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নিতল িগরী  
( In the Abyss ) 

  
[‘In the Abyss’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘Pearsons Magazine’ পশিকায় আগস্ট 
১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালে েন্ডলের ‘Methuen & Co.’ থথলক প্রকাশিত ওলয়েলসর 
থ াটগলের সংকেে ‘The Plattner Story and Others’ বইশটলত গেশট স্থাে পায়। 
থসলেম্বর ১৯২৬ সালে গেশট পুেঃপ্রকাশিত হয় ‘Amazing Stories’ পশিকায়।] 
  
ইস্পাত থগােকটার সামলে দাাঁশ়িলয় পাইে কুশি থিবালত থিবালত থেফলটেযান্ট বেলে, 
থদলে শক মলে হয়, শস্টলেন্স?। 
  
আইশিয়াটা োলোই, থোো মলেই জবাব শদলয়শ ে শস্টলেন্স। 
  
শিাঁল়িিযাপটা হলয় যালব শকন্তু। 
  
জলের িাপ থতা সাংঘাশতক। জলের উপশরোলগ এই িাপ প্রশত বগগইশিলত থিালদা 
পাউন্ড, শিি ফুট শেলি তার শিগুণ, ষাট ফুট শেলি শতেগুণ, েেুই ফুট শেলি িারগুণ, 
েলিা ফুট শেলি িশিিগুণ, পাাঁি হাজার ফুট শেলি শতেলিাগুণ–প্রায় মাইেোলেক–থিালদা 
পাউলন্ডর দুলিা িশিিগুণ–প্রায় থদ়ি টে। প্রশত বগগইশিলত থদ়ি টে। সমুদ্র থযোলে পাাঁি 
মাইে গেীর, থসোলে সাল়ি সাত টে– 
  
ইস্পালতর িাদরও থতা দারুণ থমাটা। 
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শেরুত্তর রইে থেফলটেযান্ট। 
  
আলোিো হলে শস্টলের একটা অশতকায় বে শেলয়। বযাস প্রায় েফুট। থদেলত অলেকটা 
দােশবক কামালের থগাোর মলতা। জাহালজর ওপর শবরাট োর আর মি ততশর কলর 
বেটা রাো হলয়ল  তার ওপর। এইোে থথলকই োশমলয় থদওয়া হলব সমুলদ্রর জলে। 
বলের গালয় দুলটা থগাোকার জােো। একটার ওপর আর-একটা। দারুণ পুরু কাি শদলয় 
ঢাকা। শস্টলের থেম। একটা জােো থোো রলয়ল । থেফলটেযান্ট এবং শস্টলেন্স সাত 
সকালেই থগােলকর থেতর থদলে এলসল । পুরু কুিে শদলয় থমা়িা। কুিলের ফাাঁলক 
ফাাঁলক হাতে–সাদাশসলে যন্ত্রপাশত িােু রাোর বযবস্থা। থেতলর ঢুলক জােো বন্ধ কলর 
থদওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বালসর কাবগশেক অযাশসি শুলষ শেলয় তার বদলে অশিলজে থ ল়ি 
থদওয়ার মায়াসগ যন্ত্রটাও গশদ শদলয় সুরশিত। পুলরা থেতরটা এমেোলব গশদ শদলয় থমা়িা 
থয কামাে থথলক থগাোর মলতা  ুাঁল়ি শদলেও থেতলর থয বসলব, তার গালয় আাঁি়িশট 
োগলব ো। একটু পলরই কালির মযােলহাে শদলয় সশতযই এক বযশির প্রলবি ঘটলব 
থেতলর, থগােক। শেশিপ্ত হলব জলে তশেলয় যালব অলেক শেলি–মাইে পাাঁলিক থতা 
বলটই। 
  
তারপর? কাি থবাঁলক থেতলর ঢুলক যালব–জােোর দফারফা হলয় যালব। সুশিশিত 
অশেমত প্রকাি করলে থেফলটেযান্ট। তেে হু়িহু়ি কলর জে ঢুকলব থেতলর। থোহার 
ফো ঢুশকলয় থদওয়ার মলতাই জলের থোাঁিায় প্রাণটা উোও হলব িলির শেলমলষ। বুলেট 
বোও যায়। জলের বুলেট। শিাঁল়িিযাপটা থতা হলবই থেতলরর মােুষ, থসই সলে পুাঁশট 
দুটুকলরা হলব, ফুসফুস ফাশটলয় থদলব, কালের পরদা— 
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থগােলকর অবস্থাটা? জােলত থিলয়শ ে শস্টলেন্স। 
  
থবি শক ু বুদবুদ থ ল়ি শিরকালের মলতা তশেলয় যালব কাদার ওপর। রুশটলত মােে 
মাোলোর মলতা বযাপার আর কী। 
  
উপমাটা মলে েরে থেফলটেযালন্টর শেলজরই। শেলজর মলেই বারকলয়ক আওল়ি থগে 
একই কথা। 
  
এেসশটি কথাটা শুেে থপ লে দাাঁশ়িলয়। সমুদ্রতলের োবী অযািলেিারার এেসশটি। 
পরলে েবেলব সাদা থপািাক। দাাঁলতর ফাাঁলক শসগালরট। টুশপর শকোরার শেলি থকৌতুক 
তরশেত দুই িিু। 
  
কী থহ ওলয়শিজ? থোকজে থবশি মাইলে িাইল  োশক? রুশটলত মােে মাোলো শেলয়। 
েুব ফাাঁপলর পল়ি  থদেশ । আলর বাবা, আজ বালদ কােই থতা িুব মারে জলে। 
িমৎকার আবহাওয়া। শসলস আর থোহা শেলয় বালরা টে তশেলয় যালব টুপ কলর। এত 
ঝালমো কীলসর? 
  
োবশ , থতামার অবস্থাটা তেে কী হলব, বেলে ওলয়শিজ। 
  
 দূর! জলের ওপর থঢউ যতই উাঁিুলত উঠুক-ো থকে, বালরা থসলকলন্ডর মলেয তশেলয় যাব 
সত্তর-আশি ফুট শেলি। থসোলে িাশি… শুেুই িাশি! 
  
ঘশ়ি-যন্ত্র শঠকমলতা িেলব থতা? 
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 পাঁয়শিিবার িাশেলয় পরে কলর শেলয়শ । 
  
 যশদ ো িলে? 
  
থকে িেলব ো? 
  
 শবি হাজার পাউন্ড শদলেও ওই েোর থগাোর মলেয ঢুকব ো আশম। 
  
শকন্তু আশম ঢুকব। থেতলর ঢুলক কু্র টাইট শদলয় জােোটা আলগ বন্ধ করব। তারপর 
ইলেকশিক োইটটা শতেবার জ্বােব, শতেবার থেবাব। বুশঝলয় থদব, বহাে তশবয়লত 
আশ । তেে কশপকলে টুপ কলর োশমলয় থদলব থগাো। বলের তোয় শসলসর ওজেগুলো 
থযোলব ঝুেল , ঝুেলব শঠক ওইোলবই। থগাোর ওপলর ওই থয শসলসর কাশটমটা রলয়ল , 
ওলত জ়িালো আল  একলিা ফযাদম েম্বা দশ়ি। তালরর দশ়ি োগাইশে ইলে কলরই-
কাটলত সুশবলে, োলসও োলো। তালরর দশ়ি হলে থতা িুলব যালব। শবষয়টা গুরত্বপূণগ। 
যথাসমলয় বুঝলব। 
  
শকন্তু 
  
প্রলতযকটা শসলসর ওজলের মলেয একটা ফুলটা রলয়ল  থদে ? একটা কলর থোহার রি 
ঢুশকলয় থদওয়া হলব ফুলটাগুলের মলেয শদলয়।  ফুট শেলি থেলম থাকলব প্রলতযকটা রি। 
শেি থথলক রলি োক্কা োগালেই োক্কা োগলব একটা হাতলে–িােু হলয় যালব ঘশ়ি-যন্ত্র। 
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কশপকলে ঝুশেলয় সবসুদ্ধ জলে োশমলয় থঝাোলোর দশ়ি থকলট শদলেই থগাো োসলব 
জলে। বাতাস েরশত থগাো। হােকা। শসলসর ওজেগুলো তশেলয় যালব শেলজলদর 
ওজলেই –কাশটম থথলক দশ়িও েুলে যালব। থবি োশেক দশ়ি েুলে যাওয়ার পর থগাোও 
তশেলয় যালব–দশ়ির টালে। 
  
দশ়ির টালে থকে? শসলসর ওজেগুলো সরাসশর থগাোর গালয় োগাওশে থকে? শস্টলেলন্সর 
প্রশ্ন। 
  
শেলির োক্কা এ়িালোর জলেয। শক ুিণ পলরই হু হু কলর মাইলের পর মাইে থেলম যালব 
থগাো। দশ়ি ো থাকলে আ ল়ি পল়ি থথাঁতলে যালব। দশ়ির তোয় থঝাোলো শসলসর 
ওজেগুলো আলগ থঠকলব তোয়, কলম আসলব থগাোর তশেলয় যাওয়ার গশতলবগ, আলে 
আলে শগলয় থঠকলব তোয়, তারপর থেলস উঠলত থাকলব আলে আলে। 
  
ঘশ়ি-যন্ত্র িােু হলব শঠক তেে। থোহার িান্ডাগুলো সমুলদ্রর তোয় োক্কা শদলয় ঘশ়ি-যন্ত্র 
িােু কলর শদলেই কাশটলম গুশটলয় যালব দশ়ি। আে ঘণ্টা থাকব সাগরতলে। ইলেকশিক 
োইট থজ্বলে থদেব িারপাি। তারপলরই ঘশ়ি-যন্ত্র েুলে থদলব একটা শরং-এর  ুশর। 
থকলট থদলব দশ়ি। থসািা ওয়াটার বুদবুলদর মলতা হু হু কলর থগাো থেলস উঠলব ওপলর, 
দশ়িটাই সাহাযয করলব থেলস উঠলত। 
  
শেি থথলক অত থজালর উলঠ এলস থগাো যশদ ঢু মালর থকােও জাহালজর তোয়? 
  
থবি ফাাঁকা জায়গায় কামালের থগাোর মলতা োমব, উঠব আে ঘণ্টা পলর। কালজই 
দুশিিা কীলসর? 
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যশদ থকােও সামুশদ্রক জীব ঘশ়ি-যলন্ত্র শু়ি জশ়িলয় েলর? 
  
সােলে দাাঁশ়িলয় যাব। 
  
বলে, মুগ্ধ থিালে ইস্পালতর থগােলকর শদলক থিলয় রইে এসশটি। 
  
. 
  
এগালরাটা োগাদ এসশটিলক োশমলয় থদওয়া হে কশপকলে কলর। আকাি ঝকঝলক 
পশরষ্কার। বাতাস মৃদুমে৷ শদগলি কুয়ািা। ওপলরর কামরার ইলেকশিক আলো জ্বেে 
শতেবার, শেবে শতেবার। সামােয দুেল  থগাো। কালির জােো দুলটা একলজা়িা থগাে 
থগাে থিাে থমলে থযে অবাক হলয় থদেল  থিলকর থোকজেলদর। থিলকর ওপর 
থগাোটালক মলে হলয়শ ে ো জাশে কী শবরাট, জলে োশমলয় থদওয়ার পর েু েু সমুলদ্রর 
মলেয মলে হে শেতািই পুাঁিলক। 
  
দশ়ি থকলট শদলতই একটা থঢউ িলে থগে থগাোর ওপর শদলয়, দুেল  থগাো, েীষণোলব 
ওেট-পােট োলে। দি পযগি গুেলতই হঠাৎ ঝাাঁকুশে শদলয় শসলে হলয় থগে শকমু্ভত 
থগােক। 
  
িলণলকর জলেয থেলস থথলকই আলে আলে থগে তশেলয়। শতে পযগি থগােবার আলগই 
অদৃিয হে দৃশিপথ থথলক। অলেক শেলি থদো থগে আলোর দুযশত–আলে আলে 

http://www.bengaliebook.com/


 নিতল িগরী । এইচ নি ওয়েলস । সায়েন্স নিকশি 

7 

www.bengaliebook.com 
 

 

আলোককশণকায় পযগবশসত হলয় শমশেলয় থগে এলকবালরই। অন্ধকার জলে ঘুরপাক থেলয় 
থগে থকবে একটা হাঙর। 
  
মাইেোলেক তফালত সলর এে জাহাজ। থেলস ওঠার সমলয় ইস্পালতর থগাো তোয় 
যালত টু ো মালর। 
  
শেরুদ্ধ শেঃশ্বালস শেঃিলে কাটে আে ঘণ্টা। মাথার ওপর শিলসম্বলরর সূযগ থবি গরম। 
  
ওলয়শিজ শকন্তু বলেশ ে, জলের তোয় োশক এত ঠান্ডা থয, এসশটি শেিয় এতিলণ শহ 
শহ কলর কাাঁপলত শুরু কলর শদলয়ল । 
  
পাঁয়শিি শমশেট পলরও থগাো থেলস উঠে ো। শুরু হে উৎকণ্ঠা। সূযগ িুলব যাওয়ার 
একুি শমশেট পলরও থগাোর পুেরাশবেগাব ো থদলে শুরু হে জেো-কেো। মাঝরালত 
আরম্ভ হে দুেগাবো। পাাঁি মাইে শেলি কাদার মলেয দশ়িদ়িা সলমত থগাো আটলক 
শগলয়ল  শেিয়। মায়াসগ যন্ত্র আর কাজ করল  ো। অশিলজে থেই, োবার থেই, জে 
থেই। এসশটি শক আর থবাঁলি আল ? 
  
থগােক থযোলে িুব শদলয়ল , থসই জায়গা শঘলর থগাে হলয় ঘুরলত োগে গােলবাট। 
আিমকা বহু দূলর একটা আলোর থরো জে থথলক শঠকলর উলঠ থগে আকাি অশেমুলে–
িূলেয আলোকবৃত্ত রিো কলর শগলয় প়িে জলে। 
  
এেসশটি! 
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থোর হলয় থগে–তলব োগাে েরা থগে থগােলকর। কশপকে থথলক আংটা ঝুশেলয় 
থগােলকর মাথায় োশগলয় থটলে তুলে আো হে থিলক। মযােলহাে েুলে উাঁশক শদে 
থেফলটেযান্ট। কাশের মলতা অন্ধকার। ইলেকশিক োইট োগালো হলয়শ ে শুেু থগােলকর 
িারপাি আলোশকত করার জলেয–থেতরটা েয়। 
  
েীষণ উত্তাপ থেতলর। মযােলহালের শকোরা বরাবর রবালরর পশট েরম হলয় থগল  
উত্তালপ। ে়িাি়িা থেই, উৎকশণ্ঠত প্রলশ্নর জবাবও থেই। জাহালজর আলো থফলে থদো 
থগে, ম়িার মলতা পল়ি এসশটি। মুে হেুদবণগ, ঘালম িকিলক। িািার এে। তুলে শেলয় 
শগলয় শুইলয় থদওয়া হে থকশবলে। 
  
ো, মলরশে, শকন্তু স্নাযু়র অবস্থা কাশহে। সারা গা থথাঁতলে কােশিলট পল়ি থগল । 
শদেকলয়ক পল়ি রইে শেস্পে থদলহ। মুলে কথা ফুটে সাত শদে পলর। থিাো থগে 
অতযািযগ অশেজ্ঞতার অশবশ্বাসয কাশহশে। 
  
প্রথম কথাটালতই প্রকাি থপে অদু্ভত থজদ। আবার যালব ও সমুলদ্রর তোয়। 
থগােকটালক একটু পােলট শেলত হলব। দশ়ি শেলয় েতুে কলর োবলত হলব। 
অসংেগ্নোলব বলেশ ে, সমুলদ্রর তোয় কাদা  া়িা আর শক ু থদো যালব ো যারা 
বলেশ ে–থিাে তালদর শঠকলর যালব থসোেকার দৃিয থদেলে। িমকপ্রদ অশেজ্ঞতা োে 
কলরল  এেসশটি–থদলে এলসল  আিযগ এক জগৎ! 
  
োপ া়িা কথাগুলো গুশ লয় থেো হে শেলি। 
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প্রথলম থগােকটা েীষণোলব ওেট-পােট থেলয়শ ে শঠকই। পা ওপলর িলে শগলয়শ ে। 
মাথা শেলির শদলক কলর কুিলে আ ল়ি পল়িশ ে। জােোর মলেয শদলয় মালঝ মালঝ থদো 
যাশেে আকাি আর জাহালজর থিলক দাাঁ়িালো থোকজেলক। 
  
আিমকা শসলে হলয় শগলয়শ ে থগােক। শুরু হলয়শ ে তশেলয় যাওয়া। সবুজ-েীোে মলে 
হলয়শ ে িারপালির জে। একটু একটু আলো আসশ ে ওপর থথলক। থ াট থ াট 
োসমাে বস্তু ঝাাঁলক ঝাাঁলক থেলয় যাশেে ওপলরর আলোর শদলক। অন্ধকার আরও গাঢ় 
হলয়শ ে। মাথার ওপর থযে মেযরালতর কালো আকাি–সামােয সবুজাে। শেলির জে 
কাশের মলতা কালো। েুলদ েুলদ আলোকময় স্বে বস্তু আব া সবলজ থরো রিো কলর 
থেলয় যাশেে ওপরশদলক। 
  
পতলের থবগ োশক মলে রােবার মলতা। শঠক থযে শেফট োমল  হু হু কলর। এবার 
একটু েয় হলয়শ ে এেসশটলির। অলটাপাস, শতশম বা ওই জাতীয় শক ুর েপ্পলর প়িলেই 
থতা দফারফা। ঘশ়ি-যন্ত্র যশদ আর িােু ো থালক? 
  
পিাি থসলকন্ড পর শমিশমলি অন্ধকালর প্রের ইলেকশিক আলোয় থকবে থদো থগে, 
মা  বা োসমাে বস্তু থেলয় যালে আিপাি শদলয় ওপরশদলক–এত থজালর যালে থয 
োলো কলর থদোও যালে ো। একবার মলে হে, একটা হাঙর ে়িফ়ি করলত করলত 
শ টলক থগে পাি শদলয়। জলের ঘষগলণ থগােক তেে গরম উঠল । অতএব সমুলদ্রর 
গেীলর োশক কেকলে ঠান্ডা–এ োরণাটা এলকবালরই েুে। 
  
ঘালম সারা গা সপসলপ হলয় থগল  েি কলর েটকা থেলগশ ে এসশটলির। পরিলণই 
কালে থেলস এলসশ ে থসাাঁ থসাাঁ িে। িেটা আসল  পালয়র তো থথলক। থবল়িই িলেল । 
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থিালে পল়িশ ে শবের বুদবুদ। সাাঁ সাাঁ কলর থেলয় যালে ওপরশদলক। থযে পাো ঘুরল । 
বাইলর জলের মলেয। বাষ্প োশক? শেিয় তা-ই! হাত শদলয়শ ে জােোয়। কাি গরম। 
জ্বাশেলয় শেলয়শ ে থ াট্ট েণ্ঠেটা। হাতলের িগায় গশদ শদলয় থমা়িা ঘশ়িলত থদলেশ ে, 
থমালট দুশমশেট হলয়ল । এরই মলেয জলের ঘষগলণ এত উত্তাপ? কাি থতা থফলট যালব 
এবার। শেলি ঠান্ডা, থগােলকর গা গরম–তালপর তারতময কাি থতা সইলত পারলব ো। 
  
আিমকা কলম এলসশ ে তশেলয় যাওয়ার গশতলবগ। থসই সলে কলম এলসশ ে ওপরশদলক 
োবমাে বুদবুলদর সংেযা। পালয়র তোয় থমলঝ অেুেব কলরশ ে িিোলব। কলম 
এলসশ ে থসাাঁ থসাাঁ িে। সামােয দুলে উলঠই শস্থর হলয় শগলয়শ ে থগােক। ো, কাি 
োলঙশে। অঘটে শক ুই ঘলটশে। শেশবগলে তেলদি স্পিগ করলত িলেল  থগােক। েুব 
থজার আর শমশেটোলেক। 
  
মলে পল়িশ ে শস্টলেন্স আর ওলয়শিলজর কথা। রলয়ল  পাাঁি মাইে ওপলর। অত উাঁিুলত 
থমঘও থালক ো। 
  
উাঁশক থমলরশ ে জােো শদলয়। বুদবুদ আর থদো যালে ো। থসাাঁ থসাাঁ িেও এলকবালর 
থথলম থগল । বাইলর মশসকৃষ্ণ অন্ধকার। েরম থেেলেলটর মলতা। ইলেকশিক আলো 
থযোলে থযোলে প়িল , শুেু থসই জায়গাগুলোলতই থদো যালে জলের রং হেলদলট-
সবুজ। তারপলরই আলোক বেলয়র মলেয থেলস উঠে শতেলট বস্তু। অশগ্নময় আকৃশতর 
মলতা। ওর থবশি আর শক ু থদো যায়শে। বস্তু শতেলট থ াট ো ব়ি, কাল  ো দূলর–থবাঝা 
যায়শে। 
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মা  েরার জাহালজ থযমে থজারালো আলো থালক, প্রায় থসইরকম েীোে আলোর থরো 
শদলয় থঘরা শতেলট আকৃশতই। প্রিুর থোাঁয়া থবরলে থযে থসই আলো থথলক। জাহালজর 
দুপালি থযমে সাশর সাশর থপাটগলহাে থালক, থসইরকম সারবশে ফুলটা রলয়ল  প্রলতযলকর 
দুপালি। এেসশটলির প্রের আলোকবৃত্ত এলস প়িলতই থযে শেলব শগলয়শ ে তালদর 
আলোকপ্রো। 
  
থদেলত তালদর অদু্ভত মাল র মলতা। শবরাট মাথা। প্রকাণ্ড থিাে। শকেশবলে থদহ আর 
থেজ। থিাে থফরালো রলয়ল  এসশটলির শদলকই। থযে তালকই অেুসরণ করল । আলো 
থদলে আকৃি হলয়ল  শেিয়। 
  
অশিলরই এই েরলের আরও সামুশদ্রক প্রাণী শে়ি কলর এে িারশদক থথলক। থগােক 
তেেও োমল  শেলির শদলক। থঘাোলট হলয় উঠল  জলের রং। আলোকরশির মলেয 
শিকশমক করল  েুলদ েুলদ কণা–সূযগরশির মলেয েূশেকণার মলতা। শসলসর ওজে কাদা 
ঘুশেলয় শদলয়ল  শেিয়। 
  
শসলসর ওজে আলে আলে থগােক থটলে োশমলয়শ ে কাদার ওপর। িারপালি ঘে সাদা 
কুয়ািা। কলয়ক গলজর থবশি এগলে ো শবদুযৎ বাশতর আলো। থবি কলয়ক শমশেট পর 
শথশতলয় শগলয়শ ে ঘুশেলয়-যাওয়া তোশে। শবদুযৎ বাশতর আর দূলরর স্বে প্রোময় মাল র 
ঝাাঁলকর আলোয় থদো শগলয়শ ে েূসর-সাদালট তোশের ওপর দুলে দুলে সলর যালে ঘে 
কালো সীমাহীে জেরাশি। মালঝ মালঝ থদো যালে সামুশদ্রক শেশে ফুলের জটো। িুশেত 
শু়ি ো়িল  িূলেয। 
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দূলর থদো যালে দােশবক স্পলের জটো। অেগস্বে বশহঃলরোই থকবে থিালে প়িল । 
থমলঝময়  শ়িলয় গাঢ় থবগুশে আর কালো রলঙর গুে গুে িকিলক িযাটালো শবের বস্তু। 
শেিয় কাাঁটাওয়াো সামুশদ্রক প্রাণী। এ  া়িাও থদো যালে থ াট থ াট শবিােিিু অথবা 
িিুহীে অদু্ভত আকালরর শজশেস। কাউলক থদেলত থকলঠালপাকার মলতা, কাউলক 
গেদাশিংশ়ির মলতা। আলোকরশির সামলে শদলয় িলেল  মন্থরগশতলত–অদৃিয হলয় যালে 
অন্ধকালর–থপ লে থরলে যালে ফুটশক ফুটশক থরো। 
  
আিমকা  শ়িলয়-শ শটলয় পল়িশ ে েুলদ মাল র ঝাাঁক–থগােলকর শদলক থেলয় এলসশ ে 
হরলবাো পাশের ঝাাঁলকর মলতা। প্রোময় তুষালরর মলতা উল়ি শগলয়শ ে থগােলকর ওপর 
শদলয়। পোতকলদর থপ লে থদো শগলয়শ ে আরও ব়ি প্রাণী। সংেযায় অলেক। আসল  
থগােলকর শদলকই। 
  
প্রথলম থদো শগলয়শ ে অস্পি থদহলরো। িেমাে আকৃশত। শঠক থযে মােুলষর মূশতগ। 
তারপলরই আলোকরশির আওতায় এলস শগলয়শ ে িেমাে শবস্ময়রা। হতেম্ব হলয় থিাে 
বুলজ থফলেশ ে এেসশটি। পরিলণই থিাে েুলে থিলয়শ ে ফযােফযাে কলর। থমরুদণ্ডী 
প্রাণী শেঃসলেলহ। অশতিয় শবদঘুলট। গাঢ় থবগুশে রলঙর মাথার সলে বহুরূপী শগরশগশটর 
মাথার থকাথায় থযে একটা সাদৃিয আল । শকন্তু অত উাঁিু কপাে আর শবরাট কলরাশট 
আজ পযগি থকােও সরীসৃলপর থিলি থদো যায়শে। মুলের ো়িাই শদকটার সলে 
অস্বাোশবক শমে রলয়ল  মােুলষর মুলের। 
  
বহুরূপী শগরশগশটর থিালের মলতাই দুলটা শবরাট থিাে থঠলে থবশরলয় এলসল  থকাটর 
থথলক। রলয়ল  িাাঁশটর িগায়। মুেশববর সরীসৃপ-মুেশববলরর মলতা িও়িা। থ াট্ট 
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োশসকাগহ্বলরর শেলি আাঁিযুি থঠাাঁট। কালের জায়গায় দুলটা শবরাট কােলকা-ঢাকশে। 
ঢাকশে থথলক থবশরলয় রলয়ল  সরু সরু সুলতার মলতা প্রবােময় তন্তু। গাল র মলতা 
কােলকা বেলেও িলে। েুব বাচ্চা থর মা  আর হাঙর মাল লদর থিলি থদো যায়। শুেু 
মুেোোই মােুলষর মলতা বলেই থয এলদর মােুলষর মলতা আকৃশত, তা েয়। এর 
িাইলতও ব়ি শমে রলয়ল  অেযােয প্রতযলে। অসাোরণ শমে। অতযি অসাোরণ। প্রশতশট 
প্রাণীই দুলপলয়। ো়িা রলয়ল  অবিয শতেলট প্রতযলের ওপর। একটা থেজ আর দুোো 
পালয়র ওপর শঠক থযে থপটলমাটা বযালঙর পা। এলদর থদহও প্রায় থগাোকার। বযালঙর 
সামলের দুশট প্রতযলের মলতাই দুোো প্রতযেও রলয়ল  সামলে। শবদঘুলট গ়িে। মােুলষর 
অশত শবশতশকশেশর হাত থযে। দুহালত েলর রলয়ল  একটা েম্বা হা়ি। হাল়ির িগায় 
তামার ফো। গালয়র রং এক-এক জায়গায় এক-একরকম। মাথা, হাত আর পা থবগুশে 
রলঙর। িাম়িা আলোকময় েূসর রলঙর। জামাকাপল়ির মলতাই শঢলেোলব িাম়িা ঝুলে 
রলয়ল  সারা গালয়। প্রের আলোয় োাঁশেলয় যাওয়ায় শস্থর হলয় দাাঁশ়িলয় থগল  থগােলকর 
সামলে। 
  
হঠাৎ থজারালো আলোয় িযাবলিলব থিাে বন্ধ কলর থফলেশ ে বলট, েুলেশ ে পরিলণই। 
ঘে ঘে থিালের পাতা থফলে আলো সইলয় শেলয়শ ে এক হাত শদলয় থিাে আ়িাে কলর। 
তারপলরই মুে হাাঁ কলর শবকট শিৎকার। শে ক আওয়াজ েয়–শিৎকারই বো উশিত। 
থযোলব কথা উচ্চারণ করা হয় মুে থেল়ি–শঠক থসইোলব। শস্টলের আবরণ থেদ কলর 
শিৎকার থপৌঁল শ ে গশদ থগােলকর থেতলর। ফুসফুস  া়িা থিাঁিাশে সম্ভব হয় কী কলর, 
এেসশটলির মাথায় তা থঢালকশে। থিাঁশিলয় উলঠই আলোকরশির দুপালির অন্ধকালর সলর 
শগলয়শ ে শকমু্ভতশকমাকার মূশতগবাশহেী। থিাে শদলয় থদেলত ো থপলেও এেসশটলির মলে 
হলয়ল , শেিার দুঃস্বপ্নরা এশগলয় আসল  থগােলকর শদলকই। আলো শেশবলয় শবদুযৎপ্রবাহ 
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বন্ধ কলর শদলয়শ ে এসশটি। আলো থদলে যশদ  ুলট এলস থালক, অন্ধকালর সলর প়িলব 
শেিয়। শকন্তু তা হয়শে, আলো শেলব থযলতই আিমকা েরমমলতা োক্কা থেলগশ ে 
থগােলক। দুলে উলঠশ ে থগােক। 
  
আবার থিাো শগলয়শ ে শবষম শিৎকার। প্রশতধ্বশে থেলস এলসশ ে থযে অলেক দূর 
থথলক। প্রশতধ্বশে ো বলে তালক প্রতুযত্তরই বো যায়–অিত এসশটলির মলে হলয়শ ে। 
তা-ই। আবার থপথপ কলর োক্কা পল়িশ ে থগােলক। দুলে উলঠ থগােক, ঘষলট শগলয়শ ে 
তোয় তার জ়িালো কাশটলমর ওপর শদলয়। অন্ধকালর দাাঁশ়িলয় থিাে পাশকলয় এসশটি 
থিলয় শ ে শিরিে রাশির শদলক। েু েু শবেৃত অন্ধকালরর মলেয বহু দূলর থদলেশ ে েুব 
আব া কলয়কটা দুযশতময় অেগের আকৃশত। দ্রুতিরলণ আসল  তার শদলকই। 
  
বাইলরর থজারালো আলো জ্বাোলোর জলেয তা়িাতাশ়ি থযলত শগলয় এসশটি হুমশ়ি থেলয় 
পল়িশ ে থেতরকার েণ্ঠলের সুইলির ওপর। আ ল়ি পল়িশ ে গশদ-থমা়িা থমলঝর 
ওপর। দুলে উলঠশ ে থগােক। জ্বলে উলঠশ ে আলো। কালে থেলস এলসশ ে 
শবস্ময়ধ্বশে। অপাশথগব থসই শিৎকার। থযে অবাক হলয় থগল । তা়িাতাশ়ি উলঠ দাাঁশ়িলয়ই 
থদলেশ ে, শেলির জােোয় থিলপ বলসল  দুলজা়িা িাাঁশট-থিাে। ফযােফযাে কলর থিলয় 
রলয়ল  তার শদলক। 
  
পরিলণই বহু হালতর থঠোলঠশে শুরু হলয় শগলয়শ ে থগােলকর ওপর। প্রিণ্ড োক্কায় 
শসলে হলয় দাাঁশ়িলয় থাকলতও পালরশে এেসশটি। েলয় প্রাণ উল়ি শগলয়শ ে দমদম 
আওয়াজ শুলে। থযে হাতুশ়ির ঘা প়িল  বাইলরর ঘশ়ি-যলন্ত্রর ওপর! 
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সবগোি! ঘশ়ি-যন্ত্র শবগ়িালে সশেেসমাশে থয অশেবাযগ! আিশম্বলত েীষণোলব দুলে 
উলঠশ ে থগােক। পা থযে থিলপ বলসশ ে থমলঝলত। তা়িাতাশ়ি থেতলরর েণ্ঠে শেশবলয় 
শদলয় জ্বাশেলয় শদলয়শ ে বাইলরর থজারালো আলো। সমুদ্রতে োাঁ োাঁ করল । অজাো 
প্রাণীরা উোও হলয়ল । দুলটা মা  পরস্পরলক োওয়া করলত করলত তশেলয় থগে 
জােোর তোয়। 
  
গেীর সমুলদ্রর শবশিি বাশসোরা শক তাহলে দশ়ি শ াঁল়ি শদলয়ল ? থগােক তাই সলবলগ 
থেলস উঠল ? মুশি তাহলে আর থবশি দূলর থেই। 
  
বা়িল … ওপরশদলক থেলয় যাওয়ার গশতলবগ থবল়িই িলেল । আিমকা ঝাাঁকুশে থেলয় 
দাাঁশ়িলয় থগে থগােক। এসশটি শ টলক শগলয়  ালদর গশদলত মাথা ঠুলক শঠকলর প়িে 
থমলঝলত। আে শমশেলটর মলতা শিিা করার িমতা শ ে ো। শুেু শবস্ময়লবাে। 
অপশরলময়। 
  
তারপলরই আলে আলে ঘুরপাক থেলত শুরু কলরশ ে থগােক। থসই সলে অে অে 
ঝাাঁকুশে। মলে হলয়শ ে থযে জলের মলেয শদলয় থটলে শেলয় যাওয়া হলে ইস্পাত 
বতুগেলক। হামাগুশ়ি শদলয় জােোর শদলক শগলয়শ ে এেসশটি। শেলজর থদলহর ওজে 
িাশপলয় বতুগেলক কাত কশরলয় শেলয়শ ে থসইশদলক, যালত জােো শদলয় থদো যায় তোর 
দৃিয। শকন্তু শেঃসীম অন্ধকালর প্রের আলোর শফলক হলয় যাওয়া  া়িা আর শক ুই থিালে 
পল়িশে। আলো শেশবলয় শদলে শেিয় অন্ধকালর থিাে সলয় যালব–এই েরসায় আলো 
শেশবলয় শদলয় শক ুিণ থিলয় থাকার পর অেগস্বে হলয় এলসশ ে মেমে থকামে তশমস্রা। 
থগােূশে-আলোলকর মলতা িীণ আো থদো শগলয়শ ে বহু দূলর। থসই সলে িেমাে 
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আকৃশত। একাশেক। দশ়ি থকলট শদলয় শেিয় শবদঘুলট প্রাণীরা থগােক থটলেশহাঁিল়ি শেলয় 
িলেল  সাগলরর তো শদলয়। 
  
তারপলরই জেতে-প্রািলরর ওপর শদলয় বহু দূলর আব ামলতা থিালে পল়িশ ে িীণ 
প্রোময় প্রিে শদগি। েুলদ জােো শদলয় িাইলে-বাাঁলয় থিাে িাশেলয়ও সুদীঘগ থসই 
শদগলির থিষ থদেলত পায়শে এসশটি। থগােক থটলে শেলয় যাওয়া হলে এইশদলকই। 
থোো মালঠর ওপর শদলয় িহলরর শদলক থবেুে থটলে শেলয় যাওয়া হলে থযে। এগলে 
শকন্তু অতযি েীরগশতলত। একটু একটু কলর স্পি হলয় উঠল  মযা়িলমল়ি আলোকপ্রো। 
কা াকাশ  জল়িা হলয়, জমাট থবাঁলে, থযে শেশদগি আকার শেলে। 
  
পাাঁিটা োগাদ থগােক এলস থপৌঁল শ ে আলোকময় থসই অিলে। দূর থথলক মলে 
হলয়শ ে থযে শবের পথঘাট বাশ়ি শঘশে অবস্থায় থদো যালে প্রকাণ্ড  াদহীে একটা 
মলঠর িারশদলক। মলঠর মলতাই মলে হলয়শ ে এেসশটলির। উদ্ভট মঠ।  াদ থেই। থেলঙ 
েলস পল়িল । পুলরা দৃিযটা শবরাট মােশিলির মলতা এশেলয় রলয়ল  পালয়র তোয়। 
বাশ়িগুলো শুেু থদওয়াে শদলয় থঘরা,  ালদর বাোই থেই। পলর থদলেশ ে, থেতলর 
প্রোময় হাল়ির েূপ। দূর থথলক মলে হলয়শ ে থযে িুলবা থজযাৎস্না শদলয় শেশমগত প্রশতশট 
বাশ়ি। 
  
শঘশে অিলের থেতলর গুহার মলতা সু়িে থথলক দুেল  সামুশদ্রক উশদ্ভলদর শু়ি। দীঘগ, 
শহেশহলে, স্ফশটকসদৃি স্পে থঠলে উলঠল  িকিলক েুলদ শমোলরর মলতা। থগাটা িহর 
জুল়ি  শ়িলয়-থাকা িাপা আোয় শিকশমক করল  শমশহ শেশে ফুলের েবক। থোো প্রােলণ 
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সিরমাণ থযে শবপুে জেতা। বহু ফযাদম শেলি থাকায় আোদা কলর কাউলক স্পি থদো 
যালে ো। 
  
আলে আলে থগােকলক থটলে োশমলয়শ ে অদু্ভত প্রাণীরা। স্পিতর হলয় উলঠ ে েুাঁশটোশট 
দৃিয। একটু একটু কলর েয় জাাঁশকলয় বলসশ ে শিরায়-উপশিরায়। থমলঘর মলতা 
বাশ়িগুলো থযে থগাোকার বস্তুর মলতা পুাঁশতর োইে শদলয় শিশিত করা রলয়ল । থবি 
শক ু থোো জায়গায় জাহালজর মলতা শবের আকৃশত জল়িা করা রলয়ল । 
  
েীরগশতলত থটলে োমালো হশেে থগােকলক। শেলির আকৃশতগুলো আরও স্পি, আরও 
পশরষ্কার, আরও উজ্জ্বে হলয় উলঠশ ে। থগােক োমালো হশেে িহলরর থকলে একটা 
থপিায় ইমারলতর শদলক। দশ়ি েলর টােল  অসংেয প্রাণী–স্পি থদো যালে তালদর। 
একটা জাহালজর শকোরায় শে়ি কলর দাাঁশ়িলয় হাত বাশ়িলয় থগােক থদোলে অগশণত 
প্রাণী। তারপলরই শবিাে ইমারলতর থদওয়াে আলে আলে উলঠ এে িারপালি-িহর আর 
থদো থগে ো। 
  
এেসশটি েুাঁশটলয় েুাঁশটলয় থদলেশ ে থদওয়ালের থিহারা। থিাবা কাঠ, থদাম়িালো তালরর 
দশ়ি, থোহার কশ়িবরগা, তামার পাত, মােুলষর হা়ি আর কলরাশট। আাঁকাবাাঁকা োইলে 
পল়ি রলয়ল  কলরাশট। কলরাশটর বৃত্ত। অতযািযগোলব বাাঁকা কলরাশটর থরো। অশিলকাটলর 
ঢুকল  আর থবরলে অগশণত থ াট থ াট রুলপাশে মা । 
  
আিশম্বলত কালের পরদায় আ ল়ি পল়িশ ে িাপা গোর শিৎকার। শিঙা বাজালোর মলতা 
প্রিণ্ড আওয়াজ। ফযান্টাশস্টক বেোসংগীলত থযে মুেশরত হলয়শ ে পুলরা অিে। থগােক 
তেেও োমল  আলে আলে।  ুাঁলিালো জােোর পাি শদলর থযলত থযলত এসশটি 
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থদলেশ ে, দাাঁশ়িলয় আল  কাতালর কাতালর শকমু্ভতশকমাকার থেৌশতক প্রাণী। শেশেগলমলষ 
িাাঁশট-থিাে থমলে থিলয় আল  তার শদলক। অবলিলষ শস্থর হলয়শ ে থগােক–অবতীণগ 
হলয়শ ে শঠক মাঝোলে একটা থবশদর ওপলর। 
  
শেতে বাশসোলদর আবার স্পিোলব থদেলত থপলয়শ ে এেসশটি। অবাক হলয়শ ে 
সািালে সবাই শুলয় আল  থদলে। দুপালয় দাাঁশ়িলয় আল  থকবে একজেই। গালয় থযে 
আাঁি শদলয় ততশর িি থপািাক। মাথায় আলোকময় মুকুট। সরীসৃপসদৃি মুে েুেল  আর 
বন্ধ করল । পূজাশর থযে থোিপাঠ কলর যালে–শুলে শুলে বলে যালে উপাসোরত 
েলির দে। িাপা গুমগুম ধ্বশেলত মুেশরত হলয় উলঠল  ইমারলতর থেতলর শবরাট 
জায়গা। অদু্ভত একটা বাসো মাথায় এলসশ ে এেসশটলির। শেলজলক থদোলোর বাসো। 
জ্বাশেলয় শদলয়শ ে থগােলকর থেতরকার থ াট্ট েণ্ঠে। সলে সলে যশদও অন্ধকালর থঢলক 
শগলয়শ ে শবদঘুলট জীবগুলো। আিমকা ওলক থদেলত থপলয় প্রবে শেলঘগাষ থজলগ শ ে 
িারশদলক। েশি গদগদ মলন্ত্রাচ্চারণ আর েয়–উিাসধ্বশে। অন্ধকালর শুেু থিাঁিাশে শুলে 
িাি থাকলত পালরশে এেসশটি। থ াট েণ্ঠে শেশবলয় শদলয় জ্বাশেলয় শদলয়শ ে বাইলরর 
থজারালো আলো। শেলজ অদৃিয হলয় শগলয়শ ে শবহ্বে েিলদর দৃশি থথলক–শকন্তু থদো 
শগলয়শ ে, হাাঁটু থগল়ি বলস আবার সমস্বলর থোিপাঠ শুরু কলরল  আজব প্রাণীরা। শবরাম 
থেই, থ দ থেই। একটাো শতে ঘণ্টা িলেশ ে থগােক-পূজা। 
  
আিযগ িহর আর িহরবাসীলদর বণগোয় েুাঁত রালেশে এেসশটি। শিররাশি শবরাজমাে। 
থসই থদলি। সূযগ বা িাাঁদ কেেও থদলেশে। থদলেশে তারার মাো। থদলেশে সবুজ পাদপ 
অথবা বাতালস শ্বাস-প্রশ্বালস অেযে সজীব জীব। আগুে কী শজশেস, তারা জালে ো। 
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সামুশদ্রক জীব আর উশদ্ভলদর ফসফরাস-দুযশত  া়িা অেয থকােও আলোর সলে কেেও 
পশরিয় ঘলটশে। 
  
উদ্ভট গে সলেহ থেই। শকন্তু অযািামস আর থজেশকলন্সর মলতা শবজ্ঞােীরা মলে কলরে 
এমে বযাপার সম্ভব হলেও হলত পালর। উদ্ভট বেব বরং তাাঁলদর এই শবশ্বাসলক। তাাঁলদর 
মুলেই শুলেশ , শেউ থরি সযান্ডলস্টাে মহাযুলগর মহাে থথশরওলমারফাাঁলদর বংিেররা 
আমালদর মলতাই শটলক আল  শেতে সমুলদ্র। জলের মলেয শ্বাস-প্রশ্বাস থেওয়া এমে 
শক ু অসম্ভব বযাপার েয়। েীিশি থাকাটাও উদ্ভট থমালটই েয়। থমরুদণ্ডী শুলেও িমলক 
ওঠার থকােও কারণ থেই। অশত স্বে তাপমািায় শেিয় মাশেলয় শেলয়ল  শেলজলদর। 
প্রিণ্ড িালপ অেযে হলয় থগল । সজীব অথবা শেষ্প্রাণ োরী বস্তুগুলো থেলস উঠলত পালর 
ো বলেই তশেলয় রলয়ল  সাগলরর গেীলর। 
  
সাগরতলের এই শবশিি বাশসোলদর মলেয আমরা েলস-প়িা উল্কার মলতাই মৃত প্রাণী বা 
বস্তু  া়িা শক ুই েই। দুঘগটো আর শবপযগলয়র পর তশেলয় যায় আমালদর মৃতলদহ অথবা 
থিাবা জাহাজ। জেময় আকালির রহসযময় অন্ধকার থেদ কলর অবতীণগ হয় তালদর 
থোকােলয়। তাই আমরা অদু্ভত তালদর কাল ও। শেথর তশমস্রাময় রালতর মলেয শদলয় 
েলস পল়ি আমালদর যন্ত্রপাশত োতু, জাহাজ-বৃশির মলতা। ঘাল়ির ওপলরও শেিয় পল়ি 
থথাঁতলে যায়। মাথার ওপরকার মহািশির কাণ্ডকারোো বলে থমলে থেয়। মালঝ মালঝ 
এমে শজশেস েলস পল়ি, যা শেতািই দুষ্প্রাপয অথবা এলকবালরই শেষ্প্রলয়াজে। শকমু্ভত 
আকৃশত থদলে তাজ্জব হলয় যায়। ববগর অসেযলদর থদলি আিমকা মহািূেয থথলক 
িকিলক থগােলকর মলেয আলোকপ্রদীপ্ত প্রাণীর আশবেগাব ঘটলে থযমে িািেয এবং 
েয়শমশিত উপাসো থদো যায়, এলদর থিলিও শেিয় তা-ই হলয়ল । 
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এত বযাপার একবালর বলেশে এেসশটি। বেলত পালরশে। বালরা ঘণ্টার শবশিি অশেজ্ঞতা 
 া়িা- া়িাোলব শুশেলয়শ ে গােলবালটর শবশেন্ন অশফসারলক। েুব ইলে শ ে, শেলজই 
শেেলব পুলরা কাশহশে। শকন্তু থেো আর হলয় ওলঠশে। তাই উলদযাগী হলত হলয়ল । 
আমালদরলকই। কমযান্ডার শসমন্স, ওলয়শিজ, শস্টলেন্স, শেন্ডলে এবং অেযােয অলেলকর মুে 
থথলক টুকলরা টুকলরা কাশহশে শুলে শেলয় সাশজলয় শদোম পরপর। 
  
টুকলরা টুকলরা বণগোর মলেয শদলয়ই শকন্তু গা- ম লম দৃিযটা থযে থেলস ওলঠ থিালের 
সামলে। শবরাট থেৌশতক ইমারত, থহাঁট মাথায় থোিপালঠ তন্ময় আজব প্রাণী, বহুরূপী 
শগরশগশটর মলতা গাঢ় রলঙর মাথা, িীণ প্রোময় বসে, থফর আলো জ্বাশেলয় শদলয় 
এেসশটলির বৃথাই থবাঝালোর থিিা থয, থগােলক বাাঁো দশ়িটা এবার থকলট থদওয়া থহাক। 
শমশেলটর পর শমশেট থকলটল  অসহয উৎকণ্ঠায়। ঘশ়ির শদলক তাশকলয় েলয় প্রাণ উল়ি 
থগল  এেসশটলির, অশিলজে ফুরালত আর থমালট িার ঘণ্টা বাশক। শকন্তু শবরশত থেই 
েজোয়। এসশটলির কাল  তা মৃতুয-সংগীতই মলে হলয়ল । 
  
কী কলর থয থিষকালে মুশি থপলয়শ ে এেসশটি, তা শেলজই থবালঝশে। থগােলকর তোয় 
থঝাো দশ়িটা থবশদর শকোরায় ঘষলট থকলট থযলত পালর। আিমকা েয়ােকোলব ঘুরপাক 
থেলয় বতুগে সাাঁ সাাঁ কলর থেলয় শগলয়শ ে ওপরশদলক। বাযু়িূেয আোলরর মলেয সুরশিত 
অবস্থায় ইশথরীয় প্রাণীর শ টলক যাওয়ার মলতা–েূপৃলের ঘে বাযু়মণ্ডে থথলক স্বলদলির 
ইশথরীয় পশরমণ্ডলে শফলর যাওয়া থযে। বাতালসর ের থেদ কলর তীিলবলগ 
হাইলরালজলের বুদবুদ থযোলব শ টলক যায়, থগােলকর থসই েরলের িশকত ঊধ্বগগশত 
থদলে শেিয় থ হলয় শগলয়শ ে শেতে বাশসোরা। 
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শসলসর ওজে শেলয় থয গশতলত থগােক তশেলয়শ ে, থেলস উঠে তার থিলয় অলেক থবশি 
গশতলবলগ। ফলে, গরম হলয় শগলয়শ ে সাংঘাশতকোলব। জােো দুলটা ওপরশদলক কলর 
শ টলক যাওয়ায় এেসশটি থদলেশ ে, থফোর মলতা বুদবুলদর প্রপাত আ ল়ি প়িল  
কালির ওপর। প্রশতমুহূলতগ মলে হলয়ল , এই বুশঝ কাি েুলে ঢুলক এে থেতলর, 
তারপলরই আিমকা থযে একটা িাকা বেবে কলর ঘুরপাক শদলয় উলঠশ ে মাথার মলেয, 
গশদ-থমা়িা কামরা িরশকপাক শদলয়শ ে িারপালি। জ্ঞাে হাশরলয়শ ে এেসশটি। 
এরপলরই মলে পল়ি, শুলয় আল  থকশবলে, কালে থেলস এলসল  িািালরর গো। 
  
এেসশটি শেলজই শেেলব বলেশ ে অতযদু্ভত এই উপােযাে যন্ত্রপাশত থমরামত কলর 
থেওয়ার পর। 
  
শকন্তু ১৮৯৬ সালের থদাসরা থফব্রুয়াশর আবার থগােক শেলয় সমুদ্রতলে পাশ়ি জমায় 
এসশটি, আর থফলরশে৷ থতলরা শদে অলপিা করার পর গােলবাট শরওলত শফলর এলস 
তারবাতগা পাঠায় বনু্ধবান্ধবলদর। 
  
আপাতত এর থবশি আর শক ু জাো যায়শে। গেীর সমুলদ্রর তেলদলি এমে একটা 
িহলরর অশেত্ব থকউ থকােওশদে কেোও করলত পালরশে। সুতরাং আিযগ এই কাশহশে 
 শ়িলয় প়িার পর শেিয় অেয থকউ থগােক শেলয় যালব িহর থদেলত, এই আিা শেলয়ই 
থিষ করা যাক শেতে েগরীর কাশহশে। 
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