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সত্যিকার দানব দানবী 
  

তেোমোদের কোদে প্রোয়ই আমম ভূদের গল্প, বো অ্যোডদভঞ্চোদরর কোমিমি বদে থোমক। মকন্তু 

আজ আমম তেোমোদের কোদে একমি মডদিকমিদভর গল্প বেব। 

  

এমি তেোমরো বোদজ গোে-গল্প বদে মদি তকোদরো িো। ইউদরোদের অ্মিয়ো তেদএ এই ্েয 

ঘিিোমি ঘদিমেে। আমরো ঘিিোমি উদ্ধোর করব েুমেদএর মিদজর ডোয়োমর তথদকই। 

  

েৃমথবীর অ্িযোিয তেদএর েুমেদএর ্দে অ্মিয়োর েুমেদএর মস্ত একমি েফোে আদে, 

ত্মিও তেোমোদের জোমিদয় রোমি। অ্িয-অ্িয তেদএর েুমেএ, চুমর-ডোকোমে-িুদির মকিোরো 

করবোর জদিয বোইদরর কোরুর েরজোয় মগদয় ধরিো তেয় িো। মকন্তু অ্মিয়োর েুমেএ যিি 

তকোিও তগোেদমদে মোমেোয় েদড়, েিি প্রোয়ই ত্িোিকোর মবশ্বমবেযোেদয়র প্রদফ্রদের 

্োিোযয মিদয় থোদক। 

  

প্রদফ্ররো েুমেএদক ্ োিোযয কদরি শুদি তেোমরো তবোধিয় অ্বোক িচ্ছ?  মকন্তু এদে অ্বোক 

িওয়োর মকেুই তিই। কোরণ, অ্মিয়োর ইউমিভোম্িমিদে অ্েরোধ-েদের একমি মবভোগ 

আদে। ওই প্রদফ্দররো ত্ই মবভোদগই েোত্রদের মএক্ষো তেি। ওিোিকোর এক-একজি 

প্রদফ্র অ্েরোধ েদে এে তবমএ েমিে তয, েৃমথবীর ্বিদেষ্ঠ মডদিকমিভরোও েোাঁদের 

কোদে িোর মোিদে বোধয। িীদচর ঘিিোমি শুিদেই তেোমরো প্রদফ্রদের বোিোদুমরর মকেু 

মকেু প্রমোণ েোভ করদব। 

  

মবিযোে মভদয়িো এির তয অ্মিয়োর রোজধোিী, একথো তেোমরো মিশ্চয়ই জোদিো। ওই মভদয়িো 

এিদরর েুমেদএর বড়্োদিদবর কোদে একমেি ডোকদযোদগ একমি েোদ্িে এে।  

  

েোদ্িদের তমোড়ক িুদেই বড়্োদিদবর চকু্ষমির আর মক! তমোড়কমি েুদরোদিো িবদরর 

কোগদজর। েোর মভেদর একমি চেমে ম্গোদরদির েযোদকি, এবং েযোদকদির মদধয রদয়দে 
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মোিুদের বোাঁ-িোে তথদক তকদি তিওয়ো একমি েজিিী। তেিদেই তবোঝো যোয়, আঙুেিো কোিো 

িদয়দে, তমদয়মোিুদের িোে তথদক! 

  

েোাঁচমেি েদর আবোর এক েোদ্িে এদ্ িোমজর। েোর মদধয রদয়দে স্ত্রীদেোদকর ডোি িোে 

তথদক তকদি তিওয়ো একমি মধযমোেুমে! আঙুদে আবোর একমি মবদয়র আংমি! 

  

বড়্োদিব তেো িেভম্ব! এ কী ভয়োিক কোি! েুমেদএর বড়্োদিব িদয় জীবদি মেমি 

অ্দিক ভীেণ বযোেোর তেদিদেি, মকন্তু এমি ভয়োবি বযোেোর েোাঁর কল্পিোরও অ্েীে! 

্োধোরণ িেযোকোরী চুমে-চুমে িুি কদর মোদি-মোদি তকোিওরকদম েোমেদয় তযদে েোরদেই 

বোাঁদচ! মকন্তু এই েোদ্িে দুদিো তয েোমিদয়দে, ত্ এেবড় অ্্ম্োি্ী তয, মিদজর 

পেএোমচক কোদির িমুিো বোরবোর েুমেদএর বড়্োদিদবর তগোচদর আিদেও ্্ুমচে িয়। 

  

্োধোরণ িবদরর কোগদজর তমোড়ক, ্ োধোরণ ম্গোদরদির েযোদকি এবং েোদ্িদের উেদরর 

মিকোিোও তেিো একমি িেুি িোইেরোইিোদরর ্োিোদযয। ডোকঘদরর েোেও মভদয়িো 

এিদরর। 

  

মভদয়িো এিদর কেকোেোর তচদয়ও তবমএ তেোক বো্ কদর, েোর জি্ংিযো প্রোয় ্োদড় 

আিোদরো েক্ষ। এেবড় এিদরর েক্ষ েক্ষ বোম্ন্দোর মভের তথদক তকোি এয়েোি তয 

েুমেদএর বড়্োদিদবর ্দে এই বীভৎ্ তকৌেুক করদে, েো অ্িুমোি করবোর তকোিও 

্ূত্রই েোদ্িদের মভের তথদক েোওয়ো যোয় িো। অ্থচ এই েোমেষ্ঠদক েোড়োেোমড় ধরদে িো 

েোরদে েুমেদএর মিন্দোর আর ্ীমো থোকদব িো। 

  

আর তকোিও উেোয় িো তেদি বড়্োদিব েিিই ইউমিভোম্িমির একজি েমরমচে 

প্রদফ্দরর কোদে েুদি তগদেি। 

  

প্রদফ্র েোর পবজ্ঞোমিক েরীক্ষোগোদর বদ্ ্মস্ত ঘিিো শুদি বেদেি, আঙুে দুদিো তেমি! 

  

বড়্োদিব তমোড়ক, ম্গোদরদির েযোদকি, কোিো-আঙুে দুদিো ও আংমি বোর কদর তিমবদের 

উেদর রোিদেি। 
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িোমিকক্ষণ মি মেদয় েরীক্ষো করবোর ের প্রদফ্র বেদেি, হাঁ, আঙুদের অ্বিো তেদি 

তবএ তবোঝো যোদচ্ছ, েজিিীর ের যিি মধযমোেুমে তকদি তিওয়ো িয়, িেভোগয স্ত্রীদেোকমি 

েিিও জযোন্ত মেে। মড়োর তেি তথদক কোিো আঙুে এরকম িয় িো। িয়দেো এিিও ত্ 

জযোন্ত আদে! একমি জীবন্ত তমদয়র দুই িোে তথদক দুদিো আঙুে তকদি তিওয়ো িদয়দে, 

েোদক মেদে মেদে যন্ত্রণো মেদয় িুি করো িদচ্ছ। 

  

বড়্োদিব মএউদর উদি বেদেি, ভয়োিক প্রদফ্র! ভয়োিক! আেমি েোড়োেোমড় েরীক্ষো 

করুি, িয়দেো অ্ভোমগিীদক এিিও আমরো বোাঁচোদে েোমর! 

  

প্রদফ্র আঙুদের মেদক েৃমি বদ্ধ কদর বেদেি, আঙুে দুদিো তেদি বেো যোয়, এ তকোিও 

্োধোরণ তেোিদেোদকর তমদয়র আঙুে িয়। েোরের আঙুে দুদিো তযরকম ্ূক্ষ্মভোদব কোিো 

িদয়দে, েো তেদি মদি িয়–  

  

মদি িয়, এববযবদচ্ছে করদে িেযোকোরী িুব অ্ভযস্ত, আর বযবদচ্ছে করবোর অ্স্ত্রএস্ত্র েোর 

কোদেই আদে। বড়্োদিব, আমোর মবশ্বো্, িেযোকোরী িয় ্োধোরণ ডোক্তাোর িয় অ্স্ত্র 

মচমকৎ্ক, িয় ত্ এববযবদচ্ছেোগোদর কোজ কদর। কোরণ, অ্বযব্োয়ী তেোক এমি 

তকৌএদে আঙুে কোিদে েোদর িো! 

  

বড়্োদিব এেক্ষণ েদর একিো বড় ্ুত্র তেদয় উৎ্োমিে িদয় উিদেি। 

  

প্রদফ্র বেদেি, এভোদব যন্ত্রণো মেদয় তয িরিেযো কদর, ত্ মিশ্চয়ই মিষ্ঠরুেোর ভক্তা। 

আংমিদে ওই ্ুদেোিো বোাঁধো তকি?  

  

বড়্োদিব িো্য কদর বেদেি, প্রদফ্র, মযোমিফোইং গ্লো্ মেদয় ও-্ুদেোিো অ্ে মি 

মেদয় তেিবোর েরকোর তিই। িোে মেদয় িো েুাঁদয় আংমিিো েুেব বদে আমমই ওই ্ুদেো 

তবাঁদধমে। 
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প্রদফ্র অ্ে্ীকোদচর মভের মেদয় রমঙি ্ ুদেোিো তেিদে তেিদে বেদেি, ্ ুদেো আেমি 

বোাঁধদে েোদরি, মকন্তু ্ুদেোর তয অ্ংএ আংমির গোদয় বোাঁধো মেে, ত্িোিিো এমি তব-রঙো 

িদয় তগদে তকি?  আচ্ছো, তেিো যোক! 

  

িোমিকক্ষণ ্ুদেোিো মিদয় রো্োয়মিক েরীক্ষো কদর প্রদফ্র বেদেি, ্ুদেোর মভেদর 

indigotin disulphonic অ্যোম্ড রদয়দে। 

  

বড়্োদিব মবমিে িদয় বেদেি, ও অ্যোম্ড তেো আমোর মেে িো! কী কী কোদজ ওই 

অ্যোম্ড বযবিোর করো িয়?  

  

প্রদফ্র বেদেি, উেমিে তক্ষদত্র িয়দেো উমি তেোেবোর জিযই ওই অ্যোম্ড বযবিোর 

করো িদয়দে। হ, যো তভদবমে েোই! এই তেিুি, কোিো মধযমোেুমের উের তথদক উমি 

তেোেবোর তচিো করো িদয়দে। মকন্তু অ্যোম্দড চোমড়ো ক্ষদয় তগদেও, েোগ তেদি তবোঝো যোয়, 

আঙুদে উমিদে আাঁকো মেে একিো তেোট্ট ্োে! 

  

বড়্োদিব বেদেি, তেোট্ট ্োে! 

  

িোাঁ বড়্োদিব! িেযোকোরী তবোধিয় তকোিও স্ত্রীদেোদকর িোদে তজোর কদর একিো ্োে এাঁদক 

মেদয়মেে! ত্ তবোধিয় বেদে তচদয়মেে, েুমম কোে্োমেমির মদেো দুি, েোই তেোমোর 

আঙুদে এই েোে তেদগ মেেুম! মকন্তু েোরেরও স্ত্রীদেোকমি তবোধিয় েোদক েুমেদএর ভয় 

তেিোয়। িেযোকোরী েিি িয়দেো বদে, েুমম আমোদক েুমেদএর ভয় তেিোচ্ছ?  তবএ, েোিদে 

েুমেদএর কোদে তয আঙুে মেদয় আমোদক তেমিদয় তেদব, তেোমোর ত্ই আঙুেই তকদি 

মিদয় েুমেদএর কোদে আমম উেিোর েোিোব। মকন্তু আঙুেিো েোিোবোর ্মদয় ্োবধোিী 

িেযোকোরী উমিিো েুদে তফেবোর তচিো কদরমেে। 

  

বড়্োদিব বেদেি, প্রদফ্র, এইবোদর আেমি কমবর মদেো কল্পিোর আেয় মিদয়দেি। 

এ্ব স্বোভোমবক কথো িয়। 
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প্রদফ্র তিদ্ বেদেি, িযোাঁ, আমোর এ অ্িুমোি মমথযো িদেও েোদর। মকন্তু মদি রোিদবি, 

আমরো তকোিও স্বোভোমবক িেযোকোরীর কীমেি মিদয় আদেোচিো করমে িো;  মকন্তু ত্কথো এিি 

থোক, আেিোদক আ্ে েথ তেো আমম তেমিদয় মেদয়মে। আেমি অ্স্ত্র-মচমকৎ্কদের 

মদধযই িয়দেো িেযোকোরীর ্ন্ধোি েোদবি।  

  

েুমেদএর বড়্োদিদবর হকুদম েিমি েদে েদে মডদিকমিভ ও গুপ্তচর, মভদয়িোর মবমভন্ন 

এববযবদচ্ছেোগোদর ও অ্স্ত্র-মচমকৎ্কদের বোমড়র মেদক েুিে এবং প্রদেযক ডোক্তাোদরর 

গমেমবমধর উের েীক্ষ্ণেৃমি রোিো িে। মভদয়িোর মবরোি জি্মুদের মদধয েুমেএ এেক্ষণ 

েদর একিো তযি দ্বীদের মদেো িোই িুাঁদজ তেদে, তগোদয়ন্দোদের আর মেদএিোরোর মদেো 

িোবুডুবু তিদে িে িো! এই তিোাঁজোিুাঁমজর ফদে কদয়কজি অ্্োধু ডোক্তাোর ধরো েড়ে বদি, 

মকন্তু আ্ে অ্েরোধী েিিও মিরুদেএ িদয়ই রইে। 

  

েোরের একমেি একমি যুবক অ্স্ত্র-মচমকৎ্ক েুমেদএর বড়্োদিদবর কোদে এদ্ যো 

বেদে েো িদচ্ছ এই :  

  

আ্ে অ্েরোধী তক েো আমম জোমি িো বদি, মকন্তু আমোর মদি একিো ্দন্দদির উেয় 

িদয়দে। 

  

মকেুমেি আদগ আমোদের িো্েোেোদে, আিো উইস্ িোদম একমি তমদয়-ডোক্তাোর কোজ 

করদে আদ্। আিো যে তরোগী তেিে, েোদের ্কেদকই বেে, ডো. মিিজ-এর কোদে 

মগদয় অ্স্ত্র-মচমকৎ্ো করদে। অ্থচ ডো. মিিজ আমোদের িো্েোেোদের েেভুক্তা িি। েদর 

জোিো যোয়, ডো. মিিদজর ্দে আিোর মবদয়র কথো চেদে। 

  

েোরের ডোক্তাোর-মিদে কোিোঘুেোয় তএোিো তগে, ডোাঃ মিিজ িোমক একই তরোগীর উেদর 

অ্কোরদণ বোরবোর অ্স্ত্র-প্রদয়োগ কদর ডবে তে-ডবে মফ আেোয় কদরি। তযি মেমি িুব 

্িদজই েোড়োেোমড় বড়দেোক িদয় উিদে চোি! 
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মকেুমেি েদর শুিেুম, আিোর ্দে ডো. মিিদজর মবদয়র ্ম্পকি তভদঙ তগদে, মেমি বোথিো 

িোদম আর-একমি তমদয়-ডোক্তাোরদক মবদয় করদে চোি। 

  

মেি কদয়ক িে, আিো আমোদের িো্েোেোদের কোজ তেদড় মেদয় চদে মগদয়দে। ডোাঃ মিও 

এিি এিদরর বোইদর মগদয়দেি, আর বোথিোরও তকোিও তিোাঁজ েোওয়ো যোদচ্ছ িো। 

  

তগোদয়ন্দোরো এইবোদর ডো. মিদজর ্ন্ধোি করদে েোগে। 

  

মিিদজর এক েমরমচে তরোগী িবর মেদে, তয ডোক্তাোরদক ্োমোমেিং-এর তেি ধরদে 

তেদিদে। ্োমোমেিং িদচ্ছ, অ্মিয়োয়ই একমি েোিোদড় জোয়গো, তেোদক ত্িোদি িোওয়ো 

বেেোদে যোয়। 

  

.  

  

েোিোদড়র তকোি মিজিি িোদি একমি বোমড়। তগোদয়ন্দোরো ত্ইিোদিই ডোাঃ মিিজদক 

আমবষ্কোর করদে। 

  

েিি অ্দিক রোে িদয়দে, স্তব্ধেো তভে কদর ্এদে বইদে কিকদি িোন্ডো বোেো্। 

অ্ন্ধকোর আকোদএ একিো েোরো েযিন্ত উাঁমক মোরদে িো। তগোদয়ন্দোরো চুমে-চুমে বোমডর় 

েরজোর কোদে মগদয় েোাঁড়োদে িো েোাঁড়োদেই ্ভদয় শুিদে তেদে, তমৌি রোমত্র িিোৎ তকাঁদে 

উিে স্ত্রী কদের েীব্র ও েীক্ষ্ণ আেিিোদে! তক তযি মবেম যন্ত্রণোয় তচাঁমচদয় উদিই আবোর 

তথদম েড়ে। 

  

আধ-অ্ন্ধকোদর একিো প্রকোি েম্বো-চওড়ো মূমেি আদস্ত-আদস্ত ্ের েরজো িুদে বোইদর 

তবমরদয় এে–েোর মেেদি মেেদি একমি স্ত্রীদেোক। 

  

একজি মডদিকমিভ েোড়োেোমড ়এমগদয় মগদয় গম্ভীর স্বদর বেদে, ডোক্তাোর, েুমম আমোদের 

বমন্দ। 
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ডোক্তাোর এক েোদফ মেমেদয় মগদয় বোমড়র েরজো আবোর বন্ধ করবোর তচিো করদে, মকন্তু 

েোর আদগই তগোদয়ন্দোরো েোদক চোমরমেক তথদক মঘদর তফেদে। েিি আরম্ভ িে মবেম 

এক ধস্তোধমস্ত। মকন্তু ত্ই মবেুেবেু মিো-বমেষ্ঠ ডোক্তাোরদক কোবু করো ্িজ িয় তেদি, 

একজি তগোদয়ন্দো মরভেভোদরর বোাঁি মেদয় এে তজোদর েোর মোথোয় আঘোে করদে তয, ত্ 

েিমি অ্জ্ঞোি িদয় েদড় তগে। েোর ্মেিী স্ত্রীদেোকমিও ধরো েড়ে। ত্ িদচ্ছ, বোথিো। 

ডোক্তাোদরর িেুি বউ। 

  

বোমড়র মভেদরর একিো ঘদর, অ্দস্ত্রোেচোদরর তিমবদের উেদর েোওয়ো তগে িেভোমগিী 

আিোদক অ্ধি-অ্দচেি অ্বিোয়। েোর দুই িোদে বযোদন্ডজ বোাঁধো, ইথোদরর গদন্ধ ঘর েমরেূণি। 

  

কদয়ক ঘণ্টো েদর আিো বেদে, িযোাঁ, ডো. মিিজ আমোদক মবদয় করদবি বদে আমম েোর 

কোদে মগদয় অ্স্ত্র-মচমকৎ্ো করবোর জদিয তরোগীদের েরোমএি মেেুম। একই তরোগীর তেদি 

অ্কোরদণ বোরবোর অ্স্ত্র চোমেদয় ডোক্তাোর অ্িযোয়রূদে অ্মেমরক্তা অ্থি আেোয় করদেি। 

  

েোরের ডোক্তাোর আমোদক তেদড়, বোথিোদক মবদয় করদে চোি। ত্ইজদিয আমম রোগ কদর 

বমে, েোর অ্িযোয় মচমকৎ্োর কথো েুমেদএর কোদে প্রকোএ কদর তেব। ডোক্তাোরও েিি 

িোপ্পো িদয় একমেি আমোদক ধদর তজোর কদর আমোর িোদে উমির এক ্োে এাঁদক তেি। 

  

েোরেদরও আমম েুমেদএ িবর মেদে চোই শুদি, মেমি আমোর কোদে মোে তচদয় 

অ্িুেপ্তভোদব বেদেি, আচ্ছো, আমম তেোমোদকই মবদয় করব। মকন্তু মবদয়র আদগ আমম। 

িপ্তোিোদিদকর জদিয ্োমোমেিং-এ িোওয়ো বেেোদে তযদে চোই, েুমমও আমোর ্দে চদেো। 

  

আমম িুব িুমএ িদয় তবোকোর মদেো ডোক্তাোদরর ্দে এিোদি চদে আম্। েোরের আমোর 

এই দুেিএো িদয়দে। ডোক্তাোর আর বোথিো দুজদি মমদে আমোর দু-িোদের দুদিো আঙুে তকদি 

মিদয়দে। আঙুে তকদি মিদয় ডোক্তাোর আমোদক বদেদে, কোে্োমেমি! তেোমোর আঙুদে 

কোে্োে এাঁদক মেদয়মে েবু তেোমোর পচেিয িয়মি! আচ্ছো, ধীদর-ধীদর ্মস্ত িোে তকদি 

মিদয় আমম তেোমোর বন্ধু েুমেএদকই উেিোর তেব। 
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আেিোরো িো এদে এই েোিব আর েোিবী আমোর তেিদক িি িি কদর আমোদক মিশ্চয়ই 

িেযো করে। 

  

ডো. মিিদজর আর মবচোর িে িো। কোরণ, তগোদয়ন্দোর মরভেভোদরর তচোদি েোর িুমে তফদি 

মগদয়মেে এবং েোদেই েোর মৃেুয িয়। বোথিো তগে তজেিোিোয়। 

  

মভদয়িো মবশ্বমবেযোেদয়র প্রদফ্দরর বোিোদুমরিো তেিদে তেো?  তযি মন্ত্রএমক্তা বদেই 

এূিযেোর মভের তথদক ্ূত্র আমবষ্কোর কদর অ্িুমোদি মেমি যো-যো বদেমেদেি, েোর একিো 

কথোও মমথযো িে িো এবং মেমি িো থোকদে েুমেএ এ মোমেোর তকোিওই মকিোরো করদে 

েোরে িো। 
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