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ঝড়েি িডযয ববল্রু্ 
  
১.১ ঝড়ের মডযে বেলুন 
  
বঝাড়ো হাওযার গজজনডে ছারপডয হাওযায এেো আত্জ স্বর বেডজ উঠল, আমরা রে 
উপডর উডঠরছ আোর? 
  
উত্তর এল, না, আমরা বনডম যারি। 
  
অনে আর-এেো গলা ব ানা বগল, বেলুডনর বোঝাগুডলা বেউ ত্া়োত্ার়ে বফডল োও! 
  
অডনে আডগই বেলুন খারল েডর সে বোঝা বফডল বেযা হডযডছ। 
  
ত্েু বেলুন এেেুও উপডর উঠডছ না? 
  
বস-েথার বোডনা উত্তর এল না, েরং আোর বসই প্রশ্নোই েডর েসডলন অনে-বেউ : 
বেলুনো রে এেেু-এেেু েডরও উপডর উঠডছ না? 
  
না। রনডে সমুডের বেউডযর  ব্দ ব ানা যাডি। 
  
এেো েীৎোর ব ানা বগল, সেজনা ! বেলুডনর রঠে রনডেই সমুে! বেলুন বোযহয সমুে 
বথডে পাাঁেড া ফুে উপডর বনই! 
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ত্খন বে-এেজন দ্রুত্ উডত্তরজত্ গলায েডল উঠল, বেলুডনর উপর বথডে সে ভার 
বফডল োও–যা আডছ সে বফডল োও! এেেুও বেরর বোডরা না। 
  
*** 
  
আঠাডরাড া পাঁযষরি রিষ্টাডব্দর বত্ইড  মােজ রেডেল োরডের সময ত্রঙ্গময প্র ান্ত 
মহাসাগডরর মাত্র পাাঁেড া ফুে উপডর এই েথাগুডলা ব ানা যারিল। 
  
ওই েছর উত্তর-পুে রেে বথডে বয-সাংঘারত্ে ঝ়ে েডয রগডযরছল, এখডনা হযডত্া 
অডনডের বস-েথা মডন আডছ। আঠাডরাই মােজ বথডে ছারিড  মােজ পযজন্ত—ন-রেন যডর 
তু্মুল ঝ়ে বয-সে উম্মত্ত োণ্ড েডর রগডযরছল, েুড়োডের মুডখ প্রাযই ত্ার ভযােহ ের্জনা 
পাওযা যায। ওই ঝড়ে আডমররো, এর যা আর ইওডরাডপর অত্েন্ত ক্ষরত্ হডযরছল। েত্ 
গাছপালা উপড়ে বগল, েড়ো-েড়ো নগর ধ্বংস হডয বগল, ত্ার বোডনা পররমার্ েরা 
যায না। এই অপররডময ক্ষরত্র সামানে বয-রেেরর্ সংোেপডত্র প্রোর ত্ হডযরছল ত্া 
পড়েই র উডর উঠডত্ হয। প্রায এেড ারে জাহাজ ত্ীডর আছড়ে পড়ে গুর়েডয রগডযরছল, 
েত্ বলাে বয মারা রগডযরছল ত্ার ইযত্তা বনই। 
  
জডল-স্থডল যখন এই ভযংের ধ্বংসলীলা েলরছল, ত্খন বঝাড়ো আোড  বযডরামাঞ্চের 
নােডের যেরনো উডঠরছল, ত্াও তু্লনায েম বরামহষজে নয। 
  
বসই বঝাড়ো হাওযার ত্া়েডন আো  বথডে এেরে বেলুন ঘুরডত্-ঘুরডত্ রনডে বনডম 
আসরছল। বেলুডনর ত্লায ঝুডল রছল এেরে বোলনা। েুযা ায আো  এমনভাডে 
আিন্ন হডয রছল বয, বেলুডনর আডরাহী পাাঁেজনডে বেখাই যারিল না। 
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গন্তেে পডথর বোডনা হরে ই বনই আডরাহীডের। রেড হারা হাওযায ত্ারা বয বোন পডথ 
বভডস েডলডছন, ত্ার রেছু রঠে রছল না। ত্ডে–অোে ব ানাডলও েথাো সরত্ে বয-এত্ 
ঝড়েও ত্াডের খুে-এেো েষ্ট বপডত্ হযরন। 
  
মাত্াডলর মডত্া ঘুরডত্-ঘুরডত্ রনডে নামডছ বেলুন। রনডে সমুডের রারগ, েুডনা, রহংস 
আওযাজ, যার রভত্র ভযংেডরর উদ্দাম োমামা বেডজ েডলডছ। বেলুন বয আর-
রেছুক্ষডর্র মডযেই সমুডের উপর আছড়ে পড়ে ত্রলডয যাডে, বস-রেষডয বোডনাই সডেহ 
বনই। রেন্তু যাত্রীডের অেস্থাও এমরন অসহায বয েরোরও রেছুই বনই। উপডর প্রেণ্ড 
ঝ়ে বেলুডনর ঝুাঁরে যডর রনষ্করুর্ভাডে না়েডছ, রনডে রারগ সমুে। 
  
আডরাহীরা আত্ডে অরভভূত্ হডয প়েডলন। আডরাহীডের এেজন প্রশ্ন েরডল : এখন। 
েী েরা যাডে? 
  
উত্তর হল : োডজ রজরন পত্র সে বফডল োও। 
  
যাত্রীরা বেলুন বথডে সে রজরন  বফডল রেডত্ আরম্ভ েরল। তু্লনামূলেভাডে রেোর 
েডর বয-রজরন গুডলাডে অডপক্ষােৃত্ েম জরুরর েডল মডন হল, প্রথমোয বস-সেই 
বফডল বেযা হল। রেন্তু ত্েু যখন বেলুন এেেুও উপডর উঠল না, ত্খন খাোর-োোর 
প্রভৃরত্ বফডল রেডত্ পযজন্ত বেউ বোডনা রিযা েরডলন না। সরলল-সমারযর হাত্ বথডে 
উদ্ধার বপডল ত্ারপর বত্া খাোর-োোডরর ভােনা। 
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োছাোরছ বোথাও বছাডোখাডো বোডনা িীপ আডছ রে না ত্া বোঝা বগল না। রনডে শুযু 
জল আর জল-বেলুডনর যাত্রীডের গ্রাস েরোর জডনে সমুে বযন অযীর হডয উডঠডছ। 
বযন প্র ান্ত মহাসাগডরর সীমাহীন আলুথালু জডল বোডনা ভযংের পররর্াডমর অশুভ 
ইরঙ্গত্ বফডে প়েডত্ োডি। 
  
অডনে রজরন  বফডল বেযা হডযডছ েডল বেলুন এেেু উপডর উঠল। হাওযার ত্া়েডন 
োাঁপডত্-োাঁপডত্ সামডনর রেডে এরগডয েলল। রেন্তু বসখাডনই বত্া আর মহাসাগডরর 
ব ষ নয। সুত্রাং আোর যখন আমরা আোর নামরছ এই ত্থে বঘাষর্া েডর এেরে 
আত্জনাে ব ানা বগল, ত্খন সেডলর  রীর আত্ডে র উডর উঠল। 
  
ত্াহডল ব ষ পযজন্ত সমুে-সমারযই আমাডের ভাডগে! আত্জ েডে এেজন েডল উঠল। 
আডরেজডনর গলা ব ানা বগল, সমুে! বেউডযর  ব্দ শুনডত্ পারি আরম? 
  
আমরা ়ুেডে মরে! 
  
বে বযন ক্লান্ত স্বডর সাহস রেডত্ বেষ্টা েরডলন, হত্া  বহাডযা না, এখডনা সময আডছ। 
  
বোথায সময! হত্া  গলায আডরেজন েডল উঠল, আর আমাডের বরহাই বনই! 
  
সে বফডল বেযা হডযডছ বত্া? না। আমাডের োডছ েু-হাজার োো আডছ, ত্া এখনও 
বফডল বেযা হযরন। 
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েথা ব ষ হডত্-না-হডত্ই েু-হাজার োো সমুডে বফডল বেযা হল। ভার খারনেো েমল 
েডে, রেন্তু বেলুন ত্েু উপডর উঠল না। আ োয অেসাডে সোই প্রায রনজজীে হডয 
প়েল। বেলুন খুে রনডে বনডম এডসরছল। প্রায েুড া ফুে রনডে কু্ষব্ধ মহাসাগডরর কু্রদ্ধ 
গজজন োডজর মডত্া গর়েডয যাডি। প্র ান্ত মহাসাগর বযন উন্মত্ত হডয উডঠডছ। যা-রেছু 
ত্ার েেডল প়েডে, রনডমডষর মডযে ত্া আত্মসাৎ েডর রনডজর অত্ডল বেডন রনডত্ এে 
মুহূত্জও বেরর েরডে না। 
  
েৃঢ়স্বডর এেজন েডল উঠডলন, এেো োজ েরডল হয না? বেলুন বথডে বযের়েগুডলা 
ঝুলডছ, বসই ের়েগুডলাডত্ রনডজডের  রীর বোঁডয রনডয যরে এই েসোর বোলনাোডে 
খুডল বফডল রেই, ত্াহডল, আমার রেশ্বাস, অডনেো ভার েডম যাওযায বেলুন বফর 
উপডর উঠডে। 
  
জডল ়ুেডে মরডত্ েসডল বলাে খ়েেুডোডেও  ক্ত েডর আাঁেড়ে যডর। আসন্ন মৃতু্ের 
হাত্ বথডে বরহাই পাওযার এেো সম্ভােনার সন্ধান বপডয সেডলই বোঁরেডয উঠডলন, 
রঠে েডলডছন, েোডেন! 
  
বেলুডনর ের়ের সডঙ্গ রনডজডের  রীর েরঠনভাডে বোঁডয রনডল সেডল। েোডেডনর 
প্রভুভক্ত েুেুর েপডেও এেো ের়েডত্ বোঁডয বেযা হল। ত্ারপর খুডল বেযা হল 
বোলনাোডে। 
  
রেপুল ভার েডম যাওযায বেলুন এোর হু-হু েডর উপডর উঠডত্ লাগল। প্রায েুহাজার 
ফুে উপডর উডঠ রগডয ত্ীব্র গরত্ডত্ ছুডে েলল বঝাড়ো হাওযায। এমরনডত্ই প্রেণ্ড ঝ়ে 
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আর ঘন েুযা া, ত্ার উপর আোর রারত্র ঘরনডয আসডছ। পাাঁেরে মানুষ বেলুডনর ের়েডত্ 
ঝুলডত্ ঝুলডত্ েডলডছ। োরু মুডখই েু- ব্দ বনই, শুযু মাডঝ-মাডঝ েোডেডনর েুেুর েপ 
বোঁরেডয উঠরছল। এ-ভাডে ঝুডল বযডত্ ত্ার রনশ্চযই খুে অসুরেডয হরিল। 
  
েডযেড া মাইল রনরেজডে অগ্রসর হোর পর আোর ত্াডের ভাডগের আোড  ঝড়ের 
োডলা বমঘ ঘরনডয এল। ত্ীব্র পাে বখডয রনডে বনডম এল বেলুন। এোর আর রনষৃ্করত্ 
বনই, সেডল হত্া  হডয মৃতু্ের জডনে তত্রর হল। তেে সহায না-হডল এোর আর রক্ষা 
বনই। বেলুন বযন রনশ্চত্ মৃতু্ের রেডে ত্ীব্র বেডগ বনডম আসডছ। 
  
রনডে, অডনে রনডে বনডম এল বেলুন। সমুে আর এেড া ফুে ত্লায, ত্েু এখডনা 
নামডছ। রেপডের আর বেরর বনই েুডঝ সোই ভডয বোখ েুজল। 
  
হঠাৎ প্রেল এে ঘূরর্জহাওযা বেলুনোর ঝুাঁরে যডর নার়েডয বগল। েোডেন বোঁরেডয 
েলডলন,  রীর বথডে বেলুডনর ের়েগুডলা র গরগর সোই খুডল ফোডলা, সাাঁত্ার বেযার 
সুরেডয হডে। না-হডল ়ুেডে মরার আ ো আডছ। 
  
 রীর বথডে ের়ের োাঁযন খুডল হাডত্র মুডঠায  ক্ত েডর যডর রইডলন সেডল। েপ ত্ীক্ষ্ণ 
েডে েীৎোর েডর উঠল। আর-এেো েমো হাওযার সডঙ্গ-সডঙ্গ বেলুনো আছড়ে প়েল 
সমুডে। সডঙ্গ সডঙ্গ বোঁরেডয উঠডলন েোডেন, েপ রনশ্চযই রেছু এেো বেখডত্ বপডযডছ! 
  
রেন্তু হঠাৎ সমুডের ত্ীডর আডরেো রেপরীত্ ত্রডঙ্গর যাক্কা বখডয বেলুনো রছেডে 
আোড  উডঠ প়েল। ত্ারপর সমুডের সামানে উপর রেডয আডরাহীডের রনডয উড়ে 
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েলল। েডযেড া ফুে েডল যখন বেলুনো আোর রনডে প়েল, ত্খন আডরাহীরা পাডযর 
ত্লায 
  
জডলর েেডল ডাঙার স্প জ বপডল। 
  
আনডে বোঁরেডয উঠল এেজন, মারে! মারে! ডাঙা! আমরা বোডনা মহাডেড  ো িীডপ 
এডস বনডমরছ। 
  
রারত্রর েুরনজরীক্ষে অন্ধোডর েৃরষ্ট েলল না। রেছুই বেখোর উপায বনই। বযখাডন সোই 
নামল বসো বছাডোখাডো বোডনা িীপ, না বোডনা মহাডেড র এোং , ত্া বেউ জানডত্ 
পারল না। রেন্তু িীপই বহাে আর মহাডে ই বহাে, প্রার্ বয বোঁডেডছ এইডেই বের। 
পাডযর ত্লায ডাঙার স্প জ বপডয বযন নতু্ন জীেন বপডল সোই। এোর েী েরা যায 
ত্ার পরাম জ েরোর যখন উডেোগ হল, ত্খন এেজন েডল উঠল : আডর! েোডেন 
বোথায? ত্ার গলার আওযাজ বত্া পারি না। 
  
বস-েথায সেডলর েমে ভাঙল। সরত্েই বত্া, েোডেন ত্াহডল বগডলন বোথায? 
েপডেই ো বেখা যাডি না বেন? 
  
. 
  
১.২ বে, বেন, েডে, বোথায 
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আডরাহী ে-জনডে রনডয বেলুনো বোডেডে এডসডছ, বস েথা জানোর জডনে অডনডের 
বেৌতূ্হল হডত্ পাডর। রেড ষ েডর এইরেম েুডযজাডগর মডযে আোড  ওঠোরই ো এমন 
েী েরোর পড়েরছল, বস-প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভারেে নয। 
  
ঝ়ে শুরু হডযডছ পাাঁেরেন হল। আঠাডরাই মােজ বথডেই ঝড়ের রেছু-রেছু আভাস পাওযা 
রগডযরছল। এই ত্ীব্র ঝড়ের পাল্লায পড়ে বেলুনো বয অডনে েূডরর বে  বথডে 
ত্ীরডেডগ ছুডে এখাডন পড়েডছ, ত্াডত্ বোডনা সডেহ বনই। 
  
 খ েডর এাঁরা বেউই এই ভযংের ঝড়ের মডযে আো -রেহাডর বের হনরন, ো বনহাৎ 
তেোৎও এ-ঘেনা ঘডেরন। বয েজন আডরাহী এই বেলুডনর, ত্ারা সোই রছডলন ররেমণ্ড 
 হডরর েেী। েরেডের হাত্ বথডে মুরক্ত পাওযার জডনেই ত্াাঁরা এই বেলুডনর সাহাযে 
রনডযরছডলন। আসল ঘেনারে হল এইরেম : 
  
আঠাডরাড া পাঁযষরি রিষ্টাডব্দ আডমররোয বয-গৃহযুদ্ধ শুরু হয, ত্ার মুডল রছল ক্রীত্োস 
প্রথা উডিডের সংেল্প। ল়োইডযর রেস্তাররত্ ের্জনায আমরা যাডো না। শুযু এইেুেু 
েলডলই যডথষ্ট বয, গৃহযুদ্ধ েন্ধ েরোর জডনে োসপ্রথা উডিেোরীডের েল রেড ষভাডে 
মররযা হডয উডঠরছল। ত্াডের এেজনই হডলন বজনাডরল গ্রোন্ট বজনাডরল গ্রোন্ট মররযা 
হডয ররেমণ্ড  হর আক্রমর্ েডরন। েডযে জাযগায জাযলাভ হল েডে রেন্তু ররেম 
রেছুডত্ই েখল েরা বগল না। 
  
এই ল়োইডযর সময বজনাডরল গ্রাডের জনেডযে েড়ো অরফসার  ত্রুপডক্ষর হাডত্ যরা 
পড়েন। েোডেন সাইরাস হারডজং ত্াডের অনেত্ম। সাইরাস হারডজংএর মডত্া সুেক্ষ 
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এরিরনযার রেরল। সরোডরর ত্রফ বথডে ত্াডে ল়োইডযর এলাোয বরলপথ রনমজাডর্র 
জডনে রনযুক্ত েরা হয। সাইরাস হারডজংএর েযস প্রায পাঁযত্ারল্ল  েছর। অনরত্েীঘজ বেহ, 
রছপরছডপ বেহারা।  রীডরর গ়েন বযন বলাহা বপোডনা। 
  
সাইরাস হারডজংএর েমজজীেন শুরু হয অরত্ সামানেভাডে। ত্ার েুরদ্ধ বযমন ত্ীক্ষ্ণ রছল, 
েমজক্ষমত্াও রছল বত্মরন আশ্চযজ। এইজডনেই অল্প রেডনর মডযেই হারডজং জীেডন উন্নরত্ 
েরডত্ বপডররছডলন। বয উেগ্র অভীপ্সার েডল রেরোল সে োডজ জযলাভ েরা যায, 
বসই েৃঢ় অভীপ্সার রছল হারডজংএর। 
  
বযরেন হারডজং বগ্রপ্তার হডযরছডলন, বসরেন আডরা-এেো উডল্লখডযাগে ঘেনা ঘডেরছল। 
রনউইযেজ বহরাল্ড-এর প্রযান সাংোরেে রগরডযন রস্পডলেও বসরেন বগ্রপ্তার হডযরছডলন। 
ত্াাঁডেও ররেমডণ্ড আনাডনা হডযরছল। 
  
অেুডত্াভয রগরডযন রস্পডলে সংোে সংগ্রডহর জডনে ভযংের রেপডের মডযে ঝাাঁরপডয 
প়েডত্ও ইত্স্তত্ েরডত্ন না। অনোনে খেডরর োগডজর বেডয অডনে আডগই যাডত্ 
রনউইযেজ বহরাল্ড খের বজাগা়ে েরডত্ পাডর, বসরেডে ত্ার ত্ীক্ষ্ণ নজর রছল।  ালপ্রাংশু 
বেহ ত্ার। েযস েছর েরল্লড র মডত্া। ত্ার অননেসাযারর্ েুরদ্ধ, প্রেণ্ড উেেম আর 
উৎসাহ অনোনে সাংোরেেডের ঈষজার েস্তু হডয উডঠরছল। বস-সময যত্গুডলা ল়োই 
হডযরছল ত্ার প্রায প্রডত্েেরেডত্ই খের বজাগা়ে েরোর জডনে রস্পডলে উপরস্থত্ 
থােডত্ন { অগুনরত্ বগালা-গুরলর মাঝখাডন ঠাণ্ডা মাথায খের বজাগা়ে েরার অসাযারর্ 
ক্ষমত্া রছল ত্ার। ত্ার েত্জেেজ্ঞান রছল প্রখর। এেহাডত্ ররভলভার আর অনেহাডত্ 
বপরিল রনডয খের রলখডত্ন রত্রন। রেপডের মুহূত্জ পযজন্ত খের রলডখ েলডত্ন। বগ্রপ্তার 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

11 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

হওযার আডগ ত্ার ডাডযররডত্ এই পযজন্ত বলখা রছল : এেজন তসরনে আমার রেডে ত্ার 
েেুে উাঁরেডয লক্ষে রস্থর েরডছ, রেন্তু লাইনো আর ব ষ হযরন। এরপর রস্পডলে েী 
রলখডত্ন, ত্া অনুমান েরা বমাডেই েরঠন নয। রত্রন রলখডত্ন : রেন্তু বস আমায ব ষ 
পযজন্ত গুরল না-েডর বগ্রপ্তার েরল। 
  
এর বথডেই স্পষ্ট বোঝা যায, ত্ার সাহস আর েত্জেেজ্ঞান েী অননেসাযারর্। রত্রন গুরল 
বখডত্ েডলডছন, রেন্তু ত্েু খের রলখডত্ ত্ার রেররত্ বনই। 
  
েোডেন সাইরাস হারডজং আর রগরডযন রস্পডলে যখন ররেমডণ্ড েেী হডলন, ত্খন এাঁডের 
মডযে বোডনা আলাপ-পররেযই রছল না। রেন্তু েুজডনই েুজডনর রেপুল খোরত্র েথা 
শুডনরছডলন। সুত্রাং েুজডনর মডযে আলাপ জডম উঠডত্ বেরর হল না। রেড ষ েডর ত্ারা 
েুজডনই এেই েডলর বলাে, আর েুজডনরই উডদ্দ ে হল, েী েডর পালাডনা যায। 
  
রেন্তু পালাোর বোডনা পথ রছল না।  হডরর মডযে ঘুডর বে়োডনার অরযোর অরের ে 
ত্াাঁডের রছল, রেন্তু  হডরর োইডরর বেরুডনার পথ রছল েন্ধ।  হডরর প্রডত্েেরে 
েরহিাডর ে়ো পাহারা, বভত্ডরও পাহারা। বসই পাহারাোরডের বোখ এর়েডয পালাডনার 
বোডনা বজা রছল না। োইডরর বলাডের পডক্ষ রভত্ডর আসা অরের ে ত্ত্ো অসুরেডযর 
রছল না, রেন্তু ররেমণ্ড বছড়ে পারলডয যাওযা রছল এডেোডর অসম্ভে। 
  
সাইরাস হারডজংএর প্রভুভক্ত রনডগ্রা ভৃত্ে এেরেন ররেমডণ্ড হারডজংএর োডছ পারলডয এল। 
এত্রেন বস হারডজংএর োর়েডত্ই রছল। রেন্তু যখন বস শুনল বয সাইরাস হারডজংডে 
 ত্রুপডক্ষর 
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বলাডেরা বগ্রপ্তার েডরডছ, ত্খন বস রেেুমাত্র রেলে না-েডর েপডে সডঙ্গ েডর েডল 
এল। ভৃত্েরের নাম বনেু োডডনজার, ওরডফ বনে। 
  
এরেডে বজনাডরল গ্রোন্ট ররেমণ্ড েখল েরোর জডনে মররযা হডয উডঠরছডলন। রত্রন 
ররেমণ্ড েখল েরডল  হডরর বলােডের পডক্ষ বেরুডনার পথ সুগম হত্, রেন্তু অেূর 
ভরেষেডত্ বসসম্ভােনা সুেূরপরাহত্ রছল। যারা েোেসা-োরর্ডজের জডনে ররেমডণ্ড 
এডসরছল, ল়োই শুরু হওযায বভত্ডর আেো পড়ে ত্ারাও োরুর্ অসুরেডযয প়েল। 
ররেমডণ্ডর অডনডেই পালাডনার জডনে েেস্ত হডয উঠল। 
  
এর রেছুরেন োডেই এোডন্টর বফৌজ োইডর বথডে ররেমণ্ড অেডরায েরল।  হডরর 
 াসনেত্জা বজনাডরল লী ত্খন প্রমাে গুনডলন। এমনভাডে  হরো অেডরায েরা 
হডযরছল বয োইডর বোডনা খের পাঠাডনাও অসম্ভে হডয উঠল, োডজই বজনাডরল লীও 
আর োইডর ত্াাঁর বফৌডজর েমোণ্ডাডরর সডঙ্গ েথাোত্জা োলাডত্ পারডলন না। োইডর 
ল়োইডযর হালোল বয বেমন, ত্াও রত্রন জানডত্ পারডলন না। 
  
অডনে বভডেরেডন্ত বজনাডরল লী োইডর খের পাঠাডনার জডনে এে উপায বের েরডলন। 
ত্খনোর রেডন বেলুনই রছডলা এেমাত্র আো -যান। বেলুডন েডর েডযেজন বলােডে 
োইডর পারঠডয ল়োইডযর অেস্থা পযজডেক্ষর্ েরা, আর বফৌডজর অরযনাযেডে সেল 
খের জানাডনা হডে রঠে হল। বসইজডনে র গরগরই এেো বেলুন তত্রর েরা হল। 
েডযেজন বলাডের উপডযাগী েলনসই-বগাডছর এেো বোলনা বেলুডনর ত্লায ঝুরলডয 
বেযা হল। আঠাডরাই মােজ রওনা হওযার েথা, রেন্তু বসরেন সোল বথডেই আোড  
োডলা বমডঘর আনাডগানা বেখা বগল। 
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ররেমডণ্ডর অডনডেই বয পালাডনার জডনে উেগ্রীে হডয উডঠরছল, বস-েথা আডগই েলা 
হডযডছ। বপনক্রোফে নাডম এেরে নারেে এই বেলুন তত্ররর খের শুডন এেেু উৎসারহত্ 
হডযরছল। বস খের রনডয জানডল বয েোডেন ফডরোডরর বনতৃ্ডে েডযেজন তসরনে 
বেলুডন েডর আঠাডরাই মােজ সোলডেলা রওনা হডে। ঘুম বথডে উডঠই আোড  ঝড়ের 
পূেজাভাস বেডখ বপনক্রোফে উৎসারহত্ হডয উঠল। বয-মযোডন বেলুনো যাত্রার জডনে 
তত্রর হডযরছল, বসই সাত্-সোডলই বপনক্রোফে বসখাডন রগডয হারজর হল। বস আ়োল 
বথডে বেখডত্ বপডল, বজনাডরল লী, েোডেন ফডরোর এেং েডযেজন তসরনে 
বেলুডনর োডছ োাঁ়েডয েথা েলডছ। বস এেেু েূর বথডে ওডের েথা ব ানাোর বেষ্টা 
েরডল। বস শুনডত্ বপডল েোডেন ফডরোর েলডছন : যত্ক্ষর্-না এই বঝা়ো হাওযা 
েমডছ, ত্ত্ক্ষর্ রওনা হওযা যাডে না, বজনাডরল। এ-বয বেখরছ রীরত্মত্ হাররডেন! 
  
বজনাডরল লী বস-েথায সায রেডলন : আপরন রঠেই েডলডছন, েোডেন ফডরোর। এই 
ঝড়ের মডযে রওনা হডল রনঘজাত্ মরডত্ হডে। েরং োল সোডল রওনা হডল ভাডলা হডে। 
  
ত্াহডল সোই তত্রর হডয বথডো। োল সোডলই রওনা হওযা যাডে। রেন্তু বেডখা, 
বেলুনো রনডয বযন অনেরা আোর না-পালায। 
  
আপরন রনরশ্চন্ত থােুন বজনাডরল, এই প্রেণ্ড ঝড়ের মডযে সায েডর মরডত্ বেউ বেলুডন 
উঠডে না। 
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ওডের এই েথা শুডন বপনক্রোফে মডন-মডন েলডল : আরম রনরশ্চত্ জারন েোডেন হারডজং 
এই সুডযাগ ছা়েডেন না। আেহাওযা অরের ে রেরিরর ননাংরা হডয আডছ। রেন্তু বসইডেই 
বত্া আমাডের সুডযাগ! ত্কু্ষরন বপনক্রোফে হারডজংএর বখাাঁডজ রওনা হডয প়েল। 
  
হারডজং ত্খন েু-এেরে েরোরর রজরন পত্র বেনাোো েরডত্ বেররডযরছডলন। রাস্তাডত্ই 
বপনক্রোফডের সডঙ্গ ত্ার বেখা হল। বপনক্রোফে ত্াডে েলডল : 
  
আমার এেো েথা শুনডেন, েোডেন হারডজং? 
  
হারডজং বপনক্রোফডের মুডখর রেডে ত্াোডলন। 
  
বপনক্রোফে ত্খন েলডল : আপরন রে এখান বথডে পারলডয বযডত্ োন? 
  
অনেমনস্কভাডে হারডজং শুডযাডলন : েখন? 
  
আজডেই–েডল বপনক্রোফে ত্ার জোডের প্রত্ীক্ষা েরডত্ লাগল। 
  
সাইরাস হারডজং পালাডনার জডনে এত্ উেগ্রীে হডয উডঠরছডলন বয, পালাডনার নাডমই েেস্ত 
হডয উডঠরছডলন। এেেু োডেই ত্ার হুাঁ  হল। বপনক্রোফডের নীল োরমডজর রেডে 
সরেগ্ধ বোডখ ত্ারেডয রত্রন েলডলন : েী েলরছডল তু্রম? 
  
বপনক্রোফে উত্তর েরডল : এখান বথডে পালাডনার েথা েলরছলুম, েোডেন। আমাডে 
আপরন সডেহ েরডেন না, বোডনা েে মৎলে আমার বনই। আরম আপনার নাম জারন 
এেং আপনাডে রেরনও। অরের ে আপনাডে বে-ই ো না-বেডন? ত্ডে আমার মডত্া 
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এেজন সামানে নারেেডে অরের ে আপরন রেনডেন না। যা-ই বহাে, আজ বস-সুডযাগ 
পাওযা বগডছ 
  
অসরহষ্ণ হডয উঠডলন হারডজং। বপনক্রোফডের েথায োযা রেডয েডল উঠডলন : সুডযাগ! 
েী এমন সুডযাগ তু্রম বপডযডছা? 
  
বেলুন, োডেন হারডজং, বেলুন! বেলুডন েডর উড়ে পালাডনার সুডযাগ পাওযা বগডছ। 
আপরন রারজ হডল আজ রাডত্রই আমরা পারলডয বযডত্ পারর! 
  
বজনাডরল লী-র বেলুডনর েথা হারডজংও শুডনরছডলন, রেন্তু ত্ারই সাহাডযে পালাডনার 
মৎলে ত্ার মাথায আডসরন! উডত্তজনায বোঁরেডয উঠডলন রত্রন, োাঃ! েমৎোর! এই সহজ 
েোপারো এত্ক্ষর্ আমার মগডজ আডসরন! আরম এেো গাযা! আমার নতু্ন েনু্ধরের নাম 
জানডত্ পারর রে। 
  
বপনক্রোফে। নারেে বপনক্রোফে। 
  
ত্ারপর েুজডনর মডযে েথাোত্জা েলডত্ লাগল। বপনক্রোফে জানাডল, অডনেরেন 
ররেমডণ্ড আেো বথডে বস অরস্থর হডয উডঠডছ। েোেসা উপলডক্ষ বস ররেমডণ্ড এডসরছল। 
ত্ার সডঙ্গ ত্ার স্বগজত্ প্রভুর এেরে েুর়ে েছডরর বছডল আডছ। আডগ বস এই যুেেরের 
োোর জাহাডজ োজ েরত্। েছর েডযে আডগ প্রভুর মৃতু্ে হয, এেং েে বলাডে 
নানানভাডে প্রভুপুত্রডে এডেোডর সেজস্বান্ত েডর ফোডল। বস এখন রনডজই এেো েোেসা 
খুডল প্রভুপুত্রডে রনডজর োডছ বরডখডছ। েোেসা উপলডক্ষ এই  হডর আসোর পর আর 
বেরুডত্ না-বপডর ত্ারা অসুরেডযয পড়েডছ। 
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েথা েলডত্-েলডত্ বপনক্রোফেডে সডঙ্গ রনডয সাইরাস হারডজং রগরডযন রস্পডলডের োডছ 
রগডয হারজর হডলন। সে েথা শুডন রস্পডলেও আনডে লারফডয উঠডলন। ত্ারপর 
রত্নজডন েডস অডনেক্ষর্ যডর  লা-পরাম জ েলল। রঠে হল, েরোরর রজরন পত্র সডঙ্গ 
রনডয বসরেনই রাত্ ে োয যাত্রা েরা হডে। রাডত্র বোথায সোইডে রমলডত্ হডে, ত্াও 
রঠে েরা হল। 
  
হারডজং শুযু েলডলন : ঈশ্বর েরুন, ঝ়ে বযন না-েডম। 
  
বপনক্রোফে েলডল : আশ্চযজ সুডযাগ পাওযা বগডছ। ঝড়ের জডনে রাডত্র বেলুডনর োডছ 
পাহারাও থােডে না। 
  
এেো  ক্ত খুাঁরেডত্ ের়ে রেডয বেলুনোডে খুে ভাডলা েডর বোঁডয রাখা হডযরছল। সোল 
বথডেই বজাডর হাওযা েইরছল, আোড র হালোলও ভাডলা রছল না। হারডজংএর ভয। হল, 
পাডছ ের়ে রছাঁড়ে বেলুনো আোড  উড়ে যায। ত্াই রত্রন  হরত্রলর মযোডন রগডয েূর 
বথডে বেলুনোডে এেোর বেডখ এডলন। 
  
রারত্রর রনডরে অন্ধোডর যখন সারা ররেম োো পড়ে বগল, ত্খন যাওযার জডনে তত্রর 
হডত্ লাগডলন সোই। খাোর-োোর, জল ইত্োরে েরোরর রজরন  গুডছাডত্.গুডছাডত্ 
হারডজং েুেুর েপডে েলডলন, আোড  উ়েডত্ বত্ার ভারর মজা লাগডর, না বর েপ? এ 
রেন্তু ভারর রেপজ্জনে। আমরা মারাও প়েডত্ পারর। 
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রস্পডলে ত্খন তত্রর হডয হারডজংএর োসায এডস হারজর হডযরছডলন। হারডজংএর েথা 
শুডন েলডলন, আপরন যখন আমাডের বনতৃ্ডের োরযে রনডযডছন, ত্খন আরম 
অসাফডলের ভয েরর না, েোডেন। 
  
এেেু পডরই েোডেন হারডজং আর রস্পডলে বনে আর েপডে রনডয বেররডয প়েডলন। 
বেলুনোডে বয-মাডঠ রাখা হডযরছল, বসই মাডঠর োডছই রনরেজষ্ট জাযগায বপনক্রোফে 
আর ত্ার প্রভুপুত্র হােজাডেজর সডঙ্গ ত্াাঁডের বেখা হল। হারডজংডের আসডত্ বেরর বেডখ 
বপনক্রোফে ত্খন েলরছল, েোডেন হারডজংরা এখনও এডলন না। বয-তু্মুল ঝ়ে ত্াডত্ 
বয-বোডনা মুহূডত্জ বেলুনো ধ্বংস হডয বযডত্ পাডর। রেন্তু সডঙ্গ-সডঙ্গই েডপর গলার ডাে 
শুডন বস বোঁরেডয েলডল, এেেু র গরগর েরুন, েোডেন হারডজং! নইডল পডর হযডত্া 
পস্তাডত্ হডে, সে প্ল্োনই বভডস্ত যাডে। 
  
মাডঠ ত্খন এেজনও পাহারাওলা রছল না। ওই েুডযজাডগর রাডত্ বেলুন পাহারা বেযা 
ত্ারা েরোর মডন েডররন। সোই অন্ধাোডর গা-োো রেডয রনরেজডে রগডয বেলুডন বেডপ 
েসডলন। এে-এে েডর বেলুডনর সেগুডলা ের়ে বেডে বেযা হল। অমরন  াাঁ- াাঁ েডর। 
মহা ূডনে উডঠ বগল বেলুন, ত্ারপর ত্ীব্র গরত্ডত্ হাওযার োডন বভডস েলল। 
  
এরই েডযেরেন পডরর ঘেনা আডগই েলা হডযডছ। রনরশ্চত্ মৃতু্ের হাত্ বথডে রক্ষা 
বপডয সোই যখন মুখর হডয উডঠডছন, ত্খুরন বেখা বগল, ত্াডের অরযনাযে সাইরাস 
হারডজং রনডখাাঁজ। হারডজংএর েুেুর েপ-েপই ো বগল বোথায? হারডজং হযডত্া োছাোরছ 
বোথাও আডছন, এই বভডে সোই অডনে ডােল ত্ার নাম যডর। রেন্তু বোথাও বোডনা 
সা়ো পাওযা বগল না। সাইরাস হারডজং ত্ডে বগডলন বোথায? 
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. 
  
১.৩ বনব  বোথায বগল 
  
েোডেন হারডজং বোথায বগডলন? 
  
েুরনজরীক্ষে অন্ধোডর রস্পডলডের উরিগ্ন েেস্বর ব ানা বগল, েোডেন হারডজং বোথায 
বগডলন? 
  
বেলুন সমুডে আছড়ে প়েোর আডগর মুহূডত্জ েোডেডনর গলা ব ানা রগডযরছল। সুত্রাং 
সমুডে আছড়ে প়োর পর বথডেই রত্রন েল-ছা়ো হডয পড়েডছন। োডজই সেডলরই 
আ া রছল, েোডেনডে র গরগরই খুাঁডজ পাওযা যাডে। রেন্তু ত্েু এেো ভােনার রেষয 
রছল। বেলুনো যখন জডল আছড়ে পড়েরছল ত্খন যরে রত্রন জডল পড়ে রগডয থাডেন, 
ত্াহডল সমুডের বেউডয সাাঁত্ার বেডে ত্ীডর ওঠা সহজ েোপার হডে না। ত্াছা়ো রত্রন 
জানডত্ও পারডেন না োডছ বোথাও ত্ীর আডছ রে না। োররেডেই সীমাহারা রেস্তীর্জ 
সমুে বভডে হত্া  হডয সাাঁত্ার োেোর বেষ্টা না-ও েরডত্ পাডরন। এই সডেহোই 
ভাষা বপল বপনক্রোফডের গলায : উরন রনশ্চযই সমুডে পড়ে বগডছন। 
  
হাোেজ েলডল, রেন্তু আমরাই ো বোথায এডস নামলুম? 
  
বস-প্রডশ্নর উত্তর পডর খুাঁজডলও েলডে। রস্পডলে েলডলন, এখন সোই েডলা বেরখ। 
হযডত্া েোডেন হারডজং সৎডর ত্ীডর এডস উডঠডছন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

19 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

ত্ারপর বসই অন্ধোর রাডত্রই েোডেন হারডজংএর বখাডজ সোই এরগডয েলডলন। রারত্রর 
অন্ধোডর ত্ারা রেে রঠে েরডত্ পারডলন না, ত্েু বেলুনো বযরেে বথডে এডসরছল মডন 
হল, েোডেডনর বখাাঁডজ বসরেডেই পা োলাডলন সেডল। অডেষর্ শুরু হল। 
  
বনে প্রভুডে না-বেখডত্ বপডয ক্রম ই অযীর হডয উঠরছল। সেডল যাডত্ ভাডলা েডর 
অনুসন্ধান েডর, বসইজডনে বস েলডল, েোডেনডে আমাডের খুাঁডজ োর েরডত্ই হডর। 
নইডল এই অজ্ঞাত্ িীডপ আমাডের পডে-পডেই রেপডের সম্ভােনা। 
  
রনশ্চযই! েডল রস্পডলে বনেডে সান্ত্বনা বেোর বেষ্টা েরডলন। 
  
রেন্তু পরমুহূডত্জই েী-এেো েথা মডন হডত্ বনে র উডর উঠল। বয-সডেহো বস 
অডনক্ষর্ বজার েডর বেডপ রাখোর বেষ্টা েররছল, এোর বসই প্রশ্নোই বস রজডগস েডর 
েসল: রেন্তু ত্াডে আর জীরেত্ অেস্থায পাওযা যাডে রে? আপনাডের েী মডন হয? 
  
সেডলর মডনই এই সডেহো বত্ালপা়ে েররছল, আর সেডলই এই সডেহডে মন 
বথডে ত্া়োোর বেষ্টা েররছল। এোর বনে সরাসরর ত্ার সডেহ প্রো  েরোর পর 
বেউই বোডনা উত্তর রেডত্ পারডলন না। বেোর সাহসও েরডলন না। সমুডে যরে পড়ে 
থাডেন, ত্ডে েোডেন হারডজংডে আর না-পাওযারই সম্ভােনা বের । ত্ডে যরে োডছই 
বোথাও ভাঙায পড়ে রগডয থাডেন ত্াহডল ত্াাঁডে পাওযা বগডলও বযডত্ পাডর। 
  
বথডে-বথডে সাইরাস হারডজংএর নাম যডর বজার গলায ডােডত্-ডােডত্ সোই অন্ধোডর 
আডস্ত-আডস্ত পথ েলডত্ লাগডলন। প্ররত্ পেডক্ষডপই রেপডের যডথষ্ট সম্ভােনা রছল। 
োরর্ বসই ভূখডণ্ড বোথায েী আডছ, ত্া ত্ারা জানডত্ন না। সুত্রাং এেোর অন্ধোডর 
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অসােযাডন বোথাও পা রেডলই বোডখডে েী হডয যাডে, বে জাডন? হােজােজ েলডল, 
হযডত্া েোডেন হারডজং আহত্ হডয অজ্ঞান অেস্থায বোথায পড়ে আডছন, ত্াই আমাডের 
ডাডে সা়ো রেডত্ পারডছন না। 
  
ত্ডে এে োজ েরা যাে–বপনক্রোফে েলডল, যরে ত্া-ই হয, ত্ডে পডথর মডযে 
জাযগায জাযগায আগুন জ্বারলডয যাওযা উরেত্। ত্াহডল জ্ঞান রফরডল সোডল উডঠ 
হাাঁেডত্হাাঁেডত্ েোডেডনর মডত্া েুরদ্ধমান বলাে রনশ্চযই েুঝডত্ পারডেন আমরা বোন 
পডথ বগরছ। 
  
রস্পডলে এ-েথায সায রেডলন : রঠে েডলডছা, বপনক্রোফে। েোডখা বত্া বনে, আ পাড  
বোথাও শুেডনা ডালপালা োঠেুডো রেছু পাও রে না। 
  
হােজােজ শুডযাডল, োরু োডছ বে লাই আডছ রে? 
  
আডছ, আমার োডছ। বপনক্রোফে উত্তর রেডল : বে লাইো আরম বপা াডের রভত্র 
এমন যত্ন েডর বরডখরছলুম বয, জডল প়েোর সমযও বসো বভডজরন। 
  
রেন্তু, বে লাইো থােডলও শুেডনা ো োঁো বোডনারেম ডালপালা পাওযা বগল না। 
োঠেুডোর সন্ধাডন খারনেক্ষর্ খামো এরেে-ওরেে খুাঁডজ রফডর এডস বন জানাডল, না। 
গাছপালা োঠেুডো রেছু বপলুম না। 
  
জাযগাো ত্ডে বোযহয মরুভূরমর মডত্া, উরিেরেহীন, রস্পডলে েলডলন : বোডনা 
গাছপালাই বোযহয এই পাথুডর জরমডত্ জন্মায না। 
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খুাঁজডত্-খুাঁজডত্ আডরা রেছু েূর ত্ারা এরগডয বগডলন। হঠাৎ সামডন আওযাজ শুডন বোঝা 
বগল বয োডছই জল রডযডছ, এেং এোর পথ েন্ধ। বন খুে বজাডর বজাডর হারডজংএর নাম 
যডর ডােডত্ লাগল। অোে হডয সোই শুনডলন, েূর বথডে বনএর ডাডের প্ররত্ধ্বরন 
  
বভডস আসডছ। 
  
বপনক্রোফে নারেে। বস েলডল, রনশ্চযই এইডে এেো নেী। এর ওপাডর আর-এেো 
ভূখণ্ড আডছ। নইডল বনেএর ডাডের প্ররত্ধ্বরন েখডনা বভডস আসডত্া না। যরে 
আমাডের ওপাড  ভূখণ্ড ো িীপ না-থােত্, ত্ডে রে াল সমুডে বনএর েেস্বডরর 
প্ররত্ধ্বরন উঠত্—বসই স্বর অডনে েূডর েডল বযত্। 
  
রস্পডলেও ত্ার েথার সমথজন েরডলন : আমারও ত্া-ই মডন হয। োরর্, যরে এর 
োররেডেই সমুে থােত্, ত্াহডল আমাডের েথার প্ররত্ধ্বরন না-উডঠ ত্া রমরলডয বযত্। 
  
রনডরে অন্ধোর বভে েডর এপাডরই েৃরষ্ট েলরছল না, ওপাডর বত্া েূডরর েথা। 
োরযাডরই বছাডো-বছাডো পাহা়ে। ত্াডত্ এেোও গাছপালা না-থাোয রহংস্র জন্তুর 
অনরস্তে সম্পডেজ রনরশ্চন্ত হওযা বগল। আর খামো না-ঘুডর ক্লান্ত বেডহ সোই এেো 
পাথডরর োত্াডলর উপর েডস প়েডলন। 
  
খারনেক্ষর্ রনাঃ ডব্দ োেল। ত্ারপর নীরেত্া বভডঙ সেজপ্রথম েথা েলডল নারেে 
বপনক্রোফে : েোডেনডে আর পাওযা যাডে েডল বত্া আমার মডন হয না। বোযহয 
আমরা ত্াডে মহাসমুডেই হাররডযরছ। 
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রস্পডলে রনডজও মডন আ া পারিডলন না। ত্েু রত্রন েলডলন, আমরা েোডেনডে খুাঁডজ 
োর েরডত্ পারডো, বপনক্রোফে। হত্া  হওযাো আমাডের রঠে হডে না। হযডত্া রত্রন 
বোথাও আহত্ হডয জ্ঞান হাররডয পড়ে আডছন, ত্াই আমাডের ডাডে সা়ো রেডত্ 
পারডছন না। 
  
বেউ আর বোডনা েথা েলডল না। সোই েুপ েডর েডস রইল। শুযু খারনেক্ষর্ োডে 
হােজােজ এেোর েলডল, ই ! েী রেরিরর ঠাণ্ডা! এডেোডর জডম যাওযার বজাগা়ে! 
  
বপনক্রোফে রনডজর সডেডহর েথা খুডল েলডত্ই বনে মডন-মডন উডত্তরজত্ হডয উঠল। 
েোডেন হারডজংএর মৃতু্ের েথা রেছুডত্ই রেশ্বাস েরডত্ পাররছল না বনে। 
  
অসম্ভে। এইভাডে েখডনাই েোডেন হারডজংএর মৃতু্ে হডত্ পাডর না! উরন বয-রেম 
বেৌ লী ও েুরদ্ধমান, ত্াডত্ ডাঙার এত্ োডছ এডসও রে ত্ার মৃতু্ে হডত্ পাডর? না-না, 
ত্া েখডনাই হডত্ পাডর না। বনে বসইরেনই েোডেন হারডজংএর মৃতু্েডে রেশ্বাস েরডে, 
বযরেন বস েোডেডনর স্পেন-ররহত্  রীর রনডজ খুাঁডয অনুভে েরডে ত্ার  ীত্ল স্প জ, 
আর অডঝার যারায অশ্রু রেসজজন েডর রসক্ত েডর রেডত্ পারডে বসই বেহ। েোডেডনর 
মৃত্ডেহ রনডজ স্প জ না-েরা পযজন্ত বন ত্ার মৃতু্েডত্ রেশ্বাস েরডত্ পারডে না। েোডেন 
হারডজংএর মৃতু্ে রে এত্ই সহজ? এমন অজ্ঞাত্সাডর রে ত্ার মৃতু্ে হডত্ পাডর? 
  
এেো ত্ীব্র অযীরত্ায ভডর উঠডত্ লাগল বনএর মন। ত্ারপর হঠাৎ এেসময অসরহষু্ণ 
েডে েডল উঠল, আরম রেন্তু ও-েথা বমাডেই রেশ্বাস েরডত্ পাররছ না। বযমানুষ এর 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

23 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

বেডযও সাংঘারত্ে সংেডের মডযে পড়েও এত্রেন প্রার্রক্ষা েডর এডসডছন, ত্ার পডক্ষ 
এত্ সহডজ প্রার্ হারাডনা রেশ্বাসডযাগে নয। 
  
রস্পডলে েলডলন, বত্ামার েথাই বযন সরত্ে হয, বনে! বপনক্রোফে শুযু ত্ার এেো 
অনুমাডনর েথা েলরছল। ত্ার েথায রাগ বোডরা না। 
  
ত্ারপর রস্পডলে, বপনক্রোফে আর হােজােজ পরাম জ েরডত্ েসডলন। রারত্র ত্খন প্রায 
ব ষ হডয এডসরছল। বভাডরর আর বের  বেরর রছল না। সুত্রাং বভারডেলা বথডেই যাডত্ 
অনেভাডে সাইরাস হারডজংএর অনুসন্ধান েরা যায, বস-েথাই ভােডত্ লাগডলন সেডল। 
  
রেমষজ বনে এেেু েূডর েুপ েডর েডস রইল। সাইরাস হারডজং সম্পডেজ বস ত্খন 
আো পাত্াল ভােডত্ শুরু েডর রেডযডছ। বয-হারডজংএর বগ্রপ্তার হওযার েথা শুডন বস 
অেরুদ্ধ ররেণ্ড  হডর ছুডে এডসরছল, বসই হারডজংডেই, ত্ার বসই প্রভুডেই এখন খুাঁডজ 
পাওযা যাডি না! এর বেডয ব ােনীয েোপার আর েী হডত্ পাডর? 
  
এেেু োডেই ফুেফুডে এে বভাডরর বসানারল আডলা বেখা রেল আোড । আর-এেোর 
সাইরাস হারডজংএর অনুসন্ধান েরোর জডনে পা োরলডয রেডলন সোই। এরে বয এেরে 
বছাডো িীপ ত্া েুঝডত্ অসুরেডয হল না। বনেুর েেস্বডরর প্ররত্ধ্বরন গত্ রারত্রডত্ বযখান 
বথডে শুনডত্ পাওযা রগডযরছল, ত্ারা ক্রডম বসই জাযগায এডস হারজর হডলন। বেখা 
বগল, ওপাডর সরত্ে-সরত্েই এেেু েড়ো আর-এেো িীপ রডযডছ। িীপেুরের মযে রেডয 
েডয েডলডছ খরডস্রাত্া অপ্র স্ত এেরে নেী। েৃরষ্টডে ত্ীক্ষ্ণ েডর ত্ীব্র বেৌতূ্হডলর সডঙ্গ 
অপলে বোডখ সোই ওপাডরর িীপোর রেডে ত্ারেডয রইডলন। এমন সময হঠাৎ 
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রপছডন ঝপাং েডর এেো আওযাজ হল। েমডে সোই ত্ারেডয বেখডলন, বনে বসই 
খরডস্রাত্া নেীডত্ ঝাাঁরপডয পড়েডছ। বেডখ সেডল স্তরম্ভত্ হডয প়েডলন। 
  
হত্ভে ভােো বেডে বযডত্ই বোঁরেডয উঠডলন রস্পডলে : বোথায যাডিা তু্রম, বনে? 
র গরগর রফডর এডসা! 
  
বনএর রেন্তু রফডর আসার ইডি বমাডেই রছল না। বসই ত্ীব্র বস্রাডত্র মডযেই সুডেৌ ডল 
সাাঁত্ার োেডত্ োেডত্ বন উত্তর েরডল, ওপাডর রগডয েোডেন হারডজংডে খুাঁডজ বে়োডো। 
হযডত্া রত্রন সাাঁত্ার বেডে এডস এই িীডপই উডঠডছন। 
  
বনেএর বেখাডেরখ রস্পডলেও জডল ঝাাঁরপডয প়েডত্ যারিডলন, রেন্তু বপনক্রোফে ত্াডে 
যডর বফলল। গম্ভীর গলায বস েলডল, প্রার্ো এত্  স্তার নয রমোর রস্পডলে, বয 
অমনভাডে আগাডগা়ো না-বভডেই নষ্ট েডর বফলডেন। এই ত্ীব্র বস্রাডত্র মডযে সাাঁত্ার 
োেডত্ যাওযা মাডনই হল প্রার্ হারাডনা। আমরা বনেএর মত্ন অত্ ভাডলা সাাঁত্ারুও 
নই। আমার মডন হয, ঘণ্টাখাডনে পডরই ভাোর োডন নেীর জল এেেম েডম যাডে, 
ত্খন আমরা অনাযাডসই ওপাডর বযডত্ পারডো। 
  
রস্পডলে রনরস্ত হডল সোই ওপাডরর রেডে ত্াোডলন। বেখডলন, বনে ওপাডর রগডয 
বপৌঁডছডছ। রভডজ োপড়ে  ীডত্ ঠেঠে েডর োাঁপডত্-োাঁপডত্ বস ত্াডের রেোয 
অরভনেন জানাডল। 
  
পাহাড়ের আ়োডল বনে অেৃ ে হডয না-যাওযা অরব্দ রনডমষহীন বোডখ ত্ারা ত্াডে বেখডত্ 
লাগডলন। রনডগ্রা ভৃত্েরের অসাযারর্ প্রভুভরক্ত বেডখ রত্নজডনর বোডখ জল এল। 
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ত্ারপর রত্নজডনই েোডেনডে খুাঁজডত্ খুাঁজডত্ সেজত্র েডষ বে়োডলন। ত্ন্নত্ন্ন েডর 
োররেডে বখাাঁজাখুাঁরজ েলল। রেন্তু হারডজংএর বোডনা বখাাঁজই পাওযা বগল না। 
  
রখডেয, বত্ষ্টায ক্লান্ত হডয প়েডলন সোই। ত্ারপর আোর বসই নেীর যাডর এডস 
োাঁ়োডলন রত্নজডন। 
  
নেীর জল ত্খন খুে ত্া়োত্ার়ে েমডত্ শুরু েডরডছ। এই ফাাঁডে রেছু খাোর-োোর 
পাওযা যায রে না বেখোর জডনে ত্ারা োররেডে ত্াোডলন। রেন্তু গলাযাঃেরর্ েরা যায 
এমন-রেছুই নজডর প়েল না। বত্ষ্টায এরেডে ত্ালু শুরেডয আসডছ। রেন্তু বনানা জল 
বত্া আর পান েরা যায না। বেলুডন বয খাোর-োোর ও জল রছল বেলুনডে হালো 
েরার জডনে ত্া আডগই বফডল বেযা হডযরছল। গত্ রারত্র বথডে এেেুও খাোর ো জল 
বপডে পড়েরন। ত্াই, এই পররশ্রডমর পর ত্ারা অত্েন্ত অেসন্ন হডয প়েডলন। শ্রারন্তডত্ 
 রীর বযন এরলডয প়েডত্ োইল। 
  
নেীর জল বযভাডে েমরছল, ত্াডত্ ত্াডের মডন হল আর ঘণ্টাখাডনডের মডযেই নেী 
প্রায জল ূনে হডয প়েডে। বসই রখডে-বত্ষ্টার সময এেমাত্র আ া হল ওপাডরর 
এলাোরে —হযডত্া বসখাডন রেছু খাোর-োোর পাওযা বযডত্ পাডর, বসই ভরসায সতৃ্ষ্ণ 
বোডখ সোই নেীর রেডে ত্ারেডয রইডলন। 
  
রেডেডলর রেডে জল এডেোডর েডম বগল। িীপেুরের মাঝখান রেডয বস্রাত্হীন বযসরু 
জলযারা েত্জমান রইল ত্াডে আর বোডনারেডম নেী েলা েডল না—রনছেই এেো খাল 
মাত্র। 
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রত্নজডন বহাঁডেই খালেুেু পার হডয বগডলন। আহাডযজর আ ায েোেুল হডয ত্ারা িীডপ 
উডঠ এডলন। 
  
রস্পডলে উপডর উডঠ েলডলন, আরম বনেএর বখাডজ যারি। সডন্ধডেলা আোর এখাডনই 
বেখা হডে। বত্ামরা যরে রেছু খাোর বজাগা়ে েরডত্ পাডরা, আমার জডনেও বরডখ রেও। 
আরমও যরে পডথ রেছু খাোর পাই রনডয আসডো। 
  
হােজােজ শুডযাডল, আরম আপনার সডঙ্গ যাডে রে? 
  
না। বত্ামরা েরং মাথা বগাাঁজোর মডত্া এেো আস্তানা, আর রেছু খাোর বজাগা়ে েডরা। 
এই েডল বনে বয-পডথ রগডযরছল, রস্পডলে বসই পডথ অেৃ ে হডয বগডলন। 
  
রস্পডলে প্রস্থান েরোর পর হােজােজ আর বপনক্রোফে নেীত্ীর বথডে খারনেো েূর 
এরগডয বগল। োররেডে গ্রোনাইে  পাথডরর বছাডো-েড়ো পাহা়ে  ূডনে মাথা তু্ডল োাঁর়েডয 
আডছ। ত্ারা এরেে-বসরেে ঘুরডত্-ঘুরডত্ এেো বে  েড়ো পাহাড়ের রনডে এডস 
থামল। বপনক্রাফে েলডল, হােজাে, এডসা, আমরা পাহা়েোয উডঠ এেোর োররেেো 
বেডখ রনই। রেছু খাোডরর বজাগা়েও বত্া আমাডের েডর রনডত্ হডে। 
  
ত্ারা েুজডন পাহাড়ের উপর উঠডত্ লাগল। এেেু উঠডত্ই বেখা বগল অডনেগুডলা। 
নামনা-জানা পারখ েডস আডছ। পারখগুডলা বোযহয েখনও মানুষ েোডখরন, ত্াই ওডের 
বেডখ ভয বপল না। ওরা েুজডন যখন পারখগুডলার োডছ রগডয উপরস্থত্ হল, ত্খনও 
ত্ারা ভয বপল না, ো উড়ে যাওযার উপক্রম েরল না। 
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ওডের োডছ এমন-বোডনা হারত্যার রছল না যা রেডয েু-এেো পারখ মারা যায। রাডত্রর 
আহাডরর জডনে আপাত্ত্ গুরেেত্ে পারখ রনত্ান্তই প্রডযাজন। বপনক্রোফে হাত্ োর়েডয 
েু-এেোডে যরডত্ বগল, রেন্তু ত্ারা ত্া়ো বখডয উড়ে বগল। হত্া  হডয প়েল 
বপনক্রোফে। েলডল, নাাঃ, এরা আমাডের আজডেও রেছু বখডত্ বেডে না বেখরছ! 
  
হােজােজ বোডনা েথা না-েডল েুপোপ উপডর উঠডত্ লাগল। পাহাড়ের মাথার উপর উডঠ 
োররেডে ত্ারেডয েুজডনই আনডে বোঁরেডয উঠল। েূডর সেুজ গাডছর সারর বেখা যাডি। 
গাছ যখন বেখডত্ পাওযা বগডছ, ত্খন এই িীডপ রেছু-না-রেছু আহার পাওযা যাডে েডল 
ত্াডের আ া হল। 
  
েুজডনই ত্খন নামডত্ শুরু েরডল। নামডত্-নামডত্ পাহাড়ের গাডয রেমরনর মত্ন এেো 
েড়ো গুহা বেখডত্ বপডয বপনক্রোফে েলডল, রারত্তডর এই গুহাডত্ই আমরা থােডত্ 
পারডো। 
  
আডস্ত-আডস্ত ত্খন সডন্ধ বনডম আসরছডলা। সূযজ ়ুেডেরছল সমুডের বসই সীমাডন্ত, বযখাডন 
আো  আর সমুে রমডল-রমড  এোোর হডয রগডযডছ। 
  
ক্রডমই সডন্ধ হডয আসডছ বেডখ বপনক্রোফে েলডল, ত্া়োত্ার়ে গুহাো এেোর বেডখ 
রনডয রনডে বযডত্ হডে। আমাডের হাডত্ এখনও বের োজ পড়ে আডছ। বোডনা খাোর 
রজরন  ো জল এখডনা বজাগা়ে েরা হযরন। 
  
রেন্তু আর-বের ক্ষর্ খাোডরর ভােনায মাথা গরম েরডত্ হল না ওডের। 
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গুহা পরীক্ষা েরডত্ গুহার বভত্ডর েত্েগুডলা সামুরেে রঝনুে বেখডত্ পাওযা বগল। 
ইংডররজডত্ এডের েডল মাডসল। গুহার এে জাযগায পাাঁে আর জল বেখা বগল। বসই 
পাাঁডের মডযে রঝনুেগুডলা পড়ে রছল। বেডখ মডন হল, সমুডের জল যখন বেড়ে ওডঠ, 
ত্খন গুহার মডযেও জল বোডে। 
  
হােজােজ েলডল, যাে, োাঁো বগল। খাওযার ভােনা আপাত্ত্ আর ভােডত্ হডে না। এই 
রঝনুেগুডলা বখডত্ নারে খুে ভাডলা। আজ আগুডন পুর়েডয রেরেে খাওযা যাডে। 
  
গুহারে পরীক্ষা েডর েুজডনই খুে খুর  হডয উঠল। ত্ারা রঠে েরডল গুহার মুডখ আগুন 
জ্বারলডয রাখডে, ত্াহডল আর োইডর বথডে সমুডের ঠাণ্ডা হাওযা বভত্ডর েুডে ত্াডের 
জ্বালাত্ন েরডত্ পারডে না। 
  
বপনক্রোফে েলডল, খাওযার ভােনা না-হয ঘুেল, রেন্তু এোডর জল পাওযা যাডে 
বোথায? এখাডন বোথাও বত্া ভাডলা জল পাওযার বোডনা উপাযই বেখরছ না। অথে 
জল না-হডল েলডেই ো েী েডর? 
  
হাোেজ েলডল, েডলা, রনডে রগডয বোথাও জল পাওযা যায রে না খুাঁডজ বেরখ। ব ষ পযজন্ত 
যরে এোন্তই ভাডলা জল না-পাওযা যায, ত্ডে এই নেীর বঘালা জল বখডযই 
বোডনারেডম থােডত্ হডে। 
  
েুজডন োল বেডয রনডে নামডত্ লাগল। নামডত্-নামডত্ পাহাড়ের পাথডরর ফাাঁডেফাাঁডে 
েডযেো  াো রডঙর বগাল-বগাল রজরন  বপনক্রোফডের েৃরষ্ট আেষজর্ েরল। এেো বস 
হাডত্ তু্ডল রনডল। পরীক্ষা েডর বস েুঝডত্ পারডল বয রজরন ো পারখর রডম। অমরন 
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আনডে বোঁরেডয উঠল। েলডল, এই েোডখা হােজােজ, আমরা খাোডরর জডনে আডরেো 
রজরন  বপডযরছ-পারখর রডম! 
  
রডম বেডখ হােজােজও আনডে লারফডয উঠল। হালো গলায েলডল, েডযেরেন োডে আজ 
আমাডের আহার খুে ভাডলাভাডেই হডে বেখরছ! এ-বয বেখরছ রীরত্মডত্া বভাজ! 
  
েডযেো রডম েুর়েডয ত্ারা আোর নামডত্ লাগল। এেং জডলর বখাাঁডজও ত্াডের আর 
খুে বের  েূডর বযডত্ হল না। ত্ারা বেখডত্ বপডল, বনেডে সডঙ্গ রনডয রস্পডলে এেো 
পাহাড়ের বভত্র বথডে বের হডলন। ত্াডের বেখডত্ বপডযই রস্পডলে েীৎোর েডর 
েলডলন, বনেডে বপডযরছ, রেন্তু েোডেন হারডজং-এর বোডনা বখাাঁজ বপলুম না। 
  
এেেু োডেই বনডের সডঙ্গ রস্পডলে এডস উপরস্থত্ হডলন। হাাঁপাডত্ হাাঁপাডত্ েলডলন, 
রেছু খাোর বজাগা়ে েরডত্ পারররন, ত্ডে জডলর সন্ধান বপডযরছ। ওইরেডে খারনেো 
েূডর এেো েড়ো হ্রে আডছ। বখডয বেখলুম, ত্ার জল বে  রমরষ্ট। রেন্তু বত্ামাডের জডনে 
েী েডর জল রনডয আসডো বভডে বপলুম না। ব ষোয আর-বোডনা উপায না-বেডখ 
েুডো রুমাল রভরজডয এডনরছ, বসই জল রনংড়ে বত্ামাডের বখডত্ হডে। আমার আর 
আপাত্ত্ জডলর েরোর বনই, বপে পুডর বখডয এডসরছ। বনেও এেেু বখডয রনডযডছ। 
  
ভাডলাই েডরডছন, হােজােজ েলডল, আমরাও খাোডরর বজাগা়ে েডর বরডখরছ। 
  
পাহাড়ের ত্লা বথডে রেছু শুেডনা োঠেুডো সংগ্রহ েডর সোই আোর ওপডর উঠডত্ 
লাগডলন। গুহায হারজর হডয বপনক্রোফে বে লাই োর েডর বেখল, বে লাইডয মাত্র 
এেো োরঠ আডছ। 
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োরঠো হাডত্ েডর খারনেক্ষর্ েী বযন ভােডল বপনক্রোফে। এেোমাত্র োরঠ-এেোর 
রনডভ বগডল আর বরহাই বনই। এই রনজজন িীডপ না-বখডয ঠাণ্ডায জডম মরডত্ হডে 
সোইডে। আগুন জ্বারলডয খুে ভাডলা েডর বখযাল রাখডত্ হডে, বসই আগুন যাডত্ 
বোডনামডত্ই রনডভ না-যায। এেেু োডে-োডেই আগুডন োঠ গুাঁডজ রেডয রজইডয রাখডত্ 
হডে আগুনডে। 
  
গুহার এেডোডর্ েত্গুডলা শুেডনা গাডছর পাত্া জড়ো েডর খুে সােযাডন ত্াডত্ আগুন 
যরাডল বপনক্রোফে। ত্ারপর সরু ডালপালা আগুডন রনডক্ষপ েরডত্ই োউোউ েডর 
আগুন জ্বডল উঠল। 
  
হােজােজ রডম আর রঝনুেগুডলাডে ত্া়োত্ার়ে আগুডন ঝলডস রনডত্ লাগল। বপনক্রোফে 
আর রস্পডলে েডস-েডস ত্াাঁডের ভরেষেৎ েত্জেে সম্পডেজ আলাপ েরডত্ লাগডলন। বনে 
রেন্তু বোডনা েথা েলডল না। েুপ েডর এেপাড  েডস রইল। সারারেন আাঁরত্পাাঁরত্ েডর 
খুাঁডজও সাইরাস হারডজং-এর বোডনা রেহ্নই বেখডত্ পাযরন বস। সডেডহ আ োয বস 
এডেোডর মুষড়ে পড়েডছ। 
  
রস্পডলে েী েডর বনেডে খুাঁডজ বপডযরছডলন বস-েথাই েলডত্ লাগডলন বপনক্রোফেডে : 
বত্ামাডের োছ বথডে রেোয রনডয খারনেো েূডর রগডয এেেু বখাাঁজাখুাঁরজ েরডত্ই আরম 
বনডের বেখা পাই। ও ত্খন বোঁরেডয-বোঁরেডয েোডেডনর নাম যডর ডােরছল, আর 
োাঁেরছল। আমরা েুজডন যত্েূর খুাঁডজরছ ত্ত্েূডরর মডযে বোথাও বোডনা মানুডষর 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

31 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

পেরেহ্ন বেখডত্ পাইরন। অডনে েুরঝডয-সুরঝডয আরম বনেডে সডঙ্গ েডর রনডয এডসরছ। 
রেছুডত্ই আসডত্ োইরছল না। 
  
ইরত্মডযে খাোর তত্রর হডয রগডযরছল। সেডল রমডল বসই ঝলসাডনা রঝনুে আর রডমই 
বখডলন। বনে রেড ষ রেছু বখল না। ত্খন রস্পডলে ত্াডে সান্ত্বনা বেোর জডনে েলডলন, 
বনে, তু্রম উত্লা হডিা বেন? আরম রঠে জারন েোডেনডে আমরা খুাঁডজ পাডোই। 
  
খাওযা-োওযা ব ষ েডর অরগ্নেুডণ্ডর োডছ সোই বঘাঁষাডঘরষ েডর শুডয প়েডলন। 
পররশ্রডম আর উডত্তজনায সোই এডেোডর অেসন্ন হডয পড়েরছডলন। োডজই শুডত্-না–
শুডত্ই সোই ঘুরমডয প়েডলন। রেন্তু শুযু এেজন সারা রাত্ না-ঘুরমডয অরস্থরভাডে 
ছেফে েরডত্ লাগল। েষ্ট েডর না-েলডলও েডল বয, বসই অরস্থর-হৃেয ত্ন্দ্রারেহীন 
বলােরে হল েোডেন সাইরাস হারডং-এর প্রভুভক্ত ভৃত্ে ভাগেহত্ বনে। 
  
সোডল উডঠ বপনক্রোফেই প্রথম আরেষ্কার েরডল বয বনে গুহার রভত্ডর বনই। বস 
রেরিত্ েডে েডল উঠল, আডর! বনে বোথায বগল? সোই রমডল গুহার োরপাড  
বখাাঁজাখুাঁরজ েরডলন। রেন্তু বোথাও বনেডে বেখা বগল। 
  
প্রথমো ত্ারা মডন েরডলন হযডত্া বস োডছই বোথাও বগডছ। রেন্তু অডনেক্ষর্ বেডে 
বগল, অথে বনে ত্েু রফডর এল না। এত্ক্ষডর্র মডযেও বস যখন রফডর এল না, ত্খন 
সোই আোজ েরডলন বয সাইরাস হারডজংএর বখাাঁডজই বস বোথাও েডল বগডছ। রেন্তু 
বযডত্ হডল েডল বযডত্ বত্া পারডত্া! না-েডল এইভাডে অেৃ ে হডয বগল বেন? আর, 
বগলই ো বোথায? এ প্রডশ্নর বোডনা সডন্তাষজনে উত্তর বেউ োর েরডত্ পারডল না। 
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. 
  
১.৪ আশ্চযজ ঘেনা 
  
ঝড়ের বেগ এেেু েডম এডসরছডলা, এোর বসই ঝ়ে আোর এেেু-এেেু েডর বেড়ে 
উঠডত্ লাগল। মহা গজজডন গুহার োইডর বফডে প়েডত্ লাগল হাওযা। এডে  ীত্োল, 
ত্ার উপর সমুডের যাডরর ঠাণ্ডা েনেডন হাওযা। গুহার রভত্ডর আগুডনর েুডণ্ডর োডছ 
েডসও সোই ঠেঠে েডর োাঁপডত্ লাগল, হােজােজ শুযু এেোর োইডর রগডয 
বোডনারেডম রেছু শুেডনা ডালপালা আর বগাোেত্ে রডম েুর়েডয রনডয এল। 
সারারেনো এইভাডে গুহায েডসই বেডে বগল। ত্ডে, এডেোডর েডস রইডলন না 
বেউই। এই রনজজন িীডপর এই গুহাোডে োসডযাগে েডর বত্ালোর জডনে খুে খােডত্ 
লাগডলন রত্নজডন। 
  
সডন্ধডেলায ঝড়ের ত্জজন-গজজন খুে বেড়ে বগল। সমুডের উত্তাল োত্াস বযন পাগল হডয 
উঠল। আর ঝ়ে-োত্াডসর সডঙ্গ সডঙ্গ মুষলযাডর েৃরষ্ট। বস-েী েৃরষ্ট! সারাো আো  ফুডো 
েডর বে বযন তু্মুলভাডে জল বেডল েডলডছ! যাাঁরা েখনও েোডখনরন, ত্ারা এই। 
সামুরেে বমঘ-েৃরষ্ট-ঝড়ের েথা েল্পনাও েরডত্ পারডেন না। গুহায েডস রত্নজডন 
উম্মাে ঝড়ের ত্াণ্ডেলীলা বেখডত্ লাগডলন। 
  
োডলা রডঙর বমডঘ সারা আো  ছাওযা। োডজই সডন্ধর অন্ধোর এডেোডর রনডরে হডয 
উঠল বযন। রনরিে, েুরনজরীক্ষা অন্ধোডর ঝড়ের পাখসাডে পাহাড়ের উপরোর েড়োেড়ো 
পাথডরর োইডলা মডযে-মডযে ভীষর্ আওযাজ েডর রনডে গর়েডয প়েডছ। িীপেুরের 
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মাঝখাডনর নেীোও োনায-োনায ভরত্জ হডয উডঠডছ। েী বসই জডলর বত্াড ়ে! আর 
বসই। বছাডো নেীডত্ই বেউডযর েী কু্রদ্ধ গজজন! গুহার রভত্র বথডেই জডলর  ব্দ স্পষ্ট 
ব ানা যারিল। 
  
এমন োরুর্ েুডযজাডগর রাডত্ এেলা বনে অসহাযভাডে বোথায পড়ে আডছ—বসই েথা 
বভডে সেডলরই মন েুাঃডখ ভডর উঠল। সাইরাস হারডজংডে বত্া আর পাওযারই আ া 
বনই। রত্রন বোঁডে আডছন, না মারা বগডছন–বে জাডন! বোডনা েুঘজেনায হযডত্া প্রার্ 
খুইডয েডসডছন। বনডের েথা বভডে সেডলই রেেরলত্ হডয উঠডলন। রেন্তু খামো অরস্থর 
হডয উডঠও ো েী লাভ। ত্াডের হাডত্ ত্খন েরোর মডত্া রেছুই রছল না। 
রেংেত্জেেরেমূঢ় হডয রনোরুর্ ভাগেডে বমডন বনযা ছা়ো আর বোডনা উপায বনই। সোই 
রেমষজ হডয উঠডলন। োইডরর ঝড়ের তু্মূল গজজডন শুযু বথডে-বথডে গুহার রভত্ডরর 
নীরেত্া বোঁডপডোঁডপ উঠডত্ লাগল। 
  
রারত্র ত্খন অডনে গভীর। বঘাঁসাডঘাঁরস েডর রত্ন জডন ত্খন গুহার রভত্ডর রনরে়ে রনোয 
আিন্ন। োইডর বত্মরন তু্মুল গজজডন বফডে প়েডছ েুডযজাগ। হঠাৎ বেন বযন রস্পডলডের 
ঘুম বভডঙ বগল। ত্ার মডন হল োইডর ঝড়ের গজজন ছা়োও অনে েী-এেো আওযাজ 
ব ানা যাডি। রস্পডলে ত্া়োত্ার়ে বপনক্রোফেডে বডডে তু্লডলন বপনক্রোফে, ওডঠা 
ওডঠা! শুনডছা োইডর ও েীডসর  ব্দ? 
  
ঘুমজ়োডনা বোডখ বপনক্রোফে এেেু হেেরেডয রইল। ত্ারপর সংরেৎ রফরডত্ই োন 
বপডত্ খারনেক্ষর্ েী ব ানোর বেষ্টা েরডল। ত্ারপর েলডল, েই? বোডনা  ব্দই বত্া 
শুনডত্ পারি না! ও রেছু না, ঝড়ের আওযাজ বোযহয। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

34 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

  
না, না, রস্পডলে আোর েলডলন, আডরা-এেেু ভাডলা েডর ব াডনা রেরেরন। েডপর গলার 
আওযাজ শুনডত্ পাওযা যাডি না? 
  
সত্েজভাডে োন পাত্ল বপনক্রোফে। োইডর ঝড়ের তু্মুল গজজন। ত্েু বপনক্রোফে োন 
বপডত্ েী বযন শুনডত্ লাগল। আনডে বোঁরেডয উঠল, রঠে রঠে? েডপর বলাই বত্া েডে! 
  
ওডের েথা শুডন হােজােজও বজডগ উডঠরছল। বসও সায রেডল হোাঁ, আমারও ত্া-ই মডন 
হডি! 
  
উডত্তজনায সেডলর মন ভডর উঠল। এেো জলন্ত  ঠ হাডত্ রনডয দ্রুত্পাডয হােজােজ 
গুহার মুডখ এডস হারজর হলত্ারপর েপডে নাম যডর বোঁরেডয ডােডত্ লাগল—েপ, েপ! 
এই বয! এরেডে! 
  
েপডে ডােোর পর বেখা বগল, বযন ত্ার েীৎোর ক্রম ই োডছ এরগডয আসডছ। 
আডরা-খারনেক্ষর্ অডপক্ষা েরার পডরই রভডজ-জেজডে  রীডর েপ ত্াডের োডছ এডস 
হারজর। অরস্থরভাডে ডােডত্ লাগল বস। েঞ্চলভাডে োর-োর গুহার োইডর ছুডে বযডত্ 
লাগল, আোর রভত্ডর আসডত্ লাগল। রেন্তু হায! সাইরাস হারডজংডে বেখা বগল না। 
  
ত্েু হত্া া আসডত্ রেডলন না রস্পডলে। েলডলন, েপ রনশ্চযই আমাডের রেছু-এেো 
েলডত্ োডি। 
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ত্খনও অরস্থরভাডে লোজ না়েডছ েপ। হােজােজ েলডল, েপ বোযহয আমাডের বোথাও 
রনডয বযডত্ োয, ত্াই অমন ছেফে েরডছ। েলুন, ও আমাডের বোথায রনডয যায বেখা 
যাে। আমার মডন হডি েপডে যখন পাওযা বগডছ, েোডেন হারডজংডেও রনশ্চযই পাওযা 
যাডে। 
  
বপনক্রোফে েলডল ত্াহডল একু্ষরন আমাডের বেররডয প়ো উরেত্। এেেুও বেরর েরা 
রঠে হডে না। েপই আমাডের পথ বেরখডয রনডয যাডে। 
  
ত্কু্ষরন রত্নজডন হাত্-যরাযরর েডর বসই ঝড়ের মডযেই বেররডয প়েডলন। ঝ়ে ত্খনও 
এেেুও েডমরন, আডগর মডত্াই ত্ার উথালপাথাল োমাল নৃত্ে েডলডছ। োইডর 
জমােোাঁযা অন্ধোর, বসই অন্ধোডর েৃরষ্ট েডল না। েপ ডােডত্-ডােডত্ অগ্রসর হডি। 
অন্ধোডর েডপর স্বর শুডন-শুডন সোই ত্াডে অনুসরর্ েডর েলডলন। 
  
ত্ারা েলডলন েডে, রেন্তু বসই ঝড়ের মডযে েলাো সহডজ হল না। সামানে পথ বযডত্ই 
বে  খারনেো সময বেডে বগল। েত্ক্ষর্ যডর েডলডছন, উডত্তজনার োরুই বস, বখযাল 
রছল না। বখযাল হল ত্খন, যখন অন্ধোর রফডে হডয আসডছ, এেেু আডলা ফুেডছ 
আোড । েপ ত্খন এেো পাহাড়ের উপর উঠরছল। বসৌভাডগের রেষয েলডত্ হডে ঝ়ে 
ত্খন অডনেো েডম রগডযরছল, েৃরষ্টও আর প়েরছল না। আোড র অেস্থা আর হাওযার 
গরত্ বেডখ বোঝা বগল, র গরগরই আো  এডেোডর পররষ্কার হডয যাডে—ঝ়েও আর 
থােডে না। দ্রুত্পাডয সোই পাহাড়ে উঠডত্ লাগডলন। 
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খারনেো ওঠোর পডরই সামডন এেো গুহা বেখা বগল। েপ ডােডত্-ডােডত্ বেৌড়ে 
বসই গুহার রভত্র েুেল। ত্ারা েোপারো রেছুই েুঝডত্ না-বপডর েডপর অনুসরর্ 
েরডলন। 
  
রেন্তু রভত্ডর েুডেই যা বেখডলন ত্াডত্ সোই শুরম্ভত্ হডয বগডলন। বোডখ পুরিত্ রেিয 
রনডয ত্ারা বেখডত্ বপডলন, েোডেন হারডজং স্পেনররহত্ বেডহ শুডয আডছন। বোঁডে 
আডছন, না মারা বগডছন—বেডখ ত্া বোঝোর বজা বনই। ত্ার মাথা বোডল রনডয উোস, 
েরুর্ বোডখ েডস আডছ এেরে বলাে। েলা োহুলে, বসই বলােরে আর-বেউ নয, হারডজং 
এর অনুগত্ ভৃত্ে বনে। 
  
রত্নজডন খারনেক্ষর্ রেিডয অরভভূত্ হডয রনস্তব্ধ োাঁর়েডয রইডলন। োরু মুডখই বোডনা 
েথা ফুেল না। এমন-এেো েৃ ে বয েখনও ত্াডের নজডর প়েডে, এ-েথা ত্ারা। 
ভুডলও েল্পনা েডরনরন। ত্াাঁরা বভডেরছডলন েপ ত্াডের জীরেত্ েোডেডনর োডছ হারজর 
েরডে! ঘেল ত্ার রেপরীত্। সাইরাস হারডজং-এর সমারযর েেেস্থা েরোর জডনেই ত্াডের 
হারজর হডত্ হল। 
  
বসই েরুর্ নীরেত্া ভাঙডলা হােজাডেজর গলার স্বডর। বস রজডগ  েরডল বনে, েোডেন রে 
বোঁডে আডছন? 
  
বনব  ঘা়ে না়েডলা। জানাডল বয ত্া বস রঠে জাডন না। বয-রেম রনরাশ্বাস গলায বস 
েথা েলডল, ত্াডত্ মডন হল না-বোঁডে থাোরই সম্ভােনা বের । ত্ারপর ত্াাঁরা রত্নজডন 
সামডনর বেডে এরগডয এডলন। রস্পডলে নার়ে বেখডত্ জানডত্ন। েোডেডনর এেরে হাত্ 
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রনডজর হাডত্র মডযে তু্ডল রনডলন রত্রন। রেন্তু নার়ে বেডখ রেছুই বোঝা বগল না। ত্খন 
রস্পডলে নাডের োডছ হাত্ রেডয শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা েরডত্ লাগডলন। অডনেক্ষর্ োডে 
মডন হল, বযন খুে যীডর-যীডর রনশ্বাস প়েডছ। রস্পডলডের মুখ আ ায উজ্জ্বল হডয উঠল 
: এখনও েোডেন হারডজং-এর বেডহ প্রার্ আডছ! বেষ্টা েরডল এ-যাত্রা রত্রন বোঁডে 
উঠডত্ও পাডরন! 
  
শুডন বনডের  রীডর বযন রেেুেৎর হরন বখডল বগল। পলডের বমডযে উডঠ োাঁ়োডলা বস। 
েেগ্রেডে রজজ্ঞাসা েরডল, এখনও বোঁডে আডছন! েলুন–েী েরডল ওাঁর জ্ঞান রফরডে। 
  
পুেরেে ত্খন বে  ফরসা হডয উডঠডছ। হাওযার এডলাডমডলা ঝাপোও আর বনই 
েলডলই েডল। 
  
এেোর োইডরর রেডে ত্ারেডয রস্পডলে েলডলন, অত্ েেস্ত বহাডযা না, বনে। ঈশ্বডরর 
অনুগ্রডহ আমরা যখন এডস পড়েরছ, ত্খন েোডেন হারডজংডে োাঁরেডয তু্লডোই। প্রথডম 
েোডেডনর ঠাণ্ডা হাত্-পাগুডলাডে বসাঁে রেডয গরম েরডত্ হডে। 
  
রেন্তু বসাঁে বেযা হডে েী েডর? উেগ্রীে স্বডর বপনক্রোফে রজজ্ঞাসা েরডল, এই গুহায 
বত্া আগুনও বনই, অনেরেছুও বনই! 
  
বনব  ত্কু্ষরন েলডল, আরম বসই গুহায রগডয একু্ষরন আগুন রনডয আসরছ। এেেু অডপক্ষা 
েরুন আপনারা। 
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হােজােজ বনেডে োযা রেডল। েলডল, বত্ামার োল বথডে রেছু খাওযা হযরন, বনে। বত্ামায 
আর েষ্ট েরডত্ হডে না। যা-রেছু আনোর আরমই আনরছ। 
  
বনে প্ররত্োে েরডত্ যারিল, রেন্তু রস্পডলে ত্ার রেডে ত্ারেডয েলডলন, হােজােজ রঠেই 
েডলডছ, বনে। বত্ামার এখন রেছু েরোর েরোর বনই। ত্ারপর হােজাডেজর রেডে 
ত্ারেডয েলডলন, তু্রম বসই গুহা বথডে এেেু আগুন আর রেছু খাোর রনডয এডসা। 
  
হােজােজ দ্রুত্পডে বের হডয বগল। বনে েলডল, আরম ত্ডে রেছু োঠেুডো বজাগা়ে েডর 
আরন। আগুন জ্বালাডত্ হডে বত্া। 
  
ত্ার উৎসাডহ আর োযা রেডত্ োইডলন না রস্পডলে। বনেও ত্খরন বের হডয প়েল। 
বপনক্রোফে আর রস্পডলে ত্খন হারডজং-এর প্রাথরমে পররেেজায বলডগ বগডলন। 
  
আগুন আর খাোর রনডয রফরডত্ হােজাডেজর ঘণ্টা-বেড়েডের বের  সময লাগল না। 
অন্ধোর েুডযজাডগর রাডত্ পথ েলডত্ যত্ সময বলডগরছল, এোর ত্ার বথডে বের েম 
সময লাগল। বনে ইরত্মডযে োইডর বথডে রেছু ডালপালা বজাগা়ে েডর এডনরছল। রেন্তু 
বসগুডলা রভডজ থাোয আগুন জ্বালাডত্ বে  েষ্ট হল। বপনক্রোফডের পডেডে বে  েড়ো 
এেো রুমাল রছল, বসাঁে বেোর জডনে আগুডনর আাঁডে বসোডে গরম েরডত্-েরডত্ বস 
রজজ্ঞাসা েরডল, েোডেন হারডজং-এর বেখা তু্রম বেমন েডর বপডল, বনে? 
  
বনডের অরস্থরত্া ত্খন বে  েডমডছ। বপনক্রোফডের প্রডশ্নর উত্তডর বস েলডল, আরম বত্া 
বসই রারত্তডরই আপনার োছ বথডে পারলডয আরস। সারাক্ষর্ ঝ়েেৃরষ্ট মাথায েডর 
আাঁরত্পাাঁরত্ েডর খুাঁডজরছ োররেে। ব ডষ এইখাডন এডস বেরখ েপ ঘুডর বে়োডি। েপডে 
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বেডখই আমার ভারর আনে হল। ভােলুম, ত্াহডল েোডেনও রনশ্চযই এখাডন আডছন। 
ত্ার সন্ধাডন আরম ত্খন এরেে-বসরেডে ত্াোডত্ লাগলাম। 
  
ত্ারপর? েপ আমাডে বেডখই বঘউ-বঘউ েডর েীৎোর েডর আমার োডছ বেৌড়ে এডলা। 
বনে েডল েলল, আরম প্রশ্ন েরলুম, েোডেন বোথায, েপ? েপ আমার েথা শুডন েঞ্চল 
হডয বজাডর বজাডর ডােডত্ লাগল। ব ষোয আমার বপা াে োমড়ে যডর এই পাহা়েোয 
উঠডত্ লাগল বস। এই গুহাোর মডযে যখন বস আমাডে বেডন রনডয এল, ত্খন বেরখ 
েোডেন এই অেস্থায পড়ে রডযডছন। আমার মডনর বয ত্খন েী অেস্থা ত্া আপনাডের 
আরম েডল বোঝাডত্ পারডো না। আমার মডন হল, উরন বোযহয আর বোঁডে বনই। বসই 
বথডে আরম ঠায এখাডন েডস আরছ। এেোর েপডে োইডর পারঠডয রেডযরছলুম, যরে 
আপনাডের খুাঁডজ আনডত্ পাডর। েপ আমাডের ব খাডনা েুেুর, ও রঠে আপনাডের এডন 
হারজর েডরডছ। 
  
ত্খনও সমানভাডে বসাঁে বেযা েলরছল। েোডেডনর রেডে ত্ারেডয সোই েুপোপ েডস 
রইডলন। এমরনভাডে আডরা-খারনেক্ষর্ বেডে বগল। ত্ারপর মডন হল, েোডেডনর 
জীেনী রক্ত বযন এেেু-এেেু েডর রফডর আসডছ। আডস্ত-আডস্ত ত্ার বেডহ স্পেন এল। 
  
েোডেডনর এেরে হাত্ যীডর-যীডর এেোর এেেুখারন উডঠই আোর পড়ে বগল। 
  
এই বেডখ বনে আনডে েডল উঠল, এোর ত্াহডল েোডেন ভাডলা হডয উঠডেন! 
  
আমারও ত্াই মডন হডি। রস্পডলে েলডলন, এেো মস্ত বসাযারস্তর েোপার হল, 
েোডেডনর  রীডর জ্বর বনই। এর উপর যরে জ্বর থােডত্া ত্াহডল আর রক্ষা রছল না। 
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বোযহয আেরিে বোডনা-এেো আঘাডত্ েোডেন অজ্ঞান হডয পড়েরছডলন, ত্ারপর 
শু ৃষার অভাডে আর অনাহাডর আর জ্ঞান বফডররন। 
  
বপনক্রোফে ঘা়ে বনড়ে সম্মরত্ জানাডল : আমারও ত্া-ই মডন হয। রেন্তু গুহার রভত্ডর 
রত্রন এডলন েী েডর? এখাডন এডস রনশ্চযই রত্রন আঘাত্ পানরন, যা-রেছু বোে ত্া হায 
আসার আডগই বপডযডছন। 
  
রস্পডলে ত্ার েথার বোডনা উত্তর রেডত্ পারডলন না। শুযু েলডলন, বস-সে েথা 
েোডেডনর জ্ঞান রফরডলই জানডত্ পারডো। 
  
রনাঃ ডব্দ আডরা ঘণ্টাখাডনে বেডে বগল। েোডেডনর  রীর মাডঝ-মাডঝ নড়ে উঠডত্ 
লাগল। অসংলগ্নভাডে েু-এেো েথাও ত্াাঁর মুখ রেডয বেরুল। এেোর আিন্নভাডেই 
রত্রন অনরত্স্পষ্ট স্বডর েডল উঠডলন, বনে রে এখাডন আডছা? 
  
আমায বডডেডছন, েোডেন আমায বডডেডছন! েলডত্-েলডত্ আনডে ছুডে এডলা বনে। 
হারডজং-এর োডনর োডছ মুখ রনডয েলডল, হোাঁ আরম আপনার োডছই আরছ, েোডেন। 
  
েোডেন বনডের েথা েুঝডত্ পারডলন রে না বোঝা বগল না। আোর ক্ষীর্ স্বডর রে়েরে়ে 
েডর েলডত্ লাগডলন, অন্ধোর রারত্রডেলুন বয রনডে পড়ে যাডি-রনডে বয সীমাহীন 
সাগর! 
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আোর এেেু পডরই ব ানা বগল : রেন্তু োাঁেোর রে বোডনা উপায বনই? রস্পডলে 
ই ারায হােজােডে েলডলন, পারখর রডমগুডলা আগুডন পুর়েডয নাও, হােজােজ। েোডেনডে 
বখডত্ রেডত্ হডে। 
  
ত্াাঁর েথামডত্া রডমগুডলা এডে-এডে আগুডনর আাঁডে ঝলডস বনযা হল। বপনক্রোফে 
েলডল, বনে, এইোর তু্রম রেছু বখডয নাও, অডনেক্ষর্ বত্ামার রেছু খাওযা হযরন। 
  
আডগ েোডেডনর জ্ঞান রফডর আসুে বনডের প্ররত্োে ব ানা বগল, রত্রন আহার েরুন, 
ত্ারপর আরম খাডো। 
  
ত্ার বোডনা েরোর বনই, বনে। রস্পডলে েলডলন, েোডেডনর জ্ঞান ক্রডমই রফডর 
আসডছ। আর-বোডনা ভডযর োরর্ বনই। তু্রম এোর রনরশ্চন্ত হডয এেেু বখডয নাও। 
  
বনে আর রিরুরক্ত না-েডর আহার েরডত্ লাগল। 
  
হারডজং পা  রফডর শুডলন। রস্পডলে ত্ার োডনর োডছ মুখ রনডয যীর স্বডর ডােডলন, 
েোডেন। 
  
ক্ষীর্ েডে হারডজং উত্তর েরডলন, েী? আপরন এখন এেেু সুস্থ বোয েরডছন রে? 
সামানে সুস্থ হডযরছ েডে, ত্ডে ে়ে েুেজল বোয েররছ। 
  
েুডো রডম ত্ার োডছ রনডয রগডয রস্পডলে আোর েলডলন, রডমেুডো বখডয রনন, ত্াহডল 
অডনেো  রক্ত রফডর পাডেন। আপরন হাাঁ েরুন, আরম খাইডয রেরি। 
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েোডেন হাাঁ েরডলন। রস্পডলে এেেু-এেেু েডর ত্াাঁডে খাওযাডত্ লাগডলন। 
  
েোডেডনর খাওযা ব ষ হডল পর োরে রডমগুডলা অনে-সোই বখডয রনডলন। গুহার 
োইডর, পাহাড়ের উপর পাথডরর বোডল-বোডল গত্রারত্রর েৃরষ্টর পররষ্কার জল জডম 
রছল। সোই বসই জলই বখডলন। 
  
েুপুরডেলার রেডে েোডেন হারডজং উডঠ েসডত্ পারডলন। হােজাে শুডযাডল, বেলুন বথডে 
প়েোর পর েী-েী ঘডেডছ, ত্া আপরন েলডত্ পারডেন রে? 
  
হোাঁ। এোর আরম েথা েলডত্ পারডো। হারডজং এেোর োররেডে ত্ারেডয রনডলন। 
ত্ারপর েলডত্ লাগডলন : 
  
বেলুনো যখন সমুডে প়েল, ত্খন আরম বেউডযর আঘাডত্ রছেডে েূডর রগডয প়েলাম। 
পরমুহূডত্জই আর-এেো েী বযন আমার োডছ এডস প়েল! আমার ত্খন েুঝডত্ বেরর 
হল না বয, আমার মত্ন আর-এেজন বেউ রনশ্চযই এডস পড়েডছ। রেন্তু বে বয প়েল, 
অন্ধোডর ত্া েুঝডত্ পারলুম না। অডনে বেষ্টা েডর সাাঁত্ার রেডয  রীরোডে জডলর 
উপর ভারসডয শুডযালুম, বে জডল পড়েডছা? রেন্তু বোডনা জোে বপলুম না। ত্ার এেেু 
পডর সামডনই সাাঁত্ার োোর আওযাজ শুনডত্ বপলুম। আোর রজজ্ঞাসা েরলুম, বে? 
ত্খন বঘউ বঘউ েডর এেো  ব্দ হল। স্পষ্টই েুঝডত্ পারলম, েপ লারফডয পড়ে 
আমাডে অনুসরর্ েরডছ। আোর আরম যথাসাযে বেডগ সাাঁত্ার োেডত্ লাগলুম। 
  
এেেু থামডলন হারডজং। েম রনডয আোর েলডত্ শুরু েরডলন, রেন্তু সমুডের উত্তাল 
ত্রডঙ্গর মডযে পড়ে ক্রম ই আমার হাত্-পা অে  হডয আসডত্ লাগল। যরেও আমার 
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জ্ঞান ত্খনও রেলুপ্ত হযরন, ত্েু বেমন বযন এেো আিন্ন ভাে আমায েখল েডর 
রনডযরছল। আর সাাঁত্ার োেডত্ পাররছ না, ক্রডমই ত্লায ়ুেডে যারি, এমন সময েপ 
আমার বপা াে োমড়ে যরল। ত্ারপর খুে রনপুর্ভাডে সাাঁত্ার োেডত্-োেডত্ আমাডে 
বেডন রনডয েলল। 
  
বনে েলডল, ত্াহডল এই উপই আপনাডে রক্ষা েডরডছ! 
  
েোডেন হারডজং েলডলন, হোাঁ। রেন্তু জাডননা, ত্খন আমার ভারর হারস বপডযরছল। 
বভডেরছলুম, েডপর  রক্ত আর েত্েুেু! েত্ক্ষর্ আর বস আমায এই সীমাহারা সমুডে 
বেডন রনডয যাডে! রেন্তু পরমুহূডত্জই পাডযর ত্লায বঠেল মারে। মারে! হত্া ার হারস 
মুডখই রমরলডয বগল। আমার আর আনডের সীমা রইল না। ঈশ্বডরর অনুগ্রডহ আর 
েডপর সাহাডযে আমার পাডযর ত্লায মারে বঠডেডছ। এখন েুঝডত্ পাররছ, রারত্রডেলা 
েুেুরডের েৃরষ্ট রক্ত ত্ীক্ষ্ণ হয েডল োডছর এই ডাঙার সন্ধান আডগই বপডযরছল েপ। 
বোডনারেডম অরত্ েডষ্ট েপডে বোডল রনডয আরম উপডর উডঠ এলুম। ত্খন আর 
আমার োাঁ়োোর ক্ষমত্া পযজন্ত বনই। ডাঙায উডঠই আরম বেত্না হাররডয পড়েরছলাম। 
বত্ামাডের বেষ্টায এই এেেু আডগ জ্ঞান রফডরডছ। 
  
আশ্চযজ! অোে হডয প্রশ্ন েরল বপনক্রোফে, আপরন ত্ডে এই গুহায এডলন েী েডর? 
েপ রে আপনাডে োমড়ে বেডন এডনডছ নারে? 
  
বেন? হারডজংডেও অোে বেখাডলা : বত্ামরা রে এখাডন রনডয আডসারন আমায! 
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না। এই গুহাডত্ এডসই বত্া আমরা আপনার বেখা পাই। এর আডগ বনেও বত্া 
আপনাডে এই গুহাডত্ই বেখডছ। 
  
েী আশ্চযজ! সরেিডয োডেন েলডলন, ত্ডে আমায এখাডন আনডল বে? েপ রনশ্চযই 
আডনরন। ত্ডে রে আরম রনডজই উডঠ এডসরছ? রেন্তু ত্া-ই ো এলুম েখন? 
  
ভারর আশ্চযজ বত্া! বোডনা বলােজন এখাডন োস েডর রে? 
  
রস্পডলে ঘা়ে না়েডলন।না, অন্তত্ আমরা বত্া োউডেই বেখডত্ পাইরন। আর যত্েূর 
বেখরছ ত্াডত্ মডন হয, এো এেো জনমানে ূনে িীপ। 
  
উডত্তজনায েোডেন উডঠ োাঁ়োডলন। ত্াাঁর  রীডর ত্খন বযন বযৌেন রফডর এডসডছ। 
ত্া়োত্ার়ে রত্রন গুহার োইডর বেররডয এডলন। অনেরাও ত্ার অনুসরর্ েরডল। োইডর 
এডস হারডজং পাহা়ে বথডে রনডে নামডলন। ত্ারপর রনেু হডয মারের উপর েীডসর োগ। 
লক্ষ েরডত্ লাগডলন। 
  
খারনে লক্ষ েডর হারডজং সেডলর পাডযর রেডে ত্াোডলন। আডর! সেডলর পাডযই বত্া 
জুডত্া আডছ? ত্াহডল এই খারল পাডযর ছাপ এখাডন এডলা েী েডর? েডল রত্রন মারের 
রেডে ত্জজনী রনডেজ  েরডলন। 
  
সোই অোে হডয বেখডত্ বপডল রভডজ মারেডত্ খারল-পাডযর এোরযে োগ। 
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হারডজং-এর মুখ গম্ভীর হডয উঠল : এই িীপ বমাডেই জন ূনে নয। এই িীডপ রনশ্চযই 
মানুষ আডছ। অন্তত্ এমন-এেজন মানুষ আডছ, বয আমাডে সমুডের যার বথডে তু্ডল 
এডন এই গুহায বরডখ রেডয বগডছ। রেন্তু বে বস? বস রে এই িীডপর বোডনা েুডনা 
অরযোসীডের এেজন? না, প্র ান্ত মহাসাগডরর রনজজন িীডপ বয-সে বোডেডের আস্তানা 
আডছ বসই বোডেডেডের েডলর বলাে? রেন্তু ত্াডের বয মানুডষর প্ররত্ রেড ষ েযা আডছ 
ত্া বত্া মডন হয না। ত্ডে বে বসই বলাে, বয আমাডে এই গুহায রনডয এডলা? বে? 
  
বে? সমস্বডর সোই এই প্রশ্নই েরডলন। 
  
রেন্তু সরঠে বোডনা উত্তর পাওযা বগল না। 
  
রনাঃ ডব্দ, এেরেও েথা না-েডল, সোই ত্া়োত্ার়ে আোর গুহাোয রফডর এডলন। 
  
. 
  
১.৫ আডরেো আশ্চযজ েোপার 
  
যরেও সাইরাস হারডজং উডঠ বহাঁডে বে়োরিডলন, ত্েু ত্াাঁর সুস্থ হডত্ পুডরা এেো রেন 
লাগল। 
  
বসইজডনে বস-রাডত্র আর আডগর গুহায, অথজাৎ রেমরনডত্ না-রগডয ত্ারা বসই গুহাডত্ই 
োরেডয রেডলন। বনে আর বপনক্রোফে এেোর মাত্র েডন রগডয আহাডরর জডনে 
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েডযেো পারখ বমডর আনডল। এেরেন শুযু রডম আর রঝনুে বখডয থােোর পর মাংস 
বখডত্ বপডয সোই খুর  হডয উঠডলন। 
  
পররেন বভারডেলায েোডেনডে সডঙ্গ রনডয সোই রেমরনডত্ রফডর এডলন। রেন্তু রফডর 
এডস এেো েোপার বেডখ ত্াডের বোখ মাথায উঠল। গুহার জ্বালাডনা আগুন রনডভ 
বগডছ। এেের্া জুলন্ত অঙ্গর পাওযার জডনে ত্ারা ছাই তু্লডত্ লাগডলন। রেন্তু েৃথাই 
শুযু হযরানই হডত্ হল–আগুন এডেোডরই রনডভ বগডছ। 
  
বয-গুহা ত্ারা এইমাত্র বছড়ে এডসডছন, বসই গুহাডত্ও ত্ারা আগুন বরডখ আডসনরন। 
  
সেডেডয েঞ্চল হডয উঠল বপনক্রোফে। েলডল সেজনা ! এখন আমাডের উপায েী হডে? 
এইোর োাঁো মাংস ো রডম ছা়ো আর আমাডের েরাডত্ ঝলসাডনা মাংস ো রডম জুেডে 
না! রারত্তডর এেেু আডলার েরোর হডলই ো পাডো বোথায? 
  
রস্পডলে রজজ্ঞাসা েরডলন, আপনার োডছ রে বে লাই আডছ, েোডেন হারডজং? 
  
না। হারডজং জোে রেডলন, আরম রসগাডরে খাইডন েডল ও-সে রজরন  োডছ রাখার 
েরোর হয না। আর যরেই-ো আমার োডছ থােডত্া, ত্াহডলও জডল পড়ে রগডয রভডজ 
নষ্ট হডয বযডত্া। 
  
বপনক্রোফে রেরন্তত্ হডয প়েল। শুযু বেেল আগুডনর অভাডে এই জনমানেহীন িীডপ 
বোঁডে থাো বয অসম্ভে, ত্া বস স্পষ্টই েুঝডত্ পারডল। ত্ার আর েুরশ্চন্তার সীমা রইল 
না। 
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বনে ত্ার োডন-োডন েলডল, আপরন খামো এত্ ভােডেন না! েোডেন যখন আমাডের 
োডছ আডছন, ত্খন এর এেো উপায রত্রন েরডেনই। 
  
হারডজং েলডলন, এডসা আমরা এখন ওই পাহা়েোর উপর উডঠ বেরখ, এো বোডনা িীপ 
না মহাডেড র বোডনা অং । যরে এো িীপই হয, ত্াহডলও এই িীপো েত্ েড়ো, ত্া 
আমাডের জানা েরোর। বেননা, োযে হডয যখন এখাডন আমাডের অন্তত্ রেছুরেডনর 
জডনেও থােডত্ হডি, ত্খন এর আযত্নোও আমাডের বজডন রাখা ভাডলা। 
  
সোই আডস্ত-আডস্ত পাহা়েোর উপর উঠডত্ লাগডলন। রস্পডলডের হাডত্ ররেওযাে রছল। 
পাহাড়ে ওঠা ব ষ হডল পর রত্রন ঘর়ে বেডখ জানাডলন, বেলা োডরাো বেডজডছ। 
  
উপডর উডঠ ভাডলা েডর োরযার অডনেক্ষর্ যডর পযজডেক্ষর্ েডর েোডেন েলডলন, এো 
িীপ, না বোডনা মহাডেড র এোং , বসো ভাডলা েডর বোঝা যাডি না। পাহা়েো েড্ড 
বছাডো। এেো েড়ো পাহাড়ে উডঠ আমাডের ভাডলা েডর অনুসন্ধান েরডত্ হডে। ত্ডে 
এো যরে িীপই হয, ত্ডে বনহাৎ বছাডো িীপ নয, লোয বোযহয রে  মাইডলর মত্ন 
হডে। 
  
বপনক্রোফে আগুডনর ভােনায আর রখডেয ক্রডমই অধযযজ হডয উঠরছল। ত্ার নীল 
োরমডজ হাত্ ঘসডত্ ঘসডত্ বস েলডল, এো িীপই বহাে, আর মহাডে ই বহাে—েড়ো 
বহাে রেংো বছাডোই বহাে–আজ বথডে না-বখডয মরডত্ হডে আমাডের। আপরন বস, 
রেষডয রেছু ভােডছন রে, েোডেন হারডজং? 
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েোডেন হারডজং শুযু এেেু হাসডলন। েলডলন, পারখর মাংস বজাগা়ে েডর আনডত্ই যা 
বেরর, নইডল আগুডনর আর ভােনা েী? 
  
রেিডয বপনক্রোফডের বোখেুরে বগাল হডয উঠল : েী েলডছন আপরন! পারখর মাংস 
বজাগা়ে েডর আনডত্ই যা বেরর—আর আগুডনর জডনে ভােনা বনই? রেন্তু আগুন আপরন 
পাডিন বোথায? 
  
ত্ার হােভাে আর েথা েলার ভরঙ্গডত্ সোই বহডস উঠডলন। হারডজংও ত্ার েুভজােনা 
বেডখ না-বহডস পারডলন না। েলডলন, বপনক্রোফে, তু্রম পারখর মাংস বজাগা়ে েডর 
আডনা, আগুন জ্বালাোর ভার আমার উপর রইল। 
  
এোর বপনক্রোফডের রেিয অডনেো েডম এল। েলডল েুডো োঠডে ঘডস আগুন 
জ্বালাোর েথা বোযহয আপরন েলডছন, েোডেন? ত্াডত্ রেন্তু বোডনা োজই হয না। 
আরম এেো অোডডভনোডরর েইডত্ ওই েথা পড়েরছলুম েডে, রেন্তু বস-োঠ রনশ্চযই 
রেড ষ বোডনা এে যরডনর োঠ। বেননা, েুাঃডখর সডঙ্গ আরম আপনাডে জানারি বয, 
এত্রেন এে ঘণ্টা যডর আরম েুডো োঠ ঘডস এেেুও আগুডনর ফুলরে পযজন্ত োর 
েরডত্ পারররন, আগুন বত্া েূডরর েথা! 
  
এই েথা েডল বপনক্রোফে বভডেরছল এোর বোযহয েোডেন েডম যাডেন, রেন্তু রত্রন 
বমাডেই েমডলন না। ত্ার রেম-সেম বেডখ আোর এেেু বহডস হারডজং েলডলন, রেন্তু। 
আরম আডগই বত্ামাডে েডলরছ বপনক্রোফে, বস-ভার আমার, বত্ামার নয। মাংস বজাগা়ে 
েরডত্ই বত্ামার যা বেরর হডি। তু্রম েরং এেেু ত্া়োত্ার়ে যাও। 
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আর-এেরে েথা না-েডল বপনক্রোফে বেররডয প়েডলা। হাোেজ আর বনেুও র োডরর 
বলাডভ ত্ার অনুসরর্ েরডল। খারনেো েূডর এরগডয ত্ারা রপছন রফডর বেডখ, েপও 
লাফাডত্লাফাডত্ ত্াডের সডঙ্গ আসডছ। 
  
পাহা়ে বথডে এেেু েূডরই বয-অরর্ে রছল, ত্ারা রত্নজডন বসই অরডর্ে র োর েরডত্ 
েলল। অেস্থা অরের ে অডনেো োল-ত্ডলাযারহীন রনরযরাম সেজাডরর মত্ন। হাডত্ 
বোডনা অস্ত্র বনই, হারত্যার বনই, অথে র োরীরা র োর েরডত্ েডলডছ। বপনক্রোফে 
এেো গাডছর েডযেো সরু ডাল বভডঙ রনডল। বোডনা পারখ ো জাডনাযার সামডন 
প়েডল এই ডাল রেডয আঘাত্ েডরই মারডত্ হডে। হােজােজ আর বনডের হাডত্ও বস এে-
এেো ডাল তু্ডল রেডল। 
  
অরর্ে এত্ রনরে়ে, এত্ অন্ধোর বয ত্ার রভত্ডর প্রডে  েরাই রীরত্মডত্া 
অোডডভনোর। বনে গাডছর ডাল হাডত্ রনডয লত্াপাত্া প্রভৃরত্র উপর ঘা বমডর েু-হাডত্ 
পাত্া সররডয পথ েডর েলডত্ লাগল, আর অনে েুজন ত্ার রপছডন-রপছডন েলল। 
এইভাডে বে  খারনেো এোর পর অরর্ে এেেু পাৎলা হডয এডলা। অরডর্ের অন্ধোরও 
ঈষৎ রফডে হডয এডলা। র োডরর সন্ধাডন এরেে-ওরেে ত্াোডলা সোই। রেন্তু এেো 
জাডনাযারও বেখা বগল না। 
  
হােজােজ েলডল, েডনর রভত্র এডসও র োর জুেল না আমাডের েরাডত্। রেন্তু আর 
বের েূর এরগডয যাওযাও রেপজ্জনে। এই িীডপ যরে অসভে েুডনা অরযোসীরা থাডে, 
ত্াহডল হযডত্া আমাডের যডর রনডয যাডে। আজও না-হয আমরা রডম আর রঝনুে 
বখডযই থােডো। 
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ঘা়ে বনড়ে উঠল বপনক্রোফে না হােজােজ, আজ শুযু-হাডত্ রফরডল লজ্জায আমার মাথা 
োো যাডে। েোডেন হারডজং আগুন রনডয আমাডের জডনে অডপক্ষা েরডেন, আর আমরা 
শুযু হাডত্ রগডয ত্ার সামডন োাঁ়োডো? অসভে েুডনাডের ভয যরে থাডে, বত্ামরা রফডর 
যাও। আরম আজডে রেছু এেো র োর না-েডর রফররছ না। 
  
হােজাডেজর েড়ো অরভমান হল। বসও রে ত্াই েলডত্ োইডছ না? েুডনাডের ভডয বস ত্ার 
আশ্রযোত্াডে বছড়ে েডল যাডে-বস রে এত্ই োপুরুষ! বোন েথা না-েডল বস েুপ েডর 
রইল। 
  
এমন সময েডযেো গাছপালার আ়োডল এেো হুডোপারের আওযাজ ব ানা বগল। 
েোপার েী বেখোর জডনে গাডছর ডাল সররডয রত্নজডনই এেসডঙ্গ ঝুাঁডে প়েল। রেন্তু 
েোপার বেডখ ত্ারা না-বহডস থােডত্ পারল না। েপ এেো খরডগাড র পা 
সাংঘারত্েভাডে োমড়ে যডরডছ, আর খরডগা ো েডপর েেল বথডে বরহাই পাওযার 
জডনে আপ্রার্ বেষ্টা েরডছ। বনে ত্খন ত্ার হাডত্র ডালোর আঘাডত্ খরডগা োডে 
মারডল। 
  
বপনক্রোফে ভারর খুর  হডয উঠল। যাে, এোর আমাডের োজ ব ষ হডযডছ, এখন েডলা 
রফডর যাই সোই। আরম রেন্তু বত্ামায েডল রাখরছ, হােজােজ, েোডেন হারডজং বোডনামডত্ই 
আগুন বজাগা়ে েরডত্ পারডেন না। ত্াডে আজ হার মানডত্ই হডে। 
  
বনে ত্ৎক্ষর্াৎ প্ররত্োে েডর উঠল : আরমও েডল রাখরছ আপনাডে, েোডেন েখডনাই 
হারডেন না। 
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আিা, বেখা যাে। েডল রত্নজডন বফরার পথ যরডল। বনে খরডগা োডে রপডঠ ঝুরলডয 
রনডল। রত্নজডন দ্রুত্পডে ওহার রেডে পা োলাডত্ লাগল। 
  
খারনে এরগডযই েড়ো এেো হ্রে বোডখ প়েল সেডলর। এই হ্রেো লোয প্রায এে 
মাইল, েও়োয রসরে মাইডলর মডত্া হডে। রস্পডলে প্রথম রেন এই হ্রে বথডেই জল 
রনডয রগডযরছডলন। 
  
গুহার োছাোরছ আসডত্ই বেখা বগল, গুহার মুখ বথডে বযাাঁযা উঠডছ। আগুন ছা়ো বযাাঁযা 
ওডঠ বোডেডে? বপনক্রোফে হত্ভে হডয বগল। রেরিত্ হডয েলডল, ত্াই বত্া বহ, 
হােজােজ, বযাাঁযা ওডঠ বোডেডে েডল রেরেরন। 
  
বযাাঁযা বয বোথডে উঠডছ, ত্া েুঝডত্ আর োরু োরে রইল না। সাইরাস হারডজং বয 
আগুন জ্বালাডত্ বপডরডছন, ত্া সেডলই েুঝডত্ পারডল। গুহায আসডত্ই বেখা বগল 
েড়ো এেো অরগ্নেুণ্ড প্রস্তুত্ হডযডছ। 
  
ওডের বেডখ হারডজং হাসডত্ হাসডত্ েলডলন, এই বয, বত্ামরা এডস বগছ? আরম বসই 
েখন বথডে আগুন জ্বারলডয বত্ামাডের জডনে েডস আরছ। 
  
বপনক্রোফে েথা েলডে রে, রেিডয এডেোডর অরভভূত্ হডয পড়েরছল। আগুন 
জালাডনার বোডনা উপেরর্ না-থােডলও বয আগুন জ্বালাডনা সম্ভে হডযডছ, এডে ভুতু্ড়ে 
েোপার ছা়ো আর েী েলা যায? এেেু োডে রনডজডে খারনেো সামডল বস েলডল, 
আপরন রে জােু জাডনন, েোডেন? 
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বহা-বহা েডর বহডস উঠডলন হারডজং : জােু? মোরজে? না বপনক্রোফে, মোরজে আরম 
বোডনাোডলই র রখরন। ত্ডে মোরজডের বেডযও আশ্চযজ-রেছু েরা যায, এমন যরডনর 
েত্গুডলা রেজ্ঞাডনর েই এেোডল পড়েরছলুম। 
  
েী েডর আগুন জ্বালাডলন আপরন? রেরিত্ বপনক্রোফে প্রশ্ন েরডল। 
  
হারডজং উত্তর েরডলন, বেন? আগুন জ্বালাডনা আর এেো বের  েী? রমোর রস্পডলডের 
আর আমার ররেওযাডের োেেুডো খুডল রনডয, ওই োেেুডোডে েু-পাড র োেরনর 
মডত্া েডর পাাঁে রেডয ত্ার যারগুডলা েন্ধ েডর রেলুম। ত্খন বেখডত্ হডল রঠে এেো 
বেৌডোর মডত্া। ত্খন এেপা  রেডয ত্ার রভত্র জল পুডর রেডয বসই মুখোও েন্ধ েডর 
রেলাম। ত্ারপর বসই োডের উপর সূযজররি বফডল েত্গুডলা শুেডনা পাত্ার উপর বসই 
ররি প্ররত্ফরলত্ েরডত্ই এেেু পডর বসই পাত্াগুডলা জ্বডল উঠল। 
  
বপনক্রোফে এত্ক্ষর্ বোখ বগাল েডর ত্ার েথা শুনরছল। এোর ত্ার মডন হল, 
েোডেডনর প্ররত্ভা সরত্েই সাযারর্ নয, ত্ার োডছ যা-রেছু োওযা যাডে ত্া-ই পাওযা 
যাডে। ত্াই সাহডস ভর েডর বস েলডল, েোডেন হারডজং, আপনার োডছ আমার আডরা-
এেো প্রাথজনা আডছ। আপরন আপনার অসাযারর্ প্ররত্ভার বজাডর বযখান বথডে বহাে 
এেো ছুরর আমাডে রেন, খরডগাড র মাংস োেডত্ সুরেডয হডে। 
  
রেব্রত্ভাডে োররেডে ত্াোডলন হারডজং। েলডলন, ছুরর! ছুরর আোর এখাডন আরম পাডো 
বোথায? আমাডের োরু োডছই বত্া এেোও ছুরর বনই! 
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রেন্তু বপনক্রোফডের সাহস বেড়ে রগডযরছল। ত্ার মডন হল, হারডজং-এর োডছ অসম্ভে 
েডল রেছু বনই। রযরন রেনা আগুডন আগুন জ্বালান ত্ার োডছ মাংস োেোর জডনে 
এেো ছুরর পাওযা এমন-রেছু রেরেত্র েোপার নয। বস েলডল, রেন্তু আপরন এেেু মাথা 
খাোডলই 
  
এেো ছুরর হযডত্া পাওযা যায। 
  
রেছুক্ষর্ েী বযন ভােডলন হারডজং। ত্ারপর েলডলন, আিা, বেখরছ। োজ-
োলাডনাডগাডছর এেো ছুরর বপডলই বত্া বত্ামার েলডে? 
  
বপনক্রোফে ঘা়ে বনড়ে সম্মরত্ জানাডল। 
  
সাইরাস হারডজং েপডে োডছ ডােডলন। ত্ার গলায বলাহার বয-পাৎলা পাত্ো পরাডনা 
রছল, ত্া খুডল রনডয বভডঙ েু-েুেডরা েরডলন। ত্ারপর বপনক্রোফডের রেডে পাত্েুডো 
োর়েডয যডর েলডলন, এই নাও বত্ামার ছুরর–এেো নয, েুডো। পাথডর ঘডষ এেেু যার 
রেডয রনডলই বত্ামার োজ-েলার মত্ন েমৎোর ছুরর তত্রর হডয যাডে। 
  
বপনক্রোফে বত্া আনডে লাফ রেডয উঠল প্রায। উডত্তরজত্ স্বডর েলডল, েোডেন, 
আপনার মাথায েী েুরদ্ধই বখডল! এইসে সহজ-সহজ রজরন গুডলা পযজন্ত আমার মাথায 
আডস না। আরম এেো রীরত্মডত্া গেজভ! 
  
যাে সাংোরেে হাসডত্ হাসডত্ েলডলন, ত্াহডল এোর বত্ামার আত্মজ্ঞান হোর পর 
বথডে েোডেডনর সে েথাই বত্ামার রেশ্বাস হডে বত্া, বপনক্রোফে? 
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রনশ্চযই েডল বপনক্রোফে বলাহার পাত্েুডোয যার রেডত্ লাগল। 
  
বনে এডস, োডন-োডন েলডল, েোডেডনর ক্ষমত্া অিুত্ রে না, এখন প্রমার্ হল বত্া? 
  
বপনক্রোফে েলডল, েোডেন বয এত্-েড়ো প্ররত্ভাোন, না-বেখডল ত্া েী েডর জানডো, 
েডলা? 
  
খরডগাড র মাংস রেডয বসরেন বত্া ত্াডের রীরত্মডত্া এেো বভাজ হডয বগল। 
  
েলোর মডত্া বোডনারেছু বস-রেন আর ঘেল না। রেন্তু পররেন এেো আশ্চযজ েোপার 
ঘেল। 
  
পররেন বভারডেলা ঘুম ভাঙডত্ই হারডজং বপনক্রোফেডে েলডলন, আজ আর বত্ামার 
র োডর রগডয োজ বনই, বপনক্রোফে। পারখর রডম আর রঝনুে বখডযই আজ আমাডের 
বে  েডল যাডে। র োর েরডত্ বগডল মাঝখান বথডে খারনেো বেরর হডয যাডে, রেন্তু 
আজ আমাডের বোথাও অযথা সময নষ্ট েরডল েলডে না। ত্া়োত্ার়ে খাওযা-োওযা 
ব ষ েডর এেোর োরযাডর ঘুডর বেখডত্ হডে। 
  
হােজাে েলডল, রেন্তু রেছু মাংস বখডত্ বপডল ভাডলা হত্। রডম আর রঝনুে অডনেগুডলা 
বখডলও আমার বপে ভডর না। 
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হারডজং এেেু হাসডলন। েলডলন, েী আর েরা যাডে েডলা। বোডনা উপায বত্া বনই। 
যরদ্দন আমরা এখাডন থােডো ত্ার বোডনারেন জুেডে খরডগাড র মাংস, আর বোডনারেন 
পাডো শুযু পারখর রডম আর সামুরেে রঝনুে। 
  
রেন্তু েত্রেন আমাডের এখাডন থােডত্ হডে? 
  
রনরেজোরভাডে হারডজং উত্তর েরডলন, যত্রেন-না আমরা বোডনা উপায রঠে েরডত্ পারর। 
েুভজাগে আমাডের বযখাডন বেডন এডনডছ, যত্েূর মডন হডি বসো এেো িীপ। এই 
িীডপর োরপাড  সীমাহারা নীল রনজজন প্র ান্ত মহাসাগডরর উত্তাল ত্রঙ্গ। বে জাডন, 
এেড া মাইডলর রভত্ডর, আর-বোডনা িীপ ো মহাডে  আডছ রে না! 
  
হােজােজ হত্া  হডয েলডল, ঈশ্বর জাডনন, এই িীপ বথডে েখনও মুরক্ত পাডো রে। আর 
েখনও মুরক্ত পাডে েডল বত্া আমার মডন হয না। 
  
মুরক্ত আোর আমরা বপডত্ পারর–হারডজং উৎসাহ বেোর বেষ্টা েরডলন, বযমনভাডে আমরা 
এই িীডপ এডস পড়েরছ, বত্মরন অপ্রত্োর ত্ রেছু যরে ঘডে। 
  
বপনক্রোফে েলডল, বস-রেম অসম্ভে–রেছু ঘেোর সম্ভেনাই ো বোথায? বোডনা যাত্রী 
ো মালোহী জাহাজ বোযহয এই িীডপর েডযেড া মাইডলর মযে রেডযও যাওযা-আসা 
েডর না। 
  
হারডজং েলডলন, রেন্তু যখন অসম্ভে রেছু ঘডে, ত্খন ত্ার আভাস আডগ বথডে পাওযা 
যায না, বসো আেরিেই হয। 
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বনে এত্ক্ষর্ েুপ েডর রছল। এইোর েলডল, এই িীপোয আর যত্ অসুরেডযই থাে, 
এখাডন রহংস্র জাডনাযার রেংো জংরলডের হাডত্ প্রার্ বেোর বোডনা ভয বনই। 
  
হারডজং-এর মুখ গম্ভীর হডয উঠল। েলডলন, বোডনা ভয বনই, এ-েথা বত্ামায বে 
েলডল, বনে? প্র ান্ত মহাসাগডরর এইসে অজানা বছাডো-বছাডো িীপ েত্ ভযংের হয, 
ত্া জাডনা? মালয বোডেডের েল জাহাজ লুঠত্রাজ েডর এ-সে িীডপ এডস আশ্রয বনয। 
ত্ারা েুডনা জাডনাযার ো নরখােে জংরলডের বেডয েম ভযংের নয। 
  
এ-েথা শুডন সেডলর মুখই গম্ভীর হডয উঠল। হারডজং আোর েলডলন, বে েলডত্ পাডর 
বয আমাডের এই িীপোই বোডেডেডের এেো ঘাাঁরে নয? 
  
খারনেক্ষর্ েুপ েডর রইডলন সোই। ত্ারপর যীর স্বডর বপনক্রোফে েলডল, ত্াহডল এই 
িীডপ বনডম অরব্দ এখনও বয বোডনা বোডেডে েডলর সামনাসামরন পর়েরন, এোডে 
বসৌভাগেই েলডত্ হডে। 
  
রনশ্চযই। হারডজং েলডলন, আর এসে িীডপ আস্তানা তত্রর েরাই ত্াডের ত্রডফ সেডেডয 
সুরেডযর। প্র ান্ত মহাসাগডরর এ-সে বছাডো-বছাডো িীপ োইডরর েুরনযার অজ্ঞাত্। েডে 
বয অেিাৎ এই িীপগুডলার সৃরষ্ট হডি আর েডে বয এগুডলা আোর আেরিেভাডে 
জডলর ত্লায রমরলডয যাডি, ত্া বেউ জাডন না। 
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এেরা  আত্ে ঝডর প়েল বনডের গলা বথডে : িীপ আোর জডলর ত্লায রমরলডয যায 
নারে, েোডেন? ত্াহডল আমাডেরও এেরেন এই িীডপর সডঙ্গ জডলর ত্লায বযডত্ 
হডে। 
  
ত্ার আত্ে বেডখ হারডং না-বহডস পারডলন না। বনেুডে আশ্বস্ত েডর েলডলন, না বনে, 
সম্প্ররত্ বত্ামার জডল বডােোর বোডনা সম্ভােনা বেখরছ না। ত্ডে, আমার েথায অোে 
হওযার রেছু বনই। োরর্ েড়ো েড়ো পরণ্ডত্ডের যারর্া, শুযু বছাডোখাডো িীপ বেন, 
েড়ো-েড়ো মহাডে গুডলারও জন্ম রডযডছ এমরনভাডে জডলর বথডে ভূেডের আডলা়েডনর 
েরুন। আোর হযডত্া এেরেন বসগুডলাও এই জডলর ত্লায রমরলডয যাডে। 
  
হত্েুরদ্ধ হডয বনে শুযু েডল উঠল, েী ভযংের েথা! 
  
হারডজং েডল েলডলন, ভূরমেডম্পর েরুন প্রাযই বত্া েত্ জাযগা মারের ত্লায েডস যায 
রেংো জডলর ত্লায রমরলডয যায। আোর ভূরমেডম্প হযডত্া হঠাৎ-এেরেন জডলর উপর 
নতু্ন িীডপর সৃরষ্ট হয। এই-বয আরিোর প্রোণ্ড  াহারা মরুভূরম-অডনডেরই যারর্া 
এেরেন ওো রছল এেো সাগর। ত্ারপর সংঘারত্ে এেো ভূরমেডম্প এেরেন বসই 
সাগর স্থানেুেত্ হডয বগডছ, আর জডলর ত্লা বথডে োরল উডঠ এডসডছ। আডগ সাগর 
রছল েডলই বত্া  াহারা মরুভূরমডত্ অত্ োরল! 
  
েথায-েথায বেলা বেড়ে উডঠডছ বেডখ সোই ত্খন খাওযা-োওযার েেেস্থায েেস্ত হডয 
উঠডলন। েডযেো পারখর রডম আর সামুরেে রঝনুে বজাগা়ে েরডত্ খুে বের  বেরর 
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হল না। বসগুডলাডে আগুডন পুর়েডয রনডয আহার েরডত্-েরডত্ বেলা েুপুর হডয বগল। 
ঘণ্টাখাডনে রজররডয সোই বে়োডত্ বেরুডলন। েপও সডঙ্গ েলল। 
  
েখনও-ো বছাডো-েড়ো পাহাড়ের উপর রেডয েখনও-ো পাহাড়ের পা  রেডয ত্ারা 
েলডত্ লাগডলন। পাহা়েগুডলা গ্রোনাইে  পাথডরর, ত্ার োররেডে ইত্স্তত্ েত্ গ্রোনাইে  
ছর়েডয আডছ। বযখাডন পাহা়ে বনই, বসখাডন গাছ-গাছারলর রভ়ে। পাহাড়ের উপর নানান 
জাডত্র পারখ বেখা বগল। 
  
অডনে বঘারাঘুরর েডর এে অজানা পথ রেডয ত্খন সেডল প্রায েডনর োছাোরছ এডস 
বপৌঁডছডছন, এমন সময বনডের েীৎোডর সোই থমডে োাঁ়োডলন। হারডজং আর রস্পডলে 
গল্প েরডত্-েরডত্ এেেু বপছডন আসরছডলন, বন হাোেজ আর বপনক্রোফে এরগডয 
েলরছল। বনে হঠাৎ বেৌড়ে এডস েলডল, সেজনা  হডযডছ, েোডেন! ওই বেখুন পাহাড়ের 
গা বথডে বযাাঁযা উঠডছ, বোযহয ওই িীডপর জংরলরা আগুন বজ্বডলডছ? যরে ওরা 
আমাডের বেখডত্ বপডয থাডে, ত্াহডল আর আমাডের বোডনারেডমই বরহাই পাওযার 
বজা বনই? 
  
উডত্তরজত্ হডয হারডজং শুডযাডলন, হাোেজ আর বপনক্রোফে বোথায? ত্াডের বত্া বেখডত্ 
পারি না! 
  
বনে হাাঁপাডত্ হাাঁপাডত্ জোে রেডল, ত্ারা েুজডন ওই বঝাডপ অডপক্ষা েরডছন। আপরন 
এখন েী েরডত্ েডলন? 
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হারডজং রস্পডলডের মুডখর রেডে ত্াোডলন, ত্ারপর েলডলন, আ়োডল লুরেডয বথডে 
ত্ারেডয-ত্ারেডয েোপারো বেখডল মে েী? 
  
সাংোরেে সায রেডলন, আমারও ত্া-ই ভাডলা েডল মডন হডি। 
  
ত্ারপর ত্ারা দ্রুত্পডে এরগডয বযখাডন হােজােজ আর বপনক্রোফে অডপক্ষা েররছল 
বসখাডন এডস হারজর হডলন। ত্ারপর খুে সােযাডন আডস্ত আডস্ত পাহাড়ে উঠডত্ 
লাগডলন সেডল। 
  
জংরলরা পাডছ বেখডত্ পায, এই ভডয পাথডরর আ়োডল এেেু-এেেু েডর এরগডয হারডজং 
সেলডে থামডত্ ই ারা েরডলন। ত্ারপর েী েোপার বেখোর জডনে মুখ োর়েডযই। 
বহা-বহা েডর বহডস উঠডলন, বযন এেো হারসর তু্ের়ে ফুেল। এেেু পডর হারস বেডপ 
রত্রন েলডলন, বেখুন রমোর রস্পডলে, এেো নালা রেডয জ্বলন্ত সালরফউররে অোরসডডর 
  
বস্রাত্ েডয যাডি, আর ত্া বথডেই বযাাঁযা উঠডছ। আগুডনর রঙ লাল নয, নীল। 
  
েোডেডনর বপছডন রছডলন েডল েোপারো বেউই েুঝডত্ পাডরনরন। হঠাৎ ত্াাঁর এই 
হারসর েহডর হত্ভে হডয রগডযরছডলন সোই। এোর েোপার েী বেখোর জডনে সোই 
মাথা ো়োডলন। েোডেন ত্ত্ক্ষডর্ নামডত্ শুরু েডর রেডযডছন। সোই ত্ার 
বপছডনডপছডন বসই নীল আগুডনর েহমান যারার রেডে এরগডয েলডলন। েী সুের 
বেখাডি বসই জ্বলন্ত নীল সালরফউররে অোরসডডর বস্রাত্! অোরসড জমা হডয আগুন 
জ্বলডছ। 
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হারডজং েলডলন, এই েোপার বথডে বোঝা যাডি, এই িীডপর বের রভাগ পাহা়েই 
আডগ্নযরগরর। এখনও মাডঝ-মাডঝ হযডত্া এেেু-এেেু অগু্নেৎপাত্ হডয থাডে। পাহাড়ের 
বোডনা-এেো জ্বালামুখ রেডয বোযহয এইসে জ্বলন্ত যাতু্ ও অোরসড ইত্োরে বেররডয 
এডস এ-সে নালায জমা হডযডছ, আর োইডর এডসও ত্াই এগুডলা এখনও জ্বলডছ, ঠাণ্ডা 
হযরন। 
  
এেেুক্ষর্ সোই বসই নীল রডঙর আগুডনর রেডে ত্ারেডয বথডে আোর েলডত্ 
লাগডলন। 
  
বেলা ত্খন অডনেো পড়ে এডসরছল। আডরা খারনেো এোর পরই সামডন হ্রেো বগল। 
  
হ্রেরেডে ডানপাড  বরডখ সোই েলডত্ লাগডলন। হ্রডের আ পাড  আগাছা জডন্মডছ। 
এেেু পর-পর ঘন বঝাপও বেখা বগল। নানান জাডত্র পারখ জডলর উপর েডস বখলা 
েররছল। রেডেডলর ররক্তম আডলায হ্রডের জল ঝলমল েরডত্ লাগল। সোই হ্রডের 
রেডে ত্ারেডয রইডলন। এমন সময েপ হঠাৎ এেো অিুত্ োণ্ড েডর েসল। এে 
জাযগায োাঁর়েডয বস খুে বোঁরেডয-বোঁরেডয ডােডত্ লাগল। সাইরাস হারডজং েপডে োডছ 
ডােডলন : েপ, এরেডে আয। 
  
রেন্তু েপ ত্াাঁর োডছ এডলা না। েরং ত্াডের রনরশ্চন্ত ঔোসীডনে বস বযন আডরা বখডপ 
উঠল। হঠাৎ বস েীৎোর েরডত্-েরডত্ লাফ রেডয হডের জডল ঝাাঁরপডয প়েল। 
পলডের। মডযে েপ যখন জডলর ত্লায অেৃ ে হডয বগল, ত্খন সোই েঞ্চল হডয 
উঠডলন। ত্ার অিুত্ রেম-সেডমর বোডনা মাডন খুাঁডজ বপডলন না বেউ। সোই অোে 
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হডয ত্ারেডয বেখডলন, এেেু পডরই েপ জডলর উপর বভডস উঠল, ত্ারপর এেেুও 
বেরর না-েডর ডাঙায উডঠ এল। 
  
েডপর এই অিুত্ আেরডর্র োরর্ রেন্তু র গরগরই জানা বগল। েডপর ডাঙায উডঠ 
আসোর সডঙ্গ সডঙ্গই এেো রে ালডেহী জলজন্তুর বেডহর এে অং  জডলর উপর বভডস 
উঠল। জো বোন বশ্রর্ীর ত্া বেখোর জডনেই সোই ঝুাঁডে োাঁ়োডলন। রেন্তু েপ োউডে 
ভাডলা বেখডত্ রেডল না। জন্তুোডে ভাডলা েডর বেখোর আডগই েপ েীৎোর েডর 
আোর ত্ার উপর লারফডয প়েল। ত্াডে োযা বেযার এে বসডেণ্ডও সময পাওযা বগল 
না। 
  
ত্ারপডরই ডাঙার জাডনাযাডরর সডঙ্গ জডলর জাডনাযাডরর তু্মুল ল়োই বেডয উঠল। প্রেল 
ঝাপো-ঝাপরে হডয বগল হ্রডের জডল। রেন্তু বসই রেপুলোয জন্তুর োডছ বছাি েডপর 
 রক্ত আর েত্েুেু। এেেু পডরই েডপর এে পা োমড়ে যডর বসই জো জডলর রনডে 
অেৃ ে হডয বগল। আর ওাঁরা সোই রেিডয রেমূঢ় হডয ত্ীডর োাঁর়েডয রইডলন। 
  
এেেু পডর হত্ভে ভােো োরেডয বনে েরুর্ গলায েডল উঠল, হায, হায! আমাডের 
েপডে আর আমরা রফডর পাডো না, েোডেন! ওই  যত্ান জাডনাযারোই ত্াডে বমডর 
বফলল। 
  
হারডজংও ত্খন বসই েথাই ভােরছডলন। রেন্তু েরোর রেছুই রছল না। ত্াছা়ো বগাো 
েোপারোই এমনই আেমো এত্ ত্া়োত্ার়ে ঘডে বগল বয, ত্খনও সোই ভাডলা েডর 
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েুডঝ উঠডত্ পাডরনরন। যখন সংরেৎ রফরল, ত্খন ত্ীডর োাঁর়েডয হাত্ োম়োডনা ছা়ো 
েরোর রেছুই রছল না। 
  
রেন্তু র গরগরই জডলর রভত্ডর সাংঘারত্ে এেো আডলা়েন শুরু হল। জডলর রভত্রোর 
বসই োরুর্ আডলা়েডন েপ রছেডে জডলর উপর উডঠ এডলা। জডলর উপডর প্রায ে -
োডরা হাত্ লারফডয উডঠ েপ আোর জডল পড়ে বগল। রেন্তু এোর ত্া়োত্ার়ে সাাঁত্ার 
বেডে ডাঙায এডস উঠল। 
  
েডপর আঘাত্ো েী-রেম বেখোর জনে সোই েডপর োডছ ছুডে এডলম। রেন্তু পরীক্ষার 
পর বেখা বগল, ত্ার আঘাত্ বত্মন গুরুত্র-রেছু নয। বপছডনর এেো পা সামানে 
এেেু জখম হডযডছ মাত্র,  রীডরর অনে বোডনা জাযগায আঘাডত্র বোডনা রেহ্নই বনই। 
  
সেডল ত্খন জডলর রেডে ত্াোডলন আোর। েডপর সডঙ্গ বসই জোর ল়োই ত্খন ব ষ 
হডযরছল েডে, রেন্তু বেখা বগল জডলর ত্লায ত্খনও আডগর মডত্া প্রেল আডলা়েন 
েডলডছ। 
  
এর বোডনা মাডন খুাঁডজ বপডল না বেউ। ল়োইই যরে ব ষ হডয বগল, ত্ডে আডলা়েন 
এখনও থাডমরন বেন? 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, আমার মডন হয জন্তুো অনেডোডনা প্ররত্িন্দ্বীর সডঙ্গ ল়োই 
েরডছ। 
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রস্পডলে ঘা়ে বনড়ে ত্াাঁর েথায সায রেডলন েডে, রেন্তু জন্তুোর নতু্ন প্ররত্িন্দ্বী বে হডত্ 
পাডর, ত্া রত্রন আোজ েরডত্ পারডলন না। 
  
হ্রডের নীল জল ত্খন লাল হডয উডঠডছ। ব ষ রেডেডলর ররক্তম আডলায নয, েেেডে 
লাল রডক্তর রডঙ। প্ররত্িন্দ্বী েুজডনর মডযে এেজন রনশ্চযই সাংঘারত্েভাডে আহত্ 
হডযডছ। আডরা রমরনে পডনডরা পডর আডগোর বসই রে ালডেহী জলজন্তুোর রেরাে 
 রীর জডলর উপর বভডস উঠল। এোর সোই স্পষ্টভাডে জন্তুোডে বেখডত্ বপডলন। 
  
হােজােজ েডল উঠল, এ-বয বেখরছ প্রোণ্ড এেো সীল? 
  
ত্াাঁরা আর এেেুও বেরর না-েডর েডযেো  ক্ত বেডখ এেো গাডছর ডাল বভডঙ রনডয 
এডলন, ত্ারপর এেেু জডল বনডম বসই ডাল রেডয সীলোডে ত্ীডরর রেডে বেডন আনডত্ 
লাগডলন। ত্ীডরর োডছ এডল পাাঁেজডন বসোডে বেডন ডাঙায তু্লডলন। েপ বলজ 
না়েডত্ না়েডত্ ত্ার মৃত্  ত্রুর বেহ শুাঁেডত্ লাগল। 
  
বোন জাযগায আঘাত্ বপডয সীলো মারা বগল, ত্া বেখোর জডনে পাাঁেজন ঝুাঁডে 
প়েডলন! এত্-েড়ো এেো প্রার্ী যার সডঙ্গ ল়োইডয রনহত্ হয, বস রনশ্চয আডরা-
অডনে, বের   রক্ত ালী। রেন্তু, েী আশ্চযজ! এত্-েড়ো এেো ল়োই হডয বগল, অথে 
অনে জন্তুোডে এত্েুেু সমডযর জডনেও জডলর উপডর বেখা বগল না! 
  
বপনক্রোফে সীলোর গলার োডছ ত্জজনী রনডেজ  েরল, এই বেখুন েোডেন প্রার্ীোর 
গলায েত্-েড়ো এেো োাঁডত্র োগ। 
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হারডজং খুে ভাডলা েডর োগো পরীক্ষা েরডলন। আডস্ত-আডস্ত ত্ার মুখ গম্ভীর হডয উঠল। 
এেো েুভজােনায োডলা হডয উঠল ত্ার মুখ।  ান্ত, স্পষ্ট স্বডর রত্রন েলডলন, হোাঁ, এই 
আঘাডত্ই ওর মৃতু্ে হডযডছ। রেন্তু আডরা-এেো েথা আডছ। এ-আঘাত্ োাঁডত্র রেংো 
বোডনা জন্তুর খ়েডগর নয। বোডনা বলাহার হারত্যার ছা়ো এ-রেম আঘাত্ রেছুডত্ই 
সম্ভে হয না। 
  
বপনক্রোফডের বোখেুরে বগাল হডয উঠল। রেরিত্ েডে বস েলডল, জডলর ত্লায 
বলাহার হারত্যার! এ আপরন েী েলডছন, েোডেন! রনশ্চয অনেডোডনা প্রার্ীর ত্ীক্ষ্ণযার 
খ়েডগর আঘাডত্ ওই োগ হডযডছ! 
  
হারডজং সডেহ-গম্ভীর গলায েলডলন, েী জারন, বপনক্রোফে, আমার বত্া ত্াই মডন হয। 
বযরেন বথডে আরম জানডত্ বপডররছ বয আমার অজ্ঞাডত্ আমাডে বেউ গুহার রভত্ডর 
শুইডয রেডয বগডছ, বসরেন বথডেই আমার েৃঢ় রেশ্বাস, বের  না-বহাে, আমরা পাাঁেজন 
ছা়োও এই িীডপ অন্তত্ আর-এেজন েেরক্ত আডছ। আর এই সাংঘারত্ে আঘাত্ো 
হযডত্া বসই েেরক্তরই োজ। 
  
রেন্তু বস েী েডর হডে, েোডেন? যরে ষষ্ঠ বোডনা েেরক্ত িীডপ বথডেই থাডে, ত্ার োস 
রে জডলর ত্লায? 
  
রঠে েলডত্ পাররছ না। হযডত্া জডলর ত্লাডত্ই থাডে। 
  
এ বত্া ভারর অিুত্ েথা! আমার রেন্তু ত্া মডন হয না। 
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ষষ্ঠ বোডনা েেরক্ত যরে না থাডে ত্ডে ভাডলাই, েুভজােনার হাত্-বথডে বরহাই পাওযা যায। 
এই েডল হারডজং এেেু হাসডলন। 
  
এরপর আর এই সম্পডেজ বোডনা আডলােনা না-েডর সেডল রেমরনর পথ যরডলন। সডন্ধ 
ঘরনডয আসডছ। এই অজানা রহসেময িীডপ সডন্ধর পর আস্তানার োইডর থাোো ভাডলা 
হডে না, র গরগর গুহায রফরডত্ হডে। রেড ষত্ েোডেন যখন মডন েরডছন িীডপ 
বোডনা অজ্ঞাত্ রহসেময ষষ্ঠ েেরক্ত আডছ! 
  
পথ েলডত্-েলডত্ রস্পডলেডে লক্ষে েডর হারডজং েলডলন, বোযহয আপরনও বেডখ 
থােডেন রমোর রস্পডলে, বোডনা ত্ীক্ষ্ণযার ভারর ত্ডলাযার রেডয আঘাত্ েরডল বস-
আঘাত্ো 
  
বয-রেম বেখায, এই ক্ষত্োও বত্মরন। 
  
রস্পডলে ত্ার েথায সায রেডলন, হোাঁ, বেখডল ত্া-ই মডন হয েডে। 
  
ত্খন হারডজং রফ রফ  েডর রস্পডলেডে েলডলন, এই িীডপ রনশ্চযই বোডনা-এেো 
গভীর রহসে আডছ। সমুে-ত্রডঙ্গর হাত্ বথডে েীভাডে আরম রক্ষা বপডযরছলুম? এইমাত্র 
েপডে রনরশ্চত্ মৃতু্ের হাত্ বথডে োাঁোডল বে? হযডত্া এেসময সে রহডসেরই সমাযান 
হডে, রেন্তু ত্েু এমন েুভজােনায সময োোডত্ আমার ভাডলা লাগডছ না! 
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রস্পডলে আডস্ত আডস্ত েলডলন, আপনার েথাগুডলা রঠে, েোডেন হারডজং। বয-েডরই 
বহাে, এই রহসেো আমাডের বভে েরডত্ই হডে। রেন্তু ত্েু বেন জারন না আমার মডন 
হডি, আমরা ছা়ো এখাডন ষষ্ঠ বোডনা েেরক্ত বনই। 
  
না-যরে থাডে, ত্াহডলই ভাডলা। হারডজং েলডলন, রেন্তু আপরন বযন আমার সডেডহর েথা 
বপনক্রোেডের োডছ েলডেন না। বভডে বভডে আমারই মাথা গরম হডয উঠডছ, আর 
ওডের বত্া বনহাৎ অল্প েযস। ব ডষ ঘােড়ে-োেড়ে রগডয এেো োণ্ড না েডর েডস। 
  
বসই সীলোডে েুডো ডাডল ঝুরলডয রনডয বনে, বপনক্রোফে আর হােজােজ তহ-তহ েডর পথ 
েলরছল। রস্পডলে আর হারডজং-ও এোর দ্রুত্পাডয এগুডত্ লাগডলন। সেডল যখন 
রেমরনডত্ বপৌঁছুডলন, ত্খন োরযাডর রারত্রর অন্ধোর ঘন হডয এডসডছ। 
  
সীলোডে হারডজং-এর েথামডত্া আগামী রেডনর জডনে বরডখ বেযা হল আসডছ োল 
ওোডে রেডয নানান োজ েরা েলডে। 
  
েুপুরডেলার মডত্া রারত্রডত্ও পারখর রডম আর রঝনুেই আহার েরডলন সেডল। পররেন 
বভারডেলা সোই ঘুম বথডে উঠডল সাইরাস হারডজং েলডলন, আজ বথডে আমাডের 
অডনে োজ। প্রথডম নেীর যার বথডে রেছু এাঁডেল মারে এডন আমাডের েডযেো মারের 
পাত্র তত্রর েরডত্ হডে। ত্ার পডরর োজ হল গত্োলোর মৃত্ সীলোর েরেজ বথডে 
বত্ল প্রস্তুত্ েরা। আজডের আহাডরর জডনে র োডর যাওযা েরোর। সূত্রাং সময 
যাডত্ োডজখরে না-হয বসরেডে লক্ষ বরডখা। 
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সডঙ্গ-সডঙ্গই বন আর বপনক্রোফে বেররডয বগল র োডরর সন্ধাডন। হােজােজ বগল বছাডো 
নেীরের যার বথডে রেছু এাঁডেল মারে বজাগা়ে েডর আনার জডনে আর রস্পডলে আর 
হারডজং মৃত্ সীলোর েরেজ বথডে বত্ল তত্ররর োডজ বলডগ বগডলন। 
  
এমরন যরডনর প্রাথরমে েরোরর োডজ পর-পর েডযেো রেন বয বোথা রেডয উড়ে 
বগল, বেউই বখযাল েরডলন না। বপনক্রোফে র োডরর সুরেযার জডনে েডযেো গাডছর 
ডাডলর েল্লম তত্রর েডররছল। বসই েল্লডমর সাহাডযেই বস এেরেন যখন এেো 
েোরপোরা র োর েরডল, বসরেন ত্ার ফুরত্জ েোডখ বে! এছা়ো খরডগা  আর পারখ 
র োর েরডত্ েপ েম সাহাযে েডররন! োডজই এই ে-রেন ত্াডের খাওযাোওযার 
বোডনা েষ্ট বত্া হযইরন, েরং বে  বত্াফা রেডমর বভাজই হডযডছ প্রডত্েেরেন। 
  
সপ্তাহখাডনে পডর এেরেন রাডত্র খাওযা-োওযার পর সাইরাস হারডজং সোইডে বডডে 
েলডলন, এোর সারা িীপো খুাঁডজ বেখোর সময এডসডছ। আসডল এো িীপ, না বোডনা 
মহাডেড র অং , ত্াও এখনও আমরা রঠে েডর জারন না। বসই সম্পডেজও আমাডের 
রনরশ্চত্ হডত্ হডে। আগামী োল আমরা রেমরনর োডছ বয-পাহা়েগুডলা আডছ ত্ারই 
এেোর েূ়োয উঠডো। ত্াহডল আ পাড  পঞ্চা  মাইডলর মডত্া ভাডলা েডর বেখা 
যাডে। এই জাযগা সম্পডেজ আমাডের বমাোমুরে এেো যারর্া েডর বনযা েরোর। োরর্ 
এো িীপই বহাে, আর বোডনা মহাডেড র বোডনা অং ই বহাে, এখাডন আমাডের 
েত্রেন থােডত্ হডে, ত্ার রঠে েী? 
  
বনে েলডল, এই িীডপ যরে অনেডোডনা অরযোসী থাডে, ত্াহডল ত্াডেও হযডত্া আমরা 
বের েরডত্ পারডো। 
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হযডত্া পারডো। হারডজং েলডলন, অরের ে আডেৌ যরে এই িীডপ আমরা ছা়ো অনেডোডনা 
মানুষ থাডে। 
  
ত্ারপর হারডজং মডন-মডন েলডলন, বে জাডন, সরত্েই এই িীডপ বেউ আডছ রে না। েুডনা 
জংরল বহাে, আর এখানোর সজ্জন আরেম জারত্ই বথাে, বোডনা-বেউ যরে না-থাডে, 
ত্ডে িীডপর ষষ্ঠ েেরক্তরে বে? ত্ার বেখা োলডের অনুসন্ধাডন পাওযা যাডে রে না, বে 
জাডন? অরভযাডনর ফলাফডলর উপরই রনভজর েরডছ সেডলর ভরেষেৎ। 
  
েত্-েী আো -পাত্াল েথা ভােডত্-ভােডত্ েোডেন সাইরাস হারডজং এেসমডয গভীর 
রনোয ত্রলডয বগডলন। 
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অরু্সন্ধাডর্ি ফল্াফল্ 
১.৬ অনুসন্ধাডনর ফলাফল 
  
রেমরন বথডে রেছু েূডরই উাঁেু এেো পাহা়ে-বসোর উপডর উডঠ িীডপর োররেে খুে 
ভাডলা েডর বেখডত্ হডে। 
  
বপনক্রোফডের পরামড জ েডনর মযে রেডয যাওযাই রঠে হল। পাহাড়ের োডছ যাওযার 
জডনে এই পথোই সেডেডয বসাজা এেং সহজ। বফরোর সমডয অনে পডথ রফরডত্ হডে। 
  
েডনর মযে রেডয যাোর সময েপ বছাডোখাডো জাডনাযারগুডলাডে ত্া়ো েরডত্ লাগল। 
রেন্তু খামো সময নষ্ট হডে েডল হারডজং েপডে োযা রেডলন। আডগ পাহাড়ে েড়ে িীপো 
বেখা যাে, পডর অনে োজ। 
  
যীডর-যীডর েন বপররডয সেডল বভালা জাযগায এডল বেখা বগল, সামডন এেেু েূডরই 
বসই পাহা়ে। পাহাড়ের েুডো েুড়ো, বেখডত্ বমাোর ডগার মডত্া। এেো েুড়োর আগাো 
প্রায আ়োই হাজার ফুে উপডর বে বযন বহাঁডে রেডযডছ। েুড়োোর এেরেডে রঠে বযন। 
বপাস্তা োাঁযা। এই বপাস্তা েু-রেডে পারখর পাডযর মডত্া হডয েডল এডসডছ। ত্ার 
মরযেখাডন সমান জরম, ত্াডত্ েড়ো-েড়ো গাছ-গাছগুরল প্রায রনেু েুড়োোর সমান উাঁেু। 
পাহাড়ের উত্তর-পুে রেডে গাডছর সংখো েম, এেং পাহাড়ের গাডয বছাডো-বছাডো 
ঝরনার মডত্া বেখা বগল। রঠে রছল, ওাঁরা প্রথডম বছাডো েুড়োোডত্ই উঠডেন। হারডজং 
বেখডলন, জরম পাহা়েপেজত্ সেরেছুর উপর রেডযই বযন এেোডল অগু্নেৎপাত্ হডয 
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রগডযডছ। ত্ার রেহ্ন এখনও পররষ্কার েত্জমান। ভূরমেডম্পর েরুন োররেডের সমস্ত জরমই 
খুে উাঁেু-রনেু, এেড়োডখেড়ো! হাোেজ পাহাড়ে ওঠোর সমডয মারেডত্ েুডনা জাডনাযাডরর 
পাডযর োগ বেখডত্ বপডল। 
  
বপনক্রোফে েলডল, এ-সে জাডনাযার যরে ওঠোর সময আমাডের োযা বেয, ত্খন েী 
হডে? 
  
রস্পডলে ভারত্েডষজ োঘ র োর েডরডছন, আরিোয রসংহ বমডরডছন। রত্রন েলডলন, 
পডথ জাডনাযাডররা এডস োযা রেডল ত্ার েেেস্থা েরা যাডে। রেন্তু যখন েড়ো জন্তুর 
পাডযর োগ বেখা বগডছ, ত্খন আমাডের সােযান হডয েলা উরেত্। 
  
েুপুর োডরাোর সময ওাঁরা সোই এেো ঝরনার যাডর গাডছর রনডে েডস রেশ্রাম েরডলন, 
এেং রেছু আহার বসডর রনডলন। ত্ত্ক্ষডর্ ওাঁরা েুড়োর প্রায অডযজে পথ উঠডছন। এখান 
বথডে অডনেেূর পযজন্ত রেগন্তরেসৃ্তত্ সমুে বেখা যায। েরক্ষর্ রেেো পেজডত্র এেো উাঁেু 
বেডের জডনে বেখা যায না। োাঁরেডে উত্তডর অডনেেুর পযজন্ত েৃরষ্ট েডল। 
  
রেশ্রাম ও আহাডরর পর বেলা এেোর সময সেডল আোর পেজডত্র েুড়োয উঠডত্ ঘন 
বঝাাঁডপর মডযে এডস হারজর হডলন। মাডঝ-মাডঝ বমারডগর মডত্া েড়ো বফজান্ট জাডত্র 
বেডগাপান পারখ বেখা বযডত্ লাগল। রগরডযন রস্পডলে আশ্চযজ বেৌ ডল এেেুেডরা পাথর 
ছুাঁড়ে এেো বেডগাপান বমডর সোইডে ত্াে লারগডয রেডলন। বপনক্রোফে র োর বপডয 
ভারর খুর  হল। 
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ক্রডম বঝাপ বপররডয, যাত্রীরা এডে অডনের োাঁডয ভর রেডয প্রায এেড া ফুে খা়ো পথ 
ওঠোর পর সমান জরম পাওযা বগল। এখানোর জরমডত্ অগু্নেদ্গাডরর রেহ্ন বে  স্পষ্ট। 
  
এখাডন সোময আর ছাগল জাডত্র জন্তুর পাডযর োগ অডনে বেখা বগল। ত্ারপর হঠাৎ 
বেখা বগল, প্রায পঞ্চা  ফুে েূডর েুডো েড়োরেডমর জন্তু োাঁর়েডয আডছ। মাথায েড়ো-
েড়ো র ং-বপছডনর রেডে োাঁোডনা। গাডয বভ়োর মডত্া বলাম। 
  
জাডনাযারগুডলাডে বেডখই হােজােজ েডল উঠল, আডর, এগুডলা বয মু মন! 
  
েত্েো বভ়োর মডত্া বেখডত্ জাডনাযারগুডলা েড়ো-েড়ো োডলা পাথডরর আ়োডল 
োাঁর়েডয অোে হডয ওাঁডের বেখডত্ লাগল। মডন হল, বযন আডগ ত্ারা েখনও মানুষ 
বেডখরন। ত্ারপর হঠাৎ বেন বযন ভয বপডয ঊধ্বজশ্বাডস ছুেডত্ শুরু েডর রেল। 
  
রেডেল োরডের সময গাডছর সীমানা ব ষ হল। আর পাাঁেড া ফুে উঠডত্ পারডলই প্রথম 
েুড়োর রনডের সমত্ল জরমডত্ বপৌঁছুডনা যাডে। েোডেন হারডজং বসখানই রাত্ োোডেন 
েডল রঠে েরডলন। উাঁেু-রনেু আাঁো-োাঁো পথ ঘুডর অডনে েডষ্টর পর সেডল সমান 
জরমডত্ উপরস্থত্ হডলন। 
  
হােজােজ, বন ও বপনক্রোফে বলডগ বগল আগুন জ্বালাডনার োডজ। রাডত্র ঠাণ্ডা প়েডে 
সাংঘারত্ে, আর বসইজডনেই আগুডনর েরোর—রান্নার জডনে ত্ত্ো নয। 
  
আগুন জ্বলল। শুডযাডরর মাংস বযেুেু অের ষ্ট রছল ত্া রেডযই আহার ব ষ হল। সডন্ধ 
সাড়ে-ছোর মডযেই খাওযা-োওযা সে ব ষ। 
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আহাডরর পর রস্পডলে ত্াাঁর বনােেুে রনডয েসডলন রেডনর ঘেনা বলখোর জডনে। বনে 
ও বপনক্রোফে ঘুমুোর বত্া়েডজা়ে েরডত্ লাগল। হারডজং হােজােজডে সডঙ্গ রনডয েলডলন 
পাহাড়ের উাঁেু েুড়োোর অেস্থা বেখডত্। 
  
সুের পররষ্কার রারত্র। অন্ধোরও বের  নয। প্রায েুর়ে রমরনে েডল হারডজং এেো 
জাযগায োাঁ়োডলন। এখাডন েুড়োোর োলু গা রমডল রগডয এে হডযডছ। েুড়োর গা ঘুডর 
আর এোর বজা বনই। যাই বহাে, বসৌভাগেে ত্ েুড়োয ওঠোর এেো উপায হল। রঠে 
ত্াাঁডের সামডনই বেখডলন এেো গভীর গত্জ রডযডছ। এো আডগ্নযরগররর জ্বালামুখ। ভারর 
অসমান, উাঁেুরনেু। আডগ বয-অগু্নেৎপাত্ হডযরছল, ত্ার েরুন লাভা গন্ধে ইত্োরে মারেডত্ 
পড়ে বে  রসাঁর়ের মডত্া হডযডছ। উাঁেু েুড়োোর উপডর ওঠা খুে মু রেডলর েোপার হডে 
না। 
  
এইসে বেডখ হারডজং আর বেরর েরডলন না। হােজাডেজর সডঙ্গ অন্ধোর গহ্বডর প্রডে  
েরডলন। ত্খনও প্রায হাজার ফুে উঠডত্ হডে। হারডজং রঠে েরডলন, োযা না-পাওযা 
পযজন্ত গহ্বডরর রভত্রোর ে়োই রেডয উঠডত্ থােডেন। বসৌভাগেে ত্ ে়োইডযর পথ 
বক্রোডরর রভত্ডরও ঘুডর-ঘুডর উপডরর রেডে উঠরছল। ত্াডত্ ওঠোর পডক্ষ সুরেডযই 
হল। 
  
আডগ্নযরগরর এখন এডেোডর রনডভ বগডছ। পাহাড়ের জ্বালামুখ রেডয এখন আর বযাাঁযা 
বেডরায না, গহ্বডরর রভত্র ত্াোডল আর আগুনও বেখা যায না। সা়ো বনই,  ব্দ বনই, 
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গজজন বনই, েম্পন বনই-আডগ্নযরগরর এখন বয শুযু ঘুমন্ত ত্া-ই নয, এডেোডর মডর 
বগডছ। 
  
হারডজং হােজােজডে রনডয বক্রোডরর রভত্র বেযাল বেডয বেেলই উপডরর রেডে উঠডত্ 
লাগডলন। ক্রডম বক্রোডরর মুডখর োডছ আসোর পর উপডরর রেডে ত্াোডল এেেুেডরা 
বগাল আো  বেখা বগল। হারডজং আর হােজােজ যখন উাঁেু েুড়োর ডগায রেডলন, ত্খন রাত্ 
প্রায সাড়ে আেো বেডজ বগডছ। অন্ধোরও বে  গভীর হডযডছ ইরত্মডযে। মাইলেুডযডের 
বের  বেখা যায না। ত্ডে রে সমুে জাযগারেডে রঘডর বরডখডছ? না এো বোডনা 
মহাডেড র সডঙ্গ যুক্ত? এখনও বস-েথার মীমাংসা হল না। োররেডে ত্ারেডয বেডখ মডন 
হলসেরেডেই সমুে বযন আোড র সডঙ্গ এোোর হডয বগডছ। হঠাৎ মডন হল। আোড  
বযন এেো আডলা বেখা বগল। এই আডলার ছাযা বযন জডলর উপর পড়ে োপডছ। এই 
আডলা োাঁডের—সরু যনুডের মডত্া োাঁে-এেেু পডরই ়ুেডে যাডে। 
  
হােজােজ োররেডে ত্ারেডয েলডল, বযরেডে ত্াোই, বসইরেডেই সমুে! খারল জল, আর 
জল! 
  
হারডজং হােজাডেজর হাত্ যডর এেেু োপ রেডলন। গম্ভীর গলায েলডলন, হােজােজ, েুঝডত্ 
বপডররছ-আমাডের এো িীপ। এ-েথা েলার সডঙ্গ-সডঙ্গ োাঁে বেউডযর নীডে অেৃ ে হডয 
বগল। 
  
প্রায আযঘণ্টা োডে হারডজং হােজাডেজর সডঙ্গ অনে-সেডলর োডছ রফডর এডলন। অরভযাডনর 
ফলাফল ের্জনা েডর েলডলন, এোর বত্া সেরেছু জানা বগল। এ-জীেডন হযডত্া-ো আর 
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এই িীপ বছড়ে বোথাও যাওযা যাডে না। এই িীডপ োস েরাই যখন আমাডের 
ভাগেরলরপ, ত্খন েসোডসর জডনে সুেেেস্থা েরডত্ হডে। 
  
রগরডযন রস্পডলে শুযু েলডলন, হোাঁ, জীেডন হযডত্া-ো এই িীপ বথডে েখডনাই আর 
অনে বোথাও যাওযা যাডে না! 
  
পররেন রত্ররড  মােজ। সোল সাত্োর সময রেছু জলডযাগ েডর সোই আোর রওনা 
হডলন। বসই মডর-যাওযা আডগ্নযরগররর েূ়োয উডঠ রেডনর আডলায খুে ভাডলা েডর 
োররেে বেখডত্ হডে। হারডজং আডগর রেন সডন্ধডেলায বয-পডথ রগডযরছডলন বসই পথ 
যডরই েলডলন। েুড়োয, বপৌঁডছই োররেডে ত্ারেডয সেডল সমস্বডর বোঁরেডয উঠডলন, 
সমুে, সমুে! োররেডেই সমুে। 
  
হারডজং হযডত্া বভডেরছডলন েুড়োয উডঠ রেডনর আডলায েূডর ত্ীর বেখডত্ পাডেন। 
আডগর রেন অন্ধোর রছল েডল হযডত্া ত্া বেখা যাযরন। রেন্তু োররেডে প্রায পঞ্চা  
মাইডলর মডযে রেছুই বেখা বগল না—সমুে বযন সেরেডেই আোড র প্রাডন্তর সডঙ্গ রমড  
বগডছ। ত্ীর রেংো বোডনা জাহাডজর পাল–রেছুই বেখডত্ পাওযা বগল না। অসীম 
জলরার র রঠে মাঝখাডন ত্াডের এই িীপ-প্র ান্ত মহাসাগডরর েুডে বযন ভীষর্-বোডনা 
সামুরেে জন্তু, বযন এেো রত্রম ঘুমুডি। 
  
আসডল িীপো বেখডত্ সরত্েই অডনেোই রত্রমর মডত্া। রগরডযন রস্পডলে ত্কু্ষরন 
িীপোর এেো নে া এাঁডে বফলডলন। িীপোর পরররযর এেড া মাইডলর বের  হডে 
েডলই মডন হল। 
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িীডপর পূেজরেডের অং ো, বযখাডন ত্াাঁরা বেলুন বথডে পড়েরছডলন, বেখডত্ এেো 
উপসাগডরর মডত্া। ত্ার এেপা  ত্ীক্ষ্ণ অন্তরীডপর মডত্া হডয রগডয সমুডে পড়েডছ। 
উত্তর-পূেজ রেডে আডরা েুরে অন্তরীপ, আর বসখাডনই উপসাগররের ব ষ। উত্তর-পূে ত্ীর 
বথডে েরক্ষর্-পরশ্চম ত্ীরো বগাল। এই ত্ীডরর প্রায মরযেখাডন বসই মডর-যাওযা 
আগুডনর পাহা়ে। িীডপর সেোইডত্ সরু জাযগাো অথজাৎ রেমরন আর পরশ্চম ত্ীডরর নেী 
পযজন্ত জাযগাো ে  মাইল েও়ো িীডপর লোলরে েূরে রত্র  মাইডলর েম বত্া নযই, 
েরং বের ই। হডত্ পাডর। িীডপর মযেোর জাযগাো-পাহা়ে বথডে শুরু েডর েরক্ষর্ রেে 
জুড়ে সমুে পযজন্ত—রে াল অরর্ে। উত্তর ভাগো শুেডনা, োলুময। হারডজংরা বেডখ অোে 
হডলন বয, আডগ্নযরগরর আর পুে ত্ীডরর মাঝখাডন এেো হ্রে রডযডছ। ত্ার রেনারায 
অগুনরত্ সেুজ গাছপালা। হ্রেরে বেডখ মডন হল এরে বযন সমুে বথডে খারনেো উাঁেুডত্ 
অেরস্থত্। 
  
বপনক্রোফে রজজ্ঞাসা েরল, হ্রডের জল রে খাওযার উপডযাগী হডে? 
  
হারডজং েলডলন, রনশ্চযই! বেখডছা না, হ্রডের জল পাহাড়ের ঝরনা বথডে বনডম আসডছ? 
  
হােজােজ েলডল, ওই বেখুন, এেো বছাডো নেী বযন হ্রডে এডস পড়েডছ। 
  
হারডজং েলডলন, এই নেীর জল রেডযই যখন হ্রডের সৃরষ্ট, ত্খন খুে-সম্ভে অনেরেডে। 
অরত্ররক্ত জল বেররডয রগডয সমুডে প়েোর এেো পথও আডছ। বফরার পডথ এইডে 
বেডখ বযডত্ হডে। 
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এই োাঁোডোরা ঝরনা আর নেীর জল রেডযই িীপো উেজর। হযডত্া-ো গভীর েডনর 
মডযে অনেডোডনা রঝল ো হ্রে আডছ। েনরে বত্া আর েম েড়ো নয। িীডপর েুই 
তৃ্ত্ীযাং  জুড়ে হডে। উত্তর রেডে ত্ারেডয বসখাডন নেী রেংো ঝরনার অরস্তে আডছ 
েডল বোঝা বগল না। ত্ডে মডযে-মডযে জলাভূরম আডছ েডে। 
  
প্রায এেঘণ্টা পাহাড়ের েুড়োয বথডে সোই োররেে ত্ন্নত্ন্ন েডর বেখডলন। এখন 
এেরেমাত্র প্রডশ্নর উত্তডরর উপর এই আগন্তুেডের ভরেষেৎ ভাডলামে রনভজর েডর : 
  
এই িীডপ রে মানুডষর োস আডছ? 
  
প্রশ্নরে েরডলন রগরডযন র ডলে। োররেে বেডখশুডন যা মডন হলত্াডত্ এই প্রডশ্নর জোে 
হয : না—এখাডন বোডনা জনমানডের েসরত্ বনই। ঘর-োর়ে, গ্রাম, বযাাঁযা রেছুই বেখা 
বগল না। অে ে এাঁরা বযখান বথডে বেডখডছন, বসখান বথডে িীডপর ব ষ সীমা রত্র  
মাইডলর উপর। এত্-েূডর বলাডের েসরত্ থােডল ঈগডলর ত্ীক্ষ্ণ েৃরষ্টও বেখডত্ পাডে 
না। 
  
পডর আডরা বখাাঁজখের বনযা যাডে। এখন না-হয বমডন বনযা বগল, িীপরে জনমানে ূনে। 
ত্াহডলও োছাোরছ অনেডোডনা িীডপর বনাে এখাডন আসডত্ পাডর বত্া? এ-প্রডশ্নর 
উত্তর বেযা সহজসাযে নয। োররেডে পঞ্চা  মাইডলর মডযে বত্া বোডনা িীপ বেখডত্ই 
পাওযা বগল না। যা-ই বহাে, পঞ্চা  মাইডলর পডরও িীপ থােডত্ পাডর। বসখানোর 
বলাডের পডক্ষ বনৌডো রেংো েোনুডত্ েডর এই িীডপ আসা মু রেল হডে না। এমন 
অেস্থায ভরেষেৎ রেপডের আ োয সেসময তত্রর হডয থােডত্ হডে। 
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আপাত্ত্ অনুসন্ধান ব ষ হল। বফরার আডগ হারডজং যীর গভীর গলায েলডলন, হযডত্া 
এই িীডপ আমাডের অডনেরেন থােডত্ হডে। অে ে হঠাৎ বোডনা জাহাজ এডস হারজর 
হওযাও রেরেত্র নয। হঠাৎ েলরছ এইজডনে বয এো অরত্ নগর্ে িীপ-জাহাজ েলােডলর 
পথ বমাডেই নয। 
  
রস্পডলে েলডলন, েোডেন, আপরন রঠে েথাই েডলডছন। যা-ই বহাে, আমরা সেডলই 
উডেোগী মানুষ। ত্াছা়ো আপনার উপডর আমাডের ভরসা খুে আডছ। আমরা এই িীডপ 
উপরনডে  স্থাপন েডর োস েরডো। 
  
রস্পডলডের েথায সেডলই খুে উৎসাডহর সডঙ্গ সায রেল। 
  
বফরোর সময হারডজং েলডলন, েডলা এে োজ েরর। িীডপর পাহা়ে-পেজত্, নেী নালা, 
উপসাগর, অন্তরীপ—সেগুডলারই এে-এেো নাম বেওযা যাে। 
  
বপনক্রোফে েলডল, আমাডের প্রথম আিারের নাম রেডযরছ রেমরন–োরু বোডনা আপরত্ত 
না-থােডল বসোর নাম রেমরনই থাে। 
  
হােজােজ েলডল, েোডেন হারডজং, রমোর রস্পডলে, বপনক্রোফে, বন—সেডলর নাডমই এে-
এেোর নাম বেযা যাে। 
  
আমার নাডম নাম হডে। এই েডল বনে েেেডে  াো োাঁত্গুডলা বের েডর হাসডত্ 
লাগল। 
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যা-ই বহাে, সোই উত্তর আডমররোর বলাে, ত্াই ব ষোয হারডজং-এর প্রস্তােমডত্া 
আডমররোর প্ররসদ্ধ নামসমূহ রেডযই িীডপর রভন্ন-রভন্ন জাযগার নামেরর্ েরা হল। 
েড়োেুরে উপসাগডরর এেোর নাম হল ইউরনযন বে, অনেোর নাম হল ওযার ংেন বে। 
পাহা়েোর নাম রাখা হল মাউন্ট িোেরলন। িীডপর েরক্ষর্-পরশ্চম প্রাডন্তর উপিীপোর 
নাম হল সাডপজন্টাইন বপরননসুলা, োরর্ উপিীপো বেখডত্ অডনেো সাডপর লোডজর 
মডত্া। অনে প্রাডন্তর উপসাগরোর নাম  ােজ গালফ-বেখত্ বযন হাঙডরর মুখ হাাঁ েডর 
আডছ। এই  ােজ গালডফর েুরে অন্তরীপ হল নথজ মোরেল আর সাউথ মোরণ্ডেল অন্তরীপ 
1 েড়ো হ্রেোর নাম বলে গ্রোন্ট রেমরনর উপডর গ্রোনাইে  পাথডরর খা়ো পাহা়েগুডলার 
েুড়োয বয-সমত্ল জরমেুেু রছল, ত্ার নাম হল প্রসডপক্ট হাইে। এখান বথডে সমস্ত 
উপসাগর বে  ভাডলারেম বেখা যায। ত্ারপর বয-নেীর জল ত্ারা পান েরোর জডনে 
েেেহার েডরন, যার োডছ ত্ারা বেলুন বথডে পড়েরছডলন, ত্ার নাম হল মারসজ নেী। 
িীডপর বয-সংেীর্জ অং োয ত্ারা বেলুন বথডে পড়েরছডলন, ত্ার নাম হল বসফরে 
আইলোণ্ড। সেড ডষ বগাো িীপোর নাম বেযা হল রলেন আইলোণ্ড। 
  
এ হল আঠাডরাড া পাঁযষরি রিষ্টাডব্দর রত্ররড  মাডেজর েথা। ত্ারা বেউ েল্পনাও েরডত্ 
পাডরনরন বয এর রঠে বষাডলা রেন পডর ওযার ংেডন এমন-এেো েীভৎস েোপার 
অনুরষ্ঠত্ হডে, যার ফডল সারা েুরনযা র উডর উঠডে। আব্রাহাম রলেন বয বোডনা রনষু্ঠর 
আত্ত্াযীর হাডত্ রনহত্ হডত্ পাডরন, এ-েথা অরের ে বেই ো ভােডত্ পারত্। 
  
. 
  
১.৭ উপক্রমরর্ো 
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পররেন সেডলর ঘুম ভাঙডত্ই সাইরাস হারডজং েলডলন, আজ আমরা নতু্ন পডথ 
রেমরনডত্ রফরডো। ত্াহডল এই ফাাঁডে বগাো িীপ সম্পডেজ এেেু বমাোমুরে আোজ েডর 
বনযা যাডে। এখাডন আমরা প্রেৃরত্র োছ বথডে েী-েী রজরন  পারি, আডগ বসগুডলা 
সম্পডেজ বমাোমুরে এেো যারর্া েডর রনডত্ হডে–ত্ারপর খুে বভডে আমাডের োজ 
েরডত্ হডে। বে জাডন েত্রেন এই িীডপ থােডত্ হডে, রেন্তু ত্ার েেেস্থা বত্া েরা 
েরোর। 
  
বপনক্রোফে েলডল, রেন্তু েোডেন হারডজং, আমার এেনের প্রাথজনা হল, আপরন েযা েডর 
আমাডে বোডনারেন হারত্যার তত্রর েডর রেন-েেুে ো ররভলভার। এভাডে গাডছর ডাল 
রেডয র োর েরা এেো েড়ো রেরত্রেরিরর েোপার। পারডেন আপরন েেুডের েেেস্থা 
েরডত্? 
  
হযডত্া পারডত্ও পারর। হারডজং উত্তর েরডলন, রেন্তু এখন আডগ আমাডের েডযেো ত্ীর 
যনুে তত্রর েডর রনডত্ হডে। অডেরলযার র োরীডের মডত্া ত্ীর-যনুে েেেহাডর েু-
রেডনই বত্ামরা ওস্তাে হডয উঠডত্ পারডে, যরে এেেু এোগ্রত্া থাডে। 
  
ত্ীর-যনুে! মুখো োডলা েডর েলডল বপনক্রোফে, ও-বত্ বছডলডখলা! 
  
এত্ গেজ বোডরা না, বপনক্রোফে, েলডলন রস্পডলে, রক্তপাডত্র জডনে ত্ীর-যনুেই আডরা 
েডযে  ত্াব্দীর জডনে যডথষ্ট। বগালা-োরুে আর েডেোর? এইডত্া বসরেন সডে 
বগালাোরুে েেেহার েরা হল। রেন্তু েুভজাগেে ত্ খুন-জখম ল়োই বসই আরেম যুগ 
বথডেই েডল আসডছ। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

80 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

  
বস-েথা রঠে, রমোর রস্পডলে। বপনক্রোফে উত্তর েরডল, আপরন আমাডে ক্ষমা 
েরডেন। আরম সেসমডযই এেেুও না বভডে, হ-য-ে-র-ল যা মাথায আডস েুমোম েডল 
বফরল। 
  
হারডজং েলডলন, রেন্তু এখন আর এেেুও বেরর েরা েলডে না। সোই ত্া়োত্ার়ে বখডয 
নাও। ত্ারপরই আমরা বেররডয প়েডে। 
  
এেেু পডর সোই বখডয-বেডয বেররডয প়েডলন। এোর হ্রডের পরশ্চম রেডয রেমরনর 
রেডে েলডলন সোই। সারারেন িীডপর নতু্ন-নতু্ন তের ষ্টে আরেষ্কার েরডত্-েরডত্ 
হারসগল্পগুজে েরডত্-েরডত্ সোই েলডলন। েুপুরডেলার রেডে বনে আোর েডপর 
সাহাডযে েুডো খরডগা  যডর রনডয এডলা। খাওযা-োওযার েোপাডর সেডেডয উৎসাহী হল 
বপনক্রোফে। বস-বত্া খরডগা  েুডো বেডখ মহা আনডে বোঁরেডয উডঠ েলডল, যাে, আজ 
রারত্রডর খরডগাড র বরাে রেডয বভাজো জমডে ভাডলা। 
  
সারারেন ওাঁরা বলে গ্ল্োডন্টর আ পাড  ঘুডর বে়োডলন। ত্ারপর মারসজ নেীর োাঁ-যার 
রেডয সোই যখন রেমরনডত্ এডস বপৌঁছুডলন, ত্খন সডন্ধ হডয বগডছ। 
  
আডলা জ্বারলডয বনওযা হল ভাডলা েডর। রান্নাোন্নার োডজ খুে ওস্তারে বেখাডল বনে আর 
বপনক্রোফে। রাত্ বের  ো়েোর আডগই খাওযা-োওযা েডর রনডলন সোই। সারারেন 
হাাঁোহাাঁরের পর খরডগাড র বরাে বখডত্ বয খুে ভাডলা লাগল, বসো না-েলডলও েডল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

81 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

খাওযা-োওযার পর অরগ্নেুডণ্ডর োরপাড  সোই বগাল হডয েসল। ত্খন সাইরাস হারডজং 
পডেে বথডে নানা যরডনর খরনজ েডেের নমুনা োর েরডলন, সারারেন রত্রন এ-সেই 
সংগ্রহ েডররছডলন। ত্ারপর এেেু বেড  সোর রেডে এেোর ত্ারেডয রনডয েলডলন, 
এই হল বলাহা, এো পাইরাইে, এো েুন, এই হল েযলা আর এো এখানোর 
োোমারে। প্রেৃরত্ আমাডের এইসে রজরন  রেডযডছ। রঠেভাডে এডের োডজ লাগাডনা 
হল আমাডের েত্জেে। োল বথডে আমাডের োজ শুরু হডে। 
  
রস্পডলে শুযু েলডলন, হোাঁ। শুভসে  ীঘ্রম্। 
  
রেন্তু েোডেন, আমরা শুরু েরডো বোডেডে? পররেন সোলডেলা ঘুম বথডে উডঠই 
বপনক্রোফে হারডজংডে প্রশ্ন েরডল। 
  
এডেোডর শুরু বথডে–েলডলন সাইরাস হারডজং। 
  
আর, সরত্েই এডেোডর শুরু বথডে েরডত্ই োযে রছডলন এাঁরা। যন্ত্রপারত্ োনাোর মডত্া 
যন্ত্রপারত্ পযজন্ত এাঁডের রছল না। োাঁেোর পডক্ষ বয রজরন গুডলা না-হডলই নয, বসইসে 
রজরন  পযজন্ত রছল না এাঁডের। প্রডত্েেরে রজরন  ত্াাঁডের রনডজর হাডত্ তত্রর েডর রনডত্ 
হডে। ত্াডের বলাহা আর ইস্পাত্ অপররশুদ্ধ খরনজ পোডথজর আওত্ায পড়ে, ত্াডের 
মারের রজরন পত্র, বপা াে-আ াে এখডনা তত্রর হযরন। আরের ে এ-েথা েলডত্ই হডে 
বয, ত্াাঁরা সোই মানুষ  ব্দরের পূর্জ রেো । এরিরনযার হারডজং-এর সঙ্গীরা সেডল 
েুরদ্ধমান। হারডজং ত্াাঁডের ক্ষমত্ায আস্থা রাডখন। বয-পাাঁেজন আেরিেভাডে এে 
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হডযডছন, ত্ারা প্রডত্েডেই আপন-আপন বক্ষডত্র বসরা, প্রেৃরত্র সডঙ্গ ল়োই েরোর 
ক্ষমত্া রাডখন, বসই ল়োইডয বজত্োর  রক্তও ত্াাঁডের আডছ। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, এডেোডর শুরু বথডে। এই বয শুরুর েথা েলরছ, ত্া হল এমন 
এেরে যন্ত্র তত্রর েরোর েথা, বয-যডন্ত্রর সাহাডযে প্রােৃরত্ে েস্তুসমূহডে োডজ লাগাডনা 
যায। এ-োডজ উত্তাডপর েত্েুেু ক্ষমত্া, ত্া সেডলরই জানা আডছ। এখন োঠই বহাে 
আর েযলাই বহাে, ত্া েেেহার েরোর জডনে সে-আডগ েরোর এেো েুরল্ল। 
  
বেন? েুরল্ল রেডয েী হডে? প্রশ্ন েরডল বপনক্রোফে। 
  
ইে োনাোর জডনে হারডজং উত্তর েরডলন, এেং ত্া োনাডত্ হডে ইে রেডযই। 
  
রেন্তু বস-ইে েী েডর োনাডো? 
  
োোমারে রেডয। এখুরন শুরু েরডত্ হডে আমাডের। হোঙামা েমাোর জডনে আমাডের 
েুরল্লো তত্রর েরডত্ হডে উৎপােডনর স্থাডনই! বনে খাোর-োোর রনডয যাডে—রাাঁযোর 
জডনে আগুডনর অভাে বসখাডন হডে না। হ্রডের পরশ্চম ত্ীডর বযডত্ হডে আমাডের। 
বসখাডন োোমারের বোডনা অভাে হডে না। োল ওখান রেডয আসোর সময আরম 
জাযগাো ভাডলা েডর বেডখ এডসরছ। 
  
*** 
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মারলজ নেীর ত্ীর রেডয সোই েলডত্ লাগডলন। প্রসডপক্ট হাইে বপররডয মাইল পাাঁডেে 
েলোর পর ত্ারা অরডর্ের োডছ ঘাডস-ছাওযা এেরে জরমডত্ এডস বপৌঁছুডলন। বলে 
গ্রোন্ট বসখান বথডে প্রায েুড া ফুে েূডর। পডথ হাোেজ ত্ালগাডছর মডত্া এেো গাছ 
আরেষ্কার েরডল, যার ডাল রেডয েরক্ষর্ আডমররোর বরড-ইরণ্ডযানরা ত্ীর-যনুে তত্রর 
েডর। পাড ই এমনএে জাডত্র গাছ বেখা বগল, যার ছাল রেডয অনাযাডস যনুডে তৃ্র্ 
পরাডনা েডল। বপনক্রোফে অনাযাডসই ত্ার যনুে বপডয বগল। এখন শুযু ত্ীডরর ওযাস্ত্র। 
  
আডগর রেন বয-জাযগাো হারডজং বেডখ রগডযরছডলন, সোই বসখাডন এডস বপৌঁছুডলন। বয 
মারে রেডয ইে তত্রর হয রঠে বসই জাডত্র মারে েডল বের অডনে ঝাডমলা েডম বগল। 
োরল রমর ডয বসই োোমারে রেডয সুের ছাাঁডের ইে তত্রর েডর োডঠর আগুডন পুর়েডয 
রনডলই ত্াডের সে পররশ্রম সাথজে হডয উঠডে। ছাাঁে না-থাোয অরের ে হাত্ রেডযই ইে 
তত্রর েরডত্ হডে, রেন্তু ত্াডত্ রেছু এডস যায না—সুের না-হয-না-ই হল, প্রডযাজনেুেু 
বত্া রমেডে। ওস্তাে মজুর অরের ে যডন্ত্রর সাহাযে ছা়োই সোল-সডন্ধ বখডে রেডন ে  
হাজার ইে তত্রর েরডত্ পাডর, রেছু অপেু হাডত্ও এাঁরা পাাঁে জডন েু-রেডনর মডযে 
হাজার রত্ডনে ইে তত্রর েডর বফলডলন। রত্ন-োর রেন েুরল্ল োনাোর মডত্া ইে তত্রর 
হল। েুরল্ল তত্রর েরোর আডগ েুরেন যডর সোই রমডল জ্বালারন োঠ বজাগা়ে েরডলন। 
  
এই ফাাঁডে বপনক্রোফে গাডছর ডাল রেডয েহু ত্ীর তত্রর েডর রনডল। প্রডত্েডের জডনে 
এেো েডর যনুেও তত্রর েরা হল। ত্ারই সাহাডযে র োর বজাগা়ে েরডত্ ত্াডের খুে 
বের  অসুরেডয হল না। সাইরাস হারডজং সোইডে সত্েজ েডর রেডযরছডলন, োরর্ অরডর্ে 
রহংস্র জাডনাযার থােডত্ পাডর। ত্ার আোডজ ভুল হযরন। রগরডযন রস্পডলে আর হােজােজ 
এেরেন এমন-এেো জাডনাযার বেডখরছডলন েডন, যাডে ত্াডের জাগুযার েডল মডন 
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হডযরছল। বসৌভাগে েলডত্ হডে, জাডনাযারো ত্াডের আক্রমর্ েডররন। যরে েরডত্া 
ত্াহডল রেপে হডত্ পারডত্া. 1 রস্পডলে বত্া ত্খরন প্ররত্জ্ঞা েডর বফলডলন বয, 
বোডনামডত্ যরে এেো েেুে পাওযা যায ত্াহডল রত্রন সডঙ্গ সডঙ্গ রহংস্র জাডনাযারডের 
সডঙ্গ ল়োই বঘাষর্া এেেুও রিযা েরডেন না। িীপ বথডে বয-েডরই বহাে এই 
সাংঘারত্ে জাডনাযারডের রেনা  েরডত্ই হডে। 
  
এই ে-রেডন ত্ারা রেন্তু রেমরনর প্ররত্ রেড ষ নজর বেনরন। সাইরাস হারডজং রঠে 
েডররছডলন বয র গরগরই নতু্ন-এেো োসস্থান রঠে েডর বনডেন। বেননা রেমরনরে 
োডসর পডক্ষ বে  রেপজ্জনে। রেমরনর জাযগায ফাাঁে রছল—বেডখ মডন হয, সমুডের 
জল যখন বেড়ে ওডঠ ত্খন রেমরনর মডযেও জল বোডে। 
  
রস্পডলে সাংোরেে। োডজই রলেন িীডপ আসোর পর বথডে প্রডত্েেো রেডনর রহড ে 
রাখরছডলন ত্ার বরাজনামোয। পাাঁেই এরপ্রল রস্পডলে জানাডলন বয, এই িীডপ আসোর 
পর োডরা রেন বেডে বগডছ। ছযই এরপ্রল, েৃহস্পরত্োর, সূডযজােডযর সডঙ্গ-সডঙ্গই সোই 
েুরল্লর োডছ এডস হারজর হডলন। শুেডনা ইডের পাাঁজার মডযে পুিীভূত্ েরা হল 
োঠেুডো, ডালপালা। সারা রেন যডর েুরল্লোডে োযজেরী েরার বেষ্টা েলল। সডন্ধর সময 
ইডের পাাঁজায আগুন বেযা হল। বস-রাডত্র আর বেউ ঘুমুডলন না। সত্েজভাডে আগুন 
জ্বারলডয রাখডলন। 
  
রত্নরেন যডর বপা়োডনা হল ইে। এোডর ঠাণ্ডা হোর সময রেডত্ হডে। অসংসৃ্কত্ েুনা-
পাথরডেও সাযারর্ পাথডরর সডঙ্গ আর োরলর সডঙ্গ রমর ডয েমৎোরভাডে োডজ 
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লাগাডনা হল। নযই এরপ্রল সাইরাস হারডজং োজ শুরু েরোর উপডযাগী েডযে হাজার 
ইে আর পররশুদ্ধ েুনাপাথর বপডলন। 
  
আডরা-েডযে রেন োডে বেখা বগল, িীডপর আগন্তুডেরা এেরা  মারের োসন-বো ন 
তত্রর েডরডছন, েেেহাডরর জডনে। মারের সডঙ্গ সামানে েুনাপাথর আর অনে-এে যরডনর 
খরনজ পোথজ রমর ডয তত্রর-েরা োসন বেেসই হল খুে বেখডত্ অরের ে খুেই রেশ্রী হল 
রেন্তু োজ েলল খুে ভাডলাই। বপনক্রোফ্ট বত্া ওই েুন-মারে ইত্োরে রেডয এেো পাইপ 
তত্রর েডর বফলডল। রেন্তু ত্ামাে না-পাওযায বসই পাইপ বেোররর বোডনা োডজই 
লাগল না। পডনডরাই এরপ্রল পযজন্ত েুডমাডরর োজই েলল। পররেন হল ঈোর সানডড, 
বসরেন ত্ারা রজররডয রনডল। বসরেন রেডেডলর রেডে সাইরাস হারডজং এেো িরর্ীয 
রজরন  আরেষ্কার েরডলন। নাগলত্া ো ওঅমজ উড েডল এে যরডনর গাছ আরেষ্কার 
েরডলন রত্রন িীডপ, যা ভাডলা েডর শুরেডয রনডয পোরসযাম নাইডেডের সাহাডযে 
েলনসই-বগাছ বে লাই তত্রর েরা যায। আর িীডপ পোরসযাম নাইডেডের অভাে রছল 
না। োডজই এই মূলেোন আরেষ্কার ত্াডের জীেডন এেো উডল্লখডযাগে ঘেনা হডয উঠল। 
  
ইরত্মডযে হারডজং রলেন আইলোডণ্ডর অেস্থানও বের েডর রনডযরছডলন। বমাোমুরেভাডে 
জানা বগল বয, িীপরে পাঁযরত্র  বথডে েরল্ল  রডরগ্র অক্ষডরখা এেং এেড া োহান্ন রডরগ্র 
পরশ্চম োরঘমা বরখায অেরস্থত্। ত্ার মাডন িীপরে ত্ারহরত্ বথডে োডরাড া মাইল, 
রনউরজলোণ্ড বথডে আঠাডরাড া মাইল এেং আডমররোর উপেূল বথডে প্রায সাড়ে-োর 
হাজার মাইল েূডর অেরস্থত্। প্র ান্ত মহাসাগডরর এই অঞ্চডল এমরন বোডনা িীডপর েথা 
েখডনা শুডনরছডলন রে না, বস-েথা ভােডত্ বেষ্টা েরডলন সাইরাস হারডজং। রেন্তু রলেন 
িীডপর মডত্া বোডনা িীডপর েথা ত্াাঁর িরডর্ এডলা না। 
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ররেোর রেন বপনক্রোফে ত্ার ত্ীর-যনুে রেডয বোডনারেছুই র োর েরডত্ পাডররন। 
সডন্ধর পর সোই রেমরনডত্ রফরডল বস আপড া  েডর েলডল : এভাডে আর ে-রেন 
েলডে েোডেন েলুন বত্া? েেুে ছা়ো সাংঘারত্ে অসুরেডয হডি বয! 
  
বস-েথা রঠে। রস্পডলে েলডলন, রেন্তু বস-বত্া বত্ামার উপডরই রনভজর েরডছ। বলাহা 
বজাগা়ে েডর েোডরডলর জডনে, রেগাডরর জডনে ইস্পাত্, সল্ট রপোর, েযলা আর গন্ধে 
োরুে তত্ররর জডনে, পারে নাইরেে অোরসড আর রসডস গুরলর জডনে—বেখডে, েোডেন 
আমাডের েমৎোর েেুে তত্রর েডর রেডযডছন। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : সেগুডলা রজরন ই আমরা িীডপ পাডো–রেন্তু েেুে হল এমন-
এেো রজরন , যা োনাডত্ রেড ষ েডযে যরডনর ভাডলা যন্ত্র োই। রেন্তু বস যা-ই বহাে, 
পডর বেখা যাডে-খন। 
  
বেলুন বথডে সে রজরন পত্র বফডল রেডয েী ভুলই না েডররছ! েলডল বপনক্রোফে। 
  
যরে সে রজরন পত্র আমরা বফডল না-রেতু্ম, ত্াহডল রনঘজাৎ জডল ়ুেডে মরতু্ম, 
বপনক্রোফে। েলডল হােজােজ। 
  
রস্পডলে বস-েথায সায রেডলন : হাোেজ রঠে েথাই েডলডছ। 
  
পররেন বভাডর বেলুনো না-বেখডত্ বপডয ফডরোর আর ত্ার সঙ্গীডের মুডখর বয ে া 
হডযরছল, ত্া েল্পনা েডরও আমার হারস পাডি, েলডল বপনক্রোফে। 
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ওডের মুডখর েী ে া হডযরছল, রস্পডলে েলডলন, ত্া জানোর জডনে আমার রেেুমাত্র 
মাথােেথা বনই। 
  
এেেু গডেজর স্বডর বপনক্রোফে েলডল : বগাো েুরদ্ধো রেন্তু আমার মগডজই এডসরছল 
প্রথম। 
  
েমৎোর েুরদ্ধো-হাসডত্-হাসডত্ েলডলন রস্পডলে, োরর্ ত্ার েরুনই বত্া আজ 
আমাডের এই েুরেস্থা! 
  
ররেমডর েেমাডয গুডলার হাডত্ েেী হডয থাোর োইডত্ এই িীডপ সারা জীেন 
োোডনাও আরম ভাডলা েডল মডন েরর! বপনক্রোফে বোঁরেডয েলডল। 
  
. 
  
১.৮ নতু্ন আস্তানার সন্ধাডন 
  
আজ সডত্ডরাই এরপ্রল। 
  
আডগর রেন প্রাত্রাড র পর ত্ারা রেমরন বথডে সাত্ মাইল েূডর মোরণ্ডেল অন্তরীপ 
পযজন্ত ঘুডর বের়েডযরছডলন। এর ফডল োাঁো বলাহার সন্ধান পাওযা রগডযরছল। বসই 
বলাহাডে পররশুদ্ধ েডর না-রনডল বোডনা োডজই লাগাডনা অসম্ভে। সুত্রাং সাইরাস 
হারডজং বভারডেলা বপনক্রোেডে বডডে েলডলন: বপনক্রোফে, এোর রেন্তু বত্ামাডেই 
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সেডেডয বের  বেরামরত্ বেখাডত্ হডে। আমার এখন েডযেো সীল োই। পাথুডর বলাহা 
বথডে বলাহার ভাগডে আলাো েডর রনডত্ হডে। 
  
পাথুডর বলাহা বথডে বলাহার ভাগডে আলাো েরডত্ সীল োই বেন? রেরিত্, হডয 
শুডযাডল বপনক্রোফে। 
  
সীডলর োম়ো রেডয হাপর োনাডত্ হডে। সাইরাস হারডজং জানাডলন : হাপর ছা়ো বলাহা 
আগুডন ত্াত্াডনা যাডে না। 
  
বগাো রেনো োেল নীল র োডর। বপনক্রোফডের বনতৃ্ডে সোই রমডল বে  েডযেো 
সীল মারডলন। সীডলর েরেজ বথডে বত্ল পাওযা যাডে-োম়ো রেডয হাপরও োনাডনা 
েলডে। সুত্রাং সীল-র োর ত্াডের োডছ সাংঘারত্ে গুরুেপূর্জ েোপার হডয 
োাঁর়েডযরছল। আর গুরুে রেডযরছল েডল প্রেুর পররশ্রম েডর বপনক্রোফে সীল র োর 
েরডল। 
  
রেড  এরপ্রডলর মডযেই এেো বে -েড়ো হাপর তত্রর হডয বগল। মাউন্ট িােরলডনর। 
রনডে, রেমরন বথডে ছ-মাইল েূডর, রেপুল পররমার্ েযলা আর পাথুডর বলাহা পাওযা 
বগল। হারডজং রঠে েরডলন, ওইখাডনই ত্াডের বলাহার োরখানা েসডে। প্রডত্েেরেন 
এখান বথডে। রেমরনডত্ বফরা সম্ভে নয েডল গাডছর ডাল রেডয বছাি এেো েুরের 
তত্রর েরা হল ওখাডন। ত্াডত্ এেো সুরেডয হল এই বয, রেন-রারত্র োজ েরা েলডে। 
  
পাথুডর বলাহা বথডে বলাহার ভাগ আলাো েরা রীরত্মডত্া েরঠন েোপার। পাঁরেড  
এরপ্রডলর আডগ বত্া বোডনারেডমই পররশুদ্ধ বলাহা পাওযা বগল না। ব ষ পযজন্ত যখন 
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পাঁরেড  এরপ্রল রেডেডলর রেডে েডযে ত্াল রেশুদ্ধ বলাহা পাওযা বগল, সোই আনডে 
সমস্বডর বোঁরেডয উঠডলন। ত্ারপর অডনেোর বেষ্টা েডর অডনে পররশ্রম েডর েডযেো 
অরত্ প্রডযাজনীয যন্ত্র তত্রর েরডলন ওাঁরা। েুঠার প্রভৃরত্ বয-সে সাযারর্ রজরন  এাঁরা 
োনাডলন, ত্া-ই ওাঁডের অমুলে রডত্নর সমান হডয উঠল। বমাোমুরেভাডে োজ 
োলাডনাডগাছ েডযেো রজরন  োনাডনা বগডলও, ইস্পাত্ রেন্তু প্রথমো তত্রর েরা সম্ভে 
হযরন। ইস্পাত্ তত্রর েরডত্ হয বলাহার সডঙ্গ েযলা রমর ডয; ওই রমশ্রডর্ যরে বোডনা-
এেোর পররমার্ বের  হডয পড়ে, ত্ডে রেন্তু ইম্পাত্ তত্রর েরা যাডে না। সুত্রাং 
ইস্পাত্ তত্রর েরাো সাংঘারত্ে েষ্টসাযে েোপার। রেন্তু বম মাডসর পাাঁে ত্াররডখর মডযে 
ত্ারা যখন ইস্পাডত্র তত্রর রেড ষ প্রডযাজনীয েডযেরে রজরন  তত্রর েরডত্ পারডলন, 
ত্খন বপনক্রোফডের আনে েোডখ বে! 
  
রজরন পত্রগুডলা বেখডত্ অরের ে খুেই রেশ্রী হল, রেন্তু ত্েু এই েমজোডরর েল এেেুও 
রনরুৎসাহ অনুভে েরডলন না। োজ েলডলই বত্া হল–সুের অসুের যুডয জল বখডলই 
বত্া েলডে না! 
  
ছযই বম িীডপ রেষম ঠাণ্ডা প়েল : সাইরাস হারডজং েুঝডত্ পারডলন,  ীত্ আসডছ। 
ঠাণ্ডাডত্ হযডত্া না–ঘাে়োডলও েডল, রেন্তু আোড  েষজার পূেজাভাস বেডখ হারডজং খুে 
রেরন্তত্ হডয প়েডলন। মযে-সাগডরর এই রনজজন িীডপ েষজার বয েী ভযংের রূপ হডে, 
ত্া েল্পনা েডর হারডজং রঠে েডর বফলডলন, র গরগরই নতু্ন-এেরে আস্তানা োই এোর। 
েষজাোডল বয-রেমরনডত্ সাগডরর জল েুেডে না ত্া-ই ো বে েলডত্ পাডর! আডগ বয 
সাগডরর জল েুডেরছল, ত্ার প্রমার্ প্রথম রেডনই পাওযা রগডযরছল, পাঠেডের রনশ্চযই 
িরর্ আডছ। প্রথম রেডন রেমরনডত্ই সামুরেে রঝনুে আরেষ্কার েডররছল বপনক্রোফ্ট। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

90 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সুত্রাং র গরগরই বয নতু্ন এেো আস্তানা োই এ-রেষডয োরু এেেুও মত্ধিয রইল 
না। এ ছা়ো সাইরাস হারডজং আডরা েলডলন বয, োসস্থান সম্পডেজ ত্াডের খুে সােযান 
হওযা উরেত্। বেননা, যরেও এই িীডপ এখনও পযজন্ত জংরল অরযোসীডের অরস্তে 
অনুভে েরা যাযরন, রহংস্র জাডনাযার বত্া আডছ। এই ে-রেডন েু-এেোর ত্াডের 
সাক্ষাৎও পাওযা বগডছ। প্র ান্ত মহাসাগডরর এই অঞ্চডল বয মালয বোডেডেরা ঘাাঁরে েডর 
থাডে, বস-েথাও হারডজং আোর সেলডে িরর্ েররডয রেডলন। 
  
নতু্ন আস্তানার অেস্থান যাডত্ মারসজ নেী আর বলে গ্ল্োডন্টর োছাোরছ হয, বসরেডেও 
লক্ষ রাখডত্ হডে। বেননা, িীডপর মডযে এই এলাোই সেোইডত্ ভাডলা। গ্রোনাইে  
পাথডরর পাহাড়ের মডযে যরে বোডনারেডম এেো আস্তানা েরা যায, ত্াহডলই সেডেডয 
ভাডলা। বেননা, গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল ঝ়ে-ঝিার হাত্ বথডে বযমরন রক্ষা েরডে, 
বত্মরন রক্ষা েরডে রহংস্র জাডনাযার রেংো বোডেডেডের হাত্ বথডে। 
  
বসরেনই সোই নতু্ন আস্তানার সন্ধাডন বেররডয প়েডলন। বলে গ্ল্োডন্টর জডলর উৎস হল 
পাহাড়ের বে খারনেো উপডরর এেরে ঝরনার জল। রেন্তু হ্রডের অরত্ররক্ত জল বয 
বোনরেে রেডয বেররডয সাগডর পড়ে, বসো বোডনামডত্ই জানা যাযরন। বলে গ্ল্োডন্টর 
ত্ীর রেডযই সোই িীডপর অভেন্তডর প্রডে  েরডলন। রেন্তু আস্তানার জডনে বয-রেম 
জাযগা। আর সুরেডয ত্াাঁরা োইরছডলন, বস-রেম বোডনা জাযগা রেন্তু আরেষ্কার েরা 
বগল না। 
  
সাইরাস হারডজং রেন্তু বভডেরছডলন বয হ্রডের সডঙ্গ সমুডের সংডযাগ আডছ। রেন্তু এই 
সংডযাগস্থল আরেষ্কার েরা বগল না। অডনে বঘারাঘুরর েডরও যখন বসই সংডযাগস্থল 
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পাওযা বগল না, অথে সডন্ধ হডয এল, ত্খন হারডজং রঠে েরডলন পররেন রত্রন আোর 
এডস ভাডলা েডর খুাঁডজ বেখডেন সংডযাগস্থলরে, োরর্ রত্রন রনরশ্চত্ বয অরত্ররক্ত জল 
সমুডে রগডয প়েোর এেো পথ বোথাও আডছই। 
  
পররেন সোলডেলাডত্ই রস্পডলে আর হারডজং আোর হ্রডের োডছ এডলন, সমুডের সডঙ্গ 
হ্রডের সংডযাগ-পথরে খুাঁডজ োর েরোর জডনে। ওাঁরা েুজডন েথা েলডত্-েলডত্ পথ 
েলডত্ লাগডলন। হঠাৎ এে জাযগায এডস হারডজং-এর নজডর প়েল, হ্রডের জডল ত্ীব্র 
বস্রাত্। বসই বস্রাডত্র মডযে েডযেো োডঠর েুেডরা রত্রন বফডল রেডলন। হ্রডের েরক্ষর্ 
রেে অরভমুডখ বসই োডঠর েুেডরাগুডলা বভডস েলল। বসই বস্রাত্ অনুসরর্ েডর ত্াাঁরা 
হ্রডের েরক্ষর্ সীমাডন্ত এডস বপৌঁছুডলন। বসখাডন হ্রডের জডল ত্ীব্র এেো ঘূরর্জপাডের সৃরষ্ট 
হডযডছ; হঠাৎ বসখাডন এডস জল বযন অডনেো রনডে পাত্াডল েডল যাডি। হারডজং উৎের্জ 
হডয শুনডত্ লাগডলন। হ্রডের সমত্ল মারেডত্ োন লারগডয এেো জলপ্রপাডত্র  ব্দ 
শুনডত্ ত্ার রেলে হল না। 
  
উডঠ োাঁর়েডয হারডজং েলডলন : এইখান রেডযই অরত্ররক্ত জল সমুডে রগডয পড়ে। 
রনাঃসডেডহ গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাডলর মযে রেডয বোডনা পথ আডছ। বয-েডরই বহাে 
বসই পথরে োর েরডত্ই হডে। 
  
লো এেো গাডছর ডাল বেডে রনডলন হারডজং। ত্ারপর বসোডে জডল ়ুেরেডয রেডলন। 
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সডঙ্গ-সডঙ্গ জডলর সমত্ডলর এে ফুে রনডে, ত্ীডরর গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাডল এেো 
গত্জ আডছ েডল বোঝা বগল। বসখাডন জডল এত্ ত্ীব্র বস্রাত্ বয, েোডেডনর হাত্ বথডে 
ত্ীডরর মডত্া রছেডে বেররডয বগল ডালরে এেং পলডের মডযে অেৃ ে হডয বগল। 
  
আোর েলডলন হারডজং : এোর আর-বোডনা সডেহই বনই-এখাডনই অরত্ররক্ত জল 
বেররডয যাোর পথ। এই পথরেডে েৃরষ্টপডথ আনডত্ই হডে। 
  
েী েডর আনডেন? শুডযাডলন রস্পডলে। 
  
জডলর সমত্লো রত্ন ফুে রনডে নারমডয রেডয। 
  
রেন্তু েী েডর নামাডেন? 
  
এর বেডয েড়ো আর-এেো জল বেরুোর পথ েডর রেডয। 
  
বোন জাযগায আপরন বসই পথো েরডেন? 
  
উপেূডলর সেডেডয োডছ বয-ত্ীর, বসখাডন। 
  
রেন্তু বসখাডন বত্া গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল! 
  
ত্া জারন। উত্তর রেডলন হারডজং। ওই গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল আরম উর়েডয বেডো। 
ওইরেডে পথ বপডয জডলর সমত্ল অডনে বনডম যাডে, ত্াহডলই এই পথো– 
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এেং ত্ীডর এেো জলপ্রপাত্ তত্রর েডর–রস্পডলে েলডলন। 
  
–বসই জলপ্রপাত্ আমরা োডজ লাগাডো। সাইরাস হারডজং েলডলন : েলুন, এোর বফরা 
যাে। 
  
দ্রুত্পডে ত্ারা রেমরনডত্ রফডর এডলন। বপনক্রোফে আর হােজােজ ত্খন সেে-সেে েন 
বথডে োঠ বেডে বোঝা রনডয রফডরডছ। ত্াাঁডের বেডখই বপনক্রোফে বহডস েলডল : 
োঠুডররা এইমাত্র ত্াডের োজ ব ষ েডর রফরল, েোডেন। এোর আপরন যরে রাজরমরস্ত্র 
োন, ত্ডে ত্া-ও আমরা হডত্ পারর। 
  
রাজরমরস্ত্র? হারডজং েলডলন : না-না, এোর োই রাসাযরনে। 
  
জাডনা বপনক্রোফে, আমরা এোর িীপো উর়েডয রেডত্ েডলরছ। জানাডলন রস্পডলে। 
  
িীপো উর়েডয রেডত্ েডলরছ! বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে। 
  
বগাো িীপো নয,–রস্পডলে হাসডলন : এেো অং  মাত্র। 
  
ত্খন হারডজং ত্ার ভরেষেৎ েমজপন্থা সোর োডছ খুডল েলডলন। সে শুডন হােজােজ েলডল : 
ডাইনামাইে ছা়ো ওই গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল আপরন উর়েডয বেডেন েী েডর? 
  
ডাইনামাইডের বেডযও  রক্ত ালী রেডফারে তত্রর েডর। 
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পররেন, বম মাডসর আে ত্াররডখ, েোডেন হারডজং বে  রেছু পররমার্ সালফাডরে অভ 
আযরন সংগ্রহ েরডলন। আডগ্নযরগররর েলোডর্ িীডপ এইসে খরনজ পোডথজর বোডনা 
অভাে রছল না। সালফাডরে অভ আযরন বথডে সালডফে োর েডর রনডত্ খুে-বের  
বেরর হল না। সালডফে পাওযা বগডল সালরফউররে অোরসডডর আর ভােনা েী? 
  
রেমরনর রপছডন রনখুাঁত্ সমত্ল এেরে জাযগা োর েডর রনডলন হারডজং। বসইখাডনই তত্রর 
েরডলন ত্ার লোেডরেরর। আর লোেডরেররডত্ই প্রস্তুত্ হল সালরফউররে অোরসড। 
  
সীডলর েরেজ বথডে রগ্ল্সাররন োর েরডত্ও বোডনা অসুরেডয হল না। বেননা িীডপ েুডনর 
বোডনা অভাে বনই। রসাযন রনডয যারাই সামানে না়োো়ো েডরডছ ত্ারাই জাডন, েরেজ 
বথডে রগ্ল্সাররন োর েরডত্ হডল েুন রেংো বসাডার প্রডযাজন। বসাডাও িীডপ পাওযা 
বগল, বেননা ক্ষারযুক্ত গাডছর অভাে বনই িীডপ; আর বসই গাছ বথডে বসাজা োর েডর 
বনযা খুে বের  েষ্টসাযে েোপার নয। 
  
সালরফউররে অোরসড আর রগ্ল্সাররন যখন বজাগা়ে েরা বগল, ত্খন প্রডযাজন প়েল 
অোডজাে অভ পো -এর। এই অোডজাে অভ পো  সল্টরপোর নাডমই অরভরহত্ হয। 
আডজারেে অোরসডডর সাহাডযে সহডজই উরিেসমূডহর মযে বথডে োেজডনে অভ পো  
পাওযা যায। রেন্তু অোডজারেে অোরসড পাওযাো মু রেডলর েোপার হডয উঠল। ত্ডে, 
বসৌভাগেে ত্ িোেরলন পেজডত্র পােডেড  অরত্ সামানে সল্টরপোর পাওযা বগল। হারডজং 
ত্াডে পররশুদ্ধ েডর রনডলন। এইসে োডজই বেডে বগল এে সপ্তাহ। এই ে-রেডন 
েুনোরল-োো রেডয এেো ফারডনস তত্রর েডর রনডযরছডলন হারডজং। বসই ফারডনডসর 
সাহাডযে সালফাডরে অভ আযরন বথডে সালরফউররে অোরসড আর সল্টরপোর এেত্র 
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েডর অোডজারেে অোরসড পাওযা বগল। বসই অোডজারেে অোরসড আর রগ্ল্সাররন রমর ডয 
হারডজং ত্ার েহু-আরাযে রেডফারে বপডলন—সামানে এেেু বত্লডত্ডল হলডে ত্রল 
পোথজ। এেো বোত্ডলর মডযে বসই েহু-আরাযে পোথজরে রনডয হারডজং সোইডে বোত্লরে 
বেখাডলন, েলডলন : এই হল বত্ামাডের নাইডোরগ্ল্সাররন। 
  
বসরেন হল বম মাডসর রে  ত্াররখ। 
  
বোখ মাথায তু্ডল বপনক্রোফে েলডল : এই েডযে বফাাঁো নাইডোরগ্ল্সাররন রেডয আপরন 
গ্রোনাইে  পাথর উর়েডয বেডেন? 
  
হোাঁ। হারডজং েলডলন : োলডেই রনডজর বোডখ সে বেখডত্ পাডে। 
  
পররেন এেুড  বম বভারডেলা সোই বলে এোডন্টর পুে ত্ীডর রগডয হারজর হডলন। 
  
জাযগাো সমুে-উপেুল বথডে মাত্র পাাঁেড া ফুে েূডর। এই জাযগাডত্ই মারে োলু হডয 
বনডম বগডছ। গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল না-থােডল হ্রডের জল ঝরনার মডত্া হডয রগডয 
বেলাভূরমর োডছ বনডম বযডত্া। যরে গ্রোনাইে  পাথডরর বেযালরে উর়েডয বেযা যায, ত্ডে 
জডলর সমত্ল অডনে রনডে েডল যাডে-এেং সডঙ্গ সডঙ্গ বয-েরহথ রেডয হ্রডের অরত্ররক্ত 
জল সমুডে রগডয পড়ে, ত্া েৃ েমান হডে। 
  
হারডজং-এর রনডেজ মডত্া বপনক্রোফে এেরে  ােল সডঙ্গ রনডয রগডযরছল। হুডের ত্ীডর 
গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাডল এেেু জাযগা রনডেজ  েরডলন হারডং 1 বপনক্রোফে বসখাডন 
এেো গত্জ েরডত্ লাগল। গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাডল গত্জ েরা বমাডেই বসাজা েোপার 
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নয। অথে গত্জো এেেু গভীর েরা প্রডযাজন। সুত্রাং, এেেু পডর যখন বপনক্রোফডের 
 রীর রেডয ঝরঝর েডর ঘাম ঝরডত্ লাগল, ত্খন বনে বপনক্রোফডের হাত্ বথডে 
 ােলো রনডল। 
  
বেলা োরডের সময গত্জ েরা হডয বগল। বসই গডত্জর মডযে হারডজং অরত্ সন্তপজডর্ 
নাইডো-রগ্ল্সাররডনর বোত্লো রাখডলন। 
  
এোর বসই রেডফারডে অরগ্নসংডযাডগর প্রশ্ন উঠল। েডযেরে গাডছর ছাল রেডয এেো 
লো ের়ের মডত্া তত্রর েরা হল। ত্ারপর বসই ের়েো সালরফউররে অোরসডড রভরজডয 
রনডয ত্ার এেো মুখ ওই গত্জোয েুরেডয বেযা হল। রঠে হল এর অনে প্রাডন্ত 
অরগ্নসংডযাগ েরা হডে। বগাো ের়েো পু়েডত্ পাঁরে  রমরনডের মডত্া সময লাগডে। 
  
ের়েোর এে প্রাডন্ত অরগ্নসংডযাগ েডর সোই বেৌড়ে রেমরনডত্ রফডর এডলন। রঠে পাঁরে  
রমরনে োডে অরত্ ভযংের এেরে রেডফারডর্র  ডব্দ রলেন আইলোণ্ড এত্ বজাডর বোঁডপ 
উঠল বয, মডন হল বযন সাংঘারত্ে এেরে ভূরমেম্প শুরু হডযডছ। েড়ো-েড়ো পাথডরর 
োাঁই রছেডে প়েল িােরলন পেজডত্র গা বথডে, বযন আডগ্নযরগররর অগু্নেদ্গার, শুরু 
হডযডছ। 
  
রেডফারডর্র স্থান বথডে রেমরন প্রায েু-মাইল েূডর অেরস্থত্ হডলও, সোই রেমরনর 
রভত্ডর এ-ওর ঘাড়ে রগডয রছেডে প়েডলন। সংরেৎ রফডর বপডয সোই ছুেডলন বলে 
গ্ল্োডন্টর রেডে। এেেু পডরই সমস্বডর সোই বোঁরেডয উঠডলন আনডে। 
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গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাডল বে  েড়ো আোডরর এেরে পথ বেখা বগল। হ্রডের বফরনল 
জল বসই পথ রেডয বেররডয এডস রত্নড া ফুে রনডে সমুে-তসেডত্ আছড়ে প়েডছ। 
  
. 
  
১.৯ গ্রোনাইে  হাউস 
  
নতু্ন েরহপজথরের পরররয এত্ েড়ো হল বয, বেখা বগল অল্প সময পডরই হ্রডের জডলর 
সমত্ল রত্ন ফুডের মডত্া বনডম বগডছ। সোই ত্খন রেমরনডত্ রফডর এডলন। েুঠার, 
 ােল ইত্োরে রেছু হারত্যার রনডয সোই এোর রওনা হডলন হ্রডের পুডরাডনা েরহপডথর 
সন্ধাডন। েপ এোর ত্াডের সডঙ্গ েলল। 
  
রাস্তায বপনক্রোফে হারডজংডে এেো েথা রজডজ্ঞস না-েডর পারডল না। শুডযাডল : আিা 
েোডেন, আপনার ওই নাইডোরগ্ল্সাররন রেডয রে বেউ এই বগাো িীপোডে উর়েডয 
রেডত্ পাডর না? 
  
বোডনা সডেহ বনই ত্াডত্। শুযু এই িীপ বেন-হারডজং জোে রেডলন, বে , মহাডে  
এমনেী েুরনযা পযজন্ত উর়েডয বেযা যায। প্রশ্ন শুযু পররমাডর্র। 
  
েেুডে রে এই নাইডোরগ্ল্সাররন আপরন েেেহার েরডত্ পাডরন না? শুযযডল 
বপনক্রোফে। 
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না বপনক্রোফে এরে এেরে সাংঘারত্ে রেডফারে। েেুডের জডনে সাযারর্ োরুে তত্রর 
েরা বমাডেই েরঠন নয। অোডজারেে অোরসড সল্টরপোর, গন্ধে, েযলা—রেছুরই অভাে 
বনই এই িীডপ। রেন্তু েুভজগেে ত্ এেরেও েেুে বনই আমাডের। 
  
বপনক্রোফে উত্তর েরডল : েোডেডনর সামানে ইডি থােডলই— 
  
রলেন িীডপর অরভযান বথডে অসম্ভে েথাো মুডছ বফডলরছল বপনক্রোফে। 
  
খারনেক্ষর্ োডেই হ্রডের পুডরাডনা েরহপজরের সামডন এডস োাঁ়োডলন সোই। গ্রোনাইে 
পাথডরর মযে রেডয োডনডলর মডত্া পথ েডল বগডছ। োইডর বথডে বেখা বগল ক্রম  োলু 
হডয বগডছ বসই পথরে। েপ বত্া বসাজা বসই োডনডলর রভত্র প্রডে  েরল। োডনলো 
বেডখ মডন হল, বেউ বযন বোডনা উডদ্দড ে পাহা়ে বেডে ত্া প্রস্তুত্ েডরডছ। হারডজং খুে 
ভাডলা েডর েুঝডত্ পারডলন বয, োডনলোর েযস িীডপর েযডসর েম হডে না। সম্ভেত্ 
এই োলু োডনলো রগডয পড়েডছ এডেোডর সমুডের সমত্ডল। 
  
হােজােজ েলডল : েলুন, এোর রভত্ডর বোো যাে। 
  
েডলা-েডল হারডজং সডে পা োর়েডযডছন, এমন সময বেখডত্ বপডলন, েীৎোর েরডত্ 
েরডত্ েপ রভত্র বথডে ছুডে আসডছ। 
  
বনে রেরক্ত হডয েলডল : বত্ার আোর েী হল বর েপ, অত্ ডােরছস বেন? 
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সোই োডনডলর রভত্র প্রডে  েরডলন। েপ গজজন েরডত্-েরডত্ ছুেডত্ ছুেডত্ বসই 
োডনডলর অভেন্তডর এরগডয েলল। আডস্ত আডস্ত বসই োলু সু়েঙ্গপথ রেডয নামডত্ 
লাগডলন সেডল। এই না-জানা পাত্াডলর রেডে প্রথম েডলডছন ত্ারা–এই েথা বভডে 
ত্াডের মডন ঈষৎ ভীরত্ এেং এেেু রেিডযর ভাে বজডগ উঠল। বেউ এেরেও েথা 
েলরছডলন না। এমনও বত্া হডত্ পাডর, এই সু়েঙ্গ-পডথর মডযে বোডনা সামুরেে জীেজন্তু 
োস েডর! ত্াডের সডঙ্গ বেখা না-হডলই ভাডলা এেরহড ডে। 
  
রপরিল, োল সু়েঙ্গপথ রেডয প্রায এেড া ফুে নামোর পডর সোই এেো েও়ো 
গহ্বডরর মডত্া জাযগায এডস থামডলন। ছাে বথডে ত্খডনা বফাঁ াো-বফাাঁো জল প়েরছল। 
এেেু সোাঁত্ডসাঁডত্ ভাে থােডলও হাওযা বসখাডন রেশুদ্ধ। 
  
েোডেন, রগরডযন রস্পডলে েলডলন : এই হল রনরাপে আস্তানা-এডেোডর পাহাড়ের 
অভেন্তডর। রেন্তু ত্েু োসডযাগে নয। 
  
োসডযাগে নয বেন? নারেে বপনক্রোফডের গলা ব ানা বগল। 
  
োরর্ এ-জাযগাো খুে বছাডো, আর অন্ধোর। 
  
বেন, এোডে রে েড়ো েরা যায না? আডলা-হাওযার জডনে েু-এেো জানলা েডর 
রনডলই েডল। 
  
বপনক্রোফে ত্ার অরভযান বথডে অসম্ভে েথাো এডেোডরই মুডছ বফডল রেডযরছল। 
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েডলা এরগডয েডলা। সাইরাস েলডলন : সডে বত্া রত্নভাডগর এেভাগ পথ মাত্র এডসরছ। 
আডরা, রনডে হযডত্া বেখডত্ পাডো প্রেৃরত্ আমাডের সমস্ত পররশ্রম লাঘে েডর বরডখডছ। 
  
েপ বোথায? হঠাৎ বন এেেু উডত্তরজত্ হডয েডল উঠল। 
  
োররেডে ত্াোডলন সোই। ম াডলর আডলায ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর বেখডলন জাযগাো। রেন্তু 
েপডে বেখা বগল না। 
  
বপনক্রোফে েলডল : েপ হযডত্া এরগডয রগডযডছ। 
  
েডলা—আমরাও এডগাই। হারডজং েলডলন। 
  
আোর সোই রনডে নামডত্ লাগডলন। আডরা পঞ্চা  ফুে এরগডয যাোর পর হঠাৎ সোই 
থমডে োাঁ়োডলন। অডনে ত্লা বথডে েীডসর এেো  ব্দ বযন বভডস আসডছ। 
  
এেেু োন বপডত্ শুডনই হােজােজ েলডল : আডর! এ-বয েপ ডােডছ! 
  
হোাঁ, বপনক্রোফে েলডল : ভীষর্ভাডে ডােডছ েপ! 
  
 ােল আর েুঠারগুডলা োরগডয যডর সােযাডন এরগডয েডলা। হারডজং-এর রনডেজ  পাওযা 
বগল। 
  
দ্রুত্পডে েপডে সাহাযে েরোর জডনে এরগডয েলডলন সেডল। েডপর ডাে ক্রম ই 
ো়েরছল—সাংঘারত্েভাডে ডােডত্ লাগল বস। 
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বোডনা সামুরেে জন্তুর বেখা বপডযডছ রে েপ? সাইরাস হারডজং এেেু রনেু গলায েলডলন 
: রেনা োরডর্ বত্া েপ েখডনা এত্ উডত্তরজত্ হয না! রনশ্চযই বোথাও রেছুএেো 
ঘডেডছ, আমরা েুঝডত্ পাররছ না। 
  
আডরা বষাডলা ফুডের মডত্া নামোর পর েডপর বেখা পাওযা বগল। বসখানো রে াল এেং 
েমৎোর এেো েেডরর মডত্া। েপ খুে উডত্তরজত্ হডয ছুডোছুরে েডর ডােডত্ লাগল। 
ম াডলর আডলা বজ্বডল খুে সত্েজভাডে োররেে বেখডলন সোই। রেন্তু রেপুল গুহারে 
 ূনে, এডেোডর োঁো। প্রডত্েেরে বোডর্ রগডয পরীক্ষা েরডলন ত্খন। বোডনা জন্তু ো 
মানুডষর সাক্ষাৎ পাওযা বগল না। রেন্তু ত্েু েপ বডডেই েলল এেোনা। ভয বেরখডয ো 
েুপ েরডত্ রনডেজ  রেডযও েপডে থামাডনা বগল না। 
  
হারডজং েলডলন : এই গুহার মডযে এমন-এেো পথ রনশ্চযই আডছ, বযখান রেডয হ্রডের 
জল সমুডে রগডয পড়ে। 
  
রনশ্চযই, বপনক্রোফে েলডল : সােযাডন েলাডফরা েরডত্ হডে আমাডের। ও-রেম 
বোডনা গডত্জর মডযে পড়ে বগডলই সেজনা ! 
  
হারডজং ডােডলন : েপ, েপ, েল। 
  
হারডজং-এর েথায উডত্তরজত্ হডয েপ ছুডে বগল গুহারের এডেোডর প্রত্েন্ত প্রাডন্ত —
বসখাডন রগডয রিগুর্ বজাডর েীৎোর েরডত্ লাগল। েপডে অনুসরর্ েডর বস-জাযগায 
বপৌঁডছ বেখা বগল, গ্রোনাইে  পাথডরর বোডল রীরত্মত্ এেো েুডযা বসখাডন। এই েুডযা 
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রেডযই হ্রডের জল সমুডে রগডয পড়ে। েুডযাো বসাজা বনডম বগডছ। সুত্রাং এর বভত্র 
েুডে পরীক্ষা েডর বেখাো সম্ভে নয। েুডযার মুডখর োডছ ম াল যরা হল, রেন্তু রেছুই 
বেখা বগল না। হারডজং এেো জ্বলন্ত ম াল েুডযার মডযে ছুাঁড়ে বফডল রেডলন। ছলাৎ েডর 
এেো  ব্দ ব ানা বগল, বোঝা বগল ম ালো সমুডে রগডয পড়েডছ। সমুডের জডল প়েডত্ 
ম ালোর যত্ সময লাগল ত্া রহড ে েডর হারডজং েুডযার গভীরত্া রনর্জয েরডলন। প্রায 
নিই ফুে গভীর হডে েুডযাো। গহ্বডরর বমডঝ ত্াহডল সমুেত্ডলর নিই ফুে উপডর 
অেরহত্! 
  
হারডজং েলডলন : এই হল আমাডের নতু্ন আস্তানা। 
  
রেন্তু এই জাযগায রনশ্চযই বোডনা প্রার্ী থাডে? রস্পডলডের বেৌতূ্হল ত্খডনা রনেৃত্ত 
হযরন। হযরন। 
  
বস-প্রার্ী এত্ক্ষডর্ ওই েুডযা রেডয সমুডে েডল বগডছ,  হারডজং উত্তর রেডলন। জাযগাো 
আমাডের রেডয বগডছ। 
  
সরত্েই প্র স্ত গহ্বরো োডসর পডক্ষ খুে ভাডলা। এত্ েও়ো, বয অনাযাডসই ইডের 
গাাঁথুরন রেডয বেযাল তু্ডল েডযেো োমরায ভাগ েডর বনযা সম্ভে। ত্ডে, েুডো অসুরেডয 
আডছ। প্রথমত্, এই পাথডরর তত্রর হায আডলা পাওযা যাডে েী েডর, আর রিত্ীযত্, 
সংস্কার েডর আডরা স্বািেে আনডত্ হডে। গ্রানাইডের পুরু ছাে বভে েডর আডলার পথ 
েডর বেযার বত্া বোডনা প্রশ্নই ওডঠ না, ত্ডে, সমুডের রেডের বেযাডল েডযেো জানলা 
তত্রর েরা সম্ভে হডত্ পাডর। েোডেডনর রনডেজ  মডত্া বপনক্রোফে সমুডের রেডের 
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বেযাডল  ােল রেডয ঘা মারডত্ লাগল। এেেু পডর রস্পডলে রগডয ত্ার স্থান গ্রহর্ 
েরডলন, ত্ারপর বনে োডজ লাগল। অডনেক্ষর্ বেষ্টার পরও যখন সোই বেযাডল 
জানলা েরোর আ া প্রায বছড়ে রেডযডছন এমন সময বনডের ব ষ এেো আঘাডত্র 
সডঙ্গ-সডঙ্গ  ােলো রছেডে পাথডরর মডযে রেডয বেররডয রগডয োইডর প়েল। হারডজং 
বমডপ বেখডলন, বেযালো রত্ন ফুে পুরু। বসই ফাাঁে রেডয োইডর ত্াোডলন েোডেন। 
বেখডত্ বপডলন, প্রায আর  ফুে রনডে সমুে-তসেত্, ত্ারপর বসফরে আইলোণ্ড, ত্ারও 
পর উত্তাল সমুডের নীল জল। বসই ফাাঁে রেডয েনোর মডত্া ছুডে এডলা আডলা। ত্খন 
ভাডলা েডর গহ্বররে বেখডত্ পাওযা বগল। রেরাে গহ্বররে-োাঁ রেডে রত্র  ফুে উপডর 
ছাে, ডান রেডে ছাে আর  ফুে উপডর। মাডঝ-মাডঝ  ূডনে মাথা তু্ডলডছ গ্রোনাইে  
পাথডরর থাম। অনাযাডসই এোরযে েডক্ষ গহ্বররে ভাগ েরা সম্ভে হডে। বযখাডন মাথা 
বগাাঁজোর জডনে সামানে এেো আশ্রয োরিডলন, বসখাডন এই রেরাে আস্তানা বপডয 
সোই আনডে প্রায লারফডয উঠডলন। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : প্রথডমই েডযেো জানলা োনাডত্ হডে। বগাো গুহাো 
আডলারেত্ হডয বগডল পর োাঁ রেডে আমরা থােোর ঘর আর ভা়োর োনাডো, আর ডান 
রেডের অং েুেু হডে আমাডের োরড আর জােুঘর। 
  
হাোেজ রজডগস েরল : আমাডের নতু্ন আস্তানার নাম েী হডে? 
  
গ্রোনাইে  হাউস। হারডজং উত্তর েরডলন। 
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রঠে হল, পররেন বথডেই গ্রোনাইে  হাউডসর োজ শুরু হডয যাডে। ত্খন ত্ারা রফররত্ 
পথ যরডলন। বফরার আডগ আোর েুডযার োডছ এডস রভত্ডর েৃরষ্টপাত্ েরডলন হারডজং। 
রেন্তু সডেহজনে রেছুই বেখা বগল না। 
  
সোই যখন বসই গুহার োইডর এডস োাঁ়োডলন, ত্খন প্রায োরডে োডজ। 
  
পররেন োইড  বম বথডে নতু্ন আস্তানা গড়ে বত্ালোর োজ শুরু হডয বগল। প্রথডমই 
ভারর এেো োেরন গড়ে বত্ালোর োজ। েুডযাোর মুখ এমনভাডে েন্ধ েডর বেযা হল, 
যাডত্ উপর বথডে বসই োেরন বখালা বগডলও েুডযার রভত্র বথডে বসই োেরন 
মনুডষেত্র বোডনা প্রার্ী খুলডত্ না-পাডর। পাাঁেরে জানলা এেং এেরে েরজা োনাডনা 
হলযাডত্ োইডর বথডে আডলা-হাওযা আডস। সমুেমূখী পাাঁেরে েডক্ষ গুহারেডে রেভক্ত 
েরা হল। ডানরেডে এেরে পথ—বসখান বথডে রনডে বঝালাডনা রসাঁর়ের েেেস্থা েরা হল। 
বেননা িীডপ বোডনা বলাে না-থােডলও মালয বোডেডেরা হযডত্া িীডপ আসডত্ পাডর—
ত্ারা যাডত্ গ্রোনাইে  হাউডস প্রডে  েরডত্ না-পাডর, এইজডনেই বঝালাডনা রসাঁর়ের 
েেেস্থা। রঠে হল সোই যখন োইডর যাডেন ত্খন রসাঁর়েরে বফডল বেযা হডে-রফডর 
আসোর পর আোর তু্ডল বফলা হডে। প্রডে -পডথর পডরই রত্র  ফুে লো এেরে 
রান্নাঘর। ত্ারপর প্রায েরল্ল  ফুে লো খাওযার ঘর। এর পডর রঠে ত্ত্ েড়ো এেরে 
ব াোর ঘর, আর সেড ডষ রেরাে এেরে হলঘর–ভাঁডের তেঠেখানা। এছা়োও গহ্বডরর 
মডযে বয-জাযগা রছল, ত্াডত্ এেরে ভা়োর ঘর োনাডনা হলআর োরেেুেু েররডর 
রহড ডে েেেহাডরর জডনে রাখা হল। বয-োডনলরে রেডয হুডের জল গহ্বডর প্রডে  
েরডত্া, হাঁডের বেযাল রেডয বসো েন্ধ েডর বেযা হল। বঝালাডনা রসাঁর়েো খুে সত্েজভাডে 
অত্েন্ত মজেুত্ েডর োনাডনা হল। বসই রসাঁর়ে রেডয ওঠানামা েরাো অসুরেডয হডলও 
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রনরাপত্তার পডক্ষ প্রেুর সহাযে। আঠাড  বম বঝালাডনা রসাঁর়েো রনরেজষ্ট স্থাডন েসাডনা হল 
প্রায আর  ফুে লো রসাঁর়ে-এেড াোর মডত্া বসাপান ত্াডত্। বসৌভাগেে ত্ রসাঁর়েো েু-
ভাডগ ভাগ েরা বগল। মারে বথডে েরল্ল  ফুে উপডর 
  
এেরে পাথডরর োই-প্রেৃরত্ বযন ত্াডের জডনে আডগ বথডেই এেো প্ল্োেফমজ তত্রর 
েডর বরডখডছ। বসই প্ল্োেফমজ বথডে রিত্ীয রসাঁর়ে শুরু হল। সুত্রাং ত্াডের ওঠানামা 
অডপক্ষােৃত্ সহজসাযে হল। বপনক্রোফে েপডে র রখডয রেডত্ শুরু েরডল েী েডর ওই 
রসাঁর়ে রেডয ওঠানামা েরডত্ হয। েপ রেছুরেডনর মডযেই সােজাডসর েুেুডরর মডত্া ওই 
রসাঁর়ে রেডয দ্রুত্ ওঠানামা েরডত্ সক্ষম হল। 
  
বগাো জুন মাসো োেল গ্রোনাইে  হাউসডে গড়ে তু্লডত্। ইরত্মডযে রেন বছাডো হডয 
আসরছল—আডস্ত-আডস্ত  ীত্ প়েরছল।  ীডত্র সময হযডত্া সেরেন োইডর বেরুডনা 
সম্ভে না–ও হডত্ পাডর, ত্াই  ীডত্র জডনে খােে সঞ্চয েরা প্রডযাজন হডয প়েরছল। 
হােজােজ আর রস্পডলডের উপর ভার প়েল র োডরর। মারসজ নেীর পাড র অরডর্ে 
র োডরর অভাে। বনই। সুত্রাং প্রডত্েেরেনই বে রেছু পররমার্ খােে সংগৃহীত্ হডত্ 
লাগল। ইরত্মডযে এেরেন সীল র োডরও বেররডযরছডলন সোই। সীডলর েরেজ রেডয 
বমামোরত্ প্রস্তুত্ েরা যায। বসই বমামোরত্ োনাডনার জডনেই সীল-র োডর বগডলন 
সোই। বসৌভাগেে ত্ রত্নডে সীল র োর েরা সম্ভে হল। সুত্রাং রেছুোডলর জডনে বয 
আডলার ভােনা ভােডত্ হডে না, বসই আশ্বাস বপডয সোই খুে খুর  হডয উঠডলন। 
সাডলর োম়ো রেডয সোই এেডজা়ো েডর জুডত্া তত্রর েডর রনডলন। েলা োহুলে 
বেখডত্ জুডত্াগুডলা ভাডলা হল না, রেন্তু োজ োরলডয যাওযার পডক্ষ যডথষ্ট। 
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জুন মাডসর বগা়ো বথডেই মাডঝ-মাডঝ েডযে প লা েডর েৃরষ্ট হডত্ লাগল। এেরেন 
োইডর েৃরষ্ট প়েরছল। সোই বসরেন গ্রোনাইে  হাউডসর তেঠেখানায েডস বমামোরত্ তত্রর 
েররছডলন। এমন সময হঠাৎ হােজােজ বোঁরেডয উঠল : এই বেখুন েোডেন, এেো গডমর 
োনা! এই েডল বস সোইডে এেোনা গম—মাত্র এেরে োনা-বেখাডলা। োনাো ত্ার 
ওডযে-বোডের লাইরনং-এ আেডে রছল। ররেমডণ্ড থােডত্ হােজােজ েডযেো পাযরা 
পুডষরছল–রনডজর হাডত্ ত্াডের বস খাওযাডত্। খুে-সম্ভে বসই সমযোরই গম এরে। 
  
এেো গডমর োনা? ত্কু্ষরন উৎসুে েডে েোডেন শুডযাডলন। 
  
হোাঁ েোডেন। রেন্তু এেো–মাত্র এেো োনা! 
  
বপনক্রোফে বহা বহা েডর বহডস উঠল : এেো গডমর োনা রেডয আমরা েরডো–েী? 
  
এমন েী োঁরেডয েলার মডত্া েোপার এো? 
  
রুরে—আমরা রুরে পাডো এ বথডে! হারডজং েলডলন। 
  
রুরে, বেে-আডরা েত্-েী! বহডস উঠল বপনক্রোফে : েমৎোর! এেো মাত্র গডমর 
োনা, অথে ত্া রনডয েত্ স্বপ্ন! 
  
হােজােজ োনাো বফডল রেডত্ যারিল, এমন সময হারডজং োনাো রনডজর হাডত্ রনডয খুে 
ভাডলা েডর ত্ারেডয বেখডত্ লাগডলন। এেেু পডর বপনক্রোফডের রেডে পূর্জ েৃরষ্টডত্ 
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ত্ারেডয  ান্ত গলায েলডলন : বপনক্রোফে, তু্রম জাডনা এেো গডমর োনা বথডে েো 
অেুর হয? 
  
রেরিত্ হডয বপনক্রোফে েলডল বেন? এেো বোযহয। 
  
না, ে ো। আর, এেো অেুডর েো েডর গডমর োনা থাডে, জাডনা? 
  
না। 
  
প্রায আর ো। সাইরাস হারডজং েলডলন : ত্াহডল, আমরা যরে এই গডমর োনাো বরাপর্ 
েরর, ত্ডে প্রথম োডর আেড াো োনা পাে—রিত্ীয োডর ত্া বথডে পাডো ছড া েরল্ল  
হাজার, তৃ্ত্ীয োডর পাাঁেড া োডরা লক্ষ, আর েতু্থজ োডর োরড া হাজার লডক্ষরও 
বের । 
  
এই েথা শুডন সোই অোে হডয বগল। সাইরাস হারডজং েডল েলডলন : এই িীডপর 
আেহাওযায েছডর েু-োর োষ েরা সম্ভে—সুত্রাং েু-েছডরর মডযেই আমরা রেরাে এে 
গম-বখডত্র মারলে হডত্ পারডো। সুত্রাং হােজােজ, বত্ামার এই আরেষ্কার আমাডের 
োডছ। প্রায অমূলে। বয-বোডনা রেছু-এখন বয-অেস্থায আরছ, ত্াডত্ প্রডত্েেরে তু্ি 
রজরন ও আমাডের োডজ লাগডে, এ-েথা বত্ামরা বেউ ভুডল বযডযা না, এই অনুডরাযই 
বত্ামাডের েররছ। 
  
না েোডেন, না, আমরা েখডনা ভুলডো না এ-েথা, উত্তর রেডল বপনক্রোফে : আিা 
এখন আমরা েী েরডো? 
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এই গডমর োনাো রুইডো আমরা। উত্তর েরডল হােজােজ। 
  
হোাঁ। বযাগ েরডলন রগরডযন রস্পডলে : খুে সত্েজভাডে এরে রুইডত্ হডে। বেননা, 
এইডের ওপরই আমাডের ভরেষেৎ ফসল রনভজর েরডছ। 
  
যরে এো বথডে অেুর না-বেডরায? বোঁরেডয েলডল বপনক্রোফে। 
  
বেরুডেই। সাইরাডসর েৃঢ় েে ব ানা বগল। 
  
বসরেন হল রেড  জুন। এই এেরেমাত্র মহামূলে গম রুইোর উপযুক্ত সময ত্খন। 
প্রথডম রঠে েরা হল এেো েডের মডযে এরে বরাযা হডে, রেন্তু পডর রঠে হল, প্রেৃরত্র 
হাডত্ই সে ভার বছড়ে বেযা হডে, মারেডত্ বরাযা হডে এরে। বসইরেনই বরাযা হল এরে, 
আর েষ্ট েডর না-েলডলও েডল বয, যাডত্ এই পরীক্ষা সাথজে হয বসজডনে খুে সত্েজ 
েেেস্থা অেলেন েরা হল। 
  
আেহাওযা পররষ্কার হডয যাওযায সোই বেররডয প়েডলন। গ্রোনাইে  হাউস ছার়েডয 
আডরা উপডরর রেডে উডঠ এেো সমত্ল জরমর উপর খুে ভাডলা েডর জাযগা েরা হল 
গমরে রুইোর জডনে। ত্ারপর এর োরররেডে এেো োাঁড র বে়োও বেযা হল, যাডত্ 
বোডনা জীেজন্তু এোডে নষ্ট েরডত্ না-পাডর। যরে এই গমরে বোডনা োরডর্ নষ্ট হডয 
যায, এই জনমানেহীন িীডপ আর-বোথাও আর-এেরে গডমর োনাও বজাগা়ে েরা যাডে 
না। 
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১.১০ রহডসের োডলা বমঘ 
  
বসইরেন বথডে বপনক্রোফে এেরেডনর জডনেও ত্ার গম-বখত্ বেখডত্ বযডত্ বভাডলরন। 
  
বয-সে েীে সাহস েডর ওই বখডত্র আড পাড  ঘুডর বে়োত্, েলা োহুলে, ত্াডের প্ররত্ 
রেেুমাত্র ক্ষমা প্রে জন েরা হত্ না। 
  
জুন মাডসর ব ডষর রেডে আেহাওযা ভযানে খারাপ হডয বগল। ভীষর্ ঠাণ্ডা প়েল 
িীডপ। উনরত্রড  জুন বত্া এমন ঠাণ্ডা প়েল বয, যরে থাডমজারমোর থােডত্া ত্ডে ত্াডত্ 
রনশ্চযই েুর়ে রডরগ্রর বের  ত্াপ যরা প়েডত্া না। পররেন এমন ঠাণ্ডা প়েল বয ত্াডে 
রত্ররড  জুন না-েডল অনাযাডস এেরত্রড  রডডসের েলা েডল। মারসজ নেীর মুডখ েরফ 
জমডত্ শুরু েরল। বলে গ্ল্োডন্টর ে াও র গরগরই মারসজ নেীর মডত্া হডয বগল। 
  
প্রাযই বসই অসহে ঠাণ্ডার মডযে োঠ আর েযলা আনডত্ বেরুডত্ হত্ সোইডে। এোর 
ত্াই মারসজ নেীডে োডজ লাগাডনা হল। োঠ জড়ো েডর োরণ্ডল বোঁডয বস্রাডত্ ভারসডয 
বেযা হলডস্রাডত্ বভডস-বভডস ত্া গ্রোনাইে  হাউডসর প্রায রনডে এডস উপরস্থত্ হওযায 
অডনে পররশ্রডমর হাত্ বথডে বরহাই বপডলন ত্াাঁরা। 
  
এর মডযেই এেরেন আেহাওযা শুেডনা থাোয সোই রমডল রঠে েরডলন, মারসজ নেী 
আর ক্ল অন্তরীডপর মাঝখাডনর জাযগাো বেখডত্ যাডেন। পাাঁেই জুলাই সোল ছোয 
সূডযজােডযর সডঙ্গ সডঙ্গ সোই বেররডয প়েডলন—ত্াাঁডের অস্ত্র- স্ত্র–মাডন েুঠার, ত্ীর-যনুে, 
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েল্লম ইত্োরে রনডয। মারসজ নেীর জল সে েরফ হডয যাওযায ত্াাঁডের পডক্ষ বে  
সুরেডযই হল। েরডফর উপর রেডযই মারসজ নেী বহাঁডে বপরুডনা বগল। বপরুোর সময 
হারডজং েলডলন : রেন্তু এই েরফ বত্া আর রেরোল মারসজ নেীর উপর বসতু্র ভূরমোয 
োজ েরডে না, সুত্রাং আমাডের আডরা-এেো োজ ো়েল। এখাডন এেো বসতু্ তত্রর 
েরডত্ হডে। 
  
ক্ল অন্তরীডপর মযেোর অঞ্চল গ্রোনাইে  হাউডসর পাড র অঞ্চডলর বথডে এডেোডর 
রেপরীত্। এই রেেোর জরম এত্ উেজর বয বেডখ রীরত্মডত্া বলাভ হয। হারডজং এইসে 
বেডখ েলডলন : রলেন িীডপর রেরভন্ন অঞ্চল বেখরছ রেরভন্ন রেম। এেো বছাি িীডপর 
জরমডত্ এত্ তেরেত্রে বয েী েডর সম্ভে, আরম রঠে েুঝডত্ পাররছ না। এই িীডপর 
প্রেৃরত্ আর গঠন ভারর অিুত্। এেো মহাডেড র সংরক্ষপ্তসার বযন এই িীপরে! আডগ 
বোডনা মহাডেড র অং  রছল েডল যরে জানা যায, ত্াহডলও রেরিত্ হডো না। 
  
েী! প্র ান্ত মহাসাগডরর মাঝখাডন এেরে মহাডে ! রেরিত্ হডয বোঁরেডয উঠল 
বপনক্রোফে। 
  
অসম্ভে েী? উত্তর রেডলন হারডজং:অডেরলযা, রনউ-আযারলোন্ড, অডেডলর যা ইত্োরে বয 
এে রছল না, ত্া বে েলডত্ পাডর? আমার বত্া মডন হয, রে াল সমুডের মডযে বযসে 
বছাডোখাডো িীপ বেখা যায ত্া বসই ষষ্ঠ মহাডেড র রেরভন্ন অঞ্চডলর েুড়ো মাত্র–
প্রাধগরত্হারসে যুডগ বয-মহাডে রের অরস্তে রছল; এইসে েুড়ো েেত্ীত্ আজ ত্ার আর 
বোডনা রেহ্নই বনই। 
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হােজােজ েলডল, আডগ বযমন অোেলোরন্টস রছল, রঠে বত্মরন? 
  
হোাঁ, অরের ে যরে অোেলোরন্টস বোডনাোডল বথডে থাডে। 
  
এই রলেন আইলোণ্ড বসই ষষ্ঠ মহাডেড র এোং  ত্াহডল? প্রশ্ন েরডল বপনক্রোফে। 
  
সম্ভেত্। হারডজং েলডলন : িীডপর জরমডত্ এত্ তেরেত্রের োরর্ বোযহয ত্া-ই। 
  
প্রেৃরত্-রেজ্ঞাডনর ছাত্র হােজােজ। বস েলডল : এই িীডপ বয রেরভন্ন যরডনর েহু জীেজন্তু 
বেখা যায, ত্া-ও বোয হয এই োরডর্ই। 
  
হোাঁ। হারডজং উত্তর েরডলন : আমার মত্ ত্াডত্ আডরা বেেসই হল, বপনক্রোফে। আমরা 
এ ে-মাডস বেডখরছ এই িীডপ অসংখে জীেজন্তুর োস এেং আশ্চযজ, এত্ রেরভন্ন জাডত্র 
জীেজন্তু, এত্ তেরেত্রে ত্াডের মডযে বয ত্াই যরে েলা যায রলেন আইলোণ্ড আডগ এমন-
বোডনা মহাডেড র সডঙ্গ যুক্ত রছল ো ক্রডম-ক্রডম প্র ান্ত মহাসাগডরর অত্ল গডভজ স্থান 
রনডযডছ, ত্ডে বস-েথা এডেোডর উর়েডয বেযা েডল না। 
  
বপনক্রোফে েলডল : ত্াহডল, বেখরছ এেরেন বসই প্রােীন মহাডেড র অের ষ্ট অং ও 
জডলর ত্লায অেৃ ে হডয যাডে—আর এর যা ও আডমররোর মডযে প্র ান্ত মহাসাগডরর 
উত্তাল জল ছা়ো আর-রেছু থােডে না! 
  
সম্ভেত্! হারডজং েলডলন : ত্াই েডল আমরা োডজ রেডল বেডে না ো হাল বছড়ে বেডো 
না। বসই ভযংের রেনরে আসডত্ এখডনা বের োরে আডছ। 
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বগাো রেনো ঘুডর-ঘুডর োেল। খুে ভাডলা েডর সেরেছু পযজডেক্ষর্ েরডলন হারডজং। 
বসরেন র োরও পাওযা বগল অডনে। সডন্ধ পাাঁেোর সময ত্ারা সোই রফডর েলডলন 
এেং সডন্ধ আেোর সময গ্রোনাইে  হাউডস এডস প্রডে  েরডলন। 
  
পডনডরাই আগে পযজন্ত ভযংের ঠাণ্ডায বযন জডম রইল রলেন িীপ। ইরত্মডযে ত্ারা 
প্রসডপক্ট হাইডের আ পাড  রেরভন্ন স্থাডন েডযেো ফাঁে পাত্ডলন। অরত্ সাযারর্ বসই 
সে ফাাঁে। েড়ো-েড়ো গত্জ খুাঁড়ে ত্ার উপর ডাল-পালা পাত্া রেরছডয রাখা হল। ত্ারা 
রেন্তু িীডপর সে জাযগাডত্ই এইভাডে গত্জ খুাঁ়েডলন না। বয-সে জাযগায জীেজন্তুর 
প্রেুর পাডযর ছাপ বেখা বগল শুযুমাত্র বসইসে জাযগাডত্ই এইরেম গত্জ খুাঁড়ে-খুাঁড়ে 
ফাাঁে। পাত্া হল। প্রথম রেডে অরের ে ফাডে বোডনা জাডনাযার প়েল না। রেন্তু 
আগডের রিত্ীয সপ্তাহ বথডে মাডঝ-মাডঝ এোরযে জাডনাযার ফাাঁডে প়েল, ত্াডের 
মডযে এেরে জাত্ উডল্লখডযাগে। রঠে েরাহ এডের েলা েডল না, েরং রপোরর েডলই 
এডের অরভরহত্ েরা উরেত্। এগুডলা বসই রেরল জাডত্র রপোরর, যাডের বেখা সে 
জাযগায পাওযা যায না। বপনক্রোফে বত্া ত্ার র োর বপডয মহা খুর  হডয উঠল। 
  
পডনডরাই আগে বথডে িীডপর আেহাওযা এেেু-এেেু েডর ভাডলা হডয উঠডত্ লাগল। 
ত্াপ েডযে রডরগ্র ো়েল। এর মডযেই েডযেরেন প্রেুর েরফ পড়েরছল, এত্ প্রেুর 
পড়েরছল বয প্রায েু-ফুে পুরু হডযরছল বসই েরডফর োের। এই তু্ষার-ঝড়ের জডনে 
রেড  আগে বথডে পাঁরেড  আগে গ্রোনাইে হাউডসর োইডর ত্াাঁরা বেরুডত্ পারডলন 
না। ত্াই েডল শুযু-শুযু েডস রইডলন না। অডনে োঠ রছল গ্রোনাইে  হাউডস, ত্াই রেডয 
ত্াাঁরা এ ে-রেডন বেরেল, বেযার ইত্োরে তত্রর েরডলন। এই িীডপ এডস ত্ারা বয েী-না 
েডরডছন বস-েথা েলা েুষ্কর। প্রথডম ত্ারা হডলন েুডমার, ত্ারপর োঠুডর, ত্ারপর 
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রাসাযরনে, এরপডর রাজরমরস্ত্র, এোডর ছুডত্ার আর ঝুর়েওযালা। সীডলর োম়ো রেডয 
জুডত্াও োরনডযরছডলন ত্ারা। 
  
আগডের ব ষ রেডে আেহাওযা আোর প্রসন্ন হডয উঠল। তু্ষারঝ়ে অন্তরহজত্ হল। 
এোর ত্ারা োইডর বেরুডত্ সক্ষম হডলন। যরেও েু-ফুে পুরু েরডফর োেডর পথঘাে 
বেডে রছল, ত্েু বসই েরঠন েরডফর উপর রেডয েলডত্ ত্াডের খুে বের  অসুরেডয হল 
না। 
  
সারা িীপ বযন  াো হডয বগডছ। মাউন্ট িোেরলডনর েুড়ো বথডে শুরু েডর সমুেধসেত্, 
অরর্ে, সমভূরম, হ্রে, নেী সেরেছু  াোয- াোময হডয বগডছ। হােজােজ, রস্পডলে আর 
বপনক্রোফে রগডয ত্াডের ফাাঁেগুডলা পরীক্ষা েডর এল। ফাাঁডের আ পাড  জাডনাযারডের 
পাডযর অডনে ছাপ বেখা বগল, রেন্তু ফাডে এেরেও জাডনাযার বেখা বগল না। েরং 
ফাাঁেওডলায এমন-েত্গুডলা থাোর োগ বেখা বগল, ো গভীরভাডে মারেডত্ েডস বগডছ। 
  
হােজােজ ত্ীক্ষ্ণ বোডখ থাোর োগগুডলা পরীক্ষা েডর বেখডল, ত্ারপর েলডল : জাওযাডরর 
থাোর োগ। 
  
জাগুযার! বপনক্রোফে বোঁরেডয উঠল এই িীডপ ত্াহডল অমন রহংস্র জন্তুও আডছ। 
বসইজডনে ফাডে বোডনা র োর বেখা যাডি না! ওই েোো জাগুযারই সেগুডলাডে সাো়ে 
েডরডছ! 
  
রস্পডলে েলডলন : এোর বথাে আমাডের সেডলর খুে সত্জে হডয েলা-বফরা েরা 
উরেত্। 
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হোাঁ। বপনক্রোফে েলডল : আজডেই রগডয েোডেনডে আোর েেুডের েথা েলডত্ 
হডে। 
  
হোাঁ, িীডপ যখন েনে জাডনাযার আডছ ত্খন ত্াডের সেংড  রেনা  েরডত্ই হডে 
সেআডগ। রস্পডলে েলডলন। 
  
বসরেন রফডরই সে েলা হল হারডজংডে। হারডজং রেন্তু ত্খন েেুডের েথা ভােরছডলন না—
োপ়ে-বোপড়ের সমসোোই ত্ার োডছ সেডেডয েড়ো হডয োাঁর়েডযরছল। মাংসা ী 
জাত্ীয জীডের োম়ো রেংো বভ়ো-জাত্ীয প্রার্ীর, যথা মুসমডনর বলাম রেডয রেছু 
জামাোপ়ে োনাডত্ই হডে। রত্রন আডরা ভােরছডলন, মুসমন ইত্োরে জন্তুডে এেং েনে 
মুররগ, োরল হাাঁস ইত্োরেডে বপাষোর জডনে এেো আস্তানা োনাডল পর প্রডত্েেরেন 
র োডর যাওযার হোঙামা বথডে বরহাই পাওযা যাডে, অডনে োজ হালো হডে। ত্ার 
মাডন: র োডরই যরে এত্ সময নষ্ট হয, ত্ডে আর অনোনে োজ েরোর সময পাওযা 
যাডে বেথায? রেন্তু ত্ারও আডগ এই িীডপর প্রডত্েেরে অং  ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর পরীক্ষা 
েরডত্ হডে। এখডনা অরযোং  অঞ্চলই বেডখ আসা হযরন। 
  
আেহাওযা ত্খন রেড ষ অনুেূল রছল না েডলই িীপ-ভ্রমডর্র সংেল্প অল্পরেডনর জডনে 
স্থরগত্ রাখডত্ হল। এেেু-এেেু েডর ত্াপ ো়েডছ ত্খন। েরফ গলডত্ শুরু েডরডছ। 
এ-ছা়ো রেনেডযে প্রেল েষজর্ও েলল। এ ে-রেন গ্রোনাইে  হাউডস েডস-েডস সোই 
ঘডরাযা োজগুডলা সমাযা েরডলন। রেন্তু এরমডযেই এমন-এেো ঘেনা ঘেল, যাডত্ 
সোই রেিডয অরভভূত্ হডয প়েডলন, এেো আত্ে এডস অরযোর েরল ত্াডের মন; 
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আর বগাো িীপো ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর পরীক্ষা েরোর আোঙ্ক্ষা ত্ীব্র হডয এেো েৃঢ় সংেডল্প 
পররর্ত্ হল। 
  
বয-রেনরের েথা েলরছ, বসরে অডক্টাের মাডসর েরি  ত্াররখ। বসরেন বপনক্রোফে 
এোই ত্ার ফাাঁেগুডলা পরীক্ষা েডর বেখডত্ রগডযরছল। বেখা বগল বয রত্ন-রত্নডে প্রার্ী 
যরা পড়েরছল। ত্াই বেডখ বপনক্রোফে বত্া আহ্লাডে আেখানা হডয উঠল। বসই রত্নডে 
প্রার্ী হল এেরে স্ত্রী-রপোরর, আর েুডো খুে োচ্চা। 
  
বপনক্রোফে তহ-তহ েরডত্-েরডত্ ত্ার র োর রনডয গ্রোনাইে  হাউডস রফরল, ও 
োরেডযে হুডর-হুডর েডল েোাঁোডল। ত্ার র োর বেডখ অনেরাও, েলা োহুলে, খুর  হডয 
উঠডত্ এেেুও বেরর েরডলন না। 
  
বপনক্রোফে বোঁরেডয েলডল : আজ আমাডের রীরত্মডত্া এেো বভাজ হডে, েোডেন। 
আর রমোর রস্পডলে, আ া েরর আপরনও আমাডের সডঙ্গ আহাডর েডস যৎসামানে মুডখ 
বেডেন। 
  
আপনার বনমন্তন্ন বপডয আরম খুে সুখী হলম, বপনক্রোফে সাডহে! রস্পডলে েলডলন : 
রেন্তু আজডের বমনুর প্রযান আেষজর্ো েী েলুন বত্া? 
  
োচ্চা রপোররর মাংস! 
  
োচ্চা রপোররর মাংস! আরম বত্া বত্ামার োোডমরে শুডন মডন েররছলুম না-জারন েী 
র োর েডর এডনডছা? 
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আডরা োই! বপনক্রোফে েলডল : আপরন বেখরছ োচ্চা রপোররর মাংস বখডত্ হডে শুডন 
নাে রসেডোডিন! 
  
না, বস-েথা নয। আমার েক্তেে হল োরুই বের  খাওযা উরেত্ নয। রস্পডলে েলডলন : 
িীডপ বত্া আর ডাক্তার বনই! বের  বখডয অসুখ োরযডয েসাো খুে-এেো েুরদ্ধমাডনর 
োজ হডে না। 
  
বস-েথা রঠে। রেন্তু আপরন ভুডল যাডিন বেন, সাত্ মাস আডগ আমরা যখন এিীডপ 
এডস বপৌঁছুই, ত্খন এ-রেম র োর বেখডল পর আপরন স্বযং তহ-তে োরযডয েসডত্ন। 
  
সাংোরেে-সুলভ গাম্ভীযজ এডন আপ্তোেে আও়োডলন রস্পডলে : মানুষ েখডনা বোডনা 
অেস্থাডত্ই সন্তুষ্ট হয না, বপনক্রোফে। 
  
আপনার েকৃ্তত্া োে রেন। বপনক্রোফে েলডল : আরম জারন বনডের রান্নার েলোডর্ 
আজডের বভাজো জমডে ভাডলা। এই বছাি েুডো রপোররর েযস রত্ন মাডসর বের  
বোডনামডত্ই হডে না। সুত্রাং বখডত্ েমৎোর লাগডে। এডসা বনে, এডসা আজ আরম 
রনডজই রান্নার ত্োরে েরডো। 
  
বনে আর বপনক্রোফে ত্কু্ষরন রান্নাঘডর রগডয েুেল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

117 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

রারত্তর বেলা গ্রোনাইে  হাউডসর ডাইরনং রুডম রীরত্মত্ বভাজসভা েডস বগল। মাংসো 
েমৎোর রান্না েডরডছ বনে। বপনক্রোফে অরের ে েলডল বয বস না-থােডল েখডনা বনে 
এত্ ভাডলা রান্না েরডত্ পারডত্া না। 
  
প্রডত্েডের বপ্ল্ডেই রেপুল পররমার্ মাংস বেযা হল। সরত্ে, োচ্চা রপোররগুডলা েমৎোর 
লাগল বখডত্ 1 বপনক্রোফে েড়ো এেেুেডরা মাংস তু্ডল মুডখ পুরল আর পরক্ষডর্ই 
প্রেণ্ড বোঁরেডয উঠল। আত্জ স্বডর এেো  পথ েডর উঠল বস। 
  
েী হল আোর? রজডগস েরডলন সাইরাস হারডজং। 
  
েী হল? বপনক্রোফে েলডল : হডে আোর েী? আমার এেো োাঁত্ বভডঙ বগডছ! 
  
বত্ামার মাংডস পাথডরর েুরে রছল? রগরডযন রস্পডলে প্রশ্ন েরডলন। 
  
ত্া-ই বত্া মডন হডি! এই েডল বপনক্রোফে মুডখর রভত্র বথডে ত্ার োাঁত্-ভাঙার 
োরর্রে োর েরডল। রেন্তু– 
  
রেন্তু রজরন ো পাথডরর েুরে নয—এেো েেুডের গুরল!! 
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পমিত্যক্ত 
  
২.১ আডরেো রহসেময ঘেনা 
  
রঠে সাত্ মাস আডগ বেলুন-যাত্রীর েল মারেজন মুলুে বথডে গৃহযুডদ্ধর এডেোডর 
মাঝখাডন রলেন আইলোডণ্ড এডস পড়েরছডলন। বসই সমযেুেুর মডযে ত্ারা যত্েূর 
অনুসন্ধান েডরডছন, ত্ার মডযে বোডনা মানুষ বোডখ পড়েরন। িীডপ বয বোডনা মানুষ 
থাডে, ত্ার বোডনা প্রমার্ এর মডযে পাওযা যাযরন। এ ছা়ো, িীডপ বয বোডনাোডল 
বোডনা মানুষ পোপজর্ েডররন, িীডপর োররেে ঘুডর বসই যারর্াই ত্াডের মডন েদ্ধমূল 
হডযরছল। রেন্তু এে মুহূডত্জর মডযেই ত্াডের বসই েদ্ধমূল যারর্া যূরলসাৎ হডয বগল। 
বপনক্রোফডের োাঁত্ যা বভডঙডছ ত্া এেরে েুডলে, আর েুডলেরে রনাঃসডেডহ বোডনা 
েেুে বথডে বেররডয এডসডছ। আর, মনুডষেত্র বোডনা প্রার্ী রনশ্চযই েেুে েেেহার 
েডর না। 
  
বপনক্রোফে যখন েুডলেরে বেরেডলর উপর রাখডল, সোই রেিয-রেমূঢ় বোডখ ত্ার রেডে 
ত্ারেডয রইডলন। এই ঘেনা বথডে বয-সে েোপার ঘেোর সম্ভােনা আডছ, রনডমডষর 
মডযে ত্াও এডের পর এে ত্াডের মডন বজডগ উঠল। অরত্প্রােৃত্ বোডনা-রেছু ঘেডলও 
বোযহয ত্ারা এত্ রেমূঢ় হডয প়েডত্ন না। সাইরাস হারডজং েুডলেো হাডত্ তু্ডল রনডলন, 
োরেডযে ঘুররডয-রফররডয বেখডলন সীডসর েলরে, হাডত্র ত্ালুডত্ োরেডযে গর়েডয 
রনডলন, ত্ারপর বপনক্রোফডের রেডে ত্ারেডয েলডলন : তু্রম রঠে জাডনা, বয-রপোরররে 
এই েুডলডে আহত্ হডযডছ বসরের েডযস রত্ন মাডসর বের  হডে না? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

119 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

  
অসম্ভে। বপনক্রোফে উত্তর েরডল : রপোরররের েযস বোডনামডত্ই রত্ন মাডসর বের  
হডত্ পাডর না। ফাাঁডে যখন এরেডে আরম বেখডত্ পাই, ত্খনও এ মাডযর েুয খারিল। 
  
হুাঁ! আডরা গম্ভীর হল হারডজং-এর মুখ। ত্াই বথডে প্রমার্ হয বয রত্ন মাডসর মডযে অন্তত্ 
এেোর এই িীডপ গুরল বছাাঁ়ো হডযডছ! 
  
এেং বসই গুরলডত্ এেরে প্রার্ী আহত্ হডযডছ। রস্পডলে বযাগ েরডলন। 
  
ত্ার বত্া বোডনা প্রশ্নই ওডঠ না। েলডলন সাইরাস হারডজং : এই ঘেনা বথডে এইসে 
যারর্া েরা যায বয, আমাডের আসোর আডগও িীডপ বোডনা মানুষ রছল, রেংো রত্ন 
মাডসর মডযে বোডনা েেরক্ত এই িীডপ এডস বপৌঁডছডছ। এই বলােগুডলা রেংো বলােরে রে 
প্রাযই এখাডন আডস, না হঠাৎ বোডনা জাহাজ়ুেরের ফডল এডস বপৌঁডছডছ, বস-প্রডশ্নর 
উত্তর বপডত্ হডল আমাডের অডপক্ষা েরডত্ হডে। রেন্তু বসই বলাডেরা ইওডরাপীয রেংো 
মালয বোডেডে,  ত্রু রেংো রমত্র—যা-ই বহাে না বেন, আডগ বথডে রেছু আোজ 
েরোর বোডনা উপায বনই। এখনও ত্ারা এই িীডপ আডছ, না িীপ বছড়ে েডল বগডছ, 
ত্াও আমরা জারন না। রেন্তু এই প্রশ্নগুডলা এত্ গুরুেপূর্জ বয, বয েডরই বহাে 
র গরগরই এর উত্তর আমাডের বপডত্ই হডে। 
  
অসম্ভে। বপনক্রোফে ত়্োে েডর বেযার বছড়ে লারফডয উঠল : আমরা ছা়ো রলেন 
আইলোডণ্ড আর-বোডনা বলাে থাডে না, থােডত্ পাডর না। িীপো বত্া আর খুে েড়ো 
নয! যরে অনে বলাডেরা এই িীডপ থােত্, ত্ডে এত্রেডন রনশ্চযই অন্তত্ ত্াডের 
এেজডনরও বেখা আমরা বপতু্ম। 
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না-থােডলই ভাডলা। রেন্তু রেপরীত্ো অত্েন্ত রেিযের হডলও োস্তে হডত্ পাডর। হােজােজ 
েলডল। 
  
যরে মডন েরডত্ হয বয রপোরররে ত্ার বেডহ এেরে েুডলে রনডয জন্মগ্রহর্ েডররছল, 
ত্ডে ত্া-ই হডে সেডেডয রেিযের। রস্পডলে েলডলন। 
  
হারডজং েলডলন : এ-েথা সডেহাত্ীত্ভাডে সরত্ে বয, রত্ন মাডসর মডযে অন্তত্ এেরে 
েেুে এই িীডপ গডজজ উডঠডছ। রনশ্চযই অল্পরেডনর মডযে এই িীডপ জনসমাগম হডযডছ, 
বেননা মাউন্ট িোেরলডনর েুড়ো বথডে যখন আমরা সারা িীপ পযজডেক্ষর্ েডররছলুম, 
ত্খন যরে বেউ এই িীডপ থােডত্া ত্ডে রনশ্চযই ত্া বেখডত্ বপতু্ম। এমনও হডত্ 
পাডর, েডযে হপ্তার মডযে জাহাজ়ুেরে হডয বোডনা-বেউ এই িীডপ এডস উডঠডছ। ত্ডে 
এখনও রেছু রঠে েডর েলা েডল না। 
  
আমাডের খুে সােযান হডত্ হডে। সাংোরেডের েেস্বর ব ানা বগল। 
  
আরমও ত্াই েরল, েলডলন হারডজং, বেননা, মালয োরাও এ-িীডপ আসডত্ পাডর। 
  
বপনক্রোফে েলডল : সারা িীপ আমাডের খুাঁডজ বেখডত্ হডে। রেন্তু ত্ার আডগ এেো 
েোনু তত্রর েরডল ভাডলা হয না রে, েোডেন? এর সাহাডযে আমরা নেীপডথও 
অনুসন্ধান োলাডত্ পারডো-িীডপর উপেূলভাগও ঘুডর বেখডত্ সুরেডয হডে। 
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বত্ামার পররেল্পনা খুে ভাডলা, রেন্তু আমরা বসজডনে অডপক্ষা েরডত্ পারর না। এেো 
েলনসই বনৌডো োনাডত্ েম েডরও এেমাস সময লাগডে। 
  
হোাঁ, যরে এেো সরত্েোর ভাডলা বনৌডো তত্রর েরর। রেন্তু আমরা বত্া আর সমুেযাত্রা 
েররছ না। মারসজ নেীডত্ েলােডলর উপডযাগী এেো েোন তত্রর েরডত্ পাাঁেরেডনর বের  
সময লাগডে না। 
  
পাাঁে রেন লাগডে এেো বনৌডো োনাডত্? বনে বোঁরেডয উঠল। 
  
হোাঁ, বনে। বরড-ইরণ্ডযানডের যরডনর এেো বনৌডো োনাডত্ এর বের  সময লাগডে না। 
  
োডঠর বনৌডো? ত্খডনা বনডের বেৌতূ্হল অপগত্ হযরন। 
  
হোাঁ, োডঠর বনৌডো। আরম আোরও েলরছ েোডেন, পাাঁে রেডনর মডযেই োজ ব ষ হডয 
যাডে। 
  
যরে পাাঁেরেডনর মডযে তত্রর েরা যায, ত্াহডল ভাডলা। হারডজং েলডলন : রেন্তু এেরেন 
আমাডের খুে সত্েজ থােডত্ হডে। গ্রোনাইে  হাউডসর আ পাড র অরডর্ের মডযেই 
এেরেন বত্ামাডের র োর সীমােদ্ধ রাখডত্ হডে। 
  
বপনক্রোফডের আ া আর পূর্জ হল না। ত্ার বভাজ-পেজ অে ে ত্ারপডর রনরাপেভাডেই 
ব ষ হল। ত্াহডল এই িীডপ এাঁরা ছা়োও অনে বলাে আডছ। েুডলে যখন পাওযা বগডছ, 
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ত্খন আর এই সম্পডেজ বোডনা প্রশ্নই উঠডত্ পাডর না। এেং এই আরেষ্কাডর এাঁডের 
আ ো ও অস্বািেে রেপুল পররমাডর্ বেড়ে বগল। 
  
সাইরাস হারডজং আর রগরডযন রস্পডলে ঘুডমাডত্ যাওযার আডগ েোপারো সম্পডেজ 
খারনেক্ষর্ আডলােনা েরডলন। এই ঘেনার সডঙ্গ রে িীডপ-ঘডে-যাওযা রহসেময 
ঘেনাগুডলার বোডনা সম্পেজ আডছ? খুাঁরেডয-খুাঁরেডয েোপারো সম্পডেজ আডলােনা েডর 
হারডজং েলডলন : ভাডলা েথা, এই ঘেনা সম্পডেজ আপরন রে আমার অরভমত্ জানডত্ 
োন? আমার অরভমত্ হল, যত্ আাঁরত্পাাঁরত্ েডরই িীপো আমরা খুাঁডজ বেরখ না বেন, 
আমরা রেন্তু রেছুই বেখডত্ পাডো না। 
  
পররেনই বপনক্রোফে ত্ার োডজ বলডগ বগল। মারসজ নেীডত্ েলােডলর উপডযাগী 
বছাডোখাডো এেো সাযারর্ েোনু োনাডে েডলই রঠে েডররছল বস। ঝড়ে অরডর্ের 
অডনেগুডলা েড়ো-েড়ো গাছ উপড়ে পড়েরছল, সুত্রাং োডঠর জডনে ওাঁডের আর ভােডত্ 
হল না। 
  
বসইরেনই হােজােজ এেরে খুে উাঁেু গাডছর আগায উডঠ সারা িীপো ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর 
বেডখরছল। রেন্তু েলা োহুলে, সডেহজনে রেছুই ত্ার বোডখ পড়েরন। অডনেক্ষর্ যডর 
বস োররেডে ত্ারেডয ত্ারেডয বেডখরছল। রেন্তু না, বোথাও রেছুই বনই। 
  
সাইরাস হারডজং েুপোপ হােজাডেজর অনুসন্ধাডনর ফলাফল শুনডলন, ত্ারপর োরেডযে মাথা 
ঝাাঁোডলন; রেন্তু রেছুই েলডলন না। বোঝা বগল, বগাো িীপো ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর খুাঁডজ না-
বেখডল এই সম্পডেজ বোডনা রসদ্ধান্ত েরা েলডে না। 
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এর েু-রেন পডরই, আোড  অডক্টাের এমন-এেরে ঘেনা ঘেল বয ত্ার জডনে এেো 
সডন্তাষজনে েোখো খুেই জরুরর হডয প়েল। গ্রোনাইে  হাউস বথডে েু-মাইল েূডর 
সমুেধসেডত্ ঘুডর বে়োডত্ বে়োডত্ অেিাৎ হােজােজ আর বন এেরে রেরাোোর েিপ 
বেখডত্ বপডলা। বেডখই হােজােজ বোঁরেডয উঠল : বনে র গরগর এডস আমায সাহাযে েডরা। 
  
বনে বেৌড়ে হােজাডেজর োডছ এডস োাঁ়োল।েী রেরাে জাডনাযারো। রেন্তু েী েডর এোডে 
যরা যায? 
  
এর বেডয বসাজা আর-রেছু বনই, বনে। উত্তর েরডল হােজােজ : যরে আমরা বোডনামডত্ 
এোডে উলডে বফলডত্ পারর, ত্ডে এো আর পালাডত্ পারডে না। ত্া়োত্ার়ে বত্ামার 
েু়ুেলো রনডয এডসা বত্া! 
  
রেপে েুঝডত্ বপডরই েিপো ত্ার পাগুডলা আর মুখো রভত্ডর েুরেডয রনডয পাথডরর 
মডত্া োাঁর়েডয রইল। হােজােজ আর বনে ত্াডের েু়েল েিপোর বেডহর রনডে েুরেডয োপ 
রেডয ওোডে উলডে বফলডল। েিপো প্রায রত্ন ফুে লো, আর ত্ার ওজন হডে প্রায 
োরড া পাউণ্ড। 
  
েমৎোর! বন বোঁরেডয উঠল : বপনক্রোফে এোর েথা জানডত্ পারডলই আহ্বাডে 
আেখানা হডয উঠডে। রেন্তু এখন এোডে রনডয েী েরা যায? বয-রেম ওজন, ত্াডত্ 
এোডে গ্রোনাইে  হাউডস বত্া রনডয বযডত্ পারডো না! 
  
এখাডনই পড়ে থাে। উত্তর েরডল হােজােজ : এেোর যখন এোডে উলডে বফলডত্ 
বপডররছ, ত্খন এো আর-েখনও পালাডত্ পারডে না। োডঠর গার়েো এডন এোডে 
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গ্রোনাইে  হাউডস রনডয যাওযা যাডে। োডজর সুরেডযর জডনে হারডজং-এর রনডেজড  ত্ারা 
এেো োডঠর গার়ে আডগই প্রস্তুত্ েডর রনডযরছল। 
  
রফডর-যাওযার আডগ হােজােজ আর বনে েিপোর োরপাড  েড়ো-েড়ো েডযেো পাথর 
রেডয এেো বেযাডলর মডত্া তত্রর েরডল। ত্ারপর সমুডে-তসেত্ যডর-যডর ওরা েুজডন 
গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এল। বপনক্রোফেডে এডেোডর ত্াে লারগডয বেযার জডনে 
হােজােজ েিপোর খের আর োরু োডছ বভডঙ েলডল না। েু-ঘণ্টা পডর ওরা েুজডন 
োডঠর গার়ে রনডয সমুে তসেডত্ রফডর এডলা। রেন্তু, েী আশ্চযজ! েিপোডে আর 
বসখাডন বেখা বগল না। অোে হডয েুজডন েুজডনর মুডখর রেডে ত্াোডল। পাথরগুডলা 
ত্খনও বস-জাযগায পড়ে আডছ, রেন্তু েিপোরই শুযু বেখা বনই। 
  
বনে েলডল : ত্াহডল এই জন্তুগুডলা আপনা-আপরনই উলডে বযডত্ পাডর? 
  
ত্া-ই বত্া বেখা যাডি! হত্েুরদ্ধ হডয েলডল হােজােজ : এো এমরনভাডে অেৃ ে হডয বগডছ 
শুডন রনশ্চযই েোডেন হারডজংও হত্ভে হডয যাডেন। 
  
বনে রঠে েডর বফলডল ত্াডের এই েুভজাডগের েথা োউডে েলডে না। বস েলডল : এই 
েোপারো োউডে েলা েলডে না। 
  
না বনে, েরং রঠে ত্ার উলডো। এই েোপারো েলডত্ই হডে আমাডের। েলডল হােজােজ। 
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ত্ারপর েুজডন খারল গার়েোই বঠলডত্ বঠলডত্ গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডলা। হারডজং, 
রস্পডলে আর বপনক্রোফে ত্খন বনৌডোর োডজ েেস্ত। েী-েী ঘডেডছ, সংডক্ষডপ হােজােজ 
সোইডে খুডল েলডল। বপনক্রোফে বত্া শুডনই বোঁরেডয উঠল : মহামূখ! 
  
রেন্তু বনে েলডল : আমাডের বোডনা বোষ বনই! আমরা ওোডে উলডে বরডখ 
এডসরছলাম। 
  
ত্াহডল বত্ামরা ভাডলা েডর উলডে রাডখারন। েলডল বপনক্রোফে। 
  
ত্খন হাোেজ খুডল েলডল েিপো যাডত্ পালাডত্ না-পাডর ত্ার জডনে েী সত্েজ েেেস্থা 
ত্ারা অেলেন েডররছল। 
  
শুডন বপনক্রোফ্ট েলডল : েোপারো ত্াহডল সমূ্পর্জ অডলৌরেে! 
  
েোডেন, আরম বভডেরছলুম, হােজােজ েলডল, এেোর েিপডের উলডে রেডত্ পারডল ত্ারা 
আর-েখডনা পালাডত্ পাডর না। 
  
বস-েথা সরত্ে। হারডজং েলডলন : আিা, েডলা বত্া সমুে বথডে েত্ েূডর বত্ামরা 
ওোডে উলডে বরডখ এডসরছডল? 
  
খুে বের  হডল পডনডরা ফুে েূডর হডে। ত্খন ভাোর সময, না? 
  
হোাঁ, েোডেন। 
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হারডজং েলডলন : োরলর মডযে েিপরা যা েরডত্ পাডর না জডলর মডযে ত্া পাডর। 
বজাযার এডল পর জডলর মডযে এো হযডত্া রনডজই উলডে রগডযরছল, ত্ারপর আডস্ত-
আডস্ত 
  
গভীর সমুডে েডল বগডছ। 
  
েী গেজভ আমরা! বনে েলডল : এই বসাজা েোপারোও আমরা এত্ক্ষর্ েুঝডত্ পারররন। 
  
বপনক্রোফে েলডল, রঠে এই েথাোই আরম বত্ামাডের েলডত্ যারিলাম। 
  
সাইরাস হারডজং বয-েোখোো রেডলন, রনাঃসডেডহ ত্া গ্রহর্ডযাগে। রেন্তু রত্রন রনডজই রে 
বসই েোখোয সন্তুষ্ট হডযরছডলন? এমন েথা বোডনামডত্ই েলা েডল না। 
  
*** 
  
নযই অডক্টাের েোনুো তত্রর হডয বগল। বপনক্রোফে ত্ার প্ররত্জ্ঞা বরডখডছ, পাাঁে রেডনর 
মডযেই েোনু সমূ্পর্জ েডরডছ। লোয োডরা ফুে হডে েোনুো, আর ওজডন বোডনামডত্ই 
েুড া পাউডণ্ডর বের  নয। েোনুোডে জডল ভাসাডত্ বোডনা অসুরেডযই হল না। 
েোনুোডে েডয রনডয-যাওযা হল ত্ীডরর বেলাভূরমডত্-ভরা বজাযাডরর সময আপনা 
বথডেই জডল ভাসল েোনো? বপনক্রোফে উৎফুল্ল েডে জানাডল বয ভাডলাভাডেই োজ 
সাঙ্গ হডযডছ। প্রথডম এডে পরীক্ষা েডর বেখা হডে রঠে হল। 
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সোই রগডয েসডলন েোনুডত্। বপনক্রোফ্ট েোনু বছড়ে রেডল। আেহাওযা ত্খন েমৎোর। 
জলও  ান্ত। রনরাপডেই েোনুো মারসজ নেীর যীর বস্রাডত্ এরগডয েলল। হােজােজ আর বনে 
তেঠা োলাডত্ লাগল, আর বপনক্রোে হাল যডর েডস রইল। েরক্ষর্ বথডে এেেু হালো 
হাওযা েইরছল। েুই তেঠার বজাডর অনাযাডসই এরগডয েলডত্ লাগল েোনু। রগরডযন 
রস্পডলে এেহাডত্ বপনরসল অনে হাডত্ বনােেুে রনডয আলডত্াভাডে ত্ীডরর এেো বস্কে 
েডর েলরছডলন। 
  
বনে, হােজােজ আর বপনক্রোফে িীডপর এই নতু্ন অংড  ভ্রমর্ েরডত্-েরডত্ েথা 
েলরছল। সাইরাস হারডজং রনাঃ ডব্দ ত্ীডরর রেডে ত্ারেডয রছডলন। ত্ার েৃরষ্ট বেডখ মডন 
হরিল রত্রন বযন বোডনা আশ্চযজ বেড  এডস পড়েডছন। 
  
প্রায বপৌডন-এে ঘণ্টা েলোর পর েোনু মোরণ্ডেল অন্তরীডপর এডেোডর সমু্মখরেেু পযজন্ত 
এডস বপৌঁছল। বপনক্রোফে ত্খন বফরোর উডেোগ েরডত্ লাগল। এমন সময হােজােজ 
উডঠ োাঁর়েডয এেো োডলা রজরনড র রেডে ত্জজনী রনডেজ  েডর েলডল ত্ীডরর ওই 
রজরন ো েী, েলুন বত্া? 
  
ত্কু্ষরন রনরেজষ্ট রেডে ত্াোডলন সেডল। সাংোরেে েলডলন : রেছু-এেো আডছ ওখাডন। 
মডন হডি বোডনা জাহাডজর ভাঙা েুেডরা। 
  
আরম বেখডত্ বপডযরছ রজরন ো! বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : রসেুে, রসেুে! মডন হয 
রজরন পডত্র ভরা। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, ত্ীডর বনৌডো বভ়োও। 
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োরেডযে তেঠা োলাডনার পর বনৌডো এডস বঠেল। সোই ত্ীডর নামডলন। না, 
বপনক্রোফে বোডনা ভুল েডররন। েুডো রসেুে বসই ত্ীডরর োলুরার র মডযে অযজডপ্রারথত্ 
হডয পড়ে আডছ। 
  
হােজােজ েলডল : ত্াহডল এই িীডপর বোডনা অংড  জাহাজ়ুেরে হডযডছ! 
  
ত্া-ই ত্ত্ মডন হডি, উত্তর েরডলন রস্পডলে। 
  
সো-অরস্থর বপনক্রোফডের বেৌতূ্হল আর-বোডনা োযা মানল না। রেন্তু েী আডছ এই 
রসেুডে? েী আডছ? েন্ধ বেখরছ রসেুেো-খুলডো েী েডর? এেো েড়ো- ড়ো পাথডরর 
েুেডরা রেডয অরের ে—এই েডল বস েড়ো এেো পাথর তু্ডল রনডল হাডত্। 
  
ত্কু্ষরন হারডজং ত্াডে োযা রেডলন : বপনক্রোফে, েলডলন রত্রন : এেঘণ্টার জডনেও রে 
তু্রম এেেু সুরস্থর হডত্ পারডে না? 
  
রেন্তু েোডেন, ভােুন বত্া—হযডত্া এখাডন আমাডের অভাে বমোডনার উপডযাগী 
সেরেছুই আডছ! 
  
বস আমরা রেছুক্ষডর্র মডযেই বেখডত্ পাডো, বপনক্রোফে, উত্তর েরডলন হারডজং : রেন্তু 
এখন রসেুেো ভাঙোর বোডনা েরোর বনই। আর-রেছু োডজ লাগুে না-লাগুে, বভডঙ 
এোডে নষ্ট েরডে বেন? আডগ গ্রোনাইে  হাউডস রনডয যাই, বসখাডন সহডজই রসেুে 
না-বভডঙ বখালোর েেেস্থা েরা যাডে। 
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রঠে, েলডল বপনক্রোফে, আপনার েথাই রঠে, েোডেন। 
  
ত্খন রসেুে েুরেডে জডল ভারসডয বেযা হল, ত্ারপর বোঁডয বেযা হডলা েোন সডঙ্গ। 
এইভাডে সহডজই ভারসডয-ভারসডয রসেুেরেডে গ্রোনাইে  হাউডস রনডয যাওযা যাডে 
অডনে পররশ্রমও োাঁেডে। রেন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই রসেুে েুরে এডলা বোডেডে? 
োররেে আাঁরত্পাাঁরত্ েডর খুাঁডজ বেখডলন সেডল। রেন্তু সডেহজনে রেছুই বোডখ প়েল 
না। রেন্তু ত্া সডেও এ-রেষডয বোডনা সডেহই বনই বয, োছাোরছ বোথাও রনশ্চযই 
বোডনা জাহাজ়ুেরে হডযডছ। েুডলডের সডঙ্গ রে এই জাহাজ়ুেরের বোডনা সম্পেজ আডছ? 
িীডপর অনে-বোডনা অংড  রে নতু্ন-বোডনা আগন্তুে েডলর আরেভজাে ঘডেডছ? এখনও 
আডছ রে ত্ারা এখাডন? ত্ডে এ-েথা রঠে বয, এই আগন্তুেরা মালয বোডেডে নয, 
বেননা রসেুডের গ়েন বেডখই বোঝা যারিল, এর রনমজাত্া বোডনা মারেজন রেংো 
ইওডরাপীয। 
  
গ্রোনাইে  হাউডস এডন রসেুে েুরেডে অরত্ সন্তপজডর্ বখালা হল। রসেুে েুরে ত্খনও 
খুে ভাডলা অেস্থায রছল, ত্াডত্ বোঝা বগল বয খুে বের ক্ষর্ জডল ভাডসরন। রসেুে 
খুলডত্ রগডয বোঝা বগল বয, যাডত্ সোৎডসডত্ না-হডয যায বসইজডনে খুে ভাডলা েডর 
পোে েরা হডযরছল। 
  
রসেুডের ডালা খুলডত্ই সোই এেসডঙ্গ ঝুাঁডে প়েডলন। সডঙ্গ সডঙ্গ সোই আনডে 
বোঁরেডয উঠডলন। এমন-বোডনা রজরন  বনই যা এই রসেুডে বনই। বযন িীপোসীডের 
সুরেডযর রেডে নজর বরডখই বেউ রজরন পত্রগুডলা রসেুডে থডরথডর সারজডয বরডখডছ। 
যন্ত্রপারত্, হারত্যার তত্ররর সূক্ষ্ম েলেজা, োপ়ে-বোপ়ে েই-পত্র-েী-বয ওই রসেুে 
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েুডোয বনই ত্া বভডে েলা অসম্ভে। অল্পক্ষডর্র মডযেই রস্পডলে ত্ার বনােেইডয 
রজরন পত্রগুডলার এেো ত্ারলো তত্রর েডর বফলডলন। বসই রফরররস্তডত্ েী-েী রছল 
পাঠেডের সুরেডযর জডনে ত্া হুেহু রনডে তু্ডল বেযা হল : 
  
যন্ত্রপারত্ : এোরযে-ফলাওলা রত্নরে ছুরর, েুরে েুঠার, েুরে েরাত্, রত্নরে হাতু্র়ে, বস্কল, 
েুরে অোজ (adzcs), এেরে  ােল, ছ-রে রেডজল, েুরে ফাইল, রত্নরে ব্রোো, েুরে খুরন্ত, 
ে রে েোগ-ভরত্জ বপডরে আর সু্ক, রেরভন্ন আোডরর রত্নরে ো, েু-োক্স সূাঁে। 
  
হারত্যার : েুরে রিে-লে েেুে, েুরে োতু্জজ েেুে, েুরে হালো ওজডনর রাইডফল, 
পাাঁেরে েড়ো েুঠার, োররে েৃপার্, পরে  পাউণ্ড ওজডনর েুরে োক্স-ভরত্জ োরুে, োডরারে 
োতু্জডজর োক্স। 
  
সূক্ষ্ম েলেজা এেরে বসক্সোন্ট, এেরে অডপরা-গ্ল্াস, এেরে বেরলডস্কাপ, এেোক্স 
জোরমরত্ে যন্ত্রপারত্, এেরে নারেেডের েম্পাস, এেরে ফাডরনহাইে থাডমজারমোর, এেরে 
েোডরারমোর, এেরে োডক্সর মডযে বফাডো বত্ালোর সে সরিাম। 
  
োপ়ে-বোপ়ে : েু-ডজন  ােজ-বেডখ মডন হয প ডমর তত্রর—আসডত্ বোডনা অজ্ঞাত্ 
উরিে বথডে প্রস্তুত্, ঐ রজরনড রই রত্ন ডজন বমাজা, আর েডযে বজা়ো েস্তানা। 
  
রান্নাোন্নার রজরন  : এেরে বলাহার ে়োই, েুরে সস্পোন, রত্নরে রড , ে রে যাতু্রনরমজত্ 
থালা, েুরে বেেরল, এেরে বোভ, েু-প্রস্থ ছুরর-োো। 
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েইপত্র : এেরে োইডেল, এেরে পৃরথেীর মানরেত্র, রেরভন্ন পরলডন ীয ইরডযডমর এেরে 
অরভযান, এেরে প্রেৃরত্-রেজ্ঞাডনর অরভযান (ছয খডণ্ড সমূ্পর্জ), রত্ন রীম  াো োগজ, 
েুরে বমাো োাঁযাডনা খাত্া—ত্ডে প্রডত্েেরের পাত্াই  াো। 
  
এ-েথা মানডত্ই হডে, েলডলন রস্পডলে : এই রসেুডের মারলে রযরন রছডলন, রত্রন 
এেজন েেেহাররে মানুষ 1 যন্ত্রপারত্, েলেজা, অস্ত্র স্ত্র, জামা-োপ়ে, রান্নাোন্নার 
রজরন , পুাঁরথপত্র—সেরেছুই রত্রন রসেুডে ভডররছডলন। রত্রন বোযহয আডগ বথডেই 
আাঁে েডররছডল, আাঁে েডররছডলন বয জাহাজ়ুেরে অরনোযজ, আর বসজডনেই আডগ থােডত্ 
প্রস্তুত্ হডয রছডলন। 
  
গম্ভীর গলায উচ্চারর্ েরডলন হারডজং : আর-রেছুই োইোর বনই!! 
  
আর-এেো রজরন ও মানডত্ই হডে, েলডল হােজােজ : রসেুডের মারলে বোডনাক্রডমই 
বোডনা মালয বোডেডে নয। এমনও হডত্ পাডর, বোডনা মারেজন ো ইওডরাপীয জাহাজ 
এ-অঞ্চডল ঝঙ্গা-ত্ার়েত্ হডয এডসরছল, ত্খন েরোরর রজরন পত্র রক্ষা েরোর জডনে 
যাত্রীরা এইগুরল রসেুডে ভডররছল। আপরন েী েডলন, েোডেন? 
  
খুে সম্ভে বত্ামার েথাই রঠে। েলডলন সাইরাস হারডজং : জাহাজ়ুেরের সম্ভােনা বেখা 
বেযাডত্ই হযডত্া ওই রজরন পত্রগুডলা রসেুডে ভরা হডযরছল। 
  
বফাডো বত্ালোর সরিামগুডলা পযজন্ত? বপনক্রোফে রেরিত্ েডে েলডল। 
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সরত্ে-েলডত্ রে, বফাডো বত্ালোর সরিামগুডলা োডক্স বোোডনার রপছডন েী োরর্ 
থােডত্ পাডর, ত্া আরম আোজ েরডত্ পাররছ না। ত্ার বেডয আডরা গুরলোরুে রেংো 
োপ়ে-বোপ়ে বের  েরোরর। 
  
আিা, সাংোরেডের েেস্বর ব ানা বগল : এই রজরন পত্রগুডলার মারলে ো রনমজাত্ার 
নাম-যাম বেখডল হয না? 
  
ত্খন প্রডত্েেরে যন্ত্রপারত্, অস্ত্র স্ত্র ত্ন্নত্ন্ন েডর পরীক্ষা েরা হল, রেন্তু বোথাও 
রনমজাত্ার বোডনা নাম-রঠোনা পাওযা বগল না। েোপারো রহসেময। রেড ষ েডর 
অস্ত্র ডস্ত্র। রনমজাত্ার নাম-যাম পাওযা যাওযার েথা, রেন্তু বসখাডনও রেছু বলখা বনই। 
আডরেো আশ্চযজ েোপার হল, প্রডত্েেরে রজরন ই আনডোরা নতু্ন—এডেোডর েেেে 
েরডছ। আর এমনভাডে রজরন গুডলা রসেুডে সাজাডনা রছল বয, বোঝা বগল যীডর-সুডস্থ 
এেরে-এেরে েডর প্রডত্েেরে রজরন  রসেুডে ভরা হডযডছ। সেডেডয আশ্চযজ েোপার হল 
বয েইপত্রগুডলাডত্ বোথাও প্রো ে ো মুোেডরর নাম বেখা বগল না। এ-রেমো 
সেরাের বেখা যায না। সেরমরলডয বগাো েোপারোই সাইরাস হারডজং-এর োডছ বেমন-
বেমন বঠেল। রেন্তু বযখান বথডেই রসেুে েুডো আসুে না বেন, রলেন আইলোডণ্ডর 
অরযোসীডের োডছ এডের মূলে অসীম। অে ে এ-পযজন্ত িীডপর প্রােৃরত্ে সম্পেডে 
প্রভূত্ েুরদ্ধ ও পররশ্রডমর িারা ত্ারা উপযুক্তভাডে োডজ লারগডযডছন। বোঝা যাডি, 
ঈশ্বডরর অরভপ্রায এোই বয ত্ারা বযন জীেনযাত্রা অনাযাডস রনেজাহ েডরন। নইডল 
অেিাৎ এই রসেুে েুডো পাওযা যাডে বেন? 
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এত্সে রজরন  বপডযও বপনক্রোফে অরের ে পুডরাপুরর সন্তুষ্ট হল না। ত্ার মডন হল, 
পৃরথেীর সেডেডয মূলেোন রজরন োই রসেুডে বনই। ত্া হল ত্ামাে। বস েলডল, অন্তত্ 
আয পাউণ্ড ত্ামাে যরে থােডত্া ত্ডে আরম এডেোডর েুরনযার োে া হডয বযডত্ 
পারতু্ম? 
  
ত্ার েথা শুডন না-বহডস পারডলন না বেউ। 
  
এই রসেুে-েুডো হাডত্ আসোর েরুন এেো েোপাডর সোই এেমত্ হডলন : ত্ন্নত্ন্ন 
েডর বগাো িীডপ অরভযান োলাডত্ হডে। রঠে হল, পররেন বভারডেলাডত্ই যাত্রা শুরু 
হডে। মারসজ নেীর এডেোডর পরশ্চম প্রত্েডন্ত বপৌঁছুডত্ হডে। যরে জাহাজ়ুেরের ফডল 
বোডনা ভাগেহত্ এই িীডপ উডঠ থাডে, ত্ডে সম্ভেত্ বস রসেরেহীন। সুত্রাং অরেলডে 
ত্াডে সাহাযে েরা েত্জেে। 
  
ওই নতু্ন রজরন পত্রগুডলা বগাছগাছ েডর গ্রোনাইে  হাউডস রাখডত্-রাখডত্ই োরে 
রেনেুেু বেডে বগল। 
  
এই রেনো—এই উনরত্রড  অডক্টাের—রছল ররেোর। রাডত্র ঘুডমাডত্ যাওযার আডগ হােজােজ 
হারডজংডে অনুডরায েরডল োইডেল বথডে এেো অং  পড়ে ব ানাডত্। হারডজং োইডেলো 
হাডত্ রনডয বযই খুলডত্ যাডেন অমরন বপনক্রোফে েলডল : োাঁ়োন, েোডেন, এেেু 
থামুন। আমার এেো েুসংস্কার আডছ। েইোর বয-বোডনা পাত্া খুডল, প্রথম বযখাডন 
আপনার বোখ পড়ে বস-জাযগাো পড়ে ব ানান। আমাডের এই অেস্থার সডঙ্গ খাপ খায 
রে না রমরলডয বেখা যাে। 
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বপনক্রোফডের েথা শুডন হারডজং এেেু হাসডলন। ত্ারপর বোখ েুডজ েইো খুলডলন। 
আডগ বথডেই বযন বেউ ওই পাত্াো রেরহ্নত্ েডর বরডখরছল, ত্া বোখ খুডলই েুঝডত্ 
পারডলন হারডজং। প্রথডমই ত্ার বোখ প়েল, বপনরসডলর োগ-বেযা এেরে বলাডের 
উপর। বসন্ট মোথুর সুসমাোডরর সপ্তম অযোডয আডছ বসই বলােরে। উোত্ত েডে হারডজং 
বলােরে পাঠ েরডলন : বয প্রাথজনা েডর, পূর্জ হয ত্ার সেজ োমনা; বয পররশ্রম েডর, বস 
প্রাপ্ত হয ত্ার সেজ-আোরঙক্ষত্ েস্তু। 
  
. 
  
২.২ আডরা আশ্চযজ ঘেনা 
  
পররেন রত্ররড  অডক্টাের সোই অরভযাডনর জডনে তত্রর হডলন। িীপোসীরা এখাডন এডস 
েত্জমাডন এমন অেস্থায বপৌঁডছডছন বয, এখন আর অডনের সাহাডযের প্রডযাজন ত্াডের 
বনই, েরং ত্ারাই অনেডের সাহাযে েরডত্ পাডরন। মারসজ নেী বেডয যত্-েূর-সম্ভে 
ত্ত্েূর পযজন্তই ত্াাঁরা যাডেন েডল রঠে হডলা। অস্ত্র স্ত্র, রসেপত্র সে েোনুডত্ ওঠাডনা 
হডলা। েুডো েুঠার বনযা হডলা যাডত্ ঘন অরডর্ের মডযে পথ েডর েলা যায। আর বনযা 
হল বেরলডস্কাপ আর পডেে-েম্পাস। যাত্রার আডগ সাইরাস হারডজং সোইডে সত্েজ েডর 
রেডলন এই েডল বয, েেুে সডঙ্গ বনযায ত্ার আপরত্ত বনই, রেন্তু এেরে গুরলও বযন 
োডজ খরে েরা না-হয। 
  
ছ-োর সময সোই েোনুডত্ উঠডলন। েপও সডঙ্গ েলল। ত্ারপর মারসজ নেীর মুখ বথডে 
িীডপর নতু্ন অংড র রেডে এরগডয েলল েোনু। ঘণ্টা-বেড়েে আডগই বজাযার শুরু 
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হডযরছল। সুত্রাং োনু দ্রুত্ডেডগই গন্তেেস্থাডনর রেডে এরগডয েলল। রেছুক্ষর্ োডে নেী 
আডস্ত-আডস্ত এেেু-এেেু েডর প্রসাররত্ হডি েডল মডন হল। েু-রেডে রেরহররৎ 
উরিডের ঘন বঝাপ  ূডনে মাথা উাঁেু েডর োাঁর়েডয, মাঝখান রেডয েডয েডলডছ নেী। 
ত্ীডরর বসই েন আর উাঁেু বঝাপঝাড়ের জডনে েোনু ছাযার মডযে রেডযই এরগডয যারিল। 
  
রেছুেূর এরগডয েোনু থামল। ত্ীডর বনডম োররেডে খুাঁজডলন ত্াাঁরা। রেন্তু জনমানডের 
বোডনা রেহ্নই বেখা বগল না। আোর ত্খন বনৌডোয উডঠ সোই এরগডয েলডলন। 
এইভাডে োররেে ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর খুাঁজডত্ খুাঁজডত্ এডলন সেডল। মাইল-োডরে যাওযার 
পর সোই আোর ত্ীডর নামডলন। ঘন অরডর্ের মডযে েুঠার রেডয পথ েডর রনডয 
রেছুক্ষর্ বখাাঁজাখুাঁরজ হল। এই রনডয েলডত্ েলডত্ সপ্তম োর ত্ীডর নামডলন ত্ারা। রেন্তু 
মানুডষর বোডনা রেহ্নই বেখা বগল না। বপনক্রোফে এোর েুডো জোোমার পারখ মারডল। 
এই পারখর নাম বথডে অরডর্ের নাম বেযা হল জোোমার অরর্ে। 
  
অরভযান এরগডয েলল। রলেন আইলোডণ্ডর পরশ্চম প্রত্েন্ত ত্খডনা মাইল পাাঁডেে েূডর। 
সাইরাস হারডজং এডেোডর মারসজ নেীর ব ষ সীমা পযজন্ত অরভযান োলাোর জডনে েেস্ত 
হডয প়েডলন। হযডত্া এডেোডর িীডপর পরশ্চম প্রাডন্ত জাহাজ়ুেরের ফডল ভাগেহত্ 
েেরক্তডের সাক্ষাৎ পাওযা যাডে। 
  
মারসজ নেীর ত্ীডর এে যরডনর উাঁেু গাডছর সারর বেখডত্ পাওযা বগল। এই 
গাছপালাগুডলা প্রযানত্ অডেরলযা, রনউজীলোণ্ড, মযে ইওডরাপ ও উত্তর আরিোয বেখডত্ 
পাওযা যায। এইসে গাছডে ইংডররজডত্ েডল রফোর-রে, োংলায ত্জজমা েরডল যার 
মাডন োাঁ়োয, জুর-গাছ। এই গাছগুডলা জ্বরডে প্ররত্ডরায েডর েডলই এগুডলার এই 
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নাম। মারসজ নেীর ত্ীর বঘাঁডস জুর-গাডছর সারর েূর পরশ্চডম এরগডয বগডছ। ত্ারই মযে 
রেডয আডরা মাইল-েুডযে এরগডয বগল েোনু। 
  
ইরত্মডযে বেলা গর়েডয আসডছ। সাইরাস হারডজং েুঝডত্ পারডলন বয, এেরেডনর মডযে 
বোডনারেডমই িীডপর পরশ্চম প্রত্েডন্ত বপৌঁডছাডনা যাডে না। সুত্রাং রত্রন রঠে েরডলন 
বয এেো সুরেডযমডত্া জাযগা বেডছ রাত্ োোডনার জডনে ত্াাঁেু বফলডেন। ইরত্মডযে 
মারসজ নেীর জল ক্রম  অগভীর হডয প়েরছল ভাোর েরুন; অথে ত্খনও আডরা পাাঁে 
মাইডলর মডত্া এগুডনা োরে। সুত্রাং বসখাডনই, বসই অজানা অরর্ে অঞ্চডলই, 
রারত্রোডসর েেেস্থা। েরডেন েডল রঠে েরডলন হারডজং। 
  
বপনক্রোফে েোনু ত্ীডরর রেডে রনডয বগল। ত্ীডরর গাছপালার মডযে এেঝাে োনর 
েডস রেরের-রমরের েররছল। োনরগুডলা ত্াডের বেখডত্ বপডযরছল। রেন্তু োনরডের 
হােভাডে ভীরত্র বোডনা রেহ্নই বেখা বগল না। স্পষ্টই বোঝা বগল বয, এই প্রথম ত্ারা 
িীডপ মানুডষর বেখা বপল। 
  
ত্খন বেলা োরডে োডজ েোন রনডয আর এডনা প্রায অসম্ভে হডয প়েল। এরেডে ত্ীরও 
ক্রম  খা়ো হডয উডঠডছ। হারডজং েুঝডত্ পারডলন বয ত্ারা ক্রম ই মাউন্ট িোেরলডনর 
পােডেড র রনেেেত্জী হডিন। সুত্রাং র গরগরই ত্ীডর বনৌডো বভ়োডনা েত্জেে। 
  
হােজােজ শুডযাডল : এখন আমরা গ্রোনাইে  হাউস বথডে েত্ েূডর সডর এডসরছ? 
  
প্রায মাইল-সাডত্ে, উত্তর েরডলন হারডজং : আোজ েডর েলরছ অে ে। বস্রাডত্র োডন 
আমরা উত্তর-পরশ্চম রেডে এডসরছ। আজ আমরা এখাডন বনৌডো রভর়েডয রাত্ো 
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োোডো, আর োল বভারডেলাডত্ই বনৌডো ত্ীডর বোঁডয বরডখ পাডয বহাঁডে োররেডে ঘুডর-
রফডর বেখডো। বপনক্রোফে, তু্রম বেষ্টা েডর েোডখা, আডরা-এেেু এগুডনা যায রে না। 
  
এেেু পডরই হারডজং বনৌডো বথডে জলপ্রপাডত্র গম্ভীর ধ্বরন শুনডত্ বপডলন। নেী 
এখাডন প্রায েুর়ে ফুে েও়ো হডে; আডরা সামডন ক্রম  সরু হডয বগডছ। হারডজং-এর 
েুঝডত্ রেলে হল না বয ত্ারা এডেোডর মারসজ নেীর উৎসমুডখর োডছ এডস বপৌঁডছডছন। 
  
ত্খন রেডেল পাাঁেো 1 ব ষ রেডেডলর বসানারল ররি মারসজর উৎসমুডখর জডল পড়ে 
রঝেরমে েরডছ। এেেু েূডরই মাউন্ট িোেরলডনর গা বথডে অডঝার যারায রে াল 
জলরার  বনডম আসডছ। সূডযজর ররক্তম আডলা বসই ঝরনার জডল পড়ে এেো রামযনুর 
ের্জারল সৃরষ্ট েডরডছ। হারডজং রঠে েরডলন, এোর ত্ীডর বনৌডো বভ়োডত্ হডে। 
  
ত্কু্ষরন ত্ীডর বনৌডো বভ়োডনা হল। জাযগাো বেখডত্ ভারর সুের। ঘন এেসার গাডছর 
রনডে বে  খারনেো জাযগা পররষ্কার েডর বনযা হল। রঠে হল বসখাডনই রারত্রোস েরা 
হডে। র গরগরই রেছু োঠ-েুডো জড়ো েডর আগুন জ্বারলডয-বেযা হল, যাডত্ েনেজন্তুরা 
আগুন বেডখ ওাঁডের আক্রমর্ েরডত্ সাহস না-পায। সারারেন পররশ্রম েরার েরুন খুে 
রখডে বপডযরছল। র গরগরই আহার বসডর বনযা হল। ত্ারপর রঠে হল, রাডত্র বনে আর 
বপনক্রোফে পালা েডর পাহারা বেডে। অে ে রাডত্র বোডনা-রেছুই ঘেল না। পররেন, 
এেরত্রড  অডক্টাের, বভার পাাঁেোর সময সোই যাত্রার জডনে তত্রর হডয রনডলন। ত্ারপর 
প্রাত্রা  বসডর রনডয বেলা েুডোর সমডয িীডপর পরশ্চডম উপেূডলর সন্ধাডন রওনা হডয 
প়েডলন। েলা োহুলে, আজডের যাত্রাো পেব্রডজই শুরু হডলা। 
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পরশ্চম উপেূডল বপৌঁছডত্ েত্ সময লাগডে, হারডজং ত্া বমাোমুরে এেো আোজ েডর 
রনডযরছডলন। পডথ যরে বোডনা োযা-রেপে উপরস্থত্ না-হয, ত্াহডল েু-ঘন্টা লাগডে, 
এেেু েম-বের  হডত্ পাডর। গত্ রাডত্র েুডনা জাডনাযারডের হাাঁে-ডাে ব ানা রগডযরছল 
েডল অস্ত্র- স্ত্র প্রস্তুত্ েডরই সোই রওনা হডলন। সাইরাস হারডজং েলডলন সেডলর 
আডগ-আডগ। 
  
িীডপর এই অংড র জরম অসমত্ল। বোথাও ে়োই, বোথাও উরাই। প্রথম-প্রথম েডনর 
মডযে অসংখে োনডরর সাক্ষাৎ পাওযা বগল। ত্ারা বয েখডনা এর আডগ মানুষ েোডখরন, 
ত্ার প্রমার্ পাওযা বগল এাঁডের বেডখ ত্াডের রেিযেরেত্ ভরঙ্গ বথডে। রেরভন্ন জাডত্র 
েরাহ, হররর্, েোঙারু ইত্োরের সাক্ষাত্ও পাওযা বগল পডথ। র োডরর জডনে অে ে 
বপনক্রোফডের হাত্ রন রপ  েররছল, ত্ডে এভাডে সময নষ্ট েরা উরেত্ হডে না েডলই 
বস অডনে েডষ্ট ত্ার বলাভ সামলাডল। ত্ডে, বফরার পডথ বস-বয জাডনাযারগুডলাডে 
এেহাত্ বেডখ বনডে, স্বভােরসদ্ধ উচ্চ েডে োরোর বস-েথা জারহর েরডত্ বস বমাডেই 
ভুলল না। 
  
প্রায সাড়ে-নোর সময অেিাৎ ত্াডের পথডরায েডর োাঁ়োল খরডস্রাত্া এেরে 
ঝরনাযারা। 
  
বনৌডো োলাডনার সুরেডযও বনই, অথে পাডয বহাঁডেও পার হওযা এেরেম অসম্ভে। 
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হারডজং েলডলন, খুে-সম্ভে এই ঝরনার জল সমুডে রগডয পড়েডছ। এই জলযারা অনুসরর্ 
েডর বগডলই আমরা বোযহয িীডপর পরশ্চম উপেূডল বপৌঁছডত্ পারডো। এেেু এরগডয 
বেখা যাে। 
  
রস্পডলে েলডলন, এে রমরনে োাঁ়োন। আডগ এোর এেো নাম রেডয বনযা যাে। িীডপর 
ভূডগাল অসমূ্পর্জ রাখা উরেত্ হডে না। হােজােজ, তু্রমই এেো নাম োও না এই ঝরনার। 
  
আডগ বেখা যাে ঝরনাো বোথায রগডয পড়েডছ, েলডল হােজােজ। 
  
বে  েলডলন হারডজং, ত্ডে খামো এখাডন না োাঁর়েডয এরগডয েডলা। 
  
অরডর্ের মযে রেডয পথ েলডত্ যত্-সময লাগরছল, এোর ঝরনাযারার গা বঘাঁডষ েলডত্ 
ত্ার বেডয অডনে েম সময লাগল। মাডঝ-মাডঝ পডথর মডযে েড়ো-েড়ো জাডনাযাডরর 
পাডযর ছাপ বেখা বগল। বোঝা বগল, তৃ্ষ্ণাত্জ জাডনাযাডররা এই ঝরনার জল পান েরডত্ 
প্রাযই এডস থাডে। ইরত্মডযে ঝরনার বস্রাডত্র ত্ীব্রত্া বেডখ হারডজং েুঝডত্ পারডলন বয, 
িীডপর পরশ্চম উপেূল ত্ারা যত্ েূডর েডল আোজ েডররছডলন—আসডল বসো ত্ারও 
েূডর। 
  
ক্রম  ঝরনার জলযারা প্রসাররত্ হডয প়েডত্ লাগল। বস্রাডত্র ত্ীব্রত্াও আডস্ত-আডস্ত 
েমডত্ লাগল। েু-ত্ীডরর গাছপালা এমনভাডে জ়োজর়ে েডর রছল বয, ত্ার মযে রেডয 
েৃরষ্ট েডল। রেন্তু এ-অঞ্চডল বয বোডনা মানুডষর োস বনই, ত্া অে ে স্পষ্টই বোঝা বগল। 
বেননা েপ এেোরও ডােরছল না। অথে আ পাড  যরে বোডনা আগন্তুডের পেসঞ্চার 
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ঘডে থাডে, রেংো োরু উপরস্থরত্ বথডে থাডে ত্ডে রনশ্চযই েডপর মত্ন োলাে েুেুর 
না-বডডে ছা়েডত্া না। এোর হােজােজ সোর আডগ-আডগ েলডত্ লাগল। 
  
প্রায সাড়ে ে োর সময হঠাৎ হােজােজ যখন সমুে! সমুে! েডল বোঁরেডয উঠল ত্খন হারডজং 
রেরিত্ হডলন। আডরা েডযে রমরনডের মডযে সোই সমুে তসেডত্ এডস োাঁ়োডলন। 
ত্াডের বোডখর সামডন ছর়েডয প়েল িীডপর জন ূনে পরশ্চম উপেূল। 
  
রেন্তু িীডপর উপেূলভাডগর সডঙ্গ েী আো -পাত্াল পাথজেে পূেজ উপেূডলর! গ্রোনাইে  
পাথডরর বোডনা খা়োই পাহাড়ের গা, রেংো রে ালাোর বোডনা পাথডরর োই, অথো 
হলুে রডঙর োলুময বেলাভূরম—রেছুই ওরেডে বনই। শুযু ত্ীর বঘাঁডষ োাঁর়েডয আডছ 
অন্ধোর ভরা ঘন অরর্ে। 
  
এোর বসই খরডস্রাত্া বস্রাত্রস্বনীরের নামেরর্ েরা হল। এর নাম বেযা হল ফলস্ 
ররভার। ফলস্ ররভার বথডে বরোইল এণ্ড পযজন্ত গহীন অরডর্ের অপযজাপ্ত  োমরলমা। 
  
বসই সমুেধসেডত্র এেরেডে ঈষৎ উাঁেু এেরে রেরের মত্ন বেখা বগল। বসখাডন রগডয 
েসডলন সোই। বে  রখডে বপডযরছল। এোর সোই আহার বসডর রনডলন। 
  
উাঁেু রেরের মডত্া থাোয উপররেডে সমুডের রেগন্ত পযজন্ত েৃরষ্টডক্ষপ েরা বগল। বসই 
সীমাহারা নীলোন্তমরর্র মডত্া সমুডে এেরেও পাডলর রেহ্ন বনই। ত্ীডরর বোথাও 
বোডনা রেছু বেখা বগল না। এেেু রজররডয, সাড়ে এগাডরাোর সময, হারডজং প্রত্োেত্জডনর 
উডেোগ েরডলন। 
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বরোইল এণ্ড বথডে ফলস্ ররভার, প্রায োডরা মাইল েূডর হডে। এমরনডত্ এইেুেু পথ 
অরত্ক্রম েরডত্ ঘণ্টা-োডরে সময লাডগ। রেন্তু ঘন অরডর্ের মযে রেডয পথ েডর 
েলডত্ হডে েডল প্রায রিগুর্ সময লাগোর েথা। 
  
সমুডের এইরেডে েখনও বয বোডনা জাহাজ়ুেরে হডযরছডল, ত্ার বোডনা প্রমার্ পাওযা 
বগল না। অে ে রস্পডলে েলডলন বয সমুডের বেউডযর েরুন হযডত্া জাহাজ়ুেরের 
বোডনা রেহ্নই এখাডন বেখা যাডি না, ত্াই েডল এ-েথা মডন েরা অসংগত্ বয এখাডন 
বোডনা জাহাজ়ুেরে হযরন। সাংোরেডের এই যুরক্ত নোযসংগত্। এ ছা়ো, েুডলডের 
ঘেনারে বথডেই প্রমারর্ত্ হডি বয, রত্ন মাডসর মডযে বেউ এই িীডপ রনশ্চযই েেুে 
ছুাঁড়েডছ। সুত্রাং েুডলে-রহডসের বোডনা সমাযানই এখন পযজন্ত হল না। 
  
ত্খন পাাঁেো োডজ—রেন্তু বরোইল এণ্ড ত্খনও মাইল েু-এে েূডর স্পষ্টই বোঝা বগল 
বয, মারসজ নেীর ত্ীডর োল বযখাডন ত্ারা রাত্ োরেডযরছডলন বসখাডন বপৌঁছুডত্ বপৌঁছুডত্ 
অন্ধোর হডয যাডে। সাত্োর সময সোই বরোইল এডণ্ড এডস বপৌঁছুডলন। এখাডনই 
সমুেত্ীডরর অরর্ে ব ষ হডযডছ। নুর়ে-পাথর আর োরল-ভরা বেলাভূরম শুরুই হডযডছ 
এখান। বথডেই। রারত্র বনডম আসায এখাডন এডসই বসরেনোর মডত্া যাত্রা স্থরগত্ রাখা 
হল। েূর পরশ্চডম অরর্ে বযখাডন ব ষ হডযডছ, বসখাডন হােজােজ োাঁ ঝা়ে আরেষ্কার েরডল। 
এই োাঁ ঝা়ে িীপোসীডের োডছ এে মূলেোন সামগ্রী রূডপ বেখা রেল। বেননা োাঁ  
নানান োডজই েেেহার েরা যায। রেড ষ েডর এমন যরডনর োাঁ  বেখা বগল, যার মূল 
বসদ্ধ েডর বখডত্ বে  সুস্বােু। 
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এমন সময হঠাৎ এেো েুডনা জাডনাযাডরর গজজন ব ানা বগল। সেমডে হােজােজ আর 
বপনক্রোফে ত্ারেডয বেখডল, হাত্-েডযে েূডরই এেো জাগুযার, লাফ মারোর উডেোগ 
েরডছ। সডঙ্গ-সডঙ্গই গজজন েডর উঠল বপনক্রোফডের েেুে। রেন্তু েুভজাগে ত্ গুরল েেথজ 
হল। অন্ধোডর ভীষর্ভাডে জ্বডল উঠল জাগুযাডরর ভাোর মডত্া বোখেুডো। রগরডযন 
রস্পডলে র োরী রহড ডে নাম রেডনরছডলন। এোর উপযুজপরর েডযেোর গজজন েডর 
উঠল ত্ার রাইডফল। সডঙ্গ সডঙ্গ গুরলর আঘাডত্ রছেডে প়েল জাগুযারো–েু-এেোর 
এাঁডেডোঁডে উঠল ত্ার বেহো, ত্ারপরই রনাঃসা়ে হডয বগল। 
  
ত্খন সোই জাগুযারোর োডছ বেৌড়ে বগডলন। বেখা বগল অেেথজলক্ষে রস্পডলডের এেরে 
গুরল জাওযারোর বোডখ বলডগডছ। জাগুযারোর োম়োোডে গ্রোনাইে  হাউডসর এেরে 
মূলেোন সামগ্রী রহড ডে েেেহার েরা যাডে েডল সোই খুর  হডয উঠডলন। 
  
হােজােজ বত্া উচ্ছ্বরসত্ হডয রস্পডলেডে অরভনেন জানাডলন। রস্পডলে েলডলন, বেউ যরে 
বোডনারেডম জাওযাডরর বোডখ গুরল োলাডত্ পাডর, ত্ডে ত্ার সাফলে অরনোযজ। 
  
ইরত্মডযে হারডজং োডছই এেো গুহা আরেষ্কার েডররছডলন। সোই বসই জাযারোডে েডয 
রনডয এডলন গুহায। রঠে হল এই গুহাডত্ই রারত্রোস েরডেন সোই। বনে গুহার েডস 
জাগুযারোর োম়ো ছা়োডত্ লাগল। অনেরা েন বথডে শুেডনা োঠ-েুডো রনডয এডলন। 
ত্ারপর গুহার মুডখ আগুন জ্বারলডয বেযা হল যাডত্ বোডনা জাডনাযার গুহায েুেডত্ না 
পাডর। হারডজং-এর রনডেজ মডত্া বে  রেছু োাঁ ও ঝা়ে বথডে বেডে আনা হডযরছল। 
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খাওযা-োওযা বসডর েেুডে গুরল ভডর রনডয শুডলন সোই। ব াোর আডগ হারডজং 
গুহামুডখর অরগ্নেুডণ্ড এেরা  োাঁ  গুাঁডজ রেডয এডলন। এেেু োডেই োাঁড র গাাঁেগুডলা 
ভীষর্  ব্দ েডর ফােডত্ লাগল। এই  ডব্দ বয েুডনা জাডনাযাররা ভয পাডে, এ-রেষডয 
হারডজং-এর বোডনা সডেহ রছল না। েুরদ্ধো অরের ে হারডজং-এর আরেষ্কার নয। মাডেজা 
বপাডলার ভ্রমর্েৃত্তাডন্ত আডছ, ত্াত্াররা নারে েহু  ত্াব্দী আডগ বথডেই এভাডে েুডনা 
জাডনাযারডের ত্াডের ত্াাঁেুর োছ বথডে েূডর সরাডনার েেেস্থা েরডত্া। 
  
রারত্রো রনরাপডেই োেল। পররেন সোডল ওাঁডের সামডন এই প্রশ্ন জাগল : এখন রে 
রফডর যাডেন, না িীডপর োরে অং েুেু অথজাৎ েরক্ষর্ উপেূলও পযজডেক্ষর্ েডর 
আসডেন? রগরডযন রস্পডলে প্রস্তাে েরডলন বয অরভযাডন যখন এেোর বেররডয 
পড়েডছন, ত্খন ত্া সমূ্পর্জ েডর যাওযাই উরেত্। শুডযাডলন : এখান বথডে ক্ল অন্তরীপ 
েত্ো েূডর হডে? 
  
প্রায রত্রর  মাইল— েলডলন হারডজং, বেননা, সমুেত্ীর বত্া এাঁডেডোঁডে বগডছ। 
  
রত্রর  মাইল! উত্তর েরডলন রস্পডলে, বগাো রেনই বলডগ যাডে ত্ডে। ত্েুও আমার 
মডন হয, েরক্ষর্ উপেূল যডরই গ্রোনাইে  হাউডস বপৌঁছুডনা ভাডলা। 
  
রেন্তু হােজােজ েলডল, ক্ল অন্তরীপ বথডে গ্রোনাইে  হাউস অন্তত্ ে  মাইল েূডর। 
  
বমাে ত্াহডল েরল্ল  মাইল হল— েলডলন হারডজং। রেন্তু ত্েু রমোর রস্পডলডের প্রস্তাে 
মডত্া োজ েরা ভাডলা। আজডেই যরে ঐ-রেেো বেডখ আসা যায, ত্ডে পডর অরভযাডন 
না-বেরুডলও েলডে। 
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বস-েথা বত্া েুঝলুম েলডল বপনক্রোফে, রেন্তু েোন? েোনুো বয মারসজ নেীর উৎসমুডখ 
োাঁযা রইল। 
  
ত্া থাে না। উত্তর েরডলন রস্পডলে, এেরেন যখন রডযডছ, ত্খন আডরা েু রেন না-হয 
রইডলাই। ত্াডত্ রেছু এেো এডস-যাডে না। 
  
এোর বনে েলডল, সমুেত্ীর যডর যরে আমরা ক্ল অন্তরীডপ বপৌঁছুডত্ োই ত্ডে বত্া 
আমাডের মারসজ নেী বপরুডত্ হডে। 
  
বপনক্রোফে েলডল, ত্ার আর ভােনা েী? ডালপালা রেডয না-হয এেো বভলা তত্রর 
েডর বনযা যাডে। ঐ বভলা োনাডনার ভার আরমই রনরি, বত্ামাডের বসজডনে আর মাথা 
ঘামাডত্ হডে না। এখনও আমাডের োডছ আডরে রেডনর উপডযাগী খাোর আডছ। 
এছা়ো এ-িীডপ র োডররই ো অভাে বোথায? েডলা বনে,-খামো সময নষ্ট েডর লাভ 
বনই। 
  
বভার ছোর সমডযই অরভযাত্রীেল রওনা হডয প়েল। গুরলভরা েেুে রনডয এরগডয েলল 
সোই। এোরোর যাত্রায েপ েলল সোর আডগ-আডগ। বেলা এেোর সময সেডল 
ওযার ংেন বে-র অনে প্রাডন্ত এডস বপৌঁছুডলন। ইরত্মডযে ত্ারা প্রায রে  মাইল পথ 
অরত্ক্রম েডরডছন। এত্ হাাঁোহাাঁরের েরুন সোই পররশ্রান্ত হডয পড়েরছডলন। এেেু 
রজররডয সোই আহার বসডর রনডলন। 
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এখান বথডেই উপেূলডরখা অমসৃর্ হডত্ শুরু েডরডছ। েড়ো-েড়ো পাথডরর োই 
ইত্স্তত্ ছর়েডয আডছ উপেূডল। বসই পাথডরর উপডর এডস আছড়ে প়েডছ সমুডের 
বেউ। পডথ অগুনরত্ পাথডরর েুেডরা ছর়েডয পড়ে রছল েডল ত্াডের হাাঁেডত্ েষ্ট হডত্ 
লাগল রীরত্মডত্া। ত্ীক্ষ্ণ বোডখ োররেডে ত্াোডত্-ত্াোডত্ েলডলন সেডল। রেন্তু বসই 
উপেূডল এমন বোডনা রেহ্ন বেখা বগল না, যাডত্ সম্প্ররত্ এখাডন বোডনা জাহাজ়ুেরে 
হডযডছ েডল মডন েরা বযডত্ পাডর। বোথাও বোডনা জাহাডজর ভগ্নাংড র কু্ষেত্ম রেহ্নও 
বনই। 
  
বেলা রত্নডে োজল। অরভযাত্রীেল নীরডে এরগডয েলডলন। এমন বোডনা রেহ্ন বোথাও 
বেখা বগল না যাডত্ বোঝা বযডত্ পাডর বয েখনও এই িীডপ বোডনা মানুষ োস েরডত্ 
রেংো এখনও েডর। নীরেত্া ভাঙডলন রগরডযন রস্পডলে। েলডলন, ত্াহডল এ-েথা 
বভডেই আমাডের সান্ত্বনা বপডত্ হডে বয, রলেন আইলোডন্ডর আরযপত্ে রনডয বেউ 
আমাডের সডঙ্গ বোডনা েলহ েরডত্ আসডছ না। 
  
রেন্তু বসই েুডলেো? েলডল হােজাে, বসো বত্া আর েল্পনা নয। 
  
বস-প্রশ্ন উঠডত্ই পাডর না! ভাঙা োাঁডত্র েথা িরর্ েডর েডল উঠল বপনক্রোফে। 
  
ত্াহডল বগাো েোপারো বথডে েী সমাযান োর েরডো আমরা? সাংোরেে প্রশ্ন 
েরডলন। 
  
এই সমাযান, উত্তর েরডলন েোডেন : রত্ন মাস রেংো ত্ারও আডগ এেরে জাহাজ, 
ইডি েডরই বহাে আর অরনিাসডেই বহাে, এই িীডপ এডস রভড়েরছল। অরের ে প্রশ্ন 
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উঠডত্ পাডর বয এই িীডপ যরে এেো জাহাজ রভড়েরছল, ত্ার বোডনা রেহ্নই বেখডত্ 
পাওযা যাডি না বেন? রেন্তু এ-েথা মানডত্ই হডে বয এই িীডপ েত্জমাডন আমরা ছা়ো 
অনে–বোডনা মানুষ থাডে না। অন্তত্ আমরা বত্া ত্ার প্রমার্ পাইরন। 
  
বনে েলডল, ত্াহডল বসই জাহাজরে রলেন আইলোণ্ড বছড়ে আোর েডল বগডছ? ঈ ! 
আডগ যরে জানা বযডত্া ত্ডে হযডত্া বেড  বফরা বযডত্া! 
  
হযডত্া বযডত্া, েলডল বপনক্রোফে, রেন্তু বস সুডযাগ আমরা যখন হাররডযরছ ত্খন বস 
সম্পডেজ আর-বোডনা প্রশ্ন উঠডছ না। েরং গ্রোনাইে  হাউসডে আডরা ভাডলা েডর গ়েডত্ 
হডে এখন। 
  
এমন সময েপ সাংঘারত্েভাডে বঘউ-বঘউ েডর বোঁরেডয উঠল। এেেু পডরই বেখা বগল, 
সামডনর ঘন গাছপালার মযে বথডে েপ োো-েেেডে এেো বছ়ো োপড়ের েুেডরা মুডখ 
রনডয ছুডে বেররডয আসডছ। সডঙ্গ-সডঙ্গ বনে ঐ বছাঁ়ো োপড়ের েুেডরা হাডত্ তু্ডল রনডল। 
েপ আোরও ডােডত্ শুরু েরডল। উডত্তরজত্ হডয বস বযভাডে এেোর েডন প্রডে  
েররছল আোর বেররডয আসরছল, ত্া বেডখ বোঝা বগল বয বস সোইডে ত্ার সডঙ্গ 
আসোর জডনে প্রাথজনা েরডছ। 
  
এোর েুডলে-রহডসের রনষ্পরত্ত হডে-েলডল বপনক্রোফে : আহত্ রেংো মৃত্ বোডনা 
জাহাজ়ুেরে-হওযা বলাডের সডঙ্গ রনশ্চযই বেখা হডে আমাডের। 
  
সেডল েডপর বপছডন-বপছডন েডনর মডযে প্রডে  েরডলন। হারডজং-এর রনডেজ মডত্া 
সোই েেুেও প্রস্তুত্ েডর রনডলন। রেন্তু েডনর বে -খারনেো েূর যাওযার পরও 
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বোডনা জনমানডের সাক্ষাৎ না-বপডয ত্াাঁরা হত্া  হডয প়েডলন। বসই েডনর মডযে 
বোডনা েূরোডল বোডনা মানুষ এেোডরর জডনেও পোপজর্ েডররছল রে না বোঝা বগল 
না। খারনেো সামডন ঘন গাছপালার মডযে হঠাৎ গাডছর সংখো এেেু রেরল হডয যাওযায 
বেৌডো-মত্ন এেফারল জরম বেখা বগল। েপ বসখাডন বপৌঁডছই থমডে োাঁ়োডলা। ত্ারপর 
আোর ডােডত্ লাগডলা। 
  
সত্েজ ত্ীক্ষ্ণ বোডখ োরররেডে ত্াোডলন সোই। রেন্তু না, বোথাও রেছু বনই। গাডছ 
রেংো বঝাডপ-ঝাড়ে বেউ েডস বনই-বোডনা মানুডষর রেহ্নমাত্র বনই। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, েপ, েোপার েী বত্ামার? 
  
েপ আডরা বজাডর বজাডর বডডে উঠল। রঠে বসই সময বপনক্রোফে বোঁরেডয উঠল; োাঃ! 
েমৎোর! আশ্চযজ! 
  
েী? জানডত্ োইডলন রস্পডলে। 
  
আমরা সমুে পার হডলই যা-রেছুর বেখা পাডো েডল বভডেরছলুম। েলডল বপনক্রোফে, 
রেন্তু  ূডনের েথা আমাডের মডনই হযরন।ওই বেখুন-উপডর, গাডছর ডগায। 
  
বপনক্রাফডের রনডেজ  মডত্া উপডর ত্াোডলন সোই। পরক্ষডর্ই বোঁরেডয উঠডলন রস্পডলে 
: আডর! বে  মজা বত্া! এ বয আমাডের হাওযাই বনৌডো—আমাডের বেলুনো। োত্াডস 
ভাসডত্-ভাসডত্ এই গাডছর মাথায এডস আেডে বগডছ! 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

148 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

ত্কু্ষরন উল্লাডস বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : এখনও বে  ভাডলা আডছ বেলুডনর োপ়ে! 
ত্াই বথডেই েডযে েছডরর জামা োপ়ে পাডো আমরা। েী মজা! রুমাল আর  ােজ 
োনাডনার হোঙামাও অডনেখারন েডম বগল। রমোর রস্পডলে, বয-িীডপর গাডছ  ােজ 
বঝাডল, বস-িীপডে আপরন েী েলডেন? 
  
রলেন আইলোণ্ড। বহডস েলডলন রগরডযন রস্পডলে। 
  
এই আরেষ্কারও বয বসৌভাগেসূেে, ত্াডত্ আর সডেহ েী! বে  েডযেড া গজ োপ়ে 
বেলুনরে েরডত্ বলডগরছল। সুত্রাং এইভাডে বেলুনরের বেখা বপডয সোই খুর  হডয 
উঠডলন। এখন প্রযান েত্জেে, গাডছর মগডাডল উডঠ বেলুনোডে রনডে নারমডয আনা। 
এেং বস-োজো খুে সহজ নয। বন, হােজােজ আর বপনক্রোফে ত্কু্ষরন ত্রত্র েডর গাডছ 
উডঠ বগল। ত্ারপর বেলুনোডে নারমডয আনোর জডনে বেষ্টা েরডত্ লাগল। 
  
ঘণ্টােুডযে বেষ্টার পর বেলুনোডে রনডে নামাডনা বগল। বেলুনোর রনডের রেেোই শুযু 
সাংঘারত্েভাডে বফাঁডস বগডছ, নইডল এখনও োরে অং ো ভাডলাই। এছা়ো এেরা  
ের়ে-ে়োও পাওযা বগল বেলুডনর েলোডর্। ভাগে যখন প্রসন্ন থাডে ত্খন আো  বথডে 
সম্পে আডস এই প্রোেও বয রমডথে নয, এো েুঝডত্ আর োরু োরে রইল না। 
  
বেলুনোর ওজন বনহাত্ েম নয। এত্ ভারর রজরন  এখান বথডে গ্রোনাইে  হাউডস রনডয 
যাওযা মু রেডলর েোপার। সুত্রাং এেো রনরাপে জাযগায এো বরডখ যাওযা েত্জেে। 
আযঘণ্টা বঘারাঘুররর পর এেো অপররসর গুহায মডত্া বেখা বগল। বসোই আপাত্ত্ 
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গুোম ঘডরর োজ েরল। এখাডনই বেলুনোডে এখনোর মডত্া বরডখ বেযা হল। গুহার 
েলোডর্ ঝ়ে-েৃরষ্ট এোর বেলুনরের ক্ষরত্ েরডত্ পারডে না। 
  
জাযগাোর নাম বেযা হল বপােজ বেলুন। ত্ারপর ছোর সময সোই আোর ত্াডের 
অরভযাত্রায রওনা হডয প়েডলন। 
  
এোর খারনেো এডলই সামডন প়েডে মারসজ নেী। নেী পার হওযার জডনে এেো বসতু্ 
তত্রর েরা প্রডযাজন। ত্া যরে এখন সম্ভে না-হয, ত্ডে আপাত্ত্ োজ োলাোর জডনে 
এেো বভলা োনাডত্ হডে। পডর সমযমডত্া বসতু্ তত্রর েডর োডঠর গার়ে এডন 
বেলুনোডে গ্রোনাইে  হাউডস রনডয যাওযা যাডে। েোনুো হাডত্র োডছ থােডল অরের ে 
একু্ষরন বেলুনরেডে রনডয যাওযা বযডত্া, রেন্তু েোনুো বত্া মারসজ নেীর উৎস-মুডখ বোঁডয 
বরডখ আসা হডযডছ। মডন-মডন এইসে েথা আডলােনা েরডত্-েরডত্ সোই এরগডয 
েলডলন। 
  
ইরত্মডযে সডন্ধ বনডম এল। আডলা ঝাপসা হডয-হডয এেসময অন্ধোর হডয বগল। 
  
এমন সময সোই বিােসাম পডযডন্ট এডস বপৌঁছডলন। এই জাযগাডত্ই বসই মূলেোন 
রসেুেেুডো পাওযা রগডযরছল। বিােসাম পডযন্ট বথডে গ্রোনাইে  হাউডসর েূরে োর 
মাইল। মারসজ নেী অরভমুডখ এোর এডলন সোই। ওাঁরা যখন মারসজ নেীর ত্ীডর এডস 
বপৌঁছডলন, ত্খন মযেরারত্র। 
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মারসজ নেী বসখাডন প্রডস্থ প্রায আর  ফুডের মডত্া। এোর এই আর  ফুে েী েডর 
অরত্ক্রম েরা যায, বসই হল সমসো। বপনক্রোফে আডগ েডলরছল বয বভলা োরনডয বস 
নেী বপরুোর েেেস্থা েরডে, সুত্রাং এোর বসই োডজ রত্ হডত্ হল ত্াডে। 
  
সারারেডনর পররশ্রডম সেডলর বেডহ-মডন ত্খন এেো অেসাে বনডম আসডছ। রখডেয, 
বত্ষ্টায ত্খন সোই অরত্ররক্ত ক্লান্ত, গ্রোনাইে  হাউডস বপৌঁডছ খাওযা-োওযা বসডর 
ঘুমডনার জডনে েেস্ত। নেী বপরুডত্ পারডলই হল-ত্ারপর বত্া গ্রোনাইে হাউস রমরনে 
পডনডরার রাস্তা…। 
  
ঘন অন্ধোর-োলা রারত্র। বপনক্রোফে ত্ার প্ররত্জ্ঞা রক্ষা েরোর জডনে উডঠ-পড়ে লাগল 
োডজ। বস আর বনে েুডো গাছ োেডত্ শুরু েডর রেডল। সাইরাস হারডজং আর রস্পডলে 
নেীর ত্ীডর েডস-েডস অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন, গাছ োো েখন সাষ্ট হয। হােজােজ 
োডছই নেীর ত্ীডর ইত্স্তত্ ঘুডর বে়োডত্ লাগল। হঠাৎ মারসজ নেীর রেডে ত্জজনী রনডেজ  
েডর বোঁরেডয উঠল : আডর! েী ভাসডছ এখাডন? 
  
বপনক্রোফে ত্কু্ষরন েুঠার হাডত্ নেীত্ীডর ছুডে এল। জডলর মডযে েী-এেো অস্পষ্ট 
রজরন  ভাসরছল। বসরেডে ত্ারেডযই বস েডল উঠল : েোন! এেো েোনু! 
  
সোই এরগডয বগডলন। অোে বোডখ বেখডত্ বপডলন বয এেো েোনু বস্রাডত্র োডন 
বভডস আসডছ ত্ীডরর রেডে। 
  
বপনক্রোফে বোঁরেডয ডােডল : বনৌডোয বে আডছা! 
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রেন্তু বোডনা উত্তর পাওযা বগল না। বনৌডোো ত্ীডরর রেডে বভডস আসডত্ লাগল। 
  
ত্ীর বথডে ত্খন বনৌডোো মাত্র ফুে োডরা েূডর, এমন সময অোে েডে বপনক্রোফে 
েডল উঠল : আডর! এ-বয আমাডেরই বনৌডোো! বোডনামডত্ োাঁযন রছাঁড়ে বস্রাডত্র োডন 
ভাসডত্-ভাসডত্ েডল এডসডছ! রঠে সমডযই এডস বপৌঁডছডছ বনৌডোো! 
  
আমাডের বনৌডো! গম্ভীর অথে যীর েডে উচ্চারর্ েরডলন সাইরাস হারডজং। 
  
বপনক্রোফডের েথাই রঠে। এাঁডেরই বনৌডো এরে। বোডনা োরডর্ ের়ে রছাঁড়ে যাওযায 
বস্রাডত্ ভাসডত্ ভাসডত্ এরেেপাডন এডসডছ। 
  
লো এেো োাঁড র সাহাডযে ত্কু্ষরন বনৌডোো ত্ীডর বেডন আনল বপনক্রোফে আর বনে। 
বনৌডো ত্ীডর রভ়েডত্ই হারডজং উডঠ প্রথডম ের়েো পরীক্ষা েরডলন। বেখা বগল, পাথডর 
ঘষা বখডয-বখডয ের়েো রছাঁড়ে বগডছ। রস্পডলে রফ রফ  েডর হারডজংডে েলডলন : ত্েু 
েোপারো আমার োডছ আশ্চযজ লাগডছ। 
  
আশ্চযজ? েী বযন ভােডত্ ভােডত্ েলডলন হারডজং : হোাঁ, আশ্চযজ বত্া রনশ্চযই! 
  
আশ্চযজ বহাে ো না-বহাে, রঠে সমডযই এডস বপৌঁডছডছ েোনো। ত্ারা যরে মযেযুডগ োস 
েরডত্ন, ত্ডে হযডত্া মডন েরডত্ন এ বোডনা অপারথজে েোপার। রেন্তু এই ঊনরেং  
 ত্াব্দীডত্ অডলৌরেেোডণ্ড রেশ্বাস েডরন েী েডর! হারডজং মডন-মডন েলডলন : ত্েু আরম 
জারন বেউ-এেজন অলডক্ষ বথডে আমাডের সাহাযে েডর েডলডছ। রেন্তু বে বসই েেরক্ত? 
এত্ বখাাঁজাখুাঁরজ সডেও ত্াডে বেখডত্ বপলুম না বেন? 
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বোডনা উত্তর না-বপডয হারডজং-এর মুখ গম্ভীর হডয উঠল। 
  
এেেু োডেই ত্ারা নেীর অপর ত্ীডর বপৌঁছুডলন। েোনুো যরাযরর েডর রেমরনর োডছই 
সমুে তসেডত্ তু্ডল আনা হল। ত্ারপর সোই গ্রোনাইে  হাউডসর ের়ের রসাঁর়ের রেডে 
এগুডলন। 
  
এমন সময বেন বযন েপ রুদ্ধ েডে গজরাডত্ লাগল। বনে রছল সেডলর আডগ। ের়ের 
রসাঁর়ে বেডয উঠডত্ রগডয বস থমডে োাঁ়োডল। 
  
েী সেজনা ! রসাঁর়ে বোথায বগল? 
  
. 
  
২.৩ ঘেনার আেত্জ 
  
রনেজাে হডয োাঁর়েডয রইডলন সাইরাস হারডজং। এেো েথাও বেরুডলা না ত্ার মুখ রেডয। 
  
অনেরা অন্ধোডরই হাড়ে হাড়ে বেখল গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল। ত্ডে রে হাওযায 
এেেু নড়ে রগডযডছ রসাঁর়েো?.. রেন্তু না রসাঁর়েো সমূ্পর্জ অেৃ ে হডযডছ। 
  
রমরনে েডযে পডর বপনক্রোফডের হত্ভে স্বর ব ানা বগল : রলেন আইলোণ্ড বেখরছ 
ব ষ পযজন্ত অডলৌরেডের রাজে হডয উঠল। 
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অডলৌরেে নয, বপনোফে, েলডলন রস্পডলে : খুে সহজ েোপার। আমাডের সোর 
অনুপরস্থরত্র সুডযাডগ বেউ-এেজন এডস গ্রোনাইে  হাউস েখল েডরডছ এেং রসাঁর়ে 
উপডর তু্ডল বফডলডছ। 
  
বেউ-এেজন। বোঁরেডয উঠল নারেে। রেন্তু বে বস? 
  
বয েুডলে ছুাঁড়েরছল, বস ছা়ো আর বে! সাংোরেে জোে রেডলন। 
  
অধযযজ হডয উঠল বপনক্রোফে, পরক্ষডর্ই ভীষর্ স্বডর বোঁরেডয উঠল : বে আডছা 
গ্রোনাইে  হাউডস? বে? 
  
উত্তডর মৃেু-এেো হারসর  ব্দই ব ানা বগল। বস-হারস মানুডষর, না অনে বোডনা জীডের, 
ত্া ভাডলা বোঝা বগল না। িীডপ ত্ারা আডছন সাত্ মাস হল। এত্রেডনর মডযে এডের 
পর এে রহসেময ঘেনা ঘডেই েডলডছ, এর মীমাংসা ত্াাঁরা এখনও েরডত্ পাডরনরন। 
রেন্তু এোর ঘেনার আেডত্জ ত্ারা বয আশ্চযজ রেিডযর সমু্মখীন হডযডছন, ত্ার সডঙ্গ 
আডগোর অনে-বোডনারেছুর তু্লনাই হয না। এই েোপাররের গুরুডের েথা মডন 
প়েডত্ই এেো রেংেত্জেেরেমূঢ় ভাে আিন্ন েরল সোইডে। রেিডয েু-বোখ বযন 
রেফাররত্ হডয বফডে প়েডত্ োইডছ। 
  
অেড ডষ েহুক্ষর্ োডে সাইরাস হারডজং-এর গম্ভীর েেস্বর ব ানা বগল : েনু্ধগর্! এখন 
আমাডের সামডন এেরেমাত্র পথ বখালা আডছ—বস হল রেডনর জডনে অডপক্ষা েরা। 
রেডনর আডলায পরররস্থরত্ অনুযাযী োজ েরডত্ হডে আমাডের। রেন্তু এখন সোই 
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রেমরনডত্ রফডর েলল। হযডত্া আহাডরর েেেস্থা েরা েলডে না, রেন্তু রেমরনডত্ রনরাপডে 
ঘুমুডনা যাডে। 
  
বপনক্রোফে হত্ভে েডে আোর রজডগস েরডল : রেন্তু বে আমাডের এ-রেম েডর 
রেপডে বফলল? 
  
বস বে—ত্া জানা বগল না। হারডজং-এর প্রস্তাে োডজ পররর্ত্ েরা ছা়ো এখন ত্াডের 
েরোর অনে রেছু রছল না। সোই রেমরনর রেডে রওনা হডলন। রেমরনডত্ প্রডে  েডর 
সোই শুডয প়েডলন েডে, রেন্তু োরু বোডখই ঘুম এডলা না। গ্রোনাইে  হাউডস ত্াডের 
সেরেছু রডযডছ-অস্ত্র স্ত্র, যন্ত্রপারত্, রসে-সেরেছু। বে বসই েেরক্ত, যার জডনে গ্রোনাইে  
হাউস ত্াডের হাত্ছা়ো হডয বগল? 
  
পুডের আো  রেডনর আডলায উজ্জ্বল হডয উঠডত্-না-উঠডত্ই গুরলভরা েেুে হাডত্ েডর 
সোই গ্রোনাইে  হাউডসর রনডের জরমডত্ এডস োাঁ়োডলন। ত্খনও এেেু-এেেু েুযা া 
রছল। ত্েু গ্রোনাইে  হাউডসর েন্ধ জানলাগুডলা স্পষ্টই বেখা বগল। ভাঁরা বয-রেম বেডখ 
রগডযরছডলন বসইরেমই পড়ে আডছ গ্রোনাইে  হাউস। ত্ফাডত্র মডযে, সের েরজাো 
এডেোডর হাে েডর বখালা। বেউ-এেজন বয গ্রোনাইে  হাউডস প্রডে  েডরডছ, বস-
রেষডয এখন আর বোডনা সডেহই বনই। রসাঁর়ের উপডরর অং ো আডগর মডত্াই ঝুলডছ, 
শুযু রনডের রেেোই বেডন বত্ালা হডযডছ মযেেত্জী প্ল্োেফডমজ। 
  
অোরিত্ আগন্তুেরা বয আর-োউডে গ্রোনাইে  হাউডস েুেডত্ রেডত্ োয না, ত্া স্পষ্টই 
বোঝা বগল। আোরও বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে, রেন্তু বোডনা উত্তর পাওযা বগল না। 
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ইরত্মডযে সূযজ উজ্জ্বল হলুে রঙ ছ়োডত্-ছ়োডত্ আোড  উডঠ এডসডছ। বরাডের আডলায 
স্নান েরডত্ লাগল গ্রোনাইে  হাউস। রেন্তু গ্রোনাইে  হাউডসর রভত্র-োরহর ত্েু মৃতু্ের 
মডত্া নীরে হডয পড়ে রইল। যরেও রসাঁর়ের অেস্থা বেডখ সেডলর মডন প্রশ্ন জাগল, 
সরত্েই রে বেউ গ্রোনাইে  হাউডস েুডেডছ? যরে বেউ ত্াডের অনুপরস্থরত্ডত্ গ্রোনাইে  
হাউডস প্রডে  েডর থাডে, ত্ডে রনশ্চযই এখনও বস ওখাডনই আডছ। রেন্তু েী েডর এই 
খা়ো পাহা়ে বেডয উপডর ওঠা যায! 
  
হঠাৎ হােজাডেজর মাথায এেো েুরদ্ধ এডলা। রসাঁর়ের বয-ব ষাং  পাহাড়ের গাডয ঝুলডছ। 
বোডনারেডম যরে ত্া এেোর রনডে নামাডনা যায, ত্াহডলই সে মু রেল আসান হডয 
যায। হােজােজ ভােডল, ওডের োডছ ত্ীরযনুে আডছ, ত্ীডরর বপছডন ের়ে বোঁডয যরে বসই 
রসাঁর়ের ব ষ পা-োরনর ফাাঁডের মযে রেডয ত্ীর বছা়ো যায, ত্ডে হযডত্া রসাঁর়েো আোর 
ভূরম স্প জ েরডে। বসৌভাগেে ত্ বেলুডনর ের়েে়োগুডলা সডঙ্গই রনডয এডসরছডলন ওাঁরা। 
সুত্রাং হােজােজ ত্কু্ষরন ত্ার েুরদ্ধডে োডজ পররর্ত্ েরডত্ বলডগ বগল। োরেডযে বেষ্টার 
পর ের়েোাঁযা ত্ীর রসাঁর়ের ব ষ পা-োরনর মযেোর ফাাঁে রেডয গডল বেররডয বগল। রেন্তু 
রঠে বসই মুহূডত্জই বে বযন সডজাডর হোেো োন বমডর রসাঁর়েো আডরা উপডর তু্ডল রনডয 
বগল। 
  
রাডস্কল! বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : যরে েেুে বছা়েোর সুডযাগ পাই ত্ডে বত্ামাডের 
মজা বেরখডয বেডো! 
  
রেন্তু বে রসাঁর়েো বেডন তু্লল? রজডগস েরডল বনে। 
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বে? বেন, তু্রম েোডখারন? বপনক্রোফে েলডল : এেো োনর-ওরাংওোংও হডত্ পাডর! 
েোেুন বগাররলা হওযাও রেরেত্র নয। গ্রোনাইে  হাউস েখল েডরডছ োনডরর েল–
আমাডের অনুপরস্থরত্ডত্ ওই োনরগুডলাই উপডর উডঠ রসাঁর়ে বেডন তু্ডল রনডযডছ। 
  
বপনক্রোফডের েথা বয রমডথে নয, পরমুহূডত্জই ত্ার প্রমার্ পাওযা বগল। গ্রোনাইে  
হাউডসর জানলায এেপাল োনডরর মাথা বেখা বগল। বপনক্রোফে ত্খুরন েেুে তু্ডল 
রেগাডর োপ রেল। েেুডের গজজন থামডত্-না-থামডত্ই এেরে োনর গ্রোনাইে  হাউডসর 
জানলা বথডে রছেডে প়েল  ূডনে, ত্ারপর বসই োনডরর মৃত্ডেহো স ডব্দ রনডে পড়ে 
বগল। অনে োনরগুডলা রেন্তু বসই মুহূডত্জ জানলা বথডে অেৃ ে হডয বগল। 
  
বয-োনডরর মৃত্ডেহো রনডে প়েল বেহ ত্ার রে াল র ম্পারি, বগাররলা রেংো ওরাংওোং 
হডে। প্রার্ীরেজ্ঞাডনর ছাত্র ভাডলা েডর লক্ষ েডর জানাডল বয মৃত্ডেহো ওরাংওোং-এর। 
  
মৃত্ডেহোর রেডে ত্ারেডয বনে েলডল : জাডনাযারো সরত্েই জাডনাযার। 
  
রেন্তু ত্েু সমসোর রনষ্পরত্ত হল েই? েলডল বপনক্রোফে : েী েডর আমরা উপডর 
উঠডো? 
  
রঠে এমন সময ঘেনার যারা এডেোডর পালডে বগল। সোই যখন রনেু হডয 
ওরাংওোংোডে বেখডছ, এমন সময েপ হঠাৎ সাংঘারত্েভাডে বোঁরেডয উঠল। বেখা 
বগল, বোডনা অজ্ঞাত্ োরডর্ ভীত্-গ্রস্ত হডয ওরাংওোং-এর েল পালাডত্ শুরু েডরডছ। 
ত্ারা সাংঘারত্েভাডে োোডত্ শুরু েরডল, ত্ারপর এেোর ঘাড়ে আডরা-এেো পড়ে 
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েডযে রমরনডের মডযেই ত্ারা গ্রোনাইে  হাউস পররত্োগ েডর পারলডয বগল। বেউ-ো 
উপর বথডে বসাজা লাফ রেডল রনডে, ত্ারপর এডেোডর েুর্জ-রেেুর্জ হডয বগল। 
  
রঠে এমন সময হঠাৎ বেখা বগল, আডস্ত-আডস্ত গর়েডয রসাঁর়ে বনডম আসডছ। 
  
েী েোপার! েলডল বপনক্রোফে : ভারর আশ্চযজ বত্া! 
  
রসাঁর়েডত্ পা রেডত্-রেডত্ নারত্ফুে েডে সাইরাস েলডলন : ভারর আশ্চযজ! 
  
এেেু সােযান হডয, েোডেন, েলডল বপনক্রোফে : এখনও হযডত্া বগাোেডযে রাডস্কল 
উপডর আডছ! 
  
বেখা যাে, েলডত্-েলডত্ েোডেন রসাঁর়ে বেডয উঠডত্ লাগডলন। অনেরা ত্াডে পাডয-
পাডয অনুসরর্ েরডল। 
  
রেছুক্ষডর্র মডযেই সোই গ্রোনাইে হাউডস উডঠ এডলন। ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর োররেে খুাঁজডলন 
সোই। না, বেউ বোথাও বনই। রেন্তু ত্াহডল রসাঁর়েো রনডে বফলডল বে? রঠে এমন 
সময এেো েোাঁোডমরে ব ানা বগল, েীৎোর েরডত্ েরডত্ এেো রে ালডেহী ওরাংওোং 
প্রডে পথ বথডে বেররডয এডস ভা়োর ঘডর েুেল। বপনক্রোফে ত্ার েুঠার তু্ডল 
ওরাংওোংোর মুণ্ডডিডের েেেস্থা েরডত্ বযডত্ই হারডজং েলডলন : এডে বমডরা না, 
বপনক্রোফে। মডন বরডখা, এ-ই আমাডের জডনে রসাঁর়ে রনডে বফডল রেডযরছল। 
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এমন স্বডর হারডজং েথাগুডলা েলডলন বয, রত্রন বয ঠািা েরডছন না ত্া েুঝডত্ রেেুমাত্র 
অসুরেডয হল না। 
  
ত্ারপর বে  খারনেক্ষর্ বেষ্টা েডর সোই রমডল ওরাংওোংরেডে বগ্রপ্তার েরডলন। 
ওরাংওোংরে প্ররত্ডরাডযর রেড ষ বেষ্টা েরডল না, বোঝা বগল বোডনা অজ্ঞাত্ োরডর্ বস 
ভয বপডযডছ। 
  
ওরাংওোংরা খুে োলাে। শুযু আোডরই মানুডষর সডঙ্গ ঈষৎ ত্ফাৎ, নইডল মানুষই েলা 
েলডত্া ওডের। আর বপনক্রোফডের েথামডত্া ওরাংওোংরা বয েথা েলডত্ পাডর না 
বসইডে ভারর আপড াড র েোপার। ত্ডে ডারউইডনর েথামডত্া েলা যায বয, 
ওরাংওোংরা মানুডষরই পূেজপুরুষ! বসই োরডর্ই েোডেন এ-েথা েলডলন বয, এেেু 
র রখডয-পর়েডয রনডল ওরাংওোংো ওাঁডের ভূডত্র োজ েরডত্ পারডে। অরের ে এর 
মডযে এেরে যরে আডছ। যরে বপাষ মাডন, ত্ডেই বত্া। 
  
বপনক্রোফে বত্া ত্কু্ষরন ওরাংওোংোর োডছ রগডয েলল : েী বহ ওরাং সাডহে, ভাডলা 
বত্া। 
  
ওরাংওোংো জোডে এমন এেো  ব্দ েডর উঠল, যার মডযে রাডগর বোডনা আভাস 
বনই। 
  
আোরও বপনক্রোফে শুডযাডল : তু্রম আমাডের েডল বযাগ বেডে বত্া? না রে, সাইরাস 
হারডজং-এর েডল বযাগ বেযা বত্ামার অপছে? 
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আোরও ওরাংওোংো অমরন এেো  ব্দ েরডল। 
  
রেন্তু োছা, আডগই বত্ামাডে েডল রাখরছ, খাোর-োোর ছা়ো মাইডন রেন্তু আমরা রেডত্ 
পারডো না। 
  
আোরও ওরাংওোংরে যা  ব্দ েরডল ত্াডে ইরত্োেে েলা বযডত্ পাডর। 
  
রগরডযন রস্পডলে মন্তেে েরডলন : বত্ামাডের েথাোত্জা েন্ধ েডরা বত্া, বপনক্রোফে। 
অসহে লাগডছ আমার। 
  
বপনক্রোফে উত্তর রেডল : আর যা-ই বহাে, োছা আমার রেড ষ অোযে নয। েম েথা 
েডল–এো এেো সুলক্ষর্।–হোাঁ োছা, মডন থােডে বত্া, বোডনা মাইডন পাডে প্রথমো। 
ত্ডে যরে বত্ামার োজ বেডখ আমরা খুর  হই, ত্াহডল এেসডঙ্গ রিগুর্ মাইডন পাডে। 
  
এইভাডেই ওডের েল ভারর েরডল ওরাংওোংরে। বপনক্রোফে ত্ার নাম রেল 
জুরপোরসংডক্ষডপ জাপ। বেউ বস নাডম আপরত্ত েরল না। সুত্রাং মাোর জাপ 
গ্রোনাইে  হাউডসই বথডে বগডলন। 
  
এরপর ত্াডের প্রথম েত্জেে হল, রনডে-পড়ে-থাো মৃত্ ওরাংওোংগুডলা সেডন্ধ এেো 
েেেস্থা েরা। সোই রমডল ওরাংওোংগুডলাডে েডনর যাডর রনডয েের রেডয রেডলন। 
বসোজ সাঙ্গ হোর পর হারডজং জানাডলন, এোর ত্াাঁডের সেজপ্রথম েত্জেে হল, মারসজ নেী 
পারাপাডরর জডনে এেরে বসতু্ রনমজার্ েরা। ত্ারপর মুসমন ইত্োরে জর জডনে এেরে 
োসস্থান তত্রর। এই েুই োজ সাঙ্গ হডল অসুরেডয অডনে েডম যাডে। মুসমনডের 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

160 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

োসস্থান বোথায হডে, বস-জাযগাোর েথাও েোডেন সোইডে জানাডলন। রত্রন 
েলডলন, বরড ক্রীডের আ পাড  বোডনাখাডন বসো তত্রর েরডল সুরেডয হয। 
  
পররেন বত্সরা নডভের বথডে সোই উডঠ-পড়ে লাগডলন মারসজ নেীর উপর বসতু্ 
রনমজাডর্। সমস্ত যন্ত্রপারত্, সাজসরিাম রনডয সোই মারসজ নেীর ত্ীডর এডস বপৌঁছুডলন। 
বসতু্ো এমন জাযগায রনমজার্ েরা হডে রঠে হল, বয-জাযগা বথডে িীডপর সেজত্র 
েলােডলর এেো সুরাহা হয। মারসজ নেীর এই বসতু্ তত্রর েরডত্ রত্ন সপ্তাহ সময 
লাগল। এই সমযেুেু সাংঘারত্ে খােডত্ হল সোইডে। ত্ারপর রেড  নডভের বসতু্র 
োজ সমূ্পর্জ হল। োাঁ  আর োঠ রেডযই বসতু্ো তত্রর েরা হল েডে, রেন্তু ত্েু খুে 
মজেুত্ হল। 
  
এ ে-রেডনর মডযে মাোর জাপ আডস্ত-আডস্ত ওাঁডের বপাষ বমডনডছ জাপডে যা েরডত্ 
বেরখডয বেযা হয, নীরডে বস ত্া পালন েডর। এ ছা়ো েপ আর জাডপর মডযে েনু্ধেও 
হডযডছ। অেসর সমডয েুজডন এেসডঙ্গ েডস বখলা েডর। 
  
ইরত্মডযে বসই এেোনা গম বথডে বে -খারনেো গম পাওযা বগল। ে রে অেুর। 
বেররডযডছ বসই গডমর োনা বথডে, আর এে-এেো অেুডর আর ো েডর গডমর োনা 
পাওযা বগল। সুত্রাং আেড া গডমর োনা বপডলন ত্াাঁরা। অরের ে বপনক্রোফডের 
সত্েজত্া েেত্ীত্ ত্াাঁডের এই প্রথম োষ সফল হত্ রে না েলা েুষ্কর। 
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এোর রিত্ীয োডষর জডনে এেো জরম তত্রর েরা হল, আর বসই জরমর োররেডে উাঁেু 
েডর োাঁড র বে়ো বেযা হল। আর পারখডের ত্া়োোর জডনে োেত্া়ুেযাও তত্রর েরা 
হল। ত্ারপর বসই আেড ারে গডমর োনা বরাপর্ েরডলন ত্ারা। 
  
এেুড  নডভের হারডজং িীডপর মডযে জল সরেরাডহর জডনে এেো খাল োেোর মৎলে 
েরডলন। রঠে হল, পরশ্চম সমভূরম ঘুডর বলে গ্ল্োডন্টর েরক্ষর্ বোর্ বেষ্টন েডর বসই 
খাল এডস প়েডে মারসজ নেীর প্রথম োাঁডে। োডরা ফুে েও়ো আর ছ-ফুে গভীর হডে 
বসই খাল। 
  
রডডসেডরর প্রথম পডক্ষর মডযেই বসই খাল োো হডয বগল। অরের ে এজডনে আপ্রার্ 
পররশ্রম েরডলন সোই। 
  
রডডসের মাডস গরম প়েল অত্েন্ত ভযানে। ত্েু বসই ভযানে গরডমর মডযেই সোই 
রমডল োজ োরলডয বগডলন। এোর ত্াডের প্রথম োজ হল, বপাষমানা পশুপারখর জডনে 
বখাযা়ে তত্রর েরা। বলে গ্ল্োডন্টর েরক্ষর্-পূেজ বোডর্ েুড া েগজগজ জরম জুড়ে বসই 
বখাাঁযা়ে তত্রর েরা হডে রঠে হল। খুে  ক্ত েডর োাঁ  আর োঠ রেডয োররেডে বে়ো 
বেযা হল। ত্ারপর পারখডের জডনে োঠ রেডয েডযেো খুপররও তত্রর েরা হল। 
ত্ারপর সোই বখাাঁযাড়ের অরযোসী সংগ্রডহর জডনে েেস্ত হডয উঠডলন। 
  
প্রথডম যরা হল েুরে রেনামুস, ত্ারপর বলে গ্ল্োডন্টর োছ বথডে এে-ডজন হাাঁস। 
বপরলেোন, জল-মুররগ ইত্োরে যরোর জডনে আর েষ্ট েরডত্ হল না, আপনা বথডেই 
ত্ারা বখাযাড়ের অরযোসীডের েল ভারর েরডল। ত্ারপর আডস্ত-আডস্ত পাাঁেরে ওনাগা 
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(রজব্রা এেং েনাগার মযেেত্জী এেজাত্ীয েতু্ষ্পে; খুে ভাডলা বেৌ়ুেডত্ পাডর), বগাো-
সাডত্ে মুসমন এেং আডরা েু-এে জাডত্র জীে এডস বখাাঁযাড়ে রভ়ে েরডল। ত্ারা 
অরের ে আপনা বথডে আডসরন, অডনে হোঙ্গামার পর যরডত্ হডযডছ ত্াডের। ত্ারপর 
এেো বে  েড়ো- ড়ো গার়ে প্রস্তুত্ েরডলন সোই। বঘা়ো না-পাওযা বগডলও ওনাগা 
পাওযা বগডছ। ওনাগার সাহাডযেই গার়ে োলাডনা যাডে। 
  
বপনক্রোফে রনডযরছল বখাযাড়ের ভার। েডযে রেডনর মডযেই বস ওনাগাডের বপাষ 
মারনডয বফলডল। ত্ারও েডযে রেন পর প্রথম বযরেন ওনাগার গার়ে ছুেল িীডপ, বসরেন 
বত্া বপনক্রোফে রীরত্মত্ তহ-তে োরযডয েসল। 
  
ইরত্মডযে বেলুন বথডে পাওযা রলডনডনর সাহাডযে পরডনর োপড়ের এেো সুরাহা হডয 
বগল। রসেুডের মডযে উাঁে রছল, ত্ারই সাহাডযে রলডনডনর জামা-োপ়ে োনাডনা হল। 
রেছানার োের ইত্োরেও তত্রর েরা হল। অথজাৎ, এে েথায, বে -এেেু স্বািেে এডলা 
ত্াডের জীেন-যাত্রায। 
  
েলা োহুলে বয, এ ে-রেন জাপ িীপোসীডের ঘর-বগরস্থারলর োডজ বে  খারনেো 
সাহাযে েরডত্ শুরু েডরডছ। এভাডেই জানুযারর মাডসর প্রথম সপ্তাহ পযজন্ত বেডে বগল। 
  
আঠাডরাড া বছষরি রিোডব্দর শুরু বথডেই ভযানে গরম প়েল। ত্াই েডল ওাঁডের 
র োর রেন্তু েন্ধ রইল না। আশুরত্, রপোরর, েের েরা, েোঙারু ইত্োরে র োরও েরা 
হল, যরাও হল বখাযাড়ের অরযোসীডের সংখোেৃরদ্ধর জডনে। 
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ইরত্মডযে জাপ রীরত্মডত্া ওস্তাে খান ামা হডয উডঠডছ। এেরেন বেখা বগল নোপরেন 
হাডত্ বস ওাঁডের রডনার বেরেল ত্োরে েরোর জডনে তত্রর। মডনাডযাগী জাপ থালা 
পালডে, রড  এডন, বগলাড  জল রেডয, এমন গম্ভীরভাডে আপন োজ েডর েলল বয, 
হারডজং পযজন্ত না-বহডস পারডলন না। সেডেডয বের  তহ-তে েরডত্ লাগল বপনক্রোফে। 
এেেু পডরপডরই বস েলডত্ লাগল : জাপ, এেেু সুপ! জাপ, লক্ষ্মী জাপ, এেেু জল!—
ইত্োরে। ইত্োরে। 
  
প্রডত্েেোরই নীরডে জাপ সেডলর োরহো সরেরাহ েরডত্ লাগল। ত্া োডজ এেেুও 
বগালমাল হল না। ত্াই বেডখ বপনক্রোফে েলডল : সরত্ে জাপ, এোর তু্রম রিগুর্ মাইডন 
োইডত্ পাডরা। 
  
েলা োহুলে বয, জাপ গ্রোনাইে  হাউডসর ঘরেন্নার ভার এোর বথডে, েলডত্ বগডল, 
পুডরাপুররই রনডয রনডল রনজ হাডত্। এখন বত্া বস গ্রোনাইে  হাউডসর এেজন পুডরােস্তুর 
বমোর। ত্ার গাল-গল্প, হারস-বখলা সে েডল েডপর সডঙ্গ। েপ বোযহয এোর জাডপর 
জডনে প্রার্ পযজন্ত রেডত্ পাডর, আর েডপর জডনে প্রার্ রেডত্ জাপও সেজো তত্রর। 
  
জানুযাররর ব ষ রেডে িীডপর এডেোডর মাঝখাডন ত্াাঁডের োজ শুরু হল। রঠে হল বয, 
বরড ক্রীডের উৎডসর োডছ িোেরলন পেজডত্র পােডেড  এেরে বোযজাল তত্রর েরা 
হডে। গ্রোনাইে  হাউস বথডে পাাঁে মাইল েূডর বোর োডলর রনমজার্স্থান রঠে েরা হল। 
হারডজং ত্াাঁর এরিরনযারসুলভ তনপুডর্ের সডঙ্গ র গরগরই বোর োডলর এেো প্ল্োন তত্রর 
েডর বফলডলন। জাডনাযারডের আশ্রয বনযার জডনে ব ডও থােডে বোর োডল। ত্ারপডরই 
সোই বোর োল তত্ররর োডজ উডঠ-পড়ে লাগডলন। খুে মজেুত্ েডর োনাডনা হল 
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বোযজাল। োরপাড  বেযা হল  ক্ত বে়ো। বোর োডলর োজ ব ষ হডত্-হডত্ রত্ন সপ্তাহ 
বলডগ বগল। ত্ারপর শুরু হল বোর োডলর জডনে জাডনাযার সংগ্রডহর পালা। যরেও 
অডনে পররশ্রম েরডত্ হল, ত্েুও বোডনা নারল  রইল না ত্াডের। বেননা, র গরগরই 
বোর োল প্রায ভরত্জ হডয বগল। 
  
সারা বফব্রুযারর মাডস উডল্লখডযাগে বোডনা ঘেনা ঘেল না। যন্ত্রোরলডত্র মডত্া এডত্ 
লাগল সেডলর োজ। বোর োডল যাওযার জডনে রাস্তাো সুগম েরা হল, বপােজ বেলুডনর 
সডঙ্গও যাডত্ সহডজ সংডযাগ েরা যায, বসইজডনে বসখাডন যাওযার জডনেও ভাডলা েডর 
রাস্তা তত্রর েরা হল। 
  
 ীত্ আসোর আডগই যাডত্ রসডের এেো েেেস্থা েরা যায, বসইজডনে নানান রেম 
 ােসরজরও এেরে োগান েরা হল। উরিেত্ে হােজাডেজর ভাডলা প়ো রছল েডল বস-ই 
এই োডজ প্রযান ভূরমো গ্রহর্ েরডল। িীডপর সমত্ল ভূরমর জরম বে  উেজর রছল েডল 
োগাডনর োডজও ত্াডের েেথজত্া েরর্ েরডত্ হল না। ক্রম  গরডমর রেন প্রায ব ষ 
হডয বগল। এই গ্রীষ্মোডল রেডনর ত্ীব্র উত্তাডপর পর সডন্ধডেলা সমুডের ঠাণ্ডা হাওযায 
প্রসডপক্ট হাইডের উপর েডস-েডস ভাঁরা গল্পগুজে েরডত্ন। 
  
বসখাডন শুযু গল্পগুজেই হত্ না, রনযজাররত্ হত্ ভরেষেৎ েমজপন্থা। মাডঝ-মাডঝ স্বডেড র 
েথাও উঠডত্া। যুদ্ধ রে ব ষ হডযডছ এত্রেডন? বে রজত্ল ল়োইডয? রনাঃসডেডহ 
বজনাডরল গ্রোন্ট ররেম েখল েডরডছন। আহা! যরে এেো খেডরর োগজ পাওযা বযত্ 
বোডনারেডম! এরেডে েরিড  মােজ আসডছ র গরগরই। প্রায এে েৎসর পূর্জ হডত্ েলল 
রলেন আইলোডণ্ড আসোর পর বথডে। যখন ত্ারা িীডপ উপরস্থত্ হডযরছডলন, ত্খন 
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রছডলন ভাগেহত্ েডযেজন েেরক্তমাত্র। আর এখন? জ্ঞানেৃদ্ধ েোডেডনর আশ্চযজ প্রখর 
েুরদ্ধ আর সেডলর সরম্মরলত্ পররশ্রডমর েরুন এই রনজজন িীপডে ত্ারা োসডযাগে েডর 
তু্লডত্ বপডরডছন। এইসে েথা আডলােনা েরডত্-েরডত্ অনাগত্ ভরেষেডত্র জডনে 
নতু্ন-নতু্ন পররেল্পনা েরডত্ন ত্ারা। 
  
অরের ে সাইরাস হারডজং এই যরডনর আলাপ-আডলােনায অরযোং  বক্ষডত্রই নীরে হডয 
থােডত্ন। রনাঃ ডব্দ রত্রন শুনডত্ন ত্ার সঙ্গীডের েথাোত্জা, েখডনা-েখডনা ত্রুর্ 
হাোডেজর েল্পনারেলাডস ত্ার বঠাাঁডে হারসর রঝরলে বখডল বযডত্া, েখডনা-ো 
বপনক্রোফডের আজে ো আজগুরে প্ল্োন শুডন স ডব্দ বহডস উঠডত্ন রত্রন। রেন্তু 
সেসমডযই ত্াাঁর মাথায ঘুডর বে়োডত্ এেরে রজরন । বস হল বসই রহসেময ঘেনােরল, 
বসই আশ্চযজ-আশ্চযজ েোপার, যার বোডনা মীমাংসা েরা এখনও সম্ভে হযরন। িীডপ বয 
বোডনা-এেজন বলাে আডছ, বস-রেষডয হারডজং প্রায রনাঃসডেহ। রেন্তু বস বে? থাডেই 
ো বোথায? ত্াডের সাহাযে েরডছ অথে বেখা রেডি না বেন?-না এ েরডছ অথে বেখা 
রেডি না বেন?-না, এর বোডনা উত্তরই খুাঁডজ পানরন হারডজং। 
  
মাডেজর প্রথম সপ্তাডহ হঠাৎ আেহাওযা েেডল বগল। পযলা ত্াররখ রছল পূরর্জমা, গরমও 
পড়েরছল অসহেরেম। রেন্তু েুই ত্াররডখ আোড  গজরাডত্ লাগল েজ্র, পূেজরেে বথডে 
েইল হাওযা, ঝড়ের সম্ভােনা জাগল োযুডোডর্। বসই সম্ভােনা সরত্ে-সরত্েই উম্মত্ত 
ঝক্সায পররর্ত্ হল। এই রেশ্রী আেহাওযার রস্থরত্োল হডযরছল এে সপ্তাহ। োইডরর 
বোডনা োজ আপাত্ত্ হাডত্ না-থাোয এই ঝড়ের সময সোই গ্রোনাইে  হাউডসর 
বগরস্থারলর োডজ মন রেডলন। েেুে রাখোর জডনে ব্ল্োে োনাডলন, রান্নাোন্নার রেছু-
রেছু সরিাম তত্রর েরা হল, বেরেল আর ত্ােও োনাডনা হল বগাোেডযে। 
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মাোর জাডপর েথা বেউ ভুডল যাযরন। এোর ভা়োর ঘডরর বপছডন এেো পারেজ ন 
রেডয সমূ্পর্জ এেো ঘর বছড়ে বেযা হল ত্ার েখডল। ইরত্মডযে জাপ ত্ার োডজ-েডমজ 
আডরা েুরস্ত হডয উডঠডছ। ত্ার োডজর যারা বেডখ সেসমডযই তহ-তে েরডত্ 
বপনক্রোফে। রেন-রেন ত্ার োডজর উন্নরত্ হডি বেডখ বপনক্রোফডের উৎসাহও বেড়ে 
েলল। 
  
িীপোসীডের স্বাডস্থে বোডনা বোষত্রুরে রছল না। এই এে েছডর হােজােজ বত্া েু ইরঞ্চ 
লোই হডয বগডছ। অনে-সোর স্বাস্থেও রনখুাঁত্ রছল। 
  
মাডেজর নয ত্াররডখ এই তু্মুল ঝ়ে থামল, রেন্তু সারা মােজ মাস জুড়েই আো  বমঘ মুর়ে 
রেডয রইল। প্রাযই েৃরষ্টপাত্ হত্, মাডঝ-মাডঝ বেজায েুযা াও প়েডত্া। এরই মডযে 
এেরে স্ত্রী-ওনাগার োচ্চা হল। বোর োডল মুসমডনর সংখোও বে  েৃরদ্ধ বপডল। 
  
এেরেন েথায-েথায বপনক্রোফে েোডেন হারডজংডে েলডল : েোডেন, আপরন এেোর 
েডলরছডলন বয, রসাঁর়ের পররেডত্জ গ্রোনাইে  হাউডস ওঠোর জডনে এেো যন্ত্র োনাডনা 
সম্ভে। এোর বসই োডজ লাগডল হয না? 
  
খুেই সহজ ওরে োনাডনা। রেন্তু সরত্েই রে এর বোডনা প্রডযাজন আডছ? 
  
রনশ্চযই, েোডেন। রনছে প্রডযাজডনর ত্ারগডেই বত্া এত্রেন োজ েডর এডসরছ, এোর 
এেেু স্বািডেের রেডে নজর রেডল বোডনা ক্ষরত্ বনই। আমাডের োডছ হযডত্া এ-
স্বািডেের রজরন  েডল মডন হডত্ পাডর, রেন্তু মালপত্র বত্ালোর েোপাডর এ আমাডের 
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প্রডযাজডনর বোঠায পড়ে। মালপত্র রনডয এই লো রসাঁর়ে বেডয ওঠা ভারর অসুরেডয, 
ত্াছা়ো রেপজ্জনেও। 
  
বে , বপনক্রোফে, বত্ামার েথা রাখডত্ পারর রে না বেষ্টা েডর বেখা যাে। েলডলন 
সাইরাস হারডজং। 
  
রেন্তু আপনার বত্া বোডনা বমর ন বনই। 
  
োরনডয বনডো। 
  
েীম বমর ন? শুডযাল বপনক্রোফে : োষ্প-োরলত্? 
  
না, এেরে হাইড্ররলে রলফে োনাডো। ত্ার জডনে েরোর ত্ীব্রডস্রাত্ জডলর। 
  
আর, েলা োহুলে, এই যন্ত্র তত্রর েরোর প্রযান উপাোডনর বোডনা অভােই রছল না। 
বছাি ঝরনারের ত্ীব্র বস্রাত্যারা গ্রোনাইে  হাউডসর অভেন্তর রেডয প্রোরহত্ হত্, ত্াডে 
োডজ লাগাোর পররেল্পনা েডরডছন হারডজং। বয-সংেীর্জ ফােল রেডয এই জলযারা 
অভেন্তডর প্রডে  েরডত্ প্রথডম ত্াডে আডরা েও়ো েরা হল—এমনভাডে, যাডত্ 
ত্ীব্রডেডগ ত্ার জলযারা প্রোরহত্ হয। রভত্ডরর েূপরে রেডয এই জল রগডয প়েডত্া 
সমুডে। বসই রনম্নগামী জলযারার রনডে েোডেন পোডডল-সডমত্ এেরে রসরলণ্ডার 
লাগাডলন।  ক্ত, লো এেো ত্ার রেডয বসই রসরলণ্ডাডরর সডঙ্গ এেরে োো বযাগ েডর 
বেযা হল। এইভাডে এেরে ের়ের সাহাডযে গ্রোনাইে  হাউডসর রনডের ভূরম স্প জ েরা 
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বগল। আর বসই ের়ের সডঙ্গ এেরে ঝুর়ে সংযুক্ত েডর বেযা হল এইভাডেই জলযারাডে 
োডজ লারগডয েোডেন ত্াাঁর হাইড্ররলে রলফে তত্রর েরডলন। 
  
সডত্ডরাই মােজ হাইড্ররলে রলফে প্রথম োজ েরল। সাফলে বেডখ সোই আনডে বোঁরেডয 
উঠডলা, এোর রসাঁর়ের েেেস্থা োরত্ল েডর বেযা হল। মালপত্র বত্া েডেই, এছা়োও েপ 
এেং জাপ বসই রলফডের সাহাডযেই ওঠানামা েরডত্ লাগডল। 
  
এোর সাইরাস হারডজং োে োনাডনার পররেল্পনা েরডলন। মৃৎপাত্র রনমজাডর্র জডনে বয-
েুরল্লো প্রস্তুত্ েরা হডযরছল, এোডর বসরে োডজ লাগল। োে তত্রর অরের ে সহজ নয। 
সরম্মরলত্ প্রডেষ্টা সডেও উপযুজপরর বে  েডযেোর বসই োডজ েেথজ হডত্ হল ওাঁডের। 
  
অেড ডষ েোডেন হারডজং োডের োরখানা তত্রর েরডত্ সক্ষম হডল তু্মুল তহ-তে–এর 
সডঙ্গ সোই ত্াডে অরভনেন জানাডল। োে োনাডত্ বয-সে উপেরর্ লাডগ, বযমন–
োরল, খর়ে, বসা়ো (োেজডনে অথো সালডফে-বয-বোডনা এেরে) রেছুরই অভাে রছল 
িীডপ। এইভাডে অল্পরেডনর মডযেই োরখানা তত্রর হডয বগল। োে তত্ররর জডনে বয-
পাইডপর প্রডযাজন বলাহা রেডয এেরে রেউে তত্রর েডর বস অভাে পূরর্ েরা হল। 
জডলর রেউেো হল ছ-ফুে লো—বেখডত্ অডনেো েেুডের েোডরডলর মডত্া। আোড  
মােজ বথডে োে তত্রর শুরু হল। প্রথম-প্রথম োরল খর়ে আর বসাডার সংরমশ্রর্ উপযুক্ত 
পররমাডর্ না-হওযায, বয-োে তত্রর হল ত্া বমাডেই স্বি হল না। অল্পক্ষডর্র মডযেই 
অরের ে বসই ত্রুরে সংড াযন েডর রনডলন হারডজং। ত্ার পর বথডে ফরেডের মডত্া 
েেেডে, উজ্জ্বল স্বি োে বপডত্ বমাডেই অসুরেডয হল না। বসই োে রেডয প্রথডম 
গ্রোনাইে  হাউডসর জানলা তত্রর েরা হল। ত্ারপর তত্রর েরা হল নানান যরডনর পাত্র। 
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প্রায  -খাডনে বোত্ল, পাাঁে জন বগলা ও তত্রর হল। এইসে োডের রজরনড র গ়েন 
বমাডেই সুেৃ ে হল না, বেমন বত়্োডোঁো, বেখডলই হারস পায। এই োডজর ভার রছল 
প্রযানত্ হােজাডেজর উপর। হােজােজডে উৎসাহ বেযার জডনেই হারডজং সোইডে এই রনডয 
হারসহারস েরডত্ োরর্ েডর রেডলন। অরের ে অনেরা এমরনডত্ও হাসত্ না। বেননা, 
ছাাঁে ছা়োই বয এভাডে োজ োলাোর উপডযাগী রজরন পত্র তত্রর েরা যাডি, এ বত্া 
আর েম প্র ংসার েোপার নয। 
  
ইরত্মডযে এেরেন র োর েরডত্ বেররডয হােজােজ আর হারডজং এেরে মূলেোন গাছ 
আরেষ্কার েরডলন। গাছরে হল োইোস ররভলুেত্া। প্রেৃরত্-রেজ্ঞাডনর ছাত্র েডল হােজােজই 
গাছরেডে রেনডত্ বপডররছল। হােজােজ জানাডল বয এই গাডছর রেশু এে যরডনর মযোর 
মডত্া পোথজ পাওযা যায, খােে রহড ডে যার আস্বাে রনত্ান্ত ফোলনা নয। 
  
ত্ার েথা শুডন হারডজং েলডলন : বসাজা েথায, এরে ত্াহডল রুরে-গাছ? 
  
হোাঁ, এডে রুরে-গাছই েলা েডল। বব্রডিে রে। 
  
এরে এেরে মূলেোন আরেষ্কার, েলডলন হারডজং:যত্রেন না আমরা আমাডের বখডত্র ফসল 
পারি, ত্ত্রেন এই গাছ আমাডের আহার বজাগাডে। রেন্তু বত্ামার গাছো রেনডত্ ভুল 
হযরন বত্া, হােজােজ? 
  
না, হােজাডেজর ভুল হযরন। হােজােজ গাডছর এেো ভাল বভডঙ রনডল। এে যরডনর মযোর 
মডত্া গুড়ো রেশু রেডযই বসই ডাল গরঠত্। প্রেৃরত্র আহার বজাগাডনার ক্ষমত্া েত্ 
অসীম, এ-েথা রেন্তা েডর হারডজং ঈশ্বরডে যনেোে রেডলন। আ পাড  আডরা-েডযেরে 
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এই জাডত্র গাছ বেখা বগল। বয-জাযগায ত্াাঁরা গাছগুডলা বপডলন, বস-জাযগার অেস্থান 
িীডপর পরশ্চম প্রাডন্ত। গ্রোনাইে হাউডস রফডর হারডজং এই মূলেোন আরেষ্কাডরর েথা 
সোইডে জানাডলন। পররেন সোই রমডল বসই জাযগার উডদ্দড ে বেরুডলন। যখন ত্ারা 
রফডর এডলন, বেখা বগল ত্ারা রেপুল পররমাডর্ োইোডসর ডাল সংগ্রহ েডর এডনডছন। 
যরেও এরে অরেেল  াো রডঙর মযোর মডত্া হল না, ত্েু বেখডত্ অডনেো বসই 
রেমই হল। 
  
বোর োডলর প্রার্ীডের এেরে েৃহৎ সংখো রেনা েডররছল ওনাগা, ছাগল আর বভ়ো। 
ত্াডের েুয এোর বপডত্ লাগডলন ত্ারা। ওনাগার গার়ের সাহাডযে বোযজাল আর গ্রোনাইে 
হাউডসর মডযে সংডযাগ রক্ষার রেড ষ অসুরেডয হত্ না। 
  
যত্ রেন বগল, ত্ত্ই উন্নরত্ হডত্ লাগল ত্াাঁডের অেস্থার। খুাঁত্খুাঁত্ েরোর মডত্া রেছুই 
রছল না ত্াডের। ক্রডম-ক্রডম রলেন আইলোণ্ডই বযন ত্াডের স্বডে  হডয উঠডত্ লাগল। 
  
িীডপ প্রডযাজনীয বোডনারেছুরই অভাে না-থাোয, ক্রম  এই িীপডে ভাডলাোসডত্ শুরু 
েরডলন ত্াাঁরা। রেন্তু ত্েু মাতৃ্ভূরমর মারে োডন সেডলর মন। মডনর মরর্ডোঠায 
উাঁরেঝুাঁরে মাডর ক্ষীর্ আ া। আহা! এেোর যরে এেরে জাহাজ যায এই িীডপর পা  
রেডয! ত্খন হযডত্া-ো সংডেডত্র সাহাডযে েৃরষ্ট আেষজর্ েরা যাডে বসই জাহাডজর। 
  
বসরেন পযলা এরপ্রল, ররেোর। রেনো রছল ঈোর বড। হারডজং আর ত্ার সঙ্গীরা বসরেন 
খারনেক্ষর্ রেশ্রাম গ্রহর্ েরডলন। আেহাওযা রছল প্রসন্ন। প্রাথজনার পডর বসই 
আেহাওযার মডত্াই শুরে হডয উঠল ত্াডের মন। 
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রাডত্র খাওযা-োওযার পডর সোই প্রসডপক্ট হাইডের উপডর এেরে োরাোর মডত্া 
জাযগায গা এরলডয েসডলন। খারনেক্ষর্ সোই এেেৃডষ্ট ত্ারেডয রইডলন অন্ধোর 
রেেেক্রোডলর রেডে। ত্ারপর িীডপর েথাই আডলােনা েরডত্ লাগডলন। প্র ান্ত 
মহাসাগডরর এমন-এে রনরালা অঞ্চডল ত্াডের িীপ অেরস্থত্ বয, বোডনা জাহাজ তত্রর 
েডর সমুে পার়ে বেযা সহজসাযে নয। 
  
এমন সময রগরডযন র ডলে প্রশ্ন েরডলন : আিা েোডেন হারডজং, রসেুডে বসক্সেোন্ট 
পাওযার পর আপরন রে আর আমাডের িীডপর অেস্থান রনরূপডর্র বেষ্টা েডরডছন? 
  
না, উত্তর েরডলন সাইরাস। 
  
আপরন বত্া আডগ নক্ষত্র বেডখ, আর গাডছর ছাযা ইত্োরে বেডখ িীডপর অেস্থান আোজ 
েডররছডলন। বসক্সেোন্ট েেেহার েরডল বসই সম্পডেজ রনরশ্চন্ত হওযা বযডত্া না রে? 
  
েী েরোর খামো? েলডল বপনক্রোফে : িীপোর অক্ষাং  আর োরঘমাং  যা-ই বহাে 
না বেন, রেরেে আরাডম-গরডম আরছ বত্া। 
  
এমনও বত্া হডত্ পাডর, েলডলন রস্পডলে, এই িীডপর োছাোরছ বোডনা বলাোলয 
আডছ, অথে আমরা জারন না। 
  
বে । োলডেই আমরা িীডপর সরঠে অেরস্থরত্ বজডন বনডো, েলডলন হারডজং : অনেসে 
োডজ েেস্ত না-থােডল আডরা আডগই ত্া জানডত্ পারতু্ম। 
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আমার রেন্তু মডন হয, েলডল বপনক্রোফে, েোডেন আডগ যা রনরূপর্ েডররছডলন ত্াই 
রঠে। যরে িীপরে এর মডযে স্থানেুেত্ না-হডয থাডে, ত্ডে েোডেডনর রহড ডে বোডনাই 
ভুল হযরন। 
  
বস বেখা যাডে োল। 
  
পররেন বোসরা এরপ্রল বসক্সেোডন্টর সাহাডযে হারডজং সত্েজ হডয িীডপর অেরস্থরত্ 
রনযজারডর্ রত্ হডলন। ত্ার পযজডেক্ষডর্র ফল বথডে জানা বগল বয, যন্ত্র েেরত্ডরডে রত্রন 
যা রনরূপর্ েডররছডলন, প্রায বসইডেই িীডপর অেরস্থরত্। ত্াাঁর প্রথম পযজডেক্ষডর্র ফল 
রছল এইরেম : 
  
পরশ্চম োরঘমাডরখা : ১৫০° বথডে ১৫৫°-র মডযে। 
  
েরক্ষর্ অক্ষাং  : ৩০° বথডে ৩৫°-র মডযে। 
  
এোডরর পযজডেক্ষডর্র ফডল সরঠে অেস্থান োাঁ়োল : 
  
১৫০°৩ োরঘমাডরখা এেং ৩৪°৫৭ েরক্ষর্ অক্ষাং । 
  
বেখা বগল, আডগর োডর যন্ত্রপারত্ না-থাো সডেও সাইরাস হারডজং রহড ডে খুে-বের । 
ত্ফাৎ েডরনরন। 
  
রস্পডলে েলডলন, আমাডের বত্া এেরে মানরেত্র আডছ। প্র ান্ত মহাসাগডরর রঠে। 
বোনখানোয আমাডের িীপ, এোর ত্া বেখা যাে। 
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হাোেজ ত্কু্ষরন মানরেত্র রনডয এল। প্র ান্ত মহাসাগডরর মানরেত্র বের েরা হল। 
  
েম্পাডসর সাহাডযে হারডজং রলেন আইলোডণ্ডর অেরস্থরত্ রনরূপর্ েডর হঠাৎ বোঁরেডয 
উঠডলন : আডর! প্র ান্ত মহাসাগডরর এ-অঞ্চডল আডগ বথডেই আডরেো িীপ আডছ! 
  
এেো িীপ! বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : েী নাম? 
  
বেের আইলোণ্ড। 
  
গুরুেপূর্জ বোডনা িীপ? 
  
না, জনমানেহীন এেো হারাডনা িীপ এরে। 
  
আমরা ত্ডে বেের আইলোডণ্ড যাডো, েলডল বপনক্রোফে। 
  
আমরা! 
  
হোাঁ, েোডেন। আরম এেো বডে-সডমত্ বনৌডো তত্রর েরোর ভার রনরি। ত্ার 
সাহাডযেই আমরা বেের আইলোডণ্ড যাডো। আমাডের িীপ বথডে েত্ েূডর ওই িীপ? 
  
উত্তর-পূেজ রেডে প্রায বে়েড া মাইল েূডর। উত্তর েরডলন হারডজং। 
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বে়েড া মাইল? এত্ োডছ? েলডল বপনক্রোফে : আেহাওযা ভাডলা থােডল, অনুেূল 
হাওযা বপডল আেেরল্ল  ঘণ্টার মডযেই ওই িীডপ বপৌঁছুডনা যাডে। 
  
এ-েথা শুডন সোই রঠে েরডলন বয, অডক্টােডরর আডগই এেো পাডলর জাহাজ তত্রর 
েরডত্ হডে। ত্ারপর বের হওযা যাডে সীমাহারা নীল সমুডে, নতু্ন অোডডভনোডরর 
সন্ধাডন। 
  
. 
  
২.৪ সডেহ ত্েু বগল না 
  
বপনক্রোফডের মগডজ যখন বোডনা োডজর েথা বোডে, ত্খন বস-োজ ব ষ না হওযা। 
অরব্দ ত্ার আর  ারন্ত বনই; অডক্টাের মাস এডলই বেের আইলোডণ্ড বযডত্ হডে, সুত্রাং 
উপযুক্ত বনৌডো তত্রর েরোর জডনে ত্ার মন ভারর েেস্ত হডয উঠল। অডক্টােডরর অরের ে 
এখনও ছ-মাস োরে। এই সমডযর মডযে বনৌডো তত্রর েরডত্ই হডে। হারডজং এে-
এেজডনর ওপর এে-এেরেম োজ ভাগ েডর রেডলন। রত্রন আর বপনক্রোফে রনডলন 
বনৌডো তত্ররর ভার; রস্পডলে আর হাোডেজর উপর প়েল র োর েডর খাডেের েেেস্থা 
েরোর ভার; আর রঠে হল, বনে জাপডে রনডয রান্নাোন্না েরডে। 
  
উপযুক্ত গাছ বেডছ রনডয বসই গাছ রেডর ত্া েরা হল। রেমরন আর প্রসডপক্ট হাইডের 
মাঝখাডন ডেইযাডজ োরনডয পাঁযরত্র  ফুে লো বনৌডোর োঠাডমা তত্রর েরা হল। 
ত্ারপর শুরু হল হারডজং আর বপনক্রোফডের সোল-সডন্ধ পররশ্রম। 
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এরেডে হােজােজডে রনডয রস্পডলে র োডর বেরুডত্ লাগডলন প্রত্েহ। 
  
রত্ররড  এরপ্রল ত্ারা পরশ্চম রেডে গহন েডন র োর েরডত্ বগডলন।রস্পডলে েলডলন 
আডগ-আডগ, হাোেজ বপছন-বপছন। এেেু বখালাডমলা জাযগায এডল পর রস্পডলে 
বঝাাঁডপর মডত্ রনরে়ে এে যরডনর গাছ বেখডত্ বপডলন। ত্ার পাত্ার গন্ধ েী-রেম বযন 
েেু। আঙুডরর মডত্া বথাো-বথাো ফুল ফুডে আডছ। ত্ার মডযে আোর বছাডো-বছাডো 
ফলও রডযডছ। ডালগুডলা বসাজা। পাত্াগুডলা এেেু লোডে যরডনর। এেো ডাল বভডঙ 
হােজােজডে বেখাডলন রস্পডলে। শুডযাডলন : হােজােজ, এো েী গাছ? 
  
গাছ বেডখই রেনডত্ পারডল হােজােজ। েলডল : রমোর রস্পডলে, খুে মূলেোন গাছ 
আরেষ্কার েডরডছন আপরন! এর জডনে বপনক্রোফে আপনার োডছ রেরজীেন বেনা হডয 
থােডে। 
  
রস্পডলে রজডগস েরডলন, এো রে ত্ামাডের গাছ? 
  
হোাঁ, েলডল হােজােজ। যরেও খুে ভাডলা ত্ামাে নয, ত্েু এো বয ত্ামাডের গাছ, বস-রেষডয 
বোডনা সডেহ বনই। 
  
ত্াহডল বত্া বপনক্রোফডের বজার েরাত্ েলডত্ হডে, হাসডলন রস্পডলে। আনডে ও 
এডেোডর রেড হারা হডয যাডে! 
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হােজাডেজর মাথায ত্কু্ষরন এেো মৎলে এডলারমোর রস্পডলে, েলডল বস : এখন 
বপনক্রোফেডে এই সম্পডেজ রেছু েলা েলডে না। বগাপডন ত্ামাে তত্রর েডর এডেোডর 
পাইডপ ভডর রনডয, ওডে উপহার বেযা হডে। 
  
রস্পডলে আর হােজােজ অডনে ত্ামােপাত্া সংগ্রহ েডর গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডলন। 
পাত্াগুডলা বগাপডন রাখা হল। ত্ারপর েুরপ-েুরপ সাইরাস হারডজং আর বনেডে এর েথা 
জারনডয বেযা হল। পাত্াগুডলা শুরেডয বেডে েেেহাডরর উপযুক্ত েডর তু্লডত্ লাগল প্রায 
মাস-েুডযে। বপনক্রোফে এই সম্পডেজ এেরে েথাও জানডত্ পারডল না। বস সেসময 
বনৌডোর োজ রনডযই থােডত্া। গ্রোনাইে  হাউডস আসডত্া মাত্র এেোর—আহার ও 
রেশ্রাডমর জডনে। 
  
ইরত্মডযে, প্রোণ্ড এেো জন্তু রলেন আইলোডণ্ডর োররেডে প্রায েু-মাইল েূডর সমুডে 
সাাঁৎডর বে়োডত্ লাগল। িীপোসীরা জন্তুোডে বেডখ েুঝডত্ পারডলন বয বসো এেো 
রেরাে রত্রম। 
  
বপনক্রোফে েলডল, আহা! রত্রমো র োর েরডত্ পারডল েমৎোর হত্? এই েডল 
আপড া  েরডত্-েরডত্ বস ত্ার োডজ েডল বগল। 
  
এরেডে এে আশ্চযজ েোপার ঘেল। বেখা বগল, রত্রমো বযন রেছুডত্ই রলেন আইলোণ্ড 
বছড়ে বযডত্ োইডছ না। বপনক্রোফে বত্া এডেোডর অরস্থর! রত্রমোডে মারডত্ই হডে! েী 
োডজর সময, েী রেশ্রাডমর সময—সেসমডযই বযন রত্রমো ত্ার বোডখর সামডন বভডস। 
বে়োডত্ লাগল। অেড ডষ বত্সরা বম িীপোসীডের পডক্ষ যা আ ার অত্ীত্ রছল, আপনা 
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বথডেই ত্া ঘডে বগল। বনে রান্নাঘডরর জানলার োডছ োাঁর়েডয বোঁরেডয েলল, আডর! েী 
আশ্চযজ! রত্রমো সমুেত্ীডর আেো পড়ে বগডছ। 
  
রগরডযন রস্পডলে আর হােজােজ ত্খন র োডর বেরুোর জডনে প্রস্তুত্ হরিডলন। হাডত্র 
েেুে বফডল রেডয ত্ারা ছুেডলন সমুডের রেডে! হারডজং আর বনেুও ত্াাঁডের অনুসরর্ 
েরডলন। েলা োহুলে, বপনক্রোফ্টও ছুে লাগাডল বসই েৃ ে বেখডত্। 
  
গ্রোনাইে  হাউস বথডে রত্ন মাইল েূডর বিােসামী পডযন্ট, বসখাডনই পাওযা রগডযরছল 
মাল-সডমত্ রসেুে। বেখা বগল বজাযাডরর সময বসখাডন এডসই আেো পড়েডছ 
রত্রমো। উদ্ধার পাওযার সম্ভােনা বনই েলডলই েডল। সোই েল্লম, েু়েল প্রভৃরত্ অস্ত্র স্ত্র 
রনডয ছুেডলন। মারসজ নেীর উপরোর বসতু্রে বপররডয সমুেত্ীডর রত্রমোর োডছ বপৌঁছুডত্ 
প্রায রে  রমরনে সময লাগল। েূর বথডে বেখডত্ পাওযা বগল, রে ালোয রত্রমোর 
বেডহর উপডর অগুনরত্ পারখ উড়ে বে়োডি। রত্রমো পড়ে আডছ রনশ্চল হডয, এেেুও 
ন়োে়ো বনই। আডরা োডছ রগডয বেখা বগল, বসো মডর পড়ে আডছ। ত্ার োাঁ-পাড  
পাাঁজডরর মডযে এেো হারপুন রেডয আডছ। 
  
রস্পডলে েলডলন, ত্াহডল বেখরছ রলেন আইলোডণ্ডর োডছই রত্রম-র োরী বেউ রডযডছ! 
  
ত্া না-ও হডত্ পাডর— েলডল বপনক্রোফে-অডনে সময বেখা বগডছ পাাঁজডর হারপুন 
রনডয রত্রম হাজার-হাজার মাইল েডল যায। এই রত্রমো হযডত্া অোেলারন্টে মহাসাগডর 
আহত্ হডয প্র ান্ত মহাসাগডর েডল এডসডছ। এডত্ অোে হওযার রেছু বনই। এই েডল 
বপনক্রোফে হারপুনো বেডন োর েরল। বেখা বগল বসোর োাঁডের মডযে বলখা রডযডছ : 
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মাররযা বস্তলা, 
রভরনযাডজ। 
  
রভরনযাডজ হল রনউ-ইযডেজর এেো েের, বসখাডনই বপনক্রোফডের জন্ম হডযরছল। মাররযা 
বস্তলা জাহাজরে সমুডে ঘুডর বে়োয রত্রম-র োডরর জডনেই।মাররযা বস্তলার েথাও 
বপনক্রোফে জানডত্া। বস হারপুন মাথার উপর বঘারাডত্-বঘারাডত্ মডনর আডেডগ 
োরোর েলডত্ লাগল : মাররযা বস্তলা আরম রেনতু্ম। পযলা বশ্রর্ীর জাহাজ! হডে না-ই 
ো বেন? রভরনযাডডজর জাহাজ বত্া! 
  
রত্রমো পেডত্ শুরু েরার আডগই ত্ার  রীর বথডে েরোর-মডত্া মাংস আর হা়ে বের 
েডর রনডত্ হডে। বপনক্রোফে আডগ এেোর এেো রত্রম-যরা জাহাডজ োজ েডররছল। 
রত্রমর েরেজোরই সেডেডয বের  েরোর। বসজডনে বপনক্রোফে বেডছ-বেডছ শুযু েরেজেুেুই 
বেডে রনডল। বয-সে হা়ে ভরেষেডত্ োডজ লাগডে, বসগুডলাও বেডে োর েরা হল। 
  
েহুরেডনর খাডেের সন্ধান বপডয ইরত্মডযেই অনরত্ পারখ এডস রভ়ে েডররছল। সহডজ 
ত্ারা রত্রমোডে বছড়ে বযডত্ োযরন। ব ষোয েেুে ছুাঁড়ে ত্াডের ত্া়োডনা হল। 
িীপোসীরা অরের ে োডজর অং েুেু বেডে রনডয রত্রমর োরে  রীরেুে পারখডের বছড়ে 
রেডলন। 
  
এরপর বফর নডোেেডম বনৌডোর োজ শুরু হল। শ্রারন্তহীন বপনক্রোফ্ট আশ্চযজ পররশ্রম 
েরডত্ লাগল রেনরাত্। সোই রমডল রঠে েরডলন, বপনক্রোফেডে এত্ পররশ্রডমর 
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পুরস্কার রেডত্ হডে। রেন রঠে হল এেরত্রড  বম। বসরেন বপনক্রোফেডে বসই পুরস্কার 
রেডয েস্তুরমডত্া ত্াে লারগডয বেযা হডে। 
  
বসরেন রারত্রডেলা খাওযার পর বপনক্রোফে যখন বেরেল বছড়ে উঠডত্ যাডে, ত্খন 
রগরডযন রস্পডলে ত্াডে োযা রেডলন। েলডলন : আর-এেেু রজররডয নাও বহ—এত্ 
ত্া়োত্ার়ে েডল বগডল হডে না। এখনও এেো রজরন  োরে আডছ। 
  
না, রমোর রস্পডলে–েলডল বপনক্রোফে, অসংখে যনেোে আপনাডে। আরম এখন আমার 
োডজ যাডো। 
  
বে , ত্াহডল অন্তত্ এেোপ েরফ বখডয যাও। 
  
না-না-আর-রেছুরই েরোর বনই। 
  
আহা! েলডলন রস্পডলে : ত্াহডল এেেু ত্ামােই বখডয যাও না-হয! 
  
ত্ামাে! বপনক্রোফে এডেোডর লারফডয উঠল। 
  
সডঙ্গ-সডঙ্গ রস্পডলে ত্ামাে-ভরা পাইপো ত্ার রেডে োর়েডয যরডলন, আর হােজােজ 
এেেুেডরা জ্বলন্ত েযলা হাডত্ রনডয ত্ার োডছ এরগডয এডলা। েী-বযন েলডত্ বেষ্টা 
েরডল বপনক্রোফে, রেন্তু ত্ার মুখ রেডয বোডনা েথা বেরুল না। হাত্ োর়েডয পাইপো 
রনডয মুডখ রেডল বস। ত্ারপর পাইডপ আগুন যররডয বোখ েুডজ বেেল োডনর পর োন! 
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ত্ারপর এেগাল বযাাঁযা বছড়ে পূর্জ তৃ্রপ্তর স্বডর েডল উঠল : ত্ামাে! এডেোডর সরত্ে-
সরত্ে ত্ামাে! এ-বয আ াত্ীত্! 
  
এেেু োডে বস আোর প্রশ্ন েরডল : ত্া, এ-আরেষ্কারো োর? হােজাডেজর েুরঝ? 
  
না, বপনক্রোফে!—েলডল হােজােজ : এরে রমোর রস্পডলডেরই আরোর। 
  
রমোর রস্পডলে! এই েথা েডলই বপনক্রোফে রস্পডলেডে এমনভাডে েুডে জর়েডয 
যরডল বয রস্পডলডের এডেোডর েম েন্ধ হয-হয। 
  
বোডনামডত্ বপনক্রোফডের েেল বথডে রনডজডে মুক্ত েডর রত্রন েলডলন : যনেোে 
সেলডেই োও তু্রম। হােজােজ গাছোডে রেনডত্ বপডররছল, হারডজং ত্ামাে তত্রর 
েডররছডলন, আর এমন-এেো েথা বেডপ রাখডত্ বনডেরও েম েষ্ট হযরন! 
  
জুন মাডসর বগা়ো বথডেই বে   ীত্ প়েল। এোর সেডলর প্রযান োজ হল  ীডত্র 
বপা াে তত্রর েরা। বোর োডল যত্গুডলা মুসমন রছল সেগুডলারই বলাম বেডে বফলা 
হল–এই বলাম রেডয গরম োপ়ে তত্রর েরডত্ হডে। োজো খুে বসাজা নয। সুডত্া 
োেোর েল বনই, োপ়ে বোনোর েল বনই—এেেথায, বোডনা সরিামই বনই। 
উপায রঠে েরডলন সাইরাস হারডজং। প্রথডম বলামগুডলাডে জডল যুডয পররষ্কার েডর 
বনযা হল। ত্ারপর আোর বসাডার জডল যুডয বনযা হল। এখন ওগুডলাডে বেডপ পাৎলা 
োেডরর মডত্া েডর রনডত্ পারডল বফডল্টর মত্ন এেো রজরন  প্রস্তুত্ হডে। 
িীপোসীডের োপ়ে রহড ডে এই হালো বফডল্টর োেরই বের। খুে েড়ো-েড়ো োডঠর 
রড  োরনডয ত্াডত্ সাোন-মাখাডনা প ম রাখা হল। ত্ারপর োডঠর মুগুর রেডয সডজাডর 
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এেনাগাড়ে োপ রেডত্-রেডত্ সমস্ত প মডে জমাে োাঁরযডয বে  পাৎলা বফডল্টর মডত্া 
তত্রর েডর বনযা হল। এই বফডল্টর োের রেডয বোে-পোন্ট হল। এোর আর ভােনা 
েীডসর? এখন  ীত্ এডলও বোডনা পডরাযা বনই। 
  
পডরাযা বনই েলাডত্ই বোযহয রেড  জুন বথডে ভযানে  ীত্ প়েল। োইডর োজ েরা 
এডেোডর অসম্ভে হডয উঠল। োডজই োযে হডয বপনক্রোফেডে বনৌডোর োজ স্থরগত্ 
রাখডত্ হল। বপনক্রোফডের খুে ইডি, বনৌডো তত্রর হডলই বেের আইলোডণ্ডর উডদ্দড  
সমুডে পার়ে জমাডনা। 
  
রলেন আইলোণ্ড বথডে বেের আইলোণ্ড বে়েড া মাইল েূডর। শুযু-শুযু িীপ বেখডত্ 
যাওযার জডনে সমুেপডথ এেো বনৌডোয েড়ে যাওযাো সাইরাডসর পছে হল না। 
বনৌডো যরে মাঝপডথ বোডনা ঝড়ের পাল্লায পড়ে, ত্ডে আর োাঁডোযা বনই। ত্েু 
বপনক্রোফডের বজে, বেের আইলোডণ্ড যাডেই। হারডজং ওডে বোঝাডলন, রেন্তু বস 
রেছুডত্ই েুঝডত্ োইডল না। েরং েলডল : আরম বত্া আর রলেন আইলোণ্ড বছড়ে 
এডেোডর েডল বযডত্ োইরছ।, এেোর বেের আইলোণ্ড বেডখই েডল আসডো। 
  
হারডজং েলডলন : বেখোর আর েী আডছ? বেের আইলোণ্ড রনাঃসডেডহ রলেন আইলোডন্ডর 
বেডয ভাডলা নয। 
  
বস আরম জারন, এেগুডযর মডত্া ঘা়ে না়েডল বপনক্রোফে : ত্েু এেোর বেডখ আসডো। 
আপরন ভােডেন না। ভাডলা আেহাওযা বেডখ রওনা হডলই বত্া ঝ়েেৃরষ্টর ভয থােডে 
না। আরম শুযু হােজােজডে সডঙ্গ রনডয যাডো, আপরন এডত্ আর বোডনা আপরত্ত েরডেন 
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না। আমার ভরসা আডছ, ঈশ্বডরর অনুগ্রডহ বোডনা রেপডেই প়েডো না। বনৌডোো ব ষ 
হডল এেোর যখন বসইডেডত্ েড়ে বেখডেন বেমন মজেুত্, ত্খন আর আপনার বোডনা 
ভােনা থােডে না। 
  
জুন মাডসর ব ডষ েরফ প়েডত্ শুরু হল। বোর োডল অডনে জন্তু রছল, সুত্রাং বসখাডন 
খাোর-োোডরর রনযরমত্ বজাগান বেযা েরোর। ত্াই রঠে হল সপ্তাডহ এেরেন 
বোর োডল রগডয খের রনডয আসডত্ হডে। অরের ে বোর োডল জন্তুডের খাডেের পররমার্ 
যডথষ্ট রাখা হডযরছল, ত্েু সোই সত্েজত্ার জডনে এই েেেস্থা রঠে েরডলন। 
  
এরেডে রগরডযন রস্পডলে ভােরছডলন ত্াাঁডের রলেন আইলোডণ্ডর খেরো বোডনারেডম 
বোডনা মহাডেড  বপৌঁডছ বেযা যায রে না। েুরে উপায অরের ে আডছ। এে হলোগডজ 
সমস্ত ঘেনা রলডখ বসই োগজেুেু বোত্ডল েন্ধ েডর ত্াডত্ এমনভাডে রছরপ এাঁডে বেযা, 
বোড ত্ডলর মডযে যাডত্ এেডফাাঁোও জল না-বোডে। বসই বোত্ল সমুডে ভারসডয রেডল, 
বসো হযডত্া এেরেন বোডনা বেড  রগডয লাগডত্ পাডর। আর েু-নের হল, রেরঠ রলডখ 
পাযরার গলায বোঁডয পাযরাোডে বছড়ে বেযা। রেন্তু পাযরাই বহাে আর বোত্লই বহাে–
োডরাড া মাইল রেসৃ্তত্ সমুে বপররডয যাওযা বোডনাোর পডক্ষই সম্ভে নয। এমনযারা 
েথা ভাোও োতু্লত্া। রেন্তু এই েল্পনা-রেলাডসর সাফডলের এেো সুডযাগ হঠাৎ 
এেরেন এডস হারজর হল। 
  
রেড  জুন হােজােজ এেো আলোেস পারখডে গুরল েডররছল। গুরলো বলডগরছল পারখোর 
পাডয সোই রমডল অডনে বেষ্টার পর পারখোডে পাে়োও েরডলন। অোলোেস 
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হাাঁসজাত্ীয পারখ। রঙ  াো যেযডে। পাখা বমলডল ে  ফুে লো হয। এর মডত্া 
ও়েোর  রক্ত অনেডোডনা পারখর বনই। 
  
রস্পডলে সে ঘেনা রলডখ বফলডলন। বসই োগজো েোডগর মডযে পুডর েোগো 
অোলোেডসর গলায বোঁডয বেযা হল। এই বলখার সডঙ্গ এেো আডেেনও রছল। ত্াডত্ 
রছল : এই েোগো োরু হাডত্ প়েডল অনুগ্রহ েডর রনউইযেজ বহরাল্ড োগডজর আরপড  
পারঠডয বেডেন। এরপর পারখোডে বছড়ে বেযার সডঙ্গ-সডঙ্গ ত্ার পাখা ঝেপে েডর 
উঠল, ত্ারপর গলায েোগরে রনডয বস বেখডত্-বেখডত্ সমুডের উপর রেডয সীমাহারা 
নীল আোড  রমরলডয বগল। 
  
 ীত্ শুরু হডত্ই সোই গ্রোনাইে  হাউডসর মডযে বথডে ঘডরাযা োডজ েেস্ত হডয 
প়েডলন। বনৌডোর জডনে এেো পাল তত্রর েরডত্ হডে। বেলুডনর আেরডর্র েলোডর্ 
োপড়ের বোডনা অভাে বনই। বপনক্রোফে উডঠ-পড়ে লাগল পাল তত্ররর োডজ। 
  
জুলাই মাডস ভযানে  ীত্ প়েল। খাোর-ঘডরও আডরেো েুরল্লর েেেস্থা েরা হল। 
খাওযাোওযার পর এই েুরল্লর যাডর েডস সোই বয যার োজ েডরন, প়োড ানা েডরন, 
েখডনাো গল্প-গুজে েডরন। এেরেন সোই েুরল্লর যাডর েডস োজ েররছডলন, এমন 
সময েপ হঠাৎ ভীষর্ভাডে বডডে উঠল। শুযু ডাো নয, বসইসডঙ্গ েুডযাোর মুডখর 
োরপাড  ছুডোছুরে েরডত্ লাগল। এই সময জাপও গরু-গর েরডত্ লাগল। রঠে রাডগর 
গজজন নয-েপ আর জাপ বযন বোডনা োরডর্ েেস্তসমস্ত হডয উডঠডছ। 
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রস্পডলে েলডলন : েুডযাোর বযাগ আডছ সমুডের সডঙ্গ। বোযহয বোডনা সমুডের েন্তু 
েুডযার ত্লায রজডরাডত্ আডস। 
  
বপনক্রোফে যমে রেডয জাপ আর েপডে েুপ েরাডল! যমে বখডয জাপ ত্ার ঘডর েডল 
বগল। েপ েুপ েরডল েডে, রেন্তু বসই ঘডরই রইল, আর মডযে মডযে বগাাঁ-বগাাঁ েডর 
 ব্দও েরডত্ লাগল। এই সম্পডেজ আর-বোডনা আডলােনা হল না। রেন্তু এই ঘেনায 
বেন বযন সাইরাস হারডজং খুে গম্ভীর হডয বগডলন। 
  
বগাো জুলাই মাস যডরই এেোনা তু্ষার-ঝ়ে েলল।  ীত্ গত্ েছডরর মডত্া বত্মন 
নাহডলও, তু্ষারঝড়ের ত্ীব্রত্া এোর হল বের রেম। এই ঝড়ের সময োইডর বেরুডনা 
রেপজ্জনে। োররেডেই গাছ-গাছারল বভডঙ প়েডত্ থাডে। এই েুডযজাডগর মডযেও সপ্তাডহ 
এেরেন েডর বোর োডলর খের বনযা োে প়েত্ না। মাউন্ট িােরলডনর আ়োডল থাোর 
েরুন ঝড়ে বোর োডলর বোডনা ক্ষরত্ হযরন েডে, রেন্তু ওাঁরা প্রসডপক্ট হাইডের উপডর বয 
পারখর োসা তত্রর েডররছডলন, ত্ার খুে ক্ষরত্ হডযরছল। 
  
আগডের প্রথম সপ্তাডহ আো  অডনেো  ান্ত হল েডে, রেন্তু রহম প়েল বের । বত্সরা 
আগে রস্পডলে, বপনক্রোফে, হােজােজ আর বনে এেরেন র োডর বেরুডলন। েো়েন মা জ-
এ রেস্তর েুডনা হাাঁস, স্নাইপ, েীল প্রভৃরত্ পারখ েডর বে়োয। সোই েোডনজ মা জ-এর রেডে 
রওনা হল। সাইরাস হারডজং ত্াডের সডঙ্গ বগডলন না; েলডলন : গ্রোনাইে  হাউডস েডস 
আমাডে অডনে োজ েরডত্ হডে, বত্ামরা যাও। 
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সোই বপােজ বেলুডনর পডথ রওনা হডলন। বসই পডথই জলাভূরমডত্ বযডত্ হয। যাওযার 
আডগ ত্ারা জারনডয বগডলন বয সডন্ধর আডগই ত্ারা গ্রোনাইে  হাউডস রফডর আসডেন। 
েপ আর জাপও ত্াাঁডের সডঙ্গ বগল। সোই মারসজ নেীর বসতু্ো বপররডয বগডল হারডজং 
গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডলন। ত্ার মডন এেো উডদ্দ ে রছল, বসজডনেই রত্রন র োডর 
যানরন। ত্ার উডদ্দ ে রছল, গ্রোনাইে  হাউডসর েুডযাো খুে ভাডলা েডর পরীক্ষা েরা। 
েপ বেন েুডযার মুডখর োররেডে বডডে বডডে ছুডে বে়োয? আর যখনই এ-রেম েডর, 
ত্খনই বেন অমন অরস্থর হডয ওডঠ? বসরেন জাপও বেন েডপর মডত্া অত্ েেস্ত হডয 
উডঠরছল? সমুে ছা়ো অনেরেছুর সডঙ্গ রে েুডযাোর বযাগ আডছ? িীডপর রেডেও রে এর 
বোডনা পথ রগডযডছ?-এইসে প্রডশ্নর উত্তর বের েরোর জডনেই হারডজং েেস্ত হডয 
উডঠরছডলন। রঠে েডররছডলন বয অনেডের অনুপরস্থরত্ডত্ এেলা এ-োজো েরডেন। 
এোর বসই সুডযাগ এডসডছ। রলফে তত্রর হোর পর বথডে ের়ের রসাঁর়েো েেেহার হত্ 
না। এই রসাঁর়ের সাহাডযে েুডযার রনডে নামা খুে সহজ। এর এেো মাথা  ক্ত েডর 
বোঁডয হারডজং বগাো রসাঁর়েো েুডযার মডযে ঝুরলডয রেডলন। ত্ারপর ররভলভার আর ছুরর 
বোমরেডন্ধর মডযে খুাঁডজ লেন হাডত্ রসাঁর়ে বেডয নামডত্ লাগডলন। 
  
েুডযার যারো অসমান নয, ত্ডে মডযে-মডযে ছুাঁেডলা পাথর বযন মাথা োর়েডয আডছ। 
এইসে পাথডরর সাহাডযে বোডনা েেপডে জর পডক্ষ েুডযাোর মুখ পযজন্ত উডঠ আসা 
রেরেত্র নয। রেন্তু হারডজং এমন-বোডনা রেহ্ন বেখডত্ বপডলন না যা বথডে মডন হডত্ পাডর 
বয সম্প্ররত্ বোডনা জন্তু এই পাথডরর সাহাডযে উপডর ওঠোর বেষ্টা েডরডছ। 
  
আডরা রনডে নামডলন হারডজং। রেন্তু ত্েু সডেহজনে রেছুই ত্ার নজডর প়েল না। 
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রসাঁর়ের ব ষ যাপ পযজন্ত নামোর পর জল বেখা বগল। রনষ্কম্প, রস্থর জল। হারডজং েুডযার 
বেযাল ঠুডে বেখডলন। এেোডর রনডরে গ্রোনাইে  পাথডরর বেযাল। না, এর মডযে রেডয 
বোডনা পথ বনই। 
  
অনুসন্ধান ব ষ েডর সাইরাস হারডজং উপডর উডঠ এডলন। ত্ারপর রসাঁর়েো তু্ডল রনডয 
েুডযার মুখ েন্ধ েডর রেডলন। এরপর খাোর-ঘডর েডস ভােডত্ লাগডলন। 
  
রেছুই বত্া বেখডত্ পাওযা বগল না। রেন্তু ত্াহডলও রেছু-এেো েুডযার মডযে আডছই। 
অত্ মডযে-মডযে বয এডস থাডে, বস-সেডন্ধ বোডনা প্রশ্নই উঠডত্ পাডর না। অনুসন্ধাডনর। 
ফডল সডেহজনে রেছুই বেখডত্ পাওযা না-বগডলও, সডেহ বগল না হারডজং-এর। 
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ভাসিার্ মল্মপ 
২.৫ ভাসমান রলরপ 
  
সডন্ধর আডগই রার -রার  র োর রনডয রফরল হােজােজরা। সোর োাঁডযই র োডরর বোঝা; 
েডপর গলায েীল পারখর মালা, জাডপরও সারা গাডয স্নাইপ পারখর পালে বঝালাডনা। 
  
সাইরাস হারডজং ত্াাঁর অনুসন্ধাডনর েথা বগাপডন রস্পডলেডে েলডলন। সে শুডন রস্পডলে 
েলডলন : খুাঁডজ রেছু বেখডত্ না-বপডলও বোডনা জন্তু রনশ্চযই েুডযার মডযে থাডে রেংো 
মাডঝ-মাডঝ বসখাডন আডস। বেখা যাে, ভরেষেডত্ ত্ার বোডনা সন্ধান পাওযা যায রে 
না। 
  
বনে রস্পডলডের সাহাডযে র োরগুরলর েেেস্থায মন রেল। প্রেুর পররমার্ র োর। এত্ 
ঠাণ্ডায নষ্ট হডয যাওযারও বোডনা ভয বনই। রার -রার  পারখ ও জন্তুর মাংস ভরেষেডত্র 
জডনে নুন মারখডয জাররডয বরডখ বেযা হল। 
  
বপনক্রোফে হােজােজডে রনডয বফর বনৌডোর োডজ মন রেডল। বেলুডনর োপ়ে রেডয 
বনৌডোর জডনে সুের এেো পাল তত্রর হল। বনৌডোর সাজ-সরিাম সেরেছুই বনৌডো 
ব ষ হওযার আডগই প্রস্তুত্ হল। বনৌডোর মাস্তুডল োরঙডয বেযার জডনে এেো রন ানও 
প্রস্তুত্ েরডল বপনক্রোফে। েলা োহুলে রন ানরে হল মারেজন মুলুডের জাত্ীয রন ান। 
আডমররোর জাত্ীয রন াডন সাাঁইরত্র ো নক্ষত্র থাডে, এই রন াডন আেরত্র ো নক্ষত্র 
এাঁডে বেযা হল। এই অরত্ররক্ত নক্ষত্রো হল রলেন আইলোডণ্ডর নাডম। বনৌডো ত্খনও 
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ব ষ হযরন, ত্াই রন ানরেডে গ্রোনাইে  হাউডসর জানালায োঙাডনা হল। সোই রত্নোর 
জযধ্বরন েডর রন ানরেডে অরভোেন জানাডলন। 
  
 ীত্ প্রায ব ষ হডয এডলা। বসডেেডরর ব ডষ  ীত্ এডেোডর েডল বগল। 
  
বপনক্রোফেও রিগুর্ উৎসাডহ মন রেডল বনৌডোয োডজ। ত্ার উপডরই বনৌডোর সে 
োডজর ভার। শুযু বনৌডো নয, বনৌডোর সাজ-সরিাম—মাস্তুল, হাল, বডে, েোরেন —
সেই হল বপনক্রোফডের পছেমডত্া। বনৌডোর োডজ বলাহার রজরন  যা-রেছু লাগল, 
সেই রেমরনর োরখানায প্রস্তুত্। এইভাডে রেনরাত্ অক্লান্ত পররশ্রডমর পর অডক্টােডরর 
প্রথম সপ্তাডহ বনৌডোরে ব ষ হল : এোর েড়ে বেখডলই হয। 
  
ে ই অডক্টাের বনৌডোরে জডল ভাসাডনা হল। বপনক্রোফডের ত্খন আনে েোডখ বে! বস 
তহ-তে েডর রীরত্মডত্া এেো তু্মুল োণ্ড োরযডয েসল। এমন সুের বনৌডো হডযডছ 
বেডখ সোই খুর  হডয উঠডলন। এোর বনৌডোর এেো নাম বেযা োই। রঠে হল 
বনৌডোর নাম বেযা হডে বোনাডভনতু্র, অথজাৎ েন-অোডডভনোর। সোলডেলা প্রাত্রা  
বসডরই বনৌডো োরলডয পরখ েডর বেখা হডে েডল রঠে হল। সডঙ্গ খাোর-োোর 
বনোরও েেেস্থা েরা হল। রফরডত্ বেররও হডত্ পাডর বত্া। 
  
সাড়ে-ে োর সময সোই বনৌডোয ে়েডলন। েলা োহুলে, েপ আর জাপও োে বগল। 
পাল তু্ডল বেযা হল। মাস্তুডলর আগায পৎ-পৎ েডর উ়েডত্ লাগল রন ানরে। 
বপনক্রোফেডে োডপ্তন েডর েন-অোডডভনোর নীল সমুডে অোডডভনোডর বেররডয প়েল। 
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বেখডত্-বেখডত্ এই নতু্ন বনৌডো বপােজ বেলুন বপররডয আডরা রত্ন-োর মাইল েডল 
আসার পর বনৌডোর বডে বথডে রলেন আইলোডণ্ডর েৃ েরে বেখাডলা আশ্চযজ সুের। 
  
োররেডের েৃ ে বেডখ সোই রীরত্মডত্া মুগ্ধ হডয বগডলন। বপনক্রোফে েলডল : বনৌডো 
বেমন লাগডছ, েোডেন? খুর  হডযডছন বত্া? 
  
এেেু হাসডলন হারডজং : বে  ভাডলাই েলডছ েডল বত্া মডন হডি। 
  
এখন রে আপনার মডন হয, েলডল বপনক্রোফে, বয এডত্ েড়ে রনভজডয েূডর যাওযা যায? 
  
েূডর আোর যাডে বোথায? 
  
বেন? েলডল বপনক্রোফে, বেের আইলোডণ্ড! 
  
হারডজং েলডলন : েোডখা বপনক্রোফে, খুে েরোডর প়েডল েন-অোডডভনোডর েড়ে বেের 
আইলোডণ্ডর বেডয েূডর বযডত্ও আমার বোডনা আপরত্ত হডে না। রেন্তু বোডনা েরোর 
বনই, অথে খামো-খামো বেের আইলোডণ্ড যাওযাো আমার ভাডলা মডন হয না। এ 
ছা়ো তু্রম বত্া আর এো বেের আইলোডণ্ড বযডত্ পাডরা না? 
  
এেজন মাত্র সঙ্গী বপডলই হয। 
  
ত্ডেই বত্া! েলডলন সাইরাস হারডজং: রলেন আইলোডন্ডর বমাে পাাঁেজন বলাডের মডযে েু-
জডনর জীেনই খামো রেপন্ন হডে। 
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রেন্তু এডত্ রেপডের বত্া বোডনাই সম্ভােনা বনই, েোডেন। 
  
হারডজং বোডনা জোে রেডলন না। বপনক্রোফ্টও মডন-মডন এেেু রেরক্ত হডয েুপ েডর 
বগল। বস ভােডল, এখন আর ঘাাঁোঘাাঁরে না-েডর পডর এ-সম্পডেজ আডরা আডলােনা েরা 
যাডে। এই বভডে বস েুপ েডর রইল। বেের আইলোডন্ড যাওযার প্রডযাজনীযত্া বয 
অল্পক্ষডর্র মডযেই এডস উপরস্থত্ হডত্ পাডর, ত্া বস ত্খন স্বডপ্নও ভােডত্ পাডররন। 
  
এেেু পডরই েন-অোডডভনোর রফডর ত্ীডরর রেডে েলল। লক্ষে ত্ার বপােজ বেলুন। বপােজ 
বেলুডনর োডছই েোডনডলর মডযে বনৌডোো রাখডত্ হডে, সুত্রাং এই েোডনলগুডলা ভাডলা 
েডর বেখা েরোর। বনৌডো ত্খন ত্ীর বথডে আয মাইল েূডর, হােজােজ োাঁর়েডযোাঁর়েডয 
পথ েডল রেডি, এমন সময বস হঠাৎ বোঁরেডয উঠল : বপনক্রোফে, ওই েোডখা, এেো 
বোত্ল জডল বভডস আসডছ! এই েডলই উপু়ে হডয জডল হাত্ ়ুেরেডয রেডল বস। এেেু 
পডরই বেখা বগল, ত্ার হাডত্ এেো রছরপ-আাঁো বোত্ল। 
  
সাইরাস হারডজং হােজাডেজর হাত্ বথডে বোত্লো রনডলন। রছরপো খুডল বফলডলন। ত্ারপর 
বোত্ডলর রভত্র বথডে োর েরডলন এেেুেডরা োগজ। ত্াডত্ বলখা : এেজন 
রনেজারসত্ ভাগেহত্ েেরক্ত …বেের আইলোণ্ড…১৫৩° পরশ্চম-োরঘমা এেং ৩১°১১ েরক্ষর্-
অক্ষাং । 
  
. 
  
২.৬ অোডডভনোডরর ডাডে 
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সাইরাস হারডজং বলখােুেু প়েোর সডঙ্গ-সডঙ্গই েেস্ত হডয উঠল বপনক্রোফে। েলডল : 
বেের আইলোডণ্ড রনেজারসত্ েেরক্ত! রলেন আইলোণ্ড বথডে বমাডে েুড া মাইডলর মডযে 
এেজন বলাে রডযডছ! েোডেন হারডজং, এখন রনশ্চযই বেের আইলোডণ্ড যাওযা সম্পডেজ 
আপরন আর আপরত্ত েরডেন না? 
  
হারডজং ঘা়ে না়েডলন : না, বপনক্রোফে। এখন যত্ র গরগর সম্ভে বত্ামাডে বেের 
আইলোডণ্ড বযডত্ হডে। তু্রম োলডেই রওনা হডয পড়ো। 
  
ত্ারপর বসই োগডজর েুেডরােুেু আোর পড়ে হারডজং েলডলন : এই বলখােুেু পড়ে মডন 
হডি বেের আইলোডণ্ডর বলােরের বনৌ-রেেো সম্পডেজ বে  জ্ঞান আডছ। িীপো সমুডের 
বোনখাডন, রঠেভাডে রনডেজ  রেডয রেডযডছ। আর, বলােরে হয ইংডরজ, নযডত্া 
আডমররোন। নইডল ইংডররজডত্ রেরঠ রলখত্ না। 
  
এরেডে বপনক্রোফে বনৌডো ঘুররডয ক্ল অন্তরীডপর রেডে রনডয েলল। সোর মডনই এোর 
বেের আইলোডণ্ডর বলােরের েথা বত্ালপা়ে েরডছ। ঈশ্বডরর অনুগ্রডহ বলােরে বোঁডে 
থােডত্ থােডত্ই বসখাডন বপৌঁছডত্ পারডল হয। ক্ল অন্তরীডপ ঘুডর বেলা োডরাোর সময 
েন-অোডডভনোর মারসজ নেীর মুডখ এডস বনাঙর বফলল। 
  
বসরেন সডন্ধর আডগই যাত্রার সমস্ত আডযাজন রঠে হডয বগল। পররেন এগাডরাই। 
অডক্টাের রওনা হডল অনুেূল হাওযার সাহাডযে বেের আইলোডণ্ড বপৌঁছুডত্ আেেরল্ল  
ঘণ্টার বের  লাগডে না। িীডপ এেরেন থােডত্ হডে, রফডর আসডত্ আডরা রত্ন-োর 
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রেন; ত্াহডল সডত্ডরাই নাগাে রলেন আইলোডণ্ড রফডর আসা যাডে। হারডজং আর রস্পডলে 
বনেডে রনডয ত্ত্রেন গ্রোনাইে  হাউডস োোডেন। 
  
এই েেেস্থায রেন্তু রস্পডলে তু্মুল আপরত্ত েরডলন। েলডলন : আরম রনউইযেজ বহরাডল্ডর 
রনজস্ব প্ররত্রনরয। এমন খা া সুডযাগো রে আরম ছা়েডত্ পারর? আরমও বপনক্রোফডের 
সডঙ্গ যাডে। যরে েরোর হয, ত্ডে সাাঁৎডর বযডত্ হডলও যাডো। 
  
এ-েথার আর েী উত্তর বেযা যায! োযে হডয হারডজং রস্পডলেডেও বযডত্ রেডলন। 
  
পররেন বভারডেলা েন-অোডডভনোর রত্নজন যাত্রী রনডয বেের আইলোণ্ড অরভমুডখ 
েলল। 
  
প্রায রসরে মাইল যাওযার পর যাত্রীরা রফডর ত্ারেডয বেখডল, গ্রোনাইে  হাউডসর পাহাড়ে 
োাঁর়েডয হারডজং আর বনে েুরপ ও রুমাল উর়েডয ত্খনও শুভযাত্রা জানাডিন। 
বপনক্রোফে, হােজােজ আর র ডলে রুমাল উর়েডয ত্ার উত্তর রেডত্ লাগডলা। ত্ারপর 
বেখডত্-বেখডত্ ক্ল অন্তরীডপর উাঁেু পাহাড়ের আ়োডল গ্রোনাইে  হাউস অেৃ ে হডয বগল। 
রেডনর বগা়োর রেডে অডনে েূর বথডে রলেন আইলোণ্ড বেখা যারিল বযন সেুজ রডঙর 
এেো ঝুর়ে, আর ত্ার মরযেখাডন মাউন্ট িোেরলন। রেডেডলর রেডে রলেন আইলোডণ্ডর 
আর-বোডনা রেহ্নই বেখা বগল না। 
  
প্রসন্ন মৃেু হাওযায বেউডযর উপর রেডয নােডত্-নােডত্ েন-অোডডভনোর েলল। 
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বপনক্রোফডের মডন বত্া আনে আর যডর না! েখডনা-ো হাডলর ভার হােজােজডে রেডয বস 
রস্পডলডের সডঙ্গ গল্প েরডত্ লাগল। এমরন েডর সারারেন বেডে বগল, ত্ারপর বনডম 
এল অন্ধোর রারত্র। রারত্র অন্ধোর হডলও আো  বে  পররষ্কার-অগুনরত্ ত্ারার আডলায 
েম্পাডসর সাহাডযে অরেরাম এরগডয েলল েন-অোডডভনোর। 
  
রনরাপডেই রাত্ো বেডে বগল। পডরর রেনোও ভাডলায-ভাডলায োেল। রহড ে েডর 
বেখা বগল, ত্ত্ক্ষডর্ েন-অোডডভনোর রলেন আইলোণ্ড বথডে প্রায এেড া মাইল পথ 
এডসডছ। রহড ে রঠে হডয থােডল আর েন-অোডডভনোর রঠে পডথ এডস থােডল, 
পররেন বভারডেলা বেের আইলো নজডর প়োর েথা। বস-রাডত্র আর োরু ঘুম এডলা 
না। োরুর্ উডিডগ োেল রাত্ বভারডেলা বেের আইলোণ্ড বেখা যাডে রে? পররত্েক্ত 
বলােরে রে এখনও িীডপই আডছ? এে োরাগার বছড়ে অনে োরাগাডর বযডত্ রে বস 
রারজ হডে? এইসে ভােনা বত্ালপা়ে েরডত্ লাগল মডন, ত্াই রারত্র োেল অত্ন্দ্র। 
  
বভারডেলা ছ-োর সময বপনক্রোফে বোঁরেডয উঠল : ঐ-বয ডাঙা! ঐ েূডর ত্ার রেহ্ন বেখা 
যাডি! 
  
বপনক্রোফডের মত্ন অরভজ্ঞ নারেডের পডক্ষ ভুল হওযা অসম্ভে। ডাঙার বেখা বপডয 
ত্াডের আর আনডের সীমা রইল না। আর ঘণ্টা-েডযে োডেই বেের আইলোডণ্ড নামা 
যাডে। আডস্ত আডস্ত সরত্েই বেের আইলোডণ্ডর ত্ীরডরখা স্পষ্ট হডয উঠডত্ লাগল। আর 
মাইল-পডনডরা েূডরই িীপ। সামডনর রেডে এরগডয েলল বনৌডো। 
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বেলা এগাডরাোর সময েন-অোডডভনোর িীপ বথডে মাত্র েু-মাইল েূডর এডস বপৌঁছুল। 
বপনক্রাফে এোর খুে সত্েজ হডয আডস্ত-আডস্ত অগ্রসর হডত্ লাগল। অজানা পথ জডলর 
রনডে হঠাৎ বোডনা রেছুডত্ ঘা বখডয বনৌডোর রেপে হডত্ পাডর বত্া। বছাডো িীপো 
আডস্ত আডস্ত বোডখর সামডন স্পষ্ট হডয উঠল। িীডপর গাছপালা অডনেো রলেন 
আইলোডন্ডর মডত্াই। রেন্তু আশ্চডযজর রেষয, বগাো িীডপ বোথাও বোডনা বযাাঁযা বেখডত্ 
পাওযা বগল না, রেংো মানুডষর অরস্তডের বোডনা রেহ্নও বেখা বগল না। রেন্তু বোত্ডলর 
োগজেুেুডত্ পররষ্কার বলখা রছল, পররত্েক্ত েেরক্ত, বেের আইলোণ্ড। বলােরের উরেত্ 
রছল সমুে, ত্ীডর নজর রাখা, ত্ার উদ্ধাডরর জডনে বেউ আডস রে না। 
  
বেলা োডরাোর সময েন-অোডডভনোর-এর ত্লা বেের আইলোডন্ডর োরলডত্ আেডে 
বগল। বনাঙর বফডল সোই ত্ীডর নামডলন। ত্ীর বথডে আয মাইল েূডর প্রায রত্নড া 
ফুে উাঁেু এেো পাহা়ে। ত্ার উপর বথডে বগাো িীপো স্পষ্ট বেখা যাডে। অস্ত্র স্ত্র রনডয 
সোই বসরেডে এগুডলন। 
  
পাহা়েোর রনডে বপৌঁছুডনার পর ত্ার েুড়োয উঠডত্ েডযে রমরনডের বের  লাগল না। 
উডঠ বেখা বগল, িীপো বছাডো; পরররয ছ-মাইডলর বের  হডে না। পাহা়ে-পেজত্, 
নেীনালা ইত্োরে রলেন আইলোডণ্ডর মডত্া বত্মন-রেছুই বনই, সমত্ল ভূরম ও েনসডমত্ 
এেো িীপ, আর রডডমর মডত্া ত্ার আেৃরত্। োররেে বেডখ-শুডন বপনক্রোফে েলডল : 
েলুন, বনডম রগডয ভাডলা েডর বখাাঁজা যাে। 
  
সোই েন-অোডডভনোর-এর োডছ রফডর এডস রঠে েরডলন, বগা়োয িীপোর োররেে 
ঘুডর বেখডেন, ত্ারপর রভত্ডর েুডে খের বনযা যাডে। সমুডের ত্ীর যডর েলাই সুরেডয। 
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মডযে-মডযে বছাডো বছাডো পাহা়ে প়েল সামডন, রেন্তু ত্াডত্ েলার বোডনা েোঘাত্ হল 
না। 
  
সোই েরক্ষর্ রেডে েলডলন। পডথ েডল-েডল সামুরেে পারখ আর সীল ত্াডের বেডখই 
ছুডে পালাডত্ লাগল। ত্াডত্ মডন হল ইরত্পূডেজ এরা মানুষ বেডখডছ, বসইজডনেই ত্াডের 
বেডখ ভডয পলাযন েরল। এে ঘণ্টা েডল যাত্রীরা িীডপর েরক্ষর্ প্রাডন্ত উপরস্থত্ হডলন। 
এইভাডে োর ঘণ্টা েলোর পর িীডপর োররেে ঘুডর বেখা বগল। রেন্তু জনমানডের 
বোডনা রেহ্নই বেখা বগল না। মডন হল বেের আইলোডণ্ড বযন বোডনাোডল মানুষ 
আডসরন, রেংো এডস থােডলও বস এখন অনেত্র প্রস্থান েডরডছ। হযডত্া-ো বোত্লো 
অডনেরেন যডরই জডল ভাসরছল, ইরত্মডযে বসই েেরক্ত বোডনা উপাডয বেড  রফডর 
বগডছ, রেংো অডনে েষ্টডভাডগর পর বলাোন্তররত্ হডযডছ। 
  
এরপর েন-অোডডভনোডর রফডর সোই খাওযা-োওযা েরডলন। ত্ারপর রেডেল পাাঁেোর 
সময েলডলন িীডপর অভেন্তরোয সন্ধান েরোর জডনে। ত্াডের বেডখ েডনর 
জাডনাযাররা স ডব্দ পালাডত্ লাগল। ত্ার মডযে বের র ভাগই ছাগল আর শুডযার। আডগ 
বোডনা সমডয বয বেের আইলোডণ্ড মানুষ এডসরছল, বস-রেষডয আর সডেহ রইল না। 
েডনর মডযে মানুডষর েলাডফরার পডথর রেহ্ন পযজন্ত বেখা বগল! মডযে-মডযে েড়ো-েড়ো 
গাছ পড়ে আডছ—পররষ্কার বেখা বগল েু়ুেল রেডয োো। 
  
রস্পডলে েলডলন : এ-সে বেডখ-শুডন মডন হডি, মানুষ বয শুযু এখাডন এডসরছল ত্া-ই 
নয, রেছুোল এখাডন োসও েডরডছ। রেন্তু এখন েথা হডি-এরা োরা? এডের বেউ 
রে এখনও িীডপ আডছ? 
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হােজােজ েলডল : বোত্ডলর োগডজ বলখা রছল : এেজন এই িীডপ আডছ। 
  
বস-বলাে যরে এখনও এখাডন বথডে থাডে, েলডল বপনক্রোফে : ত্ডে রনশ্চযই ত্াডে 
খুাঁডজ োর েরডত্ পারে। 
  
িীডপর রঠে মাঝখান রেডয বোনােুরনভাডে এেো পথ বগডছ। বস-পডথ এেো নেীর 
ত্ীর বেডয েলডলন সোই। নেীো রগডয পড়েডছ সীমাহারা নীলোন্ত সমুডে। মডযে-মডযে 
বখালাডমলা জাযগা বেখা বগল। বে বযন বোডনারেন  াে-সরজর োষ েডররছল। 
  
হােজােজ রেনডত্ পারডল : োাঁযােরপ, গাজর, োররনপ প্রভৃরত্র োষ েরা হডযরছল। এডের 
েীজ রলেন আইলোডন্ড রনডয বযডত্ হডে। 
  
রস্পডলে েলডলন : ত্া না-হয বনযা যাডে। রেন্তু োডষর অেস্থা বেড  বত্া মডন হয, বস-
বলাে বের রেন এখাডন থাডেরন। ত্া নইডল এ এমনভাডে নষ্ট হডয বযডত্া না। আমার 
মডন হয বসই বলাে েডল বগডছ। বোত্লো বোযহয বসই োগজেুেু রনডয অডনেরেন 
সমুডে বভডস বে়োরিল। 
  
সডন্ধ হডয বগডছ বেডখ সোই রফরোর উডেোগ েরডলন। এমন সময হঠাৎ হােজােজ েডল 
উঠল : ওই বেখুন, গাডছর ফাাঁে রেডয এেো েুাঁড়েঘর বেখা যাডি! 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

197 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সোই, ত্খন বসরেডে ছুেডলন। রগডয বেখা বগল, ঘরো োডঠর ত্ক্তা রেডয তত্রর, োলো 
বমাো োপরলডনর। ঘরোর েরজা অডযজে বভজাডনা রছল। বপনক্রোফে বঠডল রভত্ডর 
েুেল। েুডে বেখল, ঘরো খারল। 
  
হাোেজ, বপনক্রোফে, আর রস্পডলে বসই অন্ধোর ঘডর নীরডে োাঁর়েডয রইডলন। 
  
খারনেক্ষর্ পডর বোঁরেডয ডােডল বপনক্রোফে : বে আডছা? 
  
রেন্তু বোডনা উত্তর পাওযা বগল না। 
  
বপনক্রোফে আগুন জ্বালডল। এোর সে স্পষ্ট বেখা বগল।  ূনে বছাি এেো ঘর, ত্ার 
বপছডনর রেডে এেো েুরল্ল, রেছু সাাঁৎডসাঁডত্ েযলা, আর এেডোঝা োঠ পড়ে আডছ। 
োডছ। ঘডর এেো রেছানাও আডছ। রেন্তু সোৎডসাঁডত্, হলডে োের বেডখ মডন হল, 
বসরেছানা অডনেরেন যডর বেউ েেেহার েডররন। েুরল্লর এেডোডর্ েুডো বেেরল পড়ে 
আডছ; জং যডর বগডছ ত্াডত্। এেো যজাডের উপর নারেডের জীর্জ, মযলা োরমজ। 
এেো বেরেডলর উপর এেো রেডনর বপ্ল্ে আর এেরে োইডেল। ঘডরর এেডোডর্ রেছু 
যন্ত্রপারত্, বোোল, েু়েল, আর েুডো েেুে। এেো েেুে আোর ভাঙা। বেযাডলর গাডয 
ত্ক্তার ত্াে। বসই ত্াডে এেরপডপ োরুে, এেরপডপ গুরল আর অডনেগুডলা েোডপর 
োে সে যূরলযূসর। 
  
বপনক্রোফে েলডল, ঘর বত্া খারল। আর, অডনেরেন যডর বেউ এখাডন োস েডররন 
েডলই মডন হডি। আরম েরল, বনৌডোয রফডর না রগডয আজ রাত্ো এখাডনই োোডনা 
যাে। 
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রস্পডলে েলডলন : রঠে েডলডছা। ঘডরর মারলে যরে রফডর আডস, ত্ডে হযডত্া আমাডের 
বেডখ েুাঃরখত্ হডে না। 
  
মারলে আর রফডর আসডে না, েলডল বপনক্রোফে : এই িীপ বছড়েও বস েডল যাযরন। 
িীপ বছড়ে েডল বগডল রে বস ত্ার অস্ত্র স্ত্র, যন্ত্রপারত্ সে বফডল বযডত্া? জাহাজ়ুেরের 
বলােডের োডছ এ-সে রজরন  বয েী-রেম মূলেোন, বসো বত্া েুঝডত্ পারডছন। বস-বয 
িীপ বছড়ে েডল যাযরন, বস-রেষডয আরম রনাঃসডেহ। রেন্তু এ–ঘডর আর রফডর আসডে 
রে না, বস-রেষডয সডেহ আডছ। হযডত্া মারা বগডছ। যরে মারা রগডয থাডে, ত্ডে 
 রীরো বত্া আর বস রনডজ েের বেযরন, ত্ার রেহ্ন রেছু-না-রেছু খুাঁডজ পাওযা যাডে। 
  
বসই রাডত্র ঘডরর রভত্র আগুন জ্বারলডয রত্নজডন েডস রইডলন। েলা যায না, বলােরে 
বয-বোডনা এেসমডয এডস হারজর হডত্ পাডর। রাত্ বভার হডয এডলা, রেন্তু ঘডরর 
েরজাও বেউ খুলল না, োইডরও োরু সা়ো ব্দও পাওযা বগল না। সোই রঠে েরডলন, 
রাত্ বভার। হডলই আোর খুাঁজডত্ বেরুডেন। বলােরের মৃত্ডেডহর বোডনা রেহ্ন পাওযা 
বগডল ত্া েের বেোর েেেস্থা েরডত্ হডে। 
  
বভার হডল ওাঁরা রত্নজডন প্রথডম োর়ের োগান, মাঠ ইত্োরে ঘুডর বেখডলনোর়ের সামডন 
মাঠ, ত্ারপর নীডলর উচ্ছ্বাস। এেো পাহাড়ের রনডে েড়ো-েড়ো েত্গুডলা গাডছর 
মরযেখাডন েুরেরো। জাযগাো ভারর সুের। োর়ের সামডনর মাডঠর োররেডে োডঠর 
বে়ো। এখন অরের ে সে বভডঙ-েুডর বগডছ। এই বে়োর এেেু েূডরই সমুে। বে়োর োাঁ 
রেডে বসই সমুডের মুখ। ঘরোর োঠ, ও—সেই বোডনা জাহাজ বথডে বনযা। সম্ভেত্ 
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িীডপর োছাোরছ বোডনা জাহাজ ়ুেডেরছল, ত্ারই ত্ত্তা রেডয এই বলােরে ঘর তত্রর 
েডররছল। রস্পডলে বেখডত্ বপডলন এেো ত্ক্তার অস্পষ্টভাডে বলখা : Br-tan-ia—
অথজাৎ জাহাজরের নাম রছল Britannia (রব্রোরনযা), েডযেো হরফ এডেোডর উডঠ 
বগডছ। এরপর রত্ন জডন েন-অোডডভনোডর রফডর এডস খাওযা-োওযা েরডলন। এেেু 
বের ই বখডয রনডলন। সারারেন বঘারাঘুররডত্ োরেডয আোর েখন খাওযার সুরেডয হডে, 
বে জাডন! আহাডরর পর ত্ন্নত্ন্ন েডর িীডপর অডযজডের বের  খুাঁডজ বেখা হল, রেন্তু 
বোথাও োরু বোডনা সন্ধান পাওযা বগল না। 
  
ত্ডে রে বলােরে মডর বগডছ, আর েুডনা জাডনাযাডর ত্ার  রীরো বখডয বফডলডছ? 
এডেোডর হা়ে-ো়ে সডমত্! 
  
বপনক্রোফে েলডল : খুাঁডজ আর েী লাভ? আমরা ত্াহডল োল সোডলই রফডর যাডো। 
  
বেলা েুডোর সময এেো গাডছর রনডে েডস রজডরাডত্-রজডরাডত্ পরাম জ েরডলন 
রত্নজডন। 
  
যাওযার সময, েলডল হােজােজ : পররত্েক্ত েেরক্তর োসনডো ন, যন্ত্রপারত্, অস্ত্র স্ত্র সেই 
রনডয যাডো। েু-এেো শুডযার আর ছাগলও যডর রনডয বযডত্ হডে। 
  
রঠে েডলডছা, েলডলন রস্পডলে : রেন্তু ত্াহডল ত্া আডরা-এেরেন বেের আইলোডণ্ড থাো 
েরোর। 
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না, েলডল বপনক্রোফে : আমরা োল বভাডরই রওনা হডো। মডন হডি র গরগরই 
পরশ্চডমর হাওযা শুরু হডে। আসার সময রনরাপডে এডসরছ, যাোর বেলাযও ত্া-ই োই। 
হােজােজ, তু্রম ত্াহডল এখুরন রগডয  াে-সরজর েীজ যা পাও বজাগা়ে েডর নাও। আরম 
আর রমোর রস্পডলে বেষ্টা েডর বেরখ েু-এেো শুডযার যরডত্ পারর রে না। 
  
ত্কু্ষরন বখডত্র রেডে বগল হােজােজ, বপনক্রোফে আর রস্পডলে বগডলন েডনর রেডে। 
ঘণ্টাখাডনে বেষ্টার পর এেো বঝাাঁডপর মডযে েুডো শুডযার পাে়োও েরডলন রস্পডলেরা। 
এমন সময উত্তর রেডে এেো আত্জ েীৎোর ব ানা বগল, আর সডঙ্গ সডঙ্গ ব ানা বগল 
ভীষর্ এেো গজজন। 
  
েী সেজনা । এ-বয হােজাডেজর েীৎোর! 
  
উধ্বজশ্বাডস ছুেডলন েুজডন। পথোর োাঁে রফডরই বেখডলন, সামডন এেো বভালা জাযগায 
হােজােজ মারেডত্ রেৎ হডয পড়ে আডছ, আর ত্ার েুডের উপডর রঠে মানুডষর মডত্া 
বেখডত্ ভীষর্-এেো রহংস্র জন্তু েডস ত্াডে আঘাত্ েরোর বেষ্টা েরডছ। পলডের মডযে 
ছুডে রগডয হােজােজডে মুক্ত েডর বসই রহংস্র জন্তুোডে ওাঁরা বোঁডয বফলডলন। ভাডলা েডর 
ত্ারেডয বেখা বগল, আত্ত্াযী পশু নয, এেজন মানুষ; রেন্তু এমন ভীষর্ েুডনা আর 
রহংস্র বেহারার মানুষ েল্পনাও েরা যায না। রঠে সমডয মুক্ত েরডত্ না-পারডল হােজােজ 
রনঘজাৎ মারা প়েডত্া ত্ার হাডত্। 
  
রস্পডলে েলডলন : রনাঃসডেডহ এই বলােরেই বেের আইলোডণ্ডর পররত্েক্ত েেরক্ত। রেন্তু 
েুাঃডখর রেষয এর মডযে এখন আর মনুষেে েডল রেছু বনই। আোডর-প্রোডর বলােরে 
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এডেোডর জাডনাযার হডয বগডছ। 
  
রস্পডলে রমডথে েডলনরন। রনজজডন এেলা োস েরোর েরুন সরত্েই বলােরের মনুষেে 
এডেোডর বলাপ বপডযডছ। মুখ রেডয েথার েেডল শুযু ভাঙা-ভাঙা আওযাজ বেডরায। 
োাঁত্গুডলা প্রায মাংস-বখডো রহংস্র জাডনাযাডরর মত্ ছুাঁেডলা। ত্ার িৃরত্ রক্ত লুপ্ত। 
রনডজর অস্ত্র স্ত্র যন্ত্রপারত্ েেেহার েরোরও ক্ষমত্া বনই। েী েডর আগুন জ্বালাডত্ হয, 
ত্া পযজন্ত ভুডল বগডছ। রস্পডলে ত্াডে উডদ্দ  েডর েথা েলডলন, রেন্তু বস-বয রেছু 
েুডঝডছ এমনো মডন হল না। শুনডত্ বপডলা রে না বস-রেষডযও সডেহ। রেন্তু রস্পডলে 
ত্ার মুডখর রেডে ত্ারেডয েুঝডত্ পারডলন, ত্ার জ্ঞান এডেোডর রেলুপ্ত হযরন। েুপ েডর 
োাঁযডন পড়ে আডছ, োাঁ়োডনার বোডনা বেষ্টা বনই। ত্ডে রে েহুোল পডর ত্ারই মডত্া 
মানুষ বেডখ িৃরত্ রক্ত রফডর এডসডছ? বে জাডন। 
  
রস্পডলে অডনেক্ষর্ পযজন্ত ত্ার মুডখর রেডে ত্ারেডয রইডলন। েলডলন : বলােরে বয-ই 
বহাে, আর ভরেষেডত্ এর অেস্থা যা-ই বহাে না বেন, এডে রলেন আইলোডন্ড রনডয 
বযডত্ই হডে। 
  
রনডয বত্া বযডত্ হডেই, েলডল হাোেজ : আর আমার রেশ্বাস, রঠে মডত্া শু ৃষা হডল এর 
েুরদ্ধশুরদ্ধও সে রফডর আসডে। 
  
রস্পডলে বস-েথায সায রেডলন : আমারও ত্া-ই রেশ্বাস। রেন্তু এডে এখন বনৌডোয 
রনডয বযডত্ হডে। আমার মডন হয, এর পাডযর োঁযন খুডল রেডল বোযহয এখন 
আমাডের সডঙ্গ বহাঁডেই বযডত্ পারডে। 
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েডযরের হাত্-পাডযর োাঁযন খুডল বেযার পর বস রনডজই উডঠ োাঁ়োডল। পালাোর বোডনা 
বেষ্টা েরডল না। ওাঁডের সডঙ্গ সডঙ্গই েলল। মাডঝ-মাডঝ ত্ীক্ষ্ণ বোডখ ওাঁডের পাডন 
ত্াোডল। রেন্তু বস বয ওাঁডের মানুষ েডল রেনডত্ বপডরডছ, এমনো বোঝা বগল না। 
  
রপডলডের েথামডত্া প্রথডম ত্াডে বসই ঘডর রনডয যাওযা হলরনডজর রজরন পত্র বেডখ 
যরে ত্ার িৃরত্ রক্ত রফডর আডস। রেন্তু ত্ার িৃরত্ রফডর এডলা না। মডন হল, বস বযন 
সেরেছুই ভুডল বগডছ। রস্পডলে ভােডলন, হযডত্া আগুন বেখডল ত্ার মডন বোডনা িৃরত্ 
জাগডত্ পাডর। আগুন জ্বালাডনার পর পলডের জডনে ত্ার েৃরষ্ট বসরেডে বগল েডে, রেন্তু 
পরক্ষডর্ই বস েৃরষ্ট রফররডয রনডল। 
  
েী আর েরা যায? এোর ত্াডে েন-অোডডভনোডর রনডয-যাওযা ছা়ো আর উপায বনই। 
বনৌডোয যাওযার পর ত্াডে বপনক্রোফডের পাহারায বরডখ রস্পডলে আর হােজােজ ত্াডের 
োজগুডলা ব ষ েরডত্ বগডলন। 
  
েডযে ঘণ্টা োডেই ত্ারা োসনডো ন, অস্ত্র স্ত্র আর এেরা   ােসরজ আর েীজ, আর 
েু-বজা়ো শুডযার রনডয রফডর এডলন। রজরন পত্র সেই ে-অোডডভনোডর বত্ালা হল। 
  
বভারডেলা বজাযার এডলই বনৌডো বছড়ে বেযা হডে। েডযরেডে রাখা হল সামডনর 
েোরেডন। বস োলা-বোোর মডত্া েুপোপ রইল সেসময। বপনক্রোফে ত্াডে বখডত্ 
রেডল বস অপছডের ভরঙ্গডত্ রান্না-েরা খাোর সে বঠডল সররডয রেডল। হােজােজ 
েত্েগুডলা হাাঁস র োর েডর এডনরছল। বপনক্রোফে এেো হাাঁস ত্ার সামডন যরোর 
সডঙ্গ-সডঙ্গই েুডনা বে়োডলর মডত্া বছাাঁ বমডর হাাঁসো রনডয োাঁোই বখডয বফলল। 
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বপনক্রোফে েলডল : না, আর-েখনও এর জ্ঞান রফডর আসডে েডল আ া েরা যায! 
ত্ডে, অরের ে রনজজন-োডসর জডনই বেোররর এমনযারা েুরেস্থা হডযডছ। ত্াই আমাডের 
সডঙ্গ বথডে, আমাডের বসো-যডত্ন, খারনেো েেল হওযা রেরেত্র নয। 
  
রাত্ বেডে বগল। রাডত্র বলােরে ঘুরমডযরছল রে না েলা যায না। ত্ডে ত্ার োাঁযন খুডল 
বেযা সডেও বস আর ন়োে়ো েডররন। েুডনা জাডনাযারডে প্রথডম যরডল বস বযমন 
হত্েুরদ্ধ হডয যায, বলােরের অেস্থাও বোযহয বত্মরন হডযডছ। 
  
পডনডরাই অডক্টাের বভার পাাঁেোর সময েন্অোডডভনোর বছড়ে বেযা হল। পাল তু্ডল 
রেডয বপনক্রোফে উত্তর-পুে রেডে বনৌডো োলাডল। এোর বসাজা রলেন আইলোণ্ড। 
  
প্রথম রেন রেড ষ বোডনা ঘেনা ঘেল না, রেন্তু পররেন হাওযার বেগ খারনেো বেড়ে 
বযডত্ সোই এেেু ভােনায প়েডলন। সমুে ক্রডমই উত্তাল হডয উঠল। রলেন আইলোডণ্ড 
বপৌঁছুডত্ বেরর হডত্ পাডর। বপনক্রোফডের মুখ গম্ভীর হডয উঠল েডে, রেন্তু বস এ রনডয 
বোডনা উচ্চোেে েরডল না। 
  
সডত্ডরাই অডক্টাের বভারডেলা আেেরল্ল  ঘণ্টা বেডে বগল। রেন্তু ত্েুও মডন হল বনৌডো 
রলেন আইলোডণ্ডর োছাোরছ এডসডছ। আডরা েরি  ঘণ্টা লাগল। রেন্তু ত্েু ভাঙার 
বেখা পাওযা বগল না। সমুে ক্রডমই উথাল-পাথাল হডয উঠডত্ লাগল। ো়েডত্ লাগল 
োত্াডসর বেগও। আঠাডরা ত্াররডখ এেো উত্তাল বেউ বনৌডোর উপর বেডগ এডস 
আছড়ে প়েল। যাত্রীরা সোই আডগ বথডে সত্েজ না-হডল বসই বেউ সেলডে ভারসডয 
রনডয বযডত্া। 
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ত্ারপর ক্রম  গুরুত্র হডয উঠল সোর অেস্থা। বপনোফডের ভয হল, রে াল রেরাে 
সীমাহারা সমুডে রেগভ্রান্ত হডয েুরঝ-ো রলেন আইলোডন্ড আর বপৌঁছুডনা বগল না। 
  
ত্ারপর আডস্ত-আডস্ত বনডম এডলা রনোরুর্ অন্ধোর রারত্র েইডত্ লাগল উত্তাল রহডমল 
োত্াস। রেন্তু রাত্ এগাডরাোর সময বসৌভাগেে ত্ োত্াডসর বেগ েডম বগল। আোর 
 ান্ত হল অ ান্ত সমুে। সডঙ্গ সডঙ্গ দ্রুত্ত্র হল বনৌডোর গরত্। 
  
পলডের জডনেও বোখ েুজডলন না বেউ। উডিডগ, েুরশ্চন্তায আডলার়েত্ হডত্ লাগল মন! 
হযডত্া োডছই রলেন আইলোণ্ড-হযডত্া বভারডেলাডত্ই বেখা যাডে  োমলেরর্ ত্ীর। 
রেন্তু ত্া যরে না-হয, ত্ডে হযডত্া হাওযার োডন েন-অোডডভনোর এত্ েূডর েডল যাডে 
বয, আোর রঠে পডথ যাওযা প্রায অসম্ভে হডয উঠডে। সেডলর োইডত্ আডলার়েত্ হল 
বপনক্রোফডের মন। রেন্তু ত্েু হাল ছা়েডল বস। হাল যডর গভীর অন্ধোডরর রেডে 
ত্ারেডয েডস রইল। 
  
রাত্ ত্খন প্রায েুডো হডে, হঠাৎ বপনক্রোে বোঁরেডয উঠল : আডলা! ওই বয আডলা! 
  
সরত্েই বেখা বগল আডলার উজ্জ্বল বরখা। উত্তর-পুে রেডে প্রায েুর়ে মাইল েূডর উজ্জ্বল 
এেরে আডলাে-স্পেন আোড র ত্ারার মডত্া জ্বলডছ। ওইরেডেই রলেন আইলোণ্ড! 
  
রনশ্চযই সাইরাস হারডজং আডলা জ্বারলডযডছন, যাডত্ যাত্রীেল অন্ধোর রাডত্র ওই আডলা 
বেডখ পডথর সন্ধান েরডত্ সক্ষম হন। বপনক্রোফে উত্তর রেডে অডনেো েডল 
রগডযরছল। এোর আডলা লক্ষে েডর বনৌডো োরলডয রেডল। 
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আর-বোডনা ভয বনই। 
  
. 
  
২.৭ রহসে-রলরপ 
  
পররেন রেড  অডক্টাের। োররেডনর রেন সোল সাত্োর সময মারসজ নেীর মুডখর োডছ 
এডস বনাঙর বফলল েন-অোডডভনোর। এরেডে সাইরাস হারডজং আর বনে এই রেষম 
েুডযজাগ, আর সঙ্গীডের রফরডত্ বেরর হডি বেডখ উরিগ্ন মডন সোলডেলাই প্রসডপক্ট 
হাইডে উডঠ বেখরছডলন। এমন সময েূডর েন-অোডডভনোরডে বেডখ হারডজং েলডলন : 
এই-বয ওরা এডস পড়েডছ। 
  
েন-অোডডভনোর-এর বডডের উপডরর বলাে শুডন হারডজং প্রথডম মডন েডররছডলন বয, 
বেের আইলোডণ্ডর বসই বলােরেডে পাওযা যাযরন, রেংো পাওযা বগডলও বস বেের 
আইলোণ্ড বছড়ে আসডত্ রারজ হযরন। বনৌডো ত্ীডর বভ়েোর আডগই হারডজং বনেডে রনডয 
বসখাডন এডস োাঁর়েডযরছডলন। ওডের বেডখই শুডযাডলন : বত্ামাডের এত্ বেরর বেডখ 
আমরা ভারর ঘােড়ে রগডযরছলাম। বোডনারেম মু রেডল প়েডত্ হযরন বত্া? হোাঁ, ভাডলা 
েথা। বত্ামরা বয-োডজ রগডযরছডল, ত্া বেখরছ রনফল হডযডছ। েতু্থজ েেরক্তরেডে বত্া 
বেখডত্ পারি না। 
  
না েোডেন, েলডল বপনক্রোফে : আমরা োরজনই আরছ। 
  
পররত্েক্ত বলােরেডে ত্াহডল খুাঁডজ বপডযছ? 
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হোাঁ, এডেোডর সডঙ্গ েডর রনডয এডসরছ। 
  
বোথায বস? প্রশ্ন েরডলন হারডজং : বলােরে বে? 
  
বলােরে বয বে, ত্া েলা ভারর মু রেল, েলডলন রস্পডলে : এেো আমাডেরই মডত্া 
মানুষ রছল েডে, ত্ডে এখন আর ত্া বনই। এই েডল রস্পডলে সেরেছু হারডজংডে খুডল 
েলডলন। এখন বয বলােরেডে আর মানুষ েলা যায না, ত্াও রস্পডলে েলডলন। 
  
ত্ারপর বপনক্রোফে েলডল : সরত্ে েোডেন, আমার বত্া মডন হডি বয বলােরেডে 
এখাডন এডন ভাডলা োজ হযরন। 
  
ত্া বেন েলডছা? েলডলন হারডজং: ত্াডে এডন বয ভাডলা েডরডছ, ত্াডত্ বোডনা সডেহ 
বনই। এখন হযডত্া ওর েুরদ্ধশুরদ্ধ এডেোডর বলাপ বপডযডছ, রেন্তু মাস-েডযে আডগও 
বত্া বস রঠে আমাডেরই মডত্া মানুষ রছল। রনজজন-োডসর মডত্া অরভ প্ত জীেন আর-
রেছুই বনই। 
  
রস্পডলে েলডলন : মাসেডযে আডগ বয ওর জ্ঞান রছল, ত্া েী েডর েুঝডো? বোত্ডলর 
রেরঠো হযডত্া ওর বোডনা সঙ্গী রলডখ থােডে। 
  
অসম্ভে! ঘা়ে না়েডলন হারডজং : ত্াহডল রেরঠডত্ রনশ্চযই েুজডনর েথা বলখা থােডত্া। 
  
এরপর বলােরেডে েোরেন বথডে ত্ীডর রনডয আসা হল। ত্ার বেহারা বেডখ অোে হডয 
বগডলন হারডজং। বলােরের মুখ বেডখ মডন হল, বযন ত্ার মডন পালাডনার ইডি বজডগডছ। 
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হারডজং ত্ার রেডে এরগডয ত্ার োাঁডয হাত্ রেডলন। ত্ার উজ্জ্বল মুখ আর েরুর্ বোখ 
বেডখ বলােরে ত্কু্ষরন মাথা রনেু েরডল। ত্ার অরস্থরত্া অেৃ ে হল। পলাযডনর ইডি 
পযজন্ত েূর হডয বগল। 
  
মডনাডযাগ রেডয রেছুক্ষর্ বলােরেডে বেখডলন হারডজং। েুঝডত্ পারডলন, সরত্েই ত্ার 
মানরেেত্া অন্তরহজত্ হডযডছ। রেন্তু ত্েু রত্রন স্পষ্ট বেখডত্ বপডলন, ত্ার বোডখ বয-আডলা 
ত্খনও জ্বলডছ বস-আডলা মনুষেডের। বসোয-যডত্ন এর মনুষেে রফররডয আনা অসম্ভে 
হডে না। ত্খন রঠে েরা হল, ত্াডে গ্রোনাইে  হাউডসর এেো ঘডর রাখা হডে, বযখান 
বথডে পালাডনার বোডনা সম্ভােনা বনই। 
  
ত্াডে গোনাইে হাউডস রনডয বযডত্ বোডনা মু রেল হল না। 
  
রস্পডলে, বপনক্রোফে আর হােজাডেজর খুে রখডে বপডযরছল। বনে ত্া়োত্ার়ে আহাডরর 
েেেস্থা েরল। সোই আহার েরডত্ েসডলন 
  
আহাডরর সময হারডজং ওডের অোডডভনোডরর সে েথা শুনডলন। সোই আোজ 
েরডলন, বলােরে হয মারেজন, নয বত্া ইংডরজ। বসই রব্রোরনযা জাহাডজর নামরেডত্ই এর 
প্রমার্ পাওযা যায। ত্ার বেহারা বেডখও ত্া-ই মডন হয। 
  
হঠাৎ হারডজং রজডগস েরডলন ত্া, বত্ামার সডঙ্গ েী েডর বলােরের বেখা হল, হােজােজ? 
  
েী েডর বেখা হডযরছল, ত্া রঠে েলডত্ পাররছ না। েলডল হােজােজ : আরম গাছগাছ়ো, 
 ােসরজ সংগ্রডহ েেস্ত রছলুম, এমন সময হঠাৎ শুনডত্ বপলুম, োডছই খুে উাঁেু এেো 
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গাছ বথডে সাাঁৎ েডর বযন েী এেো বনডম এডলা। বোযহয এই বলােরেই গাডছর উপডর 
লুরেডয রছল। ত্ীডরর মডত্া বনডম এডস হঠাৎ েখন আমার উপর প়েল, ত্া বোঝোরও 
সময বপলুম না। রমোর রস্পডলে আর বপনক্রোফে যরে বস-সময 
  
হােজাডেজর েথা ব ষ না-হডত্ই হারডজং েলডলন, তু্রম ত্াহডল জের রেপডে পড়েরছডল 
েডলা! ত্ডে এ-েথা রঠে বয, বত্ামার এই রেপেরে না-হডল বলােরে হযডত্া এখনও 
লুরেডযই থােডত্া; বেের আইলোণ্ড বথডে নতু্ন সঙ্গীরেডে বত্ামাডের আর আনা হত্ না। 
  
আহাডরর পর সোই সমুেত্ীডর বগডলন। বনৌডোর রজরন পত্র সেই যথাস্থাডন বরডখ বেযা 
হল। শুডযারগুরল বগল বখাাঁযাড়ে। োরুডের রপডপ, গুরলর োক্স ইত্োরে সযডত্ন বরডখ বেযা 
হল। এোর েন-অোডডভনোরডেও এেো রনরাপে জাযগায রাখডত্ হডে। 
  
হারডজং েলডলন : বনৌডোো মারসজ নেীর মুডখ বরডখ রেডল হয না? 
  
বপনক্রোফে আপরত্ত জানাডল : না েোডেন, মারসজ নেীর মুডখ বের  সময োরলর মডযে 
পড়ে থােডে, ত্াডত্ বনৌডোর োঠ নষ্ট হডত্ পাডর। আমার ইডি, আপাত্ত্ ওোডে 
বপােজ বেলুডন বরডখ রেই। 
  
ত্ডে বসখাডনই রাডখা, েলডলন হারডজং : রেন্তু আমার মডন হয ওোডে বোডখর সামডন 
বোডনা জাযগায রাখডত্ পারডলই ভাডলা হয। যাে, পডর সুরেডযমডত্া ে-অোডডভনোডরর 
জডনে এেো েের োনাডত্ হডে। 
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রেছুরেডনর মডযেই আগন্তুডের ভাডলার রেডেই বে -এেেু পররেত্জন বেখা বগল। এত্ 
র গরগর পররেত্জন বেখা যাওযায বোঝা বগল বয ত্ার জ্ঞান এডেোডর বলাপ বপডযডছ 
েডল সেডল আডগ বয-যারর্া েডররছডলন, ত্া ভুল। বেের আইলোডন্ড বখালা হাওযায 
স্বাযীনভাডে বস ঘুডর বে়োডত্া। ত্াই গ্রোনাইে  হাউডস েন্ধ বথডে বস প্রথমো রেরক্ত 
মুডখ েডস থােডত্া। সোই ভয েরডত্ন, পাডছ বস গ্রোনাইে  হাউডসর জানলা রেডয রনডে 
লারফডয পড়ে। ক্রম  ত্ার বসই রেররক্ত েূর হল। ত্খন ত্াডে েলাডফরা সম্পডেজ এেেু 
স্বাযীনত্া বেযা হল। েুডনা জাডনাযাডরর মডত্া োঁো মাংস বস আর খায না। রান্না েরা 
খাোর রেডল রিরুরক্ত না-েডর গ্রহর্ েডর। এেরেন যখন ঘুরমডযডছ, ত্খন হারডজং ত্ার 
েুল-োর়ে বেডে রেডলন। ত্ার বপা ােও েেডল বেযা হল। এখন ত্ার মুডখর ভাে বে  
রস্নগ্ধ হডযডছ। এেং বপা াে পরাোর পর আর ত্ার রহংস্র বেহারার রেেুমাত্র রেহ্ন রইল 
না। 
  
প্রত্েহ হারডজং ত্ার সডঙ্গ এেেু সময োোডত্ন। ত্ার োডছ েডস ত্ার েৃরষ্ট আেষজর্। 
েরোর জডনে নানান যরডনর োজ েরা হত্। বোঁরেডয েথা েলডত্ন সোই। উাঁেু গলায 
আডলােনা েরডত্ন বনৌ-রেেো-বয-সে েথা শুনডল নারেে-মাডত্ররই বেৌতূ্হল জাডগ, 
বসসে েথা প্রাযই আডলােনা েরা হত্। েখডনা-েখডনা বলােরে ত্াাঁডের েথাোত্জায 
মডনাডযাগ রেডত্া। স্পষ্টই বোঝা বযডত্া বয বস রেছু-রেছু েুঝডত্ পারডছ। মডযে-মডযে 
ত্ার মুডখ ফুডে উঠডত্া রেষাডের ছাপ। এ ছা়ো সেসমডযই বস থােডত্া গম্ভীর হডয। 
আডস্ত-আডস্ত হারডজংএর প্ররত্ ত্ার আেষজর্ বজডগডছ েডল বোঝা বগল। হারডজং ভােডলন 
ত্াডে এেোর েডনর োডছ রনডয যাডেন-েৃ েপে েেডলর সডঙ্গ সডঙ্গ যরে ত্ার ভাডের 
পররেত্জন হয। 
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রস্পডলে রেন্তু এ-েথায আপরত্ত জানাডলন। েলডলন : স্বাযীনত্া বপডল যরে পারলডয যায? 
  
ত্াহডলও, হারডজং েলডলন, পরীক্ষা েডর বেখডত্ই হডে। আমার বত্া মডন হয বস পালাডে 
না। 
  
এইসে েথাোত্জা বযরেন হল, বসরেন রত্ররড  অডক্টাের। অথজাৎ ন-রেন হল গ্রোনাইে  
হাউডস েেী হডয আডছ বলােরে। বস বয-ঘডর শুডয রছল, বপনক্রোফেডে রনডয বস-ঘডর 
বগডলন হারডজং। ত্াডে েলডলন, ওডঠা, এেোর আমার সডঙ্গ বযডত্ হডে বত্ামায। 
  
ত্খুরন উডঠ োাঁ়োডল বলােরে এেোর ত্াোডল হারডজং-এর রেডে, ত্ারপর রিরুরক্ত না-
েডর সডঙ্গ-সডঙ্গ েলল। বপনক্রোফে েলল ত্ার রপছডন-রপছডন। গ্রোনাইে  হাউডসর 
েরজার োডছ এডস হারডজং বলােরেডে রলফডে ে়োডলন। রলফে বথডে সমুেত্ীডর বগডল 
পর সোই খারনে েূডর সডর রগডয আগন্তুেডে স্বাযীনত্া রেডলন। 
  
যীডর-যীডর সমুডের রেডে এরগডয বগল বলােরে। উজ্জ্বল হডয উঠল ত্ার বোখ। রেন্তু বস 
এেেুও পালাডনার বেষ্টা েরডল না। বছাডো-বছাডো বেউ বভডঙ প়েডছ ত্ীডর, ত্ারপর 
 াো বফনা হডয ছর়েডয যাডি। বস অপলে বোডখ ত্া-ই বেখডত্ লাগল। 
  
রস্পডলে েলডলন : সমুে বেডখ পালাডনার ইডি ওর মডন জাগডে রেন্তু। 
  
বে , েলডলন হারডজং, ত্ডে ওডে েডনর োডছই রনডয যাওযা বহাে। 
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সোই আগন্তুেডে রনডয মারসজ নেীর মুডখর রেডে বগডলন। ত্ারপর নেীর োাঁ-ত্ীর যডর 
রগডয প্রসডপক্ট হাইডে উপরস্থত্ হডলন। এখান বথডেই শুরু অরর্ে। এেেৃডষ্ট অরডর্ের 
রেডে ত্ারেডয বলােরে এেরে েীঘজরনশ্বাস ত্োগ েরডল। সোই ত্ার রপছডন োাঁর়েডয 
রইডলন। পালাডনার বেষ্টা েরডলই যাডত্ যডর বফলডত্ পাডরন ত্াডে, বসইজডনে প্রস্তুত্ 
হডয রইডলন। সামডন বছাডো নেী, ত্ার পরই গহন অরর্ে। এেোর মডন হল, আগন্তুে 
হযডত্া জডল ঝাাঁরপডয প়েডে। মুহূডত্জর জডনে বস পা েুরে োাঁোডল লাফ বেোর জডনে। 
পরক্ষডর্ই আোর রপছডন সডর এডস প্রায েডস প়েল। 
  
সডঙ্গ-সডঙ্গ বেখা বগল, বস োঁেডছ, ত্ার বোখ রেডয হু-হু েডর জল গর়েডয প়েডছ। 
  
সাইরাস হারডজং রনেু স্বডর েলডলন : বত্ামার বোডখ যখন জল বেখা রেডযডছ, ত্খন 
বত্ামার মনুষেেও বয রফডর এডসডছ, ত্াডত্ বোডনা সডেহ বনই। 
  
সোই আগন্তুেডে পুডরা স্বাযীনত্া রেডয খারনেক্ষডর্র জডনে েূডর সডর এডলন। রেন্তু 
এডত্ও ত্ার পালাডনার ইডি বেখা বগল না। ত্খন ত্াডে রনডয সোই গ্রোনাইে  হাউডস 
রফডর এডলন। 
  
এই ঘেনার েু-রেন পডর মডন হল, আগন্তুে বযন সেডলর প্রাত্েরহে োডজ বযাগ রেডত্ 
োয। স্পষ্ট বোঝা বগল, বস অডনের েথা মন রেডয ব াডন, েুঝডত্ পাডর। রেন্তু রনডজ বস 
এেোও েথা েডল না। 
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ত্ারপর আগন্তুে যন্ত্রপারত্ রনডয োগাডন োজ েরডত্ শুরু েরডল। এই োডজর সময 
বেউ ত্ার োডছ বগডলই বস োজ বছড়ে গম্ভীর মুডখ েীঘজশ্বাস বফডল েডল বযডত্া। হারডজং-
এর েথামডত্া বস-সময বেউ ত্াডে বোডনা েথা েডল রেরক্ত েরডত্া না। 
  
েডযেরেন পডর বত্সরা নডভের আগন্তুে োগাডনর োজ েরডত্ েরডত্ হঠাৎ হাডত্র 
বোোল বফডল োাঁ়োডল। 
  
েূর বথডে হারডজং ত্ার উপর নজর বরডখরছডলন। বেখডত্ বপডলন, আগন্তুে োাঁেডছ। 
  
েুাঃরখত্ হডলন হারডজং। ত্ার োডছ এডস ত্ার হাত্ যডর েলডলন : আমার রেডে ত্াোও 
বত্া! 
  
আগন্তুে ত্ার রেডে ত্াোডল। রেছুক্ষর্ ত্ার রেডে ত্ারেডয রইল বস, ত্ারপর ত্ার 
বোখেুরে উজ্জ্বল হডয উঠল। ভাঙা গলায বস শুডযাডল : আপনারা োরা? 
  
হারডজং েলডলন : আমরাও বত্ামার মডত্াই পররত্েক্ত মানুষ। তু্রম বেের আইলোডণ্ড 
অসহায অেস্থায পড়ে রছডল, ত্াই বত্ামাডে বত্ামার সঙ্গী েনু্ধডের মডযে আনা হডযডছ। 
  
আমার েনু্ধ! সঙ্গী! না, না-পৃরথেীডত্ আমার েনু্ধ বেউ বনই। বেউ বনই! এই েডল বস 
সমভূরমর রেনারায ছুডে রগডয এেেৃডষ্ট সমুডের রেডে ত্ারেডয রইল। 
  
প্রায েু-ঘন্টা বস সমুেত্ীডর গভীর রেন্তায ়ুেডে রইল। েু-ঘণ্টা পডর বস বযন মন রঠে 
েডর এডস উপরস্থত্ হল। োন্নার ফডল বোখ লাল হডয উডঠডছ, মুডখ রেষাডের ছাপ। 
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নত্মুডখ বস হারডজংডে শুডযাডল : আপনারা রে ইংডরজ? 
  
না, আমরা আডমররোন! তু্রম বোন বেড র বলাে? 
  
ইংলোডণ্ডর। 
  
এই েথা েডলই বস আোর সমুেত্ীডর েডল বগল। বসখাডন রগডয বস অরস্থরভাডে 
পাযোরর েরডত্ লাগল। এেোর হােজাডেজর োডছ এডস রজডগস েরডল : এো বোন মাস? 
বোন সাল? 
  
আঠাডরাড া বছষরি সাডলর নডভের। 
  
অফুে েডে বস উচ্চারর্ েরল : োডরা েছর! ত্ারপর বফর হােজাডেজর োছ বথডে েডল 
বগল। 
  
হােজােজ সোইডে এ-েথা েলডত্ই হারডজং েলডলন : বলােরে ত্ডে োডরা েছর যডর বেের 
আইলোডণ্ড রডযডছ। এত্ েছর রনজজন োডস বয ত্ার জ্ঞান বলাপ বপডয যাডে, ত্াডত্ আর 
রেরেত্র েী! 
  
আমার মডন হয, েলডল বপনক্রোফে : জাহাজ়ুেরের েরুন ও বমাডেই বেের আইলোণ্ড 
আডসরন। বোডনা সাংঘারত্ে অপরাডযর েরুর্ বেের আইলোডণ্ড ওডে রনেজাসন বেযা 
হডযরছল। 
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হযডত্া বত্ামার েথাই রঠে, েলডলন হারডজং : ত্াহডল হযডত্া যারা ওডে বফডল রগডযরছল, 
ত্ারা আোর ওডে রনডয যাোর জডনে বেের আইলোডণ্ড রফডর আসডত্ও পাডর। রেন্তু এই 
সম্পডেজ বোডনা েথাই ওডে রজডগস েরা েলডে না। পাপ যরে বস েডরও থাডে, ত্ডে 
ত্ার জডনে বস যডথষ্ট প্রাযরশ্চত্ত েডরডছ। 
  
এরপর রেছুরেন পযজন্ত আগন্তুে এেো েথাও েলডল না। োগাডনই বস থাডে। নীরডে 
োজেমজ েডর। এে মুহূত্জও রজডরায না।  ােসরজ রেরেডয খায। অনুডরায েরা সডেও 
গ্রোনাইে  হাউডস এডস সোর সডঙ্গ আহাডর বযাগ বেয না। রাডত্রও গ্রোনাইে  হাউডস 
ঘুডমাডত্ আডস না। োগাডনই বঝাাঁডপর মডযে ঘুডমায। েুডযজাগ উপরস্থত্ হডল আশ্রয বনয 
গুহায। বস বযন বেের আইলোডণ্ডর েুডনা জীেনই যাপন েরডছ আোর। সোই তযযজ যডর 
অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন। অেড ডষ এেরেন বস ত্ার জীেডনর ভীষর্ োরহনী না-েডল 
আর থােডত্ পারডলা না। 
  
ে ই নডভের রাত্ প্রায আেোর সময সোই োরাোয েডস আডছন, এমন সময 
আগন্তুে হঠাৎ বসখাডন এডস হারজর হল। বোখ ত্ার জ্বলডছ, মুখ আডগর মডত্াই রহংস্র 
আর ভযােহ। 
  
এডসই বস অসংলগ্নভাডে েলডত্ শুরু েরল : এখাডন আমাডে এডনডছন বেন? বোন 
অরযোডর এডনডছন আমায? জাডনন আরম বে? জাডনন আরম েী অপরায েডররছলুম? 
বেন আরম এেলা বেের আইলোডণ্ড থােতু্ম, জাডনন? আরম বয বোর, ডাোত্ রেংো 
খুডন নই, ত্া েুঝডলন েী েডর? 
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ত্ার এই উডত্তজনা বেডখ হারডজং ত্াডে  ান্ত েরডত্ বেষ্টা েরডলন। রেন্তু বস বসরেডে। 
েৃেপাত্ না-েডর েলল : এেো েথা আরম জানডত্ োই। আরম রে স্বাযীন? 
  
হোাঁ, হারডজং েলডলন : রনশ্চযই তু্রম স্বাযীন। 
  
ত্ডে আরম েললুম-েডলই বস পাগডলর মডত্া অরডর্ের রেডে ছুডে েডল বগল। 
  
সংরেৎ রফরডত্ই হারডজং েলডলন : যাে, ওডে আর ঘাাঁরেডয োজ বনই। আরম রঠে জারন, 
ও আোর রফডর আসডে। 
  
বে  রেছুরেন বেডে বগল, রেন্তু আগন্তুডের বোডনা বখাাঁজই পাওযা বগল না। হারডজং রেন্তু 
রস্থর রনরশ্চত্ বয, বস আোর রফডর আসডে। এভাডে ও-বয এেলা থােডছ, ত্া বেেল 
অনুত্াডপর জডনে। রনজজন-োডস ভয বপডয আোর ত্াডে রফডর আসডত্ই হডে। 
  
এোর সোই আোর রনযরমত্ োজ শুরু েডর রেডলন। বেের আইলোণ্ড বথডে আনা 
েীজগুডলা সযডত্ন বরাপর্ েরা হল। ফসল এখন যডথষ্ট ফডল। এেো হাওযােল ো 
উইণ্ডরমল তত্রর েরডত্ পারডল গম বথডে মযো তত্রর েরা যাডে। হারডজং রঠে েরডলন 
প্রসডপক্ট হাইডের উপডর এেো  াোরসডয যরডনর উইণ্ড-রমল তত্রর েরডেন। প্রসডপক্ট 
হাইডের উপর সমুডে বজারাডলা হাওযা লাগডে-অনেরত্ ঘুরডত্ থােডে প্রডপলার। হারডজং 
বছাডো-এেো নমুনাও োনাডলন। পারখর োসার েরক্ষডর্ বলডের ত্ীডর রমল োনাডনার 
জাযগা রঠে হডয বগল। রেনরাত্ বখডে রেন-েডযডের মডযেই উইণ্ড-রমলো প্রস্তুত্ েরা 
হল। 
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ত্খনও পযজন্ত রেন্তু আগন্তুডের বোডনা খের বনই। গ্রোনাইে  হাউডসর োডছ েডনর মডযে 
রস্পডলে হােজােজডে রনডয অডনে বখাাঁজাখুাঁরজ েরডলন, রেন্তু ত্ার বোডনা রেহ্নই বেখা বগল 
না। হারডজং রেন্তু ত্েু েলডত্ লাগডলন বয বলােরে রফডর আসডেই, এেং এডস ত্াাঁডের 
েডল বযাগও বেডে। 
  
ব ষ পযজন্ত হারডজং-এর েথাই রঠে হল। বত্সরা রডডসের হাোেজ হ্রডের েরক্ষর্ ত্ীডর মাছ 
যরডত্ রগডযরছল। বপনক্রোে আর বনে পারখর োসায োডজ েেস্ত। হারডজং আর রস্পডলে 
ত্খন রেমরনডত্ েডস সাোন তত্ররর জডনে বসা়ো প্রস্তুত্ েরডছন, এমন সময হঠাৎ 
এেো আত্জ েীৎোর ব ানা বগল : োাঁোও! োাঁোও! 
  
হারডজং আর রস্পডলে েূডর রছডলন েডল রেৎোর শুনডত্ পানরন। বপনক্রোফে আর বনে 
উযেজশ্বাডস হডের রেডে ছুেল। ত্ারা হ্রডের ত্ীডর বপৌঁছুোর আডগই আগন্তুে েন বথডে 
ছুডে এডসডছ। বেখা বগল হােজাডেজর মুডখামুরখ োাঁর়েডয আডছ এেো ভীষর্-ে জন জাওযার। 
  
জাগুযারো হােজাডেজর উপর প্রায লারফডয প়েডে, এমন সময আগন্তুে এডসই শুযু এেো 
ছুরর হাডত্ রনডয জাওযাডরর উপর লারফডয প়েল। জাগুযারোও ত্খন হােজােজডে বছড়ে 
ত্াডেই আক্রমর্ েরডল। অসাযারর্  রক্ত আগন্তুডের  রীডর। এেহাডত্ জাগুযাডরর েুরে 
রেডপ যডর অনেহাডত্ বস সডজাডর ছুররো আমুল েরসডয রেডল জাগুযাডরর েুডে। সডঙ্গ 
সডঙ্গ জাগুযারো মারেডত্ পড়ে বগল। 
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আগন্তুে ত্কু্ষরন বফরোর উপক্রম েরডল, এমন সময অনেরা বসখাডন এডস বপৌঁছুডলন। 
এরেডে হােজােজও আগন্তুেডে জর়েডয যডর েোাঁোডত্ লাগল : না, না, রেছুডত্ই বত্ামাডে 
বযডত্ বেডো না। 
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ববাডেডেডদ্ি জাহাজ 
েে রমরেররযাস আইলোণ্ড ৩ 
িীডপর রহসে 
  
৩.১ বোডেডেডের জাহাজ 
  
সোই এডস রভ়ে েরডলন জাহাডজর সামডন। বপনক্রোফে বত্া বেৌড়ে এডসই েুররেন 
লারগডয বসই রেেুরেডে পরীক্ষা েডর েলডল : সরত্েই এো জাহাজ! 
  
রস্পডলে শুডযাডলন : জাহাজো রে এরেডে আসডছ? 
  
এখন ত্া েলা মু রেল। এখন শুযু মাস্তুডলর ডগা বেখডত্ পারি েলডল বপনক্রোফে : 
অনে রেছুই বেখা যাডি না। 
  
হােজােজ প্রশ্ন েরডল, এখন ত্াহডল েী েরডো? 
  
হারডজং েলডলন, অডপক্ষা েরডো। 
  
এরপর অডনেক্ষর্ পযজন্ত সোই নীরে হডয রইডলন। আ ায-উডিডগ-আ োয সেডলর 
মনই আডলার়েত্ হডত্ লাগল। রলেন আইলোডণ্ড আসার পর এ-রেম ঘেনা এই প্রথম। 
েীঘজোল িীডপ সুডখ-স্বািডেে োস েডর িীপোর উপর সেডলরই এেো মাযা পড়ে 
রগডযরছল। যাই বহাে, এই জাহাডজর োডছ সভে জগডত্র খের জানডত্ পারা যাডে। 
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আডমররোর খেরও পাওযা বযডত্ পাডর। ত্াই জাহাজো বেডখ আ োয আনডে 
বত্ালপা়ে েলডত্ লাগল সেডলর মডন। বপনোফে মডযে-মডযে েুররেন রেডয জাহাজো 
বেখডত্ লাগল। ত্খনও েুর়ে মাইল পুেরেডে রডযডছ জাহাজো। এখডনা বসোডে 
সংডেত্ েডর রেছু জানাডনার উপায বনই। ত্েু িীডপর উপডর এত্-েড়ো িোেরলন পেজত্ 
যখন রডযডছ, ত্খন এোর উপর জাহাডজর বলাডের নজর প়েডেই। 
  
রেন্তু এখাডন বেন এডলা জাহাজো? মোডপ বত্া প্র ান্ত মহাসাগডরর এই অংড  বেের 
আইলোণ্ড ছা়ো অনে বোডনা িীডপর অরস্তে বনই! 
  
হােজােজ রজডগস েরডল : এো রে ডানোন জাহাজ? 
  
রস্পডলে েলডলন : র গরগর আযারেনডে বডডে পাঠাও। এো ডানোন রে না, ত্া বসই 
েলডত্ পারডে। 
  
ত্কু্ষরন আযারেনডে ত্া়োত্ার়ে েডল আসডত্ বেরলগ্রাম েরা হল। 
  
হােজােজ েলডল : এো যরে ডানোন জাহাজ হয, ত্ডে এোডে বেডখই আযারেন রেনডত্ 
পারডে। 
  
হোাঁ, আর বসৌভাগেে ত্, আযারেন এখন ডানোডন যাওযার উপযুক্ত হডযডছেলডলন 
হারডজং : ঈশ্বর েরুন, এো বযন ডানোন জাহাজই হয! অনে-বোডনা বেহুো জাহাজ 
হডলই ভােনার েথা! এসে জাযগার ভারর েুনজাম। মালয বোডেডে এডস হারজর হওযাও 
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রেরেত্র নয। এডল অে ে আমরা আত্মরক্ষা েরডত্ পারডো; রেন্তু আত্মরক্ষার েরোর না-
হডলই ভাডলা। 
  
বপনক্রোফে েলডল : জাহাজো যরে রলেন আইলোডণ্ডর খারনে েূডর এডস বনাঙর ফোডল, 
ত্খন আমরা েী েরডো? 
  
এেেু বভডে হারডজং উত্তর েরডলন : ত্খন আমরা এই জাহাডজর সডঙ্গ েথাোত্জা 
োলাডো। ত্ারপর এই জাহাডজ েড়ে িীপ বছড়ে েডল যাডো। যাওযার আডগ িীপোডে 
মারেজন যুক্তরাডের নাডম েখল েডর বনডো। রেছুরেন পডর আোর আমরা রফডর আসডো। 
এখাডন উপরনডে  েডর থােডে েডল ত্খন যরে বেউ আমাডের সডঙ্গ আসডত্ োয, ত্ডে 
ত্াডেরও সডঙ্গ েডর আনডো। ত্খন রলেন আইলোণ্ড হডে প্র ান্ত মহাসাগডরর মডযে 
আডমররোর এেো ঘাাঁরে। 
  
রেডেল োরডের সময আযারেন গ্রোনাইে  হাউডস এডলা। হারডজং ত্াডে জানলার োডছ 
বডডে রনডয রগডয েলডলন : আযারেন, এেো জাহাজ বেখডত্ পাওযা বগডছ, বসইজডনেই 
বত্ামায বডডেরছ। েুররেনো রেডয ভাডলা েডর েোডখা বত্া এো ডানোন জাহাজ রে না? 
  
েুররেন রেডয অডনেক্ষর্ ভাডলা েডর বেডখ আযারেন েলডল : এেো জাহাজ বত্া 
েডেই। রেন্তু আমার মডন হয না বয এো ডানোন। 
  
বেন ডানোন েডল মডন হয না? শুডযাডলন রস্পডলে। 
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ডানোন হল এেো েীমর প, েলডল আযারেন : রেন্তু আরম বত্া বযাাঁযার বোডনা রেহ্নই 
বেখরছ না। অরের ে এমনও হডত্ পাডর, আগুন রনরেডয রেডয এখন শুযু পাডল েডলডছ, 
ত্াই বযাাঁযা বেখডত্ পারি না। বসইজডনে এো আডরা োডছ না-আসা পযজন্ত রেছু েলার 
বজা বনই। ত্ত্ক্ষর্ অডপক্ষা েরডত্ হডে। এই েডল আযারেন ঘডরর এেডোডর্ েুপ 
েডর েডস রইল। 
  
সোই আোর জাহাজ সম্পডেজ অডলােনা েরডত্ লাগডলন, রেন্তু আযারেন ত্াডত্ বযাগ 
রেডল না। সাইরাস হারডজং গম্ভীরভাডে েডস রেন্তা েরডত্ লাগডলন। জাহাডজর এই 
আেরিে আগমন ত্ার পছে হযরন। েরং বে -এেেু ভােনাই হল ত্ার। 
  
ক্রডম জাহাজো আডরা-োডছ এডল বপনক্রোফে েুররেন রেডয বেখডল, বসো িীডপর রেডে 
এেেু বোঁডে োাঁর়েডয আডছ। এমনভাডে যরে েলডত্ থাডে, ত্ডে র গরগরই ক্ল অন্তরীডপর 
রপছডন অেৃ ে হডয যাডে। রেন্তু, ত্েু জাহাজোর উপডর নজর রাখডত্ হডে। এরেডে 
সডন্ধ হডয এডলা, আডস্ত-আডস্ত আডলা েডম আসডছ। 
  
রস্পডলে শুডযাডলন : রাত্ হডল অন্ধোডর েী েরা যাডে! এেো আগুন জ্বালডল হয না? 
ত্া বেডখ জাহাডজর বলাডে েুঝডত্ পারডে বয, এখাডন এেো িীপ আডছ! 
  
প্রশ্নো এেেু গুরুত্র। হারডজং-এর আ ো ত্খনও েূর হযরন। ত্েু, আগুন বজ্বডল 
রাখাোই উরেত্ েডল রঠে হল। রাডত্র হযডত্া জাহাজো েডল বযডত্ পাডর। এো েডল 
বগডল আোর রে বোডনা জাহাজ রলেন আইলোডণ্ডর োডছ আসডে? এই সুডযাগ হারাডল 
হযডত্া অনুত্াপ েরডত্ হডে পডর। ত্াই রঠে হলডন আর বপনক্রোফে বপােজ বেলুডন 
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রগডয এেো অরগ্নেুণ্ড জ্বালাডে। ত্ারা েুজডন যখন বপােজ বেলুডন যাওযার রেডে প্রস্তুত্ 
হডি, ত্খন বেখা বগল, জাহাজো হঠাৎ ত্ার গরত্ রফররডয মুখ েডরডছ ইউরনযন বে-র 
রেডে। আযারেন েুররেন রনডয খুে ভাডলা েডর বেখডত্ লাগল জাহাজোডে। প্রসন্ন 
আোড  ত্খনও বে  আডলা আডছ। আযারেন স্পষ্ট বেখডত্ বপডল, জাহাডজ রেমরন 
বনই। বস েলডল : অসম্ভে! এো ডানোন জাহাজ হডত্ই পাডর না। 
  
আডরা ভাডলা েডর বেডখ বস েলডল : জাহাজো ভারর সুের, বে  মজেুত্ আর লো। 
খুে দ্রুত্ েলডত্ পাডর েডল মডন হডি। রেন্তু বোন্ জাডত্র জাহাজ, বসো েলা  ক্ত। 
এেো রন ান উ়েডছ, রেন্তু বসোর রঙ রঠে েুঝডত্ পারা যাডি না। 
  
এোর বপনক্রোফে েুররেন রনডয জাহাজোডে বেখডত্ লাগল। েলডল, এো আডমররোর 
রন ান নয—মডন হয রন ানো এেরঙা। এোর রঙ বেডখ মডন হডি— 
  
রন ানো ঝুডল পড়েরছল, রঠে এইসময হাওযার আডেডগ আোর পৎ-পৎ েডর উ়েডত্ 
লাগল। আযারেন েুররেনো বোডখ রনডয বেডখ েডল উঠল : েী সেজনা ! রন াডনর রঙ 
বয েুেেুডে োডলা! 
  
সাইরাস হারডজং-এর যারর্াই ত্ডে সরত্ে হল? এো রে ত্ডে বোডেডে জাহাজ? বোডেডে 
জাহাজ রলেন আইলোডণ্ড আসডে বেন? ত্ডে রে রলেন আইলোণ্ডডে বোডেডেরা ঘাাঁরে 
েরডে? 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, জাহাজো হযডত্া শুযু োরপা  বেডখ-শুডনই েডল যাডে, িীডপ 
আসডে না। ত্াহডলও িীডপ বয মানুষ আডছ, ত্া বযন বোডেডেরা জানডত্ না-পাডর। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

223 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

আযারেন আর বনে রগডয উইণ্ড-রমডলর প্রডপলারগুডলা নারমডয বফলুে, বসইডেই সেডেডয 
আডগ বোডখ প়েডে। ত্ারপর গ্রোনাইে  হাউডসর েরজা-জানলাগুডলা লত্াপাত্া রেডয 
বেডে োও, আর সে আগুন রনরভডয ফোডলা। 
  
হােজােজ েলডল, েন-অোডডভনোডরর েী হডে? 
  
বপনক্রোফে েলডল : েন-অোডডভনোর বপােজ বেলুডন এডেোডর রনরাপে। োরজ বরডখ 
েলডত্ পারর, বোডেডেরা বসো খুাঁডজই োর েরডত্ পারডে না। 
  
এভাডে সত্েজত্া অেলেন েরোর পর রঠে হলডোডেডেরা যরে রলেন আইলোণ্ড েখল 
েরডত্ োয, ত্ডে প্রার্পডর্ োযা রেডত্ হডে। এোর জানডত্ হডে বোডেডেডের সংখো 
েত্, ত্াডের অস্ত্র ডস্ত্রর অেস্থাই ো বেমন। রেন্তু জানোর উপায েী? এরেডে বমঘলা 
আোড  রারত্র বনডম এডসডছ। অন্ধোডর োো পড়ে বগল সেরেছু। জাহাডজর আডলা 
বনভাননা। বসো ভাডলা েডর বেখডত্ই পাওযা যায না। এমন সময হঠাৎ অন্ধোডর 
এেো আডলার রফনরে বেখা বগল, সডঙ্গ সডঙ্গ োমাডনর প্রেণ্ড গজজন। জাহাডজ ত্ডে 
োমানও আডছ! 
  
োমাডনর আওযাজ বপৌঁছুডত্ প্রায ছ-বসডেণ্ড লাগল। ত্ার মাডন, ত্ীর বথডে প্রায বসাযা 
মাইল েূডর আডছ জাহাজো। এমন সময এেো গুরু-গুরু  ব্দ ব ানা বগল। জাহাজ 
বথডে জডল প়েল ব েল। গ্রোনাইে  হাউডসর রঠে সামডন; অথজাৎ বসখাডনই বনাঙর 
বফডলডছ জাহাজ। 
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এত্ক্ষডর্ বোডেডেডের মৎলে বোঝা বগল। রাত্ো োেডলই ত্ারা বনৌডোয েড়ে ত্ীডর 
নামডে। হারডজংরা অে ে প্রস্তুত্ হডযই আডছন সংঘডষজর জডনে, রেন্তু েুরদ্ধ েডর োজ 
েরডত্ হডে। অযথা রক্তপাত্ ঘোডনা রঠে হডে না। বসৌভাগেে ত্ গ্রোনাইে  হাউস 
েুডভজেে, েরজা-জানলাগুডলা লত্াপাত্া রেডয বেডে বেযা হডযডছ। গ্রোনাইে  হাউডস 
বোডেডেরা েুেডত্ পারডে না; রেন্তু বখত্, পারখর োসা, বোর োল—সেই ত্ারা নষ্ট েডর 
বফলডত্ পাডর। 
  
বোডেডেডের েডল ে-জন বলাে আডছ, বসইডেই সেডেডয আডগ জানা েরোর। ে োডরা 
জন বলাে হডল হযডত্া োযা বেযা যাডে, রেন্তু েরল্ল -পঞ্চা  জন বলাে হডল রেপডের 
সম্ভােনা। এছা়ো, বোডেডেডের বয োমানও আডছ, ত্ার প্রমার্ পাওযা বগডছ। 
  
এমন সময আযারেন েলডল : েোডেন হারডজং, আমার এেো আররজ আডছ। েী? 
শুডযাডলন হারডজং। 
  
আযারেন েলডল : জাহাজোয রগডয বেডখ আসডত্ োই, ওডের বলােজডনর সংখো েত্। 
  
রেন্তু, হারডজং েলডলন : এডত্ বয প্রাডর্র ভয আডছ! 
  
থােে। ত্েু আরম যাডো। েলডল আযারেন : েুরপ-েুরপ সাাঁত্ার বেডে যাডো জাহাডজ। 
রেছু ভােডেন না। আরম খুে ভাডলা সাাঁত্ার জারন। মাইল-বেড়েে েূডর আডছ বত্া 
জাহাজো? বস আরম সাাঁৎডরই বযডত্ পারডো। 
  
হারডজং আোর েলডলন : রেন্তু এডত্ বয বত্ামার প্রার্ হারাোর সম্ভােনা আডছ। 
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প্রাডর্র ভয আরম েরর না। েলডল আযারেন : আমার অপরাডযর প্রাযরশ্চত্ত েরোর 
জডনেই আরম এ-োডজ ঝাাঁরপডয প়েডত্ োইরছ। আপরন আমায অনুমরত্ রেন। 
  
এ-েথা শুডন হারডজং আর োযা রেডলন না। রেন্তু বপনক্রোফে েলডল : আরম আযারেডনর 
সডঙ্গ যাডো। আরম শুযু উপিীপ পযজন্ত যাডো আযারেডনর সডঙ্গ। েলা যায না বত্া, এর 
মডযে বোডেডেডের বেউ ত্ীডর বনডমডছ রে না! ত্খন েুজন থােডল ভাডলা হডে। আরম 
বসখাডন আযারেডনর জডনে অডপক্ষা েরডো আর ও জাহাডজ েডল যাডে। 
  
আযারেন যাত্রার জডনে প্রস্তুত্ হল। বয-েুাঃসাহডসর োডজ বস ঝাাঁরপডয প়েডত্ েডলডছ, 
ত্াডত্ মুহূডত্জর অসত্েজত্ায মৃতু্ের সম্ভােনা। ত্ডে রাডত্র অন্ধোডর গা-োো রেডয বস 
যরে োজ হারসল েরডত্ পাডর, ত্ডে িীপোসীরা আসন্ন সংঘডষজর জডনে ভাডলা েডর 
তত্রর হডত্ পারডেন। অনে-সেডলর সডঙ্গ আযারেন আর বপনক্রোফে সমুেত্ীডর বনডম 
এডলা। আযারেন জামাোপ়ে খুডল গাডয খুে েডর েরেজ বমডখ রনডল, যাডত্ ঠাণ্ডাো এেেু 
েম লাডগ। ইরত্মডযে বনে রগডয মারসজ নেীর ত্ীর বথডে েোনুো রনডয এডলা। ত্খন 
আযারেন সোর োছ বথডে রেোয রনডয বপনক্রোফডের সডঙ্গ রগডয বনৌডোয উঠল। 
বেখডত্-বেখডত্ বনৌডো প্রর্ালীর অনে পাডর রগডয হারজর হল। অনে-সেডল রেমরনডত্ 
রগডয ওডের জডনে অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন। 
  
আযারেন আর বপনক্রোফে উপিীপ বপরুোর আডগ েুরপ-েুরপ োররেে বেডখ রনডল।, 
বোডনা বোডেডেই ত্ীডর নাডমরন। রনরাপডে িীডপর অনেযাডর রগডয এেেুও রিযা নােডর 
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আযারেন সমুডের জডল বনডম প়েল। বপনোক্ট পাহাড়ের এেো ফােডলর মডযে 
আত্মডগাপন েডর ত্ার জডনে অডপক্ষা েরডত্ লাগল। 
  
এেেু আডগ জাহাডজ েডযেো আডলা জ্বডলরছল। আযারেন রনাঃ ডব্দ বসই আডলা লক্ষে 
েডর জাহাডজর রেডে এগুডত্ লাগল। শুযু বোডেডেডের ভযই নয, সমুডে হাঙরও 
থােডত্ পাডর। রেন্তু আযারেন বসরেডে ভ্রুডক্ষপও েরডল না। আয ঘণ্টা পডর জাহাডজর 
োডছ উপরস্থত্ হডয বনাঙডরর বমাো ব েলো যডর বফলডল। এেেু রজররডয রনডয আডস্ত 
আডস্ত উপডর বডডের রেনাডর রগডয বেখডত্ বপডল–নারেেডের োরমজ ঝুলডছ। বস 
এেো োরমজ আর পোন্ট পডর েুপ েডর েডস সে েথাোত্জা শুনডত্ লাগল। জাহাডজর 
সে বলাে ত্খনও ঘুডমাযরন। েডযেজন জাহারজ েডস গল্প েরডছ। আযারেন শুনডত্ 
বপডল ত্ারা েলােরল েরডছ : খা া জাহাজো পাওযা বগডছ! সুের েডল! নামোও 
জুৎসই, স্পীরড! আমাডের োডপ্তনও খা া বলাে? হোাঁ, েে হারডজ েড়ো জির োডপ্তন! 
  
েে হারডজ নামো শুডন আযারেন েমডে উঠল অডেরলযায থাোর সময েে হারডজই 
েডযরেেডলর মডযে ত্ার ডান-হাত্ রছল। েে হারডজ েুেজান্ত সাহসী, এডেোডর বেপডরাযা। 
নারেে রহড ডেও খুে রনপুর্। অডেরলযার পূেজাঞ্চডল নরডফাে আইলোডণ্ড েে হারডজ স্পীরড 
জাহাজরে েখল েডর। জাহাডজর মডযে েেুে, োমান, গুরল-োরুে, অনোনে হারত্যার, 
খাোরোোর, যন্ত্রপারত্-রেছুরই অভাে রছল না। হারডজ ত্ার েডযরে সঙ্গীডের সাহাডযে 
জাহাজরে েখল েডর প্র ান্ত মহাসাগডর লুঠত্রাজ োরলডয বে়োডি। 
  
বোডেডেরা মে বখডয এইসেই আডলােনা েররছল। ত্ারা বোনরেন বোনখাডন েীেী 
েডররছল, সেই আযারেডনর োডন এডলা। এই নরডফাে আইলোডণ্ডই েুেজান্ত সে 
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ইংডরজ। েডযরেডের রনেজারসত্ েরা হত্। বোডেডেডের অডনডেই রছল পলাত্ে ইংডরজ 
েডযরে। বের র ভাগ বোডেডে রছল জাহাডজর রপছন রেডে। েডযেজন যাত্রী রছল 
বডডের উপডর। ত্ারাই এইসে েথা েলােরল েররছল। আযারেন জানডত্ পারডল, 
বোডেডে জাহাজো তেোৎ এই িীপরেডত্ এডস পড়েডছ। ে হারডজ এই িীডপ আডগ েখডনা 
আডসরন। সমুেপডথ িীপো বেখডত্ বপডয িীডপ বনডম বেখার সায হডযডছ। উপযুক্ত মডন 
েরডল বস এখাডনই ঘাাঁরে েরডে। 
  
সাইরাস হারডজং আর ত্ার সঙ্গীডের বেৌলডত্ িীডপর েত্জমান অেস্থা এমরন বলাভনীয 
হডযডছ বয আযারেন েুঝডত্ পারডল, এই িীডপ এেোর নামডল ে হারডজ আর এখান 
বথডে ন়েডত্ োইডে না। সুত্রাং বোডেডেডের সডঙ্গ সংঘষজ অরনোযজ। ল়োই েেত্ীত্ 
অনেডোডনা পথ সামডন বখালা বনই। এডের এডেোডর রনমূজল েডর বফলডলও অনোয 
হডে না। রেন্তু ল়োইডযর আডগ জাহাডজর অস্ত্র স্ত্র আর বলােসংখো জানডত্ হডে। 
আযারেন রঠে েরডল, বয েডরই বহাে এই খেরো রনডত্ই হডে। 
  
ঘণ্টাখাডনডের মডযেই জাহাডজর বের র ভাগ বলাে ঘুরমডয প়েল। জাহাডজর বডে 
অন্ধোর। এই অন্ধোডরর সুডযাগোই রনডল আযারেন। বডডের উপডর বগল বস। বডডের 
উপর ইত্স্তত্ পড়ে আডছ বোডেডেরা, ঘুডম অধেত্নে। খুে সােযাডন আযারেন োররেডে 
ঘুডর বেখল। জাহাডজ োরডে োমান আডছ, সেগুডলাই আযুরনে ও মারাত্মে। বডডের 
উপর ে জন বলাে ঘুরমডয আডছ, অনেরা সম্ভেত্ রনডে। 
  
েথাোত্জা শুডন আযারেন জানডত্ বপডররছল জাহাডজ পঞ্চা  জন বলাে আডছ। ছজন 
িীপোসীর পডক্ষ বনহাৎ ফোলনা নয। আযারেন মডন-মডন এেেু সংেল্প েরডল। এডত্ 
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ত্ার প্রার্ যাডে েডে, রেন্তু অনেরা রনরাপে হডেন। বস রঠে েরডল, োরুে–ঘডর আগুন 
রেডয জাহাজো বস উর়েডয বেডে। অে ে বোডেডেডের সডঙ্গ ত্ারও প্রার্ যাডে, রেন্তু ত্ার 
পাডপর প্রাযরশ্চত্ত সমূ্পর্জ হডে। 
  
োরুে-ঘর বয জাহাডজর রনডে রপছন রেডে থাডে, নারেে আযারেন ত্া জানত্। পা 
রেডপরেডপ বসরেডে েলল বস। মাস্তুডলর োডছ রগডয বেখল, বসখাডন এেো লেন 
জ্বলডছ। মাস্তুডলর োররেডে রপস্তল, েেুে ও অনে-সে হারত্যার এেো যজাডের মডযে 
সাজাডনা। বসই ব্ল্োে বথডে এেো রপস্তল তু্ডল রনডল আযারেন। জাহাজ উর়েডয রেডত্ 
এই রপস্তলোই যডথষ্ট। ত্ারপর েুরপ-েুরপ রনডে বনডম োরুে-ঘডরর সামডন রগডয হারজর 
হল বস। োরুেঘডরর েরজায ত্ালা বেযা। আযারেডনর গাডয বজার রছল অসাযারর্। 
ত্ালারে যডর সডজাডর োপ রেডত্ই ত্ালা বভডঙ েরজা খুডল বগল। 
  
রঠে বসই মুহূডত্জ রপছন বথডে এেো হাত্ এডস প়েল আযারেডনর োাঁডয। আযারেডনর 
মুডখর উপর আডলা বফডল েোঙা এেো বলাে েেজ  েডে প্রশ্ন েরডল : তু্রম এখাডন েী 
েরডছা? 
  
আযারেন ত্কু্ষরন বলােোডে রেনডত্ পারডল। বস আর বেউ নয, স্বযং েে হারডজ। ে 
হারডজ অে ে আযারেনডে রেনডত্ পারডল না। বস জানডত্া, আযারেন অডনেরেন আডগই 
মারা বগডছ। আযারেডনর বোমরেন্ধ যডর েে হারডজ আোর রজডগস েরডল : েী েরডছা 
তু্রম এখাডন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

229 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

এ-েথার উত্তর না রেডয আযারেন এে হাঁেো োডন রনডজডে মুক্ত েডর রনডল। েে হারডজ 
েীৎোর েডর উঠল : বে আডছা, বত্ামরা র গরগর এডসা! 
  
েীৎোর শুডন েু-রত্নডে বোডেডে বজডগ উঠল। ত্ারা এডসই আযারেনডে পাে়োোর 
বেষ্টা েরডল। আযারেন রপস্তডলর োাঁডের আঘাডত্ েুরে বোডেডেডে যরা াযী েরডল, রেন্তু 
তৃ্ত্ীয বোডেডের ছুরর এডস রেযল ত্ার োাঁডয। এরেডে েে হারডজ োরুে-ঘডরর েরজাো 
েন্ধ েডর রেডযডছ। বডডের উপর বোডেডের পাডযর  ব্দ ব ানা বগল। 
  
আযারেন বেগরত্ে বেডখ পালাোর মৎলে আাঁেডল। আযারেন পর-পর েুডো গুরল ছুাঁ়েল, 
এেো ে হারডজডে লক্ষে েডর; রেন্তু হারডজর ত্াডত্ অরনষ্ট হল না।  ত্রুপক্ষ আেমো 
এভাডে আক্রান্ত হডয বেজায ঘােড়ে রগডযরছল। বসই সুডযাডগ আযারেন রপস্তল ছুাঁড়ে 
লেন েুরমার েডর রেডয বডডে ওঠোর রসাঁর়ের রেডে ছুেল। অন্ধোর হডয যাওযায 
আযারেডনর সুরেডযই হল। বসই মুহূডত্জ েু-রত্নডে বোডেডে রসাঁর়ে রেডয রনডে নামরছল। 
আযারেডনর েতু্থজ গুরলডত্ এেো বোডেডে ব ষ হল। অনেরা হেেরেডয সডর বগল। 
ত্কু্ষরন আযারেন এেলাডফ বডডের উপর উডঠ এডলা। োরে েুরে গুরলডত্ এেরে 
বোডেডেডে খত্ম েডর আযারেন জাহাডজর বররলডঙর উপর রেডয সমুডে লারফডয প়েল। 
জাহাজ বথডে ছ-সাত্ ফুে যাওযার সডঙ্গ-সডঙ্গ োররেডে মুহুমুজহু েেুডের গুরল প়েডত্ 
লাগল। 
  
এত্গুডলা েেুডের আওযাজ শুডন বপনক্রোফে খুে রেেরলত্ হডয উঠল। রেমরন বথডে 
অনেরাও সমস্ত শুনডত্ বপডযরছডলন। সোই অস্ত্র স্ত্র রনডয সমুেত্ীডর ছুডে এডলন। 
আযারেন বয যরা পড়ে মারা বগডছ, বস-রেষডয ত্াডের বোডনা সডেহ রইল না। 
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েুভজােনার মযে রেডয আয ঘণ্টা বেডে বগল। েেুডের আওযাজও েন্ধ হডয বগডছ। রেন্তু 
ত্েু বপনক্রোফে রেংো আযারেডনর বোডনা বেখা বনই। ত্ডে রে েসেরা এডস 
উপিীপরেই আক্রমর্ েডরডছ? বপনক্রোফে আর আযারেডনর সাহাডযের জডনে রে ত্াডের 
  
যাওযা উরেত্ নয? রেন্তু যাডেন েী েডর? ত্খন ভরা বজাযার। প্রর্ালী বপরুডনা অসম্ভে। 
  
বনৌডোোও অনে ত্ীডর রডযডছ। হারডজংডের োরুর্ েুভজােনা হল। 
  
অেড ডষ রাত্ প্রায োডরাোর সময বপনক্রোফে ও আহত্ আযারেন বনৌডো েডর 
এপাডর এডস হারজর হল। ত্াডের বেডখ সোই জর়েডয যরডলন। 
  
ত্কু্ষরন সোই রগডয রেমরনডত্ আশ্রয রনডলন। বসখাডন রগডয আযারেন সেরেছু খুডল 
েলডল। বোডেডে-জাহাজ উর়েডয বেযার জডনে বয-ফরে েডররছল, ত্াও েলডত্ োরে 
রাখডল না। সোই আযারেডনর সডঙ্গ েরমেজন েরডলন। 
  
িীপোসীডের অেস্থা এখন রীরত্মডত্া সরঙন। বোডেডেরা জানডত্ বপডরডছ বয, রলেন 
আইলোডণ্ড বলাে আডছ। ত্ারা অস্ত্র স্ত্র রনডয েল বোঁডয িীডপ বনডম আসডে। ত্খন 
ল়োই। অরনোযজ। বস-ল়োইডয হার হডল েরম সেজনা  অে েম্ভােী। 
  
বপনক্রোফে েলডল, আমাডের আর বরহাই বনই! ওরা পঞ্চা  জন, আর আমরা মাত্র ছ-
জন। 
  
হোাঁ, েলডলন হারডজং : আমরা ছ-জনই, ত্ডে– 
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ত্ডে েী? শুডযাডলন রস্পডলে : আর বেউ আডছ নারে আমাডের েডল? সাইরাস হারডজং 
নীরডে আোড র রেডে ত্জজনী রনডেজ  েরডলন। মুখ ফুডে েলডলন রহসেময বসই 
অজ্ঞাত্  রক্তর েথা, বয এত্রেন ত্াডের উপোর েডর এডসডছ। 
  
রনরাপডেই বেডে বগল রাত্ো। রেমরনডত্ বথডেই োররেডে েৃরষ্ট রাখডলন সোই। েসেরা 
িীডপ নামোর বোডনা বেষ্টা েরডল না। আযারেনডে গুরল েরোর পর বথডেই জাহাজ 
নীরে রনস্তব্ধ হডয বগডছ। হযডত্া েডলই বগডছ। আসডল রেন্তু যাযরন। অন্ধোর রফডে 
হডল পর েুযা ার মযে রেডয েূডর অস্পষ্টভাডে বেখা বগল বোডেডেডের স্পীরডডে। 
  
এো সোই েুঝডত্ বপডররছডলন বয, েুযা া যত্ক্ষর্ আডছ ত্ত্ক্ষর্ই োাঁডোযা। বেননা, 
েুযা ার েরুন বোডেডেরা ত্াডের বোডনা োজই বেখডত্ পাডে না। এখন ত্াডের 
সেজপ্রথম েত্জেে হডি বোডেডেডের েুঝডত্ বেযা বয, িীপোসীডের সংখো বের —ত্ারা 
বোডেডেডের োযা রেডত্ সক্ষম। 
  
রঠে হলিীপোসীরা রত্ন ভাডগ ভাগ হডয যাডেন। এেেল থােডে রেমরনডত্, এেেল 
মারসজ নেীর মুডখ, আর তৃ্ত্ীয েল উপিীডপ। বোডেডেরা যখন িীডপ নামডত্ োইডে, 
ত্খন বসখাডন ত্াডের োযা রেডত্ হডে। প্রডত্েডে এেো েডর েেুে বনডেন। গুরল-
োরুেও যডথষ্ট আডছ। পাহাড়ের আ়োডল লুরেডয থােডল বোডেডেডের আক্রমডর্র ভয 
থােডে না। এেং গ্রোনাইে  হাউডস বেউ না-থােডল বসো েরং  ত্রুর আক্রমর্ বথডে 
রনরাপে থােডে। ভডযর োরর্ আডছ শুযু এেোই। এমনও হডত্ পাডর বয,  ত্রুর সডঙ্গ 
মুডখামুরখ ল়োই েরাো অরনোযজ হডয উঠল। যাডত্ মুডখামুরখ ল়োই েরডত্ না-হয, 
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বসজডনে সেজো সত্েজ থােডত্ হডে। বসজডনে সেসমডযই আ়োল বথডে ল়োই েরডত্ 
হডে। েরোর হডল গুরল োলাডত্ হডে। রেন্তু লক্ষেরে বযন সেসমডযই রঠে হয, বসরেডে 
রাখডত্ হডে ত্ীক্ষ্ণ নজর। বেননা অযথা গুরল নষ্ট েরা েলডে না। এই েেেস্থা-মডত্া 
যাডত্ োজ েরা যায বসইজডনে বনে আর বপনক্রোফে ত্কু্ষরন গ্রোনাইে  হাউডস রগডয 
প্রেুর পররমার্ গুরল-োরুে রনডয এডলা। রগরডযন রস্পডলে আর আযারেডনর েেুডের 
হাত্ রনখুাঁত্, ত্াডেরই রাইডফলেুডো বেযা হল। হারডজং, বপনক্রোফে, বনে আর হােজাডেজর 
হাডত্ রইল োরে োরডে েেুে। হােজাডেজর সডঙ্গ হারডজং রইডলন রেমরনডত্। এখান বথডে 
গ্রোনাইে  হাউডসর ত্লা পযজন্ত সমস্ত বেখডত্ পাওযা যাডে। বনেডে রনডয রগরডযন 
রস্পডলে বগডলন মারসজ নেীর মুডখ। আযারেন আর বপনক্রোফে উপিীডপ রগডয েু-
জাযগায অডপক্ষা েরডে। এইভাডে োরডে আলাো-আলাো জাযগা বথডে েেুডের 
আওযাজ হডত্ থােডল বোডেডেরা ভােডে িীডপ অডনে বলাে আডছ, এেং ত্ারা 
আত্মরক্ষায আডেৌ অপারগ নয। উপিীডপ যরে এর মডযেই বোডেডেরা বনডম পড়ে, আর 
ত্ারা যরে োযা রেডত্ না-পাডর, রেংো যরে মডন েডর বয বোডেডেরা ত্খন বফরার পথ 
আেডে বফলডত্ পাডর, ত্াহডল আযারেন আর বপনক্রোফে সডঙ্গ-সডঙ্গই বনৌডো েডর 
রফডর আসডে েডল রঠে হল। এই েেেস্থার পর বয-যার জাযগায রওনা হওযার আডগ 
সোই এডে আডরডের সডঙ্গ েরমেজন েডর রেোয রনডলন, ত্ারপর বয-যার জাযগায েডল 
বগডলন। 
  
ত্খন রাত্ বভার হডযডছ। বেলা ছ-ো োডজ। এেেু পডরই েুযা া পররষ্কার হডত্ শুরু 
হল। বোডেডে-জাহাজো এখন বে  স্পষ্ট বেখডত্ পাওযা যাডি। োডলা রন ানো মাস্তুডল 
উ়েডছ। েুররেন রেডয সাইরাস হারডজং বেখডত্ বপডলন, োমাডনর নলগুডলা িীপডে লক্ষে 
েডর েসাডনা। হুেুম বপডলই শুরু হডে ত্ার ত্াণ্ডে োপে। স্পীরড ত্খডনা নীরে। প্রায 
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রত্রর  জন বোডেডে বডডের উপর হাাঁোহাাঁরে েরডছ। েুরে বলাে েুররেন রেডয বেখডছ। 
রলেন আইলোণ্ডডে। 
  
রাডত্র জাহাডজ বয-ঘেনাো ঘডে রগডযডছ, বোডেডেরা ত্া ত্খডনা ভাডলা েডর েুডঝ উঠডত্ 
পাডররন। বলােো োরুে-ঘডরর েরজা বভডঙরছল। ত্ার সডঙ্গ যস্তাযরস্ত বনহাৎ েম হযরন। 
ত্ার গুরলডত্ এেজন বোডেডে মারা বগডছ, আর েু-জন আহত্ হডযডছ। বলােরে রে 
বোডেডেডের গুরল বখডযও রনরাপডে রফডর বগডছ? বলােরে এডলা বোডেডে? উডদ্দ েই ো 
েী রছল? েে হারডজর রেশ্বাস, বলােরে এডসরছল োরুডে আগুন রেডয জাহাজ উর়েডয 
বেযার জডনে। সরত্েই রে ত্াই রছল উডদ্দ ে? বে জাডন! ত্ডে এেো েোপার স্পষ্টই 
বোঝা বগল বয, এই অজ্ঞাত্ িীপোডত্ বলােজন আডছ। হযডত্া ত্ারা সংখোয বনহাৎ েম 
নয। হযডত্া ত্ারা িীপো রক্ষা েরডত্ সক্ষম। রেন্তু সমুেধসেডত্ রেংো পেজত্-েূড়োয–
বোথাও বত্া োউডে বেখডত্ পাওযা যাডি না। সমুেত্ীরও রনজজন। ত্ডে রে বলােজন। 
িীডপর মডযে পারলডয বগডছ, না আক্রমডর্র মৎলে আাঁেডছ? বে জাডন! বেখাই যাে েী 
হয। 
  
এমরন েডর বে়ে ঘণ্টা বেডে বগল। ব ডষ যখন িীডপর অরযোসীডের পক্ষ বথডে 
আক্রমডর্র বোডনা সম্ভােনা বেখা বগল না, ত্খন এেো বনৌডো ভারসডয ত্াডত্ সাত্জন 
বোডেডে েড়ে েসল। ত্াডের সডঙ্গ েেুে আডছ। এেজডনর হাডত্ আডছ জল মাপোর 
ের়ে। োরজন বোডেডে েডসডছ োাঁড়ে, অনে েুজন েেুে হাডত্ েডর বনৌডোর মুডখর 
োডছ হাাঁেু বগড়ে প্রস্তুত্ হডয আডছ। ত্াডের উডদ্দ ে শুযু খের বনযা। নামোর মৎলে 
থােডল রনশ্চয সংখোয আডরা বের  হত্। বনৌডোর গরত্ বেডখ বোঝা বগল, বোডেডেরা 
রঠে েডরডছ প্রর্ালীর মডযে প্রডে  না-েডর উপিীপোয রগডয নামডে। 
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পাহাড়ের আ়োল বথডে আযারেন আর বপনক্রোফে বেখডত্ বপডল, বনৌডো রঠে ত্াডের 
রেডেই আসডছ। ত্ারা অডপক্ষা েরডত্ লাগল, েত্ক্ষডর্ বনৌডো েেুডের পাল্লার মডযে 
আডস। 
  
 আডস্ত-আডস্ত, খুে সত্েজভাডে এগুডত্ লাগল বনৌডো। ত্খন বেখা বগল, এেজডনর হাডত্ 
র ডস-োাঁযা ের়ে-বস মারসজ নেীর মুডখ প্রর্ালীর গভীরত্া বমডপ বেখডছ। ত্াডত্ মডন হল 
েে হারডজর ইডি—জাহাজোডে ত্ীডরর যথাসম্ভে োডছ আনা। বনৌডো যখন উপিীপ 
বথডে সাত্-আেড া হাত্ েূডর, ত্খন থামল। হাডলর বলােরে উডঠ োাঁ়োডল, ত্ীডর 
নামোর মডত্া জাযগা পাওযা যায রে না বেখডত্। রঠে বসই মুহূডত্জ েু-োর গজজন েডর 
উঠল েেুে, বযাাঁযা উঠল পাহাড়ের আ়োল বথডে। সডঙ্গ-সডঙ্গ হাডলর বলােরে আর বয 
জল মাপরছল—েুজডনই রেৎপোং হডয বনৌডোর মডযে পড়ে বগল। এর রঠে পরক্ষডর্ই 
জাহাজ বথডে গডজজ উঠল োমান। সডঙ্গ সডঙ্গ োমাডনর বগালা এডস আযারেন আর 
বপনক্রোফডের মাথার উপডরর পাহাড়ের েুড়োোডে বভডঙ এডেোডর েুরমার েডর রেডল। 
বসৌভাগেে ত্ ত্াডের েুজডনর ত্াডত্ বোডনা অরনষ্ট হল না। 
  
এরেডে মহা গণ্ডডগাল োযল বনৌডোয। হাডলর বলােরের জাযগায আডরেজন এডস েডস 
বনৌডোর মুখ বফরাডল। 
  
এ-রেম অেস্থায জাহাডজ রফডর যাওযাোই স্বাভারেে, রেন্তু বনৌডো জাহাডজর রেডে 
রওনা হল না, এোর েলল মারসজ নেীর মুডখর রেডে। ওডের মৎলে হল প্রর্ালীডত্ েুডে 
আযারেন আর বপনক্রোফডের বফরার পথ এমনভাডে আেডে বফলডে, যাডত্ ত্ারা 
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জাহাডজর োমান আর বনৌডোর েেুডের মাঝখাডন পড়ে যাডে। বোডেডেডের মৎলে 
েুঝডত্ বপডরও আযারেন আর বপনক্রোফে ত্াডের আশ্রযো ছা়েল না। মারসজ নেীর মুডখ 
আডছন রস্পডলে আর বনে, রেমরনডত্ রডযডছন হারডজং আর হােজােজ। ত্াডের উপর রনভজর 
েডরই ওরা েুজডন লুরেডয রইডল। েুর়ে রমরনে পডর বোডেডেডের বনৌডো যখন মারসজ 
নেীর মুখ বথডে োরড া হাত্ েূডর, ত্খন বজাযার শুরু হল। বনৌডো েুরঝ-ো মারসজ নেীর 
মডযেই েুডে পড়ে। বোডেডেরা প্রার্পডর্ োাঁ়ে বেডন বোডনামডত্ বনৌডোোডে প্রর্ালীর 
মাঝখাডনই রাখডল েডে, রেন্তু মারসজ নেীর মুডখর োছ রেডয যাওযার সময হঠাৎ েুডো 
গুরল এডস েসুেডের আডরা েুজনডে বনৌডোর মডযে শুইডয রেডল বনে আর রস্পডলে 
েুজডনরই লক্ষে হডযরছল অেেথজ। বযাাঁযা লক্ষে েডর ত্কু্ষরন জাহাজ বথডে োমান গডজজ 
উঠল েডে, রেন্তু পাথর েুরমার েরা ছা়ো আর রেছুই েরডত্ পারডল না। 
  
বনৌডোয এখন মাত্র রত্নজন বোডেডে োযজক্ষম। বস্রাডত্র োডন ত্ীডরর মডত্া ছুেল 
বনৌডো। 
  
বনৌডোো সাইরাস হারডজং আর হােজাডের সামডন রেডযই বগল, রেন্তু পাল্লার োইডর রছল 
েডল ত্াাঁরা গুরল েরডলন না। বনৌডো উপিীডপর উত্তর রেে ঘুডর েুডো োাঁড়ের সাহাডযে 
জাহাডজর রেডে রফডর েলল। 
  
এ পযজন্ত জয হডযডছ িীপোসীডের।  ত্রুডের োরজন বলাে এডেোডর যরে না-ও মডর 
থাডে, সাংঘারত্েভাডে বয আহত্ হডযডছ ত্াডত্ বোডনাই সডেহ বনই। বোডেডেরা যরে 
এমরনভাডেই আক্রমর্ েরডত্ থাডে, যরে ত্ারা আোর বনৌডোয েড়ে িীডপ নামোর বেষ্টা 
েডর, ত্াহডল এেো-এেো েডর ত্াডের খত্ম েরডত্ পারা যাডে। 
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আযঘণ্টা পডর বনৌডোো রগডয জাহাডজর গাডয রভ়েডল। সডঙ্গ-সডঙ্গ জাহাডজ ভযানে 
ব ারডগাল োোডমরে শুরু হডয বগল। রাডগ আগুন হডয ত্কু্ষরন োডরা জন নতু্ন েসে 
লারফডয প়েল বনৌডোয। জাহাজ বথডে আডরেো বনৌডো নামাডনা হল, ত্াডত্ ে়েল 
আেজন বলাে। প্রথম বনৌডো বফর উপিীডপর রেডে েলল, রিত্ীয বনৌডো েলল মারসজ 
নেীর মুখো েখল েরোর জডনে। 
  
আযারেন আর বপনক্রোফডের অেস্থা খুে রেপজ্জনে হডয প়েল। প্রর্ালী বপররডয িীডপ 
েডল-যাওযা ছা়ো আর বোডনা উপায বনই। 
  
ত্েু প্রথম বনৌডোো রাইডফডলর পাল্লায না-আসা পযজন্ত ত্ারা েুপ েডর রইডল। বনৌডো 
পাল্লায আসার সডঙ্গ সডঙ্গ েুডো গুরল ছুডে রগডয বনৌডোর বলােজনডের ছত্রভঙ্গ েডর 
রেডল। ত্ারপর আযারেন আর বপনক্রোফে আশ্রয বছড়ে ঊযেজশ্বাডস ছুেল। ত্াডের উপর 
রেডয, োরপা  রেডয মুহুমুজহু গুরল ছুেল  ত্রুপডক্ষর, ত্েু এেোরও ভুডক্ষপ েরডল না 
ত্ারা—লাফ রেডয রগডয উঠল বনৌডোয, ত্ারপর প্রর্ালী বপররডয এডেোডর রেমরনর 
আশ্রডয রগডয হারজর হল। এরেডে রিত্ীয বনৌডো মারসজ নেীর মুডখর োডছ উপরস্থত্ 
হওযার সডঙ্গ-সডঙ্গ বফর গডজজ উঠল েেুে। বনৌডোর আেজন বলাডের মডযে েুজন 
রস্পডলে আর বনডের গুরলডত্ রছেডে প়েল জডল। বনৌডোোও বস্রাডত্র োডন জডলর 
রনডের পাথডর বলডগ মারসজর মুডখর োডছ ়ুেডে বগল। বয ছ-জন েসুে বোঁডে রছল, ত্ারা 
হাত্ উাঁেু েডর জল পার হল। ত্ারপর মারসজ নেীর ডান পার যডর ঊধ্বজশ্বাডস ছুডে 
বিােসাম পডযডন্টর রেডে অেৃ ে হডয বগল। 
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রেমরনডত্ েুডেই প্রশ্ন েরডল বপনক্রোফে : েোডেন, এখন অেস্থাো েী-রেম োাঁর়েডযডছ 
েডল মডন েডরন? 
  
এখন ল়োইো এেেু নতু্ন যরডনর হডে, েলডলন হারডজং : োরর্ বোডেডেরা বোো নয। 
এমন-এেো অসুরেডযর অেস্থায ত্ারা বের ক্ষর্ থােডে না। বজাযাডরর সময হযডত্া 
ত্ারা জাহাজ রনডযই েুেডে প্রর্ালীডত্। ত্খন েেুে রেডয োমাডনর সডঙ্গ ল়োই োলাডনা 
েড়ো সুরেডযর হডে না। োমাডনর বগালার মুডখ আমাডের আশ্রযগুডলা ত্খন আর 
রনরাপে থােডে না। 
  
এমন সময বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : জাহান্নডম যাে  যত্ানগুডলা! ওরা বেখরছ সরত্েই 
জাহাডজর বনাঙর তু্লডত্ শুরু েডরডছ। এোর গ্রোনাইে  হাউডস রগডয আমাডের আশ্রয 
বনযা উরেত্। 
  
আডরেেু অডপক্ষা েডর বেখা যাে, েী হয–েলডলন হারডজং : বেননা, বনে আর রস্পডলে 
বত্া এখনও ওখাডন বথডে বগডলন। অে ে ত্ারা উপযুক্ত সমডযই এখাডন এডস প়েডেন! 
আযারেন, তু্রম তত্রর হডয নাও। বত্ামার আর রমোর রস্পডলডের েেুডের হাডত্র 
পরীক্ষা বেোর সময এডসডছ। 
  
সত্েই বেখা বগল, স্পীরড উপিীপোর রেডে রওনা হওযার জডনে এডেোডর প্রস্তুত্। 
বজাযার শুরু হডলই প্রর্ালীর রেডে আসডে। রেন্তু প্রর্ালীডত্ প্রডে  েরা সম্পডেজ 
বপনক্রোফডের ত্খডনা সডেহ রছল। 
  
এমন সময আযারেন বোঁরেডয উঠল : েোপার সাংঘারত্ে! স্পীর়ে রওনা হডযডছ! 
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ত্খন হাওযা রছল িীডপর রেডে। স্পীর়ে পাল খাাঁরেডয িীডপর রেডে আসডত্ লাগল। এত্ 
োডছ োমাডনর মুডখ িীপোসীডের ভরসা েী! েেুে ছুাঁড়ে আর-বোডনা লাভ হডে না। 
ত্াহডল েসুেডের োযা বেযা যায েী েডর? 
  
সাইরাস হারডজং বগাো েোপারো বভডে বেখডলন। গ্রোনাইে  হাউডস অেরুদ্ধ অেস্থায 
েডযে মাস পযজন্ত থাো যাডে, প্রেুর রসে মজুত্ আডছন ভা়োডর; রেন্তু ত্ার পর েী 
হডে? বোডেডেরা বত্া িীডপর মারলে হডয েসডল সেরেছু ত্ছনছ েডর, ছারখার েডর 
বেডে। এখন এেোমাত্র আ া আডছ। েে হারডজ হযডত্া প্রর্ালীডত্ েুেডত্ বেষ্টা েরডে 
না, উপিীডপর োইডরই বথডে যাডে। এত্ েূর বথডে োমাডনর বগালায বোডনা রেপে 
হডে না। 
  
রেন্তু ত্ত্ক্ষডর্ জাহাজ উপিীডপর োডছ এডস হারজর হডযডছ। ত্ারপর যীডর-যীডর এগুডত্ 
লাগল প্রর্ালীর রেডে। এত্ক্ষর্ পডর সে রেছুই স্পষ্ট বোঝা বগল। েে হারডজ প্রর্ালীডত্ 
েুডে রেমরনর উপর বগালা বছা়েোর মৎলে এাঁডেডছ। 
  
বেখডত্-বেখডত্ স্পীরড এডস মারসজ নেীর মুডখ োাঁ়োডল। রগরডযন রস্পডলে বেখডত্ 
বপডলন, বসখাডন থােডল রেষম ব ােনীয অেস্থার সম্ভােনা, ত্াই বনেডে রনডয রত্রন 
ত্া়োত্ার়ে রেমরনডত্ অনে সেডলর োডছ রফডর এডলন। ত্াাঁরা পাহাড়ের আ়োডল-আ়োডল 
েডল এডসরছডলন েডল বোডনারেডম  ত্রুর গুরলর হাত্ বথডে আত্মরক্ষা েরডত্ 
বপডররছডলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

239 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

ত্াাঁডের বেডখই হারডজং েলডলন : আমরা লুরেডয-লুরেডয গ্রোনাইে  হাউডস রগডয আশ্রয 
বনডো রঠে েডররছ। 
  
রস্পডলে েলডলন : ত্ডে আর বেরর বেন? র গরগরই েলুন। 
  
সোই রেমরন বছড়ে েলডলন। পাথডরর বেযাডলর এেো োাঁডের আ়োডল থাোর েরুন 
জাহাডজর বলাডেরা ত্াডের বেখডত্ বপডল না। রলফডে উডঠ গ্রোনাইে  হাউডসর রভত্র 
েুেডত্ পুডরা এে রমরনেও লাগল না। েপ আর জাপডে আডগই গ্রোনাইে  হাউডস েন্ধ 
েডর রাখা হডযরছল। সোই জানলার লত্াপাত্ার ফাাঁে রেডয বেখডত্ বপডলন, স্পীর়ে 
ক্রম  প্রর্ালীর রভত্ডর আসডছ আর অরেরাম বগালা োরলডয েডলডছ। বভডঙ েুরমার হডয 
যাডি রেমরনর পাথর। ত্ারা আ া েডররছডলন বয গ্রোনাইে  হাউস হযডত্া বোডেডেডের 
নজর এর়েডয যাডে। সাইরাস হারডজং ভারগে  েুরদ্ধ েডর লত্াপাত্া রেডয জানলাগুডলা েন্ধ 
েডররছডলন। এমন সময হঠাৎ এেো বগালা এডস গ্রোনাইে  হাউডসর জানলায লাগল। 
  
বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে : সেজনা ! ওরা আমাডের বেডখ বফডলডছ। 
  
হযডত্া-ো বোডেডেরা িীপোসীডের বেখডত্ পাযরন। অরেশ্রান্ত বগালােষজডর্র েরুনই 
এেো বগালা আেমো এডস জানলায বলডগডছ। এমন সময হঠাৎ এেো ত্ীব্র গভীর 
গজজন, ত্ার সডঙ্গ-সডঙ্গই ভযানে আত্জনাে শুনডত্ পাওযা বগল। সোই ছুডে রগডয 
জানলার োডছ োাঁ়োডলন। বেখডত্ বপডলন, জাহাজো জলস্তডম্ভর মডত্া এেো রজরনড র 
উচ্চণ্ড আডক্ষডপ হঠাৎ উপডরর রেডে উৎরক্ষপ্ত হডয বফডে েু-ভাগ হডয বগডছ। 
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ে  বসডেডণ্ডর মডযে স্পীরড খুডন বোডেডেডের রনডয অত্ল সমুেগডভজ ়ুেডে বগল। রেিডয 
বগাল হডয বগল হােজাডেজর বোখ। অোে গলায বস েলডল, স্পীরড উড়ে বগল! 
  
ত্কু্ষরন বপনক্রোফে আর বনডের সডঙ্গ সমুেত্ীডরর রেডে রওনা হডয প়েল হােজােজ। এই 
েোপারো এত্ আেরিে, এত্ অেল্পনীযভাডে সংঘরেত্ হল বয বেউ ত্খডনা বগাো 
েোপারো রঠে-রঠে েুডঝ উঠডত্ পাররছডলন না। অনে-সেডলও সংরেৎ রফরডত্ই 
বপনক্রোফডের সডঙ্গ েলডলন। সমুেত্ীডর বপৌঁডছ বেখা বগল, স্পীরডর বোডনা রেহ্নই বনই। 
সমুডে। েোপারো আগাডগা়ো ত্খনও সেডলর বোযগমে হডত্ োইরছল না। 
  
এমন সময রস্পডলে প্রশ্ন েরডলন : বনৌডোো বভডঙ যাওযার পর বসই ছো বোডেডে বয 
মারসজর ত্ীর রেডয পারলডযরছল, ত্ারা বোথায? সোই ত্খন বসইরেডে ত্াোডলন। রেন্তু 
োউডেই বেখা বগল না। হযডত্া ত্ারা ত্াডের জাহাজোর েুেজ া বেডখ িীডপর রভত্ডর 
পারলডয বগডছ। 
  
হারডজং েলডলন : ওডের েথা পডর ভাো যাডে। ওডের হাডত্ েেুে আডছ-এইডে ভারর 
সাংঘারত্ে েথা। যাে, ওরাও ছ-জন—আমরাও ছ-জনই-সমান-সমান আরছ েুেলই। 
রেন্তু েোপারো ভারর অপ্রত্োর ত্। রঠে বযন অডলৌরেে! 
  
অডলৌরেে েডল অডলৌরেে! েলডল বপনক্রোফে : বোডেেগুডলা রঠে সমযোডত্ই ধ্বংস 
হডযডছ, নইডল গ্রোনাইে  হাউডস আর বের ক্ষর্ থাো বযত্ না! 
  
রস্পডলে েলডলন : আিা বপনক্রোফে, েোপারো ঘেল েী েডর েডলা বত্া? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

241 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

বপনক্রোফে েলডল : োরর্ো খুে সহজ। বোডেডে-জাহাডজর বত্া আর যুদ্ধজাহাডজর 
মডত্া আইনোনুন বনই! পলাত্ে েডযরের েল বত্া আর র রক্ষত্ নারেে নয! োরুডের 
ঘরো রছল বখালা, আর গুরল বছা়েোর সময েখন হযডত্া বোডনা অসত্েজ বলাডের হাত্ 
বথডে ত্াডত্ আগুন পড়ে রগডযরছল। এ ছা়ো আর-েী োরর্ থােডত্ পাডর? 
  
হারডজং েলডলন : আসল েোপারো বোযহয আমরা ভাোর সময জানডত্ পারডো। ত্খন 
বত্া ভাঙা জাহাজো বভডস উঠডে জডলর উপর। এেেু অডপক্ষা েডরই বেখা যাে। 
  
ইরত্মডযে সোই গ্রোনাইে  হাউডস রগডয খাওযাোওযা ব ষ েডর আোর সমুেত্ীডর রফডর 
এডলন। স্পীরডর োঠাডমাো আডস্ত-আডস্ত ভাসডত্ শুরু েরল। োৎ হডয পড়ে আডছ 
জাহাজো। ত্লাো আগাডগা়ো বেখডত্ পাওযা যায। জডলর রনডে েী-বয এেো রেরাে 
ত্াণ্ডডের রক্রযা হডযরছল, ত্া বোঝোর সাযে বনই। বসই  রক্তই জাহাজোডে োৎ েডর 
উপডর জলস্তম্ভ রূডপ প্রো  বপডযরছল। সোই জাহাডজর োররেডে ঘুডর বেখডত্ 
লাগডলন। 
  
ভাাঁোর সডঙ্গ ক্রডম জাহাজো বভডস উঠডল পর সোই, েুঘজেনার োরর্ো না-বহাে ফলো 
বেখডত্ বপডলন। জাহাডজর গলুইডযর রেডে মুখ বথডে সাত্-আে ফুে রনডে জাহাডজর 
 রীরোর েু-পা ই েুরমার হডয বগডছ। গলুই বথডে শুরু েডর জাহাডজর সমস্ত বমরুেণ্ড 
বফডে জাহাডজর  রীর বথডে আলাো হডয বগডছ। প্রায েুর়ে ফুে জাযগা জুড়ে এত্েড়ো 
ফুডো হডযডছ বয বস-ফুডো েন্ধ েরা অসম্ভে। শুযু-বয ত্ামার পাত্ আর ত্ক্তা উড়ে বগডছ 
ত্া নয, পাত্গুডলার আর বমাো-বমাো বপডরেগুডলারও বোডনা অরস্তে বনই। বপনক্রোফে 
আর আযারেন পরীক্ষা েডর েলডল বয জাহাজোডে আর জডল ভাসাডনা অসম্ভে। 
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ত্ত্ক্ষডর্ আডরা বজডগডছ জাহাজ। এোর সহডজই যাওযা যাডে বডডের উপডর। সোই 
েু়েল হাডত্ েডর বডডের উপডর রগডয উঠডলন। েুরমার হডয বগডছ বডে। নানান 
যরডনর োক্স, পোরেং বেস ছর়েডয রডযডছ োররেডে। বের ক্ষর্ জডলর রনডে থাডেরন 
েডল রভত্ডরর রজরন পত্র শুেডনা হওযারই েথা। 
  
সোই ত্খন মালপত্র রনরাপে জাযগায সররডয আনডত্ লাগডলন। অডনে বেরর আডছ 
বজাযাডরর। ত্ার মডযেই সে োজ গুরছডয রনডত্ হডে। আযারেন আর বপনক্রোফে 
খুাঁজডত্খুাঁজডত্ এেো েরপেল আর ের়ে বপডল। ত্ারই সাহাডযে েড়ো-েড়ো রসেুে আর 
রপডপ বনৌডোয োলান েডর রনডয যাওযা হল। জাহাডজ রজরন  রছল নানান রেডমর। 
োসনডো ন, যন্ত্রপারত্ ইত্োরে অজস্র রেম রজরন  রছল স্পীর়েডত্। এত্সে রজরন  
বেডখ সেডলর আনডের সীমা রইল না। হারডজং রেন্তু এেো রজরন  লক্ষ েডর ভারর 
অোে হডলন। শুযু জাহাডজর গলুইডযর রেেোই বয েুরমার হডযডছ ত্াই নয, গলুইডযর 
রেডে রভত্ডরর সেরেছুই নষ্ট হডয বগডছ। বেখডলই মডন হয, জাহাডজর মডযে প্রোণ্ড 
এেো েমড ল বফডে রগডযডছ। 
  
ক্রডম জাহাডজর রপছডনর রেডে বগডলন সোই। আযারেডনর েথামডত্া বসখাডনই োরুে-
ঘরো থাোর েথা। সাইরাস হারডজং আডগই েুঝডত্ বপডররছডলন বয োরুে-ঘডর আগুন 
লাডগরন, োরুডের রপডপগুডলা েেেহাডরর উপযুক্ত আডছ। সেরাের বোডনা লাইরনং-বেওযা 
োডক্সর মডযেই থাডে োরুে, যাডত্ সহডজ নষ্ট হডত্ না-পাডর। োরুে-ঘডরর রার -রার  
বগালাোরুডের মযে বথডে রে ো োরুডের রপডপ োর েরা হল। রপডপডলার সেেোই 
ত্ামার লাইরনং বেযা 1 বপনক্রোফে েুঝডত্ পারডল, োরুে-ঘর বফডে পীরড ধ্বংস হযরন, 
েরং োরুে-ঘর বযখাডন রছল বসই জাযগাোরই ক্ষরত্ হডযডছ সেডেডয েম। 
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বপনক্রোফে েলডল : োরুে-ঘর বত্া আস্তই আডছ বেখরছ; ত্ডে েুঘজেনাো েী েডর হল 
শুরন? আরম এ-েথা রনশ্চয েডর েলডত্ পারর বয প্রর্ালীর জডল লুডোডনা পাহা়েোহা়ে 
রেছু বনই। আমার মডন হয, এই আশ্চযজ পররত্রাডর্র আসল রহসে আমরা বোডনারেনই 
েুঝডত্ 
  
পারডো না। 
  
অনুসন্ধাডন বে  েডযে ঘণ্টা বেডে রগডযরছল ত্াডের। এরেডে বজাযার এডস বগল। 
এখন সে োজ েন্ধ রাখডত্ হডে। জাহাজ বজাযাডরর োডন বভডস যাডে না, বেননা খুে 
গভীরভাডে ত্া েডস রগডযডছ। সুত্রাং ভােনার রেছুই রইল না; পররেন এডস বফর োজ 
শুরু েরডলই েলডে। রেন্তু সেডেডয েুাঃডখর রেষয হল, আর-বোডনামডত্ই উদ্ধার েরা 
যাডে না জাহাজো। োডজ-োডজই, যত্ র গরগর পারা যায জাহাডজর োরে সরিামগুডলা 
োাঁোডত্ হডে। 
  
ত্খন রেডেল পাাঁেো। সারারেন হা়েভাঙা খােুরন বগডছ। সুত্রাং সোই খাওযাোওযা 
বসডর রনডলন সে-আডগ। জাহাডজর মালগুডলা পরীক্ষা েডর বেখোর জডনে েেস্ত হডয 
পড়েরছডলন সোই। বের র ভাগ োক্সর মডযেই বপা াে-আ াে পাওযা বগল, জুডত্া-
বমাজাও পাওযা বগল। বেডখ সোই খুর  হডয উঠডলন। রপডপ-রপডপ গুরল-োরুে, রার -
রার  েেুে, রপস্তল, োষোডসর রজরন , ছুডত্াডরর যন্ত্রপারত্, ফসডলর েীজ-ভরা 
োক্সেত্-েী! আর সেই বযন এডেোডর োেো। অল্প রেছুক্ষর্ জডলর রনডে থাোয 
রেছুই নষ্ট হযরন। গ্রোনাইে  হাউডসর ভা়োডর জাযগার অভাে বনই, রেন্তু সারারেন 
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বখডেও এত্-সে রজরন  ভা়োডর বভালা যাডে না। রেমরনডত্ এডনই রাখা হডযরছল 
মালপত্র; রাডত্র বসগুডলাডে পাহারা বেযার েেেস্থা েরা হল। সোই পালা েডর সারা রাত্ 
পাহারার োডজ েেস্ত রইডলন। পাহারার োরর্ হল, স্পীর়ের ছ-জন বোডেডে বয িীডপর 
অরডর্ে লুরেডয আডছ, ত্াডের েথা বত্া ভুডল বগডল েলডে না! 
  
উরনড , রেড  আর এেুড  অডক্টাের—এই রত্ন রেন ওই ভাঙা জাহাজ বথডে েরোরর 
রজরন পত্র সংগ্রহ েরডত্ই বেডে বগল। স্পীরডর েলোডর্ রলেন আইলোডণ্ডর অস্ত্রাগার 
পূর্জ হল। গ্রোনাইে  হাউডসর ভা়োর রজরন পডত্র ভডর বগল। স্পীরডর োমান োরডেও 
উদ্ধার েরা সম্ভে হল। বপনক্রাফডের উৎসাডহর ব ষ বনই। এর মডযেই রঠে েডর 
বফলডল, গ্রোনাইে  হাউডস োমান োরডে েরসডয বনডে, আর ত্াহডল ভরেষেডত্ বোডনা 
জাহাডজর সাযে হডে না িীডপর সামডন আসডত্। 
  
মালপত্র সমস্ত জাহাজ বথডে নামাডনার পর, বত্ইড  অডক্টাের রাডত্রর েুডযজাডগ োরে 
জাহাজো বভডঙ েুরমার হডয বগল। বসজডনে অে ে োরুই আপড াড র বোডনা োরর্ 
রছল না। 
  
স্পীর়ে জাহাডজর েুঘজেনার পর, ভাোর সমডযও েুঘজেনার রনগূঢ় রহডসের বোডনা োরর্ 
বোঝা যাযরন। রহসেো হযডত্া অজ্ঞাত্ই রডয বযডত্া, রেন্তু রত্ররড  নডভেডরর এেো 
ঘেনায ত্ার রনষ্পরত্ত হডয বগল। 
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বনে সমুে-তসেত্ রেডয আসরছল। পডথ বলাহার এেো বমাো বোঙা বেখডত্ বপল, ত্াডত্ 
রেডফারডর্র রেহ্ন রডযডছ। হারডজং অনে সেডলর সডঙ্গ রেমরনডত্ েডস োজ েররছডলন। 
এমন সময বনে বসই বোঙাো বসখাডন এডন হারজর েরডল। 
  
গভীর বেৌতূ্হডলর সডঙ্গ বনডের হাত্ বথডে বোঙাো রনডয পরীক্ষা েরডত্ লাগডলন 
সাইরাস হারডজং। ক্রম  ত্ার মুডখ বমঘ জমডত্ লাগল। সোইডে অোে েডর রেডয রত্রন 
েলডলন : স্পীরডর ধ্বংডসর োরর্ এোর বোঝা বগল। এই বোঙাোই বসই অেৃ ে োরর্। 
  
এই বোঙাো স্পীরডর ধ্বংডসর োরর্! অোে হডয বোঁরেডয উঠল বপনক্রোফে। 
  
হোাঁ, বেননা–গম্ভীর েডে হারডজং েলডলন : বোঙাো এেো েডপজডডার অের ষ্ট অং । 
  
স্তরম্ভত্ হডয সোই সমস্বডর েডল উঠডলন : েডপজডডার অং । 
  
হোাঁ, েলডলন হারডজং: েডপজডডাো বে জাহাডজর ত্লা লক্ষে েডর ছুাঁড়েরছল, এই প্রশ্ন েরডল 
উত্তডর শুযু এই েলডত্ পারর বয, আরম ছুাঁর়েরন। রেন্তু এো বেউ-না-বেউ ছুাঁড়েরছল, এেং 
িীডপ এে অতু্লনীয  রক্তর পররেযও বত্ামাডের অজানা বনই। এর বেৌলডত্ই 
বোডেডেডের হাত্ বথডে আশ্চযজভাডে পররত্রার্ বপডযরছ আমরা। 
  
. 
  
৩.২ হােজােজ আহত্ 
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েডপজডডাো বেডখ রেডফারডর্র সে রেষয পররষ্কার হডয বগল। আডমররোর ল়োইডযর 
সময সাইরাস হারডজং রনডজ পরীক্ষা েডর বেডখডছন, েডপজডডার ধ্বংসোরী  রক্ত েীরেম 
সাংঘারত্ে! এই  রক্তর েরুনই প্রর্ালীর জডল সৃরষ্ট হডযরছল অসংখে উচ্চণ্ড জলস্তডম্ভর। 
জাহাডজর ত্লাো েূর্জ-রেেূর্জ েডর পলডের মডযে বসোডে ়ুেরেডয রেডযরছল। বয-েডপজডডা 
রে াল যুদ্ধ-জাহাজডে বোডখর রনডমডষ ধ্বংস েডর ফোডল, ত্ার োডছ স্পীরড বত্া 
তু্িারত্তু্ি এেো েস্তু মাত্র। 
  
হোাঁ, রনষ্পরত্ত হল রেডফারর্ রহডসের। রেন্তু প্রশ্ন হল, জডল েডপজডডা এডলা েী েডর? 
  
সাইরাস হারডং গম্ভীর স্বডর সোইডে েলডলন : রলেন আইলোডণ্ড আমাডের রহধত্ষী 
এেজন বেউ বয বগাপডন গা-োো রেডয রডযডছন, বস-রেষডয বোডনা সডেহই রইল না 
এখন। এই রনডয েত্োর বয রত্রন আমাডের রক্ষা েরডলন, ত্ার ইযত্তা বনই। 
এমনভাডে লুরেডয বথডে আমাডের উপোর েরোর বয েী উডদ্দ ে ত্াাঁর, ত্া আরম রঠে 
েুঝডত্ পারররন। আযারেনও ত্ার োডছ রেড ষ ঋর্ী। বোত্ডল বয-রেরঠডত্ আযারেডনর 
আর বেের আইলোডণ্ডর অেস্থান জারনডয বেযা রছল, ত্া ত্ারই োজ। বেলুন বথডে যখন 
পড়ে রগডযরছলুম, ত্খন রত্রনই বেউডযর মযে বথডে আমাডে োাঁরেডযরছডলন। বিােসাম 
পডযডন্ট মালপত্র-ভরা রসেুেরে রত্রনই বরডখরছডলন। রপোররর বপডে বয-গুরল পাওযা 
রগডযরছল, বসও ত্ার োজ প্রসডপক্ট হাইডের উপডরও রত্রনই আগুন জ্বারলডযরছডলন। 
এেেথায, এ পযজন্ত যত্গুডলা অডলৌরেে, রহসেময ঘেনা িীডপ ঘডেডছ, যা বেডখশুডন 
আমরা ত্াজ্জে হডয বগরছ সমস্তই ত্ার োজ। রত্রন বযই বহান না বেন, আমরা ত্াাঁর 
োডছ েৃত্জ্ঞ। ত্ার ঋর্ আমাডের ব ায েরা েত্জেে। 
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আপরন রঠে েথাই েডলডছন েোডেন, েলডলন রস্পডলে : এই অপরররেত্ উপোরীর 
ক্ষমত্া অমানুরষে! গ্রোনাইে  হাউডসর েুডযার মযে রেডয উডঠই রে ইরন আমাডের 
েথাোত্জা পরাম জ সে ব াডনন? রসনু্ধডঘােেোডে বমডর ইরনই রে েপডে োাঁরেডযরছডলন? 
আপনাডেও রে উদ্ধার েডররছডলন ইরন? সে বেডখ-শুডন বত্া ত্াই মডন হডি। রেন্তু 
ত্াহডল রে ইরন আমাডের মডত্া রক্তমাংডসর মানুষ? 
  
হারডজং েলডলন : হোাঁ, সরত্েই এর ক্ষমত্া অরত্মানরেে। এখডনা অে ে অডনে রহসে 
জানডত্ োরে আডছ। এাঁর সন্ধান েরডত্ পারডল সেরেছুই স্পষ্ট হডে। এখন েথা হডি, 
এই উপোরী েনু্ধরেডে রে খুাঁডজ োর েরা উরেত্? না, ত্ার ইডিমডত্া ত্াডে বগাপডন 
থােডত্ বেওযাই েত্জেে? বত্ামরা েী েডল? 
  
বনে েলডল : আমার মডন হয, ত্ার যখন ইডি হডে ত্খন রত্রন রনডজই বেখা বেডেন। 
ত্া না-হডল হাজার খুাঁডজও আমরা ত্ার বেখা পাডো না। 
  
আমারও ত্াই মডন হয, েলডলন রস্পডলে : রেন্তু ত্াই েডল আমরা ত্াডে খুাঁডজ োর 
েরোর বেষ্টা েরডো না বেন? ত্ার বেখা হযডত্া পাডো না, রেন্তু ত্ার প্ররত্ আমাডের 
েত্জেে পালন েরা হডে। 
  
এোর আযারেন েথা েলল। বস েলডল : আমার মডন হয, এই অজ্ঞাত্ েেরক্তডে ত্ন্ন-
ত্ন্ন েডর খুাঁডজ োর েরা উরেত্। হযডত্া রত্রন এেলা থাোর েরুন েষ্ট পাডিন। 
  
ত্ডে এই েথাই রঠে হল েলডলন হারডজং : যত্-র গরগর-সম্ভে ত্াডে খুাঁজডত্ শুরু 
েরডো। িীডপর বোডনা জাযগাই োরে রাখে না। গুহা, গহ্বর—সেখাডনই খুাঁডজ বেখডো। 
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এরপর রেছুরেন সোই োষোডস মন রেডলন। আর বপনক্রোফে গ্রোনাইে  হাউডসর 
সামডন োমান োরডে েসাডনার জডনে েেস্ত হডয প়েল। ত্ার অনুডরাডয েরপেডলর 
সাহাডযে োমান োরডে গ্রোনাইে  হাউডস তু্ডল বনযা হডযরছল। জানলাগুডলার মাঝখাডন 
ফুডো েডর োমান োডনার ঘর েরা হল। োমানগুডলাডে ঘডষ-বমডজ পররষ্কার েডর 
সাজাডনার পর গ্রোনাইে  হাউস বযন রীরত্মডত্া এেো েুগজ হডয উঠল। 
  
আেই নডভের োমানগুডলার পাল্লা েত্েূর পযজন্ত, ত্া পরীক্ষা েডর বেখোর েেেস্থা েরা 
হল। োরডে োমাডনই োরুে পুডর বেযা হল। অে ে োরুডের পররমার্ হারডজংই রঠে 
েডর রেডলন। প্রথম োমাডনর গুরল উপিীডপর উপর রেডয সমুডে বযখাডন প়েল, বস-
জাযগাো েত্ েূডর ত্া রঠে-রঠে বোঝা বগল না। বিােসাম পডযডন্টর োডছ বয-পাহাড়ের 
েুড়োো রছল, বসো রছল গ্রোনাইে  হাউস বথডে রত্ন মাইল েূডর। রিত্ীয োমাডনর গুরল 
বসই েুড়োোডে েুরমার েডর রেল। ইউরনযন উপিীডপর োডছ বয োরলময বেলাভূরম 
রছল, বস-জাযগাো গ্রোনাইে  হাউস বথডে রছল োডরা মাইল েূডর। তৃ্ত্ীয োমাডনর গুরল 
বেলাভূরমর উপডরর োরল উৎরক্ষপ্ত েডর বসখান বথডে লারফডয সমুডের জডল প়েল। 
েতু্থজ োমাডনর গুরল পাাঁে মাইল েূডর মোরণ্ডেল অন্তরীডপর পাহাড়ে পাথর বভডঙ সমুডের 
জডল প়েল। োমাডনর পাল্লা বেডখ সোই খুর  হডলন। এোর আর বোডনা ভয বনই। 
  
এোর সেডলর প্রযান েত্জেে হল অনুসন্ধাডনর োজ। এই োডজর রপছডন েুরে উডদ্দ ে। 
এে নের হল বসই অজ্ঞাত্ উপোরী েনু্ধডে খুাঁডজ োর েরা, আর েু-নের হল বসই 
সডঙ্গ বসই ছ-রে বোডেডেরও বখাাঁজখের বনযা। অনুসন্ধাডন বনহাৎ েম সময লাগডে না। 
োডজ-োডজই গার়ে বোঝাই েডর রসেপত্র রনডত্ হডে। রেন্তু এেো ওনাগার পা বখাাঁ়ো 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

249 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

রছল, েু-এেরেন অডপক্ষা না-েডর বসোডে রেডয গার়ে োলাডনা সম্ভে নয, বসোডে 
েডযেরেন রজডরাডত্ রেডত্ হডে। ত্াই রেড  নডভের পযজন্ত যাত্রা েন্ধ রাখডত্ হল। সোই 
রঠে েরডলন এ-েরেডন প্রসডপক্ট হাইডের োজগুডলা ব ষ েরডেন। আযারেনডেও 
এেোর বোর োডল বযডত্ হডে। বসখাডন েু-রেন বথডে জন্তুগুডলার খাোডরর েেেস্থা েডর 
আোর বস গ্রোনাইে  হাউডস রফডর আসডে েডল রঠে হল। 
  
নযই নডভের বভারডেলা আযারেন বোযজাল অরভমুডখ যাত্রা েরডল। এেো ওনাগা জুডত্ 
গার়েোও ত্ার সডঙ্গ রনডল। যাওযার আডগ হারডজং ত্াডে রজডগস েডররছডলন অনেোউডে 
বস সডঙ্গ রনডয যাডে রে না। আযারেন বোডনা সঙ্গী েরোর আডছ েডল মডন েরডল না। 
আপাত্ত্ ত্াড  আর রেপডের বোনাড  সম্ভােনা বনই, এেলা বগডলই যডথষ্ট। যরে 
অেিাৎ বোনাড  রেপে-আপে এডস উপরস্থত্ হয, রঠে হ’ল বস ত্খরন বেরলংগডম খের 
বেডে। আযােেন যাত্রা েোর েু-ঘণ্টা পডরই আপে জানাডল বয বস রনরাপডে বোেোডল 
বপৌঁডছডছ, আর বোেোডল বোনাড রেম গাড লমাল বনই। 
  
আযারেন বোেোডল ে’বল যাওযার েু-রেন পর েুপুরডেলার রেডে রস্পডলে প্রস্তাে 
েরডলন : আযারেন ত্াড  হয আজ রেডেডল রফরডে, নয োল ভাড ডর। এই ফাাঁডে 
পাড েজ বেলুডন রগডয আমাডের েন-অোডডভঞ্চাডরর হালো বেডখ এডল মে হয না। 
োড ডেডেডেে বোডখ েৃরষ্ট পড়ে থাডে, ত্ডে আমাডের েন-অোডডভঞ্চাডরর বয েী ে া 
হডযডছ, বে জাডন ! 
  
হাডত্ বোনাড  োজ না থাোয পাড েজ বেলুন অরভমুডখ রওনা হডলন সোই-শুয সাইোস 
হারডজং আর বনে রইডলন গ্রোনাইে  হাউডস। িীডপর েরক্ষর্ ত্ীডর যাওযার পথো য’বরই 
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সোই েলডলন। সেডলর হাডত্ই বোো-ভরা েেুে। সেডল খুে সত্েজও। পডথর েু-যাডর 
ত্া েৃরষ্ট বরডখ, মডযে-মডযে েডনর রভত্র েুডে োড ডেডেডের বখাাঁজ রনডত্-রনডত্ অেড ডষ 
সোই পাড েজ বেলুডন এডস হারজর হডলন।  
  
েন্ -অোডডভঞ্চার রনরাপডেই আডছ। 
  
বপনক্রোফডের এেো মস্ত ভােনা েূর হডয বগল। বস েলল : এো আমাডের খুে 
বসৌভাডগের রেষয রনাঃসডেডহ। োড ডেডেরা যরে এো বেখডত্ বপত্াড , ত্ডে রনশ্চযই 
এোয ে’ব়ে েডল বযত্াড ।। ত্াহডলই আর আমাডের বেের আইলোডন্ড যাওযা হডত্া না। 
অথে বেের আইলোডন্ড রগডয আযারেডনর খের আর রলেন আইলোডণ্ডর অেস্থান রলডখ 
বরডখ আসডত্ হডে, যাডত্ ডানোন এডস খের জানডত্ পাডর। বনৌডোো রনডয বগডলই 
সে পণ্ড হডয বযত্।  
  
সোই বনৌডোর উপর েড়ে বেখা লাগডলন। 
  
বপনক্রোফে বনাঙডরর ের়েো পরীক্ষা েডর েডল উঠল : ো বর! এ বত্া ভারর আশ্চযজ 
েোপার। 
  
েী হডযডছ বপনক্রোফে? শুডযাডলন রস্পডলে। 
  
বনাঙডরর ের়েোয রগাঁে নতু্ন েডর বেযা। এ রেম রগাঁে আরম েক্ষডনা রেইরন। এই 
বেখুন। 
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বত্ামার বত্া ভুল হডত্ পাডর। েলডলন র ডলে : রগাঁে তু্রমই রেডযডছ, এখন ভুডল বগডছা। 
  
উাঁহু, েক্ষডনা না। েৃঢ় েডে অস্বীোর েরডল বপনক্রোফে : রেছুডত্ই হডত্ পাডর। বেখডত্ 
পাডিন না, এো ফসো বগরাড ? আরম েক্ষডনা ফসো বগাড   রগাঁে রেই না। 
  
রস্পডলে েুঝডত্ পারডলন বয বপনক্রোফডের েথাো সত্ে নয। বেউ-না-বেউ বয েন- 
অোডডভনোরডে োরলডয এডন আোর বোঁডয বরডখডছ, বস রেষডয বোনাড  সডেহ বনই। 
  
হােজাে েলডল : বনৌডোোডে এখান বথডে রনডয রগডয মারসজর মুডখর োডছ রাখডল হয 
না? গ্রোনাইে  হাউডসর খুে োডছও হডে, আমরা ও সেসময বেখডত্ পারডো।  
  
বপনক্রোফে উত্তর েরডল : ‘রনডয বগডল ভালাড  হত্ েডে, রেন্তু মারসজর মুখো বনৌডো। 
রাখোর পডক্ষ ভারর খারাপ জাযগা। বসখাডন সেসমডযই সাংঘারত্ে বেউ থাডে। ত্াছা়ো, 
আমরা যখন রেছুরেডনর জডনে গ্রোনাইে  হাউস বছড়ে অরভযাডন বেরুে, ত্খন েন 
অোডডভনোর এখাডনই বের  রনরাপডে থােডে।  
  
হােজােজ েলডল : বস-েথা ত্াড  েুঝলাম, রেন্তু এই ফাাঁডে যরে েসুেরা এডস েন 
অোডডভনোর রনডয েডল যায?  
  
মারসজর মুডখ রনডয রাখডল রে ত্া রনোরর্ েরা যাডে? েলডল বপনক্রোফে, এখাডন এডস 
বনৌডোো বেখডত্ না-বপডল খুাঁডজ খুাঁডজ মারসজর মুডখ রগডয ত্ারা হারজর হডেই। ত্খন 
ত্াডের োযা বেডে বে? ত্ারপর আমরা সন্ধান ব ষ েডর রফডর এডস যরে েসুেডের রেছু 
েরডত্ না পারর, ত্খন না-হয বনৌডোো গ্রোনাইে  হাউডসর োডছ রনডয রাখা যাডে।  
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সোই গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডস সাইরাস হারডজংডে সে েথা েলডলন। েন 
অোডডভনোর সম্পডেজ েত্জমান েেেস্থাই ত্ার পছে হ’ল। রত্রন বপনক্রোফেডে েথা 
রেডলন  বয, ভরেষেডত্ যাডত্ েন-অোডডভনোর সেজক্ষর্ েৃরষ্টর মডযে থাডে, বসজডনে 
োডছই বোথাও এেো েৃরত্রম েের তত্রর েরা বযডত্ পাডর রেনা ত্া বেষ্টা েডর 
বেখডেন।  
  
বসইরেনই রেডেডল আযারেনডে বেরলগ্রাম েরা হ’ল বোর োল বথডে েুডো ছাগল 
আনাোর জডনে। রেন্তু আশ্চডযজর রেষয, এই বেরলগ্রাডমর বোনাড  উত্তর পাওযা বগল না।  
  
সাইরাস হারডজং এেেু অোে হডলন। আযারেডনর স্বভাে ত্াড  এমন নয। ত্ডে রে 
এখন বস বোর োডল বনই, না রে এর মডযেই বস গ্রোনাইে  হাউডসর রেডে রওনা হডয 
পড়েডছ? েু-রেন ত্াড  বেডে বগডছ। ে  ত্াররখ রেডেডল রেংো এগারাড ই সোডল বস 
রফডর আসডেই। সোই আযারেডনর জডনে অযীর হডয অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন।  
  
সডন্ধর পর বথডে রাত্ ে ো পযজন্ত আযারেডনর বোনাড  বখাাঁজ পাওযা বগল না। বফর 
বেরলগ্রাম েরা হ’ল বোর োডল, রেন্তু ত্েু বোনাড  জোে এলাড  না।  
  
োপার বেডখ মহা রেন্তায প়েডলন সেডল। েোপার েী? বোনাড  রেপে-আপে হ’ল না 
ত্াড  ত্ার? বস রে বোর োডল বনই, রেংো থােডলও ন়োে়োর বোনাড  ক্ষমত্া বনই 
অর? এমনও হডত্ পাডর বেরলগ্রাডমর বোনাড  বোষ হডযডছ। ত্াহ’বল সোল পযজন্ত 
অডপক্ষা েরডত্ হডে।  
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এগারাড ই নডভের ভাড রডেলা ঘুম বথডে উডঠই আোর বেরলগ্রাম েরডলন হারডজং, রেন্তু 
বোনাড  জোে পাওযা বগল না। খারনে পডর আোর বেষ্টা েরা হল। ত্েু বোনাড  ফল 
হ’ল না। 
  
ত্কু্ষরন সোই বোর োডলর রেডে রওনা হডয প়েডলন, শুযু বনে রইল গ্রোনাইে  হাউস 
পাহারা বেোর জডনে। প্রসডপক্ট হাইে বছড়ে বোর োডলর রেডে েলডলন সোই। হাডত্ 
গুরল-ভরা েেুে। সামানে বোনাড  সডেহজনে োরর্ উপরস্থত্ হ’বলই গুরল োলাডেন। 
েলা োহুলে, েপও ত্াডের সডঙ্গ-সডঙ্গ েলল। বেরলগ্রাডফর খুাঁরে য’বর-য’বর এগুডত্ 
লাগডলন সেডল। প্রায েু-মাইল পথ অরত্ক্রম েরার পরও বেরলগ্রাডফর লাইন খারাপ 
হওযার বোনাড  োরর্ োর েরডত্ পারডলন না। রেন্তু ত্ার পর বথডেই মডন হল বযন 
ত্ার এেেু রেডল হডয বগডছ।  
  
হােজােজ সেডলর আডগ-আডগ েলরছল। েুযাত্তর নের খুাঁরের োডছ এডসই বস বোঁরেডয উঠল 
: ত্ার রছাঁড়ে বগডছ।  
  
সোই ত্া়োত্ার়ে োডছ এডস বেখডত্ বপডলন, শুযু বয ত্ারই রছাঁড়ে বগডছ ত্া নয, ত্াডরর 
খুাঁরেোও মারেডত্ পড়ে আডছ। এত্ক্ষডর্ বেরলগ্রাডফর গাড লমাডলর োরর্ েুঝডত্ পারা 
বগল। োড ঝা বগল বয গ্রোনাইে  হাউডসর বেরলগ্রামগুলাড  বোর োডল বপৌঁছাড যরন। 
আরাড  বেখা বগল, এ-খুাঁরে হাওযায উপড়ে ফোডলরন, োরা বযন খুাঁরের গাড ়োর মারে 
খুাঁড়ে ওোডে বঠডল বফডল রেডযডছ, আর ত্ারো রছাঁড়ে রেডযডছ। এেং রছাঁড়েডছ েু-এে 
রেডনর মডযেই।  
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বপনক্রোফে েলডল : আর বেরর নয। র গরগর বোর োডল বযডত্ হডে আমাডের।  
  
সোই ত্খন বোর োডলর প্রায অডযজে পথ এডসডছন, আরাড  প্রায েু-মাইল পথ োরে। 
এোর আরাড  দ্রুত্ পাডয এগুডত্ লাগডলন সেডল। আযারেন েথা বেযা সডেও বেন 
রঠে সমডয গ্রোনাইে  হাউডস বপৌঁছল না? সুত্রাং স্পষ্টই োড ঝা যাডি বয, রেড ষ 
বোনাড  মৎলে হারসডলর জডনেই বেউ বোযজাল আর গ্রোনাইে  হাউডসর মডযেই 
যাড গাযাড গ েন্ধ েডর রেডযডছ। এ-োজ রনাঃসডেডহ োড ডেডেডের। আযারেডনর জডনে 
সাংঘারত্ে ভােনা হ’ল সেডলর। ত্ডে রে োড ডেডেডের হাডত্ রনহত্ হডযডছ আযারেন? 
  
বয-ছাড ি নেীোর জলযারা বোর োডলর োডজ লাগত্াড , অেড ডষ সোই বসই নেীর 
ত্ীডর এডস হারজর হডলন। এখাডন এডসই সােযাডন আডস্ত আডস্ত হাাঁেডত্ লাগডলন 
সোই। এমন সময েপ হঠাৎ কু্রদ্ধ আডক্রাড  বডডে উঠল। অেড ডষ গাছ-গাছারলর মডযে 
রেডয বোর োডলর বে়ো বেখডত্ পাওযা বগল। আডগর মত্াড ই অেুে আডছ বে়োরে। 
েরজাোও আডগ বযমন েন্ধ থােত্াড , বত্মনই েন্ধ রডযডছ। ত্ডে জন্তু-জানাড যাডরর 
ডাে, রেংো আযারেডনর সা়ো ব্দ-রেছুই পাওযা বগল না। জাযগাো বযন আশ্চযজ রেম 
নীরে হডয আডছ।  
  
সাইরাস হারডজং অগ্রসর হডলন। সঙ্গীরা এেেু রপছডন রপছডন সত্েজ হডয রইডলন, 
েরোর হ’বলই যাডত্ েেুে বছাাঁ়ো যায। হারডজং েরজার রখল খুডল রভত্ডর েুেডত্ 
যাডেন, এমন সময েপ সাংঘারত্েভাডে বডডে উঠল। সডঙ্গ-সডঙ্গ ত্ীব্র  ব্দ েডর গডজজ 
উঠল এেো েেুে, আর  াড না বগল এেো যন্ত্রর্াোত্র ত্ীক্ষ্ণ আত্জ েীৎোর।  
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েেুডের গুরলডত্ আহত্ হডয হােজােজ মারেডত্ লুরেডয প়েল।  
  
. 
  
৩.৩ সালডফে অভ েুইনাইন  
  
হােজাডেজর েীৎোর শুডনই হাডত্র েেুে ছুাঁড়ে বফডল রেডল বপনক্রোফে। ছুডে বগল ত্ার 
োডছ, ত্ারপর বোঁরেডয উঠল :  যত্ানরা আমার োছাডে বমডর বফডলছ গাড , বমডর 
বফডলডছ।  
  
হারডজং আর রস্পডলে ত্কু্ষরন ছুডে বগডলন হােজাডেজর োডছ। উপু়ে হডয েসডলন 
র ডল।হাৎস্পেন শুনডত্ পাওযা যায রেনা বেখডলন পরীক্ষা েডর। ত্ারপর েলডলন : 
এখনাড  বোঁডে আডছ? একু্ষরন ওডে বোডল েডর রনডয বযডত্ হডে! 
  
হারডজং েলডলন : গ্রোনাইে  হাউডস রনডয যাওযা অসম্ভে। বোর োডলর রভত্ডরই রনডয 
েলুন।  
  
এই ে’বলই বোেোডল বে়োর োাঁ পাড র বোর্ ঘুডর ছুেডলন রত্রন। বোর্ ছার়েডযই এে 
বসডেডে বেখডত্ বপডলন–েেুে ছুাঁড়ে হারডজং-এর েুরপো উর়েডয রেডল বস।  বসৌভাগেে ত্ 
গুরলো েপাডল লাগল না। রিত্ীযোর গুরল েরডত্ না-রেডয হারডজং রেেুেডিডগ ছুডে রগডয 
ত্ার ছুররো আমূল বোডেডের েুডে েরসডয রেডলন। েীৎোর েডর মারেডত্ পড়ে বগল 
বোডেডেরে। 
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এই ফাাঁডে বপনক্রোফে আর রস্পডলে হােজােজডে বোেোডলর রভত্ডর ে’বয রনডয রগডয 
আযারেডনর রেছানায শুইডয রেডযডছন। এেেু পডর হারডজংও রেছানার পাড  রগডয 
উপরস্থত্ হডলন। হােজােজডে অডেত্ন বেডখ বপনক্রোফে ত্খন পাগডলর মত্াড  হডয 
উডঠডছ। হারডজং আর রস্পডলে অডনে বেষ্টা ে’বেও ত্াডে  ান্ত েরডত্ পারডলন না। 
ত্ারা েুঝডত্ পারডলন বয ত্াডের েুজডনর উপডরর রনভজর েরডছ হােজাডেজর জীেন। 
বফৌডজর সডঙ্গ অডনেরেন ঘুরডত্ হডযরছল েডল রস্পডলে ‘ফােজ এড’ বে  ভালাড  েডরই 
র ডখরছডলন। ল়োইডযর সমডয েহু তসরনেডে শুশ্রূষাও  েডররছডলন রত্রন। সাইরাস 
হারডজং-এর সাহাডযে রত্রন ত্কু্ষরন হােজাডেজর শুশ্রূষায মন রেডলন।  
  
হােজাডেজর এমরনত্র  এডেোডর সংজ্ঞাহীন অেস্থা বেডখ রেরিত্ হডযরছডলন রস্পডলে। 
েেুডের গুরল পাজরার হাড়ে বলডগরছল েডল ভযানেভাডে যাক্কা বখডযরছল হৃৎরপণ্ড।  
বসজডনেই, রেংো অরত্ররক্ত রক্তস্রাডের েরুনই, এমরনভাডে অডেত্ন হডয পড়েরছল 
হােজােজ। মৃতু্ের মডত্া পাংশুডে হডয রগডযরছল ত্ার মুখ। অত্েন্ত েুেজল নার়ে। অনোনে 
লক্ষর্ও খুে সাংঘারত্ে। 
  
হােজাডেজর েুডের োপ়ে খুডল ক্ষত্স্থান ঠাণ্ডা জডল যুডয রুমাডলর সাহাডযে রক্তস্রাে েন্ধ 
েরা হল। গুরলো বলডগরছল পাাঁজরার তৃ্ত্ীয আর েতু্থজ হাড়ের মাঝখাডন। সাইরাস 
হারডজং আর রস্পডলে যরাযরর েডর হােজােজডে পা  রফররডয রেডলন। হােজােজ ত্খন এমনই 
মৃেু আত্জনাে েডর উঠল বয ত্ারা ভযানে ঘােড়ে বগডলন। হােজাডেজর েুডের অনে পাড ও 
আডরেরে ক্ষত্ বেখা বগল। বসখান রেডয গুরলো বেররডয বগডছ।  
  
বসই ক্ষত্স্থান বেডখই রস্পডলে েলডলন : ঈশ্বরডে যনেোে,  রীডরর মডযে গুরল বনই। 
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এখন বেমন বোয হডি? প্রশ্ন েরডলন হারডজং। 
  
গুরল হৃেরপণ্ড স্প জ েডররন, েলডলন রস্পডলে : ত্া যরে েরডত্া, ত্াহডল এত্ক্ষডর্ মডর 
বযডত্া ও। 
  
েেুডের গুরল বেররডয বগডছ। রেন্তু বেরুোর সময রভত্ডর েী অরনষ্ট েডর বগডছ, ত্া 
েুঝোর ক্ষমত্া রছল না রস্পডলডের। ত্ডে এ-েথা েুডঝরছডলন বয, ক্ষত্স্থান যাডত্ বপডে 
ফুডল না ওডঠ, ত্ার বেষ্টা েরডত্ হডে। পােডল জ্বর বত্া হডেই, ত্ার ফলও বয েী-রেম 
ভযনে হডে, ত্া বে েলডত্ পাডর। এেেও বেরর না-ে’বর ক্ষত্স্থানরে আডগ যুডয 
বফলডত্ হডে। গরম জল রেডয যুডল আোর রক্তপাডত্র আ ো আডছ। এর মডযেই 
রক্তপার যত্েুেু হডয বগডছ, ত্াডত্ই ভীষর্ েুেজল হডয পড়েডছ হােজােজ। এইজডনে রস্পডলে 
শুযু ঠাণ্ডা জডল যুডয বেযাই উরেত্ মডন েরডলন। 
  
হােজােডে োাঁ-রেডে পা  রফররডয শুইডয বেযা হডযরছল। বসই অেস্থাডত্ই রাখা হডে 
ত্াডে। ত্াহডল রভত্ডরে পূাঁয ক্ষত্স্থানেুরে রেডয সহডজই বেরেডয বযডত্ পারডে। হােজাডেজর 
পডক্ষ এখন েরোর সমূ্পর্জ রেশ্রাম। সুত্রাং গ্রোনাইে  হাউডস ত্াডে রনডয যাওযার 
বোডনা প্রশ্নই ওডঠ না।  
  
রস্পডলে ডাক্তার নন। ত্াই হােজাডেজর অেস্থা বেডখ রত্রন এেেু উৎেো বোয েরডলন। 
রেন্তু মডনােল হারাডলন না। রেছানার পাড  েসডলন রত্রন। হারডজং োডছই োাঁর়েডয 
রইডলন। বপনক্রোফে োাঁর়েডয ত্ার  ােজরে রছাঁড়ে ক্ষত্ োাঁযোর জডনে েোডণ্ডজ আর রলণ্ট 
তত্রর েরডত্ লাগল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

258 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

  
বপনক্রোফে আগুন জ্বালডলন। উইডলা গাডছর ছাল বসদ্ধ েডর হােজাডেজর জডনে পানীয জল 
প্রস্তুত্ হল। বসই পানীয রস্পডলে মাডঝ-মডযে হােজােজডে রেডত্ লাগডলন। ক্রডম জ্বর হল 
হােজাডেজর। সারা রেন আর রারত্রর মযেডত্ ত্ার জ্ঞানই হল না। সোই রেড ষ উৎেরেত্ 
হডয রইডলন। অেস্থা রেড ষ ভাডলা নয। েখন েী হয, রেছুই েলা যায না। 
  
পররেন োডরাই নডভের এেেু আ া জাগল সোর মডন। আিন্ন রনো বথডে বজডগডছ 
হােজােজ। বোখ খুডল ত্াোডল োররেডে।  সাইরাস, হারডজং, রগরডযন, রস্পডলে আর 
বপনক্রোফে—সোইডে রেনডত্ পারডল।  _ _ _। েুঘজেনার েথা রেছুই জানডত্া না ও—
ওডে সে রেছু খাইডয বেযা হডলা। রস্পডলে হাত্ বজা়ে েডর অনুডরায েরডলন, ও বযন 
এডেোডর রস্থর হডয শুডত্ পড়ে। এেেুও বযন ন়োে়ো না েডর। ভডযর বোডনা োরর্ 
বনই। েডযেরেডনর মডযেই ঘা শুরেডয যাডে। 
  
ঈশ্বডরর আ ীেজােই েলডত্ হডে। হােজাডেজর যন্ত্রর্া আর ো়েল না। ক্রমাগত্ ঠাণ্ডা জল 
বেওযার েরুন ঘা ফুলল রেংো বপডে উঠল না। জ্বরও আর ো়েল না। হােজােজ আোর 
বোখ েুজডল। রেন্তু ত্া রেপডের __ ঘুম নয, স্বাভারেে রনো। 
  
বপনক্রোফে রজডজ্ঞস েরডলন, বোডনা ভরসা বপডযডছন রে? হােজােজ োাঁেডে বত্া? 
  
হোাঁ, রনশ্চযই োাঁোডত্ পারডো, েলডলন রস্পডলে : অরের ে ঘা-ো গুরুত্র। গুরলোও 
হযডত্া ফু -ফু  ছুাঁডয বগডছ। ত্ডে ভরসা এই বয, বত্মন মারাত্মে আঘাত্ নয। 
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এই ছরি  ঘণ্টা হােজাডেজর শুশ্রূষা ছা়ো অনে-বোডনা রেন্তা োরুর মডনই আডসরন। 
বোডেডেরা রফডর এডল সাংঘারত্ে রেপে ঘেডত্ পাডর। রেন্তু বস-েথা ত্খন বে 
বভডেডছ? হােজােজডে এেেু সুস্থ বেডখ সাইরাস হারডজং রস্পডলডের সডঙ্গ েত্জেে সম্পডেজ 
পরাম জ েরডত্ লাগডলন। বপনক্রোফে বরাগীর পাড ই েডস রইল। 
  
ত্ারা েুজডন প্রথডম বোযজালো ভালাড  েডর পরীক্ষা েরডলন। আযারেডনর বোনাড  
রেহ্নই বেখা বগল না। ত্ডে রে োড ডেডেরা ত্াডে যডর রনডয বগডছ? সাইরাস হারডজং 
এেো োড েডেডে খত্ম েডরডছন, োরে পাাঁেো পারলডয বগডছ। যাওযার সময রনশ্চযই 
ত্ারা বওার ে’বর আযারেনডে রনডয বগডছ। বোর োডলর অরের ে বোনাড  ক্ষরত্ হযরন। 
েরজা েন্ধ রছ, বসজডনে জগুলাড ও পারলডয বযডত্ পাডররন। েুরেডরর রভত্ডর রেংো 
োইডর–বোডনাখাডনই োনাোরন রেংো হুডোপারের বোডনা রেহ্ন বনই। আযারেনডে বয 
গুরল-োরুে বেযা হডযরছল, শুযু ত্া-ই অেৃ ে হডযডছ।  
  
হারডজং েলডলন : বেোরর আযারেনডে রনশ্চযই ওরা হঠাৎ আক্রমর্ েডররছল। ত্ার গাডয 
জাড র আডছ–লড়েরছল খুেই। রেন্তু অত্ জডনর সডঙ্গ এেলা বপডর ওডঠরন।  
  
ত্া-ই হডে, েলডলন রস্পডলে : আযারেনডে যরোর পর ত্ারা বয বোর োডলই রছল, বস-
রেষডয বোনাড  সডেহই বনই। আমাডের আসডত্ বেডখই পরলডযডছ।  
  
েনোডে োড ডেডে- ূনা না েরডল েলডছ না। েলডলন হারডজং : বপনক্রোফে রঠে েথা 
েডলরছল। এডের েুেুডরর মত্াড  গুরল েডর মারাই উরেত্। বপনক্রোফডের েথাো শুনডল 
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এসে েুগজরত্ আর হত্ না। হােজােজডে রনরাপডে গ্রোনাইে  হাউডস না-রনডয যাওযা পযজন্ত 
আমাডের অডপক্ষা েরডত্ই হডে।  
  
রেন্তু বনডের েী হডে? শুযাড ডলন রগরডযন রস্পডলে। 
  
বনে ত্াড  বে  রনরাপডেই আডছ। 
  
আমাডের রফরডত্ বেরর বেডখ বস যরে খুাঁজডত্ বেরাড য?  
  
বসো খুেই সম্ভে, রেন্তু ত্ার এো বেররডয-প়ো উরেত্ হডে না। পডথই ত্াডে বমডর 
বফলডে। যরে বেরলগ্রাডফর লাইন ভালাড  থােত্াড , ত্ডে বনেডে সােযান েরডত্ 
পারতু্ম। এখাডন বপনক্রোফে আর হােজােজডে এো বরডখ বোনাড মডত্ই যাওযা বযডত্ 
পাডর না। ত্াহ’বল আরমই গ্রোনাইে  হাউডস যাই।  
  
উাঁহু, বস রেছুডত্ই হডত্ পাডর না, েলডলন রস্পডলে :োড েডেরা রনশ্চযই বোর োডলর 
উপর নজর বরডখ েডন বোথাও লুরেডয আডছ। আপরন যরে যান, ত্াহডল এেো 
েুঘজেনার েেডল েুডো েুঘজেনার জডনে আমাডের আপ  া  েরডত্ হডে। 
  
রেন্তু বনব ! েলডলন হারডজং : েরি  ঘণ্টা যডর বস আমাডের বখাাঁজখের পাডি না। বস 
ত্াড  রনশ্চযই বেররডয প়েডে। ত্াডে সােযান েডর বেযার রে বোনাড  উপায বনই?  
  
এমন সময হঠাৎ েডপর রেডে হারডজং-এর নজর প়েল। েপ পাযোরর েরডত্-েরডত্ ত্ার 
রেডে ত্ারেডয বযন েলডল, “বেন, আরম রে এখাডন বনই?  
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হারডজং ডােোমাত্র েপ লারফডয ত্ার োডছ এল।  
  
রস্পডলে হারডজং-এর উডদ্দ ে েুঝডত্ পারডলন। েলডলন : রঠে-েপই যাডে। বস বোর োডলর 
খের রনডয গ্রোনাইে  হাউডস যাডে, আোর গ্রোনাইে  হাউডসর খের রনডয বোর োডল রফডর 
আসডে। 
  
এই ে’বল ত্কু্ষরন নাড েেইডযর পাত্া রছড়ে রনডয রস্পডলে রলখডলন : হােজােজ আহত্। 
আমরা বোর োডল আরছ। তু্রম খুে হুর যার বথডে। গ্রোনাইে  হাউস বছড়ে রেছুডত্ই 
বোথাও বযযাড  না। োড ডেডেডের রে বেখডত্ বপডযছাড ? েপডে রেডয উত্তর পারঠডয। 
এই রেরেুেো েডপর গলায বোঁডয বেযা হ’বল হারডজং গ্রোনাইে  হাউডসর রেডে আঙুল 
রেডয বেরখডয ত্ার রপঠ োপ়োডত্-োপ়োডত্ েলডলন : বনব –বনব –যাও।।  
  
েলা োহুলে বয েপ েুঝডত্ পারডল ত্াডে েী েরডত্ হডে। হারডজং ত্াডে রনডয 
বোর  যাডলর েরজার োডছ বগডলন, ত্ারপর আোর গ্রোনাইে  হাউডসর রেডে ত্জজনী 
রনডেজ  েডর েলডলন : বনে, েপ ! বনে !’  
  
েপ লাফ রেডয সামডনর েডন েুেল, ত্ারপর পলডের মডযে অেৃ ে হডয বগল। 
  
রস্পডলে েলডলন : েপ রঠে বযডত্ পারডে 
  
হোাঁ, েলডলন, হারডজং :’আর রফডরও আসডত্ পারডে। এখন ত্াড  ে ো োডজ, সাড়ে 
এগারাড োর মডযেই েপ রফডর আসডে।  
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বোর োডলর েরজা েন্ধ েডর আোর ঘডর এডস েুেডলন েুজডন। হােজােজ ত্খনাড  
অঘাড ডর ঘুমাড ডি। বপনক্রোফে ঠায ে’বস ক্ষডত্র োাঁযডন ঠাণ্ডা জল রেডয েডলডছ।  
  
এগারাড োর সময হারডজং আর রস্পডলে েেুে রনডয বোর োডলর েরজায বগডলন। েডপর 
সা়ো বপডলই েরজা খুডল বেডেন। রমরনে পডনরাড  পডর হঠাৎ এেো েেুডের  ব্দ 
শুনডত্ পাওযা বগল, সডঙ্গ সডঙ্গ  াড না বগল েুেুডরর ডাে।  
  
হারডজং েরজা খুলডলন। প্রায এে াড  গজ েূডর েডনর মডযে বযাাঁযা বেডখ বসরেডে গুরল 
োরলডয রেডলন। বসই মুহূডত্জই েপ লারফডয বোর োডল এডস েুেল। হারডজং েরজা েন্ধ 
েডর রেডয েডপর রেডে ত্াোডলন। বেখা বগল, েডপর গলায এেো রেরেুে। হারডজং 
প়েডলন, বনে ে়োড -ে়োড  হরডফ রলডখডছ : গ্রোনাইে  হাউডসর োডছ োড ডেডেডের 
বেখা যাযরন। আরম োইডর যাোড  না। হায, ভাগাহত্ হােজােজ !  
  
োড ডেডেরা ত্ডে োডছই রডযডছ-বোর োডলর উপরই ত্াডের নজর। সুরেডয বপডলই 
এেজন-এেজন েডর সোইডেই হত্ো েরডে। সোইডে এখন ত্ডে খুে সত্েজ থােডত্ 
হডে। োড ডেডেডের সে রেষডযই বের  সুরেডয। ত্ারা সেরেছুই বেখডত্ পারডে, রেন্তু 
ত্াডের বেখা যাডে না। ত্ারা অেিাৎ আক্রমর্ েরডত্ পারডে, রেন্তু ত্াডের রেছুই েরা 
যাডে না।  
  
হারডজং রঠে েরডলন, বোর োডলই থােডেন আপাত্ত্। এখাডন অরের ে রসেপত্র প্রেুর 
আডছ। িীপোসীডের আেরিে আগমডন সেরেছু বফডলই োড ডেডেডের পালাডত্ 
হডযরছল রেনা।  
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গাড ো ঘেনাো মডন-মডন সারজডয রনডলই োড ঝা যায বয মারসজ নেীর মুডখ বনৌডো ডুডে 
যাওযার পর েসুেরা যখন পারলডয রগডযরছল, ত্খন বথডে েডন েডন ঘুরডত্ ঘুরডত্ ব ডষ 
বোর োডল রগডয হারজর হডযরছল। বোর োল ত্খন রছল খারল। সুের এেো েুরের, 
রসেপত্রও যডথষ্ট আডছ। বসইজডনে ত্ারা বসখাডনই আশ্রয রনডযরছল। ত্ারপর আযারেন 
যখন বোর োডল রফডর বগল, ত্খন োড েডেরা অরের ে প্রথমোয খুে অোে হডযরছল। 
রেন্তু পরক্ষডর্ই ছ-জডন রমডল এেজনডে হাররডয বেডে, বসো আর রেরেত্র েী!  
  
পডর যা-রেছু হ’ল, সেই অনুমান েরডত্ পারা যায। এখন ত্ারা সংখোয এেজন েম 
হডলও অস্ত্র স্ত্র ত্াডের আডছ। স্বাযীনভাডে ঘুডর বে়োডি ত্ারা। েডন বগডল আক্রমর্ 
েরডে। হুাঁর যার থােডলও বসই অরনোযজ আক্রমডর্ োযা বেযা যাডে না। সুত্রাং এখন 
অডপক্ষা েরা ছা়ো উপায বনই। হােজােজ ভালাড  হডয উঠডল ত্াডের সডঙ্গ এেো োড ঝা 
প়ো েরা যাডে। এখন প্রযান রেত্ত হ’ল হােজােজডে োাঁোনাড । | ে  রেডনর রেন, োইড  
নডভের হাোডেজর অেস্থা খারনেো ভালাড  বেখা বগল। ত্ার মুডখর ফোোড  ভােো েূর 
হডত্ লাগল। বোখেুরে উজ্জ্বল হডযডছ। সেডলর রেডে ত্ারেডয এখন বস হাডস। 
বপনক্রোফডের সডঙ্গ মডযে-মডযে থাও েডল। এেরেন বস আযারেডনর েথা রজডগস 
েরডল-ত্াডে বেন বস বেখডত্ পায। এমন অেস্থায হােজােজডে রেেরলত্ েরা উরেত্ হডে 
না বভডে বপনক্রোফে েলডল : ‘আযারেন বনডের োডছ। েুজডন রমডল গ্রোনাইে হাউস 
পাহারা বেডে।  
  
হােজাে শুযাড ডল : ‘োড ডেডেডের আর বেখডত্ পাওযা যাযরন?  
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না। েলডল বপনাফে : রেন্তু  যত্ানডের খুাঁডজ োর েরোড । তু্রম এডেোডর বসডর 
উঠডলই বেখা যাডে  যত্ানগুলাড  সামনাসামরন এডস রেছু েরডত্ ভরসা পায রে  
  
হােজােজ আডস্ত আডস্ত ভাডলা হডয উঠডত্ লাগল যজাডলর ঘরো যত্ই ভাডলা হাড ে বেন, 
গ্রোনাইে  হাউডস ত্াড  স্বািেেময রেংো রনরাপে নয। বসজডনে সোই অডপক্ষা েরডত্ 
লাগডলন–েখন হাডেজর অেস্থা ত্াডে স্থানান্তররত্ েরোর মত্াড  হয।  
  
বনডের আর-বোনাড  খের পাওযা যাযরন। রেন্তু বসজনে বেউ উরিগ্ন হডলন না। 
অেুত্াড ভয বনে েুডভজেে গ্রোনাইে  হাউডসর মডযে বথডে অনাযাডসই  ত্রুর আক্রমর্ 
প্ররত্ডরায েরডত্ পারডে। েপডেও আর ত্াডে োডছ পাঠানাড  হযরন। খামো ওডে 
রেপডের হাডত্ সডপ রেডয লাভ বনই। বে জাডন, হযত্াড  ত্াডে ত্ডে হারাডত্ হডে। 
এমন অেস্থায োড ডেডেডের সম্পডেজ বোন পথ অেলেন েরা উরেত্, বস রেষডয 
উনরত্রড  নডভের হারডং, রস্পডলে আর বপনক্রোফে রমডল পরাম জ েরডত্ েসডলন। 
হােজােজ ত্খন ঘুডমারিল।  
  
বোডেডেরা যরে বোডনা এেো জাযগা লুরেডয থােত্,  আর বসই জাযগার সন্ধান ত্াডের 
জানা থােত্াড , ত্ডে সরাসরর ত্াডের রগডয আক্রমর্ েরা হযডত্া সম্ভে হত্। রেন্তু 
ত্ারা বোথায লুরেডয আডছ ত্া জানা বনই। এডহন অেস্থায প্রথডম আক্রমর্ েরডে 
বোডেডেরাই, এেং এমন অত্রেজডত্ েরডে বয রেছু েুডঝ ওঠার আডগই সে ব ষ হডয 
যাডে। ত্াই েত্জমান অেস্থায ত্াডের সাড জাসুরজ আক্রমর্ েরোর বোনাড  প্রশ্নই 
উঠডত্ পাডর না। 
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রস্পডলে ত্খন জানাডলন বয হােজাডেজর অেস্থা বযমন ক্রম  ভাডলা রেডে েডলডছ, ত্াডত্ 
মডন হয আর রেন আডষ্টডের মডযেই ত্াডে গ্রোনাইে হাউডজ রনডয যাওযা যাডে। এই 
সমডয গ্রোনাইে হাউস সংলগ্ন সমত্ল ভূরমডত্ োষ েরোর েথা—পুরাড নাড  ফসল 
বেডে ভা়োডর তু্ডল নতু্ন েীজ রাড যার সময। এ-সময বোর োডল েেীর মত্াড  থাোর 
েরুন িীপোসীডের ক্ষরত্ হডে যডথষ্ট। রে উপায েী? অেস্থা েুডঝই ত্াড  েেেস্থা েরডত্ 
হডে।  
  
বসরেনই রেডেলডেলার রেডে এমন-এে ঘেনা ঘেল, যাডত্ সমস্ত ঘেনাপ্রোডহর যারা 
েেডল বগল।  
  
ত্খন হােজাডেজর ঘডর েডস সোই েথাোত্জা েলরছডলন, এমন সময েপ হঠাৎ বোঁরেডয 
উঠল। হারডজং রম্পডলে আর বপনক্রোফে–সোই েেুে রনডয োইডর ছুডে এডলন। োইডর 
বে়োর রনডে েপ লাফাডি, ডােডছ। ত্ার ডাডে রেন্তু আডক্রাড র রেংো রাডগর ভাে 
বনই–বেমন বযন এো আনডের স্প জ আডছ ত্াডত্। েোপার েী?  
  
বেউ বযন আসডছ। 
  
হোাঁ, আসডছ েডে, েলডলন হারডজং : আর, বস  ত্রু নয। হযত্াড -ো বনব । 
  
এমন সময বে বযন বে়োর উপর রেডয লারফডয বোর োডলর মডযে েুেল। সোই সেমডে 
ত্ারেডয বেখডলন, বস হ’ল জাপ। স রীডর এডস হারজর হডযডছন জাপ। েপ ত্কু্ষরন ছুডে 
রগডয ত্াডে অভেথজনা েরডল।  
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রস্পডলে েলডলন : বনে রনশ্চযই জাপডে আমাডের োডছ পারঠডযডছ। 
  
ত্াহডল রনশ্চযই জাডপর োডছ বনডের রেরঠ আডছ। েলডলন হারডজং। ত্খন বেখা বগল, 
জাডপর গলায এেো েোগ ঝুলডছ, বসই েোডগর মডযে বনডের রেরঠ।  
  
রেরঠর মডযে সেডল যখন প়েডলন : শুক্রোর সোল ছোর সময োড ডেডেরা বখত্ ে়োও 
েডরডছ, ত্খন সোই বয েী-রেম হত্া  হডলন, ত্া আ া েরর না-েলডলও েলডে। 
সোই এডে অডনের বখর রেডে ত্াোডত্ লাগডলন। োরু মুডখই বোনাড  েথা বনই। 
আোর এডস হােজাডেজর ঘডর েুেডলন সেডল। এখন ত্াডের েত্জেে েী? প্রসডপক্ট হাইডে 
োড ডেডেরা। েী সেজনাড র েথা ! সেরেছু বয নষ্ট েডর বফলডে। আর উপায বনই ! 
  
সেলডে ঘডর রফডর আসডত্ বেডখ, রেড ষ েডর জাপডে সডঙ্গ বেডখ, হােজাে েুঝডত্ 
পারডল বয গ্রোনাইে  হাউস রেপে-আক্রান্ত। বস ত্কু্ষরন েেস্ত হডয উঠল। েলডল : োডপ্তন 
হারডজং, অরল গ্রোনাইে  হাউডস যাোড  ! পডথর েষ্ট রেছুই হডে না আমার। আরম 
যাোড ই !  
  
রস্পডলে হােজাডেজর োডছ এডস ো়োডলন। খুে মডনাডযাগ রেডয ত্াডে বেখডলন 
খারনেক্ষর্! ত্ারপর েলডলন : বে , ত্াহডল যাওযাই বহাে।  
  
ত্কু্ষরন বপনক্রোফে ওনাগার গার়ে রনডয এডলা। ত্ারপর হােজােজডে রেছানা-শুদু্ধ যরাযরর 
েডর গার়েডত্ শুইডয বেযা হল। সোই গুরলভর েেুে হাডত্ রনডয যাত্রার জনে তত্রর 
হডলন। 
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হারডজং রজডজ্ঞস েরডলন : বোডনা েষ্ট হডি না বত্া, হােজােজ? 
  
হে েলডল : রেিু ভােডেন না আপরন আরম পডথ মারা যাোড  না।  
  
হােজােজ মুডখ এেথা েলডল েডে, রেন্তু ত্াডে বেডখ বগল বয বস শুযু মডনর বজাডরই ত্ার 
 ারীররে  রক্তডে এরগডয তু্লডত্ সক্ষম হডযডছ। সাইরাস হারডজং ত্া বেডখ ইত্স্তত্ 
েরডত্ লাগডলন, সরত্ে-সরত্ে যাত্রা েরডেন রে না। 
  
রেন্তু যাত্রা না েরডল হােজােজ রনরা  হডে—হযডত্া-ো আ াভঙ্গজরনত্ বেেনায ত্ার মৃতু্েও 
ঘেডত্ পাডর। এইসে সাত্-পাাঁে বভডে হারডজং েলডলন : বে । ত্ডে এখন রওনা হওযা 
যাে। 
  
বোর োডলর েরজা খাড লা হ’ল। েপ আর জাপ েলল সোর আডগ আডগ। ত্ারপর 
সাইরাল হারডজং আল রগরডযন রস্পডলে েেুে হাডত্ গার়ের েু-পাড , অে বপনক্রোফে 
ওনাগার লাগাম য’বর গার়ের সডঙ্গ-সডঙ্গ–এইভাডে েলডত্ লাগডলন সেডল।  
  
আডস্ত-আডস্ত পথ েলডত্ েলডত্ ক্রডম ত্াাঁরা োর-মাইল পথ অরত্ক্রম েডর প্রসডপক্ট 
হাইডের োডছ এডস হারজর হডলন। এেেু পডরই গাডছর ফাাঁে রেডয সমুে বেখা বগল। 
গার়ে এরগডয েলরছল; হঠাৎ এমন সমডয গার়ে থামাডল বপনক্রোফে। ত্জজনী রনডেজ  
েরডল বখডত্র রেডে ; েলডল : বোডেডেগুলাড  সে এে-এেো  যত্ান।  
  
সোই ত্ারেডয বেখডলন, উইণ্ডরমল আর পারখর োসার মযে বথডে বযাাঁযা উঠডছ। বসই 
বযাাঁযার মডযে এেজন লাড েডে েলাডফরা েরডত্ বেখা বগল। সোই বোঁরেডয ত্াডে 
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ডােডলন। বন শুনডত্ বপডয ত্াাঁডের রেডে ছুডে আসডত্ লাগল।  াড না বগল, 
োড ডেডেরা নারে বখডত্র সেজনা  েডর আযঘণ্টা আডগ েডল বগডছ।  
  
বনে রজডগস েরডল : রমোর হােজােজ বেমন আডছন? 
  
রগরডযন রম্পডলে গার়ের োডছ এডলন। এডস বেখডলন, হােজােজ অজ্ঞান হডয বগডছ।  
  
োড ডেডেরা বখডত্র সেজনা  েডর েডল বগডছ, গ্রোনাইে  হাউডসর জডনে আর-বোনাড  
আ ো বনই। রেন্তু বস-েথা ত্খন োরু মডনও এলাড  না। সে োপা পড়ে বগল 
হােজাডের গুরুত্র অেস্থায।  
  
ন়ো-ে়ো েরার েরুন রে হােজাডেজর ক্ষত্ নতু্ন েডর আঘাত্ বপডযডছ? রগরডযন রম্পডলে 
রঠে েডর রেছুই েুঝডত্ পারডলন না। হােজাডেজর জডনে সোই ভীষর্ ভয বপডলন। ত্কু্ষরন 
গার়েোডে পাহাড়ের রনডে এডন হােজােজডে রাখা হ’ল। ত্ারপর রভত্ডর আনোর পর 
হােজােজডে উপডর রনডয ত্ার ঘডর শুইডয বেযা হ’ল। ঘডর আনোর পর হােজােজ বেত্না 
বপডয এেেু হাসডল। রেন্তু অরত্ররক্ত েুেজলত্ার েরুন বোনাড  েথা েলডত্ পারডল না। 
রস্পডলে ত্ার ক্ষত্গুলাড  ভালাড  েডর পরীক্ষা েরডলন।ডোনাড োরই মুখ খুডল যাযরন। 
ত্ডে বেন হােজাডের অেস্থা খারাপ হ’ল? বেন ত্ার েুেজলত্া এত্ বেড়ে উঠল হঠাৎ? 
আোর জুররেোডরর মাড হরনো বনডম এলাড  হােজাডের বোডখ। রস্পডলে আর 
বপনক্রোফে ত্ার পাড  ে’বস রইডলন। এোর হারডজং বনেডে বোর োডলর সে ঘেনা খুডল 
েলডলন। বন ত্াডে োড ডেডেডের বখডত্র সেজনা  েডর যাওযার েথা খুডল েলডল।  
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আডগর রেন সডন্ধর পডরই হঠাৎ োড ডেডেরা এডস নেীর যাডরর েডনর োডছ হারজর 
হয। বন ত্খন রছল পারখর োসার োডছ। োড ডেডেরা নেী বপরুোর উপক্রম েরডছ 
বেডখ বন গুরল োলালাড । গুরল োরুর গাডয লাগল রে না, অন্ধোডর বসো েুঝডত্ পারা 
বগল না। বনে বেখল বয োড ডেডেরা ত্াডত্ও ভয বপলাড  না। ত্াই বস ত্া়োত্ার়ে 
গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এলাড ।  
  
এখন েী েত্জেে ত্ার? রনডজর জডনে বোনাড  ভােনা বনই। গ্রোনাইে  হাউস েুডভজেে। 
রেন্তু োড ডেডেরা বখডত্ েুডে পারখর োসা ইত্োরে নষ্ট েডর বফলডে–এ-খের েোডেন 
হারডজং এর োডছ পাঠানাড  উরেত্। রেন্তু পাঠাডে েী েডর? জাপ?–হোাঁ জাপ। রেরঠ রলডখ 
জাপডে রেডয বোর োডল খের পাঠাডে। জাপ েুরদ্ধমান। অডনেোর বোর োডল বগডছ। পথ 
বে  জাডন। ত্খন রেডেল বেলা। েডনর মডযে রেডয জাপ বোর োডল বপাাঁছুডত্ পারডে। 
োড ডেডেরা এর রেেুরেসগজ জানডত্ও পারডে না, েল্পনাও েরডত্ পারডে না। বসই 
মুহূডত্জ বন রেরঠ রলডখ জাডপর গলায োাঁযল। ত্ারপর গ্রোনাইে হাউডসর েরজা বথডে 
মারে পযজন্ত লো ের়ে ঝুরলডয রেডয জাপডে েলডল : জাপ, জাপ! বোর োল !  
  
জাডপর েুঝডত্ বেরর হ’ল না। ের়ে বেডয সমুেত্ীডর বনডম ঊেজশ্বাডস ছুডে েডনর গহডন 
অন্ধোডর অেৃ ে হডয বগল।  
  
এরেডে োড ডেডেরা প্রসডপক্ট হাইে বছড়ে েডল বগডল পর বন ছুডে বসখাডন বগল আর 
আগুন বনভানাড র জডনে আপ্রার্ বেষ্টা েরল, রেন্তু েৃত্োযজ হ’ল না। এই সমডযই 
বোর োল বথডে অনেরা হােজােজডে রনডয েডনর প্রাডন্ত এডস হারজর হডযরছডলন।  
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পররেন হােজাে আর বপনক্রোফডের সডঙ্গ রস্পডলে গ্রোনাইে  হাউডস রইডলন, সাইরাস 
হারডজং বনেডে রনডয বগডলন মারসজ নেীর রেডে। নেীর োাঁ পাড়ে উডঠ োরররেডে বেখডত্ 
লাগডলন ! োড ডেডেডের বোনাড  রেহ্নই বেখা বগল না। নেীর অনে পাড়ে েডনর মডযে 
সডেহজনে রেছু বনই। োড যহয োড ডেডেরা জানডত্ বপডরডছ বয বোৱ্োল বছড়ে 
সোই ে’বল এডসডছন। রেংো এমনও হডত্ পাডর, প্রসডপক্ট হাইডের সেজনা  েডর ত্ারা 
মারস নেীর ত্ীর যডর জোোমার অরডর্ে প্রডে  েডরডছ, আর এখনাড  ত্াডের 
প্রত্োেত্জডনর েথা জানডত্ পাডররন। যরে প্রত্োেত্জডনর েথা ত্ারা জানডত্ বপডর থাডে, 
ত্ডে রনশ্চযই ত্ারা বোর োডলর রেডে বগডছ। বোর োডল েরোরর মালপত্র আডছ, 
লাড েজন ত্াড  বসখাডন বনই–বসো েখল েরোর এইডেই প্রেৃষ্ট সময।  
  
সাইরাস হারডজং বনডের সডঙ্গ প্রসডপক্ট হাইডে রগডয বেখডলন, সেরেছু এডেোডর ত্ছনছ 
েডর, ছারখার েডর বগডছ োড ডেডেরা।  সেডখত্গুলাড  পযজন্ত মার়েডয নষ্ট েডরডছ। 
বসৌভাগেে ত্ গ্রোনাইে  হাউডস যডথষ্ট েীজ রছল েডল এই  সাড র ক্ষরত্পূরর্ েরাো 
রনত্ান্ত অসম্ভে হডে না। পারখর োসা, ওনাগার আস্তােল-সেই পুড়ে ছাই হডয বগডছ। 
জগুলাড  ভীত্গ্রস্ত হডয প্রসডপক্ট হাইডে ঘুডর বে়োডি। সেই বফর নতু্ন েডর তত্রর 
েরডত্ হডে।  
  
এইসে বেডখশুডন গম্ভীর-স্বভাে হারডজং-এরও রাডগ সারা গা জ্বডল বযডত্ লাগল। রেন্তু েী-
ই ো েরা যায? এেেু বেডখ-শুডন গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডলন রত্রন।  
  
এরেডে হােজাডেজর অেস্থা ক্রম  খারাডপর রেডে এরগডয েলল। েুেজলত্া ক্রডমই বেড়ে 
েলল। মডন হল ত্ার খুে সাংঘারত্ে সংেে আসডছ-বসই সংেডের হাত্ বথডে রস্পডলে 
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হযত্াড -ো ত্াডে বরহাই রেডত্ পারডেন না। অরেরাম এেরে আিন্ন অেস্থা আেৃত্ েডর 
রইল হােজােজডে। প্রলাডপর লক্ষর্ও বেখা রেডত্ লাগল। বেডহর উত্তাডপ অরস্থর হডয উঠল 
বস। জ্বর এেোর ো়েডছ, এেোর েমডছ। ক্রম  োপুরনও শুরু হল। নার়ে খুেই েুেজল। 
 রীডরর োম়ো বগল শুরেডয। তৃ্ষ্ণা ো়েল অসহে রেম। এর উপর আোর হঠাৎ 
এেোর মুখ আর সারা  রীর লাল হডয উঠল। ত্ারপর ভযানে ঘাম হ’বয জ্বরো 
খারনেো েডম বগল। এই আক্রমর্ রছল প্রায পাাঁে ঘণ্টা। 
  
রগরডযন রস্পডলে েুঝডত্ পারডলন, হাোডেজর সরেরাম জ্বর হডযডছ। বয েডরই হাড ে, 
এই জ্বরডে েন্ধ েরডত্ হডে, নইডল হােজাডেজর বরহাই বনই। েুইনাইন ছা়ো অনেরেছুডত্ 
জ্বর থামডে না। রেন্তু েুইনাইন পাওযা যাডে বোথায?  
  
রম্পডলে েলডলন : বলডের যাডর উইলাড  গাছ আডছ। আমার মডন হয, উইলাড র ছাডল 
েুইনাইডনর োজ এেেু হডত্ পাডর।  
  
ত্কু্ষরন সাইরাস হারডজং রনডজ রগডয উইলাড র খারনেো ছাল তু্ডল আনডলন। বসই ছাল 
গু়োড  েডর হােজােজডে খাওযানাড  হল। রাডত্রর মডযে রেড ষ-বোনাড  পররেত্জন বেখা 
বগল না। প্রলাডপর ভাে রইল েডে, রেন্তু জ্বর আর ো়েল না। এইভাডে পডরর রেনও 
োেল। আোর আ া জাগল বপনক্রোফডের মডন। রস্পডলে বোনাড  উচ্চোেে েরডলন 
না। হযত্াড  জ্বরো পালা-জ্বর, পডরর রেন বফর এডস ে়োও হডে। বসজডনে ত্ার 
উৎেোর সীমা রছল না। হােজােজ বযন এডেোডর এরলডয পড়েডছ। মরস্তষ্ক েুেজল। সডঙ্গ 
সডঙ্গ েরমর ভাে। রলভাডরর অেস্থাও খুে ভালাড  না। এই সমডয অরত্ররক্ত প্রলাডপর 
ভাে বেডখ োড ঝা বগল, বব্রনও আক্রান্ত হডযডছ। 
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হত্েুরদ্ধ হডয বগডলন র ডলে। হারডজংডে রনভৃডত্ বডডে রনডয েলডলন : ‘জুরোর 
যরনযারর্ মারাত্মে। এেো আক্রমর্ বোনাড রেডম পার হডযডছ। রিত্ীয আক্রমর্ যরে 
উপরস্থত্ হয, ত্ার আডগ বথডে যরে তৃ্ত্ীয আক্রমর্ো েন্ধ েরার েেেস্থা না-েরডত্ 
পারর, ত্াহ’বল হােজাডেজর আর-বোনাড  আ া বনই। 
  
উইলাড র ছাল ত্াড  বেযা হডযডছ ! েলডলন হারডজং। 
  
ত্াডত্ েী? েলডলন র ডলে : উইলাড র ছাডলরও েুইনাইডনর মত্াড  এেেু গুর্ থােডত্ 
পাডর েডে, রেন্তু এ-জ্বডর ত্াডত্ রেছু হডি না। এ-জ্বডর আডগ বথডে েুইনাইন রেডয 
তৃ্ত্ীয আক্রমর্ েন্ধ েরডত্ না-পারডল মৃতু্ে অরনোযজ। 
  
বসৌভাগেে ত্ এই েথাোত্জার রেছুই বপনক্রোফে শুনডত্ বপডল না—শুনডল বস পাগল 
হডয বযত্াড । 
  
সাত্ই রডডসের মযেরেডন রিত্ীয আক্রমর্ শুরু হল। সাংঘারত্ে হডয উঠল ত্ার অেস্থা। 
মৃতু্ে বযন দ্রুত্ পাডয এরগডয আসডছ ত্ার োডছ। অেস্থা এমন হ’ল বয, বপনক্রোফেডে 
বস-ঘর বথডে োযে হডয সররডয বফলডত্ হ’ল। এই আক্রমর্ রইল পাাঁে ঘণ্টা পযজন্ত। 
স্পষ্টই োড ঝা বগল বয তৃ্ত্ীয আক্রমডর্র যেল আর যাক্কা হােজােজ আর সইডত্ পারডে 
না। 
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রাডত্র অেস্থা হ’ল আরাড  ভীষর্। উচ্চ েডে প্রলাপ েেডত্ লাগল বস। ত্ারপর শ্রান্ত 
হডয পড়ে রইল রনজজীডের মত্াড । অডনেোর রস্পডলডের মডন হল, েুরঝ-ো বস ম’বরই 
বগডছ। 
  
পররেন আেই রডডসের োর-োর জ্ঞান হারাডত্ লাগল হােজােজ। মাডঝ-মাডঝ েোডলর 
মত্াড  হাত্েুরে রেডয আাঁেড়ে যরডত্ লাগল রেছানার োের। 
  
রস্পডলে েলডলন : আজ রাডত্রর মডযে যরে জ্বর-রনেোর বোনাড   রক্ত ালী ওষুয না-
বেযা যায, ত্ডে হােজােজ রনশ্চযই মারা যাডে। 
  
আডস্ত-আডস্ত বেলা গর়েডয বগল। অন্ধোর রনডয বনডম এলাড  রারত্র। হযত্াড -ো 
হােজাডেজর জীেডনর ব ষ রারত্র এরে। অোডলই বস েুরঝ পৃরথেীর আলাড -হাওযা বছড়ে 
েলল। এই োরুর্ জ্বডরর এেমাত্র ওষুয যা, রলেন আইলোডণ্ড ত্ার অরস্তে বনই। রাডত্র 
বফর োরুন প্রলাপ শুরু হল। ব ষ রাডত্র, প্রায রত্নডের সময, অেিাৎ আত্জেডে 
বোঁরেডয উঠল হােজােজ। প্রেল রখাঁেুরনডত্ মডন হ’ল ত্ার  রীর েুরমার হডয যাডি। বনে 
োডছ েডস রছল, বস ছুডে রগডয পাড র ঘডরর সোইডে জানাডল। এমন সময েপ হঠাৎ 
বেন বযন অিুত্ গলায বডডে উঠল। 
  
সোই হােজাডেজর ঘডর ছুডে বগডলন। অসহে যন্ত্রর্ায হােজােজ ত্খন ছেফে েররছল। রস্পডলে 
ত্ার হাত্ো রনডয বেখডলন, নার়ে খুে দ্রুত্ েলডছ। ত্খন বভার পাাঁেো। বভারডেলাোর 
নরম বসানারল আডলা এডস ছুাঁডযডছ গ্রোনাইে  হাউডসর জানলা। প্রসন্ন, পররিন্ন রেডনর 
পূেজাভাস বযন আোড  োত্াডস। রেন্তু হায! বেোরর হােজাডেজর এইডেই েুরঝ ব ষ রেন। 
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রেছানার পাড র বছাি বেরেলোর উপর সূডযজর বসানারল আডলা এডস প়েল আলডত্াভাডে। 
মৃেু, বোমল হাওযা েইডছ জানলা রেডয। 
  
এমন সময বপনক্রোফে অনরত্ফুে েডে বোঁরেডয উডঠ বেরেডলর রেডে আঙুল রেডয 
বেখাডল : সোই বেখডত্ বপডলন, বেরেডলর উপর বছাি বেৌডো এেো োগডজর োক্স। 
অোে বেৌতূ্হল-ভরা েডে হারডজং োক্সোর উপডরর আেরডর্র মডযে বলখা হরফগুডলা 
উচ্চারর্ েরডলন : 
  
সালডফে অভ েুইনাইন!! 
  
. 
  
৩.৪ আডরা আশ্চযজ ঘেনা 
  
সালডফে অভ েুইনাইন! 
  
সংরেৎ রফরডত্ই োক্সো খুলডলন রগরডযন রস্পডলে। রভত্ডর প্রায েুড া বগ্রন  াো 
পাউডার। এেেু রজডভ রেডয বেখডলন রস্পডলে। সাংঘারত্ে বত্ডত্া লাগল। আর-বোডনা 
সডেহ বনই। সরত্েই পাউডাররে েুইনাইন। 
  
রস্পডলডের রনডেজ মডত্া ত্কু্ষরন এে োপ েরফ োরনডয আনডল বনে। েরফডত্ আঠাডরা 
বগ্রন েুইনাইন রমর ডয এেেু বেষ্টা েডর খাওযাডনা হল হােজােজডে। সেডলর মডন এেেু 
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আ াও রফডর এডলা। িীডপর অরযডেেত্া রঠে সমডযই আোর ত্াডের সাহাযে েডরডছন। 
সুত্রাং আর ত্াহডল ভয বনই। 
  
েডযে ঘণ্টার মডযেই অডনেো  ান্ত হল হােজােজ। এোর সোই এই আশ্চযজ ঘেনারে 
আডলােনা েরডত্ লাগডলন। এই েোপাডর অরযডেেত্ার হাত্ সেডেডয বের  স্পষ্ট, 
সেোইডত্ বের  উজ্জ্বল। রেন্তু রাডত্র েী েডর গ্রোনাইে  হাউডস প্রডে  েরডলন রত্রন? 
এ-েথার বোডনা জোে বনই। বলােরে রনডজ বযমন অিুত্, ত্ার োজেমজ সেরেছুও 
ত্ধথেে। 
  
সারারেন, রত্ন ঘণ্টা পর-পর হােজােজডে েুইনাইন বেযা হল। 
  
পররেন হােজাডেজর অেস্থার সুস্পষ্ট পররেত্জন বেখা বগল। এখডনা রেপে েূর হযরন। পালা-
জুরো আোর মাথা ো়ো রেডয উঠডত্ পাডর। খুে যডত্নর সডঙ্গ শুশ্রুষা েলল। এোর ওষুয 
আডছ হাডত্র োডছই, আর ভয েীডসর? 
  
ে  রেন পডর, রেড  রডডসের বথডেই হােজাডেজর  রীডর রক্ত রফডর আসডত্ লাগল। 
  
 রীর এখডনা খুে েুেজল, রেন্তু জ্বর আর রফডর এডলা না। বপনক্রোফডের ত্খন আনে 
েোডখ বে? তৃ্ত্ীয আক্রমডর্র সমযো যখন রনরাপডেই বেডে বগল, ত্খন বস আনডে 
রেড হারা হডয রস্পডলেডে এমনভাডে আরলঙ্গন েরল বয রস্পডলের েম েন্ধ হোর 
উপক্রম। 
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রডডসের মাস ব ষ হডয বগল ভাডলায-ভাডলায। আঠাডরাড া সাত্ষরি রিষ্টাব্দ শুরু হল 
বে  সুের। আো  উজ্জ্বল, প্রসন্ন, পররিন্ন-সমুডের োত্াস ঠাণ্ডা, নরম, মডনারম। 
হােজােজ যীডর-যীডর ভাডলা হডয উঠডছ। গ্রোনাইে  হাউডসর জানলার পাড  সমুডের 
হাওযায েডস থােডত্া বস। বসইজডনে রখডে ো়েল। বন ত্ার জডনে নানান রেম পুরষ্টের 
আহাযজ তত্রর েরডত্া। 
  
এই সমডযর মডযে বোডেডেডের এেরেনও গ্রোনাইে  হাউডসর যাডর োডছ বেখডত্ পাওযা 
যাযরন। আযারেডনরও বোডনা খের পাওযা বগল না। এত্রেন ত্ারা হােজােজডে রনডয েেস্ত 
রছডলন েডল বেোরর আযারেডনর জনে রেছুই েরডত্ পাডরনরন। এোর হােজােজ এেেু সুস্থ 
হডত্ই আযারেডনর জডনে েেস্ত হডয উঠডলন হারডজং। হােজােজ আর হারডজং-এর রেশ্বাস 
আযারেন বোঁডে আডছ, রেন্তু অডনেরা যডর রনডলন বয বোডেডেডের হাডত্ রনহত্ হডযডছ। 
বস। যা-ই বহাে না বেন, হােজােজ সমূ্পর্জ সুস্থ হডয না-উঠডল এ-েোপাডরর বোডনা 
মীমাংসাই েরা যাডে না। 
  
জানুযারর মাডসর রিত্ীয সপ্তাডহ হােজােজ রেছানা বথডে উঠডত্ শুরু েরল। প্রথম রেডন এে 
ঘণ্টা, রিত্ীয রেডন েু-ঘণ্টা, ত্ারপর তৃ্ত্ীয রেডন রত্ন ঘণ্টা পযজন্ত েডস থােোর অনুমরত্ 
বপডল। ক্রডম জানুযাররর ব ষ রেডে রস্পডলে ত্াডে প্রসডপক্ট হাইডে আর সমুেত্ীডর 
বে়োোর অনুমরত্ রেডলন। বপনক্রোফে আর বনডের সডঙ্গ রগডয সমুডে স্নান েডর ত্ার 
আশ্চযজ উন্নরত্ হল। 
  
সাইরাস হারডজং ভােডলন, এোর অনুসন্ধাডন বেরুডনা বযডত্ পাডর। বসইজডনে প্রস্তুরত্ও 
শুরু হডয বগল সডঙ্গ-সডঙ্গ। সোই প্ররত্জ্ঞা েরডলন—বোডেডেডের সমূডল রেনা , আর 
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অরযডেেত্ার অডেষর্ অসমূ্পর্জ বরডখ রেছুডত্ই গ্রোনাইে  হাউডস রফরডেন না। মারসজ 
নেীর োাঁ-ত্ীডরর অরর্ে পাহা়ে-পেজত্ যা-রেছু আডছ, ত্া আডগই বেখা হডযডছ। রেন্তু 
ডানরেেোর জাযগাগুডলাক্ল অন্তরীপ বথডে শুরু েডর বরোইল বযণ্ড পযজন্ত—ভাডলা েডর 
বেখা হযরন। ত্াই রঠে হল, মারসজ নেীর ডান ত্ীডর যত্ েন-জঙ্গল আর পেজডত্র গুহা-
গহ্বর আডছ —সে আাঁরত্পারত্ েডর না-খুাঁডজ ক্ষারন্ত বেযা েলডে না। 
  
ওনাগােুরে রেশ্রাম বপডয বে  হৃষ্টপুষ্ট হডযডছ। রসেপত্র, োসনডো ন, এেো বোভ–
সেরেছুই গার়েডত্ বোঝাই েরা হল। বোডেডেরা বয স্বাযীনভাডে েডনর মডযে লুরেডয 
আডছ-বস-েথা ভুডল বগডল েলডে না। এই গভীর গহন অরডর্ের মডযে গুরল েু-পক্ষই 
োলাডত্ পাডর। সুত্রাং িীপোসীডের েলেদ্ধ হডয েলডত্ হডে, ছত্রভঙ্গ হডয বগডল েলডে 
না। এও রঠে হল বয, গ্রোনাইে  হাউডস বেউ থােডে না। েপ আর জাপও যাডে েডলর 
সডঙ্গ। েুডভজেে গ্রোনাইে  হাউডস পাহারার বোডনা েরোর বনই। 
  
বোদ্দই বফব্রুযারর, যাত্রার আডগর রেন। 
  
বসরেন রছল ররেোর। বসরেনো সোই রজডরাডলন; হােজাডেজর জডনে জাযগা রঠে হল গার়ের 
রভত্ডর, োরর্ বস সুস্থ হডয উঠডলও ত্ার  ারীররে েুেজলত্া অপগত্ হযরন। পররেন 
বভারডেলা রলফেো েুেডরা-েুেডরা েডর তু্ডল রাখা হল। বয-রসাঁর়েো রছল, বসো 
রেমরনডত্ রনডয রগডয মারেডত্ গত্জ েডর পুাঁডত্ রাখা হল-রফডর এডস যাডত্ বসো সহডজ 
বপডত্ পাডরন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

278 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সোই গ্রোনাইে  হাউস বথডে ইরত্পূডেজই বনডম এডসরছডলন, বসখাডন রছল শুযু 
বপনক্রোফে। বস ত্ার োজেমজ ব ষ েডর বমাো এেো ের়ে বেডয সেডলর ব ডষ এডস 
নামডল। 
  
রেমরনর সামডন সমুেত্ীডর গার়েো অডপক্ষা েররছল। হােজােজ প্রথম েডযে ঘণ্টা গার়েডত্ই 
যাডে। ত্ডে, বস জাপডে ত্ার পাড  েরসডয রনডল। জাপ অরের ে ত্াডত্ বোডনা আপরত্তই 
েরডল না। 
  
মারসজ নেীর োাঁে বপররডয গার়ে প্রথডম োাঁ-ত্ীর রেডযই এে মাইল পথ বগল। বসখাডন 
বসতু্রে বপররডয অরডর্ের গহডন প্রডে  েরল। সুেূর পরশ্চম পযজন্ত রেসৃ্তত্ বসই অরর্ে। 
ে়েল রেডয অরডর্ের মযে রেডয পথ েডর-েডর সোই েলডত্ লাগডলন। মাডঝ-মাডঝ 
ত্াডের আসার সডঙ্গ-সডঙ্গ নানান জাডত্র পারখ, এেং িোগুরে, েোরপেরা, েোঙারু প্রভৃরত্ 
জন্তু বডডেডডডে পারলডয বযডত্ লাগল। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : জন্তুগুডলাডে আডগ বযমন বেডখরছলুম, এখন বযন ত্ার বেডয 
রভতু্ হডযডছ। সুত্রাং এ-পডথ রনশ্চযই বোডেডেরা যাওযা-আসা েডরডছ। রনশ্চযই ত্াডের 
রেছু না রেছু রেহ্ন পাওযা যাডে। 
  
সরত্েই, জাযগায-জাযগায বেডখ মডন হল—বযন বলােজন বস-পডথ রগডযডছ। ডালপালা 
ভাঙা, বোথাও-ো নরম মারেডত্ পেরেহ্ন, আোর বোডনাখাডন পড়ে আডছ ছাই। রেন্তু 
বোথাও এেো রীরত্মডত্া আড্ডার জাযগা বেখা বগল না। সাইরাস হারডজং সোইডে 
র োর েরডত্ োরর্ েরডলন। েেুডের আওযাজ শুনডল বোডেডেরা হুাঁর যার হডয যাডে। 
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ত্া ছা়ো র োর েরডত্ হডলই গার়ে বছড়ে েূডর বযডত্ হডে। হােজাডেজর গার়ে রনাঃসহায 
বরডখ যাওযাো বমাডেই োিনীয নয। 
  
প্রথম রেন সডন্ধর আডগ গ্রোনাইে  হাউস বথডে ন-মাইল েূডর এেো ঝরনার যাডর 
রারত্র-োডসর েেেস্থা েরা হল। ঝরনাো রগডয পড়েডছ মারসজ নেীডত্। এই ঝরনাোর েথা 
আডগ জানা রছল না। সারারেডনর পররশ্রডম সাংঘারত্ে রখডে বপডযরছল। সোই খুে তৃ্রপ্তর 
সডঙ্গ আহার েরডলন। এোর রারত্রো যাডত্ রনরাপডে বেডে যায ত্ার েেেস্থা েরডত্ 
হডে। শুযু েুডনা জাডনাযাডরর েথা হডল অরগ্নেুণ্ড বজ্বডল ঘুডমাডলই যডথষ্ট হত্। রেন্তু 
বোডেডেডের রেন্তাোই বের , সুত্রাং আগুন জ্বালডল ফল হডে রেপরীত্। আগুন বেডখ 
ভয পাওযা েূডর যাে, ত্ারা আডরা অত্রেজত্ আক্রমডর্র সুরেডযর জডনে উৎসারহত্ হডয 
উঠডে। এমন অেস্থায সত্েজ পাহারার প্রডযাজন। রঠে হল, এে েডল রস্পডলে আর 
বপনক্রোফে, অনে েডল হারডজং আর বনে পাহারা বেডেন। 
  
রনরাপডেই বেডে বগল রাত্ো। পররেন বষাডলাই বফব্রুযারর আোর রওনা হডলন সোই। 
বোডেডেডের আডরা রেছু রেহ্ন পাওযা বগল। এে জাযগায বেখা বগল সেে-বনোডনা 
আগুডনর অের ষ্ট। ত্ার আ পাড  মারেডত্ পেরেহ্ন। গুডন বেখা বগল, পাাঁেজডনর পাডযর 
োগ। ষষ্ঠ েেরক্তর পাডযর োগ বনই। 
  
ত্াহডল বেখা যাডি, েলডল হােজােজ : আযারেন ত্াডের সডঙ্গ রছল না। 
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না, েলডলন বপনক্রোফে : আর ত্াডের সডঙ্গ রছল না েডলই বোঝা যাডি বয  যত্ানরা 
ওডে হত্ো েডরডছ।  যত্ানগুডলার যরে এেো রনরেজষ্ট বোডনা আস্তানা থােডত্া, আর 
বসখাডন এেোর রগডয হারজর হডত্ পারতু্ম— 
  
রেন্তু এই প্ররত্ড াডয বত্া আযারেনডে রফররডয আনা যাডে না! ষষ্ঠ পেরেহ্ন যখন বেখা 
বগল না, ত্খন, ঈশ্বর, আযারেনডে বেখোর আ া েুরঝ-ো ছা়েডত্ হয? 
  
বসরেন সডন্ধর আডগ গ্রোনাইে  হাউস বথডে বোদ্দ মাইল েূডর সোই রাত্ োোডলন। 
হারডজং রহড ে েডর বেখডলন, বরোইল বয আডরা পাাঁে মাইল েূডর। পররেন সোই 
এডেোডর ব ষ সীমায রগডয হারজর হডলন। বগাো অরর্ে ঘুড়ে বেখা হডযডছ। রেন্তু 
বোডেডেডের আস্তানা বেখডত্ পাওযা বগল না। িীডপর গুপ্ত অরযডেেত্ার োসস্থানরেও 
অজ্ঞাত্ই বথডে বগল। 
  
পররেন আঠাডরাই বফব্রুযারর বরোইল বযণ্ড আর নেীযারার মযেেত্জী অরর্ে-অঞ্চল খুে 
ভাডলা েডর খুাঁডজ বেখা হল, রেন্তু বোডেডেডের বোডনা পাত্তা পাওযা বগল না। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন, বোেডেরা ত্াহডল বগল বোন্ রেডে! আমার মডন হয, েলডলন 
বপনক্রোফে : ত্ারা আোর বোর োডলই রফডর বগডছ। 
  
আমার রেন্তু ত্া মডন হয না, েলডলন হারডজং, োরর্ ত্ারা জাডন বয আমরা ত্াডের খুাঁডজ-
খুাঁডজ বোর োডলও বযডত্ পারর। বোযজালো বত্া ত্াডের শুযু ভা়োর। বসখাডন রেন 
োোডনার মৎলে ত্াডের এেেুও বনই। 
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রস্পডলে েলডলন : আমারও ত্া-ই মডন হল। মাউন্ট িোেরলডনর বোথাও বোডনা গুহার 
মডযেই রনশ্চযই ত্াডের আস্তানা। 
  
বপনক্রোফে েলডল : ত্াহডল আর বেরর বেন? েলুন, বোর োডলই যাওযা যাে। 
  
না, েলডলন হারডজং : শুযু বত্া বোডেডেডের আস্তানা োর েরা আমাডের উডদ্দ ে নয, 
পরশ্চম ত্ীডরর েডন-পেজডত্ অরযডেেত্ার সন্ধানও েরডত্ হডে। 
  
বসরেন রেডেডল নেীর োডছই রাত্ োোডনার েেেস্থা হল। 
  
উরনড  বফব্রুযারর সোই সমুেত্ীর বছড়ে নেীর োাঁ-রেডের ত্ীর যডর েলডলন। মাউন্ট 
িোেরলন এখান বথডে ছ-মাইল েূডর। নেীর উপত্েো খুে ভাডলা েডর বেখডত্ বেখডত্ 
খুে হুাঁর যার হডয বোর োডলর রেডে অগ্রসর হওযাই রছল হারডজং-এর মৎলে। বোযজালো 
যরে েসুেরা েখল েডর থাডে, ত্ডে েসুেডের সডঙ্গ ল়োই েরডত্ হডে। আর যরে বোযজাল 
ফাাঁো থাডে ত্ডে বোর োডলই োস েরা হডে েডল রঠে হল, বেননা বসখান বথডে মাউন্ট 
িোেরলডন অনুসন্ধান োলাডনা বের  সুরেডযর। 
  
মাউন্ট িোেরলডনর খুে-েড়ো েুরে  াখার মযেোর সংেীর্জ উপত্েোরে যডর ত্াাঁরা 
েলডলন। োররেডে উাঁেু পাথডরর েৃপ। জরম অত্েন্ত এেড়ো-বখেড়ো। ইডি েরডল 
আ পাড  এোরযে বলাে লুরেডয থােডত্ পাডর। খুে সত্েজ হডয েলডলন সোই। 
রেডেল পাাঁেোর সময বোর োডলর বে়ো বেখডত্ যাওযা বগল। রেন্তু বোর োডল যাওযার 
আডগ ভাডলা। েডর খের রনডত্ হডে বসখাডন বলাে আডছ রে না। রেডনর আডলায বস-
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বেষ্টা েরা রেপজ্জনে। এইভাডেই আহত্ হডযরছল হােজােজ। োডজ-োডজই রারত্রর ঘন 
অন্ধোডরর জডনে অডপক্ষা েরডত্ হডে। 
  
রাত্ আেোর সময রস্পডলে বপনক্রোফডের সডঙ্গ যাওযার জডনে তত্রর হডলন। হারডজং 
েডল রেডলন : বত্ামরা খুে হুাঁর যার হডয, সেরেছু রেডেেনা েডর, োজ বোডরা। মডন 
বরডখা, বত্ামরা শুযু বেখডত্ যাডিা বোর োডল বলাে আডছ রে বনই; বসো েখল েরডত্ 
যাডি না। 
  
ত্ারপর েুজডন যাত্রা েরডলন। গাডছর রনডে গাঢ় অন্ধোর। ে -পডনডরা হাত্ েূডরর 
রেছুই বেখা যায না। এেেু  ব্দ হডলই ত্ারা থমডে োাঁ়োডলন। এইভাডে খুে সােযান 
হডয েুজডন এগুডত্ লাগডলন। ক্রম  ত্ারা অরডর্ের পডরর বখালা জাযগাোয এডলন–এর 
পর বথডে শুরু হডযডছ বোর োডলর বে়ো। এখাডন এডসই ত্ারা বথডম োাঁ়োডলন। আর 
রত্র  ফুে েূডরই বোর োডলর েরজা। েূর বথডে মডন হল েরজা বযন েন্ধ রডযডছ। 
  
এই রত্র  ফুে জাযগা বপরুডনাই সেডেডয রেপজ্জনে। সরত্ে, বে়োর রভত্র বথডে যরে 
েু-রত্নডে েেুডের গুরল ছুডে আডস ত্াহডল রেপডের সম্ভােনা। এমন অেস্থায খুে 
রেডেেনা েডর োজ েরা োই। 
  
উডত্তজনায সাত্-পাাঁে না-বভডেই এগুডত্ যারিল বপনক্রোফে, রেন্তু রস্পডলে ত্ার হাত্ 
যডর োযা রেডলন। রফ রফ  েডর েলডলন, আডরেেু পডরই ঘুেঘুডে অন্ধোর হডে, ত্খন 
এই জাযগাো বপরুোর বেষ্টা েরডো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

283 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

আডস্ত-আডস্ত আডরা ঘন হল অন্ধোর। রস্পডলে আর বপনক্রোফে েেুে-হাডত্ েুডে বহাঁডে 
বোর োডলর রেডে এডলন। বোর োডলর েরজার োডছ এডল বেখা বগল, েরজা রভত্র 
বথডে েন্ধ। ত্ারা জাডনন েসুেরা বোর োডলর রভত্ডরই আডছ। বে়োর রভত্ডর বোডনা  ব্দ 
বনই। বোযজাল এডেোডর রনশু্চপ, রনস্তব্ধ। ত্াাঁরা ভােডত্ লাগডলন বে়ো বপররডয রভত্ডর 
যাডেন রেনা। রেন্তু ত্াহডল বয হারডজং-এর েথা মানা হয না। োডজই হারডজং-এর োডছ 
রফডর যাওযাই ত্ারা েত্জেে েডল মডন েরডলন। সন্তপজডর্ রফডর এডস ত্ারা হারডজংডে 
সেরেছু খুডল েলডলন। 
  
সে শুডন এেেুক্ষর্ েী বযন ভােডলন হারডজং, ত্ারপর েলডলন : ত্ডে আর বেরর নয, 
েডলা বোর োডল। গার়েোও সডঙ্গ েডর রনডয যাডো। বেননা, গার়েডত্ আমাডের সে 
রজরন পত্র রডযডছ। ত্াছা়ো েরোর হডল গার়েোডে এেো োল রহড ডেও েেেহার েরা 
বযডত্ পাডর। 
  
ত্খন গার়ে রনডয সোই বোর োডলর রেডে েলডলন। ঘন ঘাডসর উপর রেডয েলরছডলন 
েডল বোডনা  ব্দই হল না। অন্ধোর ত্খন আডরা ঘন হডযডছ। জাপ েলল সোর 
রপছডন। েডপর গলায ের়ে বোঁডয রনডয বন েলল সোর আডগ-আডগ। 
  
রনাঃ ব্দ পাডয রনরাপডে বখালা জাযগাো বপররডয এডস সোই বোর োডলর বে়োর োডছ 
এডস হারজর হডলন। বসখাডন জাপ আর েপডে গার়ের সডঙ্গ বোঁডয বরডখ অনে-সোই 
েরজার রেডে েলডলন। রগডয বেখডলন, েরজাো এডেোডর বখালা। সোই স্তরম্ভত্ হডয 
বগডলন। 
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বপনক্রোফে েলডল : আরম  পথ েডর েলডত্ পারর, এেেু আডগ েরজা েন্ধ বেডখ 
বগরছ!! 
  
ভােনার েথা। রেপডেরও। েসুেরা ত্াহডল বোর োডলর মডযেই আডছ! 
  
সম্ভেত্ বেউ-এেজন েরজা খুডল োইডর রগডযডছ। 
  
রেন্তু আসল েোপারো েী েডর বোঝা যাডে। এরেডে হােজােজ এেেু রভত্ডর েুডে 
পড়েরছল। বস দ্রুত্ পাডয রফডর এডস হারডজং-এর হাত্ বেডপ যডর উডত্তরজত্ েডে েলডল 
: রভত্ডর এেো আডলা। 
  
ঘডরর মডযে? 
  
হোাঁ। 
  
ত্খন পাাঁেজডনই এরগডয রগডয বেখডলন, ঘডরর জানলা রেডয ক্ষীর্, েরম্পত্ এেো 
আডলােডরখা এডস পড়েডছ োইডর। হারডজং রফ রফ  েডর েলডলন : এইই আমাডের 
সুডযাগ। েসুেরা ঘডরর মডযে এেসডঙ্গ রডযডছ। জানডত্ও পাডররন বয আমরা এডসরছ। 
এখন বত্া ত্ারা হাডত্র মুডঠায। এরগডয েডলা সোই! 
  
ত্খন েু-ভাগ হডয-এে েডল হারডজং বপনক্রোফে আর রস্পডলে, অনে েডল হােজােজ আর 
বনেসোই বোর োডলর বে়ো যডর-যডর এডলন। েডযে রমরনডের মডযেই েুরেডরর েন্ধ 
েরজার োডছ রগডয হারজর হডলন সোই। হারডজং  ব্দহীন পাডয েুরপ-েুরপ এরগডয জানলা 
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রেডয উাঁরে মারডলন। রভত্ডরর এেো বেরেডল আডলা জ্বলডছ। বেরেডলর পাড ই 
আযারেডনর বসই রেছানা। রেছানার উপডর বে-এেজন শুডয আডছ। 
  
হঠাৎ হারডজং রপছডনর রেডে হডঠ এডস রনেু, উডত্তরজত্ েডে েলডলন : আযারেন! ত্কু্ষরন 
সডজাডর েরজা খুডল সোই রভত্ডর েুেডলন। মডন হল, আযারেন ঘুমুডি। ত্ার সারা 
গাডয আঘাডত্র নীল োগ। বোঝা যায, রনষু্ঠর অত্োোর হডযডছ ত্ার উপর। 
  
ত্ার হাত্ যডর ঝাাঁরে রেডলন হারডজং, েলডলন : আযারেন! 
  
বে? বে আপরন? বোখ বমডল ফোলফোল েডর হারডজং-এর রেডে ত্ারেডয েলডল 
আযারেন। ত্ারপর েলডল : ও! আপরন! আপনারা এডসডছন? 
  
হোাঁ আযারেন, আমরা এডসরছ। 
  
আরম বোথায? 
  
বোর োডল, বত্ামার বসই ঘডর। 
  
এো রছলুম? 
  
হোাঁ এোই। 
  
রেন্তু, ত্ারা হযডত্া একু্ষরন রফডর আসডে! র গরগর অস্ত্র স্ত্র রনডয তত্রর বহান!–এই েডলই 
আযারেন আোর এরলডয প়েল। 
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হারডজং েলডলন : েসুেরা েখন এডস আক্রমর্ েরডে, ত্ার রেছু রঠে-রঠোনা বনই। 
বপনক্রোফ্ট, র গরগর গার়েো রভত্ডর রনডয এডস বোর োডলর েরজা খুে ভাডলা েডর েন্ধ 
েডর োও। 
  
বপনক্রোফে আর বনেডে রনডয এডস মুহূডত্জই েরজার রেডে এরগডয বগডলন রস্পডলে। 
রগডয শুনডলন, েপ রাডগ বগাাঁ-বগাাঁ েরডছ। এরেডে হারডজংও হােজােজডে রনডয বেররডয 
এডসডছন। েরোর হডলই গুরল োলাডেন। রেন্তু রেছু বেখডত্ পাওযার আডগই শুনডত্ 
বপডলন, বসই মূহুডত্জ ভীষর্ভাডে বডডে উঠল েপ। ের়ে রছাঁড়ে ছুেল বোর োডলর রপছন 
রেডে। সোই েেুে উাঁরেডয তত্রর হডয রইডলন। এরেডে জাপও েডপর োডছ ছুডে বগল। 
শুরু েডর রেডল ভীষর্ োোডমরে। 
  
জাডপর রপছন রপছন ছুেডলন সোই। বছাি ঝরনারের োডছ এডস থামডলন। বসখাডন 
োাঁডের উজ্জ্বল আডলায বেখা বগল, ঝরনার যাডর পাাঁেো মৃত্ডেহ পড়ে আডছ। মৃত্ডেহ 
পাাঁেো পাাঁেজন বোডেডের!! 
  
এমন আশ্চযজ েোপার ঘেল েী েডর? বে হত্ো েরডল েসুেডের? আযারেন? উাঁহু, 
অসম্ভে! মুহূত্জ আডগও বস েডলরছল-তত্রর বহান, েখন েসেরা রফডর আডস। এই েথা 
েলোর পরক্ষডর্ই বসই-বয জ্ঞান হাররডযডছ, এখডনা বস-জ্ঞান আর রফডর আডসরন। 
সুত্রাং এ-অনে-োরু োজ। রেন্তু, বসই অনে-বেউরে বে? বে?- 
  
সারা রারত্র আযারেডনর ঘডরই োোডলন সোই। পররেন বভারডেলা জ্ঞান রফডর এডলা 
আযারেডনর। এেড া োররেন পডর সেডলর সডঙ্গ বফর বেখা হওযায েী-রেম 
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আনডের েোপার হল, ত্া রনশ্চয না-েলডলও েলডে। এরপর আযারেন ত্ার যত্েুেু 
জানা রছল সেরেছুই খুডলই েলডল : 
  
—গত্ এগাডরাই নডভের বস বোর োডল যায। ত্ার পররেনই রারত্রডেলায হঠাৎ বোডেডেরা 
এডস ত্ার হাত্-পা-মুখ এমনভাডে বোঁডয রাখডল, যাডত্ বস েথা েলডত্ না-পাডর। 
ত্ারপর ত্াডে মাউন্ট িোেরলডনর রনডে এেো ঘন-অন্ধোর গহ্বডরর মডযে রনডয 
রাখডল। বসই গহ্বরোই রছল বোডেডেডের আড্ডা। ত্াডে বমডর বফলাই রঠে হল। 
পররেন যখন েসেরা ত্াডে হত্ো েরডত্ যাডে, এমন সময েডলর এেো বোডেডে ত্াডে 
হঠাৎ রেনডত্ পারডল : এ-বয অডেরলযার বসই বেন জডযস। ত্খন বথডে ত্াডে ত্াডের 
েলেদ্ধ েরোর জডনে বোডেডেরা আপ্রার্ বেষ্টা েরডত্ লাগল। ত্ারা এমন স্বপ্নও বেখডত্ 
শুরু েরডল বয আযারেডনর সাহাডযে েুডভজেে গ্রোনাইে হাউস েখল েরডে, হত্ো েরডে 
সেলডে, ত্ারপর মারলে হডয েসডে এই রলেন আইলোডণ্ডর। 
  
রেন্তু যখন বোডনামডত্ই আযারেনডে হাত্ েরা বগল না, ত্খন বোডেডেরা ত্ার হাত্, 
পা বোঁডয, মুডখ রুমাল েুরেডয রেডয বসই গহূডর বফডল রাখডল। এইভাডে বসই গহ্বডর 
প্রায োর মাস রছল আযারেন। বোডেডেরা বোর োডল বথডে আযারেডনর জডনে সরঞ্চত্ 
আহাযজ এডন আহার েরডত্া, রেন্তু বোর োডল োস েরডত্া না। এগাডরাই নডভের েুজন 
বোডেডে বোর োডল রগডযরছল। বসখাডন ত্ারা হঠাৎ িীপোসীডের বেখডত্ পায। ত্কু্ষরন 
এেজন বোডেডে হােজােজডে গুরল েডর। অনে বোডেডেোডে হারডজং হত্ো েডরন। বয-
বোডেডেো আহত্ হযরন, ত্ার মুডখ আযারেন হােজাডেজর মৃতু্ে হডযডছ এই েথা ব াডন। 
আসডল হােজােজ বয আহত্ হডযডছ, মারা যাযরন, এেথা আযারেন জানডত্ পাডররন। আহত্ 
হােজােজডে রনডয সোই যখন বোর োডল রছডলন, ত্ার মডযে েসুেরা েখনও বসই গহ্বর 
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পররত্োগ েডররন। এমনেী বখত্-খামাডরর সেজনা  েডর বফর ত্ারা ওই গহ্বডরই রফডর 
এডসরছল। 
  
এর পর বথডে রেন্তু আযারেডনর উপডর অত্োোডরর মাত্রা রিগুর্ বেড়ে বগল। েসেরা 
গহ্বর বছড়ে খুে েমই বেরুত্। আযারেনও িীপোসীডের আর-বোডনা খের জানডত্ 
পাডররন। অেড ডষ েসুেডের অেথে, অসহে যন্ত্রর্ায বেোরার েৃরষ্ট রক্ত আর শ্রের্ রক্ত 
প্রায বলাপ বপডলা। ত্ারপর েী-েী ঘডেডছ, ত্া বস জাডন না। 
  
এরপর আযারেন রজডগস েরডল : আিা েোডেন, আরম বত্া গহ্বডর অজ্ঞান অেস্থায 
েেী রছলুম, রেন্তু এখাডন এলুম েী েডর? 
  
েসুেরা বয ঝরনার পাড  মডর পড়ে আডছ, েলডলন হারডজং : বসইডেই ো হল েী েডর? 
  
েী! সেমডে েলডল আযারেন : েী! মডর পড়ে আডছ!!— 
  
এই েথা েডলই আযারেন ওঠোর বেষ্টা েরডল। সোই ত্াডে যডর তু্লডলন, ত্ারপর 
বসইভাডে যডর-যডর বসই বছাি ঝরনার রেডে রনডয েলডলন। ত্ত্ক্ষডর্ পূেজাো  রফডে 
হডয এডসডছ। রাত্ প্রায বভার হয-হয। োররেে বে  উজ্জ্বল হডয উডঠডছ। 
  
ঝরনাযারার পাড  পাাঁেো মৃত্ডেহ-রঠে বযমনভাডে রছল বত্মরন পড়ে আডছ। এই েৃ ে 
বেডখ আযারেন এডেোডর হত্োে হডয প়েল। মডন হল, ত্ার েুরদ্ধ বযন বলাগ। বপডয 
বগডছ। 
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ত্খন হারডজং-এর রনডেজ  অনুযাযী বপনক্রোফ্ট আর বনে মৃত্ডেহগুডলা ভাডলা েডর পরীক্ষা 
েডর বেখল। স্পষ্ট আঘাডত্র রেহ্ন োরু  রীডর বনই। ত্ডে, এেো েডর হাডত্র মডত্া 
লাল োগ োরু েুডে, োরু রপডঠ, োরু-ো োাঁডযর উপর বেখডত্ পাওযা বগল। 
  
রস্পডলে েলডলন : এই োগগুডলাই আঘাডত্র রেহ্ন। রেন্তু, এ বোন্ অডস্ত্রর আঘাত্? 
  
এমন-বোডনা অডস্ত্রর আঘাত্-েলডলন হারডজং : যার রক্রযা রেেুেডত্র মডত্া। 
  
এমন সাংঘারত্ে, প্রার্ঘাত্ী আঘাত্ েরডল বে? 
  
হারডজং েলডলন : আর বে েরডে? এও আমাডের বসই অজ্ঞাত্ উপোরী েনু্ধর োজ। 
আযারেন, বত্ামাডেও রত্রনই পেজত্-গহ্বর বথডে বোর োডল এডন বরডখরছডলন। 
  
এরপর বনে আর বপনক্রোফ্ট ছা়ো অনে-সোই বোর োডলর রভত্ডর েডল বগডলন। ত্ারা 
েুজডন মৃত্ডেহগুডলা েূডর েডনর মডযে রনডয েের রেডল। 
  
আযারেন েসুেডের েেডল প়েোর পর বয-সে ঘেনা ঘডেরছল, সেরেছুই ত্াডে খুডল 
েলা হল। ত্ারপর সাইরাস হারডজং েলডলন : আমাডের োডজর অডযজেো বত্া ব ষ হল। 
েসুেডের আর অরস্তে বনই। রেন্তু, আমাডের ক্ষমত্ায বত্া আর এ-োজ সম্পন্ন হযরন। 
  
যার ক্ষমত্ায হডযডছ—েলডলন রস্পডলে : ত্ার বখাাঁজ েরাই এখন আমাডের প্রযান 
োজ। মাউন্ট িোেরলডনর গুহা, গহ্বর, সমস্তরেছু ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর খুাঁডজ বেখডত্ হডে 
আমাডের। 
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হারডজং েলডলন : রনশ্চযই বেখডত্ হডে। ত্ডে আরম আোরও েলরছ, রত্রন ইডি েডর 
বেখা না-রেডল আমাডের োরু সাযে বনই বয ত্াডে খুাঁডজ োর েরর। 
  
বপনক্রোফে েলডল : আমাডের বয আডরা-এেো োজ োরে রডযডছ। বেের আইলোডণ্ড 
রগডয আযারেডনর েথা জারনডয আসডত্ হডে। 
  
আযারেন শুডযাডলা : বেের আইলোডণ্ড যাডে েী েডর? 
  
বেন? েন-অোডডভনোর-এ েড়ে! 
  
েন-অোডডভনোর-এর অরস্তে থােডল বত্া! রেন-আডষ্টে আডগ বোডেডেরা 
েনঅোডডভনোর-এ েড়ে সমুডে বেররডযরছল। এডের বেউ বত্া হারডজর মডত্া বনৌডো 
োলাডত্ জানডত্া না! োডজই পাহাড়ে বলডগ েন-অোডডভনোর বভডঙ েুরমার হডয বগডছ। 
  
আাঁ! েী সেজনা !– 
  
োরুর্ েুাঃখ বপডল বপনক্রোফে, অনেরাও অত্েন্ত মমজাহত্ হডলন। 
  
হােজােজ েলডল : েুাঃখ বোডরা না, বপনক্রোফে, আমরা আডরেো বনৌডো োরনডয বনডো। 
এোর োনাডো আডরা েড়ো েডর। 
  
বপনক্রোফে েলডল : বস-রেম বনৌডো োনাডত্ অন্তত্ পাাঁে-ছ মাস লাগডে। 
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েী আর েরা যাডে। েলডলন রস্পডলে : এ-েছর বেের আইলোডণ্ড যাওযাো েন্ধই রাখডত্ 
হডে। 
  
এরপর, উরনড  বফব্রুযারর অনুসন্ধান শুরু হল। মাউন্ট িোেরলডনর গুহাগহুডরর 
সীমাসংখো রছল না। িীপোসীরা এেো-এেো েডর খুাঁডজ োর েডর বেখডত্ লাগডলন। 
অগু্নেৎপাডত্র সময বথডে বয-সে োডনল আর নালাগুডলা রছল, যার রভত্র রেডয এেো 
েত্ গরলত্ লাভা ইত্োরে বেররডযডছ—সেই ত্ন্ন-ত্ন্ন েডর খুাঁডজ বেখা হল। 
  
এেো গহ্বডরর ব ষপ্রাডন্ত এডস হারজর হডল পর সাইরাস হারডজং শুনডত্ বপডলন, বযন 
পাহাড়ের রভত্ডর গভীর গুম-গুম এেো গজজন হডি। রস্পডলে ত্ার সডঙ্গ রছডলন। এই 
 ব্দ ত্াাঁরও োন এ়োডলা না। মডন হল—পৃরথেীর অভেন্তডরর েহুোডলর রনভন্ত আগুন 
বযন আোর জ্বলডত্ শুরু েডরডছ। অডনেক্ষর্ শুডন েু-জডন রঠে েরডলন—মারের রনডে 
বোডনারেম রাসাযরনে রক্রযা শুরু হডযডছ, যার ফল অত্েন্ত রেপজ্জনে। 
  
রস্পডলে েলডলন : ত্ডে বত্া বেখরছ আডগ্নযরগরর এডেোডর মডর যাযরন! 
  
হারডজং েলডলন : মরা আডগ্নযরগররও আোর অডনে সময প্রার্ বপডয বজডগ ওডঠ। 
  
রস্পডলে েলডলন : মাউন্ট িোেরলন যরে আোর অগু্নেদ্গার েডর ত্ডে বত্া রলেন 
আইলোডণ্ডর আর বরহাই বনই! 
  
ত্া মডন হয না–েলডলন হারডজং : অগ্নােগার হডলও পুডরাডনা পথ রেডযই গরলত্ যাতু্ 
প্রভৃরত্ সে রজরন  হ্রডের রেডে পাহাড়ের উপত্েোর রেডে েডল যাডে। গ্রোনাইে  
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হাউডসর বোডনা রেপে হডে েডল আমার মডন হয না। ত্েু, এই অগু্নেদ্গারো হডল 
আমাডের পডক্ষ সাংঘারত্ে মারাত্মে হডে। এো না-হওযাই োিনীয। 
  
সাইরাস হারডজং আর রগরডযন রস্পডলে গহ্বর বথডে বেররডয অনে সোইডে এই সম্ভােে 
রেপডের েথা েলডলন। 
  
শুডন বপনক্রোফে েথাোডে উর়েডযই রেডল। েলডল : হুাঁ, বহাে না অগু্নেৎপাত্! আমাডের 
শুভাোঙেী েনু্ধই বত্া রডযডছন। ত্াহডল আর ভয েী? 
  
বস যা-ই বহাে, এত্ বয পররশ্রম েরা হল, েষ্ট েরা হলত্ার বোডনা ফলই হল না। 
বোডনা বখাাঁজই পাওযা বগল না বসই রহত্াোঙক্ষী েনু্ধর। ত্খন সোই এ-েথা মানডত্ 
োযে হডলন বয, িীডপর উপরোয উরন থাডেন না। এই রসদ্ধান্তডে হত্া ভাডে বমডন 
রনডয সোই পাঁরেড  বফব্রুযারর গ্রোনাইে  হাউডস রফডর এডলন। 
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িহসয ঘর্ীভূত্ 
৩.৫ রহসে ঘনীভূত্ 
  
ররেমণ্ড বথডে পালাডনার পর রলেন িীডপ োস রত্ন েছর পূর্জ হডযডছ। ল়োই বয 
এত্রেডন ব ষ হডযডছ, িীপোসীডের বস-রেষডয বোডনা সডেহ বনই। প্রাযই এ-রেষডয 
এাঁডের মডযে আডলােনা হত্। এত্রেন পযজন্ত বেড  রফডর যাওযার বোডনা সুডযাগই পাওযা 
যাযরন। আর সুডযাগ পাওযা যাযরন েডলই িীপোর উন্নরত্র জডনে প্রার্পডর্ বখডেডছ—েলা 
যায বত্া না–হযডত্া-ো এই িীপ বছড়ে যাওযা জীেডন আর সম্ভে না-ও হডত্ পাডর-আর 
এই িীডপই যখন থােডত্ হডে, ত্খন িীপোডে োসডযাগে েডর বত্ালা উরেত্। এই বভডে 
ত্ারা িীপোর উন্নরত্র জডনে বখডেডছন, খােডত্-খােডত্ মাযা পড়ে বগডছ িীপোর উপর। 
আর ত্াই ত্ারা রঠে েরডলন বয রনডজডের হাডত্-গ়ো এই িীডপই জীেডনর োরে 
রেনগুডলা োরেডয বেডেন। ত্ডে, ত্ার আডগ অন্তত্ রেন-েডযডের জডনে হডলও বেড  
রফডর আত্মীয-স্বজন, েনু্ধ-োন্ধে সেডলর সডঙ্গ বেখাসাক্ষাৎ েডর আসার ইডি সেডলর 
মডনই প্রেল। রেন্তু মানুষ বত্া অডনে রেছুই ভাডে—সে রে আর ঘডে? 
  
বস-ইডি পূর্জ হডত্ পাডর েুই উপাডয-হঠাৎ যরে বোডনা জাহাজ এডস রলেন িীডপ রভ়ে 
জমায, রেংো সমুেযাত্রার উপডযাগী এেো েড়ো জাহাজ যরে এাঁরা প্রস্তুত্ েডর রনডত্ 
পাডরন। বমাোমুরেভাডে োজ-োলাডনা-বগাছ এেো জাহাজ তত্রর েরডত্ েম েডরও 
মাসছডযে লাগডে। 
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সাইরাস হারডজং এেরেন বপনক্রোফডের সডঙ্গ এই রেষডয আডলােনা েরডত্-েরডত্ 
শুডযাডলন : এেো েড়ো জাহাজ তত্রর েরডত্ ে-রেন লাগডে েলডত্ পাডরা? জাহাজ 
যখন তত্রর েরডত্ হডে, ত্খন বে  েড়ো েডর তত্রর েরাই ভাডলা। স্করে  জাহাজ 
বেের িীডপ আসডে রে না ত্ার বোডনা রঠে বনই, হযডত্া-ো এর মডযেই এডস বসখাডন 
আযারেডনর সন্ধান না-বপডয রফডর বগডছ। সুত্রাং এমন জাহাজ তত্রর েরডত্ হডে, 
যাডত্ শুযু বেের িীডপ নয—রনউরজলোন্ড রেংো অনে বোডনা ে়ে়ো িীডপ যাওযাও সম্ভে 
হয। বত্ামার েী মডন হয বপনক্রোফে? 
  
আমার মডন হয বপনক্রোফে েলডল : যখন োঠ ো যন্ত্রপারত্র বোডনা অভাে বনই ত্খন 
যত্ েড়ো ইডি ত্ত্ েড়ো জাহাজই আমরা তত্রর েরডত্ পারডো। ত্ডে, সময লাগডে। 
  
সাইরাস হারডজং েী-বযন ভােডলন। েলডলন : আিা, আ়োইড া-রত্নড া েডনর জাহাজ 
তত্রর েরডত্ ে-রেন লাগডে েডল মডন হয? 
  
সাত্-আে মাস বত্া লাগডেই। বপনক্রোফে জোে রেডল : ত্ার উপর আোর  ীত্ প়েডছ 
র গরগরই, বস-েথাোও মডন রাখডত্ হডে– ীডত্র সময োডঠর োজ েড়ো ঝাডমলার। 
ত্া এখন বথডে শুরু েরডল আসডছ নডভের নাগাে জাহাজ ব ষ হডত্ পাডর। আপরন 
নে ার খ ়ো েডর বফলুন-আমরা োঠোঠ বেডে সে রঠে েডর রারখ। 
  
রেমরনর োডছই এেো জাযগা রঠে েরা হল। জাহাজ তত্রর েরোর জডনে সাইরাস 
হারডজং বসখাডন এেো ডেইযাডডজর মডত্া তত্রর েরডলন। জাহাডজর বডে, বখাল, 
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সেরেছুর জডনেই েন বথডে োঠ বেডে এডন ডেইযাডডজ জড়ো েরা হল। সাইরাস 
হারডজং ত্খন জাহাডজর নে া আর বছাডো এেো মডডল তত্রর েরডত্ শুরু েরডলন। 
  
প্রসডপক্ট হাইডের সেজনা  েডর রগডযরছল েসুেরা। ত্াডের আোর নতু্ন েডর ঘরোর়ে, 
ফসডলর বখত্, রমল, সেরেছু তত্রর েরডত্ হল। বেরলগ্রাডফর ত্ার পযজন্ত েসেডের রনষু্ঠর 
হাত্ বথডে বরহাই পাযরন—ত্াও বমরামত্ েরা হল। েসুেরা আর বনই, ত্াই আর 
েুভজােনাও বনই এখন। ত্েু, নতু্ন-বোডনা েসুেেল বয এডস হারজর হডে না, ত্া বে 
জাডন? িীডপর অরযোসীডের তেনরেন রুরেন হডয োাঁ়োডলা প্রসডপক্ট হাইডের উপর বথডে 
েুররেন রনডয োররেে আাঁরত্পাাঁরত্ েডর বখাাঁজা! েরাত্ ভাডলা বয সডেহজনে রেছু বেখা 
যাযরন বোডনারেন। ত্েু সােযাডনর মার বনই েডল সেজো সত্েজ থােডত্ হত্। 
  
রেডনর পর রেন োডে। ক্রডম জুন মাস এডলা। োরুর্ রহম পড়েরছল েডল সোইডে 
গ্রোনাইে  হাউডস আশ্রয রনডত্ হল। এই রনোরুর্ েরেে রগরডযন রস্পডলেডেই সেডেডয 
বের  েষ্ট রেত্। এেরেন রস্পডলে বনেুডে আেুল গলায েলডলন : বনে, তু্রম যরে 
আমাডে বোডনারেম এেো খের-োগডজর গ্রাহে েডর রেডত্ পাডরা, ত্ডে বেড  আমার 
যা-রেছু সম্পরত্ত আডছ সে বত্ামাডে রলডখ-পড়ে বেডো। 
  
বনে অরের ে ত্ার  াো যেযডে েরত্র ো োাঁত্ বের েডর েোপারোডে উর়েডয রেডল, রেন্তু 
সরত্েই রস্পডলে এই রনোরুর্ এেডঘডযরম রেছুডত্ই আর সহে েরডত্ পাররছডলন না। 
  
বেখডত্-বেখডত্ জুন জুলাই আগে- ীডত্র রত্ন মাস বেডে বগল। এই েীঘজ  ীডত্ 
গ্রোনাইে  হাউডসর অরযোসী সোরই স্বাস্থে বে  ভাডলা রছল। োচ্চা জাডপর  ীত্ো এেেু 
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বের  লাগডত্া েডল ত্াডে বে -পুরু এেো বড্ররসং-গাউন তত্রর েডর বেযা হডযরছল। 
পররোরে রহড ডে জাপ েমৎোর,অমন োলাে-েতু্র, োযজক্ষম, পররশ্রমী রিত্ীয-োউডে 
খুাঁডজ পাওযা  ক্ত। 
  
 ীত্ ব ষ হডয বগল। েসন্ত এডলা। আর সডঙ্গ সডঙ্গ নতু্ন এেো আশ্চযজ ঘেনা এডস 
হারজর হল, যার পররর্াম ভযাল ও ভযংের। সাত্ই বসডেের সাইরাস হারডজং বেখডত্ 
বপডলন িোেরলন পাহাড়ের েুড়ো বথডে বযাাঁযা বেরুডি। 
  
িোেরলন পাহাড়ের েুড়ো বথডে বযাাঁযা বেরুডি—এই েথা শুডন বযযার োজেমজ বফডল 
এেেৃডষ্ট পাহাড়ের েুড়োর রেডে ত্ারেডয রইডলন। 
  
েীঘজ রনোর পর আোর বজডগডছ আডগ্নযরগরর। ত্ডে রে আোর অরগ্নেৃরষ্ট শুরু হডে, 
আোর হডে অগু্নেৎপাত্? বস যা-ই বহাে, অগু্নেৎপাত্ হডলও সমস্ত রলেন িীপরের রেপে 
নাও ঘেডত্ পাডর, আডগও এখাডন অগু্নেৎপাত্ হডয রগডযডছ। পাহাড়ের গাডয উত্তর রেডে 
রডযডছ আডগোর জ্বালা-মুখ, বসই পুডরাডনা পডথই হযডত্া উৎরক্ষপ্ত গরলত্ পোথজ েডয 
যাডে; সুত্রাং িীডপর বত্মন গুরুত্র অেস্থা না-ও হডত্ পাডর। 
  
অেূর ভরেষেডত্ েী-েী রেপে ঘেোর সম্ভােনা আডছ, সাইরাস হারডজং সেলডে েুরঝডয 
েলডলন। রেপে যরে উপরস্থত্ই হয, ত্াডে োযা বেোর সাযে োরু বনই। ত্ডে গ্রোনাইে  
হাউস রনরাপে েডলই মডন হয। অরের ে োরুর্ ভূরমেম্প হডল সারা পেজত্ বোঁডপ 
উঠডে,ত্খন যরে িোেরলন পেজডত্র ডান পাড  নতু্ন বোডনা জ্বালামুডখর সৃরষ্ট হয, ত্ডে 
বোর োডলর গুরুত্র ক্ষরত্ হোর সম্ভােনা। 
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বসরেন বথডে বযাাঁযা বের-হওযা বত্া েন্ধ হলই না, েরং রেডনর পর রেন বযন বযাাঁযার 
পররমার্ বেড়েই েলন। 
  
জাহাডজর োডজ োযা প়েল না। ফসল বত্ালার জডনে রেন-েডযে োজ েন্ধ রছল, 
ত্ারপর আোর রিগুর্ উৎসাডহ সোই োডজ লাগডলন। 
  
পডনডরাই অডক্টাের। রাডত্র খাওযা-োওযার পর সোই রমডল গল্পগুজে েররছডলন। 
অনেরেডনর োইডত্ রাত্ বসরেন বের  হডযরছল। বপনক্রোফে ঘুডমাডত্ যাওযার জডনে সডে 
ত্খন আ়েডমা়ো বভডঙ উডঠ োাঁর়েডযডছ, এমন সময খাোর ঘডরর ইডলেরেে বেলো 
হঠাৎ রক্রং রক্রং েডর বেডজ উঠল। 
  
সাইরাস হারডজং, রগরডযন রস্পডলে, হােজােজ, আযারেন, বপনক্রোফে, বনে—সোই এখাডন, 
বোর োডল বত্া বেউ বনই। ত্ডে বেন ইডলেরেে বেল োজল? আর, োজাডলাই ো বে? 
  
হত্ভে হডয পরস্পডরর রেডে োওযা-োউরয েরডত্ লাগডলন সোই। এেেু পর সংরেৎ 
রফরডল সাইরাস হারডজং েলডলন : োাঁ়োও-ঘণ্টা বয-ই োজাে না বেন, যরে বোডনা 
সংডেত্ েরোর জডনে োরজডয থাডে, ত্ডে আোর রনশ্চযই োজাডে। 
  
বনে েলডল : রেন্তু োজাডল বে? 
  
বপনক্রোফে েলডল : উরন—উরন ছা়ো আর বে োজাডেন? 
  
বপনক্রোফডের েথা ব ষ হোর সডঙ্গ-সডঙ্গই আোর ঘণ্টা বেডজ উঠল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

298 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সাইরাস হারডজং যন্ত্রোর োডছ রগডয েডর েক্কা েডর প্রশ্ন েরডলন : েী েরোর? েী োই? 
  
এেেু োডে জোে এল : একু্ষরন বোর োডল েডল এডসা। 
  
সাইরাস হারডজং উডত্তরজত্ হডয উঠডলন : এত্রেডন সে রহডসের সমাযান হডে েডল মডন 
হডি। 
  
হোাঁ, এ পযজন্ত িীডপ পর-পর বয-সে আশ্চযজ ঘেনা ঘডেডছ, এত্রেডন ত্ার মীমাংসার 
সম্ভােনা এডসডছ! 
  
অেসাে, শ্রারন্ত-ক্লারন্ত, ঘুম—সে ভুডল নীরে বেৌতূ্হডল ত্কু্ষরন সোই সমুেত্ীডর বনডম 
বগডলন। শুযু জাপ আর েপ গ্রোনাইে  হাউডস রইল। 
  
োডলা ঘুেঘুডে অন্ধোর রারত্র। বমডঘ-বমডঘ আো  ছাওযা। ত্ারার রমরেরমরে পযজন্ত। 
বনই। এেেু পডরই হযডত্া শুরু হডে ঝ়ে-েৃরষ্ট-েজ্রপাত্। যত্ গাঢ় অন্ধোর বহাে না 
বেন, বোর োডলর পথ বেনা, বসখাডন বযডত্ অসুরেডয হডে না। গভীর গহন অন্ধোডরই 
সোই রওনা হডলন। বেৌতূ্হডল আর উডত্তজনায সেডলরই হৃেস্পেন েডলডছ দ্রুত্, 
রেন্তু মুডখ বোডনা েথা বনই। বপনক্রোফে েু-এেোর েলডল : এেো ম াল রনডয এডল 
ভাডলা হত্। 
  
সাইরাস হারডজং জোে রেডলন : ম াল বোর োডল বগডলই পাওযা যাডে। 
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গ্রোনাইে  হাউস বথডে বোযজাল পাাঁে মাইল েূডর। রাত্ সাড়ে নোর সময সোই রত্ন 
মাইল পথ বপরুডলন। এমন সময রেেুেডত্র নডখ-নডখ আো  রছাঁড়ে-খুাঁড়ে এোোর হডয 
বযডত্ লাগল—শুরু হল ঘন-ঘন েজ্রপাত্। বসরেডে গ্রাহে বনই োরু–এেো অেমে 
আেষজর্ সোইডে বোর োডল বেডন রনডয েলল। 
  
রাত্ ে োর সময রেেুেডত্র উজ্জ্বল ঝলডে বোর োডলর বে়ো বেখডত্ পাওযা বগল। 
বোর োডলর েরজায বপৌঁছডনার সডঙ্গ-সডঙ্গ সাংঘারত্ে ঝড়ে উন্মাে হডয উঠল আো । 
মুহূত্জমডযে বোর োল বপররডয ঘডরর সামডন এডস োাঁ়োডলন সোই। রভত্ডর অন্ধোর 
জমাে বোঁডয। হারডজং েরজায  ব্দ েরডলন, বোডনা জোে বনই। সোই ঘডরর রভত্র 
েুেডলন। বনে আডলা জ্বালডল না, বনই, বেউ বনই, ঘডরর মডযে বোথাও বোডনা 
জনপ্রার্ী বনই। 
  
রেন্তু এর মাডন? ত্ডে রে সমস্তই স্বপ্ন? রেন্তু ত্াও ো েী েডর হডে? বেরলগ্রাম স্পষ্ট 
েডলডছ : একু্ষরন বোর োডল েডল এডসা, একু্ষরন! ত্ডে বেউ বনই বেন এখাডন? 
  
এমন সময হােজােজ বেখডত্ বপডল বেরেডলর উপর এেো রেরঠ পড়ে আডছ। হারডজং রেরঠো 
প়েডলন। ত্াডত্ শুযু বলখা : নতু্ন ত্াররে অনুসরর্ েডরা। 
  
রেরঠ পড়েই সাইরাস হারডজং েলডলন : েডলা—এই ত্ার যডরই। 
  
স্পষ্টই বোঝা বগল বয, খের বোযজাল বথডে পাঠাডনা হযরন। পুডরাডনা ত্াডর নতু্ন ত্ার 
লারগডয বসই অজ্ঞাত্ অরযেত্জার বগাপন োসস্থান বথডে বসাজা গ্রোনাইে  হাউডস খের 
পাঠাডনা হডযডছ। 
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বনে লেন হাডত্ রনডয এল—সোই বোযজাল পররত্োগ েরডলন। 
  
বোর োল বথডে বেররডয সাইরাস হারডজং রেেুেডত্র আডলায বেখডত্ বপডলন, বেরলগ্রাডফর 
প্রথম খুাঁরেোডত্ও এেো নতু্ন ত্ার ঝুলডছ; ত্াররের এে মাথা উপডরর ত্াডরর সডঙ্গ 
লাগাডনা; ত্ারপরই ত্ারো মারেডত্ পড়ে সরাসরর েডনর মযে রেডয বযন পরশ্চম রেডে 
েডল বগডছ। 
  
এই ত্ার অনুসরর্ েডরই সোই েলডলন। ত্ারো েখডনা গাডছর রনেু ডাডলর উপর 
রেডয, আোর েখডনা-ো মারের উপর রেডয েডলডছ। সাইরাস হারডজং বভডেরছডলন ত্াররে 
হযডত্া-ো উপত্েোর প্রান্তসীমায রগডয ব ষ হডে, আর বসখাডনই সন্ধান পাওযা যাডে 
বসই অজ্ঞাত্ অরযডেেত্ার বগাপন োসস্থাডনর। রেন্তু বসখাডন এডস ত্ার ত্েুও েডলডছ 
বেখা বগল। ত্ারা পাহাড়ের গাডযর েরক্ষর্-পরশ্চম রেে যডর েলডলন। মাডঝ-মাডঝ এে-
এেজন ঝুাঁডে পড়ে ত্ারো আডছ রেনা বেখডত্ লাগডলন। বোঝা বগল, ত্ার ক্রডম 
সমুডের রেডে েডলডছ। সমুডের রেনাডর পাহাড়ের অভেন্তডর বোযহয বগাপন োসস্থাডনর 
বখাাঁজ পাওযা যাডে। 
  
রাত্ প্রায এগাডরাো ত্খন। হারডজং েলেল রনডয পাহাড়ের পরশ্চম রেডে এেো উাঁেু রেরের 
উপর এডস বপৌঁছডলন। বসখান বথডে সমুে বেখা যায। প্রায পাাঁেড া ফুে রনডে সমুডের 
বেউ আলুথালু হডয গজজডন-গজজডন বফডে প়েডছ। 
  
এখাডন এডস ত্াররে পাহাড়ের রভত্ডর রগডয েুডেডছ এেো প্রোণ্ড ফােডলর যার রেডয। 
জাযগাো ভাডলা নয, বয-বোন সমডয রেপে ঘেডত্ পাডর। রেন্তু সেডল ত্খন অেমে 
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বেৌতূ্হডল দ্রুত্ পাডয েডলডছন। রেপডের েথা োরু মডনও হল না। এেোডরর জডনেও 
না। এই সাংঘারত্ে জাযগাো সােযাডন বপররডয ব ডষ ত্ারা রনডের রেডে নামডত্ নামডত্ 
বেখডত্ বপডলন, ত্ারো ত্াডের সমুেত্ীডর রনডয এডসডছ। সাইরাস হারডজং ত্খন হাত্ 
রেডয ত্ারো যডর বেখডলন। ত্ারো সমুডের জডলর রনডে অেৃ ে হডয বগডছ। 
  
োরুর্ রনরা ায সোই হত্ভে হডয প়েডলন। ত্ডে রে বগাপন আস্তানা সন্ধান েরোর 
জডনে জডল ়ুেেডত্ হডে? সাইরাস হারডজং সোইডে  ান্ত েরোর বেষ্টা েরডলন। 
  
পাহাড়ের গাডয এেো গহ্বডরর মডযে রনডয রগডয েলডলন : আমাডের অডপক্ষা েরডত্ 
হডে। এখন ভরা বজাযার-ভাোর সময রনশ্চযই পথো বভডস উঠডে। 
  
বপনক্রোফ্ট শুডযাডল : পথ বয এেো আডছ, এ আপরন েী েডর আোজ েরডলন? 
  
ওাঁর োডছ যাোর পথ না-থােডল, েৃঢ় েডে হারডজং জোে রেডলন : উরন েক্ষডনা 
আমাডের বডডে পাঠাডত্ন না। 
  
এমন েৃঢ়ত্ার সডঙ্গ সাইরাস হারডজং এ-েথা েলডলন বয সেডলরই রেশ্বাস হল বয পথ 
বজাযাডরর জডল ়ুেডে বগডছ; ভাাঁোর সময বসো বয ভাসডত্ পাডর, আর ত্খন বসপডথ 
যাওযা সম্ভেপর-এ বত্া আর বোডনা অসম্ভে আজে েোপার নয! 
  
সোই বসই গহূডরর রভত্র অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন। ত্খন মুষলযাডর েৃরষ্ট প়েডছ। 
পাহাড়ে-পাহাড়ে তু্ফারন হাওযা আর েজ্রপাডত্র  ব্দ ধ্বরনত্-প্ররত্ধ্বরনত্ হডয সৃরষ্ট 
েরডছ। এে তু্লোলাম োণ্ড। 
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রাত্ ত্খন েুপুর, সাইরাস হারডজং লেন হাডত্ সমেত্ীডর নামডলন। হারডজং-এর আন 
রঠে। স্পষ্টই বেখা বগল, জডলর রনডে এেো রে াল গহ্বডরর রেহ্ন বে  ফুডে উডঠডছ। 
  
ত্াররেও রঠে বসখাডন খা়ো হডয গহ্বডরর মডযে প্রডে  েডরডছ। 
  
হারডজং রফডর এডলন আর-সেডলর োডছ। েলডলন, আর ঘণ্টাখাডনডের মডযেই এই 
পথোর রভত্র যাওযা যাডে। 
  
বপনক্রোফে শুডযাডলা : পথো আডছ ত্াহডল? 
  
হারডজং েলডলন : বত্ামার রে ত্াডত্ সডেহ রছল নারে? 
  
হােজােজ েলডল : শুেডনাও বত্া থােডত্ পাডর। আমার েৃঢ় রেশ্বাস, আমরা বহাঁডেই বযডত্ 
পারডো। আর যরে জল থাডেই ত্ডে আমাডের যাোর জডনে এেো েেেস্থা রনশ্চযই েরা 
আডছ। 
  
এেো ঘণ্টা বেডে বগল। সেডল এই জল-ঝ়ে মাথায রনডযই সমুেত্ীডর বনডম বগডলন। 
ত্খন প্রায আে ফুে উাঁেু পথ বেররডযডছ। পডথর মুখ বসতু্র রখলাডনর মডত্া। ত্ার ত্লা 
রেডয গজজন েরডত্ েরডত্ ছুডেডছ সমুে-ত্রঙ্গ। সামডনর রেডে ঝুাঁডে পড়ে হারডজং বেখডত্ 
বপডলন, এেো োডলা-মডত্ েী বযন ভাসডছ। বসোডে বেডন োডছ এডন বেখা বগল বসো 
এেো রডরঙ বনৌডো, গহ্বডরর রভত্ডর পাথডরর সডঙ্গ োাঁযা রডযডছ। বনৌডোো বলাহার 
পাত্ রেডয বমা়ো। বনৌডোর পাোত্ডন েুডো োাঁ়ে পড়ে আডছ। 
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ত্কু্ষরন বনৌডোয উডঠ েসডলন সেডল। বন আর আযারেন োাঁ়ে যরডল। বপনক্রোফে 
েসডল হাল যডর। সাইরাস হারডজং লেন হাডত্ বনৌডোর মুডখ োাঁ়োডলন, অন্ধোডর পথ 
বেখাোর জডনে। 
  
গহ্বডরর রভত্ডর বোেোর পডরই যনুে-োাঁে ছােো খুে উাঁেু হডয প়েল। 
  
গভীর অন্ধোর। লেডনর ম্লান আডলায গহ্বডরর রে ালত্া, উচ্চত্া-বোডনা রেছুই বোঝা 
বগল না। 
  
োররেে নীরে রনস্তব্ধ। োইডরর েজ্রপাডত্র প্রেণ্ড আওযাজ পযজন্ত বসখাডন েুেডত্ পাডর 
না। 
  
গহ্বরো েত্েূর পযজন্ত বগডছ? িীডপর মযেভাগ পযজন্ত? বে জাডন! 
  
রমরনে পডনডরা েলার পর হারডজং েলডলন : বনৌডোোডে আডরা ডানরেডে রনডয যাও। 
ত্ার মংলে, ত্ারো বেযাডলর গাডয লাগাডনা আডছ রে না বেখা। বেখা বগল, ত্ার। রঠেই 
েডলডছ। আডরা রমরনে পডনডরা োেল। ত্ত্ক্ষডর্ ত্ারা আয মাইলোে এডসডছন। 
সাইরাস হারডজং হঠাৎ েলডলন, থাডমা। 
  
বনৌডো থামডলা। সেডল বেখডত্ বপডলন, সামডনর এেো ত্ীব্র উজ্জ্বল আডলায বসই 
রে াল গহররে আডলারেত্ হডয আডছ। প্রায এেড া ফুে উাঁেু োাঁোডনা ছােো োডলা-
োডলা। থাডমর উপর ভর রেডয োাঁর়েডয। এমন গভীর, এত্-েড়ো এেো গহ্বর বয 
িীডপর রনডে আডছ, ত্া ত্াাঁরা বেউ েল্পনাও েরডত্ পাডরনরন! ত্ীব্র উজ্জ্বল আডলায 
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গহূডরর এে প্রান্ত বথডে অনে প্রান্ত বোডখর সামডন ফুডে উঠল। আডলাো এত্ উজ্জ্বল 
আর এত্ যেযডে  াো বয মডন হল, আডলাো রনশ্চযই তেেুেরত্ে  রক্ত রেডয জ্বালাডনা 
হডযডছ। 
  
বনৌডোো আডলার োডছ রনডয যাওযা হল। এখাডন জল প্রায সাড়ে রত্নড া ফুে গভীর। 
আডলার পডরই রে াল পাথডরর বেযাল। বসরেডে আর এগুোর পথ বনই। এখাডন 
গহ্বরো খুে েও়ো। িীডপর রনডে বযন েড়ো-এেো হে সৃরষ্ট হডযডছ। 
  
এই হ্রডের মাঝখাডন রঠে েুরুডের মডত্া বেখডত্ এেো রেরাে রে াল রজরন  ভাসডছ। 
রজরন ো রস্থর, রনস্তব্ধ। এর গাডয বযন জ্বলন্ত েুডো বোখ, ত্ার মডযে রেডযই বসই উজ্জ্বল 
আডলা বেরুডি।রজরন োডে বেডখ মডন হয বযন প্রোণ্ড এেো রত্রম। প্রায আ়োইড া 
ফুে লো, আর জডলর উপর ে -োডরা ফুে উাঁেু। 
  
বনৌডো আডস্ত-আডস্ত আডরা োডছ বগল। সাইরাস হারডজং উডত্তজনায লারফডয উঠডলন। 
ত্ারপর হঠাৎ রস্পডলডের হাত্ বেডপ সডজাডর ঝাাঁেুরন রেডলন : এ রত্রন। রত্রন ছা়ো 
আরডেউ হডত্ পাডর না! হোাঁ, রনশ্চযই রত্রন। এরপর েডস পড়ে রগরডযন রস্পডলডের 
োডন রফ রফ  েডর এেো নাম েলডলন। 
  
রগরডযন রস্পডলেও বসই নাম জানডত্ন। শুডনই ত্ীব্র উডত্তজনায লারফডয উঠডলন 
রস্পডলে : অোাঁ! এ আপরন েী েলডছন, েোডেন হারডজং! রত্রন। রত্রন বত্া সাংঘারত্ে 
অপরাযী! 
  
 হারডজং ঘা়ে না়েডলন : হোাঁ, রত্রনই। 
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সাইরাস হারডজং-এর েথামডত্া বনৌডোোডে এই ভাসমান রজরন োর গাডয লাগাডনা হল। 
রজরন োর োাঁ পা  বথডে পুরু োাঁডের মযে রেডয ত্ীব্র ঝলসাডনা আডলার বরখা 
বেরুরিল। হারডজং েলেল রনডয এর উপডর উঠডলন। উডঠ বেখডলন, রভত্ডর যাওযার 
এেো েরজা রডযডছ। বসই েরজা রেডয রসাঁর়ে বেডয রনডে নামডলন। রসাঁর়ের রনডে 
জাহাডজর বডডের মডত্া বডে–ত্ীব্র আডলায উজ্জ্বল। এই বডডের ব ডষ এেো েরজা। 
হারডজং েরজাো খুলডলন। খুে সাজাডনা-বগাছাডনা এেো ঘর বপররডয লাইডব্ররর ঘর। এই 
ঘডরর ছাে বথডে উজ্জ্বল আডলা বেররডয ঘরো আডলারেত্ েডরডছ। লাইডব্ররর-ঘডরর 
ব ডষ এেো েন্ধ েরজা। হারডজং বসই েরজাোও খুলডলন। 
  
েড়ো জাহাডজর বসলুডনর মডত্া প্রোণ্ড এেো ঘর; বযন এেো রমউরজযাম। নানান 
রেডমর অজস্র মূলেোন রজরন পত্র আর আ োডে ঘরো এমনভাডে সাজাডনা-বগাছাডনা 
বয, ত্াডের মডন হল, বযন হঠাৎ বোডনা জােুঘডর এডস পড়েডছন। 
  
ঘডর েুডে সোই বেখডলন, এেো োরম বসাফার উপর আয-ব াযা অেস্থায এেজন 
বলাে। বোখেুডো আলডত্াভাডে বোজা। ভেডলাে ত্াডের প্রডে  বযন লক্ষেই েডরনরন। 
  
হারডজং ভেডলাডের রেডে এরগডয বগডলন : েোডেন বনডমা! আপরন আমাডের বডডে 
পারঠডযরছডলন, আমরা এডসরছ। 
  
সোই এই েথা শুডন স্তরম্ভত্ রেিডয রেহ্বল হডয প়েডলন। 
  
. 
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৩.৬ সমসোর সমাযান 
  
সাইরাস হারডজং-এর েথা শুডন ভেডলাে বসাজা হডয েসডলন। তেেুেরত্ে আডলা এডস 
প়েল ত্ার বোডখ মুডখ। উোস ও উজ্জ্বল অেযে, েপালো উাঁেু, বোডখ প্ররত্ভার েুেরত্, 
যেযডে  াো োর়ে, মাথার েুল এডস পড়েডছ োাঁডয। 
  
 ক্ত, সম্রান্ত, গম্ভীর বেহারা। রেন্তু বেডখই বোঝা বগল,  রীর েযডসর ভাডর েুেজল হডয 
পড়েডছ। রেন্তু েেস্বর ত্খডনা বে  বজারাডলা। 
  
সাইরাস হারডজং-এর েথার জোডে েলডলন : আমার বত্া বোডনা নাম বনই! 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : আপনার বোডনা নাম থাে ো না-থাে, আপনার েথা আরম 
জারন। 
  
েোডেন বনডমা ত্ীক্ষ্ণ বোডখ হারডজং-এর রেডে ত্াোডলন। বোডখর ত্ারােুডো এেোর 
জ্বডল উঠল। পরমুহূডত্জ বসাফার েু ডনর উপর বহলান রেডয েলডলন : যাে, ত্াডত্ এখন 
আর বোডনা ক্ষরত্ বনই–আরম বত্া মরডত্ই েডলরছ। 
  
সাইরাস হারডজং েোডেন বনডমার োডছ বগডলন। রগরডযন রস্পডলে ত্ার হাত্খারন রনডজর 
হাডত্ রনডয বেখডলন, জ্বডর পুড়ে যাডি। েোডেন বনডমা হাত্ বেডন রনডয সাইরাস হারডজং 
আর রস্পডলেডে েসডত্ ইরঙ্গত্ েরডলন। 
  
উডত্তজনায আর বেৌতূ্হডল সোই ত্খন অরস্থর। 
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েোডেন বনডম বসাফায েডস হাডত্র উপর ভর রেডয হারডজংডে ত্ীক্ষ্ণ বোডখ বেখডত্ 
লাগডলন। এেেু োডে শুডযাডলন : আমার আডগোর নাম আপরন জাডনন? 
  
হারডজং ঘা়ে না়েডলন : হোাঁ, জারন। আর আপনার নরেলাডসর েথাও জারন। 
  
েোডেন বনডমা বযন অোে হডলন এেেু : েী েডর জানডলন? আমাডের বত্া অডনে 
েছর যডর পৃরথেীর সডঙ্গ বোডনা সম্পেজ বনই! রত্ন েছর যডর আরম এেলা সমুডের 
রনডে োস েররছ। ত্ডে বে আমার এই অজ্ঞাত্োডসর েথা প্রো  েরডল? 
  
এমন-এেজন বলাে প্রো  েডরডছন, আপনার সডঙ্গ যাাঁর বোডনা োযেোযেত্া বনই 
  
হারডজং উত্তর েরডলন : সুত্রাং ত্াডে বেইমান েলা েডল না। 
  
হুাঁ, েুঝডত্ বপডররছ। েোডেন বনডমা েলডলন : বষাডলা েছর আডগ বয ফরার  অযোপেরে 
হঠাৎ আমার জাহাডজ এডস পড়েরছল, বস-ই ত্ডে আমার েথা েডল বের়েডযডছ সোর 
োডছ! 
  
হারডজং ঘা়ে বনড়ে সম্মরত্ জানাডলন। 
  
েোডেন বনডমা েলডলন : ত্াহডল বসই ফরার  অযোপে আর ত্ার সঙ্গী েুজন নডরাডযর 
বসই ঘূরর্জপাডে ়ুেডে মডররন? নরেলাস ত্খন ঐ ঘূরর্জপাে বথডে উদ্ধার পাোর বেষ্টায েেস্ত 
রছল েডল ওডের রেডে নজর রাখডত্ পাডররন। 
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ত্ারা মডররন। ত্ারপরই বোডযরন্ট থাউজো লীগস আণ্ডার রে সী (সমুেত্ডল ষাে হাজার 
মাইল) নাডম এেো েই ছাপা হডযডছ। বসই েইডত্ আপনার ইরত্হাস বলখা আডছ। 
  
আমার ইরত্হাস? ও হা-েডযে মাডসর ইরত্হাস মাত্র। 
  
হারডজং োাঁয ঝাাঁোডলন : বস-েথা রঠে। রেন্তু বসই েডযে মাডসর আশ্চযজ ইরত্হাসই 
আপনাডে পরররেত্ েরাোর পডক্ষ যডথষ্ট। 
  
অেজ্ঞার হারস হাসডলন েোডেন বনডমা : অপরাযী রহড ডে, মানুডষর  ত্রু রহড ডে 
পরররেত্ েরডত্ ত্া-ই যডথষ্ট, না? 
  
হারডজং আহত্ হডলন এেেু : েোডেন বনডমা! আপনার অত্ীত্ জীেডনর োজেডমজর 
রেোর েরোর অরযোর আমার বনই—বস-বেষ্টাও আরম েরররন। বেন বয আপরন অমন 
অিুত্ জীেন যাপন েরডত্ন, ত্ার োরর্ আরম জারন না। আরম শুযু এইেুেু জারন বয, 
রলেন িীডপ বপৌঁছুডনার পর বথডে এেজন উপোরী েনু্ধ সেসময আমাডের সাংঘারত্ে-
সাংঘারত্ে রেপে-আপে বথডে রক্ষা েডর আসডছন। আমরা বয বোঁডে আরছ, বস শুযু 
বসই  রক্ত ালী েযালু মহাত্মার েলোডর্। বসই অজ্ঞাত্ েনু্ধ আপরন স্বযং। 
  
এই েথার জোডে েোডেন বনডম শুযু এেেু মৃেু হাসডলন। 
  
হারডজং আর রস্পডলে উডঠ োাঁ়োডলন। সেডলরই মন েৃত্জ্ঞত্ায ভরা। বসেৃত্জ্ঞত্া প্রো  
েরোর জডনে সোই েেস্ত হডয পড়েরছডলন। েোডেন বনডম ত্া েুঝডত্ পারডলন। 
ই ারায সোইডে  ান্ত েডর েলডলন, োাঁ়োন, আডগ আমার সমস্ত ইরত্হাস শুডন রনন। 
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েোডেন বনডমা সংডক্ষডপ ত্াাঁর োরহনী ব ষ েরডলন। ব ষ পযজন্ত েলডত্ রগডয ত্াাঁর বেহ 
মডনর সমস্ত  রক্ত প্রডযাগ েরডত্ হডযরছল। অডনেোর হারডজং ত্াডে রেশ্রাম েরোর 
জডনে অনুডরায জারনডযরছডলন, রেন্তু বস-েথায োন না-রেডয রত্রন সে খুডল েলডলন। 
েোডেন বনডমার োরহনীর সারমমজ এ-রেম োাঁ়োয : 
  
েোডেন বনডমা এেজন ভারত্ীয। ত্খনোর স্বাযীন রাজে েুডেলখডণ্ডর রাজার বছডল, 
নাম রছল যুেরাজ ডাক্কার। ত্ার যখন ে  েছর েযস, ত্ার োো ত্াডে ইওডরাডপ 
বলখাপ়ো র খডত্ পারঠডযরছডলন। সে রেষডয উচ্চর ক্ষা লাভ েডর বেড  রফডর এডস 
অযাঃপরত্ত্ েুডেলখণ্ডডে ইওডরাডপর মডত্া েডর তু্লডত্ হডে, এই রছল উডদ্দ ে। আশ্চযজ 
েুরদ্ধ রছল েডল রত্র  েছর েযডসর মডযেই েলা, রেজ্ঞান ও র ল্পরেেোয অিুত্ তনপূর্ে 
লাভ েরডলন ডাক্কার। সারা ইওডরাডপ রত্রন েডষ বে়োডলন। রাজার বছডল, ত্াই োো-
ের়ের অভাে বনই। সেখাডনই সমাের বপডলন। জ্ঞানরপপাসু ডাক্কাডরর এেমাত্র 
আোঙ্ক্ষা রছল, ভরেষেডত্ যাডত্ এেো স্বাযীন, সুসভে বেড র রােনাযে রহড ডে রেখোত্ 
হডত্ পাডরন। 
  
আঠাডরাড া উনপঞ্চা  রিষ্টাডব্দ ডাক্কার েুডেলখডণ্ড রফডর এডলন। অরভজাত্ েংড র 
এেরে বমডযর সডঙ্গ ত্ার রেডয হলেুরে বছডলও হল ত্ার। রেন্তু পাররোররে সুখ-বসৌভাগে 
ত্াডে ত্ার উডদ্দ ে বথডে রেেুেত্ েরডত্ পারল না। ডাক্কার ত্ার উডদ্দ ে-রসরদ্ধর সুডযাগ 
খুাঁজডত্ লাগডলন। 
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এমন সময, আঠাডরাড া সাত্ান্ন রিষ্টাডব্দ শুরু হল রসপাহী রেডোহ। অনে সেডলর মডত্া 
ডাক্কারও রেডোডহ বযাগ রেডলন। যুদ্ধডক্ষডত্র সোর সামডন োাঁর়েডয রত্রন ল়োই েরডত্ন। 
েুর়েরে ল়োইডয ে োর রত্রন আহত্ হডযরছডলন। এেসমডয রেডোডহর অেসান হল। 
এই রেডোডহ অসাযারর্ েীরে বেরখডয ডাক্কার খোরত্ অজজন েডররছডলন। রেডোডহর 
অেসান হডল রব্ররে  সরোর বঘাষর্া েরডলন, যুেরাজ ডাক্কারডে বয যররডয রেডত্ 
পারডে ত্াডে অডেল পুরস্কার বেযা হডে। রেস্তর ইনাম, আর বসইসডঙ্গ ভূষর্ ও বখত্াে। 
  
েুডেলখণ্ড ইংডরজডের েখডল এল। ডাক্কার েুডেলখডণ্ডর পাহাড়ে পাহাড়ে লুরেডয। 
বে়োডত্ লাগডলন। জীেডনর েরম আোঙ্ক্ষা রনমূল হডয বগল। ডাক্তার বগা়োয েডম 
রগডযরছডলন। সভে জগডত্র প্ররত্, সারা মানে-জারত্র প্ররত্ ত্ার এেেুও শ্রদ্ধা রইল না। 
যন-বেৌলত্ যা-রেছু রছল সে সংগ্রহ েডর েুর়েজন রেশ্বাসী অনুেরসডমত্ যুেরাজ ডাক্কার 
এেরেন অেৃ ে হডয বগডলন। ত্ার গরত্রেরযর রেহ্ন রেছুই প্রো  বপডলা না। 
  
ডাক্কার ত্ডে বোথায বগডলন ত্খন? স্বাযীন বেড র স্বপ্ন যখন েূর্জ-েূর্জ হডয বগল, ত্খন 
বোথায রগডয আশ্রয রনডলন ডাোর?-সমুডের অত্ডল; বযখাডন পৃরথেীর বেউ ত্ার 
অনুসরর্ েরডত্ পারডে না। 
  
েীর রনভজীে বযাদ্ধা এোর তেজ্ঞারনে হডয োাঁ়োডলন। প্র ান্ত মহাসাগডর এেরে রনজজন 
রনরালা িীডপ ডে তত্রর েডর রনডজর পছেসই ়ুেডোজাহাজ তত্রর েরডলন। রনডজর 
আরেষৃ্কত্ উপাডয তেেুেরত্ে  রক্তডে এমনভাডে োডজ লাগাডলন বয, জাহাজ োলাডনা, 
জাহাডজর আডলার োজ, জাহাডজর  ীত্ত্াপ-রনযন্ত্রর্ প্রভৃরত্ সেরেছুই ঐ তেেুেরত্ে 
 রক্তডত্ই সম্পন্ন হত্। এই  রক্তর ব ষ বনই … সমুডের বস্রাত্ বথডে ইডিমডত্া রেেুেৎ 
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উৎপােন েরা যায। রত্নগভজ সমুে। এ ছা়ো, মানুষ েত্ সময েত্ মূলেোন রজরন পত্র, 
যনডেৌলত্ এই সমুেগডভজ হাররডযডছ, ত্ার ইযত্তা বনই। সমুডের অত্ডল মাছ,  ােসরজও 
প্রেুর। সুত্রাং ডাক্কাডরর আর-বোডনা অভােই রইল না। এত্ রেডন ত্ার স্বপ্ন সাথজে 
হডে। ়ুেডোজাহাডজ েডর সমুডের অত্ডল স্বাযীনভাডে বযখাডন-বসখাডন ঘুডর বে়োডত্ 
লাগডলন। জাহাডজর নাম বেযা হল নরেলাস। রনডজ নাম রনডলন েোডেন বনডমা অথজাৎ 
বেউ না। 
  
অডনে েছর যডর ডাক্কার সমুডের অত্ডল এে বমরু বথডে অনে বমরু পযজন্ত ঘুডর 
বে়োডলন। রনজজন সমুেগভজ বথডে রত্রন েত্-বয যনডেৌলত্ সংগ্রহ েরডলন ত্ার সীমা 
বনই। সডত্ডরাড া েুই সাডল বোরে-বোরে স্বর্জমুো-সডমত্ বস্পডনর এেো জাহাজ রভডগা 
উপসাগডর ়ুেডেরছল। েোডেন বনডম বসই সম্পে সমুেগভজ বথডে সংগ্রহ েরডলন। যারা 
রনডজডের বে  স্বাযীন েরোর জডনে ল়োই েরডত্া, রনডজর নাম বগাপন বরডখ এই 
যনডেৌলত্ রেডয েোডেন বনডমা ত্াডের সাহাযে েরডত্ন। 
  
এইভাডেই অডনেরেন পৃরথেীর বলাডের সডঙ্গ বোডনা সংস্রে না-বরডখ সমুেগডভজ োস 
েরডলন রত্রন। ব ডষ আঠাডরাড া বছষরি রিষ্টাডব্দর ছযই নডভের রাডত্র তেোৎ রত্নজন 
বলাে ত্ার জাহাডজ এডস পড়ে। বসই বলাে রত্নজন হল—এেজন ফরার  অযোপে, 
ত্ার পররোরে, আর েোনা়োর এে রত্রম-র োরী।অোব্রাহাম রলেন নাডম এেো 
আডমররোর জাহাজ নরেলাসডে ত্া়ো েডররছল, নরেলাডসর সডঙ্গ বসই জাহাডজর যাক্কা 
লাডগ। ত্খন এরা রত্নজন নরেলাডসর উপর পড়ে রগডযরছল। 
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বসই ফরার  অযোপডের োডছ েোডেন বনডমা শুডনরছডলন বয নরেলাসডে পৃরথেীর 
বলাডে রত্রম-জাত্ীয বোডনা রে াল জাডনাযার রেংো বোডেডে ়ুেডোজাহাজ েডল মডন 
েডর–আর এই নরেলাসডে অনে-সে জাহাজ খুাঁডজ বে়োডি। েোডেন বনডম এডের 
রত্নজনডে েডযরের মডত্া নরেলাডস আেে রাখডলন। সাত্ মাস পযজন্ত ত্ারা সমুডের 
অত্ডলর আশ্চযজ-আশ্চযজ েোপার বেখডত্ বপডযরছল। 
  
আঠাডরাড া সাত্ষরি সাডলর োইড  জুন বলাে রত্নজন নরেলাডসর এেো বনৌডোয েড়ে 
পারলডয যায। বসই সমডয নরেলাস নডরাডয উপেূডলর সমুেত্ডলর রনোরুর্ ঘূরর্জপাডের 
পাল্লায রগডয পড়েরছল। নডরাডযর বমলেমজ ত্ার প্রলযক্ষমত্ার জডনে েুখোত্। েোডেন 
বনডমা ত্াই বভডেরছডলন বয এরা সমুডে ়ুেডে মডরডছ। এরেডে ত্ারা বয বসৌভাগেে ত্ 
বরহাই বপডযরছল, বস-েথা েোডেন বনডম জানডত্ পাডরনরন। এই ফরার  অযোপেই 
বেড  রফডর েোডেন বনডমার সাত্ মাডসর ঘেনােরল বোডযরন্ট থাউজোণ্ড লীগ আণ্ডার রে 
সী েইডত্ রলডখ বের েডররছডলন। 
  
এই ঘেনার পর অডনেরেন পযজন্ত েোডেন বনডমা সমুেত্ডল ঘুডর বে়োডলন। রেন্তু ত্ার 
সঙ্গীরা ক্রম  এডে-এডে মারা বযডত্ লাগডলন। ব ডষ এই সমুেত্ডলর অরযোসীডের 
মডযে এেমাত্র বোঁডে রইডলন েোডেন বনডমা। ত্ার েযস ত্খন ষাে। এেলা হডলও 
নরেলাস রনডয রত্রন রলেন িীডপর রনডে জলগডভজ বয এেরে রে াল গহ্বডরর মডযে ত্ার 
এেো আশ্রয রছল, বসখাডন হারজর হডলন। এই যরডনর েের আডরা রছল, েরোর হডল 
রত্রন বস-রেম েেডর রগডয রেশ্রাম েরডত্ন। রলেন িীডপর েেডর ছ-েছর যডর আডছন 
েোডেন বনডমা। এখন আর সমুডের রনডে ঘুডর বে়োন না। সঙ্গীডের সডঙ্গ বমলোর 
জডনে মৃতু্ের অডপক্ষা েরডছন। 
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এমন সময এেরেন েোডেন বনডমা বেখডত্ বপডলন, এেো বেলুন জনেডযে বলাে 
রনডয রলেন িীডপ এডস  ূনে বথডে পাে বখডত্-বখডত্ প়েডছ। রত্রন ত্খন ়ুেেুররর 
বপা াে পডর সমুেত্ীর বথডে খারনে েূডর জডলর রনডে বে়োরিডলন। বসই সময 
সাইরাস হারডজং বেলুন বথডে জডল পড়ে বগডলন। হারডজং-এর অেস্থা বেডখ ত্ার মমত্া 
হল। হারডজংডে জল বথডে উদ্ধার েরডলন বনডমা। 
  
এরপর বথডে ত্াাঁর এেমাত্র রেন্তা হল, এই পররত্েক্ত পাাঁেজডনর োছ বথডে েূডর 
পালাডনা। রেন্তু ত্াাঁর আশ্রয বথডে বেরুোর পথ েন্ধ হডয পড়েরছল। আডগ্নযরগররর 
আভেন্তরীর্ প্ররক্রযার অত্োোডর গহূডরর মুডখর উপর পাথর বনডম পড়েরছল। বছাডোখাডো 
জাহাডজর পডক্ষ গহ্বডরর মুখ যডথষ্ট রছল েডে, রেন্তু নরেলাডসর পডক্ষ বস-পথ রেছুই 
না। সুত্রাং বসখাডনই আেডে থােডত্ হল ত্াডে। 
  
েোডেন বনডমা ত্খন বগাপডন এাঁডের গরত্রেরয লক্ষে েরডত্ লাগডলন। বেখডলন, এরা 
সৎ, সরহষ্ণ, পররশ্রমী, োযজক্ষম-আর সেডলর মডযে আশ্চযজ এেত্া রডযডছ। বনডম ়ুেেুররর 
বপা াে পডর গ্রোনাইে  হাউডসর েুডযার োডছ বযডত্ন পাহাড়ের গা বেডয খারনেো 
উডঠ; িীপোসীডের অত্ীত্, েত্জমান আর ভরেষেৎ সম্পডেজ রনডজডের মডযে বয আডলােনা 
হত্ ত্া শুনডত্। এমরনভাডে এেরেন শুনডত্ বপডলন, োস-েোেসা েন্ধ েরোর জডনে 
আডমররোয গৃহযুদ্ধ বেডযডছ। সাইরাস হারডজংরা সোই োসেপ্রথা রনোরডর্র পডক্ষর 
বলাে। োডজ-োডজই েোডেন বনডমার সহানুভূরত্ পাওযার সমূ্পর্জ উপযুক্ত। আডগই 
েডলরছ, বনডমা সাইরাস হারডজংডে জল বথডে োাঁরেডযরছডলন। উরনই েুেুর েপডে রনডয 
রগডযরছডলন রেমরনডত্; রঝডলর জল বথডে েপডে রত্রনই উদ্ধার েডররছডলন; সমুেত্ীডর 
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িীপোসীডের অত্োে েেীয রজরন পডত্র ভরা রসেুেরেও বরডখরছডলন উরন; েোনোডে 
আোর মারজজনেীর জডল এডন রেডযরছডলন উরনই; োনডরর েল গ্রোনাইে  হাউস আক্রমর্ 
েরোর সময উপর বথডে ের়েো রনডে বফডল রেডযরছডলন উরনই; আযারেডনর খের 
রলডখ উরনই সমুডের জডল বোত্ল ভারসডয রেডযরছডলন; প্রসডপক্ট হাইডের উপডর বয-
আগুন বেডখ বপনক্রোফে পথ রেডনরছল, বস-আন উরনই জ্বারলডয রেডযরছডলন; উরনই 
প্রর্ালীর জডল েডপজডডা বেডগ েসুেেডলর জাহাজ উর়েডয রেডযরছডলন। হােজােজডে সাক্ষাৎ-
মৃতু্ের েেল বথডে েুইনাইন এডন রেডয রক্ষা েডররছডলন উরনই; উরনই ইডলেরেে গুরল 
বমডর েসুে পাাঁেজনডে হত্ো েডররছডলন : এই ইডলেরেে গুরলর রহসে শুযু ওাঁরই জানা 
রছল, এই গুরল রেডয সামুরেে জীেজন্তু র োর েরডত্ন উরন। 
  
রলেন িীডপ যত্গুডলা রহসেময, অত্োশ্চযজ, রেিযের, অরত্মানরেে ঘেনা ঘডেরছল, 
এত্রেডন মীমাংসা হল বসগুডলার : সেগুডলা ঘেনাডত্ই েোডেন বনডমার মহে আর 
অসাযারর্ ক্ষমত্ার পররেযরেহ্ন অরেত্। 
  
ত্েু েোডেন বনডমার মডন িীপোসীডের আডরা উপোর েরোর ইডি হডযডছ, ত্াডের 
আডরা অডনে রেষডয উপডে  রেডত্ হডে; ত্াই গ্রোনাইে  হাউডসর বলােডের তেেুেরত্ে 
ত্াডরর সাহাডযে বডডে পারঠডযডছন এখাডন। 
  
… 
  
েোডেন বনডমা ত্ার জীেন-োরহনী ব ষ েরডল সাইরাস হারডজং সেডলর ত্রফ বথডে 
ত্াডে েৃত্জ্ঞত্া জানাডলন। 
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েোডেন বনডমা সাইরাস হারডজং-এর েথায োন রেডলন না, শুযু েলডলন : আমার োরহনী 
বত্া শুনডলন, এখন আমার োযজেলাপ সম্পডেজ আপনাডের মত্ েী? 
  
এেো রেড ষ ঘেনা সম্পডেজই েোডেন বনডমা সেডলর মত্ জানডত্ বেডযরছডলন। বসই 
ফরার  অযোপে পারলডয রগডয েোডেন বনডমার োরহনী রলডখ বয-েই প্রো  েডররছল, 
বসই েইডত্ ওই রেড ষ ঘেনারের উডল্লখ রছল, আর ত্া পড়ে সারা ইওডরাডপ ত্খন 
ব ারডগাল পড়ে রগডযরছল। ফরার  অযোপে ও ত্াাঁর সঙ্গী েুজন পারলডয যাোর রেছুরেন 
আডগ অত্লারন্তে মহাসাগডরর উত্তরভাডগ নরেলাসডে এেো জাহাজ ত্া়ো েডররছল–
োযে হডয নরেলাস বসই জাহাজো ডুরেডয রেডযরছল। সাইরাস হারডজং-এর েুঝডত্ োরে 
রইল না বয েোডেন বনডমা এই রেড ষ ঘেনারে সম্পডেজই ত্াাঁডের মত্ জানডত্ 
বেডযডছন। হারডজং েুপ েডর রইডলন, বোডনা জোে রেডলন না। 
  
ত্খন েোডেন বনডমা আোর েলডলন : এেো েথা মডন রাখডেন, বসো রছল 
 ত্রুজাহাজ। আর ওোই আডগ আমাডে ত্া়ো েডররছল। ত্খন আরম রছলাম এেো 
সংেীর্জ উপসাগডরর মডযে বযখাডন জল েম, জাহাজো আমার পথ আেডে বফডলরছল। 
আরম বসোডে ডুরেডয রেডত্ োযে হডযরছলাম। এখন েলুন, োজো রে আমার অনোয 
হডযরছল, না আরম রঠেই েডররছলুম? 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : বেখুন, আপনার োডজর রেোর েরোর অরযোর আমার বনই। 
মানুষ ঈশ্বডরর োছ বথডে োডজর বপ্ররর্া পায, ত্ার ফলাফডলর রেোরেও ঈশ্বরই। 
েোডেন বনডমা! আমাডের শুযু এইেুেুই েলার আডছ বয, আপনার মডত্া এমন মহৎ ও 
উপোরী েনু্ধ হাররডয আমাডের মডন োরুর্ েুাঃখ হডে। 
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হােজােজ েোডেন বনডমার োডছ রগডয নত্জানু হডয ত্ার হস্তেুেন েরল। হােজাডেজর মাথায 
হাত্ বরডখ অশ্রুভারাক্রান্ত বোডখ বনডমা েলডলন : ভগোন বত্ামার মঙ্গল েরুন। 
  
ত্খন সোল হডয বগডছ। রেন্তু সূযজাডলাডের এেরে ের্াও প্রডে  েরল না গহ্বডর। 
ত্খন ভরা বজাযার। গহ্বডরর মুখও েন্ধ হডয বগডছ। নরেলাডসর রেেুেত্াডলাডেই োররেে 
আডলায আডলাময। 
  
েোডেন বনডমা উডত্তজনায ক্লান্ত হডয বসাফার উপর এরলডয প়েডলন। অডনেক্ষর্ পযজন্ত 
প্রায অজ্ঞাডনর মডত্া পড়ে রইডলন রত্রন। সাইরাস হারডজং আর রগরডযন রস্পডলে 
মডনাডযাগ  রেডয ওাঁর অেস্থা বেখডত্ লাগডলন। এ-েথা েুঝডত্ োরে রইল না বয, ত্ার 
 রক্ত-সামথজ ক্ষীর্ বথডে ক্ষীর্ত্র হডয আসডছ। ত্াডে োাঁোডনার আর-বোডনা উপায 
বনই। 
  
বপনক্রোফে েলডল োইডর রনডয বগডল হয না? বখালা হাওযায আর বরাডে হযডত্া সুস্থ 
হডত্ পাডরন। 
  
বোডনা লাভ বনই। ঘা়ে না়েডলন সাইরাস হারডজং : ত্াছা়ো নরেলাস বছড়ে বযডত্ 
রেছুডত্ই রারজ হডেন না উরন। প্রায োডরা েছর যডর উরন এোই নরেলাডস আডছন। ওাঁর 
ইডি, এই নরেলাডসই বযন ওাঁর মৃতু্ে হয। 
  
সাইরাস হারডজং-এর েথা বোযহয শুনডত্ বপডলন েোডেন বনডমা। মাথা তু্ডল েুেজল 
অথে স্পষ্ট গলায েলডলন : রঠে, আপরন রঠে েথাই েডলডছন। নরেলাডসই আমার মৃতু্ে 
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বহাে এই আমার ইডি। এখন আমার এেো অনুডরায আডছ। আপনারা েথা রেন বয 
আমার অরন্তম োমনারে আপনারা পূর্জ েরডেন, ত্াহডলই আপনাডের েৃত্জ্ঞত্ার ঋর্ 
পররড ায েরা হডে। 
  
সোই  পথ েরডলন বয ত্ারা েোডেন বনডমার অরন্তম োমনা পূর্জ েরডেন। 
  
ত্খন েোডেন বনডমা েলডলন : োল আমার মৃতু্ে হডে, আর এই নরেলাডসই হডে 
আমার সমারয। আমার েনু্ধোন্ধে সোই সমুডের অত্ডল আশ্রয রনডযডছন, এই 
সমুেগডভজই আমারও আশ্রয বহাে। আমার েথাগুডলা মন রেডয শুনুন। গহ্বডরর মুখো 
বছাডো হডয বগডছ, ত্াই নরেলাস আেো পড়ে বগডছ। ত্ডে, বেররডয যাওযা সম্ভে না-
হডলও জল খুে গভীর এখাডন, নরেলাস সহডজই ডুেডত্ পারডে এেং আমার সমারয 
হডে। োল আমার মৃতু্ের পডর আপনারা নরেলাস বথডে েডল যাডেন। এইসে মূলেোন 
রজরন পত্র, আ োেপত্র ইত্োরে সডমত্ নরেলাসও আমার সডঙ্গ রেনষ্ট হডে। শুযু এেরে 
উপহার যুেরাজ ডাক্কাডরর িৃরত্রেহ্ন রহড ডে আপনাডের োডছ থােডে। এই বয োক্সো 
বেখডছন, এর মডযে অডনে লক্ষ োো োডমর অডনেগুডলা রহডর-জহরৎ আডছ। যাোর 
সময এই োক্সো আপনারা রনডয যাডেন। আমার েৃঢ় রেশ্বাস, আপনাডের মডত্া সৎ 
েেরক্ত এই োো ভাডলাোডজই খরে েরডেন। আমার মৃতু্ের পডরও আপনাডের প্রডত্েে 
োডজ আরম পূর্জ সহানুভূরত্র সডঙ্গ বযাগ বেডো। োল আপনারা এই োক্সো রনডয ঘডরর 
েরজাো েন্ধ েডর েডল যাডেন। ত্ারপর নরেলাডসর বডডের উপর উডঠ রনডে েরজাো 
এডেোডর েন্ধ েডর বেডেন। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : আপনার সমস্ত আডে ই আমরা পালন েরডো। 
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হোাঁ ভাডলা েথা। েোডেন বনডমা েলডলন : ত্ারপর আপনারা বয-বনৌডোো ে’ব়ে 
এডসরছডলন, বসই বনৌডোয েড়ে েডল যাডেন। যাোর আডগ আডরেো োজ েরডেন। 
নরেলাডসর মুডখর োডছ বগডল বেখডত্ পাডেন, রঠে জডলর সমত্ডল এে লাইডন েু-
পাড  েুডো ফুডো আডছ; বসই ফুডোর মুখ েন্ধ, বসই মুখ খুডল বেডেন। ত্াহ’বল জল 
আডস্ত আডস্ত নরেলাডসর রনডের বেৌোচ্চায েুেডে, আর নরেলাস আডস্ত-আডস্ত এডেোডর 
ডুডে যাডে। আপনাডের ভয পাোর বোডনা োরর্ বনই। ত্ত্ক্ষডর্ আমার মৃতু্ে রনরশ্চত্। 
সুত্রাং আপনারা মৃত্ েেরক্তডেই সমারযস্থ েরডেন। আমার আর রেছু েলোর বনই। 
আ া েরর আমার ইডিগুডলা সে আপনারা পূরর্ েরডেন। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : আমরা েথা রেরি, আপনার সেল আডে ই পারলত্ হডে। 
  
েোডেন বনডমা সেলডে যনেোে জানাডলন। ত্াৰপর েলডলন : এখন ঘণ্টােডযডের 
জডনে আপনারা এ-ঘর বথডে এেেু েডল যান। 
  
. 
  
এরপর সোই খাোর ঘর ও লাইডব্ররর-ঘর বথডে বেররডয এরিন-ঘডর এডস বপৌঁছুডলন। 
এই ঘরো রছল নরেলাডসর সাডনর রেডে—এই ঘডরই সে যন্ত্রপারত্ রছল। নরেলাডসর 
রেরাে এরিন-ঘর বেডখ সোই রেিডয অরভভূত্ হডয প়েডলন। 
  
িীপোসীরা নরেলাডসর উপডরর প্ল্োেফমজোডে উঠডলন। প্ল্োেফমজো জল বথডে সাত্ ফুে 
উাঁেুডত্। বসখাডন বেখডলন, খুে পুরু োডের বলডির মডত্া আেরর্ রেডয োো, েড়ো 
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েড়ো বোডখর মডত্া ফুডো রডযডছ। ত্ার রভত্র রেডয উজ্জ্বল আডলােররি োর হডি। 
এর রপছডনই এেো ঘর। এই ঘডরর মডযে নরেলাডসর হাডলর োো। োলে এই ঘডর 
উজ্জ্বল আডলার সাহাডযে নরেলাসডে সমুেগডভজ োলাডত্া। 
  
সোই েুপোপ োাঁর়েডয রইডলন। সেডলর মন আডেডগ ভডর আডছ। বয-মহাপুরুষ 
এত্োল নানাভাডে ত্াডের অজস্র উপোর েডরডছন, যার সডঙ্গ সডেমাত্র ত্াডের পররেয 
হডযডছ, রত্রন রেনা মৃতু্ে যোয! 
  
এমন সময আযােন েলডল : আিা, এই নরেলাডস েড়ে আমার রলেন আইলোণ্ড বথডে 
েডল বযডত্ পারর? 
  
ত্া েী েডে হডে? সাইরাস হারডজং েলডলন : নরেলাস বত্া আর আমাডের নয। ত্া ছা়ো 
নরেলাস এখাডন আেো পড়ে বগডছ, গহ্বডরর রভত্র বথডে বেররডয যাওযার উপায বনই। 
আর উপায যরে-ো থােডত্াই, েোডেন বনডমা যখন ইডি েডরডছন নরেলাস-সডমত্ 
ত্াডে সমুডের অত্ডল েের রেডত্ হডে–ত্খন বস-োজই আমরা েরডো। 
  
এইভাডে েথাোত্জায খারনেক্ষর্ োেল। ত্ারপর সাইোর হারডজং সেলডে রনডয আোর 
নরেলাডসর খাোরঘডরর রভত্ডর েুেডলন। বসখাডন রেছু জলডযাগ েডর পডর আোর 
েোডেন বনডমার ঘডর েুেডলন। 
  
ত্ত্ক্ষডর্ েোডেন বনডমার অেসাে অডনেো েূর হডযডছ। আোর স্বাভারেে হডয উডঠডছ-
বোখমুখ। উজ্জ্বল হডযডছ বোডখর ত্ারা। সোইডে বেডখ এেেু হাসডলন রত্রন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

320 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

সেডল ত্াডে রঘডর োাঁ়োডলন। 
  
সাইরাস হারডজংডে রত্রন েলডলন : আপনাডের সেডলরই আশ্চযজ সাহস। আপনাডের 
মডত্া সজ্জন েুরনযায রেরল। আরম এত্রেন যডর আপনাডের োযজেলাপ সেই বেডখরছ। 
আপনাডের আরম শ্রদ্ধা েরর। রমোর হারডজং, আপনার হাত্রে বপডল খুে োরযত্ হে। 
  
সাইরাস হারডজং ত্ার হাত্ োর়েডয রেডল েোডেন বনডমা গভীর বস্নডহ ত্ার হাডত্ এেেু 
োপ রেডয েলডলন : আমার রনডজর েথা অডনে েডলরছ। এোর আপনাডের েথা আর 
রলেন আইলোডন্ডর েথা েলডো। এই িীপ বছড়ে বযডত্ োন আপনারা? 
  
বপনক্রোফে ত্া়োত্ার়ে উত্তর েরডল : ‘বযডত্’ োই েডে, রেন্তু আোর আমরা রফডর 
আসডো। 
  
েোডেন বনডমা এেেু হাসডলন : বস বত্া আসডেই জারন। িীপোডে বত্ামরা ভযানে 
ভাডলাোস। বত্ামাডের জডনেই বত্া িীপোর এত্ উন্নরত্ হডযডছ। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : আমাডের ইডি, িীপোডে আডমররোর যুক্তরাডের সডঙ্গ রমরলডয 
বেডো। ভরেষেডত্ প্র ান্ত মহাসাগডরর এই অং  রলেন আইলোণ্ড এেো েেডরর মডত্া 
হডয উঠডে। 
  
েোডেন বনডমা খারনেক্ষর্ নীরে বথডে েলডলন, ত্াই হডে। ত্ারপর হারডজং েলডলন : 
আপনার সডঙ্গ আরম রনভৃডত্ বগাপডন এেেু েথা েলডত্ োই। 
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 অনে-সোই বসই ঘর বছড়ে োইডর েডল বগল। রেছুক্ষর্ োডেে হারডজং সোইডে আোর 
বডডে আনডলন। েোডেন বনডমা বগাপডন ত্াডে বয-সে েথা েডলরছডলন, হারডজং ত্া 
োরু োডছ প্রো  েরডলন না। 
  
সারারেন এভাডে বেডে বগল। নরেলাডসর মডযেই রইডলন সেডল। েোডেন বনডমার মুডখ 
বোডনা যন্ত্রর্ার রেহ্ন বেখা বগল না েডে, রেন্তু স্পষ্টই বোঝা বগল, রত্রন ক্রম  রনজজীে 
হডয প়েডছন। অেড ডষ রারত্রর রিত্ীয যাম অরত্ক্রম হোর পর প্রেল বেষ্টায রত্রন ত্ার 
েু-হাত্ গুরেডয েুডের উপর রাখডলন। রাত্ এেোর সডমায ‘জননী জন্মভুরম’ েথারে 
উচ্চারর্ েরডলন রত্রন। ত্ারপর ত্ার ব ষ রনশ্বাস প়েল। 
  
সাইরাস হারডজং েোডেডনর েুডে ক্র রেহ্ন আাঁেডলন, ত্ারপর প্রাথজর্া েরডলনাঃ ঈশ্বর! 
এই মহাপুরুডষর আত্মাডে বত্ামার পাডয সমপজর্ েরলুম। 
  
েোডেন বনডমার মৃতু্ের েডযে ঘণ্টা োডে িীপোরসরা ত্ার সেগুডলা আডে  পালন 
ে’বর ত্াডের প্ররত্জ্ঞা রাখডলন। ত্ারপর সেডল অরভজ্ঞান রহড ডে পাওযা োক্সো সডঙ্গ 
রনডয নরেলাস  পররত্োগ েরডলন। 
  
েোডেন বনডমার উজ্জ্বল আডলা-ভরা ঘরো সযডত্ন েন্ধ েডর বেযা হল। বডডের উপর 
যাোর বলাহার েরজাো এমনভাডে েন্ধ েডর বেযা হল যাডত্ এেডফাো জলও নরেলাডসর 
রভত্ডর েুেডত্ না-পাডর। 
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এরপর সোই রগডয বনৌডোয উঠডলন। বনৌডোোডে নরেলাডসর গলুইডযর রেডে রনডয 
যাওযা হ’ল। বসখাডন জডলর সমত্ডল েুরে েড়ো ফুডো বেখডত্ পাওযা বগল। বসই 
ফুডোর সডঙ্গ জাহাজ ডুরেডয বেযা বেৌোচ্চার বযাগাডযাগ। এই ফুডো েুরে খুডল বেযা হল। 
  
আডস্ত-আডস্ত বেৌোচ্চা জডল ভডর বগল। যীডর-যীডর ডুেডত্ লাগল নরেলাস। ত্ারপর 
অেৃ ে হডয বগল জডলর অত্ডল। 
  
. 
  
৩.৭ ভযংেডরর সম্ভােনা 
  
সোল হোর সডঙ্গ সডঙ্গ সোই নীরডে গহ্বডরর মুডখর োডছ উপরস্থত্ হডলন। এই 
গহ্বররের নাম রাখা হ’ল ডাক্কার-গহ্বর’। ত্খন ভাোর সময। রনরাপডেই গহ্বডরর মুখ 
পার হডয বগডলন সোই। যাোর সময বনে আর বপনক্রোফে বনৌডোোডে গহ্বডরর 
বেযাডল এেো উাঁেু প্ল্োেফডমজর মডত্া জাযগায তু্ডল রাখডল। জাযগাো সমূ্পর্জ রনরাপে। 
  
ডাক্কার গহ্বর বছড়ে সোই বোর োডল  র রেডে েলডলন। েোডেন বনডমা বয েত্োর 
ত্াডের প্রার্ োাঁরেডযডছন, বসই েথা বভডে সোই ত্খন অরভভূত্। েুপোপ ত্ারা পথ 
েলডত্ লাগডলন। 
  
সোল ন-োর সময গ্রানাইে হাউডস এডস বপৌঁছুডলন সোই। এোর বথডে বনৌডোর োজ 
আডরা উৎসাডহর সডঙ্গ শুরু হল। সাইরাস হারডজং আডরা-মডনাডযাগ  রেডলন এ-োডজ। 
ভরেষেডত্ েী হডে, রেছুই েলোর উপায বনই। বনৌডো যত্ র গরগর তত্রর েরা যায 
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ত্ত্ই ভাডলা। রলেন আইলোও পররত্োগ েরডত্ না-পারডলও অন্তত্ বেের আইলোডন্ড 
রগডয আযারেডনর খের বরডখ আসডত্ হডে। েলা বত্া যায না, স্করে -জাহাজ এডলও 
আসডত্ পাডর। 
  
আঠাডরাড া আেষরি রিষ্টাডব্দর ব ষভাগ অরব্দ অনে-সে োজ বফডল বরডখ সেডল 
বনৌডোর োডজই বলডগ রইডলন। আ়োই মাস পররশ্রম েডর বনৌডোর পাাঁজরো তত্রর 
হল। ত্ারপর শুরু হল ত্ক্তা েসাডনার োজ। 
  
আঠাডরাড া উনসত্তর রিষ্টাডব্দর জানুযারর মাডসর পযলা ত্াররডখ হঠাৎ সাংঘারত্ে 
ঝ়েতু্ফান শুরু হ’ল, সডঙ্গ-সডঙ্গ িীপ জুড়ে অরেশ্রাম েজ্রপাত্। েড়ো-েড়ো গাছ েডজ্রর 
আগুডন পুড়ে ছাই হডয বগল। 
  
আোড র এই আেরিে উৎপাডত্র সডঙ্গ পৃরথেীর অভেন্তডরর বগালডযাডগর রে বোডনা 
সম্পেজ আডছ? 
  
সাইরাস হারডজং-এর মডন রেন্তু বসই যারর্াই হ’ল। োরর্, বেখা বগল, এই ঝ়ে-ঝঞ্ঝা 
েজ্রপাডত্র সডঙ্গ সডঙ্গ আডগ্নযরগররর নতু্ন-নতু্ন লক্ষর্ বেখা রেডযডছ। 
  
জানুযারর মাডসর রত্ন ত্াররডখ আডগ্নযরগররর েুড়ো বথডে ঘন বমডঘর মডত্া বযাাঁযা বেরুডত্ 
শুরু েরল। বযাাঁযায-বযাাঁযায এোোর হডয বগল আো । সাত্-আেড া ফুে উপর পযজন্ত 
আো  বযাাঁযায এডেোডর বছডয বগল। 
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সাইরাস হারডজং অডনেক্ষর্ য’বর মডনাডযাগ  রেডয এই বযাাঁযা বেখডলন। ত্ারপর সোইডে 
বডডে েলডলন : র গরগর ভযংের রেছু এেো ঘেডে, এ-েথা আর বগাপন রাখা েডল 
না। এেো সেজগ্রাসী পররেত্জন আসডে। আডগ্নযরগররর রভত্রোর সেরেছুডত্ই আগুন 
য’বর রগডযডছ। এেো ভীষর্ অগু্নেেগাডরর বয আর বের  বেরর বনই– বোডনা সডেহ বনই 
বস সম্পডেজ। 
  
আযারেন মারেডত্ োন বপডত্ শুনডল। ত্ারপর উডত্তরজত্ েডে েলডল আরম বযন রভত্ডর 
ভীষর্ এেো গু়ে-গু়ে আওযাজ শুনডত্ পারি! 
  
ত্খন সোই োন বপডত্ খুে মডনাডযাগ  রেডয শুনডলন। হোাঁ, আযারেন রমডথে েডলরন। 
গু়েগু়ে  ডব্দর সডঙ্গ মডযে-মডযে গভীর গজজডনর মডত্াও ব ানা বগল। বোঝা বগল িীডপর 
অভেন্তডর সাংঘারত্ে এেো আডলা়েন শুরু হডযডছ। 
  
এেেু পডর বপনক্রোফে েলডল : িোেরলন পেজত্ যত্ই বযাাঁযা ছা়ুেে, অগু্নেেগার েরুে, 
হাাঁে-ডাে যা খুর  েরুে, ত্া-ে’বল রে আমরা আমাডের জাহাডজর োজ েন্ধ রাখডো? 
েলুন, আমরা রগডয োডজ লারগ। 
  
এোর সোই রিগুর্ মডনাডযাডগর সডঙ্গ বনৌডোর োডজ বলডগ বগডলন। যত্ ত্া়োত্ার়ে 
পারা যায, বনৌডোো ব ষ েরডত্ই হডে। বে জাডন, ভরেষেডত্ হযডত্া-ো এই বনৌডোই 
মৃতু্ের হাত্ বথডে োাঁোডে সোইডে। 
  
সডন্ধর আডগ বেররডয সোই যখন প্রসডপক্ট হাইডের উপত্েোয বপৌঁছুডলন, ত্খন সডন্ধ 
হ’বয বগডছ। োররেডেই ঘন অন্ধোর। গন্তেে স্থাডন বপৌঁডছই বেখা বগল, পেজডত্র েুড়ো 
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রেডয আগুন বেরুডি। হলডে রডঙর আগুন বযন ত্ার হাজার রজভ বমডল আো  োেডত্ 
শুরু েডরডছ। 
  
বসখান বথডে িোেরলন পেজত্ প্রায েু-মাইল েূডর। ত্েু মডন হল, পেজডত্র েুড়োয বযন 
ভীষর্ এেো ম াল জ্বলডছ! সমস্ত িীপো উজ্জ্বল হডয উডঠডছ আগুডনর আডলায। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : পররেত্জনো বেখরছ এেেু দ্রুত্ই শুরু হডযডছ। এত্ ত্া়োত্ার়ে 
বয রেপে আসডে, ত্া েল্পনাও েরডত্ পারররন। 
  
রগরডযন রস্পডলে েলডলন : এো আশ্চডযজর রেষয রেছুই নয। আডগ্নযরগররর উৎপাত্ বত্া 
শুরু হডযডছ প্রায আ়োই মাস আডগ বথডে–বসই যখন আমরা েোডেন বনডমার আোস 
খুাঁডজ বে়োরিলুম, ত্খন বথডে। রভত্ডরর আগুন ত্খন বথডে ঘুষ-ঘুষ েডর জ্বলডত্ শুরু 
েডররছল, এখন এডেোডর োউোউ েডর জ্বলডছ। 
  
সাইরাস হারডজং শুডযাডলন : মারের এেো মৃেু েম্পন বের পাডিন না রে? 
  
রস্পডলে েলডলন : হোাঁ, ত্া পারি েডে। রেন্তু এই মৃেু েম্পন আর ভূরমেম্প এ-েুডোয 
বের ত্ফাৎ। 
  
ভূরমেম্প হডে েডল আমার মডন হয না। হারডজং েলডলন : এেং ঈশ্বর েরুন, বসইডে 
বযন আর না-হয। রেন্তু ত্া না-হডলও, অনেসে ঘেনা এমন সাংঘারত্ে হডত্ পাডর বয 
ত্াডত্ আমাডের রেপডের সীমা থােডে না।  
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েী-রেডমর রেপে হডত্ পাডর? 
  
বসইডে এখন রঠে েডর েলডত্ পাররছ না। হারডজং উত্তর েরডলন : এেেু বভডে বেখডত্ 
হডে। রেন্তু ভযংের রেছুর সম্ভােনা আডছই। 
  
বেৌঠা, পাাঁেুই, ছযই—জানুযারর মাডসর রত্ন রেন পার হডয বগল। বনৌডোর োডজ বোডনা 
োযা প়েল না; খুে মডনাডযাগ  রেডয সোই বসই োজ োলাডত্ লাগডলন। রেন্তু িীডপর 
অনোনে জাযগাগুডলাও মডযে-মডযে বেখা েরোর। রেড ষ েডর বোর োডল রগডয 
জন্তুগুডলার আহাডরর েেেস্থা েরা উরেত্। ত্খন রঠে হল, পডরর রেন সাত্ই জানুযারর 
আযারেন বোর োডল যাডে। 
  
এই োডজর জডনে আযারেন এোই যডথষ্ট। অথে এর উপর সাইরাস হারডজং যখন 
েলডলন : আযারেন, োল আরমও বত্ামার সডঙ্গ বোর োডল  যাডো – ত্খন সোই অোে 
হডলন। 
  
বপনক্রোফে েলডল : এখডনা বনৌডোর োজ বের োরে আডছ। আপরনও যরে যান, ত্ডে 
বত্া োডজর খুে ক্ষরত্ হডে। 
  
হারডজং েলডলন : আমরা বত্া োলই আোর রফডর আসডো। আমার বোর োডল যাওযা 
রেড ষ েরোর। এই অগু্নেৎপাডত্র রেম-সেম এেেু ভাডলা েডর বেখডত্ হডে। 
  
পররেন বভারডেলা সাইরাস হারডজং আযারেডনর সডঙ্গ ওনাগার গার়ে েড়ে বোর োডল রওনা 
হডলন। েডনর উপর রেডয রে ালোয ঘন বমডঘর ঝাাঁে উড়ে যারিল। বমঘগুডলা 
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অগু্নেেগাডরর যুডলায ভরা। ত্ারা বোর োডলর োডছ যাওযার সডঙ্গ-সডঙ্গ োরুডের মডত্া 
োডলা যুডলা প়েডত্ লাগল আো  বথডে। বেখডত্-বেখডত্ োররেডের গাছপালা, জরম 
েডযে ইরঞ্চ পুরু যুডলায বেডে বগল। 
  
আযারেন েলডল : এো বত্া ভারর অিুত্ েোপার। 
  
সাইরাস হারডজং েলডলন : শুযু অিুত্ নয, আযারেন, এো েড়ো সাংঘারত্ে েোপার! এই-
বয োডলা পাথডরর গুাঁড়োর মডত্া খরনজ যুডলা সে প়েডছ, এডত্ প্রমার্ হডি বয 
আডগ্নযরগররর বপডের মডযে এেো োরুর্ ওডলাে-পাডলাে েোপার শুরু হডযডছ। 
  
আযারেন শুডযাল : এর এেো-রেছু েরা যায না? 
  
রেছুই েরোর বনই। মাথা না়েডলন হারডজং : শুযু নজর রাখডত্ হডে েোপার েদু্দর 
গ়োয। তু্রম এে োজ েডরা, আযারেন। জীেজন্তুগুডলার খাোর-োোডরর েেেস্থা েরডত্ 
থাডো, বোর োডলর োজেমজগুডলা ব ষ েডর ফোডলা। আরম এই ফাাঁডে আডগ্নযরগররর 
অেস্থাো এেেু বেডখ আরস। ঘণ্টা-েুডযডের মডযেই আরম রফডর আসডো। ত্ারপর 
এেোর ডাক্কার-গহ্বরো বেখডত্ বযডত্ হডে। 
  
ডাক্কার-গহ্বর বেন? 
  
ওখাডন বগডল পৃরথেীর অভেন্তডরর এেো আোজ েরা যাডে। েোডেন বনডমা মৃতু্ের 
পূডেজ আমাডে বগাপডন েী েডলরছডলন, জাডনা, আযারেন? েডলরছডলন, আডগ্নযরগরর 
সম্পডেজ সােযান বথডো। সমুডের জল আডগ্নযরগররর মডযে েুাঁইডয-েুাঁইডয েুেডছ। 
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সমুডের জল! আযারেন উডত্তরজত্ হডয েডল উঠল :ডগাো িীপোই বয ত্াহডল েযলাডরর 
মডত্া বফডে প়েডে! 
  
হোাঁ। বসইডেই হল সেডেডয ভযংের সম্ভােনা। যা-ই বহাে, তু্রম এরেেোর 
োজেমজগুডলা বসডর ফোডলা। আরম ত্ত্ক্ষডর্ আডগ্নযরগররর অেস্থাো এেোর বেডখ 
আরস। 
  
িোেরলন পেজডত্র অেস্থা বেডখ-শুডন হারডজং রফডর এডলন। আযারেন ইরত্মডযে 
বোর োডলর সমস্ত োজ ব ষ েডরডছ। সাইরাস হারডজংডে বেডখ বস েলডল : েোডেন 
হারডজং, জীেজন্তুগুডলা বযন বেমন অিুত্রেম অরস্থর হডয উডঠডছ। 
  
ত্া বত্া হডেই। এরা সে বের পায। এডের স্বাভারেে েুরদ্ধডত্ই এরা েুঝডত্ বপডরডছ বয 
র গরগরই এেো সাংঘারত্ে রেপে উপরস্থত্ হডে। থাে বস-েথা, এেো োজ েডরা। 
এেো আডলা সডঙ্গ নাও; একু্ষরন ডাক্কার-গহ্বডর বযডত্ হডে। 
  
গহ্বডরর োডছ বপৌঁডছ ত্ারা প্রডে পথো খুাঁডজ োর েরডলন। ত্খন হারডজং েলডলন : 
বলাহার বনৌডোো বত্া থােোর েথা। আযারেন বনৌডোো বেডন োর েরোর পর েু-
জডন বনৌডোডত্ উঠডলন। আযারেন আডলাো বজডল বনৌডোর গলুইএ রাখল। হারডজং হাল 
যডর েসডলন। আযারেন োাঁ়ে বেডন েলল। 
  
এ-যাত্রায আর নরেলাডসর আডলা বনই। ঘন অন্ধোডর গহ্বডরর রভত্র যাওযা। োরত্র 
আডলা ক্ষীর্ হডলও ত্ারই সাহাডযে গহ্বডরর বেযাডলর গা যডর আডস্ত-আডস্ত এগুডত্ 
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লাগডলন ত্ারা। খারনে েূর এগুডত্ই সাইরাস হারডজং স্পষ্ট শুনডত্ বপডলন-পেজডত্র রভত্র 
বথডে গুম-গুম আওযাজ বের হডি। 
  
এই  ব্দ ছা়োও এেো বজারাডলা ভারর গন্ধ পাওযা বগল। গন্ধডের বযাাঁযার গন্ধ। রনশ্বাস 
প্রায েন্ধ হোর উপক্রম। 
  
সাইরাস হারডজং রে়েরে়ে েডর েলডত্ লাগডলন :এ-রেমো বয হডে, বসো েোডেন বনডমা 
রনডজও ভয েডররছডলন। যাে-ত্েু গহ্বডরর ব ষ অরব্দ বযডত্ হডে আমাডের। 
  
প্রায পাঁরে  রমরনে োডে ত্ারা গহ্বডরর প্রাডন্ত এডস হারজর হডলন। ত্খন সাইরাস হারডজং 
উডঠ োাঁর়েডয গহ্বডরর বেযাডল আডলা বফলডলন। এই বেযাডলর পডরই আডগ্নযরগররর 
বেন্দ্রস্থল। এই বেযাল েত্ো পুরু? বে জাডন। ে  ফুেও হডত্ পাডর, এেড া ফুেও 
হডত্ পাডর। রঠে েত্ো পুরু, ত্া রনশ্চয েডর েলোর উপায বনই। রেন্তু রভত্ডরর 
আডগ্নযরগররর  ব্দ এমরন সুস্পষ্টভাডে ব ানা যারিল বয, বেযাল খুে বের  পুরু নয 
েডলই মডন হল। 
  
সাইরাস হারডজং আডলাোডে এেো োাঁড়ের ডগায বোঁডয বেযাডলর অডনেো উাঁেু পযজন্ত 
পরীক্ষা েডর বেখডলন। বেযাল বফডে এডেোডর বেৌরের হডয বগডছ। বসই ফােডলর মডযে 
রেডয েুগজন্ধ বযাাঁযার মডত্া গোস বেররডয গহ্বডরর হাওযা নষ্ট েডর বফডলডছ। 
  
সাইরাস হারডজং েুপ েডর েী বযন ভােডলন খারনেক্ষর্। ত্ারপর ভারর গলায েলডলন, 
েোডেন বনডমা রঠে েথাই েডলরছডলন। েডলরছডলন রেপডের উৎপরত্ত হডে এখান 
বথডেই, আর বসইডেই সেডেডয ভযংের হডে। সাংঘারত্ে মারাত্মে হডে ত্ার পররর্াম। 
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এরপর ত্ারা রফডর েলডলন। আযঘণ্টা পডর গহ্বডরর মুডখ ত্াাঁডের বেখা বগল। 
  
. 
  
৩.৮ 
  
েোডেন বনডমার ব ষ োন 
  
এে রেন এে রারত্র বোর োডল োরেডয পররেন আেই জানুযারর সাইরাস হারডজং আর 
আযারেন গ্রানাইে হাউডস রফডর এডলন। ত্কু্ষরন সোইডে বডডে হারডজং জানাডলন বয 
রেষম সাংঘারত্ে এে রেপডে রলেন আইলোন্ড বফডে বেৌরের হডয বযডত্ পাডর। বয-
বোডনা মুহুডত্জ। বোডনা মানুডষর সাযে বনই বসই রেপডের হাত্ বথডে রনডজডে রক্ষা 
েডর। 
  
হারডজং আডরা েলডলন : েোডেন বনডমা বগাপন আডলােনার সময আমাডে এই ভযংের 
রেপে সম্পডেজ সত্েজ েডর রেডযরছডলন। 
  
েোডেন বনডমা! সোই রেিডয বোঁরেডয উঠডলন। 
  
হোাঁ, েোডেন বনডমা। এেং মৃতু্ের পূডেজ বসইরেই ত্ার ব ষ োন। 
  
ব ষ োন। রেরিত্ হল বপনক্রোফে। ব ষ োন! ত্ার মাডন, যরেও রত্রন মারা বগডছন, 
ত্েুও রত্রন আমাডের সাহাযে েরডছন এখডনা। 
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রস্পডলে জানডত্ োইডলন : রেন্তু েোডেন বনডমা েী েডলরছডলন আপনাডে? 
  
হারডজং উত্তর েরডলন : প্র ান্ত মহাসাগডরর অনে-বোডনা িীডপর মডত্াই নয এই রলেন 
আইলোণ্ড। এেং েোডেন বনডমা আমাডে জারনডয বগডছন বয, অরেলডেই এই িীপ বফডে 
েযলাডরর মডত্া বেৌরের হডয যাডে। বেননা সমুডের জল আডগ্নযরগররর মডযে েুাঁইডয-
েুাঁইডয েুেডত্ শুরু েডরডছ। গত্োল আরম এই সম্পডেজ রনরশ্চত্ হডত্ ডাক্কার-গহ্বডর 
রগডযরছলুম। ডাক্কার-গহ্বডরর বেযাল এডেোডর আডগ্নযরগররর বেন্দ্রস্থডল অেরস্থত্। 
এেোমাত্র সামানে পুরু বেযাল রেডয গহ্বররে আডগ্নযরগররর মযেস্থল বথডে আলাো। োল 
আরম রগডয বেডখরছ, বসই বেযাল বফডে বেৌরের হডয বগডছ, আর আডগ্নযরগররর 
সালফারাস গোস ত্খনই গহ্বডরর োত্াস েূরষত্ েডর তু্ডলডছ। আডরা বেখডত্ বপলুম, 
র গরগরই ঐ বেযাডলর মডযে বছাি এেো পডথর মডত্া তত্রর হডে, আর ত্াই রেডযই হু-
হু েডর জল েুেডে আডগ্নযররররর রভত্ডর। জ্বলন্ত লাভার মডযে যখন রগডয জল প়েডে, 
ত্কু্ষরন পলে বফলডত্-না-বফলডত্ই রলেন আইলোণ্ড বেৌরের হডয উড়ে যাডে। 
  
হারডজং-এর েথা শুডন সোই ভডয আত্ডঙ্গ এডেোডর রেমূঢ় হডয বগডলন। সাইরাস হারডজং 
বয রেছুই োর়েডয েডলনরন, ত্া েুঝডত্ োরু রেলে হল না। ত্কু্ষরন সেডলর মডন এেো 
েথা পররষ্কার হডয উঠল : ত্া়োত্ার়ে খুে ত্া়োত্ার়ে ব ষ েরডত্ হডে জাহাজ। 
  
প্রডত্েডে দ্রুত্ হাডত্ জাহাডজর োডজ লাগডলন। অনে-বোডনারেডে মডনাডযাগ বেযার 
রেেুমাত্র অেসর বনই এখন। গ্রানাইে হাউডসর ভাাঁ়োর োর়েডয েী লাভ আর! ভাাঁ়োড়ে 
বয-সে রজরন  আডছ, এেরে সমুেযাত্রার পডক্ষ ত্া যডথষ্ট। অে েম্ভােী বসই রেপে শুরু 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য মিমিমিয়াস আইল্যাণ্ড । জুল্ ভার্ন অিমর্বাস  

332 

www.bengaliebook.com                                  সূমিপত্র 
 

 

হোর আডগই যাডত্ জাহাডজর োজ ব ষ হডয যায, বসইজডনে সোই আপ্রার্ পররশ্রম 
েরডত্ লাগডলন, উন্মাডের মডত্া খােডত্ লাগডলন। 
  
বত্ইড  জানুযারর জাহাডজর বডডের োজ অডযজে সাঙ্গ হল। ইরত্মডযে িোেরলন পেজডত্র 
েুড়োর বোডনা পররেত্জন হযরন। এেোনা বযাাঁযা েষজর্ েডর েডলডছ আডগ্নযরগরর। বত্ইড  
জানুযারর রারত্রডেলা ভযংের এেরে আওযাজ হল। আো  লাল হডয উঠল আগুডন 
আগুডন। গ্রোনাইে হাউডস বথডেই সেডল আডগ্নযরগররর উত্তাপ অনুভে েরডত্ পারডলন। 
জ্বলন্ত জলযারার মডত্া আডগ্নযরগররর জ্বালামুখ রেডয বেরুডত্ শুরু েরল গলাডনা লাভা। 
জ্বলন্ত এেং েলন্ত আগুন দ্রুত্ডেডগ রনডে নামডত্ লাগল ঝরনার মডত্া। 
  
আযারেন ভীরত্-রেহ্বল স্বডর বোঁরেডয উঠল : বোর োল! বোর োল। 
  
সরত্ে বোর োডলর রেডে দ্রুত্ডেডগ বযডয েলরছল লাভা। বেখডত্-না-বেখডত্ই বরড 
ক্রীডের ঝরনা আর জোোমার অরর্ে জুলন্ত ধ্বংডসর রনডে ত্রলডয বগল। 
  
আযারেন বোঁরেডয উঠডত্ই সংরেৎ রফরল সেডলর। ত্কু্ষরন বোর োডলর উডদ্দড ে দ্রুত্ 
রওনা হডলন সেডল বপাষা জীেজন্তুগুডলাডে মুক্ত েডর বেোর জডনে। 
  
বভার রত্নডের মডযে বোর োডল এডস বপৌঁছুডলন সেডল। জন্তুগুডলা ভডয উম্মাডের মডত্া 
ডােডত্ শুরু েডর রেডযডছ। পাগডলর মডত্া ছুডোছুরে েরডছ ওরা বোর োডলর রভত্ডর। 
আযারেন ত্কু্ষরন বোর োডলর েরজা খুডল রেডল। আত্েরেমূঢ় জীেগুরল মুহূডত্জর মডযে 
িীডপর োররেডে ছুডে েডল বগল। 
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এর প্রায ঘণ্টাখাডনে পডরই লাভায বস্রাডত্র রনডে োো পড়ে বগল বোর োল। 
  
ত্কু্ষরন ত্ারা রফডর এডলন ত্াাঁডের ডেইযাডডজ। আর এে মুহূত্জও নষ্ট েরা েলডে না। 
জোোমার অরডর্ের ঘন গাছপালার েরুন লাভার গরত্ রুদ্ধ হডে। এরপর বলে গ্রোন্ট 
আর প্রসডপক্ট হাইডের জডনেও লাভার গরত্ েন্ধ হোর সম্ভােনা আডছ। রিত্ীয বোডনা 
অগু্নেেপাত্ না-হওযা পযজন্ত এই জোোমার অরর্ে পযজন্ত এডসই েন্ধ হডয যাডে জ্বলত্ 
ত্রল মৃতু্ের রেেুেৎগরত্। রিত্ীয অগু্নেেপাত্ হডত্ যরে আর-রেছুরেন রেলে হয, 
ত্ত্রেডনর মডযে হযডত্া-ো জাহাডজর োজ ব ষ হডয বযডত্ পাডর। 
  
বেখডত্-বেখডত্ বত্সরা মােজ এডস বগল। এর মডযে আর-এে মুহূত্জও রেশ্রাম েডরনরন 
বেউ। রহড ে েডর েুঝডত্ পারডলন বয, আর রেন-েড ডের মডযেই ত্ারা জাহাজ রনডয 
সমুেপার়ে বেডত্ সক্ষম হডেন। রিত্ীয বোডনা অগু্নেেপাত্ এখন না-হডলও রেন-রেনই 
খারাপ হডি িীডপর অেস্থা। এখন বয-অেস্থায এডস বপৌঁডছডছ, ত্াডত্ বয-বোডনা মুহূডত্জ 
িীপরে েযলাডরর মডত্া বফডে প়েডত্ পাডর। বে জাডন আর রেন-েড ে সময পাওযা 
যাডে রে না। হযডত্া ত্ীডর এডস ত্রী ডুেডে ব ষ পযজন্ত। ত্েু ত্াাঁডের মডন আ ার 
আডলা রফডর এডলা। এত্রেডনর মডযে যখন রিত্ীয বোডনা অগু্নেৎপাত্ হযরন, ত্ডে হযডত্া 
আর রেন েড েও রনরাপডে োেডে। আর, ত্ার মডযেই জাহাডজর োজ ব ষ হডয 
যাডে। সোই প্রার্পডর্ খােডত্ লাগডলন। 
  
রেন্তু আোর আডগ্নযরগররর অেস্থা খারাপ হডয উঠল। জ্বালামুডখর উপডরর আো  
আগুডন লাল হডয বগল। ঝরনা-যারার মত্ন লাভার বস্রাত্ বেডরাডত্ লাগল জ্বালামুখ 
রেডয। বলে গ্রোডন্টর পরশ্চম ত্ীর যডর বসই জ্বলন্ত মৃতু্ে প্রসডপক্ট হাইডের সমভূরম পযজন্ত 
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ছুডে এডলা। মূহুমূজহু আত্জনাে েরডত্ লাগল েপ আর জাপ। বোঝা বগল ত্ারাও আসন্ন, 
অে েম্ভােী, মৃতু্ের েথা েুঝডত্ বপডরডছ। 
  
প্রথমোডরর অগু্নেেপাডত্ই িীডপর েহু জীেজন্তু মারা রগডযরছল। যারা বোডনামডত্ 
আত্মরক্ষা েডর রছল, ত্ারা োউন মা জ-এ আশ্রয রনডযরছল। বেউ-বেউ আশ্রয রনডযরছল 
প্রসডপক্ট হাইডে। বসই-ব ষ আশ্রডযর রেডেও এোর রেেুেডিডগ ছুডে এডলা ত্রল আগুন। 
গ্রানাইে পাথডরর বেযাল পযজন্ত এডস বসই বলরলহান আগুন পথ পররেত্জন েডর রেেুেডত্র 
মডত্া নামল সমুে তসেডত্। এই ভযংেডরর বোডনা ের্জনা রেডত্ বলখনী অসক্ষম। 
রারত্রডেলা এই লাভাডস্রাত্ডে বেডখ মডন হল বযন ত্রল আগুডনর নাযাগ্রা প্রপাত্ এডস 
আশ্রয রনডযডছ রলেন আইলোডন্ড। 
  
ত্খনও জাহাডজর  রীডর এডস স্প জ েডররন লাভাডস্রাত্। হারডজং রঠে েডর বফলডলন, 
আর বেরর েরা েলডে না, ত্কু্ষরন সমুডে রওনা হডয প়েডত্ হডে। বপনক্রোফে আর 
আযারেন সডঙ্গ-সডঙ্গই সমুেযাত্রার জডনে আে েেীয প্রস্তুরত্ডত্ বলডগ বগল, রঠে হল 
আগামী োল নযই মােজ সমুেযাত্রা শুরু হডে। 
  
রেন্তু আে ত্াররখ রারত্রডেলাডত্ই জ্বালামুখ বথডে সডেডগ রছেডে বেররডয এডলা আগুডনর 
যারা, অজস্র েজ্র বযন গজজন েডর উঠল এেসডঙ্গ, েূর্জ-েূর্জ হডয বগল আস্ত িীপোই, আর 
রত্ন হাজার ফুে উপর পযজন্ত উঠল বসই হাজারখণ্ড িীডপর এে-এেো েুেডরা। 
  
রনশ্চযই ডাক্কার-গহ্বডরর বেযাল গোডসর োডপ বফডে েুরমার হডয বগডছ, আর রেেুেডিডগ 
সমুেত্রঙ্গ প্রডে  েডরডছ অরগ্নস্রােী পেজডত্র বেডন্দ্র। এেরে জ্বালামুডখ েুডলাযরন, 
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সহস্রযারায লাভা বেররডয আসডছ িীডপর সহ অং  রেডয। েডযে রমরনডের মডযেই বেখা 
বগল, বযখাডন রলেন আইলোণ্ড োাঁর়েডয রছল, বসখাডন নীল প্র ান্ত মহাসাগডরর সীমাহারা 
উত্তাল ত্রঙ্গ েীডসর জডনে বযন ক্রমাগত্ উদ্দাম আডক্রাড  বফডে প়েডছ। 
  
এেরেমাত্র পেজত্খণ্ড-রত্র  ফুে লো আর রে  ফুে েও়ো : জডলর রেনারা বথডে 
ফুেেড ে েুডর শুযু এই জমাে স্থানেুেুই প্র ান্ত মহাসাগডরর েুডে বজডগ আডছ। 
এইেুেুই গ্রানাইে হাউডসর পেজডত্র অের ষ্ট খণ্ড েুর্জ-রেেূর্জ হডয বগডছ গ্রানাইে হাউডসর 
বেযাল। েড়ো হলোর েত্গুডলা পাথর এেোর উপডর আডরেো পড়ে এেডত্র জড়ো 
হডয এই পেজত্খণ্ডরে প্রস্তুত্ হডযরছল। োররেডে অনেরেছুর রেহ্নমাত্র বনই। রলেন 
আইলোডন্ডর এেমাত্র অের ষ্ট রইল এই পেজত্খণ্ডরে। েপডে সডঙ্গ েডর এখাডন এডসই 
আশ্রয রনডলন সোই। হত্ভাগে জাপ এেো ফােডলর মডযে পড়ে মারা বগডছ। 
  
সাইরাস হারডজং, রগরডযন রস্পডলে, হােজাে, বপনক্রোফে, আযারেন আর বনে-এরা সোই 
আশ্চযজ উপাডয রক্ষা বপডলন। অগু্নেৎপাডত্র প্রেণ্ড আডক্ষডপ সোই রছেডে পড়েরছডলন 
সমুডের জডল। ত্ারপর োডছ এই পেজত্খণ্ডরে বেডখ সাাঁত্ডর রগডয আশ্রয রনডলন 
বসখাডন। বনৌডোো েূর্জ-রেেূর্জ হডয বগডছ। এই জাযগা বছড়ে যাোর বোডনা উপাযই আর 
বনই। সোই মৃতু্ের অডপক্ষা েরডত্ লাগডলন। 
  
এভাডে ন-রেন বেডে বগল পেজত্খডণ্ড। েরম েুরেস্থার আর বেরর বনই। স্নাযরেে 
উডত্তজনার েরম সীমায এডস বপৌঁছুডলন সোই। হােজাে আর বনে অনাহাডর অরনোয 
প্রলাপ েেডত্ শুরু েডর রেডল। আ ার ক্ষীর্ত্ম আডলােরেেু পযজন্ত ত্খন অেৃ ে 
হডযডছ। েী েডর বয আরও োর-পাাঁেরেন বেডে বগল, ত্া বেেল ঈশ্বরই জাডনন। 
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বসৌভাগেে ত্ বসই পেজত্খডণ্ডর ফােডল রেছু েৃরষ্টর জল জডমরছল। ত্া পান েডরই োেল 
সেডলর। 
  
অেড ডষ েরিড  মােজ ত্াররডখ েহু েূডর, সমুডের রেগডন্ত এেরে রেেুর মডত্া েী বযন 
বেখডত্ বপডল আযারেন। বস উডঠ োাঁর়েডয ভাডলা েডর লক্ষ েরডল বসই রেেুরেডে, 
ত্ারপর বসই রেেুর রেডে হাত্ রেডয সংডেত্ েরডত্ লাগল। 
  
ক্রডম বেখা বগল, পাহা়ে বথডে অডনে েূডর এেো জাহাডজর পাল বেখা যাডি। এই 
পেজত্খণ্ডরের রেডেই বযন এরগডয আসডত্ লাগল জাহাজরে। ত্াডের যরে  রক্ত থােত্, 
ত্ারা যরে সমূডের োররেডে েৃরষ্ট রাখডত্ন, ত্ডে অডনে আডগই জাহাজরেডে বেখডত্ 
বপডত্ন। জাহাজরে বেডখই আযারেন রে়েরে়ে েডর েডল উঠল : ডানোন জাহাজ … 
ত্ারপডরই অজ্ঞান হডয পড়ে বগল। 
  
সাইরাস হারডজং আর ত্ার সঙ্গীডের যখন সংরেৎ রফরল, ত্খন ত্ারা বেখডত্ বপডলন ত্ারা 
এেো জাহাডজর েোরেডনর মডযে শুডয আডছন। েী েডর বয ত্ারা রনরশ্চত্ রেনাড র হাত্ 
বথডে বরহাই বপডলন প্রথমো ত্া েুঝডত্ পারডলন না। পডর আযারেডনর এেো েথায 
রেষযো পররষ্কার হল। আযারেন জানাডল বয এইডেই ডানোন জাহাজ। 
  
ডানোন! রেরিত্ হডয েলডলন হারডজং, ত্ারপর হাত্ তু্ডল যনেোে জানাডলন ঈশ্বরডে। 
  
সরত্েই এই জাহাজরে লডজ বগ্ননারভডনর ডানোন। োডপ্তন গ্রোডন্টর বছডল রোেজ এখন 
এই জাহাডজর োডপ্তন। োডরা েছর পডর আযারেনডে রনডয যাোর জডনে ত্াাঁডে বেের 
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আইলোডণ্ড পাঠাডনা হডযরছডলা। বসইজডনেই িীপোসীরা শুযু বয এখন রক্ষাই বপডযডছন 
ত্াই নয, জাহাডজ েড়ে েডলডছন আডমররোর রেডে–স্বডেড । 
  
 সাইরাস হারডজং োডপ্তন রোেজ গ্রোন্টডে রজডগস েরডলন : আিা, আপরন বত্া 
আযারেডনর বখাাঁডজ বেের আইলোডন্ড রগডযরছডলন। বসখাডন ত্াডে পানরন। রেন্তু, 
ত্ারপডর এখাডন, ত্ার বে়েড া মাইল উত্তর-পুেরেডে আপরন এডলন বেন? বে 
আপনাডে এ-জাযগার খের রেডল? 
  
রোেজ গ্রোন্ট েলডলন : োডপ্তন হারডজং, আরম এখাডন শুযু আযারেডনর বখাাঁডজ নয, 
আপনার আর আপনার সঙ্গীডের বখাাঁডজও এডসরছ। 
  
আমার আর আমার সঙ্গীডের বখাাঁডজ! 
  
রনশ্চযই— রোেজ গ্রোন্ট উত্তর েরডলন : রলেন আইলোডণ্ড। 
  
আপরন রলেন আইলোডণ্ডর বখাাঁজ বপডলন েী েডর? মোডপ বত্া এই িীডপর নামোর পযজন্ত 
উডল্লখ বনই। 
  
রোেজ গ্রোন্ট েলডলন : বেের আইলোডণ্ড বয আপনারা এেো রেরেুডে রলডখ বরডখ 
এডসরছডলন, বসই োগজেুেু পড়ে রলেন আইলোণ্ড আর আপনাডের েথা জানডত্ 
বপডররছলুম। এই েডল রোেজ গ্রোন্ট বসই োগজেুেু োর েডর বেখাডলন। 
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সাইরাস হারডজং োগডজর বলখা বেডখ েুঝডত্ পারডলন, বোত্ডলর মডযে বয-রেরঠো পাওযা 
রগডযরছল আর বোর োডল বয-রেরঠখানা ত্ারা বপডযরছডলন, ত্ার বলখা আর এই োগডজর 
বলখা এেই হাডত্র। 
  
 েুঝডত্ বপডররছ, েলডলন হারডজং :োডপ্তন বনডমার সেজড ষ োন এো। আর-এেোর রত্রন 
আমাডের প্রার্ োাঁোডলন। আমাডের েন-অোডডভনোডর েড়েই ত্াহডল রত্রন এেরেন 
বেের আইলোডন্ড রগডযরছডলন। 
  
এমন সময আযারেন এডস োাঁ়োডল বসখাডন। ত্ার হাডত্ োডপ্তন বনডমার বেযা বসই 
োক্সো। রনরশ্চত্ মৃতু্ের মুডখ পড়েও আযারেন োক্সো প্রার্পডর্ রক্ষা েডরডছ! এোর বস 
োক্সো সাইরাস হারডজং-এর হাডত্ তু্ডল রেডলন। 
  
রুদ্ধ েডে হারডজং েলডলন, আযারেন! 
  
ত্ারপর মাথার েুরপ খুডল অরভোেন জানাডলন োডপ্তন বনডমার মহৎ আত্মাডে। 
  
মহাসমুডের সুনীল ত্রঙ্গ বেডে-বেডে ডানোন ত্খন নতু্ন মহাডে  আডমররোর রেডে 
এরগডয েডলডছ। 
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