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অনুবোদ্লক উৎসর্স 
  
আিসানা আক্তার কবনু্দ 
প্রায চার বছকরর বনু্ধকের অকভ্জ্ঞো গথকে বলকছ, 
 “সব গমকয খারাপ নয” এই বােযকটকে সকঠে প্রমাণ েকরছ েুকম। 
  
. 
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পোঠকলদ্র উলেলে চকছু কথো 
  
প্রথকমই ধনযবাদ জানাকি আমার অনুবাকদর উপর ভ্রসা গরকখ ক্লাইভ্ োসলার-এর দয 
সকলামন োসগ সংিহ েরার জকনয। যারা আমার অনূকদে ব্ল্যাে অডগার বা েক্ কিটকমন্ট 
পক়েকছন োরা ইকেমকধয জাকনন আকম গেমন অনুবাদ েকর। 
  
 ব্ল্যাে অডগার ও েক্ কিটকমন্ট-এর ভ্াবানুবাদ গযভ্াকব পাঠেকদরকে সন্তুষ্ট েরকে 
গপকরকছল এবার দয সকলামন োসগ গসই সম্ভকষ্টর মাত্রাকে অকেক্রম েরকে পারকব আমার 
কবশ্বাস। 
  
দয সকলামন োসগ গিজার হাকন্টং কিলার নকভ্ল। অথগাৎ, গুপ্তধন উদ্ধার সম্পকেগে গরামাঞ্চ 
উপনযাস। োকহকন সংকেপ গযকহেু গপছকনর েভ্াকর গদযা আকছ। আকম বরং এখাকন 
পাঠেকদরকে এই বইকযর র্কেপ্রেৃকে সম্পকেগ এেটু ধারণা কদকি। 
  
বইকটর প্রথম অংকে গবে সময কনকয টুেকরা টুেকরা দৃকেযর সাহাকযয োকহকনর র্াাঁথুকন 
শুরু হকযকছ, পাোপাকে পাঠেকে পকরচয েকরকয গদযা হকযকছ কবকভ্ন্ন চকরকত্রর সাকথ। 
অেএব, প্রথম অংে এেটু ধীর র্কেকে একর্কযকছ। োরপর গদৌ়ে, এেটু কবশ্রাম, আবার 
গদৌ়ে, আবার এেটু কবশ্রাম; এভ্াকব চক্রাোকর একর্কযকছ উপনযাকসর োকহকন। গেষ 
অংকে কর্কয আর কবশ্রাম গনই। শুধু গদৌ়ে! এেদম নাকভ্শ্বাস েুকল োরপর পাঠেকদর 
গরহাই কদকযকছন ক্লাইভ্ োসলার। 
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বইকট অনুবাদ েরার জনয আমাকে কদকযকছকলন সম্মাকনে প্রোেে করযাজ খান। োর 
পছকন্দর বই। প়েকে কর্কয আমারও পছন্দ হকযকছ। আর অনুবাদ েকর গো এখন 
গপ্রকমই পক়ে গর্কছ। 
  
পাঠেকদর জ্ঞাোকথগ জানকি গয, এবার প্রথমবাকরর মকো কনকজই কনকজর বইকযর প্রুি 
গদকখ প্রকযাজনীয সংকোধন েকরকছ। হযকো োরপরও েেভ্ার্ কনখুাঁে েরকে পাকরকন 
েকব বানান কবভ্রাকট পকরমাণ উকেখকযার্য পকরমাকণ েকমকছ বকল আমার কবশ্বাস। 
  
আো েরকছ, দয সকলামন োসগ পাঠেকদর ভ্াল লার্কব। পাঠেবৃন্দ, অকনে েথা হকলা, 
আর গদকর না েকর এবার িারকর্া দম্পকের সাকথ গুপ্তধন উদ্ধার অকভ্যাকন গযার্ কদন! 
শুভ্ োমনা রইল। 
  
-সাঈম োমস 
উত্তরা, ঢাো 
  
. 
  
. 
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প্রস্তোবনো 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড, এে সপ্তাহ আকর্ 
  
জীবন বাাঁচাকে জঙ্গকলর গভ্ের কদকয প্রাণপণ গদৌ়োকি আলকভ্া। ছুটকে ছুটকে এেটু 
থামল ও। রাস্তা খুাঁজকছ। ঘাম র়্োকি েপাল গবকয। র্াকছর ডালপালার গখাাঁচা গলকর্ ওর 
এখাকন ওখাকন ছক়ে গর্কছ, রক্ত ঝরকছ জখম গথকে। গপছন গথকে আওযাজ গভ্কস 
আসকেই বযথাকে পাত্তা না কদকয আরও গজাকর ছুটল ও। 
  
জলধারা বকয যাকি। জঙ্গকলর আরও গভ্েকর কেংবা সমুকে কর্কয কমকেকছ। এই ধারা। 
  
আওযাজ শুনকে গপল ও। 
  
েুেুর। 
  
খুব গবকে কপকছকয গনই ওগুকলা। 
  
আলকভ্াকে একর্াকেই হকব। যারা ধাওযা েরকছ ও যকদ োকদর হাকে ধরা পক়ে োহকল 
োর পকরণাম হকব মকর যাওযার গচকযও জঘনয। 
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নগ্ন পাকয পাকন মাক়েকয একর্াকে শুরু েরল আলকভ্া। গচাখা পাথকর গখাাঁচা গলকর্ ওর পা 
গেকট গর্ল, বযথা গপকলও থামল না গবচারা। ওপাকর ওকে গযকেই হকব। পাকন মাক়েকয 
ওপাকর গর্কল হযকো েুেুরগুকলা অনুসরণ েরকে পারকব না। 
  
চেুরো নয গেি সহজাে প্রবৃকত্ত খাাঁকটকয একর্াকি আলকডা। ওর বযস মাত্র ১৭ বছর। 
কেন্তু আজ যকদ ধরা পক়েই যায োহকল কেকোর নয, এেজন পুরুকষর মকো মরকব ও। 
  
এই ভ্াবনাটা ওকে আরও েকক্ত গযার্াল। োকদর হারাকে হকব নযকো কনকজ মরকে 
হকব। এছা়ো আর গোকনা উপায গনই। 
  
গপছকন ডালপালার মচমচাকন শুকন আরও র্কে বা়োল আলকডা। েব্দটা খুব োকছই 
হকযকছ। ওকে আরও দ্রুে ছুটকে হকব। যকদ বাাঁচকে চায োহকল গযভ্াকবই গহাে 
ধাওযাোরীকদর সাকথ দূরে বা়োকে হকব ওকে। 
  
গর্াযাডালেযাকনকলর স্থানীয বাকসন্দা হওযা সকেও আলকো েখনও দ্বীকপর এই অংকে 
আকসকন। শুধু আলকডা নয, গেউ-ই আকসকন এখাকন। িকল দ্বীকপর এই অংে সম্পকেগ 
ওর কবকেষ গোকনা জ্ঞান গনই। োই গোকনা গেৌেল অবলম্বন েকর কনকজর জনয বা়েকে 
সুকবধাও েরকে পারকছ না। আলকভ্ার বেগমান অবস্থা এেটা গবোযদায প়ো ইাঁদুকরর 
মকো। কদোহারা ও আেকিে। 
  
গপছন গথকে আওযাজগুকলা আরও োকছ চকল আসকছ। 
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এই গঘার কবপকদ আলকডা েীভ্াকব জক়েকয গর্ল? ওর কবশ্বাসই হকে চাইকছ না, এই 
রাকের অন্ধোকর ও জীবন বাাঁচাকনার জনয গদৌ়োকি। ডান পাকে এেটা গমাটা বাে উদয 
হকলা। এে মুহূকেগর জনয আলকডা ভ্াবল বােটাকে এক়েকয যাকব কেন্তু পারল না। 
  
 বােটা আলকভ্ার ডান পাকে আঘাে েকরকছ। পাজকরর োকছ বযথা অনুভ্ব েরল 
গবচারা। েবুও জখমকে পাত্তা কদল না। ওকে সামকন একর্াকে 
  
কেন্তু যাকব গোথায? গপছন গথকে গধকয আসা বযকক্তকদর এক়েকয আলকডা গোথায যাকব? 
কনরাপদ জাযর্া আকছ? এই দ্বীপটা গবে গছাট। ও চাইকল পুকরা ঘটনাটাকে এেটা দুুঃস্বপ্ন 
ধকর কনকয বাক়ে কিকর গযকে পাকর। কেন্তু বাক়েকে গপৌঁছুকনার আকর্ই গো আলকডা ধরা 
পক়ে যাকব। বাকেকদর মকো র্াকযব েকর গদযা হকব ওকে। োউকে কেছু বলারও সুকযার্ 
পাকব না। 
  
কবজকল চমোল আোকে। স্বর্গ গথকে গযন বৃকষ্ট নামকে শুরু েরল। জঙ্গকলর গভ্ের কদকয 
একর্াকে একর্াকে হাকস িুটল আলকভ্ার গঠাাঁকট। বৃকষ্টর োরকণ েুেুরগুকলা হযকো ওকে 
কঠেঠােভ্াকব অনুসরণ েরকে পারকব না। 
  
আোকের এ-মাথা গথকে ও-মাথা পযগন্ত ছক়েকয গর্ল কবজকলর গরখা। ঝলকস উঠল 
আোে। বাাঁ পাকে ভ্াকর পাোয ঢাো এেটা পথ গদখকে গপল ও। মুহূকেগর মকধয 
আলকভ্া কসদ্ধান্ত কনকয গিলল। জঙ্গকলর মাকট বৃকষ্টর পাকনকে কভ্কজ গর্কছ। পাকনর পাে 
ধকর একর্াকি আলকডা। কেন্তু ওর োকন একলা েুেুরগুকলা কঠে ওর কপছু কপছুই আসকছ। 
আলকডা আর েুেুরগুকলার মাকঝ দূরে েম থাোয এরেমটা হকযকছ। 
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েুেুরগুকলাকে গপছন গথকে খকসকয গদযার আো আর েরা যাকি না। দ্রুে একর্াকে 
হকব- ভ্াবল আলকডা। অকন্ধর মকো ছুটকছ ও, রক্ত ঝরকছ পা গথকে। 
  
হঠাৎ পা হ়েকে পক়ে গর্ল আলকছা। মাধযােষগণ েকক্ত ওকে কনকচ গটকন কনকয গর্ল। ঢাল 
গবকয কনকচ র়্োকে র়্োকে র্কে েমাকে চাইল আলকডা। আচমো এেটা র্াকছর গুাঁক়ের 
সাকথ আটকে ওর র্কে গথকম গর্ল। 
  
কনকজকে সামকল গনযার পর আকলা আকবষ্কার েরল ওর মাথা আর আঙুকল রক্ত গলকর্ 
রকযকছ। ডুবন্ত বযকক্তর মকো বাোস িুসিুকস ভ্রার জনয হাসিাস েরকছ ও। কনকজকে 
যথাসম্ভব স্বাভ্াকবে গরকখ জ্ঞান হারাকনা গঠোকে গচষ্টা েরকছ আলকডা। 
  
পাজর আর বাাঁ হাকে েীব্র বযথা। উকঠ দাাঁ়োকে কর্কয গদখল ওর হা়ে গভ্কঙ্গ গর্কছ। 
েপাল ভ্াল, পাকযর হা়ে ভ্াকঙ্গকন। বযথার েষ্ট আর ববকর আবহাওযা ভু্কল চাকরকদকে 
গচাখ বুলাল ও। প্রায অন্ধোর সব। উপর গথকে র্ক়েকয প়োর পর ওর দৃকষ্টেকক্ত ঝাপসা 
হকয গর্কছ। ঝাপসা দৃকষ্টকে এেটা পথ ওর গচাকখ প়েল। গসকদকে একর্াল ও। 
  
কনকজর হৃদকপকণ্ডর আওযাজ আলকভ্ার োকন ড্রাকমর মকো বাজকছ। সহয েমোর 
সকবগাচ্চ সীমায চকল একসকছ ও। প্রকেবার শ্বাস গনযার সময েীব্র বযথা হকি ভ্াঙ্গা 
পাজকর। এে কেনাকর সকর গযকেই গপছন গথকে আসা আওযাজ েমকে শুরু েরল। 
অবকেকষ ওর মকন হকলা, হযকো এ-যাত্রায গবাঁকচ গযকে পারকব। 
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হঠাৎ র্াকছর গুাঁক়ের সাকথ গহাাঁচট গখকয ভূ্পাকেে হকলা আলকভ্ার আছক়ে প়েকেই 
আেগনাদ েকর উঠল গবচারা। পাকন র্ক়েকয প়েল ওর গচাখ কদকয। ওর সামকন গথকে 
পুকরা দুকনযা মুকছ গর্ল। 
  
জ্ঞান হাকরকযকছ। 
  
েকযে কমকনট পর যখন জ্ঞান কিরল, আলকভ্া গদখল েুেুকরর নাে ওর মুকখর সামকন 
র্ন্ধ শুাঁেকছ। এেজকনর েথা শুনকে গপল ও। েথার গেষ অংেটুেু শুকন আলকডা 
কনকিে হকলা ওর জীবকনর এখাকনই সমাকপ্ত। আর েখনও গোকনা েথা গোনা হকব না 
ওর। 
  
‘েুই জাকনস না, এই দ্বীপ গথকে পালাকনা গোর েম্ম নয?’ 
  
মুকখর সাকথ মর্কজর সমন্বয ঘকটকয কেছু এেটা বলার আকর্ই আলকডার েপাল বরাবর 
এেটা বুট গধকয একলা। ও গোকনা বাধা, আকজগ কেংবা অকভ্োপ কেছুই কদকে পারল না। 
লাকথ গখকয গচাকখর সামকন োরা জ্বলকে গদখল আলকডা। েীব্র যন্ত্রণা হকি ওর। বাধা 
কদকে চাইল, কেন্তু ওর হাে-পাগুকলা গযন সীসার মকো ভ্াকর হকয গর্কছ। 
  
আলকডা ভ্াবল, গোথাও এেটা র়্েব়ে হকযকছ। ভু্ল গবাঝাবুকঝ কেংবা ভু্ল হকযকছ 
গোথাও। ভ্াবকে ভ্াবকে আবার গধকয একলা বুট। এবার আকর্র গচকয গজাকর আঘাে 
েরল গসটা। লাকখর গজার গবকে হওযায ম়োৎ েকর আলকভ্ার ঘা়ে গভ্কঙ্গ গর্ল। গবকরকয 
গর্ল প্রাণবাযু। মুকখর উপর বৃকষ্টর গিাাঁটাগুকলা আছক়ে প়েকছ। কেন্তু আলকডা আর এখন 
এসব কেছুই অনুভ্ব েরকে পারকছ না। অনয দুকনযায পাক়ে জকমকযকছ গস। 
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গর্োযোডো কযোলন , সল োমন আই যোণ্ড, ১১৭০ 
এ.চড.  

০১. 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযাণ্ড, ১১৭০ এ.কড. 
  
োন্ত সার্করর বুে গথকে সকবমাত্র সূযগ উঠকে শুরু েকরকছ। বকনর গভ্ের কদকয 
একর্াকি দ্বীকপর বাকসন্দারা। কিসকিস েরকছ সবাই। সমুকের কঠে উপকরই এে নেুন 
েহর বানাকনা হকযকছ। গসটাই গদখকে যাকি এরা। 
  
সবার সামকন রকযকছন প্রধান পুকরাকহে। এখন গবে র্রম পক়েকছ কেন্তু কেকন গসটাকে 
গোযাক্কা না েকর রংচকঙ র্াউন পকর একসকছন। ইকেমকধয ঘাম গদখা কদকযকছ োর 
গচহারায। অকনকে গর্াযাডালেযাকনকলর পকিম অংকে কনকমগে নেুন প্রাসাকদ েীথগযাত্রা 
গসকর গিলকলও প্রধান পুকরাকহে সকবমাত্র কনকজর দলবল কনকয একর্াকিন। গপছকন 
োোকলন পুকরাকহে। োর গচহারায সন্তুকষ্ট িুকট উঠল। এই যাত্রার জনয কেকন রাকজযর 
গুরুেপূণগ গলােকদরকে সাকথ কনকয যাকিন। োকদর মকধয অকনকেই আকছ যারা এই 
অনুষ্ঠাকন অংেিহণ েরকে কেছুকদন হকলা পাশ্বগবেগী দ্বীকপ একস উকঠকছল। আজকের এই 
অনুষ্ঠাকনর গঘাষণা কদকয রাখা হকযকছ পাক্কা এে সপ্তাহ আকর্। এে সপ্তাহ, সবার 
প্রস্তুকের জনয যকথষ্ট সময। 
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 জঙ্গকলর ডালপালা গভ্দ েকর গভ্াকরর রূকপাকল আকলা উাঁকে কদকি। ঘন জঙ্গকলর গভ্ের 
কদকয সাকরবদ্ধ ভ্াকব একর্াকি সবাই। এই দ্বীপটা গবে ববকচত্রময। গর্াযাডালেযাকনকলর 
স্থানীয উপজাকেরা সার্করর পা়ে গথকে ৩০০ িুকটর গভ্েকর বাস েকর। দ্বীকপর র্ভ্ীকর 
গযকে চায না ওরা। অকনে বদেয দানকবর োকহকন প্রচকলে আকছ দ্বীপকে গেন্দ্র েকর। 
গসগুকলার কেছু বাস্তব আর কেছু েকিে। দ্বীকপর কবকভ্ন্ন ভূ্র্ভ্গস্থ গুহাকে আকছ বদোোর 
জন্তু, মানুকষর গচকয কদ্বগুণ আেৃকের ভ্যির দানব। অসেেগ, গবকখযাকল মানুকষর রক্ত 
পান েকর েৃষ্ণা গমটাকনার জনয ওাঁে গপকে রকযকছ ওগুকলা। গে দ্বীকপর গভ্েকর কর্কয 
কনকজর প্রাণ গখাযাকে চাইকব? আর জীবকনর জনয প্রকযাজনীয সবকেছু যখন সার্র 
গথকেই পাওযা যাকি েখন ঝুাঁকে কনকয দ্বীকপর গভ্েকর যাওযার গো গোকনা দরোর 
গনই। 
  
পুকরাকহে এেটু থামকলন। সামকন গযন এে অকলৌকেে দৃেয গদখকে পাকিন কেকন। 
প্রাসাদ গদখা যাকি! সমুকের কঠে গযখাকন আকর্ শুধু পাকন গদখা গযে গসখাকন এখন 
মানুষ কনকমগে ইমারে র্ক়ে উকঠকছ। হাে বাক়েকয গপছকনর গলােকদর এই অকবশ্বাসয দৃেয 
গদখাকলন। প্রাথগনার সুকর রাজার নাম জপকলন পুকরাকহে। ইমারে গদকখ মকন হকি, 
রাজা গযন সরাসকর স্বর্গ গথকে পৃকথবীকে একসকছন। এেজন সাধারণ মানুষ গথকে 
কনকজর জীবেোকেই কেংবদন্তীকে পকরণে হকযকছন এই রাজা। 
  
রাজা লে-এর এই অজগন োর কনকজর অনযানয অজগনকে কনষ্প্রভ্ েকর কদকযকছ। 
অনুষ্ঠাকনর পর এই প্রাসাদকে রাজেীয বাসস্থান কহকসকব বযবহার েরা হকব। 
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দ্বীকপর পুকরাকহে এই ইমারেকে রাজা লে-এর ঐশ্বকরে েকক্তর কনদেগন কহকসকব ধকর 
কনকলন। রাজার হাজার হাজার শ্রকমে প্রায এে যুর্ সময বযয েকর এটা কনমগাণ 
েকরকছ। দ্বীপ গথকে পাথর বকয কনকয গর্কছ সমুকে। অকনে পকরশ্রম েকরকছ। এরেম 
কনমগাণশেলী এরআকর্ গেউ েখনও গদকখকন। মহামানয রাজা োর উপকদষ্টাকদর বকলকছন, 
এই ইমারে কনমগাকণর মাধযকম এে নেুন যুকর্র শুভ্ সূচনা ঘটল। 
  
সবাই রাজার এই বক্তকবযর সাকধ সমূ্পণগ এেমে। রাজা লে এই দ্বীপকে সাধারণ গথকে 
এে সম্পদোলী রাকজয পকরণে েকরকছন। প্রজাকদর মাকঝ অকঢল সম্পদ কবকলকয 
কদকযকছন কেকন। মূলযবান রত্ন আর গসানার খকন খুাঁক়ে দ্বীকপর গচহারা বদকল কদকযকছন। 
অনযানয দ্বীপ ও অঞ্চকলর সাকথ বযবসাকযর নেুন কদর্ন্ত উন্মাকচে হকযকছ োর হাে ধকর। 
  
েকযে বছকরর মাকঝ দ্বীকপর বাকসন্দারা লেয েরল োরা গবে ধনী হকয উকঠকছ। সূদূর 
জাপান গথকেও বযবসাযীরা একস গসানা ও অনযানয মূলযবান রকত্নর কবকনমকয কবকভ্ন্ন পণয 
কদকয যায। েকব গসানার চাকহদা কছল এেদম েুকঙ্গ। দ্বীকপর বাকসন্দারা পাহাক়ে মূলযবান 
ধােুর খকন খুাঁ়েকে শুরু েরল। কনকিকন্ত োজ েরে সবাই, োরণ ওরা জাকন রাজা লে 
ওকদর উপর দৃকষ্ট গরকখকছন। 
  
পুকরাকহকের অনুসারীরা োর কপছু কপছু একস পাকের জাযর্াগুকলা ভ্রাট েকর দাাঁ়োল। 
সবাই অকবশ্বাস কনকয পাহা়ে গথকে ইমারে গদখকছ। উপজাকের এে সদগার পুকরাকহকের 
োকছ কর্কয ইমারকের পাকের এেটা জাযর্া কনকদগে েকর গদখাল। ওখাকন পাথর কদকয 
কনকমগে এে মকন্দর গথকে েকযেজন বযকক্তকে গবকরাকে গদখা যাকি। 
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‘উকন কে রাজা লে? ওখানোর সবকচকয লম্বা গলােটার কদকে কনকদগে েকর জানকে 
চাইল সদগার। 
  
‘হযাাঁ, উকনই।’ পুকরাকহে জবাব কদকলন। রাজার পরকন থাো কবকেষ কটউকনেটা (কজাব্বা 
ধরকনর জামা) কবকভ্ন্ন মূলযবান রত্ন ও গসানায গমা়োকনা হওযায সূকযগর আকলা গলকর্ 
চেমে চেমে েরকছ। 
  
 ‘মকন্দরটা চমৎোর,’ বলল সদগার। ভ্কবষযোণী অনুযাযী আমাকদর পথচলার ১০ লাখ 
বছকরর শুরুটা হকযকছল এই মকন্দকরর মাধযকম। 
  
 এটা সবগস্বীেৃে গয, রাজা লকের হাে ধকর দ্বীপ স্বণগযুকর্ প্রকবে েকরকছ। এেটা সময 
আসকব যখন এই রাজয হকব পুকরা অঞ্চকলর প্রাণকেন্দ্র ও েকক্তর উৎস। সবকেছুকে 
হাকরকয দাপট গদখাকব গর্াযাডালেযাকনল। ভ্কবষযোণী অনুযাযী গসই দাপট ২৫ প্রজন্ম 
ধকর চলকব। ভ্কবষযৎবাণীকে এেজন কবকেষ বযকক্তর’র েথা বলা আকছ। যার অকনে 
জাদুময েমো থােকব। এখানোর সবাই কবশ্বাস েকর রাজা লে হকলন গসই কবকেষ 
বযকক্ত। এই দ্বীপ গথকে এে গসানা গভ্ালা হকি, এটা শুধুমাত্র োর জনযই সম্ভব হকযকছ। 
পৃকথবী গযন গভ্েকর থাো সব সম্পদ োর হাকে গঢকল কদকয হালো হকে চাইকছ, বেযো 
স্বীোর েকরকছ নেুন মকনকবর োকছ। 
  
মাথা না়েল সদগার। রাজা লে গোকনা সাধারণ বযকক্ত নন, এটা কনকয োরও গোকনা 
সকন্দহ গনই। সদগাকরর মকন এেবার সংেয জার্ল, ইমারকের গপছকন থাো সার্র যকদ 
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পুকরাটা ডুকবকয গদয? ভ্াকসকয কনকয যায? কেন্তু েখনও গস জাকন না কনকজর দ্বীকপ 
গিরার সময অকলৌকেে খবর কনকয কিরকব গস। 
  
হঠাৎ কেকচর-কমকচর আওযাজ েুকল এে ঝাাঁে পাকখ আোকে ডানা গমলল। পাকখকদর 
ডাোডাকেকে খান খান হকয গর্ল গভ্াকরর নীরবো। পুকরাকহে হেভ্ম্ব হকয চাকরকদকে 
গচাখ বুলাকলন, েী হকি বুকঝ উঠকে পারকছন না। মাকট োাঁপকে শুরু েরল এবার। 
েম্পকনর সাকথ গযার্ হকলা চাপা র্জগন। পুকরাকহকের র্লায শ্বাস আটকে যাওযার দো। 
পাকযর েলা মাকট এখন এমন আচরণ েরকছ গযন এটা এেটা জাহাকজর গডে, আর 
জাহাজটা এখন ঝক়ের েবকল পক়ে নাোকন-চুবাকন খাকি। কনকজকে কস্থর রাখার জনয 
পাকে থাো এে র্াকছর কদকে হাে বা়োকলন পুকরাকহে। 
  
 পাকযর েলার মাকট কচক়ে দু’িাাঁে হকয গযকেই এে গলাে কচৎোর েকর উঠল। 
পরমুহূকেগ পক়ে গর্ল িাটকলর গভ্ের। আরও িাটল বেকর হকেই োর আকেপাকের 
গলােজন সব কছটকে সকর গর্ল একদে-ওকদে। পুকরা দুকনযা গযন দুলকছ। হাাঁটু গর্ক়ে 
বসকলন পুকরাকহে, প্রাথগনা েরকে কর্কযও সদয কনকমগে ইমারকের কদকে গচাখ প়েকেই 
গসটা োর গঠাাঁকটর মাকঝ আটকে গর্ল। 
  
এেটু আকর্ গযখাকন মকন্দর আর গজৌলুসপূণগ প্রাসাদ কছল গসটা এখন গনই! সার্করর 
পাকন উকঠ একস প্রাসাদকে কনকজর বুকে গটকন কনকয গর্কছ। প্রেৃকের উপর কদকয গয 
রাজা পকণ্ডকে িকলকয এে বছর সময বযয েকর কজকনসটা কনমগাণ েকরকছল এখন ইমারে 
ও এর কনমগাো োরওই গোকনা কচহ্ন অবকেষ্ট গনই। দে বছর ধকর বানাকনা প্রাসাদকে 
এে মুহূকেগর ভূ্কমেম্প গেি র্াকযব েকর কদকযকছ। কর্কল কনকযকছ পুকরা প্রাসাদ। 
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মুহূকেগর মকধয শুরু হওযা প্রলয মুহূকেগই গেষ হকয গর্ল। আর গোকনা োণ্ডব গনই। 
পৃকথবী এখন আর দুলকছ না। েকব সদয বেকর হওযা িাটল গথকে কহস কহস আওযাজ 
আর ভূ্কমেকম্পর িকল আহে বযকক্তকদর গর্াঙাকন গোনা যাকি এখনও। যারা গবাঁকচ আকছ 
সবাই হাাঁটু গর্ক়ে বসল। পুকরাকহকের কনকদগেনার জনয অকপো েরকছ। আেকিে গচাকখ 
সার্করর উপর কদকয গচাখ গবালাকলন পুকরাকহে। গজার খাাঁকটকয কনকজকে দাাঁ়ে েরাকলন। 
  
‘গদৌ়োও সবাই! উাঁচু জাযর্ায আশ্রয নাও!’ কচৎোর েকর কনকদগে কদকযই কেকন কনকজও 
েকম্পে পাকয গদৌ়োকে শুরু েরকলন। যে দ্রুে সম্ভব এখান গথকে সরকে হকব। 
পূবগপুরুষকদর োকছ এরেম জকলাচ্ছ্বাকসর র্ি শুকনকছন কেকন। যখন পৃকথবী আর 
সার্করর গদবোরা প্রভ্াব কবস্তাকরর জনয যুদ্ধ েরকে শুরু েকর েখন এরেম দূকযগার্ 
গদখা গদয। পুকরাকহকের কচন্তা হকি সার্র এেটু আকর্ গয রূপ গদকখকয নেুন প্রাসাদকে 
িাস েকর কনকযকছ সামকন আরও ভ্যির রূপধারণ েকর আঘাে হানকে পাকর। 
  
 কনরাপদ আশ্রকযর জনয ছুটকছ সবাই কেন্তু খুব েম গলােই সিল হকলা। সুনাকম যখন 
দ্বীকপ আঘাে েরল েখন জলরাকের উচ্চো ১০০ িুট। দ্বীকপর পাক়ে থাো 
পাথরগুকলাকে দ্বীকপর এে মাইল গভ্েকর কনকয গর্ল সুনাকম। গিরার সময সব ধুকয 
মুকছ কনকয গর্ল। গযন সব গচকটপুকট পকরষ্কার েকর কনকয গর্কলন সমুকের গদবো! 
  
 গস-রাকে সার্রপা়ে গথকে যে দূকর সম্ভব সকর কর্কয জীকবে বযকক্তকদর কনকয 
েযাম্পিাযার েকর গর্াল হকয বসকলন পুকরাকহে। সার্রকে আর োরা ভ্াল গচাকখ 
গদখকে পারকছ না। সার্র আর বনু্ধ নয। 
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‘কদন গেষ,’ বলকলন পুকরাকহে। আমাকদর রাজা গদবোকদরকে রাকর্কয কদকযকছকলন। 
এছা়ো এই ঘটনার আর গোকনা বযাখযা গনই। প্রেৃকের উপর কদকয হাে গঘারাকনার জনয 
এই োকস্ত হকলা আমাকদর। এখন আমরা আমাকদর েৃেেকমগর জনয েমা প্রাথগনা েরব 
এবং আকর্র মকো সুখ-োকন্ত কিকর চাইব। 
  
 উপকস্থে সবাই মাথা না়েল। ওকদর রাজা কনকজকে গদবোকদর োোকর গিকলকছকলন। 
আর কেকন োর গবযাদকবর োকস্তও গপকযকছন। অহংোর েরকল পাপ হয। গসই পাকপর 
োকস্ত গপকযকছন কেকন। োাঁর কনকমগে ইমারেসহ সার্করর বুকে কবলীন হকয গর্কছন। রাজা 
লে-এর গোকনা নাম-কনোনাও গনই এখন। গযন কেকন েখনও এখাকন কছকলনই না! 
  
পকরর কদনগুকলাকে জীকবে বযকক্তরা গদবোকদর এরেম নৃেংস কবচার কনকয কিসকিস 
েকর আলাপ েরল। কেন রাে পর পুকরাকহে এে সভ্া ডােকলন। গসখাকন কসদ্ধান্ত হকলা 
রাজা ও োাঁর রাকজযর নাম আর েখনও গযন উচ্চাকরে না হয। োাঁর গসই মকন্দর, 
ইমারে গোকনা কেছু কনকযই গযন আর েথা না হয, সব ভু্কল গযকে হকব। োর যাবেীয 
েমগ ভু্কল, োর অকস্তেকে মুকছ কদকল হযকো গদবোকদর োছ গথকে েমা পাওযা যাকব। 
  
গযখাকন ইমারে কনমগাণ েরা হকযকছল গসই স্থানকে অকভ্েপ্ত গঘাষণা েরা হকলা। কদন 
গযকে গযকে মানুষ এেসময ভু্কল গর্ল কঠে েী োরকণ সার্করর ওই অংেকে অকভ্েপ্ত 
বলা হকযকছল। দ্বীকপর স্বণগযুর্ গেষ হকয শুরু হকলা অন্ধোর যুর্। গসই ঘটনার পর দ্বীকপ 
নানান অসুখ-কবসুকখর প্রকোপ গদখা কদকে শুরু েকরকছল। এে বছর ধকর দ্বীকপর গয 
সুনাম বেকর হকযকছল গসটা পকরণে হকলা দুনগাকম। 
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মাকঝ মাকঝ রাজার নাম অকভ্োকপর মকন্ত্র গোনা যায। গসই লাখ লাখ বছরঅলা 
ভ্কবষযোণীর গোকনা মূলযই গনই এখন। েকযে প্রজকন্মর মকধয রাজা লে-এর স্থান হকলা 
কনকষদ্ধ র্কি। গয র্িগুকলা শুধু কিসকিস েকরই গোনাকনা হয। আরও েকযে প্রজন্ম পর 
রাজা লে-এর ঘটনা গেি গলােোকহকনকে পকরণে হকলা। েরুণরা আর োর োকহকনকে 
পাত্তা গদয না। অেীকের ভ্যির োকহকন গোনার সময গনই োকদর। 
  
. 
  
০২. 
  
সকলামন সার্র, গিব্রুযাকরর ৮ োকরখ, ১৯৪৩ সাল 
  
প্রবল বাোস সার্করর পাকনকে সাদা গিনার সৃকষ্ট েকরকছ। গসই গিনা গেকট একর্াকি 
জাপাকনজ গডেযার গোনাকম। বুকর্ইনকভ্ল আইলযাকণ্ডর দকেণ-পূবগ কদে কদকয একর্াকি 
জাহাজ। রাকের আাঁধার চাকরকদকে অথচ জাহাকজ গোকনা আকলা জ্বালাকনা হযকন। 
অন্ধোকরর গভ্ের সার্করর ব়ে ব়ে গঢউ গমাোকবলা েকর জাহাজ একর্াকি। চকেে-
পঞ্চাে িুট উাঁচু গঢউ একস জাহাকজর সামকনর অংকে আঘাে েরকেই আেগনাদ েকর 
উঠকছ ইকিন। 
  
জাহাকজর অবস্থা ভ্াল নয। গর্াযাডালেযাকনল গথকে সবগকেষ বসনযকদরকে সকরকয কনকয 
স্বাভ্াকবে গোসগ গথকে অকনেখাকন সকর কর্কয চলকছ গোনাকম। 
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 এই ইযাকর্াকমা-ক্লাস গডেযাকরর োযগেরী ওযাটারলাইন (জাহাকজর গযটুেু অংে 
পাকনকে ডুকব থাকে) ও মসৃণ ইকিকনযাকরকঙর বকদৌলকে ঘণ্টায ৩৫ নট র্কেকে 
একর্াকনার েমো রাকখ। কেন্তু আজ কেন ভ্াকর্র এে ভ্ার্ র্কেকে একর্াকি। খারাপ 
আবহাওযার োরকণ গোনাকম স্বািকন্দয চলকে পারকছ না। েিকপর মকো ধীরর্কেকে 
একর্াকে হকি। 
  
হঠাৎ েকর গর্াযাডালেযাকনল গথকে বসনয সকরকয গনযার কনকদগে একসকছ। ওখাকন অকনে 
পকরশ্রম ও সীকমে খাবার পাওযায গরার্া-পােলা হকয গর্কছ বসনযরা। োর উপর এখন 
এই দুকযগার্পূণগ আবহাওযায োরা এেদম োকহল হকয পক়েকছ। জাহাকজর এে নাকবে 
বসনযকদর োকছ পানকযার্য পাকন কনকয গর্ল। এই খারাপ পকরকস্থকেকেও যেদূর সম্ভব 
বসনযকদরকে আরাম গদযার গচষ্টা েরা হকি। বসনযকদর গপাোকের অবস্থা গোচনীয! 
এেদম নযাে়োর মকো হকয গর্কছ। খাবার না গপকয েরীকরর অবস্থা খুব খারাপ। 
  
কব্রকজ দাাঁক়েকয আকছন গডেযাকরর েযাকেন হাকসকমাকটা। সার্করর গঢউগুকলাকে কেকন 
গোকনা ছন্দ খুাঁকজ পাকিন না। কবকেপ্ত গঢউগুকলার সাকথ গমাোকবলা েকর গোকসগ থাোর 
জনয ল়েকছ গোনাকম। সার্করর এই উত্তাল অংে এক়েকয গযকে পারকেন েযাকেন কেন্তু 
গর্কলন না। োকে ে়ো কেকডউল মানকে হকব। গোথাও গোকনা োরকণ সময নষ্ট েরা 
চলকব না। গোনাকম উত্তর কদকে একর্াকি, র্ন্তবয- জাপান। 
  
এই গডেযারকে এেটা টপ কসকক্রট কমেন কদকয রাকের অন্ধোকর পাঠাকনা হকযকছ। 
দ্বীপ গথকে বসনয সরাকনার পাোপাকে সাকথ এেজন অকিসারকেও জাহাকজ েুলকে 
হকযকছ। এই অকিসার নাকে খুবই গুরুেপূণগ। োই অকিসার ও োর একলট বাকহকনও 
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গোনাকম-গে অবস্থান েরকছ এখন। েকব অকিসাকরর বাকে বসনযরা োকদর কনধগাকরে 
দাকযে পালন েরার জনয গর্াযাডালেযাকনল গথকে বুকর্ইনকভ্ল আইলযাকণ্ড যাত্রা েকরকছ। 
  
 হাকসকমাকটা অবেয জাকনন না এই অকিসার েী এমন মহামানয বযকক্ত গয োাঁর 
যাোযাকের জনয এেটা আস্ত গডেযার প্রকযাজন হকলা! কবষযটা কনকয েযাকেকনর 
গোকনা মাথাবযথা গনই। কনকদগে পালন েরাই োর োজ। যকদও অকধোংে সময 
কনকদগেগুকলাকে স্বাভ্াকবে দৃকষ্টকোণ গথকে কবচার েরকল অদু্ভে লাকর্। গটাকেও গথকে 
এই জাপাকনজ গডেযাকরর েমাণ্ডার কহকসকব োাঁকে দাকযে গদযা হকযকছ। দাকযে পালন 
েরাটাই হাকসকমাকটার োকছ মুখয কবষয। োর এখন এেটাই কচন্তা দাকযে পালন েকর 
ভ্ালয ভ্ালয েখন কনস্তার পাকব। 
  
হঠাৎ গোকেকে গযন এেটা গঢউ উদয হকয জাহাকজর গপছকনর অংকে সকজাকর আঘাে 
হানল। গোঁকপ উঠল পুকরা গডেযার। হাকসকমাকটা কনকজর ভ্ারসাময রো েরার জনয 
েনকসাল আেক়ে ধরকলন। ভ্রু েুাঁচকে ঝক়ো আবহাওযার কদকে োোকলন কেকন। অবস্থা 
ভ্াল নয। গয কনকদগে কদকে কেকন ঘৃণা েকরন গসটাই কদকলন এখন। 
  
 ‘র্কে দে নকট নামাও, মৃদু র্জগন েরকলন েযাকেন’। েথা বলকে বলকে োর গচহারায 
কচন্তার গরখা র্ভ্ীরভ্াকব িুকট উঠল। 
  
 ‘গজা হুেুম, সযার’। গহলমসৃমযান (জাহাকজর োণ্ডাকর) সা়ো কদল। 
  
োরা দুজনই গদখকে গপকলন জাহাকজর সামকন পাকনর কবোল গঢউ বেকর হকয একর্কয 
আসকছ। গদখকে গদখকে জাহাকজর সামকনর অংকে আছক়ে প়েল গঢউ। পুকরা গঢউ 
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জাহাকজর উপর চ়োও হকেই ডানকদকে কবপদজনেভ্াকব জাহাজ গহকল গর্ল। কেন্তু 
পরেকণই গোনাকম োর ভ্ারসাময কিকর গপকয আবার একর্াকে শুরু েরল কবেুব্ধ 
সার্করর বুে কচক়ে। 
  
সার্করর এমন ববকর রূপ েযাকেন হাকসকমাকটার োকছ নেুন নয। এরআকর্ অকনে 
জঘনয ও কবপদসংেুল আবহাওযার গভ্ের কদকযও কেকন োর জাহাজকে গবর েকর কনকে 
সিল হকযকছন। দু’দুকটা টাইিুন গমাোকবলা েরার অকভ্জ্ঞো আকছ োর। এছা়োও 
অনযানয দুকযগার্ গো আকছই। সবকেছুকে হার মাকনকয গবাঁকচ কিকরকছন কেকন। কেন্তু আজ 
রাকের কবষযটা কভ্ন্ন। আজকের ঝ়ে োর কবর্ে কদকনর সেল দেো ও অকভ্জ্ঞোকে 
হার মাকনকয কদকে চাকি। 
  
সোল হকল কবপদ আরও বা়েকব। হযকো গোকনা গেন োর গডেযাকরর কদকে টকপগকডা 
ছুাঁক়ে মারকব। কনরাপত্তার চাদর কহকসকব োজ েরকছ রাকের অন্ধোর। কদকনর আকলাকে 
সাধারণে বনু্ধ ভ্াবা হকলও েযাকেন হাকসকমাকটার সাোৎ যম গসটা। েযাকেন কহকসকব 
অকনে অকভ্জ্ঞো থােকলও যুদ্ধকেকত্র জাহাজ চালাকনার বযাপাকর হাকসকমাকটার অকভ্জ্ঞো 
অিই। কদকনর আকলা িুটকল হযকো োর যুদ্ধকেকত্রর অকভ্জ্ঞো আর সমৃদ্ধ হবার সুকযার্ 
পাকব না। 
  
হাকসকমাকটা জাকনন, কবকভ্ন্ন কদে গথকে কেকন অনযানযকদর েুলনায এেজন দে েযাকেন 
কেন্তু আজ রাকে গসই খযাকের গোকনা মূলয গনই। সার্করর ববকর বাোস আর বদোোর 
গঢউ োকরা খযাকের পকরাযা েকর না। আিা, জাপান যকদ যুকদ্ধ গহকর যায োহকল কে 
হাকসকমাকটার চােকর চকল যাকব? যকদ ো-ই হয, োহকল মৃেুযর আর্পযগন্ত কনকজর দাকযে 
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যথাযথভ্াকব পালন েকর বীকরর মকো মরকে চান হাকসকমাকটা। কনকজর পদমযগাদা ও 
পকরবাকরর নাম গযন সমুন্নে থাকে গসকদকে সজার্ দৃকষ্ট আকছ োর। কেকন সহেমগী 
েযাকেনকদর মকো েক্ত হাকে গোসগ অনুসরণ েরকবন। সামুরাইরা েখনও রকণ ভ্ঙ্গ 
গদয না। 
  
গয আকমগ অকিসারকে োরা দ্বীপ গথকে উদ্ধার েকর জাহাকজ েুকলকছন নীচ গথকে গসই 
অকিসার কব্রকজ উকঠ একলন। োর গচহারা পাংশুবণগ ও কববণগ হকলও হাাঁটা-চলায এখনও 
কমকলটাকর ভ্াব বজায আকছ। হাকসকমাকটার কদকে মাথা গনক়ে মাপা দৃকষ্ট গমকল সার্করর 
কদকে োোকলন অকিসার। 
  
‘আমাকদর র্কে েকমকছ?’ অকিসাকরর েেগে েণ্ঠ শুকন মকন হকলা র্লায কেকরস োর্জ 
ডলা হকযকছ। 
  
“হযাাঁ। দ্রুে একর্াকে কর্কয ডুকব মরার গচকয সাবধাকন একর্াকনা ভ্াল। 
  
আপকত্তসূচে গঘাকঘাে েরকলন অকিসার। আকলাকেে ইন্সিুকমন্টগুকলা পযগকবেণ েকর 
বলকলন, রাডাকর কেছু গদখা যাকি নাকে? 
  
মাথা না়েকলন হাকসকমাটা। জাহাকজর সামকন আকরেটা গঢউ হামকল প়েকে গদকখ 
কনকজকে বেকর রাখকলন েযাকেন। আ়েকচাকখ আকমগ অকিসাকরর গচহারা গদকখ কনকলন 
হাকসকমাকটা। অকিসাকরর গচহারায দৃঢ়-সংেি আর ক্লাকন্ত ছা়োও আর এেটা েী গযন 
আকছ। গচাকখর র্ভ্ীকর কেছু এেটা আকছ। গসই ‘কেছু এেটা ভ্াল কেছু নয। োই 
হাকসকমাকটার দুকিন্তা হকলা! অকিসাকরর গচাখগুকলা গদখকে হাকসকমাকটার গছাটকবলায 
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গদখা অকন নাকমর এে দানকবর ছকবর মকো। এরেম গছকলমানুষী ভ্াবনা মন গথকে 
সকরকয কদকলন েযাকেন। এখন কেকন আর গসই সাে বছর বযসী গছাট্ট হাকসকমাকটা নন। 
েকিে দানব নয, যুকদ্ধর শুরু গথকে বাস্তব জীবকন অকনে মানুষােৃকের দানব গদকখকছন 
কেকন। অেীকের োিকনে দানকব কবশ্বাস েরার প্রকযাজন গনই।‘ 
  
‘অকিসারকে কজজ্ঞাস েরকে যাকবন আপনার জনয েী েরকে পাকর?” কঠে েখনই 
জাহাজ ভ্যাবহভ্াকব ঝাাঁকে গখল। অযালামগ বাজকেই কব্রকজ যারা কছল কচৎোর েকর উঠল 
সবাই। 
  
েী হকি? জানকে চাইকলন অকিসার। 
  
“আকম জাকন না’। এই েথা উচ্চারণ েরকে েযাকেন খুব ভ্য পান কেন্তু েবুও োকে 
উচ্চারণ েরকেই হকলা। 
  
‘আমরা কে গোকনা কেছুকে ধাক্কা কদকযকছ?’ 
  
ইস্তেে েরকলন হাকসকমাকটা। ধাক্কা গদযার মকো কেছু গনই। আমরা গযখাকন আকছ 
এখানোর র্ভ্ীরো প্রায ৯ হাজার কিট।’ এেজন জুকনযর অকিসারকে একর্কয আসকে 
গদকখ থামকলন েযাকেন। িযাোকে গচহারা কনকয জুকনযর অকিসার ভ্যাবহ করকপাটগ কদল 
োাঁকে। হাকসকমাকটা মাথা গনক়ে সংকেপ্তভ্াকব প্রকযাজনীয কনকদগে কদকয আকমগ অকিসাকরর 
কদকে কিরকলন। ‘দুুঃকখর সাকথ বলকে বাধয হকি, গয-গোন খারাপ পকরকস্থকের জনয 
আমাকদরকে এখন বেকর হকে হকব। আপকন নীকচ চকল যান। প্রকযাজনীয কনকদগে গদযা 
হকযকছ। গসগুকলা পালন েরুন। 
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েী? 
  
 ‘করকপাটগ গপকযকছ, জাহাকজর োঠাকমার গমরামেেৃে এে অংে গিকট গর্কছ। আমরা 
আমাকদর সাধযমে গচষ্টা েরব কেন্তু পাম্প েেটা পাকন সরাকে পারকব গসটা এখুকন বলা 
যাকি না। যকদ অবস্থা সুকবকধর না হয আমাকদরকে এই জাহাজ পকরেযাক্ত গঘাষণা 
েরকে হকব।’ 
  
অকিসাকরর গচহারা মরা মানুকষর মকো সাদা হকয গর্ল। এই আবহাওযার মকধয?’ োাঁকচর 
গভ্ের কদকয বাইকরর ঝক়ের কদকে োোকলন কেকন। 
  
‘গসটা আমরা খুব েীঘ্রই জানকে পারব। আো েরকছ, েয-েকের পকরমাণ আমাকদর 
কনযন্ত্রকন থােকব। েযাকেন অনযকদকে গচাখ সকরকয কনকলন। এখন দযা েকর আমাকে 
আমার োজ েরকে কদন।’ 
  
মুখ হাাঁক়ে েকর মাথা না়েকলন অকিসার। নীকচ নামার কসাঁক়ের কদকে একর্কয পা কদকযকছন 
কে গদনকন এমন সময আকরেটা ব়ে গঢউ একস জাহাকজর বাম পাকে আঘাে েরল। 
  
 হাকসকমাকটা োর কু্রকদরকে সম্ভাবয সবধরকনর পকরকস্থকে সামাল গদযার জনয কনকদগে 
কদকিন। ওকদকে গহলমসমযান জাহাজকে কঠে পকথ পকরচালনা েরকে কর্কয কহমকেম 
গখকয যাকি। কেন্তু জয হকলা সমকদর। োকলা গঢউগুকলা একের পর এে হামকল প়েকে 
লার্ল জাহাকজর ওপর। কব্রকজ থাো গেষ লাইটাও অবকেকষ কনকভ্ গর্ল। গডেযাকরর 
ভ্াকর কিকলর োঠাকমা এখন এেটা গনাঙ্গকর পকরণে হকযকছ। সার্করর েলকদকের কদকে 
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ছুটকছ গসটা। স্ত্রী ইউাঁকে আর এে বছর বযসী গছকলর েথা মকন প়েল েযাকেকনর। 
গছকলকে গচাকখর সামকন যুবে হকয ওঠা গদখা হকলা না োর। খুব এেটা সমযও 
োটাকে পাকরনকন গছকলর সাকথ। 
  
েকব োরকচকয ব়ে কবষয েযাকেনকে লজ্জা কদল। কমেকন বযথগো। কনকজর জীবন 
বাাঁচাকনার জনয োপুরুকষর মকো গচষ্টা েরার গচকয কমেকন দাকযে পালনরে অবস্থায 
জাহাজসহ বীকরর মকো মৃেুযবরণ েরা অকনে ভ্াল। 
  
 কেন ঘণ্টা পর সার্র এেদম োন্ত হকয গর্ল। ঝ়ে উত্তর কদকে সকর গর্কছ। েকব 
ইকেমকধয ৪০০ িুট দীঘগ এেটা জাহাজকে কর্কল কনকযকছ সার্র। গোকনা কচহ্ন পযগন্ত 
রাকখকন। গোনাকম-র এই যাত্রার গোকনা গরেডগ রাখা কছল না, এর সাকথ সঙ্গ গদযার জনয 
কছল না গোকনা জাহাজও। এর ডুকব যাওযার গোকনা অকিকসযাল গরেডগ থােকব না। 
সবকেছু মুকছ গিলা হকব। গর্াপন যা কেছু কছল গডেযার গোনাকম সবকেছু কনকয 
সার্করর েলায চকল গর্কছ। 
  
কমত্রপকের জাহাজ মাত্র চারজনকে উদ্ধার েরকে গপকরকছল। বাকেকদর ইহলীলা সাঙ্গ 
েরকছ ঝ়ে ও হাঙ্গররা। জাহাকজর েমাকণ্ড থাো বযকক্ত জাপাকনজ জাহাজ কনকয গোকনা 
আিহই গদখাকলন না। স্বাভ্াকবে গোকসগর বাইকর একস এই জলপকথ জাহাজটা েী 
েরকছল কেছুই জানকে চাইকলন না কেকন। উদ্ধারেৃে বযকক্তরাও চুপচাপ রইল। যুকদ্ধ 
োকদর অংে গেষ। মান-সম্মাকনর কেছু বাকে গনই এই চারজকনর। োকদর গবাঁকচ যাওযা 
মরকণর গচকযও খারাপ। 
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০৩. 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড, বেগমান সময 
  
কেনকট গছাট গছাট গনৌকো পাম র্াকছর সাকথ গবাঁকধ রাখা হকযকছ গযন সার্করর গঢউকযর 
ধাক্কায ওগুকলা হাকরকয না যায। গনৌকোগুকলার চাকরকদকে সমুকের নীল কঘকর রকযকছ। 
অবেয কবকেকলর সূকযগর আকলাকে পাকনকে রূকপালী ছটা পক়েকছ এখন। সযাম িারকর্া 
আর গরকম িারকর্া এেটা পাম র্াকছর ছাযায বকস আকছ। পাম র্াকছর পাোগুকলা দুলকছ 
হালো বাোকস। মযাকনকেউর (হাকের নখ োটা, পাকলেেৃে) েরা হাে েুকল সূকযগর 
আকলা গথকে কনকজর গচাখ বাাঁকচকয ডাইভ্ারকদর (যারা পাকনকে ডুব গদয, ডুবুকর) োযগক্রম 
গদখকছ ও। সমুেপা়ে গথকে ২৭০ িুট দূকরর পাকনকে চেুথগ এেটা গনৌকোর োকছ 
রকযকছ ডাইভ্াররা। 
  
সযাম কনকজর হালো বাদাকম চুলগুকলাকে আঙুল চাকলকয ওর স্ত্রীর কদকে োোল। গরকমর 
মুকখর গমেআপ বাকস হকয গর্কলও লালকচ দীঘগ চুল আর মসৃণ েুে কঠেই সূকযগর 
আকলাকে উজ্জ্বল গদখাকি। জীবন সঙ্গীকনর অযাথকলকটে গদকহর কদকে োোল সযাম, এে 
হাে বাক়েকয কদল স্ত্রীর পাকন। গহকস ওর হােটা ধরল গরকম। প্রত্নোকেে গুপ্তধকনর জনয 
অর্কণে অকভ্যাকন গবকরকযকছ দু’জন। এেগুকলা কদন গেকট যাওযার পরও ওরা এখনও 
এেসাকথ আকছ। গযটা ওকদর দুজকনর মধযোর েকক্তোলী বন্ধকনর পকরচয গদয। 
  
 ‘এই কবকচ শুকয থােকে ইকি েরকছ, সযাম,’ গচাখ বন্ধ েকর বলল গরকম। 
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‘ভ্ালই গো। যাও অনুমকে কদলাম। এই কবচ গোমার!’ সযাম সম্মকে কদল। 
  
‘কেন্তু যকদ এখাকন আকরেটু উন্নে বযবস্থা…’। 
  
 ‘কেংবা এেটা ভ্াল ডাইভ্ েপ থােে। 
  
হুম, ভ্াল হকো োহকল। পাকযর গর্া়োকল গথকে গরকম কহল খুকল গিলল। 
  
এই গর্াযাডালেযাকনকল আসার বযাপাকর রাকজ হওযার আকর্ ওকদর ধারণা কছল না 
এখাকন একস এরেম উষ্ণ পাকন আর নীল আোকের গদখা পাকব। 
  
প্রায পঞ্চাে বছর বযস্ক এে লম্বা বযকক্ত বালুময কবচ গথকে একর্কয একলা ওকদর কদকে। 
গরাকদ পুক়ে োর গচহারা লাল হকয গর্কছ। বাজপাকখর গঠাাঁকটর মকো গচাখা নাকে কিকলর 
করমঅলা চেমা পরা। প্রকে পদকেকপ োর হাইকেং বুকটর গপছন গথকে বালুর গমঘ বেকর 
হকি। েকযেজন দ্বীপবাসী রকযকছ ওখাকন, ভ্াইভ্ারকদর োণ্ডেীকেগ গদখকছ আর 
কনকজকদর বযকক্তর্ে গেৌেুকে হাসাহাকস েরকছ। দ্বীপবাসীকদর পাে কদকয আসার সময 
কবকচর উপর োর লম্বা। ছাযা প়েল। আর্ন্তুকের কদকে োোল সযাম। কনকজর বকলযুক্ত 
হযাণ্ডসাম গচহারায গসাঁকে হাকস কদল। 
  
‘এবার বকলা কলওকন়ে, োকহকন েী? জানকে চাইল সযাম। 
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‘এটা দ্বীকপর অনযানয কজকনকসর মকো নয, কলওকনকডর উচ্চারকণ হালো রাকেযান টান 
আকছ। গদখকল মকন হয মানুকষর বানাকনা। কেন্তু গিাকন আকম গযমনটা বকলকছলাম, 
মানুকষর বানাকনা হওযা অসম্ভব। পাকনর ৮০ িুট কনকচ রকযকছ ওটা। 
  
‘োহকল েুকম গবাধহয আটলাকন্টস খুাঁকজ গপকযছ!’ সযাকমর দীঘগকদকনর বনু্ধর সাকথ মেেরা 
েরল গরকম। যকদও কমথ অনুযাযী আটলাকন্টস গযখাকন থাোর েথা গসখান গথকে এই 
জাযর্া প্রায ৫ হাজার মাইল দূকর। 
  
কলওকনড ভ্রু েুাঁচোল। গোকনা কবষকয এেমে হকে না পারকল কলওকন়ে এভ্াকব কনকজর 
অকভ্বযকক্ত প্রোে েকর থাকে। মকস্কা গথকে কেন বছকরর ছুকট কনকযকছ কলও। পুকরা নাম: 
কলওকন়ে ভ্াইকযভ্। হারাকনা সভ্যো গখাাঁজার জনয ছুকট গপকয পুকরা পৃকথবী চকষ গব়োকে 
গনকমও গবচারা খুকে কছল না। েকব িারকর্া িাউকণ্ডেন গথকে অনুদান পাওযার পর 
অবস্থা বদকলকছ। 
  
কলও যখন সযাম আর গরকমকে গিান েকর জানায এই দ্বীকপ ডুকব যাওযা কেছু এেটা 
পাওযা গর্কছ েখন ওরা কলও’র এই অনুসন্ধাকন গযার্ কদকে এেটুও কদ্বধা েকরকন। প্রায 
অকধগে পৃকথবী পাক়ে কদকয সকলামন আইলযাকণ্ড হাকজর হকয গর্কছ। আজ সোকল 
গপৌঁকছকছ ওরা। ডাইকভ্ং কর্যারগুকলা আসকে গদকর হকব, হযকো আর্ামীোল পাওযা যাকব 
ওগুকলা। এই িাাঁকে কলও’র গদযা কবকভ্ন্ন েথয পক়ে আর কবকচর গসৌন্দযগ গদকখ সময 
োটাকি িারকর্া দম্পকে। 
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 দু সপ্তাহ আকর্ গর্াযাডালেযাকনকল আসা এে হেবুদ্ধ কেকেো োাঁর অকেকলযাবাসী 
সাকবে মকহলা প্রকিসরকে গিান েকর এেটা অদু্ভে র্ি গোনান। কেকেোর স্বামী ও 
গছকল োকদর নেুন কিস িাইণ্ডাকর (কয যন্ত্র কদকয মাকছর উপকস্থকে েনাক্ত েরা যায) 
অস্বাভ্াকবে করকডং গপকযকছন। অকেকলযান প্রকিসর কনকজর ক্লাস কনকয বযস্ত থাো 
কেকেোকে কলওকনকডর োকছ পাকঠকয গদন। কলওকনড আর গসই অকেকলযান প্রকিসর 
এেই ভ্াকসগকটকে োজ েকরন। 
  
গিাকন গিাকন অকনে আলাপ-আকলাচনার পর অকনিুে কলওকনড অবকেকষ এখাকন একস 
কবষযটা সরজকমকন গদখার কসদ্ধান্ত গনয। র্ে েকযেকদকন ডাইভ্াররা োকে গয েথযগুকলা 
কদকযকছ গসগুকলা শুকন কলওকনড কনকজই হেভ্ম্ব হকয গর্কছ। গজকলরা গভ্কবকছল ওটা 
হযকো যুকদ্ধর সমযোর গোকনা ধ্বংসসূ্তপ, কেন্তু োকদর ধারণা ভু্ল। কিস িাইণ্ডাকর 
সবগপ্রথম এমন কেছু ধরা পক়ে গযটাকে বযাখযা েরা সম্ভব হযকন… গদকখ মকন হকযকছ 
ওটা সার্করর েলায মানুষ কনকমগে গোকনা অবোঠাকমা। 
  
সুকবকধ েরকে না গপকর সাহাযয গচকয হাে বা়োয কলওকনড। কলওকনড এেজন 
এোকডকমে, কেন্তু ডাইভ্ার নয। গস বুঝকে গপকরকছল এই কবষকযর সুরাহা েরার জনয 
বা়েকে সাহাযয লার্কব। গযকহেু িারকর্ারা ওকে অনুদান কদকযকছ োর উপর 
অকনেকদকনর বনু্ধেও আকছ োই সরাসকর িারকর্া দম্পকেকেই প্রস্তাব কদকযকছল কলও। 
গিাকন েথাবােগা পাো েকর সযাম ও গরকম গর্াযাডালেযাকনকল চকল একসকছ। 
  
‘পাকনর কনকচ গয েযাকমরা বযবহার েকরছ ওটাকে এেটু ঘকষ গমকজ কনকলও পারকে, র্ে 
কদকন গোলা এেটা গঘালা ছকব গদখকে গদখকে বলল সযাম। আর এই োর্কজ কপ্রন্ট 
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েকরছ গেন? িকটা গপপার গনই? োর্জ গদকখ মকন হকি পকত্রোর োর্কজর উপর 
ওযাইন গিকল কভ্কজকযকছ গেউ। 
  
‘শুেকরযা েকরা এখাকন রঙ্গীন কপ্রন্টার পাওযা গর্কছ। গোমরা হযকো ভু্কল গর্ছ এটা 
গর্াযাডালেযাকনল। গোকনা কবলাসী করকসাটগ নয।’ বলল কলও। ‘এবার বকলা ছকব গদকখ েী 
মকন হকি? 
  
‘কেছুই গবাঝা যাকি না। এটা গযকোন কেছুই হকে পাকর। পাকনর কনকচ ডাইভ্ না গদযা 
পযগন্ত অকপো েরকে হকব আমাকদর। করকপাকটগর হাল গদকখ গেউ যকদ বকল এটা 
ডাকযকবকটস গরার্ীর করকপাটগ োকেও অবাে হওযার কেছু গনই।’ 
  
মাকযর রার্ী মুখ গদখা যাকি নাকে? সাবলীলভ্াকব জানকে চাইল গরকম। 
  
কলওকনড িারকর্া দম্পকেকদর কদকে এমনভ্াকব োোল গযন ওরা দুজন গোকনা জাকর 
ভ্রা েীট! এই র্রকমও গোমাকদর রসকবাধ েকমকন গদকখ গবজায আনকন্দে হলাম!’ 
  
মজা নাও, কলওকন়ে। আমরা গযখাকন আকছ এটাকে গো স্বর্গ বলা চকল। আর হযাাঁ, েুকম 
গয গেসটা কদকযছ এরেম রহসযই আমরা পছন্দ েকর। আমরা এর গেষ গদখব, সমসযা 
গনই।’ বলল সযাম। েুকম এেটু আকর্ গচহারায গয ভ্াব িুকটকয েুকলকছকল আমার মা 
গরকর্ গর্কলও এেটা অসকন্তাষ প্রোে েকরন না। ডাইভ্ারকদর কদকে োোল ও। েুকম 
কেওর, ওকদর োরও োছ গথকে আকম এেটা কর্যার ধার কনকে পারব না? 
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মাথা না়েল কলও। আকম ইকেমকধয গচকয গদকখকছ। কেন্তু কনকজকদর কজকনকসর বযাপাকর 
এরা সাংঘাকেে রেকমর কেপকট। েহকর গর্কল আমরা কেছু কর্যার কনকয আসকে 
পারব।’ এখন আইলযাকণ্ড পুকরা গমৌসুম চলকছ, োই প্রকযাজনীয কর্যাকরর গবে সংেট। 
যা িকে কছল োর গবকেরভ্ার্ই স্থানীয টুর গোম্পানীরা বুে েকর গরকখকছ। 
  
‘কঠে আকছ। 
  
‘আকম যাই, কর্কয গদকখ ডাইভ্াররা এবার েী গপল,’ হাকের উকটা কপঠ কদকয গচাকখর 
ভ্রুকে জমা ঘাম মুছকে মুছকে বলল কলও। 
  
ওরা গদখল কলও কবচ ধকর চকল যাকি। খাকে পযান্ট আর িকপেযাল লম্বা হাোর োটগ 
পরকন থাো সারকসর মকো ঠযাঙা গদখাকি ওকে। সযাকমর কদকে ঝুাঁেল গরকম। কবষযটা 
কনকয েী ভ্াবছ?’ | সযাম মাথা না়েল। আমার োকছ গোকনা সূত্র গনই। আরও কেছু না 
জানা পযগন্ত কেছু বলব না। েকব কবষযটা ইন্টাকরকিং। 
  
 ‘আমার োকছ এেটা কবষয অদু্ভে লার্কছ। কবকচর এে োকছ থাো সকেও এই 
কজকনসটা আরও আকর্ আকবষৃ্কে হকলা না গেন। 
  
কবকচ এখন গলােজন েম। সযাম কবকচর উপর গচাখ বুকলকয বলল, “এখাকন কে খুব গবকে 
মানুষ আসা-যাওযা েকর?’ 
  
গরকম মাথা না়েল। এেটু আকর্ কবষযটা কনকয আমরা এেমে হকযকছলাম কেন্তু।’ মাথার 
লালকচ চুল ঝাাঁকে কদল গরকম। সযাম গখযাল েরল গরকমর েে ইকেমকধয গরাকদর োরকণ 
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োমাকট বণগ ধারণ েকরকছ। স্ত্রীর শুকয থাো েরীকর আকরেবার গচাখ বুকলকয োছাোকছ 
হকলা ও। 
  
ওরা গদখল কলও দ্বীপবাসীকদরকে হাাঁে গছক়ে বলকছ ওকে গযন এেটা গছাট গনৌকো গদযা 
হয। োহকল ও গসটাকে চক়ে ডাইভ্ারকদর োকছ গযকে পারকব। র্াঢ় রকঙর কট-োটগ পরা 
এেজন গছাটখাকটা গলাে একস কিমাকরর গমাটর চালু েরার জনয িাটগার েডগ ধকর গবে 
গজাকরকোকর দু’বার টান মারল। কেনবাকরর বার জযান্ত হকয উঠল পুকরাকনা গমাটর। কলও 
ওটাকে চক়ে ডুবুকরকদর গনৌকোর কদকে রওনা হকলা। 
  
কবকচর অনযকদকে োোল গরকম। ওখাকন েকযেজন দ্বীপবাসী অলসভ্াকব কঝকমাকি। 
  
 ‘েকব যা-ই বকলা, জাযর্াটা গবে কনকরকবকল, সুন্দর, এটা মানকেই হকব। নীল আোে, 
উষ্ণ পাকন, কমকষ্ট বাোস… আর েী চাই বকলা? 
  
আবার গসাঁকো হাকস কদল সযাম। ঠাণ্ডা কবযার চাই। 
  
 গোমার মন গো ওটাই চাইকব। 
  
 ‘শুধু এটাই নয, আরও আকছ। 
  
গরকম গহকস উঠল। কঠে আকছ আজ রাকে ওরেম দু’এেটা কজকনস গচষ্টা েকর গদখা 
গযকে পাকর।’ 
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েকযে কমকনট পর কলও’র কিমার কিকর একলা। গবচারার মুখ একেবাকর বাংলার পাাঁচ 
হকয আকছ। খুব কচকন্তে গদখাকি ওকে। ডাইভ্াররা বলকছ জলজ কজকনকসর সূ্তপ কদকয 
অকনোংে ঢাো প়েকলও কজকনসটাকে গোকনা োেচার (অবোঠাকমা, ইমারে) বকল 
মকন হকি। 
  
গচাখ সরু েরল গরকম। োেচার? েীরেম োেচার? 
  
‘ওরা কঠে কনকিে নয। েকব গদকখ নাকে মকন হকযকছ গোকনা ভ্বকনর ধ্বংসাবকেষ। 
  
‘ইন্টাকরকিং। গভ্কর ইন্টাকরকিং। কদর্কন্ত জমা ঝক়ো গমকঘর কদকে োকেকয বলল সযাম। 
  
‘ওগুকলা অকনে প্রাচীন কেছু হকব,’ কলও গনৌকোর কদকে োোল। এখানোর গলােজন 
প্রচণ্ডরেকমর েুসংস্কাকর কবশ্বাসী, যত্তসব! 
  
গরকম ভ্রূ েুাঁচকে জানকে চাইল, ‘হঠাৎ এ-েথা? 
  
স্থানীয কটকমর প্রধান খুব জালাকি। গস ওখাকন আর ডাইভ্ েরকে চায না। োর 
প্রকপোমহ নাকে এই কবচকে কনকয এেটা র্ি শুকনকয গর্কছ। এখাকন জুজুর ভ্যসহ 
হাকবজাকব েী গযন আকছ বলল। আসল েথা হকলা, েযোনটা আমার োছ গথকে আরও 
পযসা খসাকে চাকি। বাটপাকর আরেী। 
  
 ‘েুকম োকে েী বকলছ? 
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‘যকদ টাো চায োহকল আজকের ডাইকভ্ং োকে গেষ েরকে হকব। গস কনচ গথকে েী 
গদকখ আসকছ গসটার উপর আমার পরবেগী কসদ্ধান্ত কনভ্গর েরকব োকে আবার ভ্া়ো 
েরব কে েরব না। আকম োকে গোকনা ভ্য-ভ্ীকে গদখাকে যাব না। োকজর জনয 
পাকরশ্রকমে কদকি। ওকেই চুপ হকয গর্কছ। 
  
রাকেযান বনু্ধকে পযগকবেণ েরল সযাম! ‘কলও, আমাকদর বাকজকটর অথগ খরকচর গেকত্র 
গোমার কমেবযযীো গদকখ ভ্াল লার্ল। কেন্তু এখাকন গো এই গলােগুকলাই গেষ ভ্রসা, 
োই না? যকদ েুকম োকদরকে কদকয োজ না েরাও োহকল কবেি গোকনা রাস্তা গখালা 
আকছ?’ 
  
‘আমার কনজস্ব গলােজন আনকে হকব এখাকন। 
  
 ‘োকদর সবার কনজস্ব কর্যার আকছ?’ 
  
‘অবেযই,’ মুকখ গজার কদকয বলকলও কলওকনকডর গচহারার অকভ্বযকক্তকে অেটা 
আত্মকবশ্বাস গদখা গর্ল না। 
  
‘কনকচ যকদ ধ্বংসসূ্তপ গথকে থাকে োহকল আমাকদর গোকনা এিকপকডেন কেপ (অকভ্যান 
পকরচালনার জনয কবকেষ জাহাজ) গযার্া়ে েরার গচষ্টা েরা উকচে, কঠে? জাহাজ গপকল 
আমরা লম্বা সময ধকর ওটার সুকবকধ পাব। প্রস্তাব রাখল গরকম। এই গেকত্র গোমার 
পকরকচে গেউ আকছ?’ 
  
সযাম এেটু ভ্াবল। োরও েথা মকন প়েকছ না… কলও?’ 
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মাথা না়েল রাকেযান। কজজ্ঞাস েকর গদখকে হকব।’ 
  
 ‘গসলমাকে গিান েকর। ও খুাঁকজ গদকব।’ 
  
মাথা না়েল গরকম। েপাল খারাপ। এখাকন ধাকর োকছ গো গোকনা গসলকিান 
গনটওযাকেগর টাওযার গনই।’ 
  
সযাম হাসল। গোকনা সমসযা গনই। সযাট (সযাকটলাইট) গিান কনকয একসকছ। বলকে 
বলকে বযােপযাকে হাে কদকয এেটা পুকরাকনা কেন্তু কনভ্গরকযার্য সযাকটলাইট গিান গবর 
েরল। গিানটা চালু েকর সময গদখল সযাম। আো েরা যায গসলমা এখন গিান 
ধরকব।’ 
  
 েরীকরর ভ্ার এে পা গথকে আকরে পাকয চাপাল কলও। গিাকনর কমকষ্ট করং শুনকে 
শুনকে সযাম ওযাটার লাইন কনকয ভ্াবল! একদকে কলও দ্বীপবাসীকদর এে দকলর কদকে 
পা বাক়েকযকছ। েকযে গসকেণ্ড পর গসলমার সজীব েণ্ঠ গভ্কস একলা গিাকন। 
  
‘হযাকলা?’ 
  
 ‘গসলমা! বকলা গো আকম গে?’ বলল সযাম। 
  
‘োকলেেন একজন্সী? 
  
 ‘এই গসকরকছ! সযান কডযাকর্ার েী খবর? 
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‘দুইকদন আকর্ এখান গথকে যাওযার সময গযরেম অবস্থা গদকখ গর্ছ এখনও গেমকন 
আকছ। েকব গজালটান আকরেটা ১০০ পাউকণ্ডর মাংস ভ্াজা গখকয কনকযকছ আর লযাজকলা 
একদে-ওকদে গঘারাঘুকর েকর পার্ল বাকনকয কদকি আমাকে।’ 
  
 ‘োহকল গো েুকম খুব বযস্ত। আিা, গোকনা, প্রাথকমে ডাইকভ্কঙ আমরা এখাকন কেছু 
এেটা খুাঁকজ গপকযকছ। এেটা কেপ লার্কব। কেকপ সবকেছু থাো চাই। গসানার, ডাইকভ্ং 
কর্যার, মযার্কনাকমটার… োকজর সবকেছু চাই। এরেম এেটা জাহাজ খুাঁকজ কদকে 
পারকব? 
  
 ‘অবেযই পারব। সবকেছু কনভ্গর েরকছ টাো আর সমকযর ওপর। েখন লার্কব আর 
েেকদকনর জনয লার্কব? 
  
‘োর গোকনা কঠে গনই। এখন বকলা েকব কদকে পারকব েুকম। 
  
আবার গসই অসীম সমকযর কেকডউল। 
  
সমযটা অসীম হকলও গবাকরং নয, গসলমা। 
  
‘ো গো বকটই। আকম গদখকছ কবষযটা। গোমরা হযকো অকেকলযা কেংবা কনউকজলযাকণ্ডর 
বাইকর আকছ।’ 
  
মাথা না়েল সযাম। “কঠেই ধকরছ। আিা, প্রাচীন সভ্যো সম্পকেগ েুকম গোকনা সাহাযয 
েরকে পারকব? 
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‘অবেযই। গোমার ই-গমইল আকর্ গদকখ। োরপর যা সম্ভব আকম জানাকি। 
  
‘গসটাই ভ্াল হকব। কেপ গখাাঁজার বযাপাকর শুভ্ োমনা রইল। 
  
 ‘বাকজট? 
  
বরাবকরর মকোই। োর মাকন বাকজকটর গোকনা কনকদগষ্ট সীমাকরখা গনই। িারকর্া 
িাউকণ্ডেকনর এে টাো আকছ গয দে প্রজন্ম ধকরও খরচ েকর গেষ েরকে পারকব না। 
এছা়োও প্রকেকদনই সযাকমর কবকভ্ন্ন আকবষ্কাকরর বুকদ্ধবৃকত্তে গপাটগকিাকলও গমধাস্বে গথকে 
অথগ একস গযার্ হকি। োই কনকজকদর অকভ্যাকন খরকচর বযাপাকর ওকদর গোকনা 
মাথাবযথা গনই। 
  
উপযুক্ত গলাে পাওযার পর আকম গিান েরব। 
  
“ওকে, গসলমা, থযািস। আর হযাাঁ, আমাকদর হকয প্রাণী দুকটার গখযাল গরকখা’ গজালটান 
হকলা এে কবরাটাোর জামগান গেপাডগ েুেুকরর নাম। ওটাকে গরকম হাকঙ্গকরর এে 
অকভ্যাকনর সময গপাষয কহকসকব কনকয একসকছ। 
  
 ‘কনকজর আঙুল হারাকনার জনয এরকচকয উপযুক্ত োজ আর হকে পাকর না।’ গখাাঁচা মারল 
গসলমা। গজালটান গসলমাকে পছন্দ েকর। িারকর্া দম্পকে বাইকর গবকরাকলই গসলমার 
সাকথ গলকর্ থাকে ও। কনকজর সন্তাকনর মকো েকর আর্কল রাকখ। গসলমার কনকজর 
গোকনা সন্তান গনই। গজালটানকে প্রেয কদকে কদকে মাথায েুকল গিকল গসলমা। 
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সযাম গিান গরকখ বযাটাকর ইনকডকেটর গদখল। অকনে চাজগ আকছ। গরকম োকছ কর্কয টুপ 
েকর বসল ও।’গসলমাকে োকজ লাকর্কয কদকযকছ।’ 
  
 ‘ভ্াল। কলওকনডকে গছাট েকর বলকছ না। কেন্তু গছাট গনৌকো আর ওকযট সুযট এই 
পকরকস্থকে সামাল গদযার জনয যকথষ্ট নয। গরকম বলল। 
  
“কঠেই বকলছ। কেন্তু ওর যুকক্তটাও গো গদখকে হকব। েী গপকযকছ গসটা না গজকন 
েীভ্াকব ব়ে আকযাজন েরকব গবচারা? ওর ধারণা কছল এটা হযকো গোকনা ভূ্পাকেে 
গেন কেংবা ওইরেম কেছু এেটা হকব। এটা ভু্কল গর্কল চলকব না যুকদ্ধর সময 
গর্াযাডােযাকনল অকনে বযস্ত এেটা জাযর্া কছল। অকনে ধ্বংসাবকেষ আকছ এর 
আকেপাকে। 
  
গরকম মাথা না়েল। োরমকধয কেছু কজকনস এরেমও আকছ গযগুকলাকে এখনও কবকফাকরে 
হবার েমো রাকখ। 
  
‘কঠে গোমার মকো। 
  
স্বামীর পটাকনা েথায গোকনা পাত্তাই কদল না গরকম। ডাইভ্ গবাকটর কদকে োোল ও। েী 
মকন হয গোমার? 
  
‘পাকনর ৮০ িুট কনকচ মানুষ কনকমগে ইমারে? বলকে পারকছ না। মাথার উপকর হাে 
েুকল দু’কদকে প্রসাকরে েকর টানটান েরল সযাম। গরকমর কদকে োকেকয বলল, কেন্তু খুব 
েীঘ্রই আমরা জানকে পারব।’ 
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কনকজর চুকল হাে বুকলকয গরকম সযামকে কেছু এেটা বলকে যাকিল কেন্তু বলকে পারল 
না। োরণ কবকচর কনকরকবকল পকরকবে এে রক্তকহম েরা কচল্কাকর চুরমার হকয গর্কছ। 
  
. 
  
০৪. 
  
উকঠ দাাঁক়েকয একর্াল সযাম, ওর কপছু কপছু গরকমও রওনা হকলা। পাকনর োকছ েুিবন 
রকযকছ। রক্তকহম েরা কচৎোরটা একসকছ ওখান গথকেই। যকদও কচৎোর গনই এখন। 
কচৎোকরর বদকল এখন বযথার আেগনাদ গোনা যাকি। হাে বাক়েকয গরকমকে থামাল 
সযাম। গঝাাঁকপর গভ্ের গথকে গোকনা এে সরীসৃকপর কবরাটাোর গলজ গবকরকয রকযকছ। 
  
 বুদবুকদর আওযাজ আর পাকনর থপথপাকনর আওযাজ একলা েুিবকনর গভ্ের গথকে। 
গলজটা এেদম চুপ েকর আকছ। ওকদর গপছকন কলও’র বুকটর আওযাজ গোনা গর্ল। 
েকযেজন দ্বীপবাসীও একসকছ োর সাকথ। োকদর মকধয দু’জকনর হাকে মযাকচকট (লযাকটন 
আকমকরোর দা’) আর এেজকনর হাকে েু়োল গোভ্া পাকি। 
  
যন্ত্রণাোের আেগনাদ আবার আোে-বাোস োাঁকপকয কদল। গঝাাঁপ গপকরকয সামকন 
একর্াল সযাম। গনানাজকলর কবরাটাোর পুরুষ েুমীর গদখকে গপল ও। ওটার মাথায 
েু়োল কদকয আঘাকের কেনটা জখম গদখা যাকি। মৃে। দ্বীকপর এে স্থানীয বাকসন্দা 
পক়ে রকযকছ পাকে। োর ডান পা গুরুেরভ্াকব েুমীর োমক়ে কদকযকছ। ভ্যাবহ অবস্থা। 
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ওখান গথকে পাাঁচ িুট দূকর আকরেজন দ্বীপবাসী দাাঁক়েকয রকযকছ। োর হাকে এেটা 
েু়োল, রীকেমকো োাঁপকছ গস। ভ্য, কবস্মকয ব়ে ব়ে হকয গর্কছ োর গচাখ দুকটা। 
  
আহে বযকক্তর উরুর োছ গথকে প্রচণ্ড রক্তেরণ হকি। গোমর গথকে গবট খুকল কনকয 
আক্রান্ত বযকক্তর োকছ হাাঁটু গর্ক়ে বসল সযাম। গলােটার উরুর উপকর েক্ত েকর গবাঁকধ 
কদল গবটটা। গরকম ওকদর োকছ একর্কয গর্কলা। 
  
গুকঙকয উকঠ জ্ঞান হারাল গলােকট। 
  
‘ওকে দ্রুে হাসপাোকল গনযা সম্ভব না হকল বাাঁচাকনা যাকব না। টান টান র্লায বলল 
সযাম। 
  
 গরকম কলও’র কদকে োোল। চকলা ওকে কনকয এেটা িাকে েুকল। প্রকেটা গসকেণ্ড এখন 
মূলযবান।’ বলল গরকম। 
  
কলও কবকফাকরে নযকন মৃে েুমীরটাকে গদখকছ। রক্ত সকর গর্কছ ওর মুখ গথকে। 
  
‘চকলা, কলও। গরকম এেটু ে়ো েকণ্ঠ োর্াদা কদল। 
  
গরকমর ধমে গখকয ঘুরল রাকেযান। ওর েকযে িুট দূকর দাাঁ়োকনা দ্বীপবাসীকদর কদকে 
োকেকয বলল, এই গলােটাকে েুকল কনকয লযাণ্ড গরাভ্াকর রাখকে। কেন্তু গেউ ন়েল না। 
অর্েযা সযাম কনকজই আহে গলােকটকে পাাঁজোকলা েকর েুকল কনল। 
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‘সর সামকন গথকে!’ গরকম ওকে সাহাযয েরকে একর্কয একলা। দুজকন কমকল ধরাধকর 
েকর লযাণ্ড গরাভ্াকর েুলল ওরা, র্াক়েটা গমইন গরাকডর োকছ পােগ েরা কছল এেেণ। 
  
গলােটাকে গপছকনর কসকট বসাল ওরা সযাম কলও’র কদকে কিরল। কলও েখন এে স্থানীয 
গলাকের সাকথ েকেগ বযস্ত। র্াক়ে ভ্াল চালাকে জাকন গে? উপকস্থে সবাই মাথা না়েল। 
গেউ জাকন না। 
  
 স্বামী-স্ত্রী োোল একে অপকরর কদকে। যা গবাঝার গবাঝা হকয গর্কছ। এে হাে বাক়েকয 
কদল সযাম। খুব ভ্াল েথা! চাকব লার্কব আমার। বুঝলাম না এই গলােগুকলার সমসযাটা 
েী! গোমাকদর এে বনু্ধ মারা যাকি আর গোমরা এেটু সাহাযয পযগন্ত েরছ না? এখাকন 
হাসপাোল গোথায? আমাকদরকে রাস্তা গদকখকয কনকয যাকব গে? 
  
কনকজর পকেকট হাে গঢাোল কলও, কেছু এেটা খুাঁজকছ। কনকজকদর মকধয গুিন শুরু েকর 
কদকযকছ দ্বীপবাসীরা। এমন সময সদয বেকোর গেষ েরা এে গছােরা সামকন একলা। 
আকম যামু। উকন আমার চাচা গবনকজ। গছকলটার ইংকরজী উচ্চারকণর সাকথ আঞ্চকলেোর 
টান আকছ। 
  
নাম েী গোমার?’ যাত্রীর কসকট বসকে বসকে গরকম কজকজ্ঞস েরল। 
  
করকে। 
  
সযাম ড্রাইভ্ার কসকট বকস পক়েকছ। দরজার পাকে একস কলও ওর হাকে চাকব ধকরকয 
কদল। আকম হলুদ িােটা কনকয গোমাকদর কপছু কপছু আসকছ। 
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‘কঠে আকছ। করকের কদকে োোল সযাম। চাচার পাকে উকঠ বকসা। কসট গবট বাাঁধকে 
ভু্কলা না। আিা, এখান গথকে হাসপাোকল গযকে েেেণ লার্কে পাকর? 
  
৪৫ কমকনট লার্ব…’ করকে কনকিে নয। 
  
ভ্রু েুাঁচোল সযাম। েক্ত হকয বকসা সবাই। গদকখ ১৫ কমকনকট গযকে পাকর কেনা। 
  
ইকিন চালু েকর কর্যার কদল সযাম। জঙ্গকলর গভ্ের কদকয পযাকসকজর মকো সরু আর 
এবকরাকথবক়ো খাকনেটা রাস্তা গপকরকয োরপর পাো রাস্তায উঠকব ওরা। কেন্তু জরুরী 
মুহূকেগ একস মকন হকলা এই সরু রাস্তা বুকঝ আর গেষ হকব না। পাো রাস্তায উঠকেই 
র্াক়ের র্কে বাক়েকয কদল সযাম। রাস্তার বাাঁকে গপৌঁকছও র্কে েমাল না। স্বাভ্াকবকের 
গচকয কদ্বগুণ র্কেকে বাাঁে পার হকলা লযাণ্ড গরাভ্ার। কবপদজনে র্কেকে গমা়ে ঘুরকে 
কদকয টাযারগুকলা প্রকেবাদ েরকলও সযাম পাত্তা কদল না। 
  
েক্ত েকর কসকটর হােল ধকর আকছ গরকম। এে েক্ত েকর ধকরকছ গয ওর আঙুলগুকলা 
সাদা গদখাকি এখন। আমরা যকদ দূঘগটনায পক়ে োরপর আমাকদরকেই যকদ 
হাসাপাোকল গনযার জনয অযামু্বকলন্স ডােকে হয োহকল কেন্তু এই আহে বযকক্ত খুব 
এেটা উপোর হকব না। 
  
 ‘কচন্তা গোকরা না। গিরাকর (কবশ্বকবখযাে র্াক়ের নাম) চাকলকয অভ্যস্ত আকম।’ 
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আকরেটা গমাক়ে একস আবার আেগনাদ েকর উঠল চারকট টাযার। সযাম ইকিকন লার্াম 
কদকয র্কে েকমকয র্াক়ের কনযন্ত্রণ হাকের মুকঠায রাখল। স্ত্রীর কদকে এে পলে োকেকয 
োাঁধ ঝাাঁোল ও। এবার র্কে এেটু েকমকয চালাকি। োরপরও এরেম ভ্াকর র্াক়ের 
জনয এই র্কেও েম নয। 
  
গরকম ঘা়ে কিকরকয আহে বযকক্তর কদকে োোল। প্রচুর রক্তেরকণর িকল কনকস্তজ হকয 
পক়েকছ গস, শ্বাস কনকে েষ্ট হকি। উরুর উপকর বাাঁধা সযাকমর গবটটাকে েক্ত েকর ধকর 
আকছ করকে। ওর গচহারায আেকির ছাপ। করকে গচাখ গমকল গরকম কদকে োোল। গঢাাঁে 
কর্লল করকে। ভ্কয, আেকি গবচারা র্লা শুকেকয গর্কছ। 
  
‘আপকনর কে মকন অয, চাচা বাাঁচব? করকে প্রশ্ন েরল। 
  
‘আমরা সকবগাচ্চ গচষ্টা েরব। এখানোর হাসপাোলটা গেমন? েেখাকন আধুকনে? 
জানকে চাইল গরকম। 
  
করকে মাথা না়েল। মকন অয ভ্ালই। আকম ওই হাসপাোল ছা়ো অনয েুকনা হাসপাোল 
গদকহ নাই। োই েুলনা েরবার পারোকছ না।’ 
  
‘অকনে আহে বযকক্ত যায ওখাকন? 
  
‘মকন অয। কদ্বধা কনকয বলল করকে। 
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গসাজা রাস্তা পাওযায র্কে বাক়েকয কদল সযাম, োাঁকধর উপর কদকয বলল, ‘এখাকন কে 
অকনে েুমীর আক্রমণ েকর? 
  
করকে শ্রার্ েরল। েকর মাকঝ মইকধয। েয অকধোংে সময গলােজন র্াকযব হযা যায। 
েুমীর অকর্া লযযা গর্কছ কেনা েওযা েকঠন। 
  
গছকলকটর কদকে োোল গরকম। ওখানোর গেউ ওনাকে সাহাযয েরল না গেন? 
  
করকে ভ্রু েুাঁচকে োোল। েুসংস্কার। সবাই েয ওই জাযর্া নাকে অকভ্েপ্ত। েহন েী 
েরকে হইব গেউ কঠেমকো বুইঝা উঠবার পাকর না।’ 
  
 ‘অকভ্েপ্ত?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘এে বুই়ো ডাইভ্ার েইকছল, গুজব আকছ জাযর্াডা ভ্ালা না। অশুভ্ কেছু আকছ। এেটু 
আকর্ েইলাম না, সবাই অকভ্োপকর ডরায। চাচার কদকে োোল করকে। অন্তে আমার 
োই মকন অয।’ 
  
েুমীরটা কেন্তু কবোল। েমপকে ২ হাজার পাউণ্ড গো হকবই।’ বলল সযাম। েুসংস্কার-
টুসংস্কার কেছু না। েুধােগ েুমীর আর অসেেগ মানুষ। এই হকলা োকহকন। 
  
কলও’র কে এখন গলােবল গপকে সমসযা হকব?’ করকম জানকে চাইল। 
  
অনযকদকে োোল করকে। েকযেটা ডলাকরর লাইর্যা গেউ কনকজর জীবন েুরবাকন কদবার 
চাইব না।’ 
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করযারকভ্উ কমরকর গরকমর অকভ্বযকক্ত গদখল সযাম। 
  
না, আমার মকন হয না োরা ওমন েরকব। েকব কলওকনকডর অনুসন্ধান গবে ব়ে 
রেকমর ঝাাঁকে গখকযকছ এটা সেয। এই অঞ্চকল গযকহেু েুমীর আকছ গসকহেু 
রাইকিকলরও বযবস্থা থাোর েথা। এখাকন োরও রাইকিল গনই, আকম গসটা কবশ্বাস 
েরকে পারকছ না। 
  
মাথা না়েল করকে। বনু্দে রাখার কনযম নাই এইখাকন। অকেকলযান কমকলটাকররা চইলযা 
যাওকনর পর গথইেযা বনু্দে রাখা কনকষধ েরা হইকছ। 
  
েুমীকরর গো োহকল গপাযা বাকরা! গরকম বলল। 
  
দ্বীকপর পকিম অংে ঘুকর এখন পুব কদকে একর্াকি ওরা। ওকদকে হকনযারা েহকর 
এখানোর এেমাত্র হাসপাোল অবকস্থে। ওরা যখন র্াক়ে কনকয ইমাকজগকন্স অংকে প্রকবে 
েেেকণ ২৫ কমকনট পার হকয গর্কছ। করকের চাচার অবস্থা খুবই েরুণ। র্াক়ে গথকে 
গনকম সাহাকযযর জনয ছুটল করকে। এেটু পর দু’জন দ্বীপবাসী আর এেজন স্মাটগ নারী 
একস হাকজর হকলা। মকহলার পরকন সবুজ রকঙর গমকডেযাল ইউকনিমগ। 
  
মকহলা যখন র্াক়ের কদকে একর্কয আসকছ েখন গরকম োকে ভ্াল েকর গখযাল েরল। 
গদখকে দ্বীকপর বাকসন্দা বকল মকন হকলও োর চুকলর িাইলটা কভ্ন্ন। দ্বীকপর অনযানয 
মকহলাকদর গচকয আলাদা। োর হাাঁটা-চলার ধরন দৃকষ্টআেষগণ েরকে বাধয। পকরষ্কার 
গবাঝা যায, এই নারী এখানোর উাঁচুস্তকর রকযকছ। পদমযগাদায ব়ে হকলও মকহলার বযস 
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খুব এেটা গবকে হকব না। েরুণীই বলা যায, েে এেদম মসৃণ। আহে বযকক্তর োকছ 
গপৌঁকছ জখকমর কদকে নজর গদযার আকর্ গরকম আর সযাকমর কদকে োোল গস। 
  
েেেণ আকর্র ঘটনা? জানকে চাইল মকহলা। োর ইংকরকজ উচ্চারকণ অকেকলযান টান 
রকযকছ। 
  
‘আধা ঘণ্টা। দ্বীকপর পূবগ পাকে েুমীর আক্রমণ েকরকছল। জানাল গরকম। 
  
আক্রান্ত পা গদকখ কনকয দ্রুে কনকদগে কদল মকহলা। ধরাধকর েকর গবনকজর আহে গদহকে 
গেচাকর গভ্ালা হকলা। েকব গসটার অবস্থাও ভ্াল নয। এখানোর কচকেৎসা গসবার 
বযাপাকর সযাম ও গরকমর সকন্দহ োহকল সকেয প্রমাকণে হকলা। 
  
ওকদর দুজকনর মকনর অবস্থা বুঝকে গপকর মুখ খুলকলন মকহলা। কচন্তার কেছু গনই। 
হাসপাোকলর গভ্েকর থাো যন্ত্রপাকেগুকলা এরকচকয ভ্াল অবস্থায আকছ। হাে বাক়ে কদল 
গস। আকম ডা. ভ্যানা। এখানোর কচি গমকডেযাল অকিসার।’ গরকম ও সযাম দুজনই হাে 
গমলাল োর সাকথ। 
  
‘সযাম িারকর্া, গরকম িারকর্া,’ দু’জকনর পকরচয এেসাকথ কদল সযাম। 
  
ডা. ভ্যানা এেটু সময কনকয িারকর্া দম্পকেকে পযগকবেণ েরল। এখন মাি েরকবন। 
জরুরী োজ আকছ। আপনার েেেণ ইমাকজগকন্স রুকম অকপো েরকে পাকরন। এেটা 
গবঞ্চ আর দে বছর আকর্র টাইমস আকছ। এেটা েথা না বলকলই নয, রক্ত প়ো বন্ধ 
েরার জনয আপনাকদর পদকেপটা সুন্দর কছল।’ 
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সযাম কেংবা গরকম কেছু বলার আকর্ই হাসপাোল ভ্বকনর গভ্েকর চকল গর্ল ভ্যানা। 
সযাম র্াক়ের কসকট গলকর্ থাো রকক্তর কদকে োোল। এরপর ওর গচাখ প়েল কনকজর 
গপাোকের উপর। শুেকনা রক্ত গলকর্ রকযকছ। এই দ্বীকপ একসকছ মাত্র েকযে ঘন্টা 
হকলা। ইকেমকধয এেজন মৃেুয পথযাত্রীর প্রাণ রো েরকে হকযকছ ওকদর। 
  
সকলামন আইলযাকণ্ড ওকদর অনুসন্ধাকনর শুরুকেই এরেম পকরকস্থকে অশুভ্ কেছুর ইকঙ্গে 
েরকছ। 
  
. 
  
০৫. 
  
েকযে কমকনট পর কলও’র িাে একস গপৌঁছুল। িাে গথকে গনকম ড্রাইভ্ারকে হাে কদকয 
ইোরা েরল কলও। গমইন গরাকড ধূকলা উক়েকয চকল গর্ল িাে। োাঁচুমাচু ভ্কঙ্গকে গস 
সযাকমর কদকে একর্কয একলা। 
  
‘মারা যাযকন গো?’ 
  
‘অকির জনয গবাঁকচ গর্কছ। সযাম জবাব কদল। খুব গবকে সময ওকে হাসপাোকল থােকে 
হকব না, এটা কনকিে। 
  
‘গবচারা। েী ভ্যাবহ ঘটনা ঘকট গর্ল।’ 
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‘আমার কবশ্বাস হয না, এখাকন েুমীর আকছ এ-বযাপাকর গোমাকে গেউ সেগে েকরকন।’ 
বলল গরকম। 
  
েকরকছল। মযাকচকট আর েু়োল গো গসজনযই হাকের োকছ কছল সবার। 
  
কলওর কদকে োোল সযাম। দুকটা একে-৪৭ থােকল আরও ভ্াল হকো।’ 
  
‘কবশ্বাস েকরা, গদাস্ত, যকদ এই দ্বীকপ গসটার বযবস্থা েরা গযে োহকল আকম কনিযই 
রাখোম। 
  
‘গোমার কু্ররা গোথায? 
  
 ‘সার্কর। সব গর্াছর্াছ েকর কর্যার আর গনৌকো কনকয ওরা চকল যাকি। আমার সাকথ 
আর গেউ োজ েরকে চায না। যা বুঝকে পারকছ, োকদর বনু্ধর এই দূঘগটনার জনয 
ওরা আমাকে দাযী েরকছ।’ থামল কলও। জাকনাযারটা সাইজ গদখছ? িাকের গচকযও 
লম্বা! 
  
‘ওটার পকরবারও আকছ কনিযই। সযাম বলল। 
  
মাথা না়েল গরকম। হুম। গোমার বনু্ধরা এেটা েুমীরকে েুকপকয গমকর গিকলকছ। খবর 
আকছ গোমার। 
  
‘আকম কেছু েকরকন! 
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সযাম আর গরকম দু’জনই কেক্ত হাকস কদল। ওটা আমাকদরকে শুকনকয লাভ্ গনই। 
েুমীরকদর গবালা।’ 
  
ভ্বকনর গভ্েকর ঢুেল ওরা। বাইকর গথকে গদখকে গযরেম মকন হকযকছল গভ্েকরও 
এেই অবস্থা। ইমাকজগকন্স লাউি এেটা আযোোর রুম। গনাংরা পকরকবে। েকযেজন 
আহে বযকক্ত সাকর েকর রাখা গবকঞ্চর উপর বকস গসবার অকপোয আকছ। রুকম বাোস 
চলাচকলর বযবস্থা খুবই েরুণ। করকে এেটু দূকর িাাঁো জাযর্ায বকস আকছ। ওরা 
গসকদকে কর্কয ওর পাকে বসল। মাথার উপকর িযান ঘুরকছ কঠেই কেন্তু গভ্েকরর 
মাত্রাকেকরক্ত োপমাত্রার কবরুকদ্ধ ওটা কনোন্তই নকসয। েকযে কমকনট ঘাম ঝরাকনার পর 
উকঠ দাাঁ়োল গরকম। আকম বাইকর কর্কয অকপো েকর।’ 
  
সযাম ও কলও ওর কপছু কপছু উঠল। আমরাও আসকছ গোমার সাকথ। এো এো ভ্াল 
লার্কব না গোমার! 
  
গরকম করকের কদকে কিরল। গোকনা খবর গপকল আমাকদরকে জাকনকযা, হুম? 
  
 ‘আইিা।’ এই র্রকমও করকে কনকবগোর। ‘ডা. ভ্যানা খুব ভ্ালা ডাক্তার। চাচার সমসযা 
হইব না। 
  
েপাল ভ্াল বলকে হকব।’ ভ্রূ গথকে ঘাম মুছকে মুছকে ধলল গরকম। 
  
োকছ বসা এে বৃদ্ধ গলাে গেকে উঠল। েব্দ শুকন গবাঝা গর্ল োকেকে েি আকছ। 
গরকমর হাে ধকর বাইকর গবকরকয একলা সযাম। বাইকরর োপমাত্রাও েম নয। েকব 
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গভ্েকর বকস গসদ্ধ হওযার গচকয বাইকর থাোই আরামদাযে। োকছই এেটা ছাউকন 
গদখকে গপল ওরা। সযাম কনকজর োটগ গদখল। 
  
‘গহাকটকল কর্কয জামা-োপ়ে বদকল একল মন্দ হয না। গরকম কদকে োোল ও ‘চকলা, চট 
েকর ঘুকর আকস?’ 
  
গরকম লযাণ্ড গরাভ্াকরর কদকে োোল। যকদ র্াক়ে গধাযার বযবস্থা েরকে পাকরা োহকল 
আকম রাকজ।’ 
  
 মাথা না়েল কলও। আকম গোমাকদরকে কলিট গদব। এখাকন দাাঁক়েকয গসদ্ধ হওযার 
গোকনা মাকনই হয না।’ 
  
ওরা র্াক়েকে উঠল, ড্রাইভ্াকরর কসকট বসল সযাম। সার্রপা়ে গথকে েুিান র্কেকে 
হাসপাোকল আসার পর এখন কলও’র সাবধানী র্কের ড্রাইকভ্ংকে েিকপর র্কে বকল 
মকন হকি। রাস্তায চলাচলরে অনযানয যানবাহন গদকখ কলও যারপরনাই কবরক্ত। ওর 
গচহারা গদকখ মকন হকলা গেউ ওকে কনম পাোর গেকো রস খাইকয কদকযকছ। 
  
‘আমাকদর োজেমগ এখন বন্ধ-ই বলা যায,’ বলল কলও। এই ঘটনার পর কু্ররা আর 
োকজ গযার্ গদকব বকল মকন হয না।’ 
  
‘ওকদর সাকথ গোমার েথা হকযকছ? 
  
মাত্র দু’জন োকজ কিরকে রাকজ।’ 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“আর গনৌো?’ 
  
‘গনৌোর েযাকেনকদর গেউ-ই এখন আর োজ েরকে চায না। েপাল খারাপ। 
  
েপাল খারাপ গবনকজর, কনকজর োটগ গদখকে গদখকে গরকম বলল। আকম েিনাও েরকে 
পারকছ না োর এখন গেমন লার্কছ। 
  
‘োর েপাল ভ্াল, গোমরা দুজন ওখাকন কছকল। বাকেকদর আোয যকদ আমরা অকপো 
েরোম োহকল গস মারা গযে।’ বলল কলও। 
  
‘করকে বলল, এটা নাকে এখানোর মানুকষর স্বভ্াব। এই দ্বীকপ গোকনাকেছুই দ্রুে নয।’ 
  
েুমীর বাকদ।’ 
  
গহাকটকল গপৌঁকছ িাি ও অনযানয অকেকথকদর ভ্ীে-সন্ত্রস্ত চাহকন এক়েকয রুকম চকল গর্ল 
ওরা। চটপট গর্াসল গসকর োপ়ে বদকল আবার হাসপাোকল যাওযার জনয ওরা বেকর 
হকলা। একস েরা লকবকে কলও ওকদর জনয অকপো েরকছ। ওর হাকে েকযেটা ছকব। 
পাকনর কনকচর দৃেয আকছ ওগুকলাকে। সযাম আর গরকম একস কলও’র দু’পাকে বসল। 
  
 ‘এই ছকবটা গদখ, বযােিাউকণ্ড আকরেটা োেচার গচাকখ প়েকব। ডাইভ্ কটকমর প্রধান 
গয কছল, োর ধারণা কনকচ এরেম আরও ছযটা আকছ কেংবা গবকেও হকে পাকর। এেটা 
ছকব গদকখকয বলল কলও। 
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 ‘যকদ োর েথা সকেয হয োহকল এটা এেটা উকেখকযার্য আকবষ্কার হকব। কজকনসটা 
এেই প্রাচীন ধ্বংসাবকেষ গয োরও মকন পযগন্ত গনই। েকব োেচারগুকলার অবস্থান 
যকথষ্ট ইন্টাকরকিং।’ গরকম বলল। 
  
 ‘ো গো অবেযই, গোকনা প্রােৃকেে দূকযগার্ হকযকছল গবাধহয।’ বলল সযাম। এই অঞ্চকল 
ভূ্কমেকম্পর গরেডগ আকছ। হকে পাকর ভূ্কমেকম্পর িকল ওগুকলা পাকনর েলায চকল 
গর্কছ। 
  
‘হুম। কেন্তু আমার োকছ আরও ইন্টাকরকিং গলকর্কছ এটার কনমগাণ। পাথর কদকয 
বানাকনা। এই অঞ্চকল গো পাথুকর ভ্বন সম্পকেগে গোকনা ইকেহাস গনই। অেীকের 
বযাপাকর খুব গুরুেপূণগ সূত্র এই োেচার। গসই অেীে সম্পকেগ আমাকদর গোকনা 
ধারণাই গনই। কলও জানাল। 
  
এই োেচাকরর বযাপাকর গোকনা গরেডগ গনই, কবষযটা অস্বাভ্াকবে নয? গরকম জানকে 
চাইল। 
  
 ছকবগুকলা নাকমকয রাখল কলও। আমার োকছ অস্বাভ্াকবে নয। এই অঞ্চকল কভ্ন্ন কভ্ন্ন 
গর্াষ্ঠীর বসবাস কছল। গমৌকখে সংসৃ্ককে কছল সবার। দ্বীকপ প্রায ৭০ কট ভ্াষার প্রচলন 
আকছ। হকে পাকর এই োেচাকরর বযাপাকর যারা জানকে োকদর গেউ আর গবাঁকচ গনই। 
কচন্তা েকর গদখ, েে ব়ে ভূ্কমেম্প হকল সার্রপাক়ের অেখাকন অংেকে ধকসকয কদকয 
পাকনর েলায পাকঠকয কদকে পাকর।’ 
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সযাকমর মাথায কভ্ন্ন ধারণা ঘুরকছ। োহকল ধকর কনকে হকব ওগুকলা সার্রপাক়ে কনকমগে 
কছল? 
  
প্রশ্নকবাধে দৃকষ্টকে ওর কদকে োোল গরকম। গো? েুকম কে কভ্ন্ন কেছু ভ্াবছ?’ 
  
নান মাকডাল সম্পকেগ শুকনছ েখন? 
  
না। 
  
“কেকন গোরাল বেলকেরার (শেলকেরাকে ইংকরকজকে করি বকল। পাকনর কেকঞ্চৎ উপকর 
কেংবা কনকচ থাকে) উপকর পাথর কদকয দ্বীপ বেকর েকরকছকলন। গভ্কনকসও এরেম গচষ্টা 
েরা হকযকছল। গসটা অবেয েকযেকট আন্তুঃসংকযার্ খাকলর উপর।’ বযাখযা েরল সযাম। 
  
কলও ওর কদকে োোল। যকদ এটা করি বা লযাগুন (উপহ্রদ) এর উপর কনমগাণ েরা হকয 
থাকে োহকল সমুকের েলায ডুকব থাোর সহজ বযাখযা গদযা সম্ভব। ব়ে ভূ্কমেকম্প 
বেলকেরা ধকস প়েকলই…’ 
  
‘এেদম কঠে। েকব কনকচ ডাইভ্ গদযার আর্পযগন্ত এই হকি আমার ধারণা। গসলমা 
আমাকদর জনয করসাচগ কেপ পাকঠকয কদকল আমরা এ-বযাপাকর আরও কবস্তাকরে জানকে 
পারব।’ 
  
গহাকটল লকবর ঠাণ্ডা পকরকবে গথকে বাইকরর র্রম আবহাওযায গবকরাল ওরা। 
হাসপাোকলর কদকে রওনা হকলা। আোকে োকলা গমঘ জমকে শুরু েকরকছ। 
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কলও এখাকন রকযকছ প্রায এে সপ্তাহ হকয গর্ল। োই গর্াযাডালেযাকনকলর আবহাওযার 
মকের্কে ওর এেকদকন গবাঝা হকয গর্কছ। কনকবগোরভ্াকব আোকের কদকে োোল ও। 
র্াক়ের গভ্েকর েসাইখানার মকো দূর্গন্ধ। এে মুকদ গদাোকনর পাকে োর-ওযাে (র্াক়ে 
গধাযার গদাোন/র্যাকরজ) গদখকে গপকয র্াক়ে দাাঁ়ে েরাল কলও। এটা গোকনা আধুকনে 
োর-ওযাে নয। এখাকন বালকেকে েকর পাকন একন র্াক়ে গধাযা হয। োর-ওযাকে 
েমগরে গছকলরা হাসকে হাসকে োজ েরকছ। ওকদর র্াকয গোকনা োটগ গনই, পা-ও নগ্ন। 
  
কেন্তু র্াক়ের গভ্েকর গচাখ প়েকেই ওকদর হাকস গথকম গর্ল। গবনকজর রক্ত গদখকে 
গপকযকছ ওরা। র্াক়ে গধাযার আধঘণ্টা গরকম, সযাম আর কলও এে বটর্াকছর ছাযায বকস 
োটাল। ওরা গদখল গছকলগুকলা গবে অস্বকস্তর সাকথ র্াক়ে গধাযার োজ েরকছ। 
  
 হঠাৎ এেটা পুকলকের র্াক়ে উপকস্থে হকলা। দু’জন অকিসার একলা ওকদর কেনজকনর 
কদকে। েুমীকরর আক্রমকণর বযাপাকর কজজ্ঞাসবাদ েরার পর হাসপাোকল গরকডওকে 
গযার্াকযার্ েরল োরা। সবকেছু গচে েকর, কনকিে হকয কবকদয হকলা। 
  
 পুকলে চকল যাওযায গযন হাাঁপ গছক়ে বাাঁচল কলও। দূকর গোথাও গমঘ ডাোর আওযাজ 
শুকন আোকে জমা োকলা গমকঘর কদকে োোল। 
  
েব্দ শুকন মকন হকি খুব ো়োোক়ে োকছ আসকছ,’ মন্তবয েরল কলও। 
  
বৃকষ্ট হকল পাকন গঘালা হকয যাকব। োলকে পাকনকে ডাইভ্ গদযার পর আমরা হযকো 
কনকচ দূকরর কেছু কঠেভ্াকব গদখকে পাব না। সযাম বলল। আো েকর, েুকম সাকথ আকছ।’ 
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‘সার্র পাক়ের অে ব়ে েুমীর কে গোমার গচাকখ পক়েকন? জানকে চাইল গরকম। 
  
‘পক়েকছ। এখন আমরা জাকন েুমীর গোথায থাকে। 
  
 ‘েুকম কসকরযাস গো?’। 
  
“আিা, জীবকন যকদ এেটু উকত্তজনা-ই না থাকে োহকল আর মজা গোথায? 
  
ভ্রু েুাঁচোল গরকম। েব্দটা উকত্তজনা” নয। “কনরাপত্তা” কেংবা “দীঘগ” হকব।’ 
  
সযাম হাে েুকল আোে গদখাল। “ওই গদখ, আোকের গচহারা। চকলা, ো়োোক়ে 
হাসপাোকল যাই। আংকেল গবনকজর গখাাঁজ-খবর কনকয কেছু ডাইকভ্ং কর্যাকরর গখাাঁকজ 
গবকরাকে হকব। আকম কবষযটাকে োছ গথকে গদখকে চাই, গসজনযই গো এখাকন একসকছ। 
েুমীকরর আক্রমণ হকযকছ কবকচ। োরমাকন সার্করর গোথাও আমরা কনরাপদ নই। 
  
সম্মকেসূচে মাথা না়েল সযাম। কেন্তু গনৌো পাওযা েকঠন হকব। আজ গযটাকে ভ্া়ো 
েকরকছলাম গসটা আর োলকে আসকব না।’ 
  
 ‘আমাকদরকে হাসপাোকল নাকমকয গদযার পর েুকম কবকভ্ন্ন জাযর্ায গনৌোর গখাাঁজ 
েরকব। যকদ গখাাঁজ পাও গহাকটকল গমকসজ কদকযা।’ সযাম বলল। 
  
 ‘আর এেটা েথা। েুমীকরর আত্মীযকদর েথা মাথায গরকখ .৫০ েযাকলবাকরর গমকেন 
র্ান গযার্া়ে েরকে পাকরা কেনা গদকখা।’ বলল গরকম। 
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কলও ওকদরকে কনকয হাসপাোকল গপৌঁছুকে গপৌঁছুকে গমকঘর র্জগন আরও োকছ চকল 
একলা। বৃকষ্টর গিাাঁটা প়েকে শুরু েরার আকর্ গোনমকে গভ্েকর ঢুেল ওরা। একেেটা 
গিাাঁটা সাইকজ র্লি বকলর সমান। ওকযকটং একরযার ধােব ছাকদর উপর ধুমাধুম প়েকছ 
ওগুকলা। ওকযকটং রুকম গচাখ বন্ধ েকর করকে বকস আকছ, এেদম চুপচাপ। গলাজকনর 
পকরমাণ এখন কেছুটা েম। োকেঅলা বৃদ্ধ, ভ্াঙ্গা হাে কনকয এে শ্রকমে আর হাকে 
র্ভ্ীর েে কনকয এে গজকল এখনও গসবার অকপোয বকস আকছ। 
  
করকের পাকের গবকঞ্চ কর্কয বসল ওরা। করকে নক়ে উঠকল গচাখ খুলল। ওর কদকে 
োকেকয হাসল গরকম। করকেও ভ্েো েকর হাসল। 
  
‘গোকনা খবর আকছ? জানকে চাইল গরকম। 
  
করকে মাথা না়েল। নাহ। মাত্র েকযে ঘণ্টা হইকছ। এে ো়েোক়ে গোকনা খবর পামু 
বইলা আকম আো েকর নাই।’ 
  
সম্ভবে করকের আংকেকলর এে পা োটা প়েকব। ওরেম ভ্যির আক্রমকণর পর গবাঁকচ 
থাো রীকেমকো অকলৌকেে বযাপার। গস-কহকসকব এেটা পা হারাকনা খুব ব়ে কেছু নয। 
গদখা যাে, েী হয? 
  
আরও এে ঘণ্টা চকল গর্ল। ইমাকজগকন্স রুম গথকে গবকরকয একলা ডা. ভ্যানা। োর পরকন 
এখনও সাকজগেযাল স্ক্রাব রকযকছ। করকে উকঠ দাাঁ়োল। সযাম আর গরকমও গযার্ কদল ওর 
সাকথ। 
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‘সুখবর হকলা, গরার্ী এখন আেংোমুক্ত। আমরা যকথষ্ট রকক্তর বযবস্থা েরকে 
গপকরকছলাম। রক্তেরকণর কবষযটা সামাল গদযা গর্কছ। বাকেটা আর্ামী ২৪ ঘণ্টার উপর 
কনভ্গর েরকছ। েকব এখন সবকচকয ব়ে ঝুাঁকে হকলা দূঘগটনার মানকসে ধাক্কা আর 
ইনকিেেন। গরার্ীর েরীকরর অবস্থা ভ্াল, বযকসও েরুণ োরপরও গোকনা কেছু 
কনকিেভ্াকব বলা যাকি না। 
  
আর পা?’ করকে নরম সুকর জানকে চাইল। 
  
েুমীকরর দাাঁকের োমক়ে হা়েগুকলা েে েে টুেকরা হকয গর্কছ। োর জাযর্ায আকম 
হকল আমারও পা-ও গেকট গিলকে হকো। দুুঃকখে, পা-টা োটকে হকযকছ।’ 
  
োকে গদখকে পাকর? জানকে চাইল করকে। 
  
ডা. ভ্যানা মাথা না়েল। োকে কেছুটা সময কদই আমরা, হুম? কবকেকল গদখা েরা যাকব। 
সযাম ও গরকমর কদকে কিরল ডাক্তার। আক্রমকণর সময আপনার অে োকছ কছকলন 
গেন? েুমীররা সাধারণে টুকরি কবচ গথকে দূকর থাকে। 
  
‘আমরা োর সাকথ দ্বীকপর অপর পাকে কছলাম। ওপাকে গলােজন েুলনামূলে েম। 
বলল সযাম। েকব খুব এেটা গখালাসা েরল না। কলও’র অকভ্যাকনর কবষযটা এখাকন 
বলা কঠে হকব না। েথা বাোকসর আকর্ চকল। োর উপর যকদ গোকন পাকনর কনকচ 
ইমারে আকছ োহকল গো েথাই গনই! 
  
‘আপনারা এই দ্বীকপ েী েরকছন? 
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 ‘এেটা প্রকজকে এে বনু্ধকে সাহাযয েরকছ।’ সযাম জবাব কদল। 
  
 ‘প্রকজে? 
  
‘আকেগওলকজ (প্রত্নেে)। 
  
“ওহ। আপনারা আকমকরোন, োই না? 
  
 ‘গেন আমাকদর উচ্চারণ শুকন ো-ই মকন হকি?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
“আসকল এখানোর গবকেরভ্ার্ টুকরিরা আকস অকেকলযা কেংবা কনউকজলযাণ্ড গথকে। 
আকম যখন গছাট কছলাম েখন অকনে আকমকরোন গদকখকছ কেন্তু এখন আর অেটা 
গচাকখ পক়ে না। েকযে বছর আকর্ও অকনে সাকবে বসকনেরা একস োাঁকদর যুকদ্ধর 
সৃ্মকে কবজক়েে স্থান গদখকেন, শ্রদ্ধা জানাকেন। কেন্তু এখন োরাও আর আকসন না।’ 
  
“আিা, আপকনও োহকল দ্বীকপর বাকসন্দা?’ গরকম অবাে হকয প্রশ্ন েরল। ডা. ভ্যানার 
উচ্চারকণ গোকনা আঞ্চকলেোর গরে গনই। 
  
‘দে বছর পযগন্ত আকম এখাকনই কছলাম। োরপর আমার পকরবার কসডকন চকল যায। 
ওখানোর সু্ককল ভ্কেগ হওযার পর গোকনা এেসময আমার স্থানীয উচ্চারণ মুকছ গর্কছ। 
হাসল ভ্যানা। কেন্তু এেটা েথা আকছ, শুকনকছন গবাধহয… “দ্বীকপর বাকসন্দাকে দ্বীকপর 
বাইকর গনযা গর্কলও োর বুে গথকে দ্বীপ গনযা যায না।” িাজুকযেন গেষ েরার পর 
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আকম আমার মােৃভূ্কমকে একস গসবা েরকে গচকযকছলাম। োই ৯ বছর আকর্ আবার 
এই দ্বীকপ কিকর আকস।’ 
  
‘দারুণ।’ বলল সযাম। 
  
‘এখাকন আমার বেগমান প্রকজে হকলা, এোকধে িাময কক্লকনে গখালার জনয অনুদান 
সংিহ েরা। গদকখ মকন হকে পাকর দ্বীপটা গছাট। কেন্তু যখন আপনার গোকনা দূঘগটনা 
হকব কেংবা গোথাও গেকট-ছক়ে যাকব েখন গদখকবন পথ আর গেষ হকে চাইকছ না। 
োছা়ো কবকভ্ন্ন গরাকর্র কটো এখাকন সহজলভ্য নয। আমাকদর এখানোর সরোর 
বযবস্থা সবসময নাজুে। গোকনা কস্থকেেীলো গনই। োই যা েরার বযকক্তর্ে উকদযাকর্ই 
েরকে হয।’ 
  
‘দারুণ উকদযার্।’ সযাম প্রেংসা েরল। এ-বযাপাকর আমাকদরকে আরও কেছু জানাকে 
পাকরন? 
  
‘গেন? অনুদান গদকবন?’ এেটু গখাাঁচা গমকর বলল ভ্যানা। 
  
এবার গরকম একর্কয একলা। আমরা এেটা িাউকণ্ডেন চালাই। িাউকণ্ডেন গথকে সারা 
পৃকথবীর কবকভ্ন্ন দাাঁেবয প্রকেষ্ঠাকন অনুদান গদযা হয। 
  
পরপর দু’বার গচাকখর পলে গিলল ভ্যানা। োরপর অপ্রস্তুেভ্াকব হাসল। ইকয, োহকল 
গো আপনাকদরকে অবেযই আমার সাকথ কডনার েরকে হকব। এখাকন আকছন ে’কদন? 
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শ্রার্ েরল গরকম। এখনও কঠে েকরকন।’ 
  
সযাম মুচকে হাকস কদকয বলল, “দ্বীপ গথকে আমারকদরকে যেকদন না গবর েকর গদযা 
হকি! 
  
গহকস উঠল সবাই। ভ্যানা মাথা না়েল। আপনারা সম্প্রকে যা েকর গদকখকযকছন গসটাকে 
বীরে বলকলও েম বলা হকব। সকেয! আজ সন্ধযায যকদ হাকে োজ না থাকে োহকল 
চলুন এেসাকথ কডনার েকর। আমার সাকথ এে সহেমগী থােকবন। আপনাকদর প্রকজে 
কনকয গস েথা বলকে আিহী হকব, আকম কনকিে। আমাকদর এখাকন আকেগওলকজিটরা 
খুব এেটা আকসন না। আর হযাাঁ, আমার কক্লকনে সম্পকেগ অবেযই বলব। 
  
সযাকমর সাকথ দৃকষ্ট কবকনময েরল গরকম। আমরা অযাকচে অকেকথ হকয যাব না? আপকন 
কনকিে? 
  
“এেদম, ভ্যানা বলল। সকেয বলকে, এখাকন টানা োজ েরকে েরকে আকম কবরক্ত হকয 
গর্কছ। নেুন মুখকদর সাকথ বকস নেুন নেুন র্ি শুনকে ভ্াল লার্কব। েকব এেটা েথা 
বকল রাখা হকলা, আমার এই দাওযাকের গপছকন কেন্তু েেভ্ার্ স্বাথগ োজ েরকছ। 
  
‘সমসযা গনই।’ সযাম বলল। আমরা োহকল আপনার সাকথ এখাকন গদখা েরব?’ 
  
যকদ চান। থামল ভ্যানা। েী গযন ভ্াবকছ। কেংবা আকম-ই আপনাকদর োকছ চকল আসকে 
পাকর। প্রথকম বাসায কর্কয গেে হব োরপর গপাোে বদকল চকল আসব, অবেয বৃকষ্ট 
থােকল কভ্ন্ন েথা। আপনারা গযন গোন গহাকটকল উকঠকছন?’ 
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 ভ্যানাকে গহাকটকলর কঠোনা কদল সযাম। রাে আটটায গহাকটকলর লকবকে গদখা েরকব 
বকল কঠে েরল। আরও এেকমকনট করকের সাকথ থােল ভ্যানা। আংকেল গবনকজর 
োরীকরে অবস্থা ওকে বুকঝকয বলল। োরপর ভ্াঙ্গা হাে কনকয আসা শ্রকমেকটকে পরীো 
েকর চকল গর্ল গভ্েকর। 
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ডো. ভযোনোর গমলসজ 
০৬. 
  
ডা. ভ্যানা গোকনা গমকসজ কদকয গর্কছ কেনা গসটা গদখকে গহাকটকলর েন্ট গডকস্ক গখাাঁজ 
কনল সযাম ও গরকম। ক্লােগ ওকদরকে এেটা গমকসজ কিপ ধকরকয কদল। 
  
োজ হকযকছ গদখা যায, গনাটটা প়েকে প়েকে বলল সযাম। কলও আর্ামীোল সোল 
ছ’টায আমাকদরকে কনকে আসকব।’ 
  
‘েুমীর ভ্কেগ জলাভূ্কমকে ডাইভ্ কদকে আমার গেমন গযন লার্কছ,’ গরকম বলল। 
  
ভু্ল বলকল ওটা জলাভূ্কম নয আর েুমীর গো মাত্র এেটা কছল।’ 
  
‘আিা, পাকনর কনকচ যকদ েুমীর আক্রমণ েকর োহকল কঠে েী উপাকয আত্মরো েরকে 
হয? হাঙ্গর গথকে বাাঁচার জনয গয-রেম োযদা বযবহার েরা হয গসরেম নাকে? 
  
“কচন্তার কেছু গনই! েুমীর গথকে বাাঁচার োযদা আমার জানা আকছ।’ 
  
‘ভ্াল। গো গোমাকে যখন এেটা েুমীর আক্রমণ েরকব েখন েী েরকব শুকন? 
  
এটা গোকনা বযাপার হকলা!’ সযাম বলল। আকম দ্রুের্কেকে সাাঁোর োটকে পাকর। 
  
েুমীকরর গচকয দ্রুে সাাঁোর োটাকে পার না কনণ্ডযই?’ 
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 ‘ো কঠে। কেন্তু যা পাকর োকেই যকথষ্ট। হাসল সযাম। র্কেকে গোমাকে হারাকে 
পারকলই চলকব। 
  
পাটা হাকস কদল গরকম। িাকজল। 
  
‘গনানাপাকনর েুমীররা েম ন়োচ়ো েকর। গস-কহকসকব আমরা গযখাকন ডাইভ্ কদকে যাকি 
গসখাকন ওকদর হানা গদযার সম্ভাবনা গনই। কনরাপদ থােব আমরা। োরপরও গচাখ-োন 
গখালা রাখব। সাবধাকনর মার গনই।’ 
  
 ‘প্রাথগনা েকর, গেউ েুমীরকদরকে কর্কয বকল আসুে, ওরা গযন আমাকদর ডাইকভ্ং 
একরযায হাকজর না হয।’ 
  
োদায মাখামাকখ হকয যাওযা এেটা কসলভ্ার কমেসুকবকে কনকয হাকজর হকলা ডাক্তার 
ভ্যানা। সযাম আর গরকম গপছকনর কসকট কর্কয বকস কসটকবট গবকধ কনল। সন্ধযা নামকছ। 
বৃকষ্ট গথকম গর্কলও রাস্তার অকনে জাযর্ায পাকন জকম আকছ এখনও। খানা-খন্দ গদকখ 
খুব সাবধাকন ডা. ভ্যান র্াক়ে চালাকি। 
  
‘আো েকর, আপনারা সামুকেে খাবার পছন্দ েকরন। এই দ্বীকপ খুব ভ্াল পাওযা যায 
ওগুকলা! এেদম েরোজা টাটো, যকদও গসৌন্দকযগর কবচাকর এেটু ঘাটকে আকছ। েকব 
কবে বছর ধকর এখাকন সামুকেে খাবার পকরকবেন েরা হকি। ভ্াল গো হকবই।’ 
  
‘এেদম, গরকম বলল। সামুকেে খাবার আমার পছন্দ। 
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 ‘আমারও। এেমে হকলা সযাম। 
  
গরিুকরকন্টর বাইকরর োকঠর গদযাকলর রং নীল। েকব সমকযর কববেগকন গসটা ঝাপসা 
নীল হকয গর্কছ। দরজার উপকর সাদামাটা হস্তােকর গরিুকরকন্টর নাম গলখা: 
Eleanor’s. 
  
‘এটার মাকলে এেজন মকহলা। োাঁর হাকে জাদু আকছ! দারুণ সব গরকসকপ েকর। যা 
বেকর েকর সবই ভ্াল। গোকনাটাকেই আপনাকদর অরুকচ হকব না। ভ্যানা ওকদরকে 
কনকিে েরল। 
  
বাইকরর মকো গভ্েকরও এেই দো। এেদম সাদামাটা। েকব রান্নাঘর গথকে দারুণ 
সুঘ্রাণ গভ্কস আসকছ। স্থানীয গলােজন খাবার খাকি ডাইকনং একরযায। গপছকনর কদকে 
থাো এে গটকবকলর কদকে একর্াল ভ্যানা। েযলার মকো োকলা গদখকে এেজন হৃষ্টপুষ্ট 
গলাে সুযট-টাই পকর বকস রকযকছ। ভ্যানাকদরকে গদকখ হাসল গস। ওরা একর্কয আসকেই 
উকঠ দাাঁ়োল সুযট পরা বযকক্তকট। গস এেই লম্বা গয আর এেটু হকলই গরিুকরকন্টর ছাকদ 
কর্কয োর মাথা গঠেকো। ভ্যানা পকরচয েকরকয কদল। 
  
‘সযাম িারকর্া ও গরকম িারকর্া… ও হকি অরউন মযানকচিার। অরউন। এখানোর 
এেজন খাাঁকট গসকলকব্রকট। আমাকদর সংসকদ কটকে যাওযা েকযেজন সদকসযর মাকঝ ও 
এেজন। 
  
 ‘ধনযবাদ, ভ্যানা। খুব ভ্াল বলকে পাকরা েুকম। গোমার গো সরোকরর হকয োজ েরা 
উকচে। ভ্াল েরকে পারকব।’ বলল মযানকচিার। োর েণ্ঠস্বর গবে ভ্রাট। েকব রকসে 
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বকল মকন হকলা। “Halo olkata,” স্থানীয ভ্াষায অকভ্বাদন জানাল গস। োর সাকথ 
গরকম হাে কমলাকলা। মযানকচিাকরর হাে গরকমর হাকের গচকয সাইকজ কদ্বগুণ ব়ে। সযামও 
হাে কমলাকলা। গখযাল েরল অরউন োর হাকের বযাপাকর গবে সকচেন। অকেকথকদর 
হাকে যাকে বা়েকে চাপ না পক়ে গসকদকে সেেগো অবলম্বন েরকছ। 
  
 ‘হকযকছ। এে কবনয গোমাকে মানায না, অরউন। েুকম সকলামন আইলযাকন্ডর আইেন 
বযকক্তে। বলল ভ্যানা। 
  
‘আমার ভ্ার্যটা ভ্াল। মযানকচিার মাপা হাকসকে জবাব কদল। ভ্াল ডাক্তাররা সবকেছু 
বাক়েকয বকল। আকম এমন এেটা গপোয জক়েে গযটায গেউ আসকে চায না। োই 
আমার োকজ গেমন প্রকেকযার্ী গনই, প্রকেকযাকর্োও গনই।’ 
  
ভ্যানার মকো মযানকচিাকরর ইংকরকজ উচ্চারণও সুন্দর। গবাঝা গর্ল গস ও অকেকলযান 
কেোবযবস্থার অধীকন প়োকলখা েকরকছ। গটকবকলর চারপাকে বসল সবাই। ওকযটার 
হাকজর, হাকে গোকনা গমনু গনই। পটপট েকর গমনু বকল গর্ল গস। কেছু বুঝকে না গপকর 
হেভ্ম্ব হকয একে অপকরর মুকখর কদকে োোল সযাম ও গরকম। 
  
কবব্রেের পকরকস্থকে গথকে বাাঁচাকে ভ্যানা একর্কয একলা। যকদ আপনারা কবযার কনকে চান 
োহকল এখানোর সলকব্রউ ভ্াল হকব। এে বনু্ধর োকছ শুকনকছ কড্রিসকে ঠাণ্ডা রাখার 
কবকেষ বযবস্থা আকছ একদর। আর এখাকন কেন্তু ভ্াল গসাডাও পাওযা যায। 
  
এেটা গোলা চাইল গরকম! মযানকচিার আর সযাম কবযার অডগার েরল। গেি এে 
গবােল পাকন কনল ভ্যানা, বলল গসাডার সাকথ েযাকিইন আর কচকন গখকল ওর সারারাে 
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ঘুম হকব না। এই দ্বীকপর প্রায গোকনা গমকযই অযালকোহল পান েকর না। আমাকে এখন 
যকদ গেউ গদকখ এখাকন বকস অযালকোহল গখকযকছ োহকল পুকরা দ্বীকপ োনাঘুষা শুরু 
হকয যাকব।’ ভ্যানা বলল। অকেকলযায এসব গখোম। এখাকন কমস েকর। ঠাণ্ডা কবযার 
আর ভ্াল ওযাইন। 
  
 ‘আপনাকে কহংসা েরকে পারকছ না, ওকযটার কড্রিকসর গবােল আর চারটা এে পৃষ্ঠার 
গমনু কদকয যাওযার পর বলল সযাম। 
  
 ‘েপাল ভ্াল, এই কনযম পুরুষকদর উপর প্রকযাজয নয। কচযাসগ! মযানকচিার গবােল 
েুকল গটাি েরল। গবােকল গবােকল ঠুকে চুমুে কদল সযাম। বলল, “ভ্াল গো। এটা 
কনযকমে খাওযা গযকে পাকর। 
  
‘গোকনা কবযারই সযাকমর খারাপ লাকর্ না।’ গরকম গমনু প়েকে প়েকে বলল। গমনু 
আপকনই কঠে েরুন, নাকে? 
  
‘হযাাঁ, অবেযই।’ বলল ভ্যানা। মাথা গনক়ে মযানকচিার সম্মকে কদল। 
  
পাকের গটকবকলর কদকে োোল সযাম। স্থানীয গলােজন হাে কদকয মাছ খাকি। 
মযানকচিার কবষযটা গখযাল েকর হাসল। হাে কদকয খাওযা এখানোর প্রচকলে রীকে। 
কচন্তার কেছু গনই। আমাকদর গটকবকলর সবাই োাঁটা চামচ আর ছুকর বযবহার েকরই খাকব। 
  
৪ টা টাটো মাকহ মাকহ কডস অডগার েরল ওরা। ওকযটার গমনুগুকলা কনকয কিকর গর্ল। 
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‘আপনারা এখাকন প্রত্নোকেে কবষয কনকয োজ েরকে একসকছন, োই?’ ওকযটার 
যাওযার পর বলল ভ্যানা। 
  
গরকম মাথা না়েল। এে বনু্ধকে সাহাযয েরকছ। 
  
‘গর্াযালেযাকনকল একসকছন েকব?’ মযানকচিার প্রশ্ন েরল। 
  
আজ সোকল। 
  
‘প্রথম কদকনই োকহকন হকযকছ, অরউন। েুমীকরর োম়ে খাওযা এে গলােকে কনকয 
হাসাপাোকল একসকছকলন ওরা। গসখাকনই পকরচয হয আমাকদর।’ 
  
‘ও গখাদা! সকেয? নাকে মজা েরছ?’ বলল মযানকচিার। সকেয সকেয অবাে হকযকছ। 
  
মজা হকল গো ভ্ালই হে। কেন্তু এটাই সেয।’ সযাম জানাল। েুমীরকে গমকর গিলা 
হকযকছ কঠেই কেন্তু অকনে রক্ত ঝকরকছ গলােটার। 
  
‘মমগাকন্তে। আকম দুুঃকখে, দ্বীকপ একসই আপনাকদরকে এরেম এেটা পকরকস্থকের মুকখ 
প়েকে হকযকছ। আমরা সাধারণে গচষ্টা েকর েুমীর আর অযাটনীরা গযন পযগটেকদর োছ 
গথকে দূকর থাকে। অন্তে শুরুকে গসরেমটাই েরা হকো। এরেম আক্রমণ হকল গো 
পযগটন বযবসা লাকট উঠকব।’ থামল গস। অযাটনী আর েুমীকরর মকধয পাথগেয গনই। েকব 
ভ্াল অযাটনীরা বনু্ধর মকো আচরণ েকর। 
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গহকস উঠল সবাই। মযানকচিার বকল চকলকছ, োহকল আজকের কদকন দুকটা খারাপ ঘটনা 
ঘটল। এে, েুমীকরর আক্রমণ। দুই, রাজনীকেকবকদর সাকথ কডনার। 
  
ভ্যানা হাসল। “গহাে রাজনীকেকবদ। কেন্তু েুকম গো ভ্াল রাজনীকেকবদ, োই না?’ 
সযাকমর কদকে োোল ও। অরউন কনকজও এেজন অযাটনী। োহকল আপনারা পাকিন 
একের গভ্ের কেন! হাে বাক়েকয মযানকচিাকরর হাে চাপক়ে কদল ভ্যানা। 
  
কবযাকরর গবােল গেষ েকর গিকলকছ মযানকচিার। গসজনয আকরে গবােল খাব। সযাকমর 
কদকে োোল গস। মাত্র অকধগে গবােল গেষ হকযকছ ওর। ওকযটারকে ২ আঙু্গল কদকয 
ইোরা েরল অরউন। স্থানীয হওযায কপপাসা গবকে, আরেী। সযামকে গদকখ কনল গস। 
সামকন ঝুাঁকে বলল, আক্রমণটা খুব গবকে ভ্যাবহ কছল? 
  
 নাে র্লাকলা ভ্যানা। গবাঁকচ যাকব, েকব এেটা পা োটা পক়েকছ। গলােকটর ভ্াকেজা 
বলল েুমীরটা নাকে ২০ িুট লম্বা কছল। গস কহকসকব কভ্েকটম কেন্তু ভ্ার্যবান। েুমীর গয 
োকে দু’টুেকরা েকর গিকলকন এটাই অকনে। 
  
আকরে রাউণ্ড কবযার চকল একলা। সযাকমর কদকে োকেকয হাসল মযানকচিার। এই 
র্রকমর মকধয আপনাকে দ্রুে কড্রিস েরা কেখকে হকব নইকল কড্রিস-ই র্রম হকয যাকব। 
  
হাসল সযাম। এেটা বালকেকে কেছু বরকির বযবস্থা েরা গর্কল ভ্াল হে। এমকনকেই 
আমার ওজন েম োর ওপর োলকে ডাইভ্ েরকে নামৰ। ে়ো কড্রিস েরকল েকে 
হওযার সম্ভাবনা গবকে। 
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‘ডাইভ্ েরকবন? পাকন কনকচ? দারুণ গো। োকহকন েী? ভ্যানা আকেগওলকজ কনকয েী গযন 
বলল? জানকে চাইল মযানকচিার। টাটো কবযাকরর গবােল গথকে ব়ে েকর এেটা 
চুমুে কদল। হাে গনক়ে ওকযটারকে ডােল গস। োকন োকন কেছু এেটা বকল কদকয 
আবার সযাকমর কদকে কিরল। বুঝলাম না আকেগওলকজর সাকথ পাকনর কনকচ ডুব গদযার 
েী সম্পেগ? অবেয গোকনাকেছু ডুকব কর্কয থােকল কভ্ন্ন েথা…’। 
  
‘আমাকদর বনু্ধ বযকেক্রমধমগী কেছু এেটা খুাঁকজ গপকয গসটা েী গদখার জনয আমাকদরকে 
গডকে একনকছ। 
  
‘োই? োহকল আপনারা প্রত্নেেকবদ? আকেগওলকজি? 
  
 ‘আমরা আকেগওলকজ ভ্ালবাকস। 
  
 ‘গবে গবে। আমার েখনও এরেম গপোয জক়েে হওযার গসৌভ্ার্য হকয ওকঠকন। 
গরকমর প্রেংসা েরল মযানকচিার। 
  
‘পৃকথবী বদলাকি। চমকের গেষ গনই, ওর হাকে থাো কবযাকরর গবােলটা গটাি েরার 
জনয েুলল। রাজনীকেকবদকে কভ্ন্ন প্রসকঙ্গ আনার গচষ্টা আরেী। 
  
‘আিা, গসই বযকেক্রমধমগী” কজকনসটা েী?’ ভ্যানা জানকে চাইল। 
  
‘গসটা জাকন না। আমরা এখাকন একসই গো েুমীকরর োকহকনকে জক়েকয প়েলাম। 
জানাল গরকম। 
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‘যুকদ্ধর সমযোর বাকেল কেছু হকে পাকর কে? এখাকন গো ওসকবর অভ্াব হওযার েথা 
নয। মযানকচিার বলল। 
  
হকে পাকর।’ বলল সযাম। 
  
বরি গবাঝাই বালকে কনকয ওকযটার হাকজর হকলা। ওকে এেটা কবযাকরর গবােল রাখল 
সযাম। মযানকচিার ইকেমকধয োর প্রথম গবােল গেষ েকরকছ। কদ্বেীয গবােকলর জনয 
ইোরা েরল গস। 
  
 ‘আমাকদর বযাপাকর গো অকনে েথা হকলা, প্রসঙ্গ পকরবেগন েরার জনয বলল সযাম। 
এবার কক্লকনে সম্পকেগ কেছু শুনকে চাই।’ 
  
ভ্যানা ওর কদকে ঘুরল। পকরেিনাটা অকনে পুরাকনা। প্রথমকদকে কক্লকনে েরার কবষযটা 
আকম সরোকরর উপর গছক়ে কদকয গরকখকছলাম কেন্তু সরোর জনর্কণর টাো চুকষ 
গখকেই বযস্ত। োই বাধয হকয কনকজকে নামকে হকলা। এখানোর বাচ্চারা অসুস্থ হকয 
প়েে অথচ গোকনা গসবা গপে না। কচকেৎসা েরকল বাাঁচাকনা গযে এরেম অকনে মানুষ 
মারা গর্কছ। খুব গবকে কেছু গয প্রকযাজন ো-ও নয। গেি হালো কেছু গসবা। োকেই 
প্রাণ গবাঁকচ গযে অকনকের। এই এেকবংে েোব্দীকে একস এরেম পকরকস্থকে গমকন গনযা 
যায না। গোকনাভ্াকবই নয। আমাকদর জ্ঞান আকছ, শুধু অথগ প্রকযাজন। আর গসই অথগ 
কদকয আমাকদর সম্মাকনে দাোর্ণ োকদর হাে বাক়েকয কদকযকছ।’ 
  
 বাহ্ গবে। আপনারা েী ইকেমকধয অকনে দাো গপকযকছন?’ গরকম জানকে চাইল। 
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কবযাকরর েৃেীয গবােল সাবা়ে েকর গহকস উঠল মযানকচিার। প্রকেযেটা ওষুধ 
প্রস্তুেোরে গোম্পানীর োকছ কর্কয অনুকরাধ েকরকছল ও। কবকনমকয লজ্জা গপকযকছ।’ 
  
‘ওখাকনই গেষ নয, ওরউইন। আসল কবষয হকলা, আমাকদর এখানোর গলােজকনর 
বযাপাকর গেউ গোকনা গোযাক্কা েকর না। ব়ে ব়ে গোম্পানীগুকলা চাইকলই েলকমর 
এেটা গখাাঁচায আমাকদর এখানোর অকনে সমসযার সমাধান েকর কদকে পারকো কেন্তু 
গদযকন। োরণ আমাকদর এই দ্বীপ গসভ্াকব জনকপ্রয নয। পৃকথবীর এে গোণায পক়ে 
রকযকছ আমরা। গেউ আমাকদর েথা জাকন না। োরপরও যা গপকযকছ ওকেই শুেকরযা। 
নাই মামার গচকয োনা মামা ভ্াল। 
  
‘আপনাকদর এখনও আরও েে অথগ প্রকযাজন? 
  
‘প্রথম বছকরর জনয আমার টাকর্গট ৫ লাখ মাকেগন ডলার। কদ্বেীয বছকর ২০ লাখ। 
োরপর গথকে প্রকে বছর ২০ লাখ মাকেগন ডলার েকর চাই। প্রথম বছকরর টাো কেছু 
ভ্বন আর প্রকযাজনীয যন্ত্রপাকের বযবস্থা েরব। মাথা না়েল ভ্যানা। গোম্পানীগুকলা দাাঁে 
সাদা েরার গপকির কবজ্ঞাপন কদকে এরকচকযও গবকে খরচ েকর। কেন্তু আমাকদরকে 
টাো কদকে চায না। দ্বীপটা আেষগণীয হকল কঠেই কদে। োরপরও আকম এপযগন্ত প্রথম 
বছকরর জনয গদ়ে লাখ আর কদ্বেীয বছকরর জনয ৫০ হাজার মযাকনজ েরকে গপকরকছ।’ 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। সযাকমর গঠাাঁকট হালো হাকস গদখা যাকি। ‘আমরা কবষযটা 
কবকবচনায রাখলাম। আপনাকদর গোকনা রূপকরখা আকছ?  বাকজট গলখা আকছ গোকনা?’ 
  
“অবেযই। পুকরাটাই গপ্রকজকন্টেন আোকর গরকড আকছ। 
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 ‘আমরা কে এেটা েকপ গপকে পাকর? গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
অবেযই। আপনাকদরকে এেটা েকপ কদকে পারকল আকমও খুকে হব। আপনারা োহকল 
সকেযই এখানোর কক্লকনকের জনয দান েরকে আিহী? জানকে চাইল ভ্যানা। ওর 
েণ্ঠস্বকর চাপা উকত্তজনা। 
  
সযাম কবযার খাওযা গেষ েকরকছ। েথা কদকি না। আকর্ গদকখ, োরপর বলব। 
  
মাকছর কডে হাকজর। খাবাকরর উপর প্রথম হামলা েরল মযানকচিার। ওর হামকল প়ো 
গদকখ গয-গেউই বুঝকে পারকব এই গলাে গবজায গভ্াজন রকসে। গোকনা খাবাকর এর 
অরুকচ গনই। মাছ গেষ না হওযা পযগন্ত গেউ গোকনা েথা বলল না। সবাই চুপ। খাওযা 
গেকষ গপছকন গহলান কদল সযাম। ‘দারুণ গো। মাছগুকলাকে গবাধহয মাত্র ধকর একনকছ। 
এেদম টাটো। 
  
মাথা গনক়ে সায কদল ভ্যানা। েকযে ঘণ্টা আকর্ হযকো একনকছ। গসৌভ্ার্যবেে এখাকন 
প্রচুর সামুকেে খাবার পাওযা যায। গোকনা েমকে গনই। এই এেটা কদকে আমরা 
ভ্ার্যবান। 
  
 এখাকন অকনে খকনজ পদাথগও আকছ। কেন্তু উপযুক্ত প্রযুকক্ত ও গলােবকলর অভ্াকব 
আমরা ওগুকলাকে মাকটর কনচ গথকে েুলকে পারকছ না। কেক্ত েকণ্ঠ বলল মযানকচিার। 
  
‘োই?’ সযাম প্রশ্ন েরল। েীরেম খকনজ পদাথগ আকছ?’ 
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‘গেল, ভ্াই। গেল। েে গেল চাই আপনার? োছা়ো গসানা, পান্না, রুকবসহ আরও 
অকনে কেছুই আকছ। গসৌকদর চুকেযা বাদোগুকলার গচকযও আমরা ধনী হকে পারোম। 
কেন্তু েপাল গদাকষ আমরা কনকজরাই কনকজকদর গপছকন বাাঁে গদযার জনয ছুকট মরকছ।’ 
  
‘এই গো ভ্াষণ শুরু হকলা।’ মন্তবয েরল ভ্যানা। ওকযটার একস ইকেমকধয গটকবল গথকে 
গেটগুকলা সকরকয গিকলকছ। 
  
ইকেহাস বকল, আমাকদর এখাকন কবকদকেরা একস ইকিমকো লুটপাট েকর গর্কছ। আিা, 
আপকন আমাকদর ইকেহাস েেখাকন জাকনন?’ মযানকচিার বলল। 
  
‘গবকে কেছু না।’ জবাব কদল সযাম। 
  
‘অকনে বছর আমরা কব্রকটেকদর অধীকন কছলাম। োরপর জাপানীরা দ্বীকপর দখল কনকয 
কনকযকছল। োরপর কদ্বেীয কবশ্বযুদ্ধ গেকষ আবার কব্রকটেকদর হাকে কর্কয পক়েকছলাম 
আমরা। িুটবকলর মকো এেবার একদে গো আকরেবার ওকদে… এভ্াকব আমাকদরকে 
লাখাকনা হকযকছল। গোকনা স্বেীযো, সাবগকভ্ৌমে কছল না। সবসময োরও না োরও 
অধীকন কছলাম।’ িাটা হাকস কদল মযানকচিার। ভ্াকর্যর গির গদখুন… োক়ে োক়ে 
প্রােৃকেে সম্পকদর উপর বকস গথকেও আমরা সবাই র্রীব। এরেম েরুণ োকহকন 
আপকন দুকনযার আর গোথাও পাকবন না।’ 
  
হাাঁপ ছা়েল ভ্যানা। এই এেই ভ্াষণ ও এরআকর্ বহুবার শুকনকছ। এরপর ও গসানার 
খকন কনকয েথা বলকব, আকম জাকন। 
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‘আিা, োহকল এখাকন এখনও গসানা আকছ? জানকে চাইল গরকম। 
  
 ‘অবেযই আকছ। কেন্তু এখানোর গলােকদর হাবভ্াকব গসটা মকনই হকি না, োই গো? 
আর ভ্যানা গো ইকেমকধয আমাকদর সরোর বযবস্থার গবহাল দো সম্পকেগ বকলই 
কদকযকছ। জনর্ণ সন্তষ্ট না হওযায কনযকমে সরোর পকরবেগন হয। োই 
রাজনীকেকবদকদর মূল লেয থাকে েীভ্াকব গমকর গেকট কনকজর পকেট গবাঝাই েরকব। 
এটাকে এেধরকনর দুষ্ট চক্র বলকে পাকরন। েকব এেমাত্র আকমই টানা ২০ বছর যাবে 
কটকে আকছ।’ 
  
মযানকচিাকরর কদকে োোল ভ্যানা। এখাকন যকদ এেজন ভ্াল মানুষ গথকে থাকে 
োহকল গসটা অরউন। আমাকদর গর্াযাডালেযাকনকল অকনে রেম সমসযা আকছ কঠেই, 
কেন্তু এখানোর জনর্কণর মনটা ব়ে। 
  
কবযাকরর গবােল খাকল েরল মযানকচিার। েুমীরও ব়ে। ওকদর এেটা বযবস্থা েরা 
দরোর।’ 
  
আকলাচনার র্কে েকম গর্কছ। এেদম গমােম সমকয ভ্যানা উপযুক্ত প্রসঙ্গ টানল। কেছু 
কবষয স্বীোর েকর গনযা দরোর। আকম আপনাকদর দুজকনর োকছ পুকরাপুকর সৎ থােকে 
চাই।’ কনচু স্বকর বলল গস। 
  
 ‘োই?’ ভ্রূ উাঁচু েকর গরকম প্রশ্ন েরল। 
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 ‘হযাাঁ। ঘাটাঘাকট েরার অভ্যাস আকছ আমার। গপাোে বদলাকে বাসায কর্কয সযাম আর 
গরকম িারকর্া কলকখ গুর্কল সাচগ েকরকছলাম। বুঝকেই গো পারকছন আপনাকদর বযাপাকর 
েী েী গজকনকছ। 
  
সযামকে অপ্রস্তুে গদখাল। ইন্টারকনকট যা প়ো হয োর সবকেছু কবশ্বাস েরা যায না। 
  
হযকো।’ মযানকচিাকরর কদকে োোল ভ্যানা। অরউন, েুকম কেন্তু এখন গসকলকব্রকটকদর 
সাকথ বকস আছ! সযাম আর গরকম হকলন স্বনামধনয গিজার হান্টার। গুপ্তধন খুাঁকজ গবর 
েরার োকজ ওনাকদর অকনে সুনাম আকছ।’ 
  
মযানকচিাকরর মুখ গদকখ মকন হকলা গেউ গবাধহয ওর মুকখ পাথর ছুাঁক়ে গমকরকছ। 
গিজার হান্টার? 
  
কমকডযার োজই এই। সবকেছু কনকয বা়োবাক়ে। কবনয গদখাল গরকম। ‘আমরা 
গসৌভ্ার্যবান গবেকেছু উকেখকযার্য আকবষ্কাকরর সন্ধান গবর েরকে সেম হকযকছ। 
প্রত্নেে কবষযে অকনে প্রকজে পরবেগীকে কবকভ্ন্ন ঐকেহাকসে কনদেগকনর হকদস পাইকয 
কদকযকছ। েকব গিজার হান্টার মাকন এই না গয, আমরা গুপ্তধন উদ্ধার েকর কনকজরা কনকয 
কনই। যা কেছু উদ্ধার েরা হয সব বুকঝকয গদযা হয উপযুক্ত মাকলেকে, যাকে গসগুকলা 
কবকভ্ন্ন দাাঁেবয প্রকেষ্ঠাকন দান েরা যায ও োকদর অবস্থান পকরবেগন হয। 
  
 ‘এেদম কঠে। কেন্তু পকত্রোয অকনে কেছু বাকনকয বাকনকয গলকখ। ওকদরও গো গপট 
চালাকে হকব নাকে!’ সযাম বলল। 
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‘বুকঝকছ, িারকর্া দম্পকে গুপ্তধন উদ্ধাকরর পাোপাকে অকনে কবনযী। বলল ভ্যানা। 
অরউন, ইনারা স্বামী-স্ত্রী কমকল যে গুপ্তধন উদ্ধার েকরকছন পৃকথবীর আর গেউ অেটুেু, 
েরকে পাকরকন। অথচ একদর সরল েথাবােগা শুকন কেছু গবাঝার উপায গনই। 
  
সযাম হাে না়েল। দুকনযার গলােজন এসব গুপ্তধকনর গপছকন গছাটার গচকয আরও ভ্াল 
োজ েরকছ। এসব েরা খুব এেটা োকজর োজ নয।’ 
  
 ‘আিা, আপনারা গযন গোথায ডাইভ্ েরকে যাকিন বলকলন?’ প্রশ্ন েরল 
মযানকচিার। োর বলার ধরন পুকরাপুকর ভ্ে ও সভ্য কেন্তু োরপরও এেটু েীেলভ্াব 
গটর পাওযা গর্ল। 
  
সুন্দর েকর হাকস কদল গরকম। আমরা এখনও জাযর্ায নাম বকলকন। আসকল এটা 
আমাকদর বনু্ধর প্রকজে। োই গবকেকেছু বলা সম্ভব নয। েকব আকম আপনাকে এেটুেু 
কনকিে েরকে পাকর এই প্রকজকের সাকথ গুপ্তধকনর গোকনা সম্পেগ গনই। 
  
 মযানকচিাকরর গচাখ সরু হকয গর্ল। দ্বীপটা অকনে গছাট, বুঝকলন। আকম কনকিে 
ইকেমকধয সবাই েুমীকরর ঘটনাটা গজকন গর্কছ। এখাকন গর্াপন কবষয গবকেেণ গর্াপন 
থাকে না। 
  
ো হকে পাকর। কেন্তু বনু্ধর ইকির প্রকে সম্মান গদখাকনাটাও আমাকদর দাকযকের মকধয 
পক়ে। আমাকদর বনু্ধ এেজন প্রকিসর, এই কবষযগুকলা ওর োকছ অকনে গবকে 
গুরুেপূণগ। বুকঝকয বলল গরকম। 
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 মযানকচিার মাথা না়েল। বুঝকে গপকরকছ। ভ্াবলাম, প্রকজকের বযাপাকর আকম 
আপনাকদর হযকো গোকনা োকজ আসব। অনুমকে-টনুমকের বযাপাকর কেংবা অনয গোকনা 
কেছুকে…’। 
  
হাই েুলল গরকম। ভ্যানা গরকমর ইোরা বুঝকে গপকর ওকযটারকে কবল আনকে ইোরা 
েরল। ওকযটার কবল আনকেই গসটাকে চট েকর হাকে েুকল কনল সযাম। ভ্যানা গচেটা 
কনকে যাকিল কেন্তু সযাম ওর আকর্ই কনকয গিকলকছ। কেজ, আজকে কডনাকরর কবলটা 
আমাকদরকে কদকে কদন। গেষ েকব এে সুস্বাদু মাছ গখকযকছ মকন েরকে পারকছ না। 
কবল কদকয েৃকপ্তর গষালেলা পূণগ েরকে চাই।’ 
  
ভ্যানার গচাখ দুকটা চেচে েকর উঠল, হাসল গস। বাহ্। খুব ভ্াল। আো েরা যায, 
এভ্াকব আপকন আমাকদর এখানোর মানুষকদর জনযও কেছু েরকবন।’ 
  
 ‘ধুর! যকদ জানোম কবলটা অনয গেউ গদকব োহকল আরও েকযে গবােল কবযার 
গখোম!’ অট্টহাকস কদল মযানকচিার। 
  
 কডনার গেকষ সযাম ও গরকমকে গহাকটকল নাকমকয কদল ভ্যানা। কক্লকনকের েযান ই-গমইল 
েকর পাঠাকব বকল েথা কদল। িারকর্া দম্পকের োছ গথকে কবকদয কনকয রওনা হকলা 
হাসপাোকলর কদকে। ওখাকন ওর অসুস্থ গরার্ীরা গসবার অকপোয রকযকছ। 
  
মযানকচিার এেটা কচজ, কে বকলা?’ বলল সযাম। 
  
ো আর বলকে। আিা, োকে রার্ী গদখাকিল, োই না? ঠাণ্ডা রার্। 
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হু, েকব আকম োকে গদাষ কদকে পারকছ না। গলােটা অকনে চাকপ থাকে। এে পা 
একর্ায গো পকরকস্থকে োকে দুই পা কপকছকয গদয। 
  
 ‘যকদ গস সবকেছু সেয বকল থাকে োহকল গোমার সহানুভূ্কে কঠে আকছ। েকব আমার 
সাকথ গস গযভ্াকব েথা বলকছল োকে কেন্তু ওরেমটা মকন হযকন। 
  
. 
  
০৭. 
  
সযাম ও গরকমকে র্াক়েকে েুকল কনল কলও। র্াক়ের গপছকনর অংকে দুকটা ডাইকভ্ং সট 
আর অনযানয প্রকযাজনীয কজকনস রকযকছ। কলও-গে গদকখ মকন হকি র্েরাকে খুব ধেল 
কর্কযকছ ওর উপর কদকয। দুই কদকনর গখাাঁচা গখাাঁচা দাক়েকে লবণ, মযলায মাখামাকখ আর 
গচাখ দুকটা লাল হকয গর্কছ। 
  
‘গুড মকনগং, বনু্ধ,’ কলওর উপর নজর বুকলকয বলল সযাম! েী অবস্থা? 
  
কলও িাটা হাকস কদল। আর গবাকলা না।’ 
  
‘কু্র গযার্া়ে েরকে গপকরছ? 
  
সার্করর পাক়ে না যাওযা পযগন্ত কেছু বলা যাকি না। র্েোকলর গচকয আজ কদ্বগুণ 
পাকরশ্রকমে কদকে হকব ওকদর। আো েরা যায, আসকব। 
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হােঘক়ে গদখল সযাম। বযােপযাে গথকে সযাকটলাইট গিান গবর েরল। দু’বার করং 
হওযার পর গিান ধরল গসলমা। 
  
‘গুড মকনগং, গসলমা। 
  
‘আিটারনুন। এখাকন কবকেল। ৬ ঘন্টার পাথগেয আকছ। অবেয আরও সকঠে েকর 
বলকে গর্কল গোমরা একর্কয আকছ। োহকল পাথগেয দাাঁ়োকি ১৮ ঘন্টার। 
  
‘এেদম কঠে বকলছ। আিা, গোকনা জাহাকজর গখাাঁজ গপকল? 
  
‘আমাকদর ভ্ার্য ভ্াল। অকেকলযা গথকে এেটা জাহাজ আসকছ। অবেয েকযেকদকনর 
মকধয ওটা আর ওখাকন থােকে পারকব না। আবহাওযা সুকবকধর নয। আর হযাাঁ, সকেয 
েথা বলকে ওটা জাহাজ নয। ১০০ িুট দীঘগ অকভ্যানমূলে ইযট। র্কে সবগসােুকলয ১২ 
নট। 
  
‘দারুণ খবর। 
  
‘ওটা গিট বযাকরযার করকি করসাচগ েরকছল। গয ইন্সকটকটউট ইযটটার মাকলে োকদরকে 
বকল গোমাকদর োকজর জনয এেটা সাইড কিকপর বযবস্থা েকরকছ। 
  
‘হু, সাইড কিপ বকট। 
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‘আিা, গর্াযাডালেযাকনকল গোমাকদর কদনোল গেমন যাকি? আকম গো শুকনকছ জাযর্াটা 
নাকে খুবই সুন্দর। 
  
সযাম ওকে েুমীকরর আক্রমকণর ঘটনা বলল। সব শুকন কেছুেকণর জনয চুপ রইল 
গসলমা। 
  
 ‘ভ্যাবহ ঘটনা। গোমরা এখনও ওখাকন েী েরছ? কনরাপদ গোথাও চকল যাি না 
গেন? 
  
‘আকম গরকমকে প্রকেকনযে গবাঝাকনার গচষ্টা েকর যাকি, আমাকে এসব গথকে গরহাই 
দাও। এবার অবসর কনই। কেন্তু গস েী আর আমার েথা গোকন!’ বলকে বলকে 
করযারকভ্উ আযনা কদকয স্ত্রীর কদকে োোল সযাম। গদখল, গরকম আপকত্তসূচে মাথা 
না়েকছ। 
  
‘ইযট গোমাকদর ওখাকন গপৌঁছকে আরও কেন-চারকদন লার্কে পাকর। েেকদন পযগন্ত 
কনকজকদরকে কনরাপকদ রাকখা আর অনযানয োকজ বযস্ত থাকো। ভু্কলও েুমীরকদর ধাকর 
োকছ গযকযা না। েুমীর গো আকছই, আকম গজকনকছ গিট গহাযাইট োেগও আকছ ওখাকন। 
  
‘গজকন খুকে হলাম। আমাকদর জনয গদযা গোকরা।’ 
  
গিান রাখল সযাম। গরকম ওর কদকে ঝুাঁেল। েী বলল, গসলমা?’ 
  
বলল, গরকম গযন োেগ পানকচং (ঘুকষ) চচগা েকর। 
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 গরকমর গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল। না!’ 
  
‘হা! গসলমা এই একরযা কনকয র্কবষনা েকরকছ। েুমীকরর পাোপাকে হাঙরও আকছ 
এখাকন। 
  
‘োরপরও আমরা আজ পাকনকে নামব?” 
  
 শ্রার্ েরল সযাম। গেউ গো আর কচরকদন বাাঁকচ না।’ 
  
কলও’র কদকে োোল গরকম। আবার বকলা গো শুকন, গেন আমরা এে পথ পাক়ে কদকয 
এখাকন আসকে রাকজ হকযকছলাম?’ 
  
বনু্ধর হকয সযাম জবাব গদযার গচষ্টা েরল। ববজ্ঞাকনে কবষকয আিহ, বনু্ধে, নেুন কেছু 
আকবষ্কার েরার গরামাঞ্চ, জ্ঞান আকহারণ ইেযাকদ। 
  
‘ক্লাকন্ত ও কবরকক্ত। এটা বলকে ভু্কল গর্ছ।’ বলল কলও। গহকস উঠল সবাই। 
  
েুকম জাকনা, ওকযট সুযট পকর পাকনকে নামকল হাঙকরর গচাকখ আমাকদরকে সীল 
(এেধরকনর সামুকেে প্রাণী)-এর মকো গদখাকব? গরকম বলল। 
  
দাাঁে গবর েকর হাসল সযাম। আকম গো শুকনকছ ওকযট সুযট গখকে খুব এেটা সুস্বাদু নয। 
হাঙররা ওকযট সুযট এক়েকয চলার গচষ্টা েকর।’ 
  
হাঙর নয। েুকম গভ্াদকরর েথা বলছ।’ সংকোধন েকর কদল গরকম। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
‘ওহ, আকম বারবার গুকলকয গিকল। োহকল পাকনকে গনকম গভ্াদকরর মকো অকভ্নয 
েরকে হকব। োহকল হযকো হাঙর এক়েকয যাকব আমাকদর। 
  
‘পাকনকে েুমীর খুব এেটা সমসযা হকয দাাঁ়োয না। সমুে কেংবা নদীর পাক়ে েুমীর 
সবকচকয ভ্যির রূপ ধারণ েরকে পাকর।’ 
  
‘গযমনটা গবনকজর গেকত্র হকযকছ। গবচারা।’ 
  
সার্র পাক়ে ওরা গপৌঁকছ গদখল নেুন এেটা িাে পােগ েকর রাখা আকছ। পাম র্াকছর 
ছাযায অকপো েরকছ কেনজন। ওকদর র্াক়ের কদকে োকেকয আকছ। োকছই এেটা 
গনৌকো অলসভ্কঙ্গকে ভ্াসকছ পাকনকে। গরাদ গপাহাকি। 
  
চারকদকে ভ্াল েকর গচাখ বুকলকয কনল সযাম ও গরকম। গদকখ কনল আকেপাকে গোকনা 
েুমীর ঘাপকট গমকর আকছ কেনা। েুমীকরর গদখা না গপকয ওকযট সুযট পকর কনল ওরা 
দু’জন। গনৌকোয উঠল। গনৌকোর ইকিকনর অকনে বযস হকযকছ। এেবার গেকে কনকয 
চালু হল ইকিন। েযাকেনকে কদে কনকদগেনা কদকি কলও, ওর হাকে এেটা কজকপএস 
রকযকছ। 
  
জাযর্ামকো গপৌঁছুকনার পর েযাকেন র্কে বন্ধ েকর গেি ইকিন চালু েকর রাখল। 
ওকদকে সযাম ও গরকম ওকদর গেষ মুহূকেগর প্রস্তুকে গসকর কনকি। কলও হাকসমুকখ মাস্ক, 
গরগুকলটর ইেযাকদ একর্কয কদকয ওকদরকে সাহাযয েরল। 
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‘পাকনর েলা এখান গথকে প্রায ৮০ িুট কনকচ। সবকেছু গবে পকরষ্কার গদখকে পাবার 
েথা, ডাইভ্াররা গো গসরেমটাই জাকনকযকছ। োছা়ো সমুকের পাকন এমকনকেও গবে 
টলটকল।’ 
  
গরগুকলটর গবর েরল সযাম। কেন্তু র্েোল ঝ়ে হকযকছ। কবষযটা মকন রাখকে হকব। 
গদখা যাে… েী আকছ েপাকল। 
  
কপঠ গপছকন কদকয গনৌকো গথকে ডাইভ্ কদল গরকম। সযাম এেটা ধােব ডাইভ্ মই গবকয 
পাকনকে নামল। পাকনকে গনকম শুেকরযা জ্ঞাপন েরল সযাম। পাকনর োপমাত্রা গবে 
আরামদাযে। পাকনর র্ভ্ীকর ডুব কদল ও। গরকমকে গদখকে গপল, দে িুট দূকর রকযকছ, 
অকপো েরকছ ওর জনয। ওরা দুজন একে অপরকে বুক়ো আঙুল গদকখকয থাম্বস আপ 
জানাল। ধীকর ধীকর আরও র্ভ্ীকর যাত্রা েরল ওরা। এেদম েলায েী আকছ গসটা 
ওকদর বেগমান অবস্থান গথকে গদখা যাকি না বলকলই চকল। 
  
৫০ িুট কনকচ গনকম গরকমর োাঁকধ গটাো কদল সযাম। সমুকের েলায কবোলাোর কেছুর 
আভ্াস পাওযা যাকি। ওকদকে একর্াক কনার পর ওরা কনকিে হকলা কজকনসটা মানুকষর 
বেকর। ধ্বংসাবকেকষর র্াকয কবকভ্ন্ন সামুকেে বেবাল জক়েকয রকযকছ, েকব আোর-
আেৃকে খুব এেটা কবেৃে হকয যাযকন। পকরষ্কার গবাঝা যাকি, এটা গোকনা এেটা 
ইমারকের অংে। 
  
 ইমারকের এেদম োকছ গপৌঁছুকনার পর পাকযর সাকথ লার্াকনা ডাইকভ্ং নাইি গবর 
েরল সযাম। গরকম গদখল সযাম ধীকর ধীকর সব জলজ লোপাো আর বেবাকলর জিাল 
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গেকট পকরষ্কার েরকছ। োজ গসকর কেছুেণ পর সযাম কপকছকয একলা যাকে গরকম গদখকে 
পাকর। 
  
দুই ব্ল্কের গজা়েমুখ এটা। 
  
হঠাৎ সমুকের েলকদকের োছ কদকয কেছু এেটা সাাঁেকর গর্ল। চুপ হকয গর্ল িারকর্া 
দম্পকে। সযাম োকেকয গদখল ওটা এেটা ব়ে হাঙর। গিট গহাযাইট োকেগর মকো 
বদেযাোর না হকলও যকথষ্ট ব়ে। প্রায নয িুট দীঘগ। 
  
 ওকদর দুজনকে মাঝখাকন গরকখ েকযে পাে ঘুরল হাঙরটা। কেন্তু আিহী হওযার মকে 
কেছু না গপকয অনযকদকে চকল গর্ল। মাকস্কর গভ্েকর গরকমর গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্কছ। 
হাঙরকে চকল গযকে গদকখ সযাম কনকজর শ্বাস-প্রশ্বাকসর র্কে ও হৃদকপকণ্ড স্পন্দন 
দু’গটাকেই স্বাভ্াকবে অবস্থায কিকরকয আনকে পারল। এখাকন ওরা েেটা ঝুাঁকের মকধয 
আকছ গসটা প্রমাণ কহকসকব এইমাত্র ঘকট যাওযা ঘটনাই যকথষ্ট। ধ্বংসাবকেকষর গভ্ের 
কদকয দ্রুে গচাখ বুকলকয উপকর উঠকে শুরু েরল ওরা। সাাঁেকর উপকর ওঠার সময 
কনকদগষ্ট স্থাকন একস থামল, দ্রুে উপকর উঠকল কডেমকপ্রেকন আক্রান্ত হকে হকব। অনাহুে 
গোকনা অকেকথ উদয হয কেনা গসটা গদখকে গচাখ গখালা গরকখ সজার্ থােল ওরা। 
  
ওকযট সুযটসহ যাবেীয সরিাম খুকল গিলল গনৌকোয উকঠ। 
  
“েী অবস্থা?’ প্রশ্ন েরল কলও। 
  
‘কনকিে েকর বলা যায, দালান-গোঠা টাইকপর কেছু এেটা হকব। েকব গবে পুরাকনা।’ 
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মাত্র এেবার গদকখই েীভ্াকব এেটা গজার কদকয বলছ? 
  
ব্ল্কের র্ঠনশেলী বযাখযা েরল গরকম। সব শুকন কলও মাথা না়েল। োহকল গোমরা 
এেদম কনকিে? 
  
‘আমরা কেন্তু এরেমটাই সকন্দহ েকরকছলাম। 
  
 ‘েুকম ডাইভ্ গদকব না?’ সযাম কলওকে প্রশ্ন েরল। 
  
মাথা না়েল রাকেযান। েখনও কেকখকন।’ 
  
‘ডাইকভ্কঙর উপর েটগ গোসগ গসকর গনযা উকচে গোমার। পাকনর কনকচ চলা এরেম 
অকভ্যাকন যকদ েুকম স্বেরীকর পাকনকে না নাকমা োহকল গো গোমার অকভ্যান অসমূ্পণগ 
গথকে যাকব।’ 
  
‘আমার যা বযস হকযকছ… নেুন কে আর কেখকে পারব? 
  
‘গবাোরাম! আমরা এেজন গি খুাঁকজ গবর েরব। োরপর গদখকব কেখকে পার কে না। 
োছা়ো সামকনর েকযেকদন েী কনকয বযস্ত েুকম? 
  
কলও কঠে ভ্রসা পাকি না। েুকম কনকিে? আকম গো এটাকে, কনকজর েরীকর গদখাল 
কলও, কিট রাকখকন।’ 
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‘এটা গেমন েকঠন কেছু না। গেি গভ্কস গভ্কস সাঁেকর যাওযা। জযােুস েসকটউ গোমার 
গচকয কদ্বগুণ বযকস একসও এসব েকরকছন। এে আমো আমো েরকল চকল! এেটু 
সাহসী হও।’ বনু্ধকে গখাাঁচা মারল সযাম। 
  
গনৌকো ওকদরকে পাক়ে কিকরকয কনকয গর্ল। গবনকজকে গযখাকন েুমীরটা আক্রমণ 
েকরকছল গসকদকে োোল গরকম। সযামকে বলল 
  
েুমীকরর েী খবর?’ গরকমর েণ্ঠস্বর গবে কনচু। 
  
স্থানীযরা গবাধহয ভ্যকে জয েকর এখান গথকে েুমীরগুকলাকে োক়েকয কদকযকছ। ভ্কয 
লুকেকয গথকে আর েেকদন চলা যায। বলল কলও। এবার েযাকেকনর কদকে কিরল। 
োলকে আসকে পারকবন? 
  
েযাকেন আর কু্ররা কনকজকদর মকধয দুকিন্তামাখা দৃকষ্ট কবকনময েরল। োরপর বলল, না। 
এই জাযর্ায ভ্ালা না। 
  
‘আকর, েী গয বকলন! কেছুই হকব না। েে সহকজ অথগ উপাজগন েরকে পারকবন গভ্কব 
গদকখকছন?! 
  
ভ্রু েুাঁচোল েযাকেন। টযাো কদযা আপকনরা এইহাকন েুকনা সুকবদা েরবার পারকবন না। 
আকম আর েেনও আমু না এইহাকন। এই জাযর্া়ো অকভ্েপ্ত। যকদ কনকজকর্া ভ্ালা চান 
গো এইহান কথক্কা চইলযা যান। আর েেনও কিরা আইকযন না। আর যকদ থােবার চান 
েে থাকেন। গখাদা আকপকর্া গদইখযা রাখুে।’ 
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েেগে হাকস কদল কলও। েী গয বকলন! অকভ্েপ্ত? এসব বকল েী আর আমাকদরকে ভ্য 
গদখাকনা যায! 
  
েীেল দৃকষ্টকে েযাকেন কলও’র কদকে োোল। আপকন যা েরকে েইকছকলন েরকছ, কেন্তু 
আর েরমু না। আমাকর্া মজুরী কদযা গদন। বাক়েে চইলযা যাই। আপকনরা কনকজকর্া 
জীবন কনকয জুযা গখলকবন, ভ্ালা েথা। কেন্তু আকম গখলম না।’ 
  
নাটেীয েথাবােগা। মন্তবয েরল কলও। েকযেটা কবল গবর েকর েযাকেন হাকে কদল। 
আমাকদর মকধয েী েথা হকযকছল মকন রাখকবন। োউকে এই বযাপাকর কেছুই বলকবন 
না। আকরেটা অকেকরক্ত কবল কদল গস। 
  
 আকম োউকরই েইোম না। আর েইকলও গেউ কনকজর েপাল িাটাইকে এইখাকন 
আইব না। গবনকজর েী অবস্থা হইকছ আকম শুনকছ। অকভ্োকপর লাইর্যা ওর এে পাও 
ো়ো প়েকছ। এেটু থামল েযাকেন। এইডা গো েযাবল শুরু। সামকন আরও হইব।’ 
  
েযাকেন ও োর কু্র’রা োকদর িাে কনকয কবকদয হকলা। 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। গলােটার গচহারা গখযাল েকরছ? খুব ভ্য গপকযকছ গবচারা। 
  
স্থানীয েুসংস্কার। মাকম্বা জাকম্বা। যেসব িালেু। সযাম োকিলয েকর উক়েকয কদল। 
  
‘গস এই জাযর্া সম্পকেগ আকর্ গথকেই জাকন। হযকো োর মাধযকম আমরা চলমান 
গুজব সম্পকেগ জানকে পারব।’ বলল গরকম। 
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‘ওসব শুকন কে খুব এেটা লাভ্ আকছ? পা়ে গথকে এেটু দূকরই প্রাচীন গোকনা ভ্বকনর 
ধ্বংসাবকেষ ডুকব রকযকছ। গেউ এটা সম্পকেগ জানকো না পযগন্ত। অথচ আমরা কঠেই 
আকবষ্কার েকরকছ। োকদর ওসব বাচ্চা গভ্ালাকনা ভূ্কের র্কি গে কবশ্বাস েকর? কলও 
গবে কেপ্ত। 
  
েকব কলও, এসব গলােোকহকনকে কেন্তু কেছু সেয উপেরণও থাকে। মন্তবয েরল সযাম। 
আকেপাকে এেটু গখাাঁজ কনকয গদখকল েকে েী? 
  
‘গবে, গোমরা যকদ গোমাকদর সময নষ্ট েরকে চাও, েকরা। আকম বরং আর্ামী 
কেনকদকনর মকধয সু্কবা ডাইকভ্ং কেখব। 
  
. 
  
০৮. 
  
লা জেযা, েযাকলকিাকনগযা 
  
সামকনর দরজা গখালার আওযাজ গপকয েকম্পউটার কস্ক্রন গথকে গচাখ সরাল গসলমা। 
ওর দুই সহোরী একসকছ হযকো। কপট ও ওকযকন্ড। লাঞ্চ েরকে বাইকর কর্কযকছল ওরা। 
কেন্তু রুকম কভ্ন্ন এেজনকে ঢুেকে গদকখ গজালটান র্রর্র আওযাজ েরল। গসলমা হাে 
কদকয োন্ত েরল গজালটানকে। আর্ন্তুকের নাম; লযাজকলা। 
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গপোয কেেে। কবশ্বকবদযালকযর প়োয। কনযকমে আকস এখাকন। গসলমা সকন্দহ েরল 
এই বযকক্তর হাকে এখন গোকনা োজ গনই োই র্ি েকর সময োটাকে আসকছ। 
এরআকর্ লাওস অকভ্যাকন কর্কযকছল লযাজকলা। কেন্তু গসখান গথকে গোকনা গুপ্তধন উদ্ধার 
েরা সম্ভব হযকন। গুপ্তধন না গপকয লযাজকলা খুব কবষণ্ণ হকয পক়েকছল কেন্তু েুখযাে 
জলদসয েযাকেন কেকডর হাকে গলখা এেটা োর্জ গপকয কনকজকে সামকল কনকযকছ। 
েযাকেন কেকডর োর্কজ সবকেছু গোকড গলখা। 
  
‘গসলমা, েী আর বলব। আজকের এই সুন্দর কদকন গোমাকে যা অসাধারণ লার্কছ। 
আর গজালটান, েুকম গো গমাটাকসাটা হযান্ডসাম। এেদম কঠেঠাে। বলল লযাজকলা। 
  
 ‘গজালটান গমাকটও গমাটা নয,’ গসলমা আপকত্ত েরল। মাথা ঘুকরকয লযাজকলাকে 
পযগকবেন েরল গজালটান। োরপর বকস পক়ে গচাখ বন্ধ েকর গিলল। লযাজকলার প্রকে 
োর এখন গোকনা আিহ গনই। 
  
 ‘এে কসকরযাস হওযার েী আকছ? আকম গো আদর েকর বকলকছ। গসলমার েকম্পউটার 
কস্ক্রকনর কদকে োোল গস। েী কনকয োজ েরছ? 
  
গসলমা মকনটকরর পাওযার বাটকন চাপ কদল। গোমার ভ্াল লার্কে পাকর এরেম কেছু 
েরকছ না, কনকিে। 
  
‘ো েী আর বলা যায! যকদ েুকম পাকে থাকো োহকল গয-গোন কবষযই আমার অকনে 
ভ্াল লাকর্।’ 
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অকভ্যান গথকে গিরার পর লযাজকলা কদকনর পর কদন মাত্রা বাক়েকয বাক়েকয ফ্লাটগ েকরই 
যাকি। 
  
 ‘গোমার গয বযস োকে গোকনা কবষকযর প্রকে আিহ না থাোটাই স্বাভ্াকবে।’ বলল 
গসলমা। ো এখাকন একল েী মকন েকর?’ 
  
 ভ্াবলাম আকম হযকো গোমাকে সাহাযয েরকে পারব। বকলা, গোকনা োজ আকছ? 
গযটাকে আকম গোমাকে গহি েরকে পাকর? গোকনা জকটল সাইিার, গোড? গোকনা 
ধাাঁধা?’ 
  
 ‘েযাকেন কেকডর োজ েেদূর একর্াল? গোকডর অথগ উদ্ধার হকযকছ? গজকন-শুকন গখাাঁচা 
মারল গসলমা। 
  
োজ েরকছ। োর্জটা যার োকছ কছল োর ধারণা জলদসুযকদর গোকনা হারাকনা গুপ্তধন 
সম্পকেগ বলা আকছ ওকে। কেন্তু গসরেম মকন হয না। 
  
এরেম বাক়েকয বকলই গো অকনকে সাধারণ এেটা কজকনসকে অকনে উচ্চমূকলয কবকক্র 
েকর থাকে। 
  
‘রাইট। গসজনয আকম এ-বযাপাকর কনকিে হকয কনকে চাই। যকদ ওই গলাকের েথা সেয 
হয োহকল গো গেোিকে। অকনে লাভ্ হকব। 
  
গসলমা মাথা না়েল। এসব েরকে কর্কয আসল চােকর হাকরকয না আবার। 
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হুাঁ। এটা আমার আসল চােকরর গচকযও গবকে মজার। অনয কদকে োোল লযাজকলা। 
আিা, আমাকদর িারকর্া দম্পকের েী খবর? গোথায োরা? 
  
সকলামন আইলযাকন্ডর কবকভ্ন্ন ডেুকমন্ট গদখাল গসলমা। আকম ওকদর জনয এই একরযা 
কনকয করসাচগ েরকছ। আকগ্নযকর্কর, ভূ্কমেম্প, জকলািাস… সবই আকছ ওখানোর 
ইকেহাকস। িারকর্ারা ওখাকন যাওযার আকর্ আকম নামটাও পযগন্ত জানোম না।’ 
  
হুম। ইন্টাকরকিং। পৃকথবীকে এরেম অকনে জাযর্া আকছ গযগুকলা এখনও গসভ্াকব 
পকরভ্রমণ েরা হযকন। এটাও গসরেম এেটা জাযর্া হকব। 
  
“হযা…’ 
  
‘িারকর্ারা গো গুপ্তধন উদ্ধাকর পটু। সবার গচাকখর সামকন কদকয গুপ্তধন উদ্ধার েরকে 
পারাটা কেন্তু গবে গরামাঞ্চের।’ 
  
 ‘কেন্তু এই জাযর্াটা কেন্তু োরা আকবষ্কার েকরকন। ওকদর বনু্ধ কলওকনকডর আকবষ্কার 
এটা। ওরা গেি সাহাযয েরকে গর্কছ। 
  
“কলওকনড, এহ? আইকরে নাম।’ 
  
লযাজ-গলা, ওর নাম গভ্কঙ উচ্চারণ েরল গসলমা। শুকনই গোকনাকেছু সম্পকেগ মন্তবয 
েরা উকচে নয। িারকর্াকদর প্রথম কনযম এটা। কনযমটা খুব গুরুেপূণগ। গসলমা 
লযাজকলাকে ইোরায সাবধান েরল। 
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োরমাকন ওই গলাে রাকেযান নয? 
  
গছাট্ট েকর হাসল গসলমা। আকম কে গোমাকে অনয গোনকেছুকে সাহাযয েরকে পাকর? 
  
লযাজকলা উকঠ দাাঁ়োল। গসলমার ইকঙ্গে বুঝকে গপকরকছ। না, না। আকম গো গোমাকে 
সাহাযয েরার জনয একসকছলাম। যা-ই গহাে, ভ্াল থাকো, গসলমা। আর হযাাঁ, গয-গোন 
োকজ আমার দেোর প্রকযাজন হকল জাি আমাকে গিান কদকলই হকব। আকম হাকজর 
হকয যাব।’ 
  
‘অকনে ধনযবাদ। েকব আজকে হযকো আর লার্কব না।’ 
  
 ‘সমসযা গনই। 
  
কবকদয হকলা লযাজকলা। গসলমা এই বযকক্তকে গমাকটও পছন্দ েকর না। োই গোন োকজ 
সাহাযয চাওযার প্রশ্নই আকস না। মকনটকরর পাওযার বাটন অন েরল গসলমা। ওকে 
ন়েকে গদকখ গজালটান ওর পাকযর োকছ একর্কয একলা। প্রাণীটার কবোলাোর মাথায 
হাে বুকলকয আদর েকর কদল ও। 
  
. 
  
০৯. 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড 
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কলও’র সাকথ গহাকটকল সোকলর নাস্তা গসকর কনল সযাম ও গরকম। গবচারা আর্ামীোকলর 
জনয আকরেটা গনৌকো খুাঁজকে খুাঁজকে হযরান হকয গর্কছ। েুমীকরর ঘটনা এখন দ্বীকপর 
সবার মুকখ মুকখ। োই গেউ আর কলও’র সাকথ োজ েরার সাহস পাকি না। কলও 
অকনে বা়েকে অথগ প্রস্তাব েকরকছল, োকেও োজ হযকন। 
  
‘গদকখা, কলও, সযাম বলল। ো়োহুক়ো েকর ডাইভ্ কদকয আমরা কেন্তু খুব গবকেকেছু 
উদ্ধার েরকে পারব না। োরকচ’ বরং করসাচগ কেকপর জনয অকপো েকর। ওকে 
প্রকযাজনীয সব যন্ত্রপাকে থােকব, গলােবলও পাব। পাকনর কনকচর কজকনসটা মানুষ-
কনকমগে। প্রথম ডাইকভ্ যা গদকখ একসকছ, ওকেই যকথষ্ট। 
  
 েুকম এই সুকযাকর্ ডাইকভ্ং কেকখ গিলল,’ বলল গরকম। হযকো ডাইকভ্কঙ আনন্দ খুাঁকজ 
পাকব।’ 
  
‘োকে আমার যকথষ্ট সকন্দহ আকছ।’ েকিকে চুমুে কদল কলও। 
  
‘এে হোে হওযার কেছু গনই, বনু্ধ। পাকনকে নামকে পারকছ না গো েী হকযকছ? আমরা 
এখানোর গলােোকহকন সম্পকেগ জানার গচষ্টা েরব। পাকনর কনকচ েকলকয যাওযা েহর 
কনকয গোকনা র্ি না গথকে পাকরই না।’ 
  
 ‘গুড লাে। আকম গো স্থানীযকদর সাকথ েথাই বলকে পাকর না। সব বযাটা মুখ গসলাই 
েকর বকস থাকে।’ 
  
‘আমার সুন্দরী বউকে কদকয েরার োজটা। 
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 ‘ভ্াল। আকম আসকল মানুষকদর সাকথ খুব এেটা মাকনকয কনকে পাকর না। 
  
োই আমরা এখন আলাদা হকয যাব। েুকম সু্কবা ডাইকভ্ং কেখকব আর আমরা এখানোর 
কবকভ্ন্ন গলােকদর োছ গথকে েথা আদায েরার গচষ্টা েরব।’ বলল গরকম। “কঠে আকছ? 
  
‘আমাকে পাকনকে নামকে হকব…এই অংেটুেু ছা়ো বাকেসব কঠে আকছ। 
  
হাসপাোকলর কদকে পাকয গহাঁকট রওনা হকলা সযাম ও গরকম। ওরা যখন গপৌঁছুল, সোকলর 
সূযগ েখন গেবল হাসপাোল ভ্বকনর র্াকয লার্কে শুরু েকরকছ। ভ্যানার গখাাঁজ েরল 
ওরা। ইমাকজগকন্স দরজা কদকয গবকরকয একলা ভ্যানা। োকে গদকখ খুব খুকে মকন হকি। 
  
‘বাহ, কে দারুণ সারপ্রাইজ। আপনারা এে ো়োোক়ে আসকবন ভ্াকবকন। 
  
োছ কদকযই যাকিলাম, ভ্াবলাম…’ বলল সযাম। 
  
‘খাবার গেট সাইকজর েহকর আপকন গযখাকনই যাকবন গসখান গথকেই। সবকেছু োকছ 
বকল মকন হকব। 
  
‘গরার্ীর েী অবস্থা?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘অবস্থা স্বাভ্াকবে েকব এখুকন োরও সাকথ গদখা েরকে গদযা সম্ভব নয। কসকডকটভ্ কদকয 
রাখা হকযকছ। দুুঃকখে। েকব আকম োকে বলব, আপনারা একসকছকলন। 
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‘ধনযবাদ। আসকল আমরা গো োকে কচকনও না। গস হযকো বুঝকেও পারকব না আমরা 
োরা?’ বলল গরকম। 
  
 “কঠে আকছ, আকম বলব, যারা আপনার জীবন বাাঁকচকযকছল োরা গদখকে একসকছল 
আপনাকে। 
  
 “থযাি ইউ। 
  
আপনাকদর োছ গথকে অনুদান পাওযার আোয আকছ। এেটুেু গখ েরকেই পাকর।’ 
মজা েরল ভ্যানা। 
  
‘আপকন র্েরাকে বকলকছকলন, সাহাযয েরকবন আমাকদর। আকম যকদ এখন সাহাযয চাই 
কেছু মকন েরকবন? সযাম বলল। 
  
“অবেযই নয। বলুন, েী েরকে পাকর? 
  
‘প্রথমে, েথা এ-োন ও-োন হকে গদযা যাকব না। চাকরকদকে োকেকয বলল গরকম। 
  
‘আমার গঠাাঁকট োলা-চাকব মারা থােকব। 
  
‘আমরা এখাকন গযটা কনকয করসাচগ েরকছ… গদখা যাকি ওটা গোকনা েকলকয যাওযা 
েহকরর অংেকবকেষ।’ 
  
দু’বার গচাকখর পলে গিলল ভ্যানা। েী? 
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সমুকের পাক়ে থাো গোকনা প্রাচীন েহর।’ 
  
 ‘গর্াযাডালেযাকনকল? আপনারা মজা েরকছন। 
  
সযাম মাথা না়েল। না, েরকছ না। আমরা জানকে চাই এরেম কজকনস কনকয গোকনা 
গলােোকহকন আকছ কেনা। আমার কবশ্বাস, আকছ। এে বযস্ক েযাকেন “অকভ্োপ” কনকয 
েী গযন বলল। আমরা এর গপছকনর োকহকন জানকে চাই।’ 
  
গরার্ীকদর বসার জাযর্া এখন িাাঁো। ভ্যানা ওখাকন বকস ওকদর দুজকনর কদকে 
এমনভ্াকব োোল গযন ওরা কভ্ন্ন গোকনা িকহর বাকসন্দা। আকম এখাকন জকন্মকছ। কেন্তু 
েখনও পাকনর কনকচ েকলকয যাওযা অকভ্েপ্ত েহকরর বযাপাকর কেছু শুকনকন। সাইন্স 
কিেেকনর মকো গোনল কবষযটা। দুুঃকখে, মাইন্ড েরকবন না।’ 
  
না, েকরকন। শুনকে অকবশ্বাসয লার্কলও কেছু েরার গনই। আমরা কেন্তু এবারই প্রথম 
এরেম গলােোকহকন কনকয োজ েরকছ না। এরআকর্ও আমরা এসকবর মুকখামুকখ হকযকছ 
এবং গদকখকছ এসব গলােোকহকন অকনেসময এেদম সেয োকহকনকে পকরণে হয। 
গরকম বুকঝকয বলল। 
  
‘আসকল আকম আপনাকদর েথাকে অকবশ্বাস েরকছ না। কেন্তু কবশ্বাস েরকে েষ্ট হকি 
আমার… এখাকন পাকনর কনকচ ভ্বকনর ধ্বংসাবকেষ। সকলামনকদর ইকেহাকসর গোথাও 
উকেখ গনই গয োরা ভ্াল কনমগাো কছল। দ্বীকপর চাকরকদকে গদখুন। েী মকন হয? 
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প্রাচীনোকল একদর পূবগপুরুষরা ভ্াল কনমগাো হওযার গোকনা নকজর গদখকে পাকিন? 
অথচ পাকনর কনকচ আস্ত েহর ডুকব রকযকছ…’। 
  
‘আসকল “েহর” বলকল গবকে বলা হয। েকব েমকেি ভ্বন” বলা গযকে পাকর।’ বলল 
সযাম। আিা, আপকন এমন োউকে জাকনন কযকন আমাকদর প্রকশ্নর কদকে পারকব? বযস্ক 
গেউ? কযকন এখানোর প্রাচীন রীকেনীকে ও গলােোকহকন সম্পকেগ জাকন? 
  
 ডা. ভ্যানা মাথা না়েল। হযকো অরউন জাকন। এই এলাোর গলােকদর সাকথ ওর গবকে 
ওঠাবসা আকছ। রাজনীকেকবদ বকল েথা! েকব আমার পকরকচে এরেম গেউ আকছ বকল 
মকন প়েকছ না। 
  
 ভ্রু েুাঁচোল সযাম। দ্বীকপ আর্ে কবকদকেকদর উকন খুব এেটা পছন্দ েকরন বকল মকন 
হকলা না। কবকেষ েকর গযসব কবকদকে গলাে একস এখান গথকে স্বাথগ উদ্ধাকরর গচষ্টা েকর 
োকদরকে গো উনার পছন্দই হয না গবাধহয। 
  
না, অরউনকে ভু্ল বুঝকবন না। আপনারা সাহাযয চাইকল ও সাহাযয েরকব, গদখকবন। 
  
‘আমরা চাকি, কবষযটা যাকে অকনে গলাকের োকন না যায। গরকম সেেগ েকর কদল। 
  
 ‘আপনারা যকদ সকেয সকেয কসকরযাস অকভ্যান পকরচালনা েরকে চান োহকল কেন্তু 
সরোকরর োছ গথকে অনুমকে কনকে হকব। আর গসই অনুমকের বযবস্থা েকর কদকে 
পারকব অরউন। আপনারা যকদ সরোরকে কনকিে েকর েথয না গদন োহকল েীকসর 
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কভ্কত্তকে সরোর আপনাকদরকে অনুমকে গদকব? সরোকরর সাকথ যাবেীয গলনকদকনর 
বযাপাকর অরউন-ই আপনাকদর গশ্রষ্ঠ খুাঁকট। ওকে দরোর হকব আপনাকদর। 
  
 ‘আসকল আমরা কবস্তাকরে কেছু এখনও গজকন উঠকে পাকরকন। এখুকন সরোরকে 
অকিকসযাকল কেছু জানাকনাটা গেমন হয।’ 
  
 ‘আিা, বলুন, অনুমকে কনকয োজ েরা ভ্াল নাকে পকর প্রকশ্নর সমু্মখীন হকয “দুুঃকখে” 
বলা ভ্াল? ইকেমকধয কনিযই গজকন গর্কছন দ্বীকপর সাকথ সংকিষ্ট কেছু হকল দ্বীকপর 
বাকসন্দারা স্পেগোের হকয পক়ে। আপনাকদর জাযর্ায আকম হকল শুরু গথকে সেল 
অনুমকে কনকয রাখোম।’ 
  
সযাম মাথা না়েল। ভ্াল পরামেগ কদকযকছন। অরউন সাকহকবর সাকথ গযার্াকযার্ েকরকয 
কদকে পারকবন? 
  
‘আকম এখুকন গিান কদকি। এেটু অকপো েরুন। 
  
হাসাপাোকলর গপছকনর অংকে চকল গর্ল ভ্যানা। সযাম গরকমর কদকে ঝুাঁেল। আমাকদর 
আকবষ্কাকরর বযাপাকর গোকনাকেছু গেযার না েরকে পারকল ভ্াল হকো।’ 
  
 ‘হুম। কেন্তু না জাকনকযও উপায গনই। এই দ্বীকপ গযসব ইেুইপকমন্ট পাওযা যায 
গসগুকলা কদকয কেন্তু গবকে কেছু েরা সম্ভব না। ওরা হযকো ডাইভ্ কদকয এেটুেু কনকিে 
হকে পারকব পাকনর কনকচ থাো ইমারেটা মানুষ কনকমগে, এ-পযগন্তই। একে গো গোকনা 
েকে গদকখ না।’ 
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োরপরও…’ 
  
 ‘পাকনর কনকচ যা আকছ গসটাকে গো আর গেউ েুকল কনকয গযকে পারকছ না। আর 
এরমকধয আমাকদর করসাচগ কেপও চকল আসকব। োছা়ো স্থানীয গলােজন েুসংস্কাকরর 
ভ্কয আধামরা। ওরা গোকনা উাঁকে-ঝুাঁকে মারকব বকল মকন হয না।’ 
  
হাকসমুখ কনকয কিরল ভ্যানা। যকদ আপনারা ওর অকিকস যান োহকল অরউন আজ গদখা 
েরকে পারকব। এই হকলা অকিকসর কঠোনা, ভ্যানা এেটা কবজকনস োকডগর গপছকন 
হাকে কলকখ কঠোনাটা সযামকে কদল। 
  
‘অসংখয ধনযবাদ।’ বলল গরকম। 
  
‘মাই গেজার। আপনাকদর রহকসযর জনয শুভ্ োমনা রইল। েী ববকচত্রময আপনাকদর 
জীবন! 
  
‘অকনে ো়োহুক়ো আর অকপোও আকছ আমাকদর জীবকন!’ সযাম বলল। 
  
মূল স়েকের পাকে থাো সুন্দর ভ্বনগুকলার এেটা হকি মযানকচিাকরর অকিস। 
গদােলা ভ্বকনর র্াকয গয রং েরা আকছ গসটার হাল গদকখ মকন হকি সবগকেষ ১০ বছর 
আকর্ রং েরা হকযকছ ভ্বনটা। এে সুন্দরী নারী একস ওকদর দুজনকে ভ্বকনর গপছকনর 
অংকে কনকয গর্ল। গসখাকন মযানকচিার সুযট পকর ব়েস়ে এেটা র্াক়ে সাইকজর 
গটকবকলর গপছকন বকস অকপো েরকছ। 
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বসুন, আপনারা। ভ্যানা গো গিাকন পকরষ্কার েকর কেছু বললই না। শুধু বলল, আপনারা 
নাকে গোন অযাডকভ্ঞ্চাকর আকছন… এেটু সাহাযয লার্কব? 
  
‘সাহাযয লার্কব কঠে আকছ কেন্তু অযাডকভ্ঞ্চাকরর কবষকয আকম কনকিে নই।’ বলল গরকম। 
  
পাকনর কনকচ থাো ইমারকের বযাপাকর সযাম সব বলল। সবগুকন গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল 
মযানকচিাকরর। েথা শুকন মযানকচিার গচযার গছক়ে উকঠ দাাঁ়োল। জানালার পাকে কর্কয 
সমুকের কদকে োোল গস। 
  
‘র্ি গো ভ্ালই। এ গথকে আসকল েী পাওযা যাকব গস-বযাপাকর আকম কেছু ঠাওর েকর 
উঠকে পারকছ না।’ ইেস্তে েরল মযানকচিার। আপনারা আমাকে েী েরকে বলকছন? 
  
‘কেছু সাহাযয লার্কব? এই ইমারকের গোকনা প্রমাণাকদ আকছ কনিযই। গোকনা 
ঐকেহাকসে দকলল? কেংবা েম েকর হকলও গোকনা গলােোকহকন। 
  
হযকো আকছ। কেন্তু আমাকদর এখাকন গোকনা কলকখে ইকেহাস গনই। োই খুব গবকে 
কেছু পাওযা যাকব বকল মকন হয না। আকম কনকজও গসরেম কেছু শুকনকন। 
  
হযকো বযস্ক গেউ পুরাকনা র্ি কেংবা গলােোকহকন সম্পকেগ ভ্াল বলকে পারকব?’ 
  
কচকন্তে হকয প়েল মযানকচিার। েকযেজন বুক়ো আকছ যারা হযকো সাহাযয েরকে 
পারকব। কেন্তু ওকদর গোকনা থাোর কঠে গনই। েহকর ওরা থােকে চায না। িাকমর 
গোথাও কর্কয আকছ হযকো। 
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‘আপকন গোকনা কঠোনা কদকে পারকবন?’ 
  
মযানকচিার হাসল। ওকদরকে এেটা ই-গমইল েরকে পারকল ভ্াল হকো। কেন্তু গসটা 
গো সম্ভব না। আকম বরং আপনাকদরকে কদে-কনকদগেনা কদকে পাকর। সাকথ এেটা গনাট 
কদকয গদব। ওরা হযকো গলখা প়েকে জাকন না কেন্তু োর্কজর মুলয কঠেই বুঝকব। 
  
‘োহকল গো দারুণ হয। সযাম বলল। আকরেটা কবষয। অকভ্যান চালাকনার জনয 
সরোকরর অনুমকের কবষযটা…’। 
  
 ‘ওটা কনকয ভ্াবকে হকব। এমকপ হওযার পর গথকে আকম আজপযগন্ত েখনও এরেম 
পকরকস্থকের মুকখামুকখ হইকন। োই বুঝকে পারকছ না গোন পদ্ধকে কেংবা আইন অনুসরণ 
েরকল ভ্াল হকব। এ-বযাপাকর আকদৌ গোকনা আইন আকছ কেনা গস-বযাপাকরও আকম 
কনকিে নই।’ 
  
 ‘আইন না থাোকে ভ্াল কদেও আকছ গেমকন খারাপ কদেও আকছ।’ বলল গরকম। 
  
হযাাঁ। আকম কবষযটা বুঝকে গপকরকছ। আজকে অনযানয এমকপকদর সাকথ লাকঞ্চ বকস এই 
কবষকয আকলাচনা েরব। গদকখ, োরা েী বকল। আিা, আপনারা গো গোকনা খকনজ 
পদাথগ েুলকবন না? জাি পাকনর কনকচ ডুব কদকয অনুসন্ধান চালাকবন, োই গো?’ 
  
‘এেদম। আমরা যকদ অনুসন্ধাকন গোকনাকেছু পাই গসটার মাকলে সকলামন আইলযাকণ্ডর 
বাকসন্দারা। আমরা গেি আিহী হকয ডাইভ্ কদকি। গোকনা গলাকভ্র কবষয গনই এখাকন। 
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“কঠে আকছ। োহকল আপনারা কবনা মজুরীকে োজ েরকছন। আমাকদর ইকেহাকসর 
বযাপাকর েযাটালর্ বেকরকে সাহাযয েরকছন, োই গো?’ 
  
‘হযাাঁ, এভ্াকব বলকলই ভ্াল হয। সযাম সায কদল। 
  
হাসল মযানকচিার। গবে। অনুমকের বযাপাকর কনকিেভ্াকব কেছু বলকে পারকছ না। েকব 
আকম আমার সকবগাচ্চ গচষ্টা েরব। ওর েকণ্ঠ কদ্বধা। 
  
‘আমরাও অেটুেুই গচকযকছ আপনার োছ গথকে। 
  
‘বযস্ক গলােকদর মকধয দুজকনর েথা মকন প়েকছ এখন। এেজন কমনু গে থাকে… 
দ্বীকপর পূবগ অংকে। আকরেজন থাকে অকনে দূকর… আওলা িাকমর পুকব… নদীর পাকে। 
গোন র্াক়ে কনকয যাকিন আপনারা?’ 
  
সযাম ও গরকম পরস্পকরর মকধয দৃকষ্ট কবকনময েরল। এেটা র্াক়ে ভ্া়ো েকর গনব।’ 
  
 ‘এেটা এসইউকভ্ গনকবন। ভ্াল টাযার, গিার-হুাঁইল ড্রাইভ্ গযন থাকে। দরোর প়েকব।’ 
  
‘গোথায পাওযা যাকব? 
  
কনকজর গচযাকর কর্কয বসল মযানকচিার। সকলামন আইলযাকন্ডর সরোকর োর্কজ 
প্রকযাজনীয গনাট আর অনয এেটা সাধারণ োর্কজ েকযেটা নাম আর কঠোনা কলখল। 
গলখা গেকষ োর্জ দুকটা গরকমকে কদল গস। 
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 রুকবার বযস প্রায ১০০। কেকন আওলা িাকমর কদকে থাকেন। েুসংস্কার আকছ, কেকন 
নাকে এেজন েযামান… েকবরাজ। আর টম এই দ্বীকপর সবার গখাাঁজ রাকখ। হযকো গস 
ইকেমকধয গজকন গর্কছ আপনারা োর মকো োরও গখাাঁজ েরকছন।’ হাসকে হাসকে বলল 
মযানকচিার। একদর দুজনই এেটু-আধটু ইংকরকজ জাকন। োই আপনাকদর গোকনা 
গদাভ্াষী প্রকযাজন প়েকব না। আর র্াক়ের জনয কঠোনা কদকয কদকযকছ। যার কঠোনা 
কদকযকছ গস গবে সং… ওর র্াক়েগুকলাও মন্দ না। ওকে কর্কয বলকবন আকম পাকঠকযকছ। 
োহকল আপনাকদর ভ্াল খাকের েরকব। 
  
েথা গেকষ ওরা কেনজন উকঠ দাাঁ়োল। বাইকর গবকরকয একস োর্কজ গচাখ বুলাল সযাম। 
  
‘অযাডকভ্ঞ্চার আর োকে বকল! এেদম অাঁজপা়ো র্াাঁকয গযকে হকব এবার! 
  
 গরকম শ্রার্ েরল। আপােে এরকচকয ভ্াল গোকনা রাস্তা আমাকদর সামকন গখালা গনই। 
  
‘রাইট। কেন্তু যকদ কেছু র়্েব়ে হয…?” 
  
 গরকম থামল। েেবার বকলকছ গোমাকে…’ 
  
 ‘ওই… সকর… মুখ িকস্ক গবকরকয গর্কছ। আর হকব না। 
  
বকলই গো গিকলছ। এখন আর সকর বকল লাভ্ আকছ?” 
  
. 
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১০. 
  
োর গরন্ট গোম্পাকনর মাকলে গদখকে নাদুসনুদুে বুকদ্ধর মকো। প্রকেটা বােয বলা গেকষ 
গহকস ওঠা োর মুোকদাষ। এেটা রূকপাকল কনোন এিকটরা গদখাল গস। েকব র্াক়ের 
েুলনা ভ্া়োটা গবকে চাইল। 
  
প্রচণ্ড বৃকষ্ট নামকে শুরু েরল সযাম ও গরকম র্াক়েকে ওঠার পর। ড্রাইকভ্ং কসকট সযাম 
বকস আকছ। ধীকর ধীকর পূবগ কদকে একর্াকি ওরা। েকযে কমকনকটর মকধয ওরা েহর 
ছাক়েকয িাময অঞ্চকল প্রকবে েরল। গহন্ডারসন কিল্ড ও যুকদ্ধর সময কমত্রবাকহনী েেৃগে 
কনকমগে আন্তজগাকেে এযারকপাকটগর পাে কদকয একর্াল ওকদর র্াক়ে। এরপর রাস্তার 
দু’পাকে র্ভ্ীর বন গদখা কদল। আোে গথকে অঝকরা বৃকষ্ট প়েকছ। বৃকষ্টর পকরমাণ এেই 
গবকে গয কনোকনর ওযাইপার র্াক়ের সামকনর োাঁচ গথকে পাকন মুকছ েুকলকয উঠকে 
পারকছ না। 
  
 এভ্াকব েকযে মাইল যাওযার পর বৃকষ্ট গথকম গর্ল। হঠাৎ েকর শুরু হকযকছল, হঠাৎ 
েকরই গথকম গর্ল। গমঘ সকর কর্কয সূযগ গদখা কদল আোকে। 
  
এই এলাোর এেটা কদে ভ্াল,’ বলল সযাম। ওকদকে গরকম র্াক়ের একস চালু েরার জনয 
নব হাে়োকি। 
  
েী গসটা? 
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যকদ আবহাওযা সুকবকধর না হয োহকল কেছুেণ অকপো েরকে হকব। োরণ এখানোর 
আবহাওযা এেটু পর পর বদকল যায। 
  
‘কঠে বকলছ! যখন র্রম পক়ে গো পক়েই আর যখন বৃকষ্ট নাকম েখন একেবাকর ভ্াকসকয 
গদয। এরেম আবহাওযায আমার চুকলর বাকরাটা বাজকব।’ 
  
‘এখানোর োজ গেষ হকয যাে। োরপর েুকম গযখাকন গযকে চাইকব আকম গসখাকনই 
কনকয যাব। করও, কমলান, স্পা, সযালুন, েকপং…. গযখাকন েুকম চাইকব।’ 
  
‘আিা, এখানোর োকজ িাাঁকে কদকয সরাসকর ঘুরকে যাওযার গোকনা উপায আকছ? 
  
 ‘না। আমরা গো এখাকনও ঘুরকছ, োই না?’ সযাম হাসল। 
  
রাস্তার পাকে থাো এেটা গছাট্ট কচহ্ন জানান কদল ওরা কব্রজ কদকয অযাকলকর্টর করভ্ার 
পার হকি। সযাকমর কদকে োোল গরকম। এখাকন ইন্টাকরকিং কজকনকসর অভ্াব গনই। 
  
হুম, েকব অযাকলকর্টর কেন্তু েুমীর গথকে আলাদা। অযাকটকর্টকরর মুখ েুলনামূলে েম 
লম্বা ও কেছুটা গভ্াো হয। 
  
‘আলাদা গহাে কেন্তু দুকটার স্বভ্াব এেই। মানুষ খায।’ 
  
 ‘ো কঠে। 
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চলকে চলকে আকরেটা কব্রকজর োকছ চকল একসকছ ওরা। এই কব্রজটা অকনে সরু। 
ওকদর কনোন র্াক়ের জনয পযগাপ্ত জাযর্া হওযাই েকঠন। কব্রকজর পাকে গলখা রকযকছ 
“গর্াল্ড করজ।” গলখাটার পর দকেণ কদকে েীর কচহ্ন আাঁো। 
  
‘গোকনা খকন হকব হযকো। বলল গরকম। 
  
‘যকদ েুকম চাও োহকল গিরার পকথ এেবার গদকখ যাব। আমাকদর হাকে যকথষ্ট সময 
আকছ।’ 
  
 ‘কঠে আকছ। আকর্ আজকে গয োকজর জনয একসকছ গসটার েেদূর েী হয গদকখ। 
োরপর গদখা যাকব। 
  
‘ওকে। মযাডাকমর যা মকজগ। 
  
কম্বনু-গে গপৌঁকছ ওরা গয িামটাকে গদখল গসখাকন হাকেকর্ানা েকযেটা ঘর ছা়ো আর 
গেমন কেছুই গনই। গছাট্ট এেটা বাজাকরর পাকে থামল ওরা। র্াক়ে গথকে নামকেই 
গপাোমাে়ে আর েীব্র র্রম ওকদর উপর হামকল প়েল। েকযেজন িামবাসী রাস্তার 
পাকে থাো র্াকছর ছাযার কনকচ বকস আকছ, আিহ কনকয গদখকছ ওকদরকে। 
মযানকচিাকরর গদযা নাম-কঠোনা গলখা োর্জটা হাকে কনকয একর্াল সযাম। 
  
 ‘টম নাকমর এেজকনর োকছ একসকছ আমরা। এখাকনই থাকে। এেটু সাহাযয েরকবন?’ 
মুকখ হাকস কনকয সযাম কজজ্ঞাস েরল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

107 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িামবাসীরা ভ্াল েকর সযামকে গদকখ কনকয কবজােীয ভ্াষায বলল েী গযন। সযাম ও 
গরকম দু’জকনর গেউ-ই এই ভ্াষা গবাকঝ না। ওরা কেছু বুঝকে পারকছ না গটর গপকয 
গহকস উঠল িামবাসীরা। 
  
গরকম সামকন একর্াল। আপনারা গেউ টমকে গচকনন? 
  
আবার গুিন শুরু হল িামবাসীকদর মকধয। এবার আরও গজাকর হাসল োরা। সযাকমর 
কদকে গরকম কিরল। অবস্থা গদকখছ? 
  
 যেদূর মকন পক়ে এই দ্বীকপর অকিকসযাল ভ্াষা হকলা ইংকরকজ। কেন্তু খুব েম গলােই 
ইংকরকজ জাকন। 
  
‘আমাকদর সামকন এখন যারা আকছ োরা গসই “েম গলাকের মকধয গনই। 
  
িামবাসীকদর কদকে হাে গনক়ে সকর গর্ল ওরা। িামবাসীরা পাটা হাে না়েল। বাজাকরর 
গভ্েকর ঢুেল িারকর্া দম্পকে। ওকদর েপাল ভ্াল বলকে হকব। প্রাচীন এে েযাে 
গরকজিাকর বসা দোসই সাইকজর এে মকহলাকে পাওযা গর্ল, গস এেটু-আধটু ইংকরকজ 
বলকে পাকর। 
  
‘টম? কহ বাই দয চাচগ। ডাউন দয গরাড। অশুদ্ধ ইংকরকজ বলল মকহলা। 
  
 ‘চাচগ? সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘হ, কপছন কদকে। 
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‘আিা, টকমর বাসাটা কঠে গোথায? 
  
 ‘কচহ্ন গখাাঁকজন… পাইকবন। 
  
 ‘কচহ্নটা েী? 
  
 ‘Skink 
  
 ‘সকর, বুঝকে পাকরকন।’ 
  
Skink,’ হামাগুক়ে গদযার অকভ্নয েকর গদখাল মকহলা। 
  
‘ওহ। 
  
ওরা র্াক়েকে কর্কয বসল। র্াক়ে কনকয দুই-কেনবার চক্কর গদযার পর োদায গমকখ যাওযা 
এেটা কচহ্ন গচাকখ প়েল ওকদর। কটেকটকে। 
  
মকহলা েী বলকছল? কেি?’ সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
‘কস্কি। এেটা s কছল। অন্তে উচ্চারণ শুকন গো ো-ই মকন হকলা।’ স্বামীকে শুধকর কদল 
গরকম। 
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কচহ্ন পার হকয ৩০০ িুট একর্াল ওরা। র্াকছর ছাযার কনকচ এেটা জীণগ বাক়ে গদখা 
যাকি। ৬০ েেকের জং ধরা টকযাটা গসডান পােগ েরা আকছ। বাক়ের পাকে। ওকদর 
র্াক়ে গদখকে গপকয এে বযস্ক গলাে র্াঢ় রকঙর কট-োটগ পরকে শুরু েরল। র্াক়ে গথকে 
নামল িারকর্া দম্পকে। বযস্ক গলােটার পরকন এখন কট-োটগ আর েটগস রকযকছ। 
োকেকয আকছ ওকদর কদকে। 
  
টম? 
  
‘আকম।’ হাসল গলােটা। গলােটার র্াকযর রং োকলা, দাাঁেগুকলা হলুদ। হাসার সময 
হলুদ দাাঁেগুকলা র্াক়ের গহডলাইকটর মকো জ্বকল উঠল গযন। 
  
‘আমরা অরউন মযানকচিাকরর বনু্ধ।’ 
  
‘ওই গচাকরর বনু্ধ? ওকর কদযা গোকনা ভ্ালা োজ হয না।’ হাসকে হাসকে বলল টম। 
েন, আকম আপনাকর্া লাইর্যা েী েরবার পাকর? Skink লইকবন? গোকল থাো এেটা 
সবুজ কটেকটকে উাঁচু েকর ধকর গদখাল গস। 
  
গরকম আর এেটু হকলই েকযে হাে কপকছকয আসকো কেন্তু অকনে েকষ্ট কনকজকে সামকল 
কনল। কস্কি প্রায দুই িুট লম্বা। মাথাটা কত্রভু্জােৃকের, গচাখ োকলা। 
  
না। আমরা কেছু পুরাকনা র্ি জানকে চাই। অরউন বলকলন, আপকন হযকো আমাকদরকে 
সাহাযয েরকে পারকবন। কমকষ্ট হাকস গহকস বলল গরকম। 
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‘ও আইিা। আপকনরা কেছু খাইকবন? পাকন? গসাডা? আমার িকে খুব গবকে কেছু নাই। 
োরপরও গমাটামুকট খাকের-যত্ন েরবার পারমু।’ 
  
মাথা না়েল সযাম। না, কঠে আকছ। আমাকদর কেছু লার্কব না। 
  
 ‘আইিা, আকহন, বকহন। োরপর েন, েীকসর র্ি শুনবার চান? 
  
বাক়ের সামকন থাো োকঠর গবকঞ্চ বসল ওরা। সযাম র্লা পকরষ্কার েরল। সার্করর 
অকভ্েপ্ত পা়ে কনকয কেছু জাকনন? 
  
টকমর গচাখ সরু হকয গর্ল। অকভ্েপ্ত পা়ে? 
  
 ‘কজ। এে গনৌোর েযাকেকনর মুকখ গো গস-রেমই শুনলাম। 
  
এরাম পুরান িাউল কজকনস লইযযা আপনারা মাথা ঘামাইোকছন েযান? 
  
‘আমরা আসকল এই দ্বীকপর গলােকদর গলােোকহকন ও প্রচকলে র্ি সম্পকেগ জানকে 
আিহী। 
  
দূকর দৃকষ্ট গমলল টম। মাি েইকরন। আকম আপনাকর্া গোকনা সাহাযয েরবার পারোকছ 
না।’ 
  
 ‘আপকন বসেকের সাকথ সম্পেগযুক্ত গোকনা র্ি জাকনন না?’ প্রশ্ন েরল গরকম। 
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টম মাথা না়েল। আপকনরা হুদাই আপনাকর্া সময নষ্ট েরকছন। 
  
 ‘খুবই লজ্জাজনে হাকলা কবষযটা। আমরা কেন্তু ওখাকন এেকলাকের জীবন বাাঁকচকযকছ। 
েুমীর আক্রমণ েকরকছল োকে। বলল সযাম। ভ্াবল, একে হযকো গলােটা মুখ খুলকব। 
  
কেন্তু টম গোকনা আিহই গদখাল না। হ, হুাঁে েম হইকল েুমীকরর োম়ে খাইকে হয। 
এইহানোর েুমীরগুলান খুব ভ্যির। আরও গমলা কেছু আকছ। সাবধান না হইকল 
ওইগুলা গথইেযা কবপদ হইবার পাকর।’ 
  
‘োই নাকে? গরকম বলল। 
  
 ‘হু, োই। গহইডা ছা়োও গযইখাকন গসইখাকন আজাইরা নাে র্লাইকলও কবপদ হইবার 
পাকর।’ 
  
‘গযমন? 
  
‘ধকরন, অকভ্েপ্ত সার্র। োরপর ধকরন কর্যা… গুহা। েণ্ঠ খাকদ নাকমকয নরম েরল 
টম। জাযান্ট (রূপেথায বকণগে কবোলাোর দানব বা কবরাোটার মানুষ)-এর োছ 
গথইেযা দূকর থাোই ভ্ালা।’ 
  
‘দুুঃকখে। েী বলকলন? জাযান্ট সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
মাথা না়েল টম। হ। পাহাক়ে অকনে আকছ ওইগুলা। শুকনন, কনকজর চ়েোয েযাল গদন, 
ওইডাই ভ্ালা হইব। এইখাকন আইকছন, ঘুকর-কিকরন, মকস্ত েকরন। ভ্ালা থাকেন। 
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‘আপকন বলকলন, এখাকন জাযান্ট আকছ?’ সযাম আবার প্রশ্ন েরল। 
  
হ, আকছ। েয এখন এেটু েমকছ। 
  
 ‘আপকন কে ব়ে সাইকজর মানুষ গবাঝাকিন?’ েথা পকরষ্কার েরকে চাইল। গরকম। 
েথার গমা়ে ঘুকর যাওযায অবাে হকযকছ। 
  
না। মানুষ না। জাযান্ট। কবোল সাইকজর। অরা গুহায থাকে আর ধইরা ধইরা মানুষ 
খায। এইখানোর গমাটামুকট সবাই অকর্া েথা জাকন। গদহাও যায।’ 
  
‘এগুকলা গো সব গলােোকহকন, োই না? 
  
‘যা খুকে নাম গদন, সমসযা নাই। আকম আপনাকর্া সাবধান েইরা কদলাম, যাকে কবপকদ 
না পক়েন। আপনারা অরউকনর বনু্ধ। আকম চাই না আপনাকর্া জাযান্ট খাযা িালাে। 
  
সযাম হাসল। আপকন সকেয সকেয জাযাকন্ট কবশ্বাসী? 
  
‘আবার কজর্ায। আকম কনকজর গচাকখ গদখকছও। আপনার চাইকে আরও দুইগুণ ব়ে। 
সারা েরীকর গলাকম ভ্রা। আপকনর বনু্ধকর গয েুমীর োম়োইকছ। ওইটার গচকযও এরা 
ভ্যির। এটুেু বকল টম থামল। ওর আর এ-কনকয েথা বলার আিহ গনই মকন হকি। 
সযাম ও গরকম আরও কেছু জানার জনয চাপাচাকপ েরল কেন্তু গোকনা লাভ্ হকলা না। টম 
গযসব জবাব কদল সবই গোকনা না গোকনা ধাাঁধা কেংবা গহাঁযালীমূলে। 
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জাযান্ট ছা়ো আর েী সম্পকেগ আমাকদর জানা থাো উকচে, বলুন গো শুকন। সুন্দর হাকস 
গহকস সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
‘হাকসন। যে খুকে মেেরা েকরন এইসব কনযা। এইখাকন অকনে আকজব আকজব 
কজকনস হয, বুঝকছন? মানুষ উধাও হযা যায। গোকনা োরণ ছা়োই বযারাম হয। 
পাহাক়ের উপকর গেউ যায না, কবষাক্ত সব। এই দ্বীপ বদলাইযা যাইোকছ। জাযান্ট হইল 
অকনেগুলা কবপকদর মইকদয এেটা। ওইরম কজকনস আকম জীবকনও গদকখ নাই। খুব 
ভ্যির। 
  
 ‘গলােজন কে সার্করর পা়ে কনকযও এরেম ভ্াকব? কবষাক্ত? অকভ্েপ্ত? নরমভ্াকব গরকম 
প্রশ্ন েরল। 
  
‘আকম গোকনা সার্করর পা়ে কচকন নাহ। 
  
 ‘পুরাকনা কদকনর গোকনা র্ি আকছ? গোকনা েহর েকলকয গর্কছ… এরেম কেছু? 
  
গোকল থাো কস্ককির মাথায হাে বুলাল টম। আপকনরা এইবার িাউ কজকনস কনযা েথা 
বলকছন। 
  
‘না। আকম হারাকনা েহর কনকয কেছু এেটা শুকনকছ। 
  
‘আকম শুকন নাই। আইজো প্রথম শুনলাম। বলল টম। োর েকণ্ঠ সেেগো। 
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আরও েকযে কমকনট প্রশ্ন-উত্তকরর পর টম জানাল গস ক্লান্ত। িারকর্া দম্পকে কবষযটা 
বুঝকে পারল। র্াক়ের কদকে একর্াল ওরা। 
  
ইকিন চালু েকর গরকমর কদকে োোল সযাম। োর েথাগুকলা কবশ্বাস হকযকছ গোমার? 
  
‘গোনটা? জাযান্ট? নাকে সার্র সম্পকেগ কেছু জাকন না, গসটা? 
  
‘দুকটাই। আকম োর গচাখ গদকখকছ। গস যা জাকন আমাকদরকে েেটা জানাযকন। আমার 
গো মকন হয, জাযাকন্টর েথা বকল আমাকদরকে কবভ্রান্ত েরকে গচকযকছ।’ 
  
 ‘কবভ্রান্ত েরকে গপকরকছ। এরেম উদ্ভট কজকনস আকম এই প্রথম শুনলাম। কেন্তু গস কেন্তু 
অবলীলায বকলকছ সব। 
  
‘আমার ধারণা, এসবই টুকরি ভু্লাকনার ধান্দা। জাযান্ট-টাযান্ট কেছু। গনই।’ 
  
 ‘োর বলার ধরণ কেন্তু ভ্াল কছল। প্রকে পকদ পকদ কবপদ আর গলােজন র্াকযব হওযার 
কবষযটার উপস্থাপনাভ্কঙ্গটা দারুণ। েী মকন হয গোমার? 
  
‘সকেয বলকে আমার গোকনা ধারণা গনই। আকম শুধু এটুেু বুঝকে গপকরকছ, এসব গথকে 
আমরা অকভ্েপ্ত সার্করর গোকনা েথয পাকি না। টম আসকল আমাকদরকে ভ্য 
গদকখকযকছ যাকে আমরা আর প্রশ্ন না েকর।’ 
  
পকিম আোকে গমঘ গু়েগু়ে েকব্দ গডকে উঠল। “কেজ, আর না।’ বলল গরকম। 
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‘আকরে বুক়োর োকছ যাব? হযকো টকমর গচকয গবকে বনু্ধেপূণগ আচরণ েরকব।’ 
  
 ‘আবার যকদ বৃকষ্ট নাকম োহকল কেন্তু োদায রাস্তার অবস্থা জঘনয হকব। 
  
‘ো গো হকবই। আকম বকল কে, যা আকছ েপাকল। চকলা।’ 
  
‘আকম জানোম, েুকম এটাই বলকব।’ বলল গরকম। কঠে আকছ। চকলা। েকব পকর কেন্তু 
আমাকে গদাষ কদকে পারকব না। আকম কেন্তু সেেগ েকরকছ, হুাঁ। 
  
১৫ কমকনকটর মকধয নীল আোে োকলা গমকঘ গছকয গর্ল। প্রচণ্ড বৃকষ্টকে রাস্তার গবহাল 
দো। মাইলখাকনে যাওযার পর গদখা গর্ল রাস্তা আর গচনাই যাকি না। পুকরা রাস্তা 
বৃকষ্টর পাকনকে ডুকব গর্কছ। হার স্বীোর েরল সযাম। র্াক়ে ঘুকরকয গহাকটকলর কদকে রওনা 
হকলা। অকনে েকষ্ট গহাকটকল একস গপৌঁছুল ওরা। 
  
 বৃকষ্ট এখনও থাকমকন। গহাকটকল ঢুকে গদখল গডস্ক ক্লােগ ওকদর কদকে োকেকয আকছ। 
গরকম গর্ল ক্লাকেগর োকছ। দুকটা গমকসজ কদল ক্লােগ। এেটা কলও’র আকরেটা 
মযানকচিাকরর। কলও জাকনকযকছ, ডাইকভ্কঙর প্রথম ক্লাস কছল আজ। কবকেকল হাকেেলকম 
ডাইকভ্ং কেখকে পাকনকে নামকছ। আকরেটা গমকসকজ ওকদর দুজনকে কডনাকরর দাওযাে 
কদকযকছ মযানকচিার। 
  
যাকব? রুকম গযকে গযকে সযাম ওর স্ত্রীকে প্রশ্ন েরল। 
  
‘অবেযই। গেন যাব না? গদকখ রাজনীকেকবদ সাকহব জাযান্ট সম্পকেগ েী বকলন। 
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‘আমার গো মকন হয সবই বাচ্চা গভ্ালাকনা োকহকন।’ 
  
হকে পাকর। েকব যে যা-ই বলল। টকমর সাকথ েথাবােগা পুকরাপুকর গেষ হযকন 
আমাকদর। োর েথা শুকন মকন হকলা গস আসকলই এসকব কবশ্বাস েকর। 
  
 োর গয বযস। এই বযকস গোনটা হযালুকসকনেন আর গোনটা বাস্তব গসটা আলাদা েরা 
েকঠন। েে বযস হকব োর? আকে? 
  
বলা মুেকেল। আমার োকছ অবেয অেটা বযস্ক মকন হযকন। 
  
সমুকের পাকে অনয এেটা গরিুকরকন্ট মযানকচিাকরর সাকথ গদখা েরল ওরা। আকর্র 
গরিুকরকন্টর গচকয এটা েুলনামূলে উন্নেমাকনর। গটকবকলর উপকর এেটা খাকল গবােল 
গদকখ গবাঝা গর্ল সযাম ও গরকম এখাকন আসার আকর্ই মযানকচিার ইকেমকধয এে 
রাউন্ড কবযার সাবা়ে েকরকছ। 
  
 ‘দুুঃকখে। আজকের আবহাওযাটা সুকবকধর নয। আো েরা যায, োলকের আবহাওযা 
ভ্াল হকব। মযানকচিার এমনভ্াকব েথাটা বলল গযন এরেম আবহাওযার জনয গস 
কনকজই দাযী। 
  
না, কঠে আকছ, সমসযা গনই। আপকন গয দু’জকনর েথা বকলকছকলন আমরা োকদর 
এেজকনর সাকথ গদখা েকরকছ।’ বলল গরকম। 
  
ভ্াল গো? োর সাকথ গদখা েরকলন? 
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 ‘টম। 
  
‘গস এেখান কচজ, োই না? ওর োছ গথকে গোকনা োকজর েথা গবর েরকে 
গপকরকছন? 
  
“কেকন গেি জাযাকন্টর র্ি শুকনকযকছন। 
  
‘ওহ, হযাাঁ। জাযান্ট। এখানোর বহুল প্রচকলে র্ি! গেউ না গেউ এমন োউকে গচকন 
গয জাযান্ট গদকখকছ কেন্তু যখন এেটু র্ভ্ীকর কর্কয সেযো খকেকয গদখকে যাকবন, েখন 
গদখকবন সবাই বাইন মাকছর মকো কপছলাকে শুরু েরকব।’ 
  
টম বলকলন, কেকন নাকে জাযান্ট কনকজর গচাকখ গদকখকছন। 
  
‘অবেযই গদকখকছ। মাকন আকম বলকে চাকি, গস অবেযই কেছু এেটা গদকখ গসটাকে 
জাযান্ট গভ্কব বকস আকছ। গরইন িকরকির গভ্েকরর গোকনা ছাযা কেংবা গোকনা ঝাপসা 
কেছু… গদখকল গদখুে। েকে গো গনই। কেন্তু গস কে আপনাকদর পাকনর কনকচ পাওযা 
ধ্বংসাবকেকষর বযাপাকর গোকনা েথয কদকে গপকরকছ? 
  
মাথা না়েল সযাম। দূভ্ার্গযবেে, না। কেকন মানুকষর র্াকযব হকয যাওযা কনকয েথা 
বকলকছন। োর ভ্াষয, মানুষকখকো জাযাকন্টর োরকণই মানুষ র্াকযব হকি।’ 
  
ওকযটারকে আরও দুই গবােল কবযার আনার জনয ইোরা েরল মযানকচিার, োরপর 
গরকমর কদকে োোল। আপকন েী গনকবন? 
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‘আকম পাকন গনব। র্রকম েরীকর পাকনেূনযো গদখা কদকি। 
  
মযানকচিার গরকমর জনয ওকযটারকে এে গবােল পাকনর অডগার কদল। ‘োহকল পাহা়ে 
জুক়ে মানুষকখকো জাযান্টকদর বসবাস, োই গো? আকম গসই গছাটকবলা গথকে এসব র্ি 
শুকন আসকছ। মজাই লাকর্ শুনকে। অবাে হকয ভ্াকব, এসব র্কির শুরুটা হকযকছল 
েীভ্াকব। আকেপাকের অনযানয দ্বীপগুকলার র্কির গচকয আমাকদর দ্বীকপর র্িগুকলা কেন্তু 
গবে আলাদা। 
  
ওকযটার কবযার ও পাকনর গবােল কনকয আসার পর মযানকচিার ওকদর কেনজকনর জনয 
সামুকেে খাবার অডগার েরল। কেন্তু মযানকচিার গয পকরমাণ খাবার অডগার েকরকছ ো 
কদকয দেজন মানুকষর গপট ভ্কর যাকব। খাওযার পুকরা সমযটা চুপচাপ রইল ওরা। 
মযানকচিার র্পার্প খাবার সাবা়ে েকর গিলল। খাওযা গেকষ গসানার খকনর েথা েুলল 
সযাম। 
  
‘র্েরাকে আপকন খকনর েথা বকলকছকলন। েেকদন আকর্ চালু কছল ওটা? 
  
কবর্ে ১২ বছর ধকর কবকভ্ন্ন সময চালু হকযকছ… বন্ধ হকযকছ। েকব সাম্প্রকেে সমকয 
খকনকে গোকনা োজেমগ চকলকন।’ 
  
‘গর্াযাডালেযাকনকলর সাকথ গসানার গোকনা সম্পেগ আকছ বকল শুকনকন েখনও। 
  
‘অকনে আকমকরোনই কবষযটা জাকন না। োরা শুধু এই দ্বীকপর েথা জাকন, োরণ ২য 
কবশ্বযুকদ্ধর সময জাপাকনকদর কবরুকদ্ধ এই দ্বীপকে বযবহার েরা হকযকছল। কেন্তু গসানা 
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হকলা আমাকদর মূল সম্পদ। গসানার োরকণই কেন্তু এই দ্বীকপর নাম সকলামন আইলযান্ড 
রাখা হকযকছল।’ 
  
োই?’ প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
‘হযাাঁ। স্পযাকনেরা যখন গষা়েে েোব্দীকে এখাকন আকস েখন োরা মাটাকনকো নদীর 
মুকখ গসানা গপকযকছল। োকদর গনোর নাম কছল অযালভ্াকরা কড মযানকডনা কড গনই। গসই 
গনো েখন গঘাষণা েরকলন এই এলাো গথকেই হযকো বাইকবকল বকণগে রাজা সকলামন 
োর কবখযাে গসানা গপকযকছকলন। গসই ধারণার উপর কভ্কত্ত েকর গনইরা এই দ্বীকপর নাম 
কদকলন সকলামন আইলযান্ড। কেকন এেজন সাধারণ ভ্রমণোরী কছকলন। ভূ্কর্াল সম্পকেগ 
োর ধারণা েম থােকেই পাকর। 
  
মজা গো।’ বলল গরকম। আসকল েখনও েখনও োিকনে োকহকনর গচকযও বাস্তব সেয 
অকনে গবকে আিযগজনে হয।’ 
  
সযাম সামকন ঝুাঁেল। আিা, মূল প্রসকঙ্গ আকস। টকমর র্কির বযাপাকর আপনার েী মে?’ 
  
 ‘মানুষ র্াকযব হয, এটা সেয। আর কদনকে কদন র্াকযব হওযার পকরমাণ বা়েকছ মকন 
হয। কেন্তু আকম গসটার োরণ সম্পকেগ কনকিে নই। গোকনা দুঘগটনা, ডুকব যাওযা, 
েুমীর… এগুকলার মকধয গয-গোন োরকণই মানুষ র্াকযব হকে পাকর। আমরা কনযকমে 
করকপাকটং েরকছ যাকে মানুষ উধাও হওযার যথাযথ োরণটা খুাঁকজ গবর েরকে পাকর। 
কবষযটা অকনেটা মহামারীর মকো হকয দাাঁক়েকযকছ। প্রকে বছর প্রায ২০ জন েকর 
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র্াকযব হয। েকব গস-কহকসকব এে েম মানুষ গখকয জাযান্টরা েে-ই-বা েযালকর পায? 
মাকঝ মাকঝ ভ্াকব, এে েম েযালকরকে ওকদর চকল?’ 
  
‘আপকন কনিযই জাযাকন্টর র্কি কবশ্বাস েকরন না?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘টম মানুষ কহকসকব ভ্াল। েকব আকম বাস্তব দুকনযার থােকে পছন্দ েকর… যেটুেু সম্ভব 
আরেী। রূপেথার যাবেীয কবষয আকম অনযকদর উপর গছক়ে কদকযকছ। ওসব কনকয 
আমার আিহ গনই।’ 
  
দ্বীকপর কেছু অংেকে কেকন অকভ্েপ্ত” বকলকছন। োরণ েী? 
  
েী হকে পাকর? হযকো ওখাকন েুমীকরর আনাকর্ানা গবকে, োই। আসকল প্রকেযেটা 
অকভ্োপঅলা োকহকনর গপছকন যুকক্তযুক্ত বাস্তব োরণ থাকে। গসটা গবাঝার জনয রকেট 
সাইন্স জানার প্রকযাজন পক়ে না। 
  
আিা। আমরা আর্ামীোল রুকবা’র সাকথ গদখা েরার পর গসানার খকন গদখকে পাব 
বকল কঠে েকরকছ।’ 
  
 ‘আো েকর, রুকবা এখনও পরকলাে র্মন েকরকন। আর গসানার খকনকে আসকল গদখার 
মকো কেছু গনই। বনযার োরকণ খকন বন্ধ েকর গদযা হকযকছল। োরপকর আর গভ্ালা 
হযকন।’ 
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 ‘আমাকদর হাকে অকনে অবসর সময আকছ। োই এটা-গসটা গদখব। আিা, জাযান্টরা 
গয গুহাগুকলাকে থাকে… গসগুকলা গোথায?’ 
  
 ‘পাহাক়ের উপকর,’ অস্পষ্টভ্াকব বলল মযানকচিার। কেন্তু ওখাকন যাওযার জনয গোকনা 
ভ্াল রাস্তা গনই। খুব এেটা কনভ্গরকযার্য নয ওকদেটা। আপনারা গোন দুুঃকখ ওকদকে 
গযকে চাকিন, আমার মাথায ধরকছ না। সময োটাকনার েে উপায আকছ। ডাইকভ্ং, 
মাছ ধরা,…’। 
  
মযানকচিাকরর োছ গথকে কবদায কনকয গহাকটকলর কদকে কিরল িারকর্া দম্পকে। 
  
‘টকমর র্ি শুকন মযানকচিার খুকে হযকন বকল মকন হকলা, োই না? স্ত্রীকে বলল সযাম। 
  
হুম। হযকন। েকব মযানকচিাকরর মকধয অনয এেটা বযাপার আকছ। গসটা েী, আমাকে 
প্রশ্ন গোকরা না কেন্তু। ‘ও আিা, েুকমও গটর গপকযছ? আকম ভ্াবলাম, শুধু আমার 
গচাকখই পক়েকছ কবষযটা। 
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সমভূচম গথলক পোহোল়ের চদ্লক 
১১. 
  
এেটা িাে সমভূ্কম গথকে পাহাক়ের কদকে যাত্রা েকরকছ। খা়ো রাস্তা ধকর উপকর উঠকে 
কর্কয অকনে পকরশ্রম েরকে হকি ওটার ইকিনকে। চালু েরা গরকডওর সাকথ োল 
কমকলকয ড্রাইভ্ার গুনগুন েরকছ। োর সঙ্গী ঘুমুকি পাকের কসকট। পরকন খাকে গপাোে। 
েকব গপাোেটা মযলা। অকনে োজ েকরকছ আজ। 
  
ওরা দুজনই অকেকলযান। কবর্ে ৬ মাস ধকর গর্াযাডালেযাকনকল রকযকছ। ২০০৬ 
সাকলর দাঙ্গার পর গথকে এখাকন কবকভ্ন্ন সময সাহাযয সহকযাকর্োর জনয কবকদকেরা 
আসকছ। ওরা হকি গসরেম কবকদকে বযকক্ত। েকব ইদাকনং ওকদর কদনোল এেকঘাঁকযকমকে 
োকট। র্ে েকযে বছর ধকর এখাকন গোকনা ব়েধরকনর কবপদ-আপদ হকি না। োই 
ওকদর কডউকটও হালো। 
  
কবপদজনে গমাক়ে একস সাবধানো অবলম্বন েরল ড্রাইভ্ার। ওপাে গথকে হুট েকর 
গহডলাইটকবহীন র্াক়ে উদয হকে পাকর। সাবধান হওযা ভ্াল। োর উপর এখন সন্ধযা 
গনকমকছ। কদকনর আকলা গনই বলকলই চকল। এই পকথ চলাচলরে র্াক়েগুকলার গব্রে আর 
কনরাপত্তার গোকনা মা-বাপ গনই। েখন গোন র্াক়ে কবর্ক়ে কর্কয দূঘগটনা ঘটাকব ো গেউ 
জাকন না। োছা়ো কবকভ্ন্ন প্রাণী, গভ্কঙ্গ প়ো র্াছ, ইকিন কবেল হকয যাওযা র্াক়ে… 
ইেযাকদ ঝাকমলা গো আকছই। োই সবকমকলকয গমা়ে পার হওযার সময সাবধানো 
অবলম্বকনর গোকনা কবেি গনই। 
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‘ধযাৎ! এরা রাস্তার মাকঝ েী েরকছ?’ এেটা েীক্ষ্ণ বাাঁে গপকরকয একস কনকজই কনকজকে 
বলল ড্রাইভ্ার। সামকনর রাস্তার কঠে মাঝখাকন এেটা ভ্যান দাাঁক়েকয রকযকছ। ইমাকজগকন্স 
লাইট জ্বলকছ ওটাকে। আলকেড, ওকঠা। 
  
আলকেড উকঠ হাে কদকয গচাখ-মুখ ডলল। িাকের র্কে েকম গর্কছ। সামকনর রাস্তা 
বন্ধ। ওকদর িাকের পকে ভ্যানটাকে পাে োকটকয যাওযা সম্ভব নয। 
  
‘খুউব চমৎোর, সাইমন। এবার ঘণ্টাখাকনে এখাকন বকস বকস খই ভ্াজা যাকব! 
  
ড্রাইভ্ার িােটাকে দাাঁ়ে েকরকয ভ্যাকনর গপছন কদকে নজর কদল। আো েরকছ, 
ড্রাইভ্ারটা গযন এখাকনই থাকে। যকদ গস সাহাযয চাওযার জনয দূকর গোথায কর্কয থাকে 
োহকল আমাকদর বাে! 
  
‘চকলা, গচে েকর গদকখ।’ 
  
দরজা খুকল িাে গথকে নামল ওরা। িাকের গহডলাইট জ্বালাকনা, ইকিনও চালু। ড্রাইকভ্ং 
কসকটর কদকে একর্াল সাইমন। িাাঁো। “ড্রাইভ্ার গনই” এই েথাটা সঙ্গী আলকেডকে 
বলকে যাকব কঠে েখনই পাকের গঝাাঁপ গথকে চারকট োকলা অবযব গবকরকয একলা। 
োকদর হাকে মযাকচকট। সন্ধযার আকধা আকলাকেও ওগুকলার িলা ঝলকস উঠল। 
  
 স্বাভ্াকবে প্রকেকক্রযাবেে আক্রমণ গঠোকনার জনয কনকজর হােকে ঢাল কহকসকব বযবহার 
েরল সাইমন। কেন্তু মযাকচকটর োকছ ওর হাকের রক্ত-মাংস গো কেছুই নয। ওকদকে 
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ঘাক়ে গোপ গখকয আলকেড ইকেমকধয ভূ্পাকেে হকযকছ। গবচারা মকর গর্কছ গসটা 
পকরষ্কার গবাঝা যাওযার পরও আরও েকযেটা গোপ কদল আেোযীরা। 
  
মাথার খুকলকে ধারাল গোপ গখকয সাইমকনর দুকনযা গযন েব্দ-েূনয হকয গর্ল। মাকটকে 
পক়ে কর্কয ও গদখল ওর খুকন দাাঁে গবর েকর ত্রুর হাকস হাসকছ। এেটা েণ্ঠ গঝাাঁকপর 
গভ্ের গথকে হাাঁে ছা়েল। 
  
যকথষ্ট হকযকছ। এখন িােটাকে রাস্তা গথকে সরা আর লাে দুকটাকে গঝাাঁকপর গভ্েকর 
লুকেকয রাখ, যাকে গেউ এগুকলা খুাঁকজ না পায। এখাকন অকনে জন্তু-জাকনাযার আকছ। 
লাে দুকটার বযবস্থা ওরাই ভ্াল েরকে পারকব। 
  
আেোযীরা একে অকনযর কদকে োোল। ওকদর জীণগ গপাোেগুকলা র্রম রকক্ত মাখামাকখ 
হকয গর্কছ। ৫ কমকনকটর মকধয দৃেযপট গথকে লাে সকরকয গিলল ওরা। ঘটনাস্থল 
পকরষ্কার েকর গিলল। এখাকন গোকনা খুননাখুকন হকযকছ োর আর গোকনা প্রমাণই রইল 
না। 
  
‘োজ গেষ। এবার গোরা গেকট প়ে। সমুকে কর্কয কনকজকদরকে পকরষ্কার েকর কনকব। 
গপাোকে, েরীকর আর অকস্ত্র গোথাও গযন রক্ত গলকর্ না থাকে। আর মকন রাকখস, 
োউকে কেছু বলকব না। যকদ এেটা েব্দও বকলকছস, োহকল আকম গোকদর কজহ্বা গেকট 
গিলব। 
  
সবাই গলােটার েথা কবশ্বাস েরল। োরণ, ওরা জাকন এই গলাে যা বকল গসটা েকরও 
গদখায। মাথা গনক়ে আেোযীরা ভ্যাকন উকঠ বসল। চটপট ইকিন চালু হকয রওনা হকয 
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গর্ল র্ন্তকবযর উকেকে। ঘটনাস্থকল এখন শুরু গসই কনকদগেদাো এো। রাস্তায দাাঁক়েকয 
এইমাত্র খুন হকয যাওযা জাযর্াটাকে আবার পরীো েরল গস। হাসল। সবকেছু এেদম 
েযান অনুযাযী হকি। এখন এেটা েন্টাে গপপার কনকয োকে কলখকে হকব, কবকোহীরা 
সব কবকদকে গোম্পানীকদরকে দ্বীপ গছক়ে চকল গযকে বকলকছ, নইকল এরেম আরও 
কবকদকে খুকনর ঘটনা ঘটকেই থােকব। 
  
 চারপাকের জঙ্গল এেদম কনিুপ। েকব কনোচর প্রাণীরা োকদর আজ রাকের কে কডনার 
খাওযার জনয কঠেই বেকর হকয কনকি। গঝাাঁপ গথকে প্রায ৬০ িুট দূকর এেটা োকলা 
এসইউকভ্-গে চ়েল গলােটা। দু’গটা অকেকলযান লাে আর িাে গিকল চকল গর্ল গস। 
দ্বীকপ আরও দুকটা খুন হকলা আজ। গেি এখানোর েমো দখকলর জনয। 
  
. 
  
১২. 
  
পরকদন সোকল সযাম ও গরকম হাসপাোকলর উকেকে রওনা হকলা। এবার ডা. ভ্যানা 
ওকদরকে ঢুেকে কদল হাসপাোকলর গভ্েকর। গবনকজর সাকথ গদখা েরল ওরা। জীবন 
বাাঁচাকনার জনয গবনকজ িারকর্া দম্পকেকে অকনে ধনযবাদ জানাল, যকদও োর ইংকরকজ 
বুঝকে খুব েষ্ট হকলা ওকদর। গবনকজর সাকথ ওকদর গোকনা পূবগ-পকরচয না থাোয 
বা়েকে গোকনা েথা বলার সুকযার্ রইল না। েকব গবনকজকে িারকর্া দম্পকে কনকিে 
েরল হাসপাোকলর যাবেীয কবল কলওকনড কদকয গদকব, গস গযন গোকনা দুকিন্তা না 
েকর। েকযে কমকনট পর ওরা ভ্যানার সাকথ গবনকজর রুম গথকে গবকরকয একলা। 
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‘আজকে আপনাকদর েযান েী?’ জানকে চাইল ডাক্তার। 
  
স্থানীয গলােজনকদর আমরা গর্াযাডালেযাকনকলর গলােোকহকন সম্পকেগ কজজ্ঞাস েরব। 
োরপর খকন গদখকে গযকে পাকর।’ বলল গরকম। 
  
‘আিা। েকব সাবধান থােকবন। েহকরর বাইকর কেন্তু রাস্তার অবস্থা খুব এেটা ভ্াল 
নয। আর জঙ্গকল েী থােকে পাকর না পাকর ো গো ইকেমকধয শুকনকছন। েুমীর কেন্তু 
এখানোর অকনেগুকলা কবপকদর মকধয এেটা মাত্র। এরেম আরও অকনে কবপদ 
মানুকষর জনয ওাঁে গপকে আকছ।’ 
  
হযাাঁ, মযানকচিার আমাকদরকে জাযাকন্টর বযাপাকরও বকলকছন। সযাম বলল। 
  
হাসল ভ্যানা। েকব গবাঝা গর্ল হাকসটা গমকে। এখাকন কবকভ্ন্ন রেম র্ি প্রচকলে আকছ। 
মানুষজন অকনে কেছুকে কবশ্বাস েকর। 
  
এরেম িাময কবকিন্ন জনপকদর োছ গথকে এরকচকয গবকে আর েী আো েরা যায, 
বলুন? বলল সযাম। আমরা কভ্ন্নধমগী সংসৃ্ককেকে শ্রদ্ধা েকর োরপরও কবষযটা গযন গেমন 
গেমন… 
  
‘আকম গসই গছাট্টকবলা গথকে জাযাকন্টর র্ি শুকন আসকছ। কেন্তু পাত্তা গদইকন। এই 
গলােোকহকনগুকলাকে আকম ধকমগর মকো মকন েকর। কবশ্বাস েরকল আকছ, না েরকল 
গনই। মানুষ গসটাই ভ্াকব, যা োরা ভ্াবকে চায। ভ্যানা বলল। 
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 কেন্তু কেকন হুটহাট মানুষ র্াকযব হওযার কবষকযও বলকলন আমাকদর। ইদানীং নাকে 
মানুষ র্াকযব হওযার পকরমাণ আরও গবক়েকছ। জানাল গরকম। 
  
‘গুজব শুকনকছ পাহাক়ে নাকে এখনও গবসামকরে বাকহকন আকছ। আমার মকন হয এগুকলা 
োকদর োজ। জাযান্ট-টাযান্ট কেছু না। 
  
গবসামকরে বাকহকন? 
  
 ‘অকেকলযান গসনাবাকহকনর েরি গথকে দ্বীকপ োকন্ত বজায রাখার জনয আমডগ টাস্ক 
গিাসগ পাঠাকনা হকযকছল। স্থানীয গলােজন োকদরকে স্বার্ে জানাকলও কেছু স্থানীয আকছ 
যারা এটাকে োকদর জন্মভূ্কমকে কবকদকেকদর অশনকেে হস্তকেপ বকল মকন েকর। দ্বন্দটা 
এখাকনই। একদরকে গবসামকরে বাকহকন না বকল জকঙ্গ বলা ভ্াল।’ 
  
‘োহকল গো গুহার ওকদকে ঘুরকে যাওযাটা সকেযই ঝুাঁকেপূণগ? সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
মাথা না়েল ভ্যানা। যকদও গসটা জাযাকন্টর জনয নয। কেন্তু যা-ই আক্রমণ েরুে না 
গেন। যকদ জীবন-ই না বাাঁকচ োহকল জাযান্ট হকলই েী আর জকঙ্গ হকলই েী? গোকনা 
পাথগেয আকছ, বলুন? 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। ওনার েথায যুকক্ত আকছ কেন্তু। 
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‘ো কঠে। আিা, ডা. আপনাকে ধনযবাদ গবনকজ’র সাকথ আমাকদর গদখা েকরকয গদযার 
জনয। ভ্যানাকে বলল সযাম। গবচারার সাকথ গয দূঘগটনা ঘকট গর্কছ গসটা খুবই 
গবদনাদাযে। 
  
হুম, সেেগ থােকবন যাকে ওরেম ঘটনা আপনাকদর সাকথ না ঘকট। এই দ্বীপ গবে বুকনা 
প্রেৃকের। েুমীর ছা়োও আরও অকনে জাকনাযার আকছ এখাকন। 
  
‘মকন থােকব। সেেগ েকর গদযার জনয আবারও ধনযবাদ। 
  
পাকেগং লকট রাখা কনোন র্াক়ের কদকে একর্াল ওরা। সূযগ ইকেমকধয খুব কনষ্ঠার সাকথ োর 
প্রচণ্ড োপ কবকেরণ েরকে শুরু েকর কদকযকছ। পুবকদকে রওনা হকলা িারকর্া দম্পকে। 
র্েোল গয রাস্তায কর্কয বৃকষ্টর পাকনর োরকণ কিকর গযকে হকযকছল আজ গসখাকন পাকন 
গনই েকব পুকরা রাস্তা োদায মাখামাকখ হকয আকছ। 
  
র্াক়েকে গিার-হুাঁইল ড্রাইভ্ অপেকন কনকলা সযাম। ঝাাঁকের সাকথ বযাপে দুলুকন গখকয 
ওকদর কনোন একর্কয চলল। মকন হকলা ওরা র্াক়েকে নয গোন কথম পাকেগর রাইকড 
চক়েকছ। রাস্তার দু’পাকে জঙ্গল থাোয অকনেখাকন সূকযগর আকলা বাধািস্ত হকি এখন। 
  
‘এে ঝকক্কর রাস্তা পাক়ে কদকয যাকি অথচ রুববা গবাঁকচ আকছ কেনা গসটাই জাকন না 
আমরা।’ গরকম বলল। 
  
‘বাাঁচা-মরার গোকনা কঠে-কঠোনা আকছ, বকলা? েুকম গেন এসব ভ্াবছ? গোমার 
অযাডকভ্ঞ্চারধমগী কচন্তাধারার েী হকযকছ? অযাডকভ্ঞ্চার কনকয কচন্তা েরকলও গো পাকরা। 
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‘অযাডকভ্ঞ্চারসহ অনযানয সুন্দর অনুভূ্কেগুকলাকে আকম এে মাইল গপছকন গরকখ 
একসকছ।’ 
  
খুব খারাপ পকরকস্থকের মধয কদকয যাকি আমরা।’ 
  
 হু, ঝাাঁকের দমকে সোকলর নাস্তা গবাধহয হজমই হকয গর্ল। 
  
আধাঘণ্টা পর েীক্ষ্ণ বাাঁে গপকরকয এেটা লম্বা বটর্াকছর গদখা গপল ওরা। বটর্াকছর 
কনকচ িাময ধাাঁকচর এেটা েুাঁক়েঘর গদখা যাকি। পকরকবে গদকখ মকন হকি, এখাকন 
কবদুযৎ কেংবা গটকলকিাকনর লাইন গোনটাই গনই। র্াক়ে থামকেই সযাকমর কদকে োোল 
গরকম। 
  
‘হাহ। আর েুকম বকলা গহাকটলটা িালেু, োই না। োহকল এটা েী? 
  
 ‘জীবকন গয আর েে চমে গদখকে হকব গে জাকন। 
  
 “গদকখা োউকে পাওযা যায কেনা। 
  
 হুম, গদখকছ।’ 
  
‘আকম বরং র্াক়েকেই থাকে। বাইকর গো খুব র্রম। র্রকম যকদ েুকম অসুস্থ হকয পক়ে 
োহকল আকম সাহাযয েরব। দু’জন এেসাকথ অসুস্থ হওযার েী দরোর? 
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 ‘বাহ! েুকম আমার েে যত্ন নাও! েুকম অকনে ভ্াল। অথচ আকম গভ্কবকছ, একসর 
বাোস খাওযার জনয র্াক়েকে থােকে চাইকছ…’। 
  
‘একে একস বকল? র্রম বাোস ছা়ো েী গবকরাকি একস গথকে, শুকন? 
  
“আিা, েুকম র্াক়েকে থাকো। আকম কর্কয েথা বকল আসকছ। গোমার গচাকখ োউকে 
পক়েকছ? েুাঁক়েঘকরর কদকে বলল সযাম। 
  
ন়োচ়ো গদখকে গপকযকছ বকল মকন হকলা। েকব গসটা েুমীরও হকে পাকর আবার কস্কিও 
হকে পাকর। অেএব, সাবধাকন গযকযা। 
  
‘গোমার েথা শুকন… েী বলব… খুব স্বকস্ত গপলাম!” 
  
 ‘গোমাকে স্বকস্ত গদযাটাই গো আমার োজ! 
  
র্াক়ের দরজা খুকল েুাঁক়েঘকরর কদকে একর্াল সযাম। ঘকরর েকযে িুট দূকর থাো 
অবস্থায এেটা েণ্ঠস্বর গভ্কস একলা গভ্ের গথকে। ভ্াষাটা সযাম না বুঝকলও বলার 
ধরকন ও কঠেই বুকঝকছ ওটা এেটা সেেগবাণী। গথকম দাাঁ়োল সযাম। 
  
‘আকম রুকবা’র সাকথ গদখা েরকে একসকছ। ধীকর ধীকর বলল ও। রু গবা,’ সযাম নামটা 
আবার উচ্চারণ েরল। আপকন ইংকরকজ জাকনন? 
  
কনোকনর ইকিন চালু েরা রকযকছ। ইকিকনর মৃদু গুিন ছা়ো আর গোকনা েব্দ গনই। সব 
চুপচাপ। 
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েুাঁক়েঘকরর দরজায এেটা অবযব হাকজর হকলা। বৃদ্ধ গলাে, হালো পােলা র়্েন, চাম়ো 
েুাঁচকে গর্কছ। ঘকরর ছাযায গথকে সযামকে পযগকবেণ েরল বৃদ্ধ। বলল, আকম অি 
ইংকরকজ েইবার পাকর! েী চান আপকন?’ 
  
‘আকম অরউন মযাকনকচিাকরর বনু্ধ। রুকবা’র সাকথ গদখা েরকে একসকছ।’ 
  
 ‘আকম োকন েম শুকন না। প্রথকম এেবার েইকছন, েহকন শুনকছ। েী জইকনয আইকছন 
গসইটা েন। 
  
কেছু প্রশ্ন কজজ্ঞাস েরব। এখানোর গলােোকহকনর বযাপাকর। 
  
ঘকরর ছাযা গথকে গবর হকলা বৃদ্ধ। সকন্দহ কনকয সযাকমর কদকে োোল। ‘প্রশ্ন কজর্াকনার 
জইকনয বহুে দূর চইলযা আইকছন। 
  
কবষযটা গুরুেপূণগ।’ 
  
কবরকক্ত প্রোে েকর বৃদ্ধ গঘাাঁেকঘাে েরল। আকম রুকবা। 
  
‘আকম সযাম। সযাম িারকর্া।’ হাে গমলাকলার জনয হাস বাক়েকয কদকলা ও। কেন্তু রুকবা 
হাকের কদকে এমনভ্াকব োোকলা গযন সযাকমর হােটা খুবই গনাংরা। অস্বকস্তকবাধ েরল 
সযাম। ভ্াবল, হযকো গোকনা স্থানীয রীকে ভ্ঙ্গ েকর গিকলকছ। ওকে অস্বকস্তকে প়েকে 
গদকখ দাাঁেকবহীন মাকঢ় গবর েকর হাসল বৃদ্ধ। 
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‘কচন্তার কেছু নাই, বুছকছন? আমার এরাম হাে কমলাননা পছন্দ না। এইডা গোকনা রীকে 
না কেন্তু। খাকল আমারই পছন্দ হয না কবষয।’ বলল রুকবা। বইকবন না?’ ঘকরর 
গদযাকলর পাকে থাো এেটা র্াকছর গুাঁক়ে গদখাল গস। েপাল ভ্াল গুাঁক়েটা ছাযায আকছ। 
  
ধনযবাদ।’ 
  
 বসার পর সযাকমর পা গথকে মাথা পযগন্ত গচাখ বুকলকয কনল বৃদ্ধ। 
  
 ‘েী চান বইলযা িালান?’ 
  
‘পুরাকনা কদকনর েথা জানকে চাই। পুরাকনা র্ি। অরউন বলকলন আপকন অনয সবার 
গচকয পুরাকনা র্ি ভ্াল জাকনন। 
  
রুকবা মাথা না়েল। হইবার পাকর। অকনে র্ি জাকন আকম। 
  
‘অকভ্োপ সম্পকেগে র্ি শুনকে চাই। কেংবা গোকনা েকলকয যাওযা েহকরর র্ি। 
  
রুকবা’র গচাখ সরু হকয গর্ল। ডুইবা যাওযা েহর? অকভ্োপ। 
  
 মাথা গনক়ে সায কদল সযাম। দ্বীকপর ওইপাকের বসেে নাকে অকভ্েপ্ত? 
  
 ‘আপকন েহর কনযা প্রশ্ন েরকলন েযান? 
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‘দ্বীকপ গে গযন অনুসন্ধান চালাকি। গলােমুকখ শুনলাম গস নাকে পাকনর কনকচ 
ধ্বংসাবকেষ খুাঁকজ গপকযকছ। 
  
দূকর োোল রুকবা। দূকর নদীর বাদামী পাকন বকয যাকি। কনকজকে সামকল কনকয সযাকমর 
কদকে কিরল গস। গচহারা েকঠন। 
  
‘পুরাইন্না র্ি। এে রাজা আকছল। গদবোকর্া রার্াযা কদকছল গসই রাজা। সার্করর মইকধয 
মকন্দর বানাইকছল। কেন্তু ব়ে ব়ে গঢউ আইযা সব ডুবাইযা কদকছ। োরপর গথইেযা ওই 
জাযর্া অকভ্েপ্ত। 
  
েকবোর ঘটনা এটা? 
  
হাকিসার োাঁধ ঝাাঁোল বৃদ্ধ। বহুে পুরাইন্নযা োকহকন। সাদা চাম়োর গলােগুলান েহনও 
এইহাকন আকহ নাই। 
  
সযাম আরও কেছু গোনার জনয অকপো েরল। কেন্তু রুকবা কবস্তাকরে কেছু জানাকে 
পারল না। আধাকমকনট চুপচাপ থাোর পর হাসার গচষ্টা েরল সযাম। এেটুেুই? 
  
মাথা না়েল রুকবা। শুেকনা আঙুল োে েরল র্াক়ের কদকে। ওইডা েযাডা? 
  
“ওহ, দুুঃকখে। বলা হযকন। ও আমার স্ত্রী। ইোরা েকর গরকমকে একদকে আসকে বলল 
সযাম। গরকম র্াক়ে গথকে গনকম একর্কয একলা। 
  
এেদম োকছ না আসা পযগন্ত গরকম’র কদকে এেদৃকষ্টকে োকেকয রইল বৃদ্ধ। 
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‘গরকম, ইকন হকিন, রুকবা। আমাকে এেটা গলােোকহকন শুনাকিকলন। এে রাজা সমুকে 
মকন্দর বাকনকযকছল কেন্তু োরপর গসটা েকলকয যায। গদবোরা েীপ্ত হকযকছল রাজার 
উপর। 
  
‘আপনার সাকথ গদখা হকয ভ্াল লার্ল। বলল গরকম। বৃদ্ধকে কমকষ্ট হাকস উপহার কদল ও। 
দুবগল েরীর কনকয রুকবা উকঠ দাাঁ়োল। গরকমর এেটা হাে গটকন কনকয হযান্ডকেে েরল 
গস। সযাম কেছু বলল না। হাজার গহাে, সব কনযকমরই বযকেক্রম থাকে। 
  
বইকসা, গরকমকে বলল রুকবা। গরকম োকে আকরেটা হাকস উপহার কদল। সযাকমর পাকে 
বসল গরকম। সযাম র্লা খােকর কদল। 
  
‘আমাকদর ধ্বংসাবকেকষর েথাই বলকছন উকন, োই না? 
  
 ‘হযাাঁ। রুকবা পুকরা র্িটা জাকনন। কবষযটা দারুণ। 
  
 রুকবা মুখ খুলল। আকম অকনে র্ি জাকন। 
  
‘অবেযই জাকনন। আর আপনার ইংকরকজ যকথষ্ট ভ্াল। এরেম ইংকরকজ েীভ্াকব 
কেকখকছন? 
  
‘যুকের সময আকম আংকেল সযাম-গর সাহাযয েরকছলাম। েহন কেখকছ।’ 
  
 ‘োই? েখন অকনে েকঠন সময গর্কছ, োই না?’ বলল গরকম। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

135 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
রুকবা মাথা না়েল। েকঠন কদন আকছল েহন। বহুে গলাে মইরা গর্কছল। জাপাকন গর্া 
আকম গঘন্না েকর। 
  
দ্বীকপর েকে েকরকছল জাপাকনরা?’ 
  
েকযে়ো জাপাকন েরকছল। োর মইকদয এেজন আকছল চরম খারাপ। েকনগল। 
  
েী েকরকছল গস?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
 ‘খারাপ োম েরকছল। আমাকর্ার বহুে গলাে মারকছল েকনগল। লুোযা লুোযা গুকবষণা 
েরে। 
  
এেটু োকছ একর্কয একলা গরকম? েী? র্কবষণা?’ 
  
 রুকবা অনযকদকে োোল। গমড। 
  
 ‘গমড? মাকন, গমকডেযাল? 
  
মাথা না়েল রুকবা। হ। সাদা চাম়োর গলাে লইযযা গুকবষণা েরে। েয গহই 
গলােগুলান আকমকরোন আকছল না।’ 
  
 সযাম গরকমর কদকে োোল। গশ্বোঙ্গকদর কনকয এখাকন র্কবষণা েরে জাপাকনরা। কেন্তু 
গোন জাকের গশ্বোঙ্গ কছল োরা? আন্দাজ েরকে পাকরা? 
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 রুকবার কদকে কিরল িারকর্া দম্পকে। আিা, এই ঘটনা আমরা এরআকর্ েখনও 
শুনকে পাইকন। গেন? 
  
 রুকবা শ্রার্ েরল। েইবার পাকর না। গেউ হযকো কবষযডা ঘারায নাই। 
  
োহকল আপকন বলকছন জাপাকনরা এখাকন যুদ্ধাপরাকধ কলপ্ত কছল? কেন্তু কবষযটা এভ্াকব 
চাপা থােকে পাকর, গসটা আমার কবশ্বাস হকি না।’ বলল গরকম। 
  
রুকবা েূনয দৃকষ্টকে গরকম’র কদকে োোল। চাপা? চাপা মারার েথা েইোকছন নাকে? 
বুঝবার পারলাম না। 
  
‘দুুঃকখে। “চাপা” বলকে আকম ঘটনা চাপা পক়ে থাোর েথা বকলকছ। আপকন চাপা 
মারকছন গসটা বকলকন। 
  
‘রাজার োকহকনকে আকস। আপকন আমাকদরকে পুকরা র্িটা গোনাকে পাকরন?’ সযাম 
উৎসাহ কদল। 
  
শ্রার্ েরল রুকবা। েইলাম না, বহুে পুরাইন্নযা োকহকন। গবকে কেছু েওযার নাই। রাজা 
মকন্দর বানাইকছল। গদবোরা গখইপা কর্যা মকন্দর ডুবাযা কদকছ। োরপর গথইেযা জাযর্া 
অকভ্েপ্ত। গেউ আর ওইকদকে যাইবার চায না। 
  
‘গেষ? 
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হ। 
  
সযাম দীঘগশ্বাস গিলল। আর জাযান্ট? জাযান্টকদর কনকয গোকনা গলােোকহকন গনই? 
  
রুকবার গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল। জাযান্ট সেয সেযই আকছ। আকর্ বহুে আকছল। এহন 
এেটু েমকছ। েয আকছ। 
  
‘আপকন েীভ্াকব জাকনন? গদকখকছন েখনও? 
  
না গদকহ নাই। েয আকম এরাম বহুে গলােকর কচকন। হযারা গদখকছ। 
  
‘কনকজর গচাকখ না গদকখ এভ্াকব কবশ্বাস েরাটা অদু্ভে না? কবষযটা গো ভূ্ে গদখার মকো 
হকয গর্ল। অকনে মানুষ কবশ্বাস েকর, ভূ্ে আকছ। কেন্তু…’ রুকবার গচহারার অকভ্বযকক্ত 
গদকখ সযাম গথকম গর্ল। 
  
‘ভূ্েরা সেয সেযই আকছ।’ 
  
‘োহকল আকম কবশ্বাস েকরন বাস্তকব গুহায জাযান্টরা বাস েকর?’ বলল গরকম। 
  
‘আকম েহনও যাই নাই। গুহায বদ আত্মা থাকে। জাপাকন অকিসারগুলান ওই জাযর্ায 
শুকবষণা েরে। বহুে ভূ্ে আকছ ওইহাকন। সবগুলান গখপা। জাযান্টও আকছ। গুহা 
ভ্ালা না।’ 
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স্ত্রীর সাকথ দৃকষ্ট কবকনময েরল সযাম। রুকবা গুহা, জাপাকন; দুকটার এেটাকেও পছন্দ 
েকর না। আর গস রাজার র্িটাও কবস্তাকরে জাকন না, োই কবরক্ত হকি। 
  
সযাকমর োকনর োকছ মাথা কনল গরকম। শুনকে গপকযছ? 
  
না গো৷ েী? 
  
রুকবা অনযকদকে োকেকয েী গযন ভ্াবকছ। িারকর্া দম্পকের কদকে গখযাল গনই োর। 
  
‘রাস্তার ওকদকে ইকিকনর আওযাজ গপলাম মকন হকলা। 
  
সযাম মাথা না়েল। আকম শুনকে পাইকন।’ রুকবার কদকে কিরল ও। ‘রাজার োকহকনটা েী 
সবাই জাকন? খুব পকরকচে োকহকন এটা? 
  
মাথা না়েল বৃদ্ধ। আকর্র কদকনর র্ি এহন গেউ আর েকর-টকর না।’ 
  
হঠাৎ নদীর ওকদে গথকে ডাল ভ্াঙ্গার আওযাজ একলা। ঝট েকর গরকম োোল ওকদকে। 
সযাম ও গরকম গঝাাঁকপর কদকে োকেকয েকব্দর উৎস খুাঁজল কেন্তু কেছুই গপল না। আরও 
েব্দ গোনার জনয োন খা়ো েকর রইল ওরা। কেন্তু সব এেদম চুপচাপ। প্রােৃকেে 
কেছু আওযাজ ছা়ো অস্বাভ্াকবে গোকনা আওযাজ গোনা গর্ল না। রুকবা’র হাবভ্াব 
গদকখ মকন হকলা কেকন গোকনা েব্দ শুনকে পানকন। েকযে কমকনট পরও যখন আর 
গোকনা েব্দ পাওযা গর্ল না েখন িারকর্া দম্পকে স্বকস্তর কনুঃশ্বাস গিলল। 
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েকলকয যাওযা েহকরর বযাপাকর বৃদ্ধ গলােকটকে আরও কেছু প্রশ্ন েরল গরকম। কেন্তু 
নেুন কেছু জানা গর্ল না। অবকেকষ গরকম আর সযাম যখন ওখান গথকে উঠল বৃদ্ধ 
েখনও কনকবগোর। গস উকঠ দাাঁ়োল না কেংবা ওকদরকে কেছু বললও না। 
  
কেছু না বলকল খারাপ গদখায। োই গরকম মুখ খুলল। “কঠে আকছ, রুকবা। দ্বীকপর 
ইকেহাস জানাকনার জনয আপনাকে অসংখয ধনযবাদ। আমরা অকনে উপেৃে হকযকছ।’ 
  
কনকজর পাকযর কদকে লজ্জাবনে মুকখ োকেকয রইল রুকবা। মযালা কদন পর নেুন মানুষ 
গর্া লকর্ েো েইলাম। আমারও ভ্ালা লার্কছ।’ 
  
ভ্া়ো েরা কনোন র্াক়ের কদকে কিরল ওরা। র্াক়ের দরজা খুলকেই গভ্েকরর ঠাণ্ডা 
বাোস ওকদর র্াকয একস স্বকস্তর পরে বুকলকয কদল। র্াক়ের ইকিন একসকে চালু 
গরকখকছল এেেণ। কসটকবট গবাঁকধ সযাকমর কদকে োোল গরকম। েী বুঝকল? 
  
 ‘আকরেটা ধাাঁধা গপলাম। যেদূর বুঝকে পারকছ, প্রােৃকেে দূকযগাকর্র িকল রাজার গসই 
কনমাণগশেলী পাকনকে েকলকয কর্কযকছল। আর গস দূকযগার্কে ইকন গদবোকদর রার্ কহকসকব 
আমাকদর োকছ বণগনা েকরকছন। অকভ্োকপর োরণটা বুঝকে পারলাম এখন। ঘটনা 
কবস্তাকরে মানুকষর মকন না থােকলও গলােোকহকনর মূল অংেটুেু কঠেই মকন আকছ। 
  
‘এসব েথয জানকে পারকল কলও গবে খুকে-ই হকব। 
  
‘েুকম হযকো গখযাল েকরাকন। কলও গোকনাকেছুকে সহকজ খুকে হয না। েখনই না।’ 
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েুাঁক়েঘকরর কদকে োোল গরকম। রুকবাকে গদকখ মকন হকলা, োর বযস প্রায ১০০ বছর। 
  
 ‘হযাাঁ। যুকদ্ধর সময যকদ গস কমত্রবাকহকনকে সাহাযয েকর থাকে োহকল গো ওরেম বযস 
হকেই পাকর।’ 
  
েকব জাপাকন েকনগকলর র্কবষণার কবষযটা েীরেম র্া ছমছকম এেটা বযাপার। আমার 
কবশ্বাস হকে চাইকছ না, এরেম এেটা ঘটনার েথা ইকেহাকস গলখা গনই?! 
  
‘এই দ্বীপটা অকনে গছাট। ইকেহাকস অকনে গছাট গছাট কবষয গসভ্াকব উকেখ গনই।’ 
  
‘হুম। 
  
‘গখযাল েকরছ? গোমার গসৌন্দকযগর ধার রুকবাকেও জখম েকরকছ! গবচারার যা প্রকেকক্রযা 
গদখলাম! মুচকে গহকস কর্যার বদল েরল সযাম। ‘এখন গোথায যাকব? গসানার খকন 
গদখকব নাকে েহকর কিরকব?’ 
  
‘গবর হকযকছ যখন, োহকল খকনটা গদকখই যাই। অকভ্কযার্ েরকছ না, জাি বলকছ… 
এরেম রাস্তা কদকয গোথাও ঘুরকে যাওযার গচকয গহাকটকলর রুকম হাে-পা গুকটকয বকস 
থাোটা অকনে আরামদাযে। 
  
বুঝলাম। োহকল গসানার খকনকে যাকি আমরা? 
  
হুম, চকলা। 
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*** 
  
িাময রাস্তা গপকরকয পাো রাস্তায উকঠ স্বকস্তর কনুঃশ্বাস গিলল ওরা। িাকমর জঘনয রাস্তা 
গপকযাকনার সমযটুেু ওকদর োকছ অকনে দীঘগ বকল মকন হকযকছ। পাহা়েী রাস্তা কদকয 
চলার সময বারবার র্াক়ের আযনা কদকয গপছকন গচাখ রাখল সযাম। 
  
‘এখাকন শুধু আমরাই ড্রাইভ্ েরকছ না। আরও গেউ আকছ বলল ও। 
  
‘আমার মকন হকি এই র্াক়ের আওযাজ আকম রুকবা’র বাসায শুকনকছলাম। েহকরর 
বাইকর একস আমার র্াক়ে বাকদ এই প্রথম গোকনা যানবাহকনর গদখা গপলাম আমরা। 
  
‘এেকদে কদকয কবষযটা স্বকস্তর। আমাকদর র্াক়ে নষ্ট হকয গর্কল সাহাকযযর জনয ২০ মাইল 
দূকর গযকে হকব না।’ 
  
 ‘েুকম এেরম বাকজ কচন্তা-ভ্াবনা েকরা গেন? 
  
“ওহ, দুুঃকখে। েী বলব, মকন কচন্তা চকল আকস। 
  
এেটা উপহ্রদকে পাে োটাল ওরা। হ্রকদর সাকথ গছাট্ট এেটা িাম কছল। োরপর 
পকরেযাক্ত েুাঁক়েঘরঅলা এে েহকর একস গপৌঁছুল ওরা। 
  
ভূ্েুক়ে েহর?’ প্রশ্ন েরল গরকম। 
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হুম, খকন বন্ধ। োই এই অবস্থা। এখাকন থাোর জনয অনয গোকনা জীকবোর উৎস গনই 
বকল মকন হকি। 
  
. 
  
দকেণ কদকে একর্াল ওরা। পাহাক়ের এেপাকের চূক়োয গপৌঁকছ সামকন োকেকয এেটা 
দৃেয গদখকে গপল। মকন হকলা, কবোল গোকনা হাকের সাহাকযয পাহাক়ের চুকডার জঙ্গলকে 
গেকট নযা়ো বাকনকয কদকযকছ। এেটা ভ্াঙ্গা কসকেউকরকট গর্ইট গদখা যাকি এখাকন। 
গর্ইকটর গপছকন থাো ভ্বন এেদম খাকল। ভ্বকনর োাঁচগুকলা ভ্াঙ্গা। 
  
 ‘েী বুঝকে পারছ, সযাম? গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘বুঝকে পারকছ, এখাকন আমরাই প্রথম পযগটে নই। এরআকর্ও গেউ একসকছল। 
  
 ‘কেন্তু এটা গো বযকক্তর্ে সম্পকত্ত। এখাকন এভ্াকব গর্ইট গভ্কঙ্গ অনুপ্রকবে েরাটা গেমন 
োজ হকলা?’ 
  
 ‘হযকো খকন বন্ধ হকয যাওযার পর গর্ইটটা গেউ গভ্কঙ্গকছ। কেন্তু গেন গভ্কঙ্গকছ গসটা 
কনকিেভ্াকব বলকে পারকছ না। আমাকদর ওসব কনকয দুকিন্তা না েরকলও হকব। আমরা 
গর্ইট ভ্াকঙ্গকন, োাঁচও ভ্াকঙ্গকন। কেছু চুকরও েরকে আকসকন এখাকন। 
  
‘ধরা প়েকল এই বযাখযাগুকলা পুকলেকে কদকযা।’ 
  
‘এই অকজা পা়োর্াাঁকয পুকলে আসকব বকল মকন হয না। 
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‘গোমার োকছ এটাকে ভ্াল বকল মকন হকি? 
  
সযাম গোকনা জবাব না কদকয কনোনটাকে এেদম মূল প্রকসকসং েযাকনর োকছ কনকয 
গর্ল। এখাকন অকনেগুকলা পকরেযাক্ত িাে রকযকছ। 
  
 ‘গেউ-ই গনই এখাকন? কবষযটা রহসযজনে লার্কছ না?’ বলল সযাম। ওর েণ্ঠস্বর কনচু। 
র্াক়ে গথকে নামকব নাকে একর্াব?’ 
  
‘একর্াও।’ 
  
েযাকনর গেষ মাথায গপৌঁছুকনার পর র্াক়ে গথকে গনকম চারপাে গদখকে রাকজ হকলা 
গরকম। র্াক়ে গথকম নামমাত্র ওকদর উপর উত্তপ্ত র্রম বাোস হামকল প়েল। 
  
গরকম সযাকমর কদকে কিরল। গদকখ মকন হকি, পাহাক়ের চূ়ো গেকট এই খকন বানাকনা 
হকযকছ। আকম এরআকর্ গোথাও এরেম দৃেয গদকখকন। োজটা েকর এখানোর 
প্রেৃকেকে ধ্বংস েরা হকযকছ। 
  
চারপাে ঘুকর একস পকরেযাক্ত িােগুকলার োকছ একস দাাঁ়োল ওরা! ওকদর র্াক়েটা 
এখাকনই পােগ েকর রাখা আকছ। র্াক়েকে উঠল িারকর্া দম্পকে। 
  
গরকম বলল, এখাকন একস েীরেম দৃেয গদখকে পাকর গসটা আকর্ভ্াকর্ মকন কঠে েকর 
রাকখকন কঠেই… কেন্তু যা গদখলাম… এসব আো েকরকন।’ 
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েহকরর কদকে রওনা হকলা ওরা। র্াক়ের একস’র ঠাণ্ডা বাোকসর পরে গপকয গরকম গচাখ 
বুজল। কেন্তু সযাম ওকে আরাম েরকে কদল না। 
  
আমাকদর সাকথ সঙ্গী জুকটকছ। 
  
 গসাজা হকয উকঠ বসল গরকম। গচাখ গমলল। গো?’ 
  
 ‘গস আমাকদরকে ো়ো কদকি না, আবার পাে োকটকয চকলও যাকি না।’ 
  
পযাকসিার সাইকডর আযনা কদকয গপছকনর িােটাকে গদখল গরকম। এেটু আকস্ত চালাও। 
িােটাকে গযকে গদই। আমাকদর গোকনা ো়ো গনই।’ 
  
কনোকনর র্কে েমাল সযাম। র্াক়ের োাঁচ নাকমকয হাে গবর েকর িােকে সামকন একর্কয 
যাওযার জনয কসর্নযাল কদল। িাকের সামকনর অংে একস ওকদর র্াক়ের গপছকন ধাক্কা 
মারার কঠে আর্মুহূকেগ িাকের কবোল ইকিকনর র্জগন শুনকে গপল ওরা। র্যাস পযাকডল 
গঠকস ধরল সযাম। র্াক়ের ভ্ারসাময কিকরকয আনার জনয মকরযা হকয গচষ্টা েরল। 
  
 ‘েক্ত েকর ধকর থাকো।’ করযারকভ্উ কমরর কদকয গপছকনর িােটাকে গদখল ও। যকদও 
র্াক়ের গপছকনর োাঁচ োদায প্রায ঢাো পক়ে গর্কছ, িাকের অবযব গদখা যাকি েবুও। 
এবার সামকনর রাস্তার কদকে মকনাকযার্ কদল সযাম। কস্পকডাকমটাকরর উপর গচাখ বুলাল। 
ওর এেটাই ইিা, এই কনোন র্াক়েকে যে গবকে সম্ভব র্কেকে েুকল েীক্ষ্ণ বােগুকলা 
পার হকব। 
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ওকদকে িাকের র্কেও গবক়ে গর্কছ। মকন হকি, িােটা গবাধহয ওকদর সামকন গযকে 
চায। কেন্তু সযাম গসটা হকে কদল না। কিযাকরং হুইল ঘুকরকয িাকের সামকন একর্াকনার 
জাযর্াটুেু কনোন কদকয ব্ল্ে েকর কদল। গসই সাকথ র্কে বজায রাখার জনয র্যাড 
পযাকডকলও চাপ কদকয গরকখকছ। মকন মকন আো েরল, ওকদর গছাট র্াক়েটা দানবােৃকের 
িাকের সাকথ র্কের গদৌক়ে একর্কয থােকব। 
  
কবকভ্ন্ন বাাঁে গপকরকয একস সামকন গসাজা রাস্তার গদখা গপল সযাম। কনোকনর র্কে 
সকবগাচ্চকে েুলকে গোকনা োপগণয েরল না। ওর গদখাকদকখ িাকের কবোল ইকিনও োর 
র্কে বাক়েকয কদল। কনোন আর িাকের মকধযোর দূরে েকম যাকি। 
  
 হঠাৎ সামকন এেটা েীক্ষ্ণ বাাঁে হাকজর হওযায গবকে পা কদল সযাম। কনোন গব্রে গচকপ 
র্কে েমাকলও গপছকনর িাে োর র্কে েমাল না। সকজাকর একস আঘাে েরল 
কনোকনর গপছকনর অংকে। িাকের গবমক্কা ধাক্কা গখকয কনোন কনযন্ত্রণ হারাল। সযাম 
র্াক়ের কনযন্ত্রণ কিকর পাওযার জনয কিযাকরং হুইল কনকয রীকেমকো যুদ্ধ েরকছ। িাে 
আকরেটা ধাক্কা কদকেই দুই পা র্াক়ের ডযােকবাকডগ সাকথ গচকপ ধকর কসকটর সাকথ 
কনকজকে আটকে রাখার গচষ্টা েরল গরকম। এবাকরর ধাক্কাটা কনোন আর গোকনাভ্াকবই 
হজম েরকে পারল না। কডর্বাকজ গখকয পাহা়েী রাস্তা গথকে কছটকে চকল গর্ল নদীর 
কদকে। 
  
. 
  
১৩. 
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র্াক়ের আঘােপ্রাপ্ত হুড গথকে কহস কহস েকব্দ গধাাঁযা গবকরাকি। েরীর গথকে কসট গবট 
খুলকে সযামকে গবে েসরে েরকে হকলা। ওকদর কনোন নদীকে আছক়ে পক়েকছ। ভ্াঙ্গা 
জানালা কদকয পাকন ঢুেকছ গভ্েকর। গরকমও কনকজর কসট গবট খুকল গিলল। র্াক়ের 
গভ্েকর অনবরে পাকন ঢুেকছ। ডুকব যাকি ওরা। 
  
েুকম কঠে আকছা? কবকফাকরে এযার বযার্কে এেপাকে সকরকয স্ত্রীকে প্রশ্ন েরল সযাম। 
  
গরকম মাথা না়েল। এেটু বযথা গপকযকছ।’ 
  
কনকজর হাে-পাকযর কদকে োোল সযাম। প্রায েকলকয যাওযা র্াক়ের গেকবকন গচাখ 
বুলাল। েীভ্াকব গবর হকে চাও? 
  
‘আমার জানালা কদকয গবর হব।’ 
  
‘ওকে।’ 
  
আর এেটু পকরই র্াক়ের পুকরাটা পাকনকে েকলকয যাকব। জানালায গবে খাকনেটা িাাঁো 
অংে আকছ। গসই অংে কদকয প্রথকম বাইকর গবকরাল গরকম। োরপর সযাম গবর হকলা। 
গরকম র্াক়ে গথকে গবর হকলও র্াক়ের কঠে পাকেই অকপো েরকছ। হঠাৎ এেটা গুকল 
একস নদীর পাকনকে মুখ গুজল। গুকল েরার আওযাজটাও শুনকে গপল ওরা। রাস্তার 
ওকদে গথকে গুকল েরা হকযকছ। র্াক়ে গথকে সকর নদীর র্ভ্ীকর গর্ল িারকর্া দম্পকে। 
এবার আকরেটা গুকল একস র্াক়ের ছাদ িুকটা েরল। নদীর গোে ওকদর দুজনকে কনকচর 
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কদকে কনকয যাকি। এই নদীর র্ভ্ীরো মাত্র ৬ িুট কেন্তু বৃকষ্টর পাকনকে এখন র্ভ্ীরো 
গবক়েকছ। 
  
 ‘মাথা কনচু েকর যেদূর সম্ভব পা়ে গথকে দূকর সকর যাও। আ়োল নাও, জলকদ! গরকমকে 
উকেেয েকর বলল সযাম। 
  
যাকি। 
  
নদীর গোকের অকনে আওযাজ। গরকমর জবাবটা সযাম গোনমকে শুনকে গপল। 
  
সামকনর নদীর র্কেপথ সরু হকয যাওযার িকল গোকের র্কে গবক়ে গর্কছ। িকল ওরাও 
একর্কয যাকি দ্রুের্কেকে। নদীর এই অংকের দু’পাকে অকনে ধারাকলা পাথর আকছ। 
কবপদ হকে পাকর গভ্কব সযাম গরকমকে কনকয আবার পাক়ের কদকে একর্াকে শুরু েরল। 
পাক়ে গপৌঁকছ িুসিুস ভ্কর শ্বাস কনল ওরা। পাকনকে সাাঁেকর হাাঁকপকয উকঠকছ। 
  
 আরও গুকলর েব্দ গোনার জনয োন খা়ো রাখল সযাম। ঘটনাস্থল গথকে এখন েকযে 
ে িুকট দূকর আকছ ওরা। আক্রমণোরীকদর হাকে যকদ কপস্তল থাকে োহকল গসটার গরি 
এেদূর আসকব না। গসকেকত্র কচন্তার কেছু গনই। কেন্তু যকদ গস্কাপঅলা রাইকিল থাকে 
োহকল ওরা এখনও কবপদমুক্ত নয। 
  
 ‘অথচ এরআকর্ শুকনকছলাম এই দ্বীকপ নাকে গোকনা অস্ত্র, বনু্দে গনই। কিসকিস েকর 
বলল গরকম। 
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 ‘আসকল অস্ত্র-আইন শুধু গসইসব নার্করেকদর জনয যারা আইন গমকন চকল। 
আমাকদরকে গয-বা যারা আক্রমণ েকরকছ োরা গসই সভ্য নার্করেকদর োোকর গনই 
বকল ধকর কনকি।’ 
  
নদীর বাাঁকে োরও ন়োচ়ো গদখল ওরা। মাথা কনচু েরল িারকর্া দম্পকে। দু’জন 
স্থানীয গলােকে গদখা যাকি। এেজকনর হাকে করভ্লবার। এখান গথকে প্রায ৩০০ িুকট 
দূকর োরা। এখনও সযাম ও গরকম গদখকে পাযকন। 
  
সযাম স্ত্রীকে কিসকিস েকর বলল, ‘পাকের গঝাকপ চলল। ওপাে গথকে ওরা গদখকে 
পাকব না। 
  
 গঝাাঁকপর গভ্েকর আ়োল কনল ওরা। গদখল গলাে দু’জন নদীর পা়ে ধকর ধীকর ধীকর 
দকেণ কদকে চকল যাকি। সযাম আর গরকম নদীর দু’পাকেই ে়ো নজর রাখকছ। গোন 
পাকে গে ওাঁে গপকে আকছ বলা যায না। আক্রমণোরী দু’জন আরও কেছুেণ হাাঁটাহাকট 
েকর গযকদে গথকে একসকছল গসকদকে কিকর গর্ল। ওরা দৃকষ্টসীমার বাইকর যাওযার পর 
হাাঁপ ছা়েল গরকম। েকব সযাম ও গরকম গেউ-ই আ়োল গথকে গবকরাল না। হযকো গলাে 
দুকটা বযােআপ আনকে গর্কছ। এেটু পর আবার হাকজর হকব। 
  
১০ কমকনট অকপো েরল ওরা। গোকনা েব্দ গোনার োন টান েকর গরকখকছ। কেন্তু 
অস্বাভ্াকবে কেছুই শুনকে গপল না। 
  
মকন হকি ওরা চকল গর্কছ। গরকম কিসকিস েকর বলল। 
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 ‘কঠে। কেন্তু আমার প্রশ্ন হকলা এই “ওরা” টা োরা? 
  
হযকো খকনর সাকথ জক়েে গেউ হকব। কেংবা গবসামকরে গলাে। মযানকচিার হযকো 
একদর েথা বকলই আমাকদরকে সেেগ েকরকছল। 
  
 ‘হকে পাকর। কেন্তু গস গো বকলকছল ওরা নাকে দ্বীকপর মাঝখাকন থাকে, গুহার ওকদকে। 
  
গরকম নদীর কদকে োকেকয মাথা না়েল। বুঝকে পারকছ না। আমাকদরকে গেউ গেন রাস্তা 
গথকে ধাক্কা কদকয গিকল কদকে চাকি কেংবা গুকল েকর মারকে চাকি। োরা কমকলকেযা 
কেংবা গবসামকরে গলাে… যা-ই গহাে না গেন… আমরা োকদর েী েকে েকরকছ? 
  
চমৎোর প্রশ্ন েকরছ। 
  
‘আমরা ২-১ জন বযস্ক বযকক্তর োছ গথকে প্রচকলে গলােোকহকন শুনকে গচকযকছ, বযস। 
  
 ‘জাযাকন্টর বযাপাকর জানকে গচকযকছলাম আমরা। গসটা ভু্কল গযকযা না। নদীর বাাঁকের 
সবগকেষ গয স্থাকন গলাে দুকটাকে গদখা কর্কযকছল গসকদকে োোল সযাম। গদকখ কনল ভ্াল 
েকর। মকন হয গেউ গনই। কনকজর গভ্জা োপক়ের কদকে োোল। এখানোর 
আবহাওযাকে এখন “ভ্াল” বলকে ইকি েরকছ। যা র্রম, এই গভ্জা গপাোে েকযে 
কমকনকটর মকধয শুকেকয যাকব। 
  
 ‘ো কঠে। কেন্তু এখান গথকে গমইন গরাড গো প্রায ৬-৭ মাইল দূকর। গস-গখযাল আকছ? 
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 ‘আকছ, আকছ। পাকয গহাঁকট যাওযাটাই গবাধহয কনরাপদ হকব, েী বকলা? নদী সাাঁেকর গো 
যাওযা কঠে হকব না। গে গযন বলল, এখানোর অকধোংে নদীকেই নাকে েুমীর আকছ।’ 
  
‘আবার গনকর্কটভ্ কচন্তা?” 
  
 ‘ওহ, দুুঃকখে। এখানোর গোকনা নদী-ই েুমীরকবহীন নয। 
  
হাসল গরকম। এবার েথাটা এেটু েম গনকর্কটভ্ গোনাল। দাাঁ়োকে কর্কয টকল উঠল ও। 
ঘা়ে োে েরল। 
  
‘গজাকর গলকর্কছ গোথাও?’ 
  
এেটু গলকর্কছ। যারা র্াক়ের এযার বযার্ আর কসট গবট আকবষ্কার েকরকছল গখাদা 
োকদরকে োকন্ত দান েরুে।’ 
  
গপছকন দুমক়ে যাওযা র্াক়ের কদকে োোল সযাম। েপাল ভ্াল, আকম অকেকরক্ত ইসুযকরন্স 
েকরকযকছলাম। আো েরা যায, ওটা কদকয েয-েকে পুকষকয গনযা যাকব। 
  
হযকো। গরকম কনকজর র্াকল হাে কদল। িুকল গর্কছ। 
  
‘এখান গথকে গিরার দুকটা রাস্তা আকছ। এে- নদী। দুই- গরাড। গোনকদে কদকয 
একর্াকল ভ্াল হকব? অস্ত্রধারীকদর গমাোকবলা েকর গরাড কদকয যাকব? নাকে নদীকে গনকম 
২০ িুট েুমীকরর সাকথ ল়েকব? প্রশ্ন েরল সযাম। 
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েৃেীয গেন উপায গনই? 
  
 কেক্ত হাকস কদকয সযাম মাথা না়েল। গনই। 
  
বকয যাওযা নদীর কদকে োোল গরকম। আকম যকদ আক্রমণোরী হোম োহকল গযখান 
গথকে আমরা র্াকযব হকযকছ কঠে ওখান গথকে এপযগন্ত েন্ন েন্ন েকর খুাঁকজ চকষ 
গিলোম। ওরাও অকনেটা গসরেম-ই েকরকছ। 
  
 ‘কঠে বকলছ। এেটু পকর গোে েকম একল নদীর র্ভ্ীরোও েমকব। আমরা েখন নদী 
পার হকয গোকনা রাস্তা খুাঁজকে পারব।’ বলল সযাম। 
  
‘পথ েুকম গদখাকব। আর হযাাঁ, েুমীকরর েথা আবার ভু্কয গযকযা না।’ 
  
 “থযািস। আকম গো ভু্কলই কর্কযকছলাম!’ 
  
ধীকর ধীকর নদী পার হকে শুরু েরল ওরা। নদীর পাকন এেদম পকরষ্কার। গোমর পযগন্ত 
পাকনকে গনকমও ওরা পা গদখকে পাকি। 
  
ওপাকর গপৌঁকছ গভ্াঁজা োপ়ে শুোকনার জনয অকপো েরল িারকর্া দম্পকে। োরপর ১৫ 
কমকনট গহাঁকট বসেকে গিরার রাস্তায গপৌঁছুল ওরা। দুই ঘণ্টা পর এেটা কপেআপ-এর 
গদখা কমলল। কপেআপটা হাি গলাকড়ে। ড্রাইভ্ার রাস্তার মাঝখাকন দু’জন 
আকমকরোনকে গদকখও গোকনা অবাে হকলা না। োরণ দ্বীকপ হরহাকমোই কবকদকে 
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পযগটেরা আকস। কবকভ্ন্ন জাযর্ায ঘুকর গব়োয। িারকর্া দম্পকে কপেআকপর গপছকন 
উকঠ কলিট কনল। 
  
র্াক়েকে ওঠার পর সযাকমর োাঁকধ মাথা রাখল গরকম। 
  
 ‘গোমার ঘাক়ের েী অবস্থা? সযাম জানকে চাইল। 
  
এেটা মযাসাজ েরাকে পারকল খুব উপোর হকো। 
  
 ‘েহকর কর্কয গদকখ গোমাকে গোকনা স্পা গসলুকন ঢুকেকয কদকে পাকর কেনা। 
  
হুম। যা অবস্থা েকর এখানোর গলােজন। মযাসাজ গসলুন ভ্াল বযবসা েকর কনিযই। 
  
মযাসাজ গনযার আকর্ লম্বা সময গর্াসল েকর কনকল গবাধহয ভ্াল লার্কব। 
  
‘েুকম গর্াসল েরার েথা বকল অনয কেছু গবাঝাকে চাি না গো?” 
  
“আকর, না, না। েী বকলা। আকম এেদম সাদা মকন েথাটা বকলকছ, গরকম। গখাদর েসম! 
  
স্বামীর আরও ঘকনষ্ঠ হকলা গরকম। োোল স্বামীর কদকে। এসব বকলই গো শুরু েকর 
প্রকেবার। 
  
হকনযারা-র োছাোকছ চকল আসকেই চুপ হকল গর্ল সযাম। 
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েী েরকব এখন?’ 
  
‘পুকলকের োকছ যাব। এই ঘটনার করকপাটগ গদব ওখাকন। 
  
“কঠে আকছ। োহকল ড্রাইভ্ারকে বলল, আমাকদরকে যাকে পুকলে গিেকন নাকমকয গদয। 
কেংবা গসটা সম্ভব না হকল অন্তেপকে গযন বকল গদয পুকলে গিেনটা গোথায। 
  
ড্রাইভ্াকরর গপছকন থাো গছাট্ট জানালায নে েরল সযাম। চমকে উকঠ ড্রাইভ্ার েকষ 
গব্রে েরল। হঠাৎ গব্রে েরায সযাম ও গরকম ধাক্কা গখল কপেআকপর র্াকয। 
  
‘আমাকদরকে পুকলে গিেকন কনকয গযকে পারকবন? ইংকরকজ বলল সযাম। 
  
ড্রাইভ্ার ইংকরকজ না বুঝকলও “পুকলে” েব্দটা কঠেই বুঝকে গপকরকছ। মাথা না়েল গস। 
পারকব। কপেআপ আবার চলকে শুরু েরল। 
  
‘আো েরকছ, পুকলেরা শুধু সমাকবদনা জাকনকয দাকযে এক়েকয যাকব না। সম্ভবে ওটা 
এেটা ডজ িাে কছল। সবকেছু এে দ্রুে হকয গর্ল গয কনকিেভ্াকব বলকেও পারকছ 
না। গখযাল-ই েরকে পাকরকন কঠেভ্াকব। 
  
পুকলে গিেকনর ওকযকটং রুকম বকস আকছ ওরা। এে সাকজগন্ট একস করকপাটগ কলখকে 
শুরু েরল। িারকর্া দম্পকেকে গবে কবনযীভ্াকব প্রশ্ন েরকছ। গস। পুকলে গিেকন এে 
ঘণ্টা োটাকনা পর সযাম ও গরকম বুঝকে পারল এখানোর পুকলে গবে সকচেন। 
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বযবহারও ভ্াল। এরেম এেটা দৃঘগটনা দ্বীকপ ঘটকে পাকর এটা োরা আো েকরকন। 
অকিসার খুব সুন্দর েকর কবষযটা ওকদরকে বুকঝকয বলল। 
  
‘এই দ্বীকপর যে গরকজিাডগ িাে আকছ সবগুকলা গচে েরব আমরা। েকব ওকে অকনে 
সময লার্কব। কেন্তু ড্রাইভ্ার যকদ ভূ্যা হকয থাকে, যকদ লাইকসন্সপ্রাপ্ত না হয োহকল 
হযকো োকে আমরা েখনও খুাঁকজ পাব না।’ 
  
 ‘ওরা কেন্তু আমাকদর উপর গুকল চাকলকয কছল। কবষযটা গুরুের। আকিকডকন্টর পর 
আমরা দুজনকে গদখকে গপকযকছ। আমাকদরকে খুাঁজকছল োরা। 
  
 হযাাঁ। আপনারকদর গদযা বণগনা আকম করকপাকটগ কলকখ গরকখকছ। দু’জন পুরুষ। স্থানীয 
বাকসন্দা। উচ্চো মাঝাকর। কবকেষ গোকনা কচহ্ন গনই। কজকন্সর হাি পযান্ট আর কট-োটগ 
পরা কছল। এেজকনর পরকন বাদামী কট-োটগ, আকরেজন িযাোকে নীল।’ বলল 
অকিসার। কেন্তু সমসযা হকলা আপনাকদর এই বণগনা সাকথ দ্বীকপর প্রায অকধগে গলাকের 
কমল পাওযা যাকব। যা-ই গহাে, আমরা আমাকদর সাধযমে গচষ্টা েরব।’ অকিসার মাথা 
না়েল। আপনাকদর ভ্া়ো েরা র্াক়েটা গথকেও অকনেকেছু জানা যাকব বকল আো 
েরকছ। আপনাকদরকে গয ধাক্কা মারা হকযকছল গসটার প্রমাণ কনিযই আকছ র্াক়েকে। 
গুকলও হকযকছ বলকলন। োহকল গো র্াক়েকে গুকলর র্েগ থাোর েথা। 
  
‘হযাাঁ, আকছ। সায কদল গরকম। 
  
 ‘গো আপনারা এই দ্বীকপ েী জকনয একসকছন? 
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ছুকট োটাকে একসকছ। সযাম যেটুেু সম্ভব সেয েথা বলল। 
  
এখানোর োরও সাকথ ঝর়্ো হকযকছ? গোকনা মকের অকমল কেংবা কবেেগ?” 
  
না। এখানোর সবাই গো গবে ভ্াল। গরকম উত্তর কদল। 
  
 ‘োহকল আপনারা বলকছন, আপনাকদরকে খুন েরকে পাকর এরেম োউকে আপনারা 
জাকনন না। 
  
না। আসকল গসটার গোকনা মাকনই হয না।’ এবার সযাম বলল। 
  
সযাকমর কদকে েক্ত দৃকষ্টকে োোল অকিসার। েকব গেউ না গেউ গো অবেযই আকছ। 
কমিার িারকর্া, এই দ্বীকপ এরেম ঘটনা হয না বলকলই চকল। আমাকদর দ্বীকপর 
গলােজন সবাই োকন্ত কপ্রয। এখাকন সন্ত্রাসীকদর গোকনা ছা়ে গদযা হয না। কবকেষ েকর 
কবকদকে অকেকথকদর সাকথ এরেম আচরণ গো গোকনাভ্াকবই বরদাস্ত যায না।’ 
  
অকিসাকরর েথার ধরন শুকন গবাঝা গর্ল কবষযটা গস গেি পযগটেকদর উপর আক্রমণ 
কহকসকব গদখকছ না। এর গপছকন অনয গোকনা োরণ আকছ। অবেয সযাম আর েথা 
বা়োল না। থানার োজ গেকষ পাকয গহাঁকট গহাটকলর কদকে রওনা হকলা ওরা। 
  
 বরাবকরর মকো এবারও েন্ট গডকস্কর িাি ওকদর কদকে ভ্য মাখা দৃকষ্ট কনকয োোল। 
গহাকটল গথকে গবকরকয ওরা যখনই আবার কিকর আকস প্রকেবারই গোকনা না গোকনা 
োকহকন হয, আর ওকদর গচহারা আর গপাোকেও গসটার ছাপ পক়ে। 
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‘আমরা গো এখাকন োলার হকয গর্লাম। কমনকমন েকর বলল গরকম। ‘এরপর েুকম যকদ 
বাইকর গোথাও যাও, আকম আর যাকি না।’ 
  
 সযাম িাকির কদকে োকেকয হাকস কদল। গরকমকে চুকপচুকপ বলল, ‘পকররবার যখন আকম 
বাইকর গযকে চাইব, েখন েুকম আমার মাথায ইট কদকয বাক়ে গমকর থাকমকয কদকযা! 
  
. 
  
১৪. 
  
সযাম গসলমার সাকথ গিাকন েথা বলকছ। গসলমা’র েকণ্ঠ উকত্তজনা। েল েকরছ গদকখ 
খুব খুকে হকযকছ। েকব গোমার কনিযই গোকনা অকেপ্রােৃে েমো আকছ। এই এেুকন 
আকম গোমাকে গিান েরকে যাকিলামকোমাকদর োকজর জনয গখাাঁজ-খবর কনকয যা যা 
গপকযকছ গসগুকলা পাঠাকে চাই। েকব োর আকর্ এেটু বণগনা গদব।’ 
  
বলল, আকম শুনকছ।’ 
  
‘গোমার েথামকো সকলামন আইলযান্ড কনকয ইন্টারকনকট গখাাঁজ শুরু েকর। কেন্তু 
ইন্টারকনকট গেমন গোকনা েথয গনই বলকলই চকল। 
  
‘োরপরও েুকম গথকম যাওকন?’ 
  
অবেযই না। ইন্টারকনট গঘাঁকট ক্লান্ত হকয ভ্াবলাম এমন বযকক্তকদর সাকথ গযার্াকযার্ 
েরকে হকব যারা গর্াযাডালেযাকনল-এর ইকেহাস সম্পকেগ জাকন। গখাাঁজ কনকয গদকখ 
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দ্বীকপর অকনকেই কবকভ্ন্ন সময অকেকলযা ও কনউকজলযাকন্ড কর্কয বাস েকরকছ। োরণ, 
দ্বীকপর কনেটবেগী এই দুকটা গদেই গবে উন্নে। 
  
‘কঠে…’ সযাম গবে বধযগ ধকর অকপো েরকছ। এসব ভ্কণো গেষ েকর গসলমা েখন 
আসল েথা বলকব। 
  
‘কসডকনকে আমার কেছু বনু্ধ আকছ। োকদর সাকথ েথা বকল জানকে পারলাম ওই দ্বীকপর 
ইকেহাস সম্পকেগ সবকচকয ভ্াল জ্ঞান রাকখন এে ভ্াকসগকটর নৃেে কবভ্াকর্র প্রকিসর। 
নাম: ড, কসলকভ্িার গরাজ। প্রকিসরকে গিান েরলাম আকম। েথা বললাম অকনেেণ। 
অমাকযে বযকক্ত। 
  
‘খুব ভ্াল েকরছ।’ বলল সযাম। মকন মকন আো েরল, গসলমা গযন খুব দ্রুে মূল 
প্রসকঙ্গ েথা বকল। 
  
 ‘প্রকিসর সাকহব কবর্ে েকযে বছর যাবে দ্বীপটাকে কনকয র্কবষণা েরকছন। দ্বীকপর 
সংসৃ্ককে, বাকসন্দাকদর স্বভ্াব, গলােোকহকন সংিহ েকর আসকছন। োকে ডুকব যাওযা 
ধ্বংসাবকেষ আর অকভ্েপ্ত বসেে কনকয প্রশ্ন েকরকছলাম। োৎেকণেভ্াকব কেকন গোকনা 
জবাব গদনকন। েকব বকলকছকলন, লর্-বুে গদকখ জানাকবন। গো র্েোল প্রকিসর 
আমাকে কনকজই গিান েকর জানাকলন, যা খুাঁজকছকলন গসটা গপকযকছন এবং গসগুকলা 
পাকঠকযও কদকযকছন আমার োকছ। 
  
েুকম গপকযছ গসগুকলা? 
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 হযাাঁ। গোমাকে পক়ে গোনাকে চাই।’ 
  
 সযাম গচাখ বন্ধ েরল। োহকল গো খুব ভ্াল হয। 
  
কঠে আকছ, প়েকছ। “… এখানোর এেটা র্ি কনকয আকলাচনা েরা এেদম কনকষদ্ধ। 
কেন্তু কনকষদ্ধ হকল গযটা হয গর্াপকন গর্াপকন সবাই গসই র্ি কনকয আকলাচনা েরে। 
আকলাচনা হকো বকলই র্িটা কনকষদ্ধ হওযা সকেও এখনও কটকে আকছ। নইকল অকনে 
আকর্ই োকলর র্ভ্ীকর হাকরকয গযে। র্িটা আকম শুকনকছলাম গর্াযাডালেযাকনকলর এে 
েকবরাকজর মুকখ। স্থানীয এে সদগার আমাকে োাঁর সাকথ আমাকে পকরচয েকরকয 
কদকযকছল। ১৯৯৭ সাকল কেকন মারা যাওযার আর্পযগন্ত বছকর এেবার হকলও আকম আর 
গসই েকবরাজ গদখা েরোম। র্েবছর যখন গদখা হকযকছল েখন এেরাকে র্িটা 
বকলকছকলন কেকন।” 
  
গসলমা এেটু গথকম র্লা পকরষ্কার েকর কনল। অকনে বছর আকর্র েথা। গশ্বোঙ্গরা এই 
দ্বীকপ আসার আকর্… েখন দ্বীপ জুক়ে সব স্থানীয গলােজন বসবাস েরে। এেজন 
রাজা কছল োকদর। েকব গস গোকনা সাধারণ রাজা কছল না। জাদু জানে। সার্র, 
আোে ও ধরণীর গদবোকদর কনকদগে কদকে পারকো গস। দ্বীকপর বাকসন্দাকদরকে কনকয 
এে েকক্তোলী জাকে র্ক়েকছল। যুকদ্ধর মযদাকন োর েকক্তর জনয সবাই গপে, গেমকন 
প্রজাকদর প্রকে উদার মানকসেোর জনয ভ্ালওবাসে সবাই। রাজার নাম কছল লে। োাঁর 
জীবেোয এই নাম খুব কবখযাে কছল।” 
  
ইন্টাকরকিং। 
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‘র্ি গো গেবল শুরু। “এেপযগাকয রাজা গঘাষণা কদকযকছল আকলোন ইমারে বেকর েরা 
হকব। গযরমেটা এরআকর্ গেউ েখনও গদকখকন। শ্রকমেকদর অকনে বছর পকরশ্রকমর 
মাধযকম পাথকরর সাহাকযয সার্কর এেটা ইমারে কনকমগে হকলা। রাজা গো আকছ। এবার 
এেটা রাণী দরোর। দ্বীকপর সবকচকয সুন্দরী গমকযকে কবকয েরল রাজা। পাত্রীও সম্ভ্রান্ত 
ঘকরর। দ্বীকপর সবকচকয েমোোলী সদগাকরর গমকয। েকথে আকছ, রাণী খুব সুন্দরী 
কছল। িকল রাজা কনযম েকর কদকযকছল গেউ গযন রাণীর কদকে সরাসকর গচাখ েুকল না 
োোয। বলা হকয থাকে গসখান গথকেই এই দ্বীকপর গমকযকদর কদকে সরাসকর গচাখ েুকল 
না োোকনার রীকে চালু হকযকছ।” 
  
‘আর গভ্কবকছলাম লজ্জার োরকণ সরাসকর োোকনা হয না। 
  
 ‘উাঁহু, ো নয। “ইমারে কনমগাণ গেষ হওযার পর এেকদন সোকল গবে ঘটা েকর 
দ্বীকপর সবাইকে আমন্ত্রণ জানাকনা হকযকছল। সপ্তাহবযপী আনন্দ উৎসব েরার উকেকে। 
এরআকর্ েকযে মাস বযপী কবকভ্ন্ন বযবসাযী ও বকনেকদর োছ গথকে উপকটৌেন সংিহ 
েকরকছল রাজা। যাবেীয গসানা-দানা, মূলযবান রেু সব নেুন ইমারকের গোষার্াকর রাখা 
হকযকছল। রাজা এসব রত্ন প্রদেগন েরকছল সোকলর সূযগ উদকযর সময। পাকে কছল োাঁর 
প্রধান পুকরাকহে ও সুন্দরী স্ত্রী। েকথে আকছ, গদবোরা রাজার এরেম অহংোর 
প্রদেগকন কেপ্ত হকয ভূ্কমেম্প ঘটান। ওরেম মারাত্মে ভূ্কমেম্প এরআকর্ দ্বীকপর 
বাকসন্দারা েখনও গদকখকন। ভূ্কমেকম্প দ্বীকপর অকনে েযেকের পাোপাকে রাজার 
আকলোন ইমারেও সার্কর েকলকয যায। যারা ইমারে গদখকে একসকছল োকদর 
অকধোংে কনকখাাঁজ হওযার পর অি েকযেজন প্রাকণ বাাঁচকে গপকরকছল েখন। এই 
ভূ্কমেকম্পর পর োরা অনুধাবন েরল, রাজার অেযাকধে বা়োবাক়ের োরকণই এরেম 
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দূকযগার্ গদখা কদকযকছ। প্রাপয োকস্ত গপকযকছ রাজা। োই এরেম রাজার নাম দ্বীপবাসীরা 
আর েখনও উচ্চারণ েরকব না বকল কসদ্ধান্ত গনয। োাঁর কনকমগে ইমারে, মকন্দর 
গোকনাকেছুই কনকয গোকনা েথা বলা চলকব না। গসইসাকথ সার্করর ওই অংেকে 
অকভ্েপ্ত বকল গঘাষণা েরা হয।” গলখাটা এখাকনই গেষ। 
  
 ‘োহকল সকলামন আইলযাকন্ডর এরেম রীকেনীকে সরাসকর ওই ভূ্কমেকম্পর িল? 
  
 ‘গসরেমটাই গো গদখকছ। কেন্তু আকম আটকে গর্কছ এেটা কবষকয। গসটা হকলা, ধন-
রেুগুকলা গদবোকদর েীপ্ত হওযার এেটা মূল োরণ। গযটার পকরষ্কার মাকন দাাঁ়োকি, 
ওই সম্পদগুকলাকেও আর ছুাঁকয গদখার সাহস েকরকন। 
  
‘গুপ্তধন। এরেম চযাকলি কনকে আকম েখনওই কপছ পা হইকন। কেন্তু েথা হকি, এই 
গলােোকহকনর সেযো েেটুেু? আকদৌ কে কেছু পাওযা যাকব? 
  
 ‘প্রকিসর এ-বযাপাকর আর কেছু জানাকে পাকরনকন। োরণ পুকরা কবষযটা কনকষদ্ধ জ্ঞান। 
েকবরাজ োকে এসব গর্াপন রাখার েকেগ জাকনকযকছকলন। োই প্রকিসকরর পকে দ্বীকপর 
অনয োউকে আর এ-বযাপাকর কজজ্ঞাস েরা সম্ভব হযকন। প্রায ১ যুর্ ধকর ওখাকন 
যাোযাে কছল প্রকিসকরর। ওখানোর গলােজনকদর সাকথ এেটা পারস্পকরে গবাঝাাঁপ়ো 
আর কবশ্বস্তোর সম্পেগ র্ক়ে উকঠকছল। কেকন সম্পেগটাকে নষ্ট েরকে চানকন। কেন্তু 
গর্াপন েথা এে োন গথকে দুোন হওযা মাকনই গসটা আর গর্াপন না থাো। েকবরাজ 
হযকো এভ্াকব অনয োউকেও র্িটা শুকনকযকছকলন। আর কেকন কনকজও হযকো 
শুকনকছকলন োরও োছ গথকে। গোমরা যকদ ওখানোর গলােজনকে কজজ্ঞাসাবাদ েকরও 
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এ-বযাপাকর কেছু জানকে না পাকরা োহকল বুঝকে পারকব দ্বীকপর বেগমান প্রজন্ম এই 
র্কির বযাপাকর অজ্ঞ। যারা জানকো োরা মারা গর্কছ। োই নেুন প্রজন্ম হযকো র্িটা 
জাকন না। কেংবা অেীে জানার বযাপাকর হযকো োকদর আিহও গনই। 
  
আপনমকন মাথা না়েল সযাম। হযাাঁ। যুকদ্ধর পর এই দ্বীকপ অকনে পকরবেগন একসকছ। 
আমাকদর প্রধান সমসযা হকলা এখানোর গলােজন ইংকরকজ বলকে পাকর না। যারা 
বলকে পাকর োরা সংখযায খুব েম। েহকরর কদকে থাকে োরা। এসব গলােোকহকন 
োরা জাকন না। োই আমাকদর সীমাবদ্ধো অকনে গবকে। 
  
‘আিা, আকম যেটুেু জানকে গপকরকছ েেটুেু গোমাকে জাকনকয কদলাম। েকব প্রকিসর 
বকলকছন, েুকম যকদ োকে গিান েকরা োহকল উকন আরও কেছু েথয জানাকবন। আকম 
গোমাকে োর নাম্বার আর কেছু কেছু োর্জ স্কযান েকর পাঠাকি।’ 
  
 ‘কঠে আকছ। কেন্তু গোমার েী মকন হয, োাঁর সাকথ েথা বকল গোকনা লাভ্ হকব? 
  
‘যেদূর বুকঝকছ, কেকন যা জানকেন সব ইকেমকধয বকল কদকযকছন। নেুন েকর হযকো 
আর কেছু জানাকে পারকবন না। মূলে গোমার সাকথ েথা বলকে চাওযার কপছকন োর 
এোকডকমে স্বাথগ আকছ। গর্াযাডালেযাকনকলর বেগমান অবস্থা সম্পকেগ গখাাঁজ-খবর গনকবন 
হযকো। আকম অবেয োকে এখনও রাজার গসই ইমারকের ধ্বংসাবকেষ খুাঁকজ পাওযার 
কবষযটা গখালাসা েকর বকলকন।’ 
  
‘খুব ভ্াল েকরছ। েথা গচকপ রাখকে গোমার জুক়ে গনই। 
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‘এটা গো আমার োকজর মকধয পক়ে, োই না? েকযে কমকনকটর মকধয প্রকিসকরর ই-
গমইল অযাকড্রস গোমার ইনবকি গপকয যাকব। আর গোকনা কেছুর প্রকযাজন হকল 
আমাকে গিান গোকরা। এেটু ইেস্তে েরল গসলমা। গোমাকদর এই অকভ্যান দ্রুে গেষ 
হকল আকম খুকে হই। সাবধাকন গথকো।’ 
  
 সম্প্রকে ওকদর উপকর হকয যাওযা হামলার েথাটা গসলমাকে জানাকবন না বকল ভ্াবল 
সযাম। কেন্তু কবষযটা কনকজর মাকঝ গচকপ না গরকখ অনয োউকে জানাকনাটা হযকো 
কনকজর জনযই মঙ্গল বকল ভ্াবল ও। ই, আজকের কদন পযগন্ত সব গবে ভ্ালই চলকছল।’ 
  
‘গো আজ েী হকযকছ? 
  
আমাকদরকে রাস্তা গথকে ধাক্কা গমকর গিকল কদকয গুকল চাকলকযকছল োরা গযন। এছা়ো 
দ্বীপটা মন্দ নয’ 
  
গসলমা র্ম্ভীর হকয গর্ল। েুকম মজা েরছ। 
  
সেয ঘটনা সবসময োিকনে র্কির গচকযও গবকে ববকচত্রময হয। 
  
 ‘গোমাকদর গপছকন োরা গলকর্কছ? 
  
‘ো জাকন না।’ 
  
হু। এ-বযাপাকর আকম গোকনা সাহাযয েরকে পাকর? 
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 ‘না মকন হয। েকব গিট কডপাটগকমন্টকে কবষযটা জাকনকয রাখকে পাকরা। আমরা আবার 
গুম-টুম হকয যাই কেনা!” 
  
খুব সুন্দর কচন্তা-ভ্াবনা গোমার! 
  
যা-ই গহাে, গসলমা। আমাকদরকে কনকয দুকিন্তা গোকরা না। বরাবকরর মকো এবারও 
আমরা সব মযাকনজ েকর গনব। এখান গথকে নেুন কেছু জানকে পারকল গিান গদব 
গোমাকে।’ 
  
সযাম গিান রাখকেই ওর কদকে োোল গরকম। গসলমা েথয গযার্া়ে েরকে গপকরকছ 
োহকল? 
  
‘ওকে গোকনাবার বযথগ হকে গদকখছ?” 
  
“হুম, হকযকছ। এবার বলল, ও েী েী বলল। 
  
স্ত্রীকে সব খুকল বলল সযাম। 
  
‘আমরা শুধু বনু্ধকে সাহাযয েরকে একসকছলাম। এখন গদখা যাকি গুপ্তধনও পাওযা 
গযকে পাকর। আমাকদর েপালটাই এরেম। োই না? 
  
‘গুপ্তধকনর কবষযটা সেয নাকে কমথযা, গে জাকন। আর হাজার বছকরর পুরাকনা গুপ্তধকনর 
বেগমাকন েী হাল হকয আকছ ো গো বলা যাকি না। হযকো গদখা যাকব, গসগুকলা গেি 
জিাকল পকরণে হকযকছ এেকদকন। 
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 েুকম গসানা আর অনযানয রকত্ন েথা বকলছ। ওগুকলার গো এখনও অকনে চাকহদা আকছ। 
এখাকন একস কেন্তু এেটা সুন্দর পাথর পযগন্ত আমাকদর গচাকখ পক়েকন। আকম বকল কে, 
আমরা অকিকসযাকল এই অকভ্যানকে গিজার হাকন্টং অকভ্যান কহকসকব কনই। যাকে যাকে 
জানাকনা দরোর জানাই।’ 
  
সযাম রত্ন উদ্ধাকরর কবষযটাকে অেটা গুরুে কদল না। অবেযই। কলওকে সব জানাব। 
  
 ‘আর োরপর আমরা যকদ গুপ্তধন খুাঁকজ পাই োহকল গসগুকলা হস্তান্তর েরব স্থানীয 
সরোকরর োকছ। ঘা়ে ঘুকরকয জানালার কদকে োোল গরকম। আউ! 
  
‘চকলা, ডাক্তাকরর োকছ যাই। 
  
 ‘হাসপাোকল গযকে হকব না।’ 
  
“কমকসস িারকর্া মযাডাম, ভু্কল যাকবন না আপকন িাকের ধাক্কা গখকয র্াক়ে কনকয নদীকে 
আছক়ে পক়েকছকলন। েপট রার্ গদখাল সযাম। 
  
 গরকম শ্রার্ েরল। উি! আিা, বাবা, যাব। কেন্তু গোকনা ইনকজেেন গনব না কেন্তু! 
আকর্ই বকল কদলাম! 
  
‘সম্ভব হকল গোমার ইিা অবেযই পূরণ েরব। কেন্তু না হকল েী আর েরা। 
  
“কবশ্বাসঘােে এেটা! 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

165 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
. 
  
১৫. 
  
‘গেমন কেছুই হযকন। গেি রকর্ টান গলকর্কছ। আপনার দৃকষ্টেকক্তরও গোকনা পকরবেগন 
হযকন। গুরুের গোকনা আঘাকের লেণও গদখা যাকি না। সবকদে গথকেই গবে সুস্থ 
আকছন।’ গরকমকে গচেআপ েকর জানাল ডা. ভ্যানা। 
  
ভ্াল খবর।’ সযাম বলল। 
  
েকব হুটহাট ন়োচ়ো েরা যাকব না। চট েকর একদে-ওকদে মাথা গঘারাকল ঘাক়ের বযথা 
আরও বা়েকব। অবেয আপকন চাইকল আকম এেটা েলাকরর বযবস্থা েকর কদকে পাকর। 
র্লায গপাঁকচকয পকর থােকবন। সুকবকধ হকব।’ 
  
ভ্রু েুাঁচোল গরকম। ওই কজকনস আমার গমাকটও পছন্দ নয।’ 
  
আসকল েলার র্লায পরকে োরও ভ্াল লাকর্ না। যা-ই গহাে, পরকবন কে পরকবন না 
গসটা সমূ্পণগ আপনার মকজগ। না পরকলও গোকনা সমসযা গনই। মারা যাকবন না। েকব 
সাবধাকন থােকবন। আপনার ভ্ার্য ভ্াল। ওইরেম এেটা দূঘগটনার পরও বহাল 
েকবযকে গবাঁকচ আকছন। োর উপর গুকলও চালাকনা হকযকছল। অথচ আপনার গেমন কেছু 
হযকন। সামানয এেটু আঘাে গপকযকছন মাত্র। সযাকমর কদকে োোল ও। আর আপনাকে 
গদকখ গো মকন হকি, আপনার কেছুই হযকন।’ 
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‘এযার বযার্গুকলা কঠেঠােভ্াকব োজ েকরকছল বকল কেছু হযকন। বলল সযাম। 
  
হুম। আিা, আপনাকদর উপর গেন হামলা হকযকছ, গস-বযাপাকর পুকলে গোকনা সম্ভাবয 
োরণ বকলকছ? 
  
সযাম মাথা না়েল। না, গেমন কেছু গো বলল না। 
  
যাে, গবকে হোে হকয প়েকবন না। আমাকদর দ্বীপটা কেন্তু গবে সুন্দর। কেন্তু 
আপনাকদর সামকন শুধু খারাপ কদেগুকলাই গবকে প়েকছ। কবষযটা বযকক্তর্েভ্াকব গনকবন 
না।’ 
  
 ‘হযাাঁ। কেন্তু আকম এেটা কবষয বুঝকে পারকছ না, আমাকদরকেই গেন টাকর্গট েরা হকলা? 
গরকম এেেণ হাসপাোকলর গবকড শুকযকছল, এখন উকঠ বসল। 
  
‘গসটা জানার গোকনা উপায গনই। গুজব আকছ পাহাক়ে নাকে অস্ত্রধারী কবকোহীরা থাকে। 
হযকো আপনারা োকদর গোকনা পকরেিনা কেংবা োকজ বার়্ো কদকয গিকলকছন। অথবা 
এমন কেছু গদকখ গিকলকছন গযটা গদখা কঠে হযকন।’ 
  
 ‘গযমন? জানকে চাইল সযাম। 
  
‘আমার গোকনা ধারণা গনই। আকম জাি কেছু ধারণার েথা বললাম। এরআকর্ আকম 
এরেম গোকনা হামলার েথা শুকনকন। োই গেি অনুমান কনভ্গর েথা বলকছ। গেন গযন 
মানুষ এরেম আক্রমণােে োজ েকর?’ ভ্যানা এেটু ইেস্তে েরল। আকম এে 
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মকহলার কচকেৎসা েকরকছলাম। োর স্বামী মযাকচকট কদকয েুাঁকপকযকছল োকে। গোকনা 
োরণ ছা়োই। মকহলাটা আমাকে বকলকছল, এভ্াকব গোপাকনার গোকনা সকঠে োরণ 
গনই। হযকো মকহলা এমনকেছু বকলকছল কেংবা েকরকছল গযটা গখকপকয কদকযকছল 
গলােটাকে। ঈশ্বকরর েৃপায মকহলাটা গবকচ কর্কযকছল। ওই ঘটনার পর গথকে োর 
স্বামীকে আর খুাঁকজ পাওযা যাযকন। গস নাকে পাহাক়ে চকল গর্কছ। এমনও হকে পাকর 
গসই গলােটাই আপনাকদর উপর হামলা েকরকছ! গে জাকন!? 
  
 ‘আিা, দ্বীকপর বাকসন্দাকদর মকধয েেজকনর র্াক়ে আকছ?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘ো গো বলকে পারকছ না। এখানোর জনসংখযা ১ লকেরও েম। জনসংখযার 
গবকেরভ্ার্ই হকনযারা-গে বাস েকর। আমার মকন হয, আনুমাকনে ৫ হাজার র্াক়ে আকছ 
দ্বীকপ। 
  
‘োহকল ওই িােটাকে খুাঁকজ গবর েরাটা গো খুব েকঠন কেছু নয। 
  
‘োকেেভ্াকব কবচার েরকল আপনার েথা কঠে। কেন্তু অকধোংে িাে িাময এলাোয 
থাকে। পুকলে ১ সপ্তাহ ধকর সময বযয েকর এেটা িােকে খুাঁকজ গবর েরকব বকল মকন 
হয না। আবার েরকল েরকেও পাকর। পুকলে গিেন গথকে কে আপনাকদরকে কনকিে 
েকর কেছু বকলকছ? 
  
কেক্ত হাকস কদল সযাম। না, গসভ্াকব কেছু বকলকন।’ 
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 ‘োহকল গো জবাব গপকযই গর্কছন। আকম দুুঃকখে। কেন্তু এখাকন থােকে হকল 
আপনাকে আো েরা ছা়েকে হকব। গোকনাকেছুকেই আো রাখকবন না। ভ্াল থােকবন। 
  
সযাম ও গরকম দরজার কদকে একর্াল। আিা। আর হযাাঁ, আমাকে গচেআপ েরার জনয 
ধনযবাদ।’ 
  
ডা. ভ্যানা হাসল। খুব েীঘ্রই পুকরাপুকর সুস্থ হকয উঠকবন বকল আো েরকছ। আপনাকদর 
দু’জকনর উপর কদকযই গবে ধেল গর্কছ। েকযেকদন কবশ্রাম েরা উকচে। আপনাকদর েী 
পকরেিনা? 
  
‘গযখান গথকে র্াক়েটা ভ্া়ো কনকযকছলাম গসখাকন কর্কয দূঘগটনার বযাপাকর বযাখযা গদব। 
মাকলকের র্াক়ে এখন আধুকনে কেিেকমগ পকরণে হকয গর্কছ কেনা!’ বলল সযাম। 
  
 ‘আিা, গবে। যা-ই েরুন, কবশ্রাম গনযার গচষ্টা েরকবন। এখাকন সুন্দর বসেে আকছ। 
আকযে েরুন। 
  
সাকথ েুমীরও আকছ। 
  
েহকর গনই বলকলই চকল। আকম গো বারান্দায েেকটল কড্রি কনকয বকস সূযগাস্ত গদকখ। 
  
*** 
  
প্রখর গরাকদর গভ্ের কদকয গহাঁকট গহাঁকট োর গরন্টাল অকিকস গর্ল ওরা। র্াক়ের 
মাকলেকে সবকেছু বুকঝকয বলল। মাকলেকে গদকখ মকন হকলা গস গবাধহয গোঁকদই 
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গিলকব। গবচারা োর কনোকনর এই হাল গদকখ খুব েষ্ট গপকযকছ। িারকর্া দম্পকে োর 
োছ গথকে আকরেটা র্াক়ে ভ্া়ো গনযার সাহস েরল না। গহাকটকল গিরার আকর্ পুকলে 
করকপাকটগর এেটা েকপ মাকলেকে কদল ওরা। 
  
গমইন গরাক়ে ওঠার পর গরকমর কদকে ঝুাঁেল সযাম। কিসকিস েকর বলল। ‘গপছকন 
োকেকযা না। আমার মকন হয, আমাকদরকে িকলা েরা হকি। 
  
 ‘আমার ঘাক়ের যা অবস্থা োকে আমার পকে গপছকন োোকনা সম্ভবও নয। গে িকলা 
েরকছ? 
  
 ‘অপকরকচে। গসডাকন চক়ে আসকছ এে গলাে। কবষযটা আমার গচাকখ পক়েকছ োরণ 
আমাকদর সাকথ ধীকর ধীকর একর্াকি র্াক়েটা।’ 
  
‘প্রকেবার আমার বাইকর গবকরাকলই গোকনা না গোকনা অনাোকিে ঘটনা ঘটকবই। েুকম 
কনকিে, আমাকদরকে িকলা েরা হকি? 
  
‘এে কমকনকটর মকধযই বুঝকে পারব।’ 
  
হাাঁটার র্কে েকমকয কদল ওরা। আো েরল, গসডানও গসটার র্কে েকমকয গদকব। কেন্তু 
কদল না। শ্রার্ েরল সযাম। এেটু সকন্দহপ্রবণ হকয পক়েকছ গবাধহয। 
  
‘এেটু? 
  
‘রাস্তায িাকের ধাক্কা আর গুকলর মুখ গথকে কিকর আসার পর এরেমটা হকেই পাকর। 
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হকযকছ। গোমার ধারণা ভু্ল হকযকছ। খুকে হকযকছ।’ 
  
গপছকন োোল সযাম। পথচারীরা সূকযগর হাে গথকে বাাঁচার জনয কবকভ্ন্ন ভ্বকনর ছাযার 
কনচ কদকয পথ চলকছ। গেউ িকলা েরকছ না ওকদর। গয যার মকো চলকছ। 
  
গহাকটকল কিকর গদখল কলও ওকদর জনয অকপো েরকছ লকবকে। ওরা কেনজন পুল বার-
এ গর্ল। সমুে গদখকে গদখকে েথা বলা যাকব। কলও বযস্ক গলােকদর মকো হাাঁটকছ। 
হাাঁটকে হাাঁটকে কনকজর সু্কবা ডাইকভ্কঙর গিকনকঙর বযাপাকর অসকন্তাষ প্রোে েরল ও। 
এে েকঠন গিকনকঙ কলও খুব কবরক্ত। 
  
সাাঁেকর পাে কদকে বকলকছ আমাকে। োও আবার ২০ পাে! আমার বধযগেকক্ত পরীো 
েরকে চায। ২ পাে কদকযই আমার অবস্থা োকহল। ১০ পাে গদযার পর মকন হকলা 
আমার েরীর গথকে রক্তেরণ হকি। 
  
কেন্তু ২০ পাে গো কঠেই কদকযছ।’ বলল গরকম। 
  
‘গোমার মুকখ েী হকযকছ? অবকেকষ কলও’র গচাকখ কবষযটা পক়েকছ। ‘গেমন গযন গিালা 
গিালা লার্কছ।’ 
  
‘ওহ, গোমাকে এখনও বকলকন? গে গযন আমাকদর র্াক়েকে ধাক্কা গমকর পাহা়ে গথকে 
গিকল কদকয গুকল চাকলকযকছল। সযাম বলল। গরকম মাথায এেটু বযথা গপকযকছ। নদীর 
গোে গঠকল আমরা পাকলকয একসকছ।’ 
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কলও এমন এেটা ভ্াব েরল গযন ওরা দু’জন পার্ল। আকর নাহ। কঠে েকর বলল, েী 
হকযকছ? 
  
হাসল গরকম। আকম উটাপাটা বেকছলাম। সযাম আমাকে গমকর এই হাল েকরকছ।’ 
  
 কলও মাথা না়েল। গোমাকদর দুজকনর গয েী হকযকছ কেছুই বুঝকে পারকছ না। 
  
“কলও, আমাকদরকে সকেয সকেয ধাক্কা কদকয গিকল গদযা হকযকছল। কেন্তু গে বা োরা 
োজটা েকরকছ আমরা গসটা জাকন না। আজকে সোকল ঘকটকছ এসব। 
  
 ওকদর গচাকখর কদকে কস্থর দৃকষ্টকে োকেকয রকযকছ কলও। মেেরার কচহ্ন খুাঁজকছ। কেন্তু 
িারকর্া দম্পকের গচাকখ গোকনা ইযাকেগর কচহ্ন গদখকে গপল না। ‘কবশ্বাস হকি না। 
  
‘আকম জাকন। এই মাত্র পুকলে গিেন আর হাসপাোকল োজ গসকর এলাম। েকব খারাপ 
খবকরর পাোপাকে ভ্াল খবরও আকছ। গসটা হকলা, ধ্বংসাবকেকষর গোথাও গুপ্তধন 
থােকে পাকর। 
  
‘বকলা েী? জানকল েীভ্াকব? 
  
কলও-গে সব খুকল বলল সযাম। কেন্তু কলও-গে গমাকটও উকত্তকজে মকন হকলা না। বরং 
আরও হোে লার্কছ। 
  
‘োরমাকন, ওটা রাজার বাক়ে? অকভ্োকপর সাকথ এবার গুপ্তধনও গযার্ হকলা?’ 
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‘গোমার বলার ধরন গদকখ মকন হকি, এটা খারাপ খবর।’ 
  
একে কবষযটা আরও জকটল হকয গর্ল। আমার গো মকন হয এজনযই গোমাকদর উপর 
হামলা হকযকছ। েকবরাজ ছা়োও অকনকেই জানকো র্িটা। গুপ্তধকনর কবষযটা কনিযই 
োরাও জাকন। হকে পাকর অনয গেউ এটার গপছকন গলকর্কছ। ডাইভ্ার গথকে শুরু েকর 
েযাকেন যারাই ধ্বংসাবকেষ সম্পকেগ গজকনকছ… োকদর মকধয গথকে গেউ হযকো ব়ে 
কেছু েযান েকর বকস আকছ। 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। কলও কঠেই বকলকছ। এখানোর অকধোংে গলােই র্রীব। 
এরেম গুপ্তধন গপকল োকদর ভ্াকর্যর চাো ঘুকর যাকব। 
  
‘কঠে। কেন্তু আমরা গো কনকিেভ্াকব জাকন না আকদৌ গুপ্তধন আকছ কেনা। কেংবা কঠে 
গোথায আকছ। োছা়ো ভু্কল গর্কল চলকব না, ৮০ িুট পাকনর কনকচ রকযকছ ওগুকলা। 
আর পাকনকে েুমীর আর হাঙর দুকটারই অবাধ চলাচল। গুপ্তধন গোথায আকছ গসটার 
হকদস গবর েরার আকর্ই আমাকদরকে এখান গথকে সকরকয গদযার গচষ্টা েরাটা গবাোকম 
নয?’ বলল সযাম। 
  
 গরকম মাথা না়েল। েুকম কবষযটাকে জাকের্ে কবকদ্বষ কহকসকব গদখছ। কেন্তু আমার মকন 
হয আমরা গোকনা কেছুকে সমসযা হকয দাাঁক়েকযকছ কেংবা দাাঁ়োকে যাকি। হকে পাকর 
গসটা স্মার্কলং, ড্রার্স কেংবা অনয গোকনাকেছু। সব ধাাঁধার উত্তর আমরা পাকি না। 
োরণ অকনে কেছু এখনও আমাকদর োকছ অজানা রকয গর্কছ।’ 
  
মাথা না়েল সযাম। আমরা বউ সবসময কঠে েথাটাই বকল। এবারও বলল। 
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োহকল আমাকদর েী হকব? আমরা এখন েী েরব?’ কলও জানকে চাইল। 
  
‘গচাখ-োন গখালা রাখা ছা়ো কেছু েরার গদখকছ না। কেপটা না আসা পযগন্ত ডাইভ্ও 
কদকে পারকছ না আমরা।’ বলল সযাম। 
  
‘অপকরকচে গলােকদর আমার পছন্দ নয। োর উপর যারা গুকল েকর োকদর গো আরও 
অপছন্দ। 
  
‘আকমও গোমার সাকথ এেমে, বনু্ধ। কেন্তু আপােে আমাকদর আর কেছু েরার গনই। 
অপকরকচেকদর পকরচয গবর েরার গপছকন সময নষ্ট না েকর আমরা বরং সম্ভাবয গুপ্তধন 
সম্পকেগ আমাকদর অকজগে জ্ঞানকে ভ্াল ভ্াকব োকজ লার্াকনার গচষ্টা েকর। আমার মকন 
হয, এখাকন ডাইভ্ কদকে এখন কবকেষজ্ঞ ডাইভ্ার প্রকযাজন। োরণ কবস্তর অনুসন্ধাকনর 
জনয জাহাকজ থাো ডাইভ্ার যকথষ্ট নয। এেদম গপোদার ডাইভ্ার দরোর আমাকদর, 
যাকদর গবে অকভ্জ্ঞো আকছ।’ 
  
কলও মাথা না়েল। ওরেম গলােজনকে গচন বকল মকন হকি?’ 
  
হাসল সযাম। না, বযকক্তর্েভ্াকব পকরচয গনই গসভ্াকব। যাকদর সাকথ পকরচয আকছ োরা 
সবাই গয যার বযকক্তর্ে প্রকজে কনকয বযস্ত। েকব গোে গযার্া়ে হকয যাকব। গসলমাকে 
বলব। ও সব মযাকনজ েকর কদকে পারকব।’ 
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গরকম সযাকমর এেটা হাে েুকল কনল। সবসময সযাম গোকনা না গোকনা দারুণ আইকডযা 
গবর েকর। আকমও সযাকমর সাকথ এেমে। এখাকন কবকেষজ্ঞ ডাইভ্ার কনকয নামা 
উকচে।’ 
  
‘কেপ আসকব েকব?’ কলও প্রশ্ন েরল। 
  
োল সন্ধযায। 
  
 ‘োহকল আর্ামী ২৪ ঘণ্টা কনকজকদরকে কনরাপকদ রাকখা। খুন হকয গযকয। একদকে আকম 
সু্কবা ডাইকভ্কর কনযগােন সহয েরকে থাকে। গোসগটা গেষ েরকে হকব।’ 
গরকম হাসল। ভ্াল বুকদ্ধ। 
কবকেষ েকর “খুন হকয গযকযা না” অংেটুেু শুনকে দারুণ গলকর্কছ।’ সায কদল সযাম। 
  
‘আাঁকজাপা়ো র্াকয আর যাকি না।’ গরকম সাি সাি জাকনকয কদল। 
  
 ‘হুম। এখাকন প্রকেকদন আমাকদর সাকথ গোকনা না গোকনা অঘটন ঘকটই।’ 
  
‘আর োলকে নেুন এেটা কদন আসকছ। অথগাৎ, আবার নেুন গোকনা অঘটন। 
  
‘কেন্তু কহকসব েকর গদখলাম, আজকেই দুকটা অঘটন ঘকট গর্কছ। িাকের ধাক্কা গখকয 
পাহা়ে গথকে নদীকে প়ো আর গুকলবষগণ। গসকহকসকব আো েরা যায, োলকে গোকনা 
অঘটন ঘটকব না। 
  
‘আকর্ গদকখ েী হয। োরপর গোমার েথা কবশ্বাস েরব।’ 
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চসডচন, অলেচ যো 
১৬. 
  
কসডকন, অকেকলযা 
  
েনিাকরন্স রুকম কনকজর একিকেউকটভ্ গচযাকর বকস আকছ গজিকর কিমস। রুকম থাো 
অনযানয বযকক্তকদর কদকে োোল গস। সবাই কচকন্তে। টানা েৃেীযবাকরর মকো োর 
গোম্পানী গলােসান গুনকে যাকি। 
  
অকেকলযার বাকণজয জর্কের এে উজ্জ্বল নাম গজিকর কিমস। উচ্চমাত্রার ঝুাঁকে কনকয 
বযবসাকয বাকজমাে েরার জনয গস বহুল পকরকচে। কেন্তু বেগমান অথগনীকের সাকথ পাো 
কদকয গোম্পানীকে লাকভ্র মুখ গদখাকে বযথগ হকি। কবকনকযার্োরীরাও এখন আর োর 
গোম্পানীকে টাো কদকে ভ্রসা পাকি না। 
  
দুই বছর আকর্ও অকেকলযার অথগনীকে গবে স্বাস্থযবান কছল। বাোকস টাো উ়েে। প্রায 
১ কবকলযন ডলার গযার্ হকযকছল অকেকলযান অথগনীকেকে। কেন্তু কিমস েখন ভু্ল 
কসদ্ধাকন্তর োরকণ কপকছকয প়েল। খকন আর গপকিাকলযাম গসেকর টাো কবকনকযার্ েকর 
লাল বাকে জ্বকল গর্ল োর বযবসায। 
  
গোম্পানী এখন কবকভ্ন্ন ঋকণ জজগকরে। অকেকলযার কবজকনস কেং গজিকর কিমস এখন 
কটকে থাোর জনয ধুেকছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

176 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কনকজর বযােব্রাে েরা চুকল আঙুল চালাল কিমস। আিা, আমরা কেছু অপ্রকযাজনীয 
কজকনস অনয গোম্পানীর োকছ কবকক্র েরকে পাকর না? অন্তে গযটুেু েকে হকযকছ গসটুেু 
হযকো পুকষকয গযে। 
  
 প্রধান িাইনযানকেযাল অকিসার োকটগস পােগার মাথা না়েল। বযালান্স কেকট গোকনা 
কেছুর িান্সিাকরর হকদস গপকল কনযন্ত্রে েেৃগপে আমাকদর উপর হামকল প়েকব। োরা 
জানকে চাইকব কজকনসগুকলা গোথায গর্ল। অকনে ঝাকমলা হকব েখন। এবাকরর 
গলােসানটা আমাকদরকে সহয েকর কনকে হকব। আো েরা যায, পকররবার আমরা 
লাকভ্র মুখ গদখব।’ 
  
 কিমস ভ্রু েুাঁচোল। োহকল ধুাঁেকে থাো গোকনা প্রকজকের র্কে েকমকয কেংবা বাক়েকয 
কদকল গেমন হয? কেংবা অকেকলযার বেগমান মুোফীকের গদাহাই কদকয গোকনা 
লুকোচুকর না েকরও গো অনয গোম্পানীর োকছ আমাকদর অপ্রকযাজনীয কজকনসগুকলা 
কবকক্র েকর কদকে পাকর? যকদও কজকনগুকলার প্রেৃে মূকলযর েুলনায অকনে েম দাকম 
কবকক্র েকর কদকে হকব। োরপরও বেগমান পকরকস্থকের স্বাকথগ…’ 
  
 হাসল পােগার। না, আমরা গসটা পাকর না। আমরা ওযাল কেট বযাংে নই। ওসব গখলা 
আমাকদর মানায না। সবাই আো েকর আমরা আমাকদর োকজ সৎ থােব।’ 
  
 কিমস টকবকল েলম ঠুেল। গবে। িকে েী পকরমাণ েয-েকে হকযকছ? অবস্থা যে 
জঘনযই গহাে আকম জানকে চাই।’ 
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‘১৫%, েকব আর্ামী ১ সপ্তাকহর মাকঝ গলােসান পুকষকয যাকব। আকম কেছু গক্রোকদর 
সাকথ গযার্াকযার্ েকরকছ। োরা আমাকদর সাকথ আেষগণীয গরকট বযবসা েরকে রাকজ 
হকযকছ। একে আমাকদর দু’পকেরই লাভ্ হকব।’ গেডকেকটর উপর নজর বুলাল পােগার। 
কেন্তু সমসযা হকব ঋণকোধ েরকে কর্কয। সবার ঋণ এেসাকথ গোধ েরার মকো 
অবস্থায গনই আমরা। ধীকর ধীকর টাো আসকব। কেন্তু পাওনাদাররা গেউ-ই কসকরযাকল 
কপকছ থােকে চাইকব না। সবাই চাইকব কনকজর পাওনাটা সবার আকর্ বুকঝ কনকে।’ 
  
এে সুন্দরী েরুণী েনিাকরন্স রুকম মাথা ঢুকেকয কিমকসর কদকে োোল। 
  
বল, গডব?’ প্রশ্ন েরল কিমস। 
  
আপনার প্রাইকভ্ট লাইকন গিান একসকছ। েলার জানাকলন, কবষযটা জরুরী… আপকন কে 
েলটা আো েরকছকলন? 
  
কিমকসর গচহারা উজ্জ্বল হকয উঠল। হযাাঁ, হযাাঁ। রুকমর উপকর গচাখ বুলাল গস। 
গজকন্টলমযান, আকম এেটু আসকছ, ওকে?’ গেউ োকে গোকনা সা়ো কদল না। রুম গথকে 
গবকরকয গডকবর কপছু কপছু একর্াল কিমস। গডব গমকযটা গবে লম্বা। ওর হাাঁটার র্কে গদকখ 
মকন হকলা লম্বা লম্বা পা গিকল গযন হাাঁটকছ না, জকর্ং েরকছ! 
  
 ‘লাইন নাম্বার দুই। কিমসকে কনকজর অকিস রুকম ঢুেকে গদকখ বলল গডব। কিমস মাথা 
গনক়ে অকিস রুকম ঢুকে দরজা আটকেকয কদল। একিকেউকটভ্ গচযাকর বকস গিানটা 
োকন ধরল গস। 
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‘হযাকলা। কিমস বলল। 
  
গয গিান েকরকছ োর েণ্ঠস্বর এেদম সমেল, পুরুষ নাকে নারী গবাঝ যাকি না, 
গোকনা এেটা সিটওযযাকরর মাধযকম কনকজর েণ্ঠকে আ়োল েকর গরকখকছ। কিমস 
যেবার এই রহসযময েলাকরর সাকথ েথা বকলকছ সবসময এেই অবস্থা। 
  
‘আমাকদর দ্বকন্দর েীব্রোর বৃকদ্ধর প্রথম পদকেপ গনযা হকয গর্কছ। কদন গেকষ 
অকেকলযান আর সকলামন পকত্রোগুকলাকে এইড েমগীকদর কনকখাাঁজ হওযার বযাপাকর 
আকটগকেল প্রোকেে হকব। সাকথ থােকব কমকলকেযাকদর দাবী দাওযাগুকলা। 
  
‘যাে, অবকেকষ কেছু ভ্াল খবর পাওযা গর্ল। পকরকস্থকে খারাপ হওযার পর সবকেছুর 
সমাধান েরকবন েীভ্াকব? গভ্কব গরকখকছন? 
  
‘দূভ্গার্যবেেুঃ েমগীরা গসটা েরকে পারকব না। েকব এখাকন সন্ত্রাসী োযগেলাপ গবক়ে 
যাকব। পকরকস্থকে কঠে েরার বযাপাকর আমরা কচকন্তে নই। গসটা সরোর বুঝকব। কেন্তু 
আমরা খুব ভ্াল েকরই জাকন এই সরোকরর কেছু েরার েমো গনই।’ 
  
োকে োজ হকব? 
  
‘গসটা সমযই বকল গদকব। 
  
‘আমার ধারণা, এই গেৌেল োজ না েরকল গসকেকত্র আপকন কবেি গোকনা পকরেিনা 
েকর গরকখকছন। 
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‘অবেযই গরকখকছ। কেন্তু গসটার বযাপাকর জানকে চাইকবন না।’ 
  
“কঠে আকছ, চাইব না। যা েরকে হয েরুন। 
  
েরব। েকব আপকন টাো কদকে ভু্লকবন না গযন। আকম অকপোয আকছ।’ 
  
‘ধকর কনন, গপকয গর্কছন। 
  
ওপাে গথকে গিান গরকখ কদল। কনকজর হাকে থাো গিাকনর কদকে োকেকয রইল কিমস। 
এরেম চুকক্ত এরআকর্ গস েখনও েকরকন। অস্বকস্ত হকি আবার উৎিুেও লার্কছ ওর। 
১ বছর আকর্ েলার োকে গিান েকর এেটা প্রস্তাব গদয: কেছু অশনকেে োকজ 
সহাযো েরকল সকলামন আইলযাকন্ডর পরবেগী সেল ইজারার দাকযে কিমকসর 
গোম্পানীকে গদযা হকব। গেল, র্যাস, খকনজ পদাথগ যা খুকে উকত্তালন েরার সুকবধা 
পাকব। 
  
কিমস প্রথকম গভ্কবকছল গেউ িাাঁো বুকল ছা়েকছ। কেন্তু ওপাকের বক্তা যখন গসানার খকন 
বন্ধ েকর গদযার েপথ েরল েখন এেটু নক়েচক়ে বকসকছল কিমস। গলােকট োর েথা 
গরকখকছল। বষগা গমৌসুকম বনযার পাকনকে খকনকে পাকন ঢুকে প়োয সকেয সকেয বন্ধ হকয 
গর্ল গসানার খকন। োরণ এরেম কবপযগয এ়োকনার জনয খকনকে গয কনরাপত্তা বযবস্থা 
কছল গসগুকলা কঠেভ্াকব োজ েকরকন কেংবা েরকে গদযা হযকন। 
  
এঘটনার পরপরই সরোর দ্বীকপ কবকদকে অপাকরটরকদর যাবেীয প্রকজে বন্ধ েকর গদয। 
যার িকল বন্ধ হকয যায গসানার খকনর সম্ভাবনাময দরজা। 
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এসকবর পর েলাকরর প্রকে আস্থা আকস কিমকসর। গস োর বযকক্তর্ে অযাোউন্ট গথকে 
এপযগন্ত কমকলযন কমকলযন ডলার ঘুকরকয গপাঁকচকয কবকভ্ন্ন জাযর্ায পাকঠকযকছ। সকলামন 
আইলযান্ড গোম্পানীকে কবকদকে প্রকেষ্ঠান কহকসকব নয, স্থানীয এেকট প্রকেষ্ঠান কহকসকব 
উপস্থাপন েরার জনয ডলারগুকলা খরচ েকরকছ কিমস। 
  
েযানটা এেদম ডাল-ভ্াে। কবকোহী দলকে অথগ সহাযো কদকয দ্বীকপ অকস্থকেেীল 
পকরকস্থকে বেকর েকর বেগমান সরোরকে উৎখাকের পর নেুন সরোর স্থাপন েরা। 
োরপর গসই সরোকরর োছ প্রচুর বযবসাকযে সুকযার্ সুকবধা কনকয দ্বীকপ চুকটকয বযবসা 
েরা। 
  
পকরেিনাটা যকদ কঠেভ্াকব োজ েকর োহকল েে েে কমকলযন ডলার মূকলযর গেল 
আসকে যাকি কিমকসর হাকে। ডলাকরর বনযা বকয যাকব। 
  
েকব সব ব়ে ব়ে প্রকজকের মকো এই প্রকজকেও “পাঠা বকল কদকে হকি। গযখাকন েে 
েে কমকলযন ডলাকরর বযাপাকর গসখাকন েকযেজন এইড েমগী আর দ্বীকপর স্থানীয 
গলােকদর মৃেুয কেছুই নয। জীবকন ব়ে কেছু হকে গর্কল “নরম” হকল চকল না। গযখাকন 
টাোর অংে যে ব়ে গসখাকন গনাংরাকম েে গবকে। 
  
দ্বীকপ অকস্থকেেীল পকরকস্থকের োরকণ ওখানোর অবস্থা যা-ই গহাে োকে কিমকসর কেছু 
আকস যায না। গস গেি োর বযবসাকযে স্বাকথগর কদকে নজর রাখকছ। হাজার গহাে, গস 
এেজন বযবসাযী। 
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কনকজর অকিস রুকমর চারকদকে নজর বুলাল কিমস। কবকভ্ন্ন কবখযাে বযকক্তে ও 
গসকলকব্রকটকদর সাকথ গভ্ালা ছকব গোভ্া পাকি গদযাকল। বযবসাযী সংর্ঠন গথকে কবকভ্ন্ন 
পুরষ্কার ও গক্রিও আকছ। এেদম েূনয গথকে যাত্রা শুরু েকর এই অবস্থাকন একসকছ 
কিমস। এে সম্পদ এে ঐশ্বযগ েখনও সৎ পকথ উপাজগন েরা সম্ভব নয। কবপুল 
সম্পকদর মাকলে হকে হকল অবেযই বাো পথ অবলম্বন েরকে হয। কসডকন হারবাকরর 
কদকে োকেকয সন্তুকষ্টর হাকস হাসল কিমস। রাস্তার সাধারণ গলাে আর োর মকধয পাথগেয 
এেটুেুই… দৃকষ্টভ্কঙ্গ আর সাহস। গযখাকন সুকযার্ উাঁকে কদকযকছ গসখাকন ঝাাঁকপকয প়েকে 
কিমস েখনও কদ্বধা েকরকন। অথচ সাধারণ গলােরা ঝুাঁকের েথা গভ্কব ইেস্তে েকর 
সময নষ্ট েকর। 
  
েকজকে পরা দামী োকটনাম ঘক়েকে সময গদখল কিমস। মানুষ-জন মরকছ োকে গস 
গোকনা অনুকোচনাকবাধ েরল না। প্রকেকদন পৃকথবীকে েেজনই গো মারা যাকি। কদন 
গেকষ লাভ্টাই আসল। 
  
এটাই বযবসা। 
  
. 
  
১৭. 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড 
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সযাকটলাইট গিানটা চালু েকর গমকসজ গচে েরল সযাম। গসলমা গমকসজ পাকঠকযকছ। 
অকেকলযান করসাচগ কেপ ডারউইন আজ দুপুকরর মকধয হকনযারা গপাকটগ কভ়্েকব। সযাম 
সময গচে েকর েযাকলকিাকনগযায গমকসজ পাকঠকয গসলমাকে জানাল কেপটা যখন আসকব 
েখন উপকস্থে থােকব ওরা। 
  
র্েোল সন্ধযায পুকলে গহাকটল একসকছল। সযাম ও গরকমকে আরও কেছু কজজ্ঞাসাবাকদর 
পর আশ্বাস কদকয গর্কছ, অপরাধীকদরকে ধরা হকব। যকদও সযাকমর বেগমান কচন্তা জুক়ে 
সমুকের কনকচ থাো ধ্বংসাবকেষ ঘুরপাে খাকি। েেখাকন সিল হকে পারকব গে 
জাকন। 
  
েী গদখছ?’ গরকম প্রশ্ন েরল। গপছন গথকে জক়েকয ধরল সযামকে। 
  
‘কেছু না, কনকজর দুকিন্তা স্ত্রীকে জাকনকয উকদ্বর্ বা়োল না সযাম। করসাচগ কেপ খুব েীকঘ্র 
চকল আসকব। 
  
আিা। ভ্াল খবর। 
  
সযাম স্ত্রীর কদকে কিরল। ঘাক়ের েী অবস্থা? 
  
 যকদ বল ডাইভ্ কদকে পারব না কেনা… উত্তর হকব- পারব।’ 
  
ওর র্াল পরীো েরল সযাম। গরকমর র্াকল এখনও আঘাকের কচহ্ন আকছ। সযাম হাসল। 
সোকলর নাস্তা খাওযার জনয বেকর েুকম? 
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‘আমার হাকস-খুকে বকরর সাকথ? 
  
হু। আিা, কলও’র েী অবস্থা? 
  
 ‘ডাইভ্ কনকয বযস্ত। মুকখ যে যা-ই বলুে। আমার মকন হয, গস ভ্াইকভ্ং কঠেই উপকভ্ার্ 
েরকছ।’ 
  
 ‘আমারও ো-ই ধারণা। কেন্তু েুকম গয এটা বুঝকে গপকরকছ গসটা গযন কলও গটর না 
পায। 
  
কঠে আকছ।’ 
  
গরকমকে কনকয গহাকটকলর গরিুকরকন্টর কদকে একর্াল সযাম। বরাবকরর মকো গসই এেই 
গটকবকল কলও বকস আকছ। েকি খাকি। কেন্তু ওর মুকখর ভ্াবভ্কঙ্গ গদকখ মকন হকলা 
ইাঁদুকরর কবষ গমোকনা আকছ েকিকে। িারকর্া দম্পকেকে একর্াকে গদকখ হাসল কলও। 
ওর হাকসকে গোকনা রস গনই। 
  
‘গুড মকনগং, বনু্ধ! কলও’র কপকঠ চাপ়ে মারল সযাম। গোমাকে গবে গেে গদখাকি। 
  
 মদ কর্কলছ গবাধহয, ভু্ল-ভ্াল গদখছ। গযটা গখকযছ ওটা আকমও গখকে চাই।’ বযঙ্গ 
েরল কলও। 
  
‘আমার মকন হয এই আইলযাকন্ডর গসৌন্দযগ গোমার উপর প্রভ্াব গিলকে শুরু েকরকছ। 
উজ্জ্বল গদখাকি গোমাকে।’ কলও মুকখামুকখ গচযাকর বসকে বসকে বলল গরকম। 
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 ‘আিা! েুকমও গখকযছ? োহকল আকমও দুইবার খাব!’ কলও র্জর্জ েরল। কলও গরকর্ 
গর্কলও গরকম কনকজর হাকস লুকোকে পারল না। 
  
ভ্াল খবর একনকছ আমরা।’ বলল সযাম। 
  
 ‘োই?’ কলও গচাকখর এে ভ্রূ উাঁকচকয কজজ্ঞাসা েরল। 
  
‘ডারউইন আর েকযে ঘণ্টার মকধয এখাকন একস কভ়্েকব। োরপর আমরা পুকরাদকম 
অনুসন্ধাকন নামব। েীরেম সু্কবা ডাইকভ্ং কেখকল গসটার োকরেমা গদখাকনার সুকযার্ 
পাকব েুকম। 
  
 ‘আকম বাকজ ধকর বলকে পাকর, কলও পাকনকে মাকছর মকো সাাঁোর োটকে পারকব। গরকম 
চাপা মারল। 
  
 মাছ না ছাই! আকম পুকল গনকম এেটু-আধটু সাাঁোর োটকে পাকর, এই পযগন্তই। 
  
 ‘আকরেটা সুখবর আকছ। গসলমা সোকল গিান েকরকছল। বলল, চারজন সাকবে গনৌ-
বাকহকনর ডাইভ্ারকে পাঠাকি ও। োরা আর্ামীোল এখাকন একস গপৌঁছুকব।’ বলল সযাম। 
  
 কেনজন এেমে হকলা কেপটা যখন গপাকটগ কভ়্েকব েখন ওখাকন হাকজর থােকব ওরা। 
েকব কলও’র এখনও আর এেটা ডাইভ্ গদযা বাকে আকছ। এই ডাইভ্টা গেষ েরকে 
পারকল ও সাকটগকিকেট পাকব। েথা গেষ েকর কলও পাকেগং লকটর কদকে হাটা ধরল। ওর 
কদকে োকেকয মাথা না়েল গরকম। 
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 ‘গোমার বনু্ধ কে সবসময-ই এরেম আজব টাইপ আচরণ েকর?’ গরকম কজজ্ঞাস েরল। 
  
‘আকম ওকে যেকদন ধকর কচকন এরেমটাই গদকখ আসকছ। মজার কবষয হকলা ওর 
জীবনটা কেন্তু গবাকরং নয। যকথষ্ট ইন্টাকরকিং। কেন্তু োরপরও গস এরেম মুখ হাাঁক়ে 
েকর থাকে গেন, গে জাকন। 
  
েপাল ভ্াল আকম ওরেম হুেুমমােগা মানুষকে কবকয েকরকন।’ 
  
 ‘গোমাকে কবকয েরার পর গেউ মুকখ হাকস না একন থােকে পারকো? 
  
দাাঁে গবর েকর হাসল গরকম। খুব েথা কেকখকছ, না? 
  
*** 
  
হকনযারা গপাটগ গেল আর র্যাকসর টযাকি গবাঝাই। বাোকস গপকিাকলযাকমর দূর্গন্ধ পাওযা 
যাকি। নাে েুাঁচকেকয সযাকমর কদকে ঝুাঁেল গরকম। 
  
‘খুব সুন্দর জাযর্া, োই না? 
  
‘আো েরা যায এখানোর গেউ মযাচ কেংবা লাইটার জ্বালাকব না। জ্বালাকলই আমরা 
গসাজা পরপাকর গপৌঁকছ যাব। 
  
৫ কমকনট পর কলও হাকজর হকলা। 
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ডাইকভ্ং গেমন হকলা গোমার?’ কজজ্ঞাস েরল সযাম। কলও’র চুল এখনও গভ্জা। 
  
‘জান কনকয এখাকন আসকে গপকরকছ গো? এবার বুকঝ নাও গেমন হকযকছ।’ 
  
সযাকমর সযাকটলাইট গিাকন আওযাজ হকলা। বযােপযাে গথকে গবর েরল সযাম। 
অপকরকচে নাম্বার। 
  
‘হযাকলা?’ বলল ও। 
  
‘শুভ্ দুপুর! সযাম িারকর্া বলকছন?’ েলাকরর অকেকলযান উচ্চারণ এেটাই প্রেট গয 
ইংকরকজ গবাঝাই েকঠন। োর উপর বক্তার ওখাকন প্রচুর বাোস আর গমাটকরর আওযাজ 
গোনা যাকি। 
  
‘কজ, বলকছ। 
  
‘আকম েযাকেন গডসমন্ড োকন্সস। সবাই আমাকে গডস বকল ডাকে। আপকন যকদ বেকর 
থাকেন োহকল গদখা েরব আপনার সাকথ। 
  
“হযাাঁ, আমরা হকনযারা গপাকটগ আকছ।’ 
  
চমৎোর। ১০ কমকনকটর মকধয গপৌঁকছ যাব আমরা। গছাট এেটা গনৌো পাকঠকয গদব 
ওটাকে চক়ে বসকবন। 
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ো বসব। কেন্তু আপনার জাহাজ কচনব েীভ্াকব? 
  
হাসল গডস। আমাকদর জাহাজকে গচনা খুবই সহজ। টেটকে লাল হাল আর কহংে 
গদখকে জাহাজটা।’ 
  
“কঠে আকছ। আমরা আপনার জনয অকপো েরকছ।’ 
  
েযাকেন গডস কঠেই বকলকছন। ডারউইন-এর গয গচহারা োকে এই জাহাজকে গচনা খুব 
েকঠন কেছুই নয। কনওন লাল রকঙ রকিে জাহাজ। সামকনর অংকে হাঙর মাকছর মুখ 
আাঁো। মুখটা হাাঁ েকর রকযকছ। হলুদ রকঙর দাাঁেও আাঁো রকযকছ একে। েকব দাাঁেগুকলা 
অকেমাত্রায ব়ে জাহাজটা গদকখ হাসল গরকম। সযামকে েনুই কদকয গুকো কদল। 
  
‘এটা েী জাহাজ গডকে একনছ? 
  
 ‘গদাষ কদকে হকল গসলমাকে দাও। 
  
জাহাকজর গডে গথকে গক্রন কদকয এেটা ২০ িুকট গছাট গনৌো নাকমকয গদযা হকলা। 
গনৌোটা িাইবারগ্লাকস বেকর। পাকন গঠকল চটপট গপাকটগ একস কিরল ওটা। 
  
 গনৌোর পাইলকটর বযস ২০ এর এেটু গবকে হকব। একলাকমকলা চুল মাথায। চুলগুকলা 
গবে ব়ে। এেটা ধােব মই কদকয উাঁচু গপাকটগর সাকথ গনৌোর সংকযার্ স্থাপন েরল গস। 
গপাকটগ উকঠ একলা। মুকখ হাকস। 
  
‘শুভ্ দুপুর। উঠকবন?’ 
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‘হযাাঁ। সযাম জবাব কদল। 
  
গনৌোয ওঠার পর কনকজর পকরচয কদল েরুণ। 
  
‘আমার নাম গেন্ট। গেন্ট ওযাকরন। আকম মূলে ডারউইন-এর ডাইভ্ মািার। জাহাকজ 
ওঠার পর সবার সাকথ হাে গমলাব। আপােে যাওযা যাে। দ্রুের্কেকে পাকন গেকট 
একর্াকে শুরু েরল ওরা। 
  
ডারউইকনর োকছ কর্কয ওরা গদখল করসাচগ কেপ কহকসকব এটা এেদম প্রথম গশ্রকণর 
জাহাজ। রুে সমুকের সাকথ ল়োই েকর যাত্রা েরার জনয একে কনমগাণ েরা হকযকছ। 
পাকন গথকে গবা অকনে উাঁচুকে। পাইলট হাউকজ অযাকন্টনার বযবস্থা আকছ। কব্রজ গথকে 
লাল োটগ পকরকহে এে বযকক্ত ওকদরে কদকে হাে না়েল। 
  
জাহাকজ ওঠার পর লাল োটগ পরা গলােকটর কদকে একর্াল ওরা। ইকন েযাকেন গডস। 
েযাকেন কনকজর পকরচয গদযার পর বাকে কু্রকদর সাকথও পকরচয েকরকয কদল। োর 
গমট এলটন কসমস গডকের কনকচর অংে ঘুকরকয গদখাল সবাইকে। 
  
‘এগুকলা অকেকথকদর গেকবন। সাইকট অনুসন্ধান চলাোলীন সমকয আপনারা জাহাকজ কদন 
োটাকবন কনিযই।’ বলল কসমস। এর ইংকরকজ উচ্চারকণও অকেকলযান টান প্রেট। 
গবাঝা মুেকেল। 
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কব্রকজর কদকে একর্াল ওরা। চও়ো েনকসাকলর সামকন েযাকেন গডস দাাঁক়েকয রকযকছ। 
কজকপএস ও চাকটগ গচাখ গরকখকছ গস। কলও ও িারকর্া দম্পকেকে আসকে গদকখ কসমসকে 
দাকযে কদকয সরল গডস। 
  
‘আসকে গোকনা সমসযা হযকন গো?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
মাকঝ এেটু সমসযা হকযকছল। গোরাল সমুকের ওখাকন ২০ গথকে ৩০ িুকট জাহাজ 
অনাযাকস পার েরা গর্কলও এেব়ে জাহাজ কনকয আসা এেটু ঝকক্কর বযাপাকর। যা-ই 
গহাে, অেে অবস্থায কনকয আসকে গপকরকছ একেই শুেকরযা।’ বলল গডস। 
  
‘আমরা গো সাইকট ডাইভ্ কদকয ধ্বংসাবকেকষর মযাপ বেকর েরব। এই দ্বীকপ পযগাপ্ত 
কর্যার গনই। আো েকর, আপনাকদর জাহাকজ যকথষ্ট পকরমাণ কর্যার আকছ? 
  
গডস মাথা না়েল। “আকছ। েকম্প্রসর, করকব্রদারসগ, ওকযট সুযট, ড্রাই সুযট, এেটা 
সাবমারকসবল, গরাবকটে েযাকমরা… সব। 
  
‘গবে। আর্ামীোল আমাকদর সাকথ আরও েকযেজন ডাইভ্ার গযার্ গদকব।’ বলল 
সযাম। োহকল আমরা কনকজ দলবদ্ধভ্াকব আরও গবকে োজ েরার সুকযার্ পাব।’ 
  
‘যে গু়ে েে কমঠা। আিা, জাহাজটা আপনাকদর েেকদন লার্কব? 
  
বলা মুেকেল। েমপকে ২ সপ্তাহ গো লার্কবই। োকজর র্কের উপর কনভ্গর েরকছ।’ 
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‘োহকল আকম আমার কু্র আর ঊধ্বগেন েমগেেগাকদরকে কবষযটা জাকনকয গদই। যকথষ্ট 
রসদ আকছ আমাকদর োকছ। দ্বীপ গথকে কেছু িল আর সবকজ আনকলই হকয যাকব। 
োছা়ো সমকদ মাকছর অভ্াব গনই। আপনাকদর যেকদন প্রকযাজন হয আমরা এখাকন 
থােকে পারব।’ 
  
 কব্রকজর দুইপাকে থাো কবকভ্ন্ন সরিাম ও কর্যার গদখাল েযাকেন। দুই বছর আকর্ পুকরা 
গসট জাহাকজ স্থাপন েরা হকযকছ। প্রকযাজনীয কজকনস অথচ জাহাকজ গনই, এরেম 
হওযার সম্ভাবনা খুবই েীণ।’ েথাগুকলা বলার সময গবে র্বগ প্রোে গপল েযাকেকনর 
েকণ্ঠ। 
  
‘আসকলই দারুণ।’ গরকম সায কদল। 
  
সাইকট গপৌঁকছ বৃত্তাোকর ঘুরকে শুরু েরল ডারউইন। েমকেকির বাইকরর কেনারায 
অযাির গিলকে বলল েযাকেন। োছাোকছ গিলকে হকব যাকে ডাইভ্ েরকে সুকবধা হয 
আবার এেটু দূরেও রাখকে হকব যাকে অিকরর োরকণ গোকনা েকে না হয কনকচর 
ভ্বনগুকলার। চারজন ডাইভ্ার অনুসন্ধাকন নামার জনয বেকর হকে শুরু েরল। 
  
ডাইভ্াররা পাকনকে নামার পর কব্রকজ থাো মকনটকর গচাখ রাখল সবাই। মকনটকর সবকেছু 
গদখা যাকি। ডাইভ্ারকদর মাথায থাো গহলকমকট েযাকমরা বাকনা রকযকছ, রকঙন ছকব 
আসকছ গসখান গথকে সরাসকর গদখার পাোপাকে হাডগকডকস্ক জমা হকি িুকটজগুকলা। 
প্রকযাজকন পরবেগীকে পযগকবেণ েরা। যাকব। সযাম ও গরকম যখন গনকমকছল েখনোর 
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গচকয এখন পাকন গবে পকরষ্কার। হালো আকলাকে পুকরা েমকেিটাকে ভূ্েুক়ে লার্কছ 
এবার। 
  
 ‘ওই গো ওখাকন। সবকচকয ব়ে হকি ওটা। আর ওটার চারপাকে বাকেগুকলা ছক়েকয 
আকছ।’ বলল কলও। 
  
বুঝলাম। হযকো মূল ভ্বকনর সাকথ আকেপাকেরগুকলা মকন্দর, সভ্াসদ আর চােরকদর 
বাসস্থান।’ গরকম বলল। 
  
‘৪০ টা হকব? নাকে আরও গবকে?’ প্রশ্ন েরল গডস। 
  
‘ো গো হকবই। এরআকর্ আমরা এেগুকলা গদখকে পাইকন। পাকন পকরষ্কার কছল না। 
১০০ জন থাোর বযবস্থা কছল হযকো। েকব সংখযাটা কনভ্গর েরকছ প্রকে ভ্বকন 
েেজকনর জাযর্া কছল োর উপর। সযাম বলল। 
  
‘অদু্ভে বযাপার। যুকদ্ধর সমযও এটা আকবষৃ্কে হযকন। বলল কসমস। 
  
‘সবার মকনাকযার্ অনযকদকে কছল েখন। প্রযুকক্তও এে উন্নে কছল না। পাকনর কনকচ কেছু 
খুাঁকজ গবর েরাটা কবরাট চযাকলকিং কছল।’ বলল গরকম। মকনটকরর কদকে োোল ও। র্ে 
৭০ বছকর আমরা অকনে একর্কয গর্কছ।’ 
  
েমগপকরেিনা কঠে েকরকছন আপনারা?’ েযাকেন জানকে চাইল। 
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সামকন একর্কয একলা কলও। আকম েকরকছ।’ সাইকটর মযাপ বানাকনার কবষকয কবস্তাকরে 
জানাল গস। সযাম ও গরকম েকযেবার একে অপকরর কদকে োোল। কলও যেই মুখ 
হাাঁক়ে েকর থােুে োকজর গবলায গস খুবই দে। কনকজর োজটা গস খুব ভ্াল গবাকঝ। 
কলও’র েথাবােগা শুকন অকেকলযান েযাকেন সন্তুষ্ট, গসটা বলাই বাহুলয। 
  
হঠাৎ মকনটকর দুকটা হাঙর গদখা গর্ল। কেন্তু অকেকলযান ডাইভ্াররা গসকদকে গোকনা 
ভ্রূকেপ েরল না। 
  
 ‘গদকখকছন?’ মকনটকর আঙুল কদকয কনকদগে েকর গদখাল গডস! হাঙররা সাধারণে 
ডাইভ্ারকদরকে ঘাটায না। এেটু বুদবুদ কেংবা েব্দ েরকল দেবাকর নযবারই হাঙররা 
পাকলকয থাকে। 
  
বাকে এেবাকর েী ঘকট? কলও জানকে চাইল। 
  
 ‘েখন পাওযারকহকডর সাহাযয কনকে হয।’ বলল েযাকেন। পাকনকে ডাইভ্ কদকে নামকল 
কটকমর এেজকনর োকছ ওটা থােকবই। গস্পযারর্াকনর মকো গদখকে কজকনসটা। 
  
‘গজকন খুকে হলাম। বলল কলও। 
  
 ‘কেন্তু ওগুকলা বযবহার েরার প্রকযাজন পক়ে না বলকলই চকল। 
  
 েুমীকরর গেকত্র েীরেম োজ েরকব?’ গরকম জানকে চাইল। 
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হাঙকরর মকোই। পাওযারকহড কেন্তু গুকল েকর না। ওটা টাকর্গটকে দাহয র্যাস কদকয 
কবকফাকরে েকর। োই গছাট্ট এেটা রাউন্ড কদকযও কবরাট প্রাণীকে োবু েরা যায। 
কবষযটা খুকল বলল েযাকেন গডস। 
  
 ‘কজকনসটা গসকদন বযবহার েরকে পারকল ভ্াল হকো।’ সযাম আিকসাস েরল। 
েযাকেনকে জানাল গসই ২০ িুকট েুমীকরর হামলার েথা। 
  
 োই নাকে? ২০ িুট? উত্তকর ওরেম পাওযা যায শুকনকছ। কেন্তু এখাকন? গো 
কভ্েকটকমর েী অবস্থা হকযকছল? 
  
‘এে পা হাকরকযকছ। 
  
‘আহা গর। কঠে আকছ, ডাইভ্ারকদরকে এ-বযাপাকর সেগে েকর কদকি। েকব অকেকলযান 
পাকনকে োজ েরার সুবাকদ আমরা প্রায সবকেছু গদকখ গিকলকছ। দুকনযার অনয গযকোন 
গদকের েুলনায অকেকলযার পাকনকে মারাত্মে প্রাণী গবকে বাস েকর। প্রাণীর েথা বাদ 
কদলাম। পাইন র্াকছর িলও আপনার জীবন কনকয কনকে পাকর। একেেটা পাইকনর 
ওজন ১০ গেকজ! ৩০ কমটার উাঁচু গথকে যকদ আপনার মাথায একস গসটা পক়ে োহকল 
েী হকে পাকর ভ্াবুন! হাসল গডস। সামানয র্াকছই এই অবস্থা। োহকল েী অবস্থা 
পাকনকে?’ 
  
মাথা না়েল সযাম। আমরা অকেকলযায েকযেবার কর্কযকছলাম। গদেটা দারুণ। আমাকদর 
ভ্াল গলকর্কছ। ঘক়ে গদখল ও। আিা, আমরা েহকর কিরব েীভ্াকব? 
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‘আমাকদর এখাকন এেটা হালো গনৌো আকছ। কস্কি বলা হয ওটাকে। কসমস 
আপনাকদরকে ওকে েকর নাকমকয কদকয আসকব। 
  
কলও’র কদকে োোল সযাম। েুকম এখাকনই থােকব? 
  
 ‘থাকে, গসটাই ভ্াল। এখনই গো থাোর সময। 
  
গেষবাকরর মকো মকনটকরর কদকে োোল সযাম। ডুকব যাওযা ভূ্েুক়ে েহকরর অবযব 
গদখা যাকি ওকে। 
  
ো গো অবেযই। কঠে জাযর্ামকো রকযছ েুকম। এেদম স্পটলাইকট। 
  
. 
  
১৮. 
  
পরকদন সোকল আকমকরোন ডাইভ্ারকদরকে করকসভ্ েরকে এযারকপাকটগ গর্ল সযাম ও 
গরকম। কব্রসকবন গথকে হকনযারা পযগন্ত চাটগারড গেকনর বযবস্থা থাো সকেও লস 
অযাকিকলস গথকে ৩০ ঘণ্টা সময গলকর্কছ ডাইভ্ারকদর। িারকর্া দম্পকে ভ্াবল 
ডাইভ্াররা অকনে ক্লান্ত থােকব। কেন্তু ওকদর ধারণা ভু্ল। ডাইভ্ারকদর সবাই গবে 
চটপকট। গেউ-ই ক্লান্ত নয। দকলর সবকচকয লম্বা বযকক্ত একর্কয একলা িারকর্া দম্পকের 
কদকে। গোকনা আ়েষ্টো ছা়োই হাে বাক়েকয কদল। 
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‘কমিার অযান্ড কমকসস িারকর্া? আপনাকদর সাকথ গদখা হকয ভ্াল লার্ল। আকম গির্ 
টকরস আর ও হকি রব আলডারমযান। পাকের বযকক্তকে গদকখকয বলল গস। রব মাথা 
না়েল। 
  
‘ধনযবাদ। আকম সযাম আর ও গরকম। গির্-এর সাকথ হাে গমলাকে গমলাকে বলল সযাম। 
  
‘আর ওরা হকি কিভ্ গিাকনর্ ও টম গবচকল। বাকে দু’জকনর সাকথ গির্ পকরচয েকরকয 
কদল। এরা দু’জন বযকস গবে েরুণ। েকব একদর ৪ জকনর োরও বযসই ৩০-এর 
গবকে হকব না। এরা সবাই গনকভ্-এর সাকবে সদসয। গদকহর র়্েন গদকখই সযাম বুঝকে 
পারল হাঙর পাকনকে গযরেমটা স্বািন্দযকবাধ েকর এরাও পাকনকে কঠে গসরেমটাই 
গবাধ েরকব। 
  
 োিম ও ইকমকিেন িািরা ওকদরকে ডাইভ্ কর্যার ও ডযাকিল বযার্গুকলা পরীো 
েরার পর পাসকপাকটগ কসল মারল। ডাইভ্ারকদরকে গদকখ মাথা না়েল এে িাি। 
  
 ‘সাবধাকন থােকবন। েহকরর বাইকর না যাওযাই ভ্াল, হযাাঁ? এইড েমগীকদর সাকথ েী 
হকযকছ গসটা জাকনন গবাধহয। েহকরর বাইকর যাওযা কনরাপদ নয।’ বলল িাি। 
  
েী হকযকছ োকদর?’ গরকম জানকে চাইল। র্েোল ওরা জানকে গপকরকছ। দু’জন 
অকেকলযান কনকখাাঁজ। কেন্তু কবস্তাকরে কেছু এখনও পযগন্ত জাকন না। 
  
ইন্টারকনকট সব আকছ। কবকোহীরা ধকরকছ ওকদর। িাি আবার মাথা না়েল। খুব খারাপ 
ঘটনা। কবকোহীরা ওকদরকে খুন েরার হুমকে কদকযকছ, খুন েকরই গিলকব।’ 
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 ‘এইড েমগীকদরকে খুন েরকব? োরা গো এখাকন দ্বীপবাসীকদর সাহাযয েরার জনয 
একসকছ। 
  
 ‘র্দগভ্ কবকোহীরা গসটা গবাকঝ না। দ্বীকপর গযকোন খারাপ ঘটনার োরকণ কবকদকেকদরকে 
দাযী ভ্াকব ওরা। ওকদর ভ্াষয, কবকদকেরা দ্বীপ গছক়ে চকল যাে। যকদ না যায োহকল 
েপাকল দুুঃখ আকছ।’ 
  
 ‘োই োরা কনরস্ত্র সমাজেমগীকদরকে অপহরণ েরকছ? দ্বীকপর অনুন্নে কবকভ্ন্ন কদে কনকয 
োজ েরকছল এইড েমগীরা। আর গসই েমগীকদরকে ওরা খুন েরকব? অকবশ্বাস কনকয 
বলল গরকম। 
  
 ‘ওরা গো গসরেমটাই জাকনকযকছ। পার্ল সব। র্দগভ্ও। 
  
সযাম ডাইভ্ারকদর কদকে োোল। আপনারা এেদম ঝক়ের মকধয একস পক়েকছন বকল 
মকন হকি। এসব অনাোকিে ঘটনাগুকলা এেকদন কছল না।’ 
  
‘সমসযা গনই। আমরা আমাকদর গখযাল রাখকে পারব।’ এেদম সহজ র্লায বলল গির্। 
সযাম োর েথায কবশ্বাস রাখল। 
  
আপনারা সবসময কেকপই থােকবন। আো েরা যায, স্থানীয গোকনা সমসযা আমকদর 
অনুসন্ধান োকজ বাধা হকয দাাঁ়োকে পারকব না। 
  
গির্ কেছু বলল না। গেি োাঁধ ঝাাঁোল। 
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সযাম ও গরকম অনয এেটা একজকন্স গথকে টকযাটা ভ্া়ো েকর একনকছ। সবাই োকে 
মালপত্র গলাড েকর চক়ে বসল। পকথ েকযেটা গচেকপাি পার হকলা ওরা। র্াক়ে সাচগ 
েরার পর পুকলেরাও ওকদরকে সেেগ েকর কদল যাকে েহকরর বাইকর না যায। 
  
গরকমর কদকে োোল সযাম। সবাই খুব কবচকলে, োই না? 
  
‘ো গো হকবই। েপাল ভ্াল। গসকদন এইড েমগীকদর মকো হাল হযকন আমাকদর।’ 
  
গপাকটগ গপৌঁকছ কস্ককির জনয অকপো েরল ওরা। বযার্ গথকে গরকম এেটা গরকডও গবর 
েকর কেকপর সাকথ গযার্াকযার্ স্থাপন েরল। 
  
‘শুভ্ সোল, আপনাকদর দু’জনকে’ বলল েযাকেন গডস। কস্ককি চ়োর জনয বেকর? 
  
বেকর। েকব আমরা এখাকন ৬ জন আকছ। আর আমাকদর সাকথ গয পকরমাণ কর্যার আকছ 
গসটা আপনার কস্কিকে ডুকবকয গদযার জনয যকথষ্ট। 
  
‘জাযর্া হকয যাকব।’ 
  
মূল করসাচগ কেকপ ওঠার পর নেুন অকেকথকদরকে গর্ি রুম গদখাল কসমস। সযাম ও 
গরকম গযার্ কদল েযাকেন গডস ও কলও’র সাকথ! কব্রকজ রকযকছ ওরা। 
  
এেটা ছকব পযগকবেণ েরকছ কলও। 
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‘আমাকদর অনুপকস্থকেকে কেছু োজ েকরছ বকল আো েরকছ।’ সযাম বলল। 
  
মাথা না়েল গডস। দু’বার ডাইভ্ গদযা হকযকছ। ইকেমকধয আমরা এেটা সুন্দর মযাপ 
বাকনকয গিকলকছ। কলও ছকবগুকলা গদখকছন। যাকে আমরা গর্াছাকনাভ্াকব প্রকেযেটা 
কবকল্ডকঙ োজ েরকে পাকর।’ 
  
ছকবকে কলও গটাো কদল। যেটুেু গদখলাম, োকে বুকঝকছ, এটাই সবকচকয ব়ে 
ধ্বংসাবকেষ। এখান গথকেই আমরা শুরু েরব। এর আোর অনাযাকস অনযগুকলার গচকয 
কদ্বগুণ। কবষযটা গুরুের কবষকযর কদকে ইকঙ্গে েরকছ।’ 
  
এেটু োকছ একলা গরকম। কঠে।’ 
  
সযাম মাথা না়েল। আমরা এখন গযটার ছকব গদখকছ, এর অবস্থান এেদম পূবগ অংকে। 
  
‘এটার আেৃকে অনযগুকলার েুলনায ভ্াল। পকররবার ডাইভ্ কদকয আমরা খুব ভ্াল েকর 
পযগকবেণ েরব।’ বলল কলও। 
  
ডাইভ্ মািার গেন্ট ঢুেল গভ্েকর। শুভ্ সোল, সবাইকে। এইমাত্র নেুন অকেকথকদর 
সাকথ গদখা েরলাম। খুব কসকরযাস গনাে ওনারা।’ 
  
পাকনর কনচ গথকে গোলা ছকবগুকলাকে এেটু দূকর গঠকল কদকয কলও উকঠ দাাঁ়োল। আকম 
আজ রাকের গভ্েকর এই ব়ে ইমারকের উপকরর কদেটা যেদূর সম্ভব পকরষ্কার েকর 
কনকে চাই। পাকনকে গবকে গলাে নামকল োজটা দ্রুে েরা যাকব।’ 
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‘এেদম কঠে বকলকছন। আকম পাকনর কনকচ েেেণ থােকে হকব গসটার এেটা কহকসব 
েকর গদখকছ। োরপর এেটা রুকটন বানাকনা যাকব।’ বলল গেন্ট ওযাকরন। 
  
‘সারকিস গথকে সাোই গদযার মকো েযটা এযার করর্ আকছ আমাকদর? 
  
মাত্র দুকটা। আমরা সাধারণে র্ভ্ীর পাকনকে থাকে োই ওগুকলা খুব এেটা বযবহার েরা 
হয না। কেন্তু এবার দরোর প়েকব। 
  
 ‘আিা। েকব আমরা কেন্তু ইমারেগুকলার গোকনা েকে েরকে চাই না। পকরষ্কাকরর 
োজটা খুব সাবধাকন েরকে হকব। আর সবকেছু গরেডগ েরকে হকব। যাকে পকর গদখা 
যায। কলও মকন েকরকয কদল। 
  
অবেযই েরা হকব। 
  
আধাঘণ্টা পর, গডকের েকম্প্রের আওযাজ েরকছ। ওযাকরকনর কু্ররা গনকমকছ পাকনকে। 
েকম্প্রেকরর সাহাকযয োকদরকে বাোস সরবরাহ েরা হকি। আকমকরো গথকে দু’জন 
ডাইভ্ারও গযার্ কদকযকছ োকদর সাকথ। অবেয সু্কবা কর্যার কনকয গনকমকছ োরা। ধীকর 
ধীকর ধ্বংবাকেকষর কদকে একর্াকি সবাই। কলও, সযাম, গরকম ও েযাকেন গডস মকনটকর 
ওকদর র্কেকবকধ পযগকবেণ েরকছ। 
  
সব ডাইভ্ারকদর সাকথ লাইট সংযুক্ত েরা থাোয ধ্বংসাবকেষ গদখকে গেমন গোকনা 
অসুকবকধ হকি না। োর উপর হাই গরজুকলেন েযাকমরায ধারণ েরা হকি সব। 
দৃেযগুকলা এেদম ঝেঝকে। 
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সামকন একর্কয থাো এে ডাইভ্ার ভ্াল্ব ঘুকরকয হাই গপ্রোর বাোস প্রকযার্ েরকে শুরু 
েরল ইমারকের র্াকয। কবকভ্ন্ন সামুকেে জিাল পকরষ্কার হকে শুরু েরল। 
  
কলও অকনে র্কবষণা েকর ইমারে পকরষ্কার েরার এই বুকদ্ধ গবর েকরকছ। একে 
ভ্বনগুকলার গোকনা েকে হকব না আমার োকজর োজও হকব। ওর সাকথ েযাকেন গডস 
আরও এেটু বুকদ্ধ গযার্ েকর েকম্প্রের জুক়ে কদকযকছ। েকম্প্রেকরর সাহাকযয হাই 
গপ্রোকরর বাোস সরবরাহ েরা হকি কেপ গথকে। 
  
পাকনর কনকচ বেগমান দৃকষ্টসীমা মাত্র ১ িুট। ইমারকের র্া গথকে জিাল পাকনকে কমকে 
দৃকষ্টসীমা েকমকয কদকযকছ। সব ডাইভ্ার এেকত্র োজ েকর েকযে কমকনকটর মকধয কবোল 
লাইমকিান ব্ল্ে পকরষ্কার েরল। 
  
আরও দু’ঘণ্টা পর যকথষ্ট পকরমাণ গদযাল পকরষ্কার েরার পর গযটা গবর হকলা গসটা েম 
েকর হকলও ১০০ িুট দীঘগ। 
  
 ‘এ গো কবোল। কবশ্বাস েরকে েষ্ট হকি, এরেম ভ্বন এই দ্বীকপর বাকসন্দারা 
বাকনকযকছল। কিসকিস েকর বলল কলও। দ্বীকপর বেগমান অবস্থা গদকখ মকনই হয না 
এরেম কেছু বানাকনার সামথগয কছল একদর। 
  
মকনটর গথকে গচাখ সকরকয গরকম গডকসর কদকে োোল। আপকন কে ডাইভ্ারকদর সাকথ 
গযার্াকযার্ েরকে পারকবন? 
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‘হযাাঁ, পারব।’ 
  
‘োহকল োকদরকে বলুন, োরা যেটুেু পকরষ্কার েকরকছ গসটার সবকচকয দূরবেগী ডান 
অংকে গযন েযাকমরা জুম েকর। 
  
মাইকক্রাকিাকন প্রকযাজনীয কনকদগে কদল গডস। েযাকমরা ডান কদকের ব্ল্কে জুম েরার পর 
হাসল সযাম ও গরকম। কলও মাথা না়েল। “কচহ্ন আাঁো মকন হকি। আর আকম যকদ ভু্ল 
না েকর োহকল ওটা সমুে গদবোর খুাঁকট। গরকম বলল। আর ওকদকে গদখুন। এেসাকর 
গলাকের ছকব আাঁো। কবকভ্ন্ন বাি কনকয একর্াকি োরা। 
  
গরকমর কদকে কলও বাাঁো গচাকখ োোল। গডস োর েণ্ঠ পকরষ্কার েকর বলল, ‘োকে েী 
বুঝায? 
  
 হাসল গরকম। 
  
যকদও আকম কচহ্নগুকলা প়েকে জাকন না। েকব মকন হকি, এখাকন এেদল গযাদ্ধা মকন্দকর 
কেছু এেটা কনকয যাকি। 
  
‘কেছু এেটা?’ কলও বলল। 
  
গরকম কিসকিস েকর বলল, ‘গুপ্তধন। গদবোকদর জনয। 
  
. 
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১৯. 
  
সন্ধযার গেষ নার্াদ সবকচকয ব়ে ইমারকের উপকরর কদকের গবকেরভ্ার্ অংে পকরষ্কার 
েরা হকয গর্ল। েযান হকযকছ, রাে দেটা পযগন্ত পাকনর কনকচ ফ্লাডলাইট জ্বাকলকয োজ 
েরা হকব। ক্লাকন্ত এ়োকে বদকল ডাইভ্ার পাঠাকনা হকব কেপ গথকে। কস্ককি চক়ে গপাকটগর 
কদকে রওনা হকলা সযাম ও গরকম। ওকদর এখাকন গোকনা োজ গনই, োই চকল যাকি। 
  
গপাকটগ গপৌঁছুকনার পরও ডারউইকনর কদকে োকেকয আকছ সযাম। 
  
েী ভ্াবছ?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘গচাকখর সামকন গথকে পুকরা সভ্যো যকদ গোকনা কচহ্ন না গরকখই কবলীন। হকয যায 
োহকল গেমন লার্কব বকলা গো?” 
  
‘আকম কনকিে। ব়ে গোকনা ভূ্কমেকম্পর িকলই এই হাল হকযকছ। গেউ েখন খুব গবকে 
কেছু অনুভ্ব েরার কেংবা ভ্াবার সময পাযকন। 
  
হযকো গোমার েথাই কঠে। কেন্তু আকম এখন বুঝকে পারকছ গেন গবাঁকচ যাওযা 
গলােজন এই জাযর্াটাকে অকভ্েপ্ত বকল গঘাষণা েকরকছ। অকভ্োপ ছা়ো আর েী বকল 
েুকম এে ব়ে দুকযগাকর্র বযাখযা গদকব বকলা? 
  
হুম, ো কঠে। আিা, ওখানোর কচহ্নগুকলা গদকখ েী বুঝকল? 
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সবকমকলকয গুপ্তধকনর বযাপাকর কনকদগে েরকছ কচহ্নগুকলা। আসল কবষযটা আমরা খুব েীকঘ্র 
জানকে পারব।’ 
  
কদ্বধািস্ত দৃকষ্টকে সযাকমর কদকে োোল গরকম। অকনে ব়ে একরযা পযগকবেণ েরকে হকব। 
েকযে বছর গলকর্ যাকব পুকরাটা পকরষ্কার েকর কবস্তাকরে অনুসন্ধান েরকে। গোকনা 
গুপ্তধন উদ্ধার েরা হযকো এখন আর সম্ভব নয। 
  
‘কমকসস িারকর্া, সকলামন উপকভ্ার্ েরকছ কঠেই কেন্তু এখাকন েকযে বছর থাোর 
গোকনা খাকযে গনই আমার। এমনেী আপনার গো সুন্দরী সাকথ থােকলও নয, 
বুকঝকছন? 
  
হুম। সবকেছু গো কলও গমাটামুকট বুকঝ কনকযকছ। আমরা োহকল পুকরা কবষযটাকে এখন 
ওর হাকে গছক়ে কদকয চকল গযকে পাকর? 
  
গপাটগ গথকে রওনা হকযকছ ১০ কমকনটও হযকন পুকলকের গরাডব্ল্ে উদয হকলা। র্াক়ে 
থামাল সযাম। ৬ জন পুকলে অকিস দাাঁক়েকয রকযকছ। ৪ জন ওকদর দুজকনর োকছ একস 
পাসকপাটগ গদখকে চাইল। বাকে দুজন েোকে েরকে শুরু েরল র্াক়ের গভ্েকর। 
  
‘বযােপযাকে েী আকছ? সযাকমর বযার্ গদকখকয প্রশ্ন েরল কসকনযর অকিসার। 
  
‘গেমন কেছু না। এেটা গিান, েযাকন্টন, বা়েকে োটগ… এইকো। 
  
 ‘গদকখ।’ 
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 ‘বাইকর ড্রাইকভ্ গবকরাকনা কঠে হযকন আপনাকদর। সাচগ গেষ েকর বলল অকিসার। 
সাবধাকন থােকবন। এমনেী হকনযারাও কনরাপদ নয। গযখাকন গসখাকন যা খুকে ঘকট 
গযকে পাকর। 
  
‘সোকল গো সবকেছু গবে কছল। 
  
অকিসার গচাখ সরু েরল। হুম, কেন্তু এইড েমগীকদর খুকনকদরকে এখনও ধরা সম্ভব 
হযকন। জনর্ণ অস্বকস্তকে রকযকছ। আপনাকদর জাযর্ায আকম হকল গসাজা গহাকটকল চকল 
গযোম। আর গবকরাোম না।’ 
  
‘োহকল েমগীরা মারা গর্কছ? কবকস্মে হকয গরকম জানকে চাইল। 
  
সায কদকয মাথা না়েল অকিসার। সন্ধযায প্রচাকরে হকযকছ খবরটা। েমগীরা সবাই কনরস্ত্র 
কছল। এখানোর দুস্থ গলােজনকদর গসবা েরে।’ 
  
‘এখন দুস্থ পকরবারগুকলার েী হকব? 
  
অকিসার েযার্ েকর ভ্রু েুাঁচোল! এইড েমগীকদর মকধয গেউ যকদ এখনও এখাকন গথকে 
গসবা েরকে চায গসকেকত্র আমরা হযকো কনরাপত্তা গদযার গচষ্টা েরব। েকব মকন হয 
না, গেউ এখাকন এরপরও থােকে চাইকব। দুস্থকদর েী হকব গসটা এখনই বলা যাকি 
না। যা-ই গহাে, আপনারা গদকখ-শুকন র্াক়ে চালাকবন। আমাকদর মকো এরেম 
অকিকসযাল র্াক়ে না গদখকল গসই গরাডব্ল্কে থামকবন না। গোথাও থামার আকর্ কনকিে 
হকয গনকবন। 
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রাস্তায আকরেটা গরাডব্ল্ে গপকরকয গহাকটকল একস গপৌঁছুল িারকর্া দম্পকে। েকব পকথ 
গখযাল েকর গদকখকছ দ্বীকপর বাকসন্দারা ওকদর র্াক়ের কদকে অসন্তুষ্ট হকয োকেকয কছল। 
যকদও গেউ কেছু বকলকন োরপরও গবাঝা যাকি কবকদকেকদরকে এখানোর গলােজন 
আর পছন্দ েরকছ না। পাকেগং লকট থাো কসকেউকরকট র্াকডগর মুখ গপাঁচার মকো 
গদখাকি। ওরা দু’জন আেংো েরকছল গহাকটকলর সামকন হযকো দ্বীপবাসীকদর জটলা 
গদখকে পাকব। কেন্তু না, গনই। হযকো গহাকটলটা থানার এেদম োকছ, োই গেউ জটলা 
েরার সাহস েকরকন। 
  
লকবকে ঢুেকেই েন্ট গডস্ক ক্লােগ ওকদরকে ইোরা েরল। ওরা একর্কয গর্কল মাপা হাকস 
কদল গমকযটা। জানাল, ওকদর বস গদখা েরকে গচকযকছ। অকপো েরকে হকব। 
  
এেটু পর বস হাকজর হকলা। োর পরকন পকরপাকট সুট। 
  
‘শুভ্ সন্ধযা, কমিার অযান্ড কমকসস িারকর্া। আকম জযােব গিঞ্চ। এখানোর মযাকনজার। 
আো েকর, আপনারা আমাকদর গহাকটলটা উপকভ্ার্ েরকছন। 
  
গরকম মাথা না়েল। হযাাঁ, সবকেছু সকন্তাষজনে।’ 
  
 ‘ভ্াল, ভ্াল। নাভ্গাসভ্কঙ্গকে কনকজর জুকোর কদকে োোল জযােব। ‘আপনাকদর সাকথ 
পকরকচে হওযার ইিা কছল। োই গদখা েরলাম। গসইসাকথ এখন গযটা বলব োর জনয 
অিীম েমা চাইকছ। আমরা আমাকদর অকেকথকদর পরামেগ কদকি, োরা গযন গহাকটকলর 
বাইকর না যায। েহকরর অবস্থা খুব এেটা ভ্াল না… োই বাইকর যাওযা কনরাপদ নয। 
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 োই নাকে? বলল সযাম। ো এখাকন েী গোকনা বা়েকে কনরাপত্তা আকছ? 
  
‘এিিা কসকেউকরকট আসকছ। আমাকে ভু্ল বুঝকবন না। কবপকদর আো েরকছ না 
আমরা। জাি সেেগো অবলম্বন েরকছ। বেগমান অকস্থকেেীল পকরকবকে সুকযার্ কনকয 
গয-গেউ অকনে কেছু েকর গিলকে পাকর…’ জযােকবর ইংকরকজকে অকেকলযান টান 
স্পষ্ট বুঝকে েষ্ট হকলও োর দুকিন্তাটা কঠেই গবাধর্ময হকলা। 
  
 ‘আপকন কে ভ্াকবন, সকেয কবপদ হকে পাকর? জানকে চাইল গরকম। 
  
‘ভ্ার্য পরীো না েরকে যাওযাটাই ভ্াল। আমার গরিুকরকন্ট আসুন। এে গবােল 
েযাকম্পন খাওযা আপনাকদরকে। 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। উকন গো আমাকে কে েযাকম্পকনর গলাভ্ গদখাকিন, সযাম। 
  
সযাম হাসল। মন্দ েী। এখন বকলা, েযাকম্পকন দাওযাকে যাকব কেনা?” 
  
মাথা না়েল গিঞ্চ। েযটায কডনার গখকে আসকছন আমাকে বলুন। আকম সবকেছু গরকড 
েকর রাখব।’ 
  
‘ধরুন… সােটার কদকে। 
  
“কঠে আকছ। আপনাকদর সাকথ কে গোকনা গর্ি থােকব? 
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না। 
  
েথা গেষ েকর রুকমর কদকে একর্াল িারকর্া দম্পকে। গরকমর োকন কিসকিস েরল 
সযাম। লকবকে এেকলাে পকত্রো প়েকছল, গখযাল েকরছ? খাকে পযান্ট পরা। স্থানীয।’ 
  
 না। সেগেবাণী গোনায বযস্ত কছলাম। অনয গোকনাকদকে গখযাল েরকে পাকরকন।’ 
  
‘গলােটাকে গদকখ মকন হকলা, আমাকদর বযাপাকর গবে আিহী। 
  
হু। 
  
সযাম দাাঁে গবর েকর হাসল। অবেয েুকম যখন গহাঁকট যাও েখন অকনে পুরুষই গোমার 
কদকে োকেকয থাকে। এটা নেুন কেছু নয।’ 
  
কনকজর গোাঁচোকনা োরকর্া পযান্ট আর কট-োকটগর কদকে োোল গরকম। ‘এই গপাোকে 
আমাকে খুব সুন্দরী লার্কছ, োই না? 
  
‘আমার োকছ গো গহকব্ব লার্কছ।’ 
  
‘অযাই গোকনা, কমকষ্ট েথায আমাকে েুকম গবাো বানাকে পারকব না, বুকঝছ, কমিার সযাম 
িারকর্া? 
  
আকম অবেয ‘কে েযাকম্পন খাইকয গবাো বানাকনার েথা ভ্াবকছলাম। 
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*** 
  
সন্ধযা ৭ টার এেটু আকর্ রুম গথকে লকবকে নামল ওরা। কেন্তু গসই গলােটাকে গোথাও 
গদখকে গপল না। জযােকবর গরিুকরকন্টর কদকে একর্াল সযাম ও গরকম। 
  
গরিুকরকন্টর িাি বুকেং কলকি ওকদর দুজকনর নাম খুাঁকজ গপকয অমাকযে হাকস কদল। 
ওকদর জনয কনধগাকরে গটকবকলর কদকে কনকয গর্ল গস। পুকরা গরিুকরন্ট ভ্কেগ গলােজন। 
গযকে গযকে সযাকমর হাে আাঁেক়ে ধরল গরকম। অরউন মযানকচিার এেটা গটকবকল বকস 
আকছ। োর গটকবকল এে োে োর্জপত্র আর এেটা কবযার রাখা। গরকমকে গদখকে 
গপকয হাে না়েল অরউন। 
  
‘গদকখা গদকখ োণ্ড! আমাকে িকলা েরকছন নাকে আপনারা? হাসকে হাসকে বলল 
অরউন মযানকচিার। 
  
‘পৃকথবীটা অকনে গছাট, োই না?’ গরকম বলল। 
  
হযকো অেটা গছাটও নয। আজ রাকে অি েকযেটা গরিুকরন্ট গখালা আকছ। ো 
আপনাকদর যকদ গোকনা কবকেষ পকরেিনা না থাকে োহকল আমার সাকথ বসুন। আো 
েকর, আকম আপনাকদর গরামাকন্টে েযাকন্ডললাইট কডনাকর উটকো সমসযার সৃকষ্ট েরকছ 
না। 
  
গহকস মাথা না়েল গরকম। না, না, গেমন কেছুই নয। সযাম েুকম েী বকল? ‘বকস।’ গরকমর 
জনয এেটা গচযার গবর েরল ও। 
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‘আজকে রাকে আপনারা েহকরর বাইকর না গর্কলই ভ্াল হয। ওরা দু’জন বসার পর 
বলল মযানকচিার। বাইকরর পকরকবে ভ্াল।’ 
  
‘হযাাঁ, আমাকদর মযাকনকজরাও ো-ই বলল। দু’জন কবকদকেকে খুন হকযকছ বকল এেটা 
বাকজ অবস্থা সৃকষ্ট হওযার োরণ েী?’ জানকে চাইল গরকম। 
  
‘গদখুন, গর্াযাডালেযাকনকলর অকধোংে গলােজন র্রীব। েকব জনসংখযার কেছু অংে 
সিল। এখাকন মাকঝমকধয এরেম পকরকবকের সৃকষ্ট হয। এরমকধয এেটা সংর্ঠন আকছ 
যারা গঘার কবকদকে কবকদ্বষী। কবকোহীরা কনকজকদর োজ হাকসল েরার জনয এবার 
কবকদকেকদরকে টাকর্গট েকরকছ। আর র্রীব গলােজন সুকযার্ গপকল কনকজকদর খারাপ 
অবস্থার জনয অনযকে গদাষারপ েকর। এটাই র্রীবকদর স্বভ্াব। মযানকচিার মাথা গনক়ে 
জানাল। 
  
‘এই কবষকয আপনার দৃকষ্টভ্কঙ্গ গবে পকরষ্কার বকল মকন হকি। বলল সযাম। 
  
কবযাকরর গবােকলর কদকে োোকেই অরউকনর মকন প়েল অডগার কদকে হকব। 
ওকযটারকে গডকে আরও দুকটা কবযার অডগার কদল গস। গরকম কনকজর জনয এেটা গসাডা 
অডগার েরল। 
  
অডগারেৃে কড্রিকসর সাকথ েযাম্পন গদখকে গপকয অবাে হকলা ওরা। 
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‘আপনাকদর স্বাভ্াকবে োজেকমগ বার়্ো গদযার েথা বকল আকম কনকজও স্বকস্ত পাকি না। 
কেন্তু এখানোর পকরকস্থকে কস্থকেেীল না হওযা পযগন্ত কেছু েরার গনই। গরকমর কদকে 
োোল অরউন, দৃকষ্টটা এবার আকর্র গচকয নরম। ‘আকম চাই না এে সুন্দর এেটা উাঁকট 
গোকনা কবপকদর মুকখ প়েে।’ 
  
আমরাও গসরেমটাই শুকন আসকছ। কেন্তু এখন গো অকনে গদকর হকয গর্কছ। অকনে 
দূর গথকে বনু্ধকে সাহাযয েরকে একসকছ আমরা। প্রকজেটা োর জনয গুরুেপূণগ, 
আমাকদর জনযও। বলল সযাম। 
  
কেন্তু মযানকচিার সযাকমর েথায পাত্তাই কদল না। এখান গথকে কসডকন গযকে মাত্র 
েকযে ঘণ্টা লাকর্। ওখানোর গরিুকরকন্ট নাকে এই গমৌসুকম খুব সুস্বাদু খাবার পাওযা 
যায। 
  
 ‘আসকল ঘটনাস্থকল কবপকদর আাঁচ গটর গপকয গলজ গুকটকয পালাকনাটা আমাকদর িাইল 
নয। গরকম বলল। 
  
‘অবেযই গসরেম নন আপনারা। কেন্তু আকম গেি এেজন বনু্ধ কহকসকব পরামেগ কদকি। 
আসকল পকরকস্থকে খারাপ হকল মানুকষর অন্ধোর কদেটা গবকরকয আকস। গোকনাভ্াকব 
দ্বীকপর অবস্থা অবনকে হকল যারা ঘাপকট গমকর আকছ োরা গবকরকয আসকব। খারাপ 
পকরকস্থকে কনকজকদর স্বাথগ হাকসল েকর গনকব েখন। োই কবপকদর ঝুাঁকে মাথায কনকয 
এখাকন না গথকে কনরাপদ দূরকে গথকে এসব গদখাই মঙ্গল। 
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‘আপনার যুকক্ত আমরা গমকন কনলাম। কনকজর গ্লাস উাঁচু েরল গরকম। ভ্াল সমকযর 
আোয…’ 
  
‘খাসা বকলকছন!’ মযানকচিার হাসল। কেন্তু বরবাকরর মকো এবারও োর হাকস গচাখ 
ছুাঁকলা না। 
  
. 
  
২০. 
  
সোকলর নাস্তা গখকে যাওযার আকর্ গরকডওকে খবর শুকন কনল সযাম ও গরকম। নাস্তা 
গসকর বসেকের কদকে যাকব ওরা। এখানোর পযগটেকদরকে জাকনকয গদযা হকযকছ কবকভ্ন্ন 
জাযর্ায গরাডব্ল্ে ও গচেকপাি থাোর োরকণ োকদর র্ন্তকবয গপৌঁছুকে গদকর হকব। 
একদকে প্রধানমন্ত্রী ছুকটকে থাো এে ডজন পুকলে অকিসারকে আবার োকজ গযার্ কদকে 
বাধয েকরকছন। জাকনকযকছন, কেকন সন্ত্রাসীকদর সাকথ গোকনা পকরকস্থকেকেই সমকঝাো 
েরকবন না। 
  
গহাকটকলর লকবকে কবকদকে গলােজকন কর্জকর্জ েরকছ। দ্বীপ গছক়ে চকল যাকি সবাই। 
কভ়্ে গঠকল গরিুকরকন্টর কদকে গর্ল ওরা। 
  
‘এে জলকদ সবাই চকল যাকি, গরকম খাবাকরর অডগার কদকয োরপর বলল। 
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‘আকম পযগটেকদরকে গদাষ গদব না। আমরা এখাকন কবকেষ োরকণ থােকছ। োছা়ো শুধু 
হাওযা খাওযার জনয গে এই রৃ্হযুকদ্ধর মকধয থােকে চাইকব?’ 
  
‘আমাকদর কবর্ে ছুকটর কদনগুকলা ভ্াল কছল।’ 
  
“আকর, গর্ালাগুকল আর িাকের ধাক্কা খাওযা বাদ কদকল এই ছুকটটাও কেন্তু ভ্াল। 
  
‘ও, োই? েুমীকরর েথা ইকেমকধয ভু্কল গর্ছ?” 
  
 ‘আসকল েুমীর গো আমাকদরকে আক্রমণ েকরকন। োই ওটাকে ধকরকন।’ 
  
পাকেগং লকট সবসময এেজন র্াডগ থাকে। কেন্তু আজকে কেনজন গদখা যাকি। সবার 
হাকে লাকঠ। হকম্বেকম্ব ভ্াব ধরার গচষ্টা েরকছ র্াডগরা। চারপাে গমাটামুকট োন্ত। রাস্তায 
অিকেছু র্াক়ে চলকছ। 
  
‘েহকর যাওযার সময হাসপাোকল নামব।’ বলল গরকম। ডা. ভ্যানার সাকথ েথা বলকে 
হকব। র্েোল রাকে আকম োর গপ্রকজন্টেন পক়েকছ। গবে ভ্াল। আমাকদর দাকনর 
কলকি োকেও গযার্ েরা গযকে পাকর।’ 
  
‘যা ভ্াল গবাকঝা েকরা। ডা. ভ্যানা োহকল রাোরাকে খবকরর কেকরানাম হকয যাকব।’ 
  
‘কেকন যা েরকছন আকম গসটাকে সমথগন েকর। কনুঃস্বাথগভ্াকব োজ েরকছন। অথচ চাইকল 
অনয গোথাও চকল কর্কয ডাক্তাকর েকর এরকচকয অকনে গবকে উপাজগন েরকে পারকেন। 
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‘কঠে বকলছ। আকম যেটুেু বুকঝকছ, কেকন পকরবেগন আনকে চান। অথগ উপাজগন োর 
োকছ মুখয নয।’ 
  
‘আর গসজনযই আমাকদর উকচে োর কক্লকনেকে সহকযাকর্ো েরা। 
  
 ‘আমার গোকনা আপকত্ত গনই। 
  
নাস্তা গেষ েকর হাসপাোকলর কদকে রওনা হকলা িারকর্া দম্পকে। রাস্তার পাকে এেদল 
দ্বীপবাসী দাাঁক়েকয রকযকছ। েকযেজকনর হাকে মযাকচকট। োকদর পাে কদকয চলা 
র্াক়েগুকলার কদকে কহংেদৃকষ্টকে োোকি। সযাম বুঝকে পারল গরকম ঘাবক়ে যাকি োই 
র্াক়ের র্কে বাক়েকয কদল। গরকম, সরাসকর বসেকের ওকদকে গর্কলই ভ্াল হকো না? 
ডাক্তাকরর সাকথ গো আমরা পকরও গদখা েরকে পারোম!’ বলল সযাম। 
  
‘একসই পক়েকছ। সন্ধযায গদখা েরার গচকয সোকল কদকনর আকলাকে গদখা েরাটা আমার 
োকছ গবকে কনরাপদ বকল মকন হয।’ 
  
হাসপাোকলর পাকেগং লকট অিকেছু র্াক়ে রকযকছ। োরমকধয এেটা এসইউকভ্ ডার 
ভ্যানার। ওকদরকে ঢুেকে গদকখ নাভ্গাসভ্কঙ্গকে এে র্াডগ মাথা না়েল। 
  
পাোকলর গভ্েকর ঢুেল ওরা। করকসপেন োউন্টাকরর গপছকন লযাব গোট পকরকহে 
এেজন গলাে দাাঁক়েকয রকযকছ। গবে লম্বা গদখকে, স্থানীয। 
  
‘আপনাকদরকে েীভ্াকব সাহাযয েরকে পাকর?’ গস জানকে চাইল। 
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 ‘আমরা ডাক্তার ভ্যানার সাকথ গদখা েরকে চাই,’ বলল গরকম। 
  
 ‘আকম ডা. গবকর। েী সমসযা? 
  
না, গেমন কেছু নয, সযাম জানাল। ওনার সাকথ অনয বযাপাকর েথা বলকে একসকছ। 
সামাকজে কবষকয আরেী। 
  
 ‘ও আিা। উকন অকিকস আকছন। এে গসকেও। 
  
ডা, গবকর গডকে পাঠাল ডা. ভ্যানাকে। এেটু পর ভ্যানা হাকজর, হাকে এেটা গিাল্ডার। 
সযাম ও গরকমকে গদকখ হাসল ভ্যানা। 
  
 ‘আপনাকদরকে গদকখ সারপ্রাইজ়ে হকযকছ। েী বযাপার? সবকঠে আকছ গো?’ ভ্যানা 
জানকে চাইল। 
  
‘হযাাঁ, সবকঠে আকছ। আমরা গদখকে এলাম, গবনকজ গেমন আকছ। আর আপনার 
প্রকজকের বযাপাকরও এেটু েথা বলার কছল। 
  
এইমাত্র োকে গদকখ এলাম। ঘুমুকি। র্েরাকে খুব ভু্কর্কছ, গবচারা। জ্বর একসকছল। 
অযাকন্টবাকযাকটে কদকি গযন ইনকিেেন না হয।’ 
  
‘আিা। আপনার গপ্রকজকন্টেন গদকখকছ। দারুণ হকযকছ। আমরা দুজকন কমকল কঠে 
েকরকছ আপনার োকজ আমরা সাহাযয েরব। আপনার প্রকজকের যাবেীয অথগ 
সহকযাকর্ো গদব আমরা। 
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ভ্যানার গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল। সকেয? দারুণ খবর! ধনযবাদ। অসংখয ধনযবাদ 
আপনাকদর…’। 
  
হাসল সযাম। প্রকজেটা ভ্াল। এই দ্বীকপর জনয োকজ আসকব বকল আো েরকছ। 
এখানারোর যা অবস্থা…’ 
  
ভ্যানা’র মুখ োকলা হকয গর্ল। হযাাঁ। বেগমান ঘটনাগুকলা আমার দাোকদর জনয 
গনকেবাচে প্রভ্াব গিলকব। গর্ালমাকলর কবনু্দমাত্র র্ন্ধ গমকল ওষুকধর ব়ে গোম্পানীগুকলা 
কপঠ টান গদকব। এখাকন আসকল আমার কেছু েরার গনই। আকম শুধু ভ্াল”-এর আো 
েরকে পাকর।’ 
  
‘আপনার কে সকেযই মকন হয োরা সকর যাকব?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘কনকিে েকর বলকে পারকছ না। যকদ দাঙ্গা বাকধ, দ্বীকপর গলােজন যকদ কনকজরাই 
কদকজকদর ঘর-বাক়ে গপা়োয োহকল গেউই এই দ্বীকপর জনয অথগ সাহাযয কদকে চাইকব 
না।’ 
  
 ‘গুকট েকযে গলাকের বাকজ োকজর জনয পুকরা দ্বীকপর বাকসন্দাকদরকে বকঞ্চে েরার 
কবষযটা োরা বুঝকব না? 
  
“ আসকল আমরা হলাম গছাট আলুর মকো। গোকনা দাম গনই আমাকদর। অকধোংে 
গোম্পানী আমাকদরকে ধেগকবযর মকধযই রাকখ না। এরআকর্ও গদকখকছ, ওরা কেছু কদকল 
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গসটা খুব অি পকরমাকণ গদয এবং অকনে গদকরকে গদয। ভ্যানা মাথা না়েল। োর উপর 
এখন দ্বীকপর গয পকরকবে-পকরকস্থকে। 
  
হুম। যাে, আমরা প্রকেজ্ঞাবদ্ধ।’ বলল গরকম। 
  
‘কবর্ে েকযে মাকস এরকচকয ভ্াল খবর আর পাইকন।’ এেটু ইেস্তে েরল ভ্যানা। 
আপনাকদর প্রকজকের েী খবর? 
  
‘চলকছ। সযাম গছাট্ট েকর জবাব কদল। 
  
‘ডুকব যাওযা ভ্বকনর েথা বকলকছকলন। ওগুকলার গোকনা পকরচয গপকলন? 
  
‘এখনই কেছু বলা যাকি না। সযাম আবার সংকেপ্ত জবাব কদল। সাবধাকন গখলকছ। 
  
ভ্যানা ইেস্তে েরকছ এখনও। আিা, আপনাকদর োকজ আমার গোকনা সাহাযয প্রকযাজন 
হকল জানাকবন। 
  
*** 
  
হাসপাোল গথকে গিরার পকথ সযাকমর োকন কিসকিস েরল গরকম। ওনার সাকথ খুব 
গমকপ েথা বলকল গদখলাম। হু? 
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‘অেীে অকভ্জ্ঞো গথকে আমরা কেকখকছ এসব কবষয যে েম গলাে জাকন েে ভ্াল। 
আর সবকচকয ব়ে েথা, প্রকজেটা কলও’র। আমরা গসটা কনকয কবেদ আকলাচনা েরার 
অকধোর রাকখ না। 
  
‘জাকন। কেন্তু আসল েথা না বকল গোমাকে নাচকে গদকখ মজা গপকযকছ। 
  
 ‘আকম সবসময কনকজকে খুব ভ্াল নৃেযকেিী বকল মকন েকর।’ 
  
রাস্তায উিৃিল দ্বীপবাসীরা জক়ো হকযকছ। কেছু এেটা হকে পাকর। সযাকমর সাকথ 
মেেরা েরা বন্ধ েরল গরকম। সযাম, ো়োোক়ে এখান গথকে চকলা। অবস্থা ভ্াল নয। 
  
ড্রাইকভ্ং কসকট বসল সযাম। “কসটকবট ভ্াল েকর বাাঁকধা। সামকন যা-ই আসুে আকম কেন্তু 
র্াক়ে থামাব না। 
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অযোচিল টলর িোপ চদ্লে 
২১. 
  
সযাম পা কদকয অযাকিকলটকর চাপ কদকেই ইকিন র্কজগ উঠল। কভ়্ে পাোকনা গলােজন 
সকর গর্ল দুপাকে। অনবরে হনগ বাকজকয সযাম োকদরকে সেগে েরল। গলােজকনর 
ভ্ী়ে এক়েকয একর্াল র্াক়ে। 
  
 ‘সাবধাকন!’ কসকটর হােল গচকপ ধকর বলল গরকম। এেকলাকের হাকে এেটা গবজবল 
বযাট কছল। অকির জনয সযাম গসটার আঘাে গথকে বাাঁচাল র্াক়েকে। 
  
‘গদকখছ? গোকনা সমসযা গনই। সযাম মুকখ বলল কঠেই কেন্তু েণ্ঠ শুকন কঠেই গবাঝা গর্ল 
ও নাভ্গাস। 
  
 ‘অকির জনয রো গপকযকছ, সযাম। মকন হকি, এখানোর সবাই আমাকদরকে এই দ্বীপ 
গছক়ে চকল যাওযার জনয হুমকে কদকি। 
  
‘বাকজ েথা। েকব কেকপ এেরাে োটাকল মন্দ হয না। এখানোর পকরকস্থকে োন্ত না 
হওযা পযগন্ত আকম আর এরেম গদৌ়োকদৌক়ে েরকে রাকজ নই।’ 
  
‘আর যকদ োন্ত না হয? 
  
 ‘োহকল হযকো আমাকদরকে আরও এেটা কেপ গযার্া়ে েরকে হকব।’ 
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পুকলকের প্রথম গরাডব্ল্ে উদয হকলা। র্েোকলর গচকয আজ োকদর আকযাজন আরও 
বযাপে। অকিসাকরর সংখযা গবকে, সবার পরকন দাঙ্গার গপাোে। সাচগ গেকষ সযাম 
অকিসারকে জানাল ওরা পকিম কদকে যাকি। শুকন অকিসার এমনভ্াকব মাথা না়েল 
গযন সযাম ও গরকমকে আর েখনও গদখকে পাকব না। 
  
পকরর গরাডব্ল্েটাও এেই রেম। সযাম গখযাল েকর গদখল, প্রকেযেটা গরাডব্ল্কে শুধু 
ওকদর র্াক়েটাই আকছ। 
  
‘এেদম জনেূনয হকয গর্কছ, োই না?’ সযাকমর মকনর েথা বুঝকে গপকর বলল গরকম। 
  
‘মকন হকি োরও ড্রাইভ্ েরার মুড গনই।’ 
  
‘রৃ্হযুকদ্ধর মাকঝ গেউ প়েকে চাকি না। 
  
হকে পাকর। কেন্তু র্াক়ে চালাকনার জনয আজকের সোলটা কেন্তু দারুণ। সযাম বলল। 
গরকম গখযাল েরল জঙ্গকলর পাে কদকয একর্াকনার সময র্াক়ের র্কে অকনে গবক়ে 
গর্কছ। 
  
গপাকটগ গপৌঁকছ র্াক়ে পােগ েকর গরকডওকে গডস-এর সাকথ গযার্াকযার্ েরল সযাম। 
কেছুেণ পর েরের েকর পাকন গেকট ডারউইন-এর কস্কি একস গর্ল। পাইলকটর 
আসকন রকযকছ কসমস। 
  
‘শুভ্ সোল। কদনটা সুন্দর, োই না?’ কসমস বলল। 
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 ‘চমৎোর।’ সায কদল গরকম। স্বামীর সাহাযয কনকয কস্ককি চ়েল। 
  
নেুন গোকনা খবর আকছ?’ কস্ককি চক়ে জানকে চাইল সযাম। 
  
কসমস কস্কিকে ঘুকরকয কেকপর কদকে কনল। না। র্েোকলর মকোই চলকছ সব। 
আপনাকদর কটকমর কলওকনড সবকেছু েদারকে েরকছন। 
  
কেছুেণ পর ডারউইন-এর োকছ গপৌঁকছ গর্ল ওরা। দু’জন কু্র কেকপর গডে গথকে গহাস 
পাইপ কনকয োজ েরকছ। পাকনর কনকচ থাো ডাইভ্ারকদর সাকথ শ্বাস-প্রশ্বাকস গযন 
গোকনা সমসযা না হয গসকদেটা গদখকছ োরা। 
  
কেকপ ওঠার পর গডস-এর সাকথ গদখা হকলা। 
  
‘আপনাকদরকে গদকখ ভ্াল লার্ল!’ বলল গডস। দ্বীকপর উকত্তজনাময পকরকস্থকের খবর 
শুনলাম গরকডওকে। 
  
‘কঠেই শুকনকছন। আমাকদরকে েমপকে এেটা রাে এই কেকপ োটাকে হকব।’ বলল 
সযাম। কলওর কদকে োকেকয বলল, গোমার েী অবস্থা, বনু্ধ? 
  
মাকছ ো়োকনার ভ্কঙ্গকে হাে না়েল কলও। োজ একর্াকি, গবাঝা গর্ল োজ কনকয গস 
খুব এেটা সন্তুষ্ট নয। ওকে কনকয পাইলটহাউকজর কদকে একর্াল সযাম। কবস্তাকরে 
জানকব। 
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‘চকলা গো গদকখ…’ বলল সযাম। 
  
মকনটকর গদখা গর্ল র্েোকলর পর আজ আরও গবে েকযেকট নেুন পাথুকর ব্ল্ে 
পকরষ্কার েরা হকযকছ। ইমারকে গেষ অংকে োজ েরকছ ডাইভ্াররা। বুদবুদ আর 
জিাকলর গমঘ ভ্াসকছ পাকনকে। 
  
অকনেখাকন পকরষ্কার েকর গিকলকছ, গরকম বলল। ব্ল্কের সাইজগুকলা গদকখছ? এগুকলা 
পযগকবেণ েকর পাক়ে কনকে হকল েকযে বছর গলকর্ যাকব। 
  
 ‘কভ্কত্তর কেছু অংেও পকরষ্কার েকরকছ। গদকখ মকন হকযকছ, দ্বীপ গথকে ব়ে ও গছাট 
পাথর একন গসগুকলার সমন্বকয কনমগাণ েরা হকযকছল এটা। আমার ধারণা, যখন এগুকলার 
কনমগাণ োজ চলকছল েখন এখাকন পাকনর র্ভ্ীরো ১৫ িুকটর গবকে কছল না।’ বলল 
কলও। 
  
 ‘োহকল গো েখন ঝুাঁকে কছল না বলকলই চকল। সযাম মকনটকরর কদকে োোল। এবার 
ভ্াব, েে ব়ে ভূ্কমেম্প হকল ইমারেগুকলাকে প্রায ৮০ িুট কনকচ নামাকনা সম্ভব? 
  
ভূ্কম্পেকম্পর প্রথম ধাক্কায পুকরা স্তর সকর কর্কযকছল। োরপর গছাট গছাট ধাক্কায এেদম 
সার্করর েলায কর্কয গপৌঁকছকছ। পুকরাটাকে অনুসন্ধান েরার জনয আরও সময গপকল 
েখন কবস্তাকরে জানা যাকব।’ 
  
 সযাম দাাঁে গবর েকর হাসল। ো গো অবেযই। বধযগধারণ েরা মহৎ গুণ, বুকঝছ? এসব 
গেকত্র গোকনা কেছুই দ্রুে হয না। আর েুকম গসটা গবে ভ্াল েকরই জাকনা। 
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মুখ হাাঁক়ে েরল কলও। জাকন এবং কজকনসটা আমার খুবই অপছন্দ। গোমাকদরকে কে 
বকলকছ আমার কস-কসেকনস হকি? 
  
না, এখনও বকলাকন। 
  
 ‘আকম কনকজই জানোম না। র্েোল রাকে ঘুমাকনা গচষ্টা েরকে কর্কয গটর গপলাম।’ 
  
 োকে কদল গডস। গরকম গহকস গিলল। সযাম অকনে গচষ্টা েকর কনকজর হাকস থাকমকয 
গরকখ বলল, যকদ েুকম ডাইভ্ দাও োহকল এই কস-কসেকনকসর সাকথ কনকজকে মাকনকয 
কনকে পারকব। োরপর গদখা যাকব, বাচ্চাকদর মকো সুন্দর ঘুম হকি গোমার।’ 
  
‘কমথযা বলকছা না গো? 
  
না, না! এেদম সকেয। কসকরযাসভ্াকব বলল সযাম। ওর গচহারা গযন পাথকর র়্ো। 
  
পাইলটহাউকজ থাো কস্পোর জযান্ত হকয উঠল হঠাৎ। অকেকলযান উচ্চারকণ েথা 
বলকছ… 
  
েযাকেন, আপকন ওখাকন আকছন?’ ডাইভ্ কটকমর কলডার গেট ওযাকরন জানকে চাইল। 
  
মাইকক্রাকিাকনর কদকে একর্াল গডস। মুকখর োকছ কনকয বল, হযাাঁ, গেন্ট। বকলা, েী 
অবস্থা? 
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‘আপকন হযকো এটা এখনও গদকখনকন, কেন্তু আমরা এমন কেছু পকরষ্কার েকরকছ গযটা 
কটকমর প্রধানকদর মকধয গথকে গেউ একস গদখকল ভ্াল হকো। 
  
এে ভ্রূ উাঁচু েকর গডস-এর কদকে োোল সযাম। 
  
ওযাকরন ইেস্তে েরকছ। আমার ভু্লও হকে পাকর কেন্তু মকন হকি এটা এেটা প্রকবে 
পথ। থামল গস। এরপর গস যা বলল গসটা শুকন ধাক্কা গখল পাইলটহাউকজর সবাই। 
আর আমার যকদ ভু্ল না হকয থাকে োহকল সম্প্রকে এই পথটাকে বযবহার েরা হকযকছ। 
  
. 
  
২২. 
  
অকিকজন মাস্ক পকর কনল সযাম। গরকম’র কদকে োোল। ওকযট সুযট রকযকছ গরকম’র 
পরকন। দারুণ মাকনকযকছ গোমাকে। স্ত্রীর কির্াকরর প্রেংসা েরল সযাম। 
  
 ‘উাঁহু, অকনে গঢালা মকন হকি, েকব আকম মযাকনজ েকর কনকে পারব। েুকম বেকর? 
  
বেকর হকযই আমার জন্ম! 
  
‘চাপা েম মাকরা।’ গরকম কনকজর গরগুকলটর পকরষ্কার েকর পাকনকে ডাইভ্ কদল। সযামও 
নামল ওর কপছু কপছু। 
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পাকনর কনকচ কর্কয গরকম’র কদকে বুক়ো আঙুল গদকখকয সংকেে কদল সযাম। এেইভ্াকব 
গরকমও সংকেে কদল। সব কঠে আকছ। সযাম ডান কদকে োকেকয ওকদকে যাওযার জনয 
ইোরা েরল। মাথা গনক়ে োকে সায কদল গরকম। েকযে কমকনট পর ওযাকরন ও োর 
ডাইভ্ সহকযার্ীর সাকথ কর্কয গযার্ কদল ওরা। ওকদর পরকন েমাকেগযাল ডাইকভ্ং সট ও 
কেরকব মরর্যান গহলকমট রকযকছ। গদযাকল থাো এেটা িাাঁে গদখাল ওযাকরন। সযাম 
ওকদকে সাাঁেকর একর্াল। 
  
গগ্লাভ্ পকরকহে হাকে িাাঁকের কেনারা পরীো েরল সযাম, বৃত্তাোর দার্ গদখা যাকি। 
ওযাকরকনর োকছ কিকর একলা ও। দাকর্র কদকে ইকঙ্গে েরল। ওযাকরন সংকেে কদল 
না। অথগাৎ দার্টা ওরা বেকর েকরকন। 
  
গরকম ও গির্ টকরস রকযকছ ওকদর পাকে। ডাইভ্ বযার্ গথকে এেটা ফ্লযােলাইট গবর 
েকর সুইচ অন েরল সযাম। গরকমও এেটা ফ্লযােলাইট গবর েকর জ্বালাল। গির্ কনকজর 
হােঘক়েকে গটাো গমকর উপকরর কদকে ইোরা েকর গদখাল। অথগাৎ, ওর অকিকজন 
গেকষর কদকে কডেকম্প্রেকনর জনয উপকর গযকে হকব। সযাম ওকে সংকেে কদল: কঠে 
আকছ। সংকেে গপকয যাত্রা শুরু েরল গির্। 
  
 সযাম গসই িাাঁো অংকের কদকে মকনাকযার্ কদল। লাইট ধরল ওকদকে। গরকমকে কনকয 
িাাঁো অংে কদকয গভ্েকর ঢুেল ও। ওযাকরন রকয গর্ল বাইকর। 
  
গভ্েকর এটা এেটা পযাকসজ। ফ্লযােলাইকটর আকলাকে গদখা গর্ল েকরকডাকরর গমকঝ 
গিকট গর্কছ। েমুেসহ অকনে সামুকেে জলজ আর্াছা জকন্মকছ কবকভ্ন্ন অংকে। 
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কনকজর লাইটটা সামকনর কদকে ধরল গরকম যাকে সযাম ওকে পথ গদকখকয একর্কয কনকে 
পাকর। পযাকসজ কদকয সাবধাকন একর্াল সযাম। পযাকসজটা গবে চও়ো োই গরকমও 
সযাকমর পাোপাকে একর্াকে পারকছ। খুব ধীকর ধীকর একর্াকি ওরা। 
  
উপকরর ভ্াঙ্গা অংে কদকয কদকনর আকলা প্রকবে েকরকছ। পযাকসজ গেষ হকযকছ এখাকন। 
থামল সযাম। ডানকদকে ঘুরল। একদেটা অন্ধোর। মকন হকলা। পাকনকে গেউ োকলা 
োকল গুকল কদকযকছ। হঠাৎ কপছু হটল সযাম। োকলা দীঘগ আেৃকের েী গযন ওর কদকে 
সাঁেকর একলা। ফ্লযােলাইকটর আকলাকে গদখা গর্ল ওটা এেটা ইল মাছ। প্রায ৪ িুট 
লম্বা। েরীরটা গেলকেকল। গরকমকে পাে োকটকয চকল গর্ল প্রাণীটা। 
  
যেেণ গচাকখর আ়োল না হকলা েেেণ ওটার কদকে লাইট ধকর রাখল গরকম। োরপর 
সযাকমর কদকে কিরল। গোনায থাো এেটা ব্ল্ে পকরষ্কার েরল সযাম। আরও গোন 
গোন জাযর্া পকরষ্কার েরা গযকে পাকর গসগুকলা ইকঙ্গে েকর গদখাল। 
  
আসকল সযাম গদযাল পকরষ্কার েকর কচহ্ন এাঁকে যাকি। গিরার সময যাকে পথ হাকরকয 
না গিকল। 
  
গরকমকে গপছকন কনকয একর্াল সযাম! আকরেটা গমা়ে ঘুরকেই এেটা ব়ে গচম্বাকর একস 
প়েল ওরা! গচম্বাকরর এোংে ধ্বকস গর্কছ। আকলা গিকল গদযাল ও গমকঝ গদখল ওরা। 
গরকম এখাকন আকরেটা িাাঁে গদখকে গপল। এবাকরর িাাঁেটা গমকঝকে। 
  
 িাাঁেটার কদকে একর্াল সযাম। চারকদে গদকখ কনকয ওটার কেনারা পযগকবেণ েরল। 
গরকমকে গদখাল িাাঁেটার কেনারা। নড েরকে কর্কয এেটু গজাকর মাথা ঝাাঁকেকয গিলল 
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গরকম! ডাক্তার সেগে েকরকছল কেন্তু গরকম গসসব ভু্কল গর্কছ। ঘাক়ের বযথাটা ওর 
কেরদাাঁ়ো পযগন্ত গপৌঁকছ গর্ল। 
  
সযাম অবেয স্ত্রীর সমসযাটা গটর পাকি না। আকলা কদকয িাাঁেটা পরীো। েরকছ ও। 
গরকম’র কদকে এে নজর োকেকয সযাম িাাঁেটার গভ্েকর সাাঁেকর চকল গর্ল। 
  
 ওর কপছু কনল গরকম। বযথাটা গযরেম হঠাৎ েকর গজকর্ কছল গেমকন চট েকর কমকলকয 
গর্ল। িাাঁে র্কল গছাট এেটা গচম্বাকর একলা ওরা। এখানোর গদযাকলও উপরেলার 
মকো সামুকেে আর্াছা রকযকছ। সবকচকয োকছর গদযাকলর োকছ কর্কয হাে কদকয ঘষা 
কদল সযাম। সবুজ-বাদামী রকঙর জিাল ছক়েকয পাকনকে গমকঘর মকো ভ্াসকে শুরু 
েরল। এেটা গরখা গদখা যাকি গদযাকলর র্াকয। এে ইকঞ্চ পুরু। এেদম উপর গথকে 
কনচ পযগন্ত রকযকছ গরখাটা। 
  
পকরষ্কার েরকে েরকে আকরেটা গরখা গপল সযাম। এেটার সাকথ আকরেটা একস 
কমকলে হকযকছ। দুই কমকনট পর ৩-৪ িুট গসেেন সযাম পকরষ্কার েকর গিলল। ভ্াল 
েকর োকেকয গদখল কেছু এেটা আাঁো হকযকছ গরখার সাহাকযয। 
  
েী গযন ঝেমে েকর উঠল। গদযাকলর আরও োকছ োোল সযাম। গদযাল গথকে ওর 
মুকখর দূরে এখন মাত্র ১ ইকঞ্চ। লাইট ধরকেই আবার কঝকেকয উঠল জাযর্াটা। 
  
ওর পাকে রকযকছ গরকম, গমকঝ পকরষ্কার েরকছ। আর্াছার জিাল পাকনকে কমকে পকরষ্কার 
হওযা পযগন্ত অকপো েরল গরকম। োরপর সযাকমর হাকে গটাো কদল। ঘুরল সযাম। গরকম 
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গমকঝর কদকে ইকঙ্গে েকর েী গযন গদখকে বলকছ। পাকন এখনও ভ্ালভ্াকব পকরষ্কার 
হযকন। সযাম কনকজর লাইট ধরল ওকদকে। 
  
কজকনসটা গচাকখ প়েকেই সযাকমর গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল। এেটা ব়ে ছুকর বকল মকন 
হকি। 
  
ছুকরটা েুলল সযাম। কেন্তু ওঠাকনার সময ওটার িলার কবকভ্ন্ন অংে গভ্কঙ্গ খণ্ড খণ্ড হকয 
গর্ল। অবকেষ্ট গযটুেু রইল গসটাকে এেটা জীণগ োকঠর টুেকরা ছা়ো কেছু বলা যাকব 
না। ছুকরর হােল। কেছুেণ পযগকবেণ েকর গরকম’র কদকে কিরল সযাম। গরকম গরখাগুকলা 
গদখকছ। স্ত্রীকে কনকয গদযাকলর আরও োকছ গর্ল সযাম। কঝকেকয ওঠা কজকনসটা গদখাল 
োকে। গরকম ইকঞ্চখাকনে র্ভ্ীর গরখা ছুাঁকয গদখল। 
  
গদযাকলর আরও কেছু অংে পকরষ্কার েরার পর হােঘক়ে ও এযার র্জ গচে েরল 
সযাম। গরকমও েরল। সযামকে সংকেে কদল উপকর গযকে হকব। অকিকজন গেষ হকয 
আসকছ। 
  
ওরা কিরকছ এমন সময মৃদু গু়ে গু়ে আওযাজ েকর গোঁকপ উঠল পুকরা ইমারে। 
উপকরর গচম্বাকরর েকযেটা ব়ে ব্ল্ে স্থানচুযে হল। গছাট আোকরর ভূ্কমেম্প হকি। 
েম্পন থামা পযগন্ত কস্থর হকয রইল িারকর্া দম্পকে। সবকেছু স্বাভ্াকবে হওযার পর 
গদখা গর্ল গোকনাকেছু পকরষ্কারভ্াকব গদখা যাকি না। েলাকনকে থাো বালু পাকনকে কমকে 
পাকন গঘালা েকর কদকযকছ। ওরা গয িাাঁে কদকয এখাকন একসকছল গসকদকে োকেকয গদখল 
ব্ল্ে স্থানচুযে হওযার িকল িাাঁেটা বন্ধ হকয গর্কছ। অথগাৎ, ওকদর গিরার পথ গনই। 
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সযাম ফ্লযােলাইট কদকয আেপাে গদখল। আকরেটা রাস্তা খুাঁজকছ। গচম্বাকরর এেদম 
অনযপ্রান্ত গবে অন্ধোর গদখাকি। ভূ্কমেকম্পর আকর্ ওখাকন হযে গদযাল কছল। নেুন 
িাাঁো অংে গদকখকয স্ত্রীকে কনকয গসকদকে একর্াল সযাম। সামকন কর্কয গদখল ওটা এেটা 
পযাকসজ। পুকরা পযাকসজ সামুকেে আর্াছা ও জিাকল গবাঝাই। পাকনকে আর্াছার কবকভ্ন্ন 
অংে কমকে সবুজ গধাযার মকো বেকর েকর গরকখকছ। গরকম’র কদকে োোল সযাম। এযার 
র্জ গচে েরল। গরকমও গচে েরল কনকজরটা। সযামকে সংকেে কদল: গমাটামুকট। 
  
সরু েকরডর কদকয একর্াকি দু’জন। সামকন সযাম, গপছকন গরকম। ওকদর ফ্লযােলাইটগুকলা 
গোনমকে পথ গদকখকয একর্কয কনকয যাকি। সামকন গমা়ে প়েকেই র্কে েমাল সযাম। 
এখানোর গমকঝকে কবকভ্ন্ন ধ্বংসসূ্তকপর কটলা। গদখা যাকি। 
  
আবার হােঘক়ের কদকে োোল সযাম। পাকনর উপকর গভ্কস ওঠার আকর্ কডেকম্প্রেকনর 
জনয কেছু সময দরোর। নইকল রকক্ত জমা নাইকিাকজকনর োরকণ ব়েধরকনর োরীকরে 
েকে হকে পাকর। কেন্তু ওরা গয র্কেকে একর্াকি এভ্াকব একর্াকল কডেকম্প্রেকনর জনয 
যকথষ্ট সময পাওযা সম্ভব হকব না। 
  
সামকন একর্াল সযাম। কেন্তু গোকনা রাস্তা গপল না। এেটা ব়ে কপলার রাস্তা বন্ধ েকর 
গরকখকছ। যাওযার গোকনা উপায গনই। ছাকদর কদকে োোল ও। গছাট্ট এেটা িাাঁে গদখা 
যাকি ছাকদ। ওকদকে একর্াল সযাম। 
  
হাে কদকয দুই কমকনট োজ েরার পর অকিকজন টযাি ছা়ো গবর হওযার মকো যকথষ্ট 
জাযর্া বেকর েরকে পারল। টযাি গরকখ িাাঁে র্কল গবকরকয গর্ল সযাম। কনকচ গরকম 
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অকপো েরকছ। ২০ গসকেণ্ড পর সযাম কিকর একস গরকমকে উপকর সাঁেকর আসার জনয 
ইোরা েরল। 
  
 সযাকমর মকো গরকমও োর অকিকজন টযাি খুকল োরপর িাাঁে র্লল। ওরা এখন অনয 
এেটা গচম্বাকর একস গপৌঁকছকছ। ওরা প্রথকম গয গচম্বাকর একস ঢুকেকছল এটা আোকর 
গসটার গচকয গছাট। 
  
গচম্বাকরর এে গোনার কদকে একর্াল গরকম। ওর উরুকে রাখা এেটা ডাইকভ্কঙর ছুকর 
গবর েকর এেটা গসেেন পকরষ্কার েরল। ব্ল্কের আঘাকে এখানোর গমকঝ গভ্কঙ্গ 
গর্কছ। এেটু আকর্ ওরা গয িাাঁে কদকয গবকরকয একসকছ গসটার গচকয এখানোর িাাঁেটা 
আোকর ব়ে। গরকম ওর অকিকজন টযাি কনকয িাাঁে কদকয গবকরকয গর্ল। সযাকমর ভ্ার্য 
অেটা ভ্াল নয। টযাি খুকল োরপর িাাঁে গপকরাকে হকলা ওকে। 
  
ওরা এখন গয অংকে একস গপৌঁকছকছ এখাকন সামুকেে বেবাকলর গোকনা অভ্াব গনই। 
িারকর্া দম্পকে ছুকর কদকয গসগুকলা গেকট গেকট উপকরর কদকে সাাঁেকর চলল। 
  
গেষ বেবালকটকে োটার পর কদকনর আকলার গদখা গপল ওরা। আকলাকে অনুসরণ েকর 
সাাঁেরাকে সাাঁেরাকে পাকনর উপকরর অংকে গপৌঁকছ গর্ল সযাম ও গরকম। ওরা গযখান কদকয 
ধ্বংবকেকষর গভ্েকর ঢুকেকছল গসখান গথকে গবে খাকনেটা দূকর একস গভ্কস উকঠকছ 
এখন। পাকনর উপকরর অংে কদকয সাাঁেকর ওকদকে একর্াল সযাম। োরণ ওযাকরন ওখাকন 
ওকদর জনয অকপো েরকছ। সযাম ওযাকরকনর োকছ কর্কয পাকনর উপকর ওঠার সংকেে 
কদল। সায কদল অকেকলযান। 
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ওযাকরন কনকজর কডেকম্প্রেন িে গথকে ওকদরকে অকিকজন কদল। োরপরও ওরা 
যখন পাকনর উপকর একস গপৌঁছুকনার পর গদখা গর্ল অকিকজন টযাি এেদম খাকল। 
পাকনর উপকর মাথা েুকল গযন হাাঁপ গছক়ে বাাঁচল সযাম। ওর পাকে গরকমও গভ্কস উকঠকছ। 
সার্কর হালো গঢউ। প্রাণ ভ্কর শ্বাস কনকি দু’জন। ডারউইন ওকদর োছ গথকে প্রায 
১৫০ িুট দূকর গভ্কস রকযকছ। 
  
১০ কমকনকটর মকধয ওরা ওকদর ডাইকভ্ং কর্যার গছক়ে, েরীর মুকছ েটগসগ ও কট-োটগ পকর 
কনল। গোন পদ্ধকেকে একর্াকল সবকচকয ভ্াল হকব গসটা কনকয আকলাচনা গসকর পাইলট 
হাউকজ কিরল সযাম ও গরকম। কলও মকনটকরর সামকন বকস রকযকছ। বরাবকরর মকো 
হাাঁক়ের মকো মুখ েকর গরকখকছ গসটা বলাই বাহুলয। 
  
ওর পাকে বকস ভূ্কমেম্প ও েীভ্াকব অকির জনয প্রাণ কনকয কিকর একসকছ গসসব খুকল 
বলল সযাম। 
  
‘গোমাকদর েপাল ভ্াল। 
  
‘আমাকদর েপাল এরেমই। গদবোকদর ধনযবাদ। সযাম থামল। েুকম এেটা কথওকর 
কদকযকছকল… ভূ্কমেকম্পর োরকণ ইমরােগুকলা েকয যাকি। এখন মকন হকি গোমার 
কথওকরটা কঠে। এেটু আকর্ গয ভূ্কমেম্প হকলা ওটা কেন্তু খুব ব়ে কছল না। কেন্তু 
আমাকদরকে গবোযদা গিলকে ও ইমারকের েকে েরার জনয যকথষ্ট কছল। 
  
‘েুকম বাকে সবাইকে পাকন গথকে উকঠ আসকে বকলছ গেন? জানকে চাইল কলও। ওরা 
গো ইমারকের বাইকর কছল। কেছু গটরই পাযকন। 
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‘ওকদরকে উকঠ আসকে বকলকছ োরণ গভ্েকর কর্কয আমরা যা গদকখ একসকছ গসটা কনকয 
আকম আকলাচনা েরকে চাই। আর এে আকলাচনা দু’বার েরাটা আমার পছন্দ নয।’ 
  
ওযাকরন ও গডস ইকেমকধয হাকজর হকয গর্কছ। ডাইভ্ কটকমর বাকেরাও হাকজর। সবাই 
দাাঁক়েকয রকযকছ। সযাম ও গরকম েী বলকব গসটা গোনার অকপোয আকছ সবাই। সযাম 
কনকজর র্লা পকরষ্কার েকর কনল। রুকম থাো সবার উপর কদকয ধীকর ধীকর গচাখ বুকলকয 
কনকয কলও’র উপর একস থামল ও। 
  
‘এেটা কজকনস গপকযকছ গরকম। যা সবকেছু বদকল কদকযকছ। 
  
েী? 
  
গরকম বাধা কদল। প্রথকম জাকনকয রাকখ আমরা েী পাইকন। গোকনা গুপ্তধন পাইকন 
আমরা।’ 
  
োাঁধ ঝাাঁোল কলও। কেন্তু গভ্েকর ববঠেখানার মকো এেটা ব়ে গচম্বার আকছ। র্ভ্ীর 
আাঁজ োটা রকযকছ গসটার গদযাকল। পুকরাটা পকরষ্কার েরার আকর্ বলা মুেকেল কেন্তু 
আকম মকন েকর ওই ভ্বনটা হকলা মূল মকন্দর। আর গচম্বারটা হকলা রত্ন রাখার 
গোষার্ার। অথগাৎ, গিজার ভ্ট। 
  
 ‘গদযাকলর র্াকয খাজ োটা?’ গডকসর েণ্ঠ শুকন মকন হকি গস কবষযটা কঠে বুঝকে 
পারকছ না। 
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‘হযাাঁ।’ বলল সযাম। পাথকরর গদযাকলর র্াকয খাজ োটা। আমার ধারণা পুকরা গদযালটা 
পকরষ্কার েরকল আমরা কচত্রেমগ গদখকে পাব। হযকো গোকনা পকবত্র স্থাকনর ছকব কেংবা 
গদবোকদর ছকব আাঁো আকছ গদযাকল। 
  
‘এে কনকিে হি েীভ্াকব? জানকে চাইল কলও। 
  
গরকম গচাকখর এে ভ্রু উাঁচু েরল। োরণ খাজগুকলা গসানা কদকয ভ্রা কছল। 
  
‘গসানা! অকনেটা গবাোর মকো উচ্চস্বকর বকল উঠল ওযাকরন। 
  
এবার কলও কদ্বধায পক়ে গর্কছ। এেটু আকর্ই গো েুকম বলকল গোকনা গুপ্তধন গনই।’ 
  
মাথা না়েল গরকম। কঠেই বকলকছ। খাাঁকজর র্াকয অি কেছু গসানা রকয গর্কছ। েুকল গিলা 
হকযকছ বাকেটুেু। ওরা সবটুেু েুকল কনকে পাকরকন।’ 
  
‘ওরা? োরমাকন আমাকদর আকর্ই গেউ মকন্দকর ঢুকেকছল? কলও জানকে চাইল। 
  
 ‘কঠে ধকরছ। গদযাকলর র্াকয গসটার প্রমাণও আকছ। গসানা গোলার সময ওরা গোকনা 
সাবধানো অবলম্বন কেংবা যত্নবান হওযার প্রকযাজনকবাধ েকরকন। োই গদযাকলর র্াকয 
কচহ্ন গিকল গর্কছ। ওখাকন কনকজকদর উপকস্থকে লুকোকনার গোকনা গচষ্টাই েকরকন োরা। 
বলল গরকম। 
  
 ‘বুঝলাম। কেন্তু এরেম এেটা কজকনকসর গখাাঁজ গপকযও োরা োউকে জানাল না? এটা 
কে কবশ্বাসকযার্য? 
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 ‘হযাাঁ, খটোটা গো এখাকনই। খাজ গথকে গসানা েুলকে এে দল ডাইভ্ারকদর েমপকে 
েকযে সপ্তাহ গলকর্কছ।’ 
  
কলও মাথা না়েল। আকম বুঝকে পারকছ না। োরা আমাকদরকে হাকরকয কদল?” 
  
কলও’র কদকে োোল সযাম। গসটা এখনই বলা যাকি না… েকব গরকম এেটা কু্ল 
গপকযকছ।’ 
  
কু্ল? ওযাকরন প্রশ্ন েরল। 
  
“হযাাঁ, কু্ল। কনকজর ডাইকভ্ং বযাকর্র কদকে একর্াল সযাম। ছুকরর গসই হােলটা গবর েকর 
সবার গদখার সুকবধাকথগ গবে কেছুেণ সামকন ধকর রাখল। এেটু োকছ একর্কয একস 
গদখল সবাই। সবার আকর্ কলও প্রকেকক্রযা জানাল। 
  
েী এটা? গোকনা বাকেল কজকনকসর অংে? 
  
বাকেল নয, কলও।’ 
  
 ‘এেটা োকঠর টুেকরা গপকযছ? োছা়ো আর েী? 
  
হোো কমকশ্রে দৃকষ্টকে কলও’র কদকে োোল সযাম। এেজন কবজ্ঞানী হকয েুকম আসল 
প্রশ্নটাই েকরাকন। 
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েী গসটা?’ ভ্রূেুকট েরল কলও। 
  
‘সযাম গেন পাকনর কনচ গথকে এেটা বাকেল কজকনকসর টুেকরা একস সবাইকে কমকটকঙ 
ডােকব?’ গরকম বলল। 
  
 দাাঁে গবর েকর হাসল সযাম। “কঠে। এটাই হকি আসল প্রশ্ন। 
  
‘এবার উত্তরটা বকলা। নাকে এটাও আমাকদরকে আন্দাজ েকর কনকে হকব? 
  
 সযাম দীঘগশ্বাস গিলল। এই জীণগ োকঠর টুেকরাকটকে এখাকন কনকয আসার োরণ 
এেটাই। আকম যখন কজকনসটা েুলকে কর্কযকছলাম এই অংেটুেু ছা়ো বাকেটুেু খণ্ড খণ্ড 
হকয গভ্কঙ্গ কর্কযকছল। আমার মকন হকি এটা এেটা ভ্াঙ্গা গবযকনকটর অংে। ভ্াঙ্গা 
বলকছ এই োরকণ… হযকো এই গবযকনট বযবহার েকর গদযাল গথকে গসানা লুট েরা 
হকযকছল। োরপর লুকটর গোকনা এেপযগাকয গভ্কঙ্গ গর্কছ। 
  
‘যকদ গভ্কঙ্গই কর্কয থাকে োহকল েীভ্াকব কনকিে হকিন এটা গবযকনকটর? জানকে 
চাইল গডস। 
  
োকঠর টুেকরাটাকে োকছ কনকয গদখুন। গবযকনকটর হােকলর অংে গদখকে পাকবন।’ 
  
আর আমার মকন হয, গরকম বলল, হযকো এটার সাকথ ২য কবশ্ব যুকদ্ধর সময এখাকন 
আসা বসনযবাকহকনর গবযকনট কমকল যাকব।’ 
  
 ‘এই গুপ্তধন গসই যুকদ্ধর সময গোলা হকযকছল? ধীকর ধীকর বলকলন 
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গরকম সায কদকয মাথা না়েল। েকব োজটা কমত্রবাকহকন গলাে েকরকছ নাকে জাপাকনরা 
েকরকছ গসটা এখুকন বলা যাকি না। োরণ আকম কনকজ অযাকন্টে কবষকয কবকেষজ্ঞ নই। 
েকব খুব েীঘ্রই আকম এটার ছকব কবকেষকজ্ঞর োকছ পাঠাব। োরপর আমরা জানকে 
পারব োরা এখান গথকে গসানা সকরকযকছ। যকদ খাজগুকলার পুকরাটা গসানায ভ্কেগ হকয 
গথকে থাকে োহকল গসানার পকরমাণ গনহাে েম নয। 
  
. 
  
 ২৩. 
  
সযাকমর পাঠাকনা ছকবগুকলা পাওযার দু’ঘণ্টা পর গিান েরল গসলমা। গরকম ও সযাম কব্রজ 
গথকে ডাইভ্ারকদর োজ গদখকছ। প্রথম গচম্বাকর ঢুকেকছ ডাইভ্াররা। োকজর র্কে গবে 
ধীর। সামুকেে আর্াছাগুকলা পকরষ্কার েরার পর অকনেেণ পাকনকে গমকঘর মকো গভ্কস 
থাোর িকল োকজ বযাঘাে ঘটকছ। এভ্াকব গদ়ে ঘণ্টা োজ েরার পর েযাকেন গডস 
এেটা পান্থ বকসকয জিালগুকলা শুকষ গনযার বুকদ্ধ গবর েরল। পাম্ব বযবহার েকর আলর্া 
জিালগুকলার অকধোংেই সকরকয গিলায র্কে একলা োকজ। 
  
‘গোমাকদর ভ্ার্য ভ্াল। বলল গসলমা ‘ কমটন গির্কর হকলন ২য কবশ্বযুকদ্ধর অস্ত্র সম্পকেগ 
জানা অনযেম জ্ঞানী বযকক্ত। গোমার গদযা হযাাঁকন্ডকলর ছকবটার পকরচয গবর েরকে োর 
খুব এেটা সময লাকর্কন। 
  
কেকন েী বলকলন? সযাম জানকে চাইল। 
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‘জাপাকনজ আকমগ। টাইপ ৩০ গবযকনট। হযকো আকরসাো রাইকিকলর ডর্ায কছল ওটা। 
এই রাইিালটা জাপাকনজ বসনরা সবকচকয গবকে বযবহার েরে।’ 
  
উকন কনকিে? 
  
 ‘এেদম। কমত্রপকের গবযকনকটর হযাাঁকণ্ডল কভ্ন্ন রেকমর কছল। আকরেটা েথা: হযাাঁকন্ডকলর 
গেষ প্রাকন্তর কদকে গখযাল েরকল এেটা ঝাপসা কচহ্ন গদখকে পাকব। যার নাম : 
আওবা।’ 
  
েী? 
  
‘জাপাকনজ গরকজকমকন্টর নাম। গর্াযাডালেযাকনকল পাঠাকনা েৃেীয বযাকটকলযন, চেুথগ 
পদাকেে গরকজকমন্ট। দয আওবা গরকজকমন্ট। 
  
এই গরকজকমন্ট েকব একসকছল? 
  
১৯৪২ সাকলর গসকেম্বকরর ১১ োকরখ। 
  
েকযে মুহূেগ চুপ েকর রইল সযাম। আপনমকন মাথা গনক়ে মকনটর গথকে গচাখ সরাল। 
  
‘গসলমা, গোমাকে এেটা োজ গদব। 
  
‘আন্দাজ েকরকছলাম, গদকব।’ 
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‘গোমার আন্দাজ সকঠে। গর্াযাডালেযাকনকল জাপাকনকদর ইকেহাস সম্পকেগ জানকে চাই। 
েমাকণ্ড গে কছল? েেজন বসনয একসকছল এখাকন? েকব এখান গথকে পাকলকয গর্কছ? 
েীভ্াকব পাকলকযকছ? সবকেছু জানকে চাই। 
  
েেখাকন কবস্তাকরে জানকে চাও? 
  
‘েুকম যা পাও সব আমাকে গদকব। সব েকথযর সাকথ এেটা সংকেপ্ত বণগনাও কদকয। 
  
‘গদব।’ 
  
 ‘েেকদন লার্কব? 
  
 ‘আকম কপট ও ওকযকণ্ডকেও োকজ লাকর্কয কদকি। েখন লার্কব গোমার? 
  
বরাবকরর মকো। 
  
মাকন, র্েোল? োহকল র্েোল গদই? 
  
সযাম হাসল। েবুও এেটু গদকর হকয যাকব!’ 
  
 “কঠে আকছ। খুব েীঘ্রই গপকয যাকব।’ 
  
সযাকমর েথা বলা গদখকছল গরকম। আমার ধারণা, জাপাকনজ। কঠে? বলল গস। 
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‘ সযাম মাথা না়েল। হুম। কেন্তু োকদর বযাপাকর েথয গযার্া়ে েরা েকঠন হকব বকল মকন 
হকি।’ 
  
ইকেহাস কবজযীকদর হাকে রকচে। 
  
‘কঠে বকলছ। জাপানীরা গহকরকছল ২য কবশ্বযুকদ্ধ। এনসাইকক্লাকপকডযাকে জাপাকনজকদর 
অপাকরেকনর গরেডগ হযকো গনই। 
  
 হুম। েকব ভ্ার্য ভ্াল হকল গোকনা সূত্র গপকযও গযকে পাকর। 
  
সূকযগর আকলাকে সার্করর পাকন কচেকচে েরকছ। গসকদকে োকেকয আকছ সযাম। কচন্তা 
েকর গদকখা, েীভ্াকব োজটা েকরকছল োরা। যুকদ্ধর সমকয কদকনর পর কদন ভ্াইভ্ 
কদকযকছ। হরদম েত্রু বাকহকনর হামলা চলকছল েখন। আকদোকলর সু্কবা আর োমার 
বেকর ডাইকভ্ং গহলকমট বযবহার েরকে হকযকছল োকদর। অকনেটা জুল ভ্াকনগর র্কির 
মকো। 
  
েকব যা-ই গহাে, সিল হকযকছল োরা। গদযাকলর কদকে এেবার োোকলই গসটার 
প্রমাণ পাওযা যায। 
  
সযাম কচকন্তেভ্াকব মকনটকরর কদকে োোল। কেছু বলার গনই।’ 
  
 রাে নামা পযগন্ত োজ েরল ডাইভ্াররা। পাম্প বযবহার েকর জিাল পকরষ্কার েরা 
হকলও আোনুরূপ র্কেকে োজ একর্াল না। কলও কেছুটা অকস্থর হকয উঠল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

239 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কডনাকর র্যাকলকে জক়ো হকলা ডাইভ্ার কটকমর সবাই। টাটো মাছ কদকয কডনার সারকে 
সারকে হাকস-ঠাট্টায গমকে রইল। 
  
েযাকেন গডস স্থানীয গরকডও বযাণ্ড কটউন েকর গরকখকছ। সবগকেষ খবরা খবর জানা 
দরোর। গরকডও’র সংবাদ পাঠে জানাল, কবকভ্ন্ন জাযর্ায কবেৃিলা েরার অপরাকধ 
এপযগন্ত ২০ জনকে পুকলে গিিোর েকরকছ। েকব কবকোহীকদর বযাপাকর গোকনা নেুন 
েথয জানা যাযকন। োই বলা যায, খুকনর পর আপােে ঘাপকট গমকর রকযকছ োরা। 
  
পরকদন সোকল সযাকটলাইট ইন্টারকনট বযবহার সযাম ওর ই-গমইল গচে েরল। গসলমা 
এেটা িাইল গমইল েকরকছ। িাইলটা ডাউনকলাড েকর পৃষ্ঠাগুকলা প়েকে শুরু েরল 
সযাম। ওকদকে গরকম আকরে োপ েকিকে চুমুে কদকি। িাইলটা প়ো গেকষ গরকমকে 
িাইলটার বযাপাকর সংকেকপ ধারণা কদল সযাম। 
  
 ‘জাপাকনরা এখাকন ওকদর বসনযকদর জনয পযগাপ্ত রসদ পাঠাকে কর্কয প্রচুর ভু্কর্কছ। 
মূলে এজনযই এখান গথকে গেকট প়েকে হকযকছল োকদরকে। জাহাকজ চক়ে গযসব 
বসনযরা কিরকছল োকদর সবাই কছল অসুস্থ। েুধায োকহল। এছা়ো আমােয ও 
পুকষ্টহীনোসহ নানান অসুকখ আক্রান্ত কছল োরা। 
  
এই দ্বীপ েেকদন জাপাকনকদর কনযন্ত্রকণ কছল? 
  
মাত্র ৭ মাকসর মকো। ১৯৪২ সাকলর জুন গথকে ১৯৪৩ সাকলর গিব্রুযাকর পযগন্ত। যুকদ্ধর 
সবকচকয কেক্ত সময কছল েখন! 
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 ‘োহকল আমাকদরকে গেি ওই ৭ মাকসর বযাপাকর গখাাঁজ কনকে হকব। োজ েকম গর্ল 
গদখা যায। 
  
না। জাপাকনকদর কদে গথকেও কেছু গরেডগ আকছ। 
  
 ‘ো কঠে। কেন্তু গযকহেু আমরা জাকন এখাকন গুপ্তধন কছল এবং োরা গসটা েুকল 
কনকযকছ, এখন প্রশ্ন হকলা োরপর েী হকলা? যুকদ্ধর পর গেন কবষযটা সামকন একলা না? 
  
‘আিা, কনকজকে কদকয কহকসব েকরা। যকদ েুকম এরেম গসানা খুাঁকজ গপকে কেংবা 
মূলযবান রত্ন… যা-ই গহাে, েী েরকে েুকম? মকন গরকখা, েুকম এমন এে জাযর্ায 
আকছ গযখাকন প্রকেকদন যুদ্ধ হকি। গোমার দল গহকর যাকি যুকদ্ধ। খাকদযর অভ্াকব 
ভু্র্কছ সবাই। দকলর ভ্কবষযৎ অকনকিে। 
  
‘আকম হকল ধন-রত্ন সব কনকয এই দ্বীপ গথকে সটকে গযকে চাইোম। 
  
‘কঠে। েত্রুপে োকদর সকবগাচ্চ েকক্ত কনকয আক্রমণ েরকছ, এরেম অবস্থায “দ্বীপ 
গথকে রত্ন কনকয পাকলকয যাওযা” মুকখ বলা যেটা সহজ োকজ েকর গদখাকনা েেটাই 
েকঠন। ভ্রু েুাঁচকে েী গযন ভ্াবল সযাম। আকরেটা কবষয আকছ। গযখাকন োরা ডাইভ্ 
কদকযকছল কনিযই এেটা জাহাজকে ওখাকন েকযে সপ্তাহ গনাঙর েকর রাখকে হকযকছ? 
কবষযটা েত্রুপকের গচাকখ খুব সহকজই ধরা পক়ে যাওযা েথা। 
  
‘গসকেকত্র আমরা ধকর কনকে পাকর গনাঙর েরা জাহাজটা জাপাকনকদর অকিকেযাল গোকনা 
জাহাজ কছল না। 
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সযাম মাথা গনক়ে সায কদল। গসটা এমন কেছু কছল যা গদখকে সাধারণ জাহাকজর মকো। 
যুদ্ধজাহাজ হকল কবপকের আক্রমকণ সার্কর ডুকব গযে জাহাজটা। 
  
ভ্রু েুাঁচোল গরকম। পাকনর কনকচ গোকনা ডুকব যাওযা জাহাজ গনই। োর মাকন েুকম েী 
বলকে চাইছ? জাপাকনরা গুপ্তধন পাকন গথকে েুকল এখান গথকে গেি র্াকযব হকয 
গর্কছ? 
  
সযাম মাথা না়েল। হকে পাকর। প্রকেপে খুব ে়ো পাহারা কদকিল গসসময। বসনযকদর 
জনয দ্বীকপ রসদ পযগন্ত আসকে পারকছল না েখন। অবেয োরা গয জাহাজই বযবহার 
েকর থােুে গসটা যকদ ডুকব যাওযার সম্ভাবনা থাকে কেংবা যকদ সাচগ হয োহকল সব 
গেষ। এে ব়ে েকে গপাষাকনার গোকনা উপায কছল না জাপাকনকদর। োই লুকট গনযা 
গুপ্তধন কনকয উনু্মক্ত সমুকে যাত্রা েরাটা খুব গবকে ঝুাঁকে কছল োকদর জনয। 
  
োহকল? 
  
মাথা খাটাও। গোমার োকছ গুপ্তধন আকছ, েুধায ভু্র্ছ। ওকদকে দ্বীকপ েত্রুপে চকল 
একসকছ। গোকনা জাহাজকে আসকে কদকি না গোমাকদর োকছ। সার্করর পা়ে জুক়ে 
জাপাকনজ জাহাজ আর গনৌকোর ধ্বংসসূ্তকপ মাখামাকখ। কদকনর গবলায সার্কর ে়ো 
পাহারা চলকছ। োহকল েুকম েী েরকে? 
  
গরকম এেমুহূেগ ভ্াবল। সাবকমকরন! 
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 ‘হযাাঁ। এেটা সম্ভাবয উপায হকে পাকর। কেন্তু ওকে খুব ঝুাঁকে থাকে। পকরেিনা মাকিে 
কেছু না হকল, গোথাও বা়েকে সময গলকর্ গর্কল সব র়্েব়ে হকয গযকে পাকর। োছা়ো 
পাক়ের োকছ সাবকমকরন আনা খুব েকঠন। েকব রাকে সম্ভব। কেন্তু পাক়ে গো কবকভ্ন্ন 
জাহাজ ডুকব রকযকছ। োকদর সাকথ সংঘষগ এ়োকনাটা প্রায অসম্ভব।’ 
  
োহকল আকম কনরাপদ সময পাওযার আর্পযগন্ত গুপ্তধনগুকলা লুকেকয রাখোম।’ 
  
‘আিা, মানলাম। কেন্তু েীভ্াকব? প্রকেপে গো হাল ছা়েকব না। েুকম যেই গদেকপ্রকমে 
হও না গেন, প্রেৃে সেয হকলা, জাপান এই দ্বীকপর কনযন্ত্রণ েখনই আজীবন ধকর 
রাখকে পারকব না।’ 
  
‘োহকল… োহকল আকম এেটু ব়ে সুকযাকর্র অকপোয থােোম। সুকযার্ বুকঝ গেকট 
প়েোম এখান গথকে। 
  
‘হকলা না। দ্বীকপ বসকনেকদর োযগকবকধর ধারাবাকহেোর কদকে গখযাল েরকল গদখা যায 
মাত্র এেটা উপায কছল এখান গথকে প্রাণ হাকে কনকয গিরার। 
  
েী গসটা…? 
  
 ‘চু়োন্ত পলাযকনর সময। গোকনা এে োরকণ প্রকেপে জাপাকনকদরকে গসই কপছু হটার 
সময বাধা গদযকন। এেপ্রোর কবনা চযাকলকি দ্বীপ গছক়েকছল জাপাকন বসনযরা। 
  
‘প্রকেপে গেন বাধা কদল না?’ 
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“আকম যেদূর জাকন, প্রকেপে গভ্কবকছল সামকন ব়ে গোকনা আক্রমণ হকে যাকি। োই 
সমস্ত গনৌ-বহর গোরাল সমুকে অবস্থান কনকযকছল েখন। জাপাকনজকদরকে উনু্মক্ত সমুকে 
যাওযার সুকযার্ কদকয কর্কনকপর্ বাকনকযকছল। গেউ আক্রমণ েকর কেনা গসটা গদখার 
জনয।’ 
  
 ‘গোমার জ্ঞান আমার পছন্দ হকলা না। এরকচকয আমার সাবকমকরন েেই ভ্াল।” 
  
 ‘জাকন। কেন্তু সকলামকনর একদকে জাপাকনজ সাবকমকরন কছল না বলকলই চকল। অন্তে 
আমাকদর জানা গনই। কনকজর গচাযাকল হাে বুলাল সযাম, মাথা না়েল। এছা়ো জাপাকনজ 
সাবকমকরকন মাল রাখার মকো জাযর্া খুব েম কছল।’ 
  
বুঝলাম। 
  
সযাম দাাঁে গবর েকর হাসল। ধরা যাে, পাকনর কনকচ থাো ইমারেগুকলার গখাাঁজ গপকে 
গবেকেছু সময গলকর্কছল জাপাকনকদর। েকব ইমারেগুকলা গদখা ও গুপ্তধন উদ্ধার েরার 
জনয গবে ভ্াল পকরমাণ সময কছল োকদর হাকে। আমরা এখন গয পকরমাণ সামুকেে 
জিাল সাি েরকছ, এটা োকদর গমাোকবলা েরকে হযকন। োকদর োজ েুলনামূলে 
দ্রুে একর্কযকছল। গদযাল গথকে গসানা আর মূল গোষার্ার গথকে েী েুকল কনকযকছল গে 
জাকন। আমরা গজকনকছ গবযকনটটা গয বসনযবাকহকনর োরা দ্বীকপ একসকছল গসকেম্বকর। 
ধরলাম, ১ মাকসর মকধয োরা গুপ্তধন লুকট গনযার োজ গসকরকছল। োহকল েেকদকন 
অকোবর মাস র্ক়েকযকছ। পুকরাদকম যুদ্ধ চলকছ েখন। দু’পকের অকনে জাহাজ ধ্বংস 
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হকয গর্কছ। এবার ভ্াকবা, েখনোর সমযকে দ্বীপ গথকে গুপ্তধন সরাকনার জনয উপযুক্ত 
সময বকল মকন হকি কে? 
  
র্লা পকরষ্কার েরল গরকম। হযকো না। কেন্তু অকনে কেন্তু আকছ এখাকন। 
  
‘আকম জাকন। কেন্তু সমযোলটা গদকখা। চূ়োন্ত পলাযকনর সমযটা ছা়ো অনয গোকনাসময 
দ্বীপ গথকে সটকে প়োটা খুব ঝুাঁকেপূণগ হকয যায।’ 
  
গরকম ধীকর ধীকর মাথা না়েল। এেমে। েকব গোমার আকর্র পকযন্টটা ভ্াল কছল। যকদ 
গুপ্তধন উদ্ধার হকযই থাকে োহকল অেকদন লুকেকয রাখা প্রায অসম্ভব। গুপ্তধকনর ঘটনা 
প্রচার গপল না গেন? গর্াপন কজকনস গবকেকদন গর্াপন থাকে না। আমার ধারণা, যুকদ্ধ 
জাপাকনকদর অকনে খরচ হকযকছল। এই গুপ্তধন কবকক্র েকর গসটা পুকষকয গনযার গচষ্টা 
েরার েথা োকদর। 
  
 ‘আকম গসলমাকে বকলকছ, জাপাকনকদর সম্পকেগ কবস্তাকরে েথয আমাকে গযন গদয। 
পলাযকনর সময গোন গোন জাহাজ গসটার দাকযকে কছল, যুকদ্ধর পর জাপাকনকদর সম্পদ 
কবকক্রর গরেডগ ইেযাকদ ইেযাকদ। অকনে োজ েরকে হকব গসলমাকে। কেন্তু গসলমা 
এরেম চযাকলি কনকেই পছন্দ েকর। আমাকদরকে এসব েথয যকদ গেউ সরবরাহ 
েরকে পাকর োহকল গস হকলা গসলমা।’ 
  
গডকে গর্ল সযাম ও গরকম। ডাইভ্াররা োকদর ডাইকভ্কঙর প্রস্তুকে কনকি। হঠাৎ েীকসর 
ঝলোকন গথকে গচাখকে বাাঁচাকনার জনয হাে কদকয গরকম গচাখ আ়োল েরল। সযাম 
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কলও’র সাকথ আকস্ত আকস্ত েথা বলকছল। গরকমকে এভ্াকব হাে উাঁচু েরকে গদকখ বলল, 
েী হকযকছ? 
  
গরকম মাথা না়েল। হযকো কেছুই নয। আমাকদর র্াক়ের ওখান গথকে েীকসর ঝলোকন 
গদখকে গপলাম। 
  
‘সূকযগর আকলা কর্কয র্াক়ের োাঁকচ পক়েকছ গবাধহয। বলল গরকম। 
  
গডকসর কদকে োোল সযাম। েযাকেন গডস হাকে মর্ কনকয েকি খাকি। ‘আপনার 
োকছ বাইকনােুলার টাইকপর কেছু আকছ? 
  
সায কদকয মাথা না়েল গডস! পাইলটহাউজ গথকে এেটা ওযাটারপ্রুি বুেকনল কনকয 
একলা। 
  
বুেকনকলর গলন্স কদকয পাক়ে োোল সযাম। গডকসর হাকে কজকনসটা কিকরকয কদকয বলল, 
আমাকে এেটু পাক়ে গযকে হকব। কলিট পাব?’ 
  
গডস মাথা না়েল। অবেযই। আকম কনকজ আপনাকে কলিট গদব, চলুন। 
  
 গরকম’র কদকে কিরল সযাম। আকম এখুকন আসকছ।’ 
  
‘আকমও গোমার সাকথ গযোম। কেন্তু যাব না।’ গরকম কনকজর ঘা়ে ডলকে উলকে বলল। 
  
‘েুকম কঠে আকছ গো? 
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কঠে আকছ। রাকে হযকো গবোযদাভ্াকব শুকযকছলাম।’ গরকম বলল। কেন্তু সযাম ও গরকম 
গেউ-ই েথাটা কবশ্বাস েরল না। 
  
সমুকে গেমন এেটা গঢউ গনই। েকযে কমকনকটর মকধয গপাকটগ গপৌঁকছ গর্ল সযাম। 
  
ওকদর র্াক়েটা সযাম গযভ্াকব গরকখ কর্কযকছল এখনও কঠে গসভ্াকবই রকযকছ। র্যাস 
েম্পাটগকমন্ট পরীো েরল সযাম। না, গেউ অনাহুেভ্াকব প্রকবকের গচষ্টা েকরকন। 
জানালাগুকলাও সব কঠেঠাে আকছ। দরজাগুকলা লেড। সযাম এখন অকনে সেেগ। 
পাকের জঙ্গকল গোকনা ন়োচ়ো গোনা যায কেনা গসজনয োন খা়ো েকর রাখল ও। 
  
 বাোকসর িকল র্াকছর মৃদু ন়োচ়োর আওযাজ ছা়ো আর গোকনা েব্দ গনই। 
  
টকযাটা র্াক়ের কদকে গবে কেছুেণ োকেকয থাোর পর কস্ককি চ়েল সযাম। 
  
েকব ও টকযাটার আকেপাকে টাযাকরর টাটো ছাপ গদখকে গপকযকছ। 
  
 গরকম’র আেংো ভু্ল নয। কেকপর উপর নজর রাখকছ গেউ। 
  
. 
  
২৪. 
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অরউন মযানকচিার ওযাটারেন্ট বাকরর গপছন কদকে বকস রকযকছ। পুকরা বার এখন 
খাকল। বারকটণ্ডার ছা়ো গেউ গনই। যখন গোকনা গর্াপন কমকটং েরার দরোর হয েখন 
এখাকন আকস মযানকচিার। বারকটণ্ডারকে ঘুষ কদকয গর্াপনীযো বজায রাকখ। দয রাকি 
কশ্রমপার নাকমর এই বারটা কবর্ে েকযে দেে ধকর দ্বীকপ মদ পকরকবেন েকর আসকছ। 
সারাকদন বন্ধ থাকে। গখালা থাকে শুধু রাকে। অবেয আজকের কবষযটা কভ্ন্ন। 
  
 কবযার গখকে গখকে ঘক়ে গচে েরল মযানকচিার। ওর সহেমগী ও কবকভ্ন্ন েুেকমগর সঙ্গী 
র্ডগন গরাকলন্স গদখা েরকব এখাকন। কব্রকটে সরোকরর র্ভ্গনর কহকসকব এেোকল দাকযে 
পালন েকরকছল গরাকলন্স। োই এেই সাকথ েমো ও অথগ দুকটাই আকছ োর। 
  
বাকরর গপছকনর দরজা কদকয ঢুেল গরাকলন্স। েপাকলর সামকন হযাটটা কনচু েকর পকর 
রকযকছ। একর্কয একলা মযানকচিাকরর গটকবকলর কদকে! এে আঙুল কদকয বারকটণ্ডারকে 
ইোরা েরল গস। বসল গচযাকর। এেটু পর বারকটণ্ডার এেটা গবাকম্ব সযািাযার কর্বসন 
কনকয একলা। বারকটণ্ডার শ্রবণ-সীমার বাইকর যাওযার আর্পযগন্ত ওরা গেউ েথা বলল 
না। 
  
‘অরউন, কবকোহীকদরকে গো মকন হয ঈশ্বর পাকঠকযকছন। আকম কবকদকে অকিকস গখাাঁজ 
কনকয গদকখকছ। এরেম জােীযেরকণ ওরা খুকে নয কেন্তু কেছু েরার মকো অবস্থায গনই 
োকদর। 
  
 সাবধাকন মাথা না়েল মযানকচিার। োকে আমাকদর অবস্থায গোথায কর্কয দাাঁ়োকব? 
  
‘আকম আর আপকন সকলামন আইলযাকণ্ডর সম্পকত্তর দখল পাব। আেষগণীয মুনািা হকব।’ 
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হুম। আকম এই ধারণার কবরুকদ্ধ অবস্থান কনকযকছ বহু বছর হকলা। 
  
‘ওভ্াকবই থােুন। পদগার আ়োকল গথকে সব োজ সারব আকম। উপযুক্ত সময আসার 
আর্পযগন্ত কনকজর জনদরদী, ভ্ালমানুষী ভ্াবটা ধকর থােুন। োকজ লার্কব। আপকন 
দীঘগকদন ধকর এর কবপকে কনকজর বক্তবয কদকযকছন জনর্কণর সামকন। কেন্তু পকরকস্থকের 
চাকপ পক়ে যখন হার স্বীোর েকর গনকবন েখন আর োরও কেছু বলার থােকব না। 
  
মযানকচিাকরর গচাখ সরু হকলা। আিা, আপকন গোকনাভ্াকব এই কবকোহীকদর সাকথ 
জক়েে না গো?’ 
  
োন্তভ্াকব ওকে পযগকবেণ েরল গরাকলন্স। অবেযই নয। কেন্তু আকম জাকন েীভ্াকব গোন 
সুকযার্কে োকজ লার্াকে হয। কবকোহীকদর োকজর ধারাকে আকম সমথগন েকর কে েকর 
না গসটা কবষয নয। ওরা সরোরকে জােীযেরকণর বযাপাকর আকলাচনায বসকে বকলকছ, 
এটাই মূখয। ছয মাস আকর্ও এসব অসম্ভব কছল কেন্তু এখন সম্ভব হকলও হকে পাকর। 
আর এই সুকযাকর্ েীভ্াকব পকেট ভ্াকর েরা যায গসটাই ভ্াবকছ আকম।’ 
  
কবযাকর চুমুে কদকয গলাভ্ােুর দৃকষ্টকে োোল অরউন। বলুন, শুনকছ…’ 
  
*** 
  
ডারউইন-এ কিকর গরকমকে সব খুকল বলল সযাম। গরকম প্রস্তাব রাখল কেকপর সব 
কু্রকদরকে গডকে কনকয সেগে েকর গদযা উকচে। হযকো গোকনা উৎসুে স্থানীয বাকসন্দা 
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গপাকটগ একস কনরীহভ্াকব সময পার েরকছল। হযকো কবষযটা গুরুের কেছুই নয। 
োরপরও সেেগ থাো দরোর। 
  
কু্রকদরকে গডকে আনল সযাম। দু’জন এইড-েমগীর মৃেুযর সংবাদ েুরা আকর্ গথকেই 
জাকন। োই এরেম পাকনকে গভ্কস গথকে, মাথায ঝুাঁকে কনকয োজ েরকে হকলও ওরা 
ভ্য গপল না। 
  
সযাকমর েথা গেষ হকল ওকে কনকয এেপাকে সকর গর্ল কলও। কনচু র্লায বলল, গোমার 
কে মকন হয আমাকদর কবপদ হকে পাকর?” 
  
হকল ডাঙার গচকয েম হকব।’ 
  
 ‘খুব এেটা ভ্রসা পাকি না।’ 
  
‘সবকেছুকেই ঝুাঁকে থাকে। সযাম শ্রার্ েরল। আমার মকন হয না, আমাকদরকে গেউ 
আক্রমণ েরকব। গেউ যকদ নজরদাকর েকর থাকে োকে গো েকের কেছু গনই। োছা়ো 
আমরা এমন এে অঞ্চকল অবস্থান েরকছ গযখাকন কবকোহীরা মাথাচা়ো কদকয উকঠকছ। 
কবষযটাকে গহলাকিলা েরা যাকব না।’ 
  
 পুকরাটা কদন গেকট গর্ল ধীকর ধীকর। ডাইভ্াররা োকদর োজ েরকছ। সন্ধযায গহাকটকল 
গিরার কসদ্ধান্ত কনল সযাম ও গরকম। আকরেটা রাে জাহাকজ োটাকনার দরোর গনই। 
গরকডওকে নেুন গোকনা অঘটকনর ঘটনা গোনা যাযকন। হকনযারার পকরকস্থকে বেগমাকন 
োন্ত। 
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ওরা েহকর একস গদখল র্েোকলর গচকয আজ যানবাহকনর চলাচল গবকে। সবকেছু গবে 
স্বাভ্াকবে লার্কছ। আজও রাস্তায পুকলকের গদখা কমলল। েকব োরা করলযাি েরকছ। 
  
গহাকটকলর পাকেগং লট প্রায িাাঁো। েবুও কসকেউকরকট র্াডগ োর দাকযে পালন েরকছ। 
অকেকথর্ণ এখানোর অকস্থকেেীল পকরকবকে ঝুাঁকে কনকয কদন োটাকনার গচকয কনরাপকদ 
সটকে প়োই গশ্রয গভ্কবকছ। সামকনর দরজার োকছ র্াক়ে পােগ েরল সযাম। আজ লকব 
এেদম খাকল। শুধু দু’জন গডস্ক িাি রকযকছ। োকদর মকধয এেজন সযামকে হাে কদকয 
ইোরা েকর এেটা কচরেূট ধকরকয কদল। গমকসজ। োর্কজর কদকে এে পলে োকেকয 
িািকে ধনযবাদ কদল সযাম। 
  
‘গসলমা গিান েকরকছল,’ বলল ও। ভ্াল লেণ। োর মাকন ও কেছু এেটা গপকযকছ।’ 
  
‘আো েরা যায। 
  
রুকম কর্কয সযাম সযাকটলাইট গিান সাকথ েকর গছাট্ট বারান্দায কর্কয দাাঁ়োল। ২য বার 
করং হকেই গিান ধরল গসলমা। 
  
‘গবে। েুকম গমকসজ গপকযছ োহকল গসলমা বলল। 
  
‘অবেযই গপকযকছ।’ 
  
‘যুকদ্ধর সমকয জাপাকনরা গোকনা গুপ্তধন লকটকছল কেনা গসবযাপাকর আকম আমার কবকভ্ন্ন 
গসাকসগর করকপাটগ গঘাঁকট গদখলাম। কেন্তু কেছু গনই। কেছু না। োরপর আকম গখাাঁজ েরকে 
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শুরু েরলাম োকদর বযাপাকর যারা কবকভ্ন্ন গর্াপন বা অশবধ ধন-রেুগুকলা কেকন সংিহ 
েকর। কেন্তু োকেও িলািকল গোকনা পকরবেগন একলা না। োর মাকন দাাঁ়োকি, যকদ 
জাপাকনরা গুপ্তধন উদ্ধার েকর থাকে োহকল গসটা এখনও গর্াপন আকছ। বলা গযকে 
পাকর, যুদ্ধোলীন সমকযর অনযেম ব়ে গর্াপন কবষয এটা।’ 
  
‘খারাপ খবর। 
  
‘জাকন। োরপরও আকম আরও গখাাঁজ েকর যাকি। সূকত্রর গখাাঁজ েরকছ। যকদ গোমাকদর 
গোকনা োকজ আকস…’ 
  
‘গসলমা, গবযকনট গথকে প্রমাকণে হকযকছ জাপাকনরা গসই গোষার্াকর ঢুকেকছল। আর 
আমরা যা গদকখ একসকছ… গদযাকলর র্াকযর খাাঁকজই যকদ ওই পকরমাণ গসানা থাকে 
োহকল মূল গোষার্াকর না জাকন েী পকরমাণ ধন-রত্ন কছল।’ 
  
কঠে। গর্াপনীয ধন-রত্ন গেনা-গবচার বযাপাকর গখাাঁজ গনযার পর গোমার োছ গথকে 
পাওযা েথয অনুযাযী জাপাকনকদর দ্বীপ গথকে পালাকনার কবষযটা কনকয ঘাটকে শুরু 
েরলাম। কবকেষ েকর গিব্রুযাকরর ৭ োকরখ। 
  
োরপর? 
  
যা যা গপকযকছ গসসব আকম গোমাকে ই-গমইল েকর গদব। কেন্তু গর্াযাডালেযাকনকলর 
ওকদকে জাপাকন গনৌ-বাকহকনর যাোযাকের বযাপাকর খুব গবকে েথয পাওযা যাযকন। কবকভ্ন্ন 
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গনৌ-যুকদ্ধর গরেডগ থােকলও আমাকদর গযটা দরোর গসটা গনই। আমাকে অকনে ঘাাঁটকে 
হকযকছ। 
  
‘োরমাকন েুকম ইন্টাকরকিং কেছু খুাঁকজ গপকযছ? 
  
হযাাঁ। হযকো এটা কেছুই নয কেন্তু আকম জানকে গপকরকছ কমত্রবাকহকনর এেটা জাহাজ 
কেছু জাপাকন নাকবেকে সকলামন সার্র গথকে উদ্ধার েকরকছল। কদনটা হকলা গিব্রুযাকরর 
৮ োকরখ, সোল গবলা। কবকভ্ন্ন েথয কমকলকয যা গদখলাম, নাকবেকদর গডেযার ঝক়ের 
েবকল পক়ে ডুকব কর্কযকছল। অকধোংে কু্র মারা কর্কযকছল গডেযাকরর। 
  
দাাঁ়োও! আকম জাপাকনকদর চূ়োন্ত পলাযকনর বযাপাকর অনলাইকন পক়েকছলাম। গসখাকন 
বলা আকছ গোকনা সূত্র না গরকখই র্াকযব হকয কর্কযকছল োরা। 
  
হযকো। আমার প্রশ্ন হকলা যুকদ্ধর সময মূল গনৌ-বহকরর সাকথ না গথকে প্রায ১০০ 
মাইল দূকর সকলামন সার্কর গোন জাহাজটা কছল? গেন কছল? আর জাহাজটার গোসগও 
কেন্তু বুকর্ইনকভ্ল আইলযাকণ্ডর কদকে কছল না। গসলমা এেটু থামল। অনলাইন গথকে 
এেটুেুই জানা গর্কছ। 
  
‘গোমরা প্রকশ্নর গপছকন যকথষ্ট যুকক্ত আকছ গসলমা। আিা, োহকল গিব্রুযাকরর ৭ 
োকরকখর গর্ালমাল এই এেটাই? 
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‘হযাাঁ। গরেডগ গো ো-ই বকল। গডেযার গডাবার ঘটনাটা গচাকখর আ়োকলই চকল গযে 
যকদ আকরেটা জাহাজ সকলামন সার্কর না থােে। কেন্তু এই উদ্ধারোরী জাহাকজর 
বযাপাকর গোকনা েথয গপলাম না। 
  
‘আিযগ। 
  
 ‘হযাাঁ। গটাকেও জাহাজটার গোকনা ইকেহাসই রাকখকন। 
  
যারা গবাঁকচকছল োকদর েী খবর? গেউ গোকনা সৃ্মকেচারণমূলে কেছু কলকখ যাযকন? 
  
না। োকদর সবাইকে আটে েকর কনকদগষ্ট সমকযর জনয গজল গদযা। হকযকছল। 
  
‘োহকল আমার প্রশ্নটা গো েুকম বুঝকেই পারছ…’ 
  
‘পারকছ। গবাঁকচ যাওযা নাকবেকদর হকদস গবর েরার গচষ্টা েরকছ। েকব সময লার্কব। 
গজকল যাওযা নাকবেকদর প্রকেযকের নাম ও গজল গথকে ছা়ো পাওযার েথয গবর েরকে 
হকব আমাকে। অকনকে যুকদ্ধর গেষপযগন্ত গবাঁকচ কছল না। আর যারা গবাঁকচ কছল োরা যকদ 
আজও গবাঁকচ থাকে োহকল থুরথুকর বুক়ো হকয গর্কছ। আর গসটা হওযার সম্ভবনা খুবই 
েীণ। 
  
দীঘগশ্বাস গিলল সযাম। েুকম বলকল এেটা জাহাজ ঝক়ে ডুকব কর্কযকছল। কঠে গোথায 
ডুকবকছল গসটা গবর েরা সম্ভব? 
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‘গোমার আকর্ই আকম এটা কনকয কচন্তা েকরকছ। কমত্রকদর গনৌ-বাকহকনর করকপাটগ অনুযাযী, 
নাকবেকদরকে গযখান গথকে উদ্ধার েরা হকযকছল গসখান গথকে বৃত্তাোর ১৫ মাইকলর 
মকধয জাহাজটা ডুকবকছ। আর ঝক়ের র্কে কছল উত্তরকদকে।’ গসলমা ইেস্তে েরকছ। 
এটা ভ্াল খবর নয। 
  
“গেন?” 
  
 ‘সার্করর ওই অংকের র্ভ্ীরো ১৬ গথকে ১৭ হাজার িুট। 
  
সযাম গযন বুকে ধাক্কা গখল। োহকল ওই জাহাকজ যকদ গুপ্তধন গথকে থাকে োহকল 
গসগুকলা ওখাকনই থােকব।’ 
  
 ‘েকব গরইজ দয টাইটাকনে এর মকো যকদ কেছু েরকে চাও োহকল কভ্ন্ন েথা। 
  
নাহ, সম্ভব না। আকম এরেম খবকরর আো েকরকন।’ 
  
এখাকন আমার গোকনা গদাষ গনই কেন্তু। 
  
 ‘গর্াযাডালেযাকনল গথকে বসকনে কনকয পালাকনার সময এেটা গডেযার গেন কনরাপদ 
পথ গছক়ে সমুকের ওই পথ কদকয যাত্রা েরকে গর্ল?’ বলল সযাম ‘গপাটগ গথকে প্রায 
১০০ মাইল দূকর। গেন ঝ়ে-ঝঞ্ঝার পথ মা়োকে গর্ল? 
  
 ‘আকম আন্দাজ েকরকছলাম েুকম এরেম প্রশ্ন েরকব। মযাপ গদকখা, অকনেকেছু পকরষ্কার 
হকয যাকব োহকল। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

255 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
‘গেন, গসলমা? েী আকছ ওকে? 
  
‘আমার মকন হয না, ওটা গবকজ গনাঙ্গর েরে। োরণ গডেযারটার গোসগ কছল গসাজা 
জাপাকনর কদকে। 
  
. 
  
২৫. 
  
রাকে সযাম ও গরকম ওকদর ই-গমইকলর ইনবি গচে েকর গদখল। গসলমার োছ গথকে 
এেটা সংকেপ্ত গমইল গপকযকছ সযাম! ডুকব যাওযা গসই গডেযার গথকে উদ্ধার পাওযা 
এেজকনর গখাাঁজ েরকছ গসলমা। োর বযস ৯০-এরও গবকে। এেমাত্র গস-ই গবাঁকচ 
আকছ। সমকযর গিকর বাকেরা আর পৃকথবীকে গনই। সযাম আো েরল আর্ামীোল 
হযকো গসলমা আরও কবস্তাকরে েথয পাঠাকব। সযাকটলাইট গিান কনকয বারান্দায গর্ল 
সযাম! গসলমার গিান দু’বার করং হকলা কেন্তু গেউ জবাব কদল না। 
  
 ‘এখাকন েী েরছ?’ িাইকডং গডার খুকল গরকম জানকে চাইল। হঠাৎ েকর গরকম’র 
আওযাজ গপকয সযাম চমকে উকঠকছ। ওর হাে গথকে গিানটা পক়ে গর্ল। স্বামীর 
মুখভ্কঙ্গ গদকখ গরকম “সকর” বলল। 
  
‘বযাপার না। হঠাৎ েকর গোমার েথা শুকন চমকে কর্কযকছ আরেী। 
  
 ‘গসলমা?’ 
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‘হযাাঁ। গচষ্টা েরলাম কেন্তু গেউ গিান ধরল না।’ সযাকমর হাে গথকে গিানটা পক়ে কর্কয 
কবকচর বালুকে কর্কয মুখ গুাঁকজকছ। গসকদকে োোল ও। ‘আকম এখুকন আসকছ। 
  
‘আকমও আকস?’ 
  
 সযাম হাসল। আজকের কদকনর গসরা প্রস্তাব এটা!’ 
  
কবকল্ডং গথকে গবকরকয কর্কয কবকচ গর্ল। বালুর উপর গথকে গিানটা েুলল গরকম। সযাম 
ওকে কিসকিস েকর বলল, “োকেকযা না। কবকচ েকযেজন গলােকে গদখকে পাকি। 
কনকজকদরকে আ়োল েরার খুব গচষ্টা েরকছ। আসকছ একদকে। 
  
ঘা়ে না কিকরকয বালুর কদকে োোল গরকম! এইমাত্র ওকদর পাকযর ছাপ পক়েকছ বালুকে। 
আমাকদর গপছকন? 
  
হযাাঁ। 
  
‘োহকল আকম সামকন থােব।’ 
  
‘ো়োোক়ে হাাঁকটা। এই দ্বীকপ এরেম সমকয বাইকর থাো বুকদ্ধমাকনর োজ নয। 
  
গরকম’র কপছু কপছু দ্রুে একর্াল সযাম। োন খা়ো েকর রাখল গপছকনর আওযাজ গোনার 
জনয। ধারণা সকঠে। বালুকে দ্রুে সযাকণ্ডল ওঠা-নামার আওযাজ পাওযা যাকি। সযাম 
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সাহস েকর গপছকন োোল। দু’জন স্থানীয গলাে আসকছ ওকদর কপছু কপছু। দূরে মাত্র 
৩০-৪০ িুট। খুব দ্রুে দূরে েকম আসকছ।’ 
  
‘গরকম গদৌ়োও!’ বলল সযাম। গরকম গিহাউকণ্ডর মকো র্কে বা়োল। গদৌক়ের র্কে বা়োকে 
কর্কয সযাম গটর গপল ওর কজম েরার সমযটা আরও বা়োকে হকব। হঠাৎ েকর 
দ্রুের্কেকে একর্াকে কর্কয িুসিুকস গযন আগুন ধকর গর্কছ। 
  
গহাকটকলর কিকলর দরজার োকছ গপৌঁকছ কে-োডগ গবর েরল গরকম। েকযে গসকেণ্ড পর 
সযামও হাকজর। গোনমকে কে-োডগটা স্কযান েরাল কমকসস িারকর্া। গপছকন োকেকয 
গদখল গলাে দুকটা আর মাত্র েকযে পা দূকর! 
  
দরজা খুলকেই গভ্েকর ঢুকে প়েল ওরা। দরজা লাকর্কয কদল। লকবকে থাো এে র্াডগ 
একর্কয একলা ওকদর কদকে। 
  
‘আপকনকর্া েুকনা সমসযা? 
  
সযাম ও গরকম একে অকনযর কদকে োোল। দু’জনই হাপাকি। মাথা না়েল সযাম। না, 
কঠে আকছ। কেন্তু বাইকরর কবকচ গুণ্ডা টাইকপর দু’জন গলাে কছল। 
  
 র্াডগ হাকের বযাটন মারমুখী ভ্কঙ্গকে ধকর বলল। আপনাকর্া কেছু হয নাই 
  
না, হযকন। েকব অকির জনয গবাঁকচ গর্কছ।’ বলল গরকম। 
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‘এইহাকন এইরাম টাইকম ভ্ালা আচরণ পাইকবন না। কবকেষ েইর যা রাইকে।’ র্াডগ 
বলল। েী গযন বলল গরকডওকে। আমরা কবষয গদখোকছ। 
  
‘চকলা, গরকম।’ স্ত্রীকে কনকয রুকম গর্ল সযাম। বারান্দায কর্কয কবকচর কদকে োোল। না, 
গলাে দুকটা গনই। শুধু োকদর পাকযর ছাপ আকছ। গসটাও ধুকয যাকি সার্করর গঢউকয। 
  
‘চন্দ্রকবলাস েরকে যাওযাটা হযকো কঠে হযকন। সযাম বলল। 
  
 ‘গিানটা গো আনকেই হকো। 
  
‘ো কঠে। কেন্তু হাে গথকে পক়ে যাওযাটাই গো অসাবধানোর পকরচয গদয। এই 
দ্বীকপর অবস্থা ভ্াল নয, বারবার ভু্কল যাই কবষযটা। 
  
সযাকমর বাহুকে মাথা রাখল গরকম। োকে েী হকযকছ? 
  
 ‘থাে, কেছু না। 
  
পরকদন সোকল ওরা যখন ঘুম গথকে উঠল েখন গুাঁক়েগুক়ে বৃকষ্ট প়েকছ। ইন্টারকনকট 
ঢুেল সযাম। গসলমা আকরেটা গমকসজ পাকঠকযকছ। কসডকন গথকে ৪০ মাইল দকেকণর 
এে েহকরর কঠোনা কদকযকছ ও। সাকথ এে বযকক্তর নাম। সযাম নাম ও কঠোনা েব্দ 
েকর উচ্চারণ েরল গযন গরকম শুনকে পায। 
  
 ‘গোেকহকরা ওযাোনাকব, ওকোংর্ং, সাউথ ওযাকলস। ১৮ নাম্বার করজ র্াকডগন। 
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ওকোংর্ং? এটা গোকনা জাযর্ার নাম। সকেয?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
সযাম মাথা না়েল। োই গো গদখকছ। সময গদখল ও। অকেকলযা যাওযার পরবেগী ফ্লাইট 
েযটায? 
  
িাকভ্ল ওকযবসাইট গবর েরল গরকম। দুই ঘণ্টা পর এেটা ফ্লাইট আকছ। কব্রসকবন কদকয 
যাকব। োলকের আকর্ সরাসকর কসডকন যাওযার গোকনা গেন গনই।’ 
  
োহকল চকলা এেটু ঘুকর আকস। 
  
 ‘দারুণ। েকব আমার নেুন গপাোে কেনকে হকব। 
  
‘দুকনযার ওই এে কজকনস ছা়ো আর কেছু েরার গনই নাকে? আকর্ চকলা সোকলর নাস্তা 
গসকর কনই। 
  
হাকে সময গনই। এযারকপাটগ চল। 
  
 আিা! োহকল যা খাওযার কব্রসকবকন কর্কয খাব।’ 
  
 ‘আমরা কে এই রুম গছক়ে গদব?’ 
  
না, রুম থােকব। দুই কদকনর জনয েী েী লার্কব গোমার… সাকথ কনকয নাও।’ 
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ফ্লাইকট মাত্র অকধগে যাত্রী উকঠকছ। কব্রসকবকন গনকম গহাকটল বুকেং ও খাওযা-দাওযা গসকর 
গজমস কেকট গর্ল ওরা। েকপং েরল। সকেয বলকে েকপং যা েরার গরকম-ই েরল। 
সযাকমর েকপং বলকে গরকম’র নেুন গপাোকের বযাপাকর “ভ্াল লার্কছ” “দারুণ 
মাকনকযকছ” এসব বকল যাওযা। 
  
 পরকদন কসডকন গপৌঁকছ স়েেপকথ ওললাংর্ং রওনা হকলা িারকর্া দম্পকে। ওযাোনাকব 
সাকহকবর কচকেৎসা গযখাকন হকযকছল গসই নাকসগং গহাকমর কঠোনা গযার্া়ে েকর কনকজর 
যাবেীয েকক্ত-সামথগয খাাঁকটকয ওকদর দুজকনর জনয ওযাোনাকব’র সাকথ সন্ধযায এেটা 
কমকটকঙর বযবস্থা েকরকছ গসলমা। 
  
ওযাোনাকব’র বাক়েকে একস ওরা গদখল ইকটর গদােলা বাক়ে। রাস্তার দু’পাকে সাকর সাকর 
র্াছ লার্াকনা। োকছই এেটা হাসপাোল আকছ। বাক়েকে ঢুেকেই এে গমাটাকসাটা 
মকহলা একস ওকদর দুজনকে োডগ রুকম বসকে কদকয ওযাোনাকব-গে আনকে গর্ল। ৫ 
কমকনট পর হুইলকচযাকর এেটা রুগ্ন েরীকরর জাপাকনজকে কনকয কিরল গস। গলােটার 
চুলগুকলা রূকপালী। গচহারায অকনে বকলকরখা। 
  
 ‘কমিার ওযাোনাকব, আমাকদর সাকথ গদখা েরার জনয ধনযবাদ। ওযাোনাকব গযকহেু 
অকেকলযায গবে েকযে বছর ধকর আকছ োই গস ইংকরকজ গবাকঝ, এটা ধকর কনকয 
ইংকরকজকেই বলল গরকম। সযাম আর ও দু’জন কমকল পরামেগ েকর একসকছ… অপকরকচে 
োরও োকছ েথা বলার সময নারীরা আকর্ েথা বলকল পকরকস্থকে অনুেূকল রাখকে 
সুকবকধ হয। প্রথকমই পুরুষ েথা বলকল আবহাওযায কমষ্টো থাকে না। 
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ওযাোনাকব মাথা না়েল। কেছু বলল না। 
  
 ‘আমার স্বামী ও আকম হলাম আকেগওলকজি।’ 
  
এবারও কেছু বলল না গস। খুব কমকষ্ট েকর হাকস কদল গরকম। আমরা যুকদ্ধর সমযোর 
কবষয কনকয জানকে একসকছ। আপনাকদরকে যখন বন্দী েরা হকযকছল, গসই জাহাকজর 
বযাপাকর কেছু বলুন। অকনে দূর গথকে আপনার েথা শুনকে একসকছ আমরা।’ 
  
জাপাকনর গচাখ সরু হকলা কেন্তু এবারও গস চুপ। গরকম ভ্াবল, আকরেবার গচষ্টা েরা 
যাে। 
  
 ‘আপনার সাকথ আরও চারজন নাকবেকে উদ্ধার েরা হকযকছল শুকনকছ। ঝক়ের মকধয 
সমুেযাত্রা অকনে েকঠন কছল, োই না? 
  
‘কেনজন নাকবে, এেজন বসকনে।’ বলল ওযাোনাকব। োর েণ্ঠ গবে গোমল। 
  
‘আিা। োহকল সবকমকলকয ৫ জন? 
  
‘হযাাঁ। ১০০ জন গথকে ৫ জন। 
  
োকহকনটা বলকবন আমাকদরকে? েী হকযকছল? 
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োধ ঝাাঁকেকয গচযাকর নক়েচক়ে বসল ওযাোনাকব। ঝক়ের েবকল পক়ে আমাকদর 
জাহাজটা ডুকব যায। োর ইংকরকজ উচ্চারণ গবে ভ্াল। েকব এেটু অকেকলযান টান 
আকছ। 
  
‘হা, জাকন। গডেযার, োই না? 
  
জাপাকনজ মাথা না়েল। ওটার বযস কছল মাত্র ১ বছর। কেন্তু ওই এে বছকরই অকনে 
আঘােপ্রাপ্ত হকযকছল। 
  
োরপর? 
  
‘গসভ্াকব গমরামে েরা সম্ভব হযকন। পাকন ঢুকে পক়েকছল জাহাকজ। পকরকস্থকে সামাল 
গদযার গোকনা উপায কছল না। সার্কর ডুকব গর্ল জাহাজটা। 
  
‘আিা। গো দ্বীকপর ওকদকে েী জনয কর্কযকছকলন?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘গর্াযাডালেযাকনল গথকে বসকনেকদর েুলকে কর্কযকছলাম। আমাকদরকে কনকদগে গদযা 
হকযকছল ওকদরকে কনকয গটাকেও চকল গযকে হকব। অকনে দীঘগ যাত্রা। ঝ়েটা হঠাৎ েকর 
উদয হকযকছল। গমকঝর কদকে োোল ওযাোনাকব। ‘আমাকদর অকধোংকের জীবকনর 
গেষ চমে কছল ওটা। 
  
‘আমাকদরকে গসই রাকের েথা বলুন।’ বলল গরকম। ওই ঘটনার অকভ্জ্ঞো যাকদর কছল 
োকদর মকধয এেমাত্র আপকনই গবকচ আকছন এখনও। 
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 ওযাোনাকব োর দু’গচাখ বন্ধ েরল। খুলল এেটু পর। র্লা পকরষ্কার েকর সৃ্মকে হােক়ে 
বলকে শুরু েরল গস। 
  
‘আমাকদর গবজ গথকে সন্ধযায রওনা কদকযকছলাম। জানোম, বুকর্ইনকভ্ল এর ১০০ 
মাইকলর গভ্েকর আমাকদর গোকনা গেন আক্রমণ েরকব না। োরণ ওইটুেু েত্রুপকের 
গরকির বাইকর কছল। ৩০ নট র্কেকে একর্াকিলাম আমরা। সার্র গস-রাকে গেমন গযন 
কদ্বধা-দ্বকন্দ কছল। গঝাক়ো বাোস আসকছল পকিম কদে গথকে। গে জানকো, গসই হালো 
গঝাক়ো বাোস গথকে আমাকদর েপাকল দুর্গকে ঘটকব। রাে সাক়ে দেটার কদকে 
গর্াযালেযাকনকল গপৌঁছুলাম আমরা। বসকনেকদর েুকল কনকয ১ ঘণ্টার মকধয রওনা হলাম। 
  
ওযাোনাকবকে উৎসাহ কদকয মাথা না়েল গরকম। 
  
‘যাত্রার দুই ঘণ্টার পর গথকে শুরু হকলা সার্করর রুেমূকেগ ধারণ। পাহা়ে সমান উাঁচু উাঁচু 
গঢউ আসকে শুরু েরল। সাকথ েুমুল বৃকষ্ট আর বাোস। অবেয ওর গচকযও জঘনয 
আবহাওযার গমাোকবলা েরার অকভ্জ্ঞো কছল আমাকদর। কেন্তু আকর্র আঘােপ্রাপ্ত 
অংকের গমরামে কবেল হকয গর্ল… সমসযাটা বেকর হকলা েখন। আমাকদর হাকে েরার 
মকো কেছুই কছল না। েকযেটা লাইিকবাট কছল কেন্তু গসগুকলা বযবহার েকর োকন্ত 
পাওযা যাযকন। োরণ, আমাকদর সাকথ বসকনেরা রকযকছ। আবহাওযার ভ্যির রূকপর 
সামকন জাহাজ খুব গবকেেণ কটেকে পাকরকন। দীঘগ শ্বাস গিলল ওযাোনাকব। অকধোংে 
বসকনে সাাঁোর জানে না। আর যারা জানে োরাও সুকবকধ েরকে পাকরকন। এে এে 
পাকন আর গঢউ। ৪০, ৫০ িুট উাঁচু গঢউ একল আসকল কেছু েরার থাকেও না। ওর মকধয 
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োরও গবাঁকচ যাওযাটা রীকেমকো অকলৌকেে ঘটনা। ওভ্ারকলাড হকয লাইিকবাট কছন্ন-
কবকিন্ন হকয গর্ল। গচাখ বন্ধ েরল জাপাকনজ। োরপর একলা হাঙকরর দল। 
  
আপনারা োহকল জাপান কিরকছকলন?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
 হযাাঁ। আমাকদর েযাকেনকে গসটাই কনকদগে গদযা হকযকছল। 
  
 োরণ? 
  
ওযাোনাকব মাথা না়েল। ো গো জাকন না। আপকন যখন নাকবে কহকসকব োজ েরকবন 
যখন আপনাকে যা কনকদগে গদযা হকব গসটাই পালন েরকে হকব।’ 
  
হাসল গরকম। আপনারা গর্াযাডালেযাকনল গথকে শুধু মানুষই েুকলকছকলন? 
  
 ‘হযাাঁ।’ ভ্রু েুাঁচকে গর্ল জাপাকনর। পালাকনার কমেন কছল ওটা।’ 
  
‘গোকনা মাল কেংবা োরকর্া গোলার সম্ভাবনা কছল আপনাকদর জাহাকজ? 
  
 প্রশ্নটা শুকন ওযাোনাকব গবাধহয ধাাঁধায পক়ে গর্কছ। েী লাভ্ একন? বসকনেকদর োপ়ে-
গচাপ়ে গঘাঁ়ো- মযলা। গপকট েুধা। মুমূষগ অবস্থা কছল ওকদর। 
  
‘গোকনা কেছু গলাড েরার মকো সময কছল? 
  
এেটু গভ্কব গদখল জাপাকন না। গোনমকে বসকনেকদর েুকল গনযা হকযকছল। 
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হঠাৎ দরজা খুকল এে একেযান নারী ঢুেল রুকম। োর বযস প্রায ৬০ বছর হকব। 
গচহারা গদকখ গবাঝা যাকি গবে কেপ্ত। 
  
‘এখাকন েী েরকছন?’ সযাম ও গরকম’র কদকে োকেকয বেকিযে দাকব েরল মকহলা। 
এমনভ্াকব প্রশ্নটা েরল গযন ওরা দুজন কমকল গলােটাকে এেেণ গপটাকিল। 
  
‘আমরা জাি েথা বলকছলাম। ওনার অনুমকে কনকযই। বলকে গর্ল গরকম। কেন্তু মকহলার 
োরকণ গথকম গযকে হকলা। 
  
েথা? েীকসর েথা? আমার বাবার সাকথ েীকসর েথা আপনাকদর? 
  
মকহলার কদকে োকেকয চুপকস গর্ল ওযাোনাকব। যুদ্ধ কনকয েথা বলকছলাম।’ 
  
গরকম’র কদকে োোল মকহলা। মাথা না়েল। বহুে েথা বকলকছন। এবার আসুন। ওনার 
েরীকরর অবস্থা ভ্াল না। অপকরকচে গলােকদরকে গসই ভ্যির রাকের র্ি গোনাকনার 
গোকনা দরোর গনই।’ 
  
‘দুুঃকখে। আমরা জাি…’ বলকম গর্ল সযাম। 
  
কেন্তু মকহলা ওকে বলার সুকযার্ কদল না। আসুন! উকন ক্লান্ত। গদকখকছন বাবার গচহারা? 
আপনাকদর সমসযাটা েী? নুনযেম কবকবেকবাধ গনই আপনাকদর? নরে গথকে গোনমকে 
কিকর একসকছ বাবা। ওনাকে োকন্তকে থােকে কদন।’ 
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দরজার কদকে একর্াল িারকর্া দম্পকে। আমরা কেন্তু েকে হকে পাকর এমনকেছু েকরকন 
বা েরকে চাইকন। আকস্ত েকর বলল গরকম। 
  
‘আকম ব়ে হকে হকে গদকখকছ যুদ্ধ আমার বাবাকে েী েকরকছ। জাপান গথকে সকর 
একসকছ বাবা। গদেটাকে বাবা অকনে ভ্ালবাসে। কেন্তু পকরকস্থকের োরকণ আর েখনও 
কিকর যাযকন। আপনারা েী জাকনন? কেছু জাকনন না। জাি… চকল যান। অকনে 
হকযকছ। 
  
গরকমকে কনকয সযাম বাইকর গবকরাল। ওর মুখ েক্ত হকয আকছ। 
  
‘উকন গবাধহয কঠেই বকলকছন। আমরা আসকল খুব গবকে কেছু জাকন না। োই না? 
  
‘সযাম, আমরা কেন্তু এরেম পকরকস্থকেকে প্রাযই পক়ে। গোকনানা, ওযাোনাকব’র সাকথ 
আমাকদরকে েথা বলকে হকব। উকন ছা়ো আমাকদর আর গোকনা রাস্তা গনই।’ 
  
‘জাকন। কেন্তু োর গমকয গো গেকপ ভূ্ে! বুক়ো গলােটাকে কবব্রে েরলাম হযকো। 
  
‘ওযাোনাকব’র গোকনা আপকত্ত গনই কেন্তু। যে আপকত্ত োর গমকযর। বাবাকে সামকল 
রাখকে চায।’ 
  
সযাম মাথা না়েল। োর কদেটাও আকম বুকঝ। 
  
 ‘সযাম, আমরা ভু্ল কেছু েকরকন। ‘ো গো জাকন। কেন্তু গেন এরেম মকন হকি, ভু্ল 
েকরকছ? 
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হচনযোরো চিলর 
২৬. 
  
পরকদন কবকেকল সযাম ও গরকম হকনযারা কিকর গদখল রাস্তাঘাট গভ্জা। এেটু আকর্ বৃকষ্ট 
হকযকছ। গহাকটকলর রুকম ঢুকে গরকম গখযাল েরল এে কচলকে হাকস ঝুলকছ সযাকমর 
গঠাাঁকট। 
  
েী বযাপার? প্রশ্ন েরল ও। 
  
 ‘র্াক়ে কনকয ড্রাইভ্ েরার জনয আজকের কদনটা দারুণ। 
  
গচাখ সরু েরল গরকম। “ও আিা, োই? গোমার মেলবটা েী? 
  
‘চকলা আবার রুকবা’র সাকথ কর্কয েথা বকল। দ্বীকপ জাপাকনকদর েমগোকণ্ডর বযাপাকর 
কেকন হযকো আমাকদরকে কেছু জানাকে পারকবন। 
  
জানকলও বা েী! গদ়ে মাইল র্ভ্ীর পাকনর কনচ গথকে জাহাজ েীভ্াকব েুলকব গসটাই 
প্রশ্ন। 
  
 ‘ো কঠে।’ সযাম বলল। েকব আমাকদর হাকে এখন েরার মকো কেছু গনই। অবেয 
কেকপ কর্কয ডাইভ্ারকদর ডাইভ্ েরা গদখা যায কেন্তু গসটা গো গোকনা োকজর োজ 
হকলা না, োই না? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

268 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
‘এরআকর্র বার ওকদকে যাওযার পর গিরার সময কেন্তু র্াক়ে ছা়ো কিরকে হকযকছল, 
মকন আকছ?’ 
  
েথা কদলাম। আর রাস্তা গথকে কছটকে যাব না। 
  
‘গুকলও গছাাঁ়ো হকযকছল কেন্তু গরকম দীঘগশ্বাস গিলল। আমার মকন হয এসব কনকয েথা 
বলার গোকনা মাকন হয না। 
  
‘আমাকদর কেছু হকব না।’ থামল সযাম। খুব আিকহর সাকথ বলল, বসেকের পাে কদকয 
ড্রাইভ্ েরার গচকয মজার আর েী হকে পাকর? 
  
হকযকছ, িারকর্া, হকযকছ।’ 
  
নাদান দৃকষ্টকে স্ত্রীর কদকে োোল সযাম। 
  
েহর গথকে বাইকর যাওযার পকথ এেটা গরাডব্ল্কে প়েল ওরা। পুকলেরা এখন অকনে 
আকযে েরকছ। গেমন গোকনা ে়োেক়ে গনই। গেি রুকটন কডউকট কদকি। 
  
োাঁচা রাস্তা শুরু হওযার পর র্াক়ে ঝাাঁেুকন গখকে শুরু েরল। 
  
‘সযাম যা-ই েকরা, আমাকে েথা দাও, আমরা গযন আটকে না পক়ে। 
  
‘আকম আমার সকবগাচ্চ গচষ্টা েরব। 
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েী গচষ্টা েরকব? েথা গদকব না? নাকে আটকে প়েকব না? গোনটা? 
  
 ‘আো েকর, গোকনাটাই নয।’ 
  
‘েুকম আমাকে মানাকনার গচষ্টা েরছ না, আমরা েথার গুরুেও কদি না। 
  
রুকবার েুক়েঘকরর সামকন গপৌঁছুল িারকর্া দম্পকে। রুকবা ছাযায বকস নদীর কদকে 
োকেকয রকযকছ। র্াক়ের েব্দ শুকন ওকদর কদকে োোল রুকবা। র্াক়ে গথকে গবর হকয 
গরকম হাে না়েল। 
  
রুকবা, আমরা আপনাকে কবরক্ত েরকছ না গো? 
  
হাসল রুকবা৷ না। কবরক্ত হমু েযান। আরও র্ি শুনাকবন? 
  
কজ। 
  
ছাযার কর্কয বসল িারকর্া দম্পকে। এখাকন এে র্রম গয ছাযায বকসও ঘামকছ ওরা। 
সযাম েখন বলকে শুরু েরকব োর জনয গরকম অকপো েরকছ। 
  
রুকবা, আপকন বকলকছকলন, এই দ্বীকপ জাপাকনরা কছল। স্থানীয গলােকদর সাকথ খারাপ 
বযবহার েরে োরা। 
  
রুকবা সায কদল মাথা না়েল। ‘হ। জাপাকনরা েুমীকরর লার্ান বদ আকছল। 
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 ‘সবাই? 
  
‘গহইডা েওযা মুেকেল। কেন্তু বযাবাে কেছু গয অকিসার চালাইে… গহ আস্তা জাকনাযার 
আকছল।’ 
  
‘োর বযাপাকর আমাকদরকে বলকে পারকবন? 
  
‘েযোনডার নাম আকছল েুমা… েুমাসাো। েকনগল েুমাসাো। এই নাম আকম জীবকন 
ভু্লুম না। 
  
 ‘েী েরকেন কেকন? 
  
রুকবা এরআকর্ যা বকলকছল আজও ো-ই বলল। নেুন কেছুই জানা গর্ল না। োই কভ্ন্ন 
গেৌেল অবলম্বন েরল। 
  
‘দ্বীকপর পকিম পাকে জাপাকনকদরকে কেছু েরকে গদকখকছন কেংবা শুকনকছন েখনও? 
  
েীরাম? 
  
‘অদু্ভে কেছু। হযকো সার্কর ডুব কদকযকছল জাপাকনরা কেংবা অনযকেছুও হকে পাকর।’ 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

271 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘যুকদ্ধর েযাকষর কদকে অকনে গুলাগুকল হইকছ। োই একেবাকর সকঠে েইরা কেছু েইকে 
পারুম না। েয দ্বীপ ছাই়ো যাওকনর আকর্ সার্করর পাকের এে িাকমর অকনেজনকর 
ওরা খুন েইরা গর্কছল। 
  
‘োই? 
  
 ‘আকম শুনকছ। গদকহ নাই। 
  
মাথা না়েল গরকম। বুঝকে পারকছ। েী মকন হয, রুকবা? েী হকযকছল? 
  
‘আকম শুনকছ, আমাকর্া অকনে গলােকর জাপাকনরা মাইরা িালাইকছ। প্রথকম োমলা 
বানাযা োম েরাইকস পকর যাওকনর সময খুন েইরা থুইযা গর্কছ। 
  
োমলা? অথগাৎ শ্রকমে? েী োকজ কনকযকছল জাপাকনরা?” 
  
 “জাকন না।’ 
  
 ‘স্বাভ্াকবে োজ কছল গসটা? 
  
রুকবা মাথা না়েল। গহইডা েইকে পাকর না। েয োকমর কলডার আকছল েুমাসাো। 
মানুষকর মাইরা িালাইযযা মজা পাইে বযাডা। আস্তা েযোন আকছল। পাকে থাো শুেকনা 
পাোর উপর থুথু গিলল রুকবা। মাত্র দুইজন জান লইযযা বাাঁচকে পারকছল। বাকে 
সবাইকর…’দুখী মুকখ রুকবা মাথা না়েল। 
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‘ওই ঘটনা গথকে গলাে গবাঁকচ কছল? প্রশ্ন েরল সযাম। 
  
 ‘হ, এেজন এখনও বাইচযা আকছ মকন হয। বযাডার েই মাকছর জান। 
  
 ‘সকেয? আপকন োকে গচকনন?’ 
  
 ‘এেটা জাযর্ায আপকন অকনেকদন থােকল এমকনই সবাইকর কচন্না িালাইকবন। 
  
‘আিা, োহকল গো আপকন জাকনন কেকন গোথায। 
  
‘হ, জাকন। ওই িাকমই থাকে মকন হয। গরকম’র কদকে োোল ও ‘েয এইহানোর ভ্াষা 
ছা়ো অনয কেছু পাকর না।’ 
  
‘আমাকদরকে োর োকছ কনকয যাকবন?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
র্াক়ের কদকে োোল রুকবা। বহুে রাস্তা।’ 
  
 ‘রাস্তা ভ্াল না?’ 
  
হাসল রুকবা। আবার থুথু গিলল। রাস্তাই নাই। আপকনকর্া ওই র্াক়েকে চই়ো যাইবার 
পারকবন না।’ 
  
‘আিা, যকদ ব়ে িাে কনই োহকল আপকন যাকবন আমাকদর সাকথ? আপনাকে সম্মানী 
গদব।’ 
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রুকবা প্রথকম সযাম োরপর গরকম’র কদকে োোল। েে কদকবন? 
  
 ‘সকলামন ডলাকর গনকবন নাকে আকমকরোন ডলাকর? সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
‘আকমকরোন। 
  
 ‘আিা, বলুন েে হকল আপনার নযাযয সম্মানী হকব? 
  
র্ভ্ীরভ্াকব ভ্াবল রুকবা। োরপর বলল, “১০০ আকমকরোন ডলার কদকবন। 
  
িারকর্া দম্পকে আর দর েষােকষ েরকে গর্ল না! গবে, গদব।’ ঘক়ে গদখল গরকম। 
েহর গথকে এখাকন আসকে গদ়ে ঘণ্টা লাকর্। নেুন এেটা র্াক়ে ভ্া়ো েকর এখাকন 
আসাটা গবে ো়োহুক়ো েকর েরকে হকব। আর্ামীোল সোকল একস আপনাকে কনকয 
যাব। কঠে আকছ? 
  
ধীকর ধীকর মাথা না়েল রুকবা। দাাঁেকবহীন মাকঢ় গবর েকর হাসল। ১০০ ডলার। 
  
. 
  
২৭. 
  
কসডকন, অকেকলযা 
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কনকজর ইযকট মুখ হাাঁক়ে েকর বকস আকছ গজিকর কিমস। োর গথকে েকযে িুট দূকর 
ইযকটর েযাকেন দাাঁক়েকয রকযকছ। 
  
 ‘সব োলা গচার। পাকলকের েী হাল! কেকরে োর্জ কদকয ডলা কদকলও এরকচকয ভ্াল 
পাকলে েরা যায। এই গচারগুকলাকে টাো গদযা হয এরেম িাাঁকেবাকজ েরার জনয? 
  
 ‘সযার, এরআকর্র োজটাও আপনার পছন্দ কছল না োই আকম নেুন েকর ইযটটাকে 
পাকলে েকরকযকছ। আপনার বনু্ধর পরামেগ কনকযই েকরকছ সব। এবার সবকেছু গো কঠে 
হওযার েথা। বলল েযাকেন। 
  
‘েীকসর কঠে? গদখকলই গো গমজাজ খারাপ হকয যাকি। কসকরযাসকল? এটা গোকনা 
পাকলে হকলা? ইযকটর গপছকনর অংকে পা বা়োল কিমস। একদেটা গবে উজ্জ্বল ও সুন্দর 
েকর বাকনগে েরা। যাে, গচারগুকলা এই অংকের োজ এেটু ভ্াল েকরকছ। রীকেমকো 
অকলৌকেে ঘটনা!’ 
  
হঠাৎ োর গসল গিান গবকজ উঠল। গোকনা েলাকরর আইকড গিান কস্ক্রকন ওকঠকন। েক্ত 
েকর গর্ল কিমকসর পােস্থলীর েযাকেনকে বলল, এখন আপকন আসকে পাকরন। 
  
‘কজ, সযার। 
  
েযাকেন যকথষ্ট দূকরর যাওযার আর্পযগন্ত কিমস অকপো েরল। হযাাঁ, বলকছ… 
  
কিটার েরা যাকন্ত্রে েণ্ঠস্বর গোনা গর্ল ওপাে গথকে। সব োজ গবে দ্রুে একর্াকি। 
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কিমস হোোয দীঘগশ্বাস গিলল। “আকম গো গসরেম গোকনা নমুনা গদখকে পাকি না। 
আপকন পাকিন? 
  
এরআকর্ও বকলকছ, গোকনা কেছু েরকে হকল সমকযর প্রকযাজন। েকব আকম স্বীোর 
েরকছ, চাপ আরও বা়োকনা দরোর।’ 
  
কিমস চারকদকে োকেকয গদকখ কনল ওর কদকে গেউ োকেকয আকছ কেনা। র্লা নাকমকয 
বলল, হঠাৎ েকর এরেম েকঠন পদকেপ গনযাটা কে খুব জরুরী কছল? 
  
‘গসটা িলািলই বকল গদকব। ইকেহাস গদখুন, ব়ে অজগনগুকলা রক্ত না ঝকরকয সম্ভব 
হযকন। এই গেকত্র বাদ যাকব গেন? 
  
‘ওরা গো কনকদগাষ এইড েমগী কছল।’ 
  
আপকন লাকভ্র অংেটা ভু্কল যানকন। 
  
‘অবেযই ভু্কলকন। আকম ভ্াবলাম… ওটা এই বযাপাকর গসভ্াকব গোকনা প্রভ্াব গিলকে 
পারকব না। 
  
‘পারকব। যা হওযার হকয গর্কছ। সামকন আরও হকব… প্রস্তুে থােুন। আপনার গো 
এসব কেো লার্কছ মকন হয। 
  
‘আিা, এসব েরা খুবই জরুরী?’ 
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‘জরুরী না হকল আকম গোকনা োজ েকর না। আো েরকছ, আপকন আমাকে বরাবকরর 
মকো সাহাযয-সহকযাকর্ো েরকবন? 
  
পাকনকে ভ্াসা ইযটগুকলার কদকে োোল কিমস। একেেটা দাম কমকলযন কমকলযন ডলার। 
সব কবলাকসো। মানুষ শুধু উপকর উঠকে চায। সবার গচকয উপকর গসরা জাযর্াটায 
থােকে চায। এসব কবলাকসোর মাধযকম অহকমো, অহংোর আর অকথগর প্রোপ গদখাকে 
চায মানুষ। কিমস গোকনা োকজ কপছ পা হওযার গলাে নয। েকব এই প্রকজকের 
ঘটনাগুকলা ওর আোনুরূপ হকি না। দীঘগশ্বাস গিলল গস, হযাাঁ। যা প্রকযাজন মকন হয 
েরুন। কেন্তু গখাদার গদাহাই লাকর্, ো়োোক়ে েরুন। 
  
 ‘োজ চলকছ। এেটা অির্কে এরআকর্ েখনও হযকন। দ্বীকপ গলােজন গনই বলকলই 
চকল। এখন এেটু ধাক্কা দরোর। 
  
‘ধাক্কার বযাপাকর জানকে চাইব?’ 
  
‘আপকন যেটুেু জাকনন এরকচকয গবকে না জানাই ভ্াল। 
  
গিাকনর সংকযার্ কবকিন্ন হকয গর্ল। 
  
এেটু পর কিরল েযাকেন। কিমকসর এখন ইযকটর পাকলকের খুাঁে ধরার মকো মানকসে 
অবস্থা গনই। হাে গনক়ে েযাকেনকে সকরকয কদল গস। ডকে গনকম একলা। হাজার মাইল 
র্কেকে ওর মকন কচন্তার ঝ়ে বইকছ। 
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*** 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযাণ্ড 
  
 োদায ভ্রা রাস্তা মাক়েকয পাহা়েী রাস্তায চলকছ টকযাটা লযাণ্ড কু্রজার। ২৫ কমকনট আকর্ 
গমইন গরাড গছক়ে এই োাঁচা রাস্তায ঢুকেকছ ওরা। রুকবা আকছ ওকদর সাকথ। 
  
আর েেদূর?’ গপছকনর কসকট বসা রুকবাকে কজজ্ঞাস েরল গরকম। 
  
 বুক়ো োাঁধ ঝাাঁোল। এইহাকন বহুে কদকন আকর্ আইকছলাম। 
  
 ‘ো গহাে, কেন্তু দূরে গো এেই আকছ। 
  
‘সমসযা নাই, ো়োোক়ে গপৌঁছাযা যামু। গরকমকে আশ্বস্ত েরল রুকবা। 
  
গরকম ইকেমকধয গজকনকছ এই দ্বীকপ “ো়েোক়ে”র মাকন আেকরে অকথগ “ো়োোক়ে” 
নয। ওটার মাকন “আর্ামীোল গথকে শুরু েকর “অসীম” পযগন্ত হকে পাকর। 
  
সযাম গরকম’র কদকে োোল। বধযগয এেটা মহৎ গুণ। 
  
 ‘ওসব আমাকে শুকনকযা না।’ 
  
এেটা গছাট জলপ্রবাকহর সামকন একস থামল ওরা। সামকনর রাস্তা দু’কদকে ভ্ার্ হকয 
গর্কছ। এেটা বামকদকে আকরেটা ডানকদকে। 
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‘গোনকদকে যাব?’ গপছন কিকর রুকবাকে প্রশ্ন েরল সযাম। 
  
 প্রশ্নটা রুকবা গভ্কব গদখল। মাথা গনক়ে বলল, ‘কর্কয গদখকে হকব।’ 
  
র্াক়ে গথকে নামল সযাম ও রুকবা। সযাম বৃদ্ধকে র্াক়ে গথকে নামকে সাহাযয েরল। 
পাকনর ধারার সামকন কর্কয গচাখ বন্ধ েরল রুকবা। মাথা না়েল আকরেবার। সযাম 
বধযগসহোকর অকপো েরকছ। কেছুেণ রুকবা গচাখ খুলল। 
  
আকরেবার যহন এইহাকন আইকছলাম েহন পাকন আকছল না। 
  
 ‘আর? 
  
‘আমার মকন হইোকছ িামডা ওই কদকে। বামকদে গদকখকয বলল রুকবা। 
  
েীভ্াকব বুঝকলন? 
  
‘আকম কেন্তু েই নাই “আকম জাকন আকম েইকছ “আমার মকন হইোকছ” বুঝকছন? 
  
োরমাকন আপকন কনকিে নন…’ 
  
‘ওইকদকে না পাইকল অনযকদকে যামু, সমসযা েী? বাকম না থােকল ডাইকন থােব। 
  
‘ভ্াল বুকদ্ধ। কেন্তু আকম গভ্কবকছলাম আপকন জাকনন িামটা গোথায। 
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 ‘জাকন গো।’ 
  
 কেন্তু প্রথমবাকরই সরাসকর গসখাকন কনকয যাকবন, অেটা ভ্ালভ্াকব নয।’ 
  
‘আপকনরা আমাকর আনকছন েথা বুঝাযা গদযার লাইর্যা। আকম গো আপনাকর্া র্াইড 
না।’ 
  
বুক়োর েথার বহর গদকখ শ্বাস গিলল সযাম। টকযাটায কিকর গর্ল। 
  
েী খবর?’ জানকে চাইল গরকম। 
  
োছাোকছ চকল একসকছ। রুকবা বলকলন, বামকদকে গযকে হকব।’ বলল সযাম। 
  
৫ কমকনট চলার পর ওরা এমন এে রাস্তার সামকন একস গপৌঁছুল গযখাকন গোনমকে 
এেটা সাইকেল চলার মকো জাযর্া আকছ। গচহারায কবরকক্ত প্রোে পাওযা সকেও সযাম 
কবনকযর সাকথ রুকবাকে বলল, ‘িামটা েী এখনও সামকন আকছ?’ 
  
‘যাইকে থাকেন। পাহাক়ের উপকর আকছ।’ 
  
সরু রাস্তার দু’পাকে থাো র্াকছর ডালপালা র্াক়ের র্াকয আাঁচ়ে োটকে শুরু েরল। 
গরকম’র পাকের জানালায এেটা ডাল একস গজাকর গুকো কদকেই দাাঁকে দাাঁে চাপল 
গরকম। কিসকিস েকর সযামকে বলল, এই হকলা গোমার ভ্াল আইকডযা, না?’ 
  
সযাম পাটা জবাব কদকে যাকব কঠে গসইসময কেছু েুাঁক়েঘর উদয হকলা ওকদর সামকন। 
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‘গদকখছ? রুকবা কঠেই বকলকছন।’ বলল সযাম। আমরা োহকল এখাকনই থামব? সযাম 
গপছন কিকর রুকবাকে প্রশ্ন েরল। 
  
মাথা না়েল রুকবা। োর গচাকখ মুকখ সন্নযাসীকদর মকো প্রোকন্ত গদখা যাকি। আমরা 
হাাঁটমু এহন।’ 
  
পাকয গহাঁকট একর্াকে শুরু েরল ওরা ৩ জন। েুাঁক়েঘরগুকলার গভ্ের গথকে গেৌেূহলী 
দৃকষ্টকে স্থানীযরা োোকি। 
  
 প্রাচীন আমকলর েটগস আর রং উকঠ যাওযা কট-োটগ পকরকহে এে বযস্ক ভ্েকলাে োর 
েুাঁক়েঘর গথকে গবকরকয একলা। রুকবাকে গদকখ হাসল গস। গলােটার বযস প্রায ৬০। 
গচাকখর ইোরায দূরবেগী েুাঁক়েঘকর গযকে বলল রুকবা োর সাকথ কেছু েথা বকল জানাল, 
‘ওর খুব বযারাম হইকছ। চকলন ওইকদকে। 
  
‘অসুখ? েথা বলা যাকব গো?” 
  
 োাঁধ ঝাাঁোল রুকবা। গচষ্টা েইরা গদকহ।’ 
  
সরু পথ কদকয পাহাক়ের উাঁচু অংকে থাো েুাঁক়েঘকরর কদকে একর্াল ওরা। কনকচর কদকের 
েুাঁক়েঘকর থাো গলােজন োকদর বাচ্চাকদরকে সাকথ কনকয সযাম ও গরকমকে অবাে 
দৃকষ্টকে গদখকছ। এই িাকম অযাকচে উকত্তজনা বেকর হকযকছ ওরা আসাকে। 
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 এখানোর গলােজনকদরকে গবে বনু্ধেপরাযণ বকল মকন হকি। কবকোহীরা যকদ 
একদরকে দকল টানার েথা গভ্কব থাকে খুব এেটা োজ হকব না , োই না?’ গরকমকে 
বলল সযাম। 
  
 ‘আো েকর, আমাকদর ভ্ার্য গযন ভ্াল হয। অন্তে হকনযারা গিরার আর্পযগন্ত। 
  
র্ন্তকবয গপৌঁছুকনার পর এেজন বযস্ক বযকক্ত গবকরকয একলা ওকদরকে গদকখ। োর র্াকযর 
রং োমাে বকণগর। বারান্দা গথকে গনকম একলা গস। রুকবা োর কদকে োকেকয মাথা 
না়েল। 
  
োর সাকথ েথা বলকে শুরু েরল রুকবা। সযাম ও গরকমকে গদকখকয হাে গনক়ে গনক়ে 
েথা বলকছ। গদকখ মকন হকি, গলােটাকে গবাঝাকি ওরা অকনে দূর গথকে একসকছ। 
গলােটা মাথা না়েল। কবষযটা কবকবচনা েরকব। েথা গেকষ গরকম’র কদকে োকেকয 
দাাঁেকবহীন মাকঢ় গদকখকয লজ্জামাখা হাকস কদল রুকবা। 
  
‘েকবরাজ েইল নাউরু এহন খুব বযারাকম প়েকছ। েথা েইকে পারব কেনা এহুকন 
েওযা যাইোকছ না।’ রুকবা বলল। 
  
‘আিা, আমরা কে োকে কেছু প্রশ্ন েরকে পাকর? 
  
েকবরাজকর োইকল আকমকরোন ডলার গদওযন লার্ব।’ 
  
েে? 
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২০।’ স্ত্রীর কদকে োোল সযাম। গবে। 
  
‘আমাকর্া হাকে খুব গবকে সময নাই। নাউরু মরকণর োছাোকছ চইলযা র্যাকছ। 
  
 সযাম ও গরকমকে কনকয েুাঁক়েঘকরর কদকে একর্াল রুকবা। আপকনরা কভ্কত্র বকহন। আকম 
ওর লকর্ কর্যা েথা েইযা আকস।’ 
  
 মাথা না়েল গরকম। সাবধাকন ঢুেল অন্ধোর েুাঁক়েঘকর। ওর পাকে সযাম রকযকছ। গভ্েকর 
থাো গছাট্ট এেটা রুম প্রকবে েরল ওরা। 
  
. 
  
২৮. 
  
সূকযগর রকিকে গদখা গর্ল গভ্েকর ধূকলা উ়েকছ। গেমন এেটা ভ্যাপসা র্ন্ধ। গোনমকে 
কনুঃশ্বাস কনকি ওরা। এেটা কবছানা পাো রকযকছ। এেজন খাকটা জীণগেীণগ বযকক্ত শুকয 
আকছ ওকে। োর পুকরা েরীর নগ্ন গসি পরকন এেটা জীণগেীনগ গনংকট। বাধগেয োর 
েরীর গথকে জীবনােকক্ত চুকষ কনকযকছ। োর অবস্থা গদকখ মকন হকলা, এই বুকঝ গদহ 
গথকে আত্মা উ়োল গদকব। 
  
বযস্ক গলােটা ওকদর কদকে োোল। খুব েষ্ট েকর শ্বাস-প্রশ্বাস চালাকি গবচারা। রুকবা 
একর্কয গর্ল গলােটার কবছানার োকছ। 
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গলােটার কদকে ঝুাঁকে োকন োকন কব়েকব়ে েকর েী গযন বকল োরপর গসাজা হকয 
দাাঁ়োল। েকযে কমকনট পর কেছু েব্দ কমনকমন েকর উচ্চারণ েরল গলােটা। 
  
মাথা না়েল রুকবা, গদযাকলর পাকে থাো গবকঞ্চর কদকে ইোরা েরল িারকর্া 
দম্পকেকে। সযাম ও গরকম কর্কয বসল ওকে। রুকবাও একর্াল। 
  
 ‘এইডযা হইকলা নাউরু। অয েইল েো েওযার গচষ্টা েইরা গদখকবা। থামল রুকবা। 
আপকনরা েী জানবার চান? 
  
‘োকে জাপাকনজ েকনগল সম্পকেগ কজকজ্ঞস েকর গদখুন। স্থানীয গলােকদরকে খাটাকনা 
গথকে শুরু েকর িাকম হেযাযজ্ঞ পযগন্ত োর যা যা মকন আকছ সব আমরা জানকে চাই।’ 
  
নাউরুকে স্থানীয ভ্াষায প্রশ্ন েরল রুকবা। সযাম ও গরকম এই ভ্াষার এেবণগও বুঝকে 
পারল না। নাউরুর সাকথ েথা বলা গেকষ রুকবা সযাকমর কদকে কিরল। 
  
 ‘অয েইোকছ, ওইডা অকনে পুরাইনযা োকহকন। গেউ আর ওই োকহকন লইযযা মাো 
ঘামায না। ওই সমযোর গববাে গলাে মইর যা র্যাকছ। শুদু অয বাইচযা আকছ এহন। 
আকরেজন বাইচযা আকছল, অর চাচকো ভ্াই। হার নাম আকছল: েটু।’ 
  
 ‘কজ, কেন্তু আমরা গসই োকহকনটা শুনকে আিহী। গর্াযাডালেযাকনকল জাপাকনরা একস 
হেযাযজ্ঞ চাকলকয কছল, স্থানীয গলােকদরকে দাস বাকনকয গরকখকছল এই কবষযগুকলা 
আমরা এই প্রথম জানকে গপকরকছ। োকে বলুন, গযন শুরু গথকে সব বকল। স্থানীয 
গলােকদরকে গোন োকজ লাকর্কযকছল জাপাকনরা? েী উকেেয কছল োকদর?’ বলল সযাম। 
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নরম েকণ্ঠ নাউরুকে প্রশ্ন েরল রুকবা। উত্তর কদকে কর্কয কবপদজনেভ্াকব ওঠানামা 
েরকে শুরু েরল নাউরুর বুে। শ্বাস কনকে েষ্ট হকি। েথা বলকে বলকে নাউরু’র 
েণ্ঠ এেসময গেল িুকরকয যাওযা গমাটকরর আওযাকজর মকো ধীকর ধীকর বুকজ একলা। 
গবচারা নাউরু োর জীবকনর সবগেকক্ত কদকয ওকদরকে েথয গদযার গচষ্টা েরকছ। 
  
নাউরুর েথা শুকন িারকর্া দম্পকেকদর কদকে কিরল রুকবা। ‘গর্াযাডালেযাকনকলর 
অকিসার হইযা এে অকিছার আইকছল… েকনগল… হযাাঁকে িাম গথইেযা বযাডা গলােকর্া 
ধইরা ধইরা কনকয গর্কছল। এইহানোর সবাই োকর ড্রার্ন েইযা ডােে। আস্তা েযোন 
আকছল, খা়ো হারামী। এইহানোর মানুষকর্া হুদাই খুন েরকছল েযোনডা। গবকেরবার্ 
জাপাকনরা ভ্ালা আকছল কেন্তু ওইডা আকছল এে়ো েুত্তার বাচ্চা। 
  
 রুকবা জানাল স্ত্রীকদর োছ গথকে োকদর স্বামীকদরকে কছকনকয কনকয োকজ লার্াকনা 
হকযকছল েখন। গভ্ার গথকে রাে পযগন্ত টানা খাটাকনা হকো োকদরকে। একদকে োকদর 
স্ত্রী, গবান, বাচ্চাকদরকে র্াকযব েকর গদযা হকো। গুজব আকছ পাহাক়ের গুহায ভ্যির 
এিকপকরকমন্ট চালাকে জাপাকনরা। পুরুষকদর েমগেমো িুকরকয গর্কল োকদরকে খুন 
েরা হকো। োরপর লাে সকরকয গনযার জনয োকদর আত্মীযকদরকে অকস্ত্রর মুকখ কনকয 
আসা হকো েখন। গসই লােগুকলাকে সৎোর েরকে না কদকয সমুকে ছুাঁক়ে গিলকে বাধয 
েরা হকো যাকে হাঙর গসগুকলাকে কছন্নকভ্ন্ন েকর গখকয কনকে পাকর। 
  
গেকষর কদকে সবকচকয েকক্তোলী ১০০ জন দ্বীপবাসীকে প্রায ১ ডজন ভ্াকর োকঠর বাি 
বহন েরকে বাধয েকরকছল জাপাকনরা। এখানোর র্াছ গেকট বািগুকলা বানাকনা 
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হকযকছল। খুব ভ্াকর কছল বািগুকলা। মাথায েপ্ত গরাদ কনকয পাহাক়ে গযকে হকযকছল 
োকদরকে। পুকরা এেকদকনর সির। খাবার বলকে গদযা হকযকছল কেছু পাকন। 
  
বািগুকলাকে পাহাক়ের গুহায গঢাোকনা হকযকছল। োজ গেষ হকেই েকনগল কনকদগে 
কদকযকছল গসই ১০০ জন পুরুষকে গযন খুন েরা হয। গসৌভ্ার্য আর োরীকরে সেমোর 
গজাকর নাউরু আর োর চাচাকো ভ্াই গসই কবভ্ীকষো গথকে প্রাকণ কিরকে গপকরকছল 
গসকদন। এেটা গুহায দু’জন লুকেকয কছল। েকযেকদন লুকেকয থাোর পর সাহস েকর 
বাইকর একস গদকখকছল সবার মৃে গদহ পকচ র্কল এোোর। 
  
জাপাকনকদর হাে গথকে বাাঁচার জনয েকযে সপ্তাহ পাহাক়ে র্া ঢাো কদকযকছল ওরা 
দুজন। পরবেগীকে িাকম কিকর গদখল পুকরা িাম জনেূনয। ধীকর ধীকর জঙ্গল কর্কল কনল 
িামটাকে। এেপযগাকয কমত্রবাকহকন দ্বীপ কনযন্ত্রণ েরকে শুরু েরকল ওরা দু’জন োকদর 
সাকথ োকজ গযার্ কদকযকছল। যুদ্ধ গেষ হওযার পর পাশ্ববেগী িাকমর গমকযকদরকে কবকয 
েকর স্থাযী হকযকছল ওরা। 
  
পুকরা র্ি গোনার সমযটুেু সযাম ও গরকম কনকজকদর মুকখর অকভ্বযকক্ত যেদূর সম্ভব 
োন্ত-স্বাভ্াকবে েকর রাখল। র্লা পকরষ্কার েরল গরকম। 
  
 ‘শুকন খারাপ লার্ল। যাে, োরপরও বলব উকন গসৌভ্ার্যবান। এখনও জীকবে রকযকছন। 
এেটু থামল ও। েীভ্াকব আসল প্রশ্ন েরকব কঠে েকর কনকি। ওই বািগুকলাকে েী 
কছল উকন জাকনন? 
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নাউরুকে প্রশ্নটা েরল রুকবা। জবাকব নাউরু গযভ্াকব মাথা না়েকলন োকে গবাঝা গর্ল 
কেকন উত্তরটা জাকনন না। 
  
‘গুহাটা গোথায? 
  
রুকবা আবার নাউরুর কদকে কিরল। 
  
‘অয কঠে মকো জাকন না। পাহাক়ের উপকর জাযর্া। ভ্ালা না। 
  
“উকন কে কনকদগষ্ট েকর জাযর্াটার বযাপাকর কেছু বলকে পারকবন? যাকে আমরা গুহা খুাঁকজ 
গপকে পাকর? আসকল বযাপারটা গুরুেপূণগ। কেজ, উনাকে আকরেবার কজকজ্ঞস েকর 
গদখুন। 
  
রুকবা অনুকরাধ রাখল। কেন্তু নাউরু গোকনা জবাব কদল না। মাথা না়েল রুকবা। অকর 
আর না জ্বালাই আমরা। যকদ পকর েইকে চায োইকল সব জানবার পারকবন। 
  
 ইেস্তে েরকছ সযাম ও গরকম। নাউরু যকদ বাি আর গুহার বযাপাকর আরও েথয গজকন 
থাকেন গসগুকলা হযকো আর োরও জানা হকব না। গুরুেপূণগ েথযগুকলা োর সাকথ 
মাকটচাপা পক়ে যাকব। 
  
েুাঁক়েঘর গথকে গবকরকয একলা ওরা। রুকবা’র হাকে সযাম ৫০ ডলার ধকরকয কদল। 
েকবরাকজর জনয…’। 
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ডলারগুকলা পকেকট গঢাোল রুকবা। কঠে আকছ, অকর কদযা কদমু। কনকচর অংকে থাো 
েুাঁক়েঘরগুকলার কদকে পা বা়োল গস। 
  
‘রুকবা এখাকন দীঘগকদন ধকর বাস েরকছ। োর দুই-এেটা কবষয জানাকোনা থােকে 
পাকর। গরকম হাে ধরকে ধরকে সযাম বলল। 
  
 রুকবা’র কপছু কপছু একর্াল ওরা। এেটু ধীকর একর্াকি। সযাম, যকদ নাউরু রুকবাকে 
গুহার বযাপাকর েথয কদকয থাকে? রুকবা যকদ গসটা আমাকদর োছ গথকে আ়োল েকর 
েখন? 
  
রুকবা’র যা বযস োকে গস ওরেমটা েরকব বকল মকন হয না। োর েথাবােগা শুকন 
মকন হকযকছ গস সকেযোর অকথগই গুহা অপছন্দ েকর। রুকবা রহসযময বািগুকলা গখালার 
গচষ্টা েরকে যাকব বকল মকন হয না। োর উপর এখন কবকোহীরা মাথাচা়ো কদকয 
উকঠকছ। গসইসাকথ জাযান্টসহ আরও েে েী আকছ পাহাক়ে গে জাকন! 
  
‘আিা, বুঝলাম। কেন্তু রুকবা ডলার খুব পছন্দ েকর। এমনও হকে পাকর, অনয োরও 
োছ গথকে গবকে ডলাকর গুহার েথয কবকক্র েকর কদল। 
  
হুম, গসটা েরকে পাকর। কেন্তু কবকক্রটা েরকব োর োকছ? দ্বীপটাকে গখযাল েকর গদখ। 
গে অনুসন্ধাকন নামকে যাকব? স্থানীয গলােকদর োকছ প্রকযাজনীয যন্ত্রপাকে আকছ? সব 
গো লবডিা। 
  
দীঘগশ্বাস গিলল গরকম। সযাম বলল, োহকল সবকঠে আকছ? রুকবাকে কবশ্বাস েরা যায? 
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‘সযাম িারকর্া, আপনার েথাই আমার কেরধাযগ। 
  
 ‘আহা! আমার েী গসৌভ্ার্য! আরও কেছু বকল োহকল? 
  
গরকম সযাকমর রকসেোকে পাত্তা কদল না। নাউরুর র্ি কনকয েথা বলকে হকব আমাকদর। 
  
রুকবাকে নাকমকয গদই, োরপর। র্াক়ের োছাোকছ একস সেেগ হকলা সযাম। র্লা চ়োল। 
রুকবা? আমাকদরকে পথ গদকখকয কিকরকয কনকয গযকে আপকন প্রস্তুে গো? 
  
রুকবা মাথা না়েল। চকলন, যাই র্া। 
  
দাাঁে গবর েকর হাসল সযাম। চলুন। 
  
োর বাক়েকে নাকমকয কদল েখন মধযদুপুর। কনকজর বাধগকেয আক্রান্ত েরীরটাকে ধীকর 
ধীকর বকয কনকয গর্ল রুকবা। োর হাাঁটার ভ্কঙ্গ গদকখ মকন হকলা পুকরা পৃকথবীর গবাঝা 
গযন োর োাঁকধ চাকপকয গদযা হকযকছ। 
  
‘আজকে সবার অকনে পকরশ্রম গর্ল। োকে গদখকে গদখকে বলল গরকম। 
  
 ‘ো কঠে।’ সযাম সায কদল। 
  
 ‘গবে। এবার আমরা েমাণ্ডার আর গসই বািগুকলা কনকয আলাপ েরব।” 
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হযাাঁ। পাহা়ে জঙ্গকল ঢাো। গোকনা মযাপও আাঁো গনই। োছা়ো যুকদ্ধর সময হযকো পুকরা 
এলাো েত্রুপে চকষ গবকরকযকছল। এমনও হকে পাকর বািগুকলা আকর্র জাযর্ায গনই। 
সকরকয কনকযকছ গেউ। আবার এও হকে পাকর, পাকনর কনকচ থাো ইমারকের সাকথ এর 
গোকনা সম্পেগ গনই। গোকেকে েীভ্াকব শুরু েরকে পাকর গস-বযাপাকরও আমাকদর 
গোকনা ধারণা গনই। এই সমসযাগুকলা না থােকল বলোম, গুপ্তধন আমাকদর হাকের 
মুকঠায! 
  
োহকল এখাকন আমাকদর োজ গেষ? 
  
 গহকস কর্যার কদল সযাম। সকেয বলকে গেবল শুরু। 
  
 ‘আমার গেন গযন মকন হকি এই ঝাকমলা গথকে েুকম মজা পাকি।’ 
  
‘গোমার ধারণা কঠে। োরণ, আকম চযাকলি পছন্দ েকর। 
  
পাে কদকয বকয যাওযা বাদামী নদীর কদকে োোল গরকম। এবক়োকথবক়ো রাস্তা কদকয 
চলকে কর্কয ওকদর টকযাটা লম্ফঝম্ফ েকর একর্াকি। 
  
‘র্াক়ের লািাকনা বন্ধ েকরা! 
  
“আকর, এটাই গো মজা!” 
  
. 
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২৯. 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড 
  
হাাঁটকে হাাঁটকে গেকে উঠল কলকল। িাকমর দকেণ কদে কদকয বকয যাওযা জলধারা ধকর 
একর্াকি ও। কলকলর বযস মাত্র ১৪ বছর। র্ে েকযে সপ্তাহ ধকর গস অসুস্থ। গরার্ 
গথকে মুকক্ত পাওযার জনয নেুন ওষুধ কনকে শুরু েকরকছল কেন্তু কহকে কবপরীে হকি 
মকন হয। েকব আজ এেটু সুস্থয লার্ায ঘুরকে গবকরকযকছ। 
  
কলকল’র র়্েন বরাবরই হালো-পােলা। েকব অসুকখর োরকণ ও এখন এেদম 
পাটোকঠর মকো হকয গর্কছ। েরীর শুকেকয গর্কলও ওর গদকহর পকরবেগনগুকলা এখনও 
গবাঝা যায। কেশু আর নারীর মধযবেগী অবস্থাকন রকযকছ। 
  
হঠাৎ গপছন গথকে ডাল ভ্াঙার আওযাজ গভ্কস একলা। োকছ গোথাও হকব। ঘা়ে 
কিকরকয োোল কলকল। গে? কেন্তু োউকে গদখা গর্ল না। কলকল অবাে হকলা। 
  
েযাডা গর ওইহাকন? 
  
 র্াকছর পাোর খসখকস েব্দ ছা়ো গেউ ওর প্রকশ্নর জবাব কদল না। 
  
কলকল আবার চলকে শুরু েরল। োউকে না গদখকে গপকলও উকদ্বকর্ ওর গপট কখকচ 
রকযকছ। পাকযর পকরষ্কার আওযাজ শুনকে গপকযকছল ও। কলকল আবার থামল। গোমকর 
দুহাে গরকখ ঘুকর দাাঁ়োল এবার। গযৌবকনর গরখা িুটকে শুরু েরার পর গথকেই িাকমর 
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গছকল-গছােররা ওকে জ্বালাকে শুরু েকরকছ। এখন হযকো ওকদরই গেউ আসকছ কপছু 
কপছু। ও জাকন, গছকলগুকলা যকদও গোকনা েকে েরকব না। গেি জ্বালায। কলকল অবেয 
এসকব পকট না, পাত্তাও গদয না। ওর মা ওকে সাবধান েকর কদকযকছ, গছকলকদর অন্তকর 
েযোন থাকে। কলকল ভ্াল েকর গখযাল েকর গদখল ওর গপছকন গেউ গনই। 
  
‘আকম েব্দ শুনকছ েইলাম। আমাকর মদন বানাইকে পারকব না।’ কলকল কনকজ যেটা না 
সাহসী োরকচকয সাহসী র্লায বলল েথাটা। কেছুেণ অকপো েরল কেন্তু োরও গদখা 
গনই। ভ্ালই ভ্ালই চইলযা যা েইলাম। আকম যকদ গোকর ধরবার পাকর োইকল কেন্তু 
খবর েইর যা কদমু! 
  
গনই। গেউ গনই। 
  
িাইজলাকম না কেন্তু। বন্ধ ের এইসব!’ বাকেযর গেকষর কদকে একস ওর েণ্ঠ এেটু 
গভ্কঙ গর্ল। কজকম নাকমর এে গছকল প্রাযই আ়োল গথকে ওকে উপহার পাঠায। কলকল 
ভ্াবকছ এখন হযকো কজকম আকছ এখাকন। বাইকর বাইকর পাত্তা না কদকলও এরেম 
উপহার গপকে কলকল’র অবেয খারাপ লাকর্ না। 
  
 োরও গদখা না গপকয আবার চলকে শুরু েরল কলকল। কেছুেণ পর হঠাৎ এেকজা়ো 
েক্ত হাে ওর মুখ গচকপ ধরল গপছন গথকে। খুব গজাকর কচৎোর েরল কলকল কেন্তু 
হাকের চাকপ গসটা িাপা আওযাকজর মকো গোনাল। কনকজকে ছা়োকনার জনয সকবগাচ্চ 
গচষ্টা েরল ও। কেন্তু মাথার এেপাকে আঘাে লার্কেই কলকল চুপকস গর্ল। বজ্রমুকষ্ঠ 
র্লায গচকপ বকস শ্বাসকরাধ হওযার সময সবকেছু অন্ধোর হকয গর্ল কলকল’র। 
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*** 
  
কিরকে পকথ ওর র্কে খুবই ধীর। োরণ সযাম ও গরকম’র র্াক়ে এেটা ভ্াকর িাকের 
গপছকন পক়েকছ। ভ্ে ভ্ে েকর দূর্গন্ধযুক্ত োকলা গধাাঁযা ছা়েকে ছা়েকে একর্াকি 
িােটা। কনযকমর গোকনা গোযাক্কা না েকর রাস্তার মাঝ কদকয চলকছ ধীকর ধীকর। 
িােটাকে ওভ্ারকটে েরকে কর্কয কপকছকয একলা সযাম। কবপরীে কদে গথকে আকরেটা 
র্াক়ে আসকছ। 
  
অবকেকষ গহাকটকল গপৌঁছুকনার পর গসলমাকে গিান েরল সযাম। 
  
‘হযাকলা! েী অবস্থা? বলল গসলমা। দ্বীকপ েীরেম কদন োটকছ গোমাকদর? 
  
‘এই গো চলকছ। ওকদকের হালচাল েী? 
  
‘সব স্বাভ্াকবে। গডেযাকরর বযাপাকর সূত্র পাওযার জনয কবকভ্ন্ন গরেডগ ঘাটকছ। কেন্তু যা 
বুঝকে পারকছ, আর কেছু পাওযা যাকব না। 
  
‘হোে হলাম। যকদ গেউ গবাঁকচ না কিরে োহকল গো গেউ জানকেই পারকো না ওই 
গডেযাকরর গোকনা অকস্তে কছল েখনও। 
  
“এরেম ঘটনা আকম এরআকর্ েখনও গদকখকন।’ 
  
‘গবে, যকদ গোমার হাকে সময থাকে োহকল আকম গোমাকে আকরেটা প্রকজে গদব।’ 
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 ‘নেুন প্রকজে গনযার জনযই আমার গবাঁকচ থাো।’ গসলমা এেটু রকসেো েরল। 
  
‘জাযান্ট আর জাপাকনজকদর কনকয কবষযটা। 
  
‘ইন্টাকরকিং! বকল গিকলা। 
  
সযাম আপনমকন হাসল এেটু। এরআকর্ গবাধহয এটা কনকয এেটু বকলকছলাম গোমাকে। 
েকব এবার আকম কসকরযাস। এখানার পাহাক়ে গুহা আকছ আর গসখাকন নাকে জাযান্টরা 
থাকে। মাকঝমাকঝ গবকখযালী গলােজনকদর ধকর কনকয যায জাযান্টরা। 
  
োরপর, 
  
‘জাকন, শুনকে হাসযের লার্কছ কেন্তু এই গলােোকহকনটা আমার োকছ ইন্টাকরকিং মকন 
হকযকছ অনয োরকণ। আকম পাহাক়ের গুহাগুকলার প্রকে আিহী। 
  
‘খুকল বল। 
  
‘আকম এখানোর গুহাগুকলার এেটা মযাপ চাই। জাকন, কজকনসটা পাওযা খুবই েকঠন। 
মযাপ না গহাে এেটা বণগনা হকলও চলকব। জাযান্টকদর গুহা গদখার খাকযে গজকর্কছ 
আমার। 
  
‘আিা। োহকল সবকমকলকয কবষযবস্তু গমাট কেনটা। জাযান্ট, গুহা আর জাপাকনজ?’ 
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‘হযাাঁ। আকম চাই এসব কনকয েুকম গখাাঁজ-খবর েকর যে গবকে সম্ভব েথয গযার্া়ে েকর 
আমাকে জানাও। আর গখাাঁজ কনকয গদকখা, গেকষর কদকে জাপাকনরা এই দ্বীকপ েী েী 
েকরকছল।’ 
  
‘জাপাকনরা গেকষর কদকে দ্বীপ গথকে পাকলকযকছল। ওটা গো আমরা এেবার করসাচগ 
েকরকছ, োই না? 
  
েকরছ। কেন্তু আকম অকোবর গথকে গিব্রুযাকর পযগন্ত জাপাকনকদর োজেকমগর পুকরা 
কববরণ খুাঁজকছ।’ 
  
নাউরু’র েথাগুকলা জানাল সযাম। দাস বাকনকয রাখা, গর্াপন র্কবষণা এসকবর গোকনা 
উকেখ ইকেহাকসর গোথাও আকছ কেনা জানকে চাই। কেংবা গোকনা গুজব। গোকনাকেছুই 
গযন বাদ না পক়ে। আমার কবশ্বাস েুকম পারকব। নাউরুর অবস্থা আেংোজনে। 
গযকোকনা সময গস পরোকলর গিকন চক়ে বসকব। োর োছ গথকে হযকো আর গোকনা 
েথয পাওযা সম্ভব হকব না।’ 
  
কেছুেণ চুপ েকর রইল গসলমা। োরপর বলল, েমাণ্ডাকরর নাম গযন েী বলকল? 
  
‘এখনও বকলকন। গেন? 
  
হযকো গেমন কেছুই না। কেন্তু গর্াযাডালেযাকনকল এে েকনগল…’ 
  
বকলা, গসলমা…’ 
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‘ডুকব যাওযা গডেযার গথকে গবাঁকচ যাওযা বযকক্তকদর বযাপাকর করসাচগ েরার সময 
গদখলাম ওখাকন এেজন উাঁচু পকদর অকিসারও আকছ। আকমগ। দাাঁ়োও, গচে েকর গদকখ। 
সম্ভবে েকনগল হকব।’ 
  
কে-গবাকডগ কক্লে েরার েব্দ শুনকে গপল সযাম। 
  
হযাাঁ। আমার ধারণাই কঠে। েকনগল। নাম: েুমাসাো। চারজন নাকবকের সাকথ োকেও 
উদ্ধার েরা হকযকছল। গসলমা জানাল। 
  
োকে উদ্ধাকরর পর গসই জাহাজ গসাজা গটাকেও-গে চকল কর্কযকছল, কঠে? 
  
 ‘এেদম। হকে পাকর এটা গোকনা োেোলীয ঘটনা…’ 
  
 হকে পাকর োর োরকণই জাহাজটা ঘুরপকথ যাত্রা েকরকছল। 
  
 কে-গবাকডগ খটাখট েী গযন টাইপ েরল গসলাম। না, হকলা না।’ 
  
েী?’ 
  
‘ইকেহাস বলকছ, যুদ্ধ গেষ হওযার আকর্ কনউকজলযাকন্দ্র এে েযাকম্প মারা কর্কযকছল 
েুমাসাো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

296 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সযাম খবরটাকে হজম েরা পযগন্ত গসলমা চুপ েকর রইল। ‘গসলমা, এই গলাে সম্পকেগ 
যে গবকে সম্ভব েথয সংিহ েকরা। গসটা যে গুরুেুহীনই গহাে না গেন। সাকভ্গস 
গরেডগ, পকরবার, কেো, োজ.. সব। 
  
“কঠে আকছ, েরব। কেন্তু গডেযাকরর বযাপাকর গখাাঁজ কনকে কর্কযই গো েকথযর অভ্াকব 
ভু্র্কছ। এই েকনগকলর বযাপাকর েেদূর েী হকব গে জাকন। 
  
কনকজর গসরাটা কদকয। 
  
‘গদব।’ গসলমা এেটু থামল। আিা, লযাজকলাকে োকজ লার্াকে পারব এরেম গোকনা 
খবর আকছ গোমার োকছ? গলােটা আমাকে খুব জ্বালাকি। েকযেকদন পর পর একস 
গছাাঁে গছাাঁে েকর। গলােটাকে োজ কদকয বযস্ত রাখা দরোর।’ 
  
‘গোমার যকদ মকন হয েুমাসাো’র বযাপাকর গস সাহাযয েরকে পারকব োহকল োকেও 
োকজ লাকর্কয দাও। 
  
না। োকে েকঠন কেছু কদকে হকব। গোকনা পাজল কেংবা ধাাঁধা। জকট কেছু।’ 
  
না, গসরেম কেছু গনই। েকব কবষযটা মাথায রাখলাম। লাওস গথকে কিকর আসার 
পকরই োর এই হাল হকযকছ? 
  
হযাাঁ। েকব নেুন এেটা প্রকজকের গপছকন ইকেমকধয মাথা খাটাকে শুরু েকরকছ গস।’ 
  
েী গসটা? 
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 ‘জলদসুযকদর গুপ্তধন! 
  
মেেরা েরকল নাকে, গসলমা?’ 
  
 ‘গেন, আমার েণ্ঠ শুকন োই মকন হকি নাকে? 
  
 সযাম এেটু গথকম কনরাপদ েথা গবকছ কনল। “কঠে আকছ, আকম োকে গিান গদব। আর 
েুকম েকনগকলর বযাপাকর েী েী জানকে পারকল জাকনকযা। 
  
“কঠে আকছ। 
  
গিান রাখল সযাম। এেেণ বারান্দায দাাঁক়েকয েথা বলকছল ও। িাইড গডার গঠকল গরকম 
বারান্দায ঢুেল। গে? গসলমা নাকে কলও?” 
  
‘গসলমা। কেন্তু ভ্াল গোকনা খবর গনই।’ 
  
‘গেউ যকদ আমাকদরকে েথযগুকলা গযার্া়ে েকর কদকে পাকর গসই বযকক্ত হকলা গসলমা। এ 
ছা়ো আমাকদরকে গেউ এভ্াকব সাহাযয েরকে পারকব। প্রাথগনা েকর ও গযন সিল হয। 
  
স্ত্রীকে চুকমা গখল সযাম। সুন্দর বকলছ। 
  
 ‘গসলমা কে োকজ গনকম গর্কছ? 
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হুম। 
  
সন্ধযায কলও-গে গিান েরল সযাম। কলও ডারউইকন রকযকছ। 
  
 ‘বনু্ধ, েী অবস্থা গোমাকদর?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
এখান গথকে সরকে পারকল বাাঁকচ। আর ভ্াল লাকর্ না। 
  
 ‘আমার েথামকো ডাইভ্ গদযার গচষ্টা েকরকছকল? 
  
‘আকম গোমার গখলার পুেুল হব গেন?” 
  
 ‘আিা বাদ দাও। অকভ্যান গেমন চলকছ? 
  
‘ডাইভ্াররা োজ েরকছ। কেন্তু পুকরা েমকেি পকরষ্কার েরকে েকযে বছর গলকর্ 
যাকব। গেি প্রধান ভ্বন পকরষ্কার েরকেই লার্কব েকযে সপ্তাহ। 
  
েুমীর কেংবা হাঙকরর গদখা গপকযছ? 
  
কলও এই প্রকশ্নর উত্তর কদল না। আরও ব়ে জাহাজ আনকল গসখাকন অকনে গবকে 
যন্ত্রপাকে থােকো। োজ েরকে সুকবকধ হকো েখন। 
  
‘গদখকছ কবষযটা। কেন্তু ডারউইকন েী সমসযা? 
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‘সমসযা গনই। কেন্তু গোে গবকে হকল োজ দ্রুে হকো। বাকে জীবকন এখাকন োটাকনার 
গোকনা ইিা গনই আমার। 
  
বুঝলাম। আমরা পৃকথবীর অনযেম কবকিন্ন জাযর্ায আকছ এখন। ব়ে জাহাকজর বযবস্থা 
েকর হাকজর েরকে েকযে সপ্তাহ গলকর্ যাকব। েবুও গদখকছ। সযাম হাসল। কলও এই 
আকবষ্কাকরর িকল েুকম গো জােীয কহকরা হকয যাকব! হযকো গোমার নাকম এখানোর 
বসেকের নামেরণ েকর গিলকব সরোর! কেছু েযান েকর রাকখা।’ 
  
বাদ দাও। আমার সকেয সকেয কস-কসেকনস হকি। 
  
বকলা েী, বনু্ধ। েুকম এেজন রাকেযান নার্করে। গোমার রকক্ত আকছ কবখযাে যযাদ্ধাকদর 
রক্ত। েুকম গেন এে দূবগল হকব? 
  
 ‘আমার পূবগপুরুষরা সবাই েৃষে কছল। বরি ঢাোয এলাোয থােকো োরা। আর 
জাকনাই গো বরি পাকনর োকছ একল র্কল যায। 
  
আরও দু’এেটা েথা বকল গিান রাখল সযাম। চাকজগ কদল গিানটা। গরকম কবছানায বকস 
টযাকব ইন্টারকনট চালাকি। সযাকমর কদকে োোল গরকম। 
  
েী অবস্থা কলও’র?’ 
  
বলল এই জাহাজ পছন্দ হকি না। আরও ব়ে জাহাজ চায। 
  
 ‘ওর মুড কে বরাবকরর মকো কেক্ত কছল? 
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না, এখন এেটু ভ্াল। 
  
হাসল গরকম। আরও ব়ে জাহাজ আনার আইকডযাটা কেন্তু মন্দ নয। 
  
‘আকম জাকন গসটা। েুকম গো ইন্টারকনকট ঢুকেছ। গদকখা গো, ব়ে জাহাজ গচকয 
গসলমাকে এেটা ই-গমইল পাঠাকে পাকর কেনা। 
  
চটপট ই-গমইল েকর কদল গরকম। েুধা গলকর্কছ? 
  
 ‘ো আর বলকে। 
  
‘গহাকটকলর গরিুকরকন্ট যাওযা যায? 
  
আকম ভ্াবকছলাম, র্েরাকে গযখাকন কডনার েকরকছলাম গসখাকন যাব।’ 
  
‘কনরাপদ হকব?’ 
  
কনরাপদ না হওযার গো গোকনা োরণ গদখকছ না। এখান গথকে মাত্র েকযে ব্ল্ে দূকর। 
আর এেটু কবপদ হকলই বা কে…? 
  
স্বামী’র কদকে গচাখ র্রম েকর োোল গরকম। গদকখা, যকদ কেছু হয আকম কেন্তু গজাকর 
কচৎোর েরব। 
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‘এটা গো ভ্াকবকন!” 
  
রাস্তায কেছু েুেুর ছা়ো আর গেউ গনই। গরিুকরকন্টর পাকেগং লকট ঢুেল িারকর্া 
দম্পকে। ওখাকন মাত্র ৩ টা র্াক়ে পােগ েরা আকছ। 
  
েী েরছ জাকনা গবাধহয?’ ভ্রূ েুাঁচকে বলল গরকম। 
  
‘এে দুুঃকচন্তা েকর যকদ গথকম যাই োহকল গো জীবকন আর গোথাও গোকনাকদন যাওযাই 
হকব না।’ 
  
গভ্েকর গঢাোর পর ওকযটার ওকদর কদকে এমনভ্াকব োোল ওরা গযন গস্পসেীপ 
গথকে গনকম আসা একলকযন! অবেয পরেকণই সামকল কনল কনকজকে। 
  
‘আপনাকর্া গযখাকন বইকে মন চায বকহন।’ আঞ্চকলে ভ্াষায বলল ওকযটার। 
  
টাটো সামুকেে খাবার কদকয কডনার গসকর আবার পাকেগং লকটর কদকে একর্াকলা ওরা। 
হালো বাোস বইকছ এখন। র্াক়ের োকছ আসকেই দাাঁকে দাাঁে গচকপ সযাম অকভ্োপ 
কদল। 
  
েী হকযকছ?’ কজকজ্ঞস েরল গরকম। 
  
টাযার পাংচার। 
  
বল কে!? 
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২০ কমকনট পর গঘকম গনকয উঠল সযাম। অকেকরক্ত এেটা চাো কছল গসটা জুক়ে 
কদকযকছ। 
  
েপাল ভ্াল িাকমর রাস্তায এই োণ্ড হযকন। োদার মকধয টাযার বদলাকনার েথা ভ্াবাও 
যায না। গরকম বলল। 
  
‘কঠে বকলছ। এবার উকঠ পক়ো। 
  
র্াক়ে উঠকে উঠকে গরকম বলল, ‘গোমাকে গর্াসল েরকে হকব।’ 
  
োই গো মকন হকি।’ 
  
ওকদরকে ঢুেকে গদকখ গসৌজনয হাকস কদল কসকেউকরকট র্াডগ। গডস্ক ক্লােগও মাপা হাকস 
হাসল। 
  
‘লাইকট সমসযা হকযকছ গবাধহয। হলওকয অন্ধোর গদকখ বলল সযাম। 
  
মকন হয পুরাকনা হকয গর্কছ।’ 
  
 রুকমর োছাোকছ একস সযামকে হাে কদকয বাধা কদল গরকম। মাথা গনক়ে োন গপকে েী 
গযন শুনল। োরপর কিসকিস েকর বলল স্বামীকে, যাওযার সময দরজা বন্ধ েকর 
কর্কযকছকল না? 
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হা, কর্কযকছলাম।’ 
  
গরকম েকযে গসকেণ্ড কেছু বলল না। োহকল গো ঝাকমলা হকয গর্কছ। গদকখা, দরজা 
এখন গখালা। 
  
. 
  
৩০. 
  
দরজার কেনারা গঘকষ একর্াল সযাম। আর এে পা একর্াকল রুকম ঢুেকে পারকব এমন 
সময এেটা অবযব উল্কার গবকর্ রুম গথকে গবকরকয গর্ল। 
  
‘পুকলেকে খবর দাও!’ গচাকরর গপছকন ছুটকে ছুটকে গরকমকে বলল সযাম। গদৌক়ে 
েকরডর গপকরকয গহাকটকলর বাইকরর দরজার োকছ কর্কয সযাম র্কে েমাল। 
  
পাকেগং লকটর উপর গচাখ গবালাকে কর্কয গচারকে গদখকে গপল সযাম। রাস্তা গপকরকয 
পালাকি। েকযে গসকেকণ্ডর মকধয সযাম দূরেটুেু অকেক্রম েকর গিলকলও গচারও েম 
যায না। সযাকমর সাকথ গচাকরর দূরে েকমকন। গচাকরর উপর নজর গরকখ ও ছুটকছ হঠাৎ 
পাকের র্কল গথকে এেটা সাইকেল একস ওর বাাঁ পাকে একস ধাক্কা গখল। বযথায জ্বকল 
গর্ল অংেটুেু। 
  
সংঘকষগর সযাম রাস্তায পক়ে গর্কছ। সাইকেকল গে কছল গসটা ও গদখকে গপল না। োরণ 
সাইকেকল গোকনা আকলার বযবস্থা গনই। 
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 ধাক্কা সামকল কনকজকে দাাঁ়ে েরাল সযাম। সাইকেল আকরাহীও উকঠ দাাঁক়েকযকছ সাইকেল 
কনকয। সযাকমর হাাঁটু দপদপ েরকছ। কেন্তু ভ্ার্য ভ্াল বলকে হকব, ওর পা সমূ্পণগ অেে 
আকছ, গোথাও ভ্াকঙকন। 
  
েকব দূকর চকল যাকি গচারটা। 
  
 সযাম ছুটল। ছুটকে ছুটকে গখযাল েকর গদখল এখাকন আকেপাকে লুকেকয প়োর মকো 
গোকনা জাযর্া বা আ়োল গনই। রাস্তার গেষ মাথায কর্কয গদখল এেটা সরু র্কল, 
র্কলকে গছাট গছাট গদাোনও আকছ। 
  
এেটা ছুটন্ত অবযব গদখার জনয চারপাকে গচাখ বুলাল সযাম। দূকরর এেটা গোণা গথকে 
ধােব েব্দ গভ্কস একলা। গচাকখর পলকে গসখাকন গপৌঁকছ গর্ল ও। 
  
মযলার েযান কনকয হুকটাপুাঁকট েরকছ এেটা সাদা-োকলা কব়োল। এই কব়োলটাই ধােব 
েব্দকটর জন্মদাো। সযাকমর কদকে কবরকক্ত কনকয োোল প্রাণীটা। োকজর সময অপকরকচে 
বযকক্তর উপকস্থকেকে গস অসন্তুষ্ট, কবব্রে। 
  
গোকনা ছুটন্ত পাকযর েব্দ গোনার আোয োন গপকে রইল সযাম। কেন্তু কেছুই শুনকে 
গপল না। এই এলাোয এখন োউকে গদখা যাকি না। এেদম জনমানবেূনয মকন 
হকি। আরও কেছুেণ রাস্তার এমাথায-ওমাথায চাওযা চাওকয েকর দীঘগশ্বাস গিলল 
সযাম। 
  
গচার পাকলকযকছ। 
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অর্েযা সযাম গহাকটকল গিরার পথ ধরল। গহাকটকলর সামকন পুকলকের দুকটা র্াক়ে দাাঁ়ে 
েরাকনা আকছ। নীল-লাল রকঙর লাইট কবিুকরে হকি ওগুকলা গথকে। েূনয লকব পার 
হকয রুকমর কদকে একর্াল সযাম। 
  
 রুকমর বাইকর, দরজার পাকে গরকম দাাঁক়েকয আকছ। গচহারায দুকিন্তার ছাপ। সযামকে 
গদখকে গপকয এেটা প্রু েুকল প্রশ্ন েরল… 
  
েী অবস্থা? 
  
 ‘ভ্াল না। পাকলকযকছ। 
  
মাথা গনক়ে রুকমর গভ্েকর োোল গরকম। দুই অকিসার রুকমর গভ্েকর হাাঁটাহাাঁকট েরকছ। 
ছকব গোলার পাোপাকে গনাটবুকে েী গযন গনাট কনকি খাকটা অকিসার! বাথরুকমর দরজা 
গখালা, োপ়ে রাখার গক্লাকজট গখালা, সব োপ়ে গচাপ়ে একলাকমকলা হকয ছক়েকয কছকটকয 
রকযকছ গমকঝকে ও কবছানায। অসন্তুকষ্ট কনকয গরকমকে কনকয হকলর কদকে পা বা়োল সযাম! 
গডস্ক ক্লােগ ও রাকের মযাকনজার এেটু ছাযার গভ্ের দাাঁক়েকয আকছ। 
  
মযাকনজার সামকন একর্কয একলা। কবব্রে। 
  
‘আকম খুবই দুুঃকখে, সযার। দযা েকর মাি েরকবন। এরেম ঘটনা এই গহাকটকল 
এরআকর্ েখনও হযকন।’ 
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 ‘সবই আমাকদর েপাল, বলল গরকম। এখাকন আসার পর গথকে আমাকদর সাকথ 
এরেমই হকি। 
  
 প্রায গদ়েঘণ্টা েদন্ত গেকষ দুই পুকলে অকিসার আকবষ্কার েরল রুকম থাো গসটা গভ্কঙ্গ 
গিলা হকযকছ, গরকমর টযাবকলটটাও চুকর গর্কছ েকব ওকদর পাসকপাট দুকটা আকছ এখনও। 
অেুঃপর রুকম গঢাোর অনুমকে গপল িারকর্া দম্পকে। সযাম গদখল ওর সযাকটলাইট 
গিানটা এখনও গটকবকল চাজগ হকি। গরকমও গদখল কবষযটা। অকিসারকদর কদকে ঘুরল 
সযাম। 
  
‘সযাট গিার চুকর হযকন। কবষযটা অদু্ভে নয?’ 
  
লম্বা অকিসার বলল, “হযকো ওকদর মকন ভ্য কছল গিানটাকে হযকো িযাে েরা সম্ভব। 
  
আর পাসকপাটগ? 
  
 ‘ওগুকলা কদকয ওরা এই আইলযাকণ্ড েী েরকব? 
  
 ‘কবকক্র েরকে পারকো না?” 
  
‘আপনাকদর পাসকপাটগ গে কেনকে যাকব? 
  
সকেয বলকে, গর্াযাডালেযাকনকল চুকর হকয যাওযা কজকনস গেনাকবচা েরার মকো গোকনা 
মাকেগট গনই। োই সযাকমর প্রশ্ন শুকন পুকলে অকিসার কেছুটা অবাে হকয পাটা প্রশ্ন 
ছুাঁক়েকছ। সযাম আর েথা বা়োল না। 
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দুই অকিসাকরর করকপাটগ গলখা প্রায গেষ। োরা দরজা কদকয গবকরকয যাকি এমনসময 
গরকম লম্বা অকিসারকে বলল, এখানোর কসকেউকরকট েযাকমরায হযকো কেছু ধরা 
পক়েকছ? 
  
এেজন পযগটকের মুখ গথকে এরেম বুকদ্ধদীপ্ত পরামেগ শুকন অকিসার দু’জন এেটু 
আিযগ হকলা। মাথা গনক়ে সায কদল োরা। মযাকনজাকরর সাকথ আমরা এ-বযাপাকর েথা 
বলব।’ গেষবাকরর মকো রুকমর কদকে োোল লম্বা অকিসার। মাথা গনক়ে বলল, এখাকন 
যা হকযকছ গসটার জনয আমরা লকজ্জে। েকব আমরা কবষযটা খুব গুরুকের সাকথ 
কনকযকছ। আো েকর, আপনাকদর যা গখাযা গর্কছ গসগুকলা উদ্ধার েরকে পারব। সকলামন 
আইলযাকণ্ড আপনাকদর ভ্রমণ কেক্ত হওযায আকম দুুঃকখে।’ অকিসাকরর বলার ধরন গদকখ 
মকন হকলা এই অঘটকনর জনয গস কনকজকেই দাযী ভ্াবকছ। 
  
‘আপনাকদর উপর আমার ভ্রসা আকছ।’ বলল সযাম। 
  
 দুই অকিসাকরর সাকথ েন্ট গডকে গর্ল সযাম ও গরকম। ক্লাকেগর গপছকন মুখ বযাদান েকর 
মযাকনজার বকস আকছ। পুকলে যখন মযাকনজারকে কসকেউকরকট েযাকমরার বযাপাকর 
কজকজ্ঞস েরল োর নজর েখন কনকজর জুকোর কদকে। খুব মকনাকযার্ কদকয গদখকছ 
জুকো গজা়ো। োরপর ধীকর ধীকর বলল… 
  
র্ে সপ্তাহ গথকে কসকেউকরকট েযাকমরা কসকিম অকেকজা হকয রকযকছ। 
  
েী?’ চ়ো র্লায বলল গরকম। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

308 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
 ‘েী আর বলব। প্রায ২০ বছর পুরাকনা কছল ওগুকলা। নষ্ট হকয যাওযাটাই স্বাভ্াকবে। 
  
‘এটা গোকনা েথা! মেেরা েরকছন? 
  
 ‘আকম দুুঃকখে, মযাম। কেন্তু কবশ্বাস েরুন, যা বলকছ সব সকেয। 
  
স্ত্রীর হাে ধরল সযাম। কেছুেণ পর গরকম এেটু োন্ত হকলা। 
  
যা-ই গহাে, আমাকদর রুমটা পকরষ্কার েরার বযবস্থা েরুন। সযাম বলল। আো েরকছ, 
আমাকদরকে আপােে অনয এেটা রুকমর বকন্দাবস্ত েকর কদকে পারকবন। 
  
 ‘অবেযই, সযার। বেকর হকয আমাকে জানাকবন। আকম আপনাকদরকে নেুন রুকম কনকয 
যাব।’ 
  
রুকমর এেদম োছাোকছ কর্কয কনচু স্বকর বলল গরকম, ‘আকম যা ভ্াবকছ, েুকমও কে ো 
ভ্াবছ? 
  
েী? এই চুকরর বযাপাকর? 
  
না। এটা গোকনা সাধারণ চুকর নয।’ 
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রুকম ঢুকে দরজা বন্ধ েকর কদল সযাম। এখাকন হযকো এখন পযগটে কহকসকব এেমাত্র 
আমরাই আকছ এবং সকবকচয ভ্াল রুকম আকছ। েকব োজটা হযকো গহাকটকলর গভ্েকরর 
গেউ েরকে পাকর। কেন্তু এই চুকরকে বা়েকে েী আকছ বুঝলাম না। বুকঝকয বলকলা। 
  
েযাকমরা োজ না েরাকে গচাকরর খুব সুকবকধ হকলা। 
  
 ‘আমার মকন হকি, এখানোর েযাকমরাগুকলা েকযে বছর ধকর অকেকজা।’ 
  
গসকির কদকে একর্াল গরকম। গয-ই োজটা েকর থােুে, এেদম প্রস্তুে হকয একসকছল। 
গদকখা, োলা গভ্কঙ গিকলকছ। 
  
সায কদকয সযাম মাথা না়েল। কঠে। কেন্তু গখযাল েকর গদখ এই োলা কটনিকযল কদকয 
বেকর। গচাকরর যকদ অনযানয গহাকটকল যকদ চুকর েরার অকভ্জ্ঞো গথকে থাকে োহকল 
এগুকলার এরেম গবহাল দো সম্পকেগ গস খুব ভ্াল েকরই জাকন। আমার গো মকন 
হকি গপপকস গখালর ওকপনার কদকয আকম এই োলা ভ্াঙকে পারব।’ 
  
ঘক়ে গদখল গরকম। খুব গবকে রাে হযকন এখনও। গচার জানকে, আমরা কডনার েরকে 
বাইকর গবকরকযকছ।’ এেটু থামল ও। আবার গদখ, র্াক়ের টাযায পাংচার েকর কদকয গদকর 
েকরকয গদযা হকলা আমাকদর। এই কবষযটাও কে োেোলীয?’ 
  
 ‘গবাধহয না। কেন্তু আকম কনকিে েকর কেছু বলকেও পারকছ না। এেটা োটগ েুকল কনকয 
ভ্াাঁজ েরল সযাম। গোমার টযাবকলকট েী কছল? কলও’র অনুসন্ধান সম্পকেগে কেছু? 
পাসওযাডগ বযাংকের েথয? 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

310 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
‘গমাকটও না।’ 
  
োহকল গচার ওটাকে গথকে পাকব েী? গসকি অি কেছু টাো গরকখ কর্কযকছলাম। 
মাকনবযার্টা আমার পকেকটই কছল। গোমার পাসগও কছল গোমার সাকথ। এেটা 
টযাবকলকটর দাম আর েে? চাইকলই কেকন গনযা যায। গক্রকডট োডগ কনকে পাকরকন, 
স্পেগোের েথযও গপল না, পাসকপাটগটাও গরকখ গর্কছ। োাঁচা গচার। েকব আমার মকন 
হয, এরসাকথ ওই রাকে কবকচর দু’জকনর গোকনা সম্পেগ আকছ। 
  
‘োই? োহকল বলল, গচার গভ্েকর ঢুেল েীভ্াকব? 
  
 ‘েুকম এই রুকম ঘুকমর গঘাকরর মাকঝও ঢুেকে পারকব। 
  
 ‘সযাম, রুকম কেন্তু োডগ কে কদকয ঢুেকে হয।” 
  
“হুম, কেন্তু কসকিমটা গখযাল েকর গদকখছ? খুব উন্নে মাকনর কসকিম যখন 
দাযসরাভ্াকব স্থাপন েরা হয েখন এরেমই হয। জঘনয।’ 
  
‘গো?’ 
  
ভ্াবকছ, এটা যকদ চুকরর গচকযও গবকে কেছু হকয থাকে োহকল েী গসটা? গচার েী 
গপকযকছ এখান গথকে? শুধু গোমার েকখর টযাবকলটটা ছা়ো গেমন কেছুই কনকে 
পাকরকন। আমরা বরং এসব কনকয মাথা ঘামাকনা বন্ধ েকর। গচাখ োন গখালা গরকখ 
কনকজকদর োকজ মকনাকযার্ গদই। সবকদে গথকে গসটাই ভ্াল হকব। েুকম েী বকল? 
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এে গসকেকণ্ডর জনয গচাখ বন্ধ েরল গরকম। ো কঠে আকছ। কেন্তু… আকম আর 
কনরাপদকবাধ েরকছ না।’ 
  
‘গসটাই স্বাভ্াকবে। আমারও এেই অনুভূ্কে হকি। কেন্তু যা হওযার ো গো হকয গর্কছ। 
এখন আর গসটা কনকয গভ্কব োজ গনই। 
  
সযাম গডকস্ক ডাযাল েকর ক্লােগকে বলল, ওরা বেকর। এেটু পর হাকজর হকলা মযাকনজার। 
ওকদরকে গহাকটকলর অনযপাকের এেটা রুকম কনকয গর্ল গস। আকরেবার েমা গচকয 
চুপচাপ কবকদয কনল। োপ়ে-গচাপ়ে গুকছকয সযাকমর কদকে কিরল গরকম। 
  
‘গচাকরর গচহারা গদখকে গপকযকছকল?’ 
  
‘না। েকব যেটুেু গদখকে গপকযকছ েেটুেু জাকনকযকছ পুকলেকে। স্থানীয বাকসন্দা, মাঝাকর 
স্বাস্থয, দ্রুে ন়েকে জাকন। োকলা হািপযান্ট আর গপালা’র গচে োটগ পরা কছল। সাকথ 
মযাকসিার বযার্। এই গো…’ 
  
 ‘এই সময বাইকর খুব গবকে গলাে গনই। ভ্ার্য ভ্াল হকল পুকলে হযকো োকে গবর 
েরকে পারকব।’ 
  
 গছাট্ট েকর হাসল সযাম। সবকেছুই সম্ভব। কেন্তু আকম ভ্াবকছ আর্ামীোল সোকল 
গোমাকে এেটা নেুন টযাবকলট কেকন গদব। 
  
‘এখাকন টযাবকলট পাওযা খুব এেটা সহজ হকব না।’ 
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‘র্েোল এেটা ইকলেিকনি েপ গদকখকছ। ওখাকন হযকো গপকয যাব। র্কজগযাস কেছু 
না গপকলও গমাটামুকট োজ চালাকনার মকো টযাবকলট পাব বকল আো েরকছ।’ 
  
‘অকির উপর কদকয কবপদ গেকট গর্কছ। আরও জঘনয কেছু ঘটকে পারকো। 
  
‘কঠে।’ স্ত্রীর কদকে োোল সযাম। আজ রাকে গোমার ঘুম আসকব গো?” 
  
‘অবেযই আসকব। আমার গদখভ্াল েরার জনয এেজন েক্ত-সমথগ পুরুষ আকছ। ঘুম 
আসকব না গেন? 
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কচিলে গেষ িুমুক 
৩১. 
  
বকযড গসকভ্করন েকিকে গেষ চুমুে কদকয োোকলন স্ত্রীর কদকে। রান্নাঘকর বাসন-গোসন 
পকরষ্কার েরকছন োর স্ত্রী। সোকলর নাস্তাটা ভ্াল হকযকছ, থযািস। কবকযর পর গথকে 
কবর্ে ১৮ বছর যাবে প্রকেকদন সোকল স্ত্রীকে এই েথাটা কেকন বকল আসকছন। 
  
‘ওকযলোম। আরও েকি গনকব?’ র্ে ১৮ বছকরর মকো আজও োর স্ত্রী এেই েথা 
বলকলন। 
  
না, অকিকস গযকে হকব। ক্লাকযকন্টর মাথায োাঁঠাল গভ্কঙ গখকে হকব না? গসকভ্করন 
এেজন অযাটনী। েকব োর প্রধান পকরচয হকলা গস এখানোর পালগাকমকন্টর এেজন 
সম্মাকনে সদসয, এমকপ। ২ বছর ধকর অকনে গচষ্টার পর কেকন এখানোর সরোরকে 
গবাঝাকে সমথগ হকযকছন, সকলামন আইলযাকণ্ডর উন্নকে েরকে হকল পযগটন খাকের উপর 
গজার কদকে হকব। পযগটেকদর জনয সুন্দর পকরকবে ও কবকভ্ন্ন সুকযার্-সুকবধার বযবস্থা 
েরকলই গসটা সম্ভব। পযগটন কেিকে সামকন একর্কয কনকে পারকল অথগশনকেে সমৃকদ্ধর 
পাোপাকে গদে কবকদকে সুনামও েু়োকনা যাকব। 
  
এই দ্বীকপর অনযানয কেকেে বাকসন্দাকদর মকো বকযড গসকভ্করনও অকেকলযায প়োকোনা 
গেষ েকরকছন। োর জীবকন এেটাই লেয সকলামন আইলযাণ্ডকে এেকট আন্তজগাকেে 
পকরচয গদযা। 
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 ‘বাসায কিরকব েখন? মকন আকছ? আজ কেন্তু টকব’র জন্মকদন।’ বকযকডর স্ত্রী মকন 
েকরকয কদকলন। 
  
“আজ গো বযস্ত থােব। েুকম ওর পছকন্দর কর্িটগুকলা কেকনছ গো?’ 
  
টকব ওকদর গছকল। বযস ৭ বছর। ২০ কমকনট আকর্ সু্ককল গর্কছ। 
  
‘হা কেকনকছ। কেন্তু েুকম সমযমকো বাসায আসার গচষ্টা গোকরা। আকম গেে বানাব। 
  
‘আসব।’ েকির োপ কনকয রান্নাঘকর ঢুেকলন এমকপ। কেকচন কসকি গসটা গরকখ স্ত্রীকে 
চুকমা গখকলন। কবকযর পর এেগুকলা বছর গপকরকয যাবার পর আজও োর অবাে লাকর্ 
েী গভ্কব োকে কবকয েকরকছকলন এই নারী। এরেম এেজনকে জীবনসঙ্গী কহকসকব 
গপকয বকযড কনকজকে পৃকথবীর সবকচকয সুখী বযকক্ত ভ্াকবন। েীরেম গেে? 
  
 মচা। টকব খুব পছন্দ েকর।’ 
  
দীঘগশ্বাস গিলকলন বকযড। গছকলটা েে দ্রুে ব়ে হকয যাকি। সময েে দ্রুে চকল 
যায, োই না? 
  
হুম। আর গসজনযই গোমার উকচে ো়োোক়ে বাসায কিকর ওকে সময গদযা।’ 
  
“কঠেই বকলছ। আকম ছটার কদকে চকল আসব।’ 
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“কঠে আকছ। এরকচকয গবকে গদকর গোকরা না কেন্তু। আজ কডনার আকর্ভ্াকর্ গসকর 
গিলব। োরপর সব কর্িকটর পযাকেট গখালা হকব। 
  
‘ওকে। মকন থােকব। 
  
অকিকস যাওযার জনয বেকর হকয আযনায কনকজকে গদখকছন বকযড। মাথার চুলগুকলা 
ধূসর হকে শুরু েকরকছ, অকনে চুল উকঠ গর্কছ, বা়েকে গমদ জকমকছ েরীকর। েকব 
একেবাকর কবশ্রী গয লার্কছ ো নয। আেষগণীয নন কঠেই কেন্তু র়্েপ়েো কহকসকব 
চলনসই েরীর োর। 
  
দরজা বন্ধ েকর র্যাকরকজর কদকে বকযড পা বা়োকলন। হঠাৎ পাকযর েব্দ শুনকে গপকয 
ঘা়ে গিরাকলন কেকন। এেটা মযাকচকট একস োর খুকল িাকটকয কদল। মাকটকে আছক়ে 
প়োর আকর্ই মৃেুয হকযকছ োর। আঘােটা এে গজারাল কছল গয বকয়ে গোকনা কচৎোর 
েরার িুসরে পযগন্ত পানকন। আেোযী দু’জন লাকের পাকে একস দাাঁ়োল। কনকিে হকলা 
এমকপ মকরকছ কেনা। োরপর আকরেটা আঘাে েকর চকল গর্ল র্াকছর কনকচ পােগ েরা 
ভ্যাকনর কদকে। ওটার লাইকসন্স গেটটা োদা কদকয ঢাো। 
  
*** 
  
অরউইন মযানকচিার সকবমাত্র অকিকস একস গপৌঁকছকছ এমন সময োর গসল গিান 
গবকজ উঠল। কস্ক্রকন োকেকয গদখল েলাকরর নাম গলখা গনই। অবেয এরেম েল 
করকসভ্ েরকে েরকে গস অভ্যস্ত হকয গর্কছ। 
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‘হযাকলা? 
  
েথা বলা যাকব? র্ভ্নগর গজনাকরল র্ডগন গনাকলকলর েণ্ঠস্বকর উকদ্বর্ গটর পাওযা যাকি। 
  
‘হযাাঁ। বলুন, আপনার জনয েী েরকে পাকর? 
  
‘অরউইন, আমরা একে অপরকে কচকন অকনেকদন হকলা। আমার োকছ আপনার সেয 
েথা বলা উকচে। আপকন কে এই কবকোহীকদর সাকথ গোকনাভ্াকব সমৃ্পক্ত? পকরাে 
সমথগন কেংবা েথয সরবরাহ… এরেম কেছু? 
  
কবস্মকয হেবাে হকয গর্ল অরউইন। োন গথকে গিান সকরকয যন্ত্রটার কদকে োোল 
এেবার োরপর আবার োকন কনল। 
  
‘কেছু মকন েরকবন না, আকম আপনার বযাপাকরও এেই েথা ভ্াবকছলাম। 
  
‘আকম আমার প্রকশ্নর উত্তর পাইকন। 
  
দীঘগশ্বাস গিলল অরউন। না, র্ডগন। োকদর সাকথ আমার গোকনা গযার্াকযার্ কেংবা 
সম্পেগ গনই। কেন্তু আপকন কে আমাকে কনকিে েকর বলকে পারকবন আপকনও ওকদর 
সাকথ জক়েে নন? এেটু থামল মযানকচিার। ‘আিা, হঠাৎ এ-প্রশ্ন?” 
  
‘গেন? আপকন গোকননকন?’ 
  
 ‘আকম োজ কনকয বযস্ত থাকে। ভ্কণো না েকর আসল েথাটা জানাকবন, কেজ? 
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‘আজ সোকল বকযড খুন হকযকছন। যারা োজটা েকরকছ োকদরকে এরজনয চরম মূলয 
কদকে হকব। 
  
েী বলকলন?! 
  
 মযানকচিারকে সব খুকল বলকলন গরাকলন্স। এেটা গিানেকলর মাধযকম েথযগুকলা 
গপকযকছন কেকন। েথা গেকষ দুজনই চুপ হকয গর্ল। েথাগুকলা চুপচাপ হজম েরল 
মযানকচিার। ওর গচহারা গথকে রক্ত সকর গর্কছ। 
  
‘আপকন এসকবর সাকথ গোনভ্াকবই জক়েে নন? আবার প্রশ্ন েরল মযানকচিার। 
  
‘অরউন, েী বলকে চান? 
  
ওকদর দুজকনর েথাবােগা আর সামকন একর্াল না। গিান গরকখ অকনেণ অকিকসর 
দরজার কদকে োকেকয রইল মযানকচিার। ভ্াবকছ। গরাকলন্স গলােটা একেবার সাধু না 
হকলও খুকনাখুকনর মকো বযাপাকর জ়োকবন বকল মকন হয না। আর েথা শুকন মকন হকলা, 
কেকন সকেযোর অকথগই ধাক্কা গখকযকছন… খুব উকদ্বগ্নও বকট। 
  
সবকেছু কনযন্ত্রকনর বাইকর চকল যাকি। অরউন ভ্াবকে পাকরকন কবকোহীরা এেটা ভ্যির 
হকয উঠকব। একদকে গিাকন েথা বকল এটা প্রমাণ হকয গর্কছ র্ভ্নগর ও অরউন গেউ-ই 
োউকে কবশ্বাস েকর না। 
  
পকরকস্থকে কদনকে কদন গঘালাকট হকয উঠকছ। 
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*** 
  
োাঁকচর দরজার গভ্ের কদকয সমুে গদখকছ সযাম। সার্করর গঢউকযর উপর সুকযগর েীব্র 
আকলা প়োয মকন হকি গঢউ গযন আগুকন ঝলকস যাকি। 
  
‘েুকম গরকড? সযাকমর গপছন গথকে প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
‘আকম সবসমযই গরকড। আকরেবার পাকনকে ডুব কদকয গদখকে চাই মকন্দকর নেুন 
গোকনাকেছুর গদখা পাই কেনা। চাইকল েুকমও নামকে পাকরা আমার সাকথ। 
  
 ‘প্রথকম গদখকে হকব জাহাকজর েী অবস্থা। খুব জরুরী না হকল আকম পাকনকে নামকছ 
না।’ 
  
‘েুকম না অযাডকভ্ঞ্চার পছন্দ েকরা? গোমার মুকখ এমন েথা মানায? অযাডকভ্ঞ্চাকরর 
গজােটা গোথায? 
  
টযাবকলকট। আজ নেুন এেটা গেনার েথা। মকন আকছ? 
  
 ‘আকছ। এখন গখকয কনই। োরপর টযাব কেনকে যাব। েী বকল? 
  
 ‘আকম েকি খাব। 
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রুকমর দরজা বন্ধ েকর কনকচর লকবকে গর্ল িারকর্া দম্পকে। ওরা গভ্কবকছল গহাকটকল 
আর গোকনা অকেকথ গনই কেন্তু এখন অিকেছু পযগটেকে েন্ট গডকস্কর সামকন দাাঁক়েকয 
থােকে গদখা যাকি। কদকনর গবলা গয মযাকনজাকরর কডউকট গস একর্কয একলা পযগটেকদর 
সামকন। োর মুখ পাংশুবণগ হকয আকছ। 
  
‘শুভ্ সোল। গরকডওকে বলল মযাকনজার। সযাম ও গরকম কর্কয গশ্রাোকদর সাকথ গযার্ 
কদল। 
  
 খবর পাওযা যাকি, এমকপ বকযড গসকভ্করনকে োর বাক়ের পাকে আজ সোল গসাযা 
আটটার কদকে খুন েরা হকযকছ। োকে হকনযারা হাসপাোকল গনযার পর েেগবযরে 
কচকেৎসে জানান মযাকচকট কদকয খুন েরা হকযকছ োকে। গসকভ্করকনর োকছ গোকনা অস্ত্র 
কছল না। 
  
 ‘কবকোহী কমকলকেযারা ঘটনার দায স্বীোর েকর হুমকে কদকযকছ োকদর দাকব গমকন না 
গনযা হকল সামকন এরেম ঘটনা আরও ঘটকে থােকব। আপনার ইকেমকধয োকদর দাকব 
সম্পকেগ জাকনন। সকলামন আইলযাকণ্ডর যাবেীয সম্পদ স্থানীয দ্বীপবাসীকদর কনযন্ত্রকন 
হস্তান্তর েরকে হকব। গোকনা কবকদকে বযকক্ত বা গোম্পানী এখাকন বযবসা চালাকে পারকব 
না। সবাইকে খুব েীঘ্রই বযবসা গুকটকয কনকে হকব। 
  
 ‘প্রোসন অকেকরক্ত কনরাপত্তা বযবস্থা িহণ েরকছ। পরবেগী গঘাষণা না গদযা পযগন্ত 
হকনযারার রাস্তাঘাকট মােগাল ল জাকর থােকব। এমকপ সাকহকবর খুকনর ঘটনাকে পুাঁকজ 
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েকর গেউ যাকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা লুটপাট চালাকে না পাকর গসকদকেও েকঠার দৃকষ্ট রাখা 
হকব বকল সরোর পে গথকে জানাকনা হকযকছ। 
  
 ‘অকেকলযা ও কনউকজলযান্ড োকন্তরেী বাকহকন পাঠাকনার প্রস্তাব কদকলও োকদরকে দ্বীকপ 
আসার অনুমকে গদযা হকব কেনা গসটা কনকয ভ্াবকছ েেৃগপে। েকব আজকের কদনকট 
এে োকলা কদন কহকসকব সকলামন আইলযাকন্ডর ইকেহাকস গলখা থােকব সকলামন 
আইলযাকণ্ডর ইকেহাকস। এে জঘনয ঘটনার মধয কদকয দ্বীপ আজকে োর এেজন গযার্য 
সন্তান হাকরকযকছ। কবষযটা অেযন্ত লজ্জাজনে।’ 
  
গরকমর হােটা কনকজর হাকে কনকয আলকো েকর চাপ কদল সযাম। মযাকনজার র্লা 
পকরষ্কার েকর আবার বলকে শুরু েরল। 
  
সুধীমণ্ডলী, আজ গথকে আপনাকদর জনয এখাকন বা়েকে কনরাপত্তা বযবস্থা রাখা হকব। 
োরপরও, আকম বলব গোকনাকেছুই অসম্ভব নয। আমরা োরও কনরাপত্তার কনিযো 
কদকে পারকছ না।’ 
  
লকব জুক়ে কপনপেন নীরবো। হঠাৎ এে অকেকলযান মকহলা িুাঁকস উঠকলন। 
  
‘কনিযো কদকে পারকছন না মাকন? োহকল আমরা এযারকপাটগ পযগন্ত জান কনকয যাব 
েীভ্াকব? 
  
মযাকনজার গবে কবপাকে পক়েকছ। েণ্ঠস্বর যেটুেু সম্ভব গমালাকযম গরকখ বলল, ‘মযাডাম, 
আকম বলকে চাকি, দ্বীকপর অবস্থা ভ্াল নয। এমোবস্থায এই গহাকটকলও গযকোন অঘটন 
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ঘকট গযকে পাকর। আমরা আপনাকদর কনরাপত্তার কনিযো কদকে পারকছ না। এরমাকন 
এই না, আমরা আপনাকদর বযাপাকর উদাসীন। কবষযটা গবাঝার গচষ্টা েরুন। আমরা 
সকবগাচ্চ গচষ্টা েরকছ েকব গোকনা কনিযো কদকি না।’ 
  
োরমাকন আপনার আমাকদরকে দাঙ্গার মকধয গঠকল গদকবন? 
  
“দাঙ্গা গনই গো। েকব আপনারা যকদ এখাকন কনরাপদকবাধ না েকরন োহকল অনয 
গোথাও চকল গযকে পাকরন। গসকেকত্র যাোযাকের জনয আমরা বা়েকে কসকেউকরকটর 
বযবস্থা েকর কদকে পাকর। চাইকল এযারকপাকটগও গযকে পাকরন। েকব আবারও বলকছ, 
কনরাপত্তার গোকনা কনিযো গনই। এমনকে আমাকদর এখাকন যারা িাি আকছ োকদরও 
নয। 
  
মকহলা গজারদার কেছু শুনকে গচকযকছল কেন্তু মযাকনজাকরর বক্তবয োকে হোে েকরকছ। 
পযগটেকদরকে উকদ্বগ্ন গরকখ মযাকনজার গহাকটকলর গপছকনর অকিকস চকল গর্ল। সবাই 
একর্কয গর্ল করকসপেন গডকস্ক থাো েরুণীর কদকে। োর বযস ২৫-এর গবকে হকব না। 
কেন্তু েরুণী যা জবাব কদল গসটা মযাকনজাকরর গচকযও কেক্ত। 
  
গরিুকরকন্ট গর্ল সযাম ও গরকম। এেজন ওকযটার অডগার কনকি। ওকদর োছ গথকে 
অডগার কনকয ওকযটার খাবার আনকে চকল গর্ল। 
  
মাথা না়েল সযাম। 
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এসকবর গোকনা মাকন হয? উপযুক্ত োরণ ছা়ো মানুষজন খুন হকি। এসব েকর গোকনা 
িাযদা হকব না। মকধয গথকে দ্বীপটার বদনাম হকয বাকে পৃকথবী গথকে সমূ্পণগ কবকিন্ন 
হকয যাকব।’ 
  
হকে পাকর। 
  
সবকেছু কঠেঠাে থােকল আকন্দালনোরীকদরকে গেউ পাত্তা গদয না। োই এরেম ঘটনা 
ঘকটকয সবার দৃকষ্টআেষগণ েরকছ োরা। 
  
োর মাকন েুকম বলকে চাকিা এগুকলা গেমন গুরুের ঘটনা নয? 
  
‘আকর না। আকম জাি বলকে চাকি খুকনাখুকনর ঘটনা ছা়ো দ্বীকপ কেন্তু আর কেছুই 
হযকন। 
  
‘আমাকদর জাহাকজর উপর নজর রাখা হকিল, ভু্কল গর্ছ?’ 
  
না, মকন আকছ। কেন্তু হকে পাকর গসটা গেি এে গেৌেূহলী দ্বীপবাকসন্দার োজ। 
আমাকদর র্াক়েকে কেন্তু গোকনা আাঁচ়ে গদযকন গস। গোকনা েকেও েকরকন। 
  
‘আিা। লকবর গসই গলােটা? োর বযাপাকর েী বলকব? 
  
 ‘গস এেটু বাাঁো গচাকখ োকেকযকছ বকল এেটা খারাপ ভ্াবছ?’ 
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দীঘগশ্বাস গিলল গরকম। আমাকদর গহাকটল রুকমর োলা গভ্কঙ্গ ঢুেল। এটায েী সািাই 
গদকব, শুকন? 
  
না, সািাই গদব না। আমাকদর রুকম ওভ্াকব গঢাোর অবেযই গোকনা উকেেয কছল। 
গখযাল েকর গদকখা, দ্বীকপর বাকসন্দাকদর আকথগে অবস্থা খুবই গোচনীয। োই দাকরেো 
গঘাচাকে হযকো চুকর েরকে ঢুকেকছল। 
  
খাবার আসার পর চুপচাপ গখল ওরা। কবোল ডাইকনং রুকম গর্ারস্থাকনর নীরবো। 
খাওযা গেকষ কবল চুকেকয গহাকটকল কিরল িারকর্া দম্পকে। গহাটকলর গর্কট মযাকনজার 
ওকদর জনয অকপো েরকছল। 
  
‘আপনাকদরকে এেটা দুুঃসংবাদ গদযার জনয অকপো েরকছ। েী বলব, গোকেকে েী 
হকয গর্ল। েহকর দাঙ্গা গবকধকছ। হকনযারার অকধগে ইকেমকধয পু়েকছ আগুকন। আকম 
বযকক্তর্েভ্াকব চাকি, এখানোর পকরকস্থকে স্বাভ্াকবে না হওযা পযগন্ত আপনারা অনয 
গোথাও ঘুকর আসুন। 
  
সযাকমর হাে ধরল গরকম। আপনার পরামকেগর জনয ধনযবাদ। সোকল আমরা এটা কনকয 
আকলাচনা েরব। আিা, বলুন গো এখাকন গোকনা েকম্পউটাকরর গদাোন আকছ? 
  
‘আকছ। হাসপাোল গথকে গদ়ে ব্ল্ে দূকর। ডান পাকে। এে কবকদকে গোম্পানীর 
গদাোন। গসজউইে। র্লাোটা দাম রাকখ েকব িে ভ্াল। 
  
‘কবকদকে গোম্পানী? োহকলই হকযকছ। বলল সযাম। ধনযবাদ।’ 
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মযাকনজারকে হেভ্ম্ব েকর কদকয র্াক়ে কনকয গবকরাল িারকর্া দম্পকে। ওকদর র্াক়ের 
আওযাজ শুকন পাকেং লকট থাো ঘুমন্ত র্াকডগর ঘুম ছুকট গর্ল। 
  
কেছুদূর যাওযার পর এেটা গদােলা ভ্বন গদখাল গরকম। ওই গয, গসজউইে। 
  
‘গদাোকনর সামকন গো অকনে গলাে। 
  
‘র্াক়ে চালাকে থাকো। মকন হকি, র্ণ্ডকর্াল আকছ। গরকম জনোর জটলা গখযাল েকর 
বলল। 
  
গসজউইকের গর্কট েকযেজন ষণ্ডামােগা স্থানীয গলাে ভ্াঙচুর েরকছ। ওখাকন 
েকযেজকনর হাকে মযাকচকট, োরও হাকে োউবার। পকরষ্কার গবাঝা যাকি লুট েরকে 
একসকছ এরা। 
  
‘মযাকনজার বাক়েকয বকলকন গদখকছ।’ বলল গরকম। সাইড কমরকর সেগে দৃকষ্ট গরকখকছ। 
সবাই লুট েরকে একসকছ, োই না? 
  
 হুম। আকম ভ্াবকছ, পুকলে গোথায? এখান গথকে পুকলে গিেকনর দূরে মাত্র ৬ ব্ল্ে। 
  
 ‘হযকো োরা সোকলর নাস্তা গসকর কনকি। কেংবা আরও ব়ে গোকনা সমসযার সমাধাকন 
বযস্ত। 
  
 গব্রে চাপল সযাম। অবস্থা খারাপ, গরকম।’ 
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ওকদর গথকে প্রায ৬০ িুট সামকন েকযেে স্থানীয গলাে এেসাকথ দাাঁক়েকয মানব 
বযকরকেড বেকর েকরকছ। দুকটা গসডানকে ভ্াঙ্গচুর েকর গিকল গরকখকছ রাস্তার পাকে। 
ওগুকলার োাঁচ ছক়েকয কছকটকয রকযকছ রাস্তায। 
  
র্কে েমাকে বাধয হকলা ওরা। হঠাৎ গরকম কচৎোর েকর উঠল। এই গসকরকছ! 
  
এেটা পাথর ছুকট একস ওকদর র্াক়ের উইনকেকল্ড আঘাে েকর মাে়েসার জাল বেকর 
েকর কদল। 
  
. 
  
 ৩২. 
  
পা কদকয র্যাস পযাকডল গঠকস ধরল সযাম। ইকেমকধয আকরেটা পাথর একস র্াক়ের ছাকদ 
পক়েকছ। সযাম দ্রুে র্াক়েকে সমূ্পণগ কবপরীে কদকে গঘারাল। আর এেটু হকলই উকট 
গযে র্াক়েটা। 
  
‘েুকম কঠে আকছ গো?’ গরকমর কদকে োকেকয কজকজ্ঞস েরল সযাম। 
  
‘হযাাঁ, কঠে আকছ। োাঁচ কছটকে একস র্াকয প়েকলও গোথায গেকট-কছক়ে যাযকন।’ গরকম 
জবাব কদল। এখন আমরা েী েরব? 
  
রাস্তা গথকে সকর কনরাপদ গোথাও আশ্রয কনকে হকব।’ 
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োকছই হাসপাোল। ওখাকন কনিযই র্াডগ আকছ?’ 
  
র্াক়েকে েকষ বাকম গঘারাল সযাম। ওকদর র্াক়ের কপছু কপছু স্থানীয গলােজন ছুকট 
আসকছ। আমরা বরং েহকরর এেদম গেষ প্রাকন্ত চকল যাই। কেন্তু ওখাকন গয এরেম 
র্ণ্ডকর্াল হকি না োরই বা কনিযো েী? 
  
“কঠে। ওটা েরা পার্লাকম হকব।’ 
  
সযাম মাথা না়েল। োহকল হাসপাোকলই যাওযা যাে। যেেণ গোকনা বযবস্থা না কনকি 
আমরা েেেণ পযগন্ত ওখাকনই অকপো েরব। পুকলে একল সব ঠাণ্ডা হকয যাকব, আো 
েকর। 
  
‘কেন্তু যকদ পুকলে না আকস? 
  
‘গসটা এে নেুন সমসযা। এখন ওটা কনকয মাথা ঘাকমকয লাভ্ গনই। এই দাঙ্গাকে গেি 
এেটা কবকিন্ন ঘটনা কহকসকব ধকর গনযাই ভ্াল। আমার মকন হকি, স্থানীয র্রীব 
বাকসন্দারা এমকপ খুন হওযার ঘটনাকে হাকেযার কহকসকব বযবহার েকর ইকলেিকনি পণয 
আর েকম্পউটার হাকেকয গনযার গচষ্টা েরকছ। আর কেছু নয।’ 
  
‘গোমার েথাই গযন সকেয হয। 
  
হাসপাোকলর গর্কট গপৌঁকছ গর্কছ পারকর্া দম্পকে। কসকেউকরকট র্াডগ ওকদর র্াক়েকে 
গভ্েকর ঢুেকে কদল। োরপর োর গচাকখ প়েল গপছন র্াক়ের গপছন গপছন স্থানীয 
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বাকসন্দারা গমাটর বাইে ও গদৌক়ে আক্রমণােে ভ্কঙ্গকে ছুকট আসকছ, ো়োোক়ে গর্ট 
বন্ধ েকর কদল র্াডগ। সযাম ও গরকম র্াক়ে গথকে গনকম ছুকট গর্ল হাসপাোকলর গভ্েকর, 
ো়োহুক়োয র্াক়ের দরজাটাও লার্াযকন। 
  
‘গমইনকর্কট কনরাপত্তার জনয কবকেষ গোকনা বযাকরকেকডর বযবস্থা আকছ? ভ্ীে র্াডগকে 
কজকজ্ঞস েরল সযাম। কেন্তু র্াডগ হযকো ইংকরকজ গবাকঝকন। সযাম রুকমর চারপাকে 
োোল। ইমাকজগকন্স রুম একরযায েকযেজন গরার্ী অকপো েরকছ। এেটু পর ডা. 
ভ্যানাকে এেটা রুম গথকে গবকরকয আসকে গদখা গর্ল। িারকর্া দম্পকে ও র্াডগকে 
গদকখ গস হেচকেকয গর্কছ। 
  
সযাম ভ্যানাকে অিেথায সব বুকঝকয বলল। সব গোনার পর োকজ গলকর্ প়েল ভ্যানা। 
র্াডগ ও িািকদরকে অডগার কদকে শুরু েরল। কেছুেকণর মকধয সবার কমকলে প্রকচষ্টায 
হাসপাোকলর সামকন এেটা ভ্াকর কিকলর োটার নামাকনা হকলা। ব়ে ঝ়ে গথকে 
হাসপাোলকে বাাঁচাকনার জনয বানাকনা হকযকছল এই োটার। 
  
োটার গিলার েকযে মুহূেগ পকরই ধুমাধুম আঘাে প়েকে শুরু েরল ওখাকন। 
কসকেউকরকট র্াডগ, গরার্ী, িাি সবাই হাসপাোকলর কপছকনর অংকে চকল গর্ল। কেছুেণ 
এভ্াকব চলার পর ডা. ভ্যানা গঘাষণা েরল হাসপাোল আপােে কনরাপদ। গিান েুকল 
পুকলেকে জাকনকয কদল হাসপাোল আক্রমকণর কেোর হকযকছ। 
  
আপনারা ভ্ার্যবান, হাসপাোল পযগন্ত আসকে গপকরকছন। হাসপাোকলর োটারটা গবে 
মজবুে। গলকভ্ল ৫-এর হযাকরকেন একলও সামাল কদকে পারকব। আপকন যকদ এেটা 
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র্াক়ে কনকয ছুকট একস োটাকর ধাক্কা গদন েবুও ওটাকে টলাকে পারকবন না। োই বলা 
যায, আপােে আমরা কনরাপদ। 
  
 ‘পুকলে েী এসব থামাকব না?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘আো েরা যায, থামাকব। কেন্তু সময লার্কব। ভ্যান জবাব কদল। যা-ই গহাে, গরার্ীরা 
বকস আকছ। আমাকে গযকে হকি। 
  
আবার ধ়োম েকর আঘাে প়েল োটাকরর র্াকয। কেন্তু োটার অকবচল। সযাম র্লার স্বর 
কনচু েকর ভ্যানাকে বলল, কেছু গটকবল গচযার কনকয োটাকরর োকছ রাখকল গবাধহয মন্দ 
হয না। যকদ োটারটাকে গভ্কঙ্গ গিকল ওগুকলা বযাকরকেড কহকসকব োজ েরকব। 
  
 ভ্যানা মাথা না়েল। োটার যকদ গভ্কঙ্গ গিলকে পাকর োহকল এসব গছাটখাকটা কজকনস 
কদকয আর েী লাভ্ হকব? 
  
ডা. ভ্যানাকে একর্াকে গদকখ ওকযকটং রুকমর গবকঞ্চ বসা থাো এে মকহলা উকঠ দাাঁ়োল। 
ডাক্তর, আকম মযালােণ ধইরা আপকনর লাইর্যা বইসা আকছ। আমার মাইযাডাকর খুাঁইজ্জা 
পাইোকছ না। আমার কলকল… মাইযাডা হারাযা র্যাকছ। কেছু এে়ো েকরন। 
  
খুাঁকজ পাওযা যাকি না মাকন?’ ভ্যানা জানকে চাইল। 
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োইল কথক্কা অকর পাইোকছ না। এই কনযা এে মাকস িাম কথক্কা কেন মাইযা হারাইকলা। 
মাইযা়োর অসুখ আকছল। আপকন বারবার েইযা কদকছকলনজাকন কঠেমকো ওইষুধগুলান 
খায…’। 
  
 মকহলাকে কনকয এেটু দূকর গর্ল ভ্যানা। কনচু র্লায েথা বলল োর সাকথ। একদকে 
োটাকর এখনও আঘাে প়েকছ েকব পকরমাণটা েম। দাঙ্গাকপ্রমীরা হযকো বুঝকে 
গপকরকছ এখাকন েকক্ত খরচ েকর খুব এেটা লাভ্ হকব না। এটা হাসপাোল, লুট েরকল 
হযকো কেছু ওষুধ পাওযা যাকব। বরং ইকলেিকনি পকণযর গদাোন লুট েরকল গবকে 
লাভ্ হকব োরকচকয। 
  
দূর গথকেই মকহলাকটর েণ্ঠস্বর গোনা গর্ল। গবে গজার র্লায েথা বলকছ। গস, কেন্তু 
ডাক্তর, আমার মাইযা়োর অসুখ আকছল। অয েহন কিরব না কিরব গহইডার কলর্া 
অকপো েরন কঠে হইব না। আকম পারমুও না। অকর খুাঁজকে হইব। মযালা বাচ্চা র্াকযব 
হওযা শুরু হইকছ ইদানীং। আর এইবার আমার গসানা মাইযা কলকল হারাইলা…’ 
  
ভ্যানা মকহলাকে েী জবাব কদল গসটা গোনা গর্ল না। মকহলাকে কনকয কিটকমন্ট একরযায 
গর্ল ডাক্তার। 
  
‘গোমার েী অবস্থা?’ গরকম’র পাকে এেটা গবকঞ্চ বকস সযাম প্রশ্ন েরল। সব দরজা-
জানাল বন্ধ থাোয রুকমর োপমাত্রা গবক়েই চকলকছ। 
  
‘আকম ভ্াল আকছ। কেন্তু এখাকন স্বকস্ত পাকি না।’ 
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েপাল ভ্াল থােকল এই বকন্দদো খুব েীঘ্রই গেকট যাকব। 
  
‘আমার মকন হকি েপাল ভ্াল নয।’ 
  
৫ কমকনট পর মকহলাটাকে কনকয রুকম একলা ভ্যানা। মকহলাকে এখন গবে োন্ত গদখাকি। 
উকত্তজনা প্রেমনোরী ইনকজেেন গদযা হকযকছ হযকো। সযাম ও গরকম’র পাকে একস 
বসল ভ্যানা। দীঘগশ্বাস গিকল বলল, “আো েরকছ, খুব েীঘ্রই পুকলে চকল আসকব।’ 
  
‘গদখা যাে। আিা, উকন কঠে আকছন গো? মকহলার কদকে ইকঙ্গে েকর প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
 ‘হযকো কঠে হকয যাকব। গমকযকে কনকয খুব দুকিন্তা েরকছ। গমকযটার বযস মাত্র ১৪। 
আমার মকন হয ও পাকলকযকছ। এখানোর গমকযকদর স্বভ্াবই এরেম। এেটু ব়ে হকলই 
মকন রং লাকর্। গোকনা এেটা গছকলর োকছ পকট যায। সু্কল, প়োকলখা, বাবা-মা’র 
োসন েখন আর োকদর ভ্াল লাকর্ না। োরপর পাকলকয যায গছকলর হাে ধকর। ভ্যানা 
জানাল। 
  
‘োহকল মকহলা কনিযই খুব আপকসট?’ বলল সযাম। 
  
‘ো কঠে। েকব এই মুহূকেগ োরকচকযও েকঠন সমসযা আকছ আমাকদর সামকন। আকম বরং 
গরকডও চালু েকর গদকখ খবকর েী বলকছ।’ 
  
ভ্যানা োউন্টাকরর োকছ কর্কয ব়ে গরকডও অন েকর ভ্কলউম বাক়েকয কদল যাকে সবাই 
শুনকে পায। গরকডও’র কস্পোর গথকে সংবাদ পাঠকের েণ্ঠস্বর গভ্কস আসকছ। 
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‘আমরা করকপাটগ গপকযকছ, ডাউনটাউকন েকযেকট ব্ল্ে জুক়ে লুটপাট চালাকি স্থানীয 
জনর্ণ। এ-বযাপাকর পুকলে চীকির মন্তবয চাওযা হকল কেকন জানান, 
আইনভ্ঙ্গোরীকদরকে যথাকপাযুক্ত োকস্ত কনকিে েরা হকব। গস-লকেয সব পুকলে 
অকিসারকে ডাো হকযকছ। কব্রকিং গেকষ মাকঠ নামকছ োরা। সন্ত্রাসকরাকধ পুকলে োউকে 
গোকনা ছা়ে গদকব না। 
  
এছা়ো প্রোসন গথকেও খুব েীঘ্রই আনুষ্ঠাকনে গঘাষণা আসকব বকল আো েরা যাকি। 
  
 ‘অনয এে করকপাটগ বলকছ, কবকোহী কমকলকেযারা কবকভ্ন্ন কজকনকসর গলাভ্ গদকখকয দকল 
কভ়্োকি স্থানীয বাকসন্দাকদর। দ্বীকপর এই গর্ালকযার্ রুখকে প্রধানমন্ত্রী কবকদকে 
কনরপত্তারেীকদর সাহাযয গচকযকছন। কনরাপত্তা বাকহকনর প্রথম গসনাদল আর্ামী ১২ ঘণ্টার 
মকধয দ্বীকপ একস গপৌঁছুকব বকল জানাকনা হকযকছ। 
  
 খবর শুনকে শুনকে ডা. ভ্যানার মুখ োকলা হকয গর্ল। েকব সংবাদ পাঠকের পরবেগী 
েথাটা শুকন রীকেমকো চমকে উঠল গস। 
  
‘আমরা গসৌভ্ার্যবান, আজ িুকডওকে এেজন এমকপ-গে গপকযকছ। আপনারা সবাই 
োকে গচকনন ও জাকনন। অকনে বছর যাবে দ্বীকপর এেজন এেকনষ্ঠ গসবে কহকসকব 
োজ েকর আসকছন কেকন। আমাকদর সবার সম্মাকনে বনু্ধ, কনভ্গরোর মানুষ; অরউন 
মযানকচিার। কমিার অরউন, িুকডওকে আসার জনয আপনাকে আন্তকরে ধনযবাদ। 
  
‘আপনাকেও ধনযবাদ। িুকডওকে আসকে গপকর আকম আনকন্দে। 
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‘এেজন এমকপ কহকসকব দ্বীকপর বেগমান অবস্থার বযাপাকর আপনার েী মোমে। 
গশ্রাোকদর যকদ জানাকেন…’ 
  
“গদখুন, সবার আকর্ আকম এই দ্বীকপর এেজন নার্করে। োরপর আইন বযবসাযী এবং 
সবকেকষ এমকপ। দ্বীকপর বেগমান পকরকস্থকে কনকয আকম খুবই উকদ্বগ্ন। আমাকদর দ্বীকপর 
েমগঠ বাকসন্দারা এরেম দাঙ্গা বাকধকয লুটপাট চালাকি এটা আকম গমকন কনকে পারকছ 
না। হযকো োরা দাকরেো গথকে মুকক্ত পাওযার আোয এসব েরকছ োরপরও এগুকলা 
গোকনাভ্াকবই গমকন গনযা যায না। বযকক্তর্েভ্াকব আকম এরেম উি জােীযোবাদ 
সমথগন েকর না। 
  
 ‘োর উপর বকযড গসকভ্করকনর খুন। মানবোর চরমেম অবমাননা হকযকছ এই খুকনর 
মাধযকম। কেছু কেছু বযাপাকর বকযড ও আমার মকধয মকের কমল না হকলও আমরা একে 
অপরকে শ্রদ্ধা েরোম। মকের কমল না হকল আকলাচনার মাধযকম সব সমাধান েকরকছ। 
োর এরেম অোল মৃেুযকে আকম গোোহে। 
  
থামল মযানকচিার। োর েণ্ঠস্বর গবে টানটান। 
  
অরউন হযকো আরও কেছু বলকব এটা গভ্কব সংবাদ পাঠে কেছুেণ চুপ েকর থােল। 
োরপর বলল, “আপনারা শুনকছকলন অযাটকনগ ও সম্মাকনে এমকপ অরউন মযানকটিাকরর 
বক্তবয। যারা এই অনুষ্ঠানকট শুনকছন োকদরকে বলকছ, আইনভ্ঙ্গ েরকবন না। সভ্য ও 
দাকযেুোলী নার্করকের মকো আচরণ েরুন। আমরা সকলামন আইলযাকণ্ডর বাকসন্দারা 
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সভ্য ও বনু্ধেপরাযণ, পুকরা দুকনযা গযন আমাকদরকে খারাপ না ভ্াকব, কবষযটা সবাই 
মাথা রাখকবন। 
  
সংবাদ গেষ েরার আকর্ সংবাদ পাঠে জানাল দ্বীকপর পকরকস্থকের বযাপাকর সবগকেষ 
খবর পাওযা মাত্র গসটা গশ্রাোকদরকে জানাকনা হকব। এরপর গরকডওকে অনযানয সাধারণ 
অনুষ্ঠান শুরু হকলা। 
  
মাথা না়েল ভ্যানা। আকম এেটা র্াধী। গভ্কবকছলাম অরউকনর বযাপাকর আমার ধারণা 
ভু্ল। এখন গদখকছ কঠেই গভ্কবকছ। 
  
েী?’ গরকম জানকে চাইল। মযানকচিার? বুঝলাম না।’ 
  
 ‘আকম র্েোল অরউকনর এে ঘকনষ্ঠ বনু্ধর সাকথ েথা বকলকছ। অরউন আমাকদর সামকন 
গয রূপ প্রোে েকরকছ আর োর বনু্ধ যা বলল দুকটা চকরকত্রর মকধয আোে-পাোল 
েিাে। আকম গেন গযন সকন্দহ হকযকছল এই দাঙ্গার গপছকন অরউকনর হাে আকছ। 
গরকডওকে ওর েথা শুকন কনকিে হলাম। দ্বীপ গথকে কবকদকে গোম্পানীগুকলা কবকদয হকল 
অরউন রাোরাকে আরও ধনী বকন যাকব। জােীযোবাদ অকনে বা়েকে সুকবধা গদকব 
ওকে। এখানোর গসরা অযাটকনগ অরউন মযানকচিার। অকনে গলাকের সাকথ গচনা-জানা 
আকছ ওর।’ 
  
‘কডনাকর কেন্তু োকে এরেমটা মকন হযকন। এমনকে গরকডও’র েথাকেও গসরেম কেছু 
মকন হকলা না। সযাম মন্তবয েরল। 
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‘অরউন বাইকর এে আর গভ্েকর আকরে। উকেল আর রাজনীকেকবদকদর চকরত্র গেমন 
হয ো কনিযই আপনারা জাকনন। অরউন মযানকচিাকরর গপো ওই দুকটাই। োই োর 
চকরত্র সম্পকেগ পকরষ্কার ধারণা পাওযা েকঠন। দ্বীকপর সবকেছু স্থানীযকদর হাকে চকল 
একল প্রথম সাকরর এেজন রাজনীকেকবদ কহকসকব অরউন প্রচুর সুকবধা পাকব। কনকজর 
েমো ও প্রকেপকত্ত খাাঁকটকয প্রচুর টাোও োমাকে পারকব। কভ্নকদেী নেুন গোম্পাকনর 
সাকথ সমকঝাো েকর োকদরকে বযবসা েরকে গদকব দ্বীকপ, অনযকদকে স্থানীয 
বাকসন্দাকদর গচাকখ ধূকলা গদযার জনয স্থানীয গোকনা পকরকচে মুখকে োকঠর পুেুকলর 
মকো বসাকব গসই গোম্পানীর উাঁচু পকদ। 
  
‘োরমাকন আকম কবশ্বাস েরকছন, অরউন এসকবর সাকথ জক়েে?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘কনকিে হওযার উপায গনই। সবই আমার সকন্দহ। এবং োর গপছকন োরণও আকছ। 
গভ্কব গদখুন, দ্বীপ জুক়ে এরেম গোম্পাকনর গদৌরাে বা়েকল অথগশনকেে অবস্থার গেমন 
গবহাল দো হকে পাকর। যাকব। এখন হযকো ৫ টা কবকদকে গছাট গোম্পাকন োজ 
েরকছ। কেন্তু জােীযেরকণর পর অরউকনর হাে ধকর আরও ২০ টা গোম্পাকন একস 
জুটকব। 
  
সযাম ও গরকম একে অকনযর কদকে োোল। গস কবকোহীকদর সাকথ জক়েে এর গোকনা 
প্রমাণ আকছ? নাকে সকন্দহই সব?’ 
  
উকঠ দাাঁ়োল ভ্যানা। অকনে বকল গিকলকছ। আর কেছু না বলাই ভ্াল। আিা, ভ্াল েথা, 
আপনাকদর জনয এেটা টযাবকলকটর বযবস্থা েকর গহাকটল রুকম গপৌঁকছ গদব। এখন এেটু 
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গরার্ীকদর গদখভ্াল েরকে হকব। প্রসঙ্গ পকরবেগন েকর কিটকমন্ট একরযার কদকে পা 
বা়োল ভ্যানা। 
  
 ‘আকম আকর্ই বকলকছলাম মযানকচিারকে আমার গেমন গযন মকন হয, সযাম বলল। যকদ 
মযানকচিার োর মকনর বাসনার বযাপাকর কমথযা বকল থাকে…’ 
  
 ‘োহকল আমাকদর আেংোই সেয হকয যাকব।’ বােযটা পূণগ েকর কদল গরকম।’ 
  
‘কেন্তু োরপরও েথা গথকে যায। সুকযাকর্র স্বপ্ন গদখা আর গসটাকে বাস্তকব োকজ 
লার্াকনার মকধয অকনে িারাে আকছ। দ্বীকপ এরেম কবকোহ সকষ্ট েকর স্বাথগ উদ্ধার েরা 
েম েথা নয। আর মযানকচিারকে আকম যেদূর গদকখকছ, খুনীকদর সাকথ োর র্ভ্ীর 
সখযো আকছ বকল মকন হয না। গোমার েী মকন হয? 
  
কেছুেণ চুপ েকর থােল গরকম। বাইকর গথকে গদকখ মানুষ গচনা মুেকেল। োছা়ো যখন 
টাোর স্বাথগ চকল আকস েখন গচনা মানুষও অকচনার মকো আচরণ েকর।’ 
  
োটাকর আকরেবার আঘাকের েব্দ পাওযা গর্ল। গরার্ী গদখকে গদখকে োটাকরর কদকে 
োোল ভ্যানা। িারকর্া দম্পকে একর্াল োর কদকে। 
  
‘আমরা এখন েী েরকে পাকর?’ গরকম প্রশ্ন েরল। হাসপাোকলর গভ্েকর আর গোকনা 
কনরাপদ জাযর্া আকছ গযখাকন আমরা লুকোকে পারব?’ 
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মাথা না়েল ভ্যানা। না। হাসপাোলটা গবে গছাট। োছা়ো সব রুকম গরার্ী আকছ। ঝ়ে 
গথকে বাাঁচার জনয োটাকরর বযবস্থা আকছ এই-ই গবকে। ভ্যানা সামকনর দরজার কদকে 
োকেকয দীঘগশ্বাস গিলল। এখন প্রাথগনা েরা ছা়ো আর কেছু েরার গনই। 
  
. 
  
 ৩৩. 
  
র্রকম দরদর েকর ঘামকছ সযাম। ওষুকধর কলটাকরচার কনকয গরকম কনকজকে বাোস 
েরকছ। ভ্যানা পুকলেকে গিান েরার পর গপকরকয গর্কছ আধাঘন্টা। োটাকর গেষ আঘাে 
হকযকছ ১০ কমকনট আকর্, োরপর আর গোকনা সা়োেব্দ যাকি না। 
  
 সযাকমর কদকে ঝুাঁেল গরকম। মকন হয, হাসপাোকলর সামকন গথকে ওরা সকর গর্কছ। 
  
 ‘আকম ভ্াবকছ, আমাকদর র্াক়েটা আস্ত আকছ গো? সযাম বলল। ‘মযানকচিাকরর েথাটা 
বারবার গধাচাকি। দ্বীকপর বেগমান সরোরকে সরাকনার জনযই কে এরেম দাঙ্গার সৃকষ্ট 
েরা হকযকছ? যাকে প্রমাকণে হয বেগমান সরোর এই দ্বীপ পকরচালনা েরকে বযথগ। 
োরপর কনবগাচন েকর নেুন সরোরকে বসাকনা হকব হযকো। 
  
সযাকমর সাকথ গরকম গযার্ েরল। এবং গসই নেুন সরোর এই দ্বীপকে এেদম 
জােীযেরণ েকর গিলকব। কঠে গযমনটা কবকোহীরা চাকি। 
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হাসপাোকলর গপছকনর অংে গথকে ভ্যানা একর্কয একলা। োর হাকে গসলকিান। ভ্াল 
খবর। পুকলে একস গর্কছ। দাঙ্গার গলােজনকে সকরকযও কদকযকছ হাসপাোকলর সামকন 
গথকে। আমরা এখন কনরাপদ।’ কসকেউকরকট গর্কটর কদকে োোল ভ্যানা। দাঙ্গা এরআকর্ 
অকনে হকযকছ কেন্তু হাসপাোল েখনও আক্রমকণর কেোর হযকন। এবারই প্রথম এমন 
হকলা। 
  
এরজনয গবাধহয আমরা দাযী। আমাকদরকে ধাওযা েকরই গো ওরা এখাকন একসকছল।’ 
  
বাকজ েথা। এখাকন না একস আপনাকদর আর গোকনা উপায কছল না। বাদ কদন…’হঠাৎ 
ভ্যানার গিান গবকজ উঠল। গিান কনকয এেপাকে সকর গর্ল ডাক্তার। েথা গেষ েকর 
সযাকমর কদকে কিকর বলল, “োটার েুলকে আমাকে সাহাযয েরকবন, কেজ? 
  
‘অবেযই। চলুন। 
  
েকযে হাজার পাউন্ড ওজকনর োটারকে গবযাকরং গমোকনজকমর সাহাকযয েুলল ওরা। 
োটার গোলার পর গদখা গর্ল দাঙ্গার গলােজন গেউ গনই। েকব েকযে ডজন পুকলে 
োর দাাঁক়েকয আকছ। লাল-নীল আকলা কবিুকরে হকি। গসগুকলা গথকে। হাসপাোকলর 
দরজা খুকল গদযায ঠাণ্ডা োজা বাোস একস ঢুেল গভ্েকর। 
  
এেজন অকিসার একর্কয একলা সামকন। উচ্চোয গবাঁকট হকলও দোসই স্বাস্থয োর। 
একর্কয একস ভ্যানাকে গছাট েকর সযালুট কদল গস। 
  
‘সবাই কঠে আকছন গো?’ 
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‘হযাাঁ। আমরা কঠে আকছ। দাঙ্গার েী হকলা? জানকে চাইল ভ্যানা। 
  
‘আমাকদর র্াক়ের লাইট গদকখই ওরা পাকলকযকছ। েকব আপনাকদরকে এেটা ভ্াল খবর 
কদকে চাই, যা গদখলাম, কবর্ে কদকনর দাঙ্গার গচকয এবার দাঙ্গায অকনে েম গলােজন 
অকনে জক়েে হকযকছ। অেএব, দুকিন্তার কেছু গনই। 
  
সযাকমর কদকে কিরল গরকম। স্বকস্তর েথা। 
  
সযাম ভ্যানাকে বলল, “আমাকদরকে গভ্েকর আশ্রয গদযার জনয ধনযবাদ। নইকল েী গয 
হকো…’। 
  
বযাপার না। েকব এখানোর পকরকস্থকে কবকবচনায রাখকবন। আকম আপনাকদর দূঘগটনার 
সংবাদ পকত্রোয গদখকে চাই না।’ 
  
‘অবেযই কবকবচনায রাখব। গরকম জবাব কদল। োরপর ঘুরল অকিসাকরর কদকে। 
আমাকদর োর গরন্টাল একজকন্স যাওযাটা এখন কনরাপদ হকব গো? 
  
‘একজকন্সর নাম?’ 
  
 ‘আইলযাণ্ড কড্রমস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

339 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘ওটা গো ছয ব্ল্ে পর, োই না? আমরা ওখানোর গোকনা র্ণ্ডকর্াকলর করকপাটগ এখনও 
পাইকন। েকব োরপরও বলব, না যাওযাই ভ্াল। আপনারা ভ্াকর্যর গজাকর এেবার গবাঁকচ 
গর্কছন। বারবার গসটা নাও হকে পাকর।’ 
  
গরকম’র হাে ধরল সযাম। একসা, র্াক়েটা পকরষ্কার েকর। 
  
পাথকরর আঘাকে ওকদর টকযাটার উইন্ডকেল্ড গভ্কঙ্গ গর্কছ। োাঁকচর টুেকরাকে ভ্কর গর্কছ 
পযাকসিার কসট আর ডযােকবাডগ। এসব পকরষ্কার েরার জনয ঝ়ে আনকে গরকম 
হাসপাোকল কিকর গর্ল। এইিাাঁকে বযােপযাে গথকে সযাট গিান গবর েকর গসলমাকে 
গিান েরল সযাম। 
  
‘গসলমা, েী অবস্থা? ওপাকে গিান করকসভ্ হওযার পর সযাম বলল। 
  
গোমার েকনগল েুমাসাো’র চকরত্র গো গবে রকঙন। মাইকক্রাবাকযালকজ কনকয িাজুকযেন 
গেষ েকর কমকলটাকরকে গযার্ কদকযকছল গস। 
  
‘োই নাকে? এেজন কবজ্ঞানীর জনয কবষযটা রীকেমকো কবস্মকযর বযাপার। 
  
‘হযাাঁ, ো গো অবেযই। োকহকন আরও আকছ। েুমাসাোর বযাপাকর অনুসন্ধান েকর 
পরস্পর কবপরীেমুখী েথয পাকি আকম। গোকনা গরেডগ বলকছ গস পদাকেে বাকহকনকে 
েমগরে কছল আবার গোকনাটা বলকছ গস েকমউকনকেেন গস্পোকলি কছল। আবার 
গোথাও বলা আকছ গসনাবাকহকনকে পরামেগে কহকসকব কছল গস।’ 
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অদু্ভে। 
  
‘সবকচকয অদু্ভে কবষয হকলা, কমত্রবাকহকন োকে কমকযকজ েকপগাকরেন-এর এেজন সদসয 
কহকসকব োকলোভু্ক্ত েকর গরকখকছ। 
  
‘এই েকপগাকরেকনর নাম আকম এরআকর্ েখনও শুকনকন। 
  
 ‘গেউই গোকনকন। এমনকে আকম এটার গোকনা েথযও খুাঁকজ পাইকন এখনও। 
  
‘আকম গয গসলমাকে কচকন গস গো এরেম বযথগ হওযার পাত্রী নয। এেটু চুপ গথকে 
োরপর বলল সযাম। গিাকনর অপরপ্রাকন্ত গথকেও সযাম গটর গপল গসলমা হাসকছ। 
  
হুম। োই আকম আরও র্ভ্ীকর অনুসন্ধান চালালাম। প্রোসকনর গভ্েকর আমার গলাে 
আকছ োকজ লার্ালাম োকদর। 
  
ভ্কণো হজম েরকে েষ্ট হকি, গসলমা। 
  
 ‘দয কমকযকজ েপগস, এেটা গস্পোল প্রকজকের নাম। গয প্রকজে গথকে প্রাপ্ত 
কজকনসগুকলাকে পকরােযুকদ্ধ বযবহার েরা হকো। কবর্ে ২০০ বছকরর মকধয কবখযাে 
েকপগাকরেকনর মকধয এেটা হকলা এই কমকযকজ েপগস, 
  
 ‘পকরােযুদ্ধ?’ পুনরাবৃকত্ত েরল সযাম। ১৯৪২ সাকলর সাকথ এটার গোকনা সম্পেগ আকছ? 
মকন হয না।’ 
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‘কঠে। েকব আকম জাি েূনযস্থানগুকলা পূরণ েরার গচষ্টা েকরকছ। কেন্তু গেষকমে সব 
কর্কয এসকপওনাজ… আর বাকযালকজেযাল ওযযারকিযাকর কর্কয গঠকেকছ। 
  
গবে কেছুেণ দু’জনই চুপ েকর রইল। 
  
‘োহকল বাকযাওকযপকনর বযাপাকর গয গুজব গোনা যায গসটার হযকো এবার গোকনা 
বযাখযা পাওযা যাকব। কনচুস্বকর বলল সযাম। 
  
‘আসল সমসযার েথা গো গোমাকে এখনও বকলইকন। গসলমা বলল। 
  
েী গসটা? 
  
‘আকম আকবষ্কার েকরকছ ৭০ বছকররও গবকে সময পার হকয যাওযার পর এখনও 
কমকযকজ েপগস, ও েকনগল েুমাসাো’র-এর িাইলগুকলা ক্লাকসিাকযড। সমূ্পণগ গর্াপনীয। 
টপ কসকক্রট। োই, উকেখকযার্য গোকনা েথযই আকম গযার্া়ে েরকে পাকরকন। আমার গয 
গলাে েথযগুকলা গদয… বরাবরই গবে বনু্ধেপূণগ আচারণ েকর আমার সাকথ। কেন্তু এবার 
োর েকণ্ঠ আকম েীেল আগুন গটর গপকযকছ। 
  
‘এখনও টপ কসকক্রট? গেন? এেবছর র্রও গর্াপন েকর রাখার েী মাকন? 
  
‘আকম জাকন না। েকব এেটুেু বলকে পাকর, গোমার েকনগল শুধু এেজন সাধারণ েকনগল 
কছল না।’ 
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‘এেটা গডেযার পাকঠকয োকে গসাজা গটাকেও গনযাও ঘটনাকেই গসটা প্রমাণ হকয 
যায। গসলমা, আকম জাকন েুকম সকবগাচ্চ গচষ্টা েরছ। োরপরও বলকছ, েুকম গযভ্াকব 
পাকরা আমাকে এই েকনগকলর বযাপাকর আরও েথয গযার্া়ে েকর দাও। 
  
‘আমার সাকথ কপটার আর ওকযকণ্ডও কবষযটা কনকয োজ েরকছ। কবস্তাকরে েথয হাকে 
একল গোমাকে ই-গমইল েকর গদব।’ এেটু ইেস্তে েরল গসলমা। ‘আকম কে কঠে 
প়েকছ? কনউকজ গদখাকি গর্াযালেযাকনকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলকছ? 
  
‘হযাাঁ, ঘটনা সেয। েকব আমরা ভ্াল আকছ।’ 
  
আবার নীরবো। “কনরাপকদ গথকো। নইকল আমার এে করসাচগ সব জকল যাকব। 
  
থােব গসলমা। 
  
গরকম ইকেমকধয োাঁকচর টুেকরাগুকলা পকরষ্কার েকর গিকলকছ। র্াক়েকে চক়ে বসল িারকর্া 
দম্পকে। র্ন্তবয: আইলযাণ্ড কড্রমস। 
  
. 
  
 ৩৪. 
  
ওরা গহাকটকল কিকর গদখল পুকরা গহাকটল খা খা েরকছ। কসকেউকরকট র্াডগরা হাকের লাকঠ 
গঘারাকি নাভ্গাস ভ্কঙ্গকে। গর্কটর দাকরাযাকনর আজ খুব এেটা বযস্তো গনই। বারবার 
গর্ট খুলকে হকি না। রাস্তায যানবাহন গনই বলকলই চকল। রুকম ঢুকে রীকেমকো চমকে 
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গর্ল িারকর্া দম্পকে। এেটা নেুন টযাবকলট ওকদর কবছানার উপর গোভ্া পাকি। ভ্যানা 
পাকঠকযকছ কনিযই। সযাম ও গরকম কনকজকদরকে গেে েরার োকজ গদ়ে ঘণ্টা োকটকয 
কদল। োরপর অনলাইকন বসল সযাম। 
  
েী েরব এখন? লাঞ্চ সারব নাকে ঝুাঁকে কনকয কলওর সাকথ গদখা েরকে যাব?” সযামকে 
প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
লাঞ্চ েরাটাই কনরাপদ হকব। আকম কনকিে, আমাকদরকে ছা়ো কলও অনাযাকস ডাইভ্ 
প্রকজে চাকলকয কনকে পারকব। গোমার েী মকন হয? 
  
‘কঠেই বকলছ। গরকম সযাকমর োকছ বকস ওর হাকে থাো টযাবকলকটর কস্ক্রকনর কদকে 
োোল। েী গদখছ? 
  
‘ইন্টারকনকট গদখকছ এইড েমগীকদর অপহরকণর ঘটনার আকর্ কবকোহীকদর গোকনা 
োযগেলাকপর করকপাটগ পাওযা যায কেনা। কেন্তু গনই।’ 
  
োর মাকন েী দাাঁ়োকি? 
  
‘োর মাকন এই পকরকবকের সৃকষ্ট হকযকছ আমরা এখাকন আসার পর গথকে। 
োেোলীযভ্াকব আমাকদর সাকথ কমকল গর্কছ সমযটা। 
  
‘কঠে। কেন্তু এই কবকোহীকদর যকদ এেটা জনকপ্রযো থাকে স্থানীযকদর োকছ োহকল 
একদর বযাপাকর গো োরও কেছু বলার েথা? গোমার েী মকন হয? আমার োকছ গো 
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পুকরা কবষযটা গঘালাকট লার্কছ।’ গপছকন গহলান কদল সযাম, সমুকের কদকে োোল। 
খকনজ পদাকথগর সাকথ অকনে অকথগর সম্পেগ জক়েকয আকছ। গসানা গো বকটই, 
গপকিাকলযামটাও কেন্তু েম গুরুেপূণগ নয। কবকলযন কবকলযন ডলাকরর বযাপার। গরকমর 
কদকে কিরল সযাম। ভ্ার্য ভ্াল, এসব কনকয আমাকদর সাকথ ওকদর গোকনা গলনকদন 
গনই। ডুকব যাওযা ইমারে আর গুপ্তধন কনকযই আমাকদর োরবার সীমাবদ্ধ। 
  
হুম। দুপুকর কিল েরা মাকহ মাকহ আর আকমর চাটকন হকল গেমন হয? গরকম জানকে 
চাইল। 
  
‘েুকম যখন বকলছ ভ্াল না হকয পাকর? 
  
‘সবসময এে গমকয পটাকনা েথা পাও গোথায? বকলা গো?’ সযামকে এেটু গো কদকয 
চুকমা গখল গরকম। 
  
‘ো গো জাকন না। শুধু জাকন, আমার গভ্েকর থাো দুষু্ট মানুষটা চায েুকম গযন আমার 
েথা গোকনা। 
  
িাকজল! 
  
*** 
  
েিকপর র্কেকে খাবার সাভ্গ েরা হকলা ওকদর রুকম। দুপুর দুকটা গবকজ গর্ল লাঞ্চ 
গেষ হকে হকে। লাকঞ্চর পর মযাকনজাকরর সাকথ েথা বলল ওরা। বরাবকরর মকো 
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এবারও দ্বীকপর পকরকস্থকের বযাপাকর সেেগ েকর কদল মযাকনজার। পাকেগং লকট একস 
টকযাটাকে চক়ে বসল িারকর্া দম্পকে। রওনা হকলা আইলযাণ্ড কড্রমস-এর উকেকে। 
  
গরন্ট-এ-োকরর একজন্ট র্াক়ের েযেকে কবষযটা বুঝকে পারল। সযাম েকেপূরণ বাবদ 
েকযেে ডলার কদকেই একেবাকর র্দর্দ হকয গর্ল একজন্ট। এমনভ্াকব সকর-টকর বলকে 
শুরু েরল গযন র্াক়ের এই দো হওযার জনয গস কনকজই দাযী! িারকর্া দম্পকেকে র্াঢ় 
নীল রকঙর কনোন পাথিাইণ্ডাকরর োকছ কনকয গর্ল গস। কনোকনর অবস্থা গদকখ মকন 
হকলা এই র্াক়ে পুকরা পৃকথবী ভ্রমণ েকর গিকলকছ। ওকে চক়ে বসল িারকর্া দম্পকে। 
  
‘র্াক়ের আওযাজ শুকন মকন হকি গযন গুকল গবকরাকি!’ সযাম যখন র্াকডর র্কে বা়োকি 
েখন গরকম মন্তবয েরল। 
  
‘এই দ্বীকপর জনয এই র্াক়ে-ই কঠে আকছ। দাাঁে গবর েকর হাসল সযাম। 
  
গহাকটকলর পাকেগং লকট র্াক়েটা পােগ েরার সময সযাট গিান গবকজ উঠল। লকবকে 
গঢাোর পর গিানটা করকসভ্ েরল সযাম। 
  
‘হযাকলা?’ 
  
গসলমা ভ্কণো েকর গোকনা সময নষ্ট েরল না। আমরা েুমাসাোর হকদস গপকযকছ। 
োর গমকয গটাকেও’র সাওযারা-গে থাকে। মকহলার বযস এখন ৭০-এর ঘকর। বেগমাকন 
অবসরপ্রাপ্ত, গোকনা সন্তান গনই। 
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োর সাকথ গযার্াকযার্ েকরছ? 
  
না। ভ্াবলাম হযকো েুকম কনকজই গযার্াকযার্ েরকে পছন্দ েরকব। 
  
‘আিা। েুকম জাপাকনজ ভ্াষা েীরেম পাকরা? 
  
বুলকর্করযান ভ্াষা যেটা পাকর েেটা।   
  
হুম, বুকঝকছ, পাকরা না। গোমার গোকনা বনু্ধ আকছ গয আমাকদরকে এই কবষকয সাহাযয 
েরকে পারকব? 
  
‘হযাাঁ, আকছ। েুকম জাি বলল আকম কনকজকে েী বকল পকরচয গদব? 
  
েুকম োকে বলকব, েুকম এেজন ইকেহাসকবকদর সাকথ যুকদ্ধর সমযোর জাপাকনকদর 
ইকেহাস কলকপবদ্ধ েরার োজ েরছ। এখন এমন এেজন অকিসাকরর বযাপাকর জানকে 
চাও গয অকেকলযা ও কনউকজলযাকণ্ড োরাকভ্ার্ েকরকছ। গসটা হকলা ওই মকহলার বাবা। 
োই এবযাপাকর আমরা োর সাকথ েথা বলকে চাকি।’ থামল সযাম। েুকম যকদ আমাকদর 
জনয এেটা কমকটকঙর বযবস্থা েকর কদকে পাকরা োহকল আকম আর গরকম জাপাকন হাকজর 
হকয গযকে পাকর।’ 
  
‘ওকে, বস। কেন্তু এই মকহলা গবাধহয যুকদ্ধর সময এেদম বাচ্চা কছল। োর সাকথ এে 
পথ পাক়ে কদকয গদখা েকর মকন হয না খুব এেটা উপোর হকব। 
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‘আকম জাকন। কেন্তু আমাকদর হাকে আর গোকনা সূত্র গনই গযটা ধকর সামকন একর্াকনা 
সম্ভব। েুকম জাি গদকখা, োকে আমাকদর সাকথ গদখা েরার বযাপাকর রাকজ েরাকে 
পাকরা কে না। 
  
‘ওকে। গিান অি েকর গরকখা না কেন্তু।’ গসলমা লাইন গেকট কদল। 
  
রুকম ঢুকে বারান্দায গর্ল সযাম। গিান েরল ডারউইকন। 
  
গডস গিান করকসভ্ েরল। বরাবকরর মকো োর েণ্ঠ গবে উৎিুে। সযাম সাকহব! েী 
অবস্থা আপনার? গরকডও-গে শুনলাম দ্বীকপ গবে উকত্তজনা কবরাজ েরকছ? 
  
‘কঠেই শুকনকছন। আমরা অকির জনয গবাঁকচ গর্কছ। েকব এখন সব োন্ত।’ 
  
‘সব কঠে গো? 
  
‘হযাাঁ সব কঠে। আিা, োকজর েী অবস্থা? োল হযকো আমাকদরকে দ্বীপ গছক়ে অনয 
গোথাও গযকে হকব। 
  
‘ঘুকর আসুন। গনা প্রবকলম। আপনার বনু্ধ কলওকনড সবকেছু গবে সামকল কনকি। এেটু 
ধীকর-সুকস্থ োজ েকর। েকব দে গলাে। 
  
‘ও কে আপনার োকছ আকছ? 
  
‘কদকি, এে গসকেণ্ড ধরুন। কেছুেণ পর কলও’র েণ্ঠ গোনা গর্ল। 
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 ‘কলও, েী অবস্থা? 
  
‘চলকছ।’ বরাবকরর মকো কেক্ত েকণ্ঠ বলল কলও। েুকম কে এরকচকয ব়ে এেটা ব়ে 
গনৌোর বযবস্থা েরকে পারকব? 
  
 ‘গচষ্টা েরকছ, বনু্ধ। আিা, ভ্াল েথা, ধ্বংসাবকেকষর গভ্ের গথকে নেুন কেছু গপকল? 
  
না। মূল মকন্দকরর েরীর গথকে আর্াছা পকরষ্কার েরকছ। আরও উন্নে যন্ত্রপাকে একলও 
অকনেকদন লার্কব সব পকরষ্কার েরকে। কলও’র েকণ্ঠ গোকনা উকত্তজনা গনই। 
  
‘কঠে আকছ। অকপো েরা যাে। সবুকর গমওযা িকল, েী বকল? 
  
“হুম” আওযাজ গভ্কস একলা ওপাে গথকে; দীঘগশ্বাস গিলল কলও। ‘আমাকে আরও 
এেটু গবোযদায গিলকে স্বেরীকর আসকব নাকে এখাকন? 
  
না, বনু্ধ। আজ পারকছ না। েকব খুব েীঘ্রই আসব।’ সযাম এেটু ইেস্তে েরল। আজ 
সোকল এখাকন অকনে অপ্রীকেের ঘটনা ঘকটকছ। গডস কে এখনও পাক়ের কদকে নজর 
রাখকছন?” 
  
‘হযাাঁ রাখকছ। কেন্তু করকপাটগ েরার মকো কেছু গনই। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। 
  
ধকর নাও, গোমরা ভ্ার্যবান।’ হাসপাোকল অকির জনয েীভ্াকব ওরা প্রাকণ গবাঁকচকছ গসই 
ঘটনা কলওকে খুকল বলল সযাম। 
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‘োরপরও েুকম মকন েকরা আমরা এখাকন কনরাপদ?’ সযাকমর েথা গেষ হওযার পর 
বলল কলও। 
  
হুম। কবপকদর কদকে নজর রাখকল গোমাকদর গোকনা সমসযা হকব না। এেটা কবকিন্ন 
জাযর্ায আকছ গোমরা। সবসময সজার্ থাো ভ্াল। 
  
 ‘উি গলােকদর হাকে মুণ্ড গখাযাকনার আেংোর গচকয এখন গদখকছ এই কস-কসেকনস 
অকনে ভ্াল। অবেয এখন আর আকর্র মকো ভু্র্কছ না। 
  
‘পাকনকে ডাইভ্ কদি োই কস-কসেকনস গেকট যাকি। আরও ডাইভ্ দাও। গদখকব 
এেদম িুরিুকর লার্কব।’ 
  
 ‘কঠে আকছ, গদব। েুকম এেটা কবোল জাহাকজর বযবস্থা েকরা। 
  
বনু্ধর আবদার শুকন গহকস গিলল সযাম। এেটু আকর্ গসলমার সাকথ েথা হকযকছ। আো 
েরকছ, ব়ে জাহাকজর বযাপাকর খবর পাব। খবর গপকযই জানাব গোমাকে। 
  
েথা গেষ েকর সযাম গিানটা গরকখকছ এেমুহূেগ না গযকেই করং হকলা আবার। 
  
‘গসলমা! এে ো়োোক়ে! 
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‘আমরা এে বান্ধবী আকছ। আধা জাপাকনজ। ও আমাকদর হকয মকহলার সাকথ গযার্াকযার্ 
েকরকছল। বলল, গোকনা সমসযা গনই। মকহলা গবে ভ্াল ইংকরকজ বলকে পাকর। গোমরা 
জাপাকন গর্কলই োর সাকথ গদখা েরকে পারকব। মকহলার গোকনা আপকত্ত গনই। 
  
‘আমরা গটাকেও-গে যাব। গিান েরকে হকব োকে? 
  
“হযাাঁ। োকে বকলকছ আমাকদর পে গথকে গিান েকর জানাকনা হকব। োর নাম্বার গদব? 
  
‘দাও।’ 
  
 গসলমা নাম্বার কদল। 
  
নাম্বারটা আবার বকল কনকিে েরল সযাম। োরপর জাহাজ প্রসঙ্গ েুলল। ‘েুকম ব়ে 
গোকনা করসাচগ জাহাকজর বযবস্থা েরকে গপকরছ? একদকে জাহাজ জাহাজ েকর কলও 
আমাকে পার্ল েকর গিলকছ।’ 
  
হুম, আকম োজ েরকছ। ২৬০ িুকটর জাহাজ গপকযকছ এেটা। সবধরকনর যন্ত্রপাকে আকছ 
ওকে। এখন দর েষােকষ েরকছ এখন। আো েরকছ, এে সপ্তাকহর মকধয গোমাকদর 
োকছ গপৌঁকছ যাকব। গসলমা এেটা দাম বলল। এই দাম বকলকছ পাকটগকে। চলকব? 
  
‘এে দাম? ওকদরকে কঠেভ্াকব বুকঝকয বকলছ গো, আমরা কেন্তু জাি ভ্া়ো কনকি 
একেবাকর কেকন কনকি না কেন্তু!’ মেেরা েরল সযাম। 
  
ভ্ালই মজা েরকে পাকরা। আিা, এখন কে খুব বযস্ত েুকম? 
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সযাম এই েণ্ঠ গচকন। গসলমা যখন কবকেষ কেছু জানকে পাকর েখন ওর েণ্ঠস্বর এরেম 
হকয যায। সযাকমর সাকথ গেযার েরকে ওর গযন আর েখন ের সয না। 
  
 ‘না, কে আকছ। বলল। 
  
‘গোমার জাপাকনজ েকনগকলর ইকেহাস আরও গঘাঁকট বুঝলাম গেন গেউ কমকযকজ 
েকপগাকরেন কনকয মুখ খুলকে চায না। েুকম “ইউকনট ৭৩১”-এর নাম শুকনছ?” 
  
না গো। 
  
ইউকনট ৭৩১ হকলা জাপাকনজ আকমগর এেটা দকলর নাম যারা েকযকদ ও সাধারণ 
নার্করেকদর উপর কবকভ্ন্ন এিকপকরকমন্ট চালাে। গোকনা গচেনানােে ওষুধ না কদকয 
কনমমগ র্কবষণা চালাে োরা। েখনও জীবন্ত মানুষ গপাে আবার েখনও বরকি জমাট 
বাধাকে। পযগকবেণ েরে জীবন্ত মানুষ এভ্াকব মকর গযকে েে সময লাকর্। েরীকর 
কবষ কেংবা েরল রাসাযকনে পদাথগ ঢুকেকযও পরীো চাকলকযকছল োরা। এমন গোকনা 
খারাপ োজ গনই োরা েকরকন। ইউকনট ৭৩১ এর গনেৃকে কছল জাপাকনজ গজনাকরল 
কেকরও ইকষ।’ 
  
‘কেকরও ইকষ। অদু্ভে জাপাকন নাম শুকন হাসল সযাম। 
  
‘ইউকনট ৭৩১ চীকন অবস্থান েকরকছল প্রায ১০ বছর। ১৫০ টা ভ্বন দখকল গরকখকছল 
োরা। যকদও বাইকর গথকে কেছু গবাঝার উপায কছল না। পাকন গোধনার্াকরর ছদ্মকবে 
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গদযা হকযকছল ভ্বনগুকলাকে। কবকভ্ন্ন এিকপকরকমকন্টর পাোপাকে জীবাণু কদকয যুদ্ধ েরার 
বযাপাকর জক়েে কছল ইউকনট ৭৩১। োরা জীবাণু ভ্কেগ কবকেষ গবাম গিকলকছল চীনা 
জনসাধারকণর উপর। মারােে গের্ ছক়েকয কর্কযকছল েখন। গসাজা েথায, জাপাকনরা 
ইউকনট ৭৩১-গে নাৎকসকদর মকো বযবহার েরকলও বাইকরর মুকখােটা কছল মাদার 
গেকরসার মকো।’ 
  
 ‘এসব গেন আকর্ শুকনকন? েুকম গযসব যুদ্ধাপরাকধর েথা বলছ এগুকলা প্রায ১০০ বছর 
আকর্ ঘকট গর্কছ। আমার জানা থাোর েথা কছল এসব। 
  
োকহকনই গো এখাকন। জাপাকনরা গহকর যাওযার পর কমত্রবাকহকন ইউকনট ৭৩১-এ জক়েে 
থাো কবজ্ঞানীকদরকে সাজা এক়েকয মুকক্ত লাকভ্র বযবস্থা েকর কদকযকছল। োর িকল যুদ্ধ 
পরবেগী জাপাকন েকক্তোলী ধনী বকন গর্ল অকনে জঘনয বযকক্তরা।’ 
  
এসকবর গোকনা প্রমাণ আকছ?” 
  
 ‘প্রমাণ বলকে েী গবাকঝা গসটার উপর কনভ্গর েরকছ প্রমাণ আকছ কে না। জাপাকনজ 
সরোর বলকছ, ইউকনট ৭৩১-এর বযাপাকর োকদর োকছ গোকনা নকথ গনই।’ 
  
‘আজব। 
  
‘গসটাই। জাপাকনজ আইকন যুদ্ধাপরাধীকদর জনয োকস্তর কবধান আকছ। েমগী গথকে শুরু 
েকর কবকভ্ন্ন ছকব ঘাটকল গসসকবর প্রমাণও পাওযা যাকব কেন্তু সরোর উদাসীন। ইউকনট 
৭৩১-এর সাকথ গযসব বাঘা বাঘা ওষুধ গোম্পাকন জক়েে কছল োকদর মাকলেরা সব 
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েকক্তোলী রাজশনকেে গনো ও আইনজীকব। বুঝকেও পারকছ, সরোর গেন এবযাপাকর 
উদাসীন। 
  
কমত্রবাকহকন গোন আকক্ককল ওই েযোনগুকলাকে সাজা এক়েকয পার গপকে সাহাযয েরল? 
  
‘যুকদ্ধর পর আকমকরোনরা গচকযকছল এিকপকরকমকন্টর যাবেীয নকথ ও িমূলা গযন 
গসাকভ্কযেকদর হাকে না যায। োই জাপাকনকদরকে সাহাযয েকর বছকরর পর বছর ধকর 
জাপাকন কবজ্ঞানীকদর বেকর সব করসাকচগর নকথ বাকর্কয কনকযকছ। গসাকভ্কযে ইউকনট ৭৩১-
এ জক়েে সবাইকে িাাঁকস কদকে গচকযকছল। কেন্তু আকমকরো গসটা েরকে গদযকন। ১৯৮০ 
সাকলর কদকে হকযকছ এসব। 
  
‘গোমার ধারণা গসই এেই োজ কমকযকজ েকপগাকরেকনর সাকথও েরা হকযকছ?” 
  
‘সবকেছু এে গর্াপন েকর রাখাকে গো গসটাই প্রমাণ হকি। 
  
‘েুকম কনকিে? 
  
েেভ্ার্। 
  
গসলমার সাকথ েথা গেষ েকর গিান গরকখ কদল সযাম। এেেণ যা যা শুনল সব জানাল 
গরকমকে। সবশুকন গরকম স্তকম্ভে। 
  
‘আমার কবশ্বাস হকি না। কেন্তু গযকহেু গসলমা বকলকছ…’ 
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‘আকম জাকন। হযকো এসব সকেয। আমরা এটা কনকয আরও এেটু করসাচগ েরকে পাকর। 
অন্তে ইউকনট ৭৩১ কনকয করসাচগ েরা উকচে। গসলমা বলল, প্রায ১০০ বছর পাওযা 
হওযার পর এখন ইউকনট ৭৩১-এর বযাপাকর অকনে েথয পাওযা সম্ভব হকি না।’ 
  
মাথা না়েল গরকম। েুমাসাো’র গমকযর সাকথ েথা বলা দরোর আমাকদর। যে 
ো়োোক়ে বলা যায েে ভ্াল। 
  
‘ওকে। েুকম গিান েরকব? নাকে আকম েরব? 
  
‘আকম েরব। েুকম েথা বলকল গস ভ্য গপকে পাকর। আর আকম গসটা চাই না।’ 
  
‘োহকল আকম েী েরব? 
  
 ‘গটাকেও যাওযার ফ্লাইট বুে েকরা। 
  
“কঠে আকছ, আকর্ ফ্লাইট কেকডউল গদকখ গনই। 
  
. 
  
 ৩৫. 
  
গটাকেও, জাপান 
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সারাকদন বযয েকর গর্াযাডালেযাকনল গথকে জাপাকনর নাকরটা আন্তজগাকেে কবমানবন্দকর 
একস গপৌঁছুল িারকর্া দম্পকে। গসাজা পকথ গেন একল এে সময লার্কো না, কেন্তু 
গেনগুকলাকে অকেকলযা হকয আসকে হয, োই পুকরা কদন চকল যায জাপান গপৌঁছুকে। 
  
এখাকন আসার আকর্ গরকম েুমাসাো’র গমকযর সাকথ গিাকন েথা বকল একসকছ। মকহলার 
সাকথ েথা বকল মকন হকযকছ গস গবে সাবলীল ও বনু্ধেপূণগ। েকব প্রকেটা জবাব কদকযকছ 
খুব সেেগভ্াকব। 
  
নাকরটা কবমানবন্দর গথকে সাওযারা’র দূরেৃটা মূল েহর গটাকেও গচকয েম। মযাকপর 
উপর গচাখ গবালাল সযাম। গিনলাইন গদখা যাকি। গসলমা অবেয আকর্ই ইকমইল েকর 
সব েথয কদকয গরকখকছ, েীভ্াকব, গোথায গযকে হকব। লাইকন দাাঁ়োকনা টযাকিগুকলার 
কদকে একর্াল সযাম। 
  
‘গিকন যাব না?’ গরকম প্রশ্ন েরল। নাকে কটকেট োটার কসকিম জাকনা না বকল ভ্য 
পাকিা?” 
  
 ‘আমাকদর হাকে সময সীকমে। সযাম জবাব কদল। এখন গিকনর গখাাঁজ খবর কনকে গর্কল 
অকনে সময চকল যাকব। োছা়ো গোনটা গলাোল গিন আর গোনটা এিকপ্রস গিন 
গসটাও আমাকদর জানা গনই। োই ঝুাঁকে না কনকয টযাকিকে যাওযাই ভ্াল। এখান গথকে 
মাত্র ১৫ কে.কম, গযকে হকব। েকঠন কেছু নয।’ 
  
লাইকন দাাঁ়োকনা প্রথম টযাকিটা একর্কয একলা। যাত্রী গঢাোর দরজা খুকল গর্ল 
স্বযংকক্রযভ্াকব। টযাকির ড্রাইভ্ার গনকম একস ওকদর লাকর্জ েুলকে সাহাযয েকর আবার 
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ডাইকভ্ং কসকট কর্কয বসল। এেটা োর্কজ পকরষ্কার েকর কঠোনা গলখা আকছ। গরকম 
গসটা ডাইভ্ারকে গদখাকেই ঘনঘন মাথা না়েল ড্রাইভ্ার। জানাল কঠোনাটা োর গচনা 
আকছ। অি-স্বি ইংকরকজ বলকে পাকর ড্রাইভ্ার। হকলউড কসকনমা আর ইউকটউব গদকখ 
কেকখকছ। গরকম বলল, ওকদর ো়ো আকছ। ড্রাইভ্ার গযন এেটু দ্রুে র্াক়ে চালায। 
জবাকব জাপাকনজ বলল, ডযােকবাকডগ কজকপএস লার্াকনা আকছ। গয রাস্তা কদকয গযকে 
সবকচকয েম সময লার্কব গসই রাস্তা কদকযই ওকদরকে কনকয যাকব গস। 
  
 যেেণ লার্কব গভ্কবকছল ওরা, টযাকি েকর কঠোনায গপৌঁছুকে োকরকচ এেটু গবকে 
সময লার্ল। প্রায ৪৫ কমকনট গলকর্কছ। োকঠর বেকর এে আবাকসে বাক়ের সামকন 
একস নামল িারকর্া দম্পকে। সযাম টযাকির ভ্া়ো কমকটকয কদকে চাইকল ড্রাইভ্ার জানাল, 
গস োকদরকে কনকয কিরকব। যেেণ সময লার্কব োর অকপো েরকে আপকত্ত গনই। 
খুকে হকয সযাম ওকে বখকেে কদকয গরকমকে কনকয বাক়ের দরজার কদকে একর্াল। 
  
দরজায নে েরার আকর্ই খুকল গর্ল দরজা। োকলা গসাকযটার পকরকহে এে মকহলা 
দরজা খুকল ওকদর কদকে োকেকয হাকস উপহার কদকলন। গরকমও পাটা হাকস কদল। সযাম 
গরকম’র এেটু গপছন গপছন একর্াকি। আকর্ই েথা হকযকছ, এখানার যাবেীয কবষয 
গরকম’র গনেৃকে হকব। 
  
‘আপকন েকনগল েুমাসাো’র গমকয?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
 মকহলা মাথা না়েকলন। হযাাঁ। েকব আমাকে কচকযাকো বকল ডােকলই খুকে হব। আপকন 
গরকম? আপনার েণ্ঠটা গিাকন শুকনকছ গবাধহয। পকরকচে লার্কছ।’ 
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‘কজ, আকম গরকম। আর ইকন আমার স্বামী সযাম। 
  
‘আপনাকে গদকখ ভ্াল লার্ল। সযাম এেটু মাথা নুইকয বলল। 
  
 ‘ধনযবাদ। গভ্েকর আসুন। কচকযাকো ওকদরকে কনকয গভ্েকর গর্কলন। 
  
গরকম গখযাল েরল মকহলার বাাঁ পাকের র্াকল গবে কেছু োটাকছাঁ়োর দার্ আকছ। 
দার্গুকলা গদখকে গবে পুকরাকনা। কচকযাকোর র্াকল পুকরা গমেআপ েরা। োরপরও 
দার্গুকলা সমূ্পণগভ্াকব ঢাো পক়েকন। 
  
 ‘আমাকদর সাকথ গদখা েরকে রাকজ হওযার জনয আপনাকে অসংখয ধনযবাদ। গভ্েকর 
গঢাোর পর বলল গরকম। 
  
‘ধনযবাদ গদযার কেছু গনই। আপনারা আসাকে আকমও খুকে হকযকছ। কেন্তু আমার বাবার 
বযাপাকর আপনাকদরকে েথয কদকয েেদূর সাহাযয েরকে পারব োকে সকন্দহ আকছ। 
বাবার সাকথ আমার ওঠাবসা হযকন বলকলই চকল। একদকে আসুন… গভ্েকরর রুকম কর্কয 
েথা বকল। 
  
িারকর্া দম্পকে একর্াল কচকযাকো’র সাকথ। গরকম লেয েরল মকহলার হাকেও র্াকলর 
মে কেছু েে কচহ্ন আকছ। 
  
‘আপনারা বসুন। আকম চা েকরকছ। কনকয আকস।’ বলল কচকযাকো। 
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সযাম ও গরকম বকস রইল চুপচাপ। ওকদর মাথার উপকর এেটা িযান বনবন েকর 
ঘুরকছ। এেটু পর রুকম কিকর একলন মকহলা। হাকে এেটা গি। োকে কেনটা োপ, 
এেটা পট আর এে গেট কমকষ্ট। 
  
সবাইকে চা পকরকবেন েরার পর কচকযাকো রুকমর এেটু ছাযা ঢাো অংকে কর্কয 
বসকলন। 
  
‘আপনার অযাপাযকনর জনয ধনযবাদ।’ েথা শুরু েরল গরকম। 
  
‘এসব গো কেছুই নয। আপনার অকনে দূর গথকে একসকছন। 
  
‘ো কঠে।’ গরকম এেটু থামল। আপকন গবে ভ্াল ইংকরকজ বলকে পাকরন। 
  
‘আকম এেটা আন্তজগাকেে গোম্পানীকে গসকক্রটাকর কহকসকব োজ েকরকছ। আকমকরোর 
সাকথ গলনকদন েরে গোম্পানীটা। োই ইংকরকজ কেখকে হকযকছল। োছা়ো গয সু্ককল 
প়োকলখা েকরকছলাম গসখাকনও ইংকরকজ কেোয গুরুে কদকযকছল েখন। যুকদ্ধর পর 
ইংকরকজ জানা গলােকদর খুব েদর কছল। েকব অকনে বছর হকলা আর চচগা েকর না। 
আমার ইংকরকজ হযকো এখন গবে দূবগল হকয গর্কছ। গোকনা ভু্ল-ভ্রাকন্ত েকর গিলকল 
েমাসুন্দর দৃকষ্টকে। গদখকবন। আলকো েকর োর িাইল েরা ধূসর চুকল হাে চালাকলন 
কচকযাকো। আপনারা আমার বাবা’র উপর র্কবষণা েরকছন। আকম গো ভ্য পাকি, না 
জাকন এেদূকর একসও প্রকযাজনীয েথয না গপকয আপনাকদরকে খাকল হাকে কিকর গযকে 
হয। 
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 ‘আসকল আমরা োর জীবকনর র্কির কবকভ্ন্ন টুেকরাগুকলাকে এেকত্রে েরকে চাকি। 
অকেকলযা ও কনউকজলযাকণ্ড যুকদ্ধর সময কেকন জাপাকন গসনাবাকহকনর এেজন উচ্চপদস্থ 
অকিসার কহকসকব দাকযেরে কছকলন। যুদ্ধ চলাোলীন সময োকে োরাদণ্ড গদযা 
হকযকছল। জানা যায, োরাকভ্ার্ েরা অবস্থায েযাকম্পই মৃেুয হকযকছল োর। কেন্তু েকনগল 
েুমাসাো’র বযাপাকর কবস্তাকরে কেছুই জানা যাযকন। 
  
‘আসকল আকম কনকজও এরকচকয গবকে কেছু জাকন না। আমার জন্ম হয ১৯৩৯ সাকল। 
েেকদকন কদকন যুকদ্ধ চকল গর্কছন। োর সাকথ আমার গেমন গোকনা সৃ্মকে জক়েে গনই।’ 
  
কেন্তু ব়ে হওযার পর কনিযই বাবার সম্পকেগ জানকে গপকরকছকলন? 
  
কচকযাকো মাথা না়েকলন। যুকদ্ধর পর সব কবেৃিল অবস্থায কছল। জাপান েখন কনকজকে 
ধ্বংসসূ্তপ গথকে নেুন েকর র়্েকে বযস্ত। গেউ অেীে কনকয প্রশ্ন েরার সুকযার্ পাযকন। 
অবেয যখন েকলকজ প়েোম েখন আকম এেটু গখাাঁজ গনযার গচষ্টা েকরকছলাম। কেন্তু 
োজ হযকন। গোকনা গরেডগ পাইকন বাবার নাকম। 
  
‘োর গোকনা ভ্াই-গবান আকছ? কেংবা ঘকনষ্ঠ গেউ? 
  
হা। এেটা গবান কছল। েক্ত েকর গঢাাঁে কর্লকলন কচকযাকো। আমাকে িুকপ-ই ব়ে 
েকরকছকলন। ২০ বছর আকর্ কেকন মারা যান। বাবার বযাপাকর িুকপ শুধু এেটুেু 
বকলকছকলন, বাবা অকনে সাহসী ও সম্মানী বযকক্ত কছল। অকনে গদেকপ্রম কছল োর। 
গদকের জনয দাকযে পালন েরকে কর্কযই কেকন েহীদ হকযকছন। োছা়ো স্বামী কহকসকবও 
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নাকে আমার মাকযর সাকথ োর সম্পেগ ভ্াল কছল। আপনাকদর বলা হযকন, যুকদ্ধর সময 
আমার মা-ও মারা যান। 
  
‘দুুঃকখে। নরম স্বকর বলল গরকম। 
  
‘এসব কনকয েথা বলকে আমার এখনও েষ্ট হয। অথচ েেগুকলা বছর গপকরকয গর্কছ। 
আমার েখন বযস মাত্র ৬ বছর। গটাকেও-গে প্রকেকনযে গবাম প়েকছ। কেন্তু এেকদন 
শুরু হকলা চূ়োন্ত োণ্ডব। আবাকসে এলাোয গবাম গিকল সব চুরমার েকর গদযা হকলা।’ 
কচকযাকো এেটু গথকম শ্বাস কনকলন। ‘মাকযর েরীকর আগুন গলকর্ কর্কযকছল। আমার 
েপাল ভ্াল কছল প্রাকণ গবাঁকচ গর্কছ। কেন্তু আমার মা রো পাযকন। 
  
‘খুব ভ্যাবহ ঘটনা। 
  
‘শুধু ভ্াষায গসই ভ্যাবহো প্রোে েরা সম্ভব নয। মাইকলর পর মাইল সব ছাই হকয 
কর্কযকছল েখন। গটাকেও-র ১০ লাখ গলাে রৃ্হহীন হকয পক়েকছল, মারা পক়েকছল প্রায ১ 
লাখ। েথা বলকে বলকে কচকযাকো যখন গরকম’র কদকে োোল েখন োর গচাখ গভ্জা। 
টাটো দুুঃখ এখনও গদখা যাকি গচাকখ। কনকজর গচাকখ নরে গদকখকছ আকম। গস দৃেয 
গোকনাকদনও গভ্ালা সম্ভব নয। গয এেবার এরেম পকরকস্থকের গভ্ের কদকয যাকব োর 
পকে এসকবর ঘা ভু্কল যাওযা েকঠন। 
  
‘আকম দুুঃকখে কচকযাকো। কিসকিস সান্ত্বনা কদল গরকম। 
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‘ওরেম যুদ্ধ আর েখনও হযকন। ভ্ার্য ভ্াল কছল, োই গবাঁকচ গর্কছ। যুকদ্ধর পর এে 
আত্মীযর বাসায ব়ে হকে শুরু েরলাম। পৃকথবীকে এে নবয েকক্তধর গদে কহকসকব ধীকর 
ধীকর জাপান কনকজকে প্রকেকষ্ঠে েরল। 
  
এেটু সময চুপ েকর রইল গরকম। োরপর বলল, “আিা, োর গোকনা ছকব বা কচকঠ 
আকছ?’ 
  
যা কছল সব আগুকন পুক়ে গর্কছ। আমার িুকপর োকছ পুরাকনা কেছু ছকব আকছ অবেয। 
ওগুকলা আপনাকদর েেটুেু োকজ আসকব বলকে পারকছ না। ওসব বাবার েরুণ 
বযকসর ছকব। কচকযাকো এেটু ইেস্তস্ত েরকলন। ‘গদখকবন? 
  
 ‘ছকবগুকলা গদখকে পারকল দারুণ হয। গরকম জবাব কদল। কচকযাকো ছকব আনকে রুম 
গথকে গবর হকলন। েকযে কমকনট পর কিরকলন কেকন। হাকে এেটা োডগবি। সযাম 
উকঠ দাাঁক়েকয োর হাে গথকে োডগবিটা কনকে সাহাযয েরল। 
  
‘আমার আর র্াকযর গজার গনই আকর্র মকো। সময গযন সব েকক্ত চুকর েকর কনকযকছ। 
সমকযর সাকথ সাকথ আমাকদর আযু, আো-ভ্রসা, োরুণয সব চকল যায। 
  
সযাম ও গরকম গছাট গছাট ধােব গেকমর ছকবগুকলা গদখকে শুরু েরল। 
  
‘এই ছকবগুকলা সবকচকয ভ্াল। এটাকে গদখকে পাকবন আমার বাবার গছকলকবলার ছকব। 
োরপর ভ্াকসগকট গথকে পাে েরার পকরর ছকব। এেটা মাত্র ছকব আকছ গযখাকন বাবা-মা 
এেসাকথ উপকস্থে। 
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ছকবটা গদখল ওরা। েক্ত-সামথগয এে েরুণ োর সুন্দরী বধূকে কনকয হাসযজ্জ্বল মুকখ ছকব 
উকঠকছ। ছকবটা সাদাোকলা কেন্তু োরুকণয উদ্ভাকসে।’ গরকম গেমটা ধকর দম বন্ধ েকর 
বলল, আপনার মা গো গদখকে ভ্যির সুন্দরী কছকলন! 
  
‘কঠে বকলকছন। আমার িুকপও সবসময োর রূকপর প্রেংসা েরকেন। কচকযাো অনয 
এেটা গেম োাঁপা হাকে েুকল কনকয োোকলন গরকম’র কদকে। ‘এই ছকবটা আমার খুব 
কপ্রয। িুকপ েুকলকছল এটা। আকমকরোর সাকথ যুকদ্ধর আকর্ আরোযামা-গে গোলা। 
ওখানোর র্াছগুকলাকে সুন্দর সুন্দর িুল গিাকট। গস-বছর এেটু গদকরকে িুকটকছল। 
এেদম েনেকন েীকে আরেী। োরপর এেটা সময আকছ যখন র্াছ গথকে সব িুল 
ঝকর যায। েখন মকন হয গযন গর্ালাপী রকঙর েুষার প়েকছ। 
  
িারকর্া দম্পকে ছকবটা ভ্াল েকর লেয েরল। েুমাসাো’র পরকন আকমগর গপাোে। 
ছকবকে এেটা ক্লাকসে ভ্াব আকছ। ছকবকে েুমাসাো’র বযস আনুমাকনে ৩৫ বছর। 
সযাম কনকিে হকলা যুকদ্ধর আকর্ই েুমাসাো েকনগল পকদ কছকলন। জাপাকনর সাকথ 
আকমকরোর ২য কবশ্বযুদ্ধ শুরু হকযকছল ১৯৩৭ সাকল। 
  
‘আপনার বাবার চােকর জীবন সম্পকেগ কেছু জাকনন? ইউকনট ৭৩১-এ কেকন কছকলন কেনা 
কেংবা কমকযকজ েকপগাকরেকনর সাকথ জক়েে কছকলন কেনা? গরকম জানকে চাইল। 
  
‘আকম এসকবর নাম এরআকর্ েখনও শুকনকন। এেটু খুকল বলকল ভ্াল হয। 
  
‘এগুকলা আকমগ গ্রুপ। গমকডেযাল করসাকচগর সাকথ জক়েে কছল।’ 
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‘গমকডেযাল? কেন্তু আমার বাবা গো ডাক্তার কছকলন না। 
  
োর মাইকক্রাবাকযালকজ-গে কডকি কছল।’ 
  
‘কছল। কেন্তু অকিসার কহকসকব চােুকর জীবন শুরু েকরকছকলন। অকজগে কডকিকে বাস্তব 
জীবকন গোকন োকজ লার্ানকন। আমার িুকপর মুকখ শুকনকছ, েখন অকনে জাপাকনরা 
কনকজকদর প়োকোনাকে গপোর্ে োকজ না লাকর্কয আকমগকে গযার্ কদকযকছল। 
  
‘আকমগকে েকনগল েুমাসাো’র োজ েী কছল? জাকনন? 
  
িুকপ বলকেন, কেকন গযার্াকযার্ গসেেকন কছকলন। সকেয বলকে, এর বাইকর আকম আর 
কেছু জাকন না।’ 
  
সযাম বকি গচাখ গবালাকিল। আিা, এটা েী? এেটা চাম়োর গনাটবুে গদকখকয প্রশ্ন 
েরল ও। গনাটবুেটা অবস্থা গবে খারাপ। আর এেটু হকলই গচাখ এক়েকয যাকিল। 
  
‘ওহ। এটার েথাই বলকে চাকিলাম এখন। গজকল থাো অবস্থায আমার বাবা জানগাল 
কলখকেন। আকম গবে েকযেবার পক়েকছ। গেমন কেছু পাইকন। োরাকভ্ার্ সম্পকেগে 
েকযেটা েকবো আকছ, এইকো। যুদ্ধ গেষ হওযার পর োর সাকথ থাো এে েকযকদ 
এটা আমাকদর োকছ গপৌঁকছ কদকযকছল। োর মুকখ শুকনকছ, গজলখানায ডাকযকর রাখার 
অনুমকে কছল েখন েকব গসটা কনযকমে েদারকে েরা হকো উটাপাটা কেছু গলখা হকি 
কেনা। োই এই গনাটবুকে েথয পাওযার মকো গেমন কেছু গনই।’ 
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‘আকম কে গনাটবুেটা গদখকে পাকর? গরকম অনুমকে চাইল। 
  
 ‘অবেযই। েকব পুকরাটা কেন্তু োনকজ ভ্াষায গলখা। 
  
কচকযাকো গনাটবুেটা গরকমর হাকে কদকলন। পৃষ্ঠাগুকলা হলুদ হকয গর্কছ। কবজােীয অের 
গলখা সব পৃষ্ঠায। গরকম বলল, আমরা কে এটার এেটা েকপ েরকে পাকর? কনিযো 
কদকি, এটাকে অেে অবস্থায গিরে গদব। 
  
 ‘এখাকন আসকল কেছু গনই। োরপরও যখন েকপ েরকে চাকিন, েরুন। আমার 
আপকত্ত গনই।’ 
  
আর আধঘণ্টা আলাপ েরল ওরা! কচকযাকো যকথষ্ট কমশুে মকহলা। কেন্তু োর োকছ েথয 
না থাোয িারকর্া দম্পকে নেুন কেছু জানকে পারল না। েথা গেকষ গবর হকলা ওরা। 
  
 ‘কচকযাকো, আপনাকে অসংখয ধনযবাদ’ বলল গরকম। আপকন আপনার মূলযবান সময 
আমাকদর কদকযকছন এবং দুুঃকখর সৃ্মকেগুকলা গেযার েকরকছন। আপনার োকছ আমরা 
েৃেজ্ঞ। 
  
কচকযাকো োর পাকযর কদকে োকেকয জবাব কদকলন, “আমারও ভ্াল গলকর্কছ। আকম 
দুুঃকখে, আপনাকদরকে গেমন গোকনা েথয কদকয উপোর েরকে পারলাম না।’ 
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 ‘আপকন যকথষ্ট েকরকছন। আবারও ধনযবাদ। আকস। টযাকি বাইকর অকপো েরকছল 
ওকদর জনয। োকে চক়ে বসল িারকর্া দম্পকে। গরকম ড্রাইভ্াকরর কদকে ঝুাঁকে বলল, 
এখাকন গোকনা স্কযান িকটােকপর গদাোন আকছ? 
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িোরলর্ো দ্ম্পচে 
৩৬. 
  
কেন ঘণ্টা পর কচকযাকো’র োকছ গনাটবুেটা গিরে কদকয একলা িারকর্া দম্পকে। নাকরটা 
আন্তজগাকেে কবমানবন্দকর একস কিরকে ফ্লাইকটর জনয অকপো েরকছ ওরা। এই িাাঁকে 
গসলমাকে গনাটবুকের স্কযানেকপ ইকমইল েকর পাকঠকয কদকযকছ। বকলকছ, যদ্রুে সম্ভব 
এেজন অনুবাদে গযার্া়ে েকর পুকরা গনাটবুে অনুবাদ েকর কদকে। 
  
 গরকম’র মকন এখনও কচকযাকো’র েকষ্টর োকহকন ঘুরপাে খাকি। মন খারাপ েকর টযাব 
চালাকি ও। সযাম স্ত্রীর গচহারা গদকখ বলল, “কঠে আকছ গো? 
  
মকন হয। 
  
 ‘খুব কচন্তা েরছ, োই না? 
  
‘হম। আসকল গবামা প়োর র্িটাকে মাথা গথকে গবর েরকে পারকছ না। কচন্তা েকর 
গদকখা, গবামা হামলার িকল অে অিবযকস মাকে হারাকনা। োরপর হাকে-মুকখ েে…’ 
  
‘কঠেই বকলছ। দুুঃখজনে। গসল করসাচগ েকর গদকখকছ, কচকযাকো নাকে েখনও কবকয 
েকরনকন। এমনও হকে পাকর এর গপছকন ওই েেগুকলার গোকনা ভূ্কমো আকছ। 
ওরেম দার্ কনকয গবক়ে ওঠা খুব ভ্যির অকভ্জ্ঞো। 
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‘আমারও ো-ই মকন হয।’ 
  
গরকম এেটু গচকপ বসল সযাকমর কদকে। 
  
ইন্টারকনকট ইন্টাকরকিং কেছু গপকল?’ সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
না, যা পাকি সবই ভ্যাবহ োকহকন। এে ইকেহাস কবোরদ দাবী েকরকছন, যুকদ্ধর সময 
জাপাকনরা প্রায ৩ গোকট মানুষকে খুন েকরকছল। েী কনষু্ঠর!’ 
  
‘কবশ্বাস েরকেই েষ্ট হকি। বলল সযাম। ঘক়ে গদখল। আিা, জানালার োকছ বসকল 
হযকো সযাট গিাকনর জনয কক্লযার গনটওযােগ পাব? েী বকল? 
  
‘গদকখা পাও কেনা। 
  
বযার্ গথকে গিান গবর েকর একর্াল সযাম। আধকমকনট লার্ল সযাকটলাইকটর সংকযার্ 
গপকে। োরপর ডাযাল েরল গসলমা’র নাম্বাকর। চেুথগবার করং হওযার সময গিান 
করকসভ্ হকলা। 
  
‘গুড মকনগং!’ বলল সযাম। 
  
 ‘গোমাকেও গুড মকনগং!’ 
  
‘এেটা িাইল ইকমইল েকরকছ। গপকযছ? 
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হযাাঁ, গপকযকছ এবং োজ শুরু েকর কদকযকছ ওটা কনকয। 
  
 ‘অনুবাদে গপকযছ? 
  
লযাজকলা সাকহব ঘুরঘুর েরকছল এখাকন। োকে োজটা ধকরকয কদকযকছ। োনকজ ভ্াষা 
বলা ও গলখা দুকটাকেই োর দেো আকছ। অবেয এই েথয আকম আজই জানকে 
পারলাম। এই মানুষটা গয আরও েে কেছু জাকন! গে বলকে পাকর? 
  
“আিা, গবে ভ্াল েথা। লযাজকলা কে গনাটবুে গথকে গপকযকছ কেছু? 
  
বলল, োজ েরকছ। গবচারা গবাধহয োকজর অভ্াকব গবার হকিল। িাইলটা কপ্রন্ট েকরই 
কনকজর অকিকস ছুট কদকযকছ। গসলমা এেটু থামল। খুকের খবর আকছ। ব়ে জাহাজ 
যাকি গোমাকদর জনয। 
  
চমৎোর! েেকদন লার্কব গপৌঁছুকে? 
  
চার কদন।’ 
  
 ‘কলওকনড খুব খুকে হকব এবার। 
  
 ‘ভ্াল েথা, গোমার এই বনু্ধ কে সবসময মনমরা হকয থাকে নাকে?” 
  
সকেয বলকে, ওর রসকবাধ অকনে ভ্াল। েকব সবসময গদখা যায না। 
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কবমানবন্দকরর কস্পোর গথকে ফ্লাইট সম্পকেগে েথয কেনকট কভ্ন্ন ভ্াষায গদযা গঘাষণা 
গভ্কস একলা। দ্রুে েথা গেষ েকর গিান রাখল সযাম। েকযে কমকনকটর মকধয িারকর্া 
দম্পকে গেকন চক়ে বসল। 
  
মাঝ কবকেকল হকনযারায একস গপৌঁছুল ওরা। ফ্লাইট প্রায খাকল-ই কছল বলা যায। দ্বীকপ 
র্ণ্ডকর্াল শুরু হওযায পযগটেরা আর ঘুরকে আসার সাহস েকরকন। গহাকটলও জনমানব 
েূনয। ওরা গহাকটকল কিরকেই ক্লােগ আর মযাকনজার ওকদরকে করকসভ্ েরল। 
  
কমিার ও কমকসস িারকর্া-গে আবারও আমাকদর গহাকটকল স্বার্েম। বলল মযাকনজার। 
  
ধনযবাদ। এখানোর পকরকস্থকের গোকনা উন্নকে হকযকছ? সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘উন্নকে বলকে সব এখন চুপচাপ। নেুন েকর আর গোকনা হট্টকর্াল বাকধকন। 
  
ভ্াল লেণ। োই না?’ বলল গরকম। 
  
‘আো েরকছ, পকরকস্থকে গযন কবর্ক়ে না যায। এরেম োন্ত-কেষ্ট থােকলই আমরা খুকে।’ 
মযাকনজার বলল। 
  
েথা গেষ েকর রুকম চকল গর্ল ওরা। সযাট গিান চালু েকর গসলমাকে আবার সযাম 
গিান েরল। 
  
‘আমরা গর্াযাডালেযাকনকল চকল একসকছ। ওকদকে েী অবস্থা? 
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‘এেদম ভ্াল সমকয গিান কদকযছ। লযাজকলা আমার োকছ আকছ। েথা বলকব? 
  
‘দাও।’ 
  
লযাজকলা’র কবকিে উচ্চারণ গভ্কস একলা ওপাে গথকে। কমিার সযাম! পুকরা পৃকথবী চকষ 
গব়োকিন! েী অবস্থা? 
  
‘আর অবস্থা! এখন এে জাযর্া গথকে আকরে জাযর্ায বযাকঙর মকো লাকিকয গব়োকি! 
আপনার অনুবাকদর খবর বলুন। 
  
‘অকধগে েকরকছ। গবে গর্ালকমকল কজকনস, বুকঝকছন? যা সব েকঠন োবয আকছ এখাকন। 
দীঘগ সব পযাকসজ। অনুবাদ েরকে কর্কয এেটু ভু্র্কে হকি। 
  
ইন্টাকরকিং কেছু গচাকখ পক়েকছ? 
  
‘পক়েকছ। গেন গযন মকন হকি েকব এখাকন েকবোর আ়োকল অনয কেছু গবাঝাকে 
গচকযকছন। গেমন গযন এেটা পযাটানগ পাকি।’ 
  
‘পযাটানগ?’ 
  
আসকল এখনই কনকিে েকর কেছু বলা যাকি না। েকব আকম এবযাপাকর খুব সেেগ 
আকছ।’ 
  
‘োহকল আপকন মকন েরকছন েকবোগুকলার গভ্েকর গোকনা গোড লুকোকনা আকছ? 
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হযাাঁ, সকন্দহ েরকছ আরেী। কেন্তু আমার সকন্দহ ভু্লও হকে পাকর। পুকরাটা অনুবাদ েকর 
গেষ েকর। োরপর বুঝকে পারব। আো েরকছ আজ গেষরাকের কদকে পুকরাটা অনুবাদ 
হকয যাকব। 
  
‘জানাকবন। 
  
অবেযই। আর আপনারা শুধু দুুঃকিন্তা না েকর এেটু দ্বীকপর আকলা বাোসও উপকভ্ার্ 
েরুন। 
  
‘পরামকেগর জনয ধনযবাদ। গচষ্টা েরব।’ 
  
েথা গেষ হওযার পর সযাকমর কদকে োোল গরকম। েী অবস্থা? 
  
লযাজকলা গবে গোমর গবাঁকধ োকজ গনকম পক়েকছ। গনাটবুকে েকবোর আ়োকল গোড 
গলখা আকছ বকল োর ধারণা। আবার ধারণাটা ভু্লও হকে পাকর।’ 
  
‘গদখা যাে েী হয।’ 
  
হাসল সযাম। আকর্ই হোে হকয পক়ো না। োজটা খুব সহজ নয। যকদ সহজ হকো 
োহকল গয-োউকে কদকযই অনুবাদ েকরকয গনযা গযে। এে ভ্াষা গথকে আকরে ভ্াষায 
অনুবাদ েরকে অকনে ঝকক্ক আকছ।’ সযাম সময গদখল। ‘চকলা এেটু ঘুরকে গবর হই। 
  
মেলব েী গোমার? 
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‘আকরেবার রুকবা’র সাকথ গদখা েরকে চাকিলাম। গদকখ োর োছ গথকে আবার ওসব 
োকহকন শুনকে চাইব। গদখব এবারও গস এেই োকহকন বকল কেনা। এমনও হকে পাকর, 
এবার োর োছ গথকে আমরা নেুন কেছু জানকে পারব।’ 
  
*** 
  
র্াক়ে কনকয রুকবা’র বাক়ের সামকন একস গদখল এেটা পুকলে োর আর এেটা অযামু্বকলন্স 
রাস্তা ব্ল্ে েকর দাাঁক়েকয আকছ। সযাম ও গরকম দুুঃকিন্তায পক়ে গর্ল। োোল একে 
অপকরর কদকে। র্াক়ে গথকে গনকম একর্কয গর্ল পুকলে োকরর কদকে। এেজন পুকলে 
অকিসার গোমকর হাে কদকয দাাঁক়েকয আকছ। গচাকখ সানগ্লাস। 
  
েী হকযকছ? রুকবা কঠে আকছন গো?’ সামকন একর্কয বলল গরকম। 
  
 ‘আমরা রুকবা’র সাকথ গদখা েরকে একসকছ। েী হকযকছ, অকিসার?” সযাম জানকে 
চাইল। 
  
 ‘দূঘগটনা হকযকছ। মকন হকি, গবচারা পা কপছকল পক়ে কর্কয আঘাে গপকযকছ মাথায। 
  
দু’জন গমকডেযাল েমগী বাক়ের গভ্েকর ঢুকে রুকবা’র পলো গদহকে সাদা োপ়ে কদকয 
গঢকে বাইকর আনল। সবাই বুঝল, যা হওযার হকয গর্কছ। এখন আর কেছু েরার গনই। 
সযাম ও গরকমর কদকে োোল অকিসার। এখাকন েী আর গেউ থােকো?’ 
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না। উকন বযস্ক মানুষ, এোই থােকেন। আো েকর, খুব গবকে েষ্ট গপকয মারা যানকন।’ 
গরকম বলল। 
  
‘কনকিে েকর এখন কেছুই বলা যাকি না। েকব গমকডেযাকলর গলােজন প্রাথকমে 
গচেআপ গসকর জাকনকযকছ, েষ্ট পাযকন। 
  
 ধীকর ধীকর ভ্া়ো েরা পাথিাইণ্ডাকরর কদকে একর্াল িারকর্া দম্পকে। সযাম ড্রাইকভ্ং 
কসকট বকস ইকিন চালু েরকে েরকে বলল, প্রায ১০০ বছর সুন্দরভ্াকব গবাঁকচ থাোর 
পর রুকবা হঠাৎ েকর মারা গর্ল। এেগুকলা বছর োর কেছুই হকলা না। অথচ আমরা 
কজজ্ঞাসাবাদ শুরু েরকেই… সব গেষ! এটা েী গেি দূঘগটনা নাকে সকন্দহজনে কেছু 
আকছ এর গপছকন? 
  
 ‘আমাকদরকে ধাক্কা গমকর নদী গিকল গদযার পর গুকল েকর গমকর গিলার গচষ্টা েরা 
হকযকছল। মকন আকছ? আো েকর, উত্তরটা গপকযছ। 
  
শুেকনা হাকস কদল সযাম। হুম, গপকযকছ। 
  
. 
  
 ৩৭. 
  
পরকদন সোকল গসলমা সযামকে গিান েরল। গরকম ও সযাম েখন গহাকটকলর বারান্দায 
বকস েকি খাকি। 
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‘হযাকলা, গসলমা! ভ্াল খবর দাও, কেজ। মন খারাপ। 
  
‘গেন? েী হকযকছ? 
  
রুকবা’র মারা যাওযার ঘটনা বলল সযাম। 
  
‘শুকন খারাপ লার্কছ। অবেয োর অকনে বযসও হকযকছল। গোমরা দু’জন ভ্াল আকছা 
গো?’ োন্ত স্বকর গসলমা বলল। 
  
হুম, আকছ। বলল, গেন গিান েকরছ? 
  
‘আমার পাকে লযাজকলা বকস আকছন। েথা বলকব। 
  
“কঠে আকছ, দাও। 
  
লযাজকলা গিান ধকরই উৎসাহী েকণ্ঠ বলকে শুরু েরল। হযাকো! সযাম ব্রাদার! জাপাকনর 
গনাটবুে গথকে গো জব্বর কজকনস জানকে গপকরকছ! 
  
‘োই?” 
  
‘েকবোগুকলা গবে োাঁচা হাকে গলখা হকলও গোডগুকলা জকটল কছল, বুঝকলন?’ 
  
‘গোড? 
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“ইকযস, ব্রাদার! আকম গপ্রািাকমর সাহাকযয গোডটা গভ্কঙকছ। কেন্তু োরপরও পুকরাটার 
অথগ কঠে বুকঝ উঠকে পারকছ না।’ 
  
‘গোড গথকে েী গপকযকছন, গসটা বকল গিলুন। 
  
মুকখ বকল কঠে গবাঝাকনা যাকব না। আপনাকে সব ইকমইল েকর কদকযকছ। গচে েকর 
জানাকবন আপকন কেছু বুঝকে পারকলন কেনা। একদকে আকম আরও মাথা ঘামাকে থাকে। 
েকব মাথাকে গবাধহয এখন কবশ্রাম গদযাই ভ্াল। হযকো নেুন েকর কেছু গবর েরা 
যাকব না। 
  
“আিা, ইকমইল গদখব। এখন মুকখই সংকেকপ বলুন, শুকন। 
  
‘এখাকন এেটা িাম, ঝরণাধারাসহ গবে কেছু কজকনকসর েথা বলা আকছ। মকন হকি, 
গোকনা কদে কনকদগেনা টাইকপর কেছু আরেী। েকব োকঘমাংে আর অোংে গদযা 
থােকল সুকবকধ হকো।’ 
  
‘ো েী েকর সম্ভব? েকনগল যখন গনাটবুে কলকখকছন েখন োর োকছ গোকনা কজকপএস 
কছল না। োই কনখুাঁে েকর কেছু কলকখও গযকে পাকরনকন। 
  
 ‘এটা অবেয কঠে বকলকছন। েকনগল সাকহব কেন্তু মকন মকন কঠেই গচকযকছ গেউ যাকে 
োর গোডটা ভ্াঙকে পাকর। গোড যকদ ভ্াঙা সম্ভব না হয োহকল গলখার েী অথগ থাকে 
বলুন? েকব হযাাঁ, আকম গো প্রযুকক্তর সাহাযয কনকয গোড গভ্কঙকছ। েখনোর সমকয 
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এরেম প্রযুকক্ত কছল না। েকনগল বযাটার বুকদ্ধ আকছ বলকে হকব। েকব আমার সাকথ 
পাকরকন, বুঝকলন? 
  
‘কজ, লযাজকলা, আপনার মকো গমধাবী বযকক্তকে কটকম গপকয আমরা র্কবগে। 
  
‘এখন গসলমা’র সাকথ েথা বলুন। গদখুন গস েী বকল…’ 
  
‘অসংখয ধনযবাদ, লযাজকলা। দারুণ োজ েকরকছন।’ 
  
‘আো েকর, আমার গদযা েথযগুকলা আপনাকদর ওখাকন োকজ আসকব। গসলমা অবেয 
মুকখ েুলুপ এাঁকট বকস আকছ। ওকে বারবার কজজ্ঞাস েরলাম, োকহকন েী? কেছুই বলকছ 
না।’ 
  
 ‘আসকল আমরা এেটা ডুকব যাওযা েহর খুাঁকজ গপকযকছ, সমুকের েলায। মকন হকি, 
ওখাকন গুপ্তধন কছল। কেন্তু ধারণা েরা হকি, জাপাকনরা দ্বীপ গথকে চকল যাওযার সময 
গুপ্তধনগুকলা ওখান গথকে সকরকয অনয গোথাও লুকেকয গরকখ গর্কছ। আর আপকন গসই 
গুপ্তধন গখাাঁজার বযাপাকরই আমাকদরকে সাহাযয েরকছন।’ গরকম’র কদকে োকেকয হাসল 
লযাজকলা। আিা, লযাজকলা, এখন কে আপকন ওখাকন গোকনা োকজ বযস্ত আকছন?’ 
  
‘আকমকরোর গোন উপনযাস সবকচকয সাকহেযমান সম্পন্ন গসটা কনকয এেটা প্রবন্ধ 
কলখকে বকসকছলাম োরপর হঠাৎ গখযাল হকলা… আকর! আকম গো কব্রকটে! 
আকমকরোনকদর সাকহেয কদকয আমার োজ েী?! োই সাকহেয গছক়ে কটকভ্ গদখকে শুরু 
েকরকছ। 
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‘োহকল এে োজ েরুন, ফ্লাইট ধকর চকল আসুন সকলামন আইলযাণ্ড। আমাকদর সাকথ 
গুপ্তধন খুাঁজকবন।’ 
  
সযাকমর কদকে োকেকয দীঘগশ্বাস গিলল গরকম। ও খুব ভ্াল েকরই জাকন ওপাে গথকে 
েী জবাব আসকব। আকম পকরর ফ্লাইট ধকরই আসকছ!” 
  
োহকল আপনার এখাকন আসকে আসকে দু’কদন গলকর্ যাকব। 
  
 ‘আমাকে গছক়ে গুপ্তধন খুাঁজকে নামকবন না কেন্তু! 
  
“কঠে আকছ। কেন্তু এখাকন আসার আকর্ গসলমার োছ গথকে েুমীর আর জাযান্ট হকে 
বাাঁচার জনয গে কনকয আসকবন। সাকথ বুকে বুকলট প্রুি গভ্ি পরকে ভু্লকবন না। 
এখাকন দাঙ্গা চলকছ কেনা। 
  
েী বলকলন? 
  
‘শুনকে পানকন? োহকল বাদ কদন। গরকড হকয রওনা গহান। এখাকন কঠে েযটার কদকে 
গপৌঁছুকবন আমাকদরকে আকর্ভ্াকর্ জাকনকয গদকবন। আমরা আপনাকে বরণ েকর গনব!’ 
  
‘আিা, জানাব।’ 
  
েথা গেষ হওযার পর গরকম মুখ খুলল। এখাকন কে লযাজকলাকে গটকন আনার খুব 
দরোর কছল? 
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‘উকন ওখাকন গবোর বকস আকছন। োছা়ো গনাটবুকের গোডভ্াঙার োজটাও েকর 
কদকিন খুকেমকন। সমসযা েী?’ সযাম গরকমকে গোডভ্াঙার কবষযটা খুকল বলল। 
  
 ‘োহকল আমাকদর সকন্দহ-ই সকেয? েুমাসাো এখাকন গুপ্তধন লুকেকয গরকখকছল যাকে 
যুদ্ধ গেষ হওযার পর গোকনা এেসময এখাকন একস গসটাকে কনকজর দখকল কনকে 
পাকর। 
  
হুম।’ 
  
কেন্তু োর পকরেিনা বানচাল হকয গর্কছ। কেন্তু এই পযগাকয একস লযাজকলা গেন 
ডােকল? আমরা গো প্রায গুপ্তধকনর োকছ চকলই কর্কযকছ বলা যায। 
  
 ‘গুপ্তধন উদ্ধার অকভ্যাকন গযার্ কদকল োর মনটা গেে হকব। উেীপনা বা়েকব। োই 
ডােলাম। 
  
 ‘আকম এসব কেছু জাকন না। এখানোর কবকোহীরা যাকে ইকি হকি গমকর গিলকছ। 
এরমকধয…’ 
  
‘সমসযা েী? পকরকস্থকে গবকে খারাপ হকল এেটা ফ্লাইট ধকর চকল যাকব। কেংবা জাহাকজ 
চক়ে বসকব। 
  
“কঠে আকছ, গদখা যাকব। আিা, আমরা কে আজকে জাহাকজ যাকি? 
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 ‘যাওযাটাই ভ্াল হকব। গবচারা কলও েী েরকছ গে জাকন। 
  
বারান্দা গথকে রুকম কিকর লযাজকলার পাঠাকনা ইকমইল গদখল গরকম। মাথা গনক়ে বলল, 
এেবার শুধু কঠেঠােভ্াকব কদকের হকদসটা গবর েরকে পাকর, শুধু এেবার। োহকলই 
োজ গেষ! 
  
 ‘হুম। কেন্তু এেটু খাটুকন েকর গুপ্তধন খুাঁকজ গবর না েরকল আসকল মজা থাকে না। 
  
হযকো। কেন্তু অকনে গো হকলা। আর েে? আর এই ইকমইকল যা গদখকছ, েকনগল 
সাকহব গো কঠে েকর কলকখও রাকখকন কঠে গোন িাম গথকে কদে ধকর একর্াকে হকব। 
  
লযাজকলা হযকো কেছু কমস েকর গর্কছ। সমসযা গনই, গস আরও এেবার গোকডর উপর 
গচাখ বুকলকয গচে েকর গনকব। েকব আমাকদর এেটা সূত্র আকছ। গোকড বলা আকছ, 
ঝরণাধারার পাকের এে গুহা…’ 
  
‘গুহাটা এে না হকয অকনেগুকলাও হকে পাকর। েকবোয ছন্দ গমলাকনার জনয েকবরা 
েে েী-ই গো গলকখ। 
  
 ‘ো কঠে। কেন্তু অনুসরণ েকর একর্াকনার মকো কেছু গো হাকে আকছ? 
  
হুম। ঘক়ে গদখল গরকম। পাহাক়ে অকভ্যাকন গবর হওযার জনয এই দ্বীকপ প্রকযাজনীয 
কর্যার পাওযা যাকব বকল মকন হয? 
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‘সাধারণ পযগাকযরগুকলা পাওযা গযকে পাকর। আকম গসলমাকে এেটা কলি পাকঠকয গদব। 
লযাজকলা যখন আসকব। কলকির সব কজকনস সাকথ কনকয আসকব। বযাস, হকয গর্ল। 
  
*** 
  
 সমুকের কদকে যাওযার পকথ আজ পুকলকের র্াক়ে গচাকখ প়েল মাত্র এেটা। সার্করর 
পাক়ে গোকনা র্াক়ের টাযাকরর দার্ও গনই। আকর্র গয দার্টা কছল গসটা পাকনকে ধুকয 
মুকছ গর্কছ। একদকে কনযকমে বৃকষ্ট হয। ওরা গপৌঁছুকনার ৫ কমকনট পর গডস গছাট গনৌো 
কনকয হাকজর হকয গর্ল। ডারউইন-এর কদকে গযকে গযকে একদেোর হালচাল জানাল 
ওকদর। 
  
জাহাকজ ওঠার পর ওকদরকে সরাসকর কব্রকজ কনকয গর্ল গডস। ওখাকন কলও মকনটকরর 
সামকন বকস ডাইভ্ারকদর োজ গদখকছ। সযাম ও গরকম রুকম ঢুেকেই গচাখ েুকল 
োোল। 
  
‘গুড মকনগং! কলও’র োকছ কর্কয বলল সযাম। 
  
মকনগং? এখন গো কবকেল! কলও আপকত্ত েরল। 
  
 ‘আকছ গো সবাই পাকনর উপকর। সোল আর কবকেল গুকলকয গিলকল গদাষ েী?’ গহকস 
বলল গরকম। এখানোর োকজর েী অবস্থা? 
  
 ‘চলকছ। এই হাকর চলকে থােকল েকযে বছর লার্কব। কলও জবাব কদল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

381 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ‘গোমার জনয এেটা ভ্াল খবর আকছ।’ বলল সযাম। ব়ে জাহাজ আসকছ। খুব েীঘ্রই 
চকল আসকব।’ গসলমা’র পাঠাকনা করসাচগকেকপর বযাপাকর সযাম কলও-গে সব খুকল বলল। 
জাহাকজর েথা শুকন অবকেকষ হাকস িুটল রাকেযাকনর গঠাাঁকট। 
  
‘জাহাজটা এেুকণ একল ভ্াল হকো।’ বলল কলও। 
  
জাহাজ আসকে থােুে। এই িাাঁকে গোমাকে অনয এেটা োকজ গলকর্ প়েকে হকব’ 
সযাম গোড ও লযাজকলা’র েথা জানাল কলওকে। আমরা চাই, েুকম জাহাজ গথকে গনকম 
আমাকদর সাকথ গুপ্তধন গখাাঁজায গযার্ দাও। রাজা লে-এর গুপ্তধন খুাঁজকে অকভ্যাকন 
নামব। েুকম সাকথ থােকল দলটা পূণগো পাকব। 
  
‘শুেকনা জাযর্ায নামকে পারব? েকব নামব? েখন নামব?’ 
  
 ‘খুব জলকদ। সযান কডযাকর্া গথকে প্রকযাজনীয কর্যার কনকয এে বনু্ধ আসকছ। সকবগাচ্চ 
দু’কদন লার্কব।’ সযাম হাসল। এই সুকযাকর্ আমরা গোমাকদর সাকথ ডাইকভ্ং েরব। গরকম 
বারবার বলকছ, গোমার ডাইকভ্ং স্বচকে গদখকে চায। আর েুকম জাকনা, গোমার ভ্াবীকে 
আকম গোকনাকেছুকে “না” বলকে পাকর না।’ 
  
মজা গপকয গরকম মাথা না়েল। হুম। আজ রাকে আমরা এখাকনই থােব। যাকে সোকলর 
ডাইকভ্ংটাও গদখকে পাকর। কলও, েুকম গোমার ডাইকভ্ং দেো আমাকে গদখাকনার জনয 
প্রস্তুে হকয নাও। 
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 গচাখ বন্ধ েকর মাথা না়েল কলও। গোমরা মজা েরছ? ওকে সমসযা গনই। মজা েরা 
ভ্াল। 
  
গরকম অকপো েরকছ েখন কলও গচাখ খুলকব। কলও গচাখ খুলকেই সুন্দর এেটা হাকস 
কদল গরকম। ডাইকভ্ং কনকয আকম েখনও মজা েকর না। 
  
সযাম োাঁধ ঝাাঁোল। বনু্ধ, গোমার ভ্াবী-ই এখন বস। ওর েথা না শুকন উপায গনই। 
চকলা, পাকনকে নামার জনয প্রস্তুে হই। 
  
. 
  
 ৩৮. 
  
পরকদন সোকল েুকদর সাকথ নাস্তা গেষ গসকর কলও-গে কনকয দ্বীকপ কিরল িারকর্া 
দম্পকে। ডারউইন গথকে নামকে গপকর গবচারা খুব খুকে। পাক়ে গপৌঁকছ ওকদর কনোন 
পাথিাইন্ডাকরর কদকে এমনভ্াকব গদৌ়ে কদল গযন িাাঁকসর দণ্ড গথকে মুকক্ত গপকযকছ। বনু্ধর 
োণ্ড গদকখ স্ত্রীর কদকে োকেকয হাসল সযাম। 
  
 ‘কলও গদৌ়োকদৌক়ে সাবধাকন েকরা। েুমীকরর েথা ভু্কল গযকযা না। সযাম সেেগ েরল। 
  
র্কে েমাল কলও। োোল সযাকমর কদকে। আবারও মেেরা েরকল নাকে? 
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না। এবার ও কসকরযাস। ববজ্ঞাকনেভ্াকব প্রমাকণে হকযকছ েুমীকরর শ্রবণেকক্ত গবে ভ্াল। 
েুমীকরর ভ্য না থােকল আকম র্ান গর্কয, হাকে োকল বাকজকয হাাঁটোম। গেি জীবকনর 
মাযা েকর বকল চুপচাপ আকছ।’ বলল গরকম। 
  
 ‘হুম। গবনকজ’র েথা মকন আকছ? গবচারা কেন্তু এেটা পাকয হাকরকযকছ। সযাম মকন 
েকরকয কদল। 
  
কলও গথকম দাাঁ়োল। আকম বুঝকে পারকছ। গোমরা বলকে চাইছ, এবার আমার পা-টাও 
হারাকে পাকর। 
  
‘এই গো বুকঝছ। েুকম জাকনা? এেটা পুরুষ েুমীর গরকসর গঘা়োর গচকয দ্রুে গদৌ়োকে 
পাকর?’ বলল গরকম। এই েথযটা গোথায পক়েকছলাম, ভু্কল গর্কছ। কেন্তু েথযটা সকঠে। 
এখানোর গলােরা পুরুষ েুমীরগুকলাকে “লযাণ্ড বযারােু়ো” নাকম গচকন।’ 
  
র্াক়ের োকছ গপৌঁছুকনার পর বরাবকরর মকো সবকেছু গচে েরল সযাম। না, নেুন 
গোকনা টাযাকরর দার্ বা পাকযর ছাপ গনই। কনকিে হকয সবাই র্াক়েকে চক়ে বসল। 
রওনা হকলা গহাকটকলর কদকে। 
  
 কলও-র জনয এেটা রুম গযার্া়ে েরকে গোকনা েষ্টই েরকে হকলা না। দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
োরকণ পুকরা গহাকটল প্রায িাাঁো। 
  
‘লযাজকলা জাকনকযকছ ও আর্ামীোল সোল ৮-১০ টার মকধয এখাকন একস গপৌঁছুকব।’ 
বলল গরকম। 
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‘চমৎোর। োহকল আমরা কবকেকল পাহা়ে অকভ্যাকন গবকরাকে পারব। গুহা গখাাঁজার 
বযাপাকর আকম খুব উকত্তজনাকবাধ েরকছ।’ সযাম মন্তবয েরল। 
  
 ‘কবষযটা খুব গর্াপকন েরকে হকব। কলও এখানোর সার্করর েী খুাঁকজ গপকযকছ আর 
গসটার সূত্র ধকর আমরা েী খুাঁজকে যাকি এসব দ্বীকপর গলােজন জানকে পারকল 
আমাকদরকে সবসময কঘকর রাখকব। গুপ্তধকনর গলাভ্ োর গনই? 
  
 ‘কঠে বকলছ। এখন প্রাথগনা েরকছ, লযাজকলা’র েথয অনুযাযী আমরা গযন সকঠে 
জাযর্াটাই খুাঁকজ গবর েরকে পাকর। আমরা সিল হকল কলও কেন্তু রীকেমকো রেিার 
বকন যাকব। লযাজকলা’রও িাযদা হকব, ওর গমধার গজাকরই গো একর্াকি এসব। 
  
িাযদা হকল গো ভ্াল। আকম গো ভ্য পাকি পকর না সব িালুদা হকয যায! 
  
‘ো হকব না। গুপ্তধন উদ্ধার বকল েথা। 
  
‘গুপ্তধন আমাকে গেখাকে একসা না। এখন েীভ্াকব োজটায সিল হওযা যায গসই 
কচন্তা েকরা।’ 
  
‘সকেয েথা বলকে, মুকখ বলা সহজ। কেন্তু মাকঠ নামকল সবকেছু গেমন গযন েকঠন হকয 
যায। বলল সযাম। 
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পুকরা কবোল জুক়ে দ্বীকপ গযসব কর্যার পাওযা যায গসগুকলা সংিহ েকর োটাল ওরা 
কেনজন। রাবার বুট, গলড ফ্লযােলাইট, েক্ত রকে ইেযাকদ টুেটাে কজকনস পাওযা গর্ল 
হাকের োকছই। বাকেগুকলা লযাজকলা কনকয আসকব। োরপর শুরু হকব অকভ্যান। 
  
েহকরর পকরকবে বেগমাকন গবে স্বাভ্াকবে। অকেকলযা গথকে কনরাপত্তারেী বাকহকন একস 
গপৌঁকছকছ। দ্বীকপর স্থানীয বাকসন্দারা স্বার্েম জাকনকযকছ োকদরকে। গেউ গোকনা 
অপ্রীকেের ঘটনা ঘটাযকন। 
  
*** 
  
পরকদন সোকল সযাম ও গরকম এেটু আকর্ভ্াকর্ উকঠ প়েল। লযাজকলা আসকছ আজ। 
দ্রুে গরকড হকয হকনযারা এযারকপাকটগর টাকমগনাকল দাাঁ়োল ওরা। েকযে কমকনট পর 
এেজন েুকলর মাথায ভ্ারী গবাঝা চাকপকয োর গপছন গপছন টাকমগনাল গথকে লযাজকলা 
গবকরকয একলা। লযাজকলা’র পরকন খাকে োটগ, হািপযান্ট, পাকয বুট মাথায ক্লাকসে 
গহলকমট। অকভ্যাকন যাওযার জনয গবে ভ্াল েকর প্রস্তুকে কনকয একসকছ। 
  
‘যাে, আপনাকদরকে পাওযা গর্ল। োিমকসর বযাটারা আমাকে এসব কনকয আসকে 
কদকে চাকিল না। োলারা বকল, কেছু কজকনস গরকখ যান। মকর্র মুলুে নাকে?’ িারকর্া 
দম্পকের কদকে একর্াকে একর্াকে বলল লযাজকলা। 
  
সযাম ওর সাকথ হাে গমলাল। গরকম জক়েকয ধরল লযাজকলাকে। 
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‘আপনার সাকথ এে মালপত্র গদকখ মকন হকি আপকন এখাকন লকরন্স ও অযারাকবযার 
স্থানীয ভ্াসগন বেকর েরার জনয অকডেন কনকে একসকছন!’ সযাম বলল। 
  
লযাজকলা কনকজর গপাোকের কদকে োোল। বকলন েী? এরআকর্ োউকে গোকনা 
অকভ্যাকন এরেম গপাোে পকর গবকরাকে গদকখনকন? আমার মকন হয, এরেম গপাোে 
এখানোর স্থানীযকদর োছ গথকে ভ্াল আচরণ গপকে সাহাযয েরকব। 
  
 যাে গর্, যা হওযার হকযকছ। সােগাকসর ক্লাউন গসকজ আকসনকন োকেই আমরা খুকে। 
গিাাঁ়েন োটল গরকম। 
  
এরেম গখাাঁচা গখকয লযাজকলা মুখ েক্ত েকর গিলল। আকম আপনাকদর দু’জনকে গবে 
ভ্ালই কবকনাদন কদকি মকন হয! 
  
লযাজকলা’র োাঁকধ হাে রাখল সযাম। এে কসকরযাস হকিন গেন? এেটু মজা েরকছলাম। 
বাদ কদন, বলুন, ফ্লাইট গেমন উপকভ্ার্ েরকলন? 
  
‘২১ ঘণ্টার ফ্লাইট। গবাকরং গলকর্কছ। জঘনয। আর েী বলব? বলার ভ্াষা গনই।’ 
  
“যাে, এখন আপকন উপকভ্ার্ েরার মকো জাযর্ায চকল একসকছন। এবার সবাই 
এেসাকথ গঘারা যাকব, েী বকলন?’ বলল গরকম। 
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 ‘গোকনা নারীর োছ গথকে গেষ েকব ঘুরকে যাওযার প্রস্তাব গপকযকছলাম মকন েরকে 
পারকছ না। অবেযই ঘুরব। আমার অকনে এনাজগী আকছ। আিা, আকম গয গোড গভ্কঙ 
েথযগুকলা কদলাম গসটা আপনাকদর েেখাকন োকজ গলকর্কছ? 
  
‘এখনও পযগন্ত যকথষ্ট োকজ একসকছ। আমরা ভ্াবকছ, েুমাসাো’র গসই িামটা আকর্ 
খুাঁকজ গবর েরব। কেন্তু পাহাক়ে না ওঠা পযগন্ত ওই িাম খুাঁকজ পাওযা সম্ভব নয। সযাম 
জানাল। 
  
‘আজই পাহা়ে চ়েকে শুরু েকর, গেমন? কদনটা গবে ভ্াল। আেগো আর োপমাত্রা 
দুকটাই সকন্তাষজনে মকন হকি। েে কডকি োপমাত্রা এখন? 
  
 ‘আকম গভ্কবকছলাম আপনারা গসলকসযাস কদকয োপমাত্রা পকরমাপ েকরন।’ বলল গরকম। 
  
‘গসলকসযাস আর কডকি-গে েী আকস যায বলুন? র্রম গো র্রমই।’ লযাজকলা কবষযটা 
আমকল কনল না। 
  
‘ভ্াল েথা, এখাকন কেন্তু েুমীর, কবকোহী বাকহকন, জাযান্ট… ইেযাকদর আর্াকর্ানা আকছ। 
কবষযটা মাথায রাখকবন। সযাম বলল। 
  
‘আকম গো গভ্কবকছলাম এসব আপকন মজা েকর বকলন। 
  
‘জাযাকন্টর কবষযটাকে মজা বকল ধকর রাখকে পাকরন। কেন্তু বাকে সবগুকলা একেবাকর 
কদকনর আকলার মে সকেয। এখানোর খবর পক়ে আকসনকন?’ 
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গসলমা অবেয এগুকলার বযাপাকর আমাকে বকলকছল। কেন্তু আকম পাত্তা গদইকন। 
গভ্কবকছলাম, আকম যাকে এই অকভ্যাকন গযার্ কদকে না পাকর গসজনয বাকনকয বাকনকয 
বলকছ। থামল লযাজকলা। র্লার স্বর কনচু েকর বলল, ‘গসলমা কেন্তু আমার জনয পার্ল, 
বুঝকলন? আকম অবেয বুকঝও পাত্তা গদইকন। মজা কনকি। আকম গয আপনাকে এসব 
বকলকছ এটা আবার গসলমা বলকবন না কেন্তু। আকম চাই না গবচাকর গোকনা কবব্রে 
পকরকস্থকেকে প়ুেে। 
  
গরকম সযাকমর কদকে োকেকয গচাখ পাোল। ইোরা েরল েথা বন্ধ েকর পাকেগং লকট 
যাওযার জনয। 
  
 র্াক়েকে চ়োর পর গদখা গর্ল লযাজকলা গয মালপত্রগুকলা একনকছ োকেই ভ্কর গর্কছ 
গপছকনর অংে। লযাজকলা গপছকনর কসকট গোনমকে বসার জাযর্া গপকযকছ। গবচারা। 
  
 ‘আো েরকছ, এই কসনু্দেমােগা র্াক়ের একসটা অন্তে কঠেঠাে োজ েরকব।’ বলল 
লযাজকলা। 
  
“হুম, চমৎোর োজ েরকব। এই দ্বীকপ একস এপযগন্ত কেনটা র্াক়ে বদল েকরকছ। এটা 
চার নাম্বার র্াক়ে। গরকম জবাব কদল। 
  
“োই নাকে? ওই কেন র্াক়েকে েী হকযকছল জানকে পাকর? 
  
সযাম ও গরকম একে অকনযর কদকে োোল। গরকম করযযার কভ্উ কমরকরর কদকে োকেকয 
জবাব কদল, গসটা আপনার না জানাই ভ্াল হকব। 
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“কঠে আকছ। দরোর গনই। চলুন, যাওযা যাে। 
  
 “আিা, কলও-গে গচকনন আপকন? 
  
না গো। 
  
 ‘ওর সাকথ গদখা হকল মজা পাকবন। স্বভ্াকব এেদম আপনার কবপরীে। 
  
 ‘কঠে আকছ। োহকল গো গদখা েরকে হয। 
  
‘লযাজকলা, এই অকভ্যাকন কেন্তু আপনার ভূ্কমোটা অেযন্ত গুরুেপূণগ। আপকন গনাটবুকের 
গোড গভ্কঙ না কদকল আমাকদর পকে আর সামকন একর্াকনা সম্ভব হকো না। গেষকমে 
যকদ আমরা গুপ্তধন উদ্ধার েরকে পাকর োহকল োর জনয আপকনও বাহবা পাকবন।’ 
  
‘গুপ্তধন গপকল ধনী হকয যাব, োই না? োহকল কনকজকে গো এখনই ধনী গভ্কব বসকে 
পাকর, েী বকলন?’ 
  
গরকম কনকজর হাকস দকমকয রাখকে পারল না। আপনার এই স্বভ্াবটা আমাকদর দারুণ 
লাকর্। সবসময পকজকটভ্ কচন্তা েকরন। 
  
. 
  
 ৩৯. 
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গহাকটকল গপৌঁকছ কলও’র সাকথ লযাজকলা-গে পকরচয েকরকয কদল সযাম। ভ্া়ো েরা 
পাথিাইণ্ডাকর চক়ে গবর হকলা সবাই। একদকে আোকে গমঘ জকম চারকদে অন্ধোর হকয 
গর্কছ। 
  
পুকলকের প্রথম গরাডব্ল্ে পার েরার পর মুখ খুলল কলও, গোমরা েীভ্াকব শুরু েরকব? 
কঠে গোথা গথকে শুরু েরকে হকব, জানকব েী েকর? 
  
‘আমরা ইকেমকধয গজকনকছ জাপাকনরা সার্র গথকে গুপ্তধন েুকল সকরকয গরকখকছ। এবং 
গসটা গোথায সকরকয গরকখকছ গস-বযাপাকর আমরা গসই ঘটনার সমযোর এেজন বৃদ্ধ 
বযকক্তর সাকথ েথা বকলকছ। এসকবর কভ্কত্তকে আো েরকছ, আমরা গসই পুরাকনা জনেূনয 
িামটাকে খুাঁকজ গবর েরকে পারব। গরকম বলল। 
  
“আর যকদ না পাকরা? 
  
 ‘োহকল কবষযটা এেটু েকঠন হকয যাকব।’ বলল সযাম। 
  
‘আর ভ্াষার্ে সমসযার েী হকব? কলও প্রশ্ন ছু়েল। আমার যেদূর মকন পক়ে, গোমরা 
বকলকছকল এখানোর িাকমর গলােজন ইংকরকজ বা কপকজন গোনটাকেই েথা বলকে পাকর 
না।’ 
  
‘েকব বযস্ক বযকক্তরা ইংকরকজ জাকন। শুধকর কদল গরকম। বকহকবগকশ্বর সাকথ োকদর 
আহামকর গোকনা গলনকদন না থােকল এখাকন পযগটন বযবসা গবে চাঙ্গা। োই বযবসার 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

391 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

খাকেকর হকলও কবকদকে ভ্াষা োকদর কেখকেই হয। হযকো কপকজন ভ্াষাটা ওরা 
কেকখকছ। আমরা কপকজন না জানকলও আমাকদর লযাজকলা সাকহব কেন্তু কপকজন ভ্াষায 
ওস্তাদ। 
  
‘আিা, বুঝলাম। কমিার লযাজকলা কঠে েীরেম কদে কনকদগেনা গনাটবুে গথকে গবর 
েকরকছন জানকে ইকি েরকছ। 
  
সযাম করযযারকভ্উ কমরর কদকয লযাজকলা’র কদকে োোল। আপনার সকলড সৃ্মকেেকক্তর 
এেটু নমুনা গদখাকবন, কেজ? 
  
‘একহম, একহম। ইকয মাকন, গনাটবুে গথকে যা উদ্ধার েকরকছ গসটা হকলা… গেষ 
েুাঁক়েঘর গথকে সূযগ উদকযর কদে, োরপর ছার্কলর মাথা হকয গযকে হকব েত্রু 
এলাোয। ওখাকন ঝরনাধারা আকছ। ঝরনার ওপাকেই পথ। 
  
‘কসকরযাসকল? এই কজকনকসর উপর ভ্র েকর একর্াকি আমরা? 
  
েকনগল েুমাসাো এসব কলকখকছকলন যাকে কনকজকে জাযর্াটা সম্পকেগ মকন েকরকয কদকে 
পাকরন। োই কেকন কবস্তাকরে গলকখনকন। গেি কেছু সংকেে কলকখকছন। কেন্তু আমার 
মকন হয, এটাই যকথষ্ট। 
  
হুম, খুবই যকথষ্ট। বযঙ্গ েরল কলও। এমন এেটা িাম আমরা খুাঁজকে যাকি যার এখন 
গোকনা অকস্তেই গনই। গেউ ওখাকন থাকে না। োরপর আবার খুাঁজকে হকব ছার্কলর 
মাথা! োরপর ঝরনা। এরপর পথ পাওযা যাকব। আিা, ধকর কনলাম িাম, ছার্কলর 
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মাথা, ঝরনা সব পাওযা গর্ল। কেন্তু োরপর গয পথটা পাওযা যাকব গসটা ধকর েেদূর 
গযকে হকব? োর উত্তর জানা আকছ? হকে পাকর গসটা ১০ কমটার… আবার গসটা ১০ 
কেকলাকমটারও হকে পাকর। অে রাস্তা আমাকদর পকে যাওযা সম্ভব? োর উপর আকছ 
কবকোহীকদর হামলার ভ্য। েখন গোথায োকে গমকর গদকব গোকনা কঠে গনই। বুকঝছ? 
েী বলকে চাকি? 
  
গমঘ র্জগন েকর উঠল। এেটু পর শুরু হকয গর্ল ঝুম বৃকষ্ট। প্রচণ্ড বৃকষ্টপাকের িকল 
দৃকষ্টসীমা গনকম একলা ২০ িুকট। 
  
‘এে কচন্তার কেছু গনই। েুকম হযকো আমাকদর সাকথ একসকছ এে রাে োটাকনার প্রস্তুকে 
কনকয। কেন্তু আমাকদরকে প্রকযাজকন েকযে রােও থােকে হকে পাকর। গসজনয 
প্রকযাজনীয রসদ আকছ আমাকদর সাকথ। এোকধে োবুও কনকয যাকি। গোকনা সমসযা 
হকব না। সযাম আশ্বস্ত েরল। 
  
 ‘গপাোমাে়ে ো়োকনার জনয গে-ও আকছ। ভ্য গনই।’ গযার্ েরল গরকম। 
  
‘এই গয, এখন বৃকষ্টটা শুরু হকলা। সবকেছু োদায একেবাকর গঝাল গঝাল হকয যাকব। 
কলও গঘাাঁেকঘাে েরল। 
  
 ‘পাহাক়ে উঠব আমরা। োাঁদায খুব এেটা সমসযা হকব না। আর পাহাক়ের র্াকয পাকন 
জকমও না। অেএব, দুকিন্তার কেছু গনই।… বলকে বলকে আমরা জাযর্ামকো চকল 
একসকছ। র্াক়ের র্কে েমাল সযাম। গরকম, এটাই গসই রাস্তা না? এই রাস্তা ধকরই গো 
আমরা রুকবা-গে কনকয এখানোর এেটা িাকম কর্কযকছলাম? 
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েুমুল বৃকষ্টর মকধয র্াক়ের োাঁকচর গভ্ের কদকয বাইকরর দৃেয গদখার গচষ্টা েরল গরকম। 
জঙ্গকলর মকধয এেটা িাাঁে গদখা যাকি। হকে পাকর। কনকিে েকর বলা েকঠন। 
  
‘গবে। চকলা, গদখা যাে আমাকদর ধারণা সকেয কেনা। এটুেু বকল সযাম র্াক়ে গঘারাল 
গসকদকে। র্াক়ের ছাকদ র্ল্ফ বল সাইকজর পাকনর গিাাঁটা একস আছক়ে প়েকছ। োাঁচা 
রাস্তায ওকদর কনোন পাথিাইণ্ডার নামার পর টাযারগুকলা গবে েকযেবার কপছকল গর্ল। 
কেন্তু মাকট আেক়ে ধরল েকযে গসকেণ্ড পকরই। 
  
ওরা র্াক়ে কনকয জলধারার োকছ গপৌঁকছ গর্ল। ইকেমকধয বৃকষ্ট গথকমকছ। আকর্রবার এই 
জলধারার সামকন একসই রুকবা কদ্বধাদ্বকন্দ ভু্কর্কছল। 
  
এবার আমরা কে জলধারাটুেু পার হব নাকে পাহা়ে বাইকে শুরু েরব? 
  
বকলা েী? অবাে হকলা কলও। 
  
‘আমার মকন হয এবার জলধারা পার হকলই োজ হকব।’ বকলই সযাম র্যাস পযাকডকল 
চাপ কদল। র্াক়েকে প্রচুর মালপত্র থাোয এেদম ভ্াকর হকয গর্কছ। পাকন কছকটকয 
অর্ভ্ীর জলধারাটুেু পার হকয গর্ল কনোন পাথিাইণ্ডার। 
  
সামকন এেটা িাম উদয হকলা। হাাঁপ গছক়ে বাাঁচল গরকম। যাে, ওরা কঠে পকথই 
একর্াকি। অবেযই এই িাকম মানুষজন বসবাস েকর। র্াক়ে গথকে নামল সবাই। 
গেৌেূহলী িামবাসীকদর গেউ গেউ ওকদর কদকে গচাখ ব়ে ব়ে েকর োকেকয আকছ। 
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ওকদরকে কনকয পাহাক়ের উাঁচু অংকের কদকে একর্াল সযাম। আকর্রবার গয েকবরাজকে 
গদকখ কর্কযকছল োকে এবার প্রথম গদখাকেই কচকন গিলল। েকবরাজ সযাকমর কদকে 
োকেকয মাথা না়েল। হাে কদকয গদখাল পাহাক়ের উপকরর কদকে এেটা েুাঁক়েঘর। 
আকর্রবার ওরা ওখাকন কর্কয নাউরুর সাকথ েথা বকলকছ। সযামও পাটা মাথা না়েল। 
৫০ ডলার ধকরকয কদল বৃদ্ধ েকবরাকজর হাকে। 
  
 ‘রুকবা,’ বকল সযাম মাথা গনক়ে ইকঙ্গে েরল রুকবা আর গবাঁকচ গনই। গচাখ ব়ে ব়ে হকয 
গর্ল েকবরাকজর। ডলারগুকলা কনকে ইেস্তে েরকলও পকর কনকজকে সামকল কনল। 
  
‘আপকন ইংকরকজ বলকে পাকরন?’ জানকে চাইল সযাম। 
  
োাঁধ ঝাাঁোল বৃদ্ধ। পাকর না। এে েরুণ গছকলকে ইোরা েকর ডােল গস। সযাম 
েরুণকটকে এেই প্রশ্ন কজকজ্ঞস েরল। 
  
‘িাকর আরেী,’ জবাব কদল েরুণ। উচ্চারকণ আঞ্চকলে টান। 
  
‘আমরা এেটা পুরাকনা িাম খুাঁজকছ। ওই িাকম গেউ থাকে না। সযাম বলল। কেন্তু 
েরুকণর গচাখ গদকখ মকন হকলা গস কঠে বুঝকে পারকছ না। আবার বলল সযাম। এেটা 
িাম। নাউরু এেসময থােকো ওখাকন। ওই। িামটা খুাঁকজ গবর েরকে চাই।’ 
  
এবার েরুণকট বুঝকে গপকর িাকমর বযস্ককদর োকছ গর্ল। আকলাচনা েরল সবার 
সাকথ। কেছুেণ এর-ওর সাকথ েথা বকল কিরল সযাকমর োকছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

395 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘ওইখাকন কেছু নাই। ভ্ালা না জাযর্া়ো। 
  
‘আমরা জাকন। কেন্তু েবুও আমাকদরকে গযকে হকব। সামকন একর্কয একস বলল গরকম। 
  
আবার বযস্ককদর োকছ গর্ল গছকলটা। আকরে দিা পরামেগ েরার পর কিকর একলা। 
  
যাওকনর কলর্া রাস্তা নাই।’ 
  
‘সমসযা হকব না। আমরা গহাঁকটই যাব।’ গরকম জবাব কদল। েুকম আমাকদরকে এেটু 
িামটা গদকখকয কদকে পারকব? 
  
সযাম চট েকর ২০ ডলার গবর েকর েরুকণর সামকন ধরল। েরুণ এেবার বযস্ককদর 
কদকে োকেকয লুকি কনল গনাটটা। এমনভ্াকব কনল গযন আর এেটু গদকর হকল ওটা 
বাোকস কমকলকয গযে। 
  
‘এহনই যাইকবন?’ গছকলটা জানকে চাইল। 
  
 মাথা না়েল সযাম। হযাাঁ। 
  
র্াক়ের োকছ কিকর যাবেীয মালপত্রগুকলা ওরা চারজন ভ্ার্ েকর কনল। রওনা হকলা 
েরুকণর গপছন গপছন। িাকমর মানুষ, েরুণকটর পাকয গোকনা সযাকণ্ডল বা জুকো গনই। 
ভ্ার কনকয চলার এে িাাঁকে লযাজকলা কলও’র কদকে োকেকয গদখল গবহাল অবস্থা। 
কলও’র মুখ প্রাযই বাংলা পাাঁচ হকয থাকে। আর এখন গবাঝা কনকয একর্াকে কর্কয ওটা 
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হুেুম গপাঁচার মকো হকয আকছ। অবেয িারকর্া দম্পকে এসব ভ্ার বহনকে গমাকটও েষ্ট 
কহকসকব গনযকন। ব়ে ব়ে পা গিকল দ্রুের্কেকে একর্াকি োরা। 
  
 পাক্কা এে ঘণ্টা পাহা়ে বাওযার পর অনয এেটা পাহাক়ের পাদকদকে কর্কয গপৌঁছুল 
সবাই। এখানটায পাকখর কেকচরকমকচর ছা়ো আর গোকনা েব্দ গনই। সব গেমন গুকমাট, 
চুপচাপ। এেটু দূকর থাো কেছু সাজাকনা পাথকরর কদকে কনকদগে েরল গছকলটা। 
পাথরগুকলা মানুষ সাকজকযকছ গসটা সহকজই গবাঝা যাকি। যকদও গঝাাঁপঝাক়ের োরকণ 
যকথষ্ট গবর্ গপকে হকি ওগুকলা গদখকে। 
  
র্াকছর ছাযায কবশ্রাকমর জনয থাম। ওরা। েরুণ ওকদরকে এেটা কজকনস গদখাল। 
  
‘গটকবল। 
  
কবষযটা বুঝকে পারল গরকম। এই িাকমর বাকসন্দারা সমুে গথকে মাছ ধকর শুাঁটকে 
বানাকো। এই গটকবকলই মাছ শুোকে কদকে োরা। পাথকরর গটকবল হওযায এগুকলা 
এখনও কটকে আকছ। পাকের পাহা়ে গথকে পাথর গেকট একন গটকবলগুকলা বানাকনা 
হকযকছল। 
  
 ‘গদকখ গো মকন হকি, এই এেই পাথর কদকয রাজা লে মকন্দর বেকর েকরকছল।’ বলল 
কলও। 
  
‘কঠেই বকলছ। এখাকন এরেম পাথর খুবই সহজলভ্য কছল েখন। সযাম সায কদল। 
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চারকদকে োকেকয গদখল লযাজকলা। এখাকন গো এখন কেছু গনই। সব র্াকযব। এই 
গছকলটা যকদ আমাকদরকে সাহাযয না েরকো োহকল আমাকদর সাক়ে সবগনাে হকয গযে, 
সকন্দহ গনই। 
  
নাউরুর ভ্াষমকে, এই িাকমর সবাইকে খুন েরা হকযকছল। গেউ গোকনা কচহ্ন গরকখ 
যাওযার মকো সময পাযকন।’ বলল গরকম। 
  
এেটু সকর দাাঁ়োল সযাম। পকেট গথকে েম্পাস গবর েকর গদখল। োরপর আকর্র 
জাযর্ায কিকর একস োোল েরুণকটর কদকে। 
  
‘অসংখয ধনযবাদ। আমরা এখাকন থােব। েুকম গযকে পাকরা। সযাম বলল। 
  
সযাকমর েথা শুকন েরুণ হেভ্ম্ব হকয গর্কছ। সযাম এবার ইোরা ইকঙ্গে েকর আবার 
বলল েথাটা। এবার েরুণ কনকিেভ্াকব বুঝকে পারল। োাঁধ ঝাাঁকেকয কিরকে পথ ধরল 
গস। যকদ এই পার্লা কবকদকেগুকলা জঙ্গকলর মাঝখাকন েযাম্প েকর জীবন কনকয জুযা 
গখলকে চায, গখলুে। োকে ওর েী? ওর পকেকট ডলার উকঠকছ। আর েী লাকর্? 
  
েরুণ কবকদয হওযার পর বযার্ গথকে কজকপএস গবর েরল সযাম। গয রাস্তা ধকর এখাকন 
একসকছ কজকপএস-এ গসটার কচহ্ন কদকয রাখল যাকে গিরার সময পথ ভু্ল না হয। 
আমরা গয পকথ একর্াকি, পূবগ কদে প়েকছ ওকদকে। গেষ েুাঁক়েঘর গথকে সূযগ উদকযর 
কদে… োরমাকন আমার মকন হকি, এখাকন পূবগ কদকের েথা বলা হকযকছ।’ সযাম বলল। 
  
‘আর ছার্কলর মাথা?’ কজকজ্ঞস েরল লযাজকলা। 
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‘এটা খুাঁকজ গবর েরা এেটু েকঠন। আো েরকছ কজকনসটা গচাকখর সামকন প়েকল আমরা 
কচনকে পারব।’ 
  
‘যকদ এমন হয ছার্কলর মাথা কদকয গযটাকে গবাঝাকনা হকযকছ গসটা এেকদকন ধুকয গর্কছ 
কেংবা ধ্বংস হকয গর্কছ? কলও প্রশ্ন ছুাঁ়েল। 
  
‘গসরেম পকরকস্থকে হকল অবস্থা বুকঝ বযবস্থা গনযা হকব।’ 
  
কলও সযাকমর েথা পাত্তা না কদকয এেটা মো মারল। ছার্কলর মাথা খুাঁজকে হকব। এই 
িাকমর গলাকেরা েকব েখন ছার্ল গখকযকছল এখন গসটার মাথা খুাঁজকে হকব! 
  
পূবগ কদকে একর্াকি সবাই। োপমাত্রা বা়েকছ ধীকর ধীকর। কেছু দূর যাওযার পর গপছন 
কিকর োোকি সযাম। গদকখ কনকি গেউ ওকদর কপছু কনকযকছ কেনা। ওই গছকলটা আর 
িামবাসীরা মকন হয না ওকদর গোকনা েকে েরকে চাইকব। োরপরও সাবধাকনর মার 
গনই। 
  
 পূকবগ একর্াকে একর্াকে পাহা়েী ঢাল আরও খা়ো হকে শুরু েরল। ধীকর ধীকর ওকদর 
রাস্তাটা উত্তর কদকে গবাঁকে গর্কছ। মযাকচকট গবর েকর সামকনর গঝাাঁপঝা়ে পকরষ্কার েরকে 
েরকে ধীর র্কেকে একর্াল িারকর্া দম্পকে। 
  
কবকেল হকয গর্ল। 
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আকরেটা ব়ে জলধারার সামকন একস গপৌঁকছকছ ওরা। সবাই ক্লান্ত। এেটা ব়ে বট 
র্াকছর কনকচ কবশ্রাকমর জনয বসল অকভ্যাত্রী দল। 
  
েেদূর এলাম আমরা?’ প্রশ্ন েরল গরকম। ওর েপাল গবকয ঘাম নামকছ। 
  
‘আধ মাইল হকযকছ হযকো। কজকপএস-এর কদকে োোল সযাম। এেটু অকপো েরল 
কসর্নযাকলর জনয। না, আধ মাইকলর এেটু গবকেই একসকছ। 
  
‘ছার্কলর মাথার হকদস গপকে আরও েেদূর গযকে হকব গে জাকন! কব়েকব়ে েরল কলও। 
  
‘গসটাই গো চযাকলি।’ সযাম বলল। 
  
‘অবেযই আমাকদরকে এটাও মকন রাখকে হকব, ছার্কলর মাথা বলকে আসকল েী 
গবাঝাকনা হকযকছ গসটা আমরা জাকন না।’ বলল লযাজকলা। 
  
 ‘আমার মকন হয ছার্কলর মাথা প্রােৃকেে গোকনা কজকনসই হকব। েকনগল েুমাসাো কদে 
কনকদগকের বযাপাকর যা যা কলকখকছন সবই প্রােকেে উপাদান। গযমন: জলধারা, সূযগ ওঠার 
কদে।’ গরকম বলল। 
  
 ভু্ল হকলা। েুমাসাো জলধারার বযাপাকর কেছু কলকখ যানকন। কেকন ঝরনাধারার বযাপাকর 
কলকখকছন। জলধারা আর ঝরনাধারার মকধয অকনে পাথগেয আকছ। লযাজকলা শুধকর কদল। 
আকম এখনও গোকনা ঝরনা গদকখকন এখাকন। 
  
‘আকম ছার্লও গদকখকন। গিা়েন োটল কলও। 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

400 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
মাকঝমাকঝ উত্তরটা আমাকদর সামকনই থাকে। গরকম েকযেটা ব়ে ব়ে পাথকরর কদকে 
োকেকয বলল েথাটা। গরকমর দৃকষ্ট অনুসরণ েকর সযামও োোল গসকদকে। 
  
এেটু পর দাাঁে গবর েকর হাসকে শুরু েরল সযাম। আকম গোমাকদরকে েখনও বকলকছ 
আমার বউটা েীরেম স্মাটগ? একর্াকলা কবোল আেৃকের পাথরগুকলার কদকে। লযাজকলা, 
বলুন গো ওগুকলা গদখকে েীকসর মকো? 
  
‘েীকসর মকো আর? েকযে ঢাউস সাইকজর পাথর। 
  
হাসল গরকম। অকন্ধর গদকে এে গচাখঅলা বযকক্তই হয রাজা। 
  
‘ো কঠে। কেন্তু আপনার এই েথার সাকথ পাথকরর সম্পেগটা ধরকে পারলাম না…’ 
গথকম গর্ল লযাজকলা। আবার োোল পাথরগুকলার কদকে। 
  
েকযে কমকনট চুপচাপ বকস রইল সবাই। নীরবো ভ্াঙল কলও। আিা, গোমরা এসব েী 
বকলা? কেছুই গো বুকঝ না। গোকনা গো়ে ভ্াষায েথা বলছ নাকে? 
  
সযাম মাথা গনক়ে কলও-গে পাথরগুকলা গদখাল। পাথরগুকলা আ গখযাল েকর গদকখা। 
ছার্কলর মাথার মকো গদখকে। 
  
বকলা েী? আমার কনকজকে এখন মদন মকন হকি…’ 
  
 মাথা গনক়ে সায কদল লযাজকলা। আপনার সাকথ আকম এেমে। 
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. 
  
 ৪০. 
  
সযাম কজকপএস-এর আকরেটা কচহ্ন কদল। োরপর জুম েরল কজকপএস-এ। জঙ্গকলর এই 
অংেটুেুর সযাকটলাইট অংেটুেু গদখার বৃথা গচষ্টা েকর ইস্তিা কদল। 
  
নাহ, সযাকটলাইট ইকমকজ জঙ্গকলর গোকনা কবকেষ কেছু গদখা যাকি না। র্াছপালা এে 
ঘন গয উপর গথকে গদকখ মকন হকি সবুজ চাদর কদকয গঢকে রাখা হকযকছ পুকরাটা।’ 
  
 ‘হুম। আিা, গনাটবুকের পকরর অংকে গযন েী কছল?’ প্রশ্ন েরল গরকম। ‘েত্রুর 
এলাোয প্রকবে েকরা টাইকপর কেছু এেটা গলখা কছল গবাধহয?’ 
  
মাথা না়েল লযাজকলা। কঠে বকলকছন। এ-বযাপাকর আপনার গোকনা পরামেগ আকছ? 
  
সামকন থাো পাহাক়ের চূক়োর কদকে োোল সযাম। আমার মকন হয েকনগল েুমাসাো 
গনাটবুকে সংকেেগুকলা গলখার সময এেটু চালাকে খাাঁকটকযকছন। প্রথকম পূবগ কদকে 
যাওযা েথা বলকলও ছার্কলর মাথা গথকে এখন আমরা গযকদকে একর্াকি এটা উত্তর-
পূবগ কদে হকয দাাঁক়েকযকছ। শুধু পূবগ কদে কলকখ রাখকল কবষযটা খুব সহজ হকয গযে। 
ছার্কলর মাথা গযার্ েকর েকনগল বুকদ্ধমত্তার পকরচয কদকযকছন। এটা হকি, আমার 
মোমে। এখন গোমাকদর োরও কেছু বলার আকছ? 
  
‘কেন্তু আমরা ইকেমকধয অকনে চ়োই উকঠ একসকছ। আপকত্ত েুলল গরকম। 
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বুকঝকছ, েুকম বলকে চাকি, েখন গো োকদর োকছ ভ্াকর গবাঝা কছল। গুপ্তধন কনকয 
উঠকে হকযকছল োকদর, কঠে? 
  
‘কমিার সযাম, আপকন কঠে ধকরকছন। আকম কমকসস িারকর্া’র সাকথ এেমে। োই 
আমার মকন হকি, জাপাকনরা েখন এমন এেটা প্রােৃকেে পথ গবকছ কনকযকছল গয পকথ 
বাধার পকরমাণ েম।’ 
  
মন্দ বকলনকন। েকব আমার মকন হকি এই জলধারা অনুসরণ েকর একর্াকল আমরা 
সকঠে জাযর্ায গপৌঁকছ গযকে পারব।’ বলল সযাম। 
  
‘গসটাই যকদ হকব োহকল েুমাসাো গেন গনাটবুকে সহজ েকর কলখল না জলধারা ধকর 
একর্াকব আর গুপ্তধন গপকয যাকব! গস গোন দুুঃকখ ছার্কলর মাথা গদকখ োরপর েত্রুর 
এলাোয ঢুেকে বলল? কলও যুকক্ত দাাঁ়ে েরাবার গচষ্টা েরল। 
  
হযকো গস আেংো েকরকছল সমকযর সাকথ সাকথ জলধারা বকয যাওযার পথ বদকল 
গযকে পাকর। গযমন; এখন িাকমর ওকদেটায জলধারা গয পথ কদকয বইকছ রুকবা’র 
আমকল েখন ওকদকে বইে না। োই এে বছর পর রুকবা হঠাৎ জলধারার র্কেপকথর 
পকরবেগন গদকখ িাম খুাঁকজ গপকে এেটু কদ্বধাদ্বকন্দ পক়ে কর্কযকছল। কেংবা এমনও হকে 
পাকর, অে সহজ েকর কলকখ রাখকল গয-গেউ সংকেকের অথগ গবর েকর হাকজর হকয 
গযে এখাকন। গুপ্তধন হাকেকয কনে। েকনগল হযকো গসই ভ্কয এেটু ঘুকরকয গপাঁকচকয 
োবয রচনা েকর গর্কছ। এরেম আরও অকনে োরণ থােকে পাকর…’ বযাখযা েরল 
সযাম। 
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‘আমাকদর বাাঁে যাওযারও অকনে োরণ থােকে পাকর…’ কলও কব়েকব়ে েরল। 
  
 ‘এে হোে হকযা না, কলও। আমরা কেন্তু এখন পযগন্ত কঠেঠােভ্াকব সবগুকলা পকযন্ট 
খুাঁকজ গপকযকছ।’ বলল গরকম। 
  
 ‘আকম আপনার সাকথ সমূ্পণগ এেমে। চলুন, জুলধারা ধকর একর্কয কর্কয গদকখ, েী 
আকছ? যকদ ভু্ল হয অনয পথ ধরব। বযস, হকয গর্ল। এইটুেু এেটা দ্বীপ, গুপ্তধন হাকে 
না একস যাকব গোথায? লযাজকলা সমথগন জানাল। 
  
সামকন একর্াকে শুরু েরল সবাই। টানা এেঘন্টা চলার পর ওরা গদখল জলধারা চও়ো 
হকয োরপর দুই ভ্াকর্ কবভ্ক্ত হকয দু’কদকে চকল গর্কছ। কলওর কদকে োোল সযাম। 
  
 ‘গোনকদকে যাওযা যায? 
  
‘গোকনাকদকেই নয। েকব গহাকটকল কিকর গর্কল ভ্াল হয। 
  
েী গয বকলা? গুপ্তধন উদ্ধার েরকে একস এরেম েথা বলা মানায? 
  
 ‘আকর ভ্াই, এেটা রাস্তা পছন্দ েকর গিলুন। উৎসাহ কদল লযাজকলা। ‘এেটু গরামাকঞ্চর 
স্বাদ কনন! 
  
কলও’র কসদ্ধাকন্তর জনয অকপো েরল সবাই। কেছুেণ পর ডান কদকে যাওযার মে কদল 
কলও। এই জলধারা পূবগ কদকে এেটু গবকে একর্কযকছ।’ 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

404 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  
‘এবার বুকঝছ? গেন েকনগল কলকখ যাযকন “জলধারা ধকর একর্াকল গুপ্তধন গপকয যাকব?” 
গখাাঁচা মারল গরকম। 
  
কেছুেণ কবশ্রাম কনকয আবার পথ চলকে শুরু েরল সবাই। চ়োই উঠকছ। অকনে খাকন 
উাঁচুকে ওঠার পর থামল ওরা। কনকচর কদকে োোল সযাম। 
  
‘নাহ। ওরা ভ্াকর গুপ্তধন কনকয এে উাঁচুকে উঠকেই পাকর না। আমরা ভু্ল পকথ একসকছ।’ 
  
মাথা গনক়ে সায কদল গরকম। হুম। চকলা অনয পথ ধকর একর্াই।’ 
  
সযাম আোকের কদকে োোল। জলধারা কঠে গযখাকন দু’ভ্ার্ হকযকছ। ওখাকন গপৌঁছুকে 
গপৌঁছুকে সন্ধযা হকয যাকব। রােটা আমরা ওখাকনই েযাম্প েকর োটাব। োরপর সোকল 
উকঠ আবার রওনা হওযা যাকব।’ 
  
লযাজকলা োোল কলও’র কদকে। মন খারাপ েরকবন না, কমিার কলও। ভু্ল হকেই 
পাকর। বযাপার না।’ 
  
‘এজনযই আকম েখন বকলকছলাম গহাকটকল কিকর যাই। কলও জবাব কদল। 
  
পকরেিনা অনুযাযী োবুকে রাে োটাল ওরা। কডনাকরর গমনুটা সাদামাটা হকলও গখকয 
সবাই েৃকপ্ত গপকযকছল। কেন্তু অোকন্ত েকরকছ ঢাউস সাইকজর মোগুকলা। 
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সারারাে মোর র্ান শুকন সোকল উঠল অকভ্যাত্রী দল। সময নষ্ট না েকর একর্কয চলল 
২য জলধারা ধকর। জঙ্গল েুযাোয ঢাো। ২০ কমটাকরর গবকে দৃকষ্ট গদযা যাকি না। 
  
একর্াকে একর্াকে হঠাৎ মাথা কনচু েকর থামল সযাম। এে হাে উাঁচু েকর সঙ্গীকদরকেও 
থামার ইকঙ্গে েরল। থামল সবাই। োোল গপছকন। 
  
“কেছু শুকনছ?’ গরকমকে কজকজ্ঞস েরল সযাম। 
  
গরকম মাথা না়েল। না গো৷ েী? 
  
‘আমার মকন হকলা আকম পাকনকে কেছু প়োর আওযাজ শুনলাম। 
  
ওকদরকে অবাে েকর কদকয দুরদার েকর সামকনর একর্কয গর্ল লযাজকলা। কঠেই 
শুকনকছন। আমরা এবার গসই ঝরনাধারা গপকয গর্কছ। ওকদর গথকে এেটু দূকর দাাঁক়েকয 
বলল গস। 
  
সবাই গদৌক়ে গর্ল লযাজকলার োকছ। গদখল সামকন এেটা উাঁচু ঝরনা। চও়োও গবে 
ভ্াল। প্রায ২০ িুট। অনবরে সাদা পাকন ঝকরকয যাকি। োর ডানপাকে আকরেটা গছাট 
ঝরনা। 
  
গছাট ঝরনার কদকে োকেকয বলল গরকম। গদকখা, ওই ঝরনা গথকে অন্তে আরও দুকটা 
জলধারার জন্ম হকযকছ।’ 
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হুম। কেন্তু এবার আসল প্রশ্নটা হকি েুমাসাো োর গনাটবুকে ঝরনার গপছকন গযকে 
বকলকছ। োহকল?’ সযাম প্রশ্ন েরল। 
  
‘এখন গোনটার গপছকন যাব?’ জানকে চাইল লযাজকলা। 
  
‘োরমাকন আমরা এেটা গুহার মকো কেছু খুাঁজকছ, োই না? আমার দৃকষ্টেকক্ত গমাটামুকট 
ভ্ালই। আকম গছাট ঝরনাটার গপছকন কবোল সাইকজর পাথর আর গুহার মকো কেছু 
এেটা গদখকে পাকি। কলও জানাল। 
  
মাথা গনক়ে দাাঁে গবর েকর হাসল সযাম। 
  
ঝরনার ওপাকে.. অথগাৎ ঝরনার গপছকন… কঠে গরকম কিসকিস েরল। 
  
‘ভ্াইসাকহব, আপনাকে গয যা-ই ভ্াবুে। আকম মকন েকর, আপনাকে সবাই যেটা ভ্াকব 
আপকন আসকল েেটা খারাপ নন। কলও’র কপঠ চাপক়ে বলল লযাজকলা। লযাজকলার কদকে 
োকেকয হুেুম গপাঁচার মকো মুখ েরল কলও। সকর গর্ল এেপাকে। ও কঠেই বুঝকে 
গপকরকছ, প্রেংসার আ়োকল গখাাঁচা লুকেকয আকছ। 
  
কজকপএস-এ আবার কচহ্ন কদল সযাম। োহকল আর গদকর েীকসর? চকলা, যাওযা যাে। 
আমরা একেবাকর োছাোকছ চকল একসকছ। আিা, এখান গথকে গরকম আমাকদরকে পথ 
গদকখকয কনকয যাও। যাকব? 
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‘আমার মকন হয এই সম্মানটা লযাজকলা’র প্রাপয। গোডটা গো উকন গভ্কঙকছন।’ বলল 
গরকম। 
  
‘আহ, গবে গবে। আকম-ই যাকি সামকন। আমার গপছন গপছন আসুন সবাই। িকলা কম! 
লযাজকলা সামকন পা বা়োল। 
  
*** 
  
গুহার মুখটা কবোলােৃকের। গুহার মুখ কেন কমকনট ধকর মযাকচকট কদকয পকরষ্কার েকর 
োরপর প্রকবে েরল ওরা। 
  
ফ্লযােলাইট জ্বালাকে হকব। সযাম বলল। ফ্লযােলাইট অন েরল সবাই। 
  
লযাজকলা সবার সামকন খুব সাবধাকন পা গিকল একর্াকি। গুহার গভ্েকরর উচ্চো খুব 
এেটা গবকে নয; মাত্র ৫ িুট, চও়োয গটকনটুকন ১৫ িুট হকব। মাথাকনচু েকর একর্াকি 
ওরা। গুহার আরও গভ্েকর প্রকবে েকর ওরা গদখকে গপল ভূ্কমকে পাকন জকম 
জলােকযর মকো বেকর েকরকছ। ফ্লযােলাইকটর আকলা প্রকেিকলে হকি ওকে। হযকো 
ঝরনার পাকন চুাঁইকয একস বেকর হকযকছ এটা। 
  
লযাজকলা, সাবধাকন একর্াকবন। এমনও হকে পাকর এটা ১০০ িুট র্ভ্ীর। সেেগ েকর 
কদল সযাম। 
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সেগে েকর গদযার জনয আপনাকে ধনয…’ গথকম গর্ল লযাজকলা। কস্থর েকর ধরল হাকে 
থাো ফ্লযােলাইট। 
  
েী হকযকছ?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘আমরা-ই এখাকন প্রথম অকভ্যাত্রী নই, গবাধহয।’ বকল এেপাকে সরল লযাজকলা। সযাম 
ও গরকম সামকন একর্কয একস গর্ল এেকজা়ো েিাল পক়ে আকছ। পাথুক়ে ভূ্কমকে। 
োকদর মকণকবহীন গচাকখর গোটর গুহার মুকখর কদকে োে েরা। 
  
 কলও ওকদরকে পাে োকটকয েিালগুকলার োকছ গর্ল। খুন হওযা িামবাসী। কনচু র্লায 
বলল গস। 
  
 ‘হকে পাকর। কেন্তু জাপাকনরা এই োজ েকরকছ বকল গো কবশ্বাস হকি না। সাইকজ গছাট 
েিালটার পা গদকখা। 
  
‘ওগুকলা…? মাঝপকথ গরকম গথকম গর্ল। 
  
“হুম, ওগুকলা োকিকের গর্ালাকপ সযাকঞ্চল। সাধারণে বাচ্চা গমকযরা পকর। বলল সযাম। 
  
‘এই কজকনস োহকল এখাকন গেন?’ লযাজকলা কিসকিস েকর বলল। 
  
োাঁধ ঝাাঁোল সযাম। ো বলা যাকি না। েকব এগুকলা এখাকন আকছ গবে েকযেকদন 
হকলা। জাকনাযাররা একস না হয মাংস খুবকল গখকযকছ, পচকন পরকনর গপাোেও র্াকযব 
কেন্তু একদরকে গদকখ গো মকন হকি না, এরা আহে হকযকছল। গোথাও গোকনা হা়ে 
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ভ্াঙ্গা গনই। মাথার খুকলও কঠেঠাে আকছ। হযকো প্রােৃকেে গোকনা োরকণ একদর মৃেুয 
হকযকছ। 
  
আপকত্তসূচে মাথা না়েল গরকম। আমার ো মকন হয না। ওকদর েকি গদকখা। 
  
েী ওটা? জানকে চাইল কলও। 
  
সবাই ঝুাঁকে গদখল কজকনসটা। নরম র্লায লযাজকলা বলল, োকিকের হােে়ো। 
কজকনসটা োকিকের হকলও এেবার বাধকল বকন্দর আর গছাটার উপায থাকে না। মৃেুযর 
সময ওকদর হাে এটা কদকয বাধা কছল।’ 
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গজিচর চিমস 
৪১. 
  
কসডকন, অকেকলযা 
  
গজিকর কিমস এইমাত্র োর এোন্ত গসকক্রটাকর কসনকথযা’র সাকথ গরামাকন্টে মুহূেগ গসকর 
আরাম েকর বসল একিকেউকটভ্ গচযাকর। ওর োকটগর উপকরর দুকটা গবাম গখালা। 
গজিকরর অকনে বযস হকলও এখনও কবকয েকরকন। প্রচুর অকথগর অকধোরী, হযান্ডসাম 
বযাকচলর হকযই কদন পার েকর কদকি। কবকয েকর এেজন নারীর োকছ বকন্দ হকয 
থােকব আকথগেভ্াকব দুবগল পুরুকষরা। গজিকর’র মকো কবত্তোলীরা গেন এেজন নারীর 
োকছ কদকনর পর কদন বছকরর পর বছর কনকজর গযৌবন অপচয েরকব? 
  
হঠাৎ গজিকর’র গসল গিান এেটা কবকেষ করংকটাকন গবকজ উঠল। চমকে উঠল গজিকর 
কিমস। এই করংকটান শুনকলই ওর রক্ত ঠাণ্ডা হকয আকস। অবেয এটা গজিকর ইকি 
েকরই গসট েকরকছ। গিানটাকে োকনর োকছ কনল ও। 
  
হযাকলা, 
  
‘আর্ামীোল দ্বীকপ আকরেটা ঘটনা ঘটাকনা হকব। দ্বীকপর ভ্ার্য গলখা হকয যাকব োল। 
বরাবকরর মকো যাকন্ত্রে েণ্ঠস্বর গভ্কস একলা ওপাে গথকে। 
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অকনে সময লার্কছ। আকম গভ্কবকছলাম গেষ গয ঘটনা ঘকটকযকছকলন োকেই োজ হকয 
যাকব। আপকত্ত েুলল গজিকর। 
  
‘এে সহজ নয। অকনে বাধা গঠকল একর্াকে হকি। 
  
‘একদকে আমার অবস্থা গোচনীয। বযাংকের গলােজন বারবার টাো গচকয োর্াদা কদকি। 
জরুরী কভ্কত্তকে টাো দরোর। নইকল সবগনাে হকয যাকব। জাকনন গো আমার যাবেীয 
অথগ আপকন আপনার েথামকো খরচ েকরকছ।’ 
  
হুম। আর্ামী ৪৮ ঘন্টার মকধয সব হকয যাকব। োরপর আপকন দ্বীপ গথকে আপনার খরচ 
হওযা অকথগর গচকয অকনে গুণ গবকে অথগ েুকল কনকে পারকবন। বেকর থােুন, খুব েীঘ্রই 
আপনাকে যাত্রা শুরু েরকে হকব।’ 
  
‘র্ে এে সপ্তাহ ধকর বেকর হকয বকস আকছ। 
  
“কঠে আকছ। আপনাকে আর অকপো েরকে হকব না। ওপাে গথকে সংকযার্ কবকিন্ন 
হকয গর্ল। 
  
আজকের গিান েলটা গপকয গজিকর গবে খুকে। োজ গুকছকয আনা হকযকছ োহকল। 
খুকেকে কপংপং বল কনকয রুকমর এমাথা গথকে ওমাথা পযগন্ত গখলকে শুরু েরল গস। 
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এেবার দ্বীকপর যাবেীয খকনজ পদাকথগর স্বে োর হাকে চকল একলই গেোিকে! 
রাোরাকে ওর গোম্পানীর গেযাকরর দাম রকেটর্কেকে গবক়ে যাকব। দ্বীকপর জঙ্গল-টঙ্গকল 
েে খকনজ পদাথগ আকছ গে জাকন। কিমকসর সামকন অকঢল অথগ লাকভ্র হােছাকন। 
  
কসডকন হারবাকর রাখা কনকজর ইযকটর েযাকেনকে গিান েরল কিমস। জানাল, 
সবধরকনর রসদ কনকয বেকর থােকে। জরুরী োকজ সমুকে নামকে হকে পাকর। 
  
োকটগর গবাম লাকর্কয র্াকয সুযট চ়োল গজিকর। এেটু পর েকযেজন গুরুেপূণগ বযকক্তর 
সাকথ ওর কমকটং আকছ। োরাও ওর লাকভ্র ভ্ার্ীদার। োরণ গজিকর োকদর োছ গথকে 
অথগসংিহ েকরকছ। 
  
দ্বীকপ কবকোহীকদর জয হকযকছ এই কবষযটা োকদরকে গজিকর এখুকন জানাকে চায না। 
খুকের খবর এেটু গদকরকে কদকল েকে গনই। 
  
*** 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড 
  
‘োহকল একদরকে বকন্দ েরা হকযকছ? েিালগুকলার হাকে থাো োকিকের বাাঁধনগুকলার 
কদকে োকেকয বলল কলও। 
  
‘হুম, োই গো মকন হকি। সযাম েিালগুকলার কদকে ঝুাঁকে কনচুর্লায বলল। 
  
‘কেন্তু বকন্দ েকরকছল োরা?’ প্রশ্ন েরল গরকম 
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 ‘কবকোহীরা… নাকে?’ কলও বলল। 
  
হকে পাকর। লযাজকলা সায কদল। “কবকোহীরা এখাকন েেকদন ধকর েমগোণ্ড চালাকি? 
  
‘জাকন না।’ বলল সযাম। েকব যেদূর বুকঝকছ অি কেছুকদন হকলা োকদর উদয হকযকছ। 
  
‘কঠে। একদর সম্পকেগ ২০০০ সাল গথকে এপযগন্ত গসরেম গোকনা খবর চাউর হযকন। 
গরকম বলল। 
  
 গুহার দূরবেগী অংকের গদযাকলর কদকে ফ্লযােলাইট োে েরল লযাজকলা। ‘এখন ওসব 
বাদ কদকয আমাকদর মূল োকজ মকনাকযার্ কদকল ভ্াল হয। গুপ্তধন খুাঁজকে একর্াই 
আমরা? নাকে?” 
  
েিালগুকলার কদকে োোল কলও। লযাজকলা সাকহকবর সাকথ আকম এেমে। চকলা, 
গুপ্তধন খুাঁজকে যাই। এগুকলা পকরও গদখা যাকব। পাকলকয গো যাকি না। 
  
‘চলুন, লযাজলল, আমাকদরকে পথ গদকখকয কনকয চলুন। বলল গরকম। 
  
‘দাাঁ়োও!’ সযাম থামাল ওকদর। ওর দৃকষ্ট গসই জলােকযর কদকে। আকম গদখকে চাই এটার 
র্ভ্ীরো েেটুেু।’ 
  
েী দরোর?’ কলও প্রশ্ন েরল। 
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 ‘এমনও হকে পাকর, জাপাকনরা এই পাকনর কনকচ গুপ্তধন লুকেকয গরকখকছ। হাাঁটু গর্ক়ে 
বকস হাকের মযাকচকট পাকনকে চুবাকলা সযাম। পাথকরর সাকথ বাক়ে লার্ল গসটার। আকস্ত 
আকস্ত সযাম জলােকযর মাঝখাকন হাকজর হকলা। র্ভ্ীরো মাত্র ৩ ইকঞ্চ। যাে, এখাকন 
গুপ্তধন রাকখকন কনকিে হলাম।’ 
  
একর্কয চলল ওরা। গুহার আরও র্ভ্ীকর এেটা সরু পযাকসকজ চকল একলা সবাই। 
এখানোর গদযাকল ওর ফ্লযােলাইকটর আকলাকে নীল-সাদা রঙ গখলা েরকছ। সবার 
সামকন আকছ লযাজকলা। হঠাৎ থামল গস। 
  
েী হকলা, কমিার লযাজকলা? গছাট্ট েকর প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
 ‘এখাকন আরও অকনে লাে গদখকে পাকি। গস জবাব কদল। 
  
 আকর্রটার গচকয এই গচম্বার আোকর গছাট হকলও এখাকন লাকের সংখযা গবকে। লাে না 
বকল েিাল বলা ভ্াল। েম েকর হকলও কত্রেটা আকছ। সবগুকলা েিাকলর মাকঢ় উনু্মক্ত। 
ওগুকলার দাাঁে গদকখ মকন হকি কবদ্রূপ হাকস কদকয স্বার্ে জানাকি অকভ্যাত্রী দলকে। 
  
রীকেমকো নারেীয হেযাযজ্ঞ চালাকনা হকযকছ গদখকছ।’ বলল গরকম। 
  
 ‘এগুকলার আোর গদকখা। কলও কব়েকব়ে েরল। 
  
মাথা না়েল সযাম। সবগুকলা বাচ্চাকদর েিাল। পরীো েরল সযাম। ‘কেন্তু মারা যাওযার 
সময একদর হাে বাাঁধা কছল না।’ 
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কেন্তু েকযেজকনর হাকে কছল। এেপাকের গদযাকলর োকছ থাো কেনটা েিাল গদকখ 
বলল লযাজকলা। আকর্র মকো োকিকের বাাঁধন এখাকন। হাে দুকটা গপছন েকর বাধা 
কছল।’ 
  
 ‘কেন্তু একদরকে েীভ্াকব খুন েরা হকযকছল োর গোকনা কচহ্ন গনই। সযাম মন্তবয েরল। 
হযকো ব়ে গোকনা কবপযগয হকযকছল এখাকন। োরপর গবাধহয স্থানীযরা র্ণেবর 
কদকযকছ? 
  
‘োহকল একদর হাকে বাাঁধন গেন?’ প্রশ্ন ছু়েল গরকম। 
  
 ‘এখাকন েকযেটা জুকো আকছ। আধুকনে জুকো। সযাম বলল। 
  
‘ধরলাম, কবকোহীরা এই োজ েকরকছ। কেন্তু আমার মাথায ঢুেকছ না, কবকোহীরা গেন 
বাচ্চাকদরকে খুন েরকব?’ গোকনা গমাকটভ্ পাকি না।’ বলল লযাজকলা। 
  
গুহার র্ভ্ীকর আরও সরু অংকের কদকে পা বা়োল সযাম। এটা গদকখা। ডােল গস। 
  
সবাই একর্কয কর্কয গদখল আকরেটা েিাল। অবেয এটা এখনও পুকরাপুকর েিাল 
হযকন। জাযর্ায জাযর্ায এখনও পচন ধরা মাংস গদখা যাকি। পাজকরর ওখানটায 
কেলকবল েরকছ কবকভ্ন্ন গপাো। 
  
 ‘এটা অিকদকনর’ গপাো গদকখ গঘন্না লার্কছ গরকম’র োই গঠাাঁট গচকপ বলল েথাটা। 
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হুম, এটা সম্ভবে প্রাপ্তবযস্ক োরও লাে। েকব প্রাপ্তবযস্ক না হকলও অনযানয 
েিালগুকলার গচকয এর বযস গবকে গসটা কনকিে। লাকের সাইজ গদকখ বলল সযাম। 
কেন্তু ঘা়ে গখযাল েকর গদকখা। ওটা গভ্কঙ্গ গর্কছ। আমার মকনহয ঘা়ে গভ্কঙ্গ মারা 
গর্কছ। বাাঁ হাে আর পাকযর গর্া়োলী গদকখা, এগুকলাও ভ্াঙ্গা। 
  
সযাম ফ্লােলাইট কনকয গুহার আরও গভ্েকর ঢুেল। দীঘগশ্বাস গবকরকয একলা ওর মুখ 
গথকে। গরকম ওর কপছু কপছু কর্কয দৃেযটা গদকখ সযাকমর হাে ধরল। ইকেমকধয লযাজকলা 
আর কলও-ও চকল একসকছ। 
  
‘সবগনাে!’ বলল লযাজকলা। 
  
সামকন আরও েম েকর হকলও ১০০ টা েিাল পক়ে আকছ। ওরা সাবধাকন একর্াল 
গসকদকে। এবার ওকদরকে পথ গদখাকি সযাম। এেটা খুকল পরীো েরকে শুরু েরল 
ও। এটার বযস গবকে মকন হকি। প্রাপ্তবযস্ক োকরা হকব। গবে ব়ে। মাথায গুকল গলকর্ 
মৃেুয হকযকছল। খুকলকে আঘাকের দার্ গদখা যাকি।’ 
  
‘এটাকেও এেই অবস্থা। গরকম জানাল। 
  
‘এই বাচ্চার েিালটা গদখুন,’ বা পাে গথকে বলল লযাজকলা। এর দুই। পা ভ্াঙ্গা। 
  
‘ওটা েী?’ এেটা েিাকলর কদকে লাইট োে েকর গরকম প্রশ্ন েরল। সযামও োোল 
গসকদকে। 
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‘মকন হকি, হােে়ো। মকরচা ধকর গো গচনাই যাকি না। অকনে পুরাকনা। সম্ভবে 
যুকদ্ধর সমযোর কজকনস। 
  
 ‘আর েিালগুকলা গস-সময খুন হওযা িামবাসীর? লযাজকলা জানকে চাইল। 
  
 ‘সকন্দহ আকছ।’ বলল সযাম। নাউরুর ভ্াষযমকে, েখন গয গযখাকন মারা কর্কযকছল 
গসখান গথকে আর গেউ সকরকয সোর েরার সুকযার্ পাযকন। আর জাপাকনরা েষ্ট েকর 
লােগুকলা এে গভ্েকর আনকব না গসটা কনকিে। এখাকন অনয োকহকন আকছ। 
  
‘োহকল গমকডেযাল এিকপকরকমকন্টর সময যারা আহে হকযকছল এগুকলা কে োকদর 
েিাল?’ গরকম বলল। 
  
 “ হকে পাকর। োাঁধ ঝাাঁকেকয বলল সযাম। গুহার গভ্েকর নেুন আকরেটা পযাকসজ শুরু 
হকয গসটা আরও গভ্েকর চকল গর্কছ। সযাম গসকদকে একর্াল। েকযে কমকনট পর কিকর 
একলা দকলর োকছ। 
  
 ‘সামকন আর কেছু গনই। পথ বন্ধ। হযকো ওপাকে গুহার আরও অংে আকছ কেন্তু 
এখান কদকয আর গসকদকে যাওযা সম্ভব না। 
  
‘আমরা যকদ গযকে না পাকর োহকল কনিযই জাপাকনরাও গযকে পাকরকন। অনয পথ ধরকে 
হকব। কেন্তু ভ্যির কবষযটা হকলা, এই েিালগুকলার সাকথ গুপ্তধকনর গোকনা সম্পেগ 
গনই। োহকল েীকসর সম্পেগ আকছ?’ বলল গরকম। 
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‘আপােে আমাকদর হাকে উত্তর গনই। বরং আরও গবে েকযেটা প্রকশ্নর সৃকষ্ট হকযকছ। 
রহকসযর সমাধান না হকয রহসয আরও বা়েকছ। সযাম জানাল। 
  
‘সবকেছুর উত্তর গবর েরকে হকব।’ 
  
‘আকম গোমার সাকথ এেমে। 
  
লযাজকলা োোল সযাকমর কদকে। এই েিালগুকলাকে যুকদ্ধর আমকলর ধকর কনোম। কেন্তু 
বাচ্চাকদরগুকলাই গবোযদায গিকল কদকযকছ। আকম ভ্াবকছ, জাযাকন্টর র্িগুকলা সেয 
কেনা! আপকন বকল কছকলন না, িাকম র্ি প্রচকলে আকছ জাযান্টরা িামবাসীকদরকে ধকর 
একন খায? 
  
 গরকম লযাজকলা’র কদকে োোল। ‘কমিার লযাজকলা, জাযান্ট বকল কেছু গনই। েী গয 
বকলন না! 
  
‘কঠে। কেন্তু োরপরও অপেন কহকসকব বললাম আরেী। বলা হয, যা রকট োর কেছু গো 
ঘকট! যাে গর্, এমনও হকে পাকর এই েিাকলর গপছকন কদ্বেীয কবশ্বযুকদ্ধর কেছু 
বসকনেকদর হাে আকছ যারা যুকদ্ধর পরও অস্ত্র জমা কদকয আত্মসমপগণ েকরকন। গোন 
এে কসকনমায গযন এরেম োকহকন গদকখকছলাম। এখন কঠে মকন েরকে পারকছ না। 
গসই কসকনমায গদখাকনা হকযকছল, কবকিন্ন এলাোয থাোয যুদ্ধ গেষ হওযার পরও 
োকদর োকছ গোকনা বােগা আকসকন। োই োরা যুদ্ধ চাকলকয কর্কযকছল! গেউ থামকে 
বকলকন। োরা থাকমওকন।’ 
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লযাজকলা’র কদকে োকেকয গচাখ পাোল গরকম। এখন োরা থু়েথুক়ে বুক়ো। োহকল 
েীভ্াকব সম্ভব? 
  
‘আইকেউ েম থােকল যা হয আরেী।’ সুকযার্ গপকয কলও গখাাঁচা গমকর কদল। 
  
সবাই গবকরকয একলা গুহার গভ্ের গথকে। ঘক়ে গদখল সযাম। েকনগকলর গনাটবুে মকে, 
এই ধার কদকয আর গোকনা গুহা গনই।’ 
  
মাথা না়েল লযাজকলা। োহকল আমরা েী েরব? চাকরকদকে গো লাইমকিাকন ভ্রপুর। 
আিা, েিালগুকলার েী হকব? আমাকদর উকচে কবষযটা দ্বীকপর োউকে করকপাটগ েরা। 
  
‘আমরা করকপাটগ েরকলই প্রোসন এই অংে চকষ গিলকব। কলও জানাল। “আর গসটার 
পর গুপ্তধন পাওযার আো েরা সম্ভব না। 
  
“কেন্তু এেগুকলা মানুকষর খুন…’ আমো আমো েরল লযাজকলা। 
  
 ‘ো কঠে আকছ। আমরা করকপাটগ েরব, েকব এখাকন আমাকদর োজ গেষ হওযার পর। 
গুপ্তধন পাওযার পর পুকলেকে জানাব। বাকেটা োরা েরকব। এখন আমাকদর োজ গেষ 
েরকে হকব। সযাম বযাখযা েরল কবষযটা। েী? রাকজ?’ কজকজ্ঞস েরল লযাজকলাকে। 
  
মাথা গনক়ে সায কদল লযাজকলা। কদকনর আকলা আর েেেণ থােকব? 
  
 ‘আরও আধকবলা পক়ে আকছ। মাত্র সাক়ে এর্ারটা বাকজ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

420 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘োহকল আমরা এে োজ েকর। আকরেটা ঝরনার োকছ কর্কয গদকখ ওখাকন গোকনা 
গুহা পাওযা যায কেনা। 
  
রওনা হকলা সবাই। এবার গরকম আকছ সবার আকর্। সযাম গপছকন োোল। ওর মকন 
হকি, আ়োল গথকে গেউ গদখকছ ওকদর। 
  
‘আকম জাকন, েথাটা গবাোর মকো গোনাকব, কেন্তু োরপরও গেন গযন মকন হকি, 
আমরা এখাকন এো নই। আকস্ত েকর বলল ও। 
  
ঘা়ে ঘুকরকয স্বামীর কদকে োোল গরকম? গেন? েুকম কে আবার েণ্ঠস্বর শুনকে পাি?’ 
  
মেেরা গোকরা না, গরকম। আকম কসকরযাস। 
  
 “আকর বুদু্ব, গোকনা, এখাকন আমরা আর জাযান্ট ছা়ো আর গেউ গনই।’ 
  
ইযাকেগ েকর গো উক়েকয কদি আমার েথা। কঠে আকছ, গদখব। 
  
. 
  
 ৪২. 
  
আরও আধাঘণ্টা চ়োই একর্াকনার পর গদখা গর্ল জঙ্গল এখানটায এেটু হালো 
হকযকছ। ক্রমে পূবগকদকে সকর একসকছ ওরা। গরকম গথকম বলল, ‘গদকখা, আকরেটা গুহা। 
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এেটু দূকর র্াছপালার আ়োকল থাো কদেটায কনকদগে েরল ও। গসকদকে একর্াল সবাই। 
গুহাটা গদখকে গবে গছাট। গভ্েকর এেজন মানুষ গঢাোই েষ্টসাধয। 
  
কঠে বকলছ। বলল সযাম। চকলা বনু্ধরা, এটাই হকব হযকো। 
  
গুহার কদকে পা বা়োল সবাই। জাযর্াটা কবকভ্ন্ন পাথকরর টুেকরায ভ্রা। হঠাৎ এেটা 
টালমাটাল পাথকরর উপর পা প়েল সযাকমর। কেন্তু দেোর সাকথ কনকজর ভ্ারসাময রো 
েকর পেন গঠোল ও। পাথরটাকে সরাল সামকন গথকে। সাবধাকন পা গিকলা। কেছু 
কেছু পাথর আলর্া হকয আকছ। সম্প্রকে গোকনা পাহা়েী ধ্বকসর িকল হযকো এই 
আলর্া পাথরগুকলার কছটকে একসকছ। 
  
জঙ্গল গথকে গুহাটার অবস্থান এেটু উাঁচুকে। সবার আকর্ সযাম গপৌঁকছ গর্ল। ওর কপকছ 
কপকছ গরকম আর লযাজকলাও উকঠ গর্ল। গবচারা লযাজকলা এেটু হাকপকয গর্কছ। সযাম 
ওকদরকে কেছু এেটা বলকে যাকব এমন সময কনকচর ঢালু জাযর্া গথকে কলও’র কচৎোর 
গভ্কস একলা। 
  
‘গর্কছ গর! 
  
সযাম আর গরকম ছুটল কলও’র োকছ। গদখল দুকটা ব়ে সাইকজর পাথকরর মাঝখাকন 
কলও’র বাাঁ পা আটকে গর্কছ। পাথকরর কেনাকরর সাকথ ঘষা গলকর্ কছকল যাওযায রক্ত 
ঝরকছ। েীভ্াকব হকলা? প্রশ্ন েরল গরকম। 
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 ‘আকম এেটা রামছার্ল! কনকচর কদকে না োকেকয আকেপাকের দৃেয গদখার োকল 
কছলাম। দাাঁে দাাঁে গচকপ বলল কলও। 
  
‘অবস্থা েী গবকে খারাপ? সযাম জানকে চাইল। 
  
‘বযথা হকি। কেন্তু আমার মকন হয, পা ভ্াকঙকন। টান কদকয পা-টা গবর েরার গচষ্টা 
েরল কলও। ভ্াল মকো আটকে গর্কছ গদখকছ। 
  
‘লযাজকলা, আমরা মযাকচকট কদকয কেছু পাথর সকরকয জাযর্া গবর েরকে পাকর। োহকল 
কলও’র পা মুক্ত হকয যাকব। কলও’র কদকে োোল সযাম। ‘আমরা োজ শুরু েরকছ। যখন 
পাকয চাপ েম অনুভ্ব েরকব েখন টান কনকয পা গবর েকর গিলকব, কঠে আকছ? 
  
হুম। বযথায গবচারার গচাখ কদকয পাকন গবকরাকি। 
  
কেছুেকণর মকধয সবাই কমকল হাে লাকর্কয কলও’র পা মুক্ত েকর গিলল। এখনও রক্ত 
গবকরাকি পা গথকে। পাকযর উপর েরীকরর ভ্ার চাকপকয গটি েরল কলও। যাে, 
ভ্াকঙকন। কেন্তু মকন হকি গযন আগুন ধকর গর্কছ। 
  
 ‘ো়োোক়ে বযাকন্ডজ েকর গিকল। রক্তপ়ো বন্ধ েরকে হকব।’ বলল গরকম। ওর 
বযােপযাকে থাো িািএইড কেটটা গবর েকর ো়োোক়ে োকজ গলকর্ প়েল। 
  
কলও’র পাকয থাো বুকটর রং বদকল রক্তাভ্ হকয গর্কছ। সাদা গমাজা রকক্ত কভ্কজ 
এোোর। দুই কমকনকটর মকধয এসব পকরষ্কার েকর গরকম এেটা কেপ কদকয গঢকে কদল 
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ছক়ে যাওযা অংেটুেু। োরপর জখম হওযা স্থাকন অযাকন্টকসপকটে লার্াকনার পর 
বাটারফ্লাই বযাকণ্ডজ েকর কদল। বযস, আপােে একেই চলকব। 
  
েী অবস্থা?’ কলও-গে ধকর দাাঁ়ে েরাল সযাম। 
  
 ‘আরও কেছুেণ গোমাকদর সাকথ গথকে কবরক্ত েরকে পারব। 
  
 ‘হাাঁটকে পারকব?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘গোনমকে।’ 
  
গুহামুকখর কদকে োোল সযাম। লযাজকলা, আপকন আর গরকম গুহা গদকখ আসুন। আকম 
কলও’র োকছ থাকে। 
  
 মুখ বযাদান েরল। আকম দুুঃকখে। আমার আরও সেেগ হওযা দরোর কছল। 
  
বযাপার না। গুপ্তধন হাকে চকল একল এসব কেছুই মকন থােকব না। গবে উৎসাহ কনকয 
বলল লযাজকলা। গরকম এখন এেটু নাভ্গাস। োরপরও মুকখ হাকস িুকটকয রাখল। 
  
‘োহকল েুকম এখাকনই থােকছা?’ 
  
‘যকদ দরোর পক়ে অবেযই আসব।’ 
  
‘আো েরকছ, প়েকব না।’ গরকম বলল। 
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‘েুকমও গযকে পাকরা।’ সযামকে বলল কলও। আকম এখাকন চুপচাপ বকস থােব। সমসযা 
হকব না।’ 
  
“কেওর? কজকজ্ঞস েরল সযাম। 
  
হুম। েকব গোমরা যকদ েকযেকদন পকর গিকরা োহকল কভ্ন্ন েথা।’ 
  
‘উটাপাটা েথা! লযাজকলা আর সযামকে কনকয একর্াল গরকম। গেষবাকরর মকো োোল 
রাকেযাকনর কদকে। 
  
গুহার োকছ গপৌঁছুকনার পর ফ্লযােলাইট জ্বালাকলা সবাই। নাে েুাঁচোল গরকম। র্ন্ধ 
আসকছ। সালিার মকন হয।’ 
  
‘এই জঙ্গকল কে ভ্ালুে আকছ নাকে?’ লযাজকলা বলল কিসকিস েকর। 
  
মকন হয না। কেন্তু কনকিে েকর কেছু বলাও যাকি না। জাপাকনরা এখাকন েী েী েকর 
গর্কছ গে জাকন। 
  
হুম। এমনও হকে পাকর জাপাকনরা ভ্ালুে পুকষকছল যাকে েত্রুকদরকে আক্রমণ েরকে 
পাকর।’ 
  
‘ইন্টাকরকিং বযাপার।’ বলল লযাজকলা। 
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এবারও সামকন যাকব নাকে গরকম? স্ত্রীকে বলল সযাম। 
  
না। এবার েুকম যাও।’ 
  
সযাম মাথা কনচু েকর গুহার গভ্েকর ঢুেল। গুহার গভ্েকর উচ্চো মাত্র ৪ িুট। বুক়ো 
মানুকষর মকো ঝুাঁকে একর্াকি ওরা। েকব প্রকস্থ গবে জাযর্া আকছ। আকর্র গুহার মকো 
এই গুহাটা ব়ে নয। মাত্র এেটা অংে আকছ একে। বযস। 
  
এেটা ভ্াল খবর কদকি। এখাকন গোকনা েিাল গনই।’ বলল সযাম। 
  
লযাজকলা বলল, ‘গুপ্তধনও গনই। 
  
 হুম। আমরা োহকল এখান গথকে গবকরাকে পাকর।’ বলল গরকম। 
  
গুহার গভ্েকর আকরেটু গচাখ বুকলকয গবকরকয একলা সবাই। কদকনর আকলা ওকদর গচাকখ 
গবে সকজাকর আঘাে হানল। গচাখ গছাট েকর গিলল সবাই। 
  
এবার? লযাজকলা প্রশ্ন েরল। 
  
চারকদকে োকেকয গদখল সযাম। োরপর োোল কলও’র কদকে। এেটু দূকর গবচারা 
আহে পা কনকয বকস আকছ। সযাম ঘক়েকে সময গদকখ দীঘগশ্বাস ছা়েল। আমার ইিা 
কছল আরও কেছুেণ ঘুকর গদখার। কেন্তু ৫ ঘণ্টা পর সন্ধযা নামকব। একদকে কলও আহে। 
ওকে কনকয টানাটাকন েরকল পাকয ইনকিেেন গদখা কদকে পাকর। ঝুাঁকে গনযা কঠে হকব 
না। োরকচ বরং আমরা কিকর যাই। র্াক়েকে েকর ওকে হাসপাোকল গরকখ আকস। 
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োরপর আবার অকভ্যান শুরু েরা যাকব। কজকপএস-এ পকথর মাকেগং েকর গরকখকছ। এই 
জাযর্া খুাঁকজ গপকে সমসযা হকব না।’ 
  
‘োর মাকন দাাঁ়োকি আমরা এখন কিকর গর্কলও এই খুকনর কবষযগুকলা োউকে করকপাটগ 
েরকছ না, োই গো?’ বলল লযাজকলা। 
  
‘কঠে ধকরকছন। সযাম সায কদল। কেন্তু োজ গেষ হওযার পর আমরা অবেযই করকপাটগ 
েরব। এবার চলুন, আকর্র োজ আকর্ গসকর গিকল। 
  
কলও-গে কনকয কিরকে পথ ধরল ওরা। ধীকর ধীকর সময কনকয একর্াকলা। কলও-র পাকযর 
অবস্থা গবে নাজুে। অবকেকষ গযখাকন র্াক়েটা পােগ েকর গরকখ কর্কযকছল গসখাকন একস 
গদখল র্াক়ের চারটা টাযার পাংচার হকয আকছ। 
  
‘র্াক়েটা গর্ল।’ বলল সযাম। এেটা টাযাকরর োকছ কর্কয বসল ও। গেউ একস ভ্াল্ব খুকল 
কদকয গর্কছ। খুব খারাপ েথা।’ 
  
োর গখকয গদকয োজ গনই, এই েুোজটা েরল? গে বা োরা েরল এটা?’ গরকম গবে 
গরকর্ গর্কছ। 
  
 ‘আমাকদরকে যারা পছন্দ েরকছ না োরাই েকরকছ। বলল লযাজকলা। ‘অবেয দুষু্টকম েকর 
বাচ্চারাও এটা েরকে পাকর।’ 
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‘োহকল এবার আমরা েী েরব? র্াক়ের চাো পাংচার হওযাকে সবকচকয গবকে কবপাকে 
পক়েকছ কলও। 
  
 ‘কচন্তার কেছু গনই। সযাম আশ্বস্ত েরল। আকম গডস-গে গিান েরকছ। গস এেটা র্াক়ে 
ভ্া়ো েকর এখাকন হাকজর হকয যাকব। কলও, গোমাকে জাি এেটু েষ্ট েকর আর 
মাইলখাকনে গহাঁকট গমইন গরাড পযগন্ত গযকে হকব। পারকব গো?’ 
  
‘আরও আকর্ গিান েরা উকচে কছল।’ 
  
‘আকর বাবা, আমরা কে জানোম এখাকন একস র্াক়ের এই অবস্থা গদখব? গরকম বুকঝকয 
বলল। এখন সামকন এেটা েকঠন োজ আকছ। গডস-গে এখানোর গমইনকরাডটা 
গোথায গসটার কদে-কনকদগেনা কদকে হকব। গডস এরআকর্ েখনও এখাকন আকসকন। 
কবষযটা অেটা সহজ হকব না।’ 
  
 কলও মাথা না়েল। ো পারব। আমাকদর গো এখন গো গোকনা ো়োহুক়ো গনই। সময 
কনকে পারব গো? 
  
 র্াক়ে কনকয এখাকন আসকে আসকে গডস-এর রাে হকয যাকব। জাহাজ গথকে বন্দকর 
আসকব। গসখান গথকে র্াক়ে ভ্া়ো কনকয আসকব এখাকন। অকনে সময লার্কব। কেন্তু 
রাকে জঙ্গকলর গভ্ের কদকয একর্াকনা কনকয ভ্াবকছ। সযাম বলল। 
  
সমসযা েী? আমাকদর োকছ ফ্লযােলাইট আকছ। মকন েকরকয কদল লযাজকলা। 
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‘গসটাই গো সমসযা। গযকোন জন্তু-জাকনাযাকরর োকছ আমরা সহজ টাকর্গকট পকরণে হব। 
আর কবকোহীকদর েথা গো বাদই কদলাম।’ 
  
‘আর কেছু বলার গনই। চুপ গমকর গর্ল লযাজকলা। 
  
সযাকটলাইট গিান অন েকর সযাম গডস-গে গিান েরল। জানাল সবকেছু। োরপর 
োোল দকলর কদকে। আমরা এখন গমইনকরাকডর উকেকে রওনা হব। এেদম চুপচাপ 
একর্াকে হকব। এমনও হকে পাকর আমাকদর জনয গেউ ওাঁে গপকে বকস আকছ। 
  
‘এে োজ েরকল গেমন হয? িাকমর ওই গছকলটাকে আরও ২০ ডলার ধকরকয কদকয 
ওকে বকল কবেি গোন রাস্তা কদকয গযন আমাকদরকে গমইনকরাকড গপৌঁকছ গদয। কবষযটা 
কনরাপদ হকে পাকর।’ পরামেগ কদল গরকম। 
  
সযাম হাসল। আইকডযাটা চমৎোর। িাকমর গভ্েকর েকযে পা একর্াকলা সযাম। 
েকযেজন বাকসন্দা বকস আকছ সাকথ গসই গছকলটাও আকছ। হাে কদকয ইোরা েকর 
োকে ডােল সযাম। বুকলকটর র্কে ছুকট একলা গছকলটা। সযাকমর এেবার সকন্দহ হকলা 
র্াক়ের চাোর এই হাকলর গপছকন এই গছকলটার হাল আকছ কেনা, টাোর গলাকভ্ োজটা 
েকর থােকে পাকর। কেন্তু সকন্দহটা গঝক়ে গিকল কদল। 
  
ডলাকরর গলাকভ্ রাকজ হকলা গছকলটা। জঙ্গকলর গভ্ের কদকয অপকরকচে এে রাস্তা গদকখকয 
কনকয চলল দলকে। আধাঘণ্টা গযকেই গমঘ গডকে বৃকষ্ট নামকে শুরু েরল। ওরা এখন 
ঢালু অংে গবকয নামকছ। সব কপকিল হকয গর্কছ বৃকষ্টর পাকনকে। চলার র্কে েকম গর্ল। 
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েকযেবার গবোযদায পা প়েল কলও-র। গুকঙকয উঠল গবচারা। কব়েকব়ে েকর অকভ্োপ 
কদল। কেন্তু োকে কদল গসটা গবাঝা গর্ল না। 
  
অবকেকষ গমইনকরাকড গপৌঁছুল সবাই। হাাঁপ গছক়ে বাাঁচল কলও, বকস প়েল রাস্তায। ওর 
গদখাকদকখ গরকম, লযাজকলাও বসল। সযাম গিান েরল ডারউইন এ। খবর গপল গডস 
ইকেমকধয রওনা হকয গর্কছ। এরপর গছকলটাকে ডলার বুকঝকয কদকয কবকদয েরল সযাম। 
গছকলটা গচাকখর আ়োল না হওযা পযগন্ত োর র্মনপকথর কদকে োকেকয রইল। 
  
শুরু হকলা অকপোর পালা। গডস েখন র্াক়ে কনকয হাকজর হকব। 
  
. 
  
 ৪৩. 
  
রাে ১০ টার কদকে গডস র্াক়ে কনকয হাকজর হকলা গমইনকরাকড। সযাম গডসকে জানাল 
ওকদরকে হাসপাোকল গযকে হকব। কলও’র কচকেৎসা প্রকযাজন। 
  
‘আজ রাকে ডারউইকন গিরার দরোর গনই। বরং আকম এখাকনই থােব। ‘হাসপাোকলর 
পাকেগং লকট র্াক়ে রাখকে রাখকে বলল গডস। োছা়ো র্াক়েটা অকিকস গিরে কদকল 
হকলও সোল পযগন্ত অকপো েরকে হকব। সোল ৮ টার আকর্ গো আর অকিস খুলকব 
না।’ 
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োহকল আপকন কনকিকন্ত আমাকদর গহাকটকল থােকে পাকরন। গরকম বলল। হাঙ্গামার 
োরকণ গহাকটল প্রায খাকল পক়ে আকছ। 
  
‘গবে। গডস হাসপাোকলর কদকে োকেকয গদখল ইমাকজগকন্স গসেেকন গঢাোর অংকে 
গেি এেটা মাত্র লাইট জ্বলকছ। হাসপাোল চালু আকছ গো? নাকে বন্ধ? 
  
‘চালু আকছ। এখানোর এেমাত্র হাসপাোল এটা। চালু না গথকে উপায গনই।’ বলল 
সযাম। 
  
কলওকে কনকয হাসপাোকল ঢুেল ওরা। গরকজকেেকনর োজ সারার পর কলওকে এেটা 
হুইলকচযাকর বকসকয গভ্েকর কনকয যাওযা হকলা। সযাম ও গরকম গর্ল কলও’র সাকথ। 
করকসপেন একরযায বকস রইল লযাজকলা আর গডস। 
  
হাসপাোকলর গভ্েকর ডা. গবকর িারকর্া দম্পকের সাকথ ক্লান্তভ্কঙ্গকে হাে গমলাকলন। 
  
েীভ্াকব হকলা? কলও-গে গটকবকলর উপর গোযাকনার পর বলকলন কেকন। 
  
‘পাহাক়ে উঠকে কর্কয…’ কলও জবাব কদল। 
  
“কঠে আকছ। গদখকছ েী েরা যায…’ োাঁকচ কনকয বযাকণ্ডজ োটার পর জখম পরীো 
েরকলন ডাক্তার। ওহ… গবে বযথা হকি কনিযই?’ 
  
 ‘ো গো হকি। আকম অবেয এই অবস্থায হাাঁটকে গপকরকছ। োই মকন হকি, গোকনাকেছু 
ভ্াকঙকন।’ 
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 ‘ভ্াল। কেন্তু োরপরও এেটা এিকর েরাকে হকব। হাক়ের গোকনা েকে গহযকছ কেনা 
গদকখ রাখা ভ্াল। সযাম ও গরকম’র কদকে ঘুরকলন ডাক্তার। ‘বযাকণ্ডজটা সুন্দর হকযকছল। 
  
‘ধনযবাদ।’ বলল গরকম। আিা, ডা. ভ্যানা আজকে কডউকটকে গনই? 
  
না। োকে গচকনন নাকে?’ 
  
 ‘হযাাঁ। আমাকদর বনু্ধ। 
  
‘ও আিা। উকন ডাক্তার কহকসকবও গবে ভ্াল। ডাক্তার কলও’র কদকে মকনাকযার্ কদকলন। 
এই জখম দুই-কেন কদকনই গসকর যাকব। এখন জাযর্াটা আকম এেটু পকরষ্কার েরব। 
কলও সাকহব, আপনার এখন হালো বযথা লার্কে পাকর। 
  
‘হাকেকে সূাঁচ গিাাঁটাকনার ভ্য গদখাকিন, ডাক্তার?’ বলল কলও। 
  
দে কমকনট পর কলও’র জখকম কিটকমন্ট েরার পর ওকে এি-গর েরার জনয কনকয 
যাওযা হকলা। করকসপেন একরযার কিকর গর্ল িারকর্া দম্পকে। গদকখ, গডস আর 
লযাজকলা জকমকয র্ি েরকছ। 
  
 ‘আমাকদর রাকেযান বনু্ধর েী অবস্থা? ওকদরকে আসকে গদকখ গডস জানকে চাইল। 
  
‘খুব েীঘ্রই নাচকে পারকব না। েকব আঘাে গুরুের নয। গসকর যাকব। বলল সযাম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

432 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘োহকল গো ভ্ালই। আিা, আপনাকদর র্াক়ের টাযার গো পাংচার। ওটার জনয েী 
েরকবন ভ্াবকছন? 
  
 ‘ওখান গথকে র্াক়েটাকে কনকয আসার জনয এেটা গটা-িাে (দূঘগটনায আক্রান্ত র্াক়েকে 
সরাকনার কবকেষ বাহন) পাওযা মুেকেল হকয যাকব। 
  
োজটা হযকো বাচ্চারা েকরকছ। এসব অেমগ েরাটাই ওকদর প্রধান েমগ। গডস মন্তবয 
েরল। সারা দুকনযায এেই অবস্থা। কবচুগুকলার গখকযকদকয োজ থাকে না। এসব েকর 
কবকনাদন গনয। 
  
হকে পাকর।’ 
  
‘োহকল আপনাকদর অকভ্যান বন্ধ?’ লযাজকলাকে প্রশ্ন েরল গডস। 
  
 ‘গসটাই গো প্রশ্ন। 
  
‘আকম ভ্াবকছ, োলকে এেজন ডাইভ্ারকে সাকথ কনকয যাব। আমাকদর র্াক়ে পাহারা 
গদযার জনয োকে বকসকয গরকখ অকভ্যাকন গর্কল আো েকর আর এরেম সমসযা হকব 
না। সযাম জানাল। 
  
‘কঠে আকছ। সমসযা গনই। ওখাকন আমাকদর োজ এেটা ছকন্দ একর্াকি। এেজন সকর 
গর্কলও খুব এেটা েকে হকব না।’ 
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“শুকন খুকে হলাম। এেটা কনউজ আপনাকে এখনও জানাকনা হযকন। এেটা ব়ে জাহাজ 
আসকছ। খুব েীঘ্রই এখাকন আপনাকদর গবাকরং কদন গেষ হকব। 
  
‘আকম জাকন। গসলমা আমাকদর গহডঅকিকস জাকনকযকছ কবষযটা। আমরা েকনবার রওনা 
হকি। হাসল গডস। আমরা চকল গর্কল কলও সাকহব গবাধহয খুকেই হকবন? 
  
গহকস উঠল সবাই। 
  
হাকস বন্ধ েকর সযাম কসকরযাস হকলা। কমিার গডস, পাহা়েী অকভ্যাকন আমাকদর সাহাযয 
লার্কে পাকর। সাহাযয েরকে পারকব এরেম োরও সাকথ আপনার গযার্াকযার্ আকছ?’ 
  
‘আকছ। োলকে এই কবষযটা কনকয গসই অকিকসর সাকথ েথা বলব।’ গডস এেটা 
অকিকসর নাম বলল। গসৌভ্ার্যবেে গসই অকিকসর সাকথ িারকর্া দম্পকে এখনও োজ 
েকরকন।’ 
  
‘দ্বীকপ আমাকদর ভ্ার্য এপযগন্ত খুব এেটা ভ্াল নয। গয র্াক়ে কনকযকছ। গসটাই গোকনা না 
গোকনা কবপকদ পক়েকছ। আো েকর, সামকন আর ওরেম হকব না।’ বলল গরকম। 
  
 ২০ কমকনট পর কলওকে গদখা গর্ল। ওর হুইলকচযাকরর গপছকন আকছন ডা. গবকর। 
আপনাকদর বনু্ধর ভ্ার্য ভ্াল। গোথাও হা়ে ভ্াকঙকন। েকব রক্তেরণ হকযকছ। গবকে েকর 
পাকন আর িকলর রস খাওযাকে হকব। বা পা কদকয গোকনা োজ েরা যাকব না। এে 
সপ্তাহ পর আবার গচেআপ েরাকে আসকবন। 
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োহকল আর ডাইকভ্ং েরকে হকব না? কলও গবে খুকে। 
  
রাকে গহাকটকল কিরল সবাই। নেুন অকেকথকদর জনয রুম গনযা হকলা। গরিুকরন্ট গখালা 
কছল েখনও। কডনার গসকর গয যার রুকম চকল গর্ল। 
  
পরকদন সোকল গডস ভ্া়ো েরা র্াক়েটা অকিকস গিরে কদল, ওর সাকথ কছল সযাম। 
অকিস গথকে র্াক়েটা সযাম কনকজর নাকম ভ্া়ো কনল। গডসকে গপৌঁকছ কদল বন্দকর। গরকম, 
লাজকলা, আর কলওকে গহাকটকল গরকখ একসকছ। আিা কদকি ওরা। 
  
‘আপনারা চকল যাওযার আকর্ আকরেবার গদখা েরব আকম।’ বলল সযাম। 
  
 ‘গুহায অকভ্যান চালাকে আবার যাকিন োহকল? 
  
‘গযকে গো হকবই। সযাম এখনও গডসকে েিাল পাওযার বযাপাকর কেছুই বকলকন। 
  
‘কঠে আকছ। গুড লাে। আর হযাাঁ, আপনাকদর এেজন গলাে লার্কব বকলকছকলন। েখন 
লার্কব জানাকবন। পাকঠকয গদব।’ 
  
“আিা, গির্ আসকে পারকব? 
  
 ‘যকদ রাকজ না হয আমার পকে গজার েরা সম্ভব হকব না।’ 
  
 “কঠে আকছ। যাকে সম্ভব হয পাকঠকয গদকবন। 
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 ‘আপনারা কে আজই আবার অকভ্যাকন যাকিন? 
  
না। আজকে আর যাব না। সম্ভবে োলকে গবর হব। এেটা গটা-িাে গযার্া়ে েরকে 
হকব। এই দ্বীকপ গযকোকনা োজ েরকে হকল সময দরোর। সমসযা গনই, জানাব 
আপনাকে। 
  
“কঠে আকছ। 
  
সযাম রওনা হকলা গহাকটকলর কদকে আর গডস চ়েল গছাট গনৌোয। র্ন্তবয: ডারউন। 
  
*** 
  
‘সযাম গোমার বনু্ধকে বলল গস গযন আমাকদর সাকথ অকভ্যাকন যাওযার বাযনা না ধকর। 
গহাকটকল কিকর প্রথকমই গরকম’র নাকলে হজম েরল সযাম। 
  
েী বযাপার? কলও কে গযকে চাকি? অসম্ভব! সযাম জবাব কদল। 
  
‘গোমরা েী গভ্কবছ? আমাকে এখাকন গিকল গরকখ গোমরা গুপ্তধন উদ্ধার েকর মজা 
গনকব আর আকম গসটা চুপচাপ গমকন গনব? েেকনা না!’ দাকব জানাল কলও। 
  
ডাক্তার েী বকলকছ গোকনাকন? বা পাকয গোকনা চাপ গদযা যাকব না। সযাম বলল। 
  
যাকব, যাকব। বাকরা ঘণ্টা কবশ্রাম কনকয গিকলকছ। গোমরা এখুকন গবকরাকব নাকে? 
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না। োল…’ 
  
োহকল গো গোকনা সমসযাই গনই। আকম দ্রুে সুস্থ হকয যাব। রাকেযান রক্ত বইকছ 
েরীকর। সুস্থ হকে সময লার্কব না। 
  
স্ত্রীর সাকথ দকষ্ট কবকনময েরল সযাম। বনু্ধ, এখাকন বযকক্তর্ে গোকনা চাপ গনই। আমরা 
চাই েুকম গযন আর আহে না হও। বুঝকে গচষ্টা েকরা। 
  
হাে গনক়ে সযাকমর েথা উক়েকয কদল কলও। েী হকযকছ আমার? এেটু গেকট-ছক়ে 
গর্কছ। ভ্াকঙকন গো। োলকের মকধয আকম এেদম কিট হকয যাব। গদকখ কনকযা। 
  
কসদ্ধান্তটা গবাধহয ভ্াল হকি না।’ গরকম বলল। 
  
 ‘আমরা আর েী বলব। কলও গো আর বাচ্চা গখাো নয।’ বলল সযাম। 
  
 ‘হযাাঁ, বাচ্চা নয। কেন্তু আর এেটু হকলই গো সবগনাে হকয গযে। 
  
গঘাাঁেকঘাাঁে েরল কলও। আকম এেটু গবকখযাকল হকয পক়েকছলাম োই আরেী। েকব েথা 
কদকি, এরেম ঘটনা আর হকব না।’ 
  
 গরকম মাথা না়েল। কঠে আকছ। খুব ভ্াল েথা। আকম গোমার সাকথ ঝর়্ো েরকে চাই 
না। েকব েুকম যকদ আমাকদরকে গদকর েকরকয দাও, োহকল কেন্তু গোমাকে েুমীকরর 
োকছ কদকয আমরা চকল যাব। হুম! 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

437 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘আকম শুকনকছ েুমীর এে মাইল দূর গথকেই রকক্তর ঘ্রাণ গপকয যায! গিা়েন োটল 
লযাজকলা। 
  
বযাপার না। োহকল েযটার সময গবর হকি গোমরা? কলও জানকে চাইল। 
  
‘খুব সোল সোল।’ জবাব কদল সযাম। 
  
‘আকম গরকড হকয থােব। 
  
সযাকমর কদকে োোল গরকম। আমাকদরকে এখন গটা-িাকের বযবস্থা েরকে হকব। োই 
না? 
  
সযাম দীঘগশ্বাস গিলল। না েরকে হকলই ভ্াল হকো। কেন্তু উপায গনই।’ লযাজকলা’র 
কদকে োোল ও। েকযে ঘণ্টা আপকন আমার রাকেযান বনু্ধকে সঙ্গ কদন, আমরা এেটু 
োজ গসকর আকস গেমন? 
  
‘এই োজটা আকম খুব ভ্াল পাকর।’ লযাজকলা সম্মকে কদল চও়ো হাকস কদকয। 
  
গটা-িাে মযাকনজ েরকে অকনে ঝকক্ক গপাহাকে হকল ওকদর। বকনর গভ্েকর কর্কয র্াক়ে 
আনকে হকব শুকন গেউ গটা-িাে ভ্া়ো কদকে রাকজ হকিল না। অবকেকষ এেজনকে 
গোনমকে রাকজ েরাকনার পর হাসপাোকলর কদকে পা বা়োল িারকর্া দম্পকে। 
  
আজ ভ্যানাকে পাওযা গর্ল। করকসপেন োউন্টাকরর গপছকন দাাঁক়েকয আকছ ডা. ভ্যানা। 
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 ‘েী বযাপার? েী মকন েকর?’ িারকর্া দম্পকেকে গদকখ ভ্যানা হাকসমুকখ প্রশ্ন েরল। 
  
‘একদে কদকযই যাকিলাম, ভ্াবলাম উাঁকে কদকয যাই। 
  
‘আকম র্েোকলর একিগুকলা গদখকছলাম। আপনাকদর এে বনু্ধকে এখাকন একনকছকলন। 
ডা. গবকর কিটকমন্ট কদকয গছক়ে কদকযকছন।’ 
  
‘হযাাঁ। পাহাক়ে উঠকে কর্কয আহে হকযকছল। গরকম জানাল। 
  
এখাকন এরেম দূঘগটনা প্রাযই হয। আপনাকদর উকচে সহজ পথ ধকর একর্াকনা। এই 
দ্বীকপ েখন গোনকদে কদকয কবপদ আকস গেউ বলকে পাকর না। গোন পাহাক়ে 
উঠকছকলন আপনারা? 
  
দ্বীকপর ওইপাকে…’ 
  
 ‘ওকদেোর পাহাক়ে ওঠা গো গবে চযাকলকিং। 
  
‘আমাকদরও ো-ই মকন হয। সযাম বলল। ডা, ভ্যান, আপনার সাকথ কেছু েথা বলা 
দরোর। সময হকব? 
  
 ‘অবেযই। ভ্ার্যক্রকম আজকে গরার্ীকদর চাপ গনই। গদখুন, ওকযকটং একরযা িাাঁো। 
অবেয ভ্কর গযকে খুব গবকে সমযও লাকর্ না।’ রুকম থাো কসকটর কদকে ইোরা েরল 
গস। েী বযাপার? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য সল োমন কোসস । ক্লোইভ কোস োর  

439 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বসল সবাই। সযাম র্লার স্বর কনচু েকর বলকে শুরু েরল। আমার মকন আকছ, আপকন 
এেকদন এে মকহলার গমকয হাকরকয যাওযা কনকয েথা বলকছকলন। 
  
‘হযাাঁ, বকলকছলাম। এরেম পাকলকয যাওযার োকহকন এখাকন অকনে আকছ। 
  
‘আসকলই অকনে। 
  
 ‘এবং সংখযাটা গবক়েই চকলকছ। 
  
 ‘এপযগন্ত েেজনকে খুাঁকজ পাওযা যাকি না, বলকে পাকরন? 
  
ভ্যানা মাথা না়েল। নাহ। আকম গো ডাক্তার, সমাজেমগী হকল হযকো বলকে পারোম। 
আসকল সকেয বলকে ডাক্তাকর েরায এে বযস্ত থাকে গয সমাকজর খবর গনযার মকো 
আর সময থাকে না। ওসব খবর কনকয আমার গোকনা োজও গনই, আমার োজ গরার্ীর 
গসবা েরা। েথাগুকলা এেটু স্বাথগপকরর মকো গোনাকলও এটাই সকেয। 
  
মাথা গনক়ে সায কদল গরকম। কঠেই আকছ। আপকন আপনার োকজ গুরুে কদকিন গসটাই 
স্বাভ্াকবে। আমরা খুাঁকজ গবর েরার গচষ্টা েরকছ এপযগন্ত েেগুকলা বাচ্চা হাকরকযকছ। 
  
 ভ্যানা গচাখ সরু েরল। আপনারা েী গোকনা খারাপ কেছুর আেংো েরকছন? 
  
 না, না। এখানোর স্থানীয কেছু ইসুযর গখাাঁজ-খবর কনকি আরেী। কক্লকনকে গযকহেু 
অনুদান গদব োই এেটু এখানোর ইসুয সম্পকেগ জানাকোনা থাো দরোর।’ বলল 
সযাম। 
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‘আকম এবযাপাকর গেমন সাহাযয েরকে পারকছ না। আপকন বরং পুকলকের সাকথ 
গযার্াকযার্ েরুন। আমার গচকয োরা এ-কবষকয গবকে জাকন।’ 
  
“কঠে। কেন্তু ওখাকন আমাকদর পকরকচে গেউ গনই। োছা়ো দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর 
কবকোহীকদর কনকয পুকলে গবে চাকপ আকছ…’ গরকম বলল। 
  
উকঠ দাাঁ়োল ভ্যানা। পুকলে কচকির নাম গফ্লকমং। োর সাকথ আমার এেটু পকরচয আকছ। 
আপনারা চাইকল এেটা কমকটকঙর বযবস্থা েকর কদকে পাকর। েকব এেটা েথা, গলােটা 
এেটু গবকেই জােীযোবাদী। 
  
 সযাম ও গরকমও উকঠ দাাঁক়েকয হাে গমলাল ভ্যানা’র সাকথ। ওটা সম্ভব হকল উপোর 
হকব। 
  
 ‘আকম গিান েকর গদখব। েকব গোকনা কনিযো কদকে পারকছ না।’ 
  
পাকেগংলকট কর্কয র্াক়ে চ়েল িারকর্া দম্পকে। সযাকমর হােটা গরকম ধরল। খুব এেটা 
লাভ্ হকলা না, োই না? 
  
হুম। এখন পুকলকের োছ গথকে েথয গপকেই হকব। নইকল চলকব না। 
  
‘গদখা যাে। েকব োর আকর্ লাঞ্চটা গসকর কনকল ভ্াল হকব। 
  
 “কঠে আকছ। চকলা।’ 
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গরিুকরকন্ট লাঞ্চ েরার পর মুখ খুলল গরকম। আিা, মযানকচিার হযকো এবযাপাকর কেছু 
জানকে পাকর। উকন গো সবসময আমাকদর সাকথ েথা বলকে আিহী। 
  
‘চকলা োর অকিকস যাই। গদকখ, গস লাঞ্চ কেংবা অকিকসর োকজ বযস্ত কেনা। 
  
ভ্ার্য ভ্াল বলকে হকব। রাজনীকেকবদ মযানকচিার সাকহব গোকনা োকজ বযস্ত কছল না। 
হাকরকয যাওযা আত্মীযকে কিকর গপকল মানুষ গযরেম সমাদর েকর গসরেম সমাদর 
েরল িারকর্া দম্পকেকে। 
  
 ‘আপনারা একস গো আমাকে গবে চমকে কদকযকছন। ভ্ালই হকলা। ো আপনাকদর 
আকেগওলকজ’র েী খবর?’ বলল মযানকচিার। 
  
 ‘র্কে ধীর। েকব োজ একর্াকি। গরকম জবাব কদল। আমরা নেুন এেটা কবষয কনকয 
েথা বলকে চাকিলাম। হাকরকয যাওযা বাচ্চাকদর কনকয। 
  
‘আকম কে েখনও এই বযাপাকর কেছু বকলকছ? েই মকন প়েকছ না গো? 
  
“হযকো বকলনকন। কেন্তু এই বযাপাকর আপনার অকভ্মে েী?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
‘কবকেষ কেছু বলার গনই। গয সমাকজই যান না গেন… গসখাকন এরেম বাচ্চা হাকরকয 
যাওযার ঘটনা পাকবন। দ্বীকপর জনয এটা গোকনা ব়ে সমসযা নয। খুব সাবধাকন জবাব 
কদল মযানকচিার। 
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 ‘আপকন এই কবষকয কঠে েেদূর জাকনন? 
  
হঠাৎ? কেছু মকন েরকবন না, আপনারা গেন জানকে চাইকছন, জানকে পাকর? 
  
‘এমকন। আমরা ডা. ভ্যানাকর কক্লকনকে অনুদান কদকে যাকি। োই দ্বীকপর কবকভ্ন্ন ইসয 
সম্পকেগ গখাাঁজখবর কনকি আরেী। বাচ্চাকদর হাকরকয যাওযাটা অবেযই এেটা ইসুয। 
গরকম বলল। 
  
‘আপনাকদর েথা গমকন কনলাম। কেন্তু কবকোহীজকনে সমসযাই এখন সবকচকয ব়ে ইসুয। 
োছা়ো গবোরে, কচকেৎসা ইেযাকদ ব়ে ব়ে সমসযা গো আকছই…’ 
  
‘অস্বীোর েরকছ না। আমরা আসকল এই বাচ্চা হারাকনার বযাপাকর এেটু েথয চাকিলাম। 
গে কদকে পারকব, বলকে পাকরন? 
  
 ‘সকেয বলকে এটাকে আকম গোকনা সমসযা কহকসকব ধকর না। োরপরও যখন বলকছন… 
গোথায আর পাঠাব আপনাকদর? পুকলকের োকছ গযকে পাকরন। 
  
আমরা ইকেমকধয মনকস্থর েকরকছ যাব। কেন্তু োর আকছ যাব? বলকে পাকরন?’ গরকম 
আর োকে ভ্যানার েথা বলল না। 
  
 মযানকচিারকে গদকখ মকন হকলা গস গবে দুকিন্তায পক়ে গর্কছ। গদখকছ েী েরা যায। 
আসকল আকম জাকন, হাকরকয যাওযা বাচ্চাকদর গেসগুকলা গে গদখাকোনা েকর। মাথার 
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চুকল ভ্ালুকের মকো কবোল থাবা চালাল গস। েকব ভ্যানা’র কক্লকনকে অনুদান গদকবন 
শুকন খুবই খুকে হকযকছ। দ্বীকপর বাকসন্দাকদর অকনে উপোর হকব। 
  
 ‘কজ, সযাম বুঝকে পারল মযানকচিার প্রসঙ্গ বদকল গিকলকছ। 
  
 ‘কবকোহীকদর বযাপাকর নেুন কেছু গোনা গর্কছ? জনর্ণ েী বকল? 
  
‘সবাই কবকোহীকদর কবপকে। অন্তে আমার সহেমগীরা গো গসটাই বলকছ। েকব 
এরমাকঝও কেছু গলাে কবশ্বাস েকর দ্বীপ গথকে কবকদকেকদর ো়োকনা জরুরী। আো 
েরকছ, সামকন আর খারাপ কেছু ঘটকব না।’ 
  
‘আিা, আপকন কে আপনার গোকনা সহেমগীর সাকথ আমাকদর আকেগওলকজ’র প্রকজে 
কনকয েথা বকলকছকলন? 
  
‘না, এখনও বলা সম্ভব হযকন। কবকোহীকদর কনকয বযস্ত হকয পক়েকছলাম সবাই। সুকযার্ 
হযকন। ভু্কল কর্কযকছলাম।’ 
  
েথা গেষ েকর গবকরকয একলা সযাম ও গরকম। মযানকচিার োকেকয রইল ওকদর কদকে। 
অস্বকস্তকবাধ েরকছ। এে করকসপেকনি একলা ওর রুকম। বলল, ‘সযার, র্ডগন গরাকলকন্সর 
সাকথ কেন্তু আজ ৫ টায আপনার এেটা কমকটং আকছ।’ 
  
 ‘ও, হযাাঁ, কঠে বকলছ। মকন েকরকয গদযার জনয ধনযবাদ। সাধারণে মযানকচিার 
গরাকলকন্সর সাকথ যে কমকটং েকর সব লুকেকযই েকর। কেন্তু সামকন নেুন কদন আসকছ। 
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জনো যকদ হঠাৎ েকর ওকদর দুজকনর খাকের সম্পকেগ জানকে পাকর োহকল সকন্দহ 
েরকব। োরকচ’ এখন গথকে এেটু এেটু েকর খাকের প্রোে েরা ভ্াল। েখন সবাই 
বযাপারটা স্বাভ্াকবেভ্াকব গনকব। আর ওরা যা পকরেিনা েকরকছল এখন পযগন্ত সব গবে 
কঠেঠােভ্াকবই একর্কযকছ। 
  
. 
  
 ৪৪. 
  
হকনযারায র্ডগন গরাকলকন্সর বাক়ে হকি সবকচকয সুন্দর জাযর্ায। ওর বাসা গথকে 
সার্করর অপরূপ দৃেয গদখা যায। োজা বাোস আকস উনু্মক্ত সার্র গথকে। মযানকচিার 
র্াক়ে কনকয একস গদখল এেটা নীল রকঙর ১৯৬৩ ই টাইপ জাগুযার দাাঁক়েকয আকছ 
বাক়ের পাকে। গরাকলকন্সর খুব পছকন্দর র্াক়ে। যকদও অকনে পুরাকনা। জীবকন বারবার 
সকঠেভ্াকব কবকনকযার্ েকর গরাকলন্স অকনে অথগ উপাজগন েকরকছ। এই র্াক়ে গসই 
উপাজগকনর এেটা গছাট্ট কনদেগন। কনকজর র্াক়ে পােগ েকর একর্াকল মযানকচিার। 
  
‘আকর অরউন, চকল একসকছন! েী অবস্থা?’ মযানকচিারকে আসকে গদকখ বলল গরাকলন্স। 
স্ত্রী সািাকে কনকয বারান্দায বকসকছল। কেছু এেটা বলল স্ত্রীকে। মযানকচিাকরর কদকে 
গচকয এেটা হাকস কদকয ওর স্ত্রী বাক়ের গভ্েকর চকল গর্ল। 
  
‘এই গো, গরাকলন্স চকল এলাম। কদনটা দারুণ। েী বকলন?’ জবাব কদল মযানকচিার। 
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 ‘কঠেই বকলকছন। ওর হাকে এেটা রূকপাকল চাকব আকছ। র্াক়েকে এেটু সমসযা 
হকযকছল, বুঝকলন? সাকরকযকছ কেন্তু এখনও গটি েকর গদকখকন। চলুন, দু’জন এেটু ঘুকর 
আকস।’ 
  
‘চলুন, যাই।’ হাসকে হাসকে বলল মযানকচিার। েকব প্রস্তাবটা কে বনু্ধ কহকসকব কদকিন 
নাকে গেি োকজর স্বাকথগ? 
  
‘দুুঃকখর সাকথ বলকে বাধয হকি, োকজর স্বাকথগ কদকি না।’ গহকস গিলল র্ডগন। 
  
মযানকচিার গপছকনর কসকট বসল, র্ডগন বসল ড্রাইকভ্ং কসকট। 
  
‘আমরা গবে ভ্ালই োজ গদকখকযকছ। অকনে কেছু উৎসর্গও েকরকছ। এবার সামকন েী 
েরব?’ বলল মযানকচিার। 
  
 ‘কবকোহীরা কনযন্ত্রকণর বাইকর চকল যাকি। কবষযটা আেংোজনে। একদকে এেটু নজর 
রাখকে হকব।’ 
  
গরাকলন্স চাকব ঢুকেকয র্াক়ে িাটগ কদকেই মুহূকেগর মকধয গচাখ ধাাঁধাকনা কবকফারণ হকয 
আগুকনর েুণ্ডলী আোকে উকঠ গর্ল। র্াক়ের এেটা দরজা কছটকে গর্ল েকযে িুট 
উপকর। এেটু পর বাোকস ভ্র কদকয অলসভ্কঙ্গকে মাকটকে আছক়ে প়েল। োকলা গধাাঁযা 
গবর হকি জাগুযার গথকে। 
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 েকযে কমকনট পর দূকর িাযার সাকভ্গকসর সাইকরন গোনা গর্ল। োরা একস োউকে 
বাাঁচাকে পারকব না। গোনমকে ভ্াঙ্গাকরকে পকরণে হওযা জাগুযাকরর আগুন গনভ্াকব 
মাত্র। 
  
*** 
  
সযাম ও গরকম থানায একস বকস আকছ। পুকলে কচি গসবাকিযান গফ্লকমকঙর বযস ৮০-
এর এেটু গবকে। মার মার োট োট গচহারা। এই গলাকের সাকথ েথা বকল িারকর্া 
দম্পকে গমাকটও সুকবধা েরকে পারকছ না। 
  
“োরমাকন, র্ে ৫ বছকর এখান গথকে র্ে বাচ্চা র্াকযব হকযকছ গসসকবর গোকনা কহকসব 
আপনাকদর োকছ গনই? গরকম জানকে চাইল। েকম্পউটার গনই আপনাকদর?’ 
  
 ‘কমকসস িারকর্া, এখাকন এভ্াকব োজ হয না। আমাকদর কসকিম আলাদা। পুকলে কচি 
শুেকনা েকণ্ঠ জবাব কদল। 
  
গরকম’র র্া জ্বকল যাকি এই গলাকের েথা বলার ভ্কঙ্গ গদকখ। অকনে েকষ্ট কনকজর রার্ 
দমন েরল ও। োই? আপকন এেজন পুকলে কচি। বাচ্চারা হাকরকয যাকি এখান 
গথকে। অথচ এপযগন্ত েেজন হাকরকয গর্কছ গসটা বলকে পারকছন না? 
  
 সযাম অবেয গরকম’র সাকথ সংসার েরার িকল গবে ভ্াল েকরই জাকন এটা হকি 
গরকম’র রার্ দমন েরার সকবগাচ্চ পযগায। এরপর গরকম কনকজর উপর কনযন্ত্রণ হাকরকয 
রীকেমকো কবকফারণ ঘটাকব। আসন্ন কবপযগয গঠোকে নাে র্লাল সযাম। 
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‘আসকল অকিসার, আমার স্ত্রী বলকে চাকি, হাকরকয যাওযা বাচ্চাকদর গোকনা গরেডগ 
আকছ কেনা? 
  
 ‘হযাাঁ, এেেকণ কঠেঠাে প্রশ্নটা েকরকছন। হযাাঁ, অবেযই আকছ। 
  
‘আমরা এেটু জানকে চাই, কবর্ে ৫ বছকর েেগুকলা বাচ্চা হারাকনার গরেডগ আকছ? 
  
‘আকম আপনার প্রশ্নটা বুকঝকছ। কেন্তু উত্তরটা গদযা সম্ভব না। 
  
 ‘গেন না? েী সমসযা?’ গরকম’র মুখ লাল হকয গর্কছ। 
  
োরণ এটা পুকলকের বযাপার, মযাম। আর আপনারা পুকলে নন।’ 
  
 ‘এে গর্াপনীযো গেন?’ সযাম প্রশ্ন েরল। সযামও গরকর্ যাকি। 
  
‘গর্াপন কজকনস োই গর্াপনীয।’ গসাজাসাো জবাব কদল গফ্লকমং। 
  
‘থামুন। আমরা জনোর হকয এেটা সরাসকর প্রশ্ন েকরকছ। আর আপকন বলকছন গসটার 
উত্তর গদকবন না?’ গরকম গেকলকবগুকন জ্বকল উঠল। 
  
 ‘আকম উত্তর কদকে পারব কেন্তু গদব না। োরণ আকম উত্তরটা কদকে চাকি না। আপনারা 
গো অকনে গমজাজ গদখাকলন। এবার আমার েথা শুনুন। আপনারা এখানোর 
পযগটেমাত্র। এখানোর নার্করে নন। আর আমার গবেনটা আপনারা গদন না। প্রকশ্নর 
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উত্তর কদকে হকল আকম উপযু গদব। আর এরেম অসভ্যোর মাধযকম প্রশ্ন েরকল গো 
উত্তর গদযার প্রশ্নই আকস না। আপনারা ডা. ভ্যানা’র পকরচয কদকযকছন োই খাকের 
েকরকছ। েকব আপনাকদর েথার সুরটা সংকোধন েরকল ভ্াল হয। আকম আবার বাকজ 
বযবহার কঠে হজম েরকে পাকর না। 
  
সযাম বুকঝ গর্ল এবার গরকম োণ্ডব শুরু েরকব। োই আবারও কনকজই বকলর পাঠা হকে 
সামকন একর্কয একলা। অকিসার গফ্লকমং…’ 
  
‘কচি গফ্লকমং বলুন…’ 
  
“কজ, কচি গফ্লকমং, এেটু সাহাযয েরুন কেজ। 
  
‘অবেযই েরব। গোটগ গথকে অডগার কনকয আসুন। োরপর সব জানকে পারকবন। 
এভ্াকব েথয গদযা যাকব না। োরণ আপনারা এই দ্বীকপর নার্করে নন। আর কেছু 
বলকবন? 
  
বাচ্চাগুকলার প্রকে আপনার গোকনা দরদ গনই?” ঠাণ্ডাস্বকর গরকম জানকে চাইল। 
  
‘অবেযই আকছ। কেন্তু দু’জন কবকদকে একস এখাকন গর্াকযন্দাকর্কর েরকব আর আকম 
োকদরকে এরেম স্পেগোের েথয হাসকে হাসকে কদকয গদব গসটা হকে পাকর না। 
গদখুন, আমার অনযানয োজ আকছ। থানায আসার জনয ধনযবাদ। আপনারা আপনাকদর 
োকজ চকল যান। আমাকে আমার োজ েরকে কদন। 
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অর্েযা গহাকটকল কিরল িারকর্া দম্পকে। 
  
‘বাচ্চাকদর কনকয এখানোর োরও মাথাবযথা গনই। রাকর্ গরকম র্জর্জ েরকছ। যকদ 
আমার বাচ্চা এখাকন হাকরকয গযে আকম থানায নরে গুলজার শুরু েকর কদোম। 
  
 ‘ো কঠে আকছ। েুকম গো গদখকল কচি েীরেম আচরণ েরল। আমার মকন হয, উকন 
আমাকদরকে পছন্দ েকরন না।’ 
  
‘গুহাভ্কেগ বাচ্চাকদর েিাল অথচ র্দগভ্রা আমাকদরকেই পছন্দ েকর না।’ 
  
 ‘োন্ত হও, গরকম। েিালগুকলার েথা গো শুধু আমরা জাকন। পুকলে জাকন। যকদ জানকো 
হযকো এরেম আচরণ েরে না। 
  
‘আচরণ কঠে েরা ওকদর োজ। োরণ েথয আমাকদর োকছ। 
  
মানকছ। কেন্তু এখন কেছু েরার গনই। 
  
 টযাব হাকে কনকয কজকপএস গদখকছ গরকম। 
  
‘বাদ দাও। আকম এেটা পুরাকনা রাস্তা গদখকে পাকি। ঝরনা গথকে আধামাইল দূকর 
কর্কয গেষ হকযকছ। যকদ ওটা বযবহার েরা যায োহকল আমাকদর প্রায ১ ঘণ্টা গবাঁকচ 
যাকব।’ 
  
ভ্াল খবর। কলও’র জনয সুকবকধ হকব।’ 
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 ‘এখুকন কনকিে হকয কেছু বলা যাকি না। ওখাকন কর্কয গদখকে হকব েী অবস্থা। 
  
হঠাৎ সযাকমর সযাকটলাইট গিান গবকজ উঠল। দ্রুে করকসভ্ েরল ও। 
  
 ‘হযাকলা।’ 
  
 ‘খবর শুকনছ?’ ওপাে গথকে গসলমা’র উকদ্বগ্ন েণ্ঠ গভ্কস একলা। 
  
েী খবর, গসলমা?’ 
  
 ‘আবারও হামলা। এবার হামলা হকযকছ র্ভ্গনর গজনাকরল আর এে এমকপ’র উপর। 
  
‘এমকপ’র নাম েী? 
  
 ‘অরউন মযানকচিার। 
  
‘সযাম গচাখ বন্ধ েকর মাথা না়েল। োরপর খুলল গচাখ। এেবার গরকম’র কদকে োকেকয 
বলল, েখন? 
  
‘খবর গপকযকছ েকযে কমকনট আকর্। 
  
েীভ্াকব হকলা?” 
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‘র্াক়ে কবকফারণ। কবকোহীরা হামলার দায স্বীোর েকর কনকযকছ। োকদর ভ্াষয, এই 
এমকপ আর র্ভ্গনর গজনাকরল ওকদর েথামকোই চলকছল এেকদন। কেন্তু দ্বীকপর উন্নকের 
জনয এরেম পুেুলমােগা গলােজন প্রকযাজন গনই। এই যুকক্তকে খুন েরা হকযকছ। োরা 
আরাও বকলকছ এসব কেছুর জনয দাযী কবকদকেরা। 
  
‘োহকল মযানকচিার মারা গর্কছ, কেওর? গরকম পাকের কবছানায বকস আকছ। োই র্লার 
আওযাজ কনচু েকর বলল সযাম। কেন্তু গরকম কঠেই শুকন গিকলকছ। 
  
েী? গিানটা আমাকে দাও!’ 
  
ঝট েকর সযাকমর োছ গথকে গিানটা কনল গরকম। 
  
েী েী হকযকছ কঠেঠাে েকর বকলা, গসলমা। ভ্যির োন্তভ্াকব বলল ও। সব শুকন গরকম 
চুপচাপ বকস রইল। 
  
গরকম। 
  
‘েুকম কঠে আকছ গো?’ ওপাে গথকে গসলমা জানকে চাইল। 
  
হযা… কেনঘণ্টাও হযকন মযানকচিাকরর সাকথ গদখা েকর একসকছ। আর এখন…’ 
  
‘আকম দুুঃকখে।’ সান্তনা কদল গসলমা। 
  
‘ধনযবাদ। আকম ভ্াবকছ, োর পকরবার কছল কেনা? 
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 ‘খবকর গসরেম কেছু বকলকন। 
  
‘অকবশ্বাসয মকন হকি। মযানকচিার কছল জনোর েণ্ঠ। আর এখন গস-ই গনই। খবরটা 
ছক়েকয প়েকল গয েী োণ্ডব শুরু হকব…’। 
  
‘গোমরা দু’জন ওখান গথকে সকর একসা। এখুকন!’ বলল গসলমা। এখনও সময আকছ। 
  
 এখুকন সম্ভব না। েকযে মুহূেগ ভ্াবল গরকম। আিা, হাকরকয যাওযা বাচ্চাকদর বযাপাকর 
কেছু জানকে গপকরছ?’ গরকম গুহা অকভ্যান গেষ েকর একস কবস্তাকরে জাকনকয ই-গমইল 
েকরকছল গসলমাকে। 
  
না। ইন্টারকনকট ওই বযাপাকর গেমন কেছু গনই। গর্াযাডালেযাকনল আসকল েথযপ্রযুকক্তর 
কদে গথকে অকনে কপকছকয আকছ। ওখানোর অকধোংে বযবসাযী প্রকেষ্ঠানগুকলার কনজস্ব 
ওকযবসাইট পযগন্ত গনই! 
  
‘আমারও সকন্দহ হকযকছল েুকম কেছু পাকব না।’ 
  
 ‘এসব বাদ কদকয কনকজকদর েথা ভ্াব। আবার দাঙ্গা লার্কল…’ 
  
‘বুকঝকছ। সযাকমর সাকথ েথা বলব এবযাপাকর। 
  
 ‘গোকনাকেছুর প্রকযাজন হকল েল েকরা। আর কেজ… সাবধাকন গথকো। 
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“কঠে আকছ, গসলমা। অকনে থযািস। 
  
েথা গেষ েকর গিানটা সযাকমর হাকে কদল গরকম? ‘গসলমা আমাকদরকে কনকয অকনে 
কচকন্তে। বলকছ এখুকন দ্বীপ গছক়ে সকর গযকে। দাঙ্গা শুরু হকে পাকর।’ 
  
‘োহকল েী েরকব? এযারকপাকটগ কর্কয গেন ধরকব নাকে আপােে ডারউইকন কর্কয 
উঠকব?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
‘ডারউইকন যাওযা যাে। এে রাে োকটকয আকস। োরপর োলকে গভ্াকর উকঠ 
অকভ্যাকন গবকরাকনা যাকব। েী বকলা?’ 
  
 ‘আকম রাকজ। লযাজকলা আর কলও-গে গরকড হকে বলকছ। ১৫ কমকনকটর মকধয রওনা হব। 
  
 ‘একদকে আকম গডসকে গিান েকর। অকনেগুকলা গমহমান হাকজর হকব ওর জাহাকজ।’ 
  
২০ কমকনট পর ওরা চারজন কমেশুকবকস র্াক়েকে চক়ে রওনা হকয গর্ল বন্দকরর কদকে। 
অকেকলযান কনরাপত্তারেী বাকহকনরা গবে সেেগোর সাকথ রাস্তায টহল কদকি। ইকেমকধয 
সবাই বুকঝ গর্কছ কবকোহীরা খুব উি, োউকে গোকনা ছা়ে কদকি না। 
  
ডারউইন-এ গপৌঁকছ োে়ো কদকয কডনার সারকে সারকে গরকডও শুনল সবাই। দ্বীকপ 
গোকনা দাঙ্গা শুরু হযকন। েকব গবে েকযেটা কবকিন্ন লুটপাট আর ভ্াঙচুকরর ঘটনা 
ঘকটকছ। 
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 সরোরী েমগেেগারা সবাই আেকিে। সবকচকয ব়ে খবর, অকেকলযান গোম্পানীগুকলা 
এখাকন আর কবকনকযার্ েরকে চাইকছ। সবাই কবকনকযার্ বন্ধ েকর এখান গথকে েকিেিা 
গুকটকয চকল গযকে চাকি। অকেকলযানকদর প্রকজেগুকলাকে োজ েরার জনয কবল 
উোপন েকরকছ সংসকদর কবকরাধীদলীয গনোরা। 
  
মযানকচিার মারা গর্কছ ২৪ ঘণ্টাও হযকন। ইকেমকধয োর আেংোগুকলা বাস্তকব রূপ 
কনকে শুরু েকরকছ। 
  
. 
  
 ৪৫. 
  
ওরা যখন কমেসুকবকেটা কনকয পাহা়েী এলাোয গপৌঁছল েখন সকবমাত্র গভ্াকরর আকলা 
িুটকে শুরু েকরকছ। সামকন ঘন বন। র্াক়ে কনকয একর্াকনার রাস্তা গনই। কজকপএস হাকে 
কনকয সযাম গদখকে শুরু েরল। 
  
এখান গথকে আধা মাইল একর্াকলই আমরা োকিে জাযর্ায গপৌঁকছ যাব।’ বলল সযাম। 
কলওর কদকে োোল। এেটুেু গযকে পারকব গো? 
  
‘আকম হলাম বে মাকছর প্রাণ। পারব না মাকন! 
  
‘শুকন খুকে হলাম। গির্, এখাকন আপনার োজ হকি র্াক়েটাকে পাহারা গদযা। 
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ডারউইন গথকে গির্-গে আনা হকযকছ। যাকে আকর্রবাকরর মকো এবার গেউ র্াক়ের 
গোকনা েকে না েরকে পাকর। সযাকমর েথা শুকন গির্ মাথা গনক়ে সায কদল। গির্ খুব 
এেটা েথা বকল না। েকব োজ গবাকঝ। এেটা মযাকচকট, আর ১২ র্জ গরকির গফ্লযার 
র্ান আকছ ওর সাকথ। আো েরা যায, গির্-এর েোবধাকন ওকদর র্াক়েটা অেে 
থােকব। 
  
গির্-গে গরকখ পা বা়োল অকভ্যাত্রী দল। 
  
‘আমাকদরকে োহকল ঝরনার গপছকন গযকে হকব? োই না? কেছুদূর একর্াকনার পর গরকম 
প্রশ্ন েরল। 
  
‘গনাটবুে গো ো-ই বলকছ।’ জবাব কদল লযাজকলা। 
  
কেন্তু েথা হকি, ঝরনার গপছকন গো খুব গবকে জাযর্া থাকে না। েে গপছকন গযকে 
হকব োহকল? নাকে ঝরনার পাে কদকয গযকে বকলকছ? হযকো পাে কদকয একর্াকলা 
গোকনা গুহামুখ পাওযা যাকব?’ সযাম বলল। 
  
 ‘পাওযা যাকব কেন্তু প্রচুর খুাঁজকে হকব।’ বলল গরকম। কলও, গোমার পাকযর েী অবস্থা 
এখন? 
  
‘খুবই ভ্াল। এেদম োর়্ো গঘা়োর মকো। এখন আমার মাথায এেটাই কচন্তা গুপ্তধনটা 
েখন উদ্ধার েরব। কলও’র বলার ভ্কঙ্গর কদকে গরকম োকেকয রইল। কবষযটা গখযাল 
েরল কলও। গহকস গিলল দু’জন। 
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‘োর়্ো গঘা়ো না বকল আহে গঘা়ো বলকল গবাধহয গবকে মানানসই হয।’ মুচকে গহকস 
বলল সযাম। 
  
মন্দ বকলনকন। লযাজকলা সায কদল। 
  
‘আিা, এখন োকজর েথায আকস। র্েোল রাকে আমার মাথায এেটা আইকডযা 
একসকছ। যকদ এমন হয জাপাকনরা গুহার গভ্েকর গুপ্তধন রাখার পর গুহামুখ বন্ধ েকর 
কদকয গর্কছ? কবষযটা কেন্তু একেবাকর অসম্ভব নয। গুপ্তধন লুকেকয রাখার জনয এটাই 
সবকচকয ভ্াল উপায বকল আমর মকন হয। োছা়ো পকর একস এেটা গিকনড কেংবা 
মটগার গমকর গুহামুখ পকরষ্কার েকর গিলাটা হযকো খুব গবকে েকঠন কেছু না। 
  
 ‘চমৎোর বকলকছন। কেন্তু গোকনা না গোকনা কচহ্ন গো থােকব…’ বলল লযাজকলা। 
  
‘হুম, হকে পাকর। আমার এসব বলার উকেেয হকলা, গোকনা অস্বাভ্াকবে কবষয গসটা যে 
গছাটই গহাে না গেন গসটা গযন আমরা অবকহলা না েকর। গরকম বলল। 
  
 ‘অথগাৎ- গযখাকন গদকখকব ছাই, উ়োইযা গদখ োই, পাইকলও পাইকে পাকরা অমূলয 
রেন!’ বলল লযাজকলা, হাসকে হাসকে। 
  
‘আন্দাকজ উ়োইকল ছাই, পকর গদকখকব কেছুই নাই, কদনকেকষ হইযা যাইকব কবোল মদন!’ 
কলও সুকযার্ গপকয লযাজকলাকে গিা়েন োটকে ছা়েল না। 
  
*** 
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েথা বলকে বলকে আকর্রবার একস ঘুকর যাওযা দুকটা গুহা পার হকলা ওরা। আরও 
সামকন একর্াকনার পর কলও এেটা জাযর্া গদকখকয বলল, “গদকখছ ওটা?” 
  
গবে েকযেটা ব়ে ব়ে পাথর পক়ে আকছ। পাহাক়ের ঢাকলর পাকেই পক়ে থাোয গবাঝা 
যাকি পাহা়েধ্বকসর িকল ওখাকন অবস্থান েরকছ ওগুকলা। 
  
সযাম মাথা না়েল। চলল, এটা কদকযই ছাই উ়োকনা শুরু েকর। 
  
হাে লার্াল সযাম ও লযাজকলা। মযাকচকট আর হাকের সাহাকযয ১০ কমকনকটর মকধয 
গমাটামুকট পকরষ্কার েকর গিলল। 
  
‘গসকরকছ! গভ্েকর গো বা়েকে জাযর্া আকছ গদখকছ। স্ত্রীর কদকে োোল ও। েুকম 
আসকলই এেটা কচজ! 
  
এবার সবাই কমকল হাে লার্াল। গভ্েকর গঢাোর জনয পথ বেকর েরকে হকব। েকযে 
কমকনট লার্ল ওকদর োজটা েরকে। 
  
‘এটা এেটা গুহা, গোকনা সকন্দহ গনই। কব়েকব়ে েকর বলল লযাজকলা। 
  
‘লযাজকলা সাকহব, আকর্ যাওযার সম্মানটুেু িহণ েরকবন নাকে?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
‘আসকল হকযকছ েী, আপনার মকো আমার মাথাকেও এেটা আইকডযা একসকছ। যকদ 
এমন হয এখাকন বুকিাপ রাখা আকছ? 
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যকদ থাকেও আমার মকন হয না গসটা এেকদন পকরও গসটা োজ েরকব।’ সযাম বলল। 
  
‘োহকল কঠে আকছ। িকল কম! গজার েকর সাহস গদখাল লযাজকলা। 
  
আকর্র দুকটা গুহার গচকয এটা ব়ে। গুহার র্া গবকয পা গচাযাকি। 
  
 যাে, গভ্েরটা গবে ঠাণ্ডা। একর্াকে একর্াকে বলল সযাম। 
  
 “কেন্তু গোকনা ‘বাি গো গদখকে পাকি না।’ গরকম বলল। 
  
 ‘ভ্াল েথাটাও বল। গদখ, গোকনা েিালও গনই।’ 
  
এেটু পর ওরা সবাই এেটা গচম্বাকর একস উপকস্থে হকলা। গচম্বারটা প্রােৃকেেভ্াকব 
বেকর হকযকছ।’ 
  
‘এখাকনও গোকনা গুপ্তধন গনই গদখকছ।’ মুখ হাাঁক়ে েকর বলল কলও। 
  
সবুকর গমওযা িকল। সযাম চাকরকদকে গচাখ গবালাকে গবালাকে বলল। 
  
‘ওকদেটায গদখুন…’ ডান কদকে কনকদগে েরল লযাজকলা। ওকদকে আকরেটা গছাট্ট মুখ 
গদখা যাকি। ওটা কদকয যাওযা যাকব মকন হকি।’ 
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কেন্তু এভ্াকব েে গভ্েকর যাওযার পর গুপ্তধন পাওযা যাকব? গেউ জাকনা গোমরা? কলও 
হোে। 
  
‘োর়্ো গঘা়ো এে ো়োোক়ে হাাঁকপকয উঠল নাকে?’ গখাাঁচা মারল সযাম। 
  
‘েব্দটা “আহে গঘা়ো” হকব, মোই। লযাজকলাও সযাকমর সাকথ গযার্ কদল। 
  
লযাজকলা সবার সামকন পথ গদকখকয কনকয যাকি। োর গপছকন গরকম ও সযাম। সবার 
গপছকন আকছ কলও। ওরা গয পথ ধকর একর্াকি এটা গবে চও়ো। এটার কঠে পাকেই 
এেটা সরু পকথর মকো আকছ। অন্ধোর। 
  
 হঠাৎ কলও’র লাইট আছক়ে প়েল। কচৎোর েকর উঠল কলও। গবচারা অনযকদকে টচগ 
ধকর একর্াকে কর্কয অন্ধোর পকথর গভ্েকর পক়ে গর্কছ বুঝকে পাকরকন। 
  
কচৎোর শুকন ঘুকর দাাঁ়োল সযাম। “কলও। 
  
 হাাঁটু গর্ক়ে বকস কনকচ গদখার গচষ্টা েরল। 
  
‘কনকচ কেছু গদখকে পাকিন?’ লযাজকলা কনচ কদকে লাইট ধকর কজকজ্ঞস েরল। 
  
‘না। গবাধহয কনকচর পথটা গোনকদকে গমা়ে কনকয ঘুকর গর্কছ। োই গদখা যাকি না। 
হাকের টচগটা ডান হাকে কনল সযাম। গরকম রকেটা দাও। আকম ওটা আমার েরীকর গবাঁকধ 
কনকচ নামব। গদকখ, কলও গোথায আকছ…’ 
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‘সযাম… আকস্ত েকর বলল গরকম। 
  
‘আবার েী? গোননকন েী বললাম? গবচারা এমকনকেই আহে। এখন হযকো আরও 
গবকে আহে হকযকছ। 
  
‘সযাম…’ গরকম আবার বলল। 
  
দীঘগশ্বাস গিকল মাথা েুলল সযাম। োকেকয গদকখ গবে লম্বা এে স্থানীয বাকসন্দা, এেটা 
কপস্তকলর বযাকরল োে েকর রকযকছ। এেদম ওর কদকে। 
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অস্ত্রধোরী গ োকটো 
৪৬. 
  
অস্ত্রধারী গলােটার গপছকন আরও কেনজন দাাঁক়েকয আকছ। প্রকেযকের হাকে মযাকচকট। 
  
 ‘ভ্াবকছলাম আরও ো়োোক়ে আইকব েরা। কেন্তু বহুে টাইম লইছস! কনকজর হাকে 
থাো অকস্ত্রর উপর এেটা চাপ়ে মারল অস্ত্রধারী। গুহার গভ্েকর েব্দটা প্রকেধ্বকনে হকয 
অকনে কবেট গোনাল। লযাজকলা এেটু ন়োচ়ো েরকছ গদকখ গসকদকে অস্ত্র োে েরল 
গস। ওই হালারা, গেউ ন়েকব না েইলাম!” 
  
‘আমরা এখাকন আপনাকদর গোকনা েকে েরকে আকসকন। আমাকদর এে বনু্ধ পা িসকে 
কনকচ পক়ে গর্কছ। ওকে উদ্ধার েরকে হকব। খুব আঘাে গপকযকছ গবাধহয। 
  
‘ভ্ালা হইকছ। আমার এেটা গুকল বাইচযা গর্ল। এহন েরা গেউ যকদ গবহুদা ন়েছস গো 
মরছস! ওই সাচগ ের গো। গদখ কেছু মালপাকে পাছ কেনা!’ 
  
ওকদর সবাইকে সাচগ েকর বযােপযাে সহ যা যা পাওযা গর্ল কনকয কনল স্থানীয 
গুণ্ডাবাকহকন। কেছুটা সামকন হালো আকলার আভ্াস গদখা যাকি। গবে ব়ে জাযর্ায 
আকছ গবাধহয। গসকদকে কনকয চলল ওকদরকে। 
  
‘আপনারা োরা? অস্ত্রধারীর পাে কদকয একর্াকনার সময সযাম প্রশ্ন েরল। 
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‘ের বাপ! োলারা খাইযা দাইযা োম পাও না আমাকর্া োকজ নাে র্লাও! বহুে কদন 
ধইরা গদখোকছ েকর্া লটরপটর। েকর্া েরীকল খুব েযাল না? আইজ েকর্া েযাল বাইর 
েরমু।’ 
  
‘েী কনকয েথা বলকছন বুঝকে পারকছ না। এটা গোন জাযর্া? 
  
 ‘চুপ েইরা থাে! সযাকমর পাকে এে চযালা কছর গস হুেুম েরল। 
  
ওকদর সবার হাে ধকর কপকঠ মুক়েকয কনকয যাওযা হকি। কনকজকদর ভ্ারসাময রো 
েরকে গবর্ গপকে হকলা অকভ্যাত্রী দলকে। 
  
সযাম গখযাল েকর গদখল গরকম গবে আেকিে। ওর বুে দ্রুে উঠকছ নামকছ। 
  
‘কচন্তা েকরা না। স্ত্রীকে সান্তনা গদযার জনয বলল সযাম। 
  
েইকছ না চুপ েইরা থােকে?’ বলকে বলকে চযালাটা সযাকমর হাাঁটুকে লাকথ গমকর 
ভূ্পাকেে েকর গিলল। চুপ েইরা থােকে েইকল একক্ককর চুপ েইরা থােকব। ওঠ!’ 
সযাকমর বুকে টানা েকযেটা লাকথ মারকে মারকে বলল চযালা। এেদম বাকর্ গপকযকছ। 
  
সযাম অকনে েকষ্ট উকঠ দাাঁ়োল। পা গিলকে পারকছ না। 
  
 ‘মাদাকর! ো়েোক়ে আর্া। নইকল এে গোপ কদযা েো নামাযা কদমু!’ 
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ওকদর সবাইকে গয জাযর্াযটায আনা হকযকছ গসখাকন কবদুযৎ বযবস্থা আকছ। লাইট 
জ্বলকছ অি ওযাকটর। আকরেজন অস্ত্রধারী গলাে দাাঁক়েকয আকছ, গদখকছ ওকদরকে। 
  
 ‘এইহাকন বযা প়ে সবাই। েকযেটা কবছানা পাো আকছ। গসগুকলার পাকে থাো িাাঁো 
জাযর্াটার কদকে কনকদগে েকর বলল গলােটা। 
  
 বসার পর সযাম মাথায হাে কদকল গদখল রক্ত গচাযাকি। লাকথ খাওযার সময ওর 
মাথায আঘাে গলকর্কছল। গরকম কবষযটা গখযাল েকর পকেট গথকে এেটা কটসুয গবর 
েকর সযাকমর মাথায ধরল। 
  
‘আমরা গয এখাকন একসকছ এটা কেন্তু অকনে মানুষ জাকন। যকদ সমযমকো আমরা না 
কিকর োহকল ওরা এখাকন খুাঁজকে চকল আসকব। োন্ত স্বকর বলল গরকম। 
  
‘কমছা েথা!’ মুকখ বলকলও অস্ত্রধারীর গচাকখ সকন্দহ। 
  
 ‘আপনারা গেন…’ 
  
 ‘গচাপ! আকম পশ্ন কজর্ামু েুই উত্তর কদকব। আজাইরা গোকনা েথা েকৰ না।’ 
  
উকন যা বকল োই েকরা।’ স্ত্রীকে সেেগ েরল সযাম। 
  
 ‘েরা এইহাকন েযান আইছস? 
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‘দ্বীকপ গেন একসকছ? নাকে এই গুহায গেন একসকছ? গোনটার জবাব গদব?’ গরকম পাটা 
প্রশ্ন েরল। 
  
‘আমাকর গবাোকচাদা মকনহয? 
  
মাথা না়েল গরকম। না। আকম আসকল প্রশ্নটা বুঝকে পাকরকন। 
  
 ‘েরা েী খুাঁজোছস? 
  
সযাম খােকর কদকয র্লা পকরষ্কার েরল। আমরা এখানোর গুহাগুকলা ঘুকর ঘুকর গদখকছ। 
গোনটার সাকথ গোনটা সংকযার্ আকছ। এগুকলার গোকনা মযাপ এখনও বেকর েরা 
হযকন।’ 
  
কমছা েথা! 
  
না, সকেয বলকছ। োছা়ো আমরা এই গুহায ঢুকে েী েরব? এরেম জাযর্ায অকভ্যান 
চালাকনার আমাকদর েখ। 
  
বহুে ব়ে ভু্ল েইরা লাইকছাস! 
  
‘আপনারা এমন েরকছন গেন? আপনারা েী গসই কবকোহী?’ প্রশ্ন েরল লযাজকলা। 
  
গহা গহা েকর গহকস উঠল গলােটা। হাকসটা েৃকত্রম বকল মকন হকলা না। ‘কবেহী? হ, 
আমরা কবেহী! আকম কবদ্রুহী! 
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‘আমরা কেন্তু আপনাকদর গোকনা েকে েরকে চাইকন।’ গরকম বলল। 
  
‘আইযা গো প়েছস? এহন আর েুকনা েথা নাই।’ গরকমর উপর ভ্াল েকর নজর 
গবালাল গলােটা। 
  
‘আমাকদর কেছু হকয গর্কল আপনাকদরই েকে হকব। আমরা এখাকন আকছ এটা অকনে 
গলাে জাকন। বলল সযাম। 
  
‘েরা েই আছস?’ হাসকে হাসকে গলােটা প্রশ্ন েরল। 
  
‘জাযর্ার নাম জাকন না। েকব োকঘমাংে আর অোংে জাকনকয কদকযকছ এই গুহায 
গঢাোর আকর্। আমরা যকদ আর না কিকর এই গুহায েোকে হকব। এবার গরকম বলল। 
আমরা অকনে পকরকচে অকভ্যাত্রী। আমাকদরকে অকনকেই গচকন। 
  
োইকল গো টাো-পযসাও কদব হযারা নাকে? 
  
‘মুকক্তপণ চাকিন? কঠে আকছ। বযবস্থা েকর গদযা যাকব।’ আশ্বস্ত েরল সযাম। 
  
সঙ্গীকদর সাকথ এেবার দৃকষ্ট কবকনময েরল অস্ত্রধারী। েরা োর গলাে? 
  
োর গলাে মাকন?’ গরকম এেটু অবাে হকযকছ। আমরা োরও গলাে নই। এরেম 
জাযর্াগুকলা ঘুকর গদকখ আমাকদর োজ। আমরা আকেগওলকজি। 
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 ‘অে ইংকলে বুইঝা োম নাই। েকর্াকর গে়ো পাঠাইকছ ো়েোক়ে ে… টযাো কদব 
গেডা?’ 
  
‘আমরা এেটা িাউকণ্ডেন চালাই। আমাকদরকে গেউ পাঠাযকন। িাউকণ্ডেন গথকে টাোর 
বযবস্থা েরা যাকব।’ 
  
সবকটকর দক়ে কদযা বাইন্ধা রাখ!’ হাকে থাো সস্তা োকিকের ঘক়েকে সময গদকখ বলল 
অস্ত্রধারী। 
  
‘খুব ব়ে ভু্ল েরকছন। আমাকদর গয বনু্ধটা হাকরকয গর্কছ গস-ও অকনে কবখযাে গলাে। 
ওকে বাাঁচাকে হকব।’ বলল গরকম। 
  
গেউ গোকনা েথা োকন কনল না। রকে কদকয ওর হাে কপছকমা়ো েকর বাধা হকলা। 
পাকযর গর্া়োকলও বাধা হকলা যাকে গেউ ন়েকে না পাকর। বাধা গেষ হকল চযালাকদর 
সাকথ স্থানীয ভ্াষায আকলাচনা েরল গলােটা। োরপর ওকদরকে গযখাকন পাওযা 
কর্কযকছল একর্াকলা গসকদকে। হঠাৎ েীভ্াকব গথকম গরকম’র োছ কিকর একলা অস্ত্রধারী 
গলােটা। গরকম’র চুল ধকর ওর মুখটা উাঁচু েরল। দাাঁে গবর েকর বলল। “আহ, চরম 
মাল! 
  
বাাঁধন থাো সকেও প্রকেবাদ েরার গচষ্টা েরল সযাম। ওর র্াকয হাে কদকল গমকর 
গিলব!” 
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গরকমকে গছক়ে সাকথ সাকথ সযাকম’র োকছ গর্ল গলােটা। মযাকচকট েুকল গোপ গদযার 
ভ্কঙ্গ েরকেই কচৎোর েকর উঠল গরকম। না!’ 
  
‘আইিা! এে দরদ। ভ্ালাই। দাাঁ়ো…’ সযামকে বাদ কদকয আবার গরকম’র োকছ গর্ল 
অস্ত্রধারী। 
  
 গরকম’র চুল ধকর টান কদকয কনকজর মুকখর োকছ কনকয একলা গস। ের লকর্ গখইলযা মজা 
লার্ব মকন হইোকছ। পকর আইোকছ…’ 
  
কনকজকদর এেজন গলােকে পাহারার োকজ গরকখ গস দলবল চকল গর্ল। 
  
সবাই চুপ। এেটু পর পাহারাদার জর্ গথকে েকি গবর েকর গখকে শুরু েরল। 
এেপাকে এেটা কেজ আকছ। ওটার গুিন ছা়ো এখন আর গোকনা আওযাজ গোনা 
যাকি না। 
  
‘েুকম কঠে আকছা? এেদম কিসকিস েকর বলল সযাম। 
  
 ‘হা। েুকম? 
  
 ‘অযাসকপকরন খাওযা দরোর। 
  
েী হকি এসব? 
  
 ‘জাকন না। কেন্তু খুব খারাপ হকি। বাধন গখালা দরোর। 
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েেটা টাইট েকর বাধা?’ 
  
‘খুব টাইট।’ বলল সযাম। েকব এখানোর গদযাকল আকম এেটা জাযর্া গদকখকছ। ওর 
সাকথ ঘষকল রকেটা োটা যাকব। েুকম আমার সামকন আ়োল বেকর েকরা। োহকল আকম 
োজটা েরকে পারব।’ 
  
লযাজকলার কদকে ঝুাঁেল সযাম। শুকনকছন? গরকমকে েী বললাম? 
  
েীভ্াকব শুনব? এে আকস্ত বলকল গোনা যায? আকম আপনার বামকদে আ়োল েরকছ। 
ওরা গেউ কিকর আসকলও যাকে সহসা গদখকে না পায। এখন যা েরার েরুন। 
লযাজকলা জবাব কদল। 
  
 ‘আকম আকর্ কনকজর পাকযর বাাঁধনটা খুলব। োরপর ওই বযাটাকে সাইজ েরকছ। 
োরপর যেদ্রুে সম্ভব আকম গোমাকদরকে মুক্ত েরব। ওরা গযকোকনা মুহূকেগ কিকর 
আসকে পাকর। 
  
‘সাইজটা েীভ্াকব েরকব শুকন?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘গদকখা, েীভ্াকব েকর।’ 
  
 োকজ গলকর্ প়েল সযাম। 
  
‘এই গয, কমিার! শুনকছন? আমাকে এেটু বাথরুকম গযকে হকব।’ সযাম বলল। 
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চযালা গোকনা পাত্তাই কদল না। জাি হাসল। 
  
“কেজ! 
  
এবারও গোকনা পাত্তা গনই। োই কভ্ন্ন পথ অবলম্বন েরল সযাম। 
  
েীকর েথা োকন যায না? আমাকদর গলাে যখন আসকব েখন গোকে কপকটকয িাাঁকসকে 
গঝালাকব, গদকখস!’ 
  
‘গচাপ! অবকেকষ সা়ো পাওযা গর্ল। 
  
 ‘োলা, মদন আলী! র্াধা গোথাোর!” 
  
 ‘েরা র্রু। এইজনয েকর্াকর বাইন্ধা রাখা হইকছ।’ 
  
েথা েম বল, অকেকেে, গর্াঁকযা ভূ্ে গোথাোর! গোকে হাজারবার কবকক্র েরার মকো 
সামথগয আকছ আমার। মুখ সামকল েথা বলকব। পাযখানার েীট!” 
  
‘চুপ ের! চুপ েরকে েইকছ!’ 
  
গলােটার কদকে থুথু মারল সযাম। োলা, মূখগ, ভু্লভ্াল ইংকলে উচ্চারণ েকর ধমে কদস? 
ববগকরর জাে সব! যা আকর্ ইংকলে কেকখ আয োরপর েথা বলকে আকসস!’ 
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এবার পাহাদাকরর বধযগচুযকে হকলা। একর্কয একলা সযাকমর কদকে এবং ভু্ল েরল। 
  
আচমো গজা়ো পাকযর লাকথ কদকয োকে ভূ্পাকেে েরল সযাম। সময নষ্ট না েকর 
ো়োোক়ে কনকজর েরীরটা র্ক়েকয কদল পাহাদাকরর উপর। েনুই কদকয পাজকরর হাক়ে 
েকষ গুকো কদল। দুই েকি কদকয আঘাে েরল মুকখ। েকযেটা দোসই আঘাে গখকয 
অজ্ঞান হকয গর্ল গলােটা। 
  
লযাজকলা আর গরকম’র বাাঁধন খুকল কদল ও। 
  
এবার গবর হব গোনকদে কদকয কিসকিস েকর বলল গরকম। 
  
“গযকদে কদকয একসকছ ওকদে কদকয যাওযা যাকব না। ওকদর সাকথ গদখা হকয যাওযার 
সম্ভাবনা আকছ।’ সযাম জবাব কদল। ওকদকে এেটা পযাকসজ গদখা যাকি। ওটা ছা়ো আর 
গোকনা পথ গদখকছ না।’ 
  
পাহারাদাকরর োকছ এেটা মযাকচকট কছল। এেটু খুাঁকজ এে েকযল রকেও পাওযা গর্ল, 
সাকথ এেটা টচগ লাইট। 
  
‘এগুকলা োকজ গদকব। চকলা, যাওযা যাে। 
  
‘এই মহােকযর গোকনা র্কে েকর গর্কল ভ্াল হকো না?’ লযাজকলা মকন েকরকয কদল। 
  
‘কঠে বকলকছন।’ সযাম আকরে েকযল রকে একন পাহারাদারকে আিা েকর বাাঁধকলা। 
বযাটা োরও সাহাযয ছা়ো গোকনাভ্াকবই এই বাধন খুলকে পারকব না। 
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‘চকলা সবাই। েকব আওযাজ গোকরা না। সামকন গেউ থােকলও থােকে পাকর।’ বলল 
সযাম। 
  
যকদ গেউ থাকে আর োর োকছ যকদ কপস্তল থাকে োহকল কেন্তু এই মযাকচকট আর রকে 
কদকয গোকনা োজ হকব না। গরকম সেেগ েকর কদল। 
  
কপস্তলটা যকদ দে োকরা হাকে থাকে োহকল গোমার েথার সাকথ আকম এেমে। নইকল 
নয। 
  
 চুপচাপ একর্াল ওরা। অকনেখাকন একর্াকনার পর গুহার গুকমাট বাোসটা এেটু হালো 
অনুভূ্ে হকলা। 
  
‘একদেটা গবে গেে। আেগো আকছ।’ বলল সযাম। 
  
 ‘সামকন যকদ পথ বন্ধ থাকে?’ লযাজকলা প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘খুব খারাপ হকব গসটা। চলুন, গদকখ েী আকছ? 
  
একর্াকে একর্াকে এেটা কহস কহস েব্দ শুনকে গপল ওরা। েকযে কমকনট একর্াকনার পর 
এেটা জলধারার সামকন একস গপৌঁছুল সবাই। গবে দ্রুের্কেকে বকয যাকি সামকনর 
কদকে। পাকনর ওপাকে গুহার বাকে অংে। 
  
‘পাকন পার হকে হকব। কেন্তু গোকের র্কে অকনে গবকে। 
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 ‘র্কে গবকে হকলও চও়োয কেন্তু এটা খুব এেটা গবকে নয।’ গরকম বলল। 
  
‘আকম গেষ সাাঁোর গেকটকছ গসই গছাটকবলায। আমার খবর আকছ। বলল লযাজকলা। 
  
‘গোকনা খবর হকব না। বুকদ্ধ একসকছ মাথায। পাকনর কদকে কেছুেণ োকেকয থাোর পর 
সযাম বলল। গরকম… রকেটা দাও। 
  
েী েরকব? এখানোর পাকন েেটা র্ভ্ীর জাকনা? 
  
 ‘এসব জাযর্া খুব এেটা র্ম্ভীর হয না। কচন্তার কেছু গনই। সযাম আশ্বস্ত েরল। েুকম 
আর লযাজকলা রকের এমাথা ধকর রাখকব। রকের আকরে মাথা আকম আমার গোমকর 
গবাঁকধ কনকি। গোে যাকে আমাকে গটকন কনকয না গযকে পাকর োরজনয এই বযবস্থা। 
  
সাবধান। 
  
সযাম পাকনকে গনকম বুঝল পাকন ভ্যাবহ রেকমর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা পাকন গযন ওর পাকয োম়ে 
বসাকি। পা কপছকল গযকে চাইকছ। হাজার হাজার বছর ধকর পাকন র্ক়েকয মসৃণ হকয 
গর্কছ েলাটা। সযাকমর গোমর পযগন্ত পাকন। কেন্তু একেই ওর একর্াকনা েকঠন হকয 
গর্কছ। এেটু পর হঠাৎ গোে ওকে টান কদকয ভ্ারসামযহীন েকর গিলল। রকে কনকয 
ল়েকে শুরু েরল গরকম আর লযাজকলা। সযাকমর নাকে-মুকখ পাকন ঢুেকছ। কেনজকনর 
কমকলে েকক্তও এই গোকের োকছ গসভ্াকব পাত্তা পাকি না। 
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অবকেকষ পাকযর গজাকর, আর গরকম ও লযাজকলার সহাযোয অকনে সংিাম েকর ওপাকে 
গপৌঁছুল সযাম। 
  
এপার গথকে টচগ লাইট ধরল গরকম। সযাম পাকন গথকে উকঠ গখযাল েরল ওর এে পা 
গোকনা সা়ো কদকি না। গোকনা এে পাথকরর সাকথ বাক়ে গখকয অসা়ে হকয গর্কছ। 
হাকের আঙুলগুকলা জকম গর্কছ ঠাণ্ডায। কচে হকয শুকয হাে আর পা ঘষল সযাম। 
ওগুকলার সা়ো কিকরকয আনকে হকব। 
  
এরপর সযাম গদখল ও সম্ভাবয স্থান গথকে প্রায ১০ িুট সকর একসকছ। অথগাৎ, গোে ১০ 
িুট গটকন একনকছ ওকে। পকেট গথকে এেটা গছাট টচগ লাইট গবর েরল সযাম। েপাল 
ভ্াল এে ধস্তাধকস্তর পকরও কজকনসটা নষ্ট হযকন। 
  
এবার গরকম ও লযাজকলা’র পালা। 
  
গরকম সযাকমর গচকযও েম ভু্কর্ পার গপকয গর্কলও লযাজকলা’র সকেয সকেয খবর হকয 
গর্ল। নাোকনচুবাকন গখকয েকঠন অবস্থা। 
  
অবকেকষ েকঠন গোে পার হকলা ওরা কেনজন। লযাজকলা োেকছ। 
  
হঠাৎ ওপাকরর পযাকসজ গথকে বুকটর আওযাজ গভ্কস একলা। ওরা কিকর আসকছ। 
  
টচগ বন্ধ েরল সযাম। সকর গর্ল পাকরর উনু্মক্ত স্থান গথকে। গুহার র্াকযর পাকে আ়োল 
কনল। ওরা জানকে চায গুণ্ডাগুকলা এই গোে গপকরকয ওকদর কপছু গনয কেনা। 
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েব্দ শুকন বুঝল ৪-৫ জন হাকজর হকযকছ। উকত্তকজেভ্কঙ্গকে েথা বলকছ। দলকনো। 
হযকো গোে পার হকয আসার পকরেিনা েরকছ। টচগ গজ্বকল ওকদর গভ্জা পাকযর ছাপ 
গদখকে গপল গুণ্ডারা। 
  
গরকম কবষযটা গটর গপল। ওরা গটর গপকযকছ আমরা এপাকে একসকছ।’ 
  
‘কেন্তু আমরা গযভ্াকব একসকছ ওরা যকদ গসভ্াকব না আকস োহকল কেন্তু োজ হকব না।’ 
বলল সযাম। 
  
 ‘আমার মকন হয না একদর মাথায এে বুকদ্ধ আকছ। লযাজকলা মন্তবয েরল। 
  
‘আপনার েথাই গযন সকেয হয।’ 
  
দলকনো এে চালাকে পাকনকে নামার আকদে কদল। কেছুটা আমো আমো েরকলও 
কনকদগে পালন েরল চযালা। বুট খুকল নামল পাকনকে। কেছুটা একর্াকনার পর আচমো 
গোকের ধাক্কা গখকয ভ্ারসাময হাকরকয েকলকয গর্ল গস। গোে গটকন কনকয গর্ল োকে। 
গবে কেছুেণ পার হওযার পরও োর আর গোকনা সা়োেব্দ পাওযা গর্ল না। চযালা 
পাকনকে পটল েুকলকছ। 
  
‘আমার মকন হয না, আর গেউ খুব েীঘ্রই এই গোকে নামার সাহস েরকব। সযাম 
বলল। েকব আকর্ বা পকর ওরা এই গোে পার হওযার এেটা উপায গবর েকর 
গিলকবই। 
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এেটু পর গুণ্ডাকদর আর গোকনা সা়োেব্দ পাওযা গর্ল না। 
  
 ‘ওরা গবাধহয সব চকল গর্কছ। গরকম বলল। 
  
 ‘প্রস্তুে হকে গর্কছ গবাধহয। লযাজকলা বলল। 
  
‘চকলা সবাই, আমরা একর্াই। ওকদর সাকথ দূরে বা়োকনা দরোর। বলল সযাম। 
  
“কেন্তু ওরা আমাকদরকে ধরার জনয এে উকঠ-পক়ে গলকর্কছ গেন বুঝলাম না। লযাজকলা 
বলল। 
  
‘আমরা হযকো ওকদর গর্াপন আস্তানা গজকন গিকলকছ োই বাাঁকচকয রাখকে চাকি না। 
োছা়ো েেগুকলা বাচ্চাকে খুন েকরকছ গসটাও েে মাথা রাখকে হকব।’ বলল সযাম। 
  
 ‘আমার কচন্তা হকি কলও-গে কনকয। গবচারা গোথায আকছ গে জাকন? পুকলেকে কনকয 
উদ্ধার েরকে হকব ওকে।’ গরকম বলল। 
  
‘প্রাথগনা েকর, গবচারা গযন গুরুেরভ্াকব আহে না হকয থাকে। 
  
সামকন একর্াকে শুরু েরল সবাই। ওরা এখন গয অংে পার হকি এটার ছাকদর উচ্চো 
প্রায ৩০ িুট। কবোল গুহা। কেছুদূর একর্াকনার পর সযাকমর টচগ লাইকটর আকলা েমকে 
শুরু েরল। 
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‘গদকখ গোমাকদর লাইটগুকলা গবর েকরা। গদকখা, জ্বকল কেনা। গরকম ও লযাজকলাকে বলল 
সযাম। 
  
না, জ্বলকছ না। সযাকমর মকো ওকদর ভ্ার্য অে ভ্াল নয। 
  
 ‘এহ গহ! লাইট গনই। এবার গো পথ হাকরকয গিলব।’ লযাজকলা বলল। 
  
সযাম ওর কনভু্ কনভু্ টচগ লাইট কদকয গদখল পাকে এেটা পযাকসজ আকছ। ‘চকলা সবাই, 
আমরা এই পযাকসজ ধকর একর্াই। হাকরকয যাওযার সম্ভাবনা েম থােকব। 
  
সামকন একর্াকে একর্াকে এেটা জলাধাকরর সামকন কর্কয গপৌঁছুল ওরা। প্রকদ পদকেকপ 
টকচগর আকলা েকম আসকছ। জলাধাকরর োকছ গযকে গযকে টচগ কনকভ্ই গর্ল। 
  
এবার সব অন্ধোর। জলাধাকরর োকছ কর্কয অন্ধোর হােক়ে গরকম হাে কদল পাকনকে। 
পাকন গবে ঠাণ্ডা। 
  
‘এবার?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘পরবেগী পদকেপ কঠে না েরা পযগন্ত আমরা এখাকন কবশ্রাম েরব।’ বলল সযাম। 
  
‘এখানোর পাকনটা গবে োজা। কনিযই গোকনা উৎস আকছ।’ গরকম জানাল। 
  
যাে বাাঁচা গর্ল। আমরা অন্তে কপপাসায মারা যাব না।’ কব়েকব়ে েকর বলল লযাজকলা। 
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‘আমরা গোকনাভ্াকবই মারা যাব না। উপায এেটা গবর হকবই।’ গজার কদকয বলল সযাম। 
  
অন্ধোকর গচাখ সকয আসার পর হঠাৎ সযাম বলল, “আিা, গরকম, ওটা কে আমার 
গচাকখর ভু্ল নাকে সকেয এেটু আকলা গদখকে পাকি? 
  
গরকম বলল, েই আকম গো কেছু গদখকে পাকি না। 
  
‘কেন্তু আকম পাকি। আকম কনকিে। গবে উাঁচুকে অবেয েকব গদখকে হকব কবষযটা। 
  
‘েুকম এখন এই অন্ধোকরর মকধয পাথর গবকয উঠকব?’ গরকম আকস্ত েকর প্রশ্ন েরল। 
  
োছা়ো আর গোকনা উপায আকছ? 
  
আকলার উৎকসর কদকে পা বা়োল সযাম। জলাধাকরর পাে কদকয একর্াল গুহার গদযাকলর 
োকছ। গদযালটা এবক়োকথবক়ো। হাকের কদকে োোল সযাম। ওখাকন ওর হােঘক়ের 
থাোর েথা কছল। কেন্তু গুণ্ডারা গসটা কনকয কনকযকছ। ও এখন বুঝকেও পারকছ না েে 
ঘণ্টা গপকরকয গর্কছ। এখন কদন নাকে রাে। 
  
গুহার গদযাকল থাো পাথকরর র্াকয পা কদকয ওজন পরীো েরল সযাম। গদকখ কনল ওর 
ভ্ার সইকে পারকব কেনা। নাকে আলর্া পাথর রকযকছ। সন্তুষ্ট হকয উঠকে শুরু েরল 
উপকর। কেছুদূর ওঠার পর হঠাৎ ওর পাকযর োকছ থাো এেটা পাথর আলর্া হকয সকর 
গর্ল। আছক়ে প়েল সযাম। 
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গর্াাঁযাকরর মকো আবার উঠকে শুরু েরল ইকঞ্চ ইকঞ্চ েকর। ধীকর ধীকর গপৌঁকছ গর্ল 
জাযর্ামকো। এেটা িুটবল সাইকজর পাথকরর পাে কদকয কেছুটা আকলা-বাোস আসকছ। 
স্বকস্তকবাধ েরল সযাম। 
  
কেন হাে-পাকয ভ্র গরকখ এে হাে কদকয পাথরটা সরাকনার গচষ্টা েরল। েকযে কমকনট 
টানা গচষ্টা েকর পাথরটা সরাকে পারল গবচারা। এখান কদকয এেজন মানুষ গোনমকে 
বাইকর গবকরাকে পারকব। 
  
এবার সযাম োোল কনকচর কদকে। গরকম ও লযাজকলাকে এে উাঁচু গথকে গবে গছাট 
গদখাকি। 
  
‘ওখাকন দাাঁক়েকয না গথকে উকঠ একসা। োজ হকযকছ। 
  
‘এেটু আকর্ সাাঁোর কদকয অবস্থা টাইট। এখন আবার গদযাল বাইকে হকব?’ বলল 
লযাজকলা। 
  
‘হযাাঁ, েকব সাবধাকন। 
  
আকর্রবাকরর মকো এবারও গরকম আকর্ উঠকে শুরু েরল এবং সযাকমর মকো এেবারও 
আছা়ে না গখকয গপৌঁকছ গর্ল উপকর। 
  
লযাজকলার বা়েকে কেনগুণ গবকে সময লার্ল। গবচারার হাে টনটন েরকছ। অবকেকষ 
গপৌঁকছ গর্ল উপকর। 
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ওকদরকে কনকয গসই িাাঁো অংে কদকয বাইকর গবকরাল সযাম। বাইকরর আবহাওযা গবে 
র্রম। প্রায কত্রে কডকি। 
  
এবার এখান গথকে রাস্তা গোথায পাব?’ বলল গরকম। 
  
‘ওকদেটায হকে পাকর। সযাম বলল। ওকদকে সার্করর এোংে গদখা যাকি। 
  
 ‘চকলা োহকল যাওযা যাে। েকব এেটা েথা, আমাকদরকে গযভ্াকব গহনস্থা েরা হকযকছ 
এর প্রকেকোধ আকম গনব। যাো আচারণ েকরকছ, যা-ো বকলকছ। েথায বকল প্রকেকোধ 
যে গদকরকে গনযা হয েে নাকে মজা। কেন্তু আকম এবার গসটা মানকে নারাজ। 
প্রকেকোধ গনযার জনয আমার হাে কনেকপে েরকছ।’ বলল গরকম। 
  
‘আমারও। মাথা গনক়ে সযাম সায কদল। 
  
. 
  
 ৪৭. 
  
কসডকন, অকেকলযা 
  
কনকজর কবলাসবহুল অযাপাটগকমকন্টর বারান্দায বকস আকযে েকর কসর্ার টানকছ গজিকর 
কিমস। সামকন কসডকন হারবাকরর মকনারম দৃেয। কেছুেণ আকর্ এেটা গিান একসকছল। 
গিানটা গপকয গবে গখাাঁজ গমজাকজ আকছ গজিকর। গর্াযাডযালেযাকনকল িাইনাল গখলা 
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শুরু হকয গর্কছ। দ্বীপকে জােীযেরণ েরার প্রকক্রযা শুরু েকরকছ সংসদ সদসযরা। সব 
কবকদকেকদর গোম্পানীকে দ্বীপ গথকে হটাকনা হকব। 
  
 গজিকর হকি পাো বযবসাযী। কনকজর বযবসাযী স্বাথগ হাকসল েরার জনয গযকোন পকথ 
গস চলকে প্রস্তুে। েকব খারাপ গোকনাকেছুর সামকন গস যায না। পদগার আ়োকল থাকে। 
এটাই োর চকরত্র, এটাই বযবসার গেৌেল। 
  
 ‘গজিকর? এেকট নারীেণ্ঠ ডােল ওকে। ঘা়ে কিকরকয োোল গজিকর। এে সুন্দরী 
েরুণীর র্াকয শুধু গজিকরর এেটা কট-োটগ গোভ্া যাকি। োছা়ো বাকে সব নগ্ন। 
গজিকরর গোকল একস বসল গস। আকযে েকর কসর্াকর আকরেটা টান কদল গজিকর 
কিমস। জীবন উপকভ্ার্ েরার এই গো সময। 
  
*** 
  
গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযাণ্ড 
  
সযাম যেটা সহজ গভ্কবকছল ঢালু পথ েেটা সহজ নয। গরকম ও লযাজকলাকে কনকয 
একর্াকি ও। কবকোহীরা ওকদরকে হযকো খুাঁকজ চকলকছ বন-জঙ্গল কদকয, গসকদকেও নজর 
রাখকে হকি। একর্াকে হকি সাবধাকন। 
  
 ‘এখন হাকে মযাকচকট থােকল ভ্াল হকো।’ গোে পার হওযার সময হাকরকয গিকলকছ 
লযাজকলা। 
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‘আমার গো মকন হকি একে-৪৭ রাইকিল থােকল ভ্াল হকো। মযাকচকট কদকয আর েী 
হকব? রাইকিল আর কেছু গিকন়ে থােকল জমে কবষযটা।’ সযাম বলল। 
  
‘আমার চাই গহকলেোর। গহকলেোকর চ়ে, গেোিকে।’ বলল গরকম। 
  
গভ্ার হকি। জঙ্গকলর গভ্ের কদকয একর্াকে একর্াকে এেসময সামকন েংকক্রকটর রাস্তা 
গদখকে গপল গরকম। “ওই গয, ওখাকন রাস্তা গদখা যাকি। 
  
‘আহ, বাাঁচা গর্ল। লযাজকলা গযন হাাঁপ গছক়ে বাাঁচল। আিা, আপনার োকছ সযাকটলাইট 
গিানটা আকছ? 
  
গনই, েকব আো হে হকবন না। জবাব কদল সযাম। 
  
ঘা়ে োে েরল গরকম। মকনাকযার্ কদকয কেছু শুনকছ। সযাম ভ্রু উাঁচু েরল। েী? 
  
‘আকম ইকিকনর আওযাজ শুনকে পাকি। খুব হালো। কেন্তু শুনকে পাকি। ওকদকে। 
  
রাস্তার কদকে গদৌ়ে কদল গরকম। ওর কপছু কপছু সযাম ও লযাজকলাও ছুটল। রাস্তার 
োছাোকছ কর্কয স্ত্রীর হাে ধকর থামাল সযাম। “আকর্ই সামকন যাওযাটা কঠে হকব না। 
আকর্ কনকিে হওযা দরোর ওখাকন কবকোহীরা আকছ কেনা। 
  
এেটা বট র্াকছর আ়োকল গথকে রাস্তায নজর কদল ওরা। আওযাজটা ধীকর ধীকর োকছ 
আসকছ। 
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‘ওটা এেটা অযামু্বকলন্স! েহর গথকে আসকছ।’ স্বকস্ত কনকয বলল গরকম। 
  
সযাম র্াকছর আ়োল গথকে গবর হকয অযামু্বকলকন্সর উকেকে হাে না়েল। র্কে েমাল 
অযামু্বকলন্স। এরেম জাযর্ায কেনজন কবকদকেকে গদকখ অবাে হকযকছ গবাধহয। ওকদর 
োছাোকছ একস থামল। 
  
‘গভ্েকর গরকডও থােকে পাকর। আমরা দ্রুে োরও সাকথ গযার্াকযার্ েরকে পারব। 
োছা়ো…’ সযাম েথাটা গেষ েরকে পারল না। োরণ অযামু্বকলকন্সর দরজা খুলকেই 
অস্ত্রধারী এেটা হাে গদখা গর্ল। এই হাে এরআকর্ও ওরা গদকখকছ। 
  
‘ওহ না…’ বকলই গদৌ়ে গদযার গচষ্টা েরল গরকম। কেন্তু পারল না। পুরাকনা রাইকিলধারী 
এে গলাে অস্ত্রটা োে েরল ওর কদকে। গরকম আর গদৌ়ে কদল না। কপস্তকলর গুকল 
হযকো অযামু্বকলন্স গথকে এই বটর্াছ পযগন্ত কনখুাঁেভ্াকব লেযকভ্দ েরকে পারকব না। 
কেন্তু রাইকিল অবেযই পারকব। 
  
‘আকর োলা! দযার্ োকর্া পাইকছ!’ অস্ত্র কনকয সামকন একর্াকলা এেজন। দুকনযা মযালা 
গছাড না? সযাকমর োকছ কর্কয মাথায কপস্তকলর বাট কদকয েকষ আঘাে েরল। ঘটনাটা 
এে আচমো হকলা গয সযাম হাে উাঁচু েকর গোকনা প্রকেকরাধ েরার সুকযার্ই গপল না। 
  
না! কচৎোর েকর উঠল গরকম। 
  
 কেন্তু ইকেমকধয গদকর হকয গর্কছ। সযাকমর সামকন পুকরা দুকনযা টকল উঠল। আোকে 
ঢুকে গর্ল মাকটকে। দৃকষ্টেকক্ত হাকরকয অজ্ঞান হকয মাকটকে পক়ে গর্ল সযাম। 
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. 
  
 ৪৮. 
  
পাথুকর গমকঝকে থাো অবস্থায সযাকমর জ্ঞান কিরল। সবকেছু গেমন ঝাপসা মকন হকি। 
বার েকযে গচাখ কপটকপট েরল ও। গদখল, গরকম ওর কদকে উকদ্বগ্ন দৃকষ্টকে োকেকয 
আকছ। পাকে লযাজকলা। 
  
সযাম উকঠ বসার গচষ্টা েরল। কেন্তু পারল না। ওর সামকন থাো পুকরা পৃকথবী গযন দুকল 
উঠল হঠাৎ। োকনর গভ্েকর গোাঁ গোাঁ আওযাজ হকি। গরকম ওকে কেছু বলকছ, কেন্তু 
েব্দগুকলা বুঝকে বা়েকে সময বযয েরকে হকি ওকে। 
  
 আমাকদরকে আবার গুহায কনকয আসা হকযকছ। েকব এটা অনয গুহা।’ বলল গরকম। 
  
সযাম এে েনুইকযর উপর ভ্র কদকয উকঠ বসার গচষ্টা েরল। “গোমরা সবাই কঠে আকছ 
গো?’ ও র্লা কেছুটা গভ্কঙ গর্কছ। 
  
হুম। আমাকদর সবার সাকথই খারাপ বযবহার েকরকছ ওরা। কেন্তু েুকম সবকচকয গবকে 
ভু্কর্ছ। 
  
 ‘আমার মকো মকন হকি আকম গোকনা ভ্ােুকের সাকথ েুকস্ত লক়েকছলাম। কেন্তু েুকস্তকে 
ভ্ালুকের জয হকযকছ।’ 
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‘প্রায োছাোকছ।’ বলল লযাজকলা। 
  
 সযাম গসাজা হকয বসল। এবার আর পৃকথবী দুকল উঠল না। আিা, গরকম েুকম েী গযন 
বলকল, এটা অনয গুহা? 
  
‘হযাাঁ, এই গুহাটা গবে পকরষ্কার। অকনেগুকলা গচম্বার আকছ। োর মকধয এেটাকে 
হাসপাোকলর কবছানার সাকথ কবকভ্ন্ন গমকডেযাল সরিামও আকছ। গদখলাম। 
  
‘গমকডেযাকলর সরিাম? েীরেম গসগুকলা? সযাম প্রশ্ন েরল। গুহাকে গেন গমকডেযাকলর 
গবড থােকব বুঝকে পারল না। 
  
হঠাৎ ওর গচম্বাকরর গলাহার দরজাটা খুকল গর্ল। দুইজন গলাে ঢুেল, হাকে অস্ত্র। 
দু’জকনর গচহারায মারমার োটোট ভ্াব। োকদর সাকথ আকরেজন ঢুকেকছ। োর হাকে 
অবেয গোকনা অস্ত্র গনই। 
  
‘উত্তরটা আকম কদকি। কেছু মকনটর আকছ, অকিকজন টযাি ইেযাকদ। েকব োজ চালাকনার 
জনয গসৌরকবদুযৎ, গজনাকরটর সহ পাকনকবদুযৎ গজনাকরটরও আকছ। ওটা গবে েকক্তোলী। 
ভ্াল োজ েকর। 
  
বক্তার কদকে োকেকয রীকেমকো ধাক্কা গখল সবাই। মুখ খুলল গরকম। 
  
‘ভ্যানা! আপকন? আপকন আমাকদরকে ধকর একনকছন?’ 
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োাঁধ ঝাাঁোল ভ্যানা। আকম কেন্তু আপনাকদরকে অকনেবার সেগে েকরকছলাম। কেন্তু 
আপনারা আমার েথা োকনই গননকন। গোনভ্াকবই দ্বীপ ছা়েকলন না। আপনারা গো 
কনকজকদরকে মহাপকণ্ডে ভ্াকবন! গেউ বনু্ধ কহকসকব ভ্াল গোকনা পরামেগ কদকল পাত্তাই 
গদন না।’ 
  
‘এটা উত্তর হকলা না। সযাম বলল। 
  
আবার োধ ঝাাঁোল ভ্যানা। আপনারা অোরকণ নাে র্লাকে পছন্দ েকরন। গযটার সাকথ 
আপনাকদর গোকনা গলনকদন গনই গসখাকনও নাে র্লাকে ছাক়েন না। নাে র্কলকয 
অকনযর োকজ বার়্ো গদন। োরপরও বারবার কবকভ্ন্ন উপাকয প্রকেযে-পকরােভ্াকব 
আপনাকদরকে সেেগ েরা হকযকছল। 
  
েী বলকছন?’ জানকে চাইল গরকম। 
  
‘বাহ! প্রশ্ন েরকছন? এখাকন গো আকম প্রশ্ন েরব আপনারা উত্তর গদকবন। চলুন, শুরু 
েকর… গুহায গঘারাঘুকর েরকছন গেন বকল গিলুন। েী খুাঁজকছন? 
  
 ‘কেছু খুাঁজকছ না। আমরা গো এমকন ঘুরকছ।’ অেপকট ডাহা কমকথযেথা বলল লযাজকলা। 
  
 ভ্যানা দীঘগশ্বাস গিলল। গদখুন, আমার গলােজন আপনাকদরকে টুেকরা টুেকরা েরার 
জনয মুকখকয আকছ। আকম কেকেে, আপনারাও কেকেে, োই চাকি এেটা সভ্য উপাকয 
আকলাচনা গহাে। এখন আপনারা যকদ এরেম…’। 
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মাথা না়েল গরকম। আমরা প্রাচীন কনদেগন খুাঁজকছ। সার্করর কনকচর ওই ইমারেগুকলা 
গথকে গযসব েথয পাওযা গর্কছ গসগুকলা গুহার কদকে ইকঙ্গে েকর।’ েথাটা পুকরাপুকর 
সেয না হলও আংকেে সেয। 
  
‘ও, হযাাঁ, আপনাকদর গসই কবখযাে েহর। গযটা সার্করর কনকচ আকছ। আিা, গো প্রাচীন 
কনদেগনটা েীরেম, শুকন? 
  
‘প্রত্নোকেে কেছু। গযটাকে প্রাচীন যুকর্র পকরচয পাওযা যাকব। 
  
‘আিা যা-ই গহাে, গসটা কনিযই অকনে মূলযবান। নইকল আপনারা জীবন বাকজ গরকখ 
এখাকন আসকেন না।’ 
  
 ভ্যানার কদকে েকঠার দৃকষ্টকে োোল সযাম। আপকন কেন্তু এসব েকর পার পাকবন না। 
আমরা এখাকন একসকছ এটা অকনকেই জাকন। 
  
ভ্যানা গহকস উঠল। আপনারা হযকো ভু্কল গর্কছন দ্বীকপ কবকোহীকদর দাপট চলকছ। 
কবকদকেরা ইকেমকধয পাকলকযকছ। রাজনীকেকবদরাও গয যার কপঠ বাাঁচাকে বযস্ত। এখন 
আপনাকদর মকো কবকদকেকে সাহাযয েরার মকো গেউ গনই।’ 
  
‘এসব গেন েরকছন? জানকে চাইল গরকম। 
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এসকব আপনাকদর েী দরোর? গেন নাে র্লাকিন? আপনাকদর সাকথ আমার গোকনা 
েত্রুো গনই কেন্তু গযকহেু গর্াপন কজকনস গদকখ গিকলকছন এখন গো গছক়ে গদযা সম্ভব 
না। আপনারা চুপ েকর থাোর গলাে নন।’ 
  
সযাকমর গচাখ ব়ে ব়ে হকয গর্ল। আপকন ওই বাচ্চাকদর েিালগুকলার সাকথ জক়েে? 
  
 দুুঃকখর সাকথ বলকে বাধয হকি, হযাাঁ, জক়েে। গদখুন, গোকনা নেুন গরাকর্র প্রকেকষধে 
আকবষ্কার েরকে হকল কেছু এিকপকরকমন্ট েরকেই হয। মানবজাকের উন্নকের জনয 
েরকে হয কবষযটা। গযমন দূরাকরার্য মযাকলকরযার প্রকেকষধে বেকর েরকে মানুকষর 
উপর এিকপকরকমন্ট েরা হকযকছল। আকম গসরেমটাই েকরকছ।’ 
  
‘আপকন আপনার গরার্ীকদর গমকর গিলকছন। প্রায আেগকচৎোর েকর বলল লযাজকলা। 
িাম গথকে বাচ্চাকদরকে র্াকযব েকর…’ 
  
‘আকম গসৌভ্ার্যবেী, আনঅকিকসযাকল এে ওষুধ গোম্পানীর হকয র্কবষণা েরার সুকযার্ 
গপকযকছ। ওরা চাইকলও এরেম র্কবষণা েরকে পারকো না। অকনে কনযমোনুকনর 
বযাপার আকছ, মানবো লঙ্ঘন হয ইেযাকদ। োই ওকদর এমন এেটা সুকযার্ দরোর 
কছল গযখাকন কনকিকন্ত এসব কনকয র্কবষণা ও এিকপকরকমন্ট েরা যাকব। গোকনা আইন 
বাধা কদকে আসকব না। োর সাকথ দরোর কছল গমকডেযাল জ্ঞাকনর অকধোরী এেজন 
গযার্য গলাে। বযস, সকলামন আইলযাণ্ড আর আমাকে গপকয ওরা র্কবষণা চালাকনার জনয 
অনুমকে কদকয কদল। আমার কদে গচাখ র্রম েকর োকেকয গোকনা লাভ্ গনই। আকম 
এসব েরকছ মানুকষর মঙ্গকলর জনয। আজ হযকো কেছু মানুকষর প্রাণ উৎসর্গ েরকে 
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হকি কেন্তু োরপর বছকরর পর বছর আমার এই উৎসকর্গর োরকণ অর্কণে মানুকষর 
জীবন বাাঁচকব। োছা়ো পৃকথবীকে এরেম ঘটনা গো নেুন নয। আকেোকে সবাই কবর্ে 
েকযে েেে ধকর এই োকজ বযবহার েকর আসকছ। োরণ ওখাকন েী হকি না হকি 
গসটা কনকয মাথা ঘামায না। োকদর উপর এিকপকরকমন্ট চালাকনার োরকণই কেন্তু আজ 
পৃকথবী গের্ মুক্ত। 
  
‘এসবই আন্তজগাকেে আইকনর পকরপন্থী।’ বলল গরকম। 
  
‘এসব নীকেেথা আপনার মকো আকমকরোনকদর মুকখ গমাকটও গোভ্া পায না। 
আপনাকদর সরোর সারা পৃকথবীজুক়ে আন্তজগাকেে ভ্ঙ্গ েকর যাকি। আর গসই 
আপনারাই আমাকে আন্তজগাকেে আইকনর গদাহাই কদকিন? 
  
‘আপকন উন্মাদ! সযাম বলল। 
  
‘কঠে বকলকছন। অবেযই আকম উন্মাদ। আর আমার মকো উন্মাকদর জনযই দুকনযার 
কবকভ্ন্ন সমকয অকনে গুরুেপূণগ কজকনস আকবষ্কার েরা সম্ভব হকযকছ। আপনাকদর সরোর 
পুকরা দুকনযা যা যা েকর গব়োকি আকম োরকচকয েেগুকণ ভ্াল ও সৎ।’ 
  
‘কেন্তু আপকন এখাকন বাচ্চাকদর খুন েরকছন! র্কজগ উঠল গরকম। 
  
েথা শুনকে পানকন? বললাম না, আকেোকেও এেোল ধকর এরেম এিকপকরকমন্ট 
চাকলকয আসা হকযকছ? 
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 ‘আপকন ওষুধ গোম্পাকনর োছ গথকে টাো গনযার জনয এসব েরকছন। এখাকন 
মানুকষর মঙ্গল বলকে কেছু গনই। মানবোর নাম ভ্াকঙকয টাোর গপছকন ছুটকছন আপকন। 
সযাম বলল। 
  
 ‘আপনারা কে অন্ধ? পুকরা কবশ্ব এভ্াকবই চকল। োছা়ো নেুন নেুন ওষুধ বেকর েরা 
সম্ভব হকো না। এিকপকরকমকন্টর িকল অকনে মূলযবান বছর গবাঁকচ যায। দ্রুে মানুকষর 
োকছ ওষুধগুকলা গপৌঁকছ গদযা। আপনারা কে বুকঝও না গবাঝার ভ্ান েরকছন? আপনার 
গদকের সরোর আর গোম্পানীগুকলা হকি অপরাকধর গডপু। োকদর গচকয আকম 
গোনকদে কদকযই খারাপ নই। আপনারা শুধু কনকজর গদকের বাইকরর চােকচেয আর 
কিটিাট ভ্াকঙকয দাপট গদখান অথচ গভ্েকর সদরঘাট, গসটা স্বীোর েরকে চান না।’ 
  
 ‘আপকন ডাক্তার কহকসকব যাত্রা শুরু েরার সময এেটা প্রকেজ্ঞা েকরকছকলন। পৃকথবীর 
সব ডাক্তারকেই গসটা েরকে হয। অথচ গসই প্রকেজ্ঞা প্রকেকদন গভ্কঙ চকলকছন।’ 
লযাজকলা বলল। 
  
 ‘ওসব মযাকনজ েকর চলকে হয। আমার মকনাকযার্ থাকে িলািকলর কদকে। িলািল 
ভ্াল গো সব ভ্াল। আপনারা গর্াাঁযাকরর মকো অযথা েেগ েরকছন। আপনাকদর সাকথ 
েেগ েরকে েরকে আকম ক্লান্ত। ‘ আঙুল কদকয ইোরা েরল ভ্যানা। যাে গর্, গোমরা 
একদরকে ধকর একন োকজর োজ েকরছ। এখন মুখ গথকে েথা গবর েরাকনার জনয যা 
ইকি েরকে পাকরা একদর। আমার আপকত্ত গনই। আকম সভ্য পকথ গচষ্টা েকর বযথগ।’ 
সযাকমর কদকে োোল গস। প্রত্নোকেে কনদেগন খুাঁজকছন, োই না? যকদ কনকজরাও েিাল 
না হকে চান োহকল ভ্েকলাকের মকো যা সকেয বকল গিলুন। 
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‘আমরা সকেযই বকলকছ। 
  
 ‘আমাকে রূপেথার র্ি গোনাকবন আর আকম বুঝব না? এখাকন আসার মূল উকেেয 
বলুন…’ 
  
‘যকদ না বকল, োহকল আপকন আপনার সহকযার্ী কবকোহীকদর কদকয আমাকদর উপর 
কনযগােন েরকবন? এই কনযগােনটাও কে আপনার “মানুকষর মঙ্গল”-এর জনয?’ লযাজকলা 
প্রশ্ন েরল। 
  
হা হা, সহকযার্ী নয। আমাকে েথােকথে কবকোহীকদর গনত্রী বলকে পাকরন। 
  
কবস্মকয হা হকয গর্ল গরকম। োরমাকন এসকবর গপছকন আপকনই মূল গহাো? কেন্তু 
মযানকচিার আপনার বনু্ধ কছল…’ 
  
“হুম, কছল গো? এেটা মদকখার মর্জকবহীন রাজনীকেকবদ কছল গস। োর মৃেুয এেটা 
ভ্াল োকজ বযয হকযকছ এটাই গো কবরাট গসৌভ্ার্য। 
  
 ‘আপকন োর সাকথ ওঠা-বসা েকরকছকলন, গখকযকছকলন এেসাকথ, হাকস ঠাট্টা 
েকরকছকলন…’ 
  
‘কনকজকে উপকভ্ার্ েকরকছ। কেন্তু মযানকচিার সামকন আমাকদর পকথ বাধা হকয দাাঁ়োে। 
গসটা গো আর হকে গদযা যায না। 
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‘আপকন এেটা আস্ত গবঈমান। ঘৃণাভ্কর বলল সযাম। 
  
হযকো কঠেই বকলকছন। অবেয আপনাকদর এসব মোমেকে আকম গোকনা পাত্তা গদই 
না। কেছুেকণর মকধয আপনাকদর ইহলীলা সাঙ্গ হকব।’ 
  
‘োহকল আপকন আর দেটা খুনীর মকোই। কনকজকে বাাঁচাকে খুন েরকছন। কনকজর 
েযোকনকে বজায রাখার জনয।’ গরকম বলল। 
  
 ‘সব হকি টাোর গলাভ্।’ বলল সযাম। এই মকহলা পুকরা দ্বীপকে কবপকদর মুকখ গিকল 
কদকযকছ োর েথােকথে মানুকষর মঙ্গকলর জনয। আসল েথা হকলা গস টাোর গলাকভ্ 
ছুটকছ। মানুকষর মঙ্গকলর েথা বকল গেি ভ্াওো কদকি।’ 
  
যা খুকে বলুন, কেছুই যায আকস না। েকব আপনাকদর সাকথ গদখা হকয ভ্াল গলকর্কছল। 
আপনাকদর োছ গথকে অনুদানটা বার্াকে পারকল খুব খুকে হোম। কেন্তু গসটা গো আর 
সম্ভব হকি না।’ 
  
আপনার এই েুেীকেগ চাপা থােকব না।’ হুাঁকেযার েরল সযাম। আমরা গর্াযালেযাকনকল 
এমন কজকনস খুাঁকজ গপকযকছ গযটা এই এলাোকে আন্তজগাকেে খবকর পকরণে েরকব। 
পুকরা দ্বীপ ভ্কর যাকব গলােজকন। আপনার এসব েুোজ িাাঁস হকয যাওযা এখন 
সমকযর বযাপার মাত্র। 
  
হুম, হুম। আর সকলামন আইলযাকণ্ডর সরোর সব গলােজনকে স্বার্েম স্বার্েম জাকনকয 
ঢুেকে গদকব, োই না? এখাকন ইকেমকধয কবকদকেকদর প্রকবকের বযাপাকর কনকষধাজ্ঞা 
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আইন চালু েরা হকি। োছা়ো দ্বীকপর বাকসন্দারা কবকদকের পছন্দ েরকব না। 
কবকোহীকদর োযগেলাপগুকলা গয কবকদকেকদর জনযই হকযকছ গসটা খুব ভ্ালভ্াকব জনর্কণর 
মকন ঢুকেকয গদযা হকযকছ। োই জনো আর কবকদকেকদর জনয ঝাকমলা গপাহাকে চাইকব 
না। োছা়ো, আকম এখানোর কবকভ্ন্ন জাযর্ায কবকফারে গসট েকর কদকযকছ। সব প্রমাণ 
ঢাো পক়ে যাকব। এখাকন আমার োজও প্রায গুকছকয কনকযকছ। আমার ব়েকলাে হকে 
খুব গবকে কদন লার্কব না। র্কবষণার িলািল গবর হকল েখন আর আমাকে ওষুধ 
গোম্পানীর গপছকন ঘুরকে হকব না েুেুকরর মকো। আকম গোকট গোকট ডলাকরর মাকলে 
হকয যাব।’ 
  
 ‘আপকন আমাকদর সাকথ গেন েরকছন এসব? এসব না েরকলও গো চলকো। আপকনই 
গো বলকলন, কবকফারণ হকল সব প্রমাণ ঢাো পক়ে যাকব। োহকল আমাকদরকে গেন… 
কনকজর মকনর েথা আ়োল েকর বলল সযাম। 
  
 ‘ো অবেয কঠে। কেন্তু আপনারাও গো গবে পযসাঅলা। আপনাকদরকে বাাঁকচকয রাখাটা 
ঝুাঁকেপূণগ। োছা়ো আপনারা পুরাকনা কজকনস গঘকট প্রমাণ গবর েরকে ওস্তাদ। োই ঝুাঁকে 
কনকয গবাোকম েরকে চাই না। োরকচ বরং আপনারা মারা গর্কলই সবকদে কদকয ভ্াল 
হকব।’ হােঘক়ে গদখল ভ্যানা। ‘হাসপাোকল গযকে হকব, োরপর আবার রাজনীকেকবদকদর 
সাকথ কমকটং আকছ। কবদায, কমিার অযান্ড কমকসস িারকর্া। আর আপকন … আপনার নাম 
গো জাকন না। আপনাকেও কবদায!’ ভ্যানা লযাজকলার কদকে োকেকয বলল েথাটা। 
  
 আর গোকনা েথা না বকল ভ্যানা গবকরকয গর্ল। োরসাকথ সাঙ্গপাঙ্গরাও চকল গর্ল 
োরসাকথ। বাইকর গথকে গলাহার দরজার কখল লাকর্কয কদল। 
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মুখ খুলল সযাম। এখাকন যখন গোমাকদরকে আনা হকিল েখন েী েী গদকখছ সব 
বলল। 
  
মকন েরার গচষ্টা েরল গরকম। আমরা এপযগন্ত যেগুকলা গুহা গদকখকছ এটা ওগুকলার 
গচকয আরও র্ভ্ীকর। হযকো সবগুকলার গভ্েকর আন্তুঃসংকযার্ আকছ। এমনও হকে 
পাকর অন্ধোকর পালাকনার সময আমরা গুহার গভ্েকর গয পথ এক়েকয কর্কযকছলাম গসটা 
কদকয এখাকন আসা যায। 
  
েেটুেু র্ভ্ীকর আকছ আমরা? 
  
‘পাহাক়ের গভ্েকর গঢাোর পর গছাট গছাট দুকটা গুহা পার হকয োরপর এখাকন আনা 
হকযকছ। ওগুকলার এেটায কছল গমকডেযাল সরিাম আর কবছানা। আর আকরেটায কবষম 
দূর্গন্ধ। 
  
সযাম মাথা না়েল। আিা, ভ্াল েকর মকন েকর গদকখা…. এমনকেছু গদকখছ? গযটা 
আমাকদর োকজ আসকে পাকর? 
  
েকযে কমকনট চুপচাপ ভ্াবল গরকম ও লযাজকলা। 
  
নাহ, গেমন কেছু মকন প়েকছ না। লযাজকলা জানাল। 
  
গরকম’র কদকে োোল সযাম। “েুকম?’ 
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‘আমরা যকদ পাকের রুকম গযকে পাকর োহকল হযকো কেছু গমকডেযাল সরিামকে অস্ত্র 
কহকসকব বযবহার েরকে পারব। অকিকজন টযাি আকছ…’ 
  
‘োহকল চকলা, গদকখ কেছু েরা যায কেনা…’ 
  
 কেনজন কমকল গলাহার ভ্াকর দরজা গখালার গচষ্টা েরল। কেন্তু এে কবনু্দও ন়োকে পারল 
না। খুব ভ্ারী দরজা। 
  
‘আমরা গো মকন হয এই সকলড দরজা জাপাকনকদর বানাকনা। জাপাকনরা বরাবরই 
এরেম মজবুে কজকনস বেকর েকর।’ মন্তবয েরল লযাজকলা। 
  
 সযাম ভ্াল েকর দরজাটাকে পযগকবেণ েরল। হুম, হকে পাকর জাপাকনরা লযাবটা 
বাকনকযকছল। ভ্া, ভ্যানা এখন এটাকে দখল েকর এেটু গমরামে েকর গভ্ার্ েরকছ। 
অবেয কঠে েী অবস্থায ভ্যানা এটাকে গপকযকছ…’। 
  
সযাম আর বলকে পারল না। দুম েকর ওকদর রুকমর লাইট বন্ধ হকয গর্কছ। গচম্বাকর 
এখন োকলকর্ালা অন্ধোর। 
  
. 
  
 ৪৯. 
  
 সবাই দাাঁক়েকয আকছ। ন়োর সাহস পাকি না। দরজার ওপাে গথকে এেটু চাপা 
আওযাজ গভ্কস একলা। োরপর আবার সব চুপ। 
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েী হকি? আমাকদরকে অজ্ঞান েরকে চাকি নাকে? োই লাইট বন্ধ েকর কদল?’ 
গরকমকে বলল সযাম। 
  
 ‘এমনও হকে পাকর কবদুযৎ অপচয েমাকনার জনয লাইট বন্ধ েকর কদকযকছ।’ বলল 
গরকম। 
  
‘এেমে হকে পারলাম না। লযাজকলা আপকত্ত জানাল। 
  
হঠাৎ গলাহার ভ্াকর দরজার কখল গখালার আওযাজ পাওযা গর্ল কপছু হটল ওরা। দরজা 
খুকল এেজন গভ্েকর ঢুেল। 
  
‘গোমাকদর মকধয গে ভ্াল অস্ত্র চালাকে পাকরা?’ কজকজ্ঞস েরল আর্ন্তুে। েণ্ঠটা 
পকরকচে। এে গুণ্ডার োছ গথকে অস্ত্রটা গেক়ে কনকযকছ। অস্ত্রটাকে কঠেঠােভ্াকব বযবহার 
েরকে হকব। 
  
‘কমিার কলও! আপকন গবাঁকচ আকছন!’ লযাজকলা কবস্মকয হেবাে। 
  
‘আকছ আরেী। গো কপস্তলটা গে গনকব বকলা ো়োোক়ে। গুণ্ডারা গযকোকনা মুহূকেগ হাকজর 
হকয যাকব। 
  
‘গরকম কনে। বলল সযাম। 
  
 ‘গোথায গস? 
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আকম এখাকন।’ অন্ধোকর সযাকমর বাাঁ পাে গথকে বলল গরকম। 
  
কলও গরকম’র হাকে অস্ত্রটা েুকল কদল। 
  
 ‘বনু্ধ, গোমার েী অবস্থা? আঘাে গপকযছ? জানকে চাইল সযাম। 
  
 “হুম, কেন্তু ভ্াকঙকন কেছু। 
  
 ‘লাইট োহকল আপকনই বন্ধ েকর কদকযকছ?’ লযাজকলা জানকে চাইল। 
  
‘হযাাঁ, মযাকচকট কদকয োকরকন্টর গমইন লাইকন কেনবার গোপ কদকযকছ। বযস, হকয গর্ল। 
  
মযাকচকটটা গোথায?’ প্রশ্ন েরল সযাম। 
  
‘এে গুণ্ডার বুকে খুাঁকজ কদকযকছ। কলও এেটু থামল। আমার োকছ ফ্লযােলাইট আকছ। 
কেন্তু জ্বালাকনা যাকব না। গেউ আসুে। েখন ওকদর হাকে থাো আকলা গদকখ গুকল েরা 
যাকব। 
  
‘স্মাটগ বুকদ্ধ! আকম গো ভু্কলই কর্কযকছলাম েুকম এেসময রাকেযান আকমগকে কছকল। বলল 
সযাম। 
  
‘এবং আকম কেনটা কবকযও েকরকছলাম। অেএব বুকদ্ধ ঘাটকে গনই বলকলই চকল। কলও 
রকসেো েরল। 
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দূকর থাো এেটা গুহায আকলার ন়োচ়ো হওযায ওরা গদখকে গপল কেছু গমকডেযাল 
গবড আর অকিকজন পাকের গুহায। 
  
 ‘আকম ওই গুহায ঢুকে বন্ধ েকর গদব। োহকল ওরা আর আমাকদরকে গদখকে পাকব 
না। একে বা়েকে সমযও পাওযা যাকব। 
  
‘আকমও আসকছ গোমার সাকথ। বলল সযাম। 
  
িারকর্া দম্পকে চুকপচুকপ কর্কয ঢুেল গুহায। দরজা বন্ধ েকর কদল। আ়োল কনল এেটা 
বাকির গপছকন। 
  
এেটু পর গুহার অনয মাথায আকলা উদয হকলা। কেন গুণ্ডাকে গদখা যাকি। হাকে 
টচগলাইট। দরজার কদকে একর্কয একস টকচগর আকলা গিলল কখকলর উপর। হযকো 
ভ্াবকছ, আজব! দরজায কখল কদল গে? 
  
আচমো গুকল েরল গরকম। বদ্ধ গুহায গুকলর েব্দ শুকন মকন হকলা োমান দার্া হকি। 
প্রথম গুকলটা কর্কয লার্ল টচগধারীর বুকে। পকররটা লার্ল পাকের জকনর র্াকয, আর 
এেটু হকল গস গরকম’র কদকে গুকল ছুাঁক়ে কদে! কেন নম্বর গুকলটা লেযকভ্দ েরকে 
পাকরকন। দুই সঙ্গীর হাল গদকখ কেন নম্বর গুণ্ডা েক়েৎর্কেকে আকরেটা বাকির আ়োকল 
আশ্রয কনকযকছ। 
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গমকঝকে র়্োর্ক়ে খাকি টচগটা। গসটার আকলা সহাযো গরকম এবার চেুথগ গুকলটা েরার 
প্রস্তুকে কনকি। কপস্তল োে েরল বাকির কদকে। কেন্তু কেোর খুব গসযানা। বাকির 
আ়োকল থাো সকেও পা কদকয লাকথ মারল টচগলাইকটর র্াকয। পাথুকর গদযাকলর সাকথ 
বাক়ে গখকয লাইকটর বাল্ব চূণগ হকয গর্ল। 
  
হঠাৎ েকর আকলা কনকভ্ যাওযা গরকম এেটু হেচকেকয গর্কছ। এই সুকযাকর্ বাকির 
আ়োকল থাো গুণ্ডা গবকরকয আসকে চাইল, হাকে কপস্তল। 
  
একদকে সযাম চুকপচুকপ গপৌঁকছ গর্কছ বাকির পাকে। আচমো এেটা ধাক্কা গমকর সকরকয 
কদল বািটা। গুণ্ডা এবার সমূ্পণগ উনু্মক্ত। হেভ্ম্ব। 
  
গরকম’র কঠে এরেম সুকযাকর্রই প্রকযাজন কছল। পরপর দুকটা গুকল ছু়েল ও। ভ্বলীলা 
সাঙ্গ েকর কদল গসযানা গুণ্ডার। 
  
সযাম এেটা লাকের োছ গথকে করভ্লবার েুকল কনল। গদখ, েুকমও ওকদর এেটা অস্ত্র 
কনকে পার কেনা। আকম দরজা খুকল গদই। কলও’র োছ গথকে ফ্লযােলাইটটা আনকে 
হকব। 
  
“কঠে আকছ। 
  
দরজার কখল খুকল কদল সযাম। লযাজকলা আর কলও োকছই কছল। ফ্লযােলাইট লার্কব।’ 
সযাম জানাল। 
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একদকে গরকম এেটা গবকরটা নয এমএম গসকমঅকটাকমকটে খুাঁকজ গপকযকছ। গচে েকর 
গদখল মযার্াকজন ভ্কেগ আকছ। আকলা কনকয গভ্েকর ঢুেল সযাম। গদখল এখাকন গয 
কেনজন মারা গর্কছ োকদর মকধয এেজন হকি স্থানীয গুণ্ডাকদর গনো। গয এরআকর্ 
সযাকমর মাথায আঘাে েকরকছল। মজার বযাপার, োর গসই অস্ত্র এখন গরকম’র হাকে 
গোভ্া পাকি। 
  
েৃেীয গুণ্ডার োকছ গর্ল সযাম। ওর সাকথ বাকেরাও আকছ। এর অস্ত্রটা েুকল কনল কলও। 
কসকলণ্ডার গচে েরল। মাত্র দুই রাউণ্ড। যাে গর্, এবার আমাকদরকে পথ গদখাকব গে? 
  
‘আকম।’ বলল সযাম। 
  
কেন্তু গরকম মাথা গনক়ে আপকত্ত জানাল। েুকম আহে হকযছ। দরোর গনই। আকম যাব 
এবার। লযাজলল, চলুন, আমার সাকথ। 
  
গচম্বাকরর গভ্েকর লাইট গিলল গরকম। আকরেটা দরজার ওপাে গথকে গর্াঙাকন শুনকে 
গপকয থমকে গর্ল ও। দরজাটায কখল গদযা। ওরা দ্রুে একর্কয গর্ল দরজার কদকে। 
গরকম দরজার পাকে হাকে কপস্তল কনকয বেকর। সযাম দরজাটার কখল খুলল। ইোরা েরল 
গরকমকে। 
  
সযাম দরজার ভ্াকর পাো গখালা মাত্র গসকদকে অস্ত্র োে েরল গরকম। গভ্েকর অন্ধোর। 
গেউ ওকদর আক্রমণ েরল না। সাবধাকন একর্াল ওরা। গর্াঙাকনটা আবার গভ্কস একলা। 
গোকনা গমকযর আওযাজ। 
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ওরা গদখল গচম্বাকরর এমাথা গথকে ওমাথা পযগন্ত গমকডেযাল কবছানা পাো আকছ। প্রায 
এে ডজন গো হকবই। েকব মাত্র এেটা কবছানায মানুষ আকছ। এেটা গছাট গমকয, 
শুকেকয েিাকলর মকো হকয গর্কছ। গলাহার কেেল কদকয োর হাে বাধা। 
  
‘এটা গো মকন হকি গোকনা গমকডেযাল টচগার গচম্বার!’ কব়েকব়ে েকর বলল গরকম। 
গচম্বাকরর এেপাকে শুেকনা রকক্তর দার্ গদখকে গপল ও। কবকভ্ন্ন বযবহৃে কসকরি, ওষুধ 
ছক়েকয কছকটকয রকযকছ চারপাকে। 
  
 ‘আমার মকন হয এখাকনই জাপাকনরা েুোজগুকলা েরে। সযাম বলল। ঝুেল শুেকনা 
গমকযটার কদকে। েপাকল হাে কদকয পরীো েকর গদখল। ‘গরকম, এই গমকয গো জ্বকর 
পুক়ে যাকি। 
  
‘ওকে আমাকদর সাকথ কনকে হকব।’ 
  
গমকযটার োধ ধকর না়ো কদল সযাম। খুকে, শুনকে পাকিা? 
  
দূবগলভ্কঙ্গকে মাথা না়েল গমকযটা। 
  
‘আমরা গোমাকে এখান গথকে উদ্ধার েকর কনকয যাব। গোমার নাম েী? 
  
কল…কল…’ গমকযটা খুব েষ্ট েকর বলল। 
  
‘এই গমকয খুবই দূবগল। হাাঁটকে পারকব না। ওকে গোকল েুকল কনকে হকব। োই, 
আমাকদরকে পকর একস কনকে হকব ওকে। 
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 না, সযাম। আকম ওকে এই অবস্থায গিকল গরকখ গযকে পারব না।’ পকরষ্কার জাকনকয কদল 
গরকম। যকদ েুকম ওকে কনকে না চাও োহকল আকম কমিার লযাজকলাকে অনুকরাধ েরব। 
  
সযাম মাথা না়েল। “আকমই কনকি। কেন্তু এই গলাহার কেেলটা খুলকে হকব। 
  
 ‘ওই গুপ্তাকদর োকছ চাকব থােকে পাকর। দাাঁ়োও, গদকখ আকস।’ 
  
কেছুেণ পর গরকম এে গর্াছা চাকব কনকয কিকর একলা। দুকটা চাকব কদকয গচষ্টা েরার পর 
কেেকলর োলা খুকল গর্ল কেন নম্বার চাকব কদকয। 
  
একর্কয একল লযাজকলা। কনজ ইিায গমকযটা গোকল েুকল কনকি। 
  
 ‘আপকন কনকে পারকবন?’ কজকজ্ঞস েরল সযাম। 
  
‘অনাযাকস। এই গমকযর েরীকর কেছুই গনই। এেদম পাকখর পালকের মকো হালো; 
গোকনা বযাপার না। আত্মকবশ্বাকসর সাকথ লযাজকলা জবাব কদল। 
  
গভ্েকরর গচম্বার গথকে গবকরকয বাইকরর গুহায আসকছ সবাই এমন সময ছাযা গদখকে 
গপল ওরা। টাকর্গট একরযায গপকয গযকেই কবনু্দমাত্র গদকর না েকর গুকল ছু়েল সযাম ও 
গরকম। পরপাকর পাকঠকয কদল চার গুণ্ডাকে। ওকদর হাকে মযাকচকট কছল। কেন্তু মযাকচকট 
কদকয গো আর কপস্তকলর সাকথ ল়োই েরা যায না। 
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এবার ওরা খুব সাবধাকন একর্াল। বলা যায না, সামকন হযকো আক্রমণ েরার জনয 
প্রকেপে ওাঁে গপকে বকস আকছ। 
  
‘আমরা এে োজ েকর এেদম কনচু হকয একর্াই। োহকল হযকো গসটা কনরাপদ হকব। 
সযাম প্রস্তাব রাখল। 
  
না। ওকদরকেই গবকরকয আসকে হকব। আমরা অকপো েরব।’ বলল গরকম। 
  
 ‘োহকল গো এখাকন পুকরাকদন বকস থােকে হকব। কলও আপকত্ত জানাল। 
  
‘গো সমসযা েী? চুপচাপ অকপো েরাই ভ্াল। গদকখ ওরা েখন গবর হয। আমার গো 
সকন্দহ আকছ এখনও ওকদর গেউ গবাঁকচ আকছ কে না।’ 
  
এে গজা়ো পাকযর আওযাজ গোনা যাকি। একর্কয আসকছ একদকে গুকল েরার জনয 
প্রস্তুে হকলা গরকম িারকর্া। বাকেরা লুোল এেটা পাথকরর আ়োকল। 
  
 গরকম এেটু আ়োকল গথকে পথ গচকয আকছ। ধীকর ধীকর একর্কয আসকছ েব্দটা। 
আর্ন্তুকের মাথা গদখা গর্ল। হাকের গপকেকে কঢল কদল গরকম। গির্ একসকছ। 
  
কেন্তু পরেকণ গদখল ওর গপছন গপছন এে গুণ্ডাও আকছ। গিকর্র মাথায অস্ত্র গঠকেকয 
একর্াকি গস। হঠাৎ এেটা গুকল একস কপস্তলধারীর েপাল িুকটা েকর কদল। সবাইকে 
চমকে কদকয কলও গুকল েকরকছ। 
  
‘োহকল সব গেষ হকলা?’ গির্কে প্রশ্ন েরল গরকম। 
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না। র্াক়ের োকছ আরও এেজন আকছ। অবেয োর োকছ গোকনা কপস্তল গনই। গেি 
মযাকচকট।’ গির্ জবাব কদল। গবচারার োাঁপকছ। গুণ্ডার েপাল গথকে রক্ত কছকট একস 
গলকর্কছ ওর গচাখ-মুকখ। এখনও ধাক্কাটা সামকল উঠকে পাকরকন। 
  
কলও’র কদকে োোল গরকম। দারুণ গুকল চাকলকযছ। 
  
‘আমার কপস্তকল এখন আর মাত্র এেটা গুকল আকছ। নাকলকের সুকর বলল কলও। 
  
‘প্রাথগনা েকর, ওটা গযন আর খরচ েরকে না হয। সযাম বলল। 
  
 ‘গোকনা মকহলাকে গদকখকছন?’ গিকর্র োকছ জানকে চাইল গরকম। 
  
গির্ মাথা না়েল। হযাাঁ। গস গর্ালাগুকল শুরু হওযার আকর্ই চকল গর্কছ। 
  
 ‘ধযাে! সযাম হোে। 
  
‘কচন্তা গোকরা না। গখলা এখনও গেষ হযকন। ওই মকহলা পাকলকয গযকে পারকব না।’ 
  
স্ত্রীর কদকে োোল সযাম। গোমার েথাই গযন সকেয হয। 
  
. 
  
 ৫০. 
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অকিস রুকম সহোরীকে ঢুেকে গদকখ মাথা েুলল ডা. েযারল ভ্যানা। 
  
‘েী বযাপার, মযাকর্? গোমাকে গো আকম সব গদকখকয কদকযকছ। এখন কবরক্ত েরকে 
একসছ গেন? 
  
‘দুুঃকখে, ডাক্তার। কেন্তু পুকলে একসকছ, আপনার সাকথ েথা বলকে চায। 
  
‘গো? কনকজ কর্কয এেটু েথা বলকে পারছ না? গোমাকদরকে গবেন কদকয গপাষা হয 
গেন? িাইল-েলম গরকখ কবরকক্তর সাকথ উঠল ভ্যানা। 
  
মযানকচিাকরর মৃেুযর পর দ্বীকপ নেুন েকর দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হকযকছ। ভ্াঙচুর গথকে 
হাসপাোলকে রো েরকে আধডজন পুকলে অকিসার কনকযাকজে আকছ এখাকন। 
  
ভ্যানা’র পকরেিনা এখন পযগন্ত কঠেঠােভ্াকব একর্াকি। যে সময যাকি পকরকস্থকেও 
েে অকস্থর হকয উকঠকছ দ্বীকপর। আজ র্ভ্ীর রাকে গঘাষণা আসকব জনর্ণ আর এই 
সরোরকে ভ্রসা েরকছ না। োরা নেুন সরোর চায। র্ণকভ্াট গনযা হকব… এগুকলা 
সব ভ্যানার রাজশনকেে নীলনিা। এখন শুধু সমকযর অকপো। 
  
ভ্যানা রুম গথকে গবকরাকব এমনসময দরজার সামকন কচি অকিসার গফ্লকমং উদয হকলা। 
  
বলুন, গসবাকিযান? জরুরী কেছু?’ পুকলে কচকির সাকথ ভ্যানা’র সখযো অকনে পুরাকনা। 
কেন্তু এবার গসবাকিযান গোকনা জবাব কদল না। ে়ো গচাকখ োকেকয রইল। েী হকযকছ? 
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 ‘আপনাকে গিিোর েরা হকলা। উকটাকদকে ঘুরুন। গোকনা েথা বলকবন না। এেদম 
চুপ। 
  
‘েী? পার্ল হকয গর্কছন নাকে? এসকবর মাকন েী? 
  
 ‘ঘুরুন। এেেথা বারবার বলকে ভ্াল লাকর্ না। 
  
ভ্যানা আর কেছু বলল না। হা়েে়ো পরাকনা হকলা েকিকে। ভ্যানার গচাখ ব়ে ব়ে হকয 
গর্কছ। বুঝকে পারকছ না এসব গেন হকি। কনিযই ব়ে গোকনা র়্েব়ে হকযকছ 
গোথাও। দ্বীকপর এেজন সম্মাকনে ডাক্তারকে এমকন এমকন পুকলে গিিোর েরকব না। 
  
ভ্যানাকে রুম গথকে গবর েকর কনকয গর্ল পুকলে কচি। হলওকযকে কর্কয ভ্যানা গদখকে 
গপল আরও চারজন পুকলে অকিসার দাাঁক়েকয আকছ। োকদর গপছকন দাাঁক়েকয আকছ 
িাকর্া দম্পকে ও লযাজকলা। রাকর্, কবস্মকয ভ্যানা’র মুখ কদকয শুধু এেটা েব্দ গবর 
হকলা… 
  
 ‘আপনারা? 
  
‘আমার নাম লযাজকলা। আপনার সাকথ গদখা হকলও ভ্াল েকর পকরচয হযকন অবেয। 
আপকন গো েখন আমাকদরকে খুন েরার কনকদগে কদকে বযস্ত কছকলন…’ কচকবকয কচকবকয 
বলল লযাজকলা। 
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পুকলে অকিসাররা আর োউকে কেছু বলার সুকযার্ না কদকয হাসপাোকলর বাইকর কনকয 
গর্ল ভ্যানাকে। 
  
ওকদর োকছ একর্কয একলা পুকলে কচি। আকম আবারও দুুঃকখে। আপনাকদর সাকথ েখন 
অকনে বাকজ আচরণ েকরকছলাম…’ 
  
োধ ঝাাঁোল গরকম। আপনার উপর কদকয অকনে ধেল যায। হকেই পাকর ওরেম। 
আমরা কেছু মকন েকরকন।’ 
  
সযাম ডা, গবকরকে গদখকে গপকয প্রশ্ন েরল। গরকডও-গে গোকনা খবর শুকনকছন? 
  
‘হযাাঁ, এইমাত্র শুনলাম। প্রধানমন্ত্রী এেকট ভ্াষণ কদকয ডা. ভ্যানার চক্রান্ত সম্পকেগ 
সাধারণ জনোর সামকন েুকল ধকরকছন। আো েকর, খুব েীঘ্রই পকরকস্থকে োন্ত হকয 
আসকব। 
  
“আিা, েিালগুকলার গোকনা র্কে হকলা? 
  
‘গুহায দুকটা িকরনকসে কটম োজ েরকছ। ওকদর সাকথ েথা বকল একসকছ। পকরচয গবর 
েরার গচষ্টা চলকছ েিালগুকলার। আকম ভ্াবকেও পারকছ না এেটা মানুষ েেটা নীকচ 
নামকল এরেম োজ েরকে পাকর।’ 
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উকন আপনার আমার মকো সাধারণ মানুষ নন। পুকরাপুকর সাইকো। নযায-অনযাকযর 
পাথগেয জাকনন না। েীভ্াকব কনকজর স্বাথগ উদ্ধার েরা যাকব গসটা গবাকঝন। এরেম মানুষ 
হযকো এরআকর্ েখনও গদকখনকন। বলল গরকম। 
  
 ‘আর গদখকে চাইও না।’ 
  
সযাম বলল, “উকন কেন্তু কসকরযাল কেলার। েেগুকলা মানুষকে খুন েকরকছন। দ্বীকপর 
োসন বযবস্থাকে গুাঁক়েকয গদযার জনয েী ভ্যির পকরেিনা েকরকছকলন, ভ্াবকেও ভ্য 
হয। 
  
োর জনয আকমও খাকনেটা দাযী।’ বলল পুকলম কচি। “আমার নাকের ডর্ায এসব 
েরকছল এেকদন। আপনারা না থােকল পারও গপকয গযে। আকম কনকজকে গোকনাকদনও 
েমা েরকে পারব না। 
  
িারকর্া দম্পকে পুকলে কচিকে সান্ত্বনা কদকয হাসপাোকলর গভ্েকর ঢুেল। সযাকমর মাথার 
কসকট স্কযান েরাকে হকব। 
  
স্কযান গেকষ জানা গর্ল, সযাকমর মাথায গুরুের গোকনা েকে হযকন। সামকন আরও 
েকযেকদন কঝমুকন ভ্াবটা থােকে পাকর, েরীর দূবগল লার্কব হযকো েকব দুই-এে 
সপ্তাকহর মকধয সব কঠে হকয যাকব। 
  
 ডা, গবকর’র োকছ কনকজর বযাপাকর জানার পর কলও’র খবর জানকে চাইল সযাম। 
আমাকদর রাকেযান বনু্ধর েী অবস্থা? 
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‘গুরুের না হকলও আপনার গচকয খারাপ অবস্থায আকছ। আপােে গপইনকেলার আর 
অযাকন্টবাকটে কদকযকছ। কবশ্রাম কনকল গসকর যাকব।’ 
  
‘আর ওই গমকযটা?’ লযাজকলা প্রশ্ন েরল। 
  
‘ওর অবস্থা েরুণ। েকব আমার মকন হয ও ল়েকে পারকব। ওকে আমরা কনযকমে 
সযালাইন কদকি। ইকেমকধয জানকে গপকরকছ গোনধরকনর পযজন ওর েরীকর গদযা 
হকিল। ও এেটু েক্ত হকল গসই গমাোকবে কচকেৎসা শুরু হকব। এবার কমিার িাকরর্া, 
এখাকন বসুন। আপনার মাথায এেটু বযাকন্ডজ েকর কদকে হকব।’ 
  
‘আিা, ডাক্তার, আপনার গিানটা এেটু গদযা যাকব। এেটা েল েরব। বলল গরকম। 
  
ডাক্তার গবকর পকেট গথকে গরকমকে োর গিানটা কদকয কদল। 
  
গরকম গিান কনকয লকবকে গবকরকযকছ এমন সময কলকলর মা ছুকট একলা ওর কদকে। 
  
“আিা গর্া, আিকনকর বহুে ধন্নবাদ। আমার মাইযাডাকর বাাঁচাইকছন। গরকমকে জক়েকয 
ধরল মকহলা, গচাকখ পাকন। আকম জাইনোম, আমার মাইযা োরও লকর্ ভ্াইর্া যায নাই 
কেন্তুে ওই ডাইকন ডাক্তর…’। 
  
 ‘আপকন আর চাপ গনকবন না। আপনার গমকয সুস্থয হকয যাকব।’ গরকম গোনমকে 
কনকজকে মকহলার েক্ত বাাঁধন গথকে মুক্ত েরল। 
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 ‘ভ্র্বান বাাঁচাইকছ। আমার মাইযাডাকর বাচকনর লাইর্যা আপকনকর্া পাঠাইকছল… নইকল 
আমার মাইযা বাচে না। 
  
হাসল গরকম। আপনার গমকযটা অকনে সুন্দরী। আপনার েপাল ভ্াল এরেম গমকয জন্ম 
কদকযকছন।’ 
  
‘কঠকহই েইকছন। মাইযাডা সুন্দর আকছ। এহন আমার দাকব ওই ডাক্তর ডাইকনকর গযন 
আগুকন পু়োইযা মারা হয। োইকল সগুর্কলর আত্তা োকন্ত পাইব। 
  
গরকম শুধু মাথা গনক়ে সায কদল। সকর গর্ল এেপাকে। গিান েরল গসলমা’র প্রাইকভ্ট 
নাম্বাকর। 
  
‘হযাকলা! গেমন আকছা গোমরা? দ্বীকপর েী অবস্থা?’ গিান ধকরই গসলমা প্রশ্ন েরল। 
  
‘চলকছ। এেটু আকর্ পুকলে ধকর কনকয গর্কছ ভ্যানাকে। সযাম আর কলওকে হাসপাোকল 
আনা হকযকছ ডাক্তার গদখাকনা জনয।’ 
  
‘আর লযাজকলা? োর কেছু হযকন? 
  
নাহ। এেদম অেে আকছ। এই গলাকের েপাল অেযন্ত ভ্াল। 
  
গসলমা গহকস গিলল। হুম, োর েপালই এরেম। আিা, েুকম এরআকর্ গিান েকর 
বকলকছকল ড. ভ্যানার বযাপাকর করসাচগ েরকে। েকর গদকখ অকনে চমে আকছ।’ 
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 ‘োর চকরকত্রর গয রূপ গদকখকছ, আমার োকছ আর গোকনা বকল চমে মকন হকব না। 
  
 ‘এটা মকন হকে পাকর। কবষযটা োর দাদাকে কনকয। োকে যুদ্ধাপরাধী কহকসকব গঘাষণা 
েরা হকযকছল। কেন্তু যুকদ্ধর পর োকে অবযহকে গদযা হয। োর বযাপাকর যকদও খুব 
গবকে গরেডগ গনই েকব জাপাকনরা োর সাকথ গযার্সাজে েকরই দ্বীকপ গমকডেযাল 
এিকপকরকমন্ট চাকলকযকছল। এবং সবকচকয ব়ে েথা কেকনও ডাক্তার কছকলন।’ 
  
‘ও ঈশ্বর.. োরমাকন েে েে পুরাকনা েিালগুকলা সব ভ্যানা’র দাদার েুেীকেগ! 
  
‘গেমনটাই ধারণা েরা যাকি। হকে পাকর দাদার োছ গথকেই সাইকো হওযার 
গজকনকটে েকক্ত গপকযকছল ভ্যা।’ 
  
‘আিা, ভ্যানা’র বাবার গোকনা খবর পাওকন? 
  
‘গপকযকছ। অকনে আকর্ই মারা গর্কছ। োর উপর করসাচগ েকর গদখলাম, সারাজীবন 
বাবার পাকপর প্রাযকিত্ত েরার গচষ্টা েকর গর্কছ গবচারা। দ্বীকপর গলােকদর েলযাকণ 
সারাজীবন কবকন পযসায োজ েকরকছ।’ 
  
আর দাদা? 
  
‘োর বযাপাকর কবস্তাকরে কেছু জানা যাযকন। যুকদ্ধর পর গস র্াকযব হকয কর্কযকছল। 
  
‘েুকম কে ভ্াবছ, গস এখনও গবাঁকচ আকছ? 
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‘থাোর েথা না। েকব থােকল োর বযস মূসা (আ)-এর গচকয গবকে হওযার েথা। হা 
হা। 
  
‘গখাাঁজ কনকয গদকখা, গসলমা।’ 
  
“কঠে আকছ। গদখকছ। কেন্তু আকম দুুঃকখে, গোমাকদরকে এখনও গুপ্তধন উদ্ধাকরর 
বযাপাকর গসভ্াকব সহাযো েরকে পাকরকন। োই গুপ্তধনটাও এখনও উদ্ধার হকলা না। 
  
‘এভ্াকব গবাকলা না, গসলমা। আমরা ইকেহাকসর অকনে গুরুেপূণগ ও ভ্যির এেটা অংে 
আকবষ্কার েকরকছ। আর গসটার গপছকন গোমার অকনে অবদান আকছ।’ 
  
‘ো অবেয কঠে। আকম লযাজকলা’র েথা ভ্াবকছ। গবচারা গবাধহয অকনে আোহে 
হকযকছ।’ 
  
নাহ, গস যকথষ্ট রকসে মানুষ। সামকল কনকে পারকব। 
  
 ‘গুপ্তধন কেন্তু এখনও ওখানোর গোথাও আকছ। 
  
‘হা, গসলমা। কেন্তু চাইকলই গো আর সব সম্ভব হয না, োই না? 
  
হুম। আিা, সাবধাকন গথকো। েখন আবার দাঙ্গা শুরু হয কঠে গনই।’ 
  
“কঠে আকছ, সাবধাকন থােব।’ হাসল গরকম। সবকেছুর জনয গোমাকে অসংখয ধনযবাদ। 
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‘এখন আবার ধনযবাদ গদযার েী হকলা? 
  
োরণ েুকম গোমার মকো। 
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গুহোর চদ্লক রওনো 
৫১. 
  
পরকদন সোকল সযাম, গরকম, লযাজকলা, িারকর্া সবাই আবার গুহার কদকে রওনা হকলা। 
প্রধানমন্ত্রীর ভ্াষকণর পর দ্বীপ আবার োন্ত হকয গর্কছ। আপােে দাঙ্গা কনকয োরও 
দুকিন্তা গনই। 
  
কমেসুকবকে র্াক়েটা কনকয িকরনকসে ভ্যাকনর োকছ রাখল সযাম। এখাকন আরও এেডজন 
ভ্যান দাাঁক়েকয আকছ, সাংবাকদেকদর। র্াকছর ছাযার সাংবাকদেরা বকস আকছ। পুকলে 
নজর রাখকছ োকদর উপর। 
  
সযাম এে অকিসাকরর কদকে একর্কয গর্ল। কচি গফ্লকমং আকছন? আমাকদরকে আসকে 
বকলকছকলন উকন। 
  
“উপকর আকছন। আপনাকদর পকরচয?’ অকিসাকরর হাকে গরকডও গোভ্া পাকি। 
  
বলকবন, িারকর্া’রা একসকছ। 
  
অকিসাকরর গচহারা মুহূকেগই বদকল গর্ল। ও আিা! আপনারা! যান, যান, উপকর যান। 
গোকনা সমসযা গনই। 
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গুহামুকখর সামকন দু’জন অকিসারকে কনকয দাাঁক়েকয কছল পুকলে কচি। ওকদরকে গদকখ 
একর্কয একলা। 
  
‘আসার জনয ধনযবাদ।’ বলল পুকলে কচি। 
  
 ‘ওকযলোম। এখানোর েী অবস্থা? সযাম জানকে চাইল। 
  
ধীকর ধীকর একর্াকি। ইকেমকধয আমরা কনকখাাঁজ হওযা সবার কলি বেকর েকরকছ। 
িকরনকসে খুব েীঘ্রই ওকদর পরীো-কনরীো গেষ েকর গিলকব। 
  
‘দারুণ। আিা, ডা. ভ্যানা মুখ খুকলকছ?’ প্রশ্ন েরল গরকম। 
  
‘আকম েদন্ত চলাোলীন গোকনা গেস কনকয েথা বলকে চাকি না। েকব এেটুেু বলকে 
পাকর গস এখনও কেছু স্বীোর েকরকন। এপযগন্ত কেনবার কনকজর বানাকনা র্ি বদল 
েকরকছ। আো েরা যায, খুব েীঘ্রই স্বীোর েরকব।’ 
  
আপনাকদর কলকি েেজন কনকখাাঁজ হওযার েথয আকছ?’ লযাজকলার প্রশ্ন। 
  
‘কবর্ে ৬ বছকর প্রায ৩৮ টা গেস িাইল েরা হকযকছ। অবেয এর বাইকরও ধারণা েরা 
হকি হাসপাোকল গসবা কনকে আসা কবকভ্ন্ন গরার্ীর উপর লুকেকয এিকপকরকমন্ট 
েকরকছল ডা. ভ্যানা। হযকো োরা মারাও গর্কছ।’ 
  
খুব সহকজই গসটা সম্ভব। ডাক্তার ভু্ল ওষুধ কদকলও এখানোর গেউ গসটা গদখকে 
আসকব না।’ বলল গরকম। 
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েকব এখন কেন্তু খবর আকছ। যাকদর সন্তানরা মারা গর্কছ োরা খুব গেকপ আকছ োর 
উপর। সযাম মকন েকরকয কদল। 
  
‘কঠে বকলকছন… আদালে এটা কনকয খুব কচকন্তে। ভ্যানাকে হাকের োকছ গপকল বাবা-
মাকযরা োকে টুেকরা টুেকরা েকর গিলকব। 
  
‘সবকচকয মজার বযাপার হকলা, এজনয আপনাকদর সকবগাচ্চ কনরাপত্তা কদকে হকব োকে!’ 
বলল লযাজকলা। 
  
‘আকরেটা নেুন েথয গপকযকছ আমরা। গফ্লকমকঙর গচহারা র্ম্ভীর। ডা. ভ্যানা’র হকয যারা 
োজ েরকো োকদর সবাইকে ড্রার্ আসক্ত কছল। কবকেষ ধরকনর ড্রার্ কদকয ওকদরকে 
হাকের মুকঠায গরকখকছল ভ্যানা। ড্রাকর্র গনোয পক়ে োর েথা শুনকে ওরা। 
  
‘আমার গো মকন হয, ভ্যানা এর পাোপাকে ওকদরকে ব়েকলাে হওযার স্বপ্নও 
গদকখকযকছল। সযাম বলল। 
  
 ‘আিা, এখনও পযগন্ত গোকনা েিাকলর পকরচয গবর েরকে গপকরকছন? জানকে চাইল 
গরকম। 
  
হযাাঁ, আোকর ব়ে েিালগুকলা গথকে োজ শুরু েরা হকযকছ। এেটা কছল অধগর্কলে। 
ওটার পকরচয পাওযা গর্কছ। অিবযস্ক গছকলটার নাম আলকডা েসভ্। ডা. ভ্যানা’র 
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অধীকন মযাকলকরযার কচকেৎসা কনকিল। বাকেকদরও পকরচয গবর েরার গচষ্টা চলকছ। েকব 
কলকল’র ভ্ার্য ভ্াল বলকে হকব। আপনারা ওকে সমযমকো উদ্ধার েরকে গপকরকছকলন। 
  
ধনযবাদ। আমরা েথয গপকযকছ গবকে পুরাকনা েিালগুকলা যুকদ্ধর সমযোর। ভ্যানার দাদা 
েখন জাপাকনকদর সাকথ গমকডেযাল এিকপকরকমন্ট েকরকছল। 
  
 ‘গযমন দাদা গেমন নােকন। েী জঘনয…’ গুহার কদকে োকেকয বলল গফ্লকমং। মজার 
কবষয গদখুন, গছাটকবলা গথকে শুকন আসকছ এসব গুহায ভূ্ে থাকে, জাযান্ট থাকে, দানব 
থাকে। অথচ েখনও বুঝকেই পাকরকন আসল দানবরা সবসময আমাকদর গচাকখর সামকন 
ঘুকর গব়োকি। এেটু থামল গস। ‘পুরাকনা েিালগুকলার সুরাহা দ্রুে েরার জনয 
অকেকলযা গথকে কটম আসার েথা আকছ। োরা যুদ্ধোলীন সমকয গে গে মারা গর্কছ 
গসগুকলার সাকথ েিালগুকলা গমলাকব। 
  
োরপর গফ্লকমং ওকদর প্রকেযে মুখ গথকে পুকরা ঘটনার জবানবকন্দ কনল। ভ্যানার কবরুকদ্ধ 
এগুকলা গুরুেপূণগ দকলল কহকসকব োজ েরকব। 
  
পুকলে কচকির োছ গথকে কবদায কনকয গুহার গয অংকে গর্ালাগুকল হকযকছল গসখাকন 
ঢুেল ওরা। গুহায এখন গুণ্ডাকদর গোকনা লাে গনই। গযখাকন লাে পক়েকছল গসখাকন 
সাদা চে কদকয ক্রাইম কসন মােগ েকর রাখা হকযকছ। কদকনর আকলাকে প্রায ১ ঘণ্টা ধকর 
গভ্েরটা ঘুকর গদখার পর বাইকর গবর হকলা সবাই। 
  
‘আকম এেটা র্াধা! আস্ত র্াধা! হঠাৎ বকল উঠল লযাজকলা। 
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েী বলকছন এসব? কলও প্রশ্ন েরল। 
  
 ‘গনাটবুে। ওখানোর কেছু এেটা আমার মাথায খচখচ েরকছল কেন্তু বুঝকে পারকছলাম 
না কজকনসটা েী। এবার বুঝকে গপকরকছ।’ 
  
ওর কদকে োোল গরকম। োরপর? 
  
‘আমার অনুবাকদ র্লদ আকছ। এেটা েকব্দর অনুবাদ েরকে কর্কয ভু্ল েকরকছ।’ 
  
‘গুকলকয গিকলকছন? ভ্রূ উাঁচু েকর সযাম কজকজ্ঞস েরল। 
  
হুম। 
  
 ‘এে ভ্কণো না েকর আসল েথাটা বলকছন না গেন?’ বলল গরকম। 
  
‘আকম অনুবাদ েকরকছলাম ঝরনার ওপাকে। আসকল হকব ঝরনার গভ্ের কদকয। লযাজকলা 
বলল। 
  
‘গভ্ের কদকয?’ গরকম পুনরাবৃকত্ত েরল, অবাে হকযকছ। 
  
হযাাঁ, ঝরনার গভ্ের কদকয গযকে বলা হকযকছ। ঝরনার ওপাকে নয।’ 
  
. 
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 ৫২. 
  
কসডকন, অকেকলযা 
  
গজিকর কিমস োর এিকেউকটভ্ গচযাকর বকস আসন্ন দুকদগকনর েথা ভ্াবকছ। সবকেছু 
উটাপাটা হকযকছ গর্াযালেযাকনকল। এেকদন ধকর গর্াছাকনা পকরেিনা ধূকলসাৎ হকয 
গর্কছ মুহূকেগর মকধয। প্রচুর অথগ কবকনকযার্ েকরকছল গজিকর। সব জকল গর্কছ। 
ব়েধরকনর লাকভ্র আোয কবরাট ঝুাঁকে কনকযকছল গজিকর কিমস। জীবকন প্রথমবাকরর 
মকো ঝুাঁকে কনকয ধরা গখল। গজিকর এখন গচাকখ সকষগিুল গদখকছ। বযাংে গথকে অকনে 
অথগ গলান কনকযকছল, গভ্কবকছল দ্বীকপর খকনজ সম্পদগুকলার দখল গপকল গসখান গথকে 
অকঢল উপাজগন হকব। অনাযাকস গলানগুকলা চুকেকয কদকে পারকব। কেন্তু এখন েী হকব? 
ওর অযাপাটগকমন্ট বন্ধে গরকখ অযাপাটগকমকন্টর কদ্বগুণ অথগ গলান কনকযকছল। োরমাকন 
এবার ওকে পকথ নামকে হকব? এবার থােল ওর কবজকনস গোম্পানী। গযভ্াকব গহাে 
এটাকে আেক়ে ধকর এই কবপদটা পাক়ে কদকে হকব। অযাপাটগকমন্ট হারাকল হারাে, ভ্া়ো 
বাসায উঠকব ও। োছা়ো ইযটটাকো আকছই। ওটা গোথাও বন্ধে রাকখকন বকল রো। 
  
গজিকর আজ গোম্পানীর ঊধ্বগেন েমগেেগাকদর সাকথ এেটা কমকটং গডকেকছ। েী েরা 
যায গসটা কনকয আকলাচনা েরকব। 
  
*** 
  
ঘণ্টাখাকনে পর কমকটকঙ ভ্াষণ কদকি গজিকর। এমন সময রুকম এেজন দোসই বযকক্ত 
প্রকবে েরল। 
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‘গজিকর কিমস? 
  
‘গে আপকন? কমকটকঙর মকধয ঢুকে কডিাবগ েরকছন গেন?’ গজিকর জানকে চাইল। 
  
‘আকম কচি ইন্সকপেটর েকলন্স। অকেকলযান ক্রাইম েকমেন। আপনাকে গিিোর েরা 
হকলা। 
  
‘গিিোর? আমার অপরাধ? 
  
‘অথগ পাচার, খুকনর সহাযো, অপহরকণর প্রকরাচনা, আন্তজগাকেে আইন ভ্ঙ্গসহ আরও 
অকনে অপরাধ আকছ। থানায চলুন সব জানকে পারকবন। 
  
‘আিযগ েথাবােগা! 
  
রুকম উপকস্থে েমগেেগাকদর কদকে োোল েকলন্স। এখনও বকস আকছন গেন আপনারা? 
কমকটং গেষ। আপনাকদর বসকে গুড বাই বকল যান। হযকো োর সাকথ আর আপনাকদর 
গদখা হকব না।’ 
  
‘আকম আমার উকেলকে চাই।’ দাকব েরল গজিকর। 
  
‘অবেই চাইকবন। এখন উকন, আকর্ হােে়োটা পরাই।” 
  
 ‘োর দরোর গনই। আকম এমকনই আপনার সাকথ যাকি। চলুন। 
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‘কমিার কিমস, যা বলকছ োই েরুন। নইকল সবার সামকন েলার ধকর গটকন-কহাঁচক়ে 
কনকে বাধয হব! গেষবাকরর মকো সেগে েরলাম। হাে কদন। 
  
েকযে কমকনট পর গজিকর’র হাকে হােে়ো পকরকয পুকলে ভ্যাকন গোলা হকলা। 
  
পুকলে গহডকোযাটগাকরর গেউ গজিকর’র সাকথ েথা বলল না, আকর্ আসামীর উকেল 
আসকব োরপর হকব সব। 
  
 চার ঘণ্টা পর ো়োহুক়ো েকর এে বযকক্ত গহডকোযাটগাকর ঢুেল। কসমন হুইেটে। 
গজিকর’র উকেল। গসাজা আসামীর োকছ চকল গর্ল গস। 
  
কসমন? েী হকি এসব? গজিকর জানকে চাইল। 
  
কনকজর গর্াল করকমর চেমা কঠে েরল কসমন। আপনার মামলার কবচারোকযগ যারা 
থােকব োকদর সাকথ দুইঘণ্টা আকলাচনা েকর এলাম। োকদর মকধয দু’জন আবার 
আমার ঘকনষ্ঠ বনু্ধ। কেন্তু…’ কসমন ইেস্তে েরল। গেসটা অকনে েকঠন।’ 
  
বাকজ েথা! 
  
‘গদখুন, আপকন চাইকলও েথয-প্রমাণগুকলা অস্বীোর েরকে পারকবন না। সকলামন 
আইলযাকণ্ড আপকন যে অথগ পাকঠকযকছন সবগুকলা আপনার গোম্পানীর গোকনা না গোকনা 
অযাোউন্ট গথকে। পুকলকের োকছ এেদম সকলড প্রমাণ আকছ। আিা, ডা. ভ্যানাকে 
গচকনন? 
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মাথা না়েল গজিকর। এই গলাকের নাম েখনও শুকনকন।’ 
  
‘গলাে নয… মকহলা। আপনার পাঠাকনা সব অথগ োর োকছ গযে। গস ইকেমকধয 
এবযাপাকর স্বীোকরাকক্ত কদকযকছ। জানা গর্কছ, গস এেটা কবকেষ গিান বযবহার েকর 
অকেকলযা েল েরে। গটকলেকমউকনকেেন কডপাটগকমন্ট কনকিে েকরকছ গস গয গিাকন 
েল েরে গসটা আপনার অকিকসর গিান। 
  
েী! এটা গোমাকে সামাল কদকে হকব। কদকেই হকব। 
  
 ‘আকম সকবগাচ্চ গচষ্টা েরব। ডা. ভ্যানা ওখাকন অকনে কেশুকে খুন-গুম েকরকছ। কনকজ 
কবকোহী দল র্ঠন েকর খুন েকরকছ অকেকলযান পযগটেকদর। গস ওখানোর সরোরকে 
উৎখাে েরার গচষ্টা েরকছল যাকে আপনার গোম্পানী ওখাকন কর্কয লাভ্ েরকে পাকর। 
কেন্তু আমার প্রশ্ন হকলা, আপকন এসকব জ়োকলন েীভ্াকব? 
  
‘কসমন, আকম কনকজও জাকন না…’ 
  
গচাখ গথকে চেমা খুকল চুকল আঙুল চালাল কসমন। আপনার কবরুকদ্ধ েকঠন চাজগ আনা 
হকব শুনলাম। 
  
‘এসব থামাকে হকব। গযভ্াকব গহাে। 
  
কেন্তু কবষযটা গো অকনে ব়ে। এখান গথকে দ্বীকপ কমকলযন কমকলযন ডলার পাচার 
হকযকছ। এে ব়ে কজকনস সামাল গদযার খরচাটাও গবকে। এই ধরুন, আর্ামী ২৪ ঘণ্টার 
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মকধয ২ কমকলযন অকেকলযান ডলার যকদ আমাকে গদন োহকল আকম গেসটা ল়েকে 
পারব।’ 
  
‘২০ লাখ ডলার। একে রীকেমকো ডাোকে! 
  
‘আপনার জীবকনর মূলয েে? ২ কমকলযন ডলার গসটার োকছ কেছুই না। মামলা এেবার 
শুরু হকয গর্কল আর কেছু েরা সম্ভব হকব না। যেই অথগ গদন না গেন। আকম দীঘগকদন 
ধকর োজ েরকছ এই লাইকন…’। 
  
 ‘কঠে আকছ। কনকজর গসকির েকম্বকনেনটা কসমনকে কদল গজিকর কিমস। ‘গসকির 
গভ্েকর সবকমকলকয প্রায সাক়ে কেন কমকলযন ডলার পাকব। আো েকর, গোমার চাজগসহ 
যাবেীয খরকচর জনয এটুেুই যকথষ্ট হকব। আিা, জাকমন েকব পাব? 
  
‘জাকমন পাকবন না। অকনে মানুষ মারা গর্কছ আপনার জনয। পুকরা মানবো সংক্রান্ত 
গেস। োর সাকথ আকছ অথগ পাচার মামলার রাকয আপনার িাাঁকস না হকলও যাবজ্জীবন 
হকব, কনকিে। 
  
েথাটা শুকন গজিকরর শ্বাস কনকে েষ্ট হকে শুরু েরল। বাোসকে খুব ভ্াকর মকন হকি। 
ঘাম র়্োকে শুরু েরল েপাল গবকয। যাবজ্জীবন! 
  
ক্লাকযকন্টর এরেম েরুণ অবস্থা গদকখ কসমন গোকনা েরুণাকবাধ েরল না। োরণ ওর 
গযটা োজ কছল গসটা ইকেমকধয হকয গর্কছ। সাক়ে কেন কমকলযন ডলার… অকনে অথগ। 
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কসমন এখন এেটু স্বকস্তকবাধ েরকছ। হযকো এই ক্লাকযকন্টর হকয ওকে ল়েকে হকব না। 
আর লক়েও খুব এেটা লাভ্ হকব না। 
  
 ‘কসমন, আমাকে এই কবপদ গথকে গবর েরকেই হকব। োর জনয যা দরোর হয েকরা। 
আকম সারাজীবন গজকল পাঁচকে পারব না। ওর হাকের োলু গঘকম গর্কছ। 
  
মাথা না়েল কসমন। আকম সকবগাচ্চ গচষ্টা েরব। কেন্তু আপকন গবে েকঠন র্যা়োেকল 
পক়েকছন। 
  
রুম গথকে গবকরকয গর্ল কসমন। 
  
 হঠাৎ গজিকরর মকন হকলা ও আর েখনও এই কবপদ গথকে মুকক্ত পাকব না। কসমকনর 
েথার মাকঝ আকর্র মকো েনকিকডন্স গদখকে পাযকন। ধীকর ধীকর ঘাম বা়েকে লার্ল 
গজিকরর। দুকিন্তার োরকণ ওর হৃৎকপকণ্ডর উপর চাপ প়েকছ। ওর মকন হকি বুেটা 
গবাধহয গিকট যাকব। বুকের বযথায গচযার গথকে পক়ে গর্ল এেসমকযর ধনেুকবর 
গজিকর কিমস। প্রচণ্ড যন্ত্রণায এে হাে কদকয বুকের বাম পাে গচকপ ধকর আকছ। 
  
অবকেকষ যখন গমকডেযাল কটম একস উপকস্থে হকলা, গজিকর’র েরীর ঠাণ্ডা হকয গর্কছ 
েেেকণ। 
  
. 
  
 ৫৩. 
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গর্াযাডালেযাকনল, সকলামন আইলযান্ড 
  
সযাম, গরকম, কলও আর লযাজকলা এখন প্রথকম গদখা গসই ব়ে ঝরনার সামকন দাাঁক়েকয 
আকছ। 
  
‘কমিার লযাজকলা, আপকন কনকিে গো? গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
 “হুম, এরকচকয আর গবকে কনকিে হওযা সম্ভব না। 
  
‘োহকল বলুন, েীভ্াকব গভ্েকর যাওযা যাকব? 
  
“গদখুন, ঝরনার কঠে ডান কেনারা কদকয গবে কেছু ব়ে ব়ে পাথর পক়ে আকছ। আমার 
মকন হয ওগুকলার উপর কদকয গহাঁকট আমরা ঝরনার গদারকর্া়োয গপৌঁকছ গযকে পারব। 
  
‘ভ্াল বকলকছন। োহকল আপকনই আমার পথ গদকখকয গভ্েকর কনকয চলুন।’ বলল সযাম। 
  
প্রকেবার আমাকেই এভ্াকব কবপকদর সামকন গযকে হকব? 
  
‘আপকন এখন ঝরনার গভ্ের কদকয কর্কয জাি এেটুেু গদকখ আসুন ওপাকে গোকনা 
গুহা আকছ কেনা। যকদ থাকে োহকল কিকর আসকবন। সবাই এেসাকথ গভ্েকর ঢুেব। 
েকঠন কেছু না গো।’ 
  
‘আিা, আমার আসকে যকদ অস্বাভ্াকবে সময লাকর্ োহকল সাহাযয েরকে চকল 
আসকবন কেন্তু। 
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‘সমসযা গনই। আকছ আমরা। দরোর হকল দুই কদন পযগন্ত অকপো েরব। কলও মেেরা 
েরল। 
  
ওকদরকে গপছকন গরকখ ঝরনারধারার কদকে একর্াল লযাজকলা। কিকর একলা েকযেকমকনট 
পর। কভ্কজ গর্কছ। 
  
হযাাঁ, ওপাকে গুহা আকছ। চলুন, যাওযা যাে।’ বলল গস। 
  
 ‘বাি-টাি গনই?’ গরকম জানকে চাইল। 
  
 ‘আকম শুধু গদকখ একসকছ গুহা আকছ কেনা। বাকির গখাাঁজ েকরকন। 
  
লযাজকলার গপছন গপছন ঝরনাধারা গভ্েকর ঢুেল ওরা। পাকনটুেু পার হওযার পর 
গদখল ওরা এখন ৫ িুট চও়ো এেটা জাযর্ায দাাঁক়েকয আকছ। সামকন গবে অন্ধোর। 
  
কপঠ গথকে বযােপযাে নাকমকয ফ্লযােলাইট গবর েরল গরকম। ওর গদখাকদকখ বাকেরাও 
ফ্লযােলাইট গবর েরল। লাইট জ্বাকলকয একর্াকলা সামকন। 
  
আকস্ত আকস্ত চও়ো অংে বা়েকে শুরু েরল। গসইসাকথ ভূ্কমও খা়ো হকয যাকি। 
কেছুদূর যাওযার পর লযাজকলা’র হাে গটকন ধরল সযাম। 
  
‘দাাঁ়োন। 
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ঝুাঁকে গমকঝ গদখল সযাম। টকচগর আকলা গিলল গদযাকল। 
  
েী?’ লযাজকলা জানকে চাইল। 
  
‘বুকব িযাপ! হযকো এখন অকেকজা হকয গর্কছ। কেন্তু োরপরও ঝুাঁকে গনযা কঠে হকব না। 
পকেট গথকে সুইস আকমগ নাইি গবর েরল সযাম। 
  
‘কনকিেভ্াকব অকেকজা েকর কদকে পারকব?’ গরকম প্রশ্ন েরল। 
  
‘গদকখ গো মকন হকি োকরর সাহাকযয োজ েরকব এটা। এখন োরটা গেকট কদকলই 
অকেকজা হকয যাওযার েথা। কেন্তু োর আকর্ গচে েরকে হকব োর োটকল গোকনা 
কেং িযাপ চালু হকয যাকব কেনা। যকদ গোকনা কেং িযাপ না থাকে োহকল সহকজই 
সম্ভব।’ 
  
মকন হকি, আমরা কঠে পকথ একর্াকি।’ বলল কলও। 
  
হকে পাকর। আকম োহকল আমার োজ শুরু েকর।’ সযাম খুব সেেগোর সাকথ পরীো 
েরল গোকনা কেং িযাপ আকছ কেনা। কনকিে হওযার পর োরগুকলা োটকে শুরু 
েরল। 
  
‘এখাকন গবে েকযেটা গছাট গছাট বাি গদখকে পাকি। সবগুকলা ধূকলায ঢাো, অকনে 
অংকে পচন ধকর গর্কছ। ওকদকে সাবধান। হকে পাকর ওগুকলার র্াকয গবাম গসট েরা 
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আকছ কেংবা কবষাক্ত কেছু মাখাকনা আকছ। গেউ আকর্ই কেছুকে হাে কদকযা না কেন্তু। 
োছা়ো পাকযর কদকেও গখযাল গরকখা। িযাকপর োর থােকে পাকর।’ 
  
ওরা সাবধাকন গুহা গদখকে শুরু েরল। এেটু পর কলও গরকম’র কদকে োকেকয হাসল। 
চলুন আকম এেটা কজকনস গপকযকছ।’ 
  
মাথা গনক়ে কলও’র কপছু কনল গরকম। ওর গপছন গপছন সযাম আর লযাজকলাও রওনা 
হকলা। 
  
মানুষ কনকমগে এেটা গছাট েৃকত্রম গুহা গদখকে গপল ওরা। ওখাকন েম েকর হকলও ১৫ 
টা োকঠর বাি আকছ, সবগুকলা এেটার উপর এেটা গরকখ সূ্তপ েরা। প্রকেযেটা ২ িুট 
বাই ২ িুট সাইকজর। 
  
লযাজকলা বািগুকলার োকছ একর্কয কর্কয এেঅংকের ধূকলা পকরষ্কার েকর এেটা গলখা 
প়েল। 
  
‘এটা গো োনকজ ভ্াষা। এখাকন বলকছ এগুকলা রাজা লে-এর সম্পকত্ত। 
  
‘এখন েীভ্াকব গখালা যায গসটা জানকে চাকি।’ বলল কলও। 
  
োধ গথকে বযােপযাে নামাল সযাম। দাাঁ়োও গদখাকি।’ বযার্ গথকে বাি গখালার জনয 
গক্রাবার ও মযাকচকট গবর েরল। 
  
‘এটা কদকয শুরু েরকে পাকরা।’ গরকম এেটা বাি গদকখকয কদল। 
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“কঠে আকছ। আমার েযান হকি, বাকির উপকরর পুকরা েভ্ারটা না খুকল বরং উপকরর 
এেটা অংে িুকটা েকর গদখব গভ্েকর েী আকছ। কবষযটা কনরাপদ হকব। 
  
মযাকচকট আর গক্রাবার কনকয োজ গনকম প়েল সযাম। বাকির উপকরর অংকে হাকের 
েকি সাইকজর এেটা র্েগ বেকর েরল। গভ্েকর টচগ লাইট োে েকর গদখল েী আকছ। 
  
েী গদখকল? খুব আিহ কনকয কলও জানকে চাইল েরল। 
  
োপ়ে। মখমকলর োপ়ে। েকব আমার মকন হকি োপ়েটা কদকয কেছু এেটা গঢকে 
রাখা হকযকছ। দাাঁ়োও গদখকছ। আকর্ বাকির উপকর থাো ধূকলাবাকল পকরষ্কার েরকে 
হকব।’ 
  
সবাই কমকল পকরষ্কার েরল বািটা। এবার ছুকর কদকয গভ্েকরর োপ়েটা োটল সযাম। 
গদকখ কনল গভ্েকর েী আকছ। 
  
‘এবার েী গদখকল? কজকজ্ঞস েরল গরকম। 
  
‘কনকজর গচাকখই গদকখ নাও।’ গরকমকে জাযর্া েকর কদকয সযাম সকর বসল। 
  
গদখা গেকষ গরকম বলল, “এটাই জর্কের কনযম। েখনও হারকে হয, েখনও কজেকে 
হয।’ 
  
‘গোমরা েী গদখছ? বলছ না গেন?’ গরকম সকর গযকেই র্েগ কদকয গচাখ কদল কলও। 
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এেেকণ হাসল সযাম। গসানা! বনু্ধ, গসানা! বািগুকলা গসানায ভ্রা! 
  
. 
  
 ৫৪. 
  
কেন কদন পর 
  
ঝরনার সামকন প্রচুর গলােসমার্ম হকযকছ। সাংবাকদে, পুকলে, সাধারণ গলাে… 
গসইসাকথ সযাম, গরকম, কলও, লযাজকলা গো আকছই। সরোকরর োছ গথকে অনুমকে কনকয 
আবার এখাকন কিকর আসকে বা়েকে সময গলকর্কছ। ওকদর। েকব োজ চলকছ 
পুকরাদকম। 
  
এেটু পর গুহার গভ্ের গথকে বাইকর গবকরকয একলা লযাজকলা, মুকখ কবজকযর হাকস। ওর 
কপছু কপছু কলওকেও গদখা গর্ল। সযাম আর গরকম সাংবাকদেকদর সাকথ েথা বলকছল। 
এমন সময লযাজকলা বলল, েথার মাকঝ কবরক্ত েরার জনয দুুঃকখে েকব সুখবর হকি, 
আমরা কেন বাি হীরা আর রুকব গপকযকছ। 
  
ওকদর পাকম পুকলে কচি দাাঁক়েকয কছল। কনুঃসকন্দকহ ভ্াল খবর। চাকলকয যান। 
  
 ‘আিা, কচি, ডা. ভ্যানা’র দাদার গোকনা হকদস জানকে গপকরকছন? জানকে চাইল গরকম। 
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 ‘হযাাঁ, আমরা কবস্তর গখাাঁজ কনকয েথয গপকযকছ গস ১৯৮৮ সাকল মারা গর্কছ। যুকদ্ধর পর 
কনকজর নাম বদকলকয এে অকেকলযান র যাকঞ্চ কর্কয োজ কনকযকছল। 
  
লযাজকলা’র কদকে োোল সযাম। আপকন এবার ভ্াষণ গদযার প্রস্তুকে কনন। 
  
‘ভ্াষণ? গেন? েী বলব? 
  
“আকর, আপকন গো এখানোর জােীয কহকরা হকে যাকিন। এই উদ্ধার েরা 
গুপ্তধনগুকলা কদকয এখাকন সু্কল-েকলজ হকব, নেুন হাসপাোল হকব, রাস্তা হকব। 
গুপ্তধনগুকলাে আপনাকে ছা়ো খুাঁকজ পাওযা সম্ভব হকো না। অবেয এজনয আপনার 
পাোপাকে আমরাও গুপ্তধন গথকে এেটা অংে পুরষ্কার পাব।’ 
  
হা হকয গর্ল লযাজকলা। “গুপ্তধকনর অংে? পুরষ্কার? 
  
‘গেন? আপনাকে এখনও বলা হযকন? সরোর গঘাষণা েকরকছ আমাকদরকে গমাট 
গুপ্তধকনর ১০% পুরষ্কার কহকসকব গদকব। ডলাকরর অংকে গসটা েকযে লাখ হকব।’ বলল 
গরকম। 
  
বযাপে বযাপার। 
  
সযাম হাসল। জকমদাকর হাকল জীবনযাপন েরার প্রস্তুকে কনন, লডগ লযাজকলা সাকহব! 
  
‘এসব কলও জাকন? 
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না, এখনও জাকন না। বলব..’ 
  
‘আকম স্বচকে গদখকে চাই এে ব়ে খুকের সংবাদ গোনার পর োর হুেুম গপাঁচা মােগা 
মুখভ্কঙ্গর গোকনা পকরবেগন হয কেনা। 
  
কলও এেটা পাথকরর র্াকয থাো কচত্র গদখকছল। গরকম কর্কয খুকের খবরটা কদল ওকে। 
একদকে সযাম আর লযাজকলা খুব আিহ কনকয োকেকয আকছ কলও’র গচহারার কদকে। 
কেন্তু রাকেযাকনর গচহারার মাকঝ গোকনা পকরবেগন গদখা গর্ল না। 
  
সযাম েনুই কদকয কলও-গে গুাঁকো কদল। েী বযাপার? খুকে হওকন? 
  
আকর ধুর, আর্ামী ৫ বছর যকদ সার্করর কনকচর ওই েযাওলা পকরষ্কার েকর ইমারে গবর 
েরকে হয োহকল েী েরব এে অথগ কদকয? 
  
ভ্কবষযকে কবকভ্ন্ন অকভ্যাকনর োকজ বযয েরকে পারকব। গরকম বলল। 
  
 ‘গয কজকনস গদখকে পাইকন গসটা আকম কবশ্বাস েকর না।’ 
  
বনু্ধ, কনকিে থাকো, ডলারগুকলা েুকম পাি।’ ওকে আশ্বস্ত েরল সযাম। 
  
‘গদকখা, গসানা গথকে ডলাকর মূলযমান পকরবেগন েরার সময সুকযাকর্ েম েকর গদকব।’ 
  
মকন হয না।’ সযাম আপকত্ত েরল। 
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“কঠে আকছ। সময আসুে। গদকখা। 
  
কলও’র েথা শুকন গহকস গিলল সবাই। 
  
চাপ়ে কদকয এেটা মো মারল কলও। এইখাকন আর েকযেকদন থােকল আমারও 
মযাকলকরযা হকয যাকব। োরপর কচকেৎসা েরাকেই খরচ হকব সব ডলার! 
  
‘ভ্াল কদে কচন্তা েকরা। হযকো কনকজর এেটা করসাচগ কেপও কেকন গিলকে পাকরা।’ 
বলল সযাম। 
  
ো হকি না। আমার হাকে ডলার একসকছ শুনকল গদখকব েে োকজন। একস খাকের 
জমাকে চাইকব। পুরাকনা বান্ধবীগুকলা উদয হকব। যারা এেকদন ভু্কলও আমার গখাাঁজ 
গনযকন। এমনকে গদখা যাকব োকদর অকনেকে আমার মকনই গনই। 
  
ওরা সবাই বুঝল ব়েকলাে কহকসকব কলও’র ভ্ার্য খুব এেটা ভ্াল যাকব না হযকো। অথগ 
োরও োকছ উপকভ্াকর্র আবার োরও োকছ গবাঝ। 
  
 ‘এই গয কমকসস িারকর্া, আমার সাকথ গভ্েকর যাকব? গভ্েকর এেটা পযাকসজ আকছ। 
ওটায এখনও গেউ যাযকন। চকলা, গদকখ আকস। প্রস্তাব কদল কলও। 
  
‘আমাকে গেন কনকে চাইছ? গরকম জানকে চাইল। 
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‘গোমার আদকরর স্বামী গো এখন গসকলকব্রকট। সাংবাকদেকদরকে সাোৎোর কদকেই 
বযস্ত। োই গোমাকে কনকে চাকি। োছা়ো ওকদর গচকয গোমার সঙ্গই আমার গবকে ভ্াল 
লাকর্।’ 
  
‘যাও, যাও। মুচকে গহকস বলল সযাম। েকব গোকনা সমসযা হকল এেটু কচৎোর গোকরা। 
আকম, পুকলে কচি আর লযাজকলা হাকজর হকয যাব। 
  
কলও আর গরকম ঢুেল গুহার গভ্েকর। এেটা কবোল পাথকরর সামকন থামল কলও। 
  
‘এই গয, এই পাথরটায সংকেে গদযা আকছ। আকরেটা পযাকসজ আকছ এখাকন।’ 
  
হাকের লাইটটা পাথকরর কদকে ধরল গরকম। আকম গো গোকনা সংকেে গদখকে পাকি 
না।’ 
  
‘এটা এেটা দরজা। খুব আত্মকবশ্বাস কনকয বলল কলও। পাথরটার এেপাকে োাঁধ 
গঠকেকয েকক্ত খাটাল ও। 
  
‘কলও, েুকম অযথা সময আর েকক্ত নষ্ট েরছ। এই পাথরটার সাইজ গদকখছ? েম েকর 
হকলও ২০ িুট লম্বা। ওজন হকব েকযে টন…’। 
  
এমন সময ধীকর ধীকর পাথরটা দরজার মকো এেপাকে সকর গর্ল। বযাপারটা গোকনা 
এে যাকন্ত্রে েকক্তর সাহাকযয হকযকছ বকল মকন হকলা। 
  
“আকর এটা গো এেটা টাকনল। কিসকিস েকর বলল গরকম। 
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 ‘েুকম কিম আকছা। েুকমই আকর্ গঢাকো।’ 
  
 আপকত্ত না েুকল গরকম ঢুেল গভ্েকর। এটা কদকয েেদূর কর্কযকছকল?” 
  
‘গবকে না। গমাটামুকট ৬০ িুকটর মকো। োরপর আমার টকচগর বযাটাকর গেষ হকয 
কর্কযকছল। োই অন্ধোকর আর একর্াযকন। 
  
গরকম টচগ কনকয একর্াকি ধীকর ধীকর। হঠাৎ কচৎোর েকর উঠল, “কলও!! 
  
যাে গদখকে গপকযছ োহকল। এবার বুকঝছ গেন গোমাকে কনকয একসকছ?’ 
  
কলও আকম ভূ্েুক়ে আকলা গদখকে গপকযকছ… েী কছল ওটা?’ 
  
‘আমার মকন হয গোকনা পাথকর টকচগর আকলা প্রকেিকলে হকয হকযকছ ওটা। 
  
না, না। আকম কনকিে ওটা এেদম বাস্তব। গোকনা প্রকেিলন নয। 
  
“কঠে আকছ। োহকল গোমার হাকের টচগ বন্ধ েকর দাও। োরপর গদকখা, ওই আকলা 
আর গদখকে পাও কেনা।’ 
  
 েথামকো টচগ বন্ধ েরল গরকম। েকযেকমকনট কেছুই হকলা না। োরপর হঠাৎ… 
  
‘কলও, গদকখা… আবার! 
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‘হুম গদখলাম। কলও এমনভ্াকব জবাব কদল গযন এটা খুব স্বাভ্াকবে বযাপার। 
  
‘কবষযটা েদন্ত েরকে হকব। োর্াদা কদল গরকম। 
  
কলও েকযেমুহূেগ পাথকরর মকো দাাঁক়েকয রইল। ঝাাঁকে কদল ওর হাকে থাো টচগ লাইকট। 
কনভু্ কনভু্ আকলা কনকয জ্বকল উঠল ওটা। 
  
‘েুকম এখাকনই অকপো েকরা। আকম ওকদরকে কনকয আসকছ।’ 
  
 গরকম আপকত্ত েরল না। 
  
প্রথকম আকস্ত আকস্ত পা গিলকলও পকর দ্রুে পা চালাল কলও। প্রকে পদকেকপ ওর 
দুকিন্তা বা়েকছ। 
  
*** 
  
সযাম ও লযাজকলাকে কনকয গুহার গভ্েকর ঢুেল কলও। সাকথ আকছ রব আর গির্। ওকদর 
হাকে টচগ। 
  
 ‘গরকম গোথায? জানকে চাইল সযাম। 
  
কলও হেভ্ম্ব। গরকমকে ও গযখাকন গরকখ কর্কযকছল গসখাকন গেউ গনই! ‘আকম ওকে 
এখাকন অকপো েরকে বকলকছলাম। আমার মকন হয গস এোই ভূ্েুক়ে আকলার েদন্ত 
েরকে সামকন একর্কয গর্কছ। 
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কলও’র কদকে গচাখ র্রম েকর োোল সযাম। ভূ্েুক়ে আকলা? েুকম গো এবযাপাকর 
এরআকর্ কেছু বকলাকন? 
  
‘টাকনকলর ওই মাথায আকলা প্রকেিকলে হয। মাকন টচগ বন্ধ েরার পকরও প্রকেিকলে 
হয আরেী। আকম গভ্কবকছলাম ওটা গেমন কেছু না…’। 
  
 ‘আমাকদর ওকে খুাঁকজ গবর েরকে হকব। চকলালা। আর সময নষ্ট েরা যাকব না। 
  
 সবার সাকথ একর্াকি সযাম। যে সামকন একর্াকি ভ্কয, দুকিন্তায ওর র্লা শুকেকয 
আসকছ। গরকমকে ও অকনে ভ্ালবাকস। গরকম’র কেছু হকয গর্কল সহয েরকে পারকব না। 
একর্াকে একর্াকে মৃদু এেটা েণ্ঠস্বর গভ্কস একলা টাকনকলর র্ভ্ীর গথকে। 
  
‘সযা,…ম? সযা….ম! 
  
‘গরকম! কচৎোর েকর উঠল সযাম। ছুকট গর্ল েকব্দর উৎকসর কদকে। গোকনা সম্ভাবয 
কবপকদর েথা মাথায গরকখ গোকনা সেেগো অবলম্বন েরার প্রকযাজনকবাধ েরল না। 
  
‘গরকম! আকম গোমার ফ্লযােলাইকটর আকলা গদখকে পাকি না। বলল সযাম। 
  
 ‘গদখকব েীভ্াকব? বযাটাকর গেষ।’ গরকম অন্ধোকরর আ়োল গথকে জবাব কদল। 
  
েকযে গসকেণ্ড পর গরকমকে গদখকে গপল সযাম। ছুকট কর্কয জক়েকয ধরল প্রাণকপ্রয 
স্ত্রীকে। গঠাাঁকট েকষ চুকমা গখকলা। 
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“কলও গোমাকে গযখাকন গরকখ কর্কযকছল েুকম ওখাকন অকপো েরকল না গেন? জানকে 
চাইল সযাম। 
  
 ‘আকম গো জাকন ও গোমাকদরকে কনকয চকলই আসকব। ভ্াবলাম এই িাাঁকে এেটু ঘুকর 
গদকখ।’ গরকম গসাজাসাো জবাব কদল। 
  
স্ত্রী’র খুকের মকো জবাব শুকন গহকস গিলল সযাম। যা েকরছ, েকরছ। আর েখনও 
এমন েরকব না। আবার েক্ত েকর জক়েকয ধরল গরকমকে। 
  
কলও সামকন একর্কয একস োকে কদল। একহম, একহম, গরাকমও জুকলকযটকে আবার 
এেসাকথ গদকখ আমরা সবাই খুকে। এবার এেটু োকজর েথা বকল। গরকম, ইন্টাকরকিং 
কেছু গদখকে গপকল? 
  
মাথা গনক়ে সায কদল গরকম। এখান গথকে ৫০ িুট সামকন টাকনলটা পুকরাপুকর মানুকষর 
কনকমগে। এেদম মসৃণ। ওটা গবে উজ্জ্বল। আকলাটা ওখান গথকেই আকস। 
  
সামকন একর্কয গর্ল ওরা। 
  
মসৃণ টাকনকলর গমকঝর কদকে ঝুাঁেল কলও। এটা গদকখ গো মকন হকি। পাকলে েরা। 
  
‘ব়ে অদু্ভে। এরআকর্ েখনও এরেম টাকনল গদকখকন।’ লযাজকলা বলল কব়েকব়ে েকর। 
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টাকনকলর পকর অন্ধোর। গসকদকে টচগ োে েরল গরকম। একর্কয গর্ল। ওর কপছু কনল 
সযাম। কেন্তু আচমো গরকম ছুকট কিকর একলা ওকদে গথকে। ওর গচহারা গথকে গযন সব 
রক্ত সকর গর্কছ। 
  
েী হকযকছ, গরকম? েী গদকখছ?’ সযাম জানকে চাইল। 
  
 “ওহ, সযাম! ওই গচম্বারটা মরা মানুকষ ভ্কেগ। 
  
. 
  
 ৫৫. 
  
রব ও গির্ গচম্বাকরর গভ্েকর গজনাকরটর বকসকয ফ্লাডলাইট জ্বাকলকয কদল। উজ্জ্বল 
আকলায আকলাকেে হকলা পুকরা গচম্বার। ধাকধকয উঠল টাকনল। 
  
েযাকমরা বসাকনা হকযকছ? জানকে চাইল সযাম। 
  
 ‘হযাাঁ, কভ্কডও েকর রাখা হকি সব।’ রব সায কদল। 
  
কেছুেণ পর উজ্জ্বল আকলাকে ওকদর গচাখ সকয আসার পর পরীো েকর গদখকে গপল 
টাকনলটা কসকলো কদকয বেকর। োই এভ্াকব আকলা প্রকেিলন েকর কদকে পাকর। 
  
 গরকম আরও এেটু ভ্াল েকর পরীো েকর বলল। কসকলোর সাকথ গসানার দানাও 
আকছ।’ 
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অথগাৎ, দানাদার কসকলো ও গসানার কমশ্রণ কদকয এই টাকনলটা বেকর েরা হকযকছল। 
  
 ‘গরকম কঠেই বকলকছ।’ সায কদল কলও। অবেযই এরেম কমশ্রণযুক্ত খকন পৃকথবীকে খুব 
েমই আকছ। র্হনা বেকরর জনয এগুকলার অকনে চাকহদা। 
  
গচম্বাকরর র্ভ্ীকর বৃত্তাোকর প্রায ১০০ টা মকম বকসকয রাখা আকছ। েকব মকমগুকলার র্াকয 
গোকনা আঘাকের কচহ্ন গনই। অথগাৎ, এরা সবাই স্বাভ্াকবে মৃেুযবরণ েকরকছল। 
  
সামকন এেটা ব়ে ভ্ট গদখাকি। সবাই গসকদকে একর্কয গর্ল। 
  
 ‘ও গখাদা, এই বযকক্তর মকম গো ১৭ িুট লম্বা!’ আাঁেকে উকঠ বলল সযাম। 
  
 ‘োর পাকে থাো নারী মকমটাও প্রায োছাোকছ বদকঘগযর।’ গরকম বলল। 
  
কব়েকব়ে েরল কলও। জাযান্ট… সকেযোকরর জাযান্ট। গলােোকহকনগুকলা সেয। আিা, 
এগুকলার বযস েে হকব? 
  
 ‘প্রায দুই-কেন হাজার বছর। একদরকে সম্ভবে গদবো কহকসকব পূজা েরা হকো। জবাব 
কদল সযাম। 
  
‘কেন্তু অে বছর আকর্ োরা সার্করর মাঝখাকন থাো এই দ্বীকপ একলা েীভ্াকব? গরকম 
জানকে চাইল। 
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‘গসটা কবকেষজ্ঞরা ভ্াল বলকে পারকব।’ 
  
মকমগুকলার অকধোংে নারী। োকদর গপাোেগুকলা গবে সুন্দর। সারা েরীর কবকভ্ন্ন দামী 
রকত্নর র্হনায ভ্রা।’ 
  
 হাসল সযাম। েখনোর কদকন রাস্তার পাকে পক়ে থাো পাথকরর মকো মূলযবান রত্ন খুব 
সহকজই পাওযা গযে। োই সবাই পরে ওগুকলা। 
  
একদর পকরচয েীভ্াকব জানব আমরা? জানকে চাইল গির্। 
  
যা গদখকছ এরকচকয গবকে হযকো জানা সম্ভব হকব না। েকব এখন আমাকদর প্রথম োজ 
হকি এটাকে গর্াপন রাখা। এখানোর সরোর যেকদন না পযগন্ত এই মকমগুকলাকে 
যথাযথভ্াকব সংরেণ েরার মকো লযাব বা জাদুঘর বেকর েরার মকো অবস্থায না যাকি 
েেকদন পযগন্ত কবষযটা গর্াপনই রাখকে হকব। নইকল নষ্ট হকয যাকব এগুকলা। 
  
‘ভ্াল বকলছ।’ গরকম সায কদল। সরোর গুপ্তধন গপকযকছ এবার গসটাকে যথাযথ বযয 
েরার জনয আকরেটা গুরুেপূণগ গেত্র গপল। 
  
েী দরোর জাদুঘর েরার? এখাকনই গো ভ্াল আকছ এেগুকলা বছর ধকর।’ বলল কলও। 
  
 ‘না, একদর কবষকয সবার জানা উকচে। োই জাদুঘকরর প্রকযাজন আকছ। সযাম কনচু 
র্লায বলল। আজ আমরা এখাকন শুধু এেটা ঐকেহাকসে স্থানই আকবষ্কার েকরকন, 
গসইসাকথ এমন এেটা জাকে আকবষ্কার েকরকছ গযটার েথা গেউ জানকো না পযগন্ত। 
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গসানা, মূলযবান রত্ন, েৎোলীন সমকযর গচকয উন্নে সমাজ… এবং জাযান্ট; 
গলােোকহকনগুকলা সব সেয। 
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