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ডময়েভির মৃদু আর্তনাদ 
 
  
জুভাস মেয়েটির েৃদু আর্তনাদ শুনযর্ মেল, মেন এক্িা ইর্স্তর্ঃ ভাি প্রক্াশ োটিল। 
র্াযর্ মস মক্াযনা কু্রযেে না ক্যর িরং র্ার ম াোঁযি েৃদু হাটস ম াোঁিািার মেষ্টা ক্যর 
সেে হযলা। মস হাটস িযঙ্গাত্মক্। র্ার িাোঁ হার্িা মসটসগাযরযির েযাযক্িিা মর্ালার জনয 
িযিহার ক্রযলা। োেডা়ে ঢাক্া স্টীযলর আঙু্গলগুযলা টনখুোঁর্ এিং সুটনেুণ ভাযি ক্াজ 
ক্রযলা। ম াি টেলিা র্াযক্ আরও সাহসী ক্যর মদ়ে। োটিক্ হার্ র্ার সিযেয়ে ভাযলা 
ক্াজ মদ়ে। মক্ন এেন হযলা জুডাস? সৃ্মটর্ েন্থন ক্যর েলযলা, মসই ম যলযিলার ঘিনা 
োর সূত্রোর্। 
  
টনযজর কু্ৎটসর্ মেহারার জনয সিসে়ে মস ম াি হয়ে থাক্যর্া। টনযজর ক্ায  র্ার 
মদযহর মক্াযনা েূলয ট যলা না। র্াযক্ টনয়ে সিাই  াট্টা র্াোসা ক্রযর্া। মসই অল্প ি়েস 
মথযক্ র্ার েযনর মোভ, সেস্ত অটভযোগ জো হযর্ হযর্ এক্টদন র্ার েযন 
প্রটর্যরাযের সৃ্পহা জন্মাল। মস ভ়েঙ্কর হয়ে উ যলা। 
  
েরির্তীক্াযল মস অযনক্ হর্যার না়েক্ হয়ে উয ট যলা। এই েৃটথিীর মোযখ র্ার এই 
মদহিা েটদও মক্িল অিজ্ঞা আর অিযহলার মিাঝা স্বরূে, র্িু এক্টদন মস েযন ক্রার 
মেষ্টা ক্যর, র্ারা র্ার েযনর প্রকৃ্র্ টহযসি এক্টদন না এক্টদন ক্রযিই! ক্রযর্ হযিই। 
টক্ন্তু েূডান্ত সা লয িাযর িাযর র্াযক্ এটডয়ে মগয । টক্ন্তু এিাযর সা লয র্ার হাযর্র 
মরখাযর্ই আয । হযারল্ড র্ার েযেয মসই শটি এযন টদয়েয । এখন মক্ ক্াযক্ আটিষ্কার 
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ক্যরট যলা র্ার জনয টক্ ু এযস ো়ে না। রহসযজনক্ েযথ আসযর্ আসযর্ খুোঁযজ মেয়ে 
থাযক্। আর এইভাযিই র্ারা এযক্ অেরযক্ আটিষ্কার ক্যর থাযক্। এখন মস টনযজযক্ 
সা যলযর সযিতাচ্চ টশখযর প্রটর্ষ্ঠা ক্রার মেষ্টা ক্রযি এিং র্া হযি টেরক্াযলর জনয। 
  
মেয়েটি আিার আর্তনাদ ক্যর উ যলা। আর এক্িা েণস্থা়েী েীৎক্ার। হযারল্ড র্াযক্ 
র্াটর্য়ে টদটিল। অযনক্ টক্ ুযর্ই হযারযল্ডর প্রটর্ভা আয । এই অসাোরণ মেয়েটিযক্ 
মস োনাো শহর মথযক্ সংগ্রহ ক্যর এযনট যলা। মেয়েটি মক্াযনা রৃ্র্ী়ে মেণীর 
মহাযিযলর অটর্টথযসটিক্া ট যলা। জুডাস র্াযক্ এখাযন আনার টিরুযে ট ল। এ েরযনর 
মেয়েযদর টনিতােযন র্ার েযথষ্ট সর্ক্তর্া এিং খুোঁর্খুোঁযর্ স্বভাি ট ল। র্িু হযারযল্ডর 
নজযর েডযলা মস, র্াযক্ ক্ােনা ক্রল। র্াই মস র্াযক্ এখাযন আসযর্ অনুেটর্ 
টদয়েট ল। 
  
জুডাস েটদও জাযন, হযারল্ড ো ো়ে অথতাৎ অনয মেয়েযদর েযর্া মদযহর লীলা মখলা়ে 
ভ়েঙ্কর হয়ে উ যর্ োরযি না। অথে হযারল্ড র্ার েযেয মসিাই মদখযর্ ো়ে। 
  
আর এক্িা আর্তনাদ এিার দীঘত হযলা। হযারযল্ডর মোখ দুযিা েক্েক্ ক্যর উ ল। এিার 
হযারল্ড টনশ্চ়েই র্ার ঘযর মেয়েটিযক্ টনয়ে োযি। দরজা খুযল রাখযি। জুডাস উয  
দাোঁটডয়ে মোেড মদও়ো মদহিাযক্ দ্রুর্ এটগয়ে টনয়ে েলযলা মিটলটভশযনর সােযন। মিাে 
মিোর ের সযঙ্গ সযঙ্গ মিটলটভশযনর েদতা়ে হযারযল্ডর মশািার ঘযরর  টি মভযস উ যলা। 
  
মেয়েটির মদহ মথযক্ হযারল্ড র্ার মোষাক্গুযলা এযক্ এযক্ খুযল ম লট ল। আর র্খনই 
র্ার গলা ম যি মিটরয়ে এযসট ল ভ়েঙ্কর মসই আর্তনাদ। র্ার্াযরর টিরাি মদযহর 
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আ়ের্ন সারা মিটলটভশন জুযড মভযস উয ট ল। হযারল্ড মেয়েটির টদযক্ এটগয়ে মগল। 
জুডাস লেয ক্রল, মেয়েটির শরীর খুি ম াি হযলও মদযহর গডন  াসা। ভরাি িুক্ 
এিং ম াি মেিিা টনযিাল মগাল। র্ার ো দুযিা টক্ন্তু েযথষ্ট মেৌিনসুলভ এিং 
আক্ষতণী়ে, রসাল। 
  
মেয়েটির ক্ায  টগয়ে হযারল্ড স্পষ্ট ক্যর িলল, র্ার্ার রু্টে এখন িাইযর টগয়ে অযেো 
ক্র। দদযর্যর েযর্া মেহারা টনয়ে র্ার েুোর্ত মলালুে দৃটষ্টযর্ মেয়েটির নগ্ন মদযহর 
টদযক্ র্খনও র্াটক্য়েট ল। র্ার মেহারা েযন ক্টরয়ে টদটিল মে, র্ার জন্মভূটে 
েযঙ্গাটল়ো়ে। ভ়েঙ্কর প্রটর্টহংসােরা়েণ এই েঙ্গলী়ে োোির। 
  
জুডাস র্াযক্ েযঙ্গাটল়ো মথযক্ সংগ্রহ ক্যর টনয়ে এযসট ল। হযারযল্ডর ক্ায  র্ার ক্াজ 
িুটঝয়ে মদও়োর সে়ে জুডাস র্াযক্ িযল টদয়েট ল হযারল্ড ো িযল সি শুনযর্। সিতে়ে 
ক্রৃ্তত্ব হল এক্োত্র জুডাযসরই। মসই শটিশালী েযঙ্গাটল়োনযক্ োথা নীেু ক্যর ঘর 
মথযক্ মিটরয়ে মেযর্ মদযখ জুডাস েযন েযন খুশী হযলা। অিশয জুডাস জাযন, র্ার্ার 
টশশুর মথযক্ মিশী টক্ ু, আিার মেয়েটির হাযর্ োে টদয়ে র্াযক্ ক্ায  মিযন টনল। মস 
এযলা র্যি র্ার মোযখ ভয়ের  াে  ুযি উয য । ভ়েঙ্কর! 
  
হযারল্ড র্াযক্ লম্বা মক্াযের উের টনয়ে টগয়ে ম লযলা। হারযল্ডর মেহারা দীঘত িটলষ্ঠ। 
হযারল্ড র্ার োযশ গা মঘোঁযষ িসল। মস র্ার সযঙ্গ ভাি জোিার মেষ্টা ক্রযলা। এই 
ভাযিই হযারল্ড এই সি মেয়েযদর ভাযলািাসযর্ মেষ্টা ক্যর। মস মেয়েটির িুযক্ আদর 
ক্রযর্ লাগল এিং েীযর েীযর র্াযক্ র্ার মসাহাযগর ক্থা জানাযর্ থাক্যলা। হযারল্ড 
র্ার িুযক্র গভীযর েুেু খাটিল। এখন মস র্ার সারা মদযহর উের ম াোঁি মিালাযর্ 
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থাক্যলা। মেয়েটি এর আযগ িহু েুরুষযদর মেেন ভাযলাযিযসয  মর্েটন সোন ভাযি 
র্াযদর অিযহলা ক্যরয । টক্ন্তু র্ার মেযত্র অটর্ আন্তটরক্ভাযি মস র্ার দু িাহু 
প্রসাটরর্ ক্যর র্াযক্ আহ্বান ক্রল এিং র্াযক্ র্ার েযথ েলযর্ মদও়োর সুযোগ ক্যর 
টদল। 
  
মিটলটভশযনর েদতা়ে এক্োত্র জুডাসই মেয়েটি টক্ ক্রট ল র্া মদখযর্ োটিল। ওটদযক্ 
হযারল্ড র্খন র্ার িুযক্র সুউচ্চ েূডার োযঝ েুখ গুোঁযজ টদয়েট ল েরে রৃ্টিযর্। 
  
মেয়েযদর ভ়ে মদটখয়ে িােয ক্রযর্ ো়ে মস এিং র্ারা সাডা মদ়ে প্রকৃ্র্ ভ়ে মেয়ে 
টক্ংিা আযিযগ আযগ্নটগটরর ের্ সযিযগ টিদীণত হয়ে। হযারল্ড েখন র্াযক্ ক্ম্বযলর নীযে 
মিযন টনল এক্ েুহূযর্তর জনয টক্ মেন ভািল মস। হযারল্ড র্ার মদহিা মেয়েটির নগ্ন 
মদযহর সােযন গটডয়ে টদযর্ই মস মোখ িুযজ ম লযলা। আসন্ন টেলযনর প্রটর্যষেক্ মক্ান 
উো়ে অিলম্বন ক্রল না মেয়েটি, ক্ারণ মস ভািল, এই েুরুষত্বহীন োনুষিা র্ার মক্ান 
েটর্ ক্রযর্ োরযি না। 
  
জুডাস েৃদু হাসযলা। হযারল্ড র্ার ক্াল্পটনক্ েন টনয়ে মক্েন মজার ক্যর উেযভাগ ক্রার 
েটরিযর্ত ভাযলািাসা টদয়ে জ়ে ক্রযর্ োইয । হযারযল্ডর এই েুরুষত্বহীনর্ার ক্ারণ 
খুোঁজযর্ টগয়ে জুডাযসর েযন হ়ে, র্ার আযগর জীিযন মক্াযনা দুঘতিনা এর জনয দা়েী। 
হযারল্ড েযন ক্যর মক্ান  নারী হ়েযর্া র্াযক্ জখে ক্যর টদয়েয  এিং মস র্ার এই 
অেের্ার জনয দা়েী। হারযল্ডর দদটহক্ অেের্া এিং মেয়েযদর উের দদটহক্ টনেতার্ন 
এ দুটির েযেয এক্িা মোগসূত্র আটিষ্কার ক্যরয  জুডাস। হারযল্ডর এই সি আেরযণর 
প্রটর্ েূণত সেথতন ট ল জুডাযসর। হ াৎ র্ীক্ষ্ণ ক্ান্নার শব্দ জুডাযসর েনিাযক্ ট টরয়ে 
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টদল মিটলটভশযনর েদতা়ে। র্খন হযারল্ড মেয়েটির হার্ টে ন টদক্ ক্যর মোেড টদটিল। 
হযারল্ড র্ার ক্াযনর ক্ায  েুখ টনয়ে টগয়ে িলযলা, আোর জনয রু্টে টক্ ুই ক্র  না। 
  
আটে, আটে মর্া মেষ্টা ক্রট । মেয়েটি  াডা মেয়ে র্ার উের ঝাোঁটেয়ে েডযলা। েটর়ো 
হয়ে মস টনযজযক্ েরে উযেজনা়ে রু্লযর্ োইযলা। টক্ন্তু মক্াথা়ে মস উযেজনা? মস 
েের্া হারযল্ডর মক্াথা়ে! নারী–েুরুযষর টেলযন সা লয আযস মেৌথ প্রযেষ্টা়ে, এক্ক্ 
ভাযি ন়ে। মেয়েটির হ াৎ জ্ঞান হযলা হারযল্ডর ের্ এক্ েুরুষত্বহীন োনুযষর সযঙ্গ এ 
ভাযি িযথত মেষ্টা োটলয়ে োও়োর অথত হল টনযজযক্ ক্ানাগটলর েযেয ম যড মদও়ো মেখান 
মথযক্ মিটরয়ে আসার মক্ান েথ মনই। এরের র্ার েযেয আর মক্াযনা মেষ্টা মদখা 
মগলনা। হযারল্ড র্াযক্ দূযর ম যল টদল। র্ারের রাযগ উযেজনা়ে দুহার্ টদয়ে হযারল্ড 
র্ার গলা টিযে েরল। অভািনী়ে েিণা়ে মেয়েটি ঝাোঁটক্য়ে মক্োঁযদ উ ল। 
  
হযারল্ড মরযগ টগয়ে প্রটর্িাদ ক্রল–রু্টে মক্ান মেষ্টাই ক্র  না। মেয়েটির হার্ েযর দ্রুর্ 
মোেড টদল। ের্ মজাযর সম্ভি র্ার েুযখর ওের েড িটসয়ে টদল। আর্তনাদ ক্যর 
মেয়েটি োটির উের েযড মগল। র্ারের েীযর েীযর উয  দাোঁটডয়ে মিটিযলর উের মথযক্ 
ক্াোঁযের অযাযেিা রু্যল টনয়ে মস  ুযি মগল হারযল্ডর টদযক্। িযল উ যলা, শ়ের্ান, রু্টে 
আোযক্ অটর্ষ্ঠ ক্যর রু্যল । আটে মর্াোযক্ খুন ক্রযিা। 
  
জুডাস ক্ট ন হয়ে উ যলা, এই ক্ারযণই এই মেয়েটিযক্ মদযখ প্রথযেই সযেহ হয়েট ল। 
মস মভযিট ল টিেদ সংযক্র্ মিার্ােিা টিযে র্ার্ারযক্ হারযল্ডর ঘযর  ুযি মেযর্ টনযদতশ 
মদযি। ট ক্ মসই েুহূযর্ত মস মদখযলা মিটিলিাযক্ মক্ন্দ্র ক্যর মেয়েটি মসই ভারী 
অযাযেিা হারযল্ডর টদযক্  ুোঁডযর্ উদযর্। ট ক্ মসই েুহূযর্ত হযারযল্ডর হাযর্র োিুক্িা 
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িার্াযস দুযল উয  মেয়েটির টেয র ওের আ যড েডযলা। এক্িা অসু্ফি আর্তনাদ ক্যর 
মেয়েটি র্ার োয়ের ওের লুটিয়ে েডল। হযারল্ড র্ার মেযি সযজাযর লাটথ মেযর  ুোঁযড 
ম যল টদল র্াযক্। মেয়েটি দুহার্ টদয়ে র্ার নগ্ন িুক্ এিং মেি ঢাক্যলা। হযারল্ড আিার 
োিুক্ োলাযলা ের্েণ না মেয়েটি োটিযর্ লুটিয়ে েযড। 
  
মেয়েটি র্াযক্ ক্ার্র অনুযরাে ক্রল থাোিার জনয। টক্ মভযি হ াৎ হযারল্ড থােযলা, 
র্ারের মেয়েটির েিণা ক্ার্র মদহিা দুহার্ টদয়ে রু্যল েরল। র্ার ক্ান্না মভজা েুযখর 
টদযক্ র্াটক্য়ে িলল, –এই মক্িল োত্র নেুনা। এরের আযরা অযনক্, অযনক্ ক্য ার 
শাটস্ত অযেো ক্রয  মর্াোর জনয 
  
র্ার্ারযক্ মস মডযক্ ো াল। র্ার্ার ঘযর প্রযিশ ক্রযর্ই হযারল্ড িলল, র্ার্ার রু্টে 
এযক্ নীযের র্লা়ে টনয়ে মেযর্ োর। টক্ন্তু র্ার আযগ এখাযন টক্ ুেণ সে়ে রু্টে ওর 
সযঙ্গ মখলযর্ োর। 
  
র্ার্ার মেয়েটিযক্ দু হার্ টদয়ে রু্যল টনয়ে টগয়ে সােযন মসই টিরাি ডাইটনং মিটিযলর 
ওেযর শুইয়ে টদল। র্ার েুোর্ত দৃটষ্ট টনয়ে মেয়েটির নগ্ন মদহ জরীে ক্রযর্ লাগল। 
দদর্য সোন েযঙ্গাটল়োন মলাক্িা মেয়েটির ো দুযিার োযঝ েযথষ্ট িযিোন মরযখ ঝুটলয়ে 
টদল। মিটিযলর োর মঘোঁযষই মস দাোঁটডয়েট ল। র্ার মদযহর টনম্নাঙ্গ আিরণহীন। 
  
. 
  
০২. 
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 ও়োটশংিযনর ডুেনি সাযক্তযল অযাোলগাোযিড মপ্রস অযান্ড ওয়ে়োর সাটভতযসযসর এক্িা 
টিরাি টিটল্ডং-এর এযক্িাযর নীযের র্লা়ে আন্ডার গ্রাউন্ড গযাযরযজ আটে এক্ দীঘতযদহী 
েুরুষ টল যির টভর্র টগয়ে প্রযিশ ক্রলাে, র্ারের সুইেিা টিযে টদলাে। এযক্িাযর 
সযিতাচ্চ র্লা়ে আোর গন্তিযস্থল। মহডযক্া়োিতাযসত ক্দাটেৎ আোযক্ মডযক্ ো াযনা হ়ে। 
অযাোলগাোযিড মপ্রস অযান্ড ওয়ে়োর সাটভতযসযসর নাযের আডাযল আসল সংস্থা হল এই 
িাইগার। সেস্ত ক্াজ এেন টক্ খুি িড ক্াজ িাইযর িাইযরই হয়ে থাযক্। এখাযন খুি 
গুরুত্বেূণত ক্াযজর ভার মনও়ো টক্ংিা জরুরী টেটিং–এ মোগদান ক্রা  াডা আোর 
এখাযন আসার প্রয়োজন হ়ে না। 
  
এক্ সে়ে টল ি থােল। আটে টরযসেশন রুযে প্রযিশ ক্যর মদখলাে, এক্টি মেয়ে 
মসখাযন িযস আয । মেয়েটি নরু্ন। এর আযগ মেয়েটিযক্ আটে মদটখটন। 
  
আটে েৃদু মহযস আোর েটরে়ে েত্রটি মেয়েটির সােযন মেশ ক্রলাে। মেয়েটি আোর 
িটলষ্ঠ মেহারার টদযক্ র্াটক্য়ে মথযক্ টেটষ্ট মহযস আোযক্ সম্ভাষণ জানাল। মেয়েটির 
োযশ এক্টি মেটসন মদখা োটিল। মসটদযক্ ট যর আোর েটরে়ে েত্রিা মেটসযনর ওের 
রাখযলা। মেটসনিার ওের লাল আযলা প্রটর্ টলর্ হযলা। আটে লেয ক্রলাে, োস্টার 
ডযক্যি টলটেিে হও়ো আোর  টি, আঙু্গযলর  াে টেটলয়ে মদখট ল মেয়েটি। র্ারের 
মেয়েটি সাোনয মহযস মিশ আগ্রহ টনয়ে আোর ক্াগজগুযলা ট টরয়ে টদল। 
  
আটে সাোনয মহযস র্ার োশ টদয়ে আর এক্িা অট সঘযরর দরজার েযথ টগয়ে 
ঢুক্লাে। মক্উ এক্িা ক্থাও িললাে না, টক্ন্তু অযনক্ খিরাখির আদান–প্রদান হয়ে 
মগযলা। েুহূযর্তর েযেয োস্টার ডযক্যির োেযযে মেয়েটি জানযর্ োরযলা এই দীঘতযদহী 
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িটলষ্ঠ েুরুষটি হযলা এযজন্ট টেটক্। নীল মোখ, ডযক্যির টিিরযণর মেয়েও সােনা 
সােটন আোযক্ মদখযর্ আযরা মিশী সুের, আোর মোখ দুযিা আযরা মিশী ঘন নীল। 
  ুি দুই ইটি লম্বা। িাোঁ টদযক্র টহযে টেরস্থা়েী গুটলর দাগ। িুযক্র ডান টদযক্ ক্ািা 
দাগ। আটে টক্লোস্টার। সি রক্যের এ়োরক্রা যির োলক্ টহসাযি আোর লাইযসন্স 
আয । োরযি ভাষা়ে অনগতল ক্থা িযল মেযর্ োটর এিং অনয আযরা  টি ভাষা আোর 
ভাযলাই জানা আয । খুি ভাযলা গাটড োলাযর্ োটর আটে। আটে অটিিাটহর্ এক্ সিতাঙ্গ 
সুের েুরুষ। েযাযক্র অট যস ঢুযক্ না োও়ো েেতন্ত মেয়েটি েুগ্ধ দৃটষ্টযর্ আোর টদযক্ 
র্াটক্য়ে রইল। 
  
মভর্যর এযসা, উয  দাোঁটডয়ে িলযলন েযাক্। আটে মদখলাে েী যক্ খুি ক্লান্ত মদখাযলও 
র্ার গলার স্বর এখনও সযর্জ, র্ার নীল মোখ এখনও উজ্জ্বল। আযরা টর্নজন মলাক্ 
র্খন ঘযরর েযেয িযসট ল। র্াযদর েরযন অসােটরক্ মোষাক্। েযাক্ এক্ এক্ ক্যর 
র্াযদর সযঙ্গ আোর েটরে়ে ক্টরয়ে টদযলন। 
  
জযাকু্ইজ মডিল, মেি ইনযিটলযজন্স। মরাগাযি মেহারা। ইটন হযলন অরন কু্হল, 
ইজরাইটল টসটক্উটরটি ম াযসতর ক্েতক্র্তা আর উটন হযিন ইউ, এস মনটভর ক্োন্ডার 
হ টক্নস্। 
  
আটে সক্যলর সযঙ্গ ক্রেদতন ক্যর আোর জনয টনটদতষ্ট মে়োযর আসন গ্রহণ ক্রলাে। 
  
এইসি ভদ্রযলাযক্রা এখাযন এযস উেটস্থর্ হয়েয ন এক্িা গুরুত্বেূণত টিষ়ে টনয়ে 
আযলােনা ক্রযর্। আজ আোযদর মদশ টিেন্ন। এযদর সিার জাহাজ োলনা সম্পযক্ত 
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অযনক্ অটভজ্ঞর্া আয । আোযদর প্রযর্যযক্র অটভজ্ঞর্া মথযক্ েযন হ়ে, সেুযদ্রর নীযে 
এক্িা টিরাি ট্রাযজটড অযেো ক্রয  আোযদর প্রযর্যযক্র মদযশর জনয। েযাক্ িলযলন, 
আোর োরণা এন টি রু্টে টনশ্চ়েই িুঝযর্ োর । আটে োথা নাডলাে এিং টর্নটি 
মদযশর টেটলর্ ঘিনাগুযলা সযঙ্গ সযঙ্গ আোর েযন আক্টস্মক্ এক্িা েটরির্তন এযন টদল 
মেন। অল্প সেয়ের েযেয ইসরায়েটল, মেি এিং আযেটরক্ান সািযেটরন টর্নটি হ াৎ 
অদৃশয হয়ে মগয । আক্টস্মক্ ভাযি, োর মক্াযনা িযাখযা েযল না। এই দুঘতিনা়ে মপ্রযসর 
োেযযে সারা েৃটথিী এখন েুখর, মসাচ্চার। 
  
র্ারের রু্টে টনশ্চ়েই জাযনা, েযাক্ িলযর্ থাযক্ন, –এই সি সািযেটরনগুযলার েযেয 
মক্াযনা এক্টিও র্ারের মথযক্ মরটডও মেযসজ ো া়েটন, এেনটক্ মক্াযনা সেসযার 
ক্থাও উযেখ ক্যরটন মশযষ োও়ো মরটডও মেযসযজ। র্ারা মেন ক্েূতযরর েযর্া উযি 
মগয । অদৃশয হয়ে মগয । এর, জিাি আোযদর টদযর্ হযি। ইউনাইযিড মস্টিস এর 
মপ্রটসযডন্ট এক্িা মনাি মেয়েয  েুটিেযণর। র্াযর্ই উেরিা মলখা আয । এক্যশা 
টেটল়েন ডলাযরর টিটনেয়ে আোযদর নির্ে সািযেটরন এক্স-৮৮, ম রর্ মদও়ো হযি। 
  
মসই এক্স-৮৮, আটে টজযজ্ঞস ক্রলাে, র্ার োযন মসই েরীোেূলক্ সািযেটরন? 
  
 হযাোঁ, ট ক্ র্াই। আর মসই মনািিা ক্ার ক্া  মথযক্ এযসয  জাযনা? 
  
আটে সযঙ্গ সযঙ্গ জিাি টদলাে, জুডাস। এিা র্ারই উেেুি ক্াজ। হযাোঁ। মক্িল 
এক্টিোত্র মলাক্ আয  এই েৃটথিীযর্ মে এইসি জঘনয ক্াযজ টসেহস্ত, োনুযষর 
েুযখাযসর আডাযল লুটক্য়ে আয  োর েযেয শ়ের্াযনর প্রটর্ভূ। েযাক্ আযরা িলযলন, 
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জুডাস র্ার কু্ক্ীটর্তর নেুনা স্বরূে আযরা দুটি সািযেটরযনর উযেখ ক্যরয । িাস্তটিক্ 
এই এক্স-৮৮ হযলা আোযদর সিতােুটনক্ অস্ত্রশযস্ত্রর এক্িা টপ্রন্ট। আোযদর সিযেয়ে 
আেুটনক্ রেণাত্মক্ এিং আক্রেণাত্মক্ ইযলক্ট্রটনক্ েিোটর্, আোযদর টনউটক্ল়োর 
োও়োরপ্ল্যাযির সিযেয়ে মগােনী়ে ক্া াযো। র্া াডা এর সযঙ্গ জটডর্ আয  আোযদর 
নাটিক্দযলর েুযরা এক্িা দল, মিোঁযে থাক্ার সেসযা। আেরা েটদ র্ার েুটিেণ না টদই, 
অনয মক্াথাও সািযেটরনগুযলা টিক্রী ক্যর মদযি মস। আটে র্ার িিিয সমূ্পণত ক্রযর্ 
িললাে, আর েটদ টদই, র্াযর্ও মক্াযনা টনশ্চ়ের্া মনই। মস হ়েযর্া আোযদর ক্া  মথযক্ 
আযরা মিশী টক্ ু িাক্া দািী ক্রযর্ োযর এিং মসই সযঙ্গ অনয ক্াযরার ক্ায  টিক্রীর 
জনয দর–দাে ক্রযর্ োযর। 
  
েযাক্ আোযক্ সেথতন ক্যর িলযলন, আর এই ক্ারযণই এই সি ভদ্রযলাক্যদর ক্ায  মে 
সি খিরাখির আয  র্া র্ারা আোযদর জানাযর্ এযসয ন। 
  
ইজরায়েটল ভদ্রযলাক্ আযলােনা়ে মোগ টদয়ে িলযলন, আেনাযদর মদশ এখন েরে 
টিেযদর েুযখ এযস দাোঁটডয়েয , র্াই িলযর্ হ়ে েটদ র্ার এই োগলাটে সা লযলাভ ক্যর 
র্াহযল মস এই এক্ই দািী আোযদর মদযশর ক্া  মথযক্ও ক্রযি। আোর েযর্ এখন 
মথযক্ই র্ার টিরুযে িযিস্থা মনও়ো উটের্। আোযদর সািযেটরন গুে হও়োর খির সি 
েীয র ক্ায  িযলট । এখন আেটন ো ভাযলা মিাযঝন ক্রযিন। 
  
েযাক্ র্াযদর সযঙ্গ সুর টেটলয়ে িলযলন, োোঁে টদযনর েযেয শর্তের্ আেরা েটদ র্ার দািী 
টেটিয়ে না টদই মস র্াহযল আযরা মিশী ক্যর আোযদর সািযেটরন আিক্ ক্রযি। আযরা 
মিশীনাটিক্যদর েযর রাখযি, এিং আযরা মিশী অথত দািী ক্রযি। 
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আটে েীৎক্ার ক্যর িযল উ লাে, মক্ন আোযদর সািযেটরযনর টনরােোর িযিস্থা আেরা 
টনযজরা টক্ ক্রযর্ োটর না? র যাডার, মির্ার োর র্ িার্তা টিটনে়ে িযিস্থা, টিেদ 
সংযক্র্ জানাযনার আেুটনক্ সি েিোটর্গুযলার টক্ হল? 
  
েযাক্ িলযর্ থাযক্ন, আোর েযন হ়ে ট ক্ সেয়ে মসগুযলা অযক্যজা ক্যর টদয়েট ল 
আযরা শটিশালী মক্ান েযির সাহাযেয। আেরা টনটশ্চর্ জাটন মে, সমূ্পণত অের্ অিস্থা়ে 
সািযেটরন আিক্ ক্রার ের্ উচ্চ েের্া সম্পন্ন এিং শটিশালী টক্ ু এক্িা টনশ্চ়েই 
মস িযিহার ক্রয  এক্িা টনটদতষ্ট ঘাোঁটি মথযক্। এক্স-৮৮ এিং র্ার নাটিক্দল সম্ভির্ঃ 
মসই ঘাোঁটিযর্ িেী হয়ে আয । এই োোঁেটদযনর েযেয মর্াোযক্ মসই ঘাোঁটিিা খুোঁযজ িার 
ক্রযর্ হযি, অস্ত্র প্রয়োগ ক্যর ধ্বংস ক্রযর্ হযি। মস োইযহাক্ না মক্ন এিং নাটিক্ 
দল সযের্ সািযেটরনগুযলা উোর ক্যর টনয়ে আসযর্ হযি। 
  
আটে সরলভাযি উের টদলাে, ক্াজিা না ক্রা েেতন্ত টক্ ু িলযর্ োরট  না। ক্থািা 
মশষ ক্যর উেটস্থর্ টর্নজযনর টদযক্ আটে র্াক্ালাে। র্াযদর মোযখ আোর প্রটর্ 
আন্তটরক্ টিশ্বাযসর  া়ো স্পষ্ট  ুযি উয ট ল। 
  
 রাসী প্রটর্টনটের ক্া  মথযক্ খুি সাোনয খির োও়ো মগযলও মসগুযলা খুি টনভতরযোগয 
িযল েযন হ়ে। েযাক্ িলযর্ থাযক্ন, আেরা েীযর েীযর সিই িলযিা। এন–টি, প্রথের্ 
আেরা জানযর্ মেযরট  এইসি সািযেটরনগুযলার উের জুডাযসর ক্রৃ্তত্ব থাক্যলও, 
হাযর্র ক্াজ টক্ংিা দিজ্ঞাটনক্ জ্ঞান র্ার মনই। েোঁটসয়ে মডিল, আেটন এিার টক্ ু 
িলুন। 
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খুি সাোনয খিরই আটে আেনাযক্ টদযর্ োটর। জযাকু্ইজ মডিল িলল–সােুটদ্রক্ 
জীিটিদযা়ে অটভজ্ঞ েযাঙ্কয়েস সাংগুই-এর নাে আেনারা টনশ্চ়েই শুযনয ন। প্রা়ে ি র 
খাযনক্ আযগ প্রয সার সাংগুই-এর ক্ায  এক্টি মলাক্ এযস িযল, সেুযদ্রর নীযে এেন 
এক্িা টক্ ু মস দর্রী ক্রযর্ োযর, মেিা সারা েৃটথিীযক্ টন়েিণ ক্রযি। মস  রাসী 
ট ল না। র্ার নাে ট ল হযারল্ড োিযক্। সাংগুই র্াযক্ টেনর্। সােুটদ্রক্ জীিটিদযা়ে 
হযারযল্ডর অদু্ভর্ জ্ঞান ট ল। টক্ন্তু মলাক্িার এক্িা িদনােও ট ল মসই সযঙ্গ, নারীসঙ্গ 
মলাভী। 
  
এক্িার মস এক্ েুির্ী মেয়েযক্ েুটর ক্যর এযন র্ার ঘযর আিক্ ক্যর রাখার অেরাযে 
মগ্রিার হ়ে এিং এই ক্ারযণ র্াযক্ ভাযলা োক্রীিা মখা়োযর্ হ়ে। র্ারের মথযক্ র্াযক্ 
আর খুোঁযজ োও়ো ো়ে না। 
  
ইজরায়েটল টসটক্উটরটি অট সার অরন কু্হল আর এক্ ক্াটহনী মশানাল। প্রা়ে ি র 
খাযনক্ আযগ ইজরাইল–জডতান িডতার টদয়ে এক্টি মলাক্ সুেরী েুির্ী মেয়েযদর োোর 
ক্রযর্া েনী মক্রর্াযদর ক্ায  মোিা িাক্ার টিটনেয়ে। মিশীর ভাগ আরি এিং দূর 
প্রাযেয। োইযহাক্ ক্াগজেযত্র মদখা ো়ে মসই ক্রীর্দাস মলাক্টির মক্রর্া ট ল হযারল্ড 
েযাঙ্ক। 
  
র্াই িুটঝ! আটে গভীর টেন্তা ক্যর িললাে, হ়েযর্া মস এখন র্ার নরু্ন মক্রর্া 
জুডাসযক্ আটিষ্কার ক্যরয । এসিই অনুোন। টক্ন্তু জুডাসযক্ েরার েযে এিা েযথষ্ট 
ন়ে। এসি খিরগুযলার উের টনভতর ক্যর িযস থাক্যল আোযদর ক্রার টক্ ু মনই। 
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ির্তোযন জুডাযসর সট ক্ অিস্থাযনর জা়েগািা মক্াথা়ে সিার আযগ মসিা আোযদর 
জানযর্ হযি। 
  
েযাক্ আোর ক্থার োযঝ িলল, ট ক্ আয  এন-টি, আোযদর সংগৃহীর্ খিরগুযলা 
োস্টার ক্েটেউিারযক্ েটরযিশন ক্যর জানযর্ োইি জুডাযসর ির্তোন ট ক্ানািা। 
  
শুযন আটে িললাে, মপ্রটসযডন্টযক্ মদও়ো জুযসর মনািিা ক্যাযরটি়োন মথযক্ এযসয । 
মলশার আনিাইযলযোর ক্া াক্াট  সম্ভির্ঃ মভযনজুয়েলাও হযর্ োযর। 
  
আটে িললাে, ভাগয সহা়ে িযল আোর অনুোনিা ক্াযজ মলযগ মগল। ক্য়েক্ েুহূযর্তর 
জনয আযলােনা িন্ধ মরযখ আোর েনিা েযল মগল দ্বীেেুঞ্জ মঘরা ক্যাযরটি়োন সাগযর। 
েযাযক্র ডাযক্ সটম্বৎ ট যর মেলাে। 
  
মর্াোর অনুসন্ধাযনর ক্াজ োলাযর্ মগযল ক্য়েক্টি টিযশষ েরযণর সাহাযেযর প্রয়োজন। 
েহাসাগরী়ে অটভোযনর জনয ইটর্েযেযই মসখাযন এক্টি অটভোত্রী দল গ ন ক্রা 
হয়েয । ডঃ টড. োশার মসই দলটির মনর্া। 
  
ডঃ োশাযরর প্রয়োজন ের্ মসখাযন আোযদর সি রক্ে িযিস্থা ক্রা আয । জাহাযজর 
ম াি ঘাোঁটি, ম াি মপ্ল্ন নাো-ও ার রানওয়ে, জযলর ওের মসরু্ দর্রী ক্রার উেযোগী 
েযাপ্টা েরযনর মনৌযক্া ইর্যাটদ। এক্ ক্থা়ে ডঃ োশাযরর এক্টি স্ব়েং সমূ্পণত ইউটনি 
মসখাযন েুযরাদযে ক্াজ োটলয়ে োযি, ক্াযজর মক্াযনা অসুটিো হযি িযল েযন হ়ে না। 
.. 
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টক্ন্তু ডঃ োশাযরর মসই ইউটনযি আোযক্ টক্ টহযসযি মোগ টদযর্ হযি র্া মর্া িলযলন 
না? 
  
জযলর নীযে জাহাজ সেূযহর সেসযার িযাোযর রু্টে মেন টিযশষ গযিষণার ক্াজ োটলয়ে 
োি, েযাক্ প্ররু্যেযর িলযলন, র্ার ইউটনি মথযক্ মর্াোর ক্াজ োটলয়ে োও়োর জনয 
মর্াোযক্ ো ান হযি। েুটিেযত্র এই শর্তিা মোগ মদও়ো হয়েয । 
  
টক্ন্তু ডািার জানযর্ও োরযি না, র্াযক্ আোর আটের্ টহযসযি িযিহার ক্রা হযি। 
  
জুডাস এিং এক্স-৮৮ িা খুোঁযজ িার ক্রযর্ টগয়ে এরই েযেয রু্টে এক্ ঘন্টা সে়ে নষ্ট 
ক্যর ম যল । িযল েযাক্ উয  দাোঁডাযলন। এর অথত হল মে, র্াযদর আযলােনা মশষ 
েেতায়ে এযস দাোঁটডয়েয । 
  
েযাক্ িলযলন, মস্পশাল এয ক্ি-এর সােযন রু্টে দাোঁটডয়ে মথযক্া। সু্ট়োিত মর্াোর জনয 
এক্িা নরু্ন োেডার সাজসরঞ্জাে টনয়ে আসযি। মস মর্াো়ে র্ার িযিহার ভাযলা ক্যর 
িুটঝয়ে মদযি। 
  
আটে মসই টর্নজন প্রটর্টনটের সযঙ্গ ক্রেদতনক্রলাে। র্ারাও উয  দাোঁটডয়েট ল আোযক্ 
টিদা়ে মদিার জনয। র্াযদর েুখগুযলা মক্েন টিষণ্ণ, মশাক্ািন্ন! মস্পশাল, এয ক্িযসর 
টদযক্ এটগয়ে মেযর্ টগয়ে আটে র্াযদর েযনর অিস্থািািুঝলাে। এেন টিষণ্ণ হও়ো 
র্াযদর েযে খুিই স্বাভাটিক্। মেি ইজরায়েটল এিং আযেটরক্ান, এই টর্নটি 
সািযেটরযনর ক্ে ক্যরও টর্নশ নাটিক্যদর হর্যা ক্যরয  জুডাস। র্াযদর সৃ্মটর্ এর্ 
র্াডার্াটড েন মথযক্ টক্ মো া ো়ে? 
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মস্পশাল এয ক্িযসর সােযন আটে মদখলাে সু্ট়োিত অযেো ক্রয । র্ার হাযর্ েযাযক্র 
িণতনা েযর্া োেডার সাজ সরঞ্জাে। সু্ট়োিত আোযক্ আসন্ন অটভোযনর িযাোযর টনযদতশ 
টদল এিং আটেও েযনাযোগ সহক্াযর র্ার ক্থা শুনলাে। 
  
আিা এন-টি, মলাক্টি র্ার িিিয মশষ ক্রল এই িযল, আেটন েুয়েরযিাটরযক্া়ে 
োযিন টন়েটের্ োত্রীিাহী িড টিোযন েযড। এ়োর ক্োণ্ডার সােুটদ্রক্ ইউটনি মথযক্ 
আেনাযক্ রু্যল টনয়ে োযি মসখাযন। আোযদর েী  োন সিটক্ ু মেন খুি সর্ক্তর্ার 
সযঙ্গ নাডাোডা ক্রা হ়ে। আোযদর মসই ইউটনযির জ্ঞাযনর সীো খুি সীোিে। সম্ভির্ঃ 
মসখানক্ার মলাক্জন এ এক্সাইর নাে ক্খনও মশাযনটন। আেটন হযিন ক্োন্ডার ক্ািতার, 
সােুটদ্রক্ গযিষক্। আোর োরণা এখন আেটন আেনার প্রয়োজনী়ে টক্ ু মেয়ে মগয ন। 
আেনার োত্রা শুভ মহাক্। 
  
গুডলাক্। 
  
আটে োথা মনা়োলাে, র্ারের গাডীযর্ স্টািত টদলাে। 
  
োত্রীিাহী টিোযন প্রেণ্ড ভীড। দ্বীেেুযঞ্জ  ুটি উেযভাগ ক্রযর্ েযলয  সিাই মে োর 
আত্মী়ে-স্বজযনর ক্ায । আটে মদখলাে আোর আসযনর োযশ এক্টি মেয়ে আযগ 
মথযক্ই িযস ট ল, র্ার মক্ােযর মিল্ট লাগাযনা, োথাভটর্ত িাদােী রযের েুল, আযেযলর 
েযর্া লাল িক্িযক্ গাল। ক্েলাযলিু রযের জযাযক্যির আডাযল টনযিাল মগাল দুটি স্তন। 
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েরযন নীল স্কািত। সুযডৌল ো, দৃটষ্ট মক্যড মন়ে। র্াযক্ সুের ও সযর্জ মদখাটিল। মসই 
েুহূযর্ত র্াযক্ মেন উটদ্বগ্ন মদখাটিল। ঘন ঘন োত্রীযদর টদযক্ র্াটক্য়ে মদখট ল মস। 
  
আটে মেয়েটিযক্ িললাে, ঘািডাযিন না, এখুটন রওনা হয়ে োযি। 
  
আোর টদযক্ র্াটক্য়ে মেয়েটি মহযস উ যলা। মস িলল, আোর জানা ট ল না, টিোযন 
এর্ ভীড হ়ে। 
  
আটে মেয়েটির টদযক্ র্াটক্য়ে হাসলাে। আোযদর োত্রা দীঘত হযি টক্ন্তু আোর েযনর 
েযর্া এক্িা মেয়ে োযশ থাক্া়ে োত্রা মিশ সুখক্র হযি িযল েযন হযি। 
  
মেয়েটির নাে মিটিলাও রটলংস। মনব্রাোক্া়ে র্ার জন্ম। ি র খাযনক্ আযগ মস এই িড 
শহযর আযস। 
  
এখাযন র্াযক্ টক্ ু অসুটিো়ে েডযর্ হ়ে, প্রেণ্ড সংগ্রাে ক্রযর্ হ়ে। 
  
আটেও মেয়েটিযক্ আোর েটরে়ে টদলাে, র্যি আোর আসল নাযে ন়ে, মিড েযালন 
নাযে। ক্ারণ এই োত্রীিাহী টিোযন অযনক্ মজাডা ক্ান মখালা আয । মিটিলাও আোর 
ক্থা়ে প্রভাটির্ হযলা। 
  
আটে মেয়েটিযক্ প্রশ্ন ক্রলাে, রু্টে টক্ েুয়েরযিাটরযক্াযর্  ুটি ক্ািাযর্ োি? 
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না, না, হ াৎ মস উযেটজর্ হয়ে িযল উ যলা, আটে মসখাযন এক্িা নরু্ন োক্রী টনয়ে 
োটি। সটর্য আোর মে টক্ আনে হযি। হ়েযর্া আোর এক্িু ভ়ে ভ়ে লাগয । 
োইযহাক্ মসখাযন র্ারা আোর জনয এক্িা টিযশষ টিোন ো াযি। 
  
 র্া মর্াোর ক্াজ টক্ হযি মসখাযন? 
  
এক্জন েনী িযটির মসযক্রিারী ক্াে সটঙ্গনী। টনঃসঙ্গ, টনজস্ব দ্বীযে থাযক্ন। আটে  াডা 
ক্য়েক্জন মলাক্ মসখাযন থাক্যি। আটে শুযনট  আোর ক্াজ খুি হাল্কা হযি। 
  
এ ক্াযজর খির রু্টে মেযল মক্াথা মথযক্? 
  
 মেয়েটি িলযলা, ক্াগযজ টিজ্ঞােন মদযখ। টিজ্ঞােন দার্া হযলন–টদ ও়োলিন 
এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্স। নােিা শুযন আোর েযন অদু্ভর্ ভাযি নাডা টদল। আোর 
অিযের্ন েন মক্ন মে আোযক্ এভাযি ভাটিয়ে রু্লযলা হ়েযর্া েথাসেয়ে জানা োযি। 
ট ক্ মসই েুহূযর্ত দিোটনক্ ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা 
  
েুয়েরযিাটরযক্ার োটরটদক্ ঘন কু়্োশা়ে আিন্ন। ভদ্রেটহলা এিং ভদ্রেহদ়েগণ টেটনি 
ক্য়েযক্র েযেযই আেরা োটিযর্ অির্রণ ক্রযর্ োটি। টক্ন্তু আেরা টনটশ্চর্ ক্যর 
িলযর্ োরট  না, মশষ েুহূযর্ত আোযদর টিোন নােযর্ োরযি টক্না। ক্য়েক্ ঘন্টা আযগ 
োির্ী়ে ম াি টিোন এখান মথযক্ ট যর মগয । োইযহাক্ আেনারা মে োর মক্ােযর 
মিল্ট মিোঁযে রাখুন। 
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টিোনিেরিা মেন মেোঁজা রু্যলার সাদা কু়্োশার োদযর ঢাক্া ট ল। র্ারই েযেয 
সর্ক্তর্ার সযঙ্গ দিোটনক্ র্ার টিোনখাটন নাোল। আযলা়ে আযলাটক্র্ টিোনিের। 
আটে অনুভি ক্রলাে টিোনখাটন োটি স্পশত ক্রল। টক্ ুেযণর েযেযই টিোন মথযক্ 
মনযে িাটেতনাযলর মভর্যর এযস দাোঁডালাে। োযশ মিটিলাও। আোযদর দুজনযক্ মসখাযন 
েরীো ক্রা হযলা। 
  
স্থানী়ে এক্টি মলাক্যক্ আিহাও়োর খির জানযর্ োইযল মস িলযলা, এ রক্ে কু়্োশা 
সারা রার্ েযর থাক্যি। অর্এি রার্িা মহাযিযলই ক্ািাযর্ হযি। আটে মিটিলাওয়ের 
টদযক্ র্াক্ালাে। র্ার েুযখ টিরটির  াে। আটে েুযখ হাটস ম াোঁিাযলও মভর্যর মিশ 
েুব্ধ হলাে। িাযরািা ঘণ্টা মিক্ার নষ্ট হযর্ োযি। আটে মেয়েটির টদযক্ র্াটক্য়ে 
িললাে, এভাযি মভযে েডার টক্ আয , আজযক্র সারা সযন্ধযিা মর্াোযক্ খুটশ ক্রার 
জনয আটে খরে ক্রযিা। 
  
মিটিলাও হ াৎ আোর এক্িা হার্ গভীর অনুরাযগ মিযন টনয়ে র্ার িুযক্র উের রাখল। 
অসম্ভি নরে িুক্। উযেটজর্ েুহূযর্ত মস টনযজযক্ আরও মিশী উযেটজর্ ক্রার জনয 
আোর হার্িা র্ার েশে নরে স্তযনর উের মেযে েরল। র্ারের আোযক্ িলযলা, 
মর্াোর প্রস্তাযি আটে এেুটন রাজী। অযেো ক্রািা আটে ভীষণ ঘৃণা ক্টর। 
  
মিশ, র্াহযল আোর সযঙ্গ এযসা। আটে র্ার হার্ েযর এটগয়ে মেযর্ মেযর্ িললাে, 
এখন এক্িা ভাযলা মহাযিল মদযখ টডনাযরর িযিস্থা ক্রযর্ হযি। র্ারের সযন্ধযিা 
আোযদর খুটশ েযর্া িযিহার ক্রা োযি। 
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মেয়েটির েুযখর হািভাযি মেন খুটশ উেযে েডয । আোর সযঙ্গ মসও সোন র্াযল ো 
ম যল এটগয়ে েলযলা। 
  
িাটেতনাযলর ক্া াক্াট  এক্িা ভাযলা মহাযিল মেয়ে মগলাে আেরা। ক্ক্যিল, নাে, টডনার 
এিং টিঙ্কস মসযর আেরা ঘযর টগয়ে ঢুক্লাে। মেয়েটি িলযলা, এর্ সুের সন্ধযা আোর 
জীিযন এর আযগ ক্খনও আযসটন িযল আোর েযন হ়ে। 
  
ক্াল সক্াযলই এক্ টনজতন দ্বীযে টনঃসঙ্গ এক্ িৃযের ক্ায  আোযক্ েযল মেযর্ হযি। 
মসখাযন ক্র্োস মে থাক্যর্ হযি জাটন না। এখন হ াৎ আোর েযন হল, আোর 
োও়োর ইিািা মনই মর্াোযক্ ম যড। মর্াোযক্ আিার আটে মদখযর্ োই মিড। আটে 
লেয ক্রলাে মেয়েটির মোখ দুযিা  ল ল ক্যর উ যলা। 
  
আটেও র্ার নাযক্র ওের আলযর্া ম াোঁ়ো মরযখ িললাে, আটে টনযজও মর্াোর ক্থা 
টেন্তা ক্রট লাে। মসই টনজতন দ্বীে, মসখাযন রু্টে আর মসই টনঃসঙ্গ িৃে। অসহয ক্ল্পনা 
ক্রা ো়ে না। মর্াোযক্ আর োোঁেিা মেয়ের েযর্া আোর েযন হ়ে না। রু্টে মেন এক্ 
অননযা, মর্াোর আযগ। অনয মক্াযনা মেয়ে মিােহ়ে আোযক্ এযর্ািা ভাটিয়ে রু্লযর্ 
োযরটন। 
  
হ াৎ আটে অনুভি ক্রলাে, মিটি লাও দু হার্ িাটডয়ে আোর গলা জটডয়ে েযরয । মস 
ট স ট স ক্যর িলযলা, মিড আোযক্ টক্ ু দাও। এেন এক্িা টক্ ু ো অযনক্টদন েযর 
রাখযর্ োরযিা। 
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আযস্ত আযস্ত আোর োথািা নাটেয়ে আনলাে, মিটিলাও ম াোঁযির ওের আোর ম াোঁিিা 
মেযে েরলাে। মেয়েটি র্ার ওষ্ঠদ্ব়ে মেযল েরযলা আগ্রহভযর। থরথর ক্যর মক্োঁযে উ ল 
মস। েুম্বন অটর্ দীঘত হযলা। ের্েণ না টিস্বাদ ম ক্ল মক্উ ক্াউযক্  াডযর্ োইলাে না। 
র্ারের এক্িু সেয়ের জযনয আোর ক্া  মথযক্ টিটিন্ন হয়ে মস ঘযরর দরজা িন্ধ ক্যর 
আিার ট যর এযলা। টক্ ুেণ টক্ মভযি গা মথযক্ ক্েলাযলিু রযের জযাযক্িিা খুযল 
মে়োযরর উের  ুোঁযড ম যল টদল। এক্ েুহূযর্তর েযেয ব্লাউজ এিং স্কািতিাও খুযল 
সিযশযষ ব্রা। এখন র্ার মদযহ সাোনয সুযর্া িলযর্ও টক্ ু মনই। 
  
আটে মেয়েটির ক্ায  টগয়ে দাোঁডালাে। মস আোযক্ দৃঢ় আটলঙ্গযন আিে ক্রল। ট ক্ 
এই রক্েটিই আটে োইট লাে। আোর েুযখর ওের র্ার েুখ, আোর িুযক্ দুটি স্তযনর 
উষ্ণ টনেীডন। আটে েুগ্ধ মোযখ মদখট লাে দুে সাদা নরে মদহিা র্ার। আটে েুেু টদয়ে 
র্ার মদহ েটরক্রো শুরু ক্রলাে। মস এযক্ এযক্ উযেটজর্ হয়ে উ যলা। 
  
এখাযন মর্াোর সযঙ্গ মে আটে রার্ ক্ািাি আশা ক্টরটন। আটে র্ার ম াোঁি মথযক্ েুখিা 
সাোনয এক্িু রু্যল িললাে। 
  
মেয়েটি িলযলা, জাযনা মিড আটেও ভাটিটন। ট ক্ এই রক্েটি আটে মেয়েট লাে, আজ 
আটে খুি সুখী মর্াোযক্ আোর েযনর ের্ ক্যর মেয়ে। 
  
আটে মেয়েটিযক্ আযরা ক্ায  মিযন টনলাে, ওর িুযক্র ওের আেুল ঘষযর্ থাক্লাে। 
মিশ িুঝযর্ োরলাে আোর হাযর্র স্পশত মেয়ে মস উযেটজর্ হয়ে উ যলা। র্ার সারা 
মদযহ িসযন্তর সোগে, েশে নরে ভরাি িুক্। স্পযশত োর্াল হয়ে মেযর্ হ়ে। টক্ন্তু 
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র্ার অটভজ্ঞর্া ক্ে। অের্ মেৌনা। ওর আটলঙ্গন আযরা দৃঢ় হযলা। র্ার মদহটি মক্োঁযে 
উ ট যলা। 
  
আটে েরে মসাহাযগর েরশ রাখযর্ েখন র্ার দুোয়ের োঝখাযন িযস েডলাে র্খন 
শুেু মিটিলাও ক্ণ্ঠ টদয়ে টহসটহস শব্দ মিটরয়ে এযলা। র্ারের মস র্ার মদহিাযক্ আোর 
ক্ায  এটলয়ে টদল েরে সুখপ্রাটির আশা়ে। 
  
 আটে র্খন র্ার ক্ােনা জজতটরর্ মদহিাযক্ টনয়ে সুযখর সাগযর ডুযি মগলাে। শরীযর 
মেন টশহরযণর প্ল্ািন িয়ে মগল। অযনক্ ক্াোঁেুটনর ের শরীর শান্ত হযলা। মেয়েটি লর্ার 
েযর্া আোযক্ জটডয়ে েযর শুয়ে রইযলা। 
  
আটে মেয়েটির টদযক্ েুগ্ধ মোযখ র্াটক্য়ে িললাে, আশা ক্টর আজযক্র এই আনেে়ে 
েুহূর্ত মর্াোর েযেয অযনক্টদন প্রভাটির্ হয়ে থাক্যি। 
  
হযাোঁ, অযনক্টদন থাক্যি, মিটি নীেু গলা়ে িলল, টেরটদযনর ের্। আোর মোযখ মোখ 
মরযখ িলল, মিড আটে মর্াোযক্ টেট  টলখযর্ োই। আটে মর্াোযক্ আোর ট ক্ানা টদযর্ 
োরট  না, ক্ারণ এখনও েেতন্ত আটে টনযজই মসিা জাটন না। টক্ন্তু রু্টে েটদ মর্াোর 
ট ক্ানািা দাও র্াহযল আটে টলখযর্ োটর। 
  
আটে ওর টদযক্ র্াটক্য়ে েৃদু মহযস আোর টনউই়েযক্তর অযাোিতযেযন্টর ট ক্ানা টদলাে। 
ও ট ক্ানািা ওর মনািিুযক্ টলযখ টনল। র্ারের মিটিলাও টশশুর ের্ শান্তভাযি ঘুটেয়ে 
েডযল ের আটে ঘর মথযক্ মিটরয়ে এযস টনযজর অযাোিতযেযন্ট প্রযিশ ক্রলাে। আটে 
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আোর টজটনসেত্র সি েরীো ক্যর টনয়ে েযরর টদন মভাযর রওনা মদিার জনয দর্রী 
হলাে। 
  
আটে জাটন মেয়েটির সযঙ্গ মদখা সাোযর্র এই মে টিরটর্, এরজনয আোর ক্ষ্ট হযি 
টক্ন্তু উো়ে মনই। এিং এক্যশা জন মলাক্যক্ িেী অিস্থা়ে অটনটশ্চর্ জীিন োেন 
ক্রযর্ টদযর্ও োই না আটে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 ঘযরর েযেয সূযেতর আযলা এযস েডা়ে আোর ঘুেিা মভযে মগযলা। র্াডার্াটড  ুিলাে 
মিটি লাওয়ের ঘযর র্াযক্ টিদা়ে সম্বেতনা জানাযর্, র্ার শুভ ক্ােনা ক্রযর্। দরজার 
ক্ায  টগয়ে মদটখ মেয়েটির িদযল ঘযরর েযেয িযস আয  এক্ দদর্যক্ার মলাক্। র্ার 
োথািা মদযহর ের্ই টিরাি, ম াি ম াি দুটি মোখ। মলাক্িা মে মোঙ্গটল়ে র্াযর্ মক্াযনা 
ভুল মনই। মলাক্িার হাযর্ এক্িা খাে মদখা োটিল, র্ার উের মলখা রয়েয –মিড 
েযালন। 
  
মলাক্িা নীেু গলা়ে িলযলা, মেয়েটিযক্ রু্টে মেন নাটক্? 
  
 গর্ক্াল মপ্ল্যন র্ার সযঙ্গ মদখা হ়ে, টক্ন্তু মর্াোর জানার টক্ দরক্ার? 
  
েঙ্গটল়ে িলল, মেয়েটিযক্ রু্টে ভুযল োও। আযদশ মর্া ন়ে মেন সর্ক্ত ক্যর মদও়ো। 
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আটে মলাক্টির ক্া  মথযক্ মনািটি টনয়ে েডযর্ শুরু ক্যর টদলাে। 
  
 টপ্র়ে মিড, 
  
মর্াোর ঘুে ভাোযর্ োইলাে না। েযল োটি। ক্ালযক্র সুের রাযর্র ক্থা আটে 
মক্ানটদনও– ভুলযর্ োরযিানা। মর্াোর মদও়ো ট ক্ানা়ে আটে টেট  টলখি। আোর ক্া  
মথযক্ খির োও়োর জনয আশা মক্ার। ভাযলািাসা টনও। সি টক্ ুর জনয আিার 
েনযিাদ জানাটি। মিটিলাও। 
  
 আটে খুি েযনাযোগ টদয়ে মিটির টেট িা েডট লাে। হ াৎ েুযখর ওের প্রেও ঘুোঁটষ এযস 
েডযলা। অসহয েিণা। এরক্ে আঘার্ এর আযগ আটে ক্খনও োইটন। িাল সােলাযর্ 
না মেযর এক্িা ম াি মিটিযলর ওের েুখ থুিযড েডলাে। টক্ ুেযণর েযেয েীযর েীযর 
উয  দাোঁডালাে। মোখ দুটি  ুযল উয য । র্ার োটরটদযক্ জোি ক্াযলা অন্ধক্ার। আটে 
মদখলাে ঘযরর েযেয আটে এক্া। িুঝযর্ োরলাে ঐ দানিিাই আোর ওের অোনুটষক্ 
আঘার্ মহযনট ল। আোর ম াোঁযির োশ টদয়ে রি ঝরট ল। রুোল টদয়ে েুয  
মক্ানরক্যে জানালার ক্ায  টগয়ে দাোঁডালাে। রাস্তার ওের মোখ রাখযর্ টগয়ে আোর দৃটষ্ট 
আিযক্ মগযলা মিািলাওয়ের ক্েলাযলিুরযের জযাযক্যির ওের। োেডার জযাযক্ি 
েটরটহর্ এক্টি মলাযক্র সযঙ্গ মস র্খন িযাটক্সযর্ উ যর্ োটিল। দানি েযঙ্গাটল়োন 
মিটির সুিযক্স িহন ক্যর টনয়ে োযি। 
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আটে িাথরুযে টগয়ে মোযখ েুযখ  াণ্ডা জল টদলাে। এখন মেন এক্িু স্বটস্ত মিাে ক্রট । 
সেস্ত ঘিনািা অটিশ্বাসয ভাযি ঘযি মগযলা। মিটিলাওয়ের জনয দুঃখ হযলা। র্ার টক্ 
েটরণাে হযর্ োযি মক্ জাযন। 
  
এখন আোর হাযর্ আর মিশী সে়ে মনই। প্রযর্যক্িা ঘন্টা টহযসি ক্যর েলযর্ হযি। 
আর মদরী না ক্যর আোর টজটনসেত্র টনয়ে দ্রুর্ ঘর মথযক্ মিটরয়ে রাস্তা়ে এযস 
দাোঁডালাে িযাটক্সর জনয। আোর গন্তিযস্থল এখন ইশলা মগ্রন্ড টিোন িের। দূযর উজ্জ্বল 
লাল হলুদ রযে মলখা এ়োযরা ক্োন্ডাযরর েটরে়ে টলটে মোযখ েডযলা আোর। আর 
র্ারই োযশ মগািা মগািা ক্াযলা অেযর মলখা ও টসওযনাগ্রাট ক্ এক্সটেটডসন েযাক্। 
িাটেতনাল মেটরয়ে এটগয়ে মেযর্ টগয়ে মদখলাে, এক্ দীঘতযদহী েুিক্ ট ক্ মসই েুহূযর্ত 
মপ্ল্ন মথযক্ মনযে আসট ল। েরযন খাটক্ ট্রাউজার। 
  
ক্োন্ডার? মস আনযে েীৎক্ার ক্যর উ যলা, আটে টিল মহডউইন। সুস্বাগর্ে। েটদও 
জাটন আেটন সােট়েক্ ভাযি আোযদর সযঙ্গ টেটলর্ হযিন। র্িুআেটন আোর আন্তটরক্ 
শুযভিা গ্রহণ ক্রুন। 
  
হযাযলা টিল। আটে প্ররু্যের টদলাে। েেৎক্ার মেহারা েুিক্টির। র্ার মদযহর গ ন ট ক্ 
সাোঁর্ারুযদর ের্ন। হাটসখুটশযর্ ভরা র্ার েুখ মোযখ েডার ের্ন। অল্প সেয়ের জযনয 
থাক্যলও আটে িললাে, আটে মর্াোযদর প্রযর্যযক্র সযঙ্গ মেশিার মেষ্টা ক্রি। 
  
ক্োন্ডার, এ়োযরা ক্োন্ডাযর উ যর্ উ যর্ টিল মহডউইন উচ্ছ্বটসর্ হয়ে িলযর্ থাক্যলা 
আেনাযক্ আোযদর সযঙ্গ মেয়ে আেরা খুি খুটশ। আেনার নাে আেরা অযনক্ শুযনট । 
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শুযনট  জযলর নীযে ক্াজ ক্রার অটভজ্ঞর্া আয  অযনক্। আর মসই জনযই ডঃ মেশার 
আেনার সম্বযন্ধ টিযশষ ভাযি আগ্রহাটির্। 
  
আটে েযন েযন ভািলাে, েযাক্ ক্ােতর্ মিশ ভাযলা ভাযিই দর্রী ক্যরয ন। টিল খুি নীেু 
টদয়ে মপ্ল্ন োলাটিল ক্যাটরটি়োযনর উের টদয়ে িৃোক্াযর ঘুরযর্ ঘুরযর্। 
  
আটে টজযজ্ঞস ক্রলাে, র্া মর্াোযদর দযল ক্জন আয ন? 
  
েুিক্টি িলল, আোর স্ত্রী টসনটথ়ো এিং আটে। গর্ োযস আোযদর টিয়ে হয়েয । টক্ন্তু 
ডঃ মেশাযরর সযঙ্গ আেরা এক্ ি যররও মিশী ক্াজ ক্রট । র্ারের আয ন 
লযািযরিটর মিক্টনটস়োন মর অযানডাসত হাউই থেসন আোযদর মেক্াটনক্, আোযদর 
রাোঁেুটন ক্নসুয়েলা, আোর েযন হ়ে মেয়েটি িারিাযডাজ দ্বীেেুযঞ্জর মেয়ে। আর আয ন 
ডঃ মেশার। 
  
আোযদর মপ্ল্নিা খুি নীে টদয়ে োটিল। আটে নীলাভ সেুযদ্রর জযলর টদযক্ েুগ্ধ মোযখ 
র্াক্ালাে ভাসোন মসই জাহাজিা এখন অযনক্ িড মদখাযি। জাহাযজর নাে টট্রিন। 
সাদা রযের ক্া াযো। আোযদর মপ্ল্নিা সেুযদ্রর জল স্পশত ক্রার সে়ে আটে মদখলাে 
স্নাযনর মোশাক্ েযর জাহাযজর টে ন টদযক্ এক্টি মেয়ে দাোঁটডয়ে আয । ঐ মেয়েটি 
মিটিলাও রটলংযসর ক্থা েযন ক্টরয়ে মদ়ে। 
  
টিল মপ্ল্যনর ইটঞ্জন িন্ধ ক্যর টদল এিং টট্রিযনর টে ন টদযক্ মপ্ল্নিা থাোল মস। ও 
হযি টসনটথ়ো, টিল িলল। 
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আটে জাহাযজর টভর্র প্রযিশ ক্যর নাটিক্যদর ক্ায  টনযজর েটরে়ে টদলাে। ক্নসুয়েলা 
েূণতেুির্ী। হাল্কা ক্ট র রযের মদহ। আটে িাটজ েযর িলযর্ োটর লযািযরিটর 
মিক্টনটস়োন এিং মেক্াটনক্ এরা দুজযন মসই জাহাযজর েযেয ক্নসুয়েলাযক্ মেয়ে 
অর্যন্ত সুখী। ডঃ মেশার এখন িযস্ত রয়েয ন। টসনটথ়ো িলযলা–ক্োন্ডার এখন েলুন 
আেনার মক্া়োিতার মদটখয়ে টনয়ে আটস। মিশ সুের ভাযি সাজযগাজ ক্যরট ল টসনটথ়ো। 
আটে র্াযক্ অনুসরণ ক্রযর্ টগয়ে মদখলাে র্ার ঘরিা ম াি হযলও টিেিে। েযাযক্র 
টনযদতশ েযর্া উচ্চেের্া সম্পন্ন ট্রান্সটেিার িসান ট ল মসখাযন। এক্িা খির ো াযল 
ভাযলা হযর্া, েযাক্ মসই খিরিার জনয আশা ক্যর আয ন। টসনটথ়ো েযল মেযর্ই 
র্াডার্াটড িাথরুযে টগয়ে প্রযিশ ক্রলাে। টক্ ুেণ েযরই আিার মডযক্র উেযর উয  
এলাে। মেক্াটনক্ হাউস র্খন সযিোত্র মপ্ল্যনর অয়েলট্রাযঙ্ক জ্বালাটন মঢাক্ানর ক্াজ 
মশষ ক্যরট ল। 
  
ক্নসুয়েলা র্খন মরাদু্দযর টে  টদয়ে মডযক্র ওের দাোঁটডয়েট ল। মেয়েটির সরলর্া 
আোর দৃটষ্ট আক্ষতণ ক্রযলা। আোর মপ্ল্যনর ওের ও ার ইিা হযলা। দরজার সােযন 
ো রাখযর্ টগয়ে মদখলাে মেয়েটি টট্রিযনর টে ন টদযক্ মহোঁযি োটিল। দীঘতাঙ্গী োথাভটর্ত 
মসানালী েুল। োয়ের গডন েেৎক্ার। েলার গটর্ আযরা মিশী সুের। আটে খুি টিটস্মর্ 
হলাে টিল র্াযদর দযলর এই সদসযার ক্থা আোযক্ না িলার জযনয। টক্ন্তু মক্ন মস 
র্ার েটরে়ে টদল না? এটডয়ে োও়োর েযর্া মেয়ে মর্া মসন়ে। আটে এিাযর র্াযক্ খুি 
ক্া  মথযক্ মদখলাে। খাডাই নাক্। সুের োর্লা দুটি ম াোঁি। র্ার মেয়েও সুের র্ার 
নীল গভীর দুটি মোখ। সােযন নীল সেুযদ্রর ের্ই গভীর। মেয়েটি র্ার সােযন এযস 
থেযক্ দাোঁটডয়ে েডযলা। েুযখ র্ার শান্ত হাটস। আটে অিাক্ হয়ে র্াটক্য়ে রইলাে। েযাক্ 
মর্া এক্িারও িযলন টন, ডঃ মেশার এক্জন েটহলা। ভাযলাই হযি, অটভোনিা র্াহযল 
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মিশ রসাযলা হযি। ডঃ মেশার আিার টনযজর মথযক্ই ক্থা িলযলা। র্ার ক্থা িলার 
েরন শান্ত এিং োটজতর্। র্ার েরযনর আলগা রাউজ মগােনী়ের্া আযরা মিশী ক্যর 
প্রক্াশ ক্যর টদটিল মেন। মসিা আোযক্ টিস্ময়ে অটভভূর্ ক্যর রু্ললল। ক্োন্ডার, 
আটে আশা ক্টর এখাযন সিটক্ ু আেনার েযনর েযর্া ক্যর মেয়েয ন। 
  
আটে িললাে, হযাোঁ, আটে খুি সন্তুষ্ট র্যি আোর দৃটষ্ট েযড রইযলা ডঃ মেশার এর 
আলগা ব্লাউযজর নীযে মদালাট়ের্ স্তনেুগযলর উের। 
  
ডঃ মেশার আোযক্ িলযলন, আোর ো টক্ ু প্রয়োজন হযি আটে মেন র্াযক্ জানাযর্ 
টদ্বো না ক্টর। আটে ডঃ মেশার-এর সযঙ্গ ক্থা িযল মদখলাে র্ার েযনাভাি ক্য ার 
হও়ো সযেও মস টিটেত্র এিং দিটেত্রযে়ে। সটর্য ক্থা িলযর্ টক্ অল্প সেয়ের আলাে 
হযলও আটে িুযঝ টগয়েট লাে, মস মে েরযণর দৃঢ়যের্া মেয়ে, মস র্ার ঔের্য, র্ার 
টনযজর হাযর্ গডা খযাটর্র টশখর মথযক্ এক্ েুলও মনযে আসযি না। 
  
ডঃ মেশার র্ার টিদুযৎ নীল মোখ টদয়ে আোযক্ টনরীেণ ক্রট ল। র্ারের িলযলা, 
আটে আোর মক্টিযন থাক্যিা, আোযক্ আেনার প্রয়োজন হযল আসযর্ োযরন। আটে 
এখন েললাে এই িযল মস মডযক্র নীযে েযল মগল। 
  
এরের আটে এ়োযরা ক্োন্ডাযর উয  ইটঞ্জন োলু ক্যর টদলাে। ক্য়েক্ মসযক্যন্ডর েযেযই 
মসিা টট্রিন জাহাজ ম যড আক্াযশ োটড টদল। অল্প টক্ ুেণ েযর আিার জ্বালাটন টনয়ে 
ট রযর্ হযলা টট্রিযন। 
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ক্নসুয়েলা আোর জযনয সযান্ডউইে টনয়ে এযলা। েূণত েুির্ী, ক্ােনার উযদ্রক্ ক্যর। টক্ন্তু 
এই েুহূযর্ত আটে ওযক্ োো টদযর্ োইলােনা। খাও়ো মশষ ক্যর আিার আক্াযশ 
উডলাে। দ্বীেেুযঞ্জর উের েক্কর টদযর্ থাক্লাে িৃোক্াযর। দ্বীেগুযলার ওের টদয়ে উযড 
মেযর্ টগয়ে মদখলাে মক্ানিা এযক্িাযর েনুষযিটজতর্, আর মে সি দ্বীেগুযলাযর্ োনুযষর 
টেহ্ন আয  িযল েযন হযলা র্া অটর্ নগণয। র্াযদর টদয়ে আোর ইটস্পর্ অটভোন 
োলাযনার েযে সহা়েক্ ন়ে িযল আোর েযন হযলা। র্িু অন্ধক্ার ঘটনয়ে না আসা 
েেতন্ত আটে োরলাে না। এরই েযেয আযরা দুিার আটে অটভোন োলালাে। েখন আিার 
টট্রিযন ট যর এলাে র্খন আক্াশ ভটর্ত র্ারা সেুযদ্রর জযল প্রটর্ টলর্ হযর্ মদখা 
মগল। র্খন আটে ক্লান্ত েটরোন্ত, মর্েন টক্ ুই মোযখ েযডটন, টক্ন্তু অন্তর্ এক্িা 
িযাোযর আটে সন্তুষ্ট। মে সি জা়েগার ওের টদয়ে আটে অটর্ক্রে ক্যরট  মসখাযন 
উযেখযোগয টক্ ুই আটে মদখযর্ োইটন র্িু মক্ন জাটননা িারিার আোযক্ আক্ষতণ 
ক্রয । এক্িার মর্া আোর ভীষণ ইিা হটিল, আটে আোর ম াট্ট মপ্ল্নিাযক্ মক্াথাও 
অির্রণ ক্রাই। টক্ন্তু মশষ েেতন্ত আোযক্ ট যর আসযর্ হযলা টট্রিযন। ভীষণ টখযদ 
মেয়েট ল। মদযহর ক্লাটন্ত ক্ািাযনার জনয ভীষণ টিঙ্কস ক্রযর্ ইযি হটিল। 
  
রাটত্রর হাও়োিা মিশ গরে। আটে র্খন স্নাযনর মোশাক্ েযরট লাে। মসই অিস্থাযর্ই 
ডঃ মেশাযরর মক্টিযনর সােযন এযসদাোঁডালাে। ডঃ মেশাযরর মনেযপ্ল্িিা আোর মোযখ 
েডল। আটে দরজা়ে নক্ ক্রলাে। 
  
মভর্যর আসুন। সংটেি অথে মজারাযলা ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা। 
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মক্টিযন ঢুযক্ মদখলাে, ডঃ মেশার র্ার মোশাক্ েটরির্তন ক্যরয । গাঢ় নীল রযের 
স্কািত, মসই সযঙ্গ হাল্কা নীল রযের হার্ক্ািা ব্লাউজ। স্পষ্ট মদখযর্ মেলাে র্ার নরে, 
টনযিাল স্তনেুগল। এক্টি মিটিযলর সােযন োইযক্রাযস্কাযের উের ঝুোঁযক্ দাোঁটডয়েট ল ডঃ 
মেশার। আোর টদযক্ ঘুযর দাোঁটডয়ে শান্ত গলা়ে িলযলা, হযাোঁ িলুন। 
  
আটে িললাে, ক্াল সক্াযলর েযেয জাহাজিাযক্ েূিতটদযক্র ক্া াক্াট ের্িা সম্ভিোটলয়ে 
টনয়ে মেযর্ োই। আযরা োইল েিাশ মগযলই আোর আশা মপ্ল্যনর মরযঞ্জর েযেয এযস 
োযি। িারিার জ্বালাটনর জযনয ট যর আসযর্ হযল ক্াল আটে খুি মিশী জা়েগা়ে োটড 
টদযর্ োরযিা না। 
  
টক্ন্তু এই েুহূযর্ত মনাের রু্যল জাহাজ আেরা জযল ভাসাযর্ োটর না। ডঃ মেশার 
প্রটর্িাদ ক্যর উ যলা, আেরা এখাযন আোযদর ক্াযজর অেূিত সাডা মেয়েট , আেরা 
আোযদর েরীেণ ক্াযজর োঝেযথ এযস দাোঁটডয়েট । এ অিস্থা়ে এখান মথযক্ োও়ো 
আোযদর সম্ভিের ন়ে। 
  
দুঃটখর্, এ িযাোযর আটে মর্াোযদর মক্াযনা সাহােয ক্রযর্ োরযিা না। আটে র্ার সযঙ্গ 
শান্ত িযিহারই ক্রযর্ োইলাে। 
  
মেয়েটির ক্য ার দৃঢ়র্া আোযক্ েুগ্ধ ক্রযলা, আোযক্ হাসাযর্ িােয ক্রযলা, ওর সাযথ 
ক্থা িযল জানযর্ োরলাে মে ওর নাে ডযাটনয়েল। আটে েুগ্ধ হয়ে র্ার টদযক্ র্াটক্য়ে 
রইলাে। মিশ িুঝযর্ োরট লাে মেয়েটি আোযক্ লেয ক্রয । আটে আোর অশান্ত 
মোখ দুটিযক্ মেয়েটির োয়ের উের লুযক্ােুটর মখলা মখলযর্ টদলাে। র্ারের মসখান 
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মথযক্ র্ার নাটভযদযশ মেখাযন স্কািতিা খুি শি ক্যর িাোঁো ট ল। মসখাযন এযস আোর 
মোখ দুটি টস্থর হয়ে মগল। 
  
ক্োন্ডার, থেযক্ দাোঁটডয়ে েযড মেয়েটি ডাক্যলা। 
  
 আটে র্ার মোযখর টদযক্ েুগ্ধ মোযখ র্াটক্য়ে রইলাে। 
  
মেয়েটি িলযর্ থাযক্–আটে আিার আরম্ভ ক্রযিা। আটে মর্াোর দ়োর ক্থা িুঝযর্ 
মেযরট । রু্টে এক্জন সৎ স্বাভাটিক্ প্রকৃ্টর্র োনুষ। রু্টে োও মেয়েরা মর্াোর োয়ের 
র্লা়ে এযস েডুক্। আযিযগর র্াডনা়ে মক্াযনা মেয়ের টদযক্ রু্টে র্াক্াযর্ োর না। 
ের্েণ না র্াযক্ রু্টে মর্াোর টি ানার শেযাসটঙ্গনী টহযসযি মদখয । টক্ টিটেত্র 
মর্াোযদর েযনর েুো, মর্াোযদর মদযহর–আটে মহযস িললাে, থােযল মক্ন, িযল োও! 
আটে টিযোটহর্। মর্াোর ক্থাগুযলা শুনযর্ খুি ভাযলা লাগয , আোযক্ োদু ক্যর 
ম যল , িযল োও। 
  
মেয়েটি িলযর্ থাযক্ আটে টনটশ্চর্ জাটন, রু্টে ভাি  রু্টে আোর ওের দ়ো মদখাি 
আটেও িুটঝ মর্াোর েযে মিাঝা ক্ট ন, অযনক্ মেয়ে আয  োরা মর্াোর েযর্া 
স্বাভাটিক্ প্রকৃ্টর্র ন়ে, োরা মর্াোর েশুসুলভ ইযির সটঙ্গনী হযর্ সাডা মদযি না। 
এখন আিার ভািট  র্াডার্াটড মসিা রু্টে উেলটব্ধ ক্রযর্ োরযলই আোযদর টেলন 
ত্বরাটির্ হযি। মর্াোর ক্ায  আটে টনযজযক্ েটরষ্কার ক্যর টদলাে র্াই না? 
  
ডযাটনয়েল, রু্টে টক্ জাযনা আটে টক্ ভাটি? আটে অলস ভাযি প্রশ্নিা র্ার টদযক্  ুোঁযড 
টদয়ে টনযজর মথযক্ই আিার িললাে, আটে েযন ক্টর রু্টে আোযদর িাইযরিাই শুেু 
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মদযখ  আোযদর েযনর গভীযর প্রযিশ ক্রার মেষ্টা ক্যরাটনক্খযনা। মর্াোযক্ িাস্তযির 
সংস্পযশত আসযর্ হযি ডযাটনয়েল। আোর েযর্ রু্টে হযল মসইসি মেয়েযদর দযল 
ডযাটনয়েল, োযদরযক্ আটে িটল দযল োও়ো, এযলাযেযলা ভীটর্গ্রস্ত সম্প্রদায়ের মেয়ে। 
  
আটে ও সযির মক্ানিাই ন়ে। জাটনয়েল িলযলা, মক্ন জাযনা? ক্ারণ মর্াোর ঐ নীল-
েূসর রযের মোখদুটি অনয মক্ানও সাোরণ মেয়েযদর প্রযলাটভর্ ক্রযলও আোযদর 
োরযি না। রু্টে ট ক্ িুঝযর্ োযরানা, টিজ্ঞান ভািােন্ন অটভজ্ঞ দিোটনক্যদর এক্িা 
িাডটর্ েের্া আয  োর িযল র্ারা অনা়োযস টনযজযদর ভািাযিগযক্ টন়েটির্ ক্রযর্ 
োযর। 
  
আটে মজাযর মহযস উ লাে। আর মসই দিজ্ঞাটনক্ হযল রু্টে র্াই না? আটে খুি সহযজই 
প্রোণ ক্যর টদযর্ োটর, রু্টে ভুল ক্র  মর্াোর সিই ভুল। 
  
রু্টে টক্ ুই ক্রযর্ োর না। ডযাটনয়েল হ াৎ েিল হয়ে উ ল। োনুযষর টশো, 
সুটন়েটির্ েযনর দৃঢ়র্া টিজ্ঞানসম্মর্ উোয়েই সি টক্ ুর ক্ারণ খুোঁযজ িার ক্রার মেষ্টা 
ক্যর থাযক্ ভািপ্রিণর্ািাযক্ এটডয়ে েলার মেষ্টা ক্যর থাযক্। 
  
আিা রু্টে টক্ মসিা েরীো ক্যর মদযখ ? 
  
র্া মদখি না মক্ন? আোর টনযজর ওের সমূ্পণত আস্থা আয । 
  
আটে িললাে, মর্াোর ওেরও আোর সমূ্পণত আস্থা আয । টক্ন্তু আোযদর ক্র্ক্গুযলা 
টন়েেক্ানুন মেযন েলযর্ হযি। আটে প্রটর্জ্ঞা ক্রট , ক্খনও মক্াযনা মজার খািািনা 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

33 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

মর্াোর ওের এিং মর্াোযক্ও প্রটর্শ্রুটর্ টদযর্ হযি, আোযক্ ম যড রু্টে োটলয়ে মেযর্ 
োরযি না। 
  
ডযাটনয়েল িলযলা, না, আটে োলাযিা না। আোর োটলয়ে োিার দরক্ার হযি না। 
িাস্তটিক্ আটে আগ্রহ টনয়েই মর্াোর ওের লেয রাখযিা, মর্াোর অহটেক্া মক্েন েূণত–
টিেূণত হয়ে মভযে েযড র্া মদখার জনয। 
  
এিার আটে উয  দাোঁটডয়ে, র্ার োযশ টগয়ে ঘন হয়ে দাোঁডালাে। আোর িুযক্ 
ডযাটনয়েযলর েুখ। মে মক্ান েুহূযর্ত িুটঝ িা টিযস্ফারণ ঘযি মেযর্ োযর। ডযাটনয়েল 
আোর টদযক্ েুখ রু্যল র্াক্াযলা। 
  
আটে েযন েযন ভািলাে টক্ আশ্চেত, দুটি মেয়ে মেন দুই টভন্ন েরু প্রাযন্তর িাটসো। 
এযক্ অেযরর সযঙ্গ মক্াযনা টেল মনই। আটে ভািট লাে মিটিলাওয়ের ক্থা। মস মক্েন 
টিনা িাো র্ার ভািাযিগযক্ ক্াযজ লাগাযর্ টদয়েট ল, অের টদযক্ ডযাটনয়েল মেশার টক্ 
রক্ে অটনিুক্ অিশয আটে িাটজ েযর িলযর্ োটর র্াযদর েযেয েূলর্ সটর্যক্াযরর 
মক্ান োথতক্য মনই। আসযল মেশার এক্িু উের্ স্বভাযির। এই সুেরী িায়োলটজস্টযক্ 
এক্িু এক্িু ক্যর িযশ আনযর্ হযি র্াযক্ িুটঝয়ে, র্াযক্ ভাযলাযিযস। এখন মক্িল 
অনুসন্ধান 
  
. 
  
০৪. 
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আটে মপ্ল্নিা খুি টনেু টদয়ে োলাটিলাে। ক্যাটরটি়োযনর নীল জল। এিা আোর 
সক্াযলর টদ্বর্ী়ে দ ার অটভোন। উডন্ত ম াট্ট মপ্ল্নিা ম াি ম াি দ্বীে  ুোঁয়ে েযলয । আর 
এক্িা দ্বীযের ক্া াক্াট  আসযর্ই দ্রুর্ মপ্ল্নিা আটে উেযর রু্যল টদলাে। উযদ্দশয দূর 
মথযক্ সেস্ত দ্বীেিাযক্ র্ার দৃটষ্টর নাগাযলর েযেয এযন ম লা। আোর মোযখর আ়েনা়ে 
র্খন প্রটর্ টলর্ হযলা নীযে ক্য়েক্জন ো  েরা মজযলর িযস্তর্া, মরৌযদ্র র্াযদর জল 
শুক্যনার র্াডা। এসি দৃশয মদযখ েযাক্যক্ আটে িার্তা োট য়েট লাে োত্র এক্টি শযব্দ 
না। 
  
িার্তািা ো াযর্ এিং মসিা গ্রহণ ক্রযর্ টগয়ে সোন ভাযি টিরি হযর্ হযলা। আোর 
মো়োল শি হয়ে উ ল েুগেৎ দৃঢ়র্ার এিং িযথতর্ার। এটদযক্ টিোযনর ইটঞ্জযন টক্ ু 
মগালযোগ মদখা টদয়েট ল। আটে র্াডার্াটড টট্রিযন ট যর এলাে। 
  
মেক্াটনক্ হাউই থেসন সি মদযখ শুযন টরযোিত টদল। ইনসুযলশন মক্টিল ট োঁযড মগয । 
ভাযলা ক্যর ইটঞ্জন েরীো ক্রযর্ মগযল ঘণ্টাখাযনক্ সে়ে লাগযি, র্ারের আযরা এক্ 
ঘণ্টা লাগযি সারাযনার ক্াযজ। মেক্াটনযক্র হাযর্ আটে মপ্ল্ন ম যড টদয়ে এলাে। েযথ 
এক্িা জিলা মদযখ থােলাে। র্ারা সিাই মরটলং-এর োযর দাোঁটডয়ে ট ল। 
  
ওটদযক্ টিল মহডউইন মরটলং-এর উের িুক্ টদয়ে কু্োঁযক্ েযড এক্িা মিেযরক্ডতার রু্যল 
আনট ল জযলর নীে মথযক্। ডযাটনয়েলযক্ও মসখাযন উেটস্থর্ থাক্যর্ মদখা মগল। র্ার 
েরযন ট ল দু খণ্ড মিটদং সুি। আটে টজযজ্ঞস ক্রলাে ওিা মক্াথা মথযক্ এযলা? 
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টিল িলযলা, সেুযদ্ররর্লা মথযক্ টর্নটদন মসখাযনটলশ েরারজনয। ডঃ মেশার 
এখনজযলর নীযে োও়োর জনয প্রস্তুর্ হযিন। উযদ্দশয জযলর নীযে েরীো ক্ােত োলান 
এিং টক্ ুনেুনা সংগ্রহ ক্রা। আোযদর সী স্পাইডার আেরা টনযজ োলাযল উযেখযোগয 
সা লয লাভ ক্রযর্ োটর। 
  
র্া রু্টে জযলর র্লা়ে ক্র্েণ থাক্যি? আটে ডযাটনয়েযলর দৃটষ্ট আক্ষতণ ক্রলাে। 
  
এক্ ঘন্টা আিার দু ঘণ্টার জনযও থাক্যর্ হযর্ োযর। মক্েন মেন এক্িা অটনশ্চ়ের্ার 
েযেয ম যল টদল র্াযক্। আটে হাসযর্ হাসযর্ িললাে, আটে মর্াোর সঙ্গী হযর্ োই। 
জযলর োনুষ, র্াই স্বভাির্ই আটে উৎসাহী মর্াোর সযঙ্গ জযল ডুিযর্। র্ার েযেয 
এক্িা ইর্স্তর্ঃ ভাি প্রক্াশ হযর্ মদখলাে আটে। সী স্পাইডাযরর জা়েগা োত্র দুজযনর 
জনয। মসযেযত্র সিার সােযন ডযাটনয়েল আোযক্ ট টরয়ে টদযল মসিা আোর েযে 
সুখক্র হযি না। অথে র্ার সঙ্গ োইযর্ েন োইট ল না। ডযাটনয়েযলর উেরিা মশানার 
জনয সাগ্রযহ আটে র্াটক্য়ে রইলাে র্ার টদযক্। 
  
 ট ক্ আয  প্রথযে আটে োযিা, ডযাটনয়েল গম্ভীর হয়ে িলল, রু্টে আোযক্ অনুসরণ 
ক্র। সািোযন এযসা। 
  
আটে খুটশ েযন োথা নাডলাে। োিার্যনর দরজা–েযথ মেযর্ টগয়ে র্ার সুের 
মদহিেরীর টদযক্ র্াটক্য়ে রইলাে েুগ্ধ হয়ে। সী স্পাইডাযরর িসার জা়েগা োত্র দুটিই, 
এিং স্বল্প েটরসর গায়ে গা ম যক্ োিার ের্ন। ডযাটনয়েযলর ইর্স্তর্ঃ ভাযির ক্ারণিা 
এিার আটে অনুোন ক্রযর্ োরলাে। ডযাটনয়েল টনযজই সী স্পাইডারযক্ োটলয়ে টনয়ে 
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োটিল। অযালুটেটন়োযের দর্রী হার্ল দুটি শি ক্যর েরা র্ার হাযর্। প্রয়োজন ের্ মস 
দুযিা এটদক্ ওটদক্ মঘারাটিল ডযাটনয়েল। স্পাইডার সেুযদ্রর নীযে মনযে েযলয । 
ক্াোঁযের মদ়োল টদয়ে আটে মদখলাে আোযদর োরোযশ নীলাভ জযলর েযেয অসংখয নাে 
না জানা সােুটদ্রক্ জীি মঘারায রা ক্রয । 
  
এক্িা হাল্কা েরযনর ঝাোঁকু্টন আোযদর েযন ক্টরয়ে টদল মে, আেরা সেুদ্রেৃযষ্ঠ অির্রণ 
ক্রলাে। মসই সে়ে ডযাটনয়েল সুইেযিাযডত এক্িা সুইযের উের আেুল টিেল। সযঙ্গ 
সযঙ্গ িাইযর স্পাইডাযরর োটিক্ হার্গুযলা োলু হয়ে মগল। আোযদর ক্াজ সােুটদ্রক্ 
সম্পদ প্রিাল, েটণ, েুিা সংগ্রহ ক্যর স্পাইডাযরর লাযগা়ো মক্টনস্তারা়ে গটির্ রাখা। 
ডঃ মেশাযরর এই অটভোযনর উযদ্দশয হযলা র্াই। 
  
ডযাটনয়েল হ াৎ েীৎক্ার ক্যর উ ল। িারিার এক্িা অযালুটেটন়োে রযডর উের োক্কা 
টদযর্ দযর্ মস িলল–টক্ সিতনাশ মদখ এিা নডয  না, মক্েন আিযক্ মগয । 
  
আটে েটক্যর্ মসটদযক্ মদখলাে মে অযালুটেটন়োযের রড র্ার েথ মথযক্ টিেুযর্ হয়েয  
ের্িা সম্ভি আটে আোর মদহিা নীযের টদযক্ ঝুোঁটক্য়ে টদয়ে িললাে, সম্ভির্ঃ আোর 
হার্ ওখাযন মেৌঁ যর্ োযর, মদটখ আটে টক্ ক্রযর্ োটর। ডযাটনয়েযলর ো দুযিার উের 
ভর ক্যর ঝুোঁযক্ট লাে আটে। আোর েুখ োো েডট ল র্ার োংসল থাই দুযিার ওের। 
মসই ভাযিই হার্ িাটডয়ে রডিা স্পশত ক্রলাে এিং রডিাযক্ র্ার টনটদতষ্ট েযথ আনার 
মেষ্টা ক্রলাে। আোর খুি ক্ষ্ট হটিল ও ভাযি ক্াজ ক্রযর্। র্যি ডযাটনয়েযলর স্পশত 
আোযক্ িাডটর্ মপ্ররণা টদটিল, ক্াযজ উৎসাহ মজাগাটিল, ক্াজ ক্রযর্ টগয়ে আোর 
োথািা আযরা শি হয়ে িযস মগল ডযাটনয়েযলর নগ্ন থাই দুযিার ওের। শ্বাস প্রশ্বাস 
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িাডার সযঙ্গ সযঙ্গ আটে অনুভি ক্রলাে নাটভযদশ অসম্ভি দ্রুর্গটর্যর্ ও ানাো ক্রয  
মেন। োথািা এক্িু রু্যল ডযাটনয়েযলর টদযক্ র্াক্ালাে। আটে এখন খুি ক্ায  মথযক্ 
ডযাটনয়েযলর মদহখাটন মদখযর্ োটি। 
  
আটে আিার ঝুোঁযক্ েডলাে। ডযাটনয়েল এক্িা ক্থাও িলযলা না। হ াৎ আটে িুঝযর্ 
োরলাে রডিা র্ার টনযজর েলার েযথ স্বাভাটিক্ ভাযি আিার নাডাোডা ক্রযর্ শুরু 
ক্যর টদয়েয । আোর ক্াজ মশষ। এিার আটে ডযাটনয়েযলর শরীযরর ওের ভর ক্যর 
উয  িসলাে মসাজা হয়ে। ডযাটনয়েল র্খন ক্াোঁেযর্ শুরু ক্যর টদয়েট ল। র্খন আোর 
িুযক্র ক্ায  ওর িুক্, েুযখর ক্ায  ওর েুখ স্পযশতর অযেো়ে প্রহর গুনয  মস। 
  
েনযিাদ। ডযাটনয়েযলর গলার স্বরিা এিার এক্িু নরে মশানাল। আটে এিার র্ার িুযক্র 
সযঙ্গ টনযজযক্ টেটশয়ে টদলাে। ব্রা-টিহীন মিটদং সুি েরা ডযাটনয়েযলর স্তন দুযিা আোর 
িটলষ্ঠ িুযক্ োযে টেষ্ট হযর্ থাক্যলা। এক্ উষ্ণ আটলঙ্গযনর আসন্ন প্রস্তুটর্। ডযাটনয়েল 
এিার আর আেটে ক্রযলা না। র্যি র্ার নীল মোযখর র্ারা দুটি মর্েটন শান্ত, টনযস্তজ 
িযল েযন হযলা। টক্ন্তু র্ার হািভাযি েযন হটিল মভর্র মভর্র মস ভীষণ ভাযি 
উযেটজর্ হয়ে উয ট ল র্খন। মস মে আোর ক্া  মথযক্ গাঢ় েুম্বন আশা ক্রট ল মসই 
েুহূযর্ত। র্যি প্রক্াযশয র্ার মক্ান প্রক্াশ মনই র্ার টশো, অেযািসা়ে দিজ্ঞাটনক্ 
েযনাভাি র্াযক্ এেন সংের্ হযর্ সাহােয ক্যরট ল। হ াৎ আে সযেষ্ট হয়ে উ লাে। 
ডযাটনয়েল র্খন থরথর ক্যর ক্াোঁেট ল। র্ার নীল মোযখ ক্ােনার দুযটর্ ঝলেল 
ক্রট ল। আটে র্াযক্ দুহার্ িাটডয়ে টনযজর িুযক্র েযেয মিযন টনলাে। আোর েুখ 
ঝুোঁযক্ এযলা ডযাটনয়েযলর উষ্ণ ক্াোঁো ক্াোঁো ম াোঁযির ওের। 
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ডযাটনয়েল র্ার টভযজ ম াোঁি েু ল না। আোর ঘ্রাণিুকু্ ম াোঁযি মেযখ মস সুইযে হার্ রাখযল 
এক্িু োে টদল। আটে িুঝযর্ োরলাে সী স্পাইডার এিার উেযর উ যর্ শুরু ক্রল। 
  
টট্রিযন ট যর এযস আটে ডযাটনয়েযলর টদযক্ েুগ্ধ মোযখ র্াক্ালাে। আেরা সুের এক্িা 
েুহুর্ত অটর্ক্রে ক্যর এলাে। এর েযেয অযনক্ টক্ ু জানলাে। ডঃ মেশার ঘুযর দাোঁডাল। 
মক্াযনা উের টদল না। আটে িুঝযর্ োরলাে র্ার ক্ট ন হয়ে ও া েুখিা ঢাক্ার জনয 
মস ঘুযর দাোঁডাযলা। আটে র্াযক্ িললাে, মর্াোর ঐ দিজ্ঞাটনক্ েযনাভািিা আোর ভাযলা 
লাযগ না ডযাটনয়েল। রু্টে েখন আোর ক্ায  আযসার্খন মর্াোর অনয রূে আটে 
মদখযর্ োই, টক্ টেটষ্ট মে লাযগ র্খন মর্াোযক্ আোর। টক্ন্তু রু্টে েখন টনযজযক্ 
সংের্ ক্রার মেষ্টা ক্র র্খন র্ার সাডা োই না। র্খন মক্েন মেন মর্াোযক্ টনঃস্ব 
িযল েযন হ়ে। 
  
ইটর্েযেয হাউই এযস খির টদল, এক্ খণ্ড ইনসুযলশন আলগা হয়ে টগয়েট ল। মেক্াটনক্ 
িলযলা মপ্ল্ন এখন আক্াযশ ওডার জনয প্রস্তুর্। 
  
আটে র্খুটন মপ্ল্নিা আক্াযশ মেযল টদলাে। এিারও আটে িযথত হলাে। দ্বীযে দ্বীযে মঘারা 
সার হযলা। উযেখযোগয প্রাযণর মক্াযনা টেহ্ন মদখযর্ মেলাে না। োইযহাক্ এক্িা 
দ্বীযের সােযন আটে এক্িা েটরর্যি জাহাজ মদখযর্ মেলাে। সযন্ধয হয়ে আসট ল। 
এটদযক্ জ্বালাটনও  ুটরয়ে আসয । আগােীক্াল আিার আটে এখাযন আসযিা। আটে 
ট যর েললাে। 
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রাটত্রর ঘন অন্ধক্াযর টট্রিযন এযস আটে েযাক্যক্ মসই এক্িাই িার্তা ো ালাে, না। 
এিার িযথত হযর্ হল। সারাটদযনর ক্লাটন্তযর্ দু মোযখ ঘুে জটডয়ে এযলা। োঝ রাযর্ ঘুে 
মভযে মগল ডযাটনয়েযলর মক্টিযনর সােযন এযস থেযক্ দাোঁডালাে। দরজার  াোঁক্ টদয়ে 
হলুদ আযলা ট িযক্ এযস েডট ল ক্টরযডাযর। আটে দরজা়ে নক্ ক্রলাে, টক্ন্তু মক্াযনা 
উের এযলা না। 
  
দরজা খুযল মগল টক্ন্তু মক্টিন শূনয। ডযাটনয়েল মনই। মসখান মথযক্ আটে েযল এলাে 
মডযক্র উের। োথার উের র্ারা ভটর্ত নীল আক্াশ। নীযে নীল সেুদ্র। নীযের মডযক্র 
মক্টিন মথযক্ হাউই, মর অযানডাসত এিং ক্নসুয়েলার ক্ণ্ঠস্বর মভযস আসট ল। 
  
টিল ও টসনটথ়োযদর মক্টিন অন্ধক্ার। অন্ধক্ার থাক্ািা খুি স্বাভাটিক্। র্াযদর টিয়ে 
হয়েয  োত্র এক্োস হযলা। আটে েযন েযন হাসলাে। সী স্পাইডারিা টট্রিযনর োযশ 
মথযক্ ভািট লাে ক্যাটরটি়োযনর নীল জল। টক্ন্তু ডযাটনয়েল মক্াথা়ে? আটে ঘটডর টদযক্ 
র্াক্ালাে। সাযড দশিা। এযর্া রাযত্র ক্যাটরটি়োযনর োঝখাযন মস মগল মক্াথা়ে? আোর 
উদভ্রান্ত দৃটষ্ট  টডয়ে েডল ক্যাটরটি়োযনর নীল জযলর গভীর মথযক্ গভীযর। হ াৎ এক্ 
সে়ে আটে মদখযর্ মেলাে এক্িা রিাযরর মভলা মভযস আসয  টট্রিযনর টদযক্। ক্ায  
আসযর্ টসি মসানালী েুযল ভটর্ত ডযাটনয়েযলর েুখখাটন মভযস উ যলা আোর মোযখর 
সােযন। র্ার েরযন ট ল োত্র দুখণ্ড মিটদং সুি। র্ারের টট্রিযনর মদও়োল মঘোঁযষ দটডর 
েই মিয়ে উেযর উয  এযলা মস। র্ারের মক্টিযন টগয়ে ঢুক্যলা। 
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আটে গাযল হার্ টদয়ে নরু্ন সেসযার ক্থা ভািযর্ িসলাে। টেন্তা হযলা মে ডযাটনয়েল 
এযর্া রাযর্ মভলা়ে েযড মক্াথা়ে টগয়েট ল? র্যি টক্ মস জুডাযসর মলাক্? মক্ান টক্ ুই 
অসম্ভি ন়ে। 
  
আটে মক্েন টিেষত হয়ে েডলাে। েযরর টদযনর অটভোনও িযথত হযলা। টট্রিযন ট যর 
এযস মক্টিযন ঢুযক্ আযলা টনটভয়ে শুয়ে েডলাে। টক্ন্তু ঘুে এযলা না। রাটত্র আযরা ঘন 
হও়োর জযনয প্রর্ীো ক্রযর্ থাক্লাে। সেুযদ্রর নীল জযল ঘন ক্াযলা  া়ো েডযল 
অটর্ সন্তেতযণ মিটরয়ে এলাে ইটঞ্জন ঘযরর সােযন। 
  
মিশীেণ অযেো ক্রযর্ হল না। মক্টিযনর আযলা না টনটভয়েই ডযাটনয়েল মিটরয়ে 
এযলা। র্ার হাযর্ গর্ক্াযলর মসই রিাযরর মভলািা। মডযক্ ও ার েযথ ো িাডাযর্ই 
আটে র্াডার্াটড দ্রুর্ োয়ে টনযজর মক্টিযন  ুযি এলাে। আিার দ্রুর্গটর্যর্ই ট যর 
এলাে মডযক্র ওের। মভলািা র্খন জযলর ওের ভাসট ল। র্ার মসানাটল েুল হাও়ো়ে 
ভাসট ল। েূটণতোর আযলা়ে ক্যাটরটি়োযনর নীল জল ঝলেল ক্রট ল। োযঝ োযঝ মেোঁজা 
রু্যলার েযর্া মেযঘর আনাযগানা। টনস্তব্ধ রাটত্রর প্রহর। মক্িল সেুযদ্রর অশান্ত গজতন 
মসই টনস্তব্ধর্াযক্ মভযে মরণুর মিণু ক্যর গুোঁটডয়ে টদটিল। োোঁযদর আযলা়ে সেুযদ্রর 
জলিাযক্ েযন হটিল মেন সীোহীন রুযোর থালা। 
  
মভলা়ে ডযাটনয়েলযক্ স্পষ্ট মদখা োটিল। হাঙ্গর অেুযটষর্ জযল রাযর্ সাোঁর্ার ক্ািািা 
টিেজ্জনক্। ডঃ মেশাযরর রাযর্র এই অটভোযনর আসল উযদ্দশয স্পষ্ট হয়ে উ ল 
এিার। টেযথযই মস সযেহ ক্রট ল। আটে মদখলাে, ডযাটনয়েল দু হার্ টদয়ে িাটল 
খুোঁডয । ভািলাে ডযাটনয়েল হ়েযর্া মগােযন লুটক্য়ে রাখা মক্াযনা ট্রান্সটেিার মসি খুোঁজয । 
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টক্ন্তু না, মদখলাে–ডযাটনয়েল র্ার েুল মথযক্ টক্লে খুযল টনয়ে সােযন এক্িা ঝরনার 
জযল েুলগুযলা ভাটসয়ে টদল। র্ার মসানালী েুলগুযলা জযলর মর্াযড টেয র ওের োোঁযদর 
আযলা়ে ঝলেল ক্যর উ যলা। র্ারের টে ন টদযক্ হার্ টদয়ে ব্রার হুক্ খুলযলা এিং 
মক্াের মথযক্ জাটঙ্গ়ো খুযল ম যল এযক্িাযর নগ্ন হয়ে দাোঁডাযলা ঝরণার নীযে। টনরাভরণ 
মদহ। আটে মদখলাে আোর সােযন রাটত্রযদিী দাোঁটডয়ে রয়েয , ঝরণার জযলর ক্ণাগুযলা 
 ুল হয়ে ঝযর েডট ল। ডযাটনয়েযলর োয়ের নীযে ক্যাটরটি়োযনর সেুদ্র। ক্নযা র্খন 
জযলর টদযক্ র্াটক্য়ে োোঁযদর িেনা ক্রট ল। 
  
ডযাটনয়েল আোযক্ মদখযর্ োটিল না টক্ন্তু আটে র্াযক্ মদখযর্ োটিলাে। োোঁযদর 
আযলার নীযে ডযাটনয়েযলর নগ্ন শরীযরর মশাভা মদখট লাে আটে। টনযিাল মগাল স্তনেুগল, 
সুের গডন। র্যনর িৃন্ত দুটি আেুযরর ের্ মলাভনী়ে। েওডা ম াোঁি ক্ােনা জাগা়ে। 
ডযাটনয়েলযক্ জযল নােযর্ মদযখ আটে শরীযরর েযেয উযেজনা অনুভি ক্রলাে। স্বি 
জযলর নীযে ডযাটনয়েযলর েুরুষু্ট স্তন দুটি জযল ভাসট ল, মেন দুটি মশ্বর্েদ্ম োেটড 
মেলার অযেো়ে। ডযাটনয়েল সাোঁর্াযর নােযলা। 
  
হ াৎ আোর মক্েন ভ়ে ভ়ে ক্রযর্ লাগযলা। ডযাটনয়েল টক্ জাযন না োোঁযদর আযলা়ে 
সাোঁর্ার ক্ািািা এযক্িাযরই টনরােদ ন়ে? এক্িু অসািোন হযলই সােুটদ্রক্ জীি র্ার 
নগ্ন মদযহর উের র্াযদর টহংস্র দাোঁর্ িটসয়ে টদযর্ োযর। প্রিাযলর আক্ষতণই র্াযক্ 
টিেযদ ম লযর্ োযর। র্ার ের্ প্রিালও সােুটদ্রক্ জীিগুযলার এক্ান্ত ক্ােনার েন। 
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ডযাটনয়েল জযলর র্লা়ে ডুিসাোঁর্ার টদল। মস ের্েণ জযলর নীযে ডুি টদয়ে রইযলা 
র্র্েণ আোর টেন্তার অন্ত রইযলা না। মস জযল মভযস ও ার ের আটে জযল সাোঁর্াযর 
নােলাে। 
  
মজাযর মজাযর ো োটলয়ে ডযাটনয়েযলর টদযক্ এটগয়ে মেযর্ থাক্লাে। হ াৎ মদখযর্ 
মেলাে ডযাটনয়েযলর োয়ের সযঙ্গ টক্ এক্িা জডাযনা। সেুযদ্রর সিযেয়ে ভ়েঙ্কর জীি 
র্ার োয়ের ওের োরাল দাোঁর্ িটসয়ে টদয়েয । আটে মসই ভ়েঙ্কর দৃশয মদযখ েেযক্ 
উ লাে। ডযাটনয়েল র্খন েিণা়ে ক্ার্রাটিল। আটে আোর সযির েযক্ি মথযক্ 
োরাযলা  ুটরিা মির ক্যর দ্রুর্ ো োটলয়ে র্ার ক্ায  মগলাে। ডযাটনয়েযলর অিস্থা র্খন 
সঙ্গীন। র্ার মদহিা টনযস্তজ হয়ে আসট ল। র্ার মিাক্াটের জনয আোর ভীষণ রাগ 
হযলা। মক্ন মস এ ভাযি এক্া এক্া োোঁযদর আযলা়ে সাোঁর্ার ক্ািযর্ নােল? 
  
ের্ র্াডার্াটড সম্ভি আটে ডযাটনয়েলযক্ রাহেুি ক্রলাে। টক্ন্তু এই েুহূযর্ত র্াযক্ 
ডাঙ্গা়ে ও াযর্ হযিনাহযল নরু্ন ক্যর আিার টিেদ আসযর্ োযর। ডযাটনয়েযলর অিশ 
মদযহর অযেতক্িা জযলর নীযে ট ল। ো োলাযর্ োরট ল না মস। আটে র্াযক্ মিযন 
রু্ললাে িালুক্াযিলা়ে। এিার আোর প্রথে ক্াজ হযলা ডযাটনয়েযলর ের্স্থান েরীো 
ক্যর মদখা। মস র্খন হাোঁোটিল। র্খনও ের্স্থান টদয়ে রি ঝরট ল। 
  
আটে র্ার ব্রা-িা জল মথযক্ রু্যল টনয়ে এযস র্ার মসই ের্স্থাযন িযাযন্ডজ ক্যর টদলাে 
শি ক্যর, রি িন্ধ ক্রার জযনয। 
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ডযাটনয়েল আোর টদযক্ মোখ মেযল র্াক্াযলা। ডযাটনয়েল র্ার েটরষ্কার জাটঙ্গ়োিা মখাোঁজ। 
ক্রযলা। টক্ন্তু আটে র্াযক্ িাো টদয়ে িললাে–এখন ওসি ভুযল োও। এখন আোর 
ক্ায  মর্াোর মক্ান টক্ ুই অপ্রক্াটশর্ ন়ে। লজ্জা ঢাক্ার িযাোরিা খুি মদরী হয়ে 
মগয । র্যি টেন্তার টক্ ু মনই। আটে  াডা মর্া এখাযন আর মক্উ মনই। 
  
আটে র্াযক্ িললাে োোঁযদর আযলা়ে এক্া সাোঁর্ার ক্ািা মে টিেজ্জনক্ এিা জানা উটেৎ 
ট ল। 
  
েনযিাদ, মস জিাি টদল, রু্টে আোর জীিন রো ক্যর । মসজনয আটে মর্াোর ক্ায  
কৃ্র্জ্ঞ। েটদও মর্াোর এই গুিের িৃটে আোর ে ে ন়ে। রু্টে টনশ্চ়ে আোযক্ 
অনুসরণ ক্যর এযস । 
  
টনশ্চ়েই! এই িযল আটে র্াযক্ মজার ক্যর আিার িাটলর টি ানা়ে শুইয়ে টদলাে। োোঁযদর 
আযলা র্ার নগ্ন মদহিার ওের েযড এক্ আলাদা স্বগতী়ে মশাভা িেতন ক্রট ল। আটে 
র্ার িুযক্র ওের ঝুোঁযক্ েডলাে। 
  
ক্োন্ডার, আজ আটে স্বীক্ার ক্রযর্ িােয হটি, সটর্য রু্টে এক্ শটিোন েুরুষ, অদু্ভর্ 
মর্াোর িযটিত্ব। মর্াোযক্ আটে মক্ানটদন ভুলযিা না। 
  
ঘুযর ট যর আোর মোখদুযিা টগয়ে েডট ল র্ার নগ্ন মদযহর ওের। অটভিযটি টদয়ে 
আোর ইযিিা ওর ক্ায  িযি ক্রযর্ োইট লাে। আটে মদখলাে র্ার শান্ত নীল মোখ 
দুটি মক্েন েিল হয়ে উ য  আযস্ত আযস্ত। মস মোযখর র্ারা়ে এখন ক্াযলা  া়ো। 
আোর োথািা এিার ডযাটনয়েযলর িুযক্র সযঙ্গ এযক্িাযর টেটশয়ে টদলাে। র্ার স্তযনর 
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মিাোঁিা এখন আোর েুযখ স্থান ক্যর টনয়েয । প্রথযে আযস্ত আযস্ত েযর মজাযর মজাযর 
ম াোঁি ঘষযর্ থাক্লাে। ডযাটনয়েল আর টস্থর থাক্যর্ োরযলা না। মভর্যর মভর্যর মসও 
ভীষণ উযেটজর্। র্ার নাটভযদযশর দ্রুর্ ও ানাো র্ার স্বাের িহন ক্রট ল। 
  
টিোে মনও়োর জযনয আটে র্ার িুযক্র ওের মথযক্ েুখ রু্যল র্াক্ালাে ওর টদযক্। 
  
মর্াোর দিজ্ঞাটনক্ েযনর মসই দৃঢ়র্া এখন মক্াথা়ে মগল ডক্টর? 
  
হযাোঁ, আটে স্বীক্ার ক্রট , মর্াোর সাটন্নযেয এযস আজ আোর সিটক্ ু মভযে েুরোর হয়ে 
মগয । 
  
 আটে ওযক্ িললাে, মর্াোর েযনর দৃঢ়র্ার আটে প্রশংসা ক্টর। মর্াোর েযনর এই 
অদু্ভর্ দৃঢ়র্াই আোযক্ আযরা মিশী উৎসাহ টদয়েট ল মর্াোযক্ এেন ক্যর ক্ায  
োও়োর জযনয। 
  
ডযাটনয়েল আোর টদযক্ মিশীেণ র্াটক্য়ে থাক্যর্ োরযলা না, মোখ নাটেয়ে টনয়ে 
িলযলা–এিাযর আোযদর ম রা উটেৎ। 
  
মভলা়ে উয  িযস ডযাটনয়েল র্ার হার্ দুযিা আডাআটড ভাযি রাখযলা। শান্ত টট্রিন। 
টনজতন মডক্। এক্টি মলাক্যক্ও মদখা মগল না। 
  
টনযজর মক্টিযনর সােযন এযস থেযক্ দাোঁডাল ডযাটনয়েল। র্া দু মোখ টদয়ে েুয া েুয া 
কৃ্র্জ্ঞর্াঝযর েডট ল। আটে ওর এক্িা হার্ টনযজর েুয ার েযেয মিযন টনয়ে িললাে–
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মর্াোর সযঙ্গ এ ক্টদন টেশযর্ টগয়ে আটে এক্িা সর্য উেলটব্ধ ক্রলাে, দদটহক্ 
িলপ্রয়োগ এক্িা সােট়েক্ উযেজনা োত্র। 
  
না না, এিারও প্রয়োজন আয  ক্োন্ডার। ওিা এক্িা সুস্থ স্বাভাটিক্ েযনর েটরে়ে। েৃদু 
মহযস ডযাটনয়েল আোযক্ টিদা়ে সম্ভাষণ জাটনয়ে মক্টিযনর দরজা িন্ধ ক্যর টদযলা। 
  
আটে আোর মক্টিযন ট যর মগলাে। এিার আটে খুটশ। টনঃসযঙ্কাযে এখন আটে আোর 
অটভোন োলাযর্ োরযিা। মেয়েটি আোযক্ ভািেুি ক্যরয । 
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ক্যাভরভি়োযনর নীল েযল 
০৫. 
  
ক্যাটরটি়োযনর নীল জযল সূযেতর আযলা এযস ঝলেল ক্রট ল। আোর ম াি মপ্ল্যনর 
ক্াোঁযের ওের টেয  মরাযদর আযলা এযস েযডট ল। দুরন্ত মিযগ আোর মপ্ল্নিা আক্াযশ 
উডট ল। মসই েটরর্যি জাহাজিা খুোঁযজ িার ক্রযর্ মক্ানও অসুটিযে হযলা না আোর। 
এক্িু দূযর টনক্িির্তী দ্বীযের ওের মপ্ল্নিা েীযর েীযর নাোলাে। উযদ্দশয মসখান মথযক্ 
সাোঁর্যর মসই জাহাযজ টগয়ে আটে উ যিা, আোর অনুসন্ধান ক্াজ োলাযিা। োথার ওের 
ক্যাটরটি়োযনর উেি সূেত। নীযে শীর্ল জল। আোর ভাযলা লাগযল  াণ্ডা জযল সাোঁর্ার 
ক্ািযর্। জাহাযজর ক্ায  টগয়ে জাহাযজর মদও়োল মিয়ে ওেযর উ লাে। মডযক্র 
োঝেযথ এযস হ াৎ এক্িা অেটরটের্ মেয়েটল ক্ণ্ঠস্বর শুনযর্ মেলাে। গলার আও়োজ 
মডযক্র নীে মথযক্ এযলা িযল েযন হযলা। 
  
 প্রথযে নজযর েডযলা েয়েন্ট আিটত্রশ েুটলশ েযডযলর টরভলিার। র্ারের মেয়েটি 
দৃটষ্টযগাের হযলা। হলুদ মিটদংসুযি র্ার গায়ে। আোর অনুোন র্ার ি়েস আ াযশর 
ক্া াক্াট  হযি। দীঘতাঙ্গী। েুযলর ের্ন র্ার মোযখর িাদােী রে। সি টেটলয়ে র্ার 
মেহারািা আক্ষতণী়ে। 
  
টক্ োও রু্টে মস টজযজ্ঞস ক্রযলা। মক্উ সাহােয ো়ে টক্না মসিা মদখযর্ এখাযন আোর 
আসা। আটে েৃদু মহযস িললাে মর্াোর হাযর্র টরভলিারিা নাোও। 
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আটে আোর েটরে়ে মেয়েটিযক্ টদলাে। আটে ক্োন্ডার ক্ািার সেুদ্র টিষয়ে গযিষক্। 
সােুটদ্রক্ অটভোযন আটে ক্াজ ক্রট । গযিষণা ক্রার জনয আোযদর এক্িা জাহাজ 
আয । আেরা মসিাযক্ ঘাোঁটি টহযসযি িযিহার ক্রট । মেয়েটি দ্বীযের ওের অিস্থানরর্ 
আোর মপ্ল্নিার টদযক্ র্াক্াযলা। র্ারের েীযর েীযর টরভলিারিা নাটেয়ে রাখযলা। 
  
মেয়েটিযক্ খুি টিষণ্ণ লাগযলা। মস টনযজর েটরে়ে টদল। 
  
আোর নাে জ়েটস িযানার। টে়োটে মথযক্ আসট । এখাযন আটে আোর ম ািযিানযক্ 
খুোঁজযর্ এযসট । জ়েটস মজাযর টনঃশ্বাস টনল। র্ার স্তযনর িৃন্ত দুটি আিার স্পষ্ট হয়ে 
উ যলা ব্লাউযজর র্লা মথযক্। মভযিট লাে র্াযক্ আটে ট ক্ খুোঁযজ িার ক্রযিা টক্ন্তু 
এখন আটে জাটননা আটে টক্ ক্রযিা। 
  
টে়োটেযর্ এক্িা টডোিতযেন্টাল মস্টাযরর আটে েযাযনজার। আোর টিয়ে হয়েট ল, 
টডযভাসত হয়ে মগয । টে়োটেযর্ এক্িা ভাযলা অযাোিতযেযন্ট থাটক্। ম াি মিান জুটন 
টেটেগান মথযক্ আোর ক্ায  মিডাযর্ আযস। র্ার ি়েস এখন উটনশ। প্রাণপ্রােুযেত ভরা। 
টে়োটের ক্াগযজ এক্টদন মস এক্িা োক্টরর টিজ্ঞােন মদখযলা। টনজতন দ্বীযে এক্ 
িৃযের মসযক্রিারী ক্াে সটঙ্গনী হয়ে থাক্ার োক্রী। অটিিাটহর্া হযর্ হযি। শুেু র্াই 
ন়ে, োক্রী প্রাথতীর মক্ান টনক্ি আত্মী়ে িনু্ধ থাক্যল েলযি না। র্াই জুটন আোযক্ 
এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্সর ক্ায  র্ার লযান্ডলডত টহসাযি েটরে়ে মদ়ে। এই ভাযিই মস 
ক্যাটরটি়োযনর এক্িা দ্বীযে োক্টর মেয়ে ো়ে। এযজটন্সর নাে হল হযাোর এযজটন্স। 
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আোর েযন েডল মিটিলাও ও়োটশংিন এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্সর ক্থা িযলট ল। জ়েটস 
আযরা িলযলা, জুটন র্াযক্ টেট  টলখযি িযলট ল। টক্ন্তু  োস হয়ে মগল, মক্ান খির 
মনই। েুটলযশর শরণােন্ন হযর্ র্ারা িযল, টলটখর্ অটভযোগ না জানাযল র্ারা র্াযক্ এ 
িযাোযর মক্াযনা সাহােয ক্রযর্ োরযি না। 
  
ক্যাটরটি়োযনর মক্উ িলযর্ োরযলা না, এেন মক্ান েনী িযটি মনই মে এখাযন র্ার 
টনজস্ব দ্বীে আয । র্যি মিাযনর মখাোঁযজ এখাযন এযস আোর েযন হয়েয  জা়েগািা 
মিােহ়ে আটে খুোঁযজ োযিা। মক্ন জাটননা িারিার েযন হয়েয  আোর মিান জুটন এখাযন 
মক্াথাও আয । 
  
আটে মেয়েটির ক্থা শুনট লাে, টক্ন্তু আোর ভািনা ট ল অনয েযথ। জুটনর িযাোযর 
এক্িা আসন্ন টিেযদর ক্থা ভািট লাে। মিটিলাওয়ের ক্থা েযন হযলা। দুজযনর োক্রী 
দার্া এক্জন টনঃসঙ্গ েনী িৃে মে এক্িা অযলৌটক্ক্ দ্বীযের োটলক্। এিং দুটি মেয়েই 
টনযখাোঁজ। দুজযনর এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্সই লালিাটর্ জ্বাটলয়ে মিোো। 
  
 জ়েটসর ক্ণ্ঠস্বর মশানা মগল–রু্টে আোযক্ সাহােয ক্রযর্ োরযি? 
  
হযাোঁ টনশ্চ়েই! আটে জ়েটসর ক্াোঁযে হার্ মরযখ গভীর দৃটষ্ট টনয়ে র্ার টদযক্ র্াক্ালাে। 
রু্টে মে সি খির আোযক্ টদযল র্া েটদ সটর্য হ়ে র্াহযল িহু মলাক্ মর্াোযক্ েনয েনয 
ক্রযি। র্যি আটে প্রথযে টনযজ এক্িার োোই ক্যর টনযর্ োই। 
  
আটে োিার জনয প্রস্তুর্ হযল জ়েটস আোর হার্ েযর আক্ষতণ ক্রযলা। মোখ দুযিা িড 
িড ক্যর র্াক্াযলা। ব্লাউযজর নীযে জ়েটসর স্তন েুগল খাডা হয়ে উয ট ল র্খন। স্তযনর 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

49 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

িৃন্ত দুটি মেন ম যল মিটরয়ে আসযর্ োইট ল। েলক্ ের্নহীন মোযখ আটে মসটদযক্ 
র্াটক্য়ে রইলাে। 
  
এিার জ়েটস র্ার ব্রাহীন স্তন দুযিা আোর িুযক্র ওের মেযে েযর িলযলা, রু্টে ক্থা 
দাও মে, রু্টে আিার আোর ক্ায  ট যর আসযি। 
  
আটেও ওর টেয  হার্ িুটলয়ে িললাে, আটে ক্থা টদলাে আটে আিার মর্াোর ক্ায  
ট যর আসযিা। টিদা়ে টনয়ে আটে দ্রুর্ মসখান মথযক্ েযল এলাে। এক্িু েযরই 
মপ্ল্নিাযক্ আক্াযশ উটডয়ে টদলাে। আোর োথা়ে র্খন এক্িাই টেন্তা ঘুরোক্ খাটিল। 
সটর্য টক্ মিটিলাও এিং জুটন মক্ানও টনজতন দ্বীযে এক্ টনঃসঙ্গ েনী িৃযের সটঙ্গনী ক্াে 
মসযক্রিারীর োক্রী মেয়েয ? না টক্ র্াযদর এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্সগুযলা সটর্য সটর্য ভুয়ো! 
টনশ্চ়েই এর েযেয মক্াযনা রহসয লুটক্য়ে আয । আর মসই রহসযিা উদ্ঘািন ক্রযর্ 
োরযলই সন্ধান ক্রার ক্াজিা সহজ হযি। 
  
জ়েটসর িণতনা ের্ মসই দ্বীযের খুি নীেু টদয়ে মপ্ল্নিা োলাযর্ থাক্লাে আটে। ওর 
ক্থাই ট ক্। অযলৌটক্ক্ দ্বীেই িযি। ওের মথযক্ টক্ ু মিাঝা ো়ে না। প্রাযণর মক্াযনা 
টেহ্ন মদখা ো়ে না। আটে দূরিীণ টদয়ে মদখলাে–দ্বীযের োঝ িরাির িণতনা ের্ সাদা 
ক্ংক্রীযির িাটড। ক্র্ক্িা টেলিযক্সর ের্ন। িাটডর োরোযশ ঘন িন জঙ্গল। মদখা 
মগল মসখাযন ক্য়েক্জন মলাক্ মঘারায রা ক্রয । র্াযদর হাযর্ আযগ্ন়োস্ত্র। খুি 
সািোযন নােযর্ হযি এখাযন। হাযর্ সে়ে মিশী মনই। খুি র্াডার্াটড েূডান্ত অটভোযনর 
জনয র্াযক্ আিার এখাযন অির্রণ ক্রযর্ হযি। এিার মসই দ্বীেিাযক্ ম যল মপ্ল্নিাযক্ 
 ুটিয়ে টদলাে হাও়োর গটর্র সযঙ্গ োো টদয়ে। আোর েযন হযলা এ িযাোযর েযাযক্র 
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ক্া  মথযক্ অযনক্ মিশী খির মনও়ো প্রয়োজন। এিং মসইসি খিযরর ওেযরই 
আোযক্ টসোন্ত টনযর্ হযি, এই অযলৌটক্ক্ দ্বীে এিং ঐ রহসযে়ে িাটডিার সম্বযন্ধ 
অনুসন্ধান ক্রািা েুটিেুি হযি টক্না। সে়ে মেখাযন েূল োটিক্াট  এই অটভোযনর, 
অর্এি আোযক্ খুি মভযিটেযন্তই এযগাযর্ হযি। জ়েটসর ম াি জাহাযজ ট যর এযস 
ভািলাে ও িযলট যলা ওর জাহাযজ মরটডও রুে আয । মসিা েটদ ভাযলা থাযক্ র্যি 
মসখান মথযক্ই েযাক্যক্ িার্তা ো াযনা োযি। 
  
জ়েটস মডযক্র ওের দাোঁটডয়েট ল। আটে র্ার ক্ায  টগয়ে িললাে, রু্টে মসই িাটডিার 
ক্থা ট ক্ই িযলট যল। োইযহাক্ এখন রু্টে আোযক্ মর্াোর মসই মরটডওরুযে টনয়ে 
েলল। 
  
মিশ মর্া েযলা আোর সযঙ্গ। 
  
আটে অিাক্ হলাে। অযনক্গুযলা ট্রান্সটেিাযর ভটর্ত মরটডওরুে। র্ার েযেয দুযিা এযর্া 
শটিশালী মে েযাযক্র ক্ায  িার্তা ো ািার েযে েযথষ্ট। আটে র্াডার্াটড এক্িা 
ট্রান্সটেিার োলু ক্যর টদলাে মিার্াে টিযে। েযাক্যক্ িললাে–ও়োলিন এিং হযাোর 
এেপ্ল়্েযেন্ট এযজন্সী দুযিার মখাোঁজ টনয়ে এেুটন জানাযর্। েযাক্যক্ টসগনযাল টদলাে। 
এখন অযেো ক্রা  াডা আর মক্াযনা ক্াজ মনই। টরটসভার োলু ক্যর টদয়ে ঘর মথযক্ 
মিটরয়ে এলাে। 
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জ়েটস মডযক্র ওের িযসট ল। র্ার েরযন খাযিা সাইযজর হা  েযান্টিা র্ার হাোঁিুর 
ওের আোঁি হয়ে িযসট যলা। র্ার গায়ে এখন আযগর মসই ব্লাউজ মনই। র্ার িদযল 
মসখাযন টিটক্টন মশাভা োটিল। আটে র্ার োযশ টগয়ে িসলাে। 
  
আিা ক্োন্ডার, রু্টে আোর জনয এযর্া সি ক্রয  মক্ন িযলা মর্া? 
  
আোর খুি ইযি হটিল জ়েটসর মদযহর সযঙ্গ আোর মদহিাযক্ এক্ ক্যর ম লার। টক্ন্তু 
টক্ ক্ারযণ মেন মস ইিািাযক্ ঘুে োটডয়ে রাখলাে। 
  
আটে র্াযক্ িললাে, মর্াোর মিাযনর ের্ আোর এক্ িান্ধিী এক্ই অিস্থা়ে েযডয । 
আটে টনযজ এ িযাোযর জানযর্ খুি আগ্রহী। েযন হ়ে এখাযন মক্াযনা অঘিন ঘিযর্ 
েযলয । এখন আোযক্ এক্িা টিযশষ খিযরর জনয অযেো ক্রযর্ হযি। 
  
জ়েটস িলযলা, রু্টে মে ক্াজ ক্রয  সটর্য র্ার প্রশংসা না ক্যর থাক্যর্ োরট  না। 
আটে র্াযক্ েনযিাদ জাটনয়ে মডযক্র ওের শুয়ে েডলাে। হ াৎ মদখলাে জ়েটস আোর 
িটলষ্ঠ মদযহর টদযক্ র্াটক্য়ে আয । র্ার অশান্ত মোখ দুটি এখন আোর মদহ েটরক্রো়ে 
িযস্ত। র্ার েরযনর টিটক্টন স্তন দুযিাযক্ খুি অল্পই ঢাক্যর্ মেযরট ল। 
  
জ়েটস আোর টদযক্ র্াটক্য়ে িলযলা, মর্াোর েযেয এেন এক্িা টক্ ু আয  ো মক্াযনা 
মেয়েই িুঝযর্ ভুল ক্রযি না। িড িড ক্থা িযল রু্টে েন জ়ে ক্রযর্ োও না। 
মর্াোর স্বভাি হযলা ক্থা ক্ে, ক্াজ মিশী। মেয়েযদর সম্বযন্ধ মর্াোর খুি মিশী 
মক্ৌরূ্হল মনই। 
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আটে গাঢ়স্বযর িললাে, টক্ন্তু রু্টে মে আোযক্ মক্ৌরূ্হলী ক্যর রু্লয  জ়েটস। 
  
র্া রু্টে মর্াোর মসই মক্ৌরূ্হলিা মেিাযলই মর্া োযরা। িযল জ়েটস আোর টদযক্ অদু্ভর্ 
মোযখ র্াক্যলা। আটে অনুভি ক্রলাে জ়েটসর হার্িা আোর িুযক্র ওের টিটল 
ক্ািয । আটে এিার মোখ মেযলাে েুযরােুটর। জ়েটস র্খন আোর িুযক্র ওের ঝুোঁযক্ 
েযডয । র্ার ম াোঁি দুটি থরথর ক্যর ক্াোঁেয । র্ার স্তন দুটি প্রা়ে টিটক্টন েুি হয়ে 
টিযস্ফারণ ঘিািার অযেো়ে সে়ে গুনয । 
  
আটে উযেটজর্ হয়ে উ যলও এই েুহূযর্ত ডযাটনয়েযলর ক্থা েযন েযড মগল। জ়েটস র্ার 
মদযহর দনযিদয সাটজয়ে র্াযক্ উেহার টদযর্ োইয , মস টনযর্ োরয  না। অথে 
ডযাটনয়েলযক্ মস মেযর্ ো়ে র্ার আক্াঙ্ক্ষার সযিতাচ্চ টশখযর টনয়ে টগয়ে। টক্ন্তু ডযাটনয়েল 
সি েরা ম াোঁ়োর িাইযর। 
  
এই েুহূযর্ত আটে ভীষণ ভাযি মদযহর েুো অনুভি ক্রট লাে। র্াই িােয হয়ে জ়েটসর 
আহ্বাযন সাডা টদলাে। ওর টেয  হার্ মরযখ ওযক্ আক্ষতণ ক্রলাে। টিটক্টন অেসাটরর্ 
হযলা জ়েটসর িুযক্র ওের মথযক্। 
  
জ়েটস র্ার স্তনেুগল আোর িুযক্র ওের মেযে েরযলা, র্াযদর নরে স্পশত আোযক্ 
অসম্ভি উযেটজর্ ক্যর রু্লযলা। আেনার মথযক্ই র্ার মক্াের উযোটলর্ হযলা। মডযক্র 
ওের জ়েটসযক্ আযস্ত আযস্ত শুইয়ে আটে র্ার ওের ঝাোঁটেয়ে েডলাে। টজভ টদয়ে আটে 
মসিাযক্ িৃোক্াযর েুম্বন টদযর্ থাক্লাে। অসম্ভি সুখ-রৃ্টির ক্ান্নার েযর্া ক্যর ঝাোঁটক্য়ে 
উ যলা মস। দুহার্ িাটডয়ে আোযক্ জটডয়ে েরযলা। 
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আটে আর টস্থর থাক্যর্ োরট লাে না। জ়েটসর মশষ িাো়ে িান টদলাে। মস মক্ােরিা 
উোঁেু ক্রযলা। মশষ িাো মনযে মগযলা োয়ের নীযে। সাোনযই মোষাক্ ট ল আোর েরযন, 
ক্য়েক্ েুহূর্ত সে়ে লাগযলা মোষাক্ মথযক্ মিটরয়ে আসযর্। েীযর েীযর উযেটজর্ হয়ে 
উ লাে। জ়েটসর ম াোঁযি আোর ম াোঁি। আোর র্াডা না থাক্া়ে আটে েীযর েীযর র্াযক্ 
েরে উযেজনার েুহূযর্ত মেৌঁয  টদযর্ র্ৎের হলাে। টক্ন্তু হ াৎ অস্বাভাটিক্ ভাযি দ্রুর্ 
জ়েটস র্ার মদযহ ক্লাইযেক্স মিযন টিযস্ফারণ ঘটিয়ে ম লযলা। টক্ন্তু আটে র্খযনা 
অেরাটজর্। অিশয জ়েটস আোযক্ সাহােয ক্যর মগল এ িযাোযর। এক্ সে়ে দুজযনই 
এক্ েরে সুখক্র অিস্থা়ে মেৌঁয  মগলাে। দুজযনরই মোখ িুযজ এযলা এক্ সযঙ্গ। আটে 
র্ার িুযক্র ওের েযড রইলাে মসই অিস্থা়ে। 
  
র্ারের এক্সে়ে জ়েটস শান্ত মোখ মেযল র্াক্াযলা আোর টদযক্। এর্ সুখ আটে 
জীিযন এর আযগ ক্খনও োইটন। 
  
আটে প্ররু্যেযর টেটষ্ট হাসলাে ক্যাটরটি়োযনর উষ্ণ োদযরর র্লা়ে শুয়ে, মসই েুহূযর্ত আটে 
মরটডও টসগনযাল শুনযর্ মেলাে, র্াডার্াটড মরটডওরুযের টদযক্ এটগয়ে মগলাে। েযাক্ 
র্খন আোযক্ িার্তা ো াটিল সাংযক্টর্ক্ ভাষা়ে। ও়োলিন এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্স 
টনউই়েযক্ত প্রটর্টষ্ঠর্ হয়েট ল। লাইযসন্স প্রাি, এক্োস ক্াজ োলাযনার ের মসিা িন্ধ 
হয়ে ো়ে। টে়োটের হযােযরর মেযত্রও এক্ই ঘিনা ঘযি। খুি মিশী মেয়ে এ দুযিা 
এযজটন্সর োর ৎ োক্রী ো়ে টন। েযাযক্র িার্তার মশষ অংশিুকু্ আোর মো়োল শি 
ক্যর রু্লযলা। দািীেত্র োও়ো মগয । সে়ে  ুটরয়ে আসয । রু্টে েটদ মক্ান সন্ধান 
ক্যর থাক্ র্াহযল এটগয়ে েল। 
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হযাোঁ সন্ধান মেয়েট  দিটক্। মসই অযলৌটক্ক্ দ্বীযের োযশ প্রিাল দ্বীযের সন্ধান এিং 
আযরা অযনক্ টক্ ু। মসই  রাসী ইযন্টটলযজন্স অট সার িটণতর্ দিজ্ঞাটনক্ হযারল্ড 
োিযক্র ক্থা েযন েযড মগল আোর। র্ারের েযন েডযলা মসই দাস িযিসা়েীর ক্থা, 
মেয়ে সংগ্রহই োর প্রোন িযিসা ট ল, এখন মদখা োযি মেয়েযদর োক্রী মদও়োর 
িযাোরিা সমূ্পণত ভুয়ো, ক্ারণ জ়েটসর অনুসন্ধান প্রোণ ক্যর মদ়ে মে, টনঃসঙ্গ েনী িৃে 
িযল এখাযন মক্উ থাযক্ না। ওরক্ে ক্াযরার টনজস্ব মক্ান দ্বীে এখাযন মনই। আসযল 
এইসি এেপ্ল়্েযেন্ট এযজটন্স, ক্াগযজ োক্রীর টিজ্ঞােন মদও়ো এসিই জুযসর কু্ক্ীটর্তর 
স্বাের িহন ক্রয । 
  
েযন েযন ভািলাে অর্যন্ত টিেজ্জনক্ হযলও আর এক্িার ঐ দ্বীযে অনুসন্ধান ক্াজ 
আটে োলাি। জ়েটসযক্ িললাে ও ঐ ম াি জাহাজটিযর্ অযেো ক্যর থাক্যলই 
অযনক্খাটন সাহােয ক্রা হযি। 
  
আটে জ়েটসযক্ ক্থা টদলাে ক্াল সক্াযলর মক্ান এক্ সে়ে আটে র্াযক্ টরযোিত 
ক্রযিা। 
  
এরের আটে জ়েটসর ক্া  মথযক্ টিদা়ে টনয়ে জযল মনযে এলাে, জ়েটস হার্ মনযড 
টিদা়ে সম্ভাষণ জানাযলা, েযন েযন ভািলাে আোর জনয আযরা অযনক্ মেয়ে অযেো 
ক্যর আয  ঐ.. অযলৌটক্ক্ দ্বীেটিযর্। জুযসর সােনাসােটন দাোঁডাযর্ই হযি। টেরটদযনর 
েযর্া মসই শ়ের্ানযক্ খর্ে ক্যর টদযর্ হযি। 
  
. 
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০৬. 
  
 টট্রিযন ট যর এযস দ্রুর্ মক্টিযন েযল এলাে। সু্ট়োযিতর দর্রী সু্কিা সুিগুটলর েেয 
মথযক্ এক্িা টিযশষ েরযনর মোশাক্ মিযন টনয়ে মোরা েযক্িগুযলা খুোঁটিয়ে খুোঁটিয়ে 
মদখট লাে। সু্ট়োিত আোযক্ মসই মোশাক্িা িযাখযা ক্রট ল। মক্ান েযক্যি টক্ আয  
িুটঝয়ে টদটিল, ম াি টসটরযশর ক্যােসুলগুযলা হযি টিযস্ফারক্ িস্তু। ম াি লাইিারিা 
টসগাযরযির অযেতযক্র মথযক্ও টিযস্ফারক্ টজটনযস আগুন লাগাযনার েযে েযথষ্ট। ঢাক্না 
মদও়ো এক্িা েযক্যির মভর্যর রয়েয  জযলর নীযে টিযস্ফারণ ঘিাযনার জনয রিাযরর 
মোডা র্ার জার্ী়ে িস্তু। নাইযট্রাটলসাটরন োখাযনা। সু্ট়োিত আোযক্ মসিার িযিহার 
িুটঝয়ে টদটিল। সুযির অের েযক্যি এক্িা ম াি ট্রান্সটেিার রাখা আয । োত্র এক্িা 
িার্তা ো াযনার উেযোগী ক্যর দর্রী ক্রা এই ট্রান্সটেিার। িার্তা ো াযনার েযরই র্ার 
আ়ুে মশষ। এসি  াডা আযরা ক্র্গুযলা প্রয়োজনী়ে টজটনস মসই টিযশষ েরযণর সুযির 
টিটভন্ন েযক্যি থাক্যর্ মদখা মগল। টিেযদর সে়ে এসিগুযলা প্রয়োজন হযর্ োযর। 
আটে েখন আোর টজটনসেত্র মগা –গা  ক্রযর্ িযস্ত র্খন হ াৎ টিল মহডউইন এযস 
খির টদল, ডযাটনয়েল র্ার সী স্পাইডাযরর অটভোন মশষ ক্যর ট যর এযসয । আটে 
িযস্ত হয়ে র্েুটন র্ার মক্টিযন েযল এলাে এিং র্খন আোর আর এক্ দ া অিাক্ 
হও়োর োলা। ডযাটনয়েল আজ সুের ক্যর মসযজয , র্ার রূে মেন ম যি েডয । মস 
আজ উোঁেু ক্যর েুল মিোঁযেয । েরযন লাল টিটক্টন। 
  
মর্াোযক্ আজ খুি সুের মদখাযি ডযাটনয়েল, আটে র্ার উের্ িুযক্র টদযক্ টস্থর 
দৃটষ্টযর্ র্াটক্য়ে সম্ভাষণ ক্রলাে, টিটক্টনর আডাযল র্ার স্তন েুগল অসম্ভি ম ালা 
মদখাটিল। মেন লাল মগালাে  ুযি রয়েয  িুযক্র োযঝ। 
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আটে র্ার টদযক্ র্াটক্য়ে িললাে, আোযক্ এেুটন মিযরাযর্ হযি, আজ রাযত্র ট রট  
না। ডযাটনয়েল ঘুযর দাোঁডাল। র্া ক্খন ট যর আসয ? ক্াল সক্াযল। আোর এক্িার 
ইিা হযলা ডযাটনয়েলযক্ সি খুযল িটল, টক্ন্তু টক্ মভযি মেযে মগলাে। আটে ভযাটনয়েযলর 
ক্ায  টগয়ে র্াযক্ িুযক্র েযেয মিযন টনলাে। আটে িুঝযর্ োরলাে ডযাটনয়েল দুহার্ 
টদয়ে শি ক্যর জটডয়ে েরল, ডযাটনয়েল সযিোত্র র্ার ম াোঁিযজাডা আোর ম াোঁযির সযঙ্গ 
টেটশয়েট ল ট ক্ মসই েুহূযর্ত জাহাযজর ওের মগালা িষতণ হযলা। ডযাটনয়েল লাট য়ে 
উ যলা। ও টদযক্ আটে  ুযি টগয়ে মোখ রাখলাে ক্াোযনর মগালা ম াোঁডার গর্তিার ওের, 
উোঁটক্ মেযর মদখার জনয। এক্ েরযনর অনুসন্ধানক্ারী জাহাজ দ্রুর্ মিযগ এটগয়ে 
আসয । মগালা িষতযণর অথত হযলা র্ারা আসয , আোযদর জাহাজিাযক্ সর্ক্ত ক্যর 
টদযর্ োইয । 
  
অনুসন্ধানক্ারী জাহাজিা র্খন টট্রিযনর গা মঘোঁযষ দাোঁডাযলা। ইউটন েত েটরটহর্ এক্জন 
অট সার সহ  জন মলাক্যক্ মদখযর্ মেলাে, িাক্ী োোঁেজন নাটিক্। মসই দীঘতযদহী 
অট সাযরর ইউটন েত মদযখ আটে টেনযর্ োরলাে, র্ারা মক্াথা মথযক্ আসয , আর 
মক্নই িা আসয । র্ারা হযলা মভযনজুয়েটল়োন, সেুদ্র র্ীরির্তী অিল োহারা মদও়ো 
োযদর ক্াজ। টক্ন্তু টট্রিনযক্ েরীো ক্রার মক্াযনা ক্ারণ আটে মদখযর্ মেলাে না। 
র্ারা র্াযদর ম াি টডটঙ্গ ম যড টট্রিযন উয  এযলা। 
  
লম্বা মরাগাযি অট সার ভদ্র মলাক্টিযক্ মিশ টিজ্ঞ োটণ্ডর্যেূণত িযল েযন হ়ে। মলাক্িার 
উযদ্দশয মে টক্, ট ক্ র্ মিাঝা োযি না। োইযহাক্ আটে মক্াযনা ঝুোঁটক্ টনযর্ োইলাে 
না। েই মিয়ে টনঃশযব্দ জাহাজ মথযক্ মনযে জযল ভাসযর্ থাক্লাে, জাহাযজর মদও়োল 
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মঘোঁযষই টনযজর মদহিাযক্ জযল ভাটসয়ে রাখলাে। োযঝ োযঝ শুনযর্ োটিলাে অট সার 
ভদ্র মলাক্টির সযঙ্গ ডযাটনয়েল এিং টিল মহডউইযনর ক্যথােক্থন। 
  
নীযের মডক্গুযলা আটে এক্িার েরীো ক্যর মদখযর্ োই। অট সারটির ইযির ক্থা 
শুযন েেযক্ উ লাে আটে। র্াহযল? টিডাল টক্ ইোঁদুযরর গন্ধ মেয়েয ? 
  
আটে টনযজযক্ েযন েযন অেরােী েযন ক্রলাে। র্ারা আোর আসল েটরে়ে জাযনন 
না। মে মক্াযনা েুহূযর্ত টিডাল এক্িার েটদ ইোঁদুযরর সন্ধান মেয়ে ো়ে–আটে েযরর 
ক্থাগুযলা আর ভািযর্ োরলাে না। এরের দটডর েই মিয়ে আিার ট যর এলাে 
টট্রিযন। আটে র্াডার্াটড মোশাক্ েটরির্তন ক্যর ট্রান্সটেিাযরর সােযন িযস েযাক্যক্ 
িার্তা ো াযনার জযনয র্ৎের হলাে। 
  
িার্তািা হযলা এই রক্ে– 
  
েযন ক্রুন আটে এখন ক্টডক্ায র উের ঝুলট । েুডান্ত অটভোযন আটে এেুটন মনযে 
েডট । প্রটর্টি টেটনি এখন আোর ক্ায  েূলযিান সে়ে। 
  
ট্রান্সটেিার অ  ক্যর টরভলটিং মে়োরিা মঘারাযর্ই আটে মদখলাে, ডযাটনয়েল দরজার 
সােযন দাোঁটডয়ে। 
  
সটর্য ক্যর িলযর্ মক্ রু্টে? ডযাটনয়েল শান্তভাযি প্রশ্ন ক্রল। এই রক্ে এ ঘযর 
মর্াোর প্রযিশ ক্রা উটেৎ হ়ে টন। আটে িললাে, মর্াোর এ ক্াযজর জনয মদখযি 
এক্টদন মর্াো়ে িযথা মেযর্ হযি। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

58 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

  
ডযাটনয়েল মিশ মজাযরর সযঙ্গই টেন্তা ক্যর িলল, –টক্ ুটদন মথযক্ আটে মর্াোযক্ সযেহ 
ক্রট লাে। এখন আটে এযক্িাযর টনটশ্চর্। িল রু্টে মক্? 
  
আটে ডযাটনয়েযলর টদযক্ টস্থর মোযখ র্াক্ালাে, আটে ট ক্ ক্রলাে এিার ডযাটনয়েযলর 
সযঙ্গ এক্িা মিাঝােডা ক্রযর্ হযি। 
  
আটে প্রর্ারক্ নই। আটে আযরা িললাে–আর মজার টদয়ে আটে এ ক্থািা িলযর্ োটর, 
মভযনজুয়েটল়োনযদর সযঙ্গ ঐ জাহাজিার মক্ান সম্পক্ত আযদৌ মনই। আোর ক্থা শুযন 
ডযাটনয়েল স্তব্ধ হর্িাক্। 
  
আটে িললাে, আোর নাে মিড, টক্ন্তু ক্খনই ক্োন্ডার ট লাে না। আটে টসযক্রি 
এযজন্ট। আটে মর্াোযক্ ো িলযিা সি সটর্য। রূেক্থার গল্প েযন হযলও খাোঁটি সর্য। 
এই েুহূযর্ত মর্াোযক্ আোর এখাযন আসার উযদ্দশযিা প্রক্াশ ক্রযল টক্ ু এযস োযি না 
িযল আটে েযন ক্টর। আটে সংযেযে অটর্ দ্রুর্ আোর ক্াটহনী িযল মগলাে। 
  
আটে ক্থা মশষ ক্যর ডযাটনয়েযলর টদযক্ র্াক্ালাে। র্ার নীল মোখ দুটি এখন অদু্ভর্ 
সুের মদখাটিল। র্ার মসই নীল মোযখ এখন গভীর টিস্ম়ে, সেুযদ্রর ঐ নীল অর্ল 
জযলর ের্ই অিাক্ ক্রা। 
  
ডযাটনয়েল িলযলা, ো রু্টে খুোঁজযর্ োি মসিা রু্টে টনযজই হ়েযর্া জাযনা না। জুডাস 
হ়েযর্া মসই দ্বীযে থাক্যর্ োযর, টক্ন্তু মর্াোর েুযখ শুনলাে মলাক্িা মে রক্ে  টেিাজ 
র্াযর্ র্ার অনয মক্াথাও োটলয়ে োও়ো অসম্ভি টক্ ু ন়ে। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

59 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

  
এখন মক্িল এক্িাই টেন্তা আোযদর, সিতােুটনক্ সািযেটরনগুযলা অের্ অিস্থা়ে টক্ 
ক্যর উোর ক্রা ো়ে। আটে অনুভি ক্রলাে ডযাটনয়েল আোর হার্িা শি ক্যর 
আোঁক্যড েরযলা দুহাযর্র আেুলগুযলা টদয়ে, মেন মস আোযক্ এক্া  াডযর্ ো়েনা। আটে 
আর মদরী না ক্যর ডযাটনয়েযলর ক্া  মথযক্ টিদা়ে টনয়ে মডযক্র োযর এটগয়ে মগলাে। 
আোর এক্ হাযর্ সাোঁর্াযরর জনয িযিহৃর্ োখীর ডানা। 
  
িার্াযসর র্ীব্রর্া এডাযনার জনয আটে আোর মঘাি মপ্ল্নিা নীেু টদয়ে োটলয়ে টনয়ে 
োটিলাে। জ়েটসর মসই ম াি জাহাজটির ক্ায । মসখান মথযক্ আটে োযিা আোর 
অটভোযনর েূল ভূ–খণ্ড ক্ম্ব ও মনাযরস্টা দ্বীযে রিাযরর মভলা়ে মেযে। আোর্র্ঃ এই 
আোর েটরক্ল্পনা। 
  
অেরাহ্নযিলা়ে জাহাযজর ওের োরোযশ জল আ যড েডট ল। আটে জাহাযজর ওের 
মপ্ল্নিা নাটেয়ে দৃটষ্ট প্রসাটরর্ ক্যর টদলাে, মডযক্র োরোযশ। আটে ভািট লাে জ়েটস 
দূর মথযক্ আো়ে মদখযর্ মেয়ে  ুযি আসযি। টক্ন্তু মক্াথা়ে জ়েটস? ক্য়েক্িার ওর নাে 
েযর মডযক্ও মক্াযনা সাডা মেলাে না। মক্িল সেুযদ্রর গজতন  াডা আর টক্ ুই মশানা 
মগল না। 
  
অযনক্ দূযর মোযখ েডযলা এক্িা ক্ায র মভলা সােযন দ্বীযের টদযক্ এটগয়ে োযি েীযর 
েীযর। টক্ ঘযিয  এরের আর িুঝযর্ িাটক্ রইল না। র্াহযল? টট্রিন মথযক্ ম রার 
েযথ মভযনজুয়েটল়োনরা টক্ জ়েটসর জাহাজিা মদখযর্ মেয়েট ল, এিং র্ারা র্াযক্ েযর 
টনয়ে মগয ? েুহূযর্তর েযেয আটে আোর েটরক্ল্পনার টক্ ু অদলিদল ক্রলাে। রিাযরর 
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মভলার িদযল আটে জ়েটসর জাহাজিাযক্ই োটলয়ে টনয়ে োযিা ট ক্ ক্রলাে। হ়েযর্া 
জ়েটসর জীিন রো হযর্ োযর। 
  
দটেণা িার্াস িইট ল। আোর হাযর্ জাহাজখাটন োলযর্ালা হাল্কা মনৌক্ার ের্  ুযি 
োটিল। র্খনও মিশ আযলা ট ল। প্রিাল মিটষ্টর্ মসই ম াট্ট দ্বীেিা আোর দৃটষ্টযগােযর 
এযলা। আটে ইটর্েযেয আোর েরির্তী ক্র্তিয টস্থর ক্যর ম ললাে। ম াি মিোঁযি খাযিা 
মলাক্টি জানালা টদয়ে উোঁটক্ মেযর মদখযলা। প্রথযে মস ভািল মগােূলী আযলািা র্ার 
ওের িুটঝিা ো়োজাল সৃটষ্ট ক্যরট ল। এক্িা মভৌটর্ক্ েূসর আযলার েযেয টদয়ে এটগয়ে 
আসট ল। 
  
টক্ন্তু ক্য়েক্ মসযক্যন্ডর েযেয মস িুঝযর্ োরযলা মসিা জ়েটসর ম াট্ট জাহাজখানা। র্ার 
িাক্ী সঙ্গীযদর ওের খুি রাগ হযলা। মস প্রথযে সুইে মিাযডত হার্ টদয়ে লাল মিার্াযের 
ওের োে টদল। র্ার আও়োজিা হযারল্ড, র্ার্ার এিং আযরা টর্নজন সহেরযদর র্ার 
মেম্বাযর মিযন আনযর্ িােয ক্রযি। র্াযদর আসার অযেো়ে থাক্ার সে়ে মস টনযজর 
ওের ভীষণ রাগ ক্রল। টট্রিযন হযারল্ডযক্ ো াযনাই র্ার ভুল হয়েয । টক্ন্তু হযারল্ড 
র্াযক্ েযর িসযলা আর র্ার অনুযরাযেই মস র্াযক্ অনুেটর্ টদয়েট ল। ম রার েযথ 
জ়েটসর মসই ম াট্ট জাহাজিা মদখযর্ মেয়ে র্ারা ওখাযন হানা মদ়ে এিং মসই মেয়েটিযক্ 
েযর টনয়ে আযস মসখান মথযক্। জুডাস মসই মেয়েটিযক্ র্াযদর েযর আনযর্ মদযখ েযন 
েযন েুব্ধ হয়ে উয ট ল। 
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দদর্য সোন েযঙ্গাটল়োনযক্ অনুসরণ ক্যর হযারল্ডই প্রথযে জুডাযসর অট স ঘযর প্রযিশ 
ক্রল। অের টর্নজন প্রহরী মস সে়ে ঘযর ঢুক্যলা। র্াযদর সিার মোযখ এক্িা অজানা 
ভ়ে টথরটথর ক্যর ক্াোঁেযর্ থাযক্। 
  
আটে মর্াোযদর িযলট লাে টট্রিন জাহাযজ অনুসন্ধান ক্যর ট যর আসযর্, জুডাস 
েীৎক্ার ক্যর িলযলা–অনয মক্াথাও মক্উ মর্াোযদর থােযর্ িযলটন, টক্ংিা ঐ মেয়েটিযক্ 
এখাযন টনয়ে আসযর্ িযলটন। 
  
জুডাস জানলা েযথ আিার উোঁটক্ োরল। জ়েটসর মসই ম াট্ট জাহাজিা দ্রুর্ গটর্যর্ 
এটগয়ে আসট ল র্খন। জুডাস র্ার হাযর্র টরভলিারিা শি ক্যর েরযলা। র্ারের 
র্ার্াযরর টদযক্। ট যর িলল–এক্জন নাটিযক্র সযঙ্গ রু্টে এেুটন েযল োও। 
জাহাজিাযক্ মভযে িুক্যরা িুক্যরা ক্যর দাও। আটে ওিার মক্াযনা টেহ্ন রাখযর্ োই না। 
মস মেই মহাক্ না মক্ন, র্াযক্ হর্যা ক্যর এযসা। 
  
র্ার্ার টডটঙ্গ টনয়ে  ুযি েযলয । উযদ্দশয জ়েটসর জাহাজিার ওের র্ীব্র আঘার্ হানা। 
  
ওটদযক্ আটে আোর ক্র্তিয টস্থর ক্যর ম যলট লাে। আটে আোর েটরক্ল্পনা েযর্া 
জাহাযজর এযক্িাযর টে ন টদযক্ েযল এলাে। জাহাযজর ইটঞ্জন োলু রইযলা, মসিা র্ার 
গটর্ েযথ এটগয়ে েলযলা। দটডর েইিা জাহাযজর টে ন টদযক্ আযগ মথযক্ই মঝালান 
ট ল। আটে মসই েই মিয়ে জযলর ওের মনযে এলাে। 
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টক্ ুেণ মসই অিস্থা়ে ঝুযল মথযক্ জযলর েযেয ঝাোঁে টদলাে। জাহাজিা র্ীব্র মিযগ 
এটগয়ে মেযর্ থাক্যলা, জাহাজিার গায়ে সেুযদ্রর জল আ যড েডট ল। র্ার ঝােিা 
এযস লাগট ল আোর গায়ে। 
  
ওটদযক্ টডটঙ্গিা এিার জাহাযজর েুযখােুটখ এযস দাোঁডাল। আটে জযলর নীে মথযক্ই 
শুনযর্ মেলাে গুটলর আও়োজ। সম্ভির্ঃ ওরা মেটসনগানই িযিহার ক্যর থাক্যি। 
এক্িার জযলর ওের মভযস উয  মদযখ টনলাে জাহাজিার েটরণটর্। 
  
খুি সর্ক্তর্ার সযঙ্গ আটে সাোঁর্ার ক্ািট লাে, মদখলাে র্ার্ার ট যর োযি। টক্ ুেযণর 
েযেযই র্ার্ার র্ার টডটঙ্গ মনৌযক্া টনয়ে দ্বীযের প্রযিশ েযথ ঢুযক্ েযডট ল। 
  
হ াৎ আোর নজযর েডযলা টিরাি টিরাি মিন োইে। ভািলাে এগুটল টক্ ক্াযজ 
িযিহৃর্ হ়ে মস রহসযিা আযগ আোযক্ জানযর্ হযি। 
  
এক্ সে়ে আটে িুঝযর্ োরলাে মে প্রিাল দ্বীে এিং উেহ্রযদর োঝেযথ এযস আটে 
উেটস্থর্ হয়েট । লম্বা ক্টরযডাযরর ের্ েযাযনল। আটে খুি সািোযন এটগয়ে মেযর্ 
থাক্লাে। প্রথযে টক্ ুই মোযখ েডযলা না। টক্ন্তু দ্বীযের গভীযর প্রযিশ ক্রার ের 
মদখলাে দূযর দ্বীযের ট ক্ োঝখাযন এক্িা টডম্বাকৃ্টর্ অট্টাটলক্া দাোঁটডয়ে রয়েয । 
সম্ভির্ঃ িাটডিা মদার্লার সোন উোঁেু। ট ক্ প্রযিশ েযথ স্টীযলর টিরাি দুটি আোর 
মদখযর্ মেলাে। েযন েযন ভািলাে ও দুযিা মিাোর সাহাযেয উটডয়ে মদযিা। টিযশষভাযি 
দর্রী েযাযন্টর েযক্যি রয়েয  মসই ভ়েঙ্কর টিযস্ফারক্ দ্রিয। টক্ন্তু আোর্র্ঃ মসিা 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

63 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

েযক্যির েযেযই মরযখ টদলাে। ক্ারণ, আোযদর সািযেটরনগুযলা এিং নাটিক্রা মসখাযন 
টনরােযদ আয  টক্না র্া না জানা েেতন্ত হার্ গুটিয়ে িযস থাক্যর্ হযি। 
  
আটে এখাযন এযসট  সািযেটরনগুযলা এিং নাটিক্যদর উোর ক্রযর্ টক্ন্তু ধ্বংস ক্রযর্ 
ন়ে। মেভাযি মহাক্ সেুযদ্রর র্ীরভূটে খুোঁযজ িার ক্রযর্ই হযি। এিং সেুযদ্রর  াোঁদ 
মখালার েথ। আোযক্ খুোঁযজ মদখযর্ই হযি। 
  
হ াৎ আোর মোযখ েডযলা ক্র্গুযলা সুস্পষ্ট ক্াযলা  া়োেূটর্ত আোর টদযক্ এটগয়ে 
আসয । হ াৎ আোর ক্াোঁযের োশ টদয়ে ক্য়েক্িা োরাযলা অস্ত্র  ুযি মিটরয়ে মগযলা। 
  
েযন হ়ে জযলর র্লা়ে মক্াথাও টিটভ ক্যাযেরা িসাযনা আয  টনশ্চ়েই সেুযদ্রর  াোঁযদর 
প্রহরা়ে। এিং এখাযন আসাোত্র মসিা আোর আসার খির োট য়ে থাক্যি হ়েযর্া। 
  
এখন এক্োত্র উো়ে হযলা টনযজযক্ র্াযদর দৃটষ্টর আডাল ক্রা। সু্ট়োযিতর ক্থা আোর 
েযন েযড মগযলা। প্রকৃ্টর্র ক্ায  আেরাই ঋণী, েখন, মে মক্াযনা প্রয়োজযন। সু্ট়োিত 
আোযক্ এক্িা টশটশ টদয়ে িযলট যলা, টিেযদর সে়ে এিা ক্াযজ লাগযর্ োযর। আটে 
মসই টশটশিা েযক্ি মথযক্ িার ক্যর র্ার মশষ প্রাযন্ত োে টদলাে। হার্িা অসম্ভি 
মক্োঁযে উয  মসিা ম যি েডযলা। সযঙ্গ সযঙ্গ আোর োরোশ ঘনক্াযলা মেযঘর ের্ মহোঁয়ে 
মগযলা। টশটশ মথযক্ মসই র্রল জার্ী়ে েদাথত। জযলর ওের েযড এক্িা ক্াযলা েদতা 
সৃটষ্ট ক্রযলা। আোর মদহিা ঢাক্া েযড মগযলা মসই ক্াযলা েদতার আডাযল। 
  
টক্ ুেণ েযরই িীযের উের দাোঁটডয়ে সু্কিা সুযিিা খুযল িাটলর ওের ম যল টদলাে। 
েযক্িগুযলার মভর্র হার্ ঢুটক্য়ে টদলাে। হাযর্ উয  এযলা টিযস্ফারক্ র্ার, এক্িা ম াি 
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ট্রান্সটেিার র্ার। এগুযলা আটে অটর্ সািোযন িাটলর নীযে োো টদয়ে রাখলাে। আটে 
আোর সযঙ্গ রাখলাে মক্িল টসগাযরি লাইিাযরর আক্াযরর ম াি এক্িা টরভলিার এিং 
দুটি ম াি টসটরস ক্যােসুল। র্ারের নীেু হয়ে  ুযি েললাে দ্বীযের প্রযিশেযথর টদযক্। 
  
ওটদযক্ র্খন মসই রহসযে়ে িাটডর এক্টি ঘযর কু্ৎটসর্ মদখযর্ ম ািখাযিা মিোঁযি 
মলাক্িা রাযগ উযেজনা়ে লা াযর্ শুরু ক্যর টদয়েট ল। সি দৃশয মস মদযখ ম যলয । 
জযলর নীযে রাখা টি, টভ, ক্যাযেরা র্াযক্ প্রটর্টি দৃযশযর  টি োট য়ে ট ল। 
  
মলাক্টি েীৎক্ার ক্যর উ যলা, টিেদসূেক্ ঘণ্টা িাজাও। 
  
আটে হাোগুটড টদয়ে হাোঁিট লাে। হ াৎ এক্িা সংযক্র্ধ্বটন শুনযর্ মেলাে। সযঙ্গ সযঙ্গ 
রাটত্রর টনস্তব্ধর্া এিং অন্ধক্ার উোও হয়ে মগল। সারা দ্বীে নীলাভ আযলা়ে আযলাটক্র্ 
হয়ে উ যলা। 
  
আটে এক্িা গায র আডাযল দাোঁটডয়েট লাে। এক্দল সশস্ত্র প্রহরী আোর োথা লেয 
ক্যর গুটল ক্রযর্ উদযর্। আটে র্াডার্াটড মদহিাযক্ গায র আডাযল টনয়ে মগলাে। 
েরের টর্নটি গুটল এযস গা টিযর্ টিে হযলা। আটে এিার েটজসন টনলাে। েরের 
টর্নিার গুটল  ুোঁডলাে। অিযথত লেয। টর্নজনই রিাি ক্যলিযর োটির ওের লুটিয়ে 
েডযলা। 
  
আটে র্খন দ্বীযের প্রযিশ েযথর েুযখ দাোঁটডয়েট লাে। মসই েথ টদয়েই আটে  ুযি 
েললাে। আোর মোযখ েডযলা সটর্যক্াযরর এক্িা টিরাি মজটি। মসখাযন এক্িা 
জাহাযজর অটস্তত্ব মদখযর্ মেয়ে  ুযি মগলাে মসটদযক্। র্ারের এক্রক্ে লা  টদয়ে 
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উ লাে টগয়ে মসই জাহাজিা়ে। এখাযন আটে অযস্ত্রর ভাণ্ডার আটিষ্কার ক্রলাে। দুটি 
স্ব়েংটক্র়ে রাইয ল, এক্টি মেটসনগান। অস্ত্রগুযলার টদযক্ উজ্জ্বল দৃটষ্টযর্ র্াটক্য়ে থাক্যর্ 
থাক্যর্ ভািলাে-এরের আোর হার্ মথযক্ এই দ্বীযের আর মক্উ রো োযি না। 
  
  মজটির টদযক্ মলাক্গুযলা র্খন এটগয়ে আসট ল। আটে মডযক্র উের স্ব়েংটক্র়ে 
রাইয ল টনয়ে দাোঁটডয়েট লাে। সযঙ্গ সযঙ্গ আোর হাযর্র রাইয ল গযজত উ যলা। জযল 
ভারী টজটনস ের্যনর শব্দ হযলা। সযঙ্গ সযঙ্গ আর্তেীৎক্ার। িাক্ীরা সিাই প্রাণ হাযর্ 
টনয়ে োলািার মেষ্টা ক্রযলা। আটে উোযস ম যি েডলাে। আটে আর মদরী না ক্যর 
মডযক্র ওের মথযক্ িযাে টদলাে। 
  
টক্ ুেণ ের মসই রহসযে়ে িাটডর প্রযিশ েযথ মেৌঁ লাে। ক্য়েক্যজাডা োয়ের শব্দ 
শুনযর্ মেলাে। টে ন ট যর র্াক্াযর্ই মদখলাে আেডজন প্রহরী আোর টদযক্  ুযি 
আসয । আোর হাযর্ স্ব়েংটক্র়ে রাইয ল আিার গযজত উ যলা। গুটলর েুযখ েযড র্ারা 
টে ু হযি মগল। এিার আটে টসোঁটড মিয়ে মদার্লা়ে উ যর্ থাক্লাে। টসোঁটডর মশষ োযে 
মেৌঁ িার আযগই মদখলাে এযক্িাযর মশষ োযে দাোঁটডয়ে রয়েয  টিশাল মদহী এক্িা 
মলাক্। আটে র্াযক্ টেনযর্ োরলাে, েযঙ্গাটল়োন। আোর োথার ওের দাোঁটডয়ে রয়েয  
দানি েযঙ্গাটল়োন, নীযে র্ার সহের। আটে র্াযদর  াোঁযদ জটডয়ে েডলাে। উো়ে না 
মদযখ আোর হাযর্র ম ারািা র্ার্ারযক্ লেয ক্যর  ুোঁযড োরলাে। এক্িু েযরই আোর 
ঘাযডর ওের এক্িা প্রেণ্ড আঘার্ অনুভি ক্রলাে। আোর োয়ের র্লার োটি সযর 
মেযর্ থাক্যলা। মোযখর সােযন অন্ধক্ার ঘটনয়ে এযলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

66 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

জ্ঞান ট যর আসযর্ই আোর টেয র ওের অসম্ভি  াণ্ডা অনুভি ক্রলাে। উয িসযর্ই 
ক্াযন ক্ক্তশ ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা। মোখ মেযল র্াক্াযর্ই মদখলাে, অদু্ভর্ হাসযক্র 
মেহারার এক্ মহাি খাযিা মলাক্ দাোঁটডয়ে আয । টিরাি মেহারা সিত েঙ্গল দাোঁটডয়ে ট ল 
জুডাযসর োযশ। র্ার হাযর্ িযাযন্ডজ িাোঁো। আোর েযন হযলা এই মলাক্িাই মসই েুে 
জাহাযজর ওের দাোঁটডয়েট ল। মস অট সার র যাযঙ্কর। মসখান মথযক্ই মস হুকু্ে টদটিল 
র্াযদর জাহাজিা োেত ক্রার জনয। মরাগাযি লম্বা মেহারা, মোযখ েশো।  
  
হযারল্ড, মর্াোর সযঙ্গ আোযদর এক্ েুযরাযনা িনু্ধর েটরে়ে ক্টরয়ে টদই। জুডাস র্াযক্ 
উযদ্দশয ক্যর িলযলা। আটে র্খন টনযজর োয়ে ভর টদয়ে উয  দাোঁটডয়েট লাে। র্ারা 
এক্িা টিরাি মরক্িযাঙু্গলার জাহাযজর ঘযরর েযেয দাোঁটডয়েট ল। ঘযরর ট ক্ োঝখাযন 
এক্িা লম্বা মিটিল। র্ার ওের সাজাযনা রয়েয  ট্রান্সটেিার, স্পীক্ার, ডা়োল, সুইে, নি 
ইর্যাটদ। 
  
ইটন হযলন মসই টিখযার্ মিড। জুডাস েটরে়ে ক্টরয়ে টদল। র্ারের আোর টদযক্ 
এটগয়ে এযলা মস। র্ার ম াোঁযি টিদ্রুযের হাটস। 
  
হ়েযর্া আটে এক্িু ভািপ্রিণ হয়ে উয ট , জুডাস আোযক্ উযদ্দশয ক্যর িলযলা, অিশয 
আটে এেন টক্ ু োইটন ো আোযদর েটরক্ল্পনার িাইযর ভুল হযর্ োযর। 
  
আটে িললাে, র্াহযল টক্ আেটন সুখী নন? এই মে আেটন আোযক্ আেনার টিরাি 
ক্াযজ লাগািার ক্থা ভািয ন, টক্ন্তু এক্িারও টক্ মভযি মদযখয ন, আটে আেনার 
উেক্াযর লাগার মেয়েও টদ্বগুণ টিেজ্জনক্। 
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েুহূযর্তর জযনয জুডাযসর মোযখ এক্িা ক্াযলা  া়ো ঘটনয়ে উ যর্ মদখা মগযলা। আোযক্ 
িলযলা, হযাোঁ, আটে স্বীক্ার ক্রট  আেটন আোর ক্ায  সটর্য টিেজ্জনক্ িযি! টক্ন্তু এখন 
ন়ে। হ়েযর্া আেটন আেনার িুটেিযল আোর মোখযক্ েুযলা টদয়ে গা ঢাক্া টদযর্ 
োযরন, টক্ন্তু আোযদর এই দুযভতদয দ্বীে ম যড আেটন টক্ ুযর্ই োলাযর্ োরযিন না। 
হযারল্ড এখাযন আোর হাযর্ হার্ টেটলয়ে এই দ্বীেিাযক্ টনটিদ্র ক্যর মরযখয , োলািার 
মক্ান েথই মখালা মনই। 
  
আটে েন্তিয ক্রলাে, আেনাযদর ঐ মলাহার মিষ্টনীর ক্থা িলয ন মর্া? 
  
জুডাস োথা মনযড িলযলা, মদখট  আেটন র্াহযল ওিার সাোৎ মেয়েয ন। টক্ন্তু মসিার 
সম্বযন্ধ আটে আেনাযক্ আযরা অযনক্ র্থয জানাযর্ োটর। মসিা আযরা ভ়েঙ্কর, আযরা 
েেতাটন্তক্ মশানাযি আেনার ক্ায । োইযহাক্ এখন আোর িা আেনার হাযর্ সে়ে মিশী 
মনই। োত্র ক্য়েক্ ঘণ্টা েযরই আটে আোর সা যলযর সযিতাচ্চ টশখযর আযরাহণ ক্রযর্ 
েযলট । অের টদযক্, আেনার জীিযনর অটন্তে েুহূর্ত ঘটনয়ে আসযর্ আর োত্র ক্য়েক্ 
ঘণ্টা িাক্ী রয়েয  হ়েযর্া। এ সে়ে েথাসম্ভি ভাযলা িযিহার আটে ক্রযিা, অিশয 
আেনার ক্া  মথযক্ অনুরূে িযিহার মেযল। ট ক্ এই েুহূযর্ত আেনাযদর মদযশর 
মপ্রটসযডন্ট টক্ংিা র্ার দূর্ োর ৎ আোযদর টনযদতশ েযর্া এক্শ টেটল়েন ডলার মদিার 
িযিস্থা ক্যরয ন শুযনট । আটে িলযর্ িােয হটি, েটদও আেটন আোযদর সন্ধান ক্যর 
মেয়ে মগয ন, টক্ন্তু মসিা িযডা মদরী হয়ে মগয । 
  
আটে টজযজ্ঞস ক্রলাে সটর্য টক্ এক্স-৮৮ আেনাযদর ক্ায  িেী হয়ে আয ? 
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হা টনশ্চ়েই। র্াযদর মসই মলাহার মিষ্টটনর টভর্র রাখা হয়েয । আর র্াযদর মসই 
নাটিক্গুযলা সািযেটরযনর টভর্র টদটিয মিোঁযে আয । র্াযদর জনয আেনাযক্ টক্ ু ভািযর্ 
হযি না। এখাযন আেটন আেনার টনযজর ক্থা টেন্তা ক্রুন। 
  
জুডাস এক্িা টিরািক্া়ে মিটলটভশন মসযির সােযন টগয়ে সুইে অন ক্যর টদল। টি, 
টভ.র েদতা়ে মসই মলাহার মিষ্টনী মদও়ো অংযশর  টি মভযস উ যর্ মদখলাে আটে। 
  
মদখলাে েীযর েীযর সেুযদ্রর  াোঁদ খুযল োযি। মলাহার মিষ্টনীিা েুযরােুটর উমু্মি হয়ে 
মেযর্ মদখা মগলল। র্াযদর সািযেটরনিা অের্ অিস্থা়ে মসখাযন িেী হয়ে রয়েয । টক্ 
অদু্ভর্ প্রেুটি টিদযার টনদশতন। েযন েযন ভািলাে প্রেুটিটিদযার সি ক্লক্াট  নসযাৎ 
ক্যর টদয়েয  হযারযল্ডর এই অটভনি আটিষ্কার। আিার সুইে টিযে মে মক্াযনা েুহূযর্ত ঐ 
মলাহার মিষ্টনীিার ওের টদয়ে টিদুযৎ প্রিাটহর্ ক্রা ো়ে। র্াযর্ িাোঁোর মেয়ে েরণ  াোঁযদ 
ো মদও়োর সম্ভািনাই মিটশ। আোর স্বীক্ার ক্রযর্ টদ্বো মনই, এর জনয সি প্রশংসাই 
হযারযল্ডর প্রােয হও়ো উটেৎ। 
  
হযারযল্ডর টদযক্ ট রযর্ মদখা মগল র্ার ম াোঁযি টিজয়ের হাটস। এিা আোযদর ঐ মলাহার 
দুযগতর এক্িা আলাদা দিটশষ্টযও িলযর্ োযরন। সিই দুর মথযক্ েযির সাহাযেয টন়েিণ 
ক্রা হয়ে থাযক্। জযলর নীযে টি, টভ, ক্যাযেরা আয । আর এখাযন ঐ টি. টভ মসিিা 
মর্া মদখযর্ই োযিন। মক্াযনা টিেযদর  টি ঐ টি, টভ, মসযি েরা েডযলই আেরা সুইে 
টিযে মসইসি টিেদগুযলার মোক্াটিলা ক্যর থাটক্। সটর্য ক্থা িলযর্ টক্ জাযনন, 
আোযদর এখানক্ার প্রহরীরা সেুযদ্রর ঐ  াোঁযদর ক্থা আযদৌ জাযনই না। র্ারা শুেু 
জাযন, এই দ্বীেিাযক্ োহারা মদও়োর জযনযই র্াযদর এখাযন োক্রী মদও়ো হয়েয । 
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র্াই িুটঝ! আটে অিাক্ ভািিা ক্াটিয়ে উয  এিার টজযজ্ঞস ক্রলাে আযগর দুযিা 
সািযেটরযনর খির টক্? 
  
জুডাস উেযর িলযলা, র্ারা দুঘতিনা়ে েটর্র্ হয়েয । োটিক্ মগাযলাযোযগর দরুন মস 
দুযিার এই েটরণটর্ ঘযি থাযক্। দুভতাগযজনক্। 
  
আটে েন্তিয ক্রলাে, এসি মদযখশুযন েযন হযি আেনারা এখাযন প্রেুটিটিদযা়ে েযথষ্ট 
উন্নটর্ ক্যরয ন। 
  
জুডাস িলযলা–আোযদর উযদ্দশয হল টনযজযদর প্রয়োজযন আযরা টক্ ু েূলেন হাযর্ 
মেযল আেরা হ়েযর্া আযরা উন্নর্ েরযনর েি আটিষ্কার ক্রযর্ োরর্াে। এখন ক্থা 
হযি এ িযাোযর আযরা গযিষণা এিং েরীো–টনরীোর জযনয আোযদর অযনক্ অযথতর 
প্রয়োজন। আর মসই জনযই মর্া আেনাযদর ক্ায  ঐ েুটিেযণর দািী ক্রা হয়েয । 
অর্ঃের হযারল্ড র্াযদর ভটিষযৎ েটরক্ল্পনার ক্থা সটিস্তাযর িযাখযা ক্রযর্ িসল। 
  
এটদযক্ আটে সািযেটরযনর মভর্র অিস্থানরর্ োনুষগুযলার ক্থা গভীর েযনাযোগ টদয়ে 
ভািট লাে। সািযেটরযনর সেস্ত েিোটর্ ওরা অেল ক্যর টদয়েয । র্ারা এখন অসহা়ে 
জীিন োেন ক্রয । েযন েযন ভািলাে মে ভাযিই মহাক্ ওযদর িেীদশা মঘাোযর্ই 
হযি। 
  
জুডাস এিার হারযল্ডর টদযক্ ট যর িলল–আোর ঐ িনু্ধটির আর এক্িা ভাযলা গুণ 
আয  জাযনন ক্ািতার? মেয়েযদর মেৌন সুখ টদযর্ ওর েযর্া মিােহ়ে মক্উ মনই। 
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ক্ীলোস্টার ক্ািতার, শুযনট  আেটন মর্া আেনাযদর মদযশর এক্জন দুেতষত এযজন্ট র্া 
আেনাযদর জযনয এরক্ে আনে উেযভাযগর মক্ান িযিস্থা মনই? োইযহাক্ এ িযাোযর 
হযারযল্ডর জনয আেনার টক্ ু ভািা উটেৎ। 
  
হযারযল্ডর মোযখ ক্ােনার হাটস। জুডাস সংলগ্ন ঘযরর দরজা খুযল দাোঁডাযর্ই র্ার্ার 
আোযক্ সযজাযর মসই ঘযরর েযেয ম যল টদল। োটরটদযক্ সাদা িাটলযর্ মোডা। ঘযরর 
দুটদযক্ সাটরিে ম াট্ট ক্ে। মসই সি ক্যের মভর্র মথযক্ িীভৎস ক্ান্না এিং 
মগাোটনর আও়োজ আসট ল। আটে মদখলাে, প্রটর্টি ক্যে এক্ এক্টি নগ্ননারী। 
নারীিলযর্ ো মিাঝা়ে র্াযদর ক্াযরার মদযহই নারী সুলভ িস্তুগুযলা ট ল না িলযলই 
েযল। অসংখয অর্যাোযরর টেহ্ন র্াযদর মদযহর প্রটর্ অঙ্গ প্রর্যযঙ্গ, মদহ ের্ টিের্। 
প্রা়ে প্রটর্টি মেয়েরই স্তনেুগল মক্যি মনও়ো হয়েয । সটর্য টক্ টনষু্ঠর অর্যাোযরর স্বাের 
িহন ক্রয  র্ারা। এক্টি মেয়ের স্তন মজাডার ওের রিযোষা মজাোঁক্ িসান হয়েয । 
মদযখ েযন হ়ে ব্লটিং মেোর টদয়ে র্ার মদযহর সি রি েুযষ মনও়ো হয়েয । ক্ায  
টগয়ে ভাযলা ক্যর মদখযর্ টগয়ে েেযক্ উ লাে। মস জ়েটস। আটে মসইসি অসহা়ে 
মেয়েযদর টদযক্ র্াক্াযর্ টগয়ে মদখলাে, র্াযদর েুযখ টক্ েটরোণ মোভ, েিণা 
টথক্টথক্ ক্রট ল। আটে র্াযদর মসই িীভৎস দৃশয সহয ক্রযর্ োরট লাে না। 
  
অিযশযষ র্ারা মশষ ক্যের সােযন এযস দাোঁডাযলা। মেই ক্েিা খাটল ট ল মসই ক্যের 
টভর্র আোযক্ মঢাক্াযনা হযলা। আটে িে ক্যের েযেয ো়েোটর ক্রযর্ থাক্লাে। 
  
হযারল্ড মসখান মথযক্ েযল োও়োর আযগ আোর ক্যের সােযন এযস অিজ্ঞা ক্রার 
েযর্া ক্যর িলযলা, এখাযন মর্াোর টিযশষ িযিস্থা ক্রার ক্থা আটে মভযি মদখযিা। 
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গুহার গরাদগুযলা মিশ  াোঁক্  াোঁক্ অিস্থা়ে িসাযনা ট ল। দুযিা গরাযদর েযেযক্ার 
 াোঁক্িুকু্ টদয়ে আটে হার্ গটলয়ে হযারল্ডযক্ টক্ ু িুঝযর্ মদও়োর আযগই র্ার েুযখর 
ওের ঘুটষ োটলয়ে টদলাে। দু হাযর্ েুখ মঢযক্ মেযঝর ওের িযস েডযলা মস। 
  
প্রহরীরা  ুযি এযলা, জুডাস রিেেু টনয়ে আোর টদযক্ র্াটক্য়ে িলযলা, আটে মদখযিা 
োযর্ ক্যর মর্াোযক্ টর্যল টর্যল েৃরু্যিরণ ক্রযর্ হ়ে। েটদ হারযল্ডর মোযখর মক্াযনা 
েটর্ হ়ে–ক্থািা অসোি মরযখ মস েযল মগল। 
  
আটে ঘযরর এক্িা মক্াণা়ে টগয়ে িসলাে। আোর োথা়ে এখন অযনক্ টেন্তা টভড ক্যর 
আসয । এখাযন এযস আোর টক্ ু িাডটর্ অটভজ্ঞর্া হয়েয । 
  
মভার হয়ে এযলা। আযরা এক্ ঘণ্টা টক্ংিা দু ঘণ্টা েযর জুডাসযক্ েুটিেণ টদয়ে মদও়ো 
হযি। র্ার আযগই মলাহার মিষ্টনীর সােযন টগয়ে হাটজর হযর্ হযি এিং সািযেটরনিাযক্ 
েুি ক্যর টদযর্ হযি। টক্ন্তু জুডাযসর প্রহরীযদর সযঙ্গ সােনা সােটন েুযে অির্ীণত হযর্ 
েন োইযলা না আোর। র্াই ভািলাে মে ক্যরই মহাক্ প্রহরীযদর অনয ক্াযজ টনয়োগ 
ক্যর রাখযর্ হযি। আর মসই সুযোযগই অনা়োযস আটে সেুযদ্রর োযর েযল মেযর্ 
োরযিা। িাটলর নীযে েুোঁযর্ রাখা আযগ্ন়োস্ত্রগুযলা রু্যল ম লযর্ হযি। র্ারের সািযেটরন 
এক্স-৮৮ িাযক্ েুি ক্যর টদয়ে আিার ট যর আসযিা জুডাযসর ক্ায । র্ার সযঙ্গ মশষ 
মিাঝােডা ক্রযর্ হযি, মে এর্গুযলা োনুষযক্ েরােীন ক্যর মরযখ অোনুটষক্ অর্যাোর 
োলা়ে, র্াযক্ স্বােীন ভাযি িাইযর েলায রা ক্রযর্ মদও়ো উটেৎ ন়ে িযল আোর েযন 
হ়ে। র্যি র্ার আযগ এই টিক্লাঙ্গ নারীগুযলাযক্ েুি ক্যর টদযর্ হযি। 
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জুডাস এিং হযারল্ড র্াযদর ো েটর্ ক্যরয  র্া ক্খযনা েূরণ হযি না। হযারল্ড এইসেস্ত 
নারীযদর মেৌন েের্ার ওেরও  ুটর োটলয়েয  টনদত়েভাযি। েযন হ়ে এখাযন প্রা়ে 
েিাশটি মেয়ে িেী অিস্থা়ে আয । র্া াডা সার্ আিজন প্রহরী, জুডাস হযারল্ড এিং 
েঙ্গল। র্াযদর হাযর্ মক্াযনা অস্ত্র না থাক্যলও র্ারা মিশ শটিশালী। এখন ক্থা হযি 
মশষ েেতন্ত এখান মথযক্ মস মির হযর্ োরযি টক্না, ক্ারণ প্রহরীযদর মোযখ েডযল 
আর মরহাই মনই। প্রথযে প্রহরীযক্ খর্ে ক্রযর্ হযি। আটে েযক্ি মথযক্ এক্িা 
টজযলটিন ক্যােসুল িার ক্যর অযেো ক্যর থাক্লাে। আর এক্ হাযর্ টেটনলাইিার। 
  
প্রহরী িহল টদযি। আটে আর মদরী না ক্যর টজযলটিন ক্যােসুযল আগুন েরালাে। 
ক্যােসুযলর োরোশ টদয়ে আগুযনর ক্যোলী টশখা ঝযর েডয । মলাহার গরাযদর  াোঁক্ 
টদয়ে জ্বলন্ত ক্যােসুলিা  ুোঁযড ম যল টদলাে প্রহরীর ো লেয ক্যর। সযঙ্গ সযঙ্গ এক্িা 
আর্ত েীৎক্ার। র্ারেরই মস োটিযর্ লুটিয়ে েডযলা। 
  
এিাযর আটে টদ্বর্ী়ে ক্যােসুলিা়ে আগুন েরালাে। জ্বলন্ত ক্যােসুলিা এিার মলাহার 
দরজা সংলগ্ন র্ালািার ওের স্থােন ক্রলাে। েুহূযর্তর েযেযই দরজা মভযে েডযলা। 
সযঙ্গ সযঙ্গ আটে ঘর মথযক্  ুযি মিটরয়ে এলাে। এরের এক্িা ক্ে মথযক্ আর এক্িা 
ক্যে  ুযি মেযর্ থাক্লাে। প্রটর্টি ক্যের র্ালােুি ক্যর টদলাে টক্ন্তু দরজা খুললাে 
না। মস ক্াজিা র্ারা টনযজরাই ক্যর টনযর্ োরযি। মশষ েেতন্ত আটে সি ক্যের 
দরজাগুযলা খুযল টদলাে। র্ারের ক্য়েক্টি ক্যের দরজা েটক্যর্ খুযল টদয়েই  ুযি েযল 
এলাে িাইযর মির হিার দরজা েযথ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

73 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

মসখান মথযক্ লেয ক্রলাে মেয়েরা এযক্ এযক্ মে োর ক্ে মথযক্  ুযি মিটরয়ে 
আসয । দহ দে েীৎক্ার, সি টেটলয়ে এক্িা টিশৃঙ্খল অিস্থা। 
  
োইযহাক্ আোর উযদ্দশয েুযরােুটর স ল হয়েয , এখন এখান মথযক্ োটলয়ে োও়োই 
িুটেোযনর ক্াজ হযি। মিটরয়ে আসার েুযখ এক্ প্রহরীর সােযন েডযলও র্াযক্ ক্ািু 
ক্রযর্ মিশী সে়ে লাযগটন। টনরােদ দূরযত্বর িযিোযন এযস শুনযর্ মেলাে গুটলর 
আও়োজ। মসই সযঙ্গ অসহা়ে মেয়েগুযলার ক্ান্নার শব্দ। প্রহরীরা এখন ভীষণ িযস্ত। ট ক্ 
এইরক্েটি আটে োইলাে। 
  
আটে হ াৎ মদখলাে নগ্ন নারীরা  ুযি আসয  মরাগাযি দীঘতযদহী মসই মলাক্িার টে যন। 
  
লাউড স্পীক্াযর জুডাযসর ক্ণ্ঠস্বর মশানা োটিল। না, ও েযথ ন়ে হযারল্ড িাটডর অের 
টদযক্ ঘুযর এযসা। দুজন প্রহরী মর্াোযক্ সাহােয ক্রযি। হযারল্ড থেযক্ দাোঁটডয়ে েযড 
ঘুযর দাোঁডািার মেষ্টা ক্রযলা, টক্ন্তু োরল না। োটিযর্ েযড মগল। এিার নগ্ন মেয়েগুযলা 
র্ার ওের ঝাোঁটেয়ে েডযলা। এর্টদন র্ারা অর্যাোটরর্ হয়ে এযসয , মসই অর্যাোযরর 
প্রটর্যশাে টনযর্ িে েটরক্র র্ারা। মেয়েগুযলা মেন হযারল্ডযক্ জীিন্ত মখয়ে ম লয । 
  
জুডাযসর ক্ণ্ঠস্বর আিার মশানা মগল লাউডস্পীক্াযর। এিার মস প্রহরীযদর উযদ্দশয ক্যর 
িলয , মর্ােরা ওখাযন  ুযি োও। ওযক্ রো ক্র, ওযক্ রো ক্র। 
  
আটে এিার র্ার্ারযক্ এটগয়ে আসযর্ মদখলাে। ওটদযক্ র্ার্ারযক্  ুযি আসযর্ মদযখ 
নগ্ন মেয়েগুযলা এিার উয  দাোঁডাযলা হযারল্ডযক্ ম যড টদয়ে। র্ারা এখন রযির স্বাদ 
োও়ো িাটঘনীর েযর্া টহংস্র হয়ে উয য । জ্বলন্ত মোখ টনয়ে র্ারা র্ার্ার-এর টদযক্ 
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এটগয়ে মগল। হযারল্ড-এর েযর্া র্ার্ারযক্ও র্ারা জীিন্ত ট োঁযড মখযর্ ো়ে। মক্াযনা 
সযেহ মনই জুডাস এ দৃশয মদযখ টনশ্চ়েই মক্াযনা টনরােদ জা়েগা়ে আে়ে টনয়ে 
থাক্যি।  
  
আটে এিার সেুযদ্রর টদযক্ এটগয়ে েললাে। টিযশষ েরযনর ট্রান্সটেিার এিং টিযস্ফারক্ 
িস্তুগুযলা এক্িা গায র আডাযল মরযখ টদয়ে জযল ঝাোঁে টদলাে। ওটদযক্ মসই রহসযে়ে 
িাটডর টভর্র মথযক্ রাইয যলর গুটলর আও়োজ মভযস আসট ল। র্র্েযণ আটে আোর 
উষ্ণ মদহিাযক্ সেুযদ্রর জযল ডুটিয়ে টদয়েট লাে। 
  
. 
  
০৭. 
  
 সেুযদ্রর  াোঁদিা িড গভীর। আটে অনুভি ক্রলাে, জযলর োে এযর্া মিশী মে, হার্ ো 
 ুোঁডযর্ টগয়ে ভীষণ ক্ষ্ট হযি,  যল আোযক্ ঘন ঘন অটক্সযজন িযিহার ক্রযর্ হটিল। 
  
অিযশযষ আটে আোর অটভোযনর মশষ েেতায়ে এযস মেৌঁ লাে। সােযনই মসই টিরাি 
আক্াযরর মলাহার োযর্ মোডা আোঁোর। সেুযদ্রর  াোঁদ। এিাযক্ এিার ধ্বংস ক্রযর্ 
হযি। আটে এিার প্রস্তুর্ হলাে। আোর হাযর্ টিযস্ফারক্ র্ার, টডসোযেতর অযেো়ে। 
টক্ন্তু ক্লযােযসলগুযলা এেটন েসৃণ এিং শি ক্যর মজাডা লাগাযনা রয়েয  মে, মক্ান 
উোয়েই মসখাযন এক্সযপ্ল্াটসভ র্ার রাখার জা়েগা ক্যর মনও়ো োযি না! আটে মশষ 
মেষ্টা ক্যর মদখলাে জযলর এযক্িাযর নীযে মেখাযন ক্লযােযসযলর ভীর্ গাোঁথা মসখাযন ডুি 
সাোঁর্ার টদয়ে। উযদ্দশয মসখাযন মথযক্ েটদ এক্িার টিযস্ফারণ ঘিাযনা ো়ে। 
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হ াৎ আোর িুযক্র েিণািা িাডযর্ থাক্যলা। এক্িার েযন হযলা আোর ইটস্পর্ িস্তু 
আটে মেয়ে মগট , টক্ন্তু প্রেযণই আিার মসিা হাটরয়ে ম ললাে। 
  
এখনক্ার েযর্া অটভোনিা েটরর্যি েযন ক্যর ওেযর উয  এলাে। 
  
হ াৎ সেুযদ্রর নীযে টিযস্ফারণ ঘযি মগল। ক্াদা, িাটল এিং োথযরর িুক্যরা উেযর 
উদঘাটির্ হযলা। 
  
সযঙ্গ সযঙ্গ আোর মব্রন আিার ক্ােতক্রী হয়ে উ যলা। আটে মদখলাে মসই মলাহার 
িন্ধনীিা মভযে িুক্যরা িুক্যরা হয়ে েডযলা। েুখ খুযল মগযলা, জয়ের োটিক্াট  এখন 
আোর হাযর্র েুয ার েযেয। টক্ন্তু র্খন আোর িটে োটিল। িুযক্র েিণািা মেন 
েরযে মেৌঁয  মগয । এখন আোর ক্রার টক্ ুই মনই। টনযজযক্ ভাযগযর ওের ম যড 
মদও়ো  াডা আর মক্াযনা েথ মনই। ক্লান্ত, অিসন্ন মদহ। মশযষ এক্সে়ে মদখযর্ মেলাে 
আোর মদহিা এযস ম যক্য  মসই টেটন উেহ্রযদর সােযন। োরোশ টঘযর রয়েয  মসই 
অযলৌটক্ক্ দ্বীেিা। র্খনও রাইয যলর গজতন মশানা োটিল। মসই সযঙ্গ োনুযষর 
আর্তেীৎক্ার। র্ার োযন জুডাস এখনও মিোঁযে আয । সম্ভির্ঃ র্ার টক্ ু প্রহরী এিং 
দদর্য সোন েঙ্গলযক্ সযঙ্গ টনয়ে টনঃসযেযহ মস র্ার িাটডর ক্যরালরুযে িযস সি টক্ ু 
টন়েিণ ক্যর োযি এখনও। আটে েীযর েীযর উয  দাোঁডালাে। মসানার থালার েযর্া 
োথার ওের সূেতিা র্খন জ্বলজ্বল ক্রট ল। 
  
আোর োথা়ে র্খন মক্িল এক্িাই টেন্তা ঘুরোক্ খাটিল। মলাহার িন্ধনীিা টিযস্ফারযণর 
ের টক্ ক্যর মভযে মেৌটের হয়ে মগল! েযন হ়ে ক্াজিা জুযসর, োয  আটে ইটঞ্জটন়োটরং 
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প্রেুটিটিদযার খুোঁটিনাটি সি টক্ ু মজযন ম টল মসই ক্ারযণ জুডাস হ়েযর্া মসিা ধ্বংস 
ক্যর ম লযর্ োইল টনযজর মথযক্। ক্থািা ভািা োত্র আোর মোযখর সােযন অন্ধক্ার 
ঘটনয়ে এযলা। হ়েযর্া এর টে যন জুডাযসর মক্ান উযদ্দশয থাক্যলও থাক্যর্ োযর। 
  
আটে আিার সেুযদ্র ঝাোঁে টদলাে। োহাড মঘরা সেুদ্র। আটে োহাযডর গায়ে েৃদু আঘার্ 
ক্যর সাংযক্টর্ক্ ভাষা়ে িলযর্ থাটক্, এখন মশান, এখন মশান–স্বগত প্রিটর্তর্ সংযক্র্ 
েেটর্ টিযশষ। 
  
সািযেটরন এক্স-৮৮র মভর্যর এক্িা োো উযেজনা প্রক্াশ মেল। আোর সংযক্র্ ধ্বটন 
প্রথে শুনযর্ মেল জাহাজ ধ্বংসক্ারী মলাক্িা। সযঙ্গ সযঙ্গ িার্তাযপ্ররক্ মলাক্িাযক্ খির 
ো াযনা হযলা। েযর মলাক্িা র্াযদর ক্যাযপ্টযনর সযঙ্গ মোগাযোগ ক্রল। 
  
এিা স্বগত প্রিটর্তর্ সংযক্র্ েেটর্ টিযশষ। িার্তাযপ্ররক্ মঘাষণা ক্রল। আটে জযলর 
ওের মভযস উয  আিার মসই সাংযক্টর্ক্ িার্তা ো ালাে। এিার ের ের দুিার। এিার 
সািযেটরযনর প্রটর্টি োনুষ অেীর আগ্রযহ িার্তা শুনযর্ থাক্যলা। র্ারা সিাই মজযগ 
উয য । 
  
আটে জানালাে, মর্ােরা টনযজরাই মর্াোযদর উোর ক্রযর্ োযরা। আেুটনক্ েিগুযলা 
সি িযিহার ক্র। মেষ্টা ক্র, মেষ্টা ক্র 
  
খাটনক্ েযরই সািযেটরযনর মভর্র মথযক্ এক্িা প্রেণ্ড শব্দ উ যলা, টিযস্ফারযণর ের্ন। 
মিা়ে ইটঞ্জন োলু হল এিার। এরের প্রেণ্ড টিযস্ফারযণর শব্দ। আটে মদখলাে মলাহার 
প্রােীর মঘরা িন্ধনী সমূ্পণত মভযে েডযলা এিার। সেুযদ্রর  াোঁদ েুি হয়ে এক্স-৮৮ 
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নডযর্ শুরু ক্রল। এক্স-৮৮ এিার সােযনর টদযক্ এযগাযর্ শুরু ক্রল। আটে এিার 
জল মথযক্ উয  িীযের ওের এলাে। সািযেটরযনর ট্রান্সটেিার োলু হয়ে মগয । েযাক্ 
এেুটন িার্তা োযিন জানযর্ োরযিন এক্স-৮৮র েুি হও়োর ক্থা। টক্ন্তু এটদযক্ 
জুডাস এখনও মিোঁযে আয । 
  
এখন আোর এক্োত্র ক্াজ হযলা জুডাসযক্ খর্ে ক্রা। আটে মসই গা িার সােযন  ুযি 
এযস লুযক্াযনা মসই টিযশষ েরযনর টেটন ট্রান্সটেিার হাযর্ রু্যল টনলাে। 
  
আটে িার্তা ো ালাে, দ্বীেিাযক্ ধ্বংস ক্যর টদন। আেনারা আেনাযদর সিরক্ে অস্ত্র 
িযিহার ক্রুন। দ্বীেিাযক্ ধ্বংস ক্যর মদও়ো োই। ট্রান্সটেিার িন্ধ হয়ে োও়োর শব্দ 
হযলা। এই এক্টি োত্র িার্তা়ে েযাক্ িুযঝ োযিন, ধ্বংস ক্রযর্ িলার অথতিা টক্। 
এরের টর্টন টনশ্চ়েই মদশ মথযক্ িড িড মজি টিোন ো াযিন, সযঙ্গ োরাত্মক্ 
োরোণটিক্ অস্ত্র সম্ভির্ঃ। মজি টিোযনর ো গটর্ র্াযর্ েযন হ়ে টেটনি ে়ের্াটেযশর 
েযেয র্ারা এখাযন মেৌঁয  োযি। আটে এিার িাটডর টদযক্ ো িাডালাে। আযেটরক্া 
মথযক্ উোরক্ারী দল এখাযন এযস েডার আযগই আটে জুভাযসর সযঙ্গ মোক্াটিলা ক্যর 
টনযর্ োই। এখন সারা দ্বীযে এক্ অদু্ভর্ নীরির্া টিরাজ ক্রয । 
  
হ াৎ লাউডস্পীক্াযর জুডাযসর ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা। ক্ািতার, আটে মর্াোযক্ স্পষ্ট 
মদখযর্ োটি। টেন্তা ক্র না, আটে আোর এই ম াট্ট ঘর মথযক্ মর্াোযক্ খর্ে ক্রযর্ 
োরযিা না। আর রু্টেও আোযক্ হর্যা ক্রযর্ োরযি না। এই দ্বীযে মক্িল রু্টে আর 
আটে মিোঁযে আট । 
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আটে সােযনর গা গুযলার টদযক্ র্াটক্য়ে মদখলাে এক্িা গায র ডাযল মিটলটভশন 
ক্যাযেরা ঝুলয । আটে মসিা লেয ক্যর োথযরর িুক্যরা  ুোঁডলাে। ক্যাযেরার মলন্স 
ভাোর শব্দ হযলা। 
  
এিা মর্াোর েুখর্ার েটরে়ে ক্ািতার। আিার জুযসর ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা। 
  
আটে খুি সর্ক্তর্ার সযঙ্গ এটগয়ে েললাে। নগ্ন মদযহর ভূে। মিশীর ভাগ মেয়েযদর, 
র্যি প্রহরীযদরও েৃর্যদহ েযড থাক্যর্ মদখলাে। আটে এটগয়ে েললাে। ঘরিা খাটল, 
োযশই ক্যরালরুে, র্ালা িন্ধ। মসখাযন জুডাসযক্ মদখা মগল না। আটে ভািযর্ লাগলাে 
ক্যরালরুযে প্রযিশ ক্রার েথ খুোঁযজ িার ক্রযর্ হযি। জুডাসযক্ সােনা সােটন না 
োও়ো েেতন্ত আটে থােযিা না। আিার জুযসর ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা, এযসা আেরা দুজযন 
এক্িা েুটি ক্টর। রু্টে আোযক্ েুি ক্যর মদও়োর প্রটর্শ্রুটর্ টদযল আটে মর্াোযক্ এই 
দ্বীে ম যড েযল োও়োর অনুেটর্ মদযিা। 
  
সযঙ্গ সযঙ্গ আটে প্রটর্িাদ ক্যর উ লাে, মর্াোর সযঙ্গ আটে মক্াযনা েুটিযর্ আিে হযর্ 
োই না। এখনই আটে সেুদ্র োটড টদযর্ োটি। েটদ মর্াোর সাহস থাযক্ র্যি আোর 
সােযন এযস রু্টে আোযক্ িাো দাও। জুডাস েুনরািৃটে ক্রল, জীটির্ অিস্থা়ে এই 
দ্বীে ম যড রু্টে েযল মেযর্ োর না ক্ািতার। 
  
হ াৎ ঘণ্টা মিযজ উ যলা। টিেদসংযক্র্। ক্ায ই ক্ার মেন ভারী টনঃশ্বাস েডার শব্দ 
শুনযর্ মেলাে। আটে সর্ক্ত দৃটষ্ট টনয়ে র্াক্াযর্ টগয়ে মদটখ টশক্ারীযদর টিরাি এক্িা 
 ুটর মদও়োযল টগয়ে আঘার্ ক্রযলা। ট ক্ মসই েুহযর্ত দেয আোর ওের ঝাোঁটেয়ে 
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েডযলা। আটে ঘুযর দাোঁটডয়ে প্রেণ্ড আঘার্ হানলাে র্ার্াযরর ওের। র্ার্ারও টেট য়ে 
থাক্যলা না। োল্টা আঘার্ মসও হানযলা। আটে েীযর েীযর র্ার্াযরর অযগােযর টহে 
েযক্ি মথযক্ টস্টযলযিািা িার ক্রলাে, র্ারের অর্টক্তযর্ মসিা আেূল িটসয়ে টদলাে 
র্ার্াযরর মেযির টভর্র। এক্িা আর্ত েীৎক্ার ক্যর মেযঝর উের লুটিয়ে েডযলা মস। 
  
আিার জুযসর ক্ণ্ঠস্বর মভযস এযলা, দাোঁডাও ক্ািতার। আটে মর্াোযক্ ম যড মদযিা না। 
  
ট ক্ আয , রু্টে মেখাযনই থাক্ মসখান মথযক্ মিটরয়ে এযস আোযক্ িাো দাও। আটে 
দরজার িাইযর এযস র্াযক্ আহ্বান ক্রলাে। আটে এখন ভািট , মসই টিোনগুযলা মে 
মক্ান েুহূযর্ত এখাযন এযস েডযর্ োযর। হাোঁিযর্ হাোঁিযর্ আটে প্রা়ে জযলর োযর এযস 
েযডট লাে। 
  
জুডাযসর ক্ণ্ঠস্বর আিার মশানা মগল। রু্টে এখন  াোঁযদ েযড মগয  িুঝযল? আোর সযঙ্গ 
মর্াোযক্ েুটিযর্ আসযর্ই হযি। 
  
আটে টিদ্রুযের হাটস মহযস িললাে, এক্িু েযরই িুঝযর্ োরযি মক্ ক্াযক্  াোঁযদ 
ম যলয । 
  
 মিড, এিার র্ার ক্ণ্ঠস্বর এক্িু নরে মশানাযলা। োও়োর আযগ জযলর টদযক্ র্াটক্য়ে 
মদখ। 
  
েটক্যর্ আটে সেুযদ্রর টদযক্ র্াক্ালাে। মদখলাে, ডাইযন িাোঁয়ে মেটদযক্ দু মোখ ো়ে শুেু 
লাল, লাল হয়ে মগয  সেুযদ্রর জল। র্যি টক্ রি–দ্বীযের োরোশ রযি মভযস োযি। 
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জুডাস আোযক্ সযম্বােন ক্যর িলযলা, রু্টে টক্ জাযনা ক্য়েক্ মসযক্যন্ডর েযেয এগুযলা 
ক্াযদর মডযক্ আনযর্ োযর। 
  
আটে স্তব্ধ হর্িাক্, টিস্ম়ে ভরা মোযখ র্াটক্য়ে রইলাে সেুযদ্রর লাল জযলর টদযক্। 
জযলর নীযে মসই টিরাি টিরাি মিযনর োইেগুযলা মদযখট লাে। এখন িুঝযর্ োরট , 
টক্যসর প্রয়োজযন ওগুযলা রাখা ট ল। টক্ন্তু এসি সযেও েযন হ়ে এখনও সে়ে আয । 
  
. 
  
০৮. 
  
 আটে জুডাস এিং হযারল্ডযক্ অটভশাে টদলাে র্াযদর অেন অোনুটষক্ ক্াযজর জনয। 
সটর্য টক্ টনেতে টনষু্ঠর র্াযদর েটরক্ল্পনা। সেুযদ্রর জযল রযির িনযা িইয়ে টদয়ে জুডাস 
হাঙ্গর মডযক্ আনয । আটে জাটন ক্য়েক্ মসযক্যন্ডর েযেযই র্ারা এযস েডযি। ট ক্ এই 
েুহূযর্ত মসই সি টহংস্র জলজীিগুযলা এযস মেৌঁ যনার আযগই আটে েটদ রিাি জযলর 
সীোনা  াটডয়ে মেযর্ োরর্াে। এসি ক্থা ভািযর্ ভািযর্ হ াৎ মদখলাে এক্িা টিরাি 
আকৃ্টর্র হাের আোর টদযক্  ুযি আসয । আটে র্াডার্াটড জল মথযক্ উয  আসযর্ 
িােয হলাে। 
  
হ াৎ এক্িা অদু্ভর্ শব্দ ক্াযন এযলা। শব্দিা মেন অটর্ েটরটের্। আক্াশ ভরা মজি 
টিোযনর  া়ো। প্রথে মিাো িষতযণর আও়োজ হযলা। র্ারের টদ্বর্ী়েিার আযরা মিশী 
আও়োজ রু্লল। আিার সারা দ্বীেিা মক্োঁযে উ যলা। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেভিল । ডেমস ডেেভল ডেে  

81 

www.bengaliebook.com                                  সূভেপত্র 
 

 

  
আটে মদখলাে েযাক্ আোর টনযদতশ েযর্া টনউটক্ল়োর মিাো িষতযণর টসোন্ত টনয়েয । 
রৃ্র্ী়ে মিাোিা টিযস্ফাটরর্ হযলা দ্বীযের েটশ্চে প্রাযন্ত। র্ারের এযক্র ের এক্ মজি 
টিোন মথযক্ মিাো িটষতর্ হযর্ থাক্যলা দ্বীযের এ প্রান্ত মথযক্ ও প্রাযন্ত। আোর 
মোখদুযিা উজ্জ্বল হয়ে উ যলা। আোর টেশন স ল হযর্ েযলয  এিার র্াহযল। 
  
লাউডস্পীক্ার আিার গযজত উ যলা। মশষ েেতন্ত জুডাস িুঝযর্ োরযল আটে টক্ িযিস্থা 
টনয়েট । 
  
আটে সেুযদ্রর টদযক্ র্াক্ালাে। র্খনও েুোর্ত হাঙ্গরগুযলা রিলাল জযলর েযেয র্াযদর 
খাদয খুোঁযজ ট রট ল। অসংখয হােযরর দল টগজটগজ ক্রয । 
  
জুডাযসর ক্ণ্ঠস্বর আিার মশানা মগল, মর্াোটর জ়ে ক্ািতার মর্াোটর জ়ে। ওযদর মডযক্ 
নাও। রু্টে ওযদর আোর ট্রান্সটেিাযরর সােযন টনয়ে আসযর্ োযরা। ওরা মর্াোর ক্থা 
অিশযই শুনযি। 
  
আটে িাটডর টদযক্  ুযি মগলাে। জুডাস ঘযরর এক্ মক্াণা়ে ক্ায র মডযস্কর োযশ 
েযডট ল। মদযখ েযন হটিল মিাোর আঘাযর্ মস মেন আহর্। িাটডিা র্খনও ক্াোঁেট ল। 
  
আটে ট্রান্সটেিাযরর সােযন এটগয়ে টগয়ে সুইযে হার্ টদযর্ োও়ো োত্র থেযক্ দাোঁডালাে। 
ট ক্ মসই েুহূযর্ত জুভাযসর হাযর্র টরভলিার গযজত উ যলা। 
  
সাোনয িযিোযনর জনয এ োত্রা়ে আটে মিোঁযে মগলাে। 
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গুটল মশষ, মিােহ়ে জুডাস এিার েটর়ো হয়ে উয য । র্ার হাযর্ অস্ত্র িলযর্ শুেু এক্িা 
োরাযলা  ুটর। অর্ঃের মস ঝাোঁটেয়ে েডল আোর ওের। আটেও প্রস্তুর্ ট লাে। আোর 
মোযখ র্খন প্রটর্যশাে মনও়োর আগুন জ্বলট ল। 
  
জুডাস হ াৎ আোর হাযর্র ওের দাোঁর্ িটসয়ে টদল। আটে আর মদরী না ক্যর র্াযক্ 
িানযর্ িানযর্ টনয়ে মগলাে মদও়োযলর টদযক্। জুডাস িাল সােলাযর্ না মেযর মেযঝর 
ওের েযড মগল। মসই সযঙ্গ আোর ভারী মদহিাও র্ার ওের টগয়ে েডযলা। জুডাযসর 
োথািা মিােহ়ে ম যি মগল। রযির োরা নােল র্ার ব্রহ্মর্ালু টদয়ে। মসই সযঙ্গ র্ার 
হাযর্র  ুটরিাও অসািোনিশর্ঃ টনযজর িুযক্ আেূল িযস মগযলা। েীৎক্ার ক্যর উ যলা 
মস, র্ারেরই সি মশষ। 
  
এিার আটে টনটশ্চর্ হয়ে ট্রান্সটেিাযরর টদযক্ এটগয়ে মগলাে। টক্ন্তু মদখলাে মসই েিটি 
র্ার প্রভুর ের্ই েৃর্। আটে েীযর েীযর ঘর মথযক্ মিটরয়ে এলাে। 
  
িাইযর র্খন আক্াশ েযথ মজি টিোযনর দাোদাটে। র্ারা র্াযদর ক্াজ োটলয়ে োযি। 
দ্বীেিা সমূ্পণত ধ্বংস না হও়ো েেতন্ত র্ারা থােয  না। 
  
আটে সেুযদ্রর টদযক্ র্াক্ালাে। হ াৎ আোর মোযখ েডযলা উজ্জ্বল হলুদ রযের 
টডম্বাকৃ্টর্ িস্তু মভযস আসয  সেুদ্রর্যির টদযক্। প্রথযে ভািলাে িুটঝ আোর মদখার 
ভুল, েযনর ক্ল্পনা। না র্া ন়ে। আটে ট ক্ই মদযখট । এক্িা রিাযরর মভলা, মভলািা 
র্খন সেুদ্রর্ি মথযক্ টর্টরশ গজ দূযর। মভলার আযরাহীযক্ও টেনযর্ োরলাে। আসযল 
ওিা রিাযরর মভলা ন়ে, ওিা সী স্পাইডার। র্খন োথার ওের মজি টিোনগুযলা মশষ 
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মিাো িষতণ ক্রযর্ িযস্ত। নীযে জযলর েযেয টহংস্র হােযরর দাোদাটে। েৃরু্য েুয ার েযেয 
অটনিােত। আটে েেযক্ উ লাে। 
  
আটে ট ক্ ক্যর ম ললাে, মে ভাযি মহাক্ র্াযক্ িাোঁোযর্ হযি। ভািলাে জযল ঝাোঁে 
মদযিা। টহে েযক্ি মথযক্ োরাযলা  ুটরিা আটে িার ক্রলাে। এখন এিাই আোর 
এক্োত্র সম্বল, টহংস্র হাঙ্গরগুযলার সযঙ্গ মোক্াটিলা ক্রার জযনয। র্যিসিই আোর 
ভাযগযর ওের টনভতর ক্রয । আটে খুি সর্ক্ত দৃটষ্ট টনয়ে সাোঁর্ার ক্ািট লাে। আোর 
প্রখর দৃটষ্ট ট ল ভাসোন হাঙ্গরগুযলার টদযক্। 
  
এটদযক্ ডযাটনয়েল র্যর্ােযণ আোযক্ মদযখ ম যলয । মস দ্রুর্ গটর্যর্ র্ার সী 
স্পাইডারিাযক্ আোর ক্ায  টনয়ে আসযর্ োইল। অিযশযষ সী স্পাইডারিা আোর মদহ 
মঘোঁযষ দাোঁডাযলা। স্পাইডাযরর দরজা খুযল ডযাটনয়েল আোযক্ আহ্বান ক্রযলা। স্পাইডাযর 
প্রযিশ ক্যর আটে হাোঁে ম যড িাোঁেলাে অর্ঃের। আক্াযশ মিাো িষতযণর শব্দ। নীযে 
জযলর ওের টহংস্র হাঙ্গযরর দাোদাটে। ডযাটনয়েল এিার সীস্পাইডারিাযক্ জযলর 
অযনক্ নীযে নাটেয়ে টনয়ে এযলা। এখন আর মক্াযনা শব্দ মশানা মগল না। আটে র্ার 
োযশ শান্ত হয়ে িযস ট লাে। র্খনও হাোঁোটিলাে, ক্থা িলযর্ োরট লাে না। মোখ 
দুযিা আোর ক্লাটন্তযর্ িুযজ এযলা। দীঘত িার ঘন্টা আোর ওের টদয়ে প্রেণ্ড ঝড িয়ে 
মগয । িহুিার আটে োরাত্বক্ টিেযদ েযডট  টক্ন্তু এিাযরর অটভোযনর ের্ ন়ে। িার 
িার এেন টনষু্ঠর আক্রেণ আোযক্ এর আযগ সহয ক্রযর্ হ়েটন। র্াই আটে আর ক্থা 
িযল ক্লাটন্ত িাডাযর্ োইলাে না। 
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র্ারের এক্সে়ে মজি টিোযন েখন আটে উয  এলাে র্খন টনযজযক্ প্রা়ে সুস্থ েযন 
হটিল। মোখ মেযল র্াক্ালাে। আোর োযশ উেটিষ্ট মেয়েটির টদযক্ র্াক্ালাে। 
ডযাটনয়েল লাল টিটক্টন েযডট ল। মস আোর টদযক্ র্াটক্য়ে হাসযলা, আটে আিার মোখ 
িন্ধ ক্রলাে আনযে, এই েুহূর্তিা আোর খুি ভাযলা লাগট ল। শান্ত েটরযিশ। 
ডযাটনয়েযলর স্পযশত শাটন্তর আযেজ োও়ো মগল আটে মোখ িুযজ মসই সুের েুহূর্তিা 
উেযভাগ ক্রযর্ থাক্লাে। 
  
. 
  
০৯. 
  
 আটে মোখ মেযল র্াক্ালাে। মদযহ আোর শীর্ল েরশ লাগযলা। ডযাটনয়েল আোর 
মদযহর ওের ঝুোঁযক্ রয়েয । আোর িুযক্র ওের মস হার্ টদয়ে টিটল ক্ািট ল। 
  
আটে র্ার টদযক্ র্াটক্য়ে হাসলাে। মর্াোযক্ েনযিাদ জাটনয়ে আর ম াি ক্রযিা না। 
মর্াোযক্ অসেয়ে ক্ায  মেয়ে আটে মে ক্র্ খুটশ মর্াোযক্ মিা়োযর্ োরযিা না। 
  
ডযাটনয়েল আোর টদযক্ র্াটক্য়ে িলযলা, রু্টে েখন সি টক্ ু িযল েযল এযল র্খন 
আটে ভািলাে আোযক্ মর্াোর জনয টক্ ু ক্রযর্ হযি। টট্রিনযক্ গটর্ে়ে ক্যর রু্যল 
সারা রার্ আটে অযেো ক্যর থাক্লাে অেীর প্রর্ীো়ে। আটে মে এখন মর্াোর ক্ায  
এযসট  মস ক্থা আটে ক্াউযক্ই িযল আটসটন। সিাই জাযন আটে আোর রুটিন োট ক্ 
ক্াযজ মিটরয়েট ।  
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আটে েযন েযন ভািলাে, র্াহযল েযাক্ জানযর্ োরযি না েুটির ক্থা। ডযাটনয়েল মনই, 
টট্রিনও সট ক্ উের টদযর্ োরযি না মরটডও োর র্ জানযর্োইযল, এ এক্রক্ে 
ভাযলাই হযলা। 
  
হ াৎ লেয ক্রলাে ডযাটনয়েল আোর টদযক্ েলক্হীন মোযখ র্াটক্য়ে রয়েয । আটে 
েীযর েীযর হার্ রাখলাে র্ার িুযক্র ওের। ডযাটনয়েল আোর টদযক্ ক্াোর্ত মোখ টনয়ে 
র্াক্াযলা, র্ার ব্রা–হীন িুক্ মেন োেটড মেযল টদল মসই েুহূযর্ত, এরের আটে র্ার 
ম াোঁযির সযঙ্গ আোর ম াোঁি দুটি টেটলয়ে টদলাে। েুম্বন দীঘতাট়ের্ হযর্ থাক্যলা। 
  
এিাযর আটে েীযর েীযর র্াযক্ শুইয়ে টদলাে এিং টনযজযক্ র্ার মদযহর সযঙ্গ টেটশয়ে 
টদলাে। 
  
 ডযাটনয়েল র্ার নগ্ন িুযক্র োযঝ আোর োথািা মেযে েরযলা। ডযাটনয়েযলর নগ্ন মদহিা 
র্খন থরথর ক্যর ক্াোঁেট ল। 
  
এিার ডযাটনয়েল আোযক্ র্ার িুযক্র ওের মথযক্ নাটেয়ে োযশ শুযর্ টদল এিং আোর 
িুযক্র ওের মস উয  এযলা। 
  
আোর দুহাযর্ র্খন র্ার দুটি স্তন মশাভা োটিল। ডযাটনয়েযলর ম াোঁযি অসোি রৃ্টির 
ম াোঁ়ো। আোযক্  াডযর্ র্ার েন োইট ল না, র্িুও  াডযর্ হযলা, মস িলল, টট্রিন 
আোর সে়ে হয়ে এযলা মিােহ়ে। 
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আোযক্ ম যড ডযাটনয়েল এিার র্ার নগ্ন মদহিা আিার টিটক্টনর েযেয আিে ক্রার 
জনয প্রস্তুর্ হযলা। র্ার নগ্ন মদযহর টদযক্ র্াটক্য়ে থাক্যর্ থাক্যর্ আোর েযন হযলা, 
মসই সি সাোনয ক্য়েক্জন মেয়েযদর েযেয ডযাটনয়েল হযি এক্জন, োযক্ সিতেণ নগ্ন 
অিস্থা়ে মদখযর্ ভাযলা লাযগ। 
  
আটে র্াযক্ ক্ায  মিযন টনয়ে টজযজ্ঞস ক্রলাে, ক্য়েক্টদন েযরই আোযক্ টনউই়েযক্ত 
ট যর মেযর্ হযি। রু্টে আোর সযঙ্গ ট যর োযি? 
  
ডযাটনয়েল অযনক্েণ েযর আোর টদযক্ র্াটক্য়ে থাক্যলা, র্ার সুের দুটি ম াোঁযি টেটষ্ট 
হাটস  ুযি উ যলা। ডযাটনয়েল আোর োথািা র্ার িুযক্র েযেয মেযে েযর িলযলা, ট ক্ 
আয  আটে মর্াোর সযঙ্গ োি। 
  
আটে ডযাটনয়েলযক্ সযঙ্গ টনয়ে েযাযক্র অট যস এলাে। িান িান মোশাক্ ডযাটনয়েযলর 
মদযহর প্রটর্টি মভৌযগাটলক্ মরখাযক্  ুটিয়ে রু্যলট যলা। েযাযক্র মোযখ টিদুযযর্র টঝটলক্ 
মখযল মগল। আটে খুটশ হলাে ডযাটনয়েল েযাক্যক্ খুটশ ক্রযর্ মেযরয  িযল, আটে 
েযাযক্র সযঙ্গ ডযাটনয়েযলর েটরে়ে ক্টরয়ে টদলাে। 
  
আটে ওর মেহারা মদযখই িুঝযর্ মেযরট । আটে অিাক্ হয়ে িললাে, আেটন টক্ ক্যর 
অনুোন ক্রযলন? 
  
মক্ন, রু্টে মরটডও মেযসযজ িলযল ডঃ মেশারযক্ সযঙ্গ টনয়ে টনউই়েযক্ত ট যর আস , 
র্খটন আটে ওর মেহারার এক্িা মোিােুটি োরণা ক্যর টনয়েট লাে। 
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 েযাক্ এিার হাসযর্ হাসযর্ িলযলা, মশান এিাযর ক্াযজর ক্থা়ে আসা োক্। মর্ােরা 
দুজযন এক্ সযঙ্গ ট রয  শুযন মশরী–মনদারলযাযন্ড আোর অটর্টথ টহযসযি মর্াোযদর 
দুজযনর টডনাযরর িযিস্থা ক্যরট । আর আোর টদযক্ র্াটক্য়ে িলযলা, টনক্, রু্টে 
আোযদর অযনক্ উেক্ার ক্যরয । মর্াোযক্ আোযদর এখনও অযনক্ প্রয়োজন আয  
িুঝযল। 
  
ডযাটনয়েল আোর টদযক্ গটক্য়ে িলযলা, সটর্য মর্াোর িস অেূিত মলাক্। 
  
আটে েযদর অডতার টদযর্ টগয়েও টেন্তা ক্রলাে, ডযাটনয়েযলর টদযক্ র্াক্ালাে, র্ার নীল 
মোযখনীল টিদুযৎটঝটলক্ টদয়ে উ যলা। র্ার েুযখশান্তহাটস। মস িলযলা, আটে মর্াোযক্ 
টনযজর মথযক্ই জয়ের সুযোগ ক্যর টদয়েট লাে। 
  
আটেও র্ার টদযক্ র্াটক্য়ে মহযস িললাে, আটেও মর্াোযক্ খুটশ ক্রার জনয 
আন্তটরক্ভাযি মেষ্টা ক্যরট লাে। টক্ন্তু রু্টে খুটশ হযর্ োরটন। আোযদর মেৌথ টেলযন 
মর্াোর মে মক্িল েটরেে হয়েট ল আটে জাটন। 
  
ডযাটনয়েল েেযক্ উ যলা। আটে র্াযক্ িললাে, রু্টে এক্জন ভাযলা জীিটিদযাটিশারদ 
হযর্ োর, টক্ন্তু রু্টে ভাযলা অটভযনত্রী নও। 
  
র্িু ডযাটনয়েযলর ভািযর্ ভাযলা লাগযলা মসটদযনর রাটত্রিাযসর ক্থা। আোর স্পযশত 
এক্িা আলাদা আযেজ, এক্িা আলাদা োদক্র্া মস অনুভি ক্যরট ল। আোযক্ই মস 
সট ক্ েুরুষ টহযসযি টেটহ্নর্ ক্যরট ল। মস ক্খনই জয়ের জনয মেষ্টা ক্যরটন। র্ার 
মোযখ িযথতর্ার মক্ান গ্লাটন ক্খনও প্রক্াশ ো়েটন।  
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