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িন্তারক নরদানব

পটভূহিকা
ইহিিাস্ যখন হলহখি িয়হন, জলদস্য ু বা ববারেরটর অিুাচার আরম্ভ
িরয়রে িখন বেরকই। হিস্টপূ বব যয রেও বদখা যায় প্রাচীন হিশর, হিস্ ও বরারির
স্িযদ্রযাত্রী জািাজ ববারেরটরদর পাল্লা বেরক বরিাই পায়হন। এিনহক, হবশ্বহবখুাি
বরািান হদহিজয়ী জযহলয়াস্ হস্জাররক পযবন্ত একবার ববারেরটরা ধরর হনরয়
হেরয়হেল! ইংররহজরি Pirate বলরি বযঝায় ববারেরট এবং হিক Peirates বেরক
ওই শব্দহটর উৎপহি। উপরন্তু পিযবহেজ Bombardier শব্দহট বভরে েডা িরয়রে
বাংলায় চলহি ‘ববারেরট’ শব্দহট।
প্রাচীন ভারিবাস্ীরাও স্ােরযাত্রায় ববহররয় যখন-িখন ধরা পডি
ববারেরটরদর ফাাঁরদ। িারপর অষ্টি শিাব্দীরি ভাররির িাহটরি িযস্লিানরা বয
প্রেি ইস্লারির পিাকা বরাপণ করবার স্য রযাে পায়, িারও িূ রল হেল ভারি
স্ােররর ববারেরটরাই। হকন্তু বস্ িরে হভন্ন কাহিহন, এখারন বলবার জায়ো বনই।
িারপর িধুযয রের ইউররারপ ইংররজ, ফরাহস্, বেনীয়, পিযবহেজ ও
উির-আহিকার িযস্লিান ববারেরটরদর ভয়াবি অিুাচারর স্িযদ্রযাত্রা অিুন্ত
হবপজ্জনক িরয় উরেহেল এবং জলদস্য ুিা পহরণি িরয়হেল একহট রীহিিরিা
লাভজনক বুবস্ারয়। ক্ররি ক্ররি পাশ্চািু ববারেরটরদর প্রভাব েহডরয় পরড
পৃহেবীর অনুানু স্িযরদ্রও। আহিকা ও আরিহরকার িধুবিবী অঞ্চরল ববারেরটরদর
প্রাধানু এিটা ববরড ওরে বয, িারা জল বেরড ডাোয় বনরিও বদরশর পর বদরশ
িানা হদরি ভয় বপি না।
ববারেরটরদর স্ািস্ বাডরব না বকন? বরডা বরডা ইংররজ ববারেরট
ইংলুারের রাজারদর কাে বেরকও আশকারা বপরয়রে। অরনক ববারেরটর জন্ম
আবার স্ন্ত্রান্ত পহরবারর। বেন বা িারের স্রে যখন লডাই চলি, ইংলুারের
রাজারা িখন ববারেরটরদরও বলহলরয় হদরি লহজ্জি িরিন না এবং িারাও প্রশ্রয়

বপরয় বেন বা িারের বয-বকানও জািারজর উপরর িািলা হদরয় অিানয হিক
অিুাচার করি। বিনহর িেবুান হেল স্রিররা শিাব্দীর এক কযখুাি ইংররজ
ববারেরট। বস্ বকবল জলপরে নয়, স্থলপরেও শি শি নরিিুা করররে এবং
হনহববচার লয ণ্ঠরনর পর বহু জনপদরক করররে অহিিযরখ স্িপবণ। িারক বহি করর
ইংলুারে পাোরনা িয়। হকন্তু রাজা হিিীয় চালবস্ িার স্রে আলাপ করর এিন
িযগ্ধ িরলন বয, শাহি বদওয়া দূ ররর কো, িেবানরক স্ুার উপাহধরি ভূহিি করর
জািাইকা িীরপর শাস্নকিবার আস্রন বহস্রয় হদরলন।
জননক ইংররজ ববারেরট একবার ভারি স্ােরর এরস্ বিােলরদর
জািারজর উপরর চডাও িরয় বাদশাি আলিেীররর পহরবারভযক্ত দয ইজন
রাজকনুারকও বহিনী কররি ভয় পায়হন।
স্য িরবন হেল আরে বহধবষ্ণয বলাকালয়, পরর পহরণি িরয়রে হবজন জলাজেরল। িানয রির হবচরণ-ভূহি দখল করররে হিংস্র পশুর দল। কারণ? পিযবহেজ
ও িে ববারেরটরদর অিুাচার।
দয ইজন বিরয়-ববারেরটরও নাি হবখুাি-—আন ববাহন ও বিহর হরড।
জারি ইংররজ। িারদরও েল্প অহিশয় হচিকিবক, হকন্তু আিরা ববারেরটরদর
ইহিিাস্ হলখরি বহস্হন। ভূহিকার জনু যিটযকয চাই, িিটযকয ইহেিই হদলয ি,
আপািি এ স্েরে আর ববহশ বাকুবুয় করবার দরকার বনই। এইবার িূ ল
কাহিহন শুরু করা যাক।
যার কো বলব িার আস্ল নাি িরে এডওয়াডব হটচ, হকন্তু কারলারদড
ডাকনারিই বস্ স্ববত্র পহরহচি (বযিন কযখুাি িযস্লিান ববারেরট উরুজ পহরহচি
হেল 'লালরদরড’ ডাকনারি)। বস্ বকবল বেন ও িারের শক্রই হেল না, হনরজর
জািভাই ইংররজরদরও স্য হবধা বপরল বেরড হদি না এবং স্িি ওরয়স্ট ইহেজ
িীপপযঞ্জ িার নাি শুনরলই ভরয় বকাঁরপ স্ারা িি। আোররা শিাব্দীর প্রেি
হদরকই িার উত্থান এবং পিন। আরিহরকায় িখন ইংররজরদরই রাজত্ব।

নায়রকর িরঞ্চ প্ররবশ
উির আরিহরকার দহিণ-পূ বব হদরক ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযঞ্জ। িারই
উিরর আরে স্ািরশা আহশ িাইল লো বািািা িীপপযঞ্জ—িারদরও ওরয়স্ট
ইহেরজর অন্তেবি বরল িরন করা িয়। আরিহরকার হদরক যাত্রা করবার পর
কলেরস্র বচারখ পরড স্ববপ্রেরি বািািা িীপই।
বািািার অনুিি িীপ হনউ প্রহভরডে এবং বস্খারন হেল ববারেরটরদর
জািাজ হভরডাবার এক িি আড্ডা। আিারদর কাহিহনর স্ূ ত্রপাি বস্খারনই।
ববারেরটরদর হনজস্ব এক কারলা পিাকার নাি হেল ‘জহল বরাজার’—িার
উপরর স্াদা ররে আাঁকা োকি বকানাকযহন ভারব রহিি দয রটা অহস্থখরের উপরর
একটা িডার িাো। স্ােরপরের যাত্রীরা এই কৃষ্ণপিাকা বা ‘জহল বরাজাররক’
স্ািাৎ িৃিযুর িরিা ভয় করি। বস্ৌভারেুর হবিয়, জহল বরাজাররর অহিত্ব আজ
লয প্ত।
হনউ প্রহভরডে িীরপর ববারেরট-বিররর জািাজ-ঘারট দাাঁহডরয় অরপিা
কররেন কারপ্তন ববঞ্জাহিন িহনবরোল্ড। বলারকর বচাখ বভালাবার জরনু িাাঁর
জািারজর উপরর উডরে এখন ইংলুারের রাজপিাকা বা ‘ইউহনয়ন জুাক’। হকন্তু
স্িযরদ্র পাহড হদরলই বস্খারন ইউহনয়ন জুারক’র জায়ো জযরড বস্রব স্ববরনরশ
জহল বরাজার’—কারণ হিহন িরেন একজন নািজাদা জলদস্য ু!
িহনবরোল্ড আজ করয়কহদন জািাজ-ঘাটায় অরপিা কররি বাধু িরয়রেন
একজন স্িকারী অধুরির জরনু। স্িকারী অধুরির অভারব জািারজর কাযব
স্য ষ্ঠযভারব পহরচালনা করা স্ম্ভবপর নয়। হকন্তু শিররর হবহভন্ন শুহডখানা ও
গুোপাডায় ঘযররও হিহন িরনর িরিা স্িকারী খযাঁরজ পানহন এবং বস্ই অভারবর
জরনু িার জািাজ বিররর িরধুই বহি িরয় আরে।

হনরজর িরনই েজ েজ করর হিহন বলরলন, এিন িন্ন িন্ন করর খযরাঁ জও
এক ববটা িরনর িরিা পািে গুোর পািা পাওয়া বেল না! আিার জািারজর
খযরন বদিাইশগুরলারক শারয়িা কররি িরল বয বখাদ শয়িারনর িরিা ধহডবাজ
বলাক দরকার!
আচহেরি কাে বেরকই বক পােরলর িরিা বিা বিা করর অট্টিাহস্ বিরস্
উেল—দস্তুরিরিা শয়িাহন িাহস্!
চিরক উরে হনরজর হপিরলর উপরর িাি বররখ িহনবরোল্ড রুরখ হফরর
দাাঁডারলন—স্িুস্িুই হক িার ইো পূ ণব কররি এখারন এরস্ আহবভূবি িরয়রে
স্বয়ং শয়িান?
হকন্তু হকিাশ্চযবিিঃপরি! এ বয কহবর ভািায়—পববরির চূ ডা বযন স্িস্া
প্রকাশ!
জািাজ-ঘাটার অনুানু বলাকরদর িাো োহডরয় উরবব বজরে উরেরে
দদরিুর িরিা এক অস্ম্ভব িনয িুরদি—বযিন লো, বিিহন চওডা! বযন বািনরদর
িাঝখারন এক হবরাট পযরুি! িার িিাবহলষ্ঠ হবপযল বপযর স্ববত্রই বদখা যারে
বলৌিকহেন বপহশর পর বপহশর িরোহয়ি েহি। বস্ই রুি বকশকণ্টহকি িযরখ
আগুরনর হফনহকর িরিা জ্বলরে দয রটা কযচযরট কযিকযরি চিয। িাোয় পযরু কারলা
চযল—এবং বচাখনারকর পারশ ও িলায় বস্ কী কৃষ্ণ ও ঘন শ্মশ্রুর ঘটা! করয়কটা
যত্নরহচি ববহণরি হবভক্ত িরয় বস্ই প্রকাে চাপদাহড ঝযরল পরডরে এরকবারর
বকাির পযবন্ত! বকবল হবউহন ববাঁরধই দাহডর পহরচযবা বশি করা িয়হন—িার
উপরর িারক আবার অলংকৃি করা িরয়রে রংচরে স্ব বরশহি হফরি হদরয়! িার
বি-বেনীরি ঝযলরে হিনরজাডা হপিল এবং েলায় আরে বস্ানা ও রুপায় েডা
িার!
িারপর হবস্মরয়র উপরর হবস্ময়! িাোর টযহপর িলা বেরক ঝযরল পরড
করয়কটা িৃদয-জ্বলনশীল পহলিা বস্ই ভীিণ িযখখানা অহধকির ভয়াল ও

বািাস্রক ভারাক্রান্ত করর িযরলরে েেরকর উি েরে! বযন অপোয়ািূ হিব েিিি
বখরয় দয ই পা হপহেরয় পডরলন িহনবরোল্ড! এিন ধারণািীি দৃ শু হিহন জীবরন
আর বদরখনহন।
পরিযহুরিবই িার স্রিি িল বয, িূ হিব িারক বদরখই িাস্রে বযন হবশ্রী
বুরের িাহস্!
এই কো িরন িরিই কারপ্তন িহনবরোল্ড বখরপ হেরয় হপিল বাহেরয় ধরর
কযহপি করণ্ঠ বলরলন, ওরর কারলারদরড শয়িান, আিারক বদরখ োট্টা? িজাটা
বদখহব নাহক?
হকন্তু বকানও িজাই বদখারনা িল না—ধাাঁ করর িার িরন পরড বেল
একটা কো। িাডািাহড েলার স্বর নাহিরয় হিহন বলরলন, হটচ? িযহি হক
এডওয়াডব হটচ?
—স্হেক আিাজ! আহি এডওয়াডব হটচই বরট, বদশ আিার হিস্টরল।
—স্বাই বিািারক কারলারদরড বরল ডারক বিা?
পহলিার আগুন িখন দাহডর উপরর বনরি এরস্রে এবং চাহরহদক ভরর
উরেরে েেরকর েরের স্রে চযল-বপাডা দয েবরে! কারলারদরড িার শ্মশ্রুর
ববহণগুরলা িাডািাহড কাাঁরধর উপরর িযরল হদরয় বলরল, িুাাঁ, আহি কারলারদরডই
বরট! একটয আরেই আপহন যা বরলহেরলন আহি শুনরি বপরয়হে। জািারজর
ববয়াডা ববরিড বলাকগুরলারক শারয়িা করবার জরনু আপনার ববপররায়া স্িকারী
দরকার?
কারলারদরড কো কইরি কইরি হিট হিট করর আডরচারখ িার হদরক
বচরয় হবদ্রুরপর িাহস্ িাস্রে বদরখ িপ্ত িরয় উেল িহনবরোরল্ডর বযরকর রক্ত! এিন
দয ঃস্ি ববয়াদহপ বদখরল বয-বকানও ববারেরটজািারজর িাহলক িৎিণাৎ িার
িৃিযুদরের বুবস্থা কররিন। হকন্তু এই বশ্রহণর একজন দয ষ্ট ও ধৃ ষ্ট স্িকারীর
অভারব িার জািাজ অচল িরয় পরডরে বরল িরনর রাে িরনই বচরপ হিহন

বলরলন, িািরল আিার জািারজর অবাধু বলাকগুরলার ভার আহি বিািার িারিই
স্িপবণ করলয ি! হকন্তু বিািার ওই যারেিাই জ্বলন্ত পলরিগুরলা আর আহি
স্ইরি পারহে না, ওগুরলা হনহবরয় ফুারলা!

আেন্তুরকর স্বরূপ
উপরযােী বািাস্ বপরয় জািাজ বির বেরড বভরস্ চলল আরিহরকার
দহিণ-পূ বব হদরক। দয -হদন পররই করপ্তন িহনবরেরের বযঝরি বাহক রইল না বয,
স্িকারীরূরপ যারক হিহন হনযয ক্ত করররেন, দয বৃবিিায় বস্ শয়িারনরই জযহডদার
বরট! কারপ্তরনর ঘররর আওিারিই দাাঁহডরয় বস্ বনাংরা, অশ্রাবু ভািায় বচাঁহচরয়,
শপে করর এবং টযহপ বেরক ঝযলন্ত পহলিাগুরলারি আগুন লাহেরয় যরেে ভারব
বযহদরক বচাখ যায় বস্হদরকই বেরড েয়-েয়টা হপিল—বকউ িি বা আিি িল
হক না িা হনরয় বিারটই িাো ঘািায় না! এরক বিা বস্ই হবপযলবপয নরদানরবর
বচিারা বদখরলই বপরটর হপরল চিরক যায়, িার উপরর িার পাশহবক েজবন শুরন
এবং হপিলগুরলা হনরয় িারাত্মক বখলা বদরখ িিাপািে ববারেরটগুরলা পযবন্ত
আিরে েরিহর কম্পিান বদরি জািারজর আনারচ-কানারচ ো ঢাকা বদয় এবং
িারদর িযরখর ভাব বযন জাহির কররি চায়—বেরড বদ বাবা, বকাঁরদ বাাঁহচ!
কারলারদরডর স্ািরন বেরল স্করলরই অবস্থা িয় হভরু বভডার িরিা। একহদন
বস্ িাাঁক বেরড ডাক হদরল, এই রাহবরশর দল, আজ আিরা এক হনজস্ব নরক
দিহর করব! বদখব কিিণ আিরা নরকযন্ত্রণা স্িু কররি পাহর। চল স্বাই
জািারজর নীরচর িলায়! ধ্রুি, ধ্রুি, ধ্রুি! হপিরলর পর হপিরলর ধিক! ভরয়
বকাঁরচার িরিা ববারেরটর দল নীরচর িলায় হেরয় িাহজর িরি বদহর কররল না।
িারপর দয ি-দাি করর বে করর বদওয়া িল স্ব দরজা। অহিস্ংরযাে করা িল
বরডা বরডা েেরকর কযরে। দাউ দাউ করর আগুন জ্বলল না বরট, হকন্তু হুহু করর
েেরকর বধাাঁয়া ববহররয় ক্ররিই কযেহলি ও পযঞ্জীভূি িরয় বস্ই রেিীন বদ্ধ
জায়োটারক করর িযলরল ভয়ংকর দয ঃস্ি দৃ হষ্ট িরয় যায় অে, শ্বাস্-প্রশ্বাস্ িরয়
আরস্ রুদ্ধ, অহন্তিকাল িরন িয় আস্ন্ন! অিন বয ববপররায়া, হনষ্ঠযর, হিংস্র ও
নরঘািক ববারেরটর দল, িারাও িাাঁচরি িাাঁচরি, কাশরি কাশরি, িাাঁপারি

িাাঁপারি ও িৃিযুভরয় কাাঁপরি কাাঁপরি িাাঁটয বেরড কারলারদরডর স্ািরন বরস্ পরড
আিব স্বরর চুাাঁচারি লােল—প্রাণ যায়, বাাঁচাও! দরজা খযরল দাও, দরজা খযরল দাও,
দরজা খযরল দাও!
দয ই িারি দয রটা করর হপিল েয ডরি েয ডরি কারলারদরড হবকট স্বরর
অট্টিাস্ু করর বনরচ বরল উেল, একবার নররক ভহিব িরল আিার শয়িানদাদা
আর বিারদর েয হট বদরব না—এই ববলা স্িয় োকরি োকরি নরকবারস্র
অভুাস্টা করর বন বর!
—বেলয ি, বেলয ি,—আর নয়! বাবা বর, দি বে িরয় এল!
িখন দরজা খযরল হদরয় কারলারদরড েজবন করর বলরল, বকিন, এখন
বযঝহল বিা, এ জািারজর আস্ল কিবা বক?
জািারজর উপর বেরক কারলারদরডর আস্ফালন শুনরি শুনরি কারপ্তন
িহনবরোরল্ডর বযকটা বকাঁরপ উেল। হিহন বযঝরলন, এিন স্াংঘাহিক স্িকারীর স্রে
স্িযদ্রযাত্রা করা অহিশয় হবপজ্জনক। ভাবরি লােরলন, এখন বকান উপারয় এই
নারকীর পাল্লা বেরক ভারলায় ভারলায় োডান পাওয়া যায়?

কারলারদরডর হবদায়ী বস্লাি
আরও করয়কহদন বযরি না বযরিই কারপ্তরনর ভয় আরও বদ্ধিূ ল িরয়
উেল। একহদন স্িযরদ্র আহবভূবি িল দয ই-দয ইখানা জািাজ—িারা আস্রে
যোক্ররি িাভানা ও বারিযডা বেরক!
িহনবরোরল্ডর জািারজ অিহন উহডরয় বদওয়া িল িাড ও িডার িাো আাঁকা
কারলা ‘জহল বরাজার’ পিাকা।
আেন্তুক দয ই জািাজই বস্ই অশুভ পিাকা বদরখ হশউরর উরে আত্মস্িপবণ
কররল হবনা-বাকুবুরয়।
িহনবরোল্ড জািাজ দয খানা হনঃরশরি লয ণ্ঠন কররলন বরট, হকন্তু িারদর
বলাকজনরদর অিি বদরিই িযহক্ত হদরলন। অকাররণ হিহন রক্তপারির পিপািী
হেরলন না।
হকন্তু কারলারদরড দারুণ বক্রারধ বধই বধই করর নাচরি নাচরি েজবন
করর উেল, ওরদর স্বাইরক বফরল দাও স্িযরদ্র, ওরা িারেরদর বখারাক বিাক!
িহনবরোল্ড দৃ ঢ়স্বরর বলরলন, এ জািারজর কারপ্তন িহে আহি, িযহি হুকযি
বদবার বকউ নও!
কারলারদরড বলরল, িরা িানয ি কো কয় না, স্ািু হদরি পারর না। আহি
কারপ্তন িরল কখনও ওরদর বেরড হদিযি না।
িহনবরোল্ড বলরলন, ভয় বনই, ভয় বনই। িযহি যারি কারপ্তন িরি পাররা,
শীঘ্রই আহি বস্ বুবস্থা করর বদব।
কারলারদরডর িযরখ িাহস্ ফযটল বরট, হকন্তু বস্ িাহস্ িরে দস্তুরিরিা
হবিাক্ত।

বাস্না পূ ণব িল না বরল িরনর দয ঃখ ভযলবার জরনু বস্ স্দালয হষ্ঠি জািাজ
বেরক একটা িরদর হপরপ বটরন এরন হনরজর দরলর স্বাইরক ডাক হদরয় বলরল,
চরল আয় স্ব িৃষ্ণারিবর দল! বপট ভরর িদ খা আর প্রাণ-ভরর ফযহিব কর!
জািারজর উপরর বইল বযন িরদর বঢউ! কারলারদরডর টযহপ বেরক
লেিান জ্বলন্ত পহলিাগুরলাও বদখারি লােল বযন অহভনব বদওয়াহলর বাাঁধাবরাশনাই! িরদ চযিযরকর পর চযিযক হদরি হদরি বলরি লােল, হজহনস্ বিারা
আিার বািাদয হর? এ অঞ্চরলর বাররাটা বিরর আরে আিার এক ডজন বউ—
আহি হক বয-বস্ বলাক বর? দয -হদন স্বযর কররলই বদখহব আহি িরয়হে হনজস্ব
জািারজর িাহলক আর িার নাহবকরা পযররাপযহর আিারই িাাঁরবদার!
িার স্াধ পূ ণব িল হদন করয়ক পররই।
স্িযরদ্র বঢউ বকরট এহেরয় আস্রে একখানা বাহণজুরপাি।
ববারেরট জািারজর কৃষ্ণপিাকা বদরখও িার বলাকজনরা দিল না,
লহডাই করবার জরনু প্রিৃ ি িরি লােল।
কারলারদরডও বিা িাই চায়—িারািাহর, রক্তারহক্ত, খযরনাখযহন! কারপ্তন
িহনবরোল্ডরক ইোর হবরুরদ্ধও স্ায় হদরি িল।
ববারেরট-জািাজ বেরক হুোর হদরয় উেল কািারনর স্াহর এবং স্রে স্রে
স্ায় হদরয় িপ্ত বযরলট বপ্ররণ কররি লােল বিযকগুরলাও! িডিড করর বভরে
পডল বাহণজুরপারির করয়কখানা িক্তা এবং বশানা বেল আিিরদর স্করুণ
আিবনাদ।
দয ই জািাজ পাশপাহশ িরিই কান-ফাটারনা দিরব েজবন করর িিাকায়
কারলারদরড িযহিবিান অহভশারপর িরিা লাফ হদরয় পডল বাহণজুরপারির উপরর
এবং শূ রনু বন-বন করর ঘযররি লােল িার রক্তরলাভী, শাহণি ও বৃ িৎ িরবাহর!
যারা বাধা হদরি এল িারদর বকউ প্রারণ বাাঁচল না।

হনরজর জািারজ দাাঁহডরয় কারপ্তন িাহনবরোল্ড আশা কররহেরলন শত্রুরবহষ্টি
কারলারদরড এ-যাত্রা আর আত্মরিা কররি পাররব না। একোও বভরবহেরলন,
হনরজই হপিল েয রড পরের কাাঁটা দূ র কররবন–হকন্তু িায়, হপিরলর গুহল অিদূ রর
বপৌরোরব বরল িরন িল না।
বুেব িল িহনবরোরল্ডর আশা! বশানা বেল কারলারদরডর িে-করষ্ঠর স্রে
অনুানু ববারেরটরদর িই-হুরল্লাড, জয়বহন! বাহণজুরপাি অহধকৃি এবং িার
বলাক-লশকর িি আিি বা বহি!
বহি যাত্রীরদর হদরক অেযহলহনরদবশ করর কারলারদরড হনদবয় হুকযি হদরল,
ওরদর স্িযরদ্র বফরল বদ, ওরা িারেরদর উপবাস্ ভে করুক!
যাত্রীরদর করণ্ঠ করণ্ঠ জােল েেনরভদী ক্রিনবহন, হকন্তু বস্হদরক
কণবপাি না করর কারলারদরড বলরল, এইবারর বহি নাহবকরদর বুবস্থা কর! যারা
আিারদর দরল বযাে হদরি না চাইরব, িারাও িরব িারেরদর বখারাক। আিি
শত্রুগুরলারকও ওই স্রে জরল বফরল বদ!
হচৎকার ও িািাকার বকানও-হকেয রিই কান না বপরি ববারেরটরা
কারলারদরডর হুকযি িাহিল কররি লােল।
কারলারদরড বচাঁহচরয় িহনবরোল্ডরক বডরক বলরল, শুনয ন কারপ্তন! এ
জািাজখানা এখন আিারদর!
িহনবরোল্ড বলরলন, আিারদর নয় বাপয, খাহল বিািার! আজ বেরক িযহি
িরল করপ্তন হটচ!
কারপ্তরনর পরদ উন্নীি িরয় কারলারদরডর ওষ্ঠাধররর উপর হদরয় িাহস্র
হঝহলক বখরল বেল বরট, হকন্তু িরন িরন বস্ স্ন্তুষ্ট িল না। এখানা িরে িাত্র
‘স্লয প (এক িাস্তুরলর বোরটা জািাজ), বস্ চায় বহু বরডা বরডা জািারজর বির
চালনা কররি। িহনবরোরল্ডর জািাজখানাও স্লয প বশ্রহণভযক্ত।

করয়কহদরনর হবশ্রাি। িারপর আবার নিযন হশকাররর স্োরন
স্িযদ্রযাত্রা।
দয ই হদরনর িরধুই জযটল এক পরি বলাভনীয় হশকার—একখানা িি
বরডা ফরাহস্ জািাজ!
বচারখ-করন ভারলা করর হকেয বদখবার ও বশানবার আরেই ববারেরটরদর
জািাজ দয খানা হিররবরে িার দয ই পারশ হেরয় একস্রে প্রচে বোলাগুহল বৃ হষ্ট
কররি লােল-—ফরাহস্ জািাজখানার অবস্থা িল টরলািরলা, দরল দরল িাল্লা িৃি
বা জখি িরয় লয হটরয় পডল এবং িারপরই বদখা বেল, এক বরািশ নরদানরবর
হপেরন হপেরন ববারেরটরা দরল দরল উেরে আক্রান্ত জািারজর পাটািরনর
উপরর। িখনও বয-স্ব িিভােু জীবন্ত হেল িারাও জািারজর পাটািন বেরক
হনহিপ্ত িরয় স্শরীরর কররল পািালপ্ররবশ!
কারলারদরড িৎিণাৎ বস্ই নিযন ও প্রকাে জািারজর নাি রাখরল—
‘প্রহিহিংস্া! িারপর জরলর ধারর হেরয় দাাঁহডরয় হচৎকার করর বলরল, ওরি
নররকর বখাকা িহনবরোল্ড! বিািার ওই পযচাঁ রক বখরলা জািাজরক আহি এইখান
বেরকই হবদায়ী বস্লাি েযকহে! আহি হনরজর পেিিাহফক জািাজ বপরয়হে,
বিািারক এর িালপিরররও ভাে বদওয়া িরব না—বি বি বি বি, বযঝরল বাপয?
কারপ্তন িহনবরোল্ড বকানও জবাব হদরলন না, হনরজর জািারজর িযখ ঘযহররয়
আবার হফরর চলরলন হনউ প্রহভরডরের হদরক। ববারেরটহেহররি িাাঁর ঘৃ ণা ধরর
হেরয়রে, হিহন এই হনষ্ঠযর ও হনকৃষ্ট বুবস্ায় বেরড বদরবন।

পলািক রণিরী
কারলারদরডর নাি বলারকর িযরখ িযরখ হফররি বদহর লােল না।
প্রেরিই িার কবলেি িল একখানা ইংররজ জািাজ-বিট অুারলন।
িারপররই প্রিাহণি িল কারলারদরড বয-বস্ স্াধারণ ববারেরট নয়! বস্ বকবল
আত্মরিায় অিি স্ওদােহর জািাজ বদখরলই বিরড এরস্ িাহিয়ার িাাঁকডায় না
এবং রণিরীর স্ািরন পডরলই চটপট চম্পট হদরয় প্রাণ বাাঁচাবার বচষ্টা করর না।
‘স্কারবররা’ িরে ইংররজরদর বৃ িৎ যয দ্ধ জািাজ, িার পাটািরন স্াজারনা
স্ারর স্ারর ভারী ভারী কািান এবং িার বনৌনস্নুরদর প্ররিুরকই বিযরকর
অহধকারী।
িোৎ ‘স্কারবররা’ হেরয় িাহজর ববারেরটর ‘প্রহিহিংস্া’র স্ািরন।
যয দ্ধজািারজর নায়ক বরাবরই বদরখ এরস্রেন, রণিরীর স্ম্ময খীন িরলই
ববারেরটরা িাডািাহড জািারজর স্ব পাল খাহটরয় হদরয় বারঘর স্ািরন ভীরু
িহররণর িরিা পালাবার বচষ্টা করর। বস্ই বচষ্টা বুেব করবার জরনু হিহন আরে
োকরিই হনরজর জািারজর স্ব পাল িযরল হদরয় কািান দােরি দােরি ববরে
এহেরয় বেরলন।
হকন্তু কী আশ্চযব, ‘প্রহিহিংস্া’ পালাবার বকানও বচষ্টাই কররল না!
িযখভরা িাহস্ হনরয় হনরজর জািারজর পাটািরনর উপরর অচল িরয়
দাাঁহডরয় আরে কারলারদরড, িার ববহণবদ্ধ শ্মশ্রু দয ইভারে হবভক্ত িরয় দয ই স্করের
উপরর হনহিপ্ত, িার টযহপরি স্ংলি প্রজ্বহলি পহলিাগুরলা অহিস্পবহশশুর িরিা
বজার-িাওয়ায় হদরক হদরক হেটরক পরড বযন েহডরয় হদরে আগুরনর িলকা!
ববারেরট বোলিাজরাও কািারন অহিস্ংরযাে কররি উদুি িল।
কারলারদরড বলরল, আর একটয স্বযর কররা, এখনও কািান দাোর স্িয়
িয়হন। ওরদর আরও কারে আস্রি দাও।

িীক্ষ্ণ দৃ হষ্টরি বস্ বদখরি লােল, দয ই জািারজর িাঝখানকার দূ রত্ব ক্ররিই
করি আস্রে। িারা প্রায় স্ািনাস্ািহন এরস্ পডল অবরশরি।
আচহেরি শূ রনু িরবাহর চালনা করর কারলারদরড হুংকার হদরয় হুকযি
হদরল, স্িয় িরয়রে! কািান বোরডা!
‘প্রহিহিংস্া'র স্িি কািান একস্রে েজবন করর উেল—গুডযি, গুডযি,
গুডযি, গুডযি!
যয দ্ধজািাজ স্কারবররা প্রেি আক্রিরণই ববধডক িার বখরয় এরকবারর
কি িরয় পডল! হবপযল হবস্মরয় বনৌরস্নানায়ক বকানওরকরি হনরজর রণিরী
স্ািরল হনরয় বস্খান বেরক িাডািাহড স্রর পরড হনরজরদর িানরিা কররি না
পাররলও রিা কররলন দপিৃক প্রাণগুরলা!
ববারেরট-জািারজর হপেনকার স্ব বচরয় উাঁচয পাটািরনর উপরর বদখা
বেল—েেনরভদী হচৎকারর হদেহবহদক কাাঁহপরয় হবরাটবপয কারলারদরড ইংররজ
বনৌরস্নারদর উপরর োলাোহল ও অহভশাপ বর্িণ কররে এবং িাোর উপরর
বনবহনরয় িরবাহর বঘারারি বঘারারি কখনও লাফ িাররে শূ নুপরে ও কখনও
বিরি উেরে িােব নৃ রিু।

বেৌররবর িযেহশখরর
ইংররজ রণিরীরক িাহররয় বদবার পর কারলারদরডর খাহিররর স্ীিা রইল
না। িার নাি শুনরলই বদিহপঞ্জর বেরড ভরয় উরড বযরি চায় বলারকর প্রাণপাহখ!
হবরশিি িালবািী জািাহজ কারপ্তনরদর দূ ভবাবনার অন্ত বনই। যার বদখা বপরল
যয রদ্ধ হনরি িরয় হপটটান বদয় ইংলুােরারজর স্শস্ত্র ও স্স্জ্জ রণিরী, িার স্রে
িযরখািযহখ িরল হনরস্ত্র ও হনববল স্ওদােহর জািাজ কিটযকয বাধা হদরি পারর?
না, বাধা হদরি পাররহন স্িুস্িুই। আর এই স্িু ববাঝা বেল হকেয হদন
বযরি-না-বযরিই। কারণ উপহর-উপহর করয়কখানা জািাজ বহি করর
কারলারদরড িরয় দাাঁডাল রীহিিরিা এক বনৌবিররর অহধকারী। বযস্ব জািাজ
উরল্লখরযােু িরন িল না, বস্গুরলারক বস্ হবনাবাকুবুরয় ডযহবরয় হদরল িিাস্ােররর
অিল পািারল। স্ফল িল কারলারদরডর বহুহদরনর উচ্চাকাঙ্ক্ষা–িার িারব এখন
এরস্রে স্িুস্িুই বনৌবির! বকানও স্ওদােহর জািাজ আজ অস্ত্রবরল বলীয়ান
িরলও িার স্রে আর পাল্লা হদরি পাররব না!
বহি বা ধৃ ি জািারজর অস্ংখু বলাক প্রাণ হদরল ববারেরটরদর বিযক বা
অনুানু অরস্ত্রর িযরখ। িযলনায় িারদর ভােু ভারলাই বলরি িরব। হকন্তু যারা
িরল না এবং যারা জখি িরয়ও ববাঁরচ রইল িারদর পহরণাি িল িিবহবদারক।
কারলারদরডর হনদারুণ হনরদবরশ স্ােরর ঝাাঁপ বখরি বাধু িরয় িারদর প্ররিুরকই
লাভ কররল স্জ্ঞারন স্হললস্িাহধ! ভারলায় ভারলায় আত্মস্িপবণ কররও বাাঁরচায়া
বনই, বকাঁরদ-বকরট িারি-পারয় ধরর িিা চাওয়াও বুেব—কারলারদরডর পািাণহৃদরয় বকউ বদরখহন দয়ািায়ার হেরটরফাটাও! িার িযরখ বশানা যায় একই ধররনর
উহক্ত, ওরদর বজার করর েয রড বফরল বদ স্িযরদ্র! বিাক ওরা িারেরদর বখারাক—
করুক ওরা িােররদর উদরপূ রণ!

বস্ স্িয় অস্ীি স্ােররর আকাশ-বািাস্ কাাঁহপরয় কি িাজার িানয রির
িীি ক্রিনবহন শুরন চিহকি িরয় উরেহেল প্রহিবহনর পর প্রহিবহন, বকাোও
িার বকানও হিস্াব বলখা বনই!
িার দয ষ্করিবর স্ািু িরি পারর এিন বকানও িানয ি বা জািারজর অহিত্ব
রিা করা কারলারদরডর কারে হেল দস্তুরিরিা হনবযবহদ্ধিার কাজ।

কারলারদরডর নিযন বউ
এক জািারজর অধুিরক বরল ‘কারপ্তন’ এবং একাহধক জািারজর অধুি
‘করিারডার’ নারি পহরহচি। কারলারদরড িিণ কররল উচ্চির ‘করিারডার’
উপাহধ।
বস্ বলরল, আিা, আজ আিার িা ববাঁরচ োকরল পযরত্রর বেৌররব িরিন
বেৌরহবনী! হকন্তু িা পররলারক বেরলও ইিরলারক বরস্ এিটা বেৌরব চযপচাপ
ধািস্থ করাও যায় না। অিএব বস্ হনরদবশ হদরল—উৎস্ব কর!
কারলারদরডর ববারেরট-শারস্ত্র উৎস্রবর অেব িরে নারকীয় কাে।
স্ােররর হদরক হদরক িার বনৌবিররর বোলিাজরা স্িি কািান বেরক ক্রিােি
অহিবৃ হষ্ট করর বদখারি লােল হবরাট ও ভয়ংকর আরিয় দৃ শু!
দদবেহিরক ও দয ভবােুক্ররি যারা িোকহেি উৎস্রবর বস্ই অিয ুৎপারির
িরধু এরস্ পডল, িারা বয বকউ ধরন-প্রারণ রিা বপরল না, বস্কো বলাই
বাহুলু। এরক এরক জরল ডযব িাররল চার-চারখানা লয হষ্ঠি জািাজ।
িারপর নারি উৎস্ব বশি িল বরট, হকন্তু জলপরে েয রটােয হট করর
জািারজর পর জািারজর উপরর িানা হদরয় লয েিরাজ, রক্তপাি ও নরিিুা প্রভৃহি
দপশাহচক কাে চলল অহবশ্রান্ত।
কারলারদরড ধনী যাত্রীরদর হকন্তু প্রারণ িারি না, বহি করি। বিরর
বপৌরে আত্মীয়রদর কারে খবর পাহেরয় প্রচযর টাকা িযহক্তিূ লু আদায় না করর
িারদর বেরড বদওয়া িি না। বলা বাহুলু ইহিিরধু ধনী বহিরদর জরডায়া েিনা
ও অনুানু িূ লুবান হজহনস্ লয হষ্ঠি িরয় উেি হেরয় কারলারদরডর প্রশি ভাোরর।
এইভারবও বস্ প্রভূি ঐশ্বরযবর অহধকারী িরয়হেল।
ওই অঞ্চরল স্িযরদ্রর চাহরহদরক আরে অস্ংখু বোরটা বোরটা িীপ।
বস্ইস্ব নািিীন িীরপ বকানও িানয ি বাস্ করর না, িারদর বকাোয় কী আরে

িাও বকউ জারন না। প্রবাদ, এিহন বকানও অজানা িীরপ কারলারদরড এডওয়াডব
হটচ িার হবপযল ঐশ্বযব লয হকরয় বররখহেল। হকন্তু বস্ই গুপ্তধরনর হেকানা বকউ
আদায় কররি পাররহন।
কারলারদরড বলি, আহি আর শয়িান োডা আিার গুপ্তধরনর হেকানা
আর কারুর জানা বনই।
িার বস্নভূিণও এখন জাহির করর প্রচযর জাাঁকজিক। িার িারির
প্ররিুক আেয রল বশাভা পায় হিরা-পান্না বস্ারনা আংহট। িার েলায় বদারল
অরনকগুরলা বস্ানার িাররর লির। িার বযরকর বেনীরি বঝারল এখন নিযন বয
হিনরজাডা হপিল, িারদর নলরচগুরলা রুরপা হদরয় েডা এবং িারদর কযাঁরদাগুরলা
িূ লুবান প্রির হদরয় অলংকৃি।
কারলারদরডর এক প্রধান স্িকারী ও হপ্রয়পাত্র হেল ইস্রারয়ল িুােস্।
একহদন িারক বডরক বস্ চযহপচযহপ বলরল, আিারদর দল হক অহিহরক্ত ভারী িরয়
পরডহন?
—হনশ্চয়! এি বলাকরক লারভর অংশ হদরি হদরি আিারদর হনরজরদর
আরয়র পহরিাণ করি যারে।
—হেক ধররে িুােস্! িািরল বকৌশরল অংশীদাররর দল িালকা করর
বফলা যাক!
হবহভন্ন ওজর বদহখরয় দয ইবারর দয ইদল বলাকরক হবহভন্ন হবজন িীরপ
নাহিরয় হদরয় বাো বাে বলাক হনরয় কারলারদরড দূ র স্িযরদ্র হনরুরেশ িরয় বেল—
একবারও বভরব বদখরল না বয, এিহদন হবশ্বি ভারব যারা িার হুকযি বিরন
এরস্রে, জনিীন অজানা িীরপ পহরিুক্ত িরয় িারদর দয রবস্থা উেরব কিখাহন
চররি! পরর বস্ বকবল এইটযকয উপলহি কররি বপররহেল বয িালকা দল হনরয়
কাজ কররল পরকট ববহশ ভারী িয় বরট, হকন্তু আত্মরিার হদক হদরয় স্ৃ হষ্ট িয়
গুরুির স্িস্ুা!

বৎস্রকালবুাপী লয টিরাজ ও নররিধযরজ্ঞর পর আটলাহিক িিাস্াের
ও িার িীরবিবী বদশগুরলা যখন িরয় উরেরে প্রায় অরাজক ও িিুা-িািাকারর
বহনি-প্রহিবহনি এবং স্বাই যখন দয ঃরখরশারক-বক্রারধ একান্ত িহরয়া িরয়
কারলারদরডর হবরুরদ্ধ একবারকু করররে হবরদ্রাি বঘািণা, িখন বস্ একহদন
অম্লানবদরন বলরল, ‘িুােস্, চরলা নেব কুাররাহলনার হদরক। হদন-রাি খাহল জল
আর জল বদখরি আিার আর ভারলা লােরে না!
—জল বদখা োডা আর উপায় কী? স্থরল নািরলই বিা আিারদর ধরা
পরড ফাাঁহস্কারের বদালনায় দয লরি িরব!
—কযে পররায়া বনই। আিরা ফাাঁহস্র বদালনায় দয লব না,—রাজার কারে
িাজবনা হভিা করব।
িুােস্ স্হবস্মরয় বরল উেল, বরলন কী, কিবা? িাজবনা হভিা? বক
আিারদর িাজবনা কররব?
—েভনবর চালবস্ ইরডন আিারদর িাহস্িযরখ িাজবনা কররবন।
—বরলন কী, িাহস্িযরখ?
—িুাাঁ। েভনবর ইরডন বরডা ভারলা বলাক বি। যয হক্ত িারনন। আিার যয হক্ত
কী জারনা ভায়া? উৎরকাচ! ঘযিরখাররক বশ করা বিারটই কহেন নয়।
নেব কুাররাহলনা িরে আরিহরকার আটলাহিক স্ােরিীররর একহট
প্ররদশ। বস্ই প্ররদরশর বাে নেরর বাস্ কররন ইংলুারের রাজপ্রহিহনহধ চালবস্
ইরডন। কারলারদরডর জািাজ হেরয় বনাের বফলরল বস্ইখারনই।
িানয ি হচনরি ভযল কররহন কারলারদরড। েভনবর ইরডন িার যয হক্ত অকাটু
বরলই বিরন হনরলন। উহচিিরিা উৎরকাচ িজি করর হিহন কারলারদরডর স্িি
অপরাধ বকবল রাজার নারি িিাই কররলন না, উপরন্তু িার স্রে জরি উেল
িার দস্তুরিরিা বদাহি—যারক বরল দিরি-িিরি আর কী! স্বাই অবাক!
িিভে!

বাে শিররর একহট বিরয়রক বদরখ কারলারদরডর ভারী পেি িল।
িৎিণাৎ বস্ কররল হববারির প্রিাব। কনুাও নারাজ নয়। িখন স্দাশয় েভনবর
বলরলন, আহি হনরজ দাাঁহডরয় বেরক এই শুভকাযব স্ম্পন্ন করব।
এহট কারলারদরডর ত্ররয়াদশ হক চিযদবশ হববাি িা হেক করর বলা যায়
না। হববারি হনিবররর আস্ন িিণ কররল েভনবররর বস্রক্রটাহর বটাহরয়াস্ নাইট!
খযব ঘটা করর শুভকাযব স্ম্পন্ন িল বরট, িরব শিররর বহনয়াহদ বংরশর স্ন্ত্রান্ত
বুহক্তেণ আিহন্ত্রি িরয়ও উৎস্রব বযােদান কররলন না।
হকন্তু কারলারদরড িারদর উপররও হনরল একিাি! খযব জিকারলা
স্াজরপাশাক পরর বস্ স্ত্রীরক স্রে হনরয় এরক এরক হবখুাি স্ন্ত্রান্ত বংশীয়রদর
বাহডরি হেরয় িাহজর িয় আর দাররায়ান ও খানস্ািারদর বডরক বরল, বিািারদর
িহনবরক হেরয় খবর দাও, স্বয়ং শ্রীিিী হটচ িাররদরশ অরপিা কররেন।
দাররায়ান ও খানস্ািারদর ইিিি কররি বদখরলই কারলারদরড িার
রত্নখহচি ও রুরপায় বাাঁধারনা হপিলগুরলা গুডি গুডি শরব্দ েয ডরি শুরু করর
বদয়, হদরক হদরক ববাাঁ-ববাাঁ করর েয টরি োরক েরিেরি বযরলট এবং দাররায়ান ও
খানস্ািারা িয় ভরয় েরিহর কম্পিান! িারপররই দরজা খযলরি ও েৃিস্বািীর
আহিেুলাভ কররি হবলে িয় না। কারলারদরড বারবার এইভারব প্রিাহণি কররল
বস্ই পযরািন স্িুকোটাই—বজার যার, িযল্লযক িার!
এখারন এরস্ও হকন্তু কারলারদরড নদী-পরে ববারেরটহেহর োডল না—বহু
জািাজ বেরক িালপির ও ধনরত্ন লয হষ্ঠি িবি লােল এবং বলা বাহুলু বয,
বোপরন িার লারভর অংশ বেরক বহঞ্চি িরলন না স্বয়ং েভনবরও!
জািারজর িাহলকরদর কাে বেরক অহভরযাে এরল েভনবর ইরডন িযরখ
যরেষ্ট স্িানয ভূহি প্রকাশ কররলও কারজ হকেয ই কররন না। জািারজর িাহলকরা
বশিটা এখারন িিাশ িরয় পাশ্ববিবী প্ররদশ ভাহজবহনয়ার েবনবর েটস্উরডর
কারে হেরয় হনরজরদর জরুহর নাহলশ জানারলন।

ফল পাওয়া বেল িারি িারি। েভনবর েট্স্উড িৎিণাৎ বঘািণা করর
হদরলন বয কারলারদরডরক বিপ্তার বা বধ কররি পাররব, িারকই িাজার টাকা
পযরস্কার বদওয়া িরব। স্রে স্রে ইংলুারের বনৌবিররর দি বযাদ্ধা বলফরটনান্ট
রবাটব বিনারডবর উপরর হুকযি জাহর িল, হিহন বযন অহবলরে কারলারদরডর হবরুরদ্ধ
যয দ্ধযাত্রা কররন।
েভনবর ইরডরনর বস্রক্রটাহর বটাহরয়াস্ও কারলারদরডর কাে বেরক
অল্পহবির ঘযি বখরয় িার ভক্ত িরয় পরডহেল। ইংররজ বনৌরস্নারদর এই যয দ্ধপ্রস্তুহির কো শুরনই বস্ প্রিাদ গুরন ববারেরটর কারে িাডািাহড খবর পাহেরয়
হদরল।

শয়িাহন ফযহিব
হকন্তু খবর বপরয়ও কারলারদরড হকেয িাত্র দিল না বা ভীি িল না।
হনরজর দরলর স্বাইরক বডরক অবরিলা ভরর বলরল, ওরি, শুরনে? বটাহরয়াস্
হচহে হলরখ জাহনরয়রে বয, রাজার দস্নুরা নাহক আিারদর শাহি হদরি আস্রে।
জািান্নরি যাক রাজা! যারা আস্রি চায় আস্য ক িারা! আহি বিা জাহকরয় বরস্
আহে হনরজর আড্ডায়—হস্ংরির েহ্বরর ঢযরক বফরুপাল কী কররি পারর?
িখন স্েুাকাল। িুােস্ ও আরও দয ইজন ববারেরটরক হনরয় কারলারদরড
হনরজর কািরার হভিরর প্ররবশ করর খযব খযহশিযরখ বলরল, আবার লডাই িরব—
কী িজা বর, কী িজা! ঢারলা িদ, প্রাণ ভরর পান কররা—আজ আিারদর আনরির
হদন! বদখা যাক, বক কি ববহশ িদ বখরি পারর!
একটা বটহবরলর চাহরহদক হঘরর বরস্ চারজরন হিরল িদুপান শুরু করর
হদরল। বাহির আরলারি খাহল কারলারদরডর েলার িার ও আেয রলর আংহটগুরলা
নয়, িযরখর দাহড-বোাঁরফর ঘন জেরলর হভির বেরক িার খযরদ খযরদ বচাখদয রটা
জযলজযল করর জযলহেল—এবং জহির করহেল বযন বকানও হনদবয় বকৌিযরকর
রিস্ুিয় ইশারা!
শয়িারনর কারে হেরয় শয়িাহন োডা আর কী আশা করা যায়? ববাধ
কহর বস্ই কাররণই প্রচযর িদুপান কররও জননক চালাক ববারেরট বনশায় হঝহিরয়
পরডহন—হনরজর দৃ হষ্টরক বররখহেল অিুন্ত জািি!
িোৎ বস্ বদখরল, কারলারদরডর দয রটা হপিলস্য দ্ধ দয খানা িাি ধীরর ধীরর
বটহবরলর িলায় হেরয় ঢযকল। বস্ চটপট উরে দাাঁহডরয় একটা ওজর বদহখরয় ঘর
বেরড ববহররয় বেল উদভ্ৰারন্তর িরিা।

অকস্মাৎ হবকট হচৎকার করর কারলারদরড এক ফযরয় হনহবরয় হদরল
বাহিটা এবং অেকাররর স্রে স্রে েয াঁডরল িার হপিলদয রটা! িারপররই
আরিয়ারস্ত্রর েজবন ও ভয়াবি আিবনাদ এবং একটা ভারী বদিপিরনর শব্দ!
িাডািাহড আরলা বজরল বদখা বেল, িুােস্ দয ই িারি িাাঁটয বচরপ যন্ত্রণায়
েটফট কররে এবং িার আিি িাাঁটয বেরক হু হু করর ববরুরে ররক্তর ধারা!
একজন ববারেরট হজজ্ঞাস্া করল, এর অেব কী?
িা িা করর িাস্রি িাস্রি কারলারদরড বলরল, এর অেব িরে, িারঝ
িারঝ এক-একজনরক শাহি না হদরল স্বাই ভযরল যারব বয, এ জািারজর আস্ল
কিবা বক? িারপর বস্ বিট িরয় পরড বলরল, চরল এরস্া িুােস্, চরল এরস্া—
বিািার হবরশি হকেয িয়হন বাপয! িাাঁটযর উপরর একটা বোরটা েুাাঁদা বই বিা নয়,
শিরর হেরয় ডাক্তার বদখারলই দয -হদরন বস্রর যারব—কী বরলা িুােস্?
হকন্তু িুােস্ হকেয ই বলরল না, পরহদন স্কারলই িারক বদালায় িযরল
শিরর পাহেরয় বদওয়া িল।

কারলারদরডর প্রভাহি বভাজ
ওহদরক িরুণ বনৌরস্নাপহি বলফরটনাি বিনাডব প্রস্তুি িহেরলন যয রদ্ধর
জরনু।
ববারেরটরদর জািাজ িখন বাহির-স্িযরদ্র হেল না, একটা খাহডর
(স্থলভারে প্রহবষ্ট স্িযরদ্রর অপ্রশি অংশ) হভিরর হেরয় বনাের বফরল যয রদ্ধর জরনু
অরপিা করহেল।
বিনাডব বযঝরলন, িার অধীরন ‘নইি’ ও পাল’ নারি বয দয খানা প্রকাে
রণিরী আরে, েভীর স্ােররর আনারোনার উপরযােী করর িারা েহেি। এরক
বিা খাহডর জলপে স্ংকীণব, উপরন্তু চডা পরডরে িার বযখারন-বস্খারন—বরডা
জািাজ ঢযকরলই চডায় আটরক অচল ও অরকরজা িরয় পডরব। কারলারদরডর
চালাহক বযরঝ হনরয় রণকযশল বিনাডব িার ফাাঁরদ ধরা পডরি রাহজ িরলন না।
হিহন ‘স্নয প’ বা এক-িাস্তুরলর দয খানা অরপিাকৃি বোরটা ও িালকা জািাজ হনববাচন
কররলন—িারা অেভীর জরলও চলা-বফরা কররি পাররব অনায়ারস্ই। িার
উপরর িারদর আরও িালকা করবার জরনু ভারী ভারী কািানগুরলাও স্হররয়
বফলা িল। পহরবরিব আিদাহন করা িল োহদ োহদ বিযক—বরডা কািারনর অভাব
পূ রণ কররব িারদর স্ংখুাহধকুই।
খবর হনরয় জানা বেল, ববারেরটরদর দরল পাঁহচশজরনর ববহশ বলাক বনই,
কারণ কারলারদরড অহিহরক্ত লারভর বলারভ দল অহিশয় িালকা করর বফরলরে।
বিনাডব স্রে হনরলন প্রায় পঞ্চাশজন দস্নু। পঞ্চাশজন বিযকধারীর স্ািরন
দাাঁডারল পাঁহচশজনরক পডরি িরব যার-পর-নাই ববকায়দায়— এই হেল িার
ধ্রুবধারণা।

অপরাহু কাল
খাাঁহডর বাাঁরকর িযরখ আচহেরি বদখা বেল, দয খানা জািারজর িাস্তুরলর
চূ ডা।
ববারেরট-জািারজর প্রিরী বচাঁহচরয় উরে বলরল, হুহশয়ার! দয খানা জািাজ
আস্রে!
লাফ বিরর পাটািরনর উপরর উরে কারলারদরড এক নজরর যা বদখবার
স্ব বদরখ হনরয় বলরল, হুাঁ, রাজার অহভযান! হকন্তু আিার এখারন আস্ার িজাটা
ওরদর ভারলা কররই বটর পাইরয় বদব! বাোরা ঘযঘয বদরখরে, ফাাঁদ বিা বদরখহন।
বস্ িখনও জানি না িার ফাদ আরে বিনারডবর নখদপবরণ!
রাজার জািাজ কারে এরস্ পডল। কারলারদরড িাাঁকরল, বক বিািরা?
বিনাডব উিরর ধীর স্বরর বলরলন, বটর পারব অহবলরেই।
হিহন িীক্ষ্ণদৃ হষ্ট চালনা করর বযঝরলন বয, ববারেরটরদর জািাজখানা
আকারর িারদর বচরয় হবরশি বরডা না িরলও ওর িরধু হনশ্চয়ই োদাোহদ করা
আরে কািারনর পর কািান। ওখানাও এিন িালকা ভারব দিহর বয এই
হবপদস্ংকযল অেভীর জরলও অনায়ারস্ই আনারোনা কররি পারর।
ভ্রু কযহঞ্চি কররলন বিনাডব। ওরদর বপািপারশ্ববর কািানগুরলার দারুণ
অহিবৃ হষ্টরি িযিরড পডরল চলরব না, িাাঁরক এরকবারর ববারেরট-জািারজর
পাশাপাহশ হেরয় পরড িযিলধারর গুহলবৃ হষ্ট করর প্রেরিই শত্রুরদর রীহিিরিা
অহভভূি করর বফলরি িরব। দস্নু ও বিযরকর স্ংখুাহধরকুর উপররই িাাঁর প্রধান
ভরস্া।
হকন্তু জরল এখন ভাটার টান, স্িয়টা এখানকার যয রদ্ধর পরি উপরযােী
নয়। বজায়াররর জরনু কাল স্কাল পযবন্ত অরপিা কররি িরব—এই হস্থর করর
বিনাডব আজরকর িরিা বনাের বফলবার হুকযি হদরলন।

বস্হদন রারি বারর বারর িািাল কারলারদরড পাটািরনর উপরর েয রট
এরস্হেল এবং ভয়ানক েলাবাহজ করর জাহনরয়হেল--"ওরর রাজার চাকরগুরলা,
কাল প্রভাহি খানার স্িয় বিারদর স্কলরকই িরি িরব আিার শরকর
জলখাবার।
বিনাডব একবার বখরপ হেরয় উিরর বরলহেরলন, ওরর শুরয়ার, বশান!
বিার ওই বনাংরা উকযনভরা কারলা দাহডরি বপররক বিরর বিারক আিার
জািারজর োরয় লটরক বদব-এই আিার দৃ ঢ় প্রহিজ্ঞা!
রাজার জািারজ বনাের বফলা িরে বদরখ কারলারদরড আিারজ বযরঝ
হনরল বয, আপািি ববারেরটরা হনরাপদ, কারণ স্য চিযর শক্রর ভাটার স্িরয়
অেভীর জরল জািাজ চাহলরয় হবপরদ পডরি চায় না। স্কারল বজায়ার আস্ার
স্রে স্রেই শত্রুপরির আক্রিণ শুরু িরব।
বস্ একজন ববারেরটরক কারে বডরক এরন, একটা বদশলাইরয়র কাহে
বজ্বরল িার বচারখর কারে নাডরি নাডরি হফস্-হফস্ করর বলরল, ওরর িযখযু,
ভারলা করর শুরন রাখ! যহদ বদহখস্ আিরা বিরর যাহে আর রাজার বস্পাইরা
আিারদর জািারজর উপরর উরে পরডরে, িখনই বদশলাইরয়র কাহে বজ্বরল
আিারদর বারুদখানায় আগুন লাহেরয় হদহব! িারপর কী িজা িরব জাহনস্ বিা?
দডাি করর এক দয হনয়া-কাাঁপারনা ধয েযিাররর স্রে স্রেই আিরা স্বাই হিরল
স্রাস্হর হেরয় নরক গুলজার করর িযলব। কী বর, পারহব বিা?
এই ভয়ানক প্রিাব শুরন ববারেরট-বাবাহজর আত্মা শুহকরয় যাবার
উপক্রি! িযখরিা করবার জরনু িবয বস্ বকানওরকরি িাো বনরড স্ায় হদরল।
কারলারদরড বলরল, যা িরব! বারুদখানায় হেরয় প্রস্তুি িরয় োক! কাল
এস্পার হক ওস্পার!
ববারেরট দয রু-দয রু বযরক কাাঁপরি কাাঁপরি প্রস্থান করল।

চাাঁদ উেল। বজুাৎস্না ফযটল। িরদ শুকরনা েলা হভহজরয় বনবার জরনু
কারলারদরড হনরজর কািরার হদরক েয টল এবং বযরি বযরি আর-একবার েহজবি
করণ্ঠ জাহনরয় হদরয় বেল বয—ওরর রাজার দাস্ানয দারস্র দল! শুরন রাখ বিারা
রাি বপায়ারলই আহি বিারদর িাড খাব, িাস্ খাব আর চািডা হনরয় ডযেডযহে
বাজাব—িা িা িা িা িা িা!

যযদ্ধজািারজর দযদশ
ব া
উিার হস্াঁদযরিাখা আকাশ বঢরক রাখরি পাররল না পািলা কযয়াশার পদবা।
খাাঁহডর বযরক এরস্রে বজার বজায়ার। জরল বজরেরে কলকল করর কলিাস্ু।
রাজার জািাজ-বজাডা এহেরয় আস্রে ধীরর, ধীরর, ধীরর।
বিনাডব হনরজর বলাকজনরদর ভরস্া হদরয় দৃ ঢ়করণ্ঠ বলহেরলন, বকানও
ভয় বনই—আরে চল, আরে চল ভাই! ববারেরটরা বরডা বজারর একবার হক দয ইবার
কািান বোডবার ফযরস্ি পারব, িার পররই আিরা েয রট হেরয় গুডিযড করর
িারদর ঘারড ঝাাঁহপরয় পডব, বদখব িখন পাঁহচশটা বিযক বকিন করর স্ািলায়
পঞ্চাশটা বিযরকর বেলা! আরে চল!
এিিণ পরর কারলারদরডর িন বদালায়িান িল স্রিিরদালায়। কযয়াশার
হফনহফরন পদবা ফযাঁরড বদখা যারে, রাজার জািাজ দয খানা এহেরয় আস্রে।--ক্ররিই
এহেরয় আস্রে িার হদরক। ঘনায়িান হবপদ! এরকবারর বশি-িযহুরিবই বস্
আিাজ কররি পাররল, শত্রুরা দরল িার বচরয় দয গুণ ববহশ ভারী! বস্ হস্থর
কররল, জািাজ হনরয় খাহডর হভিরর আরও দয েবি অংরশ হেরয় আশ্রয় বনরব। বস্
বচহচরয় হুকযি হদরল—বনাের বিারলা, বনাের বিারলা!
হকন্তু স্িয় বনই—স্িয় বনই! শক্র বয হশয়রর! পালাবার পে বয বে!
কারলারদরডকািান বদরে পরের বাধা দূ র কররি চাইরল—িুাাঁ, এই িরে
বাাঁচবার একিাত্র উপায়।
প্রচে হচৎকারর বশানা বেল িার চরি আরদশ—কািান বোরডা, একস্রে
স্ব কািান বোরডা। আগুরনর ঝরড উহডরয় দাও স্ািরনর স্ব প্রহিবেক!
কণবরভদী বজ্রনাদ বহনি করর বস্াাঁ বস্াাঁ শরব্দ বািাস্ বকরট িীি ববরে
েয রট বেল বস্ই স্ববনাশা অহিহপেগুরলা—হকন্তু িায় বর িয়, িারা রাজার জািাজরক
েশব করবার আরেই জরলর হভিরর ঝযপ ঝযপ করর পরড িহলরয় বেল!

বিনাডব হবপযল পযলরক বরল উেরলন, বোলাগুরলা হেরয়রে জরলর জেরর—
আিরা অিি। এইবারর েজবন করুক আিারদর বিযকগুরলা—িারা বকউ বুেব
িরব না?
গুডযি, গুডযি, গুি! গুডযি, গুডি, গুি!
রারে পােরলর িরিা িরয় কারলারদরড বদখরল, িার দয জন বোলিাজ
িাি-পা েহডরয় িৃিযু-ঘযরি এহলরয় পডল এবং িার জািাজখানাও চডায় আটরক
অচল িল! করে িার ফযটরি লােল পুাাঁচার িরিা ককবশ হচৎকার।
আবার গুডযি, গুডি, গুি! ওরর বাবা, গুহলর ঝাাঁক বনবহনরয় েয টরে
কারনর পাশ হদরয়। কারলারদরড প্রাণ বাাঁচাবার জরনু িাডািাহড হুিহড বখরয় বরস্
পডল!
হকন্তু এ কী দদব-হবডেনা! িোৎ বস্রারির টারন পরড রাজার জািাজ
দয খানার িযখ বেল ঘযরর এবং কারলারদরডও োডরল না এই দয লবভ স্য রযাে।
িৎিণাৎ লাফ বিরর দাাঁহডরয় বজ্র-করষ্ঠ বস্ েরজ উেল—আবার কািান
বোরডা, আবার কািান বোরডা!
আবার জােল কািানগুরলার দভরব হুংকার! এবারর িারা বুেব িল না
এবং িারদর স্রে বযাে হদরি োডরল না ববারেরটরদর বিযকও!
িারপর িরন িল বস্খারন স্ৃ ষ্ট িরয়রে অভাহবি এক শব্দিয় িিানরক!
ফটাফট বফরট বেল রাজার জািাজ দয খানার নানা জায়ো, হুডিযড করর বভরে
পডল িারদর িাস্তুল, িৃিযুন্ময খ বযাদ্ধারদর হচৎকার েয রট বেল হদরক হদরক!
বনৌরস্নারদর উনহত্রশজরনর িৃিরদি পরড রইল পাটািরনর বযখারনরস্খারন।
হবকট উল্লারস্ বচাঁহচরয় কারলারদরড বরল উেল, এবার ওরদর বপরয়হে
িারির িযরোর িরধু। আবার বোরডা কািান-বিযক! ডযহবরয় দাও জািাজ দয খানা
িডাগুরলার স্রে জীবন্তরা বিটাক িারেরদর িযধা!

বলফরটনাি বিনাডব হদরক হদরক েয রটােয হট করর হনরজর দরলর িিভে
বলাকরদর উৎস্াহিি কররি লােরলন। এবং ইহিিরধু দয ইপরির জািাজ
পরেররর খযব কারে এরস্ পডল।
বিনাডব ভাবরলন একবার যহদ স্দলবরল ওরদর জািারজ লাহফরয় উেরি
পাররন িািরল আর বকানও ভাবনাই োরক না! হকন্তু িৎিণাৎ হিহন বযরঝ
বফলরলন, বুাপারটা অি স্িজ নয়!
দয ই পরির িরধু বুবধান ক্ররিই করি আস্রে বদরখ কারলারদরড নিযন
হুকযি জাহর কররল—হনরয় এরস্া িাি-ববািা! স্বাই িাি-ববািা বোরডা!
নিযন হবপরদর স্ম্ভানা বদরখ বিনাডব হনরজরদর দস্নুরদর বডরক বলরলন,
িাডািাহড পাটািরনর িলায় হেরয় োঢাকা দাও!
দয ই পরির জািারজ জািারজ বলরে বেল হবিি বোকােযহক—বশানা বযরি
লােল িডিহডরয় কােভাোর শব্দ!
দয ি, দয ি, দয ি! ববািার পর ববািা ফাটার ববজায় আওয়াজ, ধয িধডাক্কা!
রাজার জািাজ দয খানার পাটািন ভি-চযণব, ধূ িাহয়ি, অগ্লযৎপারি ভয়াবি বচারখর
স্ািরন বযন িারাত্মক আিশবাহজর বখলা বদখরি বদখরি হবকট উল্লারস্
কারলারদরড অট্টিাস্ু কররি লােল।

কারলারদরড কালিারস্
কারলারদরডর বরািশ, িদিি ও অিানয হিক বদি িরবাহর বঘারারি
বঘারারি বিনারডবর ‘বরঞ্জার' নািক জািারজর উপরর লাহফরয় পডল এবং িার
হপেরন হপেরন অনয স্রণ কররল অনুানু ববারেরটরাও!
হুহুংকারর বশানা বেল িার হিংস্র করষ্ঠ—হস্ংিার! স্ংিার! িা বর বর বর!
শুরু বিাক প্রলয়কাে!
আচহেরি পাটািরনর দরজা বেরল কৃপাণ িযরল বিনাডব ও িার দস্নুরদর
আহবভবাব! বুাপারটা এিটা অভাহবি বয ববারেরটরা হবস্মরয় িহম্ভি! হকন্তু পলরকর
িরধু হনরজরদর িিভে ভাব স্ািরল হনরয় িারা স্রবরে আক্রিণ কররল—বলরে
বেল িািািাহি লডাই! খবডা খরডে িিুা-ঝঞ্ছনা! আরিয়ারস্ত্রর ধ্রুি-ধ্রাি!
বযাদ্ধারদর েহববি বাকুাডের!
িারপররই অনু জািাজ বেরকও বিনারডবর আরও দস্নু এরস্ যয রদ্ধ
বযােদান করর ববারেরটরদর অবস্থা করর িযলরল বশাচনীয়। জািারজর নীরচ
জলরস্রাি, জািারজর উপরর রক্তরস্রাি!
কারলারদরড িখনও ভয় বপরল না—িার একিারি িরবাহর, আরএকিারি হপিল! িৃিরদর পারয় িাহডরয় এবং জীহবিরদর বেরল বস্ বযন
প্রলয়ংকর িূ হিব ধারণ করর এরকবারর বিনারডবর উপরর ঝাাঁহপরয় পরড হস্ংিেজবরন
বরল উেল, আরর বর ঘৃ ণু জীব! নররক যাবার স্িয় বিারকও আহি বেরড যাব
না বৃ িৎ িার রক্তস্নাি কৃপাণ, িারক বেকারি হেরয় বভরে চযরিার িরয় বেল
বিনারডবর িরবাহর! আর রিা বনই! উন্মরির িরিা অট্টিাহস্ বিরস্ ও দীপ্ত বনরত্র
অহিবিবণ করর কারলারদরডর ভীিবাহু আবার িযলরল িার স্াংঘাহিক অস্ত্র—হকন্তু
পরিযহুরিব একজন বনৌনস্নু েয রট এরস্ বিযরকর কযাঁরদ হদরয় িার িাোর উপরর
কররল প্রচে আঘাি!

পাটািরনর উপরর ধডাি করর আেরড পডল ববারেরট স্দবার। িযহুরিবর
িরধু চাহরহদক বেরক িারক বোঁরক ধররল বনৌনস্রনুর দল এবং িরবাহর, বোরা
ও বিযরকর কযরদা হদরয় স্বাই অশ্রান্ত ও হনষ্ঠযর ভারব হবরাট বদরির উপরর কররি
লােল প্রবল আঘারির পর আঘাি!
হকন্তু কী অস্াধারণ িার স্িুিিিা ও প্রহিহিংস্া-প্রবৃ হি, বস্ইস্ব
িারাত্মক আঘারির পররও বস্ কাবয িরি চাইরল না, উলরট দয ই িাাঁটযরি ভর হদরয়
উরে বস্ল এবং িার বশি হপিল িযরল লিু হস্থর কররল বিনারডবর হদরক। ওই
পযবন্ত! িার জীবনীশহক্ত িখন এরকবারর ফযহররয় এরস্রে, হপিল বোডবার আরেই
বস্ আবার ধপাস্ করর পরড বেল এবং িার স্ববারে জােল অহন্তি হশিরন স্য দীঘব
একটা হনশ্বাস্ বফরল বস্ প্রাণিুাে কররল।
িার কারলা দাহড িখন রক্তরাো, স্ববােও রক্তভীিণ। গুরন বদখা বেল,
িার বদরির পাঁহচশ জায়োয় ররয়রে পাঁহচশটা প্রাণনাশক আঘারির হচহ্ন!
যয বক বযাদ্ধা বিনাডব হনিি ববারেরট-স্দবাররর প্রকাে িূ হিবর হদরক িাহকরয়
রইরলন হবস্ময়প্রশংস্াপূ ণব বনরত্র। িারক অহভভূি করর বফরলরে িার বনু স্ািস্!
হকন্তু অহভভূি িরলও বিনাডব হনরজর প্রহিজ্ঞা ভযলরলন না। একজন
দস্হনকরক বডরক বলরলন, ববারেরট-স্দবাররর িযেটা বকরট জািারজর োরয় ঝযহলরয়
দাও।
বলা বাহুলু, স্দবাররর পিরনর পর িিাশ িরয় আত্মস্িপণ কররহেল
বাহক ববারেরটরাও।
এই ভয়ের ববারেরট দলরক দিন করর বলফরটনাি বিনাডব ইহিিারস্
অির িরয় আরেন।

রক্ত-বাদল ঝরর

ববারেরট না বববর
ববারেরট কারক বরল স্বাই িা জারন। ববারেরট বা জলদস্য ু পৃহেবীর স্ব
বদরশই স্ব স্িরয় হেল। এখনও আরে।
িরব ববারেরট-জীবরনর বেৌরবিয় যয ে আর বনই। আরেকার ববারেরটরদর
িিিা হেল অবাধ ও খুাহি হেল আশ্চযব, এখনকার ববারেরটরা িারদর কারে
িরে হিহিিারের কারে পযাঁহটিারের িরিা।
উরডাজািাজ, বাষ্পীয় বপাি ও ববিার বটহলিারফর িহিিায় আজ আর
বকানও ববারেরটই ববহশ িাো িযলরি বা ববহশহদন বকাোও ো-ঢাকা হদরয় োকরি
পারর না। চীরন ববারেরটরা আজও িারঝ িারঝ িাো চাোড বদয় বরট, হকন্তু
িারদর জাহরজযহর ওই চীনা স্িযরদ্রর হভিররই। চীনরদরশর হভিরকার অবস্থা ভাল
নয়, রাজুহবপ্লব হনরয়ই বস্খানকার েভনবরিি বুহিবুি, বস্ইজরনুই চীরন
ববারেরটরা িারঝ িারঝ অহিহরক্ত বাডাবাহড করবার স্য রযাে পায়।
অনুানু বদরশর আধয হনক ববারেরটরা উরল্লখরযােু জীব নয়। িারা আরে—
এইিাত্র। বাংলারদরশ ববারেরট কোহট ববহশহদরনর নয়। বার ভূাঁইয়ার স্িরয়
বাংলারদরশ পিযবহেজ জলদস্য ুরদর হবিি উপদ্রব িরয়হেল। িখনকার রডা,
েঞ্জাহলস্ ও কাভবারলা প্রভৃহি জলদস্য ুর নাি বাোহল এখনও ভযলরি পাররহন,
কারণ বহেবর অিুাচার ও িরের অিুাচাররর িরিা পিযবহেজ জলদস্য ুরদর
অিুাচারও হেল িখনকার বাংলারদরশর হনিু-দনহিহিক হবভীহিকা। ওই স্িরয়ই
ববারেরট কোহট বাংলারদরশ চলরি শুরু িয়। ইংররহজ Bombardier-এর বাংলা
িরে ‘বোলিাজ দস্নু’। পিযবহেজ জলদস্য ুরা বোলিাহজরি অেবাৎ কািানবিযরকর বুবিারর দি হেল। িাই ববাধিয়, ওই ইংররহজ কোটা বেরক বাংলা
'ববারেহটয়া’ বা ববারেরট’ কোহটর স্ৃ হষ্ট িয়, আর স্াধারণভারব জলদস্য ুরদরই
প্রহি বুবহৃি িরি োরক।

‘ববারেরট’ কোহট খাাঁহট বাংলা কো না িরলও খাাঁহট বাোহল ববারেরটর
অভাব বাংলারদরশ হেল না। িরব এখারন বিা স্িযদ্রিীরবিবী নের ববহশ বনই,
কারজই ববারেরটরদর বোট বোট বনৌকা করর নদ-নদীর হভিরর এরস্ই বুবস্া
চালারি িি। বড বড জািারজ চরড পৃহেবীর নািজাদা ববারেরটরদর িরিা
স্িযরদ্রর উপর বডরকরির ডাকাহি করার স্য রযাে িারদর ববহশ হেল না।
বস্রকরল বাংলার জল-ডাকািরদর স্াধারণ হনয়ি হেল এই রকি: বকানও
যাত্রীরনৌরকা বদখরলই িারা হনরজরদর বনৌরকা হনরয় িার কারে হেরয় বলি,
“আিারদর আগুন হনরব বেরে। একটয আগুন বদরব ভায়া?” যাত্রী বনৌরকার
বলারকরা বকানরকি স্বিি না করর আগুন বদবার জরনু ববারেরট বনৌরকার পারশ
হেরয় িাহজর িি এবং অিহন বস্ই স্য রযারে ববারেরটরা যাত্রী বনৌরকার হভিরর
লাহফরয় পরড স্ববনারশর স্ৃ হষ্ট করি। বারর বারর এিহন েরক বশিটা অরচনা
বনৌরকা আগুন চাইরলই িারা িাডািাহড আরও িফারি স্রর পরড পলায়ন
করি।
বাংলারদরশ জল-ডাকািরা প্রায়ই হেপ বনৌরকা বুবিার করি। এখানকার
ডাোর ডাকািরা িাডািাহড যাবার জরনু বুবিার করি ‘রণপা’। রণপা িরে
দয রটা লো বাাঁরশর ডাো—িানয রির িাোর বচরয় অরনক উাঁচয। বস্ই ডাোর িাঝখারন
পা রাখবার জায়ো োরক। (ইউররারপরও অরনক বদরশর চািীরা শস্ুরিরি
চলারফরা করবার স্িরয় এিনই রণপা বুবিার করর োরক) হকন্তু বাংলার ডাোর
ডাকািরাও জলপরে িাডািাহড যাবার জরনু ববারেরটরদরই িরিা হেপ বুবিার
করি।

আইরনর বচারখ অপরাধী িরলও স্ািাহজক হিস্ারব, আরেকার ববারেরটরা
ববাধিয় স্াধারণ খযহন বা ডাকারির বচরয় উচ্চরশ্রণীর জীব হেল। কারণ, বদখা
যায়, আরেকার এিন করয়কজন বলাক বনৌ-বযাদ্ধারূরপ হবখুাি িরয় প্রভূি যশ
ও রাজস্ম্মান অজবন করর ইহিিারস্র পৃষ্ঠায় অির িরয় ররয়রেন, যারদর ববারেরট
বলরল খযব ভযল করা িয় না।

বযিন ভারস্কা ডা োিা। পিযবোরলর এই নািজাদা বযাদ্ধা-নাহবক পিযবহেজ
অহধকৃি ভারিবরিবর বডলাটরূরপ বকাহচরি প্রাণিুাে কররন (১৫২৪)। হকন্তু
আহিকার স্থারন স্থারন ও ভাররির কহলকরট হিহন বযস্ব কাজ করর বেরেন, িা
ববারেরটর পরিই স্ারজ। পিযবোরলর আর এক নাহবক-বনিা ফাণবান িুারেলুানও
স্বরদরশ যরেষ্ট শ্রদ্ধা প্রহি লাভ করররেন, হকন্তু হিহন স্াধারণ ইির ববারেরটর
বচরয় ভাল বলাক হেরলন না।

ইংলেরক বেরনর ‘আিবাডা’র কবল বেরক বাাঁহচরয় এবং অরনক নূ িন
নূ িন বদশ আহবষ্কার ও হিহটশস্াম্রাজুভযক্ত করর স্ুার িাহেস্ বেক আজ
স্বরদশভক্ত বীর বরল স্য পহরহচি। বস্ হিস্ারব স্িুস্িুই হিহন এই স্ম্মারনর
অহধকারী। হকন্তু জলদস্য ুরা বয কাজ কররল হনহিি িয়,িাাঁর অরনক
অুাডরভঞ্চাররর িরধুই িা লিু করা যায়। বেক একারল জন্মারল, পৃহেবী ববাধিয়
িারক িিা করি না। ওরয়স্ট ইহেরজ হেরয় হিহন যরেেভারব লয টিরাজ
করররেন, িাজার িাজার অস্িায় িানয িরক িিুা করররেন, বড বড শিররক
আগুরনর িযরখ স্িপবণ করররেন। বস্ বদরশর বলারকর কারে হিহন হনশ্চয়ই বীর
নারি পহরহচি িন নাই। যয রদ্ধর নািেেরনই, নের লয ণ্ঠনও বশি িরয় বেরে, িবয
িাইহি িীরপর রাজধানী স্ুারণ্টা বডাহিরো শিররর হনরীি বাহস্িারদর উপর বেক
অনবরি গুহলরোলা বৃ হষ্ট করররেন। নেররর চিযহদবরক যখন ভীিণ অহির
িােবলীলা,হনরপরাধ নর-নারী ও হশশুর আিবনারদ যখন আকাশ-বািাস্ পহরপূ ণব
এবং বেরকর দস্নুরা যখন ক্রিােি গুহলরোলা বৃ হষ্ট করর এরকবারর বনহিরয়
কাবয িরয় পরডরে, িখনও লিাহধক িযদ্রা ঘযি না পাওয়া পযবন্ত ইংলরের এই
িিাবীর িযষ্ট িরি পাররনহন।
পরনর, বিাল ও স্রির শিাব্দীরি ইংলেবাস্ীরা বনৌ-বযাদ্ধা ও
ববারেরটরক বয প্রায় অহভন্ন বরল িরন করি, িার অস্ংখু ঐহিিাহস্ক প্রিাণ
আরে। িখন স্িযরদ্র ও স্াের িীরবিবী স্থারন শক্ররদর স্রে যয দ্ধ করবার স্িরয়,
ইংররজরা অহধকাংশ স্িরয়ই স্াধারণ ববারেরটরদর স্ািাযু িিণ করি।
ইংলরের রাজা, রানী ও শাস্নকিবারা পযবন্ত ববিনভযক্ত হনয়হিি নীর -দস্নুরদর
স্রে ববারেরটরদর পালন কররি লহজ্জি িরিন না—বযিন িরিন না বাংলা
বদরশর বার ভূাঁইয়ারাও। রাজার স্ািাযু বপরয় ববারেরটরদরও বযক দশিাি িরয়
উেি, িারা রাজশক্ররদর হবরুরদ্ধ লডাই করবার অজযিারি হনরীি প্রজারদর ধনপ্রাণ হনভবরয় লয ণ্ঠন করি।

এই বশ্রণীর ববারেরটরদর িরধু স্বরচরয় হবখুাি িরে বিনহর িেবান।
এই ভীিণ ববারেরটরক ইংলরের রাজস্রকার টাকা, জািাজ ও বলাকজন হদরয়
স্ািাযু কররন। িার ফরল ওরয়স্ট ইহেরজর কাোকাহে িীপপযরঞ্জ এবং দহিণ
আরিহরকার উিরাঞ্চরল কারুর পরি ধন-প্রাণ বজায় বররখ বাস্ করাই অস্ম্ভব
িরয় ওরে। পানািার িরিা শিররও বিনহর িেবুান িানা হদরি ভয় পায় হন, িার
কবলেি িরয় পানািার অহধকাংশ অহিকারে বংস্ িরয় যায় এবং যোস্ববস্ব
িাহররয়ও এখানকার কি িাজার বাহস্িা বয িৃিযুিযরখ পডরি বাধু িয়, িার
বকানও হিস্াব বনই। ওই ওাঁচা ববারেরটরক জলদস্য ুরা পযবন্ত ঘৃ ণা করি। কারণ
বস্ কাক িরয়ও কারকর িাংস্ বখি,—অেবাৎ িেবান বকবল পহরহচি হনরদবাি
বুহক্তরই ধন-প্রাণ বকরড হনি না, হনরজর দরলর বলাকরদরও টাকা দয িারি চযহর
করি। জলপরে ও স্থলপরে অস্ংখু অিুাচার, নরিিুা, লয ণ্ঠন ও পাপকাজ এবং
ববারেরটরদরও িিহবল িেরুপ করর, বশিটা বস্ স্কলরক ফাাঁহক হদরয় িোৎ
একহদন লয হকরয় স্রর পরড। িখন ইংলরের রাজা হিিীয় চালবরস্র ধিবভাব িোৎ
বজরে উেল। িার হুকযরি িেবানরক ধরর বদরশ হনরয় আস্া িয়। হকন্তু ববারেরট
স্দবাররক স্বচরি বদরখ রাজার িন এি খযহশ িরয় উেল বয, শাহি বদওয়া দূ রর
োক, স্ুার উপাহধ ও করণবল পদ হদরয় হিহন িারক আবার জািাইকা িীরপর
বোটলাট করর পাোরলন।
বরিিারের িরিা হবশ্বহবখুাি ও স্ববজনিানু হচত্রকর আাঁকরলন করণবল
স্ুার বিনহর িেুারনর েহব এবং যার িরা উহচি হেল ফাাঁহস্কারে, বোটলারটর
উাঁচয, পযরু ও নরি েহদরি ববস্ বস্ স্াধয অস্াধয র শাস্নভার—অেবাৎ িযেপারির
ভার বপরয় বচৌে বৎস্র স্য রখ স্ম্মারন কাহটরয় হিয়াির বৎস্র বয়রস্ পরি
হনহশ্চন্তভারব ইিরলাক িুাে কররল! পারপর এিন জরয়র দৃ ষ্টান্ত পৃহেবীর অনু
বকানও বদরশর ইহিিারস্ বদখা যায় না! এিনহক আজও বদহখ, অরনক নািজাদা

ইংররজ হলহখরয় এই ববারেরটর কলে িালরনর জরনু প্রাণপরণ বুেব বচষ্টা
কররেন। আশ্চযব!
অেচ ওই স্িয়কার ইউররাপীয় ঐহিিাহস্করা কানরিাহজ আংরিরক
জলদস্য ু রূরপ বণবনা কররি লহজ্জি িন হন। ভাররি যখন ঔরংরজরবর রাজত্ব,
িারােী বনৌ-বীর কানরিাহজ আংরির নারি িখন আরবস্ােরোিী স্িি জািাজ
ভরয় েরিহর কম্পিান িি। স্থলপরে েত্রপহি হশবাহজর িিন জলপরে
কানরিাহজ আংরিও হেরলন স্িান অরজয়। ইংলরে জন্মারল হিহন বেক বা
বনলস্রনরই িরিা পৃহেবীরজাডা অির নাি অজবন করবার স্য রযাে বপরিন।
বিােল, ইংররজ, ওলিাজ ও পিযবহেজরদর বকানও জািাজই িার কবল বেরক
স্িরজ হনিার বপি না। ইংররজ ও অনুানু ইউররাপীয় জাহিরা একস্রে অরনক
যয দ্ধজািাজ হনরয় বার বার িারক আক্রিণ করররে, হকন্তু প্রহিবারই একাকী
লরডও জলযয রদ্ধ জয়ী িরয়রেন িিাবীর কানরিাহজ আংরিই! অেচ িখন
ইউররারপর পূ রববাক্ত জাহিরা স্থলযয রদ্ধর বচরয় জলযয রদ্ধই ববহশ হবখুাি হেরলন।
বার বার পরাহজি শত্রুরদর কলরি ‘ববারেরট’ বরল হনহিি এই অস্াধারণ
ভারিীয় বনৌ-বীররর বীরত্বকাহিনী বয আজও এখারন ঘরর ঘরর পহরহচি িয়হন,
আিারদর ঐহিিাহস্করদর পরি এটা অল্প কলরের কো নয়। বাংলা ভািায় প্রায়
হিন যয ে আরে পযরািন ‘ভারিী’বি একবার কানরিাহজ আংরি স্েরে একহট
বোট প্রবে বদরখহেলয ি, িারপর আর কারুর িারক িরন পরডহন!
স্াধারণ িিুা বা দস্য ুিার িরধু লয রকাচযহর ও কাপযরুিিা আরে যিটা,
ববারেরটর কারজ বয িিটা বনই, স্রিুর অনয ররারধ এ কো স্বীকার করা চরল
অনায়ারস্ই। বয যয রে ববারেরটরদর প্রাধানু হেল খযব ববহশ, িখন স্িযদ্রযাত্রার
স্িরয় প্ররিুক জািারজর আররািীরাই িারদর বদখা পাবার জরনু প্রস্তুি িরয়
বযরিন ও স্াবধান িরয় োকরিন এবং ববারেরটরদর ভরয় অহধকাংশ স্ওদােরী
জািারজও কািান-বিযক ও অনুানু অস্ত্রশস্ত্র রাখা িি। অনন্ত স্িযদ্র,—স্াধারণ

খযরন বা ডাকারির িরিা ববারেরটরা অিহকবরি িোৎ এরস্ আক্রিণ কররি পারি
না, িারদর অরনক দূ র বেরকই েষ্ট বদখা বযি এবং আক্রান্তরাও আত্মরিা
করবার স্য রযাে বপি যরেষ্ট। হকন্তু িবয বয িারা বাাঁচরি পারি না, িার প্রধান
কারণ িরে ববারেরটরদর স্ািস্ ও বীরত্ব। িরব জলদস্য ুরদর এি হনিা বকন?
িারদর িূ লিন্ত্র িরে, বজার যার িযল্লযক িার। এ িূ লিন্ত্র স্িারজর শাহন্তরিার
পরি অচল। িার উপরর বস্কালকার ববারেরটরদর হনষ্ঠযরিা ও হিংস্য কিা হেল
অস্ম্ভব—দয়ািায়ার অহিত্ব পযবন্ত িারা িানি না। অহধকাংশ স্িরয়ই িারা
বকানও জািাজ দখল ও লয ট করর স্িি আররািীরকই হনহববচারর স্িযরদ্রর জরল
হনরিপ করি। প্রারণ িারবার আরে অরনক বলাকরক িারা অিানয হিক যন্ত্রণা
হদরিও োডি না। িারা নরপশু হেল বরলই িারদর স্িি স্ািস্ ও বীরত্ব িরয়
দাাঁহডরয়হেল ভরে ঘৃ িাহুহির িরিা। বয বীররত্ব িিা বনই, দয়া বনই, িনয িুত্ব
বনই, িা এরকবাররই উরল্লখরযােু নয়।
ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযরঞ্জর ফরাহস্ জলদস্য ু বলারলানরজর পাশহবক
বীররত্বর কাহিনী আিরা পরর হববৃ ি করব। বিহজহলয়ারনা নারি আর এক
ববারেরটর েল্পও আিরা পরর বলব, যা পডরি পডরি পােকরক হশউরর উেরি
িরব। এ বশ্রণীর বলারকর স্ািস্ ও বীরত্ব না োকরলই ভাল হেল।
জলদস্য ু িরে প্রাচীন যয রেরই জীব। হিকরদর স্িরয়ও জলদস্য ুরদর
প্রভাব হেল যরেষ্ট। বস্ স্িরয় স্িযরদ্র ববহররয় এক জািাজ যহদ আর এক
জািাজরক বদখরি বপি, িািরল স্ববারি প্রশ্ন করি, “বিািরা ববারেরট, না
স্ওদাের?” বরািানরদর স্িরয়ও হিক ববারেরটরা দরল এি ভাহর হেল বয,
ভূিধুস্াের হদরয় স্াধারণ জািাজ প্রায় চলারফরা কররি পারি না বলরলই চরল।
ভূিধুস্ােরর ববারেরট জািারজর স্ংখুা িখন এক িাজাররর কি হেল
না। বরািানরা বশিটা বাধু িরয় হবপযল এক রণিরীর বাহিনী পাহেরয় এই দস্য ুিা
দিন কররহেল। হকন্তু এর পররও অরনকবার জলদস্য ুরদর অিুাচারর বরািরক

যারপরনাই কষ্টরভাে কররি িরয়হেল। বস্কালকার ইংলে, িাে, পিযবোল ও
বেরনর স্িযদ্রিীরবিী নেরগুহল নানারদহশ ববারেরটরদর অিুাচারর যখন িখন
ত্রাহি ত্রাহি ডাক োডি।
পঞ্চদশ শিাব্দীর আররম্ভ চীনারা হস্ংিলরদরশর উপরর হক হবিি ডাকাহি
কররহেল এইবারর বস্ই কোই বহল। বচংরিা নারি এক চীনা বখাজা একবার
জািারজ চরড হস্ংিলরদরশ হেরয়হেল। বস্খারন বযদ্ধরদরবর পহবত্র দাাঁি আরে শুরন
বস্ আব্দার ধরর বস্ল, িারক ওই দাাঁি উপিার হদরি িরব। বলাবাহুলু, হস্ংিরলর
িখনকার রাজা অলোরিানারা (?) িার বস্ অনুায় আব্দার িািু কররলন না।
বচং বিা বস্বাররর িরিা িযখ চযন করর খাহল িারিই চীনরদরশ হফরর বেল।
হকন্তু ১৪০৯ হিস্টারব্দ বািহট্টখানা জািাজ হনরয় বস্ আবার হস্ংিলরদরশ
আহবভূবি িল। হস্ংিরলর রাজার দস্নুরদর স্রে চীনারদর িযিযল লডাই বলরে
বেল। বস্ই ফাাঁরক বচং বিা একদল দস্নু হনরয় হস্ংিহল দস্নুরদর বচারখ ধয রলা
হদরয় িোৎ রাজধানীরি এরস্ বকৌশরল নের দখল কররল এবং রাজা ও
রাজপহরবাররর বেরলরিরয় ও রারজুর প্রধান প্রধান বলাকরদর বহি করর স্টান
আবার চীনরদরশ হেরয় িাহজর িল। পরর রাজুচযুি রাজারক চীনারা আবার
হস্ংিলরদরশ পাহেরয় হদরয়হেল বরট, হকন্তু িারপর, হকেয কাল পযবন্ত হস্ংিল
বদশরক চীনস্ম্রারটর অধীনিা স্বীকার করর কর পাোরি িি। এই ববারেরটহেহরর
পরর, ভারিস্ােরর চীনারদর প্রভাব দয দবিনীয় িরয় উরেহেল।
চীনরদরশরও স্িযদ্রিীরবিবী স্থানগুহল হনরাপদ হেল না—বস্স্ব জায়োয়
জাপাহন ববারেরটরা স্কলরক নািানাবযদ করর িযরলহেল। বিাডশ শিাব্দীর পর
ইংররজ ও ওলিাজ ববারেরটরদর বদৌরারত্মুও চীনারদর বড কি নাকাল িরি
িয়হন।
আরেই বরলহে, ইংররজরাও বস্কারল ববারেরটর বুবস্ারয় যরেষ্ট বদনাি
হকরনহেল। রানী এহলজারবে অরনক ইংররজ ববারেরটরক হনরজর বনৌ-বস্নাদরল

ভহিব করর হনরয়হেরলন। বস্ স্িরয় জন হস্মে নারি এক িিা ধহডবাজ ববারেরটর
জ্বালায় ইংররজরা পযবন্ত অহস্থর িরয় উরেহেল এবং িারক বহি করর ফাাঁহস্কারে
লটরক বদবার জরনু চাহরহদরক স্াডা পরড হেরয়হেল। হকন্তু বকউ িারক ধররি
পাররহন।
এিন বয শয়িান, িারও িরন হেল প্রচযর বদশভহক্ত। িোৎ বস্ একহদন
হনরজই কিৃবপরির কারে এরস্ িাহজর—ধরা হদরল িযহক্ত বনই বজরনও। স্করলই
অবাক িরয় বেল! হকন্তু ববারেরট জন হস্মে বলরল, বদরশর হবপদ বদরখই আহি
ধরা হদহে। স্বাই প্রস্তুি িও! আহি স্বচরি বদরখ এরস্হে, ইংলে বংস্ করবার
জরনু ‘েুাহনস্ আিবাডা’ আস্রে।” এ খবর িখনও বদরশর বকউ পায়হন,—
শুরনই স্ারা ইংলরে ‘স্ারজা স্ারজা’ রব উেল, স্করল যোস্িরয় স্াবধান িবার
স্য রযাে লাভ কররল। বলা বাহুলু, ববারেরট জন হস্মরের হনঃস্বােব আত্মস্িপবণ বুেব
িল না। বকবল শাহি বেরক িযহক্ত নয়—বস্ই স্রে বস্ যরেষ্ট পযরস্কারও লাভ
কররল।
বেন বেরক িররক্কায় হবিাহডি িবার পর বিাডশ শিাব্দীর িযররা ভয়ের
ববারেরট রূরপ আত্মপ্রকাশ কররহেল। িারদর ভরয় ভূিধুস্ােররর বুবস্া-বাহণজু
প্রায় বে িরয় যাবার িরিা িরয়হেল। স্ারা ইউররারপর শহক্ত িারদর স্রে পাল্লা
হদরয় উেরি পাররহন। প্রেরি উজব ও পরর িার ভাই খরয়রুহেরনর নারি িখনকার
হিস্টান নাহবকরদর বযক ভরয় োো িরয় বযি। কারণ িূ র ববারেরটরা বকবল
জািাজ লয ট করি না,উপরন্তু হিস্টানরদরও ধরর হনরয় হেরয় আহিকায় বোলাি
করর রাখি এবং িারদর পরের কযকযররর িরিা কষ্ট হদি। একবার আহিয়া
বডাহরয়া নারি এক বনৌ-বীর বহু জািাজ ও দস্নু হনরয় জলযয রদ্ধ িূ র ববারেরটরদর
িাহররয় বদন এবং িারদর কবল বেরক হবশ িাজার হিস্টান স্ত্রী-পযরুিরক উদ্ধার
করর হনরয় আরস্ন—িারদর িরধু ইউররারপর অরনক বডঘররর বেরল-বিরয়ও
হেল। হকন্তু িবয িূ র ববারেরটরা কাবয িরয় পডল না। অবরশরি করয়ক শি

বৎস্ররর প্রাণপণ বচষ্টার পরর, উনহবংশ শিাব্দীর প্রেি ভারে, িূ র জলদস্য ুরদর
প্রিাপ দূ র িয়। ইংররজরনৌ-বস্নাপহি লডব এক্সিাউে ওলিাজরদর স্রে হিরল
িূ র ববারেরটরদর আিানা বভরে বদন এবং িারপর ফরাহস্রা আলহজয়াস্ব বদশ
অহধকার কররল িযররা আর িাো িযলরি পাররল না। ইউররারপ এিন ববারেরটর
হবভীহিকা আর কখনও িয়হন।

এরা কারা—করবকার—বকাোকার?
আিরা পৃহেবীর ববারোটরদর স্ংহিপ্ত পহরচয় হদরয়হে। হকন্তু এখন আিরা
বকবল ইউররাপীয় ববারেরটরদরই েল্প বলব। প্রেরিই বরল রাহখ, এই েল্পগুহলর
ঘটনাস্থল ইউররাপ নয়—আরিহরকা।
ঘটনাগুহল পডবার আরে দহিণ ও উির আরিহরকার িানহচরত্রর হদরক
একবার দৃ হষ্টপাি করুন।
উির ও দহিণ আরিহরকার হেকিধুবিবী স্থারন পানািা। িার বারি
প্রশান্ত িিাস্াের ও ডাইরন আটলাহিক িিাস্াের। এখন পানািায় খাল বকরট
এই দয ই িিাস্ােররক হিহলরয় বদওয়া িরয়রে, হকন্তু যখনকার কো বলহে (স্প্তদশ
শিাব্দী) িখন এই খাল হেল না (পানািা খাল ১৯১৪ হিস্টারব্দ কাটা িয়)।
আটলাহিক িিাস্ােররর এক অংশরক বরল কুাহরহবয়ান স্িযদ্র। িারই
হভিরর ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযঞ্জ—িাইহি, জািাইকা, হকউবা প্রভৃহি। হকউবার
বািহদরক িরে বিহক্সরকা উপস্াের। ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযরঞ্জর দহিরণ
কুাহরহবয়ান স্িযদ্র দহিণ আরিহরকার বভরনজযরয়লা প্ররদশরক েশব করররে।
ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযরঞ্জ, িার চাহরপারশর স্িযদ্রবরি ও হনকটবিবী
ভূভারে বিাডশ বেরক স্প্তদশ হিস্টাব্দ পযবন্ত বয বরািাঞ্চকর রক্তাক্ত নাটরকর
একটানা অহভনয় িরয়হেল, কাল্পহনক উপনুাস্ও িার কারে িার িারন। হকন্তু
স্করলর কারে আর একটয দধযব প্রােবনা কহর, কারণ িূ ল েল্প শুরু করবার আরে
স্থান-কাল-পারত্রর কো আরও হকেয না বলরল আস্ল বুাপারটা পহরষ্কার িরব না।
স্ববপ্রেরি কলোস্ এই ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযঞ্জ আহবষ্কার কররন।
কলোস্ হনরজ োহনয়াডব হেরলন না, হকন্তু বেনরদরশর রানী ইস্ারবলার
আনয কূলু লাভ করর এই অস্িস্ািহস্ক নাহবক নূ িন বদশ আহবষ্কাররর জনু
স্িযদ্রযাত্রা করবার স্য রযাে বপরয়হেরলন। অজানা স্িযরদ্রর উপর িযদ্র বপারি

ভাস্িান িরয়, শি বাধাহবপহির িধু হদরয়, হনদারুণ কষ্ট স্িু করর, হিহন ১৪৯২
হিস্টারব্দ ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযরঞ্জর অন্তেবি বকানও এক অজ্ঞািনািা (কলোস্
এই িীপহটর নাি বররখহেরলন ‘স্ুান স্ুালরভডর’, স্ম্ভবিঃ আধয হনক ‘ওয়াটহলং
িীপ’) িীরপ উপহস্থি িরয়হেরলন; আর বেনরদরশর রাজা ও রাহনর নারি িীপহট
দখল করর, বস্খারন বেরনর রাজপিাকা বপ্রাহেি কররহেরলন। কারজই
োহনয়াডবরই স্ববপ্রেি ওরয়স্ট ইহেজ িীপপযরঞ্জ দরল দরল এরস্ উপহনরবশ
স্থাপন করবার স্য হবধা বপরয়হেল। িারা হকন্তু অহধকৃি িীপগুহল স্ব স্িরয় শাস্রন
বা দখরল রাখরি পারি না। ফরাহস্, ইংররজ, ওলিাজ, পিযবহেজ প্রভৃহি জাহির
দয ঃস্ািহস্ক বলারকরা িারঝ িারঝ দল ববাঁরধ জািারজ চরড এরস্ ওই স্কল িীরপ
উৎপাি করি, আর এক একটা িীপ বা িার খাহনকটা, স্থায়ী বা অস্থায়ী ভারব
দখল করর বস্ি। এই স্ব কারজ ববারেরটরদর স্ািাযু হনরি িারা হকেয িাত্র
স্রোচরবাধ করি না।
১৬২৫ হিস্টারব্দ একদল দয ঃস্ািহস্ক ইংররজ ও ফরাহস্ জল-ডাকাহি
করর টাকা বরাজোর করবার জরনু বস্ি হক্ররস্টাফার িীরপ এরস্ আড্ডা োরড।
িারা োহনয়াডবরদর অহধকৃি হিোহনওলা বা িাইহি িীরপ (পূ রবব স্িি িীরপর
নাি হেল িাইহি বা হিম্পাহনওলা। পরবিবীকারল িাইহি িীরপর রাজধানী স্ারিা
বডাহিরোর নাি অনয স্ারর ওই িীরপর পূ ববখরের নািকরণ িয় স্ারিা বডাহিরো
আর পহশ্চিখরের নাি ‘িাইহি’ োহকয়া যায়। িুাপ বদখযন) লয টিরাজ করি,
আর লয ট করা শূ কররর িাংস্ শুহকরয় চলহি স্ওদােহর জািারজ হবহক্র করি।
১৬৩০ হিস্টারব্দ িারা টটযবো িীরপ চরল যায়। বিহক্সরকার উপস্ােররর িযরখ দশহট
বোট বোট িীপ আরে। বস্গুহলরক টটযবো িীপপযঞ্জ বরল। টটযবো িীপ ও টটযবো
িীপপযঞ্জ বয এক নয়, িা িরন রাখা দরকার।
ববারেরটর টটযবো িীরপ নূ িন করর আড্ডা োডরল, ইউররারপর নানা বদশ
বেরক হভন্ন হভন্ন জাহির দয ঃস্ািহস্ক দয ববরিরা এরস্ িারদর দরল হভরড বযরি

লােল। এইরূরপ ববারেরটরা দরল ববশ ভাহর িরয় উেল। োহনয়াডবরদর জািাজ
লয ট করা বা িারদর দখহল িীরপ বা ভূভারে এরস্ িানা বদওয়া িারদর প্রধান
কাজ িরয় দাাঁডাল। োহনয়াডবরা অহস্থর িরয় উেল।
স্িযরদ্র ডাকাহি করর হফরর িারা টটযবো িীরপ অেবা জািাইকা বা অনু
বকানও িীরপ এরস্ আশ্রয় িিণ করি। িারপর দয 'এক িারস্র িরধুই িদ বখরয়,
জযয়া বখরল ও অনুানু বদরখয়াহলরি স্ব টাকা ফযরাঁ ক হদরয় িারা আবার নিযন
হশকাররর বখাাঁরজ জািারজ চরড ববহররয় পডি। এই স্ব িীরপর শাস্নকিবারা
প্রায়ই ধিবপযত্র যয হধহষ্ঠররর িরিা িরিন না। ববারেরটরা িারদর স্রে একটা পাকা
বরিাবি করর বফলি, হনরজরদর পারপর টাকার খাহনক অংশ ঘযি হদরয় িারদর
িযখ বে করর রাখি। দয একজন কডা শাস্নকিবা িারদর যহদ শাস্রন রাখবার
বচষ্টা কররিন, িািরল হিরি হবপরীি িরয় দাাঁডাি। কারণ ববারেরটর দল এিটা
প্রবল হেল বয, স্করল একস্রে হবরদ্রাি প্রকাশ করর বযন-বিন-প্রকাররণ স্াধয
শাস্নকিবারক বস্খান বেরক না িাহডরয় োডি না। স্িরয় স্িরয়, শাস্নকিবা
বযখারন শাস্ন কররেন, বস্ই িীপ পযবন্ত িারা বকরড হনি। কারজই স্াধয িা হেল
বস্খারন বুেব।
ও স্ব িীরপ োহনয়াডবরাই স্ংখুায় হেল ববহশ। িারদর শূ কররর বুবস্াই
হেল প্রধান। িারা পাল পাল শূ কর পযিি এবং এই স্ব শূ কররর রহিি িাংস্
িারা জািারজ করর নানা বদরশ চালান হদি। ওস্ব জায়োয় ফরাহস্, ইংররজ বা
ওলিারজরও অভাব হেল না। িারা এখারন বস্খারন আড্ডা বেরড বস্বাস্ করি,
অরনরক িািাক বা আরখর চাি করি, আবার অরনরকর হশকারই হেল বুবস্া।
োহনয়াডবরা হেল বঘার অিুাচারী, িারা স্য রযাে বপরল এরদর উপরও অিুাচার
কররি োডি না; এরাও িারদর দয চরি বদখরি পারি না, অিুাচাররর হনষ্ঠযর
প্রহিরশাধ হনি। োহনয়াডব, ফরাহস্, ইংররজ, ওলিাজ–স্বাই ওই স্কল িীরপর
আহদি অহধবাস্ী লাল িানয িরদর বা আহিকা বেরক চালাহন হনরিারদর ক্রীিদাস্

করর রাখি। অরনক বশ্বিােরকও ইউররাপ বেরক বলাভ বদহখরয়, চযহর করর বা
বজার-জবরদহি করর ধরর এরন ওস্ব িীরপ হবহক্র করা িি। বশ্বিােরাই িারদর
হকনি। হকন্তু িহনবরদর অিুাচার হেল এি অিানয হিক বয, বোলািরা পাহলরয়
হেরয় ববারেরটর দরল হিরশ হনষ্ঠযর জঘনু জীবন যাপন করাও বাঞ্ছনীয় ববাধ
করি।
িা িবলই অবস্থাটা বকিন দাাঁহডরয়হেল, বদখযন। োহনয়াডবরা অহধকাংশ
িীরপর িাহলক --িারা বঘারির অিুাচারী; বিি-বাহডর বশ্বিাে িাহলকরা
অিুাচারী, হশকারীরা অিুাচারী; ববারেরটর জরল অিুাচারী, স্থরল অিুাচারী;
বশ্বিাে কৃিদারস্রা প্রভযরদর হুকযরি বা বুবিারর অিুাচারী; লাল িানয ি বা হনরিা
ক্রীিদারস্রা িহনবরদর অিুাচারর বা িারদর হনষ্ঠযর আরদশ পালরন অভুি িরয়
অিুাচারী। স্ববত্র অিুাচার। শুধয অিুাচার নয়, পারপর বীভৎস্ লীলা। স্য রাপান,
বুহভচার, জযয়ারখলা, লয টিরাজ, িারািাহর, কাটাকাহট, খযন, জখি, অহিকাে-পাপ যি িূ হিবরি প্রকাশ বপরি পারর িাই। স্প্তদশ শিাব্দীর স্ভুিার চিৎকার
এক পৃষ্ঠা।
ববারেরটরদর রীহিনীহি স্েরেও দয চার কো বরল হনই, কারণ পরর আর
বলবার স্িয় িরব না।
ববারেরটরদর বকানও নিযন দল েহেি িরল, স্িযদ্রযাত্রা করবার আরে
দরলর স্বাইরক জাহনরয় বদওয়া িি, করব িারদর জািাজ োডরব এবং কারক
কি বারুদ ও বিযরকর গুহল আনরি িরব। িারপর যাত্রাকারলর খাবার বজাোড
করবার বুবস্থা িি। িারদর প্রধান বখারাক হেল শূ কর ও কেরপর িাংস্।
ববারেরটর প্রায়ই জািাজ োডবার আরে েরল-বরল-বকৌশরল শূ কর স্ংিি করি—
যোিূ রলু শূ কর বকনবার জরনু বকানওহদনই িারা আিি প্রকাশ করি না।
িারপর পরািশবস্ভায় হস্থর িি, হশকার জযটরল কার ভারে কি অংশ
পডরব। অবশু স্বরচরয় ববহশ অংশ বপি করপ্তন, িারপর জািারজর ডাক্তার।

েয িারহিন্ত্রীও অনু বলারকর বচরয় ববহশ অংশ লাভ করি। হকন্তু বস্ইস্রে এটাও
হস্থর োকি বয হশকার না জযটরল কারুর ভারেু হকেয ই জযটরব না।
যয দ্ধহবিরি বকউ িারা পডরল বা কারুর অেিাহন িরল িহিপূ ররণর
বুবস্থা োকি। স্বরচরয় ববহশ দাি হেল ডান িারির। িারপর যোক্ররি বাি
িাি, ডান পা ও বাি পারয়র দাি। স্ববরশরি, একটা বচাখ বা িারির বা একটা
আেয রলর দাি হেল স্িান!
হনরজরদর হভিরর িারদর রীহিিরিা একটা ববাঝাপডা হেল। িারদর
প্ররিুকরকই শপে কররি িি বয, দল বেরড বস্ পালারব না বা লয টিরারজর
বকানও হজহনস্ও দরলর কাে বেরক লয হকরয় রাখরব না। বকউ অহবশ্বাস্ী িরল
িখনই িারক দল বেরক িাহডরয় বদওয়া িি।
এিন বয অিানয ি ও হিংস্র পশুর দল, হকন্তু দরলর হভিরর িারদরও
পরেররর স্রে বস্নি, বপ্রি ও স্দ্ভাব হেল যরেষ্ট। এরকর দয ঃখকরষ্ট অরনু যরেষ্ট
স্িানয ভূহি প্রকাশ করি বিা বরটই, উপরন্তু বস্ই দয ঃখকষ্ট দূ র করবার জনু
টাকা হদরয় বদি হদরয় বয বকানরকি স্ািাযু কররিও নারাজ িি না।
আিরা অিঃপর েল্প শুরু করব। হকন্তু এই েল্প প্রধানি যার বই বেরক
বনওয়া িরয়রে িারও পহরচয় বদওয়া দরকার। িার নাি িরে আরলক্স
অহলহভয়ার এক্সকযইরিহলন, জারি হিহন ওলিাজ। হিহন ১৬৪৫ হিস্টাব্দ বেরক
১৭০৭ হিস্টাব্দ পযবন্ত ববাঁরচহেরলন। এক্সকযইরিহলন স্ারিব আরে হনরজও একজন
ববারেরট হেরলন এবং এই পযিরক বহণবি অহধকাংশ ঘটনাই িার বচারখর স্ািরনই
ঘরটহেল। বকানও বকানও ঘটনা, ঘটনাস্থরল উপহস্থি হেল এিন স্ব ববারেরটর
িযরখ হিহন হনরজর কারণ শ্রবণ কররহেরলন। হিহন যা বদরখরেন ও যা শুরনরেন
স্িিই হুবহু হলরখ ১৬৮৪-৮৫ হিস্টারব্দ পযিকাকারর প্রকাশ কররন। বস্ পযিরকর
এি আদর িরয়হেল বয, ইউররারপর অহধকাংশ ভািারিই িার অনয বাদ বদখা যায়
এবং এিকাল পররও িার পযিরকর নূ িন স্ংস্করণ িরে। ববারেরটর হনরজর

িযরখই ববারেরটর কাহিনী শুনরি কার না আিি িয়? আর এক্সকযইরিহলন
স্ারিরবর পরি হবরশি প্রশংস্ার কো িরে এই বয, বকানও অনুায়রকই বকাোও
হিহন বোপন কররনহন বা বফনারনা ভািার আডারল অেষ্ট করর বিালবার বচষ্টা
কররনহন। িার ভািা স্িজ ও স্রল। এইজরনই িার কহেি কাহিনীগুহলর
ঐহিিাহস্ক িূ লু স্ািানু নয়।

‘হপটার হদ বিট’—ববারেরটর আহদপযরুি
টটযবো িীরপ স্ববপ্রেরি বয জলদস্য ু হবরশি নািজাদা িয়, জারি বস্
ফরাহস্। িার নাি হেল ইংররহজরি ‘হপটার হদ বিট’। বস্ একলা হনরজর বযহদ্ধরি
জনকয় বলারকর স্ািারযু বয অস্ম্ভবরক স্ম্ভব কররহেল, িাইরিই িার ডাকনাি
চাহরহদরক েহডরয় পরড।
একহদন বস্ একখানা বড বনৌরকায় চরড িাইহি িীরপর কারে স্িযরদ্র
হশকাররর স্োরন হফরহেল এবং িার স্রে হেল আটাশজন ববারেরট।
করয়কহদন ধরর হশকাররর অভাব, বনৌরকায় খাবার ফযহররয় এল বরল।
স্কলকার িন বড খারাপ,—বপট চলরব বকিন করর?
এিন স্িরয় স্িযরদ্রর বযরক বদখা বেল, বেরনর এক ‘বলাটা’। বলাটা
িরে অরনকগুরলা বড বড জািারজর স্িহষ্ট এবং িারদর কাজ িরে ইউররারপর
হজহনস্ আরিহরকার বিরর আনা ও আরিহরকার িাল ইউররারপ হনরয় যাওয়া।
বদখা বেল, িি একখানা জািাজ ‘বলাটা’র দলোডা িরয় অরনক দূ রর
এহেরয় পরডরে।
হপটার িখন িহরয়া িরয় উরেরে। বস্ বলরল, “ভাই স্ব! যা োরক
কপারল! ওই দলোডা জািাজখানারক আিরা আজ দখল করবই করব!
হপটার অস্ম্ভব কো বলরল। একখানা বনৌরকা, ঊনহত্রশজন িাত্র িার
আররািী! এরই বজারর শিশি বলারকর স্রে লডাই করর অিবড জািাজ দখণ
করা আর লিা হদরয় িাহি বাাঁধবার বচষ্টা করা একই কো।
হকন্তু হপটাররর দরলর বলারকরাও আস্ন্ন অনািাররর স্ম্ভাবনায় িারই
িিন িহরয়া। িারাও হপটাররর কোয় স্ায় হদরয় বলরল, িাই স্ই, স্দবার!
বনৌরকা ববরয় জািারজর কারে এরস্ ববারেরটরা বযঝরল, হদরনর আরলায়
এিন অস্াধুস্াধন করা এরকবাররই অস্ম্ভব। জািারজর বলাকরা একবার বদখরি

বপরল িররণর িযখ বেরক িারদর বকউ বাাঁচারি পাররব না। অিএব িারা
বযহদ্ধিারনর িরিা স্েুার অেকাররর অরপিা কররি লােল।
স্েুা এল।
হপটার বলরল, আিারদর বনৌকার িরায় েুাাঁদা করর হদই এস্! বস্ই েুাাঁদা
হদরয় জল ঢযরক আিারদর বনৌরকাখানারক ডযহবরয় হদক। এই অকূল স্িযরদ্র বনৌরকা
ডযরব বেরল আিারদর আর বাাঁচবার হক পালাবার বকানও উপায়ই োকরব না।
িািরল আিরা আরও ববহশ িহরয়া িরয় লডরি পারব আর আরও িাডািাহড
জািারজ ওেবার জরনু বচষ্টা করব। অি বড জািাজ আিারদর পরি এখন ভরয়র
কারণ বরট। হকন্তু িখন ওই জািাজরকই িরন করব আিারদর একিাত্র আশ্রয়!
িখনই এই অদ্ভযি প্রিাব অনয স্ারর কাজ করা িল, েুাাঁদা করা বনৌরক
ধীরর ধীরর অিরল িহলরয় বযরি আরম্ভ করল।
হকন্তু িার আরেই স্াাঁরঝর আবোয়ায় ো বঢরক ববারেরটরা চযহপচযহপ এরক
এরক জািারজর উপর উেরি লােল—োয়ািূ হিবর স্াহরর িরিা। িারদর
প্ররিুরকরই কারে একহট করর হপিল ও একখানা করর িরবাহর োডা আর
বকানও অস্ত্র বনই!
জািারজর এক কািরায় বরস্ কারপ্তন ও আরও করয়কজন বলাক হনহশ্চন্ত
আরারি িাস্ বখলহেরলন।
আচহেরি একটা বলাক কািরায় ঢযরক কারপ্তরনর বযরকর উপরর হপিল
ধরর বলরল, একটয নরডচ হক গুহল কররহচ!
কারপ্তন এরকবারর ে। এ বয হবনারিরঘ বজ্রাঘাি! কারপ্তরনর অনুানু
স্েীরা স্চহকিকরণ্ঠ বরল উেল, যীশু আিারদর রিা করুন! বক এরা! বকারত্থরক
এল? এরা হক স্ািাৎ শয়িান!
িিিরণ হপিল বাহেরয় ও িরবাহর উাঁহচরয় আরও করয়কজন ববারেরট
কািরায় এরস্ িাহজর িরয়রে এবং দরলর বাহক করয়কজন বলাক স্ববারি হেরয়

জািারজর অস্ত্রশালা দখল করর বরস্রে! বকউই এই অিহকবি আক্রিরণর জরনু
প্রস্তুি হেল না, যারা বাধা বদবার বচষ্টা কররল িারদর প্ররিুকরকই িররি িল!
িখন জািারজর বাহক স্করলই ভরয় ভরয় ববারেরটরদর কারে
আত্মস্ির্পণ কররল! পরর বশানা বেল, স্েুার আরে বকউ বকউ বনৌরকাখানারক
বদখরি বপরয় নাহক বরলহেল, ওখানা ববারেরট-বনৌরকা।
জবারব কারপ্তন বযক ফযহলরয় বরলহেরলন, বরয় বেল! আিার এি বড
জািাজ, এি বলাকবল, আহি হক ওই িযরদ হপাঁপরডর িরিা বনৌরকাখানারক বদরখ
ভয় পাব? আিার জািারজর স্িান জািাজ এরলও আহি বোডাই বকয়ার কহর।
জািারজর জনকয় িাহিনা করা নাহবকরক দরল বররখ, হপটার নাহক বাহক
স্বাইরক ডাোয় হনরয় হেরয় নাহিরয় হদরল। িারপর বস্ই িূ লুবান িারল ববাঝাই
স্য বৃিৎ জািাজ হনরয় িারের হদরক যাত্রা কররল। হপটার আর কখনও আরিহরকায়
হফরর আরস্হন।
টটযবোর বয স্ব বলাক োহনয়াডবরদর অিুাচারর অহবচারর কাবয িরয়
িািাকার করহেল, িারা যখন হপটাররর এই অদ্ভযি হবজয়কাহিনী ও অপূ বব স্ম্পদ
লারভর কো শুনরল, িখন একবারকু হবপযল উৎস্ারি বরল উেল, আিরাও িরব
ববারেরট িব,—ম্পাহনয়াডবরদর ওপরর প্রহিরশাধ বনব!
হকন্তু জল-ডাকাি িরি বেরল আরে দরকার অন্তি একখানা করর বোট
জািাজ বা একখানা করর বড বনৌরকা। িার িূ লু বক বদয়? বভরবহচরন্ত িারা
উপায় আহবষ্কার কররল। বিরর বিরর োহনয়াডবরা বোট বোট বনৌরকা করর
চািডা ও িািাক প্রভৃহি স্ংিি করি। িারপর িারা বস্ই স্ব িাল হনরয় িাভানা
শিরর হেরয় িাহজর িি। কারণ ইউররাপ বেরক োহনয়াডবরা বস্ইখারনই বুবস্া
কররি আস্ি।
নিযন ববারেরটরা দল পাহকরয় বস্ই স্ব িালরবাঝাই জািাজ
োহনয়াডবরদর কাে বেরক বকরড হনরি আরম্ভ কররল। িারপর বস্ই লয রটর িাল

ববরচ িারা বড ববারেরট িবার িূ লধন স্ংিি করর বফলরল। বুাপারটা শুনরি
খযব বস্াজা বরট, হকন্তু এর জরনু বড কি িারািাহর, রক্তপাি ও নরিিুা িল
না।
িার িাস্ খারনক পররই বেনরদহশয় বুবস্ায়ীরদর বড বড দয খানা
জািাজ ববারেরটরদর িারি ধরা পডল—বস্ জািাজ দয খানার হভিরর হেল প্রচযর
বস্ানা ও রুরপা।
টটযবোর বয স্ব বলাক িখনও নিিাোয় অিুাচার স্িু করহেল, িারাও
আর বলাভ স্ািলারি পাররল না, িারাও ববারেরটরদর দরল বযাে হদরল! বের
দয ইরয়র িরধুই লয রটর ঐশ্বরযব টটযবোরও বযিন শ্রীবৃ হদ্ধ িল, বুারের োিার িরিা
ববারেরটর দলও বিিনই বাডরি লােল! িখন এই িীপহট একরকি
ববারেরটরদরই স্বেব িরয় দাাঁডাল—োহনয়াডবরা বস্খান বেরক এরকবাররই হপটটান
হদরি বাধু িল!
বদখরি বদখরি টটযবো িীরপ ববারেরট জািারজর স্ংখুা িরয় দাাঁডাল
কযহডখানারও ববহশ। বযরক বরস্ এই দাহড ওপডারনা োহনয়াডবরা আর স্ইরি
পাররল না, বদরশ—অেবাৎ বেরন খবর পাহেরয় আত্মরিা ও ববারেরট দিন
করবার জরনু প্রকাে দয খানা যয দ্ধজািাজ অনাবার বরিাবি কররল।

পিযহব েজ ও বিহজহলয়ারনা
এ অঞ্চরল এক ববারেরট হেল, িার নাি বারেবারলাহিউ পিযবহেজ। নাি
শুরনই ববাঝা যায় িার জন্ম পিযবোরল। স্বাই িারক পিযবহেজ বরল ডাকি। এর
কাহিনী হপটার হদ বিরটর বচরয়ও হবহচত্র।
জািাইকা িীরপর কারে বস্ একখানা বজরা হনরয় হশকার অরেিণ
করহেল। িার স্রে হেল চাররট বোট কািান ও হত্রশজন বলাক।
স্িযরদ্রর িাঝখারন একখানা প্রকাে জািাজ বদখরি বপরয় পিযবহেজ িার
কারে বজরা হনরয় বেল।
বস্ বড বয-বস্ জািাজ নয়। িার ওপরর আরে কযহডটা িি িি কািান
ও স্ির জন বযাদ্ধা। আর আরে অরনক যাত্রী ও নাহবক।
হকন্তু পিযবহেজ জানি না ভয় কারক বরল। চাররট পযাঁচরক কািান, হত্রশজন
িাত্র বলাক ও বজরা হনরয়ই বস্ বস্ই জািাজখানারক আক্রিণ কররল। প্রেি
আক্রিণ স্ফল িল না। পিযবহেজরক হপেরন িরট আস্রি িল।
িারপর খাহনক হবশ্রাি করর বস্ আবার স্রিরজ আক্রিণ কররল। আবার
বড বড কািারনর বোলা িজি কররি না বপরর বস্ হপহেরয় এল। িার খাহনক
পরর আবার আক্রিণ! এিনই বারবার আক্রিণ ও স্য রকৌশরল অেচ স্রিরজ যয দ্ধ
করর অরনকিণ পরর পিযবহেজ স্িুস্িুই বস্ই প্রকাে জািাজখানারক দখল করর
বফলরল!
হকন্তু িার এি বীরত্বও বুেব িল। কারণ বস্ই হবহজি জািাজখানারক
হনরয় খাহনক দূ র এগুরি না এগুরিই, আচহেরি দদবেহিরক োহনয়াডবরদর
আরও হিনখানা প্রকাে জািারজর আহবভবাব িল। পিযবহেজ এরদর স্রে আর
পাল্লা হদরি পাররল না—জরয়র আনি ভাল করর বভাে কররি না কররিই
স্দলবরল িারক বহি িরি িল!

একটয পররই উেল ববজায় ঝড। বয হবরাট জািারজ ববারেরটরা বহি
িরয় হেল, বস্খানা অনু জািাজগুরলার স্ে িাহররয় অরনক করষ্ট একটা বিরর
হেরয় আশ্রয় হনরল।
পিযবহেজরক বদরখই ত্রিস্বরর বরল উেল, এ বদিাইশ ববারেরটরক আিরা
হচহন! এ বয পিযবহেজ! এ বয আিারদর অরনক স্ববনাশ করররে, অরনক বলাক
খযন করররে!
বয শিররর বিরর জািাজ বেরিহেল, বস্খানকার িুাহজরেট ববারেরটরদর
ডাোয় পাোরি হুকযি হদরলন। বকবল পিযবহেজরক পাোরি হনরিধ কররলন—পারে
বস্ই ফাাঁরক বকানেহিরক বস্ পাহলরয় যায়, কারণ হকেয হদন আরে এই শিরররই
বজল বভরে বস্ লো হদরয়হেল। িার জরনু জািারজর ওপররই ফাহস্কাে খাডা
করা িল। পরহদন স্কারলই িারকলটরক বদওয়া িরব। এই চিৎকার স্য খবরহট
পিযবহেজরক ঘটা করর বশানারনা িল। শুরন বস্ বয খযহশ িরয় িারস্হন, বস্টা আর
না বলরলও চরল।
জািারজ িারক বযখারন রাখা িরয়হেল,বস্খারন বড বড দয ’বটা িাহটর খাহল
জালা হেল—এই জালায় োহনয়াডবরা িদ রাখি। পিযবহেজ একটযও স্াাঁিার জানি
না, কারজই জরল লাহফরয় পরড বস্ বয স্াাঁিরর পালারব, িারও উপায় বনই।
অেচ কাল পৃহেবীর স্ূ রযবাদরয়র স্রেই িার জীবরনর স্ূ যবি। ফাাঁহস্কারে বদাল
খাবার শখ িার বিারটই হেল না। বকানওরকরি বস্ িাহটর জালা দয রটার িযখ
এাঁরট বে কররল। িারপর চযপ করর িাি গুহটরয় বরস্ রইল বনিাৎ ভালিানয িহটর
িরিা। িার আচররণর কারণ বকউ বযঝরি পাররল না।
রাি িল। বস্পাই বিযক ঘারড করর বরস্ বরস্ ঢযলরে।
িোৎ পিযবহেজ বারঘর িরিা িার ওপরর ঝাাঁহপরয় পডল। বকউ হকেয বটর
পাবার আরেই বস্পাই ইিরলাক বেরক হবদায় হনরল।

পিযবহেজ জালাদয রটা জরল নাহিরয় হদরয় হনরজও জািাজ িুাে কররল।
িযখবে করা জালা জরল ভাস্রি লােল। পিযবহেজ িারদর উপরর ভর হদরয়
ভাস্রি ভাস্রি ডাোয় হেরয় উেল। িারপর েভীর অররণু ঢযরক একটা োরের
বকাটরর লয হকরয় বরস্ রইল—কারণ স্কাল িরি বদহর হেল না।
স্কাল। কিৃবপি জািারজ এরলন—একটা জাাঁিাবাজ ববারেরটরক
হনহশ্চন্তপযরর পাোবার জন্য। হকন্তু বদখা বেল, ফাাঁহস্কারে বয দয লরব বস্ অদৃ শু!
চাহরহদরক বখাাঁজ বখাাঁজ রব উেল। দরল দরল বলাক বন বিালপাড করর
খযাঁরজ বদখরল, হকন্তু পিযবহেরজর বদখা না বপরয় িিাশভারব হফরর এল।
পিযবহেজ িখন জেল বভরে চলরি শুরু করররে। স্িযরদ্রর ধারর পাের
উলরট ‘বস্ল’ িাে কযহডরয় এরন বকানরকরি বপরটর জ্বালা হনবারণ করর। কারে
হেল শুকরনা লাউরয়র বখাল, আর িারি একটযখাহন জল,—িারিই বিষ্টা বিটায়।
এইভারব একশ কযহড িাইল পে পার িল!
পরের িারঝ িারঝ নদী পরডরে—অেচ বস্ স্াাঁিার জারন না। বকিন
করর বস্ বাাঁধা দূ র কররল, িাও বড কি আশ্চযব কো নয়!
স্িযরদ্রর ধারর জািাজ ভাো একখানা িক্তা পাওয়া বেল, িার োরয়
ববাঁধারনা হেল বোটাকরয়ক িিবড বপররক বা হুক। বস্ বরস্ বরস্ পােররর উপরর
ঘরি ঘরি বপরররকর োরয় অরনকটা েয হরর িরিা ধার কররল। িারপর বস্ই
অদ্ভূি েয হরর স্ািারযু োরের ডালপালা বকরট বোটখাট বভলার িরিা একটা হকেয
বাহনরয় েভীর নদী পার িল। আপনারা অবাক িরেন? ভাবরেন, এ রূপকো?
না, এ স্ম্পূ ণব স্িু কো!
একশ কযহড িাইল পে বপহররয় পিযবহেজ একদল বচনা ববারেরটর বদখা
বপরল। ইহিিরধু বচােহদন বকরট বেরে।
বেযরদর কারে হনরজর হবপরদর েল্প বলরল। শুরন িারা বয িারক খযব
বািাদয র হদরয়হেল, বস্ হবিরয় স্রিি বনই।

পিযবহেজ বলরল, ভাই, আিারক একখানা বনৌরকা আর কযহডজন বলাক
দাও। আহি প্রহিরশাধ বনব।
িারা আপহি কররল না।
আট হদন পরর বস্ই আশ্চযব স্ািস্ী পিযবহেজ কযহডজন স্েীর স্রে বয
জািারজ বহি িরয়হেল, যার ওপরর এখনও িার জরনু আনা ফাাঁহস্কাে দাাঁহডরয়
আরে, আবার িার কারেই বযক ফযহলরয় হফরর এল এবং অিহকবরি আক্রিণ করর
বস্ই প্রকাে জািাজখানারক আবার বহি করর বফলরল! উপনুারস্ও এিন হবহচত্র
কাহিনী পডা যায় না!
হকন্তু হনয়হি আবার িারক হনষ্ঠযর পহরিাস্ কররল! প্রারণর ভয় বেরক
এখন বস্ িযক্ত এবং িাল ববাঝাই জািাজ বপরয় এখন বস্ ধনবান! হকন্তু িার
আনি ববহশ হদন স্থায়ী িল না। ভহবিুরির অরনক স্য খ-বস্ৌভারেুর কল্পনা কররি
কররি হদনকয় িি জািাজ হনরয় স্িযরদ্র বস্ ঘযরর ববডারল—হকন্তু িারপররই
দয ভবােু আবার ঝরডর িূ হিবরি এরস্ পিযবহেরজর এই নিযন পাওয়া ঐশ্বযবরক
পািারলর অিল িরল িহলরয় হদরল! স্েীরদর হনরয় একখানা হভহডরি চরড বস্
প্রারণ বাাঁচল বরট, হকন্তু আবার বস্ েহরব—হনেক েহরব!
বস্ জািাইকা িীরপ এরস্ উেল। হকন্তু ভােুলক্ষ্মী িার ওপরর আর
বকানহদন প্রস্ন্ন িনহন। িার এি বযহদ্ধ, স্ািস্ ও বীরত্বও আর বকানও কারজ
লােল না। অবশু এ স্ব দয ষ্প্রাপু গুণ আজীবনই িার কারজ লােি, যহদ বস্
অস্ৎ পে অবলেন না করি। পিযবহেজ যহদ স্হিুকার িানয ি িি, িািরল িররণর
পররও বস্ আজ িরি না, িয়রিা পৃহেবীরি বদরশ বদরশ হচরস্মরণীয় িরয়ই
োকরি পারি।
আর একজন ববারেরটও ওই স্িরয় হবখুাি িরয় ওরে। অরনককাল
বিহজরল বাস্ কররহেল বরল িার নাি িরয়হেল বিহজহলয়ারনা।

জলদস্য ুর দরল ঢযরক প্রেরি বস্ স্াধারণ ববারেরটরই িিন হনম্নরশ্রণীরি
কাজ করি। হকন্তু হনরজর প্রকৃহি ও বযহদ্ধর গুরণ বস্ শীঘ্রই স্করলর বিরির ও
শ্রদ্ধার পাত্র িরয় উেল।
বয দরল বস্ হেল িার কারপ্তরনর স্রে একবার বস্ই দরলর অরনরকর
িরনািাহলনু িয়। িারা িখন দল বেরড চরল এল এবং স্করলর স্ম্মহি অনয স্ারর
বিহজহলয়ারনাই দলপহি বা কারপ্তরনর পদ লাভ কররল।
নিযন কারপ্তন হদনকরয়ক পররই হনরজর বযহদ্ধ ও শহক্তর পহরচয় হদরল।
আরিহরকায় িখন অরনক বস্ানা, রুরপা ও অনুানু দািী ধািয পাওয়া বযি।
োহনয়াডবরা বস্ই স্ব ধািযর বার বা িাল জািারজ চাহপরয় বেরন চালান হদি।
এিনই বস্ানা-রুরপার িালহনরয় একখানা িি জািাজ বেরন বা অনু বকাোও
যাহেল, বিহজহলয়ারনা িোৎ িারক ধরর বফলরল। োহনয়াডবরা যোস্াধু বাধা
হদরয়ও হকেয করর উেরি পাররল না। বিহজহলয়ারনা বািাল স্রিি বস্ই
জািাজখানারক বিপ্তার করর জািাইকা িীরপ এরস্ উেল। িার নারি চাহরহদরক
ধনু ধনু পরড বেল!
হকন্তু বিহজহলয়ারনা হেল বযিন িািাল, বিিনই বোাঁয়ার ও হনদবয়। যখন
বস্ েয হট হনরয় ডাোয় এরস্ ফযহিব করি, িখন বকউ িার স্ািরন দাাঁডারি ভরস্া
করি না। িদ বখরয় রাজপরে হুরল্লাড করর ববডাবার স্িরয় যারক স্িযরখ বপি
িারকই বিরর-ধরর িাড গুহডরয় হদি। িার োরয়ও হেল অস্য ররর িরিা িিিা,
িাই বকউ বাধা হদরি বা প্রহিবাদ কররিও স্ািস্ করি না।
স্িরয় স্িরয় এক হপরপ িদ হনরয় রািার ওপরর বরস্ োকি। স্ািরন
হদরয় বকানও পহেক বেরলই বডরক বলি—‘এরস্া ভায়া, আিার স্ে িদ বখরয়
ফযহিব করর যাও!’ পহেক যহদ বলি, “না, আহি িদ খাব না!”—িািরলই আর
ররি বনই, বিহজহলয়ারনা অিনই হপিল বার করর বলি, “িদ খারব, না খাহব
খারব?”

কখনও কখনও িার আর এক বখয়াল িি। রািা হদরয় স্ত্রী-পযরুি বকউ
বেরলই বস্ িারদর জািাকাপরড স্ববারে হুডহুড করর িদ বঢরল হদি।
োহনয়াডবরদর ওপরর হেল িার হবিি আরক্রাশ। একবার বস্ শূ কর চযহর
কররি যায়। হকন্তু চযহর কররি না বপরর করয়কজন োহনয়াডবরক ধরর শুরধারল,
বিািরা বকাোয় শুওর লয হকরয় বররখে বরলা।
িারা বলরল, শুওররর স্োন আিরা জাহন না।
বিহজহলয়ারনা দয রচাখ পাহকরয় বলরল, কী জান না? বরারস্া, বদরখা িরব
িজাটা! ওরর, এরদর ধবর বরাস্ট বাহনরয় ফুাল বিা! শূ ওর যখন বপলয ি না িখন
িানয রিরই বরাস্ট বিাক!
স্ারিবরা িাংরস্র িরধু কারের শলাকা হবাঁহধরয় আগুরনর আাঁরচ বররখ
বরাস্ট দিহর করর। বিহজহলয়ারনার চালারা িখনই বস্ই িিভােু োহনয়াডবরদর
জীবন্ত বদরির হভিরর পড পড করর কারের শলা চাহলরয় হদরল এবং জীবন্ত
অবস্থারিই িারদর বদিগুরলারক আগুরনর ওপর ঝযহলরয় রাখরল। ধীরর ধীরর
িারদর জুান্ত বদিগুরলা আগুরনর আাঁরচ হস্দ্ধ িরি লােল।
অভাোরদর পহরত্রাহি হচৎকারর আকাশ পযবন্ত বকাঁরপ উেল, হকন্তু
বিহজহলয়ারনার িন িারি একটযও েলল না—বস্ িাহস্িযরখ দাাঁহডরয় দাাঁহডরয় বস্ই
আিবনাদ শুনরি লােল, বযন খযব হিহষ্ট োনই শুনরে!
একহদন ঝরড িার জািাজ ডযরব বেল—ঝরড জািাজ ডযরব যাওয়া হেল
িখনকার কারল খযব স্িজ বুাপার। বিহজহলয়ারনা স্েীরদর হনরয় একখানা
বনৌরকায় চরড বকানওরকরি ডাোয় এরস্ উেল। হকন্তু বস্খারনও আবার নূ িন
হবপদ! বদখা বেল, একশ জন বিযকধারী বঘাডস্ওয়ার োহনয়াডব িারদর হদরক
আবার এক নিযন ঝরডর িিন ববরে বিরড আস্রে! ববারেরটরদর স্ংখুা
হত্রশজরনর ববহশ নয়! হিনগুরণরও ববহশ বলারকর স্রে বকউ কখনও যয ঝরি
পারর? এবারর বিহজহলয়ারনার লীলারখলা বযহঝ স্াে িয়!

অনু বকউ িরল িখনই হবনা বাধায় আত্মস্িপবণ করি। হকন্তু
বিহজহলয়ারনা দিবার পাত্র নয়। বস্ দরলর বলাকরদর বডরক হনভবরয় বলরল, ভাই
স্ব! োহনয়াডব কযকযররা বিরড আস্রে—আস্য ক! ওরা বারে বপরল আিারদর
ভীিণ যন্ত্রণা হদরয় িিুা কররব! আিরা িহে বীর দস্হনক,—এরস্া আিরা লডাই
কররি কররি বীররর িিন িহর!
লডাই শুরু িল—ববারেরটরা স্বাই িররি প্রস্তুি! এখন িরবার আরে
বয যি শক্র হনপাি কররি পারর, িারই িি বািাদয র! ববারেরটরা এিন
আশ্চযবভারব লিুহস্থর করর বিযক েয াঁডরি লােল বয, প্রায় প্ররিুক গুহলরিই এক
একজন বঘাডস্ওয়াররর পিন িয়! োহনয়াডবরা আর কারে আস্রি স্ািস্ বপরল
না, দূ র বেরকই যয দ্ধ কররি লােল।
এক ঘণ্টা লডাই চলল। বশিটা ববারেরটরদর েরি েরি গুহল আর িজি
কররি না বপরর োহনয়াডবরা ভরয় হপটযটান হদরল। িারদর প্রায় চহল্লশ-পয়িাহল্লশ
জন বলাক িি বা আিি িরয় িাহটর ওপরর েহডরয় পরড রইল। যারা িখনও
ববাঁরচ হেল, ববারেরটরা বিযরকর কযাঁরদা হদরয় িাোর খযহল ফাহটরয় িারদরও
ভবযন্ত্রণা বশি করর হদরল। ববারেরটরদর দরল িি িরয়হেল দয জন ও আিি
িরয়হেল দয জন িাত্র বলাক!
ববারেরটরা িখন োহনয়াডবরদর স্ওয়ারিীন বঘাডাগুরলার হপরে বচরপ
জয় জয় নারদ নিযন হশকাররর বখাাঁরজ যাত্রা কররল।

িাহর বিা েোর
এইবারর আিরা বয ভয়ের ও অিযলনীয় ববারেরটর কো আরম্ভ করব,
িার নাি িরে িাহেস্ বলারলারনজ৷ জারি ফরাহস্। বরািাঞ্চকর িার কাহিনী।
িাে বেরক হনববাহস্ি িরয় বস্ ওরয়স্ট ইহেরজ আরস্। বিয়াদ ফযহররয়
বেরল পর োডা পায়। হকন্তু িারপর বস্ আর স্বরদরশ হফরর না হেরয় িাইহি িীরপ
এরস্ আশ্রয় বনয়। প্রেরি িয় হশকাহর, িারপর ববারেরট। িার ভহবিুৎ জীবন
হক ভয়াবি িরব এবং বস্ বয কি প্রলয়কারের অনয ষ্ঠান কররব, কিৃবপি যহদ িা
কল্পনাও কররি পাররিন, িািরল কখনই িারক িযহক্ত ও স্বাধীনিা হদরিন না।
ববারেরটরূরপ বস্ িরয় উরেহেল িূ হিবিান নরহপশাচ! অেচ িার স্ািস্, বযহদ্ধ,
বীরত্ব, উৎস্াি ও উদুি হেল অস্াধারণ। িানয ি এইস্ব দয লবভ গুরণর জরনু
আজন্ম স্াধনা করর। হকন্তু অপারত্র এইস্ব গুণ বয কিটা স্াংঘাহিক িরি পারর,
বলারলারনজ িরে িার উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত।
টটযবো িীপ িখন ফরাহস্রদর অহধকারর এরস্রে। বস্খানকার লাটও
ফরাহস্। িখন োহনয়াডবরদর স্রে ফরাহস্রদর স্ম্পকব হেল স্াপ আর বনউরলর
স্ম্পকব।
আরেই বরলহে, এখানকার লারটরা প্রায়ই স্াধয িানয ি িরিন না, িারা
হনরজরাই ববারেরট পযিরিন। টটযবোর ফরাহস্ লাট বলারলারনজরক বযহদ্ধিান ও
স্ািস্ী বদরখ িার উপরর দয়া কররলন। অেবাৎ িারক একখানা জািাজ ও
বলাকজন হদরয় কারপ্তন করর হদরলন। িারপর কারপ্তন বলারলারনজ স্িযরদ্রর
নীলজরল হনরজর অদৃ ষ্ট পরীিা কররি ববরুল। হকন্তু বস্-ও যহদ িখন হনরজর
ভহবিুৎ কল্পনা কররি পারি, িািরল স্ভরয় এ পে বেরড হফরর আস্ি।
অদৃ ষ্টরক আরে োকরি বদখা বেরল পৃহেবীর অরনক দয ঃখই ঘযাঁরচ বযি–িানয ি
এিন অরের িবিা হবপরে ঘযরর িরি না।

প্রেি হকেয কাল ববশ স্য রখই কাটল। বলারলারনজ উপর উপহর
োহনয়াডবরদর করয়কখানা ধনররত্ব ও বাহণজুদ্ররবু পহরপূ ণব জািাজ দখল করর
ডাকস্াইরট নাি হকরন বফলরল। হকন্তু স্রে স্রে োহনয়াডবরদর ওপরর িার
ভীিণ হনষ্ঠযরিার কাহিনীও চাহরহদরক েহডরয় পডল—িারা বযঝরল, আবার এক
িারাত্মক আপরদর আহবভবাব িরয়রে। িখন িারাও িহরয়া িরয় উেল! বলারলারনজ
িারদর আক্রিণ কররল িারা আর স্িরজ আত্মস্িপবণ কররি চাইি না—কারণ
িারা বযরঝ হনরয়হেল বয বলারলারনরজর কারে িারদর িিা বনই, বস্ িারদর
করয়দ কররি পাররল হবিি যন্ত্রণা হদরয় প্রাণবধ না করর োডরব না। িার বচরয়
লডাই করর বা জরল ডযরব িরা বঢর ভাল।
িারপরইরলারলারনজ অদৃ রষ্টর কাে বেরক প্রেি ধিক বখরল। আচহেরি
একহদন নাহবকরদর স্বরচরয় বড শক্র ঝড এরস্ িার জািাজ ডযহবরয় হদরল। বস্
আর িার স্েীরা স্িযরদ্রর কবল বেরক বকানেহিরক বাাঁচল বরট, হকন্তু
বিহজহলয়ারনার িরিা বস্ও িীরর উরে িহম্ভি বনরত্র বদখরল, দরল দরল োহনয়াডব
অস্ত্রশস্ত্র হনরয় বিরড আস্রে দলবদ্ধ যরির িরিা!
যয দ্ধ িল। হকন্তু শত্রুরা দরল এি ভাহর হেল বয, বলারলারনরজর স্েীরা
অহধকাংশই প্রাণ িারারল—যারা বাাঁচল, বহি িল।
বলারলারনজও আিি িল, হকন্তু চালাহকর বজারর শক্ররদর বচারখ ধয রলা
হদরল। হনরজর িরির ররক্তর স্রে িাডািাহড স্িযদ্র িীররর বাহল হিহশরয় বস্
িার িযরখ ও বদরির নানা জায়োয় িাহখরয় বফলরল এবং ববারেরটরদর িৃিরদরির
স্রে হিহশরয় িডার িরিা িাহটরি পরড রইল। শক্ররা িারক িৃি িরন করর চরল
বেল।
বলারলারনজ িখন উরে বরনর হভির হেরয় ঢযকল। আরে হনরজর বদরির
িিস্থানগুরলা বযিন বিিন করর বুারেজ করর বফলরল। িারপর এক শিরর
হেরয় োহনয়ারডবর েদ্মরবশ িিণ কররল।

োহনয়াডবরা অরনক ক্রীিদাস্ রাখি। করয়কজন ক্রীিদারস্র স্রে িার
আলাপ িল এবং হদনকরয়রকর হভিররই বস্ আলাপ জহিরয় িযলল রীহিিরিা।
বস্ িারদর বলরল, বিািরা যহদ আিার কো বশারনা, িািরল আহি
বিািারদর স্বাধীন করর বদব। বিািারদর িহনরবর একখানা নীর রকা চযহর করর
আিার স্রে চরলা—আহি বিািারদর রিা করব।
অবরশরি িারা রাহজ িরয় বেল। এবং একখানা বনৌরকা চযহর করর
বলারলারনরজর স্রে জলপরে ববহররয় পডল।
ওহদরক োহনয়াডবরা বলারলারনরজর স্েীরদর খযব স্াবধারন বহি করর
রাখরল। এবং যখন শুনরল বয বলারলারনজ আর ববাঁরচ বনই, িখন িারদর
আনরির আর স্ীিা-পহরস্ীিা রইল না। এি বড শত্রু হনপাি িরয়রে শুরন
চাহরহদরক আরলাকিালা স্াহজরয় িারা উৎস্রব িি িরয় উেল।
বলারলারনজ হফরর এরস্ স্ব বদখরল—স্ব শুনরল। িারপর বস্খান বেরক
স্রর পরড এরকবারর টটযবো িীরপ এরস্ িাহজর!
ওরয়স্ট ইহেরজ যি শয়িান আরে, এই িীপ িরে িারদর হনরাপদ
স্বরদশ। িার উপরর বলারলারনজ িরে িখন একজন নািজাদা বুহক্ত—িার কীহিব
কাহিনী বলারকর িযরখ িযরখ। স্য িরাং এখারন এরস্ একখানা বোটখাট জািাজ ও
বলাকজন বজাোড কররি িার ববহশহদন লােল না। একযশজন বলাকও দরকার
িরিািাহিয়াররজাোড করর এবারর বস্ হকউবা িীরপরহদরক ববহররয় পডল। এই
িীরপর দহিরণ এক শির িখন িািাক, হচহন ও চািডার বুবস্ার জরনু হবখুাি।
বলারলারনজ আিাজ কররল বয, বস্খারন হনশ্চয়ই বকানও বডরোরের হশকার
পাওয়া যারব।
হনরজরদর বস্ৌভােুক্ররি করয়কজন বজরল িাে ধররি ধররি িারক
বদরখই হচরন বফলরল এবং িখনই চটপট িীরপর লাটস্ারিরবর কারে হেরয় ধনবা

হদরয় পরড বলরল, হুজযর, রিা করুন বলারলারনজ আিারদর স্ববনাশ কররি
এরস্রে!
লাটস্ারিরবর কারে িখন খবর হেরয় বপৌরচরে বয, বলারলারনজ আর
ববাঁরচ বনই। িাই হিহন বজরলরদর কোয় হনভবর কররি পাররলন না। িবয
স্াবধারনর িার বনই বভরব হিহন বজরলরদর স্রে একখানা বড জািাজ, নব্বইজন
দস্হনক ও দশটা কািান পাহেরয় হদরলন। জািারজর বস্নাপহির ওপরর হুকযি
রইল—‘ববারেরট হবনাশ না করর হিহন বযন হফরর না আরস্ন। প্ররিুক
ববারেরটরক ফাাঁহস্কারে লটরক আস্রি িরব—বকবল দরলর স্দবার বলারলারনজ
োডা। িারক জুাি বহি করর িাভানা শিরর ধরর আনরি িরব।’ জািারজর স্রে
একজন জল্লাদও চলল।
জািাজখানা ঘটনাস্থরল এল। ববারেরটরদর গুপ্তচর স্দবাররক এরস্ খবর
হদরল— লাটস্ারিরবর জািাজ িারদর ধরবার জরনু বিরর হেরয় িাহজর িরয়রে।
হকন্তু বলারলানাজ এি স্িরজ ভডরক যাবার বেরল নয়। বস্ বলরল, আহি
পালাব না। ওই জািাজখানারকই আিরা বহি করব। আিারদর একখানা ভাল
জািাজ দরকার!
ববারেরটরা জনকয় বজরলরক ধরর বফলরল। বলারলারনজ িারদর বলরল,
আজ রারত্র বিরর বঢাকবার পে আিারক বদহখরয় হদরি িরব। নইরল বিারদর
খযন করব।
বজরলরা বাধু িরয় বস্ই রারত্র িারদর হনরয় বিরর হেরয় ঢযকল।
লারটর জািারজর প্রিরী হজজ্ঞাস্া কররল, বক বিািরা?
প্রারণর দারয় বজরলরা বলরল, আিরা বজরল।
—ববারেরটরা এখন বকাোয়?
—আিরা বকানও ববারেরট বদহখহন।

জািারজর বলাকরা ভাবরল, িারদর বদরখ কাপযরুি ববারেরটরা হনশ্চয়ই
ভরয় লো হদরয়রে। বভার যখন িয় িয় িারদর ভযল ভােল িখন। ববারেরটর দল
দয ই পাশ বেরক জািাজ আক্রিণ করররে!
োহনয়াডবরা বীররর িরিা লডাই কররল, হকন্তু িবয বিরর বেল। এরা
দয জবয় শত্রু, আত্মস্িপবণ করা োডা উপায় বনই।
জািারজর বডরক দাাঁহডরয় হবজয়ী বলারলারনজ বলরল, োহনয়াডবগুরলারক
এরক এরক আিার স্ািরন হনরয় এরস্া।
বিীরদর এরক এরক স্দবাররর স্ািরন আনা িরি লােল।
বলারলারনজ বলরল, এরক এরক এরদর িাো বকরট বফরলা।
এরক এরক িারদর িাো উরড বেল।
স্বরশরি হনরয় আস্া িল বস্ই জল্লাদরক। জারি বস্ কাহি।
জল্লাদ স্দবাররর িারি পারয় ধরর কাাঁদরি কাাঁদরি বলরল, আিারক
িাররবন না হুজযর! আপহন যা জানরি চান স্ব কো খযরল বলব—হকেয লয রকাব
না।
বলারলারনজ িারক বোটাকরয়ক গুপ্তকো হজজ্ঞাস্া কররল। প্রাণরিার
আশায় বস্ স্ব কোর স্হেক জবাব হদরল।
বলালারনজ বলরল, আর হকেয জাহনস্ না?
—না হুজযর!
বলারলারনজ বলরল, এ কালািাহনকরক হনরয় আর আিার দরকার বনই।
এর িাোটা বকরট বফরলা।
জল্লারদরও িাো উরড বেল। বকবল একজন বলাকরক ববারেরটরা বধ
কররল না। িারক বডরক বলারলারনজ বলরল, যা, প্রাণ হনরয় পাহলরয় যা! বিারদর
লাটস্ারিবরক আিার এই কোগুরলা জাহনরয় হদস্ :আজ বেরক বকানও
োহনয়াডবরক আহি আর একরফাটাও দয়া করব না। লাটস্ারিব আিারদর ওপরর

বয অস্ীি দয়া প্রকারশর বচষ্টা কররহেরলন িাও আহি কখনও ভযলব না। আহি
খযব শীঘ্রই িার ওপররও হেক বস্ইরকি দয়া বদখাবার জরনু হফরর আস্ব।
লাটস্ারিব স্ব শুরন রারে হিনরট িরয় বলরলন, আো, আহিও প্রহিজ্ঞা
করহে, এবার বেরক বকানও ববারেরটরক িারি বপরল আহিও বেরড কো কইব
না—িার একিাত্র দে িরব প্রাণদে!
িাভানার েণুিানু বুহক্তরা বলরলন, “কখনও আিন প্রহিজ্ঞা করা উহচি
নয়! িািরল ববারেরট ধরা পডযক আর না পডযক —আিারদরই িারা পডবার
স্ম্ভাবনা ববহশ!
লাটস্ারিব িখন িরনর রাে িরনই পযরি হনরজর প্রহিজ্ঞারক বাহিল
কররি বাধু িরলন। বলারলারনজ হকেয হদন ধরর স্িযরদ্রর এ বির বেরক ও বিরর
জািাজ হনরয় ঘযরর ববডারল এবং একখানা খযব িূ লুবান জািাজরকও বহি
কররল—িার হভিরর অরনক বস্ানা-রুরপার িাল হেল। িারপর রীহিিরিা ধনীর
িরিা বস্ আবার ববারেরট িীরপ—অেবাৎ টটযবোয় হফরর এল। বস্খানকার বাহস্িারা
িিাস্িাররারি িারক স্ংবধবনা কররল!
বলারলারনরজর িাোর হভিরর িখন এিন এক হবরাট ফহির উদয়
িরয়রে, এিহদন ববারেরট জেরি যা কল্পনািীি হেল। ববারেরট বলরি ববাঝায়,
জলপরে যারা বোটখাট বনৌকা বজরা বা বডরজার জািাজ লয ট করর। বস্ই লয রটর
িাল হনরয়ই িারা খযহশ িরয় ো-ঢাকা বদয়। হকন্তু বলারলারনরজর উচ্চাকােি
এইটযকযরিই িৃপ্ত িরয় োকরি পাররল না। বস্ বদখারি চায়, ইো কররল
ববারেরটরাও কি অস্ািানু কাজ কররি পারর!
িার ফহি িরে এই লয রটর িাল ববরচ এবারর বস্ অরনকগুরলা জািাজ
হকরন প্রকাে এক বনৌবাহিনী েেন কররব। িার অধীরন ববারেরট দস্রনুর স্ংখুা
িরব অন্তি পাাঁচশি। িারপর বস্ ওরয়স্ট ইহেরজর নানা বেহনয় রারজু িানা
হদরয় িাি ও বোটবড নের লয ণ্ঠন কররব! িার উচ্চাকােিা অিুন্ত উচ্চ!

বেনরারজুর হবরুরদ্ধ যয দ্ধরঘািণা বেনস্াম্রাজু বস্স্িরয় পৃহেবীর িরধু স্বরচরয়
বশ্রষ্ঠ হেল—ইউররারপর বকানও শহক্তই িার কারে পাি বপি না!
ববারেরট িীপও বলারলারনরজর এ অস্ম্ভব প্রিাব শুরন আনরি ও
উৎস্ারি উেহস্ি িরয় উেল! িাহর বিা েোর—লয হট বিা ভাোর!

কালাপািাহড কাে
ববারেরট িীরপর স্িি ববারেরটর কারে খবর বেল—বেনরাজু লয ণ্ঠরন
িিাবীর বলারলারনজ বিািারদর আহ্বান করবেন!
িডার বখাাঁজ বপরল দরল দরল শকযহন বযিন আকাশ বেরয় উরড আরস্,
অুাডহিরাল বলারলারনরজর কারলা পিাকার িরায় চাহরহদক বেরকই বিিহন করর
ডাকাি, ববারেট ও িিুাকারীর দল েয রট আস্রি লােল।
এখন, ববারেরট িীরপ আর একজন িি িািব্বর বুহক্ত বাস্ করর, িার
নাি িাইরকল হড বারস্কা, আপািি বিজররর পরদ অহধহষ্ঠি। ইউররারপর স্িযরদ্রও
আরে বস্ বড একজন ববারেরট বরল নাি হকরনহেল। আজকাল অরনক টাকা
বরাজোর করর বকধাহিবক বস্রজ পারয়র উপরর পা হদরয় পরি আরারি বরস্
বরস্ খারে।
হকন্তু বলারলারনরজর হবপযল আরয়াজরন প্রচযর লারভর স্ম্ভাবনা বদরখ বস্
আবার ভালিানয রির িযরখাশ খযরল রাখরল। বলারলারনরজর কারে হেরয় বারস্কা
বলরল, অুাডহিরাল, ওরয়স্ট ইহেরজর স্িি পেঘাট আিার নখদপবরণ। িযহি যহদ
আিারক প্রধান কারপ্তরনর পদ দাও, আহি িািরল বিািারক স্ািাযু কররি পাহর।
বলারলারনজ এিবড একজন জাাঁদররল ও শহক্তশালী বলাকরক বপরয়
িখনই রাহজ িরয় বেল। বারস্কারক বস্ বকবল প্রধান কারপ্তন নয়, স্থলপরেও
হনরজর বফৌরজর বস্নাপহির পরদ হনযয ক্ত কররল।
এবারর আটখানা জািাজ ও প্রায় স্ািশজন বলাক হনরয় বলারলারনজ
োহনয়াডবরদর স্ববনাশ কররি ববরুল। স্বরচরয় বড জািাজখানা হনরল হনরজ,
িার ওপরর হেল দশটা কািান। িাইহি িীরপর উিরহদক হদরয় বযরি বযরি
প্রেরিই িারদর নজরর পডল একখানা প্রকাে জািাজ। বলারলারনরজর হনরজর
জািারজরও বচরয় বস্ জািাজখানা বড।

বস্ ইো কররলই আটখানা জািাজ হনরয় আক্রিণ করর খযব স্িরজই
জয়লাভ কররি পারি। হকন্তু এখারন বস্ যরেষ্ট বীরত্ব ও আত্মশহক্তর ওপরর
হনভবরিার দৃ ষ্টান্ত বদখারল। বস্ বকবল হনরজর জািাজখানারক বররখ বাহক
স্ািখানা জািাজরক স্ারভানা িীরপর কারে হেরয় অরপিা কররি বলরল, িারপর
শক্র-িরীর হদরক অিস্র িল।
োহনয়াডবরা ববারেরট জািাজরক আস্রি বদরখও ভয় বপরল না। কারণ
িারদর জািারজ বিালটা কািান ও পঞ্চাশজন দস্হনক হেল। এই দয ঃস্ািস্ই িল
িারদর কাল।
যয দ্ধ িল হিন ঘণ্টা ধরর। িারপর োহনয়াডবরদর স্িি শহক্ত উরব বেল।
জািাজ, ধনরত্ন ও িালপির ববারেরটরদর িিেি িল। বিীরদর হক দশা িল,
প্রকাশ পায়হন। খযব স্ম্ভব িারদর কারুর কারধর উপরর বকউ আর িাো বরল
বকানও হজহনস্ বদখরি পায়হন।
অহধকৃি জািাজখানা হনরয় বলারলরনজ স্ানরি স্ারভানা িীরপর হদরক
হনরজর বনৌবাহিনীর বখাাঁজ কররি বেল। আনরির উপরর আনি! বস্খারন হেরয়
বশারন, িারাও একখানা ধনররত্ব পহরপূ ণব জািাজ িিেি কররে। বলারলারনজ
বলরল, “আিারদর যাত্রা শুভ বদখহচ! োরে না উেরিই এক কাাঁহদ।”
বস্ আবার ববারেরট িীরপ হফরর এল। আরে িাডািাহড ধনরত্ন, িালপির
হবহল করবার ও িীরপর লাটরক ঘযি বদবার বুবস্থা কররল। আরও নিযন বলাকজন
হনরল। িারপর বয শক্রজািাজ দখল কররহেল বস্খানারক হনরজ হনরয় আবার
স্দলবরল যাত্রা শুরু কররল। এবারর িার দৃ হষ্ট হবখুাি িারারকরবা নেররর হদরক।
িারারকরবা িরে দহিণ আরিহরকার বভরনজযরয়লা প্ররদরশর একহট বির
নের। এখান বেরক এখন কহফ, হচহন, রবার, কাে, চািডা, নানা ধািয ও কযইহনন
প্রভৃহি চালান বদওয়া িয়। িখনও এ শিরহট প্রহস্দ্ধ বুবস্ায়প্রধান স্থান হেল।
এর উিরর আরে পচাির িাইল হবিৃ ি বভরনজযরয়লা উপস্াের ও দহিরণ আরে

বৃ িৎ িারারকরবা হ্রদ। এর বিবিান বলাকস্ংখুা চযয়াির িাজার, হকন্তু যখনকার
কো বলহে, িখন এই শিররর বলাকস্ংখুা এি ববহশ হেল না। বলারলারনজ এই
শিররর কারে এরস্ নের বফলরল। িারপর স্দলবরল ডাোয় হেরয় নািল। শিরর
যাবার পরেই পরড এক বকল্লা। িারক এহডরয় যাওয়া স্ম্ভব নয় বজরন বস্ যয দ্ধ
করবার জরনু প্রস্তুি িরি লােল।
হকন্তু িীরপর বলাকরাও অপ্রস্তুি হেল না, বলারলারনরজর শহনর দৃ হষ্ট বয
িারদর উপরর পরডরে এ খবর িারা আরেই বপরয়হেল।
ববারেরটর দল বকল্লার হদরক আস্রে শুরন বস্খানকার লাট একদল
দস্নুরক জেরলর হভিরর লয হকরয় োকবার জরনু পাহেরয় হদরলন। িারদর উপরর
হুকযি রইল, বকল্লার দস্রনুরা যখন ববারেরটরদর স্িযখ বেরক আক্রিণ কররব,
িখন িারা িারদর আক্রিণ কররব হপেনহদক বেরক। দয হদক বেরক আক্রান্ত িরল
পর ববারেরটরদর জনপ্রাণীও আর প্রাণ হনরয় হফরর বযরি পাররব না।
বরিাবি খযব ভাল। হকন্তু দয ঃরখর হবিয়, বলারলারনজও ঘযহিরয় হেল না,
স্ব খবরই বস্ জানরি বপররহেল যোস্িরয়। বস্ও হনরজর একদল বলাকরক
জেরলর হভিরর পাহেরয় হদরল এবং িারা এিন হবক্ররি ও স্রবরে শত্রুরদর
আক্রিণ কররল বয, একজন োহনয়াডবও আর বকল্লার হভিরর হফরর বযরি
পাররল না!
িারপর িারা বকল্লার হদরক অিস্র িল। বকল্লার দস্রনুরা পাহচরলর
ওপর বড বড বিালটা কািান বহস্রয় িারদর অভুেবনা করবার জরনু প্রস্তুি িরয়
হেল।
ববারেরটরা বার বার বকল্লার হদরক এহেরয় যায়,হকন্তু বিালটা বিারপর
প্রিারপ বারবার হফরর আরস্। িারদর স্রে বিাপও হেল না, বিযকও হেল না—
িারদর স্েল খাহল হপিল ও িরবাহর! হকন্তু অরনকবার হফরর আস্ার পর িারা
এিন দৃ ঢ়প্রহিজ্ঞ িরয় দয েব আক্রিণ কররল বয, কািারনর বোলা ও বিযরকর

অহিবৃ হষ্টও আর িারদর বেহকরয় রাখরি পাররল না, প্রারণর স্ব িায়া বেরড পাহচল
টপরক িারা বকল্লার হভিরর লাহফরয় পডল। হিনঘণ্টা যয রদ্ধর পর দয েব এল িারদর
দখরল।
ইহিিরধু ভিদূ ি হেরয় শিরর খবর রহটরয় হদরয়রে বয, িাজার িাজার
ববারেরট বকল্লা ফরি করর শির লয টরি েয রট আস্রে! ভরয় বস্ হকেয বাহডরয়ই
বলরল!
এই িারারকরবা শির এর আরেও আরও হিন-চারবার শক্ররদর িারি
পরডরে। বস্ বয কী হবপদ, কী যন্ত্রণা, কী হবভীহিকা, বাহস্িারা আজও িা ভযলরি
পাররহন। িখনই চাহরহদরক রব উেল—ওই এল বর, ওই এল! পালা! পালা! পালা!
টাকাকহড ও িালপির হনরয় স্বাই উববশ্বারস্ শির বেরড লো হদরল—বকউ বেল
বরনর হভিরর, বকউ বেল হজিালটাররর হদরক! বলা বাহুলু, এই হজিালটার িরে
দহিণ আরিহরকার নিযন শির। হকন্তু এই নিযন শিররর নািও আজ আর খযাঁরজ
পাওয়া যায় না।
ওহদরক দয েবপ্রাকাররর উপর বেরক বলারলারনজ স্রেি করর হনরজর বনৌবাহিনীরক জাহনরয় হদরল—পে পহরষ্কার, িারা হভিরর ঢযরক অনায়ারস্ই শিররর
হদরক যাত্রা কররি পারর!
জলপরে িারারকরবা শির বস্খান বেরক আোর িাইল। ববারেরটর আরে
দয েবটারক স্িূ রল বংস্ কররল এবং বস্ই কারজই বেল পযররা একহট হদন। িারপর
িারা বনৌবাহিনী হনরয় এরকবারর শিররর কারে হেরয় নের বফলরল।
একদল ববারেরট স্িযদ্র বেরক শিররর উপরর বোলাবিবণ কররি লােল,
আর একদল বনৌরকা ববরয় িীরর উরে শিররর হভিরর স্ার ববাঁরধ প্ররবশ কররল।
বকউ বাধা হদরল না।
বাধা বদরব বক? স্ব বলাক বস্ িযল্লযক বেরড হপটটান হদরয়রে! ববারেরটরা
শিরর ঢযরক বদখরল, চাহরহদরক খাাঁ খাাঁ কররে! িখন িারা বস্খানকার বড বড ও

ভাল ভাল বাহডগুরলা দখল করর বস্ল—বিিন স্ব বাহডরি িারা জীবরন
বকানওহদন বাস্ কররহন। বাহডগুরলার হভিরর িয়দা, রুহট, শূ কর ও িদ প্রভৃহি
প্রচযর পহরিারণ বপরল, হকন্তু ধনরত্ন স্ব বযন অদৃ শু িরয়রে ফযস্িরন্ত্র! যা বপরল
িাই হনরয়ই িারা আপািি আরিাদ-আহ্লাদ কররি বস্ল বরট, িরব িারদর বড
আশায় োই পডল!
হকন্তু বলারলারনজ িাল োডরল না। বস্ জনকরয়ক ববারেরটরক পাহেরয়
হদরল বরনর হভিরটা আাঁহিপাহি করর খযাঁরজ বদখরি।
বস্ই রারত্রই ববারেরটরা বরনর হভির বেরক হবশজন স্ত্রী-পযরুি, োধার
হপরে চাপরন নানারকি িাল ও প্রায় নেদ লি টাকা হনরয় হফরর এল। হকন্তু
একটা এি বড শিররর পরি লি টাকা বিা িযে হজহনস্!
বলারলারনজ োহনয়াডবরদর বডরক হজজ্ঞাস্া কররল, টাকাকহড বকাোয়
লয হকরয় বফরলহেস্?
িারা বকানও স্োন হদরল না। িখন িারদর ভীিণ যন্ত্রণা বদওয়া িরি
লােল। িার ফরল বকবল জানা বেল বয টাকাকহড স্ব বরনর হভিরর লয কারনা
আরে। হকন্তু বকাোয় আরে, বস্ হেকানা পাওয়া বেল না।
বলারলারনজ রারে অহিিূ হিব িরয় উেল। বস্ িোৎ খাপ বেরক িরলায়ার
খযরল একজন োহনয়াডবরক িখনই বকরট কযহচ কযহচ করর বফলরল। িারপর বচাখ
পাহকরয় বলরল, কী! বলহবহন! িািরল এরক এরক স্কলরকই আহি বিাররের
িরিা জবাই করব!
এই নরপশুর ভয়ের স্বভাব বদরখ বিীরা িহম্ভি িরয় বেল! একজন
ভরয় কাাঁপরি কাাঁপরি বলরল, বরন যারা লয হকরয় আরে, চলয ন িারদর বদহখরয়
হদহে!

হকন্তু ডাকািরা িারদর খযাঁজরি আস্রে, বনবাস্ী নােহরকরীরস্ খবর
বপরয়ই উববশ্বারস্ আবার নিযন এক জায়োয় হেরয় ো ঢাকা হদরল। ববারেরটরা
কারুর হটহক পযবন্ত বদখরি বপরল না।
হনরুপায় িরয় ববারেরটরা হদন পরনর বস্ই শিররই বাস্ কররল।
িারপর বলারলারনজ বলরল, বেযেণ, এই শিররর ধহডবাজ বলাকগুরলা
আিারদর কলা বদখারি চায়! এখারন অরনক খাবারদাবার আরে বরট, হকন্তু খাবার
বখরি আিরা এখারন আহস্হন। এখানকার ধনরত্ন ওরা স্ব হজিালটারর হনরয়
বেরে—চরলা, আিরা হজিালটার আক্রিণ কহররে!
িার অহভপ্রায় িওয়ার আরেই হজিালটারর হেরয় বপৌেল! স্বাই আবার
বস্ শির বেরড অনু জায়োয় পালাবার বজাোড কররল।
হকন্তু বস্খানকার শাস্নকিবা বলরলন, বিািারদর বকানও ভয় বনই।
আস্য ক না ববারেরটরা–এখারন এরল বাোরা িজাটা বটর পারবন! আহি িারদর
স্িূ রল হবনাশ করব!
শাস্নকিবা হেরলন একজন পাকা বযাদ্ধা, হিহন ইউররারপ অরনক লডাই
করররেন। হিহন িখনই অস্ংখু কািান ও আটশজন দস্নু হনরয় ববারেরটরদর
অভুেবনার আরয়াজন কররি লােরলন। স্িযরদ্রর হদরক কযহডহট কািান বস্ারনা
িল। আর একহদরক বস্ারনা িল আটটা বড বড কািান। শিরর যাবার একহট
রািা খযব শক্ত ববডা হদরয় বে করা িল। আর একটা রািা খযরল রাখা িল—
িারি এিন পযরু পাক ও কাদা হেল বয, বস্খান হদরয় পে-চলাচল করা প্রায়
অস্ম্ভব। বস্ পরে যারা আস্রব দস্নুরদর অহিবৃ হষ্টরি িারদর অবস্থা িরব
বশাচনীয়।
ববারেরটরা যোস্িরয় নের বেরক খাহনক িফারি এরস্ বদখরল, শিররর
উপরর বেনরারজর পিাকা উডরে স্েরবব এবং োহনয়াডবরা বশ্রণীবদ্ধ িরয়
িারদর অরপিায় দাাঁহডরয় আরে। এরা বয যয রদ্ধর জরনু এিন হবপযল আরয়াজন

কররব, বলারলারনজ িা কল্পনাও কররি পাররহন। হকন্তু এজরনু বস্ ভীি িল না,
দরলর িাোওয়ালা বলাকরদর বডরক পরািশব কররি বস্ল। পরািশব িরে এই
বয, োহনয়াডবরা যখন উহচিিরিা আত্মরিা করবার জরনু এি ববহশ স্িয়
বপরয়রে এবং িারদর দস্নুস্ংখুাও যখন এিন অস্ািানু, িখন িারদর আর
আক্রিণ করা উহচি হকনা! বলারলারনজ বলরল, “হকন্তু িবয আহি িিাশ িবার
কারণ বদহখ না। বিািরা অনায়ারস্ই বযক ববাঁরধ দাাঁডারি পারর! বীরপযরুরির িরিা
আত্মরিা করবার শহক্ত আিারদর আরে। আহি বিািারদর স্দবার, আহি যা বহল
িাই কররা। এর আরেও আজরকর বচরয় কি বলাক হনরয় আিরা এর বচরয়ও
বড হবপদরক এডারি বপররহে। শত্রুরা দরল যি ভাহর িরব, আিারদর বেৌরবও
িি বাডরব!”
ববারেরটরদর ধারণা হেল বয িারারকরবার স্িি ধনরত্নই এইখারন স্হররয়
বফলা িরয়রে। অিএব িারা একবারকু বলরল, “স্দবার, িযহি যা বলরব আিরা
িাই করব! িযহি বযখারন যারব আিরা বস্ইখারনই যাব!
বলারলারনজ বজ্রেম্ভীর স্বরর বলরল, স্াবাস্! হকন্তু শুরন রারখা, বিািারদর
িরধু বয বকউ একটয ভয় পারব, আহি িারকই হনরজর িারি গুহল করর বিরর
বফলব!
প্রায় চারশ ববারেরট যয রদ্ধর আরে পরেররর স্রে করিদবন করর হবদায়
হনরল—বস্ হদন বয কার জীবরনর বশিহদন, িা বক জারন?
বলারলারনজ স্কলকার আরে হেরয় দাাঁহডরয় বনিার স্থান অহধকার কররল।
িারপর শূ রনু িরবাহর িযরল দৃ প্তকরষ্ঠ বলরল, “ভাই স্ব! এরস্া আিার স্রে—
‘িানভঃ!’ স্করল িার অনয স্রণ কররল।
প্রেি পরে হেরয় িারা বদখরল, িা এিন ভারব বে বয এগুবার বকানও
উপায় বনই। হিিীয় পে িরে পাক ও কাদাভরা পে-বস্টা োহনয়াডবরদর ফাাঁদ!
িারা বনজেল বেরক ডালপালা-পািা বকরট এরন পরের ওপরর পযরু করর েহডরয়

হদরি লােল—যারি করর পারক-কাদায় পা বরস্ যারব না। ইহিিরধু
োহনয়াডবরদর কািান ও বিযক এিন ভীিণ েজবন কররি লােল বয, ববারেরটরা
পরেররর েলার আওয়াজ পযবন্ত শুনরি বপরল না! হকন্তু বস্ই ভয়াবি গুহলরোলা
বৃ হষ্টর হভির হদরয়ও িারা হনভবরয় ও অটল পরদ স্িান অিস্র িরি লােল।
অবরশরি িারা শুকরনা িারের উপরর এরস্ পডল। এখারন আরও েয়টা
বড বড নিযন কািান অহি উদোর কররি আরম্ভ কররল! বধাাঁয়ায় বধাাঁয়ায়
চাহরহদক অিাবস্ুার বচরয় অেকার! িার উপরর শক্ররা আবার দয েব বেরড ববহররয়
এরস্ স্রবরে িারদর আক্রিণ কররল! বস্ এিন প্রবল আক্রিণ বয, ববারেরটরা
হপেয না িরট পাররল না! িারদর দরলর অরনক বলাক িি ও আিি িরয় রক্তাক্ত
িাহটর উপরর লয রটারি লােল।
ববারেরটরা বরনর হভির অনু বকানও নিযন রািা আহবষ্কাররর বচষ্টা
কররল--হকন্তু রািা বকাোও বনই! শক্ররা আর বকল্লা বেরড ববরুবার নািও কররল
না—হকন্তু আডাল বেরক স্িান বোলাগুহল চালারি লােল।
বলারলারনজ িখন বভরব হচরন্ত পৃহেবীরি স্ব বদরশই স্য পহরহচি একহট
পযররনা উপায় অবলেন কররল—স্কলরকই হদরল িোৎ একস্রে পাহলরয় বযরি
হুকযি!
িারদর েত্রভে িরয় পালারি বদরখ োহনয়াডবরা িিা উৎস্ারি বরল
উেল—ওরা পালারে! ওরা পালারে! এরস্া, হপেরন হপেরন হেরয় ওরদর আিরা
বধ কহর!—িারা স্ার বভরে হবশৃ ঙ্খল িরয় ববারেরটরদর হপেরন হপেরন বিরড
এল।
োহনয়াডবরা যখন অহিহরক্ত উৎস্ারির বঝারক কািারনর বোলার স্ীিানা
োহডরয় এহেরয় এরস্রে—ববারেরটরা িখন স্দবাররর হুকযরি আচহেরি আবার
হফরর দাাঁডাল এবং প্রচেহবক্ররি শক্ররদর ওপর ঝাহপরয় পডল! হবিি িািািাহি
লডাই শুরু িল।

খাহনক পরর বদখা বেল, দয ’শ োহনয়ারডবর বদি পৃহেবীরক বযরকর ররক্ত
রাো করর বেরয় আরে এবং বাহক স্বাই বকল্লার হদরক আস্রি না বপরর বরনর
হদরক প্রারণর ভরয় পলায়ন কররে!
বকল্লার োহনয়াডবরা িাই বদরখ িিাশ ভারব কািান বোডা বে করর
বরল উেল-- আিরা আত্মস্িপবণ করহে। আিারদর বধ বকাররা না।
বকল্লার উপর বেরক িখনই বেরনর রাজপিাকা নাহিরয় বফলা িল—
বস্খারন উডরি োকল ববারেরটরদর পিাকা! বকল্লা ফরি! শির িারদর িারির
িযরোয়!
হকন্তু স্াবধারনর িার বনই—বলা বিা যায় না, বরনর পলািক শক্ররা
আবার যহদ স্ািস্ স্ঞ্চয় করর হফরর আরস্! ববারেরটরা বকল্লার কািানগুরলা
আবার হনরজরদর স্য হবধািরিা স্াহজরয় রাখরল।
হিেুা ভয়! রাহত্র প্রভাি, যারা পাহলরয়রে িারা আর হফরল না।
িখন হিস্াব হনকাশ করর বদখা বেল, শক্ররদর িৃিরদরির স্ংখুা
পাাঁচশি। শিররর হভিরর আিি বলাকও অস্ংখু এবং িারদর হভিররও অরনরক
িারা পডরে ও িারা পডরব। বহি শত্রুর স্ংখুা একশ পঞ্চাশ ও ক্রীিদারস্রা
গুণহিরি পাাঁচশি।
ববারেরটরদর বলাক িরররে িাত্র চহল্লশ জন এবং জখি িরয়রে চহল্লশ
জন—যহদও িি হবহিরয় আিিরদরও অহধকাংশই িারা পডল।
ববারেরটরা শত্রুরদর িৃিরদি হনরয় দয খানা বনৌরকা ববাঝাই কররল,
িারপর স্িযরদ্রর হভিরর হেরয় বনৌরকা দয খানা ডযহবরয় হদরল।
িারপর আরম্ভ িল লয ট! বস্ানার িাল, রুরপর িাল, িীরর-িযরক্তা, ভাল
ভাল দািী আস্বাব ও নানারকি িাল-শিররর বকাোও আর হকেয বাহক রইল
না! হকন্তু বলাভ এিনই হজহনস্, স্ারা শির লয রটও ববারেরটারদর আশ হিটাল না,

িারদর স্রিি িল আরও অরনক ধনরত্ন লয হকরয় বফলা িরয়রে। স্য দীঘব আোর
হদন ধরর চলল অবারধ এই পরস্বপিররণর বীভৎস্ পালা!
এরই িরধু বহি োহনয়াডবরদর অহধকাংশই ইিরলাক িুাে কররলঅনািারর! শিরর খাবার হজহনস্-হবরশি করর িারদর প্রধান আিাযব িাংরস্র
যারপরনাই অভাব! যা হেল িা ববারোর টরদরই পরি অপ্রচযর। িা বেরক
বিীরদর ভাে বকউ হদরল না। বিীরদর বখরি বদওয়া িি খচ্চর ও োধার িাংস্।
অরনরক িা িযরখই িযলরি পারি না, হিরধর চার রট যারা িাও বখরি বাধু িি,
অনভুারস্র দরুন িারা বপরটর অস্য রখ ভযরে ভবলীলা স্াে কররল। অরনক
বিীরক গুপ্তধন বদহখরয় বদবার জরনু এিন দয ঃস্ি ও পাশহবক যন্ত্রণা বদওয়া িল
বয, স্ইরি না বপরর িারাও পররলারক প্রস্থান কররল।
অল্প বয করয়কজন ববাঁরচ হেল, বলারলারনজ িারদর বডরক বলরল,
বিািারদর বেরড হদহে। বিািরা বরনর হভির হেরয় বিািারদর স্েীরদর বলরে
যাও বয, আিারক আরও অরনক টাকা না হদরল আহি এই শিরর আগুন ধহররয়
বদব। যাও, দয হদন স্িয় হদলয ি।
দয হদন বকরট বেল। ববারেরটরা িখন শিরর আগুন ধরারি আরম্ভ কররল।
োহনয়াডবরা দূ র বেরক িাই বদখরি বপরয় িখনই দূ ি পাহেরয় হদরল। বস্ এরস্
জানারল,—টীকা এখনই হনরয় আস্া িরব, দয়া করর আপনারা আগুন হনহবরয়
হদন!
ববারেরটরা রাহজ িল বরট, হকন্তু িিিরণ শিররর এক অংশ পযরড
এরকবারর োই িরয় বেরে!
িারপর িারদর টাকা এল। িবয চার িাপ্ত বস্ই শিরর দদিুলীলা করর
স্িি ধনরত্ন হনরয় িারা আবার জািারজ হেরয় উেল।
আবার িারা িারারকরবা শিরর এরস্ িাহজর! পাপ হবদায় িরয়রে বভরব
যারা ভরস্া করর শিরর হফরর এরস্হেল, িারা বফর পালারি লাহেল!

ববারেরটরা িারদর খবর পাহেরয় হদরল বয, িয় আিারদর ধনরত্ন হদরয়
খযহশ কর, নয় আিরা স্ারা শির আবার লয ট করর আগুন ধহররয় বদব!
অরনক টাকা পাহেরয় িারারকরবার অহধবাস্ীরা এই আস্ন্ন হবপদ বেরক
উদ্ধারলাভ কররল। হবজয়েরবব ফযরল উরে বলারলারনজ আবার ববারেরট িীরপ হফরর
এল। িারদর অপূ বব বস্ৌভারেুর কাহিনী ঘরর ঘরর েহডরয় পডল-যারা িার স্েী
িয়হন িারা অনয িারপ িািাকার কররি লােল।
বলারলারনজ দরলর প্ররিুকরক িার প্রাপু অংশ কডায় েোয় বযহঝরয়
হদরল-প্ররিুরকরই বরাো পরকট বিাটা িরয় ফযরল উেল। হকন্তু িারা এিনই
লক্ষ্মীোডা বয, জযয়া বখরল আর িদ বখরয় দয িারি টাকা ওডারি লােল। বস্ পারপর
ধন আর ববহশহদন রইল না—অল্পহদন পররই িারা বয েহরব হেল বস্ই েহরবই
িরয় পডল। িখন িারা আবার নিযন হশকাররর বখারজ ববহররয় পডবার জরনু
আিিপ্রকাশ কররি লােল!
স্বাই বরল, স্দবার! আবার স্ােরর জািাজ ভাস্াও!
স্দবার বরল, িোস্তু!

িিাহবচাররকর হবচার
ববারেরট িীরপ যহদ ভাল েণৎকার োকি িািরল হনশ্চয়ই বস্ বলি,
বলারলারনজ, স্াবধান! এবাররর যাত্রা শুভ নয়!
হকন্তু বস্ কো বস্ কারন িযলি হকনা, স্রিি! হনয়হির স্ূ ত্র িারক বাইরর
টানরে। বস্ অরনক পাপ করররে, এবারর প্রহিহক্রয়ার স্িয় এরস্রে!
ভহবিুৎ ভাববার স্িয় িার হেল না, বিবিারনর ঔজ্জ্বরলু বস্ অে!
ববারেরট িীরপ িার বচরয় বড নাি আজ আর কারুর বনই-স্বাই িারক ভয় করর
স্ম্মান করর শ্রদ্ধা করর, বযন বস্ নররদবিা! বযিন িার শহক্ত, বিিনই ঐশ্বযবু!
হকন্তু িার উচ্চাকাঙ্ক্ষা িারক হস্থর োকরি হদরল না। িাই আবার বস্
বযহদন স্িযদ্রযাত্রা কররব বলরল, বস্হদন স্ারা বদরশ আনি ও উৎস্ারির বনুা
বইল! এবারর আর বলাকজরনর জরনু িারক একটযও িাো ঘািারি িল না,
বলারলারনরজর স্েী িরয় হবপরদ পডরিও বলারকর এি আিি বয, িার দরজার
স্ািরন উরিদার আর ধরর না। যি বলাক বস্ চায়, িার বচরয় বঢ়র ববহশ বলাক
এরস্ িার কারে ধনবা হদরয় পডল।
বলারলরনজ নিযন করর েয়খানা জািাজ স্াজারল। এবারর িার স্েীর
স্ংখুা িল স্ািশি, এর িরধু হিনশজন আরের বাররও িার স্রে হেরয়হেল।
বলারলারনজ বলরল, এবারর আহি হনকারাগুয়া জয় কররি যাব।
আবার স্িযদ্র। বাংলায় স্িযরদ্রর আর এক নাি ‘রত্নাকর’ এবং এই
ববারেরটারদর পরি স্িযদ্র রত্নাকরাই বরট।
হকন্তু এবারর ররত্বর এখনও বদখা বনই! িার উপরর অনয কূল বায়য র অভাব,
ববারোটরদর জািাজগুরলা বযন অিস্র িরিই নারাজ! এইভারব হকেয হদন কটবার
পররই খাদুাভাব উপহস্থি িল। িখন বাধু িরয়ই ববারেরটর প্রেি বয বির
বদখরি বপরল বস্ইখারনই জািাজনের কররল। স্িযদ্র বেরক একটা নদী ডাোর

িরধু হেরয় ঢযরকরে, নাি িার জাগুয়া। িার িীরর িীরর অস্ভু ও দহরদ্র লাল
িানয ি বা বরড ইহেয়ারনর বাস্। ববারেরটরা নীর রকায় চরড বস্ই নদীর হভিরর
বেল এবং বরড ইহেয়ান ববচারারদর পাহলি পশু ও অনুানু িালপির হনঃরশরি
বকরড হনরল-হনরজরদর খাদুভাব দূ র করবার জরনু।
বকবল িাইরিই খযহশ িল না। িারা হস্থর কররল, যিহদন না অনয কূল
বািাস্ বয় িিহদন িারা আর বাহির স্িযরদ্র যারব না, এই বদরশর যি শির
আর িাি লয ট করর স্িয় কাটারব আর পরকট পূ ণব কররব।
িারা িারির পর িাি, শিররর পর শির লয ট কররি কররি পযরয়রটব
কাভারলুা (িূ ল িরের এই নািহট স্ম্ভবি ভযল। িধু আরিহরকার স্িযদ্র উপকূরল
পযরয়রটব কাভারলা নারি বকানও বিররর স্োন পাওয়া যায় না! দহিণ আরিহরকার
বভরনজযরয়লা প্ররদরশর স্িযদ্র উপকূরল ওই নারির একটা স্িৃহদ্ধশালী বির
আরে। হকন্তু বলারলারনজ এবার এ অঞ্চরল আরস্হন। খযব স্ম্ভব, বস্ িেযরাস্
উপস্ােররর িযরখ পযরয়ার টব কাটবজ বিরর বাহিনী বররখ হভিরর প্ররবশ কররহেল।
কাটবজ বির বেরক প্রায় ৩৬ িাইল হভির হদরক স্ান বপরো বা বস্ি হপটার
শির এখনও হবদুিান ররয়রে। আিারদর পযিরকর িানহচরত্র অনবধানি বশি
কাটবজ

বির

ও

বস্ি

হপটার

শির

বদখারনা

িয়হন।
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Encyclopaedia- World Atlas ভলয রির ১৯৪ পৃষ্ঠা বদখযন।) নারি এক বিরর
এরস্ িাহজর িল। বস্খারন োহনয়াডবরদর একটা আিানা ও একখানা বড জািাজ
হিিার িৎিণাৎ জািাজখন দখল করর োহ নয়াডবরদর আিান ঘরট আগুন
জ্বহলরয় এর িরধু িারা কি বলাকরক বহি করররে, কি বিীরক অকেু যন্ত্রণা
হদরয়রে ও কি বিীরক হনষ্ঠযরভারব িিুা করররে, িার আর স্ংখুা িয় না।
বলারলারনরজর প্রকৃহি অহি ভয়ের! কারুর হজভ বস্ হনরজর িারি বটরন বার
করর বফরল, কারুরক বা স্বিরি বকরট খে খে করর! বযখার ন হদরয় িার দল
পে চরল বস্খানটাই বযন ধয ধয শ্মশান িরয় যায়! বযন বস্ নররদরি প্রলয়কিবা,

যরেেভারব বংস্ করাই িার একিাত্র কিববু! োহনয়াডবরদর কারে বস্ বযন
স্ািাৎ যি!
বলারলারনরজর স্রে আরে এখন হিনশ ববারেরট,-বাহক বলাকজন ও
জািাজগুহল বস্ িার স্িকারী বিারস্স্ ফুান হফন নারি এক ওলিারজর
িত্ত্বাবধারন স্িযদ্র উপকূরল বররখ এরস্রে। প্রায় েহত্রশ িাইল পে বিাঁরট
বলারলরনজী স্ান বপরো বা বস্ি হপটার শিররর কাোকাহে একটা বরনর ধারর
এরস্ পডল।
িার অিুাচারর পােরলর িরিা িরয় োহনয়াডবরা বরনর িরধু অরপিা
করহেল। ববারোটরদর বদরখই িারা গুহলবৃ হষ্ট আরম্ভ কররল। এখারন রীহিিরিা
একটা লডাই িরয় বেল এবং দয ই পরিই অরনক বলাক িি ও আিি িল।
িারপর োহনয়াডবরা পৃষ্ঠভে হদরল। শত্রুরদর যারা জখি িরয়হেল িারদর কারুর
উপররই ববারেরটরা দয়া কররল না-এরক এরক স্বাইরক পররলারকর পরে পাহেরয়
হদরল।
যারা বহি িল িারদর বডরক বলারলারনজ বলরল, এই বরনর বভির হদরয়
শিরর যাবার আর বকানও ভাল। রািা আরে?
িারা বলরল, না।
বলারলারনজ আবার েজবন করর বলরল, ভাল চাস্ বিা এখনও বল!
বলারলারনরজর িেরজ শয়িান বজরে উেল। স্ািরনই বয োহনয়াডব
দাাঁহডরয়হেল, ঘাড ধরর িারক কারে বটরন আনরল-বযন বস্ িারই িরিা িানয ি
নয়, িযে একটা বহলর পশু িাত্র! ফস্ করর খাপ বেরক চকচরক িরলায়ারখানা
বার করর বফলরল এবং বস্ই িিভােু োহনয়ারডবর বযরকর হভিরর িবরায়ারলর
ডো ঢযহকরয় হদরয় িি একটা হেরদ্রর স্ৃ হষ্ট কররল-িার িিবরভদী আিবনারদ
হকেয িাত্র কান না বপরিই! িারপর বস্ই িখনও জীবন্ত বদরির েুাাঁদা করা বযরকর
িরধু হনরজর িাি ঢযহকরয় হদরল এবং িার নৃ িুশীল, িপ্ত ও রক্তাক্ত হৃৎহপেটা

স্রজারর হেহনরয় হনরয় হনরজর িযরখ পযরর পরি উপারদয় খারদুর িরিা কচিচ
করর হচরবারি হচরবারি বলরল, “বল বকাোয় রািা আরে? নইরল বিারদর
হৃৎহপেও আিার খাবার িরব!
েরল্পর রািস্ হক আজ িানয ি িূ হিবরি স্িযরখ বদখা হদরয়রে? না এ ভূিবপ্রি, হপশাচ? বিীরদর হৃৎহপেও বযন িিা আিরে বযরকর হভিররই িূ হেবি িরয়
পডল। হশউররারি হশউররারি িারা প্রায় রুদ্ধস্বরর বলরল,--আিরা পে বদহখরয়
হদহে, আিরা পে বদহখরয় হদহে!
রক্তিাখা ওষ্ঠাধর ফাাঁক করর িা িা িা িা করর অট্টিাহস্ িাস্রি িাস্রি
বলারলারনজ বলরল, পরে এরস্া বাবা, পরে এরস্া! বকাোয় পে?
হকন্তু বকাোয় পে? েভীর অরণু, োরের পর োে জডার জহড করর
দাাঁহডরয় আরে, িারদর পারয়র িলায় কাাঁটা বঝাপ আর জেল,—অজের স্াপ ও
জাগুয়ার বাঘ োডা বস্খান হদরয় আর বকউ আনারোনা করর না। বিীরা ভরয়
বভবরডই পরের নাি িযরখ এরনহেল, আস্রল বস্খারন বকানও পে হেল না!
দাাঁরি দাাঁি ঘিরি ঘিরি বলারলারনজ বলরল, ‘পে বনই? আো
োহনয়াডব কযিারাই এজরনু শাহিরভাে কররব!’ বলারলারনরজর শাহি-না জাহন বস্
কী ভয়ানক!
এহদরক ও অঞ্চরলর োহনয়াডবরা বযঝরল, এই দয ধবিব ও পাহপষ্ঠ
ববারোরটরদর জব্দ ও কাহিল করবার স্বরচরয় ভাল উপায় িরে, বরনর হভিরর
অিহকবরি বার বার আক্রিণ করা! এিনই বারংবার আক্রিরণর ফরল ববারেরটর
স্িুস্িুই িিা জ্বালািন িরয় উেল এবং িারদর স্ংখুাও ক্ররিই করি আস্রি
লাহেল! হকন্তু বাাঁধা বপরয়ও বশিপযবন্ত িারা বস্ি হপটার শিররর কাোকাহে এরস্
পডল।
এবার হবিি যয দ্ধ আরম্ভ িল। এ যয রদ্ধ োহনয়াডবরা বড বড কািানও
বুবিার কররি োডরল না। হকন্তু বযই িারা কািান বেরড, বলারলারনরজর আরদরশ

ববারেরটর অিহন িাহটর উপরর শুরয় পরড, িারপর বোলাগুরলা িারদর পর িরয়
শূ নু হদরয় চরল বেরলই, িারা বচারখর হনরিরি উরে পরড শিররর হদরক এহেরয়
যায় এবং িাই িই ররব ববািার পর ববািা েয ডরি োরক! ববািা েয রড বহু শত্রু
হনপাি কররও একবার োহনয়াডবরদর প্রবল আক্রিরণ চার রখ স্রিবফযল বদখরি
বদখরি ববারেরটরা উববশ্বারস্ পাহলরয় এল। হকন্তু বলারলারনরজর দৃ প্ত বারকু
উরিহজি িরয় আবার িারা হফরর দাাঁহডরয় বিরড বেল! িখন োহনয়াডবরদর স্ব
স্ািস্ ও শহক্ত ফযহররয় হেরয়রে। স্াদা হনশান িারি করর শক্রদূ ি এরস্ জানারল,
“আিরা শিররর ফটক খযরল হদহে-হকন্তু এই শরিব বয, দয ঘিার হভিরর আিারদর
উপরর বকউ কার নও অিুাচার কররি পাররব না।
আর ববহশ বলাকিয় কররি না বচরয় বলারলারনজ এই শরিবই রাহজ িরয়
বেল। শিররর ফটক খযলল। ববারেরটরা স্ার ববাঁরধ হভিরর হেরয় ঢযকল।
বলারলারনজ আজ একটয ভদ্রিার পহরচয় হদরল। হেক দয হট ঘণ্টা বস্
লক্ষ্মীরেরলর িরিা িাি গুহটরয় চযপহট করর বরস্ রইল। শত্রুরা দািী হজহনস্পির
হনরয় দরল দরল স্রর পডরে বদরখও হনরজর শয়িানীরক বস্ বচরপ রাখরল! িোৎ
িার এ স্াধয িা, এ দয ববলিা বকন? এ অনয িাপ হক অহন্মিকারলর িহরনারির
িরিা?
হেক দয ঘণ্টার জরনু স্ৎপ্রবৃ হির আনি উপরভাে করর কযম্ভকণব আবার
ভীি হুোরর বজরে উেল—‘লয ট কররা! বহি কররা! িিুা কররা! দয ঘণ্টা কাবার!’
যারা িখনও পালারি পাররহন িারা এবং শিরর িখনও যা অবহশষ্ট হেল স্িিই
ববারেরটারদর িিেি িল। হকন্তু বস্ এিন ববহশহকেয নয়! োহনয়াডবরা স্হের
দয ঘণ্টার রীহিিরিা স্িুবিার করররে।
ববারেরটর হদনকয় নেররই বাস্ কররল, এবং এ কয়হদন িারদর
স্বভাবেি হনষ্ঠযরিার, কদযবিার ও ভীিণিার পহরচয় হদরি হকেয িাত্র ত্রুহট কররল
না। এখান বেরক যাত্রা করবার হদরন িারা শিররও আগুন লাহেরয় হদরয় বেল।

বস্ই স্াঙ্ঘাহিক বদওয়াহল উৎস্ব বশি িরল পর বদখা বেল, আরে বযখারন শির
হেল এখন বস্খারন পরড ররয়রে শুধয হবরাট একটা ভরস্মর পািাড!
বস্ি হপটার শির বংস্ করর বলারলারনজ বখাশরিজারজ স্িযদ্রিীরর
হফরর এল। িার দরলর বয স্ব বলাক জািাজ ও বনৌকা হনরয় বস্খারন িার জনু
অরপিা করহেল, িারদর স্রে হিহলি িরয় বস্ আবার নিযন হশকাররর স্োরন
ববহররয় পডল।
দয 'একহদন পরর গুয়ারটিালা নদীর বিািানায় এরস্ ববারেরটরা খবর বপরল
বয, োহনয়াডবরদর একখানা জািাজ বস্খারন এরস্ উপহস্থি িরব। িারা বস্ই
জািারজর অরপিায় দরল দরল বস্খারন পািারা হদরি লােল। বকানও দল
স্ােররর বযরক বোট বোট িীরপ কাহেি ধররি বেল। বকানও দল বেল।
বস্খানকার বরড ইহেয়ান ধীবররদর উপরর অিুাচার কররি।
বস্খানকার বরড ইহেয়ানরা িখন একশ বের ধরর োহনয়াডবরদর
অধীরন বাস্ করর আস্রে। োহনয়াডবরদর চাকর বাকর দরকার িরল িারাই
এরস্ কাজকিব করর হদরয় যায়। োহনয়াডবরা িারদর হিস্টধরিব দীিা হদরয়হেল।
হকেয কাল িারা হিস্টধরিবর হনয়ি পালন করর। হকন্তু োহনয়াডব প্রভযরদর
অধুাহিরকর িরিা বুবিার ও হিংস্র আর পশু প্রকৃহি বদরখ হিস্টধরিব ববাধিয়
িারদর ভহক্ত চরট যায়। িখন আবার িারা হপিৃ-হপিািরির ধিবরক হফরর হফরহি
িিণ করর।
হিিযরদর নাহক বিহত্রশ বকাহট বদবিা আরে। হকন্তু িারদর বদবিারদর
‘বস্নস্াস্’ কখনও বনওয়া িরয়হেল হকনা জাহননা। িরব বরড ইহেয়ান বদবিারাও
দরল খযব িালকা িরবন বরল িরন িয় না। বকননা িারদর ঘরর ঘরর নূ িন নূ িন
বদবিার রকি-ববরকি লীলারখলা বদখা যায়।

িারদর বদবিা হনববাচরনর একটা পদ্ধহির কো বহল। পহরবাররর িরধু
বয িযিূরিব একহট হশশু জন্মিিণ করর, িারা িখনই িারক হনরয় বরনর হভিরর
িহিরর হেরয় উপহস্থি িয়।
বিরঝর উপরর িেলাকারর খাহনকটা জায়ো খযাঁরড িার িরধু পযরু করর
োই হবহেরয় বদয়। িারপরর বস্ই োইরয়র উপরর নবজাি হশশুরক শুইরয় বররখ
চরল আরস্। িহিররর চাহরহদরকর স্ব দরজা বখালা োরক। িার কারে আর
জনপ্রাণীও যায় না। বয বকানও হিংস্র জন্তু িহিররর িরধু প্ররবশ কররি পারর,
হকন্তু বকানও িানয ি আস্বার হুকযি বনই। স্ারারাি এই ভারব বকরট যায়!
স্কারল হশশুর হপিা ও অনুানু আত্মীরয়রা আবার িহিররর হভিরর
আরস্। অরনক স্িরয় বদখা যায়, হিংস্র জন্তুর আক্রিরণ বা অনু কাররণ হশশুর
িৃিযু িরয়রে। অরনক স্িরয় বদখা যায়, জীবি ও অিি হশশুরক। িখন স্করল
োাঁইরয়র উপরর বকানও জন্তুর পদহচহ্ন আরে হকনা পরীিা করর। পদহচহ্ন যহদ
না োরক, িরব বস্ই হশশুরক আবার বস্খারন একলা রূপান্ত িয়। আর পহি হদ
োরক।িরব পরখ বকররখহে বস্গুলার কার ন জন্তুর পদহচহ্ন।
বয জন্তুর পদহচহ্ন বস্খারন োকরব, বস্ই জন্তুই িরব হশশুর বদবিা,-িার
স্ারা জীবরনর উপাস্ু!
এখন আবার ববারেরটরা হক কররে বদখা যাক। প্রায় হিনিাস্ পরর খবর
এরস্রে, োহনয়াডবরদর জািাজ বিরর বদখা হদরয়রে। স্বাই বস্ইহদরক েয টল।
বড বয বস্ জািাজ নয়, প্রকাে আকার, উপরর অরনক দস্নুস্ািন্ত,
হবয়াহল্লশটা কািান! হকন্তু এ স্রবর হদরক বলারলারনজ একটযও ভ্রুরিপ কররল
না, বস্ ভরয়র ধার ধারর না। ববারেরটরা একরজাট িরয় জািাজখানারক আক্রিণ
কররল এবং জািারজর একশ হত্রশজন দস্নুও িারদর বাধা বদবার জরনু কি
বচষ্টা কররল না, িবয বশিকারল হজি িল ববারোরটরদরই। হকন্তু এি পহরশ্রি ও

বলাকিরয়র পরর জািাজ দখল কররও ববারেরটরা িিাশ িরয় পডল। িার
হভিরর লয ট করবার িরিা হবরশি হকেয ই বনই।
বলারলারনজ িখন পরািশবস্ভা আহ্বান কররল। বস্ বলরল, এইবারর
আহি গুয়ারটিালার হদরক বযরি চাই। বিািারদর িি হক?
অরনরকই বলরল, আিরা এইবার এ বদশ বেরড হফরর বযরি চাই।
বলারলারনজ বলরল, হকন্তু আহি হফরব না।
যারা এ কো বলরল িারদর অহধকাংশই িরে নূ িন বলাক-বলারলারনরজর
পূ বব অহভযারন িারা িার স্রে হেল না। েি অহভযারনর ফল বদরখ িারা
বভরবহেল ববারেরটর জীবন িরে অিুন্ত রহেন, োে নাডা হদরল বযিন ফল ঝরর,
রাহশ রাহশ বিাির ঝরাও বযহঝ বিিনই স্িজ! হকন্তু িারদর লাখ টাকার স্বপ্নরঘার
আজ েয রট বেরে।
িারা দরল রইল না। বলারলারনরজর দলরক এরকবারর িালকা করর হদরয়
ববহশরভাে ববারেরটই করয়কখানা জািাজ হনরয় স্রর পডল। বরন বরন
কাাঁটারঝারপ ঘযরর, অনািারর অল্পািারর অহনদ্রায় কষ্ট বপরয় ও োহনয়াডবরদর েরি
েরি গুহল বখরয় বখরয় িারদর শখ ক্রিশ োো িরয় এরস্হেল!
দল খযব বোট িরয় বেল, অনু বকউ িরল এখারন আর োকি না, হকন্তু
একগুাঁরয় বলারলারনজ িািুও কররলন না। হস্ংরির িিন িার বিজাজ-হনষ্ঠযর,
েহববি, অদিু! স্িযরদ্রর হকনারর হকনারর বরনর হভির হদরয় ববারেরটর দল
চরলরে। খাদুাভাব িওয়ারি িারা বানর বিরর িারই িাংস্ ভিণ কররি
লাহেল—িবয অজানার বনশায় পেচলা িারদর োিলনা। হকন্তু িখনও বলারলারনজ
আিাজ কররি পাররহন, িার পারপর বপয়ালা কানায় কানায় ভরর উরেরে!
বযখারন হদরয় িারা যারে বস্খানকার বরড ইহেয়ানরাও বয শাি বেরল
নয়, একহদন িার প্রিাণ পাওয়া বেল। আরেই বরলহে, ববারেরটরা বরড

ইহেয়ানরদরও ওপরর কি হনষ্ঠযর বুবিার কররহন, স্য িরাং িারাও িারদর বারে
বপরল বেরড কো কয় না।
ববারোরটরদর দরল একজন ফরাহস্ ও একজন োহনয়াডব হেল। একহদন
িারা দলোডা িরয় খাদু বা অনু হকেয র বখাাঁরজ বরন বরন ঘযরর ববডারে, এিন
স্িরয় বদখরি বপরল, একদল স্শস্ত্র বরড ইহেয়ান িারদর হদরক েয রট আস্রে!
েয রট কারে এরস্ িারা বয আদর করর িারদর বকারল বটরন বনরব না,
ববারেরটরা এটযকয ববশ বযঝরি পাররল। িারাও িাররায়াল বার কররল, হকন্তু
দয খানা িরবাহর িারা এি বলাকরক বেকারনা বস্াজা কো নয়। িখন িারা
পদযয েরলর ওপরর হনভবর করাই উহচি িরন কররল। ফরাহস্ ববারেরটর পদযয েল
এিন স্য পটয হেল বয, িীররর িিন বস্ অদৃ শু িরয় বেল। হকন্তু োহনয়াডব ভায়া
পারয়র কাজ ভাল করর বশরখহন, বরড ইহেয়ানরা িারক ধরর বফলরল।
দয ’চারহদন পরর অনুানু ববারোর টরদর স্রে বস্ই ফরাহস্ আবার স্েীর
বখাাঁরজ ঘটনাস্থরল এরস্ িাহজর িল।
বদখা বেল, বস্খারন একটা অহিকযে ররয়রে, হকন্তু িার বভিরর আগুন
বনই। খাহনক িফারি পরড ররয়রে কিকগুরলা িাড। ববারেরটরা আিাজ কররল,
োনবয়াডব ভায়ার বদরি ‘বরাস্ট” বাহনরয় বরড-ইহেয়ানরা উদর পহরিৃপ্ত করররে!
অবশু এ অনয িান ভযল িরি পারর। হকন্তু োহনয়াডবরক আর পাওয়া যায়হন।
এহদরক বলারলারনরজর অবস্থা বকিন দাাঁহডরয়রে বদখযন। দরলর অরনরক
িারক বেরড চরল যাওয়ায় বস্ শহক্তিীন িরয় পরডরে। হবপরদর ওপর হবপদ!
বরড ইহেয়ানরা োহনয়াডবরদর স্রে বযাে হদরয় হপেরন বলরেরে। ববারেরিরদর
িারা বযরঝরে। এই িিোডা ববারেরটগুরলা িরে, করলরা বস্ন্তু ও বপ্লরের িরিা
স্িি িানয ি জারিরই শক্র! এরদর উরেদ না কররি পাররল শাহন্ত বনই!
হদরনর পর হদন িারদর স্রে লরড লরড ববারোরটরদর অহধকাংশই িারা
পডল। িবয বলারলারনজ বফরবার নাি িযরখ আরন না!

হকন্তু বশিটা হফররি িল। এবার হফরর বলারলারনজ িার স্হিুকার
স্বরদরশ বেল-অেবাৎ নররক; এবং বস্ই িিাপ্রস্থারনর দৃ শু বলারলারনরজরই
উপরযােী।
বডহররয়ন প্ররদরশর বরড ইহেয়ানরা একহদন ববারোর টরদর িযদ্র দলরক
আক্রিণ কররল। িারদর ববহশর ভাে িারা পডল, কিক পালাল, কিক বহি
িল। বিীরদর হভিরর হেল বলারলারনজ স্বয়ং িাজার িাজার বীর ররক্ত যার িাি
এখনও হভরয় আরে। বস্ই বলারলারনজ আজ বিী!
এিন বিীরক বয ভারব অভুেবনা কররি িয়, বরড ইহেয়ানরা িাই
কররল। িারা আরে বলারলারনজরক একটা োরের গুহডরি বাাঁধরল। িারপর িার
স্িযরখ বড অহিকযে জ্বালরল। বকউ িয়রিা জীবন্ত বলারলারনরজর নাক বকরট
হনরয় আগুরন বফরল হদরল। বকউ বকরট হনরল কান। বকউ কাটরল হজভ। বকউ
কাটরল িাি এবং বকউ বা পা। এইভারব ক্ররি ক্ররি িার ভয়াবি িৃিযু ঘটল।
িার বদরির স্িি অেপ্রিুে যখন পযরড োই িরয় বেল, বরড ইহেয়ানরা িখন
বস্ই োইগুরলা হনরয় বািারস্ উহডরয় হদরল-যারি এই অিানয হিক িানয রির বকানও
ঘূ হণবি স্মৃহিই পৃহেবীরক আর কলহেি না কররি পারর!
িার পাপস্েীরদরও ওই দয দবশই িল। বকবল একজন অরনক
স্াধুস্াধনার পর বকান েহিরক বশিটা িযহক্ত বপরয়হেল; ববারোটরদর এই
বশাচনীয় পহরণারির কো প্রকাশ পায় িার িযরখই।
বলারলারনরজর পহরণািই আভাস্ বদয় বয, জীরবর হশয়রর িয়রিা স্িুই
বকানও অদৃ শু িিাহবচাররকর দৃ হষ্ট স্ববদাই স্জাে িরয় আরে!

এ অঞ্চরলর জারনায়ার
বয িযল্লযরকর িানয ি-জারনায়াররর কো হনরয় এি আরলাচনা করহে,
বস্খারন জরল-স্থরল আস্ল জারনায়ারও আরে অরনক রকি। িাঝখারন একটযখাহন
িাাঁপ োডবার জরনু িারদর কারুর কারুর কো এখারন হকেয বলরি চাই।
এখারন স্থরল োরক অজের, জাগুয়ার, পযিা, বানর, বটহপর, প্রবাল স্াপ,
অে স্াপ, আিবাহডরলা, ভুাম্পায়ার বাদয ড প্রভৃহি এবং জরল োরক কযহির, িাের,
লণ্ঠন িাে, বুাে িাে, কাহেি, শুশুক, অরটাপাস্, খযরন হিহি, স্কযইড, উরকা িাে,
হেপধারী িাে, পাইপ িাে, হস্ল, উডন্ত িাে, হফরি িাে, এবং অনুানু হিহি
জািীয় িাে প্রভৃহি-স্ব জীবজন্তুর ফর্দও এখারন বদওয়া অস্ম্ভব। এরদর িরধু
অরনক জন্তুই বখাশরিজারজ ও ববারোরটরদর বচরয় কি হিংস্াকযরট নয়, একটয
স্য হবধা বপরলই িানয িরক ফলার করবার জরনু িারা িাাঁ করর েয রট আরস্!
দয ’একটা জন্তুর ভীিণ প্রকৃহির কো এখারন বলব। এখারন বয জারির
কযহির পাওয়া যায়, িারদর ‘বকিুান’ বরল ডাকা িয়। ভারিীয় কযহিররর স্রে
িারদর বচিারা ও প্রকৃহি হেক বিরল না। ববারেরটরা এইস্ব কযহিররর ভরয়
স্ববদাই িটস্থ িরয় োকি। একজন ববারেরট এই “বকিুান” স্েরে যা বলরে
িা িরে এই।
এই স্ব বকিুান ভয়ের জীব। স্িরয় স্িরয় এক একটা স্ির ফযট লো
বকিুানও বদখা হেরয়রে। নদীর ধার বঘাঁরস্ এিন হনরশ্চষ্ট িরয় িারা ভাস্রি োরক
বয বদখরলই িরন িয়, বযন একটা পযররনা োে পরড হেরয় জরল ভাস্রে। বস্ই
স্িরয় বকানও েরু হক িানয ি নদীর ধারর এরল আর িার বাাঁরচায়া বনই!
এরদর দয ষ্টযবযহদ্ধও বড কি নয়। হশকার ধরবার আরে হিন-চারহদন ধরর
এরা উরপাস্ করর। বস্ই স্িরয় ডযব বিরর নদীর িলায় হেরয় করয়ক িণ পাের

বা নয হড হেরল বফরল এরা হনরজরদর বদি আরও ববহশ ভাহর করর বিারল। ফরল
িারদর স্বাভাহবক শহক্ত অহধকির ববরড ওরে।
বকিুানরা হশকার ধরর টাটকা িাংস্ খায় না। আধা পচা না িওয়া পযবন্ত
িারদর জরলর িলায় ডযহবরয় রারখ। িারদর আরও অদ্ভযি রুহচ আরে। এখানকার
বলারকরা নদীর কাোকাহে জায়োয় যহদ িরা জন্তুর চািডা শুরকাবার জরনু বররখ
বদয়, িািরল বকিুানরা প্রায়ই ডাোয় উরে বস্গুরলা চযহর করর হনরয় পালায়। বস্ই
চািডাগুরলা হকেয হদন জরল হভজরলই িারদর বলািগুরলা ঝরর পরড যায়। িখন
িারা বস্গুরলা বখরয় বফরল।
একহদন একজন বলাক নদীর জরল িার িাাঁবয কাচহেল। িোৎ একটা
বকিুান এরস্ বস্ই িাাঁবয কািরড ধরর জরল ডযব িারবার বচষ্টা কররল। বস্ বুহক্ত
অি স্িরজ িাাঁবয বখায়ারি নারাজ িল-িাাঁবযর একহদক ধরর প্রাণপরণ টানাটাহন
কররি লােল। বাধা বপরয় বকিুারনর বিজাজ বেল চরট। বস্ এক হডেবাহজ
বখরয় জল বেরক ডাোয় উরে িাাঁবযর অহধকারীরকও হনরয় নদীর িরধু ডযব িারবার
হফহকর কররল।
ভারেু বলাকহটর কারে একখানা বড কস্াই েয হর হেল এবং ভারেু বস্
বকিুারনর বদরির হেক জায়োয় েয হরখানা দদবেহিরক বহস্রয় হদরি পাররল, িাই
বলাকহটরক বেরড হদরয় বস্ই জলদানব িখনই খাহব বখরি বাধু িল! িার বপট
বফরড পাওয়া বেল রাহশ রাহশ বড বড বনডানয হড!
বকবল বড বড জীব নয়, বকিুানরা পযচাঁ রক িাহে বপরলও টপ করর বখরয়
বফলরি োরড না। বকিুানরা ডাোয় উরে। হডি োরড এবং হডিগুরলার উপরর
পা হদরয় বাহল েহডরয় বদয়। বরারদর আাঁরচ হডি বফারট, এবং বাচ্চাগুরলা হডি
বেরড ববহররয়ই জরলর হভিরর চরল যায়। পাহখরা অরনক স্িরয় হডি নষ্ট করর।
িা বকিুান বস্হদরকও নজর রাখরি বভারল না। পাহখর ঝাাঁক আস্বার স্ম্ভাবনা

বদখরল প্রায়ই িারা হনরজরদর হডি আবার বকাৎ বকাৎ করর হেরল বফরল।
িারপর হবপদ বকরট বেরল হডিগুরলারক বফর িডাৎ করর উেরর বার করর বদয়!
হডি ফযটরল িা বকিুান িার বাচ্চারদর হনরয় জরল বখলা করর। আহি
স্বচরি বদরখহে, বকলা কররি কররি বাচ্চা বকিুানরা িারদর িারয়র িযরখর
হভির হদরয় বপরটর হভিরর হেরয় ঢযকরে, আবার ববহররয় আস্রে!
নদীপ্রধান জায়োয় আড্ডা োডরি িরল এই বকিুানরদর ভরয় স্ব
স্িরয়ই আিরা বুি োকিযি। রারত্র কারুরক পািারায় না বররখ ঘযরিারি পারিযি
না।
আিারদর দরলর একজন বলাক একবার িার কাহি চাকররর স্রে বরনর
হভিরর ঢযরকহেল। বকাোয় বকান বঝারপ একটা পাাঁহজ বকিুান ঘযপহট বিরর হেল,
িোৎ বস্ ববহররয় এরস্ বলাকহটর একখানা পা কািরড ধরর িাহটরি বপরড
বফলরল। িাই না বদরখই কাহি চাকহরটা-স্ািাযু করা দূ রর োক-বটরন লো
হদরল।
আিারদর বেয ভীরু হেল না, হবপরদ পরড বভবরড বেল না। িার োরয়
বজারও হেল যরেষ্ট, যহদও বস্ বজার বকিুারনর পাল্লায় পরড ববহশ কারজ লােল
না। হকন্তু বস্ িার লো েয হরখানা হনরয় বকিুারনর স্রে যয দ্ধ করবি লােল। এ
যয দ্ধ ডাোয় িহেল বরলই রিা, িাই খাহনকিণ বযাঝাযয হঝর পরর অরনকগুরলা
েয হরর ঘা বখরয় বকিুানটা েটফট কররি কররি িারা পডল। আিারদর বেযর
স্ববাে িখন িিহবিি। রক্তপারি বনিাৎ দয ববল িরয় বস্ইখারনই িডার িরিা
পরড রইল।
এিিণ পরর কহিবীররর িরন িল, িার িহনরবর অবস্থার টা হকরকি,
একবার উাঁহক বিরর বদরখ আস্া উহচি! িার িহনরবর বদি বকিুারনর উদরর
অদৃ শু িরয় যায়হন বদরখ বস্ আশ্বি িরয় িারক হপরে িযরল হনরয় প্রায় হিন িাইল

পে বপহররয় আিারদর কারে এরস্ িাহজর িল। আিরা িখনই িারক জািারজ
হনরয় এলয ি।
এই বদিাইশ বকিুানরা প্রায়ই আিারদর জািারজর কারে আস্ি এবং
জািারজর োরয় আাঁচডাআচহড করি। একহদন দহডরি বলািার হুক লাহেরয়
আিরা একটা িি বকিুান ধরলয ি। ধরা পরড বস্ হকন্তু জরলর হদরক বেল না,
উরে জািারজর িই ববরয় উপর হদরকই উেরি লােল! িখন আিরা বুি িরয়
অস্ত্রশস্ত্র হনরয় িার দফা এরকবারর রফা করর হদলয ি!
ও িযল্লযরক বখালা িাওয়ায় রারত্র হক ঘযহিরয়ও হনহশ্চন্ত িবার বযা আরে?
ওখারন রারত্র হপশাচবাদয ডরা হশকার বখাাঁরজ। িারা এিন চযহপস্ারড এরস্ িানয রির
োরয় িযরধার দাাঁি হদরয় োদা করর রক্ত বটরন বনয় বয, িানয রির ঘযি প্রায়ই
ভারে না। আর না ভাোই ভাল! কারণ রক্তপারনর পর ওই হপশাচবাদয রডরা লালা
হদরয় িিস্থারনর িযখ বে করর হদরয় যায়। হকন্তু িোৎ বাধা বপরয় িারা যহদ
উরড বযরি বাধু িয়, িািরল িরির রক্তপডা আর স্িরজ বে িরি চায় না।
হপশাচবাদয রডর লালা বকবল রক্ত বে করর না, িিস্থান হবহিরয় উেরিও বদয়
না।
এ বদরশ বাঘ জািীয় জন্তুরদর িরধু জাগুয়ার আর পযিাই প্রধান।
জাগুয়ার পযিার বচরয় আকারর বড িয় এবং িার প্রকৃহিও ববহশ হিংস্র। িারা
প্রায়ই িানয িরক আক্রিণ কররি োরড না। িারদর আক্রিণ আরও হবপজ্জনক
এইজরনু বয, িারা োরের ডারল পািার আডারল লয হকরয় বরস্ োরক এবং িারদর
কখন বয কার ঘারড লাহফরয় পডবার হবিকযহট শখ িরব, আরে োকরি িা
জানরি পারা যায় না।
পযিারাও োরে চডরি পারর। বিহজরল িারদর ‘কাউোর’ বরল ডাকা িয়।
উির আরিহরকায় িারদর আর একটা নাি- ‘বপণ্টার’। ‘পযিা’ িরে বপরু বদহশয়

নাি—যহদও ওই নািই ববহশ চবল। িারা লুাজস্য দ্ধ লো িয় েয় বেরক নয়ফযট
পযবি।
পযিারা স্বরচরয় বখরি ভালবারস্ বঘাডার িাংস্। অভারব েরু, বিি,
শূ কর, িহরণ, বভডা, খররোশ-এিনহক ইাঁদযর ও শািযক পযবন্ত! বানরও িারদর
িরনর িরিা। বানররা এ োে বেরক ও োরে লাহফরয়ও পার র পায় না, কারণ
োরে োরে লাফালাহফ কররি বানররদর বচরয় পযিারাও কি িৎপর নয়। িাহট
বেরক হবশ ফযট উাঁচযরি লাহফরয় পযিারা োরের ডারল চডরি পারর! দীঘব লরে
িারা প্রায় চহল্লশ ফযট জহি পার িরয় যায়!
হকন্তু িানয রির পরি পযিা বিারটই হবপজ্জনক নয়। কারণ িারা িানয িরক
স্িরজই কাি করর বফলরি পাররলও স্াধারণি িানয িরক বিরড আক্রিণ করর
না। এিন হক, অরনক স্িরয় িানয ি িারক আক্রিণ কররলও বস্ আত্মরিার বচষ্টা
পযবন্ত করর না! অেচ এই পযিা িার বচরয় বড ও হিংস্র জীব জাগুয়াররকও
আক্রিণ করর।
িধু আরিহরকার এক কােযরর একহদন জেরল হেরয়হেল। িোৎ একটা
পযিা লুাজ িযরল বরনর হভির বেরক ববহররয় এল এবং আদয রর হবডারলর িরিা
ঘডর ঘডর শব্দ কররি কররি বস্ই কােযররর পারয়র ফাাঁক হদরয় বখলােরল
আনারোনা কররি লােল! হকন্তু বস্ই পযিা ববচারার অদৃ ষ্ট হেল বনিাৎ িি।
কারণ কােযরর এিন ভয় বপরল বয, িার কযডযরলর বাহড পযিারক হদরল এক ঘা
বহস্রয়! পযিা িখন বস্ই বিরহস্রকর কাে বেরড পালারি বাধুিয়।
িাডস্ন স্ারিব বরলন, আহি একবার একটা পযিারক বধ করর অিুন্ত
দয ঃহখি িরয়হেলয ি। িারক ধররহেলয ি আহি েলায় ফাাঁস্কল লাহেরয়। বস্ একটা
পােরর বেস্ান হদরয় চযপ করর বরস্ রইল। আহি যখন বোরা িযললয ি। বস্
পালাবার বচষ্টা পযবন্ত কররল না। িারক বদরখ িরন িল, আহি বয িারক বধ করব
বস্ বযন িা বযঝরি বপরররে! বস্ কাাঁপরি লােল, িার দয 'বচারখ জল ঝররি লােল,

বস্ করুণস্বরর আিবনাদ কররি লােল। িারক বধ করার পর আিার িরন িল
আহি বযন িিুাকারী!
বরড ইহেয়ানরা হকেয রিই পযিারক িাররি চায় না। িারদর হবশ্বাস্,
পযিারক বধ কররল বস্ই িযিূরিবই িানয রির িৃিযু িয়। বরড ইহেয়ানরাই িরে
আরিহরকার আহদি অহধবাস্ী। িারা পযিারক িারর না বরলই ববাধিয় পযিাও
িানয িরক হিংস্া কররি অভুি িয়হন।
েহরলার িরিা বড জারির বানর পৃহেবীরি আর বনই বরল বশানা যায়।
হকন্তু িারল দহিণ আরিহরকায় টাররা নদীর ধারর অদ্ভূি ও বৃ িৎ এক অজানা
জারির বানররর স্োন পাওয়া বেরে।
একদল বলাক নদীর ধার হদরয় যাহেল, আচহেরি দয রটা প্রকাে বানর
জেল বেরক ববহররয় িারদর আক্রিণ করর। একটারক িারা গুহল করর বিরর
বফলরল এবং অনুটা আবার জেরলর আডারল পাহলরয় বেল। বযটা িারা পডল
বস্টা স্ত্রীজািীয় বানর িরলও িার িাোর উচ্চিা পাাঁচফযরটরও ববহশ। এর বেরকই
ববাঝা যায়; এ জারির নর-বানররা িাোয় আরও ববহশ ঢাো। এই অদ্ভযি জীব
অরনকটা েহরলার িরিা বদখরি িরলও েহরলা নয় বিারটই। পহেিরা বলরেন,
এরা িানয ি ও বানররর িাঝািাহঝ জীব! এই নূ িন আহবষ্কার জীবিত্ত্বহবদরদর
িরধু হবরশি উরিজনার স্ৃ হষ্ট করররে। পহেিরা বহুহদন ধরর িানয ি ও বানররর
িাঝািাহঝ জীরবর স্োন করর আস্রেন, িয়রিা এরা িারদর হচন্তার বখারাক
বজাোরব। এরদর োরয়র বজার কি, আজও বস্ পরীিার স্য হবধা পাওয়া যায়হন,
িরব শহক্তরি িয়রিা এরাও েহরলার বচরয় কি যায় না।

িিাবীর েভনবর
এইবার কারপ্তন িেবুারনর পালা শুরু করা যাক। প্রেি পহররেরদই
িেবুারনর বিাটািযহট স্ংহিপ্ত পহরচয় ও েহব হদরয়হে। এই চািার বেরল িেবুান
ববারেরটর বুবস্ায় অবলেন কররও বকিন করর `স্ুার’ পদহব বপরয় লারটর
েহদরি বরস্হেল িারই হবহচত্র ইহিিাস্ বলব। এ স্িু ইহিিাস্ বয বকানও
কাল্পহনক উপনুারস্রও বচরয় হচিাকিবক।
িেবুারনর আর একটা উপাহধ িরে-“ববারেরটর রাজা”! বলারলারনরজর
বচরয় বস্ কি শহক্ত পহরচয় বিা বদয়হন বরটই, বরং স্িরয় স্িরয় িার কীহিব
বলারলারনরজর যশরেৌরবরকও স্নান করর হদরয়রে!
বিনহর িেবুারনর জন্ম ইংলরের ওরয়লস্ প্ররদরশ। িার বাবা হেরলন এক
স্াধয ও ধনী চািী-হনরজর স্িারজ হিহন হেরলন এক িাননীয় বুহক্ত। হকন্তু
বেরলবয়স্ বেরকই বারপর কারজ িেবুারনর একটযও রুহচ হেল না। অিএব হপিার
আশ্রয় বেরড বস্ স্ােরোিী জািারজ একটা হনচয কাজ হনরয় ববহররয় পডল।
বস্ই কারজর বিয়াদ ফযররাবার পর িেবুান এল জািাইকা িীরপ। এহট
হেল ববারোটরদর আর একহট হপ্রয় িীপ। ববকার িরয় বরস্ না বেরক িেবুান
ববারোটরদর এক জািারজ চাকযহর িিণ কররল। স্িযরদ্র হিন-চারবার ববারেরটধিব
পালন করর বস্ এ হবিি বুবস্ারয়র যা হকেয বশখবার স্ব হশরখ বফলরল—এিন
ভাল োত্র ববারেরটরা খযব কিই বপরয়রে!
িারপর করয়কজন স্েীর স্রে পরািরশবর পর িেবুান হস্থর কররল,
িারাও স্করল হিরল বরাজোররর পয়স্া হদরয় একখানা জািাজ হক্রয় কররব।
রত্নাকর বহু ররত্নর আকর—একখানা জািাজ হকনরলই িা আিরণ করা ভাহর
স্িজ।

জািাজ বকনা িল। দরলর হভিরর িেবুানই হেল স্করলর বচরয়
স্ািস্ী,হবিান ও বযহদ্ধিান। কারজই দরলর বাহক স্বাই একবারকু িারকই দলপহি
বা করপ্তন বরল বিরন হনরল। বস্ইহদন িেবুারনর বেরলরবলাকার স্বপ্ন স্ফল িল।
বলারলারনরজর পহরণাি বদরখ। বযিন ধারণা িয় বয, বকানও একজন
িিাহবচারক স্ববদা স্জাে িরয় আরেন, িেবুারনর জীবনকাহিনী পডরল বিিনই
স্রিি িয় বয, িারঝ িারঝ বস্ই িিাহবচারকও িয়রিা ঘযহিরয় পরডন!
প্রেিবাররর স্িযদ্রযাত্রারিই নিযন কারপ্তরনর উপরর অদৃ ষ্ট স্য প্রস্ন্ন িল।
বস্ এরক এরক অরনকগুরলা জািাজ দখল করর আবার জািাইকায় হফরর এল।
এবং এই অভাহবি স্াফরলু ববারোরটরদর হভিরর িার িানস্ন্ত্রি ববরড উেল
অিুন্ি!
জািাইকা িীরপ হেল এক বযরডা ববারেরট, িার নাি িুানস্রভে। বস্
এই স্িরয় খযব বড এক বনৌ-বাহিনী েেন করর চাহরহদরক লয টপাট করবার
আরয়াজরন বুি হেল। বস্ বদখরল, িেবুান িরে একজন িি কারজর বলাক।
অিএব িারক বস্ হনরজর ভাইস্ আডহিরারলর পরদ হনববাচন করর হনরল। ভযল
হনববাচন িয়হন! এই িল িেবুারনর ববারেরট জীবরনর হিিীয় উন্নহি।
পরনরখানা জািাজ ও পাাঁচশ ববারেরট হনরয় িুানস্রভে ও িেবুান স্িযরদ্র
পাহড হদরল। িারা প্রেরিই োহনয়াডবরদর িারা অহধকৃি বস্ি কাোরাইন িীরপ
হেরয় নািল। িারপর লডাই করর োহনয়াডবরদর কাে বেরক বস্ই িীপটাহ বকরড
হনরল।
হকন্তু িার অল্পহদন পররই বযরডা ববারেরট িুানস্রভে পৃহেবীর লীলারখলা
স্াে করর ভেবারনর কারে জবাবহদহি কররি চরল বেল।
িারপর কারপ্তন িেবুান হনরজই এক বনৌ-বাহিনী েেন কররল। বারখানা
বোট বড জািাজ ও স্ািশ বলাক হনরয় আবার বস্ ববহররয় পডল। দয একটা
বোটখাট শির লয ট কররল। হকন্তু লয রটর িাল ভাে করবার স্িরয় ববারোরটরদর

িরধু এিন িন কিাকহি িল বয, করপ্তন িেবুারনর কাে বেরড একদল বলাক
রাে করর চরল বেল। িারদর স্রিি িরয়হেল, িেবুান জযয়াচযহর করর অরনক টাকা
স্হররয় বফরলরে। খযব স্ম্ভব, িারদর বস্ স্রিি হিেুা নয়। যারা দল োডল িারা
স্বাই ফরাহস্। িেবুারনর স্রে রইল বকবল ইংররজ ববারেরটরা।
হকন্তু দল োর ট িরয় বেল বরল িেবুান একটযও দিল না। আরও হকেয
বলাক ও জািাজ স্ংিি করর িেবুান আর একহদরক আবার পাহড হদরল। বকাোয়
যাওয়া িরব বস্কো কারুর কারে প্রকাশ কররল না। খাহল বলরল, আহি
বিািারদর স্দবার, বিািারদর ভালিরির জরনু আহিই দায়ী রইলয ি। আিারক
হবশ্বাস্ কররা, িািরলই চটপট বিািরা ধনী িরি পাররব।
ববারেরটরা িেবুারনর কোয় হবশ্বাস্ কররল!
হদন কয় পরর িারা বকাস্টাহরকা িীরপ হেরয় উপহস্থি িল।
িখন িেবান বলরল, আিরা পার টব ববরলা শির লয ট কররি যাহে। এ
কো আহি আর কারুরক বহলহন, স্য িরাং চররর িযরখ খবর বপরয় শত্রুরা স্াবধান
িবার স্িয়ও পায়হন।
দয ’একজন প্রধান ববারেরট বলরল, বপারটা ববরলা িরে িি শির, বস্খারন
অরনক দস্নু আরে। আিারদর বলাকস্ংখুা বিারট স্ারড চারশ। বকিন করর
আিরা অিবড শির দখল করব?
িেবান বলরল, আিারদর দল বোট বরট, হকন্তু আিারদর জান খযব বড।
দল বোট িরলই একিা আর লারভর স্ম্ভাবনা ববহশ। কযে পররায়া বনই-এহেরয়
চরলা!
অিঃপর বপারটবা ববরলা নেররর একটয বণবনা হদরি িরব। ওরয়স্ট ইহেরজ
বেহনয় রারজুর িরধু বপারটবা ববরলা িখন দয রভবদু নের হিস্ারব িাভানা ও
কারটবরজনার পররই িৃিীয় স্থান অহধকার কররহেল। বিররর হপেরনই নেররক
রিা করবার জরনু দয হট বড বড দয েব আরে। এই দয েব দয হটর অজ্ঞািস্ারর বিররর

িরধু বকানও জািাজ বা বনৌরকা প্ররবশ কররি পারর না। দয েব দয হটও এিন
স্য রহিি বয, স্করল িারদর অরজয় বরল িরন করর। প্রেি দয েবহটর িরধু হিনশ
দস্নু োরক। নেররর এখনকার জনস্ংখুা স্ারড নয়িাজাররর উপরর, িখন কি
হেল। িেবান স্রাস্হর বিরর প্ররবশ না করর, বস্খান বেরক হত্রশ িাইল দূ রর
স্িযদ্র কযরল চযহপস্ারড জািাজ লাোরল। িারপর স্থরল পদিরজ ও নদীরি বনৌরকায়
চরড িারা প্রেি দয েবহটর কারে এরস্ পডল। দয রেবর অহধবাস্ীরদর বরল পাোরলিয় আত্মস্িপবণ কর, নয় িরবার জরনু প্রস্তুি িও।
উিরর দয রেবর কািানগুরলা দভরব হুোরর অহিবিবণ কররল। কািানেজবন
শুরন দূ র বেরক নেররর বাহস্িারা স্ভরয় বযঝরি পাররল বয, কারেই বকানও িি
হবপদ এরস্ আহবভূবি িরয়রে।
হনকটবিবী অঞ্চরলর োহনয়াডবরা ববারোরটরদর বাধা বদবার যোস্াধু
বচষ্টা কররল। হকন্তু বকানও ফল িল না, িারা বিরর বেল, অরনরক বহি িল।
দয রেবর হভিররর দস্নুরাও বশি পযবন্ত দয েবারিা কররি পাররল না। বকানওরকি
পূ ববাভাস্ না হদরয় শত্রু এিন অিহকবি হশয়রর এরস্ পরডহেল বয, িার কবল
বেরক িযহক্ত পাওয়া স্ম্ভবপর িল না। িেবুান দয েব দখল কররল। িেবান হুকযি
হদরল, প্ররিুক বিীরক বকরট দয ’খানা করর বফল! শিররর বলার করা িািরল
বযঝরি পাররব, আিরা বড লক্ষ্মীরেরল। নই-আিারদর বাধা হদরল িারদরও হনহশ্চি
িরণ!--বিীরদর িাোগুরলা উরড বেল।
দয রেবর হভিররর বস্ স্কল দস্নু ও দস্নুাধুিরা ধরা পরডহেল, িারদর
একটা ঘরর আবদ্ধ করর রাখা িরয়হেল। এইবার বারুদখানায় আগুন লাহেরয়
বদওয়া িল, দয েবস্যদ্ধ স্িি প্রাণী শূ রনু উরড পঞ্চভূরি হিহশরয় বেল। বকবল
দয রেবর অধুি প্রাণ হনরয় নেরর প্রস্থান কররি পাররলন।
ববারেরটরা নের আক্রিণ কররি চলল। বস্খানকার বাহস্িারা িখনও
আত্মরিার স্িয় পায়হন।--িারা আত্মরিা কররি পাররলও না। বপারটবা ববরলার

েভনবর িারদর বকানওরকরি উরিহজি কররি না বপরর, বাহক বয দয েবটা িখনও
শক্রিিেি িয়হন, িার িরধু হেরয় আশ্রয় িিণ কররলন।
ববারেরটরা নের দখল ও লয ট করর অরনক পাদ্রীরক স্পহরবারর বহি
কররল। ওহদরক দয েব বেরক িারদর উপরর বোলাগুহল বৃ হষ্ট িহেল অজস্রধারর।
বুহিবুি িরয় ববারেরটরাও দয েব আক্রিণ কররল। িারদর এ আক্রিরণর আর
এক উরেশু, শির বেরক অরনক নােহরক বহু ধনস্ম্পহি হনরয় বকল্লার হভিরর
হেরয় আশ্রয় হনরয়হেল।
স্ারাহদন যয দ্ধ চলল—বকান পরির জয় িরব িখনও িা অহনহশ্চি।
অরনক ববারেরট িারা পডল—িবয িারা বকল্লার কাে বঘাঁিরি পাররল না। িারা
ববািা োর ডবার স্য রযাে পযবন্ত বপরল না-বকল্লার পাাঁহচরলর কারে বেরলই উপর
বেরক হুডিযড করর ভাহর ভাহর পাের ও জলন্ত বারুদ এরস্ পরড িারদর যিালরয়
পাহেরয় বদয়।
িেুান প্রায় িিাশ িরয় পরড বশি উপায় অবলেন কররল। বস্ আরে
বকল্লার পাঁহচরল ওেবার জরনু খযব উাঁচয দশ-বারখানা িই দিহর করারল। িারপর
বহি পাস্ত্রী ও িারদর স্ত্রী-কনুারদর বলরল, বস্ই িইগুরলা পাাঁহচরলর োরয় লাহেরয়
হদরয় আস্রি।
েভনবররক জানারনা িল, এখনও আত্মস্িপবণ কর।
েভনবর বলরলন, প্রাণ োকরি নয়।
িখন িই হনরয় যাবার হুকযি িল। িেবান বভরবহেল, স্পহরবারর
ধিবযাজরকরা িই হনরয় অিস্র িরল েভনবর িাাঁরদর উপরর আর গুহলবৃ হষ্ট কররি
পাররবন না।
ববারেরটর দল পাদ্রীরদর হপেরন হপেরন এহেরয় হপিল উহচরয় বলরল,
শীঘ্র পাাঁহচরল হেরয় িই লাোও। নইরল গুহল করর বিরর ফলব।

বকল্লার পাাঁহচরলর উপররও েভনবর দস্নু স্াহজরয় বররখহেরলন, িারাও
বিযক িযলরল। পাদ্রী ও িারদর পহরবারবেব করুণ হচৎকারর োহনয়াডবরদর
বলরলন, আিরা বিািারদরই ধিবযাজক বাবা, আিারদর বিররা না।
হকন্তু িেবুান এই বীর ও দৃ ঢ়প্রহিজ্ঞ েভনবররক ভযল বযরঝহেলদস্হনকধিবপালরনর জরনু হিহন আর স্ব ধিবরক বজবন কররি প্রস্তুি।
স্পহরবারর ধিবযাজরকরা কাাঁরধ িই হনরয় অিস্র িরলন, স্রে স্রে
বকল্লার উপর বেরক হশলাবৃ হষ্টর িরিা বোলাগুহল এরস্ িাাঁরদর ভূিলশায়ী কররি
লােল। বাইরর বেরক শক্রইিার ক আর হিত্রই িার ক, বকল্লার হক্রস্ীিানায়
কারুরক আস্রি বদওয়া িরব না-এই হেল েভনবররর প্রহিজ্ঞ।
পাদ্রী ও িারদর পহরবারবরেবর বদি এরক এরক িাহটর উপরর আেরড
পডরি লােল। হকন্তু িবয িারা বকানওরকি পাাঁহচরলর োরয় িই লাহেরয় পাহলরয়
এরলন। িখন ববারেরটরা ববািা ও বারুরদর পাত্র িারি করর পাহচরলর উপরর
হেরয় দাাঁডাল এবং বকল্লার হভিরর বস্ইস্ব হনরিপ কররি লােল।
োহনয়াডবরা িখন বাধু িরয় আত্মস্িপবণ কররল।
হকন্তু বস্ই বীর েভনবর! বকানও আশা বনই, িবয হিহন আটল! িখনও
হনরজর দস্নুরদর বডরক হিহন বলরেন, অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! শত্রুবধ কররা!
বকউ িাাঁর কোয় কান পািরল না, িারা ববারোর টরদর স্ািরন িাাঁটয
বেরড বরস্ জীবনহভিা কররি লােল।
—িরব ির কাপযরুি কযকযররর দল!—এই বরল িাাঁর বযস্ব দস্নু
কাোকাহে হেল, িযক্ত িরবাহর হনরয় হিহন িারদর উপরর হেরয় পডরলন এবং
হনরজর িারিই হনরজর দস্নুরদর বধ কররি লােরলন।
ববারোর টরদর নীচহৃদয় পযবন্ত এই অস্াধারণ বীররত্ব িযগ্ধ িরয় বেল।
িারা স্স্ন্ত্ররি বলরল, এখন আপহন আত্মস্িপবণ কররবন বিা?

েভনবর দৃ ঢ়িরি অহস্ধারণ করর স্েরবব িাো িযরল বলরলন, হনশ্চয়ই নয়!
কাপযরুরির িরিা বিারদর িারি আহি ফাাঁহস্রি িরব না—আহি িররি চাই লডাই
কররি কররি বীর দস্হনরকর িরিা।—বরলই হিহন আবার িারদর আক্রিণ
কররলন।
েভনবররর স্িধহিবণী ও কনুা কাাঁদরি কাাঁদরি কাকযহি-হিনহি কররি
লােরলন—ওরো িযহি অস্ত্র োরডা! আত্মিিুা করর আিারদর পরে বহস্ও না।
হকন্তু বস্ই বীররর পাের-প্রাণ বকানও অশ্রই নরি কররি পাররল নাহস্ংরির িরিা একলাই হিহন অগুণহি শত্রুর স্রে যয ঝরি লােরলন।
ববারেরটরা িাাঁরক জীবন্ত অবস্থায় বিী করবার অরনক বচষ্টা কররল—
হকন্তু পাররল না। বশি পযবন্ত শত্রু িাররি িাররি হনরজর বশি রক্তপাি করর
হিহন যয দ্ধরিরত্র পরড অহিি হনশ্বাস্ িুাে কররলন। বয জাহির িরধু এিন
বীররর জন্ম িয় বস্ জাহি ধনু!
িারপর যা িবার িা িল। অিুাচার, লয ণ্ঠন, িিুা। বপারটবা ববরলার যি
ঐশ্বযব দয রেবর িরধু স্থানান্তহরি িরয়হেল, স্িিই ববারেরটরা িিেি কররল। অি
বড বীর েভনবররর িাি বেরক অিন অরজয় দয রভবদু দয েব এি কি দস্নু হনরয়
িেবুান বয হক করর বকরড হনরল, স্করলরই কারে বস্টা প্ররিহলকার িরিা ববাধ
িল।
পানািা নেররর োহনয়াডব েভনবর স্হবস্মরয় ববারেরটরদর কারে দূ ি
পাহেরয় জানরি চাইরলন,—বকান আশ্চযব িাহিিার হদরয় বিািরা দয রেবর অি বড
বড কািান বুেব করর হদরয়ে?
িেবুান স্িারস্ু দূ রির িারি একটা বোট হপিল হদরয় বরল পাোরল,
বকবল এই আশ্চযব িাহিয়ার হদরয় আহি বকল্লা ফরি কররহে! এই অস্ত্র আহি এক
বৎস্ররর জরনু আপনারক দান করলয ি। িারপর হনরজই পানািায় হেরয় আিার
অস্ত্র আবার আহি হফহররয় আনব।

পানািার েভনবর। িখনই বস্ই হপিল বফরৎ পাহেরয় বলরলন, এ অরস্ত্র
আিার দরকার বনই। বিািারক আর কষ্ট করর পানািায় আস্রি িরব না। কারণ
বপারটবা ববরলার িরিা এি স্িরজ পানািা আত্মদান কররব না।
বপাটব ববরলা শিরর শরীরী িডরকর িরিা এক পিাকাল বাস্ করর
চাহরহদরক িািাকার িযরল িেবুান স্দলবরল আবার জািারজ এরস্ উেল। হবপযল
ঐশ্বযব হনরয় িারা হকউবা িীরপ হফরর এল। ববারেটারদর স্বাই বযঝরল,
বলারলারনরজর অভাব পূ রণ কররি পারর এখন বকবল এই কারপ্তন িেবুান! িার
িারকা আজ উদীয়িান!

অিানয িী অিুাচার ও অহিরপাি
িেবুান িারপর এল জািাইকা িীরপ-এখানকার েভনবর িরেন িারই
স্বজাহি, অেবাৎ ইংররজ।
িেবুারনর শহক্ত ও খুাহি শুরন ফযলিধয রলাভী ভ্ৰিররর িরিা চাহরহদক
বেরক ববারেরটর পর ববারেরট এরস্ িার দরল বযাে হদরি লােল-িারদর ববহশর
ভােই ইংররজ। জািাইকার েভনবর পযবন্ত িারক আর ববারেরটর িরিা অভুেবনা
কররলন না,-এিন হক িারক একখানা িিবড জািাজও দান কররলন। এিন
দান বপরয় িেবুারনর আনি আর ধরর না, কারণ এর উপরর হেল েহত্রশটা কািান!
এিবড জািাজ বকানও ববারেরটরই ভারেু বজারট না।
বস্ই স্িরয় ওখারন এরস্ একখানা বড ফরাহস্ জািাজও নাের কররহেল,
িার উপরর হেল চহব্বশটা ইোরির ও বারটা হপিরলর কািান। এ
জািাজখানারক বপরল িার শহক্ত অিুন্ত ববরড উেরব বরল িেবুান ফরাহস্রদর
কারপ্তনরক হনরজর দরল বযাে বদবার জরনু আহ্বান কররল। হকন্তু ফরাহস্রা রাহজ
িল না-ইংররজ ববারোরটরদর িারা হবশ্বাস্ করর না।
িেবারনর ভাহর রাে িল—ফরাহস্রদর স্াজা বদবার জরনু েয রিা খযজ
াঁ রি
লােল। েয রিা পাওয়া বেল।
হকেয হদন আরে স্িযরদ্র খাদুাভাব িওয়ার দরুন ফরাহস্রা একখানা
ইংররজ জািাজ বেরক খাদু স্ংিি কররহেল এবং িখন জািারজ টাকা হেল না
বরল ইংররজরদর স্রে এই বুবস্থা কররহেল বয, জািাইকায় হফরর এরস্ িারা
খাবাররর দাি কডায় েোয় চযহকরয় বদরব।
বুাপারটা হকেয অনুায় নয়। হকন্তু এই েয রিই হবরবক বযহদ্ধিীন িেবুারনর
পরি যরেষ্ট িল। বস্ বাইরর হকেয না বভরে ফরাহস্ জািারজর কারপ্তন ও
করয়কজন পদস্থ কিবচারীরক হনরজর জািারজ হনিন্ত্রণ কররল। িারা বকানওরকি

স্রিি না কররই হনিন্ত্রণ রাখরি এল। িখন িারদর িারি বপরয় দয ষ্ট িেবুান
বলরল, ইংররজরদর কাে বেরক বিািরা খাবার বকরড হনরয়ে। বস্ই অপরারধ
বিািারদর বহি করলয ি।—িারপর বস্ জািাইকার েভনবররর বদওয়া বড
জািাজখানায় বিীরদর পাহেরয় হদরল।
আবার নিযন স্িযদ্রযাত্রা করবার হদন হস্থর িল। ইংররজ ববারেরটরা আস্ন্ন
লারভর আনরি জািারজ জািারজ উৎস্রব বিরি উরেরে। নাচ-োন-বাজনা চলরেস্বাই িরদর বনশায় ববহুাঁশ। আচহেরি একস্রে বযন অরনকগুরলা বাজ বডরক
উেল এবং স্িযরদ্রর বযরক বযন দপ করর জ্বরল উেল একস্রে শি শি
হবদয ুৎ!..চাহরহদরক স্াডা পরড বেল।
িেবুারনর বস্ই বড স্ারধর হবরাট জািাজ শূ রনু উরড বেল বভরে গুরডা
িরয়। িাত্র হত্রশজন বলাক বকানওেহিরক রিা বপরল এবং এক িযিূরিবই িারা
পডল হিনশ পঞ্চাশজন ইংররজ।
ববারেরটারদর িরি, বহি ফরাহস্ কারপ্তন ও িাাঁর স্েীরাই হনরজরদর িৃিযু
হনহশ্চি বজরনও জািারজর বারুদখানায় আগুন লাহেরয় হদরয়হেরলন।
িেবুারনর বস্ই হবশ্বাস্ঘািকিার ফল িারক িারি িারিই বপরি িল।
অিবড জািাজ ও এি বলাক িাহররয় িেবান এরকবারর বভরে পডল।
হকন্তু বস্ ববহশিরণর জরনু নয়। রারে অজ্ঞান িরয় বাহক ববারোর টরদর হনরয়
আবার ফরাহস্রদর বস্ই বড জািাজখানা আক্রিণ ও অহধকার কররল।
িারপর িারা স্িযরদ্রর জরল হনরজরদর দরলর ববারোরটরদর লাশ খযজ
াঁ রি
লােল -অরন্তাহষ্টহক্রয়ার জরনু নয়, লয ণ্ঠন করবার জরনু। যারদর আেয রল আংহটহেল
িারদর আংহটস্য দ্ধ আেয ল বকরট বনওয়া িল, যারদর পরকরট টাকাকহড হেল িারদর
পরকট বেরক টাকাকহড চযহর করা িল। িারপর িৃিরদিগুরলারক স্ািযহদ্রক
জীবরদর িযরখ স্িপবণ করর িারা অম্লানবদরন আবার জািারজ উরে অোধ স্ােরর
পাহড হদল।

দরলর স্ারড হিনশ বলাক িারা পডল, িবয িেবারনর নারির বজারর স্েীর
স্ংখুা িল যরেষ্ট! পরনরখানা জািারজ প্রায় িাজারখারনক ববারেরট িার স্রে
চলল। দয রাত্মার পাপস্েীর অভাব িয় না। স্বরচরয় বড জািারজ রইল িেবুান
হনরজ-হকন্তু িারি কািান হেল িার রট বচােটা, িাও বোট বোট।
এবারর িেবুান হকেয িযশহকরল পডল। কারণ যাত্রাররম্ভর স্িরয় িার
িাোয় অরনক বড বড ফহি হেল; হকন্তু হকেয হদন পরর িার দরলর প্রায় পাাঁচশ
বলাকস্য দ্ধ স্ািখানা জািাজ আকযল স্ােরর বকাোয় িাহররয় বেল। িেবুান হকেয কাল
অরপিা কররও িারদর বদখা বপরল না। কারজই এখারন ওখারন বোটখাট ডাকাহি
কররই বস্ স্িয় কাটারি লােল।
িেবুারনর দরল এক ফরাহস্ কারপ্তন আরে, বস্ আরে হেল হবখুাি
বলারলারনরজর স্রে। বস্ পরািশব হদরল, আপহনও িারারকরবা শির লয ট কররবন
চলয ন। আহি বস্খানকার পেঘাট হচহন, আিারদর বকানও কষ্ট িরব না।—এ
প্রিারব িেবুারনর নারাজ িবার কারণ হেল না। িারা িারারকরবার স্িযরদ্র এরস্
িাহজর িল। িারপর লয হকরয় লয হকরয় যখন শিররর খযব কারে এরস্ পডল,
োহনয়াডবরা িখন িারদর বদখরি বপরল। বলারলারনরজর নের লয ণ্ঠরনর পর িারা
এখন আর একটা নূ িন বকল্লা দিরী— বস্ইখারন ববারেরটরদর স্রে িারদর হবিি
যয দ্ধ িল। হকন্তু এবাররও োহনয়াডবরা হজিরি পাররল না, িারারকরবা শিররর
িিভােু বাহস্িারা আবার নরকযন্ত্রণা বভাে কররল। বস্ই একই হবরয়াোন্ত
নাটরকর পযনরাহভনয়। স্হবিারর আর বণবনা করবার দরকার বনই।
িারপর হজিালটার নেররর পালা। হকন্তু বলারলারনজ িারদর বয স্ববনাশ
করর হেরয়হেল, হজিালটাররর বাহস্িারা এখনও িা ভযলরি পাররহন। কারজই
ববারোরটরদর স্াডা বপরয় িারা পেপারলর িবিা দরল দরল শির বেরড পলায়ন
কররি লাহ েল—স্িি িূ লুবান হজহনস্ স্রে হনরয়।

ববারেরটরা শিরর ঢযরক বদখরল-বস্ এক হনঝযি পযরী। না আরে রস্দ, না
আরে। ধনরত্ন, না আরে জনিনয িু! চাহরহদক স্িাহধর িরিা খাাঁ খাাঁ কররে।
বকবল একহট বলাক পালায়হন। িার বপািাক িয়লা, িাহলিারা,
বেডারখাডা। ববারেরটরা জানি না বয, বস্ জন্মজডভরি-পােল বলরলও চরল।
িারা িারক যি কো শুরধায়, বস্ খাহল বরল, আহি হকেয জাহননা, আহি
হকেয জাহন না।
ববারেরটরা িখন িারক হনরজরদর প্রোিি হবিি যন্ত্রণা হদরি শুরু
কররল।
পােলা বলরল, ওরো, আর যািনা হদওনা! আিার স্রে চরলা, আহি
বিািারদর আিার স্িি ঐশ্বযব দান করহে!
ববারেরটরা ভাবরল, এ বলাকটা হনশ্চয়ই বকানও ধনী বুহক্ত, বকবল িারদর
বচারখ ধয রলা বদবার হফহকররই েহররবর স্াজ পরররে।
অিএব িারা িার স্রে স্রে চলল। পােলা িারদর হনরয় একখানা ভাো
কযাঁরডঘরর হেরয় বলরল, বদরখা, আিার কি ঐশ্বযব!
ঘররর হভিরর হেল বকবল কিকগুরলা িাহটর বাস্ন ও গুহটহিরনক
টাকা।
ববারেরটরা খাপ্পা িরয় বলরল, কী! আিারদর স্রে োট্টা? বদখ। িরব
িজাটা।
পােলা বলরল, জারনা আহি বক? আিার নাি িরে শ্রীযয ক্ত হস্বাহস্টয়ান
স্ুানরস্জ, আহি িহে িারারকরবার লাটস্ারিরবর ভাই।
ববারেরটরা িার কো স্িু বভরব হনরয় অহধকির লয ি িরয় িারক আবার
যন্ত্রণাহদরি লােল। িারক দহডরি ববাঁরধ শূ রনু বটরন িযলরল এবং িার েলায় ও
দয ই পারয় হবিি ভাহর ভহর ববাঝা বযহলরয় হদরল। িারপর বস্ই অভাোরক পাহপষ্ঠরা
জুান্ত অবস্থায় আগুরন পযহডরয় িাররল।

ববারেরটরা িারপর বস্ বদরশর বরন বরন চাহরহদরক খযরাঁ জ ববডারি লােল
এবং অরনক বচষ্টার পর এরক এরক প্রায় আডাইশ োহনয়াডবরক বিপ্তার কররল।
োহনয়াডবরদর স্রে হেল এক কাহি বোলাি। িেবান িারক হুকযি হদরল,
ওরা হকেয রিই যখন টাকার কো বলরব না, িখন ওরদর দল খাহনকটা িালকা
করর বদ!
কহি বোলাি এরক এরক করয়কজনরক িিুা কররল-অনুানু বিীরদর
বচারখর স্ািরনই। িারপর ববারোরটরদর খযহশ করবার জরনু বস্ই দয ষ্ট কহি
একজন বৃ দ্ধ োহনয়াডবরক বদহখরয় বলরল, ওই বলাকটা অরনক টাকার িাহলক।
বযরডার কপাল পযডল। ববারেরটরা টাকা চাইরল, বযরডা বলরল, এ পৃহেবীরি
আিার যোস্ববস্ব িরে চারশ টাকা।
ববারেরটরা হবশ্বাস্ কররল না। দহড হদরয় ববাঁরধ িারা বস্ই বযরডার দয ’খানা
িািই িডিড করর বভরে হদরল। িারপর িার িাি ও পারয়র বযরডা আেয রল দহড
ববাঁরধ িারক শূ রনু বটরন িযলরল। বস্ই অবস্থায় িারা লাহে হদরয় দহডর উপরর
এিন ঝাাঁকাহন িাররি লােল বয, প্ররিুক ঝাাঁকাহনর স্রেই বৃ রদ্ধর িীণ প্রাণ
ববহররয় যাবার স্ম্ভাবনা িল। এই বববরহচি হনষ্ঠযরিারিও খযহশ না িরয় ববারেরটরা
বযরডার বপরটর উপরর বস্ই অবস্থারিই আডাই িণ ববাঝা চাহপরয় হদরল। এবং
বস্ই স্রে আগুন বজ্বরল িিভারেুর দাহড-োর

াঁফ, চযল ও িযরখর চািডা-স্ব

পযহডরয় হদরল। িারপর িারক নাহিরয় একটা োরি ববাঁরধ রাখা িল এবং চারহদন
িারক প্রায় অনািারর রাখা িল বলরলই চরল।
বযরডা ববচাহর খযব বোট একটা স্রাইখানা চাহলরয় বকানও রকরি হদন
গুজরান করি। অরনক কষ্ট ও অরনক বচষ্টার পর হকেয টাকা ধার করর এরন
ববারোটরদর হদরয় বস্ যাত্রা বস্ িযহক্ত বপল বরট, হকন্তু িার বদি এিন ভয়ানক
ভারব পেয িরয় হেরয়হেল বয, খযব স্ম্ভব িারক আর ববহশহদন এই দয হনয়ায় ববাঁরচ
োকরি িয়হন।

এরাই িরে বপ্ররির অবিার হিস্টরদরবর হশিু-যার ধরিবর বড িন্ত্র িরে
বপ্ররির িন্ত্র। এবং এরাই ভারিবাস্ীরদর ও আরিহরকার বরড ইহেয়ানরদর ঘৃ ণা
কবর বববর বরল। উপরন্তু এরদর িরি এহশয়ার বাহস্িারা নাহক হনষ্ঠযরিায়
পৃহেবীরি অিযলনীয়। হকন্তু বযস্ব অকেু হনষ্ঠযরিার পহরচয় হদরয় ইংররজ রারজর
কাে বেরক িেবুান স্ম্মান, উপাহধ ও উচ্চপদ লাভ করররে, বস্গুরলারক আিরা
হক পরি করুণার জ্বলন্ত দৃ ষ্টান্ত বরল িাোয় িযরল রাখব? িেবান ওখারন পূ ববকহেি
বুাপারহটরও বচরয় ভয়ানক এিন স্ব দপশাহচক কারের অনয ষ্ঠান কররহেল,
পােকরা স্িু কররি পাররবন না বরল এখারন বস্গুরলার কো আর বললয ি না।
িারদর িযলনায় বঢর ববহশ ভদ্র ও শান্ত দয রটা দৃ ষ্টান্ত এখারন হদহে।
অরনক োহনয়াডবরক ধরর িেবুান পারয় ও িারি বপররক বিরর ক্রযরশ
হবদ্ধ করর বররখহেল—স্রে স্রে িারদর িারির ও পারয়র আেয লগুরলার ফাাঁরক
জ্বহলরয় হদরয়হেল দিলাক্ত স্হলিা। এবং আরও অরনকরক ধরর ববাঁরধ অহিকযরের
িরধু িারদর পাগুরলারক এিন বকৌশরল ঢযহকরয় রাখা িরয়হেল বয, যারি িারা
‘বরারস্টর িরিা ধীরর ধীরর হস্দ্ধ িয়। এি জঘনু অিুাচার বকবল স্ািানু টাকার
জরনুই—বয টাকা পরর ববারেরটরা িদ বখরয় জযয়া বখরল দয হদরনই উহডরয় বদরব!
হজিালটার শিরর ঐশ্বযবলারভর হদক বেরক হকেয ই স্য হবধা করর উেরি না
বপরর িেবুান বযঝরল, এ যাত্রা কপাল িার ভাল নয়। হকন্তু বস্ই স্িরয়ই খবর
পাওয়া বেল, হজিালটাররর েভনবর অরনক ধনরত্ন ও শিররর স্ত্রীরলাকরদর হনরয়
নদীর িাঝখারন একটা িীরপ হেরয় লয হকরয় আরেন। িেবুান অিহন বনৌরকা ভাহস্রয়
স্দলবরল িারদর ধররি েয টল।
খবর বপরয় েভনবর িীপ বেরক পাহলরয় স্কলরক হনরয় একটা পািারডর
হশখরর উরে বরস্ রইরলন। ববারেরটরাও নারোডবািা-িারাও হপেরন হপেরন
েয টল। িখন বিবাকাল। ঝযপ ঝযপ করর বৃ হষ্ট পডরে। পািারড যাবার পরে নদীর
জল ফযরল উরেরে। বস্রারির বিাডই বা কী! নদী বস্হদন পৃহেবীরক অরনকগুরলা

ববারেরটর পাপভার স্ইবার দায় বেরক হনস্কৃহি হদরল-বস্রারির টারন িারা
এরকবারর স্টান পািারল চরল বেল।
পািারডর িলায় হেরয় িেবুারনর স্ব আশা ফযহররয় বেল। খাডা পািারডর
ো-পাাঁচ স্াি িাি উপররও উেবার উপায় বনই। একহটিাত্র স্রু হলকহলরক পে
টরে হেরয় উরেরে-বস্ পরে স্ার ববাঁরধ পাশাপাহশ দয জন বযরি পারর না। টে
বেরক যহদ একজনিাত্র োহনয়াডব গুহল চালায়, িািরল এরক এরক শি শি
ববারেরটর বদি িরব প্রপািধারণীিরল। িার উপরর বৃ হষ্টর জরল ববারেরটারদর
স্িি বারুদ হভরজ জবজরব িরয় হেরয়রে।
এই স্িরয় যহদ িাত্র পঞ্চাশজন োহনয়াডব বযক ববাঁরধ আক্রিণ করি,
িািরল বস্ই চারপাাঁচশ ববারেরট িনয িুস্িাজরক আর যন্ত্রণা বদবার স্য রযাে বপি
না। হকন্তু ঘা বখরয় বখরয় োহনয়াডবরা িখন বনহিরয় পরড স্ব স্ািস্ বেরকই
বহঞ্চি িরয়রে। িারা আক্রিণ কররব হক, োরের পািাহট নডরলও ‘ওই ববারেরট
আস্রে’ বভরব আাঁিরক পাহলরয় যায়।
হকন্তু িেবুান িা বযঝরি পাররহন। বস্ই স্রু পরে বযন স্ািাৎ িৃিযুর োয়া
বদরখ বস্ আর অিস্র িরি স্ািস্ কররল না, স্িি বলাকজন হনরয় িরনপ্রারণ
বস্খান বেরক স্রর পডল।
হজিালরটার নেরর হফরর এরস্ পাাঁচ িপ্তা ধরর নারকীয় কাে করবার পর
ববারেরটরা হবিি এক দয ঃস্ংবাদ বপরল। োহনয়াডবরদর হিনখানা বড বড
যয দ্ধজািাজ িারারকরবা বিরর এরস্ িাহজর িরয়রে। স্বরচরয় বড জািাজখানায়
কািান আরে চহল্লশটা, িার বচরয় হকেয বোট জািারজ হত্রশটা, স্ব বোট জািারজ
চহব্বশটা। িেবুারনর স্বরচরয় বড জািারজও বচাদটার ববহশ কািান বনই।
ববারোরটরদর বফরবার পে িরে িারারকরবা বিররর হভির হদরয়ই।
িারদর িাোয় বযন আকাশ বভরে পডল! আর বযহঝ রিা বনই-পারপর প্রায়হশ্চি
িবার স্িয় এরস্রে।

হকন্তু স্হিুকার বনিার আস্ল গুণ িরে, দারুণ হবপরদও িাল না োডা।
এ গুণ িেবারনরও হেল। বস্ বযক ফযহলরয় বলরল, কযে পররায়া বনই। আস্য ক
ওরা,—আিরাও লডাই করব।
োহনয়াডব বনৌ-বাহিনীর অুাডহিরারলর এক হচহে এল, ববারেরট স্দবার
িেবুান, আিারদর িিারারজর রাজরত্ব এরস্ িযহি বযস্ব ভীিণ উৎপাি করে, িা
আহি শুরনহে। অিঃপর িযহি যহদ আিার কারে হবনাবাকুবুরয় আত্মস্িপবণ কর
আর লয রটর স্িি িাল ও বিীরদর হফহররয় দাও, িািরল আহি স্বীকার করহে,
বিািারদর স্কলরকই বেরড বদব। আর আিারদর কো যহদ না বশারনা, িািরল
এও প্রহিজ্ঞা করহে বয, বিািারদর প্ররিুকরকই আহি বধ না করর োডব না!
ববারোর টরদর পরািশবস্ভা বস্ল। িেবুারনর কোর উিরর স্করলই
একবারকু বলরল, “দবার, জান কবযল! এি হবপদ স্রয় আিরা বয লয রটর িাল
বপরয়হে আর িা হফহররয় বদব না! যিিণ আিারদর বশি রক্তহবিয োকরব
িিিণ আিরা আত্মস্িপবণ করব না!
িবয যহদ ভালয় ভালয় এই হবপদ চযরক যায়, বস্ই আশায় িেবুান
অুাডহিরারলর কারে হিনহট প্রিাব করর পাোরল প্রেিি, আিরা আর িারারকরবা
শিররর বকানও অহনষ্ট করব না বা বাহস্িারদর কাে বেরক বকানও অেব দাহব
করব না। হিিীয়ি, বিীরদর আিরা স্বাধীনিা বদব। িৃিীয়ি, বকবল
হজিালটাররর বাহস্িারা আিারদর বয অেব বদরব বরল স্বীকার করররে, িা না
পাওয়া পযবন্ত এখানকার চারজন প্রধান বুহক্ত জহিনদার রূরপ আিারদর স্রে
োকরব। অুাডহিরাল জবারব বরল পাোরলন : বিািারদর আর দয হদন স্িয় হদলয ি।
এর িরধু যহদ আত্মস্িপবণ না কর, িািরল বিািারদর কারুরক আহি িিা করব
না।
িেবুান খাপ্পা িরয় বলরল, স্ারজা িরব স্বাই রণস্ারজ! হনরজর বজারর
আিরা এই ফাাঁদ হেরড ববহররয় যাব। বদহখ, আিারদর বক রুখরি পারর!

িখনই িারা স্ববারি একখানা অহিরপাি হনিবারণ হনযয ক্ত িল। অহিরপাি
কারক বরল এরদরশর অরনরকই ববাধিয় িা জারনন না। বস্কারল জলযয রদ্ধ প্রায়ই
এই অহিরপাি বুবহৃি িি। এই অহিরপারির হভিরর স্িরজ জ্বরল ওরে এিন
স্ব হজহনস্ ভাল করর বেরস্ বদওয়া িি। িার বাইররটা িি স্াধারণ জািারজর
িরিাই—কারজই শত্রুপি িারক স্রিি কররি পারি না। িারপর বস্ই
অহিরপািখানার হভিরর আগুন লাহেরয় শত্রুরদর বনৌবাহিনীর িরধু বেরড বদওয়া
িি। শত্রুরদর জািাজগুরলার কারে বস্ যখন বযি, িার স্ববাে অহিিয় এবং
বস্ই আগুন শত্রুরদর জািাজও অহিিয় করর িযলি। আজকাহলকার যয দ্ধযািাজ
িয়। শীঘ্রোিী ও বলৌিিয়, িাই অহিরপারির বুবিার এখন উরে বেরে।
ববারেরটরা স্িি ধনরত্ন হনরয় বড বড বনৌে্ৗকায় চরড বস্ল,
অহিরপািখানারক স্রে হনরল, িারপর িারারকরবা বিররর হদরক িারা অিস্র
িল, অহিরপািখানা বযরি লােল আরে আরে।
িারা স্েুার স্িরয় বিরর হেরয় োহনয়াডব বনৌ-বাহিনীরক বদখরি
বপরল। এগুরলা প্রকাে জািাজই বরট এরদর স্রে স্াধারণভারব লডাই করবার
স্াধু িারদর হেল না।
দয ই পিই পরেররক বদখরি বপরয় পরেররর হদরক অিস্র িল।
ববারেরটরদর অহিরপাি বদরখ োহনয়াডবরা িার স্াংঘাহিক স্বরূপ
আিাজ কররি পাররল না। িারা ভাবরল, একখানা অহিস্ািস্ী ববারেরট জািাজ
একলাই িারদর আক্রিণ কররি আস্রে। অহিস্ািরস্র িজাটা বযহঝরয় বদবার
জরনু িারা হবপযল উৎস্ারি িারক আক্রিণ করবার জরনু ববরে বিরড এল।
হকন্তু িার কারে এরস্ই িারদর চিযহস্থর! এ বয অহিরপাি, এর হভিরর
বয দাউদাউ করর আগুন জ্বরল উরেরে এবং বস্ আগুন হুহু করর ববরড উেরে
িযিূরিব িযিূরিব!

োহনয়াডবরদর জািাজ হিনখানা পাহলরয় বাাঁচবার বচষ্টা করল—হকন্তু িখন
পালাবারও স্িয় বনই। অহিরপাি এরকবারর স্বরচরয় বড শত্রুজািারজর পারশ
হেরয় লােল—িখন িার হভিরকার অহি হেক বযন অস্ংখু জযলন্ত রক্তদানরবর
িরিা িিাশূ রনু বাহু িযরল িানে িানে িােবনৃ িু কররে! িারঝ িারঝ িার েভবস্থ
বারুদ হবরস্ফাররণর দভরববহন,—কান কালা িরয় যায়!
বদখরি বদখরি োহনয়াডবরদর অহিকায় জািাজখানাও অহিরপারির
িরিাই অহিিয় িরয় উেল! এবং বদখরি বদখরি িার একাংশ আগুরন পযরড
জীণব িরয় স্িযদ্রেরভব অদৃ শু িরয় বেল! োহনয়াডবরদর হিিীয় জািাজখানা ভরয়
আর বস্খারন দাাঁডাল না, িাডািাহড বিররর হনরাপদ অংরশ ঢযরক পরড এরকবারর
বকল্লার িলায় হেরয় উপহস্থি িল। পারে বস্খানা ববারেরটরদর িারি হেরয় পরড,
বস্ই ভরয় োহনয়াডবরা হনরজরাই িারক জরলল হভির ডযহবরয় হদরল।
ববারেরটর িৃিীয় জািাজখানারক পালারিও হদরল না। িারা চাহরহদক
বেরক প্রবল ববরে িারক আক্রিণ কররল। এিন দয জবয় বনৌ-বাহিনীর এই
কল্পনািীি পহরণাি বদরখ োহনয়াডবরা িখন ভরয় ও হবস্মরয় এি িহম্ভি িরয়
হেরয়রে বয, ববারেরটরদর স্রে িারা িাো হেক বররখ লডরিও পাররল না।
অল্পিণ যয রদ্ধর পররই িারা আত্মস্িপবণ কররি বাধু িল।
কারপ্তন িেবুারনর এই হবহচত্র ও অপূ বব জয়কাহিনী যখন ইংলরে হেরয়
বপৌেল, িখন বস্খারনও িার নারি ধনু ধনু রব উেল। আর ওরয়স্ট ইহেরজ
ববারেরটিিরল িার নাি িল বযন উপাস্ু বদবিার নাি! কোয় বরল, ঢাল বনই—
খাডা বনই, হনহধরাি স্দবার! হকন্তু ঢালখাডা না োকরলও বকবল উপহস্থি বযহদ্ধবরল
বয হক অস্াধু স্াধন করা যায়, হনহধরাি িা জানরল আজ িারক োট্টার পাত্র
িরি িি না। বকবল বযহদ্ধবরলই কারপ্তন িেবুান আজ হবনা জািারজ জলযয দ্ধহবজয়ী নাি হকনরল!

একহটিাত্র িীরর বকল্লা ফরি!
বযিন িয়, এবাররও বিিনই িল! জযয়ারখলা, িািলাহি, বদিাইহশ!
হনরজরদর প্রারণর হবহনিরয়, শি শি স্াধয র জীবনদীপ হনহবরয় হদরয়, দয হনয়ার
অহভশাপ কযহডরয় ববারেরটরা বয টাকা বরাজোর কররল, জািাইকা িীরপ হফরর
এরস্ িা দয িারি বদরখয়াহলরি উহডরয় হদরি িারা হকেয িাত্র হবলে কররল না!
অল্পহদন পররই বদখা বেল, ববারেরটরদর পরকট আর বারজ না, িা
এরকবাররই বফাক্কা!
কারপ্তন িেবুান হেল চালাক িানয ি। উডনচেীর পযরজা বস্ কররহন
বকানওহদন খরচ করি বযরঝস্য রঝ। কারজই এর িরধুই বস্ এিন দয ’পয়স্া জহিরয়
বফরলহেল বয ইরে কররলই বাহক জীবনটা পারয়র উপরর পা হদরয় েহদয়ান িরয়
বরস্ বরস্ বখরি পারি।
হকন্তু িার উচ্চাকােিা স্ািানু হেল না। বস্ চায় এিন যরশর হশখরর
উবে দাাঁডারি, যার নাোল বকউ পারব না! দয হনয়ায় অরনক বোট ডাকাি পরর
রাজা িিারাজা িরয়রে, স্ােরবাস্ী ববারেরটই বা বকন বদশিানু িিাপযরুি িরি
পাররব না? িয়রিা এিনই স্ব কোই বভরব িনটা িার উস্খযস্ করহেল আবার
স্ােরর আর স্ােররর িীরর িীরর কালনবশাখীর িরিা েয রট বযরি!
এিন স্িরয় এরস্ ধনবা হদরল িার লক্ষ্মীোডা চালা-চািযোর দল!
—হকরি, খবর হক? িযখ অি শুকরনা বকন?
—স্দবার! আিরা বখরি পাহে না!
—ববশ বিা, বস্জনু ভাবনা হক? টাকা বরাজোর কররা!
—আিরা বিা বস্ইজরনুই বিািার কারে এরস্হে স্দবার! আিরা বখরি
পাহে না। আিরা টাকা বরাজোর কররি চাই। আিরা আবার স্িযরদ্র ভাস্রি
চাই।

িেবুান িাহস্িযরখ বলরল, আো, িাই িরব। বিািরা প্রস্তুি িও।
—আিরা প্রস্তুি! পাওনাদার িিভাোরা ভাহর বোটরলাক, িারা এখারন
আিারদর আর হিরষ্ঠারি হদরে না!
িেবান যাত্রার জরনু প্রস্তুি িরি লােল। এবার বস্ বয আরয়াজরন হনযয ক্ত
িল, িার আরে পৃহেবীরি আর বকানও বপশাদার ববারেরট স্বরপ্নও িা করররে
হকনা স্রিি। িার আরয়াজরনর হবপযলিা বদখরল িারক আর ববারেরট বরলও
িরন িরব না। বোটখাট লয টপাট বা রািাজাহন যারা করর, পৃহেবী িারদর ডাকাি
বরল ডারক। হকন্তু বচহেজ খাাঁ, দিিযর লং, আরলকজািার, হস্জার, নাহদর শা বা
বনরপাহলয়নরক ডাকাি বলরি স্ািস্ করর না বকউ। এই হিস্ারব, িেবুানও আজ
ববাঁরচ োকরল, িারক ববারেরট বরল ডাকরল িয়রিা িানিাহনর িািলা আনরি
পারি!
িেবুারনর এবারকার বনৌ-বাহিনীরি জািারজর স্ংখুা িল স্াাঁইহত্রশখানা!
অুাডহিরারলর— অেবাৎ িেবুারনর—জািারজ হেল বাইশটা প্রকােকািান ও েয়টা
বোট হপিরলর কািান। বাহক বকানওখানারি হবশটা, বকানওখানারি আোরটা,
বকানওখানারি বিালটা, এবং স্বরচরয় বোট জািারজও কািারনর স্ংখুাহেল
অন্তি চাররট বলাকও বেল অরনক। িারদর নাহবক ও চাকর-বাকর হেল বঢর,হকন্তু
িারদর বাদ হদরলও দস্হনক বা ববারেরটরা গুণহিরি দাাঁডাল পযররাপযহর দয ইিাজার!
এবারর িেবুান হনরজর দলরক আর ববারেরটর দল বলরিও রাহজ িল না, িার
িরি িারা িরে ইংলেপহির কিবচারী! যারা ইংলরের রাজার হিত্র নয়, িারদর
স্রেই বস্ নাহক লডাই কররি যারে! ইংলরের রাজার হবনা হুকযরির ও হবনা
িাহিনার ভৃিযু িরয় িারা হনরজরদর পাপকার্য অেবাৎ নরিিুা, দস্য ে্ৗযিা ও
লয ণ্ঠনরকও দবধ বরল প্রিাহণি কররি চলল।
িারপর আরম্ভ িল আরেকার দৃ রশুরই পযনরাহভনয়—জরল োহনয়াডব
জািাজ বদখরলই িারা দখল করর, স্থরল োহনয়াডবরদর শির বা িাি বপরলই

লয ণ্ঠন করর, বিীরদর বিরর বফরল বা িারাত্মক শাহি বদয়। বস্ি কাোরাইন
িীপও িারা অহধকার কররল। হকন্তু এস্ব কো আর খযাঁহটরয় না বলরলও চলরব।
আিরা এখারন ববারেরট িেবুারনর জীবরনর স্বরচরয় উজ্জ্বল ঘটনার
কোই বলব—অেবাৎ পানািা অহধকার।
পানািার নাি জারন না, স্ভু পৃহেবীরি এখন এিন বলাক ববাধিয় বনই।
স্করলই জারনন, উির ও দহিণ আরিহরকার স্ংরযােস্থরল আরে এই নেরহট।
পানািায় িখন হেল োহনয়াডবরদর প্রভযত্ব, এখন িা স্বাধীন প্রজািরন্ত্র পহরণি
িরয়রে। পানািা নেররর বিবিান বলাকস্ংখুা ৫৯,৪৫৮। হকন্তু পানািার পেঘাট
ববারেরটরদর ভাল করর জানা হেল না। কারপ্তন িেবুান িখন পানািা অঞ্চরলর
বকানও ডাকািরক খযাঁজরি লােল। পৃহেবীরি স্াধয খযাঁরজ পাওয়াই প্রায়ই অস্ম্ভব
বুাপার, অস্াধয র স্োন পাওয়া বিা অিুন্ত স্িজ! অহবলরেই পানািার হিন
ডাকািরক পাওয়া বেল—নৃ শংস্ ও হনম্নরশ্রণীর ডাকি। লয রটর বলারভ িারা এক
কোরিই িেবুারনর পেপ্রদশবক িবার জরনু আিি প্রকাশ কররল।
পানািায় বযরি িরল চারি নদীর ধারর একটা দয রভবদু বকল্লা পার িরয়
বযরি িয়। িেবুান আরে বস্ই বকল্লাটা দখল করবার জরনু দস্নু ও বস্নাপহি
পাহেরয় হদরল। বযিন বনিা, বিিনই বস্নাপহি। িার নাি কারপ্তন বিাডহল, এ
অঞ্চরল অগুণহি ডাকাহি করর বস্ দয নবাি হকনরি বপরররে যরেষ্ট। হিনহদন পরর
বস্ চারি দয রেবর কারে হেরয় িাহজর িল—েহনয়াডবর িারক বস্ি লররে দয েব
বরল ডাকি। এই দয েবহট উাঁচয পািারডর উপর অবহস্থি—িার চাহরহদরক শক্ত
পােররর িরিা পাাঁহচল। পািারডর হশখররদশ দয ই ভারে হবভক্ত, িাঝখারন হত্রশফযট
েভীর এক খাল। বস্ই খারলর উপরকার টানা স্াাঁরকার স্ািারযু দয রেবর একিাত্র
প্ররবশপরের হভিরর বঢাকা যায়। বড দয রেবর িলায় আরে আবার একটা বোট—
হকন্তু রীহিিরিা িজবযি বকল্লা, —আরে বস্ বকল্লা ফরি না করর নদীর িযরখ
প্ররবশ করাই অস্ম্ভব।

গুণধর ববারেরটরদর স্রে বচারখর বদখা িরিই োহনয়াডবরা িযিলধারর
বোলাগুহল বৃ হষ্ট শুরু কররল। বকল্লা িখনও িাইল হিরনক িফারি। পেঘাট
ধূ রলাকাদায় ভরা, চলরি বড কষ্ট। িবয ববারেরটরা দাাঁডাল না, িারা যি এরোয়
োহনয়াডবরা িিই হপহেরয় যায়। এইভারব অিস্র িরয় ববারেরটর দল দয রেবর
কারে বখালা জহিরি এরস্ পডল।
ইহিিরধুই িারদর বলাকিয় িয়হন বড কি। হকন্তু এখন িারদর হবপদ
আরও ববরড উেল। বখালা জহি, শত্রুপরির গুহলর ধারা হস্রধ িারদর হদরক
েয রট আস্রে, বকাোও এিন োই বনই বয লয হকরয় আত্মরিা করা যায়। স্ািরনই
কািারনর স্াররর পর স্ার স্াহজরয় খাডা িরয় আরে হবরাট ওই দয েব, বদখরলই
িরন িয় ওরক দখল করা অস্ম্ভব। এবং এই িযক্ত স্থারন আর অরপিা করাও
স্ম্ভবপর বা বযহদ্ধিারনর কাজ িরব না। এখন িয় পালারনা, নয় আক্রিণ করা
োডা আর বকানও উপায় বনই! পালারল অপিান, এগুরলও পরাজয় বা িৃিযু!
িিাশভারব বোরলাকধাাঁধায় পরড ববারেরটরা অরনকিণ পরািরশবর পর
হস্থর করল—দয েব আক্রিণ কররিই িরব—িরন্ত্রর স্াধন হকংবা শরীর পিন!..এক
িারি িরবাহর ও আর এক িারি ববািা হনরয় িারা অিস্র িরি লােল
অকযরিাভরয়!
োহনয়াডবরা দয েবপ্রাকার বেরক কািান েয ডরে, েয ডরে আর েয ডরেই!
ববারেরটরা িিািরির হভির হদরয় পে করর যখন আরও কারে এহেরয় এল,
োহনয়াডবরা িখন হচৎকার করর বলরল, ওরর ইংররজ কযিার দল! বিারা িহেস্
ভেবান আর আিারদর রাজার শক্র! আয়, এহেরয় আয়, বিারদর হপেরন যারা
আরে িারাও এহেরয় আস্য ক! বিারদর আর এ যাত্রা পানািায় বযরি িরে না।
ববারেরটরা বকল্লার পাাঁহচরলর উপরর ওেবার বচষ্টা কররল—হকন্তু বৃ ো েরি
েরি বোলার ঝরড ও গুহলর বৃ হষ্টরি জীবন্ত স্ব বদি িযিূরিব িৃিরদরি পহরণি
িল! িখন বস্ রারত্রর িরিা িারা যয রদ্ধ িাহন্ত হদরয় পাহলরয় এল।

স্ূ রযবাদরয়র স্রে স্রে আবার যয দ্ধ আরম্ভ! ববারেরটরা ববািা েয রড যখন
বকল্লার পাাঁহচলরক কাবয করবার বচষ্টা কররে িখন আশ্চযব এক কাে িল! িখন
বিযরকর বুবিার আরম্ভ িরলও ধনয রকর বুবিার এরকবারর বে িরয় যায়হন।
োহনয়াডবরা বিযরকর স্রে ধনয কও েয াঁডহেল। িোৎ একটা িীর এরস্ একজন
ববারেরটর বদিরক এরফাাঁড ওরফাাঁড করর হদরল। হকেয িাত্র ভ্ৰরিপ না কররই বস্
বস্ই িীরটা হনরজর বযরকর উপর বেরক একটারন আবার উপরড বফলরল। িারপর
িার হক বকয়াল িরলা খাহনকটা িযরলা নরয় িীররর োরয় জহডরয় বস্টা হনরজর
বিযরকর নলরচর হভিরর পযরর দয েব লিু করর বস্ গুহল েয ডরল গুহলর স্রে
িীরটাও বিযরকর হভির বেরক ববহররয় দয রেবর হভিরর হেরয় পডল। দয রেবর
হভিরর বযস্ব বাহড হেল বস্গুরলার োদ িরে িালপািায় োওয়া। িীরস্ংলি
জ্বলন্ত িযরলার গুরণ দয ই হিনখানা বাহডর োরদ আগুরনর হশখা বদখা হদরল। যয রদ্ধ
বুি োহনয়াডবরা বস্হদরক নজর বদবার স্িয় বপরল না। স্করলর অজ্ঞািস্াররই
বস্ই অদ্ভযি উপারয় প্রজ্জ্বহলি অহি একরাশ বারুরদর স্তুপরক েশব কররল,—
স্রে স্রে ভীিণ আিয ুৎপাি, হবিি বারুদ-েজবন, বহুকরের স্চহকি হচৎকার ও
োহনয়াডবরদর স্ভরয় েয রটােয হট যয দ্ধ ভযরল স্করলই িাডািাহড আগুন বনবাবার
বচষ্টা কররি লােল।
ববারেরটরা এিন িিা স্য রযাে িুাে কররল না, দদরবর অনয িরি আহবষ্কৃি
পূ ববকহেি উপারয় িারা দয রেবর আরও নানা জায়োয় অহিকারের স্ৃ হষ্ট কররল।
োহনয়াডবরদর ভয়, কািরিা ও বুিিা ববরড উেল—একটা আগুন বনবায় বিা
আরও দয ’জায়োয় দপদপ করর নূ িন আগুন জ্বরল উরে।
বস্ই আগুরন অবরশরি অরনক জায়োয় দয রেবর ববডা উরডপযরড বেল এবং
প্রাচীররর হবরাট িৃহিকাস্তুপ ধরস্ হনরচকার খাল ভরাট করর বফলরল! ববারেরটরা
িার স্ািারযু অনায়ারস্ খাল পার িরয় দয রেবর প্রেি প্রাচীররর হভিরর হেরয়
হুডিযড করর ঢযরক পডল।

িবয যয দ্ধ োিল না—েভীর রারত্র িানয রিরা স্বজাহিরক বংস্ করবার জনু
বনুপশুর িরিা যয ঝরি লােল। হকন্তু বশি পযবন্ত ববারেরটরদর বকউ বেহকরয়
রাখরি পাররল না। স্িস্ি বচষ্টা বুেব িল বদরখ বীর োহনয়াডবরা আত্মস্িপবরণর
বচরয় িৃিযুই বশ্রয় বভরব দরল দরল জরল ঝাপ হদরয় িৃিযুরক বরণ করর হনরল।
দয রেবর েভনবরও জীবন োকরি আত্মদান কররলন না,ববারেরটরা যখন িাাঁর বদি
েশব কররি পাররল, িখন িাাঁর আত্মা পররলারক। দয রেবর হিনশ বচােজন
বলারকর িরধু জুান্ত অবস্থায় পাওয়া বেল িাত্র হত্রশজন বলাক—িারদর িরধুও
কযহডজন আিি। বকবল নয়জন বলাক পানািার েভনবররর কারে খবর হদরি
বেরে—বাহক স্বাই িৃি! ববারেরটরদরও িহি বড স্ািানু নয়। িারদর একশজন
িি ও স্িরজন আিি িরয়রে।
জীহবি োহনয়াডবরা শারীহরক যন্ত্রণার বচারট স্বীকার কররি বাধু িল
বয, পানািার েভনবর ববারেরটরদর আেিরনর স্ব খবরই আরে োকরিই
বপরয়রেন এবং আরে োকরিই িারদর ভাল করর অভুেবনা করবার জরনু
দস্তুরিরিা প্রস্তুি িরয় আরচন। চারি নদীর ধারর স্ববত্রই িাাঁর দস্নরা অরপিা
কররে এবং স্ববরশি হিহনও অরপিা কররেন হিন িাজার েয়শ দস্নু হনরয়।
অিঃপর ববারেরটরদর উচ্চ জয়বহনর িরধু কারপ্তন িেবান িার বাহক
বারশি দস্নু হনরয় দয রেবর িরধু প্ররবশ কররল। পানািা হবজরয়র পরের কাাঁটা
দূ র িরয়রে, স্করলর িযরখই িাহস্ আর ধরর না।
বয একশ ববারেরট অেবরলারভ বস্খারন প্রাণ হদরল, জীহবি স্েীরদর িযরখর
িাহস্ বদখবার স্য রযাে িারদর বদিিীন আত্মারা বস্হদন বপরয়হেল হকনা বক জারন!

পানািার যযদ্ধ
১৬৭০ হিস্টারব্দর ১৮ই আেস্ট িাহররখ কারপ্তন িেবুান চারি দয েব বেরড
পানািা নেররর হদরক অিস্র িল স্দলবরল।
যাত্রা শুরু িল জলপরে, নদীরি বনৌরকায় চরড। যিই অিস্র িয়, বদরখ
নদীর দয ই হনজবন িীর িরু-শ্মশারনর িরিা িা িা কররে, শস্ুরিরি কৃিক বনই,
িারি বাহস্িা বনই, পরে কযকযরহবডাল বনই, বকাোও জীবরনর এিটযকয হচহ্ন পযবন্ত
বনই!োহনয়াডবরা স্বাই পাহলরয়রে িারদর ভরয় এবং স্রে করর হনরয় বেরে
জীবরনর যি হকেয আনি!
প্রেি বেরকই ঘটল খাদুাভাব। িেবুান স্রে ববহশ খাবার হনরয় ভারিি
িরি চায়হন, বভরবহেল পরে বলাকালরয় বনরি িররায়াল উহচরয় হবনািূ রলু প্রচযর
খাদু আদায় কররব। িার বস্ আশায় োই পডল। িানয ি বনই, খাবারও বনই।
শূ নু উদররর অভাব বভালবার জরনু ববারেরটরা িািারকর পাইপ িযরখ হদরয়
অনুিনস্ক িবার বুেব বচষ্টা করর।
িারপর জলপরে বনৌরকাও িল অচল। বৃ হষ্টর অভারব নদী ক্ররিই শুহকরয়
আস্রে। বনৌরকা বেরড ববারেরটরা ডাোয় নািল। চলরি চলরি িারা
কায়িরনাবারকু প্রােবনা কররি লােল, শক্ররা িারদর আক্রিণ কররি আস্য ক!
কারণ শত্রুরা এরল খাবারও িারদর স্রে আস্রব এবং শত্রু বিরর িারা বস্ই
খাবারর ভাে বস্ারি পাররব!
আজ যাত্রার চিযেব হদবস্। আজশক্ররদর বদরল িারদর পহরিুক্ত একটা
োউহন পাওয়া বেল, িার হভিরর পরডহেল অরনকগুরলা চািডার বুাে,িয়রিা
ভযরল বফরল বেরে! িযধািব ববারেরটরা পরি আনরি বস্ই শুকরনা চািডার
বুােগুরলা হনরয়ই কডাকহড কররি লােল—েরি জরল হস্দ্ধ ও নরি করর বস্ই
বুারের চািডাই বখরয় আজ িারা বপরটর জ্বালা হনবারণ কররব!

পঞ্চি হদরন িারা আর এক জায়োয় এরস্ োহনয়াডবরদর আর একটা
পহরিুক্ত োউহন আহবষ্কার কররল। হকন্তু িায় বর, একটা চািডার বুাে পযবন্ত
এখারন পাওয়া বেল না! কী দয ভবােু! এ িিোডা বদরশ হক একটা জুান্ত কযকযর
বা হবডাল পযবন্ত লুাজ নারড না? হনরদন দয চাররট ইাঁদযর?
বলারক োলােহলরি জযরিা বখরি বরল। িারাও িয়রিা জযরিা বখরি রাহজ
হেল—বুাে আর জযরিার চািডায় িফাৎটা হক? হকন্তু জযরিাগুরলাও বখরয় বফলরল
খাহল পারয় এইস্ব কাটাভরা জেল আর কাাঁকরভরা উাঁচযহনচয পে হদরয় বক্রারশর
পর বক্রাশ পার িরয় ধনরত্ন লয টরি যারব বকিন করর?
িারা বাংলারদরশর বস্পাই িরল জযরিাগুরলা এি স্িরজ বরিাই বপি
না। বাংলায় খাহলপারয় কাাঁকর ববাঁরধ না, কাাঁটা বফারট না!
অরনরক ববাধ কহর অবাক িরেন? হকন্তু এরি অবাক িবার কী আরে?
বপরটর জ্বালা বকিন, দয হভবরির বদশ িা জারন। বপরটর জ্বালায় িানয ি িানয রির
িাংস্ও বাদ বদয় না। ইিাহলর এক কারারুদ্ধ কাউণ্ট নাহক হিরধর বচারট হনরজর
বেরলর িাংস্ও বখরি োরডনহন।
...এই হনজবন িরু-শ্মশারন বদবিার িোৎ এ কী আশীববাদ! কহলর
বদবিারাও িয়রিা ভীিয, কারণ প্রায়ই িারা অস্াধয র হদরকই িযখ িযরল চান।
ববারেরটরা পরের িারঝ এক পািারডর গুিা আহবষ্কার কররল, িার হভিরর পাওয়া
বেল খাবাররর ভাোর—এিন হক ফল আর িদ পযবন্ত! স্ম্ভবি োহনয়াডবরা
পালাবার স্িরয় এগুরলা এখারন লয হকরয় বররখ হেরয়হেল!
স্বাই উরপাস্ী শকযহনর িরিা বস্ই ভাোর লয ণ্ঠন কররল। ভাল করর না
বিাক, বপট িবয কিকটা োো িল।
যষ্ঠ হদরনও পরের বশি বনই। কখনও জলপে, কখনও স্থলপে,—যখন
বযিন স্য হবধা। আবার অশ্রাি িযধার আহবভবাব। চাহরহদক বিিনই হনরালা আর
হনঝযি, যারা পাহলরয়রে িারা খাবাররর েেটযকয পযবন্ত বচাঁরচিযরে হনরয় পাহলরয়রে!

ববারেরটরা িরন িরন বকবল শক্ররক ডাকরি লােল। শক্র! বস্ও আজ হিরত্রর
িরিা! বকউ োরের পািা হেরড ও বকউ িারের ঘাস্ উপরড িযরখ পযরর উদররর
শূ নুিারক ভরাবার বচষ্টা কররি লােল। োহনয়াডবরা লরড িারদর এিন জব্দ
কররি পারি না! ো ঢাকা হদরয় িারা িারদর কী িারাত্িক শাহিই হদরে! প্রায়
বদডশ বৎস্র পরর বনরপাহলয়ন এবং হিস্ট জন্মাবারও আরে পাররস্ুর এক স্ম্রাট
রুশরদশ আক্রিণ কররি হেরয় এিনই শাহিই বপরয়হেরলন।
শয়িানরদর উপরর আবার বদবিার দয়া িল! এবারর এক চািার বাহডরি
িারা বপরল ভযট্টার ভাোর। ভাডার লয রট িারা যি পাররল বখরল, বাহক িাল স্রে
করর হনরয় চলল। হকন্তু বারশ িযধািব ডাকারির কারে বস্ ভযট্টার অহিত্ব আর
কিিণ িযধ হিটাল না, িরব আপািি প্রাণ রিা িল বরট।
স্প্তি হদরন বদখা বেল—দূ রর একটা বোট শির, িার উপরর উডরে
বধাাঁয়া। ববারেরটরা আনরি বনরচ উেল। কারণ হবনা কাযব িয় না, আগুন হবনা
বধাাঁয়া িয় না। আর আগুন িানয ি োডা আর বকউ জযরল না। বাহস্িারা হনশ্চয়ই
রাাঁধরে—ও বধায়া উনয রনর বধাাঁয়া।
পােরলর িরিা িারা শিররর হদরক েয টল—শূ রনু আকাশকযস্য ি চয়ন
কররি কররি। এই বিা, শির িারদর স্ািরনই!
কারণ হবনা কাযব িয় না, আগুন হবনা বধাাঁয়া িয় না। আর, আগুন িানয ি
োডা আর বকউ জ্বরল না।.িুাাঁ, এ আগুনও িানয িই বজ্বরলরে বরট, োহনয়াডবরা
শির বেরড অদৃ শু িরয়রে এবং যাবার স্িরয় শিরর আগুন লাহেরয় হদরয় বেরে।
ববারেরটরা এখারন িযদ্রকযরডাহট পযবন্ত বপরল না। একটা জুান্ত বা িরা কযকযর
হবডালও শক্ররা বররখ যায়হন।
একটা আিাবরল পাওয়া বেল বকবল প্রচযর িদ আর পাউরুহট। অিহন
িারা স্াহর স্াহর বরস্ বেল ফলারর! হকন্তু পানািার শুরু কররিই িারদর শরীর
যািনায় দয িরড পডল। চাহরহদরক রব উেল—শত্রুরা খাবারর হবি হিহশরয় বররখ

বেরে? ভরয় আাঁিরক উরে েযেয করর িারা িখনই িযরখর খাবার ধয রলায় বফরল
হদরল।
অষ্টি হদরন ববারেরটরা পানািা নেররর খযব কারে এরস্ পডল।
ঘণ্টাদরশক পে চলার পর িারা বরনর হভিরর একটা পািারডর কারে এরস্
দাাঁডারি না দাাঁডারিই িারদর উপরর ঝাাঁরক ঝাাঁরক িীর বৃ হষ্ট িরি লােল। িীর
বদরখই ববাঝা বেল, বরড ইহেয়ানরাও োহনয়াডবরদর পি অবলম্বন করররে।
ববারেরটরা ববজায় ভয় বপরয় বেল, কারণ এ স্ব িীর যারা েয ডরে িারদর হটহকট
পযবন্ত কারুর নজরর পডল না।
ববারেরটরা বনপরে এগুবার বচষ্টা কররল, অিহন বরড ইহেয়ানরা হবকট
হচৎকার কররি কররি িারদর হদরক েয রট এল। হকন্তু এরক িারদর দল
ববারেরটরদর িরিা পযরু নয়, িার উপরর িারদর আরিয় অরস্ত্ররও অভাব, স্য িরাং
ববহশিণ িারা যয ঝরি পাররল না। বরড ইহেয়ান স্দবার আিি িরয় পরড হেরয়ও
আত্মস্িপবণ কররল না, বকানওরকরি একটয উরে বরস্ একটা ববারেরটর হদরক
বশবা হনরিপ কররল, হকন্তু পর িযহুরিবই হপিরলর গুহলরি িার যয রদ্ধর শখ এ
জীবরনর িিন হিরট বেল!
খাহনক পররই একটা বরনর হভিরর পাওয়া বেল দয রটা পািাড। একটা
পািারডর উপরর উরে ববারেরটরা বদখরল, অনু পািাডটার উপরর চরড বরস্ আরে
োহনয়াডব ও বরড ইহেয়ানরা। িারা িখন হনরচ এল। িাই বদরখ শত্রুরাও হনরচ
নািরি লােল। ববারেরটরা ভাবরল, এইবারর বযহঝ আবার যয দ্ধ বারধ! হকন্তু শক্ররা
এখারন লডাই না কররই বকাোয় স্রর পডল!
বস্ রারত্র ববারেরটরদর হবরির পাত্র কানায় কানায় পূ ণব করবার জরনু
আকারশ বদখা হদরল ঘনঘটা এবং িারপররই নািল অশ্রান্ত বৃ হষ্টধারা। হনরাশ্ররয়র
িরিা বস্ই ঝডবাদলরক িারদর িাো বপরিই িিণ কররি িল। পরহদন

স্কারল—অেবাৎ যাত্রার নবি হদরন প্রায় অনািারর জরল হভরজ অিুন্ত দয ঃহখিভারব
িারা কাদা ভােরি ভােরি আবার অিস্র িল।
আচহেরি পে স্িযদ্রিীরর এরস্ পডল এবং বদখা বেল খাহনক িফারি
কিকগুরলা বোট বোট িীপ ররয়রে। ববারেরটরা িখনই বনৌরকায় বচরপ বদখরি
বেল, বস্ স্ব িীরপর হভিরর হক আরে!
বস্ িীরপ পাওয়া বেল েরু, বিাি, বঘাডা এবং স্বরচরয় ববহশ স্ংখুায়
োধা। ববারেরটরা িরনর খযহশরি িারদর দরল দরল বধ কররি আরম্ভ কররল।
িখনই িারদর োল োহডরয় আগুরনর হভিরর বফরল বদওয়া িল। িাংস্ হস্দ্ধ
িওয়া পযবন্তও িারা অরপিা কররি পাররল না, িযধার বচারট প্রায় কাচা িাংস্ই
হচহবরয় বখরি লােল। আজ এিহদন পরর এই প্রেি িারা িরনর স্াধয র বপট
ভরর খাবার স্য রযাে বপরল!
খাবার বখরয় নূ িন শহক্ত বপরয় িেবুারনর হুকযরি আবার িারা পরে নািল।
স্েুা যখন িয় িয় িখন বদখা বেল, দূ রর প্রায় দয ইশি োহনয়াডব িারদর
েহিহবহধ লিু কররে এবং িারদর হপেন বেরক বদখা যারে, পানািা শিররর
একটা উাঁচয হেজবার চযরডা।
ববারেরটরা আশ্বহির হনশ্বাস্ বফরল হবপযল উল্লারস্ জয়বহন করর উেল—
চাহরহদরক পরড বেল আনরির স্াডা। এইবারর িারদর পেশ্রি, বরারদ বপাডা,
জরল বভজা ও বপরটর জ্বালা বশি িল। আস্ল যয দ্ধ এখনও িয়হন বরট, নের
এখনও নাোরলর বাইরর বরট, হকন্তু বস্ অস্য হবধা ববহশিণ আর বভাে কররি
িরব না! আর িারদর বাধা বদয় বক?.. বস্ রারির িরিা িাবয বেরড িারা ঘযহিরয়
পডল।
স্কাল িল। শক্ররদর পঞ্চাশজন অশ্বাররািী এরস্ দূ রর বেরকই বচহচরয়
শাহস্রয় বেল—ওরর পরের কযকযররর দল! এইবারর আিরা বিারদর বধ করব!—
িারপররই পানািা নের বেরক বোলাবৃ হষ্ট আরম্ভ িল—হকন্তু হিেুা বস্

বোলাগুরলার বোলিাল, কারণ বোলাগুরলার একটাও িারদর কাে পযবন্ত এরস্
বপৌেল না।
দশি হদরনর স্কারল ববারেরটরা বরস্ বরস্ হনহশ্চন্তপ্রারণ খানা বখরয়
হনরল—অরনরকরই এই বশি খানা!
িারপররই বজরে উেল িারদর জয়ঢাক আর রণরভরীগুরলা। ববারেরটরা
বশ্রণীবদ্ধ িরয় স্িিারল পা বফলরি বফলরি অিস্র িল।
বদখা বেল, দূ রর কািারনর স্াররর পর স্ার স্াহজরয় োহনয়াডবরা
যয দ্ধরিরত্র অরপিা কররে। িারা জারন, ববারেরটরা এই পরেই আস্রব।
এিন স্িরয় বস্ই পেপ্রদশবক ডাকািরা িেবুানরক বডরক বলরল, হুজযর
, এ পরে অরনক কািান, অরনক বাাঁধা! বরনর হভির হদরয় আর একটা পে
আরে, বস্টা ভাল নয় বরট হকন্তু বস্খান হদরয় খযব স্িরজই শিরর বপৌোরনা
যারব।
িেবুান িারদর কোিরিাই কাজ কররল—ববারেরটরা অনু পে ধররল।
োহনয়াডবরদর প্রেি চাল বুেব িল। ববারেরটরা বয িোৎ পে বদলারব, এটা িারা
আশা কররহন। িারদর স্িি আরয়াজন িরয়হেল এইখারনই। বাধু িরয় িারাও
অনু পরে ববারেরটরদর বাধা বদবার জরনু েয টল,—িাডািাহডরি ভাহর ভাহর
কািানগুরলারক এখান বেরক বটরন হনরয় যাবারও স্িয় বপরল না। এই ভযল িল
িারদর স্ববনারশর কারণ।
ববারেরটরা স্ভরয় বদখরল, শক্রর বযন বশি বনই! কািারর কািারর বলাক
িারদর আক্রিণ করবার জরনু হবকট হচৎকারর বধরয় আস্রে—িারদর হপেরন
আবার কািারর কািারর দস্নু। এি শত্রুনস্নু এক জায়োয় িারা আর কখনও
বদরখহন! অশ্বাররািী, পদাহিক, কািানবািী —হকেয রই অভাব বনই!
িার উপরর আরে আবার িাজার িাজার বযরনা বিারির পাল—বরড
ইহেয়ান ও কাহিরা বিািগুরলারক িারদর হদরকই িাহডরয় আনরে। বস্কারল

ভাররির রাজারা যয দ্ধরিরত্র বয ভারব িাহির পাল বুবিার কররিন, এরা এই
বযরনা বিািগুরলারক বুবিার কররব বস্ই ভারবই!
একটা বোট পািারডর উপরর দাাঁহডরয় দাাঁহডরয় ববারেরটরা শক্ররদর এই
হবপযল আরয়াজন লিু কররি লােল। এখন িারদর পালাবারও পে বে। হপেরন
বজরে আরে জনিীন, আশ্রয়িীন ও খাদুিীন বস্ই হনদবয় শ্মশানভূহি হনরজরদর
হবপদস্েয ল অবস্থার কো বভরব ববারেরটরা এরকবারর িহরয়া িরয় উেল। িারা
হস্থর কররল—িয় িররব, নয় িাররব। িারা পালারবও না, আত্মস্ির্পণও কররব
না!
রণরভরী ববরজ উেল। িেবান স্ববারি দয ইশি বাো বাো স্য দি ফরাহস্
বিযকধারীরক দরলর আরে আরে পাহেরয় হদরল।
োহনয়াডবরও অিস্র িরি িরি হচৎকার করর উেল—ভেবান আিারদর
রাজার িেল করুন!
প্রেরিই আস্রে শক্ররদর অশ্বাররািী দস্নুদল। হকন্তু খাহনক এহেরয়ই
িারা এক জলাভূহির উপরর এরস্ পডল—বস্খারন বঘাডা হনরয় বঘারারফরাই দায়!
ববারেরট বিযকধারীরা এ স্য রযাে অবরিলা কররল না, িারা িাহটর উপরর
এক িাাঁটয বররখ বরস্,হটপ হেক করর বিযক েয াঁডরল এবং অরনরকরই লিু িল
অবুেব বঘাডস্ওয়াররা জলাভূহির হভিরর িাাঁকপাক করর ববডারি লােল এবং
গুহলর পর গুহলর বচারট িয় বঘাডা নয় স্ওয়ার িি বা আিি িরয় হনরচ পরড
বযরি লােল।
অশ্বাররািীরদর আক্রিরণ ফল িল না বদরখ, ববারেরটরদর েত্রভে করবার
জরনু বযরনা বিািগুরলা বলহলরয় বদওয়া িল। হকন্তু বিারিরদর ববহশর ভােই
বোলাগুহলর আওয়ারজ চিরক ও ভডরক অনুহদরক েয রট পালাল, যারা এহেরয়
বেল িারদর ববহশ রাে িল িানয রির বদরল রহেন হনশানগুরলারই উপরর। িারা

পিাকা লিু করর বিরড এল এবং বস্ই ফারক ববারেরটরা িারদর গুহল করর
হনহশ্চন্তপযরর পাহেরয় হদরল।
িারপর আরম্ভ িল ববারেরটরদর স্রে োহনয়াডব পদাহিকরদর লডাই।
ববারেরটরা জানি, িাররল িারা বকউ আর প্রারণ বাাঁচরব না। িাই িারা এিন
িহরয়া িরয় লডরি লােল বয, একএকজন ববারেরটরক হিন-চারজন োহনয়াডব
হিরলও কায়দায় আনরি পাররল না। ববারেরটরদর এক িারি হপিল, আর এক
িারি িররায়াল,—দূ ররর শক্ররক গুহল েয রড িারর, কারে বপরল বহস্রয় বদয়
িররায়ারলর বকাপ! িারা অস্ম্ভব শক্র! ঘণ্টা দয ইরয়র িরধুই যয দ্ধ বশি।
োহনয়াডবরা বয বযহদরক পাররল স্রর পডল—েয়শজন িৃি স্েীর বদি যয দ্ধরিরত্র
বফরল বররখ।
এি আরয়াজরনর পর এি শীঘ্র লডাই বশি িরয় যারব, এটা বকউ কল্পনা
কররি পাররহন। পানািার পিন িল।

পলািক হবজয়ী বনিা
খযব স্িরজ ও অল্প স্িরয়র িরধুই বচহেজ খাাঁ, আরলকজািার, হস্জার
ও বনরপাহলয়ন শত্রুনস্নু বংস্ কররি পাররিন বরলই িারদর আজ এি নাি।
িাাঁরদর স্রে ববারেরট িেবুারনর িযলনাই চরল না। হকন্তু িেবুারনর পানািা
হবজয় বয হবরশি হবস্ময়জনক বুাপার, বস্ হবিরয় বকানও স্রিিই বনই।
পূ ববকহেি হদহিজয়ীরা এক বা একাহধক স্িি জাহির স্ািাযু বপরয়ই
বড িরয়হেরলন।
হকন্তু িেবুান িরে কিকগুরলা জাহিচযুি, স্িাজ বেরক হবিাহডি,
নীহিজ্ঞানশূ নু, িীন ববারেরটর স্দবার। এবং িারদর শত্রুরা িরে অস্ংখু
োহনয়াডব দস্হনক, প্রবল পরাক্রান্ত বেন স্াম্রারজুর অিযলনীয় শহক্ত িারদর
হপেরন, অস্ত্রশরস্ত্র ও স্ংখুাহধরকু ববারেরটরদর বচরয় িারা বঢর ববহশ বহলষ্ঠ। িবয
বয িারা এি অনায়ারস্ িার িানরি বাধু িল, এটা একটা িি স্মরণীয় বুাপার
বরল স্বীকার কররিই িরব।
পানািার পিন িল। িারপর বযস্ব কাে আরম্ভ িল পােকরা িা কল্পনাই
কররি পাররেন। ববারেরটরা প্রেরি দয 'বচারখা িিুা কররি লােল—দস্হনক,
স্াধারণ নােহরক, কহি, বালক, নারী ও হশশু—খাডা পডল হনহববচারর স্করলরই
উপরর। ববারেরটরা দরল দরল ধিবযাজক বা পাদ্রী বহি কররল, প্রেরি িারদরও
পাদ্রী িিুা কররি হবরবরক বাধল, িাই িারদর ধরর িেবুারনর কারে হনরয় বেল।
িেবুান পাদ্রীরদর কান্নায় কণবপাি না করর বলরল, “িাররা, িাররা,
স্বাইরক িাররা” লয ণ্ঠন চলরি লােল। পলািকরা অরনক ধনরত্ব হনরয়
পাহলরয়হেল, হকন্তু িখনও শিরর হেল প্রচযর ঐশ্বযব। স্ব পডল ববারেরটরদর
িারি—িীরা, চযহন, পান্না, িযরক্তা, বস্ানারুরপার আস্বাব ও িাল এবং টাকাকহড
আর যা হকেয ।

িারপর িেবুান জনকরয়ক ববারেরটরক আডারল বডরক হনরয় হেরয় বলরল,
বিািরা চযহপ চযহপ শিরর আগুন লাহেরয় হদরয় এরস্া।
বকউ হকেয বটর পাবার আরেই একহদন অকস্মাৎ বস্ই বৃ িৎ নেররর
উপরর অহির রাো টকটরক হজভ লকলক করর জ্বরল উেল। োহনয়াডবরা স্বাই
বস্ই আগুন বনবারি েয টল, এর িরধু িারদর স্দবাররর িাি আরে না বজরন
অরনক ববারেরটও িারদর স্ািাযু কররি বেল,হকন্তু হকেয রিই হকেয িল না—
বদখরি বদখরি হবরাট অহির ববডাজারলর িরধু বোটা শিরটাই ধরা পডল! বড
বড প্রাস্াদ, অট্টাহলকা, কারুকাযব করা হেজবা, িে, েৃিস্থও েহররবর
বাহডস্িিইরেল আগুরনর েরভব। বস্ই অহিকারে বোট-বড আট িাজার বাহড
পযরড এরকবারর োই িরয় বেল!
িেবুান রহটরয় ববডাল—“োহনয়াডবরাই এই কাে করররে!” লয ণ্ঠরনর পর
হনযবািন। গুপ্তধরনর স্োন। হনযবািরনর শিশি দৃ ষ্টারন্তর িরধু একটা এখারন
বদখাহে: জননক ধনী ভদ্ররলাক ববারেরটরদর ভরয় ধনরত্নহনরয় পাহলরয় যান।
িার েহরব চাকরটা িহনরবর একটা দািী বপািাক বপরয় বযহদ্ধর বদারি বস্টা হনরজ
পরর বফলরল।কােরলর বঘাডাররাে বরাবরই স্াংঘাহিক। ববারেরটরা িারক
বদরখই ধরর হনরল, বস্ বকানও িিবড বলাক।
িার কাে বেরক িারা টাকা দাহব কররল। বস্ বকারেরক টাকা বদরব?
বস্ বলরল, আহি চাকর োডা আর হকেয নই। এ বপািাক আিার িহনরবর।
ববারেরটরা হবশ্বাস্ কররল না। িখন প্রেরিই িারা বস্ ববচারার িাি
দয খানা দয িরড এরকবারর বভরে হদরল। িারিও িরনর িরিা জবাব না বপরয় িারা
বস্ই চাকররর কপারলর উপর দহডর ফাাঁস্ লাহেরয় এিন বজারর পাকারি লােল
বয, চািডায় টান পরড িার বচাখদয রটা হডরির িরিা বড িরয় হেকরর পডবার
িরিা িরয় উেল। িখনও গুপ্তধরনর স্োন হিলল না। িারপর িারক শূ রনু
দহডরি ঝযহলরয় বররখ ঘযহি ও চাবযক িারা িরি লােল। িার নাক ও কান বকরট

বনওয়া িল—জযলন্ত খড হনরয় িযরখ োকা বদওয়া িরি লােল। বশিকারল বস্ এই
দপশাহচক যািনা বেরক িযহক্ত বপরল বশবার আঘারি। অভাো িরর বাাঁচল।
হিন িিা পরর দয রাত্মা িেবুান পানািার ভস্মস্তুপ বেরড হবদায় িিণ
কররল।
স্রে করর হনরয় চলল েয়শ বিীরক—প্রচযর টাকা না বপরল বস্ িারদর
োডরি রাহজ নয়। বস্ই েয়শি স্ত্রী, পযরুি, হশশু, বালক, যয বা ও বৃ দ্ধ বিীর
হিহলি ক্রিরন আকাশ বযন বফরট যাবার িরিা িরয় উেল।
বভডার পারলর িি বিীরদর আরে আরে িাহডরয় হনরয় ববারেরটরা
অিস্র িল। িেবুারনর হুকযরি বিীরদর পানািারও প্রায় বে করর বদওয়া িল।
অরনক নারী আর স্ইরি না বপরর িেবুারনর পারয়র িলায় িাাঁটয বেরড
বরস্ কাির হিনহির স্বরর বলরল, ওরো, আর আিরা পাহর না। আপনার পারয়
পহড, আিারদর বেরড হদন—আিরা স্বািী-পযরত্রর কারে হফরর যাই! আিারদর
যোস্ববস্ব বেরে, িবয পািার কযাঁরড দিহর করর স্বািী-পযরত্রর স্রে বাস্ করব।
হনররট বলািার িরিা স্য কহেন িেবান বলরল, আহি এখারন কান্না শুনরি
আহস্হন—এরস্হে টাকা বরাজোর কররি। টাকা হদরলই োডান পারব, নইরল
স্ারাজীবন বাদী িরয় োকরব!
স্িযরদ্রর ধারর হেরয় িেবান ববারেরটরদর স্রে লয রটর িাল ভাে কররি
বস্ল। হনরজর িরনর িরিা হিস্াব করর স্কলরক বস্ অংশ হদরল।
হকন্তু বস্ অংশ স্রিিজনক। এিবড শির লয রট এি পহরশ্ররির পর
এই িল পাওনা, এি কি টাকা!
প্ররিুক ববারেরট হবিি রারে েরের কররি লােল। িারদর দৃ ঢ়হবশ্বাস্
িল, িেবুান িারদর ফাাঁহক বদবার জরনু ববহশরভাে দািী িালই স্হররয় বফরলরে!
িেবুানরক িারা িযরখর উপরর হকেয খযরল বলরি স্ািস্ করল না বরট, হকন্তু
প্ররিুরকই িারিযরখা িরয় রইল।

িেবান বযঝরল, েহিক স্য হবধার নয়। এরা প্ররিুরকই িহরয়া বলাক,
বযরকানও িযহুরিব বস্ হবপরদ পডরি পারর।
আচহেরি একহদন বদখা বেল, চারখানা জািাজ ও জনকরয়ক খযব হবশ্বাস্ী
বলাক হনরয় বচার িেবুান এরকবারর অদৃ শু িরয়রে! একরারত্রই বস্ স্িি ধনরত্ব
হনরয় চরল বেল—ববারেরটরা িারক ধররি পাররল না। ধররি পাররল হক িি
বলা যায় না।
িারপর? িারপর িেবুান আর কখনও ববারেরটরদর স্দবার িয়হন। িবার
উপায়ও হেল না, িবার দরকারও হেল না।
িেবুারনর চূ ডান্ত বস্ৌভারেুর কো আরেই উরল্লখ কররহে। িার নািডাক
শুরন ইংলরের রাজা িারক বদখরি চাইরলন। িার স্রে বেযর িরিা বুবিার
কররলন। িারক স্ুার উপাহধ হদরলন। িারক জািাইকা িীরপর েভনবর করর
পাোরলন। বচার, বজারচ্চার, খযনী, চহরত্রিীন, ডাকাি ও ববারেরট িেবুান িল
িাজার িাজার স্াধয র দেিযরের কিবা—স্ুার বিনহর িেবান!
হবরশ্বর হশয়রর িিাহবচারক িারঝ িারঝ ঘযহিরয় পরডন!
হকন্তু োহনয়াডবরদরও শাহির দরকার িরয়হেল। িারদর ভীিণ অিুাচারর
আরিহরকা হনদারুণ যন্ত্রণায় িািাকার করহেল। ভেবারনর িূ হিবিান অহভশারপরই
িরিা িয়রিা িাই িেবান বলারলারনজ, পিযবেীজ ও বিহজহলয়ারনার দল এরস্
আহবভূবি িরয়হেল োহনয়াডবরদর িাঝখারন।

