হপছরড়ে 
হ ক হুরডন–ছকিংবা হ়েডতা তাডকও হপছরড়ে িড  এডসডি হ ক সুছপছর়েডর! হবাো 
মুশছক । 
  
ছকন্তু হযিান ছিড়েই যাক, আছম ছিক কর াম সটান হডডক িড  যাডবা। হসিান হথডক 
আশপাডশ তাছকড়ে হিডি হ়েডতা আোজ করডত পারডবা হকাথা ছিড়ে িড ছি। বাঙ্কটা 
হথডক হকাডনামডত ছহুঁিড়ে নামা ুম ছনডজডক, তারপর হাত বাছ়েড়ে আমার জামাকাপ়ে 
তুড  ছনড়ে হপাশাক পডর ছন ুম। এইটুকু কাজ করডতই কী-রকম হাুঁফ ধডর যাছেড া, 
ব়ে ক্লাে  াগডি–অথি এতক্ষ্ণ ঘুছমড়ে হবশ েরেডর  াগারই কথা। তারপর হবরুডত 
ছগড়েই িটকা  াগড া : এই কোছবডন আমা়ে বেী কডর রািা হ়েছন হতা? হবরুবার রাস্তা 
হতা হিিছি একটা ছসুঁছ়ে, হসাজা িাডত িড  হগডি, ঢাকনা আটকাডনা হোুঁিওড়েডত। আছম 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

163 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

একটু হি া ছিডতই ঢাকনাটা উডি হগড া, আছম হডডকর ওপর আডেকটা শরীর গছ ড়ে 
ছি ুম। 
  
আমার প্রথম হিিা হড া সামডন, হপিডন এবিং িু-পাডশ তাছকড়ে হিিা। সবিাডনই 
ছবশা -সব হঢউড়ের পডর হঢউ! হকাত্থাও ডাোর হকাডনা নামগেও হিিা যাডে না। শুধু 
আকাশ আর জ –িুড়ে ছমড  িূডর ছিগডের বছঙ্কম হরিা শতছর কডর ছিড়েডি। 
  
হকাডনা ছবশা  হ্রি, না সমুদ্র-তা হ়েডতা িট কডরই বুডে ছনডত পারডবা। তীডরর মডতা 
িুডট িড ডি ধাতুর শতছর এই  ম্বা িুরুটটা, গ ুই জ  হকডট এছগড়ে যাডে তরতর 
কডর, িু-পাডশ হঢউ উিডি ছক্ষ্প্ত, উৎছক্ষ্প্ত, আর ছপিছকছরর ছিডটর মডতা জ  এডস 
 াগডি আমার গাড়ে। 
  
একটু হিডিই হিি ুম ঐ জ । না, হ ানা ন়ে, ছমছি জ , সম্ভবত হ ক ইছররই জ । 
সূযথ মধেগগডনর পডথ আধরাস্তা়ে থমডক িাুঁছ়েড়ে, তার মাডন সবশুিু হ়েডতা সাত আট 
ঘণ্টা হকডটডি আমার ঐ অজ্ঞান অবস্থা়ে, হসইসমড়েই ব্লোক রক ক্রীক হথডক ছিটডক 
হবছরড়ে এডসছিড া ছবিীছষকা। 
  
আজ তাহড  নতুন ছিন, একছত্রডশ জু াই। 
  
হ ক ইছর প্রা়ে আ়োইডশা মাই   ম্বা আর পঞ্চাশ মাই  িও়ো। আছম হয আশপাডশ 
হকাথাও ডাো হিিছি না, তাডত তাই অবাক হবার ছকিু হনই–িছক্ষ্ণপূডব না হিিা যাডে 
মাছকথন যুক্তরাডের জছম, না-হিিা যাডে উিরপছিডম কোনাডার জছম। 
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হডডকর ওপর এিন িুজন হ াক িাুঁছ়েড়ে আডি, একজন গ ুইড়ের কাডি, তাছকড়ে 
হিিডি িূডর; অনেজন হাড র কাডি, ছিক ছিক রািডি জ যাডনর; সূডযথর অবস্থা হিডি। 
আমার মডন হড া ছবিীছষকা এিন উিরপুবছিডক িড ডি। গ ুইড়ের কাডি হয িাুঁছ়েড়ে 
আডি, তাডক আছম ছিছন, তাডকই আছম হিডিছি ুম ব্লোক রডকর ন়োনজুছ ডত, হসই 
ও়োছশিংটডন আমার বাছ়ের ওপর নজর হরডিছিড া। ছিতী়েজন তার হসই সেী, যার 
হাডত  ণ্ঠন ছিড া। এরা যাডক কাডপ্তন বড  ডাকছিড া তাডক িাকু্ষ্ষ হিিবার জডনে 
ছমডথেই আছম আশপাডশ তাকা ুম–তাডক হিিা যাডে না হকাত্থাও। 
  
এই িুধথষথ যানটার বাহািুর ছনমথাতার মুডিামুছি িাুঁ়োবার জডনে আছম হয কী-রকম অধীর 
হড়ে পড়েছি ুম, তা ছনি়েই না-ব ড ও িড । কী-হয আিযথ প্রছতিা হস, সারা 
পৃছথবীটাডকই হস িমডক ছিড়েডি;-িুুঃসাহসী, হবপডরা়ো, স্পধথা়ে গরী়োন–সারা জগডতর 
ছবরুডে প্রছতিছিতা়ে িাুঁ়োডত হস হপি-পা হ়েছন, হয ছকনা ছনডজডক বড  ছনছিড র প্রিু 
জগডতর প্রিু–িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ! 
  
গ ুইড়ের কাডি হয-হ াকটা িাুঁছ়েড়েছিড া, আছম তার ছিডক এছগড়ে হগ ুম। কাডপ্তন 
হকাথা়ে? 
  
হস হযন অধথছনমীছ ত ছস্তছমত ন়েডন আমার ছিডক তাকাড , হযন আমার কথা হস 
আিডপই বুেডত পাডরছন। অথি কা  রাডত আছম ছনডজর কাডন শুডনছি, হস ইিংডরছজ 
ব ডত পাডর। তািা়ো, আছম হয আমার কোছবন হথডক হবছরড়ে এডসছি তা হিডি হস 
হমাডটই অবাক হ়েছন। আমার ছিডক হপিন ছফডর িাুঁছ়েড়ে হস আবার অছনডমষ হ ািডন 
ছিগডের ছিডক তছকড়ে রইড া। 
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আছম হাড র ছিডক এছগড়ে হগ ুম। এই হ াকটাডকই না-হ়ে কাডপ্তডনর কথা ছজডগস 
করডবা। ছকন্তু তার ছিডক িু-পা এগুডতই হস তার হাত হনড়ে আমাডক সডর হযডত 
ব ড । তার কাি হথডকও আর-হকাডনা সা়ো পাও়ো হগড া না। 
  
তাহড  এিন আছম িুপিাপ িাুঁছ়েড়ে-িাুঁছ়েড়ে এই িুধথষথ যানটাডকই শুধু িুুঁছটড়ে িুুঁছটড়ে 
হিিডত পাছর, যার ওপর হথডক আমাডির তাগ কডর গুছ  হিাুঁ়ো হড়েছিড া, যিন আমরা 
তার িছ়েি়ো ধডর প্রব  হবডগ টান ছিড়েছি ুম। 
  
আছম তাই এই যন্ত্রটাডক কীিাডব শতছর করা হড়েডি, তা-ই সম়ে ছনড়ে িুুঁছটড়ে হিিডত 
 াগ াম। হকাথা়ে িড ডি এই ছবিীছষকা, আমাডক ছনড়ে? হডক আর তার ওপডরর 
সবছকিু এমন-এক ধাতু ছিড়ে শতছর, হযটা আছম ছিনডত পার ুম না ছকিুডতই। হডডকর 
ছিক মােিানটা়ে আডেক-ওিাডনা রড়েডি একটা মস্ত ঢাকনা, তার ত া়ে হিাডটা একটা 
ঘর, তাডত কতরকম ক কজা বসাডনা, হসিাডন এনছজন অছবরাম কাজ কডর যাডে, প্রা়ে 
ছনুঃশডব্দই। আডগই হযমন বড ছি, হকাডনা মাস্তু  হনই, িছ়েি়ো বাুঁধবার হকাডনা িুুঁছট বা 
িাকা হনই! এমনকী গ ুইড়ের কাডিই োণ্ডা হপাুঁতবার হকাডনা িুুঁছট হনই। গ ুই হথডক 
বরিং হিিা যাডে একটা হপছরডকাডপর হিাডির ওপরটা–তার মধে ছিড়ে তাছকড়েই 
ছনি়েই জড র ত া ছিড়ে িা াডনা হ়ে ছবিীছষকাডক। িু-পাডশ রড়েডি, িাুঁজ করা, িুডটা 
গোেওড়ের মডতা হিিডত, হা কা ধাতুর পাত, হযমন হিিা যা়ে হকাডনা হকাডনা ও োজ 
জাহাডজ। এ-িুডটা হয কী কাডজ  াডগ, তা আমার মাথা়ে ঢুকড া না। গ ুইড়ের কাডি 
তৃতী়ে একটা হোুঁিওড়ের ঢাকনা ওিাডনা-ছবিীছষকা যিন ছবোম কডর, তিন এই হ াক 
িুডটা ছনি়েই ঐ ঘডর হনডম ছগড়ে ঘুডমা়ে। 
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হাড র কাডি আডরকটা ঢাকনা–এিন নামাডনা রড়েডি। হসটা সম্ভবত কাডপ্তডনর কোছবডন 
যাবার িরজা-তাডক অছবছশে এিনও িাকু্ষ্ষ হিিার হসৌিাগে–বা িুিথাগে–আমার হড া না। 
এই ছবছিন্ন ঢাকনাগুড া যিন নামাডনা থাডক, তাডির ওপর পরাডনা হ়ে রবাডরর হিা শ, 
তাডত সবটাই জ হাও়োছনডরাধ কডর শক্ত হড়ে এুঁডট যা়ে, যাডত সমুডদ্রর ত া ছিড়ে 
যাবার সম়ে হিতডর জ  ঢুডক হযডত না-পাডর। 
  
আর হমাটরটা? হযটা এই যন্ত্রটাডক এমন িুরে গছত হি়ে, আছম তার ছকিুই হিিডত 
হপ ুম না, এমনকী প্রডপ ারও না। এই ছক্ষ্প্রডবডগ িুডট-জ া জ যান এিন হপিডন 
হফড  হরডি যাডে িীঘথমসৃণ হফছন  জড র হরাত। যানটার পাশগুড া এমন মসৃণ। হয 
প্রা়ে হকাডনা হঢউই শতছর কডর না, শুধু হা কািাডব তরতর কডর এমনকী িোপা 
হঢউড়ের ছপডি িড়েও এছগড়ে হযডত সাহস কডর। 
  
আডগই আমরা হজডনছি, হয-শছক্ত এ-যন্ত্রটাডক িাছ ড়ে ছনড়ে হব়ো়ে হসটা বাষ্পও ন়ে 
গোডসাছ নও ন়ে, ছকিংবা এমন-হকাডনা তর  পিাথথ ন়ে যার গে হথডক হসটাডক শনাক্ত 
করডত পারা যা়ে–সাধারণত হয-ধরডনর তর  পিাডথথর সাহাডযে হকাডনা স্বতি  শকট 
বা ডুডবাজাহাজ িড । সডেহ হনই, হয, এিাডন হয-শছক্ত বেবহার করা হ়ে তা ছবিুেৎ-
রাছশ-রাছশ জ্বা াছন হথডক, না ছক সঞ্চ়েডকাষ হথডক, বোটাছর হথডক? ছকিু এ সব জ্বা াছন 
হকান অছেকুডণ্ড জ্বড ? এ-সব বোটাছর িাজথ কডর কীিাডব? যছিনা ছবিুেৎ সরাসছর হটডন-
আনা হ়ে আশপাডশর হাও়ো বা জ  হথডক–এমন-হকাডনা পেছত বেবহার কডর যার কথা 
কারুরই জানা হনই। আর আছম মডন-মডন হিডব ছন ুম একবার : একবার যিন এই 
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জাহাডজ এডস উডিছি তিন ছক এ-সব রহসে হজডন হনবার হকান সুডযাগই আছম পাডবা 
না? 
  
তারপডরই মডন পড়ে হগড া আমার সেীসাথীডির কথা, যাডির ব্লোক রক ক্রীডকর তীডর 
হফড  হরডি এডসছি। আছম হতা জাছন, একজন জিম হড়ে পড়ে ছিড া; হ়েডতা অনেরাও 
হশডষ আহত হড়েডি। আমাডক জাহাডজর কাছি হটডন ছনড়ে জড  ছনড়ে হফড ছিড া–তা-ই 
হিডি এটা ছক তারা হিডব ছনডত পারডব হয অবডশডষ ছবিীছষকাই আমাডক সছ  সমাছধ 
হথডক উোর কডরডি? না ছনি়েই। সডেহ হনই, আমার অপঘাত মৃতুের কথা টড ডডা 
হথডক হটছ োম কডর ছমস্টার ও়োডথডক এতক্ষ্ডণ জাছনড়ে হি়ো হড়েডি। এিন তাহড  িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর ছবরুডে হক আর নতুন অছিযাডনর িাছ়েত্ব কাুঁডধ তুড  হনডব? 
হডডকর ওপর িাুঁছ়েড়ে যিন কাডপ্তডনর আছবিথাডবর প্রতীক্ষ্া করছি তিন এইসব িাবনাই 
আমাডক কুডর-কুডর িাছেড া। ছকন্তু কাডপ্তডনর হকাডনা পািাই হনই। 
  
এছিডক আবার প্রিণ্ড ছিডি পাডে : সম্ভবত গত িছিশ ঘণ্টা়ে হপডট হকাডনা িানাপাছন 
পড়েছন। বডনর মডধে তা়োহুড়ো কডর হসই-হয একটু নাস্তা হিড়েছি াম, তারপর আর-
ছকিুই িাইছন।আর যছি তা কা  সডের সম়ে হড়ে থাডক, তাহড ও অডনকটা সম়ে 
হগডি উডপাশ কডর। আর এিন আমার জিরটা হযিাডব হমাি়ে ছিডে, তাডত এমনটা 
হও়োও ছবছিত্র ন়ে হয আমাডক িু-ছিন আডগ হটডন হতা া হড়েছিড া ছবিীছষকা়ে ছকিংবা 
হ়েডতা তারও আডগ। 
  
তারা ছক আমাডক কু্ষ্ছন্নবৃছির সুডযাগ হিডব, হকমন কডরই বা িাও়োডব আমা়ে–এই 
প্রডশ্নর সিুিরটা ছকন্তু তকু্ষ্ছন ছমড  হগড া। গ ুইড়ের হ াকটা তার পাহারার জা়েগা 
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হিড়ে িড  হগড া, ঢাকনা তুড  ছনডি হনডম হগড া হকাথাও, এবিং পরক্ষ্ডণই ছফডর এড া 
আবার। তারপর, মুডি একছট কথাও না-বড , হস আমার সামডন এডস ছকিু িাবার হরডি 
ছিড়ে হফর গ ুইডত তার পাহারা়ে িড  হগড া। একটা পাডত্র ছকিু মািংস, জারাডনা শুুঁটছক 
মাি, ছবকুট আর এক পাত্র ছব়োর–হযটা এতই ক়ো হয আমাডক তার সডে িাছনকটা 
জ  ছমছশড়ে ছনড়ে হা কা কডর ছনডত হড া। এই সুস্বািু িািেদ্রডবের প্রছত যডথি 
সুছবিারই কডরছি ুম আছম। আছম কোছবন হথডক হবরুবার আডগ আমার সহযাত্রীরা 
ছনি়েই হিড়ে ছনড়েছিড া, তাই তারা আমার সডে হিাডজ বডসছন। 
  
হডডকর ওপর আর-ছকিুই হতমনিাডব হকৌতূহ ডযাগে বড  মডন হড া না। আছম বরিং 
আবার আমার উডিছজত িাবনাগুড ার মডধে তছ ড়ে হগ ুম। এই অোডডিনিাডরর হশষ 
পছরণাম কী হডব? এই অিৃশে কাডপ্তনডক ছক আছম িাকু্ষ্ষ হিিডত পাডবা কিনও? হস ছক 
আমাডক হিড়ে হিডব, মুছক্ত হিডব? হস না-ছিড ও, আছম ছক ছনডজর হিিাডতই। মুছক্ত 
হপডত পারডবা? হসটা অবশে ছনিথর করডব, পছরছস্থছত কতটা হঘারাড া হড়ে ওডি, তার 
ওপর। ছকন্তু ছবিীছষকা যছি তীর হথডক এতিাছন িূর ছিড়েই ি ডত থাডক, ছকিংবা 
কিনও ছিক কডর হন়ে হয জড র ত া ছিড়েই যাডব বাছক পথ, তাহড  এিান হথডক 
আছম পা াডবা কী কডর? যতক্ষ্ণ-না ডাো়ে ছগড়ে হপৌঁিুই, আর এই যান রূপােছরত হড়ে 
যা়ে স্বতি  শকডট, ততক্ষ্ণ ছক পাছ ড়ে যাবার সব আশা আমাডক হিড়েিুুঁড়ে ছিড়ে 
হতাশ বডস থাকডত হডব? 
  
তািা়ো, এটাই বা কবু  করডবা না হকন? ছবিীছষকার হগাপন কথা ছকিুই না। হজডন 
শুধু প্রাণটা বাুঁিাবার জডনে পাছ ড়ে যাও়ো–তাডত সবসমড়েই আমার মনটা িিিি 
করডব। যছিও আমার এই অছিযাডনর এই িশার জডনে আত্মপ্রসাি অনুিব করার 
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হকাডনাই কারণ হনই, যছিও প্রা়ে এক িুড র জডনে প্রাডণ-মরা হথডক আছম হবুঁডি ছগড়েছি, 
আর যছিও িছবষেৎ মডন হডে আডরা-সমস্ত ি়োবহ অ ুকু্ষ্ডন ছবপডি িরপুর–তবু, 
মানডতই হ়ে হয, হকাডনারকডম হতা এক-পা এগুডনা হগডি। সছতে-হয এিাডন এ-অবস্থা়ে 
থাকড , জগডতর সডে আর-হকাডনাছিনই আছম হকাডনা হযাগাডযাগ করডত পারডবা না, িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ হযমন হস্বো়ে ছনডজডক আইনকানুডনর পরপাডর স্থাপন কডরডি, 
আছম হস্বো়ে না-হহাক শিববডশই পড়ে আছি মনুষেজাছতর নাগাড র বাইডর–তা যছি না-
হডতা, আছম হয অেত ছবিীছষকা়ে এডস উডিছি, এই তথেটাডকও হ াডক মূ েবান বড  
গণে করডতা। 
  
এই জ যান হতমছন সমাডন একটানা উির পুবছিডক িড ডি, হ ক ইছরর সবডিড়ে িীঘথ 
অক্ষ্টাডকই হবডি ছনড়ে অধথগছতডত িুডটডি । তার হয হতমন তা়ো হিিা যাডে, তা 
হ়েডতা এইজডনেই হস সবছকিু ছিকিাক সারাই কছরড়ে ছনডত পাডরছন, না-হড  এতক্ষ্ডণ 
হতা তার হ্রিটার উিরপুর সীমাডেই হপৌঁডি যাবার কথা। 
  
এছিকটা়ে না়োো নিী িা়ো হ ক ইছর হথডক বাইডর হবরুবার আর-হকাডনা রাস্ত হনই। 
না়োো মারফৎই তার জ  ছগড়ে পড়ে হ ক অন্টাছরওডত। বাডফড া হথডক মাই  
পডনডরা িূডর এই নিী একটা প্রিণ্ড প্রপাডতর আকাডর নিীডত ছগড়ে পড়েডি। ছবিীছষকা 
হযডহতু হডেড়েট নিীডত হপছিড়ে আডসছন, যা ছিড়ে হস ওপডরর হ্রিগুড া হথডক এিাডন 
এডস হনডমছিড া, হকমন কডর তডব হস এই জ প্রপাত হথডক হরহাই পাডব–যছি না 
অবশে হশষ মুহূডতথ হস ছিক কডর হন়ে হয হস ডাো ছিড়েই বাছক পথটা হপরুডব? 
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সূযথ একক্ষ্ডণ মধেগগন হপছরড়ে হগডি। িমৎকার ট টড  একটা ছিন, উষ্ণ–তডব গরম 
ন়ে, কারণ একটা মৃিু হাও়ো বড়ে যাডে হ্রডির ওপর। হ্রডির িু-তীর এিনও অডগাির : 
না হিিা যাডে মাছকথন তীর, না-বা কোনাডার সীমােডরিা। 
  
কাডপ্তন ছক মডন-মডন ছিক কডরই হফড ডি আমার কাডি হস হিিা হিডব না? ছনডজডক 
এ-রকম হগাপন কডর রািবার ছবডশষ-হকাডনা কারণ আডি ছক তার? তার এই সতকথতা 
হিডি মডন হ়ে হস হ়েডতা আমাডক সডের সম়ে হিড়ে হিডব–তিন। ছবিীছষকা সকড র 
অডগািডর তীডরর কাডি ছগড়ে হপৌঁিুডত পারডব। 
  
িুডটা নাগাি–অবশে–হিাট্ট একটা আও়োজ শুনডত হপ ুম, হিি ুম মােিাডনর হোুঁিওড়ের 
ঢাকনাটা উডি আসডি। হয-হ াকটাডক িাকু্ষ্ষ একবার হিিবার জডনে আছম এমন অধীর 
আেডহ অডপক্ষ্া করছি ুম, এতক্ষ্ডণ হস হডডক এডস িাুঁ়োড । 
  
কবু  করডতই হডব তার সোোত্র হযমন আমাডক হকাডনা পািাই হি়েছন, হসও আমাডক 
হতমছনিাডবই হকাডনা পািা ছিড  না। হাড র কাডি ছগড়ে হস ছনডজই এিন হাড র িাকা 
ধডর বসড া। হয-হ াকটাডক হস িুছট ছিড  তার সডে ছনিু গ া়ে কী একটা ছবষ়ে ছনড়ে 
একটু আড ািনা করড  হস;ড াকটা তারপর সামডনর হোুঁিওড়ে ছিড়ে ছনডি হনডম হগড া। 
কাডপ্তন, ছিগডের ওপর একবার হিাি বুছ ড়ে ছনড়ে, কিাসটা  ক্ষ্ করড , তারপর 
জাহাডজর মুিটা একটু বিড  ছিড । ছবিীছষকার গছত ক্রমশ হবড়ে উিড া। 
  
কাডপ্তডনর বড়েস সম্ভবত পঞ্চাডশর ওপর। মাোছর উচ্চতা, বৃষকে, হমরুিণ্ড হসাজা; 
প্রকাণ্ড মাথা, কুঁক়ো-োক়ো িু , শািা ন়ে–িাইরো, মসৃণ কামাডনা গা , আর হিাট্ট 
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একটুকু মুিমুডি িাছ়ে। ছবশা  িও়ো বুক, হিা়ো  হিািা হবছরড়ে আডি, আর সারা 
শরীরটাডতই হযন টগবগ কডর ফুটডি সুস্বাস্থে, হোুঁডপর মডতা হজা়ো িুরু। হযন 
ইস্পাডত-গ়ো তার কািাডমাটা, িমৎকার স্বাডস্থের িীছপ্ত, আর তার হরাডি-হপা়ো িাম়োর 
ছনডি উষ্ণ  া  রক্ত হযন ফুটডি। সেীডির মডতা, কাডপ্তনও পডর আডি নাছবডকর 
হপাশাক, তার ওপডর িাপাডনা অড়ে ক্লডথর কাছমজ, মাথা়ে একটা পশছম টুছপ-ইডে 
করড  হস-টুছপ হ়েডতা নাডকর ডগা অছব্দ নাছমড়ে-আনা যা়ে। 
  
এটা ছক এিন বড  হি়ো উছিত, হয,  িং ছস্ট্রডট আমরা বাছ়ের ওপর ছকিুছিন আডগ হয-
িুজন হতাক নজর রািছিড া, এই কাডপ্তন ছিড া িুজডনরই একজন। তািা়ো, আছম যছি 
তাডক ছিনডত হপডর থাছক, তডব হসও ছনি়েই ছিনডত হপডরডি হয আছমই হ ুম িীফ-
ইন্সডপক্টর স্ট্রক, যার ওপর িার পড়েছিড া হেট আইছরর রহসেডিি করার! 
  
প্রগাঢ় হকৌতূহ  ছনড়ে তার ছিডক তাকা ুম আছম। হস যছিও হিাি সছরড়ে হন়েছন, তবু 
তার জাহাডজ হয একজন বাইডরর হ াক আডি হস-সম্বডে তার হিাডিমুডি একটা পরম 
ঔিাসীডনের–না ছক তাছেড ের–িাব। তাডক হিিডত-হিিডত হিাৎ আমার হকমন হযন 
মডন হড া–না, ও়োছশিংটডন তাডক হয আডগ বাছ়ের সামডন হিডিছি, তা ন়ে–এর আডগ 
হকাথাও হযন এই হিহারা আছম আডগই হিডিছি। পুছ ডশর িফতডর হযসব হফাডটাোফ 
আডি, তাডির মডধে ছক? না ছক তার িছব হিডিছি আছম হকাডনা হিাকাডনর জান া়ে? 
আবিা হযন মডন প়েডত িাডে হকাথা়ে এই মুি আডগ হিডিছি, অথি ছিক ধরডত পারছি 
না। হ়েডতা সবই আমার মডনর িু । 
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তার সোোরা অবশে আমার প্রডশ্নর উির হিবার মডতা হকাডনা িদ্রতা হিিা়েছন, ছকন্তু 
এর বেবহার হ়েডতা তাডির হিড়ে সিে ও শা ীন হডত পাডর। আমারই িাষা়ে হস কথা 
বড , যছিও হস হকাডনা মাছকথন ছকনা হসটা ছিক কডর ব া মুশছক । হস হ়েডতা আমার 
কথা বুেডত না-পারার িান করডব যাডত আছম যতক্ষ্ণ তার ছবিীছষকা়ে কড়েি হড়ে 
আছি ততক্ষ্ণ আমার সডে তার হকাডনা কথাবাতথা না-হ়ে। 
  
তা যছি হ়ে, তডব হস আমাডক ছনড়ে কী করডত িাডে? হস ছক হকাডনা িদ্রতার বা াই 
না-হরডিই আমার একটা সগছত কডর হফ ডত িাডে? না ছক হস অডপক্ষ্া করডি কিন 
রাত নাডম–তারপর আমাডক নাছমড়ে হিডব জাহাজ হথডক? না ছক তার সম্বডে অে যা-
ছকিু আছম হজডনছি–সামানেই–তা-ই আমাডক তার কাডি এতটা ছবপজ্জনক কডর তুড ডি 
হয আমাডক িতম কডর না-হফড  তার হকাডনা স্বছস্ত হডব না? ছকন্তু তা-ই যছি তার ইডে 
ছিড া, তডব জ  হথডক তুড  আমাডক না-বাুঁিাড ও হতা পারডতা। আবার ছফডর-একবার 
আমাডক জড  ডুছবড়ে মারার হাত হথডক ছনডজডক তাহড  বাুঁিাডত পারডতা হস। 
  
আছম ছফডর িাুঁছ়েড়ে, হসাজা হাড র ছিডক এছগড়ে ছগড়ে, ছিক তার মুডিামুছি িাুঁ়ো ুম। 
তিন, অবডশডষ, আমার ছিডক পূণথিৃছিডত না-তাছকড়ে হস পারড  না–ছকন্তু তার হিাি 
িুডটা হযন িপিপ কডর জ্ব ছিড া। 
  
আপছনই এ-জাহাডজর কাডপ্তন? আছম তাডক শুডধা ুম। 
  
তার মুডি টু শব্দছট হনই। 
  
এই জাহাজ! এ ছক সছতে ছবিীছষকা জাহাজ? 
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এই প্রডশ্নর উিডর তার কাি হথডক হকাডনা সা়োই পাও়ো হগড া না। তারপর আছম তার 
ছিডক একটু েুুঁডক প়ে ুম, হ়েডতা তার হাতটা ধরতুম, ছকন্তু গাড়ের হজার–হিছিড়েই হস 
আমার হাতটা সছরড়ে ছিড , ছকন্তু হবাো যাছেড া তার ঐ িছেটার আ়োড  কুণ্ডছ  
পাছকড়ে ঘুছমড়ে আডি প্রিণ্ড শিছহক শছক্ত। 
  
আবার তার সামডন ছনডজডক িৃঢ়িাডব িাুঁ়ে কছরড়ে, আছম অডপক্ষ্াকৃত হজার গ া়ে 
জানডত িাই াম : আমাডক ছনড়ে আপছন কী করডবন বড  িাবডিন? 
  
তার মুি হথডক হযন একরাশ কথা ফুডট হবরুডত ছগড়েও থমডক হগড া, অডনক কডি 
ছনডজডক হস িমন করড –কথা ব ডব না। মুিটা হস একপাডশ ছফছরড়ে ছনড । তার হাত 
সামডনর যন্ত্রটার কী-একটা হবাতাডম িাপ ছিড , অমছন িুম কডর ছবিীছষকার গছত ছবষম 
হবড়ে হগড া। 
  
রাডগ আমার পা হথডক মাথা অছব্দ জ্বড  যাছেড া। হিুঁছিড়ে ব ডত িাছে ুম : ছিক আডি! 
তা-ই হহাক তডব! পুডষ রাডিা হতামার ঐ স্তব্ধতা! আছম জাছন তুছম হক –হযমন জাছন 
হতামার এই যন্ত্রটাডকও-হ াডক যাডক হিডিডি মোছডসডন, বস্টডন, হ ক ছকরডাড । হোুঁ, 
তুছম, তুছমই–হয-তুছম অমন িোপার মডতা েড়ের হবডগ িুডট হগডিা আমাডির জড -
ডাো়ে! হতামার এই জাহাডজর নাম ছবিীছষকা, তুছমই তার মাছ ক, তুছমই সরকারডক 
অমন স্পছধথত ছিছি ছ ডিছিড ! তুছম হিডবডিা হতামার এই িুবথারগছত ছবিীছষকা ছনড়ে 
আস্ত জগৎটার সডে  ়েডব! ছনডজডক তুছম ছক না বড  ছনছিড র প্রিু, জগডতর প্রিু, িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ! 
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আর যছি তা ব তুম, কথাগুড া তডব হস অস্বীকার করডতা কী কডর! হকননা ছিক হসই 
মুহূডতথই আমার হিাডি পড়ে হগডি সাডরডের ঢাকার গাড়ে হ িা 
  
আিেক্ষ্রগুড া : মা, আ, ও.! 
  
িাছগেশ আছম ছনডজডক সিংযতই হরডিছি ুম; আর, হকাডনা কথারই হকাডনা উির পাডবা 
না বুেডত হপডর, ছনরাশ, িডোিেম, আছম ছফডর এ ুম আমার কোছবডন যাবার 
হোুঁিওড়েটার পাডশর আসডন। 
  
অডনক, অডনকক্ষ্ণ ধডর, িীঘথ সুিীঘথ সব ঘণ্টা, ছব ছম্বত সব প্রহর, আছম হাুঁ কডর 
তাছকড়ে রই ুম ছিগডের ছিডক–কিন ডাো হিাডি পড়ে। হোুঁ, বডস-বডস অডপক্ষ্াই 
করছি ুম ডাোর জডনে। হকননা হ্রস্বীিূত হডত-হডত এিন আছম তা-ই হড়ে উডিছি : 
মনুষেডিডহর মডধে জ জোে এক প্রতীক্ষ্া! ছিন হশষ হবার আডগ, ছবিীছষকা হয হ ক 
ইছরর হশষ প্রাডে ছগড়ে হপৌঁিুডব তাডত হকাডনা সডেহ হনই–হকননা হস সামডন, একটানা, 
হসই উিরপুবছিডকই িড ডি। 
  
. 
  
১৪. প্রপাডতর নাম না়োো 
  
ঘন্টার পর ঘণ্টা হকডট হগড া অথি পছরছস্থছতডত একডফাুঁটাও বি  হনই। অনে সোোত্রা 
আবার ছফডর এডসডি হডডক, আর কাডপ্তন, হনডম ছগড়ে, এনছজডনর ক কজা ছনড়ে কী 
সব িুটিাট শুরু কডরডি। গছত-হবড়ে-যাও়ো সডেও যন্ত্র ছকন্তু হকাডনা আও়োজ না 
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কডরই ছনুঃশডব্দ কাজ কডর িড ডি–আর কী ছিমিাম মসৃণ সবছকিু। হকাথাও একবারও 
হকাডনা হিি প়েডি না, সাধারণত হযমন হ়ে সব হমাটডরই, এক-আধবাডর হ়েডতা 
ছপস্টন িু-এক হসডকণ্ড হথডম যা়ে। আমার মডন হড া, ছবিীছষকারযিন এডককটা 
রূপাের হ়ে, তিন হসটা ঘটা়ে হকাডনা হরাটাছর যন্ত্র। অবশে এটা আমার অনুমান, ছিক 
কডর যািাই কডর হনবার হকাডনা সুডযাগই ছিড া না। এতক্ষ্ণ ধডর একবারও ছিক 
বি া়েছন ছবিীছষকা। সারাক্ষ্ণই আমরা শুধু হ্রডির উিরপুবছিডক িড ছি–তার মাডন 
বাডফড ার ছিডক। 
  
কাডপ্তন হয হকন এই পডথই িড ডি, হসটাই আছম সারাক্ষ্ণ অবাক হড়ে হিডবছি। হস 
ছনি়েই বাডফড াডত থামডত িাডে না, হসিাডন হতা সারাক্ষ্ণই কত ধরডনর হনৌডকার 
ছি়ে হ ডগই আডি। যছি জ পডথই এই হ্রি হিড়ে হস িড  হযডত িা়ে তাহড  বাছক 
থাডক শুধু না়োো নিী–আর তার জ প্রপাত এমন-একটা আিযথ যাডনর পডক্ষ্ও 
অছতক্রম করা অসম্ভব। হবরুবার আডরকটা রাস্তা ছিড া হডেড়েট নিী, অথি ছবিীছষকা 
হতা সারাক্ষ্ণই তাডক হপিডন হফড  আসডি। 
  
হ়েডতা কাডপ্তন আসড  রাছিডররই অডপক্ষ্া করডি-হ়েডতা তিন অেকাডরর গা হঢডক 
সকড র অডগািডর জ যানডক স্বতি  শকডট রূপােছরত কডর হশডষ িটপট পাডশর 
রাজেগুড া হপছরড়ে যাডব। ডাোর ওপর ছিড়ে যিন যাডব, তিন যছি আছম পা াডত না-
পাছর, আমার মুছক্ত পাবার সব আশাই ধূছ সাৎ হড়ে যাডব। 
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এিনও-অছব্দ হকউ যা ঘুণাক্ষ্ডরও জানডত পাডরছন, তা হ়েডতা আছম এর মডধে আছবষ্কার 
কডর হফ ডবা–অবশে হস যছি তার মডধেই আমাডক িতম কডর না-ফোড –হকননা তার 
মেড র পডক্ষ্ ছবপজ্জনক বড্ড-হবছশ কথা আছম এর মডধেই হজডন। হফড ছি। 
  
হ ক ইছরর উিরপুর প্রােটা আছম িাড াই ছিছন, কারণ অডনকবারই ছনউই়েকথ : রাডজের 
অো বাছন হথডক বাডফড া অছব্দ আমাডক যাতা়োত করডত হড়েডি। ছতন বির আডগ, 
হকাডনা-একটা পুছ ছশ তিডের কাডজ আমাডক না়োো নিীর িু-তীর িাড া কডর পরীক্ষ্া 
করডত হড়েছিড া, জ প্রপাডতর িুই পাডশই, এমনকী সাসডপনশন ছব্রডজর ওপডরও। 
বাডফড া আর হিাট্ট শহর না়োো ফল্স-এর মধেকার বড়ো িুছট িীডপও আছম ছগড়েছি; 
িাড া কডর হিডি এডসছি হনছি আই োণ্ড আর হগাট আই োণ্ড–এই িুডটা িীপই মাছকথন 
প্রপাতছটডক কোনাডার প্রপাত হথডক আ ািা কডর হরডিডি। 
  
ফড , পাছ ড়ে যাবার হকাডনা সুডযাগ যছি এডসই পড়ে, এডকবাডর অডিনা হকাডনা 
ছবজনছবিুঁড়ে ছগড়ে প়েডবা না আছম। ছকন্তু হতমন-হকাডনা সুডযাগ ছক সছতে আসডব? আর 
আমার অেডরর অেস্তড ও, আছম ছক তা সছতে-সছতে কামনা করছি–ছকিংবা সুডযাগ এড  
হসটা ছক আছম সছতে েহণ করডবা? আর-হকান রহসে হঘারপোুঁি শতছর কডর আডি 
বোপারটা়ে, যা আমার হসৌিাগে–না ছক হস িুিথাগেই?–আমাডক এমনিাডব পাডক-পাডক 
জছ়েড়ে হফড ডি? 
  
না়োো নিীর তীডর ছগড়ে হপৌঁিুবার সছতে হকাডনা আশা আডি বড  অবশে আমার মডন 
হ়ে না। হযিান হথডক হবরুবার হকাডনা রাস্তাই হনই, হসিাডন ছগড়ে হঢাকবার মডতা 
িুুঃসাহস ছবিীছষকার হডব হকন? হ়েডতা হস হ্রিটার হশষ প্রাে অছব্দ যাডবই না। 
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আর এইসব উ ডটাপা টা িাবনাই আমার মগডজর মডধে অনবরত পাক িাছেড া–আর 
হিাি িুডটা সারাক্ষ্ণ িুম্বডকর মডতা আটডক ছিড া শূনে ছিগডের ছিডক। আর সবসমড়েই 
ছিড া নাডিা়ে একটা প্রশ্ন, যার মীমািংসা আমার জানা হনই। কাডপ্তন হকন ছনডজ আমাডক 
অমনিাডব হুমছক ছিড়ে ছিছিটা ছ ডিছিড া? ও়োছশিংটডন আমার বাছ়ের ওপর হস নজর 
হরডিছিড া হকন? হস-হকান বেন তাডক হেট আইছরর সডে হবুঁডধ হরডিডি? মাছটর 
ত া়ে অজানা সু়েডের মডতা িা  হ়েডতা আডি হ ক ছকরডাড , হয-সু়েে ছিড়ে হস 
ছগড়ে ঢুকডত হপডরছিড া ঐ হ্রডি, ছকন্তু হকমন কডর হস হেট আইছরর অডিিে িুগথপ্রাকার 
হিি কডর হিতডর ঢুকডব? না, না, হস যতই অদু্ভতকমথা মা়োবী পুরুষ হহাক না হকন, 
এটা তার পডক্ষ্ও অসাধে। 
  
ছবডক  িারডট নাগাি, ছবিীছষকার গছতডবগ হিডি আর হযছিডক িড ডি হসছিডক হি়ো  
হরডি, আছম বুেডত পার ুম আমরা ছনি়েই বাডফড ার কাডি এডস হপৌঁডিছি–আর, 
সছতেই, প্রা়ে পডনডরা মাই  আডগ থাকডতই, িূর হথডক তার তীডরর হরিা হিিা হযডত 
 াগড া। এতটা পথ ি বার সম়ে িূর হথডক জড  কড়েকটা হনৌডকা বা স্টীমডবাট হিিা 
হগডি বডট, তডব হসগুড া এত িূর ছিড়ে হগডি–ছকিংবা যছি নাও হযডতা, এই কাডপ্তনই 
ইডে কডর িূরত্ব বজা়ে হরডি ছিডতা–হয তাডক এ-সব হপাডতর সডে হিিা-হও়ো বড  
না। তার ওপর, এই িুরুডটর মডতা  ম্ব ছবিীছষকা জড র হথডক হবছশ ওপডর থাডক না 
কিডনাই, ছনিুই থাডক হস, তাডত এক মাই  িূর হথডক হিিড  হস আডি ছক হনই তা-ই 
হ়েডতা হবাো সম্ভব হডতা না। 
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এিন অবশে, বাডফড া হথডকও িূডর, তার পরপাডর, হ ক ইছরর হশষ প্রােটাডক ছঘডর 
হয-পাহা়েগুড া আডি হসগুড াডক হিিা হযডত  াগড া। একটা হিাডের মডতা হযন, আর 
তারই মধে ছিড়ে ছগড়ে হ ক ইছরর জ  পড়েডি না়োো নিীডত। ডানছিডক উডি হগডি 
কতগুড া বাছ ়োছ়ে, এিাডন-হসিাডন জ়োজছ়ে কডর আডি গািপা া। িূডর, কতগুড া 
মা বও়ো স্টীমার আর হজড -হনৌডকা হিডস িড ডি। আকাডশ হকাথাও হকাথাও হধাুঁ়োর 
কুণ্ডছ , এ-সব ছস্টমাডরর হিাে ছিড়ে হস-সব হধাুঁ়ো আকাডশ উিডি, তারপডরই হা কা 
হিডস যাডে পূরনব়ো হাও়ো়ে। 
  
এিনও বাডফড ার ছিডকই এছগড়ে িড ডি বড  আমাডির কাডপ্তন হয কী িাবডি, তা-ই 
বুেডত পার ুম না। ছবিক্ষ্ণতা বড  তার যছি ছকিু হথডক থাডক, হস ছক তডব তাডক 
সাবধান কডর ছিডে না? প্রছত মুহূডতথই আশা করছি, িাকা ঘুছরড়ে হস জ যাডনর ছিক 
পা ডট পছিমমুডিা িড  যাডব, আর ন়েডতা, হস প্রস্তুছত হনডব িুউশ কডর জড র মডধে 
ডুডব যাবার। ছকন্তু জাহাডজর গ ুইটা সারাক্ষ্ণ বাডফড ার ছিডক হজছির মডতা িাছ ড়ে 
হস-হয কী করডত িাডে, তা-ই হবাো যাছেড া না। 
  
অবডশডষ–এতক্ষ্ণ যাডক সাডরে বড  মডন হছেড া–যার হিািিুছট উিরপুডবর তীডর 
িুম্বডকর মডতা আটডক ছিড া, তার সাথীর ছিডক তাছকড়ে কী-একটা ইছেত করড । 
সাথীছট গ ুই হিড়ে হসাজা িড  হগড া মডধেকার হোুঁিওড়ের ছিডক আর এনছজন-ঘডর 
হনডম প়েড া। প্রা়ে সডে-সডেই কাডপ্তন এডস হাছজর হড া হডডক, আর সাডরডের কাডি 
ছগড়ে ছনিু গ া়ে তার সডে কী-এক আড ািনা়ে প্রবৃি হড়ে প়েড া। 
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সাডরে, বাডফড ার ছিডক হাত বাছ়েড়ে, হিাডটা-হিাডটা িুছট কাড া-কাড া ফুটছকর মডতা 
কী হযন হিিাড -জাহাজ হথডক পাুঁি-ি মাই  িূডর রড়েডি হসই কাড া ছবেুগুছ । কাডপ্তন 
গিীর মডনাছনডবশ সহকাডর হসগুড া ছনরীক্ষ্ণ করড , তারপর তাছে েিডর কাুঁধ 
োুঁছকড়ে, হস িাকার হাতড র কাডি বডস প়েড া। ছব ীছষকাছকন্তু সমাডন সামডনই এছগড়ে 
ি ড া, তার ি ার পথ পা টাড া না। 
  
ছমছনট পডনডরা পডর, আছম হিিডত হপ ুম ঐ কাড া-কাড া ফুটছকগুড া আর ছকিু ন়ে, 
কাড া হধাুঁ়োর কুণ্ডছ । আডস্ত আডস্ত হসই ধূম্রকুণ্ডছ র ত া়ে কাড া ছজছনশগুড া স্পি 
হড়ে উিড া, িুডটা  ম্বা ছনিু স্টীমার, বাডফড ার বের হথডক হবছরড়ে তারা দ্রুতডবডগ 
ছবিীছষকার ছিডক িুডট আসডি। 
  
আিমকা আমার মডন হড া এই িুডটা হসই টরডপডডা-হডস্ট্র়োর ন়ে হতা, একছিন 
প্রসেক্রডম ছমস্টার ও়োডথ যাডির কথা বড ছিড ন! আডরা বড ছিড ন, িরকার মডন 
হড , আছম হযন তাডির িবর ছিই। 
  
এই হডস্ট্র়োরগুড া সবথাধুছনক কাছরগছরছবিোর ছনিশথন। এ-হিডশ বানাডনা সবডিড়ে 
দ্রুতগামী স্টীমডবাট। সবথাধুছনক প্রডকৌশ ছবিো়ে শতছর অতীব-শছক্তশা ী এনছজন এডির 
িা া়ে। এরা এর মডধেই ঘণ্টা়ে প্রা়ে ছতছরশ মাই  পথ হপছরড়ে এডসডি। সছতে-হয, 
ছবিীছষকা আডরা-দ্রুততর হবডগ হযডত পাডর, আর িারছিক হথডক তাডক ছঘডর ধরড  হস 
িুউশ কডর ডুডব ছগড়ে সকড র হাত এছ়েড়ে হযডত পাডর। ছবিীছষকাডক যছি আক্রমণ 
করডতই হ়ে, তাহড  এই হডস্ট্র়োরগুড াডক ডুডবাজাহাজও হডত হডব, না হড  সাফড ের 
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হকাডনা সম্ভাবনাই থাকডব না। আর তৎসডেও প্রছতিছিতাটা সমাডন সমাডন হডব ছক না, 
হস-ছবষড়ে আমার সছবডশষ সডেহ ছিড া। 
  
তডব হাবিাব হিডি মডন হড া এই িুই হডস্ট্র়োডরর কমোণ্ডারডির ছনি়েই হুুঁছশ়োর কডর 
হি়ো হড়েডি : হ়েডতা ওড়ে স িটপট টড ডডা ছফডর ছগড়ে হটছ োম কডর আমাডির 
হাডরর কথা জাছনড়ে ছিড়েডি। এও মডন হড া, এই জাহাজগুড া বুছে ছবিীছষকাডক 
হিিডতও হপড়েডি, হকননা তারা পুডরািডম ছবিীছষকাডক  ক্ষ্ে কডরই িুডট আসডি। অথি 
ছবিীছষকার কাডপ্তন তাডির হকাডনা পািাই না-ছিড়ে হসাজা না়োো নিীর ছিডক এছগড়ে 
িড ডি। এ-অবস্থা়ে এই হডস্ট্র়োরগুড া কী করডব? হ়েডতা তারা এমন। হকৌশ  কডর 
হ্রডির হসই সরুপথটা আটডক িাুঁ়োডব হযিান ছিড়ে হ্রডির জ  ছগড়ে না়োো়ে পড়েডি–
যাডত ছবিীছষকা ছকিুডতই ঐ নিীডত ছগড়ে প়েডত না-পাডর। 
  
ছবিীছষকার কাডপ্তন স্ব়েিং এবার হাড  বডসডি, সাডরডের িাকা়ে তার হাত। একজন 
সাগডরি  ইড়ের কাডি িাুঁছ়েড়ে, অনেজন ছনডি এনছজনঘডর। আমাডক ছক তাহড  এিন 
হুকুম করা হডব ছনডি আমার কোছবডন িড  হযডত? 
  
হস-রকম হকাডনা ছনডিথশ এড া না হিডি আছম বরিং িুব িুছশই হ ুম। সছতে-ব ডত, 
আমাডক এরা হকউই হগননা পািা ছিছেড া না। হাবিাব হিডি মডন হছেড া, বুছে আছম 
কিনও ছবিীছষকা়ে এডস উছিইছন। হসইজডনেই আছম ছমে মডনািাব ছনড়ে হসই হডস্ট্র়োর 
িুছটর হধড়ে-আসা  ক্ষ্ করডত  াগ াম। ছিক যিন এডির সডে ছবিীছষকার িূরত্ব মাত্র 
িু-মাইড র মডতা, তিন এরা িু-পাডশ িড  হপড া, যাডত িু-পাশ হথডক ছবিীছষকাডক 
তাগ কডর কামান িাগডত পাডর। 
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আর িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ? তার হাবিাডব প্রিণ্ড একটা তাছে ে ফুডট হবরুছেড া। 
িছেটা এমন, জাডনই হয হডস্ট্র়োর িুছট তার ছবরুডে ছকিু করডত অক্ষ্ম। তাডির গছত 
যা-ই হহাক না হকন, একটা হবাতাম ছটপড ই হস তাডির পাল্লা হথডক ছিটডক হবছরড়ে 
যাডব। ছকিংবা হ়েডতা ডুবই মারডব হ্রডির জড , আর হকাডনা ছনছক্ষ্প্ত অিই তার আর 
নাগা  পাডব না জড র ত া়ে। 
  
পাুঁি ছমছনট পডর, হডস্ট্র়োর িুছটর সডে িূরত্ব হ্রাস হপড়ে প্রা়ে একমাই  হড়ে এড া। িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ তাডির আডরা এগুডত ছিড । তারপর যিন তারা কাডি এডস 
পড়েডি, অমছন একটা হাত  ধডর টান ছিড  হস। ছবিীছষকা প্রা়ে হযন ছিগুণ গছতডত 
আিমকা হ্রডির জড   াছফড়ে এছগড়ে হগড া। হডস্ট্র়োরগুড ার সডে হস হযন হিড ডি া 
হি ডি, হব়ো  হযমন কডর হিড  ইুঁিুরডির সডে! ি়ে হপড়ে হকাথা়ে পাছ ড়ে যাবার 
হিিা করডব, তা ন়ে, হস বরিং হসাজা আপন হি়ো িুছশ মডতা ছনডজর পডথই িড ডি। 
কিনও ছক হস তার ছবষম িম্ভ আর ঔেতে হিছিড়ে িুই িুশমডনর মােিান ছিড়ে 
তাছে ে িডর এছগড়ে যাবার হিিা করডব? হটাপ হযন, হ াি হিিাডব তাডির, তার হপিন 
ছনডত তাছতড়ে হিডব তাডির, তারপর ঘুটঘুুঁডট আুঁধার রাত হনডম এড  বাধে হড়ে ছনডজ 
হথডকই। হডস্ট্র়োরগুড া এই রণডক্ষ্ত্র হথডক পাছ ড়ে যাডব! 
  
হ্রডির পাডশ বাডফড া নগরী তিন স্পি ফুডট উডিডি। মস্ত-সব িা ানডকািা হিিডত 
পাছে আছম, বড়ো-বড়ো সব ছবশা -উুঁিু অট্টাছ কা, িািথগুড ার গমু্বজ, শসে মা়োইড়ের 
কড র িাকা ঘুডর যাডে অছবরাম। মাত্র িার-পাুঁি মাই  সামডন, উির ছিডক, িুড  
ছগড়েডি না়োোর নিীর জ পথ। 
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এই অছিনব পছরছস্থছতডত আমার ছনডজর কী করা উছিত? যিন হডস্ট্র়োরগুড ার সামডন 
ছিড়ে যাডবা, আছম ছবিীছষকা হথডক  াছফড়ে প়েডবা জড ? আছম িাড া সাুঁতার জাছন, 
এবিং এ-রকম সুডযাগ হ়েডতা আর-কিডনাই আসডব না। িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ 
ছনি়েই হথডম পড়ে আমাডক হফর কড়েি করবার হিিা করডব না। ডুবসাুঁতার ছিড়ে ছগড়ে 
আছম ছক এডির বেুডকর গুছ ডক এছ়েড়ে হযডত পারডবা না? হডস্ট্র়োরগুড ার িা াছশরা 
ছনি়েই আমাডক হিিডত পাডব জড  সাুঁতার কাটছি, ছনি়েই তাডির সতকথ কডর হি়ো 
হড়েডি হয আছম ছবিীছষকা়ে বেী হড়ে আছি। আমাডক উোর করার জডনে তারা ছক 
হকাডনা হনৌডকা িাছসড়ে হিডব না? 
  
ছবিীছষকা যছি না়োো নিীর সরু িাতটা়ে হঢাডক, আমার পা াবার সম্ভাবনা, অডনকগুণ 
হবড়ে যাডব। হনছি আই োডণ্ড আছম এমন শক্ত জছমর ওপর পা রািডত ছপরডবা, যার সব 
হা -হছিশ আমার জানা। ছকন্তু িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ ঢুকডব এই সরু নিীর িাডত, 
তাহড  হয ছবশা  জ প্রপাতটা হথডক তাডক ছনডি আিড়ে প়েডত হডব! তা ছনি়েই হস 
করডব না। আমার বরিং অডপক্ষ্া করা উছিত হডস্ট্র়োর িুডটা কিন সবডিড়ে কাডি 
আডস। 
  
অথি তবু আমার এই পা াবার ইডেটা আডিৌ উিে ছিড া না–হকমন-একটা অধথমনক 
িছেডতই আছম এ-সব কথা িাবছি ুম। এই রহসে হিি করার সমস্ত আশা জ ােছ  
ছিডত হকাথা়ে হযন বাডধাবাডধা হিকছিড া। পুছ ডশর হগাড়েো ছহডশডব আমার সমস্ত 
অেরাত্মাই হযন পা াবার পছরকেনার ছবপডক্ষ্ রুডি উডিডি। হয-হ াকটাডক সরকার 
আইনকানুডনর পরপাডর বড  হঘাষণা কডরডি, সমাজছবডরাধী বড  ছিছহ্নত কডরডি, তাডক 
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পাকড়ে ধরডত হড  শুধু একটা হাত বা়োড ই হ়ে! আছম ছক তাডক আমার কব  হথডক 
পাছ ড়ে হযডত হিডবা? না, জড  োুঁছপড়ে পড়ে আছম আত্মরক্ষ্ার হিিা করডবাই না! অথি 
এটাও ছক জাছন, ছবিীছষকা আমাডক হকাথা়ে ছনড়ে িড ডি, আর কী হতা া আডি আমার 
কপাড ? 
  
হসা়ো-িটা বাডজ এিন। হডস্ট্র়োরগুড া এমনই পুডরািডম কাডি এছগড়ে আসডি। হয 
তারা থরথর কডর কাুঁপডি। সরাসছর সামডন এডস পড়েডি তারা এিন–িুছট হডস্ট্র়োর 
পরস্পডরর মডধে মাত্র সামানে িূরত্ব হরডিডি, যাডত মােিাডন হিডপ ধরডত পাডর 
ছবিীছষকাডক। আর ছবিীছষকা, গছত বা়োবার হকাডনা হিিা না-কডরই হিিডত হপড , িু-
ছিক হথডক িুডটা হডস্ট্র়োর তাডক হকাণিাশা কডর হফ বার হিিা করডি। 
  
আছম আমার জা়েগা হথডক একপাও নছ়েছন। গ ুইড়ের হ াকটা আমার কাডিই িাুঁছ়েড়ে 
আডি। সাডরডের িাকার সামডন ছনি  িাুঁছ়েড়ে কুছঞ্চত হজা়োিুরুর ত া়ে িপিপ জ্ব ে 
হিাডি, অডপক্ষ্া কডর আডি িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ। হস হ়েডতা আছস্তডন  ুছকড়ে-রািা 
হকাডনা হশষ িা  হিড  একু্ষ্ছন এই অনুসরণকারীডির ি়েডক ছিড়ে পাছ ড়ে যাডব! 
  
হিাৎ, আমাডির বাুঁ পাডশর হডস্ট্র়োরটা হথডক কুণ্ডছ  পাছকড়ে একে ক হধাুঁ়ো উিড া। 
একটা টরডপডডা, জ  প্রা়ে িুুঁড়েই, ছবিীছষকার সামডন ছিড়ে িুডট িড  হগড া, ডান 
পাডশর হডস্ট্র়োরটার কাি ছিড়ে। 
  
উৎকছণ্ঠতিাডব তাছকড়ে হিছি উুঁিু টডের ওপর  ুকআউডটর পাছির হিাপ হথডক হক-
একজন িাুঁছ়েড়ে অডপক্ষ্া কডর আডি ছবিীছষকার কাডপ্তডনর কাি হথডক কী ইছেত আডস। 
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িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ এমনকী মুি ঘুছরড়ে হসছিকটা়ে তাকা়েছন পযথে : তিন তার 
মুডি হয-তাছে ে আর ঘৃণা আছম হিডিছি ুম, তা আছম জীবডনও িু ডবা না। 
  
আর ছিক তকু্ষ্ছন, আিমকা এক ধাক্কা়ে আমাডক আমার কোছবনটার হোুঁিওড়ের ছিডক 
হিড  হি়ো হড া, তারপর হযই আছম কোছবডন হনডমছি অমছন ওপডরর ঢাকনাটা বে হড়ে 
হগড া। শব্দ শুডন বুেডত পার ুম, অনে হোুঁিওড়েগুড াও তিন এডট বে কডর হি়ো 
হড়েডি। হডক এিন জ -ছনডরাধ-করা। হকাথা়ে একটা এনছজডন একটা হা কা ধকধক 
আও়োজ হড া, আর অমছন ছবিীছষকা ডুডব হগড া জড র ত া়ে। 
  
আমাডির মাথার ওপর তিনও কামান িাগার আও়োজ উিডি। তাডির প্রিণ্ড প্রছতধ্বছন 
কাডন বাজড া ছকিুক্ষ্ণ, তারপর সব স্তব্ধ, িুপিাপ। আমার কোছবডনর গবাক্ষ্টা ছিড়ে শুধু 
ক্ষ্ীণ-একটু আড া ঢুকডি হিতডর। ডুডবাজাহাজ মসৃণ গছতডত ছপিডন এছগড়ে যাডে 
জড র ত া ছিড়ে। কী দ্রুতডবডগ, কী অনা়োডস হয এই রূপাের ঘডটছিড া, তা আছম 
ছনডজর হিাডিই হিডিছি। হ়েডতা যিন হস স্বতি  শকডট রূপােছরত হডব, তিনও 
বি টা হডব এমছন ছক্ষ্প্র ও আ়োসহীন। 
  
কী করডব এিন িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ? হ়েডতা ডুডবাজাহাডজর ছিকবি  করডব হস, 
যছি-না হস ডাো়ে উডি স্থ পডথ রাডজের পর রাজে হপছরড়ে হযডত িা়ে। পছিডম । 
জাহাডজর মুি ঘুছরড়ে, হডস্ট্র়োরগুড ার সডে িূরত্ব সৃছি কডর, আবারও হ়েডতা ছগড়ে 
প়েডত পাডর হডেড়েট নিীডত। শুধু হ়েডতা কামাডনর পাল্লা হথডক হবছরড়ে আসডত 
যতটুকু সম়ে  াডগ, ততক্ষ্ণই আমরা থাকডবা জড র ত া়ে, ছকিংবা হ়েডতা ততক্ষ্ণই 
ডুডব থাকডবা, যতক্ষ্ণ-না হনডম আডস রাডতর আুঁধার। 
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িছবতবে, অবশে, এই উডিজনা়ে-িরা হপিন-ধাও়োর অনেরকম উপসিংহারই ছস্থর কডর 
হরডিছিড া। িশ ছমছনটও কাডটছন, হিাৎ মডন হড া ডুডবাজাহাডজর মডধে কী একটা 
ছবশৃঙ্খ া সৃছি হড়েডি। এনছজন-ঘডর দ্রুত কী-সব কথা িা ািাছ  হডে। হয এনছজন 
এতক্ষ্ণ ছনুঃশডব্দ ি ছিড া, এিন হসটা ছবিঘুুঁডট সব িেহারা আও়োজ করডত শুরু 
কডরডি। হকাডনা িুঘথটনার জডনে এিন বুছে ডুডবাজাহাজ তডব আবার হিডস উিডব 
জড র ওপর! 
  
আমার ধারণা হয ছনিুথ , তার প্রমাণ ছহডশডবই পরক্ষ্ডণ আমার কোছবডনর আবিা়ো িডর 
হগড া িটিডট ছিডনর আড া়ে। ছবিীছষকা আবার জড র ওপর হিডস উডিডি। হডডকর 
ওপর কাডির হযন পাড়ের শব্দ। আবার ঢাকনা িুড  হি়ো হড া হোুঁিওড়েগুড ার, 
এমনকী আমারটার শুেু। আছম  াফ ছিড়ে ছসুঁছ়ে হবড়ে উডি এ াম ওপডর। 
  
িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ আবারও সাডরডের িাকা়ে িাুঁছ়েড়ে, অনে িুজন ছনডি 
এনছজনঘডর বেস্তিাডব কী-সব িুটিাট করডি। হডস্ট্র়োরগুড া এিনও হপিন িাড়েছন, 
তারা সম্ভবত মাত্র ছসছক মাই  িূডর, এিন! ছবিীছষকাডক হিডি তারা পুডরািডম িুডট 
আসডি–আর ছবিীছষকা আবারও িুডট িড ডি নিী-না়োোর ছিডক। 
  
কবু  কছর, এই রণডকৌশড র মাথামুণু্ড ছকিুই আছম বুেডত পাছরছন। হযন একটা 
কানাগছ র মডধে ঢুডক পড়েডি ছবিীছষকা, হকাডনা অিাছবত যাছন্ত্রক হগা ডযাডগর জডনে 
জড র ত া ছিড়ে পাছ ড়ে হযডত পারডি না হস, ডুডবাজাহাজ ছহডশডব, আর তার হফরবার 
রাস্তা হডস্ট্র়োরগুড ার জডনে রুে। তাহড  হস ছক এিন ডাো়ে উডি হযডত িাডে? আর 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

186 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

তা যছি হস কডর, পর-পর হয-সব হটছ োম িা ািাছ  হডব সারা মাছকথন মু ুডক, সব 
রাডজে পুছ শ যিন হুুঁছশ়োর হড়ে যাডব, তিন হস তাডির হাত এছ়েড়ে হকাথা়ে পা াডব, 
হকাথা়ে যাডব? 
  
এমনকী মাত্র আধমাই ও আর আমরা এছগড়ে হনই। হডস্ট্র়োররা আমাডির হপিডন 
পুডরািডম হধড়ে আসডি : এিন সরাসছর আমাডির হপিডন থাকা সডেও তারা তাডির 
কামান িাগবার মডতা অবস্থা়ে হনই হমাডটও। িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ শুধু এই 
বেবধানটুকু বজা়ে হরডিই িুছশ, যছিও ইডে করড  হস ছবিীছষকার গছত আডরা বাছ়েড়ে 
ছিডত পারডতা–তারপর রাত হনডম এড  হডস্ট্র়োরগুড ার হিাডি ধুড া ছিড়ে তাডির হাত 
এছ়েড়ে পাছ ড়ে হযডত পারডতা। 
  
এরই মডধে আমাডির ডানছিডক বাডফড া হাছরড়ে হগডি, আর সডে সাতটার একটু পরই 
নিী না়োোর মুিটা আমাডির সামডন িুড  হগড া। যছি হস ওিাডন হঢাডক, আর হয 
ছফডর হযডত পারডব না হসটা হজডনই; তাহড  বুেডত হডব হয িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-
এর মাথাটা পুডরাপুছর ছবগড়ে ছগড়েডি। আর, সছতে-হতা, পাগ ই হতা হস আসড , নইড  
হকউ ছনডজডক অমনিাডব ছনছিড র প্রিু জগডতর প্রিু বড  হঘাষণা কডর? আছম তাডক 
তাছকড়ে-তাছকড়ে হিি ুম শুধু : শাে, উিাসীন, িন্নিা়ো, একবারও ঘা়ে ছফছরড়ে হিিডি 
না পযথে হডস্ট্র়োরগুড া এিন কতটা এছগড়ে এডসডি। আছম হ াকটাডক যত হিিছি, 
ততই তাজ্জব হড়ে যাছে। 
  
হ্রডির এ-প্রােটা ফাুঁকা, পছরতেক্ত। আপার-না়োোর তীডরর শহরগুড াডত মা ডবাোই 
হয-সব স্টীমার যা়ে, ছিরকা ই তাডির সিংিো কম থাডক, হযডহতু এছিকটা়ে হকাডনা 
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হপাত িা াডনা িারুণ ছবপজ্জনক। কাউডক হকাথাও হিাডি প়েডি না এিন : এমন 
হকাডনা হিাট্ট হজড ছডছেও এতক্ষ্ডণ ছবিীছষকার পডথ পড়েছন। হডস্ট্র়োর িুডটাডক অছব্দ 
একটু পডরই থমডক হথডম ছগড়ে িাবডত হডব আর তারা ধাও়ো কডর আসডব ছক না, 
যছি আমরা এমন িোপার মডতা প্রপাতটার ছিডকই এছগড়ে যাই! 
  
আডগই বড ছি, নিী-না়োো ছনউই়েকথ রাজে আর কোনাডার মধে ছিড়ে বড়ে িড ডি। 
িও়ো়ে হস হমাটমাট হ়েডতা হপৌডন-এক মাই  হডব, যত প্রপাতটার ছিডক এছগড়ে যা়ে 
ততই সিংকীণথ হড়ে আডস। হ ক ইছর হথডক হ ক অনটাছরও অছব্দ ধরড  তার শিঘথে হডব 
প্রা়ে পডনডরা ছ গ, হয বড়ে যা়ে উিরমুডিা, যতক্ষ্ণ-না হস হ ক। সুছপছর়ের, ছমছশগান, 
হুরন আর ইছরর জ  হ ক অন্টাছরওডত হঢড  হি়ে, এই ছবশা  হ্রিগুড ার সবডিড়ে 
পছিডম এই হ ক। এই নিীটার ছিক মােিানটা়ে হসই জগৎছবিোত জ প্রপাত, হি়েডশা 
ছফট ওপর হথডক ছনডি আিড়ে পড়ে জ , গো ন-গো ন, অনগথ । হকউ-হকউ এডক 
বড  হসথ ফক্স, হকননা হিতর ছিডক হস হঘা়োর নাড রই মডতা হবুঁডক ছগড়েডি। 
ইছণ্ড়োনরা তার নাম ছিড়েডি জড র বে, আর সছতে-ব ডত বাজ ফাটার মডতাই জ  
আিড়ে পড়ে ছনডি, তার উচ্ছ্বাস আর প্রছতধ্বছন হশানা যা়ে কত-হয মাই  িূর হথডক। 
  
হ ক ইছর আর হিাট্ট না়োো ফল্স শহরটার মাোমাছে নিীর তু কা াম জ প্রবাহডক 
ছিধাছবছেন্ন কডর হগডি িুছট হিাডটা িীপ, প্রপাতটার এক ছ গ ওপডর আডি হনছি 
আই োণ্ড, আর হগাট আই োণ্ড-হয-অজিীপ আডমছরকা আর কোনাডার প্রপাত িুছটডক 
আ ািা কডর হরডিডি। এই িীডপর হশষমুিটা়ে একিা িাুঁছ়েড়েছিড া হটরাছপন টাও়োর, 
হয-স্তম্ভটা িুুঃসাহসী ছমছিরা শতছর কডরছিড া প্রপাডতর জ  আিড়ে প়োর ছিক 
মুিটাডত। অছবোম জড র ঘাড়ে িড়ে হযডত-হযডত হসই স্তম্ভটা এিন হিডে পড়েডি। 
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হফাটথ ইছর শহরটা িাুঁছ়েড়ে আডি কোনাডা়ে, ছিক নিীর মুিটা়ে। প্রপাডতর ওপডর, তীর 
হঘুঁডস আডরা-িুছট শহর গড়ে উডিডি, ডান তীডর–েসার, বামতীডর–ছিডপও়ো, হনছি 
আই োডণ্ডর িুই পাডশ িুই হিাডটা শহর। এইিাডন এডসই িরডরাত, সরু-একটা িা  
ছিড়ে বাুঁধা, আডরা-প্রিণ্ড হবডগ িুটডত শুরু কডর। আর িু-মাই  এছগড়ে ছগড়ে জ প্রপাত 
ছহডশডব হি়েডশা ছফট উুঁিু হথডক আিড়ে পড়ে। 
  
ছবিীছষকা এরই মাডে হফাটথ ইছরডক হপছরড়ে হগডি। পছিডম, সূযথ ছগড়ে িুুঁড়েডি কোনাডার 
ছিগে। ক্ষ্ীণ হিিা যাডে িাুঁি, জড র ছিডট়ে শতছর বাডষ্পর আ়োড  হস িছক্ষ্ডণ ওিবার 
হিিা করডি। আর একছট ঘণ্টা পডরই অেকার আমাডির হঢডক হফ ডব। 
  
হডস্ট্র়োরগুড া তাডির হিাে ছিড়ে কাড া হধাুঁ়ো ওগরাডত-ওগরাডত একমাই  হপিডন 
হধড়ে আসডি। স্পি, হবাোই যাডে, হয ছবিীছষকা আর ছফডর হযডত পারডব না। 
হডস্ট্র়োরগুড া তার হফরবার পথ সিূণথ রুে কডর ছিড়েডি। এটা ছিক হয, আছম হযমন 
জাছন হয হকাডনা যাছন্ত্রক হগা ডযাডগর িরুন ছবিীছষকা এতক্ষ্ণ ধডর জড র ওপডরই 
থাকডত বাধে হড়েডি, হস-কথা হডস্ট্র়োর িুছটর কমোণ্ডাররা জাডন না–ফড  তারা জাডন 
না হিাৎ কিনও ছবিীছষকা িুউশ কডর ডুডব যাডব ছক না জড । তারা শুধু হশষ মুহূতথ 
অছব্দ তাডক ধাও়ো কডর আসডত িাডে। 
  
এই ছবপজ্জনক জড র মধে ছিড়ে তার হযিাডব একগুড়ের মডতা এগুডে, তাডত আছম 
তাডির তাছরফ না-কডর পার ুম না। ছকন্তু তার িাইডতও আছম তাজ্জব মানছি িে মাস্টার 
অি ছি ও়োল্ডথ-এর ধরনধারণ হিডি। আর-হতা মাত্রই আধঘণ্টা, তারপরই না়োো 
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জ প্রপাত। যত মজবুতই হহাক না হকন তার এই আিযথ যান, এই ছবশা  জ প্রপাডতর 
ছবষম আডক্রাশ হস এ়োডব কী কডর? একবার যছি এই প্রিণ্ড হরাত টান মাডর 
ছবিীছষকাডক, তাডক বাডগ হপড়ে কাবু কডর ফোড , তডব তাডক ছনড়ে হ াফা ুছফ হি ডত 
হি ডত িুডশা ছফট ছনডি আিড়ে হফড  হিডব। হ়েডতা এিনও ছবিীছষকা ডাোর গাছ়ে 
হড়ে তীডর হনডম পড়ে স্থ পডথ িুট  াগাবার কথাই িাবডি। 
  
এই তু কা াম উডিজনার মাডে, আছম, স্ট্রক, পুছ ডশর হগাড়েো–আছম কী করডবা? 
আছম ছক  াছফড়ে নামডবা হনছি আই োডণ্ড, যছি আমরা তার ধার হঘুঁডস যাই? এ-
সুডযাগটা হহ া়ে হাতিা়ো হডত ছিড  আর আমার মুছক্ত হনই : ছবিীছষকার এত সব 
রহসে হজডন যাবার পর িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ ছকিুডতই আমা়ে হিড়ে হিডব না। 
  
অবশে এিন বুছে আর পা াবার হিিা করার হকাডনাই মাডন হ়ে না। যছি আমাডক 
কোছবডন কড়েি কডর রািা না-হড়ে থাডক, তাহড  আ়েডিাডি হড ও হকউ-না-হকউ 
ছনি়েই আমার ওপর নজর রািডি। কাডপ্তন সাডরডের িাকা ধডর িাুঁছ়েড়ে আডি বডট, 
তডব গ ুইড়ের হ াকটা এতক্ষ্ণ একবারও আমার ওপর হথডক তার হিাি সরা়েছন। 
একটু উ ডটাপা টা ন়েড ই আমাডক পাকড়ে তারা কোছবনটা়ে ঢুছকড়ে ছিড়ে বেী কডর 
রািডব। অথথাৎ, আমার ছন়েছত আমাডক এিন ছবিীছষকার সডেই আডিপৃডষ্ঠ হবুঁডধ 
হরডিডি। 
  
হডস্ট্র়োর িুছটর সডে আমাডির বেবধান এিন আডরা হ্রাস হপড়েডি। একটু পডরই তারা 
সম্ভবত িছ়েি়োর নাগাড ই এডস প়েডব। যাছন্ত্রক হগা ডযাডগর পর হথডক ছবিীছষকার 
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এনছজন ছক আর পুডরািডম ি ডত পারডি না? কাডপ্তনর হিাডিমুডি, অথি, উডিডগর 
ছকিুমাত্র ছিহ্ন হনই–ডাো়ে নামবার হকাডনা হিিাই হস করডি না। 
  
হডস্ট্র়োরগুড ার পুডরািডম-িা াডনা বাডষ্পর এনছজডনর ছহসছহস শব্দটা অছব্দ এিন কাডন 
আসডি, আর হিাে ছিড়ে ি ডক-ি ডক কাড া হধাুঁ়ো হবছরড়ে আসডি। ছকন্তু তার 
িাইডতও হজারাড া হড়ে কাডন আসডি না়োো জ প্রপাডতর তু কা াম গজথন। 
  
হনছি আই োণ্ড হপছরড়ে যাবার সম়ে ছবিীছষকা নিীটার বাম শািা হবডি ছনড । এিান 
হথডক অনা়োডসই ডাো়ে ছগড়ে নামা যা়ে–ছকন্তু তবু হস িুডটই িড ডি সামডন। পাুঁি 
ছমছনট পডর আমরা হগাট আই োডণ্ডর প্রথম গািপা াগুড া হিিডত হপ ুম। হরাত ক্রডমই 
তীব্র, অপ্রছতডরাধে হড়ে উিডি। ছবিীছষকা যছি না-থাডম, হডস্ট্র়োরগুছ  এিন আর তাডক 
অনুসরণ করডত পারডব না। ছবিীছষকার কাডপ্তন যছি প্রপাডতর মরণঘূছণথর মডধে ছগড়েই 
েপ হিডত িা়ে, হডস্ট্র়োর িুছট অেত হসই বাসনা করডব না। কডরওছন–পরক্ষ্ডণই তারা 
পরস্পরডক সিংডকত কডর পিাোবন থাছমড়ে ছিড । প্রপাত হথডক তারা হবছশ হড  
তিন মাত্র িডশা ছফট িূডর। তারপর হযন বাজ হফডট প়েড া পর পর, ছবিীছষকার গাড়ে 
হকাডনা আুঁি়েই  াগড া না, তবু তারা আডক্রাশ হমটাবার জডনে পর-পর কড়েকবার 
তাডক তাগ কডর কামান িাগড । 
  
সূযথ অস্ত হগডি, প্রডিাডষর িা়োেকাডর িছক্ষ্ণ হথডক ফুছট-ফুছট করডি িাুঁডির আড া। 
প্রপাডতর তু কা াম হরাডতর টাডন ছবিীছষকা উম্মডির মডতা িুডট িড ডি। পডরর 
মুহূডতথই ছনি়েই আমরা প্রিণ্ড হবডগ আিড়ে প়েডবা জড র-ছিডট- াগা কাড া শূনেতা়ে-
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পাতাড । আতছঙ্কত ছবফাছরত হিাডি আছম হিি াম অজ িীপ ছবিুেডিডগ হপিডন িড  
হগড া। তারপডরই এড া ছতন হবাডনর িীপ, পাতাড র হফা়োরা়ে জ ােন্ন। 
  
আছম  াছফড়ে উডি হশষ মরী়ো হিিা়ে হযই জড  োুঁছপড়ে প়েডত হগছি, হক হযন হপিন 
হথডক আমাডক সডজাডর জাপডট ধরড । 
  
আমাডির হপাডতর মডধে এতক্ষ্ণ হয-এনছজনটা িপিপ করছিড া, হিাৎ তার মধে হথডক 
তীক্ষ্ণ ধারাড া একটা আও়োজ হবছরড়ে এড া। ছবিীছষকার িু-পাডশ গোেওড়ের মডতা 
ধাতুর হয-ফাছ  িুডটা আটকাডনা ছিড া, তারা ফরফর কডর িছ়েড়ে প়েড া ছবশা  িুই 
পািনার মডতা, আর ছিক হয-মুহূডতথ ছবিীছষকা ছগড়ে প্রপাডতর মুিটা িুুঁড়েডি, তিনই হস 
হসাজা উডি প়েড া শূডনে, আকাডশ, িান্দ্র রামধনুর মা়ো়ে জ়োডনা বেগজথনডতা া 
প্রপাত হথডক হস এিন উোর হপড়েডি আকাডশ–এিন হস তার এডক-ছতন-ছতডন এক 
ন়ে, তার হিড়েও হবছশ, িার নম্বর যানও হস, অথথাৎ উড়োজাহাজ, ছবমান!! 
  
. 
  
১৫. ঈগ  পাছির বাসা 
  
পরছিন, যিন গিীর একটা ঘুম হথডক আছম উি ুম, সডতজ, েরেডর, আমাডির যান 
মডন হছেড া ছনি  িাুঁছ়েড়ে আডি। আমরা হয ডাোর ওপর ছিড়ে যাছে না, হসটা 
অেত স্পি। আর জড র ওপর ছিড়ে বা ত া ছিড়েই যাছে না, উ়ো  ছিছে না এমনকী 
সপ্তত  ছবমাডনও। তডব ছক এই অছবশ্বাসে আছবষ্কারছট তার হগাপন আড্ডা়ে ছফডর 
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এডসডি–হযিাডন তার আডগ আর-হকাডনা মানুষই পা হি়েছন? আর এিন ছক তডব তার 
সব হগাপন কথাই আছম হজডন হফ ডবা? 
  
এিন িাবড  তাজ্জব  াডগ, যিন আকাশ ছিড়ে উড়ে আসছি, তিন সারাটা পথই আছম 
ছক না ঘুছমড়ে কাছটড়েছি! একটু ি়েডক যাবার মডতাই বোপার : আমাডক তারা হকাডনা 
ঘুডমর ওষুধ িাও়ো়েছন হতা? যাডত আছম বুডে হফ ডত না-পাছর হকাথা়ে এডস এই 
আকাশযান নামড া? শুধু এইটুকু মডন আডি, কা  সডেডব া যিন ছবিীছষকা িু ছিডক 
তার িুই ডানা িছ়েড়ে প্রপাডতর ওপর হথডক আকাডশ উডি ছগড়েছিড া, তিন আছম কী-
রকম স্তছম্ভত হড়ে ছগড়েছি ুম। না, হতিম্ব ন়ে, স্তছম্ভত! 
  
তাহড  এই যান এডকর হিতডর িার : স্বতি  শকট, জড িাসা জাহাজ, ডুডবাজাহাজ 
আর আকাশযান–একই সডে িার রকম! মাছটপৃছথবী, ছবশা  জ , সীমাহারা আকাশ-সব 
হস জ়ে কডরডি। আর হকমন ছবিুেৎগছতডত হস সিন্ন কডর এক যান হথডক 
আডরকরকম যান হড়ে-ওিা! একই এনছজন িড  জড , ডাো়ে, অেছরডক্ষ্! আর আছম 
ছকনা সাক্ষ্ী ছি াম এইসব রূপােডরর! এিনও হসটা জাছন না–িছবষেডত কিনও হ়েডতা 
জানডত পারডবা–তা হড া এই যাডনর এই ছবপু  শছক্তর উৎস কী। আর হকই-বা এই 
িুধথষথ শবজ্ঞাছনক, একা-একা পুডরা বোপারটা উদ্ভাবন কডর হয ছবপু  স্পধথা়ে প্রছতিছিতা়ে 
আহ্বান কডরডি সারা জগৎডকই! কী তার স্পধথা, কী িুুঃসহ তার িি! 
  
ছবিীছষকা যিন কোনাডার প্রপাডতর ওপর হথডক উ়ো  ছিড়েছিড া, আমাডক তিন 
আমার কোছবডনর হোুঁিওড়ের সামডন হিডপ ধডর রািা হড়েছিড া। সেো়ে ফুট ফুডট স্বে 
হজোৎস্না়ে আছম এটা অেত হিিডত হপড়েছি ুম হকান ছিক  ক্ষ্ে কডর ছবিীছষকা 
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আকাডশ উ়েড া। নিীরই িাত ধডর হস উ়ো  ছিড়েছিড া, হপছরড়ে ছগড়েছিড া 
সাসডপনশন ছব্রজ, হযিানটা়ে না়োো নিী ছক্ষ্প্র একটা হমাি়ে হমডর হনডম ছগড়েডি হ ক 
অন্টাছরওর ছিডক। আমার িৃঢ় ছবশ্বাস হসিান হথডক হবছরড়ে আমরা 
  
পুবছিডক হমা়ে ঘুডরছি। কাডপ্তন হতমছন সটান িাুঁছ়েড়েছিড া সাডরডের িাকা আর 
হাত গুড ার সামডন। আছম তার সডে হকাডনা কথাই ব বার হিিা কছরছন তিন। কী 
 াি হডতা ছকিু ছজডগস কডর-হস-হতা হকাডনা উিরই ছিডতা না। তিন শুধু এটাই 
সছবস্মড়ে  ক্ষ্ কডরছি াম ছবিীছষকা অনা়োডসই আকাডশ উড়ে হযডত পাডর–হযন জ  বা 
ডাোর মডতা আকাডশর পথগুড াও তার অডনকছিনকার হিনা। 
  
এমন আিযথ একটা যাডনর উদ্ভাবক হকন-হয ছনডজডক িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ বড  
হসটা আোজ-করা এিন আর হমাডটই কছিন ন়ে। মানুডষর হাডত এ-যাবৎ যত যান 
রছিত হড়েডি, তাডির সবার িাইডত এটা শতগুডণ হসরা।-এর কাডি অনেসব যান 
হনহাৎই তুে, নগণে, সাধারণ! সছতে-ব ডত, তার এই পরম ছবস্মড়ের রহসেটা হস 
িামকা কাউডক ছবছক্রই বা করডব হকন? ঐ িুডশা হকাছট ড ার হতা তার কাডি 
হিা ামকুছির মডতাই তুে। হোুঁ, এিন আছম পুডরাপুছর বুেডত পাছর তার সীমাহীন 
আত্মছবশ্বাডসর কারণ–যা প্রা়ে িডম্ভর িূ়ো়ে ছগড়ে হপৌঁডিডি। যছি তার ছনডজর উচ্চাশা 
তাডক উন্মিতার ওপাডর ছনড়ে না-যা়ে, তডব হস হকাথা়ে-কতিূডর-ছগড়েই না হপৌঁিুডত 
পারডব! 
  
ছবিীষকা আকাডশ ও়েবার আধঘণ্টা পডরই আছম এই গিীর ঘুডম তছ ড়ে যাই–বুেডতও 
পাছরছন হয ঘুডম িু-হিাডির পাতা বুডজ আসডি। ছনি়েই হকাডনা ঘুডমর ওষুধ ছমছশড়ে 
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হি়ো হড়েছিড া আমার িাবাডর। ছনি়েই তার ইডে ছিড া না ছবিীছষকা হকানছিডক যা়ে, 
হসটা আছম  ক্ষ্ কছর। 
  
কাডজই এটা আছম জাছন না হস ছক শবমাছনকই এতটা পথ হপছরড়েডি, না ছক পাগ  হহ-
নাছবক আবার হিডস পড়েডি জড , না ছক হশাাডফ়োর তার গাছ়ে িুছটড়েডি আডমছরকার 
রাস্তা়ে-রাস্তা়ে। একছত্রডশ জু াই রাছত্রডব া সছতে-হয কী ঘডটছিড া তার হকাডনা সৃ্মছতই 
আমার হনই। 
  
এিন, এই রগরডগ, হরামাঞ্চকর, রুেশ্বাস অছিযান হশষ হডব হকাথা়ে? আর আমার 
ছনডজরই বা কী হডব? 
  
আডগই বড ছি, ঘুম হথডক জাগবামাত্র আমার মডন হড়েছিড া হয ছবিীছষকা হকাথাও হযন 
ছনি  হড়ে িাুঁছ়েড়ে আডি। অন়ে। আমার িু  হ়েছন; তার ি ার ধরন যা-ই হহাক না 
হকন, আকাডশ বা জড , সবসম়ে আছম একটা মৃিু থথথর কিন অনুিব কডরছি। এিন 
হসই কিন আর হনই। এিন আমার প্রথম কাজ হড া হডডক উডি ছগড়ে হিিা আমরা 
হকাথা়ে আছি। বাথথ হথডক হনডম কোছবডনর ছসুঁছ়ে হবড়ে হোুঁিওড়ের কাডি ছগড়ে হিছি 
ঢাকনাটা বাইডর হথডক আটকাডনা। আহা! আছম হিডবছি, ছবিীছষকা হফর তার অছস্থর 
ি া শুরু না-করা অছব্দ আমাডক তাহড  এিাডনই কড়েি হড়ে থাকডত হডব! আর বেী 
হড়ে থাকবার কথা হিডবই আমার হকমন হযন অছস্থর  াগড া । উডিগও কম ছিড া না। 
কী আডি িছবষেডতর গডিথ? কী আমার িছবতবে? 
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জানডত অবশে পডনডরা ছমছনটও অডপক্ষ্া করডত হ়েছন। ওপর হথডক হোুঁিওড়ের 
ওপরকার ঢাকনা সরাবার আও়োজ কাডন এড া আমার, পরক্ষ্ডণই কোছবডন এডস 
ঢুকড া প্রির একে ক আড া আর টাটকা হাও়োর িমক! এক  াডফই আছম হডডক 
উডি এ াম। মুহূডতথর মডধে ছিগে হেছটড়ে এড া আমরা িৃছি। 
  
যা হিডবছি, তা-ই। ছবিীছষকা ছনি  িাুঁছ়েড়ে আডি ছনডরট জছমর ওপর। পডনডরাডশা 
হথডক আিাডরাডশা ছফট হব়ে-এর একটা পাথুডর ন়োনজুছ ডত হস িাুঁছ়েড়ে আডি। ছনডি 
িছ়েড়ে আডি হ ডি হিা়ো আর কাকর, হকাথাও হকাডনা উছদ্ভডির ছিহ্নমাত্র হনই। 
  
িারপাডশর পাহাড়ের মােিাডন এটা হযন ছডম্বাকার একটা হকাটর-উির-িছক্ষ্ডণ 
অডপক্ষ্াকৃত  ম্বা। িারপাডশ হয-সটান-িাুঁ়োডনা পাথুডর হি়ো  হসটা কত উুঁিু, িূ়োটাই 
বা কী-রকম, হসটা আছম হকাডনািাডবই আোজ করডত পার ুম না। মাথার ওপর ঘন 
হড়ে জডম আডি ছনছব়ে কু়োশা, হরােুডরর বশথাফ কগুড া হাজার হিিা কডরও হযন হসই 
কু়োশার িাির ফুুঁড়ে হবরুডত পারডি না। হ ুি বাছ র হমডের ওপর হপুঁজা-হপুঁজা হমঘ 
হিডস হব়োডে। হ়েডতা এিনও হবছশ হব া হ়েছন, পডর কিনও হ়েডতা এই কু়োশা 
হকডট যাডব। 
  
রীছতমডতা িাণ্ডা পড়েডি এিাডন, অথি আজ ছক না প়ে া আগস্ট! তাহড  এই জা়েগাটা 
বুছে গিীর-উিডর হকাথাও, সমুদ্রত  হথডক অডনকটাই ওপডর। হ়েডতা এিনও আমরা 
আডমছরকারই হকাথাও আছি, নতুন মহাডিডশই, ছকন্তু ছিক হকানিাডন হয আছি হসটাই 
আোজ করা মুশছক । 
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হিাৎ হিিডত হপ ুম, ছবিীছষকার কাডপ্তন ছনডি একটা পাথডরর হিাুঁ়েড র মধে হথডক 
হবছরড়ে আসডি সম্ভবত হকাডনা সু়েডের মধে হথডকই, হকননা কু়োশা়ে জা়েগাটা হকমন 
োপসা হিিাছেড া। মাডে-মাডে ওপডর, কু়োশার পিথার ওপর, ছবশা  সব পাছির িা়ো 
িাডস। এই গিীর স্তব্ধতা ছিুঁড়ে-ছিড়ে মাডে-মাডে শুধু তাডিরই রুক্ষ্ ককথশ িীৎকার 
হশানা যাডে। হক জাডন, এই িুধথষথ অছতকা়ে পক্ষ্ীিানবডক হিডি এই ছবশা  পাছিগুড া 
হিাৎ ছবষম আুঁৎডক উডিডি ছক না। 
  
সবছকিু হিডি মডন হডে তার যাত্রার ফাুঁডক-ফাুঁডক িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ এিাডন 
এডসই আে়ে হন়ে। এটাই সম্ভবত তার হমাটরগাছ়ের গোরাজ; তার জাহাডজর বের; 
তার আকাশযাডনর হোুঁোর। আর এিন এই ছবশা  পাহাছ়ে হকাটডরর মডধে ছবিীছষকা 
িাুঁছ়েড়ে আডি ছনি । অবডশডষ এিন আছম ধীডর-সুডস্থ যানটাডক িুুঁছটড়ে হিিডত 
পারডবা। আর সব হিডিশুডন মডন হডে এর মাছ করা আমাডক ছনরস্ত করার 
  
কথা আিডপই িাবডি না। সছতে-ব ডত, ছবিীছষকার কাডপ্তন হযন আডগর মডতাই 
আমাডক হমাডটই আম  ছিডে না। ছনডি তার িুই সোোৎ তার সডে ছগড়ে জুডটডি, 
তারপডর ছতনজডনই হফর হসই সু়েডের মডধে ছগড়ে ঢুডক পড়েডি। যন্ত্রটাডক িুুঁছটড়ে 
হিিবার এটাই সুবণথ সুডযাগ, অেত তার বাইডরটা হতা হিিা যাডব! হিতডর কী-সব 
ক কজা আডি, িুুঁছটড়ে হিডিও আছম তার কতটা কী বুেডত পারডবা হক জাডন–হ়েডতা 
ছনিক কতগুড া জেনা করাই সার হডব। 
  
হিিডত হপ ুম, আমার কোছবডনর হোুঁিওড়ে িা়ো আর-সবগুড া হোুঁিওড়েই কু ুপ ছিড়ে 
কডষ আটকাডনা, আমার পডক্ষ্ হসগুড া হিা বার হিিা করা ছনতােই পণ্ডেম হডব! তার 
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হিড়ে বরিং এটা হিিাই  ািজনক হডব আমার পডক্ষ্-ছবিীছষকাডক তার ছবছিন্ন 
রূপােডরর মধে ছিড়ে হস-হকান প্রডপ ার িাছ ড়ে ছনড়ে হব়ো়ে। 
  
আছম এক  াফ ছিড়ে ছনডি হনডম প়ে ুম। হকউ হকাথাও বাধা হিবার হনই–ফড  ধীডর-
সুডস্থই হিিা যাডব সব। 
  
যানটা–আডগই বড ছি–একটা টকুর মডতা হিিডত। পুডের ছিকটার িাইডত গ ুইটা 
অডনক-হবছশ তীক্ষ্ণ হড়ে এডসডি। যানটা অো ুছমছন়োম ছিড়ে বানাডনা, ছকন্তু পািনা িুডটা 
হয হকান ধাতুডত শতছর, হসটা ছকিুডতই আোজ করডত পার ুম না। যানটা িারডট 
িাকার ওপর িাুঁছ়েড়ে আডি–এডককটা িাকার হব়ে হডব প্রা়ে িু-ছফট। হসগুড ার গাড়ে 
এমন পুরু টা়োর পরাডনা হয হয-হকাডনা হবডগই তারা অনা়োডস ি ডত পারডব। িাকার 
এডককটা ছশক অডক্ষ্র গাড়ে পরাডনা, হসগুড া হিিডত হজড ছডছের শবিার মডতা; জড  
ছকিংবা ডাো়ে–যিনই ছবিীছষকা হিাডট হসগুড া িক্রাকাডর ঘুডর ছগড়ে ছনি়েই তার গছত 
বাছ়েড়ে হি়ে। তডব এই িাকাগুড া ছকন্তু যানটার প্রধান প্রডপ ার ন়ে। িা ক পািাগুড া 
আসড  িুডটা বড়ো-বড়ো টারবাইন, যানটার তছ র িু-ছিডক বসাডনা। এনছজন িাছ ড়ে 
ছিড  তীব্রডবডগ এরা ঘুরডত থাডক, আর তার িুই পাুঁি-ছিড়ে বসাডনা িাকা তাডক জড র 
মডধে ছিড়ে হযন ছহ়েছহ়ে কডর হটডন ছনড়ে যা়ে, সম্ভবত এরাই হাও়োডতও উছ়েড়ে ছনড়ে 
হযডত পাডর, এত হজাডর ওরা ছনডজর অডক্ষ্র ওপর পাক হিডত থাডক। আকাডশ ি বার 
প্রধান সহা়ে অবশে ঐ িুই ছবশা  পািা, এিন যারা আবার গোেওড়ের মডতা িু-পাডশ 
িাজ কডর গুছটড়ে রািা। কাডজই বাতাডসর িাইডতও িাছর উ়েনযাডনর তেটাডকই 
বেবহার কডরডি আছবষ্কারক, এমন-এক বেবস্থা এটা হয দ্রুততম পাছির িাইডতও 
ছক্ষ্প্রডবডগ এটা আকাডশ হিডস হযডত পাডর। তডব, হস-হকান শছক্ত, যা ছিড়ে এই ছিন্ন-
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ছিন্ন ক কজা িড , তা, আবারও আমার মডন হড া, তছ়েৎপ্রবাহ িা়ো আর ছকিু ন়ে। 
ছকন্তু হস-হকান উৎস হথডক এই তছ়েৎডকাষগুড া তাডির শছক্ত পা়ে, ছফডর ছফডর তাডির 
িাজথ করা যা়ে, তা আছম বুেডত পার াম না। হকাথাও ছক তডব তার হকাডনা 
ছবিুেৎনতছরর হকন্দ্র আডি–হযিাডন তাডক বাডরবাডর ছফডর আসডত হ়ে? এই পাহাছ়ে 
হকাটরটার হকাডনা হিাুঁিড  এিনও ছক তার ডা়েনাডমাগুড া গুেন কডর িড ডি? 
  
যন্ত্রটা হয িাকা আর টারবাইডনর কু আর পািা বেবহার কডর, তা হতা হিিডতই পাছে-
ছকন্তু তার এনছজনটা হকমন হিিডত অথবা হস-হকান তুমু  শছক্ত তাডক িা া়ে, তার 
ছকিুই আছম এতক্ষ্ডণও জানডত পাছরছন। তডব জানড ই বা কী হডতা? এই জ্ঞান ধুড়ে 
আছম হকান জীবনিা়েী জ  পান করতুম? ছকিু করডত হড  আমাডক হতা আডগ এিান 
হথডক–অথবা এডির িপ্পর হথডক পা াবার বেবস্থা করডত হডব। আর যতটুকু আছম 
এতক্ষ্ডণ হজডনছি, তা যতই তুে বা নগণে হহাক না হকন, িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ 
তারপডর ছকিুডতই আমাডক আর হিড়ে হিডব না। পা াবার হকাডনা সুডযাগ ছক শিবাৎ, 
আিমকা, অপ্রস্তুত অবস্থা়ে এডস হাছজর হডব? যতক্ষ্ণ ছবিীছষকা অছস্থরিাডব ঘুডর 
হবছ়েড়েডি, ততক্ষ্ণ হতা হকাডনা সুডযাগই পাইছন। এিন, এিাডন, তার এই হগাপন 
আড্ডা়ে, সছতে ছক আছম হিাৎ পাছ ড়ে যাবার হকাডনা সুডযাগ পাডবা? 
  
এই পাবথতে হকাটরটা ছিক হকানিাডন অবছস্থত, প্রথডম আমাডক হসটাই বার করডত হডব। 
আশপাডশর অঞ্চড র সডে এিান হথডক হযাগাডযাগ করারই বা কী উপা়ে; আডি।–হকান 
মাধেম? এিান হথডক শুধু ছক হকাডনা আকাশযাডন কডরই হবরুডনা যা়ে? আর মাছকথন 
মু ুডকর হস-হকান অঞ্চড  আমরা আছি–হকউ ছক এর হকাডনা শু ুকসোন জাডন? আছম 
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যিন ঘুডমর হঘাডর অনিতনে, তিন ছবিীছষকা হয ক-হশা ছ গ পথ হপছরড়ে এডসডি, তা-
ই বা হক জাডন? 
  
একছট ছবষ়ে ছনড়ে আমার উডিছজত মন ছকন্তু তিনই জেনা করডত শুরু কডর 
ছিড়েছিড া। হেট আইছর িা়ো আর হস-হকান প্রকৃছতছনছমথত স্বািাছবক বের আডি 
ছবিীছষকার? আমাডির এই শবমাছনডকর পডক্ষ্ ছক িূ়ো অছব্দ উড়ে-আসা িুব কছিন হডব? 
ঈগ  বা কণ্ডর হযিাডন উড়ে হব়ো়ে, হসিাডন হকন এই ছবমান উড়ে হযডত পারডব না? 
হেট আইছরই ছক িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথডক হসই অনছধগমে আে়ে হজাগা়েছন, হযটা 
আমাডির সহরিকু্ষ্ পুছ ডশর সজাগ িৃছিডকও এছ়েড়ে হগডি? তািা়ো, না়োো জ প্রপাত 
হথডক বু্ল ছরজ শশ ডেণীর এই অঞ্চড র িূরত্ব বস্তুত সাড়ে-িারডশা মাইড র হবছশ হডব 
না–যতটুকু পথ উ়ো  হি়ো ছবিীছষকার কাডি ছকিুই-না। 
  
হোুঁ, এই িাবনাটা ক্রডমই আমাডক িি  কডর বসডত  াগড া। অনেসব অসমছথথত 
অনুমানডক এই িাবনাটা হযন হেছটড়ে বার কডর ছিছেড া। এডতই ছক প্রমাণ হ়ে না, 
ছবিীছষকার সডে হেট আইছরর কী সম্বে আর হকন আছম অমন একটা হুমছক হি়ো। 
ছিছি হপড়েছি ুম? স্পি শাসাছন ছিড া তাডত : আবারও যছি আছম হেট আইছরডত 
ওিবার হিিা কছর, তডব আমাডক একহাত হিডি হন়ো হডব! হসই জডনেই ছক ছিডনর পর 
ছিন আমার বাছ়ের ওপর নজর রািা হ়েছন? আর হেট আইছরর ওপর ঐ অদু্ভত ছশিা, ঐ 
উৎকট আও়োজ, ঐ তু কা াম তুফান-তা ছক এই ছবিীছষকারই নাটমডঞ্চর পছরডবশ 
শতছর কডর ছিড়ে যা়েছন? হোুঁ, হেট আইছরই। ঈগ  পাছির এই বাসাই ছবিীছষকার 
হগাপন আো! 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

200 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

ছকন্তু একবার যিন হবিম হিিা কডরও এিাডন ঢুকডত পাছরছন, তিন এিান হথডক 
হবছরড়ে-যাও়োও ছক আমার পডক্ষ্ এডকবাডর-অসম্ভব হডব না? আহ্, যছি কু়োশা একবার 
সরত! হ়েডতা আছম তাহড  ছিনডত পারতুম জা়েগাটা। হযটা এিন ছনিকই একটা জেনা 
মাত্র, হসটা যথাথথ বড  প্রমাছণত হডতা তাহড ! 
  
হস যা-ই হহাক, এিাডন যিন আমার িড -ছফডর হব়োবার স্বাধীনতা আডি, তিন 
পাহাড়ের মধেকার এই হকাটরটাডকই না-হ়ে িাড া কডর-তন্ন তন্ন কডর–পরীক্ষ্া কডর 
হিিা যাক। এই ছডম্বাকৃছত ছবস্তাডরর উিরছিডকর একটা সু়েডে ছগড়ে ঢুকডি ছতনজডন। 
হসইজডনে আছম আমার অনুসোন শুরু করডবা িছক্ষ্ণ ছিডক। 
  
পাথুডর হি়ো টার পািডিডশ ছগড়ে, আছম তার গা হঘুঁডস ি ডত-ি ডত হিিডত হপ ুম 
হি়োড র গাড়ে নানা জা়েগা়ে অডনকগুড া ফাট  গছজড়েডি–ছকন্তু তারপডরই আকাশ 
অছব্দ হযন উডি হগডি ছনডরট পাথডরর হি়ো , আড ডঘছনডত হযমনতর পাথর হিিা যা়ে। 
কু়োশা না-সরড  ছকিুডতই হবাো যাডব না এই ছনডরট হি়ো  সটান কতটা ওপডর উডি 
ছগড়েডি। ফাট গুড া হিিছি হমাডটই গিীর ন়ে–সু়েডের মডতা হি়োড র মডধে তা ঢুডক 
পড়েছন। কতগুড া গতথ মানুডষরই হাডত-হফ া জোড  িছতথ। কািকুডটা, শুকডনা ঘাস। 
মাছটর ওপর কাডির পাড়ের িাপ। সম্ভবত, কাডপ্তন আর তার সোোৎডির। আমার 
কারারক্ষ্করা এিন ছনি়েই সু়েডের মডধে মা পত্র জড়ো কডর বাছণ্ড  বাুঁধডত বেস্ত। 
তারা ছক তডব বাছণ্ড গুড া ছবিীছষকা়ে ছনড়ে ছগড়ে তু ডত িাডে? তডব ছক তারা 
ছিরস্থা়েীিাডব এই আড্ডা হিড়ে িড  হযডত িাডে? 
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আধঘণ্টার মডধেই আছম আমার অনুসোন হশষ কডর আবার এই হকাটডরর ছিক 
মােিাডন এডস িাুঁ়ো ুম। এিাডন-হসিাডন তূপ হড়ে আডি িাইিস্ম-জ -হাও়োর ছশকার, 
ছববণথ, রিংিটা। হপা়ো কাি পড়ে আডি, তাডির কারু গাড়ে-বা জিংধরা হ াহার পাত 
আটকানন, ছকিংবা মরডি-প়ো আিংটা; ধাতুর পাত পড়ে আডি আশপাডশ, প্রব  উিাডপ 
হবুঁডক িুমড়ে-যাও়ো। হকাডনা জছট  কারিানাডক হযন এিাডন আগুন  াছগড়ে পুছ়েড়ে 
হফ া হড়েডি। 
  
স্পি হবাো যাডে,অনছতকা  আডগ, িাউিাউ কডর একছিন আগুন জ্বড ছিড া–ইোকৃত, 
অথবা শিবাৎ। তারই ছশিা ছনি়েই ছনডি হথডক হিডিডি ি়োতথ মানুষ–হেডজন্ট গাডডথডন, 
মরগোনটডন। ছকন্তু হস-হকান যন্ত্রপাছতর ধ্বিংসাবডশষ এ-সব? হকনই বা এডির ধ্বিংস-
করা হড়েডি? 
  
হসই মুহূডতথ হিাৎ একটা িমকা হাও়ো বড়ে হগড া–পুবছিক হথডক আসা হাও়ো। আকাশ 
হথডক হডি হগড া কু়োশার আস্তর, ছিগে আর মধেগগন হথডক ে ডস হনডমডি সূডযথর 
আড া, এই হকাটরটা আড া়ে ফটফডট হড়ে উডিডি। 
  
আপনা হথডকই আমার মুি ফুডট একটা অফুট ছবস্ম়েধ্বছন হবছরড়ে এড া! পাথুডর 
হি়োড র িূ়ো উডি হগডি একডশা ছফট ওপডর। পুবছিডক স্পি হিিা যাডে ছশিরডিশ–
উ়ো  ছিডত উিেত একটা ঈগড র মডতা হিিডত ছবশা  এক পাথরিণ্ড। এই িূ়োটাই 
ছমস্টার এছ ়োস ছস্মথ আর আমার িৃছি আকষথণ কডরছিড া একছিন, যিন আমরা হেট 
আইছরর বাইডর হথডক তাছকড়েছি ুম িূ়োর ছিডক। 
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আর-হকাডনা সডেহই হনই। রাছিডর, তার ঐ উ়োড র সম়ে আকাশযান হ ক ইছর হথডক 
নথথ-কোডরা াইনার িূরত্ব অছতক্রম কডর এডসডি। এই ঈগ  পাছির বাসাডতই 
আকাশযান তার আে়ে বাছনড়ে ছনড়েডি। এই হসই নী়ে, এই আছবষ্কারডকর অছতকা়ে ও 
ছবপু  শছক্তশা ী পাছির হযাগে বাসাই এই বু্ল ছরডজর ছশির! এমন-এক িুগথ যার হি়ো  
হবড়ে উিডত পারার সাধে এই আছবষ্কারক িা়ো আর-কারু হনই। হ়েডতা হকাডনা সু়েেও 
হস আছবষ্কার কডরডি এিাডন-যার মধে ছিড়ে ছবিীছষকাডক হস স্থ পডথই িাছ ড়ে ছনড়ে 
হযডত পাডর–হ়েডতা সবসম়ে হয আকাশপডথই এিাডন আসডত হডব, হতমন হকাডনা 
বাধেবাধকতা তার হনই। 
  
অবডশডষ সবছকিুই স্পি হড়ে উডিডি! হসইজডনেই হস হেট আইছর হথডক আমাডক 
হুমছক ছিড়ে ছিছি পাছিড়েছিড া। যছি আমরা আডগর বাডর এই হকাটরটা়ে এডস হপৌঁিুডত 
পারতুম, হক জাডন!, তাহড  হ়েডতা িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ-এর গুপ্তকথা জগডতর 
কাডি হমাডটই গুপ্ত থাকডতা না! 
  
হসিাডন আছম িাুঁছ়েড়ে রই ুম, ছনি , আছবি : আমার িৃছি িুম্বডকর মডতা আটডক আডি 
ছশিডরর ঐ পাষাণ ঈগড র ওপর, মডনর মডধে তীব্র-প্রিণ্ড আড া়েন! আমার ছনডজর 
কপাড  যা থাডক থাক, আমার ছক এিন কতথবে ন়ে এই যন্ত্রটাডক ছবডফারডণ উছ়েড়ে 
হি়ো, একু্ষ্ছন, এিাডন, আবার হস আকাডশ তার ঐ মারাত্মক উ়ো  শুরু করার আডগই! 
  
আমার হপিন হথডক কাডির পাড়ের শব্দ এছগড়ে এড া। েছটছত, আছম ঘুডর িাুঁ়ো াম। 
শবজ্ঞাছনক স্ব়েিং আমার পাডশ এডস িাুঁছ়েড়েডি, থমডক হথডম তাছকড়েডি আমার মুডির 
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পাডন। আছম আর ছনডজডক সাম াডত পার াম না। আপনা হথডকই মুি ফুডট নামটা 
হবছরড়ে এড া : হেট আইছর! হেট আইছর! 
  
ছিকই ছিডনডিন, ইসডপক্টর স্ট্রক। হেট আইছরই! 
  
আর আপছন! আপছনই িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ? 
  
হসই জগডতর প্রিু, যার কাডি আছম এর মডধেই প্রমাণ কডর ছিড়েছি হয আছমই সবডিড়ে 
শছক্তশা ী মানুষ- অছতমানুষ! 
  
আপছন! স্তছম্ভত, আছম হবাকার মডতা আবার ব  ুম কথাটা। 
  
হোুঁ, অহছমকা়ে সটান িাুঁছ়েড়ে হস ব ড , হোুঁ, আছম, হ্রবু–ছিছিজ়েী হ্রবু! 
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হ্রবু-হহ দবজয়ী বীর! 
১৬. হ্রবু–হহ ছবজ়েী বীর! 
  
ছিছিজ়েী হ্রবু! তাহড  হিহারার এই ছম টাই আমার আবিািাডব মডন প়েছিড া। কড়েক 
বির আডগ এই অসাধারণ মানুষছটর িছব হবছরড়েছিড া আডমছরকার সব কাগডজই, 
হতডরাই জুডনর তাছরডির ত া়ে, হকননা ছিক তার আডগর ছিন হ্রবু (বা রব়ুে) 
ছফ াডড ছফ়োর ওড়ে ডন ইনছস্টছটউডটর সিা়ে আছবিূথত হড়ে প্রিণ্ড হশারডগা  
তুড ছিড া–প্রা়ে হু ুসু্থ ই-ফরাছশ ঔপনোছসক মুঁছস়ে জু  হিন পডর তাুঁর ছক্লপার অি িে 
ক্লাউ়েস উপনোডস তার ছবসৃ্তত ছববরণ িাছপড়েছিড ন। 
  
তিন, যিন কাগডজ-কাগডজ িছবটা হবছরড়েছিড া, আছম তার হিহারার িমকপ্রি 
শবছশিেগুড া  ক্ষ্ে কডরছি ুম–একবার হিডি িুড -যাবার মডতা হিহারা তার ছিড া না : 
প্রশস্ত বৃষকে, পৃষ্ঠডিশ প্রা়ে হযন একটা অসমােরা  বাহুছবছশি িতুিুথডজর মডতা, তার 
িীঘথতর ছিকটা রিনা কডরডি জোছমছতক কেডিশ; হৃিপুি িৃঢ় েীবা; ছবশা  বতুথ াকার 
ছশডরাডিশ। একটু-ছকিু হড ই তার হিাি িুছট ধকধক কডর জ্বড  ওডি, আর ছিক তার 
ওপডরই আডি িাছর, ছিরকুছঞ্চত হোুঁডপর মডতা িূযুগ , যা হথডক িুছরত হড়ে পড়ে প্রিণ্ড 
শছক্তর ইছেত। হিাডটা-হিাডটা িা়ো-িা়ো িু , আড া প়েড  ধাতুর মডতা েকেক কডর 
ওডি। ছবশা  বডক্ষ্াডিশ হযন কামাডরর হাপডরর মডতা সবসম়ে উিডি-নামডি; আর 
উরুডিশ, বাহুযুগ , করত -সবই হসই সব  ছবশা  হিডহর সডে সামেসে হরডিই 
শতছর। অডপক্ষ্াকৃত সিংকীণথ মাথাছটও তাই, ছনিুুঁত কামাডনা গা  পছরফুট কডর ছিডে 
তার হিা়োড র সব  হপশীগুড া। 
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আর এই হড া হ্রবু, ছিছিজ়েী হ্রবু, এিন হস িাুঁছ়েড়ে আডি আমার সামডন, একছটমাত্র 
কথা়ে হস তার আত্মপছরি়ে ছিড়েডি, আমার ছিডক নামটা িুুঁড়ে ছিড়েডি হযন শাসাডনার 
িছেডত, তার এই অডিিে িুডগথর হিতডর স্পধথা়ে গরী়োন! 
  
এিাডন একটু সিংডক্ষ্ডপ মডন কডর হন়ো যাক হসই কাহন, যা ছকিুছিন আডগ ছিছিজ়েী 
হ্রবুর ছিডক সারা জগডতর িৃছি আকষথণ কডরছিড া, মুঁছস়ে জু  হিনথ যার িমৎকার 
ছববরণ ছ ডিডিন তার ছক্লপার অি িে ক্লাউ়েসবইডত। ওড়ে ডন ইনছস্টছটউট ছিড া 
ছবমানছবিো়ে সমছপথতছিি একছট ক্লাব, তার সিাপছত ছিড ন ছফ াডড ছফ়োর এক 
মানেগণে মাতির বেছক্ত-আঙ্ক  পুডডন্ট, আর সছিব ছিড ন ছমস্টার ছফছ প ইিাস। 
ইনছস্টছটউডটর সিসেরা হিডবছিড া বা়ুের িাইডতই  ঘুডকাডনা ছবমানই আকাডশ উ়েডত 
পারডব; আর আঙ্ক  পুডডণ্ট আর ছফ  ইিানডসর তোবধাডন ইনছস্টছটউট তিন এক 
গোস-ছিড়ে-হফা াডনা অছতকা়ে হব ুন বানাছেড া, তার নাম হি়ো হড়েছিড া হগা 
অোডহড। 
  
একছট সিা়ে ক্লাডবর সিসেরা যিন তাডির এই হব ুন ছনমথাণ করার ছবছিন্ন ছিক ছনড়ে 
আড ািনা করডি, তিন হিাৎ হসিাডন এই অজ্ঞাতপছরি়ে, উটডকা, হবু এডস আছবিূথত 
হ়ে, আর তাডির সব পছরকেনাডকই ছবছধড়ে-ছবছধড়ে ছটটছকছর ছিড়ে কথার তুবছ়ে িুছটড়ে 
হি়ে : হজার ছিড়ে বড  উ়ো  শুধু তিনই সম্ভব হডব যিন বাতাডসর হিড়েও িাছর 
হকাডনা ছবমান বানাডনা যাডব–আর হস-হয হকাডনা ছমডথে জেনা কডর আকাশযাডনর বিড  
আকাশকুসুম রিনা করডি না, তার প্রমাণই হড া হস ছনডজ ছিক ঐরকম একছট ছবমান 
বাছনড়েডি, আর তার নাম হস ছিড়েডি অো বােস। 
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এবার উ ডট তার কথাডতই হহডস উছ়েড়ে ছিড়েছিড া ওড়ে ডন ইনছস্টছটউডটর সিসেরা-
ছবদ্রূপ কডর তারা তিন তার নাম ছিড়েছিড া ছিছিজ়েী হ্রবু। তারপর হয হু ুসু্থ  কাণ্ড 
হড়েছিড া তার মডধে গডজথ উডিছিড া–গু়ুেম! গু়ুেম!–অডনকগুড া ছরি বার, আর এই 
শহ-শি এর মােিাডন এই উটডকা আগন্তুকছট অেধথান কডরছিড া। 
  
হসই একই রাছিডর হস হজার কডর গুম কডর ছনড়েছিড া ওড়ে ডন ইনছস্টছটউডটর 
সিাপছত ও সছিবডক, রাডগ-গরগর আঙ্ক  প্রুডডন্ট ও ছধক্কাডর-মুির ছফ  ইিাডক, আর 
তাডির ইোর ছবরুডে, হজার কডরই, তাডির ছনড়ে হস হবছরড়ে পড়েছিড া মহাশূডনে, 
আকাশপডথ, ছবশ্বভ্রমডণ, তার ঐ আিযথ আকাশযান অো বােডস। হস হিড়েছিড া 
এইিাডবই হস–অথথহীন কথাকাটাকাছটর বিড –তার তেছটডক হাডত-ক ডম–বা শূডনে, 
হাও়ো়ে–প্রমাণ কডর হিডব। এই অো বােস আকাশযান ছিড া একডশা ছফট  ম্বা, 
হাও়ো়ে তাডক িাছসড়ে রািডতা সাছর-সাছর কতগুড া ছিগেশা়েী কু, আর তাডক সামডন 
হপিডন িাছ ড়ে ছনড়ে হযডতা গ ুইডত আর  োডজর ছিডক সটান-িাুঁ়ে-করাডনা কতগুড া 
উল্লম্ব স্ক্র। এই অো বােডস কমথী ছিড া তার অেত আধডজন অনুির–যারা ছিড া 
তাডির হনতা হুবুর একাে অনুগত ও বশম্বি। 
  
ছবশ্বভ্রমডণই হবছরড়েছিড া তিন অো বােস, ঘুডর এডসছিড া হগাটা ছবশ্বই, ি়ে 
মহাডিশই। হশষটা়ে, মরী়ো হড়ে, অো বােসডক ছবডফারডণ উছ়েড়ে হিবার হিিা কডর, 
আঙ্ক  পুডডন্ট আর ছফ  ইিা পাছ ড়ে যান : তারা হিডবছিড ন ঐ মারাত্মক ছবডফারডণ 
অো বােস বুছে িূণথছবিূণথ হড়ে হগডি–আর তার সমস্ত অনুিরডক ছনড়ে হ্রবু তিন প্রিণ্ড 
হবডগ আিড়ে পড়েছিড া প্রশাে মহাসাগডর। 
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আঙ্ক  পুডডণ্ট আর ছফ  ইিান্স তারপর ছফ াডড ছফ়ো়ে ছনডজডির মহল্লা়ে ছফডর 
আডসন। এটুকু তারা হজডন এডসছিড ন প্রশাে মহাসাগডরর হকাডনা অজ্ঞাত িীডপ–তারা 
তার নাম ছিড়েছিড ন আই োণ্ড এক্স-আ বােসডক বানাডনা হড়েছিড া; ছকন্তু এই িীপছটর 
অবস্থান হযডহতু সিূণথ অজ্ঞাত ছিড া, হকউ-হয একছিন ছগড়ে িীপটা আছবষ্কার করডব, 
হসই সম্ভাবনা ছিড া সুিূরপরাহত। তািা়ো তার হিাুঁডজ হবছরড়ে-প়োর হকাডনা িরকার 
ছিড া বড ও কারু মডন হ়েছন, হকননা এই অছনেুক কড়েছিরা প্রছতছহিংসার বডশ হ্রবুডক 
সি বড  ছনধন কডর এডসডিন বড ই হিডবছিড ন। 
  
তাই এই িুই হক্রা়েপছত, বাছ়ে ছফডর এডস, পরম ছনছিে মডন অতুঃপর তাডির হগা-
অোডহড হব ুডনর ছনমথাডণই আত্মছনড়োগ কডরছিড ন; হিডবছিড ন, এই হব ুডন কডরই 
একছিন তারা হসই আকাডশ উ়েডবন, হয-আকাশপডথ একছিন তাডির হজার কডর ছনড়ে 
ছগড়েছিড া হুবু, আডরা হিডবছিড ন তাডির হগা-অোডহড-বাতাডসর হিড়ে হা কা–অেত 
এই বাতাডসর হিড়ে িাছর অো বােডসর সমান না-হহাক, উ়েনছবিো়ে তার হিড়ে হমাডটই 
কম হডব না। তারা যছি একগুড়ের মডতা হফর ঐ কাডজ আত্মছনড়োগ না-করডতন, 
তাহড  তারা যথাথথ মাছকথনই বা হডতন হকমন কডর? 
  
পডরর বির, ছবডশ এছপ্র , অবডশডষ, হগা-অোডহড-এর ছনমথাণ সিূণথ হড া, এবিং 
ছফ াডড ছফ়োর হফ়োরমাউন্ট পাকথ হথডক পুডডন্ট আর ইিাডক ছনড়ে হগা-অোডহড 
আকাডশ উ়েড া। হাজার-হাজার িশথডকর মডধে আছমও হসছিন ছি ুম ঐ হফ়োরমাউন্ট 
পাডকথ। হিডিছি ুম, ঐ ছবশা  হব ুন রাজহাুঁডসর মডতা সাব ী  িডে উডি হগড া 
আকাডশ, আর তার কুগুড ার হসৌজডনে এছিক-ওছিক-সবছিডকই ছবস্ম়েকর স্বােডেের 
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সডে ঘুরড া-ছফরড া। আর এমছন সমড়েই আিমকা একটা িীৎকার উডিছিড া িশথকডির 
মধে হথডক : িূর আকাডশর হকাণা়ে ছিক তিন হিিা ছিড়েছিড া আডরকছট আকাশযান, 
আর ছবস্ম়েকর দ্রুতগছতডত হসটা ক্রমশ কাডি এডস প়েছিড া। আডরকটা অো বােস –
ছফছনক্স পাছির মডতা হস ধ্বিংস হথডক উডি এডসডি, সম্ভবত আডগরটার িাইডতও 
উৎকডষথ হস অডনক এছগড়ে হগডি। হ্র আর তার অনুিডররা প্রশাে মহাসাগডর সছ   
সমাছধ হথডক হবুঁডিডি–আর প্রছতডশাডধর সৃ্পহা়ে জ্ব ডত-জ্ব ডত হফর তাডির ঐ 
আই োণ্ড এক্স-এ এই ছিতী়ে আকাশযানছট বাছনড়ে ছনড়েডি। 
  
ছবশা , অছতকা়ে একটা ছশকাছর পাছির মডতা অো বােস হিাুঁ হমডর হনডম এডসছিড া 
হগা-অোডহড-এর ওপর। হুবু, প্রছতডশাধ হনবার িাইডতও হবছশ কডর হিড়েছিড া সকড র 
হিাডির সামডন হাডত-ক ডম প্রমাণ কডর হিডব বাতাডসর হিড়েও িাছর আকাশযাডনর 
অপছরডম়ে হেষ্ঠত্ব। আঙ্ক  পুডডন্ট আর ছফ  ইিা আত্মরক্ষ্া করার জডনে যডথি হিিা 
কডরছিড ন। অো বাটথডসর মডতা তাুঁডির হব ুন হগা-অোডহড হসাজা, িা়ো, সরাসছর 
ওপডর উডি হযডত পাডর না–এটা তারা জানডতন; তারা। হিড়েছিড ন তাডির হব ুন 
অো বােডসর িাইডত অডনক হা কা বড  তারা বুছে সহডজই তার িাইডতও অডনক 
ওপডর উডি হযডত পারডবন। সমস্ত িাছর ছজছনশ, যাবতী়ে বো াস্ট, তার হগা-অোডহড 
হথডক হফড  ছিড়েছিড ন, তরতর কডর উডি ছগড়েছিড ন কুছ়ে হাজার ছফট ওপডর। ছকন্তু 
সমাডন পাল্লা ছিড়ে উডিছিড া অো বােসও, হগা-অোডহডডক হপছরড়ে আডরা ওপডর উডি 
ছগড়েছিড া, তারপর হগা-অোডহডডক ছঘডর পাক হিডত শুরু কডর ছিড়েছিড া, হযন উল্লাডস 
একটা নািই হস জুড়ে ছিড়েডি আকাডশ। 
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হিাৎ হশানা ছগড়েছিড া এক ছবডফারডণর আও়োজ। ছবশা  গোডস-হপারা-থড  অথথাৎ 
এই হব ুন হগা-অোডহড এত উুঁিুডত উডি যাবার ফড  গোস হবছরড়ে ছগড়ে একটা উৎকট 
আও়োজ কডর হফডট যা়ে। িরির কডর গোস হবছরড়ে ছগড়ে হব ুনটা দ্রুতডবডগ। ছনডি 
হনডম আসডত থাডক–এই বুছে প্রিণ্ডডবডগ আিা়ে হিড া! 
  
তারপর, সারা ছবশ্বডকই অবাক কডর ছিড়ে, অো বােস তীরডবডগ হনডম এডসছিড া তার 
প্রছতিিীর ছিডক, সবথনাশটাডকই ত্বরাছিত কডর ছিডত ন়ে, বরিং তাডির উোর করবার 
জডনে। হোুঁ, হবু, তার প্রছতছহিংসার কথা িুড  ছগড়ে, পড়ে-হযডত-থাকা হগা অোডহড-এর 
গাড়ে এডস হিডক, আর অর অনুিডররা হগা-অোডহড হথডক অো বােস এ তুড  হন়ে 
আঙ্ক  পুডডণ্ট, ছফ  ইিান্স আর তাডির সহডযাগী শবমাছনকছটডক। তারপর হব ুনছট, 
এিন-এডকবাডরই-ফাুঁকা, িুপডস ছগড়ে ধডস পড়ে হফ়োরমাউন্ট পাডকথর গািপা ার ওপর। 
  
িশথকরা সবাই িড়ে-ছবস্মড়ে এডকবাডর স্তছম্ভত হড়ে ছগড়েছিড া! এিন হ্রবু তার 
কড়েছিডির আবার তার বাডগ হপড়েডি, কীিাডব হস এিন এুঁডির ওপর হশাধ হনডব? 
এবার ছক হস এুঁডির ছিরকাড র মডতা উছ়েড়ে ছনড়ে যাডব নী  শূডনে? 
  
অো বােস তিন সডবডগ, অনবরত, ছনডিই হনডম আসছিড া, হযন হফ়োরমাউন্ট পাডকথর 
ফাুঁকা়ে হনডম প়েডব! ছকন্তু হস যছি নাগাড র মডধে এডস পড়ে, ছক্ষ্প্ত িশথডকরা ছক তার 
ওপর ছহিংরিাডব োুঁছপড়ে প়েডব না, ছক্ষ্প্ত হড়ে ছিুঁড়ে হফ ডব না ছক হ্রবুডক, আর তার 
এই িমকপ্রি আছবষ্কারডক? 
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অো বােস মাছট হথডক যিন ি-ছফট ওপডর, তিন হিাৎ থমডক হথডম িাুঁছ়েড়েছিড া। 
আমার এিনও মডন পড়ে, কী-রকম ছক্ষ্প্তিাডব হ াডক তার ওপর হাম া িা াডত 
যাছেড া–আর ছিক তিনই গমগম কডর উডিছিড া হ্রবুর গ া, হস-হয কী বড ছিড া 
তিন, আছম হযন এিনও তা হুবহু পুনরাবৃছি কডর ছিডত পাছর : 
  
মাছকথন যুক্তরাডের নাগছরকগণ! মন ছিড়ে শুনুন আপনারা। ওড়ে ডন ইনছস্টছটউডটর 
সিাপছত এবিং সছিব এিন আবার আমার কবড  এডস পড়েডিন। তারা আমার হয-ক্ষ্ছত 
কডরছিড ন, হযিাডব আমাডক এবিং আমার সেীডির ছবডফারডণ উছ়েড়ে ছিডত 
হিড়েছিড ন, তাডত আছম যছি তাডির যাবজ্জীবন বেী কডর রাছি তডব অনো়ে ছকিুই 
করডব না, বরিং হস হডব যথাথথ নো়েছবিাডররই িৃিাে। ছকন্তু অো বােস-এর সাফ ে 
হিডি তাডির এবিং আপনাডির মডধেও হয-পছরমাণ হক্রাধ ও ছবডিডষর সৃছি হড়েডি, তাডত 
মডন হ়ে সাধারণ মানুডষর আত্মা এিনও আকাশ ছবজড়ের জডনে প্রস্তুত ন়ে, বরিং এই 
অসীম ক্ষ্মতাডক হস হ়েডতা মানুডষর অক োডণই কাডজ  াগাডব। আঙ্ক  পুডডন্ট, ছফ  
ইিানস, যান, আপনারা মুক্ত–আপনারা হযিাডন-িুছশ িড  হযডত পাডরন! 
  
হব ুন হথডক উোর-পাও়ো ছতনজন মানুষই তিন অো বােস হথডক  াছফড়ে ছনডি হনডম 
পড়েছিড ন। আকাশযান অমছন প্রা়ে ছতছরশ ছফট উুঁিুডত নাগাড র বাইডর উডি 
ছগড়েছিড া, আর হবু হফর ব ডত শুরু কডরছিড া : 
  
মাছকথন যুক্তরাডের নাগছরকগণ! মানুষ আকাশডক জ়ে কডরডি–ছকন্তু এই ক্ষ্মতা উপযুক্ত 
সম়ে না-আসা পযথে আপনাডির হাডত তুড  হি়ো হডব না। আছম এিান হথডক িড  
যাছে, সডে ছনড়ে যাছে আমার আকাশযাডনর রহসে। মানুডষর কাি হথডক 
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অেছরক্ষ্ছবজড়ের এই িাছবকাছিছট কিনও হাছরড়ে যাডব না, তডব যিন তারা ছশিডব কী 
কডর এই ক্ষ্মতার অপবেবহার না-করডত হ়ে, শুধু তিনই এর তে ও তথেগুড া তাডির 
হাডত তুড  হি়ো হডব। ছবিা়ে, মাছকথন যুক্তরাডের নাগছরকগণ, আছিউ! 
  
তারপর অো বােসতার ছবশা  কু্রগুড ার প্রিণ্ড ঘূণথডনর ফড  আকাডশ উডি ছগড়েছিড া, 
আর প্রছতছহিংসা হনবার এই অপূবথ রূপ হিডি মুগ্ধ মানুডষর উল্লাসধ্বছনর মডধে 
তীরডবডগ। িূডর, ছিগডে, ছমছ ড়ে িড  ছগড়েছিড া। 
  
এই হশষ িৃশেটা আছম হবশ ছকিু িুুঁছটনাছট সডমতই এিাডন আমার পািকডির মডন 
কছরড়ে ছিডত হিড়েছি, হকননা তাডতই হবাধহ়ে আমার সামডন এিন হয-ছিছিজ়েী বীর বু 
িাুঁছ়েড়ে আডি তার মডনর অবস্থা ছকিুটা উিঘাছটত করা যাডব। মানবজাছতর প্রছত তার 
হস-রকম হকাডনা ছবডিষ বা ছবরূপ মডনািাব হনই। হস এিনও অনাগত িছবষেডতর 
প্রতীক্ষ্াডতই আডি, হযছিন তার ধারণা মানুষ সছতে-সছতে এই ছবস্ম়েকর আছবষ্কারগুড ার 
হযাগে হড়ে উিডব। তডব এও সছতে হয এর মধে ছিড়ে ছনডজর প্রছতিার ওপর তার 
অগাধ আস্থাই প্রকাশ পাডে : হয-অছতমানুছষক শছক্ত তার মডধে কাজ কডর যাডে তার 
কথা হয হস শুধু সডিতনিাডব জাডন তা-ই ন়ে, তা ছনড়ে তার িুিথাে অহছমকাডতও 
হকাডনা ঘাটছত হনই। 
  
এটা হমাডটই ছবস্ম়েকর ন়ে হয তার এই স্পধথা আর অহছমকাই ছনডজডক সারা জগডতর 
প্রিু বড  একছিন ছনডজর পছরি়ে ছিডত তাডক উসডক ছিড়েডি-হসটাই হস জাছনড়েডি 
তার হিা া ছিছিডত। ছনি়েই ছকিু-একটা হড়েডি এই অেবথতথী সমড়ে, হযটা তাডক মানুষ 
সম্বডে এতটা ছবতৃষ্ণ কডর তুড ডি। অো বােডসর হসই হশষ প্রস্থাডনর পর অেবথতীকাড  
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কী হড়েডি হস-সম্বডে আছম হকব  অনুমানই করডত পাছর। এই পরাক্রাে উদ্ভাবক শুধু 
ছনিক একটা আকাশযান শতছর কডরই ক্ষ্াে হ়েছন। হস এমন একটা যন্ত্র বানাডত 
হিড়েছিড া হযটা জ -মাছট-আকাশ সবছকিুডকই হযন একসডে জ়ে কডর ছনডত পাডর। 
হ়েডতা আই োণ্ড এক্স-এর সিংডগাপন কারিানা়ে তার অনুগত অনুিরডির সাহাডযে হস 
এক-এক কডর এই আিযথ যাডনর ছবছিন্ন অিংশ শতছর কডরডি, হয যান এডকর হিতডরই 
িার, হয অনা়োডস হিাজবাছজর মডতা রূপােছরত হডত পাডর একধরডনর যান হথডক 
অনেধরডনর যাডন। তারপডর তার ছিতী়ে অো বােস ছনি়েই এইসব ছবছিন্ন যন্ত্রািংশ বহন 
কডর ছনড়ে এডসডি হেট আইছরডত, হযিাডন হস সব আ ািা আ ািা টুকডরাডক জুড়ে 
ছিড়ে বাছনড়ে তুড ডি এই ছবিীছষকা, হকননা িূর প্রশাে মহাসাগডরর হকাডনা অজ্ঞাত 
িীডপর িাইডত হেট আইছর তার কাডি ছনি়েই মডন হড়েডি অছধকতর সহজগমে। 
অো বােস ছনি়েই কা ক্রডম একছিন ধ্বিংস হড়ে হগডি–হকাডনা িুঘথটনা়ে, ন়েডতা-বা 
ইডে কডরই হ়েডতা হসটার হস ছবনাশ ঘছটড়েডি–এই আইছরডতই। তারপডরই আিমকা 
একছিন আছবিূথত হড়েডি ছবিীছষকা, মাছকথন মু ুডকর জড -ডাো়ে এক তু কা াম কাণ্ড 
বাছধড়ে তুড ডি। অো বােস হথডক ছবিীছষকা-নামকরডণর িছের এই রূপােডরর মডধেই 
হ়েডতা ছনছহত রড়েডি তার মানছসক অছস্থরতা ও পছরবতথডনর ইছেত। তারপর হতা আছম 
আডগই বড ছি, ছিক না়োো জ প্রপাডতর মুিটা়ে এডস, এই আিযথ জ যান হিাৎ 
হকমন কডর ছবশা  িুই ডানা হমড  ছিড়ে আমাডক উছ়েড়ে ছনড়ে এডসডি সাধারণ 
মানুডষর অনছধগমে এই হেট আইছরডত। 
  
. 
  
১৭. আইন হমাতাডবক 
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এই হরামাঞ্চকর অোডডিনিাডরর মূ  প্রসেটা, তাহড , কী? আছম ছক তার হকাডনা 
পছরসমাছপ্ত ঘটাডত পাছর–এিনই, ছকিংবা পডর হকাডনাছিন? হ্রবুর হাডতই ছক সমস্তছকিু 
ছনিথর কডর হনই? আঙ্ক  পুডডণ্ট আর ছফ  ইিা একছিন প্রশাে মহাসাগডরর িীপ 
হথডক হযিাডব পাছ ড়ে যাবার সুডযাগ হপড়েছিড ন, হস-রকম হকাডনা সুডযাগ আছম 
ছনি়েই পাডবা না–হবু ছনি়েই িু-বার হসই একই িু  করডব না। আছম শুধু অডপক্ষ্াই 
করডত পাছর এিন। হক জাডন এই প্রতীক্ষ্া কতটা িীঘথ, ও প্র ছম্বত, হডব! 
  
এক-অডথথ, আমার হকৌতূহ  ছকন্তু আিংছশক িছরতাথথ হড়েডি। এিন আছম এটা অেত 
বুেডত হপডরছি হেট আইছরডত কী হড়েছিড া। এই হরামাঞ্চকর বৃিাডের এতিূর অছব্দ 
এডস আছম জাছন বু্ল ছরজ মাউডন্টডনর আশপাডশ হ াডক কী হিডি এমন ি়েডক 
ছগড়েছিড া। অেত এটা জাছন হয এই অঞ্চড  হকানাছিনই অেুেৎপাত বা িূছমকডির 
ি়ে ছিড া না–এিনও তার হকাডনা সম্ভাবনা হনই। পাহাড়ের হপডটর মডধে হকাডনা 
অপাছথথব িুতুড়ে শছক্ত এডস হকাডনা নারকী়ে নৃতে জুড়ে হি়েছন। আড ডঘছনর এই 
হকানাটা়ে হকাডনা জ্বা ামুি হজডগ ওডিছন অপ্রতোছশত ও আিছম্বত। হেট আইছর ছনিকই 
ছিড া ছিছিজ়েী হ্রবুর আে়ে। এই অনছধগমে হগাপন আেড়েই হস জছমড়ে রািডতা তার 
রসি বা যন্ত্রপাছতর টুকডরা। অো বােস-এ কডর একছিন আকাশপডথ হবছরড়েই ছনি়েই 
হস আছবষ্কার কডরছিড া এমন ছনরাপি আে়েস্থ । প্রশাে মহাসাগডরর হসই আই োণ্ড 
এক্স-এর িাইডতও এই আে়েডক তার ছনি়েই অছধকতর সুরছক্ষ্ত ও ছনরাপি মডন 
হড়েছিড া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মাস্টার অভ দদ্ ওয়ার্ল্ড । জুল ভার্ড অমদর্বাস  

214 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

এইটুকুই শুধু জাছন আছম; ছকন্তু তার এই আিযথ যান কীিাডব শতছর, হকান ধাতুডত, 
হকান িা কশছক্তডত, কী তার ছনমথাণতে-তার কতটুকুই বা আছম জাছন? না-হ়ে ধডরই 
ছনছে হয এই এডকর হিতডর িার, এই বহুধাথথসাধক যান ছবিুেডত িড । ছকন্তু আমরা 
হতা আডগই হজডনছি হয অো বােসও তছ়েৎশছক্তডত ি ডতা–আর এই তছ়েৎপ্রবাহ হস 
হকাডনা অছিনব আিযথ উপাড়েই শুডষ ছনডত িারপাডশর আবহমণ্ড  হথডক। ছকন্তু কী 
হসই যাছন্ত্রক সৃছি, তার হকাডনা অনুপুঙ্খই হতা আমার জানা হনই। আমাডক কিডনাই ঐ 
এনছজনটা হিিডত হি়ো হ়েছন; সডেহ হনই হয হসটা আছম হকাডনাছিনই হিিডত পাডবা 
না–আমাডক হিিডত হি়ো হডব না। 
  
আর আমার মুছক্ত? এটা হতা তকথাতীত হয হ্রবু এিনও সকড র অডগািডরই থাকডত 
িাডে–সবার অডিনা। তার এই অিাছবত যানছটডক ছনড়ে হস-হয কী করডব, তা আছম 
জাছন না–তডব তার হিা া ছিছিটা যছি হকাডনা ইছেত হ়ে, তাহড  জগৎ তার কাি হথডক 
হকাডনা মেড র বিড  শুধু অমে ই আশা করডত পাডর। ছকন্তু হযিাডব হস এতছিন 
হ াডকর হিাডি ধুড া ছিড়ে ছনডজর পছরি়ে হগাপন কডর হরডিডি, তাডত এটাই মডন হ়ে 
হয ছনকট-িছবষেডত হস কারু কাডিই ছনডজর পছরি়ে ফাস কডর ছিডত রাছজ হডব না। 
এিন শুধু একজন-মাত্র হ াকই পাডর িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ আর ছিছিজ়েী বীর বুর 
পছরি়ে ফাস কডর ছিডত–আর হস হ ুম আছম, হয আমার ওপর িার পড়েডি। তাডক 
হেফতার করার। ছন়েছতর এমনই ছনমথম পছরহাস হয আছম তাডক হেফতার করার বিড  
হস-ই এিন আমাডক বেী কডর হরডিডি। অথি আমার উছিত একু্ষ্ছন তার কাুঁডধ হাত 
হরডি ব া : নো়েছবিাডরর নাডম, আইন হমাতাডবক– 
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বাইডর হথডক হকউ ছক হকাডনাছিন এিাডন এডস আমা়ে উোর কডর ছনড়ে যাডব? উুঁহু, 
তার হকাডনা সম্ভাবনাই হনই। ব্লোক রক ক্রীডক কী হড়েছিড া, পুছ শ ছনি়েই এতক্ষ্ডণ 
তার সব কথা জাডন। সব কথা শুডন ছমস্টার ও়োডথ ছনি়েই এিাডব তার যুছক্তর 
পইিাগুড া সাজাডবন : ছবিীছষকা যিন তার িছ়েি়ো়ে আমাডক জছ়েড়ে হফড  ক্রীক 
হিড়ে িুডট হবছরড়েছিড া, তিন হ়ে আছম ডুডব মডরছি (যছিও আমার মৃতডিহ হকাথাও 
িুুঁডজ পাও়ো যা়েছন), আর ন়েডতা বেী ছহডশডব আমাডক ছবিীছষকা়ে তুড  হন়ো হড়েডি-
এবিং আছম, অকমথণে ও অসমথথ, অসহা়ে পড়ে আছি ছবিীছষকারই কাডপ্তডনর হাডত। 
প্রথম অনুমানটাই যছি সছতে হ়ে, তাহড  ও়োছশিংটডনর হফডাডর  পুছ ডশর িীফ 
ইনসডপক্টর জন স্ট্রডকর নাডমর পাডশ ঢোুঁ়ো হকডট মৃত বড  হঘাষণা না-কডর হকাডনা 
উপা়ে হনই। আর ছিতী়েটার হব া়ে? আমার সহকমথীরা ছক হকাডনাছিনই আবার আমাডক 
ছফডর হিিডত পাবার আশা করডত পারডব? হয-িুছট হডস্ট্র়োর ছবিীছষকার হপিন-হপিন 
নিী-না়োো অছব্দ তা়ো কডর এডসছিড া, প্রপাডত প়েবার ছবপি হিডি একসম়ে তারা 
হথডম পড়েছিড া। তিন রাত হনডম আসছিড া, আুঁধার ছঘডর ধরছিড া িারপাশ হথডক-
হডস্ট্র়োডরর ওপর হথডক তারা তিন কী হিডবছিড া? হয, ছবিীছষকা বুছে প্রপাডতর তীব্র 
হরাডত আর ঘূছণথডত পাক হিডত-হিডত িুডশা ছফট ওপর হথডক ছনডি আিড়ে পড়েডি? 
রাডতর আুঁধাডর হকউই ছনি়েই হিিডত পা়েছন হয ছবিীছষকা তিন িু-ধাডর পািা হমড  
ছিড়ে হসথশু ফ ডসর ওপর ছিড়ে উড়ে ছগড়েডি, হশষটা়ে উড়ে এডসডি পাহাড়ের ওপর 
ছিড়ে এই হেট আইছরডত! 
  
আছম ছক আমার কপাড  কী আডি, হস ছনড়ে বুডক এিন হকাডনা প্রশ্ন করডবা? হস ছক 
আমরা কথা কাডন হনডব? শুধু ছনডজর নামটাই আমার ছিডক মস্ত হঢ ার মডতা িুুঁড়ে 
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ছিড়েই হস ছক িুশডমজাজ হড়ে ওডিছন? তার ছক এটাই মডন হডব না হয তার নামটাই 
সব প্রডশ্নর উির ছিড়ে ছিড়েডি? 
  
হব া গছ়েড়েই ি ড া, ছকন্তু অবস্থার আর-হকাডনা তারতমে হড া না। হবু আর তার 
সোোত্র অছবোম এনছজনটা ছনড়ে কাজ কডর িড ডি, হবাোই যাডে তার একটা বড়ো-
রকম হমরামছত িরকার। তারা ছনি়েই িট কডরই আবার হবছরড়ে প়েডত িাডে, নইড  
এত তা়ো থাকডতা না। আর, আমাডকও ছনি়েই তারা সডে কডর ছনড়ে যাডব। আমাডক 
যছি হেট আইছরর এই হকাটডরই তারা বেী কডর হরডি িড  যা়ে, তাহড ও আমার 
অনুডযাগ করার ছকিু থাকডব না। আর এিাডন হরডি হগড  ছকিুডতই আছম এিান হথডক 
পা াডত পারডবা না–তডব রসি যা থাকডব তাডত আছম হ়েডতা অডনকছিনই কাছটড়ে 
ছিডত পারডবা। 
  
আছম শুধু সারাক্ষ্ণ হ্রবুর মনটাডকই প়েবার হিিা করছি াম। কী আডি তার মডনর 
মডধে? সারাক্ষ্ণই হস হযন হকাডনা িুরে উডিজনা়ে হতডত আডি। তার ঐ ছিরজ্ব ে 
মগডজর মডধে হকান আগুন এিন িাউিাউ কডর জ্বড  উডিডি? িছবষেডতর জডনে কী 
পছরকেনা হস আুঁটডি তার ঐ নব-নব উডন্মষশাছ নী প্রছতিার বডশ? এবার হস হকান 
ছিডক হফরাডব উড্ডীন ছবিীছষকার মুি? হস ছক একাই িাুঁ়োডব সারা জগডতর ছবরুডে, 
হয-হুমছকটা হস ছিড়েডি তার ঐ হিা া ছিছিডত, হকাডনা উন্মাডির হযটা আফা ন? 
  
হসই প্রথম ছিডনর রাছিডর, আছম হেট আইছরর একটা হিাুঁিড র মডধে হসুঁছধড়ে শুকডনা 
ঘাডসর ছবিানা়ে শুড়েছি ুম। প্রছতছিনই আমার সামডন িাবার হরডি ছিড়ে যাও়ো হডতা। 
হিাসরা ও হতসরা আগস্ট ছতনজডনই মুডি টু শব্দছট না-কডর সারাক্ষ্ণ অছবরাম কাজ 
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কডর হগড া। যিন মডন হড া হ্রবুর সডোষ-মডতা এনছজনগুড া সারাই হড়ে হগডি, সবাই 
ছমড  তিন মা পির ওিাডত  াগড া ছবিীছষকা়ে, মডন হছেড া হকাডনা িীঘথ ভ্রমডণই 
তারা হবরুডব এবার। হ়েডতা ছবিীছষকা এবার ছিডক-ছিগডে যাডব, হপছরড়ে যাডব িূর-
িূরাের, হ়েডতা আবার ছগড়ে বু হপৌঁিুডত িাডে প্রশাে মহাসাগডরর ঐ আই োণ্ড এক্স-
এই! 
  
মাডে-মাডে তাডক হিিডত পাই ছবষম ছিোমে, হস পা়েিাছর কডর হব়োডে। আইছরডত; 
ছকিংে কিনও-কিনও হস তার িুই হাত তুড  ছবষম স্পধথা়ে হযন ঈশ্বরডকই তার 
ছবরুডে রডণ-আহ্বান কডর। তার এই িুরে িম্ভ তাডক ছক ক্রমশ উন্মিতার ছিডকই 
হটডন ছনড়ে যাডে না? এমন-এক উম্মিতা হযটা কারু সাধে হনই িমা়ে–এমনকী তার ঐ 
িুই অনুিডররও না, হকননা তারাও হযন হকান-এক উডিজনা়ে সারাক্ষ্ণ টগবগ কডর 
ফুটডি! একসম়ে তার ছিড া শুধুমাত্র অো বােস, তিন হস শুধু আকাশডকই জ়ে 
কডরছিড া; এিন হস জ়ে কডরডি জ -মাছট-আকাশ–এই ছতনডকই। এিন তার কাডি। 
হযন হকাডনা রুে িু়োর িুড  ছগড়েডি, ছিগে হপরুডনা হকাডনা সীমাহারা পথ–হকাডনা 
ছকিু হনই, না ডাো, না জ , না আকাশ, হসই পডথ হকাডনা িু থঙ্ঘ্ে বাধার সৃছি করডত 
পাডর। 
  
আর হসইজডনেই িছবষেডতর গডিথ হস-হকান অিাছবত আতঙ্ক  ুছকড়ে আডি, হিডব-হিডব 
আছম িড়েই কাটা হড়ে যাছে ুম। এই হেট আইছর হথডক আমার পডক্ষ্ ছকিুডতই 
পাছ ড়ে যাও়ো সম্ভব ন়ে, আমাডক তারা তাডির এই উম্মাি অছিযাডন হটডন ছনড়ে 
যাডবই! আর ছবিীছষকা যিন সীমাহারা মহাসাগর ছকিংবা ছিগেহীন মহাকাশ পাছ়ে হিডব, 
তিন কী কডর পা াডত পারডবা আছম? আমার একমাত্র সুডযাগ শুধু তিনই আসডব, 
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যিন হস ডাোর ওপর ছিড়ে পাছ়ে হিডব–আর তাও যছি হস েথমন্থর গছতডতই পাছ়ে 
জমা়ে! এই সুিূর, িুবথ  আশাছটডকই শুধু ি়েকুডটার মডতা আুঁকড়ে ধরডত পাছর। আছম! 
  
হেট আইছরডত এডসই, আছম হুবুর কাি হথডক একটা সিুির জানডত িাছে ুম–আমাডক 
ছনড়ে হস কী করডব বড  হিডবডি। হস তাডত হকাডনা সা়োই হি়েছন, হকাডনা উচ্চবািে 
না। এই হশষ ছিডন আছম আডরকবার তার কাডি প্রশ্নটা তু  ুম। ছবডক ডব া়ে আছম 
হসই সু়েেটার মুডি ছগড়ে িাুঁ়ো ুম হযিাডন তারা একমডন কাজ কডর যাছেড া। সু়েডের 
মুিটা়ে িাুঁছ়েড়ে হবু হকাডনা কথা না-বড  নীরডব শুধু আমার আপািমস্তক। একবার 
ছনরীক্ষ্ণ করড । হস ছক তাহড  আমাডক ছকিু ব ডত িাডে? 
  
আছম তার কাডি এছগড়ে হগ ুম, ব  ুম, কাডপ্তন হবু! আপনাডক আছম আডগই একটা 
প্রশ্ন ছজডগস কডরছি ুম-আপছন তার হকাডনাই উির হিনছন। আছম হসই একই প্রশ্ন 
আপনাডক আবার ছজডগস করছি : আপছন আমাডক ছনড়ে কী করডত িান? 
  
মুডিামুছি িাুঁছ়েড়ে আছি আমরা, িুজডনর মডধে বেবধান িু-পাও হডব ছক না সডেহ। 
বুডকর ওপর িু-হাত িুঁজ-করা, হস তার জ্ব ে িকু্ষ্ হমড  আমার ছিডক তাছকড়ে আডি।–
তার ছবফছরত হিাডি হসই িীপ্ত িৃছি হিডি আছম হযন এডকবাডর ছশউডর উি ুম। িীত, 
সন্ত্রস্ত, আতছঙ্কত–তাডতও হবাধহ়ে আমার বুডকর কাুঁপুছনর ছববরণ সছিক হ়ে না। এ-হয 
হকাডনা সুস্থ হ াডকর িাউছন ন়ে, এ-হয এডকবাডর পাগড র হিাি, বে উম্মাডির হিাি! 
  
আছম আবারও, একটু িোড ডজর সুডরই, আবারও আমার প্রশ্নটা ছজডগস কর ুম। 
মুহূডতথর জডনে মডন হড া হবু এবার বুছে তার নীরবতা িােডব। 
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কী করডত িান আপছন আমা়ে ছনড়ে? আমাডক ছক আপছন হিড়ে হিডবন? না ছক এিাডন 
আমা়ে সারাজীবন আটডক রািডত িান? 
  
আবার িণ্ডমুডণ্ডর এই মাছ ডকর মন তিন ছনি়েই অনেছকিুডত আছবি হড়ে ছিড া–আছম 
হযন আিমকা তাডক তার হসই আডবশ হথডক এক হোুঁিকা টাডন বার কডর ছনড়ে 
এডসছি। তারপডরই হস আবার আকাডশর ছিডক তাছকড়ে অসীম স্পধথার সডে তার 
মুছিবে হাত তুড  ধরড । হযন হকাডনা অপ্রছতডরাধে শছক্তই তাডক বাডরবাডর এিাডব উবথ 
আকাডশ হটডন ছনড়ে হযডত িাডে–হস হযন আর এই মাছটপৃছথবীরই মানুষ ন়ে, হযন তার 
ছন়েছতই তাডক হটডন ছনড়ে এডসডি এই অেছরডক্ষ্–হযন হস আকাডশর হমডঘরই 
ছিরবাছসো। আমাডক হস হকাডনা উিরই ছিড  না, মডনই হড া না হয হস আমার কথা 
ছকিু বুেডত হপডরডি। হমাহাছবডির মডতা পা হফড  হস আবার ছগড়ে ঢুকড া ঐ সু়েডের 
মডধে। 
  
কতক্ষ্ণ হয ছবিীছষকা এিাডন ছনি  পড়ে থাকডব, তা আছম জাছন না। তডব হতসরা 
আগস্ট ছবডক ডব া়ে হিিডত হপ ুম হমরামছতর কাজ আর তার ওপর ছজছনশপির 
হতা ার কাজ সাে হড়েডি। এই যাডনর সমস্ত িা়োরই হবাধহ়ে সু়েে হথডক রসিপত্র 
এডন িছতথ কডর হি়ো হড়েডি। তারপর তার িুজন সহকারীর একজন, যাডক মডন হড া 
হ্রবুর প্রধান সহকমথী, যাডক এিন আছম ছিনডত পার ুম অো বােসএর ফাস্ট হমট জন 
টারনার বড , আডরা-একটা কাডজ হ ডগ প়েড া। তার সেীর সাহাডযে, হস ঐ মস্ত 
হকাটরটার মােিাডন ছনড়ে এড া বাছক সমস্ত ছজছনশপত্রই : িাছ  বাক্স, কাডির 
টুকডরাটাকরা, িুডতাডরর সব সাজসরোম, এমন-কতগুড া অদু্ভত হিিডত কাি যা মডন 
হড া আডগ ছিড া অো বােসএরই অিংশ, যাডক হ়েডতা হশষ পযথে এই অছিনব এবিং 
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আডরা শছক্তশা ী যাডনর কাডিই আহুছত হি়ো হড়েডি। আর এই ছবশা  কুডপর ত া়ে 
পড়ে রইড া রাছশ-রাছশ শুকডনা ঘাস। হিাৎ মডন হড া, হবু বুছে ছিরকাড র মডতা তার 
এই আে়ে হিড়ে িড  হযডত িাডে! 
  
সছতে-ব ডত, এটা হতা ছিক হয হস হমাডটই হাবা ন়ে। হস হতা জাডন হয এর মডধেই 
হেট আইছরর ওপর পুছ ডশর নজর পড়েডি–হ়েডতা ছশগছগরই এই পাষাণপ্রািীর হিডে 
হিতডর হঢাকবার জডনে নতুন কডর হতা়েডজা়ে শুরু হডব। হ়েডতা একছিন না-একছিন 
এ-সব হিিা সফ ও হডব–হকউ-একজন এডস হ়েডতা ঢুকডব হিতডর, আর তার হগাপন 
আড্ডা আর হমাডটই হগাপন থাকডব না! হস ছনি়েই িাইডব পুছ ডশর হ াক এডস 
ছকিুডতই হযন তার হকাডনা ছিহ্ন হিিডত না-পা়ে, হকাডনা সূত্রই হযন পড়ে না থাডক। 
  
বু্ল ছরডজর ছশিডরর আ়োড  সূযথ ঢাকা পড়ে হগড া। এিন এডস হশষডব াকার হরােুর 
পড়েডি উিরপছিডম, ব্লোক হডাডমর ওপর। হ়েডতা ছবিীছষকা অডপক্ষ্া কডর আডি কিন 
ঘন হড়ে রাডতর আুঁধার হনডম আডস, যিন হস তার নতুন অছিযান শুরু। কডর হিডব। 
জগৎ হতা এিনও জাডন না হয এই স্বতি  শকট এবিং আিযথ জ যান আবার একটা 
উড়োজাহাজও বডট। আজ অছব্দ হকউই তাডক আকাডশ িোডিছন। িে মাস্টার অি ছি 
ও়োল্ডথ ছনি়েই হশষ মুহূতথ পযথে তার িতুথথ রূপােডরর কথা হগাপন রািডব সহডজ 
হ াকডক জানডত হিডব না হয তার এই যান আকাডশও উ়েডত পাডর! 
  
ন-টা নাগাি হকাটডরর মডধে হনডম এড া ছনছব়ে অেকার। আকাডশ একটাও তারা হনই। 
প্রির পূবথী হাও়ো তাছ়েড়ে ছনড়ে এডসডি িাছর-িাছর হমঘ, সারা আকাশ তাডত ঢাকা পড়ে 
হগডি। ছবিীছষকা যছি এিন আকাডশ ওড়ে, হকউই তাডক হিিডত পাডব না। 
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হিাৎ তিন জন টারনার এডস হকাটডরর মােিাডন ঐ পাকার জোড র ত া়ে শুকডনা 
ঘাডসর গাড়ে আগুন ধছরড়ে ছিড । পুডরা সূ্তপটাই তকু্ষ্ছন িপ কডর জুড  উিড া। ছনছব়ে 
হধাুঁ়োর মােিান হথডক  ক ক কডর হবছরড়ে এড া হ ছ হান ছশিা, হেট আইছরর 
ছশিডরর ওপডরও ছগড়ে হযন হপৌঁিুড া হসই ছশিা। আবারও ছনি়েই মরগোনটন আর 
হেডজন্ট গাডডথডনর সাধারণ হ াক ছবশ্বাস কডর বসডব হয জ্বা ামুি তার ছবকট হা কডর 
হ া  ছজহ্বা বার কডর ছিড়ে আকাশ িাটডি। তারা হ়েডতা িাবডব, এ বুছে আগুডনর 
পাহাড়েরই আডরকটা উৎকট কীছতথ। 
  
হসই আগুডনর কুডণ্ডর ছিডক তাছকড়ে রই ুম আছম। কাডন আসডি িাউিাউ আগুডনর 
হফাুঁসডফাুঁস, কাি-হফডট-যাও়োর আও়োজ, িুরে পূবথী হাও়ো হযন আডরা অছস্থর হড়ে 
উডিডি। ছবিীছষকার হডক হথডক, হ্রবুও অছনডবমষ হ ািডন তাছকড়ে আডি বছহ্নমান 
ছশিার ছিডক। 
  
ছশিার িোপা রাগ হয-সব টুকডরাটাকরা িারপাডশ ছিছটড়ে ছিছেড া, জন টারনার আর 
তার সেী আবার হসগুড া হিড িুড  ঢুছকড়ে ছিছেড া আগুডনর কুডণ্ডর মােিাডন। আডস্ত-
আডস্ত আগুন সব হিড়ে হশষ কডর ছিড , ছশিা নুড়ে এড া ছনডি, িাইিডস্মর কাডি, 
জ্ব ে অোডরর ওপর িপিপ করড া িাছনকক্ষ্ণ। তারপর আবার সব স্তব্ধ আবার 
ছনকষকাড া রাছত্র, অবতামসী। 
  
হিাৎ হক হযন আমার হাত হিডপ ধরড া। তাছকড়ে হিছি, টারনার। হস আমাডক হটডন 
ছনড়ে ি ড া ছবিীছষকার ছিডক। হকাডনা প্রছতডরাধ ছনতােই অথথহীন হডতা। তািা়ো 
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এিাডন একা পছরতেক্ত, পড়ে-থাকার িাইডত অধম আর ি়ো  কী-ই বা হডত পারডতা? 
এই হজ িানার হি়ো  ছডছেড়ে আছম হতা হকাথাও হযডত পারডবা না! 
  
টারনারও আমার সডে-সডে ছবিীছষকার হডডক পা রািড । তার সেী ছগড়ে িাুঁছ়েড়েডি 
টডের ওপর,  ুক-আউডট, িোিন-কুিুছরর হিাডপ; টারনার ছসুঁছ়ে হবড়ে হনডম হগড া 
এনছজন-ঘডর, হিতডর ছবজছ  বাছত জ্ব ডি, ছকন্তু বাইডর তার হ শমাত্র ফুরণ হনই। হবু 
ছনডজ িাুঁছ়েড়ে আডি সাডরডের িাকা়ে, হাড , তার হাডতর নাগাড  আডি। হরগুড টর, 
যাডত হস শুধু গছতই ন়ে, ছবিীছষকা হকান ছিডক যাডব, তার ওপরও ছন়েন্ত্রণ রািডত 
পাডর। আমাডক তারপরই হিড  থাছমড়ে হি়ো হড া আমার কোছবনটা়ে, মাথার ওপর 
আটডক হি়ো হড া হোুঁিওড়ের ঢাকনা। না়োো হথডক হবরুবার সম়ে হযমন হড়েছিড া, 
আজও তাই, আমাডক ছবিীছষকার উ়ো  হিিডত হি়ো হডব না। 
  
আছম যছিও ছবিীছষকার ওপর কী হডে, তা হিিডত পাছে না, এনছজডনর সব আও়োজ 
ছকন্তু শুনডত পাছে ধ্বকধ্বক! হিাৎ হযন ছবিীছষকা মাছট হথডক উডি এড া হবশামা , 
একটুক্ষ্ণ, তারপডরই হাও়ো়ে ছনডজডক শামড  ছনড়ে হিডস ি ড া। ছনডির টারবাইন 
তিন িুরে গছতডত পাক িাডে, আর ছবরাট ডানা িুডটা হযন আকাশ হা়োডত শুরু কডর 
ছিড়েডি! 
  
এইিাডবই ছবিীছষকা, হ়েডতা-বা ছিরকাড র জডনেই, হিড়ে এড া তার ঈগ  পাছির 
বাসা, হেট আইছর, হাও়ো়ে হিডস ি ড া, জড  হযমন কডর হিডস িড  হকাডনা জাহাজ। 
হ্রবু উ়ো  ছিড়েডি আড ডঘছনর িু-পাল্লা শশ ডেণীর ওপর–আর হ়েডতা হস হকাডনাছিনই 
এিাডন ছফরডব না। 
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ছকন্তু হকানছিক  ক্ষ্ে কডর হস িড ডি? হস ছক হপছরড়ে যাডব নথথ কোডরা াইনার 
সমিূছম, হডনে হড়ে িুুঁজডব অোট াছন্টক মহাসাগরডক? না ছক হস িুটডত শুরু কডরডি। 
পছিডম, প্রশাে মহাসাগডরর উডেডশ? হ়েডতা িড ডি িছক্ষ্ডণ, হমছহডকার গাডফর ছিডক। 
ছিন যিন আসডব, আছম ছক তিন ছিনডত পারডবা হকাথা়ে িড ছি, যছি আকাশ আর 
সমুদ্র একাকার হড়ে রিনা কডর হি়ে ছিগে? 
  
ঘণ্টার পর ঘণ্টা হকডট হগড া, আর এডককটা ঘণ্টা কী-হয িীঘথ ও প্র ছম্বত প্রহর বড  
মডন হড া আমার! িোপা সব অসিং ে িাবনা ছি়ে কডর আসডি আমার মডন। হযন 
আছম হেছটড়ে িড  যাছে আছিগে কেনার জগডতর ওপর ছিড়ে–হয-িুরে গছতডত 
ছবিীছষকা এিন িুিথাম িুডটডি, তাডত এই অছনুঃডশষ তমসা়ে হকাথা়ে হয ছগড়ে হপৌঁিুডবা, 
হক জাডন! আমার মডন পড়ে হগড া, অো বােস-এর হসই অছবশ্বাসে উ়োন–যার একটা 
ছবসৃ্তত ছববরণ িাছপড়েছিড ন মুঁছস়ে জু  হিনথ, ওড়ে ডন ইনছস্টছটউডটর সব নছথপির 
হঘুঁডট। হ্রবু তার হসই প্রথম আকাশযান ছনড়ে যা কডরছিড া, এিন এই এডকর হিতর 
িারডক ছনড়ে তারও কত হবছশ কডর তা়ো কডর হযডত পারডব অসম্ভবডক! 
  
অবডশডষ ঐ হিাট্ট ঘু ঘুছ  ছিড়ে ছিডনর প্রথম আড ার রছি এডস ঢুকড া আমার 
কোছবডন। এিন ছক তডব আমা়ে ওপডর হযডত হি়ো হডব, হডডকর ওপর, যাডত ছনডজর 
হিাডি সবছকিু হিিডত পাছর, হযমন একছিন হিডিছি াম হ ক ইছরর ওপর? আছম ছসুঁছ়ে 
হবড়ে উডি ছগড়ে হোুঁিওড়ের ঢাকনাটা হি  ুম, অমছন হসটা িুড  হগড া, আছম অডধথকটা 
উডি এ ুম ওপডর। 
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িারছিডকই শুধু আকাশ আর সমুদ্র। আমরা হকাডনা সমুডদ্রর ওপর ছিড়ে আকাডশ উড়ে 
যাছে, সম্ভবত হাজার-বাডরাডশা ছফট ওপর ছিড়ে–অেত সব হিডিশুডন আমার তা-ই মডন 
হড া। হবুডক হকাথাও হিিডত হপ ুম না–সম্ভবত হস ছগড়ে ঢুডকডি তার এনছজনঘডর। 
সাডরডের িাকা়ে িাুঁছ়েড়ে আডি টারনার, তার সেী আডি ঐ িোিন-হিাডপ,  ুকআউডট। 
  
এবার আছম স্বিডক্ষ্ হিিডত হপ ুম ছবশা  ডানাগুড ার োুঁপটাছন, আডগর বার উ়োড র 
সম়ে যা আছম হিিডত পাইছন। সূডযথর অবস্থান হিডি–যিন হস আডস্ত-আডস্ত ছিগে হথডক 
উডি এড া–আছম বুেডত পার ুম আমরা িছক্ষ্ণ ছিডক িড ছি। অথথাৎ রাছিডর যছি 
ছবিীছষকা তার ছনশানা বিড  না-থাডক, তাহড  এিন আমাডির ছনডি হয সীমাহারা জ  
হঢউ তুড  যাডে, হসটা হমছহডকার উপসাগর। 
  
তপ্ত একটা ছিন হঘাষণা কডর ছিড  ছিগডে েুড -থাকা িাছর রাছগ  া  হমঘ। আসন্ন 
ে়েতুফাডনর এই  ক্ষ্ণ হ্রবুরও নজর এ়ো়েছন, আটটা নাগাি হস এডস টারনারডক িুছট 
ছিড়ে ছনডজই িাুঁ়োড  সাডরডের িাকা়ে। হ়েডতা অো বােস হয ি়েিংকর তুফাডনর পাল্লা়ে 
পড়ে ধ্বিংস হডত বডসছিড া তার কথা হিডব হস ছনডজই এডস িাুঁছ়েড়েডি হাড র কাডি। 
তডব অো বােস প্রকৃছতর হয-িুিথম শছক্তর সডে যুেডত পাডরছন, এই িুিথাে ছবিীছষকা 
তাডক অনা়োডসই এছ়েড়ে হযডত পারডব, হকননা সছেন সম়ে এড  হস হনডম হযডত 
পারডব সমুডদ্র, হসিাডনও ে়ে যছি তার েুুঁছট ধডর না়োডত িা়ে তডব ডুডব হযডত পারডব 
অতড , সমুদ্র হযিাডন থাডক শাে, ছনস্তরে। তডব হবু হ়েডতা সব  ক্ষ্ণ পড়ে ছনড়ে 
এটাই বুডেডি হয কা ডকর আডগ এই তুফান এিাডন হফডট প়েডব না। আর তা-ই হ্রবু 
আকাশ হিড়ে জড  হনডম এড া না–উড়েই ি ড া ছবিীছষকা, তারপর হব া গছ়েড়ে ছগড়ে 
ছবডক  হও়ো়ে হস ছবোম ছিড  ঐ িুরে ডানা িুছটডক, হনডম প়েড া জড র ওপর, আর 
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হসিাডন ফটফট করডি স্বে অপরাহু, েড়ের হকাডনা পূবথািাসই হসিাডন হনই । 
ছবিীছষকা হযন হকাডনা সমুডদ্রর পাছি, হকাডনা গািংছি , হকাডনা অো বােস, যারা হঢউড়ের 
ওপর অনা়োডসই ছবোম করডত পাডর, সাব ী  িডে হিডস হযডত পাডর। তডব পাছির 
িাইডত ছবিীছষকার সুছবডধ হবছশ–আর ধাতুর শরীর ককিডনা ক্লাে হড়ে প়েডব না, 
অফুরান শছক্ত পাডব তার ছবিুেডতর সঞ্চ়েডকাষ হথডক । 
  
আমাডির িারপাডশ ছবশা  ছসেু সিূণথ শূনে পড়ে আডি। হকাডনা পাড র ছিহ্ন হনই 
হকাথাও, হকাথাও হকাডনা হিাে ছিড়ে ি ডক-ি ডক হধাুঁ়ো উিডি না। অথথাৎ, হকউ 
আমাডির হিিডত পা়েছন, হকউ জাডন না হয আমরা এিন গা ফ অি হমছহডকা ছিড়ে 
হিডস যাছে, হকাডনা হটছ োম কাউডক আডগ হথডক হস-িবর জানা়েছন। ছবিীছষকা তার 
ছনডজর িডে অছবরাম এছগড়ে িড ডি–হকাথাও হকাডনা বাধার মুডি তাডক প়েডত হ়েছন। 
হ্রবুর মডন হয কী আডি, তা হস-ই জাডন। আমরা যছি অছবোম এিাডব এছগড়ে িছ , 
ছিক যছি না-পা টাই, তডব একসম়ে ছগড়ে হপৌঁিুডবা কোছরছব়েডন, পছিম ইনছডডস, 
অথবা তাডকও হপছরড়ে ছগড়ে হিডনসুড়ে া়ে বা হকাড াছম্ব়ো়ে। তডব রাত যিন নামডব, 
তিন হ়েডতা আবার আমরা উডি প়েডবা আকাডশ, যাডত গু়োডতমা া আর 
ছনকারাগু়োর। পাহাড়ের বাধা হপছরড়ে হযডত পাছর, হসাজা িুডট িড  হযডত পাছর প্রশাে 
মহাসাগডর, হসই অজ্ঞাত আই োণ্ড এক্স-এর ছিডক। 
  
সডে এড া। সূযথ ডুডব হগড া ছিগডে, রডক্তর মডতা রাো। ছবিীছষকার আশপাডশ সমুডদ্র 
হ াছহত হিাপ িমকাডে–হযন রছেন সব ফু েুছর, এমনিাডব হফছন  হঢউ হিডে প়েডি 
হপাডতর হপিডন। সম্ভবত হ্রবু হিডব থাকডব হয হিাডটািাডটা একটা ে়ে উিডি, আমাডক 
আবার আমার কোছবডন পাছিড়ে ছিড , আমরা মাথার ওপর আবার আটডক হি়ো হড া 
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হোুঁিওড়ের ঢাকনা। পডরর কড়েক মুহূতথ এমন-সব আও়োজ শুনডত হপ ুম, যা হথডক 
বুেডত পার ুম ছবিীছষকা এবার জড র ত া়ে ডুডব যাডে। পাুঁি ছমছনট পডরই হস 
অনা়োডসই সমুডদ্রর গিীর ছিড়ে শঙ্কাহীন িড  হযডত  াগড া। 
  
আছম অবসাডি হযন হিডে প়েছি তিন। হকাডনা শারীছরক েডমর জডনে এই অবসাি 
ন়ে, উডিজনা আর উডিগই হযন আমাডক ছনিংড়ে আমার মধে হথডক সব শছক্ত বার কডর 
ছনড়েডি। ছনডজর অজাডেই কিন একসম়ে গিীর ঘুডম ঢড  প়ে ুম, এবার হকাডনা 
ওষুধ ছিড়ে হকউ আমার ঘুম পা়ো়েছন, অবসািই এই ঘুডমর কারণ। কতক্ষ্ণ পডর হয 
হফর হজডগ উডিছি, জাছন না, ছকন্তু ছবিীছষকা তিনও জড র ওপর হিডস ওডিছন–
ডুডবাজাহাজ হসডজই হস িড ডি তিনও। 
  
ছবিীছষকা জড র ওপর হিডস উিড া আডরা-িাছনকক্ষ্ণ পডর, যিন ঘু ঘুছ  ছিড়ে 
কোছবডন এডস প়েড া ছিডনর প্রথম আড ার িটা। আর হিডস উিডতই সমুদ্র হিাট্ট 
হিা ার মডতা কডর হিা াডত  াগড া ছবিীছষকাডক সমুডদ্রর হঢউড়ের এই এক ছবশ্রী 
স্বিাব, সবছকিু হস নাছ়েড়ে হি়ে। 
  
আবারও হডডকর ওপর উডি এ ুম আছম, এডসই আমার প্রথম ছিে হড া আবহাও়ো 
সম্বডে। উিরপছিম হথডক হধড়ে আসডি িোপা হাও়ো, তুফান। ঘন কাড া হমডঘর মডধে 
িমডক-িমডক যাডে ছবিুেডতর যত সরীসৃপ। এরই মডধে িূর হথডক হিডস আসডি বাডজর 
শব্দ-গছ়েড়ে যাডে হঢউড়ের ওপর ছিড়ে-গুম গুম গুম! আছম িমডক হগ ুম-িমডক ছিক 
ন়ে, ি়ে হপড়ে হগ ুম, এমন আিছম্বডত দ্রুত িুডট এড া তুফান। এই েড়ের োুঁপটা 
সাম াডত ছগড়ে হকাডনা পাড র জাহাজ হ়েডতা তার পা গুড া হগাটাবারও সম়ে হপডতা 
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না। হযমন িুিথাম তার গছত, হতমছন ি়ো –ি়ো  ন়ে, করা ! বাতাস এমনিাডব হফডট 
পড়েডি হযন হাজার বৎসর হস অবরুে ছিড া, এিন তার হজ িানা হিডে হবছরড়ে 
পড়েডি, এক-আধিানা ন়ে, হযন উনপঞ্চাশিানা পবনই! তারই সডে তা  হরডি উিা  
সমুদ্র হথডক উডিডি এক ি়েিংকর জ স্তম্ভ। হঢউড়ের পর হঢউ গজথাডে, আি়োডে, আর 
হফছন  জ  পাক িাডে ছবিীছষকার িারপাডশ। আছম যছি প্রাণপডণ হরছ ে আুঁকড়ে না-
থাকতুম, হঢউ তডব আমাডক হেছটড়ে ছনড়ে িড  হযডতা। 
  
এিন শুধু একটাই ছজছনশ করার আডি–ছবিীছষকাডক আবার ডুডবাজাহাডজ রূপােছরত 
কডর জড র ত া়ে ছনড়ে-যাও়ো। জড র একটু ত াডতই হস হপড়ে যাডব প্রশাে 
ছনরাপিা-জড র ওপর হস ছকিুডতই এই রাকু্ষ্ডস প্রকৃছতর সডে যুেডত পারডব না। হ্রবু 
স্ব়েিং িাুঁছ়েড়ে আডি হডডক, আছম অডপক্ষ্া করছি এই বুছে হস আমা়ে বড  ছনডি িড  
হযডত–ছকন্তু কিডনা আর হসই ছনডিথশ এড া না। জড  ডুডব যাবার হকাডনা প্রস্তুছতও 
হিাডি প়েড া না। আডগর হিড়েও তীব্রিাডব জ্বড  উডিডি তার হিাি, িাবড শহীন হস 
হিড়ে আডি েড়ের ছিডক, হযন অসীম স্পধথা়ে হস তাডক অস্বীকার করডত িাডে, হযন হস 
নীরব মহাশডব্দ এই কথাই বড  ছিডত িাডে এই প্রকৃছতডক–হস হমাডটই ডরা়ে না, 
হমাডটই না! 
  
আর এক মুহূতথও অডপক্ষ্া না-কডর ছবিীছষকার এিন ডুডবাজাহাজ ছহডশডব জড র ত া়ে 
িড -যাও়ো উছিত। অথি হ্রবুর হযন হস-ছবষড়ে হকাডনা হিতনাই হনই। না, হস হতমছন 
অসীম ঔেডতে, প্রিণ্ড স্পধথা়ে প্রকৃছতর সব তাণ্ডবডকই তাছে ে করডত িাডে। হযন হস 
সবছকিুর ঊডধ্বথ, হযন হস হকাডনা মতথমানুষ ন়ে! 
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তাডক এইিাডব িাুঁছ়েড়ে থাকডত হিডি একসম়ে আমারই হকমন আেন্ন  াগড া, মডন 
হড া সছতে ছক হস হকাডনা অছতমানব, হকাডনা অছতপ্রাকৃত জগৎ হথডক আিমকা হবছরড়ে 
এডসডি! 
  
হিাৎ তুফাডনর সমস্ত গজথন িাছপড়ে তার মুি ফুডট এক িীৎকার হবছরড়ে এড া, আছম 
হ্রবু, ছিছিজ়েী হবু, িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ, কাউডক আছম মাছন না! 
  
হস হাত হনড়ে এমন-একটা ইছেত করড , যা টারনার ও তার সহডযাগী ছবনাবাকেবেড়েই 
বুডে হফ ড । ছিধাহীন তারা পা ন করড  হ্রবুর ছনডিথশ, হযন তারাও হবুর মডতাই 
বুছেভ্রিংশ। ছিটডক হবছরড়ে এড া ডানা িুছট, আর ছবিীছষকা উডি এড া েড়ের আকাডশ, 
ছিক হযমন হসছিন হস উডি ছগড়েছিড া না়োোর ওপর। ছকন্তু হসছিন হস ঐ ি়ো  
প্রপাতডক ফাুঁছক ছিডত হপডরছিড া, ছকন্তু আজ–এই হাছরডকনডক হস এ়োডব হকমন কডর-
েড়ের হিাি হযন আজ তারই ওপর এডস আডক্রাশ ফ াডে! 
  
উড়োজাহাজ হসাজা উডি এড া আকাডশ, সরাসছর, পাডশ িমকাডে হাজার ছবিুেৎ, প্রিণ্ড 
নাডি হফডট প়েডি হাজারটা বে-আর তারই মডধে অডের মডতা িুডটডি ছবিীছষকা, হযন 
প্রছত মুহূডতথই আছ েন করডত িাডে অছনবাযথ ধ্বিংসডক। 
  
হ্রবুর িছেডত একডফাুঁটাও বি  হনই। এক হাত হাড , আডরক হাত হরগুড টডর, িু-
পাডশ ছবশা  িুছট ডানা অছবোম োুঁপটাডে ছনডজডির, হবু সরাসছর হযন েড়ের হিাি 
 ক্ষ্ে কডর িাছ ড়ে ছিড়েডি ছবিীছষকাডক, আর হমঘ হথডক হমডঘ  াছফড়ে- াছফড়ে িুডট 
িড ডি ছবিুেৎ, িারপাডশই। 
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যছি হস এই গগনিুছল্লর মােিাডন তার ছবমান ছনড়ে হযডত িা়ে–তডব তাডক একু্ষ্ছন 
হিকাডত হডব। তাডক বাধে করডত হডব ছনডি নামডত, জড র ত ার শাে আধারডকই 
িুুঁজডত হডব তার একু্ষ্ছন-িুুঁজডত ন়ে, তাডক ছিড়ে হিাুঁজাডত হডব-নইড  ছকিুডতই আর 
হরহাই হনই! 
  
তারপর ছনডজর এই উিা  িাবনার মডধে হিাৎ আমার সমস্ত শিতনেই হযন 
কতথবেপরা়েণ হড়ে উিড া। হোুঁ, এও একরকম উম্মিতা, ছকন্তু তবু মরবার আডগ 
আমাডকও হশষবার আমার িাছ়েত্ব পা ন কডর হযডত হডব-যাডক আমার হিডশর সরকার 
আইনকানুডনর পরপাডর হকাডনা সমাজছবডরাধী বড  হঘাষণা কডরডি, হয তার ি়ো  
আছবষ্কার মারফৎ সারা জগডতর ছনরাপিাই ছবপন্ন ও ছবছঘ্নত কডর তুড ডি, তাডক ছক? 
হেফতার করা আমার কতথবে ন়ে? আমার ছক উছিত ন়ে তার কাুঁডধ হাত হরডি ব া, 
ওডহ মানুষ! নো়েছবিাডরর কাডি আত্মসমপথন কডরা! আমার নাম ছক জন স্ট্রক ন়ে, 
হফডাডর  পুছ ডশর হয িীফ ইন্সডপক্টর? আছম িুড ই হগ ুম হকাথাও আছি, এও িুড  
হগ াম হয এরা ছতনজন আর আছম একা ফুুঁডস-ওিা এক সমুডদ্রর ওপর বেছবিুেডত 
সমােন্ন এক আকাডশ হিডস হব়োছে! আছম  াছফড়ে ছগড়ে প়ে ুম হ্রবুর ওপর, ে়েডক 
িাছপড়ে িীৎকার কডর উডিডি আমার গ া : 
  
হ্রবু, আইন হমাতাডবক, ছবিাডরর নাডম আম– 
  
অকস্মাৎ ছবিীছষকা এমনিাডব হকুঁডপ উিড া হযন হস ছবিুেডতর হিাব  হিড়েডি! 
তছ়েতাহত! তার সারা কািাডমাটাই হকুঁডপ উডিডি থথথর, ছিক তার তছ়েৎডকাডষর ওপর 
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এডস হিডে পড়েডি বে, আর হসই আকাশযান হযন হিৌছির হড়ে হিডে পড়ে যাডে। 
িার হকাণা়ে। 
  
ডানা হিাম়োডনা, কু িুরমার, কািাডমার মডধে ছক ছব  কডর িুডট হব়োডে কত হয 
ছবিুেৎ, কত-হয ে ডস-ওিা সরীসৃপ, ছবিীছষকাহাজার ছফট ওপর হথডক,  াট হিডত 
হিডত, হিডে প়েড া ছনডির গডজথ-ওিা সমুডদ্র! 
  
. 
  
১৮. বুছ়ে িাসীর হশষ মেবে 
  
কত ঘণ্টা হয সিংজ্ঞাহীন পড়ে থাকার পর আমার হিতনা যিন ছফডর এড া, তাছকড়ে 
হিছি আছম হয-কোছবডন শুড়ে আছি তার িরজার কাডি িাুঁছ়েড়ে আডি একি  িা াছশ–
তারাই আমাডক বাুঁছিড়েডি। আমার ছশ়েডরর কাডি বডস হক-একজন আমা়ে প্রডশ্নর পর 
প্রশ্ন কডর িড ডি, আর আডস্ত-আডস্ত যতই আমার ইছন্দ্র়েগুড া কাজ করডত শুরু করডি, 
ততই আছম তাডক হবাোবার হিিা করছি, কী হড়েছিড া। 
  
সব, সব কথাই আছম তাডক িুড  বড ছি। হোুঁ, সবছকিু! আর আমার হোতারা ছনি়েই 
হিডবডি হয হনহাৎই-হবিারা মানুষ আছম, আমার জ্ঞান ছফডরডি বডট অবডশডষ, ছকন্তু 
বুছেশুছে সব বুছে হ াপ হপড়েডি। 
  
আছম রড়েছি হমছহডকা উপসাগডর, অডটা়ো ছস্টমাডরর ওপর, হসটা িড ডি ছনউ অছ থডন্সর 
ছিডক। এই ছস্টমার হকাডনাক্রডম এছ়েড়েছিড া তুফানটা, ছিক হসটা হকডট যাবার পডরই 
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হাও়ো তাডক সমুডদ্রর ওছিকটা়ে তাছ়েড়ে ছনড়ে এডসছিড া, আর জড র ওপর তারা 
িোডি িাো জাহাডজর কািকুডটা, যার একটাডক আুঁকড়ে ধডর আছম–সিংজ্ঞাহীন হিডস 
যাছে। 
  
এইিাডবই আবার আছম ছফডর এডসছি সাধারণ মানুডষর মােিাডন, আর বু ছিছিজ়েী হ্রবু-
তার িুই সেীডক ছনড়ে তার হরামাঞ্চকর অছিযান সাে কডরডি হমছহডকা উপসাগডরর 
জড । ছিরতডরই হাছরড়ে হগডি িে মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ, বোঘাডত ছবিীণথ, যার 
তু কা াম প্রিণ্ডতার ছবরুডে হস িাুঁছ়েড়েছিড া হবপডরা়ো, প্রিণ্ড স্পধথা়ে। হস তার সডে 
ছনড়ে হগডি তার এই আিযথ আছবষ্কাডরর সমস্ত হগাপন রহসে। 
  
পাুঁি ছিন পডর অডটা়ো হিিডত হপড়েডি  ুইছস়োনার তীর, আর িশই আগস্ট 
হিারডব া়ে হপৌঁডিডি তার বেডর। আমার উোরকতথাডির কাি হথডক উষ্ণ সম্ভাষডণ 
ছবিা়ে জাছনড়ে তকু্ষ্ছন আছম হিডপ বডসছি ও়োছশিংটডনর হেডন । মােিাডন কড়েকছিন 
আছম স্বডেও িাছবছন হয আবার আছম এই শহর হিিডত পাডবা। হস্টশডন হনডমই, আছম 
হসাজা িুডট ছগড়েছি পুছ ডশর সির িফতডর, সবডিড়ে আডগ সব কথা িুড  ব ডত 
হিড়েছি ছমস্টার ও়োডথডক, ছযছন একছিন আমা়ে না-হজডনই পাছিড়েছিড বুর সোডন। 
  
ছমস্টার ও়োডডথর ঘডরর িরজা িুড  হঢাকবামাত্র আমাডক হিডি তার মুিডিাডি পর পর 
হয-সব িাব উডিছিড া তা এইরকম : ছবস্ম়ে, স্তছম্ভত হতবাক িশা, এবিং হডষথাল্লাস। 
আমার সেীডির কাি হথডক ছতছন হয-প্রছতডবিন হপড়েছিড ন, তাডত ছতছন ধডরই 
ছনড়েছিড ন হয হ ক ইছরর জড  আমার সছ  সমাছধ হড়েডি–অনেরকম ছকিু িাববার 
হকাডনা অবকাশই ঐ প্রছতডবিডনর পডর ছিড া না। 
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তারপর আছম তাডক ছবস্তাছরতিাডব িুড  বড ছি সব কথা : হ ক ইছরর জড  আছম 
অিৃশে হড়ে যাবার পর কী-কী ঘডটছিড া : হ ডকর জড  হসই রুেশ্বাস অোডডিনিার 
যিন হডস্ট্র়োরগুড া তা়ো কডর এডসছিড া ছবিীছষকাডক, না়োোর জ  প্রপাডতর ওপর 
হথডক এডকবাডর হশষ মুহূডতথ কীিাডব উ়ো  ছিড়েছিড া হ্রবুর আিযথ যান, হেট আইছরর 
হকাটডরর হিতর তার সামছ়েক ছবোম, আর সবডশডষ হমছহডকা উপসাগডরর জড  প্রিণ্ড 
তুফাডনর মডধে তার ধ্বিংস ী া কীিাডব, হকমন কডর, সিন্ন হড়েছিড া। 
  
এই-প্রথম ছতছন জানডত হপড ন কী আিযথ যন্ত্র শতছর কডরছিড া হ্রবুর অসাধারণ 
প্রছতিা, এডকর হিতডর িার, হয জ -মাছট-আকাশ সবছকিুডকই জ়ে কডরছিড া। 
  
সছতে-ব ডত, এমন আিযথ ও পূণথাে হকাডনা যন্ত্র হয বানাডত পাডর, তারই পডক্ষ্ িে 
মাস্টার অি ছি ও়োল্ডথ নাম হন়ো মানা়ে। হয-নাডম হ্রবু এই হিা া ছিছি ছ ডিছিড া। এটা 
ছিক হয হবু এবিং তার যন্ত্র যছি এিনও থাকডতা, তাহড  পৃছথবীডত সাধারণ মানুডষর 
জীবন হ়েডতা স্বেে ও ছনরাপি থাকডতা না–তার ছবরুডে প্রছতডরাডধর সব বেবস্থাই 
হ়েডতা ছনষ্ফ  এবিং অডকডজা হডতা। ছকন্তু তবু আছম গডবথ ও স্পধথা়ে উেীপ্ত এই 
মানুষছটডক হযিাডব প্রকৃছতর সব তু কা াম শছক্তর ছবরুডে যুেডত হিডিছি, হযন 
সমাডন-সমাডনই এক প্রছতিছিতা, তাডত আছম হযন পুডরাপুছর ছবহ্ব  হড়ে পড়েছি ুম। 
আছম হয এই করা  তুফান হথডক প্রাডণ হবুঁডিছি, হসটাই হযন িূ়োে অড ৌছকক ঘটনা। 
  
ছমস্টার ও়োডথ হিডবই পাছেড ন না আমার এই কাহডনর কতটুকু ছতছন ছবশ্বাস করডবন। 
তাহড , স্ট্রক, হশষটা়ে ছতছন বড ডিন, তুছম হশষ অছব্দ হয প্রাডণ হবুঁডি ছফডর এডসডি, 
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হসটাই সবডিড়ে বড়ো কথা। ছিছিজ়েী বীর হুবুর পডরই হতামার নাম। এিন সবিাডন 
িছ়েড়ে প়েডব–তুছম হডব এই মুহূডতথ ছিতী়ে ছবিোত মানুষ। আশা কছর তাডত হতামার 
মাথা হিমাডক ঘুডর যাডব না–বু হযিাডব জাক হিিাডত ছগড়ে হশষটা়ে ছনডজর সবথনাশ 
ঘছটড়ে বডসডি, আশা কছর হতামার মডধে হস-রকম হকাডনা অহছমকার িাব গজাডব না– 
  
না, ছমস্টার ও়োডথ, আছম তাডক আশ্বাস ছিড়েছি, আমার মাথা হমাডটই ঘুডর যাডব না। 
তডব এটাও হতা মানডবন হয এর আডগ আর-হকাডনা হ াকই ছনডজর হকৌতূহ  িছরতাথথ 
করডত ছগড়ে এমনিাডব জড স্থড আকাডশ হু ুসু্থ তুড  ঘুডর হব়ো়েছন! 
  
মাছন, স্ট্রক মাছন! আর, হেট আইছরর িুডবথাধে প্রডহছ কা, ছবিীছষকার অমন আিযথ সব 
রূপাের, তার এই ি়ো ি়েিংকর পছরণাম–সবই তুছম আছবষ্কার কডরডি, ছনডজর হিাডি 
হিডি এডসডি! তডব সবডিড়ে আপডশাডশর কথাই হড া এটাবুর সডে-সডেই তার সব 
হগাপন কথাও হাছরড়ে হগড া–ঐ যডন্ত্রর রহসে আর-হকাডনাছিনই আমাডির জানা হডব না! 
  
হসছিনই িবরকাগজগুড ার সােে সিংকরডণ সাতকাহন কডর হবছরড়েডি আমার এই 
হরামাঞ্চকর বৃিাে, কারু কেনারই সাছধে ছিড া না তার ওপর হকাডনা রিং ি়ো়ে। 
ছমস্টার ও়োডথ ছিকই বড ছিড ন, হসছিন-হ্রবুর পডরই–আছমই ছি ুম সবিাইডত ছবিোত। 
মানুষ। 
  
একছট কাগজ ছ ডিডি : 
  
ইন্সডপক্টর স্ট্রডকর হসৌজডনে আবারও আডরকবার প্রমাণ হড া হয মাছকথন পুছ শবাছহনীই 
এিনও সবার হসরা। অনেডিডশর পুছ শ হ়েডতা জড -স্থড  অছিযান িাছ ড়ে কৃতকাযথ 
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হড়েডি, ছকন্তু মাছকথন পুছ শ এবার হিছিড়েডি হয, শুধু জড -স্থড ই ন়ে, িরকার হড  হস 
আকাডশও োুঁপ হিডত পাডর। 
  
অথি, ছবিীছষকার হপিডন ধাও়ো কডর ছগড়ে আছম যা-যা কডরছি, এই শতাব্দীডত হ়েডতা 
তার হিড়েও িুধথষথ কাজ করডব হগাড়েোবাছহনী–হ়েডতা জড স্থড আকাডশ িাপডটর সডে 
িুডট হব়োডনা তাডির ছনতেকমথ হড়ে উিডব। 
  
এটা হতা না-ব ড ও িড  আছম যিন  িং ছস্ট্রডট আমার বাছ়েডত ছগড়ে ঢুডকছি ুম, 
আমার বুছ়ে িাসী আমাডক কীিাডব অিেথথনা কডরছিড া। যিন আমার িা়োরূপ–তাই হতা 
হবাধহ়ে বড  িূতডক, তাই না?-তার সামডন ছগড়ে িাুঁছ়েড়েডি, মুহূডতথর জডনে মডন 
হড়েছিড া হস বুছে ধপ কডর পড়ে ছগড়ে হাটথডফ  কডর বসডব! হবিারা! তারপর আমার 
বৃিাে সব শুডন-টুডন হস বড ডি-তার হিাি হথডক অডোডর িরির কডর জ  েরডি 
তিন–িগবাডনর অসীম ি়ো িা়ো এমন আিযথিাডব ছনছিত মরণ হথডক হকউ বাুঁডি না। 
  
এবার আপছনই ব ুন, হস বড ডি, আছম ছিক কথা বড ছি াম ছক না? 
  
ছিক বড ডিা? হকান কথা? 
  
বছ ছন ছক, হেট আইছর হড া ছগড়ে শ়েতাডনর বাসা! 
  
ধুর, কী-হয বড া! হ্রবু হমাডটই হকাডনা শ়েতান ন়ে? 
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তা হ়েডতা ন়ে, বুছ়ে িাসীই হশষ কথাছট বড ডি, তডব শ়েতান হবার সব হযাগেতাই তার 
ছিড া। 
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