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জররজাট্টেউট জব  দ্রুতগট্টতরত অগ্রসর হট্টিরো ............................................. 24 

আবহাওয়া পট্টরষ্কার, বাতাস অনুকুে, সমুদ্রও  ান্ত ........................................ 28 
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আঠাররার া োষনি সারলর জানুয়ানর মাস 
আঠাররার া বাষট্টি সারের জানুয়াট্টর মারস রয়যে ট্টজরয়াগ্রাট্টফকযাে জসাসাইট্টটর 
সংসদভবরন একটা মস্ত সভার আরয়াজন হরয়ট্টেরো। প্রথম জথরকই জরাতারা অতযন্ত 
জকৌতূহেী ও উৎসুক হরয় ট্টেরো, সভাপট্টতর উদ্দীপ্ত বকৃ্ততা শুনরত-শুনরত তারা ক্ররমই 
উরেট্টজত হরয় উঠরো। হাততাট্টের প্রবে আওয়াজ আর প্র ংসার একটানা র্গঞ্জরন 
সভাঘর অল্পক্ষরের মরধযই মুখট্টরত হরয় জগরো। বকৃ্ততা জ ষ করর বসবার আরগ 
সভাপট্টত বেরেন, জভৌরগাট্টেক অট্টভযারন ইংররজরাই পৃট্টথবীর মরধয সবরিরয় উাঁিু আসন। 
দখে করররে। ইংেরের জসই জগৌরব ট্ট গট্টগরই আররা বাট্টড়রয় জদরবন ডক্টর ফার্গুসন। 
জয-কাজ সফে করর জতাোর জিষ্টা ট্টতট্টন কররেন, (ররাতারদর একজন িটপট বরে 
উঠরো, তা জয সফে হরব, তারত জকারনাই সরেহ জনই,) তা সফে হরে আট্টিকার 
অসমূ্পেু মানট্টিত্র অট্টিররই পূেুাি হরয় জদখা জদরব। আর যট্টদ তার সকে জিষ্টাই ট্টবনষ্ট 
হরয় যায়, যট্টদ তার সব উদযমই বযথুতার অন্ধকারর তট্টেরয় যায়, তাহরেও তার পরাজয় 
এ-কথাই আররকবার প্রমাে করর জদরব জয, দুুঃসাহরস ভর ট্টদরয় জয-জকারনা কারজই রত 
হরত পারর বরে জীবকুরের মরধয মানুষ জরষ্ঠ। 
  
বকৃ্ততা পুররাপুট্টর জ ষ হবার আরগই ডক্টর ফার্গুসরনর দীঘু জীবন কামনা করর সকরে 
মুখর হরয় উঠরো। তকু্ষট্টন অট্টভযারনর খরি জজাগাবার জরনয িাাঁদা সংগৃহীত হরত 
োগরো। জদখরত-জদখরত তার অট্টভযারনর জরনয সাাঁইট্টত্র  হাজার পাাঁির া ট্টতন পাউে 
জজাগাড় হরয় জগরো। ট্টজরয়াগ্রাট্টফকযাে জসাসাইট্টটর একজন সভয সভাপট্টতরক ট্টজরগস 
কররেন, ডক্টর ফার্গুসন ট্টক আমারদর সামরন একবারও জবরুরবন না? 
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জকন জবরুরবন না! সবাই যট্টদ িান জতা একু্ষট্টন ট্টতট্টন এখারন আসরত পাররন। 
  
সভাঘররর িারট্টদরকই তুমুে জ াররগাে উরঠ জগরো, আমরা একবার ডক্টর ফার্গুসনরক 
জিারখ জদখরত িাই! 
  
একজন ট্টেরো একটু জসয়ানা জগারের িাট্টেয়াৎ, জস জতা বরেই ট্টদরে, ধুর, ধুর–ফার্গুসন 
নারম জকারনা জোকই জনই–ও-সব ধাপ্পা, ট্টনেক বারজকথা। 
  
আররকজন আবার জসইসরি জফাড়ন কাটরে, ট্টঠকই বরেরো। জকন জতামরা বুঝরত 
পাররে না জয এ-সবই বুজরুট্টক। 
  
তখন সভাপট্টত বেরেন, ডক্টর ফার্গুসন, আপট্টন যট্টদ দয়া করর একবার মরে এরস 
দাাঁড়ান জতা ভারো হয়। এরা সবাই আপনারক একবার জদখরত িারিন। 
  
তকু্ষট্টন গম্ভীর জিহারার এক ভদ্ররোক ট্টির পারয় মরের উপর এরস উরঠ দাাঁড়ারেন। 
জরাতারা জসাল্লারস হাততাট্টে ট্টদরয় উঠরো। ফার্গুসরনর বরয়স িট্টল্লর র ট্টকেু কম,  ক্ত 
সুঠাম  রীর, তীক্ষ্ণ্ণ নারক বুট্টির োপ, আর জিায়ারের জিৌরকা হারড়র জরখায় একধররনর 
দৃঢ়তা ট্টমর  আরে। জকামে জিারখ ঝেমে কররে বুট্টি, বাহুযুগে দীঘু, আর কাাঁরধর হাড় 
মস্ত আর িওড়া। তার পা জদরখই দ ুরকরা আোজ করর ট্টনরে জয, হযাাঁ, পারয় জহাঁরট দীঘ ু
পথ পযুটন করার ক্ষমতা তার আরে বরট। ফার্গুসন সভাপট্টতর পার  এরস দাাঁড়াবার 
সরি-সরিই ঘররর জকাোহে ভীষে জবরড় জগরো। হাত জনরড় সবাইরক  ান্ত হরত ইট্টিত 
কররেন ফার্গুসন, তারপর ডানহারতর তজুনী  ূরনয তুরে বেরেন, ঈশ্বররর ইিাই পূেু 
জহাক। 
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তার এই একট্টট কথায় জরাতারা জযমনভারব উরেট্টজত হরয় উঠরো, কযারডন বা ব্রাইরটর 
হাজার বকৃ্ততারতও তা কখনও হয়ট্টন। এই-জয ফার্গুসন, ট্টযট্টন পেরকর মরধয সহরের 
হৃদয় জয় করর ট্টনরেন, তার পট্টরিয় নানা কাররেই ট্টনশ্চয়ই পাঠকরদর অজ্ঞাত জনই। 
  
ফার্গুসরনর বাবা ট্টেরেন ইংররজ জনৌবহররর একজন সাহসী জসনাধযক্ষ। জেরেরবো 
জথরকই বাবার সরি-সরি সমুরদ্র ট্টদন কাট্টটরয়রেন ফার্গুসন। এমনকী তুমুে েড়াই 
িেবার সমরয়ও জেরেরক কারোড়া কররতন না তার বাবা। তখন জথরকই ফার্গুসন সব 
ট্টবপদ-আপদরক তুি কররত ট্ট রখরেন। একটু বরয়স হরতই ফার্গুসন ট্টদনরাত 
অযাডরভনিাররর বই ট্টনরয় সময় কাটারত শুরু করর জদন। জস-সব অযাডরভনিাররর বইরয় 
গাজাখুট্টর ও আজগট্টব জরামােকর উপযাখযান থাকরতা না, থাকতত ট্টবশ্বট্টবখযাত 
পযুটকরদর ভ্রমে-বৃোন্ত। হাজার ট্টবপদ-আপদরক তুি করর অজ্ঞারতর সন্ধারন 
জবট্টররয়রেন তারা, পরদ-পরদ নানারকম ট্টবপট্টে ও দুর্দরুবর সরি সাক্ষাৎ হরি তারদর, 
তবু জকউ এক পাও ট্টপেরন হরঠ জযরত রাট্টজ হনট্টন; একবারর না-পাররে আবার 
জবট্টররয়রেন তারা, জ ষকারে হয়রতা মৃতুযরকই বরে করর ট্টনরয়রেন, ট্টকন্তু সব সরেও 
একটুও জপট্টেরয় যানট্টন। এইসব বই বােক ফার্গুসরনর কল্পনারক জিট্টতরয় ট্টদরত, উসরক 
ট্টদরত তার মন, আর তখন জথরকই জভতরর-জভতরর ট্টনরজরক জসইসব নায়করদর সরি 
ট্টতট্টন ট্টমট্টেরয় ট্টনরতন। জসইসব বাধা-ট্টবপট্টে ট্টবপদ-আপদ তাাঁরক উৎকণ্ঠা ও আ ঙ্কায় 
ভরর ট্টদরতা সট্টতয, ট্টকন্তু জসইসব ট্টবপদ-আপরদর হাত জথরক তারা জযভারব ট্টনরজরদর 
উিার কররতন, তা তাাঁরক ট্টবস্তর আরমাদ ও আনে ট্টদরতা। তরব মারঝ-মারঝ তাাঁর মরন 
হরতা এমন অবিায় পড়রে ট্টতট্টন ট্টনরজ ট্টনশ্চয়ই আররা সহরজ উিার োভ কররত 
পাররতন। জেরের মরনর ধাত বা জিহারা বাবার অজ্ঞাত ট্টেরো না। নানা ধররনর 
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ট্টবজ্ঞানট্ট ক্ষায় জেরে যারত বুৎপট্টে োভ করর, জসইজরনয প্রথম জথরকই ট্টতট্টন ট্টবর ষ 
র্গরুত্ব ট্টদরয়ট্টেরেন। ফরে, জমৌমাট্টেরা জযমন করর বহুট্টকেু জথরক মধু সংগ্রহ করর একটু-
একটু করর জমৌিাক গরড় জতারে, জতমট্টনভারব নানা ট্টবদযা জথরক মানট্টসক খাদয ট্টনষ্কা ন 
করর ফার্গুসরনর ট্টবদগ্ধ মানস গরড় উরঠট্টেরো। 
  
ট্টপতার মৃতুযর পর জসনাবাট্টহনীরত কাজ ট্টনরয় ফার্গুসন ভারতবরষু বাংোরদর  এরেন, 
ট্টকন্তু অল্প ট্টদরনর মরধযই জসনাবাট্টহনীর রুট্টটন-বাাঁধা, একরঘরয়, কাজ তারক ট্টবষম 
অরুট্টিরত ও ট্টবতৃষ্ণায় ভরর ট্টদরে। তরবাট্টর পট্টরতযাগ করর অট্টিররই ট্টতট্টন পযটুক হরয় 
উঠরেন, তারপর জগাটা ভারতবষু ভ্রমে কররত তাাঁর আর খুব-জবট্ট  ট্টদন োগরো না। 
জদ  জঘারার ইরিটা তার এতই প্রবে ট্টেরো জয একট্টদন সকারে কেকাতা জথরক পারয় 
জহাঁরট সরাসট্টর সুরারটর ট্টদরক রওনা হরেন। ভারতবষু ভ্রমে সাি করর ক্ররমক্ররম 
রু রদ , আরমট্টরকা ও অরেট্টেয়াও ঘুরর এরেন ট্টতট্টন। জকারনা ট্টকেুরতই তার জকারনা 
অসুট্টবরধ হরতা না। অরনকট্টদন অনাহারর কাটারত হরয়রে, তবু হাে জেরড় ট্টদরয় জপে-পা 
হনট্টন। ঘুম জতা ট্টেরো জযন তার হুকুরমর িাকর, তার কথারতই জযন ওঠ-জবাস কররতা। 
সমরয়-অসমরয় সুট্টবরধয়-অসুট্টবরধয় সংকীেু িারন ট্টক প্র স্ত জায়গায় যখন যতটুকু 
দরকার ততটুকু ঘুমুরত পাররতন ট্টতট্টন-ট্টঠক নারপাট্টেয়র মরতা। 
  
ট্টবর ষ-জকারনা সট্টমট্টতর সভয না-হওয়া সরেও জডইট্টে জটট্টেগ্রারফ ট্টনয়ট্টমত ভ্রমেবৃোন্ত 
ট্টেখরতন বরে জনসমারজ ফার্গুসন সুপট্টরট্টিত ট্টেরেন। ট্টকন্তু জোরক তার নাম জানরেও 
খুব কম জোরকর সরিই তার সাক্ষাৎ পট্টরিয় ট্টেরো। জকারনা সভা-সট্টমট্টতরত জযাগ ট্টদরয়, 
ট্টক বনু্ধ-বান্ধবরদর সরি আড্ডা ট্টদরয়, ট্টতট্টন একটুও সময় নষ্ট কররতন না। ভাবরতন, 
যতক্ষে সভায় বরস তকুাতট্টকু করর খামকা সময় নষ্ট কররবা, ততক্ষে জকারনা-একটা 
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তথয আট্টবষ্কাররর জিষ্টা কররে জের জবট্ট  কাজ জদরব। পযটুক ফােসন যা জদখরতন, তার 
এরকবারর অন্তুঃিে পযুন্ত না-জদরখ োড়রতন না। জসই কাররে সাধারে পযুটকরদর সরি 
তার দৃট্টষ্টভট্টির ট্টবস্তর পাথুকয ট্টেরো। 
  
একট্টদন জডইট্টে জটট্টেগ্রাফ ট্টেখরে : 
  
এতট্টদরন ট্টনজুন আট্টিকার কারো অবর্গণ্ঠন খুরে যারব, এতট্টদরন নীরবতা জভরে কথা 
করয় উঠরব উষ্ণ জিরের জমৌন অন্ধকার। ে-হাজার বের ধরর অট্টবরান্ত জিষ্টা কররও 
যার সন্ধান জমরেট্টন, এবারর, এতট্টদরন, সট্টতযই, তা সব আবরে উরমাট্টিত করর জদখা 
জদরব। নীেনরদর উৎস আট্টবষ্কার করার জিষ্টা এতকাে শুধু অসম্ভব ও বাতুে কল্পনা 
বরেই পট্টরট্টিত ট্টেরো। বহুকারের জিষ্টায় মাত্র ট্টতনরট প্ররব পথ মুক্ত হরয়ট্টেরো কারো 
আট্টিকার। জডনহযাম ও ক্ল্যাপারটরনর আট্টবষ্কার-করা পরথ মাত্র সুদান পযুন্ত ট্টগরয়ট্টেরেন 
ডক্টর ট্টেট্টভংরটান; কযারেন গ্রযান্ট ও কযারেন স্পীক ট্টভন্ন একট্টট পথ ট্টদরয় আট্টিকার 
করয়কট্টট হ্রদ আট্টবষ্কার কররট্টেরেন। জযখারন এরস পথ ট্টতনরট ট্টমরেরে, জসটাই 
আট্টিকার মধযখান বরে সকরের ধারো। ট্ট গট্টগরই আট্টিকার এই ট্টত্রবাহুসংগরম যাত্রা 
কররেন ডক্টর ফার্গসুন। ট্টতট্টন ট্টির করররেন, পূবুআট্টিকা জথরক পট্টশ্চম আট্টিকা পযুন্ত 
জগাটা এোকাটাই ট্টতট্টন আকা যারন করর যারবন। আমরা যতদূর জানরত জপররট্টে তার 
জমাদ্দা কথাটা এই জয, ফাসন ট্টঠক করররেন ট্টতট্টন জাট্টজবার জথরক জবেুরন করর বরাবর 
পট্টশ্চমমুরখা যারবন। এই যাত্রা জয জকাথায় এবং কীভারব জ ষ হরব, তা একমাত্র ঈশ্বরই 
বেরত পাররন। আমরা সবুান্তুঃকররে এই বীর পযুটরকর সাফেয কামনা করট্টে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ফাইভ উইকস ইন এ বেলনু । জুল ভানন অমননোস  
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জডইট্টে জটট্টেগ্রারফ এ-খবরটা জবরুবার সরি-সরিই সারা জদর  দস্তুরমরতা হহর্ি পরড় 
জগরো। অরনরকই বেরে, এ এরকবারর অসম্ভক কথা। অমন করর ট্টক জবেুরন িরড় 
একটা আস্ত মহারদর  যাওয়া যায় নাট্টক কখনও! আসরে ফার্গুসন বরে জকউ জনই, ওটা 
কারু েদ্মনাম, জডইট্টে জটট্টেগ্রারফ জস প্রবন্ধ ট্টেখরত। এই সুরযারগ কাগরজর কাটট্টত 
বাড়াবার জরনয জডইট্টে জটট্টেগ্রারফ জস এই বুজরুট্টক তুরে ট্টদরয়রে। সম্পাদক ম াইরক 
জতা ট্টিট্টন, একবার অমট্টন একটা হুজুগ তুরে ট্টতট্টন আরমট্টরকার মাথা জখরয়ট্টেরেন, এবার 
জদখট্টে ইংেরেরও মাথা জখরত বরসরেন। অনযানয খবররর কাগজও একটা সুরযাগ জপরয় 
জগরো, তারা জডইট্টে জটট্টেগ্রাফরক ঠািা-ট্টবদ্রপ করর নানা ধররনর প্রবন্ধ ও বযিট্টিত্র 
প্রকা  কররত শুরু করর ট্টদরে। ফার্গুসন অব য যথারীট্টত িুপিাপই থাকরেন, এই 
বযাপারর জকারনা উচ্চবািযই কররেন না। 
  
ট্টকেুকাে পরর সবাই যখন শুনরত জপরে জয, সট্টতযই সুট্টবখযাত োয়ন কম্পাট্টন ফার্গুসরনর 
জবেুন হতট্টরর ভার ট্টনরয়রে আর ইংররজ সরকার জররজাট্টেউট নারম আস্ত একট্টট জাহাজ 
ফার্গুসরনর বযবহাররর জরনয ট্টনরযাট্টজত করররে, তখনই সকে সরেহ দূর হরয় িারট্টদরক 
তুমুে সাড়া পরড় জগরো। এই খবরটাও প্রথম প্রকা  কররট্টেরো জডইট্টে জটট্টেগ্রাফ; 
খবরটার যথাথুতা ট্টনরয় জকননা প্রশ্নই যখন করা জগরো না, তখন হু-হু করর তার 
কাটট্টত জবরড় ট্টগরয় কাগরজর মাট্টেকরা রীট্টতমরতা জকাঁরপ উঠরেন। 
  
সারা ইংেরে এই ট্টনরয় বাট্টজ ধরা শুরু হরয় জগরো। সট্টতযই ফার্গুসন নারম জকউ আরেন 
ট্টক না, প্রথরম বাট্টজ ধরা হরো তা ট্টনরয়; দু-নম্বর বাট্টজর ট্টবষয় হরো, এমন একট্টট 
অসম্ভব ও দুুঃসাহসী অট্টভযারন সট্টতযই জকউ জ ষ পযুন্ত প্রবৃে হরব ট্টক, এই প্রশ্ন; পযুটন 
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সফে হরব ট্টক না, ফার্গুসন আর ইংেরে ট্টফররত পাররবন ট্টক, এইসব ট্টনরয়ও বাট্টজ ধরা 
হরত োগরো। 
  
প্ররতযকট্টদন দরে-দরে জোক এরস ফার্গুসনরক প্ররশ্ন-প্ররশ্ন বযট্টতবযস্ত ও উেযক্ত করর 
তুেরে। অরনরক আবার নানা প্রশ্ন কররই জেরড় ট্টদরে না, তারা আবার তার সরি যাবার 
জরনযও আব্দার ধররত োগরো। ফার্গুসন যট্টদও ট্টিরভারব সকে প্ররশ্নর যথাসাধয উের 
ট্টদরেন, তবু একট্টট বযাপারর এরকবারর অট্টবিে জথরক জগরেন-কাউরকই ট্টতট্টন সরি ট্টনরত 
রাট্টজ হরেন না। 
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ডক্টর ফার্গনসরনর একমাত্র েনু্ধ 
ডক্টর ফার্গুসরনর একমাত্র বনু্ধ ট্টযট্টন ট্টেরেন, ট্টতট্টন ট্টডক জকরনট্টড। ধযান-ধারো, প্রবেতা 
ও স্বভাব দু-জরনর এরকবারর অনযরকম, জকারনা ট্টদরকই প্রায় জমরে না; ট্টকন্তু তবু তাাঁরদর 
ট্টভতর প্রীট্টতর জকারনা অভাব ট্টেরো না। কতর্গরো ট্টদরক আবার দুজরনর খুব খাপ জখরতা 
: ট্টডক জকরনট্টড ট্টেরেন দৃঢ়প্রট্টতজ্ঞ ও সরেট্টিে, জকারনা জঘারপযাাঁি জট্টটেতা জনই, 
একবার যা কররবন বরে ধররন কখনও তা জ ষ না-করর োরড়ন না। ট্ট কাট্টর ট্টহর রব 
জগাটা এট্টডনবরায় তাাঁর জকারনা জুট্টড় ট্টেরো না। ট্টতট্টন থাকরতন এট্টডনবরার ট্টেট্টথ নামক 
িারন। তার ট্টটপ এমট্টন অবযথু আর অরমাঘ ট্টেরো জয, দূরর একটা েুট্টর জররখ ট্টতট্টন 
বেুরকর এক র্গট্টেরত েুট্টরটারক দুই সমান ভারগ টুকররা করর ট্টদরত পাররতন। সুপুরুষ, 
 াদাট্টসরধ, সরে এবং দুুঃসাহসী ট্টডক জকরনট্টড তার ডাকাবুরকা বনু্ধ ফার্গুসনরক খুবই 
ভারোবাসরতন। 
  
ট্টতব্বত-ভ্রমরের পর ফার্গুসন দু-বের িুপিাপ বরস ট্টেরেন, আর-জকাথাও ভ্রমে কররত 
জবররানট্টন। তাই জদরখ ট্টডক জভরবট্টেরেন, বনু্ধর জবড়াবার জন া জবাধহয় এতট্টদরন জ ষ 
হরো। তারত ট্টতট্টন মরন-মরন জব  খুট্ট ই হরয়ট্টেরেন। জদখা হরেই ট্টতট্টন ফার্গুসনরক 
জকবেই বেরতন, আর েুরটােুট্টট করর কাজ জনই, ট্টবজ্ঞারনর জরনয অরনক করররো, 
এবারর দু-ট্টদন ঘর-সংসারর মন দাও জদট্টখ। ফার্গুসন মারঝ-মারঝ এ-কথা শুরন মৃদু 
হাসরতন, কখনও আবার িুপ করর কী জযন ভাবরতন, বনু্ধর কথার সরাসট্টর জকারনা 
উের ট্টদরতন না। 
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ডক্টর সযামুরয়ে ফার্গুসরনর সরি ট্টডক জকরনট্টডর পট্টরিয় হরয়ট্টেরো ভারতবরষু। 
জসনাবাট্টহনীর একই ট্টবভারগ কাজ কররতন দুজরন, ট্টকেুকাে একই ট্ট ট্টবররও 
কাট্টটরয়ট্টেরেন। সবসমরয়ই ট্ট কার ট্টনরয় মে থাকরতন ট্টডক, আর ফার্গুসন জকবেই 
যতরারজযর জপাকামাকড় আর নানা জারতর গােপাোর স্বভাব, প্রকৃট্টত, প্রবেতা এইসবই 
অনুসন্ধান করর জবড়ারতন। দুজরন দুজরনর জরনয এমন-জকারনা কাজই কররনট্টন যা 
তারদর বনু্ধতার মূে কারে হরত পারর, ট্টকন্তু তবু-প্রায় সব ট্টবষরয়ই দৃট্টষ্টভট্টির ট্টবস্তর 
পাথুকয সরেও—দুজরনর মরধয গভীর বনু্ধতা হরয়ট্টেরো। অরনরক ভাবরত পারর জয দুজরন 
যখন একই বাট্টহনীরত কাজ কররতন, তখন হয়রতা পরস্পররক তারা কখনও মৃতুযর হাত 
জথরক বাাঁট্টিরয় ট্টদরয়ট্টেরেন, বা জকারনারকম পারস্পট্টরক উপকাররর সূরত্র পরস্পররর সরি 
জট্টড়রয় পরড়ট্টেরেন; ট্টকন্তু তা সতয নয়। দুজরনর মরধয জদখার ানাও হরতা কট্টিৎ কখনও, 
ট্টকন্তু তবু যখনই ফার্গুসন তার মস্ত এক একট্টট অট্টভযারনর পর ইংেরে ট্টফরর আসরতন, 
তখনই েুটরতন ট্টডক জকরনট্টডর বাট্টড়। যতট্টদন-না জসখারন করয়কট্টদন কাটারনা যায় 
ততট্টদন জযন আর তার মরনর অস্বট্টস্ত ও অট্টিরতা কাটরব না। 
  
োমারদর জদ  জথরক প্রাে হারত করর ট্টফরর আসার পর বের-দুরয়ক ফার্গুসন টু- ব্দট্টট 
না-করর পড়াশুরনা ট্টনরয় কাটাট্টিরেন জদরখ ট্টডক মরন-মরন স্বট্টস্ত অনুভব করট্টেরেন। 
এতট্টদরন তরব সট্টতযই ডাকাবুরকা বার-মুরখা ফার্গুসন ঘররর ট্টদরক মন ট্টদরয়রেন। ট্টকন্তু 
হঠাৎ জডইট্টে জটট্টেগ্রারফর পাতায় ফার্গুসরনর সংকট্টল্পত অট্টভযারনর কথা পরড় তার সব 
ধারো িুরমার হরয় জগরো। প্রথমটা অনয-অরনরকর মরতা ট্টতট্টনও খবরট্টটরক আজর্গট্টব 
বরে জভরবট্টেরেন। জকননা জবেুরন করর আট্টিকা পাট্টড় জদবার মরতা ও-রকম একটা 
ভীষে সংকল্প জকবে পাগরেই কররত পারর। জনহাৎ যট্টদ মাথায় জপাকা না-জোরক জতা 
জকউ জকারনাট্টদন জবেুরন করর আট্টভযারনর কথা ভাবরত পারর? তাোড়া করয়কট্টদন 
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আরগই জতা ফার্গুসরনর সরি জদখা হরয়রে তার, তখন জতা কই এ-রকম জকারনা 
সংকরল্পর কথা মুরখও আরননট্টন ফার্গুসন! খবরটা ট্টবস্তাট্টরতভারব পড়ার পরর ট্টকন্তু 
ট্টডরকর ভুে জভরে জগরো। তাহরে ট্টক এইরকম একটা মারাত্মক মৎেব আটট্টেরেন 
বরেই ফার্গুসন দু-বের িুপিাপ বরস ট্টেরেন? এর পরর হয়রতা জকারনাট্টদন বনু্ধট্টট 
িন্দ্ররোরক যাবার জরনযও বায়না ধরর বসরবন। 
  
অস্বট্টস্তরত ভরর জগরেন ট্টডক। না, জযমন কররই জহাক, এই সংকল্প জথরক ফার্গুসনরক 
ট্টনবৃে কররতই হরব। জীবন জয কখন জকানট্টদক জথরক অভাবনীরয়র সমু্মখীন করর জদয়, 
তা জক জারন। হয়রতা ফার্গুসন তার সংকল্প জথরক জমারটই টেরবন না, ট্টকন্তু তবু 
একবার তারক জফরাবার জিষ্টা করর জদখরত জদাষ কী? না, আজই জযরত হয় জদখট্টে। 
  
একটু রাগও হরো ট্টডরকর। এই-ই যট্টদ তার উরদ্দ য হরব, তরব আরগ জস-কথা ট্টডকরক 
বেরত কী জদাষ হরয়ট্টেরো? বনু্ধ হওয়া সরেও এই খবরটা ট্টডকরক ট্টকনা খবররর কাগজ 
পরড় জানরত হরো! এত জোকজানাজাট্টন হবার আরগ ট্টডক যট্টদ একথা একবার জানরত 
পাররতন, তরব হয়রতা অনায়ারসই তারক বুট্টঝরয়-শুট্টঝরয় ট্টনবৃে কররত পাররতন। ট্টকন্তু 
এখন, এত হহ-হি শুরু হরয় যাওয়ার পর, তা ট্টক আর সম্ভব হরব? 
  
ট্টডক আর-একটুও জদট্টর না-করর জররের ট্টটট্টকট জকরট সাত-পাাঁি ভাবরত-ভাবরত গাট্টড়রত 
জিরপ বসরেন। যথাসমরয় পরট্টদন সকােরবোয় েেরন এরস জপৌঁেুরেন ট্টতট্টন, তারপর 
জসাজা গাট্টড় করর গ্রীক ট্টেরট ফার্গুসরনর বাট্টড়রত এরস হাট্টজর হরেন। 
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ট্টডক জকরনট্টডরক হঠাৎ এরস হাট্টজর হরত জদরখ ফার্গুসন যৎট্টকট্টেৎ অবাক হরেও বাইরর 
তা প্রকা  কররেন না। মুরখ জকবে বেরেন, হঠাৎ তুট্টম জয? কী বযাপার? ট্ট কার জেরড় 
হঠাৎ েেরন কী জরনয? 
  
ট্টডক একটু রাট্টগ গোয় উের ট্টদরেন, আিা, জতামার ট্টক কখনও কােজ্ঞান হরব। না, 
ফার্গুসন? বুট্টিশুট্টি ট্টক সব জোপ জপরয় জগরে? কী-সব যা-তা কথা বরে জবড়ারিা? 
পাগরের মরতা জতামার মাথায় জপাকা েুরকরে বরেই হন্তদন্ত হরয় আমারক এই ট্টবট্টিট্টর 
আর ট্টঘট্টঞ্জ েেন  হরর আসরত হরো। 
  
আমার মাথায় জপাকা েুরকরে বরে? ফার্গুসন একটু হাসরেন। ও, কাগরজ বুট্টঝ খবরটা 
পরড়রো? তা জস ট্টনরয় পরর কথা হরব, আরগ জতা মাথা ঠাো করর র্গট্টেরয় জবারসা। 
  
জস-সব ভদ্রতা পরর জদখা যারব। ট্টডক বেরেন, তাহরে সট্টতযই তুট্টম আট্টিকা যারিা? 
  
তা জতা যাট্টিই। সব বযবিাও জমাটামুট্টট হরয় জগরে। জফব্রুয়াট্টরর জষারো তাট্টররখ 
গ্রীনউইি জথরক জররজাট্টেউট জাহাজ োড়রব—ঐ জাহারজ কররই জানট্টজবার অট্টব্দ যারবা 
আট্টম। 
  
সব ট্টঠকঠাক করর জফরেরে তাহরে, না? আর রাগ-িাপরত পাররেন না ট্টডক। জারনা, 
জতামার সমস্ত বযবিা আট্টম েেভে করর ট্টদরত পাট্টর। 
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অত মাথা-গরম জকাররা না, ট্টডক। ফােসন আবার হাসরেন। জতামার এত রারগর কারে 
আট্টম জাট্টন! এই নতুন অট্টভযারনর পট্টরকল্পনাট্টট জকন আরগ জথরক জতামারক জানাইট্টন—
জতামার এত রারগর কারে জতা তা-ই! 
  
নতুন অট্টভযান জগাল্লায় যাক। আট্টম বেট্টে, জতামার যাওয়া হরব না-স্বাস, সব জগাে িুরক 
জগরো। এর মরধয আবার মনস্তরের কথা ওরঠ জকারেরক? 
  
জস-ট্টক! আট্টম জয এবারর জতামারকও সরি জনরবা ট্টঠক কররট্টে। জারনা জতা, জয-জস জায়গা 
নয়, আট্টিকা। বুরনা জারনায়াররদর হারত পরড় জয-জকারনা মুহূরতু প্রাে হারারত হরত 
পারর। কারজই সরি এমন-একজন জোক িাই, যার বেুরকর ট্টটপ এরকবারর জমাক্ষম 
এবং ট্ট কারর যার জকারনাকারেই অনীহা জদখা জদরব না, আর যার সাহরসর তুেনা হয় 
না। আর জস-রকম জোক, আমার ট্টহর রব, সারা ইংেরে একজনই আরে—জস তুট্টম। 
কারজই জতামারক সরি জনবার কথা জগাড়া জথরকই আট্টম মরন-মরন ভাবট্টেেুম। আজ যট্টদ 
তুট্টম না-আসরত জতা আট্টমই জতামারক এখারন আসার জরনয তার করর ট্টদতুম। তাোড়া, 
এই জতা জসট্টদন তুট্টম আপর া  করর বরেট্টেরে, এমনএক জদর  আরে জযখারন জকারনা 
ট্ট কার জমো দুেুভ, জযখারন ট্ট কার করর আনে জনই; ট্টবপদ-আপদ মৃতুযর আ ঙ্কা—এ-
সবই যট্টদ না-থাকরো তাহরে আর ট্ট কার করার মরধয উরেজনার জখারাক কী আরে। 
তাই বেট্টে, িরো আমার সরি, জদখা যারব কত ট্ট কার তুট্টম কররত পাররা। 
  
আট্টম যারবা জতামার সরি! ট্টডরকর ট্টবস্মরয়র আর সীমা রইরো না। প্রথমটায় জতা 
ফার্গুসরনর কথা তার ট্টবশ্বাসই হরত িাট্টিরো না। পরর যখন বুঝরেন বনু্ধ তারক ঠািা 
কররেন না, বরং একট্টট সুপট্টরকট্টল্পত ট্টসিারন্তর কথাই প্রকা  কররেন, তখন জজার 
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ট্টদরয় বেরেন, অসম্ভব, তা হয় না। আট্টম জতা এখনও জতামার মরতা পুররাদস্তুর পাগে 
হরয় যাইট্টন, কারজই ও-সব আজর্গট্টব মৎেব আমার মাথায় খুব-একটা আরস না। 
  
ফার্গুসন ট্টকন্তু তার সংকল্প জথরক একট্টতেও নড়রেন না। প্রথমটায় ট্টডক যতই আপট্টে 
করুন না জকন, ফার্গুসন যখন জ ষ পযুন্ত ট্টনরজর ট্টসিারন্ত অট্টবিে রইরেন ট্টডক তখন 
অনযট্টদক ট্টদরয় আক্রমে িাোরেন। জজদ কারুই কম নয়, দুজরনই সমান একররাখা। 
ফার্গুসন তার বনু্ধরক সরি ট্টনরয় যারবনই আর ট্টডরকরও পাহারড়র মরতা অনড় প্রট্টতজ্ঞা, 
ট্টকেুরতই ট্টতট্টন সরি যারবন না। পট্টরকল্পনাট্টট জনসাধাররের কাে জথরক যতই হাততাট্টে 
বা ট্টপঠিাপড়াট্টন পাক না জকন আসরে এটা জকবে অবাস্তবই নয়, রীট্টতমরতা অসম্ভব। 
অনয জোক হরে ট্টডক এই প্রস্তারবর ভয়াবহতা ট্টনরয় হয়রতা আরোিনা কররতন, ট্টকন্তু 
ফার্গুসনরক ভয় জদট্টখরয় জকারনা োভ জনই : আরগ ট্টযট্টন প্রাে হারত করর ট্টবট্টভন্ন 
সংকরটর মরধয একা অকুরতাভরয় িোরফরা করররেন, তাাঁরক সাধারে জোরকর মরতা 
প্রারের ভয় জদখারনা হাসযকর। কারজই ট্টডক যুট্টক্ত-তকু ট্টদরয় ফার্গুসরনর প্রস্তারবর 
অবাস্তবতা প্রমাে করার জিষ্টা কররেন। ট্টকন্তু যুট্টক্ত ট্টজট্টন টার উপর জতা ট্টডরকরই 
জকবে একতরফা অট্টধকার জনই। ফার্গুসরনর হবজ্ঞাট্টনক মনও যুট্টক্তরক জকারনা অবযথু 
তীক্ষ্ণ্ণধার েুট্টরকার মরতা বযবহার কররত জারন। ট্টডরকর সমস্ত ট্টবররাট্টধতারকই ফােসন 
যুট্টক্ত ট্টদরয় খেন করর ট্টদরেন। অরনকক্ষে ধরর তকুাতট্টকু িোর পর ট্টডক জকরনট্টডর 
ট্টবররাট্টধতায় একটু ট্টবিট্টেত হরেন। তাোড়া, সট্টতয-বেরত, োয়ািন্ন আট্টিকায় ট্ট কার 
কররত যাওয়ার প্রস্তাবটা তারক জভতরর-জভতরর ট্টকট্টেৎ দুবুে করর ট্টদরয়ট্টেরো। অমন 
জোভনীয় প্রস্তাব ট্টক একটুও ট্টবরবিনা না-করর অগ্রাহয করর জদয়া যায়, না ট্টক তা 
কখনও জদয়া উট্টিত? ট্টকন্তু, তবু জবেুরন করর যাওয়ার কথাটা ট্টডরকর ট্টকেুরতই মনুঃপূত 
হট্টিরো না। 
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জব -জতা, জযরতই যট্টদ হয় তাহরে হাাঁটা-পরথ জযরত আপট্টে কীরসর? জবেুরন করর জযরত 
িারিা জকন? হঠাৎ তারপর জবেুন জকারনারকরম ফুরটা হরয় যাক, আর মাট্টটরত আেরড় 
পরড় িুরমার হরয় যাই। এর জকারনা মারন হয় না। অনযরকারনা ট্টদক ট্টদরয় মৃতুয এরে তবু 
তার সরি খাট্টনকক্ষে েড়াই িাোরনা যায়, না-যুরঝ এত সহরজ হার স্বীকার করার 
জকারনা কথাই ওরঠ না। ট্টকন্তু এ-জক্ষরত্র জতা করার ট্টকেুই জনই। অসহারয়র মরতা মৃতুযর 
হারত ট্টনরজরক সাঁরপ ট্টদরত হরব। তার জিরয় িেপথ জের ভারো— অন্তত এত সহরজ 
মৃতুযর হারত পড়রত হরব না। জকন-জয তুট্টম মাট্টটর ওপর ট্টদরয় জযরত িারিা না, আট্টম 
ট্টঠক বুরঝ উঠরত পারট্টে না। 
  
িেপরথ মাট্টটর ওপর ট্টদরয় এইজরনয জযরত িাট্টি না জয, এর আরগ যতবারই হাাঁটাপরথ 
যাবার জিষ্টা করা হরয়রে, সবই জ ািনীয়ভারব বযথু হরয়রে। ফার্গুসন বনু্ধরক জবাঝরত 
বরস জগরেন। আট্টিকায় যাবার জিষ্টা জতা আর আজরকই প্রথম হরি না, এর আরগ 
ইরয়াররারপর অরনরকই জসই জিষ্টা করররেন। ট্টকন্তু তারা প্ররতযরকই িেপথ জবরে ট্টনরয় 
মস্ত ভুে কররট্টেরেন। জন্তুজারনায়ার, অসুখ-ট্টবশুরখ, আট্টিকার দুদুান্ত আট্টদবাসীরদর 
হামোয় ও পথররম প্ররতযকরকই খামকা ক্ল্ান্ত হরত হরয়রে। অরনরকই মৃতুযবরে 
করররেন, জকউ-জকউ প্রায়-মৃত অবিায় যখন ট্টফরর এরসরেন, তখন কঙ্কােটা বারদ 
মনুষয- রীররর আর-ট্টকেুই তারদর অবট্ট ষ্ট ট্টেরো না। তা োড়া আমারদর যাবার মূে 
উরদ্দ য হরি আট্টিকার ট্টঠক জকরন্দ্র ট্টগরয় জপৌঁেুরনা। পরথই যট্টদ আমারদর জীবনী ট্টক্ত 
ট্টনুঃর ষ হরয় যায়, তাহরে ট্টগরয় আর োভ কী, হয়রতা ট্টফরর-আসার জকারনা ক্ষমতাই 
তখন আমারদর অবট্ট ষ্ট থাকরব না। কী করর পরথর এই ট্টবপজ্জনক ও মারাত্মক রম 
বাদ ট্টদরয় আট্টিকার জকরন্দ্র ট্টগরয় জপৌঁেুরনা যায় জস-কথা ভাবরত ট্টগরয়ই আকা যারনর 
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17 

www.bengaliebook.com                                  সনূিপত্র 
 

 

কথা আমার মরন পরড়। জবেুরন করর যাওয়ার সুট্টবরধ কত, তা ট্টক আর তাট্টেকা করর 
জবাঝারনা যায়। আকা পরথ যারবা বরেই এইসব ট্টবপদ-আপদ আমারদর জকারনা নাগােই 
পারব না, তার অরনক উপর ট্টদরয় তার হাত এট্টড়রয় আমরা িরে যারবা, তাোড়া কত 
তাড়াতাট্টড় যারবা, তাও একবার জভরব দযারখা। আরগ জয-সব অট্টভযানকারী জযপথ 
অট্টতক্রম কররত এক মাস োট্টগরয়ট্টেরেন, আমরা তা অনায়ারসই জবেুরন করর দু-ট্টতন 
ট্টদরন িরে যারবা, এমনকী ট্টনরাপরদই যারবা। ভ্রমেকারীরদর সামরন পরথ জযসব বাধা 
আরস, তার ট্টকেুই আমরা অনুভব কররত পাররবা না। দুরভুদয জিে, পাহাড়পবুত, নদী 
প্রান্তর মরুভূট্টম, অসুখট্টবশুখ, অস্বািযকর জেবায়ু-জকারনাট্টকেুই আমারদর বাধা ট্টদরত 
পাররব না, অরক্ল্র  সবট্টকেুর উপর ট্টদরয় সহরজই আমরা পাট্টড় জদরবা।  ূনযপরথ যারবা 
বরে অরনক দূর পযুন্ত আমারদর জিারখ পড়রব, ঝড়বৃট্টষ্টরকও এট্টড়রয় জযরত পাররবা। 
শুরন ট্টনশ্চয় বুঝরত পাররো পারয়-িোয় এ-সব জকারনাকারেই সম্ভব হত না। জবেুরনর 
ট্টনয়ন্ত্রে-বযবিা থাকরব আমারই হারত-কখনও অরনক উাঁিু ট্টদরয়, কখনও-বা মাট্টটর 
সামানয ট্টকেু ওপর ট্টদরয়, যখন জযভারব সুট্টবরধ হয়, জসভারবই আমরা যারবা। 
  
জবেুন জতামার মট্টজু-মাট্টফক িেরব নাট্টক? তার িো জতা ট্টনভুর কররব হাওয়ার 
গট্টতরবরগর ওপর। কারজই জতামার সুট্টবরধ অনুযায়ী তা িেরব কী করর? 
  
এমন জকারনা-একটা প্রশ্নই আ া কররট্টেরেন ফার্গুসন, কারজই প্রশ্নটা শুরন তারক 
জমারটই ট্টবিট্টেত জদখারো না। িট করর বেরেন, তার বযবিা ও আট্টম ট্টঠক কররট্টে। 
আমরা জতা পুবট্টদক জথরক পট্টশ্চরম যারবা, তুট্টম ট্টনশ্চয়ই জারনা বাট্টেজযবায়ুর গট্টতও জসই 
ট্টদরকই—ওই বাট্টেজযবায়ুই আমায় গন্তবয পরথ জযরত সাহাযয কররব। একটু জথরম আবার 
জযাগ কররেন, এতট্টদন ধরর জবেুনরক যখন-তখন ওপরর ওঠাবার ও ট্টনরি নামাবার 
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জরনয বহু পরীক্ষা ও গরবষো হরয়রে, ট্টকন্তু জকউই এমন-জকারনা পথ বাৎোরত পাররট্টন 
যারক ট্টবর ষ সুট্টবরধজনক বো িরে। ট্টকন্তু আট্টম অরনক জভরবট্টিরন্ত এমন-একট্টট প্রট্টক্রয়া 
জবর কররট্টে, যার সাহারযয অনায়ারসই জয-জকারনা জবেুনরক ইরিমরতা িাোরনা যায়। 
তুট্টম জতা জারনা গযাস যত সম্প্রসাট্টরত হয়, ততই তা হােকা হরয় পরড়। জবেুরনর গযাস 
সম্প্রসাট্টরত করর আট্টম তারক ওপরর ওঠারবা, আর গযাস সংরকািন কট্টররয় তারক ট্টনরি 
নামারবা। প্রশ্ন কররত পাররা, এই সংরকািন সম্প্রসারে আট্টম ইরিমরতা কররবা কী 
করর? উেরর বেরবা, অট্টত সহরজই। গযারসর উোরপর তারতরমযর ওপরই তার সংকািন 
ও সম্প্রসারে ট্টনভুর করর। তাপ বাট্টড়রয় ট্টদরেই গযাস েট্টড়রয় ট্টগরয় হােকা হরব আর 
তাপ কট্টমরয় ট্টদরেই তা একজায়গায় জরড়া হরয় ভাট্টর হরয় যারব। 
  
সবই না-হয় বুঝোম, ট্টডরকর গো খুব হতা  জ ানারো, ট্টকন্তু তবু ট্টকেুরতই আমার মন 
এরত সায় ট্টদরত িারি না, ফার্গুসন। 
  
এর মরধয আর জকারনা ট্টকন্তু জনই, ট্টডক। তুট্টম জয সরি যারব, তা আট্টম অরনক আরগই 
ট্টঠক করর জফরেট্টে। তুট্টম আর আট্টম োড়া আর যারব জজা—তুট্টম জতা জারনাই, ওরক না-
ট্টনরয় আট্টম জকাথাও যাই না। আর জজা যট্টদ ট্টবনা ট্টিরুট্টক্তরতই জযরত পারর, তাহরে 
জতামার জযরত এত আপট্টে কীরসর, তা আট্টম বুঝরত পারট্টে না। 
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বজা – ফার্গনসরনর নিরসাথী ও নেশ্বস্ত অনুির 
জজা—জস হরো ফার্গুসরনর ট্টিরসাথী ও ট্টবশ্বস্ত অনুির! যারাই জজারক জারন, তারাই 
একবারকয সমস্বরর এ-কথা বরে জয, তার মরতা ভৃতয আর হয় না। অরনকট্টদন জথরকই 
জস ফার্গুসরনর সরি আরে, আর জস-জয জকবে অদু্ভত ট্টবশ্বাসী, তা-ই নয়, তার মরতা 
প্রভুভক্তও অট্টত ট্টবরে। ফার্গুসনরক জস জদবতার জিরয়ও জবট্ট  ভারোবারস। ফার্গুসরনর 
িােিেন, কথাবাতুা–সব তার কারে মহৎ বরে প্রট্টতভাত হয়। ট্টতট্টন যা-ই কররন, তা-ই 
তার ধারোয় একমাত্র ধ্রুব সট্টতয। এর আরগ ফার্গুসরনর সরি সবকট্টট অট্টভযারনই জস 
অং  ট্টনরয়ট্টেরো বরে অট্টভযান-সংক্রান্ত নানা বযাপারর জস যরথষ্ট ক্ষমতা ও ট্টবিারবুট্টি 
অজুন করররে : অরনরকর কারে জয-সব কাজ ট্টবপজ্জনক ও দুুঃসাধয বরে মরন হরব, 
অট্টত সহরজ অবেীোক্ররম জজা জসর্গট্টে কররত পারর। আর জস পারর না, এ-জহন কাজ 
ট্টকেু আরে ট্টক না সরেহ। কারজই জকারনা দুরূহ অট্টভযারন তার মরতা জোরকর সাহাযয 
ও সাহিরযুর তুেনা হয় না। ফার্গুসন তারক মুখ ফুরট কখরনাই বরেনট্টন জয তারক ট্টতট্টন 
সরি জনরবন, ট্টকন্তু তবু জজা ট্টনট্টশ্চতভারবই জারন জয জস সরি যারব। জকাথায় যারব, জকন 
যাওয়া হরব, কতট্টদরনর জরনয—এ-সব কথা তার কারে বাহুেয, অবান্তর ও অনাব যক, 
এ-সব বযাপারর জকারনাই জকৌতূহে জনই তার; জস জকবে জারন, ডক্টর ফার্গুসন নতুন 
অট্টভযারন জবরুরবন, কারজই জস জয সরি যারব তা জতা স্বতুঃট্টসি, এ-সম্বরন্ধ আর-জকারনা 
আরবােতারবাে কথা উঠরত পারর বরে জস মরন করর না। 
  
জজা-র জিহারাও দৃট্টষ্ট আকষুে করার মরতা—জযমন েম্বা-িওড়া জতমট্টন স্বািযবান, ট্টকন্তু 
জগাটা  রীরর জমরদর বাহুেয জনই, অট্টতট্টরক্ত িট্টবু জনই জকাথাও, জকবে জপ ী আর হাড়-
ইস্পারতর মরতা ট্টপট্টটরয় হতট্টর, পাথররর মূট্টতুর মরতা ঋজু ও দৃঢ়।  রীররর জকারনা 
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অংর  বাহুেয জনই বরে ট্টক্ষপ্রতায় জস জনকরড়র মরতা। কথা খুব কম বরে, প্ররয়াজরনর 
অট্টতট্টরক্ত টু- ব্দও উচ্চারে করর না ট্টকেুরতই, আর ই-হা কররই পারতপরক্ষ কাজ 
িাট্টেরয় জদয়। ফার্গুসরনর প্রট্টত তার রিা অসীরম জপৌঁরেট্টেরো বরেই ফার্গুসরনর সরি 
পৃট্টথবীর সবরিরয় মারাত্মক জকারে জযরতও তার ট্টিরুট্টক্ত ট্টেরো না। 
  
স্বভাবতই জস অট্টত  ান্ত, তার জীবরনর মূসূত্র হরো ট্টনয়মট্টনষ্ঠা; কাজকরমুর বযাপারর জস 
ট্টক্ষপ্র, িটপরট। জীবরন জয অভাবনীরয়র জকারনা িান আরে, তা তার মুখ জদরখ জকউ 
কল্পনাও কররব না। যত ট্টবস্ময়কর পট্টরট্টিট্টতরতই পড়ুক না জকন, ট্টকেুরতই জস স্তট্টম্ভত 
হয় না। অট্টত দ্রুত িরে তার দক্ষ হাত আর জয-জকারনা কারজই জস পারিম; আর জযটা 
তার সবরিরয় বড় র্গে তা এই : গারয় পরড় জস কখনও উটরকা পরাম ু জদয় না, 
এমনকী, যখন তার পরাম ু িাওয়া হয়, তখনও সম্ভব হরে ট্টনবুাক থারক। 
  
গত করয়ক বের ধরর জস ফার্গুসনরক োয়ার মরতা পারয়-পারয় অনুসরে করররে। ট্টকন্তু 
জকারনাট্টদনও জস ভুরেও এমন-জকারনা অট্টভরযাগ কররট্টন জয পথ বরড়া েম্বা, ট্টক পথরম 
সরহযর সীমা োড়ারো; পৃট্টথবীর জয-জকারনা জকারের জরনযই তারক বাক্স-জতারি জগাোরত 
জহাক না জকন—তা জস ট্টতব্বরতর দুগুমতম িানই জতাক ট্টক আমারজারনর সবরিরয় 
মারাত্মক অেেই জহাক—জকারনা কথাই জস মুখ ফুরট বরে না, জকারনা প্রশ্ন না-কররই 
প্রভুরক জস সবুত্র অনুসরে করর। সমস্ত জরাগরকই অবেীোয় প্রট্টতররাধ করর তার স্বািয; 
প্ররতযকট্টট জপ ী আাঁরটা আর কট্টঠন—ট্টকন্তু স্নায়ু বরে তার জযন ট্টকেুই জনই—অন্তত তার 
মানরসর ওপর স্নায়ুর ট্টনয়ন্ত্রে এরকবাররই জনই। জসইজরনযই তুমুেতম ট্টবপরদর মুহূরতুও 
তারক পাথররর মূট্টতুর মরতা ট্টনট্টবুকার ও অট্টবিে জদখায়। 
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ট্টঠক ট্টেরো জানট্টজবার জথরকই যাত্রা শুরু হরব। জানট্টজবার অবট্টিত আট্টিকার পূব ু
উপকূরে-ট্টবষুবররখা জথরক প্রায় ট্টতনর া ষাট মাইে দট্টক্ষরে, ভারত মহাসাগররর তীরর। 
জানট্টজবার পযুন্ত যাওয়া হরব জাহারজ। সরকার জথরক এই উরদ্দর য আটর া টরনর 
জাহাজ জররজাট্টেউট ট্টনরয়াট্টজত করা হরয়ট্টেরো—এই জাহাজই ফার্গুসন ও তার সিীরদর 
ট্টনরয় যারব সুদূর জানট্টজবার িীরপ; যার হারত জাহাজ পট্টরিােনার ভার জদওয়া হরয়ট্টেরো 
তার নাম কযারেন ট্টপরনট। তার জনতৃরত্ব ১৮৬২ সারের জফব্রুয়াট্টর মারসর জষারো 
তাট্টররখ যাত্রার জরনয সবুপ্রকারর প্রস্তুত হরয় জররজাট্টেউট গ্রীনউইরি জনাের জফরে 
অরপক্ষা করট্টেরো—এখন সব প্ররয়াজনীয় ট্টজট্টন পত্র জবাঝাই করা হরব জাহারজ, 
তারপর জফব্রুযাট্টরর একু  তাট্টররখ জসই দুুঃসাহট্টসক অট্টভযারনর সূিনা হরব। 
  
ফার্গুসন জতা একট্টদন অট্টভযারনর নানা ঝারমো ট্টনরয় বযস্ত থাকরেন। এক মুহূতুও 
অবসর জনই—কতরকম বযবিা কররত হরব, এর সরি জযাগারযাগ করররেন, ওাঁরক ট্টনরদু  
ট্টদরিন, তার সরি বহু ট্টবষরয় আরোিনা কররেন–এক ফার্গুসন জযন অরনক হরয় ট্টগরয় 
ট্টনরজর সব ট্টজট্টনর র তদারক কররত োগরেন। 
  
ট্টহর ব-ট্টনরক  করর আরগই ট্টতট্টন জদরখট্টেরেন,–খাদয, পানীয়, নানারকম যন্ত্রপাট্টত 
কেকজা ও আনুষট্টিক অনযসব ট্টজট্টন  ট্টমট্টেরয় প্রায় িার হাজার পাউে হরব, কারজই 
জবেুরনর মাপ ও ক্ষমতা এমন হওয়া িাই যারত জস এই ওজন বহন কররত পারর। 
ওজরনর ট্টহর রব যারত সুক্ষ্মতম গেদও না-থারক, এইজরনয ফার্গুসন ট্টনরজরদর ওজন 
পযুন্ত আরগ জথরক ট্টনরয় জররখট্টেরেন। ওজরনর ট্টহর ব হরো এই রকম: ডক্টর ফােসন 
স্বয়ং ১৩৫ পাউে, ট্টডক জকরনট্টড ১৫৩ পাউে আর জজা-র ওজন ২২০ পাউে। 
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ফার্গুসরনর ট্টবিক্ষে পট্টরকল্পনা অনুযায়ী আোদা মারপর দুট্টট জবেুন হতট্টর করা হরয়ট্টেরো, 
একট্টট বরড়া ও একট্টট জোরটা জোরটাট্টট থাকরব বরড়া জবেুনট্টটর জভতর। দুট্টট জবেুনই 
হতট্টর করা হরো  ক্ত জর ম ট্টদরয়, ওপরর থাকরো গাটাপািুাররর আবরে। মজবুত 
একটা জোহার জনাের আর খুব জটক ই জর ম ট্টদরয় পো  ফুট েম্বা একট্টট দট্টড়র 
মইও সরি জনবার বযবিা করা হরো। বরড়া জবেুনট্টটর ওজন হেো সারড়-েয়র া পাউে 
আর জোরটা জবেুনট্টটর হরো পাাঁির া পাউরের ট্টকেু জবট্ট । যারত বরস যারবন, জসই 
জদােনা বা কারএর ওজন হরো দুর া আট্ট  পাউে। যন্ত্রপাট্টত কেকজা, তাাঁবু, জনাের, 
বেুক প্রভৃট্টত নানারকম আনুষট্টিক ট্টজট্টন পত্র দুর া পাউে। শুকরনা মাংস, কট্টফ, ট্টবসু্কট 
প্রভৃট্টত খাবার-দাবার প্রায় িারর া পাউে, পানীয় জেও তাই, জপা াকপট্টরিদ সাতর া 
পাউে, হাইররারজন গযারসর ওজন দুর া আট্ট  পাউে, আর বস্তায় করর দুর া পাউে 
ওজরনর পাথররর টুকররা (কখনও জবেুনরক ওপরর তুেরত হরে জবেুন জথরক জতা ওজন 
কমারত হরব, তাই এই পাথর অথুাৎ বযাোট)–একুরন িার হাজার পাউে। 
  
এতসব ট্টজট্টন পরত্রর ট্টবট্টে-বযবিা কররত ট্টগরয় ফার্গুসন যখন দম জফেবার সময়টুকুও 
পারিন না, ট্টডক জকরনট্টড ট্টকন্তু তখন অতুযৎসাহী উপসগরুদর উৎপারত অট্টির। ঝাাঁরক-
ঝাাঁরক জোকজন এরস প্ররশ্নর পর প্ররশ্ন জকরনট্টডরক এরকবারর বযট্টতবযস্ত করর মাররে। 
উেযক্ত হবার একটা সীমা আরে। জসই সীমা োট্টড়রয় জগরে স্নায়ুর্গট্টে পযুন্ত ট্টবকে হরয় 
ট্টগরয় জকারনা-ট্টকেু জবাধ করার ক্ষমতা হাট্টররয় ফযারে। জ ষটায় জকরনট্টডরও তা-ই হরো। 
জোকজরনরা এরস হাজার জ্বোতন কররেও জ ষট্টদরক ট্টতট্টন জযন ট্টকেুই কররত পাররতন 
না। প্রথমটায় ট্টতট্টন খবরকাগজর্গরোর মুেপাত কররতন–যত নরষ্টর জগাড়া এই 
কাগজর্গরো, সম্ভব-অসম্ভব নানা ট্টববরেী োট্টপরয় এরাই এরকর পর এক হুজুগ তুরে 
জোকজনরক জখট্টপরয় জতারে। আর, সবরিরয় আশ্চযু হরো, সমস্ত পট্টরকল্পনা সংরগাপন 
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রাখার জরনয যতই সযত্ন জিষ্টা করা জহাক না জকন, জ ষটায় তারা কী করর জযন সব 
জটর জপরয় যায়। আট্টিকার রহসযময় অরেয সম্বরন্ধ জল্পনা-কল্পনা ও আজর্গট্টব 
ট্টববররেরও জ ষ জনই। অসংখয সব হাসযকর মতামত, করয়ক েক্ষ র্গজব আর 
আকা স্প ুী সব বুজরুট্টকর খবর েট্টড়রয় জগরো। তারা জযন অদৃ য জথরকও সবুত্র 
তারদর অসহয অট্টস্তরত্বর জঘাষো কররত োগরো। জ ষটায় প্রায় পাগেই হরয় জগরেন 
জকরনট্টড, করব একুর  জফব্রুয়াট্টর আরস, করব জাহাজ োরড়, ট্টদনরাত জকবে জস-কথাই 
ভাবরত োগরেন। 
  
জবেুন দুট্টট, কার, জনাের, দট্টড়, জরের ট্টপরপ ও অনযানয প্ররয়াজনীয় সব আনুষট্টিক 
ট্টজট্টন  সবই অবর রষ একট্টদন জাহারজ জতাো হরো, ফার্গুসন আর জকরনট্টডর জরনয 
দুট্টট কযাট্টবন ভারো করর সাজারনা-জগাোরনা হরো, জজা-র জরনযও উপযুুক্ত বযবিা করা 
হরো। আর এরই মরধয একট্টদন রয়যাে ট্টজরয়াগ্রাট্টফকযাে জসাসাইট্টট তারদর ট্টবদায় 
অট্টভনেন জানাবার জরনয জসাসাইট্টটর মস্ত সভাঘরর ফার্গুসনরদর ট্টবরাট একট্টট জভারজ 
সংবধুনা জ্ঞাপন করর শুরভিা জানারে। জসখারন ট্টবট্টভন্ন বক্তা তারদর যাত্রার সাফেয 
কামনা করার পর অট্টভযাত্রীরদর পক্ষ জথরক ফার্গুসন সট্টবনরয় তারদর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কররেন। 
  
একুর  জফব্রুয়াট্টর যখন ট্টনট্টদুষ্ট সমরয় জাহাজ োড়রো তখন জাহাজঘাটায় জোরক 
জোকারেয। জররজাট্টেউট জনাের তুরে নরড় উঠরতই অসংখয জোক সট্টম্মট্টেত গোয় 
অট্টভযাত্রীরদর নারম জয়ধ্বট্টন ট্টদরে আর জসই প্রবে ধ্বট্টনর মধয ট্টদরয় জাহাজ তার 
গন্তবযপরথর ট্টদরক ট্টির গট্টতরত এট্টগরয় িেরো। 
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বররজানলউট বে  দ্রুতগনতরত অগ্রসর হনছিরলা 
জররজাট্টেউট জব  দ্রুতগট্টতরত অগ্রসর হট্টিরো, তবু পথও জতা অরনক েম্বা, কারজই 
ট্টদরনর পর ট্টদন ফার্গুসন তাাঁর সহযাত্রীরদর জকৌতূহে ট্টনবাররের জরনয জবেুরনর সম্বরন্ধ 
নানা খুাঁট্টটনাট্টট ট্টবষরয় বকৃ্ততা ট্টদরয় িেরেন। একট্টদন ট্টতট্টন সকেরক তার যাত্রার মূে 
উরদ্দ য ভারো করর বুট্টঝরয় বেরেন : 
  
একট্টদন এই রহসযময় মহারদ  আট্টদ পৃট্টথবীরক উপহার ট্টদরয়ট্টেরো জোভনীয় এক 
সভযতার জগৌরব। প্রািীন ট্টম র—জেরেরবো জথরক কত গল্পই না শুরনট্টে তার—কত তার 
রহসয, আর কী ট্টবপুে ঐশ্বযু! সাত হাজার বের আরগকার মানুষরদর জসইসব ঐশ্বয ু
একবার ট্টনরজর জিারখ জদরখ আসরত পাররবা না, তাও ট্টক হয়। অথি জযমহারদ  এই 
সভযতার আরয়, কত সামানযই আমরা জাট্টন তার, কত কম; বেরত জগরে ট্টকেুই না। 
ট্টকন্তু জকারনাট্টদনও তা জানরবা না, তা কী করর হয়? কারজই আট্টিকা যাবার পট্টরকল্পনা 
আমার মাথায় অযাট্টদ্দন ঘুরপাক খাট্টিরো। 
  
কী শুরনট্টে আমরা ট্টম র সম্বরন্ধ? না, ট্টম র হরো অতীরতর জাদুঘর; জসই জাদুঘর জিারখ 
জদখরে মাথা ঘুরর যায়। মরন হরব, আজরকর পৃট্টথবী জথরক হঠাৎ জযন ট্টেটরক জসই পাাঁি-
সাত হাজার বেররর পুররারনা পৃট্টথবীরত ট্টফরর-যাওয়া জগরে। আর কী তার ঐশ্বযু-জিাখ 
এরকবারর ধাাঁট্টধরয় জদয়। জসানা-রুরপা ট্টহরর-মুরক্তার জযন েড়ােট্টড়, কত জ ৌট্টখনতা, কী 
অপরূপ ট্ট ল্প-আজরকর এই উট্টন   তরকর তথাকট্টথত অগ্রসর মানুষও বুট্টঝ তা 
কল্পনারতই আনরত পারর না। অথি এ-সব ট্টজট্টন  পাওয়া জগরে জকাথায়-না, 
রাজারাজড়ারদর কবরর। অবাক করর ট্টদরত পারর এই প্রশ্ন : কবররর জভতররই এত 
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ট্টজট্টন ! ট্টকন্তু ট্টঠক তাই। জকননা তারা মরন করত, মরার পরই মানুরষর সব জ ষ হরয় 
যায় না, কবররর মরধযও মানুষ জথরক যায়। আর কবররর জভতরর এভারব থাকার সময় 
রাজারদর যারত সুখ-স্বািরেযর এতটুকুও অভাব না-হয়, জসইজরনযই থরর থরর সাট্টজরয় 
রাখা হরতা এত-সব রকমাট্টর ট্টজট্টন । আ বাবপত্র, অেংকার, জ ৌট্টখন শুমার খাপ, 
বাজনার যন্ত্র, খাবার-দাবার, বাসন-জকা ন—এমনকী দাসদাসী জধাপা নাট্টপরতর দে 
পযুন্ত। কবররর জভতর পাথররর হতট্টর সাট্টর-সাট্টর পুতুে পাওয়া জগরে-আসরে তা জতা 
আর পুতুে নয়, কবররর মরধয পাওয়া দাসদাসীর দে। তারা ভাবরতা, এই প্রস্তরীভূত 
মূট্টতুর্গরোই কবররর জভতর জসবার কাজ িাোরত পাররব। জগাটা ট্টজট্টন টা ভাবরতও 
অবাক োরগ—এত-সব ট্টজট্টন  ট্টকনা জকারনাট্টদন জীট্টবরতর জভারগ োরগট্টন। জয-ধনরত্ন 
সমস্ত কল্পনারকও হার মানায় তা ট্টকনা সব মৃতুযর অরপক্ষায় র্গট্টেরয় রাখা! মরার 
আরয়াজন ট্টনরয় এমন মে হরয় উরঠট্টেরো জয আট্টদ সভযতা–তার জরনয ট্টক তারক জকারনা 
দাম ট্টদরত হয়ট্টন? 
  
হরয়ট্টেরো; জসই দাম জয কী ভীষে, তার প্রমােও আরে—ঐ কবররর জভতরই। কবরর 
তারদর েট্টব আর মূট্টতু পাওয়া জগরে-রাজার জরনয তারা বরয় ট্টনরয় িরেরে কী ট্টবপুে 
ট্টবোস-সামগ্রী, তার ভারর নুরয় পরড়রে ট্টপঠ, ধনুরকর মরতা জবাঁরক জগরে ট্ট রদাাঁড়া, হাড় 
আর িামড়া োড়া  রীরর সামানযতম মাংস জনই। পররন ট্টেরড়-যাওয়া জনংট্টট, আর ট্টপরঠর 
কারে ট্টনষু্ঠর প্রহরীর উদযত িাবুক। 
  
এই ঐশ্বরযুর সম্ভার যারা গরড় তুরেট্টেরো, তারা প্রাে ট্টদরয় মৃরতর জরনয সব আরয়াজন 
করর জগরো! জয-ট্টপরাট্টমড আজরকর পৃট্টথবীর সররিরয় বরড়া-একট্টট আশ্চযু, তাও মৃরতর 
জরনয হতট্টর। জীেু পুররারনা পুাঁট্টথরত জেখা আরে, একোখ জোক ট্টব  বের ধরর অক্ল্ান্ত 
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ও একটানা পট্টররম করর গরড়ট্টেরো এই ট্টপরাট্টমড। তার জিৌরকা ট্টভরতর একট্টদরকর 
মাপ হরো েম্বায় সাতর া পোন্ন ফুট, মাট্টট জথরক তার িুরড়াটা প্রায় পাাঁির া ফুট উাঁিু। 
পাথররর ওপর পাথর সাট্টজরয় গরড় জতাো হরয়রে ট্টপরাট্টমড। জযট্টদন শুরনয তার িুরড়া 
অসীম স্পধুায় মাথা তুরে ট্টদরে জসট্টদন ট্টহর ব করর জদখা জগরে এ-ট্টপরাট্টমড় গাাঁথরত 
জেরগরে ২,৩০০,০০ পাথররর িাই, গড়পড়তায় তার এরককটার ওজন প্রায় সের মে। 
সব পাথর জতা আর সমান নয়—জকারনাটা জোরটা জকারনাটা বরড়া, আর বড় পাথররর 
মরধয একট্টট আরে যার ওজন প্রায় দ  হাজার মে, তার ট্টদরক তাকারেই নাট্টক মাথা 
ঘুরর যায়। 
  
পাথরর্গরো আনা হরয়ট্টেরো মরুভূট্টম জপট্টররয় নীেনরদর ওপাররর অরনক দূররর একট্টট 
পাহাড় জথরক। অতদূর জথরক এমন-সব মস্ত পাথররর টুকররা কী করর নীে নদ পার 
করর মরুভূট্টমর বুরকর ওপর ট্টদরয় এতদূর ট্টনরয় আসা হরয়ট্টেরো ভাবরত জগরে জকারনা 
থই পাওয়া যায় না! জগাটা বযাপারটাই এমট্টন অট্টতকায় জয প্রায় অরেৌট্টকক বরে মরন 
হরত িায়। আর তাও ট্টক আজরকর কথা? 
  
এই অট্টতকায় বযাপারট্টট গরড় তুরেরে ট্টকনা পাাঁি হাজার বের আরগকার দুধুষু মানুষ! 
ঐশ্বরযুর সকে সম্ভাররর কথা যট্টদ জেরড়ও জদয়া যায়, তাহরেও এই একট্টট ট্টজট্টন  যারা 
ট্টনমুাে কররট্টেরো, তারদর ক্ষমতা কী ট্টবপুে ট্টেরো, জস-কথা ভাবরেও গারয় কাাঁটা ট্টদরয় 
ওরঠ। 
  
অথি আজরকর পৃট্টথবীরত—এই উনট্টবং   তাব্দীর সভয জগরতর বাট্টসো হরয়ও আমরা 
কতটুকু জাট্টন আট্টিকার কথা, এই জবাধই ট্টিরকাে আমার মগরজ জ্বাো ধট্টররয়রে। 
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যতবারই আট্টম ভ্রমরে জবট্টররয়ট্টে সবসমরয়ই এই অসমূ্পেুতার ট্টিন্তা আমারক মগ্ন করর 
জররখরে। তাই জ ষকারে এই প্ররিষ্টার জরনয আট্টম তৎপর হরয়ট্টে। জয-উৎস জথরক 
একট্টদন জোত এরসট্টেরো নীেনরদর, আট্টদ পৃট্টথবীরক যা ট্টদরয়ট্টেরো সভযতার গরীয়ান 
দীট্টপ্ত, জসই এতকারের অনাট্টবষৃ্কত উৎসিে আট্টবষ্কাররর জরনযই তাই এই অট্টভযারন 
জবট্টররয়ট্টে আট্টম আজ। জাট্টন, আমার ট্টপেরন আরে সারা জগরতর শুরভিা আর ঈশ্বররর 
দয়া, তাই অট্টভযান জয সফে হরবই, এ-ট্টবষরয় আমার জকারনা সরেহই আর জনই। 
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আেহাওয়া পনরষ্কার, োতাস অনুকুল, সমুদ্রও  ান্ত 
জব  দ্রুত গট্টতরতই অগ্রসর হট্টিরো জররজাট্টেউট। আবহাওয়া পট্টরষ্কার, বাতাস অনুকুে, 
সমুদ্রও  ান্ত। উেমা া অন্তরীপ জপট্টররয় জমাজাট্টম্বক উপসাগর ট্টনট্টবুরে অট্টতক্রম করর 
অবর রষ পরনাররাই এট্টপ্রে জাহাজ এরস জপৌঁেুরো জানট্টজবার বেরর। 
  
জানট্টজবাররর ইংররজ রাজদূত জররজাট্টেউরটরই প্রতীক্ষ্ণ করট্টেরেন, জনাের জফেরতই 
ট্টতট্টন সদেবরে জাহারজ এরস উঠরেন। অতযন্ত উৎসাহ জদখারেন ট্টতট্টন। ফার্গুসরনর 
পট্টরকল্পনায়, সবরকম সাহারযযর প্রট্টতশ্রুট্টত ট্টদরেন। জাহাজ জথরক জজট্টট পযুন্ত মাঝখারন 
জয একটুকররা কারো সমুদ্র ররয়রে, জসটুকু জপট্টররয় রাজদূত বা কন্সরের সরি ফােসন 
তার সিীরদর ট্টনরয় বেরর িরে এরেন। 
  
জবেুনদুট্টটরক যখন তীরর নামারনা হরব, এমন সময় জগাে বাধরো। অরনক অনুসন্ধারনর 
পর কন্সাে বযাপারট্টট সহরজই বুরঝ ট্টনরেন। ফার্গুসন প্রথমটা গেরগারের কারে বুঝরত 
পাররনট্টন, কন্সােই সট্টবস্তারর তারক সব বুট্টঝরয় ট্টদরেন, জবেুন তীরর নামারত জগরে 
ভীষে মু ট্টকরে পড়রত হরব, জকননা এখানকার আট্টদবাসীরা তারত ভয়ানকভারব বাধা 
জদরব। তারদর ধারো হরো, এই-জয ট্টবধমুী জোকর্গরো জবেুন ট্টনরয় আকার  উড়রত 
এরসরে, এটা হরো তারদর ধমুট্টবরুি কাজ-কারফররদর এই স্পধুা তারা ট্টকেুরতই সহয 
কররব না, হাট্টতয়ার ট্টনরয় বাধা জদবার জরনয প্রস্তুত হরয় ররয়রে। সূয ু আর িাাঁরদর 
উপাসক এরা। আর এই দুজন জদবতা থারকন আকার , ট্টিষ্টানরা জবেুন ট্টনরয় আকার  
উরঠ জদবতার আবাস অপট্টবত্র করর ট্টদরত িারি-এমন অেুকু্ষরে কাে যট্টদ ঘটরত জদখা 
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যায়, তাহরে তারদর ট্টবষম অমিে হরব। এই আ ঙ্কারতই তারা ভীষেভারব জখরপ 
ট্টগরয়রে। 
  
তাহরে এখন কী কররবা? ফার্গুসন একটু হতা  হরয় পড়রেন। িীরপর জযখারনই জবেুন 
নামারত যাই না জকন, জসখারনও জতা ঐ একই ট্টবপদ বল্লম উাঁট্টিরয় জতরড় আসরব। 
কারজই জস-জিষ্টা করর জতা জকারনা োভ জনই। আিা, ওরদর ট্টক জকারনারকরম জবাঝারত 
পারা যায় না জয আমরা জদবতার আবাসরক অপট্টবত্র কররত িাট্টি না—আমরা অনয 
কাররে আকার  উড়রত িাট্টি? 
  
না, তা ওরা বুঝরব না। জকারনা যুট্টক্ত যট্টদ থাকরতা, তাহরে হয়রতা জবাঝারনা জযরতা। 
ট্টকন্তু জোরক জযখারন হাজার বেররর জড় ট্টবশ্বাস আাঁকরড় বরস আরে, জসখারন যত 
জজারারো যুট্টক্তই ট্টদন না জকন, তা জমারটই কারজ আসরব না, সবই ট্টনস্ফে হরব। তরব 
একটা কাজ হয়রতা করা যায়। ট্টিট্টন্তত স্বরর কন্সাে বেরেন, অরনকক্ষে ধরর এ-ট্টবষরয় 
আট্টম জভরবট্টে। ঐ-জয সমুরদ্রর মাঝখারন কারোর মারঝ সবুজ ফুটট্টকর মরতা জোরটা-
জোরটা িীপ জদখা যারি, তারই জকারনা-একটায় ট্টগরয় জবেুন নামান। িারট্টদরক জাহরজর 
নাট্টবরকরা কড়া পাহারা জদরব, আট্টমও ট্টকেু জোক জদরবা। সবাই যট্টদ হুাঁট্ট য়ার থারক, 
তাহরে সম্ভবত আর জকারনা ভয় থাকরব না। 
  
কন্সােরক ধনযবাদ জানারেন ফার্গুসন। তা-ই ভারো। খামকা জকারনা ঝারমোয়–ট্টগরয় 
আমরা যারত ট্টনট্টবরুে আমারদর কাজ সাররত পাট্টর, জসটাই আমারদর সবুারগ্র জদখা 
উট্টিত। 
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এই ট্টসিান্ত অনুযায়ীই কাজ হরো।  ামুরকর মরতা র্গট্টটর্গট্টট ঐরকম একট্টট িীরপর 
গারয়ই জররজাট্টেউটরক জভড়ারনা হরো। িারট্টদরক বহুট্টদরনর পুররারনা সব মস্ত গাে োয়া 
আর আড়াে ট্টদরয় দাাঁট্টড়রয় আরে। একটা ফাাঁকা জায়গায় জবেুনদুট্টটরক নাট্টমরয় জদয়া 
হরো। আট্ট  ট্টফট উাঁিু মস্ত দুট্টট মাস্তুে—একটা  ক্ত জোহার তার জুরড় ট্টদরয় তারই ওপর 
দট্টড়র সাহারযয বরড়া জবেুনরক জটরন খাড়া কট্টররয় তার তোয় জোরটা জবেুনট্টটরক ঝুট্টেরয় 
জদয়া হরো; এই দুরটা জবেুরনর মরধয আবার জযাগারযারগর বযবিা। আরে, সংযুক্ত করা 
হরয়রে  ক্ত একট্টট জোহার নে, যার জভতর ট্টদরয় জবেুরনর জভতর হাইররারজন গযাস 
যারব। এখন গযাস হতট্টর করর তা ট্টদরয় জবেুনরক ভট্টতু কররত হরব। 
  
গযাস হতট্টর করার জরনয ফার্গুসন অরনকরকম যন্ত্রপাট্টত ট্টনরয় এরসট্টেরেন, জসর্গট্টে 
োগসইভারব পরস্পররর সরি জুরড় ট্টদরয় গযাস বানারনার কে হতট্টর করা হরো। গযাস 
বানারনার জনয িাই সােট্টফউট্টরক অযাট্টসড, পুররারনা জোহার টুকররা, জে। সমস্ত ট্টঠকঠাক 
কররতই সারা ট্টদন িরে জগরো। ফার্গসুন ট্টঠক কররেন, গযাস হতট্টরর কাজ শুরু হরব 
পররর ট্টদন সকারে। 
  
ঘুম যখন জভরে জগরো সূয ুউঠরত তখনও জের জদট্টর। রাতটা জাহারজই কাট্টটরয়ট্টেরেন 
ফার্গুসন। তার ট্টবোনার জকাে জঘাঁরসই জগাে জানো, জাহারজর ভাষায় তারক বরে 
জপাটুরহাে। পদুা সট্টররয় ট্টতট্টন বাইরর তাকারেন। কারো জরের একটুকররা মাঝখানটায় 
আর তার পররই সবুজ িীপ—এট্টদরক-ওট্টদরক তখনও অরনক আরোর ট্টেরট েড়ারনা 
ররয়রে। িীরপর তখনও ঘুম ভারেট্টন, জযন ট্টঝমুরি। ঘুম-জিারখ জ ষরারতর িীরপর ট্টদরক 
তাট্টকরয় আেরসট্টম করার অবসর সট্টতযই ট্টেরো না। একু্ষট্টন হতট্টর হরত হরব। ট্টবোনার 
িাদর জথরক ট্টনরজরক বার করর জামা-জুরতার মরধয  রীর গট্টেরয় ট্টদরয় জাহারজর এ-
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গট্টে ও-গট্টে ঘুরর খাবার ঘরর এরস হাট্টজর হরেন ফার্গুসন। জসখারন এর মরধযই জকরনট্টড 
আর জজা এরস কট্টফর জটট্টবরে হাট্টজর, কযারেনও সরি আরেন; তারদরও জিাখ জথরক 
ঘুরমর োপ জমারেট্টন, তবু জিাখর্গরো জযন িকিক কররে। কড়া কারো কট্টফ ট্টনরয় 
বসরেন সবাই। প্রাতরা  সাররত-না-সাররত অনযরাও খাবার ঘরর এরস হাট্টজর হরো। 
ট্টনরজরদর দাট্টয়রত্বর কথা মরন করর সকরেই জ ষরারত উরঠ পরড়রে। 
  
কাজ আরম্ভ হরো সকাে আটটায়। গযাস হতট্টর হরয় ধীরর-ধীরর জবেুরনর জভতর প্ররব  
কররো, আর ক্রম  জবেুরনর আকার বদরে জযরত োগরো। প্রথমটায় তার আকার হরো 
জগাে বৃরের মরতা, তারপর তার তোর ট্টদকটা সরু হরয় জপটরমাটা হরয় জগরো—ওপর 
ট্টদকটাও ঈষৎ জিরপ এরো। যারত ভারসাময বজায় থারক জসইজরনয প্রথরম করয়কটা 
বস্তা নাট্টমরয় জদয়া হরো কার-এর মরধয, তারপর এরক-এরক সব ট্টজট্টন পত্র জভাো হরত 
োগরো। জনাের, দট্টড়, যন্ত্রপাট্টত, খাবার-দাবার, জরের ট্টপরপ, তাবু—সব জতাো হরো 
এরকর পর এক। 
  
সব বযবিা কররত-কররতই জবো পরড় এরো। জরারদর কড়া আাঁি করম এরো, 
পট্টশ্চমট্টদককার গােপাোর আড়ারে েুট্টকরয় জগরো উষ্ণ জিরের প্রবে সূয,ু জকবে 
রট্টিজ্বো ট্টদগন্ত জথরক জ ষ আরোর করয়কট্টট রট্টেন জরখা বাাঁকাভারব এরস পড়রো 
জবেুরনর গারয়। 
  
কড়া পাহারার বযবিা করা হরয়ট্টেরো িারট্টদরক, জনৌরকায় করর জোকেস্কর োট্টগরয় নজর 
রাখা হরয়ট্টেরো উপসাগররর ট্টদরকও। পারে এ-জদর র আট্টদ বাট্টসোরা দে জবাঁরধ 
আক্রমে করর বরস, তাই এই খবরদাট্টর। 
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মূে িীপ জানট্টজবারর অব য তারা নানা ধররনর হাট্টতয়ার ট্টনরয় ট্টবট্টিত্র আওয়াজ করর 
দুরবুাধয ভাষায় তজনু-গজুন শুরু করর ট্টদরয়ট্টেরো। তারদরই মরধয করয়কজন ট্টনশ্চয়ই 
প্রিে জররগ ট্টগরয়ট্টেরো, জসই অতুযৎসাহীরা সমুরদ্র োট্টফরয় পরড় জোরটা িীপটায় সাাঁৎরর 
যাবার জিষ্টা কররত ট্টগরয় নাট্টবকরদর হারত বাধা জপরয় জ ষটায় হাে জেরড় ট্টদরয় ট্টফরর 
জগরো। সারারাত ধরর সমুরদ্রর তীরর জসইসব কারো মানুষরদর রাট্টগ জ াররগাে আর 
হুমট্টক জ ানা জগরো। 
  
সরন্ধরবোয় জররজাট্টেউট জাহারজ অট্টভযাত্রীরদর ট্টবদায় সংবধুনা জানাবার জরনয 
জভাজসভার আরয়াজন করা হরয়ট্টেরো। পরট্টদন সকােরবোয় জবেুন তার যাত্রাপরথ 
রওনা হরব—সকরেই জসইজরনয উরেজনায় জভতরর-জভতরর একধররনর িাপা অট্টিরতা 
জবাধ করট্টেরেন। জকবে জজা ট্টেরো ট্টির ও ট্টনট্টবুকার। 
  
রাত থাকরতই সবাই জোরটা িীপটায় িরে এরো। পূবট্টদক জথরক হাওয়া আসরে, সগরব ু
আকার  দুেরে জবেুন! কযারেন তার নাট্টবকরদর ট্টনরয় ট্টবদায় জানারত এরসট্টেরেন, মূে 
িীপ জথরক কন্সাে এরসট্টেরেন সদরে যাত্রার প্রাথট্টমক কাজ জ ষ করর অট্টভযাত্রীরা 
সকরের সরি করমদুন কররেন। 
  
জকরনট্টড আর জজা যখন ডক্টর ফার্গুসরনর সরি জঝাোরনা কার-এ ট্টগরয় উরঠ বসরেন, 
তখন জবো ন-টা। জয-নাট্টবরকরা দট্টড় ধরর ট্টেরো তারা আরস্ত-আরস্ত হারতর মুরঠা আেগা 
করর দট্টড় ট্টেরে করর ট্টদরে, ধীরর-ধীরর আকার র ট্টদরক প্রায় কুট্টড় ট্টফট উাঁিুরত উরড় 
জগরো জবেুনট্টট। ওপর জথরক ডক্টর ফার্গুসন জিাঁট্টিরয় বরে উঠরেন, এই আকা যারনর 
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একট্টট নাম জদয়া কতুবয আমারদর। ট্টভক্টট্টরয়া নামটাই আমার কারে সবরিরয় সংগত বরে 
মরন হরি। 
  
ট্টনরি জথরক সমস্বরর সকরে উল্লট্টসত করণ্ঠ রানী ট্টভক্টট্টরয়ার দীঘ ু জীবন কামনা করর 
জয়ধ্বট্টন ট্টদরয় উঠরো। 
  
তারপর হঠাৎ প্রবে হাওয়া এরো, থরথর করর জকাঁরপ উঠরো জবেুন। ফার্গুসন বেরেন, 
আর জদট্টর নয়, এবার রওনা হওয়া যাক। ট্টবদায় জানারেন ট্টতট্টন সকেরক। 
  
সরি-সরি হারতর দট্টড় জেরড় ট্টদরে নাট্টবরকরা, হাওয়ার দমকা জবেুনট্টটর ঝুাঁট্টট ধরর 
একবার িট্টকুর মরতা পাক খাইরয় ট্টদরে, তারপররই দ্রুতরবরগ জবেুন আকার  উরঠ 
জগরো। যাত্রীরদর জিারখ ট্টনরির সবট্টকেু আিমকা এরকবারর জোরটা হরয় জগরো, সব জযন 
পুতুরের মরতা, সব খুরদ মারপর, জকবে জাহারজর উাঁিু মাস্তুরে ট্টব্রট্টট  পতাকা পংপং 
করর উড়রে হাওয়ায়। 
  
জররজাট্টেউট জাহারজর মস্ত িাররট কামান ট্টবকটভারব গজুন করর উঠরো। জতাপ জদরগ 
অট্টভনেন জানারনা হরো অট্টভযাত্রীরদর। 
  
পরক্ষরেই জররজাট্টেউরটর মাস্তুরের পতাকাট্টট অট্টভযাত্রীরদর জিারখর সামরন জথরক ট্টমট্টেরয় 
জগরো। জ ষ যখন তারক জদখা ট্টগরয়ট্টেরো, মরন হরয়ট্টেরো একট্টট জখেনাজাহাজ জযন 
কারো জরের ওপর পরড় আরে। জানট্টজবার িীপট্টটর এ-মাথা জথরক ও-মাথা পযুন্ত 
উদঘাট্টটত হরয়ট্টেরো একট্টট পুতুরের  হররর মরতা, কারো মাট্টটর ওপর কতর্গট্টে জরখা 
আর ট্টবট্টভন্ন জযাট্টমট্টতক নক ার মরতা মাঠ-ঘাঠ-পথ, ট্টপাঁপরড়র সাট্টরর মরতা মানুষজন। 
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আরস্ত-আরস্ত তা যখন ট্টমট্টেরয় জগরো, ট্টনরি জদখা জগরো কারো সমুদ্ররকতার অট্টির, 
িেে, জফট্টনে জে ট্টির একটা ট্টব াে েট্টবর মরতা পরড় থাকরে জযন তোয়। 
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নীল আকার  তুরলার পাাঁজার মরতা  াদা বমঘ 
নীে আকার  জকবে তুরোর পাাঁজার মরতা  াদা জমঘ, তারদর গা জথরক জরাদ আর 
আরো জযন িুাঁইরয় পড়রে। সূযু পূবুট্টদরক অরনকখাট্টন উরঠ এরসরে, আর অনুকূে হাওয়ার 
গারয় জেরগ আরে তারই উষ্ণ স্প ু। ট্টভক্টট্টরয়া এক দমরক  ূরনয প্রায় জদড় হাজার ট্টফট 
উরঠ এরস ট্টনরমরষর মরধয তারদর জিারখর সামরন ভীষে-সুের আট্টিকারক উরমাট্টিত 
করর ট্টদরয়ট্টেরো। 
  
প্রথরম কথা বরে উরঠট্টেরো জজা, কী িমৎকার জদখারি! এই-প্রথম জবাধহয় জীবরন জস 
ট্টনরজর জথরক কথা বেরে, আর তার মরধয এই প্রথম তার ট্টবস্মরয়র স্প ু পাওয়া 
জগরো। ফার্গুসন তার কথা শুরন ট্টস্মতভারব একটু তাকারেন জকবে, তারপর 
বযাররাট্টমটাররর ট্টদরক একদৃরষ্ট তাট্টকরয় নানারকম জনাট ট্টনরত োগরেন। জকরনট্টড কথাও 
বেরেন না, অনয-জকারনা ট্টদরক তাকারেনও না-মুগ্ধ জিারখ অপেরক সব দৃ য রুিশ্বারস 
জদখরত োগরেন। 
  
ঘণ্টাদুরয়ক বারদ, ঘণ্টায় আট মাইে গট্টতরত, আট্টিকার মূে উপকূরে এরস উপট্টিত 
হরো ট্টভক্টট্টরয়া। জবেুনট্টটরক খুব ট্টনরি ট্টদরয় উট্টড়রয় ট্টনরত িাট্টিরেন ফার্গুসন, জকননা 
তারত ভারো করর সব জদখা যারব। ট্টবর ষভারব ট্টনট্টমুত িুট্টল্লর আর্গন তাই একটু কট্টমরয় 
ট্টদরেন ট্টতট্টন। জবেুরনর জভতরকার গযাস ক্রম  সংকুট্টিত হরয় এরো; আর তারই সরি 
পাল্লা ট্টদরয় জবেুনট্টট ক্ররম-ক্ররম জদড় হাজার ট্টফট জথরক জনরম এরো। প্রায় ট্টতনর া ট্টফট 
উচ্চতায় এরে পর ফার্গুসন আর তাপ কমারেন না : আপাতত এই উচ্চতা ট্টদরয়ই যাক। 
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আট্টিকার পূবু উপকূরের উজারারমা নামক িারনর ওপর ট্টদরয় জবেুন িরে জগরো এক 
ট্টম কারো গভীর বরনর ট্টদরক–সমুদ্রর জফট্টনে জেউ আেরড় পড়রে তীরর, দূরর ট্টদগরন্তর 
কারে উাঁিু পাহারড়র কারো িুরড়ার্গট্টে জদখা যারি। ধীরর-ধীরর বন জপেরন জফরে একট্টট 
গ্রারমর উপর িরে এরো ট্টভক্টট্টরয়া। মানট্টিত্র জদরখ জবাঝা জগরো এই গ্রারমর নাম 
ট্টকরজাটু। 
  
গ্রারমর জোরকরা জবেুনটারক জদখরত জপরয়ট্টেরো। বাাঁ পাতার জোরটা-জোরটা ঘর জথরক 
দরে-দরে জবট্টররয় এরো তারা, আকার র ট্টদরক আবাক জিাখ-মুখ তুরে দুরবুাধয ভাষায় 
সমস্বরর এত জজারর জিাঁট্টিরয় উঠরো জয তার খাট্টনকটা জর  জবেুরনও এরস জপৌঁেুরো। 
ভরয়, আতরঙ্ক এট্টদক-ওট্টদক েুরটােুট্টট কররে তারা প্রথরম, তারপরর সন্ত্রারসর প্রথম 
ধাক্কাটা জকরট জযরতই জোকর্গরো জররগ উঠরো, তীরধনুক ট্টনরয় এরস অজে তীর েুাঁড়রো 
জবেুন েক্ষয করর, আকার র ট্টদরক। ট্টকন্তু তারদর সব জিষ্টা ট্টনষ্ফে হরো, তারদর ট্টবরষর 
তীর জমারটই জবেুরনর কারে জপৌঁেুরোই না, অবেীোক্ররমই জসই তীক্ষ্ণ্ণ তীরর্গট্টের 
অরনক ওপর ট্টদরয় জবেুন জভরস জগরো। তারপর ক্ররম-ক্ররম জসই গ্রামট্টটও জপেরন পরড় 
রইরো, ক্ররম ট্টদগরন্তর কারো বন জযন তার রাকু্ষরস ট্টববরর গ্রামট্টটরক েুট্টকরয় জফেরে। 
  
এতক্ষরে ট্টডক কথা বেরেন, সট্টতয কী অদু্ভত আমারদর এই আকা যান! এর কারে 
গাট্টড়-জঘাড়া, জাহাজ-জরে ট্টকেুই োরগ না, আর-জকারনা যানবাহন জথরকই এক ট্টনরমরষ 
িারট্টদক এমনভারব জদরখ ট্টনরত পারা যায় না। অপূবু! আগারগাড়া বযাপারটাই স্বপ্ন বরে 
মরন হরি আমার কারে। 
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জকবে তা-ই নয়, ফাসন জযাগ করর ট্টদরেন, ট্টনরজর জিারখই জতা জদখরে, ডাোর জকারনা 
ট্টবপদ-আপদই  ূরনয এতদূর পযুন্ত এরস জপৌঁরোয় না। এখন ট্টনশ্চয় তুট্টম বুঝরত পাররো, 
জকন আট্টম জবেুরন করর যাবার পট্টরকল্পনা কররট্টেেুম। যট্টদ জতামার কথা শুরন িেপরথ 
জযতুম তাহরে কত সময় জযরতা আর কত হাজার রকম ঝারমো জপাহারত হরতা, তা 
ট্টনশ্চয়ই আোজ কররত পাররো? 
  
আট্টম তখন এতটা বুঝরত পাট্টরট্টন, ট্টডক বেরেন, তার জরনয আমার খুব-একটা জদাষ 
জনই। এর আরগ জক আর ভাবরত জপররট্টেরো জয মানুষ একট্টদন আকা  জয় করর জনরব 
জযমনভারব জয় করররে জেরক। জরের জাহারজর মরতা হতট্টর হরব  ূরনযর জাহাজও! 
  
ফার্গুসন জকবে একটু হাসরেন। 
  
জজা ট্টজরগস কররে, এখন ট্টক নাস্তার বযবিা কররবা? জেরযারগর উরদযাগ? 
  
তাই-জতা, জজা বোরতই জঠর জানান ট্টদরি জয জব  ট্টখরদ জপরয়রে। জকরনট্টড বরে 
উঠরেন : তাহরে আর জদট্টর জকাররা না, িটপট জতামার বযবিা করর ফযারো, জজা। 
  
না-না, জদট্টর জকন হরব? ট্টবসু্কট জতা আরেই, ট্টটন জথরক একটু শুকরনা মাংস জবর করর 
ট্টনরেই হরব। তাোড়া কট্টফও সরি প্রিুর আরে। বানারতও জকারনা অসুট্টবরধ হরব না। 
ওই িুট্টল্লটা জথরক যত-খুট্ট  জে গরম করর ট্টনরত পারা যারব। আোদা করর আর্গন 
জ্বাোবার জকারনা দরকার জনই, তারত বরং খামকা ট্টবপদ জডরক আনা হরব। 
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ফার্গুসন এত ট্টনরদু  না-ট্টদরেও পাররতন জজা-জক। জস িরক্ষর পেরক সব বযবিা করর 
জফরেরে। 
  
খাওয়া-দাওয়া জসরর আবার সবাই ট্টনরি তাট্টকরয় জদখরত োগরেন ঘন সবুজ গাে আর 
ট্টস্নগ্ধ  রসযর জখত। এই সবুরজর জভতর প্রারের আরয়াজন কী ট্টবপুে-প্রিুর জযন উদ্দাম 
সবুরজর বনযা! এমন উবুর জট্টম আর-জকাথায় পাওয়া যারব? প্রকৃট্টত জযন মানুরষর হারত 
ফসরের রাট্ট  তুরে জদবার জরনয উ খু  কররে, এতটুকু জিষ্টারতই জয-জকউ ওখারন 
জসানা ফোরত পাররব। এই  সয যামে কারো মাট্টটর গারয় জকাথাও তামাক গারের সাট্টর, 
জকাথাও-বা ভারতীয়  সয, বাট্টেু, ধান গারের প্রািুযু, অজে কো, জখজুর ও নাররকে 
প্রভৃট্টত নানা গাে উাঁিু হরয় দাাঁট্টড়রয়, মারঝ-মারঝ জোরটা-জোরটা পাহাড়, জকারনাখারন 
আবার এমনসব গারের সাট্টর, যারদর কাউরকই তারা জিরনন না। 
  
হদরতযর মরতা প্রকাে ওই গাের্গরোর নাম কী? কী মস্ত ঐ গাের্গরো, জদরখরো? এর 
জগাটাকরয়রকই জতা এমন-এক ট্টব াে বন হতট্টর হরয় যারব, জযখারন সূরযুর আরো পযনু্ত 
জভতরর জপৌঁেুরত পাররব না। কী নাম এর্গরোর, জারনা? 
  
এ-গারের নাম বাওবাব, ফার্গুসন উের ট্টদরেন, এখানকার ভাষায় এর অনযএকটা নাম 
আরে। এ-জদর র আট্টদ বাট্টসোরা এরক বরে বাাঁদুরর রুট্টট গাে। ওই দযারখা আররকটা 
কী মস্ত গাে-ওটা প্রায় একর া ট্টফট জমাটা হরব। 
  
আট্টিকার পুবট্টদরক ভারত সাগররর মরধয জমাম্বাসা হরি একট্টট জোরটা িীপ, তার 
বাট্টসোর সংখযা প্রায় হাজার িট্টল্ল । হাট্টতর দাাঁত, িামড়া আর রবাররর বযাবসার জরনয 
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এই িীরপ অরনক জোক আনারগানা করর। বহুট্টদন জথরকই িীপট্টট ইট্টতহাসট্টবখযাত হরয় 
আরে। ১৯৯০ সারে ট্টবখযাত নাট্টবক ভারত-আট্টবষ্কারক ভা কু-ডা-গামা এখারন 
এরসট্টেরেন। জসই সময় একজন আরব সদুার তারক জাহাজর্গদু ড়ুট্টবরয় মারার িক্রান্ত 
কররট্টেরো। হদব সহায় ট্টেরো বরে জকারনা গট্টতরক এই িক্রারন্তর কথা আরগই জজরন 
ট্টগরয়ট্টেরেন ভাকু-ডা-গামা, আর জজরনই মহা খাপ্লা হরয় জমাসারক ট্টতট্টন জতারপর মুরখ 
উট্টড়রয় ট্টদরত জিরয়ট্টেরেন ট্টকন্তু এখানকার সুেতান অরনক অনুনয়-ট্টবনয় করর তারক 
ঠাো কররন। জমাম্বাসার প্রধান রাজপথ ভাকু-ডা-গামা ট্টেট আজও এই অট্টবস্মরেীয় 
নাট্টবরকর সৃ্মট্টত বহন কররে। জমাম্বাসা  হর প্রট্টতট্টষ্ঠত হয় প্রায় হাজার বের আরগ, ট্টকন্তু 
 হরট্টট জয তার জিরয়ও জের পুররারনা, তা এখারন-আট্টবষৃ্কত প্রািীন ট্টিন, ট্টম র ও পারসয 
জদর র অরনক ট্টজট্টন  জদরখ জবাঝা যায়। ১৫০৫ জথরক ১৭২৯ সাে পযুন্ত এই িীপট্টট 
ট্টেে পতুুট্টগ রদর অধীরন—এই ট্টনরয় আরবরদর সরি পূতুুট্টগ রদর অরনকবার েড়াইও 
হরয় ট্টগরয়রে। ১৬৯৬ সারের মািু মাস জথরক সুদীঘু জসায়া ট্টতন বের ধরর পতুুট্টগ রা 
আরবরদর িারা এই িীরপ অবরুি হরয় থারক; পুতুুগাে জথরক সাহাযয পাবার আ ায় 
অবরুি পুতুুট্টগ রা প্রােপরে আত্মরক্ষা করার জিষ্টা কররট্টেরো, ট্টকন্তু জ ষ পযুন্ত তারদর 
আ া সফে হয়ট্টন। দুধুষু আরবরদর তরোয়াররর মুরখ পতুুট্টগ রদর আবােবৃিবট্টনতার 
প্রাে যায়; ট্টকন্তু ট্টনয়ট্টতর ট্টনষু্ঠর ঠািা জয কত ট্টনদারুে হরত পারর তাই প্রমাে জদবার 
জরনয, জসই হতযাকারের ট্টঠক দু-ট্টদন পররই পুতুুগাে জথরক সাহাযয এরস উপট্টিত হয়। 
ট্টকেুট্টদন পরর জমাম্বাসা আবার পুতুুট্টগ রদর হারত জগরেও তারদর জসই প্রাধানয িায়ী হরত 
পাররট্টন। জমাসা এখন জানট্টজবাররর সুেতারনর অধীরন। আট্টিকার ট্টবপুে অভযন্তরর কত-
জয গভীর জিে, দুগুম ট্টগট্টরমাো ও ট্টবজন মরুভূট্টম েুট্টকরয় আরে জমাম্বাসারক জদখরে তা 
ট্টকেুই মরন হয় না। 
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সম্ভব হরে জানট্টজবার জথরক জমাম্বাসা হরয়ই জযরতন অট্টভযাত্রীরা! ট্টকন্তু জানট্টজবার জথরক 
জবেুন হাওয়ার তাড়রন আট্টিকার উপকূরে ট্টগরয় জপৌঁেুরো-হাওয়ার গট্টত ট্টেরো উের-
পট্টশ্চম ট্টদরক। জবাঝা জগরো জবেুন জমাম্বাসার ট্টঠক ওপর ট্টদরয় যারব না বরট, তরব তার 
ট্টকেু দূর ট্টদরয় তারক অট্টতক্রম কররই ট্টভক্টট্টরয়া হ্ররদর ধার জঘাঁরস নীেনরদর ট্টদরক িরে 
যারব। 
  
ট্টবষুবররখার ট্টনকটবতুী অেে বরে এখানকার ট্টদন আর রারতর মরধয পাথুকয খুব জবট্ট । 
ট্টদরনর জবো জব  গরম, সকারে-সরন্ধয় থারক আরামদায়ক উষ্ণতা, আর রারত ঠাো 
পরড়। দট্টক্ষে-পট্টশ্চম ট্টদরকর উাঁিু এোকায় উচ্চতার জরনয উোপ ট্টকেু কম থারক–ট্টকন্তু 
যত উেরর যাওয়া যায় গররমর প্রবেতা ততই জবট্ট । এ-জদর র জবট্ট র ভাগ জায়গার 
জেবায়ুই হরি িরম প্রকৃট্টতর—অরনকটা মরা ধুরোর মরুভূট্টমর মরতা—জতমট্টন উগ্র আর 
পরস্পর-ট্টবররাধী আবহাওয়া। 
  
জয-সব জায়গায় বৃট্টষ্টপাত তুেনায় জবট্ট , জসখারনই বনভূট্টম দুগুম।রসই বরন আরে 
রুরপাট্টে ইউকযাট্টেপটাস, কপূর, জদবদারু আর বাাঁর র ঝাড়। জকারনাখারন আবার ট্টসডার 
গারের দীঘু বন। মরুভূট্টমর স্প ুোগা অেরে ররয়রে নানা ররের র্গল্ম আর িারাগারের 
জঝাপ। জকারনা-জকারনা এোকায় কট্টফ আর িারয়র িাষ হয়। 
  
সরন্ধ সারড় েটায় ট্টভক্টট্টরয়া ডাথুট্টম নামক পবুরতর কাোকাট্টে এরস উপট্টিত হরো। এই 
পবুত অট্টতক্রম করার জরনয আররা ট্টতনর া ট্টফট উাঁিুরত তুেরত হরব জবেুনরক, ফার্গুসন 
জসইজরনয তার িুট্টল্লর তাপ আঠাররা ট্টডট্টগ্র বাট্টড়রয় ট্টদরেন। জদখরত জদখরত ওপরর উরঠ 
জগরো জবেুন, অনায়ারসই ট্টডট্টেরয় জগরো জসই উাঁিু পবুত। 
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ওপরর যত তাড়াতাট্টড় ওঠা যায়, ট্টনরি নামরত তার জিরয় জের জবট্ট  সময় োরগ। 
নামরত-নামরত একসময় কার জথরক জনাের নাট্টমরয় জদয়া হরো। একট্টট ট্টবরাট বাওবাব 
গারের ডারে জসট্টট ভারোভারব জট্টড়রয় জযরতই জবেুন জথরম জগরো, সরি-সরি দট্টড়র মই 
নাট্টমরয় ট্টদরয় জজা ট্টনরজ জনরম এরস জনােরটারক ভারো করর ডারের সরি আরষ্টপৃরষ্ঠ 
জবাঁরধ ট্টদরে, তারপর জসই জর ট্টম মই জবরয় আবার কার-এ উরঠ এরো। জবেুন ট্টনশ্চে 
হরয় দাাঁট্টড়রয় জগরো, পুবট্টদরক পাহারড়র আড়াে থাকায় হাওয়ার িাপ োগরো না তার 
গারয়, আর তাই জথরম জগরো তার কাাঁপুট্টনও। 
  
রারতর মরতা ট্টবরাম এখারন। 
  
ট্টহংে বনভূট্টমর কারো রাত, ঠাোও জব  পরড়রে। কত-রকম অজ্ঞাত ট্টবপরদর আ ঙ্কা 
থাকরত পারর, তার ট্টঠক জনই। কারজই সাবধারন থাকার জরনয ট্টঠক করা হরো পাো 
করর ট্টতনজরন সারারাত পাহারা জদরবন। ফার্গুসন জদরবন নটা জথরক বাররাটা, জকরনট্টড 
বাররাটা জথরক ট্টতনরট, আর জজা বাট্টক সময়টুকু—সকাে ে-টা পযুন্ত। 
  
রারতর খাওয়া সাি করর খাট্টনকক্ষে নানা ট্টবষরয় আরোিনা করর জকরনট্টড কম্বেমুট্টড় 
ট্টদরয় শুরয় পড়রেন, জজা-ও তাই কররে; জকবে ফার্গুসন অতন্দ্র পাহারায় জজরগ বরস 
থাকরেন। 
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রাত বকরট বগরলা ননরাপরদই 
রাত জকরট জগরো ট্টনরাপরদই, ট্টকন্তু পরট্টদন—জসট্টদন  ট্টনবার—জকরনট্টড উঠরেন ট্টবষম 
জ্বর ট্টনরয়। প্রথমটায় ফােসন জভরবট্টেরেন, বুট্টঝ-বা উষ্ণ জিরের জ্বর আক্রমে করররে 
তারক, ট্টকন্তু একটু পররই যখন বুঝরত পাররেন জয জ্বর ততটা র্গরুতর নয়, তখন 
স্বট্টস্তর ট্টনশ্বাস জফেরেন। ওষুরধর বযবিা করর জকরনট্টডরক যখন িাো করর জতাো হরো, 
তখন ট্টকন্তু অস্বট্টস্ত এরো নতুন ট্টদক ট্টদরয়। 
  
সূযু ওঠবার খাট্টনকক্ষে পররই আকার র সকে জকারে জক জযন ট্টম কারো এক িাদর 
ট্টবট্টেরয় ট্টদরে; প্রথমটায় ট্টেরো আেকাতার মরতা কারো একটুকররা জমঘ, জদখরত-না-
জদখরত তা সারা আকার  েট্টড়রয় জগরো আর অন্ধকার করর এরো িারট্টদক। ঘন-ঘন 
িমকারো ট্টবদুযৎ জযন আরোর এক-একট্টট আাঁকাবাাঁকা তীব্র সাপ পারক পারক জট্টড়রয় 
ধরররে জমঘরক; ট্টবদুযৎ-ট্টদরয়-জিরা জমঘখাট্টন ক্ররমই এমনভারব এট্টগরয় এরো জয মরন 
হরো ট্টবরাট এক কারো ররের রাগন তার আর্গরনর দাাঁত বার করর সারা আকা রক 
কামরড়, ট্টেরড়, ট্টিট্টবরয় ট্টগরে জফেরত িারি। অল্পক্ষরের মরধয সমস্ত আকা  জমরঘ জমরঘ 
িাপা পরড় জগরো, বাজ ফাটরো র্গরুর্গরু আর বারজর জসই গড়ারন আওয়াজ শুরন জযই 
ঝরড়র ঘুম ভােরো, অমট্টন বরনর যত গােপাো পাগে হরয় তােব নাি শুরু করর ট্টদরে। 
  
দীঘু একট্টট তীব্র আরোর জরখা তারপর জজরগ উঠরো, জকারনা মন্ত গারের মরতা ধীরর-
ধীরর তা গট্টজরয় উঠরো জযন আকার , আর আর্গরনর ডােপাো জকাঁরপ এাঁরকরবাঁরক জিাখ 
ধাাঁট্টধরয় ট্টদরত শুরু করর ট্টদরে। মরন হরো তারা জযন জকারনা অ রীরীর অদৃ য জদরহর 
আর্গনজ্বাো ট্ট রা-উপট্ট রা। জমরঘর রং জয এত কারো হরত পারর, আর ট্টবদুযরতর তীব্র 
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তরোয়ার জয এত ট্টক্ষপ্র হরত পারর, আর এমন ভীষে-গম্ভীর আওয়াজ করর জয আরো 
জফরট পড়রত পারর ফার্গুসনরা জকউই তা আরগ জানরতন না। ট্টকন্তু এই ভয়ানক সুষমা 
উপরভাগ করার সময় তখন ট্টেরো না। তকু্ষট্টন যট্টদ জনাের খুরে জবেুনরক আকার  
ওড়ারনা না-যায়, তাহরে জয-জকারনা মুহূরতু জবেুরনর ক্ষট্টত হরত পারর। 
  
ফার্গুসরনর ট্টনরদুর  জসই ট্টবষম ঝরড়র মরধযই জনাের তুরে যাত্রা শুরু করর জদয়া হরো। 
প্রায় ে-জ া ট্টফট উরঠ আসার পর পাওয়া জগরো প্ররয়াজনীয় অনুকূে বাতাস, ট্টনরি তখন 
রাট্টগ ঝড় প্রিে আরক্রার  ফুাঁসরে। উের-পট্টশ্চমমুরখা বাতাস বইরে, জবেুন তার পথ 
ধরর  ূরনয অগ্রসর হরো। 
  
এবারর আমরা যার সমু্মখীন হট্টি, ফােসন জানারেন, তার নাম রুট্টব-জহা পবুত–এ-
জদর র জোরকরা তার নাম ট্টদরয়রে হাওয়ার পথ। ঐ পাহারড়র িুরড়া উরঠ জগরে।  ূরনয, 
কারজই জসটা জপরুরত হরে আমারদর অরনক উচ্চতায় ওঠবার বযবিা কররত হরব। 
আমার কারে জয-মানট্টিত্র ররয়রে, তারত যট্টদ তথযসংক্রান্ত জকারনা গেদ নাথারক, তাহরে 
এখন প্রায় পাাঁি হাজার ট্টফট উঠরত হরব আমারদর; কারজই জসই অনুযায়ী িুট্টল্লর 
আর্গনরক আরবা গনগরন করর তুেরত হরব। 
  
িুট্টল্লর োে ঘুেঘুট্টের জভতর ট্টগরয় জদখা জগরো, জভতররর স্বি অট্টগ্নট্ট খা আররাস্বি হরয় 
এরো ক্রম , উোপ জবরড় িেরো প্রবে হারর, আর তার ফরে হােকা হরয় েট্টড়রয় 
জগরো গযাস, জবেুন ফুরে উঠরো আরগর জিরয় অরনক জবট্ট , আর তরতর করর উঠরত 
োগরো ওপর ট্টদরক। হাওয়ার জজারারো টারন অট্টিররই জসই তুষার-োকা পাহারড়র 
তীক্ষ্ণ্ণ জশ্বত িুরড়া জপট্টররয় জগরো ট্টভক্টট্টরয়া, তারপর ট্টকেুক্ষরের মরধযই রুট্টবরহা-র অনয 
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ট্টদরক উ াগারা প্ররদর র মাট্টটরত এরস নামারনা হরো জবেুন। কারেই কারো একট্টট বন 
জদখা যারি। যট্টদ জসখারন জকারনা ট্ট কার জমরে, তরব তা-ই ট্টদরয়ই রারতর খাবার 
িাোরনা যারব। জকননা অকাররে সরির খাবার তাড়াতাট্টড় জ ষ করর জফোর জকারনা 
মারন হয় না; তাোড়া ক্রমাগত বাট্টস খাবার গোধুঃকরে করা স্বারিযর পরক্ষও খারাপ, 
জসট্টদক ট্টদরয় টাটকা মাংরসর জিরয় উপকারী খাবার আর কী আরে। 
  
ফার্গুসন তার পট্টরকল্পনার কথা জকরনট্টডরক খুরে বেরেন। তুট্টম বরং জজা-জক সরি ট্টনরয় 
বেুক কাাঁরধ জবট্টররয় পরড়া–যট্টদ দু-একটা হট্টরে ট্ট কার কররত পাররা, তাহরে জতাফা 
হন রভারজর বযবিা করা যায়। তাোড়া জতামারও বেুরকর হাত যারত খারাপ না-হয়, 
জসজনযও মারঝ-মারঝ ট্ট কাররর বযবিা করর িিুার সাহারযয তারক  াট্টনরয় জনয়াও 
দরকার। আট্টিকায় এরস যট্টদ ট্ট কারই না-কররে জতা জতামারক সরি ট্টনরয় আসার 
সাথুকতা কী রইরো? 
  
আর জদট্টর কররেন না জকরনট্টড, তকু্ষট্টন জজা-জক ট্টনরয় জবট্টররয় জগরেন। একটু দূররই 
জসই কারো গভীর বন : মস্ত বাওবাব, রুরপাট্টে ইউকযাট্টেপটাস আর হেরদ 
জপারডাকাপাস োড়া গাম নামক একজাতীয় গাে জসখারন আরে, জঝাপঝাড়ও অসংখয। 
খুব সাবধারন হুাঁট্ট য়ারভারব জকরনট্টড জজা-জক ট্টনরয় এর্গরত োগরেন। ভীষে বন! ভারো 
করর জভতরর েুকরত-না েুকরতই কাটারঝাাঁরপর তীক্ষ্ণ্ণ আক্রমরে জকরনট্টড আর জজা-র 
জপা াক ট্টোঁরড় সবুাি ক্ষতট্টবক্ষত হরয় জগরো। এমন অসমরয় এই দুগুম বরন মানুষরক 
েুকরত জদরখ বানর আর পাট্টখর দে অবাক হরয় আররা জজারর কেরব করর উঠরো। 
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গারের ফাাঁরক একটু ফাাঁকা-মরতা জায়গা; হেরদ-কারোয় জডারাকাটা একদে ট্টজব্রা 
েুরটােুট্টট করট্টেরো, হঠাৎ জববুনরদর তীব্র জ াররগাে শুরন িমরক তারা জদৌড় ট্টদরয় বরনর 
দূর ট্টকনারর উধাও হরয় জগরো। করয়কটা জবেপ ট্টজরাফ তারদর অদু্ভত গো বাট্টড়রয় 
গারের আগডাে জথরক পাতা ট্টোঁরড় খাট্টিরো, ট্টজব্রারদর তীব্র গট্টত জদরখ তারাও েুরট 
পাোরত শুরু করর ট্টদরে। এই ট্টজরাফরদর েুরট পাোবার ভট্টি এমন ট্টকমু্ভত আর জবয়াড়া 
জয জকরনট্টড় তা জদরখ না-জহরস থাকরত পাররেন না। 
  
হঠাৎ জঠাাঁরটর ডগায় আেুে তুরে ট্টডক জকরনট্টড শ -শ -শ  বরে আওয়াজ করর উরঠ জজা-
জক জকারনা আওয়াজ না-কররত ই ারা কররেন। গারের ফাাঁক ট্টদরয় জদখা জগরো জোরটা-
একট্টট জেরোত কারো মাট্টটর ওপর আাঁকাবাাঁকা রুরপাট্টে জরখা এাঁরক েেেে করর বরয় 
িরেরে, আর জসখারন কতর্গট্টে জোরটা-বরড়া হট্টরে জে পান কররে। 
  
ট্টনুঃ রব্দ বেুক উাঁট্টিরয় ট্টডক গারের ফাাঁক ট্টদরয় েক্ষয ট্টির কররেন। তারপররই প্রবে 
আওয়াজ করর আর্গন জফরট পড়রো, তীব্র দ্রুত নীে একট্টট ট্ট খা ক্ষীে জরখা এরক 
হট্টরেরদর ট্টদরক েুরট জগরো। িরক্ষর পেরক হট্টররেরা সবাই উধাও হরয় জগরো : ক্রাস, 
িমক, আতঙ্ক—সব তারদর মুহূরতুর জরনয ট্টবমূঢ় করর তুরেট্টেরো, ট্টকন্তু বেুরকর জঘাড়ায় 
আবার িাপ জদবার আরগই একট্টট হৃতপ্রাে হট্টরে োড়া জসই জেরোরতর আ পার  
আর-জকউ রইরো না। হট্টরেট্টটর কাাঁরধ র্গট্টে ট্টবাঁরধরে, মাট্টটরত পরড় িারপা  ূরনয তুরে 
একটু েটফট করর জস ট্টনুঃসাড় হরয় জগরো। 
  
প্র ংসাভরা গোয় জজা বরে উঠরো, িমৎকার র্গট্টে করররেন; অদু্ভত ট্টটপ-অবযথু। 
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হট্টরেট্টটর ট্টদরক এট্টগরয় জগরেন ট্টডক। তারপর যখন জজা তার িামড়া োট্টড়রয় ট্টকেু মাংস 
কাটরত বযস্ত, এমন সময় অরনক দূর জথরক একট্টট বেুরকর আওয়াজ জভরস এরো। 
িটপট ট্টকেু মাংস জকরট ট্টনরে জজা, তারপর দু-জরনই তাড়াহুরড়া করর জবেুরনর ট্টদরক 
জফরবার জরনয জদৌড় শুরু করর ট্টদরেন, আর এমন সময় আবার আররকট্টট র্গট্টের  ব্দ 
দু-জরনর কারন এরস জপৌঁেুরো। 
  
আররা তাড়াতাট্টড়! েুটরত-েুটরত বরে উঠরেন ট্টডক, ট্টনশ্চয়ই ফার্গুসরনর জকারনা ট্টবপদ 
হরয়রে! 
  
একটুক্ষরের মরধযই কারো বরনর জট্টটেতা োট্টড়রয় এরেন ট্টডক, জজা এরো তার জপেন-
জপেন; আর বন োট্টড়রয় এরসই দু-জরনর জিারখ পড়রো জবেুনট্টট, ট্টডক জদখরেন 
ফার্গুসন কারএর ওপর দাাঁট্টড়রয় আরেন। 
  
সবুনা  হরয়রে। জসট্টদরক তাট্টকরয়ই আতু গোয় জিাঁট্টিরয় উঠরো জজা। 
  
কী হরয়রে? কী? রুিশ্বারস ট্টজরগস কররেন ট্টডক। 
  
মস্ত একদে কারো মানুষ–কাট্টি বরে জতা ওরদর, তা-ই না?–আমারদর জবেুন ট্টঘরর 
জফরেরে। 
  
বরনর সীমান্ত জথরক জবেুনট্টট প্রায় মাইে-দুরয়ক দূরর। দূর জথরক জদখা জগরো খুরদ-খুরদ 
একদে কাট্টি িারট্টদক জথরক জবেুনট্টটরক ট্টঘরর জফরেরে। জয-গারে ট্টভক্টট্টরয়ারক জনাের 
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করা হরয়ট্টেে, জস-গারেও করয়কজন জোক উরঠ পরড়রে। মগডারেও জদখা যারি 
কারো-কারো ফুটট্টকর মরতা করয়কজনরক। 
  
রুিশ্বারস েুটরেন ট্টডক। িুপিাপ দাাঁট্টড়রয় জদখার মরতা এক মুহূতুও সময় জনই। 
অল্পক্ষরের মরধযই মাইে-খারনক পথ েুরট জপট্টররয় এরো দু-জরন, আর এমন সময় 
আবার িারট্টদক কাাঁট্টপরয় ফার্গুসরনর হারত বেুক গজুন করর উঠরো। র্গট্টের আওয়াজ 
শুরন ট্টডক তাট্টকরয় জদখরেন গারের মগডাে জথরক কারো একট্টট মানুষ ডাে জথরক 
ডারে ঘুরর-ঘুরর. ট্টনরির ট্টদরক পরড় যারি। মাট্টট জথরক যখন জস প্রায় কুট্টড় ট্টফট উাঁিুরত 
হঠাৎ ট্টডগবাট্টজ জখরয় সাকুারসর ওস্তাদ জখরোয়ারড়র মরতা একটা ডাে ধরর জস ঝুরে 
পড়রো, আর তার পা দুট্টট  ূরনয ঝুেরত োগরো। 
  
হঠাৎ জজা স রব্দ জহরস উঠরো। আরর জদখুন, জদখুন, ট্টমটার জকরনট্টড, ওটা েযাজ ট্টদরয় 
ডােটা জট্টড়রয় ধরর ঝুেরে! এ-জয জদখট্টে কারো মত একটা বাাঁদর। আরর, তা-ই জতা-
ভাট্টর অবাক কাে জতা। সবর্গরোই জতা বাাঁদর! ট্টে-ট্টে, আমরা ট্টকনা তারদর কাট্টি বরে 
ভুে করর বরসট্টেেুম। 
  
আসরে ওর্গরো ট্টেরো একপাে কুকুরমুরখা বাাঁদর যারদর জববুন বো হয়। ভীষে ট্টহংে 
স্বভাব-এরা দাাঁত-মুখ ট্টখাঁট্টিরয় জকবে জয ভয়ই জদখায় তাই নয়, বাাঁদুরর বুট্টির উৎকট 
বযবহারর অরনক সময় মানুষরক এরকবারর নারজহাে করর জতারে। জদখরত এত ট্টবকট 
জয দস্তুরমরতা ভয় করর। জ ষকারে অব য আররা করয়কট্টট র্গট্টে জখরয় ঐ জববুন-বাট্টহনী 
দাাঁত-মুখ ট্টখট্টিরয় ট্টবশ্রী আওয়াজ কররত-কররত পাট্টেরয় জগরো আর সৃ্মট্টতট্টিহ্ন ট্টহর রব 
জপেরন করয়কজন মৃত সিীরক জররখ জগরো তারা। 
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আর তার পরক্ষরেই জজা-র সরি-সরি জকরনট্টডও ট্টভক্টট্টরয়ার কারে এরস জপৌঁেুরেন। 
  
অল্পক্ষে পররই আবার জনাের তুরে জদয়া হরো। আকার  উরঠ এরস অনুকুে বাতাস 
জপরে ট্টভক্টট্টরয়া, যথারীট্টত জভরস িেরো পট্টশ্চম ট্টদরক। জবো তখন গট্টড়রয় এরসরে, প্রায় 
িাররট বারজ। 
  
সরন্ধ সাতটার সময় ট্টভক্টট্টরয়া কায়ট্টম নদীর উপতযকা জপট্টররয় এরো। জসই উপতযকার 
পররই মাইে-দর ক জুরড় সমতে ভূট্টম : জব  কতর্গরো গ্রাম বাওবাব আর অনযানয 
গারের ফাাঁরক েুট্টকরয় আরে। জনাংরা এক-একট্টট গ্রাম, তারদর কুাঁরড়ঘরর্গট্টে জযমন 
নড়রবারড় জতমট্টন ভাোরিারা, বাট্টসোরাও জতমট্টন গট্টরব ও শ্রীহীন। ওরই মরধয একটা 
বাট্টড়র জজৌেু  আর জাাঁকজমক আরে, উরগারগার সুেতান জসটায় থারকন। অনয অরনক 
অেরের জিরয় এরা অরপক্ষাকৃত সুসভয, প্রােপরে ট্টনরজরদর অবিা জফরাবার জিষ্টা 
কররে। 
  
কারনরয়ট্টস উপতযকা অট্টতক্রম কররতই সমতেভূট্টম জ ষ হরয় আবার শুরু হরো উাঁিু-ট্টনিু 
পাহাট্টড় জায়গা। জবেুন কখনও িরেরে বরনর ওপর ট্টদরয়, কখনও তার তোয় জদখা 
যারি জোরটা-বরড়া পাহারড়র কারো িূরড়া, কখনও-বা জর ট্টম  াদা সুরতার মরতা 
আাঁকাবাাঁকা জেধারা, কখনও-বা জকবে ধূ-ধূ করা ট্টদগন্তরজাড়া মাঠ।রসই পাহাট্টড় এোকা 
জ ষ হরতই আবার জদখা জগরো মাইে-মাইে জুরড় পরড় আরে সবুজ মাঠ,  যামেতায় 
োওয়া। ধীরর-ধীরর সরন্ধ গাঢ় হরয় রাত করর এরো। জস-রারত্র আর জবেুন থাট্টমরয় 
জকাথাও রাট্টত্রবাস করার জিষ্টা কররেন না ফার্গুসন, জবেুন একটানা উরড়ই িেরো। 
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প্রেল এক োতারসর বেগ 
প্রবে এক বাতারসর জবরগ উের-পূবু জকারের এক পাথুরর প্ররদর র উপর ট্টদরয় যখন 
ট্টভক্টট্টরয়া পরট্টদন সকারে উরড় িেট্টেরো, তখন ফার্গুসরনর ঘুম ভােরো। রারত যখন 
তার ঘুম আরস তখন জবেুন যাট্টিরো এক বরনর ওপর ট্টদরয়। তারপর ঘুরমর ট্টভতর 
কখন জয এই নতুন এোকার ওপর জবেুন িরে এরসরে, তা আর ট্টতট্টন জটর পানট্টন। 
িারট্টদরকই উাঁিু-ট্টনিু োে পাথররর বনু্ধর সমাররাহ-অরনকটা কবরখানার সমাট্টধফেরকর 
মরতা জদখরত। জিাখা, থযাবড়া, ট্টতনরকাো, পাাঁিরকাো—নানা আকাররর পাথর, ট্টদরনর 
জবোর স্বি জরাদ তারদর ওপর ঝেমরে আরো জফরেরে। 
  
এখন তারা কারজ জথরক একর া মাইে দূরর। কারজ আট্টিকার একট্টট নামকরা প্ররদ । 
সমুদ্রতীর জথরক প্রায় সারড় ট্টতনর া মাইে দূরর তার অবিান, ট্টকন্তু তবু তা বযাবসা-
বাট্টেরজযর একট্টট প্রধান জকন্দ্র। অট্টত র্গরুত্বপূেু একট্টট সংগমিরে তার উপট্টিট্টত বরে 
উরটর বহর ট্টনরয় সদাগরররা আরস নানা ট্টদক জথরক ট্টবট্টবধ পেযসম্ভার ট্টনরয় হাট্টতর 
দাাঁরতর ট্টজট্টন , তুরো, জপা াক-আ াক, কারির মাো, এ-সব জতা বরটই, তার ওপরর 
এখারন আবার ক্রীতদাসও জবিা-জকনা হয়। 
  
জবো দুরটা নাগাদ জবেুন কারজ জপৌঁেুরো। ফার্গুসন বেরেন, জসট্টদন সকাে ন-টায় সময় 
আমরা জানট্টজবার জেরড় রওনা হরয়ট্টে, আর দু-ট্টদন পররই আজ ট্টক না পাাঁির া মাইে 
দূরর কারজ জত এরস উপট্টিত হরয়ট্টে! জদরখরো, জবেুরনর আশ্চযু ক্ষমতা! . 
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50 

www.bengaliebook.com                                  সনূিপত্র 
 

 

সীমানা-জঘরা কতর্গট্টে োউট্টনর সমট্টষ্ট, মারঝ-মারঝ বাাঁ পাতা আর মাট্টটর হতট্টর অরনক 
কুাঁরড়ঘর। এখানকার আট্টদ বাট্টসোরা আর ক্রীতদারসরা এ-সব োউট্টন আর কুাঁরড়ঘরর 
থারক; োউট্টনর সামরন উরঠারনর মরতা এরকক টুকররা জায়গা, তারত নানা জারতর ফসে 
ফরে আরে।, একট্টদরক বাজার-জকনারবিার জবসাট্টত, জোকজরনর হহ-হি আর জ াররগারে 
সরগরম। অরনক জোক বাজারর, তারা আবার নানা জারতর; সবাই জযন একসরি কথা 
বেরে, তাই এই িািারমট্টি এরকবারর অরবাধয। োক আর বাাঁট্ট র অদু্ভত আওয়াজ, 
খচ্চররর ডাক, গাধার ট্টবকট িীৎকার জমরয়গোর ট্টরনট্টররন আওয়াজ, ট্ট শুরদর জকাোহে–
এইসব জতা আরেই, ট্টকন্তু সবট্টকেুরক োট্টপরয় জ ানা যারি উরটর বহররর সদুাররর 
তজনু-গজুন, আর এই ট্টমর  রব্দর প্রবেতায় জায়গাটা জযন জাহান্নারমর জকারনা জমোর 
মরতা হরয় উরঠরে। 
  
হঠাৎ জযন মন্ত্রবরে এই ভীষে জ াররগাে স্তব্ধ হরয় জগরো। অবাক জিারখ সবাই তাট্টকরয় 
রইরো আকার র ট্টদরক। ট্টব াে ট্টভক্টট্টরয়া মন্থর গট্টতরত তারদর ট্টদরক জভরস আসরে 
জদরখ বাজাররর জসই জোজরনরা ট্টবস্মরয় হতবাক হরয় জগরো। ট্টকন্তু জবেুনট্টট যখন 
তারপর জসাজাসুট্টজ মাট্টটর ট্টদরক জনরম আসরত োগরো, তখন ট্টনরমরষর মরধয জসখনকার 
আবােবৃিবট্টনতা, মরুভূট্টমর সদাগর, আরব, ও ট্টনরগ্রা ক্রীতদাস—সবাই আতরঙ্ক ভরয় 
মুহযমান হরয় আ পার র কুট্টটরর্গরোর ট্টভতর ট্টগরয় েুট্টকরয় পড়রো। 
  
জকরনট্টড বরে উঠরেন, ট্টকন্তু, ফার্গুসন, ওরা সকরেই যট্টদ এভারব ভয় পায়, তাহরে 
ওরদর কাে জথরক ট্টজট্টন পত্র জকনাকাটা কররবা কী করর? 
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ও ট্টকেু নয়, ফার্গুসন উের ট্টদরেন, ওরদর এই ভয় জনহাৎই সামট্টয়ক। সংস্কার খুব 
প্রবে বরট, ট্টকন্তু জকৌতূহরের ক্ষমতা তার জিরয় জের জবট্ট —ঐ জকৌতূহেই ওরদর আবার 
ঘর জথরক জবর করর আনরব। তরব আমারদর ট্টকন্তু খুব সাবধান থাকরত হরব, খুব 
হুাঁট্ট য়ার, একটুও অসতকু থাকরে িেরব না। খুব সাবধারন এর্গরত হরব ওরদর কারে, 
জকননা তীরধনুক অথবা বেুরকর র্গট্টের হাত জথরক বাাঁিবার জকারনা উপায়ই আমারদর 
জনই। ঐ দুট্টট পদারথুর কারে আমারদর জবেুন ট্টকন্তু বড় অসহায়। 
  
তুট্টম ট্টক এরদর সরি আোপ কররত িাও নাট্টক? 
  
জতামার কথায় মরন হরি তুট্টম জযন ট্টবশ্বাস কররত পাররে না। ট্টকন্তু আোপ কররেই বা 
কী জদাষ? জদখাই যাক না। 
  
ট্টভক্টট্টরয়া আরস্ত-আরস্ত ট্টনরির ট্টদরক জনরম এরস বাজার জথরক জব  খাট্টনকটা দূরর একট্টট 
গারের মাথায় জনাের জফেরো। 
  
আরস্ত-আরস্ত জসই ভয়-জপরয়-েুট্টকরয়-থাকা জনতার হারারনা সাহস জবাধহয় ট্টফরর এরো; 
এরক-এরক তারা জবট্টররয় এরো জখাো জায়গায়। সারা  রীরর ট্টবদঘুরট উট্টিআাঁকা  রের 
মাো পরা ওয়ারগারগা জারতর ট্টকেু জোক প্রথরম এট্টগরয় এরো—এরা সব হরো ডাইট্টন-
পুরুৎ! নারী, ট্ট শু ও অনয-সবাই এরো তারদর জপেরন-জপেরন। প্রবেভারব জবরজ উঠরো 
োক আর ট্ট ো, আর তারা আকার র ট্টদরক তাট্টকরয় বারবার প্রিে করতাট্টে ট্টদরত শুরু 
করর ট্টদরে-মারঝ-মারঝ হাত বাট্টড়রয় ট্টদরে  ূরনযর ট্টদরক। 
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ফার্গুসন বেরে, ওরদর ধরন-ধারে জদরখ জবাঝা যারি, ওরা আসরে অনুগ্রহ প্রাথুনা 
কররে—এ-সবই ওরদর প্রাথুনার ভট্টি। আমার আোজ যট্টদ ট্টঠক হয়, তাহরে এবার 
আমারদর জবাধহয় ট্টকেুটা অট্টভনয় কররত হরব। 
  
এমন সময় জসই ডাইট্টন-পুরুরতরা ট্টপেন ট্টদরক হাত তুরে কী জযন ই ারা কররে, অমট্টন 
সব িযাাঁিারমট্টি জযন জাদুবরে স্তব্ধ হরয় জগরো। পুরুরদর মধয জথরক দু-জন এট্টগরয় এরো 
জবেুরনর আরবা-কারে, তারপর উরেট্টজতভারব এক অজ্ঞাত দুরবুাধয ভাষায় ফার্গুসনরদর 
তড়বড় করর কী জযন বরে জগরো। বুঝরত না-জপরর ফার্গুসন আরট্টব ভাষায় 
জকারনারকরম ট্টকেু বেরতই তৎক্ষোৎ তারদর মধয জথরক জসই ভাষায় উের এরো। 
  
আরট্টব ভাষায় একটানা অরনক ট্টকেু বেরে জোকট্টট। তার বক্তবয শুরন জমাটামুট্টট ফার্গুসন 
বুঝরত পাররেন জয এখানকার জোরকরা ট্টভক্টট্টরয়ারক িাাঁদ বরে জভরবরে–আর তারা 
িাাঁরদরই উপাসনা করর, ফরে িাাঁদ স্বয়ং জযরহতু তার ট্টতন পুত্ররক ট্টনরয় করুোব ত 
তারদর এই উষ্ণ জদ রক দ ুন ট্টদরয় ধনয কররত এরসরেন, এই পুেয ট্টদবরসর কথা তাই 
পুরুষানুক্ররম তারা সবাইরক জগরয় জ ানারব। তারপর জস সন্ত্ররম প্রায় আভূট্টম নত হরয় 
সরি ট্টমনট্টত জানারে জয, িাাঁরদর এই ট্টতন পুত্র যট্টদ অসীম কৃপায় তারদর মাট্টটরত 
পদধূট্টে জদন, তারদর সুেতান নাট্টক আবার করয়ক বের ধরর এক মরোপন্ন অসুরখ 
ভুরগ-ভুরগ প্রায় মুমূযু হরয় আরেন–যট্টদ দ ুন ট্টদরয় তারক ট্টনরাময় করর যান, তাহরে 
তারা ট্টিরবাট্টধত হরয় ধনয জবাধ কররব। 
  
জোকট্টটর সব কথার সারমমু সিীরদর ইংররট্টজরত তজুমা করর জানারেন ফার্গুসন। 
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এই কাট্টি সুেতারনর কারে সট্টতয যারব নাট্টক তুট্টম? অবাক গোয় শুরধারেন। ট্টডক। 
  
ট্টনশ্চয়ই। ফার্গুসন বেরেন, জোকর্গরোরক জতা ভারো বরেই মরন হরি। তাোড়া 
আবহাওয়াও এখন জব   ান্ত, কারজই ট্টভক্টট্টরয়ার জরনয আমারদর ভাবনার জকারনা কারে 
জনই। 
  
ট্টকন্তু তুট্টম জসখারন ট্টগরয় কী কররব? 
  
এই ডাইট্টন-পুরুৎর্গরোর হাত জথরক সুেতানরক বাাঁিারত িাট্টি আট্টম। সরি ওষুরধর বাক্স 
ট্টনরয় যাট্টি। ট্টঠকমরতা ট্টিট্টকৎসা হয়ট্টন বরেই জতা সুেতারনর অসুখ সাররে না—যট্টদ 
ট্টঠক-ট্টঠক ওষুধ পরড়, োগসই দাওয়াই, তাহরেই জতা সব অসুখ জসরর যারব। 
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ডাইনন-পরুতরা 
ডাইট্টন-পুরতরাই সম্ভবত আট্টদ পৃট্টথবীর পরম্পরাগত জীবন্ত ট্টনদ ুন। সারা গারয় 
জন্তুজারনায়ার, ফুে, েতাপাতা, গােপাোর উট্টি আাঁকা, গোয়  াাঁরখর মাো, মাথায় 
পশুেোরমর টুট্টপ, কারন মস্ত হারড়র মাকট্টড়—এই হরো ডাইট্টন-পুরুরতর জিহারা। 
প্ররতযকটা দরের মরধয এরদর ক্ষমতাই সবরিরয় জবট্ট । রাজারা পযুন্ত এরদর ভয় পায়, 
এরদর হুকুম ট্টনুঃ রব্দ তাট্টমে করর। পুরুতরদর নামকররের রীট্টতটা বরড়া অদু্ভত : 
জবট্ট র ভারগরই নাম জকারনা-না-জকারনা জন্তুর নারম, অব য ফুরের নাম বা গারের নামও 
বাদ যায় না। জকননা পুরুরতর নাম হট্টরে, কারুবা নাম ভােুক, জকউ আবার ট্টনরজর 
পট্টরিয় জদয় দাাঁড়কাক বরে, আবার কারু-বা নাম সূযুমুখী। বযাপরটা জব -একটু রহরসয 
ভরা। নাম ট্টদরত িারি মানুরষর দরের পুরুরতর, অথি নামটা ট্টনরি জন্তু-জারনায়াররদর 
কাে জথরক। এ-আবার জকান ধররনর বযাপার? 
  
বযাপারটার রহসয পট্টরষ্কার হয়, যট্টদ করয়কট্টট মূে সূরত্রর ট্টদরক নজর রাখা যায়। েক্ষ 
কররে জদখা যায়, তারদর গারয় জয-সব উট্টি থারক, বা জয-সব নাম তারা জনয়, তার 
জবট্ট র ভাগই হরো খাবার ট্টজট্টন । পশুপাট্টখ, গােগােড়াই জবট্ট —আর এর্গরো জখরয় 
জপট ভরারনা সম্ভব। অব য এমন ট্টকেু-ট্টকেু নাম আরে যা ট্টকনা খাবার ট্টজট্টন  নয়, 
জযমন বৃট্টষ্ট, পাথর ও ঐ জাতীয় ট্টকেু। ট্টকন্তু তট্টেরয় জদখরেই জবাঝা যায় এর্গরো আট্টদ 
ও অকৃট্টত্রম নয়, অরনক পররর বযাপার, আট্টদ যুরগর অখাদয নকে বা অনুকরে মাত্র। 
কারজই এই সূত্র জথরক সরেহ হয় জয, আট্টদ মানুরষর খাবার জজাগারনার সরি এই 
নামর্গট্টের জকারনা জযাগারযাগ ট্টেরো—নারমর ফদু জদরখ জসই সরেহ আররা দৃঢ় হয়। 
ট্টকন্তু তা োড়াও আররকট্টট খুব জরুট্টর সূত্র আরে। প্রট্টতট্টট দরের মরধয একটা উৎসব 
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আরে, জযটা সবরিরয় জরুট্টর ও বরড়া; জসই উৎসরবর সময় পুররা দেটা এক জায়গায় 
জমারয়ং হয়—ট্টকন্তু জযখারন-জসখারন নয়, আর যখন-খুট্ট  তখনও নয়। জরড়া হবার 
জায়গাটা বাাঁধা-ধরা, সময়টাও তাই। জযমন, জকারনা দরের পুরুরতর নাম যট্টদ কাট্টেম 
হয়, তাহরে উৎসরবর জনয জগাটা দে জমারয়ৎ হরব কাট্টেমরদর ঘাাঁট্টটরত, আর কাট্টেরমরা 
জয-সময়টায় বাচ্চা পারড়, জসই সময়টায়। প্রশ্ন ওরঠ, জকন ওরা জরড়া হরি, মৎেবটা কী 
ওরদর। উের হরো, ওরা জমা হরি কাট্টেম ধরার জরনয; কাট্টেম ধরর খারব, জখরয় প্রাে 
বাাঁিারব। এই বযাপারটা শুরু হরয়রে এমন-এক আট্টদম যুরগ যখন আট্টদ মানুরষরা 
খাবাররর সন্ধারন হরনযর মরতা সবখারন ঘুরর জবড়ারি। তারদর অস্ত্র স্ত্র তখন এতই 
বারজ জয তা ট্টদরয় হররক রকম খাবার জজাগাড় করার কথাই ওরঠ না। বন-জিরের জয-
এোকায় ওরা হরনয হরয় ঘুররে, জসই অেরে জকবেমাত্র জয-খাবার সহরজ পাওয়া যায় 
তা-ই জখরয়ই তারদর প্রাে বাাঁরি; তাই যারা আ পার  কাট্টেম জজাগাড় কররত পারর 
জকবে কাট্টেম জখরয়ই তারদর প্রাে বাাঁিারত হয়। কাট্টেম োড়া তাই ওরা ট্টনরজরদর কথা 
জমারটই ভাবরত পারর না; কাট্টেমই এরদর দরের সবরিরয় বরড়া রক্ষক, কাট্টেরমর সরিই 
ওরদর যত আত্মীয় সম্বন্ধ, কাট্টেম জথরকই ওরদর প্রাে, ওরা আর কাট্টেম তাই জমারটই 
আোদা নয়। তারপরর ট্টকন্তু জসই আট্টদ মানুরষর অস্ত্র স্ত্র উন্নত হরো আর তাই তারা 
জকবে একরকরমরই খাবার নয়, নানারকম খাবার জজাগাড় কররত পাররে। তা োড়া 
দরের মানুষ জবরড়রে, বাড়রত বাড়রত অরনকর্গট্টে দরে ভাগ হরয় জগরে–ট্টকন্তু তাহরেও 
এক দরের সরি অনয দরের একট্টট গভীর সম্বন্ধ জথরক জগরে—জসট্টট সহরযাট্টগতার। 
অথুাৎ বাাঁিার বযাপারর এ-দে ও-দরের সাহারযয আরস, ও-দে এ-দরের। কীভারব? না, 
ট্টঠক হরো, এই দে ঐ দরের খাবরর ভাগ বসারব না, ওই দে তাই জযন এই দরের 
খাবারর ভাগ না-বসায়। জযমন—আরগ যারদর সরি কাট্টেরমর আত্মীয়তা ট্টেরো, তারা 
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বেরে, আমরা আর কাট্টেম খারবা না—এ খাবার অনয দরের খাবার জহাক। আবার 
হট্টরে-দরের জোক বেরে, আমরা আর হট্টরে খারবা না, এ-খাবার অনয দে ট্টনরয় ট্টনক। 
অথুাৎ জয-সহরযাট্টগতার সূত্র তারদর আটরক রাখরো তার মরধয কতর্গরো ট্টনয়ম হরো, 
কাট্টেম-দরের পরক্ষ কাট্টেম খাওয়া ট্টনট্টষি, হট্টরে-দরের পরক্ষ হট্টরে। এই সূত্র মরন 
রাখরেই, জকন প্রািীন ট্টম ররর জদবরদবীর ট্টিত্র বা মূট্টতুরত জন্তু-জারনায়াররর অি জথরক 
জগরে, তা অরনকটাই স্পষ্ট হয়। 
  
ট্টকন্তু এখারনই হরো সবরিরয় জরুট্টর ট্টবষয়, যারক বো যায় কুহক, জাদুট্টবদযা বা 
ইন্দ্রজাে। এই ইন্দ্রজারের প্ররয়াগকতা হরো ডাইট্টন-পুরুৎ। ডাইট্টন জকন? না, তারা জাদু 
জারন। জাদু আর-ট্টকেু নয়, প্রকৃট্টতরক জয় করার বযাপারর অরনক জপট্টেরয় ট্টেরো আট্টদম 
মানুষ, তাই তারা জসই জরয়র অট্টভনয় করর কল্পনায় প্রকৃট্টতরক জয় করর জনবার জিষ্টা 
কররে—এক ধররনর ইিাপূরেকারী ট্টদবাস্বপ্ন আর-ট্টক! জযমন—আকার  জে জনই, 
মরুভূট্টম এট্টগরয় আসরে তার মরা ধুরোর তুমুে ঝড় তুরে, অসুট্টবরধ হরি িাষবারসর, 
তাই আকার  জে িাই। জকমন করর তা করা যায়? না, বৃট্টষ্টর নকে কররা—সবাই ট্টমরে 
একসরি তারে-তারে নারিা। দে জবাঁরধ একসরি জয কাজ কররব, প্রকৃট্টত তা মানরত 
বাধয। যট্টদ দে জবাঁরধ ট্ট কাট্টরও নাি নারি আর তার মূে কথাটা যট্টদ এই হয় জয, মরনর 
মরতা ট্ট কার জুরটরে বরে ফুট্টতুর জকারনা জ ষ জনই, তাহরে ট্ট কার জুটরবই জুটরব। 
অথুাৎ পৃট্টথবীরক সতযকার জয় করার অভাবটা কল্পনায় জয় করা ট্টদরয় পূরে করর 
জনয়া—এটাই হরো ইন্দ্রজারের প্রথম এবং আট্টদ সূত্র। মানুরষর হাট্টতয়ার যতট্টদন 
জনহাৎই বারজ আর অরকরজা ধররনর ততট্টদন অট্টব্দ পৃট্টথবীরক সট্টতয-সট্টতয আর কতটুকুই 
বা জয় করা যায়? তাই আসে জরয়র অভাবটা এইভারব কল্পনা ট্টদরয় পূরে করর ট্টনরত 
না-পাররে তখন জযন প্রাে বাাঁিারনা সম্ভব হরতা না। আর ইন্দ্রজারে অট্টধকার ট্টেরো 
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বরেই ডাইট্টন-পুরুংরদর হারত িরে এরো সব প্রভাব প্রট্টতপট্টে। নানারকম ট্টজট্টন  তারা 
জমারতা-তার ট্টভতর ট্টহরর-জহরৎ, নানা ররের িকিরক পাথর, জসানারুরপাও ট্টেরো। এ-
সব ট্টজট্টন  তারা জমারত তারদর অরেৌট্টকক জাদু-ক্ষমতা বাড়াবার জরনয। তারা ভাবরতা 
এ-সরবর জভতর ইন্দ্রজারের  ট্টক্ত েুরকারনা আরে, তাই এসব সংগ্রহ করর ট্টনরজর কারে 
জয রাখরত পাররব তার অরেৌট্টকক  ট্টক্ত আশ্চযুভারব জবরড় যারব। এ-সব তারদর কারে 
ট্টবোরসর উপকরে ট্টেরো না। তারা ভাবরতা, িকিরক দাট্টম পাথররর জভতর েুট্টকরয় 
আরে জাদুর ক্ষমতা, তাই জস-পাথর জয ধারে কররব —গোয় জঝারোরব ট্টক হারত 
তাট্টবজ করর জবাঁরধ রাখরব— তার মরধয ঐ পাথর জথরকই অরেৌট্টকক  ট্টক্ত িরে আসরব। 
আর এইসরবর সরি তারা ভাট্টরট্টক্ক িাে আনরতা নানা র্গরুগম্ভীর র্গমর্গরম আওয়াজ-
জতাো অথুহীন আরবাে-তারবাে মন্তর আউরড় এই একটানা সুরময় ধ্বট্টনর মরধয তারা 
জযন হুকুম কররে প্রকৃট্টতরক। আর জযরহতু জোরকর জাদুট্টবশ্বাস প্রবে ট্টেরো জসরহতু 
নানা কাকতারের ফরে তারা ভাবরতা প্রকৃট্টত বুট্টঝ পুরুরদর হুকুম তাট্টমে কররে আর 
তাই জ ষকারে তারদর ক্ষমতা প্রিে জবরড় জগরো, জোরক জুজুর মরতা ভয় কররত 
োগরো তারক, তারক মানরত োগরো মাথা নুইরয়, কারে জস জযমন ভারো কররত পারর, 
জতমট্টন সব জড় পদারথুর ওপর তার মন্তররর জজার খাটারত পারর বরে জস মেও 
কররত পারর জোরকর! তাই জকউ পারতপরক্ষ তার ট্টবরাগভাজন হরত িাইরতা না—
এমনকী দরের রাজা পযুন্ত না। যট্টদ ধুরোপড়া ট্টেট্টটরয় জদয় ট্টক অন্ধকাররক হুকুম জদয়, 
তাহরেই জতা রাজার দফারফা, সব জখে খতম, সব ক্ষমতাই উধাও। 
  
এই পুরুরতরা যট্টদ একবার জকারনা কাররে ফার্গুসরনর উপর িরট যায় জতা তাাঁরদর আর 
প্রারে বাাঁিরত হরব না। তাই ফার্গুসরনর সংকরল্পর কথা শুরন ট্টভক ভরয়-ট্টবস্মরয় 
এরকবারর হতবাক হরয় জগরেন। যট্টদ একবার পুরুরতরা বুরঝ ফযারে জয তারা িাাঁদ 
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জথরক আরসনট্টন, তারদরই মরতা পৃট্টথবীর মানুষ, তাহরে তারদর ঠকাবার জরনয তারা মহা 
খাপ্পা হরয় উঠরব। ট্টডক তাই ফার্গুসনরক বাধা জদবার জনয কী জযন বেরত জিষ্টা কররেন 
ট্টকন্তু ট্টডক জকারনা কথা বরে ওঠবার আরগই ভাো-ভাো আরট্টবরত ফােসন জনতারক 
জানারেন : জতামারদর জকারনা ভয় জনই। িাাঁরদর জদবতা জতামারদর ওপর তুষ্ট হরয় 
জতামারদর রাজারক বাাঁিাবার জরনয আমারদর পাট্টঠরয়রেন। তাই জকারনা ভয় জকাররা না—
আট্টম সুেতানরক জদখরত যারবা। 
  
এ-কথা শুরনই ডাইট্টন-পুরুরতরা র্গমর্গরম গোয় উল্লাস জানারে, আর জনতাও তার সরি 
তারদর সট্টম্মট্টেত উচ্ছ্বাস জযাগ করর ট্টদরে। 
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নডরকর নদরক ঘুরর দাাঁড়ারলন ফার্গনসন 
ট্টডরকর ট্টদরক ঘুরর দাাঁড়ারেন ফার্গুসন। জ ারনা জকরনট্টড, িুট্টল্লটার তাপ বট্টড়রয় জররখ জয-
জকারনা সময় উরড় যাবার জরনয হতট্টর হরয় জথরকা-জনােরটা অব য খুব আাঁরটা করর 
জড়ারনা আরে, তবু িটপট উরড় জযরত জকারনা অসুট্টবরধ হরব না। জজা ট্টনরি মাট্টটরত 
জবেুরনর তোয় বরস অরপক্ষা কররব। জকবে আট্টম একাই যারবা সুেতারনর কারে। 
  
আট্টম যারবা আপনার সরি, জজা ট্টবনীত অথি দৃঢ় গোয় জানারে। 
  
না, আট্টম একাই যারবা। উের ট্টদরেন ফার্গুসন, জকারনা ভয় জনই। সট্টতযই আমারদর 
িাাঁরদর জেরে বরে জভরবরে ওরা, কারজই ওরদর কুসংস্কারই আমার সহায় হরব। তরব, 
জয-জকারনা ট্টবপরদর জরনযই হতট্টর হরয় জথরকা। ট্টগরয়ই িটপট িরে আসরবা আট্টম। 
  
দট্টড়র ট্টসাঁট্টড় নাট্টমরয় জদয়া হরো। ওষুরধর বাক্স বগরে ট্টনরয় ফার্গুসন প্রথম ট্টনরি 
নামরেন, জপেন-জপেন জজা জনরম এরো। ট্টনরি মাট্টটরত এরস জব  রাজার মরতা িাে 
করর, জমকারো জদমাট্টক ভট্টি করর বসরো জজা, জকৌতূহেী নরনারী তার িারট্টদরক 
সসরম ট্টভড় করর দাাঁড়ারে। এট্টদরক কারন-তাো-োগানন অদু্ভত বাজনা আর ট্টবট্টিত্র 
িীৎকাররর মরধয উট্টি-কাটা  াাঁরখর-মাো-পরা হারড়র-গয়না-গারয় ডাইট্টন-পূরুরতরা 
ফার্গুসনরক পথ জদট্টখরয় ট্টনরয় িেরো সুেতারনর প্রাসারদর ট্টদরক। জসখারন জপৌঁেুরত 
অরনকটা রাস্তা হাাঁটরত হরো। যখন জপৌঁেুরেন, জবো তখন ট্টতনরট। 
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প্রাসারদ েুকরতই পাতার-ঘাগরা-পরা সুের জিহারার করয়কজন জমরয় ফােসনরক। 
সমাদরর অভযথুনা করর জভতরর ট্টনরয় জগরো। ট্টবট্টভন্ন পযািারো আকাররর মস্ত েম্বা 
নেরিয় করর তারা তামাক টানট্টেরো। তারদর মরধয দুজন ট্টেরো পাটরানী : সুেতারনর 
মৃতুয হরে তারদরও জযান্ত বরে করর ট্টনরত হরব মৃতুযরক, জকননা মৃতুযর পরপারর ট্টগরয় 
সুেতানরক সি ট্টদরত হরব জতা! কারে তারদর ট্টবশ্বাস, রাজা হরেন অমর, তার জরা 
জনই, ক্ষয় জনই, মৃতুয জনই। দরের জোরকর মরন জকারনারকরম এই ট্টবশ্বাসট্টট ট্টটট্টকরয় 
রাখার উপরই রাজার ঐশ্বযু আর অসীম প্রট্টতপট্টে ট্টনভুর করর আরে। তাই তারদর 
রীট্টত-নীট্টতর জভতর এরকবারর মরীয়ার মরতা অমর সাজবার আরয়াজন। সুেতান অমর, 
তার মৃতুয জনই, তাই মরর যাবার পরও তার জরনয দরকার জীবনধাররের সব উপকরে। 
তাই তারদর  বাগারর্গরো জোরটাখারটা এরককট্টট প্রাসারদর মরতা। জব   ক্ত করর গাাঁথা 
জসইসব কবর, জভতরর ঐশ্বরযুর তাক-োগারনা সম্ভার; আ বাবপত্র, অস্ত্র স্ত্র, বাসনরকা , 
গয়নাগাট্টট আর সাজরগারজর আরয়াজন–জসানা তামা আর দাট্টম পাথররর জযন েড়ােট্টড়। 
এই কবরখানার জভতরর র্গরদাম-ঘর, আর তার মরধযই থররথরর জতে, খাদয পানীয়, 
আররা পাাঁি রকরমর কত-কী ট্টজট্টন  সাজারনা। রাজারক জয-ঘরর কবর জদয়া হয়, তারই 
আ পার র ঘরর রাজার িাকরবাকররদরও জযান্ত কবর জদবার বযবিা–জসই সরি জীবন্তই 
জপাতা হরতা রানীরদর ট্টকংবা হয়রতা জমরর জফরে তারদর পরর কবর জদয়া হরতা। 
জমাটমাট, মরা রাজার যারত জসবার জকারনা ত্রুট্টট না-হয়, এই জরনয মররত হরতা অনয 
মানুষরদরও। এই বযবিা িরে আসরে ট্টম রর, যুগ জথরক যুরগ,  তাব্দীর পর  তাব্দী 
জুরড়। আর মৃতুযর এই জাাঁকজমরকর িূড়ান্ত পট্টরেট্টত হরো তার ট্টবখযাত ও িমকপ্রদ বড় 
ট্টপরাট্টমড-মৃতুযর কারো প্রাসাদ জযন আসরে, ফযারাওরয়র মৃত  রীররক জয মট্টম করর 
ট্টটট্টকরয় রাখবার জিষ্টা তা-ই নয়, তার ওই কবরখানার মরধয জবাঁরি-থাকার সবরকম 
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আরয়াজনও থারক। বহু যুরগর ওপার জথরক এই-জয আাঁরটা, কট্টঠন, অনড় ট্টনয়ম িরে 
আসরে, রানীরা সবাই তা জারন; তারা জারন জয অট্টিররই অকারে তারদর মৃতুয বরে 
কররত হরব। ট্টকন্তু এই ট্টনট্টশ্চত মৃতুয-সংবাদ জানা সরেও জসই েয় রানী জব  ট্টনট্টবুকার 
জখা -জমজারজর সরিই তামাক জটরন যাট্টিরো। 
  
খুব গম্ভীর ভাবভট্টি জদখারেন ফার্গুসন, আড়ম্বর করর মৃতপ্রায় সুেতারনর  যযার ট্টদরক 
এট্টগরয় জগরেন। সুেতারনর বয়স খুব জবট্ট  নয়, অল্পই, বরড়া-জজার হয়রতা িট্টল্ল  হরব, 
ট্টকন্তু তবু তার সমস্ত  রীরর জীেুতার জরখা সুস্পষ্ট : অজ্ঞান অবিায় জস পরড় আরে 
তার  যযায়, ট্টনশ্বাস পড়রে ট্টক পড়রে না। ট্টকন্তু ভারো করর তাট্টকরয়ই তার জিারখর 
তোর কাট্টেমা জদরখ ফার্গুসন অনায়ারসই বুঝরত পাররেন জয বহুট্টদরনর বহু রকরমর 
জন া ও অতযািারর জস তার  রীররর জয-হাে করর এরনরে, তারত তার আর বাাঁিার 
আ া জনই। মুরখ জস-কথা ট্টতট্টন প্রকা  কররেন না। বরং নীররব, জকারনা কথা না-বরে, 
বাক্স জথরক একট্টট কড়া ওষুধ বার করর জকারনারকরম সুেতানরক খাইরয় ট্টদরেন। তারই 
ফরে সুেতান একটু নরড়-িরড় উঠরো। এরকবারর আসাড়, অব , মৃতপ্রায় হরয় ট্টেরো 
জস, হঠাৎ তার মরধয প্রারের িেে সাড়া জদরখ উপট্টিত সকরে উল্লারস জকাোহে করর 
উঠরো। ফার্গুসন ট্টকন্তু এর এক মুহূতুও দাাঁড়ারেন না, তকু্ষট্টন প্রাসাদ জথরক দ্রুতপারয় 
জবট্টররয় এরস জসাজা ট্টভক্টট্টরয়ার ট্টদরক ট্টফরর িেরেন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


ফাইভ উইকস ইন এ বেলনু । জুল ভানন অমননোস  
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বজা বে  জমকারলা ভনিরত 
জজা জব  জমকারো ভট্টিরত বরস ট্টেরো জবেুরনর তোয়।ট্টক ওপরর িুট্টল্লর আর্গন 
তাট্টতরয় গনগরন করবার বযবিা করররেন, আর ফার্গুসন জগরেন ডাইট্টন-পুরুরতর সরি 
সুেতারনর কারে। কারজই বাজারর যত জোক ট্টেরো, তারা জজা-জক িাাঁরদর অনযতম পুত্র 
জভরব গদগদভারব নানা ভট্টিরত তার ট্টিেট্টবরনাদরনর বযবিা করট্টেরো। কতর্গট্টে জমরয়-
পুরুষ অদু্ভত এক আিাভুরয়া বাজনার সরি তারে-তারে পা জফরে ট্টবট্টিত্র ভট্টিরত নাি 
জদখাট্টিরো তারক। জজাও একটু কপার ভট্টিরত তারদর ট্টদরক তাট্টকরয় তারদর ধনয 
করট্টেরো, জোকজরনরা জজা-র কারে হররক রকম ট্টজট্টন পত্র এরন উপিার ট্টহর রব 
হাট্টজরও করট্টেরো। 
  
অবিা যখন এইরকম জমকারো, হঠাৎ জজা জদখরত জপরো ফার্গুসন খুব দ্রুত পারয় 
জবেুরনর ট্টদরক এট্টগরয় আসরেন, প্রায় জদৌড়রিন বো িরে, আর তার জপেনরপেন 
ভীষে হহ-হি করর একদে কারো মানুষ অনুসরে করর আসরে, তারদর পুররাভারগ আরে 
জসই ট্টবকট জিহারার ডাইট্টন-পুরুরতরা। জজা-র মরন হরো তারা ভীষে রারগ জফরট 
পড়রত িারি, ট্টবর ষ করর পুরুৎর্গরো তুেকাোম কাে শুরু করররে, তারদর ট্টবষম 
জকাোহরে কান পাতা দায়, তরব রারগর ভাব স্পষ্ট। বযাপার কী? অবাক হরয় ভাবরে 
জজা। আরগকার জসই ভট্টক্ত ও ট্টবনয় হঠাৎ মন্ত্রবরে উরব ট্টগরয় এই উগ্রিে রাট্টগ জমজাজ 
এরো জকন? তাহরে ট্টক যারক তারা িাাঁরদর সন্তান জভরব অনুনয় করর জডরক ট্টনরয় 
ট্টগরয়ট্টেরো জসই ফার্গুসরনর হারত সুেতারনর আকট্টস্মক মৃতুয ঘরটরে? তাহরেই জতা 
সবুনা ! 
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প্রায় েুরটই এরেন ফার্গুসন-উরেজনায় তার কপারের ট্ট রা ররক্তর তীব্র িারপ ফুরে 
উরঠরে, সারা মুরখ ভরয় োপ স্পষ্ট, জিাখদুরটা জকমন িক করর উরঠরে। জসাজা ট্টতট্টন 
েুরট এরেন মইরয়র কারে। হয়তা সংস্কাররর প্রবেতা তখনও কারয়ট্টম হরয় ট্টেরো বরেই 
তারক উরপক্ষা করর, জনতা তখনও তারক জকারনারকম আঘাত করা জথরক ট্টবরত 
জথরকরে। িট করর মই জবরয় কার-এ উরঠ এরেন, ফার্গুসন, আর তার উরেট্টজত 
ই ারায় জজা-ও আর একমুহূতু সময় নষ্ট না-করর ট্টক্ষপ্র ট্টবদুযরতর মরতা তার অনুসরে 
কররে। 
  
আর একমুহূতুও জদট্টর জকাররা না। ট্টনশ্বাস জরাধ করর উরেট্টজত গোয় ফােসন ট্টনরদু  
ট্টদরেন, জনাের জখােবার সময় পযুন্ত জনই, বরং দট্টড় জকরট দাও তাড়াতাট্টড়! ট্ট গট্টগর 
উরড় জযরত হরব আমারদর। 
  
কী হরয়রে? বযাপার কী; খুরে বেো জতা ফার্গুসন। 
  
ওই দযারখা, ওট্টদরক তাট্টকরয়। আকার র এক জকারের ট্টদরক অিুট্টে ট্টনরদু  কররেন 
ফার্গুসন। 
  
িাাঁদ! সমস্বরর বরে উঠরেন অনয দু-জরন। 
  
ট্টদগরন্তর জব  ট্টকেুটা ওপরর মস্ত এক জসানাট্টে িাাঁদ জভরস উরঠরে। জসই িাাঁদ আর 
ট্টভক্টট্টরয়া উভয়ই আকার  জ াভা পারি একসরি। হয় পৃট্টথবীরত দুট্টট িাাঁদ আরে, নয়রতা 
 াদা িামড়ার জোকর্গট্টে  ঠ প্রবেক ও প্রতারক, জমারটই জদবতা নয় এরা–এই ভাবটাই 
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এখন সব জোরকর মরন জজরগ উরঠরে। তাই তারা রারগ, অট্টবশ্বারস মারমুরখা হরয় 
উরঠরে। 
  
জহা-জহা করর না-জহরস থাকরত পাররেন না ট্টডক। 
  
কারজর জোরকরা যখন জদখরো জয ঐ জশ্বতাি প্রতারকর্গরো নকে িাাঁরদ করর পাট্টেরয় 
যাবার মৎেব আাঁটরে, অমট্টন প্রবে স্বরর িযাাঁিারমট্টি করর উঠরো। দুরবুাধয ভাষায় 
গাোগাে কররত-কররত জবেুন তাগ করর তীর েুাঁড়রত উদযত হরো তারা, জকউরকউ 
আবার কতর্গরো জিাখা বল্লম উাঁট্টিরয় ধররে। ট্টকন্তু একট্টট ডাইট্টন-পুরুৎ হাত তুরে 
তীরধনুক বযবহার কররত বারে কররে জনতারক। তারপর অসীম ট্টক্ষপ্রতায় জস গারে 
ওপর উঠরত োগরো : মরন-মরন জস মৎেব এাঁরটরে জয জনােরটা ধরর জটরন ট্টনরি 
নাট্টমরয় জনরব এই নকে িাঁাাদ। 
  
কার জথরক কুড়ুে হারত ঝুাঁরক পড়রো জজা। ট্টজরগস কররে দট্টড় জকরট জদরবা? 
  
একটু জরারসা। ট্টকন্তু ওই ডাইট্টন-পুরুটা জয উরঠ আসরে! 
  
আরগ জদখাই যাক কী হয় না-হয়। হয়রতা জ ষ পযুন্ত জনােরটা বাাঁিারত পাররবা আমরা, 
ফার্গুসন বেরেন, না-হরে, জ ষটায় েক্ষে খারাপ বুঝরে, দট্টড় জকরট জদয়া যারব। 
  
ডাইট্টন-পুরুংট্টট ততক্ষরে ওপরর উরঠ, এরস ডাে জভরে জনােরটারক মুক্ত করর জফরেরে। 
জযই ডােটা জভরে জগরো, অমট্টন জবেুরনর টারন আিমকা জনােরটা উরঠ জগরো ওপরর 
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আর জোকটার পা তারত আটরক জগরো, জোকটারক ট্টনরয়ই জবেুন উরঠ এরো আকার , 
তোয় জোকটা ঝুেরত োগরো। 
  
ট্টনরি জয-সব জোক এরস জমারয়ৎ হরয়ট্টেরো, তারা হতবাক হরয় ট্টবট্টস্মত জিারখ জদখরত 
োগরো, তারদর জাদু-জানা ঐন্দ্রজাট্টেক পুরুৎ আকার  জভরস যারি। 
  
িমৎকার হরো! উল্লারস জিাঁট্টিরয় উঠরো জজা। 
  
জোকটা জব  আাঁকরড় ধরররে দট্টড়টা, নইরে-জকরনট্টড বেরেন, কখন তোয় পরড় জযরতা। 
  
জোকটারক ট্টক  ূনয জথরকই জফরে জদরবা? জজা ট্টজরগস কররে। 
  
ট্টেুঃ! ফার্গুসন বেরেন, আমরা খামকা একটা জোরকর মৃতুয ঘটারবা জকন? বরং ওরক 
আমরা ট্টনরাপরদই মাট্টটরত নাট্টমরয় জদরবা, যট্টদও তার ফরে অব য ওর দেবরের 
সকরের কারে ওর প্রট্টতপট্টে ও মাহাত্ম অরনক জবরড় যারব। 
  
ট্টভক্টট্টরয়া এর মরধযই প্রায় হাজার ট্টফট ওপরর উরঠ এরস জভরস যাট্টিরো। প্রােপরে 
দট্টড়টা আাঁকরড় ধররট্টেরো জসই ডাইট্টন-পুরুৎট্টট; ভরয়-আতরঙ্ক তার জিাখদুরটা জকাটর 
জথরক জযন জঠরে জবরুরত িারি, মুরখ টু  ব্দট্টট পযুন্ত জনই। এমট্টনভারব জবেুন একটুক্ষে 
পরর ধীরর-ধীরর  হররর সীমা োট্টড়রয় এরো। 
  
প্রায় আধঘণ্টা বারদ ফার্গুসন যখন জদখরেন জয তারা অরনকদূর িরে এরসরেন, তখন 
ট্টতট্টন িুট্টল্লর উোপ এমনভারব কট্টমরয় আনার বযবিা কররেন যারত জবেুন সরাসট্টর 
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মাট্টটর ট্টদরক জনরম আরস। জবেুন যখন প্রায় কুট্টড় ট্টফট উপরর, জসই ডাইট্টন-পুরুৎট্টট 
হঠাৎ বুরকর জভতর সাহস জপরে; যরথষ্ট পট্টরমাে ভরসা সেয় করর জস িট করর 
োট্টফরয় নামরে মাট্টটরত, তারপর জকারনা ট্টদরক না-তাট্টকরয় কারজর ট্টদরক তীররর জবরগ 
েুরট িরে জগরো। 
  
আর জসই মুহূরতু হঠাৎ জবেুনট্টট হােকা হরয় যাওয়ায় আবার তরতর করর ওপর ট্টদরক 
উরঠ জযরত োগরো। 
  
ধীরর-ধীরর সন্ধযা জনরম এরো তার ঝাাঁপসা আবোয়া ট্টনরয়, তারপর জসই আবোয়ারক 
আররা-পাৎো করর ট্টদরয় ধীরর-ধীরর আকার র একরকাোয় জ াভা জপরত োগরো 
জসানাট্টে, ট্টনরটাে, জ্বেজ্বরে িাদ। 
  
ওই জদখুন, িাাঁদ জযন আজ অনয ট্টদরনর জিরয়ও অরনক জবট্ট  জ্বেজ্বে কররে। জজা 
বেরে, জব  ট্টদট্টবয জাাঁট্টকরয় বরসট্টেেুম িাাঁরদর পুত্র ট্টহর রব, ট্টকন্তু ওই িাদই ট্টকনা 
জ ষটায় আমারদর এই নতুন পট্টরিয় জভরস্ত ট্টদরয় ফাস করর ট্টদরে জয আমরা িাাঁরদর 
জকউ নই। 
  
এ-জদর র নাম কী, জারনা? ফার্গুসন বেরেন, এখানকার জোরকরা এরক িাাঁরদর জদ  
বরে। এখানকার বাট্টসোরা ট্টিরকাে ধরর িাাঁরদর পুরজা করর আসরে। তাোড়া এ-জদর র 
মরতা উবুর জদ  আর-জকাথাও সহরজ জমরে না। 
  
এই জংট্টে জদর ই জকন প্রকৃট্টত এমন অকৃপে, জস-কথা ভাবরে অবাক োরগ। জকরনট্টড 
বেরেন। 
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এই জদ ই হয়রতা একট্টদন সারা পৃট্টথবীর মরধয সবরিরয় সভয হরয় উঠরব, জসই 
সম্ভাবনার কথাটাই বা তুট্টম ভাবরো না জকন? এমনও জতা হরত পারর জয, ইরয়াররারপ 
জোকসংখযা এত জবরড় জগরো জয ট্টকেুরতই আর কুরোয় না; তখন জতা তারা বাধয হরয়ই 
এ-জদর  বসবাস কররত িরে আসরব। 
  
জকরনট্টড ট্টজরগস কররেন, তা-ই ভাবরে নাট্টক তুট্টম? 
  
হযাাঁ, আমার জতা অন্তত তা-ই ধারো। ফার্গুসন বরে িেরেন, মানুরষর ইট্টতহাস খুাঁট্টটরয় 
জদখরে এই ঘটনাই জদখরত পাওয়া যায়। তার প্রাকৃট্টতক সম্পদ এত জবট্ট  জয, তাই 
ট্টদরয়ই আট্টিকা একট্টদন সকেরক টানরব। নানা কেকজা যন্ত্রপাট্টত ট্টনরয় ইরয়াররাপ 
জথরক জোক আসরব, বাসরযাগয করর তুেরব এই কারো বন আর পাহাট্টড়  যামেতা, গরড় 
উঠরব স্বািযকর জোকােয়, নাবয হরয় উঠরব এর জোতট্টস্বনী, তারপর ধীরর-ধীরর হয়রতা 
ট্টব াে এক সুসভয সাম্রাজয গরড় উঠরব এখারন। জক জারন হয়রতা এ-জদ  জথরকই বাষ্প 
আর ট্টবদুযৎ ট্টক্তর আররা িমকপ্রদ ও ট্টবস্ময়কর অরনক ট্টকেু আট্টবভুূত হরব।(১) 
  
আট্টম জসই শুভট্টদরনর অরপক্ষায় রইেুম। জকরনট্টড বেরেন। 
  
ট্টকেুক্ষরের মরধযই পূবু-টািানাইকা হ্রদ জথরক জবট্টররয় আসা মাোোরাট্টজ নদীরোরতর 
কাোকট্টে এরস পড়রো ট্টভক্টট্টরয়া। মন্ত-মন্ত েম্বা ঘারস জগাটা এোকাটা োকা, তারই মধয 
ট্টদরয় দরে-দরে ট্টব াে-কুাঁজ-ওো জগারুর দে িরর জবড়ারি। এই ঘারসর বন জযখারন 
গভীর, প্রিে গররমর মরধয জসখারন মারঝ-মারঝ ট্টসংহ, ট্টিতাবাঘ, হারয়না ও অনযানয ট্টহংে 
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জন্তুরা আত্মরগাপন করর থারক। মারঝ-মারঝ মটমট করর ডাে জভরে মস্ত পাহারড়র মরতা 
হাট্টতর পােরক জনরম আসরত জদখা যায়। 
  
কী অপূবু ট্ট কাররর জায়গা। জকরনট্টড বরে উঠরেন। 
  
হঠাৎ সমস্ত প্রকৃট্টত জযন কীরসর আ ঙ্কায় স্তব্ধ থমথরম হরয় জগরো। ঝরড়র পূবুেক্ষেরক 
ট্টিরন ট্টনরত জমারটই জদট্টর হরো না ফার্গুসরনর। িাাঁদ ড়ুট্টবরয় ট্টদরে কারো জমঘ, অন্ধকার 
করর এরো সারা আকা । উরসো নামক গ্রারমর অর্গনট্টত কুট্টটরর্গরোর ঝাাঁপসা-কারো 
অস্পষ্টতার অরনক ওপরর ট্টভক্টট্টরয়া ট্টনশ্চে দাাঁট্টড়রয় রইরো। 
  
এমন সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ্ণ বাাঁকা জরখায় আকা রক  তখান করর ট্টিরর ট্টদরে ট্টবদুযরতর তীব্র 
ট্টবষম বাাঁকা জরখা, তারপররই কানফাটা আওয়াজ করর আরো জফরট পড়রো, গট্টড়রয় 
জগরো এক র্গমর্গরম ভয়ানক ধ্বট্টন, িারট্টদক থরথর করর জকাঁরপ উঠরো। 
  
ওরঠা, ওরঠা—ট্ট গট্টগর উরঠ পরড়া। ফার্গুসরনর উরেট্টজত কণ্ঠস্বর শুরন িমরক ঘুম জথরক 
জজরগ উঠরেন জকরনট্টড, জজা-ও তড়াক করর োট্টফরয় উঠরো-পরবতুী আরদর র 
অরপক্ষায় দাাঁট্টড়রয় রইরেন তারা। ঘুম তাড়াবার জনয জিাখ কিোরত োগরেন সরজারর। 
  
আমরা ট্টক ট্টনরি নামরবা? জকরনট্টড ট্টজরগস কররেন। 
  
না, তাহরে জবেুন ধ্বংস হরয় যারব, ফার্গুসন বেরেন, বৃট্টষ্টর আরগ, প্রবে বাতাস শুরু 
হবার আরগই, আমারদর ওপরর উরঠ জযরত হরব! এই বরে ট্টতট্টন িুট্টল্লর আর্গন পুররাদরম 
িট্টড়রয় জদবার বযবিা কররেন। 
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উষ্ণ জিরের এই ঝড় জযমন ট্টনরমরষর মরধয তার প্রিেতা ট্টনরয় হাট্টজর হয়, জতমট্টন 
তুেকাোম কাে জবাধহয় আর-জকাথাও হয় না। আবার জিাখ ধাাঁট্টধরয় ট্টদরে তীব্র এক 
ট্টবদুযরতর বাাঁকা জরখা, জযন আকা রক এরফাাঁড়-ওরফাড় করর ট্টোঁরড় জফেরত িারি জস, 
তারপর জোরটা-বরড়া অসংখয ট্টবদুযৎ জথরক-জথরক িমরক উঠরো, জযন সারা আকা  
ট্টবদুযৎসৃ্পষ্ট হরয় জগরে। আর তার সরি তাে জররখ জনরম এরো প্রবে বষুে। 
  
বড্ড জদট্টর হরয় জগরো আমারদর, ফার্গুসরনর গোয় ত্রাস আর ট্টিন্তার োপ সুস্পষ্ট, এখন 
এই হবদুযট্টতক আকা  েুাঁরড় এই গযাস-ভট্টতু জবেুন ট্টনরয় আমারদর উঠরত হরব। বুঝরত 
পাররো জতা কী সাংঘাট্টতক অবিা— জয-জকারনা মুহূরতু আর্গন জেরগ সবুনা  হরয় জযরত 
পারর। 
  
আররা-গনগরন করর জতাো হরো িুট্টল্লর আর্গন। জবেুন এমন তীব্রভারব জকাঁরপ উঠরো, 
জযন ঝড় এরস তার ঝুাঁট্টট ধরর নাড়ারি। জবেুরনর িারপার  জয-একট্টট আবরে পরারনা 
ট্টেরো তারত অরনক বরড়া-বরড়া ফুরটা হরয় জগরো, আর হাওয়া এরো জভতরর, ভীষে 
আওয়াজ করর দাপাদাট্টপ শুরু করর ট্টদরে বাতাস, আর তার সরিই তাে বজায় জররখ 
বরড়া-বরড়া ট্ট োবৃট্টষ্ট শুরু হরয় জগরো জবেুরনর গারয়। জকরনট্টডর মুখ শুট্টকরয় এরো, 
ফার্গুসরনর কপারেও ট্টিন্তার জরখা জদখা জগরো, জকবে জজা-র মুখ জদরখ জবাঝবার উপায় 
জনই জস ভয় জপরয়রে ট্টক না। ট্টবদুযরতর তীব্র-নীে ট্ট খা কুট্টট করর  াসারত োগরো 
িারট্টদরক, ট্টকন্তু তবু এতসব সরেও, সমস্ত বাধা জঠরে জবেুন ওপরর উঠরত োগরো। 
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ঈশ্বর আমারদর রক্ষা করুন! ঝরড়র বাতারসর মরধয ফার্গুসরনর জভজা গো করুে 
জ ানারো, ট্টনরি পড়রে জতমন জজারর পড়রবা না, এই ভরসা থাকরেও জয-জকারনা 
ট্টবপরদর জরনয আমারদর প্রস্তুত হরয় থাকরত হরব। 
  
মৃতুযর সরি প্রােপরে যুঝরত-যুঝরত জবেুনট্টট যখন জঝারড়া জমরঘর ওপর উরঠ এরো, 
তখন মাত্র পরনররা ট্টমট্টনট জকরটরে। আরগও একবার উষ্ণ জিরের কারো ঝরড়র পাল্লায় 
পরড়ট্টেরেন তারা, ট্টকন্তু জসবার ট্টবপরদর আ ঙ্কা তুেনামূেকভারব অরনক কম ট্টেরো। 
ঝরড়র আওতার বাইরর িরে এরস ট্টবদুযরতর তীব্র বাদ-প্রট্টতবাদ সরেও স্বট্টস্তর ট্টনশ্বাস 
জফেরেন তারা। 
  
সমস্ত বযাপারটাই অদু্ভত! ট্টনরি ভীষে জমঘ তার কাট্টেমা ট্টদরয় সারা পৃট্টথবীটারক জযন 
ট্টিরকারের জরনয জেরক জফরে ট্টদরত িারি, অথি তার ওপর ট্টদরয় ট্টভক্টট্টরয়া জভরস যারি 
ট্টনরাপদ ও অনুকুে হাওয়ায়। আকা , ট্টনরির জমঘ, িাাঁরদর আরোয় ঝেমে করর 
উরঠরে। আর কত তারা ফুরট আরে এই ওপরর, ট্টঝকট্টমক! আশ্চযু! অদু্ভত মাথার ওপর 
তারা-আাঁকা আকা , আর ট্টনরি উম্মে কারাো জমরঘর প্রিে দাপাদাট্টপ। 
  
এত সহরজই জয ট্টবপদ জথরক বাাঁিরত জপররট্টে জসই জরনয ঈশ্বররক অরনব ধনযবাদ! 
ফার্গুসন স্বট্টস্তর ট্টনশ্বাস োড়রেন। এখন প্রায় হাজার বাররার া ট্টফট ওপরর আট্টে আমরা, 
কারজই আর-জকারনা ভয় জনই। 
  
জকরনট্টড বেরেন, তাজ্জব অট্টভজ্ঞতা হরো ট্টকন্তু! জয-পট্টরট্টিট্টতরত পরড়ট্টেেুম, এখন তার 
কথা ভাবরতই আশ্চযু োগরে। 
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জজা জকবে একবার জিাখ তুরে তাট্টকরয় ইট্টিরত জস কথায় সায় ট্টদরে। 
  
——— 
১. জুে জভনু তার এই ধারোরক ট্টনরয় দয বারজাক ট্টম ন নারম মস্ত একট্টট রহসযময় 
উপনযাস রিনা কররট্টেরেন, তাাঁর মৃতুযর পর জসট্টট প্রকাট্ট ত হরয়ট্টেরো। 
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আকা  এরকোরর পনরষ্কার 
পরট্টদন সকারে ট্টকন্তু আকা  এরকবারর পট্টরষ্কার হরয় জগরো।  ান্ত  াদা জমরঘর গা 
জথরক িুাঁইরয় পড়রে জরাদ, িারট্টদক আরোয় ভরা, সুের মে-মধুর হাওয়া ট্টদরি। আবার 
জিারখর সামরন স্পষ্ট জভরস উঠরো ট্টনরির পৃট্টথবী। 
  
হাওয়া অনুকুে, উের-পূব ুট্টদরক জভরস িেরো ট্টভক্টট্টরয়া। ফার্গুসন ট্টহর ব করর জদখরেন 
জয ট্টবষুবররখা জথরক তারা এখন প্রায় জপৌরন দুর া মাইে দূর ট্টদরয় িরেরেন। পাহাট্টড় 
এোকার উপর ট্টদরয় যারি এবার জবেুন, মস্ত বরড়া পাহাড়, নাম কারাওরয়। 
আট্টিট্টকরদর মরধয িেট্টত একটা কথা আরে, যারত এরক বো হরয়রে নীে-নরদর 
জদােনা। এই পাহাড়ই উরকট্টরট্টে নামক ট্টবরাট জো রয়র একট্টদরক জদয়াে হরয় দাাঁট্টড়রয় 
আরে। এই হ্ররদর নতুন নাম জদয়া হরয়রে ট্টভক্টট্টরয়া—আর এরই কাোকাট্টে, অল্প দূররর 
বযবধারন, দট্টক্ষে-পট্টশ্চম মােভূট্টমর প্র স্ত উপতযকারত ট্টবট্টভন্ন ধারপ নাইভাসা, বাট্টররিা, 
মাগাট্টদ প্রভৃট্টত করয়কটা জোরটা হ্রদ। প্রথরম দূর জথরক একটা গ্রাম জিারখ পরড়ট্টেরো, 
তারপররই হ্রদর্গরো জদখা ট্টদরে। ১৮৫৮ সারের আগট মারসর ট্টতন তাট্টররখ কযারেন 
জস্পক এখারন পদাপুে কররট্টেরেন। ফার্গুসন উল্লট্টসত হরয় উঠরেন : জয-সব জায়গার 
ওপর ট্টদরয় তার যাবার ইরি ট্টেরো, জবেুন সট্টতয-সট্টতয জসইসব আকাট্টেক্ষত জদর র 
ওপর ট্টদরয়ই িরেরে। দুরট্টবন হারত ট্টতট্টন অজানা জদর র প্রট্টতট্টট ট্টজট্টন  ভারো করর 
জদখরত োগরেন। 
  
কারার্গইব রারজযর রাজধানী জিারখ পড়রো তারপর : জগাটা পোর ক বাাঁ পাতার জগাে 
কুট্টটর, তাই ট্টদরয়ই আট্টিট্টকরা এই রাজধানী গরড়রে। 
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দুপুররবো ট্টভক্টট্টরয়া হ্ররদর ওপর ট্টদরয় উরড় িেরো জবেুন। এই ট্টব াে জেরাট্ট রক 
কযারেন জস্পকই ট্টভক্টট্টরয়া-নারয়ঞ্জা নাম ট্টদরয়ট্টেরেন। ট্টভক্টট্টরয়া ইংররজরদর রানী, আর 
নারয়ঞ্জা কথাটা এ-জদট্ট , তার মারন হরো হ্রদ। 
  
এবার আমরা আসে পথ ধররট্টে। একু্ষট্টন হয়রতা আমরা নীে নদরক জদখরত পারবা। এই 
হ্রদই জয নীে নরদর উৎস, তারত আমার জকারনা সরেহই জনই। 
  
ফােসরনর আোরজ জয জমারটই ভুে জনই একটু পররই তার প্রমাে পাওয়া জগরো। 
একপার র ট্টগট্টরমাোর মধয ট্টদরয় সট্টতযই জদখা জগরো প্রবে এক জেধারা অপর ট্টদক 
ট্টদরয় জধরয় িরেরে। 
  
ঐ দযারখা! ঐ দযারখা! উল্লট্টসত গোয় জিাঁট্টিরয় উঠরেন ফার্গুসন, আররবরা ট্টঠকই বরে—
এই জসই জেধারা যার প্রট্টতট্টট জেকো ট্টগরয় ভূমধযসাগরর ট্টমর রে। এরই নাম নীে 
নদ। 
  
ট্টম ররর আশ্চযু সভযতা যখন গরড় উরঠট্টেরো, নীে নদ তখন অকৃপে হারত তার জপেরন 
তার প্রসাদকো ট্টবট্টেরয়ট্টেরো। িারট্টদরক ধুরো, ধুরো, মরা ধুরোর মরুভূট্টম —আর তারই 
ওপর নীে নরদর দু-কুে জুরড় জযন একফাট্টে সবুরজর উদ্দাম সম্ভার। নীে নরদর জকাে 
জঘাঁরসই ঘনসবুজ ঘাস, ট্টস্নগ্ধ  রসযর জখত, ট্টকন্তু তারপররই, ট্টম র জথরক জবট্টররয় এরেই, 
রুক্ষ ধুরো, মরুভূট্টমর হেরদ জোেুপ বাহু। প্রােীর রাজয বেরত শুধু এই সবুরজর 
ফাট্টেটুকুই, জকননা বাাঁিবার জরনয যা-ট্টকেু আরয়াজন তার সবটুকুই এইখানট্টটরতই। আর 
জস-আরয়াজন কী প্রিুর। জযন সবুরজর কূে-োপা বনযা। অথি এই ফসরের ফাট্টেটুকুর 
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বাইরর এক পা বাড়ারেই জদখা যারব বাাঁিবার আরয়াজন ট্টেরটরফাাঁটাও জনই, জকবে খাাঁ-খাাঁ 
কররে শুকরনা, রট্টক্তম, তপ্ত মৃতুযর জদ । 
  
জীবন আর মৃতুযর মরধয এমন স্পষ্ট দাগ জকরট পৃট্টথবীর আর-জকাথাও ভাগ করর জদয়া 
হয়ট্টন। অনায়রসই ট্টম র জদর  এমন জায়গা জবরে দাাঁড়ারনা যায় জযখারন এক পা পরড়রে 
 সয যামে মাট্টটর ওপর আর অনয পা রুক্ষ মরুভূট্টমর তপ্ত রট্টক্তমতায়–এক পা জীবরনর 
জদর  আর আররক পা মৃতুযর জদর । 
  
অরনক, অরনক কাে আরগ, আট্টদ পৃট্টথবীরত, আ পার র নানা জদর র যাযাবর মানুরষরা 
ধীরর-ধীরর নীে নরদর খবর জপরয়ট্টেরো। খবর জপরয়ট্টেরো, কারেই আরে এমন-এক 
জদ , জযখারন প্রাে তার সবুজ ট্টন ান উট্টড়রয় ট্টদরয়রে ট্টদগরন্তর আকা  েক্ষয করর, না-
িাইরত জযখারন পৃট্টথবীর কাে জথরক অরনকট্টকেু পাওয়া যায়, তাই ওইসব জবদুইন 
মানুরষর নানান দে এরস জমরত োগরো নীে নরদর এই ট্টকনারায়। জকউ এরো 
আট্টিকারই অনয এোকা জথরক, জকারনাদে এরো আরবয অেে জথরক, হয়রতাবা সুদূর 
এট্ট য়া জথরকই এরো জকউ-জকউ। আর যতই ট্টদন জগরো, ততই এইসব নানা দরের 
মানুরষর মরধয ট্টমর াে হরত োগরো, আর তারাই হরো আট্টদ ট্টম ররর বাট্টসো। 
  
জ ষকারে ট্টনরজরদর জরনয একটা নামই তারা ট্টঠক করর জফেরো : জস-নামটা ভাট্টর 
অদু্ভত। তারদর ভাষায় তারা জয-নাম ট্টদরে, তার মারন হরো, মানুষ-শুধু মানুষ। অথুাৎ 
মানুষ ট্টনরজরক মানুষ বরে ডাকরত ট্ট খরো। তারা এইভারব ট্টনরজরদর মানুষ বরে 
ডাকরত ট্ট রখ জগরো, তার মারন ট্টকন্তু এই জয, পৃট্টথবীর তারাই হরো একমাত্র মানুষ, 
আর-জকাথাও মানুষ জনই, আর-জকউ মানুষ নয়। মানুষ আর ট্টম ররর জোক-দুইই তারদর 
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কারে এক কথা। তাহরে ট্টক তারা জানরতা না জয পৃট্টথবীরত আররা বহু রকরমর মানুষ 
আরে? তা তারা ভারো কররই জানরতা জকবে অনযরদর ওরা মানুষ বরে মানরতা না, 
তারদর কারে অনযরা হরো ট্টবরদ ী, আর ট্টবরদ ী মারনই ট্টকেুটা অনয ধররনর, মানুরষর 
জিরয় ট্টকেুটা খারটা, ট্টকেুটা ট্টনিু। মানুষ মারন জকবে ট্টম ররর মানুষ, আর-জকউ নয়। 
  
এমনতররা জয হরো, তা জমারটই অস্বাভাট্টবক নয়। তার কারেটা খুবই স্বাভাট্টবক। রুক্ষ 
হেুদ মরুভূট্টমর জভতর একটুখাট্টন জায়গায় প্রাে তার সবুজ ট্টন ান উট্টড়রয়রে, . আর 
এই একরট্টে জায়গাটুকুই তারদর কারে পুররা জগৎ : তার বাইরর পৃট্টথবী বেরত জয 
আর-ট্টকেু আরে বা থাকরত পারর, তা তারদর পরক্ষ ভারো করর বুঝরত পারাই কট্টঠন 
ট্টেরো। ট্টম রই জগাটা পৃট্টথবী, ট্টম ররর অট্টধবাসীরাই জকবে মানুষ—শুধু জয এইসবই 
তারা ভাবরতা তা-ই নয়, নদীর জবোরতও এমট্টন। তারদর জদর র ওই-জয নীে নদ, ও 
োড়া পৃট্টথবীর আর-জকাথাও জয নদী আরে বা থাকরত পারর, এমন কথা তারা জযন 
ভাবরতই পাররতা না, তাই নদীটার ও-রকম নাম ট্টদরয়ট্টেরো তারা : নীে-বা নাইে; 
তারদর ভাষায় কথাটার মারনই হরো নদী, শুধু নদী। তার মারন, নদী আর তারদর ওই 
নীে—একই ট্টজট্টন ; কারে ওই নীে নদ বরয় িরেরে দট্টক্ষে ট্টদক জথরক উের ট্টদরক, 
আর জসই কাররে তারদর ভাষায় উের ট্টদরক এর্গরনা, আর নদীর জোত বরাবর এরনা 
একই কথা আবার উজারন যাওয়া বা দট্টক্ষে ট্টদরক যাওয়াদুই-ই হরো এক। নীে োড়া 
আর-জকারনা নদীর নাম তারা জানরতা না, তাই তারদর ধারোয় নীে নরদর জোত জযমন 
দট্টক্ষে জথরক উেরর অনয-সব নদীর জোতও তা-ই হরত বাধয। তারদর ওই জোি ট্টবরশ্ব 
এই একট্টট নদী োড়া আর-জকারনা নদী ট্টেরো না, কারজই পৃট্টথবী বেরত তারা কতটুকু 
জায়গা বুঝরতা, তা সহরজই আোজ করা যায়। আর তাই তারা মরন কররতা, কারো 
রেটাই ভারো, োে জমারটই ভারো না। জকননা এই-জয তারদর একরট্টে পৃট্টথবী তার 
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76 

www.bengaliebook.com                                  সনূিপত্র 
 

 

রেটা কারো, আর তার পররই শুরু হরয়রে মরুভূট্টম যার মাট্টট রুক্ষ, শুকরনা, তপ্ত—োে 
ররের। 
  
এই-ই নীেনদ! জকরনট্টড আশ্চযু গোয় বেরেন। 
  
জজাও ট্টিৎকার করর উঠরো, আশ্চযু জতা! এই ট্টকনা নীেনদ। 
  
বরড়া-বরড়া পাহাড় আর পাথর পরড় আরে নীে নরদর গট্টতপরথ। জকাথাও জেপ্রপাত, 
আর জকাথাও-বা জফট্টনে জেধারার মে উচ্ছ্বাস তীব্ররবরগ ট্টনরির ট্টদরক জনরম যারি। 
নদীর দু-পা  ধরর অরনক গ্রাম আর ট্টস্নগ্ধ  যামে  রসযর সম্ভার। গ্রারমর বাট্টসোরা 
জবেুরনর ট্টদরক তাট্টকরয় ট্টনষ্ফে আরক্রার  নানারকম অিভট্টি আর অস্ত্র স্ত্র প্রদ ুন করর 
তারদর ট্টবষম জক্রাধ প্রকা  কররত োগরো। 
  
জকরনট্টড বেরেন, কী সবুনা ! এখারন নামরত জগরে জতা মস্ত ট্টবপদ হরব জদখট্টে! 
  
তা সরেও আমারদর নামরতই হরব, ফার্গুসন দৃঢ় গোয় জানারেন। নয়রতা আমার 
অট্টভযারনর আসে উরদ্দ যই বযথু হরব। অন্তত ট্টসট্টক ঘণ্টার জরনয হরেও নামরত হরব—
সবট্টকেু জদরখ-শুরন জনবার জরনয। উের ট্টদক জথরক জয-সব অট্টভযানকারী এরসট্টেরেন, 
তাাঁরদর মাইে পাাঁরিরকর মরধয জপৌঁরেট্টে এখন। নামরবাই, তরব, খুব সাবধারন। 
  
ট্টভক্টট্টরয়া প্রায় হাজার-জদরড়ক ফুট জনরম এরো। হঠাৎ ফার্গুসন জিাঁট্টিরয় বরে উঠরেন : 
আরর! ওই-জয নদীর ট্টঠক মট্টধযখারন একটা জোরটা িীরপর মরতা ররয়রে। জগাটা-িাররক 
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গােও জতা ররয়রে জদখট্টে! ওটার নাম কী জারনা? জবিা িীপ। ভারোই হরো একট্টদক 
জথরক—এখারনই নামরবা আমরা। 
  
ট্টকন্তু এখারন জয জোকজন থারক বরে মরন হরি, জজা জানারে। 
  
তাইরতা-ট্টঠকই জতা! ওই-জয প্রায় জন-কুট্টড় কারো মানুষ জদখা যারি মারঠর ওপর। 
তাহরে জতা ভাট্টর মু ট্টকে হরো। 
  
ওরা যারত পাট্টেরয় যায় এমন জকারনা বযবিা কররে হয় না? 
  
হযাাঁ, তা-ই করববা আট্টম। 
  
সূযু তখন ট্টঠক মাথার ওপরর রক্ত িকু্ষ জজ্বরে জ্বেরে, এমন সময় ট্টভক্টট্টরয়া মাট্টটর ট্টদরক 
জনরম আসরত োগরো। নানাভারব হাত-পা েুাঁরড় ট্টবকট গোয় িািারমট্টি কররত োগরো 
ট্টনরির অট্টধবাসীরা। একজন তার মাথার পাতার জগাে টুট্টপটা আকার র ট্টদরক েুাঁরড় 
ট্টদরে। অমট্টন জকরনট্টড ট্টক্ষপ্র হারত বেুক তুরে ট্টনরেন। পেরক েক্ষয ট্টির করর জসই 
উরড়া টুট্টপটা তাগ করর র্গট্টে েুাঁড়রেন ট্টতট্টন, অমট্টন টুট্টপটা টুকররা-টুকররা হরয় জগরো। 
তারতই ট্টকন্তু কাজ হরো। আট্টিট্টকরা ট্টবষম ভয় জপরয় জিা-িা জদৌরড় ঝপ-ঝপ নদীরত 
োট্টফরয় পড়রো, তারপর সাাঁৎরর দু-পারর উরঠ জগরো। িীপ জথরক িরে জগরেও জমারটই 
তারা  ান্ত হরো না ট্টকন্তু—দু-পার জথরক অজে তীর েুাঁড়রত োগরো তারা। তারত অব য 
গারের ট্টনরাপদ আড়ারে জনাের করর রাখা ট্টভক্টট্টরয়ার গারয় আাঁিড়টুকুও পড়রো না। 
ট্টবরষর তীররর নাগরের বাইরর ট্টভক্টট্টরয়া হাওয়ায় জকবে আরস্ত-আরস্ত দুেরত োগরো। 
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দট্টড়র মই জবরয় প্রথরম জজা ট্টনরি জনরম এরো, তারপর জকরনট্টড আর ফার্গুসন ধীরর-
ধীরর নামরত োগরেন। 
  
জকরনট্টড প্রথমটায় নামরত রাট্টজ হনট্টন। আট্টম আবার খামকা ট্টনরি জনরম কী কররবা? 
  
আমার একজন সাক্ষী থাকা দরকার, না-হরে জোরক আমার কথা ট্টবশ্বাস কররব জকন? 
ট্টস্মত মুরখ জানারেন ফার্গুসন। 
  
জব , িরো তাহরে। 
  
জজা, তুট্টম ট্টকন্তু খুব সাবধারন জথরকা–ভারো করর পাহারা জদয়া িাই। 
  
িীরপর একট্টদরক জোরটা একট্টট ট্টটো, দু-জরন িেরেন জসট্টদরক। ট্টটোর গারয় জঝাপঝাড় 
গট্টজরয়রে, ফার্গুসন জসাজা জসই জঝাাঁরপর মরধয ট্টগরয় েুকরেন। তারপর ট্টনিু হরয় কী জযন 
খুাঁজরত োগরেন ট্টতট্টন। কাটাগারের জখাাঁিা জখরয় তার হাত-পা েরড় জগরো, রক্ত ঝররো, 
ট্টকন্তু তবু ট্টতট্টন ক্ষান্ত হরেন না। ট্টডক জকরনট্টড অবাক হরয় বনু্ধর রকম- কম জদখরত 
োগরেন। হঠাৎ ফার্গুসন উৎসাহী গোয় বরে উঠরেন, এই-জয, এই-জয, জপরয়ট্টে! দযারখা, 
ট্টডক, দযারখা! 
  
আরর! এ-জয ইংররট্টজ হরফ জদখরত পাট্টি। 
  
ফার্গুসন জকারনা সাতরাজার ধন বা র্গপ্তধন জখাাঁরজনট্টন, ট্টতট্টন খুাঁজট্টেরেন ট্টটোর গারয় 
ট্টবর ষ একট্টট পাথরর স্পষ্ট হররফ দুট্টট ইংররট্টজ অক্ষরর জখাদাই করা : এ. ট্টড.। 
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79 

www.bengaliebook.com                                  সনূিপত্র 
 

 

এ. ট্টড. হরো অযানট্টড়রয় জডরবানার নারমর আদয অক্ষর। ফার্গুসন বেরেন, জডারবানা 
ট্টেরেন খাতুুরমর একজন বযবসায়ী, হাট্টতর দাাঁরতর জখাাঁরজ ঘুররত-ঘুররত 
  
ভদ্ররোক নীে নরদর উৎরসর কারে এরস জপৌঁরেট্টেরেন। 
  
এই অক্ষরদুট্টট জয তারই ট্টনভুুে প্রমাে, তা জতা জদখরতই পাট্টি। 
  
তাহরে এবার ট্টবশ্বাস হরো জতা? 
  
ট্টনশ্চয়ই! এটা জয নীে নদ, তা মানরতই হয়। এমন অকাটয প্রমারের পরর তা আর 
ট্টকেুরতই অস্বীকার করা যায় না। জকরনট্টড স্বীকার কররেন। 
  
আররকবার অক্ষরদুট্টটর ট্টদরক জকমন জ্বেজ্বরে জিারখ তাকারেন ফার্গুসন। তারপর 
বেরেন, িরো এবার, ট্ট গট্টগর িরো জবেুরনর ট্টদরক। খুব সাবধান ট্টকন্তু আবার নদী 
জপরুবার জিষ্টা কররে আট্টিট্টকরা। 
  
এর প্রায় দ  ট্টমট্টনট পররই আবার ট্টভক্টট্টরয়া  ূরনয উঠরো, এবার তার গারয় পৎপট্টতরয় 
উড়রে জগ্রটট্টব্ররটরনর পতাকা, ইউট্টনয়ন জযাক। 
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দূরর নমনলরয় বগরলা নীলনদ 
আরস্ত-আরস্ত দূরর ট্টমট্টেরয় জগরো নীেনদ আর তার আ পার র অেে। তারপরর হাওয়া 
এরো প্রবে, আর কারো রাত জিারখর সামরন সব জেরক ট্টদরে। মস্ত একটা গারের উপর 
জনাের করা হরো জবেুন। যথারীট্টত ন-টা জথরক বাররাটা পযুন্ত পাহারা ট্টদরেন ফার্গুসন, 
ট্টনট্টদুষ্ট সমরয় জকরনট্টডরক ঘুম জথরক তুরে সাবধান করর ট্টদরেন, খুব হুাঁট্ট য়ার জথরকা 
ট্টকন্তু। 
  
জকন বরোরতা! সরেরহর ট্টকেু কারে ঘরটরে নাট্টক? 
  
না, তরব গারের ট্টঠক ট্টনরি ট্টকরকম-একটা  ব্দ শুরনট্টে একবার। ট্টকন্তু  ব্দটা জয কীরসর 
তা বুঝরত পাট্টরট্টন। 
  
জদােনার জরট্টেে ধরর ঝুাঁরক পরড় কারো অন্ধকাররর ট্টদরক তাট্টকরয় রইরেন ট্টডক। 
একবার জযন জ া-দুই গজ দূরর আরোর এক ফুেট্টক জ্বরে উঠরো, পরক্ষরেই তা ট্টমট্টেরয় 
জগরো আবার। জোি জসই সু্ফট্টেি ট্টমট্টেরয় যাবার সরি-সরি আতু এক িীৎকার স্তব্ধ 
রাতটারক ট্টিরর ট্টদরে। জকারনা জন্তুর গোর আতুনাদ? না জকারনা রাত-জাগা পাট্টখর? 
মানুরষর গোও ট্টক হরত পারর? 
  
জিারখ দুরট্টবন োট্টগরয় ট্টডক অন্ধকাররর মরধয জদখবার জিষ্টা কররেন, ট্টকন্তু ট্টকেুই তার 
জিারখ পড়রো না। হঠাৎ মরন হরো কতর্গরো কারো-কারো োয়া জযন তারদর গারের 
ট্টদরক সন্তপরুে এট্টগরয় আসরে। এমন সময় জমঘ একটু পাৎো হরয় জগরো, আর জেড়া-
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জঘাঁড়া জমরঘর ফাাঁক ট্টদরয় একটু জজযাৎস্না এরস েট্টড়রয় পড়রো। ট্টডক স্পষ্ট জদখরত 
জপরেন কতর্গরো জোক এরস তাাঁরদর গারের ট্টনরি জরড়া হরয়রে। তকু্ষট্টন ট্টতট্টন 
ফার্গুসনরক জাট্টগরয় তুেরেন। 
  
িুপ! ট্টডক সাবধান করর ট্টদরেন ফার্গসুনরক, আরস্ত কথা বরো 1 জজা আর আট্টম মই 
জবরয় জবেুন জথরক গােটায় জনরম যাই। 
  
তা-ই ভারো। ফােসন তার প্রস্তারব সায় ট্টদরেন, আট্টম জবেুরন জথরক িট করর যারত 
আকার  উরড় জযরত পাট্টর, তার বযবিা করর রাখরবা। ট্টকন্তু সাবধান, জনহাৎ জবগট্টতক 
না-জদখরে বেুক িাট্টেরয়া না। খামকা এরদর কারে আমারদর উপট্টিট্টত জাট্টনরয় জকারনা 
োভ জনই। 
  
প্রথরম জকরনট্টড নামরেন িুট্টপসারড়, তাাঁর জপেন-জপেন নামরে জজা, জতমট্টন ট্টনুঃ রব্দ। 
গারের মগডারেই একটা সুট্টবধাজনক জায়গা ট্টঠক করর ভারোভারব জজারক ট্টনরয় 
বসরেন জকরনট্টড। কান জপরত যা শুনরেন, তারত বুঝরত পাররেন জয কতর্গরো জোক 
গারে উরঠ আসরে। বুরনা জপাকামাকরড়র হাত জথরক জরহাই পাবার জরনয গারয় জতে 
জমরখ এরসরে তারা, তার জবাাঁটকা দুগুরন্ধ নাক জ্বরে জগরো তার। 
  
হঠাৎ একটু পরর জকরনট্টডর হাত ট্টটপরো জজা। সারপর মরতা আরস্ত, ট্টনভুুেভারব, 
জোকর্গরো িারপা  ট্টদরয় ডারে-ডারে এট্টগরয় আসরে। যখন দুট্টট মাথা কারে এরস 
পড়রো, ট্টডক ট্টনরদু  ট্টদরেন, র্গট্টে িাোও! 
  

http://www.bengaliebook.com/


ফাইভ উইকস ইন এ বেলনু । জুল ভানন অমননোস  
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মাথা দুট্টট েক্ষয করর গরজু উঠরো দু-জরনর বেুক। সরি-সরি ট্টবকট একটা আতুনাদ 
উঠরো, িটপট অন্ধকারর ট্টমট্টেরয় জগরো জোকর্গরো, আর জসই ধাবমান পদ রব্দর মরধয 
আবার মমঘাতী আতুনাদ উঠরো, জক জযন ফরাট্ট রত বেরে,বাাঁিাও! বাাঁিাও! 
  
ফার্গুসন জবেুন জথরক উরেট্টজত গোয় বেরেন, ট্টডক, শুনরো, জকারনা-এক ফরাট্ট  
ট্টবপরদ পরড়রে। ট্টনঘুাৎ ওই জংট্টের্গরোর হারত পরড়রে! তারক উিার নাকরর আমরা 
ট্টকেুরতই নড়রবা না! 
  
ট্টকন্তু ওই ভীষে জংট্টেরদর তাড়ারবা কী করর? 
  
এখন জযমনভারব তাড়ারে! ওরা জয আরগ্নয়ারস্ত্র অভযস্ত নয়, তা জতা স্পষ্টই বুঝরত 
পাররে। ওরদর জসই ভয়-পাওয়ার সুরযাগই ট্টনরত হরব আমারদর। সকাে অট্টব্দ অরপক্ষা 
কররত হরব অব য, জকননা এই অন্ধকারর ঝুাঁট্টক জনয়ার জকারনা মারন হয় না। এরই মরধয 
আমারদর একটা ফট্টে বার কররত হরব, কী করর এই ফরাট্ট রক মুক্ত করা যায়। 
  
এট্টদরক যট্টদ আজ রারতই জংট্টেরা ওাঁরক জমরর ফযারে? 
  
তা তারা কররব না। এ-সব জয়গায় জংট্টেরা সাধারেত ট্টদরনর জবোরতই তারদর 
বেীরদর হতযা করর থারক। 
  
আজ রারতই জতা সুট্টবরধ জবট্ট । জংট্টেরা এখন ট্টনশ্চয়ই ভয় জপরয় দূরর সরর জগরে-
একু্ষট্টন ট্টক আর জস-ভয় কাট্টটরয় তারা ট্টফররব? এট্টদরক জসই ফরাট্ট  জোকটা হয়রতা 
ট্টমরথযই ঘাবরড় থাকরব। 
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তার আর কী আরে? একু্ষট্টন তারক আট্টম আশ্বাস ট্টদট্টি। এই বরে ফােসন জসই 
সাহাযযপ্রাথুীরক উরদ্দ  করর ফরাট্ট রত জিাঁট্টিরয় বেরেন, আপট্টন জয-ই জহান, ট্টনভুরয় 
থাকুন। এখারন আপনার ট্টতন বনু্ধ আপনার সাহারযযর জরনয হতট্টর হরয় আরে। 
  
বেীর কাে জথরক জকারনা উের এরো না, বরং হঠাৎ ট্টমট্টেত করণ্ঠ জংট্টেরা উৎকট 
জিাঁট্টিরয় উঠরো। 
  
সবুনা ! ট্টডক বেরেন, জংট্টেরা ট্টনঘুাৎ এরক একু্ষট্টন সাবাড় করর জদরব। 
  
ট্টকন্তু কীই-বা কররব তুট্টম এই অন্ধকারর? ট্টকেুই জতা জদখরত পাওয়া যারি না। 
  
এবার জজা বেরে, এই অন্ধকাররক আরো করর জদবার জকারনা উপায় জনই। ট্টক? 
  
ফার্গুসন সরাসট্টর এ-প্ররশ্নর জকারনা উের না ট্টদরয় িুপিাপ কী জযন ভাবরেন একটু পরর 
বেরেন, ট্টঠক আরে, তরব তা-ই জহাক। বেুক হারত হতট্টর জথরকা জতামরা–হয়রতা র্গট্টে 
িাোরত হরব আমারদর। জজা, তুট্টম পাথরভরা থরে ধরর থাকরব, ই ারা কররেই তা 
েুাঁরড় জফরে ট্টদরত হরব। আর ট্টডক-জতামার হারত বেীরক তুরে ট্টনরয় আসার ভার। ট্টকন্তু 
মরন জররখা, আমার ট্টনরদু  োড়া জকউ ট্টকেু কররত পাররব না। জজা, তুট্টম ট্টনরি ট্টগরয় িট 
করর জনােরটা খুরে ট্টদরয় জদেনায় ট্টফরর এরসা। 
  
ট্টনরমরষ তার কতুবয পােন কররে জজা। িুট্টল্লর হবদুযট্টতক বযটাট্টররত দুট্টট তামার তার 
বযবহার করা হট্টিরো, ফার্গুসন জস-দুট্টটরক হারত ট্টনরয় দুরটা কয়োর টুকররা জিাঁরেরিাঁরে 
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তারদর মুখ েুাঁিরো করর ট্টদরেন, তারপর দুট্টটরকই তাররর মুরখ বাাঁধরেন। বযবিা জ ষ 
হরে, জদােনায় দাাঁট্টড়রয় দু-হারত অিারদুট্টট ধরর একসরি েুাঁইরয় ট্টদরেন। অমট্টন জিাখ-
ধাাঁধারনা এক  াদা আরো জ্বরে উরঠ আ পার র কারো অন্ধকাররক দূর করর ট্টদরে। 
  
জসই আরোয় জদখা জগরো, একট্টট জখাো মারঠর মাঝখারন মস্ত এক বাওবাব গারের 
ডগায় তাাঁরদর জবেুন বাাঁধা। দূরর, মারঠর এক প্রারন্ত, কতর্গট্টে নড়রবারড় ট্টনিু জখারড়া 
বাট্টড়, তার িারট্টদরক দাাঁট্টড়রয় আরে অরনক জোক; আর, জবেুরনর ট্টঠক ট্টনরিই জদখা 
জগরো মাট্টটরত পরড় আরে বের ট্টতট্টর  বয়রসর এক জশ্বতাি,  তট্টেন্ন তার জামাকাপড়, 
সারা  রীরর বহু ক্ষরতর ট্টিহ্ন, তা জথরক দরদর করর রক্ত ঝররে। 
  
তার জপা াক জদরখই জজা িীৎকার করর উঠরো, একজন ট্টম নাট্টর জদখট্টে! এাঁরক 
আমারদর রক্ষা কররতই হরব। দৃঢ় গোয় ফার্গুসন বরে উঠরেন। 
  
জোকর্গরো সম্ভবত জবেুনরক জভরবট্টেরো মস্ত এক েযাজ-জঝাো জ্বেন্ত ধুমরকতু বরে। 
ফার্গুসন তার হারতর আরোরক কুট্টটরর্গরোর ট্টদরক জফরারতই তারা ভয় জপরয় হুড়মুড় 
করর ঘররর মরধয েুরক পড়রো। 
  
জবেুরনর জদােনা মাট্টটরত জঠকরতই ট্টডক ট্টনিু হরয় ঝুাঁরক পরড় দু-হারত ফরাট্ট  
ভদ্ররোকরক পাাঁজারকাো করর তুরে ট্টনরেন, আর তকু্ষট্টন জজা নুট্টড়-ভরা বস্তাটা েুাঁরড় 
জফরে ট্টদরতই জবেুন সবশুনু্ধ ভীষে দুরে উঠরো, এক ঝাাঁকুট্টনরত প্রায় হাজার ট্টফট 
ওপরর উরঠ এরো। ফার্গুসন তামার তার দুট্টটরক আোদা করর ট্টদরেন। িারট্টদক আবার 
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কারো অন্ধকারর ড়ুরব যাবার আরগ পেরক ট্টতট্টন কট্টজঘট্টড়রত জিাখ বুট্টেরয় ট্টনরয়ট্টেরেন : 
রাত তখন একটা। 
  
জদােনায় উরঠই ফরাট্ট  ভদ্ররোকট্টট হতরিতন হরয় পরড় ট্টগরয়ট্টেরেন। জ্ঞান ট্টফররতই 
ফার্গুসন তার ট্টদরক ঝুাঁরক পরড় জানারেন, আর-জকারনা ভয় জনই আপনার। 
  
হযাাঁ, খুব জবাঁরি জগট্টে, ভাো ইংররট্টজরত অবসন্ন গোয় জসই ফরাট্ট  ভদ্ররোক বেরেন, 
ভীষে মৃতুযর হাত জথরক হদব আমারক বাাঁট্টিরয়রে। আপনারা ঈশ্বররর দূত হরয় 
এরসরেন—আপনারদর অরনক ধনযবাদ। ট্টকন্তু তাহরেও আর আট্টম বাাঁিরবা না, আমার 
সময় ফুট্টররয় এরসরে। একটু পররই জয আমার মৃতুয হরব, তা আট্টম ট্টঠক জাট্টন। এ-কথা 
বরেই ট্টতট্টন জফর জ্ঞান হাট্টররয় জফেরেন। 
  
জসই রক্তাপু্লত  ীেু জদহরক একট্টট কম্বরের উপর শুইরয় জদয়া হরো; ফােসন দ্রুত হারত 
তার ক্ষতিরে পট্টি জবাঁরধ ট্টদরয় ওষুধ খাইরয় ট্টদরেন। 
  
এরপরর যখন তাাঁর জ্ঞান হেো, ফরাট্ট  ভাষারতই ট্টতট্টন তার কাট্টহনী বরে জগরেন। ট্টতট্টন 
জরমট্টেরেন গট্টররবর ঘরর। জেরেরবো জথরকই তার ইরি ট্টেরো ধমুযাজক হরবন, 
জসইজরনয ট্টতট্টন জরামান কযাথট্টেক িারিু জযাগদান কররন; আট্টিকায় যখন ট্টতট্টন এরেন, 
তার বয়স মাত্র কুট্টড়। বহু ট্টবপদ ও উৎপাত সহয করর জ ষকারে নীেনরদর উৎসিরের 
কাোকাট্টে এরস হাট্টজর হন। িানীয় বাট্টসোরা তারক, তার ধমুরক আর তার 
সহৃদয়তারক জমারটই ভারো জিারখ দযারখট্টন, ফরে এই ট্টনষু্ঠররদর হারত দু-বের তারক 
বেীভারব কাটারত হয়, তার ওপর িেরত থারক অবেুনীয় অতযািার। তবু তারদর জরনয 
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ট্টতট্টন ট্টদনরাত প্রাথুনা কররন, অনবরত সদুপরদ  জদন, জ ানান সুসমািাররর গভীর 
বােী। জ রষ একট্টদন গৃহযুরির জ রষ তারা েত্রভি হরয় জগরো; তারপর তারা জসখান 
জথরক নতুন আস্তানার জখাাঁরজ জবরুরো—যাবার সময় তারক মৃত জভরব পট্টরতযাগ করর 
জগরো। একটু সুি হরয় আবার ট্টতট্টন আত্মট্টনরয়াগ কররেন ধমুপ্রিার ও মানবরসবার 
কারজ। তার মরত সভযতার যা সরবরিরয় বরড়া উপরেৌকন, ট্টতট্টন জয-জভট ট্টনরয় এরসরেন 
এই অজ্ঞাত মহারদর , জসই প্রীট্টতর বােীই ট্টতট্টন নানা িারন ঘুরর-ঘুরর প্রিার কররত 
োগরেন। আট্টিকার সবরিরয় ট্টহংে আট্টদবাসী যারা, জসই ট্টনয়াম-ট্টনয়ামরদর সরি পযুন্ত 
ট্টতট্টন বেরখারনক বসবাস কররন। এমন সময় হঠাৎ এক দুঘুটনায় তারদর সদুাররর মৃতুয 
হয়, জসই মৃতুযর জরনয তারা তারকই দায়ী করর, এবং তারক মৃতুযদে জদয়া হয়। গত 
িট্টল্ল  ঘণ্টা ধরর অট্টবরাম নানাপ্রকার অতযািার িরে তার ওপর। যট্টদ অট্টভযাত্রীরা তারক 
না-বাাঁিারতন, তাহরে আজ রাত দুপুররই তার হতযাকাে সমাধা হরতা। 
  
জকারনা জখদ জনই আমার, ক্ষীে করণ্ঠ ট্টতট্টন বেরেন, মররত বরসট্টে বরে জকারনা পট্টরতাপ 
জনই। কখনও আট্টম ট্টবোপ কট্টরট্টন আমার দুভুাগয ট্টনরয়, মনস্তারপ বা সন্তারপ কখনও 
ট্টবিট্টেত হরয় পট্টড়ট্টন। মৃতুযর আরগ এই-জয আমার জশ্বতকায় জদর র অট্টধবাসীরদর সরি 
জদখা হরো আর জীবরনর জ ষ মুহূরতু এই-জয মাতৃভাষায় দুরটা কথা কইরত পারোম, 
এর মরধয ট্টক ঈশ্বররর অসীম করুো প্রিন্ন জনই? আমার অট্টন্তম মুহূত ুউপট্টিত হরয়রে। 
মৃতুযর পূরবু জ ষবার আট্টম প্রাথুনা কররবা আপনারদর যাত্রা যারত ট্টনরাপদ ও সাথুক হয়। 
দয়া করর আমারক হাাঁটু জগরড় বট্টসরয় ট্টদন। 
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তাাঁর অট্টন্তম প্রাথুনা পুররাপুট্টর জ ষ কররত পাররেন না ট্টতট্টন, জকরনট্টডর জকারে তার 
ট্টনপ্রাে জদহ েুট্টটরয় পড়রো। নীররব দাাঁট্টড়রয় জ াকাতু অট্টভযাত্রীগে এই করুে দৃ য 
প্রতযক্ষ কররেন। 
  
এই জদর র জরনযই বহু রক্তক্ষরে হরয়রে এর। এখারনই এরক আমরা সমাট্টহত কররবা। 
ফার্গুসন ট্টফ ট্টফ  করর বেরেন। 
  
পরট্টদন করিার উের-সীমারন্তর ট্টকেু দূরর জনরম এই ফরাট্ট  ধমুযাজরকর অরন্তযট্টষ্ট 
সমাপন করা হরো। কবররর উপরর কারঠর কু্র  বট্টসরয় ট্টদরয় ফার্গুসন খাট্টনকক্ষে স্তব্ধ 
হরয় রইরেন। 
  
কী ভাবরো? 
  
ভাবট্টে? ট্টকেু না। অনযমনস্কভারব জবাব ট্টদরেন ফার্গুসন।ভাবট্টে প্রকৃট্টতর কী ট্টনমমু 
পট্টরহাস! আজীবন অসীম দাট্টরদ্রয আর দুুঃরখর মরধয কাট্টটরয় ট্টতট্টন ট্টকনা অট্টন্তম  য়রন 
শুরেন জসানার ওপর! 
  
জসানা। বরো কী? 
  
হযাাঁ, জসানার খট্টন! এই জয-সব পাথররর টুকররা জতামরা পা ট্টদরয় মাট্টড়রয় যারি, 
এর্গরোর ট্টভতর জরেুর মরতা েট্টড়রয় আরে জসানা। তার পট্টরমাে কত হরব জারনা?–
এখারন যত জসানা েট্টড়রয় আরে, তারত শুধু জগাটা অরেট্টেয়া আর কযাট্টেফট্টনুয়ারকই ধনী 
করা যায় না, অরনক মরুভূট্টমরকও ভট্টররয় জতাো যায়। 
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বকেল মরা ধূরলার মরুভূনম 
জযট্টদরক তাকারনা যায়, জকবে মরা ধূরোর মরুভূট্টম। হেুদ, তপ্ত ধু-ধু বাট্টে েট্টড়রয় আরে 
ট্টদগরন্তর জ ষ পযুন্ত—জেহীন, জনহীন, প্রােহীন : জয-কারো  যমেতা তাাঁরা োট্টড়রয় 
এরেন, তার সরি এর জকারনাই ট্টমে জনই-ট্টকেুরতই ভাবা যায় না, সবুরজর ঐ উদ্দাম 
বনযার পর এই রুক্ষ োে ট্টদগন্তরজাড়া ট্টপপাসা থারক কী করর। 
  
ভয়ানক এক দুট্টশ্চন্তা আাঁকরড় ধরররে ফার্গুসনরক। জবেুরন জয জে আরে, তারত আর 
জবট্ট  সময় িেরব না। অথি কাোকাট্টে জকাথাও পানীয় জে পাবার সম্ভাবনা জনই। 
ফার্গুসন দস্তুরমরতা ভয় জপরেন, িুট্টল্লরক সবসময় জ্বাট্টেরয় রাখার জরনয পানীয় জে 
আররা তাড়াতাট্টড় ফুট্টররয় যারি। 
  
আকার র অরনক ওপরর ট্টনরয় যাওয়া হরো জবেুনরক, যারত িারট্টদরক অরনক দূর পযুন্ত 
জদখা যায়। সরন্ধ নাগাদ প্রায় নব্বই মাইে পাট্টড় জদয়া হরো : জানট্টজবার জথরক এখন 
তারা জমাট প্রায় আড়াই হাজার মাইে দূরর এরস জপৌঁরেরেন। 
  
দুরট্টবন জিারখ ট্টদরয় বৃথাই জরের জখাাঁরজ িারট্টদক ট্টনরীক্ষে কররেন ফার্গুসন, ট্টকন্তু 
মরুভূট্টমর মরা ধুরোর রুক্ষ তাপ োড়া আব-ট্টকেুই জদখা জগরো না জকারনাট্টদরক। ট্টবষম 
এক অবসাদ আর হতা া এরস আিন্ন কররো তারক, ট্টকন্তু মুরখ ট্টতট্টন ট্টকেুই প্রকা  
কররেন না। কী ভীষে দাট্টয়ত্ব তার উপর! প্রায় জজার কররই ট্টতট্টন এই দুট্টট প্রােীরক 
সরি ট্টনরয় এরসরেন, এখন যট্টদ জোভাব হয়, আর তার ফরে যট্টদ…ফার্গুসন আরট্টকেু 
ভাবার জিষ্টা কররেন না। জযট্টদরক জিাখ যায় শুধু বাট্টে আর কাাঁটারঝাপ; হেুদ জোেুপ, 
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জেট্টেহান মরুভূট্টমর জদর  প্ররব  করররে এবার জবেুন-শুধু ট্টনজুো প্রান্তর পরড় আরে। 
হাওয়া জনই বেরেই িরে। 
  
ভীষে এক স্তব্ধতার ট্টভতর রাত কাটরো, একবারও দুরিারখর পাতা এক কররত 
পাররেন না ফার্গুসন যট্টদ হাওয়া থাকরতা প্রবে, তাহরে ভরসা পাওয়া জযরতা িট করর 
হয়রতা মরুভূট্টমর এোকা জপট্টররয় জযরত পাররতা জবেুন। সকাে এরো, ট্টকন্তু তবুও 
আকা  ট্টনরমুঘ, আর অসহয র্গরমাট, সব বাতাস জযন মরর ট্টগরয়রে। ফাওাঁসন হতা ায় 
ভরর জগরেন। গত দ ট্টদরন আমরা মাত্র অরধুক পথ এরসট্টে, ট্টকন্তু এখন জযভারব জবেুন 
যারি, তারত গন্তবযিরে জপৌঁেুরত কত সময় জয োগরব তা জকবে ঈশ্বরই জারনন। তার 
ওপর জে আবার ফুট্টররয় আসরে। 
  
ট্টনশ্চয়ই কাোকাট্টে জকাথাও জে পারবা, জকরনট্টড বনু্ধরক ভরসা জদবার জিষ্টা কররেন, 
জকারনা-না-জকারনা নদী ট্টকংবা জো য় ট্টনশ্চয়ই পরথ পড়রব। 
  
আট্টমও জতা জসই আ ারতই বুক জবাঁরধ আট্টে। ঈশ্বর করুন, তা-ই জযন হয়! 
  
ট্টমট্টেরয় জগরে সমস্ত বাট্টড়-ঘর-গ্রাম, জনপরদর জ ষ ট্টিহ্নটুকু। সবুরনর  মরুভূট্টমর ওপর 
ট্টদরয় উরড় িরেরে জবেুন, ট্টদগরন্তর অন্তরাে জনই, জকবে হেুদ বাট্টেরক ট্টঘরর আকার র 
ট্টবরাট বন্ধনী পরড় আরে। অল্পই জে ররয়রে জবেুরন, ট্টপপাসা জমটাবার জরনয জমারটই 
যরথষ্ট নয়। প্ররতযরকর মুরখ-জিারখ আতরঙ্কর কারো োয়া ফুরট উঠরো। 
  
যতক্ষে জফরার উপায় ট্টেরো ট্টকেুই জবাঝা যায়ট্টন জয এমন হরব। এখন আর জপেরন 
জফরার উপায় জনই-শুধু মৃদু বাতাস সামরনর ট্টদরক ধীরর-ধীরর জঠরে ট্টনরয় িরেরে। এক 
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হয় যট্টদ ঝড় আরস হদবাৎ, আর উেরটা ট্টদরক তাট্টড়রয় ট্টনরয় যায় জবেুনরক। ট্টকন্তু জসই 
দুরা াটুকু করার মরতা মরনাবেও ট্টেরো না কারু আর্গন ঝররে। আকা  জথরক, আর্গন 
আর শুস্কতা-জমরঘর ট্টিহ্নটুকু পযুন্ত জনই। সারাট্টদন মাত্র ট্টত্র  মাইে পথ জগরে ট্টভক্টট্টরয়া। 
যট্টদ জরের জনয ভাবনা না-থাকরতা, যট্টদ এই উরিগ ট্টক উৎকণ্ঠা তারদর তাড়া না-
কররতা, তাহরে এইটুকু অগ্রগট্টতরত জমারটই তারা ট্টবিট্টেত হরতন না। ট্টকন্তু তীক্ষ্ণ্ণ 
একট্টট যট্টতট্টিরহ্নর মরতা এই ট্টনমুম সতয সারাক্ষে তারদর জিরপ থাকরো : আর মাত্র 
ট্টতন গযােন জে আরে। 
  
এক গযােন রাখা হরো ৯১ ট্টডট্টগ্র গররমর সহযাতীত ট্টপপাসা জমটাবার জরনয, বাট্টক দুই 
গযােন যারব িুট্টল্লর গযাস বাড়াবার জরনয; অথি এই দুই গযােরন মাত্র ৪৮০ ঘনফুট গযাস 
হতট্টর হরব, অথুাৎ মাত্র িুয়ান্ন ঘণ্টা পথ িো যারব এর সাহারযয। 
  
পুররা িুয়ান্ন ঘণ্টাও িো যারব না, ফার্গুসন বেরেন, জকননা রারত যাওয়া িেরব 
  
-পারে অন্ধকারর জকারনা নদীনাো বা জো য় জপট্টররয় িরে যাই। কারজই বাদবাট্টক জয-
সামানয সময়টুক আমারদর হারত আরে, তার মরধয জয ভারবই জহাক না জকন জে 
আমারদর জজাগাড় করর ট্টনরতই হরব। এখন জথরক সাবধারন জে খরি কররত হরব–
যুা ন করর জদয়াই ভারো। 
  
তা-ই ভারো। জকরনট্টড সায় ট্টদরেন। এই জরেই জফাাঁটা-জফাাঁটা করর আমারদর ট্টতন ট্টদন 
িাোরত হরব। তারত যত কষ্টই জহাক, তা োড়া আর জকারনা উপায় জনই। 
  
এর মরধয ট্টনশ্চয়ই জে জপরয় যারবা। 
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রারত খাওয়া-দাওয়ার পর সামানয জে পান করা হরো—অল্প জে, তৃষ্ণার পরক্ষ যরথষ্ট 
নয়। রাট্টত্রর মরতা জবেুন নামরো ট্টবরাট বােুকাময় ভূট্টমরত। ট্টনরটাে, ঝকঝরক, ট্টমটট্টমট-
জ্বো তারারা ফুরট আরে আকার , আরোর ফুরের মরতা, ট্টকন্তু জসই সরি হাওয়া জকবে 
েট্টড়রয় ট্টদরি শুষ্কতা। ট্টদরনর জবোয় খর জরৌরদ্রর সহযাতীত আাঁি-জযন সব পুট্টড়রয় ট্টদরয় 
যারব। 
  
সকে পাাঁিটায় জফর যাত্রা শুরু হরো, ট্টকন্তু ট্টভক্টট্টরয়া ট্টকেুরতই আর িেরত িায় —ট্টির 
দাাঁট্টড়রয় রইরো একই জায়গায় : জগাটা জগৎ জথরকই জযন বাতাস উরব ট্টগরয়রে, িরাির 
পযুন্ত জযন তৃষ্ণাতু। 
  
এই-ই হরো আট্টিকার আসে জিহারা : তৃষ্ণা, তাপ আর হতা া ট্টদরয় ট্টতরেট্টতরে 
শুট্টকরয় মারর। ফার্গুসন আপন মরন বরে উঠরেন। 
  
সরন্ধরবোয় ট্টহর ব করর জদখা জগরো, সারা ট্টদরন মাত্র কুট্টড় মাইে পথ অট্টতক্রম করররে 
জবেুন। ট্টদরনর জবোয় ঘন ট্টনশ্বারসর মরতা একটু উষ্ণ বাতাস তবু থারক, ট্টকন্তু রারত 
তাও মরর যায়। সারা  রীর জ্বরে জযরত িায় শুকরনা তারপ, জযন জফাাঁসকা পরড় যারব। 
  
পরট্টদন ট্টবরকরে িাররটর সময় ট্টদগরন্ত কতর্গরো পাম গাে জদরখ সবাই ট্টিৎকার করর 
উঠরো, ঐ জতা গাে জদখা যারি—ট্টনশ্চয় মরূদযান আরে, এবার তাহরে জে পারবা 
  
বড্ড গরম! জজা শুকরনা মুরখ বেরে, মরূদযান যখন পাওয়া জগরো, তখন এবার ট্টনশ্চয়ই 
একটু জে পাওয়া জযরত পারর! 
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ট্টনশ্চয়ই, ট্টনশ্চয়ই। 
  
প্ররতযরক এক পাত্র করর জে পান কররেন। আর মাত্র সারড়-ট্টতন পাত্র জে রইরো। 
এট্টদরক গরম ক্রম  অসহনীয় হরয় উঠরে। আকার  যট্টদ জমঘও থাকরত একটু, তাহরে 
হয়রতা জরারদর খরতা একটু কমরতা, ট্টকন্তু জমরঘর জকারনা ট্টিহ্নই জনই জকাথাও। 
  
ে-টা নাগাদ পামগাের্গরোর কারে এরো জবেুন। মরা কতর্গট্টে গাে নীরক্ত ও জশ্বত 
কঙ্কারের মরতা দাাঁট্টড়রয় আরে, সব পাতা ঝরর জগরে। গাের্গট্টের তোয় একটু গহ্বর-
মরতা জদখা জগরো, হয়রতা জকারনাকারে জকারনা কুরয়া ট্টেরো এখারন। ইতস্তত িারপার  
েট্টড়রয় আরে কতর্গট্টে পাথর, ট্টকন্তু একরফাাঁটাও জে জনই জকাথাও; পট্টশ্চম ট্টদরক, অরনক 
দূর পযুন্ত, নানা ধররনর কঙ্কাে পরড় আরে; মড়ার মাথার  াদা খুট্টে, রাট্ট -রাট্ট  হাড় 
আর হাড়। জয-সব হতভাগযরা জরের আ ায় এখারন এরস প্রাে হাট্টররয়রে, জসইসব 
মানুষ আর প্রােীর কঙ্কাে মৃতুযর ঠাো  াদা দাাঁত-বার-করা ট্টটটট্টকট্টরর মরতা পরড় আরে। 
এই মরা গাের্গট্টে পথ জদট্টখরয় এরনরে ট্টপপাসাতুরদর, তারপর তারা এখারন এরস অসহয 
তৃষ্ণায় এই হেুদ বাট্টের ওপর পরড় ধুকরত-ধুকরত আট্টেিন করররে মৃতুযরক। 
  
জবেুন নামরতই সকরে কুরয়ার ট্টদরক জগরেন, তারপর তার গা জবরয় ধারপ-ধারপ ট্টনরি 
জনরম জগরেন জকরনট্টড, জপেরন জগরো জজা। ট্টকন্তু সব শুকরনা, শুধু বাট্টে আর বাট্টে, 
হেুদ ধূ-ধূ, তপ্ত। আেুের্গট্টে পাগরের মরতা খুাঁরড় তুেরত িাইরো জে, ট্টকন্তু সব জিষ্টা 
বযথু হরো। অরনক অরনক বের ধররই শুট্টকরয় মৃত পরড় আরে এই কুরয়া। সবুারি বাট্টে 
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জমরখ সিী দু-জন মূট্টতুমান হতা ার মরতা কুরয়া জথরক জবট্টররয় এরো, ফার্গুসন এক 
অবেুনীয় হতা ায় ভরর জগরেন। 
  
রারত খাওয়া-দাওয়া করা হরো ট্টনজুো। কারু মুরখই জকারনা কথা জনই। জসই মৃত. ট্টরক্ত, 
জশ্বতশুভ্র হাড়র্গট্টে স্পষ্ট গোয় তারদর ভট্টবষযৎ জাট্টনরয় ট্টদরয়রে। 
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যখন বেলনুরক আকার  বতালা হরলা 
পররর ট্টদন—জস-ট্টদন  ট্টনবার—যখন জবেুনরক আকার  জতাো হরো তখন আর মাত্র দু-
ঘণ্টা িোবার মরতা  ট্টক্ত আরে ট্টভক্টট্টরয়ার। এর জভতরর যট্টদ জকারনা জো য় নাপাওয়া 
যায়, তাহরে মরুভূট্টমর মরা ধূরোয় মরর পরড় থাকা োড়া আর-জকারনা উপায় জনই। তার 
সবুগ্রাসী ট্টরক্ততা ট্টনরয় পরড় আরে হেুদ মরুভূট্টম, এমনকী একটু হাওয়াও জস রারখট্টন 
অট্টভযাত্রীরদর ভরসা জদবার জরনয। জরাদ এত প্রখর জয, জসই সকাে জবোরতই পারা 
িড়িড় করর উরঠ জগরো একর া জতররা ট্টডট্টগ্র পযুন্ত। ফার্গুসন তাট্টকরয় জদখরেন, সিী 
দু-জন আিরন্নর মরতা জিাখ বুরঝ পরড় আরেন। একাই তাাঁরক জ ষ জিষ্টা কররত হরব 
বাাঁিবার। উদভ্রারন্তর মরতা ট্টতট্টন িুট্টল্লর আাঁি বাট্টড়রয় িেরেন, জবেুন উরঠ এরো পাাঁি 
হাজার ট্টফট। ট্টকন্তু ট্টনরি জযমন ওপররও জতমট্টন, একটুও হাওয়া জনই। জসাজা ওপরর 
িরে এরো জবেুন মস্ত এক েরম্বর মরত, একিুেও এট্টদক-ওট্টদক নড়রো না, তারপর 
একসমরয় সব গযাস সংকুট্টিত হরয় জফর জসই খাাঁ-খাাঁ বাট্টেরতই জনরম এরো, জযখান 
জথরক উরঠট্টেরো ট্টঠক জসখারনই। 
  
জবো তখন দুপুর। এখান জথরক পাাঁির া মাইে দূরর িাড় হ্রদ, আর পট্টশ্চম উপকূেও 
প্রায় িারর া মাইে দূরর অবট্টিত। 
  
ধীরর-ধীরর জবো গট্টড়রয় ট্টগরয় রাত এরো : আজ আর জকউ রারতর জবোয় পাহারা 
জদবার কথা ভাবরেন না, অথি কারু জিারখই ট্টকন্তু ঘুম জনই। 
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95 

www.bengaliebook.com                                  সনূিপত্র 
 

 

পরট্টদন প্রায় আধপাত্র আোজ জে বাট্টক থাকরো। ঐ জ ষ জেট্টবেুটুকু স্প ু করা হরব 
না বরে ট্টঠক হরো। আকা  ঝকঝক কররে, জতমট্টন ট্টনরমঘ আর অট্টগ্নক্ষরা। 
  
সরন্ধর ট্টদরক জজা-র ট্টভতর পাগোট্টমর েক্ষে জদখা ট্টদরো। মুরঠা মুরঠা বাট্টে তুরে জস 
বেরত োগরো, আুঃ কী ঠাো জে। তারপর মুরখ পুররই থুুঃ থুুঃ করর জফরে। ট্টদরত 
োগরো, নাুঃ, বড্ড জবট্ট  জনানা জে–ট্টকেুরতই পান করা যায় না। জিারখর দৃট্টষ্ট জঘাোরট 
হরয় জগরে তার—িারট্টদরকর ট্টবস্তীেু বােুকারক জস বার-বার ভুে কররত োগরো নীে 
সমুদ্র বরে। 
  
ফার্গুসন আর জকরনট্টড পরড় আরেন অসাড়। হামার্গট্টড় ট্টদরয় জজা জদােনার ট্টদরক এট্টগরয় 
জগরো। জবাতরের জরের জ ষ তোট্টনটুকু জস পান কররবই, না-হরে জযন একু্ষট্টন পুরড় 
োই হরয় যারব তার হৃৎট্টপে! তীব্র ইিা ট্টক্তর বরে জস অব  হাত ট্টনরয়ই জবাতেটারক 
কারে জটরন ট্টনরে, তারপর জঠাাঁরটর কারে তুরে ধররতই কারন শুনরো, আমায় একটু 
দাও, আমায় একটু! 
  
তাট্টকরয় দযারখ, জকরনট্টডও হামার্গট্টড় ট্টদরয় পার  এরস হাত বাট্টড়রয় ট্টদরয়রেন। জকারনা 
কথা না-বরে জস তার হারত তুরে ট্টদরে জবাতেট্টট মূহূরতু সবটুকু জে ট্টনুঃর রষ গোয় 
জেরে ট্টদরেন জকরনট্টড। ফযাে ফযাে করর জ্বাোধরা জিারখ জসট্টদরক তাট্টকরয় রইরো জজা। 
তারপর দু-জরনই জ্ঞান হাট্টররয় পরড় জগরেন বাট্টের মরধয। 
  
কীভারব জয জসই ভীষে রাত কাটরো, জকউ তা জারন না। সকারে মরন হরো সারা 
 রীর জযন দুমরড় যারি, জক জযন শুরষ ট্টনরি  রীররর সমস্ত রক্ত, সব রক্ত ট্টনংরড় ট্টনরয় 
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জকবে জখা ার মরতা  রীরটা জফরে ট্টদরয় যারব জস। ভীষে এক জপ্রত জস, তীব্র তার 
িাট্টহদা, নাম তার ট্টপপাসা—জস-ই সবাইরক ট্টেবরড়র মরতা জফরে জররখ যারব, সব রক্ত 
ট্টনুঃর রষ পান করর। জ্ঞান হরতই ওঠবার জিষ্টা কররে জজা, ট্টকন্তু ট্টকেুরতই পাররে না। 
ফার্গুসন র্গট্টটশুট্টট জমরর অসারড় পরড় আরেন, কপারে উরঠ আসরত িারি তাাঁর জিারখর 
তারা। জকরনট্টডর অবিা আররা ভীষে : অনবরত মাথা ঝাট্টকরয় িরেরেন ট্টতট্টন, জিারখর 
 াদা অং টা ররক্তর িারপ টকটরক োে হরয় জগরে। হাঠাৎ তার জিাখ পড়রো জদােনার 
গারয় রাখা রাইরফেটার ট্টদরক 
  
অমট্টন এক অদু্ভত দীট্টপ্তরত মুহুরতুর জরনয সারা মুখ ভরর জগরো তার, িকিক করর 
উঠরো জিারখর তারা। অমানুট্টষক প্ররিষ্টায় ট্টতট্টন এট্টগরয় ট্টগরয় রাইরফেটারক তুরে ট্টনরয় 
মুরখর মরধয নেটা েুট্টকরয় ট্টদরেন। এবার জঘাড়ায় িাপ ট্টদরয় ট্টতট্টন তার জীবরনর জ ষ 
ট্ট কার সমাধা কররবন। ট্টিগাররর উপর তার ট্ট ট্টথে আেুে এরস পড়রো। 
  
ও কী কররেন, থামুন! থামুন! থামুন! বরে জকরনট্টডর ওপর ঝাাঁট্টপরয় পড়রো জজা। 
রাইরফেটা ট্টনরয় প্রবে ঝুরটাপাট্টট শুরু হরয় জগরো দু-জরনর। 
  
জকরনট্টড ভীষে গোয় রুক্ষভারব  াট্টসরয় উঠরেন, সাবধান, জজা, যট্টদ ভারো িাও জতা 
ট্ট গট্টগর জেরড় দাও, নয়রতা জতামারকই আট্টম র্গট্টে করর মাররবা। 
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বজা বকারনা কথা েরলনন 
জজা জকারনা কথা বরেট্টন। প্রবে হারত জস ভীষে আাঁকুট্টন ট্টদরে জকরনট্টডরক। এক হারত 
বেুরকর ট্টিগার জিরপ অনয হারত জজা-জক বাধা জদয়ার জিষ্টা কররেন জকরনট্টড। আর এই 
প্রিে টানা-জহাঁিড়ার মরধয র্গট্টেটা স রব্দ  ূরনযর ট্টদরক জবট্টররয় জগরো। শুরনয মরুভূট্টমর 
বুরক জকারনা প্রট্টতধ্বট্টন না-তুরেই বাজ ফাটার আওয়াজ করর  ব্দটা মুহূরতু ট্টমট্টেরয় 
জগরো, ট্টকন্তু জসই আওয়ারজই ফার্গুসরনর সংট্টবৎ ট্টফরর এরো হঠাৎ। দাাঁট্টড়রয় উরঠ ট্টতট্টন 
দু-হাত তুরে জিাঁট্টিরয় উঠরেন : ঐ-জয! ঐ-জয! ঐ দযারখা! 
  
আিমকা এই িীৎকার শুরন জজা আর জকরনট্টড ধস্তাধট্টস্ত থাট্টমরয় ট্টদরয় ট্টদগরন্তর ট্টদরক 
ট্টফরর তাকারেন। আকা -বাতাস আিন্ন করর প্রবে এক ঝড় এট্টগরয় আসরে। 
ভীষেরবরগ-পাহাড়-উাঁিু হরয় এট্টগরয় আসরে মস্ত এক বাট্টের স্তম্ভ, জযন হঠাৎ ট্টনস্তরি 
জকারনা সমুরদ্রর সব জেরাট্ট  ফুরে-জফাঁরপ ফুর  উরঠ এট্টগরয় আসরে পাহারড়র ট্টদরক। 
  
ফার্গুসন জসাল্লারস জিাঁট্টিরয় উঠরেন, সাইমুম! 
  
সাইমুম! অথু না-বুরঝই ট্টবড়ট্টবড় করর কথাটার পুনরাবৃট্টে কররে জজা। 
  
ভারোই হরো! অসহায় জক্ষারভ ভরর জগরেন জকরনট্টড, মৃতুযর হাত জথরক আর ত্রাে জনই! 
ভারোই জতা-আত্মহতযার জিষ্টা কররত হরব না আর। 
  
সাইমুম একধররনর েু—আরব মরুভূট্টমর জয উেপ্ত শুষ্ক ধূট্টেময় জঝারড়া বাতাস শ্বাস 
জরাধ করর উদ্দাম বরয় যায়, তারকই এই নারম ডাকা হয়। তার ভীষেতা স্বিরক্ষ না-
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জদখরে জবাঝা যায় না। কারজই জকরনট্টডর জক্ষাভ অসংগত নয়। ট্টকন্তু ফােসন অনয কথা 
বেরেন, না, ট্টডক, আর আমারদর ভয় জনই, এবারকার মরতা আমরা জবাধহয় জবাঁরি 
ট্টগরয়ট্টে। এই বরে ট্টতট্টন দ্রুত হারত জদােনা জথরক বাট্টে সট্টররয় ট্টদরত োগরেন। 
জদখারদট্টখ জকরনট্টড আর জজা-ও তা-ই কররে, তারপর ট্টতনজরন জদােনায় উরঠ বসরেন 
ঝড় তখন কারে এট্টগরয় এরসরে। উরঠ বসরত-না বসরতই জঝারড়া হাওয়ায় তৎক্ষোৎ 
আকার র ট্টদরক উরঠ জগরো জবেুন, আর প্রিে জসই সাইমুম তার প্রবে ধাক্কায় 
তীররবরগ তারক ভাট্টসরয় ট্টনরয় িেরো। 
  
ঝড় থামরো জবো ট্টতনরটয়। জযমন আিমকা জস এরসট্টেরো, জতমট্টন অকস্মাৎ জস িরে 
জগরো, যাবার আরগ সৃ্মট্টতট্টিহ্ন ট্টহর রব ট্টনরি জররখ জগরো মস্ত এক বাট্টের পাহাড়। 
আকা  আবার পট্টরষ্কার হরয় জগরে, আবার ট্টনশ্চে হরয় আকার  থরথর করর কাপরে 
ট্টভক্টট্টরয়া। আর, জসই মুহূরতু, অদূরর জদখা জগরো মস্ত একঝাড় জখজুর গাে, মরনারম 
এক মরূদযান রিনা করর তারা দাাঁট্টড়রয় আরে। 
  
জে! জে! এ-জয ট্টনরি জে! জিাঁট্টিরয় বরে উঠরেন ফার্গুসন। জবেুরনর ভােভ খুরে ট্টদরত 
হু-হু করর সব গযাস জবট্টররয় জগরো, দ্রুত ট্টনরি জনরম এরো ট্টভক্টট্টরয়া। এই িার ঘণ্টায় 
ঝড় তারদর আড়াইর া মাইে তাট্টড়রয় ট্টনরয় এরসরে। 
  
সাবধান ট্টকন্তু! সরি বেুক ট্টনরয় জযরয়া। ফার্গুসন হুাঁট্ট য়াট্টর জ ানারেন। 
  
জকরনট্টড আর জজা িট করর োট্টফরয় ট্টনরি নামরেন, েুরট জগরেন কুরয়ার কারে। ধাপ 
জবরয়-জবরয় ট্টনরি জনরম আকণ্ঠ জে পান কররত োগরেন। আুঃ, কী আরাম। ট্টস্নগ্ধ একট্টট 
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সুষমায় দু-জরনর সারা  রীর ভরর জগরো। ঈশ্বর করুোময়, জ ষ পযুন্ত ট্টতট্টনই তারদর 
ট্টপপাসাকাতর ট্টনষু্ঠর মৃতুয জথরক বাাঁিারেন। 
  
আাঁজোর পর আাঁজো জে পান কররত োগরেন জকরনট্টড, পাগরের মরতা। 
  
জজা বারে কররে : একসরি অত জে খারবন না, খারাপ হরব। তাোড়া তাড়াতাট্টড় 
করুন-ট্টমটার ফার্গসুরনর জরনযও জতা জে ট্টনরয় জযরত হরব। 
  
বনু্ধর নাম শুরন জকরনট্টডর সংট্টবৎ ট্টফরর এরো। জবাতে ভট্টতু করর জে ট্টনরয় ট্টফররত 
যারবন, এমন সময় কুরয়ার মুখটায় হঠাৎ সূযুারোক আড়াে করর ট্টদরো জযন জক। 
  
এ-কী! আমরা জয আটকা পরড় জগোম। 
  
কী সবুনা ! ট্টসংহ জদখট্টে! িীৎকার করর উঠরো জজা। 
  
ট্টসংহ নয়, ট্টসংহী, জকরনট্টড বেরেন, দাাঁড়াও মজা জদখাট্টি। মুহূরতু েক্ষয ট্টির করর ট্টতট্টন 
বেুরকর ট্টিগারর িাপ ট্টদরেন। ভীষে আওয়ারজ কুরয়ার জভতরটা ভরর ট্টগরয় তারদর 
বট্টধর করর ট্টদরে, আর তারপররই, কারন তাো োট্টগরয় ট্টবকট আতুনাদ করর ট্টসংহটা 
গট্টড়রয় কুরয়ায় পরড় জগরো। আর তারই প্রিে হযািকা আঘারত টাে সামোরত না-জপরর 
হুড়মুড় করর পরড় জগরো জজা। ট্টঠক এমন সময় অতট্টকুত আবার একট্টট র্গট্টের  ব্দ 
জ ানা জগরো। জদখা জগরো, ফার্গুসন এরস দাাঁট্টড়রয়রেন ওপরর, তখনও তার বেুক জথরক 
জধাাঁয়া জবরুরি। 
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জকরনট্টড তাড়াতাট্টড় উরঠ এরস ফার্গুসনরক জরের জবাতে ট্টদরেন। জকারনা কথা–বরে 
তৎক্ষোৎ ফার্গুসন সব জে েকেক করর গোয় জেরে ট্টদরেন। 
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রারতর খাওয়া-দাওয়ার পর 
রারতর খাওয়া-দাওয়ার পর ট্টতনজরন গােতোয় শুরয় ঘুম ট্টদরেন। তার আরগ অব য 
ভারো করর িারট্টদক জদরখ জনয়া হরো ধারর-কারে অনয-জকারনা জীবজন্তু আরে ট্টক না। 
যখন আর-জকারনা জন্তু-জারনায়ার জদখা জগরো না, তখন স্বট্টস্তর ট্টনশ্বাস জফরে সবাই 
ভীষে অবসারদর পর গভীর সুট্টপ্তর হারত ট্টনরজরদর সমপুে করর ট্টদরেন। ঘুম খুব ভারো 
হরয়ট্টেরো, জকননা সকারে জব  ঝরঝরর োগরো  রীর, জব  িাো োগরো। 
  
ট্টবরারমই কাট্টটরয় জদয়া হরো সারা ট্টদন। ফার্গুসন ট্টির কররট্টেরেন, অনুকূে বাতাস না-
পাওয়া পযুন্ত এখারনই ট্টবরাম কররবন। ট্টকন্তু তারতও আবার ভয় আরে। যট্টদ এভারব 
জবট্ট ট্টদন অরপক্ষা কররত হয়, তাহরে জতা সব খাবার ফুট্টররয় যারব, এবং অনাহারর মৃতুয 
বরে কররত হরব। এক মৃতুযর হাত জথরক জবাঁরি ট্টকনা আররক মৃতুযর হারত ট্টগরয় পড়রত 
হরব! 
  
ট্টপরপভট্টতু জে জনয়া হরো। এখন জমারটই বাতাস জনই বরট, ট্টকন্তু যখনই বাতাস আরস 
তখনই যারত রওনা হওয়া যায় তার জরনয প্রস্তুত হরয় থাকা ভারো। 
  
ক্ররম সরন্ধ হরো, তারপরর ধীরর-ধীরর রাত। জজা পাহারা ট্টদট্টিরো, হঠাৎ জস জদখরো 
অন্ধকার আররা গাঢ় হরয় আসরে। তৎক্ষোৎ জস িীৎকার করর উঠরো,ট্ট গট্টগর উঠুন 
ট্ট গট্টগর! বাতাস আসরে-ঐ জদখুন, বাতাস! 
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ধড়মট্টড়রয় উরঠ বসরেন ফার্গুসন আর জকরনট্টড। ট্টমরথয বরেট্টন জজা, সট্টতযই ভীষে ঝড় 
আসরে। িটপট ট্টতনজরন জবেুরন উরঠ বসরেন। একটুও অরপক্ষা কররত হরো না, 
উঠরত-না-উঠরতই জক জযন জবেুরনর ঝুাঁট্টট ধরর ওপরর জটরন ট্টনরে, তারপর—দু-জ া ট্টফট 
ওপর ট্টদরয়-ঝরড়র জতারড় উিার মরতা েুরট িেরো ট্টভক্টট্টরয়া! হাওয়ার গট্টত এত ভীষে 
জয, ট্টতনজরন জদােনার জরট্টেে সরজারর আাঁকরড় ধরর রইরেন, নাহরে এই পুবমুরখা ঝড় 
হয়রতা উেরট জফরে জদরব। জযা-মুক্ত ধনুুঃ ররর মরতা েুরট যারি জবেুন, মরন হরি জস 
জযন যত তাড়াতাট্টড় পারর এই মরুভূট্টম জথরক পাোরত িারি। 
  
সকােরবোর ট্টদরক সামানয ঘাস জদখা জগরো ট্টনরি, নানারকম র্গল্ম, েতা-পাতা, তার 
পরর আররা-ট্টকেু উট্টদ্ভদ। ধীরর-ধীরর মরুভূট্টমর একরঘরয় বােুকাময় ট্টবস্তার অদৃ য হরয় 
জযরত োগরো, খাট্টনক বারদই জদখা জগরো ট্টকেু জোরটাখারটা গােপাো। 
  
জকরনট্টড বরে উঠরেন, যাক, জ ষটায় প্রারের রারজয এরস জপৌঁেুরনা জগরো তাহরে? 
  
কই, এখারন জতা জকারনা জনমানব জদখরত পাট্টি না! জজা বেরে। 
  
ফার্গুসন বেরেন, ট্ট গট্টগরই জদখরত পারব, জকননা আমরা খুব দ্রুতগট্টতরত এর্গট্টি। 
এখন। মাঝখারন জয-কট্টদন অনড় জগরে, হাওয়ারা এখন তা সুরদ-আসরে পুট্টষরয় ট্টদরত 
িারি জযন। 
  
হযাাঁ। তরব ট্ট গট্টগরই আমরা আরব-জবদুইনরদর জদর  প্ররব  কররবা। 
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বাতাস অনুকূে ট্টেরো বরে জব  ভারো ভারবই জভরস যাট্টিরো ট্টভক্টট্টরয়া। কম্পাস 
অনুযায়ী জবাঝা জগরো বরাবর উের-মুরখা যারি জবেুন। 
  
অদৃষ্ট জতা এখন সুপ্রসন্ন জদখট্টে, ফার্গসুন বেরেন, এভারব িেরে আজরকই আমরা িাড় 
হ্ররদর কারে জপৌঁেুরত পাররবা। 
  
িাড হ্রদ হরো মস্ত এক জো য়। বষুার সময় এর হদঘুয হয় একর া কুট্টড় মাইে; তরব 
গ্রীরের খর তারপ জকারনা-জকারনা জায়গা শুট্টকরয় ট্টগরয় আয়তরন যৎট্টকট্টেৎ জোরটা হরয় 
যায়। 
  
 া-কুরু নদীর গট্টতপথ ধরর িেরত োগরো জবেুন। কারো বরন োকা দুই তীর, মারঝ-
মারঝ জদখা যায় অসংখয কুট্টমর নদীর িড়ায় গা এট্টেরয় ট্টদরয় জরাদ জপাহারি, জকাথাও-বা 
আবার নদীর জরে ট্টপঠ ভাট্টসরয় ট্টদরয় জভরস িরেরে। 
  
অবর রষ িাড় হ্ররদর দট্টক্ষে প্রারন্ত এরস জপৌঁেুরো জবেুন। ইরয়াররারপ জযমন কাট্টস্পয়ান 
সাগর, আট্টিকায় জতমট্টন িাড় হ্রদ। এতকাে ধরর জোরক তারক ভাবরত জকারনা অেীক 
কল্পনা বরে, জকননা অট্টত দুগুম এোকায় তার অবিান-জনবসট্টতর বাইরর। প্রট্টতট্টদনই 
এর তীরভূট্টমর পট্টরবতুন সাট্টধত হরি, কখনও বাড়রে কখনও কমরে, আর এর 
তীরভূট্টম এমন দুরভুদয জিে ও জোভূট্টমর িারা আবৃত জয এর মানট্টিত্র ট্টনখুাঁত করর 
আকা প্রায় অসম্ভব ট্টেরো। 
  
হ্ররদর ট্টভতর জোটা-বরড়া িীপ অরনক আরে। এইসব িীরপ দুধুষু ট্টহংে জবারম্বরটরা বাস 
করর। তারা যখন ট্টভক্টট্টরয়ারক জদখরো, তখন জক্রারধ ও জকৌতূহরে জফরট পরড় ওপর 
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ট্টদরক ট্টবরষর তীর েুাঁড়রত শুরু করর ট্টদরে। জবেুন অব য তারদর তীররর অরন ওপর 
ট্টদরয়ই ট্টনট্টবুরে ও ট্টনরাপরদ উরড় িরে জগরো। 
  
হঠাৎ জজা জিাঁট্টিরয় বেরে, ঐ জদখুন, মস্ত সব পাট্টখরা উরড় আসরে এট্টদরক–সংখযায়ও 
জনহাৎ কম নয় তারা, দে জবাঁরধ আসরে সবাই। 
  
পাট্টখ? জকাথায়? ফার্গুসন জিাখ ট্টফট্টররয় জদখরেন কী সবুনা ! এই জসরররে। 
  
জকন? পাট্টখরদর কারে আবার জকারনা ভরয়র কারে আরে নাট্টক? 
  
ট্টনশ্চয়ই! ওর্গরো ঈগে-কী মস্ত এরককটা, জদখরো! ওরা যট্টদ জবেুন আক্রমে করর, 
তাহরে আর ররক্ষ জনই আমারদর! 
  
তারত আর ভরয়র কী! আমারদরও হারত বেুক ররয়রে। 
  
ট্টমট্টনট-করয়রকর মরধযই ঈগের্গট্টে জবেুরনর কারে এরস পাক জখরয় জখরয় ঘুররত 
োগরো। অট্টতকায় সব ঈগে, জবাদ পরড় জসানার মরতা ঝকঝক কররে তারদর গা, 
বাাঁকা জিাখা ট্টনষু্ঠর িেু তার তীক্ষ্ণ্ণ জঠাকরর জয-জকারনা জপাক্ত ট্টজট্টন রকও ফুরটা করর 
ট্টদরত পারর। ভয় বরে ট্টকেুই জযন তারা জারন না-রকম- কম জদরখ মরন হরো তারা 
জযন সব ভীষে জররগ আরে। ভীষে ডানা জমরে প্রায় জো মারার ভট্টি করর মুখ জবাঁট্টকরয় 
বাররবারর ঘুরর-ট্টফরর জবেুরনর আররাহীরদর জদরখ যারি। ভাবখানা, এরা আবার জক 
এরো আকার র স্বরত্ব ভাগ বসারত। দু-একটা তত বেুরকর পাল্লার জভতররই এরস 
জগরো। জকরনট্টড জতা বেুক তাগ করর র্গট্টে করবার জরনয উ খু  কররত োগরেন, 
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ট্টকন্তু ফার্গুসন ট্টনরষধ কররেন, খামকা ওরদর িট্টটরয়া না, বরং হতট্টর হরয় থারকা। জদখাই 
যাক না, জ ষ অট্টব্দ কী হয়। আট্টম বেরে তরব র্গট্টে েুাঁড়রব। ওরা আহত হরে ট্টকন্ত 
মারাত্মক হরয় ওরঠ। 
  
ককু  কান-ফাটা িীৎকার করর ঈগের্গট্টে জবেুনরক প্রদট্টক্ষে করর িাকার মরতা ঘুররত 
োগরো। করয়কটা পাট্টখ প্রায় ট্টতন ট্টফট েম্বা। হঠাৎ একটা ঈগে তার ট্টবরাট বাাঁকা জঠাাঁট 
আর তীক্ষ্ণ্ণ নখর ট্টনরয় জবেুনটার ট্টদরক জোাঁ মারার ভট্টিরত এট্টগরয় এরো। অমট্টন 
ফার্গুসরনর ইট্টিরত জকরনট্টডর বেুক অট্টগ্নবষুে করর গরজু উঠরো। জসৌভাগযব ত 
পাট্টখটার এমন জায়গায় র্গট্টে জেরগট্টেরো জয জস প্রাে হাট্টররয় কাটা ঘুট্টড়র মরতা পাক 
জখরত-জখরত মাট্টটর ট্টদরক পরড় জগরো। 
  
ঈগরেরা একটু ভয় জপরয় তখনকার মরতা দূরর সরর জগরো বরট, ট্টকন্তু পরক্ষরেই আবার 
ট্টির্গে ট্টবক্ররম জবেুনরক আক্রমে কররে, অরনরক ট্টমরে একসরি, এবং জজা আর 
জকরনট্টডর বেুক গজুন করর উঠরো : অবযথু এরককজরনর ট্টটপ, দুরটা পাট্টখ মরর জগরো, 
ঘুররত-ঘুররত মাট্টটরত পরড় জগরো তারা। 
  
এবারর ঈগরেরা আক্রমরের জকৌ ে পােরট ট্টনরে। জসাজা উরঠ জগরো তারা জবেুরনর 
ওপর, তারপরর তীক্ষ্ণ্ণ িেু ট্টদরয় ভীষে জোাঁ মাররে জবেুরনর গারয়। প্রক্ষরেই জদখা 
জগরো জবেুন ট্টনরির ট্টদরক নামরত শুরু করররে। 
  
সবুনা ! ঈগের্গরো জবেুন েযাাঁদা করর জফরেরে! জজা, ট্ট গট্টগর বাট্টের বস্তা কটা েুাঁরড় 
জফরে দাও—ভার না-কমারে জবেুন একু্ষট্টন ট্টনরি পরড় যারব। 
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ট্টনরদু  মরতা কাজ কররত একটুও জদট্টর হরো না। ট্টকন্তু তবুও জবেুন জকবে জনরমই 
িেরো। 
  
তাড়াতাট্টড় আররা হােকা করর জবেুন! জরের ট্টপরপ জফরে দাও। কী সবুনা –আমরা জয 
জসাজা হ্ররদর ট্টদরক জনরম যাট্টি। 
  
জরের ট্টপরপ জফরে জদয়া হরো, ট্টকন্তু জবেুন তবু নামরে। ফার্গুসন সভরয় ট্টনরির ট্টদরক 
তাট্টকরয় জদখরেন, ক্রম  জযন ট্টব াে জেরাট্ট  জবেুরনর ট্টদরক উরঠ আসরে। আররা হ্রাস 
জপরো তার দূরত্ব, আররা, আররা প্রায় দুর া ট্টফরটর মরধয জনরম পরড়রে জবেুন। এবারর 
সব খাবার-দাবার জফরে জদয়া হরো। জবেুরনর ট্টনরির ট্টদরক জধরয় আসা খাট্টনকটা 
কমরো বরট, ট্টকন্তু তবু ট্টনরির ট্টদরকই জনরম িরেরে।আর তরব রক্ষা জনই! জ াাঁ-জ াাঁ  ব্দ 
করর সব গযাস জবট্টররয় যারি েযাদা ট্টদরয়। যখনই তারা পরপর কতর্গট্টে ট্টবপরদর হাত 
জথরক হদরবর অসীম দয়ায় ট্টনষৃ্কট্টত জপরয় একটু স্বট্টস্তর ট্টনশ্বাস জফেরেন, তখনই ট্টকনা 
ঈগের্গট্টে এরো নারোড় এক অট্টভসম্পারতর মরতা! 
  
আররা-ট্টকেু ফযারো! আর ট্টকেু ট্টক জনই জফরে জদবার মরতা? আর জতা ট্টকেুই জফরে 
জদবার জনই। 
  
জক বরে জনই? এখনও আরে, বরে জজা কাউরক জকারনা কথা বোর অবসর–ট্টদরয় িট 
করর জদােনা জথরক  ূরনয োট্টফরয় পড়রো। 
  
এ কী কররে, জজা! এ কী? 
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ট্টকন্তু জজা তখন জসই মস্ত হ্ররদর ট্টদরক, কক্ষিুযত নক্ষরত্রর মরতা, প্রিে জবরগ জনরম 
যারি। আর তারক জদখা জগরো না। 
  
এবারর ট্টকন্তু ট্টভক্টট্টরয়া অরনক হােকা হরয় যাওয়ায় জফর আকা  উঠরত শুরু করর 
ট্টদরয়রে। প্রায় হাজার ট্টফট ওপরর উরঠ জগরো জবেুন, আর হাওয়া তারক ভাট্টসরয় ট্টনরয় 
জগরো হ্ররদর উের তীররর ট্টদরক। 
  
প্রথমটায় ট্টকেুক্ষে জকারনা কথা জজাগারো না দুই বনু্ধর মুরখ। দু-জরনরই জিাখ জরে 
ভরর ঝাাঁপসা হরয় জগরো। প্রবে এক জখরদর ভাব জেরয় রইরো দু-জনরক–জ ারক তারা 
স্তব্ধ হরয় রইরেন। তারদরই বাাঁিাবার জরনয জজা ট্টকনা এইভারব অবধাট্টরত মৃতুযর ট্টদরক 
োট্টফরয় পড়রো! ঝাাঁপসা জিারখ ট্টনরির ট্টদরক তাকারেন, ট্টকন্তু ট্টকেুই জদখা জগরো না, 
জবেুন ততক্ষরে অরনক দূরর সরর এরসরে। 
  
জ রষ একসমরয় জকরনট্টড ট্টজরগস কররেন, এখন তাহরে আমরা কী কররবা? 
  
যত তাড়াতাট্টড় পাট্টর জনরম পরড় তার জরনয জখাাঁজ কররবা। 
  
প্রায় ষাট মাইে যাবার পর ট্টভক্টট্টরয়া িাড হ্ররদর উের তীরর এক জায়গায় এরস মাট্টট 
স্প ু কররে। ট্টনিু একট্টট গারে জনাোর জফেরেন ফার্গুসন। 
  
জবো গট্টড়রয় জগরো—ট্টদগরন্তর জ ষ রট্টিটুকু ট্টমট্টেরয় যাবার পরর কারো একট্টট রাট্টত্র 
জনরম এরো উষ্ণ জিরের হ্ররদর উপর। 
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জসই রারত ফার্গুসন বা ট্টডক—জকউই একবারও জিারখর পাতা এক কররত পাররনট্টন। 
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হয়রতা বোঁরি আরি বজা 
হয়রতা জবাঁরি আরে জজা। জকননা তার মরতা িটপরট, িতুর আর পাকা সাাঁতারু ট্টনশ্চয়ই 
ঐ হ্ররদ ড়ুরব মররব না। খাট্টনকক্ষে আরোিনা করর এই ট্টসিারন্তই জপৌঁেুরেন দু-জরন। 
অন্তত এইভারবই ট্টনরজরদর আশ্বাস ট্টদরত িাট্টিরেন তারা। মুরখ ট্টকন্তু এই ট্টসিারন্ত 
জপৌঁেুরে কী হরব, জমারটই জকারনারকম ভরসা ট্টেরো না কারু। বাাঁিরে তারা সুখী হন, 
এইজরনযই এটা তারা মরন-মরন জভরব ট্টনরেন। অরনকটা ইিাপূরেকারী ট্টদবাস্বরপ্নর 
মরতা। যা হরে ভারো হরব, যা হরে ট্টবরবক একটু সান্ত্বনা পায়, তাই তারা ভাবরেন। 
সতয ট্টনষু্ঠর বরে অরনক সমরয়ই মানুষ তার ট্টদরক জিাখ বুরঝ এক অেীক স্বেু বাট্টনরয় 
জনয়। ট্টকন্তু জস জবাঁরি আরে এই জভরব জতা আর ট্টনরশ্চষ্ট হরয় বরস থাকা যায় না, তন্নতন্ন 
করর িারট্টদরক অনুসন্ধান কররত হরব। হদব দয়া কররে হয়রতা ট্টফররও পারবন জজা-
জক। ট্টকন্তু তারক খুাঁজরত জবরুবার আরগ আররকট্টট জরুট্টর কাজ সাি কররত হরব 
তারদর। দুট্টট জবেুরনর মরধয জযট্টট বাইরর ট্টেরো, ঈগেরদর দুট্টবুনীত ট্টহংেতার ট্টিহ্ন স্বরূপ 
জসট্টটর নানা িারন কতর্গট্টে ট্টেদ্র হরয় জগরে। ওটারক খুরে জফেরত হরব প্রথরম, তাহরে 
অন্তত সারড় ে-জ া পাউে হােকা হরব জবেুন। 
  
পরট্টদন সকারে ঘুম জথরক উরঠই হ্ররদর তীরর একটু ঘুরর জদরখ-শুরন এরেন দুজরন, 
তারপর কারজ জেরগ জগরেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার গেদঘমু পট্টরররমর পর জবেুরনর 
বাইররর োকাটা জখাো জগরো। বাইররর জখােটা না-থাকায় অব য জবেুনট্টটর জভরস-
থাকার ক্ষমতা পাাঁিভারগর এক ভাগ করম জগরো, ট্টকন্তু তা ট্টনরয় এখন আর আপর া  
করর জকারনা োভ জনই, জকননা ঐ অরকরজা সারড় ে-জ া পাউে জবেুরন জররখ তারক 
অক্ষম করর রাখার িাইরত এটা তবু ট্টকেুটা মরের ভারো হরো। জকরনট্টড একবার প্রশ্ন 
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কররট্টেরেন, এর ফরে সবাইরক ট্টনরয় জবেুনটা উড়রত পাররব জতা? ফার্গুসন তার জবারব 
আশ্বাস ট্টদরয়ট্টেরেন তারক, জস-ট্টবষরয় ট্টনট্টশ্চন্ত থারকা। ট্টজট্টন পত্র সব আট্টম এমনভারব 
উেরটপােরট সাট্টজরয় জনরবা জয জজা ট্টফরর এরেও আমরা সবাই একসরি উড়রত 
পাররবা। 
  
জবেুরনর বাইররর জখােটা খুরে জফোর পর ফার্গুসরনর পরাম ুমরতা জকরনট্টড বেুক 
হারত জবট্টররয় পড়রেন। অট্টভপ্রায় : যট্টদ জকারনা ট্ট কার জমরে। যাবার আরগ ফার্গুসন 
তাক বাররবারর বারে করর ট্টদরেন জবট্ট  দূরর জযরয়া না ট্টকন্তু। এ-জায়গা সম্বরন্ধ আমার 
জকারনাই আোজ জনই। কখন কী হয়, তার ট্টকেুই ট্টঠক জনই। 
  
জকরনট্টড ট্ট কারর জবট্টররয় যাবার পর ফার্গুসন একাই জবেুরনর সব ট্টজট্টন পত্র নতুন করর 
সাজারেন। জজা-র ওজন অনুযায়ী জদােনায় ট্টকেু নুট্টড়-পাথরও জতাো হরো, যারত 
জবেুরনর ভারসাময বজায় থারক। এইসব কররত-কররতই জবো জগরো। একসময় 
জকরনট্টড ট্টফরর এরেন! কতর্গট্টে বুরনা হাাঁস আর নানা ধররনর পাট্টখ জমরর এরনরেন 
েররা-র্গট্টে ট্টদরয় আর্গন জ্বাট্টেরয় জসর্গট্টেরক জরাট করর ভট্টবষযরতর খাদয ট্টহর রব তুরে 
রাখা হরো। 
  
এইসব কররত-কররত জসই ট্টদনটা জকরট ট্টগরয় রাত করর এরো। খাওয়া-দাওয়ার পর 
পাো করর দু-জরন ঘুট্টমরয় ট্টনরেন।  রীর যট্টদ িাো ও সক্ষম না-থারক, তাহরে জকারনা 
কাজই হরব না। 
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সকােরবো ঘুম জথরক উরঠ দু-জরন পরাম ু কররত বসরেন, কী করর জজার তল্লা  করা 
যায়। অন্তত জজা-জক এটুকু জতা জানারনা উট্টিত, তারা জকাথায় আরেন। ট্টকন্তু জজা জয 
জকাথায় আরে, তা না-জানরে জস-খবর তার কারে জপৌঁরে জদয়া যায় কী করর? জ ষটায় 
ফােসন বেরেন, বড় অসহায় আমরা, ট্টডক। হদরবর হারত সব সমপুে করর জদয়া োড়া 
প্রায় ট্টকেুই আমারদর করার জনই। তরব—এখন জতা বাতাস জফর উেরটা ট্টদরক বইরে। 
আমরা ইরি কররে জফর হ্ররদর ট্টদরক জযরত পাট্টর। তাই কট্টর বরং, কী বরো? তারত 
অনুসন্ধারনরও সুট্টবরধ হরব-তাোড়া এমনও জতা হরত পারর জয জজা জকাথায় আরে তা 
পরথই আমারদর নজরর পরড় জগরো? 
  
এটা ফার্গুসন ট্টনট্টশ্চত করর জানরতন জয, জকারনা ট্টবপরদ না-পরড় থাকরে জজা এরস 
তারদর জদখা জদরবই। ট্টকন্তু এমনও জতা হরত পারর জয জংট্টেরা তারক বেী করর 
জররখরে। এমন অবিায় আকার  জবেুন জদরখ জস হয়রতা একটু আশ্বস্ত হরব। একট্টট 
তথয ফার্গুসন জানরতন, জসটাই এখন তাাঁর জসৌভাগয বরে মরন হরো : এই অেরের 
জংট্টেরা বেীরক নাট্টক উমু্মক্ত িারন জবাঁরধ রারখ। তার সব ধারো ট্টতট্টন বনু্ধর কারে খুরে 
বেরেন। দু-জরনই তকু্ষট্টন রওনা হওয়ার ট্টসিান্ত ট্টনরয় ট্টনরেন। 
  
জনাের খুরে আকার  জতাো হরো ট্টভক্টট্টরয়ারক, অমট্টন ট্টবপরীত হাওয়ায় প্রায় কুট্টড় মাইে 
জবরগ হ্ররদর জভতর ট্টদরক িেরত োগরো জবেুন। ফার্গুসন তাপ ট্টনয়ন্ত্রে করর জবেুনরক 
দুর া জথরক পাাঁির া ট্টফট উচ্চতায় রাখার বযবিা কররট্টেরেন। জকরনট্টড মারঝ-মারঝ 
ফাাঁকা আওয়াজ কররত োগরেন বেুক ট্টদরয়; যট্টদ জকারনারকরম জসআওয়াজ জজা-র 
কারন ট্টগরয় জপাাঁরোয়, তাহরে জস হয়রতা সাড়া ট্টদরত পাররব-অন্তত সাড়া ট্টদক বা না-
ট্টদক, তারদর অবিান বুঝরত পাররব। 
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জজা জযখারন োট্টফরয় পরড়ট্টেরো জস-জায়গা অট্টতক্রম করর জগরেন তারা, ট্টকন্তু জজা-র 
জকারনা ট্টিহ্নই জদখা জগরো না। জকরনট্টড এরকবারর ট্টনরা  হরয় পড়রেন। ফার্গুসনও জয 
হতা  হনট্টন তা নয়, ট্টকন্তু মুরখ জস-ভাব প্রকা  না-করর বনু্ধরক ট্টতট্টন আ া ট্টদরেন, অত 
তাড়াতাট্টড় মুষরড় পরড়া জকন? অমন হুতুর  স্বভাব ভারো না। একটু হধযু ধরর থারকা—
এত সহরজ হতা  হরে িরে না। 
  
জবো যখন প্রায় এগাররাটা বারজ, তখন ফার্গুসন ট্টহর ব করর জদখরেন জয এই করয়ক 
ঘণ্টার মরধয তারা প্রায় নব্বই মাইে অট্টতক্রম করররেন। এমন সময় বো জনই কওয়া 
জনই অতট্টকুরত আবার আররক ট্টবপদ। আিমকা প্রায় সমরকারের মরতা করর হাওয়ার 
গট্টত ঘুরর জগরো। ফার্গুসন ট্টবিট্টেত হরয় পড়রেন। এভারব জগরে আবার তাহরে জসই 
ভীষে মরুভূট্টমর খপ্পরর ট্টগরয় পড়রত হরব। উাঁহু, জসট্টদরক আরট্টকেুরতই যাওয়া িেরব 
না। জয-কররই জহাক হ্ররদর আ পার ই থাকরত হরব তারদর। অনুকূে বাতারসর আ ায় 
জবেুনরক অরনক ওপরর তুরে জনবার বযবিা কররেন ট্টতট্টন 
  
অবর রষ অরনকটা ওপরর ওঠবার পর উের-পট্টশ্চম এক হাওয়ার স্তর পাওয়া জগরো; 
জসই হাওয়া তারদর ভাট্টসরয় ট্টনরয় জগরো গত রারত তারা জযখারন ট্টেরেন জসইট্টদরক। 
জ রষ একসমরয় যথারীট্টত তীরভূট্টম জদখা ট্টদরে, জবেুন ট্টনরি নাট্টমরয় জসখারনই রাত 
কাটারনার বযবিা করা হরো। 
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সকােরবোয় আিমকা হাওয়া এমন প্রবে হরয় উঠরো জয জনােররর বাধা নারমরন জবেুন 
প্রিেভারব দুেরত োগরো। জব  জবাঝা জগরো জয এখারন থাকা আর জমারটই ট্টনরাপদ 
নয়। ট্ট গট্টগর দু-জরন জবেুরন উরঠ পড়রেন। 
  
জকরনট্টড অব য একটু আপট্টে তুরেট্টেরেন, এভারব আমরা িরে জগরে জজার কী হরব? . 
  
ওরক আমরা ট্টনশ্চয়ই জেরড় যারবা না, ট্টডক। ট্টকন্তু এখারন থাকরে কারুই জকারনা 
উপকার হরব না, মাঝখান জথরক ট্টনরজরদর ট্টবপদ জডরক আনা হরব। জবেুনটা নষ্ট হরয় 
জযরত পারর। আর তাহরে জজা-জক উিার করবার আ া ট্টিরতরর ট্টবেুপ্ত হরয় যারব। 
জসটা ট্টনই আমারদর পরক্ষ বুট্টিমারনর কাজ হরব না। 
  
ট্টকন্তু যাওয়ার আরগ এক মু ট্টকরে পড়রত হরো। জনােরটা মাট্টটর ট্টভতর এতটা জসাঁট্টধরয় 
ট্টগরয়ট্টেরো জয অরনক জিষ্টা কররও ট্টকেুরতই তারক জটরন জতাো জগরো না। জ ষকারে 
জকারনা উপায় না-জদরখ ফার্গুসন জনােররর দট্টড় জকরট ট্টদরত বাধয হরেন। জযই দট্টড় 
জকরট জদয়া হরো, অমট্টন তড়াক করর প্রায় ট্টতনর া ট্টফট ওপরর উরঠ জগরো জবেুন, 
জসাজা িেরো উেরমুরখা, তীররর মরতা। এই প্রবে জঝারড়া হাওয়ার হারত ট্টনরজরদর 
সমপুে করর জদয়া োড়া আর জকারনা উপায় জনই। স্তব্ধ হরয় রইরেন ফার্গসুন, ট্টবষণ। 
ক্ররমই জবেুন একটু একটু করর তার সব ক্ষমতা হারারি। জফরে জদয়া হরয়রে জরের 
ট্টপরপ ও অনয অরনক সরঞ্জাম, তার বাইররর জখােটাও িরে জগরে, এখন জগরো তার 
জনাের। আর, শুধু তা-ই নয়, সরবুাপট্টর, তার এতকারের এত অট্টভযারনর সিী ট্টপ্রয় ভৃতয 
জজা-ও ট্টকনা সরি জনই-হরয়রতা তারকও ট্টিরকারের মরতা হারারত হরো। এ-কথা 
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ভাবরত ফার্গুসরনর বুক জমািড় ট্টদরয় উঠরো। অসীম নীট্টেমার ট্টদরক জিাখ ট্টফট্টররয় ট্টনরয় 
ট্টতট্টন উদগত অশ্রুরক জগাপন কররেন। 
  
কাাঁটারঝাপ আর বনয র্গল্ম-ভরা সুদান সীমারন্তর ট্টটবাউস মরুভূট্টম অেে জপট্টররয় এরো 
ট্টভক্টট্টরয়া। জ াাঁ-জ াাঁ করর জবেুন ট্টতন ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইে পথ জপট্টররয় এরো। জনাের 
জনই বরে এখন জবেুরনর ওপর জকারনা কতুৃত্বও জনই আররাহীরদর। ফােসন জদখরেন 
তাাঁর ট্টনরজর হারত গড়া ট্টজট্টন  এখন আর তার ইরিরক সম্মান করর না। এমন ট্টবপদ, 
জয নামাও যারি না, থামারতও পাররেন না। এমনকী জকারনা গাে বা ট্টটোও নজরর 
পড়রে না জয জকারনারকরম তার গারয় ট্টগরয় জবেুন জঠকরব। এমট্টনভারব যট্টদ খাট্টনকক্ষে 
িরে জতা সাহারা মরুভূট্টমরত ট্টগরয় জপৌঁরোত হরব তারদর। সাহারার কথা ভাবরতই 
ফার্গুসরনর  রীর ট্ট উরর উঠরো। ঈশ্বর করুন ট্টকেুরতই যারত সাহারায় ট্টগরয় না-
জপৌঁেুরত হয়—একবার সাহারার পাল্লায় পড়রেই সব আ া জ ষ হরয় যারব। 
  
এট্টদরক ঝরড়র গট্টতও ক্রম  জবরড় িরেরে। প্রবে ঘূট্টেু হাওয়ার প্রিে দাপরট 
ভয়ানকভারব দুেরত োগরো জবেুরনর জদােনা-আতরঙ্ক মুহযমান হরয় অসহায় আররাহী দু-
জন জরট্টেে আাঁকরড় ট্টনরুপায়ভারব বরস রইরেন। আর, এমনভারব কতক্ষে িেবার পর, 
আবার এক অদু্ভত বযাপার ঘটরো। হঠাৎ থমরক ট্টির হরয় দাাঁট্টড়রয় পড়রো জবেুন, সব 
হাওয়া মুহূরতু স্তব্ধ হরয় জগরে, ট্টকন্তু পরক্ষরেই এরো আররক জঝারড়া হাওয়া, এবারর 
উেরটা ট্টদক জথরক। জযমন প্রিে গট্টতরত এতক্ষে তারদর তাট্টড়রয় এরনট্টেরো, জতমট্টন 
প্রিেভারব আবার জবেুনরক আরগর জায়গায় জটরন ট্টনরয় িেরো। বাতাস জযন নতুন 
জখেনা জপরয়রে তার হারত, তাই তারক ট্টনরয় বাচ্চারদর মরতা জোফােুট্টফ জখেরে এখন। 
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এ আবার জকাথায় িরেট্টে? 
  
ঈশ্বররর ওপর আিা ও ট্টবশ্বাস রারখা, ট্টডক। আবার দট্টক্ষে ট্টদরকই িরেট্টে আমরা। 
এতক্ষে আট্টম জসট্টদরকই জযরত িাট্টিেুম। হয়রতা জ ষ অট্টব্দ আমরা বরনু এোকার কুকা 
 হরর ট্টগরয় জপৌঁেুরবা। 
  
মরন হরি ঝড় ট্ট গট্টগরই করম যারব। আকা  জতা জব  পট্টরষ্কার হরয় এরো। 
  
ভারোই জতা। দুরট্টবন ট্টনরয় ভারো করর তাট্টকরয় দযারখা িারট্টদরক—জকানট্টকেুই জযন 
আমারদর নজর এট্টড়রয় িরে জযরত না-পারর। 
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দুরনেরনর ফুরটায় বিাখ বররখ 
দুরট্টবরনর ফুরটায় জিাখ জররখ হঠাৎ একসমরয় জকরনট্টড জিাঁট্টিরয় উঠরেন, আরর! ঐরয, 
দূরর, কতর্গরো জঘাড়রসায়ার েুরট িরেরে বরে মরন হরি! অব য ভীষে ধূরো উড়রে, 
তাই ভারো করর সট্টঠক ট্টকেুই বুঝরত পারট্টে না। 
  
ফার্গুসন জসট্টদরক দুরট্টবন ঘুট্টররয় ট্টনরেন : জঘাড়রসায়ার বরেই জতা মরন হরি। তরব 
অরনক দূরর ররয়রে বরে ট্টঠকঠাক জিনা যারি না, জকবে কারো কতর্গরো িেন্ত 
ফুটট্টকই জিারখ পড়রে। 
  
আট্টম নজর রাখট্টে। খুব অবাক োগরে আমার। হয়রতা জকারনা অশ্বাররাহী জসনাবাট্টহনী 
িরেরে। 
  
জতামার আোজই সম্ভবত ট্টঠক। ওরা ট্টনঘুাৎ জকারনা আরব জঘাড়রসায়ার বাট্টহনী। আমরা 
জযট্টদরক যাট্টি, ওরাও জসই ট্টদরকই যারি। অব য ওরদর জিরয় অরনক তাড়াতাট্টড় যারি 
আমারদর জবেুন, কারজই ট্টকেুক্ষরের মরধযই ওরদর কাোকাট্টে ট্টগরয় জপৌঁেুরবা। তখন না-
হয় জভরব জদখা যারব, আমারদর কী করা উট্টিত। 
  
ট্টঠকই ধরররো তুট্টম। জকরনট্টড ট্টকেুক্ষে ভারো ভারব জদরখ ট্টনরয় বেরেন, আরব 
সওয়াররদর বাট্টহনী বরেই মরন হরি! কী জজারর েুটরে, জদরখরো? ট্টঠক তীররর মরতা। 
জনা-পোর ক হরব সংখযায়। সার জবাঁরধ িরেরে সবাই ট্টমরে। দরের সদুারট্টট প্রায় জ া-
খারনক গজ আরগ-আরগ যারি। 
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ওরদর ভয় পাওয়ার ট্টকেু জনই। দরকার বুঝরে এখারনই জবেুন নামাবার বযবিা কররবা। 
তুট্টম কী বরে? 
  
ভাট্টর আশ্চযু জতা? জকরনট্টড দুরট্টবরনর ফুরটায় জিাখ জররখই ট্টবট্টস্মত স্বরর বরে উঠরেন, 
বরড়া অদু্ভত োগরে আমার—বযাপারটা ট্টঠক বুঝরত পারট্টে না। ওরদর গট্টতরবগ, িোর 
ভট্টি আর ট্টব ৃেে অবিা জদরখ জতা জনহাৎ সাধারে জকারনা রুট্টটন কুিকাওয়াজ বরে 
মরন হরি না। এ জযন কাউরক তাড়া করর ট্টনরয় িরেরে ওরা। ফার্গুসন, আমার ট্টকন্তু কী 
রকম োগরে! আররা স্পষ্ট না-জদরখ জবেুন নামারনা জবাধহয় উট্টিত হরব না। 
  
তুট্টম ট্টঠক জদরখরো জতা? 
  
ট্টনশ্চয়ই! উাঁহু, ফার্গুসন, আমার আোজ জমারটই ভুে হয়ট্টন। সট্টতযই কাউরক ভীষেভারব 
তাড়া করর যারি ওরা। সামরনর ঐ জোকটা সদুার নয়—ওরকই ধরবার জরনয েুরটরে। 
ক্ররমই তার সরি ওদর দূরত্ব করম আসরে। একজন জোকরক ধরবার জরনয আস্ত 
একটা বাট্টহনী! কী বযাপার বুঝরত পারট্টে না জতা! সবট্টকেু তােরগাে পাট্টকরয় যারি 
আমার কারে! খুব রহসযময় বরে মরন হরি! 
  
জবেুন আররা কারে এট্টগরয় এরো। প্রিে জবরগ েুরট িরেরে জঘাড়রসায়ারররা। 
  
হঠাৎ জকরনট্টড ট্টবস্মরয়র স্বরর িীৎকার করর উঠরেন, ফার্গুসন! এ কী জদখট্টে। 
  
বনু্ধর গোর স্বর শুরন ফার্গুসন আাঁৎরক উঠরেন। কী? কী হরো? 
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এ ট্টক স্বপ্ন, না মায়া, না মট্টতভ্রম? কী বযাপার? 
  
এ-জয জজা! দুরট্টবরন ট্টির দৃট্টষ্ট জররখ জকরনট্টড বরে উঠরেন, জজা-জকই এই আরবরা তাড়া 
করর ট্টনরয় যারি! ক্ররমই বযবধান করম যারি তারদর সরি! 
  
  
  
  
  
জদট্টখ! জদট্টখ! বরে ফার্গুসন দুরট্টবন তুরে ট্টনরেন। 
  
আরর! সট্টতযই জতা! 
  
ও আমারদর জদখরত পায়ট্টন। 
  
একু্ষট্টন আট্টম সব বযবিা করট্টে। এই বরে ফার্গুসন িুট্টল্লর আর্গন কট্টমরয় ট্টদরেন। করয়ক 
ট্টমট্টনরটর মরধযই আমরা ওর ট্টঠক মাথার ওপর ট্টগরয় জপৌঁরে যারবা। 
  
জবেুন ক্ররম ট্টনরি জনরম আসরে। আরব-জবদুইনরদর জবরেল্লা িীৎকার জ ানা যারি। 
জবেুন জথরক। ট্টবকট গোয় িািারতািারত জজার পশ্চািাবন কররে তারা, তারদর ট্টপেরন 
জয জবেুন এরস জগরে তা তারদর নজরর পরড়ট্টন। প্রায় পাাঁির া গরজর মরধয এরস 
পরড়রে ট্টভক্টট্টরয়া। 
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আট্টম বেুক তুরে ফাাঁকা আওয়াজ করট্টে, জকরনট্টড বেরেন, তাহরেই ও ট্টফরর তাট্টকরয় 
আমারদর জদখরত পারব। 
  
আরবরদর সরি জজা-র দুরত্ব আররা অরনক করম ট্টগরয়রে। েুটরত েুটরতই একজন 
আরব তারক েক্ষয করর বল্লম উাঁরিারো। জকরনট্টড আর জদট্টর কররেন না। তকু্ষট্টন তার 
অবাথু ট্টন ানায় র্গট্টে েুাঁড়রেন; পেরকর মরধয আরবট্টট জঘাড়া জথরক ট্টেটরক ট্টডগবাট্টজ 
জখরয় পরড় জগরো। জজা ট্টকন্তু বেুরকর আওয়াজ শুরনও ট্টফরর তাকারো না, জকারনা 
দৃকপাত না-কররই সামরনর ট্টদরক জঘাড়া েুট্টটরয় িেরত োগরো। 
  
জকরনট্টডর বেুক অব য আররকবার অট্টগ্নবষুে কররো। আররকজন আরব জঘাড়া জথরক 
পরড় জগরো, আর করয়কজন আবার হঠাৎ জথরম ট্টগরয় িটপট মাট্টটরত জনরম পড়রো-
জবাধকট্টর সিীরদর অবিা জদখার জরনয : বাট্টকরা জকারনা ট্টদরক দৃপাত নাকরর জসাজা 
জজা-র জপেন জপেন েুরট জগরো। বযাপার কী বরো জতা? জজা থামরে না জকন? 
  
না-জথরম ভারোই করররে। ট্টঠক জবেুরনর গট্টতপথ ধররই এট্টগরয় যারি ও, ট্টনশ্চয়ই 
আমারদর ভরসারতই আরে।  াবা  জজার দযারখানা, আট্টম ট্টগরয় ওরক এরকবারর 
আরবরদর নারকর ডগা জথরক তুরে ট্টনরয় আসরব। আমরা আর অল্পই জপেরন আট্টে। 
একটু সবুর। 
  
ট্টকন্তু এই সময়টুকু আমরা কী কররবা? 
  
তুট্টম বরং বেুকটা জররখ ট্টদরয় এক কাজ কররা।পাউে-পোর ক ওজরনর একটা জকারনা 
বস্ত্র তুরে ধররত পাররব তুট্টম? 
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ট্টনশ্চয়ই। তার জিরয় জের জবট্ট  ওজন তুেরত পাট্টর আট্টম। 
  
ট্টঠক আরে। ফােসন একটা পাথর-ভরা বস্ত তুরে ট্টদরেন জকরনট্টডর হারত। এটা ট্টনরয় 
তুট্টম হতট্টর হরয় থারকা। জযই আট্টম ইট্টিত কররব, অমট্টন ওটারক জফরে ট্টদরত হরব। ট্টকন্তু 
খুব সাবধান, আমার ট্টনরদু  না-পাওয়া অট্টব্দ ট্টকেুরতই জফরে না 
  
জযন তাহরে মু ট্টকে হরব। 
  
ট্টঠক আরে। তুট্টম জযমন বেরব, তা-ই হরব। ট্টভক্টট্টরয়া ততক্ষরে আরব জঘাড়সায়াররদর 
মাথার ওপর এরস পরড়রে। ফার্গুসন জদােনার সামরনর ট্টদরক এরস দাাঁড়ারেন, হারত 
তার দট্টড়র মই, সময়মরতা ওটারক েুাঁরড় জদরবন জজা-র কারে। জজা তখন আরবরদর 
কাে জথরক প্রায় পো  ট্টফট দূরর, পুররা কদরম তার জঘাড়া েুটরে। ধুরো উট্টড়রয়, তুমুে 
টগবগ আওয়াজ করর। ট্টভক্টট্টরয়া আরব জবদুইনরদর োট্টড়রয় িরে এরো। 
  
ফার্গুসন তার বনু্ধরক ট্টজরগস কররেন, হতট্টর জতা? 
  
হযাাঁ, আট্টম প্রস্তুত হরয় আট্টে। 
  
জজা! জজা! ওপরর তাট্টকরয় দযারখা, এই বরে গোর জজারর জিাঁট্টিরয় উঠরেন ফার্গুসন, 
জসইসরি দট্টড়র মইটা ট্টতট্টন জফরে ট্টদরেন ট্টনরি, মাট্টট পযুন্ত জনরম জগরো জসটা। 
  
ফার্গুসরনর গো শুরন জঘাড়ার গট্টত না-থাট্টমরয়ই জপেন ট্টদরক ট্টফরর তাট্টকরয়ট্টেরো জজা। 
দট্টড়র মইটা কারে আসরতই িরক্ষর পেরক জসটা ধরর জস ঝুরে পড়রো, আর জতমট্টন 
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ফার্গুসরনর ট্টনরদু  অনুযায়ী পাথরভরা বস্তাটা জকরনট্টড জফরে ট্টদরেন। ভার করম ওয়ায় 
তৎক্ষোৎ এক ঝটকায় প্রায় জদড়র া ট্টফট ওপরর উরঠ জগরো ট্টভক্টট্টরয়া। 
  
কট্টঠন, আাঁরটা হারত দট্টড়র মই ধরর ঝুরে রইরো জজা। ঝাাঁকুট্টনরত তখন জসটা ভীষেভারব 
দুেট্টেরো, একটু যট্টদ ফসরক যায় বা জকারনারকরম মুরঠা আেগা হরয় যায়, তাহরে,আর 
ররক্ষ জনই। শ্বাস জরাধ করর জজার কাে জদখরত োগরেন তাাঁরা। জজার কপারের 
ট্ট রার্গট্টে তখন রক্তিারপ প্রবেভারব ফুরে উরঠরে, অস্বাভাট্টবক এক দীট্টপ্তরত তার জিাখ 
জ্বরে উরঠরে, ক্রম  জযন ইট্টন্দ্রয়র্গট্টের ওপর জথরক জস অট্টধকার হাট্টররয় জফেরে। আর 
তারই সরি মাট্টনরয়ই জযন ট্টনরির আরবরদর িাঁিারমট্টিরত জস ট্টকেুই শুনরত পাট্টিরো না, 
এমনকী হাওয়ার  ব্দও তার কারন জপৌঁেুট্টিরো না। সাকুারসর ওস্তাদ জখরোয়ারড়র মরতা 
অদু্ভত জকৌ রে তরতর করর জস অল্পক্ষরের মরধযই জদােনায় উরঠ এরো। 
  
জদােনায় পা ট্টদরতই দুই বনু্ধ তারক জট্টড়রয় ধররেন। ট্টনরি জবদুইনরদর কু্রি জ াররগাে 
তখন িররম জপৌঁরেরে, ট্টকন্তু জবেুন যত দূরর সরর জযরত োগরো–জসই আওয়াজও একটু-
একটু করর ট্টমট্টেরয় জযরত োগরো। 
  
প্রভু! ট্টমটার জকরনট্টড! জকবে এই দুট্টট কথা বরেই জজা অজ্ঞান হরয় পড়রো। তার 
 রীরর আর একটুও ক্ষমতা ট্টেরো না। আট্টিকার উষ্ণ শুকরনা হাওয়া সব জযন শুরষ 
ট্টনরয়রে। উরেজনা আর অবসাদ জযন পারক-পারক জপাঁট্টিরয় ধররে তারক।  রীররর নানা 
জায়গায় জোরটা-বরড়া কত জয ক্ষত। জস-সব জথরক রক্ত পড়রে িুাঁইরয়। ফার্গুসন 
তাড়াতাট্টড় তারত নানারকম ওষুধ োট্টগরয় পট্টি জবাঁরধ ট্টদরেন। একটু পররই জ্ঞান ট্টফরর 
এরো জজা-র, ট্টমনট্টমরন গোয় জস জে জখরত িাইরো। েকেক করব জবাতন, ভট্টতু জে 
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ট্টনুঃর ষ জখরয় জস অবসাদ আর ক্ল্াট্টন্তর ফরে ঘুট্টমরয় পড়রো। জবেুন তখন যুক্তরারের 
নথু কযাররাোইনার পট্টশ্চমভারগ। জসখারন, নীেট্টগট্টর পবুতমাোর এরকবারর দুরভুদযগভীরর 
উরঠরে এক মস্ত িূড়া—যার নাম জগ্রট আইট্টর-ঈগেপাট্টখর মস্ত বাসা। তার ট্টব াে বতুুে 
আকৃট্টতটা কাটাওয়াবা নদীর তীরর জোি-জয  হর আরে, মরগযানটন নাম, জসখান জথরক 
স্পষ্ট জিারখ পরড়। আররা স্পষ্ট জিারখ পরড় যখন জকউ জপ্লরজন্ট গারডুন গ্রামটার মধয 
ট্টদরয় ট্টগরয় পাহাড়টার ট্টদরক এট্টগরয় িরে যায়। 
  
আ পার র অেরের জোরক জকন-জয এই পাহাড়িূড়ার নাম ট্টদরয়ট্টেরো জগ্রট আইট্টর–
ঈগেপাট্টখর মস্ত বাসা—তা আট্টম এখনও জাট্টন না। পাহাড়টা উরঠ জগরে পাথুরর, 
রুগম্ভীর, অগময, আর ট্টবর ষ-ট্টবর ষ আবহাওয়ায় তার গারয় জট্টড়রয় থারক এক 
গভীরনীে ও অদু্ভত-সুদূর ভট্টি। তরব নামটা শুরন প্রথরমই জয-ভাবনাটা জোরকর মাথায় 
জখরে যারব, তা হরো ট্টনশ্চয়ই এখানটায় ট্ট কাট্টর পাট্টখরা এরস বাসা বাাঁরধ, আস্তানা 
গারড়, তা-ই এই নাম : ঈগে, কর, গৃট্টধনী; অর্গনট্টত পােকখট্টিত পাখনাওো জীরবর 
বসট্টত, মানুরষর নাগারের বাইরর এই দূর-িূড়ার উপর ড়ুকরর জডরক-উরঠ পাক জখরয় 
যারি তারা। অথি, এট্টদরক ট্টকন্তু, এই জগ্রট আইট্টর পাট্টখরদর জয খুব-একটা আকৃষ্ট করর 
তা অব য মরন হয় না; বরং তার উেরটাটাই সট্টতয; আ পার র এোকার জোকজন 
মারঝমারঝ উেরট বরং এই মন্তবযই করর জয পাট্টখরা িুরড়াটার ট্টদরক যখন উরড় যায়, 
তখন আিমকা দ্রুতগট্টতরত উরঠ যায় আররা-উপরর, িক্কর জদয় ট্ট খরটার ওপর, পাক 
খায়, তারপর ট্টক্ষপ্ররবরগ দূরর উরড় যায়, আকা -বাতাস ট্টোঁরড় জদয় তারদর ককু  
িীৎকারর। 
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তাহরে জকন ট্ট খরটার নাম জগ্রট আইট্টর? তার জিরয় বরং ট্ট খরটার নাম জ্বাোমুখ 
ট্টদরেই মানারতা জবট্ট , কারে এই খাড়া সটান-ওঠা বতুুে জদয়াের্গরোর মরধয হয়রতা 
গভীর-জকারনা নয়ানজুট্টেই আরে। হয়রতা ঐ জদয়াের্গরো আড়াে করর জররখরে জকারনা 
মস্ত পাহাট্টড় ট্টঝে, জযমনটা প্রায়ই জদখা যায় আপাোট্টিয়ার পবুতবযবিার অনযানয অংর , 
এমন-এক জের্গন যারক অনবরত জে খাইরয় যায় বৃট্টষ্টবাদে আর  ীরতর তুষার। 
  
এককথায়, এটা ট্টক তরব জকারনা প্রািীন আরগ্নয়ট্টগট্টররই আবাস ট্টেরো না-জয–আর্গরনর 
পাহাড় অরনক বের ধরর ঘুট্টমরয় আরে সট্টতয,তরব যার আভযন্তর ট্টস্তট্টমত আর্গন আবার 
জয ঘুম জভরে জজরগ উঠরব না, তা-ই বা জক জারন? জগ্রট আইট্টর ট্টক একট্টদন আ পার  
জসই ট্টবষম দুট্টবুপাকই সৃট্টষ্ট কররব না, জয-দুরযুাগ সৃট্টষ্ট করররে মাউন্ট ক্রাকারতায়া ট্টকংবা 
মাউন্ট জপরে? সট্টতয যট্টদ তার মাঝখারন গভীর-জকারনা হ্রদ জথরক থারক, তরব জসই 
জরের মরধয ট্টক সবুনা ই ওতপ্রারাত ট্টমর  জনই, যা একট্টদন হয়রতা পাথুরর স্তরর্গরোর 
ফাটে ট্টদরয় িুাঁইরয় ট্টগরয় পড়রব গভীর ট্টনরি, আর আরগ্নয়ট্টগট্টরর আর্গরনর কুরে পরড় 
বাষ্প হরয় পাক খারব, আর পাথর ফাট্টটরয় বার করর জনরব তারদর বাইরর জবরুবার পথ, 
ভয়ংকর ট্টবরস্ফাররে জফরট পড়রব িারপা , গেন্ত োভার প্লাবরন ভাট্টসরয় ট্টনরয় যারব 
কযাররাোইনার সুের উপতযকারদ , জযমনটা ঘরটরে এই জসট্টদন, ১৯০২ জত, মাট্টতুট্টনক-
এ? 
  
সট্টতয-বেরত, এই জ ষ সম্ভাবনাটা জয জমারটই জকারনা অেীক বা অমূেক আ ঙ্কা 
পট্টশ্চমমুরখ উরড় িরেরে। পরথ যখন এক িারন রাট্টত্রবারসর জরনয জবেুন থামারনা হরো, 
জজা তখনও মড়ার মরতা ট্টনুঃসারড় ঘুট্টমরয় ররয়রে। িট্টব্ব  ঘণ্টা পরর জবেুন তখন 
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সুদারনর দট্টক্ষে সীমারন্ত ট্টজো  হররর–ট্টজোর এখনকার নাম নাইরজট্টরয়া—কারে। এরস 
জপৌঁেুরো, জজা জজরগ উঠরো। 
  
ঘুম জথরক উরঠ প্রথমটায় জস ফযােফযাে করর তাট্টকরয় রইরো ট্টকেুক্ষে, জযন তার 
উপেট্টব্ধর সব ক্ষমতা েুপ্ত হরয়রে, ট্টকেুই জযন তার মাথায় েুকরে না আর। আরস্তআরস্ত 
অব য তার জিারখর দীট্টপ্ত সহজ হরয় এরো। ফার্গুসন তার হাত জিরপ ধরর কৃতজ্ঞতা 
জানারেন : ট্টনরজর জীবন তুি করর তুট্টম আমারদর প্রাে বাাঁট্টিরয়রো, জতামারক জয কী 
বরে ধনযবাদ জদরবা, আট্টম তার জকারনা ভাষাই খুাঁরজ পাট্টি না। 
  
জজা এ-কথা শুরন একটু জযন েট্টজ্জত হরো আত্মপ্র ংসায় কান না-ট্টদরয় বেরে, অমন 
কথা বেরবন না! ওভারব তখন যট্টদ ঝাাঁট্টপরয় না-পড়তুম, তাহরে সবাই ট্টমরে মরতুম। 
কারজই জসট্টদক ট্টদরয় আট্টম জকবে আপনারদরই বাাঁিাইট্টন, ট্টনরজরকও বাাঁট্টিরয়ট্টে। 
আত্মরক্ষার জরনযই আট্টম ও-কাজ কররট্টেেুম। 
  
তারপর জস ধীরর-ধীরর তার কাট্টহনী খুরে বেরে। িাড হ্ররদ পরড় ট্টকেুদূর সাাঁৎরর যাবার 
পর এক ট্টবসৃ্তত জোভূট্টমর মরধয এরস পরড় জস; জসখারন হঠাৎ একটা দট্টড় জদরখ জস 
অবাক হয়, দট্টড় ধরর তক্ষট্টন জস তীরর িরে আরস। তীরর এরস দযারখ দট্টড়র জ ষ প্রান্ত 
মাট্টটরত তারদরই জবেুরনর জনাের জপাাঁতা আরে। তা-ই জদরখই জস জমাটামুট্টট একটা আাঁি 
করর জনয় জবেুন জকান ট্টদরক জগরে। হ্ররদর তীর জথরক ডাোর একটু জভতরর এরস 
প্ররব  করর জস। জসখারন এরস দযারখ, একটা জঘরাও-করা জায়গায় কতর্গরো আরট্টব 
জঘাড়া ট্টনট্টশ্চন্ত মরন ঘাস খারি। জস জভরব, জদখরে জয, পারয় জহাঁরট এই অজানা জদর  
যাওয়ার িাইরত জঘাড়াটার ট্টপঠ করর সওয়ার হরয় যাওয়া তার পরক্ষ অরনক জবট্ট  
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ট্টনরাপদ হরব; তৎক্ষোৎ জস একট্টট জঘাড়ার ট্টপরঠ োট্টফরয় িরড় বরস দ্রুত তারক েুট্টটরয় 
জদয়। জোকােয় োট্টড়রয় জস তখন মরুভূট্টমর ট্টদরক এরগায় : এটাই তার পরক্ষ 
সুট্টবধাজনক বরে মরন হয়। প্রট্টতমুহূরতুই জস আ া কররট্টেরো এই বুট্টঝ জবেুনটারক 
জদখা জগরো, ট্টকন্তু প্রট্টতবারই তারক হতা  হরয় পড়রত হয়। আর তারতই ট্টক পার 
পাওয়া জগরে? দুভুাগয যখন আরস, তখন জপেরন-জপেরন একপাে  াগররদ ট্টনরয় আরস। 
হঠৎ এক জবদুইনরদর জঘাড়রসায়ার বাট্টহনীর সামরন পরড় যায় জস–দসুযতাই তারদর 
প্রধান বৃট্টে, পরথ জোকজন জদখরে তারক জমরর জফরে তার সব ট্টজট্টন পত্র েুঠপাট করর 
জনয়াই তারদর জপ া। তারা যখন তুমুে িযাাঁিারমট্টি করর তার জপেরন ট্টনরে, প্রারের ভরয় 
জকারনাট্টদরক দৃকপাত না-করর জসাজা সামরনর ট্টদরক জঘাড়া েুট্টটরয় জদয় জস। এই হরো 
তার কাট্টহনীর সারমমু। পররর ঘটনা জতা আপনারাই ভারো জারনন, বরে জস থামরে। 
  
জজা জয অকুরতাভয় এবং দুুঃসাহসী, বহু অট্টভযারন তারক ট্টনরয় জবট্টররয়ট্টেরেন বরে 
যােসন তা ভারো কররই জানরতন। ট্টকন্তু এখন জজা তারদর জরনয যা করররে, ফার্গুসন 
তার জকারনা তুেনা খুাঁরজ জপরেন না। 
  
জবেুন তখন ট্টবস্তীেু এক মারঠর ওপর ট্টদরয় জভরস িরেরে। ট্টনরি জদখা যারি। আট্টিকার 
নানারকম জীব-জন্তু-ট্টজরাফ, ট্টজব্রা, উটপাট্টখ, হট্টরে এবং আররা কত-কী। ধীরর-ধীরর 
রট্টক্তম মরুপ্রান্তর জপট্টররয়  সয যামে ট্টস্নগ্ধ বনভূট্টম উরমাট্টিত হরয় পড়রো তারদর 
জিারখর সামরন। 
  
রাত দ টার সময় আড়াইর া মাইে অট্টতক্রম করার পর ট্টভক্টট্টরয়া জযখারন এরস থামরো, 
এককারে জসখারন প্রট্টসি এক  হর ট্টেরো। িাাঁরদর আরোয় তার ঝাাঁপসা মসট্টজদ, জগাে 
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ট্টমনার আর জঝাোরনা অট্টেরের ধ্বংসাবর ষ অতীরতর সমৃট্টির সৃ্মট্টত ট্টনরয় ট্টবষণভারব 
পরড় আরে।  হররর বাট্টড় ট্টমনার মসট্টজদ সবই এখন ভাোরিারা ও পট্টরতযক্ত; অথি 
এককারে এখারন প্রািীন এক সভযতার জসানার যুগ জকরটরে জোকজরনর উচ্চট্টকত 
ট্টভরড়, হামারমর গন্ধভরা পট্টরমরে, আর ট্টমনাররর বুরুরজর জসানাট্টে আরোর 
ঝেমোট্টনরত। 
  
অস্পষ্ট উষাকারেই আবার ট্টভক্টট্টরয়ার যাত্রা শুরু হরো। কাজ ররয়রে তার। কাজ, দাট্টয়ত্ব, 
বাধযতা; কারজই প্রিীন জসই  হরর ঘুরর জবট্টড়রয় নষ্ট করার মরতা সময় আরে নাট্টক 
তারদর? 
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সমুদ্রতীরর বপ াঁিুরত আর কতনদন 
সমুদ্রতীরর জপৌঁেুরত আর কতট্টদন োগরব আমারদর? 
  
জকান্ সমুদ্রতীরর? এখন অব য ট্টকেুই বো সম্ভব নয়। ট্টকন্তু এটুকু বেরত পাট্টর জয ট্টটমটু 
এখনও প্রায় িারর া মাইে পট্টশ্চরম। 
  
হাওয়া অনুকূরে ট্টেরো, আর তার গট্টতও ট্টেরো প্রবে; তার ফরে রারতর প্রথম ভারগর 
মরধযই পট্টশ্চম ট্টদরক আররা দুর া মাইে এট্টগরয় জগরো ট্টভক্টট্টরয়া। পাো জমরঘর ফাাঁক 
ট্টদরয় জজযাৎস্না এরস পরড়রে রুরপাট্টে; অদূরর হমট্টবর পবুরতর গগনিুম্বী ট্ট খররদ  : তার 
ওপর রুরপার পারতর মরতা গরে-গরে পড়রে জজযাৎস্না। 
  
জসট্টদন ট্টব  তাট্টরখ। অজে নদীনাো ঝরনা খােট্টবে জপট্টররয় জগরো জবেুনআট্টিট্টকরদর 
জোরটা-বরড়া বট্টস্তও জদখা জগরো অরনকর্গরো তারদর সবকট্টটরক এরককট্টট জোরটা-জোরটা 
জযাট্টমট্টতক নক ার মরতা জদখারি, কখনও বাাঁকা আর জসাজা জরখায় আাঁকা, কখনও-বা 
বহু কারো-কারো ফুটট্টকরত ট্টঘরর ররয়রে জনপরদর জিৌরকা সীমানা, জকারনাটা আবার 
জগাে বৃরের মরতা। জায়গাটার নাম কা-বাবা, ট্টটম্বাটুর রাজধানী, নাইজার নদী জথরক 
পাাঁিমাইে দূরর অবট্টিত। ট্টকেুক্ষরের মরধযই এরো ট্টটম বাক টু; এ-জদ ী ভাষায় জোরক 
তারক বরে মরুভূট্টমর রানী। পাট্টখর মরতা শুনয জথরক মরুভূট্টম এই রাজ্ঞীরক তারদর 
জিারখ পড়রো : বরড়া অবরহট্টেত মরন হরো নগরট্টট। জবেুন জথরক সব খুরদ মারপ জদখা 
যায় বরট, ট্টকন্তু জমাটামুট্টট একটা আোজও পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট সব সরু-সরু। দুপার  
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জরারদ শুকরনা ইট, েতা ও পাতা খরড়র োউট্টন ট্টদরয় বানারনা একতো বাট্টড়র সাট্টরটুকুও 
ভাট্টর দুুঃি ও গট্টরব জদখারো তারদর জিারখ। 
  
এতদূর এরস পড়ায় ফার্গুসন খুব খুট্ট  হরেন। ঈশ্বর এখন আমারদর জযট্টদরকই ট্টনরয় 
যান না জকন, আমারদর আর-জকারনা অট্টভরযাগ জনই! 
  
জযট্টদরক খুট্ট -এ-কথাটা ট্টক ট্টঠক হরো? বরং বরো—জসাজা পট্টশ্চম ট্টদরক জযরত িাই। 
  
ট্টকন্তু ইরির আর দাম কী? আমারদর ট্টনরজরদর  ট্টক্ত আর কতটুকু? 
  
জকন বরো জতা? 
  
গযাস ক্রম  ফুট্টররয় আরে। ট্টহর ব করর জদখেুম, ট্টভক্টট্টরয়ার জভরস থাকার ক্ষমতা আরস্ত-
আরস্ত জকবে করমই যারি। যট্টদ পট্টশ্চম উপকূরে জপৌঁেুরত িাই, তাহরে খুব সাবধারন 
িেরত হরব আমারদর, হয়রতা জবেুন হােকা করার জরনয সবর্গট্টে পাথররর বস্তা জফরে 
ট্টদরত হরব, জিষ্টা কররত হরব যারত গযাস একটুও বারজ-খরি না-হয়। 
  
জসই রারতই ফার্গসুন সব পাথর-ভরা বস্তা জফরে ট্টদরেন। পুররা দরম গনগরন। করর 
আর্গন ট্টদরেন িুট্টল্লরত যার জগাে ঘুেঘুট্টে ট্টদরয় রগররগ এক োেরি আভা েট্টড়রয় পড়ে 
জদােনার জভতর। ট্টটম্বাটুর দট্টক্ষরে প্রায় ষাট মাইে এট্টগরয় জগরে জবেুন। হয়রতা আগামী 
কােই নাইজার নদী জযখারন মস্ত িওড়া বাাঁক ট্টফরররে জসখারন ট্টগরয় জডরবা নামক হ্ররদ 
জপৌঁেুরত পাররবন তাাঁরা। 
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ট্টকন্তু তারদর সব আ ারক বযথু করার জরনযই জযন হঠাৎ একখে প্রিে বাধা এরস 
হাট্টজর। জকারনা পূবুাভাস না-ট্টদরয়ই হঠাৎ এক পাগো হাওয়া তা-জহা-জমর অেরের 
ট্টদরক তাড়া করর ট্টনরয় জগরো ট্টভক্টট্টরয়ারক। মারাত্মক ট্টহংে ধররনর জোক বাস করর 
এখারন; নৃমুেট্ট কারী ট্টহর রবই তারা পট্টরট্টিত। সাধারে জকারনা উৎসরবর ট্টদরনই 
ডাইট্টনপুরুৎ আর রাজার ট্টনরদুর  ট্টহংে উল্লারস এখারন হাজার-হাজার মানুষ জকাতে 
করা হয়। জসখারন ট্টগরয় জপৌঁেুরনা মারনই ট্টনট্টবুিারর মৃতুযর হারত ট্টনরজরক সমপুে করর 
জদয়া। 
  
অতযন্ত ধীরর-ধীরর জকারনাক্ররম প্রায় জসায়া-জ া মাইে এট্টগরয় জগরো জবেুন। এবারর 
অনয-একট্টট ট্টবপরদর সম্ভাবনা ক্রম  স্পষ্ট হরয় আসরে, ক্রম ই িুপরস েম্বা হরয় ট্টগরয় 
তার জগাে জিহারা হাট্টররয় জফেরে জবেুন, আর হাওয়ার ধাক্কায় জসই িুপরসারত-থাকা 
জবেুরনর গারয় নানা িারন গরতুর মরতা জনরম এরসরে জর রমর আবরে। 
  
আর থাকরত না-জপরর ভীত গোয় জকরনট্টড তার আ ঙ্কা প্রকা  করর জফেরেন, জবেুন 
ট্টক ফুরটা হরয় জগরো নাট্টক? 
  
না, ফার্গুসন ভারো করর েক্ষ করর জানারেন, জয গাটাপািুার জখাে ট্টেরো জবেুরনর গারয়, 
তা গরম হরয় নানা জায়গায় গরে জগরে—ফরে জস-সব জায়গা ট্টদরয় একটু-একটু করর 
গযাস জবট্টররয় যারি। 
  
এই ফুরটার্গরোরক তরব বন্ধ করা যায় কী করর? 
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উাঁহু! এখন আর তার জকারনা সুরযাগ জনই। তরব একমাত্র যা আমরা এখন কররত পাট্টর, 
তা হরো, ক্রম  জবেুনক ট্টনভুার করর জফো; যা-ট্টকেু বাড়ট্টত ওজন আরে জবেুরন, সব 
জফরে ট্টদরয় তারক যট্টদ হােকা কররত পাট্টর, তাহরেই হয়রতা একটু উপকার হরত 
পারর। 
  
আমার কী মরন হয়, জারনা, ফার্গুসন? এর জিরয় জবাধহয় ট্টনরি জনরম ট্টগরয় এটারক 
জকারনারকরম জজাড়াতাট্টে ট্টদরয় জমরামত করর ট্টনরেই ভারো হরব। 
  
এখন আর এরক জমরামত করা আমার সারধযর অতীত। আমার সাধ আর সারধযর মরধয 
এখন ক্ররমই মস্ত বযবধান গরড় উঠরে। তাোড়া নামা মারনই জয মৃতুয, তা ট্টক তুট্টম 
বুঝরত পাররে না? ঐসব গারে ঐ জয েতাপাতা ট্টদরয় বাসা বানারনা হরয়রে, জদখরে 
জসর্গরো? 
  
কীরসর বাসা ও-সব? পাট্টখর? 
  
পাট্টখর বাসা হরে জতা ভারোই হরতা—এমনকী ঐ ঈগেরদর আস্তানা হরেও তবু একটা 
কথা ট্টেরো। আট্টিকার সবরিরয় ট্টহংে জংট্টেরা ঐসব গারে বাসা জবাঁরধ বাস করর। 
একবার তারদর পাল্লায় ট্টগরয় পড়রে স্বয়ং ঈশ্বরও আর জরহাই পারবন ট্টক না সরেহ। 
নদী জথরক আমরা আর জবট্ট  দূরর জনই, ট্টকন্তু আমার মরন হরি জসটুকু পথও জবাধহয় 
আর আমরা জযরত পাররবা না। জসই ক্ষমতাটুকু পযুন্ত জবেুরনর জনই। এখন। 
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জযমন কররই জহাক নদীর তীরর ট্টগরয় আমারদর জপৌঁেুরতই হরব। ফার্গুসন তাাঁর মানট্টসক 
উরেজনা বহু করষ্ট দমন করর রাখরেন। ট্টকন্তু আমারক সবরিরয় ভাট্টবরয় তুেরে 
আররকট্টট ট্টবপরদর আ ঙ্কা। 
  
পর-পর জব  কতর্গট্টে পাহাড় জপরুরত হরব আমারদর। ট্টকন্তু জস-পট্টরমাে গযাস আমারদর 
জনই, তা োড়া উপযুুক্ত তাপ সৃট্টষ্ট কররত না-পাররে জবেুনও জবট্ট  ওপরর উঠরত পাররব 
না, অথি জসইটুকু তাপ হতট্টর করারও ক্ষমতা জনই। 
  
পাহাড়র্গরোরক জতা জদখরতই পাট্টি। আিা, জকারনারকরম এট্টড়রয় যাওয়া যায় এরদর? 
জকরনট্টড় ভারো কররই জারনন জয তা সম্ভব নয়, তবু ট্টকেু-একটা বো দরকার মরন 
কররই কথাটা বেরেন। এই কারো ট্টগট্টরমাো জযভারব ট্টদগন্ত পযুন্ত েট্টড়রয আরে তারত 
তারদর এট্টড়রয় যাবার জকারনা প্রশ্নই উরঠ না। জকরনট্টডর মরন হরো, জযন শুধু তারদর 
পরথ বাধা সৃট্টষ্ট করবার জরনযই এই পাহাড়র্গরো মাথা িাড়া ট্টদরয় উরঠ দাাঁট্টড়রয়রে। 
  
তার জকারনা উপায় জনই। ফার্গুসন জসাজাসুট্টজ বরে ট্টদরেন কথাটা। জজা, একট্টদরনর 
উপরযাগী জে জররখ ট্টপরপশুঙু্ক সব জে জফরে দাও। তারত হয়রতা ট্টকেুটা ওপরর উঠরব 
জবেুন। 
  
ট্টনরমরষর মরধয প্রভুর আরদ  পােন কররে জজা। ট্টকন্তু তারত ট্টবর ষ জকারনা সুট্টবরধ 
হরো না, মাত্র পো  ট্টফট ওপরর উঠরো জবেুন। ক্রম ই ট্টভক্টট্টরয়া পাহারড়র ট্টদরক 
এট্টগরয় যারি, আরবা করয়ক জ া ট্টফট ওপরর উঠরত না-পাররে মারাত্মক একট্টট সংঘষ ু
এরকবারর অট্টনবাযু। 
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খাট্টে বাক্সর্গট্টে জফরে ট্টদরেই হয়। জকরনট্টড মৃদু গোয় বেরেন, পাউে পোর ক হােকা 
হরো জবেুন, আররা ট্টকেু ওপরর উঠরো ট্টভক্টট্টরয়া। ট্টকন্তু এখনও পাহারড়র িুরড়া অট্টতক্রম 
করার মরতা উচ্চতা োভ কররট্টন জস। জগাটা পট্টরট্টিট্টতর ভয়াবহতার কথা ভাবরতই 
সবাই ট্ট উরর উঠরো। এরকর পর এক অতবার মররের হাত জথরক জ ষ মুহূরতু রক্ষা 
জপরয়রেন তাাঁরা। ট্টনয়ট্টত ট্টক এবারও জ ষ মুহূরতু দয়া কররব না তারদর? পাহারড়র 
কট্টঠন বনু্ধর গারয় ধাক্কা োগরে জয-পট্টরোম হরব, তার কথা জকউ আর ভাবরতই িাইরেন 
না। আরগ যতবারই মৃতুযর সমু্মখীন হরয়রেন জকারনাবারই এমন অক্ষম হতা ায় ভরর 
যানট্টন জকউ। জবেুন পাহাড় জথরক আর জবট্ট  দূরর জনই। ক্ররমই জসই মন্ত কারো পাহাড় 
এট্টগরয় আসরে তারদর ট্টদরক—এমনভারব মৃতুযরক এট্টগরয় আসরত জদরখ ট্ট রদাাঁড়া জবরয় 
জকবে একটা ঠাো জোত ট্টকেট্টবট্টেরয় ওঠা-নামা কররত োগরো। যট্টদ পার না-হরত 
পাররন তাহরে আর দ  ট্টমট্টনরটর মরধয ফার্গুসরনর এত হহ-হি জতাো জভৌরগাট্টেক 
অট্টভযান মমুাট্টন্তকভারব িূেু-ট্টবিূেু হরয় যারব! 
  
সব ট্টজট্টন  জফরে দাও, সব ট্টজট্টন  জফরে দাও! ফার্গুসন আতুস্বরর প্রবে ভারব জিাঁট্টিরয় 
উঠরেন। 
  
িরম মুহূতুট্টটর ট্টদরক দ্রুতগট্টতরত েুরট িরেরে ট্টভক্টাট্টরয়া। ফার্গুসন ট্টনরদু  ট্টদরেন, 
জতামার বেুকর্গরো জফরে দাও, ট্টডক! 
  
অসীম মমতায় তার বেুকর্গট্টেরক সরজারর আাঁকরড় ধররেন জকরনট্টড। তার এতট্টদরনর 
সিী এরা! বেুক জফেরবা? বেরো কী তুট্টম? 
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বাাঁিরত জগরে এখন জফরে ট্টদরতই হরব। 
  
জজা জিাঁট্টিরয় উঠে। সবুনা  হরো। আর-তত জবট্ট  দূরর জনই! 
  
স্পষ্ট জদখা জগরো,  যাওো-জমা কারো জিাখা থযাবড়া পাথরর্গরো ক্রম  প্রবে জবরগ 
তারদর ট্টদরক এট্টগরয় আসরে। জবেুন জথরক পাহারড়র িুরড়া এখন প্রায় ষাট ট্টফট উাঁিু। 
কম্বে, জপা াক-আ াক, জগাো-বারুদও জজা দ্রুত হারত জফরে ট্টদরে। একঝটকায় জবেুন 
পাহারড়র িুরড়ার ওপরর িরে এরো—এখন জদােনাটা ট্টঠক িুরড়াবরাবর িরেরে। 
জদােনাটার সরি এই বুট্টঝ পাহারড়র ধাক্কা োগরে! আররাহী ট্টতনজন মুহূরতুর জনয 
কুাঁকরড় জগরেন। তার পররই উম্মরের মরতা িীৎকার করর উঠরেন ফার্গুসন ট্টডক! ট্টডক! 
ট্ট গট্টগর জতামার বেুকর্গরো জফরে দাও! নয়-তত আমরা সবাই মররবা! 
  
জকরনট্টডর জিাখ জরে ভরর জগরো। জকারনা ট্টিরুট্টক্ত না-করর ট্টতট্টন বেুকর্গরো তুরে েুাঁরড় 
জফোর জনয হাত তুেরেন, ট্টকন্তু হঠাৎ িীৎকার করর জজা তারক বাধা ট্টদরে–থামুন 
ট্টমটার জকরনট্টড! এক ট্টমট্টনট! এই বরেই জদােনার দট্টড় ধরর, ট্টডগবাট্টজ জখরয়, োট্টফরয়, 
ট্টনরি জনরম জগরো। 
  
জজা! জজা! এ কী কররে তুট্টম! 
  
কী সবুনা ! 
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জবেুন আররকটু ওপরর উরঠ এরো। িুরড়ার ট্টদকটা প্রায় কুট্টড় ট্টফট িওড়া, অনয ট্টদকটা 
কম োেু, জসইজরনয এরকবারর জিাখা েুাঁরিারো নয়। ট্টনরাপরদই শুধু হােকাভারব েুাঁরয়-
েুাঁরয় জসই ভীষে পাহারড়র িুরড়া জপট্টররয় জগরো জবেুন। 
  
জপট্টররয় জগট্টে! জপট্টররয় জগট্টে। 
  
জকরনট্টড আর ফার্গুসন জিাখ বুরজ জফরেট্টেরেন, ট্টনরি জথরক জজার গো কারন আসরতই 
হতবাক আনরে োট্টফরয় উঠরেন। তাট্টকরয় জদখরেন, পাহারড়র িুরড়ায় জহাঁরটরহাঁরট 
িরেরে জজা, দু-হারত গারয়র জজারর জদােনারক জঠরে-জঠরে জস এর্গরি। জযই জদােনা 
িুরড়া জপট্টররয় এরো, অমট্টন  রীররর সব  ট্টক্ত সংহত করর প্রবেভারব এক ধাক্কা ট্টদরয় 
জফর দট্টড় জবরয় ওস্তাদ জখরোয়ারড়র মরতা জস জদােনায় উরঠ এরো! 
  
খাট্টনকক্ষে ট্টনবুাকভারব তারক েক্ষ করর ফার্গুসন বেরেন, জতামার ঋে ট্টকেুরতই জ াধ 
করার নয়, জজা! বাররবারর তুট্টম আমারদর ট্টনরজর জীবন তুি কররও বাাঁট্টিরয় ট্টদরিা! 
তারপর ট্টতট্টন আর-ট্টকেু বেরত পাররেন না, গো ধরর এরো। 
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বেলনু এোরর নকনু্ত পাহাড় বপনররয় 
জবেুন এবারর ট্টকন্তু পাহাড় জপট্টররয়ই নামরত শুরু করর ট্টদরে, ট্টনরি পড়রো ট্টবরাট এক 
বনভূট্টমর কারো ট্টবস্তার।রকারনা-একটা গারে জবেুনট্টট জবাঁরধ জররখ রাত কাটারত হরব 
আমারদর, ফার্গুসন সিীরদর তার ট্টসিান্ত জানারেন, মাট্টটরত নামা অতযন্ত ট্টবপজ্জনক। 
  
সরন্ধ হরতই হাওয়া পরড় জগরো। আকার র তারা জদরখ ফার্গুসন ট্টহর ব করর জদখরেন, 
জসরনগে নদী জথরক এখনও সাতর া মাইে দূরর আরেন তারা। জসরনগে নদীর ওপর 
জকারনা জসতু জনই, যট্টদ জথরকও থারক তরব তার জখাাঁজই বা পারবন জকাথায়, অথি নদী 
তাাঁরদর জপরুরতই হরব এবং জপরুরত হরব এই জবেুরন কররই। ফার্গুসন খুব ট্টিট্টন্তত হরয় 
পড়রেন। ক্রম  জযভারব জবেুন তার ক্ষমতা হাট্টররয় জফেরে, তারত এই অবিায় ঐ মস্ত 
নদী জপরুবার কথা ভাবা ট্টনেকই এক অমূে কল্পনা। জ ষটায় অরনক জভরব ট্টতট্টন 
ট্টসিান্ত ট্টনরেন, জ ারনা, আমারদর জয কররই জহাক এই জবেুরন কররই নদী জপরুরত 
হরব, ট্টকন্তু এই অবিায় জবেুরন করর নদী জপরুবার কথা ভাবাও বাতুেতা। জবেুনরক 
যারত আররা হােকা করা যায়, তারই জিষ্টা কররত হরব আমারদর। গযাস বাড়াবার জয-সব 
যন্ত্রপাট্টত আরে ওর্গরোরক এবার খুরে জফো যাক, তারত জতা আর ট্টকেু না-জহাক অন্তত 
ন-জ া পাউে ভার করম যারব। এ োড়া আর জকারনা উপায়ই জতা আমার জিারখ পড়রে 
না। 
  
ট্টকন্তু তাহরে আমরা গযাস বাড়ারবা কী করর? আর গযাস োড়া জতামার এই আকা যান 
উড়রত পাররব নাট্টক? গযাসই জতা তার অদৃ য ডানা। 
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অনযভারব ওড়াবার বযবিা কররত হব। ফার্গুসন বেরেন, জবেুরনর জভরস থাকার ও বহন 
করার ক্ষমতা আট্টম ভারোভারব ট্টহর ব করর জদরখট্টে। অল্প-ট্টকেু ট্টজট্টন পত্র আর 
আমারদর ট্টতনজনরক ট্টনরয় জবেুন এখনও ট্টকেুদূর অট্টব্দ জযরত পাররব। আমারদর 
ট্টতনজরনরই ওজন এ-ক-ট্টদরনর ধকরে অরনক করম জগরে-ট্টকেুরতই সবশুনু্ধ পাাঁির া 
পাউরের জবট্ট  হরব না আমরা। 
  
জোরটা-জোরটা অংর  ভাগ করর সব যন্ত্রপাট্টত খুরে জফেরত জব  খাট্টনকটা সময় জেরগ 
জগরো। বড়-বরড়া কারজর িাইরত সাধারেত জোরটাখারটা খুিররা কারজই সময় জবট্ট  
োরগ! ট্টকন্তু জকারনা উপায় জনই—এই সময়টুকু ট্টদরতই হরো তারদর, অট্টনিাসরেও। 
এইভারব জ ষকারে অরনকখাট্টন হােকা হরয় ট্টগরয় জবেুন আবার আকার  ওড়বার ক্ষমতা 
ট্টফরর জপরে। 
  
রারত সামানয-ট্টকেু জখরয় জনবার পর যথারীট্টত জজা আর জকরনট্টডর পাহারা জদবার পাো 
এরো। স্তব্ধ জজযাৎস্নাোকা রাত। মারঝ-মারঝ ঝাাঁপসা জমঘ এরস পাৎো এক আবরে 
ট্টবট্টেরয় ট্টদরয় যারি তারদর গারয়, তারপররই আবার রুরপার পারতর মরতা গরেগরে 
জনরম আসরে নরম আরোর ধারা। তন্দ্রাহীন জিারখ জসই ট্টনশুট্টত রারতর আবোয়ার ট্টদরক 
তাট্টকরয় রইরেন. ফার্গুসন। ধীরর-ধীরর তার জ াররগাে-জতাো ঐট্টতহাট্টসক অট্টভযান জ ষ 
হরয় আসরে। যতই ট্টতট্টন এ-কথা ভাবরেন ততই তার মরনর জভতর উরেজনার আভাস 
োগরো। কী-রকম জযন একটা অস্বট্টস্ত অনুভব কররেন ট্টতট্টন। রারতর স্তব্ধতায় কী-রকম 
একটা উ খু  ভাব েট্টড়রয় আরে জযন। হঠাৎ খুব ট্টনুঃসি মরন হরো ট্টনরজরক—এই 
কারো বরনর জভতরর হঠাৎ এই-প্রথম ট্টতট্টন ক্ল্াট্টন্ত আর অবসাদ অনুভব কররেন-
 ারীট্টরক রাট্টন্ত নয়, সমস্তটাই মানট্টসক। ট্টডক হয়রতা ট্টঠকই বেরত তাাঁরক, এখন 
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ট্টকেুট্টদন ঘরর বরস  ান্তভারব ট্টদন কাটারে হয়। ট্টনরজই ট্টতট্টন অবাক হরয় জগরেন 
ট্টনরজর এই ভাবনায়। এতটা অবসাদ জকারনা অট্টভযারনর পররই ট্টতট্টন কখনও অনুভব 
কররনট্টন। এটা ট্টঠক জয অনযানয বাররও অট্টভযারনর জ ষ পযুারয় জপাাঁরে ট্টতট্টন এক 
ধররনর ক্ল্ট্টস্ত অনুভব কররতন, একটু ট্টবরাম করার জরনয সমস্ত জদহ মন উমুখ হরয় 
উঠরতা; ট্টকন্তু এমনভারব তা কখনও তাাঁরক আিন্ন কররট্টন। হয়রতা এই কারো বন, তার 
ঝাাঁপসা রাট্টত্র আর েমেরম স্তব্ধতা—সব এখন তার বুরক একসরি জিরপ বরসরে বরেই 
এমন-সব কথা মরন পড়রে তার। 
  
হঠাৎ একটা খ -খ   ব্দ কারন এরো। দূরর তাট্টকরয় অন্ধকারর একটু রট্টক্তম 
আরোকররখা জদখরত জপরেন ফােসন। দুরট্টবন তুরে ট্টনরয় তীক্ষ্ণ্ণ জিারখ সাবধারন 
িারট্টদরক তাট্টকরয় জদখরেন-ট্টকন্তু সরেহজনক আর-ট্টকেুই তার জিারখ পড়রো না। 
দুরট্টবন নাট্টমরয় জররখ আবার ট্টতট্টন তাাঁর ট্টনুঃসি সৃ্মট্টতর ট্টভতর তট্টেরয় জগরেন। জকনরয 
এতকাে ট্টতট্টন বাররবারর ঘররর আরাম জেরড় জবট্টররয় পরড়রেন, এখন জযন তা ট্টতট্টন 
স্পষ্ট বুঝরত পাররেন। এই স্তব্ধ রারতর ঝাাঁপসা রট্টিজ্বো জমঘর্গট্টে জযন তারক এখন 
এই বুরনা রাতটায় বরে ট্টদরে তার ররক্তর এই িেেতার কারে। জক জযন এক টারন 
পদুা তুরে ট্টদরয় সব উরমাট্টিত করর ট্টদরয়রে তার জিারখর সামরন। জেরেরবো জথরকই 
ট্টতট্টন ট্টনুঃসি, একা-এরকবারর একা, আর জসইজরনযই ট্টতট্টন সবুত্র উরেজনা আর জরামাে 
খুাঁরজ জবট্টড়রয়রেন, যারত জকারনারকরম এই একো মুহূতুর্গট্টেরক ভুরে থাকা যায়। এখন 
তার মরন হরো সব জিষ্টাই বযথু হরো, ট্টদগন্ত জথরক ট্টদগরন্ত তাাঁরক তাড়া করর ট্টনরয় 
এরো তার ট্টনুঃসিতা; খযাট্টত জপরয়রেন, ট্টবে, য , সম্মান-সব তারক অকৃপেভারব 
ট্টদরয়রে ভাগয, ট্টকন্তু জসই জস্নহসূিক পদাথুট্টট জথরক তারক বট্টেত রাখা হরয়রে, যার 
অভারব সবই ট্টনষ্ফে হয়, যারক বরে মায়ামমতা ভারোবাসা, অনযকারু সরি অন্তরি 
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জকারনা সম্পকু।  ূনয জিারখ অন্ধকাররর ট্টদরক তাট্টকরয় রইরেন ট্টতট্টন। যথাসমরয় 
জকরনট্টডরক ঘুম জথরক তুরে পাহারায় বট্টসরয় ট্টদরয় জজার পার  শুরয় পড়রেন। 
খাট্টনকক্ষে পরর সুট্টপ্ত এরস তারক তার সব অভাবরবাধ জথরক দূরর সট্টররয় ট্টনরয় জগরো 
এমন-এক মায়ারোরক জযখারন জকারনা জসানার কাট্টঠর জোাঁয়ায় সব হতা া জযন মুরক্তার 
মরতা ঝেমে করর উরঠ অসীরমর ট্টদরক ট্টবিুরে পাট্টঠরয় জদয়। 
  
পাহারা ট্টদরত বরস জকরনট্টডরও জকন জযন কারো বরনর এই ভাট্টর স্তব্ধতারক বড় 
অস্বট্টস্তকর বরে জবাধ হরো। জমাোরয়ম মৃদু হাওয়ায় একটু-একটু করর দুরে উঠট্টেরো 
জবেুরনর জদােনা। এই জদাে জকরনট্টডর জিারখ ঘুম মাট্টখরয় ট্টদরয় জগরো জযন—অরনক 
বার দুই হারত জিাখ কিরে ট্টতট্টন জজরগ থাকার জিষ্টা কররেন, ট্টকন্তু ট্টনদ্রার আকষুে তার 
জিরয়ও জবট্ট , জস তার মন্ত্র-পড়া অন্ধকারর তারকও একসমরয় আিন্ন করর ট্টদরে। 
  
কতক্ষে জয এভারব ঘুট্টমরয়ট্টেরেন, জারনন না। হঠাৎ জদােনার ট্টনরি প্রবে একট্টট  ব্দ 
হরতই জকরনট্টডর ঘুম জভরে জগরো োট্টফরয় উরঠ বসরেন, ট্টতট্টন, আর সরিসরি ভরয় 
ত্রারস আতরঙ্ক তার সারা মুখ জযন কাগরজর মরতা  াদা হরয় জগরো। জক জযন একিুমুরক 
তার  রীররর সব রক্ত শুরষ ট্টনরয়রে। আর্গন ধরর জগরে সারা বরন! 
  
আর্গন! আর্গন। আতুস্বরর জিাঁট্টিরয় উঠরেন জকরনট্টড। 
  
তাাঁর জসই আতুনাদ জযন অরনক, অরনক দূর জথরক এরস জপৌঁেুরো ফার্গুসরনর কারে। 
প্রথমটায় ট্টকেুই বুঝরত পাররনট্টন, আতুনাদটা ট্টেরো জযন স্বরপ্নরই মরধয, তারপরর জযই 
তন্দ্রা ও িটকা জভরে জগরো, সিমরক এস্ত উরঠ ট্টতট্টন ট্টজরগস কররেন : কী! কী হরয়রে? 
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আর্গন জক োগারে? ফার্গুসন ট্টফ -ট্টফ  করর ট্টজরগস কররেন। 
  
আর ট্টঠক এমন সমরয় এক ট্টবেট্টম্বত কান-ফাটা িীৎকারর মস্ত বরনর পট্টরপূেু স্তব্ধতাটা 
জযন ট্টেরড়, ট্টিরর, জফাঁরড় জগরো। জংট্টেরদর িীৎকারই তারদর স্পষ্টভারব বরে ট্টদরে এই 
ভীষে আর্গরনর জপেরন কারা ররয়রে। এটা বুঝরত বাট্টক রইরো না জয, জংট্টেরা তারদর 
জযান্ত ঝেরস পুট্টড়রয় মারবার জরনযই অতট্টকুরত সারা বরন আর্গন োট্টগরয় ট্টদরয়রে। 
  
জবেুরনর িারট্টদরক আর্গন সারপর মরতা তার েকেরক জেট্টেহান ট্টজভ বাট্টড়রয় ট্টদরয়রে। 
মটমট করর পুরড় জভরে যারি ডাের্গরো, অদু্ভতভারব  ব্দ হরি সবুজ ডাের্গট্টে পুড়রত, 
পাতার্গট্টে পুরড় ট্টগরয় ফুেট্টক আর োই উড়রে িারপার  : বীভৎস আর ভয়ানক একটা 
দৃর যর অবতারো হরয়রে িারট্টদরক। জেউরয়র মরতা হাওয়ায় জকাঁরপরকাঁরপ উঠরে োে 
ট্ট খা, আর রট্টির্গরো তারদর োে আভা েট্টড়রয় ট্টদরয়রে ট্টতনজন আররাহী সরমত 
ট্টভক্টট্টরয়ার গারয়। হঠাৎ এক দমকা হাওয়া সব তাপ আর ট্ট খারক জযন জবদম তাড়া 
ট্টদরয় জবেুরনর ট্টদরক ট্টনরয় এরো। 
  
ট্ট গট্টগর উরড় পাোই, িরো! জকরনট্টড তীব্রস্বরর জিাঁট্টিরয় উঠরেন, নয়রতা এরসা ট্টনরি 
জনরম পট্টড়! তা োড়া আমারদর বাাঁিবার আর-জকারনা রাস্তা জনই। 
  
ফার্গুসন তকু্ষট্টন দৃঢ় মুরঠায় জকরনট্টডর হাত জিরপ ধররেন, আর ইট্টিত অনুযায়ী জজা দট্টড় 
জকরট ট্টদরয় জবেুনরক মুক্ত করর ট্টদরে। 
  
ট্ট খারা সব োট্টফরয়-োট্টফরয় উঠরে ওপরর, এই বুট্টঝ েুাঁরয় ট্টদরে জবেুনরক। প্রিে তাপ 
আসরে হাওয়ার জেউরয় ঝাাঁপটায়, ট্টহরল্লারে। দট্টড় কাটার পর মুহূরতুই-জবেুন এক 
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ঝাাঁপটায় হাজার ট্টফট ওপরর উরঠ এরো। ট্টনরি জথরক ভীষে  াররগাে উঠরো, এমন 
ভীষে, জয এত ওপররও তার সামানয জর  এরস জপৌঁেুরো। জবেুন তখন ট্টনরাপরদ 
অরনক উাঁিু ট্টদরয় পট্টশ্চম ট্টদরক জভরস িরেরে। 
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নজনন পত্র সে বফরল নদরয় বেলনুরক হালকা 
যট্টদ, কাে আমরা ট্টজট্টন পত্র সব জফরে ট্টদরয় জবেুনরক হােকা না-করতুম, তাহরে 
এতক্ষরে আমারদর জয কী পট্টরেট্টত হরতা, তা ট্টনশ্চয়ই বুঝরত পাররো? 
  
এখনও অত ভয় পারিা জকন তুট্টম? আমরা জতা সব জপট্টররয় এেুম। জতামার অনুমট্টত 
োড়া এখন আর জবেুন ট্টনরি নামরব না। 
  
তা জাট্টন। ট্টকন্তু ট্টনরি তাট্টকরয় দযারখা একবার। ফার্গুসন বেরেন। 
  
বরনর সীমান্ত জযখারন জ ষ হরয়রে, জসখান জথরক িট্টল্ল জন জঘাড়রসায়ার জর-জর করর 
েুরট আসরে। তারদর কারু হারত বল্লম, কারু হারত বেুক। ট্টভক্টট্টরয়ার সরি পাল্লা ট্টদরয় 
িরেরে তারা তো ট্টদরয়। মারঝ-মারঝ ওপর ট্টদরক তাট্টকরয় ট্টবকট গোয় জিাঁট্টিরয় উরঠ 
নানারকম উৎকট অিভট্টি কররে। তারদর রাট্টগ িাঁিারমট্টি শুরন মরন হরো একবার 
ধররত পাররে তারা জযন সব্বাইরক ট্টেরড়-খুাঁরড় জফাঁরড় জফেরব। অসমতে উাঁিু-ট্টনিু পথ 
ট্টদরয় অসীম ট্টক্ষপ্রতায় অনায়ারস জঘাড়া েুট্টটরয় িরে আসরে। তারা পুররাদরম 
জজারকদরম। 
  
ফার্গুসন জানারেন, এরা হরো ট্টনষু্ঠর টযাট্টেবাস-জাতীয় জংট্টে, আট্টিকার অনযতম ভীষে 
জাট্টত। জকারনাট্টকেুরতই বাগ মারন না, জপাষ মারন না, নরম হয় না। কারোরদরও এরা 
জরহাই জদয় না। আট্টম বরং বুরনা জারনায়াররদর সামরনও পড়রত রাট্টজ, ট্টকন্তু এরদর 
সামরন নয়। পশুর জিরয়ও ট্টহংে এরা, জকারনারকম মানট্টবক মূেযরবাধই জনই এরদর। 
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ওরদর জিহারাট্টেট্টর িােিেন জদরখ জতামার কথাই ট্টঠক বরে মরন হয়। কী ভীষে জদখরত 
এরকক জন! আর িাউট্টনরত জযন আর্গন জ্বেরে! ভাট্টগয  ওরা উড়রত পারর না—নইরে 
আর জদখরত হরতা না। 
  
ঐ জপাড়া গ্রামর্গরো জদখরত পারিা-ধরস িুরমার হরয় পরড় আরে? সব এরদর কীট্টতু। 
জয-সব জট্টমরত এককারে জসানাট্টে ফসে দুরে উঠরতা হাওয়ায়, আর্গন োট্টগরয় সব 
োরখার করর ট্টদরয় জকবে কারো োই আর জপাড়া মাট্টট জররখ ট্টদরয় জগরে এরা। 
  
আমারদর ওরা ধররব কী করর? একবার নদীর ওপারর জপৌঁেুরত পাররেই জতা ট্টনরাপদ। 
  
ট্টঠকই বরেরে। এখন ঈশ্বর যট্টদ দয়া কররন, তাহরেই হয়। জবেুরনর ক্ষমতায় এখন 
আর-জকারনা আিা জনই আমার। জয-জকারনা মুহূরতু সব গযাস জ ষ হরয় জবেুন ট্টনরি 
জনরম পড়রত পারর। আর, একবার নামরেই আর-জকারনা কথা জনই, িরক্ষর পেরক এই 
দসুযরা আমারদর ট্টেন্নট্টভন্ন করর জদরব। 
  
সারা সকােটা জফউরয়র মরতা দসুযরা তারদর সরি-সরি তাড়া করর এরো। জবো 
এগাররাটার সময় ট্টহর ব করর জদখরেন, এতক্ষরে মাত্র পরনররা মাইে পথ অট্টতক্রম 
করররেন। 
  
এমন সময় ট্টবপরদর র্গরুত্বরক আররা বাট্টড়রয় জদবার জরনযই জযন ট্টদগন্ত জথরক, হাট্টতর 
মরতা কারো শুাঁড় বাট্টড়রয়, এট্টগরয় এরো জমঘ। ঝরড়র আ ঙ্কায় ফার্গুসন রীট্টতমত 
ট্টবিট্টেত হরয় পড়রেন। ঝড় যট্টদ আবার তারদর নাইজাররর ট্টদরক উট্টড়রয় ট্টনরয় যায়। 
তাহরে আর জরহাই জনই। আর অবিা যখন এইরকম, তখন জবেুনও জযন িক্রান্ত কররে 
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তারদর ট্টবরুরি। স্পষ্ট জদখা জগে ক্রম  জস ট্টনরির ট্টদরক জনরম আসরে। যাত্রা শুরু 
করার পর জথরক এতক্ষরের মরধয প্রায় ট্টতনর া ঘন ট্টফট গযাস নষ্ট হরয় জগরে। এখনও 
কম কররও বাররা মাইে দূরর ররয়রে জসরনগে নদী। জবেুন জয-হারর অট্টত ধীরর-ধীরর 
এর্গরি, তারত অন্তত আররা ঘণ্টাট্টতরনক সময় োগরব। 
  
এট্টদরক ট্টনরি অনুসরেকারী দসুযরদর ট্টবকট িীৎকারর ক্রম  উল্লারসর ভাব জজরগ 
উঠরো। তার কারে আর ট্টকেুই নয়, জবেুন এখন ক্রম  ট্টনরি জনরম যারি। ট্টমট্টনট 
পরনররা মরধযই জদােনা মাট্টট জথরক প্রায় জদড়র া ট্টফট ওপর ট্টদরয় িেরত োগরো; তরব 
হাওয়ার সাপট একটু জবট্ট  বরে, এখন তার গট্টত আরগর জিরয় অরপক্ষাকৃত জবরড়রে। 
দসুযরা এখন জথরকই জবেুন তাগ করর মুহুমুুহু র্গট্টে িাোরত শুরু করর ট্টদরয়রে। ভার বা 
বযাোট আর না-কমারে জরহাই জনই। ফার্গুসরনর ট্টনরদুর  জ ষখাদযটুকুও জফরে জদয়া 
হরো। সরি-সরি জবেুন ওপরর উরঠ জগরো বরট, ট্টকন্তু আধঘণ্টা জযরত না জযরতই 
আবার ট্টনরির ট্টদরক নামরত শুরু করর ট্টদরে জবেুরনর জর ট্টম জখােটা দু-এক জায়গায় 
জফাঁর  ট্টগরয়রে, তাই ট্টদরয় ই-ই করর গযাস জবট্টররয় যারি, আর তার ফরেই জবেুরনর 
ট্টনরির ট্টদরক টানটা আরগর জিরয় আররা দ্রুত হরয় উরঠরে। 
  
অল্পক্ষরের মরধযই জদােনা মাট্টট স্প ু কররো; সরি-সরি হহ-হহ করর দসুযরা েুরট এরো 
জসট্টদরক। ট্টকন্তু এ-রকম সমরয় সাধারেত যা হরয় থারক তা-ই ঘটরো–মাট্টটরত ধাক্কা 
জখরয় জবেুন বরের মরতা তকু্ষট্টন আবার ট্টবপরীত আঘারত আকার  োট্টফরয় উরঠ প্রায় 
মাইেখারনক জভরস জগরো। 
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নাুঃ, দসুযরদর হাত জথরক জদখট্টে ট্টকেুরতই ট্টনস্তার জনই। অসহায় রারগ জকরনট্টড ট্টন ট্টপ  
করর উঠরেন। 
  
সব জফরে দাও-এমনকী জ ষ জনােরটাও জফরে দাও। ফার্গুসন জহাঁরক বেরেন। 
  
সব যন্ত্রপাট্টত জফরে জদয়া হরো ট্টবর ষ ট্টকেুই ফে হরো না, জবেুন শুধু একটুক্ষরের 
জরনয আকার  উরঠ জফর মাট্টটরত জনরম আসরে। ট্টহংে জারনায়াররর মরতা প্রবে জবরগ 
জঘাড়ায় জিরপ আসরে টযাট্টেবাস দসুযরা। তারা যখন প্রায় দুর া গরজর মরদয এরস 
পড়রো ফার্গুসন জিাঁট্টিরয় বেরেন, আর জতামার বেুরকর মায়া জকাররা না, ট্টডক। িট 
করর সব বেুক জফরে দাও। 
  
আরগ করয়কটারক র্গট্টে না-করর জফেট্টে না! জকরনট্টড দসুযরদর েক্ষয করর পর-পর 
কতর্গট্টে র্গট্টে েুাঁড়রেন। অবযথু ট্টটপ তার, ট্টকন্তু এটা জক জানরতা জয তার এই অরমাঘ 
উদট্টগরে জ ষটায় মানুষ ট্ট কারর োগরব? উৎকট আতুনাদ করর করয়কট্টট দস জঘাড়া 
জথরক ট্টেটরক পড়রো। 
  
রবাররর বরের মরতা আবার জবেুন একোরফ আকার  উঠরো বরট, ট্টকন্তু এঅবিায় 
জবট্ট ক্ষে িেরো না। হঠাৎ এক দমরক অরনকটা গযাস জবট্টররয় ট্টগরয় জবেুন িুপরস 
জগরো। 
  
সব জ ষ হরয় জগরো তাহরে! আর এখন ররক্ষ জনই। জকরনট্টডর গো হতা ায়। ভাো-
ভাো জ ানারো। 
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না, ফার্গুসন হঠাৎ দৃঢ় স্বরর বরে উঠরেন অস্বাভাট্টবক একট্টট দীট্টপ্তরত হঠাৎ তার জিাখদুট্টট 
িকিক করর উঠরো। না, এত সহরজ হাে োড়রবা না! আররা-একট্টট ট্টজট্টনর র মায়া 
আমারদর োড়রত হরব, তাহরে প্রায় জ া-ট্টতরনক পাউে হােকা হরব ট্টভক্টট্টরয়া। 
  
জ া-ট্টতরনক পাউে হােকা হরব? ট্টবমূঢ় হরয় জগরেন জকরনট্টড।রসটা আবার কী? 
  
আমারদর জদােনা। ট্ট গট্টগর জবেুরনর জখারের দট্টড়-দড়া ধরর ঝুরে পরড়া। এমট্টনভারব 
ঝুরেই আমরা নদী জপরুরত পাররবা। ট্ট গট্টগর করোরা, হারত একটুও সময় জনই! 
  
মৃতুযরক প্রট্টতররাধ করার জরনয এক অমানুট্টষক  ট্টক্তরত ভরর জগরেন অট্টভযাত্রীরা। 
জবেুরনর দট্টড় ধরর ঝুরে পড়রেন তারা, আর জজা এক হারত জদােনার দট্টড় জকরট 
ট্টদরে। ট্টনরমরষর মরধয ট্টনরি আেরড় পড়রো জদােনাটা, আর জবেুন জস করর একসরি 
জ া-করয়ক ট্টফট ওপরর উরঠ এরো। 
  
ট্ট কার পাট্টেরয় যায় জদরখ দসুযরাও তখন মরীয়া হরয় উরঠরে, পাগরের মরতা অনবরত 
িাবুক মাররত োগরো তারা জঘাড়ার ট্টপরঠ, আর মুরখর জফনা তুরে পুরয়াকদরম েুটরত 
োগরো আরবরদর ট্টবখযাত জঘাড়ার্গট্টে। খুরর-খুরর নীে ফুেট্টক ট্টেট্টটরয় ট্টদরি তারা, 
জফনার সরি ট্টনশ্বারস হেকা োড়রে। ট্টকন্তু ট্টভক্টট্টরয়া ততক্ষরে প্রবে হাওয়ার জতারড় 
আররা জজারর জভরস িরেরে, একটু পররই একটা জোরটা পাহাড় জপট্টররয় এরো জস 
অনায়ারস। পাহারড়র গারয় জঘাড়ার িোর পথ জনই বরে দসুযরা জ ষটায় হাে জেরড় ট্টদরয় 
জসখারনই জথরম জযরত বাধয হরো। 
  
পাহাড় জপট্টররয়ই ফার্গুসন জিাঁট্টিরয় উঠরেন, ঐ-জয, ঐ-জয নদী! ঐ দযারখা, জসরনগে নদী! 
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দূরর জদখা জগরো নদীর রুরপাট্টে জেরোত ঘুরর-ঘুরর এাঁরকরবাঁরক বরয় যারি, জযন একটা 
রুরপার হতট্টর সজীব তরে সাপ। জযন ধীরর-ধীরর সুের একট্টট িকিরক সাপ কুেেী 
োট্টড়রয় ঘুম জভরে জজরগ উরঠ বুরক জহাঁরট দূররর ট্টদরক িরে যারি। তখনও তা প্রায় 
মাইে-দুরয়ক দূরর; নদীটা পুররাপুট্টর জপট্টররয় জযরত পাররে সমূ্পেু ট্টনট্টশ্চন্ত হওয়া যায়। 
ভাগয যট্টদ আর তাাঁরদর জীবন ট্টনরয় আর জকারনা ট্টেট্টনট্টমট্টন নারখরে তাহরে আর ট্টমট্টনট 
পরনররার মরধযই তারা আপাতত ট্টনরাপদ হরয় যারবন, আররকারনা আ ঙ্কাই থাকরব না 
প্রারের। 
  
ট্টকন্তু তা বুট্টঝ আর হয় না। 
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বেলরুনর সে গযাসই ফুনররয় বগরলা 
জকননা জবেুরনর সব গযাসই ফুট্টররয় জগরো একটু পরর। হু-হু করর একটা ফাাঁকা জায়গায় 
এরস জনরম পড়রো ট্টভরক্টাট্টরয়া। জোরটা বরের মরতা বাররবারর ধাক্কা জখরয় করয়কবার 
ওঠা-নামা কররত-কররত ট্টকেুদূর এট্টগরয় জগরো। মস্ত একট্টট বাওবাব গাে দাাঁট্টড়রয় ট্টেরো 
একট্টদরক, জ ষটায় তার মগডারে জঠরক জগরো জবেুন, তার জাে আটরক জগরো তার 
ডারে, আর তকু্ষট্টন এরকবারর গট্টতহীন হরয় দাাঁট্টড়রয় পড়রো। 
  
তরব আর জকারনা আ াই জনই! ট্টনশ্বাস জেরড় বেরেন জকরনট্টড। সব জ ষ হরয় জগরো। 
  
আর ঠািাটা দযারখা একবার! তা ট্টকনা হরো নদীর একর া গরজর মরধয এরস! 
  
হতভাগয অট্টভযাত্রীরা জবেুরনর জাে জথরক ট্টনরি জনরম এরেন। িটপট নদীর ট্টদরক জযরত 
হরব এবার। মস্ত এক জেপ্রপারতর একটানা আেরড় পড়ার  রব্দ জায়গাটা মুখর হরয় 
আরে। 
  
আ পার  জকারনা জনৌরকা বা জনমানরবর ট্টিহ্ন মাত্রও জনই। নদী এখারন প্রায় দু-হাজার 
ট্টফট িওড়া, প্রায় জদড়র া ট্টফট উাঁিু জথরক হঠাৎ প্রিে জবরগ প্রপারতর মরতা জনরম 
এরসরে। জে শুধু তুেকাোম জফনা ট্টেরটারি আর তার ভীষে গজরাট্টনরত জগাটা 
এোকাটা ভরর আরে, মারঝ-মারঝ মস্ত সব পাথররর টুকররা জিাখা থযাবড়া নানারকম 
ট্টকমু্ভতট্টকমাকার অদু্ভত আকার ট্টনরয় জেরোরতর ট্টভতর মাথা উাঁিু করর দাাঁট্টড়রয় আরে। 
এখারন সাাঁৎরর নদী জপরুবার জিষ্টা করার অনয নামই হরো সাধ করর মৃতুযর কারে 
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ট্টনরজরক সাঁরপ জদয়া। জদরখই জকরনট্টড এরকবারর হতা  হরয় পড়রেন। তার আর জকারনা 
উদযমই রইরো না, জযন জগাটা দৃ যটা তার মরনর ট্টভতর এক ট্টবট্টিট্টর হতুযর  ভাব 
েট্টড়রয় ট্টদরয় তার সব উৎসাহরক ট্টবকে করর ট্টদরয় জগরে। ফার্গুসরনরও জয খুব-একটা 
আ া হট্টিরো, তা নয়; তবু মুরখ অন্তত ট্টতট্টন বনু্ধরক ভরসা ট্টদরেন। একটা আশ্চয ু
ক্ষমতা ট্টেরো তার; যতই ট্টবপরদর মুরখ পড়রতন, ততই জযন তার মাথা ঠাো হরয় 
উিাররর ফট্টের্গরো আটরত শুরু করর ট্টদরত। ট্টবপদ জযন তার বুট্টিরক  াট্টনরয়- াট্টনরয় 
তীক্ষ্ণ্ণ ও ধারারো করর তুেরত। কতর্গরো শুকরনা ঘারসর ট্টদরক জিাখ পড়রতই তার মুখ 
আ ায় ঝেমে করর উঠরো। হঠাৎ জক জযন একটারন তার মরনর জভতরর পদুা তুরে 
ট্টদরো, আর সবর্গরো জট ট্টনখুাঁতভারব খুরে ট্টগরয় একট্টট ভীষে ধাাঁধার সমাধান হরয় 
জগরো জযন মরনর জভতর : ট্টনরটাে একট্টট পট্টরকল্পনা জজরগ উঠরো তার মরন। সবাইরক 
ট্টনরয় জফর জবেুরনর কারে এট্টগরয় জগরেন ট্টতট্টন। বেরেন, আমরা জবাধহয় ঐ দসুযরদর 
জিরয় ঘণ্টাখারনরকর পথ এট্টগরয় আট্টে, কারজই আর-একটুও সময় নষ্ট না করর একু্ষট্টন 
কারজ জেরগ জযরত হরব। যত পাররা শুকরনা ঘাস এরন। জরড়া কররা। ট্টনরন একর া 
পাউে শুকরনা ঘাস আমার দরকার। 
  
জকন? তা ট্টদরয় হঠাৎ আবার কী হরব? 
  
আমারদর জবেুরন জতা আর গযাস জনই! কারজই হােকা গরম হাওয়ার সাহারযয জবেুন 
ফুট্টেরয় আমরা নদী জপরুরবা। 
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পট্টরকল্পনাট্টট শুরনই জকরনট্টডর মুরখ খুট্ট র আভা ফুরট উঠরো। আবারও একবার বনু্ধর 
বুট্টি এবং প্রতুযৎপন্নমট্টতরত্ব রীট্টতমরতা িমৎকৃত হরয় জগরেন ট্টতট্টন;  তমুরখ প্র ংসা 
কররত ইরি হট্টিরো তার। 
  
প্রিুর পট্টরমারে শুকরনা ঘাস এরন বাওবার গারের তোয় সু্কপ করর রাখা হরো। জবেুরনর 
মুখটা যথাসম্ভব বরড়া করর ফাাঁক করর ধরা হরো—যারত বাট্টক গযাসটুকু জবট্টররয় যায়, 
তারপর জসই মুরখর তোয় ঘারসর প জররখ তারত আর্গন ধট্টররয় জদয়া হরো। ট্টকেুক্ষরের 
মরধযই একর া আট্ট  ট্টডট্টগ্র আাঁরি হাওয়া গরম হরয় ট্টগরয় জবেুরনর ট্টভতর প্ররব  করর 
জভতরকার আটরক-পড়া বাতাসরক হােকা করর তুেরো, ক্ররমক্ররম তার জগাে জিহারা 
ট্টফরর জপরে ট্টভক্টট্টরয়া। ঘাস আর আর্গরনর অপ্রতুেতা ট্টেরো না, কারজই জবেুন এবার 
দুরে-দুরে ওপর ট্টদরক ওঠবার জরনয হতট্টর হরো। 
  
জবো গট্টড়রয় যারি, প্রখর ট্টকরে েট্টড়রয় ট্টদরি মধযট্টদরনর রাট্টগ সূযু, ঘারম তারপ 
পট্টরররম অট্টভযাত্রীরা তখন রান্ত, এমন সমরয় উের ট্টদরক, জব  দূরর, জসই দসুযদেরক 
জঘাড়া েুট্টটরয় আসরত জদখা জগরো। তারদর জঘাড়ার খুররর একটানা খটখট আওয়াজ 
আর ট্টবকট গোর ভীষে জ াররগাে ক্রম ই স্পষ্ট জথরক স্পষ্টতর হরয় উঠরো। তখনও 
আর্গন জ্বেরে ঘারসর সু্করপ, জকাঁরপ-জকাঁরপ োট্টফরয়-োট্টফরয় উঠরে স্বি ট্ট খা, এত স্বি 
জয জিারখ তারদর জদখা যায় না, জকবে জদখা যায় তারপর একটা জোত জেউরয়রেউরয় 
ফুরে উঠরে–শুধু জেউ আর. শুধু িেেতা। এট্টদরক আর-জবট্ট  সময় জনই, ট্টমট্টনট কুট্টড়র 
মরধযই দসুযরা এখারন জপৌঁরে যারব। 
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ফার্গুসন জিাঁট্টিরয় উঠরেন, আররা ঘাস দাও, জজা! ট্ট গট্টগর! দ  ট্টমট্টনরটর মরধযই আমারদর 
আকার  উরঠ যাওয়া িাই! 
  
ট্টভক্টট্টরয়ার ট্টতন ভারগর দুই ভাগ জসই গরম হাওয়ায় ভরর জগরে; একটু-একটু করর 
ট্টডরমর মরতা আকার ট্টনরে তা, তারপর তার জপট জমাটা হরয় জগরো আর অরপক্ষাকৃত 
জরাগা হরয় জগরো তোর ট্টদকটা। 
  
ফার্গুসন ট্টনরদু  ট্টদরেন, আরগর মরতা এবাররও আমারদর দট্টড় ধরর ঝুরে ঝুরে জযরত 
হরব।  ক্ত করর জধাররা ট্টকন্তু। 
  
দ  ট্টমট্টনট পররই আকার  ওঠবার উপক্রম কররত োগরো জবেুন, স্বি নীে হাওয়ায় 
জকাঁরপ উঠরে তার  রীর, আর আকার র প্রখর নীে জথরক িুাঁইরয় পড়রে আররা স্বি 
তাপ। টযাট্টেবাস দুসযরা জকবেই  পাং- পাং করর িাবুক িাোরি জঘাড়ার ট্টপরঠ, জিাখ-
কান বুরজ েুরট আসরে পুররাদরম, এখন প্রায় পাঁির া গরজর মরধয এরস জগরে তারা। 
  
 ক্ত করর ধররা, দৃঢ় স্বরর ফার্গুসন ট্টনরদ ু ট্টদরেন। 
  
পা ট্টদরয় ট্টতট্টন জ ষ ঘারসর আাঁট্টটটা জঠরে ট্টদরেন আর্গরনর মরধয, আর তারপররই গরম 
হাওয়ায় ভরর-ওঠা জবেুনট্টট এক ধাক্কায় আকার র ট্টদরক উরঠ জগরো। আর্গরনর ট্ট খারা 
একবার জকবে োট্টফরয় উঠরো তার নাগাে ধরার জরনয, ট্টকন্তু জবেুন তখন জভরস িরে 
যারি  ূনযপরথ। 
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টযাট্টেবাস দসুযরা প্রায় জপৌঁরে ট্টগরয়ট্টেরো। রাট্টগ িযাাঁিারমট্টির সরি এবার তারদর 
বেুকর্গট্টেও জ ষ জিষ্টায় প্রিেভারব গরজু উঠরো—একটা র্গট্টে জতা প্রায় জজা-র কাাঁধ 
জঘরসই িরে জগরো, জকবে একটুর জরনয জবাঁরি জগরো জস। জবেুন ক্রম  আটর া ট্টফট 
ওপরর উরঠ জগরো জদরখ দসুযরদর জস কী ট্টনষ্ফে আরক্রা । জকারনা োভ জনই জজরনও 
তারা খাট্টনকক্ষে জবেুন েক্ষয করর এরোপাথাট্টড় র্গট্টে িাোরে। 
  
জজারারো হাওয়া ভাট্টসরয় ট্টনরয় িেরো জবেুনরক, দুেরত-দুেরত জেপ্রপারতর ট্টঠক ওপর 
ট্টদরয় নদী জপরুরত োগরো ট্টভক্টট্টরয়া। প্রােপরে দট্টড় ধরর ঝুরে আরেন অট্টভযাত্রীরা, 
সাকুারসর জখরোয়ারড়র মরতা : হারতর ট্ট রার্গট্টে ফুরে উরঠরে, আর প্রবে িারপ রট্টক্তম 
হরয় জগরে হাত; দরদর করর ঘামরেন, উরেজনায় জিাখর্গট্টে িকিরক, আর ফার্গুসরনর 
কাপারের ট্ট রাটা ভীষে রক্তিারপ স্পট্টেত হরয় উরঠরে। জকউ জকারনা কথা বেরেন না, 
জকবে প্রবে ইিার জজারর আাঁরটা করর দট্টড় ধরর আরেন। ধীররধীরর জবেুন জসরনগে 
নদীর অপর তীরর ট্টগরয় নামরত োগরো। 
  
ফার্গুসন একবার ঈশ্বররর কৃপার কথা স্মরে করর জিাখ মুদরেন। 
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অেন ষ্ট 
  
ফরাট্ট  উট্টদ-ুপরা একদে হসনয নদীর তীরর এরসট্টেরো কুিকাওয়াজ কররত। নদীর 
ওপরর একটা জবেুরনর দট্টড় ধরর ট্টতনজন জশ্বতািরক ভাসরত জদরখ তারা দস্তুরমরতা 
হতবাক হরয় সব েক্ষ করট্টেরো। এই দুগুম প্ররদর  একটা জবেুরন জিরপ ট্টকনা নদীর 
ওপার জথরক ট্টতনজন ইরয়াররাপীয় জোক উরড় এরো! এই তাজ্জব ঘটনা জদরখ তারদর 
আর ট্টবস্মরয়র জকারনা সীমা ট্টেরো না। ট্টকন্তু জসই জসনাবাট্টহনীর অট্টধনায়ক ইরয়ারাপীয় 
খবর-কাগরজ অরনকট্টদন আরগই ডক্টর সযামুরয়ে ফার্গসুরনর দুুঃসাহট্টসক অট্টভযারনর 
সংবাদ পরড়ট্টেরেন। কারজই দুই আর দুরয় জযাগ করর এটা িট করর বুরঝ ট্টনরেন জয, 
এাঁরা আর জকউ নন, জখাদ জসই সুট্টবখযাত অট্টভযাত্রী এবং তার দুই সিী। 
  
ধীরর-ধীরর জবেুন িুপরস জনরম আসরে মাট্টটরত—এই দৃ য জদরখ হসনযরা ভয় জপরয় 
জগরো। জ ষকারে যট্টদ ট্টনরাপদ িারন জপৌঁেুবার আরগর মুহূরতুই তারদর মৃতুয ঘরট! বুট্টঝ-
বা জসই জদাদুেযমান অট্টভযাত্রীরা জ ষ পযুন্ত জীট্টবত অবিায় মাট্টটরত জপৌঁরোন না! 
জবেুনটা সামানয জবাঁরক প্রবে জোতট্টস্বনীর জরে জনরম আসরে। তাই জদরখ আর তারা 
িুপিাপ ট্টনট্টবুকার দ ুক হরয় থাকরত পাররে না। িট করর করয়কজন ফরাট্ট  হসনয দ্রুত 
জরে জনরম ট্টগরয় হাত বাট্টড়রয় অট্টভযাত্রীরদর ধরর জফেরে, আর িুপরস-যাওয়া ট্টভক্টট্টরয়া 
জসই ভীষে জেরোরত পরড় দ্রুত ভাসরত-ভাসরত জিারখর আড়াে হরয় জগরো। 
  
দ্রুত পারয় জসনাপট্টত এট্টগরয় এরেন। ডক্টর ফার্গুসন! 
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হযাাঁ, আমারই নাম সযামুরয়ে ফার্গুসন। এাঁরা দুজন আমার সিী, অট্টভযারনর সমস্তটা সময় 
আমার সরি-সরি ট্টেরেন। রান্ত গোয় ফার্গুসন জানারেন। এই জ ষ মুহূরতু, ট্টনরাপদ 
এোকায় জপৌঁরে, জযই সব উরেজনার সমাপন হরো অমট্টন এক সারা  রীরভাো অবসাদ 
এরস তার ওপর জিরপ বরসরে। 
  
সবাই ট্টমরে ধরাধট্টর করর তারদর তীরর ট্টনরয় এরো। ট্টকন্তু তীরর এরসও ফার্গুসন জসই 
উিট্টসত, জফট্টনে, পাক-খাওয়া জেধারার ট্টদরক জিরয় রইরেন; যা তার এতট্টদরনর 
আরয়, জসই ট্টভক্টট্টরয়ারক জোরতর ওপর ঝুাঁট্টট ধরর অবেীোয় জঘারারত-জঘারারত ট্টদগরন্তর 
ট্টদরক ভাট্টসরয় ট্টনরয় জগরো জে। ধীরর-ধীরর ঝাাঁপসা হরয় এরো তার জিাখ, েরোেরে 
করর উঠরো, জযন এখুট্টন জিাখ জফরট অশ্রু জবট্টররয় আসরব। 
  
জয-জবেুন তার এই দুুঃসাধয অট্টভযানরক অনায়ারস সাথুক করর ট্টদরয়রে, আরয় ট্টদরয়রে 
এই পাাঁি সপ্তাহ, বাাঁট্টিরয়রে তারদর জংট্টেরদর বল্লম, মরুভূট্টমর তৃষ্ণা, বুরনা জারনায়াররর 
দাাঁত, কারো বরনর আর্গন, জবদুইনরদর আক্রমে আর টযাট্টেবাস দসুযরদর ট্টনষু্ঠর বেুক 
জথরক-তার এই ট্টিহ্নট্টবহীন পট্টরেট্টত এক অপট্টরসীম ট্টবষারদ তারক ভরর ট্টদরে! এমনকী 
সৃ্মট্টতট্টিহ্নটুকু পযুন্ত রইরো না! বরড়া ক্ল্ান্ত োগরো ট্টনরজরক। মরনমরন ট্টতট্টন ট্টফ -ট্টফ  
করর বাররবারর আউরড় ট্টনরেন, তুট্টম থাকরে না বরট, জকারনা স্মারক পযুন্ত ট্টদরয় জগরে 
না, ট্টকন্তু আট্টম জথরক জগেুম, জতামার কৃট্টতরত্বর জীট্টবত ট্টনদ ুন! জতামারক আট্টম 
জকারনাট্টদনও ভুেরবা না। তারপর জজার করর ট্টতট্টন ঘুরর দাাঁড়ারেন—ট্টদগরন্তর কারে 
জযখারন নদী বাাঁক ঘুরর তার েরোেরো জে ট্টনরয় বরয় যারি, জসট্টদরক আর তাকারত 
পাররেন না, তীব্র এক অভাব-জবারধ ও ট্টবরিদ-জবদনায় তাাঁর বুকটা টন-টন করর 
উরঠরে। 
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জসরনগে প্ররদ  ফরাট্ট রদর একট্টট উপট্টনরব -সুদারনর কারেই। এই ফরাট্ট  জসনাদে 
উপট্টনরবর র রাজযপারের আরদ  অনুসারর ঐ এোকায় একটা জায়গা জবরে ট্টনরত 
জবট্টররয়ট্টেরো, জযখারন হসনযরদর জরনয একট্টট ঘাাঁট্টট িাপন করা যারব। জকননা এ-সব 
অেরে দসুযরদর উপদ্রব খুব জবট্ট —কারজই হসনযরদর যত বযারাক আর োউট্টন থাকরব, 
ততই  াট্টন্ত ও  ৃেো রক্ষার জরনয সুবযবিা করা সম্ভব হরব। জসট্টদন তারা অমট্টন এক 
কুিকাওয়ারজ জবট্টররয় নদীর ধারর এরসট্টেরো, তারপর এই সাক্ষাৎ। 
  
খাট্টনকক্ষে পরর ট্টনরজরক একটু সামরে ট্টনরয় ফার্গুসন জসনাপট্টতরক উরদ্দ  করর 
বেরেন, আমরা জয এখারন জবেুরন করর িট্টব্বর  জম তাট্টররখ জপৌঁরেট্টে, এই মরমু একট্টট 
সরকাট্টর ট্টববৃট্টতরত আপনার স্বাক্ষর প্ররয়াজন। আ া কট্টর এইরকম একটা ট্টববৃট্টতরত 
দস্তখৎ কররত আপনার জকান আপট্টে জনই। 
  
ট্টনশ্চয়ই না। আট্টম এখুট্টন স্বাক্ষর করট্টে-আপনার এই অট্টভযারনর সরি আমার নাম জযাগ 
হরে জতা আমারই জগৌরব! ট্টকন্তু তার আরগ িেুন ট্টবরাম কররবন। আপনারদর জদরখ 
অতযন্ত ক্ল্ান্ত ও কু্ষধাত বরে মরন হরি—কারজই সব-আরগ আপনারদর ট্টবরারমরই 
প্ররয়াজন এখন। 
  
ফরাট্ট  জসনাবাট্টহনীর সরি জজা আর ট্টডক জকরনট্টডরক ট্টনরয় ক্ল্ান্ত ও অবসন্ন ফার্গুসন 
বাট্টহনীর ঘাাঁট্টটর ট্টদরক রওনা হরয় পড়রেন। জযরত-জযরত ভাবরেন, েেরন জপৌঁেুরত আররা 
কত ট্টদন বাট্টক! এবারর ট্টফরর ট্টগরয়, সট্টতয, অন্তত ট্টকেুট্টদরনর জরনয ট্টবরাম ট্টনরত হরব। 
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না-জজরন জসনাপট্টত-ম াই একটা মস্ত কথা বরেরেনট্টবরারমরই প্ররয়াজন এখন আমার 
সবুারগ্র। বড্ড ক্ল্ান্ত োগরে ট্টনরজরক, বরড়া জবট্ট  অবসন্ন। 
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