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পিিীপিকা-সাম্রাজ্য  
( The Empire of the Ants ) 

  
[‘The Empire of the Ants’ প্রথম প্রকাশিত হয় পশিকায় এশপ্রল ১৯০৫ সালল। 
আগস্ট ১৯২৬ সালল গল্পশি পুনঃপ্রকাশিত হয়’ Amazing Stories’ পশিকায়। ১৯৬২ 
সালল প্রকাশিত ‘The Empire of the Ants and Other Stories’ সংকলনশিলত 
গল্পশি স্থান। পায়। ১৯৭৭ সাললর ‘Empire of the Ants’ শসলনমাশি এই গলল্পর উপর 
শিশি কলর ততশর।] 
  
০১. 
  
মহাসমসযায় পল়েলেন কযাপলিন গগশরললা। 
  
হুকুম এলসলে গানলোি গেঞ্জাশমন কনস্টযান্ট-গক শনলয় গেলত হলে োদামায়। শপিঁপল়েরা 
ম়েক শুরু কলরলে–ল়েলত হলে তালদর সলে। স্থানীয় োশসন্দারা তসনয-সাহােয চায়। 
  
হুকুমিা শুলন অশি কযাপলিলনর গ ার সলন্দহ হলয়লে, শনশ্চয় তািঁলক অপদস্থ করার চক্রান্ত 
এিঁলিলে কতত ৃপক্ষ। সম্প্রশত তািঁর পলদান্নশত  লিলে এমন প্রশক্রয়ায়, ো নযায়সংগত গমালিই 
নয়। কযাপলিলনর গরামাশন্টক গচালের চাহশনলত মুগ্ধ হলয় শেলিষ এক মশহলা এমন 
কলকাশি গনল়েশেললন গে, পলদান্নশত গকউ আিকালত পালরশন। তলে, দু-দুলিা তদশনলক তা 
ই শনলয় গেি শিিশকশর গিানা গগলে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পিিীপিকা-সাম্রাজ্য । এইচ পজ্ ওয়েিস । সায়েন্স পিকশন 

2 

www.bengaliebook.com 
 

 

কযাপলিন গগশরললা জালত পতৃুশগজ। আদেকায়দা আর শনয়মিতঙ্খলার পরম িক্ত। তাই 
মলনর কথািা পািঁচজলনর কালে েযক্ত করলত পালরনশন। সমপেৃালয়র মানুষ না হলল শক 
প্রাণ েুলল কথা েলা োয়? 
  
এমন একজনলক অেলিলষ পাওয়া গগল গানলোলি। নাম তািঁর হলরলয়ড–লযাঙ্কািায়ার 
ইশঞ্জশনয়ার। চাপা শেরশক্তিা প্রকাি কলর গেলললন তািঁর কালে। এ কী উদ্ভি কাণ্ড? মানুষ 
েনাম শপিঁপল়ে? ো়োোশ়ে হলয় োলে না? শপিঁপল়ে আলস শপলশপল কলর, মানুলষর তালত 
েলয় গগল। োমকা ল়েলত োলে গকন? 
  
ইশঞ্জশনয়ারমিায় জোে শদলয়শেললন, আশম গতা শুলনশে, এই শপিঁপল়েরা শপলশপল কলর 
আলস েলি, শকন্তু চলল োয় না। সালবা েলশেল– 
  
সালবা নয়–জালবা। গদাআিঁিলা। 
  
সালবা, ইশঞ্জশনয়ালরর শজলের জ়েতা সশতযই অদু্ভত। ধশরলয় শদললও সশিক উচ্চারণ করলত 
পালরন না। সালবা েলশেল, শপিঁপল়েরা শকন্তু োলে না–শপলশপল কলর পালালে মানুষরাই। 
  
রালগর গচালি অনগৃল ধূমপান কলর গগললন কযাপলিন শকেুক্ষণ। তারপর েলললন, 
অসম্ভে। শপিঁপল়ে ম়েক ে়োয়–তার গপেলন থালক িগোলনর হাত। শপিঁপল়েরা 
শনশমিমাি। শিশনদালদ েুলদ শপিঁপল়েরা এইরকম মহামারী গডলক এলনশেল। কমলা গাে 
আর আম গালের পাতা মুলে কলর শনলয় গেত। মালে মালে োশ়ের মলধযও হামলা কলর 
শপিঁপল়েরা ল়োকু শপিঁপল়ে–আরলিালা, মাশে, উকুন গমলর োশ়ে সাে কলর শদলয় চলল োয়। 
িাললাই কলর। 
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সালবা েলশেল, এই শপিঁপল়েরা এলকোলরই অনয ধরলনর। 
  
কািঁধ োিঁশকলয় রালগ েুিঁসলত েুিঁসলত শসগালরি শনলয় তন্ময় হললন কযাপলিন। মুে েুলললন 
শকেুক্ষণ পলর, গগাল্লায় োক শপিঁপল়ে। আশম তার কী করে? ল়েে কামান-েনু্দক শনলয়? 
েিসে। 
  
শেলকল নাগাদ শকন্তু পুলরাদস্তুর ইউশনেমৃ গালয় চাশপলয় গনলম গগললন তীলর। অলনক 
েলয়ম আর োক্স শনলয় শেলর এললন গানলোলি। 
  
গডলক েলস রইললন হলরলয়ড। ব্রাশজললর মহােলনর দতিয োস্তশেকই অপরূপ। শসগালরি 
িানলত িানলত প়েন্ত শেকাললর িান্ডা োতালস দুলচাে শদলয় উপলিাগ করললন গসই দতিয। 
েশদন হল অযামাজন শদলয় চলললে গানলোি। সমুদ্র গথলক চলল এলসলে কলয়কলিা মাইল 
দূলর। পূে ৃআর পশশ্চলমর শদক লরো শকন্তু সমুলদ্রর মলতাই। দশক্ষলণ গদো োলে প্রায় 
গন়ো একিা োশলর চ়ো দ্বীপ–সামানয শকেু আগাো ো়ো শকেুই গনই গসই দ্বীলপ। কাদা-
গ ালা েরলরাতা জলল গিলস োলে গালের গিঁশ়ের পালি কুশমর-পাশে উ়েলে জললর 
ওপর। অলনক দূলর গদো োলে আললমকুর িহলরর একশিমাি শগলজৃ-সাহারা মরুিূশমর 
মালে গেন একশিমাি েলপশন মুদ্রা। উদ্দাম সেুজ েনানীর মালে আর গকানও 
গলাকাললয়র শচহ্ন গনই। মানুষ গে কত নগণয প্রকত শতর এই শেিালতার মলধয, হাল়ে হাল়ে 
তা উপলশি করলেন ইশঞ্জশনয়ার। েয়লস তরুণ। শিক্ষাদীক্ষা ইংলযালন্ড। শনরক্ষীয় অঞ্চলল 
এলসলেন এই প্রথম। এই েশদলন দুষ্প্রাপয প্রজাপশতর মলতাই এক-আধোর দিৃনলাি 
 লিলে মানুষ নামক প্রাণীিার। একশদন গদলেলেন একিা কযালনা, আর একশদন েহু 
দূলরর একিা গস্টিন, তারপর গথলক মানুলষর শিশকও আর গদলেনশন। শেিাল এই িূেলণ্ড 
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মানুষ গে একিা দুষ্প্রাপয জন্তু এেং পািা পালে না গমালিই, এই ধারণািাই গিক়ে গগল়ে 
েলসলে মলনর মলধয। 
  
েত শদন োয়, ততই ধারণািা েদ্ধমূল হলত থালক। কামানোজ কমান্ডালরর কাে গথলক 
স্প্যাশনি িাষা রপ্ত করলেন অসীম তধে ৃসহকালর। ইংলরশজলত কথা েলার মলতা গলাক। 
আলে একজনই–একিা শনলরা গোকরা–চুশল্ললত কয়লা গদওয়া তার কাজ। িুল ইংলরশজ 
েলললও কথাোতৃা চাশললয় গনওয়া োয় গকানওমলতা গসলকন্ড কমান্ডার দা কুন হা জালত 
পতুশগৃজ। েরাশস িাষা জালন–শকন্তু অশুদ্ধিালে উচ্চারণ কলর। আেহাওয়া সম্পলক ৃ
গসৌজনযমূলক দু-একিা োকযশেশনময় ো়ো আর কথা হয় না। কালজই প্রাণ েুলল েলার 
গলাক ওই একজনই–কযাপলিন গগশরললা। 
  
আেহাওয়াও অশত োলেতাই। আশ্চেৃ এই নেীন দুশনয়ার আেহাওয়াও এমন আশ্চেৃ 
হলে, গক জানত। শদলনরালত সমান গরম। োতাস গতা নয়, গেন গরম োষ্প। পচা গাে 
পাতার গলে িরপুর। কুশমর, অদু্ভত পাশে, নানা রকলমর পতে আর আকালির মাশে, 
গেলরলপাকা, শপিঁপল়ে, সাপ আর োিঁদররা পেৃন্ত গেন শেশিত িয়ােহ এই আেহাওয়ায়। 
মনুষয নামক সুেী প্রাণীর আশেিৃাে গদলে। কী গরম! কী গরম! গালয় গপািাক রাো োয় 
না, েুলল গেলাও োয় না–গরাদু্দলর চাম়ো েললস োয়। রালি এক ধরলনর মিা এলস 
কাম়োয় গালয় গপািাক না থাকলল। শদলনর গেলায় গডলক উিলল গচাে ধািঁশধলয় োয় জ্বলন্ত 
সূলেৃর শকরলণ–গেন দম আিলক আসলত থালক। শদলনর গেলালতও গপাকামাকল়ের গস কী 
উৎপাত। এক ধরলনর ধশ়েোজ মাশে এলস কাম়োয় গগা়োশল আর কেশজলত। 
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কযাপলিন গগশরললার সলে কথা েলাও েকমাশর। োেেীলদর গল্প ো়ো আর গকানও কথা 
গনই তািঁর মুলে। মালে মালে তািঁরই উৎসালহ কুশমর শিকার কলর শকেুিা সময় কািালনা 
গগলে। েলনর মলধয গলাকালয় গদলে গনলম শগলয় শক্রয়ল গমলয়লদর সলে গেি শকেুক্ষণ 
নাচানাশচও হলয়লে। এ ো়ো এই েশদলন আর গকানও তেশচি গনই। 
  
কযাপলিন গগশরললা শকন্তু শপিঁপল়ে সবলে অলনক তথয সংরহ কলর গেলললেন। মালে 
মালেই গানলোি থাশমলয় গনলম োলেন এেং একিু একিু কলর এই শেশচি অশিোলন 
আরহী হলয় উিলেন। 
  
একশদন গতা স্বীকার কলরই েসললন, শপিঁপল়েগললা নাশক এলকোলরই নতুন ধরলনর 
আলাদা জালতর। কীিতত্ত্বশেদরা পেনৃ্ত হতিব হলয় োলেন শেলিষ এই শপিঁপল়েলদর 
গচহারা চশরলির েণৃনা শুনলল। লবায় পাক্কা পািঁচ গসশন্টশমিার! িাো োয়? আরও ে়ে 
আলে! গহাক গগ অশতকায়, তা-ই েলল শক োিঁদলরর মলতা গপাকা েুিঁিলত গেলত হলে? েযা 
েযা! তলে হযািঁ, দানশেক এই শপিঁপল়েরা নাশক গগািা তল্লািিালক গপলি পুরলত েলসলে। 
পুরুক গগ, শপিঁপল়েলদর েশদ শেলদ পায়, রণকুিল কযাপলিন শক কামান-েনু্দক শনলয় 
তালদর সলে ল়োই করলত োলে? গলালক হাসলে না? এই সমলয় ইউলরালপ েশদ ল়োই 
গললগ োয়? কযাপলিন গগশরললা তেনও শক মহাশেক্রলম শপপীশলকা শনধন চাশললয় োলে? 
িােলতও গা শর-শর কলর! 
  
এিা শিক গে, শপিঁপল়ে-আতঙ্ক েশ়েলয় প়েলে শরও শনলরালত। নালচর আড্ডায় ওই গে 
গমলয়গললার সলে গদোসাক্ষাৎ হল, ওরাও গতা সে েুইলয় পাশললয় এলসলে। একশদন 
নাশক শেলকল নাগাদ পালল পালল হানা শদলয়শেল শপিঁপল়েরা। োশ়ে রলদার গেল়ে চম্পি 
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শদলয়শেল প্রশতশি মানুষ। নইলল গতা শপিঁপল়ের গপলিই গেলত হলে। তাই শপিঁপল়ে এললই 
পালায়, পলর শেলর আলস। একজন এলসশেল সোর আলগ। ওলর োো! গদলে কী, 
 রলদার দেল কলর েলস রলয়লে শপিঁপল়েরা–গকউ োয়শন। তালক গদলেই আরম্ভ কলর 
শদলল ল়োই! মানুলষর সলে শপিঁপল়ের ল়োই! 
  
ল়োই মালন সারা গালয় উলি পল়েশেল, এই গতা?… েললশেললন হলরলয়ড। 
  
কামল়ে পাগল কলর শদলয়শেল। গচিঁচালত গচিঁচালত েুলি শগলয় নদীর জলল োিঁশপলয় পল়ে 
শপিঁপল়েলদর ডুশেলয় গমলরশেল। শনলজও শকন্তু মারা শগলয়শেল গসই রালতই–শিক গেন 
সালপর কামল়ে শেষ েশ়েলয় পল়েশেল রলক্তর মলধয? 
  
েললন কী! শপিঁপল়ে শেষ ঢাললত পালর? 
  
ঈশ্বর জালনন। হয়লতা েুে গেশি কামল়েশেল। তলে কী জালনন, ল়োই শেলদযিা শিলেশে 
মানুষ মারার জলনয, শপিঁপল়ে মারার জলনয নয়। 
  
এরপর গথলক প্রায় শপিঁপল়ে-পুরাণ শনলয় আললাচনা হত দুজলনর মলধয। স্থানীয় োশসন্দারা 
নাশক এই শেলিষ শপিঁপল়েলদর নাম শদলয়লে গসৌো। শেিাল এই অরণযলক পদানত করলত 
চলললে গসৌোরা! 
  
শপিঁপল়েলদর তুেতাশেলয করা গেল়ে শদলয়লেন কযাপলিন গগশরললা। শপিঁপল়ে জাতিা 
সবলে শেলক্ষণ ওয়াশকেহাল শতশন। গে শপিঁপল়েরা শুধু গালের পাতা কালি, তালদর েের 
গজলনই এতশদন অলনক ে়োই কলরলেন। কমৃীরা আকালর গোি, শপলশপল কলর েশ়েলয় 
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পল়ে, প্রাণ শদলয় লল়ে োয়। ে়ে সাইলজর কমৃীরা হুকুম গদয়, িাসন কলর, তলে এই 
গিলষাক্ত শপিঁপল়েরা েশদ চ়োও হয় কারও ওপর, তাহলল গশিগশি সিান উলি োয়  াল়ে 
আর গকাথাও নয়–কামল়ে রক্ত গিলন গনয়। পাতা গকলি গিওলার শেোনা োশনলয় গনয় 
এই গেশণর শপিঁপল়েরা। কলয়কলিা গজ পেৃন্ত লবা হলত গদো গগলে এলদর োসাোশ়ে। 
  
শপিঁপল়েলদর গচাে আলে শক না, এই শনলয় পুলরা দুলিা শদন দারুণ কথা কািাকাশি হলয় 
গগল দুজলনর মলধয। শদ্বতীয় শদলন হাতাহাশত হওয়ার উপক্রম হলত হলরলয়ড তীলর গনলম 
শগলয় গেি শকেু শপিঁপল়ে পাক়োও কলর এলন গদোললন, শকেু শপিঁপল়ের গচাে আলে, 
কারও কারও গনই। 
  
তারপলরই েগ়ো লাগল নতুন শেষয় শনলয়। শপিঁপল়েরা কাম়োয়, না হুল গোিঁিায়? 
  
গগারু-গমাষ চরালনার একিা শেস্তীণৃ জশমলত গনলম এ শেষলয় গকৌতূহললাদ্দীপক তথয 
সংরহ কলর এলনশেললন গগশরললা। 
  
েলললন, শেলিষ এই শপিঁপল়েলদর নাশক ডযােলডলে গচাে আলে। অনয শপিঁপল়েলদর মলতা 
অে নয়–গসইিালে চলালেরাও কলর না। আ়োলল-আেডালল ডযােলডলে গচাে গমলল ওৎ 
গপলত েলস থালক। 
  
হুল গোিঁিায় শনশ্চয়? 
  
 হযািঁ, গোিঁিায়। শেষ আলে ওই হুললই। 
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অনয শপিঁপল়েলদর মলতা চ়োও হওয়ার পর চলল োয় না– ািঁশি আগলল গথলক োয়। 
  
তা শিক। 
  
তামানু্দ গপশরলয় আসার পর প্রায় আশি মাইল পেনৃ্ত তীরিূশমলত মানুলষর েসশত 
এলকোলরই গনই। তারপলরই নদী আর ততিা চও়ো নয়, দুপালির জেল ক্রমি কালে 
এশগলয় এলসলে। গসই রালত একিা েুপশস গালের গাঢ় োয়ায় গনাঙর গেলল গেঞ্জাশমন 
কনস্টযান্ট। অলনকশদন পলর িীতল োতালস িরীর জুশ়েলয় গগল প্রলতযলকরই। পরমানলন্দ 
গডলক েলস চুরুি গেলয় গগললন গগশরললা আর হলরলয়ড। 
  
গগশরললার মাথার মলধয শকন্তু  ুরলে আজে এই শপিঁপল়েলদর কথা। আতঙ্ক ক্রমি েশ়েলয় 
প়েলে, গিষ পেৃন্ত গেিালেললরা কী কলর েসলে, তা-ও গতা আিঁচ করা োলে না। 
িােলত িােলত হাল গেল়ে শদলয় মাদর গপলত  ুশমলয় প়েললন গডলকর ওপলরই। 
  
মিার কামল়ে েুলল-ওিা কেশজ রগ়োলত রগ়োলত েলস রইললন হলরলয়ড। তািঁর 
মাথালতও হাজালরা শচন্তার জি। েলনর শেিালতা এই কশদলনই আেন্ন কলর গেলললে 
তািঁলক। শনশনৃলমলষ গচলয় রইললন রহসযময় জেললর শদলক। মালে মালে গজানাশকর 
আললায় আললাশকত শনশে়ে তশমরার মলধয গিানা োলে গেন শিনরহীলদর গঞ্জন 
রহসযশনশে়ে তৎপরতায় চঞ্চল গেন অেকালরর গদি! 
  
েনিূশমর এই অমানশেক শেিালতায় শতশন েুগপৎ শেশিত এেং শেমষৃ। হলরলয়ড জালনন, 
আকালি মানুষ গনই, অশেশ্বাসয প্রকাণ্ড মহািূলনয ধূশলকণার মলতা েশ়েলয় রলয়লে অগশণত 
নক্ষি; শতশন জালনন, মহাসমুলদ্রর শেিালতায় মানুষ শেমূঢ় এেং পরািূত। সমুদ্র িাসন 
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করলত না পারললও স্থলিূশমলক কেজায় এলনলে িাললািালেই। শুধু ইংলযান্ড গকন, 
পতশথেীর গেোলন েত ডাঙা আলে, মানুলষর শেজয়লকতন উ়েলে সেৃি। এই শেশ্বাস শেল 
ইংলযান্ড গেল়ে আসার আলগ। 
  
শকন্তু রহসয থমথলম এই েনানী তািঁর িুল িাশঙলয় শদলয়লে। এোলন মানুষ পরাজয় 
স্বীকার কলরলে। এোলন তার শেজয়লকতন ওল়েশন। এোনকার মাইললর পর মাইল 
শেস্তীণৃ েনিূশমলত েীরদলপৃ শেচরণ কলর গে়োলে গপাকামাক়ে, কেপ, কুশমর, পক্ষী, 
শেিাল মহীরুহ আর অজগরসম লতার জিাজাললর মলধয–গনই শুধু মানুষ। দু-একজন 
গচষ্টা চাশললয় হার গমলনলে। সাপ, গপাকা, পশু আর জ্বলরর েপ্পলর প্রাণ শদলয়লে। তাই 
মালে মালে গিীর জেলল গদো গগলে পশরতযক্ত রাম, গিলঙপ়ো সাদা গদওয়াল, শমনালরর 
িগ্নসূ্তপ। পুমা আর জাগয়ারই এই মহােলনর প্রিু–মানুষ নয়। 
  
শকন্তু প্রকত ত প্রিু গক? 
  
পতশথেীলত েত সংেযক মানুষ আলে, তার চাইলতও গেশি সংেযক শপিঁপল়ে আলে এই 
জেললর মাি কলয়ক মাইললর মলধয! শচন্তািা মাথার মলধয আসলতই অনয শচন্তায় গপলয় 
েলস হলরলয়ডলক। েেৃর মানুষ কলয়ক হাজার েেলরর গচষ্টায় সিয হলয়লে। শপিঁপল়েলদর 
গক্ষলিও গে এই ধরলনর ক্রমশেেতৃন আসলে না, তা শক গকউ গযারাশন্ট শদলয় েললত 
পালর? হাজার হাজার দলেদ্ধ শপিঁপল়ে েতহির েশহজৃগৎ শনলয় এতােস্কাল মাথা  ামায়শন 
শিকই। শকন্তু মাথা  ামালনার মলতা েুশদ্ধমিা তালদর আলে, আলে শনজস্ব িাষা! েেরৃ 
মানুষ আশদম অেস্থা কাশিলয় উিলত পালর, শপিঁপল়েরাই ো তা পারলে না গকন? মানুষ 
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গেমন পুিঁশথ আর নশথর মলধয জ্ঞান সংরহ কলর োশনলয়লে হাশতয়ার, গল়েলে শেিাল 
সাম্রাজয,  শিলয়লে পশরকল্পনামাশেক সংগশিত েুদ্ধ–শপিঁপল়েরাই ো তা পারলে না গকন? 
  
গগশরললা অলনক েের সংরহ কলরলেন শেলিষ এই শপিঁপল়েলদর সম্পলকৃ। সালপর শেলষর 
মলতাই শেষ েযেহার কলর এই শপপীশলকাোশহনী। পাতা-কাশিলয় শপিঁপল়েলদর চাইলতও 
তারা হুকুম গমলন চলল আরও ে়ে দলপশতর। মাংস োয়, এেং গে জায়গা দেল কলর, 
তা দেললই রালে, গেল়ে শদলয় চলল োয় না… 
  
েনিূশম শনথর। জাহালজর গালয় শেরামশেহীনিালে জল আেল়ে প়েলে। মাথার ওপলর 
লণ্ঠন শ লর উ়েলে গপ্রতোয়ার মলতা মলথাকা। 
  
অেকালর নল়ে উিললন গগশরললা। দী ৃশ্বাস গেলল েলললন  ুলমর গ ালর, গক জালন, কী 
কলর েলস। 
  
দুঃস্বপ্ন গদেলেন শনশ্চয়! 
  
. 
  
০২. 
  
পলরর শদন োদামার চশল্লি শকললাশমিালরর মলধয চলল এলসলেন শুলন তীরিূশম সবলে 
আরহ েতশদ্ধ গপল হলরলয়লডর। গডলক এলস দািঁশ়েলয় রইললন সুলোগ-সুশেলধ গপললই 
আিপালির অেস্থা েুিঁশিলয় গদলে গনওয়ার মতললে। মানুলষর শচহ্ন গকাথাও গদেলত 
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গপললন না। গদেললন গকেল আগাোয় োওয়া একিা োশ়ের ধ্বংসসূ্তপ, আর একিা 
গিওলা-সেুজ দী ৃ পশরতযক্ত মলির সামলনর শদকিূনয গোক্ষ শদলয় মুে োশ়েলয় রলয়লে 
একিা অরণয েতক্ষ এেং গমািা গমািা লতার জিাজালল গঢলক গগলে দুহাি কলর গোলা 
প্রলেিপথ। অদু্ভত হলুদ রলঙর এক রকলমর প্রজাপশত গেি কলয়কোর নদী পারাপার 
করল গসশদন–ডানা তালদর অধৃস্বে। জাহালজ গনলম প়েল শকেু শনহত হল তৎক্ষণাৎ। 
শেলকললর শদলক গদো গগল একিা ে়ে কযালনা। পশরতযক্ত। 
  
অথচ পশরতযক্ত েলল মলন হয়শন প্রথলম। দুলিা পালই শিশথলিালে েুললে প্রিান্ত 
হাওয়ায়। সামলনর গলুইলত েলস রলয়লে একশি মনুষযমূশতৃ। আর-একিা গলাক গেন 
উপু়ে হলয়  ুমালে। শকন্তু িাসলত িাসলত গেিালে এশগলয় এল কযালনািা গানলোলির 
শদলক, গদলেই েিকা লাগল প্রলতযলকরই। দূরশেন কলষ গগশরলা েলস-থাকা গলাকশির 
শদলক গচলয় শেললন। শেশচি আললা-আিঁধাশরর মালে মলন হল গেন েুিঁলক রলয়লে–েলস 
থাকা েললত ো গোোয় তা নয়। লাল মুে, নাক গনই। একোর গদলেই আোর গদেোর 
িে উলে গগল। অথচ গচাে গথলক দূরশেন নামালত ইলে হল না। 
  
গেি শকেুক্ষণ পলর দূরশেন নাশমলয় হলরলয়ডলক ডাকললন। িাসমান কযালনার 
গলাকজনলকও গহিঁলক ডাক শদললন। পাি শদলয় োওয়ার সমলয় গদেললন কযালনার গালয় 
গলো নামিা-সান্তালরাজা। 
  
গানলোি পাি শদলয় গেলতই গঢউলয়র ধাক্কায় দুলল উলিশেল সান্তালরাজা। েুিঁলক-থাকা 
গলাকিা অকিাৎ হুমশ়ে গেলয় প়েল সামলন। েলস প়েল িুশপ। প্রশতশি অশস্থসশে গেন 
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েুলল আলগা হলয় গগল চলক্ষর শনলমলষ–কাত হলয় প়েল গদহিা–গসই সমলয় পললকর 
জলনয গদো গগল মুেোনা! 
  
িয়ােহ গসই মুোকত শত গদেললই নাশক গালয়র রক্ত শহম হলয় োয়! 
  
কারাবা! েলল গচিঁশচলয় উলিশেললন গগশরললা। হলরলয়ড পালি এলস দািঁ়োলতই েললশেললন, 
গদলেলেন? 
  
মলর িূত হলয় গগলে! কযাপলিন, গনৌকা পািান কযালনায়–শকেু একিা  লিলে মলন হলে। 
  
মুেোনা গদলেশেললন? 
  
কীরকম গদেলত েলুন গতা? 
  
কী কলর েশল?… কী কলর েশল?… িাষা গনই গোোোর! েললই আচমকা হলরলয়লডর 
শদলক শপেন শেলর প্রচণ্ড হািঁকডাক শদলয় কযাপলিনশগশর আরম্ভ কলর শদলয়শেললন 
গগশরললা। 
  
স্থশলত িশেমায় গিলস োওয়া ে়ে কযালনার পািাপাশি চলল এলসশেল গানলোি। গনৌলকা 
নাশমলয় রওনা হলয়শেল গলেলিনযান্ট দা কুনহা আর শতনজন নাশেক। গকৌতূহলল গেলি 
প়েশেললন গগশরললা। গানলোিলক শনলয় এলসশেললন কযালনার একদম পালি। েলল, 
গলেলিনযান্ট গনৌলকায় ওিোর পর, সান্তালরাজার সেশকেুই স্প্ষ্ট গদেলত গপলয়শেললন 
হলরলয়ড। 
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সুস্প্ষ্ট গদেললন, অত ে়ে কযালনার আলরাহী েললত শুধু এই দুশি গলাক। মুে গদেলত না 
গপললও সামলন েশ়েলয়-থাকা হাত গদলে গা শিরশির কলর উলিশেল। অদু্ভত পচন ধলরলে 
হালত। দগদলগ  া আর মাংস পেৃন্ত গদো োলে পশরষ্কার! হুমশ়ে গেলয় পল়ে-থাকা এই 
দুশি মনুষযলদলহর গপেলন উনু্মক্ত গোললর মলধয সূ্থপীকত ত ট্রাঙ্ক আর কালির োক্স। 
গকশেলনর দরজা গোলা। গকউ গনই গিতলর। 
  
মােোলনর গডলক সঞ্চরমাণ অলনকগললা শেনু্দেৎ কাললা েস্তু গদলেই গা কীরকম কলর 
উলিশেল হলরলয়লডর। গচাে সরালত পালরনশন। শেনু্দগললা দ্রুত সলর োলে হুমশ়ে গেলয় 
প়ো গলাকিার চারপাি গথলক। শিক গেন গমালষর ল়োই গদেশেল কাতালর কাতালর 
মানুষ –পালালে োগ়ো প়োয়। 
  
েললশেললন গগশরললালক, কযালপা, দুরশেন কলষ পািাতনগললা িাললা কলর গদেুন গতা। 
  
গচষ্টা কলরশেললন গগশরললা। হাল গেল়ে শদলয় দূরশেন তুলল শদলয়শেললন হলরলয়লডর 
হালত। 
  
েুিঁশিলয় গদলে শনলয় দূরশেন শেশরলয় শদলয় েললশেললন হলরলয়ড, শপিঁপল়ে! 
  
শনেক শপিঁপল়ে। কুচকুলচ কাললা শপিঁপল়ে। কাতালর কাতালর অশতকায় শপিঁপল়ে। গদেলত 
সাধারণ শপিঁপল়ের মলতাই-সাইলজ শকন্তু শেরাি। কলয়কিার পরলন ধূসর গপািাকও রলয়লে 
গেন। 
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কযালনার পালি গনৌলকা শনলয় শগলয়শেললন গলেলিনযান্ট। গানলোি গথলক হুকুম 
শদলয়শেললন গগশরললাকযালনায় উিলত হলে, এেুশন। 
  
আপশি জাশনলয়শেললন গলেলিনযান্ট। কযালনা থুকেুক করলে শপিঁপল়েলত। ওলিন কী কলর? 
  
পালয় েুিজুলতা আলে গতা? ধমক শদলয় উলিশেললন গগশরললা। 
  
কথার গমা়ে  ুশরলয় শনলয় গলেলিনযান্ট জানলত গচলয়শেললন, গলাক দুলিা মারা গগল 
কীিালে? 
  
দারুণ কথা কািাকাশি আরম্ভ হলয় শগলয়শেল দুজলনর মলধয। একেণৃও েুেলত পালরনশন 
হলরলয়ড। দূরশেনিা গগশরললার হাত গথলক শনলয় িাললা কলর গোকাস কলর গদলেশেললন 
শপিঁপল়েলদর। আর, ম়ো দুলিালক। 
  
গদলেশেললন েললই, অদু্ভত শপিঁপল়েলদর আশ্চেৃ শনেুিঁত েণৃনা উপহার শদলত গপলরশেললন 
আমালক। 
  
এত ে়ে শপিঁপল়ে নাশক জীেলন গদলেনশন। শমিশমলি কাললা গালয়র রং। চলালেরা 
রীশতমলতা িতঙ্খলােদ্ধ এেং সাধারণ শপিঁপল়েলদর মলতা োশিক নয়–গেন েুশদ্ধ দ্বারা 
চাশলত। প্রায় প্রশত কুশ়েিা শপিঁপল়ের মলধয একিা আয়তলন আরও ে়ে–মাথা অস্বািাশেক 
রকলমর েতহৎ। গগশরললার েচনমালা মলন পল়ে শগলয়শেল তৎক্ষণাৎ। পাতা-কাশিলয় 
শপিঁপল়েলদর মলধযও নাশক দলপশত কমৃী থালক। হুকুম গদয় গস। শেরািমশস্তষ্ক এই 
শপিঁপল়েগললাও হুকুম শদলয় সংহত এেং সং েদ্ধ গরলেলে শপিঁপল়েোশহনীলক। িরীর 
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োিঁকালে অদু্ভতিালে–গেন চার পা েযেহালর অিযস্ত। পরলন রলয়লে গেন শেশচি ধূসর 
গপািাক–সাদা ধাতুর সুলতার মলতা উজ্জ্বল গশ্বতপশির গকামরেেনী শদলয় গপািাক 
আিকালনা রলয়লে গালয়।… 
  
অন্তত হলরলয়লডর তা-ই মলন হলয়শেল। োচাই করার সুলোগ পানশন। 
  
 গগশরলা আর গলেলিনযালন্টর মলধয োগেুদ্ধ চরলম ওিায় নাশমলয় শনলয়শেললন দূরশেন। 
  
ক়ো গলায় ধমলক উলিশেললন গগশরললা, আমার হুকুম… আপনার শডউশি… উিুন 
কযালনায়। 
  
গেিঁলক েলসলেন গলেলিনযান্ট। শ লর দািঁশ়েলয়লে মুলালিা নাশেকরা। তারাও কযালনায় উিলত 
নারাজ। 
  
ইংলরশজলত েললশেললন হলরলয়ড, গলাক দুলিালক গমলরলে শকন্তু শপিঁপল়েরা। 
  
গক্রালধ গেলি পল়েশেললন কযাপলিন। হলরলয়লডর কথার জোে গদনশন। গলার শির তুলল 
আতীক্ষ কলণ্ঠ পতৃুশগজ িাষায় হুকুম শদলয়শেললন অধস্তন কমৃচারীলদর, কযালনায় উিলত 
হুকুম শদলয়শে, গেয়াল রােলেন। েশদ না ওলিন–তাহলল শেলদ্রাহী েলল গণয করা হলে 
আপনালক আপনার সলে োরা োরা রলয়লে–তালদরলকও। িীরু গকাথাকার! গলাহার 
গিকলল গেিঁলধ কুকুলরর মলতা গশল কলর মারে েলল শদলাম। 
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গস কী গালাগাল! তাণ্ডেনাচ নাচলত লাগললন উন্মি গক্রালধ। মুশষ্ট পাশকলয় না়েলত 
লাগললন মাথার ওপর। অপরূপ গসই মূশতৃ গদলে থ হলয় দািঁশ়েলয় রইললন গলেলিনযান্ট 
মুে শনরক্ত! নাশেকরা স্তশম্ভত! 
  
আচশবলত মনশস্থর কলর গেলললন গলেলিনযান্ট। েীলরাশচত শসোন্ত শনললন। কাষ্ঠলদলহ 
গিগি কলর উলি গগললন কযালনায়। সলে সলে দুরকলল দরজা পল়ে োওয়ার মলতা েপ 
কলর েে হলয় গগল কযাপলিলনর অশেোন্ত গাশলগালাজ। হলরলয়ড গদেললন, দা কুহার 
েুিজুলতার পাি গথলক শপেু হলি োলে শপিঁপল়েরা। মন্থর চরলণ হুমশ়ে গেলয় পল়ে-থাকা 
গলাকিার পালি শগলয় েুিঁলক প়েললন গলেলিনযান্ট। শদ্বধায় প়েললন গেন। তারপর গকাি 
োমলচ ধলর শচৎ কলর শুইলয় শদললন। অমশন োিঁলক োিঁলক কাললা শপিঁপল়ের ধারালরাত 
েলয় গগল জামাকাপল়ের গিতর গথলক। লাশেলয় শপশেলয় এললন দা কুনহা। োরকলয়ক 
গজালর পা িুকললন গডলক। 
  
গচালে দূরশেন লাগাললন হলরলয়ড। গদেললন আগন্তুক দা কুহার পালয়র গগা়োয় শেশক্ষপ্ত 
শপিঁপল়েলদর। আর ো গদেললন, তা শতশন জীেলন গদলেনশন। 
  
তদলতযর পালন  া়ে গেিঁশকলয় গেমন েুলদ মানুষরা তাশকলয় থালক, অগনশত কাললা শপিঁপল়ে 
শিক গসইিালে পযািপযাি কলর গদেলে দা কুনহালক! 
  
কযাপলিলনর হুংকার গিানা গগল কালনর কালে–মারা গগল কী কলর গলাকিা? 
  
পতৃুশগজ িাষায় জোেিা েুেলত গপলরশেললন হরলয়ড। এত মাংস েুেলল েুেলল গেলয় 
গনওয়া হলয়লে গে মততুযর কারণ অনুধােন করা সম্ভে নয়। 
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সামলনর গলাকিা? কযাপলিলনর প্রশ্ন। 
  
 কলয়ক পা এশগলয় শগলয় পতৃুশগজ িাষায় জোে শদলয়শেললন গলেলিনযান্ট। তারপলরই 
আচমকা দািঁশ়েলয় শগলয় সলজালর পা োিঁকুশন শদলয় কী গেন গেল়ে গেলার গচষ্টা 
কলরশেললন। অদু্ভতিালে নাচানাশচ কলরশেললন শকেুক্ষণ–গেন অদতিয আতঙ্কলক পা শদলয় 
শপলষ গেললত চাইলেন। তারপর সলর শগলয়শেললন পালি। েুে দ্রুত। পরক্ষলণই সামলল 
শনলয় সিান গদলহ গিগি কলর শগলয়শেললন কযালনার সামলনর শদলক উপু়ে হলয় শুলয়-
থাকা গলাকিার পালন। গহিঁি হলয় গদলেশেললন শকেুক্ষণ। গেন গগাশঙলয় উলিশেললন। 
গকশেলনর মলধয পায়চাশর কলরশেললন। অতযন্ত আ়েষ্টিালে তািঁর গসই গ ারালেরা নাশক 
রীশতমলতা শিহরনময়।  ুলর দািঁশ়েলয় ধীরশস্থর স্বলর কথা েললশেললন কযাপলিলনর সলে–
একিু আলগই অত লাঞ্ছনার োষ্পিুকুও শেল না কণ্ঠস্বলর। সামশয়ক িতঙ্খলালোলধর 
পরাকাষ্ঠা গদশেলয়শেললন শনরুিাপ আচরলণ। 
  
দূরশেন গচালে লাশগলয় অোক হলয় শগলয়শেললন হলরলয়ড। গোলা গডলক একশি শপিঁপল়েও 
আর গনই–গেমালুম অদতিয! গডলকর তলায় োয়ার মলধয শকন্তু গেন অগনশত গচাে নজলর 
গরলেলে দা কুনহালক। 
  
কযালনা োস্তশেকই পশরতযক্ত–েললশেললন গলেলিনযান্ট। তলে শপিঁপল়ে থুকেুক করলে েলল 
মানুষ নামালনা সমীচীন হলে না। গানলোলি দশ়ে গেিঁলধ গিলন শনলয় গেলত হলে। দশ়ের 
শদলকই এশগলয়শেললন। গনৌলকায় দািঁশ়েলয়শেল নাশেকরা দরকার হলল হাত লাগালে েলল। 
  
দুরশেন কলষ তন্নতন্ন কলর কযালনািালক গদেশেললন হলরলয়ড। 
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মলন হলয়শেল গেন েুে সূক্ষ্মিালে শেরাি গতা়েলজা়ে চললে পুলরা কযালনার মলধয। 
ইশঞ্চকলয়ক লবা কলয়কিা হুকুমদার শপিঁপল়েলক গদেললন সািঁত কলর সলর গগল একশদক 
গথলক আর-একশদলক অদু্ভত গোো  াল়ে কলর–গোোিা গে কী কালজ লাগলে, তা িাহর 
কলরও ধরলত পালরনশন হলরলয়ড। গোলা জায়গা শদলয় লাইন শদলয় োলে না গমালিই– 
োলে আধুশনক পদাশতক োশহনীর মলতা েশ়েলয় পল়ে। ল়োই আরম্ভ হল গেন। গেি 
শকেু শপিঁপল়ে  াপশি গমলর রইল মতত েযশক্তর জামাকাপল়ের মলধয। োশক সোই োিঁলক 
োিঁলক সুসংেত তসনযোশহনীর মলতা জল়ো হল শিক গসইশদলকই, গেশদলক এেুশন পা 
গদলেন গলেলিনযান্ট। 
  
হলে কলর েলললেন হলরলয়ড, স্বচলক্ষ না গদেললও তািঁর শেশ্বাস, একলোলগ দা কুনহার 
ওপর োিঁশপলয় পল়েশেল শপিঁপল়েোশহনী। আচশবলত শেকি গলায় গচিঁশচলয় উলি সলজার পা 
িুলকশেললন গলেলিনযান্ট। হুল গোিঁিালে শপিঁপল়ে–পশরষ্কার কলর েললশেললন কযাপলিনলক 
শেষম শেততষ্ণায়। গচালে-মুলে প্রকি হলয়শেল কযাপলিলনর প্রশত আতীব্র  তণা। 
  
পরক্ষলণই কযালনা গথলক শিকলর পল়েশেললন জলল। 
  
গনৌলকার শতন নাশেক তািঁলক গিলন তুললশেল জল গথলক–ধরাধশর কলর শনলয় এলসশেল 
গানলোলি। 
  
শকন্তু মারা শগলয়শেললন গসই রালতই! 
  
. 
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০৩. 
  
কযাপলিন গগশরললা কলিার প্রকত শত সামশরক পুরুষ হলত পালরন, শকন্তু রক্তমাংলসর মানুষ 
গতা েলিই। জ্বলরর গ ালর মততুযর আলগ গলেলিনযান্ট দা কুনহা তািঁলকই দায়ী কলরশেললন 
তািঁর ওই গিাচনীয় মততুযর জনয। প্রলালপর গ ালর েললশেললন, কযাপলিনই েুন করল 
তািঁলক! 
  
কযাপলিন মলন মলন তা উপলশি করললও মুলে তা প্রকাি কলরনশন। শকন্তু েতশশ্চক 
দংিলনর মলতা কথািা তািঁলক েিণা শদলয়লে পলরর শদন। েিেি কলরলেন। আপন মলন 
েলকলেন। হলরলয়ডলক সাক্ষী মানোর গচষ্টা কলরলেন। শতশন গকন েুন করলত োলেন দা 
কুনহালক? শতশন কতৃেয কলরলেন, দা কুনহালকও কতৃেয করার অডৃার শদলয়লেন। 
কযালনায় একজনলক উিলত গতা হতই। 
  
গকানও জোে গদনশন হলরলয়ড। জোে গদওয়ার মলতা মানশসক অেস্থা তািঁর শেল না। 
গকশেলন গিায়ালনা রলয়লে দা কুহার শেষজজৃর মততলদহ। গচালের সামলন িাসলে 
শেষপ্রলয়ালগ কুিলী িতঙ্খলােদ্ধ তসনযোশহনীর মলতা েতহদাকার শপপীশলকাোশহনীর 
আক্রমলণর দতিয। চকু্ষষ্মন তারা, েুশদ্ধমানও েলি। 
  
দা কুনহার নাশক মাথা োরাপ হলয় শগলয়শেল শেলষর জ্বালায়মনলক প্রলোধ গদওয়ার গচষ্টা 
কলরশেললন কযাপলিন। হলরলয়ডলকও প্রলোধ গদওয়ার গচষ্টা কলরশেললন। শকন্তু শনরুির 
গথলকলেন হলরলয়ড। দূর েনিূশম গথলক গিলস এলসলে োিঁদরলদর শকশচরশমশচর আর 
েযালঙলদর শেকি হল্লাোশজ। কালনর ওপর গসই অতযাচার আরও শেমষৃ কলর তুলললে। 
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মনলক। শকেুলতই িুললত পালরনশন িয়ােহ সতযিুকু–শপিঁপল়েগললার গচাে আলে, গব্রনও 
আলে। পশরলধয় েযেহালর অিযস্ত, ধাতে সামরী শনমৃালণ দক্ষ এেং শেষপ্রলয়ালগর হাশতয়ার 
উৎপাদলনও গচৌকস। েতহদাকার শপিঁপল়েলদর পরলন শেল ইউশনেমৃ, গকামলর গেল্ট, কািঁলধ 
অদু্ভত গোো–কী গসই গোো? শেষ েুিঁল়ে গদওয়ার অস্ত্র শনশ্চয়। শেষিাও শনশ্চয় োশনলয় 
শনলয়লে। নইলল– 
  
আচশবলত শক্ষলপ্তর মলতা একিা শসদ্ধালন্ত এলসশেললন গগশরললা। কযালনািালক গিলন শনলয় 
োওয়ার দরকার কী? পুশ়েলয় গেলা গহাক। 
  
দশ়ে গকলি, গকলরাশসন গতল গঢলল পুশ়েলয় গদওয়া হলয়শেল শপপীশলকা গোোই কযালনা। 
আগলনর আিায় প্রদীপ্ত হলয়শেল দুপালির েনিূশম। রহসয থমথলম অেকালরর মলধয 
অজর চকু্ষ গেন শনশনৃলমলষ গদলেশেল, জললর মলধয িাসমান জ্বলন্ত কযালনায় পুল়ে মরলে 
কাতালর কাতালর শপিঁপল়ে–চকু্ষষ্মনলদরই সলগাি! 
  
সারাশদন সারারাত অশস্থরিালে পায়চাশর কলরলেন গগশরললা। কী গে করলেন, শকেুলতই 
গিলে শিক কলর উিলত পালরনশন। হলরলয়ডলক শজলজ্ঞস কলরলেন, হলরলয়ডও জোে 
গদনশন। পলরর শদন সকাললেলা গদলেলেন, শেশনদ্র রজশন োপন কলর অলধৃান্মালদর পেৃালয় 
গপৌঁলেলেন গগশরললা। অদূলর গদো োলে োদামা। পাতায় োওয়া কুিঁল়ে র, লতায় ঢাকা 
শচশনকল, গিঁশ়ে আর গেলতর গোট্ট গজশি। উষ্ণ প্রিালত শকন্তু শনথর শনস্প্ন্দ সেশকেুই। 
প্রালণর সা়ো গনই গকাথাও। মানুষ গতা গনই-ই। োিঁ োিঁ করলে োদামা। পশরতযক্ত। একিা 
নরকঙ্কাল গদো োলে তীরিূশমলত। সাদা ধেধলে। মাংস পশরষ্কার। শুধু হা়েগললা 
রলয়লে। পল়ে। 
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গগশরললা উশচত শসদ্ধান্ত শনলয়শেললন অকিাৎ। পরপর দুোর েংিীধ্বশন কলরও সা়ো না-
পাওয়ায় শিক কলরশেললন, একাই গনলম শগলয় গদলে আসলেন। এতগললা মানুষলক শেষ 
আর শেপলদর মলধয গিলল গদওয়ািা অনযায়। 
  
মলন মলন সায় শদলয়শেললন হলরলয়ড। মুলে শকেু েললনশন। গচালে শকন্তু গদলেশেললন, 
নদীর ধালর সাশর সাশর চকু্ষষ্মন শপপীশলকার ের-নজর গরলেলে গানলোলির ওপর। দূলর 
দূলর কুশির আর শুগার শমললর পালি অদু্ভত আকালর মাশির শঢশপ আর প্রাচীরও গদো 
োলে। েুলদ্ধর প্রস্তুশত গেন সমূ্পণৃ। োদামা োলদর দেলল, তারা ওত গপলত রলয়লে নতুন 
হানাদারলদর আশেিাৃলের প্রতীক্ষায়। 
  
তাই মত পাললি শনলয়শেললন গগশরললা। কামান েযেহালর ে়ে কত পণ শেললন গগা়ো 
গথলকই, োরুদ েরচ করলত চাইলতন না গকানওমলতই। গসশদন শকন্তু হুকুম শদলয়শেললন 
কামান দাগলত। গরুগম্ভীর গজৃলন থরথর কলর গকিঁলপ উলিশেল শনস্তি অরণয। মহা 
আ়েবলর উপেুৃপশর গগালা শনলক্ষপ কলর শগলয়শেললন গগশরললা। ধলস পল়েশেল শুগার 
শমল, উল়ে শগলয়শেল গজশির গপেনকার গদাম র। 
  
অেলিলষ েুলেশেললন, েতথা গচষ্টা। গগালার অপচয়ই হলে শুধু–িশনধন আর হলে না। 
োদামালক আোর দেল করা োলে না এিালে। আোর শুরু হলয়শেল অশস্থরতা। শসদ্ধান্ত 
শনলত না-পারার েিণায় গেন পাগল হলয় শগলয়শেললন। িয়তালনর োচ্চালদর কামান গদলগ 
ধ্বংস করা োলে না। শেলরই গেলত হলে। সামশরক কতত ৃপলক্ষর কালে শরলপাি ৃগপি কলর 
তািঁলদর শনলদৃি অনুোয়ী উপেুক্ত েযেস্থা অেলবন করলত হলে। 
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তাই শেলর এলসশেল গানলোি। অলনকিা পথ এলস তীরিূশমলত কেরস্থ করা হলয়শেল দা 
কুনহালক। 
  
এমন একিা জায়গায়, গেোলন নতুন গেশণর এই শপিঁপল়েরা এেনও গপৌঁোয়শন। 
  
শতন হপ্তা আলগ িুকলরা িুকলরািালে পুলরা শেেরণিা শুলনশেলাম হলরলয়লডর মুলে। 
  
শেলিষ এই শপিঁপল়েলদর মশস্তষ্ক আলে। আর গদশর করা উশচত নয়। মহাশেপদ আসন্ন 
েদ্ধমূল এই ধারণা শনলয়ই ইংলযালন্ড শেলরলেন হলরলয়ড। েুশদ্ধমান এই শপপীশলকাোশহনী 
আপাতত গেোলন সশক্রয়, শব্রশিি গয়ানা গসোন গথলক এক হাজার মাইললর মলধযই। 
কালজই এেন গথলকই হুিঁশিয়ার না হলল শব্রশিি গয়ানার গে কী হাল হলে, তা িােলতও 
গালয়র রক্ত জল হলয় োলে তািঁর। 
  
নারকীয় এই কীিলদর গে আর উলপক্ষা করা সমীচীন নয়, ব্রাশজল সরকার তা হাল়ে 
হাল়ে উপলশি কলর পািঁচলিা পাউন্ড পুরস্কার গ াষণা কলরলে গমাক্ষম কীিনািলকর জলনয। 
মাি শতন েের আলগ অলজয় এই কীি আশেিৃূত হলয়শেল অনশতদূলর পাহাল়ের ওপলর। 
এর মলধযই তালদর শেজয়-অশিোন রীশতমলতা শেিয়কর। োলতলমা নদীর দশক্ষণ 
তীরিূশমর প্রায় ষাি মাইল জায়গা তালদর পুলরা দেলল। মানুষলক এলকোলরই তাশ়েলয় 
গেল়েলে, অথো েতম কলরলে। জায়গা-জশম, োশ়ে রলদার, কলকারোনায়  ািঁশি 
গগল়েলে। 
  
একিা জললপাতও দেলল এলন গেললশেল। অেযােযাত পন্থায় কাপুয়ানা িাোনদীর ওপর 
গসতু রচনা কলর অযামাজলনর গিতলর েহু মাইল পথ নাশক এশগলয় এলসলে। সাধারণ 
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শপিঁপল়েলদর মলতা তারা নয়, গঢর গেশি সং েদ্ধ এেং সমাজেদ্ধ। অনয শপিঁপল়েলদর 
সমাজ শেশক্ষপ্ত, শকন্তু এরা একি হলয় একিা জাত গল়ে তুলললে। েুশদ্ধমিার গিষ 
এোলনই নয়, িয়ােহতা প্রকিতর হলয়লে শেষপ্রলয়ালগর তনপুলণয। েতহদাকার িত্রুলক েল 
প্রলয়ালগ েধ কলর না–কলর শেষপ্রলয়ালগ। শেষিা সালপর শেলষর মলতাই মারাত্মক। েুে 
সম্ভে উৎপাদনও কলর শনলজরা। ওলদরই মলধয আয়তলন োরা ে়ে, তারা েুলচর মলতা 
তীক্ষ্ণার শক্রস্টাল েলয় শনলয় োয় মানুলষর মলতা ে়ে িত্রুলদর গালয় শেিঁশধলয় গদওয়ার 
জলনয। 
  
শেশ্বোসীলক সজাগ করার মলতা শেিদ শেেরণ এেনও পাওয়া োয়শন। চাকু্ষষ েণৃনা 
পাওয়া গগলে গকেল হলরলয়লডর কাে গথলকই। প্রাণ শনলয় পাশললয় এলস গেিুকু 
েলললেন, চমৎকত ত এেং হুিঁশিয়ার হওয়ার পলক্ষ তা েলথষ্ট। ঊধ্বৃ অযামাজলন ক্রমি 
শকংেদশন্তর আকালর েশ়েলয় প়েলে অসাধারণ এই শপিঁপল়েলদর অতযাশ্চেৃ কীশতৃকলাপ–
কল্পনার আতঙ্ক শমশেত হওয়ার েলল সতশষ্ট হলে নানারকম অশতরশঞ্জত কাশহশন। শেশচি 
এই গপাকারা নাশক শেশেধ হাশতয়ালরর েযেহার জালন, আগলনর েযেহার জালন, ধাতুর 
েযেহার জালন, েিশেদযাও জালন। তাই পারাহাইোর নদীর তলায় সু়েে েুিঁল়ে গেলললে 
অদু্ভত গকৌিলল লন্ডলনর গিমস নদীর মলতাই চও়ো গসই নদী অশতক্রম কলরলে পাতাল-
শেের শদলয়। তালদর জ্ঞানেুশদ্ধ সশঞ্চত থালক মানুলষর মলতাই পুিঁশথ আর নশথর মলধয–
সশঞ্চত শেলদযলক কালজ লাগায় প্রলয়াজনমলতা। আপাতত তারা শুধু অরসর হলে 
শেরামশেহীনিালে এেং পলথ মানুষ প়েললই েতম কলর শদলে শনদৃয়িালে। েংিেতশদ্ধও 
 িলে দ্রুতহালর। হলরলয়লডর ধ্রুে শেশ্বাস, অশচলরই পুলরা শনরক্ষীয় দশক্ষণ আলমশরকা 
এলস োলে তালদর আশধপলতয। 
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শকন্তু শুধু দশক্ষণ আলমশরকালতই শেজয়লকতন উশ়েলয় তারা ক্ষান্ত হলে, এমন কথা গক 
েললত পালর? গে গশতলেলগ এগলে, ১৯১১ সাল নাগাদ হানা গদলে কাপুয়ারানা 
এক্সলিনিন গরলপলথ–ইউলরালপর ধনকুলেরলদর িনক ন়েলে তেনই। 
  
১৯২০ নাগাদ গপশরলয় আসলে অযামাজলনর অলধৃক। আমার গতা মলন হয়, ১৯৫০ শক 
১৯৬০-এর মলধয আশেষ্কার কলর গেললে ইউলরাপলক। 
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