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সবার ি য় মাক েটােয়ন 

িবজয় মজমদারু  
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আমােদর েদেশ অেনক ােন খালািসরা নদীর গভীরতা মাপার জন  নদীেত মােপর দিড় 

নািমেয় সর কের বলেতাু , এক বাঁও েমেলনা,  বাও েমেল। নদী পেথ মািকন খালািসরাও 
নদীর গভীরতা মাপার সময় এভােব ‘মাক েটােয়ন’ শ টা ব বহার করেতা। এটা নাহয় 
মানা েগল। িকন' েকান মানেষর যিদ এ রকম একটা নাম হয় তাহেলু ? িন য়ই সবাই খব ু
অবাক হেব। হঁ া, এ রকমই একটা নাম েলখার জন  েবেছ িনেয়িছেলন এক েলখক। তার 
নাম মাক েটােয়ন। মাক েটােয়ন মােন- এখােন পািনর গভীরতা ই ফ াদম বা ১২ ফটু ।  
 

আসেল ‘মাক েটােয়ন’ কথা েলা এেসেছ িমিসিসিপ নদীর েনৗকার মািঝেদর বলা শ  

েথেক। েসখােন বলা হেতা, ‘হাফ েটােয়ন! েকায়টার েটােয়ন! মাক েটােয়ন।’ মাক েটােয়ন 
শে র মল মােন হে  মাক না ার ট বা মাক ি তীয়ূ ু । এই কথার মাধ েম েবাঝা েযত েয, 

নদীর এই অংশ ি মেবােটর জন  িনরাপদ। 
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িমিসিসিপ নদীর ধাের চলা ি মাের এক সময় কাজ কেরিছেলন মাক েটােয়ন ওরেফ 

স ামেয়ল ল া হন ি েমু । যখন িতিন েলখা  কেরন তখন আসল নাম বাদ িদেয় 
েদন। তার নাম হেয় যায় মাক েটােয়ন। এরপর েথেক সবাই তােক এই নােম ডাকেত  
কের। আর তারপর এই নামই হেয় যায় তার পিরিচত নাম।  

সারা জীবন িতিন হািসর গ  িলেখেছন। তার অেনক েলখাই িছল েছাটেদর জন । িক  
বড়রাও েসসব েলখা পেড় মজা েপত এবং এখনও পায়। তার েসরা েলখার মেধ  রেয়েছ 
অ◌য্াডেভ ার অফ টম সয় ার, অ◌য্াডেভ ার অফ হাকলেবির িফন, িদ ি  অ◌য্া  িদ 
পপার এ রকম আেরা অেনক েলখা। 

মাক েটােয়েনর জ  আেমিরকার ে ািরডা রােজ র িমেসৗিরেত। েসখানকার েমা নােমর 
এক েছা  শহের ১৮৩৫ সােলর ৩০ নেভ র তার জ  হয়। বাবার নাম জন মাশাল 
ি েম  আর মা েজন ল া টন ি েম । িতিন িছেলন তার বাবা মার ষ  স ান। েমাট  
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সাতিট ভাইেবান িছল তার, িক  তােদর মেধ  মা  িতনজন েবেঁচ িছেলন। বাকীরা 
ৈশশেবই মারা যান। 

েটােয়েনর বয়স যখন চার তখন তার পিরবার হািনবল নােমর এক জায়গায় চেল যায়। 

এলাকািট িছল িমিসিসিপ নদীর ধাের। েটােয়েনর বয়স যখন ১১ বছর েস সময় হঠাৎ তার 

বাবা িনউেমািনয়ায় আ া  হেয় মারা যায়। যার ফেল তােক জীবকা িনবােহর তািগেদ 
কােজ েনেম পড়েত হয় তােক। িতিন থেম টাইপ েসিটং এর কাজ েনন। আেগর িদেন 
পি কায় অ র বিসেয় েলখা ছাপােনা হত। এর জন  আলাদা আলাদা টাইপ ৈতির করেত 
হেতা। হািনবল জানাল নােমর পি কায় এই কাজ িদেয় মাক েটােয়ন তার কম জীবন  
কেরন। পি কািট িছেলা তার বড় ভাই অিরয়েনর। েসই পি কােত িতিন থম িলখেত 

 কেরন। এ েলা সবই িছল হািসর। 
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পাশাপািশ অবসের িতিন ানীয় পাবিলক যাতায়াত  কেরন। েদশ িবেদেশর বইেয়র 

সং েশ এেস তার মেনর েভতর আজব এক জগৎ খেল েযেত  কেরু । িতিন অেনক 

িবষেয় তার েকৗতহল েমটােত থােকন এসব বই পেড়ূ । 

এর িকছিদন পর িতিন আেমিরকার িবিভ  শহের কােজর জন  ঘের েবড়ানু ু । এর মেধ  
িছল িনউ ইয়ক, িফলােডলিফয়া, েস  লইসু । এ সব শহের িতিন ি ি ং এর কাজ 
করেতন। যখন তার বয়স ২২ তখন িতিন আবার তার পরেনা শহের িফের আেসনু । 
েসখােন িতিন িব িব নােমর এক েলােকর সােথ পিরিচত হন। এই িব িব িছেলন 

ি মেবাট বা নদীেত চলা লে র পাইলট। তার সােথ েদখা হবার পর েটােয়ন িঠক কেরন 
িতিন এই রকম ীমেবােটর পাইলট হেবন। েস সময় একজন পাইলট মােস েবতন েপত 

২৫০ ডলার। 

েবােট কাজ িনেয় েটােয়ন িমিসিসিপ নদীর ায় ২০০০ মাইল মণ কেরন। ই বছর 

েবাট এ থাকার পর িতিন ১৮৫৯ সােল েবাট পাইলেটর লাইেস  পান। জাহােজ থাকার 

সময় িতিন একিদন এক  েদেখন। িট িছল এ রকম েয, এক জায়গায় িগেয় েটােয়ন 
েদখেছন সবাই কাঁদেছ। কারণ তােদর ি য় একজন মানষ মারা েগেছু । েটােয়ন মত ৃ
মানষিটরু  েচহারা িদেক তাকােলন। িতিন অবাক হেয় েদখেলন, েসই ব াি িট আর েকউ 
নয় তার আদেরর েছাট ভাই েহনির। তার লােশর উপর একটা লাল েগালাপ রাখা। 

এর িঠক একমাস পর ১৮৫৮ সােলর ২১ জন েহনির মারা যায়ু । েহনির িছেলন খবইু  

জনি য় এক ব ি । তার মত েত েগাটা িমিসিসিপ নদীর তীের েশাকৃ ু  েনেম আেস। পেরা ু
দশ িট মাক েটােয়েনর ে র সােথ িমেল যায়ৃ । েকবল েসই লােশর উপর েকান েগালাপ 
িছল না। এরপর েটােয়ন প ারাসাইেকালিজর বা অ াভািবক িবষয় িনেয় েয িব ান 
িভি ক গেবষণা, তার িদেক ঝঁেক পেড়নু । িতিন প ারাসাইেকালিজ চচা িনেয় গিঠত 
েসাসাইিটর থম িদককার সদস  হন।  
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মাক েটােয়ন নদীর মানষই হেয় থাকেতন যিদ না েস সময় আেমিরকায় গহযু ুৃ  েবেঁধ 
েযত। ১৮৬১ সােল আেমিরকার একদল মানষ বলেলাু , দাসেদর াধীন করা যােব না। 
তারা আলাদা এক রা  গঠন করেত চাইেলা। িক  আেমিরকার ে িসেড  আ াহাম 
িলংকন তা মানেলন না। ই দেলর মেধ  য   হেয় েগলু । এর ফেল িমিসিসিপ নদীেত 
জাহাজ চালাচল ায় ব  হেয় েগল। 

   

েটােয়ন এবং তার ভাই কনেফডােরশন বা িবে াহী দেল েযাগ িদেলন। কারণ তােদর রাজ  
িমেসৗির এই দেল েযাগ িদেয়িছেল। তেব যে র মাঝামািঝেত িতিন িনরেপু  ভূিমকা 
পালন কেরন। এই সময় িতিন েবশ কেয়কিট অ ল মণ কেরন। য  এবংু  মেণর 
অিভ তা িনেয় িতিন অেনক কািহনী রচনা কেরন। তার যা া েশষ হয় ভািজিনয়া শহের। 
েসখােন িতিন খিন মািলক হন। িক  িযিন িনেজই গে র খিন তােক িক খিনেত মানায়? 

খিন েথেক িকছ না েপেয় িতিনু  েসখানকার েটিরেটািরয়াল এ ার াইজ নােমর এক 
পি কায় েযাগ েদন।  
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িক  মেণর েনশায় আবার িতিন েবর হেয় পেড়ন। এবার ধ মণ নয় তারু  সােথ তার 
কলমও চলেত থােক। িবিভ  জায়গায় িতিন ধ মণ কািহনীই িলখেতনু  না তার সােথ 
েসখােন ব তৃাও িদেতন। এরপর িতিন ইউেরাপ ও মধ াচ  মণ কেরন। এই মেণর 
উপর িতিন েবশ িকছ মজার িচিঠ েলেখন েয েলার নাম েদওয়া হয়ু  ‘িদ ইেনােস  
এ◌য্াে াড’। েয েলা কাশ হয় ১৮৬৯ সােল। 

   

এই সময় চালস ল া ডন এর সােথ মাক েটােয়েনর পিরচয় হয়। িতিন তার েবান 

অিলিভয়ার ছিব েটােয়নেক েদখান। েটােয়ন ছিব েদেখই অিলিভয়ার ে েম পেড় যান। 

১৮৭০ সােলর েফ য়ািরেত িনউ ইয়েক তােদর িবেয় হয়। এরপর েটােয়ন িনউ ইয়েকর 
বােফেলা নামক জায়গায় বাস করেত থােকন। িতিন েসখানকার এক পি কা বােফেলা 
এ ে স এর অংশীদারও হন। এই পি কার জন  িতিন িলখেতনও। এখােনই তার ১৯ 
মাস বয়সী স ান ল া ডন িডপেথিরয়া েরােগ মারা যায়। এরপর েটােয়ন পিরবার 
কােনকিটকাট রােজ র হাটেফাড এ চেল যান। 

   



প া নং ৃ  8 

এরপর আবার েটােয়ন ইউেরােপ মেণ যান এবং একিট বই েলেখন যার নাম, ‘এ ায়া  
অ◌য্াে াড’। ১৯০০ সােল িতিন আবার আেমিরকা িফের আেসন। ১৯০৬ সােল 

অ েফাড িব িবদ ালয় তােক ড র অফ িলটােরচার উপািধ েদয়। েস বছরই িতিন তার 
িনেজর জীবন কািহনী িলখেত  কেরন। 

অেনক হািসর গ  িলখেলও েটােয়েনর জীবেন এেকর পর এক েবদনাদায়ক ঘটনা ঘটেত 

থােক। ১৮৯৬ সােল তার েমেয় সিস মারা যায়ু । ১৯০৪ সােল তার ী অিলিভয়া তােক 
েরেখ পরেলােক পািড় জমায়। ১৯০৯ সােল তার আেরক েমেয় জীনও মত বরণ কেরৃ ু । 
এত েলা েবদনা েটােয়নেক ব ািথত কের েতােল। তেব সারাজীবন ি য় মানষেদরু  মত েক ৃ ু
েচােখর সামেন েদখার পরও িতিন সবসময় হািসর গ  িলেখ মানেষরু  েবদনােক সামান  
সমেয়র জন  হেলও ের সিরেয় রাখেত েপেরেছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প া নং ৃ  9 

তার েলখা েলা িছল হািসর। িক  েসই হািসর মেধ  রেয়েছ অেনক গভীর আন  আর 

ভাবনার িবষয়। বা েবও িতিন িছেলন এক মজার মানষু । তার কমকা  িছল নানা ঘটনায় 
ভরা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তার ‘অ◌য্াডেভ ার অফ টম সয় ার’ সব সময় সকল মানেষর ি য় হেব থাকেবু । খবই ু
ু েছেল টম। তার মাথায় রােজ র ু বি  ঘের েবড়ায়ু ু । এই জন  তার খালা তােক 

কড়া শাসেন রােখন। িক  ুেদর েতা আর বি র অভাবু  হয় না। েস িঠকই ফাঁিক েদয় 
খালােক। িক  খালার শাসেন একসময় অিত  হেয় ওেঠ টম। পাড়ার ব ুেদর িনেয় 
একটা ডাকাত দল গেড় েতােল েস। গভীর রােত পাহােড়র েগাপন সড়ে  হাত েকেট ু
শপথ েনয় তাড়া। পিরক না আেট কীভােব তারা মানষেদর ধনস দ লট করেবু ু । িক  
ডাকািত করেত িগেয়ই একসময় তারা িনেজরাই পেড় সিত কার একদল ডাকােতর 
কবেল। াস কর ঘটনার মধ  িদেয় তারা ডাকাত দলেক ধিরেয় িদেত সমথ হয়। আর 
েসই সােথ তার আর হাক িফেনর ভােগ  আেস অেনক ধন। এলাকায় তারা িহেরা হেয় 
যায় এই ঘটনায়। মজার এবং েরামহষক একিট বই। টেমর ৈশশব েযন আমােদর সকল 
িকেশােরর ৈশশব। এই গে র চির েলা িক  এেকবাের কা িনক নয়। তার ুল 
জীবেনর ই ব ু জন ি জ এবং উইল বেয়ন জন িমেল হেয় যায় টম। এই গে  
আেরকিট চির  আেছ যার নাম হােকলেবির িফন। এই হাক হেলা তার েছাট েবলার ব ু 
টম াে নিশেপর আদেল ৈতির করা এক চির । 
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তার আেরকিট নামকরা কািহনী হেলা ‘অ◌য্াডেভ ার অফ হােকলেবির িফন’। এই 
গে র নায়ক টম সয়ােরর ব ু হাক িফন। েয িকনা অেনকটাই ভবঘেরু । মাতাল বাবার 

অত াচার েথেক বাঁচেত েস একিদন পালায়। পেথ তার সােথ েদখা হয় পািলেয় যাওয়া 
এক িনে া দাস িজেমর। তারপর তারা একে  পালােত থােক। িমিসিসিপ নদীেত তারা 
েনৗকা িনেয় পালােত িগেয় নানান ঘটনার স ুখীন হয়। িক  তারপর তারা পালােত পাের 
না। এই বইিট একসময় আেমিরকায় িনিষ  িছেলা। িক  পাঠকেদর েজার দািবর মেখ ু
সরকার তা তেল িনেত বাধ  হয়ু । তেব হাকলেবির িফন এই বই আেরকিট কারেন 

িবখ াত। এর আেগ সবাই জানেতা স ামেয়ল ল াু হন ি েফাডেক েলখার জন  মাক 
েটােয়ন নামিট েবেছ িনেয়েছন। িক  এই নােমর মােন িক েকউ তা জানেতা না। এই 
বইেয় িতিন তার এই নাম েবেছ েনবার কারণ এবং এর মােন িক তা উে খ কেরন। 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘িদ ি  এ  িদ পপার’ তার আেরকিট জনি য় বই। এই গে র নায়ক িক  জন 
একজন রাজার েছেল আেরকজন রা ার েছেল। িক  জেন েচহারা এক। একিদন 

তােদর এক জায়গায় েদখা হয়। েখলাছেল তারা জন তােদর েপাশাক বদল কের। 
এরপর রাজার েছেলেক আর েকউ িচনেত পাের না। তােক রাজ াসাদ েথেক েবর কের 
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েদওয়া হয়। আর রা ার েছেল হেয় যায় রাজপু । এরপর আসল রাজপে র জীবেন ু
ঘটেত থােক নানা ঘটনা। েস আবারও রাজ াসােদ িফের যাওয়ার েচ া করেত থােক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কীভােব রাজার েছেল আবার রাজ াসােদ িফের আেস েসই িনেয় ৈতির হওয়া কািহনী িদ 
ি  এ  িদ পপার।  

মাক েটােয়ন অেনক েছাট গ  িলেখেছন। সব েলাই খব মজাু র। িক  েলখেকর বাইের 
তার অন  িকছ পিরচয় আেছু । েলখক িহেসেব িতিন েবশ ভােলাই টাকা আয় কেরেছন। 
েসই টাকা েলা িক  িতিন নানা কােজ িবিনেয়াগ কেরিছেলন। আেমিরকার এক িবখ াত 
আিব ারেকর নাম িনেকালাস েটসলা। েটসলা িছল মাক েটােয়েনর ব ু। িতিন অেনক 
সময় েটসলার ল াবেরাটিরেত বেস আ া মারেতন। 
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এখন এ রকম িবখ াত উ াবক যার ব ু তার মাথায়ও আিব ােরর ভূত চােপ বইিক। 
েটােয়ন েছাটেদর জন  এক িবেশষ বািত আিব ার কেরিছেলন। যােক েছাটেদর েবড 
ল া  বলা হয়। ি ি ং এর জন  এক িবেশষ েমিশন েকােলাটাইপও তার আিব ার। 

েটােয়ন ধ েয েলখক িছু েলন তা নয় িতিন একই সে  সেচতন নাগিরকও িছেলন। 
১৯০১ সােল পর েথেক িতিন এি  ইে িরয়াল লীেগ েযাগ েদন। এবং িতিন এক সময় 
তার ভাইস ে িসেড ও হন। ইউেরাপ ও আেমিরকা এক সময় িবে র অেনক েদশ দখল 

কেরিছল। এই দখল করাটােক বলা হেতা ইে িরয়ািলজম বা সা াজ বাদ। েটােয়ন এই 

অন  েদশ দখল করার িতবাদ করেতন। এর জন  িতিন িনেজই িতবাদ িলিপ ৈতির 

করেতন। 

তেব মাক েটােয়ন অেনক িকছ করেলও তার অথৈনিতক অব া কখনও খব ভােলা িছলু ু  

না। অেনেক বেলন, িতিন েমােটও িহেসিব িছেলন না। এই সমে  একটা গ  চিলত 

আেছ।  

 

   

েটিলেফান আিব ার কেরন আেলকজা ার াহামেবল। িতিন েটিলেফান আিব াের পর 

তােক বািণিজ কভােব কােজ লাগােত চাইেলন। েস জন  িতিন এক েকা ািন খলেলনু । 
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িতিন অেনক িবখ াত ব াি েক িগেয় বলেলন, তার েকা ািনর েশয়ার িকনেত। েসই 

েশয়ােরর দাম িছল ১০০ ডলার। েবল সােহব মাক েটােয়েনর কােছ এেস অনেরাধ ু
করেলন িতিন েযন তার এই েটিলেফান েকা ানীর একটা েশয়ার েকেন। েবল মহাশয় 
আেরা আ াস িদেলন, েয যারা এই েশয়ার িকনেব তারা িকছিদেনর মেধ ই বড়েলাক হেয় ু
যােব। েবেলর কথায় েটােয়ন েমােটও আ হী হেলন না। িতিন েবলেক ১০০ ডলার না 
িদেয় তার এক ব ুেক এই ডলার ধার িদেলন। িকছিদেনর মেধ  েবলু -এর েকা ািনর 
েশয়ােরর দাম হেয় েগল েকািট টাকা। আর মাক েটােয়েনর ব ুিট েদউিলয়া হেয় েগল। 
 
আেরকবার মাক েটােয়ন িঠক করেলন িতিন নারেকেলর ব বসা করেবন। আর এর জন  

িতিন একটা ক ািরিবয়ান জাহােজ চেড় বসেলন। িক  জাহাজ যখন মাঝপেথ তখনই তার 
টাকা ফিরেয় আসার উপ ম হেলাু । ফেল নারেকল ব বসা ব  েরেখ িতিন িফের আসেত 
বাধ  হেলন। যিদ িতিন কাশনা িশে  নাম িলিখেয়িছেলন িক  ব বসা অসফল হওয়া 
িনেজেক ায় েদউিলয়া েঘাষণা কেরন। এই সময় া াড অেয়েলর মািলক েহনির 
রজােসর সােথ তার পিরচয় ঘেট। রজাস তােক নানা ভােব সাহায  কেরিছেলন। মাক 
েটােয়ন িছেলন ভীষণ ব ুবৎসল মানষু। তার সমেয়র অেনক িবখ াত ব াি র সে ই তার 
ব ু  িছল যােদর মেধ  অন তম েহেলন েকলার। 
 
আজও মাক েটােয়ন সারািবে  জনি য়। আেমিরকায় রেয়েছ মাক েটােয়ন ই ারিমিডেয়ট 

ুল। এছাড়া আেরা েবশ কেয়কিট ুল ও িব িবদ ালয় তার নাম বহন করেছ। এ ছাড়া 
আেমিরকার সান এ◌য্াে ািনওর ু  ট এ স ামেয়লু  ি েম  নােমও ুল রেয়েছ। এ ছাড়া 
মাক েটােয়ন েমেমািরয়াল ি জ নােমর এক েসতও রেয়েছ েসখােনু । মাক েটােয়েনর নােম 
এক পর ারও চাল হেয়েছু ু  েসখােন। যার নাম ‘মাক েটােয়ন াইজ ফর আেমিরকান 
িহউমার’। মােন মজার েলখার জন  েলখেকরা পােব মাক েটােয়ন প ারু । িশ েদর েসরা 
েলখকেকও মাক েটােয়ন পর াের ভুিষত করা হয়ু ।  
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অিভেনতা হাল হল ক একাই একটা অন ান কেরন আেমিরকান িটিভ চ ােনলু  

িসিবএস-এ। এর নাম মাক েটােয়ন টনাইট বা আজ রােতর মাক েটােয়নু । এই অন ানিট ু
গত প াশ বছর ধের চলেছ। 
 
মাক েটােয়েনর েলখা কতটা জনি য় তার সমে  একটা গ  চাল আেছু । েসািভেয়ট 

ইউিনয়েনর সােথ আেমিরকার শ তা চলিছল। এক সময় েসািভেয়েট ইউিনয়েনর 

ে িসেড  িছল িনিকতা ুে ভ। একবার িনিকতা ুে ভেক এক সাংবািদক িজে স 
কেরিছল, আপিন িক কখনও আেমিরকায় পারমানিবক েবামা মারার কথা ভােবন। ুে ভ 
জবাব িদেয়িছল, “পাগল হেয়েছন। ওখােন টম সয় ার আেছন না।” 
 
মাক েটােয়েনর জ  হেয়িছল েয বছর েস বছর আকােশ হ ািলর ধমেকত েদখা হয়ু ু । 

আমরা জািন ায় িত ৭৫ বছর পর পর এই ধমেকত আবার পিথবীর আকােশ িফেরু ৃ  

আেস। মাক েটােয়ন ায়শই বলেতন িতিন হ ািলর ধমেকতর সােথ পিথবীেতু ু ৃ  এেসেছন 
তার সােথই আবার পিথবী েছেড় চেল যােবনৃ । মাক েটােয়েনর িনেজর মতৃ ু  সমে  এই 
ভিবষ তবাণীও সফল হেয়িছল। ১৯১০ সােল আবার পিথবীর আকােশ হ ািলরৃ  ধমেকত ু ু
িফের আেস। েস বছর কােনকিটকােটর িরিডং শহের দেরােগ মাক েটােয়ন মারা যান। 
তার মােন হ ািলর ধমেকত তার সােথ আসা পিথবীর স ানিটেক তারু ু ৃ  সােথ কেরই িনেয় 
যায় েকবল েরেখ যায় তার েলখা অমর কীিত েলা। 
 
 


